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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"โกลด์แมนแซคส์" เผยราคาคริปโทฯทรุดแทบไม่
กระทบความม่ังคั่งภาคครัวเรือนสหรัฐ โกลดแ์มน แซคส์
เปิดเผยว่า แมมู้ลค่าของตลาดคริปโทเคอรเ์รนซีทั่วโลกสญู
หายไปกว่า 3 แสนลา้นดอลลารใ์นสัปดาห์ที่แลว้ และสูญ
หายไปมากถึง 1.7 ลา้นลา้นดอลลารใ์นช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา 
แต่คาดว่าผลกระทบที่จะมีต่อความมั่งคั่งของภาคครวัเรือน, 

การใชจ้่าย และอปุทานดา้นแรงงานในสหรฐันัน้ มีแนวโนม้ที่
จะอยู่แค่ในวงจ ากดั (อินโฟเควสท)์ 

"บลิงเกน" ประณามรัสเซียใช้อาหารเป็นเคร่ืองมือ
กดดันโลกปมสงครามยูเครน  นายแอนโทนี บลิงเกน 
รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐัประณามรสัเซียว่า ใชอ้าหารเป็น
เครื่องมือในการโจมตียูเครน โดยเอาการส่งออกอาหารจาก
ยูเครนเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองกับยูเครนและคนทั่วโลก 
ทั้งนี ้ นายบลิงเกนไดเ้รียกรอ้งในที่ประชุมของคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ใหร้สัเซียเลิกปิดลอ้ม
ท่าเรือต่าง ๆ ในยเูครน (อินโฟเควสท)์ 

ปธ.เฟดเซนตห์ลุยสฟั์นธงเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่ถดถอย
ทัง้ในปีนี-้ปีหน้า นายเจมส ์บลูลารด์ ประธานธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) สาขาเซนตห์ลยุสก์ล่าวเมื่อวนัศกุร ์(20 พ.ค.) ว่า 
เศรษฐกิจสหรฐัจะไม่เผชิญกับภาวะถดถอยทัง้ในปีนีแ้ละใน
ปีหนา้ นอกเสียจากว่า จะมีผลกระทบที่ใหญ่หลวงเกิดขึน้กับ
เศรษฐกิจสหรฐั นายบูลลารด์ใหส้ัมภาษณก์ับส านักข่าวเอ
เอฟพีเมื่อวันศุกรว์่า การปรับอัตราดอกเบีย้ขึน้อีกในการ
ประชุมครัง้ต่อไปนั้นเป็นแผนการที่ดี  โดยเน้นย า้ถึงความ
จ าเป็นที่จะตอ้งปรับขึน้อัตราดอกเบีย้เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ 
(อินโฟเควสท)์ 

"ไบเดน-ยุน" ให้ค าม่ันต้านภัยคุกคามเกาหลีเหนือ 

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐั และประธานาธิบดียุน 
ซอกยอล แห่งเกาหลีใต ้เห็นพอ้งที่จะขยายการซอ้มรบร่วม
ทางทหารและใช้อาวุธของสหรัฐเพิ่มขึน้หากจ าเป็น เพื่อ
ยับยั้งภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ นายไบเดนและนายยุน
ระบุในแถลงการณร์่วมว่า ความเป็นพันธมิตรระหว่างสอง

ชาติที่ด  าเนินมาหลายทศวรรษจ าเป็นตอ้งมีการพัฒนา ไม่
เพียงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ แต่ยัง
เสริมสรา้งภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง  และ
ปกป้องห่วงโซ่อปุทานทั่วโลก (อินโฟเควสท)์ 

"ไบเดน" เยือนญ่ีปุ่ นเป็นคร้ังแรก เตรียมถกผู้น าญ่ีปุ่ น, 

กลุ่ม Quad   ประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรฐั เดินทางถึง
ญ่ีปุ่ นแล้ว  ซึ่ งนับเป็นการเดินทางเยือนญ่ีปุ่ นครั้งแรก 
นบัตัง้แต่เขา้รบัต าแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัเมื่อเดอืนม.ค. ปี
ที่ ผ่านมา ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า  ในระหว่างการ
เดินทางเยือนกรุงโตเกียวเป็นเวลา 3 วัน ปธน.ไบเดนจะ
เจรจาทวิภาคีกับนายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น 
และจะเขา้รว่มการประชมุสดุยอดของกลุ่ม Quad ซึ่งประกอบ
สหรฐั, อินเดีย, ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่ น(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอรก์: ดาวโจนสพ์ลิกปิดบวก 8.77 จุด 
หลังการซื้อขายผันผวน ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์
ปิดปรบัตวัขึน้เล็กนอ้ยในวนัศกุร ์(20 พ.ค.) หลงัจากที่การซือ้
ขายเป็นไปอย่างผนัผวน แต่ดชันีดาวโจนสย์งัคงปรบัตวัลงใน
รายสปัดาหเ์ป็นสปัดาหท์ี่ 8 ติดต่อกันยาวนานที่สดุนบัตัง้แต่
เดือนเม.ย. 2475 ซึ่งเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต ่าครัง้ใหญ่ 
ขณะที่ดชันี S&P500 และดชันี Nasdaq ปิดลบเป็นสปัดาหท์ี่ 7 
ติดต่อกันยาวนานที่ สุดนับตั้งแต่ สิ ้นสุดภาวะฟองสบู่
ดอทคอมในปี 2544 ทั้งนี ้ดัชนีเฉล่ียอุตสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดที่  31,261.90 จุด เพิ่มขึ ้น  8.77 จุด หรือ +0.03%, ดัชนี  
S&P500 ปิดที่ 3,901.36 จุด เพิ่มขึน้ 0.57 จุด หรือ +0.01% และ
ดชันี Nasdaq ปิดที่ 11,354.62 จดุ ลดลง 33.88 จดุ หรือ -0.30% 

(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่า วิตกเงินเฟ้อ
หนุนแรงซือ้ ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 
ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวันศุกร์ 
(20 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื ้อดอลลาร์ในฐานะ
สินทรพัยป์ลอดภัย ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกับผลกระทบ
จากเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความ
เคล่ือนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลใน
ตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.41% แตะที่ 103.1490 (อินโฟเควสท)์ 
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 ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดบวก 1.02 ดอลล ์วิตก

