Weekly Keys
SET INDEX : มุมมองสัปดาห ์หน้า 5 - 9 ส.ค. 19

แนวร ับ : 1675, 1650
แนวต้าน : 1696 -1700

หลุดแนวรับสาคัญ 1696 จุด เปิ ด Gap 1683-1695 จุด ลงไปแตะแนวรับ
้ ้ นตัวได ้ถึงแนว Gap จะดึงให ้ภาพรวมฟื ้ นตัว
1675 จุด หากบ่ายนี ฟื
้ ด 1675 จุด จะกดดันให ้ไหลต่อ ลงสูแ่ นวรับลึก 1650 จุด
แต่หากบ่ายนี หลุ
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S50U19
แนวร ับ : 1100, 1092
แนวต้าน : 1117, 1130
่
หากไม่เกิดการฟื ้ นตัวทีแนวร
บั 1100 จุด จะดึงไหล
ลึกลงสูฐ่ าน 1092 จุด แต่หากยืน 1100 จุดได ้ และ
่ ดกลับมายืน 1115 จุดได ้ จะให ้รอบต่อการฟื ้ น
เริมดี

ตัว
• เปิ ด Short ตามในรอบเช ้า ต ้นทุน 1110 จุด รอ
ปิ ดทากาไรที่ 1105/1100 จุด กรณี ทะลุ 1107 จุด
้
ต ้องระวังการกลับตัว ให ้ปิ ดทากาไรออกไปทังหมด

• พอร ์ตว่างรอดูการกลับไปยืนเหนื อ 1115 จุดให ้ได ้
ก่อน ค่อยเปิ ด Long
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Sector Analysis : Commerce

้
กลุม
่ Leading ตอนนี ประกอบด
้วย CONS , FOOD ,COMM, FIN และ ICT
่
โดยกลุม
่ ทีโมเมนตั
มยังดีอยูไ่ ด ้แก่ ICT , FIN และ COMM
่ ใ่ นโซน Lagging สัญญาณเริมกลั
่
ล่าสุด ETRON และ TOUR ทีอยู
บมาดูดข
ี น
ึ้
่
เรือยๆ
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้
กลุ่ ม พาณิ ช ย ์ เกิด แรงซือกลั
บในรอบเช ้าหลัง ดัช นี ล งแตะ
้ ทิ
้ ศทางโดยรวมยังเป็ น
กรอบล่างของ Bollinger bands ทังนี
บวก มีโอกาสไดเ้ ห็ นการฟื ้ นตัวกลับในสัปดาห ์หน้า 44700 /
45000 จุด
Weekly
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Weekly Trading
COM7
แนวรับ

แนวต ้าน

24.50/23.90

25.75/26.50

เป็ นหนึ่ งในหุ น
้ ที่เคลื่อนไหวแข็ ง แกร่ง กว่ า
ตลาดโดยรวม ล่า สุด ราคาย่ อ ตัว ลงไม่ ห ลุด เส น
้
่ 20 วัน มองเป็ นการย่ อ ตัว เพื่อขึนต่
้ อ
ค่า เฉลีย
่
เป็ นจังหวะเข ้าสะมทีดี

BJC
แนวรับ

แนวต ้าน

50.75/40.75

52.25/52.75

้ ่ทศ
ราคาแกว่งตัวในช่วงนี อยู
ิ ทาง Sideway
และราคายัง สามารถยื นได แ้ ข็ ง กว่ า ตลาดใน
ภาพรวม คาดราคามี โ อกาสฟื ้ นตัว ต่ อ ตาม
ทิศทางเดิม วางแนวต ้านรอทดสอบ 52.25 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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