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SET INDEX ปดเชา 1570.05 จุด +0.64 จุดหรือ +0.04% 
แนวรับ     1566-1563* , 1560** จุด                       
แนวตาน   1573-1575* , 1580** จุด 

 

SET ยังยนืแข็งสวนภูมภิาคและกลุมพลังงานทีถ่กูกดดันจากการทรุดตัวของราคา
น้ํามันดิบ สําหรับแนวโนมชวงบายคาดวาจะแกวงออกดานขางตอเน่ือง เพราะเงื่อนไขดาน
การลงทุนไมเปล่ียนจากชวงเชา โดยมีแรงหนุนจากเงินบาททีแ่ข็งคา 0.2% แตถูกกดดัน
จากราคานํ้ามันดิบที่ออนตัวลง 0.5% ขณะเดียวกัน ปริมาณการซ้ือขายทีเ่บาบางทําให 
SET50 ยังไมสามารถกําหนดทิศทางที่ชัดเจนใหกับตัวเองได โดยในภาพทางเทคนิคราย
ช่ัวโมงยังถูกกดดันจากสญัญาณขัดแยงเชิงลบกับ MACD อยูเล็กนอย จึงยังมีความเสี่ยงที่
จะพักตัวราว 5-10 จุด เพราะฉะน้ัน ยังแนะนําใหถือตอแลวคอยๆรินขายที่แนวตาน   

 

 

หุนทีน่าสนใจชวงบาย : แนะนําซื้อ PLANB ทํากาํไร 6.20-6.40 บาท ตัดขาดทนุ 
5.85 บาท ราคา PLANB ยังเคล่ือนไหว Laggard กลุม โดยต้ังแตตนปข้ึนเพียง 3%YTD 
ขณะที่ Media Index ข้ึน 11%YTD ซ่ึงไมสอดคลองกับผลประกอบการทัง้ปนี้ที่คาดวาจะ
โตแรง 42%Y-Y จากการเติบโตของตลาดสื่อนอกบาน และการบริหารสทิธิประโยชนให
สมาคมฟุตบอล สวน 2Q17 ยังโตตอเน่ืองเพราะเปน High Season ขณะที่ ในทางเทคนิค
เริ่มเห็นราคาฟนเปนวันแรกในรอบ 4 วันทําการ พรอมปริมาณการซ้ือขายที่หนาแนนข้ึน ทํา
ใหมีลุนปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอหากรอบแนวตานแถว 6.20-6.40 บาท   
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SET50 Index Futures : ถือ Short S50M17 ทาํกาํไรที่ 985-987 
จุด ตัดขาดทนุ 995 จุด แมยังมีปจจัยบวกจากการไหลเขาของกระแสเงนิ 
ซ่ึงสังเกตไดจากเงินบาททีแ่ข็งคาข้ึนตอเน่ือง แตเพราะเงินที่ไหลเขาสวนใหญ
ไปกระจุกในตราสารหน้ีระยะสัน้ไมใชหุนในกลุม SET50 ในทางตรงขาม แรง
กดดันของราคานํ้ามันดิบที่ออนตัวลงดูจะเริ่มมีน้ําหนักมากข้ึน จึงคาดวา 
Upside การดีดตัวของ SET50 จะอยูในกรอบจํากัด ยังแนะนําถือ Short ตอไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Short PTTEPM17 ทํากําไรที่ 91.0-91.5 
บาท ตัดขาดทุน 93.5 บาท ราคา PTTEPM17 ยังมีแนวโนมออนตัวลงตอ
ตามกรอบ Parallel Downtrend Channel โดยยังมีความเปนไปไดที่จะถูกใช
เปนเครื่องมือในการ Short Hedge มากข้ึน คาดกรอบบายที่ 91.5-93.5 บาท  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFM17 ทํากําไรที่ $1,235-1,240/Oz ตัด
ขาดทุน $1,270/Oz ราคาทองคําโลกดีดตัวข้ึนตอเน่ือง จากกระแสเงินที่
ไหลเขามาพักดวยเงื่อนไขสินทรัพยเสี่ยงที่พักตัวลง แตเพราะ Dollar Index 
ยังเคล่ือนไหวในระดับตํ่าและมีโอกาสฟนกลับระยะสั้น อีกทั้ง ตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐฯยังมีแนวโนมออกมาดี ทําให Upside การดีดตัวยังจํากัด                 
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