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เล่าเรื่องทอง มองเรื่องหุ้น 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: Sideways ผนัผวนสงู 
 ท ัว่โลกผอ่นคลาย Lockdown หนุนสนิทรพัยเ์สีย่ง: คาด

ปัจจัยนีจ้ะชว่ยหนุนตลาดหุน้ไทยไดบ้างสว่น โดยในไทยจะเริม่
ผอ่นคลาย Lockdown ระยะที ่3 ในวันที ่1 ม.ิย. 63 

 ความตงึเครยีด สหรฐัฯ-จนี ยงัไมค่ลีค่ลาย: โดยสหรัฐฯ 
เริม่กอ่กวนจนีในหลายประเด็น เชน่ กลา่วหาวา่เป็นแหลง่แพร่
เชือ้ COVID-19, วางแผนยกเลกิสทิธพิเิศษทางการคา้กับ
ฮ่องกง หลังจีนผ่านกฎหมายความมั่งคงแห่งชาติใหม่ใน
ฮอ่งกง และการผา่นกฎหมายคว า่บาตรจนี กรณีกกัขงัชาวอยุกรู ์
ในภาพรวมหลายปัจจัยยังคา้งคา จงึมองปัจจัยนี้จะคอยกดดัน
แรงเก็งก าไรในสนิทรัพยเ์สีย่งของนักลงทนุทัว่โลก 

 กลยทุธก์ารลงทนุ: SETI ผันผวนสงูในกรอบ 1300-1370 จดุ 
การปรับตัวขึน้ตอ่ยังจ ากดั เนือ่งจากปัจจบุัน SETI ซือ้ขายบน 
P/E สงูกวา่ 19 เทา่ สงูทีส่ดุเมือ่เทยีบกับตลาดหุน้ในภมูภิาค 
การขายท าก าไรออกบางสว่นยังเป็นทางเลอืกทีด่ ี

 กลยทุธก์ารลงทนุ SET50 Futures: Trading S50M20 ท า
ก าไรระยะสัน้ในกรอบ 860 – 905 จดุ 

ตวัเลขเศรษฐกจิส าคญั 
  1 ม.ิย. 63 
 CN : Caixin Manufacturing PMI (May) 
 UK : Manufacturing PMI (May) 
 US : ISM Manufacturing PMI (May)  
  3 ม.ิย. 63 
 US : ADP nonfarm employment 

change, ISM Non-Manufacturing PMI 
(May) 

 UK : Composite PMI & Service PMI 
(May) 

 EU : Unemployment Rate (Apr) 
  4 ม.ิย. 63 
 EU : ECB interest rate decision 
 US : Trade Balance (Apr) 
  5 ม.ิย. 63 
 TH : CPI (y-y) (May) 
 US : Nonfarm payrolls, 

Unemployment rate (May) 

Sideways 

แนวโนม้ราคาทองค า: จนี-สหรฐัขดัแยง้หนนุทองค าฟ้ืนตวั 
 Sideways up: แรงซือ้ทองค าในฐานะสนิทรัพยป์ลอดภัยเขา้

มาหนุนราคา ทา่มกลางความตงึเครยีดระหวา่งสหรัฐฯและจนีใน
เรือ่งกฎหมายความมั่นคงแห่งชาตใินฮ่องกง ขณะตดิตามการ
ตอบโตจ้ากฝ่ังสหรัฐ สว่นตัวเลขเศรษฐกจิสหรัฐในภาคแรงงาน
คาดจะออกมาอ่อนแอต่อเนื่อง แต่ภาคการผลติแนวโนม้จะฟ้ืน
ตวั สง่ผลใหร้าคาทองค ายงัคงความผันผวนในกรอบทางขึน้ 

 กลยทุธก์ารลงทนุ Gold Futures: เปิด Long GOM20 ต า่
กวา่ $1,720,เป้าท าก าไร $1,735 /$1,750, ตดัขาดทนุ $1,705 
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Weekly Technical View 

ราคาเปิด Gap ผ่านแนวตา้นขึน้มาประกอบกับ 
MACD เดนิหนา้เหนอืเสน้ Signal ในแดนขาขึน้ 
และ ราคายนืเหนือเสน้ EMA 10 ทัง้ราย Weekly 
และ Daily จงึคาดวา่ราคาจะขึน้ไปได ้

“ขึน้ไดต้อ่เนือ่ง” 
ดชันขีึน้ไปทดสอบแนวตา้นแถว 
1350 จดุ กอ่นทีจ่ะปรับตวัลงมา
แตย่ังยนืเหนอืเสน้ EMA 10 และ
อยูใ่นกรอบ Sideways Up โดย 
MACD ก็อยูเ่หนอืเสน้ Signal ใน
แดนขาขึน้ จงึคาดวา่ราคาจะขึน้

ไปได ้

ราคาแกวง่ตัวออกขา้งเหนอืแนวรับโดย MACD อยู่
เหนือเสน้ Signal ในแดนขาขึน้ประกอบกับเสน้ 
EMA 10 ปรับตัวขึน้มาเป็นแนวรับประคองไวจ้งึ
คาดวา่ราคาจะขึน้ไปได ้
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SCB 

 

แนวรับ 
แนวตา้น 

72.25 / 70.50  

76.75 / 78.00 
AMATA 

แนวรับ  14.20 / 13.60 

 15.20 / 15.80 แนวตา้น 

แนวรับ 1323 / 1300 

1365 / 1400 แนวตา้น 
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