Wednesday, January 13, 2021

PTT : 44.75
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคา Breakout กรอบ Sideway แล้ว

พร้อมปริมาณการซื้อขายสนับสนุน ในขณะ
ที่เครื่องมือทางเทคนิค MACD และ RSI

กลับมาให้สัญญาณเชิงบวก สนับสนุนการ

เคลื่อนไหวของราคาอีกครั้ง ทาให้คาดว่า
ราคาจะสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อ

Recommend
Follow buy
Support : 44.00 / 42.50
Resistance : 45.00 / 46.50
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นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน / ปัจจัยทางเทคนิค

พีรพล สุรัตนวนิช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้จัดทาในนามของบริษท
ั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพือ
่ การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความ
ถูกต้องสมบูร ณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษท
ั , พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ /หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอืน
่ ๆ กับบริษ ัทที่กล่าวถึงในรายงาน
ฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย
่ นแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้ จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Wednesday, January 13, 2021

GPSC : 87.25
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาปรับตัวขึ้นทาจุดสูงสุดใหม่ในภาพ

ระยะสั้นต่อเนื่อง พร้อมปริมาณการซื้อ
ขายที่เร่งตัวขึ้น ขณะที่เครื่องมือทาง

เทคนิค MACD และ RSI ยังให้สัญญาณซื้อ

และมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นเช่นกัน ทาให้คาดว่า
ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อบนทิศทาง
แนวโน้มหลัก

Recommend
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นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน / ปัจจัยทางเทคนิค

Follow buy
Support : 84.50 / 82.00
Resistance : 90.00 / 92.00

พีรพล สุรัตนวนิช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้จัดทาในนามของบริษท
ั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพือ
่ การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความ
ถูกต้องสมบูร ณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษท
ั , พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ /หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอืน
่ ๆ กับบริษ ัทที่กล่าวถึงในรายงาน
ฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย
่ นแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้ จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Wednesday, January 13, 2021

PTTEP : 112.50
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาปรับตัวขึ้นทาจุดสูงสุดใหม่ในภาพระยะ
สั้นต่อเนื่อง แตะกรอบบนของแนวโน้มหลัก

ขาขึ้น พร้อมปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น
ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค RSI และ

MACD ให้สัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง ทาให้คาด
ว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อบน
ทิศทางแนวโน้มหลัก

Recommend
Buy
Support : 107.00 / 103.50
Resistance : 114.00 / 116.50
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พีรพล สุรัตนวนิช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้จัดทาในนามของบริษท
ั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพือ
่ การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความ
ถูกต้องสมบูร ณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษท
ั , พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ /หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอืน
่ ๆ กับบริษ ัทที่กล่าวถึงในรายงาน
ฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย
่ นแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้ จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Wednesday, January 13, 2021

AEONTS : 219.00
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคายังแกว่งตัวบนกรอบแนวโน้มขาขึ้น
ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค RSI และ

MACD แกว่งตัวออกด้านข้าง ไม่ได้ให้ทิศทาง
ที่ชัดเจนในระยะสั้นๆ ทาให้คาดว่าราคามี

โอกาสที่จะเคลื่อนไหวในกรอบดังกล่าวได้ต่อ

Recommend
Hold
Support : 214.00 / 199.00
Resistance : 233.00 / 238.00
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พีรพล สุรัตนวนิช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้จัดทาในนามของบริษท
ั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพือ
่ การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความ
ถูกต้องสมบูร ณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษท
ั , พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ /หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอืน
่ ๆ กับบริษ ัทที่กล่าวถึงในรายงาน
ฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย
่ นแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้ จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Wednesday, January 13, 2021

EA : 65.25
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาเคลื่อนไหวพักตัวบริเวณจุดสูงสุดก่อน
หน้า ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค MACD
ยังให้สัญญาณซื้อที่แข็งแรงมาก ขณะที่
RSI อยู่ในช่วงพักตัว ทาให้คาดว่าราคามี

โอกาสที่จะแกว่งตัวในบริเวณดังกล่าวเพื่อ
สะสมกาลัง และรอเลือกทางต่อ

Recommend
Wait and see
Support : 62.00 / 60.00
Resistance : 66.50 / 69.25
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พีรพล สุรัตนวนิช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้จัดทาในนามของบริษท
ั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพือ
่ การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความ
ถูกต้องสมบูร ณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษท
ั , พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ /หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอืน
่ ๆ กับบริษ ัทที่กล่าวถึงในรายงาน
ฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย
่ นแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้ จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Wednesday, January 13, 2021

PTTGC : 64.75
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ภายหลัง
สามารถ Breakout กรอบ Sideway

ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค MACD และ

RSI กลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง ให้สัญญาณ

เชิงบวกกับราคา ทาให้คาดว่าราคามีโอกาส
ปรับตัวขึ้นได้ต่อ

Recommend
Buy
Support : 61.75 / 60.50
Resistance : 65.75 / 67.00

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063 โทร 0-2268-1717 ต่อ 154 Email : narongdach.c@aira.co.th
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พีรพล สุรัตนวนิช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้จัดทาในนามของบริษท
ั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพือ
่ การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความ
ถูกต้องสมบูร ณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษท
ั , พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ /หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอืน
่ ๆ กับบริษ ัทที่กล่าวถึงในรายงาน
ฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย
่ นแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้ จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

