
“ฉดีวคัซนี” สรา้งความหวงัใหม…่หนนุประเทศไทยฟ้ืน 

 เร ิม่ปูพรมฉดีวคัซนี: เดอืน ม.ิย. นี้ ตดิตามการเริม่ตน้ปูพรมฉีดวัคซนีและการจัดหาวัคซนีทางเลอืกเพิม่เตมิที่
คาดวา่จะเป็นตัวชว่ยหนุน Sentiment ในตลาดหุน้ไทยใหป้รับตัวขึน้ไดต้อ่ ซึง่ตามแผนรัฐบาลจะปพูรมฉีดวัคซนี
ตัง้แตว่นัที ่7 ม.ิย. 64 เป็นตน้ไปในพืน้ทีร่ะบาดหนักอยา่งกรงุเทพมหานคร เพือ่ใหท้ันเป้าหมาย 5 ลา้นคนภายใน
เดอืน ก.ค. 64 จนเกดิภูมคิุม้กันหมู่และเปิดเศรษฐกจิไดอ้กีครัง้ สว่นวัคซนีทางเลอืกคาดวา่จะมกีารน าเขา้ยีห่อ้ 
Sinopharm โดยราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ เป็นอกีหนึง่ตวัเลอืกใหก้ารกระจายวคัซนีท าไดเ้ร็วขึน้ ยังมลีุน้ทีเ่ศรษฐกจิ
ไทยครึง่ปีหลงัจะกลบัมาฟ้ืนตวัได ้แมใ้นครึง่ปีแรกจะถกูปรับคาดการณ์ลงจากการระบาดระลอกที ่3 ก็ตาม 
 

 Fund Flow จะกลบัมา?: ตลาดหุน้ในเอเชยีเริม่ม ีFund Flow ไหลกลับเขา้มาเล็กนอ้ย หลังกอ่นหนา้นีไ้หล
ออกไปยังตลาดฝ่ังสหรัฐและยโุรปจากการควบคมุการระบาดไดด้ ีท าใหก้ลับมาเปิดกจิกรรมทางเศรษฐกจิไดอ้กี
ครัง้และเตบิโตอย่างรอ้นแรง สว่นตลาดหุน้ไทยยังคงรอการฟ้ืนตัวจากสถานการณ์ COVID-19 หากการกระจาย
วคัซนีในอกี 2 เดอืนขา้งหนา้เป็นไปไดด้ว้ยด ีจ านวนผูต้ดิเชือ้ลดลงและสามารถเปิดเศรษฐกจิได ้Fund Flow จะ
คอ่ยๆไหลกลบัมา หนุนให ้SET Index ม ีUpside เพิม่มากขึน้ 
 

 ตดิตามตวัเลขการจา้งงานสหรฐั: สัปดาหน์ี้ตดิตามตัวเลขการจา้งงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐทีค่าดวา่จะ
ออกมาราว 6.2 แสนต าแหน่ง และอัตราการว่างงานทีค่าดว่าออกมาอยู่ที ่5.9% หากดกีว่าคาดจะเป็นหนึง่ใน
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจของ Fed ชว่งกลางเดอืนเกีย่วกับนโยบายทางการเงนิหลังเงนิเฟ้อพุ่งแรง ทัง้นี้
ตลาดคาดวา่ Fed จะเริม่ท า QE Tapering ประมาณ ม.ค. 65 และเริม่ขึน้อตัราดอกเบีย้ตัง้แต ่ธ.ค. 65 เป็นตน้ไป 

 ทางฝ่ายคาดว่า SET Index สัปดาห์หนา้จะแกว่งตัวใน
กรอบแคบระหว่าง 1550-1600 จุด โดยตลาดจะเลือก
ทิศทางอีกครั ้งตามพัฒนาการของการกระจายวัคซีน
ภายในประเทศ กลยุทธ์การลงทุนเนน้หุน้กลุ่ม Re-
Opening Play ทัง้ในและตา่งประเทศ 

 MAJOR 
 หุน้รับอานสิงสก์ารปพูรมฉีดวคัซนี หากผู ้

ตดิเชือ้ลดลงและกลบัมาเปิดไดอ้กีครัง้ 
 มภีาพยนตรใ์หญถ่งึ 4 เรือ่งรอฉายตัง้แต่

ไตรมาสที ่3 เป็นตน้ไป ไดแ้ก ่Fast 9, 
Black Widow, Shang-Chi, Eternals 

 JMART 
 เก็งการเปิดตัวสนิคา้ใหม่ MacBook Pro 

ข อ ง  Apple ภ า ย ใ น ง า น  WWDC21 
(Worldwide Developers Conference) 
ระหวา่งวนัที ่7-11 ม.ิย. 64 
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET แกว่งในกรอบแคบ 
1550-1600 
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 Trading ขึน้ขายลงซือ้  S50M21 ในกรอบ  935-975 
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SET INDEX CHART 
“ พักตัวเพือ่ขึน้ตอ่” 

