
ยงัคงเฝ้า ใฝ่ฝนั ถงึ “Fund Flow” 

 ยงัคาดหวงั Fund Flow ไหลกลบั: เม็ดเงนิลงทนุจากตา่งชาตไิหลกลับไปฝ่ังสหรัฐทา่มกลางการแข็งคา่ของ
เงนิดอลลารส์หรัฐ หลังไบเดนขึน้เป็นประธานาธบิดแีละก าลังเร่งผลักดันมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิฯ วงเงนิกว่า 
1.9 ลา้นลา้นดอลลาร ์ท าใหต้ลาดหุน้ไทยขาดแรงหนุนในการขึน้ตอ่ กอปรกับภายในประเทศยังไรปั้จจัยใหม่ที่
ชดัเจน โดยตัง้แต่ตน้ปีต่างชาตมิสีถานะขายสทุธใินหุน้ไทยกว่า 2 หมืน่ลา้นบาท อย่างไรก็ด ีเริม่เห็นสัญญาณ 
Fund Flow ไหลเขา้ทีต่ลาดหุน้อืน่ในเอเชยี อาท ิเวยีดนาม อนิโดนเีซยี และอนิเดยี บา้งแลว้ ท าใหไ้ทยยังพอมี
ลุน้ไดเ้ม็ดเงนิไหลกลับเขา้มาหากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศเริม่ฟ้ืนตัวดขี ึน้ อกีทัง้รัฐบาลยัง
ไดเ้ร่งออกมาตรการชว่ยเหลอืฯ โดยการเพิม่สภาพคล่องใหก้ับประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมถงึการทยอยคลาย
มาตรการเขม้งวดในหลายพืน้ที ่จะคอ่ยๆ หนุนบรรยากาศการจับจา่ยใชส้อยและเศรษฐกจิใหฟ้ื้นตวัตอ่ไป 
 

 ลุน้ COVID-19 ท ัว่โลกอาจจบ Wave 3: ยอดผูต้ดิเชื้อรายวันทั่วโลกชะลอตัวลงอย่างเห็นไดช้ัด หลัง
ประเทศตา่งๆ ทีม่กีารระบาดหนักทยอยไดรั้บวัคซนี โดยเฉพาะสหรัฐอเมรกิาทีแ่มผู้ต้ดิเชือ้รายวันยังสงูสดุอันดับ
หนึง่ของโลก แตจ่ านวนลดลงจากสงูสดุ 300,000 ชว่งตน้เดอืน ม.ค. 64 เหลอืเพยีงแสนรายตน้ๆ ตอ่วัน ขณะที่
ประเทศอืน่เชน่ อังกฤษ เยอรมนี ฝร่ังเศส อนิเดยี และญีปุ่่ น จ านวนผูต้ดิเชือ้ก็ลดลงเชน่กัน เป็นสัญญาณดตี่อ
ความหวังว่าโลกจะสามารถผ่านการระบาด Wave 3 ไปได ้เศรษฐกจิโลกจะกลับมามาฟ้ืนตัวชัดเจนยิง่ขึน้ 
โดยเฉพาะประเทศทีค่วบคุมการแพร่ระบาดไดด้ ีอาจจับคู่กันท า Travel Bubble ผ่าน Vaccine Passport โดย
อนุญาตใหผู้ท้ีฉ่ีดวคัซนีครบสามารถเดนิทางระหวา่งกนัไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตวั 14-21 วนั 

 คาด SET Index สัปดาหห์นา้แกว่งตัวออกขา้งในกรอบ
ระหว่าง 1470-1530 จุด โดยภาพรวมยังขึ้นอยู่กับ
พัฒนาการ COVID-19 ทั่วโลก และมาตรการกระตุน้ฯ ทัง้
ในและตา่งประเทศ คาดจะมกีารเวยีนกลุม่เลน่เพิม่มากขึน้ 
กลยทุธก์ารลงทนุจงึเนน้เลอืกหุน้ทีม่ปัีจจัยบวกเฉพาะตวั  

 AP 
 เป็นจังหวะดใีนการซือ้รับปันผลส าหรับงบ

ปี 63 ที ่0.51 บาท หรอื 7% และราคา
ลา่สดุยังถกู PE ต า่กวา่คา่เฉลีย่ 

 ยอดจองแนวราบโดดเดน่และการโอน
บรษัิทรว่มทนุหนุนก าไรปี 63 โต +30% 

 PTT 
 คาด 4Q63 ก าไรฟ้ืนตัว q-q จากผลการ

ด าเนนิงานของตวัเองและบรษัิทลกู 
 ราคาหุน้  PTT ยังLaggard หลังได รั้บ

ผลกระทบจากการจอง OR คาดวา่จะเขา้
สูภ่าวะปกตอิกีครัง้ 
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET Sideways 
1470-1530 
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 รอเปิดสถานะ Long S50H21 ในชว่ง 915 – 922 จดุ 

