Daily Gold Futures
STRATEGY: Open Long

Spot Gold
GOZ19
GF10V19/GFV19

แนวรับ
แนวรับ
แนวรับ

10 ตุลาคม 2562

Sideways

1495/1480
1505/1490
21,650/21,480

แนวต้าน 1508/1518
แนวต้าน 1518/1528
แนวต้าน 21,880/22,020

Gold Online (GOZ19)

Gold Online Futures วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ปิ ดที่ 1515.5

แนวโน้ มราคา Gold Online: วานนี้ GOZ19 เคลื่อนไหวแกว่งตัว
ขึ้น โดยขึ้นไปทําจุดสูงสุ ดที่ 1521.3 สลับชะลอลงมาทําจุดตํ่าสุ ดที่
1510.0 และมาปิ ดที่ 1515.5
ประเมินระยะสั้น อาจชะลอลงมาแนวรับ 1505/1490 สลับเด้งฟื้ น
ขึ้นไปแนวต้าน 1518/1528
กลยุทธ์ : แนะนําเปิ ด Long ที่ 1505 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน
ถัดไปที่ 1518/1528 (Stop loss หากหลุดตํ่ากว่า 1490)

ที่มา: ASPEN

Gold Futures (GF10V19)

Gold 10 Baht Futures วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ปิ ดที่ 21,730

แนวโน้ มราคา Gold Futures วานนี้ GF10V19 เคลื่อนไหวแกว่ง
ตัวในกรอบ 21,670-21,800 และมาปิ ดที่ 21,730 (ราคาทองโลกที่
1507 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอย์ออนซ์และค่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐที่
30.27 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ และมี Basis สําหรับ GF10V19 อยูท่ ี่ 50
บาท จะอยูท่ ี่ 21,740บาท)
ประเมิน GF10V19 อาจชะลอลงมาแนวรับ 21,650/21,480 สลับ
เด้งฟื้ นขึ้นไปแนวต้าน 21,880/22,080
กลยุทธ์ : แนะนําเปิ ด Long ที่ 21,650 และปิ ดสถานะที่แนวต้าน
ถัดไปที่ 21,880/22,080 (Stop loss หากหลุดแนวรับ 21,480)
สําหรับคนที่เปิ ด Long ที่ 21,740 ก่อนหน้านี้ แนะนําปิ ดสถานะที่
แนวต้าน 21,880/22,080 (Stop loss หากหลุดแนวรับ 21,480)
ที่มา: ASPEN

Spot Gold (Dollar/Troy Ounce)
Baht/Dollar
Dollar Index
SPDR Gold ETF Holding (M Troy Ounces)
Total Known ETF Holding (M Troy Ounces)
http://www.kgieworld.co.th

Disclaimer

+4.61
-0.083
-0.015
+0.000
+0.068

1504.84
30.319
99.118
29.699
81.673

นักวิเคราะห์ : อรลักษณ์ วงศ์มาศา
66.2658.8888 Ext. 8844

*บริ ษัทอาจเป็ นผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บนหลักทรัพย์นี ้

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ บริ ษทั ”) จัดทําข้อมูลนี้จากแหล่งของข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั โดยบริ ษทั มิได้ให้การรับรองใดๆ ถึงความถูกต้อง
ครบถ้วนและแท้จริ งของข้อมูลในเอกสารนี้ ดังนั้นไม่วา่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม บริ ษทั ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น อาทิ รายได้ ผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรง
และทางอ้อมที่เกิดจากการใช้ขอ้ มูล ทั้งนี้ ขอ้ มูลนี้ มิได้จดั ทําขึ้นเพื่อเป็ นการชักชวนหรื อชี้นาํ ให้ซ้ือขายหลักทรัพย์ใดๆ และ บริ ษทั สงวนสิ ทธิในการแก้ไขข้อมูลใดๆใน
เอกสารนี้ โดยมิตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า

Thailand

ปัจจัยสํ าคัญ
(-/+)

(+/-)

(-/+)

