
กลบัมาสนใจการเรง่ฉดีวคัซนีในประเทศ 

 กลบัมาใหน้ า้หนกักบัปจัจยัภายในเป็นหลกั: ทางฝ่ายใหน้ ้าหนักกบัประเด็นการฉีดวัคซนีภายในประเทศมาก
ทีส่ดุ หลังมปีระชาชนบางสว่นถูกเลือ่นการฉีดวัคซนีออกไป ล่าสดุ กทม.เผยว่าไดรั้บการจัดสรร AstraZeneca 
อกีราว 3.5 – 4.2 แสนโดส และจะน ามาเร่งฉีดใหก้บัผูถ้กูเลือ่นในระบบ “หมอพรอ้ม” และ “ไทยร่วมใจ” สว่นอกี
หนึง่ความหวงัคอืวคัซนี “ซโินฟารม์” ทีร่าชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ไดเ้ปิดใหอ้งคก์รและหน่วยงานตา่งๆ ไดล้งทะเบยีน 
ลา่สดุมผีูล้งทะเบยีนแลว้ทัง้ส ิน้ 4.55 ลา้นคน (17 ม.ิย. 64) ซึง่ตามก าหนดเดมิทีร่องเลขาธกิารราชวทิยาลัยจุฬา
ภรณ์เคยเปิดเผยไวว้ัคซนีซโินฟารม์ชดุแรก จ านวน 1 ลา้นโดส จะมาถงึไทยวันที ่20 ม.ิย. นี้ ใชเ้วลาตรวจสอบ
คุณภาพ 2 วัน จากนัน้เริม่กระจายวันที ่23-24 ม.ิย. และก าหนดฉีดพรอ้มกันครัง้แรกวันที ่25 ม.ิย. นี้ โดยสรุป
ทางฝ่ายจงึคาดวา่อัตราการฉีดวัคซนีรายวันในประเทศจะมแีนวโนม้กลับมาเร่งตัวขึน้เหนือ 3 แสนโดสตอ่วันอกี
ครัง้ ยังมองเป็นบวกตอ่หุน้ในกลุม่ Re-Opening Theme 
 

 ปจัจยัภายนอก ยงัไมม่อีะไรใหมน่า่ตืน่เตน้: แม ้FED จะสง่สญัญาณการใชน้โยบายการเงนิแบบคมุเขม้ (อาจ
ขึน้ดอกเบีย้นโยบายอย่างนอ้ย 2 ครัง้ภายในปี 2566) เร็วกว่าทีต่ลาดคาด แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ก็ไม่ไดก้ังวล
มากนัก สังเกตจากการเคลือ่นไหวของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ทีแ่มจ้ะดดีตัวขึน้หลังรับรูผ้ลการ
ประชุม FED แต่ก็กลับตัวลงมาในวันถัดไป ขณะทีป่ระเด็นรองคอืแนวโนม้ราคาสนิคา้โภคภัณฑท์ั่วโลก เช่น 
โลหะและสนิคา้เกษตร โดยส่วนใหญ่จะมีทศิทางเป็นขาลง ยกเวน้เพียงราคาน ้ามันดบิโลกและถ่านหนิที่ยัง
สามารถทรงตวัไดใ้นระดบัสงู 
 

 23 ม.ิย. นี ้ตดิตามผลการประชุม กนง.ไทย: ทางฝ่ายคาดวา่ กนง.จะยังคงอัตราดอกเบีย้นโยบายไวท้ีร่ะดับ
เดมิ แตส่ ิง่ทีน่่าตดิตามคอืการปรับประมาณการเศรษฐกจิไทย หลงัเริม่ปพูรมฉีดวคัซนีทั่วประเทศทีผ่า่นมา 

 คาด SETI แกว่งในกรอบองิทางขึน้ระหว่าง 1600-1645 จุด 
โดยจะกลับมาใหน้ ้าหนักกับปัจจัยภายในประเทศมากขึน้ 
แนะน าขายท าก าไรบรเิวณแนวตา้น 1645 +/- จุด แลว้รอซือ้
เมื่อดัชนีย่อตัวใกลแ้นวรับ กลยุทธ์ลงทุนเลือกหุน้ในกลุ่ม 
Re-opening เป็นหลกั 

 CBG 
 คาดไดป้ระโยชน์จากตน้ทุนอะลูมเินียม 

ทีม่แีนวโนม้ลดลง หลังจนีระบายสต็อก
โลหะภาคอตุสาหกรรม  

 รับอานิสงส์ทางออ้มจากการเปิดเมือง 
และโครงการ“คนละครึง่” 1 ก.ค.นี ้ 

 KCE 
 ราคาทองแดงลดลงต่อเนื่อง ท าให ้

ตน้ทนุหลกัของบรษัิทลดลง 
 ยอดค าสั่งซื้อยังแน่นถึงเดือน พ .ย . 

