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SET INDEX ปดเชา 1566.81 จุด -3.47 จุดหรือ -0.22% 
แนวรับ     1563-1560* , 1558** จุด                       
แนวตาน   1570-1573* , 1575** จุด 

 

 
 
 
 
 
 

SET ยังแกวงทรงตัวออกขางตามที่ระบุไวในบทวิเคราะหชวงเชา จากผลการเลือก
ของอังกฤษ การประชุม ECB และการแถลงของนายเจมส โคมียตอวุฒิสภาสหรัฐฯ ที่
เปนไปตามคาด แมบรรยากาศการลงทุนภายนอกจะไมแย และตัวแปรอืน่ เชน นํ้ามันดิบ
และเงินบาทจะเคล่ือนไหวทรงตัว แตการไหลออกของกระแสเงินในตลาดตราสารหน้ีของ
ตางชาติวานน้ี การพักตัวของหุนกลุมแบงกในชวงเชา และอัตราเรงการปรบัข้ึนของภาพ
ทางเทคนิคของ SET ที่ชะลอตัว ทําใหเรายังกังวลกับภาพการเคล่ือนไหวทีมี่โอกาสพักตัว
ระยะสัน้ จึงใหน้ําหนักเพียง Trading ในกรอบตอไปกอน   

 

 

หุนทีน่าสนใจชวงบาย : แนะนาํซื้อ TISCO ทํากําไร 76.5-77.0 บาท ตัดขาดทนุ 
74.0 บาท เรามองวา TISCO ปรับตัวลงเกินไปจากกระแสขาวการบันทึกคาใชจายในการ
ซ้ือ Standard Chartered แตเราคาดวาจะไดรับการชดเชยจากการรวมพอรตในชวงเวลา
น้ันพอดี จึงไมนามีผลกระทบตอผลประกอบการอยางมีนยัสําคัญ เราจึงยังแนะนําซ้ือที่
ราคาเปาหมาย 80 บาท สวนทางเทคนิค ลงทดสอบกรอบลางแลวฟนกลับเร็ว ทําใหมี
โอกาสเกิด Technical Rebound หา 76.5-77.0 บาท     

Analyst : Natapon Khamthakrue Register No. : 026637  Tel. : 0-2646-9820 

Analyst : Veeravat Virochpoka    Register No. : 047077  Tel. : 0-2646-9821 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SET50 Index Futures : Short S50M17 ทํากาํไรที ่ 983-985 จุด 
ตัดขาดทนุเมื่อสูงกวา 994 จุด กรอบการดีดตัวของ S50M17 ยังจํากัดที่
แนว Minor Downtrend Line ขณะที่ ดัชนีบงช้ีในภาพรายช่ัวโมงสงสญัญาณ
เปนลบอยูเล็กนอย ทําใหมีความเสี่ยงที่จะพักตัวลงตอในชวงสั้นหากรอบลาง
แถว 983-985 จุด จึงแนะนําใหถือสถานะ Short ตอไปกอน โดยคา Basis 
ในชวงเชายังเคล่ือนไหวทรงตัวในกรอบ -1 ถึง +1 จุด ซ่ึงถือเปนคาทีส่ะทอน
วาภาวะตลาดเปนลักษณะแกวงออกดานขาง      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Short KTBM17 ทํากาํไรที่ 18.5-18.6 บาท 
ตัดขาดทนุ 18.9 บาท ราคา KTBM17 เริ่มพักตัวลงตามบรรยากาศการลงทนุ
ในกลุมแบงกที่เปนลบ ขณะที่ ดัชนีบงช้ีถูกกดดันจากสัญญาณขัดแยงเชิงลบ
ในภาพรายช่ัวโมงอยูเล็กนอย ทําใหมีความเสี่ยงที่จะพักตัวลงตออีกเล็กนอย
หากรอบลางแถว 18.5-18.6 บาท   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFM17 ทํากําไรที่ $1,260-1,265/Oz ตัด
ขาดทุน $1,285/Oz ราคาทองคําโลกมีแนวโนมพักตัวลง จาก Dollar 
Index ที่ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ซ่ึงทําใหถูกกดดันตามหลักความเสมอภาคของคาเงิน 
ขณะที่ การประชุม FOMC ของเฟดสัปดาหหนา อาจทําใหทองคําถูกลดความ
นาสนใจในชวงสั้นเพ่ือรอดูความชัดเจน จึงแนะนําให Short ตอเน่ือง 
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