อุปทานตึงตัวหนุนราคา  สัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดบวกในวนัศุกร ์(20 พ.ค.) โดยไดแ้รง
หนุนจากความวิตกเก่ียวกบัภาวะอปุทานน า้มนัที่ตงึตวั ทัง้นี ้
สัญญาน ้ามันดิบ  WTI ส่งมอบเดือนมิ .ย.  เพิ่มขึ ้น  1.02 
ดอลลาร์ หรือ 0.9% ปิดที่  113.23 ดอลลาร์/บาร์เรล  ส่วน
สัญญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 
51 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่  112.55 ดอลลาร์/บารเ์รล (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอรก์: ทองปิดบวก 0.9 ดอลล ์รับ
แรงซื้อสินทรัพยป์ลอดภัย สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์
ปิดบวกขึน้ต่อในวนัศุกร ์(20 พ.ค.) เนื่องจากนกัลงทุนไดเ้ขา้
ซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ในขณะที่ตลาดหุ้น
สหรฐัยงัคงอ่อนแอท่ามกลางความวิตกเก่ียวกับเงินเฟ้อและ
อัต ร าดอก เบี ้ย ข าขึ ้น  สัญญาทองค า ตลาด  COMEX 

(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 0.9 ดอลลาร ์
หรือ 0.05% ปิดที่  1,842.1 ดอลลาร/์ออนซ ์และปิดตลาดใน
รอบสัปดาห์นี ้ เพิ่มขึ ้น 1.8% หลังจากร่วงลง  4 สัปดาห์
ติดต่อกนันานท่ีสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 17 ส.ค. 2561 (อินโฟเควสท)์ 

ยุโรป 

"ไบแนนซ์" สบช่องขอใบอนุญาตบริการคริปโทฯใน
เยอรมนี หวังสยายปีกธุรกิจในยุโรป   บริษัทไบแนนซ์ 
(Binance) ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์ซือ้ขายคริปโทเคอรเ์รนซีราย
ใหญ่ที่สุดในโลก ก าลังเดินเรื่องเพื่อขอใบอนุญาตเปิด
แพลตฟอรม์ซือ้ขายครปิโทเคอรเ์รนซีในประเทศเยอรมนี โดย
ขณะนี ้บริษัทก าลังอยู่ ในขั้นตอนการปรึกษาหารือกับ
หน่วยงานก ากับดูแลสถาบันการเงินของเยอรมนี  (BaFin) 
นายจางเผิง จ้าว ซีอีโอของไบแนนซเ์ปิดเผยว่า ทางบริษัท
ก าลังหารือเรื่องดังกล่าวกับ BaFin ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการรุกธุรกิจในเยอรมนี โดยขอ้ก าหนดของ BaFin ระบวุ่า 
บริษัทใด ๆ ก็ตามที่มีความประสงค์จะให้บริการรับฝาก
สินทรพัยใ์นรูปครปิโทเคอรเ์รนซี จะตอ้งไดร้บัใบอนญุาตก่อน
เท่านัน้ (อินโฟเควสท)์ 

ยุโรปยังต้องพึ่งพาถ่านหินต่อไป หลังแบนน าเข้า
พลังงานรัสเซีย ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ชีแ้จง
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับแผนการเพิ่มขีดความสามารถ
ดา้นพลงังานหมนุเวียนของสหภาพยโุรป (EU) รวมถึงการลด
พึ่งพาเชือ้เพลิงฟอสซิลจากรสัเซีย ขณะเดียวกันก็ยอมรบัว่า 
อาจจะตอ้งใชโ้รงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินท่ีมีอยู่ต่อไปนานกว่า
ที่คาดการณ์ไว้ เอกสารที่ ระบุถึงเป้าหมายของ EC ใน
โครงการที่ชื่อว่า REPowerEU ซึ่งเผยแพร่เมื่อวนัพุธ (18 พ.ค.) 
ไดย้  า้ถึงความส าคัญของการประหยัดพลังงาน การน าเขา้
พลังงานจากหลากหลายแหล่ง  และการเร่งด าเนินการ
ขั้นตอนที่เรียกว่า "การเปล่ียนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดของ
ยโุรป" (อินโฟเควสท)์ 

อังกฤษเผยยอดค้าปลีกเดือนเม.ย. พุ่งเกินคาด 1.4% 

อังกฤษเปิดเผยว่า ยอดคา้ปลีกเพิ่มขึน้ 1.4% ในเดือนเม.ย. 
เมื่อเทียบรายเดือน หลงัจากลดลง 1.2% ในเดือนมี.ค. ซึ่งสวน
ทางกับที่นักวิเคราะหค์าดว่าจะลดลง 0.2% อย่างไรก็ตาม 
ภาพรวมยอดคา้ปลีกในประเทศยงัคงอ่อนแอ (อินโฟเควสท)์ 

ปธ.แบงกช์าติอิตาลีคาด ECB ปรับอัตราดอกเบีย้กลับ
เข้าแดนบวกได้  นายอิกนาซิโอ วิสโก ผู้ว่าการธนาคาร
กลางอิตาลี กล่าวใหส้ัมภาษณ์กับบลูมเบิรก์ ทีวีในวันนีว้่า 
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) สามารถเริ่มทยอยปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ใหก้ลบัสู่แดนบวกไดอ้ย่างเรว็ที่สดุในเดือนก.ค นาย
วิสโกระบุว่า "ขณะนีอ้ัตราเงินเฟ้อคาดการณแ์ตะที่ราว 2% 

และดูเหมือนว่าจะอยู่ที่ระดบันัน้ต่อไป ดงันัน้ เราจึงสามารถ
ค่อย ๆ ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในช่วงไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้" (อิน
โฟเควสท)์ 

รัสเซียประกาศระงับส่งก๊าซให้ฟินแลนดแ์ล้ว คาดตอบ
โต้เป็นสมาชิกนาโต Gasum ซึ่งเป็นบริษัทก๊าซของรฐับาล
ฟินแลนด ์ออกแถลงการณร์ะบุว่า รสัเซียจะระงับการจดัส่ง
ก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่ฟินแลนด ์โดยเริ่มตัง้แต่วนัพรุ่งนี  ้"ในช่วง
บ่ายวนันี ้Gasum ไดร้บัแจง้จากบรษิัทก๊าซพรอมของรสัเซยีวา่ 
การจดัส่งก๊าซธรรมชาติที่ระบไุวใ้นสญัญาของ Gasum จะถกู
ระงบัตัง้แต่วนัที่ 21 พ.ค.เป็นตน้ไป" แถลงการณร์ะบุ (อินโฟ
เควสท)์ 
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 รัสเซียรอดผิดนัดช าระหนี้ หลังจ่ายดอกเบีย้ยูโรบอนด์

