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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: Sideways Down 
 คลาย Lockdown เฟสที ่3: ครบก าหนด 14 วันหลังคลาย 

Lockdown ในเฟสที ่2 จับตาขอ้สรปุของ ศบค. ในการผอ่นปรน
มาตรการในเฟสที ่3 เฝ้าระวงัเคสใหมท่ีไ่มส่มัผัสใกลช้ดิกบัผูต้ดิ
เชือ้รายเดมิ หากมจี านวนเพิม่อาจสง่ผลต่อการพจิารณาคลาย 
Lockdown ในเฟสถัดไป และกรณีแยท่ีส่ดุคอืเกดิการระบาด
ระลอกที ่2 ท าใหต้อ้งเริม่ Lockdown รอบใหม ่

 ความสมัพนัธส์หรฐัฯ-จนี มแีนวโนม้แยล่ง: สหรัฐฯ เตรยีม
ออกกฎหมายก ากับบรษัิทจีนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหุน้สหรัฐฯ 
สว่นจนีเตรยีมออกกฎหมายความมั่นคงใหม่ควบคุมฮ่องกง-มา
เก๊า ซึง่สหรัฐฯ อาจน ามาเป็นประเด็นในการลม้เลกิขอ้ตกลง
การคา้เฟสที ่1 หรอืออกกฎหมายตอบโตจ้นีเพิม่เตมิ อนัจะสรา้ง
แรงกดดนัรอบใหมใ่หก้บั Sentiment การลงทนุโดยรวม 

 กลยทุธก์ารลงทนุ: SETI จะผันผวนองิทางลงในกรอบ 1270-
1320 จุด Upside เริม่จ ากัดดว้ย PE ทีส่งูมากกวา่ 19 เทา่ 
แนะน าทยอยขายท าก าไรในชว่งดดีตวัเป็นหลกั 

 กลยทุธก์ารลงทนุ SET50 Futures: Trading S50M20 ท า
ก าไรระยะสัน้ในกรอบ 835 – 885 จดุ 

ประเด็นส าคญัทีต่อ้งตดิตาม 
 27-31 พ.ค. 63 

 สภาผูแ้ทนราษฎรไทย พจิารณารา่ง
กฎหมาย พ.ร.ก.เงนิกู ้3 ฉบบัและ
มาตรการรับมอืไวรัส COVID-19 

 29 พ.ค. 63 
 ศบค. ประชมุประเมนิผลการคลาย 

Lockdown เฟส 2 และสรปุมาตรการ
ในเฟสที ่3 

 
ตวัเลขเศรษฐกจิส าคญั 

  26 พ.ค. 63 
  US : CB Consumer Confidence 

(May), New Home Sales (Apr) 
  28 พ.ค. 63 

 US : GDP 1Q63 (q-q), Core 
Durable Goods Orders (m-m) 
(Apr), Pending Home Sale (m-m) 
(Apr), Initial Jobless Claims 

  29 พ.ค. 63 
 EU : CPI (y-y) (May) 
 TH : Exports-Imports (y-y) (Apr) 

Sideways Down 

แนวโนม้ราคาทองค า: Sideways ไมห่ลดุแนวรบั $1700 
 พกัตวัในกรอบ: นักลงทนุเริม่กลับมาถอืเงนิสดมากขึน้ และเฝ้า

ติดตามสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางดา้นความสัมพันธ์
ระหวา่งสหรัฐฯ-จนี ทีอ่าจจะน าไปสูส่งครามการคา้อกีครัง้ กอปร
กบั SPDR ชะลอการซือ้สะสมทองค าและคงสดัสว่นในพอรต์ราว 
1,112.32 ตนั เป็นสญัญาณการพักตัวในระยะสัน้ของทองค า แต่
แนวโนม้ภาพใหญย่ังองิทางขึน้ 

 กลยทุธก์ารลงทนุ Gold Futures: เปิด Long GOM20 ใน 
ชว่ง $1,720 - $1,730, ท าก าไร $1755, ตดัขาดทนุ $1710 
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Weekly Technical View 

ราคาอยูใ่นชว่งของการพักตัวหลังจากผ่านรูปแบบ 
Invert Head & Shoulder ขึน้มา โดย MACD อยู่
เหนือเสน้ Signal ในแดนขาขึน้จงึคาดวา่ราคาจะ
ขึน้ไปตอ่ได ้ 

“แกวง่ตวัเพือ่ขึน้ตอ่” 
ดชันยีังยนืเหนอืเสน้ EMA 10 
และอยูใ่นกรอบ Sideways Up 
ถงึแม ้Modi.Sto สง่สญัญาณขาย
แต ่MACD อยูเ่หนอืเสน้ Signal 
ในแดนขาขึน้ จงึคาดวา่ดชันจีะ

แกวง่ตวัเพือ่ขึน้ไปตอ่ได ้  

ราคาอยู่ในแนวโนม้ขาลงและอยู่ใตก้ลุม่เสน้ EMA 
ทีเ่ป็นขาลง ประกอบกบั MACD ก็อยูใ่นแดนขาลง
เชน่กนัจงึคาดวา่ราคาจะปรับตวัลงมา 
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WHA 

 

แนวรับ 
แนวตา้น 

2.88 / 2.72  

3.16 / 3.30 

ADVANC 
(SHORT) 

แนวรับ  190.50 / 193.50 

 184.50 / 181.50 แนวตา้น 

แนวรับ 1285 / 1275 

1330 / 1350 แนวตา้น 
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