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SET INDEX ปดเชา 1,581.84 จดุ เพ่ิมขึ้น +5.93 จุดหรือ +0.38% 
แนวรับ     1578-1575* , 1572-1570** จุด                       
แนวตาน   1584-1586* , 1590-1592** จุด 
 
 

SET ฟนตัวกลับตาม Sentiment แต Upside ไมเปดกวาง เพราะภาพระยะส้ันได
ถูกบัน่ทอนไปแลว โดยหลังจาก SET ดีดคืนไดระดับ 61.8% ของชุดการปรับลงวานน้ี 
แลวอัตราเรงการปรับข้ึนที่วัดจากปริมาณการซ้ือขายเริ่มชะลอตัว ทําใหคาดวา Upside 
ในชวงบายจะเริ่มจํากัดลง หรือนาจะแกวงออกดานขางในกรอบแคบ 1578-1584 จุด สวน
แนวโนมตอเน่ืองถึงพรุงน้ี คาดวายังขยับข้ึนตอได จากแรงสงของดัชนีบงช้ีในภาพ 120 
นาที ที่เพ่ิงฟนจากเขตขายมากเกนิไป แต Upside ยังไมเกิน 1590 จุด เพราะการทรุดตัว
เม่ือวานทําใหโอกาสการกระชากข้ึนทําจุดสูงสุดใหมเหลือนอยลง  

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (คร่ึงเชา) 

 แนวโนม แนวรับ แนวตาน 

BBL ข้ึน 186.50-186.00 188.50-189.00 

IVL ข้ึน 35.75-35.50 36.25-36.50 

TMB ลง 2.30-2.28 2.38-2.40 

BANPU ข้ึน 20.60-20.50 21.10-21.40 

KWG ข้ึน 4.58-4.50 4.90-4.94 

WHAUP ข้ึน 26.25-26.00 27.00-27.25 

KTB ข้ึน 20.70-20.50 21.10-21.30 

TISCO ข้ึน 73.00-72.50 74.00-75.00 

AOT ข้ึน 40.00-39.75 40.50-41.00 

PTT ลง 392-390 396-397  
 
 
 
 

หุนที่นาสนใจในชวงบาย : AOT ทํากําไรที่ 41.50-42.00 บาท ตัดขาดทุน 39.50 
บาท ฐานราคามีการยกตัวข้ึนตอเน่ืองในจังหวะการพักตัว กอนจะกระชากข้ึนพรอมดัชนี
บงช้ีทั้ง RSI และ MACD ที่สงสัญญาณเชิงบวกพรอมกัน จึงคาดวาจะไดเห็นการดีดตัวข้ึน
ตอในชวงบายตอเน่ืองถึงพรุงน้ี (ตามรูปแบบในอดีต) หากรอบบนเดิมแถว 42.00 บาท   
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SET50 Index Futures : Long S50M17 ทํากําไร 1003-1005 จุด 
ตัดขาดทนุ 995 จุด คาดวา S50M17 จะแกวงออกดานขางเชิงบวก โดยได
แรงหนุนจากบรรยากาศการลงทนุที่สดใส และงบ 1Q17 ของ TISCO ที่
ออกมาดีกวาคาด ซ่ึงทําใหพลังงานและแบงกกลับมาหนุน SET50 อีกครั้ง แต
เราเริ่มเห็นสญัญาณลบตรงคา Basis ของ S50M17 ที่แคบลงเปน -4.35 จุด 
จาก -2.97 จุด ขณะที ่การฟนตัวในภาพทางเทคนิคที่ลาชา ทําใหการปรับตัว
ข้ึนตอในชวงบายมีโอกาสขาดความตอเน่ือง จึงแนะนําปด Long ที่แนวตาน        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Short KTBM17 ทํากาํไรที ่ 19.95-20.00 
บาท ตัดขาดทุน 20.30 บาท ราคา KTBM17 แกวงข้ึนในกรอบ Parallel 
Uptrend Channel ไดดี แตเพราะอัตราเรงเริ่มชะลอและเกิดสัญญาณขัดแยง
เชิงลบกับ MACD ในภาพ 60 นาที ทาํใหคาดวา Upside จะถูกจํากัดที่บริเวณ
น้ีชั่วคราว และเปนไปไดที่จะพักตัวลงหา 20.00 บาท +/-         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFJ17 ทํากําไรที่ $1,260/Oz ตัดขาดทุน 
$1,300/Oz ราคาทองคําโลกมีแนวโนมพักตัวลง โดยในภาพรายวันยังถูก
กดดันจากสัญญาณขัดแยงเชิงลบกับ MACD Oscillators ซ่ึงถาอิงตามกรอบ 
Parallel Uptrend Channel จะมีแนวรับแถว $1,260/Oz แรงกดดันในเชิงของ
ปจจัยพ้ืนฐาน คือ สินทรัพยเสี่ยงเริ่มปรับตัวเพ่ิมข้ึนพรอมกับ Dollar Index ทํา
ใหทองคําถูกลดความนาสนใจในการเก็งกําไรดวยคุณสมบัติแหลงพักเงินช้ันดี
และตามหลักความเสมอภาคของคาเงิน สวนปจจัยที่นาจับตาคืนน้ีคือ ยอด
อนุญาตกอสราง ยอดสรางบานใหม และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ      
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