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SET INDEX ปดเชา 1549.60 จุด +3.72 จุดหรือ +0.24%
แนวรับ
1545-1540* , 1535** จุด
แนวตาน 1555-1560* , 1563** จุด

SET มีแนวโนมแกวงออกดานขาง โดยถาพิจารณาจากภาพการเคลื่อนไหวรายชั่วโมง
ถือวาแนวโนมยังไมแย
เพราะการพักตัวยังสามารถยกฐานราคาขึ้นได
แตจะติดตรงที่
กระแสเงินตางชาติกลับมาไหลออกเร็ว โดยเฉพาะการลดสถานะ Long ใน Index Futures
ของตางชาติที่เดือนนี้ Short หนักสุดในรอบ 18 เดือน และทําใหยอดสะสม Long ลดมา
ใกลเทา ก.พ. 17 แตเพราะยอดสะสมหุนเริ่มนิ่ง และสถาบันเริม
่ โยกเงินกลับเขามาใน
ตลาดหุนอีกครั้ง ซึ่งนาจะรองรับแรงขายของตางชาติที่ยังกลับไปกลับมาได ทําใหคาดวา
Downside ของ SET จะอยูในกรอบจํากัด และยังสามารถ Trading ในกรอบไดตอไป

SET50 Index Futures : ถือ Long S50M17 ทํากําไร 988-991 ตัด
ขาดทุน 978 จุด ราคา S50M17 ฟนตัวกลับไดเล็กนอย แตถือวาทําใหภาพ
รายชั่วโมงมีลุนกับการฟนตามรูปแบบ Double Bottom มากขึ้น ขณะที่ การ
ปรับพอรตเพื่อรองรับ IM ที่ต่ําลงเหลือ 5,700 บาท/สัญญา (22 พ.ค. 17) ซึง่
เปนไปไดที่จะมีการปดสัญญาเพื่อบริหารเงินสวนเกิน อาจทําให S50M17
เคลื่อนไหวผิดปกติบาง แตถายังไมต่ํากวา 978 จุด แนวโนมยังไมถึงกับแย

ยอดซื้อ ขายหุนรายประเภท
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หุนทีน
่ าสนใจชวงบาย : แนะนํา MINT ทํากําไร 36.50-37.00 บาท ตัดขาดทุน
35.00 บาท แนวโนมกําไรสุทธิ 2Q17 ยังมีแนวโนมเติบโต Y-Y จากธุรกิจโรงแรมที่ผาน
ชวง Renovate ไปแลวและรานอาหารที่ยอดขายเฉลี่ยตอสาขาที่กลับมาเปนบวก คาด
กําไรทั้งปนี้ที่ 5,649 ลานบาท เพิ่มขึ้น 23%Y-Y ราคาเปาหมาย 43 บาท สวนในทาง
เทคนิคเริ่มเห็นแรงซือ
้ ดวยปริมาณการซื้อขายที่หนาแนน
ทําใหมีลน
ุ ฟนตัวขึ้นตอหา
36.50-37.00 บาท
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Single Stock Futures : Long BANPUM17 ทํากําไรที่ 18.5-18.8
บาท ตัดขาดทุน 17.60 บาท ราคา BANPUM17 มีแนวโนมฟน
 กลับระยะสัน
้
จากสัญญาณขัดแยงเชิงบวกที่เกิดขึน
้ กับภาพรายชั่วโมง และราคาถานหินที่
ฟนกลับเล็กนอยตามราคาน้ํามันดิบ โดยถาอิงตามรอบการดีดตัว จะมีแนวตาน
ที่กรอบบนแถว 18.5-18.8 บาท

Gold Futures : Short GFM17 ทํากําไรที่ $1,235-1,240/Oz ตัด
ขาดทุน $1,260/Oz ฟนกลับระยะสั้นในตลาดเอเชีย แตเราคาดกรอบการ
ฟนยังจํากัด เพราะ Dollar Index ยังมีโอกาสดีดตัวขึ้นหาแนวเสนคาเฉลี่ยแถว
98.5-99.0 จุด จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ออกมาสดใสมาก
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