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SET INDEX ปดเชา 1566.78 จุด -0.07 จุดหรือ -0.00% 
แนวรับ     1563-1560* , 1555** จุด                       
แนวตาน   1570-1573* , 1575** จุด 

 

 
 
 
 
 
  

SET ปรับตัวบวกไดในชวงเปดตลาด แตยังคงไมสามารถทะลุแนวตาน 1570-
1573 จุด กอนที่จะคอยๆซึมลงมาปดทรงตัวในชวงคร่ึงเชา บรรยากาศการลงทุน
ในชวงเชายังคอนขางเปนกลาง โดยนักลงทุนยังจับตาดูเหตุการณสําคัญในวันที่ 8 มิ.ย.น้ี 
ไดแก การเลือกของอังกฤษ การประชุม ECB การแถลงของนายเจมส โคมีย เราจึงคาดวา
ดัชนีนาจะยังแกวงทรงตัวออกขางในกรอบ 1560-1573 จุดเชนเดิม ขณะทีก่ระแสเงินทนุ
คาดวายังคงไหลเขาภูมิภาคสังเกตไดจากคาเงินบาทที่แข็งคา จึงยังแนะนําให Trading 
ตามกรอบในลักษณะลงซ้ือ-ข้ึนขาย 

 

 

หุนทีน่าสนใจชวงบาย : แนะนาํซือ้ MGT ทาํกาํไร 2.90-3.00 บาท ตัดขาดทุน 
2.64 บาท ราคา MGT กระชากข้ึนยืนเหนือแนวตานสําคัญแถว 2.64 บาทข้ึนมาได ทําให
มีลุนปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอในทางเทคนิคหา 2.90-3.00 บาท โดยในเชิงปจจัยพ้ืนฐานนอกจาก
จะไดแรงหนุนจากคาดการณงบ 2Q17 ที่จะกระชากแรง 85%Y-Y แลว การแข็งคาของเงิน
บาทจน USD/THB หลุดแนวรับสําคัญที่ 34 บาท/ดอลลารสหรัฐฯ ยงัสงผลบวกตอ
จิตวิทยาการลงทุนจากการที ่MGT นําเขาสินคาเกือบ 90% ดวย โดยในเชิงปจจัยพ้ืนฐาน
เราคาดกําไรสุทธิปนี้โตแรงถึง 84%Y-Y ใหราคาเปาหมายที่ 3.30 บาท           
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SET50 Index Futures : Short S50M17 ทํากาํไรที ่ 981-984 จุด 
ตัดขาดทนุเมื่อสูงกวา 992 จุด แม Downside จะอยูในกรอบจํากัด จากทัง้ 
Sentiment ที่ไมแยและเงินบาททีแ่ข็งคาตอเน่ือง แตเพราะแรง Long กลับยงั
เบาบาง และจังหวะฟนตัวยงัถูกแรง Short กดดันเปนระยะ ทําใหคาดวา 
Upside จะอยูในกรอบจํากัดและมีความเสี่ยงที่จะพักตัวลงหา 981-984 จุด 
โดยมีสญัญาณลบจาก Basis ที่กลับมาแคบลงเปน -0.1 จุด จาก +0.3 จุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Short PTTEPM17 ทํากําไรที่ 84.00-84.50 
บาท ตัดขาดทนุ 88.00 บาท แมราคาจะเริ่มชะลอการปรับลง แตเพราะแรง
ซ้ือคืนยังเบาบางและราคานํ้ามันดิบออนตัวลงราว 1% ทําใหคาดวา Upside 
การฟนจะจํากัด และยังมีความเสี่ยงที่จะพลิกกลับมาออนตัวลงหากรอบลาง
แถว 84.00-84.50 บาท จึงแนะนําใหถือ Short ตอไปกอน   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Long GFM17 ทํากําไรที่ $1,290-1,295/Oz ตัด
ขาดทุน $1,265/Oz ราคาทองคําโลกมีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง 
ตามแรงหนุนของเสนคาเฉล่ียในทางเทคนิค และการถูกใชเปนแหลงพักเงิน
ช้ันดีชวงที่สินทรัพยเสี่ยงพักตัวลง โดยมีแนวตานแรกรอทดสอบแถว 
$1,295/Oz สวนตัวเลขเศรษฐกิจวันน้ีไมมีปจจัยใดนาสนใจเปนพิเศษ              
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