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SET INDEX ปดเชา 1,579.99 จุด ลดลง -3.54 จุดหรือ -0.22% 
แนวรับ     1578-1575* , 1572-1568** จุด                       
แนวตาน   1585-1586** , 1588-1590*** จุด 
 
 

SET ปรับตัวเพิ่มขึน้แลวอัตราเรงการปรับขึน้ยังคงชะลอตัว ทาํให Upside จํากดั

แถว 1585-1590 จุด แต Downside ถือวายังไมเปดกวาง (ยงัไมหลุด 1575 จุด) 

และดวยเงื่อนไขดานปริมาณการซ้ือขายที่เบาบาง ทําใหคาดวา SET จะแกวงออกดานขาง

ในชวงบาย โดยอาจไดเห็นจังหวะดีดกลับตามการฟนตัวใน Energy Index (มีโอกาสข้ึน

หา 21000 จุด) และ ICT Index (มีโอกาสข้ึนหา 162 จุด) ที่เขามารับการพักตัวของ 

Bank Index ไดพอดี เพราะฉะน้ัน ยงัซ้ือเก็งกําไรในจังหวะ SET พักตัวลงได  

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (คร่ึงเชา) 

  แนวรับ แนวตาน 

WHAUP 26.25 26.75 

TPIPP 6.50 6.60-6.80 , 7 

PTT 389-386 396 , 400-402 

AOT 38.50-38 40-40.50 , 42 

BANPU 20.20-20 , 19.50 20.80-21 

SCC 542-540 , 532-530 550 , 554-556 

ADVANC 171-170 , 168 176 , 180-181 

GL 21.50-21.30 23 , 23.50 

KTB 20.40 , 20.10 21.20-21.50 , 22 

PTTEP 95-94 
 

98-99 , 102 
 
 
 

หุนที่นาสนใจในชวงบาย : INTUCH มีแนวโนมปรับขึ้นปด Gap ที่เปดไวแถว 
55.00 บาท โดยที่จังหวะการพัก (ถาหากเกิดขึ้น) ตองไมตํ่ากวา 53.75 บาท 
ขอสังเกตเชิงบวก คือ ฐานราคาในภาพรายช่ัวโมงเร่ิมยกตัวขึ้น พรอมปริมาณการ
ซื้อขายที่หนาแนนเมื่อเทียบกับคาเฉล่ีย 10 ช่ัวโมง  
Analyst : Natapon Khamthakrue Register : 026637  
Tel. : 0-2646-9820 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SET50 Index Futures : Long S50M17 ทํากําไร 1,002 จุด ตัด
ขาดทุน 992 จุด แมบรรยากาศการลงทุนรวมจะไมสดใส แต SET50 และ 
S50M17 ยังยกฐานราคาข้ึนไดดี โดยเฉพาะหุนกลุมพลังงานที่ดีดข้ึนตอเน่ือง
ตามราคานํ้ามันดิบ ขณะที ่ คา Basis กวางข้ึนเร็วในจังหวะที ่ SET50 ออนตัว
ลงหา 995 จุด (เหลือ -4.2 จุดจาก -6.9 จุด) สะทอนจิตวิทยาการลงทุนที่เปน
บวก จึงคาดวาจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอในชวงบาย ซ่ึงถากระชากยืนเหนือ 998 จุด
ได จะดีดข้ึนตอเร็วหา 1002 จุด คาดกรอบบายที่ 994-1002 จุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Long IRPCM17 ทํากาํไรที่ 5.40-5.45 บาท 
ตัดขาดทนุ 5.18 บาท ราคา IRPC ยังแกวงออกดานขางในกรอบแคบ แต
เน่ืองจากเราเริ่มเห็นการยกฐานราคาข้ึน พรอมการเรียงตัวของเสนคาเฉล่ีย 
และดัชนีบงช้ีที่สงสัญญาณเชิงบวก จึงคาดวาจะไดเห็นการกระชากตัวขึ้นเรว็
ในไมชา โดยมีจุดถอยหากรูปแบบไมเปนอยางที่เราคาดแถว 5.18 บาท หาก
หลุดลงมาตองตัดขาดทุนทันที  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFJ17 ทํากําไรที่ $1,230-1,235/Oz 
ตัดขาดทุน $1,270/Oz ราคาทองคําชะลอการปรับตัวลงเล็กนอย 
หลังจากที่ออนทดสอบ $1,250/Oz แลวไมหลุด ซ่ึงสอดคลองกับ Dollar 
index ที่พักตัวลง และบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงที่ออกไปในโทน
ลบ (เงินไหลเขาพักในทองคํา) ขณะที่ คืนน้ียังตองติดตามถอยแถลงของ
ประธานเฟด (ประมาณตี 3 บานเรา) จึงคาดวาราคาจะแกวงน่ิงเชิงลบไปถึง 
Night Session  
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