Daily Gold Futures
STRATEGY: Open Short

Spot Gold
GOH21
GF10J21/GFJ21

แนวรับ
แนวรับ
แนวรับ

23 กุมภาพันธ์ 2564

Sideways

1795/1780
1797/1782
25,620/25,400

Gold Online Futures วันที่ 22 กมภาพั
นธ์ 2564 ปิ ดที่ 1780.9
ุ

แนวต้าน 1815/1830
แนวต้าน 1817/1832
แนวต้าน 25,880/26,100

Gold Online (GOH21)
วานนี้ GOH21 เด้งฟื้ นขึ้ นแรง โดยชะลอลงมาทําจุดตํ่าสุ ดที
1781.4 สลับเด้งฟื้ นขึ้ นมาทําจุดสูงสุ ดที่ 1813.9 และมาปิ ดที่
1810.3
ประเมิน GOH21 อาจเด้งฟื้ นขึ้ นไปทดสอบแนวต้าน 1817/1832
สลับชะลอลงไปแนวรับถัดไปที่ 1797/1782
กลยทธ์
ุ : แนะนําเปิ ด Short สัญญา GOH21 ที่ 1817 และปิ ดสถานะ
ที่แนวรับถัดไปที่ 1797/1782 (Stop loss ที่ 1832)
สําหรับคนที่ได้เปิ ด Short สัญญา GOH21 ที่ 1812 เมื่อวานนี้
แนะนําปิ ดสถานะที่ 1797/1782 (Stop loss ที่ 1832)

ที่มา: ASPEN

Gold 10 Baht Futures วันที่ 22 กมภาพั
นธ์ 2564 ปิ ดที่ 25,780
ุ

แนวโน้ มราคา Gold Future
วานนี้ GF10J21 เด้งฟื้ นขึ้ นแรง โดยชะลอลงมาทําจุดตํ่าสุ ดที
25,450 สลับเด้งฟื้ นขึ้ นมาทําจุดสูงสุ ดที่ 25,870 และมาปิ ดที่
่ น
25,780 (ราคาทองโลกอยูท่ ี่ 1811 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์และคาเงิ
บาท/ดอลลาร์สหรัฐที 29.97 บาท/ดอลลาร์และ Basis สัญญา
่ ั 25,474 บาท)
GF10J21 ที่ 40 บาท เทากบ
ประเมิน GF10J21
อาจเด้งฟื้ นขึ้ นไปทดสอบแนวต้าน
25,880/26,100 สลับชะลอลงไปแนวรับถัดไปที่ 25,620/25,400
กลยทธ์
ุ : แนะนําเปิ ด Short สัญญา GF10J21ที่ 25,880 และปิ ด
สถานะที่แนวรับถัดไป 25,620/25,400 (Stop loss ที่ 26,100)
สําหรับคนที่ได้เปิ ด Short สัญญา GF10G21 ที่ 25,350 เมื่อศุกร์ที่
่
ผานมา
อาจจะได้ปิดสถานะที่ 25,570
สําหรับคนที่ได้เปิ ด Short สัญญา GF10G21 ที่ 25,780 เมื่อวานนี้
แนะนําปิ ดสถานะที่แนวรับ 25,620/25,400 (Stop loss ที่ 26,100)
ปล.สัญญา GF10G21 และ GFG21 จะหมดอายุในวันที่ 24 ก.พ.นี้
เหลือวันทําการซื้ อขายได้อีก 2 วัน

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

Gold Futures (GF10J21)

+25.01
+0.009
-0.354
-0.394
-0.443

1809.26
29.99
90.010
35.861
105.102

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
(-/+)

(+/-)

