
SET Index ภาพใหญไ่มไ่ปไหน / เนน้ Selective เฉพาะตวั 

 ราคาน า้มนัดบิ ถกูรมุลอ้มดว้ยปจัจยับวกและลบ: ทางฝ่ายประเมนิวา่ราคาน ้ามันดบิและปิโตรเคมอีาจปรับขึน้
แตไ่มม่ากนัก โดยระยะสัน้จะแกวง่ตัวตามความคบืหนา้ของกรณีเรอืขนสง่สนิคา้ขนาดยักษ์เกยตืน้ในคลองสเุอซ 
ทีข่วางการเดนิทางของเรอืขนสง่สนิคา้อืน่ๆเป็นจ านวนมาก ล่าสดุแหลง่ขา่วตา่งประเทศเปิดเผยวา่กระบวนการ
เคลือ่นยา้ยเรอืล าดังกลา่วอาจใชเ้วลามากกวา่ 1 สปัดาห ์ทางฝ่ายมองวา่หากยดืเยือ้เป็นเวลานานอาจชว่ยหนุน
ราคาน ้ามันดบิไดบ้า้ง แต่ประเด็นความกังวลอุปสงค์น ้ามันที่หายไปในกลุ่มประเทศยุโรปหลังเริม่กลับมาใช ้

มาตรการ Lockdown อกีครัง้ กอปรกบันักลงทนุสว่นใหญก่ าลังรอดผูลการประชมุ OPEC+ ในวันที ่1 เม.ย.นี ้ทัง้
สองปัจจัยนีจ้ะรว่มกดดนัราคาน ้ามันดบิและปิโตรเคมไีมใ่หป้รับตวัขึน้ไดม้ากนัก 
 

 Dollar Index แข็งคา่กดดนัสนิทรพัยเ์สีย่งใน Emerging Market: คาดทศิทาง Dollar Index หลังจากนี้
มแีนวโนม้ทีจ่ะแข็งคา่ขึน้ตอ่เนือ่งจากตวัเลขเศรษฐกจิสหรัฐทีส่ง่สญัญาณฟ้ืนตวั กอปรกบัความคาดหวงัมาตรการ
กระตุน้ฯทัง้ชดุใหมแ่ละชดุเกา่จะเขา้มาพยงุเศรษฐกจิสหรัฐอกีทาง ซึง่การแข็งคา่ขึน้ของ Dollar Index จะกดดัน
ตลาดหุน้ใน Emerging Market สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจาก Bloomberg ลา่สดุเผยวา่ ตัง้แตต่น้เดอืน ม.ีค.จนถงึ
ปัจจบุนั นักลงทนุตา่งชาตเิป็นผูข้ายสทุธใินตลาดหุน้ในเอเชยีเกอืบทัง้หมด เหลอืเพยีงอนิเดยีเทา่นัน้ที ่MTD ยัง
เป็นการซือ้สทุธอิยู ่แตถ่า้มองในระยะ WTD นักลงทนุตา่งชาตเิป็นผูข้ายสทุธใินอนิเดยีแลว้เชน่กนั 
 

 ประเด็นส าคญัทีน่า่ตดิตาม: 1) ปธน.ไบเดน เตรยีมเสนอแผนกระตุน้ฯขนาดใหญ ่3 ลา้นลา้นดอลลารส์รอ. 
และ 2) ประชมุ OPEC+ 1 เม.ย.นี ้ทางฝ่ายคาดไมม่อีะไรเปลีย่นแปลง หลงัราคาน ้ามันดบิโลกปรับตวัลงบา้งแลว้ 

 คาด SET Index แกวง่ตัวออกขา้งแถว 1535-1600 จุด 
หลังไรปั้จจัยหนุนใหม่ ขณะที่ตลาดอาจถูกกดดันจาก 
Dollar index ทีแ่ข็งคา่มากขึน้ กลยทุธก์ารลงทนุเนน้เก็ง
ก าไรในหุน้ทีม่ปัีจจัยบวกเฉพาะตัว เชน่ เงนิบาทอ่อนค่า 
และราคาสนิคา้โภคภณัฑอ์าจเรง่ตวัในระยะสัน้ 

 MAJOR 
 Godzilla Vs Kong เปิดตวัวนัแรกโกย

รายได ้50 ลา้นบาทในไทย แม ้Black 
Widow จะเลือ่นไป แต ่2Q64 จะมี
หนังน่าสนใจเขา้มาคอ่นขา้งเยอะ  

