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ภาวะตลาดเงินบาท : เปิ ด 31.25/27 แข็งค่าตามสกุลหลักหลังดอลลาร์อ่อนจากแรงขายทํากําไร
สํานักข่าวอินโฟเควสท์ (7 เม.ย. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิ ดเผยว่า เงินบาทเปิ ดตลาด
เช้านีอยูท่ ระดั
ี บ 31.25/27 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากปิ ดตลาดวันทําการก่อนทีระดับ 31.40/41 บาท/ดอลลาร์
วันนีเงินบาทแข็งค่าตามสกุลหลัก หลังดอลลาร์ออ่ นค่าจากแรงขายทํากําไร เนืองจากในไตรมาส 1 ปรับ
ขึนไปค่อนข้างมากขณะทีบอนด์ยลี ด์คงที และเริมลดลง แต่ปัจจัยอืนๆ ยังเป็ นบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ และนัก
ลงทุนยังรอดูแผนลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐานมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ของสหรัฐว่าจะผ่านหรือไม่
นักบริหารเงิน คาดว่าวันนีเงินบาทจะเคลือนไหวในกรอบ 31.20-31.35 บาท/ดอลลาร์
THAI BAHT FIX 3M (5 เม.ย.) อยูท่ ระดั
ี บ 0.38142% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ทระดั
ี บ 0.36807%
* ปั จจัยสําคัญ
- เงินเยนอยูท่ ี 109.62/65 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันจันทร์อยูท่ ี 110.61 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยูท่ ี 1.1874/78 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที 1.1745 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลียนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลียถ่วงนําหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ทระดั
ี บ 31.368
บาท/ดอลลาร์
- ธปท.จ่อถก ผูค้ า้ ทอง เม.ย.นีรับฟั งความคิดเห็น หลังเปิ ดทางใช้ดอลลาร์ซอขายทองคํ
ื
า หวังเป็ น
ทางเลือกในการชําระเงินเพิม หนุนบาทเคลือนไหวมีเสถียรภาพ ลดผันผวนมากขึน พร้อมเตรียมแถลงความ
คืบหน้าการสร้างระบบนิเวศอัตราแลกเปลียน เม.ย.นี
- กระทรวงคลังเล็งทบทวนสัดส่วนถือหุน้ ในบริษทั หลักทรัพย์ 119 แห่ง มูลค่ากว่า 2 ล้านล้านบาท ชียึด
หลักประโยชน์สงู สุดต่อประเทศ และคํานึงถึงความจําเป็ นการใช้ของเงินภาครัฐ
- อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิ ดเผยว่า ในปี นีกระทรวงพาณิชย์มแี ผนผลักดันการส่งออกข้าวไทยด้วย
การเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจ)ี ให้เพิมขึน โดยมีเป้ าหมายทีอินโดนีเซีย บังกลาเทศ และจีน ซึงในส่วนของ
อินโดนีเซีย และบังกลาเทศ มีกรอบลงนาม (เอ็มโอยู) ซือข้าวจากไทยแล้วปี ละ 1 ล้านตัน ส่วนจีนมีเอ็มโอยูทได้
ี ลง
นามภายใต้กรอบความร่วมมือรถไฟความเร็วสูงซึงได้ลงนามไปแล้ว 1 ล้านตันแรก แต่ทางจีนสังซือข้าวจากไทย
เพียง 7 แสนตัน โดยยังเหลืออีกจํานวน 3 แสนตัน โดยกรมพยายามเร่งรัดให้จนี นําเข้าข้าวในส่วน 3 แสนตันที
เหลืออย่างต่อเนือง
- ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า
กระทรวงการคลังเตรียมปรับประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2564 ในวันที 28 เม.ย. นี โดยคาดว่า
เศรษฐกิจไทยจะไม่ชะลอตัวจากเดิมเคยคาดไว้ท ี 2.8% และมีแนวโน้มจะขยายตัวเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับที
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินไว้ ว่าปี นเศรษฐกิ
ี
จจะขยายตัวได้ถงึ 3%

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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- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 6% ในปี นี เพิมขึนจากที
เคยคาดการณ์เอาไว้เมือเดือนม.ค. ว่าจะขยายตัว 5.5% โดยได้รบั ปัจจัยหนุนจากโครงการฉีดวัคซีนในหลายๆ
ประเทศทัวโลก อย่างไรก็ด ี IMF ยังเตือนว่าความท้าทายยังคงมีอยู่ เนืองจากแต่ละประเทศมีความคืบหน้าในการ
ฉีดวัคซีนไม่เท่ากัน
- สํานักงานสถิตขิ องกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผยผลสํารวจการเปิ ดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียน
ของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิ ดรับสมัครงาน ซึงเป็ นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิมขึนสูร่ ะดับ
7.4 ล้านตําแหน่งในเดือนก.พ.จาก 6.9 ล้านตําแหน่งในเดือนม.ค.
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือขายทีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมือ
คืนนี (6 เม.ย.) หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐชะลอตัวลง ขณะทีนักลงทุนจับตารายงานการประชุม
เดือนมี.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึงมีกาํ หนดเผยแพร่ในวันนีตามเวลาสหรัฐ
- สัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กปิ ดบวกเมือคืนนี (6 เม.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการชะลอตัวลงของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ นอกจากนี ตลาดทองคํายังได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทัง
การทีกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิมคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกทังในปี นและปี
ี
หน้า
- นักลงทุนจับตารายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประจําเดือนมี.ค. ซึงมีกาํ หนดเผยแพร่ใน
วันพุธตามเวลาสหรัฐ เพือหาสัญญาณบ่งชีทิศทางอัตราดอกเบียของเฟด หลังจากทีคณะกรรมการกําหนดนโยบาย
การเงิน (FOMC) ของเฟดมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบียระยะสันทีระดับ 0.00-0.25% ในการประชุมเมือวันที 1617 มี.ค. และส่งสัญญาณว่าจะไม่มกี ารปรับขึนอัตราดอกเบียจนถึงปี 2566
- ข้อมูลเศรษฐกิจอืนๆของสหรัฐทีมีกาํ หนดเปิ ดเผยในสัปดาห์นีได้แก่ ดุลการค้าเดือนก.พ., จํานวนผูข้ อรับ
สวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนมี.ค. และสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.พ.
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