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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

รายงานประชุมชีก้รรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นพ้องใช้ความอดทน
ต่อการปรับขึน้ดอกเบีย้ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงาน
การประชมุประจ าวนัที่ 19-20 มี.ค. โดยระบุว่า คณะกรรมการก าหนด
นโยบายการเงิน (FOMC) ของเฟดยังคง "ใช้ความอดทน" ก่อนที่จะมี
การปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ครัง้ต่อไป      รายงานการประชุมเฟดซึ่งมี
การเผยแพร่เม่ือวานนีต้ามเวลาสหรัฐระบุว่า เม่ือพิจารณาจากภาวะ
เศรษฐกิจและสถานการณ์การเงินทัว่โลก รวมทัง้แรงกดดนัด้านเงินเฟ้อ
ที่ลดลงนัน้ กรรมการเฟดจึงมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า 
คณะกรรมการ FOMC ควรใช้ความอดทนในการพิจารณาเร่ืองการ
ปรับเปลี่ยนกรอบเป้าหมายของอัตราดอกเบีย้ระยะสัน้ ( fed fund 
rates) ในอนาคต ซึ่งถือเป็นแนวทางอันเหมาะสมที่จะช่วยสนับสนุน
ผลลพัธ์ตา่งๆที่คณะกรรมการต้องการ      นอกจากนี ้กรรมการเฟดสว่น
ใหญ่ยังส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ในปี 2562       
"การพิจารณาเร่ืองทิศทางนโยบายการเงินในการประชมุครัง้ต่อไปนัน้ 
กรรมการเฟดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจในวนัข้างหน้า
และความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจนัน้ อาจเป็น
หลกัฐานยืนยนัวา่ เฟดควรจะคงเป้าหมายอตัราดอกเบีย้เอาไว้ที่ระดบั
เดิมในปีนี"้ รายงานการประชมุระบุ   อย่างไรก็ตาม กรรมการเฟดบาง
คนมองว่า การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นสิ่งที่เหมาะสม หากเศรษฐกิจ
ขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าปกติ ขณะที่กรรมการเฟดอีกจ านวนหนึ่ ง
กล่าวว่า การพิจารณากรอบเป้าหมายอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้นัน้ ควร
ค านึงถึงข้อมลูที่เฟดที่ได้รับและความคืบหน้าในด้านอ่ืนๆด้วย    "กรรม
การเฟดจ านวนหนึ่งมองว่า หากเศรษฐกิจมีการขยายตัวตามที่
คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงการขยายตัวในอัตราที่สูงกว่า
แนวโน้มระยะยาว ก็เป็นเร่ืองเหมาะสมที่ เฟดจะปรับเพิ่มกรอบ
เป้าหมายอตัราดอกเบีย้ในระดบัปานกลางในปีนี"้ รายงานการประชมุ
เฟดระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนี CPI พุ่งขึน้มากที่ สุดรอบกว่า 1 ปีในเดือนมี.ค. 
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึน้ 
0.4% ในเดือนมี.ค. เม่ือเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการปรับตวัขึน้มากที่สดุ
นับตัง้แต่ เดือนม.ค.ปีที่แ ล้ว และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของ
นกัวิเคราะห์ที่ระดบั 0.3% หลงัจากเพ่ิมขึน้เพียง 0.2% ในเดือนก.พ. ซึง่
เป็นการเพิ่มขึน้ในอตัราต ่าที่สดุในรอบ 2 ปีคร่ึง    ดชันี CPI ได้แรงหนนุ
จากการดีดตวัขึน้ของราคาน า้มนั, อาหาร และค่าเช่า     เม่ือเทียบราย
ปี ดชันี CPI เพิ่มขึน้ 1.9% ในเดือนมี.ค. และสงูกว่าตวัเลขคาดการณ์
ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 1.8% หลังจากเพิ่มขึน้เพียง 1.5% ในเดือน
ก.พ. ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้น้อยที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนก.ย.2559         หากไม่
นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน ดชันี CPI พืน้ฐานขยบัขึน้ 0.1% เม่ือ

