
การเมอืงสอ่ยดืเยือ้ ภาพรวมยงัไรป้จัจยัหนนุ 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: เคลือ่นไหวออกขา้งองิทางลง 
 การเมอืงสอ่ยดืเยือ้: รัฐสภาเลือ่นลงมตแิกรั้ฐธรรมนูญและตัง้คณะกรรมาธกิารเพือ่ศกึษาพจิารณา ท าใหก้ารลง

มตถิกูชะลอออกไปอกีราว 1 เดอืน ดา้นกลุม่ผูช้มุนุมเผยเบือ้งตน้เตรยีมนัดชมุนุมใหญอ่กีครัง้ในเดอืน ต.ค. และมี
แนวโนม้จะยดืเยือ้จนกวา่สภาจะลงมตริับหลักการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ทางฝ่ายมองเป็นปัจจัยลบทีแ่มจ้ะไม่ไดเ้ขา้
กดดันตลาดอย่างรุนแรง แตจ่ะคอยรบกวนท าใหนั้กลงทุนทัง้ไทยและตา่งชาตชิะลอการลงทุนเพือ่จับตาแตล่ะ
สถานการณ ์และในสมัยประชมุหนา้ชว่งตน้เดอืน พ.ย. มแีนวโนม้สงูทีร่ัฐสภาจะโหวตคว า่รา่งรัฐธรรมนูญ 
 

 ดเีดยน์กัทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิขา้ประเทศ: ตัง้แต่ 1 ต.ค. 63 ทางรัฐบาลจะเปิดรับนักท่องเทีย่วต่างชาตผิ่าน
มาตรการ STV เขา้ประเทศครัง้แรกหลงั Lockdown เดอืนละประมาณ 1,200 คน ซึง่ทางฝ่ายมองวา่จะเป็นปัจจัย
บวกออ่นๆ ขณะทีห่ากเกดิพบผูต้ดิเชือ้ COVID-19 เขา้มาระบาดในประเทศไทย ดังเชน่ทีเ่กดิในตา่งประเทศ จะ
ท าใหไ้ทยเสีย่งตอ่การระบาดระลอก 2 และการ Lockdown รอบใหม ่
 

 โตว้าททีรมัป์-ไบเดน: ตดิตามการโตว้าทีครัง้แรกในศกึเลือกตัง้ระหว่าง “ปธน.ทรัมป์” และ “โจ ไบเดน” 
โดยเฉพาะประเด็นเรือ่งนโยบายเศรษฐกจิ มาตรการรับมอื COVID-19 การคา้ การลงทุน และนโยบาย
ตา่งประเทศโดยเฉพาะทา่ทตีอ่จนี ซึง่จะเป็นตวัก าหนดทศิทางเศรษฐกจิและตลาดหุน้ในระยะหลงัจากนี ้
 

 กรอบการเคลือ่นไหว: คาด SETI เคลือ่นไหวออกขา้งองิทางลงในกรอบระหวา่ง 1230-1280 จดุ 

 แนะน าเก็งก าไรระยะสัน้จบในรอบ บนหุน้ทีม่ปัีจจัยบวก
เฉพาะตัว หรือหุน้ที่ยังไดป้ระโยชน์จากสถานการณ์ 
COVID-19 ระวังแรง Short Sell บนเกณฑ์ปกติในหุน้
กลุม่พลังงาน ธนาคาร เนื่องจากแนวโนม้อตุสาหกรรมไม่
ด ีและ Mid, Small Cap ทีป่รับตวัขึน้มามากกอ่นหนา้นี ้

 AOT (Short) 
 บริษัทขยายระยะ เวลาช่วย เหลือ

ส าหรับผูป้ระกอบการในสนามบินที่
ไดร้ับผลกระทบจาก COVID-19 

 ไตรมาสที่ 4 ยังมีแนวโนม้จะขาดทุน
ตอ่เนือ่ง 

 STGT  
 COVID-19 กลับมาระบาดระลอก 2 ท า

ใหอ้ปุสงคข์องถงุมอืยางยงัดตีอ่เนือ่ง 
 ราคาปัจจุบันไม่แพง เทียบกับหุน้ของ

กลุม่ถงุมอืยางในประเทศมาเลเซยี 
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET Sideways Down 
1230-1280 
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 เปิดสถานะ Short S50Z20 ในชว่งราคา 785 – 795 
จดุ, ตัง้เป้าหมายท าก าไรที ่765 จดุ, Stop Loss เมือ่
ราคาปรับตวัขึน้เหนอื 800 จดุ 
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SET INDEX CHART 
“แกวง่ตัวในกรอบ” 

