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***สามารถติดตามบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ ที่ ***

สถาบันการลงทุน QIQP
รายงานฉบับนี ้จัดทาในนามของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นช้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าของไอร่ าเท่านั ้น มิได้ เป็ นการชี ้นาหรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวนเพื่อการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควร
ตัดสินใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้ วิจารณญาณของตนเอง ไอร่ า รวมทั ้งพนักงานของบริ ษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่างทางตรงหรื อทางอ้ อม ทั ้งหมดหรื อ
บางส่วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้ อมูลในรายงานนี ้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการบริ ษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้ อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรื ออาจให้ บริ การทางด้ านวาณิชธนกิจ
และ/หรื อ บริ หารทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่ าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น หรื อข้ อมูลโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เอกสารฉบับนี ้ใช้ ภายในไอร่ าเท่านั ้น มิได้ จดั ทาขึ ้นสาหรับ
การลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรื อสือ่ อื่นๆ แต่อย่างใด
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ตารางกลยุทธ์คดั แยกแนวโน้ มของหุ้นใน SET100 ออกเป็ น 6 รูปแบบ
Trend Split Machines เป็ นการวิเคราะห์หน
ุ้ ทางเทคนิค

โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางด้านราคา และเครือ่ งมือทางเทคนิค (Indicator) เพือ่ เป็น
ตัวช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาในเบือ้ งต้น และช่วยในการหาจังหวะซือ้ -ขายสาหรับนักลงทุนเพือ่ ประกอบในการตัดสินใจเท่านัน้
1.

หุน้ ทีม่ แี นวโน้มแกว่งตัวปรับฐานในแนวโน้มขาลง แนะนาใช้กลยุทธ์รอซือ้ เมือ่ ทะลุผา่ นแนวต้านทีเ่ ส้นแนวโน้มขาลง (Breakout Downtrend
line)

2.

3.
4.
5.

6.

หุน้ ทีใ่ กล้เปลีย่ นเป็นขึน้ คือหุน้ ทีเ่ ริม่ กลับตัวออกจากแนวโน้มขาลงและอยูใ่ นช่วงของการเปลีย่ นแนวโน้ม แนะนาซือ้ เมือ่ ราคาทาจุดสูงสุดใหม่
หากไม่ผา่ นขาย
หุน้ อยูใ่ นรูปแบบขาขึน้ ราคาหุน้ จะปรับตัวขึน้ พยายามสร้างจุดสูงสุดใหม่พร้อม Momentum สนับสนุน แนะนาถือจนกว่าราคาจะเปลีย่ น
แนวโน้ม
หุน้ ทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบการแกว่งตัวปรับฐานในแนวโน้มขาขึน้ คือหุน้ ทีเ่ ริม่ พักตัวหลังจากปรับตัวขึน้ ก่อนหน้านี้ อยูร่ ะหว่างการสะสมกาลังใหม่
หากราคายังอยูเ่ หนือแนวรับทีเ่ ส้นแนวโน้มขาขึน้ ยังคงแนะนาถือ แต่หากหลุดแนวรับดังกล่าวถือเป็นสัญญาณขาย
ราคาปรับตัวลงเข้าใกล้ Neckline ราคาหุน้ จะแกว่งตัวออกด้านข้างเข้าใกล้แนวรับ หากหลุดแนวรับดังกล่าวเป็นสัญญาณขาย
ราคาหุน้ อยูใ่ นแนวโน้มขาลง ราคาหุน้ จะปรับตัวทาจุดต่าสุดใหม่พร้อม Momentum สนับสนุนกดดันราคามีแนวโน้มลงต่อ แนะนาขายเมือ่
ราคาดีดตัว

รายงานฉบับนี ้จัดทาในนามของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นช้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าของไอร่ าเท่านั ้น มิได้ เป็ นการชี ้นาหรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวนเพื่อการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้ วิจารณญาณของ
ตนเอง ไอร่ า รวมทั ้งพนักงานของบริ ษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่างทางตรงหรื อทางอ้ อม ทั ้งหมดหรื อบางส่วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้ อ มูลในรายงานนี ้ ไอร่ า และ/หรื อ
กรรมการบริ ษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้ อง อาจมีความสัมพันธ์กบั /หรื ออาจให้ บริ การทางด้ านวาณิชธนกิจ และ/หรื อ บริ หารทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่ าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น หรื อข้ อมูลโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เอกสารฉบับนี ้
ใช้ ภายในไอร่ าเท่านั ้น มิได้ จดั ทาขึ ้นสาหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรื อสือ่ อื่นๆ แต่อย่างใด

สถาบันการลงทุน QIQP
ติดต่ อเปิ ดบัญชี

02-080-2822

