Daily Gold Futures
STRATEGY: Open Long

Spot Gold
GOU20
GF10Q20/GFQ20

แนวรับ
แนวรับ
แนวรับ

9 กรกฎาคม 2563

Sideways up

1785/1770
1789/1774
26,500/26,280

Gold Online Futures วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 ปิ ดที่ 1812.4

แนวต้าน 1805/1820
แนวต้าน 1809/1824
แนวต้าน 26,800/27,080

Gold Online (GOU20)
่ วขึ้ น โดยชะลอลงมาทําจุดตํ่าสุ
วานนี้ GOU20 เคลื่อนไหวแกวงตั
ที่ 1796.0 สลับเด้งฟื้ นขึ้ นไปทําจุดสูงสุ ดที่ 1821.0 และมาปิ ดที่
่ เฉลี่ยระหวาง
่ GOU20 และ Spot Gold
1812.4 ขณะที่ส่วนตาง
เฉลี่ย +3 ถึง +5จุด
ประเมิน GOU20 อาจชะลอลงมาแนวรับ 1789/1774 สลับเด้งฟื้ น
ขึ้ นไปแนวต้าน 1809/1824
กลยทธ์
ุ :แนะนําเปิ ด Long สัญญา GOU20 ที่แนวรับ 1789 และปิ ด
สถานะที่แนวต้าน 1809/1824 (Stop loss ที่ 1774)

ที่มา: ASPEN

Gold 10 Baht Futures วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 ปิ ดที่ 26,660

Gold Futures (GF10Q20)
แนวโน้ มราคา Gold Future
วานนี้ GF10Q20 แกว่งตัวขึ้ น โดยมาทําจุดตํ่าสุ ดที่ 26,640 สลับ
เด้งฟื้ นขึ้ นไปทําจุดสูงสุ ดที่ 26,940 และมาปิ ดที่ 26,830 (ราคาทอง
่ ดอยูท่ ี่ 1807 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอย์ออนซ์และคาเงิ
่ นบาท/
โลก ลาสุ
ดอลลาร์สหรัฐที 31.17 บาท/ดอลลาร์สหรัฐและ Basis สําหรับ
่ ั 26,822 บาท)
GF10U20 ที่ 50 บาท เทากบ
ประเมิน GF10Q20 คาดชะลอลงมาแนวรับ 26,500/26,280 สลับ
่ วขึ้ นมาแนวต้าน 26,800/27,080
แกวงตั
กลยทธ์
ุ : แนะนํา Long สัญญา GF10Q20 ที่แนวรับ 26,500 และปิ ด
สถานะที่แนวต้าน 26,800/27,080 (Stop loss ที่ 26,280)

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

+16.81
+0.0088
-0.453
+0.103
+0.197

1812.63
31.205
96.428
38.663
104.191

นักวิเคราะห์ : อรลักษณ์ วงศ์มาศา
66.2658.8888 Ext. 8844

*บริ ษัทอาจเป็ นผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บนหลักทรัพย์นี ้

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“ บริ ษทั ”) จัดทําข้อมูลนี้ จากแหล่งของข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั โดยบริ ษทั มิได้ให้การรับรองใดๆ ถึงความถูกต้อง
็ บริ ษทั ไมขอรั
่ บผิดชอบตอความเสี
่
ิ ้ น อาทิ รายได้ ผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรง
่ ่ วยเหตุใดกตาม
ยหายที่เกดขึ
ครบถ้วนและแท้จริ งของข้อมูลในเอกสารนี้ ดังนั้ นไมวาจะด้
้ อมูลใดๆใน
ิ
และทางอ้อมที่เกดจากการใช้
ขอ้ มูล ทั้งนี้ ขอ้ มูลนี้ มิได้จดั ทําขึ้ นเพื่อเป็ นการชักชวนหรื อชี้ นาํ ให้ซ้ือขายหลักทรัพย์ใดๆ และ บริ ษทั สงวนสิ ทธิในการแกไขข้
่ ่
เอกสารนี้ โดยมิตอ้ งบอกกลาวลวงหน้
า

Thailand

ปัจจัยสํ าคัญ
(+)

(+/-)

