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SET INDEX 1,514.11 Volume 72,023 ลานบาท  
ดัชนีเปด Gap กระโดดทยานขึ้นมาทํา HIGH ของวันที่ 1,516 และยังคงยืนปดเหนือ EMA (10) ที่ 1,493 ไดตอจึงทําใหยังคงภาพเชิงบวก
ในชวงสั้นๆอยู โดย SET มี R ที่ถูกปรับขึ้นมาที่ 1,524+/- สวนแนวรับสําคัญถัดไปก็อยูตรง EMA (25) ที่ 1,466 โดยหาก SET ไมสามารถ
ยืนปดเหนือ EMA (10) ไดก็จะทําใหเกิด SELL SIGNAL กดดัน SET ใหถอยลงมายังแนวรับถัดไปของ WMA (5) แถวๆ 1,481 
กอน  
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   CPALL Trading buy  ปด:  48.25 แนวรับ:  48-47 แนวตาน:   49.5-50.5 R=53-54 
 

ราคาแกวงตัวขึ้นในกรอบของ Uptrend channel 
อยูรวมทั้ง Indicator ระยะสั้นและยาวก็ยังอยูใน
ชองสัญญาณเชิงบวกที่ทําให Tradingไดหากไม
ถอยหลุด S ที่ใหลงมา 

 

      THAI Trading buy ปด:  22.9  แนวรับ:  22.8-22.4 แนวตาน:   23.4-23.8 
   
เปนหุนที่ Still laggard ในกลุม Trans แถม
ระดับราคายัง Form Triangle pattern ที่รอคอย
การ break out up with expanding volume อยู
รวมทั้ง Indicator ระยะสั้นและยาวก็ยังอยูใน
ชองสัญญาณเชิงบวกที่ทําให Tradingไดหากไม
ถอยหลุด S ที่ใหลงมา 

 
    CNT Trading buy ปด: 14.2 แนวรับ:   14.1-13.6 แนวตาน:    14.8-15.3 

 

ราคาแกวงตัวใน Flag  แบบ rectangle ที่รอคอย
การ break out up with expanding volume to 
make new highอยู โดยหากสามารถยืนเหนือ 15 
ได แ น นๆก็ จ ะทํ า ใ ห  Tradingไ ด เ พ ร า ะทั้ ง 
Indicator ระยะสั้นและยาวก็ยังอยูใน
ชองสัญญาณเชิงบวก 

 
SHORT-TERM TRADING 
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หุนปลอยยาย (จับตา) 
 

 
 
ASIMAR ราคากําลังรวบรวมพละกําลังใน Ascending pattern that wait to surge with volume support อยูดังนั้นหากสามารถยืน
เหนือ 3.08 ไดแนนๆก็จะคอยๆ ขึ้นมา test แนวตานในลําดับถัดไปที่ 3.4 +/- ไดโดยมีดานส้ันๆในระหวางทางที่ 3.20-3.26 กอน 
 

 
AGE ราคาแกวงตัวใน Triangle that wait for Break out up with volume support อยูดังนั้นหากไมหลุดแนวรับที่ 3.44ลงมาให 
STOPLOSS ก็จะคอยๆ ขึ้นมา test แนวตานในลําดับถัดไปที่ 4.0+/- ไดโดยมีดานส้ันๆที่ 3.76-3.80 กอน 
 


