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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"สี จิน้ผิง" เผยข้อตกลงเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-สหรัฐมี
ความคืบหน้าอย่างมาก ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีนระบใุนการสง่
สาส์นถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐว่า มีความคืบหน้า
อย่างมากในข้อตกลงด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ
ในชว่งกวา่ 1 เดือนที่ผ่านมา       ปธน.สีเรียกร้องให้มีการสรุปการเจรจา
เก่ียวกับข้อตกลงเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและสหรัฐให้เร็วขึน้ 
พร้อมระบุว่า การเป็นผู้ น าด้านกลยทุธ์นัน้ ถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐ      
ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ในสาส์นที่เปิดเผยโดยนายหลิว เหอ รอง
นายกรัฐมนตรีจีนในการประชุมกับปธน.ทรัมป์เม่ือวานนี ้  ปธน.สีได้
สนับสนุนให้ทัง้สองฝ่ายยังคงให้ความเคารพซึ่งกันและกัน มีความ
เสมอภาค และมีผลประโยชน์ร่วมกนั ตลอดจนแก้ไขความกงัวลร่วมกนั 
เพื่อที่จะสรุปการเจรจาข้อตกลงโดยเร็วที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้  (อินโฟ
เควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงแตะระดับต ่าสุดใน
รอบ 49 ปี กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ จ านวนชาวอเมริกนัที่ยื่น
ขอสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกลดลง 10,000 ราย สู่ระดบั 202,000 ราย
ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสิน้สุดวันที่ 30 มี.ค.     โดยตัวเลขดังกล่าวเป็น
ระดับต ่าที่สุดนับตัง้แต่เดือนธ.ค. 2512 หรือในรอบ 49 ปี หลังจากที่
ปรับตัวลดลงต่อเน่ือง 3 สัปดาห์ และลดลงอย่างมากเม่ือเทียบกับ
ระดับ 244,000 รายในช่วงปลายเดือนม.ค.ที่ผ่านมา     นักวิเคราะห์
คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่าตวัเลขผู้ขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกจะอยู่ที่
ระดบั 216,000 รายในสปัดาห์ที่แล้ว      สว่นตวัเลขคา่เฉลี่ย 4 สปัดาห์
ของจ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็น
มาตรวดัตลาดแรงงานที่ดีกว่า เน่ืองจากขจดัความผันผวนรายสปัดาห์ 
ลดลง 4,000 ราย สู่ระดบั 213,500 รายในสปัดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดบั
ต ่าที่สุดนับตัง้แต่เดือนต.ค.2561ส าหรับจ านวนชาวอเมริกันที่ยังคง
ขอรับสวสัดิการวา่งงานต่อเน่ืองในรอบสปัดาห์ที่สิน้สดุวนัที่ 23 มี.ค. มี
จ านวนลดลง 38,000 ราย สูร่ะดบั 1.72 ล้านราย (อินโฟเควสท์) 

สภาผู้แทนฯสหรัฐเรียกร้องสรรพากรเผยแพร่เอกสารขอคืนภาษี 
"ทรัมป์" นายริชาร์ด นีล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในสงักดัพรรค
เดโมแครต ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาวิธีการจัดหา
รายได้ประจ าสภาผู้แทนราษฎรนัน้ ได้เรียกร้องให้กรมสรรพากรสหรัฐ 
(IRS) เผยแพร่เอกสารขอคืนภาษีของนายโดนลัด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี
สหรัฐ ครอบคลุมระยะเวลา 6 ปี    ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึน้ 
เน่ืองจากมีการตัง้ประเด็นกันว่า การขอคืนภาษีของปธน.ทรัมป์นัน้มี
ผลประโยชน์ทบัซ้อนและอาจมีการละเมิดกฎหมายภาษีด้วย    นายริ
ชาร์ด นีล เปิดเผยวา่ การด าเนินการดงักลา่วมีขึน้เพ่ือท าให้ชาวอเมริกนั

มัน่ใจว่า รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความน่าเชื่อถือและด าเนินการ
ถกูต้องตามกฎหมาย   ทัง้นี ้ปธน.ทรัมป์ปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมลูการ
ขอคืนภาษีตลอดระยะเวลาหาเสียงและหลังจากได้รับชัยชนะในการ
เลือกตัง้ไปแล้ว โดยอ้างเหตุผลว่าข้อมลูการขอคืนภาษีของเขาอยู่ใน
ระหวา่งการตรวจสอบ อยา่งไรก็ตาม ผู้ เช่ียวชาญด้านภาษีหลายรายลง
ความเห็นวา่ ทรัมป์ไมไ่ด้ถกูห้ามให้เปิดเผยข้อมลูระหวา่งการตรวจสอบ 
(อินโฟเควสท์) 

