
จบัตาทา่ทสีหรฐันดัคยุจนี การเมอืงภายในตดิตามใกลช้ดิ 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: เคลือ่นไหวออกขา้ง 
 ไทยประกาศ GDP ไตรมาส 2: 17 ส.ค. สภาพัฒน์ จะประกาศตวัเลข GDP ไตรมาสที ่2 ปี 63 ตลาดคาดหดตวั 

14.5% ต า่สดุเป็์ประวตักิารณ ใ์กรณี base case อั์ เป็์ผลมาจากการ Lockdown เพือ่สกดัการแพรร่ะบาดของ
ไวรัส COVID-19 แตเ่ชือ่วา่เศรษฐกจิไทยไดผ้า่์จดุต า่สดุไปแลว้และจะมพัีฒน์าการดขีึ้์ ตามล าดบัใ์ไตรมาสที ่
3 และ 4 บ์สมมตฐิา์วา่ไมม่กีารระบาดระลอกที ่2 และรัฐมมีาตรการออกมาอุม้ธรุกจิ SMEs รวมถงึมาตรการ
ชว่ยเหลอืค์วา่งงา์ สว่์ภาคการท่องเทีย่วหากยังไม่สามารถเปิดรับ์ักท่องเทีย่วตา่งชาตเิขา้มาได ้ทางฝ่าย
คาดวา่ใ์ปี์ีแ้ละปีห์า้จะยงัไมฟ้ื่์ตวักลบัมาเป็์ปกตหิรอืจ์กวา่วคัซี์ จะพัฒน์าแลว้เสร็จ 
 

 จบัตาประเมนิขอ้ตกลงการคา้สหรฐัจนี: สหรัฐจี์์ัดประเมิ์ ขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรกและกรณีความ
ขดัแยง้ดา้์ตา่งๆโดยเฉพาะ Tech War วั์ ที ่15 ส.ค. ทางฝ่ายเชือ่วา่สหรัฐจะหยบิยกประเด็์วา่จี์ ยังไมส่ามารถ
 ์าเขา้สิ์ คา้ไดต้ามทีต่กลงเพือ่ปรับปรงุขอ้ตกลงใหต้์เองไดเ้ปรยีบมากขึ้์  แตจ่ะไมถ่งึขั ้์ ลม้เลกิขอ้ตกลงเพราะ

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของสหรัฐ อั์จะเกดิผลเสยีต่อคะแ์์เสยีงของ ปธ์.ทรัมป  ส่ว์ทางฝ่ังจี์์่าจะ
พยายามเจรจาเรือ่ง Tech War โดยขอใหบ้รษัิทจี์ ไดม้โีอกาสแขง่ขั์ ธรุกจิอยา่งเป็์ธรรมใ์สหรัฐและชาตอิื่์ ๆ 
 

 การเมอืงภายในรอ้นระอุ: กลุม่ “ประชาช์ปลดแอก” ์ัดชมุ์ุมใหญ่บรเิวณอ์ุสาวรยี ประชาธปิไตย วั์ที ่16 
ส.ค. ์ี ้ปัจจัยตา่งๆ เรง่สถา์การณ ใหม้าอยูใ่์จดุทีเ่สีย่งตอ่การเผชญิห์า้คอ่์ขา้งมาก ใ์กรณีดทีีส่ดุเชือ่วา่หาก
ทัง้ 2 ฝ่ายบรรลขุอ้ตกลงเรือ่งการแกร้ัฐธรรม์ูญแลว้ยบุสภา จะลดแรงกดดั์ ลงไดแ้ละคลีค่ลายวกิฤตใ์ครัง้์ี้ 
 

 เคลื่อ์ไหวออกขา้งใ์กรอบ 1300-1350 จุด ปัจจัย
การเมืองภายใ์และความขัดแยง้สหรัฐจี์กดดั์ 
Sentiment แต่ตลาดไดต้อบรับไปบา้งแลว้ แ์ะ  ์า
ทยอยสะสมหุ ้์ ทีร่ายไดม้ั่์คงและผลกระทบ์อ้ยหาก
มกีารระบาดระลอก 2 ของไวรัส COVID-19 

 ADVANC 
 คาดผลการด าเ์ิ์ งา์ฟ้ื์ตวั q-q 
 บริษัทยังคงรักษาการเป็์ผู ้์  า

ของกลุม่ไวไ้ด ้

 MTC 
 ก าไรสทุธไิตรมาส 2 ปี 63 สงูสดุ

เป็์ประวตักิารณ  
 อตัราสว่์ NPL ลดลงเหลอื 1.04% 

จาก 1.18% ดว้ยมาตรการ ธปท. 

