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โลก 

IMF หั่นคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนีสู่้ 3.3% ขณะเตือนความ
เส่ียงสงครามการค้า กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศ
ปรับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปีนี ้สู่ระดบั 
3.3% จากเดิมที่ระดบั 3.5% โดยได้รับผลกระทบจากความขดัแย้งทาง
การค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้า รวมทัง้การคุมเข้มนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)     อยา่งไรก็ดี IMF คาดการณ์วา่
เศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตวั 3.6% ในปีหน้า ซึ่งเท่ากับการขยายตวั
ในปี 2561        "ดลุความเสี่ยงยงัคงอยู่ในช่วงขาลง และการเรียกเก็บ
ภาษีน าเข้าเพิ่มขึน้จะท าให้มีการดีดตวัขึน้ของต้นทนุของสินค้าน าเข้า
ขัน้กลาง , สินค้าทุน และราคาสินค้าขัน้สุดท้ายส าหรับผู้ บริโภค 
นอกจากนี ้ความไม่แน่นอนเก่ียวกับนโยบายการค้า และความกังวล
เก่ียวกับการตอบโต้ทางการค้า จะท าให้การลงทุนลดลง , ห่วงโซ่
อปุทานหยดุชะงกั และการขยายตวัของประสิทธิภาพการผลิตชะลอตวั
ลง ส่งผลให้ความสามารถในการท าก าไรของภาคเอกชนลดลง ซึ่งจะ
สง่ผลกระทบตอ่ความเชื่อมัน่ในตลาดการเงิน และฉดุการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ" IMF ระบ ุ   ขณะเดียวกนั IMF ยงัเตือนเก่ียวกบัความเสี่ยงที่
อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยไม่มีการท า
ข้อตกลง, ความไม่แน่นอนทางการเมือง ขณะที่หลายประเทศทัว่โลก
จัดการเลือกตัง้  และความตึงเครียดด้านภูมิ รัฐศาสตร์ในเอเชีย
ตะวนัออก   นอกจากนี ้IMF คาดการณ์การขยายตวัของสหรัฐในปีนี ้ที่
ระดบั 2.3% และคาดวา่ยโูรโซนมีการขยายตวั 1.3% โดยลดลง 0.2% 
และ 0.3% ตามล าดบัจากตวัเลขคาดการณ์ในเดือนม.ค.  ส าหรับญ่ีปุ่ น
นัน้ IMF คาดการณ์การขยายตัวของญ่ีปุ่ นในปีนี ้ที่ระดับ 1.0% โดย
ลดลง 0.1% จากคาดการณ์ก่อนหน้านี ้ขณะที่การส่งออกซบเซา โดย
ได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และคาดการณ์วา่
เศรษฐกิจจะขยายตวั 0.5% ในปีหน้า โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลข
คาดการณ์เดิม     อยา่งไรก็ดี IMF ปรับเพ่ิมคาดการณ์การขยายตวัของ
จีนในปีนี ้สู่ระดบั 6.3% โดยเพิ่มขึน้ 0.1% จากตวัเลขคาดการณ์ก่อน
หน้านี ้   ทัง้นี ้IMF ยังได้ปรับลดตัวเลขการขยายตัวของการซือ้ขาย
สินค้าและบริการทั่วโลก โดยปรับลดลง 0.6% สู่ระดับ 3.4% ในปีนี ้
และลดลง 0.1% สูร่ะดบั 3.9% ในปีหน้า (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐ 

"ทรัมป์"ล่ันเก็บภาษีสินค้า EU หลัง WTO ฟันธงการอุดหนุน"
แอร์บัส" ส่งผลกระทบสหรัฐ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีต
ข้อความในวนันี ้ระบวุา่ สหรัฐเตรียมเรียกเก็บภาษีต่อสินค้าน าเข้าจาก
สหภาพยุโรป (EU) คิดเป็นมูลค่า 1.1 หม่ืนล้านดอลลาร์ หลังจากที่
องค์การการค้าโลก (WTO) มีค าตดัสินระบวุา่ การที่ EU ให้เงินอดุหนนุ
แอร์บัส ได้ส่งผลกระทบต่อสหรัฐ    "WTO พบว่าการที่ EU ให้เงิน

