
 

บทวเิคราะหฉ์บับนีจั้ดท าขึน้เพือ่วตัถปุระสงคส์ าหรับใชเ้ป็นขอ้มลูในการปฏบิัตงิานของ บรษิทั เอ็มทเีอสโกลดฟิ์วเจอร ์จ ำกดั และส าหรับลกูคา้ทีบ่รษัิทก าหนดเทา่นัน้และจัดท าขึน้เพือ่
จดุมุง่หมายในการใหข้อ้มลู ซึง่ความคดิเห็นและบทวเิคราะหอ์าจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ขอ้มลูในเอกสารฉบับนีเ้ป็นขอ้มลูทีบ่รษัิทเชือ่วา่ถกูตอ้งแตบ่รษัิทมไิดร้ับรองความ

ถกูตอ้งแทจ้รงิและความสมบรูณ์ของขอ้มลูดงักลา่วเอกสารฉบับนีม้ใิชก่ารเสนอหรอืชีช้วนใหซ้ือ้หรอืขายบรษัิทและ/หรอืผูเ้ขยีนจะไม่รับผดิชอบใดใในความสเูเสยีหรอืเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการใช ้

ขอ้มลูทีร่ะบใุนเอกสารฉบับนี้ 

วนัศุกร์ท่ี 18 กนัยายน 2563 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGY SIDEWAYS 
แนวต้าน 1,970 1,983 

แนวรับ 1,938 1,923 
 

ค าแนะน าการลงทุน 

Long Position 
เปิดสถานะซือ้ เมือ่ราคาปรับตัวขึน้ยนืปิดเหนือ 
1,970 เหรยีเ ก าหนดเป้าหมายท าก าไรอยู่ที ่
1,983 - 2,000 เหรยีเ ม ีStop Loss ต ่ากวา่ 
1,938 เหรยีเ 

Short Position 
เปิดสถานะขาย  เมือ่ราคาปรับตัวลดลงปิด
ต ่ากวา่ 1,938 เหรยีเ ตัง้เป้าหมายท าก าไร
อยูท่ี ่1,927 – 1,908 เหรยีเ และวาง Stop 
Loss เหนอื 1,970 เหรยีเ 

 
วเิคราะห์ 

ทางเทคนิค 
จากกราฟรายวัน ราคาทองค าล่วงหนา้แกวง่ตัวแคบใและเคลือ่นตัวออกดา้นขา้ง (Sideways) สอบเขา้หาปลายยอดของสามเหลีย่มแบบสมมาตร (Symmetrical Triangle) 
ราคาทองค าพรอ้มทีจ่ะปรับตัวขึน้แรงหรอืปรับลงแรง (นักลงทนุควรตดิตามการซือ้ขายอยา่งใกลช้ดิ) ราคาทองค าพักตัวเป็นคลืน่ปรับแบบ a-b-c-d-e และจะยนืยันการจบคลืน่

ปรับ iv,e เมือ่ราคาทองค ายนืปิดเหนอื 1,970 เหรยีเ และราคาทองค าจะมทีศิทางปรับตัวลงหากราคาปรับตัวลงปิดต ่ากวา่ 1,938 เหรยีเ 

 

STRATEGY SIDEWAYS 
แนวต้าน 42.51 43.78 

แนวรับ 39.42 38.35 
 

ค าแนะน าการลงทุน 

Long Position 
เ ปิดสถานะซื้อ  ช่วงที่ราคาปรับตัวลดลง
ระหว่างการซือ้ขาย  โดยมเีป้าหมายท าก าไร
อยูท่ี ่41.25 เหรยีเ และม ีStop Loss ต ่ากวา่ 
39.42 เหรยีเ 

Short Position 
เปิดสถานะขาย เมือ่ราคาปรับตัวขึน้ทดสอบ
แนวตา้นที่ 42.51 เหรียเ ตัง้เป้าหมายท า
ก าไรอยู่ที่ 41.25 เหรียเ พรอ้มวาง Stop 
Loss เหนอื 42.51 เหรยีเ 

 
วเิคราะห์ 

ทางเทคนิค 
จากกราฟรายวนั ราคาน ้ามนัดบิ WTI ปรับตวัขึน้ตอ่เนือ่งเป็นวนัที ่3 สเัเาณทางเทคนคิลักลบัมาเป็นบวก หนุนใหร้าคาระยะสัน้ปรับตวัขึน้เขา้หาแนว
ตา้นของจดุสงูเกา่ที ่43.83 เหรยีเ ราคาน ้ามนัมทีศิทางปรับตวัขึน้เมือ่ราคาสามารถยนืปิดเหนอื 40.04 เหรยีเ ราคาจะเปลีย่นทศิทางปรับตวัลงหาก
ราคาปรับตวัลดลงปิดต า่กวา่ 36.13 เหรยีเ 

