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SET INDEX ปดเชา 1558.19 จุด +8.55 จุดหรือ +0.55%
แนวรับ
1555-1553* , 1550** จุด
แนวตาน 1560-1563* , 1565** จุด

SET มีแนวโนมฟนกลับไดดี แตคาดวาจะแกวงออกดานขางในชวงบาย SET ปรับตัว
เพิ่มขึ้นไดดีในชวงเชา
จากบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพยเสีย
่ งทีส
่ ดใส
และราคา
น้ํามันดิบที่กระชากขึ้นแรงกวา 15% ในรอบ 3 สัปดาหที่ผานมา ขณะที่ ความกังวลทั้งดาน
ผลประกอบการและการปรับขึ้น
VAT
ของภาครัฐฯซึมซับในดัชนีหมดแลว
ทําให
Downside จํากัด ซึ่งสะทอนมายังรูปแบบการเคลื่อนไหวที่สามารถยกฐานราคาขึ้นได
ตอเนื่อง อยางไรก็ตาม เนื่องจากอัตราเรงการปรับขึ้นในชวงบายเริ่มชะลอตัว และปริมาณ
การซื้อขายเปนไปอยางเบาบาง จึงคาดวา Upside จะอยูในกรอบจํากัดแถว 1560 จุดกอน
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SET50 Index Futures : ปด Long S50M17 หลังจากราคาปรับขึน
้
เขากรอบทํากําไรที่ 988-991 ราคา S50M17 ปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม
บรรยากาศการลงทุนทีส
่ ดใส และราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แตเพราะ
จังหวะการดีดตัวเขาใกลแนวตาน 988-990 จุดแลวอัตราเรงการปรับขึน
้ เริม
่
ชะลอ ขณะที่ ราคาน้ํามันดิบเริ่มนิง่ และเงินบาทแกวงออนคาเล็กนอย ทําให
คาดวา Upside จะจํากัดที่บริเวณนี้ชั่วคราว โดยคาดรูปแบบการเคลื่อนไหว
ในชวงบายจะเปนลัษณะแกวงออกดานขางภายใตกรอบ 985-990 จุด
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หุนทีน
่ าสนใจชวงบาย : แนะนําซื้อ BJC ทํากําไร 46-47 บาท ตัดขาดทุน 42 บาท
ราคา BJC เริ่มชะลอการปรับลงและทําทาเหมือนจะฟนกลับระยะสั้นตามรูปแบบในอดีต
โดยในเชิงปจจัยพื้นฐานแมนก
ั วิเคราะหจะปรับราคาเปาหมายลงเหลือ 55 บาท จาก 58
บาท จากการปดซอมโรงผลิตแกว แตเพราะ BIGC ยังขยายตัวดีและฐานปกอ
 นต่ํามาก ทํา
ใหกําไรสุทธิยังโตสูงถึง 49%Y-Y ซึ่งถือเปนจุดเดนสําหรับ Theme การลงทุนในปนข
ี้ อง
BJC นอกจากนี้ เปนไปไดสูงที่ BJC จะถูกนําเขาคํานวณ SET50 สําหรับรอบ 2H17
Analyst : Natapon Khamthakrue
Register : 026637 Tel. : 0-2646-9820

Single Stock Futures : Long BANPUM17 ทํากําไรที่ 18.5-18.8
บาท ตัดขาดทุน 17.50 บาท ราคา BANPUM17 แกวงออกดานขางในกรอบ
แคบ แตยงั มองวามีโอกาสฟนกลับระยะสั้น จากสัญญาณขัดแยงเชิงบวกที่เกิด
กับภาพรายชั่วโมง
และราคาถานหินที่ชะลอการปรับลงจากราคาน้ํามันดิบที่
กระชากขึ้นแรง คาดกรอบการเคลื่อนไหวในชวงบายที่ 17.60-18.50 บาท

Gold Futures : Short GFM17 ทํากําไรที่ $1,235-1,240/Oz ตัด
ขาดทุน $1,260/Oz ราคาทองคําโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย แตถูกหักลาง
จากเงินบาทที่แข็งคาขึ้น ระยะสั้นยังคาดวา Upside ของราคาทองคําจะเปนไป
อยางจํากัด จากบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงที่กลับมาสดใส
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