อดุหนนุแอร์บสั ได้ส่งผลกระทบตอ่สหรัฐ และขณะนีส้หรัฐจะเรียกเก็บ
ภาษีตอ่สินค้าน าเข้าจาก EU คิดเป็นมลูคา่ 1.1 หม่ืนล้านดอลลาร์ ซึง่ที่
ผ่านมา EU ได้เอาเปรียบทางการค้าต่อสหรัฐเป็นเวลาหลายปี แต่ EU 
จะต้องยุติการกระท าดังกล่าวในไม่ช้า" ข้อความในทวิตเตอร์ระบุ       
ทางด้านส านกังานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) เปิดเผยวา่ รัฐบาลสหรัฐ
เตรียมเรียกเก็บภาษีน าเข้าเฮลิคอปเตอร์โดยสาร ชีส ไวน์ ชุดสกี 
รถจกัรยานยนต์บางประเภท และสินค้าประเภทอ่ืนๆ วงเงินประมาณ 
1.1 หม่ืนล้านดอลลาร์ เพื่อตอบโต้การที่ EU ใช้มาตรการอดุหนุนแอร์
บัส บริษัทผู้ ผลิตเคร่ืองบินคู่แข่งของบริษัทโบอิง้ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ ผลิต
เคร่ืองบินของสหรัฐ   อยา่งไรก็ดี EU ขู่ตอบโต้ด้วยการเรียกเก็บภาษีตอ่
สินค้าน าเข้าจากสหรัฐเชน่กนั (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานต ่าสุดรอบ 11 เดือนใน
ก.พ. ส านักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลส ารวจการ
เปิดรับสมคัรงานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบวา่ 
ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน 
ร่วงลง 538,000 ต าแหน่ง สู่ระดับ 7.1 ล้านต าแหน่งในเดือนก.พ. ซึ่ง
เป็นระดับต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนมี.ค.ปีที่แล้ว      ส่วนอัตราการเปิดรับ
สมคัรงานลดลงสูร่ะดบั 4.5% จากระดบั 4.8% ในเดือนม.ค.       ตวัเลข
การจ้างงานลดลงสูร่ะดบั 5.7 ล้านต าแหน่งในเดือนก.พ. จากระดบั 5.8 
ล้านต าแหน่งในเดือนม.ค. (อินโฟเควสท์)  

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือมั่นธุรกิจขนาดย่อมดีดตัวเป็นเดือนที่ 2 
ในมี.ค. สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) แถลงในวันนีว้่า 
ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวขึน้สู่ระดับ 101.8 ใน
เดือนมี.ค. จากระดบั 101.7 ในเดือนก.พ.     NFIB ระบุว่า ดชันีความ
เช่ือมัน่เพ่ิมขึน้เป็นเดือนที่ 2 ในเดือนมี.ค. (อินโฟเควสท์) 

"แบงก์ ออฟ  อเมริกา"ประกาศขึน้ค่าจ้างขัน้ต ่าให้พนักงานแตะ 
20 ดอลลาร์/ช่ัวโมงใน 2 ปี นายไบรอนั มอยนิฮาน ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของแบงก์ ออฟ  อเมริกา ประกาศปรับเพิ่มคา่จ้างขัน้ต ่าส าหรับ
พนักงานในปีนี ้และจะเพิ่มขึน้สู่ระดบั 20 ดอลลาร์/ชัว่โมงภายในเวลา 
2 ปี     "ถ้าคุณท างานที่แบงก์ ออฟ อเมริกา คุณจะมีรายได้ 41,000 
ดอลลาร์ต่อปี" นายมอยนิฮานกล่าว      "จากความส าเร็จของทาง
ธนาคาร เราก็ต้องการที่จะแบ่งปันความส าเร็จนีก้ับเพื่อนร่วมทีมของ
เรา" เขากลา่ว    ทัง้นี ้เร่ิมตัง้วนัที่ 1 พ.ค. คา่จ้างขัน้ต ่าส าหรับพนักงาน
แบงก์ ออฟ อเมริกา จะเพิ่มขึน้สู่ระดับ 17 ดอลลาร์/ชั่วโมง และจะ
เพิ่มขึน้อีกในช่วง 2 ปีข้างหน้า แบงก์ ออฟ อเมริกาเป็นธนาคารที่ใหญ่
ที่สดุเป็นอนัดบั 2 ของสหรัฐ เม่ือพิจารณาตามมลูคา่สินทรัพย์ โดยเป็น
รองเจพีมอร์แกน ขณะที่มีการว่าจ้างพนักงาน 205,000 คน (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 190.44 จุด หลังสหรัฐ
ขู่เก็บภาษี EU, IMF หั่นคาดการณ์ศก.โลกดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรม
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 ดาวโจนส์ปิดร่วงลงเม่ือคืนนี ้(9 เม.ย.) เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกับ

