
วคัซนีเป็นตวัแปรหลกัก ำหนดทศิทำงตลำด 

 แนวโนม้ผูต้ดิเชือ้ท ัว่โลกดตีอ่เนือ่ง: ผูต้ดิเชือ้ COVID-19 รายวันทั่วโลกลดลงต ่าสดุในรอบ 3 เดอืน ดว้ย
จ านวนผูต้ดิเชือ้ในสหรัฐและอังกฤษทีล่ดลงกวา่ 80% หลังมกีารฉีดวัคซนีตา้นไวรัส COVID-19 อกีทัง้ผลยนืยัน
จากอสิราเอลเผยว่าภายหลังรับการฉีดวัคซนีจ านวนผูป่้วยทีม่ีอาการรุนแรงลดลง จงึอาจสรุปไดว้่าวัคซนีคอื
ความหวังในการออกจากวกิฤตครัง้นี ้โดยไทยจะไดรั้บวัคซนีของ Sinovac จ านวน 2 แสนโดส ในวันที ่24 ก.พ. 
นี ้ซ ึง่หากเริม่ฉีดคาดวา่จะหนุน Fund Flow ใหไ้หลกลับเขา้ประเทศไทยไดใ้นชว่งสัน้ สว่นภายในประเทศเริม่มี
การผอ่นคลายมาตรการคมุเขม้หลงัจ านวนผูต้ดิเชือ้ลดลง แตย่ังตอ้งเฝ้าระวงั Cluster ใหมท่ี ่จ.ปทมุธาน ี
 

 ศบค. ไฟเขยีวโรงพยำบำลเอกชนน ำเขำ้วคัซนี: ทางรัฐบาลโดย ศบค. เผยวา่โรงพยาบาลเอกชนสามารถ
น าเขา้วัคซนียีห่อ้อืน่ได ้โดยตอ้งลงทะเบยีนกับ อย. และเป็นโรงพยาบาลทีไ่ดม้าตรฐานสามารถรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน ทางฝ่ายมองเป็นปัจจัยบวกทีจ่ะเพิม่ทางเลอืกใหป้ระชาชนเขา้ถงึวัคซนี จะท าใหก้จิการ กจิกรรมใน
อนาคตสามารถกลบัมาเปิดไดเ้ร็วขึน้ และจะเพิม่ความม่ันใจในการเปิดรับนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตใินชว่งปลายปี ท า
ใหก้ลุม่ทอ่งเทีย่วเริม่กลบัมาฟ้ืนตวั 
 

 กำรเมอืงภำยในตอ้งระวงั: สดุสปัดาหต์ดิตามการชมุนุมของกลุม่คณะราษฎรวา่จะมกีารเคลือ่นไหวอยา่งไรและ
จะยดืเยือ้หรอืไม่ ทัง้นี้ประเด็นทีท่างฝ่ายคาดว่าเป็นประเด็นส าคัญคอืการพจิารณาญัตตแิกไ้ขรัฐธรรมนูญโดย 
ส.ส.ร. ของรัฐสภา จากศาลรัฐธรรมนูญวา่ท าไดห้รอืไม่ ซึง่หากถูกตตีกหรอืใหแ้กร้ายมาตราจะเป็นเงือ่นไขการ
ชมุนุมรอบใหม ่ระยะสัน้ปัจจัยการเมอืงจะยังไมเ่ขา้กดดนัตลาดมากนัก แตอ่าจท าให ้Upside ของ SET ลดลง 

 คาด SET Index สัปดาหห์นา้เคลือ่นไหวออกขา้งใน
กรอบระหวา่ง 1485-1535 จุด ลุน้ Fund Flow ไหลเขา้
จากกระแสวัคซนีทีจ่ะเขา้ไทย โดยหาก SET Index พลกิ
กลบัมายนืเหนอื 1530 จุดได ้โมเมนตัมทางขึน้จะกลับมา
แข็งแกรง่ กลยทุธเ์นน้เลอืกหุน้ Selective Play 

 MAJOR 
 ทยอยสะสมรับภาพยนตรใ์หญ่กลับมา

ฉายตัง้แต ่ม.ีค. 64 เป็นตน้ไป อาท ิ
Godzilla VS Kong, Raya โดยเฉพาะ
หาก Raya รายไดด้ ีอาจหนุนให ้
Black Widow ไมเ่ลือ่นการฉายออกไป 