เทียบรายเดือน สอดคล้องกับเดือนก.พ.    เม่ือเทียบรายปี ดัชนี CPI 
พืน้ฐานปรับตวัขึน้ 2.0% ซึง่เป็นการปรับตวัขึน้น้อยที่สดุนบัตัง้แต่เดือน
ก.พ.ปีที่แล้ว หลงัจากเพ่ิมขึน้ 2.1% ใน เดือนก.พ. (อินโฟเควสท์) 

EIA เผยสต็อกน า้มันดิบสหรัฐพุ่งขึน้เกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว 
ส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผย
ว่า สต็อกน า้มันดิบของสหรัฐพุ่งขึน้ 7 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว 
ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึน้เพียง 2.8 ล้านบาร์เรล   EIA ยัง
เปิดเผยว่า สต็อกน า้มันเบนซินลดลง 7.7 ล้านบาร์เรล ขณะที่
นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 1.9 ล้านบาร์เรล     สต็อกน า้มนักลัน่ ซึ่ง
รวมถึงฮีตติง้ออยล์และน า้มันดีเซล ลดลง 100,000 บาร์เรล ขณะที่
นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่ลดลง 1.5 ล้านบาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ล่ันไม่เผยรายการเสียภาษี แม้ถูกคองเกรสกดดัน 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ยืนกรานในวันนีว้่า เขาจะไม่เปิดเผย
รายการการเสียภาษีเงินได้ของเขา แม้ว่าสภาคองเกรสเพิ่มแรงกดดัน
ให้เขาเปิดเผยรายละเอียดดงักล่าวก็ตาม   ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า ชาว
อเมริกันไม่ได้ให้ความสนใจในเร่ืองนี ้และขณะนีก้รมสรรพากรก็ก าลงั
ตรวจสอบแบบแสดงรายการการเสียภาษีเงินได้ของเขาอยู่แล้ว   
อยา่งไรก็ดี ผู้ เช่ียวชาญทางด้านกฎหมายระบวุา่ ข้ออ้างของปธน.ทรัมป์
ไม่ได้เป็นสาเหตทุี่จะท าให้เขาสามารถหลีกเลี่ยงการเปิดเผยรายการ
การเสียภาษีเงินได้ของเขา (อินโฟเควสท์) 

รมว.คลังสหรัฐเผยเจรจาการค้ากับจีนคืบหน้า หลังเห็นพ้อง
กลไกบังคับใช้ข้อตกลง นายสตีเวน มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐ เปิดเผย
วา่ การเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนยงัคงมีความคืบหน้า และทัง้
สองฝ่ายเห็นพ้องกันเก่ียวกับการจดัตัง้กลไกในการบงัคบัใช้ข้อตกลงที่
ทัง้สองฝ่ายบรรล ุ   นายมนชูินกลา่ววา่ การหารือกบันายหลิว เหอ รอง
นายกรัฐมนตรีจีน เม่ือคืนนี ้ เป็นไปด้วยดี และทัง้สองฝ่ายจะท าการ
เจรจาต่อไปในวันพรุ่งนี  ้   "เราสามารถตกลงกันเก่ียวกับกลไกการ
บงัคบัใช้ข้อตกลง โดยทัง้สองฝ่ายจะมีการจดัตัง้ส านักงานขึน้เพื่อดแูล
เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว" นายมนูชินกล่าว        อย่างไรก็ดี นายมนูชิน
กลา่วเสริมวา่ สหรัฐและจีนยงัคงมีเร่ืองส าคญัที่ต้องแก้ไขอีกหลายเร่ือง 
แตเ่ขาไมไ่ด้เปิดเผยรายละเอียด (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 6.58 จุด หลังเฟดเผย
รายงานประชุม ดัชนีดาวโจนส์ปิดขยับขึน้เม่ือคืนนี ้(10 เม.ย.) 
หลงัจากรายงานการประชมุประจ าเดือนมี.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ระบุว่า เฟดจะใช้ความอดทนต่อการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้
ต่อไป นอกจากนี ้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้ นกลุ่ม
เทคโนโลยี รวมทัง้ดัชนีราคาผู้ บริโภค (CPI) พืน้ฐานของสหรัฐซึ่ง
ขยายตวัเพียงเล็กน้อยในเดือนมี.ค.  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดที่  26,157.16 จุด เพิ่มขึ น้  6.58 จุด หรือ +0.03% ขณะที่ดัชนี 
S&P500 ปิดที่ 2,888.21 จดุ เพ่ิมขึน้ 10.01 จดุ หรือ +0.35% และดชันี 
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 Nasdaq ปิดที่ 7,964.24 จดุ เพ่ิมขึน้ 54.96 จดุ หรือ +0.69%     ตลาด

