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S50M22 วันนี ้Sideways ในกรอบ 995 – 1005 หลังวาน

นีแ้รงขายจากสถาบันและตา่งชาต ิกดดันหุน้ขนาดใหญ่ให ้

ปรับตัวลง ขณะทีว่ันนีค้า่เงนิบาทยังคงแกวง่ตัวอยูใ่กล ้

ระดับ 33.48 บาทตอ่ดอลลาร ์แมค้า่เงนิดอลลารส์หรัฐจะ

มแีนวโนม้องิทางแข็งคา่ตอบรับทา่ทเีชงิ Hawkish ของ

เฟด ดา้น Goldman Sach เผยอาจไดเ้ห็นเฟดปรับขึน้

ของอตัราดอกเบีย้ 50 bps ในรอบการประชมุทีจ่ะถงึ และ

ขึน้อตัราดอกเบีย้ในทกุรอบการประชมุ ดา้นราคาน ้ามันดบิ 

WTI เดนิหนา้ยอ่ตัวลงตอ่ใกลร้ะดับ $95 ตอ่บารเ์รล 

กดดันตอ่หุน้ในกลุม่พลังงานและโรงกลั่น ขณะทีโ่ฆษก

ส านักนายกฯเผย นักทอ่งเทีย่วแหเ่ขา้ไทยเฉลีย่วันละ 1 

หมืน่รายหลังยกเลกิ RT-PCR ในวันที ่1 เม.ย. จงึมองเป็น

บวกตอ่หุน้ในกลุม่คา้ปลกี ทอ่งเทีย่ว
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“จังหวะนี ้ทอ่งเทีย่ว ตอ้งมาแลว้”

แนวตา้น

แนวรับ

1005

990

1010

แนวที ่1 แนวที ่2

ราคาปิด เปลีย่นแปลง จดุ-2.00 -0.20%

Morning Session SET50 INDEX FUTURES

S50M22
8 เมษายน 2565

995

ถอื Short ที ่1005 รอท าก าไรที ่990-995

ตดัขาดทนุเหนอื 1010

-17.20 -1.73%

นักลงทุน ปริมาณซือ้ขายสุทธิ (สัญญา)

สถาบัน 5,978
ต่างชาติ -45,347

นักลงทุนในประเทศ 39,369

1003.40 -13.00 -1.28%



ราคาทองค า Spot วันนี ้แกวง่ตัว ในกรอบ $1930-

$1940 หลังตลาดเริม่กลับมากงัวลในอตัราเงนิเฟ้ออกี

ครัง้ และวกิฤตการณ์รัสเซยีและยเูครนยดืเยือ้ ระยะสัน้

หนุนราคาทองค าใหป้รับขึน้ได ้ขณะทีใ่นระยะถัดไป

น ้าหนักน่าจะไปอยูท่ีก่ารปรับเปลีย่นนโยบายการเงนิ

ของสหรัฐในเชงิ Hawkish มากขึน้ ดา้น Goldman 

Sach คาดเฟดอาจปรับขึน้อตัราดอกเบีย้กวา่ 50 bps

และปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ทกุๆครัง้ในทกุการประชมุของ

เฟด มโีอกาสกลับมากดดันตอ่ราคาทองค าได ้ขณะที่

10-Year US Bond Yields ปรับตัวขึน้ตอ่ทะลรุะดับ 

2.6% ท า New High ในรอบกวา่ 3 ปี ดา้น Dollar 

Index ยังเดนิหนา้ปรับขึน้จอ่ระดับ 100 จดุท าให ้

Upside ของราคาทองวันนียั้งจ ากดั ดว้ยแรงกกดดันจาก 

Bond Yields และ Dollar Index ทีเ่รง่ตัว

Phillip Strategy: GOM22

Trading ในกรอบ $1936-$1946
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“ขึน้ไมไ่หว ยอมใจบอนดย์ลีด”์

แนวโนม้ราคาทองค า

GOLD

ประเด็นทีน่่าตดิาม

1935 / 1940

1930 / 1925 1936 / 1931

1941 / 1946

Spot GOM22

แนวตา้น

แนวรับ

ทีม่า: Investing.com

Morning Session 8 เมษายน 2565
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No Bearish Momentum

BlockTrade

Bullish Momentum

Bearish Momentum
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Momentum Scan

*Rating จากการวเิคราะหท์างเทคนคิและระบคุะแนนความเป็น Bullish หรอื Bearish ในระดับทีส่งูและลดลง จากมากไปนอ้ยตามล าดับ
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