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ภาวะตลาดเงิ น บาท: เปิ ด 31.38 แข็งค่า จากวานนี หล งั ตัว เลขเศรษฐกิ จ สหรัฐ ฯกดดอลลาร์อ ่อ น
สํานักข่าวอินโฟเควสท์ (9 เม.ย. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทเปิ ด
ตลาดเช้านี.อยูท่ ร0ี ะดับ 31.38 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากเย็นวานนี.ทป0ี ิ ดตลาดทีร0 ะดับ 31.46 บาท/ดอลลาร์
เงินบาทเช้านี.ปรับตัวแข็งค่าจากเมือ0 เย็นวาน เป็ นผลจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า หลังเมือ0 คืนนี.มรี ายงาน
ข้อมูลผูข้ อรับสวัสดิการวางงานรายสัปดาห์ปรับตัวสูงเกินคาด ขณะทีร0 าคาทองคําในตลาดโลกปรับตัวสูงขึน. จึง
อาจมี flow จากฝั ง0 ของผูส้ ง่ ออกในการขายดอลลาร์
โดยคืนนี. ต้องติดตามการรายงานดัชนีราคาผูผ้ ลิตสหรัฐเดือนมี.ค.
"ข้อมูลผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานสูงเกินคาด ราคาทองคําขึน. อาจมี flow ส่งออก ขายดอลลาร์" นักบริหาร
เงินระบุ
นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี.เงินบาทจะเคลื0อนไหวในกรอบ 31.30.31-45 บาท/ดอลลาร์
THAI BAHT FIX 3 เดือน (8 เม.ย.) อยูท่ ร0ี ะดับ 0.36892% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยูท่ ร0ี ะดับ
0.36854%
* ปั จจัยสําคัญ
- เงินเยนอยูท่ ร0ี ะดับ 109.31 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานทีร0 ะดับ 109.55 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยูท่ ร0ี ะดับ 1.1918 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานทีร0 ะดับ 1.1871 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลีย0 นเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลีย0 ถ่วงนํ.าหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยูท่ ร0ี ะดับ 31.445
บาท/ดอลลาร์
- หอการค้าเปิ ดผลสํารวจนักธุรกิจทัวประเทศ
0
94% มองเศรษฐกิจแย่ลง ดัชนีทกุ รายการตํ0ากว่า 40 โควิด
เป็ นเหตุ แถมกังวลการเมือง ชง 4 เรือ0 ง เสนอรัฐจัดการด่วนช่วยฟื. นเศรษฐกิจไตรมาส 3
- นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เปิ ดเผยว่า คงประมาณการการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 2564 และปี 2565 ทีร0 อ้ ยละ 2.4 และ 3.0 ตามลําดับ หวังเห็นการฟื. นตัวต่อเนื0อง
และหนุนให้เศรษฐกิจเติบโต โดยปั จจัยสําคัญคือผลจากมาตรการทางการคลังและการเงิน การกระจายการฉีด
วัคซีนและการเปิ ดภาคการท่องเทีย0 วของประเทศ อย่างไรก็ตาม การใช้นโยบายการคลังและนโยบายการเงินมี
ข้อจํากัดเนื0องจากหนี.สาธารณะใกล้แตะเกณฑ์ทก0ี ฎหมายกําหนด ขณะทีโ0 อกาสลดอัตราดอกเบีย. นโยบายอาจมีอยู่
ไม่มาก
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- รองผูว้ ่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิ ดเผยว่า ธปท. และ
คณะทํางานเตรียมความพร้อมของธนาคารพาณิชย์เพือ0 รองรับการยุตกิ ารใช้ไลบอร์ได้มขี อ้ สรุปเรือ0 งแนวทาง
ดําเนินการเพือ0 เปลีย0 นผ่านจากอัตราดอกเบีย. ไทยบาทฟิ กซ์เป็ นธอร์ เพือ0 ให้การเปลีย0 นผ่านจากอัตราดอกเบีย. ไทย
บาทฟิ กซ์เป็ นไปอย่างราบรืน0 หลังจากจะมีการยุตกิ ารใช้อตั ราดอกเบีย. ไลบอร์สกุลดอลลาร์สหรัฐในวันที0 30 มิ.ย.