ผลกระทบของสงครามการค้า หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ประกาศว่า สหรัฐเตรียมเรียกเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากสหภาพยโุรป 
(EU) คิดเป็นมลูค่า 1.1 หม่ืนล้านดอลลาร์ นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับ
แรงกดดันจากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) ปรับลด
ตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี ้  ดัชนีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,150.58 จุด ร่วงลง 190.44 จุด หรือ -
0.72% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,878.20 จดุ ลดลง 17.57 จดุ หรือ 
-0.61% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,909.28 จดุ ลดลง 44.61 จดุ หรือ -
0.56%      ปธน.ทรัมป์ได้ทวีตข้อความยืนยนัเม่ือวานนีว้า่ สหรัฐเตรียม
เรียกเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจาก EU คิดเป็นมูลค่า 1.1 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์ หลงัจากที่องค์การการค้าโลก (WTO) มีค าตดัสินระบวุ่า การ
ที่ EU ให้เงินอดุหนนุแอร์บสั ได้สง่ผลกระทบตอ่สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทยีบยูโร,เยน หลัง IMF หั่น
คาดการณ์ศก.โลก ดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินเยน
และยูโร ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(9 
เม.ย.) หลงัจากกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ประกาศปรับลด
ตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปีนี ้พร้อมกับปรับ
ลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐและยูโรโซนในปีนีเ้ช่นกัน      ดอลลาร์
สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 111.11 เยน จากระดบั 
111.51 เยน แต่แข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9995 ฟรังก์ 
จากระดบั 0.9990 ฟรังก์ และแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่
ระดบั 1.3322 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3311 ดอลลาร์แคนาดา   
ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1266 ดอลลาร์ จาก
ระดับ 1.1261 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดับ  1.3042 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.3066 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนคา่
ลงแตะที่ระดับ 0.7125 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7126 ดอลลาร์
สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 42 เซนต์ วิตกศก.โลก
ชะลอตัวฉุดอุปสงค์พลังงาน สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(9 เม.ย.) หลังจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกในปีนี ้ซึง่ท าให้นกัลงทนุกงัวลวา่จะสง่ผลกระทบตอ่ความ
ต้องการใช้พลังงาน นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการ
คาดการณ์ที่ว่า สต็อกน า้มันดิบของสหรัฐจะเพิ่มขึน้ติดต่อกันเป็น
สัปดาห์ที่ 3      สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 42 
เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 63.98 ดอลลาร์/บาร์เรล     สญัญาน า้มนัดิบเบ
รนท์สง่มอบเดือนมิ.ย. ลดลง 49 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 70.61 ดอลลาร์/
บาร์เรล   สญัญาน า้มนัดิบปิดตลาดอ่อนแรงลง หลงัจาก IMF ปรับลด
ตัวเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปีนี ้สู่ระดับ 3.3% 
จากเดิมที่ระดบั 3.5% โดยได้รับผลกระทบจากความขดัแย้งทางการค้า

ระหว่างสหรัฐและประเทศคูค้่า รวมทัง้การคมุเข้มนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $6.40 รับดอลล์อ่อน
ค่า,ตลาดหุ้นร่วงหนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัยสัญญาทองค า
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(9 เม.ย.) โดยได้ปัจจยัหนนุการออ่นค่า
ของสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี ้นักลงทุนยังเข้าซือ้ทองค าในฐานะ
สินทรัพย์ที่ปลอดภยั หลงัจากตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงเม่ือคืนนี ้ทา่มกลาง
ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัแนวโน้มเศรษฐกิจโลก หลงัจากกองทนุการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกในปีนี  ้  สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 6.40 ดอลลาร์ หรือ 0.49% 
1,308.30 ดอลลาร์/ออนซ์     สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนพ.ค. ลดลง 
0.5 เซนต์ หรือ 0.03% ปิดที่ 15.211 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ฝร่ังเศสเล็งผุดแผนปรับลดภาษี หวังสกัดกลุ่มผู้ประท้วงเสือ้ก๊ัก
เหลือง นายเอดัวร์ ฟีลิป นายกรัฐมนตรีฝร่ังเศส เปิดเผยวา่ การปรับ
ลดภาษีเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรให้ความส าคญัเป็นอนัดบัต้น ๆ ในขณะนี ้
และควรด าเนินการโดยเร็ว หลังจากที่ได้มีการอภิปรายทั่วประเทศ
เพื่อที่จะหาทางท าความเข้าใจต่อความเดือดร้อนของผู้ชมุนมุประท้วง
เสือ้กั๊กเหลือง       นายกรัฐมนตรีฝร่ังเศส ระบุว่า ผลการอภิปราย
ดังกล่าวมาจากการประชุมราว 10,000 ครัง้ตามศาลาประชาคมทั่ว
ประเทศ อีกทัง้ยังมีการแสดงความคิดเห็นทางระบบออนไลน์อีก
ประมาณ 2 ล้านรายการ        ฝร่ังเศสมีอตัราการเก็บภาษีอากรสงูสดุ
เม่ือเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว โดยข้อมูลจากองค์การเพื่อความ
ร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) เม่ือปี 2560 ระบุว่า 
ฝร่ังเศสมีการเรียกเก็บภาษีเป็นสดัสว่น 46.2% ของผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ถัดมาคือ เดนมาร์กที่  46% และสวีเดนที่  44%    
อย่างไรก็ดี แม้ว่า รัฐบาลจะเรียกเก็บภาษีจ านวนมาก แต่ก็มีงบใช้จา่ย
ด้านสงัคมเป็นอนัดบัหนึ่งด้วยเชน่กนั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกสหรัฐขู่เก็บภาษีสินค้า 
EU,IMF หั่นคาดการณ์ศก.โลก ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้
(9 เม.ย.) โดยหุ้นเกือบทกุกลุ่มลดลง หลงัสหรัฐขู่เก็บภาษีสินค้าน าเข้า
จากสหภาพยโุรป (EU) นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับแรงกดดนัจากการที่
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกด้วย       ดัชนี Stoxx Europe 600 ลบ 
0.47% ปิดที่  385.68 จุด    ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้ นฝร่ังเศสปิดที่  
5,436.42 จดุ ลดลง 35.35 จดุ หรือ -0.65% และ ดชันี DAX ตลาดหุ้น
เยอรมันปิดที่ 11,850.57 จุด ลดลง 112.83 จุด หรือ -0.94% ขณะที่ 
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,425.57 จุด ลดลง 26.32 
จดุ หรือ -0.35% (อินโฟเควสท์) 
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 ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 40.94 จุดหลังหุ้นเทคโน
ฯพุ่ง ขณะนลท.ระวังการซือ้ขาย ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิด
บวกในเม่ือวานนี ้ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผันผวน เน่ืองจากการพุ่งขึน้
ของหุ้ นกลุ่มเทคโนโลยีได้ถูกสกัดด้วยปัจจัยลบที่ เกิดจากความ
ระมดัระวงัในการซือ้ขาย หลงัจากหุ้นกลุ่มอ่ืนๆพุ่งขึน้อย่างรวดเร็วเม่ือ
ไม่นานมานี ้       ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 
40.94 จดุ หรือ 0.19% แตะที่  21,802.59 จดุ    หุ้นที่ปรับตวัขึน้ในเม่ือ
วานนีน้ าโดยหุ้นกลุ่มผลิตภณัฑ์น า้มนัและถ่านหิน กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และกลุม่เหมืองแร่ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

