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สรุ ปข่ าวใน และต่ างประเทศ
สหรัฐ
แหล่ งข่ าวเผยสหรัฐเตรียมชะลอเก็บภาษีรถยนต์ ยุโรปออกไปอีก
6 เดือน แหล่ งข่ าวเปิ ดเผยต่ อสานักข่ าว CNBC ว่ า รัฐบาลของ
ประธานาธิ บ ดี โดนัล ด์ ทรั มป์ มีแ ผนที่ จะชะลอการเรี ยกเก็ บ ภาษี ต่อ
รถยนต์นาเข้ าจากยุโรปออกไปอีก 6 เดือน เนื่องจากไม่ต้องการเปิ ด
สงครามการค้ ากับยุโรป ขณะที่ สหรัฐยังคงมีความขัดแย้ งทางการค้ า
กับจีน ทังนี
้ ้ ปธน.ทรัมป์มีเวลาจนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ นีต้ ามเวลาสหรั ฐ
หรือเวลา 11.00 น.ในวันเสาร์ ตามเวลาไทย ในการประกาศขึ ้นภาษี ต่อ
รถยนต์นาเข้ าจากยุโรป หลังจากที่เขาเคยขู่เมื่อปี ที่แล้ วว่าจะขึน้ ภาษี
ดังกล่าว สู่ระดับ 20% โดยอ้ างว่าตัวเลขขาดดุลการค้ าเป็ นภัยคุกคาม
ต่อความมั่นคงของสหรั ฐ ตามกฎหมายสหรั ฐ รั ฐบาลสหรั ฐยังคงมี
เวลาอีก 180 วันในการทาการตัดสินใจในเรื่องการจัดเก็บภาษีดงั กล่าว
ตราบใดที่สหรัฐกาลังเจรจากับทางยุโรป (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐสั่งอพยพเจ้ าหน้ าที่ออกจากอิรัก หวั่นภัยคุกคามจากกอง
ก าลั ง อิ ห ร่ าน กระทรวงการต่า งประเทศสหรั ฐออกแถลงการณ์ สั่ง
เจ้ าหน้ าที่สหรัฐที่ไม่มีความจาเป็ นให้ เดินทางออกจากอิรัก เนื่องจาก
กังวลต่อภัยคุกคามจากกองกาลังของอิหร่าน ทังนี
้ ้ คาสัง่ ดังกล่าวเป็ น
การถอนเจ้ าหน้ าที่สหรัฐออกจากสถานทูตสหรัฐในกรุ งแบกแดด และ
กงสุลสหรัฐในเมืองเออร์ บิล ซึ่งจะส่งผลให้ การให้ บริ การด้ านวีซ่าจะถูก
ระงับเป็ นเวลาชัว่ คราว (อินโฟเควสท์)
"ทรั มป์"ปฏิเสธข่ าวเตรี ยมส่ งทหาร 120,000 นายเข้ าประจาการ
ในตอ.กลางเพื่ อ ต่ อ สู้ อิ ห ร่ าน ประธานาธิ บ ดี โดนัล ด์ ทรั มป์ ได้
ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์นิวยอร์ ก ไทม์ สซึ่งระบุว่า
เจ้ าหน้ าที่รักษาความมั่นคงระดับสูงของสหรัฐกาลังพิจารณาที่จะส่ง
กาลังทหารกว่า 120,000 นายเข้ าไปประจาการที่ตะวันออกกลางเพื่อ
ต่อสู้กับอิหร่าน ปธน.ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทาเนียบขาวว่า "นี่เป็ น
ข่าวปลอม สาหรับคาถามที่ว่าผมจะทาหรื อไม่นนั ้ แน่นอนว่าผมคงทา
แต่เรายังไม่มีแผนการดังกล่าวในตอนนี ้" (อินโฟเควสท์)
ประธานาธิ บ ดี ทรั มป์ ประกาศภาวะฉุ กเฉิ นแห่ งชาติ ด้ า นไอที
ประธานาธิ บดี โดนัล ด์ ทรั มป์ แห่งสหรั ฐฯ ลงนามค าสั่งฝ่ ายบริ หาร
ประกาศเหตุฉุกเฉิ นระดับชาติเพื่อปกป้องเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของ
สหรั ฐ ฯจากปฏิ ปั ก ษ์ ต่ า งชาติ และห้ า มบริ ษั ท สหรั ฐ ฯ ใช้ เ ครื อ ข่ า ย
โทรคมนาคมของบริ ษัทต่างชาติ เนื่องจากเป็ นภัยต่อความมัน่ คงของ
ประเทศ ทาเนี ยบขาวอธิ บายเพิ่มเติมว่า ค าสั่งฉบับนี เ้ กี่ ยวเนื่ องกับ
นโยบายการค้ าของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต่อจีน เพื่อปกป้องอเมริ กา
จากศัตรูที่สร้ างและใช้ ประโยชน์จากจุดอ่อนในโครงสร้ างพืน้ ฐานและ
บริ การของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของสหรั ฐฯ อย่า ง
ต่อเนื่องและมากขึ ้นเรื่ อยๆ จึงให้ อานาจรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ ใน
การออกคาสั่งห้ ามการติดต่อทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคง

ของชาติ อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ ระบุว่าบริษัทต่างชาติ
ที่ เ ป็ นภัย คุก คามคื อ บริ ษั ท อะไร แต่ นั ก วิ เ คราะห์ ห ลายคนเชื่ อ ว่ า
หมายถึงบริ ษัท หัวเว่ย ผู้นาด้ านโทรคมนาคมของจีน ซึ่งหลายประเทศ
นาโดยสหรัฐฯ มีความกังวลว่า รัฐบาลจีนอาจใช้ อปุ กรณ์เพื่อการสอด
แนม แม้ หวั เว่ยจะยืนยันมาตลอดว่าบริ ษัทไม่ได้ เป็ นภัยคุกคาม (ศูน ย์
ข่าวแปซิฟิก)
สหรั ฐ เผยยอดค้ า ปลี ก ลดลง 0.2% ในเดื อ นเม.ย. สวนทาง
คาดการณ์ เพิ่มขึน้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิ ดเผยว่า ยอดค้ าปลีก
ลดลง 0.2% ในเดือนเม.ย. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์วา่ ยอดค้ า
ปลีกจะเพิ่มขึน้ 0.2% นอกจากนี ้ กระทรวงพาณิ ชย์ ยังได้ ป รั บ เพิ่ ม
ตัวเลขยอดค้ าปลี กในเดือนมี.ค.เป็ นพุ่งขึน้ 1.7% ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึน้
มากที่สุดนับตัง้ แต่เดือนก.ย.2560 จากเดิมที่ระดับ 1.6% หลังจากที่
ร่ ว งลง 0.2% ในเดื อนก.พ. การปรั บตัว ลงของยอดค้ าปลีกในเดือน
เม.ย.ได้ รับผลกระทบจากการร่วงลงของยอดขายรถยนต์ เมื่อเทียบราย
ปี ยอดค้ าปลีกเพิ่มขึ ้น 3.1% ในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้ างบ้ านดีดตัวสูงสุดรอบ 7 เดือน
พ.ค. สมาคมผู้สร้ างบ้ านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิ ดเผยว่า ดัชนี
ความเชื่อมัน่ ผู้สร้ างบ้ านปรับตัวขึน้ 3 จุด สู่ระดับ 66 ในเดือนพ.ค. ซึ่ง
เป็ นระดับ สูง สุด นั บ ตัง้ แต่เ ดื อ นต.ค.ปี ที่ แ ล้ ว โดยได้ แ รงหนุน จาก
ยอดขายบ้ านที่เพิ่มขึน้ ดัชนีความเชื่อมัน่ ยังคงอยู่สูงกว่าระดับ 50 ซึ่ง
บ่งชี ้ถึงมุมมองโดยทัว่ ไปที่เป็ นบวก (อินโฟเควสท์)
เฟดนิ ว ยอร์ คเผยดั ช นี ภ าวะธุ ร กิ จ พุ่ งสู ง สุ ด 6 เดื อ นในพ.ค.
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ ก รายงานในวันนี ้ว่า ดัชนีภาค
การผลิต (Empire State Index) ดี ด ตัว ขึน้ 8.0 จุด สู่ระดับ 17.8 ใน
เดือนพ.ค. ซึง่ เป็ นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อน
หน้ านี ้ว่าดัชนีจะร่วงลงสูร่ ะดับ 8.0 ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์)
อดีตซีอีโอ"โกลด์ แมน แซคส์ "หนุ น"ทรั มป์"ใช้ มาตรการภาษีต่อ
จีน ชีเ้ ป็ นเครื่ องมือที่มีประสิทธิ ภาพ นายลอยด์ แบลงค์ไฟน์ อดีต
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของธนาคารโกลด์แมน แซคส์ ระบุว่า การที่
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ใช้ มาตรการภาษีตอ่ จีน อาจไม่ใช่แนวคิดที่
แย่ และการเรี ยกเก็ บ ภาษี ถือเป็ นเครื่ อ งมือในการเจรจาต่อ รองที่ มี
ประสิทธิภาพ นายแบลงค์ไฟน์กล่าวว่า สหรัฐอาจได้ รับผลกระทบจาก
มาตรการภาษี ในขณะนี ้ แต่สิ่งนีจ้ ะกระทบจีนในระยะยาว "การกล่าว
ว่ามาตรการภาษี ได้ ส่งผลกระทบต่อเรา ถือเป็ นการพูดที่ผิดประเด็น
เนื่องจากจีนพึง่ พาการค้ ามากกว่าเรา และจะเป็ นฝ่ ายสูญเสียมากกว่า"
นายแบลงค์ไฟน์ระบุ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ ก: ดาวโจนส์ ปิดบวก 115.97 จุด รั บข่ าว
สหรั ฐ ชะลอแผนเก็บ ภาษี รถยนต์ ยุโ รป ดัชนี ด าวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์ กปิ ดบวกเมื่อคืนนี ้ (15 พ.ค.) ขานรับรายงานข่าวที่ว่า รัฐบาล
ของประธานาธิ บดีโดนัลด์ ทรัมป์มีแผนที่จะชะลอการเรี ยกเก็ บ ภาษี
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รถยนต์นาเข้ าจากยุโรปออกไปอีก 6 เดือน ซึ่งข่าวดั งกล่าวทาให้ นัก
ลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับข้ อพิพาทการค้ า และยังช่วยสกัด
ปั จจัยลบจากข้ อมูล เศรษฐกิ จที่ ซบเซาของจีน และสหรั ฐ ดัชนี เฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,648.02 จุด เพิ่มขึน้ 115.97 จุด หรื อ
+0.45% ขณะที่ดัชนี S&P500 ตลาดหุ้นนิวยอร์ กปิ ดที่ 2,850.96 จุด
เพิ่มขึ ้น 16.55 จุด หรือ +0.58% และดัชนี Nasdaq ปิ ดที่ 7,822.15 จุด
เพิ่มขึ ้น 87.65 จุด หรือ +1.13% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ ก: ดอลล์ อ่อนเทียบเยน,ฟรั งก์ หลังสหรั ฐจีนเผยข้ อมูลศก.ซบเซา ดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุล
เงินเยนและฟรังก์สวิส ในการซื ้อขายที่ตลาดปริ วรรตเงินตรานิวยอร์ ก
เมื่อคืนนี ้ (15 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้ าซื ้อสกุลเงินในกลุ่มสินทรัพย์
ปลอดภัย เช่น เงินเยนและฟรังก์ หลังจากทางการจีนและสหรัฐเปิ ดเผย
ข้ อมูลเศรษฐกิจที่ออ่ นแอเกินคาด ขณะที่เงินปอนด์ออ่ นค่าลงเนื่องจาก
ความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการที่องั กฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป
(Brexit) ดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 109.55
เยน จากระดับ 109.63 เยน ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ
ที่ระดับ 1.1203 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1207 ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดนา้ มัน: นา้ มันปิ ดบวก 24 เซนต์ รับคาดการณ์ อุปทาน
นา้ มันถูกกระทบจากวิ กฤติ ต ะวั นออกกลาง สั ญ ญานา้ มั น ดิ บ
เวสต์ เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์ กปิ ดบวกเมื่อคืนนี ้ (15 พ.ค.) โดยได้
แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า อุปทานนา้ มันในตลาดโลกอาจได้ รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ ตึงเครี ยดในตะวัน ออกกลาง โดยล่า สุด
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการณ์ สั่งการให้ เจ้ า หน้ า ที่
บางส่วนของสหรัฐเดินทางออกจากอิรัก เนื่องจากกังวลต่อภัยคุกคาม
จากกองกาลังของอิหร่ า น สัญ ญานา้ มัน ดิ บ WTI ส่งมอบเดื อนมิ.ย.
เพิ่มขึน้ 24 เซนต์ หรื อ 0.4% ปิ ดที่ 62.02 ดอลลาร์ /บาร์ เรล ซึ่งเป็ น
ระดับ สูงสุด นับ ตังแต่
้ วันที่ 8 พ.ค.ปี สัญ ญานา้ มันดิบเบรนท์ส่งมอบ
เดือนก.ค. เพิ่มขึ ้น 53 เซนต์ หรื อ 0.7% ปิ ดที่ 71.77 ดอลลาร์ /บาร์ เรล
ซึง่ เป็ นระดับสูงสุดนับตังแต่
้ วนั ที่ 1 พ.ค.ปี นี ้ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ ก: ทองปิ ดบวก $1.5 นลท.ซือ้ สินทรั พย์
ปลอดภัยหลังสหรั ฐ-จีนเผยข้ อมูลศก.ซบเซา สัญญาทองคาตลาด
นิวยอร์ กปิ ดบวกเมื่อคืนนี ้ (15 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้ าซือ้ ทองคา
ในฐานะสิ น ทรั พ ย์ ที่ ป ลอดภัย หลัง จากสหรั ฐ และจี น เปิ ดเผข้ อมูล
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ อ่ อ น แ อ ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง ย อ ด ค้ า ป ลี ก แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมของจีนที่ขยายตัวน้ อยกว่าคาดการณ์ ในเดือนเม.ย.
สัญญาทองคาตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน
มิ.ย. เพิ่มขึ ้น 1.5 ดอลลาร์ หรื อ 0.12% ปิ ดที่ 1,297.8 ดอลลาร์ (อินโฟ
เควสท์)
ยุโรป

