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SET INDEX ปดเชา 1543.69 จุด -4.60 จุดหรือ -0.30%
แนวรับ
1540-1538* , 1535** จุด
แนวตาน 1545-1548* , 1550** จุด

SET มีแนวโนมแกวงออกดานขางเชิงบวกในชวงบาย โดยสินทรัพยเสีย
่ งเริ่มฟน
 ตัว
กลับ แตอาจไมไดหนุน SET มากนัก เพราะ Outperform ภูมิภาคไปแลว โดย
จังหวะพักตัวลงถือวายังมีแรงซื้อคอยพยุง
โดยเฉพาะกลุมแบงกที่เริ่มเห็นแรง
Cover
Short จากการถูก Short Sales อยางหนักในรอบขาลงที่ผานมา แตกรอบการฟนยังจํากัด
เพราะบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงไมสดใส อยางไรก็ตาม ดวยความที่เงื่อนไข
จากคาเงินและอัตราดอกเบีย
้ ในตลาดเงิน
ยังเปนบวกกับการไหลเขาของกระแสเงินทุน
ตางชาติ จังหวะการพักตัวจึงมองเปนโอกาสซื้อเชนเดิม

SET50 Index Futures : ถือ Long S50M17 ทํากําไร 990-993 ตัด
ขาดทุน 978 จุด ราคาลงมาย่ําฐานแถว 982 จุด แตเพราะคา Basis
เคลื่อนไหวเปนบวกมากขึ้น
ซึ่งสะทอนจิตวิทยาการลงทุนที่เปนบวกอยู
เล็กนอย ขณะที่ หุนกลุมแบงกยังพยุงตลาดไดดี จึงยังคาดหวังการฟน
 กลับ
ในชวงบาย และแนะนําใหถอ
ื Long S50M17 ตอไปกอน

แนวรับ-แนวตาน หุน
 Most Actives (ครึ่งเชา)
แนวโนม

แนวรับ

แนวตาน

BANPU

ลง

17.30-17.00

18.00-18.50

MTLS

ขึ้น

31.75-31.00

33.00-33.50

BDMS

ลง

18.60-18.30

19.00-19.50

AOT

ขึ้น

41.50-41.00

42.00-42.50

CPALL

ขึ้น

64.00-63.50

65.00-65.50
Single Stock Futures : Long KTBM17 ทํากําไรที่ 19.00-19.20
บาท ตัดขาดทุน 18.45 บาท ราคา KTBM17 ทรุดตัวลง แตถอ
ื วา
Downside อยูในกรอบจํากัด เพราะปริมาณการซื้อขายไมหนาแนน ทําใหเรา
กลับมาแนะนําเก็งกําไรฝง Long เพื่อคาดหวังการฟนกลับระยะสั้นของราคาหา
19.00-19.20 บาท

หุนทีน
่ าสนใจชวงบาย : KKP ทํากําไร 70.50-71.00 บาท ตัดขาดทุน 67.50 บาท
ราคาหุนพักตัวลงตอเนื่องแลวเริ่มฟนกลับที่เสนคาเฉลี่ย 25 วัน ทําใหมีโอกาสเกิด
Technical Rebound ระยะสั้น โดยถาเราเทียบการเคลื่อนไหวของ KKP และ TISCO จะ
พบวา KKP เคลื่อนไหว Underperform ตอเนื่องตั้งแต 13 มี.ค. 17 ดวยเหตุผลดานการ
เติบโตที่ TISCO นาสนใจกวา KKP แตเพราะปนผลที่ราคาปจจุบัน KKP ดูนาสนใจมากกวา
ซึ่งเรามองวาเหมาะกับเงื่อนไขเศรษฐกิจปจจุบันที่ดอกเบี้ยในตลาดเงินทรุดตัวลง
จึง
แนะนําใหเก็งกําไร KKP โดยคาดหวังการฟนตัวปด Gap ที่ 70.50 บาท
Analyst : Natapon Khamthakrue
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Gold Futures : Long GFM17 ทํากําไรที่ $1,255-1,260/Oz ตัด
ขาดทุน $1,225/Oz ราคาทองคําโลกยังมีแนวโนมฟนตัวกลับ จาก Dollar
Index ที่พักตัว และความคาดหวังในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่ลดลง โดย
ถาอิงตามสัญญาณ Golden Cross ระหวางเสนคาเฉลี่ย 5 และ 10 วัน คาดวา
จะขึ้นหาเสนคาเฉลี่ยระยะกลางที่ $1,260-1,265/Oz ในชวง 1-2 วันทําการนี้
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