วันนี้   กระทรวงการคลังรัสเซียแถลงว่า  รัฐบาลรัสเซีย
สามารถช าระดอกเบีย้พนัธบตัรยโูรบอนดเ์ต็มวงเงินจ านวน 2 
ฉบบัในวนันี ้แถลงการณร์ะบุว่า กระทรวงการคลงัรสัเซียได้
ช าระเงิน 71.25 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นค่าดอกเบี ้ยส าหรับ
พันธบัตรยูโรบอนดส์กุลดอลลารท์ี่มีก าหนดครบอายุในปี  
2569 และช าระเงิน 28 ลา้นดอลลาร ์ซึ่งเป็นค่าดอกเบีย้ของ
พันธบัตรยูโรบอนดส์กุลดอลลารท์ี่มีก าหนดครบอายุในปี  
2579 (อินโฟเควสท)์ 

อังกฤษลดระดับเตือนภัยโควิด หลัง "โอมิครอน" ลด
การระบาด  อังกฤษประกาศลดระดับการเตือนภัยจากโค
วิด-19 สู่ระดบั 3 จากระดบั 4 ก่อนหนา้นี ้โดยระบุว่าการแพร่
ระบาดของไวรสัโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนไดเ้บาบางลง
แลว้ ขณะที่แรงกดดนัต่อระบบสาธารณสขุในประเทศต่างๆ
ไดล้ดนอ้ยลง "ตามค าแนะน าของส านกังานความมั่นคงดา้น
สุขภาพของอังกฤษ (UKHSA) เราจึงเสนอให้มีการปรับลด
ระดบัการเตือนภยัจากระดบั 4 สู่ระดบั 3" ส านกังานหวัหนา้
เจา้หนา้ที่ฝ่ายการแพทยป์ระจ าองักฤษ, สก็อตแลนด,์ เวลส ์
และไอรแ์ลนดเ์หนือระบใุนแถลงการณ ์ (อินโฟเควสท)์ 

ยูเครนลั่นไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงหรือยกดินแดนให้
รัสเซีย ทางการยูเครนเปิดเผยว่าจะไม่ยอมรบัขอ้ตกลงหยดุ
ยิงกับรสัเซีย รวมถึงจะไม่ยอมรบัขอ้ตกลงใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับการส่งมอบดินแดน นายมิไคโล โปโดลยัก ที่ปรึกษาของ
ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกียอมรับว่า จุดยืนของ
ยูเครนต่อสงครามนั้นแข็งกรา้วมากขึน้ การยอมอ่อนขอ้ต่อ
รสัเซียจะส่งผลเสียต่อยเูครน เนื่องจากรสัเซียจะตอบโตก้ลบั
รุนแรงยิ่งขึน้ หลงัการหยดุพกัรบ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับจีนลด
ดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวัน
ศกุร ์(20 พ.ค.) โดยไดแ้รงหนนุจากหุน้กลุ่มปลอดภยัที่ปรบัตวั
ขึ ้น ขณะที่นักลงทุนมีความหวังเก่ียวกับการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่คา้รายใหญ่ของยุโรป หลังธนาคาร
กลางจีนปรับลดอัตราดอกเบีย้ลูกคา้ชั้นดี  (LPR) อย่างไรก็
ตาม ตลาดหุน้ยโุรปยงัคงปิดในแดนลบในรอบสปัดาหน์ี ้ดชันี 
Stoxx Europe 600 ปิดที่  431.10 จุด  เพิ่มขึ ้น  3.11 จุด  หรือ 

+0.73% แต่ในรอบสัปดาหน์ี ้ ดัชนีลดลง 0.5% ดัชนี CAC-40 

ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่  6,285.24 จุด เพิ่มขึน้ 12.53 จุด หรือ 
+0.20%, ดัชนี  DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี ปิดที่  13,981.91 จุด 
เพิ่มขึน้ 99.61 จุด หรือ +0.72% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุน้
ลอนดอนปิดที่  7,389.98 จุด เพิ่มขึน้ 87.24 จุด หรือ +1.19% 

(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซ่ีปิดบวก 87.24 จุด ขาน
รับยอดค้าปลีกพุ่ง-จีนลดดอกเบีย้ ตลาดหุน้ลอนดอนปิด
บวกในวันศุกร ์(20 พ.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจากการที่จีนปรบั
ลดอัตราดอกเบีย้ลงเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ นอกจากนี ้การ
เปิดเผยขอ้มลูยอดคา้ปลีกขององักฤษที่พุ่งขึน้นัน้ไดช้่วยหนุน
ตลาดดว้ย ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุน้ลอนดอนปิดที่  7,389.98 

จดุ เพิ่มขึน้ 87.24 จดุ หรือ +1.19% (อินโฟเควสท)์ 

ญ่ีปุ่ น 

อดีตขุนคลังญ่ีปุ่ นคาดเยนอาจทรุดแตะ 140-150 เยน
ต่อดอลลารภ์ายในสิน้ปีนี ้นายเออิสเุกะ ซากากิบาระ อดีต
รฐัมนตรีคลงัญ่ีปุ่ นเจา้ของฉายา "มิสเตอรเ์ยน" คาดการณว์่า 
เงินเยนมีแนวโนม้ทรุดตัวลงจนถึงระดับเดียวกับในปี 2533 
เนื่องจากทิศทางนโยบายการเงินของญ่ีปุ่ นและสหรฐัมีความ
แตกต่างกันมากขึน้ นายซากากิบาระซึ่งเคยสามารถสรา้ง
อิทธิพลให้กับสกุลเงินเยนเมื่อครั้งที่ เขาด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีคลังญ่ีปุ่ นในช่วงปี 2540-2542 นั้น กล่าวว่า ความ
แตกต่างระหว่างนโยบายคุมเข้มทางการเงินของธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) และนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็น
พิเศษของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ยังคงเป็นสาเหตุใหญ่
ที่สดุที่ท  าใหเ้งินเยนอ่อนค่าลงอย่างมาก และคาดว่าเงินเยน
จะเผชิญกับแรงกดดันจากปัจจัยนี ้ต่อไปจนกว่าส่วนต่าง
อัตราดอกเบีย้ระหว่างสองประเทศจะหดแคบลง (อินโฟ
เควสท)์ 