หุ้ นนิวยอร์กดีดตัวขึน้  หลังจากเฟดเปิดเผยรายงานการประชุม
ประจ าวันที่ 19-20 มี.ค. โดยระบุว่า คณะกรรมการก าหนดนโยบาย
การเงิน (FOMC) ของเฟดยังคง "ใช้ความอดทน" ก่อนที่จะมีการปรับ
ขึน้อัตราดอกเบีย้ครัง้ต่อไป นอกจากนี ้กรรมการเฟดส่วนใหญ่ยังส่ง
สญัญาณวา่จะไมมี่การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปี 2562 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินดอลล์อ่อนหลังรายงานประชุมเฟ
ดส่งสัญญาณไม่ขึน้ดอกเบีย้ปีนี ้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบ
กับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือ
คืนนี ้(10 เม.ย.) หลังจากรายงานการประชุมประจ าเดือนมี.ค.ของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบวุา่ เฟดจะใช้ความอดทนตอ่การปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้ครัง้ต่อไป พร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้    ยโูรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 
1.1270 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1266 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งคา่
ขึน้แตะที่ระดับ 1.3082 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3042 ดอลลาร์ และ
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้แตะที่ระดบั 0.7165 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดบั 0.7125 ดอลลาร์สหรัฐ     ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเม่ือเทียบกบั
เงินเยน ที่ระดับ 110.97 เยน จากระดับ 111.11 เยน แต่แข็งค่าเม่ือ
เทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 1.0025 ฟรังก์ จากระดับ 0.9995 ฟรังก์ 
และแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3323 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดบั  1.3322 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 63 เซนต์ หลังสต็อก
เบนซินร่วง,โอเปกลดการผลิตเดือนมี.ค. สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เทก็
ซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี  ้(10 เม.ย.) หลังจาก
ส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงาน
ว่า สต็อกน า้มันเบนซินร่วงลงกว่า 7 ล้านบาร์เรล ซึ่งมากกว่าตัวเลข
คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ นอกจากนี ้ตลาดยงัได้แรงหนนุจากการที่
กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มัน (โอเปก) ลดการผลิตน า้มันในเดือนมี.ค.       
สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือนพ.ค. เพ่ิมขึน้ 63 เซนต์ หรือ 1% ปิด
ที่ 64.61 ดอลลาร์/บาร์เรล        สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือน
มิ.ย. เพิ่มขึน้ 1.12 ดอลลาร์ หรือ 1.6% ปิดที่ 71.73 ดอลลาร์/บาร์เรล 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $5.60 หลังดอลล์อ่อน
ค่า,IMF หั่นคาดการณ์ศก.หนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย สญัญา
ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(10 เม.ย.) โดยได้ปัจจัยหนนุ
การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี ้การที่กองทุนการเงิน
ระหวา่งประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก ยงัสง่ผลให้นัก
ลงทุนเข้าซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย      สัญญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 
5.60 ด อลล า ร์  ห รื อ  0.43% ปิ ด ที่  1,313.90 ด อลล า ร์ / ออน ซ์               

สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนพ.ค. เพ่ิมขึน้ 3.3 เซนต์ หรือ 0.22% ปิดที่ 
15.244 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

