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SET INDEX : มุมมองสปัดาหห์นา้ 19-23 ก.พ. 18 

SET Index :   สปัดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการท า Lower Low ต ่ากว่า 1758 จุด 
และทยอยฟืน้กลบัเข้าหาแนวต้านส าคญั 1810 จดุ แตย่งัไมท่ะลผุา่น  
 คาดวา่ 19-23 ก.พ. จะทะลผุา่นได้ ซึง่จะยืนยนัรอบฟืน้ตวัตอ่เนื่อง 
ตามกรอบการฟืน้ตวัของภาพหลกักลบัสู่แนวต้าน 1850 จุด ระหว่างทางมีแนวต้าน
ยอ่ย 1810-1815 จดุคอยสกดักัน้บ้าง แตใ่นท่ีสดุจะทะลผุา่นได้ 
                             ระดบัเสีย่งจะเกิดขึน้ ตอ่เมื่อหลดุแนวรับ 1785 จดุ 

GAP 1814-1823 

Low 1758 

High 1850 

แนวรับ   : 1790 / 1785 
แนวต้าน : 1815 / 1810 
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S50H18 : สญัญาสิน้สุดเดอืนมนีาคม 

Low 1134 

GAP 1173-1179 

S50H18 : ทิศทางระหวา่งวนัท่ี 19-23 ก.พ. ให้ดแูนวต้านส าคญั 1171 จดุ ผา่น
ได้จะปิดความเสีย่งที่จะออ่นตวัระยะสัน้ เพราะทิศทาง ณ ปัจจบุนั S50H18 
ออ่นแอกวา่สนิทรัพย์อ้างอิง SET50 Index 
                      และรอระยะที่จะขึน้ปิด Gap 1173-1179 จดุ  
                      ระดบัเสีย่งจะเกิดเมื่อ S50H18 เร่ิมกลบัมาต ่ากวา่ 1153 จดุอีก
ระลอก 

แนวรับ   : 1158 / 1145 
แนวต้าน : 1175 / 1185 

กลยุทธ์ Swing Trade 
- พอร์ตวา่ง ดรูะยะดีดไมผ่า่นแนวต้าน 1173 จุด แนะเปิด Trading Short 

เพื่อรอรอบการชะลอตวัในราย ชม. ปิดท าก าไร     ยกเว้นทะล ุ1173 จุด แนะ
เปิด Trading Long ตาม เพื่อรอปิดในระดบัแนวต้าน 1178-1185 จดุ 

- สว่นที่เหลือการถือ Trading Long ต้นทนุช่วงลงแรงเมื่อ 6 ก.พ. ที่ผ่าน 
รอปิดที่แนวต้านใหญ่ 1173-1179 จดุ หลดุ 1160 จดุตดัขาดทนุก าไร 



Sector Analysis 

ในชว่งของการฟ้ืนตวัมาจากฐาน เราแนะน าใหดู้ Momentum 
ของการฟ้ืนตวัมากกว่าดู Trend จะเห็นว่ากลุ่มทีม่ ีMomentum 
ทีแ่ข็งแกรง่ไดแ้ก ่กลุม่ Health Care และกลุม่ ICT 
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Health Care Services 

กลุ่ม Health Care ขึน้มาทดสอบแนวตา้นเดมิทีบ่รเิวณ 
5650 จุด ประเมนิจาก Momentum ในรอบนี ้ท าใหค้าดว่า
จะ Breakout ผ่านไปได ้โดยมแีนวตา้นถดัไปทีบ่รเิวณ 5750 
จดุ 



Weekly Trading 

มีโอกาสเกดิเป็นการกลบัตวัในรอบหลกั สงัเกต
จาก MACD ทีย่กตวัขึน้อย่างต่อเน่ือง แมร้าคา
จะปรบัตวัลง และหาก MACD กลบัมายนืเหนือ
ระดบั 0 ไดจ้ะเป็นสญัญาณบวกยิง่ขนึ 

Technical Strategist Weekly 

LPH 

แนวรบั แนวตา้น 

7.20/7.00 7.60/8.00 

ราคาแกว่งตวัขึน้ในลกัษณะ Sideway Up     
แมร้ะยะสัน้จะตดิแนวตา้นย่อยที ่22.50 บาท แต่
เราประเมินว่าจะผ่านไปได ้โดยมีแนวตา้นหลกั
ของรอบที ่23.40 บาท 

BDMS 

แนวรบั แนวตา้น 

22.10/21.70 22.80 / 23.40 
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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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