Weekly Keys
SET INDEX : มุมมองสัปดาห ์หน้า 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 19
้ อมี
แกว่งออกข ้างช่วง 1715 - 1735 จุด รอ breakout แนวต ้าน 1735 จุด การขยับขึนต่
เป้ าหมาย High เดิม 1748-1750 จุด (เว ้นไม่เป็ นไปตามคาด หลุดต่ากว่า Low 1715 จุด
จะยืนยันฝั่งลบ)

แนวร ับ : 1715, 1700
แนวต้าน : 1735, 1745
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S50U19
แนวร ับ : 1123-1125
แนวต้าน : 1140, 1150
ดึ ง Low หลุ ด 1130 จุ ด ประเมิ น แนวรับ ราย
สัปดาห ์-รายเดือน 1123-1125 จุด น่ าจะเป็ นฐาน
รอฟื ้ นกลับ

• ถือ Long ต ้นทุน 1133 จุด รอดูทศ
ิ ทางตลาด ฯ
่
หากปิ ดไม่หลุด1130 จุด ถือต่อเพือรอจั
งหวะดีด
กลับทากาไร
• พอร ์ตว่างแนะเปิ ด Long

หากหลุด 1120 จุดตัดขาดทุน
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Sector Analysis : Finance

้
กลุม
่ Leading ตอนนี ประกอบด
้วย CONS , FOOD ,COMM, FIN และ ICT
่
่ ปดาห ์ทีแล
่ ว้
มี COMMERCE ทีโมเมนตั
มแข็งแกร่ง ณ ตอนนี ้ และ FIN ทีสั
่
เริมกลัมาแข็งแกร่งเช่นเดียวกัน
้ กลุ
้ ่ม ETRON และ TOUR ยังคง Lagging แต่เริมเห็
่ นสัญญาณบวกมาก
ทังนี
้
ขึน
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้
กลุ่มเงินทุนและหลักทร ัพย ์ แนวโน้มเป็ นขาขึนอย่
างชัดเจน
่ น
้
อาจมีย่อระหว่างทางไดบ้ า้ ง แต่ประเมินเป็ นลักษณะย่อเพือขึ
่ หลุดระดับ 4300 จุด
ต่อ ตราบทีไม่
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Weekly Trading
THANI
แนวรับ

แนวต ้าน

7.20/7

7.50/7.70

ล่า สุด ราคาก าลัง ย่ อ ตัว ลงมาที่แนวร บ
ั ของ
่ 20 วัน แสดงถึงทิศทางของราคา
เส น
้ ค่าเฉลีย
ยังคงเป็ นขาขึน้ มองเป็ นจังหวะในการเข ้าสะสม
่ มีโอกาสได ้เห็นการฟื ้นตัวต่อตามทิศทางเดิม
ทีดี

KTC
แนวรับ

แนวต ้าน

44.50/43.25

47.50/48.75

่ าระดับ All Time High ได ้ใน
หลังจากทีท
่ เวณ
สัปดาห ์นี ้ ล่าสุดราคากาลังย่อตัวลงมาทีบริ
แนวรบั High ก่อนหน้าที่ 44.50 บาท มองเป็ น
โอกาสในการเข ้าสะสม เนื่ องจากแนวโน้มขาขึน้
ยังแข็งแกร่ง
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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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