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ประจําวันที 8 เมษายน พ.ศ.2564

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิ ด 31.40 แนวโน้ มอ่อนค่าจากกังวลโควิ ดระบาดในปท. กรอบวันนี 31.35-31.50
สํานักข่าวอินโฟเควสท์ (8 เม.ย. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทเปิ ด
ตลาดเช้านีอยูท่ ี 31.40 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากปิ ดตลาดเย็นวานนีทีระดับ 31.35 บาท/ดอลลาร์ เนืองจากนัก
ลงทุนกังวลเกียวกับปั ญหาโควิด-19 ในประเทศทีเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในวงกว้าง และการกระจายวัคซีน
ไปฉีดให้ประชาชนยังล่าช้า
"บาทอ่อนค่าจากท้ายตลาดวานนี หลังจากเปิ ดตลาดแล้วอ่อนค่าไปทํานิวไฮในรอบ 6 เดือนทีระดับ 31.44
บาท/ดอลลาร์ ขณะทีดอลลาร์ยาฐานอยู
ํ
ท่ ระดั
ี บเดิม" นักบริหารเงินกล่าว
นักบริหารเงิน คาดว่า วันนีเงินบาทจะเคลือนไหวในกรอบ 31.35-31.50 บาท/ดอลลาร์
โดยคืนนีสหรัฐจะมีการประกาศจํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
THAI BAHT FIX 3M (7 เม.ย.) อยูท่ ระดั
ี บ 0.36411% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ทระดั
ี บ 0.37155%
* ปั จจัยสําคัญ
- เงินเยนอยูท่ ระดั
ี บ 109.76 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนีระดับ 109.81 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยูท่ ระดั
ี บ 1.1865 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนีทีระดับ 1.1885 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลียนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลียถ่วงนําหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ทระดั
ี บ 31.315
บาท/ดอลลาร์
- เอกชน โอดโควิดระบาดรอบใหม่ หวันควบคุมยาก-กระจายรวดเร็ว ห่วงเศรษฐกิจซึมอีกยาว รอประเมิน
สถานการณ์อกี ครังก่อนประชุม กกร. 21 เม.ย.นี ด้าน "กนง." มองสารพัดปั จจัยเสียงกดดันการฟื นตัว จีเร่งเติม
สภาพคล่องอุม้ ภาคครัวเรือน-ธุรกิจทีได้รบั ผลกระทบอย่างตรงจุด
- สทท.กังวลโควิดระบาดอีกรอบ ขอให้ผปู้ ระกอบการร้านอาหาร ร้านค้า หรือสถานทีท่องเทียวการ์ดอย่า
ตก สงกรานต์ยงั เทียวได้แต่ตอ้ งระวังมากกว่าเดิม กกร.เลือนแผนหารือเป็ นวันที 21 เม.ย. เตรียมประเมินตัวเลข
เศรษฐกิจใหม่
- ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิ ดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ครังล่าสุดได้
สร้างความกังวลให้กบั ภาคเอกชนมากกว่าระลอกทีแล้ว เนืองจากเป็ นการติดเชือในกลุ่มผูบ้ ริหารระดับสูง กลุม่ ที
ต้องพบปะผูค้ นมากมาย ส่งผลให้เชือกระจายได้อย่างรวดเร็วและควบคุมได้ยาก ไม่เหมือนกรณีทแพร่
ี ระบาดใน
กลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึงสามารถจํากัดบริเวณและเดินหน้าเชิงรุกหาเชือพร้อมทังระงับการกระจายได้งา่ ยกว่าและ
ยอมรับว่ามีผลต่อการฟื นตัวของเศรษฐกิจ ทีคาดการณ์วา่ จะฟื นได้ในไตรมาส 3 นี แต่มาถึงตอนนีต้องใช้เวลา
ประเมินสถานการณ์ใหม่อกี 2 สัปดาห์

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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- ทีดอี าร์ไอโพสต์เฟซบุ๊กกังวลสถานการณ์โควิด-19 คลัสเตอร์ใหม่ขยายวงกว้าง ห่วงโควิด-19 กลายพันธุ์
แนะรัฐทบทวนแผนเปิ ดประเทศหลังระบาดหนัก เสนอ 6 แนวทางรอดชัดเจน
- นายกฯ ยันไม่มมี าตรการปิ ดทัวประเทศเหตุยงั รับมือได้ มอบอํานาจจังหวัดพิจารณาปิ ดสถานทีตาม
จําเป็ นพร้อมสังตัง "รพ.สนาม" ใน กทม.รองรับระบาดยอมรับกังวลคลัสเตอร์ใหม่ แต่อะไรจะเกิดก็ตอ้ งเกิด พร้อม
ยืนยันเป้ าหมายจีดพี โี ตไม่ตากว่
ํ า 4% "ศักดิสยาม" ขึนแท่นรมต.รายแรกติดโควิด ศบค.ชุดเล็ก ล้มแผนยกระดับ
จัดโซนสีแดง ให้ สธ.-มท.ดําเนินการแทน
- อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิ ดเผยว่า การค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2564 มีมลู ค่ารวมทังสิน 242,641 ล้านบาท เพิมขึน 18.60% เทียบช่วงเดียวกันของปี 2563 แบ่งเป็ น
การส่งออก 141,092 ล้านบาท เพิมขึน 19.64% และการนําเข้า 101,549 ล้านบาท เพิมขึน 17.18% โดยไทย
ยังคงได้ดลุ การค้ากับประเทศเพือนบ้านอย่างต่อเนือง 39,543 ล้านบาท
- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิ ดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐพุง่ ขึน 4.8% สูร่ ะดับ 7.11 หมืนล้าน
ดอลลาร์ในเดือนก.พ. ซึงเป็ นระดับสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ และสูงกว่าทีนักวิเคราะห์คาดการณ์ทระดั
ี บ 7.05 หมืน
ล้านดอลลาร์
- เฟดเปิ ดเผยรายงานการประชุมของวันที 16-17 มี.ค. โดยระบุว่า เฟดอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึง
ก่อนทีจะเริมปรับลดวงเงินซือสินทรัพย์ ขณะเดียวกันเฟดได้เน้นยําถึงความสําคัญของการสือสารทีชัดเจนก่อนที
จะดําเนินการปรับลดวงเงินในโครงการซือสินทรัพย์
รายงานการประชุมยังระบุดว้ ยว่า กรรมการเฟดมีความกังวลเกียวกับความเสียงทีเกิดจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 พร้อมกับยําว่า เฟดจะเดินหน้าใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไปจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื น
ตัวอย่างยังยืน และจนกว่าเฟดจะบรรลุเป้ าหมายด้านการจ้างงานอย่างเต็มศักยภาพ
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมือเทียบกับสกุลเงินหลัก ในการซือขายทีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมือคืนนี
(7 เม.ย.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณในการประชุมล่าสุดว่า เฟดจะยังคงสนับสนุนเศรษฐกิจให้
ฟื นตัวอย่างยังยืน
- สัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กปิ ดขยับลงเมือคืนนี (7 เม.ย.) เนืองจากนักลงทุนเทขายทํากําไรหลังจาก
สัญญาทองคําพุง่ ขึนติดต่อกัน 4 วันทําการ นอกจากนี การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยงั เป็ นปัจจัยกดดัน
ภาวะการซือขายในตลาดทองคําด้วย
- ข้อมูลเศรษฐกิจอืนๆของสหรัฐทีมีกาํ หนดเปิ ดเผยในสัปดาห์นีได้แก่ จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานราย
สัปดาห์, ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนมี.ค. และสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.พ.
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