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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 เคล่ือนไหวในกรอบแคบ โดย Upside ยังจํากัดจากปริมาณการซื้อขายที่เบา
บาง และการไหลของกระแสเงินทีไ่มมีทิศทางชดัเจน เราคาดวา SET จะแกวงออก
ขางตอเน่ือง เพราะขาดปจจัยหนุนใหมและบรรยากาศการลงทุนในตลาดการเงินทั่วโลกยัง
คอนขางแคบ เน่ืองจากตลาดจีนและไตหวันปดทําการ เชนเดียวกับตลาดสหรัฐฯ ที่จะปด
ทําการคืนน้ีเน่ืองในวัน Memorial Day ขณะที่ ภาพทางเทคนิครายช่ัวโมงยงัถูกกดดันจาก
สัญญาณขัดแยงเชิงลบกับ MACD จึงคาดวา SET จะแกวงออกขางในกรอบแคบที่ 1563-
1573 จุดในชวงบาย แตยงัสามารถเลือกซ้ือหุนที่งบ 2Q17 จะออกมาเดนได    

 

 

หุนทีน่าสนใจชวงบาย : แนะนําซือ้ PDG ทํากําไร 4.80-4.90 บาท ตัดขาดทนุ 
4.20 บาท ราคา PET ออนตัวลงจากจุดสูงสุดใน ก.พ. 17 ราว 7% และลูกคากลุมขวดนํ้า
ผลไม (25% ของรายไดรวม) กลับมาสั่งผลิตเพ่ิมข้ึน ทําใหคาดวากําไรสุทธิ 2Q17 จะโต
ทั้ง Q-Q และ Y-Y ขณะที่ ธุรกิจผลิตหลอดพรีฟอรมคาดทํากําไรต้ังแตไตรมาสแรกที่เริ่ม
ผลิตใน 1Q18 ราคาปจจุบันซ้ือขายบน PE2017 เพียง 12 เทา ใกลจุดตํ่าสุดต้ังแตเขา
ตลาดที่ 11 เทา และใหเงินปนผลสูงถึง 6% ตอป สวนทางเทคนิคอยูในจุดที่มีโอกาสฟน
กลับเม่ือเทียบกับพฤติกรรมในอดีตหากรอบแนวตานแถว 4.80-4.90 บาท   
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SET50 Index Futures : ถือ Short S50M17 ทาํกาํไรที่ 985-987 
จุด ตัดขาดทนุ 996 จุด ทิศทางของ SET50 ยังฟนตัวกลับไดดี แตเพราะ
ฟนแลว Basis พลิกกลับมาออนตัวลง สะทอนใหเห็นถึงจิตวิทยาการลงทุนใน
หุนใหญที่เปนลบอยูเล็กนอย ขณะที ่ แรงเกง็กําไรยงักระจุกตัวในหุนขนาด
เล็ก-กลางดวยปริมาณการซ้ือขายที่เบาบาง ทําให Upside ของ SET50 ยัง
จํากัดที่กรอบ Sideway เดิมแถว 995-996 จุด       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Short KTBM17 ทํากาํไรที่ 18.9-19.0 บาท 
ตัดขาดทนุ 19.4 บาท ราคา KTBM17 แกวงออกขางตอเน่ือง โดยในภาพ
ทางเทคนิคถูกกดดันจากสัญญาณขัดแยงเชิงลบกับ MACD อยูเล็กนอย 
ขณะที่ การกวางข้ึนของ Basis ในชวงราคา KTB แกวง Sideway กลับมอง
เปนโอกาส Short เพ่ือเติมมากกวา Long ตาม  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Long GFM17 ทํากําไรที่ $1,280-1,290/Oz ตัด
ขาดทุน $1,250/Oz ราคาทองคําโลกเริ่มพักตัวลง จาก Dollar Index ทีฟ่น
ตัวกลับ และภาพทางเทคนิครายช่ัวโมงที่ถูกกดดันจากสัญญาณขัดแยงเชิงลบ
กับ MACD แตจังหวะการพักยังมองเปนเพียงยอระยะสั้นเพ่ือทดสอบความ
เหนียวของแนวรับแถว $1,255-1,260/Oz แลวฟนตัวกลับข้ึนมาอีกครั้ง            
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