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SET INDEX : มุมมองสปัดาหห์นา้ 12-16 ก.พ. 18 

1760/1750 

แนวรับ   : 1760 / 1750 
แนวต้าน : 1790 / 1810, 1830  

SET Index :   แนวโน้มระหวา่ง 12-16 ก.พ. ไมม่ีการท า Lower Low ต ่ากวา่ 
1758 จดุ ยงัคงภาพทรงตวัสลบัฟืน้กลบั มีแนวต้านส าคญั 1810 จุด ผ่านได้จะยืนยนั
รอบฟืน้ตวัตอ่เนื่อง เพื่อคงกรอบฟืน้ตวัของภาพหลกักลบัสูแ่นวต้าน 1850 จดุ 
                             ยกเว้นหลดุลงมาท า Lower Low อีกรอบ จะลบล้างโอกาส
ฟืน้ตวั และปรับลงตอ่สูแ่นวรับ 1740 จดุ 
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S50H18 : สญัญาสิน้สุดเดอืนมนีาคม 

Gap 1144.50-1151.60 

แนวรับ   : 1135 / 1110 
แนวต้าน : 1160 / 1170 

S50H18 : แนวโน้มช่วงวนัท่ี 12-16 ก.พ. ไมค่วรจะท า Lower Low หลดุ 
1134 จดุ (Low เมื่อเช้าวนัท่ี 9 ก.พ. ที่ผา่นมา) มิฉะนัน้จะเปิด Downside ลง
สูฐ่านลกึ 1110 จดุ 
                      การยืนท่ีแนวรับ 1135 จดุได้ จะมีโอกาสฟืน้ตวัขึน้ปิด Gap 
1144.50-1151.60 จดุ และมีแนวต้านหลกั 1160 จดุ หรือ 1170 จดุรอทดสอบ 

กลยุทธ์ Swing Trade 
- พอร์ตวา่ง ประเมินระยะเด้งไมผ่า่น 1160 จดุ เปิด Trading Short ทะลุ

แนวต้าน 1160 จดุตดัขาดทนุ 
- พอร์ตที่เปิด Trading Long ช่วงเปิดยอ่ในรอบเช้า 9 ก.พ. ที่ผา่นมา รอ

ระยะฟืน้ตวัราย ชม. ท าก าไร แนวต้าน 1150-1155 จดุ หลดุ 1135 จดุตดั
ขาดทนุ 



Sector Analysis 

ตลาดปรบัฐานลงมาแรง ท าใหห้ลายกลุ่มเร ิม่ที่จะอ่อนตวัลงตาม 
อาทเิชน่ กลุ่มขนส่งและกลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์ส่วนกลุ่มที่แข็งแกรง่
ขึน้เมื่อเทียบกบัสปัดาหท์ี่ผ่านมา คือกลุ่มช ิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
กลุม่การแพทย ์และกลุม่ ICT 
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Electronic Components 

คาดว่าดชันีเร ิม่ตัง้ฐานไดแ้ลว้ สงัเกตจาก MACD ทีไ่ม่ไดท้ า 
New Low ตามราคา และนอกจากนีห้าก MACD ขึน้มาตดั
เหนือเสน้ Signal ไดจ้ะยิง่ยนืยนัสญัญาณเชงิบวก ยนืยนัการ
กลบัตวั 



Weekly Trading 

ราคาเกดิสญัญาณ Bullish divergence กบั 
RSI ราคาอาจผ่านจุดต ่าสุดที่บรเิวณ 71.25 
บาทไปแลว้ เตรยีมเขา้สูร่อบฟ้ืนตวั 
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DELTA 

แนวรบั แนวตา้น 

71.25 / 70 74 / 77.50 

ราคาสามารถกลบัขึน้มาเคลื่อนไหวเหนือเสน้ 
Downtrend line ขึน้มาได ้เป็นสญัญาณการ
กลบัตวัในทางเทคนิค มีโอกาสกลบัสู่เขา้รอบ
การขึน้ 

HANA 

แนวรบั แนวตา้น 

42 / 41 44.50 / 46.75 
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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 
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