
“ผูต้ดิเชือ้ยงัเพิม่ตอ่เนือ่ง อาจเปิดเมอืงไมไ่ด”้ 

 สายพนัธุเ์ดลตา้ ภยัคุกคามคร ัง้ใหม่: การระบาดของสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกเริม่กลับมาเป็นปัจจัย
กดดันอกีครัง้ หลังไวรัสสายพันธุเ์ดลตา้ (อนิเดยี) ท าใหห้ลายประเทศทีเ่คยคมุการระบาดไดแ้ลว้ อาท ิอังกฤษ 
และอสิราเอล มจี านวนผูต้ดิเชือ้เร่งตัวขึน้จนตอ้งกลับมาใชม้าตรการคุมเขม้อกีครัง้ ขณะทีท่างสหรัฐประกาศว่า
สายพันธุเ์ดลตา้ คอืภยัคกุคามทีอ่าจท าใหเ้กดิการระบาดรอบใหม ่สว่นในประเทศไทยสดัสว่นการระบาดของสาย
พันธุเ์ดลตา้อยูท่ี ่10% แตม่แีนวโนม้วา่จะเพิม่ขึน้เป็นตวัระบาดหลกัในไมช่า้ทีอ่าจท าใหส้ถานการณ์กลับมาแยล่ง
ไดอ้กีดว้ยจ านวนผูต้ดิเชือ้รายวนัและอตัราการเสยีชวีติทีส่งูตอ่เนือ่งซึง่ท าใหก้ารเปิดเมอืงตอ้งเลือ่นออกไป 
 

 ตลาดเอเชยียงัซมึ หลงั Fed เผยทา่ทขี ึน้ดอกเบีย้: การประชมุ FOMC ครัง้ลา่สดุที ่Fed สง่สญัญาณการขึน้
ดอกเบีย้ยังท าให ้Fund Flow ไหลออกจากตลาดหุน้ฝ่ังเอเชยีตอ่เนื่อง และนักลงทุนยังคงซือ้เงนิสกลุดอลลาร์
สหรัฐเพิม่ขึน้มากทีส่ดุเทยีบกบัสกลุอืน่ สง่ผลใหด้อลลารส์หรัฐแข็งคา่ (บาทออ่นเชงิเปรยีบเทยีบ) เป็นลบตอ่หุน้
กลุม่น าเขา้และตลาดหุน้เอเชยี สว่น Bond Yield สหรัฐอาย ุ2 ปีเรง่ตวัขึน้ตอ่เนือ่ง ขณะที ่Bond Yield อาย ุ10 ปี
ยังทรงตัวท าให ้US 2Y-10Y Spread เป็นบวกนอ้ยลงเกดิภาวะ Bearish Flattening ทีอ่าจน าไปสู ่Inverted 
Yield Curve ไดซ้ ึง่จะเป็นตวัชีว้ดัวา่เศรษฐกจิในระยะสัน้มโีอกาสเกดิวกิฤตขึน้และเป็นลบตอ่ตลาดหุน้ทั่วโลก 
 

 ตดิตามตวัเลขเศรษฐกจิสหรฐั: สัปดาหห์นา้ตดิตามตัวเลขการจา้งงานนอกภาคการเกษตรและอัตราการ
วา่งงานสหรัฐทีค่าดวา่จะดขีึน้เล็กนอ้ย แตย่ังไมถ่งึเป้าที ่Fed วางไว ้สง่ผลใหก้ารท า QE Tapering อาจยังไมถ่กู
ประกาศในเร็ววนันี ้แตอ่ยา่งไรก็ดตีอ้งตดิตามเรือ่งนีจ้ากการประชมุ Fed ประจ าปีชว่งเดอืน ส.ค. 64 ตอ่ไป 

 ทางฝ่ายคาดว่า SET Index มโีอกาสแกว่งตัวองิทางลง
ในกรอบระหว่าง 1545-1615 จุด ท่ามกลางการระบาด
ของ COVID-19 และความลา่ชา้ของการกระจายวัคซนีใน
ประเทศ กลยุทธ์การลงทุนเลือกหุน้ที่มีปัจจัยบวก
เฉพาะตวัในสดัสว่นไมเ่กนิ 30% ของพอรต์การลงทนุ 

 ADVANC 
 เป็นหุน้ Defensive Play ในยามทีต่ลาด

ผันผวนและไดป้ระโยชนจ์าก WFH 
 รับประโยชนก์ารเริม่เปิด Streaming ครัง้

แรกของ Disney Plus ประเทศไทย 

 WICE 
 ธปท. ปรับเป้าของการสง่ออกและน าเขา้

ปี นี้ เ ติบ โ ต ขึ้ น  17.1% แ ล ะ  22.7% 
ตามล าดับ โดยเฉพาะการเติบโตของ
สนิคา้อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ ซึง่
เป็นกลุม่ลกูคา้ส าคญัของบรษัิท 
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET ปัจจัยลบรุมเร้า 

