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SET INDEX ปดเชา 1566.71 จุด ลดลง 6.34 จุดหรือ -0.40% 
แนวรับ     1563* , 1560-1558** จุด                       
แนวตาน   1570* , 1573-1575** จุด 

 

ทิศทางการเคล่ือนไหวของ SET ยังมีโอกาสพกัตัวลงหา 1560-1563 จุด แรง
กดดันมากจากการออนตัวลงของหุนกลุมพลังงานที่สงผลลบกับ SET ราว 0.70 จุด ซ่ึงถา
พิจารณาการเคล่ือนไหวของราคานํ้ามันดิบในตลาดเอเชียทีอ่อนตัวลงตออีก 2% ทําให 
Energy Index ยังมีโอกาสถวง SET ตอในชวงบาย ขณะที่ การเคล่ือนไหวของหุนกลุม
แบงกและสื่อสารเริ่มชะลอการปรับข้ึน และเงินบาทแกวงเชิงออนคา ซ่ึงถือเปนปจจัยลบ
กับการเคล่ือนไหวของ SET เชนกัน จึงแนะนําใหซ้ือเม่ือออนตัวแถวแนวรับ        

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (คร่ึงเชา) 

 แนวโนม แนวรับ แนวตาน 

SCC ลง 519-512 525-528 

KTB ลง 19.60-19.50 19.90-20 

PTT ลง 386-383 391-392 

THAI ข้ึน 19.20-18.90 20.20-20.30 

BANPU ลง 19-18.80 19.60-19.70 

PTTEP ลง 93-92 94.50-95.25 

ADVANC ข้ึน 176.5-176 179-180 

SCB ข้ึน 156.5-156 158-159 

KBANK ข้ึน 191-190 192.5-193 

TASCO ลง 24.6-24.5 25-25.25  
 

หุนที่นาสนใจชวงบาย : SYNEX ทํากําไรที่ 11.50-12.00 บาท ตัดขาดทุน 10.40 
บาท ราคา SYNEX กลับมายืนเหนือเสนคาเฉล่ีย 5 วัน พรอมดัชนีบงช้ีทั้งระยะสั้นและระยะ
กลางที่สงสัญญาณเชิงบวก ทําใหมีโอกาสปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอหา 11.50-12.00 บาท โดยมี
ปจจัยหนุน คือ คาดการณกําไรสุทธิ 1Q17 ที่จะสรางสถิติสูงสุดใหม 131 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 
33%Y-Y และ 11%Q-Q (งบอออกจันทรหนา 8 พ.ค. 17)         
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SET50 Index Futures : ถือ Short S50M17 ทาํกาํไรที่ 988-990 

จุด ตัดขาดทนุ 1002 จุด แรงกดดันของ S50M17 ยังมีอยู แมจังหวะการพัก

ตัวจะมีแรง Long พยุงแถว 995 จุด จนทําให Basis พลิกเปนบวก 1-2 จุด แต

ดวยความที่กลุมพลังงานถูกกดดันตอเน่ือง ซ่ึงนํ้ามันดิบในตลาดเอเชียรวงตอ

อีก 2% และเงินบาทยังแกวงเชิงออนคา ขณะที่ Bank Index และ ICT Index 

เริ่มข้ึนไดจํากัด ทําใหคาดวา S50M17 จะปรับตัวลงตอในชวงบายหา 988-

990 จุด โดยภาพบวกจะกลับมาตอเม่ือสามารถข้ึนไปยืนเหนือ 997.5 จุดได     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Short PTTEPM17 ทํากําไรที่ 92.70-92.75 
บาท ตัดขาดทนุ 94.70 บาท ราคา PTTEPM17 มีแนวโนมออนตัวลงตาม
แรงกดดันของเสนคาเฉล่ียในทางเทคนิค และราคานํ้ามันดิบที่ออนตัวลงใน
ตลาดเอเชียอีก 2.5% โดยเปนไปไดวา PTTEPM17 จะถูกใชเปนเครื่องมือ 
Short Hedge ระยะสั้นมากข้ึน จึงแนะนําใหถือ Short ตอเน่ืองจากชวงเชา   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFM17 ทํากําไรที่ $1,220/Oz ตัดขาดทุน 
$1,245/Oz ราคาทองคําโลกยังมีโอกาสออนตัวลงตอ แมจะเริ่มฟนกลับ
ระยะสั้นจาก Dollar Index ที่พักตัว แตภาพทางเทคนิคยังไมสงสัญญาณซ้ือ
คืน และคืนน้ีมีโอกาสถูกกดดันจากตัวเลขจางงานสหรัฐฯ ที่คาดวาจะสดใส จึง
แนะนําใหถือ Short GFM17 ตอไปเพ่ือไปลุนทํากําไรที่ $1,220/Oz     
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