 



 

บทวเิคราะหฉ์บับนีจั้ดท าขึน้เพือ่วตัถปุระสงคส์ าหรับใชเ้ป็นขอ้มลูในการปฏบิัตงิานของ บรษิทั เอ็มทเีอสโกลดฟิ์วเจอร ์จ ำกดั และส าหรับลกูคา้ทีบ่รษัิทก าหนดเทา่นัน้และจัดท าขึน้เพือ่
จดุมุง่หมายในการใหข้อ้มลู ซึง่ความคดิเห็นและบทวเิคราะหอ์าจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ขอ้มลูในเอกสารฉบับนีเ้ป็นขอ้มลูทีบ่รษัิทเชือ่วา่ถกูตอ้งแตบ่รษัิทมไิดร้ับรองความ

ถกูตอ้งแทจ้รงิและความสมบรูณ์ของขอ้มลูดงักลา่วเอกสารฉบับนีม้ใิชก่ารเสนอหรอืชีช้วนใหซ้ือ้หรอืขายบรษัิทและ/หรอืผูเ้ขยีนจะไม่รับผดิชอบใดใในความสเูเสยีหรอืเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการใช ้

ขอ้มลูทีร่ะบใุนเอกสารฉบับนี้ 

วนัศุกร์ท่ี 18 กนัยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGY SIDEWAYS 
แนวต้าน 1.19050 1.19405 

แนวรับ 1.18210 1.17825 
 

ค าแนะน าการลงทุน 

Long Position 
เปิดสถานะซือ้  เมือ่คา่เงนิปรับตัวลดลงเขา้หา
แนวรับที ่1.17825 โดยมเีป้าหมายท าก าไรอยู่
ที ่1.18210 พรอ้มดว้ย Stop Loss ต ่ากว่า 
1.17825 

Short Position 
เปิดสถานะขาย เมื่อค่าเงนิปรับตัวเขา้หา
แนวตา้นที่ 1.19050 ตัง้เป้าหมายท าก าไร
อยู่ที่ 1.18210 วาง Stop Loss เหนือ 
1.19050 

 

STRATEGY SIDEWAYS 
แนวต้าน 1.3035 1.3095 

แนวรับ 1.2904 1.2852 
 

ค าแนะน าการลงทุน 

Long Position 
เปิดสถานะซือ้  เมือ่คา่เงนิปรับตัวลดลงเขา้หา
แนวรับที ่1.2852 ก าหนดเป้าหมายท าก าไรอยู่
ที ่1.2904 พรอ้มดว้ย Stop Loss ต ่ากว่า 
1.2852 

Short Position 
เปิดสถานะขาย เมื่อค่าเงินปรับตัวเขา้หา
แนวตา้นที่ 1.3035 วางเป้าหมายท าก าไร
อยู่ที ่1.2974 และควรม ีStop Loss เหนือ 
1.3035 

 

วเิคราะห์ 

ทางเทคนิค 
จากกราฟรายวัน คา่เงนิยโูรลว่งหนา้แกวง่ตัวผันผวนใกลแ้นวตา้นกรอบลา่งของชอ่งแนวโนม้ขาขึน้ ซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นแนวตา้นอยูท่ี ่1.19050 
และมจีดุต ่าที ่1.17590 ท าหนา้ทีเ่ป็นแนวรับ สเัเาณทางเทคนคิัลระยะสัน้ชีว้า่คา่เงนิมแีนวโนม้แกวง่ตัวออกดา้นขา้งภายในกรอบ 1.17590 
– 1.19050 การซือ้ขายเพือ่เก็งก าไรระยะสัน้ จงึควรใชก้รอบนีเ้ป็นจดุซือ้ - จดุขาย 

 

วเิคราะห์ 

ทางเทคนิค 
จากกราฟรายวนั คา่เงนิปอนดล์ว่งหนา้แกวง่ตวัผนัผวนเหนอืแนวรับกรอบลา่งของชอ่งแนวโนม้ขาขึน้ที ่1.2892 หลงัคา่เงนิแกวง่ตวัเขา้หาแนวตา้นของ
จดุสงูเกา่ที ่1.3035 คา่เงนิระยะสัน้มแีนวโนม้แกวง่ตวัออกดา้นขา้งภายในกรอบ 1.2763 – 1.3125 การซือ้ขายเพือ่เก็งก าไรระยะสัน้ จงึควรใชก้รอบนี้
เป็นจดุซือ้ - จดุขาย คา่เงนิจะมทีศิทางปรับตวัลงหากคา่เงนิปรับตวัลดลงปิดต า่กวา่ 1.2892 