สนง.สถิติเยอรมนีเผย GDP ขยายตัว 0.4% ใน Q1 รับการใช้ จ่าย
ภาคครั วเรื อนสดใส สานักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีรายงานในวันนี ้
ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเยอรมนีขยายตัว
0.4% ในไตรมาส 1/2562 เมื่อเทียบเป็ นรายไตรมาส ซึ่งสอดคล้ องกับ
การคาดการณ์ ของนักวิ เคราะห์ โดยได้ แรงหนุนจากการใช้ จ่า ยภาค
ครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ ้น รวมทังอุ
้ ตสาหกรรมก่อสร้ างที่เติบโตอย่างแข็ง
แกร เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ ว GDP ไตรมาส 1/2562
ขยายตัว 0.7% ซึ่งสอดคล้ องกับ ตัว เลขคาดการณ์ ของนักวิ เคราะห์
เช่นกัน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดบวก ขานรั บข่ าว"ทรั มป์"อาจ
เลื่อนเก็บภาษีนาเข้ ารถยุโรป ตลาดหุ้นยุโรปปิ ดปรับตัวขึ ้นเมื่อคืนนี ้
(15 พ.ค.) โดยหุ้นกลุ่มรถยนต์ทะยานขึน้ ขานรับข่าวที่ว่า รัฐบาลของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีแผนที่ จะชะลอการเรี ยกเก็บภาษีนาเข้ า
รถยนต์ จากยุโรปออกไปอีก 6 เดื อน ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก
0.46% ปิ ดที่ 378.06 จุด ดัช นี CAC-40 ตลาดหุ้น ฝรั่ ง เศสปิ ดที่
5,374.26 จุด เพิ่มขึน้ 32.92 จุด หรื อ +0.62% และ ดัชนี DAX ตลาด
หุ้นเยอรมันปิ ดที่ 12,099.57 จุด เพิ่มขึ ้น 107.95 จุด หรือ +0.90% (อิน
โฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น ลอนดอน: ฟุ ต ซี่ ปิ ดบวก 55.35 จุ ด เหตุ ต ลาด
คลายวิตกสงครามการค้ า,ปอนด์ อ่อนหนุนหุ้นส่ งออก สานักข่าว
อินโฟเควสท์ (16 พ.ค. 62)--ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดปรับตัวขึน้ เมื่อคืนนี ้
(15 พ.ค.) โดยได้ แ รงหนุน จากความหวังที่ ว่า ความตึ งเครี ยดด้ า น
การค้ า ระหว่างสหรั ฐกับจีน และยุโรป จะคลี่ค ลายลง และการที่ เงิน
ปอนด์ อ่อ นค่า ลง ได้ ช่ว ยหนุน หุ้น กลุ่ม ส่ง ออกด้ ว ย ดัช นี FTSE 100
ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดที่ 7,296.95 จุด เพิ่มขึ ้น 55.35 จุด หรือ +0.76%
(อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 121.33 จุด หลังหุ้นจีนพุ่ง
หนุ นตลาดคลายกังวลเศรษฐกิจ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิ ด
บวกในวันนี ้ เนื่องจากการพุ่งขึน้ ของตลาดหุ้น จีนได้ ช่วยคลายความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้ มเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางสงครามการค้ าที่
รุ นแรงขึน้ ระหว่างสหรัฐและจีน ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 121.33 จุด หรื อ
0.58% แตะที่ 21,188.56 จุด (อินโฟเควสท์)
จีน
ปธน.จี น เรี ย กร้ องเอเชี ย ผนึ ก ก าลั ง เป็ นหนึ่ ง เดี ย วท่ า มกลาง
สงครามการค้ ากับสหรั ฐ ประธานาธิบดีสี จิ ้นผิง แห่งจีน ได้ เรี ยกร้ อง
ให้ ประเทศต่างๆในเอเชียผนึกกาลังเป็ นหนึ่งเดียวกัน ในขณะที่จีนถูก
รุมเร้ าไปด้ วยสงครามการตอบโต้ ที่ดุเดือดมากขึน้ อันเนื่องมาจากสหรัฐ
ปธน.จี น กล่ า วสุ น ทรพจน์ ใ นพิ ธี เ ปิ ดการประชุ ม Conference on
Dialogue of Asian Civilizations ที่ ก รุ ง ปั ก กิ่ ง ว่า ประชาชนในเอเชีย
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ต่างต้ องการให้ เอเชียเปิ ดกว้ างและเป็ นหนึ่งเดียวกัน เราหวังว่า ประเทศ
ต่างๆจะร่ วมกันสร้ างชุมชนแห่งเอเชียเพื่ ออนาคตที่มีร่วมกันและเพื่อ
มวลมนุษย์ ขณะเดียวกันปธน.จีนก็ได้ ย ้าถึงเรื่องจิตวิญญาณของการ
เปิ ดกว้ าง การส่งเสริ มการค้ า และการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรด้ าน
การเงิน (อินโฟเควสท์)

