
“ปจัจยัภายนอกคลีค่ลายบางสว่น ปจัจยัภายในชว่ยหนนุ” 

 Sentiment การลงทนุไดป้จัจยัหนนุหลายอยา่ง: ดา้นปัจจัยภายในยังมหีวงัในการเปิดเมอืง หลงัจ านวนผูต้ดิ
เชือ้รายวนัทรงตวัอยูร่ะดบัหนึง่หมืน่รายบวกลบ และอตัราการฉีดวัคซนีเข็มสองใน กทม. ยังท าไดด้ ีดว้ยคา่เฉลีย่
ยอ้นหลัง 7 วัน 36,688 โดสตอ่วัน กทม.จะสามารถกลับมาเปิดเมอืงไดร้าว 8 พ.ย.นี ้สว่นดา้นปัจจัยภายนอกมี
พัฒนาการเชงิบวกเรือ่งของยาเม็ดตา้น COVID-19 ทีเ่ริม่เห็นความเป็นไปไดม้ากขึน้ จากผลการทดลองยาของ
หลายบรษัิททีท่ยอยเปิดเผยออกมา รวมถงึการทีว่ฒุสิภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้ สง่ผลใหต้ลาด
คลายกงัวลกรณีทีส่หรัฐอาจผดินัดช าระหนีเ้ป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร ์หลงัจากทีร่า่งกฎหมายนีจ้ะท าใหส้หรัฐมี
สภาพคล่องพอใชจ้่ายไดถ้งึ 3 ธ.ค. ดว้ยการขยายเพดานหนี้เพิม่ขึน้ 4.8 แสนลา้นดอลลารส์รอ. อย่างไรก็ด ี
โดยมากสหรัฐมักกอ่หนีโ้ดยพึง่พงิการออกพันธบัตร ดังนัน้ นักลงทนุจงึอาจขายพันธบัตรสหรัฐตัวเกา่ เพือ่รอเขา้
ซือ้พันธบัตรตัวใหมท่ีน่่าจะมอีัตราผลตอบแทนทีส่งูกวา่ ในระยะสัน้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี 
จึงมีแนวโนม้ที่จะปรับตัวขึน้ต่อ  ซึง่อาจกดดันหุน้เทคโนโลยีและบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุน้กลุ่ม 
Developed Market สง่ผลให ้Sentiment ลงทนุของภมูภิาคม ีUpside จ ากดั 
 

 ระวงั!! ความกงัวลเงนิเฟ้อ อาจกลบัมาปกคลมุตลาด: โดยมเีหตผุลหลักๆ ดังนี ้1) ดว้ยความสามารถในการ
จับจ่ายของสหรัฐทีม่ากขึน้จากการขยายเพดานหนี้ จะเป็นตัวหนุนเงนิเฟ้อใหป้รับตัวขึน้ในระยะกลาง จากราคา
ตน้ทนุสนิคา้ทีป่รับขึน้ตามอปุสงค ์และ 2) การพุง่ขึน้ของราคาสนิคา้โภคภัณฑ ์จากอปุสงคท์ีฟ้ื่นตัวเร็ว ในขณะที่
อปุทานยังฟ้ืนตัวตามไม่ทัน สง่ผลใหเ้กดิผลกระทบของภาวะขาดแคลนพลังงานทั่วโลก อาท ิi) โรงงานหลาย
แห่งในจีนตอ้งหยุดการผลติหลังรัฐบาลจนีสั่งเพิม่ราคาพลังงานไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และ ii) กลุ่มประเทศ
ยโุรปตอ้งเสนอใหจั้ดตัง้กองทนุเยยีวยาผูบ้รโิภคและธรุกจิขนาดเล็กทีไ่ดรั้บผลกระทบจากราคาตน้ทนุพลังงานที่
ปรับตวัขึน้ หลงัตน้ทนุพลงังานไฟฟ้าในสเปนปรับตัวขึน้ราว 26% ภายในวันเดยีวในวันพฤหัสทีผ่่านมา และราคา
ซือ้ขายลว่งหนา้กา๊ซธรรมชาตขิององักฤษก็พุง่ตวัขึน้อยา่งรวดเร็วเชน่กนั 

 คาด SETI แกว่งตัวองิทางขึน้เล็กนอ้ยระหว่าง 1600-
1660 จุด จากปัจจัยภายในยังมคีวามหวังเรือ่งของการ
เปิดเมืองและใกลเ้ขา้สู่ช่วงการจับจ่ายปลายปี กลยุทธ์
การลงทุนเนน้กลุ่มเปิดเมอืงที่ราคา Laggard และหุน้ที่
ได ้sentiment เชงิบวกจากภาวะเงนิเฟ้อปรับตัวขึน้ เชน่
กลุม่ธนาคารและกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์

 HMPRO 
 3Q64 อาจไม่สวยนัก แต ่Upside ยังมี

มากกวา่ Downside จากการเปิดเมอืงใน 
4Q64 และคาดไดอ้านิสงสเ์ชงิบวกจาก
การจับจา่ยปลายปีและการซอ่มแซมบา้น 

