
“น ำ้มนันำ่เป็นหว่ง สว่นกลำงสปัดำหม์ ีMSCI Rebalance”

 เปิดประเทศมำแลว้รำว 1 สปัดำห:์ มสี ิง่ทีน่่าตดิตามต่อไดแ้ก่ 1) จ านวนผูต้ดิเชือ้รายวัน ทัง้คนไทยและ
นักท่องเทีย่วตา่งชาต ิแตใ่นเบือ้งตน้ทางฝ่ายเชือ่วา่จ านวนผูต้ดิเชือ้ทีเ่ป็นนักท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิน่าจะยังไม่
เร่งตัวขึน้ในเร็ววันนี้ เนื่องจากตอ้งรอดอูกีราวหนึง่สัปดาหจ์งึจะเห็นความชดัเจนมากขึน้ และ 2) ความมั่นใจของ
ประชาชนตอ่การเปิดประเทศ หลงัทีพ่ักโรงแรมภายในประเทศเริม่ทยอยเต็ม

 ระยะส ัน้รำคำน ำ้มนัอำจเสีย่งทำงลง: เหตผุลหลกัๆมาจาก 1) ความเสีย่งทีอ่หิรา่นอาจกลับมาสง่ออกน ้ามันได ้
อกีครัง้ หากสหรัฐยกเลกิการคว า่บาตรอหิรา่นในการสง่ออกน ้ามัน โดยรัฐบาลอหิรา่นเปิดเผยวา่จะกลับมาเขา้ร่วม
การเจรจาขอ้ตกลงนวิเคลยีรภ์ายในสิน้เดอืน พ.ย. นี้ และ 2) มแีหลง่ขา่วรายงานวา่ก าลังการผลติน ้ามันดบิของ
ซาอฯุ อาจปรับเพิม่ขึน้เกนิระดับ 10 ลา้นบารเ์รลตอ่วันในเร็วๆนี ้สง่ผลใหร้าคาสญัญาลว่งหนา้น ้ามันดบิ WTI ใน
วันศุกรป์รับตัวลงต ่ากว่าระดับ 80 ดอลลารส์รอ.ต่อบารเ์รล สว่นน ้ามันดบิ Brent ก็มแีนวโนม้จะหลุดระดับ 80 
ดอลลารส์รอ.ตอ่บารเ์รล เชน่กนั

 11.11 MSCI Rebalance: เบือ้งตน้ตลาดเชือ่วา่ MSCI Rebalance จะประกาศรายชือ่หุน้เขา้/ออก ภายใน
วันที ่11 พ.ย. นี้ ซ ึง่จะมผีล ณ ราคาปิดของวันที ่30 พ.ย. 64 โดยตลาดคาดวา่หุน้ทีเ่สีย่งถูกปรับออกจากดัชน ี
MSCI ไดแ้ก ่BAM และ RATCH ซึง่อาจตอ้งเผชญิกบัแรงขายราว 47 ลา้นดอลลารส์รอ. และ 51 ลา้นดอลลาร์
สรอ. ตามล าดบั สว่นหุน้ทีค่าดวา่จะเขา้ใหมไ่ดแ้ก ่TTB GLOBAL KCE และ TIDLOR

 ประเด็นส ำคญัอืน่นำ่ตดิตำม: 1) ผลการประชมุ กนง. วันที ่10 พ.ย. นี ้เบือ้งตน้ทางฝ่ายคาดคงอัตราดอกเบีย้
นโยบายตามเดมิ แต่น่าตดิตามคาดการณ์เศรษฐกจิไทย หลังเริม่เปิดประเทศไปเมือ่วันที ่1 พ.ย. 64 ทีผ่่านมา 
และ 2) ตามตอ่การประกาศผลประกอบการ 3Q64

 คาด SET Index แกว่งตัวออกขา้งในกรอบกวา้งระหว่าง 
1600-1650 จุด มองว่าตลาดอาจตอบรับเชงิบวกต่อการ
เปิดประเทศ แต่ยังตอ้งระวังเรือ่งราคาน ้ามันดบิโลกและ 
MSCI Rebalance กลยทุธล์งทนุเนน้เก็งก าไรในหุน้ทีม่ี
ปัจจัยบวกเฉพาะตวั

 CENTEL
 รับ Sentiment การท่องเทีย่วปลายปี 

หลังโรงแรม ทีพ่ัก หลายจังหวัดเริม่เต็ม 
กอปรกับธุรกจิอาหารไดป้ระโยชน์จาก
การผ่อนคลายมาตรการคุมเขม้ ทางฝ่าย
จงึเชือ่วา่ 4Q64 ผลด าเนนิงานจะฟ้ืนตวั

 TTB
 เป็นหนึ่งในหุน้ที่ตลาดคาดว่าจะถูกปรับ

เขา้ดัชนี MSCI และ ราคายัง Laggard 
จากหุน้อืน่ๆในกลุม่ BANK
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STRATEGIST PICKSSET Strategy