เงนิเฟ้อญ่ีปุ่ นเดือนเม.ย.พุ่ง 2.1% ทะลุเป้า BOJ เป็นคร้ัง
แรกในรอบ 7 ปี กระทรวงกิจการภายในและการส่ือสาร
ของญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวันนี ้ (20 พ.ค.) ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค 
(CPI) ในเดือนเม.ย.ขยายตวั 2.1% จากปีก่อนหนา้ ซึ่งเป็นการ
ขยายตวัเร็วที่สดุในรอบ 7 ปี และสงูกว่าระดบัเป้าหมายเงิน
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 เฟ้อที่ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ก าหนดไวท้ี่ 2% เป็นครัง้แรก

นบัตัง้แต่ปี 2558 เนื่องจากเงินเยนที่อ่อนค่า และราคาสินคา้
โภคภณัฑท์ี่พุ่งสงูขึน้ส่งผลใหต้น้ทุนการน าเขา้สงูขึน้ (อินโฟ
เควสท)์ 

ญ่ีปุ่ นเตรียมเพิ่มจ านวนนักเดินทางขาเข้า หลังคลาย
มาตรการควบคุมเพิ่มขึ้น รัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยวันนีว้่า 
ทางการญ่ีปุ่ นจะเพิ่มจ านวนการรบันกัเดินทางขาเขา้ขึน้เป็น 
20,000 คนต่อวัน เริ่มตั้งแต่เดือนหนา้เป็นตน้ไป หลังจากที่
เริ่มผ่อนคลายการควบคุมพืน้ที่ชายแดนจากการระบาดของ
เชือ้ไวรสัโคโรนา ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ทางการญ่ีปุ่ น
ยงัเตรียมคลายความเขม้ขน้ของมาตรการตรวจหาเชือ้ไวรสั
โควิด-19 และการกักตัวลง โดยแบ่งประเทศและภูมิภาค
ออกเป็นสามกลุ่มตามสถานการณก์ารติดเชือ้ (อินโฟเควสท)์ 

ญ่ีปุ่ น-ฟิลิปปินส์กระชับสัมพันธ์ หนุนสร้างสันติภาพ-
ความรุ่งเรืองในภูมิภาค นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรฐัมนตรี
ญ่ีปุ่ นและนายเฟอรด์ินานด ์มารก์อส จูเนียร ์หรือ "บองบอง" 
ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินสไ์ดเ้ห็นพอ้งตอ้งกัน
ในวนันี ้(20 พ.ค.) ในการกระชบัความสมัพนัธร์ะดบัทวิภาคี
เพื่อเสรมิสรา้งสนัติภาพและความเจรญิรุง่เรืองในภมูิภาคอิน
โด-แปซิฟิก  กระทรวงการต่างประเทศของญ่ีปุ่ นเปิดเผยใน
การแถลงข่าวหลังการเจรจากันทางโทรศัพท์เป็นเวลา 15 

นาทีว่า ผูน้  าทัง้สองประเทศยืนยนัที่จะพบปะกนัโดยเร็วที่สดุ
เท่าที่จะท าได ้(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 336.19 จุด จาก
แรงช้อนซือ้หุ้นหลังร่วงหนัก ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียว
ปิดปรบัตัวขึน้ในวนันี ้เนื่องจากนกัลงทุนเขา้ชอ้นซือ้หุน้หลงั
ดัชนีนิกเกอิร่วงเกือบ 2% เมื่อวานนี ้ ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดที่ระดับ 
26,739.03 จดุ พุ่งขึน้ 336.19 จดุ หรือ +1.27% (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

แบงกช์าติจีนหั่นดอกเบีย้เงินกู้ LPR ประเภท 5 ปี หวัง
ฟ้ืนเศรษฐกิจจากล็อกดาวน ์ธนาคารกลางจีนประกาศลด
อตัราดอกเบีย้เงินกูล้กูคา้ชัน้ดี (LPR) ประเภท 5 ปี ลง 0.15% 
สู่ระดับ 4.45% จากระดับ 4.6% ในวันนี ้ซึ่งเป็นการปรับลด

ครัง้ใหญ่ที่สดุนบัตัง้แต่ปี 2562 และมากกว่าที่นกัวิเคราะหใ์น
โพลส ารวจของส านักข่าวบลูมเบิรก์คาดการณไ์วว้่าจะปรบั
ลดลงเพียง 0.10% การด าเนินการดงักล่าวจะท าใหต้น้ทนุการ
กูจ้  านองปรบัตวัลง และอาจช่วยกระตุน้ความตอ้งการเงินกูท้ี่
ก  าลังอ่อนแอลง อันเนื่องมาจากการทรุดตัวของตลาด
อสงัหาริมทรพัย ์และผลกระทบของมาตรการล็อกดาวนเ์พื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยอัตราดอกเบีย้ 
LPR ประเภท 5 ปีเป็นดชันีบ่งชีท้ิศทางอตัราดอกเบีย้ของภาค
ครัวเรือนจีน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบีย้เงินกู้จ  านอง  (อินโฟ
เควสท)์ 

จีนเผยการบริโภคเร่ิมฟ้ืนตัวจากผลกระทบโควิด-19 
เจา้หนา้ที่กระทรวงพาณิชยจ์ีนเผยคาดการณว์่า การบริโภค
ของจีนจะยังคงรกัษาทิศทางการฟ้ืนตัว ขณะที่ทางการเริ่ม
สามารถควบคมุผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโควิด-19 
และบงัคบัใชน้โยบายสนบัสนุน ซู่ เจวี๋ยถิง โฆษกกระทรวงฯ 
ตอบขอ้ซักถามเก่ียวกับยอดคา้ปลีกของจีนในเดือนเม.ย. ที่
ลดลง เมื่อเทียบรายปี โดยระบุว่า การลดลงนีม้ีสาเหตุหลกั
จากการระบาดของโรคโควิด โดยผลกระทบต่อการบริโภค
นั้นเกิดขึน้เพียงชั่วคราว เพราะการบริโภคของจีนยังคงมี
ความยืดหยุ่นและศกัยภาพสงู รวมถึงพืน้ฐานการพฒันาอนั
ดีในระยะยาวนัน้ไม่ไดเ้ปลียนแปลงไป (อินโฟเควสท)์ 

