
การเมอืงสหรฐัไมง่า่ย แตเ่ป็นบวกกบั EM 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: เคลือ่นไหวออกขา้งองิทางขึน้ 
 เลอืกต ัง้ประธานาธบิดสีหรฐัอาจจบทีศ่าล: การเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรัฐวันที ่3 พ.ย. ทีผ่่านมาผลคะแนน

ระหว่าง “นายโจ ไบเดน” กับ “ปธน.โดนัลด ์ทรัมป์” ยังคงตอ้งตดิตามอย่างใกลช้ดิ แมว้่าผลการนับคะแนน
ลา่สดุไบเดนจะน าทรัมป์ที ่253-213 โดยขาดอกีเพยีง 17 ทีน่ั่ง ไบเดนจะไดรั้บชยัชนะและเป็นประธานาธบิดคีน
ที ่46 โดยตอ้งตดิตามรัฐ Swing State ทีจ่ะชีข้าดการเลอืกตัง้ไดแ้ก ่1) แอรโิซนา 2) จอรเ์จยี และ 3) เพนซลิเว
เนยี ทีค่ะแนนทัง้คูเ่ร ิม่สสูหีลังนับคะแนนทางไปรษณียท์ าใหไ้บเดนพลกิกลับมาน า ดา้นทรัมป์ประกาศไมย่อมรับ
ผลคะแนนทางไปรษณียแ์ละจะฟ้องรอ้งตอ่ศาลใหค้ะแนนเป็นโมฆะในรัฐทีไ่บเดนไดค้ะแนนน า สง่ผลใหผ้ลการ
เลอืกตัง้ลา่ชา้ออกไปหากตอ้งผา่นกระบวนการศาล คาดท าให ้Fund Flow ไหลมาพักตลาดฝ่ังเอเชยีมากขึน้ 
 

 การเมืองภายในยงัไร้ทางออก: ปัจจัยการเมืองยังคงเป็นปัจจัยรบกวนตลาด ล่าสุดแนวโนม้การ                 
ตัง้คณะกรรมการสมานฉันทส์อ่แววไม่ส าเร็จหลังหลายฝ่ายประกาศไม่ร่วมสังฆกรรม สว่นการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ
สปัดาหห์นา้ร่างแกไ้ขจะถูกบรรจุเขา้ทีป่ระชมุกอ่นพจิารณาในวันที ่17 พ.ย. คาดวา่รัฐสภาน่าจะเห็นชอบกับร่าง
แกไ้ข สว่นการชมุนุมของกลุม่คณะราษฎร 8 พ.ย. ทีอ่นุสาวรยีป์ระชาธปิไตย ทางฝ่ายเชือ่วา่จะไมม่คีวามรนุแรง  
 

 COVID-19 วกิฤตอยา่งตอ่เนือ่ง: การกลับมาแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลกยังวกิฤตหนักดว้ย
จ านวนผูต้ดิเชือ้รายวนัสงูถงึ 600,000 ราย และคาดวา่สดุสปัดาหผ์ูต้ดิเชือ้รวมจะทะล ุ50 ลา้นราย หลายประเทศ
ในยโุรปตอ้งประกาศใชม้าตรการ Lockdown และลา่สดุอติาลตีอ้งประกาศเคอรฟิ์วอกีครัง้ คาดสง่ผลกระทบให ้
เศรษฐกจิโลกไตรมาสที ่4 อาจขยายตวันอ้ยกวา่คาด  

 คาด SETI ปรับตัวออกขา้งองิทางขึน้ในกรอบระหว่าง 
1215-1275 จุด เนน้ลงทุนในกลุ่มหุน้ทีค่าดว่าจะได ้
ประโยชน์จากชยัชนะของไบเดน ไดแ้ก ่1) กลุม่พลังงาน
สะอาด 2) ปิโตรเคมี และหุน้ที่ไดป้ระโยชน์จากค่าเงนิ
บาทกลบัมาแข็งคา่ 

 CPF 
 คาดผลประกอบการไตรมาสที ่3 ทบุ

สถติจิากราคาเนือ้หมใูนระดบัสงู 
 กขค. อนุมัตกิารควบรวม CP และ 

Tesco Lotus ท าให ้Overhang ที่
กดดนัอยูห่ายไป 

 CRC 
 ไดป้ระโยชน์จากมาตรการ “ชอ้ปดมีคีนื” 

