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SET INDEX ปดเชา 1568.82 จุด ลดลง 0.20 จุดหรือ -0.01% 
แนวรับ     1564-1560* , 1555** จุด                       
แนวตาน   1573-1575* , 1580** จุด 

 

ทิศทางการเคล่ือนไหวของ SET ยังแกวงทรงตัวออกขางในกรอบ 1563-1573 จุด 
ถึงแมวาบรรยากาศการลงทุนจะคอนขางดีทั้งตัวเลขการจางงานของสหรัฐฯทีสู่งกวาคาด 
รวมถึงนายมาครองทีช่นะการเลือกต้ังประธานาธิบดีฝรั่งเศส แตตลาดถูกกดดันจากขาว
เรื่องการถูกเรียกรองคาเสยีหายจาก PTTEP ที่ทํานํ้ามันรั่วในแหลงมอนทารา ซ่ึงทําใหกลุม
พลังงานรวมถึงธนาคารยังกดดันตลาด ทําใหในชวงบายคาดวาดัชนีจะยังคงแกวงตัวออก
ขางอยู จึงแนะนําใหเนนเปนซ้ือเม่ือออนตัวแถวแนวรับ        

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (คร่ึงเชา) 

 แนวโนม แนวรับ แนวตาน 

PTTGC ลง 71.50-71 73.50-74 

KTB ข้ึน 18.80 19.30-19.50 

BBL ข้ึน 180-178 184-186 

IVL ข้ึน 36-35.50 37.50 

PTT ลง 386 392-395 

ADVANC ข้ึน 176-175 180-181 

SCC ข้ึน 520 526 , 530 

PTTEP ลง 93.50-93 95-95.50 

KBANK ข้ึน 190-189 193-194 

BANPU ข้ึน 19-18.80 19.50 , 20  

 
หุนที่นาสนใจชวงบาย : MAJOR ทํากําไรที่ 35.50-36 บาท ตัดขาดทุน 34 บาท 
ราคาเริ่มมีจังหวะดีดตัวข้ึนเหนือแนวเสนตนทุนคาเฉล่ียไดอีกครั้ง ขณะที่ Indicator เริ่ม
ฟอรมตัวสงสัญญาณบวก หากทะลุแนวตานแถว 35 บาทข้ึนไปไดมีโอกาสที่ปรับตัวข้ึนตอ
หา 35.50-36 บาท เราจึงแนะนําเปนหุนเก็งกําไร  
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SET50 Index Futures : ถือ Short S50M17 ทาํกาํไรที่ 993-995 

จุด ตัดขาดทนุ 1006 จุด การเคล่ือนไหวของ S50M17 ปรับตัวพ่ิมข้ึน

เล็กนอย ตามบรรยากาศการลงทุนทีส่ดใส แตเพราะปรมิาณการซ้ือขายไม

หนาแนน และรูปแบบการเคล่ือนไหวในชวงเชาสะทอนใหเหน็ถึงภาวะ 

Underperform ของ SET50 เม่ือเทียบกับภูมิภาคอยูพอควร คา Basis ที่กวาง

ข้ึนทําจุดสูงสุดใหมต้ังแตเริ่มซ้ือขาย Series น้ีเปน +2.77 จุด จึงมองเปน

โอกาสในการเก็งกําไรฝง Short เพ่ิมเติม       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Short PTTGCM17 ทํากําไรที ่ 70.7-71.6 
บาท ตัดขาดทนุ 73.6 บาท ราคา PTTGC เริ่มพักตัวลงเร็วข้ึน จนเกดิ
สัญญาณขายระยะสั้นในภาพรายวัน โดยหลังจากที่ถอยหลุดจุดตํ่าสุดเดิมแถว 
73.0 บาทลงมา คาดวาจะออนตัวลงตอเน่ืองหาฐานรับเดิมแถว 70.7-71.6 
บาท    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFM17 ทํากําไรที่ $1,220/Oz ตัดขาดทุน 
$1,245/Oz ราคาทองคําโลเริ่มชะลอการปรับลง แตเพราะภาพรายวันยังถูก
กดดันจากสัญญาณ Dead Cross ของเสนคาเฉล่ียระยะสั้น ทําให Upside ยัง
จํากัด และมีความเสี่ยงที่จะออนตัวลงหากรอบลางเดิมแถว $1,220/Oz      
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