S50M22
Morning Session
ราคาปิ ด

1009.40
979.10
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เปลีย
่ นแปลง

+5.80
-2.00
-17.20

จุด

+0.58%
-0.20%
-1.73%

“น้ ามัน-Spread ย่อ”
S50M22 วันนี้ Sideways ในกรอบ 1005-1015 หลังแท่ง
เทียนค่อยๆยกตัวขึน
้ ทดสอบแนวต ้าน 1010 ทีท
่ างฝ่ ายให ้
่ ว่ งขาดปั จจัยหนุน
ไว ้ก่อนจะย่อตัวลง ตลาดเริม
่ เข ้าสูช
ภายในใหม่ๆ อย่างไรก็ด ี หุ ้นกลุม
่ ท่องเทีย
่ วยังคงปรับตัว
ขึน
้ ได ้ดี เห็นภาพการเก็งกาไรในหุ ้นทีม
่ ข
ี า่ วเฉพาะตัว ด ้าน
ราคาน้ ามันดิบ WTI ปรับตัวลงกว่า 7% วานนี้ ก่อนการ
ประชุม OPEC+ ทีจ
่ ะมาถึงในวันที่ 31 มี.ค. นั กลงทุนคาด
ทีจ
่ ะประชุมอาจพิจารณาเพิม
่ กาลังการผลิต หลังได ้รับแรง
กดดันจากปั ญหาราคาพลังงานทีค
่ อ
่ นข ้างสูง กดดันหุ ้น
กลุม
่ พลังงานและโรงกลัน
่ ให ้ปรับตัวลงตาม ขณะที่ 2-10
Years Bond Yields Spread แคบลงมาทีร่ ะดับ 0.18%
ั ้ กดดันต่อ
สะท ้อนความกังวลในอัตราดอกเบีย
้ ระยะสน
Sentiment การลงทุน

แนวที่ 1

แนวที่ 2

แนวต ้าน

1015

1020

แนวรับ

1005

1000
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สถาบัน
ต่ างชาติ
นักลงทุนในประเทศ

-6,464
17,932
-11,468
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GOLD
Morning Session

แนวโน ้มราคาทองคา

29 มีนาคม 2565

“2-10 Yields Spread แคบ”
ราคาทองคา Spot วันนี้ พักตัวในกรอบ $1915-$1930
ี -ยูเครนใน
จากความคาดหวังการเจรจาระหว่างรัสเซย
เชงิ บวก และ Dollar Index เดินหน ้าปรับตัวสูงขึน
้ ต่อ
ล่าสุดอยูท
่ ี่ 99.12 จุด ร่วมกันกดดันราคาทองคาอยู่
แม ้ว่าราคายังสามารถยืนบริเวณแนวรับ $1915 ได ้แล ้ว
ั ้ ๆ โดยมีปัจจัยหนุนจาก 10-Year US
ค่อยๆยกตัวขึน
้ สน
Bond Yields ทีย
่ อ
่ ตัวลงมาอยูท
่ ี่ 2.46% และความ
กังวลต่อการหดตัวของเศรษฐกิจ สะท ้อนจากภาพ
Inverted yield curve ใน US Bond 5 และ 30 ปี สว่ น
Spread ระหว่าง 2 และ 10 ปี แคบลงเรือ
่ ย ท่ามกลาง
ท่าทีในเชงิ Hawkish ของประธานเฟดในระยะหลัง
ขณะทีต
่ ลาดยังคงจับตาการประชุม OPEC+ ในวันที่ 31
มี.ค. เพือ
่ คาดการณ์ราคาน้ ามันต่อ

ประเด็นทีน
่ ่าติดตาม

Spot

GOM22

แนวต ้าน

1930 / 1935

1937 / 1942

แนวรับ

1915 / 1910

1922 / 1917

Phillip Strategy: GOM22
แนะนา Trading ในกรอบ $1922-$1937

ทีม
่ า: Investing.com
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Momentum Scan
Bullish Momentum
STOCK

Last Price (Bt)

Initial Margin

Leverage

BJC

36.50

262,500

13.62

ICHI

11.80

98,000

11.43

KTC

61.75

129,500

9.77

OSP

37.00

308,000

11.77

Rating*

No Bullish
Momentum
2.62
165,375
7.50

AAV

Bearish Momentum
STOCK

Last Price (Bt)

Initial Margin

Leverage

SGP

12.50

136,500

9.16

HANA

49.75

1,235,500

3.84

TQM

No Bearish
Momentum
41.50
142,800

GUNKUL

6.05

385,000

Rating*

5.88
7.79

*Rating จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและระบุคะแนนความเป็ น Bullish หรือ Bearish ในระดับทีส
่ งู และลดลง จากมากไปน ้อยตามลาดับ

Recommend
แนะนาให ้เปิ ด Long หุ ้นฝั่ ง Bullish ทีร่ าคา ATO โดยทากาไรเมือ
่ ราคาสูงกว่าจุดเข ้า และเปิ ด Short หุ ้นฝั่ ง Bearish ทีร่ าคา ATO โดยทา
้ ขายอยูท
กาไรเมือ
่ ราคาต่ากว่าจุดเข ้า โดยมีขอบเขตระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการซือ
่ ี่ 1-5 วัน
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