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กลยุทธ์ ระยะสั้ น (ระหว่ างวัน) แกว่งตัวขึ้น
แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50Z19 ที่
1067 และปิ ดสถานะที่ 1072/1078
โดยให้ stop loss ที่ 1062
กลยุทธ์ ระยะกลาง (สั ปดาห์ ) แกว่งตัว
แนะนําเปิ ด Long หากยืนได้เหนือ
1067 และปิ ดสถานะที่ 1078/1088
โดยให้ stop loss ที่ 1062
Fair Basis (S50Z19)
+2.11
Net foreign Buy (Futures) -10,059
Net foreign Buy (SET)
+3,210
Net foreign Buy (Bond)
-83
Set50 Index Futures (Week) วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ปิ ดที่ 1066.3 จุด

ที่มา: ASPEN

แนวรับ: 1067/1056

Daily SET50 Futures:

แนวต้าน: 1078/1088

S50Z19 Futures (Day) วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ปิ ดที่ 1066.3 จุด

ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ อ SET50
วานนี้ดชั นีดาวโจนส์ปิดบวก 150 จุด (+0.6%) มาปิ ดที่ 26,496 จุด
หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลล์ ทรัมป์ ประกาศว่าในวันนี้จะ
พบกับนายหลิว เหอรองนายกฯจีน หัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีน
รวมทั้งเปิ ดเผยว่าการเจรจาวันแรกระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐ
และจีนเป็ นไปอย่างราบรื่ น ถือเป็ นปั จจัยบวกต่อทิศทางราคาตลาดหุน้
ด้านทิศทางราคานํ้ามัน WTI เดือนพ.ย.ปิ ดบวก 0.96 (+1.8%) ดอลลาร์
สหรัฐ/บาร์เรล มาปิ ดที่ 53.55 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หลังจากเลขาธิการ
โอเปก นายโมฮัมเหม็ด บาร์คินโดเปิ ดเผยว่าในการประชุมอย่างเป็ น
ทางการเดือนธ.ค.นี้
โอเปกจะพิจารณาทุกทางเลือกในการสร้าง
เสถียรภาพและสมดุลต่อตลาดนํ้ามันในปี หน้า
ขณะที่ในรายงาน
ประจําเดือนของโอเปกได้ปรับลดคาดการณ์ความต้องการนํ้ามันจะ
ขยายตัวลดลง 4 หมื่นบาร์เรล/วัน สู่ระดับ 0.98 ล้านบาร์เรล/วัน แต่ยงั คง
คาดการณ์อุปสงค์ปีหน้าจะขยายตัว 1.08 ล้านบาร์เรล/วัน
แนวโน้ มระยะกลาง
ระยะกลางคาด S50Z19 เคลื่อนไหวแกว่งตัว ขณะที่ระยะสั้นส่ งสัญญาน
ลบมากขึ้นหลุดตํ่ากว่าแนวรับ 1080 อาจแกว่งตัวลงต่อเนื่อง ประเมิน
แนวรับ 1067/1056/1045 และแนวต้าน 1078/1088 หากยืนได้เหนือ 1067
อาจเด้งฟื้ นขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1078/1088 และหากยืนไม่ได้
เหนือแนวรับ 1067อาจแกว่งลงไปแนวรับถัดไป 1056/1045
แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50Z19 ที่ 1067 และปิ ดสถานะที่แนวต้านที่
1078/1088 โดยให้ Stop loss ที่ 1062
สําหรับคนที่ได้เปิ ดสถานะที่ 1067.8 เมื่อศุกร์ที่ผา่ นมาหรื อที่ 1067.0 เมื่อ
วันอังคารที่ผา่ นมา อาจจะได้ Lock profit ที่ 1071.8
สําหรับคนที่ได้เปิ ดสถานะ Long ที่ 1067 เมื่อวานนี้ แนะนําปิ ดสถานะที่
แนวต้าน 1078/1088 โดยใด้จุด Stop loss ที่ 1062.0
ปัจจัยที่ให้ ติดตามในระยะสั้ น ติดตามปั จจัยสําคัญในวันนี้ คือติดตามการ
เจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐในระดับรัฐมนตรี ทั้งนี้ KGI เชื่อว่า
สหรัฐฯ และจีนจะบรรลุขอ้ ตกลงบางอย่างได้ และเป็ นบวกต่อทิศทาง
ตลาดหุน้
แนวโน้ ม SET50 ฟิ วเจอร์ สระยะสั้ น (ระหว่างวัน)
วานนี้ S50Z19 เคลื่อนไหวแกว่งตัวลง โดยทําจุดสูงสุ ดที่ 1072.5 สลับ
ชะลอลงมาทําจุดตํ่าสุ ดที่ 1064.0 และมาปิ ดที่ 1066.3 โดย S50Z19 บวก
น้อยกว่าดัชนีทาํ ให้ Basis ระหว่าง S50Z19 และ SET50 อยูท่ ี่ -1.24จุด
(Fair Basis สัญญา S50Z19 และ S50H20 อยูท่ ี่ +2.11และ -5.05จุด)
ประเมิน S50Z19 คาดเคลื่อนไหวแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้าน
1072/1078
กลยุทธ์ สําหรับ Trading ระหว่ างวัน แนะนําเปิ ด Long สัญญา S50Z19 ที่
1067 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน 1072/1078 โดยให้ Stop loss ที่ 1062
สําหรับคนที่ได้เปิ ด Long ที่ 1070 เมื่อวานนี้ อาจจะได้ปิดสถานะที่ 1065

ที่มา: ASPEN

แนวรับ:1067/1062

แนวต้าน: 1072/1078
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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