และ 11.11 จากการเป็นผูน้ าธุรกิจคา้
ปลกีครบวงจร 

 เริม่มแีรงซือ้ผ่าน NVDR กลับเขา้มากวา่ 
111 ลา้นบาท 

9 – 13 พฤศจิกายน 2563 WEEKLY STOCKS 

STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET Sideways Up 
1215-1275 

ทมีกลยทุธ ์ตอ่ 487 
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 เปิดสถานะ Long S50Z20 ในชว่งราคา 780 – 790 จุด 
โดยตัง้เป้าท าก าไรบริเวณ 815 จุด พรอ้มตัง้จุดตัด
ขาดทนุเมือ่ราคาลงต า่กวา่ 770 จดุ  



ทมีนักวเิคราะหเ์ทคนคิ ตอ่ 487 
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9 - 13 พฤศจิกายน 2563 WEEKLY TECHNICAL 

SET INDEX CHART 
“แกวง่ตัวทางขึน้” 

 
ดัชนผีา่นแนวตา้นขึน้มาในขณะที ่
MACD เดนิหนา้เหนอืเสน้ Signal 
และใกลเ้กดิ Golden Cross ของ
เสน้ EMA 10 และ 25 ซึง่บง่บอก
เป็นเชงิบวกในระยะสัน้ จงึคาดวา่
ดัชนจีะแกวง่ตัวทางขึน้ไปได ้

STOCK  SNIPER 

00 1240 / 1230 แนวรับ 

แนวตา้น 1280 / 1300 

00 แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาผ่านเสน้ Downtrend ขึน้มากอ่นทีจ่ะทดสอบเสน้ 
EMA 25 ในขณะที ่MACD วกตัวขึน้มาและเดนิหนา้เหนอื
เสน้ Signal จงึเป็นจังหวะในการซือ้ถอืเพือ่รอการทะลขุึน้
ไปทีแ่นวตา้นของกรอบ Sideways ได ้ 

แนวตา้น 

ราคาผ่านเสน้ EMA 75 ขึน้มาโดย MACD ก าลังเขา้สูแ่ดน
ขาขึน้และกลุม่เสน้ EMA เกดิ Golden Cross จงึเป็น
จังหวะในการซือ้เก็งก าไร 

TRADING 67.00 / 63.00 แนวรับ 

แนวตา้น 75.00 / 77.00 

67.00 / 63.00 

 77.00 / 82.00 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOZ20 

Sideways Up: ราคาทองค า Spot กลบัมามแีนวโนม้ทางบวกอกีครัง้ หลงัจากไดรั้บแรงหนุนจากการทีธ่นาคารกลาง
สหรัฐฯมมีตคิงอตัราดอกเบีย้นโยบายทีร่ะดับ 0-0.25% อกีทัง้เดนิหนา้ซือ้พันธบัตรรัฐบาลตามมาตรการผ่อนคลายเชงิ
ปรมิาณ (QE) อยา่งนอ้ยทีร่ะดับ 1.2 แสนลา้นดอลลารส์หรัฐฯตอ่เดอืน เชน่เดยีวกันกับทางธนาคารกลางอังกฤษทีม่ี
การขยายโครงการซือ้สนิทรัพยอ์กี 1.5 แสนลา้นปอนด ์สูร่ะดับ 8.95 แสนลา้นปอนด ์เพือ่รับมอืกบัผลประทบจากการ
กลับมาด าเนนิมาตรการ Lockdown ทั่วประเทศเป็นครัง้ทีส่อง อย่างไรก็ดยีังไม่มสีัญญาณซือ้จากทางดา้น SPDR 
Gold Trust เขา้มาเป็นแรงหนุน โดยลา่สดุคงสดัสว่นทองค าในพอรต์ทีร่ะดับ 1,252.42 ตัน อกีทัง้ตัวเลขเศรษฐกจิ
สหรัฐฯทีจ่ะประกาศในสปัดาหน์ี้คาดไม่มนัียส าคัญใดๆทีจ่ะเป็นแรงหนุนตอ่ทองค า จงึคาดวา่ราคาทองค าจะเริม่แกวง่
ตวัออกขา้งเพือ่สรา้งฐาน โดยคงแนวโนม้ทางบวกไดต้อ่ 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“แกวง่ตวัออกขา้งเพือ่สรา้งฐาน คงแนวโนม้ทางบวกไดต้อ่” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,252.42 tons (-5.25) 92.53 (-1.61%) 3,510.45 (+7.35%) 

Weekly Performance 
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ทมีกลยทุธอ์นุพันธ ์ตอ่ 494 
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แนวตา้น   1,950 / 1,975 

แนวรบั   1,930 / 1,900 

*ราคาปิด ณ วันที ่5/11/2563 

 รอเปิดสถานะ Long GOZ20 
ในชว่งราคา $1,915 - $1,930 

 Take Profit ที ่$1,950 
 Stop Loss เมือ่ราคาปรับตวัลง

ต า่กวา่ $1,900 
 




