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

CPALL 58.50 57.25 56.00 54.50 59.75 61.25 62.50 

IRPC 1.95 1.91 1.87 1.78 1.99 2.02 2.12 

KTC 26.50 26.00 25.50 24.50 27.00 27.50 28.50 

DTAC 32.50 31.75 30.75 30.00 33.25 34.00 35.00 

 SET Index (จากกราฟ) ยังคงแกว่งตัวอย่างผันผวนอย่างมาก โดยการปรับตัวลงอย่าง
รวดเร็วของ SET Index ได้ท าให้ Rising Gap ล่าสุดที่เปิดไว้ที่ 1,048.80 จุดได้รับการ
ปิดไปในที่สุด ซ่ึงเมื่อพิจารณา SET Index ยังคงมีแนวโน้มหลักอยู่ในแนวโน้มขาลง 
(Downtrend) อยา่งเต็มตัวจากการเกิดทั้ง Daily, Weekly, & Monthly Sell Signal     

 ทั้งนี้ตราบเท่าที่ SET Index ยังสามารถรักษาการแกว่งตัวไว้ได้ในกรอบการแกวง่ตัวที ่
1,058-1,225 จุด กลยุทธก์ารลงทุนใน SET Index ยังคงอยู่ที่การหาจังหวะในการเล่น
เก็งก าไรระยะสั้นรอบใหม่ได้ต่อไป แตห่าก SET Index ย้ายกลับลงไปแกวง่ตัวใน
กรอบการแกว่งตัวที ่ 990-1,058 จุดอีกครั้ง ก็จะท าให้กลยุทธ์การลงทุนใน SET 
Index กลับมาอยู่ที่การขายลดพอร์ตและถือเงินสดให้มากดังเดิม   

 การเร่งรีบปรับตัวลงของ SET Index ท าให้เกิดการเปิด Falling Gap ครั้งใหม่อยู่ที ่
1,070.05 จุด มีขนาดความกวา้งของ Gap ดังกล่าวอยู่ที ่ 4.38 จุด และท าให้กรอบ
การแกว่งตัวของ SET Index กลับไปอยู่ในกรอบ 990-1,058 จุดอีกครั้ง ซ่ึงท าให้กล
ยุทธ์การลงทุนส าหรับ SET Index กลับมาเน้นการขายลดพอร์ตและถือเงินสดให้มาก
อีกครั้ง   

 เมื่อพิจารณา SET Index ยังคงมีแนวโน้มหลักอยู่ในแนวโน้มขาลง (Downtrend) 
อย่างเต็มตัวจากการเกิดทั้ง Daily, Weekly, & Monthly Sell Signal ทั้งนี้การแกว่ง
ตัวอยา่งผันผวนของ SET Index ได้ท าให้จุด Daily Buy Signal ครั้งใหม่เกิดการขยับ
ตัวลงมาจากเดิมที่ 1,128.91 จุด มาอยูท่ี่ 1,127.24 จุด    

  
 วันนี้ SET Index มีแนวรับอยู่ที่ 1,010 จุด 995 จุด และ 967 จุด โดยมแีนวต้านอยู่ที ่

1,037 จุด 1,052 จุด และ 1,080 จุด 

 หุ้นแนะน า  
 ส าหรับหุ้นแนะน าใน SET100 ตอนนี้ยังคงเป็นหุ้นส าหรับการเล่นเก็งก าไรระยะสั้น

เท่านั้น โดยต้องก าหนดจุด Stop Loss ระยะสั้นไว้ด้วยทุกครั้ง 
 CPALL มีเป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่การปดิ Falling Gap ที่ 65.25 บาท และ 68.50 

บาท โดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยูท่ี่ 57.00 บาท 
 IRPC มีเป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่การปิด Falling Gap ที่ 2.28 บาท โดยมีจุด Stop 

Loss ระยะสั้นอยู่ที ่1.87 บาท   
 KTC มีเป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่การปิด Falling Gap ที่ 33.50 บาท โดยมีจุด Stop 

Loss ระยะสั้นอยู่ที ่26.25 บาท 
 DTAC (จากกราฟ) มีเป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่การปิด Falling Gap ที่ 35.00 บาท 

และ 37.50 บาท โดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 29.25 จุด     
 

......กลับลงมาแกว่งตัวในกรอบ 990-1,058 จุดอีกครั้ง..... 

 

 

แนวรับ-แนวต้านของหุ้นแนะน าวันนี้ : 

 SET Index ย้ายลงมาอยู่ในกรอบ 990-1,058 จุด ซึ่งถือเป็นกรอบแห่งการขายลดพอร์ตและถือเงินสดให้มากอีกครั้ง   

 วันน้ี SET Index มีแนวรับแรกอยูท่ี่ 1,010 จุด และแนวต้านแรกอยูท่ี่ 1,037 จุด 

 หุ้นแนะน า: CPALL, IRPC, KTC, DTAC 

SET Index 

Closed Change %change 

1,024.46 -102.78 -9.12% 

High Low Value (MB) 

1,065.67 1,022.83 59,678 

 

 



 

 
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 นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ความคิดเห็นและค าแนะน าที่ปรากฏในรายงานน้ีเป็นความ
เห็น ส่วนตัวของนักวิเคราะห์ ซ่ึงบริษัทไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้รายงานน้ี การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง นักลงทุนควรท าความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เก่ียวข้องก่อนการตัดสินใจซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ 
 

 
               

    

 

 

 

 

                       

 

     

                   

 

                 

 

 

 

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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รายงานการประเมินการก ากบัดูแลกจิการ (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 
 