"ฟิทช์ เรทติง้ส์" คาดตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจีน Q2/62 เติบโตรวดเร็ว
และแข็งแกร่ง บริษัท ฟิทช์ เรทติง้ส์ เปิดเผยว่า ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
ของจีนจะยงัคงเติบโตอยา่งแข็งแกร่งในไตรมาส 2 ของปี 2562 แม้จะมี
การปรับลดงบอดุหนนุก็ตาม  ส าหรับปัจจยัที่ท าให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
จีนเติบโตอย่างแข็งแกร่งนัน้ มาจากการมอบข้อเสนอที่น่าสนใจ การ
โฆษณารถยนต์โดยสารเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และราคาโปรโมชนัที่
ดึงดูดใจลูกค้า     เม่ือเดือนที่แล้ว ทางการจีนได้ประกาศปรับลดเงิน
อดุหนนุในอตุสาหกรรมรถยนต์พลงังานใหม ่(NEV) เพ่ือผลกัดนัให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพในช่วงการเปลี่ยนผ่านของไตรมาสนี  ้   ส าหรับ
ช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่านนัน้ อาจกระตุ้นให้กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
หนัมาสนบัสนนุให้ผู้บริโภคเร่งซือ้ผลิตภณัฑ์กนัมากขึน้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 5.15 จุด นลท.จับ
ตาเจรจาการค้าจีน-สหรัฐ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ตลาดเม่ือวานนีอ้่อนตัวลง เน่ืองจากนักลงทุนยงัคงจับตารอดผูลการ
เจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ   ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันี
เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอ่อนตัว 5.15 จุด หรือ 0.16% ปิดที่ 3,239.66 จุด  
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 80.34 จุด จับตาการค้าโลก 
ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮอ่งกงปิดเม่ือวานนีป้รับตวัเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ดี นัก
ลงทนุยงัคงจบัตาสถานการณ์การค้าโลกอย่างใกล้ชิด ภายหลงัจากที่
ประธานาธิบดีสหรัฐขู่เก็บภาษีสหภาพยโุรป    ดชันีฮัง่เส็งเพิ่มขึน้ 80.34 
จดุ หรือ 0.27% ปิดเม่ือวานนีท้ี่ 30,157.49 จดุ (อินโฟเควสท์)            

เอเชียและอื่นๆ 

นักลงทุนแห่จองซือ้หุ้นกู้"ซาอุดี อารามโค"กว่า 1 แสนล้าน
ดอลลาร์ ทะลักกว่า 10 เท่า แหลง่ข่าวระบวุา่ การเสนอขายหุ้นกู้ของ
บริษัทซาอุดี อารามโค ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับ
ความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน โดยล่าสุดทางบริษัทได้รับค าสั่ง
จองซือ้จากผู้ สนใจรวมเป็นวงเงินมากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งสูง
กว่า 10 เท่าของวงเงินหุ้ นกู้  1 หม่ืนล้านดอลลาร์ที่บริษัทตัง้ใจขาย     
ทัง้นี ้หุ้นกู้ วงเงิน 1 หม่ืนล้านดอลลาร์ดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 6 ชุด 
โดยแต่ละชดุจะมีอายตุัง้แต่ 3 ปีไปจนถึง 30 ปี     การเสนอขายหุ้นกู้
ดังกล่าวถือเป็นครัง้แรกของทางบริษัท ซึ่งได้กระตุ้นค าสั่งซือ้จากนัก
ลงทนุทัว่โลกที่ต้องการลงทนุในซาอดุี อารามโค  ซึง่เป็นบริษัทที่มีก าไร
มากที่สุดในโลก    ทัง้นี ้ซาอุดี อารามโคสามารถท าก าไรได้มากถึง 
1.11 แสนล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว มากกว่าแอปเปิลที่ท าก าไรได้เพียง 
5.953 หม่ืนล้านดอลลาร์     ซาอุดี อารามโคเปิดเผยตัวเลขก าไร
ดงักลา่วในหนงัสือชีช้วนส าหรับนกัลงทนุในการเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 1 
หม่ืนล้านดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)   

