
“เตรยีมจดัทพั รบัความผนัผวนใหญ”่ 

 เร ิม่ตน้ไตรมาส 4 ไมม่งีา่ย: การระบาดของ COVID-19 ในประเทศมพัีฒนาการในเชงิบวก หลงัจากหลายพืน้ที่
กระจายวัคซนีไดม้ากขึน้ท าใหจ้ านวนผูต้ดิเชือ้และผูเ้สยีชวีติเริม่ชะลอตัวลงหนุนโอกาสการเปิดประเทศไดใ้น
เดอืน พ.ย. 64 แต่เริม่ตน้ไตรมาสที ่4 ปัจจัยลบต่างๆ ทยอยเขา้กดดันตลาดหุน้ไทยโดยในประเทศเผชญิเรือ่ง
ภาวะน ้าท่วมหลายจังหวัดทีเ่บือ้งตน้คาดว่าจะคลีค่ลายไดช้ว่งกลางเดอืน ต.ค. 64 แต่หากยดืเยือ้หรอืขยายวง
กวา้งมาถงึกรุงเทพฯ จะท าใหนั้กท่องเทีย่วตา่งชาตชิะลอการเดนิทางเขา้ประเทศไทย อาจฉุดเศรษฐกจิไทยใน
ไตรมาสที ่4 ลงอกี สว่นการเมอืงภายในแมว้า่ยังอยูใ่นชว่งปิดสมัยประชมุสภา แตจ่ากความขัดแยง้ในพรรคแกน
น ารัฐบาลอาจท าใหก้ารเมอืงเริม่เสยีเสถยีรภาพเสีย่งต่อการยุบสภา โดยตอ้งรอดูการปรับคณะรัฐมนตรีใน 2 
ต าแหน่งทีว่า่งลง จะลดแรงกระเพือ่มตรงนีล้งไดห้รอืไม ่สว่นปัจจัยภายนอกธนาคารกลางฝ่ังสหรัฐและยุโรปเริม่
สง่สัญญาณการกลับไปใชน้โยบายการเงนิแบบเขม้งวด โดยเฉพาะการท า QE Tapering ของ Fed ทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้ในเดอืน พ.ย. 64 และการเร่งขึน้อัตราดอกเบีย้เร็วกวา่คาดในปีหนา้ หนุน Fund Flow ไหลออกจากไทย 
ท าใหเ้งนิบาทออ่นคา่หนักทีส่ดุในรอบ 4 ปี แตะระดับ 34.00 บาทตอ่ดอลลารส์หรัฐ (ดอลลารแ์ข็งทีส่ดุในรอบ 1 
ปี) และยังมโีอกาสออ่นคา่ตอ่ได ้ สง่ผลให ้SET Index มแีนวโนม้ผันผวนมากขึน้ในชว่งทีเ่หลอืของปีนี ้
 

 ประเด็นส าคญัตอ้งตดิตาม: 1) การประกาศตัวเลขแรงงานสหรัฐ (8 ต.ค. 64) โดยคาดวา่อัตราการวา่งงานจะ
ลดลงมาที่ 5.1% และการจา้งงานนอกภาคการเกษตรจะเพิ่มขึน้ 5 แสนต าแหน่ง ทัง้นี้หากออกมาดีกว่า
คาดการณ์อาจเรง่ให ้Fed เพิม่วงเงนิการลด QE และขึน้ดอกเบีย้อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ในปีหนา้เพือ่สกดัภาวะเงนิเฟ้อ 
2) การประชมุ OPEC+ (4 ต.ค. 64) ทีค่าดวา่จะเพิม่ก าลังการผลติรองรับอปุสงคท์ีข่ยายตัวขึน้ จงึไม่น่ากระทบ
รุนแรงต่อราคาน ้ามันดบิ และ 3) วกิฤตพลังงานในจนีจากหลายพืน้ทีป่ระสบปัญหาไฟฟ้าดับ หลังจนีตอ้งการ
บรรลเุป้าหมายลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์จงึลดการผลติไฟฟ้าจากถา่นหนิลง (สดัสว่นการใชถ้า่นหนิ
ของจนีคดิเป็น 61% ของโลก) และขึน้คา่ไฟฟ้าท าใหโ้รงงานและสายการผลติหลายแหง่ตอ้งหยดุชะงักลง 

 คาด SET Index แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1580-1640 
จุด รอตดิตามสถานการณ์น ้ าท่วมภายในประเทศและ
ตัวเลขเศรษฐกจิสหรัฐ กลยุทธ์การลงทุนเลือกหุน้ที่มี
ปัจจัยบวกเฉพาะตวั เชน่ กลุม่ซอ่มสรา้งหลังน ้าทว่ม กลุม่
เงนิบาทออ่นคา่ และกลุม่เปิดเมอืงทีร่าคายัง Laggard 

 DRT 
 ผลกระทบจาก COVID-19 จ ากัด คาด

ไตรมาสที ่4 ทยอยฟ้ืนตวัจากเปิดเมอืง 
 รับอานิสงส์ซ่อมแซมบา้นเรือนหลังน ้ า

ทว่มในหลายจังหวดั 

 AGE 
 ไดป้ระโยชน์ราคาถ่านหนิท า All Time 

High แตะระดับ 218 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ตัน และหลายประเทศมคีวามตอ้งการใช ้