1545-1615 
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 เปิด Short S50U21 บรเิวณ 960 - 965 จดุ 

 เป้าหมายท าก าไร ที ่940 และ 930 จดุ 

 ตดัขาดทนุเหนอื 970 จดุ 
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SET INDEX CHART 
“ อยูใ่นชว่งพักฐาน ” 

 
ดัชนหีลดุเสน้ EMA 10 ลงมาและ
เสน้ดังกลา่วมคีวามชนัทางลง

ประกอบกบักลุม่เสน้ EMA ใกลเ้กดิ 
Death Cross ในขณะที ่MACD ก็
ออ่นตัวต า่กวา่เสน้ Signal จงึคาดวา่
ดัชนจีะปรับตัวลงมาอยา่งตอ่เนือ่ง 

STOCK  SNIPER 

00 1550 / 1530 แนวรับ 

แนวตา้น 1600 / 1618 

แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

แนวตา้น 

เริม่เห็นการเปลีย่นแนวโนม้ของราคาหลังจากแท่งเทยีน
ก่อนหนา้ท ารูปแบบกลับตัวขึ้นระยะสั ้นประกอบกับ 
Modi.Sto สง่สัญญาณซือ้ในเขต Oversold จงึเป็น
จังหวะซือ้เก็งก าไรได ้

TRADING 57.00/ 55.50 แนวรับ 

แนวตา้น    62.25/ 65.25 

65.25/ 69.25 

 55.50/ 53.25 

ราคาปรับตัวลงมาแถวแนวรับของกรอบ Uptrend และ 
MACD ยังอยูใ่นแดนขาขึน้ในขณะที ่Modi.Sto เขา้เขต 
Oversold จงึเป็นจังหวะซือ้สะสมเพือ่รอการปรับตัวตาม
แนวโนม้ขาขึน้ได ้



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOU21 

Infra Package มาพาทองหมน่ : ราคาทองเริม่ปรับตัวขึน้ลงจ ากัดลักษณะเป็นแทง่เทยีนสัน้ๆ หลังจากสปัดาหก์อ่นหนา้มกีาร
ปรับตัวลงคอ่นขา้งแรง โดยแกวง่ตัวอยูใ่นกรอบ $1,760 - $1,800 พรอ้มกับ RSI ทีเ่ลีย้งตัวอยูเ่หนือเขต Oversold เล็กนอ้ย เป็น
สญัญาณการพักตวัตอ่ 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“Infra-Package มาพาทองหมน่ ” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,042.87 tons (+0.88) 91.81 (-0.09%) 4,266.49 (+1.06%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   1,800 / 1,825 

แนวรบั   1,760 / 1,730 

*การเปล่ียนแปลงของราคาช่วง  17-24 ม.ิย. 2564 

 Trading GOU21 โดยขึน้ขายลง
ซือ้ ในกรอบ $1,760-$1,800 
 

ปจัจยัทีต่อ้งตดิตามตอ่ : ราคาทองค าเผชญิปัจจัยกดดันตอ่เนื่อง จากแนวโนม้การแข็งคา่ขึน้ของดอลลารส์หรัฐโดยมาแกวง่ตัว
บรเิวณเสน้คา่เฉลีย่ 200 แมนั้กลงทนุคลายความกังวลลงตอ่การปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ของเฟด ทา่มกลางความเห็นทีแ่ตกตา่งกัน
ของเจา้หนา้ทีเ่ฟด ขณะทีก่ารจา้งงานสหรัฐฟ้ืนตัวยังไม่ด ีแตป่ระเด็นที ่ปธน.สหรัฐ นาย โจ ไบเดน เพิง่บรรลขุอ้ตกลงกับกลุ่ม
วฒุสิภา G-21 ในแผนการลงทนุ “Infra-Package” สง่ผลบวกตอ่ภาพการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ และหนุนเม็ดเงนิไหลกลับไปลงทนุ
ในตลาดหุน้รวมถงึคา่เงนิดอลลารส์หรัฐ ซึง่ลดทอนความน่าสนใจของการลงทนุในทองค าระยะนี้ คาดวา่นักลงทนุคงกลับมาจับตา
กนัตอ่ ตวัเลขแรงงานสหรัฐเพือ่หาสญัญาณการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ และสถานการณ์ COVID-19 สายพันธุเ์ดลตา้ 