MIT ประกาศยุติความร่วมมือกับ "หัวเว่ย-แซดทีอี" เหตุละเมิด
มาตรการคว ่าบาตรของสหรัฐ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ 
(MIT) ได้ประกาศยุติการให้ความร่วมมือกับบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ 
และแซดทีอี คอร์ป หลังจากผลการสอบสวนของรัฐบาลสหรัฐระบุว่า 
บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ทัง้สองแห่งของจีนได้ละเมิดมาตรการคว ่า
บาตรที่บงัคบัใช้โดยสหรัฐ     มาเรีย ซูเบอร์ รองประธานฝ่ายวิจยัของ
สถาบัน MIT กล่าวในแถลงการณ์ว่า ทางสถาบันจะยุติการให้ความ
ร่วมมือและจะไมต่อ่สญัญาใดๆกบับริษัทหวัเวย่และแซดทีอี หรือบริษัท
ในเครือของหัวเว่ยและแซดทีอี เน่ืองจากผลการสอบสวนของรัฐบาล
กลางสหรัฐบ่งชีว้่า ทัง้สองบริษัทได้ละเมิดมาตรการคว ่าบาตร  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 166.50 จุด รับข้อมูล
แรงงานสหรัฐสดใส,คาดเจรจาการค้าคืบหน้าดชันีดาวโจนส์ตลาด
หุ้ นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(4 เม.ย.) โดยได้แรงหนุนจากข้อมูล
แรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ รวมทัง้สญัญาณที่บ่งชีถ้ึงความคืบหน้า
ในการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐและจีน อย่างไรก็ตาม ดชันี 
Nasdaq ปิดตลาดในแดนลบ หลงัจากหุ้นกลุม่เทคโนโลยีร่วงลง ขณะที่
หุ้นเทสลาดิ่งลงกวา่ 8% หลงัจากบริษัทเปิดเผยยอดการจดัสง่รถยนต์ที่
ทรุดตัวลงในไตรมาสแรกปีนี ้  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 
26,384.63 จดุ เพ่ิมขึน้ 166.50 จดุ หรือ +0.64% ขณะที่ดชันี S&P500 
ปิดที่ 2,879.39 จดุ เพิ่มขึน้ 5.99 จดุ หรือ +0.21% และดชันี Nasdaq 
ปิดที่ 7,891.78 จดุ ลดลง 3.77 จดุ หรือ -0.05%  ดชันีดาวโจนส์ปิดใน
แดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ขณะที่ดัชนี S&P500 ท าสถิติปิดบวก
ติดต่อกันเป็นวนัที่ 6 โดยตลาดได้ปัจจยัหนนุจากข้อมลูของกระทรวง
แรงงานสหรัฐที่ระบุว่า จ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงาน
ครัง้แรกลดลง 10,000 ราย สู่ระดับ 202,000 รายในสัปดาห์ที่สิน้สุด
วนัที่ 30 มี.ค. โดยตวัเลขดงักลา่วเป็นระดบัต ่าที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนธ.ค. 
2512 หรือในรอบ 49 ปี หลงัจากที่ปรับตวัลดลงตอ่เน่ือง 3 สปัดาห์ และ
ลดลงอย่างมากเม่ือเทียบกับระดับ 244,000 รายในช่วงปลายเดือน
ม.ค.ที่ผ่านมา  นอกจากนี ้ตลาดยังได้แรงหนุนจากความหวังในการ
เจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน โดยสื่อต่างประเทศรายงานว่า 
สหรัฐและจีนก าลังร่างข้อตกลงการค้า ซึ่งหากข้อตกลงดังกล่าวเป็น
ผลส าเร็จแล้ว ก็จะน าไปสู่พิธีลงนามระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ ของสหรัฐ กบัประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ของจีน (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ยูโรร่วงเหตุวิตกศก.เยอรมนีชะลอตัว 

