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SET INDEX : มุมมองสปัดาหห์นา้ 18-22 ธ.ค. 17 

SET Index : ยงัแกวง่ตวัในรูปแบบสามเหลีย่ม (“Symmetrical 
Triangle” ซึง่สปัดาห์ที่ผา่นมา 12-15 ธ.ค. เราขอดแูนวต้าน 1720 จดุก่อน วา่จะ
มีแรงขายหรือไม ่จะเห็นได้วา่ยงัไมผ่า่นแนวต้านดงักลา่ว  
                          ฉะนัน้มมุมอง 18-22 ธ.ค. ยงัขอตามดแูนวต้าน 1720 จดุ หรือ 
1725 จดุ กรณีทะลไุด้ จะเปิด Upside ของภาพรายวนั โดยมีเปา้หมายถดัไปที่
แนวต้าน 1730 จดุ แตห่ากติดระวงั Peak ระยะสัน้ 

แนวรับ   : 1705 / 1690 
แนวต้าน : 1720 / 1725 
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S50Z17 : สญัญาสิน้สุดเดอืนธนัวาคม 

แนวรับ   : 1106 / 1095 
แนวต้าน : 1120 / 1125 

S50Z17 : สปัดาห์ที่ผา่นช่วง 12-15 ธ.ค. เราประเมินรอทดสอบ High เดิม 
1110 จดุ หลงัจากเกิดการฟอร์มตวัเข้าเง่ือนไขที่เรียกวา่ หวัและไหลใ่นรูปแบบ
กลบัหวั (“Invert Head & Shoulders”) ซึง่ได้ขึน้ทดสอบไปแล้ว 
                    ฉะนัน้ช่วง 18-22 ธ.ค. ขอดทูี่แนวต้าน 1120 จดุ คาดวา่จะไมผ่า่น (ให้
น า้หนกัที่แนวดงักลา่วสงู)  
                    กรณีทะลตุ้องตดัขาดทนุฝ่ัง Trading Short ทนัที เพราะจะขึน้ตอ่
อีก 30 จดุ 

กลยุทธ์  
- พอร์ตถือ Long ต้นทนุ 1087 จดุ ( 4 ธ.ค. ที่ผา่นมา ) นา่จะได้ปิดท าก าไร

ทัง้หมดไปแล้ว หลงัขึน้ทดสอบแนวต้าน 1114-1115 จดุ 
- พอร์ตถือ Trading Short ต้นทนุรอบบา่ยของวนัที่ 14 ธ.ค. ที่ผา่นมา ณ 

ระดบั 1112-1114 จดุ รอระยะชะลอปิดท าก าไร แนวรับแรก 1106 จดุ
(ติดตามใน Chart Insight  จนัทร์-ศกุร์ เพื่อ Update) ตดัขาดทนุ
กรณีทะล ุ1120 จดุ 

- พอร์ตวา่ง ระยะพยายามดีดเข้าหาแนวต้าน 1116-1120 จดุ แนะเปิด 
Trading Short ตดัขาดทนุกรณีทะล ุ1120 จดุ 



Sector Analysis 

ภาพไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากสปัดาหก์อ่นมากนัก Sector ทีแ่ข็งแกรง่
ทีสุ่ดยงัคงเป็น Commerce, Energy และ Petrochemicals และ
มกีลุ่มทีต่อ้งระวงัคอื Healthcare ทีม่ีโอกาสเขา้สู่เขต Lagging 
ได ้

Technical Strategist Weekly 

Energy 

หลงัจาก Breakout ผ่านรูปแบบสามเหลีย่มขึน้มาได ้ดชันี
กลุ่มพลงังานไดว้ิง่ขึน้ทดสอบแนวตา้นเดมิที่บรเิวณ 23720 
จุด หากผ่านไดจ้ะท าให ้Upside ดา้นบนเปิด เป็นสญัญาณ
บวกตอ่ภาพทางเทคนิค 



Weekly Trading 

คาดไดเ้ห็นการขึน้ท า All time high ของหุน้
ตัวนี้ เ น่ืองจากโมเมนตัมในช่วงนี้ค่อนขา้ง
แข็งแกรง่ และแนวโนม้หลกัทีเ่ป็นขาขึน้อยู่แลว้ มี
โอกาสสงูทีจ่ะไดเ้ห็นการปรบัตวัขึน้ตอ่ 
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GPSC 

แนวรบั แนวตา้น 

63/60 65.25/68.75 

อยู่ในรอบของการ Breakout ราคาก าลงขึน้ท า 
High ใหม่ของรอบ อกีทัง้สญัญาณ MACD อยู่
เหนือเสน้ Signal line หนุนภาพเชงิบวกในชว่ง
นี ้

BCP 

แนวรบั แนวตา้น 

38.50/37.50 40.25/41.25 
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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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