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Weekly Keys 
SET INDEX : มุมมองสปัดาหห์น้า 10-14 ม.ิย. 19  

รอบเกดิ Technical Rebound ทีฐ่าน 1600 จดุเป็นไปตามคาดการณ ์
แตไ่ดผ่้านเป้าหมายทีว่างไวใ้นชว่ง 1630-1633 จดุ และขึน้เกนิ 1655 
จดุ ซึง่เรายงัคงใหมุ้มมองตอ่โอกาสพกัฐานระยะสัน้ 
โดยเฉพาะหลุด แนวรบั1644-1647 จุด จะยืนยนัเงือ่นไขการพกัตวั    
 

แนวรบั   : 1644, 1635 
แนวตา้น : 1655-1660  
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แนวรบั   : 1083, 1066 
แนวตา้น : 1100-1103 

เร ิม่พักจากชว่งแนวตา้น 1100-1103 จุด 

และเมือ่หลุด 1091/1087 จุด จะเขา้เงือ่นไข

การพกัตวัระยะสัน้ทนัท ี

• พอรต์ว่าง ฟ้ืนราย ชม. เขา้หาแนวตา้น 1100-

1103 จุด แนะเปิด Short ปิดทะลุ 1103 จุดตดั

ขาดทุน 

• ถอื Short ตน้ทุน 1096-1098 จุด รอปิดท า

ก าไรที่แนวรบั 1091 จุด ปิดทะลุ 1103 จุดตัด

ขาดทุน 

• ถอื Short ตน้ทุนเฉลีย่ 1087 จุด รออ่อนตวัต ่า

กว่า 1083-1086 จุดปิดท าก าไร ทะลุแนวตา้น 

1103 จดุตดัขาดทุน 
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Sector Analysis : Health Care Services 

กลุ่มการแพทย ์โดยรวมยงัใหน ้าหนักเป็นเชงิบวก ดชันีแกว่ง
ตวัขึน้ตามกรอบ Uptrend channel อาจมยีอ่สลบัไดบ้า้ง  
วางแนวตา้นส าหรบัรอบนี ้5800 – 5850 จดุ 
แนวรบั 5700 จดุ 

ภาพยงัคลา้ยเดมิ คอื กลุ่มรบัเหมา และ Finance ยงัคงเป็น 2 กลุ่ม
ทีแ่ข็งแกรง่ เมื่อเทยีบกบัตลาด (Leading) ตามดว้ยกลุ่มอสงัหา 
และกลุม่การแพทย ์โมเมนตมัเร ิม่ดดูตีอ่เน่ือง 
ส่วนกลุ่มปิโตร, ช ิน้ส่วนอิเล็กทรอสิกส ์ , ว ัสดุก่อสรา้ง , และ
ท่องเทีย่ว คงเป็นลกัษณะพกัฐานอยู ่(Lagging) 
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Weekly Trading 

       ร า ค า อ ยู่ ใ น ร อ บก า ร ฟ้ื น ตัว รู ป แ บ บ           
V-shape และไดผ่้านจุด Bottom ของรอบไป
แลว้ ราคาเตรยีมทีจ่ะขึน้ตอ่  
       มแีนวตา้นรอทดสอบที ่17 / 17.50 บาท 

BCH 

แนวรบั แนวตา้น 

16.30 / 16 17 / 17.50 

      การย่อตวัลงมาเรามองเป็นจงัหวะในการเขา้
ซ ือ้ทีด่ ีวางแนวรบัทีบ่รเิวณ 2.16 บาทเป็นด่าน
ส าคญั เน่ืองจากทิศทางหลกัยงัคงเป็นบวก มี
โอกาสเกดิการฟ้ืนตวัทีร่ะดบัดงักลา่ว 

CHG 

แนวรบั แนวตา้น 

2.16 / 2.10 2.30 / 2.44 
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Disclaimer 

DISCLAIMER: รายงานฉบบันี้จดัท าโดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) “บรษิทั” ขอ้มูลทีป่รากฏในรายงานฉบบันี้ถกูจดัท าขึน้บนพืน้ฐานของแหล่งขอ้มลูทีเ่ชือ่วา่หรอืควรเชือ่วา่มคีวามน่าเชือ่ถอื และ/หรอืมคีวามถกูตอ้ง 
อย่างไรกต็ามบรษิทัไม่รบัรองความถูกต้องครบถว้นของขอ้มลูดงักล่าว ขอ้มลูและความเหน็ทีป่รากฏอยู่ในรายงานฉบบันี้อาจมกีารเปลีย่นแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เตมิไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า บรษิทัไม่มคีวามประสงค์ทีจ่ะชกั
จงูหรอืชีช้วนให้ผูล้งทุน ลงทุนซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ตามทีป่รากฏในรายงานฉบบันี้ รวมทัง้บรษิทัไม่ไดร้บัประกนัผลตอบแทนหรอืราคาของหลกัทรพัย์ตามขอ้มลูทีป่รากฏแต่อย่างใด บรษิทัจงึไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จาก
การน าขอ้มลูหรอืความเหน็ในรายงานฉบบันี้ไปใชไ้ม่วา่กรณีใดกต็าม ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูและใชดุ้ลยพนิิจอย่างรอบคอบในการตดัสนิใจลงทุน 

บรษิทัขอสงวนลขิสทิธิใ์นขอ้มลูและความเหน็ทีป่รากฏอยู่ในรายงานฉบบัน้ี หา้มมใิห้ผูใ้ดน าขอ้มูลและความเหน็ในรายงานฉบบันี้ไปใชป้ระโยชน์ คดัลอก ดดัแปลง ท าซ ้า น าออกแสดงหรอืเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วน โดย
ไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบรษิทัล่วงหน้า การลงทุนในหลกัทรพัย์มคีวามเสี่ยง ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูและพจิารณาอย่างรอบคอบก่อนการตดัสนิใจลงทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) อาจเป็นผูด้แูลสภาพคล่อง (Market Maker) และผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ (Derivative Warrants) บนหลกัทรพัย์ทีป่รากฎอยู่ในรายงานฉบบันี้ โดยบรษิทัฯ อาจจดัท าบทวเิคราะห์ของ
หลกัทรพัยอ์า้งองิดงักล่าวนี้ ดงันัน้ นกัลงทุนควรศกึษารายละเอยีดในหนงัสอืชีช้วนของใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 

รอบเกดิ Technical Rebound ทีฐ่าน 1600 จดุ 


