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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: Sideways ตดิแนวตา้น 1300 +/- 
 ปจัจยัภายในชว่ยหนนุออ่นๆ: แมค้าด GDP ไทย 1Q63 จะ

ออกมาแย่ แต่ไม่น่ามผีลต่อตลาดมากนัก เนื่องจากรับรูไ้ปมาก
แลว้ อกีทัง้คาดผลการประชมุ กนง. ในชว่งกลางสปัดาห ์จะลด
อตัราดอกเบีย้อกี 0.25% ลงสูร่ะดบั 0.50% กอปรกบัการคลาย 
Lockdown เฟส 2 เพิม่เตมิจะชว่ยประคอง SETI ไวไ้ด ้

 การคา้สหรฐัฯ-จนี ยงันา่กงัวล: แมจ้นีจะแสดงทา่ทเีป็นมติร
ผ่านการยกเลกิภาษีสนิคา้กว่า 79 รายการ และสัญญาจะซือ้
สนิคา้เพิม่อกี 77 พันลา้นเหรยีญสรอ. แตล่า่สดุ ปธน.ทรัมป์ เผย
ไมต่อ้งการเจรจาใดๆ และพรอ้มทีจ่ะตดัสมัพันธท์างการคา้ 

 ระวงั Second Wave ของ COVID-19 ใน ตปท.: จากการ
กลบัมาพบผูต้ดิเชือ้อกีครัง้ใน จนี เกาหลใีต ้และ อารเ์จนตนิา  

 กลยทุธก์ารลงทนุ: Bloomberg คาดการณ ์EPS FY63 ลดลง
เหลอื 70.92 บาทตอ่หุน้ ท าให ้P/E SETI ตอนนีอ้ยูท่ี ่18 เทา่ 
การแกวง่ตัวขึน้ตอ่จงึคอ่นขา้งม ีUpside จ ากดั โดยรวมจงึคาด 
SETI เคลือ่นไหว Sideways ในกรอบ 1250-1310 จดุ 

 กลยทุธก์ารลงทนุ SET50 Futures: Trading S50M20 ท า
ก าไรระยะสัน้ในกรอบ 825 – 875 จดุ 

ประเด็นส าคญัทีต่อ้งตดิตาม 
 20 พ.ค. 63 

 ประชมุ กนง. คาดลดดอกเบีย้ 0.25% 
ตวัเลขเศรษฐกจิส าคญั 

  18 พ.ค. 63 
  TH : GDP 1Q20 (q-q) (y-y) 
  JP : GDP 1Q20 (q-q) (y-y) 

  19 พ.ค. 63 
 US : Building permit (Apr) 

  20 พ.ค. 63 
 UK : CPI (m-m) (y-y) (Apr) 
 EU : CPI (m-m) (y-y) (Apr) 

  21 พ.ค. 63 
 US : Philadelphia Fed 

Manufacturing Index (May), 
Existing Home Sales (Apr)  

 UK : Manufacturing PMI 
  22 พ.ค. 63 

 UK : Retail Sales (m-m) (y-y) 
(Apr)  

Sideways 

แนวโนม้ราคาทองค า: ขึน้ตอ่ มุง่หนา้สู ่$1750  
 องิทางบวก: หลังตอบรับต่อประเด็นการผ่อนคลาย Lockdown 

ไปในระดับหนึ่ง นักลงทุนคงกลับมาใหค้วามสนใจกับประเด็น
ความเสีย่งตอ่การแพรร่ะบาดของ COVID-19 รอบที ่2 กอปรกบั
มมุมองเชงิลบตอ่การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิสหรัฐฯ จาก Fed หนุน
แรงซือ้สนิทรัพยป์ลอดภัย และเม็ดเงนิใหไ้หลเขา้สูท่องค ามาก
ขึน้ ลา่สดุ SPDR ถอืทองเพิม่ขึน้มากกวา่ 48 ตนั ในเดอืนนี ้ 

 กลยทุธก์ารลงทนุ Gold Futures: เปิด Long GOM20 ใน 
ชว่ง $1,720 - $1,730, ท าก าไร $1755, ตดัขาดทนุ $1710 
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Weekly Technical View 

ราคาแกว่งตัวออกขา้งหลังจากทดสอบแนวตา้น
แถว 6.65 บาท โดย MACD เดนิหนา้เหนือเสน้ 
Signal ในแดนขาขึน้เชน่ดยีวกบั MACD (Weekly) 
สง่สญัญาณซือ้ จงึคาดวา่ราคาจะทะลขุึน้ไปได ้

“’ยังอยูใ่นแนวโนม้ขาขึน้” 
ดชันขีึน้ไปทดสอบแนวตา้นแถว 
1300 จดุ กอ่นทีจ่ะแกวง่ตวัออก
ขา้งโดย Modi.Sto ปรับตวัลงมา

แต ่MACD ยังอยูเ่หนอืเสน้ 
Signal ในแดนขาขึน้ จงึคาดวา่
ดชันจีะแกวง่ตวัออกทางขึน้ตอ่ไป

ในกรอบ 1255 – 1300 จดุ 

ราคาแกวง่ตวัออกขา้งเหนอืเสน้ EMA 10 หลังจาก
ผ่านแนวตา้นแถว 81.00 บาท ขึน้มา โดย MACD 
ลอยตัวเหนอืเสน้ Signal ในแดนขาขึน้จงึคาดวา่
ราคาจะขึน้ไปได ้ 
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BANPU 

 

แนวรับ 
แนวตา้น 

6.25 / 6.00  

7.00 / 7.35 

 
PTTEP 

 

แนวรับ  81.50 / 78.50 

 87.50 / 90.00 แนวตา้น 

แนวรับ 1255 / 1240 

1300 / 1315 แนวตา้น 
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