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่ ว
กลยทธ์
ุ ระยะสั้ น (ระหว่ างวัน) แกวงตั
แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50U20 ที่
877 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน
885/890/895 โดยให้ stop loss ที่ 872
กลยทธ์
ุ ระยะกลาง (สั ปดาห์ ) แกวง่ตัวลง
แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50U20 ที่
875 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน
888/905 โดยให้ stop loss ที่ 875
Fair Basis (S50U20)
-6.22
Net foreign Buy (Futures) -1,958
Net foreign Buy (SET)
-2,306
Net foreign Buy (Bond)
+2,276
S50U20 Futures (Week) วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ปิ ดที 884.5 จดุ

แกว่ งตัวรอติดตามตัวเลขจ้ างงานสหรัฐคืนนี้
ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ อ SET50
วานนี้ดชั นีดาวโจนส์ปิดลบ 78 จุด (-0.3%) มาปิ ดที่ 25,735 จุด หลังจาก
่
รายงานการประชุมเฟดระบุวาเฟดควรสื
อสารเรื่ องทิศทางนโยบาย
่ โอกาสที่จะเกดการแพรระบาด
ิ
่
การเงินให้ชดั เจนมากขึ้ น และเห็นวามี
ไวรัสโควิดรอบสองและมีความเสี่ ยงที่มาตรการด้านการคลังอาจไม่
่
่ นวาเฟดจํ
่
เพียงพอ นอกจากนี้ กรรมการสวนใหญเห็
าเป็ นต้องผลักดันให้มี
การใช้เครื่ องอื่นๆ ที่มีความเป็ นไปได้ นอกจากนี้ ADP รายงานการจ้าง
่
งานภาคเอกชนสหรัฐประจําเดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้ น 2.369 ล้านราย ตํ่ากวาตลา
่
่
็
คาดวาจะเพิ
ษทั ไฟเซอร์ เปิ ดเผยผล
่มขึ้ น 2.5 ล้านราย อยางไรกตามบริ
การทดลองใช้วคั ซีนต้านไวรัสโควิดในมนุษย์ได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ ด้าน
ทิศทางราคานํ้ ามัน WTI เดือนส.ค.ปิ ดบวก 0.55 (+1.4%) ดอลลาร์สหรัฐ/
บาร์เรลสู่ ระดับ 39.82 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หลังจากรายงานสต็อก
่
่
นํ้ ามันดิบสหรัฐประจําสัปดาห์ลดลง 7.2 ล้านบาร์เรล ดีกวาตลาคดาดวา
จะลดลงราว 2.7 ล้านบาร์เรล
แนวโน้ มระยะกลาง
่ วลง เข้าสู่ ช่วงเทคนิคอล
ระยะกลางคาด S50U20 เคลื่อนไหวแกวงตั
่ ญญานลบมากขึ้ นหลังจากหลุดตํ่ากวาแนวรั
่
รี บาวน์ ระยะสั้ นสงสั
บ 888
ประเมินแนวรับ 865/850/838 และแนวต้าน 875/888/905/915 หากยืนได้
เหนือ 875 อาจเด้งฟื้ นขึ้ นไปทดสอบแนวต้านที่ 888/905/915/927 แต่หาก
่
่ เหนือแนวรับ 875 อาจแกวงลงไปแนวรั
บถัดไปที่ 865/850/838
ยืนไมได้
แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50U20 ที่ 875 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน
888/905 โดยให้ stop loss ที่ 870
่
สําหรับคนที่ได้เปิ ด Long สัญญา S50U20 ที่ 875 เมื่อจันทน์ที่ผานมา
แนะนําปิ ดสถานะที่ 887.3

ที่มา: ASPEN

แนวรับ:875/865

แนวต้าน: 888/905

S50U20 Futures (Day) วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ปิ ดที 884.5จดุ

ปัจจัยที่ให้ ติดตามในระยะสั้ น คืนนี้ติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร
่
ฐประจําเดือนมิ.ย. ทั้ งนี้ ตลาดคาด 3 ล้านรายและ
และอัตราวางงานสหรั
่
12.3% รวมทั้งจํานวนผูข้ อรับสวัสดิการวางงานประจํ
าสัปดาห์ ทั้ งนี้
ตลาดคาด 1.355 ล้านราย และวันศุกร์ตลาดหุน้ สหรัฐปิ ดทําการเนื่องจาก
Independece Day
แนวโน้ ม SET50 ฟิ วเจอร์ สระยะสั้ น (ระหว่างวัน)
่ ว โดยแกวงตั
่ วลงแรงมาทําจุดตํ่าสุ ดที
วานนี้ S50U20 เคลื่อนไหวแกวงตั
870.3 สลับเด้งฟื้ นขึ้ นมาทําจุดสูงสุ ดที่ 887.3 และมาปิ ดที่ 884.5 โดย
่ S50U20 และ SET50 อยูท่ ี่
S50U20 ลงแรงกวา่ดัชนีทาํ ให้ Basis ระหวาง
-7.8จุด (Fair Basis สัญญา S50U20 และ S50Z20 อยูท่ ี่ -6.22 และ -9.13
จุด)
่ ว หากยืนได้เหนือแนว
ประเมินสัญญา S50U20 คาดเคลื่อนไหวแกวงตั
รับ 877 อาจสลับเด้งฟื้ นขึ้ นไปแนวต้าน 885/890/895
กลยทธ์
ุ สํ าหรับ Trading ระหว่ างวัน แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50U20
ที่ 877 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน 885/890/895โดยให้ stop loss ที่ 872
สําหรับคนที่เปิ ด Long สัญญา S50U20 ที่ 875 เมื่อวานนี้ อาจจะได้ปิด
สถานะที่ 885

ที่มา: ASPEN

แนวรับ:877/872

แนวต้าน: 885/890

http://www.kgieworld.co.th

*บริ ษัทอาจเป็ นผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บนหลักทรัพย์นี ้

Disclaimer

่ ่ วยเหตุใดกตาม
็ บริ ษทั ไมขอ
่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“ บริ ษทั ”) มิได้ให้การรับรองใดๆ ถึงความถูกต้องและแท้จริ งของข้อมูลในเอกสารนี้ (“ ข้อมูล ”) ดังนั้ นไมวาจะด้
ิ ้ นจากการใช้ ข้อมูล และข้อมูลนี้ มิได้จดั ทําขึ้ นเพื่อเป็ นการชักชวนหรื อชี้ นาํ ให้ซ้ื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ทั้ งนี้ ขอ้ มูลถูก
่
รับผิดชอบตอความเสี
ยหายในรายได้ หรื อผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกดขึ
่
้ อความใดๆในเอกสารนี้ โดยมิตอ้ งบอกกลาวลวงหน้
่ ่
จัดทําขึ้ นจากแหลงของข้
อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และ บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ในการแกไขข้
า

