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Close

S50M20              878.6              871.1              872.8              852.8              861.5 -17.1          169,474          234,665 
S50U20              872.2              863.0              866.3              847.1              855.7 -16.5            11,055            19,063 
S50Z20              870.6              861.9              864.8              845.6              854.2 -16.4              2,893              6,187 
S50H21              866.5              860.9              860.9              841.5              848.9 -17.6                 810              2,360 
Source: Bisnews
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.....หาจังหวะในการเปิดสถานะ Long เป็นส าคัญ….. 
 S50M20 (จากกราฟ) ยังคงมีความแข็งแกร่งทั้งในระยะสั้นและระยะ

กลางจากการเกิดทั้ง Daily & Weekly Buy Signal โดยการอ่อนตัวลงของ 
S50M20 ไม่เพียงแต่จะท าให้ Rising Gap ที่เปิดไว้ที่ 865.5 จุดได้รับการปดิไป
เรียบร้อย แต่ยังท าให้เกิดการเปิด Falling Gap คร้ังใหม่ที่ 875.3 จุด มีขนาด
ความกว้างของ Gap ดังกล่าวอยู่ที่ 2.5 จุด ซึ่งถือเป็นเร่ีองผิดปกติตราบเทา่ที่ 
S50M20 ยังมีความแข็งแกร่งจากการเกิด Daily Buy Signal เป็นอย่างน้อย 

 การปิด Rising Gap ที่ 865.5 จุด ท าให้ในกรอบการแกว่งตัวที่ 846-
923 จุด เหลือแต่เพียง Falling Gap อยู่ 2 จุด คือที่ 875.3 จุด และที่ 908.0 
จุด ดังนั้นกลยุทธ์การเปิดสถานะในกรอบ 846-923 จุด ที่เหลือแต่การเปิด 
Falling Gap เท่านั้นคือการหาจังหวะในการเปิดสถานะ Long เป็นส าคัญ โดย
การเปิดสถานะ Long รอบนี้มีจุด Stop Loss อยู่ที่การกลับมาเกิด Daily Sell 
Signal คร้ังใหม่เมื่อ S50M20 ปิดตลาดต่ ากว่า 846.1 จุด 

วันนี้ S50M20 มีแนวรับอยู่ที่ 852.0 จุด, 842.4 จุด, 832.0 จุด โดย
มีแนวต้านอยู่ที่ 871.9 จุด, 882.3 จุด, 891.9 จุด   

 

กลยุทธ์การลงทุนใน S50M20 : ส าหรับผู้เล่นที่เปิดสถานะ Long 
คาดหวังการ Rebound ระยะสั้นต่อไปที่ 871-872 จุด ส่วนผู้เล่นที่เปิดสถานะ 
Short คาดหวังการปรับตัวลงระยะสั้นไปที่ 852-853 จุด  

กลยุทธ์การ Trading ส าหรับผู้ เล่นที่ยังไม่มีสถานะ : วันนี้หาก 
S50M20 เปิดตลาดเหนือ 862.3 จุด เน้นหาจังหวะในการเปิดสถานะ Long 
โดยไปปิดสถานะ Long บริเวณแนวต้านที่ 871.9 จุด 882.3 จุด และ 891.9 
จุด ตามล าดับ แต่หาก S50M20 เปิดตลาดต่ ากว่า 862.3 จุด เน้นหาจังหวะใน
การเปิดสถานะ Short โดยไปปิดสถานะ Short บริเวณแนวรับที่ 852.0 จุด 
842.4 จุด และ 832.0 จุด ตามล าดับ 

การเปิด Falling Gap ของ S50M20 : มีอยู่ด้วยกัน 9 จุด คือ 1) ที่ 
875.3 จุด มีขนาดความกว้างอยู่ที่ 2.5 จุด 2) ที่ 908.0 จุด มีขนาดความกว้าง
อยู่ที่ 21.2 จุด 3) ที่ 931.2 จุด มีขนาดความกว้างอยู่ที่ 11.7 จุด 4) ที่ 987.0 
จุด มีขนาดความกว้างอยู่ที่ 0.5 จุด 5) ที่ 1,054.5 จุด มีขนาดความกว้างอยู่ที่ 
10.0 จุด 6) ที่ 1,068.1 จุด มีขนาดความกว้างอยู่ที่ 0.1 จุด 7) ที่ 1,116.6 จุด 
มีขนาดความกว้างอยู่ที่ 0.9 จุด 8) ที่ 1,144.1 จุด มีขนาดความกว้างอยู่ที่ 1.2 
จุด และ 9) ที่ 1,200.4 จุด มีขนาดความกว้างอยู่ที่ 0.8 จุด 
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รายงานน้ีจัดท าโดยฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด เพื่อใช้ภายในบริษัทเท่าน้ัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ข้อมูลที่อ้างอิงในรายงานน้ีได้มาจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ผู้จัดท าได้พิจารณา
แล้วว่าเชื่อถือได้ ซ่ึงทัศนะต่าง ๆ ในรายงานน้ีอิงอยู่บนการวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม ผู้จัดท าไม่อาจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้และทัศนะต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงอาจไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลของทางส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณา ความคิดเห็นและค าแนะน าที่ปรากฏในรายงานน้ีเป็นความเห็น 
ส่วนตัวของนักวิเคราะห์ ซ่ึงบริษัทไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้รายงานน้ี การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง นักลงทุนควรท าความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เก่ียวข้องก่อนการตัดสินใจซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ 
 

 

                      

รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR) 
การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) ในเรื่องการก ากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance) นี้เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และ
ตลาดลักทรัพย์ โดยการส ารวจของ IOD เป็นการส ารวจ และประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผู้ลงทุน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอในมมุมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการ
ประเมินการปฏิบัติ และมิได้มีการใช้ข้อมูลภายในในการประเมิน อนึ่ง ผลการส ารวจดังกล่าว เป็นผลการส ารวจ ณ 
วันที่ปรากฏในรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านั้น ดังนั้น ผลการส ารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูก ต้องของผล
ส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 
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รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR)  

 

ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator 

 การเปิดเผยการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องซ่ึงมีการเปิดเผยโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการด าเนินการตาม
นโยบาย และตามแผนพัฒนาความย่ังยืนส าหรับบริษัทจดทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลทีไ่ด้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบ่ริษัทจดทะเบียนได้
ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซ่ึงอ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบ (56-1) รายงานประจ าปี แบบ(56-2) หรือในเอกสารหรือ
รายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอในมุมมองของสถาบันที่เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็น
การประเมินการปฏิบัติของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว 
หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด 
 


