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INTRADAY TRADING
น ักลงทุน
Long Position
น ักลงทุน
Short Position

้ ๆ เข ้าออกไวภายในวัน
เน ้นเล่นสัน
ปิ ดทากาไรเป็ นช่วงๆ เน ้นเข ้าออกไวภายในวัน

บริหารพอร์ตสมดุลตามการแกว่ง ทยอยลดสถานะ โดยผู ้ถือสถานะ
Long Position หากทองคาไม่สามารถกลับไปยืนแถวระดับ
่ ง
1,257 – 1,258 เหรียญ แนะนาให ้ทาการปิ ดสถานะลดความเสีย

MTS TECHNICAL ANALYSIS
GOLD 1 HOUR

GOLD: ราคาทองคาเมือ
่ คืนนีท
้ าจุดสูงสุด 1,265 เหรียญ หลังจากนั น
้ มีแรง
เทขายทากาไร ทาให ้ราคาทองค าหลุด 1,250 เหรียญลงมา และท าจุด
ตา่ สุดแถว 1,246 เหรียญโดยประมาณ ก่อนจะปิ ดตลาด COMEX ทีร่ ะดับ
1,252.8 เหรียญ ภาพรวมมาจากข่าวการที่ นายทรัมป์ พยายามแทรกแซง
การทางานของเจ ้าหน ้าที่ ขณะทีข
่ ้อมูลเศรษฐกิจสหรั ฐฯทีอ
่ อกมาดีขน
ึ้ เกิน
คาด อันได ้แก่ Philly Fed Manufacturing Index ออกมาดีขน
ึ้ สูร่ ะดับ 38.8
จุด จากระดับ 22.0 จุด ขณะทีจ
่ านวนผู ้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ทีอ
่ อกมาลดลงสูร่ ะดับ 232,000 ราย ด ้านกองทุน SPDR ขายทองคาออก
1.19 ตัน ปั จจุบน
ั ถือครองทองคาทีร่ ะดับ 850.71ตัน

GOLD 4 HOUR

้ ทองคามีการแกว่ง
วิเคราะห์ราคาทองคาทางเทคนิค: ภาพรวมระยะสัน
บริเวณ 1,250 เหรียญ ดังนัน
้ โดยหลักแล ้ว หากราคาไม่สามารถกลับขึน
้ ไป
ยืนทีเ่ ก่าได ้ภายในวันนี้ ก็จะทาให ้ราคาทองคาจะมีความผันผวนในทิศทาง
Sideways ก่อน โดยจะมีกรอบแนวรับ 1,240 เหรียญ และมีแนวต ้านบริเวณ
1,263 เหรียญ ขณะทีร่ าคาทองคาไทยเองน่าจะแกว่งตัวตาม จากค่าเงิน
บาททีเ่ ริม
่ กลับมาอ่อนค่าแถวระดับ 34.54 บาท/ดอลลาร์ โดยราคาทองคา
ไทยจะมีแนวรับ 20,000 บาท/บาททองคา และแนวต ้าน 20,500 บาท/บาท
ทองคา

่ ง โปรดศึกษาและใช้วจ
หมายเหตุ : การลงทุนมีความเสีย
ิ ารณญาณในการลงทุน

ปัจจ ัยสาค ัญทีต
่ อ
้ งติดตาม
เวลา

ค่าเงิน

ความสาค ัญ

เดิม

คาดการณ์

มีผลต่อราคาทองคา

ไม่มต
ี วั เลขเศรษฐกิจทีส
่ าคัญ
มาก

ปานกลาง

น ้อย ทีม
่ า: Forex Factory

บทวิเคราะห์ราคาทองคาฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สาหรับใช้เป็ นข้อมูลในการปฏิบตั ิงานของ กลุ่มบริ ษท
ั ในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก และสาหรับลูกค้าที่บริ ษทั กาหนดเท่านั้น ข้อมูลในเอกสารนี้
จัดทาเตรี ยมขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการให้ขอ้ มูล ซึ่ งความคิดเห็นและบทวิเคราะห์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็ นข้อมูลที่บริ ษทั เชื่อว่าถูกต้อง แต่บริ ษทั มิได้รับรองความถูกต้อง
แท้จริ งและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว เอกสารฉบับนี้มิใช่การเสนอหรื อชี้ชวนให้ซ้ื อหรื อขาย บริ ษทั และ/หรื อผูเ้ ขียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ขอ้ มูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้

