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หุ้น ปิด แนวรบั 1 แนวรบั 2 แนวรบั 3 แนวต้าน 1 แนวต้าน 2 แนวต้าน 3 

JMT 21.60 21.30 20.60 19.60 22.30 23.00 24.00 
TPIPP 4.48 4.44 4.38 4.32 4.54 4.60 4.66 
ERW 5.35 5.25 5.10 4.98 5.45 5.55 5.70 
BH 142.50 142.00 140.50 138.50 143.50 145.00 147.00 
GFPT 13.30 13.20 13.10 12.90 13.40 13.60 13.70 

 SET Index (จากกราฟ) ไดก้ลบัมาเกดิความแขง็แกร่งในระยะสัน้ดว้ยการเกดิ 
Daily Buy Signal ครัง้ใหม ่จงึท าใหก้ารเปิด Falling Gap ในกรอบการแกวง่ตวัที ่
1,532-1,605 จุด ซึง่อยู่ที ่ 1,592.90 จุดกลายเป็นเรือ่งผดิปกตทิีค่วรตอ้งไดร้บั
การปิดเป็นอย่างน้อย โดยการ Rebound ระยะสัน้ของ SET Index ไดท้ าใหข้นาด
ความกวา้งของ Falling Gap ดงักล่าวลดลงเหลอืเพยีง 0.06 จุด  

 เมือ่พจิารณา SET Index ในกรอบการแกว่งตวัปจัจุบนัที ่1,532-1,605 จุด หาก 
Falling Gap ดงักล่าวไดร้บัการปิด สิง่ส าคญันบัจากนี้เพือ่ใหก้าร Rebound ระยะ
สัน้ของ SET Index ยงัสามารถด าเนินอยู่ไดต่้อไปอย่างมัน่คง SET Index ตอ้ง
ไมเ่กดิการเร่งรบี Rebound ระยะสัน้จนท าใหเ้กดิการเปิด Rising Gap ครัง้ใหม่ 
เพราะจะท าให ้SET Index กลบัมาเกดิการแกว่งตวัอยา่งผนัผวนใหมอ่กีครัง้  

 การ Rebound ระยะสัน้ของ SET Index รอบนี้มเีป้าหมายขัน้ต ่าอยู่ทีก่ารปิด 
Falling Gap ทีเ่ปิดไวท้ี ่1,592.90 จุด ซึง่ถงึแลว้ โดยมเีป้าหมายส าคญัอยู่ทีก่าร
ทดสอบแนวตา้นแขง็แกร่งที ่1,605 จุดเป็นล าดบัถดัไป ทัง้นี้ SET Index จะเริม่
ดดูมีากยิง่ขึน้ในกรณทีี ่ SET Index สามารถ Break ดว้ยการปิดตลาดเหนือ 
1,605 จุดไดส้ าเรจ็ เพราะจะท าใหก้รอบการแกว่งตวัของ SET Index ขยบัขึน้มา
อยู่ที ่1,605-1,695 จุดไดใ้หมอ่กีครัง้   

 กลยุทธก์ารลงทุนของ SET Index รอบนี้ยงัคงอยู่ทีก่ารหาจงัหวะในการเล่นเกง็
ก าไรระยะสัน้ โดยมจีุด Stop Loss ระยะสัน้ในการเล่นเกง็ก าไรรอบนี้อยู่ทีก่ารปิด
ตลาดต ่ากว่า 1,559.27 จุด เนื่องจากจะท าให ้SET Index กลบัเขา้สู่แนวโน้มขา
ลง (Downtrend) อย่างเตม็ตวัใหมอ่กีครัง้ 

  
 วนันี้ SET Index มแีนวรบัอยู่ที ่1,581 จุด 1,574 จุด และ 1,568 จุด โดยมแีนว

ตา้นอยู่ที ่1,593 จุด 1,599 จุด และ 1,606 จุด 

 หุ้นแนะน า 
 JMT มเีป้าหมายส าคญัของการท า New High อยู่ที ่25.75 บาท โดยมจีุด Stop 

Loss ระยะสัน้อยู่ที ่20.00 บาท 
 TPIPP มเีป้าหมายแรกอยู่ที ่5.00 บาท และมเีป้าหมายเบือ้งตน้อยู่ที ่5.65 บาท 

โดยมจีุด Stop Loss ระยะสัน้อยู่ที ่4.30 บาท 
 ERW มเีป้าหมายถดัไปอยู่ที ่ 6.30 บาท และมเีป้าหมายส าคญัอยู่ที ่ 7.75 บาท 

โดยมจีุด Stop Loss ระยะสัน้อยู่ที ่5.10 บาท 
 BH (จากกราฟ) มเีป้าหมายแรกอยู่ที ่145.00 บาท และมเีป้าหมายเบือ้งตน้อยู่ที ่

165.50 บาท โดยมจีุด Stop Loss ระยะสัน้อยู่ที ่139.50 บาท 
 GFPT มเีป้าหมายถดัไปอยู่ที ่14.70 บาท และมเีป้าหมายส าคญัอยู่ที ่16.10 บาท 

โดยมจีุด Stop Loss ระยะสัน้อยู่ที ่12.20 บาท 

.....ยงัอยู่ในกรอบแห่งการเล่นเกง็ก าไรระยะสัน้ต่อไป..... 

