
ศบค.ผอ่นคลายคมุเขม้ แตต่ลาดยงัเสีย่งพกัฐาน  

 ศบค. ทยอยผอ่นคลายมาตรการคมุเขม้: เบือ้งตน้ทางฝ่ายมองเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกจิไทยในระยะหลังจาก
นี้ใหม้แีนวโนม้กลับมาฟ้ืนตัวไดบ้างสว่น หลังประชาชนกลับมาด าเนนิชวีติตามปกตไิดบ้า้ง มองเป็นอานสิงสบ์วก
เล็กๆ ตอ่หุน้กลุม่ Domestic Play ทัง้ คา้ปลกี ทอ่งเทีย่วภายในประเทศ อาหารและเครือ่งดืม่ สว่นสถานการณ์ผู ้
ตดิเชือ้ใน จ.สมทุรสาคร ยังตอ้งจับตาใกลช้ดิ หลงัการคน้หาเชงิรกุ (Active Case Finding) วนัละ 1 หมืน่รายตอ่
วนั ท าใหพ้บจ านวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้จ านวนมาก อยา่งไรก็ด ีจะท าใหค้วบคมุสถานการณไ์ดเ้ร็วขึน้เชน่กนั 
 

 ลุน้!! สภาสหรฐัผา่นมาตรการฯ 1.9 ลา้นลา้นดอลลารส์รอ.: ประธานสภาผูแ้ทนฯ สหรัฐ Nancy Pelosi 
เปิดเผยวา่สปัดาหน์ี้สภาจะตอ้งผา่นมาตรการ reconciliation process เป็นกฎหมายใหไ้ด ้ซึง่กระบวนการนี้จะ
เป็นวธิทีีท่ าใหก้ารลงมตใินชัน้ ส.ว. เกีย่วกบัมาตรการกระตุน้ฯ 1.9 ลา้นลา้นดอลลารส์รอ. สามารถผา่นไดโ้ดยใช ้

เพยีงคะแนนเสยีงของพรรค Democrat 50 เสยีง รวมกบั 1 คะแนนเสยีงของรองปธน.เทา่นัน้ ซึง่ไมจ่ าเป็นตอ้ง
ใชค้ะแนนเสยีงจาก Republican แมแ้ตเ่สยีงเดยีว ทางฝ่ายแนะน าใหต้ดิตามใกลช้ดิเพราะหากสภาสหรัฐไม่
สามารถผา่นมาตรการ reconciliation process ได ้ท าใหส้ภาตอ้งลงมตดิว้ยวธิกีารดัง้เดมิ ซึง่อาจไมส่ามารถรวม
คะแนนเสยีงของ ส.ว. ไดถ้งึ 60 ใน 100 มาตรการกระตุน้ชดุนีจ้งึอาจถกูเลือ่นออกไปในชว่งกลางเดอืน ม.ีค. 64 
 

 คาด กนง. คงอตัราดอกเบีย้ทีร่ะดบั 0.5%: ทางฝ่ายคาดทีป่ระชมุ กนง.ในวนัที ่3 ก.พ. นี ้จะมมีตคิงอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายไวท้ีร่ะดับเดมิ เนื่องจากอัตราดอกเบีย้อยูใ่นระดับต า่อยูแ่ลว้ กอปรกบัตอนนี้มาตรการคมุเขม้ใน
ประเทศยงัไมร่นุแรงเทา่กบัเมือ่ตน้ปี 63 และธนาคารกลางทั่วโลกยงัไมม่ทีทีา่จะสง่สญัญาณลดอตัราดอกเบีย้ 

 คาด SET Index ผันผวนออกขา้งในกรอบระหวา่ง 1450-
1520 จดุ และอาจมกีารพักฐานในกรอบลา่งกอ่นจะฟ้ืนตวั
ซึง่จะท าใหด้ัชนีรวมไปไหนไม่ไดไ้กล กลยุทธเ์นน้เก็ง
ก าไรในหุน้ทีไ่ดป้ระโยชน์จากการคลายมาตรการคมุเขม้ 
และเก็งก าไรผลประกอบการเป็นหลกั  

 RS 
 คาดก าไร 4Q63 โต 69.1% y-y จาก

รายไดธ้รุกจิ RS Mall ท า New High 
 RS Mall เพิม่สนิคา้และขยายฐานลกูคา้ 

โดยจะออกสนิคา้ใหมเ่ดอืนละ 110 SKU 

 SAPPE 
 คาดก าไร 4Q63 โต 86.2% y-y แต่

ลดลง 29.1% q-q จาก Low Season 
 Sentiment กลุม่เครือ่งดืม่คกึคัก ตาม

กระแสขา่ว สธ.อนุมัต ิ ใหใ้ชป้ระโยชน ์
“กญัชง” เพือ่สรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิ 
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET Sideways 
1450-1520 