9 July 2020

่ วขึ้ น ลาสุ
่ ดมาอยูท่ ี่ 1807 ทะลุแนวต้าน 1800 ทําจุดสู งสุ ดใหมใน
่
ทิศทางทองคําโลก (Spot Gold) เคลื่อนไหวแกวงตั
ื 9 ปี หลังจากความหวังวารั
่ ฐบาลและธนาคารกลางทัว่ โลกจะออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกจิ ลาสุ
่ ดรอง
รอบเกอบ
ั เอ็นเอ็นวาเรามี
่ มาตรการผอนคลายจํ
่
่
ประธานเฟด นายริ ชาร์ด คลาริ ดาเปิ ดเผยกบซี
านวนมากและยังสามารถผอน
คลายนโยบายการเงินลงอีก นอกจากนี้ สภาทองคําโลกออกรายงานเปิ ดเผยเม็ดเงินสุ ทธิทวั่ โลกไหลเข้ากองทุน ETF
่ ่ งแรกของปี นี้ เพิ่มขึ้ นถึง 734 ตันหรื อ 3.95 หมื่นล้านดอลลาร์
ในชวงครึ
่ ้ นเล็กน้อย ลาสุ
่ ดดัชนีดอลลาร์อยูท่ ี่ 96.93 ขณะที่ทิศทางคาเงิ
่ นบาท/ดอลลาร์สหรัฐ
ทิศทางดอลลาร์สหรัฐแข็งคาขึ
่ ่ แรง ลาสุ
่ ดมาอยูท่ ี่ 31.28 สงผล
่ ให้ราคาทองคําในประเทศอาจแกวงตั
่ วแรงกวา่ราคาทองโลก
ออนคาลง

ปฎิทนิ เศรษฐกิจ
วันที่ /เวลา
09/7/2020
10/07/2020

Daily Gold Futures:

เหตการณ์
ุ
่
จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการวางงานรายสั
ปดาห์สหรัฐ
ตัวเลข PPI สหรัฐประจําเดือนมิ.ย.

คาดการณ์
1,375K
0.4%

ที่มา : investing.com & tradingeconomics.com

ก่ อนหน้ านี้
1,427K
0.4%

สรปภาวะการซื
้อขาย Gold Online Futures
ุ
GOU20

สิ้ นสุ ดสั ญญา ราคา Gold London AM
Fixing (ดอลลาร์ สหรั ฐ)

Sep-20

1,799.35

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

1,806.2

27

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

เบสิ ส
(บาท)

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

เบสิ ส
(บาท)

13,672

19,220

1,805

1

ที่มา : TFEX

สรปภาวะการซื
้อขาย Gold Futures 10 Baht
ุ
GF10Q20
GF10V20
GF10Z20
ที่มา : TFEX

สิ้ นสุ ดสั ญญา ราคา Spot (London
AM Fixing :บาท)

Aug-20
Oct-20
Dec-20

http://www.kgieworld.co.th

Disclaimer

26,725
26,725
26,725

ราคาฟิ วเจอรท
์ ี่
้ ําระราคา
ใชช
( บาท)

26,760
26,810
26,890

เปลี่ยนแปลง
(บาท)

370
350
350

4,232
620
1,648

16,384
5,279
2,514

11,237
11,020
4,441

35
85
165

*บริ ษัทอาจเป็ นผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บนหลักทรัพย์นี ้

่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“ บริ ษทั ”) จัดทําข้อมูลนี้ จากแหลงของข้
อมูลที่เป็ นปัจจุบนั โดยบริ ษทั มิได้ให้การรับรองใดๆ ถึงความถูกต้อง
่
ิ ้ น อาทิ รายได้ ผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรง
่ ่ วยเหตุใดกตาม
็ บริ ษทั ไมข่อรับผิดชอบตอความเสี
ยหายที่เกดขึ
ครบถ้วนและแท้จริ งของข้อมูลในเอกสารนี้ ดังนั้ นไมวาจะด้
ิ
้ อมูลใดๆใน
และทางอ้อมที่เกดจากการใช้
ขอ้ มูล ทั้งนี้ ขอ้ มูลนี้ มิได้จดั ทําขึ้ นเพื่อเป็ นการชักชวนหรื อชี้ นาํ ให้ซ้ือขายหลักทรัพย์ใดๆ และ บริ ษทั สงวนสิ ทธิในการแกไขข้
่ ่ หน้า
เอกสารนี้ โดยมิตอ้ งบอกกลาวลวง