จีนลด RRR สาหรั บ ธนาคารขนาดกลางและขนาดย่ อม มีผ ล
บังคับใช้ แล้ ววันนี ้ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ เริ่ มปรับลดสัดส่วน
การกันสารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ให้ กับธนาคารขนาดกลาง
และขนาดย่อมบางรายแล้ วในวันนี ้ หลังจากที่มีการประกาศให้ ท ราบ
ก่อนหน้ านี ้ ธนาคารกลางจีนได้ ประกาศเมื่อวันที่ 6 พ.ค.ว่า ทางการจีน
จะปรั บ ลดสัดส่ว นการกันส ารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ให้ กับ
ธนาคารขนาดกลางและขนาดย่อมบางราย โดยจะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 15
พ.ค. เป็ นต้ นไป โดยแถลงการณ์จากแบงก์ ชาติจีนก่อนหน้ านี ้ ระบุว่า
ธนาคารพาณิชย์ระดับเทศมณฑลประมาณ 1,000 แห่ง จะถูกกาหนด
RRR ไว้ ที่ 8% ซึ่งเป็ นระดับที่ค่อนข้ างต่า เพื่อปล่อยเงินทุนระยะยาว
ราว 2.8 แสนล้ านหยวน (ประมาณ 4.16 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) โดย
เงินจานวนนี จ้ ะถูกนาไปใช้ เป็ นเงิน กู้แก่บริ ษัท เอกชน รวมถึงองค์ กร
ขนาดเล็กและขนาดย่อม (อินโฟเควสท์)
สนง.สถิติ จีนเผยการลงทุนในสินทรั พย์ ถ าวรช่ วง 4 เดื อนแรก
ขยายตัว 6.1% สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี ้ว่า
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในช่วง 4 เดือนแรกปี นี ้ ปรับตัวขึน้ 6.1%
เมื่อเทียบเป็ นรายปี สู่ระดับ 15.6 ล้ านล้ านหยวน หรื อประมาณ 2.3
ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่งแม้ ว่าลดลง 0.2% จากช่วง 3 เดือนแรกปี นี ้
แต่ก็ขยายตัวรวดเร็วกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ วซึง่ มีการขยายตัว
5.9% รายงานระบุวา่ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรโดยภาครัฐ ปรับตัว
ขึ ้น 7.8% ในช่วง 4 เดือนแรกปี นี ้ ส่วนการลงทุนโดยภาคเอกชน ปรับตัว
ขึ ้น 5.5% ซึง่ ลดลง 0.9% จากช่วง 3 เดือนแรกปี นี ้ (อินโฟเควสท์)
สนง.สถิติจีนเผยการลงทุนด้ านอสังหาริมทรัพย์ ช่วง 4 เดือนแรก
ขยายตัว 11.9% สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี ้ว่า
การลงทุนด้ านอสังหาริ มทรัพย์ของจีนในช่วง 4 เดือนแรกปี นี ้ ปรับตัว
ขึ ้น 11.9% เมื่อเทียบเป็ นรายปี ซึ่งเพิ่มขึน้ เล็กน้ อยจากช่วงเดือนม.ค.มี.ค.ที่มีการขยายตัว 11.8% (อินโฟเควสท์)
สนง.สถิติจีนเผยยอดค้ าปลีกเดือนเม.ย.เพิ่มขึน้ 7.2% เทียบราย
ปี สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนีว้ ่า ยอดค้ าปลีก
เดือนเม.ย. ปรับตัวขึน้ 7.2% เมื่อเทียบเป็ นรายปี สู่ระดับกว่า 3 ล้ าน
ล้ านหยวน (4.36 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) ซึ่งลดลงจากเดือนมี.ค.ที่มี
การขยายตัว 8.7% ส่วนในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. ยอดค้ าปลีกซึ่งเป็ น
มาตรวัด การอุป โภคบริ โภคนัน้ ปรั บ ตัว ขึน้ 8% เมื่อเที ยบเป็ นรายปี
ลดลงจากช่วง 3 เดือนแรกของปี นี ้ที่มีการขยายตัว 8.3% (อินโฟเควสท์)