สะทอ้นจากยอดขายรถยนต์ในยุโรปที่
โตตดิตอ่กนั 3 เดอืน จากการเปิดเมอืง 

21 – 25 มิถุนายน 2564 WEEKLY STOCKS 

STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET ขึ้นขาย ลงซื้อ 
1600-1645 
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 Trading S50U21 ขึน้ขาย ลงซือ้ ในกรอบ 955 - 995  
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SET INDEX CHART 
“ แกวง่ตัวทางลง ” 

 
ดัชนหีลดุเสน้ EMA 10 ลงมาและ 

MACD สง่สญัญาณขาย แต่
เครือ่งมอืดังกลา่วอยูใ่นแดนขาขึน้
อกีทัง้กลุม่เสน้ EMA ก็เรยีงตัวกนั
เป็นขาขึน้เชน่กนั จงึคาดวา่ดัชนจีะ
แกวง่ตัวทางลงในกรอบ 1580 – 

1630 จดุ 

STOCK  SNIPER 

00 1600 / 1580 แนวรับ 

แนวตา้น 1630 / 1640 

แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

แนวตา้น 

ราคาเริม่มกีารกลับตัวขึน้มาในรูปแบบ Cup and Handle 
ในขณะทีก่ลุม่เสน้ EMA เรยีงตัวกันเป็นกนัขาขึน้อกีครัง้
ประกอบกับ MACD เดนิหนา้เหนือเสน้ Signal จงึเป็น
จังหวะซือ้เก็งก าไรตอ่เนือ่ง 

TRADING 37.00/ 36.00 แนวรับ 

แนวตา้น   38.75/ 40.00 

40.00/ 41.50 

 36.00/ 34.50 

ราคาผ่านเสน้ EMA 25 ขึน้มาดว้ยแท่งเทยีนทีม่ ี
Momentum ในเชงิบวกประกอบกับมปีรมิาณซือ้ขายที่
หนาแน่น ในขณะที ่MACD ส่งสัญญาณซือ้ จงึเป็น
จังหวะซือ้สะสมเพือ่รอการปรับตวัตามแนวโนม้ขาขึน้ได ้



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOU21 

เดง้กอ่น แลว้ออ่นทหีลงั: ราคาทองปรับตัวลงแรงลงหลดุแนวรับ $1,800 แลว้จงึเกดิ Technical Rebound บรเิวณแนวรับ 
$1,770 ซึง่เป็นแนวรับส าคญัเชงิเทคนคิจงึมแีรงเขา้ซือ้ในระยะสัน้ มโีอกาสทีร่าคายังคงแกวง่ตัวไปกอ่นเหนือระดับแนวรับขา้งตน้
แตห่ากปรับตวัลงหลดุต า่กวา่แนวรับดงักลา่ว มแีนวโนม้ไหลลงตอ่ไปทดสอบแนวรับถัดไป $1,750 และ $1,730 ตามล าดบั 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“เดง้กอ่น แลว้ออ่นทหีลงั” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,041.99 tons (-2.62) 91.89 (+2.03%) 4,221.86 (-0.40%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   1,800 / 1,825 

แนวรบั   1,770 / 1,750 

*การเปล่ียนแปลงของราคาช่วง  10-17 มิ.ย. 2564 

 Trading Short GOU21 บรเิวณ 
$1,800-$1,810 

 เป้าหมายท าก าไร ที ่$1,770 
 ตดัขาดทนุหากปรบัตวัขึน้เหนอื 

$1,825 
 

ปัจจยัทีต่อ้งตดิตามตอ่: ราคาทองเผชญิแรงกดดันจากปัจจัยลบ โดยการปรับตัวขึน้ของคา่เงนิดอลลารส์หรัฐซึง่ตอบรับท่าที
ของ FED ทีม่แีนวโนม้ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้เร็วกวา่ก าหนด และเริม่หารอืเรือ่งการปรับลด QE จงึกดดันตอ่ราคาทองค าในทางลง 
หากแตก่ารจา้งงานสหรัฐฯ ยังฟ้ืนตัวไม่ดนัีก จงึจ าเป็นตอ้งจับตาภาคแรงงานกันตอ่เพือ่ประกอบการตัดสนิใจเรือ่งการขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ในระยะถัดไป ดา้น 5-Year Breakeven Inflation เริม่ปรับตัวลงอย่างตอ่เนื่องสะทอ้นความกังวลเงนิเฟ้อทีล่ดลง 
สอดคลอ้งกบัผลส ารวจของ BOA ทีช่ ีว้า่ นักลงทนุมอือาชพีเห็นไปในทศิทางเดยีวกนัวา่อตัราเงนิเฟ้อจะคงอยูเ่พยีงชัว่คราวเทา่นัน้ 
ดงันัน้จงึสง่ผลใหร้าคาทองค ามโีอกาสแกวง่ตวัไปกอ่น แตห่ากหลดุแนวรับ $1,770 มแีนวโนม้ไหลลงตอ่ไปยังแนวรับถัดๆไป 




