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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 แตกรอบการบวกไมไดกวางและไมผา
 นแนว
ตาน 1573-1575 จุด ซึ่งถือวาเปนไปตามที่เราคาด เนื่องจากนักลงทุนสวนใหญยังคง
ใหน้ําหนักและจับตาดูประเด็นสําคัญในวันพรุงนี้ทั้ง การเลือกของอังกฤษ การประชุม ECB
การแถลงของนายเจมส โคมียตอวุฒส
ิ ภากรณีรัสเซีย เชื่อวาในชวงบายดัชนีนาจะยังคง
แกวงทรงตัวออกขางเชนเดิม
ขณะที่กระแสเงินทุนในชวงนี้ยงั ชะลอการไหลเขาเพื่อรอ
ความชัดเจน เรายังแนะนําให Trading ตามกรอบในลักษณะลงซื้อ-ขึ้นขาย

SET50

SET50 Index Futures : Short S50M17 ทํากําไรที่ 983-985 จุด
ตัดขาดทุนเมื่อสูงกวา 996 จุด กรอบการปรับขึ้นของ S50M17 ยังจํากัด
และคา Basis เริ่มเคลื่อนไหวแกนลบชัดเจนมากขึ้น ขณะที่ จังหวะการดีดตัว
เริ่มเผชิญแรง Short กดดันเร็วขึ้น ทําใหราคามีความเสี่ยงที่จะพักตัวลงในชวง
สั้นหากรอบลางแถว 983-985 จุด จึงแนะนําใหถือ Short S50M17 ตอเนื่อง
โดยจะยอมถอยแลวกลับขางเปน Long เมื่อสามารถขึ้นไปยืนเหนือ 996 จุดได
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หุนทีน
่ าสนใจชวงบาย : แนะนําซื้อ CK ทํากําไร 29.0-29.5 บาท ตัดขาดทุน 26.5
บาท หุนกลุมรับเหมาปรับตัวเพิ่มขึ้นกันถวนหนาเฉลี่ย 1.4% แต CK ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง
0.9% ทั้งที่พื้นฐานแข็งแกรงจาก Backlog ที่สามารถรองการเติบโตของรายไดชวง 1-2 ป
ขางหนาไดโดยไมตองรับงานใหญเพิ่ม สวนภาพทางเทคนิค ถือวาเริ่มฟน
 ตัวจากจุดต่ําสุด
ของรอบแถว 27.0 บาท ซึ่งมาพรอมกับดัชนีบงชี้ทส
ี่ งสัญญาณเชิงบวก ทําใหมีโอกาสฟน
ตัวระยะสั้นหากรอบบนแถว 29.0 บาท
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Single Stock Futures : Long THAIM17 ทํากําไรที่ 21.0-21.2 บาท
ตัดขาดทุน 19.70 บาท ราคา THAIM17 ยังทรงตัวเชิงบวกไดดี ขณะที่ เสน
คาเฉลี่ยและดัชนีบง ชี้สงสัญญาณฟนตัวระยะสั้น ทําใหมีลุนปรับตัวเพิ่มขึ้นตอ
หาแนวตานกระจุกตัวเดิมแถว 21.0-21.2 บาท แนะนําเก็งกําไรฝง Long ระยะ
สั้น โดยอิงเพียงจากภาพทางเทคนิคทีส
่ งสัญญาณฟน
 ตัวเทานั้น

Gold Futures : Long GFM17 ทํากําไรที่ $1,305/Oz ตัดขาดทุน
$1,275/Oz ราคาทองคําโลกมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ตามแรงหนุน
ของเส น ค า เฉลี่ ย ในทางเทคนิ ค และการถู ก ใช เ ป น แหล ง พั ก เงิ น ชั้ น ดี ช ว งที่
ตบาดการเงิ นทั่วโลกกําลั งรอความชัดเจนในหลายประเด็น โดยมีแนวตานรอ
ทดสอบตามกรอบบนของ Parallel แถว $1,305/Oz

DISCLAIMER:   ก   ก ( ) "# $%&'()ก*+,'ก $-./$&01$%&'( .(&21.&32 .(&21321 .(&,.& 04/.&32,'ก6%& &1ก76
1&32,'ก6%&3,%2$&$%&' ก12 $%&'04327()ก*&'1+& ก)(0) 0ก%$ .&(6 6% & 2 16%&0 % +%12% 132)43( 4 ก ' .& 2+%8'% 9
9.&.&$ก6()ก*+ 21 %)4ก86&0.&3$&ก6$%&'()ก*061&1+  -18 &61&32+ : (ก $- กก$%&'.&327+
)+ % 121ก;+ ก76 8'%932<-ก$%&'04+ % 9 &1&3&+ก6 + 9
$&2$=+> $%&'04327()ก*&'1+ %+%8+'% $%&'04327+)+ %)4  3 &ก 0)  &&ก0 .&80161&=; 121 .&12  1 %
&9?6)@ก;&ก ก12% ก9+ก32( 8'%932<-ก$%&'04 ;&1&3&ก1&ก6 + 9
ก   ก ( ) & )@8'% '0A31& (Market Maker) 048'%&&ก+3?0 =&9= (Derivative Warrants) ก()กN&'1+  O & 234$&ก
&%& ก12  ก932<-ก4& +.& 2$&+3?0 =&9= ก12ก1&6 + 9
% 1 ก 1