 JWD 
 คาดไดป้ระโยชน์จากภาคการส่งออกที่

ขยายตัว และยังมแีผนการขยายธุรกจิที่
หลากหลาย หนุนมูลค่าหุน้ในอนาคต 
เชน่ “ธรุกจิคลงัสนิคา้ Fulfillment” 
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET 
Trading Range 
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 Open Long S50Z21 บรเิวณ 970-975 จดุ 
 เป้าหมายท าก าไรที ่995-1000 จดุ 
 ตดัขาดทนุหากปรับตวัลงต า่กวา่ 960 

1600 - 1660 
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SET INDEX CHART 
“แกวง่ตัวออกขา้ง” 

 
ดัชนขีึน้มาทดสอบแนวตา้นแถว 

1640 จดุ อกีครังหลังจากดดีตัวจาก
แนวรับแถว 1600 จดุในขณะทีก่ลุม่
เสน้ EMA เรยีงตัวกนัเป็นขาขึน้แต ่
MACD ยังอยูใ่ตเ้สน้ Signal จงึคาด
วา่ดัชนจีะแกวง่ตัวออกขา้งเพือ่สรา้ง
ฐานการขึน้ในกรอบ 1620 – 1655 

จดุ 

STOCK  SNIPER 

00 1620 / 1600 แนวรับ 

แนวตา้น 1655 / 1685 

แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

แนวตา้น 

ราคาผ่านแนวตา้นแถว 30.00 บาท ขึน้มาดว้ยปรมิาณ
ซือ้ขายทีห่นาแน่นประกอบกับสัญญาณทางแนวโนม้อยู่
ในทศิทางขาขึน้จงึเป็นแรงสนับสนุนในการซือ้เก็งก าไร
ทางขึน้ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

TRADING 30.00/ 28.50 แนวรับ 

แนวตา้น   32.50/ 34.75 

34.75/ 37.00  

 30.00/ 28.50 

ราคาปรับตัวขึน้มาในรูปแบบ Cup & Handle หลังจาก
ยนืเหนือเสน้ EMA ทุกเสน้ ประกอบกับ MACD ส่ง
สญัญาณซือ้ในแดนขาขึน้ จงึเป็นจังหวะซือ้สะสมเพือ่รอ
การปรับตวัขึน้ตามแนวโนม้ 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOZ21 

ทองจะลงตามสญัญาณ ขอเวลาอกีไมน่าน: ราคาทองค าแกวง่ตัวในกรอบแคบๆ หลังดดีตัวขึน้จากขอบลา่ง Bollinger Bands 
แตย่ังไมส่ามารถยนืเหนือเสน้กลาง Bollinger Bands และคอ่ยๆท า High ทีต่ า่ลงมา  พรอ้มกับ RSI ทีเ่ริม่ชีล้ง จงึคาดวา่ราคา
ทองจะคอ่ยๆ แกวง่ตวัลง ในกรอบ $1,720 - $1,775 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“ทองจะลงตามสญัญาณ ขอเวลาอกีไมน่าน” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

986.54 tons (-3.49) 94.19 (-0.04%) 4,399.76 (+2.14%) 

Weekly Performance 

11 – 15 ตุลาคม 2564 WEEKLY GOLD 
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แนวตา้น   1,775 /1,795 

แนวรบั   1,740/ 1,720 

*การเปล่ียนแปลงของราคาช่วง  30 ก.ย. – 7 ต.ค.  2564 

 Open Short บรเิวณ$1,765-
$1,775 

 เป้าหมายท าก าไร ที ่$1,745 และ 
$1,725 

 ตดัขาดทนุหากปรบัตวัขึน้เหนอื 
$1,785 
 
 

ปจัจยัทีต่อ้งตดิตามตอ่: ราคาทองค าเผชญิแรงกดดันมาตลอดสปัดาหจ์ากการปรับตัวขึน้ของ 10-Year US Bond Yields และ 
การแข็งค่าขึน้ของค่าเงนิดอลลารส์หรัฐ หลังคลายความกังวลในประเด็นการขยายเพดานหนี้ของสหรัฐ  อย่างไรก็ดตีอ้งจับตา
ตัวเลขเงนิเฟ้อ Core CPI และ CPI คาดจะขยายตัวขึน้เล็กนอ้ย ซึง่เป็นบวกตอ่ราคาทองเพือ่ใชล้ดความเสีย่งจากเงนิเฟ้อ สว่น 
Retail Sale คาดจะหดตัวลง ขณะทีค่วามกังวลเรือ่งการคุมเขม้นโยบายของเฟดอาจเกดิขึน้เร็วกว่าคาดยังคงอยู่ กอปรกับ
สนิทรัพยเ์สีย่งไดแ้รงหนุนจากภาพการฟ้ืนตวัของภาคแรงงานสหรัฐ สง่ผลใหท้องค าม ีUpside จ ากดั  




