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GOLD SPOT: กลับมายืน 1490 ดอลลาร ์ มีโอกาสฟื ้ นตัวระยะสัน
/%
/
/

0.

แนวร ับ
1480
หท

แนวต้าน
1470

1510

1520

่ องติดตามในคืนวันที่ 11 ก.ย.
ประเด็นสาคัญของสหร ัฐทีต้

้ หลังจากทีกลั
่ บมา
ภาพทางเทคนิ คราคาทองคามีโอกาสฟื ้ นตัวระยะสัน
ยื น 1 490 ด อ ลล า ร ไ์ ด อ
้ ี ก ค ร งั้ พ ร อ้ ม ด ว้ ย Stochastic ที่ ส่ ง สั ญ ญ า ณ
้ วางแนวต า้ นด า้ นที่แรก 1510
Oversold คาดราคาทองค าฟื ้ นตัว ระยะสัน
ดอลลาร ์

 19.30 น. ดัชนี ราคาผู ้ผลิต (PPI) เดือนส.ค.
 21.00 น. สต็อกสินค ้าคงคลังภาคค ้าส่งเดือนก.ค.
้ นรายสัปดาห ์จากสานักงานสารสนเทศด ้านพลังงานสหรัฐ(EIA)
 21.30 น. สต็อกนามั

กลยุทธ ์ Gold Futures
 พอร ์ตว่างแนะ Wait and See

ทีมนักวิเคราะห ์: ปวริศา เลิศกิจคุณานนท ์

อภิวฒ
ั น์ ทวีศิรเิ วทย ์, CMT, CFTe

ณัฐวุฒิ ศิรแิ สงชัยกุล (ผูช
้ ว่ ยนักวิเคราะห ์)
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DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จดั ทาโดยบริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด )มหาชน( “บริษทั ” ข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทาขึน้ บนพืน้ ฐานของแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ5ความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษทั ไม่รบั รองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นทีป่ รากฏอยูใ่ นรายงาน
ฉบับนี้อาจมีการเปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือเพิม่ เติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษทั ไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะชักจูงหรือชีช้ วนให้ผลู้ งทุน ลงทุนซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ตามทีป่ รากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทังบริ
้ ษทั ไม่ได้รบั ประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลทีป่ รากฏแต่อย่างใด บริษทั จึงไม่รบั ผิดชอบต่อความ
เสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการนาข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษทั ขอสงวนลิขสิทธิ ์ในข้อมูลและความเห็นทีป่ รากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผใู้ ดนาข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทาซ้า นาออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน โดยไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษทั ล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มคี วามเสีย่ ง ผูล้ งทุนควร
ศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) อาจเป็ นผูด้ แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) และผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, BTS,
CBG, CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, HMPRO, INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG,
PTT, PTTEP, PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI, TISCO, TKN, TMB, TOA, TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA และ SET50 Future โดยบริษทั ฯ อาจจัดทาบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อา้ งอิงดังกล่าว ดังนัน้ นักลงทุน
ควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชีช้ วนของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ดงั กล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
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