ธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย
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ประจําวันที 31 มีนาคม พ.ศ.2564

ภาวะตลาดเงินบาท :เปิ ด 31.30 อ่อนค่ากว่าภูมิภาค ให้กรอบวันนี 31.20-31.35
สํานักข่าวอินโฟเควสท์ (31 มี.ค. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทเปิ ด
ตลาดเช้านีอยูท่ ี 31.30 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากปิ ดตลาดช่วงเย็นวานนีทีระดับ 31.25 บาท/ดอลลาร์ โดยทิศทาง
อ่อนค่าตามตลาดโลก เนืองจากมีปัจจัยหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าจากการทีบอนด์ยลิ ด์ปรับตัวสูงขึน ส่งผลให้มแี รงซือ
ดอลลาร์ต่อเนือง
"บาทเปิ ดตลาดเช้านีอ่อนตามตลาดโลกและอ่อนค่ามากสุดในภูมภิ าค ทํานิวไฮเท่ากับเมือวันที 5 ตุลาคม
2563" นักบริหารเงิน กล่าว
นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลือนไหวของเงินบาทวันนีไว้ท ี 31.20 - 31.35 บาท/ดอลลาร์ โดยมองว่า
หากบาทอ่อนค่าไปแตะทีระดับ 31.35 บาท/ดอลลาร์ จะมีแรงต้านจากการขายดอลลาร์ของผูส้ ง่ ออก
THAI BAHT FIX 3M (30 มี.ค.) อยูท่ ระดั
ี บ 0.34497% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ทระดั
ี บ 0.34913%
SPOT ล่าสุด อยูท่ ระดั
ี บ 31.38500 บาท/ดอลลาร์
* ปั จจัยสําคัญ
- เงินเยนอยูท่ ระดั
ี บ 110.65 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนีทีระดับ 110.25 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยูท่ ระดั
ี บ 1.1723 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนีทีระดับ 1.1740 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลียนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลียถ่วงนําหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ทระดั
ี บ 31.222
บาท/ดอลลาร์
- สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอตุ สาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ปี 2564
- กระทรวงการคลัง เร่งติดตามต่างประเทศกว้านซือบริษทั พิโกไฟแนนซ์ เผยไม่เห็นสัญญาณ แต่ยอมรับ
กังวลใช้นอมินีเพือฟอกเงิน จับมือ ปปง.สุม่ สํารวจเอาผิด
- รมว.คมนาคม เปิ ดเผยว่า ขณะนีกระทรวงคมนาคมได้เร่งเดินหน้าโครงการลงทุนโครงสร้างพืนฐาน
ขนาดใหญ่ (Mega Projects) จํานวน 26 โครงการ วงเงิน 1,127,745 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการดําเนินการ
ระหว่างปี 2563-2566
- อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิ ดเผยว่า ขณะนีสถานการณ์เศรษฐกิจเริมฟื นตัวมีการจับจ่ายใช้สอยเพิมมากขึน
โดย 5 เดือนของปี งบประมาณ 2564 (ต.ค.2563-ก.พ.2564) กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 233,000 ล้าน
บาท ตํากว่าปี ทแล้
ี ว 9.44% แต่สงู กว่าเป้ าหมายทีตังไว้ 548,000 ล้านบาท 1.12% โดยเป็ นเป้าหมายการจัดเก็บ
ภาษีดงั กล่าวเป็ นเป้ าหมายทีได้ทบทวนแล้วจากเดิมเอกสารงบประมาณได้กาํ หนดไว้ท ี 640,000 ล้านบาท
- ครม.หารือฐานะการคลัง ถกขึนแวต แนะอย่าเอาไปจุดประเด็นการเมือง สัง "คลัง" ศึกษารายละเอียด
นายกฯ ห่วงภาวะเสียงทางการคลัง หลังโควิดฉุดการจัดเก็บรายได้รฐั บาล เข้มเบิกจ่ายงบเท่าทีจําเป็ น เร่งปฏิรปู
โครงสร้างภาษีเน้นลงทุนทีไม่เป็ นภาระงบ
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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- นายกฯสัง"ก.คลัง-ธ.กรุงไทย"ทําแพลตฟอร์มช่วย สธ.กระจายวัคซีน ให้ทวถึ
ั ง เผยพฤษภาคม-มิถุนายน
เข้ามาอีกเป็ นล้านโดส ระบุ พร้อม พิจารณาไม่ตอ้ งกักตัวตามข้อเสนอ หากฉีดครบ 2 เข็มแล้วไม่มปี ั ญหา เพือให้
สอดคล้องกับการเปิ ดท่องเทียวภูเก็ตมิถุนายน-กรกฎาคมนี
- ผลสํารวจของ Conference Board ซึงเป็ นสถาบันวิจยั เศรษฐกิจ ระบุว่า ดัชนีความเชือมันของผูบ้ ริโภค
สหรัฐเพิมขึนสูร่ ะดับ 109.7 ในเดือนมี.ค. ซึงเป็ นระดับสูงสุดนับตังแต่เริมเกิดการระบาดของโควิด-19 ในเดือนมี.ค.
