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S50Z18
แนวโน้มในระดับ Daily ดัชนีฯได้มีสญ
ั ญาณ
Reversal Pattern ในรู ปแบบ Morning
Star ที่สมบูรณ์มากทําให้ดชั นีฯเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น
อีกครั้งและจะทยอยขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนได้
อย่างต่อเนื่องในแนวโน้ม Sideway Up ที่มี
Channel ขนาดใหญ่ระหว่าง 1105‐1182 จุด
กลยุทธ์ ซื้อเล่นรอบในขาขึ้น

แนวรับ
แนวต้ าน

1127
1124
1143
1153
จุดที่ควร Stop Loss 1120 จุด

รายงานฉบับนี้จดั ทําในนามของบริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นช้อมูลให้กบั ลูกค้าของไอร่ าเท่านั้น มิได้เป็ นการชี้นาํ หรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวนเพื่อการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผูอ้ ่านควรตัดสิ นใจซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่ า รวมทั้งพนักงานของ
บริ ษทั ปราศจากความรับผิดในความเสี ยหายอันเกิดจากการใช้ขอ้ มูลในรายงานนี้ ไม่วา่ งทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งหมดหรื อบางส่ วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการบริ ษทั , พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรื ออาจ
ให้บริ การทางด้านวาณิ ชธนกิจ และ/หรื อ บริ หารทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษทั ที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอร่ าขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรื อข้อมูลโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่ าเท่านั้น มิได้จดั ทําขึ้นสําหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์ หรื อสื่ ออื่นๆ แต่อย่างใด

บริษทั หลักทรัพย์ไอร่ า จํากัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2684-8888 โทรสาร 0-2160-5400
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KTB
ระดับราคากําลังทดสอบแนวต้านสําคัญมากของ
แนวโน้มในระยะกลางที่บริ เวณ 20.50 บาทและ
แข็งแกร่ งมากแต่หากสามารถ Break ได้จะเป็ น
สัญญาณซื้อขนาดใหญ่และแรงมากและจะมีแนวต้าน
เป้ าหมายใหญ่ที่บริ เวณ 24.50 บาทเป็ นอย่างน้อย
กลยุทธ์
ทยอยซื้อสะสมที่แนวรับและ Follow
Buy เล่นรอบใหญ่เหนือ 20.50 บาท

แนวรับ
แนวต้ าน

20.00 19.80
21.10 22.20
จุดที่ควร Stop Loss 19.60 บาท

รายงานฉบับนี้จดั ทําในนามของบริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นช้อมูลให้กบั ลูกค้าของไอร่ าเท่านั้น มิได้เป็ นการชี้นาํ หรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวนเพื่อการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผูอ้ ่านควรตัดสิ นใจซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่ า รวมทั้งพนักงานของ
บริ ษทั ปราศจากความรับผิดในความเสี ยหายอันเกิดจากการใช้ขอ้ มูลในรายงานนี้ ไม่วา่ งทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งหมดหรื อบางส่ วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการบริ ษทั , พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรื ออาจ
ให้บริ การทางด้านวาณิ ชธนกิจ และ/หรื อ บริ หารทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษทั ที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอร่ าขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรื อข้อมูลโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่ าเท่านั้น มิได้จดั ทําขึ้นสําหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์ หรื อสื่ ออื่นๆ แต่อย่างใด

บริษทั หลักทรัพย์ไอร่ า จํากัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2684-8888 โทรสาร 0-2160-5400
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BWG
ระดับราคามีแนวโน้มฟื้ นตัวขึ้นจากการพักปรับฐาน
ราคาเหนือ Downtrend Line บริ เวณ 1.12
บาทเป็ นการยืนยันสัญญาณซื้อของแนวโน้มในระยะ
กลางที่เข้าสู่ แนวโน้มขาขึ้นตามสัญญาณซื้อที่จะมีแนว
ต้านเป้ าหมายใหญ่ที่อยูอ่ ีกไกลมาก
กลยุทธ์

