Friday, March 05, 2021

KBANK : 150.00
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาฟื้นตัวขึ้น ทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้า

ในภาพระยะสั้น พร้อมปริมาณการซื้อขายที่
เร่งตัวขึ้น ด้านเครื่องมือทางเทคนิค RSI
และ MACD เริ่มฟื้นตัวขึ้น ทาให้คาดว่า

ราคามีโอกาสปรับตัวขึน
้ ได้ต่อ ภายหลัง

ราคาสามารถจาจุดสูงสุดใหม่ในภาพระยะ
สั้นได้

Recommend
Buy
Support : 148.50 / 143.00
Resistance : 151.50 / 154.00
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พีรพล สุรัตนวนิช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้จัดทาในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความ
ถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ /หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงาน
ฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้ จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Friday, March 05, 2021

PTT : 40.75
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาฟื้นตัวขึ้นในกรอบจากัด ขณะที่

เครื่องมือทางเทคนิค MACD และ RSI
ยังฟื้นตัวอย่างจากัดเช่นกัน พร้อม

ปริมาณการซื้อขายทีย
่ ังเบาบาง ทาให้คาด

ว่าราคามีโอกาสแกว่งตัวออกด้านข้างอิง
ทางบวกได้ต่อ

Recommend
Accumulate buy
Support : 40.00 / 39.25
Resistance : 41.25 / 42.00
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พีรพล สุรัตนวนิช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้จัดทาในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความ
ถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ /หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงาน
ฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้ จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Friday, March 05, 2021

PTTEP : 117.00
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาเปิด Gap ปรับตัวกระโดดขึ้นอย่างโดด
เด่น พร้อมปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น

ด้านเครื่องมือทางเทคนิค RSI และ MACD
ฟื้นตัวให้สัญญาณซื้อ ทาให้คาดว่าราคามี

โอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อบนแนวโน้มหลักขาขึ้น

Recommend
Buy
Support : 116.00 / 114.00
Resistance : 119.00 / 121.00
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พีรพล สุรัตนวนิช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้จัดทาในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความ
ถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ /หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงาน
ฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้ จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Friday, March 05, 2021

STA : 48.50
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาส่งสัญญาณ Rebound ภายหลัง
ราคาปรับตัวลงแตะ EMA 10 ด้าน

เครื่องมือทางเทคนิค RSI และ MACD ส่ง
สัญญาณเร่งตัวขึ้น ทาให้คาดว่าราคามี

โอกาส Rebound ได้ในระยะสัน
้

Recommend
Rebound play
Support : 46.50 / 45.00
Resistance : 50.50 / 51.50
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พีรพล สุรัตนวนิช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้จัดทาในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความ
ถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ /หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงาน
ฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้ จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Friday, March 05, 2021

PTTGC : 65.75
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาปรับตัวขึ้นต่อ บนกรอบแนวโน้มหลัก
พร้อมปริมาณการซื้อขายทีห
่ นาแน่น ด้าน

เครื่องมือทางเทคนิค RSI และ MACD เร่ง

ตัวขึ้น ให้ทิศทางที่สนับสนุนการเคลื่อนไหว

ของราคา ทาให้คาดว่าราคามีโอกาส

ปรับตัวขึ้นได้ต่อตามทิศทางแนวโน้มหลัก

Recommend
Buy
Support : 61.75 / 60.50
Resistance : 67.00 / 68.00
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พีรพล สุรัตนวนิช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้จัดทาในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความ
ถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ /หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงาน
ฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้ จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Friday, March 05, 2021

CPALL : 65.00
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาพักตัว ภายหลังราคาปรับตัวขึ้นทดสอบ
จุดสูงสุดก่อนหน้า ตามคาแนะนาซื้อสะสม

ด้านเครื่องมือทางเทคนิค RSI และ MACD

ยังให้สัญญาณซื้อที่ชัดเจน ทาให้คาดว่าราคา

มีโอกาสพักตัว เพื่อสะสมกาลังก่อนจะ

ปรับตัวขึ้นเพื่อทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้าใน
ภาพระยะสั้นได้อก
ี ครัง
้

Recommend
Buy on weakness
Support : 64.00 / 63.25
Resistance : 66.50 / 68.00
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พีรพล สุรัตนวนิช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้จัดทาในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นช้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นาหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความ
ถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ /หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงาน
ฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้ จัดทาขึ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

