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แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: มแีนวโนม้สงูทีจ่ะเสีย่งลงตอ่ 
 การเมอืงภายในกดดนัหนกั: ทางฝ่ายใหน้ ้าหนักกับปัจจัยนี้มากทีส่ดุ หลังหลายฝ่ายเริม่ยกระดับความเขม้ขน้

มากขึน้เรือ่ยๆ ลา่สดุ 15 ต.ค. 63 รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิทีม่คีวามรา้ยแรงในพืน้ที ่กทม. หา้มชมุนุม
กนัตัง้แต ่5 คนขึน้ไป และใหอ้ านาจเจา้หนา้ทีใ่นการควบคมุตวัผูต้อ้งสงสยัวา่เป็นผูร้ว่มสรา้งสถานการณ์ แตก่ลุม่
คณะราษฎร 2563 ยังคงเดนิหนา้จัดการชมุนุมตอ่เนื่อง แมแ้กนน าชดุแรกจะถูกจับกมุไปแลว้ก็ตาม แตจ่ านวนผู ้
ชมุนุมดจูะมเีพิม่ขึน้เรือ่ยๆ และเริม่มกีารชมุนุมตามจังหวัดตา่งๆบา้งแลว้ ขณะทีส่ือ่หลักในตา่งประเทศหลายแหง่
มุ่งใหค้วามสนใจกับเหตุการณ์ของไทยเป็นอย่างมาก จงึน่าระวังแรงขายจากนักลงทุนต่างชาตทิีอ่าจมมีากขึน้
ในชว่งนี ้ลา่สดุ นลท.ตา่งชาต ิขายหุน้ไทยสทุธ ิ4,404.87 ลบ. ตัง้แต ่14 - 15 ต.ค. ทีผ่า่นมา   
 

 COVID-19 ในยโุรปยงัหนกัขึน้เร ือ่ยๆ: ยอดผูต้ดิเชือ้ COVID-19 รายวนัในหลายประเทศของยโุรปยังท าสถติิ
สงูสดุใหม่อยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลใหห้ลายประเทศตอ้งเริม่น ามาตรการคมุเขม้กลับมาใชใ้หม่ อาท ิ1) ฝรั่งเศส
ประกาศเคอรฟิ์วตัง้แตเ่วลา 21.00 น. เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห ์และ 2) เยอรมนตีัง้กฎใหมค่มุเขม้ผูเ้ดนิทางจาก
ประเทศกลุม่เสีย่ง โดยตอ้งกกัตวั 14 วนั เป็นตน้ 
 

 ปจัจยัภายในประเทศอืน่ๆนา่ตดิตาม: 1) 20 ต.ค. 63 นักทอ่งเทีย่วจนีเริม่ทยอยเขา้ไทยชดุแรกราว 120 คน 
2) 22 ต.ค. 63 SCGP เขา้ซือ้ขายเป็นวนัแรก และ 3) 23 ต.ค. 63 มาตรการชอ้ปดมีคีนืเริม่เป็นวนัแรก และเริม่
เขา้สูช่ว่งเทศกาลประกาศงบ 3Q63 

 คาด SETI เคลือ่นไหวองิทางลงระหวา่ง 1200-1260 จดุ 
แนะน าลดสัดส่วนการลงทุน เพื่อรอดูเหตุการณ์ทาง
การเมอืง ขณะทีก่ารลงทุนชว่งนี้ตอ้งเนน้รายตัวมากขึน้ 
เชน่ กลุม่ทีไ่ดป้ระโยชนจ์ากไวรัส COVID-19 และกลุม่ที่
ผลประกอบการไตรมาส 3Q63 ดขี ึน้ตอ่เนือ่ง 

 MTC 
 คาดก าไร 3Q63 เตบิโต 21.5% (y-y) 

และ 3.6% (q-q) จากรายไดด้อกเบีย้
ทีก่ลบัมาโตตามสนิเชือ่ 

 แม ้NPL อาจเพิม่ขึน้ แตย่ังมสี ารอง
สว่นเกนิชดเชย  

 COM7 
 รับมาตรการ “ชอ้ปดมีคีนื” ทีจ่ะเริม่ตน้ใน

วนัที ่23 ต.ค. – 31 ธ.ค. นี ้
 แนวโนม้ทางเทคนคิยงัเป็นขาขึน้ 
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET Sideways Down  
1200-1260 

ทมีกลยทุธ ์ตอ่ 487 

PhillipResearch          PhillipResearch        

PhillipCapitalTH         02 635 1700 ตอ่ 486      

 เปิดสถานะ Short S50Z20 ทีช่ว่งราคา  780-790 จดุ 
โดยตัง้เป้าท าก าไรที่ 750 จุดและตัดขาดทุนเมื่อ
ราคาปรับตวัขึน้เหนอื 800 จดุ 



