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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

SET50 Index Futures : ถือ Short S50M17 ทํากําไรที่ 993-995
จุด ตัดขาดทุน 1006 จุด การเคลื่อนไหวของ S50M17 แกวงในกรอบแคบ
ทิศทางการเคลื่อนไหวของ SET ยังแกวงออกขางในกรอบ 1564-1569 จุด
เนื่องจากปจจัยในประเทศยังตองรอดูผลประกอบการ 1Q17 โดยมีแรงหนุนจากการอนุมัติ
รถไฟฟาสายสีเหลืองและชมพูอยูเล็กนอย แตเพราะราคาน้ํามันดิบเริ่มพลิกกลับมาออนตัว
ลง ซึ่งทําใหหุนกลุมพลังงานทีม
่ ีน้ําหนักราว 20% ของ SET เริ่มชะลอการปรับขึ้น ขณะที่
เงินบาทแกวงออนคา ทําใหกระแสเงินมีแนวโนมกลับมาชะลอการไหลเขา จึงแนะนําให
เลน Trading ในกรอบแคบไวกอน โดยเนนเลือกเก็งกําไรในหุนที่ผลประกอบการ 1Q17
จะออกมาดีเชน GLOBAL MTLS ITEL และ MGT

ดวยปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง
แบงกและคาปลีก

โดยไดแรงหนุนจากการฟนกลับของกลุม


แตกลุมพลังงานยังถูกกดดันจากราคาน้ํามันดิบที่เริ่มพลิก

กลับมาออนตัวลง ทําใหเรายังคาดวา Upside อยูในกรอบจํากัดไมเกิน 1006
จุด แลวออนตัวลงเชนเดิม โดยปจจัยที่นาจับตา คือ การไหลเขาของเงินบาท
วานนี้วาจะแคชั่วคราวหรือตอเนื่องเพราะทิศทางเงินบาทเริ่มออนคาลงอีกครั้ง

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (ครึ่งเชา)
แนวโนม

แนวรับ

แนวตาน

TKN

ลง

20.80-20.40

21.50-22.00

CPALL

ขึ้น

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

ขึ้น

25.00-24.50

26.50-27.00

PTTGC

ขึ้น

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

ขึ้น

35.75-35.25

37.00-37.50

Single Stock Futures : Short THAIM17 ทํากําไรที่ 18.50-18.80
บาท ตัดขาดทุน 19.90 บาท ราคา THAIM17 เริ่มชะลอการปรับขึ้นแลวสง
สัญญาณพักตัวลง โดยมีแนวรับแรกที่เสนคาเฉลี่ย 5 วันแถว 19.30 บาท หาก
หลุดลงมาจะเกิดสัญญาณขายหา 18.50-18.50 บาท ยังแนะนําใหถอ
ื Short
ตอเนื่องจากชวงเชาเพราะไมมีสัญญาณ Cover กลับ

หุน ที่น าสนใจชว งบ าย : ITEL ทํา กํา ไรที่ 10.70-11.00 บาท ตั ดขาดทุน 9.80
บาท ราคา ITEL แกว ง นิ่ง ด วยปริมาณการซื้ อ ขายที่เบาบาง แต เพราะดั ช นีบง ชี้เริ่ มเกิ ด
สัญญาณขัดแยงเชิงบวกระยะสั้น ทําใหมีโอกาสเกิด Technical Rebound หา 11.00 บาท
โดยในเชิงพื้นฐานมีปจจัยบวกจากคาดการณผลประกอบการ 1Q17 ที่จะเพิ่มขึ้น 60% ทั้ง
Q-Q และ Y-Y อยูที่ 18 ลานบาท (งบออก 11 พ.ค. 17)
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Gold Futures : Short GFM17 ทํากําไรที่ $1,220/Oz ตัดขาดทุน
$1,245/Oz ราคาทองคําเริ่มเคลื่อนไหวนิ่ง แตอยางที่กลาวในชวงเชาวาฟน
กลับไดลําบาก เพราะ Dollar Index ยังฟนกลับตอเนื่องทําใหราคาทองคําถูก
ลดความสนใจตามหลักความเสมอภาคของคาเงิน
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