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ภาวะตลาดเงิ น บาท: เปิ ด 31.21 แข็งค่าจากวานนี ตามทิ ศ ทางตลาด จับตาตัว เลขจ้างงานฯ
สหรัฐ คืน นี
สํานักข่าวอินโฟเควสท์ (2 เม.ย. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงิน
บาทเปิ ดตลาดเช้านี-อยูท่ /ี 31.21 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิ ดตลาดเย็นวานนี-ทร/ี ะดับ 31.31 บาท/
ดอลลาร์ เคลื/อนไหวตามทิศทางตลาดโลก หลังดอลลาร์อ่อนค่าเนื/องจากบอนด์ยลี ด์ปรับตัวลดลง
และตัวเลขผูข้ อรับสวัสดิการจากการว่างงานสูงกว่าตลาดคาดการณ์ไว้
"บาทแข็งค่าจากเย็นวานนี-ตามทิศทางตลาดโลก หลังดอลลาร์อ่อนค่าเนื/องบอนด์ยลี ด์ลดลงและ
ตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาด" นักบริหารเงิน กล่าว
นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื/อนไหวของเงินบาทในวันนี-ไว้ท/ี 31.10 - 31.30 บาท/ดอลลาร์
โดยตลาดรอดูการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมคืนนี-ทค/ี าดว่าจะช่วยหนุ นให้ดอลลาร์
กลับมาแข็งค่าได้
THAI BAHT FIX 3M (1 เม.ย.) 0.35470% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ทร/ี ะดับ 0.35620%
* ปั จจัยสําคัญ
- เงินเยนอยูท่ ร/ี ะดับ 110.62 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานทีร/ ะดับ 110.80/82 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยูท่ ร/ี ะดับ 1.1772 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานทีร/ ะดับ 1.1737/1740 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลีย/ นเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลีย/ ถ่วงนํ-าหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยูท่ ร/ี ะดับ
31.281 บาท/ดอลลาร์
- ประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิตชี- โควิดกระแทกธุรกิจบัตรเครดิต ปี '63 ยอดใช้จา่ ยติดลบ 19%
คาดครึง/ ปี หลังเริม/ ฟื- นตัวได้ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ปรับกลยุทธ์ตอบโจทย์พฤติกรรมนิวนอร์มอล
ลูกค้าพรีเมียม ตัง- เป้ ายอดรูดบัตรโต 9% เพิม/ ฐานลูกค้าใหม่ 5%
- ปิ ดโครงการคนละครึง/ เฟส 2 เงินสะพัด 1 แสนล้านบาท ด้านศูนย์วจิ ยั กสิกรประเมินหนี-ครัวเรือน
ปี 2564 ยังมีแนวโน้มสูงต่อเนื/องในกรอบ 89-91% ต่อจีดพี ี
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยสงกรานต์ปีน-ีเงินสะพัดตํ/าสุดรอบ 9 ปี ลดลง 16.9% เหลือ 1.1
แสนล้านบาท เพราะคนยังกลัวโควิดไม่กล้าใช้เงิน ส่วนทัศนะต่อการเปิ ดประเทศส่วนใหญ่ยงั ไม่เห็นด้วย
หวันระบาดอี
/
กรอบ เพราะวัคซีนยังฉีดไม่ทวถึ
ั/ ง
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- รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิ ดเผยว่า ผลสํารวจผลกระทบจากไวรัสโควิด19 ต่อภาคธุรกิจไทยในเดือน มี.ค.64 การฟื- นตัวของธุรกิจใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า โดยการฟื- นตัวของ
ธุรกิจทีไ/ ม่ใช่ภาคการผลิตปรับลดลงจากกําลังซือ- ทีอ/ ่อนแอ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
ระลอกใหม่การฟื- นตัวของธุรกิจในภาคการผลิตปรับดีขน-ึ ตามคําสังซื
/ อ- ทัง- ในและต่างประเทศทีท/ ยอยกลับมา
แต่ปัญหาการขาดแคลนตูค้ อนเทเนอร์ และต้นทุนค่าขนส่งทีเ/ พิม/ ขึน- ยังคงกดดันการฟื- นตัวของภาคการ
ผลิต
- สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิ ดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐดีดตัวสู่ระดับ
64.7 ในเดือนมี.ค. ซึง/ เป็ นระดับสูงสุดนับตัง- แต่เดือนธ.ค. 2526 จากระดับ 60.8 ในเดือนก.พ. และสูงกว่าที/
นักวิเคราะห์คาดการณ์ทร/ี ะดับ 61.7 ซึง/ บ่งชีว- ่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจกลับมาคึกคักอีกครัง- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมือ/ เทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ- ขายทีต/ ลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมือ/ คืนนี- (1 เม.ย.) หลังสหรัฐเปิ ดเผยตัวเลขผูข้ อสวัสดิการว่างงานเพิม/ ขึน- เกินคาดในสัปดาห์ทแ/ี ล้ว
ขณะทีน/ กั ลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.ของสหรัฐซึง/ มีกําหนดเปิ ดเผยในวันนี- สัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กปิ ดพุ่งขึน- ติดต่อกันเป็ นวันทีส/ องเมือ/ คืนนี- (1 เม.ย.) โดยได้แรงหนุ น
จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐทีป/ รับตัวลงสู่ระดับตํ/ากว่า 1.7% นอกจากนี- การอ่อนค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์ยงั เป็ นปั จจัยหนุ นแรงซือ- ทองคําด้วย
- นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจําเดือนมี.ค.ของสหรัฐในวันนี- ขณะที/
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะเพิม/ ขึน- 630,000 ตําแหน่ งในเดือนมี.ค. และคาดว่าอัตราการ
ว่างงานจะลดลงสู่ระดับ 6.0%

Source: สํานักข่ าวอนโฟเควสท์
ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214
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