
“เปิดประเทศคร ัง้ใหม…่ดนัตลาดหุน้ไทยฟ้ืน” 

 เตรยีมพรอ้มเปิดประเทศ: ศบค. เริม่ผ่อนคลายมาตรการและกจิการ กจิกรรมต่างๆ เพือ่เตรยีมเขา้สู่การเปิด
ประเทศในเฟสที ่1 ใหก้ับนักท่องเทีย่วกลุ่มประเทศเสีย่งต ่า 10 ประเทศเขา้มาไดโ้ดยไม่ตอ้งกักตัว เริม่ตัง้แต่
วันที ่1 พ.ย. 64 ตามถอ้ยแถลงของนายกรัฐมนตรีเพือ่พลกิฟ้ืนเศรษฐกจิไทยหลังสถานการณ์ COVID-19 ใน
ประเทศดขีึน้ โดยคาดวา่กรุงเทพฯ จะเป็นพืน้ทีน่ าร่องร่วมกับเชยีงใหม่ ประจวบครีขีันธ ์เพชรบรุแีละชลบรุ ีสว่น
มาตรการเคอรฟิ์วและจ านวนพืน้ทีค่วบคุมสูงสุดน่าจะทยอยปรับลดลงต่อเนื่องและคงไวเ้ฉพาะจังหวัดทีม่กีาร
ระบาดรนุแรงเทา่นัน้ สว่นการเปิดประเทศเฟสที ่2 ตัง้แต ่1 ธ.ค. 64 เป็นตน้ไป คาดวา่กจิการ กจิกรรมระดับความ
เสีย่งสงูมาก (ผับ บาร ์สถานบนัเทงิ) จะไดรั้บการผอ่นปรน และเพิม่จ านวนรายชือ่ประเทศทีไ่มต่อ้งกกัตวัมากขึน้ 
 

 Fund Flow ไหลเขา้ บาทแข็งคา่: เงนิบาทไทยในรอบสปัดาหพ์ลกิแข็งคา่แตะระดับ 33.15 บาทตอ่ดอลลาร์
สหรัฐ ตอบรับความหวงัเปิดประเทศและเศรษฐกจิไทยฟ้ืน โดยคาดการณ์จาก IMF พบวา่แม ้GDP ไทยปีนีจ้ะโต
ไดเ้พยีง 1% แตใ่นปีหนา้ลุน้ขยายตวัถงึ 4.5% ขณะทีค่าดผลกระทบจากการท า QE Tapering ของ Fed ในชว่ง
เดอืน พ.ย. 64 จะจ ากัดเนื่องจากสัดสว่นการถอืครองหุน้ไทยของต่างชาตนิอ้ยกว่าการท า QE Tapering เมือ่ปี 
56 กอปรกับกอ่นหนา้นี้ทีเ่ผชญิการระบาดระลอกที ่3 และ 4 ตลาดหุน้ไทยปรับตัวลงไปคอ่นขา้งมากและฟ้ืนตัว
ชา้กวา่หลายประเทศ ท าใหม้โีอกาสถกูสะสมเพิม่เพือ่เก็งก าไรการฟ้ืนตวัปีหนา้ ดนัแนวโนม้เงนิบาทแข็งคา่ตอ่ได ้
 

 สหรฐั-จนี โตนอ้ยลง: เศรษฐกจิของประเทศมหาอ านาจใหญท่ัง้สหรัฐและจนี มโีอกาสเตบิโตไดน้อ้ยลงในปีนี ้
ในสว่นของสหรัฐเผชญิความเสีย่งเรือ่งการขยายเพดานหนีแ้ละประเด็นร่างกฎหมายโครงสรา้งพืน้ฐานของ ปธน.
ไบเดน หากสภาคองเกรสไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงได ้ท าใหค้าดการณ์เศรษฐกจิสหรัฐปีนี้โดย IMF เหลือ
ขยายตัวเพยีง 6% (เดมิ 7%) สว่นจนีเผชญิปัญหาพลังงานขาดแคลนครัง้ใหญ่ รวมถงึมาตรการคุมเขม้กจิการ
ตา่งๆ สปัดาหห์นา้จนีจะประกาศ GDP 3Q64 และตวัเลขผลผลติภาคอตุสาหกรรมทีค่าดขยายตวัลดลงตอ่เนือ่ง 

 คาด SET Index แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1620-1670 
จุด ตอบรับการเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการ แต่
ราคาหุน้กลุ่มเปิดเมืองปรับตัวขึน้มาระดับหนึ่งแลว้ก่อน
หนา้นี้ จงึตอ้งระวังแรงเทขายทีแ่นวตา้น กลยุทธท์ยอย
สะสมเมือ่ราคายอ่ตวั หาก SET Index ไมห่ลดุ 1620 จดุ 

