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Issues of the day "ร่างมาตรการคว่า่ บาตรเกาหลีเหนือ"

ANALYST

หลังจากที่เกาหลีเหนือมีการทดสอบนิวเคลียร์ มาแล้วถึง 6 ครั้ง เริม่ ตั้งแต่ ตุลาคม
ปี 2549 – ปัจจุบัน กันยายน ปี 2560 โดยครั้งล่าสุดมีน้่าหนักมากถึง 100 ตัน ซึ่งมีอ่านาจ
การท่าลายล้างมากกว่า ระเบิดนิวเคลียร์ที่สหรัฐฯ เคยทิง้ ใส่ญี่ปุ่นถึง 6 เท่า

นายสาริศ ลีละเกษมฤกษ์
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านตลาดทุน และ นักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยทางเทคนิค
เลขที่ทะเบียน 044190

ท่าให้สหรัฐฯ เสนอให้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ UNSC คว่่า
บาตรเกาหลีเหนือรอบใหม่ จะมีการลงมติในเวลา 04:00 -05:00 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ตามเวลา
ประเทศไทย
โดยสหรัฐฯมีการร้องขอให้คว่่าบาตร เกี่ยวกับการขายน้า่ มันให้กับเกาหลีเหนือ ,
อายัดเงินของผู้น่าอย่าง คิมจองอึน และระงับการจ้างแรงงานที่มาจากเกาหลีเหนือราว
60,000 คนที่อยู่ใน 50 กว่าประเทศ เพราะแรงงานเหล่านั้นจะส่งเงินกลับไปทีเ่ กาหลีเหนือ
เฉลี่ยอยู่ที่ 1.5-2.3 พันล้านเหรียญดอลลาร์ต่อปี ซึ่งประเทศที่ส่งน้่ามันให้เกาหลีเหนือมาก
ที่สุด คือ จีน
ทั้งนี้การคว่่าบาตรเกาหลีเหนือรอบใหม่อาจไม่ได้ใช้จริงเพราะรัสเซียและจีนเป็น
สมาชิกผู้มีอ่านาจที่สามารถยับยั้งการคว่่าบาตรดังกล่าวได้ ซึ่งดูแล้วก็ไม้ได้อยู่ข้างเดียวกับ
สหรัฐฯเท่าไรนัก

นายธนะเกียรติ ปฐมะพงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

CONTACT
EMAIL:
all_icsupport@ausirisfutures.com
WEB : www.ausirisfutures.com
SOCIAL

โดยสรุปคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ (UNSC)ที่มีสมาชิกถาวรได้แก่
สหรัฐ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และจีน มีมติเป็นเอกฉันท์คว่่าบาตรเกาหลีเหนือรอบใหม่
1.ลดการส่งออกน้่ามันให้กับเกาหลีเหนือลง 30%
2.เกาหลีเหนือท่าการส่งออกสิ่งทอทั้งหมด นับเป็นมูลค่าราว 800 ล้านดอลลาร
สหรัฐฯ
3.ห้ามไม่ให้ชาวเกาหลีเหนือที่ท่างานในต่างประเทศส่งเงินกลับประเทศ
ทั้งนีม้ าตรการคว่่าบาตรรอบใหม่และของเดิมท่าให้การส่งออกของเกาหลีเหนือถูก
ระงับถึง 90%
Analyst Certification: คณะผู้จัดทำรับรองว่ำมุมมองที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ตรงกับควำมคิดเห็นส่วนตัวที่เป็นอิสระของพวกเรำทุกประกำร
Disclaimer : รำยงำนฉบับนี้จัดทำโดยบริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัดเพื่อแสดงควำมคิดเห็นเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุนเท่ำนั้น ไม่ได้มี วัตุุประสงค์ในกำรัักัวน
หรือัี้นำให้ซื้อขำยแต่อย่ำงใด ซึ่งรำยงำนนี้ จัดทำด้วยควำมเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลที่ผู้จัดทำเห็นว่ ำมีควำมแม่นยำและควำมน่ำเัื่อุือที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ข้อมูลที่ปรำกฏไม่ได้เป็นกำรยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่ำงใดและอำจมีข้อผิดพลำดจำกสำเหตุต่ำงๆ ซึ่งทั้งผู้จัดทำ บริษัทฯ และผู้ เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องรับผิดัอบควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดเนื่องมำจำกส่วนใดๆของรำยงำนฉบับนี้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม นอกจำกนี้ผู้จัดทำ บริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง อำจได้รับผลประโยัน์จำกหลักทรัพย์ที่ระบุอ้ำงุึงทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
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SET50 Index Futures
Analyst Views LONG
Reasons
Sideway Up ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีดูจางลงไป
ตลาดมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ต่อ จากการเปลี่ยนแปลงด้านปัจจัยพื้นฐาน
หลัง GDP ไตรมาส 2 โต สูงสุดในรอบ 14 ไตรมาส และการลดลงของอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ดึงดูเงินทุนเข้าตลาดหุ้น
Day Trader หาโอกาสเข้าซื้อเมื่อย่อตัว บริเวณ 1,047 +/- ขายท่าก่าไร
ระยะสั้นที่ 1,053 – 1,057 Stop Loss 1,044
Trend Trader ถือต่อ Stop Loss 1,044

