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SET INDEX ปดเชา 1,567.25 จดุ เพ่ิมขึ้น 3.13 จุดหรือ +0.20% 
แนวรับ     1564* , 1560-1555** จุด                       
แนวตาน   1570-1573* , 1575** จุด 

 

SET ทําทาจะฟนกลับจากแรงซื้อหุนกลุมแบงกและไอซทีี แตเพราะปริมาณการซื้อ
ขายเบาบาง ทาํใหกรอบการเคล่ือนไหวยังเปนไปอยางจํากดั  โดยนอกจากปจจัย
ภายในประเทศจะไมมีประเด็นใดโดดเดนเทางบ 1Q17 ที่จะเปดเผยกระจุกตัวในสัปดาห
หนา ปจจัยภายนอกยังตองรอทัง้ผลประชุม FOMC คืนน้ี และตัวเลขจางงานสหรัฐฯ คืนวัน
ศุกร ทําใหคาดวา SET จะแกวงแคบตอเน่ือง แตดวยความที่จังหวะการพักตัวไดซึมซับกับ
ความผิดหวังของงบกลุมแบงก ทีบ่งช้ีถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศไปแลว
พอควร จึงมองเปนโอกาสเลือกซ้ือหุนเชนเดิม ซ่ึงหุนเดนประจําเดือนน้ี คือ CPF GLOBAL 
SYNEX TACC THANI        

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (คร่ึงเชา) 

 แนวโนม แนวรับ แนวตาน 

GGC - - - 

GL ลง 22.2-22 23.8-25 

SCB ลง 155-154.5 157.5-158 

ADVANC ข้ึน 175.5-174 178.5-179 

SCC ลง 528-526 534-536 

KCE ข้ึน 112-110.5 115-120 

PTT ลง 386-384 391-395 

KTB ลง 19.5-19.2 19.9-20 

KBANK ข้ึน 187-186 191-193 

BBL ข้ึน 179-177.5 183-185  
 

หุนที่นาสนใจชวงบายตอเนื่องถึงพรุงนี้ : MGT ทํากําไรที่ 2.50-2.54 บาท ตัด
ขาดทุน 2.36 บาท ราคา MGT ยกฐานข้ึนตอเน่ือง ซ่ึงวันน้ีแมจะมีจังหวะพักตัวลงแตก็
ฟนกลับเร็วพรอมปริมาณการซ้ือขายที่หนาแนน ขณะที่ งบ 1Q17 มีแนวโนมออกมาสดใส 
จากการเพ่ิมทีมขายและตนทุนที่ลดลง คาดกรอบเก็งกําไรที่ 2.36-2.50 บาท       
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SET50 Index Futures : ถือ Short S50M17 ทาํกาํไรที่ 985-987 

จุด ตัดขาดทุน 998 จุด แนวโนมชวงบายของ S50M17 มีโอกาสปรับตัว

เพ่ิมข้ึนตอในชวงแรก ตามโมเมนตัมเชิงบวกที่เกิดข้ึนในชวงเชา แตเพราะแรง 

Long ยังไมหนาแนน และคา Basis เริม่พลิกกลับเปนลบ ทําใหคาดวา Upside 

การดีดตัวจะยังไมเกิน 998 จุดแลวออนตัวลง แนะนําใหถือ Short ตอเน่ือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Long ITDM17 ทํากําไรที ่4.52-4.55 บาท 
ตัดขาดทนุ 4.38 บาท ราคา ITDM17 เริ่มฟนตัวกลับและแกวงบวกตอเน่ือง
ในชวงเชา ขณะที่ ดัชนีบงช้ีในภาพรายช่ัวโมงเริ่มผงกหัวข้ึน ทําใหคาดวาจะ
ไตระดับข้ึนตอเน่ืองหาชองวางที่เปดไววานน้ีแถว 4.52-4.55 บาท จึงแนะนํา
ใหถือ Short ตอไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFM17 ทํากําไรที่ $1,240/Oz ตัดขาดทุน 
$1,260/Oz ราคาทองคําโลกมีแนวโนมออนตัวลงตามสัญญาณ Dead cross 
ที่เกิดกับเสนคาเฉล่ีย 5 และ 10 วัน พรอมดัชนีบงช้ีทั้ง MACD และ RSI ที่สง
สัญญาณเชิงลบ ขณะที่ แรงซ้ือชะลอตัวตอเน่ืองเพ่ือรอดูผลประชุม FOMC 
ของเฟดคืนน้ี และตัวเลขจางงานสหรัฐฯ คืนวันศุกร ทําใหคาดวาราคาจะคอยๆ 
ซ่ึงลงตอเน่ืองหา $1,240/Oz    
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