EU เตรียมตอบโต้ หลัง "ทรัมป์" ขู่เก็บภาษีน าเข้าวงเงิน $1.1 
หมื่นล้าน สหภาพยโุรป (EU) ออกมาโจมตีความเคลื่อนไหวของสหรัฐ 
หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ทวีตข้อความเม่ือวานนีว้่า 
สหรัฐเตรียมเรียกเก็บภาษีต่อสินค้าน าเข้าจากสหภาพยโุรป (EU) คิด
เป็นมลูค่า 1.1 หม่ืนล้านดอลลาร์     ปธน.ทรัมป์ระบุในทวิตเตอร์ว่า 
"WTO พบว่าการที่ EU ให้เงินอดุหนนุแอร์บสั ได้ส่งผลกระทบตอ่สหรัฐ 
และขณะนีส้หรัฐจะเรียกเก็บภาษีต่อสินค้าน าเข้าจาก EU คิดเป็น
มลูค่า 1.1 หม่ืนล้านดอลลาร์ ซึ่งที่ผ่านมา EU ได้เอาเปรียบทางการค้า
ต่อสหรัฐเป็นเวลาหลายปี แต่ EU จะต้องยตุิการกระท าดงักล่าวในไม่
ช้า"   ขณะเดียวกันส านักงานผู้ แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ก็ออกมา
เปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐเตรียมเรียกเก็บภาษีน าเข้าเฮลิคอปเตอร์
โดยสาร ชีส ไวน์ ชุดสกี รถจักรยานยนต์บางประเภท และสินค้า
ประเภทอ่ืนๆ วงเงินประมาณ 1.1 หม่ืนล้านดอลลาร์ เพื่อตอบโต้การที่ 
EU ใช้มาตรการอดุหนนุแอร์บสั บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองบินคูแ่ข่งของบริษัท
โบอิง้ ซึง่เป็นบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองบินของสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

"เทเรซา เมย์" แถลงส่ือมวลชน เผยปชช.จ านวนมากผิดหวัง EU 
ขยายเวลา Brexit เป็น 31 ต.ค. นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี
อังกฤษ ได้แถลงต่อสื่อมวลชนในช่วงเช้าวนันีต้ามเวลาไทย หลังจาก
ผู้น า 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป (EU) ได้เห็นชอบให้องักฤษขยาย
เวลาการถอนตัวออกจาก EU (Brexit) ไปเป็นวันที่ 31 ต.ค. โดยนาง
เมย์กล่าวว่า ประชาชนจ านวนมากรู้สึกผิดหวงัที่ผู้น าชาติสมาชิก EU 
ได้เลื่อนเวลา Brexit     นางเมย์กล่าวว่า การผลักดนัข้อตกลง Brexit 
ให้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาอังกฤษไม่ใช่เร่ืองง่าย พร้อมระบุว่า 
สถานการณ์ในช่วง 2-3 สปัดาห์ข้างหน้าอาจไม่ราบร่ืนนัก   การแสดง
ความเห็นของนางเมย์มีขึน้หลังจากนายโดนัลด์ ทัสก์ ประธานคณะ
มนตรียุโรปเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์เม่ือคืนนีต้ามเวลาท้องถ่ินว่า ผู้ น า
ประเทศสมาชิก 27 ชาติของ EU ได้เห็นชอบให้องักฤษขยายเวลาการ
ถอนตัวออกจาก EU (Brexit) ไปเป็นวันที่ 31 ต.ค. ซึ่งนานกว่าที่นาง
เมย์ได้ยื่นขอต่อ EU ก่อนหน้านีว้่าให้เลื่อนเวลา Brexit เป็น 30 มิ.ย. 
(อินโฟเควสท์) 

"แมร์เคิล"ยันสนับสนุนขยายเส้นตาย Brexit แต่อังกฤษต้องท า
ตามเงื่อนไข 3 ข้อ นางองัเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี กลา่ว
ว่า ตนสนับสนนุการขยายก าหนดเส้นตายการแยกตวัขององักฤษออก
จากสหภาพยโุรป (Brexit) ออกไปอีกหลายเดือน จากเดิมที่มีก าหนด
ในวันศุกร์นี ้      อย่างไรก็ดี นางแมร์เคิลได้ก าหนดเงื่อนไข 3 ข้อที่
องักฤษจะต้องให้สญัญาวา่จะปฏิบตัิตาม ก่อนที่จะได้รับการอนมุตัิให้
ขยายก าหนดเส้นตาย Brexit ออกไป    นางแมร์เคิลระบุว่า สถาบัน
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 ต่างๆของสหภาพยุโรป (EU) จะต้องสามารถด าเนินการอย่างราบร่ืน 