Volume At Price 30 วันย้อมหลัง

Analyst Certification: คณะผู้จัดทำรับรองว่ำมุมมองที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ตรงกับควำมคิดเห็นส่วนตัวที่เป็นอิสระของพวกเรำทุกประกำร
Disclaimer : รำยงำนฉบับนี้จัดทำโดยบริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัดเพื่อแสดงควำมคิดเห็นเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุนเท่ำนั้น ไม่ได้มี วัตุุประสงค์ในกำรัักัวน
หรือัี้นำให้ซื้อขำยแต่อย่ำงใด ซึ่งรำยงำนนี้ จัดทำด้วยควำมเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลที่ผู้จัดทำเห็นว่ ำมีควำมแม่นยำและควำมน่ำเัื่อุือที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ข้อมูลที่ปรำกฏไม่ได้เป็นกำรยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่ำงใดและอำจมีข้อผิดพลำดจำกสำเหตุต่ำงๆ ซึ่งทั้งผู้จัดทำ บริษัทฯ และผู้ เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องรับผิดัอบควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดเนื่องมำจำกส่วนใดๆของรำยงำนฉบับนี้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม นอกจำกนี้ผู้จัดทำ บริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง อำจได้รับผลประโยัน์จำกหลักทรัพย์ที่ระบุอ้ำงุึงทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
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Gold Futures

Analyst Views SHORT
Reasons หลังจากที่เกาหลีเหนือไม่ได้ทดสอบขีปนาวุธเพิ่มในวันเสาร์ที่ผ่านมา ท่าให้นักลงทุนคลายความกังวลเม็ดเงิน
ไหนออกจาก Safe Haven อย่างพันธบัตรสหรัฐฯ รวมถึงทองค่า เข้าตลาดหุ้น จะเป็นได้ว่าเมื่อคืนดาวโจนส์บวก 259.58
จุด(+1.19%) ปิด 22,057.37 จุด และ ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,488.11 จุด เพิ่มขึ้น 26.68 จุด สูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์
Day Trader หาโอกาส Short บริเวณ 1,330-1,332 ท่าก่าไรระยะสั้นที่ 1,312 - 1,321 Stop Loss ที่บริเวณ 1,338
Trend Trader ถือ Short จุด Stop Loss 1,338
แนวโน้มค่าเงินบาท ระยะยาวมองแข็งค่า กรอบ 33.00 – 33.20 บาทต่อดอลลาร์ ส่งผลลบต่อราคาทองในประเทศ
ความเคลือ่ นไหวของกองทุน SPDR รายปีซอ้ื สุทธิ 13.51 ตัน รายเดือนซื้อสุทธิ 19.25 ตัน รายสัปดาห์ซื้อสุทธิ 4.47 ตัน
และรายวันซือ้ สุทธิ 1.18 ตัน โดยกองทุนถือสุทธิที่ 835.68 ตัน

Analyst Certification: คณะผู้จัดทำรับรองว่ำมุมมองที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ตรงกับควำมคิดเห็นส่วนตัวที่เป็นอิสระของพวกเรำทุกประกำร
Disclaimer : รำยงำนฉบับนี้จัดทำโดยบริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัดเพื่อแสดงควำมคิดเห็นเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุนเท่ำนั้น ไม่ได้มี วัตุุประสงค์ในกำรัักัวน
หรือัี้นำให้ซื้อขำยแต่อย่ำงใด ซึ่งรำยงำนนี้ จัดทำด้วยควำมเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลที่ผู้จัดทำเห็นว่ ำมีควำมแม่นยำและควำมน่ำเัื่อุือที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ข้อมูลที่ปรำกฏไม่ได้เป็นกำรยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่ำงใดและอำจมีข้อผิดพลำดจำกสำเหตุต่ำงๆ ซึ่งทั้งผู้จัดทำ บริษัทฯ และผู้ เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องรับผิดัอบควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดเนื่องมำจำกส่วนใดๆของรำยงำนฉบับนี้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม นอกจำกนี้ผู้จัดทำ บริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง อำจได้รับผลประโยัน์จำกหลักทรัพย์ที่ระบุอ้ำงุึงทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
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Single Stock Futures

