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SET INDEX ปดเชา 1,570.12 จดุ เพ่ิมขึ้น 0.10 จุดหรือ +0.01% 
แนวรับ     1567-1565* , 1563-1560** จุด                       
แนวตาน   1572-1575* , 1580-1583** จุด 
 
 

SET มีแนวโนมฟนกลับระยะส้ัน ตามบรรยากาศการลงทุนที่สดใส และแรงซื้อใน
หุนกลุมพลังงาน + ปโตรเคมีที่คาดวาผลประกอบการ 1Q17 จะออกมาดี แมการ
เคล่ือนไหวของ SET จะเผชิญแรงกดดันจาการทรุดตัวของหุนกลุมแบงกบางตัว แตถือวา
กลุมพลังงานยังคํ้าตลาดไดดี ขณะที่ ตัวเลขสงออก มี.ค. 17 ที่ออกมาสดใสตามคาด ทํา
ให SET มีโอกาสชะลอการปรับลง แลวฟนตัวกลับตามรูปแบบในอดีต แตจังหวะการฟนยัง
ตองระวัง หากไมสามารถยืนเหนือ 1575 จุด อาจไดเห็นการพลิกกลับมาเปนขาลงหา 
1560 จุด และ 1550 จุด ตามลําดับถัดไป -> ระยะสั้นสามารถเก็งกําไรฝงซ้ือได 

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (คร่ึงเชา) 

 แนวโนม แนวรับ แนวตาน 

PTTGC ข้ึน 73.50-72.50 75.00-77.00 

AOT ลง 40.75-40.00 42.00-42.50 

SUPER ข้ึน 1.53-1.49 1.62-1.67 

TKN ลง 22.30-22.00 23.20-23.50 

PTT ลง 390-387 397-402 

BBL ลง 179.00-178.50 181-183 

SCB ลง 155.00-154.50 157.50-159.00 

BDMS ข้ึน 20.10-19.90 20.50-20.80 

ADVANC ลง 173.00-172.00 175.50-177.00 

GL ลง 19.10-18.70 20.60-20.80  
 
 
 
 

หุนที่นาสนใจชวงบายตอเนื่องถึงพรุงนี้ : GFPT ทํากําไรที่ 18.50-18.70 บาท ตัด
ขาดทุน 17.40 บาท ราคาเริ่มฟนตัวกลับ หลังจากออนตัวลงลึกแลวปริมาณการซ้ือขาย
เริ่มชะลอ ทําใหมีโอกาสเกิด Technical Rebound ระยะสั้น โดยคาดหวังจุดทํากําไรที่ 
18.50-18.70 บาท      
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SET50 Index Futures : ปด Short S50M17 เพื่อลดความเส่ียงแลว

รอดูทิศทางอีกคร้ัง หลังจากที่ S50M17 เลือกที่จะเคล่ือนไหวฝน SET50 

ในชวงแรก ทําใหเราเริ่มเห็นจิตวิทยาการลงทุนเปนบวกระยะสั้น ขณะที่ การ

เปดเผยตัวเลขสงออกเดือน มี.ค. 17 ที่ออกมาเพ่ิมข้ึนถึง 9.2%Y-Y ทําให

ความคาดหวังเชิงบวกตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาอีกครั้ง จึงเปนไป

ไดที่ SET50 จะชะลอกาปรับลงช่ัวคราว โดยถาหากกลับไปยืนเหนือ 996 จุด

ได จะเกิดสัญญาณ Long รอบใหมหา 1002-1005 จุด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Short KTBM17 ทํากาํไรที ่ 18.20-18.30 
บาท ตัดขาดทนุ 19.20 บาท เรายังคาดวากลุมแบงกมีโอกาส 
Underperform ตลาด ดวยเหตุผลการปรับข้ึนเกนิความคาดหวังการเติบโต
ของกําไรต้ังแตตนปที่ผานมา ขณะที ่ปริมาณการซ้ือขายของ KTBM17 ยังเบา
บาง จึงคาดวาจะเห็นการพักตัวตอเน่ืองหา 18.20-18.30 บาท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFJ17 ทํากําไรที่ $1,250/Oz ตัดขาดทุน 
$1,295/Oz ราคาทองคําโลกยังมีโอกาสออนตัวลงจากกระแสเงินทีไหล
กลับหาสินทรัพยเสี่ยงมากข้ึน โดยมี Downside ตามกรอบทางเทคนิคที่ 
$1,260/Oz และ $1,250/Oz ตามลําดับ                 
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