Weekly Keys
SET INDEX : มุมมองสัปดาห ์หน้า 15-19 ก.ค. 19

้
้ เพือขึ
่ นต่
้ อ
ฐานรอทดสอบ 1725 / 1720 จุด ไม่หลุดจากนี จะเป็
นชะลอระยะสัน
้ แนวรับย่อย 1730 จุด***
***แต่หากจะให ้เกิด Technical Rebound ต ้องหยุดตังแต่
่
้ งให ้มุมมองพักเพือขึ
่ นต่
้ อ
หากต่ากว่า 1720 จุด เสียงเจอฐาน
1715 / 1700 จุดอีกรอบ (รอบนี ยั
้
ให ้เป็ นจังหวะซือ)

แนวร ับ : 1720, 1715
แนวต้าน : 1748, 1755
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แนวร ับ : 1134, 1130
แนวต้าน : 1145, 1155-1160
ยืนไม่ ห ลุ ด 1137 จุ ด คงโอกาสเกิด Technical
Rebound กลับสู่แนวต ้าน 1145-1147 จุด และ
1150 จุดตามลาดับ

่
้ต่า รอเปิ ด Long กลับที่
• พอร ์ตว่างร ับแรงเหวียงได
1134 / 1130 จุด ดึง Low

หลุด 1130 จุดตัด

ขาดทุนทันที
่
่ ด Short ไปต ้นทุน
• พอร ์ตรบั แรงเหวียงได
้สูง ทีเปิ

1141-1142 จุ ด รอปิ ดที่ 1135-1136 จุ ด และ
เปิ ด Long กลับอีกรอบที่ 1134 / 1130 จุด ทะลุ
แนวต ้าน 1145 จุดตัดขาดทุนทันที
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Sector Analysis : Transportation & Logistics

กลุ่ม Leading ทัง้ รบั เหมา และ FINANCE โมเมนตัม ยังคงถอยลง
่
ต่อเนื่อง จะมี COMMERCE , FOOD และ ICT ทีประคองตั
วไว ้ได ้
่
กลุม
่ HELTH โมเมนตัมเริมกลับมาแข็งแกร่ง
้
้ ่ม ชินส่
้ วนอิเ ล็ ก ทรอนิ กส ์ ยัง คง Lagging ค่อนขา้ งมาก ส่ว น
ทังนี กลุ
่ นสัญญาณฟื ้นได ้บ ้าง
TOURSIM เริมเห็
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้ นลักษณะ Sideway ใน
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส ์ ช่วงนี เป็
กรอบ 412 – 422 จุด สามารถจับจังหวะ Trading ในกรอบ
บริเวณดังกล่าวได ้
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BEM
แนวรับ

แนวต ้าน

10.50/10.20

11.10/11.40

ราคาย่ อ ตัว ลงมาที่แนวร บ
ั หลัก ที่ 10.50
่ นแนว Breakout ของรอบก่อนหน้า
บาท ซึงเป็
่ ากัด มองเป็ นจังหวะ
ประเมิน Downside เริมจ
่
ใน กา รเ ข า้ สะ สม ที ดี มี โ อ กา สเ ห็ น กา รเ กิ ด
่ เวณดังกล่าว
Technical Rebound ทีบริ

PSL
แนวรับ

แนวต ้าน

8.60/8.45

9.15/9.45

่ ซ อกลั
้
ราคาเริมมี
ื้
บ ขึ นมาหลั
ง จากที่ ยื น
เหนื อแนวร ับ 8.45 บาทได ้ ทิศทางโดยรวมยังคง
่ านมาเป็ น
เป็ นเชิงบวกอยู่ มองการย่อในช่วงทีผ่
่ ้ นตัวต่อ มีโอกาสได ้เห็ นการฟื ้ นต่อ
การย่อเพือฟื
ตามแนวโน้มเดิมขาขึน้
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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 แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) และผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ทป่ี รากฎอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษทั ฯ อาจจัดทาบทวิเคราะห์ของ
หลักทรัพย์อา้ งอิงดังกล่าวนี้ ดังนัน้ นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชีช้ วนของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ดงั กล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
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