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SET INDEX ปดเชา 1569.55 จุด +1.38 จุดหรือ +0.09%
แนวรับ
1563-1560* , 1558** จุด
แนวตาน 1570-1573* , 1575** จุด

SET ยังขยับขึ้นไดลําบาก ทามกลางบรรยากาศการลงทุนที่เงียบเหงา และปริมาณ
การซื้อขายที่เบาบาง ทําใหคาดวาจะไดเห็นการแกวงออกขางตอเนื่องในชวงบายภายใต
กรอบแนวรับที่ 1566-1563 จุด และแนวตานที่ 1573-1575 จุด โดยปจจัยทีน
่ าจับตาชวงนี้
อยูที่การเคลื่อนไหวของ Dollar Index และเงินบาทที่เริ่มออนคาเร็วขึ้น ทําใหการไหลเขา
ของกระแสเงินที่เบาบางอยูแ
 ลวอาจหยุดชะงักชั่วคราว ซึ่งถือเปนปจจัยจํากัด Upside ของ
SET ที่สําคัญในระยะนี้ ทีแ
่ รงเก็งกําไรในประเทศกระจุกตัวในหุนขนาดเล็ก-กลาง เราจึง
แนะนําใหชะลอการลงทุนและรอซื้อเมือ
่ ออนตัวลง
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SET50 Index Futures : ถือ Short S50M17 ทํากําไรที่ 985-987
จุด ตัดขาดทุน 996 จุด ทิศทางของ SET50 ยังแกวงออกดานขางตอเนือ
่ ง
แมฐานราคาจะยกสูงขึ้น แตยงั ไมสามารถยกจุดสูงสุดของรอบได ทําใหคาดวา
Upside จะอยูในกรอบจํากัด หรือแนวโนมหลักยังเปนลักษณะ Sideway การ
กวางขึ้นของคา Basis จึงยังมองเปนโอกาสในการสะสม Short S50M17
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Single Stock Futures : Short KTBM17 ทํากําไรที่ 18.9-19.0 บาท
ตัดขาดทุน 19.40 บาท ราคา KTBM17 ยังถูกกดดันจากสัญญาณขัดแยง
เชิงลบกับ MACD ตอเนื่อง ทําให Upside ยังจํากัดจนกวาจะสามารถกลับไป
กระชากยืนเหนือ 19.40 บาทได ยังแนะนําใหถือสถานะ Short จากแนวโนม
ระยะสัน
้ ที่ดูออ
 นแรงไวกอน

หุนทีน
่ าสนใจชวงบาย : แนะนําซื้อ KKP ทํากําไร 70.50-71.00 บาท ตัดขาดทุน
67.00 บาท คาดวา KKP จะไดประโยชนจากการจัดตั้งไทยแลนดฟวเอจรสฟนดที่เริ่มมี
ความชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งปนผลยังอยูในระดับสูงราว 8% ตอป จึงแนะนําเก็งกําไรระยะ
สั้นเพื่อลุนปดชองวางที่เปดไวในกราฟราคาดานบนแถว 70.50-71.00 บาท
Gold Futures : Long GFM17 ทํากําไรที่ $1,280-1,290/Oz ตัด
ขาดทุน $1,250/Oz ราคาทองคําโลกชะลอการปรับขึ้นเล็กนอยจาก Dollar
Index ที่ฟนตัวกลับ แตเพราะกระแสเงินกําลังไหลออกจากสินทรัพยเสี่ยงไป
หา Safe Haven ซึ่งทองคําถือเปนสินทรัพยหนึ่งในนั้น จึงคาดวา Downside
จะจํากัด และนาจะไดเห็นการปรับขึ้นพรอม Dollar Index ในคืนนี้
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