และองักฤษจะต้องเข้าร่วมการเลือกตัง้รัฐสภายโุรปในปลายเดือนหน้า 
รวมทัง้องักฤษจะต้องพร้อมที่จะท าการตดัสินใจอย่างสร้างสรรค์  (อิน
โฟเควสท์) 

"ดรากี"เตือนความเส่ียงต่อเศรษฐกิจยังคงอยู่ ในช่วงขาลง นาย
มาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยโุรป (ECB) กล่าวว่า ความเสี่ยง
ต่อเศรษฐกิจยังคงอยู่ในช่วงขาลง    นายดรากีระบุว่า ข้อมูลทาง
เศรษฐกิจยังคงบ่งชีถ้ึงภาวะอ่อนแอ และส่งผลกระทบที่ยาวนานต่อ
ประเทศ และภาคธุรกิจบางกลุม่     นายดรากียงัเปิดเผยวา่ ECB ก าลงั
พิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องใช้มาตรการใดหรือไม่เพื่อบรรเทา
ผลกระทบต่อภาคธนาคารจากการที่ ECB ก าหนดอัตราดอกเบีย้เงิน
ฝ า ก ติ ด ลบส า ห รั บ ธน าค า รพ า ณิ ช ย์ ที่ ฝ า ก เ งิ น ไ ว้ กั บ  ECB     
ขณะเดียวกนั นกัลงทนุรู้สกึผิดหวงัที่นายดรากีไมไ่ด้ระบถุึงรายละเอียด
เก่ียวกับโครงการปล่อยเงินกู้ รีไฟแนนซ์ระยะยาวรายไตรมาสครัง้ที่ 3 
(TLTRO-III)     ในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนที่แล้ว ECB 
เปิดเผยว่า จะปล่อยเงินกู้ รีไฟแนนซ์ระยะยาวรายไตรมาสครัง้ที่ 3 
(TLTRO-III) โดยเร่ิมต้นในเดือนก.ย.ปีนี ้และสิน้สดุในเดือนมี.ค.2564 
โดยเงินกู้แตล่ะงวดมีอาย ุ2 ปี (อินโฟเควสท์) 

ECB ประกาศคงอัตราดอกเบีย้ตามคาด ขณะส่งสัญญาณตรึง
ดอกเบีย้ยาวถึงสิน้ปี ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จัดการประชุม
นโยบายการเงินในวนันี ้โดยที่ประชมุมีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบาย ซึง่
เป็นอัตราดอกเบีย้รีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดเป็น
ประวตัิการณ์ พร้อมกบัคงอตัราดอกเบีย้เงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝาก
ไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.40% ขณะที่คงอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ที่ระดับ 
0.25%       นอกจากนี ้ECB ระบุว่า จะยังคงตรึงอัตราดอกเบีย้ต่อไป 
อยา่งน้อยจนถึงสิน้ปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยเศรษฐกิจขยายตัว 0.2% ในเดือนก.พ. สูงกว่า
คาดการณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัว 0.2% ในเดือน
ก.พ. โดยสงูกว่าตวัเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดบั 0%     การ
ขยายตัวของ GDP ในเดือนก.พ.ได้รับปัจจัยบวกจากการที่ภาคการ
ผลิตเร่งเพิ่มสต็อกสินค้าก่อนที่องักฤษจะแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป 
(Brexit)     ONS ยงัเปิดเผยวา่ GDP ขยายตวั 0.3% ในเดือนธ.ค.-ก.พ. 
โดยสงูกว่าตวัเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดบั 0.2%    ทางด้าน
กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ระบวุา่ องักฤษจะมีการขยายตวั 
1.2% ในปีนี ้หากสามารถแยกตัวจากสหภาพยุโรป โดยมีการท า
ข้อตกลง ส่วนเยอรมนีจะมีการขยายตวั 0.8% และฝร่ังเศสจะขยายตวั 
1.3% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อย ขานรับ ECB 
ตรึงดอกเบีย้ตามคาด ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึน้เล็กน้อยเม่ือคืนนี ้

