
การเมอืงสหรฐัรบกวนเล็กนอ้ย ตลาดกลบัมามองปจัจยัพืน้ฐาน  

 ไบเดน เขา้พธิสีาบานตน 20 ม.ค. นี:้ ทางฝ่ายคาดวา่กรณีกลุม่ผูส้นับสนุน ปธน.ทรัมป์ อาจกลับมาปิดลอ้ม
รัฐสภาอกีครัง้ ในวันที ่20 ม.ค. นี้ จะเป็นเพยีงปัจจัยรบกวนเล็กนอ้ย ทางฝ่ายยังมองวา่ตลาดจะใหน้ ้าหนักกบั
มาตรการกระตุน้ฯชดุใหมม่ลูคา่ 1.9 ลา้นลา้นดอลลารส์รอ.ทีจ่ะเขา้มาประคองเศรษฐกจิสหรัฐมากทีส่ดุ  

 

 ตดิตามการปรบัลดคาดการณ์ GDP ของไทย: ลา่สดุศนูยว์จัิยของ KTB ปรับลดคาดการณ์การเตบิโต GDP 
ไทย ปี 64 เหลอื 2.5% จาก 2.6% สว่นดา้นคลงัเผยจะประกาศปรับคาดการณ์ GDP ปี 64 ในชว่งสิน้เดอืน ม.ค. 
64 โดยหลักๆแลว้หลายฝ่ายใหน้ ้าหนักกับ  การแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในประเทศ และ
ประสทิธภิาพวัคซนี COVID-19 รวมไปถงึความสามารถในการแจกจา่ยวัคซนีใหค้รอบคลมุ ซึง่จะสง่ผลใหก้าร
ขยายตัวทางเศรษฐกจิยังไมแ่น่นอนสงู และนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตอิาจกลับมาในประเทศไดช้า้ลงไปอกี ทางฝ่าย
แนะน าใหต้ดิตามประสทิธภิาพของวคัซนี COVID-19 จาก Sinovac อยา่งใกลช้ดิ หลงัไทยจะน าเขา้มาฉีดในชว่ง
สิน้เดอืน ก.พ. 64 
 

 สปัดาหแ์หง่การประกาศงบฯ 4Q63 กลุม่ BANK: เบือ้งตน้ทางฝ่ายคาดวา่ ก าไร 4Q63 ของกลุม่ BANK จะ
ลดลง y-y แตจ่ะดขีึน้ q-q แตส่ิง่ส าคัญทีค่วรตดิตามมากทีส่ดุจากการประกาศงบฯครัง้นี้คอื NPL ของกลุม่
ธนาคาร หากเพิม่ขึน้สงูกวา่ชว่ง 3Q63 คอ่นขา้งมากและผลประกอบการออกมาไมโ่ดดเดน่กวา่ทีต่ลาดคาดการณ์
ไว ้นักลงทนุอาจขาย Sell on fact ออกมา หลงัในสปัดาหท์ีผ่า่นมาเริม่เห็นแรงเก็งก าไรเขา้มาในกลุม่นีบ้างสว่น 
โดย TISCO จะประกาศงบเป็นบรษัิทแรกในวนัที ่18 ม.ค. 64 

 คาด SET Index แกว่งตัวออกขา้งระหว่าง 1490-1550 
จดุ หลังไรปั้จจัยหนุนโดดเดน่ ตดิตามงบฯกลุม่ BANK 
และการประชมุธนาคารกลาง BoJ และ ECB ชว่งนี้อาจ
เห็นการเวยีนกลุ่มไป หุน้ที่ไดป้ระโยชน์จากมาตรการฯ
ภาครัฐ และ การ WFH ทีจ่ะมมีากขึน้ 

 SCGP 
 ทางฝ่ายยังมองเป็นหุน้ทีร่ับประโยชน์

จากสถานการณ ์ COVID-19 ทีม่กีาร 
WFH อยูต่อ่เนือ่ง หนุนการใชบ้รรจภุณัฑ ์
และกจิกรรม E-Commerce มากขึน้ 

