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SET INDEX : มุมมองสปัดาหห์นา้ 13-17 พ.ย. 17 

1685/1675 

1730 

SET INDEX 
ประเมิน Downside รอบนีไ้ม่ไดถู้กเปิด
มากนัก แนวรบั 1685/1670 จุดยงัเป็น
ฐานทีแ่ข็งแกรง่ ประเมนิการชะลอตวั คอื
จงัหวะทยอยซือ้กลบั  
ฉะนัน้กรณีแย่ ยงัวางจะไม่หลุดแนว
รบั 1670 จดุ 

Pattern ปั จ จุ บั น แ ก ว่ งใ น ก ร อ บ
สามเหลีย่ม ยงัม ีUpside ทีเ่หลอืในการ
รอทดสอบ 1720-1730 จุด แต่ระยะที่
ถอยลงมาก่อน ถือเป็นจงัหวะทีด่ ีเพราะ
จะท าใหม้ ีMomentum ในการสง่ตอ่ 
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S50Z17 : สญัญาสิน้สุดเดอืนธนัวาคม 

1075/1070 

1090/1095 

S50Z17 
ป ร ะ เ มิ น  Downside ไ ม่ ไ ด ้เ ปิ ด ก ว ้า ง  ว า ง แ น ว ร ับ 
1075/1070 จุด เป็นฐานหนาแน่น กรณีเลวรา้ยยงัจะยืน
เหนือแนวรบั 1065 จดุได ้
 พอรต์ถอื Trading Short ตน้ทุน 1085-1086 จุด 
รอบชะลอในรอบเชา้ทีผ่่านมา กรณีเนน้ปิดความเสีย่งทา้ย
สปัดาหน่์าจะปิดรอบท าก าไรไปแลว้ หลงัลงมาใกลแ้นวรบั 
1075 จุด ทีเ่หลอืรอปิดทีแ่นวรบั 1070 จุด ตดัขาดทุนกรณี
ทะล ุ1085 จดุ 
 พอรต์ว่างเดง้ไม่ผ่าน 1085/1088 จุดแนะเปิด 
Short เพือ่รอปิดทีแ่นวรบั 1070/1065 จุด และเปิด Long 
กลบัทนัท ี



Sector Analysis 

ภาพในสปัดาหนี์ไ้ม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากสปัดาหก์่อนมากนัก โดยมี
สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงคอืกลุ่ม Heath Care หลุดจาก Zone Leading 
มาที ่Zone Weakening แสดงใหเ้ห็นถงึ Momentum ทีอ่่อนแรง
ลงในกลุม่นี ้ 
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Property 

ระยะสัน้ราคามีโอกาสอ่อนตวัลงมา แต่ Momentum ใน
ภาพรวมยงัคงแข็งแกรง่ ท าใหม้องว่าการอ่อนตวัลงมาทีแ่นว
รบับรเิวณ 327 จดุจะเป็นจงัหวะในการเขา้ซ ือ้ 



Weekly Trading 

ราคาย่อตวัในแนวโนม้ขาขึน้ ลงมาใกลแ้นวรบั
เสน้ค่าเฉลีย่ 20 วนั มองเป็นจงัหวะการเขา้ซ ือ้
เล่นรอบที่ดี มีลุ น้ดีดตัวกลับวิ่งขึน้ต่อตาม
แนวโนม้เดมิ 
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QH 

แนวรบั แนวตา้น 

2.86 / 2.82 3 / 3.06 

อยู่ในรอบของการ Breakout ขึน้ท า High 
ใหม่ หลงัจากทีร่าคาสามารถขึน้มายนืเหนือแนว
ตา้นส าคญัที ่80.75 บาทได ้น ้าหนักยงัคงเป็น
บวก มโีอกาสปรบัตวัขึน้ต่อ 

CPN 

แนวรบั แนวตา้น 

80.75 / 78.75 84.50/86.50 
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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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