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Issues of the day “บาทแข็งสุดรอบ 2 ปี”

ANALYST

ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ในปัจจุบนั แตะที่ 33.54 บาท นับเป็นการแข็งค่ามากที่สุดในรอบ 2 ปี แล้วทาไมค่าเงิน
บาทถึงแข็งค่าได้ขนาดนี้ได้ เราวิเคราะห์ว่าเกิดได้จาก 2 ปัจจัย
1.US Dollar Index อ่อนค่ามากทีส่ ุดในรอบ 10 เดือน ซึ่งการอ่อนค่าดังกล่าวเกิดจากนักลงทุนเริ่มไม่
เชื่อมั่นว่าทรัมป์จะคุมคะแนนเสียงในสภาได้ เพราะทรัมป์ที่มาจากพรรครีพบั ลิกันซึ่งมีเสียงข้างมากในสภา แต่กม็ ี
วุฒิสมาชิกในพรรคบางส่วนเริม่ คัดค้านนโยบายของทรัมป์ทาให้ไม่สามารถผ่านนโยบายสาคัญต่างๆได้ราบรื่นนัก
2.มีความต้องการเงินบาทรวมถึงเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดทุนไทยเพิม่ ขึ้น โดยสังเกตได้
จากนักลงทุนต่างชาติ ล่าสุดซื้อสุทธิไปถึง 2,829 ล้านบาท และมีการเข้าถือ Long ในตลาด TFEX มากถึง 7,784
สัญญา ในเดือน ก.ค.
แล้วการที่ค่าเงินบาทแข็งค่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร ?
ผลกระทบหลักๆคือ ด้านการส่งออก เนื่องจากไทยมีมูลค่าการส่งออกสูงติดอันดับ 24 ของโลก และเป็นผู้
ส่งออกอาหารอันดับ 5 ของโลก ทั้งนี้การที่เงินค่าบาทแข็งค่าจะตามมาด้วยรายได้ในภาคการส่งออกที่ลดลง และหาก
ยังแข็งค่านานกว่า 3 – 4 เดือน จะมีโอกาสสูงที่ทาให้ GDP ไทยชะลอตัวได้ จนอาจเป็นผลร้ายต่อภาคการส่งออกซะเอง
ส่วนผลดีนั้นก็เป็นเรื่องการนาเข้าสินค้าเพราะจ่ายในราคาที่ถูกลง

นายกมลธัญ พรไพศาลวิจิต
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค
เลขที่ทะเบียน 037540
kamolthun@ausirisfutures.com
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นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
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1,246 / 1,250
1,237 / 1,232

19,920 / 20,070
19,800 / 19,670

37.0 / 37.4
36.0 /35.5

Analyst Certification: คณะผู้จัดทำรับรองว่ำมุมมองทีป่ รำกฏในรำยงำนฉบับนี้ตรงกับควำมคิดเห็นส่วนตัวที่เป็นอิสระของพวกเรำทุกประกำร
Disclaimer : รำยงำนฉบับนี้จัดทำโดยบริษทั ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัดเพื่อแสดงควำมคิดเห็นเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุนเท่ำนั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในกำรชักชวน
หรือชี้นำให้ซื้อขำยแต่อย่ำงใด ซึ่งรำยงำนนี้ จัดทำด้วยควำมเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลทีผ่ ู้จัดทำเห็นว่ำมีควำมแม่นยำและควำมน่ำเชื่อถือที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ข้อมูลทีป่ รำกฏไม่ได้เป็นกำรยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่ำงใดและอำจมีข้อผิ ดพลำดจำกสำเหตุต่ำงๆ ซึ่งทั้งผู้จัดทำ บริษทั ฯ และผู้เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดเนื่องมำจำกส่วนใดๆของรำยงำนฉบับนี้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม นอกจำกนี้ผจู้ ัดทำ บริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง อำจได้รับผลประโยชน์จำกหลักทรัพย์ที่ระบุอ้ำงถึงทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
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SET50 Index Futures
Analyst Views Long
Reasons

