
“จ ำนวนผูต้ดิเชือ้รำยวนั ชีช้ะตำไทยจะขยำย Lockdown หรอืไม?่ ” 

 ประเมนิผลกำรใช ้Partial Lockdown หลงัครบ 14 วนั ในวนัที ่25 ก.ค. นี:้ ทางฝ่ายใหน้ ้าหนักกับจ านวนผูต้ดิเชือ้
รายวันคอ่นขา้งมาก หากเร่งตัวขึน้เหนือ 1 หมืน่รายตอ่วัน คาดว่า ศบค.จะมแีนวโนม้ขยายระยะเวลาใชม้าตรการ Partial 
Lockdown ออกไปอกี 14 วัน ซึง่จะเป็นปัจจัยหลักทีก่ดดัน EPS ของ SETI จนอาจท าให ้Valuation ตงึตัวมากขึน้ เนื่องจาก 
การปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 64 ของหลายแห่งยังไม่ไดร้วมปัจจัยนี้เขา้ไป ดังนั้น การลงทุนในช่วงนี้ตอ้งเพิม่ความ
ระมัดระวังโดยเฉพาะในกลุม่ Re-opening ทีม่รีายไดอ้ยูใ่นประเทศเป็นสดัสว่นใหญ ่และตดิตามการประชมุ ศบค. ใกลช้ดิ 

 ชุลมนุวุน่วำย วคัซนีในประเทศจะเป็นอยำ่งไรตอ่: ความกังวลการฉีดวัคซนีในประเทศอาจชะลอตัว เริม่กลับมาเป็นปัจจัย
กดดัน SETI อกีครัง้ หลัง รมช.สาธารณสขุ เผยวา่ AstraZeneca ไมส่ามารถจัดสง่วัคซนีใหไ้ทยไดต้ามทีไ่ดแ้จง้ไว ้ตอนนี้
ภาครัฐจงึพยายามเรง่หาวัคซนีจากรายอืน่อยา่งเรง่ดว่น สว่นขา่วดไีดแ้ก ่THG ยนืยันกับทาง ตลท. วา่น าเขา้วัคซนี mRNA 
จรงิ ปัจจุบันอยูร่ะหว่างด าเนนิการดา้นเอกสารกับตัวแทนจ าหน่ายในตา่งประเทศ โดยจะแจง้ระยะเวลาทีช่ัดเจนตอ่ไป และ
สภากาชาดประกาศน าเขา้ Moderna 1 ลา้นโดส พรอ้มฉีดใหป้ระชาชนฟร ีสว่น 21 ก.ค. นี้ ตดิตามการช าระเงนิคา่วัคซนี 
Moderna ของ รพ.เอกชน จา่ยใหแ้ก่องคก์ารเภสชักรรม ซึง่จะน าไปสูก่ารลงนามสัง่ซือ้ระหวา่งองคก์ารเภสชักรรม และบจ. 
ซลิลคิ ฟารม์า ในวันที ่23 ก.ค. ซึง่ตอ้งตามตอ่ว่าหน่วยงานตา่งๆ จะสามารถน าเขา้วัคซนีรายอืน่ๆ เขา้มาไดร้วดเร็วและ
จ านวนมากนอ้ยแคไ่หน  

 ตดิตำมกำรรำยงำนกำรเพิม่ก ำลงัผลติน ำ้มนัเดอืน ส.ค. อยำ่งเป็นทำงกำรจำกกลุม่ OPEC+: ล่าสดุส านักข่าว
ตา่งประเทศหลายแหง่รายงานวา่ UAE และ ซาอดุอิาระเบยี สามารถบรรลขุอ้ตกลงในการเพิม่ก าลังการผลติน ้ามันขัน้ต า่ของ 
UAE ไดแ้ลว้ อยา่งไรก็ตาม ทางฝ่ายแนะน าใหต้ดิตามประกาศอยา่งเป็นทางการจากกลุม่ OPEC+ เพือ่รอดปูรมิาณการเพิม่
ก าลงัการผลติน ้ามันเดอืน ส.ค. โดยในเบือ้งตน้คาดวา่กลุม่ OPEC+ จะเพิม่ก าลังการผลติน ้ามัน 4 แสนบารเ์รลตอ่วัน ตามผล
การประชมุรอบลา่สดุ ดังนัน้ ในระยะสัน้คาดราคาน ้ามันดบิโลกมแีนวโนม้แกวง่ตัวองิทางลง สง่ผลเชงิลบตอ่กลุม่ ENERG ที่
คอยกด SETI ไมใ่หไ้ปไหนไกล 

 คาด SETI แกวง่ Sideways ในกรอบ 1540 -1600 จุด 
ระหวา่งรอความคบืหนา้วัคซนีทางเลอืก ซึง่จะเป็นหนึง่ใน
ตวัแปรหลกัทีจ่ะท าใหแ้ผนการเปิดประเทศเป็นผลไดต้าม
ก าหนด กลยุทธเ์นน้ Selective Play ในหุน้รับเงนิบาท
ออ่นคา่, การระบาด COVID-19 และหุน้ผลประกบการด ี

 BPP 
 มองกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นแหล่งพักเงิน

ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอน
ของการแพร่ระบาด COVID-19 ซึง่ถือ
เป็นกลุม่ทีไ่ดรั้บผลกระทบจ ากดั 

