Daily Gold Futures
STRATEGY: Open Long

Spot Gold
GOZ20
GF10Z20/GFZ20

แนวรับ
แนวรับ
แนวรับ

28 ตุลาคม 2563

Sideways

1895/1880
1900/1885
28,180/27,950

แนวต้าน 1920/1933
แนวต้าน 1925/1938
แนวต้าน 28,520/28,750

Gold Online (GOZ20)

Gold Online Futures วันที่ 27 ตลาคม
2563 ปิ ดที่ 1913.0
ุ

่ วขึ้ น โดยชะลอลงมาทําจุดตํ่าสุ
วานนี้ GOZ20 เคลื่อนไหวแกวงตั
ที่ 1903.2 สลับเด้งฟื้ นขึ้ นไปทําจุดสูงสุ ดที่ 1916.4 และมาปิ ดที่
่ GOZ20 และ Spot Gold
1913.0 นอกจากนี้ วานนี้ Basis ระหวาง
่ +4 ถึง +6
อยูร่ ะหวาง
่ วลง โดยอาจชะลอลงตอเ
่ นื่องไปแนว
ประเมิน GOZ20 คาดแกวงตั
รับ 1900/1885 สลับเด้งฟื้ นขึ้ นไปแนวต้าน 1920/1933
กลยทธ์
ุ : แนะนําเปิ ด Long สัญญา GOZ20 ที่แนวรับ 1900 และปิ ด
สถานะที่แนวต้าน 1920/1933 (Stop loss ที่ 1885)

ที่มา: ASPEN

Gold Futures (GF10Z20)

Gold 10 Baht Futures วันที่ 27 ตลาคม
2563 ปิ ดที่ 28,400
ุ

แนวโน้ มราคา Gold Future
่ ว โดยแกวงตั
่ วขึ้ นไปทํา
วานนี้ GF10Z20 เคลื่อนไหวแกวงตั
่ วลงมาทําจุดตํ่าสุ ดมาที่ 28,290
จุดสูงสุ ดที่ 28,470 สลับแกวงตั
่ ดอยูท่ ี่ 1906 ดอลลาร์
สลับ และมาปิ ดที่ 28,400 (ราคาทองโลก ลาสุ
่ นบาท/ดอลลาร์สหรัฐที 31.25 บาท/
สหรัฐ/ทรอย์ออนซ์และคาเงิ
่ ั
ดอลลาร์สหรัฐและ Basis สําหรับ GF10V20 ที่ 80 บาท เทากบ
28,346 บาท)
่ วขึ้ น โดยอาจแกวง่ลงไปแนวรับ
ประเมิน GF10Z20 คาดแกวงตั
28,180/27,950 สลับเด้งฟื้ นขึ้ นไปแนวต้าน 28,520/28,750
กลยทธ์
ุ : แนะนําเปิ ด Long สัญญา GF10Z20 ที่แนวรับ 28,180
และปิ ดสถานะที่แนวต้าน 28,520/28,750 (Stop loss ที่ 27,950)
ปล.สัญญา GF10V20 และ GFV20 จะหมดอายุในวันพรุ่ งนี้
่
แนะนําเปิ ดสถานะ GF10Z20 และ GFZ20 แทน โดยมีส่ วนตาง
ราว 80 บาท
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

+6.11
-0.062
-0.105
+0.093
+0.139

1902.60
31.208
92.94
40.726
111.193

นักวิเคราะห์ : อรลักษณ์ วงศ์มาศา
66.2658.8888 Ext. 8844

*บริ ษัทอาจเป็ นผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บนหลักทรัพย์นี ้

่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“ บริ ษทั ”) จัดทําข้อมูลนี้ จากแหลงของข้
อมูลที่เป็ นปัจจุบนั โดยบริ ษทั มิได้ให้การรับรองใดๆ ถึงความถูกต้อง
่ บผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกดขึ
ิ ้ น อาทิ รายได้ ผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรง
่ ่ วยเหตุใดกตาม
็ บริ ษทั ไมขอรั
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
(+/-)

(+/-)

