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SET INDEX : มุมมองสปัดาหห์นา้ 28 ส.ค. – 1 ก.ย. 17 

23 ธ.ค. 16  

Low 1502 

15 ส.ค. 16  

High 1558 

26 ม.ค. 17   

High 1602 
12 เม.ย. 17   

High 1602 
29 ม.ิย. 17   

High 1586 
26 ก.ค. 17   

High 1584 

11 ม.ค. 16 Low 1221 

13 ม.ีค. 17  

Low 1529 
15 พ.ค. 17  

Low 1532 

11 ส.ค. 17  

Low 1556 

 ภาพในสปัดาหห์นา้แกว่งออกขา้งเขา้ชว่งทีแ่คบ
มากขึน้ มแีนวตา้น 1580-1585 จดุรอทดสอบ  

 เ ป็นสัปดาหท์ี่จ ะตอ้งเลือก breakout สักท ี
หลงัจากตลอดเกอืบ 2 เดอืนที่ผ่านมาแกว่งตวั
ในกรอบสามเหลีย่ม 1555-1585 จดุ  

 เ พ ร า ะ ถ ้า ไ ม่ ร ีบ  break ทิ ศ ท า งที่ จ ะ เ ปิ ด 
Downside ต ่ากวา่ 1555 จดุ จะเร ิม่มนี า้หนัก 
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S50U17 : สญัญาสิน้สุดเดอืนกนัยายน 

ยกไม่ควรหลุด 994 

998-1003 

 พอรต์ถือ Long ตน้ทุน 991-995 จุด รอท า
ก าไรที่แนวตา้น 998 จุด และตน้ทุนถือ Long ช่วง 
998-998.50 จุด ถือรอท าก าไรที่  1000-1002 จุด 
กรณีปิดหลดุ 994 จดุ Stop loss ออกไปกอ่น 
 พอรต์วา่งรอ ก าหนดทศิทางอกีท ีโดยดูแนวตา้น 
1002 จดุเป็นแนวส าคญั ไม่พน้เปิด Short 

สปัดาหห์น้ายงัแกว่งแคบ แนวตา้นหลกั 998-1003 จุดเป็นแนวปิดท าก าไรสถานะ Long 



Sector Analysis 

ในสปัดาหท์ีผ่่านมา กลุ่มทีป่รบัตวัขึน้เด่นคอืกลุ่ม Health Care 
ส่วนกลุ่ม Energy เร ิม่น่าจบัตามอง มโีอกาสเขา้สู่เขต Leading , 
กลุม่ Electronics ยงัเป็นกลุม่ทีอ่่อนแรงทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบั 12 กลุ่ม
หลกั 
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Transportation 

เป็นกลุ่มเดียวที่อยู่ในเขต Leading และจากการที่ดชันี
สามารถ Breakout ผ่านเสน้ Downtrend Line ขึน้มาได ้
แลว้ ท าใหม้องการเขา้สูร่อบการปรบัตวัขึน้อกีคร ัง้ 



Weekly Trading 

MACD ส่งสญัญาณ Double Bullish 
Divergence บ่งบอกว่าแรงขายเร ิม่อ่อนแรงลง
แลว้ ท าใหม้องว่าราคามโีอกาสจบแนวโนม้ขาลง 
และเขา้สูร่อบการปรบัตวัขึน้ 
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BA 

แนวรบั แนวตา้น 

17.90/17.50 18.70/19.40 

Breakout ผ่านกรอบ 6.95-7.65 บาทขึน้มาได ้
แลว้เป็นสญัญาณบวก ราคามีโอกาสดดีตวัขึน้
ตอ่ไปทีแ่นวตา้นถดัไปบรเิวณ 8 บาท 

BEM 

แนวรบั แนวตา้น 

7.60/7.40 8.00/8.30 
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DISCLAIMER: รายงานฉบบันีจ้ดัท าโดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) “บรษิทั” ขอ้มูลทีป่รากฏในรายงานฉบบันีถู้กจดัท าขึน้บนพืน้ฐานของแหล่งขอ้มูลทีเ่ช ือ่วา่
หรอืควรเชือ่ว่ามคีวามน่าเชือ่ถอื และ/หรอืมคีวามถกูตอ้ง อย่างไรกต็ามบรษิทัไม่รบัรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลดงักล่าว ขอ้มูลและความเห็นทีป่รากฏอยู่ในรายงานฉบบันีอ้าจมี
การเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ บรษิทัไม่มคีวามประสงคท์ีจ่ะชกัจงูหรอืชีช้วนใหผู้ล้งทุน ลงทุนซือ้หรอืขายหลกัทรพัยต์ามทีป่รากฏใน
รายงานฉบบันี ้ รวมทัง้บรษิทัไม่ไดร้บัประกนัผลตอบแทนหรอืราคาของหลกัทรพัยต์ามขอ้มูลทีป่รากฏแต่อย่างใด บรษิทัจงึไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการน าขอ้มูล
หรอืความเห็นในรายงานฉบบันีไ้ปใชไ้ม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลและใชดุ้ลยพนิิจอย่างรอบคอบในการตดัสนิใจลงทุน 

บรษิทัขอสงวนลขิสทิธิใ์นขอ้มูลและความเห็นทีป่รากฏอยู่ในรายงานฉบบันี ้ หา้มมใิหผู้ใ้ดน าขอ้มูลและความเห็นในรายงานฉบบันีไ้ปใชป้ระโยชน ์ คดัลอก ดดัแปลง ท าซ า้ น าออกแสดง
หรอืเผยแพรต่่อสาธารณชนไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วน โดยไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบรษิทัล่วงหนา้ การลงทุนในหลกัทรพัยม์คีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลและ
พจิารณาอย่างรอบคอบกอ่นการตดัสนิใจลงทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) อาจเป็นผูดู้แลสภาพคล่อง (Market Maker) และผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์ (Derivative Warrants) บนหลกัทรพัยท์ี่

ปรากฎอยู่ในรายงานฉบบันี ้ โดยบรษิทัฯ อาจจดัท าบทวเิคราะหข์องหลกัทรพัยอ์า้งองิดงักล่าวนี ้ ดงัน้ัน นักลงทุนควรศกึษารายละเอยีดในหนังสอืชีช้วนของใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์
ดงักล่าวกอ่นตดัสนิใจลงทุน 
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