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SET INDEX ปดเชา 1567.80 จุด ลดลง 0.22 จุดหรือ -0.01% 
แนวรับ     1564-1560* , 1555** จุด                       
แนวตาน   1569-1573* , 1575** จุด 

 

ทิศทางการเคล่ือนไหวของ SET ยังแกวงออกขางในกรอบ 1564-1569 จุด 
เน่ืองจากปจจัยในประเทศยงัตองรอดูผลประกอบการ 1Q17 โดยมีแรงหนุนจากการอนุมัติ
รถไฟฟาสายสีเหลืองและชมพูอยูเล็กนอย แตเพราะราคานํ้ามันดิบเริ่มพลิกกลับมาออนตัว
ลง ซ่ึงทําใหหุนกลุมพลังงานทีมี่น้ําหนักราว 20% ของ SET เริ่มชะลอการปรับข้ึน ขณะที ่
เงินบาทแกวงออนคา ทําใหกระแสเงนิมีแนวโนมกลับมาชะลอการไหลเขา จึงแนะนําให
เลน Trading ในกรอบแคบไวกอน โดยเนนเลือกเก็งกําไรในหุนที่ผลประกอบการ 1Q17 
จะออกมาดีเชน GLOBAL MTLS ITEL และ MGT        

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (คร่ึงเชา) 

 แนวโนม แนวรับ แนวตาน 

TKN ลง 20.80-20.40 21.50-22.00 

CPALL ข้ึน 62.50-62.00 63.50-64.00 

TASCO ลง 22.70-22.50 23.70-24.00 

SCC ลง 520-514 526-536 

SCB ลง 154.50-154 158-159.50 

CPF ข้ึน 25.00-24.50 26.50-27.00 

PTTGC ข้ึน 72.50-71.75 73.75-74.75 

TU ลง 21.30-21.00 22.00-22.50 

BANPU ลง 19.00-18.80 19.60-20.00 

IVL ข้ึน 35.75-35.25 37.00-37.50  
 

หุนที่นาสนใจชวงบาย : ITEL ทํากําไรที่ 10.70-11.00 บาท ตัดขาดทุน 9.80 
บาท ราคา ITEL แกวงน่ิงดวยปริมาณการซ้ือขายที่เบาบาง แตเพราะดัชนีบงช้ีเริ่มเกิด
สัญญาณขัดแยงเชิงบวกระยะสั้น ทําใหมีโอกาสเกิด Technical Rebound หา 11.00 บาท 
โดยในเชิงพ้ืนฐานมีปจจัยบวกจากคาดการณผลประกอบการ 1Q17 ที่จะเพ่ิมข้ึน 60% ทั้ง 
Q-Q และ Y-Y อยูที่ 18 ลานบาท (งบออก 11 พ.ค. 17)   
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SET50 Index Futures : ถือ Short S50M17 ทาํกาํไรที่ 993-995 

จุด ตัดขาดทนุ 1006 จุด การเคล่ือนไหวของ S50M17 แกวงในกรอบแคบ

ดวยปริมาณการซ้ือขายที่เบาบาง โดยไดแรงหนุนจากการฟนกลับของกลุม

แบงกและคาปลีก แตกลุมพลังงานยังถูกกดดันจากราคานํ้ามันดิบที่เริ่มพลิก

กลับมาออนตัวลง ทําใหเรายังคาดวา Upside อยูในกรอบจํากัดไมเกนิ 1006 

จุด แลวออนตัวลงเชนเดิม โดยปจจัยที่นาจับตา คือ การไหลเขาของเงินบาท

วานน้ีวาจะแคชั่วคราวหรือตอเน่ืองเพราะทิศทางเงินบาทเริ่มออนคาลงอีกครั้ง    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Short THAIM17 ทํากําไรที ่18.50-18.80 
บาท ตัดขาดทุน 19.90 บาท ราคา THAIM17 เริ่มชะลอการปรับข้ึนแลวสง
สัญญาณพักตัวลง โดยมีแนวรับแรกที่เสนคาเฉล่ีย 5 วันแถว 19.30 บาท หาก
หลุดลงมาจะเกิดสัญญาณขายหา 18.50-18.50 บาท ยงัแนะนําใหถือ Short 
ตอเน่ืองจากชวงเชาเพราะไมมีสัญญาณ Cover กลับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFM17 ทํากําไรที่ $1,220/Oz ตัดขาดทุน 
$1,245/Oz ราคาทองคําเริ่มเคล่ือนไหวน่ิง แตอยางที่กลาวในชวงเชาวาฟน
กลับไดลําบาก เพราะ Dollar Index ยังฟนกลับตอเน่ืองทําใหราคาทองคําถูก
ลดความสนใจตามหลักความเสมอภาคของคาเงิน       

DISCLAIMER: ��������	��
��	���������	���	ก��	��� ���	���
� ���	� ���ก	 (��� �) "����	�# $%&�'��
()��ก*+���������	��
�,'ก�	���$-�����.��/��$&�0��1�$%&�'��
(� .(&21���.&32�� .(&21��
32���1�� .(&,.& 0�4/��.&�
32��,'ก6%&� &�1����ก76��
����	���1�	��&�32��,'ก6%&�3��,%2�$&�$%&�'�	�ก�1�2 $%&�'�0�432����7��
()��ก*&�'1+���������	��
�&���
ก���)�
(��0)�� 0ก%�$ ��.&���(��6���%6�&�2������16%&�0�%�+�%�����12���%� ����	���1�
32��)�4��3��
(�4 	ก�'���.& 
� 2�+�%8'%���9� 
���9��.�&��.&$����	ก��	���6���
()��ก*+���������	��
� �2��	������	���1�%�	�)�4ก	�8�6&�0����.&��3�$&���	ก��	���6��$%&�'��
()��ก*061&�1��+ ����	��-���1�	�8� &�61&32����
����+: �
(�ก�$-����กก�����$%&�'���.&32����7�+�������
��	��
��)+ %��121�ก�;
+ก76�� 8'%���9�32�<-ก��$%&�'�0�4+ %9�������&�1���&�3&�+�ก��6	���+����9� 
����	�$&��2���$���=�>+�$%&�'�0�432����7��
()��ก*&�'1+���������	��
� �%����+�%8'%+���$%&�'�0�432����7�+���������	��
��)+ %)�4�� �� 3	�&ก 	0)�� ������� ���&&ก0����.&�8�0��161&��=��; ���121��	������.&����12� ����1�%�	�
&�9?�6�)@�����	ก�;�&	ก����ก����	��12���%� ก�����9�+���	ก��	����
32����
(�� 8'%���9�32�<-ก��$%&�'�0�4�����;�&�1���&�3&�ก1&�ก��6	���+����9� 
����	���	ก��	��� ���	���
� ���	� ���ก	 (��� �) &���)@�8'%'0��A��3�1&� (Market Maker) 0�48'%&&ก+����3	?0�����=�&�9�	�=� (Derivative Warrants) ����	ก��	����
()��กN&�'1+���������	��
� ������	�O &���	�����2��3��4��$&���	ก��	���
&%��&��	�ก�1�2�
� 	��	�� �	ก���9�32�<-ก������4�&
�+���	��.& 
� 2�$&�+����3	?0�����=�&�9�	�=�	�ก�1�2ก1&�6	���+����9� 

 
��%� 1 ��ก 1 


