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SET INDEX ปดเชา 1547.82 จุด ลดลง 2.45 จุดหรือ -0.16%
แนวรับ
1545-1540* , 1537** จุด
แนวตาน 1553-1555* , 1560** จุด

SET ลงแลวฟนกลับไดเร็ว ทําใหมีโอกาสฟน
 ตัวขึ้นตอ แต Upside จํากัดจนกวาผล
ประกอบการ 1Q17 จะถูกเปดเผยออกมาหมดแลว สําหรับภาพการเคลื่อนไหวในชวง
บายถือวาเริ่มดูดีขึ้น เนื่องจาก SET ทรุดแลวสามารถฟนกลับไดเร็ว แตเพราะการฟนกลับ
ยังกระจุกในหุนบางตัวที่เหมือนถูกใชเปนแหลงพักเงินชั่วคราว ขณะที่ ความกังวลดานผล
ประกอบการ 1Q17 ของหุน
 ขนาดเล็ก-กลางที่ออกมานาผิดหวังยังกดดัน SET ในภาพกวาง
จึงคาดวากรอบการฟนยังจํากัด และเปนไปไดที่จะพลิกกลับมาออนตัวลงอีกรอบ ไมแนะนํา
ใหซื้อตามในชวงบวก แตใหเลือกเลน Trading ในชวงตลาดเปนลบ

SET50 Index Futures : ปด Long S50M17 เพื่อตัดขาดทุนแลว
ปลอยสถานะวาง
SET50
ถูกกดดันในชวงแรกตามที่ประเมินไว
แต
Downside ยังคอนขางเปด ซึ่งคาดวาจะเปนผลจากความผิดหวังในงบ 1Q17
โดยเฉพาะหุนขนาดเล็ก-กลางที่ออกมาต่ํากวาคาดมาก
ขณะที่
การ
เคลื่อนไหวของคา Basis ที่กวางขึ้นเปน +4 ถึง +5 จุด บงชี้วา SET50 ใกล
ฟนกลับระยะสัน
้ แตเพราะ S50M17 ถูกยื้อไมใหทรุดตัวลงตาม SET50 ไป
แลว Upside การดีดตัวในชวงบายจึงจํากัด แนะนําใหปด Long แลวปลอย
สถานะวาง เพราะรูปแบบการเคลื่อนไหวจะกลับมาออกดานขางอีกระยะ
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Single Stock Futures : Short KTBM17 ทํากําไรที่ 18.10-18.20
บาท ตัดขาดทุน 18.70 บาท ราคา KTBM17 มีแนวโนมออนตัวลงตอ แมลง
แลวจะมีจังหวะฟนกลับขึน
้ มาเร็ว
แตเพราะภาพทางเทคนิครายวันเริ่มเกิด
สัญญาณขาย และปจจัยฟนฐานก็มีความเสี่ยงจากปญหา NPL มากที่สุด จึงทํา
ให Upside จํากัดไมเกิน 18.70 บาทแลวออนตัวลงตอหา 18.10-18.20 บาท

หุนที่นาสนใจชวงบาย : MGT ทํากําไรที่ 2.40-2.46 บาท ตัดขาดทุน 2.22 บาท
ราคา MGT ออนตัวแลวสามารถฟนกลับไดเร็วในชวงเชา ทําใหภาพการเคลื่อนไหวยังเปน
ลักษณะ Sideway ที่มีโอกาสฟนกลับหากรอบบนแถว 2.40-2.46 บาท จึงแนะนําซื้อเก็ง
กําไรระยะสั้ น โดยมี ปจจั ยหนุ นคือ คาดว ากําไรสุ ทธิ 1Q17 จะออกมาเพิ่มขึ้น 61%Q-Q
และ 12%Y-Y อยูที่ 12 ลานบาท (งบออก 15 พ.ค. 17)
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Gold Futures : Short GFM17 ทํากําไรที่ $1,200/Oz ตัดขาดทุน
$1,240/Oz ราคาทองคําโลกฟ นกลับตอเนื่ อง จากอั ตราดอกเบี้ยในตลาด
เงินสหรัฐฯ ที่ออนตัวลง 2-3 bps. แตกรอบการฟนยังจํากัด เนื่องจาก Dollar
Index ปรั บตั วเพิ่ มขึ้ น ต อ จากตั วเลขเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ที่ อ อกมาสดใส จึ ง
แนะนําใหถือ Short GFM17 ตอไปกอน โดยมัปจจัยที่นาจับตาคืออัตราเงิ น
เฟอและยอดคาปลีกสหรัฐฯ
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