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ภาวะตลาดเงินบาท : เงิ นบาทเปิ ด 31.20 แข็งค่าหลัง Bond Yield สหรัฐอ่อนตัวลง
สํานักข่าวอินโฟเควสท์ (16 เม.ย. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาท
เปิ ดตลาดเช้านีอยู่ทระดั
ี บ 31.20 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากเย็นวันจันทร์ทปิี ดตลาดทีระดับ 31.52 บาท/ดอลลาร์
เงินบาทเช้านีปรับตัวแข็งค่าจากระดับปิ ดตลาดเมือเย็นวันจันทร์ เนืองจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมือเทียบ
กับสกุลเงินหลัก หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับลดลง แม้ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะ
ออกมาดูดกี ต็ าม
ท้งนี เงินบาทแข็งค่าตามตลาดโลกและเงินหยวน อย่างไรก็ด ี ต้องจับตาการประชุมของศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ในวันนี ว่าจะมีมาตรการออกมาในระดับทีเข้มงวดมากน้อยเพียงใดในการควบคุม
การแพร่ะระบาดของไวรัสโควิดในประเทศ
"ดอลลาร์ออ่ นค่า หลังจากบอนด์ยลิ ด์สหรัฐฯลดลง แม้ขอ้ มูลเศรษฐกิจออกมาดี เงินบาทแข็งค่าตาม
ตลาดโลกและเงินหยวน แต่ยงั ต้องระมัดระวังมาตรการคุมโควิดในไทย" นักบริหารเงินระบุ
นักบริหารเงิน คาดว่า วันนีเงินบาทจะเคลือนไหวในกรอบ 31.10-31.30 บาท/ดอลลาร์
THAI BAHT FIX 3M (12 เม.ย.) อยู่ทระดั
ี บ 0.34084% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยูท่ ระดั
ี บ
0.35963%
*ปั จจัยสําคัญ
- เงินเยนอยูท่ ระดั
ี บ 108.87 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันจันทร์ทระดั
ี บ 109.34 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยูท่ ระดั
ี บ 1.1954 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันจันทร์ทระดั
ี บ 1.1902 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลียนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลียถ่วงนําหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ทระดั
ี บ 31.547
บาท/ดอลลาร์
- การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) วันนีทีมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็ นประธาน จะพิจารณาข้อเสนอจากทีประชุมของกระทรวงสาธารณสุข ในการมาตรการดูแลและควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในประเทศ ซึงจะมีการปรับโซนพืนทีทัวประเทศเหลือเพียงสีแดง และสี
ส้มเท่านัน รวมทังข้อเสนอให้ภาครัฐและเอกชนต้องทํางานจากทีบ้าน (work from home) ขณะเดียวกันต้อง
ติดตามว่าจะมีคาํ สังเรืองล็อกดาวน์ หรือเคอร์ฟิวในบางพืนทีทีเป็ นจังหวัดเสียงหรือไม่ดว้ ย
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือขายทีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมือ
คืนนี (15 เม.ย.) หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐร่วงลงแตะระดับตําสุดในรอบ 4 สัปดาห์ ซึงลดความน่า
ดึงดูดของดอลลาร์ และได้บดบังปั จจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจทีแข็งแกร่งของสหรัฐ
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- สัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กปิ ดพุง่ ขึนเมือคืนนี (15 เม.ย.) โดยได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐทีร่วงลงแตะระดับตําสุดในรอบ 4 สัปดาห์ นอกจากนี สถานการณ์ตงึ เครียดระหว่างสหรัฐและ
รัสเซีย ยังเป็ นอีกปั จจัยทีทําให้นกั ลงทุนเข้าซือทองคําในฐานะสินทรัพย์ทปลอดภั
ี
ย
- สหรัฐเปิ ดเผยข้อมูลเศรษฐกิจทีแข็งแกร่งหลายรายการเมือคืนนี โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิ ดเผยว่า
ยอดค้าปลีกพุง่ ขึน 9.8% ในเดือนมี.ค. เป็ นผลมาจากการประกาศมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐ
รวมถึงสถานการณ์ดา้ นสาธารณสุขทีมีแนวโน้มดีขนึ หลังจากมีการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคโควิด-19 ในวงกว้าง
- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐเพิมขึน 1.4% ใน
เดือนมี.ค. หลังจากทีลดลง 2.6% ในเดือนก.พ. โดยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม เป็ นการวัดการ
ปรับตัวของภาคโรงงาน เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค
- สมาคมผูส้ ร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐ เปิ ดเผยว่า ดัชนีความเชือมันผูส้ ร้างบ้านเพิมขึน 1 จุด สู่
ระดับ 83 ในเดือนเม.ย. โดยดัชนีความเชือมันทียังคงอยู่เหนือระดับ 50 บ่งชีถึงมุมมองโดยทัวไปทีเป็ นบวก
- สําหรับข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญวันนี ทางการจีนเตรียมรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ไตรมาส 1/2564 เวลา 09.00 น. เช่นเดียวกับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนมี.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรม
เดือนมี.ค. ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค. และอัตราว่างงานเดือนมี.ค.
ยูโรโซนเตรียมรายงานดุลการค้าเดือนก.พ. และอัตราเงินเฟ้ อเดือนมี.ค. เวลา 16.00 น.
นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในคืนนี ซึงได้แก่ ตัวเลขการเริมสร้างบ้านและการอนุญาต
ก่อสร้างเดือนมี.ค. เวลา 19.30 น. และดัชนีความเชือมันผูบ้ ริโภคขันต้นเดือนเม.ย.จากมหาวิทยาลัยมิชแิ กน เวลา
21.00 น.
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