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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: Sideways รอลุน้ปจัจยัใหม ่
 ลุน้ ครม. ประเมนิคลาย Lockdown เพิม่เตมิ: สถานการณ์ 

COVID-19 ในประเทศไทยยังดขี ึน้ต่อเนื่อง ศบค. เตรยีม      
ประเมินผลการคลายมาตรการระยะแรก ลุน้ ครม. อนุมตใิห ้
คลาย Lockdown เฟส 2 อาท ิเปิดหา้งสรรพสนิคา้ 17 พ.ค. นี ้

 สงครามการคา้สหรฐัฯ-จนี: กลับมาเป็นปัจจัยกดดนัตลาดอกี
ครัง้ หลัง ปธน.ทรัมป์ อา้งถงึขอ้ตกลงการคา้ทีเ่คยท าร่วมกบัจนี 
และขู่จะขึน้ภาษีเพื่อเรียกรอ้งใหจ้ีนรับผดิชอบกรณีปล่อยใหม้ี
การแพรร่ะบาดของไวรัส COVID-19 ไปทั่วโลก 

 OPEC+ ชีช้ะตาราคาน า้มนั: หลังการประชมุครัง้กอ่นมมีตลิด
ก าลังการผลติน ้ามันลงนอ้ยกวา่คาด เดอืนนี้ OPEC+ จะประชมุ
อกีครัง้เพือ่พจิารณาลดก าลังการผลติเพิม่เตมิ แตป่ระเทศทีเ่ขา้
รว่มดเูหมอืนขาดเอกภาพในการตดัสนิใจรว่มกนั 

 กลยทุธก์ารลงทนุ: คาด SETI เคลือ่นไหวแบบ Sideways ใน
กรอบ 1230-1310 จุด หากยนืเหนือ 1240 จุดได ้ยังมลีุน้กลับ
ขึน้ไปทดสอบแนวตา้นที ่1300 จดุ อกีครัง้ 

 กลยทุธก์ารลงทนุ SET50 Futures: Trading S50M20 ซือ้
ขายท าก าไรระยะสัน้ในกรอบ 820 – 860 จดุ 

ประเด็นส าคญัทีต่อ้งตดิตาม 
  10 พ.ค. 63 

 การประชมุ OPEC+ เพือ่หารอืการลด
ก าลงัการผลติเพิม่เตมิ 

  12 พ.ค. 63 
 รัฐบาลรวบรวมขอ้มลูและประเมนิผล

หลงัประกาศคลาย Lockdown ใน
ระยะแรก 

 
ตวัเลขเศรษฐกจิส าคญั 

 12 พ.ค. 63 
  US : Core CPI, CPI (m-m) (Apr) 

  13 พ.ค. 63 
 US : Core PPI, PPI (m-m) (Apr)  
 UK : GDP (q-q) (y-y) 1Q20, 

Manufacturing Production (m-m) 
(Mar) 

  15 พ.ค. 63 
 CN : Industrial Production (y-y) 

(Apr) 
 EU : GDP (q-q) (y-y) 1Q20 
 US : Retail Sales, Core Retail 

Sales (m-m) (Apr)  

แนวโนม้ราคาทองค า: Sideways up กลบัไป $1750 
 ผนัผวนองิทางบวก: Dollar Index เริม่กลับมาออ่นคา่ลงอกี

ครั ้งหลังตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ ยังอ่อนแอต่อเนื่อง และ
คาดการณ์ ตัวเลขการคา้ปลกีของสหรัฐฯ เดอืน เม.ย. ยังไม่ฟ้ืน
ตัว ประกอบกับประเด็นความขัดแยง้ระหว่างสหรัฐฯ-จนี ตอกย ้า
ถงึความไม่แน่นอนทางดา้นเศรษฐกจิ คาดจะสง่เสรมิใหเ้ม็ดเงนิ
ไหลเขา้มาพักตวัในทองค า  

 กลยทุธก์ารลงทนุ Gold Futures: เปิด Long GOM20 ใน 
ชว่ง $1,700-$1,720, ท าก าไร $1750, ตดัขาดทนุ $1685 
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Weekly Technical View 

ราคาแกว่งตัวออกขา้งหลังจากทดสอบแนวตา้น
แถว 63.25 บาท โดย MACD ยังอยูเ่หนือเสน้ 
Signal ในแดนขาขึน้จงึคาดวา่ราคาจะขึน้ไปได ้

“’ยังอยูใ่นแนวโนม้ขาขึน้” 
ถงึแมด้ชันจีะหลดุเสน้ EMA 10 
ลงมาแตย่ังยนืเหนอืแนวรับส าคญั
แถว 1240 จดุ โดย MACD ยังอยู่
เหนอืเสน้ Signal ในแดนขาขึน้
จงึมโีอกาสทีด่ชันจีะแกวง่ตวัไป
ทางขึน้ตอ่ไดใ้นกรอบ 1240 – 

1300 จดุ   

ถงึแม ้MACD สง่สญัญาณขายแตย่ังอยูใ่นแดนขา
ขึน้จึงมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึน้ไปไดจ้ากที่
ราคายังยืนเหนือแนวรับแถว 26.50 บาท และ 
MACD (Weekly) สง่สญัญาณซือ้  
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AOT 

 

แนวรับ 
แนวตา้น 

58.50 / 56.25  

65.75 / 68.00 

 
CPF 

 

แนวรับ  26.50 / 25.25 

 28.25 / 29.50 แนวตา้น 

แนวรับ 1240 / 1220 

1300 / 1315 แนวตา้น 
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