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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 ถูกจํากัดลงเรื่อยๆ ทําใหคาดวาจะ
ไดเห็นการฟนกลับในไมชา
 แรงกดดันจากผลประกอบการ 1Q17 ที่ออกมาทําตลาด
ผิดหวัง โดยเฉพาะหุน
 ขนาดเล็ก-กลางยังมีอยู ขณะที่ การเปดเผย GDP1Q17 ที่เพิ่มขึ้น
เปน 3.3% มากกวาคาดการณของตลาดที่ 3.2% เรียกความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนเพียง
เล็กนอยเทานั้น อยางไรก็ตาม ดวยความที่ Dollar Index พักตัวลงเร็ว ทําใหคาดวาการ
ไหลออกของกระแสเงินจะชะลอตัว และดวยเงื่อนเวลาที่ใกลหมดฤดูประกาศงบ เราจึงคาด
วา Downside ในชวงบายจะอยูใ นกรอบจํากัดไมต่ํากวา 1530-1533 จุด

SET50 Index Futures : ถือ Long S50M17 ทํากําไร 990-993 ตัด
ขาดทุน 978 จุด SET50 ถูกกดดันในชวงแรกตามความกังวลดานกระแสเงิน
และผลประกอบการ 1Q17 ที่นาผิดหวัง กอนจะฟนกลับเร็วจากการตีความ
GDP1Q17
ที่ออกมาดีจากภาคสงออกและการบริโภคในประเทศ
สําหรับ
แนวโนมชวงบาย คาดวาจะไดเห็นการฟนกลับระยะสัน
้ ของ S50M17 หลังจาก
อัตราเรงการปรับลงเริ่มชะลอตัว แตกรอบการเคลื่อนไหวยังจํากัดตามคาความ
เสี่ยงของ Basis ที่เพิ่มสูงขึ้น ยังแนะนําให Long เมื่อออนตัว โดยคาดหวัง
Technical rebound จากสัญญาณขัดแยงเชิงบวกในภาพรายนาที

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (ครึ่งเชา)
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

ขึ้น

64.00-63.50

65.50-66.00

GL

ขึ้น

22.50-22.30

24.00-24.50

AOT

ขึ้น

41.00-40.75

41.75-42.00

KTB

ลง

18.50-18.30

19.00-19.30

Single Stock Futures : Long KTBM17 ทํากําไรที่ 18.90-19.00
บาท ตัดขาดทุน 18.55 บาท ราคา KTBM17 มีแนวโนมฟนกลับระยะสัน
้
จากการไล Long ในชวงเชาจนยืนเหนือแนวเสนคาเฉลี่ยกระจุกตัวของภาพ
รายนาที โดยมี Upside แถว 18.90-19.00 บาท จึงแนะนําถือ Long ตอ แต
ใหยก Trailing Stop ขึ้นตามเปน 18.55 บาท

หุนที่นาสนใจชวงบาย : HANA ทํากําไรที่ 46.50-47.25 บาท ตัดขาดทุน 44.50
บาท ราคา HANA ดีดยืนเหนือ เสนคาเฉลี่ยระยะสั้นพรอมปริมาณการซื้อขายที่หนาแน น
ขณะที่ ผลประกอบการ 1Q17 ออกมาโดดเดนจนนักวิเคราะหมีแนวโนมปรับประมาณการ
ขึ้น แนะนําเก็งกําไรระยะสั้นโดยคาดหวังรอบการดีดตัวที่ 46.50-47.25 บาท
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Gold Futures : Long GFM17 ทํากําไรที่ $1,245-1,250/Oz ตัด
ขาดทุ น $1,220/Oz ราคาทองคํ า โลกมี แ นวโน ม ฟ น ตั ว ต อ เนื่ อ ง จาก
สัญญาณขัดแยงเชิงบวกในภาพรายชั่วโมง และ Dollar Index ที่ออนตัวลง
โดยมี Upside ที่ $1,245-1,250/Oz ปจจัยหนุน เพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นไดคือ
โอกาสการพักตัวลงของตลาดหุนสหรัฐฯ ในลักษณะ sell on fact หลังจากขึ้น
รับงบ 1Q17 ที่ออกมาดีแลวไมสามารถทํา all time high ได
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