S50M22
Morning Session
997.30
979.10

ราคาปิ ด
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เปลีย
่ นแปลง

-5.60
-2.00
-17.20

จุด

-0.56%
-0.20%
-1.73%

“สวัสดีปีใหม่ไทย”
ึ ลง ในกรอบ 990 –
S50M22 วันนี้ Sideways จนถึงซม
1000 เมือ
่ เข ้าสูว่ ันสุดท ้ายก่อนวันหยุดยาวสงกรานต์
ื้ ขายคาดจะค่อนข ้างเบาบาง ภายนอกวิตก
ปริมาณการซอ
เศรษฐกิจจีนจากมาตรการ Lockdown และลุ ้นตัวเลขเงิน
ี้ ะเก็บภาษี
เฟ้ อสหรัฐจะพุงต่อ ภายในล่าสุด รมว.คลังชจ
ื้ ขายหุ ้นในปี นห
จากธุรกรรมซอ
ี้ ลังผ่อนผันการเก็บมานาน
กว่า 30 ปี กดดันต่อภาพรวมและ Sentiment ขณะทีร่ ัฐ
เล็งจะยกเลิก RT-PCR เปลีย
่ นเป็ น ATK ในชว่ งต ้นเดือน
พ.ค.รวมถึงชว่ งหลังสงกรานต์ คาดจะลดชว่ งกักตัวหลัง
ื้ โควิดลงเหลือ 10 วันนั บแต่วน
ื้ จึงมองหุ ้น
ติดเชอ
ั ทีต
่ ด
ิ เชอ
ในกลุม
่ ท่องเทีย
่ วและค ้าปลีกจะยังคงปรับตัวขึน
้ ได ้ต่อ
ขณะทีห
่ ุ ้นในกลุม
่ โรงพยาบาลจะยังคงได ้รับประโยชน์จาก
ื้ ทีค
ยอดผู ้ติดเชอ
่ าดจะพุง่ หลังสงกรานต์

แนวที่ 1

แนวที่ 2

แนวต ้าน

1000

1005

แนวรับ

990

985

Phillip Strategy
SET50 Futures Strategy
Trading ในกรอบ 990-1000

นักลงทุน

ปริมาณซือ้ ขายสุทธิ (สัญญา)

สถาบัน
ต่ างชาติ
นักลงทุนในประเทศ

174
-233
59

้ ขายล่วงหน ้าและปั จจัยทางเทคนิค #37928
ชุตก
ิ าญจน์ สันติเมธวิรฬ
ุ นั กวิเคราะห์ด ้านปั จจัยพืน
้ ฐานสัญญาซือ
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GOLD
Morning Session

แนวโน ้มราคาทองคา
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ั ต์วน
“สุขสน
ั สงกรานต์”
ราคาทองคา Spot วันนี้ แกว่งตัวในกรอบ $1945$1960 หลังยก high ขึน
้ วานนี้รับความกังวลตออัตรา
เงินเฟ้ อสหรัฐทีค
่ าดจะออกมาขยายตัวสูงไปที 8.5%
ิ แรง
y-y อย่างไรก็ตามการปรับขึน
้ ของทองคายังเผชญ
กดดันจาก Dollar Index ทีแ
่ ข็งค่าขึน
้ แตะระดับ 99.97
จุด และ 10-Year US Bond Yields พุ่งขึน
้ ต่อเนือ
่ ง
ล่าสุดทะลุระดับ2.8% แต่เบือ
้ งต ้นราคาทองคาย่อตัวไม่
แรงและยืนเหนือแนวรับสาคัญ $1950 ท่ามกลางแรง
หนุนจากความกังวลในอัตราเงินเฟ้ อยังคงอยู่ ขณะที่
ทางฝ่ายแนะนาเก็ งกาไรระหว่างว ันเนือ
่ งจากเข ้าใกล ้
ี่ งจาก
ชว่ งวันหยุดสงกรานต์ เพือ
่ หลีกเลีย
่ งความเสย
ปั จจัยต่างประเทศและต ้นทุนทีเพิม
่ ขึน
้ จาก Super
Margin ขอให ้นั กลงทุนทุกท่านประสบกับความสุข
ในชว่ งวันหยุดยาวปี ใหม่ไทย

ประเด็นทีน
่ ่าติดาม

Spot

GOM22

แนวต ้าน

1950 / 1955

1955 / 1960

แนวรับ

1940 / 1935

1945 / 1940

Phillip Strategy: GOM22
สถานะ Long เดิม ทากาไรไปได ้ที่ $1970
วันนีแ
้ นะนา Trading กรอบ $1945-$1960

ทีม
่ า: Investing.com

้ ขายล่วงหน ้าและปั จจัยทางเทคนิค #37928
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ิ าญจน์ สันติเมธวิรฬ
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้ ฐานสัญญาซือ
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BlockTrade
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Momentum Scan
Bullish Momentum
STOCK

Last Price (Bt)

AP

Initial Margin

Leverage

11.00

581,000

9.47

6.10

420,000

7.08

GLOBAL

22.40

175,175

12.79

BCPG

12.00

98,000

12.14

PRM
THANI

Rating*

No Bullish
Momentum
4.20
210,000
9.95
Bearish Momentum

STOCK

Last Price (Bt)

Initial Margin

Leverage

JAS

3.98

262,500

7.62

BEC

16.40

962,500

8.68

1.44

87,500

8.63

BEAUTY

No Bearish Momentum

Rating*

*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
้ ขายล่วงหน ้าและปั จจัยทางเทคนิค #37928
ชุตก
ิ าญจน์ สันติเมธวิรฬ
ุ นั กวิเคราะห์ด ้านปั จจัยพืน
้ ฐานสัญญาซือ
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