สนง.สถิติจีนเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.ขยายตัว
5.4% เทียบรายปี สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี ้
ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.ขยายตัว 5.4% เมื่อเทียบเป็ น
รายปี ทังนี
้ ้ อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน
เม.ย. ลดลง 3.1% จากอัตราการขยายตัวในเดือนมี.ค. แต่ก็ขยายตัว
รวดเร็วกว่าในช่วง 2 เดือนแรกปี นี ้อยูป่ ระมาณ 0.1% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตปิ ดพุ่ง 55.07 จุด หลังจีน
เผยข้ อมู ลเศรษฐกิจ ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตตลาดหุ้น จีนปิ ดตลาด
วัน นี พ้ ุ่ง สูง ขึ น้ ภายหลัง จากที่ จี น ได้ เ ปิ ดเผยข้ อ มูล เศรษฐกิ จ หลาย
รายการในวันนี ้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตพุ่ง 55.07 จุด หรือ 1.91% ปิ ดที่
2,938.68 จุด สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี ้ว่า
ยอดค้ าปลีกเดือนเม.ย. ปรับตัวขึน้ 7.2% เมื่อเทียบเป็ นรายปี สู่ระดับ
กว่า 3 ล้ านล้ านหยวน (4.36 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) ส่วนการลงทุน
ด้ านอสังหาริ มทรัพย์ของจีนในช่วง 4 เดือนแรกปี นี ้ ปรับตัวขึน้ 11.9%
เมื่อเทียบเป็ นรายปี ซึ่งเพิ่มขึน้ เล็กน้ อยจากช่วงเดือนม.ค.-มี.ค.ที่มีการ
ขยายตัว 11.8% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นฮ่ องกง: ฮั่งเส็งปิ ดบวก 146.69 จุ ด คลายกังวล
สงครามการค้ าสหรัฐ-จีน ดัชนีฮงั่ เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิ ดวันนี ้ปรับตัว
เพิ่มขึน้ เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับ ความขัดแย้ งทาง
การค้ าระหว่างสหรัฐกับจีน หลังประธานาธิ บดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า
สหรัฐกาลังอยู่ในสถานะที่ดีขึน้ ในการทาข้ อตกลงกับจีน ดัชนีฮั่งเส็ง
เพิ่มขึน้ 146.69 จุด หรื อ 0.52% ปิ ดวัน นี ท้ ี่ 28,268.71 จุด (อิน โฟ
เควสท์)
เอเชียและอื่นๆ
สนง.สถิติเผยอินโดนีเซียขาดดุลการค้ ามากสุ ดเป็ นประวัติการณ์
ในเดือนเม.ย. สานักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซียเปิ ดเผยในวันนี ้ว่า
ยอดส่งออกเดือนเม.ย.ร่วงลง 13.1% เมื่อเทียบเป็ นรายปี ขณะที่ยอด
นาเข้ าเดือนเม.ย.ลดลง 6.6% เมื่อเทียบรายปี ส่งผลให้ อินโดนีเซียมี
ยอดขาดดุลการค้ าพุง่ ขึ ้นแตะระดับ 2.5 พันล้ านดอลลาร์ ซึง่ เป็ นตัวเลข
ขาดดุลสูงสุดนับตังแต่
้ สานักงานสถิติได้ เริ่มรวบรวมข้ อมูลในช่วงปลาย
ทศวรรษที่ 1950 ข้ อมูลดังกล่าวบ่งชี ้ว่า การขาดดุลการค้ าจานวนมาก
นัน้ ทาให้ อินโดนีเซียเผชิญกับความยากลาบากในการจัดการกับภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง รวมทังผลกระทบจากสถานการณ์
้
ตงึ เครี ยดทาง
การค้ าทัว่ โลก (อินโฟเควสท์)
ผู้ น าสู ง สุ ด อิ ห ร่ านลั่ น ไม่ เ จรจากั บ สหรั ฐ แม้ ถู ก คว่ า บาตรการ
ส่ งออกสินค้ าหลัก นายอยาตุลเลาะห์ อาลี คาเมนี ผู้นาสูงสุดของ
อิหร่านกล่าวว่า อิหร่านจะไม่เจรจากับสหรัฐ และการต่อต้ านเป็ นเพียง
ทางเลือกเดี ยว นายคาเมนี ได้ ท วี ต ข้ อความระบุว่า "การเจรจาเป็ น
เหมือนยาพิษตราบใดที่สหรัฐยังคงท่าทีเดิมไว้ และด้ วยรัฐบาลสหรัฐ
ในตอนนี ้ก็คือยาพิษเองด้ วยซ ้า" (อินโฟเควสท์)
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ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่ วงกว่ า 200 จุด วิตกหนี ้
อิตาลี ขณะจับตาสงครามการค้ า ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วง
ลงกว่า 200 จุดในวันนี ้ โดยนักลงทุนวิตกต่อปั ญหาหนีส้ ินของอิตาลี
ขณะที่จบั ตาสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐและจีน ทังนี
้ ้ ดัชนี S&P BSE
Sensex ปิ ดตลาดที่ 37,114.88 จุด ลดลง 203.65 จุด หรือ 0.55% (อิน
โฟเควสท์)
ไทย
ธปท.มี ม ติ ใ ห้ วั น ที่ 3 มิ . ย. ของทุ ก ปี เป็ นวั น หยุ ด ท าการของ
สถาบันการเงิน เนื่ องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้ าฯ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่ า ตามที่
คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กาหนดให้ วนั ที่ 3
มิถนุ ายน ของทุกปี ซึง่ เป็ นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้ า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็ นวันหยุดราชการ นัน้
ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ วเห็นสมควรกาหนดให้ วนั จันทร์ ที่
3 มิถนุ ายน 2562 เป็ นวันหยุดทาการของสถาบันการเงินและสถาบัน
การเงินเฉพาะกิ จ เพื่อให้ พนักงานของสถาบัน การเงิน และสถาบัน
การเงินเฉพาะกิ จ ได้ มีส่ว นร่ ว มในกิ จ กรรมเฉลิม พระเกี ยรติ (อิน โฟ
เควสท์)
กสิ ก รไทยคาดจี ดี พี Q1/62 โต 3.2% นายกอบสิ ท ธิ์ ศิ ล ปชั ย
ผู้ บริ ห ารงานวิ จั ย เศรษฐกิ จ และตลาดทุ น ธนาคารกสิ ก รไทย
เปิ ดเผยในงานสัมมนา แนวโน้ มเศรษฐกิจโลก ค่าเงินและตลาดหุ้น ว่า
กสิกรไทยมีแนวโน้ มที่จะปรับลดอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิ จไทย
ลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวที่ร้ อยละ3.7 และเตรี ยมจะปรับลดการ
ขยายตัวของการส่งออกเช่นกันจากเดิมที่ คาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ
3.2. เนื่ อ งจากได้ รั บ ผลกระทบจากเศรษฐกิ จ โลกที่ ช ะลอตัว และ
สงครามการค้ าระหว่างสหรัฐ -จีน ทังนี
้ ้ ขอติดตามตัวเลขจีดีพีไตรมาส
แรกของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ที่จะมีการรายงานในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคมนี ้ ก่อนหลังจากนัน้ จึง
จะพิจารณาปรับลดประมาณการณ์ลง แต่ทางธนาคารกสิกรไทยคาด
ว่าจีดีพีไตรมาสแรกจะโตเติบร้ อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ที่ผ่านมา (ไอ.เอ็น.เอ็น.)
นายกฯ ยันสรรหาส.ว.ด าเนิ นการขัน้ ตอน ผ่ านการตรวจสอบ
แล้ ว ยันได้ นายกใหม่ มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงกรณีแกนนาพรรคเพื่อไทย เรี ยกร้ องให้ มีการเปิ ดเผยรายชื่อ
คณะกรรมการสรรหา ส.ว.ว่า ทุกคนทราบอยู่แล้ วว่าใครเป็ นประธาน
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งการคัดหาก็เป็ นไปตามขัน้ ตอน พล.อ.
ประยุทธ์ กล่า วตอบข้ อซักถามถึงความคาดหวังที่จะได้ กลับ มาเป็ น
นายกรัฐมนตรี ว่า ส่วนตัวไม่ได้ คาดหวัง และขออย่าคาดเดา เพราะ
ขณะนี ย้ ัง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ดประชุม สภาฯ และตามขั น้ ตอนก็ จ ะต้ อ งเลื อ ก
ประธานสภาฯ ประธานวุฒิสภาก่อน จึงจะได้ เลือกนายกรัฐมนตรี แล้ ว

