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SET INDEX : มุมมองสปัดาหห์นา้ 26 ก.พ.-2 ม.ีค. 18 

GAP 1814-1823 

1780-1785* 

แนวรับ   : 1785 / 1780 
แนวต้าน : 1810 / 1825 

SET Index :   สปัดาห์ที่ผ่านมาดึง High เกือบปิด Gap 1814-1823 จุด 
แตย่งัปิดไมส่นิท และเกิดแรงขายกดลงแตะ 1790 จดุ แรงเหวี่ยงมาจาก PTT  
 ฉะนัน้ช่วงระหว่างวันที่ 26 ก.พ.-2 มี.ค. คาดว่าภาพรวมของ  
ตลาดฯ ยงัจะมีแรงเหวี่ยงตามราคาหุ้น PTT ที่ติดแนวต้าน 554 บาท  
                             ประเมินภาพรวมตลาดฯ ในสปัดาห์หน้า  แนวรับ 1780-1785 จุด
เป็นฐานส าคญั คาดวา่จะเกิดการดีดกลบัท่ีแนวดงักลา่ว Upside ประมาณ 1810-
1825 จดุ 
                             ระดบัเสีย่งจะเกิดขึน้ ตอ่เมื่อปิดหลดุแนวรับ 1785 จดุ 
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S50H18 : สญัญาสิน้สุดเดอืนมนีาคม 

Low 1134 

แนวรับ   : 1160 / 1155 
แนวต้าน : 1175 / 1185 

S50H18 : ทิศทางระหว่างวนัที่ 26-ก.พ.-2 มี.ค. น่าจะยืนไม่หลดุแนวรับ 1155 
จุด โดยมีแนวรับส าคญัที่ 1160 จุด เมื่อชะลอลงมาใกล้เคียงแนวดงักล่าวน่าจะมี
การดีดกลบัได้ แตภ่าพรวมตลอดทัง้สปัดาห์จะมีแรงเหวี่ยงได้สงู 
                      ระดบัเสีย่งจะเกิดเมื่อ S50H18 เร่ิมกลบัมาต ่ากวา่ 1153 จดุอีก
ระลอก 

กลยุทธ์ Swing Trade 
- พอร์ตว่าง รอเปิด Trading Long กลบัที่แนวรับ 1160-1163 จุด และ 

1155 จดุ หลดุ 1153 จดุตดัขาดทนุ 
- สว่นที่เหลือการถือ Trading Long ต้นทนุช่วงลงแรงเมื่อ 6 ก.พ. ที่ผ่าน 

รอปิดที่แนวต้านใหญ่ 1175-1180 จดุ หลดุ 1160 จดุตดัขาดทนุก าไร 



Sector Analysis 

กลุม่ทีย่งัอยูใ่น Zone Leading มเีพยีง 2 กลุม่เท่าน้ัน คอื Energy 
และ Petrochemical ส่วนกลุ่มที ่Momentum ดขีึน้กว่าสปัดาห ์
กอ่น ไดแ้ก ่ICT และ Health Care 
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ICT 

ดชันีกลุ่ม ICT ย่อตวัลงมาปิด Gap ทีบ่รเิวณ 162.30 จุด
แลว้ท าใหม้องว่ารอบสัน้ Downside จ ากดั มโีอกาสทีจ่ะเกดิ
รอบการรบีาวนข์ึน้กอ่น 



Weekly Trading 

เร ิม่เห็นแรงดดีกลบัของราคา หลงัลงทดสอบเสน้
ค่าเฉลีย่ 200 วนั หากจะรกัษาภาพเชงิบวก
เอาไว ้ราคาควรยนืเหนือบรเิวณนี ้
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TRUE 

แนวรบั แนวตา้น 

6.05 / 5.85 6.40 / 6.55 

ราคาอ่อนตวัลงมาใกลแ้นวรบัส าคญัที่บรเิวณ 
191 บาท ซ ึง่เรามอง Downside การย่อตวัรอบ
นีค้่อนขา้งจ ากดัแลว้ มโีอกาสสูงทีจ่ะไดเ้ห็นการ
ดดีกลบัของราคา เพือ่ขึน้ทดสอบเป้าหมายแนว
ตา้น 197 บาท ในล าดบัไปถดั 

ADVANC 

แนวรบั แนวตา้น 

191/188 197 / 200 
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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 

 

ทมีนกัวเิคราะห ์  

ปวรศิา เลศิกจิคุณานนท ์  พงศพ์ฒัน ์ค า้ช,ู CMT  อภวิฒัน ์ทวศีิรเิวทย ์
Pawarisa.L@fnsyrus.com  Pongpat.K@fnsyrus.com  Apiwat.T@fnsyrus.co                  
02-625-2407   02-625-2409   02-625-2408 