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 200 จุด เก็งรัฐบาล
ชนะการเลือกตัง้ ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตวักวา่ 200 จดุใน
เม่ือวานนี ้ก่อนการเลือกตัง้ของอินเดียซึ่งจะเร่ิมขึน้ในวันที่ 11 เม.ย. 
ขณะที่นักลงทุนคาดว่าพรรค รัฐบาลของนายนเรนทรา  โมดี  
นายกรัฐมนตรีอินเดีย จะคว้าชยัชนะในการเลือกตัง้ครัง้นี ้  ทัง้นี ้ดชันี 
S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 38,939.22 จดุ เพ่ิมขึน้ 238.69 จดุ หรือ 
0.62%    หุ้นกลุม่ธนาคารพุง่ขึน้น าตลาดเม่ือวานนี ้(อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

 

ไทย 

*นายกฯ ระบุยังไม่ถึงเวลาตัง้รัฐบาลแห่งชาติ เตือนท าความ
เข้าใจข้อกม.ให้ดี-รอกกต.ประกาศผลเลือกตัง้เป็นทางการ พล
เอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กลา่วา่ ยงัไมถ่ึงเวลาตัง้รัฐบาล
แห่งชาติตามข้อเสนอของฝ่ายการเมือง ขณะนีต้้องด าเนินการตาม

ขัน้ตอนกฏหมายรัฐธรรมนูญและกฏหมายเลือกตัง้ และไม่สามารถ
ก าหนดกติกาขึน้มาใหมไ่ด้ จงึขอให้ความเข้าใจข้อกฏหมายให้ดี       "มี
หลายคนมาพูดเร่ืองรัฐบาลแห่งชาติ มันไปอย่างไรยังไม่รู้เลย ตอนนี ้
กฏหมายรัฐธรรมนูญ กฏหมายเลือกตัง้ว่าอย่างไร รัฐบาลจะมาจาก
ไหน ขัน้ตอนยงัไม่จบ ก็ไม่รู้ว่าผู้พดูมีวตัถปุระสงค์อย่างไร ไม่ใช่ใครจะ
มาก าหนดกติกาขึน้มาใหม่"พลเอกประยุทธ์ กล่าว   นายกรัฐมนตรี 
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 กล่าวถึงผลการเลือกตัง้ว่า อยากให้ทกุคนมีความสขุกันบ้าง ขอให้รอ

การประกาศผลการเลือกตัง้อย่างเป็นทางการไม่เกินวันที่  9 พ.ค.นี ้
หลงัจากนัน้ก็เป็นไปตามขัน้ตอนการจดัตัง้รัฐบาลต่อไป ส่วนปัญหาที่
เกิดขึน้เก่ียวกับการเลือกตัง้คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ก็อยู่
ระหวา่งด าเนินการแก้ปัญหา (อินโฟเควสท์) 

FETCO ระบุดัชนีเช่ือมั่ นนักลงทุน 3 เดือนข้างหน้าพลิกเป็น
เกณฑ์"ทรงตัว"นลท. กังวลเสถียรภาพรัฐบาลใหม่นายไพบูลย์ 
นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) 
รายงานดชันีความเชื่อมัน่นักลงทนุประจ าเดือน เม.ย.62 พบว่า ดัชนี
เชื่อมัน่นักลงทนุในอีก 3 เดือนข้างหน้า (มิ.ย.62) อยู่ในเกณฑ์ ทรงตวั 
ปรับตวัลดลง 17.72% มาอยู่ที่ 107.53 จากที่เคยอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรง
ในเดือนก่อน โดยผลส ารวจพบว่านักลงทุนมีความกังวลเสถียรภาพ
รัฐบาลใหม่ภายหลังการเลือกตัง้ เป็นปัจจัยหลัก รองลงมาคือ
สถานการณ์เจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน รวมทัง้ภาวะเศรษฐกิจ
ของสหรัฐและจีน   FETCO ระบวุา่ดชันีความเชื่อมัน่นกัลงทนุ (FETCO 
Investor Confidence Index) ประจ าเดือน เม.ย.62 ได้ผลส ารวจโดย
สรุป ดงันี ้ดชันีความเชื่อมัน่รวมทกุกลุม่นกัลงทนุในอีก 3 เดือนข้างหน้า 
(มิ.ย.62) อยู่ในเกณฑ์ "ทรงตวั" (Neutral) (ช่วงค่าดชันี 80 - 119) จาก 
"ร้อนแรง"  โดยลดลง 17.72% มาอยู่ที่ระดับ 107.53   ดัชนีความ
เชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยู่ที่ Zone ร้อนแรง (Bullish) 
เช่นเดิม, ดชันีนักลงทนุกลุ่มบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ปรับตวัลดลงมาอยู่
ใน Zone ทรงตัว (Neutral), ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนรายบุคคล
ปรับตวัลดลงมาอยู่ใน Zone ทรงตวั (Neutral), ดชันีความเชื่อมัน่กลุม่
นักลงทุนสถาบันในประเทศ อยู่ใน Zone ทรงตัว (Neutral) เช่นเดิม    
หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือหมวดพาณิชย์ (COMM) หมวด
ธุรกิจที่ไมน่่าสนใจมากที่สดุ คือหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA) (อินโฟ
เควสท์)   

