
เมษาปีนีอ้าจไมเ่พลนิ ถา้ผูต้ดิเชือ้ยงัเรง่ตวัขึน้ 

 เมษาปีนี ้ตลาดหุน้ไทยอาจจบไมส่วยเหมอืนในอดตี: อา้งองิจากสถติยอ้นหลงั 13 ปี ตลาดหุน้ไทยในเดอืน 
เม.ย. มักปรับตวัขึน้ไดด้ว้ยความน่าจะเป็นสงูถงึ 77% อยา่งไรก็ตาม ดว้ยสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศที่
ทวคีวามรุนแรงมากขึน้และท าสถติผิูต้ดิเชือ้รายวันสงูสดุใหม่อย่างตอ่เนื่อง จะกดดันการปรับตัวขึน้ของดัชนีหุน้
ไทยไม่ใหป้รับตัวขึน้ไดเ้หมอืนในครัง้อดตี แนะน าใหนั้กลงทุนตดิตามตัวเลขผูต้ดิเชือ้รายวันอย่างใกลช้ดิ อาจ
เห็นการเรง่ตวัขึน้ไดบ้างสว่น หลงัจากทีป่ระชาชนเดนิทางกลบัภมูลิ าเนาในชว่งเทศกาลสงกรานต ์
 

 ดชันชีีว้ดัส าคญัทีช่ ีท้ศิทางสนิทรพัยเ์สีย่ง: 1) ผลตอบแทนพันธบตัรสหรัฐอาย ุ10 ปี ทีม่แีนวโนม้ลดลงอยา่ง
ตอ่เนือ่งลา่สดุลงมาบรเิวณ 1.58% และ2) VIX Index ทีเ่ป็นดชันชีีว้ดัความผันผวนของตลาดหุน้ในสหรัฐ ลา่สดุ
ลงมาอยูบ่รเิวณ 16.66 จดุ ซึง่เป็นระดบัต า่สดุหลงัจากชว่งวกิฤต ิCOVID-19 ในเดอืน ม.ีค. ปีทีผ่า่นมา ทางฝ่าย
แนะน าใหต้ดิตามดัชนีชีว้ัดทัง้สองตัวอยา่งใกลช้ดิ หากมแีนวโนม้ลดลงตอ่เนื่องคาดจะสง่ผลบวกตอ่ Sentiment 
การลงทุนในสนิทรัพยเ์สีย่ง โดยเฉพาะหุน้ในกลุ่ม Tech ในสหรัฐทีม่กีารเตบิโตสงู รวมถงึหุน้กลุ่มชิน้สว่น
อเิล็กทรอนกิสใ์นตลาดหุน้ไทยก็น่าจะไดรั้บอานสิงสเ์ชงิบวกตามไปดว้ย 
 

 ตดิตามการประชุมของเหลา่ธนาคารกลาง: 1) การประชมุธนาคารกลางจนี (PBoC) ซึง่ตอ้งตดิตามดกูารอดั
ฉีดสภาพคลอ่งเขา้ระบบการเงนิส าหรับรอบเดอืน เม.ย. นี ้หลงัจากตัง้แตเ่ดอืน ม.ค. ถงึ ม.ีค. PBoC อดัฉีดเม็ด
เงนิเขา้ระบบแคเ่พยีงใหพ้อกบัเงนิกูร้ะยะกลางทีจ่ะครบก าหนดเทา่นัน้ สวนทางกบัชว่งกลางปีถงึปลายปีทีแ่ลว้ที ่ 
PBoC อดัฉีดสภาพคลอ่งเขา้ระบบเป็นจ านวนมาก และ 2) การประชมุธนาคารกลางยโุรป (ECB) 

 คาด SETI แกวง่ตัวออกขา้งระหวา่ง 1515 - 1560 จดุ 
ตามสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศ กลยทุธร์ะยะสัน้
เนน้เก็งก าไรหุน้ที่คาดงบ 1Q64 แข็งแกร่งและกลุ่ม 
Global Play ทีไ่ดป้ระโยชนจ์ากเศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวั 

 COM7 
 รับ Sentiment ลงทนุเชงิบวกจากงาน 

Apple Event ในวนัที ่21/4/64 ซึง่
หลายฝ่ายคาดวา่ Apple จะเปิดตวั
ผลติภณัฑร์ุน่ใหม ่

