Weekly Keys
SET INDEX : มุมมองสัปดาห ์หน้า 13 - 16 ส.ค. 19
แนวร ับ : 1650, 1645
แนวต้าน : 1687, 1695
้
รอบรวมระยะสันอยู
ใ่ นช่วงทาฐาน 1650-1670 จุด โดยจะเปิ ด Upside ต่อภาพ
่
่ นปิ
้ ด Gap 1687-1695 จุด
รายสัปดาห ์ได ้ดี เมือพ ้นแนวต ้าน 1687 จุด เพือขึ
้ าจะจากัด
แต่จากทิศทางในปัจจุบน
ั ประเมิน Downside ของดัชนี ในระยะสันน่
่
การทาฐานรอฟื ้ นตัวจะเสีย เมือหลุ
ดแนวร ับ 1645 จุด จะกดดันให ้ไหลต่อ
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S50U19
แนวร ับ : 1080
แนวต้าน : 1100, 1110
เข ้าสูร่ ะยะรอฟื ้ นตัวจากฐาน 1080 จุด โดยจะเปิ ด
่ ้นแนวต ้าน
รอบบวกต่อภาพรายสัปดาห ์ เมือพ
่ อยอดไปทีแนว
่
1110 จุด เพือต่
Gap 1110-1117

จุด
• พอร ์ตถือ Trading Long ต ้นทุน 1090 จุด รอบ
่
เช ้าได ้ปิ ดทากาไรส่วนหนึ่ งทีแนวต
้าน 1095-1097
จุดไปแล ้ว

่ อรอปิ ดทากาไรทีแนวต
่
้าน 1100 จุด หลุด
• ทีเหลื
1085 จุดตัดขาดทุนทันที
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Sector Analysis : Transportation & Logistics

้
กลุ่ม Leading ตอนนี ประกอบด
ว้ ย COMM (พาณิ ชย ์) , ICT , FIN แล TRANS
ล่าสุด CONS (รบั เหมา) และ FOOD ไดก้ าลังเข ้าสู่โซน Weakening แลว้ แสดงถึง
แนวโน้มการพักฐาน
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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กลุ่ ม ขนส่งและโลจิส ติกส ์ ดัชนี ส ามารถทะลุแ นวต า้ นเส น
้
้
Downtrend line ขึนมาได
้ เป็ นสัญญาณบวกในทางเทคนิ ค
่
้ อในสัปดาห ์
มีโอกาสทีจะได
้เห็นการปร ับตัวขึนต่
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Weekly Trading
AOT
แนวรับ

แนวต ้าน

70.25/69.25

72.50/73

จากภาพรายสัปดาห ์ราคาแกว่งตัวยังไม่ ได ้
้ คาดราคายังมีโอกาสฟื ้ นตัว
เสีย แนวโน้มขาขึน
ต่ อ ตามทิศ ทางเดิม วางแนวร บ
ั ส าหร บ
ั การซือ้
่
กลับแรกที 70.25 บาท

BEM
แนวรับ

แนวต ้าน

10.80/10.50

11.50/11.80

หลัง จากที่ราคาฟื ้ นตัว ทะลุ Downtrend
้
Line ของรอบการพัก ตัว ขึนมาได
้ ล่า สุด ราคา
ก าลัง พั ก ตัว ออกด า้ นข า้ ง วางแรวร บ
ั แรกที่
่ เพือ
่
10.80 บาท เป็ นจังหวะในการเข ้าสะสมทีดี
ลุ ้นการฟื ้นตัวต่อตามแนวโน้มขาขึน้
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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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