
ตลาดจะหนักลบัมาใหน้ า้หนกักบัปจัจยัภายในอกีคร ัง้ 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: แกวง่ตวัออกขา้งมโีอกาสพกัฐาน 
 การเมอืงภายในตอ้งจบัตาอกีคร ัง้: กลุม่คณะราษฎรนัดชมุนุมใหญว่นัที ่25 พ.ย. 63 และจะนัดชมุนุมตอ่เนือ่ง

อกี 7 วนัจนถงึ 2 ธ.ค. 63 กอ่นศาลรัฐธรรมนูญจะอา่นค าวนิจิฉัยคณุสมบตันิายกรัฐมนตร ีกรณีพักบา้นหลวงหลงั
เกษียณอายรุาชการ กอปรกับรัฐสภามมีตไิม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (iLaw) และรัฐบาลประกาศพรอ้ม
ใชก้ฎหมายทุกมาตราในการควบคมุกลุม่ผูช้มุนุม ท าใหบ้รรยากาศการเมอืงภายในประเทศสอ่แววตงึเครยีด จงึ
ตอ้งจับตาการเคลือ่นไหวของทกุฝ่ายอยา่งใกลช้ดิ 
 

 ขา่วดวีคัซนีมาตอ่เนือ่งแมว้า่ยอดผูต้ดิเชือ้พุง่: ขา่วประสทิธภิาพการพัฒนาวัคซนีตา้นไวรัส COVID-19 
ออกมาอยา่งตอ่เนื่อง ลา่สดุ AstraZeneca-Oxford เผยประสทิธภิาพของวัคซนีในเฟสสดุทา้ยวา่สามารถสรา้ง
ภมูคิุม้กนัไดใ้นทกุชว่งอาย ุและมคีวามปลอดภัยสงู เชน่เดยีวกบั Pfizer-BioNTech และ Moderna ซึง่หากมกีาร
อนุมัตจิากหน่วยงานตรวจสอบจะเริม่ผลติไดท้ันท ี และจะชว่ยลดการตดิเชือ้ทั่วโลกไดห้ลงัยอดผูต้ดิเชือ้ทั่วโลก
เพิม่ตอ่เนือ่งถงึวนัละ 650,000 ราย หนักทีส่ดุในสหรัฐ อนิเดยี บราซลิ ฝร่ังเศส และรัสเซยี 
 

 แบงคช์าตอิอกมาตรการสกดับาทแข็ง: ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) เผยมาตรการชะลอการแข็งคา่ของ
เงนิบาทไทย หลงัแข็งคา่ทีส่ดุในรอบ 10 เดอืนจาก Fund Flow ตา่งชาตทิีไ่หลมาพักในตลาดฝ่ังเอเชยี โดยมี
มาตรการดังตอ่ไปนี้ 1) อนุญาตใหค้นไทยท าธรุกรรมฝากเงนิตราตา่งประเทศไดเ้สร ี(FCD) และสามารถโอนเงนิ
ขา้มบญัช ีFCD ไดเ้สร ี2) ปรับเกณฑใ์หนั้กลงทนุรายยอ่ยและสถาบันลงทนุในหลกัทรัพยต์า่งประเทศไดส้ะดวก
มากขึน้ และ 3) นักลงทนุตอ้งลงทะเบยีนแสดงตนกอ่นการซือ้ขายตราสารหนีเ้พือ่ตดิตามพฤตกิรรมการลงทนุ 

 คาดสปัดาหห์นา้ SETI แกวง่ตวัออกขา้ง ในกรอบระหวา่ง 
1350-1410 จดุ แตม่โีอกาสพักฐานจากปัจจัยการเมอืงที่
อาจกลับมากดดันตลาด แนะน าลงทุนในกลุ่ม Global 
Play หลงัปัจจัยวคัซนีคบืหนา้ตอ่เนือ่ง  

 COM7 
 ไดป้ระโยชนจ์ากการเปิดขาย iPhone 

12 ควบคูก่บัมาตรการ “ชอ้ปดมีคีนื” 
 คาดวา่จะถกูเขา้ค านวณในดชัน ี

SET50 รอบ ม.ค. – ม.ิย. 64 

 PSL 
 ดชันคีา่ระวางเรอื (BDI) พลกิกลบัมาขึน้

อกีครัง้ตามคาด 
 ไดป้ระโยชนจ์าก Global Play ทีก่ารคา้

โลกจะกลบัมาดขีึน้ในยคุ ปธน.ไบเดน 
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET Sideways 
1350-1410 

