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Daily Gold Futures:

แกว่งตัว
แนะนําเปิ ด Long ที่ 1210 และปิ ด
สถานะที่ 1230/1250 โดยให้จุด stop
loss ที่ 1200
แกว่งตัว
แนะนําเปิ ด Longt สัญญา GF10V18
ที่แนวรับ 18,810 และปิ ดสถานะที่
19,050/19,250 โดยให้จุด stop loss
ที่ 18,650
+8.82
738.99
+35.0
1,224.6
-0.27
32.68

กราฟราคาทองคํา Spot ปิ ดวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ปิ ดที่ 1224.6

ภาวะตลาดทองคําโลก วานนี้เด้งฟื้ นขึ้นแรง จากทิศทางดอลลาร์ สหรัฐ
อ่อนค่าลง โดยล่าสุ ดดัชนี ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 95.04 หลังจากตลาดหุ ้น
สหรัฐยังคงปรับลดลงแรงเป็ นวันที่สองติดต่อกัน โดยนักลงทุนยังคง
กังวลต่อสงครามการค้าจะส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั
จดทะเบียน หลังจากประธานาธิ บดี สหรัฐนายโดนัลล์ ทรัมป์ เมื่อวัน
พุธที่ ผ่านมายังคงขู่จะเรี ยกเก็บภาษีนาํ เข้าจากจี นอี ก 2.67 แสนล้าน
ดอลลาร์ หากจี นทําการตอบโต้สหรั ฐ นอกจากนี้ ผูอ้ าํ นวยการ IMF
นางคริ สทีน ลาการ์ ด เปิ ดเผยว่าการตึงเครี ยดทางการค้าจะฉุ ดรั้งการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลกและจะส่ งผลให้ประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับ
ผลกระทบด้วย ขณะที่อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ
10 ปี ลดลงสู่ระดับ 3.157% ด้านทิศทางด้านค่าเงินบาท/ดอลลาร์ สหรัฐ
กลับมาแข็งค่าขึ้น ล่าสุ ด 32.68 บาท/ดอลลาร์ สหรัฐ ส่ งผลให้ทิศทาง
ราคาทองคําในประเทศขึ้นดีกว่าทิศทางราคาทองโลก
แนวโน้ มระยะกลาง คาด Downside จํากัด ระยะสั้นส่ งสัญญานบวก
มากขึ้ น ทะลุ ก รอบแกว่ ง ตัว 1180-1210 ระยะสั้ นอาจเด้ง ฟื้ นขึ้ น
ต่ อ เนื่ อ งไปแนวต้า น 1230/1250 สลับ ชะลอลงมาทดสอบแนวรั บ
1210/1200
สําหรับคนที่ยงั ไม่มีสถานะ แนะนําเปิ ด Long ได้ที่แนวรับ 1210 และ
ปิ ดสถานะที่ 1230/1250 โดยให้จุด stop loss หากตํ่ากว่าแนวรับ 1200
สําหรับคนที่ได้เปิ ด Long ที่ 1190-1200 ก่อนหน้านี้ อาจจะได้ปิด
สถานะที่ 1210-1220
แนวโน้ มราคาทองโลก วานนี้ส่งสัญญาบวกทะลุแนวต้าน 1210 ขึ้นมา
ทําจุดสู งสุ ดที่ 1226 สลับชะลอลง ล่าสุ ดมาอยูท่ ี่ 1218 ประเมินระยะ
สั้ นอาจชะลอลงทดสอบแนวรั บ 1210/1200 สลับ เด้ง ฟื้ นขึ้ น ไป
ทดสอบแนวต้าน 1230/1250

ที่มา: บิสนิวส์

กราฟราคา GF10V18 ปิ ดวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ปิ ดที่ 18,960 บาท

แนวโน้ มราคาทองฟิ วเจอร์ ส วานนี้ GF10V18 ชะลอลงมาทําจุดตํ่าสุ ด
ที่ 18,600 สลับเด้งฟื้ นขึ้นแรงไปทําจุดสู งสุ ดที่ 19,000 และมาปิ ดที่
18,960 (ประเมินโดยใช้ราคาทองโลกที่ 1193 ดอลลาร์ สหรัฐ/ทรอย์
ออนซ์และค่าเงิ นบาท/ดอลลาร์ สหรั ฐที่ 32.95 บาท/ดอลลาร์ สหรั ฐ
และมี Basis สําหรับสัญญา GF10V18 อยูท่ ี่ราว 20 บาท จะอยู่ที่
18,940 บาท) ประเมิ น GF10V18
อาจชะลอลงมาแนวรั บ
18,810/18,680 สลับเด้งฟื้ นขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 19,050/19,250
แนวรับ: 18,810/18,680
แนวต้ าน: 19,050/19,250
คําแนะนําการลงทุน แนะนําเปิ ด Long ที่ 18,810 และปิ ดสถานะที่แนว
ต้าน 19,050/19,250โดยให้จุด Stop loss หากทะลุต่าํ กว่า 18,650

ที่มา: บิสนิวส์

http://www.kgieworld.co.th

Disclaimer

*บริ ษัทอาจเป็ นผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บนหลักทรัพย์นี ้

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ บริ ษทั ”) มิได้ให้การรับรองใดๆ ถึงความถูกต้องและแท้จริ งของข้อมูลในเอกสารนี้ (“ ข้อมูล ”) ดังนั้นไม่วา่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม บริ ษทั ไม่ขอ
รับผิดชอบต่อความเสี ยหายในรายได้ หรื อผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้ ข้อมูล และข้อมูลนี้มิได้จดั ทําขึ้นเพื่อเป็ นการชักชวนหรื อชี้ นาํ ให้ซ้ื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ทั้งนี้ขอ้ มูลถูก
จัดทําขึ้นจากแหล่งของข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และ บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ในการแก้ไขข้อความใดๆในเอกสารนี้ โดยมิตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
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GF10V18

Oct-18

18,747

18,760

140

13,215

25,372

18,760

12.97

GF10Z18

Dec-18

18,747

18,800

130

11,010

24,436

18,803

52.97

GF10G19

Feb-19

18,747

18,860

150

3,600

9,728

18,849

112.97

ที่มา : TFEX
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Disclaimer

*บริ ษัทอาจเป็ นผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์บนหลักทรัพย์นี ้

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ บริ ษทั ”) มิได้ให้การรับรองใดๆ ถึงความถูกต้องและแท้จริ งของข้อมูลในเอกสารนี้ (“ ข้อมูล ”) ดังนั้นไม่วา่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม บริ ษทั ไม่ขอ
รับผิดชอบต่อความเสี ยหายในรายได้ หรื อผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้ ข้อมูล และข้อมูลนี้มิได้จดั ทําขึ้นเพื่อเป็ นการชักชวนหรื อชี้ นาํ ให้ซ้ื อขายหลักทรัพย์ใดๆ ทั้งนี้ขอ้ มูลถูก
จัดทําขึ้นจากแหล่งของข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และ บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ในการแก้ไขข้อความใดๆในเอกสารนี้ โดยมิตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า

