Weekly Keys
SET INDEX : มุมมองสัปดาห ์หน้า 19 - 23 ส.ค. 19

แนวร ับ : 1600-1604
แนวต้าน : 1620, 1630

้ โอกาสชะลอราย ชม. วางแนวรับไม่หลุด 1600 จุด หลังติดแนวต ้าน
ระยะสันมี
่ นฐานการเกิด Technical
1620 จุด แต่ยงั ไม่น่าทา Low หลุด 1590 จุด ซึงเป็
่ ้นแนวต ้าน 1630 จุด
Rebound โดยรอบบวกต่อระยะกลางจะเปิ ดเมือพ
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S50U19
แนวร ับ : 1046-1050
แนวต้าน : 1065-1070, 1080
ทาฐานช่วง 1046-1065 จุด โดยจะยืนยันการฟื ้ น
้
่ ้นแนวต ้าน 1065 จุด
ตัวระยะสัน-กลาง
เมือพ
• พอร ์ตว่างแนะเปิ ด Trading Short ราย ชม. ที่

1060 จุ ด เพื่อรอปิ ดช่ว งอ่ อ นตัว เข า้ หา 10501 0 5 4 จุ ด แ ล ะ ร อ เ ปิ ด Long ก ลั บ ที่ แ น ว ร ับ
1050/1046 จุ ด ทะลุ แ นวต า้ น 1065 จุ ด ตัด
ขาดทุน
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Sector Analysis : Commerce

้
ภาพคลา้ ยเดิม กลุ่ม Leading ตอนนี ประกอบด
ว้ ย COMM (พาณิ ชย ์) , ICT
่ อยังคงแข็งแกร่ง)
,TRANS และ FIN (มี FIN โมเมนตัมอ่อนแรง ส่วน 3 กลุ่มทีเหลื
FOOD และ CONS (ร ับเหมา) พักฐานต่อเนื่ อง
หลายๆ กลุ่มในโซน Lagging ที่โมเมนตัม ยังไม่ ดี ทัง้ BANK, CONMAT และ
่ มาก่อนหน้าอย่าง ETRON และ TOURISM เริมกลั
่
HEALTH แต่ 2 กลุ่มทีแย่
บมาดูดี
้
่
ขึนต่อเนื อง
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กลุ่มพาณิ ชย ์ แท่งเทียนเกิดรูปแบบ Morning star เป็ น

สัญญาณการฟื ้ นตัวในเชิงทางเทคนิ ค วางแนวตา้ นรอทดสอบ
้ ่ 44000 จุด
รอบนี ที
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Weekly Trading
CPALL
แนวรับ

แนวต ้าน

83/81.50

85/86

้ ง อยู่ เ หนื อ
การแกว่งตัวของราคาในช่ว งนี ยั
Uptrend Line ของภาพหลักได ้อยู่ มองการย่อ
้ นจังหวะเข ้าสะสมทีดี
่ มีโอกาสฟื ้ นตัว
ตัวรอบนี เป็
่
้
ต่อตามภาพหลักทีเป็ นขาขึน

BJC
แนวรับ

แนวต ้าน

51/49.25

53.25/54.50

่ านมาถือว่าแข็งกว่าตลาด
การย่อตัวช่วงทีผ่
้
ในภาพรวม ล่าสุดราคาฟื ้ นตัวขึนมา
หลังจากที่
Throw
Back ก ลั บไ ป ที่ แ น ว ร ับ ข อ ง
่
Downtrend Line คาดราคาเปลียนทิ
ศทางเป็ น
้
บวก มีโอกาสได ้เห็นการฟื นตัวต่อ
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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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