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• สหรัฐฯประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค

(CPI) เดือน เม.ย.
+8.3% yoy ชะลอลงเล็กน้อยจากเดือน มี.ค.ที่ +8.5%
ซึ่งเป็ นสถิติสูงสุดในรอบ 40 ปี
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุ 10 ปี ลงแรง
กว่าตัวระยะสั้น ซึ่งอาจได้เห็น Inverted Yield Curve
อีก ในขณะทีเ่ งินดอลลาร์ยังไต่ระดับแข็งค่าต่อเนื่อง
• บิตคอยน์ร่วงไม่หยุดจนลงมาต่ากว่า 30,000 ดอลลาร์
แต่ราคาไทยยังไม่หลุด 1 ล้าน เพราะเงินบาทอ่อนค่า
• เยลเลนยา้ ว่าทางการสหรัฐฯต้องเข้าควบคุมคริปโต
แม้เป็ น Stablecoin เพราะทัง้ เสี่ยงและไว้ใจไม่ได้
Fund Rate Futures ล่าสุด 87% มองขึน้ ดอกเบีย้
เดือน มิ.ย. ที่ 0.5% และ 13% มองขึน้ รวดเดียว 0.75%

• Fed

เมื่อวานราคาไม่ลงต่อและยืนทีแ่ นว 1,830 ได้
ทาให้ bullish divergence ยังอยู่ การรีบาวด์รอบนีจ้ งึ มี
โอกาสเป็ นการสร้างฐานรับทีร่ ะดับต่าเพือ่ รอกลับตัว
้ มาใกล้เส้น MA เพราะ
• รู ปขวา ราคารีบาวด์ในช่วงสัน
สัญญาณ bullish divergence ไม่แข็งแรงพอจะหนุนให้
ขึน้ ได้ต่อเนื่อง
• ทิศทางวันนี้ ยา้ 1,830 ว่าเอาอยู่
• จับจังหวะเล่นยังไง? พอร์ตระยะสั้น trading ในช่วง
1,830-1,860 พอร์ตระยะกลางเน้นซือ้ สะสมเมื่อราคา
ลงมาใกล้ 1,830
• รู ปซ้ าย

1,950 และ follow short โดยแบ่งไม้เข้าเมื่อราคาหลุด
1,910 กับ 1,900

้ ไปใกล้
• ถ้าราคาขึน
้ มแตะเกือบถึง
• ราคาทองเอือ

1,950 ให้หาจังหวะเข้า short อีก
ครั้ง แต่ถ้าราคาลงต่ากว่า 1,910 จะยังไม่น่าซือ้ สวน

2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ส่งสัญญาณเตือนว่านักลงทุนกาลังวิตกกังวลอย่างยิง่
้ อีกหรือสงครามไม่ขยาย
• ถ้ารัสเซียไม่โจมตีรุนแรงขึน
ต่อภาวะเงินเฟ้ อและการเร่งปรับขึน้ ดอกเบีย้ ของ Fed
วงกว้างออกไป ก็ยังไม่มปี ั จจัยหนุนให้ราคาทองคาขึน้
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รบั ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทไม่จาเป็ นต้องจัดทารายงานย้อนหลังหรือแจ้ง
ในขณะเดี
วกันก็Futures
ต้องเผชิล่ญาหน้
นอนน้
• Fed
FundยRate
สุดากัเกืบอความไม่
บ 100%แน่มองขึ
• รบั ผิดชอบต่อการนาข้อมูลหรือความคิดเห็นใด ๆ ไปใช้ทกุ กรณี ดังนัน้ นักลงทุนจึงควรใช้ดลุ พินิจในการ
แก่สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ ทัง้ นี ้ รายงานฉบับนีจ้ ดั ทาขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแผ่ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุนเท่านัน้ บริษัทจะไม่
ของราคาโภคภั
ณฑ์น อันมเป็
เครน
พิจารณาข้
อมูลให้ถ่ีถย
อนตัดสินใจลงทุ
้ ว้ นก่ในการประชุ
ดอกเบี
เดืนผลมาจากสงครามยู
อน มิ.ย. รวดเดียว 0.75%
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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

