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SET INDEX ปดเชา 1,570.22 จดุ ลดลง -4.20 จุดหรือ -0.27% 
แนวรับ     1568-1565* , 1560-1555** จุด                       
แนวตาน   1575-1578* , 1583-1585** จุด 
 
 

SET ฟนกลับไดลาชาและไมมีแรง ทําใหมีความเส่ียงที่จะพักตัวลงตอหา 1560-
1565 จุด แรงกดดันสําคัญยังมาจากการไหลออกของกระแสเงิน โดยในรอบ 10 วันทํา
การที่ผานมา ตางชาติขายสุทธิใน SET 64 ลานดอลลารสหรัฐฯ แตซ้ือ JSX มากถึง 392 
ลานดอลลารสหรัฐฯ และซ้ือ PSE 7 ลานดอลลารสหรัฐฯ ขณะที่ การเปดเผยงบ 1Q17 
ของกลุมแบงกกลับกลายเปนปจจัยกดดัน Bank Index ซ่ึงมีโอกาสลงไดอกี 2.5% หา 
523 จุด ทําให SET ยังมีโอกาส Underperform กลุม TIPs ตอไป ซ่ึงถาหากอิงตามกรอบ 
Parallel Downtrend Channel จะมี Downside อยูแถว 1560-1565 จุด    

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (คร่ึงเชา) 

 แนวโนม แนวรับ แนวตาน 

KTB ลง 19.90-19.50 20.40-20.70 

BBL ลง 184-183 187-188.50 

TMB ลง 2.18-2.14 2.30-2.40 

KBANK ลง 188.00-187.50 190.50-191.50 

SCB ลง 160.50-159.50 162-164 

BANPU ข้ึน 20.30-20.00 20.80-21.20 

TISCO ข้ึน 73.50-72.00 75.50-76.50 

PTT ลง 389-387 396-398 

CPALL ข้ึน 62.50-59.00 61.50-62.50 

CMR ข้ึน 4.76-4.70 4.90-5.00  
 
 
 
 

หุนที่นาสนใจชวงบายตอเนื่องถึงพรุงนี้ : FN ทํากําไรที่ 8.15-8.35 บาท ตัด
ขาดทุน 7.50 บาท ฐานราคายกสูงข้ึนพรอมดัชนีบงช้ีในภาพรายช่ัวโมงที่เกิดสัญญาณ
ขัดแยงเชิงบวก ทําใหมีลุนกระชากยืนเหนือ 7.85 บาท ข้ึนหา 8.15-8.35 บาท สวน
ปจจัยพ้ืนฐาน คาดกําไรสุทธิปนี้โตถึง 43%Y-Y จากฐานที่ยังตํ่าและการเปดสาขาใหม   
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SET50 Index Futures : Short S50M17 ทํากาํไร 982-985 จุด ตัด
ขาดทุน 998 จุด S50M17 ลงหา 990 จุดแลวเริ่มมีแรง Long กลับ และ 
Basis แกวงข้ึนเล็กนอยอยูที่ -2.9 จุด จาก -4.2 จุด แตเพราะปริมาณการซ้ือ
ขายยังเบาบาง และภาพรายวันเริ่มเปดโอกาสเกิดสัญญาณ Dead Cross 
ระหวางเสนคาเฉล่ีย 5 และ 10 วัน ขณะที่ ตลาดหุนยุโรปคาดวาจะเปดลบจาก
ความกังวลในปญหาการเมืองระดับภูมิภาค และผลประกอบการ 1Q17 ของ
บริษัทช้ันนําที่ออกมานาผิดหวัง จึงยังคาดวา S50M17 จะออนตัวลงในชวง
บาย โดยมีปจจัยลบจากการไหลออกของกระแสเงนิเปนตัวกดดันสําคัญ           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Long BANPUM17 ทํากาํไรที ่21.00-21.20 
บาท ตัดขาดทุน 20.25 บาท ราคา BANPUM17 ออนตัวลงแลวสามารถฟน
กลับไดเร็ว พรอมดัชนีบงช้ีในภาพรายช่ัวโมงที่ดีดตัวข้ึนจากเขตขายมาก
เกินไป ทําใหราคามีโอกาสฟนกลับในชวงบายหารอบการดีดตัวที ่ 21.00-
21.20 บาท โดยที่จังหวะการถอยหลังจากน้ีตองไมตํ่ากวา 20.25 บาท          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFJ17 ทํากําไรที่ $1,260/Oz ตัดขาดทุน 
$1,300/Oz ราคาทองคําโลกยังมีความเสี่ยงที่จะพักตัวลงชวงสั้น แม Dollar 
Index และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จะพักตัวลง ซ่ึงในภาวะปกติถือ
เปนปจจัยบวกกับราคาทองคํา แตเพราะภาพทางเทคนิคยังถูกกดดันจาก
สัญญาณขัดแยงเชิงลบกับ MACD ทําให Upside ถูกจํากัดช่ัวคราว ขณะที่ 
การกลับมาแข็งคาของเงินบาทก็กดดันราคาทองคําในประเทศดวย       
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