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SET INDEX ปดเชา 1571.72 จุด +3.15 จุดหรือ +0.20% 
แนวรับ     1567-1563* , 1560** จุด                       
แนวตาน   1573-1575* , 1577** จุด 

 

SET ยังปรับตัวเพิม่ขึน้ไดอีกเล็กนอย แตกรอบการขึน้ยังจํากัด โดยถูกกดดันจากแรง
ขายในหุนกลุมสือ่สารที่ Outperform ในชวงกอนหนาน้ี ขณะที่ การปรับตัวลงของราคา
นํ้ามันดิบอีกราว 1% ก็ทําให Upside การปรับข้ึนของหุนกลุมพลังงานอยูในกรอบจํากัด
เชนกัน จึงคาดวา SET จะแกวงออกขางในกรอบแคบตอเน่ือง โดยมีปจจัยทีน่าจับตา คือ 
การกลับมาแข็งคาของเงินบาททีใ่กลหลุดแนวจิตวิทยาแถว 34 บาท/ดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึง
นาจะเปนปจจัยเดียวที่ชวยพยุงการเคล่ือนไหวของ SET ในระยะน้ีได ในเชิงกลยุทธยัง
แนะนํา Trading ในกรอบ ซ่ึงหุนขนาดเล็กที่ไดประโยชนจากบาทแข็ง คือ MGT 

 

 

หุนทีน่าสนใจชวงบาย : แนะนําซือ้ SYNEX ทํากําไร 13.50-14.00 บาท ตัด
ขาดทุน 12.70 บาท ราคาหุนไดแรงหนุนจากแนวเสนคาเฉล่ีย และยังแกวงในกรอบ 
Parallel Uptrend Channel ขณะที่ การกระชากข้ึนทําจุดสูงสุดใหม ทําใหมีลุนดีดตัวข้ึน
ตอหากรอบบนแถว 13.50-14.00 บาท สวนในเชิงปจจัยพ้ืนฐาน ราคาเปาหมายป 2017 
อยูที่ 15.50 บาท โดยคาดวากําไร 2Q17 จะโตแรง Y-Y เหมือนที่เกดิข้ึนใน 1Q17 
(+50% อยูที่ 149 ลบ.) จากการเพ่ิมสนิคาและงานบริการในลักษณะ Total Solution โดย
มีตัวเปด Upside เพ่ิมเติม คือ การต้ังบริษัทรวมทนุเพ่ือใหบริการลิสซ่ิงสนิคาไอที   
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SET50 Index Futures : ถือ Short S50M17 ทาํกาํไรที่ 985-987 
จุด ตัดขาดทุน 996 จุด ทิศทางของ S50M17 เริ่มยกฐานราคาข้ึน แตเพราะ
ปริมาณการซ้ือขายไมหนาแนน ทําใหคาดวา Upside จะอยูในกรอบจํากัด
เชนเดิม อยางไรก็ตาม ถาในชวงบายสามารถกระชากยืนเหนือ 996 จุดข้ึนไป
ได ดัชนีบชี้จะเกิดสญัญาณ Long ระยะสั้นหา 1000 จุด จึงอาจตองพิจารณา
ตัดขาดทุนออกมากอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Short PTTEPM17 ทํากําไรที่ 88.5-89.0 
บาท ตัดขาดทนุ 92.00 บาท ยงัแนะนําใหถือ Short ใน PTTEPM17 
ตอเน่ือง จากภาพทางเทคนิคที่เปนลบ และราคานํ้ามันดิบในตลาดเอเชียที่
ออนตัวลงตออกีราว 1% โดยมี Downside ที่กรอบลางแถว 88.5-89.0 บาท  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Short GFM17 ทํากําไรที่ $1,245-1,248/Oz ตัด
ขาดทุน $1,270/Oz ราคาทองคําโลกมีแนวโนมพักตัวระยะสั้น จากภาพ
ทางเทคนิคที่เกิดสัญญาณขัดแยงเชิงลบ และจิตวิทยาการลงทุนที่ไมตอบรับ
ตอขาวดีตอราคาทองคํา อาทิ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาแยเทาที่ควร 
โดยมีปจจัยที่นาจับตาคือ Beige Book ของเฟดในชวงประมาณตี 1 บานเรา      
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