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ประจําวันที 5 เมษายน พ.ศ.2564

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิ ด 31.31 แนวโน้ มอ่อนค่า หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐออกมาดีเกิ นคาด
สํานักข่าวอินโฟเควสท์ (5 เม.ย. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทเปิ ด
ตลาดเช้านีอยูท่ ระดั
ี บ 31.31 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเย็นวันศุกร์ทปิี ดตลาดทีระดับ 31.27 บาท/ดอลลาร์
วันนีเงินบาทยังมีแนวโน้มเคลือนไหวในทิศทางทีอ่อนค่าได้ต่อ จากปัจจัยสําคัญคือ ตัวเลขการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรของสหรัฐเดือนมี.ค.64 ปรับพุ่งไปถึง 9 แสนกว่าตําแหน่ง จากทีนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เพียง 6
แสนกว่าตําแหน่ งเท่านัน
"วันนีบาทคงจะอ่อนค่าต่อ ปัจจัยหลักจากเมือวันศุกร์สหรัฐฯ รายงานตัวเลข Non farm Payroll ออกมาดี
เกินคาด วันนีตลาดคงจะมีการย่อยข่าวนี" นักบริหารเงินระบุ
นักบริหารเงิน คาดว่าวันนีเงินบาทจะเคลือนไหวในกรอบ 31.20 - 31.40 บาท/ดอลลาร์
THAI BAHT FIX 3M (2 เม.ย.) อยูท่ ระดั
ี บ 0.35647% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ทระดั
ี บ 0.35368%
SPOT ล่าสุด อยูท่ ระดั
ี บ 31.35000 บาท/ดอลลาร์
* ปั จจัยสําคัญ
- เงินเยนอยูท่ ระดั
ี บ 110.56 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ทระดั
ี บ 110.47 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยูท่ ระดั
ี บ 1.1767 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ทระดั
ี บ 1.1778 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลียนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลียถ่วงนําหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ทระดั
ี บ 31.246
บาท/ดอลลาร์
- กระทรวงพาณิชย์ เตรียมรายงานดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัวไป (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้ อ เดือนมี.ค.64 ต้อง
ติดตามว่าอัตราเงินเฟ้ อจะยังลดลงต่อเนืองจากเดือนก.พ. ทีหดตัว -1.17% หรือไม่ ซึงการหดตัวกล่าวเป็ นผลจาก
มาตรการลดค่านํา-ค่าไฟของรัฐบาลในการช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ประชาชน
- ผูอ้ าํ นวยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวชีแจงประเด็นการตังกรอบ
งบประมาณปี 65 ลดลงกว่างบประมาณปี 64 ว่าครังนีไม่ใช่ครังแรก โดยปี งบประมาณปี 53 ก็ปรับลดกรอบวงเงิน
ลงจากปี งบประมาณ 52 ราว 250,000 ล้านบาท เนืองจากเศรษฐกิจได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ทํา
ให้ใช้มาตรการภาษีเพือฟื นฟูเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน อีกทังยังได้ออก พ.ร.ก.ให้อาํ นาจ
กระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือฟื นฟูและเสริมสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 (พ.ร.ก.ไทยเข้มแข็งฯ) ซึงเป็ น
เหตุการณ์ทคล้
ี ายคลึงกับปั จจุบนั ทีเศรษฐกิจได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 และมีการออกพ.ร.ก.กูเ้ งินอีก
ด้วย "กระทรวงการคลังมีเครืองมือวิเคราะห์ตดิ ตามความเสียงของการเกิดวิกฤติการคลังอย่างใกล้ชดิ ผ่าน
แบบจําลอง Fiscal Early Warning System ทังนี ณ สินปี งบประมาณ 63 ค่าดัชนีรวมเตือนภัยล่วงหน้าอยูท่ ี 2.47
สูงขึนจากสินปี งบประมาณ 62 ซึงอยูท่ ี 1.44 เพราะได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 แต่ยงั ตํากว่าระดับขีดเตือนภัยที
อยู่ที 5 สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการอย่างใกล้ชดิ แต่ยงั คงมีพนที
ื ว่างในการจัดทํา
นโยบายการคลังเพิมเติมได้หากมีความจําเป็ น"
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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- สภาองค์การนายจ้างชี การว่างงานเลยพ้นจุดตําสุดแล้ว แนวโน้มทยอยฟื นตัวดีขนึ จาก 3 ปั จจัย ทัง
ศก.โลกเริมขยับ ผลจากเริมฉีดวัคซีนโควิด-19 ส่งออกดีขนึ มาตรการรัฐอัดฉีดแรงงาน หนุนมาตรการคนละครึง
เฟส 3 แนะรัฐวางไทม์ไลน์ฉดี วัคซีนคนไทยให้ชดั เจนขึน
- รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลกําลังศึกษาแนวทางการต่อยอดการทําธุรกรรม
ของประชาชนผ่านระบบอีเพย์เมนต์ให้มากขึน โดยในอนาคตอาจให้ประชาชนสามารถปล่อยกูร้ ะหว่างกันเองผ่าน
แอพพลิเคชันเป๋ าตัง ซึงจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชือได้มากขึน และประชาชนทีมีเงินออมเพียงพอทีจะ
สามารถปล่อยกูแ้ ละรับความเสียงได้กใ็ ช้ช่องทางนีปล่อยเงินกูไ้ ด้ตามกฎหมายทีรัฐบาลกําหนด ซึงเชือว่าในอีกไม่
นานจากนีจะเห็นภาพทีชัดเจนมากขึน
- ตลาดเงินและตลาดทองคํานิวยอร์กปิ ดทําการวันศุกร์ท ี 2 เม.ย. เนืองในวัน Good Friday
- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผยว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ พุง่ ขึน 916,000 ตําแหน่งใน
เดือนมี.ค. ซึงเป็ นการเพิมขึนมากทีสุดนับตังแต่เดือนส.ค. 2563 ขณะทีบรรดานักเศรษฐศาสตร์ซงได้
ึ รบั การสํารวจ
โดยรอยเตอร์คาดไว้ว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรอาจเพิมขึน 647,000 ตําแหน่งในเดือนมี.ค.
- เจพีมอร์แกน วาณิชธนกิจของสหรัฐ เปิ ดเผยว่า บิตคอยน์จะกลายเป็ นสินทรัพย์ทน่ี าดึงดูดใจมากขึน
สําหรับนักลงทุนสถาบันทีต้องการเพิมความหลากหลายของพอร์ตการลงทุน และราคาบิตคอยน์จะแตะระดับ
เป้ าหมายระยะยาวที 130,000 ดอลลาร์ หากมีความผันผวนลดลง
- ข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญของสหรัฐทีจะมีการรายงานในสัปดาห์นี ได้แก่ ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI)
ภาคบริการขันสุดท้ายเดือนมี.ค., ยอดนําเข้า-ส่งออก-ดุลการค้าเดือนก.พ., คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน
ของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิ ดเผยรายงานการประชุมของวันที 16-17 มี.ค.64, จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการ
ว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนมี.ค. เป็ นต้น
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