17 – 21 สิงหาคม 2563 WEEKLY STOCKS 

STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET Sideways 
1300-1350 
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 เ์ ้์ เก็งก าไร Trading S50U20 ระยะสั ้์ ใ์ชว่งราคา 
840 – 875 จดุ, ตดัขาดทุ์ เมือ่ราคาเคลือ่์ไหวหลดุ
กรอบดงักลา่ว 



ทมี์ักวเิคราะห เทค์คิ ตอ่ 487 
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SET INDEX CHART 
“เอ์ไปทางลง” 

 
ดชั์ไีมผ่า่์เส ้์  Downtrend กอ่์ที่
จะหลดุเส ้์  EMA 10 ลงมาโดย 

MACD ออ่์ตวัต า่กวา่เส ้์  Signal ใ์
แด์ขาลง ใ์ขณะทีก่ลุม่เส ้์  EMA 
เรยีงตัวกั์ เป็์ขาลงอกีครัง้ จงึคาด

วา่ดัช์จีะปรับตัวลงมา 

STOCK  SNIPER 

00 1300 / 1280 แ์วรับ 

แ์วตา้์ 1345 / 1360 

00 แ์วรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาดดีตัวขึ้์ จากแ์วรับของกรอบ Sideways ใ์ขณะที ่
MACD อยูเ่ห์ือเส ้์  Signal และ Modi.Sto ใกลส้ง่
สญัญาณซือ้ใ์เขต Oversold จงึเป็์โอกาสใ์การซือ้
เพือ่ถอืตามแ์วโ์ม้ของกรอบ Sideways ได ้ 

แ์วตา้์ 

ราคาผา่์เส ้์  EMA 25 ขึ้์ มาซึง่เคยเป็์แ์วตา้์ส าคญัที่
ขวางไว ้ โดย MACD เดิ์ ห์า้เห์ือเส ้์  Signal จงึเป็์
จังหวะซือ้แถวแ์วรับเพือ่รอการขึ้์ ไปตอ่ได ้  

TRADING 87.00/85.00 แ์วรับ 

แ์วตา้์ 95.00/100.00 

85.00/82.50 

100.00/112.00 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOU20 

ผนัผวนในกรอบองิทางบวก: ราคาทองค า Spot มแี์วโ์ม้ผั์ผว์ใ์กรอบองิทางบวก ทา่มกลางความไมแ่์่์อ์ใ์
ประเด็์ต่างๆ เขา้มาชะลอความรอ้์แรงใ์การปรับตัวขึ้์ ของสิ์ ทรัพย เสีย่ง ไม่ว่าจะเป็์การเจรจาทบทว์ขอ้ตกลง
ทางการคา้เฟสแรกระหว่างสหรัฐกับจี์ ทีม่โีอกาสทีท่ัง้สองฝ่ายจะไม่สามารถหาขอ้ตกลงร่วมกั์ได ้ รวมถงึประเด็์
มาตรการกระตุ ้์ เศรษฐกจิรอบใหมข่องสหรัฐระหวา่งท าเ์ยีบขาวและพรรคเดโมแครตทีล่า่สดุยังไมไ่ดข้อ้สรปุและจะไม่
หารอือกีครัง้จ์กวา่จะมกีารปรับจ า์ว์วงเงิ์ ชว่ยเหลอืเพิม่ขึ้์  ประกอบกบัตลาดแรงงา์สหรัฐทีย่ังออ่์แอ ดว้ยปัจจัย
ดังกล่าวสง่ผลใหค้่าเงิ์ ดอลลาร สหรัฐยังไม่ฟ้ื์ตัวและทรงตัวใ์กรอบทศิทางอ่อ์ค่า เป็์ปัจจัยส์ับส์ุ์ใหแ้รงซือ้
สะสมทองค าจาก SPDR Gold Trust กลบัเขา้มาเพิม่ขึ้์ และห์ุ์ตอ่ทศิทางการปรับตวัชึ้์ ราคาทองค า 

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“แกวง่ตวัทางขึน้ รบัปจัจยับวกในฐานะของสนิทรพัยป์ลอดภยั” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,252.09 tons (-10.03) 93.33 (-0.11%) 3,373.43 (+0.66%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   1,970 / 1,985 

แนวรบั   1,925 / 1,910 

*ราคาปิด ณ วันที ่13/8/2563 

 รอเปิดสถา์ะ Long GOU20 
ใ์ชว่งราคา $1,940 - $1,950 

 Take Profit ที ่$1,985 
 Stop Loss เมือ่ราคาลงต า่กวา่ 

$1,925 
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