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SET INDEX ปดเชา 1,571.29 จดุ เพ่ิมขึ้น 5.01 จุดหรือ +0.32% 
แนวรับ     1565-1563* , 1560-1555** จุด                       
แนวตาน   1572-1576* , 1580-1583** จุด 
 
 

การฟนของ SET เปนไปตาม Sentiment แต Upside ยังจํากัดจากแรงขายกลุม
แบงกและพลังงาน รวมถึงกระแสเงินที่มทีิศทางไหลออก โดยบรรยากาศการลงทุนที่
สดใสทําให SET ยังมีโอกาสข้ึนตอในชวงบาย แตภาพการแกวงตัวที ่ Underperform 
ภูมิภาค ไดสะทอนใหเหน็วาตลาดยังมีความกังวลกับปจจัยในประเทศ ขณะที ่การไหลออก
ของกระแสเงิน เราคาดวายังเกิดข้ึนตอเน่ือง จากภาพเงินบาทที่ชะลอการแข็งคา และ
รูปแบบการฟนตัวของ DJIA และ S&P500 ที่ดูนาเช่ือถือวา SET ทั้งน้ี ถาหากการฟนตัวยงั
ไมเกิน 1576 จุด ตองระวังการพลิกกลับมาออนตัวลงหา 1560-1565 จุด 

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (คร่ึงเชา) 

 แนวโนม แนวรับ แนวตาน 

AOT ข้ึน 41.50-40.75 42.50-43.50 

BBL ลง 176-175 181-182.50 

KTB ลง 19.30-19.00 19.70-19.90 

CPALL ข้ึน 61-60.25 61.75-62.25 

ADVANC ข้ึน 174.50-173 177-179 

IRPC ข้ึน 5.20-5.10 5.45-5.50 

GLANDRT - 10.90-10.80 11.10-11.20 

KBANK ลง 188.50-187.50 190-191 

SCB ลง 159-158 161-161.50 

TKN ลง 24.20-23.80 25.00-25.50  
 
 
 
 

หุนที่นาสนใจชวงบายตอเนื่องถึงพรุงนี้ : BANPU ทํากําไรที่ 21.50-22.00 บาท 
ตัดขาดทุน 20.20 บาท ราคาพักตัวลงหาแนวรับสําคัญแถว 20.50 บาท แลวแรงขายเริม่
ชะลอตัว ซ่ึงถาจังหวะการถอยยังไมหลุด Trigger Point ที่ 20.20 บาท คาดวาจะไดเห็น
การฟนกลับหากรอบบนแถว 21.50-22.00 บาท    
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SET50 Index Futures : Short S50M17 ทํากาํไร 985-987 จุด ตัด
ขาดทุน 998 จุด สาเหตุที่ยังใหถือสถานะ Short ทามกลางการฟนตัวของ 
SET50 เน่ืองจากยังประเมินวา Bank Index มีโอกาสพักตัวลงตอ โดยถาหาก
พิจารณาจากอัตราสวนราคา BANK : SET จะเห็นไดชัดวาการฟนกลับยังลาชา 
แหละเหมือนแบงกจะกลายเปนกลุมทีฉุ่ด SET มากกวาหนุน ซ่ึงเปนไปไดวา
จะถูกปรับใหเขาสูจุดสมดุล หลังจากปรับตัวเพ่ิมข้ึนต้ังแตตนปมากเกินไป 
ขณะที่ การเคล่ือนไหวของ Basis และ Spread คู S50M17U17 ที่แคบลง ก็
สะทอนจิตวิทยาการลงทุนที่ไมดีดวย            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Short KTBM17 ทํากาํไรที ่ 18.20-18.30 
บาท ตัดขาดทุน 19.20 บาท ราคา KTBM17 เริ่มฟนตัวข้ึน แต Upside ยงั
จํากัดและปริมาณการซ้ือขายฝงซ้ือยังเบาบาง ทําใหความเสี่ยงที่จะพลิก
กลับมาออนตัวลงอีกระลอกยังไมถูกหกัลางออกไป             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFJ17 ทํากําไรที่ $1,260/Oz ตัดขาดทุน 
$1,300/Oz ราคาทองคําโลกยังแกวงน่ิงในกรอบ Parallel Downtrend 
Channel ขณะที่ Dollar Index และสินทรัพยเสี่ยงยังอยูในชวงฟนตัวกลับ ทํา
ใหยังคาดวาราคาทองคําจะพักตัวลงตอ โดยมีปจจัยที่นาจับตา คือ PMI ภาค
การผลิตและยอดขายบานมือสองของสหรัฐฯ                
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อัตราสวนราคาระหวาง BANK : SET 
ออนตัวลงเร็ว สะทอน Bank 
Underperform SET 


