Wednesday, January 13, 2021

SP500
พักบ้างอะไรบ้าง

Recommend
ขายทากาไร
(Take Profit)

มุมมอง : ภาพรายวัน ราคาปรับตัวขึ้นประชิดแนวต้านที่กรอบแนวโน้มขาขึ้นแล้วเริ่มชะลอ

กาลังลงแล้ว ทางด้านเครื่องมือทางเทคนิค MACD และ RSI เริ่มชะลอกาลังลงเช่นกัน ทาให้
คาดว่าราคามีโอกาสย่อตัวเพื่อปรับฐานใหม่ได้ในภาพระยะสั้น

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
โทร 0-2268-1717 ต่อ 154
Email : narongdach.c@aira.co.th
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
สิริธร บัณฑิตวราพงศ์
โทร 0-2268-1717 ต่อ 158
Email :Siritorn.b@aira.co.th

แนวรับ : 3,764.00 / 3,690.00 แนวต้าน : 3,830.00 / 3,870.00
รายงานฉบับนีจ
้ ัดทาในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ
ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอั นเกิดจากการใช้ขอ
้ มูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือ
ทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรือ
อาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้ องแจ้งล่วงหน้า เอกสาร
ฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Wednesday, January 13, 2021

NASDAQ
ยังไหว

Recommend
ทยอยซือ
้
(Accumulate)

มุมมอง : ภาพรายวัน ราคาอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับที่จุดสูงสุดก่อนหน้าแล้วสามารถฟื้น
ตัวกลับขึ้นได้ มองเป็นการ Throwback ยืนยันทิศทางแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่เครื่องมือทาง
เทคนิค MACD และ RSI ให้สัญญาณซื้อ ทาให้คาดว่าราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อ

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
โทร 0-2268-1717 ต่อ 154
Email : narongdach.c@aira.co.th
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
สิริธร บัณฑิตวราพงศ์
โทร 0-2268-1717 ต่อ 158
Email :Siritorn.b@aira.co.th

แนวรับ : 12,960.00 / 12,820.00 แนวต้าน : 13,210.00 / 13,410.00
รายงานฉบับนีจ
้ ัดทาในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ
ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอั นเกิดจากการใช้ขอ
้ มูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือ
ทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรือ
อาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้ องแจ้งล่วงหน้า เอกสาร
ฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Wednesday, January 13, 2021

HSI
แกว่งขึน
้ ต่อ

Recommend
ซื้อ
(Buy)

มุมมอง : ภาพรายวันราคาปรับตัวขึ้นทาจุดสูงสุดใหม่ในภาพระยะสั้นต่อเนื่อง ในกรอบ

แนวโน้มขาขึ้นหลัก ทางด้านเครื่องมือทางเทคนิค MACD และ RSI ยังให้สัญญาณซื้อแต่ะลอ
กาลังลงบ้างเล็กน้อย ทาให้คาดว่าราคามีโอกาสแกว่งตัวขึ้นได้ต่อ

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
โทร 0-2268-1717 ต่อ 154
Email : narongdach.c@aira.co.th
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
สิริธร บัณฑิตวราพงศ์
โทร 0-2268-1717 ต่อ 158
Email :Siritorn.b@aira.co.th

แนวรับ : 27,780.00 / 27,080.00 แนวต้าน : 28,890.00 / 29,150.00
รายงานฉบับนีจ
้ ัดทาในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ
ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอั นเกิดจากการใช้ขอ
้ มูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือ
ทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรือ
อาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้ องแจ้งล่วงหน้า เอกสาร
ฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Wednesday, January 13, 2021

BLNK

Blink Charging Co.

