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ประจําวันที 19 เมษายน พ.ศ.2564

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิ ด 31.20 แข็งค่าจากสัปดาห์ก่อน หลังตัวเลขเศรษฐกิ จสหรัฐฯกดดอลลาร์อ่อน
สํานักข่าวอินโฟเควสท์ (19 เม.ย. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาท
เปิ ดตลาดเช้านีอยู่ท ี 31.20 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากเย็นวันศุกร์ทระดั
ี บ 31.28 บาท/ดอลลาร์ เนืองจาก
ดอลลาร์ออ่ นค่าเมือเทียบกับสกุลเงินหลัก หลังตัวเลขดัชนีความเชือมันผูบ้ ริโภคของสหรัฐออกมาแย่กว่าทีตลาด
คาดการณ์ไว้ ประกอบกับมีแรงเทขายดอลลาร์เพือทํากําไร โดยเงินบาทเคลือนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงิน
ภูมภิ าค
"บาทแข็งค่าจากเย็นวันศุกร์ เนืองจากดอลลาร์ออ่ นค่าหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่กว่าคาด และมี
แรงเทขายทํากําไร" นักบริหารเงิน กล่าว
นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลือนไหวของเงินบาทในวันนีไว้ท ี 31.10 - 31.30 บาท/ดอลลาร์
"ปั จจัยทีมีผลต่อค่าเงินบาทขึนอยูก่ บั ทิศทางดอลลาร์เป็ นสําคัญ ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศอาจ
มีผลในช่วงสันๆ" นักบริหารเงิน กล่าว
THAI BAHT FIX 3M (16 เม.ย.) อยู่ทระดั
ี บ 0.31915% ส่วน THAI BAHT FIX 6Mอยู่ทระดั
ี บ 0.36244%
* ปั จจัยสําคัญ
- เงินเยนอยูท่ ระดั
ี บ 108.72 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ทระดั
ี บ 108.82/83 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยูท่ ระดั
ี บ 1.1970 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ทระดั
ี บ 1.1979/1980 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลียนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลียถ่วงนําหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ทระดั
ี บ 31.271
บาท/ดอลลาร์
- สศช.ชีวงเงินกู้ 1 ล้านล้านเบิกจ่ายไปแล้ว 78% ปั จจุบนั เหลือวงเงิน 240,000 ล้านบาท ในส่วนนีเป็ นเงิน
ฟื นฟูเศรษฐกิจและสังคม 214,000 ล้านบาท เตรียมเดินหน้าโครงการเศรษฐกิจฐานราก 45,000 ล้านบาท ให้แต่ละ
จังหวัดทัง 77 จังหวัดเสนอโครงการเข้ามา โดยจะจัดสรรเงินให้จงั หวัดละ 500-700 ล้านบาท ส่วนโครงการคนละ
ครึงเฟส 3 ยังไม่มกี ารหารือ รอประเมินสถานการณ์และประเมินผลโครงการเราชนะก่อน
- "นายกฯ" มันใจรัฐบาลมีเงิน 3.8 แสนล้าน ฟืนฟูเศรษฐกิจไทย มันใจคุมโรคระบาดระลอกนีได้ เชือ
ประชาชนให้ความร่วมมือเต็มที
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิ ดเผยว่า กระทรวงการคลังสหรัฐฯ (U.S. Treasury) ได้เผยแพร่
รายงานการประเมินนโยบายเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลียนของประเทศคูค่ า้ สําคัญของสหรัฐฯ ฉบับล่าสุด เมือ
วันที 16 เมษายน 2564 ซึงระบุว่าประเทศไทยยังคงถูกจัดอยูใ่ น monitoring list ต่อเนืองจากการประเมินครังก่อน
(เดือนธันวาคม 2563) เนืองจากประเทศไทยเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ มากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และมีดลุ
บัญชีเดินสะพัดเกินดุลมากกว่าร้อยละ 2 ของ GDP ซึงเป็ นเกณฑ์และเงือนไขภายใต้กฎหมายภายในของสหรัฐฯ
ทีกําหนดให้ตดิ ตามประเทศใน monitoring list ต่อเนืองไปอีก 2 รอบการประเมิน
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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- องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิ ดเผยว่า จํานวนผูต้ ดิ เชือโควิด-19 รายใหม่ต่อสัปดาห์ทวโลกได้
ั
เพิมขึน
เกือบ 2 เท่าในช่วง 2 เดือนทีผ่านมา ซึงเข้าใกล้อตั ราการติดเชือสูงสุดนับตังแต่เริมการแพร่ระบาด
- โป๋ อ่าว ฟอรัม ฟอร์ เอเชีย (Boao Forum for Asia: BFA) รายงานในวันนีว่า อัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจเอเชียจะแตะระดับ 6.5% เป็ นอย่างน้อยในปี 2564 หลังจากทีหดตัว 1.7% ในปี 2563
- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิ ดเผยว่า ตัวเลขการเริมต้นสร้างบ้าน พุง่ ขึน 19.4% ในเดือนมี.ค. สูร่ ะดับ
1.739 ล้านยูนิต ซึงสูงกว่าทีนักวิเคราะห์คาดไว้ทระดั
ี บ 1.613 ล้านยูนิต
- มหาวิทยาลัยมิชแิ กนเปิ ดเผยผลสํารวจระบุวา่ ดัชนีความเชือมันของผูบ้ ริโภคสหรัฐพุง่ ขึนแตะระดับ 86.5
ในเดือนเม.ย. ซึงเป็ นระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี จากระดับ 84.9 ในเดือนมี.ค. แต่ตากว่
ํ าตัวเลขคาดการณ์ของ
นักวิเคราะห์ทระดั
ี บ 89.6 โดยการพุง่ ขึนของดัชนีความเชือมันได้รบั แรงหนุนจากการขยายตัวทีแข็งแกร่งของ
เศรษฐกิจสหรัฐ ขณะทีมีการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคโควิด-19 ในวงกว้าง
- ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีสําคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสอง ยอดขายบ้านใหม่เดือนมี.ค. ดัชนี PMI
ภาคการผลิตและการบริการ (เบืองต้น) เดือนเม.ย. และจํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
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