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SET INDEX : มุมมองสปัดาหห์นา้ 31 ก.ค.- 4 ส.ค. 17 

ดู Time Frame ส ัน้ลง เพือ่ดู Pattern 

การเคลือ่นไหวของดชันีไดม้ากขึน้ 

1590-1595 จุด ประเมนิแรงขายเร ิม่ชดั ระวงัมากขึน้ 

1600 จุด รอบนีจ้ะยงัไม่ทะลุ 

ขึน้ทดสอบ 1585 จุดไปแลว้ Upside ที่เหลือของ 
SET INDEX ในรอบหลกัลดลง ใหร้ะวงัมากขึน้ที่
แนวตา้น 1590-1595 จุดจะเร ิม่มีแรงขาย (ทยอย
ขายท าก าไรออกไปบา้ง) อย่างไรแลว้รอบนีด้สีุดจะยงั
ไม่เกนิ 1600 จดุ 
และจะมีการพกัฐานลงสู่ 1575/1565 จุดได ้ซ ึง่จะ
เป็นจงัหวะซ ือ้อกีรอบ 
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S50U17 : สญัญาสิน้สุดเดอืนกนัยายน 

Ticker Point 1002 จุด  

กรอบบน 1006 จุด ประเมนิไม่น่าผ่าน และมโีอกาสจบรอบการฟ้ืนตวั จาก Low 986 จุด 

 ถือ Short ตน้ทุน 997-1000 จุด รอท าก าไร
ในชว่งชะลอ ตดัขาดทุนกรณีดงึ High เกนิ 1006 จดุ  
 พอรต์ว่างรอเปิด Short ชว่งดดีเขา้หาแนวตา้น 
1002-1006 จุด ตดัขาดทุนกรณีดงึ High เกนิ 1006 
จดุ 



Sector Analysis 

กลุม่ขนสง่ยงัเป็นกลุม่ทีน่ าตลาดอยู่ในชว่งนี ้ดชันีปรบัตวัขึน้ท า All 
time high อย่างต่อเน่ือง ส าหรบักลุ่มพลงังานฟ้ืนตวัขึน้มาเป็น
สปัดาหท์ีส่องตดิต่อกนั ท าใหม้ีโอกาสจะเกดิเป็น Bottom ขึน้ได ้
เชน่กนั 
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Energy 

ดชันีกลุ่มพลงังานฟ้ืนตวัมาไดอ้ย่างแข็งแกรง่ กลบัตวัรูปแบบ 
V-Shape พรอ้ม Breakout ผ่านเสน้ Downtrend Line 
ขึน้มาไดแ้ลว้ ท าใหม้องว่าหากดชันีมีการย่อตวัลงมาเป็น
จงัหวะในการเขา้ซ ือ้ 



Weekly Trading 

ราคาทะลุกรอบ Sideway ที ่5.40 บาทขึน้มา
ได ้เป็นการเปิด Upside อกีทัง้ภาพใหญ่ทีเ่ป็น
ขาขึน้อยู่แลว้ หนุนการปรบัตวัขึน้ต่อในรอบนี ้
วางเป้าหมาย 5.65 / 5.80 บาท 
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IRPC 

แนวรบั แนวตา้น 

5.40 / 5.30 5.65 / 5.80 

ทะลุแนวตา้น 34.50 บาท ขึน้มาได ้ในทาง
เทคนิคเป็นสัญญาณเชงิบวก ราคามีโอกาส
ป ร ับ ตั ว ขึ ้น ต่ อ  มี แ น ว ต ้า น ร อ ท ด ส อ บ 
35.75/36.50 บาท ตามล าดบั 

BCP 

แนวรบั แนวตา้น 

34 / 33.50 35.75 / 36.50 
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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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