
ลุน้มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิท ัง้ในและนอกประเทศ 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: เคลือ่นไหวออกขา้ง อยา่หลดุ 1300 จดุ 
 คาดหวงัมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิสหรฐัชุดใหม:่  ลา่สดุ รมว.คลังสหรัฐ Steven Mnuchin ไดพ้ดูคยุกบั

ประธานสภาผูแ้ทนสหรัฐ Nancy Pelosi แมจ้ะยังไมเ่ห็นความคบืหนา้เพิม่เตมิ อยา่งไรก็ตาม หากม ีPositive 
Surprise ตลาดยงัคงใหค้วามหวงักบัมาตรการชว่ยเหลอืชดุนี ้
 

 Tech War รอบโลกยงัมตีอ่เนือ่ง: ลา่สดุอนิเดยีสัง่แบนแอพพลเิคชัน่จนี เพือ่รักษาผลประโยชนข์องผูใ้ชง้าน
รวมถงึอตุสาหกรรมสือ่สารอนิเดยี ซ ้าเตมิภาพความสัมพันธข์องทัง้คูใ่หแ้ยล่งอกี กอปรกับความพยายามเจรจา
แกไ้ขความขัดแยง้พืน้ทีช่ายแดนของทัง้สองฝ่ายไมส่ าเร็จมาแลว้หลายครัง้ สว่นดลี TikTok ก็ยังน่าเป็นหว่ง 
หลังปธน.ทรัมป์ก าหนดเสน้ตายการขาย TikTok ใหบ้รษัิทสหรัฐตอ้งเสร็จภายใน 15 ก.ย. นี้ ขณะทีผู่บ้รหิาร 
ByteDance อาจพจิารณาการขาย TikTok ใหมอ่กีครัง้ หลงัรัฐบาลจนีสง่สญัญาณวา่จะเขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้งกบั
การขายบรษัิทเทคโนโลยใีหบ้รษัิทตา่งชาต ิ 
 

 ไทยหว ัน่ความเชือ่ม ัน่เศรษฐกจิ แตย่งัพอมแีสงสวา่ง: ลา่สดุ ศบศ.เห็นชอบมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิมลูคา่ 
6.8 หมืน่ลา้นบาท แต่ยังตอ้งรอการอนุมัตจิากครม. คาดจะรูผ้ลภายใน 1 - 2 สัปดาหน์ี้ และจะชว่ยหนุนความ
เชือ่มั่นใหก้ลับมา หลังตลาดเห็นถงึความพยายามและความรวดเร็วของศบศ. แมว้า่ปัจจุบันรัฐบาลยังอยูร่ะหวา่ง
ทาบทาม รมว.คลัง คนใหม่ โดยจากรายชือ่ชุดเดมิส่วนใหญ่ใหค้ าปฏเิสธการเขา้ร่วมแคนดเิดตต าแหน่งนี ้
ยงัผลใหเ้กดิความกงัวลวา่รัฐบาลจะหาคนนอกจากไหนหรอืนายกฯอาจจ าเป็นตอ้งควบต าแหน่งนีเ้อง 

 SETI มแีนวโนม้เคลือ่นไหวออกขา้ง 1285-1345 จุด 
หลังไดร้ับแรงกระตุน้จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิชุด
ใหมข่องไทย และ Stimulus Check สหรัฐ แตค่วามไม่
แน่นอนของความสมัพันธส์หรัฐ-จนี จะเป็นตัวจ ากดักรอบ
การฟ้ืนตวัของตลาด เนน้เก็งก าไรสัน้ๆในหุน้ Mid Cap 

 JMART 
 iPhone 12 รองรับ 5G เตรยีมเปิดตัว

เดอืน ต.ค. 
 เศรษฐกจิแย ่ธปท.คาด NPL รายยอ่ย

มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ เป็นประโยชน์ JMT 
ซึง่ JMART ถอืหุน้อยู ่52.67% 

