Monday, March 08, 2021

PTT : 42.25
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาปรับตัวขึ้นโดดเด่น ทาจุดสูงสุดใหม่ใน
ภาพระยะสั้น พร้อมปริมาณการซื้อขายที่
หนาแน่น ขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค

MACD และ RSI ฟื้นตัวขึ้นเด่นชัดมากขึน
้

ซึ่งให้ภาพที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของ

ราคา ทาให้คาดว่าราคามีโอกาสปรับตัวขึน
้
ได้ต่อตามทิศทางแนวโน้มหลัก

Recommend
Buy
Support : 41.75 / 41.00
Resistance : 43.25 / 45.00
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นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน / ปัจจัยทางเทคนิค

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

Monday, March 08, 2021

SAWAD : 85.50
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง แตะระดับ 138.2
ของ Fibonacci trend line ด้าน

เครื่องมือทางเทคนิค RSI และ MACD เร่ง
ตัวขึ้นต่อเนื่อง ให้สัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง

มาก ทาให้คาดว่าราคายังคงสามารถ

ปรับตัวขึ้นได้ต่อตาม Channel ของ

Fibonacci trend line แต่ให้ระวังความ
ผันผวน

Recommend

Speculative buy
Support : 81.00 / 79.00
Resistance : 86.00 / 90.00

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063 โทร 0-2268-1717 ต่อ 154 Email : narongdach.c@aira.co.th
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน / ปัจจัยทางเทคนิค

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

Monday, March 08, 2021

PTTEP : 121.00
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาเปิด Continuation Gap ปรับตัว

กระโดดขึ้นอย่างโดดเด่นต่อเนื่อง พร้อม
ปริมาณการซื้อขายทีห
่ นาแน่น ด้าน

เครื่องมือทางเทคนิค RSI และ MACD ฟื้น

ตัวให้สัญญาณซื้อ ทาให้คาดว่าราคามีโอกาส
ปรับตัวขึ้นได้ต่อบนแนวโน้มหลักขาขึ้น

Recommend
Buy
Support : 118.00 / 116.00
Resistance : 122.50 / 124.00
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นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน / ปัจจัยทางเทคนิค

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

Monday, March 08, 2021

PTTGC : 68.75
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาปรับตัวขึ้นต่อ เปิด Gap ทาจุดสูงสุด
ใหม่ในภาพระยะสัน
้ พร้อมปริมาณการซือ
้
ขายที่หนาแน่น ด้านเครื่องมือทางเทคนิค
RSI และ MACD เร่งตัวขึ้น ให้ทิศทางที่

สนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคา ทาให้
คาดว่าราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อ

Recommend
Buy
Support : 67.00 / 65.50
Resistance : 70.00 / 71.50

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063 โทร 0-2268-1717 ต่อ 154 Email : narongdach.c@aira.co.th
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน / ปัจจัยทางเทคนิค

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

Monday, March 08, 2021

KBANK : 149.00
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาพักตัว บริเวณแนวรับที่เป็นจุดสูงสุด

ก่อนหน้า พร้อมปริมาณการซือ
้ ขายที่ชะลอ
ตัวลง ให้ภาพของการพักตัว ด้าน

เครื่องมือทางเทคนิค RSI และ MACD

ชะลอตัวเล็กน้อย ทาให้คาดว่าราคามี

โอกาสแกว่งตัวออกข้างในบริเวณดังกล่าว
เพื่อสะสมกาลังก่อนเลือกทางได้อีกครัง
้

Recommend
Buy on weakness
Support : 146.50 / 143.00
Resistance : 151.50 / 154.00

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063 โทร 0-2268-1717 ต่อ 154 Email : narongdach.c@aira.co.th
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน / ปัจจัยทางเทคนิค

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

Monday, March 08, 2021

IVL : 44.75
มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน

ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง บนทิศทางแนวโน้ม
หลักขาขึ้น ด้านเครื่องมือทางเทคนิค RSI

และ MACD ยังให้สัญญาณซื้อที่ชัดเจน ทาให้
คาดว่าราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อตาม

ทิศทางแนวโน้มหลัก

Recommend
Buy on weakness
Support : 42.75 / 41.50
Resistance : 45.50 / 49.00
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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

