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SET INDEX ปดเชา 1561.68 จุด เพ่ิมขึ้น 1.37 จุดหรือ +0.09% 
แนวรับ     1557-1555* , 1550** จุด                       
แนวตาน   1564-1566* , 1570** จุด 

 

SET เร่ิมย่าํฐาน ทาํใหยังมีโอกาสเกิด Technical Rebound ระยะส้ัน การ
เคล่ือนไหวของ SET ดูเหมือนจะไมไดแรงหนุนจากการดีดตัวข้ึนเร็วของราคานํ้ามันดิบ
เทาที่ควร แตเพราะจังหวะการพักตัวยังมีแรงซ้ือในกลุมแบงกและสื่อสารคอยพยุงแถว 
1560 จุดอยางตอเน่ือง ขณะที่ การเคล่ือนไหวของเงินบาทเริม่กลับมาแข็งคา เชนเดียวกับ
บรรยากาศการลงทุนในตลาดเอเชียที่เปนบวก จึงคาดวาจะไดเห็นการฟนตัวเล็กนอย
ในชวงบาย โดยนํ้าหนักการลงทุนระยะน้ียังเปนการ Trading ในกรอบ และใหเนนหุนทีง่บ 
1Q17 จะออกมาสวยทัง้ Q-Q และ Y-Y เชน MTLS ITEL MGT         

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (คร่ึงเชา) 

 แนวโนม แนวรับ แนวตาน 

CPALL ข้ึน 64.50-63.50 65.50-66.00 

AOT ข้ึน 41.50-41.00 42.50-43.00 

CPF ลง 25.00-24.80 26.25-27.00 

KBANK ข้ึน 189.50-187 191-192 

ADVANC ข้ึน 179-178 183-185 

BANPU ลง 17.70-17.50 18.70-19 

TKN ลง 20.40-20 21.50-22 

SCC ลง 516-514 526-534 

KCE ข้ึน 109-106 113.50-115 

PTT ข้ึน 387-386 392-394  
 

หุนที่นาสนใจชวงบาย : MTLS ทํากําไรที่ 32-32.50 บาท ตัดขาดทุน 28.75 บาท 
ราคา MTLS แกวงออกดานขางในกรอบแคบ แตดวยความที่ฐานราคายกสูงข้ึนพรอมดัชนี
บงช้ีที่สงสัญญาณเชิงบวก ทําใหมีลุนดีดตัวข้ึนในระยะสั้นหา 32-32.50 บาท โดยมีปจจัย
หนุนจากคาดการณงบ 1Q17 ที่จะออกมาสรางสถิติสูงสุดใหม (งบออกเย็นวันน้ี)    
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SET50 Index Futures : ถือ Long S50M17 ทํากําไรที ่1000-1002 

จุด ตัดขาดทนุ 990 จุด การเคล่ือนไหวของ S50M17 ในชวงเชา กลายเปน

ถูกกดดันจากหุนกลุมพลังงานที่พักตัวลง ซ่ึงสวนใหญเปนกลุมโรงกล่ันและป

โตรเคมีที่สวนตางผลิตภัณฑเริ่มออนตัว ขณะที่ แบงกและสือ่สารยงัเปน 2 

กลุมเดิมที่สามารถพยุงการเคล่ือนไหวของ SET50 ไมใหทรุดตัวลงแรง และ

ดวยเงื่อนไขของภาพทางเทคนิคที่เริ่มชะลอการปรับลงที่บริเวณ 995 จุด ทาํ

ใหเรายังแนะนําถือสถานะ Long S50M17 เพ่ือลุนดีดกลับระยะสั้นตอไปกอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Short THAIM17 ทํากําไรที ่17.10-17.30 
บาท ตัดขาดทนุ 18.50 บาท ราคา THAIM17 มีแนวโนมออนตัวลงตอเน่ือง 
ซ่ึงถาอิงตามพฤติกรรมในอดีต เปนไปไดวาจะลงตํ่ากวาฐานรับเดิมแถว 17.10 
บาท แรงกดดันในเชิงปจจัยพ้ืนฐานมาจากราคานํ้ามันดิบที่ปรับตัวเพ่ิมข้ึนใน
ตลาดเอเชียราว 0.5% และเงินบาททีอ่อนคาตลอดสัปดาหที่ผานมา  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFM17 ทํากําไรที่ $1,200/Oz ตัดขาดทุน 
$1,240/Oz ราคาทองคําโลกฟนกลับเล็กนอยในตลาดเอเชีย จากภาพทาง
เทคนิครายนาทีที่เกิดสัญญาณขัดแยงเชิงบวก และ Dollar Index ท่ีเริ่มชะลอ
การปรับข้ึน แตเพราะรูปแบบการเคล่ือนไหวในภาพกวางยังถูกกดดันจาก
แผนการดําเนินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และยุโรปที่แตกตางกัน ซ่ึงสุดทาย
จะเปนตัวหนุน Dollar Index ในระยะกลาง เราจึงแนะนําถือ Short GFM17 
ตอไปกอน         
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