
สดุสปัดาหท์บทวนการคา้เฟสแรก ชีช้ะตาการลงทนุสนิทรพัยเ์สีย่ง 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: มโีอกาสองิทางลงเป็นหลกั 
 ระวงั!! สหรฐั-จนี ทบทวนขอ้ตกลงการคา้เฟสแรก 15 ส.ค. นี:้ ทางฝ่ายใหน้ ้าหนักกับประเด็นนี้มากทีส่ดุ 

คาดตลาดหุน้จะแกวง่ตัวตามแนวโนม้ของปัจจัย โดยทางฝ่ายคาดวา่การเจรจาครัง้นี้อาจหาทางลงไดย้าก หลัง
จนียังน าเขา้สนิคา้จากสหรัฐไดเ้พยีงรอ้ยละ 23 ของทีต่กลงเอาไว ้ขณะทีก่ารเลอืกตัง้สหรัฐก็ใกลเ้ขา้มาทกุขณะ 
แตปั่จจบุนั ปธน.ทรัมป์ มคีะแนนความนยิมต ่ากวา่คูแ่ขง่คอ่นขา้งมาก จงึเป็นไปไดท้ีผู่น้ าสหรัฐจะหาขอ้อา้งตา่งๆ 
เพื่อที่จะท าขอ้ตกลงการคา้ใหส้หรัฐมีความไดเ้ปรียบเหนือจีน ขณะที่ทางการจีนก็อาจจะไม่ยอมใหต้ัวเอง
เสยีเปรยีบมากเชน่กัน เพราะทีผ่่านมาสหรัฐก็พยายามจู่โจมจนีหลายชอ่งทางทัง้กฎหมายฮ่องกงใหม่และการ
แบนเทคโนโลยจีนีเป็นตน้ 
 

 คาดหวงัมาตรการกระตุน้จากครม.ชุดใหม:่ หลังโปรดเกลา้ฯแต่งตัง้รัฐมนตรเีรยีบรอ้ย โดยจะมกีารประชมุ 
ครม.ชดุใหม่ ครัง้แรก 13 ส.ค. นี้ เบือ้งตน้ทางฝ่ายคาดมาตรการสว่นแรกจะเกีย่วขอ้งกับการกระตุน้การบรโิภค
ภายในประเทศและชว่ยเหลอืผูต้กงาน หลงัจากนัน้จงึอาจตามมาดว้ยการกระตุน้การทอ่งเทีย่ว 
 

 คาดหวงัมาตรการชว่ยเหลอืเยยีวยารอบใหมข่องสหรฐั: เบือ้งตน้มาตรการชว่ยเหลอืมวีงเงนิราว 1 ลา้นลา้น
ดอลลารส์รอ. แมล้า่สดุ Republicans และ Democrats จะยังไมส่ามารถหาขอ้สรุปมาตรการชว่ยเหลอืชดุใหม่
ร่วมกนัได ้ แตท่า้ยทีส่ดุคาดวา่จะผ่านไดห้ลังผูน้ าสหรัฐเผยจะใช ้Executive Order เพือ่ทีจ่ะผ่านมาตรการชดุนี้
ทันทเีพือ่ดแูลผูต้กงานและกระตุน้การบรโิภค จงึคาดปัจจัยนีจ้ะสง่ผลบวกตอ่สนิทรัพยเ์สีย่งในชว่งตน้สปัดาห ์

 แนวโนม้ SETI คาดแกว่งตัวองิทางลงเป็นหลัก ใน
กรอบ 1300 – 1360 จดุ 

 เริม่เขา้สูช่ว่งโคง้สดุทา้ยของการประกาศงบ 2Q63 จงึ
อาจเห็นแรง sell on fact บนหุน้กลุ่มทีค่าดผล
ประกอบการจะดแีละมกีารเก็งก าไรเขา้มาคอ่นขา้งมาก
ในชว่งกอ่นหนา้นี ้

 BGRIM 
 Defensive หลบภมูศิาสตรก์ารเมอืง 
 สนพ. เตรียมเสนอให ้กพช. อนุมัต ิ

BGRIM น าเขา้ LNG เสร ีคาดชว่ยลด
ตน้ทนุกา๊ซของโรงไฟฟ้า SPP   

 SCC 
 NVDR และ OI มกีารสะสมเพิม่ขึน้ 
 เศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวั คาด Demand 

