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S50U18

S50u18 พยายามเด้ งแต่ ยังเป็ นแค่ Bearish
Trusting ในตระกูล Bearish
Continuation เว้ นแต่ จะกลับไปยืนเหนือ

1110 จุดได้ อีกครั้ งแต่ ถ้า SET หลุด 1664 จุด
ก็ Confirm ว่ าลงยาวแน่
แนวรับ

แนวต้ าน

1092
1088

1104
1110

ดัชนี ในเมือ
่ วานได้มี Rebound ในช่วงสั้ นๆเกิดขึน
้ แตก็
่ ยงั ไม่
เพียงพอจะเป็ น Reversal Pattern หลังจากเจอ Long Black ขนาดใหญ่
มากและการทีด
่ ช
ั นีปิดไดไม
้ เกิ
่ นถึงครึง่ แท่งของ Long Black
ถื อ ว่ าเป็ นเพี ย งรู ป แบบ Bearish Trusting ที่ เ ป็ นรู ป แบบ Bearish
Continuation คือ เป็ นรู ป แบบการพัก เพื่อ ปรับ ตัว ลดลงต่อเพราะหากไม่
สามารถยืน เหนื อ 1110 จุด ได้จะถือ ว่าเป็ นการยืน ยัน สั ญ ญาณขาย
ขนาดใหญมากทั
ง้ แนวโน้มในระยะสั้ นๆและแนวโน้มในระยะกลาง
่
อย่ างก็ ด ี ใ น ความเป็ นไปได้ น้ อยที่ สุ ด คื อ SET ที่ แ นวรั บ
Double Bottom ทีบ
่ ริเวณ 1664 จุดสามารถรองแนวโน้มขาลงในครัง้
นี้ แ ละสามารถ Sideway ต่ อไปใน Channel ระหว่ าง 1664-1730
จุ ด ได้ ก็ จ ะถื อ ว่ าเป็ ฯสั ญ ญ าณ ที่ แ ล้ วเป็ นจุ ด Stop Loss ที่ ด ี ด้ วยหาก
รองรับไมอยู
่ ่
กลยุทธ ์ ยังเน้น Positive Short หากยังไมสามารถกลั
บไปยืนเหนือ
่
1110 จุดและเพิม
่ Position Short หาก SET หลุด Double Bottom ที่
1164 จุด
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แนวรับ

แนวต้ าน

ซื้อเล่นรอบใหญ่

4.30
4.26

4.46
4.60

ชื่อหุ้น

CKP

ตัดขาดทุน 4.22 บาท
ระดับ ราคาได้ มีสั ญญาณซื้ อ ของแนวโน้ มในระยะกลาง
เกิด ขึ้น เมื่อ สามารถ Break แนวต้ าน Neckline ส าคัญ ที่
บริเวณ 4.28 บาทขึน
้ มาเป็ นสั ญญาณซื้อระยะกลางทีจ
่ ะ
มี แ นวต้ าน เป้ าหมายหรื อ Target ระยะกลางที่ บ ริ เ วณ
4.92 บาทเป็ นอยางน
่
้ อย

มีสัญญาณซื้อในเล่ นรอบใหญ่

ชื่อหุ้น

SAWAD

กลยุทธ์

แนวรับ

แนวต้ าน

ซื้อเล่นรอบสั้นๆ

43.00
42.50

46.25
48.50

ตัดขาดทุน 42.00 บาท

ระดับราคากาลังไตระดั
บสูงขึน
้ ตามสั ญ ญาณของแนวโน้ ม
่
ในระยะกลางตั้ง แต่ Break Neckline ขึ้ น มาตั้ง 40.50
บาทและพัก ฐานนานกว่าจะไต่ระดับ สู งขึ้น ไปหาแนวต้าน
เป้าหมายใหญที
่ ริเวณ 50.00 บาทเป็ นอยางน
่ บ
่
้ อย

กาลังไต่ ระดับไปหา Target ใหญ่ ที่ 50.00 บาท

