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บาท/ดอลลาร์เช้า นี เปิ ดที 32.90 บาท แนวโน้ ม แข็งค่า กรอบ 32.75-33.05 บาท
* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนีเปิ ดทีระดับ 32.90 บาท แข็งค่าขึนจาก 32.97 บาท ในช่วงปิ ดสินวันทําการก่อน
ตลาดยังผันผวนรอผลการเลือกตังสหรัฐ และมีแนวโน้มแข็งได้ หากการเลือกตังเป็ นไปตามคาดและตลาดเปิ ดรับ
ความเสียง คาดกรอบวันนี 32.75-33.05 บาท
*นายจิตพิ ล พฤกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิ ดเช้า
วันนีทีระดับ 32.90 บาท แข็งค่าขึนเล็กน้อยจาก 32.97 บาทในช่วงปิ ดสินวันทําการก่อน
ในคืนทีผ่านมาตลาดการเงินผันผวนในกรอบแคบ หุน้ สหรัฐปรับตัวบวกเล็กน้อย สวนทางกับฝั งยุโรปที
ปรับตัวลง ขณะทีบอนด์ยลิ ด์สหรัฐอายุ 10 ปี ทรงตัวทีระดับ 3.20%
เนืองจากตอนนีทัวทังตลาด จับตาไปทีการเลือกตังของสหรัฐซึงน่าจะเริมรูผ้ ลกันในวันนี
ส่วนใหญ่มองว่า การเลือกตังครังนีสามารถขยับตลาดการเงินไปได้ทกุ ทาง อย่างไรก็ตาม เรามองการ
เลือกตังสหรัฐเป็ น “บวกมากกว่าลบ”
ในอดีตของการเลือกตังมิดเทอม 11 ครังล่าสุด ตลาดทุนสหรัฐมักตอบรับในเชิงบวกหรือแย่ทสุี ดก็เสมอตัว
ในช่วงสัปดาห์เลือกตังและไปจนถึงหกเดือนหลังเลือกตัง ในครังนีมองเป็ นสามกรณี
กรณีทแรก
ี พรรคริพบั ลิกนั รักษาเสียงข้างมากในทังสองสภาได้ เทียบได้กบั ช่วงปี 2002 ทีริพบั ลิกนั กลับมา
ชนะหลังเหตุการณ์ 911 น่าจะตามมาด้วยการลดภาษี เร่งจ้างงาน และกีดกันคูค้ า้ ต่างประเทศ ตลาดการเงิน
สหรัฐจะได้รบั แรงกระตุน้ เฟดจะต้องขึนดอกเบียเกิน 3.0% ในอนาคต บอนด์ยลิ ด์จะปรับตัวขึน 0.5-1.0%
พร้อมกับดอลลาร์ทแข็
ี งค่าขึน
กรณีทสอง
ี พรรคเดโมแครตจะกุมเสียงข้างมากใน House ได้แต่ไม่ชนะใน Senate ใกล้เคียงกับเหตุการณ์นี
ทีสุดคือปี 1990 ถ้าเกิดขึน เชือว่าการขยายเพดานหนีจะเป็ นนโยบายอย่างเดียวทรัมป์ ผลักดันไดั แต่การผ่อน
คลายกฏเกณฑ์ทางการเงินจะหยุดลง ตลาดจะลดความเสียงก่อน หุน้ สหรัฐอาจพักฐานต่อ 2-5% บอนด์ยลิ ด์
สหรัฐปรับตัวลง 0.1-0.2% และดอลลาร์จะอ่อนค่าลง
กรณีสดุ ท้าย เดโมแครตชนะทังสองสภา ผลทีตามมาอาจเป็ นเหมือนปี 2006 ทีริพบั ลิกนั เสียสภาให้กบั เดโม
แครต กรณีนี อาจลดแรงกดดันเรืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ความหวังทีจะมีการลดภาษีหรือเพิมการ
ลงทุนภาครัฐก็จะหมดไป และถ้าเดโมแครตหาทาง “ถอดถอนทรัมป์ ” ตลาดก็จะเจอกับกับความเสียงรูปแบบใหม่
หุน้ สหรัฐจึงก็มโี อกาสปรับฐาน 10-20% เช่นเดียวกับดอลลาร์ ทีจะอ่อนค่าได้จากความผิดหวังทางการเมือง

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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ในส่วนของค่าเงินบาท เชือว่ามีโอกาสแข็งค่ากลับขึนมาได้ในช่วงทีเหลือของสัปดาห์ ถ้าตลาดกลับมาเปิ ดรับ
ความเสียง และการเลือกตังเป็ นไปตามทีตลาดคาดไว้ (พรรคเดโมแครตจะกุมเสียงข้างมากใน House ได้แต่ไม่
ชนะใน Senate) โดยคาดกรอบค่าเงินบาทวันนี 32.75-33.05 บาท
* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยูท่ ี 95.97 วานนี 96.34
* วานนี นักลงทุนต่างชาติซอสุ
ื ทธิในตลาดหุน้ ไทย 2,165.12 ล้านบาท
* วานนี นักลงทุนต่างชาติซอสุ
ื ทธิในตลาดตราสารหนีไทย 5,819.31 ล้านบาท
* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลียนถัวเฉลียถ่วงนําหนักระหว่างธนาคาร วานนี 32.971บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
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