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SET INDEX : มุมมองสปัดาหห์นา้ 12-15 ธ.ค. 17 

SET Index : แนวโนม้หลกัคอื ขาแกวง่ขึน้ สว่นแนวโนม้ยอ่ยยงั
แกวง่ตวัในรปูแบบสามเหลีย่ม (“Symmetrical Triangle”)  
 ภาพในชว่ง 12-15 ธ.ค. ประเมนิวา่รอทดสอบ

แนวตา้น 1720 จดุ ซ ึง่ส าคญัมาก เพราะการทะลไุด ้จะเท่ากบั
เปิด Upside ของภาพหลกัทนัท ีมเีป้าหมายถดัไปทีแ่นวตา้น 
1730 จดุ 

 โดยใหส้งัเกตรอบบ่ายวนันี ้(8 ธ.ค.) อาจจะมแีรง
เหวีย่งหลงัจากเขา้ใกลแ้นวตา้นยอ่ย 1714 จดุ  แนวรบั 
1707/103 จดุ รองรบัไดอ้ยู ่จะยนืยนัรอบหลกัผ่าน 1720 จดุได ้

แนวรบั    : 1690 / 1685 
แนวตา้น : 1710 / 1720 
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S50Z17 : สญัญาสิน้สุดเดอืนธนัวาคม 

S50Z17 : ภาพสปัดาหห์นา้รอทดสอบ High เดมิ 1110 จดุ 
ณ ปัจจบุนัฟอรม์ตวัเขา้เงือ่นไขทีเ่รยีกวา่ หวัและไหลใ่น
รปูแบบกลบัหวั (“Invert Head & Shoulders”) แนว 1110 
จดุอาจมแีรงขายไดบ้า้ง  
 บ่ายนีใ้หส้งัเกตแรงเหวีย่ง จากการตดิแนวตา้น
ยอ่ย 1106 จดุ พกัยอ่ยๆ ลงมาทีแ่นวรบั 1101 จดุ หรอื 
1099 จดุ ประเมนิรองรบัอยู ่และยนืยนัไปตอ่ผ่าน 1110 จดุ 

แนวรบั    : 1099 / 1088 
แนวตา้น : 1110 / 1120 

กลยุทธ ์ 
- พอรต์วา่ง ระยะชะลอลงทดสอบแนวรบั 1101/1099 จดุ 

แนะเปิด Trading Long และมจีดุตดัขาดทุนกรณีหลดุ 

1098 จดุ 

- พอรต์ถอื Long ตน้ทุนวนัที ่4 ธ.ค. ทีผ่่านมา ณ ระดบั 

1087 จดุ รอบเชา้ขึน้ทดสอบแนวตา้น 1105 จดุ น่าจะ

ไดท้ าก าไรเพิม่เตมิไปแลว้ ทีเ่หลอืรอปิดท าก าไรเพิม่ที ่
1110 จดุ และสงูกวา่ (ตดิตามใน Chart Insight  องัคาร-
ศกุรอ์กีท)ี ตดัขาดทุนก าไรกรณีหลดุ 1097 จดุ 



Sector Analysis 

กลุ่ม Commerce และกลุ่ม Petrochemical ยงัเป็นกลุ่มที่
แข็งแกรง่ทีส่ดุ สว่นกลุม่ Bank เร ิม่เห็นพฒันาการเชงิบวก มโีอกาส
ทีจ่ะเขา้สูเ่ขต Leading ในระยะถดัไป 
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Media 

ดชันีลงมาทดสอบจุดต ่าสุดเดิม และ RSI เขา้สู่เขต 
Oversold แลว้เกดิแรงซือ้กลบั ท าใหค้าดการณว์่ากลุ่ม 
Media จะเขา้สู่รอบของการปรบัตวัขึน้ หลงัจากทีพ่กัตวัลง
มาแรงในชว่งเดอืนกอ่น 



Weekly Trading 

เห็นการฟอรม์ฐานทีบ่รเิวณ 12.10 บาท ราคา
สามารถยืนบรเิวณดงักล่าวไดอ้ย่างแข็งแกร่ง 
สปัดาหห์นา้รอดู หากราคาทะลุแนวตา้น 12.80 
บาทขึน้มาได ้ก็จะเป็นการยนืยนัการกลบัมาของ
ทศิทางฝ่ังขึน้ 
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TKS 

แนวรบั แนวตา้น 

12.10/11.70 13/13.50 

ราคาทะลุกรอบ Bull flag ขึน้มาได ้เป็น
สญัญาณการปรบัตวัขึน้ต่อตามแนวโนม้เดมิ มี
โอกาสไดเ้ห็นการขึน้ทดสอบ High เดิมที ่
26.75 บาท และมีโอกาสไดเ้ห็นการท า High 
ใหม่ 

RS 

แนวรบั แนวตา้น 

23.70/22.80 26.75/28 
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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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