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SET INDEX ปดเชา 1,583.64 จุด ลดลง +2.45 จุดหรือ +0.15% 
แนวรับ     1581-1578* , 1575-1572** จุด                       
แนวตาน   1586-1588** , 1590-1593*** จุด 
 
 

SET มีแนวโนมแกวงแคบเชิงบวกในชวงบาย และมีโอกาสทําราคาปดเหนือ 1586 
จุด โดยวันน้ีถือเปนวันแรกในรอบสัปดาหที่กลุมพลังงาน แบงก และสื่อสารปรับตัวเพ่ิมข้ึน
พรอมกันเฉล่ีย 0.4% แมกรอบการข้ึนของ SET ยังจํากัด แตเม่ือพิจารณาจากฐานราคาที่
ยกสูงข้ึน และขอมูลทางสถิติที่บงช้ีวา SET ชอบข้ึนหลังสงกรานตเฉล่ีย 2.8% ไปจนถึง
สิ้นเดือน เม.ย. รวมถึงภาวะ Underperform กลุม TIP โดยเฉพาะ PSE ที่ใกลถึงจุดเปล่ียน
ในการกลับมา Outperform ทําใหคาดวาจะไดเห็น SET ดีดตัวข้ึนหา 1586-1590 จุด 
ภายใตเงือ่นไขที่จังหวะถอยตองไมตํ่ากวา 1578 จุด ไมเชนน้ันภาพจะกลับมาเปนลบทันที   

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (คร่ึงเชา) 

  แนวโนม แนวรับ แนวตาน 

MM - 5.50-5.55 5.85-5.90 

BBL ข้ึน 180-184 188-190 

SCB ข้ึน 160-161 165-166 

TPIPP ลง 6.20-6.25 6.60-6.80 

KBANK ข้ึน 191.50-193.50 196.50-199.50 

PTT ข้ึน 392-393 400-402 

JAS ข้ึน 8.85-8.90 9.40-9.65 

PTTGC ข้ึน 72.00-72.50 74.50-75.00 

BANPU ข้ึน 20.00-20.20 20.80-21.00 

CBG ข้ึน 66.50-67.00 69.00-70.00  
 
 
 
 

หุนที่นาสนใจในชวงบาย : SYNEX ทํากําไรที่ 10.00-10.20 บาท ตัดขาดทุน 
9.30 บาท คาดกําไรสุทธิ 1Q17 โตไมตํ่ากวา 20%Y-Y จากกําลังซ้ือที่ฟนและการเพ่ิม
สินคามากถึง 4 แบรนด สวนทางเทคนิคเริ่มเกิดสัญญาณซ้ือท้ัง MACD และ RSI ในภาพ
รายช่ัวโมง ทําใหมีลุนฟนตัวกลับหาแนวตานกระจุกตัวแถว 10.00 บาท  
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SET50 Index Futures : Long S50M17 ทํากาํไร 1002 จุด ตัด
ขาดทุน 993 จุด แมการปรับข้ึนยงัเปนไปอยางเช่ืองชา แตฐานราคาที่ยกตัว
ข้ึนพรอมปริมาณการซ้ือขายฝง Long ที่หนาแนนกวาฝง Short ทําใหเรายัง
คาดหวังการปรับตัวข้ึนตามกรอบ Uptrend Channel หา 1002 จุด ในชวงบาย 
โดยมีขอสังเกตเชิงบวกจากการกวางข้ึนของคา Basis S50M17 และคา 
Spread คู S50M17U17 รวมถึงการปรับตัวลงของ SET : SET50 ซ่ึงสะทอน
วามีแรงซ้ือหุนขนาดใหญมากกวาขนาดเล็ก ทั้งที่กําลังเขาสูชวงหยุดยาว    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Long KTBM17 ทํากาํไรที่ 20.20-20.30 
บาท ตัดขาดทนุ 19.85 บาท ราคา KTBM17 กลับมายืนเหนือเสนคาเล่ีย 10 
วันไดอีกครั้ง พรอมกับดัชนีบงช้ีในภาพรายช่ัวโมงที่สงสญัญาณเชิงบวก ทําให
มีลุนปรับตัวข้ึนตอหากรอบบนของ Parallel Uptrend Channel แถว 20.20-
20.30 บาท แตถาไมเปนไปตามคาด แลวถอยหลุดกรอบลางแถว 19.85 บาท 
ใหระวังแรง Short กดดันเร็วจากการหลุดเสนแนวโนมระยะสั้น    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFJ17 ทํากําไรที่ $1,230-1,235/Oz 
ตัดขาดทุน $1,270/Oz ราคาทองคําโลกมีโอกาสฟนเล็กนอยในชวง
บาย จาก Dollar Index ที่ออนตัวลง แตดวยความที่เรามองจิตวิทยาการ
ลงทุนในทองคําเปนลบ จากภาพการเคล่ือนไหวที่ไมตอบสนองกับปจจัยบวก
เทาที่ควร ทําใหคาดวา Upside การดีดตัวจะจํากัดไมเกิน $1,265/Oz แลว
ถอยหากรอบลางแถว $1,230-1,235/Oz โดยมีปจจัยที่นาจับตา คือ ดัชนี
ความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจของเยอรัมน (ZEW)    
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