"หลี่ เค่อเฉียง" ย ้าจุดยืนจีนเปิดกว้างพร้อมร่วมมือ
นานาประเทศ นายหล่ี เค่อเฉียง นายกรฐัมนตรีจีน ย า้ถึง
จุดยืนของจีนที่จะขยายการเปิดกวา้ง เพื่อใหย้งัคงเป็นตลาด
ใหญ่ระดับโลก รวมถึงเป็นศูนย์กลางของการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า นายกรฐัมนตรีจีนได้
กล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมสัมมนาเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 70 ปีสภาส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศของจีน 
(CCPIT) ณ กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี ้(19 พ.ค.) (อินโฟเควสท)์ 

เซ่ียงไฮ้เตรียมสั่งปิดร้านค้าในเขตจิง้อัน แนะประชาชน
อยู่บ้าน  เขตจิง้อัน ทางตอนกลางของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็น
ย่านการคา้ส าคญั ประกาศผ่านทางวีแชทว่า จะด าเนินการ
ปิดซูเปอรม์ารเ์ก็ตและรา้นคา้ทัง้หมด และขอใหป้ระชาชนอยู่
ภายในบา้นจนถึงวนัองัคาร (25 พ.ค.) เป็นอย่างนอ้ย รายงาน
ระบุว่า เขตจิง้อันจะเริ่มด าเนินการตรวจหาเชื ้อโควิด -19 
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 จ านวนมากแก่ประชาชนตัง้แต่วนัอาทิตย ์(22 พ.ค.) จนถึงวนั

องัคารนี ้(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นจีน เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 49.6 จุด 
ขานรับจีนหั่นดอกเบีย้ LPR ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาด
หุ้นจีนปิดในแดนบวก เนื่องจากนักลงทุนขานรับธนาคาร
กลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบีย้เงินกู้ลูกค้าชั้นดี  (LPR) 

ประเภท 5 ปี ลงสู่ระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่ปี 2562 เพื่อช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจอสังหาริมทรพัย์ รวมถึงกระตุน้เศรษฐกิจที่ชะลอ
ตวัหลงัไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทัง้นี ้
ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่  3,146.57 จุด เพิ่มขึน้ 49.60 จุด 
หรือ +1.6% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดพุ่ง 596.56 จุด ขานรับ
จีนหั่นดอกเบีย้เงินกู้ LPR ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิด
บวกในวันนี ้ ขานรับธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี  (LPR) ประเภท 5 ปี ลง 0.15% สู่
ระดบั 4.45% จากระดบั 4.6% ในวนันี ้ซึ่งเป็นการปรบัลดครัง้
ใหญ่ที่สดุนบัตัง้แต่ปี 2562 และมากกว่าที่นกัวิเคราะหใ์นโพล
ส ารวจของส านกัข่าวบลมูเบิรก์คาดการณไ์วว้่าจะปรบัลดลง
เพียง 0.10% ดชันีฮั่งเส็งปิดที่ 20,717.24 จดุ เพิ่มขึน้ 596.56 จดุ 
หรือ +2.96% (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอื่นๆ 

ยอดจองเที่ยวบินท่องเที่ยว-ธุรกิจทั่วโลกพุ่งทะลุระดับ
ก่อนเกิดโควิด รายงานของมาสเตอรก์ารด์ อิโคโนมิกส ์อิน
สติติวท ์(Mastercard Economics Institute) บ่งชีว้่า เที่ยวบินเพื่อ
การพักผ่อนและเพื่อธุรกิจพุ่งขึน้สูงสุดนับตั้งแต่ปี  2562 ซึ่ง
นบัเป็นการพุ่งขึน้ครัง้แรกตัง้แต่เกิดการแพรร่ะบาดของโรคโค
วิด-19 มาสเตอรก์ารด์เปิดเผยรายงาน "Travel 2022: Trends & 

Transitions" ในวันพฤหัสบดี (19 พ.ค.) ระบุว่า หลังจากการ
วิเคราะหต์ลาด 37 แห่งทั่วโลกพบว่า ณ สิน้เดือนมี.ค. 2565 

การเดินทางขา้มพรมแดนเพิ่มขึน้แตะระดับเดียวกับในช่วง
ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นหมุดหมาย
ส าคญัส าหรบัอตุสาหกรรมการเดินทาง (อินโฟเควสท)์ 

5 ชาติวอล์กเอาต์ออกจากที่ประชุมการค้าเอเปก
ประท้วงรัสเซียบุกยูเครน   เจ้าหน้าที่ ญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า 

ผูแ้ทนของ 5 ชาติซึ่งรวมถึงญ่ีปุ่ นและสหรฐัไดเ้ดินออกจากที่
ประชุมรฐัมนตรีการคา้ของกลุ่มเอเปกในวนันี ้ ซึ่งเป็นวนัเปิด
การประชุม 2 วนัในกรุงเทพ เพื่อประทว้งต่อการที่รสัเซียบุก
โจมตียเูครน ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ประเทศสมาชิก 21 

ชาติของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ
เอเปก ประชุมกันในวันนีเ้พื่อส่งเสริมการคา้และการลงทุน
หลงัการแพรร่ะบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง โดยเฉพาะการ
สรา้งเขตการคา้เสรีในภูมิภาคซึ่งเป็นประเด็นหลักของการ
ประชมุ (อินโฟเควสท)์ 

