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SET INDEX ปดเชา 1562.98 จุด +5.25 จุดหรือ +0.34% 
แนวรับ     1560-1558* , 1555** จุด                       
แนวตาน   1563-1565* , 1569** จุด 

 

SET ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นไดดี แตม ีสัญญาณลบที่อาจจํากัด Upside อยูเล็กนอย  โดย
ไดแรงหนุนจากการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของหุนกลุมแบงกและพลังงานที่ยัง Laggard เชน 
BANPU แตคาดวา Upside ในชวงบายจะอยูในกรอบจํากัด เน่ืองจากราคานํ้ามันดิบเริ่มพัก
ตัวลง 0.5% เงินบาทกลับไปออนคาเล็กนอย 0.2% ขณะที่ การประชุม กนง. วันพรุงน้ี
นาจะเปนเงื่อนไขที่ทําใหการไหลเขาของกระแสเงนิกลับไปชะลอตัว และเน่ืองดวย
สภาพแวดลอมที่ไมเอือ้ให SET กระชากข้ึน ทําใหเราคาดวา Upside ชวงบายจะจํากัดไม
เกินกรอบบนที่ 1563-1565 จุดแลวออนตัวลง  

 

 

หุนทีน่าสนใจชวงบาย : แนะนาํซื้อ KTC ทํากําไร 135-137 บาท ตัดขาดทนุ 130 
บาท งบ 2Q17 มีแนวโนมชะลอ Q-Q ตามปจจัยฤดูกาล แตคาดทั้งปโต 15%Y-Y อยูที ่
2.88 พันลานบาท เพราะคาใชจายในการต้ังสํารอง NPL และคาใชจายในการทําตลาด
ลดลง ขณะที่ การขยายตัวของสินเช่ือเพ่ือเพ่ิมรายไดดอกเบ้ียยงัอยูในเกณฑดี สวนในทาง
เทคนิคเริ่มไดแรงหนุนจากสัญญาณ Golden Cross ทําใหราคามีลุนฟนกลับหาแนวเสน
คาเฉล่ียถัดไปแถว 135-137 บาท 
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SET50 Index Futures : เปล่ียน Long เปน Short ใน S50M17 ทาํ
กําไรที ่980-983 จุด ตัดขาดทนุ 993 จุด เรายังมองแนวโนม SET50 เปน
บวก แตเพราะเริ่มมีสญัญาณขัดแยงในคา Basis ที่พลิกกลับมาออนตัวลง
เหลือ -1.73 จาก +0.12 จุดในวันกอน สะทอนจิตวิทยาการลงทุนท่ีไมดีนกั 
ขณะที่ ราคานํ้ามันดิบเริ่มพักตัวลง และเงินบาทกลับไปออนคา ทําใหคาดวา 
Upside ในชวงบายจะอยูในกรอบจํากดั และเปนไปไดที่จะเห็นการพักตัวลงหา
กรอบลางแถว 980-983 จุด จึงแนะนํากลับขางเปน Short ช่ัวคราว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Long BANPUM17 ทํากาํไรที ่ 18.5-18.8 
บาท ตัดขาดทุน 17.90 บาท ราคา BANPUM17 เพ่ิงเริ่มฟนตัวกลับจาก
กรอบลาง และยังมีโมเมนตัมที่ดีตอการปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอในชวงบาย เพราะ
ดัชนีบงช้ีเพ่ิงฟนลับจากเขตขายมากเกนิไป  คาดกรอบการเคล่ือนไหวในชวง
บายที่ 17.95-18.50 บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFM17 ทํากําไรที่ $1,235-1,240/Oz ตัด
ขาดทุน $1,270/Oz เราคาดวา Downside ของ Dollar Index จะอยูใน
กรอบจํากัด เน่ืองจากสัปดาหนี้ประธานเฟดหลายสาขาจะออกมาใหความเห็น
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ จึงทําให Upside ของทองคํามีโอกาสถูกจํากัดเชนกัน   
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