(10 เม.ย.)  โดยหุ้นส่วนใหญ่ปรับตวัขึน้ แต่หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตวัลง 
หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ลงมติคงอัตราดอกเบีย้ตามคาด
เม่ือวานนี ้ขณะที่นายมาริโอ ดรากี ประธาน ECB ไม่ได้เปิดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับโครงการเงินกู้ ดอกเบีย้ต ่าเป็นพิเศษรอบใหม่     
ดชันี Stoxx Europe 600 บวก 0.26% ปิดที่ 386.68 จดุ     ดชันี CAC-
40 ตลาดหุ้ นฝร่ังเศสปิดที่  5,449.88 จุด เพิ่มขึ น้  13.46 จุด หรือ 
+0.25% และ ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 11,905.91 จดุ เพ่ิมขึน้ 
55.34 จดุ หรือ +0.47% ขณะที่ ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิด
ที่ 7,421.91 จดุ ลดลง 3.66 จดุ หรือ -0.05%      ตลาดโดยรวมปรับตวั
ขึน้ แตหุ่้นกลุม่ธนาคารลดลง หลงั ECB มีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบาย 
ซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้รีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดเป็น
ประวตัิการณ์ พร้อมกบัคงอตัราดอกเบีย้เงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝาก
ไว้กับ ECB ที่ระดบั -0.40% และคงอตัราดอกเบีย้เงินกู้ที่ระดบั 0.25% 
(อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 115.02 จุด หลัง IMF หั่น
คาดการณ์ศก.ญ่ีปุ่น,วิตกข้อพิพาทการค้าสหรัฐ-EU -ดชันีนิกเกอิต
ลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในเม่ือวานนี ้หลังจากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น
และเศรษฐกิจโลก นอกจากนี ้บรรยากาศการซือ้ขายยงัได้รับแรงกดดนั
จากความวิตกกังวลเก่ียวกับข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐ และ
สหภาพยโุรป (EU)      ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดร่วง
ลง 115.02 จดุ หรือ 0.53% แตะที่ระดบั 21,687.57 จดุ    หุ้นที่ปรับตวั
ลงในเม่ือวานนีน้ าโดยหุ้ นกลุ่มผลิตภัณฑ์น า้มันและถ่านหิน กลุ่ม
เหมืองแร่ และกลุม่ก่อสร้าง (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 2.27 จุด จับตา
เศรษฐกิจโลก ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดเม่ือวานนี ้
ขยบัขึน้ ในขณะที่นักลงทนุยงัคงกังวลเก่ียวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก 
ภายหลังจากที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ปรับคาดการณ์
เศรษฐกิจโลกในปีนี ้และการที่สหรัฐเตรียมเก็บภาษีสินค้าน าเข้าหลาย
รายการของสหภาพยุโรป    ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้
คอมโพสิตบวก 2.27 จุด หรือ 0.07% ปิดที่ 3,241.93 จุด  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดลบ 37.93 จุด หลัง IMF หั่น
คาดการณ์เศรษฐกิจโลก ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดเม่ือวานนี ้
ปรับตัวลดลง เน่ืองจากนักลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ทาง
การค้าและเศรษฐกิจโลก หลงัสหรัฐเตรียมเรียกเก็บภาษีสินค้าน าเข้า
จากสหภาพยุโรป (EU) ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี ้     ดชันีฮั่ง
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 เส็งลดลง 37.93 จดุ หรือ 0.13% ปิดเม่ือวานนีท้ี่ 30,119.56 จดุ (อินโฟ

เควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

อินเดียเปิดคูหาพรุ่งนีรั้บการเลือกตัง้ครัง้ใหญ่สุดในโลก โดยมีผู้
มีสิทธิเลือกตัง้ 900 ล้านคน อินเดียเตรียมเปิดคูหาในวันพรุ่งนี ้
ส าหรับการเลือกตัง้ครัง้ใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีชาวอินเดียผู้ มีสิท ธิ
เลือกตัง้ราว 900 ล้านคนจะลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้ครัง้นี  ้     
การเลือกตัง้ดงักลา่วจะถกูแบง่ออกเป็น 7 ชว่งภายในเวลา 1 เดือน โดย
จะสิน้สดุในวนัที่ 19 พ.ค. และจะมีการทราบผลการเลือกตัง้ในวนัที่ 23 
พ.ค.    อินเดียจะเร่ิมเปิดคูหาเลือกตัง้ในเวลา 07.00 น.ตามเวลา
ท้องถ่ินพรุ่งนี ้โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัฐทางตะวันออก และ
ตะวนัออกเฉียงเหนือจะเร่ิมใช้สิทธิลงคะแนนเสียงก่อน  ผลการส ารวจ
พบว่า พรรคบีเจพีของนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย และ
พรรคพนัธมิตรจะกวาดที่นัง่ในสภาผู้แทนราษฎรจ านวน 279 ที่นั่ง จาก
ทัง้หมด 543 ที่นั่ง ขณะที่พรรคคองเกรส ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน และ
พรรคพนัธมิตร จะได้ที่นัง่ 149 ที่นัง่ สว่นพรรคอื่นๆในภมิูภาคจะได้ที่นัง่ 
115 ที่นัง่ (อินโฟเควสท์) 

