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SET INDEX ปดเชา 1545.96 จุด เพ่ิมขึ้น 8.54 จุดหรือ +0.56% 
แนวรับ     1545-1542* , 1538** จุด                       
แนวตาน   1548-1552* , 1555** จุด 

 

SET มีโอกาสปรับตัวเพิม่ขึน้ตอในชวงบาย แม Upside จะถูกจํากดัโดยกลุมแบงก 
แตมองวาการปรับลดดอกเบ้ีย MRR และ MOR นาจะชวยกระตุนเศรษฐกิจโดยภาพรวมได
มากกวา เพราะจุดออนของ GDP คือการลงทุนภาคเอกชนทีช่ะลอตัวตอเน่ือง ขณะที่ ผล
สํารวจความนาจะเปนการปรับข้ึนดอกเบ้ียของเฟดสําหรับการประชุม FOMC 14 มิ.ย. 17 ที่
ลดลงเร็วเหลือ 73% จาก 83% ในสัปดาหกอน เปนไปไดที่จะกระตุนใหกระแสเงินไหล
เขาเก็งกําไรในตลาดเกิดใหมในชวงสัน้ ซ่ึงประจวบเหมาะกับแรงขายจากความผิดหวังใน
งบ 1Q17 ที่ลดลง โดยถาพฤติกรรมของภาพรายนาทยีังเปล่ียนแปลง (รูปดานบน) คาดวา
จะไดเห็นจังหวะ Technical Rebound หา 1548-1552 จุด             

แนวรับ-แนวตาน 10 หุน Most Actives (คร่ึงเชา) 

 แนวโนม แนวรับ แนวตาน 

PTT ข้ึน 390-386 397-402 

BDMS ลง 19.20-18.90 19.80-20.00 

EARTH ลง 2.22-2.20 2.40-2.48 

KBANK ลง 182.50-182 184-185 

SCB ลง 150-149 151.50-152 

SUPER ข้ึน 1.54-1.52 1.62-1.65 

AOT ข้ึน 41.50-41.00 42.00-42.50 

BANPU ลง 18.00-17.80 18.50-18.70 

CPALL ข้ึน 64.00-63.25 65.25-66.00 

CPF ลง 24.40-24.30 25.00-25.50  
 

หุนที่นาสนใจชวงบาย : TKS ทํากําไรที่ 11.50-11.70 บาท ตัดขาดทุน 10.60 
บาท ราคา TKS เริ่มฟนกลับที่กรอบลาง หลังลงเพราะผิดหวังงบ 1Q17 ที่ออกมาชะลอ 
แตคาดกําไรจะดีข้ึนจากการเพ่ิมงานพิมพรูปแบบใหมต้ังแต 2Q17 และ SYNEX ที่อยู
ในชวงขยายตัวเร็ว ขณะที่ เงินปนผลของ TKS สูง 5-6% ตอป จึงแนะนําซ้ือเก็งกําไร         
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SET50 Index Futures : ถือ Long S50M17 ทาํกาํไร 990-993 ตัด
ขาดทุน 978 จุด SET50 เพ่ิงเริ่มฟนตัวกลับ แม Upside จะไมเปดกวาง 
เพราะกลุมแบงกถูกกดดันจากการลดดอกเบ้ีย MRR และ MOR ตอบสนอง
นโยบายรัฐ แตดวยความที่ราคานํ้ามันดิบยังปรับตัวเพ่ิมข้ึนตออกีราว 0.5% ใน
ตลาดเอเชีย ประกอบกับ ดอกเบ้ียในตลาดเงินที่ลดลงถือเปนบวกกับภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม และเปนบวกกับหุนที่จายปนผลสูง ซ่ึงสวนใหญอยูใน 
SET50  ทําใหคาดวา S50M17 จะขยบัตัวข้ึนตอในชวงบาย โดยมีกรอบบนรอ
ทดสอบแถว 990-993 จุด สวนจุดตัดขาดทุนฝง Long ยังคงเดิมที่ 978 จุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Long BANPUM17 ทํากาํไรที ่18.50-18.70 
บาท ตัดขาดทนุ 17.95 บาท ราคา BANPUM17 มีแนวโนมฟนกลับระยะสัน้
จากสัญญาณขัดแยงเชิงบวกที่เกิดข้ึนกับภาพรายช่ัวโมง โดยมีกรอบการฟนที่ 
18.50-18.70 บาท ขณะที่ ราคาถานหินแมยงัไมวกตัวกลับ แตก็ถือวาเริม่
ชะลอการปรับลงตามทิศทางราคานํ้ามันดิบที่กระชากข้ึนแรง     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Long GFM17 ทํากําไรที่ $1,245-1,250/Oz ตัด
ขาดทุน $1,220/Oz ราคาทองคําโลกยังมีแนวโนมฟนตัวกลับ จาก Dollar 
Index ที่พักตัว และความคาดหวังในการปรับข้ึนดอกเบ้ียของเฟดที่ลดลง 
ขณะที่ การเปดเผย ZEW Economic Sentiment ของยูโรโซนบายน้ี หากยัง
ออกมาดีตอเน่ือง จะหนุนใหเงินสกุลยูโรปรับตัวเพ่ิมข้ึน แลวฉุดให Dollar 
Index ออนตัวลงตอ จึงแนะนําใหถือ Long GFM17 ตอไป             