มาจัดตังคณะรั
้
ฐมนตรี ต่อไป ทังนี
้ ้ คาดว่าทุกอย่างจะดาเนินการเสร็ จ
สิ น้ และทราบบุ ค คลที่ จ ะเป็ นนายกรั ฐ มนตรี ค นใหม่ ภ ายในเดื อ น
มิถนุ ายนนี ้ (อินโฟเควสท์)

"จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ " คว้ าเก้ าอีห้ วั หน้ าพรรคปชป. หลังคะแนน
นาโด่ ง นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์
(ปชป.) ในฐานะประธานดาเนินการประชุมใหญ่วิสามัญพรรค กล่าวว่า
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้ าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ รับ
คะแนนโหวตอั น ดับ 1 ส าหรั บ นายจุ ริ น ทร์ ถื อ เป็ นหั ว หน้ าพรรค
ประชาธิปัตย์คนที่ 8 จากนัน้ ในช่วงบ่ายจะมีการเลือกคณะกรรมการ
บริ หารพรรคชุดใหม่ พร้ อมทังต้
้ องจับตาการตัดสินใจอนาคตทางการ
เมืองของพรรคว่าจะเข้ าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหรื อไม่ (อิน
โฟเควสท์)
บอร์ ดกทพ.อนุ มั ติ ต่ อ สั ญ ญาสั ป มทานทางด่ ว น 3 สั ญ ญากั บ
BEM ออกไป 30 ปี แลกยุติคดีข้อพิพาท 1.3 แสนลบ. นายสุรงค์
บูลกุล ประธานคณะกรรมการ (บอร์ ด) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
(กทพ.) เปิ ดเผยภายหลังการประชุมบอร์ ด กทพ.วันนี(้ 15 พ.ค.) ว่าที่
ประชุมได้ มีมติ รับ ข้ อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณา แนวทาง
ดาเนินการคดีข้อพิพาทระหว่าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
กับ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) โดยอนุมตั ิให้ มีการต่อ
ขยายสัญ ญาสัมปทานของ BEM ออกไป จานวน 3 สัญ ญา ออกไป
สัญญาละ 30 ปี ได้ แก่ โครงการระบบทางด่วนขันที
้ ่ 2 (ส่วน A ,B ,C ),
ทางด่ว นขัน้ ที่ 2 ส่ว น D และ โครงการทางด่วนสายบางปะอิน -ปาก
เกร็ด (C +) และจะดาเนินการในขบวนการยกเลิกการฟ้องร้ องคดีตา่ งๆ
ต่อไป นายสุรงค์ กล่าวว่า ข้ อพิพาททังหมด
้
ระหว่างกทพ.และ BEM มี
มูลค่าทังหมดประมาณ
้
1.3 แสนล้ านบาท ไม่รวมดอกเบี ้ย ซึง่ มี คดีที่ถึง
ที่สดุ แล้ วคือกรณีทางแข่งขัน มูลหนีค้ ่าชดเชย 4.3 พันล้ านบาท ซึ่งนับ
จากศาลมีคาตัดสิน เดือนก.ย. 2561 ยังจะมีดอกเบีย้ เพิ่มอีก ยังมีข้อ
พิพาทที่ยงั อยู่ระหว่างการพิจารณาอีก โดยรวมได้ มีการเจรจาปรับลด
มูลหนีจ้ าก ข้ อพิพาท มาเจรจาที่ประมาณ 5.7 หมื่นล้ านบาท ซึ่งกรณี
ต่อสัญญาอีก 30 ปี จะทาให้ ล้างหนี ้ทังหมด
้
ออกไป (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดร่ วง 12.57 จุด ตามตลาดกลุ่ม TIP กังวล
สงครามการค้ ากดดัน , รอความชัดเจนตัง้ รัฐบาล SET ปิ ดวันนีท้ ี่
ระดับ 1,621.27 จุด ลดลง 12.57 จุด (-0.77%) มูล ค่า การซือ้ ขาย
49,847.24 ล้ านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนีป้ รับตัวลง
ตามตลาดหุ้นเอเชีย โดยเฉพาะกลุ่ม TIP ที่ร่วงลงถ้ วนหน้ า จากความ
กั ง วลผลกระทบสงครามการค้ า จี น -สหรั ฐ ฯยื ด เยื อ้ ขณะที่ ปั จ จัย
ภายในประเทศยังกดดัน หลังตลาดห่ว งเสถี ยรภาพรั ฐบาลใหม่ ฉุด
ความเชื่อมั่นนักลงทุน ประเมิน SET INDEX พรุ่ งนี ้ ยังอยู่ในช่วงปรับ
ฐาน รับแรงขาย Sell on fact บริ ษัทจดทะเบียนประกาศงบ รอดูท่าที
การประชุมสภาฯในสัปดาห์หน้ า พร้ อมให้ แนวรับ 1,620 จุด ส่วนแนว
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ต้ าน 1,640 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ ี่ระดับ 1,621.27 จุด ลดลง
12.57 จุด (-0.77%) มูลค่าการซื ้อขาย 49,847.24 ล้ านบาท การซื ้อ
ขายหุ้นวันนี ้ ดัชนีห้ นุ ไทยเคลื่อนไหวในแดนลบเป็ นส่วนใหญ่ โดยดัชนีฯ
แตะจุดสูงสุดที่ 1,638.94 จุด และแตะจุดต่าสุดที่ระดับ 1,621.27 จุด
(อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี ไ้ ทย: วั น นี ม้ ี มู ล ค่ าการซื อ้ ขายรวม
105,944 ล้ านบาท สรุ ป ภาวะตลาดตราสารหนี ไ้ ทยประจาวัน นี ้ มี
มูลค่าการซื ้อขายรวมทังวั
้ นอยูท่ ี่ 105,944 ล้ านบาท ภาพรวมของตลาด
ในวันนี ้ Yield Curve นิ่งในทุกช่วงอายุตราสาร ด้ านกระแสเงินลงทุน
ของนักลงทุนต่า งชาติวันนี ้ NET INFLOW 7,644 ล้ า นบาท โดยเกิ ด
จาก NET BUY 7,670 ล้ านบาท และมีตราสารหนีท้ ี่ถือครองโดยนัก
ลงทุน ต่า งชาติ หมดอายุ (Expired) 26 ล้ า นบาท โดยในวัน นี ม้ ี การ
ประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 15 ปี (LB28DA) วงเงิน 25,000 ล้ าน

บาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.4294% เท่ากับ Yield
ตลาดของวันก่อนหน้ า โดยมีผ้ ูสนใจยื่นประมูล 2.23 เท่าของวงเงิน
ประมูล (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 31.58 ระหว่ างวันผันผวน ตามปั จจัย
แวดล้ อม-กังวลเศรษฐกิจไทย-การเมืองยังไม่ น่ ิง นักบริหารเงินจาก
ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยา เปิ ดเผยว่า เงิ น บาทปิ ดตลาดเย็น นี ท้ ี่ ระดับ
31.58 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้ า ที่เปิ ดตลาดที่ ระดับ 31.54 บาท/
ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 31.49-31.61 บาท/ดอลลาร์
"วันนีเ้ งินบาทเคลื่อนไหวค่อนข้ างกว้ างและผันผวนจากปั จจัยแวดล้ อม
...วันนี ้ Sentiment เกี่ยวกับสงครามการค้ าเริ่ มดีขึ ้นหลังประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ได้ ออกมาแสดงมุมมองในด้ านบวกเกี่ยวกับการเจรจา
การค้ าระหว่างสหรัฐและจีน โดยระบุว่า สหรัฐฯกาลังอยู่ในสถานะที่ดี
ขึ ้นในการทาข้ อตกลงกับจีน"นักบริ หารเงิน กล่าว (อินโฟเควสท์)

ปั จจัยที่ต้องติดตาม
-

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย. ญี่ปนุ่
ดัชนีราคาบ้ านเดือนเม.ย. จีน
ดุลการค้ าเดือนมี.ค. อียู
จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ
ตัวเลขการเริ่มสร้ างบ้ านและการอนุญาตก่อสร้ างเดือนเม.ย. สหรัฐ
ดัชนีการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดฟิ ลาเดลเฟี ย สหรัฐ
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Monday

