ธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND

ประจําวันที 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บาท/ดอลลาร์เช้า นี แข็งค่า ตามภูมิ ภาค, ดอลล์ชะลอตัว รอดูข้อ มูล เงิ น เฟ้ อ สหรัฐ วัน นี
*บาท/ดอลลาร์เช้านีแข็งค่าตามสกุลเงินภูมภิ าค ขณะทีค" วามเห็นของประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ(เฟด) ในการปรับขึนอัตราดอกเบียอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ทําให้ดอลลาร์ขาดแรง
หนุ นในช่วงนี
*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนีจะมีแนวต้านที" 33.90 และแนวรับที" 34.00
*ดอลลาร์ทรงตัวในการซือขายช่วงเช้าวันนีทีต" ลาดเอเชีย ขณะทีน" กั ลงทุนใช้ความ
ระมัดระวังในการลงทุน ก่อนทีส" หรัฐจะเปิ ดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้ อในช่วงต่อไปในวันนี ซึง" คาด
กันว่า ตัวเลขดังกล่าวจะเป็ นปั จจัยทีก" ําหนดทิศทางระยะใกล้ ของดอลลาร์
*นักลงทุนหันไปให้ความสนใจกับการเปิ ดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในวันนี หลังนาง
เจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด ส่งสัญญาณว่าเฟดอาจปรับขึนอัตราดอกเบียแบบค่อยเป็ นค่อย
ไป
*แต่หากมีสญ
ั ญาณบ่งชีว่า อัตราเงินเฟ้ อพุ่งสูงขึนในสหรัฐ ปั จจัยดังกล่าวก็จะกระตุน้ ให้
นักลงทุนคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึนอัตราดอกเบียในเร็วๆนี และปั จจัยนีจะช่วยหนุ นอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และหนุ นดอลลาร์ให้แข็งค่าขึนด้วย
*สหรัฐจะเปิ ดเผยดัชนีราคาผูบ้ ริโภค(CPI) ในวันนี โดยนักเศรษฐศาสตร์ในโพลล์
รอยเตอร์คาดว่า ดัชนี CPI พืนฐาน ในเดือนมิ.ย.อาจเพิม" ขึน 0.2% เมือ" เทียบรายเดือน และ
เพิม" ขึน 1.7% เมือ" เทียบรายปี
*ยูโรอยูท่ "ี 1.1403 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี ขยับขึนจาก 1.1395 ดอลลาร์ในช่วงท้ายวาน
นี โดยยูโรไม่ได้รบั แรงหนุ นมากนัก จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีประเภท
อายุ 10 ปี ทพ"ี ุ่งขึนเมือ" วานนี
*อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมนีได้รบั แรงหนุ นจากข่าวทีว" ่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซี
บี) มีแนวโน้มจะส่งสัญญาณในเดือนก.ย.ว่า อีซบี จี ะปรับลดโครงการเข้าซือสินทรัพย์ลงอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป ในปี 61

ข้ อมูลนีถูกจัดทําขึนจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึงข้ อมูลนีอาจถูกเปลียนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และแม้ วา่
ธนาคารจะใช้ ความพยายามอย่างดีทีสุดในการจัดทําข้ อมูลนี แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของข้ อมูล ข้ อมูลนีมิใช่คําเสนอ
หรื อคําชีชวนเพือการทําธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรื อผู้จดั ทําข้ อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามทีเกิดขึนไม่วา่ โดยทางตรง หรื อโดย
ทางอ้ อม อันเนืองมาจากการนําข้ อมูลนีไปใช้
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*เมือ" วาน นักลงทุนต่างชาติซอสุ
ื ทธิในตลาดหุน้ ไทย 1.42 พันล้านบาท ขณะทีข" ายสุทธิ
ตราสารหนีไทยทุกช่วงอายุ 5.98 พันล้านบาท แต่ถา้ นับเฉพาะตราสารหนีอายุคง
เหลือเกิน 1 ปี ขนไป
ึ ขายสุทธิ 4.2 พันล้านบาท
*09.09 น. บาท/ดอลลาร์ อยูท่ "ี 33.91/93 จาก 33.95 เมือ" วาน
*บาท/ยูโร อยูท่ "ี 38.668/690 จาก 38.62 เมือ" วาน
*เยน/ดอลลาร์ อยูท่ "ี 113.43/45 จาก 113.27 เมือ" วาน
*ยูโร/ดอลลาร์ อยูท่ "ี 1.1401/02 จาก 1.1395 เมือ" วาน
"ปั จจัยยังไม่มอี ะไร ตลาดคงรอดูเงินเฟ้ อของสหรัฐคืนนีว่าจะออกมา
ยังไง เพราะ comment ของเยลเลนล่าสุด ก็ยงั ไม่ได้ aggressive อะไร" ดีลเลอร์
Source: Bisnews
ส่วนค้าและบริ หารเงิ น ฝ่ ายบริ หารเงิ น ต่อ 2200, 2211-2214
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