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้ ดอกเบีย้ เป็ นครั้งที่
• แบงก์ชาติอังกฤษขึน

5 ติดต่อกัน
อีก 0.25% สู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 13 ปี ที่ 1.25%
• จีนถือพันธบัตรสหรัฐฯลดลงเรื่อย ๆ จนแตะจุดต่าสุด
ในรอบ 12 ปี เหลือ 1.003 ล้านล้านดอลลาร์
• สหรัฐฯประกาศมาตรการคว่าบาตรอิหร่านฉบับใหม่
ดันให้ราคานา้ มันดิบขึน้ ไปใกล้ 120 ดอลลาร์ อีกครั้ง
• อดีตประธาน ECB และนายกรัฐมนตรีคนปั จจุบันของ
อิตาลี มาริโอ ดรากี เผยว่า ECB ขึน้ ดอกเบีย้ ได้ช้ากว่า
Fed เพราะเศรษฐกิจของสมาชิก EU ไม่เหมือนกัน

• รู ปซ้ าย

ราคารีบาวด์ทดสอบแนวต้าน 1,850 ตรงเส้น
MA แต่ตอนนีโ้ อกาสขึน้ ต่อมีพอ ๆ กันกับการทิง้ ตัว
่ เคลียร์
• รู ปขวา ราคาย่อหลังชนเส้น MA ที่ 1,835 เพือ
bearish divergence ใน RSI แล้วพุ่งขึน้ ไปใหม่ทนั ทีจน
ชนเส้น MA แถว 1,855 แต่ดูแล้วยังมีแรงพอจะขึน้ ได้
อีกรอบ แต่ไม่น่ายืนเหนือ 1,855 ได้นาน
้ แล้วคา อาทิตย์หน้าว่ากันใหม่
• ทิศทางวันนี้ ขึน
้ รอบนีค้ วรขายให้หมดพอร์ต
• จับจังหวะเล่นยังไง? ขึน
แต่ยังไม่น่าเปิ ดชอร์ต ให้รอดูไปก่อนจะปลอดภัยกว่า
้ สะสมอยูท่ ี่
• ส่วนแนวซือ

ECB มาแปลก ทัง้ ทีต่ งั้ ใจรีบดึงเงิน
• ออกจากระบบเศรษฐกิ
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1,820-1,830

• จับตาผลกระทบ

• ทัง้ นี้

คงมุมมองเดิมว่าราคาจะหลุด 1,840 ลงมาก่อน
แล้วค่อยดีดกลับขึน้ มาใหม่

•

Disclaimer : ข้อมูลในรายงานฉบับนีเ้ ป็ นข้อมูลได้รบั การเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็ นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ ส่วนความคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี ้ เป็ นเพียงการนาเสนอ
ในมุ•มมองของบริษัท 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

ราคาทองเอือ้ มแตะเกือบถึง 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ส่งสัญญาณเตือนว่านักลงทุนกาลังวิตกกังวลอย่างยิง่
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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

