Weekly Keys
SET INDEX : มุมมองสัปดาห ์หน้า

่
กต ัวลงทดสอบแนวร ับ 1556 จุด
หากด ัชนี หลุดแนวร ับ 1580 จุด สัปดาห ์หน้ายังมีโอกาสทีจะพั

้ ชนี พก
่ ดที่ 1556 จุด และฟื ้ นตัวขึนไปใกล
้
สัปดาห ์นี ดั
ั ตัวลงมาแรงช่วงของต ้นสัปดาห ์โดยพักตัวลงมาสร ้างจุดตาสุ
้บริเวณแนวต ้านหลักที่
่
่ กตัวลงมา โดยหากดัชนี ยงั ไม่สามารถประคองตัวเหนื อระดับ 1580 จุด จะดึงรอบของการพักตัวต่อเนื่ องลง
1600 จุด ก่อนทีจะเริ
มพั
ทดสอบจุดต่าสุดดังกล่าวเข ้ามาในสัปดาห ์หน้า
่
่
ทีมนักวิเคราะห ์ : จิตรา อมรธรรม เลขทีทะเบี
ยน : 014530 โทร. : 02-646-9877 : ณัฐวุฒ ิ ศิรแ
ิ สงช ัยกุล เลขทีทะเบี
ยน : 057116
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S50Z22
แนวร ับ : 938/930
แนวต้าน : 943/953
้ ชนี ฟื้นตัวขึน้
S50Z22 : ภาพทางเทคนิ คสัปดาห ์นี ดั
ไปทดสอบแนวต ้าน 953 จุด แต่ไม่สามารถฟื ้นตัว
้
กลับขึนไปยื
นได ้และล่าสุดราคากาลังพักตัวหลุดแนว

รับ 943 จุดลงมา ดึงรอบของการพักตัวต่อเนื่ อง
้
ระยะสันเข
้ามา วางแนวร ับถัดมาที่ 938 จุด

•

พอร ์ตว่างแนะรอเปิ ด Short ที่ 943 จุด
วางเป้ าหมายท าก าไรที่ 938 จุ ด ตัด
ขาดทุนกรณี หลุด 947 จุด
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Sector Analysis

่ าตลาดในช่วงนี ได
้ ้แก่ ETRON และ PROP
- กลุม
่ ทีน
่
่
- กลุ่ ม ทีพัก ตัว ลงมาทีโซน Weakening
ได แ้ ก่ ENERG, HELTH และ
่
้
่
TRANS แต่กลุม
่ TOUR เริมมีการฟื นตัวทีดีอย่างต่อเนื่ อง
่
้
้
- กลุม
่ ทีฟื นตัวขึนในโซน Improving ได ้แก่ CONS และ FIN
- กลุ่มที่ที่อ่อ นแอกว่า ตลาดไดแ้ ก่ COMM, ICT และ FIN โดยที่ PETRO,
่ ด
FOOD และ CONMAT อ่อนแอทีสุ
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พัฒ นาอสัง หาริม ทร พ
ั ย ์ ดัช นี มี ทิ ศ ทางในภาพรวมเป็ น
้
ทิศทางขาขึน ล่า สุดกาลัง อยู่ในรอบของการพักตัวสร ้างฐาน
สะสมก าลัง รอบใหม่ โดยวางแนวร บ
ั ที่บริเ วณ 240-245 จุ ด
่ บดังกล่าว
คาดดัชนี มโี อกาสฟื ้ นตัวกลับทีระดั
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Weekly Trading
AWC
แนวรับ

แนวต ้าน

5.65/5.40

5.90/6.10

้ ล่ า สุ ด
ราคามีทิศ ทางหลัก ที่เป็ นขาขึน
่ ด Breakout ของ
ราคากาลังพักตัวลงมาทีจุ
้ ่บริเ วณ 5.65 บาท มองราคาก าลัง
รอบนี ที
้
สร ้าง และมีโอกาสไดเ้ ห็ นการฟื ้ นตัวกลับขึน
ทดสอบแนวต ้าน 5.90 บาทและ 6.10 บาท

MBK
แนวรับ

แนวต ้าน

16/15.20

17.20/17.60

ราคาพัก ตัว สะสมก าลังในกรอบ 16้
17.20 บาท โดยที่ทิศ ทางหลัก เป็ นขาขึ น
มองเมื่อราคาพัก ตัว ลงมาที่แนวร บ
ั ดัง กล่า ว
สามารถเป็ นจังหวะเข ้าสะสมได ้
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Disclaimer
DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จดั ทาโดยบริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) “บริษทั ” ข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานฉบับนี้ถกู จัดทาขึน้ บนพืน้ ฐานของแหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ว่าหรือควรเชือ่ ว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือมีความถูกต้อง
อย่างไรก็ตามบริษทั ไม่รบั รองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นทีป่ รากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือเพิม่ เติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษทั ไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะชัก
จูงหรือชีช้ วนให้ผลู้ งทุน ลงทุนซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ตามทีป่ รากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทัง้ บริษทั ไม่ได้รบั ประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลทีป่ รากฏแต่อย่างใด บริษทั จึงไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จาก
การนาข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษทั ขอสงวนลิขสิทธิในข้
์ อมูลและความเห็นทีป่ รากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผใู้ ดนาข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทาซ้า นาออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน โดย
ไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษทั ล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มคี วามเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) อาจเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU,
BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, BTS, CBG, CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL,
GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, HMPRO, INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, QH,
RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI, TISCO, TKN, TMB, TOA, TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA และ SET50 Future โดยบริษทั
ฯ อาจจัดทาบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อา้ งอิงดังกล่าวนี้ ดังนัน้ นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชีช้ วนของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ดงั กล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
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