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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: เงยีบเหงา แกวง่ตวัออกขา้ง 
 เร ิม่ปลดล็อกดาวนบ์างสว่น: ตัวเลขผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ทั่ว

โลกเริ่มชะลอตัวน าไปสู่การผ่อนคลายบางส่วนทัง้ในสหรัฐ, 
ยุโรป และไทยที่จะเริม่ในวันที่ 3 พ.ค. ทางฝ่ายมองเป็นบวก
ระยะสัน้ แต่ยังตอ้งตดิตามประเมนิผลรายธุรกจิทุกช่วงห่างกัน 
14 วัน โดยหวังวา่จะไมเ่กดิการแพรร่ะบาดระลอกที ่2  

 ฤดูประกาศผลประกอบการ: คาดตลาดจะผันผวนไปตามผล
ประกอบการ 1Q63 ทีจ่ะประกาศออกมาดหีรอืแยก่วา่คาด โดย
ในรอบสัปดาหค์าดจะมีหุน้ใหญ่ในกลุ่ม อาหาร โรงกลั่น และ 
ICT ทยอยประกาศงบฯ 

 กลยุทธก์ารลงทุน: คาดการซือ้ขายเบาบางลงจากวันหยุดที่
เหลือวันท าการเพียง 3 วัน และจะแกว่งตัวออกขา้งเป็นหลัก
ระหวา่ง 1250 – 1320 จดุ โดยอาจเผชญิการขายท าก าไรหลัง 
SETI ดดีตัวจากจดุต ่าสดุแลว้กวา่ 30% จงึแนะน าใหท้ยอยขาย
ท าก าไรออกบางส่วนในช่วงดีดตัว โดยเฉพาะกลุ่มที่ รับ
ประโยชนก์ารคลายล็อกดาวนท์ีด่ดีตัวขึน้มากในชว่งกอ่นหนา้นี ้

 กลยทุธก์ารลงทนุ SET50 Futures: เนน้ Trading S50M20 
ท าก าไรระยะสัน้ในกรอบ 830 – 885 จดุ 

ประเด็นส าคญัทีต่อ้งตดิตาม 
  1 พ.ค. 63 

 OPEC+ เริม่ลดก าลงัการผลติน ้ามัน 
9.7 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั น าโดย ซาอฯุ 
ซึง่เริม่ลดไปกอ่นแลว้ราว 3.5 ลา้น
บารเ์รลตอ่วนั 

  3 พ.ค. 63 
 ไทยเริม่คลาย Lockdown เฟสแรก 

 
ตวัเลขเศรษฐกจิส าคญั 

 5 พ.ค. 63 
 US : ISM Non-Manufacturing PMI 
 TH : Core Inflation rate and 

Inflation rate (Apr)(y-y) 
  6 พ.ค. 63 

 CN : Caixin services PMI 
 US : ADP Non-Farm employment 

change 
  7 พ.ค. 63 

 UK : BoE meeting 
  8 พ.ค. 63 

 US : Non-farm payroll and 
Unemployment rate 

แนวโนม้ราคาทองค า: สรา้งฐานเพือ่ข ึน้ทดสอบ $1750 
 Sideways up: เผชญิแรงขายท าก าไรจาก sentiment ลงทนุ

ในสนิทรัพยเ์สีย่งเริม่ฟ้ืนตัว โดยการแพร่ระบาดของ COVID-19 
เริ่มชะลอตัวลง กอปรกับการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown 
ของสหรัฐและแถบยโุรป อยา่งไรก็ดทีองค ารับแรงหนุนหลักจาก
แนวโนม้ตัวเลขเศรษฐกจิสหรัฐที่ยังไม่ฟ้ืนตัวซึง่กดดัน Dollar 
Index และ SPDR เขา้สะสมทองค าอยา่งตอ่เนือ่ง 

 กลยุทธก์ารลงทุน Gold Futures: เปิด Long GOM20 
ในชว่ง $1,705 - $1,725, ท าก าไร $1755, ตัดขาดทนุ $1685 
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Weekly Technical View 

ราคาผ่านแนวตา้นแถว 12.90 บาท ก่อนที่จะ
ทดสอบเสน้ EMA 25 โดย MACD เดนิหนา้เหนอื
เสน้ Signal ในแดนขาขึน้จงึคาดวา่ราคาจะขึน้ไป
ได ้

“แกวง่ตวัในกรอบ’” 
ดชันคีอ่ยๆปรับตวัขึน้มาโดยมเีสน้ 
EMA 10 เป็นแนวรับคอยประคอง
ไว ้และ MACD เดนิหนา้เหนอืเสน้ 
Signal ในแดนขาขึน้แต ่Modi.Sto 
อยูใ่นเขต Overbought จงึคาดวา่

ดชันจีะแกวง่ตวัในกรอบ         
1270 – 1315 จดุ   

ราคาเปิด Gap ผา่นแนวตา้นแถว 81.00 บาท โดย 
MACD เดนิหนา้เหนอืเสน้ Signal มุง่สูแ่ดนขาขึน้
จงึคาดวา่ราคาจะขึน้ไปได ้
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แนวรับ 
แนวตา้น 

12.90 / 12.30  

 14.00 / 14.50 

 
PTTEP 

 

แนวรับ  82.50 / 81.00 

 90.00 / 94.00 แนวตา้น 

แนวรับ 1270 / 1240 

1315 / 1350 แนวตา้น 
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