
ตดิตามการชุมนมุสปัดาหห์นา้ ตลาดอาจผนัผวนในกรอบ 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: เคลือ่นไหวออกขา้งในกรอบ 
 ชุมนุมใหญ่ขบัไลร่ฐับาล: กลุ่มประชาชนปลดแอก และแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ ในนามของกลุ่มคณะราษฎร 

ประกาศนัดชมุนุมใหญบ่รเิวณอนุสาวรยีป์ระชาธปิไตยและถนนราชด าเนนิ วันที ่14 ต.ค. 63 ขยับขอ้เรยีกรอ้ง
หลักเป็น 1) เรยีกรอ้งใหน้ายกรัฐมนตรลีาออก และ 2) เปิดประชมุสภาสมัยวสิามัญและรับร่างรัฐธรรมนูญทันท ี
ทางฝ่ายยังคาดวา่จะไมม่คีวามรุนแรงโดยจ านวนผูช้มุนุมอาจไมม่ากเทา่ 19 ก.ย. เนือ่งจากเป็นวันท างานปกต ิ
ส่วนการชุมนุมยืดเยื้อนั้นอาจเป็นปัจจัยลบอ่อนๆ และหากไม่มีการเคลื่อนขบวนไปย่านเศรษฐกจิไม่น่ามี
ผลกระทบมาก ประเด็นทีเ่รากงัวลคอื อาจมผีูย้ืน่เรือ่งถงึศาลรัฐธรรมนูญใหต้คีวามการแกไ้ขรัฐธรรมนูญวา่ขดัแยง้
กบับทบญัญัตแิหง่รัฐธรรมนูญ หรอือาจตอ้งท าประชามตกิอ่นแกไ้ข ซึง่จะเพิม่ความไมพ่อใจใหก้บัทางฝ่ังผูช้มุนุม  
 

 ตลาดคาดไบเดนชนะเลอืกต ัง้: คะแนนนยิมของ “นายโจ ไบเดน” ยังคงน า “ปธน.ทรัมป์” อยา่งตอ่เนือ่ง หลัง
การดเีบตของผูส้มัครชงิต าแหน่งรองประธานาธบิดรีะหว่าง “คามารา แฮรสิ” และ “ไมค ์เพนซ”์ ผลส ารวจเผย
คะแนนนยิมของแฮรสิและพรรคเดโมแครตเพิม่สงูขึน้ ท าใหต้ลาดเริม่ตอบรับออ่นๆ วา่ไบเดนชนะการเลอืกตัง้ ซึง่
คาดวา่นโยบายตา่งๆ มแีนวโนม้ท าให ้Fund Flow ไหลกลับมาตลาดฝ่ังเอเชยีมากขึน้ และอาจฟ้ืนความสมัพันธ์
กบัจนีไดด้ขี ึน้ หากไมใ่ชน้โยบายทีแ่ข็งกรา้วแบบ ปธน.ทรัมป์ แตย่ังคงแขง่ขนักนัในฐานะมหาอ านาจโลกตอ่ไป 
เพราะทางสหรัฐยังด าเนนินโยบายภายใตก้ลุม่ควอด (สหรัฐ องักฤษ อนิเดยี และญีปุ่่ น) ตอ่ตา้นอทิธพิลของจนี  
 

 เศรษฐกจิโลกไมแ่ยอ่ยา่งทีค่ดิ: IMF เตรยีมปรับขึน้คาดการณ์ GDP โลก มองเป็น Sentiment หนุนออ่นๆ ตอ่
ภาพรวมการลงทนุ 
 

 ทางฝ่ายคาด SETI เคลือ่นไหวออกขา้งในกรอบ 1240-
1290 จุด คาดนักลงทนุลดสดัสว่นการลงทนุเพือ่ตดิตาม
สถานการณ์ทางการเมอืง และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ
ของสหรัฐ เนน้ลงทุนกลุม่ Selective Play และตดิตาม
การประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ของกลุม่ธนาคาร 

 TISCO 
 คาดผลประกอบการไตรมาส 3 ออกมาด ี
 ลุน้ผล Stress Test จาก ธปท. เดอืนนี ้

หากผา่นจะสามารถกลบัมาจา่ยปันผลได ้
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STRATEGIST PICKS SET Strategy 

SET50 Futures Strategy 

SET Sideways  
1240-1290 
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 Trading S50Z20 ท าก าไรระยะสัน้ในกรอบ 780 – 815 
จดุ ตดัขาดทนุเมือ่ราคาเคลือ่นไหวหลดุกรอบดงักลา่ว   