New High

Recommend
ซื้อ
(Buy)

มุมมอง : ภาพรายวัน ราคาปรับตัวขึ้นในกรอบแนวโน้มขาขึ้นทาจุดสูงสุดใหม่ในภาพระยะสั้น

ทางด้านเครื่องมือทางเทคนิค MACD และ RSI ยังคงให้สัญญาณซือ
้ ทาให้คาดว่าราคามีโอกาส
ปรับตัวขึ้นได้ต่อ

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
โทร 0-2268-1717 ต่อ 154
Email : narongdach.c@aira.co.th
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
สิริธร บัณฑิตวราพงศ์
โทร 0-2268-1717 ต่อ 158
Email :Siritorn.b@aira.co.th

แนวรับ : 48.70 / 42.00 แนวต้าน : 63.40 / 70.00 Stop <42.00
รายงานฉบับนีจ
้ ัดทาในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ
ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอั นเกิดจากการใช้ขอ
้ มูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือ
ทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรือ
อาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้ องแจ้งล่วงหน้า เอกสาร
ฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Wednesday, January 13, 2021

RIOT

Riot Blockchain Inc.

ยกจุดตา่ สุดใหม่สง
ู ขึน
้ แล้ว

Recommend
ทยอยซือ
้
(Accumulate)

มุมมอง : ภาพรายวัน ราคาอ่อนตัวลงจากการทาจุดสูงสุดใหม่ก่อนหน้าแล้วสามารถฟื้นตัว

ขึ้นได้ มองเป็นการยกจุดต่าสุดใหม่สูงขึ้นได้ ด้านเครื่องมือทางเทคนิค MACD ให้สัญญาณซื้อ
แต่ RSI ยังชะลอกาลังอยู่ ทาให้คาดว่าราคามีโอกาสแกว่งตัวขึ้นได้

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
โทร 0-2268-1717 ต่อ 154
Email : narongdach.c@aira.co.th
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
สิริธร บัณฑิตวราพงศ์
โทร 0-2268-1717 ต่อ 158
Email :Siritorn.b@aira.co.th

แนวรับ : 22.00 / 20.26 แนวต้าน : 27.40 / 30.90 Stop <20.26
รายงานฉบับนีจ
้ ัดทาในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ
ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอั นเกิดจากการใช้ขอ
้ มูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือ
ทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรือ
อาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้ องแจ้งล่วงหน้า เอกสาร
ฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Wednesday, January 13, 2021

2020.HK
ANTA Sport Products Ltd.

แกว่งตัว sideway

Recommend
Wait and See

มุมมอง

:

ภาพรายวัน

ราคาปรับตัวหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นแล้วเริ่มแกว่งตัวในกรอบ

Sideways ขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค MACD และ RSI เริ่มชะลอตัวลงแล้ว ทาให้คาดว่า
ราคามีโอกาสแกว่งตัวออกด้านข้างต่อ
ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
โทร 0-2268-1717 ต่อ 154
Email : narongdach.c@aira.co.th
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
สิริธร บัณฑิตวราพงศ์
โทร 0-2268-1717 ต่อ 158
Email :Siritorn.b@aira.co.th

แนวรับ : 126.00/ 114.00 แนวต้าน : 134.90 / 140.00 Stop <125.90
รายงานฉบับนีจ
้ ัดทาในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ
ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอั นเกิดจากการใช้ขอ
้ มูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือ
ทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรือ
อาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้ องแจ้งล่วงหน้า เอกสาร
ฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด
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ย่อเพือ
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Recommend
ซื้อเมือ
่ ย่อตัว
(Buy on weakness)

มุมมอง : ภาพรายวัน ราคาปรับตัวขึ้นทะลุเส้นแนวโน้มขาลง ทาจุดสูงสุดใหม่ในภาพระยะ

สั้น-กลาง พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่นสนับสนุน ทางด้านเครื่องมือทางเทคนิค MACD
ให้สัญญาณซือ
้ แต่ RSI

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
โทร 0-2268-1717 ต่อ 154
Email : narongdach.c@aira.co.th
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
สิริธร บัณฑิตวราพงศ์
โทร 0-2268-1717 ต่อ 158
Email :Siritorn.b@aira.co.th

ด้านข้างอิงทางบวกได้

เริ่มชะลอกาลังลงบ้างเล็กน้อย ทาให้คาดว่าราคามีโอกาสแกว่งตัว

แนวรับ : 170.00 / 164.00 แนวต้าน : 194.00 / 225.00 Stop < 164.00
รายงานฉบับนีจ
้ ัดทาในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ
ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอั นเกิดจากการใช้ขอ
้ มูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือ
ทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรือ
อาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้ องแจ้งล่วงหน้า เอกสาร
ฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