ผู้น าตุรกีเรียกร้องให้เลือกตัง้ในอิสตันบูลเป็นโมฆะ อ้างมีการท า
ผิดกฎระเบียบ นายเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกัน ประธานาธิบดีตุรกี 
กลา่ววา่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ควรประกาศให้การเลือกตัง้ในนคร
อิสตันบูลเป็นโมฆะ เน่ืองจากมีการท าผิดกฎระเบียบ โดยเฉพาะการ
แต่งตัง้เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตัง้     ทัง้นี ้ผลการนับคะแนน
เบือ้งต้น พบว่า พรรคความยุติธรรมและการพัฒนา (AKP) ซึ่งเป็น
พรรครัฐบาลตุรกี พ่ายแพ้พรรคฝ่ายค้านด้วยคะแนนฉิวเฉียดในการ
เลือกตัง้นายกเทศมนตรีนครอิสตันบูล ซึ่งถือเป็นการสิน้สดุการครอง

อ านาจเป็นเวลา 25 ปีของพรรค AKP   นายเออร์โดกันกล่าวว่า มีการ
ท าผิดกฎระเบียบเก่ียวกับข้อก าหนดที่ว่าเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย
เลือกตัง้จะต้องเป็นพลเรือน ซึ่งท าให้การเลือกตัง้ครัง้นีส้มควรเป็น
โมฆะ (อินโฟเควสท์)          

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 300 จุด กังวล
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-EU ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วง
ลงกว่า 300 จุดในเม่ือวานนี ้ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับความตึง
เครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและสหภาพยโุรป (EU)     นอกจากนี ้
ตลาดยังถูกกดดันจากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) 
ประกาศปรับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปีนี ้  
ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 38,585.35 จดุ ลดลง 353.87 
จุด หรือ 0.91%     ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความวานนี ้
ระบุว่า สหรัฐเตรียมเรียกเก็บภาษีต่อสินค้าน าเข้าจาก EU คิดเป็น
มลูค่า 1.1 หม่ืนล้านดอลลาร์ หลงัจากที่องค์การการค้าโลก (WTO) มี
ค าตัดสินระบุว่า การที่ EU ให้เงินอุดหนุนแอร์บสั ได้ส่งผลกระทบต่อ
สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

 

ไทย 

สรรพสามิต เผยคร่ึงแรกปีงบ 62 จัดเก็บรายได้กว่า 2.89 แสน
ลบ. สูงกว่าปีก่อน 7.62% น าโดยภาษีน า้มัน-รถยนต์-เบียร์-
ยาสูบ-สุรา นายพชร อนนัตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงผล
การจดัเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตในชว่ง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
2562 (ต.ค.61-มี.ค.62) ว่า กรมสรรพสามิตสามารถจดัเก็บรายได้รวม 
289,638 ล้านบาท สงูกว่าปีก่อน (269,137 ล้านบาท) จ านวน 20,501 
ล้านบาท หรือ 7.62%      ส าหรับรายได้ภาษีที่กรมสรรพสามิตสามารถ
จัดเก็บได้สูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1.ภาษีน า้มันและผลิตภัณฑ์น า้มัน 
จัดเก็บได้สูงสุด จ านวน 97,044 ล้านบาท 2.ภาษีรถยนต์ จัดเก็บได้ 
70,811 ล้านบาท 3) ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 36,753 ล้านบาท 4) ภาษี
ยาสบู จดัเก็บได้ 34,553 ล้านบาท 5) ภาษีสรุา จดัเก็บได้ 33,988 ล้าน
บาท     ส าหรับความคืบหน้ามาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้
ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซือ้ใบยาสูบ 

