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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 และตัวแปรอืน
่ เชน น้ํามันดิบ
และเงินบาทจะเคลื่อนไหวทรงตัว แตการไหลออกของกระแสเงินในตลาดตราสารหนี้ของ
ตางชาติวานนี้ การพักตัวของหุนกลุมแบงกในชวงเชา และอัตราเรงการปรับขึ้นของภาพ
ทางเทคนิคของ SET ที่ชะลอตัว ทําใหเรายังกังวลกับภาพการเคลื่อนไหวทีม
่ ีโอกาสพักตัว
ระยะสัน
้ จึงใหน้ําหนักเพียง Trading ในกรอบตอไปกอน
SET50

SET50 Index Futures : Short S50M17 ทํากําไรที่ 983-985 จุด
ตัดขาดทุนเมื่อสูงกวา 994 จุด กรอบการดีดตัวของ S50M17 ยังจํากัดที่
แนว Minor Downtrend Line ขณะที่ ดัชนีบงชีใ้ นภาพรายชั่วโมงสงสัญญาณ
เปนลบอยูเล็กนอย ทําใหมีความเสี่ยงที่จะพักตัวลงตอในชวงสั้นหากรอบลาง
แถว 983-985 จุด จึงแนะนําใหถือสถานะ Short ตอไปกอน โดยคา Basis
ในชวงเชายังเคลื่อนไหวทรงตัวในกรอบ -1 ถึง +1 จุด ซึ่งถือเปนคาทีส
่ ะทอน
วาภาวะตลาดเปนลักษณะแกวงออกดานขาง
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หุนทีน
่ าสนใจชวงบาย : แนะนําซื้อ TISCO ทํากําไร 76.5-77.0 บาท ตัดขาดทุน
74.0 บาท เรามองวา TISCO ปรับตัวลงเกินไปจากกระแสขาวการบันทึกคาใชจายในการ
ซื้อ Standard Chartered แตเราคาดวาจะไดรับการชดเชยจากการรวมพอรตในชวงเวลา
นั้นพอดี จึงไมนามีผลกระทบตอผลประกอบการอยางมีนย
ั สําคัญ เราจึงยังแนะนําซื้อที่
ราคาเปาหมาย 80 บาท สวนทางเทคนิค ลงทดสอบกรอบลางแลวฟนกลับเร็ว ทําใหมี
โอกาสเกิด Technical Rebound หา 76.5-77.0 บาท
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Single Stock Futures : Short KTBM17 ทํากําไรที่ 18.5-18.6 บาท
ตัดขาดทุน 18.9 บาท ราคา KTBM17 เริ่มพักตัวลงตามบรรยากาศการลงทุน
ในกลุมแบงกที่เปนลบ ขณะที่ ดัชนีบง ชี้ถูกกดดันจากสัญญาณขัดแยงเชิงลบ
ในภาพรายชั่วโมงอยูเล็กนอย ทําใหมีความเสี่ยงที่จะพักตัวลงตออีกเล็กนอย
หากรอบลางแถว 18.5-18.6 บาท

Gold Futures : Short GFM17 ทํากําไรที่ $1,260-1,265/Oz ตัด
ขาดทุ น $1,285/Oz ราคาทองคํ า โลกมี แ นวโน มพั ก ตั ว ลง จาก Dollar
Index ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหถูกกดดันตามหลักความเสมอภาคของคาเงิน
ขณะที่ การประชุม FOMC ของเฟดสัปดาหหนา อาจทําใหทองคําถูกลดความ
นาสนใจในชวงสั้นเพื่อรอดูความชัดเจน จึงแนะนําให Short ตอเนื่อง
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