ขณะดอลล์แข็งค่ารับข้อมูลแรงงานสหรัฐ ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบ
กับดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือ
คืนนี ้(4 เม.ย.) เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกกังวลเก่ียวกบัแนวโน้มเศรษฐกิจ
เยอรมนี หลังจากสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจหลายแห่งได้ปรับลด
คาดการณ์เศรษฐกิจของเยอรมนีในปีนี ้ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกัๆ หลงัจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ 
จ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวสัดิการวา่งงานลดลงแตะระดบัต ่าสดุใน
รอบ 49 ปี   ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์ ที่ระดับ 1.1220 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.1240 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์ออ่นคา่ลงแตะที่
ระดับ 1.3064 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3155 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดับ 0.7120 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 
0.7116 ดอลลาร์สหรัฐ      ดอลลาร์แข็งคา่เม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 
111.59 เยน จากระดบั 111.46 เยน และแข็งคา่เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส 
ที่ระดับ  0.9999 ฟรังก์ จากระดับ 0.9977 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์
สหรัฐยงัแข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3355 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดบั 1.3338 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 36 เซนต์ วิตกสต็อก
น า้มันดิบสหรัฐพุ่ง สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด
นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(4 เม.ย.) หลงัจากส านักงานสารสนเทศด้าน
พลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) และสถาบันปิโตรเลียอเมริกา (API) 
เปิดเผยรายงานที่สอดคล้องกันว่า สต็อกน า้มันดิบของสหรัฐปรับตวั
เพิ่มขึน้ในสปัดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ดีดตัว
ขึน้ใกล้แตะระดับ 70 ดอลลาร์/บาร์เรล เน่ืองจากการคาดการณ์ที่ว่า 
สถานการณ์ตึงเครียดทางทหารในลิเบียอาจส่งผลกระทบต่อการผลิต
น า้มนัในประเทศ   สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 36 
เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 62.10 ดอลลาร์/บาร์เรลสญัญาน า้มนัดิบเบรนท์
ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 9 เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่ 69.40 ดอลลาร์/
บาร์เรล    สัญญาน า้มันดิบ WTI ปิดในแดนลบติดต่อกันเป็นวันที่ 2 
เม่ือคืนนี ้หลงัจากรายงานของ EIA ระบุว่า สต็อกน า้มนัดิบของสหรัฐ
พุ่งขึน้ 7.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิน้สุดวันที่  29 มี.ค. สวนทาง
นกัวิเคราะห์ที่คาดวา่จะลดลง 425,000 บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $1 เหตุเงินดอลล์แข็ง
กดดันตลาด สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(4 เม.ย.) 
โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี ้
การพุ่งขึน้ของตลาดหุ้นสหรัฐยังส่งผลให้นักลงทุนเทขายทองค าใน
ฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้
ผลตอบแทนสูงกว่า      สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 1 ดอลลาร์ หรือ 0.08% ปิดที่ 
1,294.30 ดอลลาร์/ออนซ์          สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนพ.ค. 

ลดลง 0.18 เซนต์ หรือ 0.12% ปิดที่ 15.084 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ
เควสท์) 

ยุโรป 

พรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคแรงงานหารือทางออก Brexit ต่อ
วันนี ้พรรคอนรัุกษ์นิยมและพรรคแรงงานได้เจรจาร่วมกันตอ่เป็นวนัที่ 
2 ในวนันี ้เพ่ือหาทางออกให้กบัข้อตกลงขององักฤษในการถอนตวัจาก
การเป็นสมาชิกสหภาพยโุรป (Brexit)    เคียร์ สตาร์เมอร์ รัฐมนตรีเงา
ด้าน Brexit กล่าวว่า อาจจะมีการหารือเก่ียวกับการลงประชามติเพื่อ
ยืนยนัเก่ียวกับข้อตกลง Brexit      ทัง้นี ้องักฤษมีก าหนดออกจากการ
เป็นสมาชิก EU ในวนัที่ 12 เม.ย. ในขณะที่ข้อตกลงในการถอนตัวยัง
ไม่เรียบร้อยแต่อย่างใด ในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆได้ออกมา
เตือนถึงเร่ืองร่างกฏหมายที่พรรคแรงงานผลกัดนัว่า อาจจะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงที่จะถอนตัวแบบปราศจากข้อตกลง    รัฐสภาอังกฤษมี
แนวโน้มวา่ จะไมส่นใจแนวทางในการท าข้อตกลงกบัผู้น า EU ของนาง
เทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ ในวนัที่ 10 เม.ย. ก่อนที่จะถึงเส้น
ตายใหม่ของการถอนตัวในวันที่ 12 เม.ย. เพราะต้องการให้ Brexit 
เกิดขึน้หลังจากนัน้ และการที่จะชะลอกระบวนการ Brexit ได้นัน้ 
จะต้องได้รับเสียงสนับสนนุจาก EU ที่จะประชมุสดุยอดในวนัพธุหน้า 
(อินโฟเควสท์) 

เยอรมนีร่างกฎเกณฑ์ดูแลชาวอังกฤษที่อาศัยในประเทศ รับมือ
ห า ก  Brexit ไ ร้ ข้ อ ต ก ล ง  ฮ อ ร์ ส ท์  ซี ฮ อฟ เ ฟอ ร์  รั ฐ มนต รี
กระทรวงกลาโหมเยอรมนี อยูใ่นระหวา่งการเตรียมการเร่ืองกฎระเบียบ
ในการรักษาสถานภาพพลเรือนชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในเยอรมนี
ในช่วงระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน หากเกิดการถอนตวัขององักฤษ
ออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) โดยปราศจากข้อตกลง        ส านักข่าว
ซินหวัรายงานว่า โฆษกกระทรวงระบุว่า รัฐมนตรีก าลงัตรวจสอบเร่ือง
การก าหนดเงื่อนไขกรอบทางกฎหมายที่จ าเป็น เพื่อรับรองว่า พลเรือน
ชาวองักฤษและญาติจะยงัคงอยู่ในเยอรมนีได้  ร่างกฎหมายดงักล่าว
ระบุว่า พลเรือนชาวอังกฤษและญาติจะได้รับการอนุมัติให้อยู่ใน
เยอรมนีเป็นเวลา 3 เดือนแรกเม่ือเกิด Brexit แบบที่ไม่ได้มีการก ากับ
ดแูล และสามารถสมคัรขอพ านกัได้ในเขตพืน้ที่อาศยัของตนเองในช่วง
ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน   นอกจากนี ้อาจจะมีการขยายระยะเวลาในการ
ใช้กฎหมายออกไปอีก 6 เดือน ซึ่งเร่ืองนีก็้ขึน้อยู่กับการอนมุตัิของสภา
นิติบัญญัติ โดยร่างกฎหมายที่อยู่ในระหว่างการเตรียมการนี ้จะถูก
ตีพิมพ์ในชว่งเวลาที่เหมาะสมก่อนหน้าวนัถอนตวั (อินโฟเควสท์) 

