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SET INDEX : มุมมองสปัดาหห์นา้ 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 17 

SET Index : ราคาฟอรม์ตวัรปูแบบ Symmetrical Triangle  
ท าใหภ้าพในสปัดาหห์นา้มองการแกวง่ Sideway จนกวา่จะเกดิ
การ Breakout ออกจากรปูแบบนี ้ 
นอกจากนี ้Momentum ของการขึน้เร ิม่ออ่นแรงลงตอ่เน่ือง 
(สงัเกตจาก MACD ทีป่รบัตวัลง) 
ท าใหต้อ้งระวงัหากดชันีหลดุกรอบลา่งที ่1692 จดุ 

จะเป็นการดงึใหเ้กดิ Momentum เชงิลบได ้

แนวรบั : 1692 / 1680 
แนวตา้น : 1712 / 1728 
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S50Z17 : สญัญาสิน้สุดเดอืนธนัวาคม 

S50Z17 : เกดิ Negative Divergence ทีแ่นวตา้นเดมิบรเิวณ 

1100 จดุ ท าใหเ้กดิรอบการพกัตวัลง แตภ่าพหลกัยงัคงไม่
เปลีย่นเป็นการแกวง่ตวัในกรอบ 1070-1105 จดุ 

สว่นระยะสัน้ระวงัการลงมาปิด Gap ทีบ่รเิวณ 1080 จดุ 

แนวรบั : 1080 / 1070 
แนวตา้น : 1095 / 1103 

กลยุทธ ์ 
- พอรต์ถอื Long ทุน 1075 จดุ ปิดสถานะท าก าไรสว่นทีเ่หลอื
ไปหมดแลว้ หลงัราคาหลดุระดบั 1087 จดุ 

- สว่นทีเ่ปิด Short ไดเ้มือ่เชา้นีห้ลงัราคาเดง้ไม่ผ่านแนวตา้นที ่
1095 จดุ น่าจะเปิด Short ทีไ่ดบ้รเิวณ 1090 จดุ  
ใหถ้อืสถานะตอ่ โดยมเีป้าหมายการท าก าไรที ่1080 และ 
1070 จดุตามล าดบั และมจีดุตดัขาดทุนที ่1095 จดุ 

 



Sector Analysis 

ยงัแนะน าการหลกีเลีย่งการ Trading ในกลุ่ม ICT เน่ืองจากอยู่ใน 
Zone Lagging อย่างชดัเจน ส่วนกลุ่มที่น่าสนใจยงัคงเป็น 
Commerce และ Property แต่ระยะสัน้ Overbought แนะน ารอ
ซือ้เมือ่เกดิการยอ่ตวั 
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Energy & Utilities 

กลุม่ Energy ยงัอยูใ่น Leading Zone ถงึแมว้า่จะไม่ไดโ้ดด
เดน่เท่ากลุม่ Property และ Commerce แตภ่าพไม่เกดิการ 
Overbought เป็นเพยีงแคก่ารแกวง่ตวั Sideway ในกรอบ 



Weekly Trading 

ราคาย่อตัวลงมาที่แนวรบัของเสน้ Uptrend 
Line แลว้ ท าใหม้องว่า Downside จ ากดั มี
โอกาสทีจ่ะเกดิแรงซ ือ้กลบั เพราะแนวโนม้หลกั
ยงัคงเป็นขาขึน้อยู่ 
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SCN 

แนวรบั แนวตา้น 

5.70/5.50 6.20/6.50 

แนวโนม้หลกัเป็นขาขึน้ ระยะสัน้เกดิการย่อตวัลง
มาทดสอบแนว breakout เดมิที่บรเิวณ 45 
บาท จงึมองเป็นจงัหวะเขา้ซ ือ้ หากยืนไดจ้ะเกดิ
การปรบัตวัขึน้ท า New High ตอ่ 

EA 

แนวรบั แนวตา้น 

44/43 47.50/50 
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DISCLAIMER: รายงานฉบบันีจ้ัดท าโดยบรษัิทหลักทรัพย ์ ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) “บรษัิท” ขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานฉบบันีถู้กจัดท าขึน้บนพืน้ฐานของ
แหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่วา่หรอืควรเชือ่วา่มคีวามน่าเชือ่ถอื และ/หรอืมคีวามถูกตอ้ง อย่างไรก็ตามบรษัิทไมรั่บรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลูดงักลา่ว ขอ้มลูและ
ความเห็นทีป่รากฏอยูใ่นรายงานฉบบันี้อาจมกีารเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิไดต้ลอดเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ บรษัิทไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะชกัจงูหรอื
ชีช้วนใหผู้ล้งทนุ ลงทนุซือ้หรอืขายหลักทรัพยต์ามทีป่รากฏในรายงานฉบับนี ้ รวมทัง้บรษัิทไมไ่ดรั้บประกนัผลตอบแทนหรอืราคาของหลักทรัพยต์ามขอ้มูลทีป่รากฏแต่
อย่างใด บรษัิทจงึไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการน าขอ้มลูหรอืความเห็นในรายงานฉบบันี้ไปใชไ้ม่วา่กรณีใดก็ตาม ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูและใช ้
ดลุยพนิจิอยา่งรอบคอบในการตดัสนิใจลงทนุ 

บรษัิทขอสงวนลขิสทิธิใ์นขอ้มูลและความเห็นทีป่รากฏอยูใ่นรายงานฉบบันี ้ หา้มมใิหผู้ใ้ดน าขอ้มลูและความเห็นในรายงานฉบบันี้ไปใชป้ระโยชน ์ คดัลอก ดดัแปลง 
ท าซ ้า น าออกแสดงหรอืเผยแพร่ตอ่สาธารณชนไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรษัิทลว่งหนา้ การลงทนุในหลกัทรัพยม์คีวาม
เสีย่ง ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูและพจิารณาอย่างรอบคอบกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) อาจเป็นผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) และผูอ้อกใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์ (Derivative Warrants) บน
หลกัทรัพยท์ีป่รากฎอยูใ่นรายงานฉบบันี้ โดยบรษัิทฯ อาจจัดท าบทวเิคราะหข์องหลักทรัพยอ์า้งองิดงักลา่วนี้ ดงันัน้ นักลงทนุควรศกึษารายละเอยีดในหนังสอืชีช้วนของ
ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพันธด์งักลา่วกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 
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