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ประจําวันที 1 เมษายน พ.ศ.2564

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิ ด 31.24 เคลือนไหวตามตลาดโลก หลังตัวเลขศก.สหรัฐฯกดดอลล์อ่อน
สํานักข่าวอินโฟเควสท์ (1 เม.ย. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคากรุงศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทเปิ ด
ตลาดเช้านีอยูท่ ระดั
ี บ 31.24 บาท/ดอลลาร์ จากเย็นวานนีทีปิ ดตลาดทีระดับ 31.25 บาท/ดอลลาร์
วันนีเงินบาทยังเคลือนไหวตามทิศทางตลาดโลก โดยดอลลาร์สหรัฐย่อลงช่วงท้ายตลาดวานนี จากผลของ
ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนออกมาตํากว่าทีคาด ระหว่างวันนี ต้องจับตาดู flow ของทองคํา เนืองจากเมือคืน
ทองคํากลับมาบวกไป 30 ดอลลาร์ ขณะทีคืนนีให้รอดูการรายงานจํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของ
สหรัฐ
นักบริหารเงิน คาดว่า วันนีเงินบาทจะเคลือนไหวในกรอบ 31.15 - 31.35 บาท/ดอลลาร์
THAI BAHT FIX 3M (31 มี.ค.) 0.32489% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยูท่ ระดั
ี บ 0.35197%
* ปั จจัยสําคัญ
- เงินเยนอยูท่ ระดั
ี บ 110.65 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานทีระดับ 110.65 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยูท่ ระดั
ี บ 1.1728 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานทีระดับ 1.1740 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลียนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลียถ่วงนําหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ทระดั
ี บ 31.357
บาท/ดอลลาร์
- "สุพฒ
ั นพงษ์" กางแผนสร้างรายได้ จากท่องเทียวกลุ่มมีรายได้สงู นายกฯ สังทําแผนเข้า ศบศ.ภายใน 1
เดือน เน้นปรับกฎระเบียบ หวังคล่องตัวดันลงทุน 4 อุตฯ หลักเพิม ตังเป้ าเศรษฐกิจโต 4-5% ต่อเนืองแบบมี
เสถียรภาพ ยันไร้แผนขึนภาษี "ธปท." ชีเศรษฐกิจฟื นตัวไม่ทวถึ
ั งห่วงจ้างงานเปราะบาง
- นายกฯ ไฟเขียวลดวันกักตัวเข้าประเทศไทย แบ่ง 3 กลุ่ม "7 วัน- 10 วัน-14 วัน" เริม 1 เมษายนนี
- รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุน 5 เดือนแรกของปี งบประมาณ 64 กว่า 7.8 หมืนล้านบาท หรือ 97% สคร.
จ่อใช้ระบบติดตามเข้ม จะทําให้การกํากับและติดตามการดําเนินงานการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจมี
ประสิทธิภาพมากขึน หวังช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจ
- อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิ ดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ผอ่ นคลายเกณฑ์การจัดซือจัดจ้างภาครัฐ กรณีวงเงิน
ไม่เกิน 100 ล้านบาท เพือสนับสนุ นมาตรการการคลังด้านการใช้จา่ ยภาครัฐ เพือเร่งผลักดันให้มเี งินเข้าสูร่ ะบบ
เศรษฐกิจ โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผยว่า จํานวนชาวอเมริกนั ทียืนขอสวัสดิการว่างงานครังแรกลดลง 2,000
ราย สูร่ ะดับ 222,000 รายในสัปดาห์ทแล้
ี ว ตํากว่าทีนักวิเคราะห์คาดการณ์ทระดั
ี บ 225,000 ราย
- ไอเอชเอส มาร์กติ ซึงเป็ นบริษทั ให้บริการข้อมูลทางการเงิน เปิ ดเผยว่า ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI)
ภาคการผลิตของสหรัฐ ปรับตัวลงสูร่ ะดับ 52.4 ในเดือนธ.ค. จากระดับ 52.6 ในเดือนพ.ย. อย่างไรก็ดี ดัชนี PMI
ยังคงอยูส่ งู กว่าระดับ 50 ซึงบ่งชีว่าภาคการผลิตของสหรัฐยังคงมีการขยายตัว
Source : สํานักข่าวอินโฟเควสท์
ส่ วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ ายบริหารเงิน ต่ อ 2200, 2210-2214
ข้อมูลนีถูกจัดทําขึนจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ งข้อมูลนี อาจถูกเปลียนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ
แม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีทีสุ ดในการจัดทําข้อมูลนี แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี มิใช่
คําเสนอ หรื อคําชีชวนเพือการทําธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรื อผูจ้ ดั ทําข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ก็ตามทีเกิดขึนไม่วา่ โดย
ทางตรง หรื อโดยทางอ้อม อันเนืองมาจากการนําข้อมูลนี ไปใช้
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- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือขายทีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมือ
คืนนี (31 มี.ค.) ขณะทีนักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.ของสหรัฐ รวมทังการเปิ ดเผย
รายละเอียดเกียวกับแผนการลงทุนในโครงสร้างพืนฐานของประธานาธิบดีโจ ไบเดน
- สัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กปิ ดพุง่ ขึนเมือคืนนี (31 มี.ค.) เนืองจากนักลงทุนแห่ซอทองคํ
ื
าเพือชดเชย
การทําชอร์ตเซล (Short Covering) ในวันสินสุดไตรมาส 1/2564 นอกจากนี การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยงั
เป็ นปั จจัยหนุนแรงซือทองคําด้วย
- นักลงทุนจับตารายงานการประชุมประจําเดือนธ.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนีตามเวลาสหรัฐ
หรือเวลา 02.00 น. ในช่วงเช้ามืดของวันพรุง่ นีตามเวลาไทย เพือจับสัญญาณเกียวกับทิศทางอัตราดอกเบียในปี นี
-นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจําเดือนมี.ค.ของสหรัฐในวันศุกร์นี ขณะทีนักวิเคราะห์
คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะเพิมขึน 630,000 ตําแหน่งในเดือนมี.ค. และคาดว่าอัตราการว่างงานจะลดลงสู่
ระดับ 6.0%
- ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐ เปิ ดเผยรายละเอียดเกียวกับแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐาน
มูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมีเป้ าหมายทีจะสร้างงานหลายล้านตําแหน่ง และมุ่งเน้นการกระตุน้ เศรษฐกิจให้
ฟื นตัวในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐทีมีกาํ หนดเปิ ดเผยในสัปดาห์นี ได้แก่ จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานราย
สัปดาห์, ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตขันสุดท้ายเดือนมี.ค.จากมาร์กติ , ดัชนีภาคการผลิตเดือน
มี.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.พ. และยอดขายรถยนต์
เดือนมี.ค.
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