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SET INDEX ปดเชา 1571.15 จุด +3.55 จุดหรือ +0.23%
แนวรับ
1565-1563* , 1560** จุด
แนวตาน 1573-1575* , 1577** จุด

SET ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ แลวอัตราเรงยังชะลอตัว ทําให Upside ยังจํากัดไมเกิน
1573-1575 จุด แรงหนุนยังมาจากบรรยากาศการลงทุนทีส
่ ดใส และความคาดหวังเชิง
บวกในการไหลเขาของกระแสเงิน แตเพราะขึ้นแลวปริมาณการซือ
้ ขายไมหนาแนน และคา
ความชันของกราฟราคาเริ่มออนตัวลง ทําให Upside ในทางเทคนิคยังอยูใ นกรอบจํากัด
โดยกลุมที่ดูจะกดดัน SET50 คือสือ
่ สารและพลังงาน ซึ่งพลังงานเราคาดวาจะทรงตัว
เพราะราคาน้ํามันดิบฟนราว 1% แตสอ
ื่ สารดูมี Downside อีก 1-2% ภาพความขัดแยงที่
เกิดขึ้น ทําใหคาดวาวา SET50 จะแกวงออกดานขางในชวงบาย
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SET50 Index Futures : Trading S50M17 แบบขึน
้ Short ลง Long
ในกรอบแคบที่ 987-996 จุด ตัดขาดทุนเมื่อผิดทางเกิน 3 จุด กรอบการ
ปรับขึ้นของ S50M17 ในชวงเชายังจํากัดจากความผันผวนของ Basis ที่พลิก
กลับเปนลบ -0.35 จุด จาก +0.31 จุดในชวงเชา สะทอนวาตลาดตีความ
รูปแบบการเคลื่อนไหวของ SET50 ในระยะนี้เปนลักษณะ Sideway เราจึงยัง
แนะนําใหเลนแบบขึน
้ Short ลง Long ตามกรอบตอไป
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หุนทีน
่ าสนใจชวงบาย : แนะนําซื้อ MBAX ทํากําไร 5.60-5.80 บาท ตัดขาดทุน
4.98 บาท ในทางเทคนิคเริ่มเกิดสัญญาณซื้อระยะสั้นตามแรงหนุนของเสนคาเฉลี่ย และ
ดัชนีบงชี้ที่เกิดสัญญาณขัดแยงเชิงบวกอยูเล็กนอย สวนในเชิงพื้นฐาน คาดกําไรสุทธิ
2Q17 โตแรง 155% Y-Y เพราะฐานปกอนต่ํา ขณะที่ การเติบโตในระยะยาวจะไดแรงหนุน
จากมาตรการลดของเสียและการขยายกําลัง ราคาปจจุบันซื้อขายบน PE2017 เพียง 12
เทา ต่ํากวาคาเฉลี่ยในระยะยาวที่ 16 เทา ราคาพื้นฐานอยูที่ 6.50 บาท
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Single Stock Futures : Long BANPUM17 ทํากําไรที่ 17.90-18
บาท ตัดขาดทุน 17.35 บาท เรายังคาดหวังโอกาสเกิด Technical
Rebound ใน BANPU ตามทิศทางราคาถานหินที่เริ่มฟนตัวกลับ และภาพทาง
เทคนิครายวันที่เริ่มสรางฐานไดพรอมเกิดสัญญาณขัดแยงเชิงบวกกับ MACD
โดยมี Upside ตามรอบการดีดตัวเดิมแถว 17.90-18.00 บาท

Gold Futures : Long GFM17 ทํากําไรที่ $1,290-1,295/Oz ตัด
ขาดทุน $1,265/Oz ราคาทองคําโลกมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นตอ ตามแรง
หนุ น ของเส น ค า เฉลี่ ย และดั ช นี บ ง ชี้ ที่ ส ง สั ญ ญาณเชิ ง บวก ส ว นตั ว เลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯคืนนี้ไมมีปจจัยใดนาติดตามเปนพิเศษ จึงไมนาสงผลกับราคา
ทองคํามากนัก
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