ไฟฟ้ามากขึน้หลงัคลาย Lockdown 

4 – 8 ตุลาคม 2564 WEEKLY STOCKS 

STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET 
Trading Range 
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 Trading S50Z21 ขึน้ขายลงซือ้ ในกรอบ 945- 985 

1580 - 1640 
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   4 - 8 ตุลาคม 2564 WEEKLY TECHNICAL 

SET INDEX CHART 
“แกวง่ตัวทางลง” 

 
ดัชนหีลดุเสน้ EMA 10 ลงมา
หลังจากเกดิแทง่เทยีนทีม่ ี

Momentum เชงิลบและ MACD 
ออ่นตัวต า่กวา่เสน้ Signal แตด่ัชนี
ยังยนืเหนอืแนวรับแถว 1600 จดุ จงึ
คาดวา่ดัชนจีะแกวง่ตัวทางลงใน

กรอบ 1580 – 1620 จดุ 

STOCK  SNIPER 

00 1600 / 1580 แนวรับ 

แนวตา้น  1620 / 1640 

แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

แนวตา้น 

ราคาแกวง่ตัวออกดา้นขา้งหลังจากทดสอบแนวตา้นแถว 
54.25 บาทโดยมเีสน้ EMA 25 เป็นแนวรับคอยประคอง
ไวใ้นขณะทีก่ลุม่แทง่เทยีนเริม่มกีารยก Low ทีส่งูขึน้ จงึ
เป็นจังหวะซือ้เก็งก าไรเพือ่รอการทะลขุึน้ไปได ้ 

TRADING 52.25/ 51.50 แนวรับ 

แนวตา้น   55.25/ 56.25 

56.25/ 57.50  

 51.50/ 50.00 

ราคายังยนืเหนือเสน้ EMA 75 หลังจากมกีารสะสมใน
กรอบแคบๆและ MACD เดนิหนา้หนอืเสน้ Zero ซึง่เป็น
แรงสนับสนุนของแนวโนม้ขาขึน้จงึเป็นจังหวะซือ้สะสม
เพือ่รอการปรับตวัขึน้ไปทีเ่สน้ EMA 200  



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOZ21 

Dollar แข็งไดอ้กี ทองก็ลงไดอ้กี: ราคาทองค าคอ่ยๆ ปรับตวัลงท า Lower High และ Lower Low ตอ่เนือ่ง โดยมแีทง่เทยีน
ซือ้สลับเขา้มาระหวา่งทางในกรอบหลักทางลง แตโ่ดยรวมยังแกวง่ตวัอยูใ่ตเ้สน้กลางของ Bollinger Bands ขณะที ่ RSI ยังคง
ทศิทางลงต า่กวา่คา่ 50 เป็นสญัญาณลบ จงึคาดวา่ราคาจะแกวง่ตวัลงทดสอบแนวรับ $1,715 และ $1,680 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“Dollar แข็งไดอ้กี ทองก็ลงไดอ้กี” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

990.03 tons (-2.62) 94.24 (+1.24%) 4,307.54 (-3.17%) 

Weekly Performance 

4 – 8 ตุลาคม 2564 WEEKLY GOLD 
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แนวตา้น   1,775 / 1,792 

แนวรบั   1,715 / 1,680 

*การเปล่ียนแปลงของราคาช่วง 23-30 ก.ย. 2564 

 Open Short บรเิวณ $1,770-$1,775 
 วางเป้าหมายท าก าไรที ่ $1,730 และ 

$1,720 
 ตดัขาดทนุหากปรบัตวัขึน้เหนอื 

$1,790 

 
 

ปจัจยัทีต่อ้งตดิตามตอ่: ราคาทองค ายังเผชญิแรงกดดัน จากคา่เงนิดอลลารส์หรัฐฯทีแ่ข็งคา่อยูใ่นกรอบทางขึน้ และ 10-Year 
US Bond Yields คงตัวในระดับสงู  ทา่มกลางความไมแ่น่นอนในประเด็นการขอขยายเพดานหนี้ของสหรัฐฯ กอปรกับความกังวล
วา่เฟดอาจท า QE Tapering ภายในปีนี้มมีากขึน้ หลังประธานเฟด และ รัฐมนตรคีลังสหรัฐฯ เห็นพอ้งกันวา่ อัตราเงนิเฟ้อจะยังคง
สงูจนถงึปีหนา้ ทา่มกลางภาวะตงึตัวดา้นอปุทาน ทางฝ่ายยังมองวา่เงนิเฟ้อน่าจะไดรั้บแรงผลักดันเพิม่เตมิจากการปรับขึน้ราคา
ไฟฟ้าของจนี และปัญหา Supply Chain นอกจากนี้ ตัวเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯทีค่าดวา่จะปรับขึน้จากเดอืนกอ่น
กวา่เทา่ตวั จะผลกัดนัดอลลารส์หรัฐฯใหแ้ข็งคา่ขึน้ไดอ้กี กดดนัตอ่ราคาทองค าเพิม่เตมิ 