แนวรับ
แนวต้ าน

ทยอยซื้อเล่นรอบใหญ่

1.18
1.15
1.27
1.37
จุดที่ควร Stop Loss 1.10 บาท

รายงานฉบับนี้จดั ทําในนามของบริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นช้อมูลให้กบั ลูกค้าของไอร่ าเท่านั้น มิได้เป็ นการชี้นาํ หรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวนเพื่อการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผูอ้ ่านควรตัดสิ นใจซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่ า รวมทั้งพนักงานของ
บริ ษทั ปราศจากความรับผิดในความเสี ยหายอันเกิดจากการใช้ขอ้ มูลในรายงานนี้ ไม่วา่ งทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งหมดหรื อบางส่ วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการบริ ษทั , พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรื ออาจ
ให้บริ การทางด้านวาณิ ชธนกิจ และ/หรื อ บริ หารทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษทั ที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอร่ าขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรื อข้อมูลโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่ าเท่านั้น มิได้จดั ทําขึ้นสําหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์ หรื อสื่ ออื่นๆ แต่อย่างใด

บริษทั หลักทรัพย์ไอร่ า จํากัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2684-8888 โทรสาร 0-2160-5400
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PTTGC
แนวโน้มในระยะกลางของดัชนีได้เคลื่อนอยูใ่ นกรอบ
ช่วงปลายของสามารถเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ปัจจุบนั ได้
แคบลงมาเหลืออยูร่ ะหว่าง 77.00‐82.00 บาทและ
แนวโน้มระยะสั้นๆได้มีทิศทาง Positive ที่มี
แนวโน้มจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนได้
กลยุทธ์

แนวรับ
แนวต้ าน

ซื้อเล่นสั้นๆ

79.00 78.00
82.00 86.00
จุดที่ควร Stop Loss 76.00 บาท

รายงานฉบับนี้จดั ทําในนามของบริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นช้อมูลให้กบั ลูกค้าของไอร่ าเท่านั้น มิได้เป็ นการชี้นาํ หรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวนเพื่อการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผูอ้ ่านควรตัดสิ นใจซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่ า รวมทั้งพนักงานของ
บริ ษทั ปราศจากความรับผิดในความเสี ยหายอันเกิดจากการใช้ขอ้ มูลในรายงานนี้ ไม่วา่ งทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งหมดหรื อบางส่ วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการบริ ษทั , พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรื ออาจ
ให้บริ การทางด้านวาณิ ชธนกิจ และ/หรื อ บริ หารทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษทั ที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอร่ าขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรื อข้อมูลโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่ าเท่านั้น มิได้จดั ทําขึ้นสําหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์ หรื อสื่ ออื่นๆ แต่อย่างใด

บริษทั หลักทรัพย์ไอร่ า จํากัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2684-8888 โทรสาร 0-2160-5400

www.aira.co.th

Stock Trading

October 11, 2018

CKP
แนวโน้มในระยะสั้นๆได้มีทิศทาง Positive ที่จะขึ้น
ไปทดสอบแนวต้านใหญ่ที่บริ เวณ 5.45 บาทใน
แนวโน้ม Sideway ใน Channel อยูร่ ะหว่าง
4.80‐5.45 บาทที่หาก 5.45 บาท Break ได้จะ
เป็ นสัญญาณซื้อที่จะมีแนวต้านเป้ าหมายถัดไปที่บริ เวณ
6.10 บาท
กลยุทธ์
สั้นๆลงซื้อ-ขึ้นขายและ Follow Buy
เหนือ 5.45 บาทเล่นรอบใหญ่

แนวรับ
แนวต้ าน

5.10
4.96
5.45
6.10
จุดที่ควร Stop Loss 4.90 บาท

รายงานฉบับนี้จดั ทําในนามของบริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นช้อมูลให้กบั ลูกค้าของไอร่ าเท่านั้น มิได้เป็ นการชี้นาํ หรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวนเพื่อการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผูอ้ ่านควรตัดสิ นใจซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่ า รวมทั้งพนักงานของ
บริ ษทั ปราศจากความรับผิดในความเสี ยหายอันเกิดจากการใช้ขอ้ มูลในรายงานนี้ ไม่วา่ งทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งหมดหรื อบางส่ วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการบริ ษทั , พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรื ออาจ
ให้บริ การทางด้านวาณิ ชธนกิจ และ/หรื อ บริ หารทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษทั ที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอร่ าขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรื อข้อมูลโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่ าเท่านั้น มิได้จดั ทําขึ้นสําหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์ หรื อสื่ ออื่นๆ แต่อย่างใด

บริษทั หลักทรัพย์ไอร่ า จํากัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2684-8888 โทรสาร 0-2160-5400
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