 



 

บทวเิคราะหฉ์บับนีจั้ดท าขึน้เพือ่วตัถปุระสงคส์ าหรับใชเ้ป็นขอ้มลูในการปฏบิัตงิานของ บรษิทั เอ็มทเีอสโกลดฟิ์วเจอร ์จ ำกดั และส าหรับลกูคา้ทีบ่รษัิทก าหนดเทา่นัน้และจัดท าขึน้เพือ่
จดุมุง่หมายในการใหข้อ้มลู ซึง่ความคดิเห็นและบทวเิคราะหอ์าจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ขอ้มลูในเอกสารฉบับนีเ้ป็นขอ้มลูทีบ่รษัิทเชือ่วา่ถกูตอ้งแตบ่รษัิทมไิดร้ับรองความ

ถกูตอ้งแทจ้รงิและความสมบรูณ์ของขอ้มลูดงักลา่วเอกสารฉบับนีม้ใิชก่ารเสนอหรอืชีช้วนใหซ้ือ้หรอืขายบรษัิทและ/หรอืผูเ้ขยีนจะไม่รับผดิชอบใดใในความสเูเสยีหรอืเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการใช ้

ขอ้มลูทีร่ะบใุนเอกสารฉบับนี้ 

วนัศุกร์ท่ี 18 กนัยายน 2563 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGY SIDEWAYS 
แนวต้าน 0.7347 0.7377 

แนวรับ 0.7258 0.7216 
 

ค าแนะน าการลงทุน 

Long Position 
เปิดสถานะซือ้ เมือ่คา่เงนิปรับตัวลดลงเขา้หา
แนวรับที ่0.7216 โดยมเีป้าหมายท าก าไรอยูท่ี ่
0.7258 และท า Stop Loss ต า่กวา่ 0.7216 

Short Position 
เปิดสถานะขาย  ช่วงที่ค่าเงินปรับตัวขึ้น
ระหว่างการซื้อขาย ก าหนดเป้าหมายท า
ก าไรอยู่ที ่0.7258 วาง Stop Loss เหนือ 
0.7347 

 

STRATEGY SIDEWAYS 
แนวต้าน 11,257 11,392 

แนวรับ 10,935 10,782 
 

ค าแนะน าการลงทุน 

Long Position 
เปิดสถานะซือ้ เมือ่ดัชนีปรับตัวลดลงเขา้หา
แนวรับที ่10,904 จุด โดยมเีป้าหมายท าก าไร
อยูท่ี ่11,257 จดุ พรอ้มวาง Stop Loss ต า่กวา่ 
10,904 จดุ 

Short Position 
เปิดสถานะขาย เมือ่ดัชนปีรับตัวเขา้หาแนว
ตา้นที ่11,257 จดุ ตัง้เป้าหมายท าก าไรอยู่
ที ่10,935 จดุ ท า Stop Loss เหนอื 
11,257 จดุ 

 

วเิคราะห์ 

ทางเทคนิค 
จากกราฟรายวนั คา่เงนิออสเตรเลยีลว่งหนา้แกวง่ตวัแคบใใกลแ้นวตา้นกรอบลา่งของชอ่งแนวโนม้ขาขึน้ที ่0.7389 แทง่เทยีนเกดิเป็น Shooting Star 
และ Hanging Man สะทอ้นถงึการเกดิแนวตา้น ท าใหค้า่เงนิระยะสัน้มโีอกาสปรับตวัลง คา่เงนิจะมทีศิทางปรับตวัลงเมือ่คา่เงนิปรับตวัลงปิดต า่กวา่ 
0.7258 และคา่เงนิจะมทีศิทางปรับตวัขึน้เมือ่คา่เงนิยนืปิดเหนอื 0.7345 คา่เงนิระยะสัน้อยูใ่นชว่งปรับฐาน 

 

วเิคราะห์ 

ทางเทคนิค 
จากกราฟรายวัน ดัชนแีนสแด็กลว่งหนา้แกวง่ตัวผันผวนและเคลือ่นตัวออกดา้นขา้งภายในกรอบ 10,904 – 11,687 จดุ การซือ้ขายเพือ่เก็ง
ก าไรระยะสัน้ จงึควรใชก้รอบนีเ้ป็นจดุซือ้ – จดุขาย ดัชนจีะมทีศิทางปรับตัวลงเมือ่ดัชนปีรับตัวลงปิดต ่ากวา่ 10,904 จดุ และจะมทีศิทาง
ปรับตัวขึน้เมือ่ดชันยีนืปิดเหนอื 11,687 จดุ 

