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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 ยังมีแนวโนมขยับขึน
้ ตอในระยะสั้น แต Upside ใกลจํากัดเพราะวอลุมไมหนุน
โดยในภาพทางเทคนิครายวันของ SET ถือวามีสัญญาณซื้อจาก Golden Cross ระหวาง
เสนคาเฉลี่ย 5 และ 10 วันอยูเล็กนอย ขณะที่ การดีดขึ้นของ DTAC จากประเด็นการไดรับ
เลือกใชคลื่นจาก TOT รวมถึง THAI ที่ถูกปลดล็อคจากภาวะการเพิ่มทุนใน NOKซึ่งชวย
พยุงตลาดในชวงเชาถือเปนปจจัยหนุนเพียงระยะสั้น เมื่อผนวกกับ ปจจัยแวดลอมที่เปน
บวกนอยลง โดยเฉพาะเงินบาทที่ออนคาตอเนื่อง และภาพทางเทคนิครายชั่วโมงที่อัตรา
เรงการปรับขึน
้ เริ่มชะลอ ทําใหคาดวา Upside ของ SET ในชวงบายจะอยูในกรอบจํากัด
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SET50 Index Futures : เปลี่ยน Long เปน Short ใน S50M17 ทํา
กําไรที่ 983-985 จุด ตัดขาดทุน 993 จุด เรายังกังวลกับการเคลื่อนไหว
ของคา Basis ที่มักพลิกกลับมาออนตัวลง โดยปดตลาดเชาลดลงเหลือ -1.21
จาก +0.11 จุดในวันกอน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงจิตวิทยาการลงทุนที่ไมดีนก
ั
ทําใหคาดวา Upside ในชวงบายจะอยูในกรอบจํากัด และเปนไปไดที่จะเห็น
การพักตัวลงหากรอบลางแถว 983-985 จุด จึงแนะนํากลับขางเปน Short
ชั่วคราว
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หุนทีน
่ าสนใจชวงบาย : แนะนําซือ
้ BIG ทํากําไร 5.00-5.05 บาท ตัดขาดทุน
4.70 บาท ราคาหุนอยูใ นชวงพักตัว แตเพราะอัตราเรงการปรับลงเริ่มชะลอ และฐานราคา
เริ่มยกสูงขึ้น
ทําใหคาดวาจะไดเห็นจังหวะการฟนกลับระยะสั้นในไมชา
โดยในเชิง
ปจจัยพื้นฐาน ไดแรงหนุนจากแนวโนมกําไรสุทธิป 2017 ที่คาดวาจะโตตออีก 16%Y-Y
จากตลาด Mirrorless ที่โตแรงตอเนือ
่ ง และฐานที่ต่ําจากสินคา Sony ขาดตลาดในปกอน
ขณะที่ กําไรสุทธิ 2Q17 ยังมีแนวโนมเติบโตที่ดีจากธุรกิจพิมพภาพที่โตแรง ราคาปจจุบัน
ซื้อขายบน PE2017 เพียง 17 เทา ยังต่ํากวากลุมที่ 25 เทา
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Single Stock Futures : Long BANPUM17 ทํากําไรที่ 18.5-18.8
บาท ตัดขาดทุน 17.90 บาท ราคา BANPUM17 เริ่มขึ้นชะลอ เปนไปไดที่
จะพักตัวชวงสั้น แตเพราะราคาถานหินเริ่มฟนตัวกลับ ทําใหคาด Downside
จะไมเปดกวาง จึงแนะนําใหถือสถานะ Long ตอไปกอน คาดกรอบการ
เคลื่อนไหวในชวงบายที่ 18.05-18.35 บาท

Gold Futures : Short GFM17 ทํากําไรที่ $1,235-1,240/Oz ตัด
ขาดทุน $1,270/Oz เรายังคาดราคาทองคําโลกจะพักตัวใน 1-2 วันนี้ จาก
รูปแบบการเคลื่ อ นไหวที่ ไม ตอบสนองเชิ ง บวกต อ ตั วเลขเศรษฐกิ จสหรั ฐฯที่
ออกมาดีเทาที่ควร ขณะที่ Dollar Index เริ่มฟนกลับเร็วอีกครั้ง
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