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SET INDEX : มุมมองสปัดาหห์นา้ 12-16 ม.ีค. 18 

1770*/1766 

แนวรับ   : 1770 / 1766 
แนวต้าน : 1795 / 1815 

SET Index :   สปัดาห์ที่ผา่นมาหลดุ 1785-1790 จดุ ลงมาแตะแนวรับรายเดือน 
1770 จุด น า้หนกัการถอยวนันีไ้ม่ควรปิดต ่ากว่า 1766 จุด เพื่อยงัคงโอกาสที่จะฟืน้
กลบัตามทิศทาง Inverse Head & Shoulders ซึ่งจะมีระยะฟืน้ตวัรอ
ทดสอบช่วงแนวต้าน 1795-1815 จดุ  
 กรณีหลุด 1766 จุด จะเปลี่ยนทิศทางของรอบหลักที่พักตัว
ระหว่างขาขึน้ เป็นเร่ิมรอบแกว่งลง และจะถกูกดให้ไหลเร็วลงสูแ่นวรับ 1750 จุด
ได้        
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S50H18 : สญัญาสิน้สุดเดอืนมนีาคม 

S50H18 : ภาพรวมช่วง 12-16 มี.ค. ก าลงัเข้าสูฐ่านส าคญั ไม่ควรหลดุแนวรับ 
1165 จุด หรือแย่สดุคือ ยืนแนวรับ 1160 จุดให้อยู่ เพื่อคงโอกาสฟืน้ และยืนยนัว่า
รอบชะลอท่ีผา่นมาคือ การพกัตวัระหวา่งรอบแกวง่ขึน้เทา่นัน้ 
 กรณีหลดุ 1160 จุด จะถือว่าจบรอบแกว่งขึน้ และจะมีน า้หนกั
ไหลลงตอ่เนื่องสูฐ่านลกึ 1150 จดุ และ 1134 จดุ 

แนวรับ   : 1165 / 1160 
แนวต้าน : 1180 / 1195 

 พอร์ตถือ Trading Long ต้นทนุ 1170 จดุ รอท าก าไรจงัหวะดีด กรณีเน้น
ปิดความเสี่ยงท้ายสปัดาห์ มีแนวต้าน 1178-1180 จุด หลุด 1167 จุดตัด
ขาดทนุ 

 พอร์ตว่าง ไม่หลุดแนวรับ 1170/1165 จุด แย่สุดคือ 1160 จุด แนะเปิด 
Trading Long เพื่อรอท าก าไรจงัหวะดีดเข้าหาแนวต้านช่วงแรก 1180-
1195 จดุ 

 แตถ้่ายืนเหนือแนวรับยอ่ย 1160 จดุไมไ่ด้ แนะเปิด Trading Short ตาม 



Sector Analysis 

กลุ่มโรงบาลเร ิม่น่าจบัตามองม ีMomentum ทีแ่ข็งแกรง่ขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง และกลุ่มพาณิชยเ์ป็นกลุ่มที่ทรงตวัในแนวโนม้ขาขึน้ไดด้ ี
โดยไม่เกดิ Momentum เชงิลบออกมา เชน่เดยีวกบักลุ่มพลงังาน
,ปิโตรเคม ีและกลุม่ธนาคาร ทีถ่กูขายออกมา 
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Commerce 

เป็นกลุ่มทีแ่ข็งแกรง่ที่สุดในชว่งนีเ้พราะแนวโนม้โดยรวมของ
ดชันียงัอยู่ในขาขึน้ ท าใหป้ระเมินว่าหากไม่หลุดแนวรบัที ่
46570 จดุลงมา ยงัคงแนวโนม้ของการปรบัตวัขึน้ตอ่ 



Weekly Trading 

รอเพยีงการผ่านแนวตา้น 60.25 บาทใหไ้ด ้เพือ่
ยืนยันรอบการขึน้ในคร ัง้นี ้ ซ ึง่จะเป็นรูปแบบ 
Inverse H&S สรา้งระยะทางการไปต่อ วดั
เป้าหมายไดถ้งึระดบั 63.75 บาท 
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BJC 

แนวรบั แนวตา้น 

58.75 / 58 62.50/63.75 

ทิศทางหลกัเป็นขาขึน้ มีโอกาสสูงที่จะไดเ้ห็น
การแกว่งตวัขึน้ต่อของราคา เพื่อสรา้ง High 
ใหม่ มองเป้าหมายถดัไปที ่88.75 / 89.75 บาท 
ตามล าดบั 

CPALL 

แนวรบั แนวตา้น 

85.50 / 84.75 88.75 / 89.75 
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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 

 

ทมีนกัวเิคราะห ์  

ปวรศิา เลศิกจิคุณานนท ์  พงศพ์ฒัน ์ค า้ช,ู CMT  อภวิฒัน ์ทวศีิรเิวทย ์
Pawarisa.L@fnsyrus.com  Pongpat.K@fnsyrus.com  Apiwat.T@fnsyrus.co                  
02-625-2407   02-625-2409   02-625-2408 


