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 ตราบเท่าที่ SET Index ยังแกว่งตัวในกรอบ 1,224-1,308 จุด ยังมีลนุ้ ไปปิ ด Falling Gap ที่ 1,247.89 จุด
 วันนี้ SET Index มีแนวรับแรกที่ 1,231 จุด และแนวต้านแรกที่ 1,239 จุด
Price Pattern ของ DJIA (จากกราฟ) ทีไ่ ด้เข้าสู่ภาวะ Bearish ใน
 หุน้ แนะนา: SPALI, AAV, CHG, TCAP, GLOW

แนวโน้มขาลง (Downtrend) เช่นกัน จากการเกิดทัง้ Daily, Weekly, & Monthly
Sell Signal ซึง่ การที่ Price Pattern ของ DJIA ได้เข้าสู่แนวโน้มขาลง
(Downtrend) อย่างเต็มตัวนัน้ ได้ทาให้การเปิด Rising Gap ทีผ่ ่านมากลายเป็น
เรือ่ งผิดปกติ โดยเฉพาะ Rising Gap ทีเ่ ปิดไว้ท่ี 16,472.77 จุด ซึง่ ในทีส่ ุด
Price Pattern ของ DJIA ก็ได้เกิดการปรับตัวลงและปิด Rising Gap ดังกล่าว
ได้ตามความคาดหมาย ทัง้ นี้เมือ่ พิจารณา Price Pattern ของ DJIA ทีไ่ ด้
ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง คาดว่ามีแนวรับหลักอยู่ท่ี 16,148 จุด ซึง่ หาก Price
Pattern ของ DJIA เกิดการ Break ด้วยการปิดตลาดต่ากว่าแนวรับหลักที่
16,148 จุด คาดว่าจะได้เห็นการทา New Low ของ DJIA โดยมีเป้าหมายแรก
เพือ่ ทดสอบ Low เดิมที่ 15,666.44 จุด และมีเป้าหมายแรกของการทา New
Low อยู่ท่ี 15,054 จุด
Price Pattern ของ SET Index ทีย่ งั คงแกว่งตัวในกรอบ 1,2241,308 จุด โดยยังมีการเปิด Falling Gap ที่ 1,247.89 จุด มีขนาดความกว้าง
ของ Gap ดังกล่าวอยู่ท่ี 1.19 จุด จึงยังมีลุน้ การ Rebound ระยะสัน้ เพือ่ ไปปิด
Falling Gap ดังกล่าวต่อไป แต่ตอ้ งเริม่ ระวังมากขึน้ หาก Price Pattern ของ
SET Index ปรับตัวลงมาปิดตลาดต่ากว่า 1,224 จุด ซึง่ จะทาให้ Price Pattern
ของ SET Index เปลีย่ นจากกรอบการแกว่งตัวที่ 1,224-1,308 จุด มาอยู่ท่ี
1,119-1,224 จุดแทน ซึง่ จะส่งผลให้ Falling Gap ทีเ่ ปิดไว้ท่ี 1,247.89 จุด อาจ
ไม่ได้รบั การปิดในแนวโน้มขาลง (Downtrend) รอบนี้
วันนี้ SET Index มีแนวรับอยู่ท่ี 1,231 จุด 1,226 จุด และ 1,216 จุด
โดยมีแนวต้านอยู่ท่ี 1,239 จุด 1,244 จุด และ 1,253 จุด
สาหรับหุน้ แนะนา คือ SPALI มีเป้าหมายเบือ้ งต้นอยู่ท่ี 20 บาท (จุด
Stop Loss อยู่ท่ี 18 บาท) AAV มีเป้าหมายสาคัญอยู่ท่ี 6 บาท (จุด Stop Loss
อยู่ท่ี 5.10 บาท) CHG มีเป้าหมายสาคัญของการทา New High อยู่ท่ี 3.12 บาท
(จุด Stop Loss อยู่ท่ี 2.60 บาท) TCAP มีเป้าหมายถัดไปอยู่ท่ี 38.75 บาท และ
มีเป้าหมายสาคัญอยู่ท่ี 41 บาท (จุด Stop Loss อยู่ท่ี 34.75 บาท) GLOW (จาก
กราฟ) มีเป้าหมายแรกอยู่ท่ี 80.25 บาท และมีเป้าหมายเบือ้ งต้นอยู่ท่ี 84.25
บาท (จุด Stop Loss อยู่ท่ี 73.75 บาท)

