
ลุน้การผอ่นคลายมาตรการฯ เป็นตวัชว่ยประคองตลาด 

 27 ก.ย. ดเีดย ์ศบค. พจิารณาผอ่นคลายมาตรการคมุเขม้เพิม่เตมิ: โดย ศบค.จะประเมนิสถานการณ์ผูต้ดิ
เชือ้ในประเทศ และพจิารณากจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่ปิดเพิม่เตมิไดแ้ก ่โรงหนัง และสถานบันเทงิ ซึง่ทางฝ่าย
คาดวา่จะหนุน Sentiment เชงิบวกตอ่หุน้กลุม่ Reopening ไดใ้นระยะสัน้ หลงัจ านวนผูต้ดิเชือ้ในชว่งทีผ่า่นมายงั
ไม่เร่งตัวขึน้ อย่างไรก็ด ีประเด็นการเปิดเมอืงอาจลา่ชา้ออกไป โดยลา่สดุ ศบค.ประกาศเลือ่นการเปิดกรุงเทพ
แซนดบ์อกซ ์เป็น 1 พ.ย. จากเดมิทีต่ลาดคาดหวังวา่จะสามารถเปิดได ้15 ต.ค. 64 เพือ่รอจ านวนการฉีดวัคซนี
เข็ม 2 ใน กทม. ใหค้รอบคลุมถงึ 70% ของประชากรกอ่น  โดยหากพจิารณาจากอัตราการฉีดวัคซนีเข็ม 2 ใน 
กทม. เฉลีย่ 7 วันท าการทีผ่่านมา พบว่าฉีดไดร้าว 4.6 หมืน่โดสต่อวัน ท าใหท้างฝ่ายคาดว่าดว้ยอัตราเร่งนี ้
กทม. จะตอ้งใชเ้วลาราว 44 วนั (5 พ.ย. 64) จงึจะสามารถฉีดไดค้รบตามเป้า 
 

 ตดิตาม Evergrande เจรจาเจา้หนีหุ้น้กูต้า่งประเทศ: แมค้วามกังวลเรือ่งการผดินัดช าระดอกเบีย้หุน้กูใ้น
ประเทศเริม่คลีค่ลายลง หลงับรษัิทบรรลกุารเจรจากบัเจา้หนีใ้นประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ และเริม่เห็นนักวเิคราะหใ์น
ตา่งประเทศใหม้มุมองตอ่ประเด็นวกิฤตหินี ้Evergrande วา่ไมน่่าจะกลายเป็นวกิฤต ิAsia Subprime เหมอืนกรณี
Lehman Brothers ในปี 51 แตท่างฝ่ายมองวา่ความกงัวลที ่Evergrande อาจผดินัดช าระหนีหุ้น้กูต้า่งประเทศ
ยังคงเป็น Overhang อยูใ่นตลาด เนือ่งจากในวันที ่29 ก.ย. นี ้ Evergrande ยังมดีอกเบีย้หุน้กูท้ีต่อ้งช าระอกี 
47.5 ลา้นดอลลารส์รอ. จงึตอ้งขึน้อยูก่บัการเจรจาของบรษัิทกบัเจา้หนีต้า่งประเทศซึง่ตอ้งตดิตามกนัตอ่ไป 
 

 29 ก.ย. นี ้ตดิตามผลประชุม กนง.ไทย: ทางฝ่ายคาดวา่ กนง.จะคงอตัราดอกเบีย้นโยบายไวท้ีร่ะดับ 0.50% 
ตามเดมิ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งลดอัตราดอกเบีย้ตามเสยีงสว่นนอ้ยในการประชมุครัง้กอ่น (2 ใน 6 เสยีง) เนือ่งจาก
หลังจากนี้กจิกรรมทางเศรษฐกจิมแีนวโนม้ทีจ่ะทยอยกลับมาด าเนนิการมากขึน้ ตามการผ่อนคลายมาตรการคมุ
เขม้ในระยะถัดไป และการเรง่ฉีดวคัซนีเข็ม 2 ในประเทศ เพือ่เปิดเมอืงรับนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ

 คาด SETI แกวง่ตัวในกรอบระหวา่งรอขา่วบวกเรือ่งการ
ผ่อนคลายมาตรการฯ เพิม่เตมิ ซึง่จะเป็นตัวชว่ยประคอง
ตลาดจากความผันผวนประเด็นการผดินัดช าระดอกเบีย้
ของ Evergrande ซึง่ตอ้งตดิตามต่อไป ดา้นกลยุทธ์
แนะน าสะสมหุน้กลุม่ Reopening ทีร่าคายัง Laggard 

 AOT 
 เป็นผูไ้ดป้ระโยชน์โดยตรงจากมาตรการ 

“เราเทีย่วดว้ยกนั” ใชส้ทิธิ ์1 ต.ค. นี ้และ
การพจิารณาผ่อนคลายมาตรการคุมเขม้ 
27 ก.ย. นี ้หนุน Sentiment เชงิบวก 

