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SET INDEX ปดเชา 1571.25 จุด +2.30 จุดหรือ +0.15% 
แนวรับ     1568-1565* , 1563-1560** จุด                       
แนวตาน   1573-1575* , 1580** จุด 

 

 
 
 
 
 
  

SET แกวงตัวในแดนบวกไดเลกนอย แตกรอบการบวกไมไดกวางและไมผานแนว
ตาน 1573-1575 จุด ซ่ึงถือวาเปนไปตามที่เราคาด เน่ืองจากนักลงทุนสวนใหญยังคง
ใหน้ําหนักและจับตาดูประเด็นสําคัญในวันพรุงน้ีทั้ง การเลือกขององักฤษ การประชุม ECB 
การแถลงของนายเจมส โคมียตอวุฒิสภากรณีรัสเซีย เช่ือวาในชวงบายดัชนีนาจะยังคง
แกวงทรงตัวออกขางเชนเดิม ขณะที่กระแสเงินทุนในชวงน้ียงัชะลอการไหลเขาเพ่ือรอ
ความชัดเจน เรายังแนะนําให Trading ตามกรอบในลักษณะลงซ้ือ-ข้ึนขาย 

 

 

หุนทีน่าสนใจชวงบาย : แนะนาํซื้อ CK ทํากาํไร 29.0-29.5 บาท ตัดขาดทนุ 26.5 
บาท หุนกลุมรับเหมาปรับตัวเพ่ิมข้ึนกนัถวนหนาเฉล่ีย 1.4% แต CK ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเพียง 
0.9% ทั้งที่พ้ืนฐานแข็งแกรงจาก Backlog ที่สามารถรองการเติบโตของรายไดชวง 1-2 ป
ขางหนาไดโดยไมตองรับงานใหญเพ่ิม สวนภาพทางเทคนิค ถือวาเริ่มฟนตัวจากจุดตํ่าสุด
ของรอบแถว 27.0 บาท ซ่ึงมาพรอมกบัดัชนีบงช้ีทีส่งสญัญาณเชิงบวก ทําใหมีโอกาสฟน
ตัวระยะสั้นหากรอบบนแถว 29.0 บาท  
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SET50 Index Futures : Short S50M17 ทํากาํไรที ่ 983-985 จุด 
ตัดขาดทนุเมื่อสูงกวา 996 จุด กรอบการปรับข้ึนของ S50M17 ยงัจํากัด 
และคา Basis เริ่มเคล่ือนไหวแกนลบชัดเจนมากข้ึน ขณะที่ จังหวะการดีดตัว
เริ่มเผชิญแรง Short กดดันเร็วข้ึน ทําใหราคามีความเสี่ยงที่จะพักตัวลงในชวง
สั้นหากรอบลางแถว 983-985 จุด จึงแนะนําใหถือ Short S50M17 ตอเน่ือง 
โดยจะยอมถอยแลวกลับขางเปน Long เม่ือสามารถข้ึนไปยนืเหนือ 996 จุดได   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Long THAIM17 ทํากาํไรที ่21.0-21.2 บาท 
ตัดขาดทนุ 19.70 บาท ราคา THAIM17 ยังทรงตัวเชิงบวกไดดี ขณะที ่เสน
คาเฉล่ียและดัชนีบงช้ีสงสัญญาณฟนตัวระยะสั้น ทําใหมีลุนปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอ
หาแนวตานกระจุกตัวเดิมแถว 21.0-21.2 บาท แนะนําเก็งกําไรฝง Long ระยะ
สั้น โดยอิงเพียงจากภาพทางเทคนิคทีส่งสญัญาณฟนตัวเทาน้ัน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Long GFM17 ทํากําไรที่ $1,305/Oz ตัดขาดทุน 
$1,275/Oz ราคาทองคําโลกมีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง ตามแรงหนุน
ของเสนคาเฉล่ียในทางเทคนิค และการถูกใชเปนแหลงพักเงินช้ันดีชวงที่
ตบาดการเงินทั่วโลกกําลังรอความชัดเจนในหลายประเด็น โดยมีแนวตานรอ
ทดสอบตามกรอบบนของ Parallel แถว $1,305/Oz  
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