เมื่อวานนี้ S50U17 ปิด 992.5 +0.6 (+0.06%) ปรับตัวขึ้นได้หลังลงไป
ทดสอบแนวรับบริเวณ 990 วันนี้คาดมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้าน
ที่ 993 และ 995 ตามลาดับ
Day Trader หาโอกาส Long เมื่อย่อตัวบริเวณ 990 – 992 ขายทา
กาไรระยะสั้นที่ 993 / 995 Stop Loss ที่บริเวณ 987
Trend Trader ถือ Long ต่อ มองแนวรับที่ 987 เป็นจุด Stop Loss

Volume At Price 30 วันย้อมหลัง

โดย Volume กระจุกตัวที่ดชั นี 993 มากทีส่ ุดในดัชนี S50U17 รองลงมา
เป็น 995 แสดงให้เห็นภาพของการสะสมสัญญาที่บริเวณ 993 มากขึ้น

Analyst Certification: คณะผู้จัดทำรับรองว่ำมุมมองทีป่ รำกฏในรำยงำนฉบับนี้ตรงกับควำมคิดเห็นส่วนตัวที่เป็นอิสระของพวกเรำทุกประกำร
Disclaimer : รำยงำนฉบับนี้จัดทำโดยบริษทั ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัดเพื่อแสดงควำมคิดเห็นเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุนเท่ำนั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในกำรชักชวน
หรือชี้นำให้ซื้อขำยแต่อย่ำงใด ซึ่งรำยงำนนี้ จัดทำด้วยควำมเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลทีผ่ ู้จัดทำเห็นว่ำมีควำมแม่นยำและควำมน่ำเชื่อถือที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ข้อมูลทีป่ รำกฏไม่ได้เป็นกำรยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่ำงใดและอำจมีข้อผิ ดพลำดจำกสำเหตุต่ำงๆ ซึ่งทั้งผู้จัดทำ บริษทั ฯ และผู้เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดเนื่องมำจำกส่วนใดๆของรำยงำนฉบับนี้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม นอกจำกนี้ผจู้ ัดทำ บริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง อำจได้รับผลประโยชน์จำกหลักทรัพย์ที่ระบุอ้ำงถึงทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
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Gold Futures

Strategy หาโอกาส Long
Day Trader หาโอกาส Long เมื่อย่อตัวบริเวณ 1,237 ทากาไรระยะสัน้ ที่ 1,240-1,246 Stop Loss ที่บริเวณ 1,232
Trend Trader ถือ Long จุด Stop Loss 1,216
ปัจจัยสาคัญ ราคา Gold Spot ปิด $1,242.15 +$8.40 แม้ SPDR เทขาย 5.62 ตัน
แนวโน้มค่าเงินบาท ระยะยาวมองแข็งค่า กรอบ 33.40 – 34.00 บาทต่อดอลลาร์ ส่งผลลบต่อราคาทองในประเทศ
ความเคลือ่ นไหวของกองทุน SPDR รายปีขายสุทธิ 0.72 ตัน รายเดือนขายสุทธิ 31.05 ตัน รายสัปดาห์ขายสุทธิ 13.9 ตัน และรายวัน
ขาย 5.62 ตัน โดยกองทุนถือสุทธิที่ 821.45 ตัน

Analyst Certification: คณะผู้จัดทำรับรองว่ำมุมมองทีป่ รำกฏในรำยงำนฉบับนี้ตรงกับควำมคิดเห็นส่วนตัวที่เป็นอิสระของพวกเรำทุกประกำร
Disclaimer : รำยงำนฉบับนี้จัดทำโดยบริษทั ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัดเพื่อแสดงควำมคิดเห็นเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุนเท่ำนั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในกำรชักชวน
หรือชี้นำให้ซื้อขำยแต่อย่ำงใด ซึ่งรำยงำนนี้ จัดทำด้วยควำมเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลทีผ่ ู้จัดทำเห็นว่ำมีควำมแม่นยำและควำมน่ำเชื่อถือที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ข้อมูลทีป่ รำกฏไม่ได้เป็นกำรยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่ำงใดและอำจมีข้อผิ ดพลำดจำกสำเหตุต่ำงๆ ซึ่งทั้งผู้จัดทำ บริษทั ฯ และผู้เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดเนื่องมำจำกส่วนใดๆของรำยงำนฉบับนี้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม นอกจำกนี้ผจู้ ัดทำ บริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง อำจได้รับผลประโยชน์จำกหลักทรัพย์ที่ระบุอ้ำงถึงทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
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Single Stock Futures