ทมีกลยทุธ ์ตอ่ 487 
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 รอเปิดสถานะ Long S50Z20 ในชว่งราคา 880 – 
890 จุด โดยตั ้งเป้าท าก าไรบริเวณ 915 จุด          
ตดัขาดทนุเมือ่ราคาลงต า่กวา่ 875 จดุ  



ทมีนักวเิคราะหเ์ทคนคิ ตอ่ 487 
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SET INDEX CHART 
“แกวง่ตัวทางขึน้” 

 
ดัชนปีรับตัวขึน้มาตอ่เนือ่งในขณะที่
เสน้ EMA 25 และ 75 เกดิ Golden 
Cross ประกอบกบั MACD มทีศิทาง
ในเชงิบวกแต ่Modi.Sto อยูใ่นเขต 

Overbought  จงึคาดวา่ดชันจีะ
คอ่ยๆ แกวง่ตัวทางขึน้ในกรอบ 

1355 – 1420 จดุ  

STOCK  SNIPER 

00 1355 / 1340 แนวรับ 

แนวตา้น 1420 / 1450 

00 แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาขึน้มาทดสอบเสน้ EMA 200 อกีครัง้โดย MACD 
เดนิหนา้เหนือเสน้ Signal ประกอบกบั Modi.Sto สง่
สัญญาณซือ้จงึเป็นจังหวะในการซือ้สะสมเพื่อรอการ
ทะลขุึน้ไปได ้

แนวตา้น 

ราคาขึ้นมาทดสอบแนวตา้นในขณะที่กลุ่มเสน้ EMA 
เรยีงตัวกนัเป็นขาขึน้เชน่เดยีวกบั MACD จงึเป็นจังหวะ
เก็งก าไรในชว่งการพักตัวของราคาเพือ่รอการทะลขุึน้ไป
ได ้

TRADING 7.80 / 7.45 แนวรับ 

แนวตา้น 8.70 / 9.00 

7.45 / 7.10 

9.00 / 9.40 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOZ20 

ผนัผวนองิทางออ่นตวั: ราคาทองค า Spot คงดดีกลับไดจ้ ากดัในแนวโนม้ทางออ่นตัว ภายใตแ้รงกดดันจากความ
คบืหนา้ของการทดลองวคัซนี COVID-19 ทีท่ยอยออกมาหลายบรษัิท ซึง่มลีุน้จะไดใ้ชต้น้ปีหนา้ รวมถงึประเด็นรมว.
คลังสหรัฐเสนอยุตโิครงการปล่อยกูบ้างส่วนของธนาคารกลางสหรัฐ ขณะที่เม็ดเงนิกองทุนไหลออกจากทองค า
ตอ่เนื่อง ลา่สดุ ETF ทองค ารายใหญ ่อยา่ง SPDR ขายหนักในเดอืนนี้ถงึ 40 ตัน สว่นความหวังเชงิบวกยังตอ้งรอ
ความชัดเจนเรือ่งการออกมาตรการเยยีวยาเศรษฐกจิรอบใหม่ของสหรัฐทีม่กีระแสข่าวว่าจะกลับมาเจรจากันอกีครัง้ 
รวมถงึประธานธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิรอบใหม่ในเดอืนหนา้ ส่งผลใหร้าคา
ทองค ายงัมโีอกาสลงทดสอบแนวรับส าคญั $1,850 อกีรอบ ถา้ยนืไมไ่ดม้โีอกาสลงตอ่ไปบรเิวณ $1,835  

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“ผนัผวนองิทางออ่นตวั ระวงัหลดุ $1,850 ลงตอ่ ” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,217.25 tons (-17.07) 92.29 (-0.49%) 3,581.87 (-0.09%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   1,880/ 1,895 

แนวรบั   1,850 /1,835 

*ราคาปิด ณ วันที ่19/11/2563 

 รอเปิดสถานะ Short GOZ20 
ในชว่งราคา $1,885 - $1,895 

 Take Profit ที ่$1,850 
 Stop Loss เมือ่ราคาปรับตวัขึน้

เหนอื $1,900 
 




