
ถอยต ัง้หลกัจบัตาปจัจยัการเมอืงภายในประเทศ 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: เคลือ่นไหวออกขา้งองิทางลง 
 การเมอืงภายในประเทศกดดนั: ประเด็นการแกไ้ขรัฐธรรมนูญมีความเปราะบางมากยิง่ขึน้ หลังท่าทีของ

วฒุสิภาบางสว่นคดัคา้นการแกไ้ขมาตรา 256 และการตัง้ ส.ส.ร. เพือ่รา่งรัฐธรรมนูญฉบบัใหม ่ซึง่ในกรณีแยท่ีส่ดุ
คือวุฒสิภาไม่ใหค้วามร่วมมือจนกระบวนการลม้ตัง้แต่วาระแรก อาจน าไปสู่การยกระดับการชุมนุมของกลุ่ม
นักศกึษาและประชาชน โดยการชมุนุมใหญ่วันที ่19 ก.ย. คาดวา่จะมกีารยกระดับขอ้เรยีกรอ้งเป็นขับไลร่ัฐบาล
พรอ้มดว้ย ส.ว. 250 คน ทีห่ากเป็นไปในทศิทางดงักลา่วจะสรา้งความไมแ่น่นอนสงูตอ่การลงทนุในระยะตอ่ไป 
 

 COVID-19 ประชดิชายแดน: ลา่สดุจ านวนผูต้ดิเชือ้ในพมา่ทะล ุ2,000 ราย รัฐบาลไทยมคี าสัง่ใหช้ายแดน
ตอ้งตัง้การด์สงูสกัดแรงงานต่างชาตทิีอ่าจน าเชือ้เขา้มาในประเทศไทยจนเกดิการระบาดระลอก 2 ซึง่หากไม่
สามารถควบคมุได ้ไทยอาจจ าเป็นตอ้งกลับมา Lockdown บางพืน้ทีอ่กีครัง้ ดังเชน่ทีเ่กดิขึน้ในประเทศเพือ่น
บา้นอยา่ง ฟิลปิปินส ์อนิโดนเีซยี เวยีดนาม และพมา่ 
 

 ตดิตามการประชุม Fed และคณะกรรมการ OPEC+: การประชมุ FOMC ในวนัที ่15-16 ก.ย. นี ้คาดวา่จะ
คงอัตราดอกเบีย้นโยบายไวต้ามเดมิที ่0.00-0.25% ตอ่ปี แตต่อ้งจับตานโยบายทางการเงนิในการชว่ยพยงุ
เศรษฐกจิตอ่เนือ่งรวมถงึแนวโนม้เศรษฐกจิสหรัฐในไตรมาสที ่3 และ 4 ทา่มกลางสถานการณ์ COVID-19 ใน
สหรัฐทีพั่ฒนาการดขีึน้หลังผูต้ดิเชือ้ในสหรัฐลดลงต ่าสดุในรอบ 2 เดอืน ดา้นการประชมุคณะกรรมการจับตา
ตลาดน ้ามันของ OPEC+ วนัที ่17 ก.ย. คาดจะยงัคงควบคมุโควตา้การลดก าลงัการผลติของประเทศสมาชกิ 
 
 
 

 คาด SETI เคลือ่นไหวออกขา้งองิทางลงในกรอบระหวา่ง 
1250-1300 จดุ Upside ถกูจ ากดัจากทัง้ปัจจัยการเมอืง
ภายในประเทศและการระบาด COVID-19 ในตา่งประเทศ 
เนน้ลงทุนระยะสัน้จบในรอบ บนหุน้รายไดม้ั่นคงและหุน้
รับเงนิบาทออ่นคา่ 

 STA 
 ยอดขายรถยนตใ์นจนีปรับตัวเพิม่ขึน้ 5 

เดอืนตดิตอ่กนั หนุนการน าเขา้ยางเพิม่ 
 คาดก าไรปี 63 จะกลับมาท าสถิติ

สงูสดุในรอบ 10 ปี อนัเป็นผลจากการ
ด าเนนิงานของ STGT เป็นหลกั 

 EA 
 ราคายนืเหนอืเสน้คา่เฉลีย่ 10 วนั 
 MACD ตัด Signal Line ขึน้ในกรอบ 

Timeframe 60 นาท ี

14 – 18 กันยายน 2563 WEEKLY STOCKS 

STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET Sideways Down 
1250-1300 
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 รอเปิดสถานะ Short ในชว่งราคา 830 – 840 จุด, 
ตัง้เป้าหมายท าก าไรที่ 800 จุด, ตัง้จุดตัดขาดทุนเมื่อ
ราคาขึน้เหนอื 845 จดุ 
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14 - 18 กันยายน 2563 WEEKLY TECHNICAL 