BANPUU17 ขั้นต่า่ Block Trade 100 Contract
Strategy
Open Long 17.00 +/- เป้าหมาย Take Profit 18.00 – 18.40 จุดตัดใจ Cut Loss 16.80
มุมมองทางเทคนิค
Sideway Up
กรอบ 16.80 – 18.40 บาท
ต้าน 18.00 / 18.40 บาท
รับ
17.00 / 16.80 บาท
Volume At Price 30 วันย้อมหลัง

Analyst Certification: คณะผู้จัดทำรับรองว่ำมุมมองที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ตรงกับควำมคิดเห็นส่วนตัวที่เป็นอิสระของพวกเรำทุกประกำร
Disclaimer : รำยงำนฉบับนี้จัดทำโดยบริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัดเพื่อแสดงควำมคิดเห็นเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุนเท่ำนั้น ไม่ได้มี วัตุุประสงค์ในกำรัักัวน
หรือัี้นำให้ซื้อขำยแต่อย่ำงใด ซึ่งรำยงำนนี้ จัดทำด้วยควำมเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลที่ผู้จัดทำเห็นว่ ำมีควำมแม่นยำและควำมน่ำเัื่อุือที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ข้อมูลที่ปรำกฏไม่ได้เป็นกำรยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่ำงใดและอำจมีข้อผิดพลำดจำกสำเหตุต่ำงๆ ซึ่งทั้งผู้จัดทำ บริษัทฯ และผู้ เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องรับผิดัอบควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดเนื่องมำจำกส่วนใดๆของรำยงำนฉบับนี้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม นอกจำกนี้ผู้จัดทำ บริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง อำจได้รับผลประโยัน์จำกหลักทรัพย์ที่ระบุอ้ำงุึงทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
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ติดต่อเรา
ส่านักงานใหญ่
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 14เอ ห้อง 14เอ 03-04 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-633-5299 แฟ็กซ์ 02-633-5255

ส่านักงาน สาขาสัตหีบ
443 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 7 ต่าบลสัตหีบ อ่าเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี 20180 โทร: 038-438-278 แฟ็กซ์ 038-738-270

ส่านักงาน สาขาหาดใหญ่
ส่านักงาน สาขา เชียงใหม่
4/17-18 ถนนธรรมนุญวิถี ต่าบลหาดใหญ่ อ่าเภอหาดใหญ่
8/14 ถนนเชียงใหม่-ล่าปาง ต่าบลวัดเกต อ่าเภอเมืองเชียงใหม่
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 มีอุดมการณ์ในการด่าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตาม
หลักจรรยาบรรณในการด่าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์ดังกล่าว Ausiris Futures จึงได้ประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมโครงการ
“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต”

Analyst Certification: คณะผู้จัดทำรับรองว่ำมุมมองที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ตรงกับควำมคิดเห็นส่วนตัวที่เป็นอิสระของพวกเรำทุกประกำร
Disclaimer : รำยงำนฉบับนี้จัดทำโดยบริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัดเพื่อแสดงควำมคิดเห็นเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุนเท่ำนั้น ไม่ได้มี วัตุุประสงค์ในกำรัักัวน
หรือัี้นำให้ซื้อขำยแต่อย่ำงใด ซึ่งรำยงำนนี้ จัดทำด้วยควำมเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลที่ผู้จัดทำเห็นว่ ำมีควำมแม่นยำและควำมน่ำเัื่อุือที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ข้อมูลที่ปรำกฏไม่ได้เป็นกำรยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่ำงใดและอำจมีข้อผิดพลำดจำกสำเหตุต่ำงๆ ซึ่งทั้งผู้จัดทำ บริษัทฯ และผู้ เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องรับผิดัอบควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดเนื่องมำจำกส่วนใดๆของรำยงำนฉบับนี้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม นอกจำกนี้ผู้จัดทำ บริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง อำจได้รับผลประโยัน์จำกหลักทรัพย์ที่ระบุอ้ำงุึงทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

