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SET INDEX ปดเชา 1569.30 จุด +6.19 จุดหรือ +0.40%
แนวรับ
1565-1563* , 1560** จุด
แนวตาน 1573-1575* , 1577** จุด

SET ปรับตัวเพิ่มขึ้น แตปริมาณการซื้อขายยังไมหนาแนน และเงินบาทเริ่มกลับมา
ออนคาลง ทําให Upside จํากัด แรงหนุนมาจาก Sentiment ที่สดใส แตดวยความที่
การฟนตัวใชเวลานานกวาจังหวะการทรุดลง ขณะที่ ปจจัยภายนอกยังตองจับตาผลโพล
การเลือกตั้งในอังกฤษที่คะแนนยังใกลเคียงกัน รวมถึง การเปดเผยตัวเลขจางงานนอกภาค
การเกษตรสหรัฐฯคืนนี้ ซึ่งมีโอกาสทําใหกระแสเงินไหลออกตอเนือ
่ งในระยะสั้น จึงคาดวา
กรอบการปรับขึ้นของ SET ยังจํากัด แตที่ไมแนะนําใหขายในทันทีเพราะ Downside ก็ไม
เปดกวาง หุนเดนในชวงนีอ
้ ิงในรายงานโมเมนตัมเปนหลัก คือ HANA TACC และ MGT
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SET50 Index Futures : ถือ Short S50M17 ทํากําไรที่ 983-985
จุด ตัดขาดทุน 993 จุด S50M17 ฟนตัวกลับไดดีตามบรรยากาศการลงทุน
รวมที่สดใส แตการทรุดตัวของ Basis อยางตอเนื่องเหลือ -0.67 จุด ยัง
สะทอนจิตวิทยาการลงทุนที่เปนลบอยูพ
 อสมควร เชนเดียวกับกระแสเงินทีม
่ ี
แนวโนมไหลออกระยะสัน
้ จึงแนะนําใหถือ Short ตอไป
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หุนทีน
่ าสนใจชวงบาย : แนะนําซื้อ TACC ทํากําไร 7.30-7.50 บาท ตัดขาดทุน
6.65 บาท แนวโนมกําไรสุทธิ 2Q17 จะกลับมาฟนตัวทั้ง Q-Q และ Y-Y เพราะเปน High
Season รวมถึงธุรกิจชาเขียวในกัมพูชาก็ฟนตัวจากการแขงขันทีส
่ ูงขึ้นในชวง 1Q17 สวน
ภาพทางเทคนิคอยูใ นชวงฟน
 ตัวกลับ
โดยมีแนวตานรอทดสอบทีก
่ รอบ
Parallel
Downtrend Channel แถว 7.30-7.50 บาท
Analyst : Natapon Khamthakrue
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Single Stock Futures : Short KTBM17 ทํากําไรที่ 18.6-18.7 บาท
ตัดขาดทุน 19.50 บาท เรายังคาดวากรอบการฟนจะจํากัด จากแรง Long ที่
เบาบาง และดัชนีบงชี้ทย
ี่ ังไมมทิศทางที่ชัดเจน ทําใหกรอบการเคลื่อนไหวยัง
เปนลักษณะ Sideway เมื่อขึ้นมาทดสอบกรอบบนแลว จึงแนะนําใหถือ Short
ตอเนื่อง

Gold Futures : Short GFM17 ทํากําไรที่ $1,245-1,248/Oz ตัด
ขาดทุ น $1,275/Oz ราคาทองคํ า โลกมี แ นวโน ม ถู ก กดดั น จาก Dollar
Index ที่เริ่มฟนตัวกลับ ขณะที่ การเปดเผยตัวเลขจางงานสหรัฐฯ ตลาดคาด
วาจะออกมาดีจากฐานที่ต่ําในเดือนกอน จึงเปนไปไดที่จะออกมาแลวหนุนให
Dollar Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอแลวกดดันใหทองออนตัวลง
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