Daily Gold Futures
STRATEGY: Open Short

Spot Gold
GOZ20
GF10Z20/GFZ20

แนวรับ
แนวรับ
แนวรับ

27 พฤศจิกายน 2563

Sideways

1805/1785
1808/1788
26,020/25,730

Gold Online Futures วันที่ 26 พฤษจิกายน 2563 ปิ ดที่ 1812.2

แนวต้าน 1820/1835
แนวต้าน 1823/1838
แนวต้าน 26,230/26,450

Gold Online (GOZ20)
่ วออกข้าง โดยเด้งฟื้ นขึ้ นไปทําจุดสูงสุ ดที่
วานนี้ GOZ20 แกวงตั
่ วลงมาทําจุดตํ่าสุ ดที่ 1807.7 และมาปิ ดที่
1820.2 สลับแกวงตั
่ GOZ20 และ Spot Gold
1812.2 นอกจากนี้ วานนี้ Basis ระหวาง
่ +1 ถึง +3
อยูร่ ะหวาง
่ วลง โดยเด้งฟื้ นขึ้ นไปแนวต้าน
ประเมิน GOZ20 คาดแกวงตั
่ ่องไปแนวรับ 1808/1788
1823/1838 สลับชะลอลงตอเนื
กลยทธ์
ุ : แนะนําเปิ ด Short สัญญา GOZ20 ที่แนวต้าน 1823 และ
ปิ ดสถานะที่แนวรับ 1808/1788 (Stop loss ที่ 1838)
่
สําหรับคนที่ได้เปิ ด Short สัญญา GOZ20 ที่ 1818 กอนหน้
านี้
แนะนําปิ ดสถานะที่ 1808/1788 (Stop loss ที่ 1833)

ที่มา: ASPEN

Gold 10 Baht Futures วันที่ 26 พฤษจิกายน 2563 ปิ ดที่ 26,110 Gold Futures (GF10Z20)
แนวโน้ มราคา Gold Future
่ วออกข้าง โดยเด้งฟื้ นขึ้ นไปทําจุดสูงสุ ดที่
วานนี้ GF10Z20 แกวงตั
่ วลงมาทําจุดตํ่าสุ ดที่ 26,040 และมาปิ ดที่
26,200 สลับแกวงตั
่ ดอยูท่ ี่ 1810 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอย์
26,110 (ราคาทองโลก ลาสุ
่ นบาท/ดอลลาร์สหรัฐที 30.29 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
ออนซ์และคาเงิ
่ ั 26,089 บาท)
และ Basis สําหรับ GF10V20 ที่ 30 บาท เทากบ
่ วลง โดยอาจเด้งฟื้ นขึ้ นไปแนวต้าน
ประเมิน GF10Z20 คาดแกวงตั
26,180/26,380 สลับแกวง่ลงไปแนวรับ 25,950/25,680
กลยทธ์
ุ : แนะนําเปิ ด Short สัญญา GF10Z20 ที่แนวต้าน 26,230
และปิ ดสถานะที่แนวรับ 26,020/25,730 (Stop loss ที่ 26,450)
สําหรับคนที่ได้เปิ ด Short สัญญา GF10Z20 ที่แนวต้าน 26,180
เมื่อวานนี้ แนะนําปิ ดสถานะที่แนวรับ 26,020/25,730 (Stop loss ที่
26,380)
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

+1.6
+0.013
-0.000
-0.000
-0.449

1810.26
30.293
91.994
38.413
108.267

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
่ 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

Thailand

ปัจจัยสํ าคัญ
(+/-)

(+/-)

27 November 2020

่ วออกข้าง ลาสุ
่ ดมาอยูท่ ี่ 1810 หลังจากตลาดทองคําลวงหน้
่
ทิศทางทองคําโลก (Spot Gold) แกวงตั
าสหรัฐปิ ดทํา
่ คซีนของบริ ษทั แอสตร้าเซนเนกาออกมายื
้
การเนื่องจากเป็ นวันขอบคุณพระเจ้า ด้านขาววั
นยันผลการทดลองวัคซีน
่ คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยเข้ารวมตรวจสอบและผลการทดสอบที
่
่
วามี
่เปิ ดเผยเมื่อจันทน์ที่ผาน
มา เป็ นเพียงผลการทดลองขั้นต้นและจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติม ทั้ งนี้ ก่อนหน้านี้ หวั หน้าโครงการ Operation
ี่ ั คซีนของทําเนียบขาว ออกมากลาววาประสิ
่ ่
้ างเป็ นเพียงการ
Wrap Speed เกยวกบวั
ทธิภาพ 90% ที่แอสตร้าแนกาอ้
ทดลองเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ ยงตํ่า
่ ่ เล็กน้อย ลาสุ
่ ดดัชนีดอลลาร์มาอยูท่ ี่อยูท่ ี่ 92.00 ขณะที่ทิศทางคาเงิ
่ นบาท/ดอลลาร์
ทิศทางดอลลาร์สหรัฐออนคาลง
่ ดมาอยูท่ ี่ 30.29 สงผล
่ ให้ราคาทองคําในประเทศอาจขึ้ นพอกบัราคาทองโลก
สหรัฐทรงตัว ลาสุ

ปฎิทนิ เศรษฐกิจ
วันที่ /เวลา
27/11/2020

Daily Gold Futures:

เหตการณ์
ุ
่
ตลาดทองคําลวงหน้
าสหรัฐ (Comex) เปิ ดทําการครึ่ งวันเนื่องจากวัน
Thankgiving

คาดการณ์

ก่ อนหน้ านี้

ที่มา : investing.com & tradingeconomics.com

สรปภาวะการซื
้อขาย Gold Online Futures
ุ
GOZ20
GOH21

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

Dec-20
Mar-21

1,814.85
1,814.85

ราคาฟิ วเจอร์ ที่ใช้ เปลี่ยนแปลง
ชําระราคา (บาท)
(บาท)

1,816.7
1,823.5

3
2

ปริมาณ
(สั ญญา)

6,299
2,057

สถานะคงค้าง ราคาทางทฤษฎี
(สั ญญา)
(บาท)

19,221
9,374

1,817
1,824

เบสิ ส
(บาท)

(1)
(1)

ที่มา : TFEX

สรปภาวะการซื
้อขาย Gold Futures 10 Baht
ุ
GF10Z20
GF10G21
GF10J21

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

Dec-20
Feb-21
Apr-21

26,144
26,144
26,144

ราคาฟิ วเจอร์ท ี่
้ ําระราคา
ใชช

(บาท)

26,120
26,190
26,230

เปลี่ยนแปลง
(บาท)

(50)
(40)
(60)

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

671
155
35

8,285
5,203
5,450

11,237
11,020
4,441

เบสิ ส
(บาท)

(24)
46
86

ที่มา : TFEX

http://www.kgieworld.co.th
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*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

