
“ภายนอกระวงัสภาพคลอ่งลดลง ภายในยงัหนนุการเปิดประเทศ” 

 ความกงัวลเรือ่งเงนิเฟ้อ อาจท าใหธ้นาคารกลางหลายแห่งตอ้งขึน้ดอกเบีย้นโยบายเร็วขึน้:  อา้งองิ
ขอ้มลูจาก Bloomberg พบวา่นักลงทนุและนักวเิคราะห ์เริม่มมีมุมองวา่ FED อาจมกีารปรับขึน้ดอกเบีย้นโยบาย
ทัง้หมด 2 ครัง้ในปี 65 โดยจะปรับขึน้ครัง้แรกในเดอืน ก.ย. 65 จากเดมิทีค่าดกนัวา่ FED น่าจะปรับดอกเบีย้ขึน้
เพยีงครัง้เดยีวในเดอืน ธ.ค. 65 รวมไปถงึมุมมองตอ่ธนาคารกลางอังกฤษ ซึง่ตลาดเชือ่วา่จะปรับขึน้ดอกเบีย้ 1 
ครัง้ ภายในสิน้ปีนี้ แตต่ลาดยังคดิวา่ ECB น่าจะยังคงอัตราดอกเบีย้นโยบายไปอกีระยะหนึง่ สว่นประเด็นการท า 
QE tapering ของ FED ทีอ่าจมคีวามชดัเจนมากขึน้ในการประชมุวันที ่2 - 3 พ.ย. นี ้ทางฝ่ายเชือ่วา่นักลงทนุ
รับรูไ้ปคอ่นขา้งมากแลว้ หลังเห็นรายละเอยีดในรายงานการประชมุ FED รอบ ก.ย. ทีผ่านมา ดังนัน้ หาก FED 
ประกาศลดวงเงนิ QE จรงิ ทางฝ่ายคาดวา่ผลกระทบตอ่ตลาดจะเป็นเพยีงชว่งสัน้เทา่นัน้ 
 

 Reopening และ ENERG plays จะช่วยประคองตลาด: ตลาดหุน้ไทยยังมีแรงหนุนจากปัจจัย
ภายในประเทศ อาท ิ1) การเปิดประเทศในวนัที ่1 พ.ย. นี ้และ 2) มาตรการกระตุน้การจับจ่ายและการทอ่งเทีย่ว 
ทีท่ยอยด าเนนิการไปบา้งแลว้ ทางฝ่ายจงึคาดว่ายังน่าจะเห็นการเวยีนเขา้มาเก็งก าไรในหุน้กลุ่ม Reopening 
บางสว่น ขณะเดยีวกนัหุน้กลุม่ ENERG จะยังคงไดรั้บ sentiment เชงิบวกจากวกิฤตขิาดแคลนพลังงานในหลาย
ประเทศ และฤดหูนาวทีก่ าลังจะมาถงึ สง่ผลใหร้าคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้น ้ามันดบิโลก ราคากา๊ซธรรมชาตใิน
กลุ่มประเทศยุโรป และราคาถ่านหนิจีนมีแนวโนม้ที่จะปรับตัวขึน้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี นักลงทุนอาจยังตอ้ง
หลกีเลีย่งหุน้กลุม่ป๊ัมน ้ามันออกไปกอ่น หลัง กบง. ออกมาตรการแกปั้ญหาดเีซลแพง สง่ผลตอ่คา่การตลาดกลุม่
น ้ามันดเีซลลดลง 0.40 บาทตอ่ลติร 
 

 ปจัจยัส าคญันา่ตดิตาม: 1) 28 ต.ค. ประชมุ ECB และ 2) ตลอดสปัดาหต์ดิตามการประกาศงบ 3Q64 ของ
กลุม่ Real Sector เชน่ DTAC, SCGP, HMPRO, DELTA, SCC, PTTEP และ STANLY ตามล าดบั 

 แมม้แีรงหนุนจากความหวงัการเปิดประเทศ และมาตรการ
กระตุน้การบรโิภค-ทอ่งเทีย่ว แตภ่ายนอกอาจเผชญิความ
กงัวลเรือ่ง QE tapering จะท าให ้SETI แกวง่ Sideways 
ระหวา่ง 1615-1660 จดุ กลยทุธก์ารลงทนุจงึเนน้หุน้ทีอ่งิ
กบัภายในประเทศเป็นหลกั รวมถงึ 3Q64 Earning Play 

 MINT 
 รับ Sentiment เชงิบวกจากสถานการณ์ 

COVID-19 ทั่วโลกทีด่ดูขี ึน้ และการเปิด
ประเทศรับนักทอ่งเทีย่วในวนัที ่1 พ.ย. นี ้ 

