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บาท/ดอลลาร์เช้า นี กล บั มาอ่อ นค่า หล งั ข้อ มูล เศรษฐกิ จ สหรัฐ เชิ งบวกหนุน ดอลล์ฟืน

*บาท/ดอลลาร์เช้านีกลับมาอ่อนค่าลง หลังดอลลาร์สหรัฐได้รบั แรงหนุ นจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ
ล่าสุด ทีอ$ อกมาในเชิงบวก
*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนีจะมีแนวรับที$ 34.55 และแนวต้านที$ 34.45
*ดัชนีดอลลาร์เมือ$ เทียบกับตะกร้าสกุลเงินเคลื$อนตัวอยูเ่ หนือจุดตํ$าสุดรอบ 6 เดือน ในการซือขาย
ช่วงเช้าวันนีทีต$ ลาดเอเชีย
*ดอลลาร์ได้รบั แรงหนุ นจากตัวเลขเศรษฐกิจทีแ$ ข็งแกร่งของสหรัฐ หลังเผชิญกับแรงเทขายอย่าง
หนักในช่วงก่อนหน้านี โดยเป็ นผลจากภาวะปั น$ ป่ วนวุ่นวายทางการเมืองในสหรัฐ
*กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิ ดเผยจํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานครังแรก ในสัปดาห์ทส$ี นสุ
ิ ด
วันที$ 13 พ.ค. ลดลงเกินคาด 4,000 ราย สู่ 232,000 ราย
*ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) สาขาฟิ ลาเดลเฟี ย เผยผลสํารวจดัชนีกจิ กรรมการผลิตในเขตมิดแอตแลนติก ของสหรัฐ เพิม$ ขึนเกินคาดสู่ระดับ 38.8 ในเดือนพ.ค. จาก 22.0 ในเดือนเม.ย.
*ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้ปฏิเสธเมือ$ วานนีต่อข้อกล่าวหาทีว$ ่า เขาสมรูร้ ว่ มคิดกับ
รัสเซียในการหาเสียงของเขาในปี 59 และปฏิเสธข้อกล่าวหาทีว$ ่า เขาเคยขอให้นายเจมส์ โคมีย์ อดีต
ผูอ้ ํานวยการสํานักงานสอบสวนกลาง(เอฟบีไอ) ยุตกิ ารสอบสวนนายไมค์ ฟลินน์ ซึง$ เป็ นอดีตทีป$ รึกษาด้าน
ความมันคงแห่
$
งชาติของเขา
*นักวิเคราะห์กล่าวว่า นักลงทุนจะยังคงจับตาดูภาวะปั น$ ป่ วนวุ่นวายทางการเมืองในสหรัฐต่อไป
*ค่าเงินเรียลของบราซิลดิง$ ลง 8% วานนี เนื$องจากประธานาธิบดีมเิ ชล เตเมร์ ของบราซิล เผชิญข้อ
กล่าวหาทีว$ ่า เขาสนับสนุ นให้มกี ารติดสินบนพยานคนสําคัญคนหนึ$งในคดีคอร์รปั ชัน$ โดยข่าวนีทําให้นกั
ลงทุนลดความคาดหวัง ทีม$ ตี ่อนโยบายปฏิรปู แรงงานและนโยบายปฏิรปู เงินบํานาญ ของนายเตเมร์
*เมือ$ วาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ ไทย 2.05 พันล้านบาท ขณะทีข$ ายสุทธิตราสารหนี
ไทยทุกช่วงอายุ 254.71 ล้านบาท แต่ถา้ นับเฉพาะตราสารหนีอายุคงเหลือเกิน 1 ปี ขนไป
ึ ซือ
สุทธิ 475.75 ล้านบาท
*09.02 น. บาท/ดอลลาร์ อยูท่ $ี 34.520/538 จาก 34.49 เมือ$ วาน
*บาท/ยูโร อยูท่ $ี 38.340/372 จาก 38.387 เมือ$ วาน
*เยน/ดอลลาร์ อยูท่ $ี 111.13/16 จาก 111.47 เมือ$ วาน
*ยูโร/ดอลลาร์ อยูท่ $ี 1.1105/06 จาก 1.1101 เมือ$ วาน
ข้ อมูลนีถูกจัดทําขึนจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึงข้ อมูลนีอาจถูกเปลียนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และแม้ วา่
ธนาคารจะใช้ ความพยายามอย่างดีทีสุดในการจัดทําข้ อมูลนี แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของข้ อมูล ข้ อมูลนีมิใช่คําเสนอ
หรื อคําชีชวนเพือการทําธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรื อผู้จดั ทําข้ อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามทีเกิดขึนไม่วา่ โดยทางตรง หรื อโดย
ทางอ้ อม อันเนืองมาจากการนําข้ อมูลนีไปใช้
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"เมือ$ คืนตัวเลขของยูเอสออกมาดี ดอลลาร์กม็ ี rebound ขึนมาได้บา้ ง แต่ตลาดก็ยงั ตามดูเรือ$ ง
ของทรัมป์ ว่าจะมีผลกับการผลักดันนโยบายต่างๆ ขนาดไหน" ดีลเลอร์
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