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SET INDEX 1,499.81 Volume 58,318 ลานบาท  
ดัชนีเปด Gap กระโดดถลาลงมาตอโดยทํา low ของวันแถวๆ Support สําคัญของ EMA(10)ที่ 1,482 ตามที่ใหไวกอนจะ Rebound กลับ
ขึ้นมาและยังคงสามารถปดเหนือแนวตานของ EMA (10) ที่ 1,486 ไดตอจึงทําใหยังคงภาพเชิงบวกในชวงสั้นๆอยูตราบเทาที่ยังคงยืนปด
เหนือแนวตานนี้ได โดย SET มี R ที่ 1,515+/-3 สวนแนวรับสําคัญก็ยังคงอยูตรง EMA (10) โดยหาก SET ไมสามารถยืนปดเหนือ EMA 
(10) ไดก็จะทําใหเกิด SELL SIGNAL กดดัน SET ใหถอยลงมายังแนวรับถัดไปของ EMA (25) แถวๆ 1,454 กอนสวนแนวรับ
สําคัญของรอบก็จะอยูแถวๆ WMA(10) ที่ 1,422+/- 
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     JAS Trading buy  ปด:  6.30 แนวรับ:  6.25-6.05 แนวตาน:   6.55-6.75  R=6.9-7.1 
 

ราคาเริ่ม Form Bullish flag ที่รอคอยการ break 
out up with expanding volume to make new 
high อยูวมทั้ง Indicator ระยะสั้นและยาวก็ยัง
อยูในชองสัญญาณเชิงบวกที่ทําให Tradingได
หากไมถอยหลุด S ที่ใหลงมา 

 

      
MAJOR Trading buy ปด:  20.4  แนวรับ:  20.3-20.0 แนวตาน:   20.9-21.2 R=21.7-22.0 

   
เปนหุนที่ Still laggard อยูแถมระดับราคาใน 
Weekly chart ยัง Form Triangle pattern ที่รอ
คอยการ break out up with expanding 
volume อยูรวมทั้ง Indicator ระยะสั้นและยาวก็
ยังอยูในชองสัญญาณเชิงบวกที่ทําให Trading
ไดหากไมถอยหลุด S ที่ใหลงมา 

 
   CGD Speculative buy ปด: 0.74 แนวรับ:   0.73-0.71 แนวตาน:    0.79-0.81 R=0.82-0.84 

 

ราคา Form Triangle pattern ที่รอคอยการ 
break out up with expanding volume อยู( 
such as Bland ,Pf pattern) หากสามารถยืน
เหนือ 0.75 ไดแนนๆก็จะทําให Speculateได
เพราะทั้ง Indicator ระยะสั้นและยาวก็ยังอยูใน
ชองสัญญาณเชิงบวก 

 
SHORT-TERM TRADING 
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หุนปลอยยาย (จับตา) 
 

 
 
BEAUTY ราคาพักตัวในกรอบของ Ascending Triangle that wait to surge with volume support อยูดังนั้นหากสามารถทะลุแลว
ยืนเหนือ 26.5ไดแนนๆก็จะคอยๆ ขึ้นมา test แนวตานในลําดับถัดไปที่ 30 UP ไดโดยมีดานส้ันๆในระหวางทางที่ 28-28.5 กอน 
 

 
FOCUS ราคาแกวงตัวใน Big triangle pattern that wait for break out up with volume support อยูดังนั้นหากสามารถทะลุแลวยืน
เหนือ 4.0ไดแนนๆก็จะคอยๆ ขึ้นมา test แนวตานในลําดับถัดไปที่ 4.3+/- ไดโดยมีดานส้ันๆที่ 4.12-4.16 กอน 
 


