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3 กูรูแนะกลยุทธ์เทรดตลาด TFEX 

พร้อมสร้างกําไรด้วย Futures และ Options 

 ปี 2021 แม้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกน่าจะมีทิศทางท่ีดีกว่าปีท่ีผ่านมา แต่สถานการณ์ COVID-19 ยังเป็น

ความท้าทายท่ีคงอยู่ และภาวะตลาดน่าจะยังเต็มไปด้วยความผันผวน ดังนัน้ การหากลยุทธส์ร้างกําไรจากสินค้าในตลาด 

TFEX จึงเป็นโอกาสท่ีน่าสนใจ วันนีเ้ราได้รวบรวม 3 มุมมองของกูรูในตลาด TFEX เพื่อเป็นไอเดียเทรดให้นักลงทุน

สามารถก้าวผ่านความท้าทายท่ีจะเกิดขึน้มาให้แล้ว                   

 เร่ิมต้นท่ีสินค้า SET50 Futures กับ ธีรศักดิ์ ธนวรากุล รองผู้ อํานวยการฝ่ายวเิคราะห์หลกัทรัพย์ บล.ซีจีเอส ซี

ไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) มองว่า ตลาดหุ้นไทยตอนนีอ้ยู่ในช่วงหัวเลีย้วหัวต่อสําคัญ ในระยะสัน้ดัชนี SET อาจแตะ 1,600 

จุดได้ แต่มีความเสี่ยงท่ีจะพักตัว ในช่วงการเปลี่ยนผ่านอํานาจของประธานาธิบดีสหรัฐ จากโดนัล ทรัมป์ มาเป็น โจ ไบ

เดน ท่ีอาจเป็นจุดเปลี่ยนของการตลาดในรอบนี ้โดยดัชนี SET หลังจากนีใ้นระยะกลางถึงระยะยาวยงัอยู่ในแนวโน้มขาขึน้ 

และมีเป้าหมายแถวๆ 1,620 – 1,650 จุด  โดยแนวรับสําคัญคือ 1,480 จุด  

สําหรับกลยุทธ์การเทรด SET50 Futures นัน้ แนะนําให้นักลงทุน เปิดสถานะขายหรือ Short S50H21 ท่ี 970 - 

978 จุด แนวรับ 880 - 890 จุด  หรือถ้าใครอยากซือ้ขายหุ้นเป็นรายตัว แนะนําทํา Block Trade ใน Stock Futures ท่ี

อ้างอิงกับหุ้นอย่าง SUPER โดยสามารถเปิดสถานะซือ้หรือ Long ได้ ท่ีแนวรับ 1.03 - 1.02 บาท รวมถึง STPI Futures 

และ TVO Futures ก็สามารถเปิด Long ได้เช่นกัน  

ส่วนกลยุทธ์ในการเทรด SET50 Options นัน้ เร่ิมจากกลยุทธ์ท่ี 1 หากรับความเสี่ยงได้สงู แนะนําให้ Short Put 

ท่ี 975 จุด และ Short Call ท่ี 925 จุด จะมีกรอบให้แกว่ง 100 จุด แต่ต้องระวังเพราะหากผิดทางอาจขาดทุนไม่จํากัด กล

ยุทธ์ท่ี 2 เป็นเทคนิค เสีย 2 ส่วน ได้ 3 ส่วน คือ Short Put ท่ี 925 จุด และ Long Put ท่ี 950 จุด จุดคุ้มทุนอยู่ท่ี 940 จุด 

และ กลยุทธ์ท่ี 3 คือ Bear Call  โดยการเปิดสถานะ Short Call ท่ี 925 จุด และ Long Call ท่ี 950 จุด  หรือจะทํากลยุทธท่ี์ 

2 และ 3 พร้อมกัน แต่อาจจะใช้เงินทุนมากหน่อย  

ข้ามมาท่ีฝ่ังของทองคํา ปีท่ีแล้วก็ถือว่าเป็น Golden Time และปีนีน่้าจะดีต่อเน่ือง วรุต รุ่งขํา ผู้ อํานวยการฝ่าย

วิเคราะห์ บ. วาย แอล จี  บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส  ให้กลยุทธ์การลงทุนในทองคํา โดยมองว่าทิศทางยังเป็นขาขึน้ทัง้ใน

ระยะกลางและยาว ปัจจัยท่ีสนับสนุน คือ อัตราดอกเบีย้อยู่ในระดับตํ่า ธนาคารกลางสหรัฐหรือ FED ยังส่งสัญญาณตรึง

