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กลยุทธ์ ระยะสั้ น (ระหว่ างวัน) แกว่งตัว
แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50Z20 ที่
923 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน
930/937/943โดย stop loss ที่ 918
กลยุทธ์ ระยะกลาง (สั ปดาห์ ) แกว่งตัวลง
แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50Z20 ที่
913 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน
925/943โดยให้ stop loss ที่ 908
Fair Basis (S50Z20)
+0.18
Net foreign Buy (Futures) -3,840
Net foreign Buy (SET)
+3,745
Net foreign Buy (Bond)
-3,613
S50Z20 Futures (Week) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ปิ ดที 927.3 จุด

แกว่ งตัว ต่ างชาติซื้อต่ อแต่ ให้ ระวังแรงขายทํากําไร
ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ อ SET50
วานนี้ดชั นีดาวโจนส์ปิดลบ 174 จุด (-0.6%) มาปิ ดที่ 29,872 จุด จากแรง
ขายทํากําไรจากวานนี้ปิดที่ระดับสูงสุ ดเป็ นประวัติการณ์ และตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอ โดยจํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างานราย
สัปดาห์สหรัฐเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 7.78 แสนราย สูงกว่าตลาดคาดที่ 7.33 ราย
รวมทั้งรัฐหลุยส์เซียนาประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์หลังจากยอดผูต้ ิด
เชื้อไวรัสโควิด-19 พุง่ สูงขึ้น ถือเป็ นปั จจัยลบต่อทิศทางตลาดหุน้ สหรัฐ
ด้านทิศทางราคานํ้ามัน WTI เดือนม.ค. ปิ ดบวก 0.80 (+1.8%) ดอลลาร์
สหรัฐ/บาร์เรล ปิ ดที่ระดับ 45.71 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หลังจาก
รายงานสต็อกนํ้ามันดิบสหรัฐประจําสัปดาห์ลดลง 7.54 แสนบาร์เรล
สวนทางกับตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว 1.27 แสนบาร์เรล รวมทั้ง EIA
เปิ ดเผยสต็อกนํ้ามันดิบที่เมืองคูชิง (จุดส่ งมอบสัญญานํ้ามันดิบล่วงหน้า)
ลดลง 1.7 ล้านบาร์เรล สะท้อนอุปทานนํ้ามันที่ลดลง ถือเป็ นปั จจัยบวก
หนุนทิศทางราคานํ้ามันโลก
แนวโน้ มระยะกลาง
ระยะกลางคาด S50Z20 เคลื่อนไหวแกว่งตัวลง (จนกว่าจะทะลุยนื ได้
เหนือ 980) ระยะสั้นเข้าสู่ช่วงเทคนิคอลรี บาวน์และส่ งสัญญาบวกมาก
ขึ้นหลังจากทะลุยนื ได้เหนือ 876 ประเมินแนวรับ 913/898/885/876และ
แนวต้าน 925/943/954*/968/980 หากยืนได้เหนือ 913 อาจเด้งฟื้ นขึ้นไป
ทดสอบแนวต้านถัดไป 925/943/954/968/980 แต่หากยืนไม่ได้เหนือ 913
อาจแกว่งลงไปแนวรับถัดไปที่ 898/885/876
แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50Z20 ที่ 913 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน
925/943 โดยให้ Stop loss ที่ 908
สําหรับคนที่เปิ ด Long สัญญา S50Z20 เมื่อวานนี้ที่ 913 เมื่อวานนี้ อาจจะ
ได้ปิดสถานะที่ 908 หรื อหากได้เปิ ดสถานะที่ 913 ในช่วงบ่ายอาจจะได้
ปิ ดสถาะที่ 923

ที่มา: ASPEN

แนวรับ:925/913

แนวต้าน: 943/954

S50Z20 Futures (Day) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ปิ ดที 927.3จุด

ปัจจัยที่ให้ ติดตามในระยะสั้ น
คืนนี้และพรุ่ งนี้ช่วงเทรดเช้าตลาดหุน้ สหรัฐปิ ดทําการเนื่องจากเป็ นวัน
ขอบคุณพระเจ้า
แนวโน้ ม SET50 ฟิ วเจอร์ สระยะสั้ น (ระหว่างวัน)
วานนี้ S50Z20 แกว่งตัวผันผวนขึ้น โดยเปิ ดบวกแรงที่ 929 ใกล้แนวต้าน
930 จากนั้นแกว่งตัวขึ้นต่อเนื่องมาทําจุดสูงสุ ดที่ 935.7 สลับแกว่งตัวลง
มาทําจุดตํ่าสุ ดที่ 903.2 และมาปิ ดที่ 927.3 โดย S50Z20 ขึ้นแรงกว่าดัชนี
ทําให้ Basis ระหว่าง S50Z20 และ SET50 อยูท่ ี่ +2.68 จุด (Fair Basis
สัญญา S50Z20 และ S50H21 อยูท่ ี่ +0.18 และ -5.60 จุด)
ประเมินสัญญา S50Z20 อาจเด้งฟื้ นขึ้น หากยืนได้เหนือแนวรับ 923 มี
ลุน้ สลับเด้งฟื้ นขึ้นไปแนวต้าน 930/937/943
กลยุทธ์ สําหรับ Trading ระหว่ างวัน แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50Z20
ที่ 923 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน 930/937/943 โดยให้ stop loss ที่ 918
สําหรับคนที่เปิ ด Long สัญญา S50Z20 เมื่อวานนี้ที่ 913 เมื่อวานนี้ อาจจะ
ได้ปิดสถานะที่ 908 หรื อหากได้เปิ ดสถานะที่ 913 ในช่วงบ่ายอาจจะได้
ปิ ดสถานะที่ 923

ที่มา: ASPEN

แนวรับ:923/918

แนวต้าน: 930/937
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Disclaimer

*บริ ษัทอาจเป็ นผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บนหลักทรัพย์นี ้

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ บริ ษทั ”) มิได้ให้การรับรองใดๆ ถึงความถูกต้องและแท้จริ งของข้อมูลในเอกสารนี้ (“ ข้อมูล ”) ดังนั้นไม่วา่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม บริ ษทั ไม่ขอ
รับผิดชอบต่อความเสี ยหายในรายได้ หรื อผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้ ข้อมูล และข้อมูลนี้มิได้จดั ทําขึ้นเพื่อเป็ นการชักชวนหรื อชี้ นาํ ให้ซ้ื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ทั้งนี้ขอ้ มูลถูก
จัดทําขึ้นจากแหล่งของข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และ บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ในการแก้ไขข้อความใดๆในเอกสารนี้ โดยมิตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า

