
ปจัจยับวกลด ปจัจยัลบผดุ 

 การประชุม กนง. คร ัง้ที ่2: ทางฝ่ายคาดการประชมุ กนง. ในวนัที ่24 ม.ีค. น่าจะยังคงอตัราดอกเบีย้นโยบาย
ไวต้ามเดมิที ่0.50% เนือ่งจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหมใ่นประเทศสามารถควบคมุไดเ้ป็นอยา่งด ี
และความเสยีหายทางเศรษฐกจิไม่เทา่กับรอบแรกทีต่อ้งใชม้าตรการ Lockdown ทัง้ประเทศ แตต่อ้งจับตา
มมุมองเศรษฐกจิไทยทีท่างฝ่ายคาดวา่ ธปท. มโีอกาสปรับลดคาดการณ์การเตบิโตของ GDP ไทยปี 64 ลงต า่
กวา่ 3% เนือ่งจากยงัมคีวามเสีย่งการระบาดระลอกใหม ่การกระจายวคัซนีทีล่า่ชา้ รวมถงึประสทิธภิาพของวคัซนี
และการเปิดรับนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตปีินีอ้าจมแีนวโนม้ต า่กวา่คาดแมจ้ะมมีาตรการ Vaccine Passport แลว้ก็ตาม 
 

 มาตรการภาครฐั: ตดิตามการประชมุ ครม. วนัที ่23 ม.ีค. ทีค่าดวา่จะอนุมัตมิาตรการ “เราเทีย่วดว้ยกนัเฟส 3” 
หลัง ครม. ไม่อนุมัตใินการประชมุครัง้กอ่นหนา้ และน่าจะอนุมัตมิาตรการผ่อนคลายในชว่งเทศกาลสงกรานต์
ตามทีป่ระชมุ ศบค.ชดุใหญ ่ใหจั้ดเทศกาลสงกรานตต์ามประเพณี แตง่ดสาดน ้า ปะแป้ง และจัดคอนเสริต์ อกีทัง้
ลดเวลากกัตวัส าหรับผูท้ีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจาก 14 วนัเหลอื 10 วนั พรอ้มตอ่อาย ุพ.ร.ก.ฉุกเฉนิ ออกไป
ถงึเดอืน พ.ค. 64 และสปัดาหห์นา้เริม่ตน้จา่ยเงนิ “ม.33 เรารักกนั” คาดจะท าใหเ้กดิการจับจา่ยใชส้อยมากขึน้ 
 

 ประเด็นส าคญัทีต่อ้งตดิตามตอ่เนือ่ง: 1) ถอ้ยแถลงตอ่สภาผูแ้ทนราษฎรของประธาน Fed และ รมว.คลัง 
สหรัฐตอ่การด าเนนิมาตรการทางการเงนิและการคลังหลังมาตรการ 1.9 ลา้นลา้นดอลลา่รส์หรัฐของไบเดนเริม่
บงัคบัใช ้และ Fed ยังคงอตัราดอกเบีย้ไวต้ามเดมิ 2) การระบาดระลอกที ่3 ในทวปียโุรปหลงัองคก์ารยายโุรป
ยนืยันวัคซนีของ AstraZeneca ปลอดภัยใชง้านตอ่ไปได ้3) การเมอืงภายในตดิตามการชมุนุมสดุสปัดาหข์อง
กลุม่ REDEM ทีท่อ้งสนามหลวงและสปัดาหห์นา้ตดิตามการพจิารณาตอ่ในรา่ง พ.ร.บ.ประชามต ิของรัฐสภา 

 คาด SET Index แกวง่ตัวออกขา้งในกรอบระหวา่ง 
1540-1585 จุด แมม้ปัีจจัยลบหลายอยา่งรุมเรา้แตไ่ม่
รุนแรง ขณะทีค่วามหวังการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลกยัง
ประคองภาพการลงทุน กลยุทธก์ารลงทุนมองการย่อตัว
เป็นจังหวะสะสมหุน้พืน้ฐานดเีพือ่เก็งก าไรรอบใหม ่

 STGT 
 ไดป้ระโยชนจ์ากการระบาดระลอกที ่3 

ของ COVID-19 ในหลายประเทศ 
 เงนิปันผลน่าสนใจ 2.00 บาท (XD 12 

เม.ย. 64) ม ีDiv. Yield ประมาณ 5% 
 

 WICE 
 คาดไดป้ระโยชน์จากเศรษฐกจิโลกฟ้ืน

ตวั โดยเฉพาะสหรัฐทีค่าดวา่ GDP ในปีนี้
จะโตกวา่ 6.5% 
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET แกว่งตัวออกข้าง 
1540-1585 
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 Trading ขึน้ขายลงซือ้ S50M21 ในกรอบ 940-970 จดุ 
ตดัขาดทนุหากหลดุกรอบ 
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SET INDEX CHART 
“ แกวง่ตัวทางขึน้ ” 

 
ดัชนขีึน้ไปทดสอบแนวตา้นแถว 
1580 จดุ กอ่นปรับตัวลงมาและ 
Modi.Sto สง่สญัญาณขายแต ่

MACD ยังอยูเ่หนอืเสน้ Signal ใน
แดนขาขึน้ จงึคาดวา่ราคาจะแกวง่
ตัวทางขึน้ตามกรอบ Sideways Up 

STOCK  SNIPER 

00 1550 / 1530 แนวรับ 

แนวตา้น  1580 / 1600 

แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาแกวง่ตัวในกรอบ Sideways โดยลา่สดุราคาปรับตัว
ลงมาแถวเสน้ Uptrend ในขณะที ่MACD เริม่วกตัวขึน้
เหนือเสน้ Zero จงึเป็นจังหวะซือ้เก็งก าไรแถวแนวรับใน
ขณะที ่Modi.Sto อยูใ่นเขต Oversold  

แนวตา้น 

ราคาเริม่สรา้งฐานเหนอืแนวรับในรปูแบบ Inverse Head 
& Shoulder และ MACD สง่สญัญาณซือ้  จงึเป็นจังหวะ
ซือ้เก็งก าไรเพือ่รอการกลบัตวัขึน้ไปได ้ 

TRADING 46.00/ 45.00 แนวรับ 

แนวตา้น    48.00/ 49.50 

49.50/ 53.50 

  45.00/ 41.25 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOH21 

ไมท่ าตวันอกกรอบ : ราคาดดีตัวขึน้ไปทดสอบแนวตา้น $1755 แตย่นืไมไ่ดจ้งึออ่นตัวกลับลงมาเคลือ่นไหวบรเิวณเสน้คา่เฉลีย่ 
EMA 10 วัน แมเ้ครือ่งมอืทางเทคนคิเริม่ฟ้ืนตัวหนุนการดดีกลับไดบ้า้ง แตย่ังใหน้ ้าหนักกับราคาทีอ่ยูใ่นทศิทางหลักเป็นขาลง 
มองแนวรับส าคญั $1,720 และ $1,700 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“ไมท่ าตวันอกกรอบ” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,048.28 tons (-6.99) 91.831 (+0.43%) 3,939.34 (-0.60%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   1,755 / 1,765 

แนวรบั   1,720 / 1,700 

*การเปลี่ยนแปลงของราคาช่วง  11 มี.ค. - 18 มี.ค.2564 

 เปิดสถานะ Short GOH21  
บรเิวณ $1,740-$1,750  

 Take Profit ที ่$1,720/$1700 
 Stop Loss เมือ่ราคาปรบัตวัขึน้
เหนอื $1,760 

ปจัจยัทีต่อ้งตดิตามตอ่: จับตาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และการ Lockdown ในแถบยโูรโซน ทีเ่ป็นแรง
กดดันตอ่สนิทรัพยเ์สีย่งและกระตุน้เงนิไหลเขา้ทองค า กอปรกบัรายงานตัวเลขเศรษฐกจิสหรัฐ ในสว่นของยอดขายบา้นใหมแ่ละ
บา้นมอืสอง รวมถงึตัวเลขการสั่งซือ้สนิคา้คงทน คาดจะออกมาทศิทางทีช่ะลอลงมโีอกาสหนุนทองค าดดีตัวขึน้ไดบ้า้ง หากแต่
คาดการณเ์งนิเฟ้อ PCE และ GDP 4Q63 มแีนวโนม้จะออกมาในทศิทางสนับสนุนภาพการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ และกระตุน้การดดี
ตวัขึน้ของ US Bond Yield 10 ปี ไดต้อ่ ซึง่มองวา่ยังเป็นปัจจัยกดดนัตอ่ราคาทองค าในแนวโนม้หลกัขาลงตอ่ไป 




