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กลยุทธ์ ระยะสั้ น (ระหว่ างวัน) แกว่งตัวลง
แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50Z18 ที่
1095 และปิ ดสถานะที่ 1102/1108
โดยให้จุด stop loss ที่ 1088
กลยุทธ์ ระยะกลาง (สั ปดาห์ ) แกว่งตัว
แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50Z18 ที่
1095 และปิ ดสถานะที่ 1112/1122
โดยให้จุด stop loss ที่ 1088
Fair Basis (S50Z18)
+1.66
Net foreign Buy (Futures) +23,013
Net foreign Buy (SET)
-10,562
Net foreign Buy (Bond)
-811
Set50 Index Futures(Week) วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ปิ ดที่ 1106.3 จุด

ที่มา: ASPEN

แนวรับ:1095/1080

Daily SET50 Futures:

แนวต้าน: 1112/1122

S50Z18 Futures(Day) วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ปิ ดที่ 1106.3 จุด

ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ อ SET50
วานนี้ดชั นีดาวโจนส์ปิดลบ 545 จุด (-2.13%) มาปิ ดที่ 25,052 จุด โดยนัก
ลงทุนยังคงกังวลต่อสงครามการค้าจะส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริ ษทั จดทะเบียน หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลล์ ทรัมป์
เมื่อวันพุธที่ผา่ นมายังคงขู่จะเรี ยกเก็บภาษีนาํ เข้าจากจีนอีก 2.67 แสนล้าน
ดอลลาร์ หากจีนทําการตอบโต้สหรัฐ นอกจากนี้ผอู้ าํ นวยการ IMF นาง
คริ สทีน ลาการ์ด เปิ ดเผยว่าการตึงเครี ยดทางการค้าจะฉุดรั้งการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกและจะส่ งผลให้ประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบ
ด้วย ขณะที่อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลงสู่
ระดับ 3.157% ด้านราคานํ้ามัน WTI เดือนพ.ย.ปิ ดลบ 2.2 (-3.01%)
ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล มาปิ ดที่ 70.97 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หลังจาก
รายงานสต็อกนํ้ามันดิบสหรัฐประจําสัปดาห์เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาร์เรล สูง
กว่าตลาดคาดการณ์วา่ จะเพิม่ ขึ้น 2.6 ล้านบาร์เรล ขณะที่สต็อกนํ้ามัน
เบนซินเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาร์เรล สูงกว่าตลาดคาดการณ์วา่ จะเพิม่ ขึ้น 4.2
แสนบาร์เรล นอกจากนี้รายงานประจําเดือนของโอเปกชี้วา่ ปริ มาณการ
ผลิตนํ้ามันของโอเปกในเดือนก.ย.เพิ่มขึ้น 1.32 แสนบาร์เรล/วัน สู่ระดับ
32.8 ล้านบาร์เรล/วัน โดยซาอุดิอาระเบียและลิเบียได้เพิ่มการผลิตนํ้ามัน
เพื่อชดเชยในส่ วนของอิหร่ านที่ลดลง และโอเปกได้ปรับลดคาดการณ์
อุปสงค์น้ าํ มันในปี หน้าเป็ นเดือนที่สามติดต่อกัน
เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอลงจากความขัดแย้งทางการค้า ถือเป็ นปั จจัยลบ
ต่อทิศทางราคานํ้ามันและหุน้ กลุ่มพลังงาน
แนวโน้ มระยะกลาง
คาด S50Z18 เคลื่อนไหวแกว่งตัว ระยะสั้นส่งสัญญานลบมากขึ้น
หลังจากทะลุหลุดตํ่ากว่าแนวรับ
1140
ประเมินแนวรับถัดไปที่
1095/1080 และแนวต้าน 1112/1122 หากยืนได้เหนือแนวรับ 1112 อาจ
แกว่งตัวขึ้นไปแนวต้านถัดไปที่ 1122/1130 แต่หากยืนไม่ได้เหนือ 1112
อาจแกว่งลงไปแนวรับถัดไปที่ 1095/1080
แนะนําให้เปิ ดสถานะ Long สัญญา S50Z18 ที่ 1095 และปิ ดสถานะที่
แนวต้าน 1112/1122 โดยให้จุด Stop loss ที่ 1088
สําหรับคนที่รับความเสี่ ยงสูง แนะนําเปิ ด Long ได้หากยืนได้เหนือ 1112
และปิ ดสถานะที่ 1122/1130 โดยให้จุด Stop loss ราว 5 จุด
ปัจจัยที่ให้ ติดตามในระยะสั้ น
สหรัฐ

คืนนี้ติดตามรายงานแท่นขุดเจาะนํ้ามัน

แนวโน้ ม SET50 ฟิ วเจอร์ สระยะสั้ น
วานนี้ S50Z18 ลงแรงกว่าคาด โดยเปิ ดตลาดที่ 1092.1 ใกล้จุดตํ่าสุดที่
1092 สลับเด้งฟื้ นขึ้นไปทําจุดสูงสุ ด 1108.4 และมาปิ ดที่ 1106.3 โดยฟิ ว
เจอร์สขึ้นแรงกว่าดัชนีทาํ ให้ Basis ระหว่างสัญญา S50Z18 และดัชนี
SET50 อยูท่ ี่ +0.69 (Fair Basis สัญญา S50Z18 และ S50H19 อยูท่ ี่ +1.66
และ -5.93 จุด) ประเมิน S50Z18 อาจเคลื่อนไหวแกว่งตัวลง หากยืนได้
เหนือ 1095 มีลุน้ สลับเด้งฟื้ นขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1102/1108

ที่มา: ASPEN

แนวรับ:1095/1088

แนวต้าน: 1102/1108

http://www.kgieworld.co.th

Disclaimer

กลยุทธ์ สําหรับ Trading ระหว่ างวัน แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50Z18 ที่
1095 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน 1102/1108โดยให้จุด stop loss ที่ 1090
สําหรับคนที่รับความเสี ยงสูง แนะนําเปิ ด Long ได้หากยืนได้เหนือ 1102
และปิ ดสถานะที่ 1108/1114 โดยให้จุด Stop loss ราว 5 จุด

*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

