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SET INDEX ปดเชา 1536.77 จุด ลดลง 7.17 จุดหรือ -0.46% 
แนวรับ     1533-1530* , 1527** จุด                       
แนวตาน   1540-1545* , 1548** จุด 

 

SET ยังพลิกกลับมาออนตัวลง แต Downside ถกูจํากัดลงเร่ือยๆ ทาํใหคาดวาจะ
ไดเหน็การฟนกลับในไมชา แรงกดดันจากผลประกอบการ 1Q17 ที่ออกมาทําตลาด
ผิดหวัง โดยเฉพาะหุนขนาดเล็ก-กลางยังมีอยู ขณะที่ การเปดเผย GDP1Q17 ที่เพ่ิมข้ึน
เปน 3.3% มากกวาคาดการณของตลาดที่ 3.2% เรียกความเช่ือม่ันใหกับนักลงทุนเพียง
เล็กนอยเทาน้ัน อยางไรก็ตาม ดวยความที่ Dollar Index พักตัวลงเร็ว ทําใหคาดวาการ
ไหลออกของกระแสเงินจะชะลอตัว และดวยเงื่อนเวลาที่ใกลหมดฤดูประกาศงบ เราจึงคาด
วา Downside ในชวงบายจะอยูในกรอบจํากัดไมตํ่ากวา 1530-1533 จุด             

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (คร่ึงเชา) 

 แนวโนม แนวรับ แนวตาน 

EARTH ลง 2.10-2.00 2.40-2.50 

CPF ลง 24.00-23.80 24.60-24.90 

IRPC ลง 4.98-4.90 5.15-5.20 

SCC ลง 504-500 520-525 

PTT ลง 380-373 387-390 

TKN ลง 18.80-17.80 20.20-20.60 

CPALL ข้ึน 64.00-63.50 65.50-66.00 

GL ข้ึน 22.50-22.30 24.00-24.50 

AOT ข้ึน 41.00-40.75 41.75-42.00 

KTB ลง 18.50-18.30 19.00-19.30  
 

หุนที่นาสนใจชวงบาย : HANA ทํากําไรที่ 46.50-47.25 บาท ตัดขาดทุน 44.50 
บาท ราคา HANA ดีดยืนเหนือเสนคาเฉล่ียระยะสั้นพรอมปริมาณการซ้ือขายที่หนาแนน 
ขณะที่ ผลประกอบการ 1Q17 ออกมาโดดเดนจนนักวิเคราะหมีแนวโนมปรับประมาณการ
ข้ึน แนะนําเก็งกําไรระยะสั้นโดยคาดหวังรอบการดีดตัวที่ 46.50-47.25 บาท       
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SET50 Index Futures : ถือ Long S50M17 ทาํกาํไร 990-993 ตัด
ขาดทุน 978 จุด SET50 ถูกกดดันในชวงแรกตามความกังวลดานกระแสเงนิ
และผลประกอบการ 1Q17 ที่นาผิดหวัง กอนจะฟนกลับเร็วจากการตีความ 
GDP1Q17 ที่ออกมาดีจากภาคสงออกและการบริโภคในประเทศ สําหรบั
แนวโนมชวงบาย คาดวาจะไดเห็นการฟนกลับระยะสัน้ของ S50M17 หลังจาก
อัตราเรงการปรับลงเริ่มชะลอตัว แตกรอบการเคล่ือนไหวยังจํากัดตามคาความ
เสี่ยงของ Basis ที่เพ่ิมสูงข้ึน ยังแนะนําให Long เม่ือออนตัว โดยคาดหวัง 
Technical rebound จากสัญญาณขัดแยงเชิงบวกในภาพรายนาท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Long KTBM17 ทํากาํไรที่ 18.90-19.00 
บาท ตัดขาดทุน 18.55 บาท ราคา KTBM17 มีแนวโนมฟนกลับระยะสัน้ 
จากการไล Long ในชวงเชาจนยืนเหนือแนวเสนคาเฉล่ียกระจุกตัวของภาพ
รายนาที โดยมี Upside แถว 18.90-19.00 บาท จึงแนะนําถือ Long ตอ แต
ใหยก Trailing Stop ข้ึนตามเปน 18.55 บาท    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Long GFM17 ทํากําไรที่ $1,245-1,250/Oz ตัด
ขาดทุน $1,220/Oz ราคาทองคําโลกมีแนวโนมฟนตัวตอเน่ือง จาก
สัญญาณขัดแยงเชิงบวกในภาพรายช่ัวโมง และ Dollar Index ที่ออนตัวลง 
โดยมี Upside ที่ $1,245-1,250/Oz ปจจัยหนุนเพ่ิมเติมท่ีอาจเกิดข้ึนไดคือ 
โอกาสการพักตัวลงของตลาดหุนสหรัฐฯ ในลักษณะ sell on fact หลังจากข้ึน
รับงบ 1Q17 ที่ออกมาดีแลวไมสามารถทํา all time high ได           
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