
SETI เร ิม่ชนิชาจากภายใน แตภ่ายนอกยงัพรอ้มกดดนั 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: คอ่ยๆ ซมึลง 
 การเมอืงภายในเร ิม่ชนิชา แตส่ถานการณ์เปราะบาง: คาด SETI จะเริม่ชนิชากบัการนัดชมุนุมแบบ flash mob 

อยา่งไรก็ด ีพัฒนาการของการชมุนุมอาจไมไ่ดย้ตุเิพยีงเทา่นี ้จงึมองวา่สถานการณ์มคีวามเปราะบางและอยูใ่นความ
เสีย่งจากการเผชญิหนา้ของกลุ่มทีม่คีวามเห็นต่าง ขณะทีห่นึ่งในขอ้เรียกรอ้งของกลุ่มราษฎรทีต่อ้งการใหแ้กไ้ข 
รธน. เริม่มคีวามคบืหนา้ หลังนายกฯสง่สัญญาณสนับสนุน โดยยังตอ้งรอสภาลงมตเิห็นชอบในทีป่ระชมุสมัยสามัญ 
วนัที ่1 พ.ย. นี ้วา่จะรับหลกัการหรอืไม ่แตถ่า้จะรอรา่งแกไ้ขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชน ก็ตอ้งรอถงึวันที ่12 พ.ย. 
นี ้ในภาพรวมจงึมองปัจจัยเหลา่นีจ้ะคอยจ ากดั Upside ของตลาดจนกวา่จะไดข้อ้สรปุ 
 

 ตา่งประเทศไวรสัระบาดหนกัขึน้ เตรยีมยกระดบั Lockdown: ผูต้ดิเชือ้ COVID-19 รายวันในกลุม่ EU เร่งตัว
ขึน้อย่างมากในชว่งไม่กีว่ันทีผ่่านมา สง่ผลใหฝ้ร่ังเศสและเยอรมนี ประกาศยกระดับการ Lockdown ตัง้แตว่ันที ่1 
พ.ย. และ 2 พ.ย. ตามล าดับ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์จงึน่าเป็นห่วงว่าสหรัฐอาจจ าเป็นตอ้งยกระดับ Lockdown 
เชน่กัน เนื่องจากผูต้ดิเชือ้รายวันของสหรัฐเร่งตัวขึน้ตอ่เนือ่งสงูสดุเป็นประวัตกิารณ์ เกนิกวา่ 8 หมืน่รายตอ่วัน ซึง่
ปัจจัยนีจ้ะสรา้งความกงัวลใหนั้กลงทนุและจะกดดนัสนิทรัพยเ์สีย่งในชว่งนี ้
 

 เลอืกต ัง้สหรฐั ไบเดนมาเหนอืกวา่ทรมัป์ แตย่งัวางใจไมไ่ด:้ ลา่สดุคะแนนนยิมของทรัมป์เริม่ร่นระยะหา่ง เขา้
ใกลไ้บเดนมากขึน้ จนตา่งกนัเหลอืเพยีง 8 จดุ จากสปัดาหก์อ่นทีต่า่งกนัราว 10 จดุ และดว้ยคะแนนเสยีงของไบเดน
ที่ไม่ไดช้นะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ผูช้นะในศึกเลือกตัง้ครั ้งนี้จึงอาจพลิกไดต้ลอดเวลา อย่างไรก็ตามดว้ย
ความสามารถในการจัดการ COVID-19 ทีย่ ่าแย่ และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิทีไ่มส่ามารถบรรลไุดก้อ่นการเลอืก   
ตัง้ ท าใหท้างฝ่ายจงึยังมองวา่ ไบเดน มแีนวโนม้ทีจ่ะเป็นผูช้นะมากกวา่ 

 คาด SETI จะเริม่ชนิชากับปัจจัยทางการเมอืงภายใน 
หากไม่มเีหตุการณ์รุนแรงเกดิขึน้ แต่จะยังถูกกดดันจาก
ปัจจัยภายนอกคอืการเร่งตัวขึน้ของผูต้ดิเชือ้ COVID-19 
ในตา่งประเทศ จงึคาด SETI เคลือ่นไหวออกขา้งองิทาง
ลงในกรอบ 1170-1225 จุด เนน้ลงทุนในหุน้ที่มีปัจจัย
บวกเฉพาะตวัหรอืไดป้ระโยชนจ์าก COVID-19 

