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SET INDEX ปดเชา 1567.35 จุด +0.77 จุดหรือ +0.05%
แนวรับ
1565-1563* , 1560** จุด
แนวตาน 1570-1573* , 1575** จุด

SET ยังแกวงทรงตัวออกขางตามคาด โดยยังรอความชัดเจนจากเหตุการณสําคัญ
วันนี้ ไดแก การเลือกของอังกฤษ การประชุม ECB การแถลงของนายเจมส โคมียตอ
วุฒิสภากรณีรส
ั เซีย
อยางไรก็ตามเราเชื่อวาบรรยากาศการลงทุนนาจะผอนคลายขึ้น
หลังจากวันนี้และหันไปจับตาดูการประชุม FED ในสัปดาหนาซึ่งตองดูเรื่องการสงสัญญาณ
QE Tapering ขณะที่กระแสเงินทุนในชวงนี้คาดวายังชะลอการไหล เรายังคงมองกรอบ
การเคลื่อนไหวของดัชนีที่ 1560-1573 จุด และยังแนะนําให Trading ตามกรอบใน
ลักษณะลงซื้อ-ขึ้นขาย
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SET50 Index Futures : Short S50M17 ทํากําไรที่ 981-983 จุด
ตัดขาดทุนเมื่อสูงกวา 994 จุด กรอบการดีดตัวยังไมสามารถยกฐานราคาให
สูงขึ้นได ทําให Upside ยังจํากัด และมีโอกาสพลิกกลับมาออนตัวลงหากรอบ
ลางแถว 981-983 จุด โดยแรงกดดันมาจากกระแสเงินทุนตางชาติที่เริ่มชะลอ
การไหลเขา เพื่อรอดูทงั้ ผลประชุม ECB และการเลือกตั้งในอังกฤษ ขณะที่
การออนตัวของ Basis สะทอนจิตวิทยาการลงทุนที่เปนลบอยูเล็กนอย คาด
กรอบการเคลื่อนไหวในชวงบายที่ 983-994 จุด
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หุนทีน
่ าสนใจชวงบาย : แนะนําซื้อ MBAX ทํากําไร 5.8-5.9 บาท ตัดขาดทุน 5.3
บาท เราชอบ MBAX มากขึ้นจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่เปนบวกอยางมาก ทั้งราคาเม็ด
พลาสติก LDPE ที่ออนตัวลง -6%Q-Q และ -3%Y-Y รวมถึงเงินบาทที่เริ่มกลับไปออนคา
ขณะที่ ในเชิงปจจัยพื้นฐานไดแรงหนุนจากคาดการณงบ 2Q17 ที่จะโตแรง 155%Y-Y
จากฐานที่ต่ํามากในปกอน โดยในทางเทคนิคเริ่มเกิดสัญญาณซือ
้ ทั้งเสนคาเฉลี่ยและดัชนี
บงชี้ ทําใหมโี อกาสไหลขึ้นตอหา 5.8-5.9 บาท
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Single Stock Futures : Short THAIM17 ทํากําไรที่ 18.9-19.0
บาท ตัดขาดทุน 19.7 บาท ราคา THAIM17 ปรับตัวเพิ่มขึ้นแลวอัตราเรง
เริ่มชะลอตัว ขณะที่ การเคลื่อนไหวของราคาในภาพรายนาทีถก
ู กดดันจาก
สัญญาณขัดแยงเชิงลบกับ MACD ทําใหมีความเสี่ยงที่จะพักตัวลงชวงสั้นหา
แนวเสนคาเฉลี่ยแถว 18.9-19.0 บาท

Gold Futures : Long GFM17 ทํากําไรที่ $1,305/Oz ตัดขาดทุน
$1,275/Oz ราคาทองคําโลกยังมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามแรงหนุนของ
เสนคาเฉลี่ยและดัชนีบงชี้ที่สงสัญญาณเชิงบวก รวมถึงการเปดเผยยอดนําเขา
ของจี น งวด พ.ค. 17 ที่ อ อกมาสดใสกว าคาด ซึ่ ง ถื อ เป น ป จ จั ย บวกต อ ราคา
สินคาโภคภัณฑโดยรวม คาดกรอบ $1,280-1,295/Oz
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