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SET INDEX 1,520.52 Volume 59,179 ลานบาท  
ในที่สุดดัชนีก็ได Break out down Rectangle pattern at 1,539 ลงมาจึงเปนการเปด Downside ไวแถวๆ 1,510+/- กอนตามที่กลาวเตือน
ไวและเนื่องจากเริ่มไมสามารถยืนปดเหนือ EMA (10) ที่ 1,543 ไดจึงทําใหกลับมาเกิดภาพเชิงลบในชวงสั้นๆขึ้นจนกวาจะฟนกลับไปปดที่ 
1544 ไดใหม โดยหาก Rebound กลับก็จะเกิด r of fib level ขึ้นที่ 1,533 +/-3 กอนสวน Strong R ก็จะอยูแถวๆ MAV ที่1,542 +/-2 โดยมี 
Strong support ถัดไปแถวๆ Gap ที่ 1,491-1,478 ซึ่งใชเปนจุด BUY BACK สําหรับคนที่ Take ออกตัวไปตามที่บอกใน THE BIIG 
PICTURE เดือน APRIL 2013 
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     PM Trading buy  ปด: 9.9 แนวรับ:  9.8-9.5 แนวตาน:  10.4-10.7  R=11.5-12.0 
 

ราคาอยูในชวงลุนทะลุ Downtrend line ขึ้นมา 
with volume support รวมทั้ง Indicator ระยะ
ส้ันและยาวก็ยังอยูในชองสัญญาณเชิงบวกที่ทํา
ให Trading ไดหากไมถอยหลุด S ที่ใหลงมามา 

 

       THAI Speculate buy ปด: 28.0  แนวรับ:  27.5-26.0 แนวตาน:  29.5-31.0 
   
ราคาพักตัวในกรอบ Uptrend channel ที่รอคอย
การ break out up to make new high with 
expanding volume อยูรวมทั้ง Indicator ระยะ
ส้ันและยาวก็ยังอยูในชองสัญญาณเชิงบวกที่ทํา
ให Tradingไดหากไมถอยหลุด S ที่ใหลงมา 

 
     TUF Trading buy ปด: 64.25 แนวรับ:  63.75-62.25 แนวตาน:   66.0-67.5 

 

ราคายังคงพักตัวใน Pennant pattern ที่รอคอย
การ break out up with expanding volume อยู 
รวมทั้ง Indicator ระยะสั้นและยาวก็ยังอยูใน
ชองสัญญาณเชิงบวกที่ทําให Tradingไดหากไม
ถอยหลุด S ที่ใหลงมา 
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หุนปลอยยาย (จับตา) 
 

 
 
PE ราคาแกวงตัวในกรอบของ Rectangle pattern that wait for Break out up with volume support อยูดังนั้นหากสามารถยืนปด
เหนือ 1.4 ไดแนนๆก็จะคอยๆ ขึ้นมา test แนวตานในลําดับถัดไปที่ 1.6+/- ไดโดยมีดานส้ันๆที่ 1.45-1.50กอน 
 

 
INET ราคาแกวงตัวในกรอบของ Uptrend channel that wait for Break out up with volume support อยูดังนั้นหากไมหลุดแนวรับ
ที่ 3.60 ลงมาให STOPLOSS ก็จะคอยๆ ขึ้นมา test แนวตานในลําดับถัดไปที่ 4.3+/- ไดโดยมีดานส้ันๆที่ 3.96-4.06 กอน 
 


