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่ ว
กลยทธ์
ุ ระยะสั้ น (ระหว่ างวัน) แกวงตั
แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50Z20 ที่
780 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน
785/790/795โดย stop loss ที่ 775
กลยทธ์
ุ ระยะกลาง (สั ปดาห์ ) แกวง่ตัวลง
แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50Z20 ที่
780 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน
794/808 โดยให้ stop loss ที่ 775
Fair Basis (S50Z20)
-1.25
Net foreign Buy (Futures) +14,353
Net foreign Buy (SET)
-119
Net foreign Buy (Bond)
-2,553
S50Z20 Futures (Week) วันที่ 1 ตลาคม
2563 ปิ ดที 785.6 จดุ
ุ

แกว่ งตัวรอตัวเลขและมาตรการศก.ของสหรัฐ
ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ อ SET50
วานนี้ดชั นีดาวโจนส์ปิดบวก 35 จุด (+0.13%) มาปิ ดที่ 27,816 จุด จาก
ิ
่
นักลงทุนรอติดตามควาบคืบหน้ามาตรการกระตุน้ เศรษฐกจรอบใหม
่ านสหรัฐที่จะ
และรอติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราวางง
่
ประกาศในคืนนี้ นอกจากนี้ ตวั เลขจํานวนผูข้ อรับสวัสดิการวางงานราย
่
สัปดาห์สหรัฐออกมาที่ 8.37 แสนราย ตํ่ากวาตลาดคาดที
่ 8.5 แสนราย
่ ่ 8.73 แสนราย ด้านทิศทางราคานํ้ ามัน WTI
และลดลงจากเดือนกอนที
เดือนพ.ย. ปิ ดลบ 1.50 (-3.7%) ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ปิ ดที่ระดับ 38.72
ั ่
ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หลังจากจากความกงวลตอสถานการณ์
ไวรัสโค
่ ด Worldometer รายงานผูต้ ิดเชื้อทัว่ โลกกวา่ 34 ล้านรายและ
วิด-19 ลาสุ
่ ่มโอเปกเพิ่มกาลั
ํ งการผลิต
เสี ยชีวติ กวา่ 1 ล้านราย รวมทั้ งรายงานที่วากลุ
่ อนส.ค. ถือเป็ นปั จจัยลบตอทิ
่ ศทาง
นํ้ ามัน 1.6 แสนบาร์เรล/วันตั้ งแตเดื
ราคานํ้ ามัน
แนวโน้ มระยะกลาง
่ วลง เข้าสู่ ช่วงเทคนิคอลรี
ระยะกลางคาด S50Z20 เคลื่อนไหวแกวงตั
่ ญญาลบมากขึ้ นหลังจากหลุดแนวรับ 780 ประเมิน
บาวน์ ระยะสั้ นสงสั
แนวรับ 765/745 และแนวต้าน 780*/794/808/818/830 หากยืนได้เหนือ
่ น
780 อาจเด้งฟื้ นขึ้ นไปทดสอบแนวต้าน 794/808/818/830 แตหากยื
่ เหนือ 780 อาจแกวงลงไปแนวรั
่
ไมได้
บถัดไปที่ 765/745
แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50Z20 ที่ 780 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน
794/808 โดยให้ stop loss ที่ 775
่
สําหรับคนที่ได้เปิ ด Long สัญญา S50Z20 ที่ 780 เมื่อพุธทีผ่ านมา
แนะนํา
ปิ ดสถานะที่แนวต้าน 794/808 โดยให้จุด Stop loss 775
ปัจจัยที่ให้ ติดตามในระยะสั้ น
่
คืนนี้ ตวั เลขจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราวางงานสหรั
ฐประจําเดือน
ก.ย. ทั้ งนี้ ตลาดคาด 8.5 แสนรายและ 8.2%

ที่มา: ASPEN

แนวรับ:765/745

แนวต้าน: 780/794

S50Z20 Futures (Day) วันที่ 1 ตลาคม
2563 ปิ ดที 785.6 จดุ
ุ

แนวโน้ ม SET50 ฟิ วเจอร์ สระยะสั้ น (ระหว่างวัน)
่ วขึ้น โดยแกวงตั
่ วลงมาทําจุดตํ่าสุ ดที 775.0 สลับ
วานนี้ S50Z20 แกวงตั
เด้งฟื้ นขึ้ นไปทําจุดสูงสุ ดที่ 787.2 และมาปิ ดที่ 785.6 โดย S50Z20 บวก
่ S50Z20 และ SET50 อยูท่ ี่ -2.42 จุด
แรงกวา่ดัชนีทาํ ให้ Basis ระหวาง
(Fair Basis สัญญา S50Z20 และ S50H21 อยูท่ ี่ -1.25 และ -6.99 จุด)
่ ว หากยืนได้เหนือ 780 อาจเด้งฟื้ น
ประเมินสัญญา S50Z20 อาจแกวงตั
ขึ้ นไปแนวต้าน 785/790/795
กลยทธ์
ุ สํ าหรับ Trading ระหว่ างวัน แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50Z20
ที่ 780 หากยืนได้เหนือ 780 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน 785/790/795 โดย
ให้ stop loss ที่ 775
สําหรับคนที่ได้เปิ ด Long ที่ 780 เมื่อวานนี้ อาจจะได้ปิดสถานะที่ 785

ที่มา: ASPEN

แนวรับ:775/770

แนวต้าน: 780/785
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Disclaimer

*บริ ษัทอาจเป็ นผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บนหลักทรัพย์นี ้

่ ่ 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

