14 มกราคม 2021

SCB
ระดับราคาพยายามยืนเหนือ 93.00
บาทเพื่อเป็ นสัญญาณซื ้อระยะกลาง
ที่จะมีแนวต้ านเป้าหมายหรือ
Target ใหญ่ระยะกลางที่ 125.00
บาทเป็ นอย่างน้ อย
กลยุทธ์ Follow Buy เหนือ
93.00 บาท
แนวรับ 92.00
แนวต้ าน 97.00

91.00
102.00

Stop Loss 89.00 บาท

นักวิเคราะห์ : สมพงค์ เบญจเทพานันท์ (005203)
โทร 0-2268-1717 ต่อ 167
Email : sompong@aira.co.th

รายงานฉบับนี ้จัดทาในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็ นช้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าของไอร่าเท่านัน้ มิได้ เป็ นการชีน้ าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ วจิ ารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทังพนั
้ กงานของบริษทั
ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้ อม ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และไม่ถอื เป็ นการรับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้ อมูลในรายงานนี ้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้ อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรืออาจให้ บริการ
ทางด้ านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น หรือข้ อมูลโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เอกสารฉบับนี ้ใช้ ภายในไอร่าเท่านัน้ มิได้ จัดทาขึ ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสือ่ อื่นๆ แต่อย่างใด

November 5, 2018

14 มกราคม 2021

SCC
สันๆระดั
้
บราคาจะทยอยเริ่มมี
New High แต่ยงั ต้ องรอ
Volume มากกว่าวันละ 44 ล้ าน
หุ้นเพื่อทะยานขึ ้นไปทดสอบแนวต้ าน
สาคัญของระยะกลางที่ 402.00 บาท
กลยุทธ์ ซื ้อเล่นสันๆระยะกลางรอ
้
Break 402.00 บาท
แนวรับ 382.00 379.00
แนวต้ าน 393.00 402.00

Stop Loss 377.00 บาท

นักวิเคราะห์ : สมพงค์ เบญจเทพานันท์ (005203)
โทร 0-2268-1717 ต่อ 167
Email : sompong@aira.co.th

รายงานฉบับนี ้จัดทาในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็ นช้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าของไอร่าเท่านัน้ มิได้ เป็ นการชีน้ าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ วจิ ารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทังพนั
้ กงานของบริษทั
ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้ อม ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และไม่ถอื เป็ นการรับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้ อมูลในรายงานนี ้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้ อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรืออาจให้ บริการ
ทางด้ านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น หรือข้ อมูลโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เอกสารฉบับนี ้ใช้ ภายในไอร่าเท่านัน้ มิได้ จัดทาขึ ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสือ่ อื่นๆ แต่อย่างใด
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14 มกราคม 2021

KTB
ระดับราคาได้ พกั ฐานราคาจน
Volume แห้ งแล้ วทาให้ พร้ อมจะ
ไต่ระดับสูงขึ ้นเพื่อผ่าน 12.90 บาท
ขึ ้นไปเป็ นสัญญาณซื ้อระลอกใหม่
ตามแนวโน้ มขาขึ ้นขนาดใหญ่มาก
กลยุทธ์ ทยอยซื ้อและ Follow
Buy เหนือ 12.90 บาทเล่นรอบสันๆ
้
และรอบใหญ่
แนวรับ 12.60 12.50
แนวต้ าน 12.90

13.40

Stop Loss 12.30 บาท

นักวิเคราะห์ : สมพงค์ เบญจเทพานันท์ (005203)
โทร 0-2268-1717 ต่อ 167
Email : sompong@aira.co.th

รายงานฉบับนี ้จัดทาในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็ นช้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าของไอร่าเท่านัน้ มิได้ เป็ นการชีน้ าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ วจิ ารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทังพนั
้ กงานของบริษทั
ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้ อม ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และไม่ถอื เป็ นการรับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้ อมูลในรายงานนี ้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้ อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรืออาจให้ บริการ
ทางด้ านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น หรือข้ อมูลโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เอกสารฉบับนี ้ใช้ ภายในไอร่าเท่านัน้ มิได้ จัดทาขึ ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสือ่ อื่นๆ แต่อย่างใด
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14 มกราคม 2021

TOP
ระดับราคาได้ มีสญ
ั ญาณซื ้อทาให้ เข้ า
สูแ่ นวโน้ มขาขึ ้นขนาดใหญ่และใน
ระยะสันๆระดั
้
บราคากาลังไต่
ระดับสูงขึ ้นและประเด็นสาคัญแนว
ต้ านข้ างบนค่อนข้ างโล่ง
กลยุทธ์ ซื ้อเล่นทังสั
้ นๆและรอบใหญ่
้
แนวรับ 59.00 57.00
แนวต้ าน 63.50

67.50

Stop Loss 55.00 บาท
นักวิเคราะห์ : สมพงค์ เบญจเทพานันท์ (005203)
โทร 0-2268-1717 ต่อ 167
Email : sompong@aira.co.th
รายงานฉบับนี ้จัดทาในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็ นช้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าของไอร่าเท่านัน้ มิได้ เป็ นการชีน้ าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ วจิ ารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทังพนั
้ กงานของบริษทั
ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้ อม ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และไม่ถอื เป็ นการรับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้ อมูลในรายงานนี ้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้ อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรืออาจให้ บริการ
ทางด้ านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น หรือข้ อมูลโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เอกสารฉบับนี ้ใช้ ภายในไอร่าเท่านัน้ มิได้ จัดทาขึ ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสือ่ อื่นๆ แต่อย่างใด
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14 มกราคม 2021

SET
ดัชนีฯได้ เคลื่อนไหวค่อนข้ างผันผวน
หลังจากทา New High แล้ วก็พกั
ฐานระหว่างวันเลยในลักษณะการ
ขายปรับพอร์ ตเพื่อเปลี่ยนตัวใหม่โดย
มีเส้ นค่าเฉลี่ย EMA 25 ชม. เป็ น
แนวรับสาคัญในรอบนี ้
กลยุทธ์ Selective Buy และ
Sell
แนวรับ 1528
1513
แนวต้ าน 1567

1586

Stop Loss 1499 จุด

นักวิเคราะห์ : สมพงค์ เบญจเทพานันท์ (005203)
โทร 0-2268-1717 ต่อ 167
Email : sompong@aira.co.th

รายงานฉบับนี ้จัดทาในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็ นช้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าของไอร่าเท่านัน้ มิได้ เป็ นการชีน้ าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ วจิ ารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทังพนั
้ กงานของบริษทั
ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้ อม ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และไม่ถอื เป็ นการรับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้ อมูลในรายงานนี ้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้ อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรืออาจให้ บริการ
ทางด้ านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น หรือข้ อมูลโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เอกสารฉบับนี ้ใช้ ภายในไอร่าเท่านัน้ มิได้ จัดทาขึ ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสือ่ อื่นๆ แต่อย่างใด
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