
แนวโนม้ราคาทองค า: ขึน้ตอ่ มุง่หนา้ผา่น $1700 
 Bullish Momentum: แรงหนุนทองค ามาจากการอัดฉีดเม็ด
เงนิเขา้สูร่ะบบของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถงึมาตรการกระตุน้
เศรษฐกจิจากนานาประเทศทีท่ยอยออกมา ขณะทีS่PDR เขา้
ถอืครองทองค าเพิม่ไปสูร่ะดับ 994.19 ตัน สูงสุดในรอบ 7 ปี  
นอกจากนี้ Dollar Index น่าจะยอ่ตัวลงตอ่หลังกลับลงไปใต ้
ระดบั 100 จดุ และเป็นบวกตอ่ทองค า 

 กลยทุธล์งทนุ Gold Futures: เปิด Long GOM20 ในชว่ง
ราคา $1680 - $1690, ท าก าไร $1,720, ตดัขาดทนุ $1,670 

Weekly Consensus View
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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น 

ประเด็นส าคญัทีต่อ้งตดิตาม 
  14 เม.ย. 63 
 มาตรการเยยีวยาเพิม่เตมิจาก  
ครม. (ถา้ม)ี โดยเฉพาะการ
มาตรการชว่ยเหลอืเกษตรกร 

 
ตวัเลขเศรษฐกจิส าคญั 
  14 เม.ย. 63 
 CN : Export Import (y-y)  

  15 เม.ย. 63 
 US : Retail Sale and Core  
    Retail Sales (m-m), 
    Industrial Production 
    (m-m) 

  17 เม.ย. 63 
 CN : GDP (y-y) (q-q) 1Q20, 
    Industrial Production 
    (y-y) 
 EU : CPI (y-y) 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: Sideways กรอบกวา้ง 
 COVID-19 ยงัไมน่ ิง่: พัฒนาการของ COVID-19 ทั่วโลกยัง

เป็นตัวแปรที่มีอ ิทธิพลต่อความผันผวนของตลาด ซึง่นานา
ประเทศรวมทัง้ไทยต่างทุ่มเงินเสริมสภาพคล่อง ล่าสุดเฟด
ประกาศ QE วงเงนิ 2.3 ลา้นลา้นดอลลารส์รอ., ยโุรป 5.9 แสน
ลา้นดอลลาร์สรอ. และไทย 1.9 ลา้นลา้นบาท โดยมาตรการ
เพิม่เตมิตา่งๆ จะเป็นตัวชว่ยประคองการออ่นตัวของ sentiment 
ลงทนุในระยะสัน้ได ้ 

 BANK ยงัมีปัจจยัเสี่ยงรออยู่ข ้างหน้า: คาดก าไร 1Q63 
ลดลง 7.5% y-y เพิม่ขึน้ 17.5% q-q จากการตัง้ส ารองและ
คา่ใชจ้่ายทีล่ดลงเมือ่เทยีบ 4Q62 อย่างไรก็ด ีการชะลอตัวของ
สนิเชือ่และสว่นตา่งอัตราดอกเบีย้ทีล่ดลงยังเป็นปัจจัยเสีย่งของ
กลุม่ตอ่ไป 

 กลยทุธก์ารลงทนุ: คาด SETI จะแกวง่ Sideways ระหวา่ง 
1160 -1280 จุด เนน้ เก็งก าไรในกลุ่มที่รับประโยชน์จาก 
COVID-19 และมาตรการรัฐ อาท ิCOMM, FOOD, ICT, CONS 

 กลยทุธก์ารลงทนุ SET50 Futures: Trading ซือ้ขาย 
S50M20 ในกรอบ  780 – 840 จดุ 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjqn8PMyL3iAhVUjOYKHR7ECzcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tnnthailand.com/content/10179&psig=AOvVaw34keBKGx6q7kKO4AnrKvvJ&ust=1559110261135421


www.poems.in.th 

02 635 1700 ต่อ 486 ทมีวเิคราะหท์างเทคนคิ 
ตอ่ 485 

Weekly Technical View 

ราคาหลุดแนวรับแถว 71.75 บาท ลงมา โดย 
Modi.Sto เริม่ออ่นตัวลงในเขต Overbought และ 
MACD เริม่ชะลอการขึน้ในแดนขาลงจงึคาดวา่
ราคาจะปรับตวัลงมา 

“แกวง่ตวัทางลง’” 
ดชันีย้ังไมผ่า่นแนวตา้นส าคญั
แถว 1240 จดุ กอ่นทีจ่ะแกวง่ตวั
ออกขา้งโดย Modi.Sto อยูใ่น

เขต Overbought จงึคาดวา่ดชันี
จะแกวง่ตวัทางลงในกรอบ  

1175 -1240 จดุ 
 

ราคาท ารปูแบบ Invert Head & Shoulder และ 
MACD เขา้สูแ่ดนขาขึน้ โดยลา่สดุราคาทดสอบ
แนวตา้นแถว 41.00 บาท จงึคาดว่าราคาจะทะลุ
ขึน้ไปได ้
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SCB 

ขาย(Short) 
 

แนวรับ 
แนวตา้น 

 71.75 / 73.75  

67.25 / 66.00 
DTAC 

แนวรับ 39.75 / 35.50 

43.00 / 45.00 แนวตา้น 

แนวรับ 1175 / 1140 

1240 / 1280 แนวตา้น 
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