
การเมอืงรอบโลกยงันา่หว่ง แตค่าดหวงัมาตรการฯชุดใหม ่

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: ยงัเสีย่งองิทางลง 
 ภายในมที ัง้ปัจจยับวกและลบ: ส.ว. บางสว่นมที่าทไีม่เห็นดว้ยกับร่างแกไ้ข รธน. แมน้ายกฯ สง่สัญญาณหนุน 

“รา่งฉบบัพรรครว่ม” ทีใ่หแ้กไ้ขมาตรา 256 เพือ่ใหม้กีารจัดตัง้ ส.ส.ร. แตน่่าจับตาตอ่หากสภาไมร่ับหลกัการในวาระ
ที ่1 กลุม่ผูช้มุนุมอาจนัดชมุนุมใหญอ่กีครัง้ในเดอืน ต.ค. นี้ สว่นปัจจัยหนุนภายในประเทศตดิตามการประชมุ ศบศ. 
พจิารณามาตรการฯ ใหม ่กระตุน้ก าลงับรโิภคของผูม้รีายไดส้งู-ปานกลาง 
 

 คาดหวงัมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของสหรฐั: แมย้ังไม่ไดข้อ้สรุปตัววงเงนิ แตท่างฝ่ายมองวา่มแีนวโนม้ทีจ่ะ
บรรลไุดใ้นเร็ววันนี้ หลังทัง้สองฝ่ายมทีา่ทโีอนออ่นตอ่กันมากขึน้และตอ้งการใหอ้อกมาตรการไดก้อ่นการเลอืกตัง้
ใหญส่หรัฐ โดยพรรค Democrat เสนอวงเงนิ 2.2 ลา้นลา้นดอลลารส์รอ. ขณะที ่Republican เสนอ 1.6 ลา้นลา้น
ดอลลารส์รอ. ซึง่จะเห็นว่าทัง้คูป่รับจุดยนืเขา้หากันมากขึน้ เมือ่เทยีบจากวงเงนิทีเ่จรจากันในรอบกอ่น อย่างไรก็
ตาม ทางฝ่ายมองมาตรการนี้เป็นเพยีงการกระตุน้การบรโิภคภายในสหรัฐเท่านัน้ ไม่ถอืเป็นเม็ดเงนิทีจ่ะเขา้ลงทุน
สนิทรัพยเ์สีย่งโดยตรง จงึมองเป็น Sentiment บวกเบาๆ ในระยะสัน้เทา่นัน้ 
 

 การเมอืงสหรฐัระส า่ หลงัทรมัป์ตดิ COVID-19:  ท่ามกลางศกึการเลอืกตัง้สหรัฐทีก่ าลังรอ้นระอุ การโตว้าที
ระหวา่ง ไบเดน – ทรัมป์ ทีจ่ะจัดขึน้อกีครัง้วนัที ่15 ต.ค. 63 อาจจะตอ้งถกูเลือ่นออกไป หลงัพบวา่ ปธน.ทรัมป์และ
ภรรยาตดิเชือ้ไวรัส COVID-19 จงึตอ้งเขา้รับการรักษาและกักตัวทันท ีขณะทีย่ังตอ้งตดิตามอาการของ ไบเดน 
เนื่องจากการโตว้าทวีันแรกไม่ไดส้วมหนา้กากอนามัยและไม่ไดย้นืห่างจากทรัมป์ มากนักและยังตอ้งตดิตามศกึ
โตว้าทรีะหวา่งรอง ปธน.ไมก ์เพนซ ์และผูท้า้ชงิ กมลา แฮรร์สิ ในวนัที ่7 ต.ค. 63 วา่จะถกูเลือ่นหรอืไม ่ 

 ยังเนน้เก็งก าไรระยะสัน้ บนหุน้ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว 
หรือไดป้ระโยชน์จาก COVID-19 หรือมาตรการกระตุน้
เศรษฐกจิชุดใหม่ และระวังแรง Short Sell บนเกณฑ์
ปกตใินหุน้กลุม่พลงังาน ธนาคาร และ Mid, Small Cap 
ทีป่รับตวัขึน้มามากแตพ่ืน้ฐานไมไ่ดแ้ข็งแกรง่ 