นายกฯ ห่วงปรากฎการณ์เอลนีโญ ท าฝนตกน้อยลง ขอความ
ร่วมมือเกษตรกรงดท านาปรัง  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กลา่ว
วา่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้หารือติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา
ภัยแ ล้ง  โดยสิ่ งที่ เ ป็นกังวล  คือ  ปัญหาปริมาณน า้ที่ เ กิดจาก
ปรากฎการณ์เอลนีโญ ส่งผลท าให้ฤดูฝนสัน้ลง และปริมาณฝนตก
น้อยลง ดังนัน้จึงต้องเตรียมความพร้อมเร่ืองของปริมาณน า้ส าหรับ
อปุโภค-บริโภค และหลายแหง่มีปัญหาเก่ียวกบัน า้ประปา จงึได้สัง่การ
ให้ขุดบ่อน า้บาดาลเพิ่มเติม และเพิ่มการขนย้ายน า้ เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในทกุพืน้ที่   โดยวนันี ้ครม.รับทราบการประกาศพืน้ที่ภยัแล้ง
ใน 2 ภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวม 4 
จงัหวดั ได้แก่ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ตราด และชลบรีุ (อินโฟเควสท์) 

ครม.ให้แผนรับมือการระบาดโรคอหิวาต์หมูเป็นวาระแห่งชาติ 
พร้อมอนุมัติงบด าเนินการ 148 ลบ. พ.อ.อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ ผู้ ช่วย
โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชมุคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ได้อนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกรของประเทศไทยให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมอนุมัติงบประมาณ
ส าหรับใช้ในแผนการเฝ้าระวงั 148 ล้านบาทเศษ    ทัง้นี ้สืบเน่ืองจาก
สถานการณ์การระบาดในโรคดงักลา่วขยายเป็นวงกว้างอย่างตอ่เน่ือง 
ตัง้แต่ปี 61 จนถึงปัจจุบันพบการระบาดทัง้สิน้ใน 17 ประเทศทั่วโลก 
ได้แก่ ยโุรป 10 ประเทศ แอฟริกา 4 ประเทศ และเอเชีย 3 ประเทศ โดย
ประเทศในเอเชียที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร คือ จีน, 
มองโกเลีย และเวียดนาม โดยรายงานลา่สดุ เม่ือเดือนก.พ.62 พบวา่มี
การท าลายสกุรในจีนไปแล้ว 9.5 แสนตวั ในมองโกเลีย 2,992 ตวั และ
ในเวียดนาม 46,600 ตวั รวมทัง้สิน้ 999,592 ตวั ซึ่งความเสียหายของ
ทัง้ 3 ประเทศ คิดเป็นมลูคา่กวา่ 6 พนัล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 11.56 จุด ดีกว่าภูมิภาคได้กลุ่ม
พลังงานขึน้น าตามราคาน า้มันดีดตัว/วันนีจ้ับตาประชุม ECB 
SET ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,657.74 จดุ เพิ่มขึน้ 11.56 จดุ (+0.70%) 
มลูคา่การซือ้ขาย 44,262.72 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทย
เม่ือวานนีป้รับตัวขึน้ดีกว่าตลาดภูมิภาคที่แกว่งไซด์เวย์ โดยมีกลุ่ม
พลงังานขึน้น าตลาดฯหลงัราคาน า้มนัดีดตวัสงูขึน้ อย่างไรก็ดี ยงัต้อง
ติดตามสงครามการค้าสหรัฐ-จีน, ความคืบหน้า Brexit, ประชมุ ECB 
วันนี ้และการประชุม EU summit ในวันที่ 11 เม.ย.นี ้วันนีต้ลาดฯคง
แกว่งไซด์เวย์ต่อไป โดยมีแนวรับ 1,650 แนวต้าน 1,665-1,670 จุด    
ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,657.74 จดุ เพิ่มขึน้ 11.56 จดุ 
(+0.70%) มลูค่าการซือ้ขาย 44,262.72 ล้านบาท  การซือ้ขายหุ้นเม่ือ
วานนี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทัง้วัน โดยดชันีฯแตะ
จุดสูงสุดที่  1,660.31 จุด และแตะจุดต ่าสุดที่ระดับ 1,648.23 จุด     
ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้ เพิ่มขึน้ 727 หลกัทรัพย์ ลดลง 
593 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 436 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เมื่อวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
206,348 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้
วนัอยูท่ี่ 206,348 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้
ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 49,565 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 
13,279 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 2,000 ล้าน
บาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.09% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
เม่ือวานภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี ้    Yield Curve ปรับลดลง
ประมาณ 1-3 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทนุของนัก
ลงทุนต่างชาติเม่ือวานนี ้NET OUTFLOW 2,000 ล้านบาท โดยเกิด
จาก  NET SELL 2,000 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดย
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 นักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 3,204 ล้าน
บาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.82 แข็งค่าตามภูมิภาค นลท.จับตา
ตวัเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ-ประชุม ECB-รายงานประชมุเฟดสปัดาห์นี ้นัก
บริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดเม่ือ
วานนีท้ี่ระดบั 31.82 บาท/ดอลลาร์ จากเปิดตลาดที่ ระดบั 31.86 บาท/
ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 31.81-31.88 บาท/ดอลลาร์   
"ระหว่างวันวิ่งไม่ค่อยกว้าง เป็นไปในโทนบาทแข็งตามภูมิภาค 

