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SET

Sideways Down
1320-1375

ตงการ์
ั้
ดรอ “ครม.ชุดใหม่” ไม่เกินเดือนหน้า
แนวโน้มตลาดหุน
้ ไทย: แกว่งต ัวอิงทางลง รอการปร ับคณะร ัฐมนตรี

 ครม.ชุดใหม่ ไม่เกินเดือนหน้า: ภายหลังการประกาศลาออกอย่างเป็ นทางการของกลุม
่ ทีมเศรษฐกิจและรอง
นายกฯ “สมคิด จาตุ ศ รี พ ิทั ก ษ์ ” เพื่ อ เปิ ดทางให ม
้ ี ก ารปรั บ ครม.ประยุ ท ธ์ 2/2 ตลาดหุ ้นยั ง คงจั บ ตาการ
เปลีย
่ นแปลงตัวหัวหน ้าทีมเศรษฐกิจ รวมถึงเก ้าอีก
้ ระทรวงใหญ่อย่างคลังและพลังงาน ทีจ
่ ะต ้องเข ้ามาสานต่อ
นโยบายต่างๆ อาทิ โครงการ EEC มาตรการกระตุ ้นการท่องเทีย
่ ว และจับตาแผนฟื้ นฟูประเทศหลัง COVID-19
ด ้านนายกฯ เผยกาหนดการปรับ ครม. ไม่เกินเดือน ส.ค.
 แบงค์ชาติหว่ ง COVID-19 ระลอก 2: แม ้จะมองว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ของปี 2563 จะเป็ นจุดตา่ สุด แต่
จากปั จจัยการระบาดระลอก 2 ทีเ่ กิดขึน
้ ในหลายประเทศยังเป็ นปั จจัยกดดัน หากเป็ นระลอกเล็กควบคุมได ้ ก็จะ
่ ด
กระทบเศรษฐกิจไทยไม่มาก แต่หากเป็ นระลอกใหญ่ถงึ ขัน
้ ต ้องปิ ดเมือง Lockdown ไตรมาสที่ 2 อาจจะไม่ใชจ
ุ
ี้ ลังจากนีน
ตา่ สุด ชห
้ โยบายการคลังจะเป็ นตัวนา สว่ นนโยบายการเงินเป็ นตัวเสริม บนมุมมอง “เยียวยาแล ้วฟื้ นฟู”
ี สาเร็จ” และแจกจ่ายทั่วถึง
คาดการณ์เศรษฐกิจไทยฟื้ นตัวกลับมาปกติในปี 2565 บนสมมติฐานว่า “วัคซน
ี่ งที่ จ.ระยอง-สุขม
 ท่องเทีย
่ วย ังลาบาก: กรณีเคสเสย
ุ วิท ทาให ้มาตรการ Travel Bubble และ Medical Tourism
เป็ นไปได ้ยากยิง่ ขึน
้ และจ านวนนั ก ท่อ งเที่ย วปี นี้ อ าจต่า กว่า ที่ ธปท. คาดไว ้ เพราะไม่ส ามารถขยาย Travel
Bubble ได ้ตามแผน ซงึ่ มีแนวโน ้มว่ารัฐบาลจะเน ้นกระตุ ้นการท่องเทีย
่ วภายในประเทศเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ มาทดแทน

SET Strategy

STRATEGIST PICKS

 ทางฝ่ ายคาด SETI แกว่งตัวอิงทางลงในกรอบระหว่าง
ี
1320-1375 จุด หากยืนเหนือ 1340 จุดได ้จะยังไม่เสย
ั เจนของการ
ทรงของการรีบาวด์ คาดตลาดรอความชด
ิ ใจเลือกทิศทาง
ปรับคณะรัฐมนตรี ก่อนตัดสน

 SCC
 ธุ ร กิ จ ปิ โ ต ร เ ค มี ภั ณ ฑ์ ฟื้ น ตั ว
แข็งแกร่ง ดันกาไร 2Q63
 มุมมองสวยเชงิ เทคนิค
 TFG
 รับอานิสงค์ราคาหมูแพงทีส
่ ด
ุ ใน
รอบ 10 ปี
 ปริมาณการสง่ ออกหมูและไก่ไปจีน
และเวียดนามเพิม
่ ขึน
้ จากโรคระบาด

