
ต ัง้การด์รอ “ครม.ชุดใหม”่ ไมเ่กนิเดอืนหนา้ 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: แกวง่ตวัองิทางลง รอการปรบัคณะรฐัมนตร ี
 ครม.ชุดใหม ่ไมเ่กนิเดอืนหนา้: ภายหลังการประกาศลาออกอยา่งเป็นทางการของกลุม่ทมีเศรษฐกจิและรอง

นายกฯ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” เพื่อเปิดทางใหม้ีการปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/2 ตลาดหุน้ยังคงจับตาการ
เปลีย่นแปลงตัวหัวหนา้ทมีเศรษฐกจิ รวมถงึเกา้อีก้ระทรวงใหญ่อย่างคลังและพลังงาน ทีจ่ะตอ้งเขา้มาสานต่อ
นโยบายตา่งๆ อาท ิโครงการ EEC มาตรการกระตุน้การทอ่งเทีย่ว และจับตาแผนฟ้ืนฟปูระเทศหลัง COVID-19 
ดา้นนายกฯ เผยก าหนดการปรับ ครม. ไมเ่กนิเดอืน ส.ค. 
 

 แบงคช์าตหิว่ง COVID-19 ระลอก 2: แมจ้ะมองวา่เศรษฐกจิไทยไตรมาส 2 ของปี 2563 จะเป็นจดุต า่สดุ แต่
จากปัจจัยการระบาดระลอก 2 ทีเ่กดิขึน้ในหลายประเทศยังเป็นปัจจัยกดดัน หากเป็นระลอกเล็กควบคมุได ้ก็จะ
กระทบเศรษฐกจิไทยไมม่าก แตห่ากเป็นระลอกใหญถ่งึขัน้ตอ้งปิดเมอืง Lockdown ไตรมาสที ่2 อาจจะไมใ่ชจ่ดุ
ต า่สดุ ชีห้ลังจากนีน้โยบายการคลังจะเป็นตวัน า สว่นนโยบายการเงนิเป็นตวัเสรมิ บนมมุมอง “เยยีวยาแลว้ฟ้ืนฟ”ู 
คาดการณ์เศรษฐกจิไทยฟ้ืนตวักลบัมาปกตใินปี 2565 บนสมมตฐิานวา่ “วคัซนีส าเร็จ” และแจกจา่ยทั่วถงึ 
 

 ทอ่งเทีย่วยงัล าบาก: กรณีเคสเสีย่งที ่จ.ระยอง-สขุมุวทิ ท าใหม้าตรการ Travel Bubble และ Medical Tourism 
เป็นไปไดย้ากยิง่ขึน้ และจ านวนนักท่องเที่ยวปีนี้อาจต ่ากว่าที่ ธปท. คาดไว ้เพราะไม่สามารถขยาย Travel 
Bubble ไดต้ามแผน ซึง่มแีนวโนม้วา่รัฐบาลจะเนน้กระตุน้การทอ่งเทีย่วภายในประเทศเพิม่ขึน้เพือ่มาทดแทน 

 

 ทางฝ่ายคาด SETI แกวง่ตวัองิทางลงในกรอบระหวา่ง 
1320-1375 จดุ หากยนืเหนอื 1340 จดุไดจ้ะยังไมเ่สยี
ทรงของการรบีาวด ์คาดตลาดรอความชดัเจนของการ
ปรับคณะรัฐมนตร ีกอ่นตดัสนิใจเลอืกทศิทาง 

 SCC 
 ธุ ร กิจ ปิ โ ต ร เ คมีภัณฑ์ ฟ้ื นตั ว

แข็งแกรง่ ดนัก าไร 2Q63  
 มมุมองสวยเชงิเทคนคิ 

 TFG 
 รับอานสิงคร์าคาหมแูพงทีส่ดุใน

รอบ 10 ปี 
 ปรมิาณการสง่ออกหมแูละไกไ่ปจนี

และเวยีดนามเพิม่ขึน้จากโรคระบาด 

20 – 24 กรกฎาคม 2563 WEEKLY STOCKS 

STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET Sideways Down 
1320-1375 