เยอรมนีเผยยอดส่ังซือ้ภาคโรงงานเดือนก.พ.ร่วง 4.2% หลังอุป
สงค์ชะลอตัว ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีรายงานในวนันีว้่า ยอด
สัง่ซือ้ภาคโรงงานของเยอรมนีปรับตวัลง หลงัอปุสงค์จากประเทศนอก
กลุม่ยโูรโซนร่วงลงอยา่งตอ่เน่ือง       ทัง้นี ้ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานร่วงลง 
4.2% ในเดือนก.พ. เม่ือเทียบเป็นรายเดือน สวนทางกับที่นักวิเคราะห์
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 คาดว่าจะเพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือนดังกล่าว   หากเทียบเป็นรายปีแล้ว 

ยอดสัง่ซือ้ร่วงลงถึง 8.4%      ทัง้นี ้ภาคอตุสาหกรรมตา่งๆเร่ิมชะลอตวั
ลงตัง้แต่คร่ึงหลังของปี 2561 ท่ามกลางอุปสงค์จากต่างประเทศที่
ปรับตวัลงตอ่เน่ือง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุเยอรมนีเผยยอดส่ังซือ้
ภาคโรงงานร่วงเกินคาด ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงเม่ือคืนนี ้(4 
เม.ย.) โดยตลาดถูกกดดัน หลังจากส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนี
รายงานวา่ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานของเยอรมนี ร่วงลงในเดือนก.พ. สวน
ทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะดีดตวัขึน้ ขณะที่นักลงทนุยังคง
จับตาความคืบหน้าของกระบวนการถอนตัวของอังกฤษออกจาก
สหภาพยุโรป (Brexit)    ดัชนี Stoxx Europe 600 ลบ 0.27% ปิดที่ 
387.87 จดุ   ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,463.80 จดุ ลดลง 
5.10 จุด หรือ -0.09% และ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 
7,401.94 จุด ลดลง 16.34 จุด หรือ -0.22% ขณะที่ ดัชนี DAX ตลาด
หุ้นเยอรมนัปิดที่ 11,988.01 จดุ เพิ่มขึน้ 33.61 จดุ หรือ +0.28% (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 16.34 จุด หุ้นกลุ่มพลังงาน
,เหมืองกดดันตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบเม่ือคืนนี ้(4 เม.ย.) โดย
หุ้นกลุ่มพลงังานและกลุ่มเหมืองแร่น าตลาดปรับตัวลง หลงัถกูกดดัน
จากการที่ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีรายงานว่า ยอดสั่งซือ้ภาค
โรงงานของเยอรมนีร่วงลงในเดือนก.พ. สวนทางกับที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ว่าจะดีดตัวขึน้ ขณะที่นักลงทุนยังคงมุ่งความสนใจไปที่
กระบวนการถอนตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit)      ดชันี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,401.94 จดุ ลดลง 16.34 จดุ หรือ 
-0.22%      ตลาดปรับตวัลง หลงัจากส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนี
รายงานเม่ือวานนีว้่า ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานของเยอรมนีร่วงลง 4.2% 
ในเดือนก.พ. เม่ือเทียบเป็นรายเดือน สวนทางกบัที่นกัวิเคราะห์คาดว่า
จะเพิ่มขึน้ 0.5% หลงัจากอปุสงค์จากประเทศนอกกลุ่มยโูรโซนร่วงลง
อย่างต่อเน่ือง  และหากเทียบเป็นรายปี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือน
ก.พ.ของเยอรมนีร่วงลงถึง 8.4% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวกเพียง 11.74 จุด เหตุนัก
ลงทุนขายท าก าไร ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้ นโตเกียวปิดบวกเล็กน้อยใน
เม่ือวานนี ้เน่ืองจากนักลงทุนเทขายท าก าไรหลังจากนิกเกอิพุ่งขึน้
ในชว่งเช้า จากแรงหนนุของหุ้นกลุม่เทคโนโลยีในตลาดหุ้นนิวยอร์กเม่ือ
คืนนี ้ท่ามกลางความหวงัเก่ียวกับความคืบหน้าของการเจรจาการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีน     ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิด
บวก 11.74 จดุ หรือ 0.05% แตะที่ 21,724.95 จดุ     หุ้นที่ปรับตวัขึน้
ในเม่ือวานนีน้ าโดยหุ้นกลุ่มขนส่งทางทะเล และกลุ่มอปุกรณ์ด้านการ