SET50 Futures Strategy
 รอเปิ ดสถานะ Short S50U20 บริเวณ 880–890 จุด โดย
มีเป้ าหมายทากาไรที่ 860 จุด ตัดขาดทุนเมือ
่ ราคาปรับ
ตัวขึน
้ เหนือระดับ 900 จุด
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แนวรับ
แนวต ้าน

1340 / 1320
00
1380 / 1400

SET INDEX CHART
“เอนไปทางขึน
้ ”
ดัชนีดด
ี ตัวจากเสน้ Uptrend ก่อนที่
จะขึน
้ มายืนเหนือเสน้ EMA 10
พร ้อมกับ MACD เริม
่ วกตัวขึน
้ เหนือ
เสน้ Zero ในขณะที่ Modi.Sto สง่
ั ญาณซอ
ื้ จึงคาดว่าดัชนีจะขึน
สญ
้ ไป
ต่อได ้

STOCK
แนวต้าน
RUN TREND แนวรับ

6.60 / 6.30

แนวต ้าน 7.85 / 8.50
ราคาขึน
้ มาทดสอบแนวต ้านก่ อ นที่จ ะพั ก ตั ว เหนื อ เส น้
EMA 10 และ แนวรับ โดย MACD เดินหน ้าเหนือเสน้
Signal และ Modi.Sto เริม
่ วกตัวขึน
้ มาจึงคาดว่าราคาจะ
ขึน
้ ไปได ้

TRADING

แนวรับ

6.60 / 6.30
แนวต ้าน 7.30 / 7.85

ราคากลับขึน
้ มายืนเหนือเสน้ EMA 10 โดย Modi.Sto สง่
ื้ และ MACD
สัญญาณซอ
เริม
่ วกตัวขึน
้ มาและใกล ้สง่
ั ญาณซอ
ื้ เชน
่ กัน จึงเป็ นเหตุผลทีส
สญ
่ นั บสนุนให ้ราคาขึน
้
ต่อไปได ้
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02 635 1700 ต่อ 486

ทีมนักวิเคราะห์เทคนิค ต่อ 487
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ี่ งเผชญ
ิ แรงขายแต่ไม่หลุด $1,780”
“ขาดปัจจ ัยหนุนใหม่ เสย

GOLD SPOT CHART

แนวต้าน
แนวร ับ

1,815 / 1,830
1,780 / 1,760

TFEX Strategy
Series: GOU20
 รอเปิ ดสถานะ Long GOU20
ในชว่ งราคา $1,780 - $1,800
 Take Profit ที่ $1,820
 Stop Loss เมือ
่ ราคาลงตา่ กว่า
$1,770

Outlook
Sideways: ราคาทองคามีแนวโน ้มพักตัวออกข ้างในกรอบหลักทางขึน
้ โดยประเด็นการแพร่ระบาดของ COVID-19
ื้ ใหม่รายวันพุง่ สูงขึน
ทั่วโลกในปั จจุบันยังคงเป็ นแรงหนุนหลัก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐทีม
่ จ
ี านวนผู ้ติดเชอ
้ มากกว่า
ื้ สะสมทองคาของกองทุน SPDR เริม
ั ญาณการชะลอตัวลง
6 หมืน
่ รายติดต่อกันถึง 10 วัน อย่างไรก็ดแ
ี รงซอ
่ สง่ สญ
ั สว่ นเดิมติดต่อกัน 3 วัน ประกอบกับทิศทางของ Dollar Index กลับมาแข็งค่าขึน
โดยคงสด
้ ยืนเหนือแนวรับที่ 96 จุด
จากแนวโน ้มตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐทีย
่ งั ฟื้ นตัวต่อ รวมถึงการคงอัตราดอกเบีย
้ นโยบายและเม็ดเงินในการทา QE ของ
ิ แรงขายทากาไรแต่ไม่หลุด $1,780
ธนาคารกลางยุโรป สง่ ผลให ้ราคาทองคาขาดปั จจัยหนุนใหม่และอาจเผชญ

Gold Indicators

Weekly Performance

SPDR Gold Holdings

Dollar Index

S&P500 Index

1,206.89 tons (+6.43)

96.35 (-0.32%)

3,215.57 (+0.96%)
3
*ราคาปิด ณ วันที่ 16/7/2020
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