ขุนคลัง G7 เห็นพ้องให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ยูเครนเพิ่มเติม เจา้หนา้ที่กระทรวงการคลังญ่ีปุ่ นเปิดเผย
เมื่อวนัพฤหสับดี (19 พ.ค.) ว่า รฐัมนตรีคลงัจากกลุ่มประเทศ 
G7 ตกลงเห็นชอบร่วมกนัที่จะใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน
เพิ่มเติมแก่ยูเครน หลงัจากที่รสัเซียยงัคงรุกรานยูเครนอย่าง
ต่อเนื่อง รายงานระบุว่า มติดังกล่าวเกิดขึน้ในระหว่างการ
ประชุมรฐัมนตรีคลังของกลุ่มประเทศ G7 วันแรกที่ประเทศ
เยอรมนี นอกจากนี ้ที่ประชุมยงัยืนยนัว่าจะคงเดินหนา้คว ่า
บาตรขัน้รุนแรงต่อไป พรอ้มเพิ่มแรงกดดนัต่อรสัเซีย (อินโฟ
เควสท)์ 

สภาพลังงานโลกชี้วิกฤตน ้ามันในปัจจุบันขับเคลื่อน
โดยผู้บริโภค นางแองเจลา วิลคินสนัจากสภาพลงังานโลก
ให้สัมภาษณ์ในรายการ  "แคปิตอล คอนเนกชัน" ของ
สถานีโทรทัศน์ซี เอ็นบีซีในวันพฤหัสบดี  (19 พ.ค.) ว่า 
วิกฤตการณน์ า้มันในปัจจุบันนั้นแตกต่างจากวิกฤตการณ์
น า้มนัในอดีต และผูบ้รโิภคจะตอ้งแบกรบัผลกระทบ ในขณะ
ที่เผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ "ดิฉันคิดว่านี่คือภาวะตื่น
ตระหนกทางพลังงานโลกครัง้แรก ซึ่งแตกต่างไปจากวิกฤต
น ้ามันในช่วงทศวรรษ 1970 โดยครั้งนี ้เป็นวิกฤตการณ์ที่
ขบัเคล่ือนโดยผูบ้ริโภค และเป็นการปรบัเปล่ียนที่ขบัเคล่ือน
โดยผูบ้รโิภค ซึ่งจะมีผลลพัธท์ี่ส  าคญัอย่างยิ่ง" (อินโฟเควสท)์ 

เลขาฯนาโตให้ค าม่ันตุรกี หลังกังวลฟินแลนด-์สวีเดน
จูงมือเข้านาโต  นายเยนส์ สโตลเทนเบิร ์ก เลขาธิการ
องคก์ารสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ให้
ค ามั่นกับตุรกีในการแถลงข่าวว่า  จะคลายความกังวล
เก่ียวกับการขอเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการทหารของ
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 ฟินแลนด์และสวีเดน ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ตรุกีได้

คัดค้านการที่ ฟินแลนด์และสวีเดนตัดสินใจเข้าร่วมเป็น
สมาชิกนาโต (อินโฟเควสท)์ 

WHO เตือนฝีดาษลิงลุกลามยุโรปช่วงฤดูร้อน นายฮานส ์
คลูจ ผูอ้  านวยการประจ าภูมิภาคยุโรปขององคก์ารอนามยั
โลก (WHO) กล่าวว่า เขามีความกงัวลต่อการแพร่ระบาดของ
โรคฝีดาษลิงที่จะลกุลามไปยงัยุโรป ขณะที่ประชาชนรวมตวั
กันในการจดังานปารต์ีช่วงฤดรูอ้น "ขณะที่ยุโรปเขา้สู่ฤดูรอ้น 
ผมมีความกังวลว่าการแพร่ระบาดจะลุกลามออกไป จาก
ปัจจุบนัที่มีการติดต่อทางเพศสมัพนัธ์" แถลงการณร์ะบุ (อิน
โฟเควสท)์ 

"แอนโทนี อัลบาเนซี" คว้าชัยเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคน
ใหม่ของออสเตรเลีย  นายแอนโทนี อัลบาเนซี หัวหน้า
พรรคแรงงานออสเตรเลีย (ALP) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายคา้น ไดร้บั
ชยัชนะในการเลือกตัง้นายกรฐัมนตรีของออสเตรเลีย ละเขา้
พิธีรบัต าแหน่งนายกรฐัมนตรีคนท่ี 31 ของออสเตรเลียแลว้ใน
วันนี ้ทั้งนี ้นายอัลบาเนซีสามารถเอาชนะนายสก็อต มอรร์ิ
สันได้อย่างขาดลอย และถือเป็นการปิดฉากการบริหาร
ประเทศของพรรครว่มรฐับาลภายใตก้ารน าของนายมอรร์ิสนั
ซึ่งปกครองออสเตรเลียมายาวนานเกือบ 9 ปี (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย : ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 1,500 จุด 
ขานรับแบงกช์าติจีนหั่นดอกเบีย้ ดัชนี Sensex ตลาดหุน้
อินเดียพุ่งขึน้กว่า 1,500 จดุในวนันี ้ขานรบัปัจจยับวกจากการ
ที่ธนาคารกลางจีนประกาศปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงินกูล้กูคา้
ชัน้ดี (LPR) เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจใหฟ้ื้นตวัขึน้จากผลกระทบ
ของมาตรการล็อกดาวน์ ทั้งนี ้ ดัชนี  S&P BSE Sensex ปิด
ตลาดที่  54,326.39 บวก 1,534.16 จุด  หรือ  2.91% (อินโฟ
เควสท)์  

ไทย 

รมว.คมนาคม คาดนทท.บินเข้าไทยปีนี้ 22 ล้านคน 
หากเลิก  Thailand Pass นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.
คมนาคม คาดการณว์่าหลังการยกเลิกระบบ Thailand Pass 

จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเขา้ประเทศไทยทางอากาศจนถึง
สิน้ปี ประมาณ 22 ลา้นคน หรือประมาณ 50% ของปริมาณ

ผูโ้ดยสารในปี 62 ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 "ปริมาณ
ผูโ้ดยสารจะมากกว่าที่คาดการณไ์ว ้เพราะระบบสาธารณสขุ
ของประเทศไทย ไดร้บัการยอมรบัจากทั่วโลก ประกอบกับ
จ านวนการติดเชือ้และเสียชีวิตจากโควิดของไทยลดลง" นาย
ศกัดิ์สยาม ระบ ุ (อินโฟเควสท)์ 

