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SET INDEX ปดเชา 1,566.18 จดุ ลดลง 1.29 จุดหรือ -0.08% 
แนวรับ     1564* , 1560-1555** จุด                       
แนวตาน   1570-1573* , 1575** จุด 

 

SET เร่ิมชะลอ หลังจากฟนกลับเร็วเมื่อวาน แตยังประเมนิ Downside จํากัด แมจะ
มีความเส่ียงแตสภาพคลองในการเปล่ียนกลุมเลนยังดี โดยปจจัยชวงเชาไมได
ประเด็นใดโดดเดนเปนพิเศษ และกรอบการเคล่ือนไหวของ SET ก็คอนขางแคบ แต 
Downside ถือวาจํากัดกวาภูมิภาคโดยเฉพาะเม่ือเทียบกับ PSE(-0.66%) และ JSX(-
0.35%) เน่ืองจาก SET แกวง Underperform มาเกือบ 2 สัปดาห จึงคาดวา SET จะแกวง
น่ิงตอเน่ืองในชวงบายหรืออาจขยับข้ึนไดอีกเล็กนอยหาแนวตานแถว 1570 จุด    

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (คร่ึงเชา) 

 แนวโนม แนวรับ แนวตาน 

JAS ข้ึน 8.70-8.50 9.05-9.15 

BANPU ลง 19-19.20 19.70-20.10 

ADVANC ข้ึน 172-171 177-179 

GL ข้ึน 21-19.70 21.90-22.30 

BCPG ข้ึน 13.10-12.90 13.60-13.90 

AOT ข้ึน 40.50-40 41.75-42 

SCC ข้ึน 542-540 548-552 

KBANK ลง 184-181 186.5-188.5 

PTT ข้ึน 386-383 392-393 

SCB ลง 154-153 158-159  
 

หุนที่นาสนใจชวงบายตอเนื่องถึงพรุงนี้ : ITD ทํากําไรที่ 4.66-4.70 บาท ตัด
ขาดทุน 4.42 บาท ราคา ITD ฟนตัวกลับจริงจังมากข้ึน หลังจากออนตัวลง Laggard 
หุนกลุมรับเหมาอื่นมานาน โดยในเชิงของปจจัยพ้ืนฐานเราไมแนะนําใหซ้ือ แตสําหรับ
ปจจัยทางเทคนิค คาดวาจะมีเดงสัญญาณจากสัญญาณ Positive Divergence ใน RSI     
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SET50 Index Futures : ถือ Long S50M17 ทํากําไรที ่1002-1005 

จุด ตัดขาดทนุ 991 จุด แนวโนมพักตัวชวงสั้น แตอยางที่เราต้ังขอสังเกตไว

ในชวงเชาวา Downside จะจํากัดกวาภูมิภาค เน่ืองจาก Underperform มา

นานจนไดระดับที่มีโอกาสกลับมา Outperform (ถามองในเชิงเปรียบเทยีบ

ตามภาพทางเทคนิค) ขณะที่ การเปดเผยผลประกอบการ 1Q17 ของ SCC ที่

ออกมาดี ยังเพ่ิมความคาดหวังเชิงบวกตอกลุมพลังงานและสื่อสารที่จะ

ประกาศในลําดับถัดไป จึงแนะนําใหถือ Long เพ่ือไปลุนทํากําไรที่ 1002-

1005 จุด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Long ITDM17 ทํากําไรที ่4.62-4.65 บาท 
ตัดขาดทนุ 4.48 บาท ราคามีโอกาสเกิด Technical Rebound ระยะสั้น จาก
สัญญาณขัดแยงเชิงบวกกับ MACD Oscillators ในภาพรายช่ัวโมง รวมถึงแรง 
Long ที่เริ่มชัดเจนมากข้ึนถาวัดจากปรมิาณการซ้ือขายเฉล่ียในชวงเชา    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFJ17 ทํากําไรที่ $1,250/Oz ตัดขาดทุน 
$1,275/Oz ราคาทองคําโลกยังมีความเสี่ยงที่จะพักตัวลงตอเน่ือง จาก 
Dollar Index ที่เริ่มฟนตัวกลับ และบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงที่
ไมไดเปนลบมากนัก โดยถาอิงตามกรอบ Parallel Downtrend Channel จะมี 
Downside อยูที่กรอบลางแถว $1,250/Oz  
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ภาพคลายกัน แตที่ยังไมเกิดคือการกระชากตัวขึ้น 