    ท าก าไรเมือ่ราคาขึน้ไปทดสอบ 940 จดุ  ตดัขาดทนุ       

    เมือ่หลดุ 908 จดุ 



ทมีนักวเิคราะหเ์ทคนคิ ตอ่ 487 
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SET INDEX CHART 
“พักตัวแลว้ขึน้ตอ่ ” 

 
ดัชนขีึน้มาทดสอบแนวตา้นแถว 
1500 จดุกอ่นทีจ่ะแกวง่ตัวออก

ดา้นขา้งและกลุม่เสน้ EMA เรยีงตัว
กนัเป็นขาขึน้แต ่MACD ยังอยูใ่ต ้
เสน้ Signal จงึคาดวา่ดัชนจีะแกวง่
ตัวออกขา้งกอ่นทีจ่ะทะลขุึน้ไปได ้ 

STOCK  SNIPER 

00 1465 / 1425 แนวรับ 

แนวตา้น 1515 / 1535 

แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาแกวง่ตวัออกขา้งเหนอืแนวรับกบัเสน้ EMA 10 และ
แทง่เทยีนลา่สดุท า High เหนอืกวา่กลุม่แทง่เทยีนกอ่น
หนา้ จงึเป็นจังหวะในการซือ้สะสมเพื่อรอการขึน้ตาม
แนวโนม้ได ้ 

แนวตา้น 

ราคาผ่านแนวตา้นขึน้มาในขณะทีก่ลุม่เสน้ EMA เรยีงตัว
กนัเป็นขาขึน้ และ MACD สง่สญัญาณซือ้ จงึเป็นจังหวะ
ในการซือ้เก็งก าไรตอ่เนือ่งได ้

TRADING 8.30/ 8.15 แนวรับ 

แนวตา้น     9.00/ 9.55 

9.55/ 10.60 

 8.15/ 7.80 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOH21 

ทศิทางลง: ราคาทองค า Spot หลังร่วงหลดุเสน้คา่เฉลีย่ทกุเสน้ลงไปต ่ากวา่ระดับ $1,800  โดย RSI ปรับตัวลง
ตอ่เนื่องเขา้ใกลเ้ขต Oversold แมร้าคามโีอกาสดดีกลับขึน้มาไดบ้า้ง แตใ่หน้ ้าหนักทศิทางลงเป็นหลัก ยังกดดัน
ราคาทองค าใหเ้คลือ่นไหวผันผวนองิทางลง 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“คาดหวงัเศรษฐกจิสหรฐัฟ้ืนตวั กดดนัทองค าในทางลง” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1159.84 tons (-0.29) 91.53 (+1.00%) 3871.74 (+4.24%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   1,820/ 1,840 

แนวรบั   1,784/ 1,764 

*ราคาปิด ณ วันที ่4/2/2564 

 รอเปิดสถานะ Short GOH21 
ในชว่งราคา $1,820 - $1,830 

 Take Profit ที ่$1,784 
 Stop Loss เมือ่ราคาปรับตวัขึน้
เหนอื $1,840 

 

ปจัจยัทีต่อ้งตดิตามตอ่: ทศิทางของดอลลารส์หรัฐหลงัเดนิหนา้แข็งคา่สงูสดุในรอบ  2 เดอืน และการดดีตัวขึน้ของ
ผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี  มแีนวโนม้จะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองค าไดต้อ่ โดยมองความคาดหวัง
ตอ่การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิสหรัฐทีม่ากขึน้ตามล าดับยิง่กระตุน้ใหม้แีรงขายทองค าออกมา เนือ่งจากความคบืหนา้ของ
การกระจายวคัซนีในวงกวา้ง และอัตราการตดิเชือ้ C0VID-19 ทีล่ดลง รวมถงึตัวเลขเศรษฐกจิทีส่ดใส ซึง่ตอ้งตดิตาม
กนัตอ่ส าหรับตวัเลขเงนิเฟ้อสหรัฐ นอกจากนีย้ังมคีวามหวงัมากขึน้เรือ่งมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิสหรัฐ 




