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SET INDEX ปดเชา 1,571.09 จดุ เพ่ิมขึ้น 3.90 จุดหรือ +0.25% 
แนวรับ     1565-1563* , 1560-1555** จุด                       
แนวตาน   1572-1576* , 1580-1583** จุด 
 
 

SET ฟนกลับจากแรงซื้อคืนหุนกลุมแบงก และ Sentiment ตลาดเอเชียที่กลับมา
สดใส แตแรงซื้อที่เบาบาง ทําใหความเส่ียงที่จะพักตัวลงยังเปดกวาง โดยแมวา 
Bank Index จะฟน 0.2% อยูที่ 532 จุด แตภาพที่เสียไปวานน้ีทําใหมีนํ้าหนักเพียงรีบาวน
เพ่ือออนตัวลงตอ (เปาการพัก คือ 523 จุด) ขณะที่ การเคล่ือนไหวของ SET เม่ือเทียบ
ภูมิภาคยัง Underperform โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับ JSX ซ่ึงสอดคลองกับเงินบาทที่หนัก
ไปทางแข็งคา ทําใหคาดวากระแสเงินจะยังไมกลับมาไหลเขา และ SET นาจะเคล่ือนไหว
แคบเชิงลบในชวงบาย แนะนําเก็งกําไรระยะสั้นในกรอบ หรือรอซ้ือเม่ือออนตัว     

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (คร่ึงเชา) 

 แนวโนม แนวรับ แนวตาน 

AOT ข้ึน 40.50-40 42-42.50 

KTB ลง 19.30-19 19.80-20 

KBANK ข้ึน 186 190-192 

SUPER ลง 1.45-1.40 1.54-1.55 

ADVANC ข้ึน 172 175.50-176 

SCB ข้ึน 159-158 162-163 

TPIPP ข้ึน 6.60 7-7.05 

TMB ข้ึน 2.20-2.18 2.30-2.36 

BANPU ข้ึน 20.30-20.20 21-21.40 

TISCO ข้ึน 74-73 75.50-76  
 
 
 
 

หุนที่นาสนใจชวงบายตอเนื่องถึงพรุงนี้ : ROBINS ทํากําไรที่ 65.50-66.50 บาท 
ตัดขาดทุน 62.50 บาท ราคาเริ่มยกตัวข้ึนหลังจากพักตัวตลอด 5 วันทําการที่ผานมา 
โดยถาอิงตามดัชนีบงช้ีในภาพ 120 นาทีที่เกิดสัญญาณซ้ือ คาดวาจะไดเห็นการเหว่ียงตัว
ข้ึนตอหา 65.50-66.50 บาท โดยมีแรงหนุนเพ่ิมเติมจากงบ 1Q17 ที่คาดวาจะโต 7% Y-Y  
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SET50 Index Futures : Short S50M17 ทํากาํไร 985-987 จุด ตัด
ขาดทุน 998 จุด S50M17 เริ่มฟนตัวกลับตามแรงซ้ือคืนในหุนกลุมแบงก แต
เพราะแรง Long ยังเบาบาง และคา Basis เริ่มพลิกกลับมาออนตัวลงเหลือ -
2.7 จุด จาก -0.9 จุด สะทอนจิตวิทยาการลงทุนที่เปนลบอยูเล็กนอย นํ้า
หนัการฟนตัวที่เกิดข้ึนจึงยังมองเปนเพียง Technical Rebound เพ่ือรอออนตีว
ลงหา 987 จุด และ 985 จุด ตามลําดับ จึงยังแนะนําใหถือสถานะ Short โดย
ยังคงจุดตัดขาดทุนที่ 998 จุด           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Short KTBM17 ทํากาํไรที ่ 18.20-18.30 
บาท ตัดขาดทนุ 19.25 บาท ราคา KTBM17 เริ่มชะลอการปรับลง หลังจาก
พักใกลแนวรับแรกแถว 18.50 บาท แตเพราะแรง Long กลับยังเบาบาง ทําให
คาดวา Upside จะอยูในกรอบจํากัดไมเกิน 19.25 บาท แลวพลิกกลับมาออน
ตัวลง จึงมองจังหวะการฟนเปนโอกาส Short ตอเน่ือง             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFJ17 ทํากําไรที่ $1,260/Oz ตัดขาดทุน 
$1,300/Oz ราคาทองคําโลกยังแกวงตัวน่ิง แตเราประเมินวามีควาเสี่ยงที่จะ
พักตัวลง จากการดีดคืนของ Dollar Index และสินทรัพยเสี่ยง รวมถึง ความ
กังวลกในการปรับข้ึนดอกเบ้ียของเฟด ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซ่ึง
คืนน้ีจะมีการเปดเผยยอดผูขอรับสวัสดิการวางงานรายสัปดาห และดัชนีภาค
การผลิตของเฟดสาขาฟลาเดเฟย              
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Bank Index ในภาพรายสัปดาหเริ่มสงสัญญาณพักตัว 
ในชวงที่ SET เกิดรูปแบบ Double Top  