ทมีนักวเิคราะหเ์ทคนคิ ตอ่ 487 

PhillipResearch          PhillipResearch        

PhillipCapitalTH         02 635 1700 ตอ่ 486      

19 - 22 ตุลาคม 2563 WEEKLY TECHNICAL 

SET INDEX CHART 
“แกวง่ตัวทางลง” 

 
ดัชนหีลดุแนวรับแถว 1245 จดุลงมา
หลังจากไมผ่า่นเสน้ EMA 25 ใน 
ขณะที ่MACD ใกลส้ง่สญัญาณขาย
ในแดนขาลงเชน่เดยีวกบั Modi.Sto. 
จงึคาดวา่ดัชนจีะปรับตัวลงมา 

STOCK  SNIPER 

00 1220 / 1200 แนวรับ 

แนวตา้น 1245 / 1260 

00 แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาผา่นเสน้ EMA 75 ขึน้มากอ่นทีจ่ะทดสอบ High 
กอ่นหนา้ซึง่เป็นแนวตา้นของกรอบ Sideways ในขณะที ่
MACD เดนิหนา้ในแดนขาขึน้ จงึเป็นจังหวะในการซือ้
เพือ่รอการทะลขุึน้ไปได ้

แนวตา้น 

ราคาพักตัวเหนือเสน้ EMA 10 หลังจากขึน้มาทดสอบ
แนวตา้นแถว 16.00 บาท โดย MACD เดนิหนา้เหนอืเสน้ 
Signal ในขณะทีก่ลุม่เสน้ EMA เรยีงตวักนัเป็นขาขึน้ จงึ
คาดวา่ราคาจะทะลขุึน้ไปได ้

TRADING 15.10 / 14.60 แนวรับ 

แนวตา้น 16.00 / 16.40 

15.10 / 14.60 

16.40 / 17.00 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOZ20 

Kangaroo Trading: ราคาทองค าคงแนวโนม้ผันผวนในกรอบกวา้ง ตอบรับตอ่ความไมแ่น่นอนตอ่สถานการณ์
ตา่งๆ ทั่วโลก ณ ปัจจบุนั  โดยเริม่กลบัมาใหน้ ้าหนักกบัสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกทีเ่ขา้ขัน้วกิฤตจากจ านวนผู ้
ตดิเชื้อใหม่รายวันที่พุ่งสูงขึน้เกือบ 4 แสนรายต่อวัน ท าสถิตใิหม่นับตัง้แต่มีการแพร่ระบาดเกดิขึน้ รวมถึง
สถานการณ์ในประเทศแถบยโุรปทีเ่ริม่กลับมาด าเนนิมาตรการ Lockdown อกีครัง้ สง่ผลใหเ้ม็ดเงนิมแีนวโนม้กลับ
เขา้มาพักตัวในสนิทรัพยป์ลอดภัยอยา่งทองค า แตอ่ยา่งไรก็ดยีังตอ้งจับตาอกีประเด็นส าคัญในเรือ่งของมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกจิสหรัฐทีย่ังไม่ไดข้อ้สรุป รวมถงึตัวเลขเศรษฐกจิสหรัฐอยู่ในระดับทรงตัว และการดเีบตรอบสอง
ระหว่างปธน.ทรัมป์กับนายโจ ไบเดน ในสัปดาหน์ี้  จงึคาดว่าราคาทองค าจะยังคงแนวโนม้หลักทางขึน้ได ้แต่มี
โอกาสเผชญิแรงขายท าก าไรระหวา่งทางทีม่กีารปรับตวัขึน้ 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“แกวง่ตวัในกรอบกวา้ง ทา่มกลางสถานการณ์ความไมแ่นน่อน” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,276.06 tons (+4.54) 93.86 (+0.86%) 3,483.34 (+0.18%) 

Weekly Performance 
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ทมีกลยทุธอ์นุพันธ ์ตอ่ 494 

PhillipResearch          PhillipResearch        

PhillipCapitalTH         02 635 1700 ตอ่ 486      

แนวตา้น   1,925 / 1,950 

แนวรบั   1,880 / 1,860 

*ราคาปิด ณ วันที ่15/10/2563 

 รอเปิดสถานะ Long GOZ20 
ในชว่งราคา $1,880 - $1,900 

 Take Profit ที ่$1,930 
 Stop Loss เมือ่ราคาปรับตวัลง

ต า่กวา่ $1,870 
 




