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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
วันนี ้ ไดแก การเลือกของอังกฤษ การประชุม ECB การแถลงของนายเจมส โคมียตอ
วุฒิสภากรณีรสัเซีย อยางไรก็ตามเราเช่ือวาบรรยากาศการลงทุนนาจะผอนคลายข้ึน
หลังจากวันน้ีและหนัไปจับตาดูการประชุม FED ในสัปดาหนาซ่ึงตองดูเรื่องการสงสัญญาณ 
QE Tapering ขณะที่กระแสเงนิทุนในชวงน้ีคาดวายังชะลอการไหล เรายังคงมองกรอบ
การเคล่ือนไหวของดัชนีที่ 1560-1573 จุด และยังแนะนําให Trading ตามกรอบใน
ลักษณะลงซ้ือ-ข้ึนขาย 

 

 

หุนทีน่าสนใจชวงบาย : แนะนาํซื้อ MBAX ทํากําไร 5.8-5.9 บาท ตัดขาดทุน 5.3 
บาท เราชอบ MBAX มากข้ึนจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่เปนบวกอยางมาก ทั้งราคาเม็ด
พลาสติก LDPE ที่ออนตัวลง -6%Q-Q และ -3%Y-Y รวมถึงเงินบาทท่ีเริ่มกลับไปออนคา 
ขณะที่ ในเชิงปจจัยพ้ืนฐานไดแรงหนุนจากคาดการณงบ 2Q17 ที่จะโตแรง 155%Y-Y 
จากฐานที่ตํ่ามากในปกอน โดยในทางเทคนิคเริ่มเกิดสญัญาณซ้ือทั้งเสนคาเฉล่ียและดัชนี
บงช้ี ทําใหมีโอกาสไหลข้ึนตอหา 5.8-5.9 บาท   
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SET50 Index Futures : Short S50M17 ทํากาํไรที ่ 981-983 จุด 
ตัดขาดทนุเมื่อสูงกวา 994 จุด กรอบการดีดตัวยังไมสามารถยกฐานราคาให
สูงข้ึนได ทําให Upside ยังจํากัด และมีโอกาสพลิกกลับมาออนตัวลงหากรอบ
ลางแถว 981-983 จุด โดยแรงกดดันมาจากกระแสเงินทุนตางชาติที่เริ่มชะลอ
การไหลเขา เพ่ือรอดูทัง้ผลประชุม ECB และการเลือกต้ังในองักฤษ ขณะที่ 
การออนตัวของ Basis สะทอนจิตวิทยาการลงทุนที่เปนลบอยูเล็กนอย คาด
กรอบการเคล่ือนไหวในชวงบายที่ 983-994 จุด     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Single Stock Futures : Short THAIM17 ทํากาํไรที ่ 18.9-19.0 
บาท ตัดขาดทนุ 19.7 บาท ราคา THAIM17 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนแลวอัตราเรง
เริ่มชะลอตัว ขณะที่ การเคล่ือนไหวของราคาในภาพรายนาทีถูกกดดันจาก
สัญญาณขัดแยงเชิงลบกับ MACD ทาํใหมีความเสี่ยงที่จะพักตัวลงชวงสั้นหา
แนวเสนคาเฉล่ียแถว 18.9-19.0 บาท   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Futures : Long GFM17 ทํากําไรที่ $1,305/Oz ตัดขาดทุน 
$1,275/Oz ราคาทองคําโลกยังมีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึน ตามแรงหนุนของ
เสนคาเฉล่ียและดัชนีบงช้ีที่สงสัญญาณเชิงบวก รวมถึงการเปดเผยยอดนําเขา
ของจีนงวด พ.ค. 17 ที่ออกมาสดใสกวาคาด ซ่ึงถือเปนปจจัยบวกตอราคา
สินคาโภคภัณฑโดยรวม คาดกรอบ $1,280-1,295/Oz  
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