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SET INDEX ปดเชา 1566.58 จุด +1.89 จุดหรือ +0.12% 
แนวรับ     1563-1560* , 1558** จุด                       
แนวตาน   1569-1570* , 1575** จุด 

 

SET ยังมีแนวโนมขยบัขึน้ตอในระยะส้ัน แต Upside ใกลจํากดัเพราะวอลุมไมหนนุ  
โดยในภาพทางเทคนิครายวันของ SET ถือวามีสัญญาณซ้ือจาก Golden Cross ระหวาง
เสนคาเฉล่ีย 5 และ 10 วันอยูเล็กนอย ขณะที ่การดีดข้ึนของ DTAC จากประเด็นการไดรับ
เลือกใชคล่ืนจาก TOT รวมถึง THAI ที่ถูกปลดล็อคจากภาวะการเพ่ิมทุนใน NOKซ่ึงชวย
พยุงตลาดในชวงเชาถือเปนปจจัยหนุนเพียงระยะสั้น เม่ือผนวกกับ ปจจัยแวดลอมที่เปน
บวกนอยลง โดยเฉพาะเงินบาทที่ออนคาตอเน่ือง และภาพทางเทคนิครายช่ัวโมงที่อัตรา
เรงการปรับข้ึนเริ่มชะลอ ทําใหคาดวา Upside ของ SET ในชวงบายจะอยูในกรอบจํากัด   

 

 

หุนทีน่าสนใจชวงบาย : แนะนาํซือ้ BIG ทาํกาํไร 5.00-5.05 บาท ตัดขาดทุน 
4.70 บาท ราคาหุนอยูในชวงพักตัว แตเพราะอัตราเรงการปรับลงเริ่มชะลอ และฐานราคา
เริ่มยกสงูข้ึน ทําใหคาดวาจะไดเห็นจังหวะการฟนกลับระยะสั้นในไมชา โดยในเชิง
ปจจัยพ้ืนฐาน ไดแรงหนุนจากแนวโนมกําไรสุทธิป 2017 ที่คาดวาจะโตตออีก 16%Y-Y 
จากตลาด Mirrorless ที่โตแรงตอเน่ือง และฐานที่ตํ่าจากสินคา Sony ขาดตลาดในปกอน 
ขณะที่ กําไรสุทธิ 2Q17 ยังมีแนวโนมเติบโตที่ดีจากธุรกิจพิมพภาพที่โตแรง ราคาปจจุบัน
ซ้ือขายบน PE2017 เพียง 17 เทา ยังตํ่ากวากลุมที่ 25 เทา  
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SET50 Index Futures : เปล่ียน Long เปน Short ใน S50M17 ทาํ
กําไรที่ 983-985 จุด ตัดขาดทนุ 993 จุด เรายังกังวลกับการเคล่ือนไหว
ของคา Basis ที่มักพลิกกลับมาออนตัวลง โดยปดตลาดเชาลดลงเหลือ -1.21 
จาก +0.11 จุดในวันกอน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงจิตวิทยาการลงทนุที่ไมดีนกั 
ทําใหคาดวา Upside ในชวงบายจะอยูในกรอบจํากัด และเปนไปไดท่ีจะเหน็
การพักตัวลงหากรอบลางแถว 983-985 จุด จึงแนะนํากลับขางเปน Short 
ช่ัวคราว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Long BANPUM17 ทํากาํไรที ่ 18.5-18.8 
บาท ตัดขาดทุน 17.90 บาท ราคา BANPUM17 เริ่มข้ึนชะลอ เปนไปไดที่
จะพักตัวชวงสั้น แตเพราะราคาถานหินเริ่มฟนตัวกลับ ทําใหคาด Downside 
จะไมเปดกวาง จึงแนะนําใหถือสถานะ Long ตอไปกอน คาดกรอบการ
เคล่ือนไหวในชวงบายที ่18.05-18.35 บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFM17 ทํากําไรที่ $1,235-1,240/Oz ตัด
ขาดทุน $1,270/Oz เรายังคาดราคาทองคําโลกจะพักตัวใน 1-2 วันน้ี จาก
รูปแบบการเคล่ือนไหวที่ไมตอบสนองเชิงบวกตอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่
ออกมาดีเทาที่ควร ขณะที่ Dollar Index เริ่มฟนกลับเร็วอีกครั้ง                 
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