 TASCO 
 จีน เผชิญน ้ าท่ วม ใหญ่  จ า เ ป็ นต อ้ ง

ซอ่มแซมถนน กอปรกับปรมิาณขายยาง
มะตอยไปต่างประเทศคดิเป็นราว 78% 
ของรายไดท้ัง้หมด ซึง่จนีเป็นลกูคา้หลกั 
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 เปิดสถานะ S50U20 เก็งก าไรระยะสัน้ในชว่งราคา 
830 – 870 จดุ, ตดัขาดทนุเมือ่ราคาเคลือ่นไหวหลดุ
กรอบ 
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SET INDEX CHART 
“อยูใ่นกรอบ Sideways Down” 

 
ถงึแม ้Modi.Sto สง่สญัญาณซือ้แต่
ดชันยีังไมผ่า่นเสน้ Downtrend 

ในขณะที ่MACD แกวง่ตัวออกขา้ง
ในแดนขาลง โดยลา่สดุดชันอียูใ่ต ้
กลุม่เสน้ EMA ทีเ่รยีงตัวกนัเป็นขา
ลงจงึคาดวา่จะปรับตัวลงมาตาม

กรอบ Sideways Down 

STOCK  SNIPER 

00 1280 / 1260 แนวรับ 

แนวตา้น 1330 / 1345 

00 แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาขึน้มาทดสอบเสน้ EMA 200 กอ่นทีจ่ะแกวง่ตวัออก
ขา้งในกรอบ Sideways ของแนวโนม้ใหญ่ ในขณะที ่
MACD เดนิหนา้เหนือเสน้ Signal จงึเป็นโอกาสในการ
เก็งก าไรเพือ่ถอืรอขายทีแ่นวตา้นของกรอบได ้ 

แนวตา้น 

ราคาแกวง่ตัวออกขา้งเหนือเสน้ EMA 10 หลังจาก
ทดสอบเสน้ EMA 200 โดย MACD เดนิหนา้เขา้สูแ่ดนขา
ขึน้และ Modi.Sto สง่สญัญาณซือ้จงึคาดวา่ราคาจะทะลุ
ขึน้ไปได ้

TRADING 5.55 / 5.20 แนวรับ 

แนวตา้น 6.05 / 6.40 

5.55 / 5.20 

6.40 / 7.00 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOU20 

Sideways: ราคาทองค ามแีนวโนม้ผันผวนอยูใ่นกรอบกวา้ง โดยมปัีจจัยบวกหลกัจากความคาดหวงัในการด าเนนิ
นโยบายทางการเงนิแบบผอ่นคลายของธนาคารกลางสหรัฐโดยการคงอตัราดอกเบีย้นโยบายอยูใ่นระดบัต า่ เพือ่ทีจ่ะ
หนุนใหอ้ตัราเงนิเฟ้อขึน้สูเ่ป้าหมายที ่2% เป็นปัจจัยทีข่บัเคลือ่นใหร้าคาทองค ายงัคงแนวโนม้หลกัเป็นขาขึน้ แต่
อยา่งไรก็ดใีนชว่งระยะสัน้มองวา่ราคาทองค าจะตอบรับในเชงิลบตอ่ตวัเลขเศรษฐกจิสหรัฐทีม่แีนวโนม้ฟ้ืนตวัอยา่ง
ตอ่เนือ่งทัง้ในภาคการผลติและการบรกิาร ซึง่จะสง่ผลให ้Dollar Index มโีอกาสกลบัมาแข็งคา่ขึน้ไดใ้นชว่งนี ้ประกอบ
กบัความเคลือ่นไหวของทางดา้นกองทนุ SPDR Gold Trust ยงัไมม่คีวามชดัเจน หลงัซือ้สลบัขายอยูใ่นกรอบสัน้ๆเพยีง 
1-2 ตนั จงึมองวา่ราคาทองค ามโีอกาสเผชญิแรงขายท าก าไรเขา้มาอยา่งตอ่เนือ่งในชว่งนี ้

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“Momentum ทางขึน้ถกูจ ากดัดว้ยการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ” 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,250.04 tons (-1.46) 92.85 (-0.17%) 3,580.84 (+2.76%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   1,955 / 1,980 

แนวรบั   1,920 / 1,900 

*ราคาปิด ณ วันที ่2/9/2563 

 รอเปิดสถานะ Short GOU20 
ในชว่งราคา $1,950 - $1,960 

 Take Profit ที ่$1,915 
 Stop Loss เมือ่ราคาปรับตวัขึน้

สงูกวา่ $1,980 
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