2563 จากระดับ 90.4 ในเดือนก.พ. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ทระดั
ี บ 96.9
- ผลสํารวจของเอสแอนด์พ ี คอร์โลจิก เคส ชิลเลอร์ ระบุว่า ดัชนีราคาบ้านทัวประเทศในสหรัฐพุง่ ขึน
11.2% ในเดือนม.ค. เมือเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ทแล้
ี ว ซึงเป็ นการปรับตัวขึนมากทีสุดในรอบ 7 ปี
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือขายทีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมือคืนนี
(30 มี.ค.) โดยได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐทีพุง่ ขึนแตะระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน ขณะทีนัก
ลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.ของสหรัฐซึงมีกาํ หนดเปิ ดเผยในวันศุกร์นี
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี พงุ่ แตะระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือนที 1.776% เมือ
วานนี แต่ปรับตัวลงสูร่ ะดับราว 1.717% ในการซือขายช่วงบ่ายทีตลาดนิวยอร์ก
- สัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กปิ ดร่วงลงติดต่อกันเป็ นวันที 2 เมือคืนนี (30 มี.ค.) โดยได้รบั แรงกดดันจาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐทีพุง่ แตะระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน นอกจากนี การแข็งค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์ยงั ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซือขายในตลาดทองคํา
- นักลงทุนจับตาแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐานวงเงิน 3 ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจ ไบ
เดน โดยคาดว่าเขาจะเปิ ดเผยโครงการดังกล่าวในวันนี (31 มี.ค.)
- ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐจะเปิ ดเผยแผนการใช้จา่ ยด้านการสร้างงานและด้านสาธารณูปโภค
วงเงินรวม 2 ล้านล้านดอลลาร์ในวันนี (31 มี.ค.) ซึงจะเป็ นเงินทุนสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนและสะพาน
รวมถึงการสร้างงานในช่วง 8 ปี
- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) แถลงวานนีว่า IMF เตรียมทบทวนปรับเพิมคาดการณ์เศรษฐกิจ
โลกสําหรับปี 2564 และ 2565 โดยได้ปัจจัยหนุนจากการทีสหรัฐออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ ขณะทีเศรษฐกิจ
ของหลายประเทศฟื นตัวขึน หลังได้รบั การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวงกว้าง
- ข้อมูลเศรษฐกิจด้านอืนๆของสหรัฐทีมีกาํ หนดเปิ ดเผยในสัปดาห์นได้
ี แก่ ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือน
มี.ค.จาก ADP, ยอดทําสัญญาขายบ้านทีรอปิ ดการขาย (pending home sales) เดือนก.พ., จํานวนผูข้ อรับ
สวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตขันสุดท้ายเดือนมี.ค.จากมาร์กติ , ดัชนี
ภาคการผลิตเดือนมี.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.พ.
และยอดขายรถยนต์เดือนมี.ค.
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