SET INDEX CHART 
“ปรับตัวลงตาม 

กรอบ Sideways down” 
 

ดัชนยีังคงปรับตัวลงมาตามกรอบ 
Sideways down และอยูใ่ตก้ลุม่เสน้ 
EMA ทีเ่ป็นขาลง ในขณะที ่MACD 
ออ่นตัวลงมาในแดนขาลง จงึคาดวา่

ดัชนจีะปรับตัวลงมาตอ่เนือ่ง 

STOCK  SNIPER 

00 1260 / 1235 แนวรับ 

แนวตา้น 1300 / 1330 

00 แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาปรับตัวลงมาหลังจากทดสอบแนวตา้นแถว 58.25 
บาท ขณะที ่MACD และ Modi.Sto วกตัวลงมาแตก่ลุม่
แท่งเทยีนเริม่มกีารยก Low ขึน้ จงึเป็นโอกาสในการซือ้
บางสว่นเพือ่รอสญัญาณซือ้ของ Modi.Sto และ MACD 

แนวตา้น 

ราคาเริม่มกีารสรา้งฐานและยก Low ขึน้เรือ่ยๆในกรอบ 
Sideways ถงึแม ้Modi.Sto จะวกตวัลงมาแต ่MACD ยังอยู่
เหนอืเสน้ Signal จงึเป็นจังหวะในการเก็งก าไรได ้

TRADING 48.00 / 45.50 แนวรับ 

แนวตา้น 52.75 / 55.00 

45.50 / 43.75 

55.00 / 58.25 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOU20 

Sideways Up: ราคาทองค ามแีนวโนม้ผันผวนองิทางขึน้เป็นหลกั โดยนักลงทนุสว่นใหญเ่ฝ้าจับตาการประชมุ FOMC 
ทีจ่ะเกดิขึน้ในวนัพฤหสับนความคาดหวงัในการคงอตัราดอกเบีย้นโยบายอยูร่ะดบัเดมิที ่0 - 0.25% และถอ้ยแถลงของ
ประธาน FED ทีอ่าจสง่สญัญาณการใชน้โยบายเชงิ Dovish เพิม่เตมิเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิสหรัฐ อกีทัง้เฝ้าจับตาการ
ประกาศตวัเลขผูย้ืน่ขอรับสวสัดกิารวา่งงานทีอ่าจเกดิ Negative Surprise ขึน้อกีครัง้ หลงัครัง้กอ่นหนา้เพิม่ขึน้มากกวา่
ทีนั่กวเิคราะหค์าดการณ์ไว ้ซึง่จะสง่ผลบวกในเชงิ Sentiment ตอ่ราคาทองค าไดใ้นชว่งสัน้  อยา่งไรก็ดยีังตอ้งตดิตาม
ผลสรปุของ Brexit ทีม่แีนวโนม้ไปในเชงิลบ (No deal) ซึง่จะท าใหค้า่เงนิปอนดอ์อ่นคา่ลงและสง่ผลให ้Dollar Index 
แข็งคา่รับอานสิงสบ์วกจากประเด็นนี ้เป็นหนึง่ปัจจัยทีอ่าจกดดนัราคาทองค าได ้

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“ผนัผวนสงู แตแ่นวโนม้หลกัยงัเป็นทางบวก” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,252.96 tons (+2.92) 93.34 (+0.67%) 3,339.19 (-2.56%) 

Weekly Performance 

14 - 18 กันยายน 2563 WEEKLY GOLD 
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แนวตา้น   1,950 / 1,975 

แนวรบั   1,920 / 1,900 

*ราคาปิด ณ วันที ่10/9/2563 

 รอเปิดสถานะ Long GOU20 
ในชว่งราคา $1,920 - $1,930 

 Take Profit ที ่$1,965 
 Stop Loss เมือ่ราคาปรับตวัลง
ต า่กวา่ $1,900 
 