 



 

บทวเิคราะหฉ์บับนีจั้ดท าขึน้เพือ่วตัถปุระสงคส์ าหรับใชเ้ป็นขอ้มลูในการปฏบิัตงิานของ บรษิทั เอ็มทเีอสโกลดฟิ์วเจอร ์จ ำกดั และส าหรับลกูคา้ทีบ่รษัิทก าหนดเทา่นัน้และจัดท าขึน้เพือ่
จดุมุง่หมายในการใหข้อ้มลู ซึง่ความคดิเห็นและบทวเิคราะหอ์าจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ขอ้มลูในเอกสารฉบับนีเ้ป็นขอ้มลูทีบ่รษัิทเชือ่วา่ถกูตอ้งแตบ่รษัิทมไิดร้ับรองความ

ถกูตอ้งแทจ้รงิและความสมบรูณ์ของขอ้มลูดงักลา่วเอกสารฉบับนีม้ใิชก่ารเสนอหรอืชีช้วนใหซ้ือ้หรอืขายบรษัิทและ/หรอืผูเ้ขยีนจะไม่รับผดิชอบใดใในความสเูเสยีหรอืเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการใช ้

ขอ้มลูทีร่ะบใุนเอกสารฉบับนี้ 

วนัศุกร์ท่ี 18 กนัยายน 2563 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGY SIDEWAYS 
แนวต้าน 3,381 3,417 

แนวรับ 3,327 3,295 
 

ค าแนะน าการลงทุน 

Long Position 
เปิดสถานะซือ้ เมือ่ดัชนีปรับตัวลดลงเขา้หา
แนวรับที ่3,295 จุด โดยมเีป้าหมายท าก าไร
อยู่ที ่3,327 จุด พรอ้ม Stop Loss ต ่ากว่า 
3,295 จดุ 

Short Position 
เปิดสถานะขาย เมือ่ดัชนปีรับตัวเขา้หาแนว
ตา้นที ่3,417 จดุ ก าหนดเป้าหมายท าก าไร
อยูท่ี ่3,381 จดุ และควรม ีStop Loss 
เหนอื 3,417 จดุ 

 

STRATEGY SIDEWAYS 
แนวต้าน 28,185 28,404 

แนวรับ 27,576 27,376 
 

ค าแนะน าการลงทุน 

Long Position 
เปิดสถานะซือ้ เมือ่ดชันปีรับตวัลดลงเขา้หา
แนวรับที ่27,576 จดุ โดยมเีป้าหมายท าก าไร
อยูท่ี ่27,715 จดุ พรอ้ม Stop Loss ต า่กวา่ 
27,576 จดุ  

Short Position 
เปิดสถานะขาย  เมือ่ดัชนปีรับตัวเขา้หาแนว
ตา้นที ่28,185 จุด ตัง้เป้าหมายท าก าไรอยู่
ที ่27,715 จุด ม ีStop Loss เหนือ 28,185 
จดุ 

 

วเิคราะห์ 

ทางเทคนิค 
จากกราฟรายวนั ดชัน ีS&P500 ลว่งหนา้แกวง่ตวัแคบใและเคลือ่นตวัออกดา้นขา้ง ระยะสัน้ดชันมีแีนวโนม้แกวง่ตวัอยูใ่นกรอบ 3,295 – 3,442 การซือ้
ขายเพือ่เก็งก าไรระยะสัน้ จงึควรใชก้รอบนีเ้ป็นจดุซือ้ - จดุขาย ดชันจีะมทีศิทางปรับตวัลงหากดชันปีรับตวัลงปิดต า่กวา่ 3,295 และจะมทีศิทางปรับตวั
ขึน้เมือ่ดชันยีนืปิดเหนอื 3,442 

 

วเิคราะห์ 

ทางเทคนิค 
จากกราฟรายวนั ดชันดีาวโจนสล์ว่งหนา้แกวง่ตวัผนัผวนในกรอบแคบใ ดชันมีแีนวโนม้แกวง่ตวัออกดา้นขา้งภายในกรอบ 27,185 – 28,185 จดุ การ
ซือ้ขายเพือ่เก็งก าไรระยะสัน้ จงึควรใชก้รอบนีเ้ป็นจดุซือ้ – จดุขาย ดชันจีะมทีศิทางปรับตวัขึน้เมือ่ดชันยีนืปิดเหนอื 28,185 จดุ และจะมทีศิทาง
ปรับตวัลงเมือ่ดชันปีรับตวัลงปิดต า่กวา่ 27,185 จดุ 

 


