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SET INDEX ปดเชา 1567.58 จุด -1.69 จุดหรือ -0.11%
แนวรับ
1563-1560* , 1558** จุด
แนวตาน 1570-1573* , 1575** จุด

SET เคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดย Upside ยังจํากัดจากปริมาณการซื้อขายที่เบา
บาง และการไหลของกระแสเงินทีไ
่ มมีทิศทางชัดเจน เราคาดวา SET จะแกวงออก
ขางตอเนื่อง เพราะขาดปจจัยหนุนใหมและบรรยากาศการลงทุนในตลาดการเงินทั่วโลกยัง
คอนขางแคบ เนื่องจากตลาดจีนและไตหวันปดทําการ เชนเดียวกับตลาดสหรัฐฯ ที่จะปด
ทําการคืนนี้เนื่องในวัน Memorial Day ขณะที่ ภาพทางเทคนิครายชั่วโมงยังถูกกดดันจาก
สัญญาณขัดแยงเชิงลบกับ MACD จึงคาดวา SET จะแกวงออกขางในกรอบแคบที่ 15631573 จุดในชวงบาย แตยงั สามารถเลือกซื้อหุนที่งบ 2Q17 จะออกมาเดนได
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SET50 Index Futures : ถือ Short S50M17 ทํากําไรที่ 985-987
จุด ตัดขาดทุน 996 จุด ทิศทางของ SET50 ยังฟนตัวกลับไดดี แตเพราะ
ฟนแลว Basis พลิกกลับมาออนตัวลง สะทอนใหเห็นถึงจิตวิทยาการลงทุนใน
หุนใหญที่เปนลบอยูเล็กนอย ขณะที่ แรงเก็งกําไรยังกระจุกตัวในหุน
 ขนาด
เล็ก-กลางดวยปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง ทําให Upside ของ SET50 ยัง
จํากัดที่กรอบ Sideway เดิมแถว 995-996 จุด
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หุนทีน
่ าสนใจชวงบาย : แนะนําซือ
้ PDG ทํากําไร 4.80-4.90 บาท ตัดขาดทุน
4.20 บาท ราคา PET ออนตัวลงจากจุดสูงสุดใน ก.พ. 17 ราว 7% และลูกคากลุมขวดน้ํา
ผลไม (25% ของรายไดรวม) กลับมาสั่งผลิตเพิ่มขึ้น ทําใหคาดวากําไรสุทธิ 2Q17 จะโต
ทั้ง Q-Q และ Y-Y ขณะที่ ธุรกิจผลิตหลอดพรีฟอรมคาดทํากําไรตั้งแตไตรมาสแรกที่เริ่ม
ผลิตใน 1Q18 ราคาปจจุบันซื้อขายบน PE2017 เพียง 12 เทา ใกลจุดต่าํ สุดตั้งแตเขา
ตลาดที่ 11 เทา และใหเงินปนผลสูงถึง 6% ตอป สวนทางเทคนิคอยูใ นจุดที่มีโอกาสฟน
กลับเมื่อเทียบกับพฤติกรรมในอดีตหากรอบแนวตานแถว 4.80-4.90 บาท
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Single Stock Futures : Short KTBM17 ทํากําไรที่ 18.9-19.0 บาท
ตัดขาดทุน 19.4 บาท ราคา KTBM17 แกวงออกขางตอเนือ
่ ง โดยในภาพ
ทางเทคนิคถูกกดดันจากสัญญาณขัดแยงเชิงลบกับ
MACD
อยูเล็กนอย
ขณะที่ การกวางขึ้นของ Basis ในชวงราคา KTB แกวง Sideway กลับมอง
เปนโอกาส Short เพื่อเติมมากกวา Long ตาม

Gold Futures : Long GFM17 ทํากําไรที่ $1,280-1,290/Oz ตัด
ขาดทุน $1,250/Oz ราคาทองคําโลกเริ่มพักตัวลง จาก Dollar Index ทีฟ
่ น

ตัวกลับ และภาพทางเทคนิครายชั่วโมงที่ถูกกดดันจากสัญญาณขัดแยงเชิงลบ
กับ MACD แต จัง หวะการพั ก ยั ง มองเป นเพี ย งย อ ระยะสั้ น เพื่อ ทดสอบความ
เหนียวของแนวรับแถว $1,255-1,260/Oz แลวฟนตัวกลับขึ้นมาอีกครั้ง
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