13

Thai Stock Market

Leading Index CI

Mar P

96.3

96.3

97.1

Coincident Index

Mar P

99.6

99.6

100.4

Release
Mar

Actual
-0.3%

Cons.
-0.3%

Prior
-0.2%

SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position

Industrial Production WDA YoY

Mar

-0.6%

-0.8%

-0.3%

Total Trading Value

ZEW Survey Expectations

May

-1.6

--

4.5

Release

JP Official Reserve Assets

Apr

Actual
$1293.5b

Cons.
Prior
-- $1291.8b

Tuesday
EU Industrial Production SA MoM

JP BoP Current Account Balance YoY
Trade Balance BoP Basis
Bank Lending Incl Trusts YoY
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Mar P
Mar P
Apr

¥2847.9b ¥3020.0b ¥2676.8b
¥700.1b ¥839.5b ¥489.2b
2.4%
-2.4%

Wednesday

15
Release
Apr

Actual
-0.2%

Retail Sales Ex Auto MoM

Apr

0.1%

0.7%

1.2%

Industrial Production MoM

Apr

-0.5%

EU GDP SA QoQ

1Q P

-0.1%
0.4%

GDP SA YoY

1Q P

0.4%
1.2%

0.0%
0.4%
1.2%

1.2%

Apr P

-33.4%

--

-28.5%

Apr

6.2%

6.5%

6.5%

Apr

7.2%

8.6%

8.7%

Actual
--

Cons.
0.4%

Prior
0.2%

US Retail Sales Advance MoM

JP Machine Tool Orders YoY
CH Industrial Production YoY
Retail Sales YoY

Cons.

Prior

0.2%

1.6%

Thursday

Continuing Claims

EU Trade Balance NSA

DEC
18-Nov

--

0.4%

0.4%

OCT

--

0.20%

0.20%

Cons.
0.1

Prior
0.1

Friday

17
Release

US Leading Index
EU CPI Core YoY

NOV

Actual
--

NOV

--

0.0

CPI MoM

NOV

--

0.0

CPI YoY

NOV

--

1.7

JP Tertiary Industry Index MoM

OCT

--

2.3%

Tokyo Dept Store Sales YoY

OCT

--

1.1%

Nationw ide Dept Sales YoY

OCT

--

1.0%

16-Dec

--

0.6%

TH Foreign Reserves

1,621.27
1,078.60
2,378.73
345.94
623.75
-1,163.70
-847.69
623.75
36,430.63

-12.57
-7.99
-18.84
-5.81

-0.77%
-0.74%
-0.79%
-1.65%

Major Indices
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
STOXX Europe 50
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
Hang Seng
KOSPI
BES Sensex
Jakarta Composite
Philippines Composite
Ho Chi Minh

15-May-19
25,648.02
2,850.96
7,822.15
3,350.00
0.00
12,099.57
21,188.56
2,938.68
28,268.71
2,092.78
37,114.88
5,980.89
7,537.26
976.96

Chg
+115.97
+16.55
+87.66
+25.00
+0.00
+107.95
+121.33
+55.07
+146.69
+10.94
-203.65
-90.31
-39.45
+1.32

%Chg.
+0.45%
+0.58%
+1.13%
+0.75%
#DIV/0!
+0.90%
+0.58%
+1.91%
+0.52%
+0.53%
-0.55%
-1.49%
-0.52%
+0.14%

Crude Commodities
WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)

15-May-19
62.09
70.64
71.92
62.02

Chg
+0.77
+0.24
+1.01
+0.24

%Chg.
+1.26%
+0.34%
+1.42%
+0.39%
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Release

US Philadelphia Fed Business Outlook

As of 16-May-19
Chg
%Chg.

15-May-19

COMEX Gold

1,296.30

+1.60

+0.12%

Batic Dry Index

1,032.00

-11.00

-1.05%

15-May-19
31.53
1.1202
109.55
1.2842
6.8751
1,185.77
97.554

14-May-19
31.50
1.1204
109.60
1.2905
6.8749
1,186.92
97.516

%Chg.
+0.10%
-0.02%
-0.05%
-0.49%
+0.00%
-0.10%
+0.04%

15-May-19

14-May-19

%Chg.

282.10
105,943.70
1M
3M

283.35
122,268.41
6M
1Y

-0.44%
-13.35%
2Y
3Y

Exchange Rate
USD/THB
1.6
EUR/USD
2.3%
USD/JPY
1.5% 0 GBP/USD
1.0%
USD/CHY
0.6%
USD/KRW
Dollar Index
0.0
0.0

Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
15-May-19
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
15-May-19
Change (bps)

1.6379 1.6979 1.7609 1.7990 1.8221 1.8777
+0.13 +0.13 +0.03
-0.04
-0.05 +0.15
5Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
2.0824 2.2742 2.5253 2.8431 3.0744 3.2786
-0.07 +0.00
-0.11
-0.15 +0.14 +0.06

3M
2.42
+1.00

2Y
2.16
-4.00

3Y
2.12
-5.00

5Y
2.15
-5.00

10Y
2.37
-5.00

30Y
2.82
-4.00

เอกสารฉบับนี้จดั ทาโดยฝา่ ยวิจยั บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย (“บริษทั ”) ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทัง้ การแสดงความคิดเห็นทัง้ หลายทีป่ รากฎในเอกสารฉบับนี้
จัดทาบนพืน้ ฐานแหล่งข้อมูลทีด่ ที สี่ ดุ ทีไ่ ด้รบั มา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชือ่ ถือ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัด สินใจลงทุน และอาจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถอื เป็ นคาเสนอหรือคาชีช้ วนให้ลงทุน และ3จัดทาขึน้ เป็ นการเฉพาะเพือ่ ประโยชน์แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เท่านัน้ มิให้นาไปเผยแพร่ทางสือ่ มวลชน หรือโดยทาง
อืน่ ใด บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรือเป็ นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้
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