
กญุแจส ำคญั คอืกำรเรง่ฉดีวคัซนีใหไ้ดม้ำกทีส่ดุ 

 สถำนกำรณ์ COVID-19 ในประเทศ ชีช้ะตำ SETI: สดุสัปดาหน์ี้จับตาคลัสเตอรใ์หญ่ในพืน้ทีเ่สีย่ง ไดแ้ก ่
คลองเตย บางแค ดนิแดง และจตุจักร อาจน าไปสู่การเร่งตัวขึน้ของผูต้ดิเชือ้รายวันในประเทศ เบือ้งตน้หาก
จ านวนผูต้ดิเชือ้รายวันยังทรงตัวอยูไ่ดร้ะหวา่ง 1.8 – 2 พันรายตอ่วัน ทางฝ่ายคาดตลาดหุน้ไทยจะแกวง่ตัวออก
ขา้งองิทางขึน้ แต่ถา้สถานการณ์แย่ลง ผูต้ดิเชือ้รายวันกระโดดเพิม่ขึน้จ านวนมากหรอืพบผูเ้สยีชวีติเร่งตัวขึน้
หลกัรอ้ยรายตอ่วนั ตลาดหุน้ไทยก็มสีทิธปิรับตวัลงแรงไดเ้ชน่กนั 
 

 รฐัเรง่ออกมำตรกำรฯ แตก่ำรฉดีวคัซนีเป็นหวัใจหลกั: แมภ้าครัฐจะพยายามเร่งออกมาตรการฯ ชดุใหมแ่ละ
เพิม่วงเงนิในมาตรการฯ ชดุเกา่ แต่ทางฝ่ายมองว่าเป็นเพยีงการประวงิเวลาออกไปเท่านัน้ เนื่องจากเศรษฐกจิ
ประเทศไทยยังคงพึง่พงิภาคการท่องเทีย่วเป็นหลัก ซึง่เกีย่วโยงไปถงึภาคการจา้งงานและรายไดข้องครัวเรอืน
อันเป็นก าลังหลักของการบรโิภคในประเทศ หากการฉีดวัคซนีในประเทศยังท าไดค้่อนขา้งชา้และไม่เพียง
พอทีจ่ะเกดิ Herd Immunity สดุทา้ยภาครัฐก็อาจจ าเป็นตอ้งออกมาตรการกระตุน้อยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้นีแ้สงสวา่งที่
ปลายอโุมงคใ์นตอนนี้คอืการกระจายและฉีดวัคซนีทีภ่าครัฐมอียู่ในตอนนี้ใหเ้ร็วทีส่ดุ เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิตาม
แผนเปิดรับนักท่องเทีย่วต่างชาตริาวชว่ง 3Q และ 4Q ของปีนี้ไดต้ามเดมิ ซึง่ล่าสดุ รมว.สธ. เปิดเผยว่าบรษัิท 
Pfizer ยนืยันทีจ่ะสง่วคัซนีใหไ้ทยราว 10-20 ลา้นโดส ในชว่ง 3Q และ 4Q ของปีนี ้
 

 ตำ่งชำตสิง่สญัญำณเทขำยตลำดหุน้เอเชยีชดัเจน: อา้งองิขอ้มลูจาก Bloomberg พบวา่นักลงทนุตา่งชาติ
ลว้นขายสทุธสินิทรัพยเ์สีย่งในทกุประเทศของภมูภิาคเอเชยีทัง้ใน MTD และ QTD ยกเวน้แคไ่ตห้วันทีนั่กลงทนุ
ต่างชาตยิังคงซือ้สทุธ ิQTD ดังนัน้ ในภาพรวมตลาดหุน้ไทยคงตอ้งอาศัยแรงซือ้จากนักลงทุนในประเทศเป็น
หลกั  พัฒนาการเชงิบวกของปัจจัยภายในประเทศจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุในเวลานี ้

 คาด SETI ผันผวนในกรอบจ ากดัระหวา่ง 1550-1610 จุด 
ท่ามกลางการแพร่ระบาดฯ ในประเทศที่ยังตอ้งรอ
ความหวังจากวัคซนีเป็นทางออก แนะน าขายท าก าไร
บรเิวณ 1600 +/- จุด แลว้รอซือ้อกีครัง้เมือ่ดัชนียอ่ตัวถงึ
แนวรับ กลยทุธก์ารลงทนุเนน้ธมีหุน้ในกลุม่ Global Play  

 IVL 
 1Q64 ก าไรออกมาดกีว่าคาด และคาด

ว่าดีต่อเนื่องถึง 2Q64 เนื่องจากเขา้สู่

ชว่งฤดขูายและอปุสงคโ์ดยรวมดขีึน้ตาม
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก   
 

