ธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย
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บาท/ดอลลาร์เช้า นี เปิ ดตลาดที 32.13 บาท อ่อ นค่า จํากัด คาดกรอบ 32.10-32.20 บาท
*บาท/ดอลลาร์เปิ ดเช้าวันนีทีระดับ 32.13 บาท ปรับอ่อนค่าลงค่อนข้างมาก 0.27% เมือเทียบกับระดับปิ ด
ตลาดวันก่อนหน้า
*ดีลเลอร์ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วานนีบาท/ดอลลาร์เคลือนไหวในทิศทางอ่อนค่า หลังเฟดปรับขึน
ดอกเบีย 0.25% เป็ น 1.75 -2.00% และเฟดส่งสัญญาณแสดงความันใจว่าเงินเฟ้ อจะปรับสูงขึนในระดับทีน่า
พอใจ และมองจีดพี สี หรัฐในปี 61 จะเติบโตเป็ น 2.8% จากเดิมประเมิน 2.7% บวกกับการจ้างงานก็ดขี นึ ทําให้
มองว่ามีความเป็ นได้มากทีเฟดจะขึนดอกเบียต่อเนืองอีก 2 ครังในปี นี รวมทังปี ขนเป็
ึ น 4 ครัง หรือขึน 1% เป็ น
2.5% ในสินปี แม้ครังนีการขึนจะมีผลต่อตลาดไม่มากนัก แต่กม็ ผี ลให้เงินลงทุนระหว่างประเทศ (ฟั นด์โฟวล์)
ไหลออก ทังในตลาดหุน้ และตลาดบอนด์ เพราะส่วนต่างดอกเบียไทยและสหรัฐห่างกันมากขึน ปั จจุบนั ดอกเบีย
นโยบายของไทยอยูท่ ี 1.5%
*บวกกับในประเทศมีแรงขายดอลลาร์ออกมาจากฝั งผูส้ ่งออกจํานวนมาก ในช่วงทีเงินบาทปรับอ่อนค่าลง
ส่งผลให้เงินบาทวานนีอ่อนค่าลงค่อนข้างมาก เมือเทียบกับสกุลเงินในภูมภิ าค โดยเงินบาทอ่อนลง 0.27%
เทียบกับระดับปิ ดวันก่อน ส่วนหนึงเพราะตลาดเงินยังกังวลต่อปั ญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึงมี
แนวโน้มว่าจะมีการเก็บภาษีสนิ ค้านําเข้าสินค้าจากจีนเพิมขึน ส่งผลให้ดชั นีดอลลาร์ออ่ นค่าลง และดอลลาร์ยงั
อ่อนค่าลงเมือเทียบกับเงินยูโร เนืองจากการประชุมอีซบี วี นั นี ตลาดมองว่ายุโรปมีแนวโน้มจะยุตกิ ารทํา QE
* สําหรับปั จจัยในประเทศไม่คอ่ ยจะมีผลกระทบต่อทิศทางการตลาดเงินมากนัก
*"สําหรับวันนีเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่า แต่ออ่ นค่าได้จาํ กัด ส่วนหนึงเพราะพืนฐานเศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพ คาดกรอบ 32.10 -32.20 บาท/ดอลลาร์ "เขากล่าว
* ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบายในวันพุธทีผ่านมา ซึงเป็ นความ
เคลือนไหวทีคาดการณ์กนั เอาไว้แล้วในวงกว้าง แต่ยงั เป็ นเรืองสําคัญในการเปลียนนโยบายทีใช้ในการต่อสูก้ บั
วิกฤตการเงินและภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ปี 2007-2009 ของธนาคารกลางสหรัฐ ทังนี เฟดได้ตดั สินใจปรับขึน
อัตราดอกเบียนโยบายระหว่าง 1.75 – 2% โดยเฟดยุตคิ าํ มันว่าจะคงอัตราดอกเบียให้ตาเพี
ํ ยงพอสําหรับกระตุน้
เศรษฐกิจ “ไปอีกสักระยะ” นอกจากนัน เจ้าหน้าทีเฟดส่วนใหญ่คาดการณ์ถงึ การปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบาย
อีก 2 ครังในปี นี เพิมขึนจาก 1 ครังทีคาดการณ์กนั ก่อนหน้านี การปรับขึนดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของการฟื นตัว
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐ หลังเผชิญวิกฤตการเงินโลกและนับเป็ นการขึนดอกเบียครังที 7 นับตังแต่ปี 2015

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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* 'ประวิตร' นําทีม ถกการเมืองมิ.ย. อนุญาตหาสมาชิก จ่อถกพรรคการเมืองสินเดือนมิ.ย. "ประวิตร" นังหัว
โต๊ะหารือ คาดปลดล็อกหาสมาชิก - ไม่อนุญาตหาเสียง เมินข้อเสนอ "ธนาธร" ไลฟ์ สดทีประชุม ด้าน "วิษณุ"
ปั ดถกกกต.รือ "ไพรมารีโหวต" โยนกกต.แบ่งเขตเลือกตัง ขณะทีปชป. สังเช็คชือส.ส. เข้าข่ายตกเขียว
"คุณหญิงกัลยา" ยันเคารพการตัดสินใจสมาชิกย้ายพรรค
* ดัชนีดอลลาร์ วันนีอยูท่ ี 93.49 จากวานนี 93.83
* วานนี นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ ไทย 4,326.67 ล้านบาท
* วานนี นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนีไทย 764.15 ล้านบาท
* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลียนถัวเฉลียถ่วงนําหนักระหว่างธนาคาร วานนีเท่ากับ 32.140 บาท ต่อ 1
ดอลลาร์
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