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SET INDEX ปดเชา 1550.93 จุด +4.58 จุดหรือ +0.30% 
แนวรับ     1547-1545* , 1542** จุด                       
แนวตาน   1552-1555* , 1560** จุด 

 

SET มีโอกาสปรับตัวเพิม่ขึน้ตอในชวงบาย แมบรรยากาศไมเอ้ือ แตแรง Cover 
Short และภาวะ Underperform ภูมิภาคจะชวยให SET แกวงสวนกระแสได โดย
ถาพิจารณาจากภาพการเคล่ือนไหวต้ังแตตนปของ SET ที่เพ่ิมข้ึนเพียง 0.5%YTD เทียบ
กับ PSE ที่ข้ึน 14%YTD และ JSX ที่ข้ึน 6%YTD นาจะสะทอนความนาสนใจดาน 
Valuation ที่นอยกวาภูมิภาคไปแลวระดับหน่ึง (จากบทวิเคราะหชวงเชา) ขณะที่ แรง 
Cover Short นาจะชวยหนุนให SET ขยับข้ึนไดตอเน่ือง ควบคูไปกับการไหลออกของ
กระแสเงินทีช่ะลอตัว โดยต้ังแต 17 เม.ย. 17 ที ่SET เริ่มลงยอด Short sales อยูที ่1.6 
หม่ืนลานบาท และ หุนที่ถูก Short มากที่สุดคือ KBANK PTT BANPU SCC และ ADVANC 
Trigger point อยูที่ 1550 จุด ยืนเหนือไดจะปรับตัวข้ึนตอหา 1560 จุด  

แนวรับ-แนวตาน 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  
 

หุนทีน่าสนใจชวงบาย : MGT ทํากําไร 2.50-2.60 บาท ตัดขาดทนุ 2.20 บาท 
ราคาหุนยังไมสะทอนงบ 1Q17 ที่ออกมาดี กําไรสุทธิ +59% Q-Q และ +11% Y-Y จาก
การเพ่ิมทีมขายและบาทแข็งทีท่ําใหตนทุนถูกลง แนวโนมชวงที่เหลือของปกําไรจะโตแรง
เทาตัว Y-Y เพราะไมมีคาปรับโครงสรางองคกรเหมือนปกอน และมีการเพ่ิมชองทางขาย
รวมถึงเพ่ิมเคมีภัณฑในกลุมอุปโภคบรโิภค ราคาปจจุบันยัง Laggard กลุม ต้ังแตตนป 
UKEM และ GIFT ข้ึน 54% และ 41% แต MGT ลง 11% จาก IPO สวน PE ปนี้อยูที ่17 
เทา และจะลดเหลือ 14 เทาปหนา ตํ่ากวากลุมที่ 20 เทา แนะนําซ้ือ 
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SET50 Index Futures : ถือ Long S50M17 ทาํกาํไร 990-993 ตัด
ขาดทุน 982 จุด การฟนตัวเริ่มมีการยกฐานราคาข้ึน แตคา Basis เริ่มบวก
นอยลง สะทอนวา Upside ยังจํากัด โดยแนวโนมชวงบาย คาดวาจะคอยๆฟน
ตัวข้ึนตอ ตามแรงหนุนของสญัญาณ Golden Cross ในภาพรายช่ัวโมง โดยมี 
Upside ในชวงสั้นที ่990-993 จุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Long BANPUM17 ทํากาํไรที ่18.50-18.70 
บาท ตัดขาดทนุ 17.70 บาท ราคา BANPUM17 ฟนแลวเริ่มชะลอตัว แต
เพราะภาพรายช่ัวโมงยังไดแรงหนุนจากสัญญาณขัดแยงเชิงบวกกับ MACD 
Oscillators ขณะที่ การเคล่ือนไหวของราคาถานหินเริ่มชะลอการปรับลง ทํา
ใหคาดวา Downside จะอยูในกรอบจํากัด      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Long GFM17 ทํากําไรที่ $1,255-1,260/Oz ตัด
ขาดทุน $1,225/Oz ราคาทองคําโลกยังมีแนวโนมฟนตัวกลับ จาก Dollar 
Index ที่พักตัว และความคาดหวังในการปรับข้ึนดอกเบ้ียของเฟดที่ลดลง โดย
ถาอิงตามสัญญาณ Golden Cross ระหวางเสนคาเฉล่ีย 5 และ 10 วัน คาดวา
จะข้ึนหาเสนคาเฉล่ียระยะกลางที่ $1,255-1,260/Oz ในชวง 1-2 วันทําการน้ี    
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