 MAJOR 
 รับประโยชน์ผ่อนคลายมาตรการและลด

เวลาเคอรฟิ์ว ท าใหเ้พิม่รอบฉายมากขึน้ 
 มภีาพยนตรใ์หญ ่อาท ิFast 9, Eternals, 

และ Spider-Man รอเขา้ฉายดันรายได ้
4Q64 กลบัมาฟ้ืนตวั 

 BANPU 
 รับอานสิงสร์าคาถา่นหนิ All Time High 

จากวกิฤตพลังงานทั่วโลกขาดแคลนและ
ความตอ้งการพลงังานในฤดหูนาวเพิม่ขึน้ 
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET 
Trading Range 
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 Open Long S50Z21 บรเิวณ 980-985 

 เป้าหมายท าก าไรที ่1,000-1,003 

 ตดัขาดทนุหากต า่กวา่ 975 

1620-1670 



ทมีนักวเิคราะหเ์ทคนคิ ตอ่ 487 
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SET INDEX CHART 
“แกวง่ตัวออกขา้ง” 

 
ดัชนคีอ่ยๆปรับตัวขึน้มาโดยมเีสน้ 
EMA 10 เป็นแนวรับคอยประคอง
ดัชนไีวใ้นขณะที ่MACD เดนิหนา้
เหนอืเสน้ Signal แตด่ัชนยีังไมผ่า่น
แนวตา้นแถว 1655 จดุ จงึคาดวา่
ดัชนจีะแกวง่ตัวในกรอบ 1620 – 

1655 จดุ 

STOCK  SNIPER 

00 1620 / 1600 แนวรับ 

แนวตา้น  1655 / 1685 

แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

แนวตา้น 

ราคาผ่านเสน้ EMA 75 ขึน้มากอ่นทีจ่ะทดสอบแนวตา้น
แถว 13.50 บาท ในรูปแบบ Rounding โดย MACD 
เดนิหนา้เหนอืเสน้ Signal ในแดนขาขึน้จงึเป็นจังหวะซือ้
เหนอืเสน้ EMA 75 เพือ่รอการทะลขุึน้ไปได ้  

TRADING 12.90/ 12.30 แนวรับ 

แนวตา้น    13.90/ 14.80 

14.80/ 15.70  

 12.30/ 11.70 

ราคาแกว่งตัวออกดา้นขา้งในกรอบ Sideways โดยมี
แนวรับแถว 12.30 บาท เป็นแนวประคองราคาไวแ้ละ
ลา่สดุราคาผ่านเสน้ EMA 10 ขึน้มาอกีทัง้ MACD เริม่วก
ตวัขึน้มาในแดนขาขึน้ จงึเป็นจังหวะซือ้สะสม   



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOZ21 

เงนิเฟ้อขึน้ตามน า้มนั แตถู่กกดดนัดว้ยครปิโต: ราคาทองค าปรับตัวขึน้ทดสอบแนวตา้นส าคัญบรเิวณเสน้คา่เฉลีย่ 200 วัน 
ตรงขอบบนของ Bollinger Bands โดย RSI ขึน้มาแกวง่ตัวเหนือระดับ 50 สง่ผลใหร้าคาทองค ามแีนวโนม้คอ่ยๆ ยก high และ 
Low ขึน้ในกรอบการฟ้ืนตวั กลบัขึน้ไปทดสอบแนวตา้นบรเิวณ $1815 แตค่งมจัีงหวะพักตวัสลบัลงมาเป็นระยะ  

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“เงนิเฟ้อขึน้ตามน า้มนั แตถ่กูกดดนัดว้ยครปิโต” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

982.72 tons (-3.82) 93.97 (-0.23%) 4,438.26 (+0.87%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   1,815 /1,835 

แนวรบั   1,770 /1,750 

*การเปล่ียนแปลงของราคาช่วง  7– 14 ต.ค.  2564 

 Trading ขึน้ขายลงซือ้ในกรอบ 
$1,770-$1,815 
 
 

ปจัจยัทีต่อ้งตดิตามตอ่ : ราคาทองค ายังคงไดรั้บแรงหนุนจากอัตราเงนิเฟ้อทีท่รงตัวในระดับสงู ทา่มกลางแรงผลักดันจากราคา
น ้ามันดบิทีเ่ดนิหนา้ปรับตัวสงูขึน้ตอ่เนื่อง และคาดจะคงแนวโนม้ทางขึน้ตอ่ไปในชว่งฤดหูนาว อย่างไรก็ด ีสกลุเงนิดจิทัิลทีเ่ร ิม่
ไดรั้บความสนใจจากนักลงทุนสถาบันในฐานะสนิทรัพยท์างเลอืกในการบรหิารความเสีย่งตอ่เงนิเฟ้อ เขา้มาดงึความสนใจจาก
ทองค าไป ท าใหร้าคาอาจจะปรับขึน้คอ่นขา้งจ ากัด ขณะทีนั่กลงทนุสว่นหนึง่ยังคงจับตาประเด็นทีเ่ฟดมโีอกาสปรับลดวงเงนิ QE  
ในชว่งกลาง เดอืน พ.ย. เพือ่สกัดเงนิเฟ้อ ซึง่จะลดอปุสงคใ์นตลาดพันธบัตรสหรัฐ และผลักดันให ้Bond Yields สหรัฐดดีตัว
ขึน้มาเป็นแรงกดดนัตอ่ราคาทองค าไดอ้กีครัง้ 




