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• เริ่มต้นสัปดาห์นี้

ต้องติดตามถ้อยแถลงของประธาน
ธนาคารกลางยุโรป ว่ามองภาพเศรษฐกิจและเงินเฟ้ อ
อย่างไร รวมถึงมีแผนจะปรับดอกเบีย้ และแผนอัดฉีด
หรือดึงเงินออกอย่างไรด้วยหลังเพิง่ ออกมาบอกว่าจะ
ทา QT ไปด้วย ใส่เงินช่วยบางประเทศทีห่ นีส้ ูงไปด้วย
• ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ ต้องติดตามถ้อยแถลงของ
ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ว่ามองภาพแนวโน้มใน
ตลาดแรงงานอย่างไร และวางแผนจะขึน้ ดอกเบีย้ อีก
0.75% อีกหรือไม่ หรือว่าจะขึน้ ครั้งละ 0.5% หลายหน
รวมถึงสัญญาณไหนทีบ่ อกว่าจะหยุดขึน้ ดอกเบีย้ ด้วย
• คืนนี ้

• รู ปซ้ าย

ภาพรวมราคายังเป็ นการแกว่ง sideway down
ทีค่ ่อย ๆ ถูกกดลงมาด้วยเส้น MA สัปดาห์นีถ้ ้ายังขึน้
ไปยืนเหนือ 1,855 ไม่ได้อีก คงลงมาเสียเวลาทาฐาน
แถว 1,800 กันอีกพักใหญ่ แต่ถา้ ยืนได้น่าจะวิง่ ขึน้ เลย
้ ลงระหว่างเส้น MA ในลักษณะ
• รู ปขวา ราคาแกว่งขึน
พักตัวรอข่าวใหม่ทน่ี ่าจะเป็ นคาพูดจากประธาน Fed
ดังนั้น ใน 2 วันนี้ การเล่นสวิงในกรอบยังทาได้อยู่
• ทิศทางวันนี้ 1,835-1,855
• จับจังหวะเล่นยังไง? trading ในกรอบ 1,835-1,855
ถ้าทะลุออกไปยังไม่ควรตาม

ประธาน ECB แถลงความเห็นต่อสภายุโรป
• คืนวันพุธ ประธาน Fed มีกาหนดการแถลงต่อสภา
ให้ตามดูความเห็นเรื่องดอกเบีย้ และมุมมองเงินเฟ้ อ
่ งั้ ใจรีบดึงเงิน
• จับตาผลกระทบ ECB มาแปลก ทัง้ ทีต
้ สะสมอยูท่ ี่ 1,820-1,830
• ส่วนแนวซือ
ออกจากระบบเศรษฐกิจเพือ่ ปูทางให้เริ่มขึน้ ดอกเบีย้
หวังลดเงินเฟ้ อทั่วยุโรป แต่กลับปล่อยมาตรการใหม่
่นเงิยนมอั
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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

