Weekly Keys
SET INDEX : มุมมองสัปดาห ์หน้า 26 - 30 ส.ค. 19

แนวร ับ : 1600, 1590/1570
แนวต้าน : 1650, 1675

้
ทิศทางตลาดฯ ขึนอยู
ก
่ ับความเห็นของประธาน Fed ในคืนนี ้
้ ท่าทีผ่อนคลาย ดัชนี จะขึนปิ
้ ด Gap 1644-1650 จุด
(+) นโยบายดอกเบียมี
ต่อเนื่ อง และมีโอกาสทดสอบแนวต ้าน 1665-1675 จุด

้
ม ไม่มท
ี ่าทีผ่อนคลาย ดัชนี จะอ่อนตัวลงทดสอบ Low
(-) นโยบายดอกเบียคงเดิ
เดิม 1590 จุดและมีโอกาสหลุด
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S50U19
แนวร ับ : 1045, 1030
แนวต้าน : 1085, 1100
้ งมีแรงเหวียงสู
่ ง ตามปัจจัยภายนอกทีเข
่ า้ มา
ช่วงนี ยั
กระทบ
• พอร ์ตถือ Trading Short ต ้นทุน 1073 จุด รอ

ปิ ดท าก าไรที่แนวต่ ากว่ า 1070 จุด หากปิ ดทะลุ
1078 จุดตัดขาดทุน
• พอ ร ต์ ว่ า ง แ ละ ร บ
ั แร งเห วี่ ยงไ ด ส
้ ู ง แ นะ เปิ ด
Trading Short ที่ 1080-1082 จุด ทะลุแนวต ้าน

1085 จุดตัดขาดทุน
่
• พอร ์ตว่างร ับแรงเหวียงได
้ต่า แนะ wait and see
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Sector Analysis : Transportation & Logistics

กลุม
่ นาตลาดในสัปดาห ์นี ้ ได ้แก่ TRANS,COMMERCE และ ICT
CONS (รับเหมา) และ FIN เขา้ สู่โซน Weakening (พักฐาน)
่
โดยเฉพาะ ร ับเหมา ทีโมเมนตั
มลดลงค่อนข ้างแรง
่
้
ETRON และ TOUR เริมฟื นจากโซน Lagging ต่อเนื่ อง
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่ งแกร่ง
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส ์ โดยรวมถือว่าเป็ นกลุม
่ ทีแข็
้
กว่าตลาดค่อนขา้ งมาก ช่วงนี ฟอร
์มตัวรูปแบบ Inverse H&S
้ านแนวต ้าน 410 จุด เพือยื
่ นยันรอบการขึนใหม่
้
รอการขึนผ่
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AOT
แนวรับ

แนวต ้าน

70/69

72/75

ราคาก าลัง สร า้ งไหล่ ซ า้ ยของรู ป แบบ
้
Inverse H&S ระยะสันสามารถเข
า้ เล่นรอบ
้
่
ได ้ มี Upside รอบสันที 72 บาท กรณี หาก
ผ่ า นระดับ ดัง กล่ า วได อ้ ีก จะเป็ นการยืน ยัน
้
รอบการขึนใหม่

BEM
แนวรับ

แนวต ้าน

11.20 / 10.70

11.50 / 11.90

้ อนขา้ งแข็ งแกร่ง โดย
แนวโน้มการขึนค่
้ า High
ล่ า สุ ด ก าลัง ขึ นท
ใหม่ อ ีก คร งั้
วางเป้ าหมายแนวต า้ นถัดไปรอทดสอบที่
11.50 / 11.90 บาท
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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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