28 October 2020

่ วลาสุ
่ ดมาอยูท่ ี่ 1906 จากความกงวลตอมาตรการกระตุ
ั ่
ิ
ทิศทางทองคําโลก (Spot Gold) แกวงตั
น้ เศรษฐกจสหรั
ฐ
่ ดโฆษกทําเนียบขาว นางเคย์ลีจ์ แมคเอนนานีกลาวยอมรั
่
่ ฐบาลและพรรคเดโมเครตคงไม่
รอบใหม่ ลาสุ
บวารั
่
่ ศทางราคา
สามารถบรรลุขอ้ ตกลงได้ทนั กอนการเลื
อกตั้ งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 3 พ.ย.นี้ เป็ นปัจจัยลบตอทิ
่
่
่ ่
ทองคําแตการปรั
บลงไมมากนั
กเนื่องจากทิศทางดอลลาร์สหรัฐออนคาลงเล็
กน้อยหลังจากดัชนีความเชื่อมัน่
่ ่ 101.3 และตํ่ากวาตลาดคาดที
่
ผูบ้ ริ โภคสหรัฐประจําเดือนต.ค.ลดลงสู่ ระดับ 100.9 จากเดือนกอนที
่ 102.0
่ ่
่ ดดัชนีดอลลาร์มาอยูท่ ี่อยูท่ ี่ 93.09 ขณะที่ทิศทางคาเงิ
่ นบาท/ดอลลาร์
ทิศทางดอลลาร์สหรัฐออนคาลงเล็
กน้อย ลาสุ
่ ้ น ลาสุ
่ ดมาอยูท่ ี่ 31.21 สงผล
่ ให้ราคาทองคําในประเทศอาจขึนแย่กวา่ราคาทองโลก
สหรัฐแข็งคาขึ

ปฎิทนิ เศรษฐกิจ
วันที่ /เวลา
29/10/2020
29/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
31/10/2020

Daily Gold Futures:

เหตการณ์
ุ
GDP สหรัฐประจํา Q3/2020 (QoQ)
ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป
GDP เยอรมันประจํา Q3/2020 (QoQ)
CPI ยุโรปประจําเดือนต.ค. (YoY)
ดัชนี PMI ภาคผลิตของจีนประจําเดือนต.ค.

คาดการณ์
32.5%
-9.0%
-0.2%
51.2

ที่มา : investing.com & tradingeconomics.com

ก่ อนหน้ านี้
-31.4%
0.00%
-9.7%
-0.3%
51.5

สรปภาวะก
ารซื้อขาย Gold Online Futures
ุ
GOZ20
GOH21

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

Dec-20
Mar-21

1,898.90
1,898.90

ราคาฟิ วเจอร์ ที่ใช้ เปลี่ยนแปลง
ชําระราคา (บาท)
(บาท)

1,906.0
1,914.5

(2)
(0)

ปริมาณ
(สั ญญา)

10,406
2,946

สถานะคงค้าง ราคาทางทฤษฎี
(สั ญญา)
(บาท)

30,471
6,538

1,904
1,911

เบสิ ส
(บาท)

2
4

ที่มา : TFEX

สรปภาวะการซื
้อขาย Gold Futures 10 Baht
ุ
GF10V20
GF10Z20
GF10G21

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

Oct-20
Dec-20
Feb-21

28,198
28,198
28,198

ราคาฟิ วเจอร์ท ี่
้ า
ํ ระราคา
ใชช

(บาท)

28,230
28,330
28,410

เปลี่ยนแปลง
(บาท)

(70)
(50)
(30)

ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาทาง
(สั ญญา)
(สั ญญา)
ทฤษฎี

564
903
133

5,619
11,350
5,562

11,237
11,020
4,441

เบสิ ส
(บาท)

32
132
212

ที่มา : TFEX

http://www.kgieworld.co.th

Disclaimer

*บริ ษัทอาจเป็ นผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บนหลักทรัพย์นี ้

่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“ บริ ษทั ”) จัดทําข้อมูลนี้ จากแหลงของข้
อมูลที่เป็ นปัจจุบนั โดยบริ ษทั มิได้ให้การรับรองใดๆ ถึงความถูกต้อง
่ บผิดชอบตอความเสี
่
ิ ้ น อาทิ รายได้ ผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรง
่ ่ วยเหตุใดกตาม
็ บริ ษทั ไมขอรั
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