 AP 
 คาดยอดโอน 3Q63 +52% y-y รวมถงึการ

โอนโครงการรวมทนุทีห่นาแน่น ท าใหก้ าไร 
3Q63 โดดเดน่สดุในกลุม่ +115% y-y 

 ราคาหุน้ยังถกู โดย P/E ยังถกูมากเพยีง 5 
เทา่ Yield 7% 

 SABINA 
 คาดงบ 3Q63 โต q-q หลังหา้งกลับมาเปิด 

และไดป้ระโยชน์มาตรการ “ชอ้ปดีมีคืน” 
รวมถงึเทศกาล 11.11  

 ภาพเทคนคิน่าสนใจ 

2 – 6 พฤศจิกายน 2563 WEEKLY STOCKS 

STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET Sideways Down 
1170-1225 
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 เปิดสถานะ Short S50Z20 ในชว่งราคา 745 – 755 จุด, 
ตัง้เป้าท าก าไรบรเิวณ 725 จุด, ตัดขาดทุนเมือ่ราคา
ปรับตวัขึน้สงูกวา่ 765 จดุ 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOZ20 

Sideways Down: ราคาทองค ามแีนวโนม้ผันผวนในกรอบองิทางลง  โดยไดรั้บแรงกดดันจากแนวโนม้การแข็งคา่
ของ Dollar Index ตอบรับตอ่มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิสหรัฐชดุใหมท่ีไ่มม่คีวามคบืหนา้เชงิบวก ประกอบกบัรายงาน
ตวัเลขอปุสงคท์องค าในไตรมาส 3 ของประเทศอนิเดยีทีล่ดลงกวา่ 30% เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัในปีกอ่นหนา้ 
อกีทัง้สถานการณ์ COVID-19 ในสหรัฐทีม่คีวามเสีย่งจะกลับมาใชม้าตรการ Lockdown อกีครัง้ มองเป็นปัจจัยลบที่
อาจกอ่ใหเ้กดิแรงขายสนิทรัพยท์ั่วโลกเพือ่กลับมาเนน้ถอืเงนิสดอกีครัง้  อย่างไรก็ด ียังมปัีจจัยบวกอ่อนๆจากการที่
ธนาคารกลางยุโรปมุ่งมั่นทีจ่ะด าเนนิการครัง้ใหม่ในเดอืนธ.ค. เพือ่ยับยัง้ผลกระทบทีเ่พิม่ขึน้จากการตดิเชือ้โควดิ-19 
ระลอก 2 โดยอาจจะอยู่ในรูปของการซือ้พันธบัตรมากขึน้หรอืสนิเชือ่ดอกเบีย้ต ่าส าหรับธนาคาร แต่ก็คาดว่าปัจจัย
ดงักลา่วยังไมเ่พยีงพอทีจ่ะหนุนราคาทองค าใหก้ลบัไปองิทางบวกในระยะสัน้ได ้

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“เขา้สูโ่หมด Risk-off จากความเสีย่งกลบัมา Lockdown ท ัว่โลก” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,258.25 tons (-5.55) 93.96 (+1.28%) 3,310.11 (-4.48%) 

Weekly Performance 

2 - 6 พฤศจิกายน 2563 WEEKLY GOLD 
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แนวตา้น   1,880 / 1,900 

แนวรบั   1,860 / 1,840 

*ราคาปิด ณ วันที ่29/10/2563 

 รอเปิดสถานะ Short GOZ20 
ในชว่งราคา $1,870 - $1,880 

 Take Profit ที ่$1,850 
 Stop Loss เมือ่ราคาปรับตวัขึน้
เหนอื $1,890 
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2 – 6 พฤศจิกายน 2563 WEEKLY TECHNICAL 

SET INDEX CHART 
“แกวง่ตัวทางลงอยา่งจ ากดั” 

 
ดัชนแีกวง่ตัวออกขา้งกอ่นทีจ่ะหลดุ
แนวรับแถว 1200 จดุ ลงมาและยัง
อยูใ่ตก้ลุม่เสน้ EMA ทีเ่รยีงตัวกนั
เป็นขาลงเชน่เดยีวกบั MACD แต ่
Modi.Sto อยูใ่นเขต Oversold จงึ
คาดวา่ดัชนจีะแกวง่ตัวทางลงอยา่ง
จ ากดัในกรอบ 1185 – 1230 จดุ 

STOCK  SNIPER 

00 1185 / 1173 แนวรับ 

แนวตา้น 1230 / 1240 

00 แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาผ่านเสน้ Downtrend ขึน้มากอ่นทีจ่ะแกวง่ตัวออก
ขา้งในกรอบ Sideways โดยลา่สดุราคาผ่านเสน้ EMA 25 
ขึน้มาและใกลเ้กดิ Golden Cross ระหวา่งเสน้ EMA 10 
และ 25 จงึเป็นจังหวะซือ้สะสมเพือ่เก็งก าไรในระยะกลาง
ได ้ 

แนวตา้น 

ราคาขึน้มาทดสอบเสน้ EMA 200 ใขณะที ่MACD เขา้สู่

แดนขาขึน้ ประกอบกบักลุม่เสน้ EMA เกดิ Golden Cross 
จงึเป็นโอกาสใการเก็งก าไรทางขึน้เพือ่รอการทะลุขึน้ไป
ได ้

TRADING 4.90 / 4.74 แนวรับ 

แนวตา้น  5.50 / 5.70 

 4.74 / 4.36 

 5.70 / 6.10 