 

 

แนวรับ-แนวต้านของหุ้นแนะน าวันนี้ : 

 SET Index มเีป้าหมายขัน้ต ่าอยู่ทีก่ารปิด Falling Gap ทีเ่ปิดไวท้ี ่1,592.90 จุดเป็นอย่างน้อยทีส่ดุ  
 วนัน้ี SET Index มแีนวรบัแรกอยู่ที ่1,581 จุด และแนวตา้นแรกอยู่ที ่1,593 จุด 
 หุน้แนะน า: JMT, TPIPP, ERW, BH, GFPT 

SET Index 

Closed Change %change 

1,586.90 +0.74 +0.05% 
High Low Value (MB) 

1,592.84 1,579.83 60,303 

 

 



 

 
รายงานน้ีจัดท าโดยฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ บล.เอเชียเวลท์ จ ากัด เพื่อใช้ภายในบริษัทเท่าน้ัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ข้อมูลที่อ้างอิงในรายงานน้ีได้มาจากการวิ เรราะห์ทางเทรนิร ที่ผู้จัดท าได้
พิจารณาแล้วว่าเชื่อถือได้ ซ่ึงทัศนะต่าง ๆ ในรายงานน้ีอิงอยู่บนการวิเรราะห์ทางเทรนิร อย่างไรก็ตาม ผู้จัดท าไม่อาจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองรวามถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้และทัศนะต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงอาจไม่มีรวามสอดรล้องกับข้อมูลของทางส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้ดุ ลยพินิจในการพิจารณา รวามริดเห็นและร าแนะน าที่ปรากฏในรายงานน้ีเป็น
รวามเห็น ส่วนตัวของนักวิเรราะห์ ซ่ึงบริษัทไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อรวามเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้รายงานน้ี การลงทุนในหลักทรัพย์มีรวามเสี่ยง นักลงทุนรวรท า
รวามเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและรวรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เก่ียวข้องก่อนการตัดสินใจซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ 
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รายงานการประเมนิการก ากบัดแูลกิจการ (CGR) 
การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นีเ้ป็นการ
ด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดลักทรัพย์ โดยการส ารวจของ IOD เป็นการส ารวจ และประเมินจาก
ข้อมลูของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด
หลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมลูทีผู้ลงทุน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนัน้ ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอใน
มมุมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิได้มี
การใช้ข้อมลูภายในในการประเมิน อนึ่ง ผลการส ารวจดังกล่าว เป็นผลการ
ส ารวจ ณ วนัท่ีปรากฏในรายงานการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
เท่านัน้ ดังนัน้ ผลการส ารวจจึงอาจเปล่ียนแปลงได้ภายหลงัวนัดงักล่าว ทัง้นี ้
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด มิได้ยืนยนัหรือรับรองถึงความถกูต้อง
ของผลส ารวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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รายงานการประเมนิการก ากับดูแลกจิการ (CGR)  

 

ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator 

 

การเปิดเผยการประเมินดชันีชีว้ัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชนั (Anti-corruption Progress Indicators) ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบนัที่เกี่ยวข้องซึ่งมี
การเปิดเผยโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์นี ้
เป็นการด าเนินการตามนโยบาย และตามแผนพัฒนาความยั่งยืนส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่ เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจาก
บริษัทจดทะเบยีนตามที่บริษัทจดทะเบยีนได้ระบใุนแบบแสดงข้อมลูเพื่อการประเมิน 
Anti-Corruption ซึง่อ้างอิงข้อมลูมาจากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี แบบ (56-
1) รายงานประจ าปี แบบ(56-2) หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องของบริษัท
จดทะเบียนนัน้ แล้วแต่กรณี ดังนัน้ ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอใน
มุมมองของสถาบนัที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการ
ปฏิบติัของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่
ปรากฏในผลการประเมินเท่านัน้  ดังนัน้ ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้
ภายหลงัวันดังกล่าว หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลประเมินดังกล่าวแต่
อย่างใด 
 


