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MTS STRATEGY
กลยุทธ์การลงทุน
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OPEN LONG

กลยุทธ์ทศ
ิ ทางขาขึน
้ ในลักษณะ
“Buy on dips, Sell on rally”
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WEEKLY TRADING

INTRADAY TRADING
น ักลงทุน
Long Position
น ักลงทุน
Short Position

้ ขึน
้ ในกรอบ
ลงซือ
้ ขาย เก็งกาไรระยะสัน
่ งจากภาวะขาขึน
้
ปิ ดสถานะลดความเสีย
้ ระยะสัน

ภาพหลักเป็ นทิศทางขาขึน
้ แต่นักลงทุน
ควรบริหารพอร์ตให ้สมดุลกับภาวะการแกว่งตัว
ของตลาด และไม่ใช ้ Leverage มากนัก

MTS TECHNICAL ANALYSIS
GOLD 1 HOUR

GOLD 4 HOUR

GOLD: ราคาทองค าปรั บ ตั ว สูง ขึน
้ ต่ อ เนื่ อ ง ท่ า มกลางข ้อมู ล เศรษฐกิจ
สหรั ฐ ฯทีอ
่ อกมาทรงตัวหรือดีข น
ึ้ เล็ก น ้อย โดยตลาด COMEX ปิ ดทีร่ ะดับ
1,230 เหรียญโดยประมาณ ขณะทีค
่ า่ เงินดอลลาร์ปรับอ่อนค่าต่อเนื่อง โดย
ดัชนีดอลลาร์ปรั บอ่อนค่าลงมาทดสอบ 100 จุด ซึง่ เช ้านี้อยู่ทรี่ ะดับ 100.20
จุ ด โดยประมาณ จึง กดดั น ให ค
้ ่ า เงิน บาทร่ ว งลงจากระดั บ 34 .83 บาท/
ดอลลาร์ มาอยูท
่ รี่ ะดับ 34.73 บาท/ดอลลาร์ หรือร่วงกว่า 10 สตางค์ ขณะที่
เปิ ดตลาดฮ่องกงราคาทองคาทรงตัว บริเวณ 1,232 เหรียญ ทัง้ นี้ ในคืนวัน
ศุก ร์ไ ด ้แก่ Prelim UoM Consumer Sentiment ออกมาดีข น
ึ้ กว่า ที่
คาดการณ์เล็กน ้อย ขณะทีค
่ น
ื นี้ไม่มก
ี ารประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญใดๆ
สาหรับกองทุนทองคา SPDR ขายออก2.96 ตัน ปั จจุบันถือครองทองคาที่
ระดับ 834.1 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคาทางเทคนิค : ราคาทองคาปรั บตัวสูงขึน
้ ต่อเนื่อ ง
และทดสอบแนวต ้านแรก 1,232 เหรียญ สาหรับแนวต ้านถัดไปจะอยู่ทรี่ ะดับ
1,250 เหรียญ ขณะทีแ
่ นวรับด ้านล่างจะอยู่ทรี่ ะดับ 1,220 เหรียญ ด ้านราคา
ทองค าไทยเองปรั บ สูง ขึน
้ ไม่ม ากจากการแข็ ง ค่า ของค่าเงิน ดอลลาร์ โดย
ทองค าไทยมาทรงตัว แถวระดั บ 20,300 บาท/บาททองค า ทัง้ นี้ ราคา
ทองคาไทยจะมีแ นวรั บ สาคัญ 20,000 บาท/บาททองค า และมีแ นวต ้าน
20,450 บาท/บาททองคา ซึง่ ราคาทองคาไทยอาจเปิ ดตลาดมาทรงตัวหรือ
อาจปรับลงได ้เล็กน ้อยจากการแข็งค่าของค่าเงินบาท โดยเงินบาทหลุดแนว
รับสาคัญ 34.80 บาท/ดอลลาร์ ดังนั น
้ ค่าเงินบาทน่าจะมีเป้ าหมายถัดไปที่
34.50 บาท/ดอลลาร์

่ ง โปรดศึกษาและใชว้ จ
หมายเหตุ : การลงทุนมีความเสีย
ิ ารณญาณในการลงทุน
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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