 PSL 
 คาดก าไรเดน่ 1Q64 ยาวถงึ 2Q64 
 ภาพการขนส่งสดใสขึ้นเทียบกับปี 63 

จากแผนการกระตุ น้ เศรษฐกิจของ
ประเทศตา่งๆ และ IMF ปรับคาดการณ์ 
GDP โลกปี 64 ขึน้เป็น 6% จาก 5.5% 
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET เมษาไม่น่าไหว 
1515 - 1560 
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 Trading ขึน้ขายลงซือ้ S50M21 ในกรอบ 925-955 จดุ 
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SET INDEX CHART 
“ ลุน้กลับตัว ” 

 
ดัชนปีรับตัวลงมาทีแ่นวรับแถว 

1530 จดุในขณะที ่MACD ออ่นตัว
ลงมาแตย่ังอยูใ่นแดนขาขึน้และกลุม่
เสน้ EMA ยังเรยีงตัวกนัเป็นขาขึน้
เชน่กนัโดยแทง่เทยีนลา่สดุปิด

รปูแบบ Hammer จงึมโีอกาสทีด่ัชนี
จะกลับตัวขึน้ไปได ้ 

STOCK  SNIPER 

00 1530 / 1510 แนวรับ 

แนวตา้น  1560 / 1580 

แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาผ่านแนวตา้นแถว 15.50 บาท และแท่งเทียนม ี
Momentum เชงิบวกในการสนับสนุนของแนวโนม้ขา
ขึน้อกีทัง้ MACD เขา้สูแ่ดนขาขึน้เชน่กนั จงึเป็นจังหวะ
ในการซือ้ตอ่เนือ่งเพือ่รอขึน้ตามแนวโนม้ 

แนวตา้น 

ราคาผ่านแนวตา้นแถว 15.50 บาท ดว้ยปรมิาณซือ้ขาย
ทีห่นาแน่นซึง่เป็นแนวตา้นกรอบ Sideways ของ
แนวโนม้รองในขณะทีก่ลุม่เสน้ EMA เรยีงตัวกนัเป็นขา
ขึน้จงึเป็นจังหวะซือ้เก็งก าไรตอ่เนือ่ง  

TRADING 16.00/ 15.50 แนวรับ 

แนวตา้น    17.60/ 18.00 

18.00/ 19.00 

  15.50/ 14.90 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOM21 

ทองขึน้ใหร้บีดกั Short:  ราคาปรับตัวขึน้มาเหนอืระดับ $1,760 โดยเบือ้งตน้ Modi. Sto. ทีช่ีข้ ึน้ และ MACD ตัดเสน้ Zero 
Line ขึน้มา สง่สัญญาณซือ้ในระยะสัน้ ทางฝ่ายมองวา่ราคามโีอกาสขึน้ไปกอ่นเพือ่ทดสอบแนวตา้น $1,775 และ $1,785 
ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามหลงัชนแนวตา้นส าคญัมแีนวโนม้จะเห็นการพักตวัตามมาในกรอบ $1,735-$1,785 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“ ทองขึน้ใหร้บีดกั Short ” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,022.86 tons (-5.83) 91.63 (-0.72%) 4,170.42 (+2.22%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   1,775 / 1,785 

แนวรบั   1,750 / 1,735 

*การเปลี่ยนแปลงของราคาช่วง  8-15 เม.ย.2564 

 เปิดสถานะ Short GOM21  
บรเิวณ $1,778-$1,788 

 Take Profit ที ่$1,738  
 Stop Loss เมือ่ราคาปรบัตวัขึน้
เหนอื $1,790 

ปจัจยัทีต่อ้งตดิตามตอ่: หลังรายงานตัวเลขเศรษฐกจิสหรัฐฯออกมาคอ่นขา้งสดใส สะทอ้นภาพการฟ้ืนตัว แตเ่บือ้งตน้อัตราเงนิ
เฟ้อยังคงอยู่ในระดับต ่ากว่า Pre - Covid โดยรวมมองเป็นแรงกดดันต่อราคาทองค าแต่ไม่ไดม้ากขึน้อย่างมนัียส าคัญ 
ขณะเดยีวกันน่าตดิตามตอ่ส าหรับประเด็นความขัดแยง้ระหวา่งสหรัฐฯ-รัสเซยีทีแ่ทรกเขา้มาหนุนราคาทองค า เบือ้งตน้คาดวา่ทัง้
สองประเทศจะใหน้ ้าหนักกับประเด็นการแพรร่ะบาดของ COVID-19 มากกวา่ จงึน่าจะคงสงวนทา่ททีีจ่ะตอบโตก้ันอยา่งรุนแรง  
สง่ผลใหร้าคามแีนวโนม้แกวง่ตวัในกรอบไปกอ่นตราบทีย่ังไมม่ปัีจจัยใหมเ่ขา้มากระทบ  