ก.ต.ท.ผ่านเกณฑห์้าม investment company เสนอขายหุ้น
ต่อประชาชน คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน (ก.ต.ท.) มีมติ
ปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารอนุญาตเสนอขายหลกัทรพัย์ โดยไม่
อนุญาตใหบ้ริษัทที่ออกหลักทรพัย์ หรือบริษัทจดทะเบียนที่
ประกอบธุรกิจในลกัษณะบรหิารจดัการเงินลงทนุ (investment 

company) เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทุกประเภทต่อผู้
ลงทุนหรือประชาชน เพื่อเป็นการคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อ
หุน้และผูล้งทนุ (อินโฟเควสท)์ 

ศบค.คงระบบ Thailand Pass เฉพาะต่างชาติเดินเข้าไทย 

นพ.ทวีศิลป์ วิษณโุยธิน โฆษกศนูยบ์รหิารสถานการณโ์ควิด-
19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์อ านวยการบริหาร
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค.ชดุใหญ่ ที่มีนายกรฐัมนตรีเป็นประธาน
วันนี ้  เห็นชอบปรับมาตรการ  Thailand Pass โดยให้คง
ลงทะเบียนเฉพาะผูเ้ดินทางต่างชาติเท่านั้น ในส่วนของคน
ไทยไม่ต้องลงทะเบียน มีผลตั้งแต่วันที่  1 มิ.ย.65 (อินโฟ
เควสท)์ 

รัฐบาลยันดูแลบริหารช่วยลดภาระราคาสินค้า-พลังงาน
แม้เผชิญวิกฤติซ้อนวิกฤติ นายธนกร วงับญุคงชนะ โฆษก
ประจ าส านกันายกรฐัมนตรี เปิดเผยว่า สถานการณพ์ลงังาน
ในทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ไดร้บัผลกระทบของวิกฤตจาก
ความขดัแยง้ ระหว่างรสัเซีย-ยูเครน ซึ่งเป็นการเผชิญวิกฤติ
ซอ้นวิกฤติ หลังจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโค
วิด–19  ที่ยืดยือ้ท าใหท้รพัยากรที่เคยสมดลุตอ้งขาดแคลน มี
ผลให้ราคาสินค้า ราคาพลังงาน และค่าครองชีพปรับตัว
สูงขึ ้น โดยรัฐบาลได้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่น วิกฤติพลงังาน สินคา้ขาดแคลน ความยากจน 
เพื่อใหป้ระชาชนอยู่รอดอย่างพอเพียง ดว้ยมาตรการลดค่า
ครองชีพ เช่น การช่วยเหลือเพื่อซือ้ก๊าซหุงตม้ การช่วยเหลือ
ค่าน า้มนัใหก้บัผูข้บัขี่มอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง การช่วยลดภาระค่า
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 ไฟฟ้า การตรึงราคาขายปลีกน า้มันดีเซล ตลอดจนการลด

อัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบ
ประกนัสงัคม เป็นตน้ (อินโฟเควสท)์ 

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงเกณฑ์
ประกอบธุรกิจอื่นของบล. ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  เ ปิดรับฟัง
ความเห็นหลกัการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจอื่น
ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มในปัจจบุนัตาม
แนวทาง Regulatory Guillotine* รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อผู้
ลงทนุและความเชื่อมั่นของตลาดทนุโดยรวม (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 16.97 จุด ตามภูมิภาคหลงั
แบงกช์าติจีนลดดอกเบีย้-ไทยคลายมาตรการเพิ่ม SET 

ปิดวันนี ้ที่ ระดับ 1,622.95 จุด เพิ่มขึ ้น 16.97 จุด (+1.06%) 

มลูค่าการซือ้ขายราว 66,204.09 ลา้นบาท นกัวิเคราะหฯ์ เผย
ตลาดหุน้ไทยวนันีป้รบัขึน้ตามตลาดภูมิภาค ปัจจยัหนนุจาก
ธนาคารกลางจีนลดอัตราดอกเบีย้เงินกู้ลูกคา้ชั้นดี  (LPR) 

และ ศบค.ชุดใหญ่ผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม แนวโน้ม
สัปดาห์หน้าคาดตลาดฯปรับขึ ้นจ ากัดเหตุกังวลภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย และรอติดตามรายงานการประชุมเฟด ให้
แนวตา้น 1,650-1,630 จดุ และแนวรบั 1,590 จดุ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 
53,748 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย(ThaiBMA) 

สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวันนีม้ีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวันอยู่ที่  53,748 ล้านบาท ด้านประเภทของนัก

ลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่ม
บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 2,990 ลา้น
บาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน ขายสทุธิ 326 ลา้นบาท ในขณะที่
นกัลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 6,980 ลา้นบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ
5 ปี ปิดที่  2.39% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.09% (อินโฟ
เควสท)์  

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 34.29 แข็งค่า หลังตัวเลขศก.
สหรัฐฯกดดอลลาร์อ่อน-มีแรงซื้อพันธบัตร นักบริหาร
เงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาด
เย็นนีอ้ยู่ที่ 34.29 บาท/ดอลลาร ์ปรบัตวัแข็งค่าจากเปิดตลาด
เมื่อเชา้ที่ระดบั 34.46 บาท/ดอลลาร ์เคล่ือนไหวตามทิศทาง
ตลาดโลก หลงัดอลลารอ์่อนค่าเนื่องจากตวัเลขสหรฐัออกมา
ไม่ดีประกอบกับมีนักลงทุนต่างชาติซือ้พันธบัตรมากถึง 6 
พนัลา้นบาท ระหว่างวนัเงินบาทเคล่ือนไหวในกรอบ 34.25 - 

34.50  บาท/ดอลลาร์ "บาทแข็งค่าต่อเนื่องตามทิศทาง
ตลาดโลก และมี flow ไหลเขา้มาในตลาดพันธบัตร ส่วนมติ 
ศบค.มีผลค่อนขา้งจ ากดั" นกับรหิารเงิน กล่าว นกับรหิารเงิน 
ประเมินกรอบการเคล่ือนไหวของเงินบาทในวันจันทรไ์วท้ี่  
34.20 - 34.35 บาท/ดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ปัจจัยทีต่้องติดตาม           

− ความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนพ.ค.จากสถาบนั Ifo     เยอรมนี 

− ดชันีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนมี.ค.จากเฟดชิคาโก     สหรฐั  
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KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
23 May 2022 

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีตอ้งติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Friday 20 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