 BDMS 
 ดว้ยจ านวนสาขาทีค่รอบคลมุหลายพืน้ที ่

คาดว่าจะไดป้ระโยชน์ต่อเนื่อง จาก
สถานการณ ์COVID-19 ในปัจจบุนั 

 กลุม่ รพ. ยัง laggard SET คอ่นขา้งมาก 
จงึอาจเห็นการเวยีนกลุม่เขา้มาในชว่งสัน้ 
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET Sideways 
1490-1550 
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 เก็งก าไรขึน้ขายลงซือ้ S50H21 ในชว่งราคา 930 – 975 จดุ 
โดยตดัขาดทนุหากราคาปรับตวัทะลกุรอบทางใดทางหนึง่ 



ทมีนักวเิคราะหเ์ทคนคิ ตอ่ 487 
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SET INDEX CHART 
“แกวง่ตัวทางลง ” 

 
ดัชนขีึน้มาทดสอบแนวตา้นแถว 

1550 จดุ กอ่นทีจ่ะปรับตัวลงมาแถว
เสน้ EMA 10 ในขณะที ่MACD ยัง
อยูเ่หนอืเสน้ Signal แต ่Modi.Sto 
สง่สญัญาณขายจงึคาดวา่ ดัชนจีะ
แกวง่ตัวในกรอบทางลง 1480 – 

1550 จดุ  

STOCK  SNIPER 

00 1500 / 1480 แนวรับ 

แนวตา้น 1550 / 1565 

แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาผา่นแนวตา้นของกรอบ Inverse Head And 
Shoulder ขึน้มา ในขณะที ่MACD สง่สญัญาณซือ้ และ
กลุม่เสน้ EMA เรยีงตวักนัเป็นขาขึน้จงึคาดวา่ราคาจะขึน้
ไปได ้

แนวตา้น 

ราคาผ่านแนวตา้นแถว 39.00 บาท ขึ้นมาพรอ้มกับ
ปรมิาณซือ้ขายทีห่นาแน่น โดยล่าสุดราคาพักตัวเหนือ
เสน้ EMA 10 และ MACD อยูเ่หนอืเสน้ Signal จงึเป็น
จังหวะในการซือ้เก็งก าไรได ้

TRADING 39.00 / 37.50 แนวรับ 

แนวตา้น 42.00 / 44.25 

37.50 / 35.00 

 44.25 / 47.50 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOH21 

Sideways: แนวโนม้ราคาทองค า Spot เคลือ่นไหวในกรอบ Sideways หลงัจากปรับตวัลงมาทดสอบ Low เดมิอกี
ครัง้ พรอ้มกบั RSI ในกราฟรายวนั กดดนัเนือ่งจากลงมาแกวง่ตวัต า่กวา่ 50  แตเ่สน้ EMA 200 ยังท าหนา้ทีเ่ป็นแนว
รับได ้มองราคามจัีงหวะดดีกลบัขึน้มาไดบ้า้งในกรอบการพักฐาน โดยแนวรับส าคญัอยูท่ีบ่รเิวณ $1,820 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“ดดีตวัขึน้ไดบ้า้ง แตย่งัคงกรอบการพกัฐาน” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,161.00 tons (-21.11) 90.23 (+0.18%) 3,795.54 (-0.76%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   1,865 / 1,880 

แนวรบั   1,835 / 1,820 

*ราคาปิด ณ วันที ่14/1/2564 

 เปิดสถานะ Long GOH21 
ในชว่งราคา $1,835 - $1,850 

 Take Profit ที ่$1,885 
 Stop Loss เมือ่ราคาปรับตวัลง
ต า่กวา่ $1,825 
 

ปัจจยัทีต่อ้งตดิตามต่อ: หลังตอบรับเชงิบวกต่อมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิสหรัฐไปในระดับหนึ่ง คงกลับมาให ้
น ้าหนักต่อความคบืหนา้ของการแจกจ่ายวัคซนีในหลายประเทศ และความคาดหวังต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิใน
อนาคต, ดา้นการประชมุ BOJ และ ECB คาดคงการผอ่นคลายนโยบายทางการเงนิ และมมุมองตอ่ทศิทางเศรษฐกจิ
หากยังดแูยจ่ะกลับมาหนุนดอลลารส์หรัฐแข็งคา่ตอ่และอาจกดดันราคาทองค า, ตดิตามรายงายตัวเลขภาคทีอ่ยูอ่าศัย 
และ PMI ภาคการผลติของสหรัฐโดยรวมคาดออกมาไรท้ศิทาง มโีอกาสจะสรา้งความผันผวนตอ่ราคาทองค า 