เน่ืองจากดอลลาร์อ่อนค่าเม่ือเทียบเยนและยูโร น่าจะเป็นไปตามแรง
ซือ้แรงขาย"นกับริหารเงิน กลา่ว     ส าหรับปัจจยัถดัไปที่ต้องติดตามใน
สัปดาห์นี ้คือ ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ, การประชุมธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) และคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 19-20 มี.ค.   ส่วน
ปัจจยัในระยะถัดไป ยงัคงเป็นเร่ือง Brexit และปัญหาการค้าระหว่าง
สหรัฐฯกับจีนนักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงิน
บาทวนัวนันีร้ะหวา่ง 31.75-31.85 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนมี.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเดือนก.พ. ญ่ีปุ่ น 

- ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ประชมุนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบีย้ อีย ู     

- อตัราเงินเฟ้อเดือนมี.ค. สหรัฐ   

- สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดือนก.พ. สหรัฐ       

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) 

- คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)         (เช้าวนัที่ 11 เม.ย.)   เปิดเผยรายงานการประชมุ

วนัที่ 19-20 มี.ค. สหรัฐ       
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

Friday 5 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Change in Nonfarm Payrolls Mar 196k 177k 20k SET50

Change in Private Payrolls Mar 182k 177k 25k SET100

Change in Manufact. Payrolls Mar -6k 10k 4k MAI

Unemployment Rate Mar 3.8% 3.8% 3.8% Institution Net Position

Average Hourly Earnings MoM Mar 0.1% 0.3% 0.4% Proprietary Net Position

Average Hourly Earnings YoY Mar 3.2% 3.4% 3.4% Foreign Net Position

Labor Force Participation Rate Mar 63.0% 63.2% 63.2% Individual Net Position

Underemployment Rate Mar 7.3% -- 7.3% Total Trading Value

JP Household Spending YoY Feb 1.7% 1.9% 2.0%

Leading Index CI Feb P 97.4 97.2 96.5 Major Indices

Coincident Index Feb P 98.8 98.9 98.1 Dow Jones

TH Foreign Reserves 29-Mar $212.2b -- $212.6b S&P 500

Forw ard Contracts 29-Mar $32.6b -- $32.6b Nasdaq

STOXX Europe 50

Monday 8 FTSE 100

Release Actual Cons. Prior DAX

US Factory Orders Feb -0.5% -0.5% 0.1% Nikkei 225

Factory Orders Ex Trans Feb 0.3% -- -0.2% Shanghai Composite

Durable Goods Orders Feb F -1.6% -1.6% -1.6% Hang Seng

Cap Goods Orders Nondef Ex Air Feb F -0.1% -- -0.1% KOSPI

JP BoP Current Account Balance Feb ¥2676.8b ¥2633.5b ¥600.4b BES Sensex

BoP Current Account Adjusted Feb P ¥1957.6b ¥1920.9b ¥1833.0b Jakarta Composite

Trade Balance BoP Basis Feb P ¥489.2b ¥591.3b -¥964.8b Philippines Composite

Consumer Confidence Index Mar 40.5 4150.0% 4150.0% Ho Chi Minh

Tuesday 9 Crude Commodities

Release Actual Cons. Prior WTI ($/bl)

- Dubai ($/bl)

Brent ($/bl)

Wednesday 10 NYMEX ($/bl)