 
ราคาแกวง่ตวัลงตามกรอบ 

Sideways down ประกอบกบั 
MACD ออ่นตวัต า่กวา่เสน้ Signal ใน
แดนขาลงแตด่ชันลีงมาทดสอบที่
แนวรับในขณะที ่Modi.Sto อยูใ่น
เขต Oversold จงึคาดวา่ดชันจีะ

แกวง่ตัวในกรอบ 1240 – 1260 จดุ  

STOCK  SNIPER 

00 1240 / 1220 แนวรับ 

แนวตา้น 1260 / 1278 

00 แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคากลบัตวัขึน้มายนืเหนอืเสน้ EMA 75 หลงัจากพักตวั
เหนือแนวรับ ในขณะที ่MACD เขา้สูแ่ดนขาขึน้ จงึเป็น
จังหวะในการซือ้เก็งก าไร เพือ่รอการขึน้ตามแนวโนม้ได ้

แนวตา้น 

ราคาพักตัวเหนือแนวรับกอ่นทีจ่ะปรับตัวขึน้มาเหนือเสน้ 
EMA 10 โดย MACD วกตวัขึน้มาในแดนขาขึน้และใกล ้
สง่สญัญาณซือ้จงึเป็นจังหวะในการซือ้เก็งก าไรได ้

TRADING 7.45 / 7.05 แนวรับ 

แนวตา้น 8.15 / 8.45 

7.45 / 7.05 

8.45 / 9.00 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOZ20 

แกวง่ตวัผนัผวนในกรอบทางลง: แมม้คีวามคาดหวังตอ่มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิสหรัฐเพิม่เตมิชว่ยพยุงราคา
ทองค าใหฟ้ื้นตวักลบัขึน้มาจากจดุต า่สดุในรอบ 2 เดอืน หลงัประธาน FED และรัฐมนตรคีลงัสหรัฐเสนอน าเงนิเยยีวยา 
COVID-19 3.8 แสนลา้นดอลลารส์หรัฐ มาใช ้ทา่มกลางความตงึเครยีดระหวา่งพรรครพัีบลกินัและเดโมแครตท าใหก้าร
ออกมาตรการเยยีวยาฉบับใหม่ยังยากล าบาก แต่มีโอกาสทีท่องค าจะตอบรับเพียงสัน้ๆ เพราะตอ้งรอความชัดเจน 
ขณะที ่Dollar Index ยังกดดันราคาทองค า หลังออ่นคา่ลงจ ากดั และอยูใ่นแนวโนม้องิทางแข็งคา่ไดต้อ่ ทา่มกลาง
ความตอ้งการถอืดอลลารส์หรัฐบนความกงัวลในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะฝ่ังยโุรป 
นอกจากนี้ตอ้งตดิตามรายงานตัวเลขเศรษฐกจิสหรัฐทีส่ าคัญหลายตัว รวมถงึการโตว้าทรีะหวา่งผูล้งสมัครชงิต าแหน่ง
ประธานาธบิดสีหรัฐฯ คาดสง่ผลตอ่ความผันผวนของราคาทองค าในกรอบหลกัทีเ่ป็นทางลง 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“ผนัผวนในกรอบทางลง จบัตาตวัเลขเศรษฐกจิและการเมอืงสหรฐั” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,267.14 tons (+20.16) 94.35 (+1.53%) 3,246.59 (-2.20%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   1,880 / 1,895 

แนวรบั   1,850 / 1,835 

*ราคาปิด ณ วันที ่24/9/2563 

 รอเปิดสถานะ Short GOZ20 
ในชว่งราคา $1,885 - $1,895 

 Take Profit ที ่$1,850 
 Stop Loss เมือ่ราคาปรับตวัขึน้

เหนอื $1,905 
 




