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หุ้น ปิด แนวรับ 1 แนวรับ 2 แนวรับ 3 แนวต้าน 1 แนวต้าน 2 แนวต้าน 3 

STEC 11.00 10.80 10.60 10.40 11.20 11.40 11.60 

BEM 7.25 7.15 7.00 6.75 7.35 7.50 7.75 

ESSO 3.82 3.78 3.70 3.58 3.90 3.98 4.10 

BGRIM 39.00 37.75 36.50 35.00 39.25 40.50 42.00 

MEGA 19.30 18.70 18.00 17.40 19.90 20.50 21.20 

 SET Index (จากกราฟ) ยังคงอยู่ในภาวะ Long-Term Downtrend ท าให้นกัลงทุน
ระยะกลางถึงยาวยังควรรออยู่นอกตลาดไปก่อนจนกว่า SET Index จะสามารถกลับ
ขึ้นมาปิดตลาดรายเดือนเหนอืเส้น EMA50 เดือนได้เป็นอย่างน้อยเสียกอ่น 

 ความพยายามในการ Rebound ระยะสั้นของ SET Index มาจากปัจจัยส าคัญ 2 
ประการ คือ 1) SET Index ยังอยู่ในภาวะ Oversold ทั้งในรายวัน, รายสัปดาห์, และ
รายเดือน และ 2) SET Index มีการเปดิ Falling Gap ส าคัญ 2 จุด ที่มีขนาดความ
กว้างของ Gap ดังกล่าวที่มากเกิน 50 จุด คือที่ 1,238.00 จุด มีขนาดความกว้างของ 
Gap ดังกล่าวอยู่ที่ 50.61 จุด และที ่ 1,359.75 จุด มีขนาดความกว้างของ Gap 
ดังกล่าวอยู่ที ่59.98 จุด    

 ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงท าให้มองวา่ SET Index น่าจะเกิดการ Rebound ระยะสัน้เพื่อ
ไปปิด Falling Gap แรกที่เปิดไว้ที่ 1,238 จุดได้เป็นอย่างน้อย และอาจจะไปปิด 
Falling Gap ถัดไปที่ 1,359.75 จุดหรือลดขนาดความกว้างของ Gap ดังกล่าวเป็น
อย่างน้อยในระยะต่อไป 

 การที่ SET Index กลับมาอยู่ในกรอบการแกว่งตัวที่ 1,058-1,225 จุดอีกครั้ง ท าให้
กลยุทธก์ารลงทุนกลับมาอยู่ที่การเล่นเก็งก าไรระยะสั้นรอบใหม่ โดยสิ่งคาดหวังต่อไป
คือการกลับมาเกิดความแข็งแกร่งในระยะสั้นด้วยการเกิด Daily Buy Signal ครั้งใหม่
เมื่อ SET Index สามารถปิดตลาดเหนือ 1,127.24 จุดได้เป็นอย่างน้อย  

  
 วันนี้ SET Index มีแนวรับอยู่ที่ 1,077 จุด 1,054 จุด และ 1,028 จุด โดยมีแนวต้าน

อยู่ที่ 1,103 จุด 1,126 จุด และ 1,152 จุด 

 หุ้นแนะน า  
 STEC มีเป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่การปิด Falling Gap ที่ 13.80 บาท โดยมจีุด Stop 

Loss ระยะสั้นอยู่ที ่10.60 บาท 
 BEM มีเป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่การปิด Falling Gap ที่ 8.65 บาท และ 9.55 บาท โดย

มีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 6.65 บาท   
 ESSO มีเป้าหมายระยะสั้นอยู่ทีก่ารปิด Falling Gap ที่ 5.90 บาท โดยมจีุด Stop 

Loss ระยะสั้นอยู่ที ่3.52 บาท 
 BGRIM (จากกราฟ) มีเป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่การปิด Falling Gap ที่ 47.50 บาท 

โดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที ่36.25 จุด 
 MEGA มีเป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่การปิด Falling Gap ที่ 24.00 บาท และ 25.25 บาท 

โดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที ่18.40 บาท       
 

......สิ่งคาดหวังต่อไปคือการกลับมาเกิด Daily Buy Signal ครั้งใหม่..... 

 

 

แนวรับ-แนวต้านของหุ้นแนะน าวันนี้ : 

 SET Index ย้ายกลับขึ้นมาอยู่ในกรอบ 1,058-1,225 จุดอีกครั้ง ซึ่งเป็นกรอบแห่งการเล่นเก็งก าไรระยะสั้นรอบใหม่  

 วันน้ี SET Index มีแนวรับแรกอยูท่ี่ 1,077 จุด และแนวต้านแรกอยูท่ี่ 1,103 จุด 

 หุ้นแนะน า: STEC, BEM, ESSO, BGRIM, MEGA 

SET Index 

Closed Change %change 

1,080.03 +46.19 +4.47% 

High Low Value (MB) 

1,099.94 1,050.72 74,952 

 

 



 

 
รายงานน้ีจัดท าโดยฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ บล.เอเชียเวลท์ จ ากัด เพื่อใช้ภายในบริษัทเท่าน้ัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่ อสาธารณชน ข้อมูลที่อ้างอิงในรายงานน้ีได้มาจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ผู้จัดท าได้
พิจารณาแล้วว่าเชื่อถือได้ ซ่ึงทัศนะต่าง ๆ ในรายงานน้ีอิงอยู่บนการวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม ผู้จัดท าไม่อาจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้และทัศนะต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงอาจไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลของทางส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุ นโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ความคิดเห็นและค าแนะน าที่ปรากฏในรายงานน้ีเป็น
ความเห็น ส่วนตัวของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้รายงานน้ี การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง นักลงทุนควรท า
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เก่ียวข้องก่อนการตัดสินใจซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ 
 

 
               

    

 

 

 

 

                       

 

     

                   

 

                 

 

 

 

รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR) 
การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ในเ ร่ืองการก ากับ ดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี้ เป็ นการ
ด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
ลักทรัพย์ โดยการส ารวจของ IOD เป็นการส ารวจ และประเมินจากข้อมูลของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็มเอไอ ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผู้ลงทุนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้ ดังนั้น ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอในมุมมองของ
บุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบัติ และมิได้มีการใช้ข้อมูล
ภายในในการประเมิน อนึ่ง ผลการส ารวจดังกล่าว เป็นผลการส ารวจ ณ วันที่
ปรากฏในรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านั้น ดังนั้น ผล
การส ารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ 
เอเชีย เวลท์ จ ากัด มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องของผลส ารวจดังกล่าว
แต่อย่างใด 
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รายงานการประเมนิการก ากับดูแลกจิการ (CGR)  

 

ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator 

 

การเปิดเผยการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicators) ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีจัดท าโดยสถาบันท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีการ
เปิดเผยโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการ
ด าเนินการตามนโยบาย และตามแผนพัฒนาความยั่งยืนส าหรับบริษัทจดทะเบียนโดย
ผลการประเมินดังกล่าว สถาบันท่ีเกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลท่ีได้รับจากบริษัทจดทะเบียน
ตามท่ีบริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption 
ซึ่งอ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบ (56-1) รายงานประจ าปี 
แบบ(56-2) หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่
กรณี ดังนั้น ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอในมุมมองของสถาบันท่ี
เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบัติของบริษัทจดทะ
บียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันท่ี
ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง
วันดังกล่าว หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด 
 


