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• ประธาน

Fed สาขาคลีฟแลนด์ คาดว่าอัตราเงินเฟ้ อ
ในสหรัฐฯจะยังคงพุ่งสูงขึน้ ในปี นี้ แต่ปีหน้าจะลดลง
จึงควรลด QE ในปี นี้ แม้การจ้างงานอ่อนแอลงก็ตาม
้ สูงสุด
• สหรัฐฯเผยว่า ดัชนี PPI ในเดือน ส.ค. พุ่งขึน
เป็ นประวัตกิ ารณ์ท่ี +8.3%

• รู ปซ้ าย

ราคาพยายามพุ่งผ่านเส้น MA แต่ยืนไม่ได้
และถูกเทขายกดลงมาอีกครั้ง ระยะสัน้ จึงมีแนวโน้ม
ทรงตัว แต่มโี อกาสจะเลือกทางขาลงมากขึน้
• รู ปขวา RSI แกว่งในกรอบจากัด โดยมีเส้น MA เป็ น
แนวต้าน ระยะสั้นมีโอกาสรีบาวด์ขนึ้ เล็กน้อยจากการ
ลงมาตา่ ของ RSI แต่เส้น MA ทีเ่ ริ่มชีล้ งเป็ นตัวกดดัน
ทิศทางราคาให้มีแนวโน้มจะเลือกลงต่อ
• ทิศทางวันนี้ 1,780-1,800 รอปั จจัยใหม่
• จับจังหวะเล่นยังไง? เก็งกาไรในกรอบ 1,780-1,800
และเปลืย่ นมา breakout follow ทันทีทอ่ี อกจากกรอบ

่ ่อนตัวจากการส่ง
• ราคาทองคายังคงอยู่ในทิศทางทีอ
ญาณของกรรมการ
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• สัญ
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นี้ จับตาประกาศข้
ลเศรษฐกิว่จาจีจะมี
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ภาวะอุปทานทีย่ ังไม่ฟื้นจากพายุไอดาในสหรัฐฯ
้ โควิดสายพันธุเ์ ดลต้ากาลังแพร่กระจายทั่วโลก
• เชือ
และยังไม่มีวธิ ีหรือวัคซีนใดทีป่ ้ องกันได้ผลชัดเจน

•*

วันนีต้ ลาดสาคัญจะปิ ดทาการเนื่องในวัน Good Friday
และหลายตลาดจะปิ ดต่อในวันจันทร์เนื่องในวัน Easter

ราคาต่างประเทศลดความผันผวนลง แต่ยงั คงถ่างกว้าง
ใกล้ปิดดีลการเจรจางบประมาณภาครัฐ
กว่าปกติ นักลงทุนควรระมัดระวังการเก็งกาไรระยะสัน้
ในส่วนปรับปรุ งโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศวงเงิน
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Disclaimer : ข้อมูลในรายงานฉบับนีเ้ ป็ นข้อมูลได้รบั การเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็ นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ ส่วนความคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี ้ เป็ นเพียงการนาเสนอ
ในมุมมองของบริษัท และเป็ นความคิดเห็น ณ วันที่ท่ปี รากฏในรายงานเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันที่จดั ทารายงานฉบับนี ้ เนื่องจากได้รบั ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทไม่จาเป็ นต้องจัดทารายงานย้อนหลังหรือแจ้ง
แก่สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ ทัง้ นี ้ รายงานฉบับนีจ้ ดั ทาขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแผ่ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุนเท่านัน้ บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบต่อการนาข้อมูลหรือความคิดเห็นใด ๆ ไปใช้ทกุ กรณี ดังนัน้ นักลงทุนจึงควรใช้ดลุ พินิจในการ
พิจารณาข้อมูลให้ถ่ีถว้ นก่อนตัดสินใจลงทุน

