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SET INDEX ปดเชา 1570.86 จุด +4.71 จุดหรือ +0.30%
แนวรับ
1566-1563* , 1560** จุด
แนวตาน 1573-1575* , 1580** จุด

SET ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นตอไดดี แตปริมาณการซื้อขายที่คอยๆเบาบางลง ทําใหยัง
ตองระวังจังหวะการพักตัวตอไป แรงหนุนไมไดอยูที่ปจจัยภายในประเทศ แตเปนเพราะ
บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพยเสีย
่ งที่สดใส และราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1%
ขณะที่ การแข็งคาของเงินบาทอยางรวดเร็ว 0.5% จนทําจุดต่ําสุดในรอบ 23 เดือนที่
34.15 บาท/ดอลลารสหรัฐฯ เปนจิตวิทยาการลงทุนเชิงบวกสําคัญ ตอความคาดหวังใน
การไหลเขาของกระแสเงิน ทําใหเราคาดวา SET ยังขยับขึ้นตอไดในชวงบาย แต Upside
ยังไมนาเกิน 1573-1575 จุด แลวพักตัวลง เพราะฉะนั้น ถือตอแลวคอยๆรินขายที่แนวตาน

SET50 Index Futures : ปด Long S50M17 แลวปลอยสถานะวาง
ราคา S50M17 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเขากรอบ 993-995 จุด แลวอัตราเรงเริ่มชะลอ
พรอมปริมาณการซือ
้ ขายลดลงตอเนือ
่ ง ขณะที่ Basis ทรุดตัวลงเหลือ -1.24
จุด จาก -0.42 จุด สะทอนจิตวิทยาการเก็งกําไรที่เปนลบอยูเล็กนอย แตการ
จะ Short สวนในทันทีดูจะเสี่ยงเกินไป เพราะกระแสเงินมีแนวโนมไหลเขาจาก
เงินบาทแข็ง จึงแนะนําใหปด Long แลวปลอยสถานะวางไวกอน

เงินบาทที่แข็งคาเร็ว เปนบวกกับ SET ตามภาพความสัมพันธในอดีตที่ผกผันกัน

Single Stock Futures : Short THAIM17 ทํากําไรที่ 18.5-18.6
บาท ตัดขาดทุน 19.20 บาท ราคา THAIM17 ปรับตัวเพิ่มขึ้นหาแนวตาน
กระจุกตัวแถว 19.00 บาท แลวเริ่มพักตัวลง ขณะที่ ราคาน้ํามันดิบปรับตัว
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง ทําใหราคา THAI ยังมีความเสี่ยงที่จะออนตัวลงตอหากรอบ
ลางแถว 18.50-18.60 บาท คาดกรอบบายที่ 18.60-19.00 บาท

หุนทีน
่ าสนใจชวงบาย : แนะนําซือ
้ MGT ทํากําไร 2.56-2.60 บาท ตัดขาดทุน
2.40 บาท เรากลับมาแนะนําเก็งกําไรใน MGT อีกครั้ง โดยคาดการณกําไรสุทธิปนี้ที่ 55
ลานบาท +67%Y-Y เริ่มมี Upside มากขึ้น จากเงินบาทที่แข็งคาเร็วอีก 0.5% หรือ
5%YTD ซึ่งทุก 1% ที่แข็งคาจะเปนบวกกับกําไรสุทธิราว 5% นั่นหมายความวาถา MGT
ขายสินคาไดเทาปกอน กําไรสุทธิปนจ
ี้ ะเพิ่มขึ้น 25%Y-Y โดยปริยาย สวนกําไรสุทธิ
2Q17 คาดโต 86%Q-Q และ 17%Y-Y อยูที่ 14 ลานบาท เพราะฐานต่ําและไดรับผลบวก
จากการเพิ่มสินคาใหมรวมถึงทีมขายอีกเทาตัว
Analyst : Natapon Khamthakrue
Register : 026637 Tel. : 0-2646-9820

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
ออกมาแยและ Dollar Index ที่ออนตัวลงเทาที่ควร
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