 PTTGC 
 ระยะสัน้คาดไดอ้านสิงสจ์ากค่าการกลั่น

สิงคโปร์ที่ท าจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้ ณ 
ระดับ 5.73 ดอลลาร์/บารเ์รล สูงกว่า
คา่เฉลีย่ ส.ค. ที ่3.19 ดอลลาร/์บารเ์รล 
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 Trading ขึน้ขายลงซือ้ S50Z21 ในกรอบ 960 – 990 จดุ 

1600 - 1650 
27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 
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SET INDEX CHART 
“ขึน้ไดจ้ ากดั” 

 
ดัชนผีา่นเสน้ EMA 10 ขึน้มา
หลังจากดดีตัวขึน้ในรปูแบบ 

Hammer แถว 1600 จดุแตด่ัชนยีัง
ไมผ่า่นแนวตา้นทีส่ าคัญแถว 1640 
จดุ และ MACD ยังอยูใ่ตเ้สน้ Signal 
จงึคาดวา่ดัชนจีะแกวง่ตัวทางลง ใน

กรอบ 1600 – 1640 จดุ  

STOCK  SNIPER 

00 1616 / 1600 แนวรับ 

แนวตา้น  1640 / 1646 

แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

แนวตา้น 

ราคาผ่านเสน้ EMA 75 ขึน้มากอ่นทีจ่ะทดสอบแนวตา้น
แถว 4.10 บาท และ MACD ในกราฟราย 60 นาทอียูใ่น
แดนขาขึน้ จงึเป็นจังหวะซือ้เก็งก าไรเพือ่รอการทะลุขึน้
ไปทีแ่นวตา้นของกรอบ Sideways  

TRADING 3.90/ 3.82 แนวรับ 

แนวตา้น   4.10/ 4.30 

4.30/ 4.50  

 3.82/ 3.64 

ราคาทดสอบแนวตา้นแถว 4.50 กอ่นทีจ่ะถอยลงมาแถว
เสน้ EMA 25 ถงึแม ้MACD สง่สญัญาณขายแตร่าคายัง
ยนืเหนอืเสน้ Uptrend จงึเป็นจังหวะซือ้สะสมตอนราคา
พักฐานเพือ่รอการทะลขุึน้ไปได ้



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOZ21 

ป้ายหนา้ จบัตา US GDP + Core PCE: ราคาทองค าคงปรับตัวขึน้ไดจ้ ากัด หลังจากการดดีกลับขึน้ไปยังไมส่ามารถยนืเหนือ
ระดับ $1,780 และกลับลงมาแกวง่ตัวใตเ้สน้คา่เฉลีย่ทกุเสน้ โดยที ่RSI เลีย้งตัวอยูต่ า่กวา่คา่ 50 มองวา่ราคาทองค าจะแกวง่ตัว
ในกรอบ $1,750 - $1,785 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“ ป้ายหนา้ จบัตา US GDP + Core PCE ” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,000.79 tons (+0.87) 93.43 (+0.61%) 4,395.64 (-1.74%) 

Weekly Performance 

27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 WEEKLY GOLD 
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แนวตา้น   1,785 /1,800 

แนวรบั   1,750/ 1,735 

*การเปล่ียนแปลงของราคาช่วง 16-22 ก.ย. 2564 

 Trading ขึน้ขายลงซือ้ ในกรอบ 
$1,753-$1,788 

 
 

ปจัจยัทีต่อ้งตดิตามตอ่: ราคาทองค ายังเผชญิแรงกดดันจากภาพความคกึคักในตลาดสนิทรัพยเ์สีย่ง หลังนักลงทนุคลายความ
กงัวลในการปรับเปลีย่นนโยบายในระยะสัน้ของเฟด หลังเฟดประกาศยังคงอัตราดอกเบีย้ตามเดมิ รวมถงึวงเงนิ QE แมต้ลาดคาด
จะเริม่พจิารณาวงเงนิอกีครัง้ในเดอืน พ.ย. ขณะทีส่ญัญาณการปรับขึน้ดอกเบีย้เร็วกวา่คาด  กดดันทองค าในแงข่องตน้ทนุคา่เสยี
โอกาสทีจ่ะเพิม่ขึน้ในการถอืครองทองค า เนื่องจากทองค าเป็นสนิทรัพยท์ีไ่มม่ผีลตอบแทนในรูปดอกเบีย้ ขณะทีฝ่ั่งสหรัฐฯคาด 
GDP ไตรมาส 2 ปีนี้ จะคงตัว และ Core PCE เดอืน ส.ค.จะปรับตัวขึน้เล็กนอ้ย ยังตอกย ้าภาพกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่คอ่ยๆ     
ฟ้ืนตวั ท าใหม้องวา่ราคาทองค าจะแกวง่ตวัคอ่นขา้งจ ากัดในสภาวะทีนั่กลงทนุหนัไปใหค้วามสนใจกับสนิทรัพยเ์สีย่งมากกวา่ 




