TOP 6 Active views

20 สิงหาคม 2562

CPALL : 84.50

มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน ราคายังคง
พยายามปรับตัวขึ ้นหลังปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่
บริเวณเส้ นแนวโน้ มขาขึ ้นระยะกลางแล้ วดีดตัวกลับ
ขึ ้นได้ ในขณะที่เครื่ องมือทางเทคนิค MACD และ
RSI เริ่มชะลอการอ่อนกาลังลงแล้ ว ทาให้ คาดว่า
ราคามีโอกาสฟื น้ ตัวขึ ้นได้ ตอ่

Recommend : ซื ้อ / ย่อซื ้อ
Support : 83.00 / 81.50
Resistance : 86.00 / 88.00
ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพื ้นฐานด้ านตลาดทุน / ปั จจัยทางเทคนิค
รายงานฉบับนี ้จัดทาในนามของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นช้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าของไอร่ าเท่านั ้น มิได้ เป็ นการชี ้นาหรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวนเพื่อการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้ วิจารณญาณของตนเอง
ไอร่ า รวมทั ้งพนักงานของบริ ษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่างทางตรงหรื อทางอ้ อม ทั ้งหมดหรื อบางส่วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้ อมูลในรายงานนี ้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการ
บริ ษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้ อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรื ออาจให้ บริ การทางด้ านวาณิชธนกิจ และ/หรื อ บริ หารทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่ าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น หรื อข้ อมูลโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เอกสารฉบับนี ้ใช้ ภายในไอ
ร่ าเท่านั ้น มิได้ จดั ทาขึ ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรื อสือ่ อื่นๆ แต่อย่างใด
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TRUE : 6.10

มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน ราคาเริ่ม
อ่อนตัวลงเข้ าใกล้ แนวรับสาคัญบริเวณเส้ นแนวโน้ ม
ขาขึ ้นอีกครัง้ หลังปรับตัวขึ ้นทาจุดสูงสุ ดใหม่ในภาพ
ระยะสันก่
้ อนหน้ า ในขณะที่เครื่ องมือทางเทคนิค
MACD ยังคงชะลอการอ่อนกาลังลง พร้ อม RSI
และ Modified Sto. เริ่มเข้ าใกล้ ภาวะ
Oversold แล้ ว ทาให้ คาดว่าราคามีโอกาสยืน
เหนือแนวรับดังกล่าวได้ อยู่

Recommend : ซื ้อ
Support : 6.05 / 5.90
Resistance : 6.45 / 6.85
ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพื ้นฐานด้ านตลาดทุน / ปั จจัยทางเทคนิค
รายงานฉบับนี ้จัดทาในนามของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นช้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าของไอร่ าเท่านั ้น มิได้ เป็ นการชี ้นาหรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวนเพื่อการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้ วิจารณญาณของตนเอง
ไอร่ า รวมทั ้งพนักงานของบริ ษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่างทางตรงหรื อทางอ้ อม ทั ้งหมดหรื อบางส่วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้ อมูลในรายงานนี ้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการ
บริ ษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้ อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรื ออาจให้ บริ การทางด้ านวาณิชธนกิจ และ/หรื อ บริ หารทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่ าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น หรื อข้ อมูลโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เอกสารฉบับนี ้ใช้ ภายในไอ
ร่ าเท่านั ้น มิได้ จดั ทาขึ ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรื อสือ่ อื่นๆ แต่อย่างใด
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AOT : 71.25

มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน ราคา
ปรับตัวขึ ้นทดสอบแนวต้ านที่เส้ นแนวโน้ มขาลงระยะ
สัน้ แล้ วเริ่มชะลอกาลังลง ในขณะที่เครื่ องมือทา
เทคนิค MACD เริ่มกลับมาให้ สญ
ั ญาณซื ้อ
อย่างไรก็ตาม RSI และ Modified Sto. เริ่ม
กลับมาชะลอกาลังลงอีกครัง้ ทาให้ คาดว่าราคามี
โอกาสย่อตัวลงเพื่อพักฐานในระยะสันได้
้ อีกครัง้

Recommend : รอซื ้อเมื่อราคาย่อตัว
Support : 70.00 / 68.50
Resistance : 72.00 / 73.50
ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพื ้นฐานด้ านตลาดทุน / ปั จจัยทางเทคนิค
รายงานฉบับนี ้จัดทาในนามของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นช้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าของไอร่ าเท่านั ้น มิได้ เป็ นการชี ้นาหรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวนเพื่อการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้ วิจารณญาณของตนเอง
ไอร่ า รวมทั ้งพนักงานของบริ ษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่างทางตรงหรื อทางอ้ อม ทั ้งหมดหรื อบางส่วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้ อมูลในรายงานนี ้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการ
บริ ษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้ อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรื ออาจให้ บริ การทางด้ านวาณิชธนกิจ และ/หรื อ บริ หารทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่ าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น หรื อข้ อมูลโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เอกสารฉบับนี ้ใช้ ภายในไอ
ร่ าเท่านั ้น มิได้ จดั ทาขึ ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรื อสือ่ อื่นๆ แต่อย่างใด
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STEC : 19.70

มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน ราคา
ปรับตัวลงหลุดแนวรับที่เส้ นแนวโน้ มขาขึ ้นระยะ
กลาง ปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่บริเวณจุดต่าสุด
ก่อนหน้ า ขณะที่เครื่ องมือทางเทคนิค MACD ให้
สัญญาณขาย อย่างไรก็ตาม RSI และ
Modified Sto. เริ่มเข้ าสูภ่ าวะ Oversold
แล้ ว ทาให้ ราคามีโอกาสดีดตัวในระยะสันได้
้ บ้าง
มองเป็ นโอกาสในการขายเมื่อราคาดีดตัว

Recommend : ขายเมื่อดีดตัว
Support : 19.60 / 17.80
Resistance : 20.20 / 20.70
ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพื ้นฐานด้ านตลาดทุน / ปั จจัยทางเทคนิค
รายงานฉบับนี ้จัดทาในนามของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นช้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าของไอร่ าเท่านั ้น มิได้ เป็ นการชี ้นาหรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวนเพื่อการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้ วิจารณญาณของตนเอง
ไอร่ า รวมทั ้งพนักงานของบริ ษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่างทางตรงหรื อทางอ้ อม ทั ้งหมดหรื อบางส่วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้ อมูลในรายงานนี ้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการ
บริ ษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้ อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรื ออาจให้ บริ การทางด้ านวาณิชธนกิจ และ/หรื อ บริ หารทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่ าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น หรื อข้ อมูลโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เอกสารฉบับนี ้ใช้ ภายในไอ
ร่ าเท่านั ้น มิได้ จดั ทาขึ ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรื อสือ่ อื่นๆ แต่อย่างใด
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INTUCH : 61.50

มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน ราคายังคง
ปรับตัวประชิดเส้ นแนวโน้ มขาขึ ้นระยะยาว ในขณะที่
เครื่ องมือทางเทคนิค MACD ยังคงให้ สญ
ั ญาณ
ขาย พร้ อมทัง้ RSI และ Modified Sto. ยังคง
อ่อนกาลังลงอยู่ ทาให้ คาดว่าราคามีโอกาสแกว่งตัว
ออกด้ านข้ างเพื่อพักฐานได้ ในระยะต่อไป

Recommend : Wait and See.
Support : 61.00 / 59.75
Resistance : 63.50 / 65.00
ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพื ้นฐานด้ านตลาดทุน / ปั จจัยทางเทคนิค
รายงานฉบับนี ้จัดทาในนามของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นช้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าของไอร่ าเท่านั ้น มิได้ เป็ นการชี ้นาหรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวนเพื่อการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้ วิจารณญาณของตนเอง
ไอร่ า รวมทั ้งพนักงานของบริ ษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่างทางตรงหรื อทางอ้ อม ทั ้งหมดหรื อบางส่วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้ อมูลในรายงานนี ้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการ
บริ ษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้ อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรื ออาจให้ บริ การทางด้ านวาณิชธนกิจ และ/หรื อ บริ หารทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่ าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น หรื อข้ อมูลโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เอกสารฉบับนี ้ใช้ ภายในไอ
ร่ าเท่านั ้น มิได้ จดั ทาขึ ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรื อสือ่ อื่นๆ แต่อย่างใด
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PTTEP : 122.50

มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน ราคาเริ่ม
อ่อนตัวลงอีกครัง้ หลังไม่สามารถดีดตัวกลับขึ ้นได้
ในขณะที่เครื่ องมือทางเทคนิค MACD, RSI
และ Modified Sto. ให้ สญ
ั ญาณขาย ทาให้
คาดว่าราคามีโอกาสอ่อนตัวลงได้ อีกครัง้

Recommend : ขาย
Support : 121.00 / 118.00
Resistance : 126.50 / 128.50
ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพื ้นฐานด้ านตลาดทุน / ปั จจัยทางเทคนิค
รายงานฉบับนี ้จัดทาในนามของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นช้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าของไอร่ าเท่านั ้น มิได้ เป็ นการชี ้นาหรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวนเพื่อการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้ วิจารณญาณของตนเอง
ไอร่ า รวมทั ้งพนักงานของบริ ษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่างทางตรงหรื อทางอ้ อม ทั ้งหมดหรื อบางส่วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้ อมูลในรายงานนี ้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการ
บริ ษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้ อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรื ออาจให้ บริ การทางด้ านวาณิชธนกิจ และ/หรื อ บริ หารทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่ าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น หรื อข้ อมูลโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เอกสารฉบับนี ้ใช้ ภายในไอ
ร่ าเท่านั ้น มิได้ จดั ทาขึ ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรื อสือ่ อื่นๆ แต่อย่างใด
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