ทมีกลยทุธ ์ตอ่ 487 

PhillipResearch          PhillipResearch        

PhillipCapitalTH         02 635 1700 ตอ่ 486      

 รอเปิดสถานะ Short S50U20 บรเิวณ 880–890 จดุ โดย
มเีป้าหมายท าก าไรที ่860 จดุ ตดัขาดทนุเมือ่ราคาปรับ 
ตวัขึน้เหนอืระดบั 900 จดุ  



ทมีนักวเิคราะหเ์ทคนคิ ตอ่ 487 
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PhillipCapitalTH         02 635 1700 ตอ่ 486      

20 – 24 กรกฎาคม 2563 WEEKLY TECHNICAL 

SET INDEX CHART 
“เอนไปทางขึน้” 

 
ดชันดีดีตวัจากเสน้ Uptrend กอ่นที่
จะขึน้มายนืเหนอืเสน้ EMA 10 

พรอ้มกบั MACD เริม่วกตัวขึน้เหนอื
เสน้ Zero ในขณะที ่Modi.Sto สง่
สญัญาณซือ้จงึคาดวา่ดชันจีะขึน้ไป

ตอ่ได ้

STOCK  SNIPER 

00 1340 / 1320 แนวรับ 

แนวตา้น 1380 / 1400 

00 แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาขึน้มาทดสอบแนวตา้นก่อนที่จะพักตัวเหนือเสน้ 
EMA 10 และ แนวรับ โดย MACD เดนิหนา้เหนอืเสน้ 
Signal และ Modi.Sto เริม่วกตวัขึน้มาจงึคาดวา่ราคาจะ
ขึน้ไปได ้

แนวตา้น 

ราคากลบัขึน้มายนืเหนอืเสน้ EMA 10 โดย Modi.Sto สง่
สัญญาณซือ้และ MACD เริม่วกตัวขึน้มาและใกลส้ง่
สญัญาณซือ้เชน่กนั จงึเป็นเหตผุลทีส่นับสนุนใหร้าคาขึน้
ตอ่ไปได ้

TRADING 6.60 / 6.30 แนวรับ 

แนวตา้น 7.30 / 7.85 

6.60 / 6.30 

7.85 / 8.50 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOU20 

Sideways: ราคาทองค ามแีนวโนม้พักตวัออกขา้งในกรอบหลกัทางขึน้ โดยประเด็นการแพรร่ะบาดของ COVID-19 
ทั่วโลกในปัจจบุันยังคงเป็นแรงหนุนหลัก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐทีม่จี านวนผูต้ดิเชือ้ใหมร่ายวันพุง่สงูขึน้มากกวา่ 
6 หมืน่รายตดิตอ่กนัถงึ 10 วัน  อยา่งไรก็ดแีรงซือ้สะสมทองค าของกองทนุ SPDR เริม่สง่สญัญาณการชะลอตัวลง 
โดยคงสดัสว่นเดมิตดิตอ่กนั 3 วนั ประกอบกบัทศิทางของ Dollar Index กลบัมาแข็งคา่ขึน้ยนืเหนอืแนวรับที ่96 จดุ
จากแนวโนม้ตวัเลขเศรษฐกจิสหรัฐทีย่งัฟ้ืนตวัตอ่  รวมถงึการคงอตัราดอกเบีย้นโยบายและเม็ดเงนิในการท า QE ของ
ธนาคารกลางยโุรป สง่ผลใหร้าคาทองค าขาดปัจจัยหนุนใหมแ่ละอาจเผชญิแรงขายท าก าไรแตไ่มห่ลดุ $1,780 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“ขาดปจัจยัหนนุใหม ่เสีย่งเผชญิแรงขายแตไ่มห่ลดุ $1,780” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,206.89 tons (+6.43) 96.35 (-0.32%) 3,215.57 (+0.96%) 

Weekly Performance 

20 – 24 กรกฎาคม 2563 WEEKLY GOLD 

ทมีกลยทุธอ์นุพันธ ์ตอ่ 494 
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PhillipCapitalTH         02 635 1700 ตอ่ 486      

แนวตา้น   1,815 / 1,830 

แนวรบั   1,780 / 1,760 

*ราคาปิด ณ วันที ่16/7/2020 

 รอเปิดสถานะ Long GOU20 
ในชว่งราคา $1,780 - $1,800 

 Take Profit ที ่$1,820 
 Stop Loss เมือ่ราคาลงต า่กวา่ 

$1,770 
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