 PRM 
 ไดป้ระโยชน์จากคา่บรกิาร FSU ทีป่รับตัว

สงูขึน้ยาวไปจนถงึปี 64 
 การคลาย Lockdown ท าใหธ้รุกจิเรอืขนสง่

น ้ามันและปิโตรเลยีมฯ ในประเทศดขีึน้ 



ทมีนักวเิคราะหเ์ทคนคิ ตอ่ 487 
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SET INDEX CHART 
“แกวง่ตัวทางขึน้” 

 
ดัชนีเปิด Gap ผา่นเสน้ Downtrend 
ขึน้มาพรอ้มกับ MACD เดนิหนา้
เหนือเสน้ Signal ในขณะที่เสน้ 
EMA 10 ปรับตัวขึน้มาเป็นแนวรับ
คอยประคองไว ้จงึคาดวา่ดัชนีจะขึน้
ไปไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

STOCK  SNIPER 

00 1260 / 1245 แนวรับ 

แนวตา้น 1290 / 1310 

00 แนวรับ 

แนวต้าน 
RUN TREND 

ราคาผ่านเสน้ Downtrend ขึน้มาพรอ้มกบัแรงสนับสนุน
ของ Modi.Sto และ MACD ในการสง่สญัญาณซือ้จงึเป็น
จังหวะในการซือ้สะสมเพือ่รอการขึน้ตามแนวโนม้ได ้

แนวตา้น 

ราคาขึน้มาทดสอบแนวตา้นแถว 10.40 บาท ก่อนที่จะ
แกวง่ตัวออกขา้งเหนือกลุม่เสน้ EMA ทีเ่รยีงตัวกันเป็นขา
ขึน้ จึงเป็นจังหวะในการซื้อเก็งก าไรจากการพักตัวของ
ราคาเพือ่รอการทะลขุึน้ไปได ้

TRADING 9.90 / 9.55 แนวรับ 

แนวตา้น 11.00 / 12.00 

9.90 / 9.55 

12.00 / 13.10 



Outlook 

TFEX Strategy 
Series: GOZ20 

Sideways Up: ราคาทองค ามแีนวโนม้ผันผวนองิทางบวก ตอบรับตอ่ความคาดหวงัเชงิบวกในการเจรจามาตรการ
กระตุน้เศรษฐกจิฉบับใหม่ของสหรัฐฯ แมว้า่ล่าสดุทัง้สองฝ่ายจะยังไม่สามารถตกลงกันได ้โดยทางดา้นท าเนียบ
ขาวตอ้งการใหส้ภาคองเกรสอนุมัตเิป็นรายมาตรการ แต่ทางดา้นของเดโมแครตไม่เห็นดว้ยกับแนวทางดังกล่าว 
โดยทางประธานสภาผูแ้ทนฯออกมายนืยันวา่จะไม่ใหก้ารสนับสนุน หากทางรัฐบาลไม่มกีารออกมาตรการชดุใหญ่
วงเงนิ 2.2 ลา้นลา้นดอลลารส์หรัฐ อยา่งไรก็ดทีัง้สองฝ่ายมคีวามตัง้ใจทีจ่ะบรรลขุอ้ตกลงกอ่นถงึวันเลอืกตัง้ปธน.
สหรัฐ (3 พ.ย. 63) จงึสง่ผลบวกตอ่ Sentiment การลงทนุในทองค า อยา่งไรก็ดกีารทีก่องทนุ SPDR Gold Trust 
ชะลอซือ้สะสมทองค า จะท าให ้Upside ของราคาทองค าในชว่งนีค้อ่นขา้งจ ากดั  

GOLD SPOT CHART 

Gold Indicators 

“ผนัผวนองิทางขึน้ รบัความคาดหวงัมาตรการกระตุน้ฯฉบบัใหม”่ 

SPDR Gold Holdings Dollar Index S&P500 Index 

1,271.52 tons (-4.08) 93.63 (-0.23%) 3,446.83 (+2.94%) 

Weekly Performance 
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แนวตา้น   1,925 / 1,950 

แนวรบั   1,885 / 1,860 

*ราคาปิด ณ วันที ่8/10/2563 

 รอเปิดสถานะ Long GOZ20 
ในชว่งราคา $1,900 - $1,910 

 Take Profit ที ่$1,950 
 Stop Loss เมือ่ราคาปรับตวัลง

ต า่กวา่ $1,880 
 




