Thursday, January 14, 2021

SCGP : 46.00
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาปรับตัวขึ้นทาจุดสูงสุดใหม่ในภาพระยะ
สั้นต่อเนื่อง พร้อมปริมาณการซื้อขายที่เร่ง
ตัวขึ้น ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค

MACD และ RSI กลับมาให้สัญญาณเชิงบวก

สนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคาอีกครั้ง

ทาให้คาดว่าราคาจะสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อ

Recommend
Follow buy
Support : 44.50 / 43.00
Resistance : 48.00 / 50.00
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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

Thursday, January 14, 2021

EA : 65.25
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาเคลื่อนไหวพักตัวบริเวณจุดสูงสุดก่อน
หน้า ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค MACD
ยังให้สัญญาณซื้อที่แข็งแรงมาก ขณะที่

RSI อ่อนกาลังลงอยูใ่ นช่วงพักตัว ทาให้คาด

ว่าราคามีโอกาสที่จะแกว่งตัวในบริเวณ
ดังกล่าวอิงทางบวกได้ต่อ

Recommend
Hold
Support : 64.25 / 62.00
Resistance : 67.50 / 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

Thursday, January 14, 2021

CPALL : 58.75
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาปรับตัวขึ้น Breakout กรอบแนวโน้ม
ขาลงระยะสั้นๆ ในขณะที่เครื่องมือทาง

เทคนิค RSI และ MACD เริ่มเร่งตัวขึ้น ให้

ภาพสัญญาณเชิงบวก ทาให้คาดว่าราคามี

แนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อ แนะทยอย
สะสม

Recommend
Accumulate Buy
Support : 57.75 / 56.75
Resistance : 59.75 / 61.50
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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

Thursday, January 14, 2021

PTTEP : 112.50
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคามีความพยายามในการปรับตัวขึ้นทา
จุดสูงสุดใหม่ในภาพระยะสั้นต่อเนื่อง แตะ

กรอบบนของแนวโน้มหลักขาขึน
้ ก่อนย่อตัว

ลงระหว่างวัน ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค

MACD ยังให้สัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง และ
RSI พักตัว ทาให้คาดว่าราคามีโอกาสที่จะ
ปรับตัวขึ้นได้ต่อบนทิศทางแนวโน้ม หลัก

อย่างไรก็ตามแนะระวังความผันผวน

Recommend
Buy on weakness
Support : 111.50 / 109.50
Resistance : 116.50 / 121.00
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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

Thursday, January 14, 2021

GPSC : 84.50
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาพักตัว ภายหลังวานนี้สามารถทา

จุดสูงสุดใหม่ในภาพระยะสั้นได้ต่อเนื่อง

ขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค MACD ยังให้

สัญญาณซื้อ และ RSI พักตัว ทาให้คาดว่า

ราคามีโอกาสเคลื่อนไหวพักตัวที่บริเวณ
ดังกล่าว เพื่อสะสมกาลังได้

Recommend
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นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน / ปัจจัยทางเทคนิค

Buy on weakness
Support : 81.00 / 79.00
Resistance : 86.00 / 88.00

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

Thursday, January 14, 2021

CBG : 124.00
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาปรับตัวขึ้นเคลื่อนไหวกรอบด้านบน

ของแนวโน้ม Sideway พร้อมปริมาณการ
ซื้อขายที่หนาแน่น ในขณะที่เครื่องมือทาง

เทคนิค MACD และ RSI กลับมาเร่งตัวขึ้น

อีกครั้ง ให้สัญญาณเชิงบวกกับราคา ทา

ให้คาดว่าราคามีโอกาสสูงที่จะ Breakout
กรอบดังกล่าวได้

Recommend
Wait for buy
Support : 121.50 / 119.50
Resistance : 126.50 / 129.50
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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

