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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: Sideways Up บนความหวงั 
 คลาย  Lockdown?: ครบก าหนด  1 เ ดือ นหลั ง ค า สั่ ง 

Lockdown และประกาศใช ้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการ
ระบาดของ COVID-19 ในภาพรวมออกมาดเีกนิคาด จ านวนผู ้
ตดิเชือ้ลดลง อัตราการรักษาหายสูง จะน าไปสู่การหารือร่วม
ระหว่างรัฐบาลกับภาคธุรกจิในการผ่อนคลายการ Lockdown 
บางพื้นทีข่องประเทศเพื่อใหเ้ศรษฐกจิกลับมาเดนิหนา้อกีครัง้
บนขอ้จ ากัด แต่ตอ้งไม่ประมาทการระบาด Second Wave ใน
สว่นของ กทม. และ ภเูกต็ อาจเป็นชว่งปลายเดอืน พ.ค. 

 มาตรการช่วยเหลอืเพิม่เตมิ?: การประชมุของธนาคารกลาง 
ตา่งๆ คาดจะหนัมาเนน้มาตรการเพิม่สภาพคลอ่งใหภ้าคธรุกจิ 

 กลยทุธก์ารลงทนุ: คาด SETI เคลือ่นทีแ่บบ Sideways Up 
ระหว่าง 1220-1305 จุด ควรเก็งก าไรอย่างระมัดระวังบนกลุม่ที่
ไดป้ระโยชน์จากการคลาย Lockdown เชน่ อาหาร หา้งฯ และ
คา้ปลกี หลกีเลีย่งการลงทุนในกลุ่มน ้ามัน จับตามาตรการผูค้า้
น ้ามันรายใหญข่องโลกเดอืนหนา้ หลงั Supply ลน้ตลาดโลก 

 กลยทุธก์ารลงทนุ SET50 Futures: เนน้ Trading S50M20 
ท าก าไรระยะสัน้ในกรอบ 815 – 885 จดุ 

ประเด็นส าคญัทีต่อ้งตดิตาม 
  28 เม.ย. 63 

 ประชมุ ครม. ในประเด็นเรือ่งการตอ่
อาย ุพ.ร.ก.ฉุกเฉนิ และการคลาย 
Lockdown บางพืน้ทีข่องประเทศ 

 
ตวัเลขเศรษฐกจิส าคญั 

  28 เม.ย. 63 
 JP :  Monetary Policy Statement 
 US : CB Consumer Confidence 

  29 เม.ย. 63 
 US : GDP 1Q20 (q-q) 

  30 เม.ย. 63 
 US : Fed Fund Rate 
 CN : Manufacturing and Non-

manufacturing PMI (Apr) 
 EU : ECB Interest Rate 
   Unemployment Rate 

  1 พ.ค. 63 
 US : ISM Manufacturing PMI 
 TH : Inflation Rate (Apr) (y-y)  

แนวโนม้ราคาทองค า: ลุน้ข ึน้ทดสอบ $1750 อกีคร ัง้ 
 Sideway Up:  แรงหนุนหลักจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ

ลา่สดุสหรัฐผ่านงบเยยีวยาออกมาอกีรอบ เม็ดเงนิสะสมพุ่งไปที ่
3 ลา้นลา้นดอลลาร์สรอ. ท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกจิทั่วโลก
แนวโนม้หดตัวลง โดยนักลงทุนยังเนน้ถือสนิทรัพย์ปลอดภัย 
สะทอ้นจาก Dollar Index แข็งคา่ขึน้พรอ้มกบัราคาทองค า รวม 
ถงึการสะสมทองค าของ SPDR อยูใ่นระดบัสงูที ่1,042.46 ตนั 

 กลยุทธก์ารลงทุน Gold Futures: เปิด Long GOM20 
ในชว่ง $1,710 - $1,730, ท าก าไร $1760, ตดัขาดทนุ $1700 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjqn8PMyL3iAhVUjOYKHR7ECzcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tnnthailand.com/content/10179&psig=AOvVaw34keBKGx6q7kKO4AnrKvvJ&ust=1559110261135421


www.poems.in.th 

02 635 1700 ต่อ 486 ทมีวเิคราะหท์างเทคนคิ 
ตอ่ 485 

Weekly Technical View 

ราคาไม่ผ่านแนวตา้นแถว 200 บาท โดย MACD 
ยังอยูใ่ตเ้สน้ Signal ในแดนขาลง (Weekly) จงึ
คาดว่าราคาจะปรับตัวลงมาเพื่อแกว่งตัวในกรอบ 
Sideways   

“ปรับตวัลงมา’” 
ดชันปิีดเป็นแทง่เทยีนสแีดงและ
ท า Low กวา่ แทง่เทยีนกอ่นหนา้ 
หลงัจากไมผ่า่นแนวตา้นแถว 
1285 จดุ โดย Modi.Sto สง่
สญัญาณขายและ MACD เริม่
ชะลอการขึน้จงึคาดวา่ดชันจีะ

ปรับตวัลงมา  

ราคาผา่นเสน้ EMA 200 ขึน้มาและกลุม่เสน้ EMA 
เรยีงตัวกนัเป็นขาขึน้(60 นาท)ี โดย MACD เดนิ 
หนา้เหนอืเสน้ Signal ในแดนขาขึน้จงึคาดวา่ราคา
จะขึน้ไปได ้
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แนวรับ 
แนวตา้น 

 200.00 / 206.00  

194.00 / 190.00 

 
MC 

 

แนวรับ  8.35 / 8.00 

 9.20 / 9.50 แนวตา้น 

แนวรับ 1220 / 1200 

1285 / 1300 แนวตา้น 
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