 SAT 
 2Q64 คาดพลกิมกี าไรตามอตุฯ ยานยนต์

ที่ฟ้ืนตัวต่อเนื่อง กอปรกับไดอ้านิสงส์

จากเศรษฐกจิตา่งประเทศทีย่ังดอียู ่
 ตดิตามตัวเลขสง่ออก ม.ิย.ในวันพธุ คาด

อตุฯ ยานยนตฟ้ื์นตวัตอ่ y-y 
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET รอพัฒนาการวัคซีน 

1540-1600 
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 Trading S50U21 ขึน้ขาย ลงซือ้ ในกรอบ 920 - 940  

 



ทมีนักวเิคราะหเ์ทคนคิ ตอ่ 487 

PhillipResearch          PhillipResearch        

PhillipCapitalTH         02 635 1700 ตอ่ 486      

19 - 23 กรกฎาคม 2564 WEEKLY TECHNICAL 

SET INDEX CHART 
“ คอ่ยๆปรับตัวขึน้ ” 

 
ดัชนปีรับตัวขึน้มาแถวเสน้ 

Downtrend หลังจากดดีตัวขึน้มา
จากแนวรับของกรอบ Sideways แต ่

MACD ยังอยูใ่ตเ้สน้ Signal และ
ดัชนยีังไมผ่า่นเสน้ EMA 25 จงึคาด
วา่จะแกวง่ตัวทางขึน้ในกรอบ 1557 

– 1600 จดุ 

STOCK  SNIPER 

00 1557 / 1545 แนวรับ 

แนวตา้น 1600 / 1620 

แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

แนวตา้น 

ราคาผ่านแนวตา้นของกรอบ Sideways ระยะสัน้แถว 
24.40 บาท ขึน้มากอ่นทีจ่ะพักตัวเหนือแนวดังกล่าวใน
ขณะที ่MACD และ Modi.Sto สง่สญัญาณซือ้ จงึเป็น
จังหวะซือ้เก็งก าไรตอ่เนือ่ง 

TRADING 22.40/ 21.30 แนวรับ 

แนวตา้น     24.10/ 25.00 

25.00/ 27.00 

 21.30/ 20.50 

ราคาปรับตัวขึน้มาในลักษณะ V Shape โดยกลุม่เสน้ 
EMA เรยีงตวักนัเป็นขาขึน้ ประกอบกบัแทง่เทยีนลา่สดุม ี
Momentum ในเชงิบวก จงึคาดวา่ราคาจะปรับตัวตาม
แนวโนม้ขาขึน้ 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOU21 

บอนดย์ลีดย์อ่ ดอลลำรน์ ิง่ ว ิง่ไปทอง: ราคาทองค ายกตัวขึน้ตอ่เนื่องและยนืเหนือเสน้คา่เฉลีย่ทกุเสน้ไดอ้ยา่งมั่นคง ตามเสน้
แนวโนม้หลักในทางขึน้ มองการปรับขึน้ของราคาคาดจะมจัีงหวะพักสลับเป็นชว่งๆ บรเิวณแนวตา้น $1,833 $1,845 และ 1860 
ตามล าดบั อาจพจิารณาเป็นจดุทยอยท าก าไร 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“บอนดย์ลีดย์อ่ ดอลลำรน์ ิง่ ว ิง่ไปทอง” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,034.37 tons (-5.82) 92.56 (+0.22%) 4,360.03 (+0.90%) 

Weekly Performance 
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แนวตำ้น   1,845 / 1,860 

แนวรบั   1,820 / 1,810 

*การเปล่ียนแปลงของราคาช่วง  8 – 15 ก.ค. 2564 

 Open Long GOU21 บรเิวณ 
$1,820-$1,825 

 Take Profit ที ่$1,845-1,850 
 Stop loss หำกต ำ่กวำ่ 1,810 

 

ปจัจยัทีต่อ้งตดิตำมตอ่: ราคาทองค าไดรั้บแรงหนุนชว่งนี ้จากการยอ่ตัวลงของ US 10-Year Bond Yields มาเคลือ่นไหวใตเ้สน้
คา่เฉลีย่ 200 วัน อกีครัง้ โดยยอ่ตัวลงมากวา่ 8.40% จากจดุสงูสดุของสปัดาหท์ี ่1.42% สว่น Dollar Index เริม่เห็นการปรับตัว
ขึน้ไดจ้ ากัด จงึไม่ไดเ้ป็นแรงกดดันต่อทองค าเพิม่เตมิ ส่วนหนึ่งมาจากการคลายความกังวลเกีย่วกับการปรับเปลีย่นนโยบาย
ทางการเงนิของเฟด นักลงทนุจงึไมจ่ าเป็นตอ้งถอืเงนิสดในปรมิาณมากเพือ่จ ากัดความเสีย่ง ขณะทีต่ัวเลขเศรษฐกจิส าคัญของ
สหรัฐฯทีจ่ะประกาศออกมามคีอ่นขา้งจ ากดั จงึมองราคาทองค าจะคอ่ยๆปรับตวัขึน้ไปไดด้ว้ยปัจจัยสนับสนุนเดมิ 