 SAT 
 1Q64 คาดก าไรโต 17.1%y-y จากยอด 

ขายเพิม่ขึน้ 5.2% y-yและ GPM ดขีึน้ 
 เศรษฐกจิสหรัฐยังฟ้ืนตัวดตี่อเนื่อง อาจ

หนุนใหม้คี าสัง่ซือ้ใหมเ่พิม่เตมิ 

10 – 14 พฤษภาคม 2564 WEEKLY STOCKS 

STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET ขึ้นขาย ลงซื้อ 
1550-1610 
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 เปิด Long S50M21 บรเิวณ 945-950 จดุ 

 เป้าหมายท าก าไรที ่965 จดุ 

 ตดัขาดทนุหากราคาปรับตวัลงต า่กวา่ 940 จดุ 
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  10 – 14 พฤษภาคม 2564 WEEKLY TECHNICAL 

SET INDEX CHART 
“ ยังอยูใ่นแนวโนม้ขาขึน้  ” 

 
ดัชนยีังยนืเหนอืแนวรับกรอบ 

Sideways ของแนวโนม้รองโดย 
MACD เริม่วกตัวขึน้เหนอืเสน้ Zero 
และกลุม่เสน้ EMA ยังเรยีงตัวเป็นขา
ขึน้จงึคาดวา่ดัชนจีะแกวง่ตัวออก

ขา้งเพือ่สะสมก าลังในการปรับตัวขึน้
ไปตอ่ได ้

STOCK  SNIPER 

00 1554 / 1540 แนวรับ 

แนวตา้น 1600 / 1634 

แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาผ่านเสน้ EMA 75 ขึน้มาดว้ยปรมิาณซือ้ขายที่
หนาแน่นและ MACD สง่สัญญาณซือ้ในแดนขาขึน้ จงึ
เป็นจังหวะซือ้สะสมเพือ่รอการขึน้ไปตอ่ได ้  

แนวตา้น 

ราคาผ่านแนวตา้นแถว 4.54 บาท ดว้ยปรมิาณซือ้ขายที่
หนาแน่นและ กลุม่เสน้ EMA เรยีงตัวกนัเป็นขาขึน้จงึเป็น
จังหวะซือ้เก็งก าไร 

TRADING 4.54/ 4.46 แนวรับ 

แนวตา้น    4.88/ 5.00 

5.00/ 5.25 

 4.46/ 4.26 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOM21 

หนเีงนิเฟ้อตอ้งพึง่เธอแลว้ทอง: ราคาทองค าคอ่ยๆยกตัวขึน้ตามแนวเสน้ Up trend โดยสามารถผา่นแนวตา้นส าคัญบรเิวณ 
$1,800 ขึน้มายนืได ้เบือ้งตน้ RSI แกวง่ตัวเหนือ 50 และขยับขึน้ตอ่ หากราคาทองค าไมล่งไปท าจุดต ่าสดุใหมต่ า่กวา่แนวรับ 
$1,790 จะยนืยันภาพขาขึน้ตอ่ไปได ้เป้าหมายถัดไป $1,830 และ $1,845 ตามล าดบั 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“หนเีงนิเฟ้อตอ้งพึง่เธอแลว้ทอง” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,019.33 tons (+2.29) 90.89 (+0.28%) 4,201.62 (-0.23%) 

Weekly Performance 
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แนวตำ้น   1,830 / 1,845 

แนวรบั   1,800 / 1,790 

*การเปล่ียนแปลงของราคาช่วง 29 เม.ย. – 6 พ.ค. 2564 

 เปิดสถำนะ Long GOM21 บรเิวณ 
$1,810-$1,820 

 Take Profit ที ่$1,830-$1,845 
 Stop Loss เมือ่รำคำปรบัตวัลงต ำ่
กวำ่ $1,800 

ปัจจยัทีต่อ้งตดิตำมตอ่: ปัจจัยกดดันตอ่ราคาทองค า คอื เรือ่งการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิสหรัฐฯ รวมถงึตัวเลขการวา่งงานและ 
Core CPI สหรัฐฯ ทีค่าดวา่จะออกมาด ีมองวา่ตลาดทองค าไดรั้บรูใ้นประเด็นดังกลา่วไปแลว้ อยา่งไรก็ตามการฟ้ืนตัวดังกลา่วยัง
สง่เสรมิใหอ้ตัราเงนิเฟ้อของสหรัฐฯเรง่ตวัขึน้เร็วกวา่ทีค่าด นอกจากนี ้Infrastructure Package ของสหรัฐฯจะเขา้มาเป็นแรงเสรมิ
ตอ่การเรง่ตัวขึน้ของเงนิเฟ้อ ซึง่เป็นบวกตอ่ราคาทองในฐานะ Inflation-hedged Asset ดังนัน้ทางฝ่ายจงึมมีมุมองวา่ทองค าจะ
ยังปรับตวัขึน้ตอ่ได ้โดยมแีรงหนุนหลกัในชว่งนีจ้ากความกงัวลในอตัราเงนิเฟ้อ 




