
ถอยคนละกา้วหรอืแคพ่กัยก 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: เคลือ่นไหวออกขา้งองิทางลง 
 ถอยคนละกา้ว: ปัจจัยการเมอืงภายในประเทศยังคงรบกวนตลาดอยา่งตอ่เนือ่ง แมว้า่ทา่ทลีา่สดุจากรัฐบาลโดย

นายกรัฐมนตรไีดเ้รยีกรอ้งใหท้กุฝ่าย “ถอยคนละกา้ว” แลว้น าประเด็นตา่งๆทีเ่กดิขึน้ไปวา่กนัในสภาทีจ่ะเปิดสมัย
ประชมุวสิามัญในวันที ่26-27 ต.ค. 63 ขณะทีฝ่ั่งผูช้มุนุมขดีเสน้ตาย 3 วันใหน้ายกรัฐมนตรลีาออกทันท ีกอ่น
ประกาศการเคลือ่นไหวต่อไป ทางฝ่ายมองว่าแมก้ารเปิดสภาแกปั้ญหาจะเป็นเรือ่งทีด่ ีแต่กระบวนการสภาใน
หลายครัง้ไมส่ามารถแกปั้ญหาได ้ปัจจัยเดยีวทีจ่ะเรยีกความเชือ่มั่นของสภากลับมาไดค้อืรัฐสภาลงมตเิห็นชอบ
ร่างแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ทีเ่บือ้งตน้จะน าเขา้พจิารณาในสมัยประชมุหนา้ จงึคาดวา่การชมุนุมจะเกดิขึน้ตอ่เนื่องใน
รปูแบบ Flash Mob เป็น Overhang ทีจ่ ากดั Upside ของตลาดจนกวา่จะคลีค่ลายหรอืไดข้อ้สรปุ 
 

 ทรมัป์ดนัคะแนนไมข่ ึน้: เหลอืเวลาอกี 2 สปัดาหก์อ่นการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรัฐ คะแนนนยิมของไบเดน 
ยังคงน า ปธน.ทรัมป์ กวา่ 10 จุด กอปรกับมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิสหรัฐมแีนวโนม้วา่อาจจะบรรลไุดห้ลังการ
เลอืกตัง้ สถานการณ์ COVID-19 ในสหรัฐทีก่ลับมารุนแรงอกีครัง้หลังยอดผูต้ดิเชือ้รายวันกลับมาแซงหนา้
อนิเดยี และประเด็นการแอบมบีัญชธีนาคารในจนีทัง้ๆทีเ่ป็นผูร้เิร ิม่นโยบายตอ่ตา้นจนีดว้ยขอ้หาภัยตอ่ความมั่นคง 
ท าใหค้วามนยิมยากทีจ่ะฟ้ืน หลายฝ่ายจงึคาดวา่ในศกึเลอืกตัง้ครัง้นี ้ทรัมป์น่าจะเป็นฝ่ายพา่ยแพ ้ 
 

 เตรยีมพฒันาวคัซนีตอ่: จากกรณี AstraZeneca-Oxford และ Johnson & Johnson พบอาสาสมัครมอีาการ
ขา้งเคยีงหลงัทดลองวัคซนีตา้น COVID-19 ท าใหต้อ้งหยดุกระบวนการทดลองลง ลา่สดุเตรยีมกลับมาทดลอง
ตอ่อกีครัง้ในสปัดาหห์นา้ตามกระบวนการ Wrap-Up Speed เพือ่ใหผ้ลติออกมาทนัใชภ้ายในปลายปีนี ้

 คาด SETI ตอบรับปัจจัยการเมอืงภายในประเทศไปมาก
แลว้ แต่จะยังถูกกดดันท าให ้Upside จ ากัด และ
เคลือ่นไหวออกขา้งองิทางลงในกรอบ 1190-1240 จุด 
เนน้ลงทุนในหุน้ทีม่ปัีจจัยบวกเฉพาะตัว และหุน้ทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบนอ้ยจากปัจจัยภายใน 

 KTC 
 เขา้สูช่ว่งเทศกาลจับจา่ยใชส้อย

ปลายปี และมมีาตรการ “ชอ้ปดมีคีนื”  
 NVDR ซือ้สะสมตอ่เนือ่งตดิตอ่กนั 7 

วนั มลูคา่กวา่ 209 ลา้นบาท 

 DCC 
 ไดป้ระโยชน์จากสถานการณ์น ้ าท่วม 

กจิกรรมซอ่มสรา้ง ทีจ่ะกลบัมามากขึน้ 
 ผลประกอบการดตีอ่เนื่องจากยอดขายที่

เพิม่ขึน้และตน้ทนุการผลติทีล่ดลง และมี
ปันผลสงู 
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SET50 Futures Strategy 