 PRM 
 คาดผลประกอบการ 4Q63 ออกมาด ี

ก าไรยังโตเด่น y-y ที ่57.9% จาก 2 
ธุรกจิหลัก FSU ดตี่อเนื่องและขนส่ง
น ้ ามันในประเทศฟ้ืนตัวและราคายัง 
Laggard ในกลุม่ 
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET วัคซีนก าลังจะมา 
1485-1535 
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 รอเปิด Long S50H21  ชว่งราคา 915-923 จุด เป้าหมาย
ท าก าไร 940 และ 950 จดุ ตดัขาดทนุต า่กวา่ 910 



ทมีนักวเิคราะหเ์ทคนคิ ตอ่ 487 
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SET INDEX CHART 
“รอดทูา่ท ี” 

 
ดัชนไีมผ่า่นแนวตา้นส าคัญแถว 
1535 จดุ กอ่นทีจ่ะหลดุเสน้ EMA 
10 ลงมาประกอบกบั MACD และ 
Modi.Sto สง่สญัญาณขายแตด่ัชนี
ยังยนืเหนอืเสน้ Uptrend จงึคาดวา่
จะแกวง่ตัวในกรอบ 1480 – 1535 

จดุ  

STOCK  SNIPER 

00 1480 / 1460 แนวรับ 

แนวตา้น 1535 / 1560 

แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคายังยนืเหนอืเสน้ Uptrend และ กลุม่เสน้ EMA ก็เรยีง
ตัวกันเป็นขาขึน้ซึง่คอยสนับสนุนแนวโนม้ จงึเป็นจังหวะ
ซือ้สะสมแถวแนวรับ เพือ่รอการขึน้ตามแนวโนม้ได ้ 

แนวตา้น 

ราคาผ่านเสน้ EMA 25 ขึน้มาหลังจากมกีารสรา้งฐาน
เหนอืเสน้ Uptrend อกีทัง้ MACD สง่สญัญาณซือ้ จงึเป็น
จังหวะซือ้เก็งก าไรตอ่เนือ่ง  

TRADING 32.25/ 31.25 แนวรับ 

แนวตา้น     34.75/ 37.00 

37.00/ 39.00 

 32.25/ 31.25 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOH21 

ดดีเพือ่ลงตอ่: ราคาทองค า Spot  ร่วงลงหลดุ $1,800 ท า Low ใหมใ่นรอบ 7 เดอืนบรเิวณ $1,760 แต ่ RSI เขา้
ใกลเ้ขต Oversold สง่ผลใหร้าคามโีอกาสดดีกลับไดบ้า้ง อย่างไรก็ตามใหน้ ้าหนักกับกรอบแนวโนม้หลักทางลงมี
โอกาสทีร่าคาจะไปทดสอบแนวรับ $1,755  

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“ดดีเพือ่ลงตอ่ หลงัท ำ Low ใหมใ่นรอบ 7 เดอืน” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,132.89 tons (-9.33) 90.57 (+0.14%) 3,913.97 (-0.53%) 

Weekly Performance 
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แนวตำ้น   1,785/ 1,800 

แนวรบั   1,755/ 1,740 

*ราคาปิด ณ วันที ่18/2/2564 

 รอเปิดสถานะ Short GOH21 
ในชว่งราคา $1,785 - $1,795 

 Take Profit ที ่$1,755 
 Stop Loss เมือ่ราคาปรับตวัขึน้
เหนอื $1,800 

 

ปัจจยัทีต่อ้งตดิตำมตอ่: ความผันผวนของดอลลารส์หรัฐทีต่อบรับตัวเลขเศรษฐกจิสหรัฐทีอ่อกมาผสมผสานใน
ทางบวกและลบ รวมถงึความหวงัตอ่การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกและการฉีดวคัซนีในวงกวา้งของหลายประเทศ สง่ผล
ใหอ้ัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมโีอกาสแกวง่ตัวใกลจุ้ดสงูสดุในรอบ 1 ปี ไดต้อ่ นอกจากนี้สัญญาณลบ
จาก SPDR  ETF ทองค ารายใหญ่มแีนวโนม้ปรับลดการถอืครองทองค าลงอกี หลังจากปรับลดลงมามากกวา่ 37 ตัน 
ในชว่งตน้ปีนี ้ ขณะทีร่อลุน้ตวัเลข GDP 4Q63 และ PCE ของสหรัฐกนัตอ่ 




