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ภาวะตลาดเงินบาท : เปิ ด 31.49 นิ วไฮรอบ 6 เดือน จากกังวลโควิ ดในปท. คาดกรอบวันนี 31.40-31.60
สํานักข่าวอินโฟเควสท์ (12 เม.ย. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาท
เปิ ดตลาดเช้านีอยู่ท ี 31.49 บาท/ดอลลาร์ จากปิ ดตลาดช่วงเย็นวันศุกร์อยู่ทระดั
ี บ 31.41/43 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่า
สุดในรอบ 6 เดือน เนืองจากนักลงทุนกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโตวิด-19 ในประเทศที
แพร่กระจายไปทัว
"บาทอ่อนค่าทํานิวไฮในรอบ 6 เดือนจากโมเมนตัมในประเทศ เนืองจากสถานการณ์โรคโควิด-19" นัก
บริหารเงิน กล่าว
นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลือนไหวของเงินบาทวันนีไว้ที 31.40 - 31.60 บาท/ดอลลาร์ คาดว่า
วันนีมีแนวโน้มผันผวนจากการปิ ดสถานะเพือประกันความเสียงก่อนทีจะหยุด 3 วัน
THAI BAHT FIX 3 เดือน (9 เม.ย.) อยูท่ ระดั
ี บ 0.36848% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ทระดั
ี บ
0.36628%
* ปั จจัยสําคัญ
- เงินเยนอยูท่ ระดั
ี บ 109.72 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นวันศุกร์ทระดั
ี บ 107.65/70 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยูท่ ระดั
ี บ 1.1899 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นวันศุกร์ทระดั
ี บ 1.1885 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลียนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลียถ่วงนําหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ทระดั
ี บ 31.444
บาท/ดอลลาร์
- คลังเกาะติดสถานการณ์โควิดรอบใหม่ พร้อมโยกเม็ดเงินฟื นฟูเศรษฐกิจจากพ.ร.ก.เงินกูฉ้ ุกเฉินฯ ที
เหลืออยู่ 2.5 แสนล้าน เยียวยาเศรษฐกิจ ลดผลกระทบ นักเศรษฐศาสตร์หว่ งโควิดระบาดระลอก 3 ฉุ ดท่องเทียว-จี
ดีพตี าเป้
ํ า "กสิกรไทย" จีเร่งฉีดวัคซีนให้คนไทย ขณะทีซีไอเอ็มบีหวันกระทบกําลังซือไตรมาส 2 ฉุดจีดพี ตี ดิ ลบ
จนเกิดภาวะ "ถดถอยทางเทคนิค"
- "ท่องเทียว" ฝ่ าวิกฤติโควิดระบาดรอบใหม่ ฮึดติดเครืองยนต์เศรษฐกิจ หวังธุรกิจรีเทิรน์ ดันจีดพี ไี ทยโต
4% มันใจ "มาตรการรัฐ-วัคซีน" หนุนเดินหน้าโรดแมพเปิ ดประเทศ รับทัวริสต์ฉีดวัคซีนแล้ว ส่งสัญญาณทัวโลก
ดึงเอเย่นต์เริมวางแผนขายแพ็คเกจ เทียวไทยรักษาเป้ ารายได้ทอ่ งเทียวไทยปี นี 1.2 ล้านล้าน
- อดีตกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนีสาธารณะ กระทรวงการคลัง และ อดีตคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ได้คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสองอาจทรุดหนักถึงขันติดลบได้เมือเทียบกับไตร
มาสแรกจากการแพร่ระบาดระลอกสามและทําให้อตั ราการขยายตัวเศรษฐกิจทังปี ไม่น่าจะถึง 2% ต้องดําเนิน
มาตรการไม่ให้เกิดการตืนกลัวเกินกว่าเหตุจนเกิดความชะงักงันทางเศรษฐกิจรุนแรง การกระจายอํานาจตัดสินใจ
ไปยังจังหวัดเป็ นเรืองทีเหมาะสม การเปิ ดเสรีนําเข้าวัคซีนและให้เอกชนมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการวัคซีนจะ
ทําให้สถานการณ์การเข้าถึงวัคซีนดีขนึ รวดเร็วขึน
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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- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมือเทียบกับสกุลเงินหลักในการซือขายทีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมือวันศุกร์
(9 เม.ย.) โดยปรับตัวขึนตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และขานรับการเปิ ดเผยข้อมูล
เศรษฐกิจทีแข็งแกร่งของสหรัฐ
- ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐกําลังอยูใ่ นจุดหักเห (Inflection Point) โดย
การขยายตัวของเศรษฐกิจและการจ้างงานมีแนวโน้มฟื นตัวอย่างรวดเร็วในอีกไม่กเดื
ี อนข้างหน้า ขณะเดียวกันก็มี
ความเสียงหากการเปิ ดเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเกินไปส่งผลให้จาํ นวนผูต้ ดิ เชือไวรัสโควิด-19 เพิมขึนอีก
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