
ทรมัป์กบักา้วยา่งโคง้สดุทา้ยกอ่นเลอืกต ัง้ประธานาธบิดสีหรฐั 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: เคลือ่นไหวออกขา้ง องิทางลงเป็นหลกั 
 ประชุม กนง. คร ัง้ท ี ่5 : ตดิตามการประชมุของ กนง. สปัดาหห์นา้ ทางฝ่ายคาดวา่ กนง. จะคงอตัราดอกเบีย้

นโยบายไวท้ี่ 0.50% ต่อปีตามเดมิ เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ตดิลบหรือเป็นศูนยไ์ม่ตอบโจทยโ์ครงสรา้งทาง
การเงนิของไทยและในชว่งแรกของการรับมอืภาวะเศรษฐกจิจาก COVID-19 ไดใ้ชน้โยบายทางการเงนิไปมาก
พอสมควรแลว้ แตต่อ้งจับตามาตรการอืน่ทีอ่าจออกมาชว่ยนโยบายภาครัฐในชว่งครึง่ปีหลงั 
 

 เมือ่ทรมัป์จนมุม: ไตรมาส 3 ของปีนี้จะเป็นโคง้สดุทา้ยอยา่งแทจ้รงิกอ่นการเลอืกตัง้ใหญ่ประธานาธบิดสีหรัฐ 
คะแนนนยิมของ ปธน.ทรัมป์ ยังคงต า่กวา่คูแ่ขง่จากพรรคเดโมแครตเป็นอยา่งมาก แมแ้ตใ่นรัฐใหญอ่ยา่ง Texas 
California และ Florida อันเป็นผลจากความลม้เหลวในการจัดการวกิฤต COVID-19 ความเคลือ่นไหวล่าสุด 
ปธน.ทรัมป์ ไดเ้สนอเลือ่นการเลอืกตัง้ออกไป โดยอา้งการแพรร่ะบาดของไวรัสอาจท าใหผ้ลลงคะแนนผดิพลาด
แต่คาดว่าหลายฝ่ายอาจจะไม่เอาดว้ย และทีต่อ้งจับตาคอืความขัดแยง้กับจีน หลังใกลค้รบก าหนดขอ้ตกลง
การคา้เฟสแรกแตจ่นียังน าเขา้สนิคา้จากสหรัฐไดไ้ม่ครบตามขอ้ตกลง ปธน.ทรัมป์ อาจจะหยบิประเด็นนี้มาเพือ่
เรยีกคะแนนเสยีงโคง้สดุทา้ย ท าใหต้ลาดอาจมคีวามผันผวนสงูจากการตอบโตก้นัไปมาระหวา่ง 2 มหาอ านาจ 
 

 ผวา COVID-19 ระลอกที ่2: แมใ้นไทยจะปิดเคส จ.ระยอง-สุขุมวทิ ไดจ้นสถานการณ์ปกตแิลว้ แต่หลาย
ประเทศก าลังเผชญิการระบาดระลอกที ่2 ซึง่เป็นประเทศทีเ่คยควบคมุไดด้เีชน่ จนี ญีปุ่่ น ฮอ่งกง และเวยีดนาม 
ทัง้นีห้ากไทยเผชญิสถานการณเ์ดยีวกนั อาจจะฉุดความหวงัทีเ่ศรษฐกจิจะเริม่ฟ้ืนในไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี ้  

 เคลื่อนไหวออกขา้งองิทางลงเป็นหลัก ภายในขาด
ปัจจัยใหมห่นุน ขณะทีปั่จจัยตา่งประเทศท าใหผ้ันผวน 
คาดสัปดาห์หนา้ SETI เคลื่อนไหวในกรอบ 1280-
1340 จุด หากพลกิมายืนเหนือ 1340 จุดไม่ได ้อาจ
เป็นจดุเริม่ตน้ของการพักฐานรอบใหม ่

 SEAFCO 
 ไ ด ้ป ร ะ โ ย ชน์ จ า ก โ ค ร ง ก า ร

รถไฟฟ้าสายสีสม้และรถไฟฟ้า
ความเร็วสงูเชือ่มตอ่ 3 สนามบนิ 
 

 DOHOME 
 คาดก าไร 2Q63 จะเป็นจดุต า่สดุ

ของปี และจะดขีึน้ในครึง่ปีหลงั   
ตามการกลบัมาขยายสาขา 

 เทคนคิฟ้ืนตวัด ี
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET Sideways Down 
1280-1340 
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 เปิดสถานะ Short S50U20 ในชว่งราคา 850 – 860, 
ท าก าไรที ่820 จดุ, ตดัขาดทนุเมือ่ราคาปรับตวัขึน้สงู
กวา่ 880 จดุ 