ขนส่ง ขณะที่หุ้ นกลุ่มกระดาษและเยื่อกระดาษ และกลุ่มเหมืองแร่ 
ปรับตวัลง (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 30.27 จุด จับตา
เจรจาการค้าจีน-สหรัฐ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาด
เม่ือวานนีป้รับตวัสงูขึน้ เน่ืองจากตลาดต่างขานรับกับการเจรจารอบ
ลา่สดุของผู้แทนจีนและสหรัฐ นอกจากนี ้ตลาดยงัขานรับกบัมาตรการ
ที่ รัฐบาลจีนได้ประกาศใช้เพื่อหนุนเศรษฐกิจ     ส านักข่าวซินหัว
รายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 30.27 จุด หรือ 0.94% ปิดที่ 
3,246.57 จุด     รัฐบาลจีนจะด า เนินมาตรการต่างๆ เพื่อลด
คา่ธรรมเนียมที่รัฐบาลเรียกเก็บ และคา่บริการด้านการด าเนินงาน เพ่ือ
ลดภาระให้กับภาคธุรกิจและประชาชน     ที่ประชุมสภาแห่งรัฐซึ่ง
นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเป็นประธานนัน้ ได้ลงมติให้มีการ
ปรับลดอตัราภาษีพสัดไุปรษณีย์สว่นบคุคล เพ่ือเพ่ิมการน าเข้าและการ
อปุโภคบริโภค     นายหลี่ได้ให้ค ามัน่ในรายงานการท างานของรัฐบาล
จีนประจ าปีนีว้่า  ทางการจีนจะด าเนินมาตรการปฏิ รูปเพื่ อลด
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เก่ียวกับภาคธุรกิจ ปรับลดค่าไฟฟ้าในภาคการ
ผลิต และปรับลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิช
ยกรรมทัว่ไปลงอีก 10% (อินโฟเควสท์)           

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดลบ 50.07 จุด จับตาเจรจา
การค้าสหรัฐ-จีน ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดเม่ือวานนีป้รับตัว
ลดลง ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาความคืบหน้าในการเจรจาการค้า
ระหว่างสหรัฐกับจีนในสัปดาห์นี ้   ดัชนีฮั่งเส็งลดลง 50.07 จุด หรือ 
0.17% ปิดเม่ือวานนีท้ี่ 29,936.32 จดุ     ทัง้นี ้เจ้าหน้าที่ท าเนียบขาว
เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ อาจจะประกาศ
แผนการจัดประชุมสุดยอดร่วมกับประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีน ใน
ระหวา่งการพบปะกบันายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน ในเม่ือวานนี ้
ตามเวลาสหรัฐ ซึง่เป็นการสง่สญัญาณวา่การเจรจาการค้าระหวา่งสอง
ประเทศอาจใกล้ได้ข้อสรุปแล้ว (อินโฟเควสท์)           

เอเชียและอื่นๆ 

ธนาคารกลางอินเดียหั่นดอกเบีย้ 0.25% พุ่งเป้าหนุนเศรษฐกิจ
ก่อนการเลือกตัง้เดือนนี ้ธนาคารกลางอินเดียมีมติลดอตัราดอกเบีย้
นโยบายลง 0.25% สู่ระดบั 6% ในการประชมุวนันี ้ซึ่งเป็นการปรับลด
อัตราดอกเบีย้ในการประชุม 2 ครัง้ติดต่อกัน และสอดคล้องกับการ
คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยธนาคารกลางอินเดียมีเป้าหมายที่จะ
กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อนที่การเลือกตัง้ทัว่ไปของอินเดียจะ
มีขึน้ในเดือนนี ้   ส่วนในการประชุมเม่ือวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมานัน้ 
ธนาคารกลางอินเดียได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ลง 0.25% สู่ระดับ 
6.25% (อินโฟเควสท์) 
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 ตรุกีเผยยอดสง่ออก Q1/62 เพิ่มเป็นประวตัิการณ์แตะ 4.45 หม่ืนล้าน

