Thursday, January 14, 2021

SP500
ยังแกว่งประชิดแนวต้าน

Recommend
ทยอยซือ
้ สะสม
(Accumulate)

มุมมอง : ภาพรายวัน ราคาฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านอีกครั้ง หลังอ่อนตัวลงจากจุดสูงสุด
ก่อนหน้า ทางด้านเครื่องมือทางเทคนิค MACD และ RSI เริ่มชะลอกาลังลงเช่นกัน ทาให้คาด
ว่าราคามีโอกาสแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบจากัดเพื่อพักฐานได้ต่อ

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

Thursday, January 14, 2021

NASDAQ
ฟื้นขึ้นต่อในกรอบขาขึน
้

Recommend
ซื้อ
(Buy)

มุมมอง : ภาพรายวัน ราคาปรับตัวขึ้นในกรอบขาขึ้น หลังจากอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับที่

จุดสูงสุดก่อนหน้าแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นได้ ขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค 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 : 12,965.00 / 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

Thursday, January 14, 2021

HSI
พักบ้างอะไรบ้าง

Recommend
ทยอยซือ
้
(Accumulate)

มุมมอง : ภาพรายวันราคาทาจุดสูงสุดใหม่ในภาพระยะสั้นได้ต่อเนื่อง แต่เริ่มชะลอกาลังลง

บ้างเล็กน้อย ทางด้านเครื่องมือทางเทคนิค MACD และ RSI เริ่มชะลอกาลังลงเล็กน้อย ทาให้
คาดว่าราคามีโอกาสแกว่งตัวขึ้นได้ต่อในกรอบจากัด

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
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W

Wayfair Inc.

ไปต่อ

Recommend
เก็งกาไร
(Speculative)

มุมมอง : ภาพรายวัน ราคาปรับตัวขึ้นในจุดสูงสุดใหม่ในภาพระยะสั้นกรอบแนวโน้มหลัก
Sideways ทางด้านเครื่องมือทางเทคนิค MACD และ RSI ยังคงให้สัญญาณซื้อ ทาให้คาดว่า
ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านในกรอบดังกล่าวได้

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 : 290.00 / 280.00 แนวต้าน : 325.00 / 350.00 Stop <280.00
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

Thursday, January 14, 2021

AAPL
Apple Inc.

ฟื้นตัวลุน
้ ใหม่

Recommend
ทยอยซือ
้
(Accumulate)

มุมมอง : ภาพรายวัน ราคาปรับตัวลงหลักจากปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านทีจ่ ุดสูงสุดก่อน
หน้าแล้วไม่ผ่านวกตัวลงก่อนจะเริ่มพยายามฟื้นตัวขึ้นได้อีกครั้ง

หลังลงเข้าใกล้แนวรับที่

จุดสูงสุดก่อนหน้า ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค MACD และ RSI เริ่มชะลอการอ่อนกาลังลง
ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
โทร 0-2268-1717 ต่อ 154
Email : narongdach.c@aira.co.th
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
สิริธร บัณฑิตวราพงศ์
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แล้ว ทาให้คาดว่าราคามีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้บ้าง

แนวรับ : 127.00 / 120.00 แนวต้าน : 133.00 / 139.00 Stop <120.00
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

Thursday, January 14, 2021

3888.HK
Kingsoft Corp Ltd.

พักฐาน

Recommend
Wait and see.

มุมมอง : ภาพรายวัน ราคาปรับตัวประชิดเส้นแนวต้านที่กรอบแนวโน้มขาขึ้น แล้วเริ่มวกตัว
ลงบ้างแล้ว ขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค MACD และ RSI เริ่มชะลอตัวลงเช่นกัน ทาให้คาดว่า
ราคามีโอกาสอ่อนตัวลงเพื่อปรับฐานใหม่ได้

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
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แนวรับ : 52.50/ 43.00 แนวต้าน : 60.00 / 63.00
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
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มุมมอง : ภาพรายวัน ราคาปรับตัวขึ้นทะลุเส้นแนวโน้มขาลง ทาจุดสูงสุดใหม่ในภาพระยะ

สั้น-กลาง พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ทางด้านเครื่องมือทางเทคนิค 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 : 4.00 / 3.80 แนวต้าน : 4.22 / 4.90 Stop < 3.73
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

