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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: ทดสอบแนวรบัส าคญั 1465 จดุ 
 การเมอืงเขา้มาเป็นปัจจยัรบกวน: คาดตลาดหุน้ไทยจะ

เคลือ่นไหวผันผวนองิทางลงเป็นหลักระหว่าง 1465 - 1520 
จุด เพือ่รอปัจจัยเร่งเชงิบวกใหม่ๆมาชว่ยหนุนตลาดตอ่ไป แม ้
ปัจจัยภายนอกเริม่มคีวามคบืหนา้เชงิบวก จากจ านวนผูต้ดิเชือ้ 
COVID-19 มีอัตราเร่งลดลงอย่างเห็นไดช้ัด และผูต้ดิเชือ้ที่
รักษาหายมอีัตราเร่งเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง ประกอบกับจนีอนุมัตยิา 
Favilavir ชว่ยตา้น COVID-19 อยา่งไรก็ตาม SETI ยังไดรั้บ
แรงกดดันจากปัจจัยภายในคอ่นขา้งมาก ไดแ้ก ่1)การอภปิราย
ไมไ่วว้างใจ 2)ตดิตามการเคลือ่นไหวนอกสภาของพรรค อนค. 
หลังศาลรธน.สัง่ยบุพรรค 3)ความกังวลเศรษฐกจิโลกชะลอตัว 
จากการแพร่ระบาด COVID-19 ซึง่ไทยไดรั้บผลกระทบ
คอ่นขา้งรนุแรง หลายฝ่ายเริม่มอง GDP 1Q63 ของไทยอาจ
ไมเ่ตบิโตหรอืหดตัว ดา้นเทคนคิมองแนวรับส าคัญที ่1465 จดุ 
หากไมห่ลดุบรเิวณนี ้อาจเห็น SETI เริม่แกวง่ตวัออกดา้นขา้ง 

 กลยทุธล์งทนุ SET50 Futures: เปิดสถานะ Short บรเิวณ
990 – 1,005 จดุ โดยตดัขาดทนุเมือ่ดชันขี ึน้สงูกวา่ 1,012 จดุ 

ปจัจยัเดน่รอบสปัดาห ์
  24 – 27 ก.พ. 63 
 ฝ่ายคา้นอภปิรายไมไ่วว้างใจ   

ตวัเลขเศรษฐกจิส าคญั 
  25 ก.พ. 63 
 เยอรมัน : GDP 4Q62 y-y 

  26 ก.พ. 63 
 สหรัฐฯ : New Home 

Sales 
  27 ก.พ. 63 

 สหรัฐฯ : GDP 4Q62 y-y 
  28 ก.พ. 63 

 ญีปุ่่ น : Industrial 
Production, Retail Sales 
y-y (ม.ค.) 

  29 ก.พ. 63 
 จนี : Manufacturing PMI 

and Non-Manufacturing 
PMI (ก.พ.) 

แนวโนม้ราคาทองค า: องิทางบวก ลุน้ทดสอบ $1,650 
 Bullish bias: รับแรงหนุนหลักจากความกงัวลตอ่เศรษฐกจิ

โลกในไตรมาส 1 มแีนวโนม้ชะลอตัวลง จากการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรัส COVID-19 สะทอ้นจาก Bond Yield สหรัฐระยะ
สัน้-กลางเกดิภาวะ Inverted-Yield Curve และสดัสว่นทองค า
ในพอรต์ของกองทนุ SPDR ท าระดับสงูสดุในรอบ 4 ปี แมว้า่ 
Dollar Index จะแข็งคา่ขึน้สงูสดุในรอบ 5 ปีก็ตาม 

 กลยุทธล์งทนุในทองค า: เนน้เปิดสถานะ Long GOH20
บรเิวณ $1,620 - $1,630 ตดัขาดทนุหากลงต า่กวา่ $1,610  
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Weekly Technical View 

ราคาขึน้มาทดสอบแนวตา้นแถว 16.50 บาทและ
สรา้งรปูแบบ Cup & Handle โดย MACD อยู่
เหนือเสน้ Signal ในแดนขาขึน้จงึคาดวา่ราคาจะ
ขึน้ไปได ้
 

“แกวง่ตวัในกรอบ’” 
ดชันดีดีตวัขึน้จากแนวรับของ
กรอบ Downtrend โดย 

Modi.Sto วกตวัขึน้มาและใกลส้ง่
สญัญาณซือ้ แตด่ชันอียูใ่ตก้ลุม่
เสน้เคลือ่นทีเ่ฉลีย่ขาลง จงึคาด
วา่ดชันจีะแกวง่ตวัในกรอบ 1486 

– 1520 จดุ  
 

ราคาผา่นแนวตา้นแถวเสน้ EMA 200 และยนื
เหนอืเสน้ EMA 10, 25, 75 ทีเ่รยีงตัวกนั ประกอบ
กบั MACD เดนิหนา้ในแดนขาขึน้เชน่กนัจงึคาดวา่
ราคาจะขึน้ไปได ้

THE WEEKLY AGENDA 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 

STEC 
แนวรับ 
แนวตา้น 

16.00 / 15.60  

17.20 / 18.30 
TU 

แนวรับ 15.40 / 14.80 

16.40 / 17.20 แนวตา้น 

แนวรับ 1486 / 1465 

1520 / 1540 แนวตา้น 
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