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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: Fund Flow ตา่งชาตเิขา้หนุน 
 ลุน้คลาย Lockdown เฟส 4: ศบค. เผยเตรยีมพจิารณา

คลาย Lockdown ในเฟสที ่4 หลังประเทศไทยไมพ่บการตดิ
เชือ้จากภายในประเทศใกลค้รบ 14 วัน ลุน้ผ่อนปรนสถาน
บนัเทงิ-คอนเสริต์-ชายทะเล-โรงเรยีนและสถานศกึษา 

 Fund Flow ตา่งชาตหินุน: นักลงทนุตา่งชาตปิรับพอรต์การ
ลงทุนกลับมาซือ้ทัง้หุน้และตราสารหนี้ของไทย ดันดัชนี SETI 
ทะล ุ1400 จุด จากสถานการณ์ COVID-19 ในไทยทีด่ขี ึน้
ต่อเนื่อง ฐานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่ง และมุมมองว่าประเทศ
ไทยจะคลาย Lockdown ส าเร็จกอ่นประเทศอืน่ในภมูภิาค 

 ความสมัพนัธ ์สหรฐัฯ-จนี แยล่ง: สองมหาอ านาจของโลก
ยังคงตอบโตก้ันไปมา และมแีนวโนม้รุนแรงขึน้โดยเฉพาะใกล ้
โคง้สดุทา้ยกอ่นการเลอืกตัง้ ปธน.สหรัฐฯ ในเดอืน พ.ย. 63 

 กลยุทธก์ารลงทุน: SETI เคลือ่นไหวองิทางขึน้ในกรอบ 
1400-1470 จดุ แนะน ายอ่ซือ้เก็งก าไรระยะสัน้เป็นรอบๆ ลุน้ขึน้
ไปทดสอบแนวตา้นที ่1495 จดุ  

 กลยทุธก์ารลงทนุ SET50 Futures: Trading เก็งก าไรระยะ
สัน้ในกรอบ 940 – 980 จดุ 

ประเด็นส าคญัทีต่อ้งตดิตาม 
  9-10 ม.ิย. 63 
 Fed ประชมุพจิารณาดอกเบีย้นโยบาย 
  12 ม.ิย. 63 
 คาด ศบค. ประชมุพจิารณาอนุมัติ

มาตรการคลาย Lockdown เฟสที ่4 
 

 
ตวัเลขเศรษฐกจิส าคญั 

  8 ม.ิย. 63 
 CN : Export-Import (y-y) (May) 
 JP : GDP (y-y) (q-q) 1Q20 
  9 ม.ิย. 63 
 EU : GDP (y-y) (q-q) 1Q20 
  10 ม.ิย. 63 
 CN : CPI, PPI (y-y) (May) 
 US : Core CPI (m-m) (May) 
  11 ม.ิย. 63 
 JP : Industrial Production (m-m) 

(Apr) 

Sideways 

แนวโนม้ราคาทองค า: Dollar ออ่นคา่เป็นแรงหนนุใหข้ ึน้ตอ่ 
 Sideways Up: รับอานสิงคเ์ชงิบวกจากการออ่นคา่ลงอยา่ง

ตอ่เนื่องของ Dollar Index ตดิตอ่กันเป็นเวลา 2 สปัดาห ์
ประกอบกับแรงซื้อสะสมทองค าจากกองทุน SPDR ที่เขา้มา
อยา่งสม ่าเสมอ เป็นแรงหนุนใหท้องค ายังสามารถยนืเหนือระดับ 
$1700 ได ้อยา่งไรก็ดอีาจเผชญิกบัแรงขายท าก าไรเขา้มาเป็น
ระยะ จากแนวโนม้ตวัเลขเศรษฐกจิทีเ่ริม่กลบัมาฟ้ืนตวั 

 กลยทุธก์ารลงทนุ Gold Futures: เปิด Long GOM20 ต า่
กวา่ $1,710,เป้าท าก าไร $1,735/$1,745, ตดัขาดทนุ $1,695 
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Weekly Technical View 

ราคาผ่านแนวตา้นขึน้มาพรอ้มกับ MACD เขา้สู่

แดนขาขึน้อกีทัง้ MACD(Weekly) สง่สญัญาณซือ้ 
จงึคาดวา่ราคาจะขึน้ไปได ้

“แกวง่ตวัทางขึน้” 
ดชันปีรับตวัขึน้มากอ่นทีจ่ะยนื

เหนอืเสน้ EMA 200 โดย MACD 
เดนิหนา้เหนอืเสน้ Signal ในแดน
ขาขึน้ แต ่Modi.Sto อยูใ่นเขต 
Overbought จงึคาดวา่ดชันจีะ

แกวง่ตวัออกขา้งทางขึน้ 

ราคาพักตวัเหนอืเสน้ EMA 10 หลังจากทดสอบ
แนวตา้น โดย MACD ยังอยูเ่หนอืเสน้ Signal และ 
Modi.Sto สง่สญัญาณซือ้ จงึคาดวา่ราคาจะทะลุ
ขึน้ไปได ้
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แนวรับ 
แนวตา้น 

21.40 / 20.50  

23.80 / 25.25 
MTC 

แนวรับ  55.25 / 53.25 

 61.00 / 62.75 แนวตา้น 

แนวรับ 1400 / 1380 

1450 / 1476 แนวตา้น 
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