อัตราดอกเบีย้นโยบายระดับตํ่าต่อไปอีก 2 ปี จนกว่าการจ้างงานจะฟืน้ตัวเต็มท่ี รวมถึงอัตราเงินเฟ้อท่ีไม่เกิน 2 %  และ

การอัดฉีดเงินเข้าระบบเต็มท่ีแบบ Unlimited นอกจากนัน้ สหรัฐยังดําเนินนโยบายให้จีนเป็นศัตรู ส่งผลให้จีนกับรัสเซียเก็บ

ทองคําเป็นทุนสํารองเพิ่มขึน้ไปด้วย ซ่ึงน่าจะส่งผลบวกให้ทองคําเป็นสินทรัพย์ตวัหน่ึงท่ีได้รับความนิยมต่อไป    

  มุมมองด้านเทคนิค ราคาทองคํามีลักษณะยก Low มาตลอด และในปีนีค้าดว่าจะมีแนวรับท่ี 1,764 ดอลลาร์ 

หากคิดเป็นเงินบาทไทยจะอยู่ท่ีประมาณ 25,200 บาท และท่ีระดับ 1,640  ดอลลาร์ หรือ 23,400 บาท สําหรับแนวต้าน

อยู่ท่ี 1,958 ดอลลาร์ หรือ 27,900 บาท และ 2,075 ดอลลาร์ หรือ 29,600 บาท ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ และ

อาจทะลุไปได้ถึง 2,200 ดอลลาร์ หรือ 31,300 บาท เลยทีเดียว   
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สําหรับโลหะเงิน หรือ Silver แม้ปีท่ีผ่านมาจะให้ผลตอบแทนดีกว่าทองคํา แต่กราฟของราคา Silver ย้อนหลัง 10 

ปี มีการอ่อนตัวลงมาก เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและมีการปรับฐานลง โดยในปีนีค้าดว่าจะมีแนวรับ อยู่แถวๆ 

21.50 ดอลลาร์ และ 19.00 ดอลลาร์ แนวต้านอยู่ท่ี 27.90 ดอลลาร์ 30.90 ดอลลาร์ และ 32.90 ดอลลาร์  

 ส่วนค่าเงินบาท ยังมีทิศทางท่ีแข็งค่า โดยระดับตํ่าสดุของค่าเงินบาทในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา คือ 29.75 บาทต่อ

ดอลลาร์ แต่ด้วยสถานการณ์ของประเทศไทยท่ีแข็งแกร่งมาก เช่ือว่าจะยงัส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งคา่ต่อ สําหรับระยะสัน้ 

ถ้าทํา Low ตํ่าลงไปอีก คือ 29.20 บาท แนวถัดไปอยู่ท่ี 28.55 บาท และแนวรับสุดท้ายอยู่ท่ี 27.80 บาท ส่วนแนวต้าน 

คาดว่าจะอยู่ท่ี 31.00 บาท แนวถัดไป 31.90 บาท และแนวต้านสุดท้ายอยู่ท่ี 32.75 บาท   

ปิดท้ายด้วยสินค้าน้องใหม่ในตลาด TFEX “Japanese Rubber Futures” (JRF) กับกูรู ภานุวัฒน์ เพ็ชยมาตร 

ผู้ อํานวยการฝ่ายค้าหลกัทรัพย ์2 บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) ให้มุมมองว่า JRF เป็นสินค้าท่ีอ้างอิงกับราคายางพารา

ล่วงหน้าในตลาด TOCOM ของประเทศญ่ีปุ่ น โดยในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา ราคาปรับเพิ่มขึน้และได้รับผลดีจากสถานการณ์ 

COVID-19 ซ่ึงในปีนีม้องว่า ยางพารายังคงโดดเด่นเช่นเดมิ จากความต้องการผลิตยางรถยนต์ท่ียงัเพิม่ได้อยู่ และ

คาดการณ์วา่ยางพาราจะเป็นขาขึน้ไปอีก 1-2 ปีตามภาวะเศรษฐกิจโลก  เม่ือดูปัจจัยทางเทคนิคยางพาราก็ยิง่น่าสนใจ 

โดยเฉพาะแนวต้านท่ีระดับ 250 เยน ก็น่าจะถึงได้ไม่ยาก  

 >> รับชมย้อนหลังและ Download เอกสารการสัมมนาได้ฟรีท่ี https://setga.page.link/ga4HKuGyWirFdzor8 
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