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SET INDEX ปดเชา 1565.57 จุด +3.91 จุดหรือ +0.25% 
แนวรับ     1563-1560* , 1557** จุด                       
แนวตาน   1573-1575* , 1577** จุด 

 

SET ฟนตัวกลับตามคาด แตยังตองระวังแรงขายทีก่รอบแนวตานตอไป โดยแรง
หนุนมาจากบรรยากาศการลงทุนทีส่ดใส และราคานํ้ามันดิบที่เริ่มฟนตัวกลับ ซ่ึงกลุมที่ดู
โดดเดนมากที่สุดคือแบงก ตามคาดการณการปรับข้ึนดอกเบ้ียในตลาดเงินของแฟด (ผล
ทางออม) ขณะที่ ตัวเลข Caixin PMI ของจีนที่ลดลงเหลือ 49.6 จุดตํ่าสุดในรอบ 11 
เดือน ไมไดกดดัน Sentiment ในตลาดเอเชียมากนัก อยางไรก็ตาม เน่ืองจากแรงซ้ือคืน
เปนไปอยางเบาบาง ทําให Upside ในทางเทคนิคยังจํากัดที่กรอบแนวตานเดิมแถว 1570-
1573 จุด แนะนํา Trading หุนเล็ก-กลางตอเน่ือง เขน RS TACC และ MGT  

 

 

หุนทีน่าสนใจชวงบาย : แนะนําซื้อ TKS ทํากาํไร 12.60-13.00 บาท ตัดขาดทนุ 
11.30 บาท ราคาหุนกลับมาดีดยืนเหนือเสนคาเฉล่ียระยะสั้น ทําใหมีลุนปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอ
หากรอบแนวตานเดิมแถว 12.60-13.00 บาท โดยในเชิงปจจัยพ้ืนฐานไดแรงหนุนจากการ
ขยายธุรกิจใหมทัง้ Label และ Packaging รวมถึงการเติบโตอยางรวดเร็วของ SYNEX ที่ 
TKS ถือหุน 38.51% ซ่ึงราคาหุนปจจุบันยัง Laggard กวามาก โดยต้ังแตตนป SYNEX ข้ึน
ไปแลวถึง 83% แต TKS ข้ึนเพียง 36% สวน Current PE อยูที่ 12 เทา ตํ่ากวาคาเฉล่ีย
ในระยะยาวที่ 15 เทา      
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SET50 Index Futures : ถือ Short S50M17 ทาํกาํไรที่ 981-982 
จุด ตัดขาดทนุ 991 จุด S50M17 ฟนตัวกลับไดดีตามบรรยากาศการลงทนุ
รวมที่สดใส แตดวยความที่กรอบการฟนยงัจํากัด และปริมาณการซ้ือขาย
เปนไปอยางเบาบาง ขณะที่ การทรุดตัวลงเร็วของ Basis เหลือ -1.25 จุดจาก 
+1.62 จุด ไดสะทอนจิตวิทยาการลงทุนที่เปนลบอยูพอสมควร จึงแนะนําให
ถือ Short ตอไป    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Short KTBM17 ทํากาํไรที่ 18.5-18.6 บาท 
ตัดขาดทนุ 19.40 บาท เราขยับจุดตัดขาดทุนฝง Short ข้ึนเล็กนอย โดย
ยังคงคาดวากรอบการฟนจะจํากัด จากแรง Long ที่เบาบาง และรูปแบบราคา
ที่แกวงในกรอบ Parallel Downtrend Channel   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFM17 ทํากําไรที่ $1,245-1,248/Oz ตัด
ขาดทุน $1,275/Oz ราคาทองคําโลกเริ่มชะลอการปรับข้ึน จาก Dollar 
Index ที่เริ่มฟนตัวกลับ ขณะที่ การเปดเผยตัวเลขจางงานสหรัฐฯ ใน 2 วันทํา
การน้ี ตลาดคาดวาจะออกมาดีจากฐานที่ตํ่าในเดือนกอน จึงเปนไปไดที่จะออก
มาแลวหนุนให Dollar Index ปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอแลวกดดันใหทองออนตัวลง      
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