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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: Sideways ในกรอบหลกัทางลง 
 Sideways ในกรอบใหญ่ทีเ่ป็นขาลง: ตน้สัปดาหจ์ะมีการ

ประกาศ GDP ไตรมาสที ่4 ปี 62 ของไทยคาดตลาดมองขา้ม
ไปถงึ GDP ของปี 63 ซึง่หน่วยงานเศรษฐกจิของไทยหลาย
แหง่สง่สญัญาณการปรับลดการเตบิโตของ GDP ในปีนีว้า่จะโต
ต ่ากว่าคาด โดยจะต ่าสุดในไตรมาสที่ 1 ปี 63 ดว้ยผลจาก 
Covid-19 ภัยแลง้ และงบประมาณล่าชา้ ขณะทีป่ลายสัปดาห์
จะมปีระเด็นการเมอืงรอ้นจากผลคดยีบุพรรคอนาคตใหมใ่นวันที ่
21 ก.พ. นี้ สง่ผลใหต้ลาดหุน้ผันผวนรุนแรงในวันดังกลา่ว ทาง
ฝ่ายคาด SETI จะเคลื่อนไหวในกรอบที่เป็นขาลงระหว่าง 
1515-1555 จดุ 

 ปัจจยัเดมิยงัตอ้งเฝ้าดูพฒันาการ: การแพร่ระบาดของ 
Covid-19 ที่ทางการจีนปรับวธิีตรวจโรคใหม่ ท าใหย้อดผูต้ดิ
เชือ้เพิม่สูงขึน้ คาดว่าหากการระบาดสิน้สุดลง จีนจะเร่งออก
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิขนานใหญ่เพื่อฟ้ืนฟูภาคเศรษฐกจิ
และภาคการลงทุนโดยรวมในประเทศ ซึง่จะเป็นปัจจัยบวกใน
ระยะตอ่ไป 

 กลยุทธล์งทุน SET50 Futures:  เก็งก าไร S50H20 ใน
กรอบ 1,510 - 1,545 จดุ 

ปจัจยัเดน่รอบสปัดาห ์
  21 ก.พ. 63 
 ศาล รธน. นัดอา่นค าวนิจิฉัยปม

เงนิกู ้191 ลา้น ของ กกต. ทีย่ืน่
ยบุพรรคอนาคตใหม ่

ตวัเลขเศรษฐกจิส าคญั 
  17 ก.พ. 63 
 ไทย : GDP 4Q62  
 ญีปุ่่ น : GDP 4Q62  

  19 ก.พ. 63 
 องักฤษ : CPI y-y (Jan) 
 สหรัฐฯ : PPI m-m (Jan) 

 20 ก.พ. 63 
 องักฤษ : Retail Sales y-y 

(Jan) 
 21 ก.พ. 63 

 สหรัฐฯ : Existing Home 
Sales (Jan) 

แนวโนม้ราคาทองค า: ขึน้ตอ่ตอบรบัความกงัวล Covid-19 
 ผนัผวนองิทางบวก: ไดรั้บแรงหนุนจากความกังวลในตัวเลข   

ผูต้ดิเชือ้ Covid-19 ในประเทศจนีทีพุ่ง่สงูขึน้อยา่งรวดเร็ว หลัง
การปรับเปลีย่นเกณฑก์ารนับผูต้ดิเชือ้ กอปรกับกองทุน SPDR 
เพิม่สัดส่วนการถอืทองค าสู่ระดับ 922.23 ตัน ซึง่สูงสุดตัง้แต่
เดอืน ต.ค. 62 หนุนใหร้าคาทองค าลุน้กลับไป $1,590 

 กลยทุธล์งทนุในทองค า: เปิดสถานะ Long GOH20 ในชว่ง
ราคา $1,570 - $1,590 และ Stop Loss ที ่$1,560 

Weekly Consensus View

Sideways UpSideways 
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Weekly Technical View 

ถงึแม ้MACD และ Modi.Sto สง่สญัญาณขายแต่
ราคายังยืนเหนือแนวรับแถว 14.80 บาท ล่าสุด
ราคาทดสอบเสน้ EMA 200 จงึเป็นโอกาสในการ
ซือ้แถวแนวรับเพือ่รอการทะลขุึน้ไปได ้ 
 

“แกวง่ตวัในกรอบ’” 
ดชันอียูใ่นชว่งของการแกวง่ตวัใน
กรอบ 1505 -1547 จดุ โดย
ลา่สดุดชันอียูใ่ตเ้สน้ EMA ทกุ
เสน้ทีเ่รยีงตวักนัเป็นขาลงแต ่
MACD ยงัอยูเ่หนอืเสน้ Signal 
จงึคาดวา่จะแกวง่ตวัในกรอบ 

1505 – 1547 จดุ 

ราคากลับขึน้มายนืเหนือเสน้ EMA ทกุเสน้ทีเ่รยีง
ตั ว กั น เ ป็ นข าขึ้น ป ร ะ กอบกั บ  Modi.Sto ส่ ง 
สญัญาณซือ้ จงึคาดวา่ราคาจะขึน้ไปได ้ 
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TU 
แนวรับ 
แนวตา้น 

14.80 / 14.00  

15.60 / 16.20 
CHG 

แนวรับ 2.58 / 2.48 

2.72 / 2.84 แนวตา้น 

แนวรับ 1505 / 1485 

 1547 / 1565 แนวตา้น 

2 




