
Technical Strategist Weekly 

Weekly Chart Insight 
SET INDEX : มุมมองสปัดาหห์น้า 2-5 เม.ย. 18 

แนวรับ   : 1755 / 1740 
แนวต้าน : 1780 / 1800 

SET Index :   พฤหสัที่ผ่านมาดชันีหลดุ Downside ในมมุมองของกรณีที่แย่สดุ ณ ระดบั 1765 จุด 
ลงมาแตะ Low 1756.62 จุด ฉะนัน้ไม่ควรมีการท า Lower Low อีกรอบ เพื่อคงโอกาสที่จะเกิด 
Technical Rebound โดยจะยืนยนัการกลบัตวัเป็นบวก เมื่อผา่นแนวต้าน 1780 จดุอีกรอบ 
 กรณีแย่กว่าคาดคือ หลดุ 1756 จุดลงไปท า Lower Low จะเปิด Downside รอ
ทดสอบท่ีแนวรับ 1740 จดุทนัที  
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S50M18: มุมมองสปัดาหห์น้า 2-5 เม.ย. 18 

S50M18 :  พฤหสัที่ผ่านมาลงมาทดสอบแนวรับกรณีเลวร้ายสดุเคยวางไว้ ณ 
ระดบั 1155 จุด จากนีไ้ม่ควรเห็นการท า Lower Low เพราะจะปิดโอกาสเกิด 
Technical Rebound กลบัมาที่ 1170-1180 จุด  และเปิด Downside 
รอทดสอบที่ฐานลา่งอีกระดบัคือ 1140/1120 จดุทนัที 
                        ฉะนัน้ทางเลอืกเดียวคือ ฟืน้ตวั และกลบัมายืนเหนือ 1170 จุดเพื่อ
ยืนยนัรอบกลบัตวั   

แนวรับ   : 1155 / 1140 
แนวต้าน : 1170 / 1190 

 พอร์ตถือ Trading Long ต้นทนุ 1170-1171 จดุ 
รอระยะฟืน้กลบัมาที่แนวต้าน 1175-1178 จดุปิดท าก าไร 
กรณีปิดหลดุ 1164 จดุตดัขาดทนุ 
 พอร์ตถือ Trading Long ต้นทนุต ่ากวา่ 1165 จดุ 
ถือรอระยะดีดปิดท าก าไรราย ชม. แนวต้าน 1170-1173 จดุ 
กรณีปิดหลดุ 1164 จดุตดัขาดทนุ  
และเปิด Short ตาม 
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Sector Analysis : Health Care 

กลุ่ม Transportation ใกลห้ลุดเขา้สู่เขต Lagging ใหเ้พิม่ความ
ระวงัมากขึน้ กลุ่ม Energy ที่อยู่ในเขต Leading ก็เร ิม่ม ี
Momentum ที่อ่อนลงอย่างต่อเน่ืองเชน่กนั ส่วนกลุ่ม Health 
Care / ICT ยงัคงรกัษา Momentum เชงิบวกไวไ้ดอ้ยู ่

จากภาพทางเทคนิคเป็นกลุ่มที่แข็งแกรง่ที่สุด สปัดาหห์น้า
หากผ่านแนวตา้นที ่5700 จุดซึง่เป็นกรอบบนของการแกว่ง
ตวั Sideway ได ้จะเป็นการเปิด Upside ดา้นบน 
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โมเมนตมัการขึน้ในรอบหลกัแข็งแกร่ง ราคา
แกว่งตวัในกรอบ Uptrend channel ขึน้มา
อย่างตอ่เน่ือง โอกาสการปรบัตวัขึน้ต่อยงัคงมสีูง 
เป้าหมายรอบนีท้ี ่24 บาท 

BDMS 

แนวรบั แนวตา้น 

23 / 22.70 23.70/24 

ราคาย่อตวั Pullback ลงมาใกลแ้นวรบัส าคญั 
205 บาท เราประเมินเป็นจงัหวะการเขา้ซ ือ้ทีด่ ี
เน่ืองจากภาพหลกัยงัคงเป็นบวก มโีอกาสฟ้ืนตวั
ขึน้หาแนวตา้น 213 / 218 บาทอกีคร ัง้ 

BH 

แนวรบั แนวตา้น 

205 / 200 213 / 218 

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 

 