 AAV (Short) 
 หมดมาตรการลดภาษีสรรพสามิต

น ้ ามัน และความเสี่ยงจากการขาด
สภาพคล่อง จากความล่าช า้ของ
มาตรการ Soft Loan 

 SYNEX  
 คาดหวังมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิชุด

ใหม่ ที่เนน้ดา้นการบริโภคกลุ่มรายได ้
ปานกลาง-สงู จากทีป่ระชมุ ศบศ.  
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET Sideways Down 
1215-1265 
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 เปิดสถานะ Short S50Z20 ในชว่งราคา 770 – 790 จดุ, 
ตัง้เป้าหมายท าก าไรที ่755 จดุ, Stop Loss เมือ่ราคา
ปรับตวัขึน้เหนอื 800 จดุ 
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5 – 9 ตุลาคม 2563 WEEKLY TECHNICAL 

SET INDEX CHART 
“แกวง่ตัวลง” 

 
ดชันยีังคงอยูใ่ตก้ลุม่เสน้ EMA ที่
เป็นขาลงและแกวง่ตวัลงมาตาม 
กรอบ Sideways down โดยลา่สดุ
ดชันยีังไมม่สีญัญาณกลบัตวัจงึคาด
วา่ดัชนจีะปรับตัวลงมาตามกรอบ 

Sideways down  

STOCK  SNIPER 

00 1220 / 1200 แนวรับ 

แนวตา้น 1260 / 1278 

00 แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาขึน้มาทดสอบเสน้ EMA 75 หลังจากผ่านเสน้ 
Downtrend ขึน้มา ในขณะที ่MACD เดนิหนา้ในแดนขา
ขึน้ โดยลา่สดุราคาพักตัวเหนือเสน้ EMA 10 และ 
Modi.Sto สง่สญัญาณซือ้ จงึเป็นโอกาสในการซือ้สะสม 

แนวตา้น 

ราคาผา่นเสน้ EMA 200 ขึน้มาในขณะที ่MACD สง่
สญัญาณซือ้ในแดนขาขึน้โดยกลุม่เสน้ EMA ก็ปรับตวัขึน้มา
เป็นแนวรับคอยประคองไว ้จงึเป็นโอกาสในการซือ้เก็งก าไร
ได ้

TRADING 13.60 / 13.10 แนวรับ 

แนวตา้น 14.60 / 15.10 

13.60 / 13.10 

15.10 / 16.10 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOZ20 

Sideways up: ราคาทองค าคงแนวโนม้ผันผวนองิทางขึน้ตอ่ โดยมแีรงหนุนหลักจากประเด็นความคบืหนา้ใน
เรือ่งมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิเพือ่เยยีวยาผลกระทบจาก COVID-19 ของสหรัฐ โดยลา่สดุทางสภาผูแ้ทนฯสหรัฐ
ไดม้มีตอินุมัตวิงเงนิชว่ยเหลอื 2.2 ลา้นลา้นดอลลารส์หรัฐ โดยตอ้งเฝ้าจับตาการพจิารณาในวุฒสิภาสหรัฐเป็น
ล าดบัถัดไป อกีทัง้ทางดา้น SPDR Gold Trust เริม่กลบัมาซือ้สะสมทองค าอกีครัง้ราว 9.35 ตนั ในสปัดาหท์ีผ่า่น
มาเป็นอกีปัจจัยหนุนหลกั  อยา่งไรก็ดมีองวา่การปรับตวัขึน้ของราคาทองค าจะถกูจ ากดัจากแนวโนม้ตวัเลขภาคการ
จา้งงานของสหรัฐทีฟ้ื่นตัวขึน้ สะทอ้นจากตัวเลขผูย้ื่นขอรับสวัสดกิารว่างงานทีล่ดนอ้ยลงต่อเนื่อง โดยรวมจงึ
ประเมนิวา่ราคาทองค าจะเผชญิแรงขายออกมาเป็นระยะ แตส่ามารถคงทศิทางขึน้ได ้

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“Momentum ทางบวกกลบัมาอกีคร ัง้ มองขึน้เหนอื $1900 ได”้ 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,276.19 tons (+9.35) 93.71 (-0.98%) 3,380.08 (+2.50%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   1,925 / 1,950 

แนวรบั   1,885 / 1,860 

*ราคาปิด ณ วันที ่1/10/2563 

 รอเปิดสถานะ Long GOZ20 ในชว่ง
ราคา $1,890 - $1,910 

 Take Profit ที ่$1,950 
 Stop Loss เมือ่ราคาปรับตวัลงต า่กวา่ 

$1,875 
 