23 February 2021

่ ดมาอยูท่ ี่ 1811 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอย์ออนซ์ จากทิศทางดอลลาร์
ทิศทางทองคําโลก (Spot Gold) เด้งฟื้ นขึ้ นแรง ลาสุ
่
ี่ ั ญญาน
ที่อ่อนคาลงแรง
นอกจากนี้ นกั ลงทุนรอติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟดนายเจอโรม พาวเวล เกยวกบสั
่
เรื่ องอัตราเงินเฟ้ อและทิศทางดอกเบี้ ย จากกอนหน้
านี้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและเงินเฟ้ อเพิ่มขึ้ น
่
ทั้ งนี้ จะมีการแถลงตอสภาผู
แ้ ทนราษฏรในคืนนี้ และวุฒิสภาในคืนพรุ่ งนี้ แม้วา่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
่ ดมาอยูท่ ี่ 1.3619
สหรัฐ 10 ปี ชะลอลงเล็กน้อย ลาสุ
่ ่ ลาสุ
่ ดดัชนีดอลลาร์มาอยูท่ ี่อยูท่ ี่ 89.949 ขณะที่ทิศทางคาเงิ
่ นบาท/ดอลลาร์สหรัฐ
ทิศทางดอลลาร์สหรัฐออนคาลง
่ ้ นเล็กน้อย ลาสุ
่ ดมาอยูท่ ี่ 29.97 สงผลให้
่
่
แข็งคาขึ
ราคาทองคําในประเทศอาจขึ้ นแยก่ วาราคาทองโลก

ปฎิทนิ เศรษฐกิจ
วันที่ /เวลา
23/02/2021
23/02/2021
23/02/2021
24/02/2021
24/02/2021

Daily Gold Futures:

เหตการณ์
ุ
ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค CPI ยุโรปประจําเดือนม.ค.
ดัชนีความเชื่อมันผูบ้ ริ โภคสหรัฐประจําเดือนก.พ.
่
ประธานเฟดนายเจอโรม พาวเวลแถลงตอสภาผู
แ้ ทนราษฏร
่ ฒิสภา
ประธานเฟดนายเจอโรม พาวเวลแถลงตอวุ
รายงานสต็อกนํ้ ามันดิบประจําสัปดาห์สหรัฐ

ที่มา : investing.com & tradingeconomics.com

คาดการณ์
1.4%
90.0

ก่ อนหน้ านี้
0.2%
89.3

-5.3272M

-7.258M

สรปภาวะการซื
้อขาย Gold Online Futures
ุ
GOH21
GOM21

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

Mar-21
Jun-21

1,798.80
1,798.80

ราคาฟิ วเจอร์ ที่ใช้ เปลี่ยนแปลง
ชําระราคา (บาท)
(บาท)

1,798.6
1,802.0

26
26

ปริมาณ
(สั ญญา)

20,620
3,814

สถานะคงค้าง ราคาทางทฤษฎี
(สั ญญา)
(บาท)

28,961
8,023

1,801
1,808

เบสิ ส
(บาท)

(3)
(6)

ที่มา : TFEX

สรปภ
ุ าวะการซื้อขาย Gold Futures 10 Baht
GF10G21
GF10J21
GF10M21

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

Feb-21
Apr-21
Jun-21

25,680
25,680
25,680

ราคาฟิ วเจอร์ท ี่
้ า
ํ ระราคา
ใชช

(บาท)

25,670
25,700
25,730

เปลี่ยนแปลง
(บาท)

420
420
400

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

1,698
4,134
463

4,963
9,998
3,633

11,237
11,020
4,441

เบสิ ส
(บาท)

(10)
20
50

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
ิ
้ ข้อมูลใดๆใน
และทางอ้อมที่เกดจากการใช้
ขอ้ มูล ทั้งนี้ ขอ้ มูลนี้ มิได้จดั ทําขึ้ นเพื่อเป็ นการชักชวนหรื อชี้ นาํ ให้ซ้ือขายหลักทรัพย์ใดๆ และ บริ ษทั สงวนสิ ทธิในการแกไข
่ ่
เอกสารนี้ โดยมิตอ้ งบอกกลาวลวงหน้
า