หุน้ สาหรับ Trading ในรายวัน โดยเน้นทีก่ ารแกว่งตัวพอสมควรของเมือ่ วาน มีแนวรับ-แนวต้านดังนี้:
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รายงานการประเมินการกากับดูแลกิจการ (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย 2557
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การเปิ ดเผยผลการสารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ในเรื่ อง
การกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี ้เป็ นการดาเนินการตามนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดลักทรั พย์ โดยการสารวจของ IOD
เป็ นการสารวจ และประเมิ นจากข้ อมูลของบริ ษั ทจดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้ อมูลที
ผู้ลงทุนทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงได้ ดังนัน้ ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนาเสนอในมุมมองของ
บุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูลภายในในการ
ประเมิน อนึ่ง ผลการสารวจดังกล่าว เป็ นผลการสารวจ ณ วันที่ปรากฏในรายงานการ
กากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการสารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้
ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรั พย์ เอเชีย เวลท์ จากัด มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึง
ความถูกต้ องของผลสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
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Contact
สาขา

สาน ักงานใหญ่

สาขาสีลม

สาขาอโศก

รายละเอียด
้ 7 อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
540 ชัน
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
้ 21 ห ้อง 2, 3-1 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงบางรัก
191 ชัน
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
้ 17 ห ้อง 1703 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขม
159 ชัน
ุ วิท 21 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
้ 16 ห ้อง
เลขที่ 7/3 อาคารสานักงานเซ็นทรัลปิ่ นเกล ้า ทาวเวอร์บ ี ชัน

สาขาปิ่ นเกล้า

ั
โทรศพท์

แฟกซ ์

02-680-5000

02-680-5111

02-630-3500

02-630-3530-1

02-261-1314-21

02-261-1328

02-884-7333

02-884-7357,

1605 - 1606 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน ้อย
02-884-7367

กรุงเทพมหานคร 10700
้ 22 ห ้อง
เลขที่ 99/99 หมู่ 2 อาคารสานักงานเซ็นทรัลแจ ้งวัฒนะ ชัน
สาขาแจ้งว ัฒนะ

02-119-2300

02-8353014

02-119-2388

02-119-2399

02-106-7345

02-105-2070

038-808200

038-807200

043-334-700

043-334-799

038-053-858

038-784-090

038-981-587

038-981-591

2204 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
11120
้ 22
เลขที9
่ 9/99 หมู่ 2 อาคารสานักงานเซ็นทรัลแจ ้งวัฒนะ ชัน

สาขาแจ้งว ัฒนะ2

ห ้อง 2203 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุร ี 11120

สาขาเมกาบางนา

สาขาระยอง

สาขาขอนแก่น

สาขาชลบุร ี

สาขาฉะเชิงเทรา

้ Parking ห ้อง OP0001
เลขที่ 38, 38/1-3,39 หมู่ 6 เมกาบางนา ชัน
ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางแก ้ว เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540
356/18 ถนนสุขม
ุ วิท ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
21000
26/9 ถนนศรีจันทร์ใหม่ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40000
55/22 หมูท
่ ี่ 1 ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองจังหวัดชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี
20000
้ 1 หมูท
เลขที่ 233 - 233/2 ชัน
่ ี่ 2 ถนนศุขประยูร ตาบลหน ้าเมือง
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

รายงานนี้จัดทาโดยฝ่ ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ บล.เอเชียเวลท์ จากัด เพือ
่ ใช ้ภายในบริษัทเท่านั น
้ บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเผยแพร่ตอ
่ สาธารณชน ข ้อมูลทีอ
่ ้างอิงในรายงานนีไ้ ด ้มาจากการ
่ ถือได ้ ซึง่ ทัศนะต่าง ๆ ในรายงานนีอ
วิเคราะห์ทางเทคนิค ทีผ
่ ู ้จัดทาได ้พิจารณาแล ้วว่าเชือ
้ งิ อยูบ
่ นการวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม ผู ้จัดทาไม่อาจยืนยันถึงข ้อเท็จจริงหรือรับรองความ
ถูกต ้องของข ้อมูลดังกล่าวได ้และทัศนะต่าง ๆ อาจเปลีย
่ นแปลงไป โดยทีไ่ ม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า รวมไปถึงอาจไม่มค
ี วามสอดคล ้องกับข อ
้ มูลของทางส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุน
โปรดตรวจสอบข ้อเท็จจริงและใช ้ดุลยพินจ
ิ ในการพิจารณา ความคิดเห็ นและคาแนะนาทีป
่ รากฏในรายงานนีเ้ ป็ นความเห็น ส่วนตัวของนักวิเคราะห์ ซึง่ บริษัทไม่จาเป็ นต ้องเห็นด ้วย บริษัทจึงไม่
่ ง นักลงทุนควรทาความเข ้าใจอย่างถ่องแท ้ต่อลักษณะของ
รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ทัง้ โดยทางตรงและทางอ ้อมจากการใช ้รายงานนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์มค
ี วามเสีย
้ หรือขายหลักทรัพย์
หลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข ้อมูลของบริษัททีอ
่ อกหลักทรัพย์และข ้อมูลอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้องก่อนการตัดสินใจซือ
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