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SET INDEX : มุมมองสปัดาหห์นา้ 19-23 ม.ีค. 18 

1827-1830 

1809* 

แนวรับ   : 1800 / 1795 
แนวต้าน : 1820 / 1830 

SET Index :   เช้าที่ผา่นมาเร่ิมชะลอตวั หลงัจากติดแนวต้าน 1820 จุด 
ฉะนัน้ปิดรอบวนันีไ้มค่วรหลดุแนวรับส าคญั 1809 จดุ เพื่อคงทิศทางการฟืน้
ตวัทดสอบแนวต้าน 1827-1830 จดุ และมีเปา้หมายหลกัของรอบการฟืน้ตวั
จาก Low 1761.63 จดุ อยูท่ี่แนวต้าน 1750 จดุ 
 กรณีวันนีปิ้ดหลุด 1809 จุด จะกลับลงมาสร้างฐานที่
แนวรับ 1795-1800 จดุอีกระลอก 
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S50H18 : สญัญาสิน้สุดเดอืนมนีาคม 

แนวรับ   : 1185 / 1175 
แนวต้าน : 1200 / 1210-1220 

S50H18 : รอบเช้าที่ผ่านมาแกว่งสลบัอ่อนตวั ผลพวงจากการที่15 มี.ค. ที่ผ่าน
แตะ High 1199.60 จุด เข้าใกล้แนวต้านหลกั 1200 จุด จึงเกิดระยะคลายตวั
เกิดขึน้ คาดว่าการยืนไม่หลดุ 1180-1185 จุด จะเป็นการยืนยนัการทยอยต่อยอด
เข้าหาแนวต้าน 1210-1220 จดุตามมา   
                       กรณีหลดุ 1175 จุด จะกลบัลงมาสร้างฐานที่ 1170 จุด และท าให้
การฟืน้ตวัเป็นอยา่งจ ากดัมากขึน้ 

 สว่นที่ถือ Trading Long ต้นทุน 1160 จุด และ 1165-1172 จุด รอท า
ก าไรที่แนวต้าน 1200-1210 จุด (บางส่วนน่าจะได้ท าก าไรในรอบวนัที่ 15 
มี.ค. หลังจากเข้าใกล้แนวต้าน 1200 จุดไปบ้างแล้ว) หลุด 1190 จุดตัด
ขาดทนุก าไร 

 สว่นพอร์ตที่ถือ Trading Long ต้นทนุ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา หลงัจากลงมา
ใกล้ 1192 จดุ กรณีเน้นรอบสัน้แนะถือรอปิดรอบท าก าไรท่ีแนวต้าน 1200 จุด 
หลดุ 1185 จดุตดัขาดทนุ 
 

1185* 



Sector Analysis 

เมือ่ดูจากการรบีาวนข์ึน้มาของ SET ในรอบนจ้ะเห็นว่ากลุ่ม ICT , 
กลุ่ม Health Care และกลุ่มวสัดุก่อสรา้ง มี Momentum ที่
แข็งแกรง่ขึน้อย่างต่อเน่ือง , ส่วนกลุ่มพลงังานและปิโตรเคมทีีแ่มว้่า
จะเป็นขาขึน้อยูเ่ร ิม่ออ่นก าลงัลงมา 
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Construction Materials 

เร ิม่มีทศิทางทีด่ขีึน้ตามล าดบั หลงัปรบัตวัขึน้มาจากรูปแบบ 
Double Bottom ในรอบกอ่นหนา้ หาก Breakout ผ่าน
แนวตา้นของเสน้ Downtrend Line ในระยะถดัไปจะเป็น
สญัญาณการจบแนวโนม้ขาลง 



Weekly Trading 

โมเมนตมัการลงของรอบทีผ่่านมาเร ิม่ชะลอ มี
แรงซ ือ้กลบัเขา้มาอย่างต่อเน่ือง พยุงราคาเหนือ
บรเิวณ 18.60 บาท ในทางเทคนิคเกิด
สญัญาณ Bullish divergence กบั RSI ท าให ้
ราคามโีอกาสดดีกลบัในรอบสัน้นี ้
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TASCO 

แนวรบั แนวตา้น 

18.40 / 18 19.50 / 20 

ราคาก าลงัสรา้ง High ใหม่ เป็นลกัษณะ 
Higher High ดงึภาพระยะกลางเป็นเชงิบวก มี
โอกาสปรบัตวัขึน้ต่อ วางเป้าหมายแนวตา้นรอบ
นีท้ี ่522 / 530 บาท 

SCC 

แนวรบั แนวตา้น 

500 / 496 522 / 530 
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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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