
เมษาพาเพลนิ เดนิหนา้ยนืเหนอื 1600 จดุ 

 เมษาพาเพลนิ เดนิหนา้ยนืเหนอื 1600 จดุ: จากสถติยิอ้นหลงั 13 ปีพบวา่ตลาดหุน้ไทยในเดอืน เม.ย. สว่น
ใหญจ่ะปรับตัวขึน้โดดเดน่ทีส่ดุเทยีบกบัทกุเดอืนดว้ยโอกาสถงึ 77% (10 จาก 13 ครัง้) มผีลตอบแทนเฉลีย่ 
3.35% ทางฝ่ายคาดวา่ปีนีน่้าจะปรับตวัขึน้ยนืเหนอื 1600 จดุได ้โดยมปัีจจัยหนุนไดแ้ก ่1) วคัซนี Sinovac จะ
มาถงึไทยอกี 1 ลา้นโดสท าใหก้ระจายวัคซนีไดม้ากขึน้โดยเฉพาะจังหวัดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วที ่ศบค. 
อนุมัตใิหเ้ปิดรับนักท่องเทีย่ว พรอ้มลดเวลากักตัวเหลอื 7-10 วัน ยกเวน้เดนิทางมาจากประเทศทีม่เีชือ้กลาย
พันธุย์ังคงกกัตัว 14 วันตามเดมิ 2) มาตรการภาครัฐทัง้จากโครงการคนละครึง่ - เราชนะ - ม.33 เรารักกนั และ
เราเทีย่วดว้ยกัน ผลตอบรับดเีกดิการหมุนเวยีนของเงนิในระบบหลายแสนลา้นบาท 3) การประชมุระหวา่ง IMF 
และกลุ่มธนาคารโลก อาจฉายภาพมุมมองเศรษฐกจิที่ดขี ึน้ของปีนี้ และ 4) ปธน.ไบเดน เดนิหนา้มาตรการ
ปรับปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิสหรัฐวงเงนิกวา่ 2 ลา้นลา้นดอลลาร ์ตลาดทั่วโลกไดร้ับ Sentiment 
เชงิบวกจากเศรษฐกจิสหรัฐทีม่แีนวโนม้ฟ้ืนตวั และการปรับตวัดขี ึน้ของภาคการจา้งงาน 
 

 ปจัจยัเสีย่งยงัตอ้งระวงั: 1) ผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ทั่วโลกมแีนวโนม้เรง่ตัวขึน้เขา้สูก่ารระบาดระลอกที ่4 น า
โดยบราซลิ อนิเดยี สหรัฐและกลุม่ยโุรป ทีค่าดวา่อาจมผีูต้ดิเชือ้รายวันทะล ุ1 ลา้นคน 2) หากจ านวนวัคซนีไม่
เพยีงพอใชง้าน สหรัฐ-ยโุรป อาจใชม้าตรการ “หา้มสง่ออกวัคซนี”  3) ความสัมพันธส์หรัฐ-จนี ทีก่ารประชมุใน
เดอืน ม.ีค. สะทอ้นภาพความเสีย่งการเมอืงระหวา่งประเทศมากขึน้ ทัง้นีช้ว่งกลางเดอืน เม.ย. ตอ้งตดิตามการ
ประชมุระหวา่ง ปธน.ไบเดน – ปธน.สจีิน้ผงิ อยา่งใกลช้ดิ และ 4) การเมอืงภายในประเทศตดิตามการชมุนุม     
(4 เม.ย.) และการพจิารณารา่ง พ.ร.บ.ประชามต ิ(7-8 เม.ย.)  

 คาด SET Index มแีนวโนม้แกวง่ตัวออกขา้งองิทางขึน้ 
แต ่Upside เริม่จ ากดั ลุน้ยนืเหนือ 1600 จดุ ในกรอบ
ระหวา่ง 1580-1620 จดุ  กลยทุธก์ารลงทนุเลอืกหุน้ทีไ่ด ้
ประโยชนจ์ากมาตรการภาครัฐ หุน้กลุม่ทอ่งเทีย่วและเปิด
เมอืงจากการเปิดรับนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตอิกีครัง้ 

 BDMS 
 คาดตา่งชาตกิลบัมาใชบ้รกิารตัง้แต ่

2H64 เป็นตน้ไป และไดป้ระโยชนจ์าก
การเป็นผูก้ระจายวคัซนี 

 CRC 
 เครือ่งใชไ้ฟฟ้า (แอร,์ ทวี)ี มแีนวโนม้

ขายดี รับเทศกาล 4.4 และสินคา้ลด
ราคาชว่ง Summer 
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET 1600 ยืนให้อยู่ 
1580-1620 
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 รอเปิด Long S50M21 ในชว่งราคา 965-960 จดุ,ท าก าไร
บรเิวณ 980-990 จดุ, ตดัขาดทนุเมือ่ราคาต า่กวา่ 960 จดุ  TISCO 