 SCGP 
 อา้งองิจาก RRG (Sector Rotation)ของ 

Bloomberg เริ่มเห็นเม็ดเงินเวียนเขา้
กลุม่บรรจภุณัฑม์ากขึน้ 

 Research ตา่งประเทศ (SmartKarma) 
คาดSCGPเขา้ค านวณ MSCI รอบ พ.ค.นี ้
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET ไม่ไปไหน 
1535-1600 
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 เปิดสถานะ Long S50M21 บรเิวณ 950-955 จุด เป้าท า
ก าไร 975 จดุ ตดัขาดทนุหากต า่กวา่ 945 จดุ 
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SET INDEX CHART 
“ แกวง่ตัวออกขา้ง ” 

 
ดัชนแีกวง่ตัวออกขา้งเหนอืเสน้ 

EMA 10 แตย่ังไมผ่า่นแนวตา้นของ
กรอบ Sideways แถว 1584 จดุและ 
MACD ออ่นตัวต า่กวา่เสน้ Signal จงึ

คาดวา่ดัชนจีะแกวง่ตัวในกรอบ 
1530 – 1584 จดุ  

STOCK  SNIPER 

00 1560 / 1530 แนวรับ 

แนวตา้น  1584 / 1600 

แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาผ่านเสน้ EMA 75 และ 200 ขึน้มาหลังจากเสน้
ดังกลา่วคอยกดราคาไวพ้รอ้มกับ MACD เขา้สูแ่ดนขา
ขึน้ จงึเป็นจังหวะในการซือ้สะสมเพือ่รอการขึน้ไปทีแ่นว
ตา้นของกรอบ Sideways ลา่งได ้ 

แนวตา้น 

ราคาขึน้มาทดสอบแนวตา้นแถว 67.75 บาท พรอ้มกับ
ปรมิาณซือ้ขายทีห่นาแน่นและกลุม่เสน้ EMA ใกลเ้รยีง
ตัวท ารูปแบบขาขึน้จงึเป็นจังหวะซือ้เก็งก าไรตอนพักตัว
เหนอืแนวรับเพือ่รอการทะลขุึน้ไปได ้ 

TRADING 66.00/ 63.50 แนวรับ 

แนวตา้น    71.00/ 72.50 

72.50/ 74.50 

  66.00/ 63.50 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOM21 

ดอลลารแ์กรง่ กดทองเกง่: การรบีาวดข์องราคาทองค ารอบนี้ไมผ่า่นเสน้ EMA 25 วัน และยังไมส่ามารถยนืเหนือเสน้แนวโนม้
ขาลงได ้โดยระหวา่งทางยอ่กลับลงมาใกลร้ะดับ $1,720  ยังใหน้ ้าหนักในทางลงเป็นหลัก และโอกาสทีร่าคาทองค าจะแกวง่ตัว
ลงไปทดสอบแนวรับ $1,700 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“ดอลลารแ์กรง่ กดทองเกง่” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,043.03 tons (-5.25) 92.85 (+1.10%) 3,909.52 (-0.75%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   1,745 / 1,765 

แนวรบั   1,720 / 1,700 

*การเปล่ียนแปลงของราคาช่วง  18 - 25 มี.ค.2564 

 เปิดสถานะ Short GOM21  
บรเิวณ $1,735-$1,745 

 Take Profit ที ่$1,700  
 Stop Loss เมือ่ราคาปรบัตวัขึน้
เหนอื $1,755 

ปัจจยัทีต่อ้งตดิตามตอ่ : ทศิทางการแข็งคา่ของดอลลารส์หรัฐคาดจะยังมนี ้าหนักตอ่ราคาทองค าในทศิทางลง โดยการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 ในกลุม่ประเทศ EU ซึง่น าไปสูก่ารกลับมา Lockdown ในหลายประเทศยังมแีนวโนม้จะกดดัน
คา่เงนิยูโรและหนุนดอลลารส์หรัฐแข็งคา่ขึน้ในเชงิเปรยีบเทยีบ ในฝ่ังสหรัฐตดิตาม ปธน. โจ ไบเดน เตรยีมเผยรายละเอยีด
มาตรการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 3 ลา้นลา้นดอลลารส์หรัฐ มองวา่จะกระตุน้ความเชือ่มั่นมากขึน้ตอ่การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิสหรัฐ 
และผลักดันใหค้่าเงนิดอลลารส์หรัฐองิทางแข็งค่าขึน้ไดต้่อ ขณะทีม่องรายงานตัวเลขอุตสาหกรรมและแรงงานสหรัฐ รวมถงึ
ประเด็นการเมอืงของตรุกซี ึง่เป็นผูเ้ลน่ฝ่ัง Demand คนส าคญัในตลาดทองค ามโีอกาสเขา้มาสรา้งความผันผวนตอ่ราคาทองค าได ้
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