 
ดัชนปีรับตัวขึน้มาในขณะที ่MACD 
สง่สญัญาณซือ้ในแดนขาขึน้และ
กลุม่เสน้ EMA ก็เรยีงตัวกนัเป็นขา
ขึน้เชน่กนัแตด่ัชนยีังไมผ่า่นแนวตา้น
ทีส่ าคัญของกรอบ Sideways จงึ
คาดวา่ดัชนจีะพักตัวในกรอบกอ่นที่

จะปรับตัวขึน้ไปได ้  

STOCK  SNIPER 

00 1560 / 1540 แนวรับ 

แนวตา้น 1588 / 1615 

แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

แนวตา้น 

ราคาผ่านเสน้ Downtrend และเสน้ EMA 10 ทีค่อยกด
ราคาไวก้่อนหนา้นี้ข ึน้มาดว้ยปรมิาณซือ้ขายทีห่นาแน่น
ประกอบกบั MACD สง่สญัญาณซือ้ จงึเป็นจังหวะซือ้เก็ง
ก าไรตอ่เนือ่ง  

TRADING 49.50/ 48.50 แนวรับ 

แนวตา้น   52.75/ 54.50 

54.50/ 57.50 

 48.50/ 44.50 

ราคาเริ่มมีการกลับตัวขึน้มาจากแนวรับที่ส าคัญแถว 
48.50 บาท และแท่งเทยีนล่าสดุท า High เหนือกว่า
แทง่เทยีนกอ่นหนา้อกีทัง้ MACD เริม่วกตัวขึน้เหนอืเสน้ 
Zero จงึคาดวา่ราคาจะกลบัตวัขึน้ไปได ้ 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOM21 

ปจัจยัยงัด ีมโีอกาสขึน้: ราคาทองยังคงรักษาทศิทางขาขึน้ไวไ้ด ้แมแ้ทง่เทยีนจะเริม่ปรับขึน้ในอตัราทีล่ดลง แตย่ังเลีย้งตวัเป็น
ทรงขาขึน้เหนอืเสน้คา่เฉลีย่ 10 วัน และ RSI เลีย้งตวัเหนอืระดับ 50 ในทศิทางขึน้ตอ่ คาดวา่ราคาจะยังคงแนวโนม้หลกัในทาง
ขาขึน้ตอ่เนือ่ง โดยมแีนวตา้นถัดไปที ่1900 และ 1920 ตามล าดบั 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“ปจัจยัยงัด ีมโีอกาสขึน้เหนอื $1900” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,044.08 tons (+6.99) 90.00 (+0.28%) 4,200.88 (+1.00%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   1,900 / 1,920 

แนวรบั   1,870 / 1,850 

*การเปล่ียนแปลงของราคาช่วง 20 - 27 พ.ค. 2564 

 เปิดสถานะ Long GOM21 บรเิวณ 
$1,870-$1,880 

 Take Profit ที ่$1,920 
 Stop Loss เมือ่ราคาปรบัตวัลงต า่
กวา่ $1,860 

ปัจจยัทีต่อ้งตดิตามตอ่ : ราคาทองไดรั้บอานสิงสจ์ากอัตราเงนิเฟ้อทีเ่ร่งตัวอย่างมนัียส าคัญ สะทอ้นจากตัวเลข Core PCE 
สหรัฐฯทีค่าดวา่จะประกาศออกมาที ่2.9% เหนือเป้าหมายทีธ่นาคารกลางสหรัฐฯหรอืเฟดเคยตัง้ไว ้กอปรกับตัวเลขการจา้งงาน
นอกภาคการเกษตร และตัวเลขอัตราการวา่งงานสหรัฐฯ คาดวา่จะออกมาสดใส มโีอกาสกระตุน้ใหต้ลาดกลับมากังวลตอ่การเร่ง
ตัวขึน้ของอัตราเงนิเฟ้ออกีครัง้ ซึง่จะสง่ผลบวกตอ่ราคาทองค าในฐานะเครือ่งมอืประกันความเสีย่งตอ่เงนิเฟ้อ นอกจากนี้รายงาน
จาก IMF เริม่เห็นสัญญาณการทยอยปรับเพิม่การถอืครองทองค าจากธนาคารกลางหลายประเทศ เชน่ ไทย ฮังการ ีและอนิเดยี 
มาตัง้แตไ่ตรมาส 1 ของปีนี ้สะทอ้นแนวโนม้อปุสงคเ์พิม่ขึน้ในตลาดทองค า ทางฝ่ายจงึยังคงมมีมุมองเชงิบวกตอ่ราคาทองค า 