66 ส่งผลให้ ธปท. ต้องยุตกิ ารเผยแพร่อตั ราดอกเบีย. ไทยบาทฟิ กซ์ไปพร้อมกันด้วย
- กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิ ดเผยว่า ขณะนี.นกั ลงทุนต่างชาติเริม0
มันใจในตลาดหุ
0
น้ ไทยมากขึน. เห็นได้จากช่วงเดือน มี.ค.ทีผ0 า่ นมา นักลงทุนต่างชาติขายออกสุทธิลดลงอยูท่ 0ี 87
ล้านบาทเท่านัน. ส่งผลให้ไตรมาสแรกปี 64 นี. นักลงทุนต่างชาติขายออกสุทธิรวม 29,370 ล้านบาท สอดคล้องกับ
ข้อมูลการถือครองหุน้ ไทยของนักลงทุนต่างชาติชว่ ง 10 ปี ทผ0ี า่ นมานับตัง. แต่ปี 54-63 พบว่ามีมลู ค่าเพิม0 ขึน. 68%
โดยมีการขายสุทธิรวมที0 850,000 ล้านบาท แม้ปัจจุบนั จะมีสดั ส่วนการถือครองลดจาก 30% ในช่วง 5 ปี กอ่ น
เหลือ 27-28% จากมูลค่าการซือ. ขายทัง. หมด แต่หากเปรียบเทียบมูลค่าการซือ. ขาย ณ วันนัน. อยูท่ 0ี 10-12 ล้าน
ล้านบาท แต่วนั นี.อยูท่ 0ี 16-18 ล้านล้านบาท
- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผยตัวเลขผูย้ น0ื ขอสวัสดิการว่างงานครัง. แรกพุง่ ขึน. สูร่ ะดับ 744,000 รายใน
สัปดาห์ทแ0ี ล้ว สูงกว่าทีน0 กั วิเคราะห์คาดการณ์ทร0ี ะดับ 694,000 ราย โดยตัวเลขผูย้ น0ื ขอสวัสดิการว่างงานยังคงสูง
กว่าระดับในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึง0 ไม่เคยสูงเกินระดับ 700,000 ราย
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมือ0 เทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ. ขายทีต0 ลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมือ0
คืนนี. (8 เม.ย.) หลังรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดจะยังคงตรึงอัตรา
ดอกเบีย. ไว้ทร0ี ะดับตํ0า นอกจากนี. ดอลลาร์ยงั ได้รบั แรงกดดันหลังสหรัฐเผยตัวเลขผูย้ น0ื ขอสวัสดิการว่างงานทีส0 งู
เกินคาดในสัปดาห์ทแ0ี ล้ว
- สัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กปิ ดพุง่ ขึน. แตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์เมือ0 คืนนี. (8 เม.ย.) ขานรับการ
อ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หลังรายงานการ
ประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดจะยังคงตรึงอัตราดอกเบีย. ไว้ทร0ี ะดับตํ0า
- ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้กล่าวผ่านระบบวิดโี อคอนเฟอเรนซ์ในการประชุมกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) เมือ0 วานนี.ว่า ราคาจะดีดตัวขึน. ในปี น.ี ซึง0 มีสาเหตุจากการใช้จ่ายทีพ0 งุ่ ขึน. ของสหรัฐขณะเปิ ด
เศรษฐกิจครัง. ใหม่ แต่นายพาวเวลคาดว่าราคาทีด0 ดี ตัวขึน. นัน. จะไม่ทาํ ให้เกิดภาวะเงินเฟ้ อ
ทัง. นี. นักลงทุนมองว่าการแสดงความเห็นของนายพาวเวลเป็ นการส่งสัญญาณว่า เฟดจะตรึงอัตรา
ดอกเบีย. ทีร0 ะดับตํ0าต่อไปอีกระยะหนึ0ง
- รายงานการประชุมเดือนมี.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า เฟดอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ0ง
ก่อนทีจ0 ะเริม0 ปรับลดวงเงินซือ. พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดยเฟดจะเดินหน้าซือ. พันธบัตร
อย่างน้อย 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือน จนกว่าเฟดจะบรรลุเป้ าหมายการจ้างงานอย่างเต็มศักยภาพ และการสร้าง
เสถียรภาพด้านราคา
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐทีม0 กี าํ หนดเปิ ดเผยในวันนี.คอื ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนมี.ค. และสต็อกสินค้า
คงคลังภาคค้าส่งเดือนก.พ.
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