SET Sideways Down 
1190-1240 
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 เปิดสถานะ Short S50Z20 ในชว่งราคา 765 – 780 
จดุ, ตัง้เป้าท าก าไรบรเิวณ 740 จดุ, ตดัขาดทนุเมือ่
ราคาปรับตวัขึน้สงูกวา่ 790 จดุ 



ทมีนักวเิคราะหเ์ทคนคิ ตอ่ 487 
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SET INDEX CHART 
“แกวง่ตัวทางลงอยา่งจ ากดั” 

 
ดัชนปีรับตัวลงมาตอ่เนือ่งตามกรอบ 

Downtrend ในขณะที ่MACD ยังออ่น
ตัวในแดนขาลง แต ่ Modi.Sto อยูใ่น
เขต Oversold และดชันมีแีนวรับส าคญั
แถว 1185 จดุคอยประคองไวจ้งึคาดวา่
จะแกวง่ตัวในกรอบ 1185 – 1240 จดุ 

STOCK  SNIPER 

00 1200 / 1185 แนวรับ 

แนวตา้น 1230 / 1240 

00 แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาทดสอบเสน้ EMA 75 หลังจากพักตัวเหนือเสน้ 
EMA10 ขณะที ่MACD เขา้สูแ่ดนขาขึน้และเกดิ Golden 
Cross ของกลุ่มเสน้ EMA ระหว่าง 10 กับ 25 จงึเป็น
จังหวะในการซือ้เพื่อรอการทะลุขึน้ไปที่แนวตา้นของ
กรอบ Sideways ลา่งได ้ 

แนวตา้น 

ราคาขึน้มาท า High กวา่แทง่เทยีนกอ่นหนา้ ในขณะที ่
MACD สง่สญัญาณซือ้ในแดนขาขึน้โดยลา่สดุราคาพัก
ตวัเหนอืเสน้ EMA 200 จงึเป็นจังหวะในการซือ้เก็งก าไร 
เพือ่รอการขึน้ไปได ้ 

TRADING 13.10 / 12.70 แนวรับ 

แนวตา้น 14.60 / 15.70 

12.70 / 12.00 

15.70 / 16.80 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOZ20 

Sideways: ราคาทองค าคงแนวโนม้ผันผวน Sideways ในกรอบกวา้ง หลังตอบรับความคาดหวังเชงิบวกตอ่การ
เจรจามาตรการกระตุน้เศรษฐกจิสหรัฐไปมากแลว้ โดยลา่สดุทัง้สองฝ่ายยังคงมคีวามขดัแยง้ในประเด็นส าคญัตา่งๆและ
ยังหาขอ้ตกลงรว่มกนัไมไ่ด ้ซึง่มคีวามเป็นไปไดส้งูทีจ่ะไมส่ามารถบรรลขุอ้ตกลงกอ่นการเลอืกตัง้ปธน.สหรัฐ (3 พ.ย. 
63) ประกอบกบัการเคลือ่นไหวของ SPDR Gold Trust ทีเ่ริม่ทยอยลดสดัสว่นทองค าในพอรต์ในชว่งสปัดาหท์ีผ่า่นมา 
มองทัง้สองปัจจัยดงักลา่วจะสง่ผลให ้Upside ราคาทองค าเริม่ลดนอ้ยลง อยา่งไรก็ดเีนือ่งจากสถานการณ์ COVID-19 
ในปัจจบุนัยังกดดนัตอ่ Sentiment การลงทนุในสนิทรัพยเ์สีย่งทั่วโลก โดยลา่สดุพบผูต้ดิเชือ้ใหมร่ายวนักวา่ 4.3 แสน
รายตอ่วัน ท าสถติใิหมนั่บตัง้แตม่กีารแพร่ระบาด โดยวัคซนีตา้น COVID-19 ยังอยูใ่นขัน้ตอนการทดสอบ จงึท าให ้
ทศิทางหลกัของราคาทองค ายงัคงแนวโนม้ขาขึน้ไดต้อ่ 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“Sideways แตส่ถานการณ์ COVID-19 ยงัหนนุกรอบหลกัทางขึน้” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,269.35 tons (-3.21) 92.61 (-1.14%) 3,435.56 (-1.38%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   1,930 / 1,950 

แนวรบั   1,900 / 1,880 

*ราคาปิด ณ วันที ่21/10/2563 

 รอเปิดสถานะ Long GOZ20 
ในชว่งราคา $1,910 - $1,920 

 Take Profit ที ่$1,950 
 Stop Loss เมือ่ราคาปรับตวัลง

ต า่กวา่ $1,890 
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