EC Consumer Confidence May A -21.1 -- -22 SET50

JN Natl CPI YoY Apr 2.50% 2.50% 1.20% SET100

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Apr 2.10% 2.00% 0.80% MAI

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Apr 0.80% 0.60% -0.70% Institution Net Position

CN 1-Year Loan Prime Rate May-20 3.70% 3.65% 3.70% Proprietary Net Position

5-Year Loan Prime Rate May-20 4.45% 4.60% 4.60% Foreign Net Position

Individual Net Position

     Monday 23 Total Trading Value

Release Actual Cons. Prior

US Chicago Fed Nat Activity Index Apr -- -- 0.44 Major Indices

TH Customs Exports YoY Apr -- -- 19.50% Dow Jones

Customs Imports YoY Apr -- -- 18.00% S&P 500

Customs Trade Balance Apr -- -- $1460m Nasdaq

STOXX Europe 50

 Tuesday 24 FTSE 100

Release Actual Cons. Prior DAX

US S&P Global US Manufacturing PMI May P -- 58 59.2 Nikkei 225

S&P Global US Services PMI May P -- 56 55.6 Shanghai Composite

S&P Global US Composite PMI May P -- -- 56 Hang Seng

Richmond Fed Manufact. Index May -- -- 14 KOSPI

New Home Sales Apr -- 755k 763k BES Sensex

New Home Sales MoM Apr -- -1.10% -8.60% Jakarta Composite

EC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI May P -- -- 55.5 Philippines Composite

S&P Global Eurozone Services PMI May P -- -- 57.7 Ho Chi Minh

S&P Global Eurozone Composite PMI May P -- -- 55.8

JN Jibun Bank Japan PMI Services May P -- -- 50.7 Crude Commodities

Jibun Bank Japan PMI Composite May P -- -- 51.1 WTI ($/bl)

Jibun Bank Japan PMI Mfg May P -- -- 53.5 Dubai ($/bl)

Nationwide Dept Sales YoY Apr -- -- 4.60% Brent ($/bl)

Tokyo Dept Store Sales YoY Apr -- -- 11.30% NYMEX ($/bl)

COMEX Gold 

 Wednesday 25 Batic Dry Index

Release Actual Cons. Prior

US MBA Mortgage Applications May-20 -- -- -11.00% Exchange Rate

Durable Goods Orders Apr P -- 0.60% 1.10% USD/THB

Durables Ex Transportation Apr P -- 0.70% 1.40% EUR/USD

Cap Goods Orders Nondef Ex Air Apr P -- -- 1.30% USD/JNY

Cap Goods Ship Nondef Ex Air Apr P -- -- 0.40% GBP/USD

USD/CHY

 Thursday 26 USD/KRW

Release Actual Cons. Prior Dollar Index

US GDP Annualized QoQ 1Q S -- -1.30% -1.40%

Personal Consumption 1Q S -- -- 2.70% Thai Bond Market

GDP Price Index 1Q S -- 8.00% 8.00% Total Return Index

Core PCE QoQ 1Q S -- -- 5.20% Outright/ Cash Trading

Initial Jobless Claims May-21 -- -- -- Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Continuing Claims May-14 -- -- -- 20-May-22 0.476 0.500 0.586 0.735 1.730 2.079

Pending Home Sales MoM Apr -- -2.00% -1.20% Change (bps) -0.37 -0.31 -0.47 -0.11 -9.16 -6.70

Pending Home Sales NSA YoY Apr -- -- -8.90% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

JN PPI Services YoY Apr -- -- 1.30% 2.391 2.769 3.120 3.638 3.824 4.457

TH Mfg Production Index ISIC NSA YoY Apr -- -- -0.10% -9.13 -7.27 -2.80 -8.22 -10.68 -5.73

Capacity Utilization ISIC Apr -- -- 68.77

US Bond Market

 Friday 27 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Release Actual Cons. Prior 20-May-22 1.01 2.58 2.73 2.80 2.78 2.99

US Advance Goods Trade Balance Apr -- -$114.8b -$125.3b Change (bps) +2.54 -2.66 -4.40 -4.09 -5.59 -6.32

Wholesale Inventories MoM Apr P -- -- 2.30%

Personal Income Apr -- 0.60% 0.50%

Personal Spending Apr -- 0.60% 1.10%

Real Personal Spending Apr -- -- 0.20%

Retail Inventories MoM Apr -- -- 2.00%

PCE Deflator MoM Apr -- 0.20% 0.90%

PCE Deflator YoY Apr -- -- 6.60%

PCE Core Deflator MoM Apr -- 0.30% 0.30%

PCE Core Deflator YoY Apr -- 4.90% 5.20%

CN Industrial Profits YoY Apr -- -- --

Industrial Profits YTD YoY Apr -- -- 8.50%

977.36 +10.52 +1.09%

2,221.46 +24.21 +1.10%

23-May-22

20-May-22 Chg %Chg.

1,622.95 +16.97 +1.06%

7.73

3,093.50

625.66 +9.51 +1.54%

-1,141.73

20-May-22 Chg %Chg.

31,261.90 +8.77 +0.03%

-1,959.50

66,204.10

3,657.03 +16.48 +0.45%

7,389.98 +87.24 +1.19%

3,901.36 +0.57 +0.01%

11,354.62 -33.88 -0.30%

3,146.57 +49.60 +1.60%

20,717.24 +596.56 +2.96%

13,981.91 +99.61 +0.72%

26,739.03 +336.19 +1.27%

6,918.14 +94.81 +1.39%

6,746.33 +86.28 +1.30%

2,639.29 +46.95 +1.81%

54,326.39 +1,534.16 +2.91%

110.28 +0.39 +0.35%

107.21 +0.22 +0.21%

1,240.71 -0.93 -0.07%

20-May-22 Chg %Chg.

1,842.10 +0.90 +0.05%

3,344.00 +55.00 +1.67%

112.55 +0.51 +0.46%

110.28 +0.39 +0.35%

1.0564 1.0588 -0.23%

127.88 127.79 +0.07%

20-May-22 19-May-22 %Chg.

34.26 34.56 -0.85%

1,268.15 1,277.30 -0.72%

103.150 102.724 +0.41%

1.2480 1.2467 +0.10%

6.6930 6.7125 -0.29%

53,748.12          53,494.33          +0.47%

20-May-22 19-May-22 %Chg.

287.56               285.62               +0.68%