Daily Gold Futures:
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ทิศทางดอลลาร์สหรัฐทรงตัว ล่าสุ ดดัชนีดอลลาร์มาอยูท่ ี 99.03 นักลงทุนรอติดตามผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ
และจีน นอกจากนี้รายงานการประชุมเฟดที่เปิ ดเผยออกมาวานนี้ส่งสัญญานว่าเฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ลงอีกและอาจมีการเพิ่มขนาดงบดุล
ปัจจัยสําคัญทีจะประกาศในสัปดาห์นี ได้แก่การเจรจาเรื องการค้าระหว่างสหรัฐและจีนระหว่างวันที 10-11 ต.ค.นี
ล่าสุ ดหนังสื อพิมพ์เซาท์ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์รายงานอ้างแหล่งข่าวว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนในระดับ
รัฐมนตรี ช่วยซึ่งจะนําไปสู่ การเจรจาระดับรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ น้ ียงั ไม่มีความคืบหน้าในประเด็นสําคัญ
ทั้งนี้หากมีสญ
ั ญานในเชิงบวก คาดนักลงทุนคลายความกังวลและเป็ นลบต่อทิศทางทองโลก แต่หากการเจรจา
ออกมาในเชิงลบ อาจเป็ นบวกต่อทิศทางทองโลก ทั้งนี้ KGI คาดสหรัฐฯ และจีนจะบรรลุขอ้ ตกลงบางอย่างได้
นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดได้ส่งสัญญานในการกล่าวสุ นทรพจน์วา่ เฟดจะเริ่ มเพิม่ งบดุลบัญชีในเร็ วๆนี เพือ
รับประกันว่าตลาดทุนระยะสั้นของสหรัฐจะดําเนินการได้อย่างราบรื่ นมากขึ้น

ปฎิทนิ เศรษฐกิจ
วันที่ /เวลา
10/10/2019
10-11/10/2019

เหตุการณ์
Core CPI สหรัฐประจําเดือนก.ย. (MoM)
การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน

คาดการณ์

0.2%

ก่ อนหน้ านี้

0.3%

ที่มา : investing.com & tradingeconomics.com

สรุ ปภาวะการซื้อขาย Gold Online Futures
สิ้ นสุ ดสั ญญา

GOZ19

Dec-19

ราคาฟิ วเจอร์ ที่ใช้ เปลี่ยนแปลง
(บาท)
ชํ าระราคา (บาท)

1,512

1

ปริ มาณ สถานะคงค้ าง ราคาทางทฤษฎี
(สั ญญา)
(สั ญญา)
(บาท)

8,918

35,203

1,511

เบสิ ส
(บาท)

0

ที่มา : TFEX

สรุ ปภาวะการซื้อขาย Gold Futures 10 Baht
สิ้ นสุ ดสั ญญา

GF10V19
GF10Z19
GF10G20

Oct-19
Dec-19
Feb-20

ราคา Spot ที่ ราคาฟิ วเจอร์ ที่ เปลี่ยนแปลง
London AM Fixing ใช้ ชํ าระราคา
(บาท)

21,658
21,658
21,658

21,690
21,780
21,850

(40)
(30)
(30)

ปริ มาณ สถานะคงค้ าง ราคาทาง
(สั ญญา)
(สั ญญา) ทฤษฎี

1,593
1,187
322

12,044
14,972
5,680

21,688
21,774
21,867

เบสิ ส
(บาท)

32
122
192

ที่มา : TFEX
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*บริ ษัทอาจเป็ นผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บนหลักทรัพย์นี ้

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ บริ ษทั ”) จัดทําข้อมูลนี้จากแหล่งของข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั โดยบริ ษทั มิได้ให้การรับรองใดๆ ถึงความถูกต้อง
ครบถ้วนและแท้จริ งของข้อมูลในเอกสารนี้ ดังนั้นไม่วา่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม บริ ษทั ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น อาทิ รายได้ ผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรง
และทางอ้อมที่เกิดจากการใช้ขอ้ มูล ทั้งนี้ ขอ้ มูลนี้ มิได้จดั ทําขึ้นเพื่อเป็ นการชักชวนหรื อชี้นาํ ให้ซ้ือขายหลักทรัพย์ใดๆ และ บริ ษทั สงวนสิ ทธิในการแก้ไขข้อมูลใดๆใน
เอกสารนี้ โดยมิตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า

