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SET INDEX ปดเชา 1,566.18 จดุ ลดลง 0.14 จุดหรือ -0.01% 
แนวรับ     1564* , 1560-1555** จุด                       
แนวตาน   1570-1573* , 1575** จุด 

 

SET แกวงออกดานขางในกรอบแคบ และดวยความทีก่ลุมนําตลาดเปนลักษณะ
เวียนกลุมเลน ไมไดกระชากขึ้นพรอมกันทกุกลุมและทั้งกลุม จึงทาํให Upside ยัง
จํากัด  โดย SET มีจังหวะปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามบรรยากาศการลงทุนทีส่ดใส และแรงซ้ือใน
หุนกลุมแบงกรวมถึงไอซีที แตกลุมพลังงานยังถูกขายตามราคานํ้ามันดิบที่ออนตัวลง 
ขณะที่ เงินบาทเคล่ือนไหวทรงตัวเชิงออนคาเล็กนอย ทําใหคาดวา SET จะแกวงน่ิงดวย
ปริมาณการซ้ือขายที่เบาบางหรือพักตัวลงเล็กนอยในชวงบายน้ี      

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (คร่ึงเชา) 

 แนวโนม แนวรับ แนวตาน 

GGC - - - 

KBANK ข้ึน 188-187 190-191 

SCC ลง 528-525 538-540 

CPALL ข้ึน 60.75-60.50 62.25-63 

AOT ลง 39.75-39.25 41.00-41.50 

PTT ลง 388-386 392-393 

INTUCH ข้ึน 54-53.50 55-55.25 

BBL ลง 178-176.50 181-183 

PTTGC ลง 73.50-73 75-75.50 

GL ข้ึน 22.50-22.20 23.50-23.70  
 

หุนที่นาสนใจชวงบายตอเนื่องถึงพรุงนี้ : BLAND ทํากําไรที่ 1.95-2.00 บาท ตัด
ขาดทุน 1.88 บาท ราคา BLAND มีแนวโนมฟนตัวกลับระยะสั้น ตามกรอบ Parallel 
Uptrend Channel ซ่ึงไดแรงหนุนจากเสนคาเฉล่ียและดัชนีบงช้ีที่สงสัญญาณเชิงบวก 
โดยมีกรอบแนวตานรอทดสอบที่ 1.95-2.00 บาท      
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SET50 Index Futures : ถือ Short S50M17 ทาํกาํไรที่ 985-987 

จุด ตัดขาดทนุ 998 จุด จังหวะการฟนกลับยังพอมี แตปริมาณการซ้ือขายที่

เบาบาง ทําให Upside ไมเปดกวาง ขณะที่ ฐานราคาที่ออนตัวลงทําใหยังมี

ความเสี่ยงที่จะพักตัวลงตอเน่ือง โดยมีกรอบลางรอทดสอบแถว 990 จุด และ 

987 จุด โดยภาพการเคล่ือนไหวจะกลับมาเปนบวกก็ตอเม่ือสามารถกระชาก

ยืนเหนือ 998 จุดได    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Short ITDM17 ทํากาํไรที่ 4.20-4.25 บาท 
ตัดขาดทนุ 4.50 บาท ราคา ITDM17 ออนตัวลงแลวฟนกลับเร็ว ซ่ึงทําให
ภาพระยะสั้นดูเปนบวกอยูเล็กนอย แตเพราะกรอบการฟนเริ่มจํากัด และเปนไป
ไดที่จะถูกใชเปนเครื่องมือ Short Hedge หุน ITD มากข้ึน จึงแนะนําใหถือ 
Short ตอไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFJ17 ทํากําไรที่ $1,240/Oz ตัดขาดทุน 
$1,260/Oz ราคาทองคําโลกมีแนวโนมออนตัวลงตอเน่ือง ตามแรงกดดัน
ของ Dollar Index ที่ปรับตัวเพ่ิมข้ึน และความตึงเครียดในความขัดแยง
ระหวางภูมิภาคที่คล่ีคลายลง รวมถึง แรงซ้ือที่ชะลอเพ่ือรอดูผล FOMC พรุงน้ี  
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