Daily Gold Futures
STRATEGY: Open Long

Spot Gold
GOH21
GF10G21/GFG21

แนวรับ
แนวรับ
แนวรับ

22 มกราคม 2564

Sideways

1845/1830
1849/1834
26,300/26,080

Gold Online Futures วันที่ 21 มกราคม 2564 ปิ ดที่ 1871.8

แนวต้าน 1870/1890
แนวต้าน 1874/1894
แนวต้าน 26,600/26,900

Gold Online (GOH21)
่ วขึ้ น โดยแกวงตั
่ วขึ้ นมาทําจุดสูงสุ ดที่
วานนี้ GOH21 แกวงตั
่ วลงมาทําจุดตํ่าสุ ดที่ 1862.0 และมาปิ ดที่
1876.9 สลับแกวงตั
่ GOH21 และ Spot Gold อยู่
1872.9 ขณะที่วานนี้ Basis ระหวาง
่ +2 ถึง +4
ระหวาง
่ วขึ้ น โดยอาจแกวงตั
่ วขึ้ นไปทดสอบ
ประเมิน GOH21 คาดแกวงตั
่ วลงไปทดสอบแนวรับ
แนวต้าน
1874/1894
สลับแกวงตั
1849/1834
กลยทธ์
ุ : แนะนําเปิ ด Long สัญญา GOH21 ที่แนวรับ 1849 และปิ ด
สถานะที่แนวต้าน 1874/1894 (Stop loss ที่ 1834)

ที่มา: ASPEN

Gold 10 Baht Futures วันที่ 21 มกราคม 2564 ปิ ดที่ 26,610

Gold Futures (GF10G21)
แนวโน้ มราคา Gold Future
่ วขึ้ น โดยแกวงตั
่ วขึ้ นมาทําจุดสู งสุ ดที่
วานนี้ GF10G21 แกวงตั
่ วลงมาทําจุดตํ่าสุ ดที่ 26,480 และมาปิ ดที่
26,680 สลับแกวงตั
่ น
26,610 (ราคาทองโลกอยูท่ ี่ 1864 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์และคาเงิ
บาท/ดอลลาร์สหรัฐที 29.95 บาท/ดอลลาร์และ Basis สัญญา
่ ั 26,566 บาท)
GF10V20 ที่ 30 บาท เทากบ
่ วขึ้ น โดยอาจแกวงตั
่ วขึ้ นไป
ประเมิน GF10G21 คาดแกวงตั
่ วลงไปทดสอบแนว
ทดสอบแนวต้าน 26,600/26,900 สลับแกวงตั
รับ 26,300/26,080
กลยทธ์
ุ : แนะนําเปิ ด Long สัญญา GF10G21 ที่แนวรับ 26,300
และปิ ดสถานะที่แนวต้าน 26,600/26,900 (Stop loss ที่ 26,080)

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

+1.62
-0.018
-0.344
-0.000
+0.049

1864.85
29.941
90.131
37.749
107.230

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
็ 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

Daily Gold Futures:

22 January 2021

(+)

่ วลงเล็กน้อย ลาสุ
่ ดมาอยูท่ ี่ 1864 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอย์ออนซ์ ขณะที่อตั รา
ทิศทางทองคําโลก (Spot Gold) แกวงตั
่
่ ดมาอยูท่ ี่ 1.109 จากแรงขายทํากาไรจากกอนหน้
ํ
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้ นเล็กน้อย ลาสุ
านี้ ปรับ
่
ิ ่อาจจะมีออกเพิ่มเติมจากประธานาธิบดีสหรัฐคน
ขึ้ นแรง แตนั่ กลงทุนยังคงคาดหวังตอมาตรการกระตุ
น้ เศรษฐกจที
ใหม่ นายโจ เบเดน

(+/-)

่ ่ เล็กน้อย ลาสุ
่ ดดัชนีดอลลาร์มาอยูท่ ี่อยูท่ ี่ 90.10 ขณะที่ทิศทางคาเงิ
่ นบาท/ดอลลาร์
ทิศทางดอลลาร์สหรัฐออนคาลง
่ ่ เล็กน้อย ลาสุ
่ ดมาอยูท่ ี่ 29.94 สงผล
่ ให้ราคาทองคําในประเทศอาจขึ้ นแย่กวา่ราคาทองโลก
สหรัฐออนคาลง

ปฎิทนิ เศรษฐกิจ
วันที่ /เวลา
22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021

เหตการณ์
ุ
ดัชนี PMI ภาคการผลิตของเยอรมันประจําเดือนม.ค.
ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐประจําเดือนธ.ค.
CFTC Gold Speculative Net positions

คาดการณ์
58.0
6.53M

ที่มา : investing.com & tradingeconomics.com

ก่ อนหน้ านี้
58.3
6.69M
246.2K

สรปภาวะการซื
้อขาย Gold Online Futures
ุ
GOH21
GOM21

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

Mar-21
Jun-21

1,867.65
1,867.65

ราคาฟิ วเจอร์ ที่ใช้ เปลี่ยนแปลง
ชําระราคา (บาท)
(บาท)

1,874.0
1,881.0

15
15

ปริมาณ
(สั ญญา)

14,025
1,504

สถานะคงค้าง ราคาทางทฤษฎี
(สั ญญา)
(บาท)

25,996
4,646

1,873
1,880

เบสิ ส
(บาท)

1
1

ที่มา : TFEX

สรปภาวะการซื
้อขาย Gold Futures 10 Baht
ุ
GF10G21
GF10J21
GF10M21
ที่มา : TFEX

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

Feb-21
Apr-21
Jun-21

http://www.kgieworld.co.th

Disclaimer

26,577
26,577
26,577

ราคาฟิ วเจอร์ท ี่
้ า
ํ ระราคา
ใชช

(บาท)

26,620
26,660
26,720

เปลี่ยนแปลง
(บาท)

170
170
180

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

2,415
492
309

7,497
7,149
2,296

11,237
11,020
4,441

เบสิ ส
(บาท)

43
83
143

*บริ ษัทอาจเป็ นผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บนหลักทรัพย์นี ้

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