ทมีกลยทุธ ์ตอ่ 487 

PhillipResearch          PhillipResearch        

PhillipCapitalTH         02 635 1700 ตอ่ 486      

 รอเปิด Short S50H21 ในชว่งราคา 920 – 925 จดุ, 

    ท าก าไรบรเิวณ 895-900 จดุ, ตดัขาดทนุเมือ่ราคาขึน้ไป            

    เหนอื 930 จดุ 

 



ทมีนักวเิคราะหเ์ทคนคิ ตอ่ 487 
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SET INDEX CHART 
“อยูใ่นชว่งพักฐาน ” 

 
ดชันหีลดุเสน้ EMA 25 ลงมาแต่

กลุม่เสน้ EMA ยังเรยีงตัวกนัเป็นขา
ขึน้เชน่เดยีวกบั MACD ประกอบกบั 
Modi.Sto อยูใ่นเขต Oversold จงึ
คาดวา่ดชันจีะแกวง่ตวัในกรอบ 

1425 – 1500 จดุ   

STOCK  SNIPER 

00 1460 / 1425 แนวรับ 

แนวตา้น 1500 / 1515 

แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาย่อตัวลงมาแถวแนวรับของกรอบ Sideways 
ในขณะที ่MACD อยูใ่นแดนขาขึน้และ Modi.Sto ใกล ้
เขา้สู ่Oversold จงึเป็นจังหวะในการซือ้สะสมเพือ่รอ
การกลบัตวัขึน้ไปได ้ 

แนวตา้น 

ราคายังยนืเหนือเสน้ EMA 200 หลงัจากขึน้ไปทดสอบ
แนวตา้นของกรอบ Sideways โดยแทง่เทยีนลา่สดุราคา
ม ีHigh กวา่แทง่เทยีนกอ่นหนา้จงึเป็นจังหวะเก็งก าไร
แถวแนวรับ  

TRADING 9.55/ 9.15 แนวรับ 

แนวตา้น    10.10/ 10.70 

10.70/ 11.70 

 9.55/ 9.15 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOH21 

แกวง่ตวัออกขา้ง: แนวโนม้ราคาทองค า Spot แกวง่ผันผวนในกรอบตอ่ไป แมย้นืเหนือเสน้ EMA 200 วันได ้
ตอ่เนือ่ง แตก่ารรบีาวดร์ะหวา่งสปัดาหย์ังไมส่ามารถขึน้ไปถงึกรอบบนได ้ขณะที ่ RSI ในกราฟรายวนัซมึลงหลงัจาก
ลงมาต า่กวา่ระดบั 50  เป็นแรงกดดนัตอ่ราคา สง่ผลใหร้าคาเคลือ่นไหวในกรอบ $1,820-$1,865 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“ขึน้ลงอยูใ่นกรอบเดมิ รอปจัจยัใหมท่ีม่นี า้หนกั” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,164.79 tons (-8.46) 90.55 (+0.38%) 3,787.38 (-1.42%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   1,865/ 1,875 

แนวรบั   1,835/ 1,820 

*ราคาปิด ณ วันที ่28/1/2564 

 รอเปิดสถานะ Long GOH21 
ในชว่งราคา $1,830 - $1,840 

 Take Profit ที ่$1,875 
 Stop Loss เมือ่ราคาปรับตวัลง

ต า่กวา่ $1,820 
 

ปจัจยัทีต่อ้งตดิตามตอ่: หลังเฟดไมส่ง่สัญญาณเรือ่งมาตรการกระตุน้ใหม่ๆ สรา้งความผดิหวังตอ่นักลงทนุทอง 
ทา่มกลางการจับตาการประกาศงบ 4Q63 หากตลาดหุน้ทั่วโลกเขา้สูช่ว่งปรับฐานตอ่จะยิง่กระตุน้การเขา้ถอืดอลลาร์
สหรัฐและเป็นลบตอ่ราคาทองค า  สว่น ETF ทองค ารายใหญอ่ยา่ง SPDR มโีอกาสขายทองออกมาตอ่เนื่องเป็นแรง
กดดัน อยา่งไรก็ตามลุน้แรงซือ้ทองค าทางฝ่ังเอเชยีในชว่งกอ่นตรษุจนี รวมถงึความคบืหนา้ของการผลักดันมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกจิสหรัฐทีม่กีระแสวา่จะเขา้สภาคองเกรสในสปัดาหน์ี ้ 




