
Technical Strategist Weekly 

Weekly Chart Insight 
SET INDEX : มุมมองสปัดาหห์น้า 26-30 ม.ีค. 18 

แนวรับ   : 1775 / 1765 
แนวต้าน : 1800 / 1815 

SET Index :   รอบเช้าที่ผ่านมาเหวี่ยงหลดุกรอบลา่งของการเกาะกรอบสามเหลี่ยม ณ ระดบั 1790 จุด 
ลงไปแตะ Low 1779.73 จดุ  ใกล้แนวรับระดบัแรกของภาพรายเดือน มองเป็นโอกาสฟืน้ตวั โดยเฉพาะวนันี ้
ปิดเหนือ 1795 จดุได้ จะเป็นสญัญาณบวกกลบัตอ่รอบ (Downside กรณีแยส่ดุคือ 1765 จดุ) 
 เปา้หมายการฟืน้ตวั 1800 จดุ และส าคญัที่ดา่น 1815 จดุ ผา่นได้เปิด Upside 



Technical Strategist Weekly 

Weekly Chart Insight 
S50H18: มุมมองสปัดาหห์น้า 26-29 ม.ีค. 18 

1160-1165 

แนวรับ   : 1160 / 1155 
แนวต้าน : 1190 / 1200 

S50H18 (ซือ้ขายวันสุดท้าย 29 มี.ค.) : คาดระหว่างวนัที่ 26-29 มี.ค. จะ
ทยอยฟืน้ตวั หลงัจากลงมาแตะฐานใกล้แนวรับ 1160-1165 จุด กรณีเลวร้ายสดุไม่
นา่หลดุ 1155 จดุ  เปา้หมายการฟืน้ตวัช่วงแรก 1190-1200 จดุ 

 พอร์ตเปิด Trading Long ช่วงเช้าที่ผ่านมาในช่วงอ่อนตวัเข้าหาแนวรับ 
1170 จุด รอจังหวะดีดสู่แนวต้าน 1180-1190 จุดปิดท าก าไร หลุด 1165 
จดุตดัขาดทนุ 



Technical Strategist Weekly 

Weekly Chart Insight 
S50M18 : สญัญาสิน้สุดเดอืนมถิุนายน 

แนวรับ   : 1160 / 1155 
แนวต้าน : 1185 / 1215 

S50M18  : คาดระหว่างวนัที่ 26-30 มี.ค. จะทยอยฟืน้ตวั หลงัจากลงมาแตะ
ฐานแนวรับ 1160 จดุ ถือวา่ Downside เหลือจ ากดั กรณีเลวร้ายสดุไม่น่าหลดุ 
1155 จดุ โดยยงัคงเปา้หมายการฟืน้ตวัช่วงแรก 1185-1190 จดุ 

 พอร์ตเปิด Trading Long ช่วงเช้าที่ผ่านมาในช่วงอ่อนตวัเข้าหาแนวรับ 
1160 จดุ รอจงัหวะดีดสูแ่นวต้าน 1175-1185 จดุปิดท าก าไรช่วงสัน้ 

          กรณีเน้นรอบกว้างมีเปา้หมายปิดท าก าไร 1200-1215 จดุ 
          หลดุ 1155 จดุตดั  ขาดทนุ 
 พอร์ตว่าง แนะรอเปิด Trading Long ช่วงอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับ 

1160/1155 จดุ 
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Sector Analysis : Health Care 

กลุ่มปิโตรเคมีเสยี Momentum เชงิบวก, กลุ่ม Commerce 
แข็งแกรง่ทีส่ดุในชว่งนี ้ใกลท้ีจ่ะเขา้เขต Leading อกีคร ัง้, สว่นกลุม่
วสัดุก่อสรา้ง กลุ่ม ICT และกลุ่ม Health Care ยงัคงอยู่ในเขต 
Improving  

ดชันีลงมาแตะกรอบล่างของ Channel เป็นจงัหวะซือ้กลบั 
และม ีDownside ทีจ่ ากดั เมือ่เทยีบกบั Upside 
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ราคาอยู่ในรอบของการฟ้ืนตวัรูปแบบ Double 
bottom สามารถวดัเป้าหมายการดดีของรอบนี้
ไดท้ีร่ะดบั 1.95 บาท 

CHG 

แนวรบั แนวตา้น 

1.85/1.81 1.95/1.98 

ทศิทางโดยรวมเป็นบวก ในชว่งนีร้าคาเป็นการ
แกว่งตวัในกรอบ Uptrend channel มโีอกาส
ทีส่ปัดาหห์นา้จะไดเ้ห็นการแกว่งตวัขึน้ต่อตาม
กรอบดงักลา่ว 

BCH 

แนวรบั แนวตา้น 

16.50/16.30 17.30/17.50 

Weekly Trading 
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Disclaimer 

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 

 


