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SET INDEX ปดเชา 1,571.53 จดุ เพ่ิมขึ้น 7.41 จุดหรือ +0.47% 
แนวรับ     1568* , 1565-1563** จุด                       
แนวตาน   1573* , 1575-1578** จุด 

 

ทิศทางการเคล่ือนไหวของ SET ในระยะส้ันเปนบวกมากขึน้ แตเพราะจังหวะการ
ดีดยังเผชิญแรงขายกดดัน จึงทําให Upside ไมเปดกวางในทนัท ี  โดยแรงหนุนมา
จากการซ้ือคืนในหุนกลุมแบงก รวมถึง THAI ที่กระชากข้ึนกวา 6% ตามคาดการณผล
ประกอบการ 1Q17 ที่ฟนตัว Q-Q อยางไรก็ตาม จังหวะการดีดตัวยังเผชิญแรงขายกดดันที่
เสนคาเฉล่ีย 75 ช่ัวโมงแถว 1575 จุด ทําใหคาดวา Upside จะไมเปดกวางในทันท ี
สําหรับภาพการลงทุนระยะสัน้ ยังแนะนํา Trading แบบข้ึนขายลงซ้ือในกรอบ 1563-1575 
จุดตอไป โดยยังเนนหุนที่งบ 1Q17 จะออกมาดี เชน SYNEX ITEL BIG GLOBAL       

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (คร่ึงเชา) 

 แนวโนม แนวรับ แนวตาน 

KBANK ข้ึน 191-190 195-195.5 

THAI ข้ึน 18.50-18.40 18.90-19 

SCC ลง 530-526 538-540 

PTT ลง 386-384 393-395 

BDMS ข้ึน 20.4-20.2 21.0-21.2 

SCB ข้ึน 155.5-155 157.5-158 

KTB ข้ึน 19.7-19.6 20.1-20.2 

PTTGC ข้ึน 74.75-74.25 76-76.5 

IRPC ข้ึน 5.60-5.55 5.70-5.75 

BBL ข้ึน 180.5-180 182-183  
 

หุนที่นาสนใจชวงบายตอเนื่องถึงพรุงนี้ : BR ทํากําไรที่ 6.60-6.70 บาท ตัด
ขาดทุน 6.30 บาท ราคา BR อยูในชวงพักตัวแลวเริ่มฟนกลับระยะสั้น โดยถาอิงตามภาพ
ทางเทคนิคที่เกิดสัญญาณ Golden Cross ถือวายังมีโอกาสปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอหา 6.60-
6.70 บาท จึงแนะนําซ้ือเก็งกําไร      
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SET50 Index Futures : ถือ Short S50M17 ทาํกาํไรที่ 987-989 

จุด ตัดขาดทนุ 999.5 จุด ทั้ง SET50 และ S50M17 มีจังหวะดีดตัวข้ึนเรว็ 

ซ่ึงเหนือความคาดหมายที่ประเมินไวในชวงเชา และดวยความที่ข้ึนแรงพรอม

ปริมาณการซ้ือขายที่หนาแนน ทําใหยังมีโอกาสปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอ แตเรายงั

คาดวากรอบการกระชากจะจํากัดไมเกนิ 999.5 จุด เพราะปจจัยในประเทศยัง

ไมบวกชัดเจน และเงินบาทแกวงเชิงออนคา คาดกรอบบาย 989-999.5 จุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Long TRUEM17 ทํากําไรที ่ 6.75-6.80 
บาท ตัดขาดทนุ 6.55 บาท ราคา TRUEM17 มีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึนตาม
ฐานราคาที่ยกตัวข้ึน และสญัญาณ Golden Cross ที่เกิดกับเสนคาเฉล่ีย 5 
และ 10 วัน โดยมีกรอบแนวตานตาม Parallel Uptrend Channel รอทดสอบ
แถว 6.75-6.80 บาท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFJ17 ทํากําไรที่ $1,220/Oz ตัดขาดทุน 
$1,220/Oz ราคาทองคําโลกยังถูกกดดันจาก Dollar Index ที่ฟนตัวกลับ 
รวมถึงภาพทางเทคนิครายวันที่เกิดสัญญาณขัดแยงเชิงลบกับ MACD ทําให
ยังมีความเสี่ยงที่จะออนตัวลงตอหา Major Uptrend Line แถว $1,220/Oz   
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