 PTTEP 
 คาด 3Q64 ก าไรฟ้ืนทัง้ y-y และ q-q 

จากราคาน ้ามันดบิโลกทีอ่ยูใ่นขาขึน้ (งบ
ประกาศ 28 ต.ค. นี)้ อกีทัง้ความตอ้งการ
ใชน้ ้ามันน่าจะมมีากขึน้ไปอกี จากการเขา้
สูช่ว่งฤดหูนาวปลายปี  

25 – 29 ตุลาคม 2564 WEEKLY STOCKS 

STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET 
Trading Range 
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 Trading S50Z21 ขึน้ขายลงซือ้ ในกรอบ 970- 1000 

1615-1660 
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    25 - 29  ตุลาคม 2564 WEEKLY TECHNICAL 

SET INDEX CHART 
“อยูใ่นชว่งสรา้งฐานการขึน้” 

 
ดัชนยีังไมผ่า่นแนวตา้นแถว 1655 
จดุ ซึง่เป็นแนวตา้นของกรอบ 

Sideways ทีค่อยขวางดัชนไีวแ้ต่
กลุม่เสน้ EMA ยังเรยีงตัวกนัเป็นขา
ขึน้ จงึคาดวา่ดัชนจีะแกวง่ตัวใน
กรอบ 1620 – 1655 จดุเพือ่สรา้ง

ฐานในการขึน้ไปตอ่ได ้

STOCK  SNIPER 

00 1620 / 1610 แนวรับ 

แนวตา้น  1655 / 1685 

แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

แนวตา้น 

ราคาปรับตัวขึน้มาตอ่เนือ่งโดยมเีสน้ EMA 10 เป็นแนวรับ
คอยประคองราคาไวใ้นขณะที่สัญญาณทางแนวโนม้ยังมี
ทศิทางขาขึน้อย่างแข็งแกร่งจงึคาดวา่ราคาจะปรับตัวขึน้ไป
ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

TRADING 56.25/ 55.25 แนวรับ 

แนวตา้น   60.75/ 62.50 

62.50/ 66.25  

 55.25/ 53.25 

ราคากลับตัวขึน้มาทดสอบเสน้ EMA 200 อกีครัง้ใน
ขณะที ่MACD เขา้สูแ่ดนขาขึน้ประกอบกบักลุม่เสน้  EMA 
เกดิ Golden Cross จงึเป็นจังหวะซือ้สะสมเหนือแนวรับ
เพือ่รอการทะลขุึน้ไปตอ่ได ้



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOZ21 

ทองยงัไมข่ ึน้ มนึๆเพราะครปิโต: ราคาทองค าแกวง่ตัวอยูใ่ตเ้สน้คา่เฉลีย่ 200 วัน มแีนวโนม้ปรับตัวขึน้ทดสอบแนวตา้นทาง
จติวทิยาบรเิวณ $1,800 อกีรอบ แตห่ากไมส่ามารถกลบัขึน้ไปยนืเหนอืระดบั $1,835 ราคาทองจะยังคงภาพการแกวง่ตวัตอ่ไป 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“ทองยงัไมข่ ึน้ มนึๆเพราะครปิโต” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

980.10 tons (-2.62) 93.60 (-0.40%) 4,536.19 (+2.20%) 

Weekly Performance 

25 – 29 ตุลาคม 2564 WEEKLY GOLD 
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แนวตา้น   1,800 /1,810 

แนวรบั   1,760 /1,750 

*การเปล่ียนแปลงของราคาช่วง  14 – 20 ต.ค.  2564 

 Trading ขึน้ขายลงซือ้ในกรอบ 
$1,760-$1,810 
 
 

ปจัจยัทีต่อ้งตดิตามตอ่: ราคาทองค าไดรั้บแรงหนุนตอ่เนือ่งจากการออ่นคา่ลงของคา่เงนิดอลลารส์หรัฐ ทีไ่ดรั้บอทิธพิลจากการ
แข็งค่าขึน้ของเงินปอนด์และยูโร แต่ภาพรวมนักลงทุนยังใหค้วามสนใจกับสนิทรัพย์เสีย่ง เนื่องจากเป็นช่วงเก็งก าไรผล
ประกอบการของบรษัิทจดทะเบยีน กอปรกับความสนใจในสกลุเงนิดจิทิัล หลังมกีารออก Bitcoin Futures ETF ขณะที ่10-Year 
US Bond Yields ปรับตัวขึน้ กลับมากดดันตอ่ราคาทองค าอกีครัง้ สง่ผลใหร้าคาทองค าปรับตัวขึน้ไดค้อ่นขา้งจ ากัด ทางฝ่าย
แนะน าจับตาทศิทางคา่เงนิส าคัญในตะกรา้ Dollar Index เชน่ ยโูร ปอนด ์ และ เยน ซึง่จะผันผวนตามทศิทางนโยบายการเงนิ
ของธนาคารกลางในแตล่ะประเทศทีม่แีนวโนม้ปรับนโยบายไปในทศิทางเขม้งวดมากขึน้เพือ่สกัดเงนิเฟ้อ  