 คาดงบ 1Q64 ออกมาด ีและปันผลโดด
เดน่ทีส่ดุในกลุม่ธนาคาร 



ทมีนักวเิคราะหเ์ทคนคิ ตอ่ 487 
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SET INDEX CHART 
“ ระวังแรงกระแทก ” 

 
ดัชนขีึน้มาทดสอบแนวตา้นแถว 
1600 จดุในขณะทีก่ลุม่เสน้ EMA 
เรยีงตัวกนัเป็นขาขึน้แต ่Modi.Sto 
ไมไ่ดป้รับตัวขึน้ตามดชันจีงึมโีอกาส
ทีจ่ะปรับตวัลงระยะสัน้ได ้จงึคาดวา่
จะแกวง่ตัวในกรอบ 1560 – 1640 

จดุ 

STOCK  SNIPER 

00 1580 / 1560 แนวรับ 

แนวตา้น  1600 / 1640 

แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคายนืเหนือกลุม่เสน้ EMA ทีเ่รยีงตัวกนัเป็นขาขึน้และ 
MACD เดนิหนา้เหนอืเสน้ Signal โดยลา่สดุราคาแกวง่ตวั
ออกขา้งหลังจากผา่นแนวตา้นส าคัญแถว 11.00 บาท จงึ
เป็นจังหวะซือ้สะสมตอนราคาพักตวั 

แนวตา้น 

ราคากลับขึน้มายนืเหนือเสน้ EMA 10 ประกอบกับ 
Modi.Sto สง่สญัญาณซือ้และ MACD วกตวัขึน้มาเหนอืเสน้ 
Zero จงึเป็นจังหวะในการซือ้เก็งก าไรได ้

TRADING 11.60/ 11.00 แนวรับ 

แนวตา้น    12.60/ 13.00 

13.00/ 13.40 

  11.60/ 11.00 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOM21 

ท าเป็นเดง้ :  หลงัราคาทองค าหลดุ $1,700 ลงไปทดสอบแนวรับ $1678 ไดเ้กดิ Technical rebound ตามมา สง่ผลใหร้าคาดดี
กลบัขึน้มาเหนอืระดับ $1,730 ไดอ้กีครัง้ แตม่องการดดีกลับจะจ ากดัมากขึน้นับจากนี้ และมแีนวโนม้จะเผชญิแรงขายท าก าไร
บางสว่นเมือ่ขึน้ทดสอบบรเิวณแนวตา้น  จงึคงค าแนะน าฝ่ัง Short  

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“ท าเป็นเดง้ ” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,032.83 tons (-10.20) 92.87 (+0.02%) 4019.87 (+2.82%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   1,745 / 1,755 

แนวรบั   1,720 / 1,705 

*การเปลี่ยนแปลงของราคาช่วง  25 มี.ค.-1 เม.ย.2564 

 เปิดสถานะ Short GOM21  
บรเิวณ $1,740-$1,745 

 Take Profit ที ่$1,705  
 Stop Loss เมือ่ราคาปรบัตวัขึน้
เหนอื $1,755 

ปัจจยัทีต่อ้งตดิตามต่อ : ทางฝ่ายยังใหน้ ้าหนักกับภาพแนวโนม้ของเศรษฐกจิสหรัฐ จับตารัฐบาลสหรัฐมีแนวทางจะออก
พันธบัตรเพิม่เตมิเพือ่ใชเ้ป็นงบประมาณสนับสนุน Infrastructure Package อาจสง่ผลให ้Bond Yield ปรับตัวเพิม่ขึน้ ขณะทีก่าร
ควบคมุสถานการณ ์COVID-19 ในสหรัฐคอ่นขา้งด ีจากจ านวนผูต้ดิเชือ้ลดลงกวา่ในชว่งปลายปี 2020 อยา่งมนัียส าคัญ กอปรกบั
ความพยายามของ นาย โจ ไบเดน ทีจ่ะผลักดันใหเ้กดิการฉีดวคัซนีใหไ้ดม้ากทีส่ดุ หนุนความเชือ่มั่นตอ่ภาพการฟ้ืนตัวเศรษฐกจิ
สหรัฐมากขึน้ นอกจากนี้  IMF และ World Bank ซึง่มแีนวโนม้จะปรับเพิม่คาดการณ์เศรษฐกจิสหรัฐในปี 2564-65 ขึน้  ลว้น
สง่เสรมิใหด้อลลารส์หรัฐมโีอกาสแข็งคา่ขึน้มาไดอ้กีเป็นแรงกดดนัตอ่ราคาทองค า 




