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SET INDEX : มุมมองสปัดาหห์นา้ 22-26 ม.ค. 18 

แนวรับ   : 1805 / 1770 
แนวต้าน : 1830 / 1840  

SET Index : สปัดาห์ที่ผา่นมาท า All Time High ตอ่เนื่อง ทดสอบกรอบบน
ของรอบ Sideway up ในภาพรายไตรมาสช่วงดา่นแรก 1830-1835 จดุ สง่ผลให้
เผชิญกบัแรงขายระยะสัน้  
                         ท าให้สปัดาห์นีม้ีโอกาสชะลอ วางแนวรับแรก 1795-1805 จุด สว่น
แนวรับหลกัของรอบพักตวัคือ 1770 จุด (อาจไม่ได้แตะในสปัดาห์ช่วงวนัที่ 22-26 
ม.ค. นี)้  
                         การเหวี่ยงรายทางกรณีไม่หลุด Gap 1805-1809 จุด จะถือว่า
เป็นแนวทางที่ดีกวา่การหลดุ เพราะยงัจะคงโอกาสที่ภาพรายไตรมาสจะทดสอบแนว
ต้านหลกัคือ 1855-1860 จดุ  (คือเป็นการคลายตัวเพื่อขึน้ต่อ)            
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S50H18 : สญัญาสิน้สุดเดอืนมนีาคม 

แนวรับ   : 1165 / 1140 
แนวต้าน : 1190-1196 / 1200 

S50H18 : หลงัจากถอยลงจาก High 1193.90 จดุ ทิศทางคอ่นข้างแข็งแกร่ง
กวา่ภาพรวมตลาดฯ ฉะนัน้หากการยอ่ปิดรอบเช้านี ้(19 ม.ค. ไมห่ลดุ 1170 จดุ) จะ
เป็นการยอ่เพื่อขึน้ตอ่ รอทดสอบ 1190-1196 จดุอีกรอบ 
                      แตถ้่าปิดรอบเช้าหลดุ 1170 จดุ จะพกัตวัถึงฐาน 1155-1160 จดุได้ 
โดยมีแนวรับยอ่ยระหวา่งทางที่ 1165 จดุ 

กลยุทธ์  
- พอร์ตถือ Trading Short ต้นทนุ 1192-1193 จดุ รอบเช้า (19 ม.ค.) ที่

ลงมาใกล้แนวรับ 1170 จดุนา่จะได้ปิดท าก าไรเพิ่มเติ่มไปแล้ว ที่เหลอืรอปิด
ทัง้หมดที่แนว 1170/1165 จดุ ทะล ุ1180 จดุตดัขาดทนุในแง่ก าไรทนัที 

- พอร์ตวา่ง รอดรูะยะชะลอไมห่ลดุ 1155-1165 จดุ  แนะเปิด Trading 
Long กลบั กรณีทะลหุลดุ 1155 จดุ  Stop loss และเปิด Trading 
Short ตามในระยะสัน้ๆ 



Sector Analysis 

กลุ่ม Health Care ยงัอยู่ในเขต Lagging ยงัไม่เห็น 
Momentum กลบัเขา้มายงัใหห้ลกีเลีย่งไปกอ่น ส่วนกลุ่ม ICT เร ิม่
ดูดขีึน้ ม ีMomentum ทีแ่ข็งแกรง่ขึน้เร ือ่ยๆ แต่ควรรอสญัญาณ 
Confirm การเขา้มาในเขต Improving กอ่นจงึจะปลอดภยักวา่ 
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Banking 

ดชันีกลุ่ม Bank ย่อตวัลงมาแนวรบัของเสน้ Moving 
Average 20 วนั มองเป็นจงัหวะเขา้เก็งก าไรที่ดี เพราะ
แนวโนม้หลกัยงัเป็นขาขึน้ และในรอบทีผ่่านมามกัเกดิแรงซือ้
กลบัทีบ่รเิวณนี ้



Weekly Trading 

ราคาพกัตวัลงมาหลุดกรอบล่างของ Bollinger 
bands ท าใหม้องว่าสปัดาหม์โีอกาสทีจ่ะไดเ้ห็น
การดีดกลบัของราคา เพื่อขึน้ต่อตามแนวโนม้
เดมิ 
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KBANK 

แนวรบั แนวตา้น 

217/212 225/230 

ราคาย่อตวัในแนวโนม้ขาขึน้ ล่าสุดลงมาพกัตวั
ใกลบ้รเิวณแนวรบั Low เดมิ เป็นจงัหวะเขา้เก็ง
ก าไรในรอบสัน้ทีด่ ีเน่ืองจากมโีอกาสทีจ่ะไดเ้ห็น
การฟ้ืนตวัในบรเิวณนี ้

TISCO 

แนวรบั แนวตา้น 

88/86 90.75/94 
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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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