SET50 Futures Strategy

SET
Trading Range

ทมีกลยทุธ ์ตอ่ 487

PhillipResearch PhillipResearch

PhillipCapitalTH 02 635 1700 ตอ่ 486

 Trading S50Z21 ขึน้ขายลงซือ้ ในกรอบ 960- 990 จดุ

1600-1650



ทมีนักวเิคราะหเ์ทคนคิ ตอ่ 487

PhillipResearch          PhillipResearch       

PhillipCapitalTH       02 635 1700 ตอ่ 486

8 - 12 พฤศจิกายน 2564WEEKLY TECHNICAL

SET INDEX CHART
“อยูใ่นชว่งสะสมก าลัง”

ถงึแม ้MACD ออ่นตัวเขา้สูแ่ดนขา
ลงแตด่ัชนยีังยนืเหนอืแนวรับที่

ส าคัญแถว 1610 จดุและเสน้ EMA 
75 ทีเ่ป็นแนวรับคอยประคองไวใ้น
ขณะที ่Modi.Sto สง่สญัญาณซือ้ซึง่
เป็น Momentum ในเชงิบวกระยะ
สัน้ จงึคาดวา่ดัชนจีะแกวง่ตัวทางขึน้

ในกรอบ 1610 – 1655 จดุ

STOCK SNIPER

001610/ 1600แนวรับ

แนวตา้น 1640/ 1655

แนวรับ

แนวต้าน
RUN TREND

แนวตา้น

ราคายังยนืเหนือกลุ่มเสน้ EMA ทีเ่รียงกันเป็นขาขึน้
ประกอบกับ MACD เริม่วกตัวขึน้มาเหนือเสน้ Zero 
ในขณะที่กลุ่มแท่งเทียนเกดิรูปแบบขาขึน้ระยะสัน้ จงึ
คาดวา่ราคาจะปรับตวัขึน้ไปได ้

TRADING 71.00/ 69.75แนวรับ

แนวตา้น 74.50/ 77.50

77.50/ 80.00 

69.75/ 66.25

ถงึแม ้MACD ออ่นตัวต ่ากวา่เสน้ Signal แตร่าคายังยนื
เหนือเสน้ Uptrend ทีเ่ป็นแนวรับคอยประคองไวแ้ละ
กลุม่เสน้ EMA เรยีงกนัเป็นขาขึน้ จงึเป็นจังหวะซือ้สะสม
เพือ่รอการปรับตวัขึน้ตามแนวโนม้ได ้



Outlook

TFEX Strategy
Series: GOZ21

แกวง่ตวัทำ่มกลำงปจัจยับวกลบ: ราคาทองค าแกวง่ตวัลงในชว่งตน้สปัดาหไ์ปทดสอบแนวรับ $1,760 กอ่นจะดดีตวัขึน้มา
เหนอืเสน้คา่เฉลีย่ 200 วันได ้ หากยนืเหนอืแนวดงักลา่วและสรา้งฐานไดม้ั่นคงจะเป็นสญัญาณบวกในระยะสัน้ ในทางกลับกนั
หากยอ่ตวัลงมาต า่กวา่แนวรับ $1,760 จะเป็นสญัญาณลบ

GOLD SPOT CHART

Gold Indicators

“ แกวง่ตวัทำ่มกลำงปจัจยับวกลบ ”

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index

975.41 tons (-6.73) 94.33 (+1.04%) 4,680.06 (+1.82%)

Weekly Performance
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ทมีกลยทุธอ์นุพันธ ์ตอ่ 494

PhillipResearch PhillipResearch

PhillipCapitalTH 02 635 1700 ตอ่ 486

แนวตำ้น 1,813 /1,827

แนวรบั 1,770 /1,760

*การเปล่ียนแปลงของราคาช่วง 28 ต.ค.- 4 พ.ย. 2564

 Trading GOZ21 ในกรอบ
$1,760-$1,813

ปัจจยัทีต่อ้งตดิตำมต่อ: ภาพรวมการฟ้ืนตัวของภาคแรงงานสหรัฐเป็นบวกต่อเนื่องหนุนค่าเงนิดอลลาร์สหรัฐใหป้รับตัวขึน้
ทดสอบแนวตา้น 94.50 จดุ กลับมากดดันตอ่ราคาทองค า ขณะที ่10-Year US Bond Yields คอ่ยๆแกวง่ตัวลง ท า Low และ 
High ทีต่ า่ลงตอ่เนื่อง ทา่มกลางแรงกดดันจากอัตราเงนิเฟ้อทีย่ังสงู ท าให ้Real Yields องิทางออ่นตัวลง เป็นบวกตอ่ราคาทอง 
ขณะทีเ่ขา้สูช่ว่ง “เทศกาลแตง่งาน” ของอนิเดยี คาดจะม ีPhysical Demand จากผูเ้ลน่รายใหญใ่นตลาดทองค าอยา่งอนิเดยีเขา้
มาเสรมิ แมก้องทุน SPDR ยังคงลดจ านวนถอืครองทองค าในมอือยู่เป็นระยะ จงึมองราคาทองจะแกว่งตัวไปกอ่น  ทา่มกลาง
ปัจจัยบวกและลบคละกนั แนะน าจับตาตวัเลขเงนิเฟ้อสหรัฐฯตอ่