การใชปิ้โตรเคมเีพิม่ขึน้  
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET Sideways Down 
1300 - 1360 
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 เก็งก าไรฝ่ัง Short โดยการเปิดสถานะ Short S50U20 
ในชว่งราคา 850 – 860 จุด, ท าก าไรที ่830 จุด,    
ตดัขาดทนุเมือ่ราคาปรับตวัขึน้เหนอื 870 จดุ  



ทมีนักวเิคราะหเ์ทคนคิ ตอ่ 487 
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SET INDEX CHART 
“เริม่มสีญัญาณทางลง” 

 
ดัชนยีังไมผ่า่นแนวตา้นแถว 1345 
จดุ ซึง่เป็นแนวตา้นส าคัญของกรอบ 
Sideways ลา่ง  ในขณะที ่MACD 
ออ่นตัวต า่กวา่เสน้ Signal ในแดนขา
ลงและ Modi.Sto สง่สญัญาณขาย
จงึคาดวา่ดัชนจีะปรับตัวลงมา 

STOCK  SNIPER 

00 1300 / 1280 แนวรับ 

แนวตา้น 1345 / 1360 

00 แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ถงึแมร้าคาจะหลดุเสน้ EMA 10 ลงมาและ MACD สง่
สัญญาณขายแต่ราคายังยืนเหนือแนวรับของกรอบ 
Sideways และสญัญาณดังกลา่วอยูใ่นแดนขาขึน้ จงึเป็น
จังหวะซือ้แถวแนวรับ 

แนวตา้น 

ราคาดดีตัวขึน้จากเสน้ EMA 200 ดว้ยรูปแบบแทง่เทยีน 
Hammer กอ่นทีจ่ะขึน้มาทดสอบเสน้ EMA 10 โดย 
Modi.Sto สง่สญัญาณซือ้ จงึคาดวา่ราคาจะทะลขุึน้ไปได ้

TRADING 48.75 / 47.00 แนวรับ 

แนวตา้น 51.75 / 53.75 

47.00 / 45.25 

53.75 / 56.00 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOU20 

เต็มไปดว้ยปจัจยัหนนุ: ราคาทองค า Spot ยังมแีนวโนม้ทีจ่ะคงความรอ้นแรงในการปรับตวัขึน้ไดต้อ่ หลงัท า All-time 
high ตดิตอ่กนัเป็นวนัที ่4 ทีร่ะดบั $2,075  รับปัจจัยบวกรอบดา้นจากเม็ดเงนิมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิรอบใหมข่อง
สหรัฐทีส่ง่ผลให ้Dollar Index ออ่นคา่ลงท าจดุต า่สดุใหมใ่กลเ้คยีงกบัชว่ง พ.ค. 2018 ทีร่ะดบั 92.50 จดุ , การคง
อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกอยูใ่นระดบัต า่, แรงซือ้ทีเ่ขา้มาอยา่งลน้หลามจากกองทนุ SPDR Gold 
Trust กวา่ 26 ตนัในรอบสปัดาห,์ ความตงึเครยีดสหรัฐ-จนีทีล่า่สดุปธน.ทรัมป์สัง่แบน Tiktok App ภายใน 45 วนัและ
สถานการณ์ COVID-19 ระลอก 2 ในหลายประเทศ ลว้นเป็นแรงหนุนใหก้บัราคาทองค า โดยในสปัดาหน์ีเ้ฝ้าจับตาการ
ประกาศตวัเลขยอดคา้ปลกีของสหรัฐเดอืน ก.ค. ทีค่าดการณ์วา่จะออกมาต า่กวา่ครัง้กอ่นหนา้มาก ซึง่จะสง่ผลให ้
Dollar Index มโีอกาสออ่นคา่ลงไดต้อ่ เป็นอกีแรงหนุนใหก้บัราคาทองค า 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“Momentum ทางขึน้ยงัแข็งแกรง่ ลุน้ท า High ใหมท่ี ่$2100” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,267.96 tons (+26.01) 92.79 (-0.61%) 3,349.16 (+2.39%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   2,075 / 2,100 

แนวรบั   2,050 / 2,035 

*ราคาปิด ณ วันที ่6/8/2563 

 รอเปิดสถานะ Long GOU20 
ในชว่งราคา $2,050 - $2,065 

 Take Profit ที ่$2,095 
 Stop Loss เมือ่ราคาลงต า่กวา่ 

$2,040 
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