ทมีนักวเิคราะหเ์ทคนคิ ตอ่ 487 
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SET INDEX CHART 
“แกวง่ตัวทางลง” 

ถงึแม ้MACD จะออ่นตวัต า่กวา่เสน้ 
Signal ในแดนขาลงแตด่ชันยีังยนื
เหนอืแนวรับแถว 1300 จดุประกอบ
กบั Modi.Sto เริม่วกตัวขึน้มาและ 
แทง่เทยีนลา่สดุปิดเป็นรปูแบบ 

Hammer จงึมโีอกาสทีด่ัชนจีะแกวง่
ตัวในกรอบ Sideways ลา่งระหวา่ง 

1300- 1345 จดุ   

STOCK  SNIPER 

00 1300 / 1280 แนวรับ 

แนวตา้น 1345 / 1360 

00 แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาปรับตวัขึน้มาเป็นรปูแบบ V Shape กอ่นทีจ่ะพักตัว
เหนอืเสน้ EMA ทกุเสน้ โดย Modi.Sto สง่สญัญาณซือ้
และ MACD ยังอยูเ่หนอืเสน้ Signal ในแดนขาขึน้ จงึเป็น
จังหวะซือ้เพือ่รอการขึน้ตามแนวโนม้ได ้

แนวตา้น 

ราคาดดีตวัขึน้จากเสน้ EMA 200 กอ่นทีจ่ะขึน้มายนืเหนอื
เสน้ EMA 10 โดย Modi.Sto สง่สญัญาณซือ้และ MACD 
เริม่วกตวัขึน้มาแถวเสน้ Zero จงึเป็นจังหวะซือ้เพือ่รอการ
ขึน้ตอ่ได ้ 

TRADING 15.30 / 14.90 แนวรับ 

แนวตา้น 16.30 / 16.70 

14.90 / 14.00 

16.70 / 17.60 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOU20 

ผนัผวนในกรอบกวา้ง: ราคาทองค าเริม่สง่สญัญาณชะลอการปรับตัวขึน้หลังทดสอบแนวตา้นที ่$1,980 และไม่
สามารถผา่นได ้ประกอบกบักองทนุ SPDR Gold Trust ทีเ่ริม่ชะลอการซือ้สะสมทองค าเป็นครัง้แรกนับตัง้แตส่ดัสว่น
การถอืทองค าเพิม่ขึน้เหนอืระดบั 1,200 ตนั (สงูสดุในรอบ 7 ปี) มองวา่จะสง่ผลใหเ้กดิแรงขายท าก าไรทองค าออกมา
บางสว่น อยา่งไรก็ดทีศิทางคา่เงนิดอลลารส์หรัฐยังคงออ่นคา่ลงอยา่งตอ่เนื่องจากเศรษฐกจิสหรัฐทีไ่ดรั้บผลกระทบ
อยา่งหนักจาก COVID-19 สะทอ้นจากตวัเลข GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐทีห่ดตวัลงอยา่งมนัียส าคญัถงึ 32.9% และ
ความคาดหวังต่อมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิใหม่วงเงนิ 1 ลา้นลา้นดอลลารส์หรัฐที่อยู่ในขัน้ตอนการพจิารณาจาก    
สภาคองเกรส เขา้มาเป็นแรงหนุนใหท้องค าผันผวนขึน้สลบัลงในกรอบกวา้ง มองเป็นจังหวะในการเก็งก าไรระยะสัน้ 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“พกัตวัในกรอบ มองเป็นจงัหวะในการเขา้สะสมอกีคร ัง้” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,241.95 tons (+13.14) 93.02 (-1.50%) 3,246.22 (+0.95%) 

Weekly Performance 
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ทมีกลยทุธอ์นุพันธ ์ตอ่ 494 
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แนวตา้น   1,980 / 2,000 

แนวรบั   1,940 / 1,900 

*ราคาปิด ณ วันที ่30/7/2563 

 รอเปิดสถานะ Long GOU20 
ในชว่งราคา $1,940 - $1,950 

 Take Profit ที ่$1,995 
 Stop Loss เมือ่ราคาลงต า่กวา่ 

$1,930 
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