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SET INDEX : มุมมองสปัดาหห์นา้ 15-19 ม.ค. 18 

แนวต้านระดับที่ 1 : 1830/1860 

RSI : Bearish Divergence 
ระหว่างรอบขาขึน้ 

SET Index : กรณีพิจารณาภาพกว้าง Upside ของภาพรายไตรมาส มีโอกาส
ท าAll Time Highต่อเนื่อง ตามหลกัการของทิศทาง Sideway up มีแนว
ต้านแรก 1830/1860 จดุรอทดสอบ และมีโอกาสทดสอบแนวต้านหลกัคือ 1900 จดุ  
                         การเหวี่ยงระหว่างทาง ให้สังเกตแนวรับ 1730 จุด ไม่หลุดแนว
ดงักลา่ว ทิศทางขาขึน้ไม่เสยี 
                          ขณะที่ช่วง 15-19 ม.ค. ให้เล็งแนวต้าน 1830 จุด เป็นกรอบหลกัที่
การขึน้ทดสอบอาจมีแรงขายระยะสัน้ได้บ้าง ด ูGap 1805-1809 จุด น่าจะกลบัลง
มาปิด 

แนวรับ   : 1730 / 1650 
แนวต้าน : 1830 / 1860 /1900 

แนวต้านระดับที่ 2 : 1900 



Technical Strategist Weekly 

S50H18 : สญัญาสิน้สุดเดอืนมนีาคม 

แนวรับ   : 1165 / 1150 
แนวต้าน : 1180-1185 / 1900 

S50H18 : ดชันีดีดขึน้ใกล้กรอบบนของรอบแกวง่ตวัขึน้ในช่วง 1175-1185 จดุ 
ซึง่ได้แตะ 1175 จดุไปแล้ว  ถือวา่ระยะสัน้ Upside ที่เหลอืไมม่าก บริเวณนีม้ี
โอกาสเผชิญแรงขายระยะสัน้ได้ โดยเฉพาะ High ในสปัดาห์ไมผ่า่น 1185 จดุ มี
โอกาสสงูที่จะติด Peak ระยะสัน้ 
                      โดยการยอ่ราย ชม. ยงัจ ากดั ตราบท่ีไมห่ลดุแนวรับ1160-1165 จดุ  

กลยุทธ์  
- พอร์ตถือ Trading Long ต้นทนุ 1157 จดุ ในสว่นท่ีเหลอืรอท าก าไรใน

กรอบถดัมา 1180-1185 จดุ หลดุ 1164 จดุตดัขาดทนุก าไรทนัที 
- พอร์ตวา่ง รอดรูะยะดีดไมข้่ามแนวต้าน 1185  แนะเปิด Short กรณีทะลุ

หลดุ 1190 จดุ อาจจะต้องเปิด Trading Long ตามในระยะสัน้ๆ 



Sector Analysis 

กลุ่ม Transportation มี Momentum ที่แข็งแกรง่ขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองจากสปัดาหท์ีผ่่านมา และกลุ่ม Construction Material 
หลดุออกมาจากเขต Lagging แลว้ เป็นสญัญาณทีน่่าสนใจ ราคา
มโีอกาสผ่าน Bottom ไปแลว้ 
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Construction Materials 

สงัเกตว่า MACD ส่งสญัญาณ Bullish Divergence ทีฐ่าน
บรเิวณ 12340 จุด กอ่นปรบัตวัเพิม้ขึน้ และการ Breakout 
ผ่านระดบั 12900 จุดยิง่เป็นการ Confirm สญัญาณการ
ปรบัตวัขึน้ตอ่เน่ือง 



Weekly Trading 

ราคาฟ้ืนตัวขึน้จากฐาน 2.04 บาท โดย
สญัญาณ MACD ก าลงัจะกลบัขึน้มาเคลือ่นไหว
ในแดนบวก มองความเสี่ยงต ่าเมื่อเทียบกับ
ผลตอบแทนส าหรบัหุน้ตวันี ้
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TPIPL 

แนวรบั แนวตา้น 

2.04/2 2.22/2.28 

เร ิม่เห็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มในภาพ
ใหญ่ของราคา หลงัจากทีร่าคาสามารถขึน้ท า 
Higher Low และ Higher High ของรอบการ
แกวง่ตวันี ้เป็นสญัญาณบวกทีด่ใีนทางเทคนิค  

SCC 

แนวรบั แนวตา้น 

490/482 510/520 
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DISCLAIMER: รายงานฉบบันี้จดัท าโดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) “บรษิทั” ขอ้มูลทีป่รากฏในรายงานฉบบันี้ถกูจดัท าขึน้บนพืน้ฐานของแหล่งขอ้มลูทีเ่ชือ่วา่หรอืควรเชือ่วา่มคีวามน่าเชือ่ถอื และ/หรอืมคีวามถกูตอ้ง 
อย่างไรกต็ามบรษิทัไม่รบัรองความถูกต้องครบถว้นของขอ้มลูดงักล่าว ขอ้มลูและความเหน็ทีป่รากฏอยู่ในรายงานฉบบันี้อาจมกีารเปลีย่นแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เตมิไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า บรษิทัไม่มคีวามประสงค์ทีจ่ะชกั
จงูหรอืชีช้วนให้ผูล้งทุน ลงทุนซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ตามทีป่รากฏในรายงานฉบบันี้ รวมทัง้บรษิทัไม่ไดร้บัประกนัผลตอบแทนหรอืราคาของหลกัทรพัย์ตามขอ้มลูทีป่รากฏแต่อย่างใด บรษิทัจงึไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จาก
การน าขอ้มลูหรอืความเหน็ในรายงานฉบบันี้ไปใชไ้ม่วา่กรณีใดกต็าม ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูและใชดุ้ลยพนิิจอย่างรอบคอบในการตดัสนิใจลงทุน 

บรษิทัขอสงวนลขิสทิธิใ์นขอ้มลูและความเหน็ทีป่รากฏอยู่ในรายงานฉบบัน้ี หา้มมใิห้ผูใ้ดน าขอ้มูลและความเหน็ในรายงานฉบบันี้ไปใชป้ระโยชน์ คดัลอก ดดัแปลง ท าซ ้า น าออกแสดงหรอืเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วน โดย
ไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบรษิทัล่วงหน้า การลงทุนในหลกัทรพัย์มคีวามเสี่ยง ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูและพจิารณาอย่างรอบคอบก่อนการตดัสนิใจลงทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) อาจเป็นผูด้แูลสภาพคล่อง (Market Maker) และผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ (Derivative Warrants) บนหลกัทรพัย์ทีป่รากฎอยู่ในรายงานฉบบันี้ โดยบรษิทัฯ อาจจดัท าบทวเิคราะห์ของ
หลกัทรพัยอ์า้งองิดงักล่าวนี้ ดงันัน้ นกัลงทุนควรศกึษารายละเอยีดในหนงัสอืชีช้วนของใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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