IVLU17 ขัน้ ต่า Block Trade 100 Contract
Strategy
เข้า Open Short 37.00-37.20 เป้าหมาย Take Profit 36.00 / 35.50 จุดตัดใจ Cut Loss 37.40
มุมมองทางเทคนิค
ราคาหลุดแนวโน้มขาขึ้น มีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับเก่าที่บริเวณ 35.50
กรอบ 35.50 – 37.40 บาท
ต้าน 37.00 / 37.40 บาท
รับ
36.00 / 35.50 บาท
Volume At Price 30 วัน ย้อมหลัง

Analyst Certification: คณะผู้จัดทำรับรองว่ำมุมมองทีป่ รำกฏในรำยงำนฉบับนี้ตรงกับควำมคิดเห็นส่วนตัวที่เป็นอิสระของพวกเรำทุกประกำร
Disclaimer : รำยงำนฉบับนี้จัดทำโดยบริษทั ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัดเพื่อแสดงควำมคิดเห็นเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุนเท่ำนั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในกำรชักชวน
หรือชี้นำให้ซื้อขำยแต่อย่ำงใด ซึ่งรำยงำนนี้ จัดทำด้วยควำมเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลทีผ่ ู้จัดทำเห็นว่ำมีควำมแม่นยำและควำมน่ำเชื่อถือที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ข้อมูลทีป่ รำกฏไม่ได้เป็นกำรยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่ำงใดและอำจมีข้อผิ ดพลำดจำกสำเหตุต่ำงๆ ซึ่งทั้งผู้จัดทำ บริษทั ฯ และผู้เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดเนื่องมำจำกส่วนใดๆของรำยงำนฉบับนี้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม นอกจำกนี้ผจู้ ัดทำ บริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง อำจได้รับผลประโยชน์จำกหลักทรัพย์ที่ระบุอ้ำงถึงทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
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ติดต่อเรา
สานักงานใหญ่
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 14เอ ห้อง 14เอ 03-04 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-633-5299 แฟ็กซ์ 02-633-5255

สานักงาน สาขาสัตหีบ
443 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 7 ตาบลสัตหีบ อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี 20180 โทร: 038-438-278 แฟ็กซ์ 038-738-270

สานักงาน สาขา เชียงใหม่
สานักงาน สาขาหาดใหญ่
8/14 ถนนเชียงใหม่-ลาปาง ตาบลวัดเกต อาเภอเมืองเชียงใหม่
4/17-18 ถนนธรรมนุญวิถี ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร: 053-240-382-4 แฟ็กซ์ 053-240-387 จังหวัดสงขลา 90110 โทร: 074-261179 แฟ็กซ์ 074-261180

การต่อต้านคอร์รปั ชัน (Anti-corruption Policy)
Ausiris Futures มีอุดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตาม
หลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์ดังกล่าว Ausiris Futures จึงได้ประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมโครงการ
“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ”

Analyst Certification: คณะผู้จัดทำรับรองว่ำมุมมองทีป่ รำกฏในรำยงำนฉบับนี้ตรงกับควำมคิดเห็นส่วนตัวที่เป็นอิสระของพวกเรำทุกประกำร
Disclaimer : รำยงำนฉบับนี้จัดทำโดยบริษทั ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัดเพื่อแสดงควำมคิดเห็นเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุนเท่ำนั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในกำรชักชวน
หรือชี้นำให้ซื้อขำยแต่อย่ำงใด ซึ่งรำยงำนนี้ จัดทำด้วยควำมเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลทีผ่ ู้จัดทำเห็นว่ำมีควำมแม่นยำและควำมน่ำเชื่อถือที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ข้อมูลทีป่ รำกฏไม่ได้เป็นกำรยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่ำงใดและอำจมีข้อผิ ดพลำดจำกสำเหตุต่ำงๆ ซึ่งทั้งผู้จัดทำ บริษทั ฯ และผู้เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดเนื่องมำจำกส่วนใดๆของรำยงำนฉบับนี้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม นอกจำกนี้ผจู้ ัดทำ บริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง อำจได้รับผลประโยชน์จำกหลักทรัพย์ที่ระบุอ้ำงถึงทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม

