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SET50
แนวโน้มใหญ่ที่เป็ นขาขึ้นโดย Break Uptrend
Line ที่บริ เวณ 1112 จุดลงมาเป็ นสัญญาณขายที่ทาํ
ให้ SET50 ต้องเข้าสู่แนวโน้มขาลงเต็มรู ปแบบและจะ
มีแนวรับเป้ าหมายหรื อ Target ในการลงที่ 1040
จุดเป็ นอย่างน้อย
(เว้นแต่สามารถตีกลับไปยืนเหนือ
1112 จุดได้อย่างรวดเร็ วถึงจะทําให้สญ
ั ญาณขายใน
ครั้งนี้ลม้ เหลวลงแต่ค่อนข้างยากเพราะเมื่อวานลงด้วย
Volume เยอะมาก)
กลยุทธ์ เน้น Short เว้นแต่ตีกลับไปยืนเหนือ 1112
จุดได้
แนวรับ
แนวต้ าน

1090
1060
1110
1112
จุดที่ควร Stop Loss

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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BANPU
ระดับราคาได้ทาํ New Low ในรอบปี เป็ นการ
confirm สัญญาณขายของแนวโน้มในระยะกลางที่
จะมีแนวรับเป้ าหมายหรื อ Target ระยะสั้นๆที่บริ เวณ
16.70 บาทเป็ นอย่างน้อย
กลยุทธ์

Short Against Port

แนวรับ
แนวต้ าน

17.70 16.70
18.50 18.80
จุดที่ควร Stop Loss

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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PTT
แนวโน้มขาขึ้นของระดับราคาจะมีแนวรับ
Uptrend Line ที่บริ เวณ 50.50 บาทซึ่งมี
แนวโน้มว่าจะหลุดลงไปเป็ นสัญญาณขายที่จะมีแนว
ต้านเป้ าหมายหรื อ Target ระยะสั้นๆที่ 45.50 บาท
เป็ นอย่างน้อย
กลยุทธ์
Short Against Port หากหลุด
50.50 บาทลงไป

แนวรับ
แนวต้ าน
จุดที่ควร Stop Loss
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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SCB
ระดับราคาได้หลุดแนวรับสําคัญ Neckline ของ
แนวโน้ม Sideway ที่บริ เวณ 141.50 บาทลงมา
เป็ นสัญญาณขายที่จะมีแนวรับเป้ าหมายหรื อ Target
ถัดไปที่บริ เวณ 131.00 บาทเป็ นอย่างน้อย
กลยุทธ์ Short Against Port

แนวรับ
แนวต้ าน

137.50 134.50
141.00 142.00
จุดที่ควร Stop Loss

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
ระดับราคาได้หลุดแนวรับสําคัญ Neckline ของ
แนวโน้มสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่บริ เวณ 77.50 บาท
ลงมาเป็ นสัญญาณขายที่จะมีแนวรับเป้ าหมายหรื อ
Target ถัดไปที่บริ เวณ 69.50 บาทเป็ นอย่างน้อย
กลยุทธ์ Short Against Port

แนวรับ
แนวต้ าน

74.00 70.00
77.50 78.00
จุดที่ควร Stop Loss

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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