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SET INDEX 1,528.46 Volume 60,928 ลานบาท  
ดัชนี Cloning pattern ตามที่กลาวไวจริงๆตามที่คาด (PATTERN คาบสมุทรเกาหลี) โดยลงไปทํา Low แถวๆ GAP& MAV(75)ที่ใหไวที่ 
1,480 กอนเกิด Miracle effect (Strong rebound จาก low ขึ้นมาเกือบ 49 จุด) แตก็ยังมิอาจยืนปดเหนือ EMA (10)ที่1,541 ไดจึงทําใหยัง
ตองคงภาพเชิงลบในชวงสั้นๆตอจนกวาจะฟนกลับไปปดที่ 1,542 ไดใหม โดยการเดงกลับก็ยังคงมี r ส้ันๆที่เดิมคือ 1,533 +/-3 กอนสวน 
Strong R ก็จะอยูแถวๆ MAV ที่1,540-1,542 โดยมี s ส้ันๆของ WMA(10)ที่ 1,517+/-3 กอนสวน Support ถัดไปก็อยูแถวๆ Low เมื่อวานที่ 
1,485-1,495 โดยหากไดซื้อของกลับไวตามที่บอกก็เห็นควรใหขายทํารอบออกตัวมา Hold cash ไวกอนแลวรอการ comment เพิ่มเติมอีก
ครั้งใน Next week or after Songkran 
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     AP Trading buy  ปด: 8.70 แนวรับ:  8.65-8.35 แนวตาน:  9.0-9.3 
 

ราคาถลากลับลงมาหา support of MAV (200) 
and previous low อีกทั้ง Short term 
oscillators ก็ยังอยูในเขต Oversold area ที่อาจ
พอคาดหวังการเลน  wave rebound ส้ันๆได 

 

       BLA Trading buy ปด: 71.5  แนวรับ:  71-69 แนวตาน:  73.5-75.5 
   
ราคากําลังตั้งหลักแถวๆ support of MAV(75)ใน
กรอบ Uptrend channel  อีกทั้ง Indicator ระยะ
ส้ันก็ยั งอยู ในชองสัญญาณเชิงบวกที่ทําให 
Tradingไดหากไมถอยหลุด S ที่ใหลงมา 

 
     RICH Speculative buy ปด: 0.64 แนวรับ:  0.63-0.61 แนวตาน:   0.69-0.71 

 

ราคาตั้งหลักแถวๆ support of MAV(25)พรอมๆ
กับการรอคอยที่จะ Break out up with 
expanding volume อยู อีกทั้ง Indicator ระยะ
ยาวก็ยังอยู ในชองสัญญาณเชิงบวกที่ทําให 
Speculate ไดหากไมถอยหลุด S ที่ใหลงมา 
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หุนปลอยยาย (จับตา) 
 

 
 
AJ ราคาถอยกลับลงมาหา support of previous low ดังนั้นอีกทั้ง short term oscillators ในคลื่นระดับนาทีก็อยูในเขต Oversold 
area ที่อาจพอคาดหวังการเลน wave rebound ส้ันๆได s=12.8-112.5 r=13.4-13.7 R=14.0-14.3 
 

 
 
MALEE ราคาแกวงตัวในกรอบของ Rectangle pattern that wait for Break out up with volume support อยูดังนั้นหากไมหลุด
แนวรับที่ 140 ลงมาให STOPLOSS ก็จะคอยๆ ขึ้นมา test แนวตานในลําดับถัดไปที่ 160+/- ไดโดยมีดานส้ันๆที่ 150-153 กอน 
 