ดอลลาร์ รัฐมนตรีกระทรวงการค้าตรุกีเผยยอดส่งออกของตรุกีในไตร
มาส 1 ปีนี ้แตะระดับสูงเป็นประวตัิการณ์ที่ 4.45 หม่ืนล้านดอลลาร์      
ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ รัชซาร์ เพคแคน รัฐมนตรีการค้า เปิดเผยใน
การแถลงข่าววา่ การสง่ออกในชว่ง 3 เดือนแรกของปีนี ้พุง่ 3.34% เม่ือ
เทียบเป็นรายปีจากการค ารวณด้วยระบบการค้าทัว่ไป โดยในชว่งเวลา
เดียวกัน การน าเข้าของตุรกีอยู่ที่ 5.05 หม่ืนล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 
21.46% เม่ือเทียบเป็นรายปี     ทัง้นี ้ยอดขาดดลุของตรุกีในเดือนมี.ค.
ลดลงอย่างมาก ส่วนอัตราส่งออกต่อน าเข้า ซึ่งเป็นปัจจัยชีว้ัดความ
ต้องการด้านการเงินภายนอก เพ่ิมขึน้แตะระดบั 88.2% ในไตรมาสแรก 
จากระดับปีที่แล้วที่ 67.1%    ภายหลังจากที่ค่าเงินของตุรกีร่วงลง
อย่างหนักในปีที่แล้ว รัฐบาลก็ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวปี 
2562 ลงเหลือ 2.3% ในรายงานเศรษฐกิจระยะกลางที่ได้มีการเปิดเผย
เม่ือเดือนก.ย.ปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดลบ 192.40 จุด หลัง
แบงก์ชาติอินเดียหั่นดอกเบีย้ ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิด
ตลาดเม่ือวานนีป้รับตวัลง ภายหลงัจากที่ธนาคารกลางอินเดียได้มีมติ

ปรับลดอัตราดอกเบีย้ในการประชุมเม่ือวานนี ้   ส านักข่าวซินหัว
รายงานว่า ดัชนี Sensex ปรับตัวลง 192.40 จุด หรือ 0.49% ปิดที่ 
38,684.72 จดุ       ธนาคารกลางอินเดียมีมติลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย
ลง 0.25% สู่ระดับ 6% ในการประชุมเม่ือวานนี ้ซึ่งเป็นการปรับลด
อัตราดอกเบีย้ในการประชุม 2 ครัง้ติดต่อกัน และสอดคล้องกับการ
คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยธนาคารกลางอินเดียมีเป้าหมายที่จะ
กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อนที่การเลือกตัง้ทัว่ไปของอินเดียจะ
มีขึน้ในเดือนนี ้     ส่วนในการประชุมเม่ือวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมานัน้ 
ธนาคารกลางอินเดียได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ลง 0.25% สู่ระดับ 
6.25% (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

ไทย 

ม.หอการค้าฯ เผยดัชนีเช่ือม่ันผู้บริโภค มี.ค.ปรับลงครัง้แรกใน
รอบ 3 เดือน กังวลการเมืองหลังเลือกตัง้-ภาวะศก. ศนูย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยวา่ ดชันีความ
เช่ือมัน่ผู้บริโภคในเดือน มี.ค.62 อยูท่ี่ 80.6 จาก 82.0 ในเดือน ก.พ.62     
ค่าดชันีปรับตวัลดลงเป็นครัง้แรกในรอบ 3 เดือน เน่ืองจากผู้บริโภคมี
ความกังวลเก่ียวกับเสถียรภาพทางการเมืองหลังการเลือกตั ง้ 
นอกจากนี ้ยงักงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟืน้ตวัช้าและก าลงัซือ้
ของประชาชนยงัไมฟื่น้ขึน้มากนกั ประกอบกบั เศรษฐกิจโลกยงัมีความ
ไม่แน่นอนจากสงครามการค้าและการที่อังกฤษจะออกจากสมาชิก
ภาพของสหภาพยโุรป (Brexit)                 ขณะที่ดชันีความเชื่อมัน่ตอ่
เศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 67.6 จาก 69.0 ดัชนีความเชื่อมั่นเก่ียวกับ
โอกาสในการหางาน อยู่ที่ 75.8 จาก 77.1 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่น
เก่ียวกบัรายได้ในอนาคต อยูท่ี่ 98.4 จาก 99.9 ในเดือน ก.พ.62 (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 4.84 จุด เผชิญแรงกดดันจาก
การเมืองที่ยังไม่แน่นอน-กังวลเศรษฐกิจโลก-ชะลอลงทุนใกล้
หยุดยาว SET ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,644.22 จดุ ลดลง 4.84 จดุ (-
0.29%) มูลค่าการซือ้ขาย 34,527.04 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีป้รับตวัลงหลงัปัจจยัหลกัยงัไม่เปลี่ยนแปลง ทัง้
การเมืองที่ไม่แน่นอนยังกดดัน-เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ด้านตลาด
ภมิูภาคเม่ือวานนีแ้กวง่ทัง้ในแดนบวก-ลบ ในลกัษณะทรงตวั เหตรุอดู

การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และความคืบหน้า Brexit วันนี ้
ตลาดฯคงแกว่งไซด์เวย์ทัง้ในแดนบวก-ลบ หลงัใกล้หยดุยาว ท าให้นัก
ลงทนุชะลอลงทนุ พร้อมให้แนวรับ 1,630 แนวต้าน 1,655 จดุ     ตลาด
หลกัทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,644.22 จดุ ลดลง 4.84 จดุ (-0.29%) 
มลูคา่การซือ้ขาย 34,527.04 ล้านบาท   การซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดชันี
หุ้ นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่  
1,650.75 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,640.01 จดุ   สว่นหลกัทรัพย์
เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 391 หลกัทรัพย์ ลดลง 830 หลกัทรัพย์ 
และไมเ่ปลี่ยนแปลง 470 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
111,911 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้
วนัอยูท่ี่ 111,911 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้
ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ 
(บลจ.) ซือ้สทุธิ 37,456 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สุทธิ 24,860 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ  782 
ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.08% ปรับตวัลดลงจากเม่ือ
วาน -0.01% ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี  ้  Yield Curve แกว่งตวั
ในกรอบแคบๆ ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเม่ือวานนี ้
NET OUTFLOW 1,688 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 782 ล้าน
บาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ2,470 
ล้านบาท ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 
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 SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 415 ล้านบาท ด้านปัจจัยในประเทศ 

กระทรวงการคลงัโดยส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ (สบน.) ประกาศ
จะด าเนินธุรกรรมแลกพันธบัตร (Bond Switching) ปีงบประมาณ 
2562 วงเงินไมเ่กิน 90,000 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.78 อ่อนค่าต่อเน่ืองจากช่วงเช้าตาม
ทิศทางภูมิภาค จากเงินไหลออก-จับตาสถานการณ์การเมือง
ในปท . นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยว่า เงินบาท
ปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ 31.78 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเปิดตลาดเช้าที่
ระดับ 31.74 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่ดอลลาร์ในตลาดโลกเม่ือวานนีมี้

ความผันผวน โดยตลาดรอดูความชัดเจนเร่ือง Brexit ส่วนปัจจัยใน
ประเทศมาจากเร่ืองเงินทุนต่างประเทศไหลออก ระหว่างวันเงินบาท
เคลื่อนไหวในกรอบ 31.72-31.80 บาท/ดอลลาร์     "บาทอ่อนค่า
ต่อเน่ืองจากช่วงเช้าจากปัจจัยเร่ือง flow ไหลออก ขณะที่ดอลลาร์ผัน
ผวน ค่าเงินภูมิภาคที่แข็งค่าในช่วงเช้าทยอยกลับมาอ่อนค่าอยู่ใน
ระดบัเดียวกบัเรา" นกับริหารเงิน กลา่ว      นกับริหารเงิน ประเมินกรอบ
การเคลื่อนไหวของคา่เงินบาทวนัวนันีไ้ว้ที่ 31.70-31.85 บาท/ดอลลาร์ 
โดยปัจจยัการเมืองภายในประเทศจะเข้ามามีผลกระทบในช่วงที่ไม่มี
ปัจจยัใหมจ่ากตา่งประเทศ (อินโฟเควสท์) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- การใช้จา่ยภาคครัวเรือนเดือนก.พ. ญ่ีปุ่ น 

- ทนุส ารองเงินตราตา่งประเทศเดือนมี.ค ญ่ีปุ่ น 

- ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนก.พ. ญ่ีปุ่ น 

- ตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค. สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

 

As of

Monday 1 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Retail Sales Advance MoM Feb -0.2% 0.2% 0.2% SET50

Retail Sales Ex Auto MoM Feb -0.4% 0.3% 0.9% SET100

Markit US Manufacturing PMI Mar F 52.4 52.5 52.5 MAI

ISM Manufacturing Mar 55.3 54.5 54.2 Institution Net Position

ISM New  Orders Mar 57.4 -- 55.5 Proprietary Net Position

Construction Spending MoM Feb 1.0% -0.2% 1.3% Foreign Net Position

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Mar F 47.5 47.6 47.6 Individual Net Position

Unemployment Rate Feb 7.8% 7.8% 7.8% Total Trading Value

CPI Core YoY Mar A 0.8% 0.9% 1.0%

JP Tankan Large Mfg Index 1Q 12 13 19 Major Indices

Tankan Large Non-Mfg Index 1Q 21 22 24 Dow Jones

Tankan Large All Industry Capex 1Q 1.2% 0.7% 14.3% S&P 500

Tankan Small Mfg Index 1Q 6 10 14 Nasdaq

Tankan Small Non-Mfg Index 1Q 12 9 11 STOXX Europe 50

Nikkei Japan PMI Mfg Mar F 49.2 -- 48.9 FTSE 100

CPI YoY Mar 1.2% 0.9% 0.7% DAX

CPI Core YoY Mar 0.6% 0.6% 0.6% Nikkei 225

Business Sentiment Index Mar 51.4 -- 49.9 Shanghai Composite

Hang Seng

Tuesday 2 KOSPI

Release Actual Cons. Prior BES Sensex

US Durable Goods Orders Feb P -0.016 -1.8% 0.3% Jakarta Composite

Durables Ex Transportation Feb P 0.1% 0.1% -0.2% Philippines Composite

EU PPI MoM Feb 0.1% 0.2% 0.4% Ho Chi Minh

PPI YoY Feb 3.0% 3.1% 3.0%

JP Monetary Base YoY Mar 3.8% -- 4.6% Crude Commodities

Monetary Base End of period Mar ¥506.3t -- ¥497.3t WTI ($/bl)