Release Actual Cons. Prior COMEX Gold 

US CPI MoM Mar -- 0.4% 0.2% Batic Dry Index

CPI Ex Food and Energy MoM Mar -- 0.2% 0.1%

CPI YoY Mar -- 1.8% 1.5% Exchange Rate

CPI Ex Food and Energy YoY Mar -- 2.1% 2.1% USD/THB

Real Avg Hourly Earning YoY Mar -- -- 1.9% EUR/USD

Real Avg Weekly Earnings YoY Mar -- -- 1.6% USD/JPY

EU ECB Main Refinancing Rate 10-Apr -- 0.0% 0.0% GBP/USD

ECB Marginal Lending Facility 10-Apr -- 0.3% 0.3% USD/CHY

ECB Deposit Facility Rate 10-Apr -- -0.4% -0.4% USD/KRW

JP PPI YoY Mar -- 1.0% 0.8% Dollar Index

PPI MoM Mar -- 0.2% 0.2%

Core Machine Orders MoM Feb -- 2.8% -5.4% Thai Bond Market

Core Machine Orders YoY Feb -- -4.6% -2.9% Total Return Index

Machine Tool Orders YoY Mar P -- -- -29.3% Outright/ Cash Trading

CH Money Supply M2 YoY Mar -- 8.2% 8.0% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Money Supply M1 YoY Mar -- 2.9% 2.0% 9-Apr-19 1.6228 1.6939 1.7550 1.7957 1.7832 1.8624

Money Supply M0 YoY Mar -- 3.3% -2.4% Change (bps) -0.34 -0.52 +0.01 -0.10 +1.28 +1.40

New  Yuan Loans CNY Mar -- 1250.0b 885.8b 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

2.0947 2.2922 2.5083 2.8420 3.0791 3.2876

Thursday 11 +0.65 +1.34 -1.93 -0.55 -1.45 -3.50

Release Actual Cons. Prior

US FOMC Meeting Minutes 20-Mar -- -- -- US Bond Market

PPI Final Demand MoM Mar -- 0.3% 0.1% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

PPI Ex Food and Energy MoM Mar -- 0.2% 0.1% 9-Apr-19 2.42 2.35 2.31 2.31 2.51 2.92

PPI Final Demand YoY Mar -- 1.9% 1.9% Change (bps) -1.00 -1.00 +0.00 -2.00 -1.00 -1.00

PPI Ex Food and Energy YoY Mar -- 2.4% 2.50%

Initial Jobless Claims 6-Apr -- 210k 202k

Continuing Claims 30-Mar -- 1735k 1717k

JP Japan Buying Foreign Bonds 5-Apr -- -- ¥1243.5b

Japan Buying Foreign Stocks 5-Apr -- -- ¥61.5b

Foreign Buying Japan Bonds 5-Apr -- -- ¥1570.6b

Foreign Buying Japan Stocks 5-Apr -- -- ¥438.7b

CH CPI YoY Mar -- 2.3% 1.5%

PPI YoY Mar -- 0.4% 0.1%

Foreign Direct Investment YoY CNY Mar -- -- 6.6%

%Chg.Chg

+0.27%+80.3430,157.49

-0.16%-5.153,239.66

%Chg.Chg9-Apr-19

-0.91%-9.08988.48

+0.97%

-44.60 -0.56%

10-Apr-19

2,434.16 +20.24 +0.84%

765.43

36,609.20

365.25 -0.85 -0.23%

659.02

3,204.16

765.43

-0.61%-0.4369.66

-0.34%-0.2264.20

-0.65%

8-Apr-19 %Chg.

-0.94%

21,802.59 +40.94 +0.19%

+76.517,992.14

+0.91%+58.626,484.35

-0.04%97.05997.018

-0.18%1,141.191,139.10

-0.07%6.71546.7108

+317.85%49,383.53         206,348.00       

-0.01%282.35282.33

%Chg.5-Apr-199-Apr-19

111.12 111.48

725.00 +11.00 +1.54%

1.1264 1.1259 +0.04%

-0.33%

9-Apr-19

2,878.20 -17.57 -0.61%

9-Apr-19

-0.27 -0.38%

-0.31%

1,304.00 +6.90 +0.53%

+11.561,657.74

+0.62%+238.6938,939.22

+0.13%+2.96

-0.27%

7,909.28

11,850.57 -112.83

31.77

+0.84%+9.241,105.37

+0.70%

-0.03%

70.76

31.87

1.30571.3053

-0.4263.98

2,213.56

9-Apr-19 Chg %Chg.

26,150.58 -190.44

3,350.00 -9.00

-0.72%

เอกสารฉบบันี้จดัท าโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ทัง้หลายทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้
จดัท าบนพืน้ฐานแหลง่ขอ้มูลทีด่ทีีส่ดุทีไ่ด้รบัมา และพจิารณาแลว้เหน็วา่น่าเชือ่ถอื มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน และอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบบันี้ไมถ่อืเป็นค าเสนอหรอืค าชีช้วนใหล้งทุน และ3จดัท าขึน้เป็นการเฉพาะเพือ่ประโยชน์แกบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัเท่านัน้ มใิหน้ าไปเผยแพร่ทางสือ่มวลชน หรอืโดยทาง
อืน่ใด บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืเป็นผลจากการใชเ้นื้อหาหรอืรายงานฉบบันี้ 

 


