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SET INDEX : มุมมองสปัดาหห์นา้ 6-10 พ.ย. 17 

SET INDEX 
ชว่ง 30 ต.ค.-3 พ.ย. เราคาดการณร์ะยะ
ฟ้ืนตัว โดยกรอบหลักมีเ ป้าหมายที ่
1720-1730 จดุ ซ ึง่ไดท้ดสอบไปแลว้ แต่
ไม่ทะลุ จงึเกดิระยะถอยเพือ่ปรบัฐานของ
ภาพตลาดฯ 

ป ร ะ เ มิ น  Downside ใ น ร อ บ นี ้
1685/1670 จุด เป็นจังหวะซ ือ้กลับ
ฉะน้ันกรณีแย่ ยงัวางจะไม่หลุดแนวรบั 
1670 จดุ 
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S50Z17 : สญัญาสิน้สุดเดอืนธนัวาคม 

S50Z17 
30 ต.ค.-3 พ.ย. ที่ผ่านมาประเมินระยะฟ้ืนตวัเป็นหลกั มี
เป้าหมายรอทดสอบ 1095 จุด (High ขึน้ถงึ 1103.50 จุด) 
ก่อนปรบัฐาน ฉะน้ันประเมิน Downside การถอยในคร ัง้นี ้
เป็นโอกาส Long แนวรบั 1070/1068 จดุ 
 พอรต์เปิด Trading Long รอบเชา้ทีผ่่านมา หลงั
ระดบัเปิดไม่หลุด 1080 จุด ระยะฟ้ืนตวัราย ชม. เขา้หาแนว
ตา้น 1085-1087 จุดแนะท าก าไร ตดัขาดทุนกรณีหลุด 
1078 จดุ 
 พอรต์ว่า ง เด ง้ไ ม่ ผ่าน 1087-1090 จุดแนะ เ ปิด 
Short เพื่อรอปิดที่แนวรบั 1070 จุด และเปิด Long กลบั 
เพือ่รอรอบฟ้ืนตวัท าก าไร เป้าหมาย 1100-1110 จดุ 



Sector Analysis 

กลุม่ Petrochemical หลดุออกจากเขต Leading Zone มาเขา้สู ่
Weakening Zone แสดงถงึ Momentum ทีเ่ร ิม่อ่อนแรงลง 
ในขณะทีก่ลุ่ม Food และ Bank เร ิม่ปรบัตวัขึน้จากเขต Lagging 
มาสู ่Improving Zone 
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Food & Beverage 

ราคาเร ิม่พกัตวัลงมา แต่เมอืจากแนวโนม้โดยรวมทีย่งัเป็นขา
ขึน้อยู ่ท าใหม้องวา่การยอ่ตวัในรอบนีย้งัเป็นจงัหวะในการเขา้
ซ ือ้ โดยมองแนวรบัส าคญัอยู่ทีเ่สน้ Moving Average 20 
วนั 



Weekly Trading 

ยงัคงมองว่า ราคาจะสามารถขึน้ท า All time 
high ไดต้่อเน่ือง เน่ืองจากทศิทางหลกัค่อนขา้ง
แข็งแกร่ง สัญญาณทางเทคนิคเป็นบวก วัด
เป้าหมายไดท้ี ่45 บาท 
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MINT 

แนวรบั แนวตา้น 

42.50/41.50 44/45 

รอบหลกัน ้าหนักการขึน้ยงัคงเป็นเชงิบวก มอง
การย่อตวัในชว่งนี้เป็นเพียงการย่อตวัระยะสัน้ 
เพื่อขึน้ต่อ เป้าหมายแรกที่ 34 บาท ถดัไปที ่
35.50 บาท 

SAPPE 

แนวรบั แนวตา้น 

31.50 / 30.50 34 / 35.50 
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DISCLAIMER: รายงานฉบบันีจ้ัดท าโดยบรษัิทหลักทรัพย ์ ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) “บรษัิท” ขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานฉบบันีถู้กจัดท าขึน้บนพืน้ฐานของ
แหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่วา่หรอืควรเชือ่วา่มคีวามน่าเชือ่ถอื และ/หรอืมคีวามถูกตอ้ง อย่างไรก็ตามบรษัิทไมรั่บรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลูดงักลา่ว ขอ้มลูและ
ความเห็นทีป่รากฏอยูใ่นรายงานฉบบันี้อาจมกีารเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิไดต้ลอดเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ บรษัิทไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะชกัจงูหรอื
ชีช้วนใหผู้ล้งทนุ ลงทนุซือ้หรอืขายหลักทรัพยต์ามทีป่รากฏในรายงานฉบับนี ้ รวมทัง้บรษัิทไมไ่ดรั้บประกนัผลตอบแทนหรอืราคาของหลักทรัพยต์ามขอ้มูลทีป่รากฏแต่
อย่างใด บรษัิทจงึไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการน าขอ้มลูหรอืความเห็นในรายงานฉบบันี้ไปใชไ้ม่วา่กรณีใดก็ตาม ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูและใช ้
ดลุยพนิจิอยา่งรอบคอบในการตดัสนิใจลงทนุ 

บรษัิทขอสงวนลขิสทิธิใ์นขอ้มูลและความเห็นทีป่รากฏอยูใ่นรายงานฉบบันี ้ หา้มมใิหผู้ใ้ดน าขอ้มลูและความเห็นในรายงานฉบบันี้ไปใชป้ระโยชน ์ คดัลอก ดดัแปลง 
ท าซ ้า น าออกแสดงหรอืเผยแพร่ตอ่สาธารณชนไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรษัิทลว่งหนา้ การลงทนุในหลกัทรัพยม์คีวาม
เสีย่ง ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูและพจิารณาอย่างรอบคอบกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) อาจเป็นผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) และผูอ้อกใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์ (Derivative Warrants) บน
หลกัทรัพยท์ีป่รากฎอยูใ่นรายงานฉบบันี้ โดยบรษัิทฯ อาจจัดท าบทวเิคราะหข์องหลักทรัพยอ์า้งองิดงักลา่วนี้ ดงันัน้ นักลงทนุควรศกึษารายละเอยีดในหนังสอืชีช้วนของ
ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพันธด์งักลา่วกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 
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