Dubai ($/bl)

Wednesday 3 Brent ($/bl)

Release Actual Cons. Prior NYMEX ($/bl)

US ADP Employment Change Mar 129k 175k 183k COMEX Gold 

Markit US Services PMI Mar F 55.3 54.8 54.8 Batic Dry Index

ISM Non-Manufacturing Index Mar 56.1 58 59.7

EU Markit Eurozone Services PMI Mar F 53.3 52.7 52.7 Exchange Rate

Retail Sales MoM Feb 0.4% 0.3% 1.3% USD/THB

Retail Sales YoY Feb 2.8% 2.2% 2.2% EUR/USD

JP Nikkei Japan PMI Services Mar 52.0 -- 52.3 USD/JPY

CH Caixin China PMI Services Mar -- 52.3 51.1 GBP/USD

USD/CHY

Thursday 4 USD/KRW

Release Actual Cons. Prior Dollar Index

US Initial Jobless Claims 30-Mar 202k 215k 211k

Continuing Claims 23-Mar 1717k 1752k 1756k Thai Bond Market

JP Japan Buying Foreign Bonds 29-Mar ¥1243.5b -- ¥1773.4b Total Return Index

Japan Buying Foreign Stocks 29-Mar ¥61.5b -- -¥74.2b Outright/ Cash Trading

Foreign Buying Japan Bonds 29-Mar ¥1570.6b -- -¥1489.9b Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Foreign Buying Japan Stocks 29-Mar ¥438.7b -- -¥1090.3b 4-Apr-19 1.6240 1.6984 1.7545 1.7962 1.7666 1.8423

TH Consumer Confidence Mar 80.6 -- 82 Change (bps) -0.54 -0.45 -0.37 -0.23 -0.05 -1.58

Consumer Confidence Economic Mar 67.6 -- 69 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

2.0798 2.2720 2.5208 2.8385 3.0790 3.3215

Friday 5 -1.38 -2.24 -1.60 -0.37 -0.17 +0.05

Release Actual Cons. Prior

US Change in Nonfarm Payrolls Mar -- 175k 20k US Bond Market

Change in Private Payrolls Mar -- 178k 25k Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Change in Manufact. Payrolls Mar -- 10k 4k 4-Apr-19 2.44 2.33 2.29 2.32 2.51 2.92

Unemployment Rate Mar -- 3.8% 3.8% Change (bps) +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -1.00 -1.00

Average Hourly Earnings MoM Mar -- 0.3% 0.4%

Average Hourly Earnings YoY Mar -- 3.4% 3.4%

Labor Force Participation Rate Mar -- -- 63.2%

Coincident Index Feb P -- 98.9 98.1

TH Foreign Reserves 29-Mar -- -- $212.6b

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

%Chg.Chg

+1.22%+361.7229,986.39

+1.24%+39.483,216.30

%Chg.Chg4-Apr-19

+0.00%+0.00986.91

+0.36%

-3.77 -0.05%

5-Apr-19

2,411.09 -8.71 -0.36%

-681.01

26,463.68

365.78 -1.56 -0.42%

346.58

-415.02

-681.01

+0.23%+0.1668.98

-0.51%-0.3262.15

-0.58%

3-Apr-19 %Chg.

+0.28%

21,724.95 +11.74 +0.05%

+28.087,882.21

+0.29%+18.566,494.63

+0.21%97.09297.294

+0.24%1,133.581,136.28

+0.09%6.71046.7163

+117.79%51,385.21         111,910.65       

+0.06%283.02283.20

%Chg.3-Apr-194-Apr-19

111.62 111.47

699.00 +27.00 +4.02%

1.1219 1.1236 -0.15%

+0.14%

4-Apr-19

2,879.39 +5.99 +0.21%

4-Apr-19

-0.24 -0.35%

+0.13%

1,292.00 +2.10 +0.16%

-4.841,644.22

-0.49%-192.4038,684.72

+0.15%+3.26

+0.30%

7,891.78

11,988.01 +33.61

31.79

-0.34%-3.751,094.76

-0.29%

-0.64%

69.26

31.75

1.31521.3068

-0.3662.10

2,206.53

4-Apr-19 Chg %Chg.

26,384.63 +166.50

3,368.00 +10.00

+0.64%

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 

 