DISCLAIMER: ��������	��
��	���������	���	ก��	��� ���	���
� ���	� ���ก	 (��� �) "����	�# $%&�'��
()��ก*+���������	��
�,'ก�	���$-�����.��/��$&�0��1�$%&�'��
(� .(&21���.&32�� .(&21��
32���1�� .(&,.& 0�4/��.&�
32��,'ก6%&� &�1����ก76��
����	���1�	��&�32��,'ก6%&�3��,%2�$&�$%&�'�	�ก�1�2 $%&�'�0�432����7��
()��ก*&�'1+���������	��
�&���
ก���)�
(��0)�� 0ก%�$ ��.&���(��6���%6�&�2������16%&�0�%�+�%�����12���%� ����	���1�
32��)�4��3��
(�4 	ก�'���.& 
� 2�+�%8'%���9� 
���9��.�&��.&$����	ก��	���6���
()��ก*+���������	��
� �2��	������	���1�%�	�)�4ก	�8�6&�0����.&��3�$&���	ก��	���6��$%&�'��
()��ก*061&�1��+ ����	��-���1�	�8� &�61&32����
����+: �
(�ก�$-����กก�����$%&�'���.&32����7�+�������
��	��
��)+ %��121�ก�;
+ก76�� 8'%���9�32�<-ก��$%&�'�0�4+ %9�������&�1���&�3&�+�ก��6	���+����9� 
����	�$&��2���$���=�>+�$%&�'�0�432����7��
()��ก*&�'1+���������	��
� �%����+�%8'%+���$%&�'�0�432����7�+���������	��
��)+ %)�4�� �� 3	�&ก 	0)�� ������� ���&&ก0����.&�8�0��161&��=��; ���121��	������.&����12� ����1�%�	�
&�9?�6�)@�����	ก�;�&	ก����ก����	��12���%� ก�����9�+���	ก��	����
32����
(�� 8'%���9�32�<-ก��$%&�'�0�4�����;�&�1���&�3&�ก1&�ก��6	���+����9� 
����	���	ก��	��� ���	���
� ���	� ���ก	 (��� �) &���)@�8'%'0��A��3�1&� (Market Maker) 0�48'%&&ก+����3	?0�����=�&�9�	�=� (Derivative Warrants) ����	ก��	����
()��กN&�'1+���������	��
� ������	�O &���	�����2��3��4��$&���	ก��	���
&%��&��	�ก�1�2�
� 	��	�� �	ก���9�32�<-ก������4�&
�+���	��.& 
� 2�$&�+����3	?0�����=�&�9�	�=�	�ก�1�2ก1&�6	���+����9� 

 
��%� 1 ��ก 1 


