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SET INDEX

30 ต.ค.-3 พ.ย. ให ร้ ะยะฟื ้ นตัว โดยมี
่ น
แนวต ้านสาคัญ 1700-1705 จุด ซึงเป็
้ วทีหลุ
่ ดลง
กรอบล่างของรอบแกว่งขึนเร็
มา เป็ นจุด เปลี่ยนอีก ระลอก คาดว่า ใน
ระยะถัดไปมีโอกาสทะลุ โดยยังคงกรอบ
หลักที่ 1720-1730 จุด
ระยะของ Downside ในรอบนี ้จ ากัด
เพราะได ้ลงถึงฐานหลักของรอบที่ 1675
่ ้ไว ้เป็ นจังหวะซือกลั
้ บ
จุดแล ้ว ซึงให
ฉะนั้นกรณี แย่จะไม่หลุด 1660 จุด
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้ ดเดือนธ ันวาคม
S50Z17 : สัญญาสินสุ
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30 ต.ค.-3 พ.ย. ประเมินระยะฟื ้ นตัวเป็ นหลัก มีเป้ าหมายรอ
่
ทดสอบ 1095 จุด ขณะทีการลงแตะ
1070 จุดถือเป็ นแนว
่
้
้
ร ับสาคัญทีจะมีการฟื นตัว ฉะนันจึงทาให ้กรณี ทมองแย่
ี่
สุดจะ
่
ไม่หลุด Downside ทีเหลือจากัด 1065/1060 จุด

พอร ์ตเปิ ด Long ในรอบเช ้า หลัง ระดับ เปิ ดไม่ เ กิน
1076-1077 จุด มีตน
้ ทุนอยู่ในช่วง 1070-1075 จุด คาด
ว่าระยะดีดเข ้าหาแนวต ้าน 1083 จุด น่ าจะได ้ปิ ดทากาไรจบ
ในวันไปแล ้ว
่ นรอบกว ้าง และเปิ ด Long ณ ต ้นทุน

ส่วนพอร ์ตทีเน้
1070 จุด ถือ รอระยะดีดเข า้ หาแนวตา้ น 1090-1095 จุด
และ 1100 จุดปิ ดทากาไร ตัดขาดทุนกรณี หลุด 1065 จุด

พอร ์ตว่ า ง กรณี มี ย่ อ ลงสู่ แ นวร บ
ั 1070/1065 จุ ด
แนะเปิ ด Long ตัดขาดทุนกรณี หลุด 1065 จุด
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Sector Analysis
Commerce

่ ชนี Set Index เกิดการพักฐาน เป็ นจังหวะเขา้ ซือสะสม
้
ในช่วงทีดั
่ ่ในเขต Leading Zone ไดแ้ ก่ Health
กลุ่มอุตสาหกรรมทีอยู
Care, Commerce, Petrochemical และ Energy
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กลุ่ม Commerce ย่อตัวลงมาใกล ้แนวรับของเส ้น Moving
้
Average
20 วัน แล ว้ มีแ รงซือกลั
บ ท าให ค
้ าดการณ์ว่ า
แนวโน้มของราคายังอยูใ่ นขาขึน้ มองการย่อตัวลงมาในรอบนี ้
เป็ นจังหวะเข ้าซือ้
Weekly

Weekly Trading

HMPRO
แนวรับ

แนวต ้าน

12.00/11.60

12.70/13.00

ย่อตัวลงแตะแนวร ับของเส ้น Moving Average
่
ในขณะทีความช
น
ั ของเส ้น Moving Average
20 วันยังเป็ นบวกอยู่ ทาให ้มองว่าแนวโน้มยังเป็ น
้ ราคามี โ อกาสปร บ
้ อ เพื่ อท า
ขาขึ น
ั ตัว ขึ นต่
New High

ROBINS
แนวรับ

แนวต ้าน

68.50/67.50

71.50/73

ภาพหลัก Breakout
ผ่ า นแนวต า้ นหลัก ที่
68.50 บาทไปได ้แล ้ว ทาให ้ Upside ด ้านบน
้
เปิ ดกว า้ ง ดังนั้ นจึงมองการย่ อตัวระยะสันลงมา
เป็ นจังหวะในการเข ้าซือ้
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DISCLAIMER: รายงานฉบับนีจ
้ ัดทาโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) “บริษัท” ข ้อมูลทีป
่ รากฏในรายงานฉบับนีถ
้ ูกจัดทาขึน
้ บนพืน
้ ฐานของ
่ ว่าหรือควรเชือ
่ ว่ามีความน่าเชือ
่ ถือ และ/หรือมีความถูกต ้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต ้องครบถ ้วนของข ้อมูลดังกล่าว
แหล่งข ้อมูลทีเ่ ชือ
ข ้อมูลและ
ความเห็นทีป
่ รากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลีย
่ นแปลง แก ้ไข หรือเพิม
่ เติมได ้ตลอดเวลาโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า บริษัทไม่มค
ี วามประสงค์ทจ
ี่ ะชักจูงหรือ
้ วนให ้ผู ้ลงทุน ลงทุนซือ
้ หรือขายหลักทรัพย์ตามทีป
ชีช
่ รากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทัง้ บริษัทไม่ได ้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข ้อมูลทีป
่ รากฏแต่
อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จากการนาข ้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช ้ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม ผู ้ลงทุนควรศึกษาข ้อมูลและใช ้
ดุลยพินจ
ิ อย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทขอสงวนลิขสิทธิใ์ นข ้อมูลและความเห็นทีป
่ รากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ห ้ามมิให ้ผู ้ใดนาข ้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช ้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง
ทาซ้า นาออกแสดงหรือเผยแพร่ตอ
่ สาธารณชนไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยไม่ได ้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน ้า การลงทุนในหลักทรัพย์มค
ี วาม
่ ง ผู ้ลงทุนควรศึกษาข ้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
เสีย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) อาจเป็ นผู ้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู ้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บน
้ วนของ
หลักทรัพย์ทป
ี่ รากฎอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดทาบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนัน
้ นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชีช
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดงั กล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน

ทีมนักวิเคราะห ์
ปวริศา เลิศกิจคุณานนท ์
Pawarisa.L@fnsyrus.com
02-625-2407

้ , CMT
พงศ ์พัฒน์ คาชู
Pongpat.K@fnsyrus.com
02-625-2409

Technical Strategist

อภิวฒ
ั น์ ทวีศิรเิ วทย ์
Apiwat.T@fnsyrus.co
02-625-2408

Weekly

