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กลยทธ์
ุ ระยะสั้ น (ระหว่ างวัน) รี บาวน์
แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50H21 ที่
913 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน
918/925 โดย stop loss ที่ 908
กลยทธ์
ุ ระยะกลาง (สั ปดาห์ ) แกวง่ตัว
แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50H21 ที่
908 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน
915/925โดย stop loss ที่ 903
Fair Basis (S50H21)
-6.08
Net foreign Buy (Futures) -6,388
Net foreign Buy (SET)
-1,967
Net foreign Buy (Bond)
-1,315
S50_COI Futures (Week) วันที่ 22 กมภาพั
นธ์ 2564 ปิ ดที 913.1จดุ
ุ

รีบาวน์ ราคานํา้ มันฟื้ นตัวขึน้ แรง
ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ อ SET50
วานนี้ดชั นีดาวโจนส์ปิดบวก 27 จุด ปิ ดที่ 31,521 จุด จากแรงขายในหุน้
กลุ่มเทคโนโลยี หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี
เพิ่มขึ้ นสู่ ระดับ 1.375% รวมทั้ งแรงซื้ อในหุน้ กลุ่มพลังงานหลังจากราคา
นํ้ ามัน WTI เดือนมี.ค.ปิ ดบวก 2.25 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล (+3.8%) อยูท่ ี่
่
61.49 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หลังจากคาดการณ์วาสภาพอากาศที
่หนาว
่
๊
เย็นจะสงผลให้
การกลับมาผลิตนํ้ ามันและกาซในรั
ฐเท็กซัสเป็ นไปอยา่
่ า รวมทั้ งโกลด์แมน เซ็คส์ ออกรายงานปรับเพิม่ ราคาเป้ าหมายราคา
ลาช้
นํ้ ามันเบรนท์ปีนี้ เพิ่มขึ้ นขึ้ น 10 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล สู่ ระดับ 70
ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลใน Q2/2021 และสู่ 75 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลใน
่ มาณการใช้น้ าํ มันจะฟื้ นตัวจนถึงระดับกอ่
Q3/2021 เนื่องจากคาดวาปริ
่ ศทางราคานํ้ ามัน
ไวรัสระบาดภายในเดือนก.ค.ปี นี้ ถือเป็ นปั จจัยบวกตอทิ
ด้านปัจจัยในประเทศ ที่ประชุมอนุญาตให้ร้านอาหารเปิ ดทําการและขาย
เครื่ องดื่มแอลกอฮอลล์ถึง 23.00 น.
แนวโน้ มระยะกลาง
่ ว (จนกวาจะทะลุ
่
ระยะกลางคาด S50H21 เคลื่อนไหวแกวงตั
ยนื ได้เหนือ
่ ญญาลบมากขึ้ น
980)
ระยะสั้ นเข้าสู่ ช่วงเทคนิคอลรี บาวน์และสงสั
หลังจากหลุดตํ่ากวา่ 925 ประเมินแนวรับ 908/898 และแนวต้าน
925/937/953/965/980 หากยืนได้เหนือ 915 อาจเด้งฟื้ นขึ้ นไปทดสอบ
่ นไมได้
่ เหนือ 915 อาจ
แนวต้านถัดไป 925/937/953/965/980 แตหากยื
่
แกวงลงไปแนวรั
บถัดไป 908/898
แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50H21 ที่แนวรับ 908 และปิ ดสถานะที่แนว
ต้าน 915/925โดยให้ Stop loss ที่ 903
่
สําหรับคนที่ได้เปิ ด Long สัญญา S50H21 ที่แนวรับ 925 เมื่อศุกร์ที่ผาน
มา อาจจะได้ปิดสถานะที่ 920
สําหรับคนที่ได้เปิ ด Long สัญญา S50H21 ที่แนวรับ 915 เมื่อวานนี้
อาจจะได้ปิดสถานะที่ 910

ที่มา: ASPEN

แนวรับ:908/898

แนวต้าน: 915/925

S50H21 Futures (Day) วันที่ 22 กมภาพั
นธ์ 2564 ปิ ดที 913.1 จดุ
ุ

ปัจจัยที่ให้ ติดตามในระยะสั้ น
คืนนี้ติดตามรายงาน CPI ยุโรปประจําเดือนม.ค. และดัชนีความเชื่อมัน่
ผูบ้ ริ โภคสหรัฐประจําเดือนก.พ. ทั้ งนี้ ตลาดคาด 0.9%(YoY) และ 89.6
และติดตามประธานเฟดนายเจอโรม พาวเวลแถลง
แนวโน้ ม SET50 ฟิ วเจอร์ สระยะสั้ น (ระหว่างวัน)
่
วานนี้ S50H21 แกวง่ตัวลงแรงกวาคาด
โดยเด้งฟื้ นขึ้ นมาแรงมาทํา
่ วลงแรงมาทําจุดตํ่าสุ ดที่ 908.6 และมาปิ ดที่
จุดสูงสุ ดที่ 929 สลับแกวงตั
่ S50H21 และ
928.3 โดย S50H21 ลงแรงกวา่ดัชนีทาํ ให้ Basis ระหวาง
SET50 อยูท่ ี่ -3.19 จุด (Fair Basis สัญญา S50H21 และ S50M21 อยูท่ ี่
่ วขึ้ น หากยืน
-6.08 และ -11.95 จุด) ประเมินสัญญา S50H21 อาจแกวงตั
ได้เหนือแนวรับ 913 อาจสลับเด้งไปแนวต้านที่ 918/925

ที่มา: ASPEN

แนวรับ:913/908

แนวต้าน: 918/925
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Disclaimer

กลยทธ์
ุ สํ าหรับ Trading ระหว่ างวัน แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50H21
ที่ 913 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน 918/925 โดยให้จุด Stop loss ที่ 908
่
สําหรับคนที่ได้เปิ ด Long สัญญา S50H21 ที่ 925 เมื่อศุกร์ที่ผานมา
แจจะ
ได้ปิดสถานะที่ 928
สําหรับคนที่ได้เปิ ด Long สัญญา S50H21 ที่ 922 เมื่อวานนี้ อาจจะได้ปิด
่ ่ยง อาจจะได้ปิดสถานะที่
สถานะที่ 928 หรื อหากเปิ ดอีกครั้ งในชวงเที
917

*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