เฉพาะฤดูกาลผลิต 2561/2562 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
เกษตรกรผู้ เพาะปลูกยาสูบ ปัจจุบัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินเข้าบญัชีผู้ ได้รับสิทธิ 3 ครัง้ เม่ือ
วันที่ 8, 11 และ 20 มี.ค.62 จ านวนทัง้สิน้ 12,658 ราย เป็นเงิน 112 
ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดี การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ยังเร่ง
ตรวจสอบสิทธิกลุ่มเกษตรกรในส่วนที่เหลือ ทัง้นี ้คาดว่าจะสามารถ
จา่ยเงินเยียวยาทัง้หมดวนัที่ 2 เม.ย.62 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 4.39 จุด สวนตลาดภูมิภาคขานรับ 
Fund Flow ไหลเข้าหุ้นบิ๊กแคป SET ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,662.13 
จดุ เพ่ิมขึน้ 4.39 จดุ (+0.26%) มลูคา่การซือ้ขาย 43,621.28 ล้านบาท 
นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีป้รับตวัขึน้รับแรงซือ้บิ๊กแคป-
กระแสเงินทนุต่างชาติไหลเข้าช่วยหนนุ ขณะที่ตลาดภมิูภาคสว่นใหญ่
ปรับตัวลงหลัง IMF หั่นคาดการณ์ GDP โลกปีนี ้เชื่อต่างชาติมอง
พืน้ฐานเศรษฐกิจไทยยงัแกร่งรับผลกระทบเศรษฐกิจโลกชะลอไมม่าก 
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 วนันีด้ชันีฯมีลุ้นแกวง่ขึน้ เล็งแรงเก็งก าไรก่อนประกาศงบฯ ให้แนวต้าน 

1,670 แนวรับ 1,655 จุด    ตลาดหลักทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 
1,662.13 จดุ เพ่ิมขึน้ 4.39 จดุ (+0.26%) มลูคา่การซือ้ขาย 43,621.28 
ล้านบาท   การซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวก
ตลอดทัง้วนั โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,664.68 จดุ และแตะจดุต ่าสดุ
ที่ระดบั 1,658.26 จดุ    สว่นหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพ่ิมขึน้ 
629 หลักทรัพย์ ลดลง 619 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 520 
หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เมื่อวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
68,739 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
ที่ 68,739 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงู
ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) 
ซือ้สทุธิ 7,643 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภยั ซือ้สทุธิ 1,232 ล้าน
บาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 5,599 ล้านบาท Yield 
พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.1% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.01%
ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี ้  Yield Curve แกว่งตวัในกรอบแคบๆ 
ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้NET OUTFLOW 
5,599 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET SELL 5,599 ล้านบาท และไม่มี

ตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ(Expired) ส าหรับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุน
ตา่งชาติ 1,725 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.77/79 แกว่งแคบจากช่วงเช้า รอ
ปัจจัยใหม่ ตลาดรอติดตามรายงานประชุม FOMC-ECB คาด
กรอบวันนี ้31.65-31.85 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผย
ว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดบั 31.77/79 บาท/ดอลลาร์ แข็งคา่
เล็กน้อยจากชว่งเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 31.81 บาท/ดอลลาร์   เม่ือวาน
นีเ้งินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ซึ่งหลังจากที่ขึน้ไปยืนเหนือ
ระดบั 31.80 บาท/ดอลลาร์แล้ว ก็ย่อกลบัลงมา โดยระหวา่งวนัยงัไมมี่
ปัจจยัส าคญัที่สง่ผลต่อการเคลื่อนไหวของเงินบาทมากนกั แต่ในคืนนี ้
นักลงทุนติดตามการเปิดเผยรายงานการประชุมขอคณะกรรมการ
ก าหนดนโยบายการเงิน ของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในวนัที่ 19-
20 มี.ค. รวมทัง้ติดตามการประชมุนโยบายการเงินและแถลงมติอตัรา
ดอกเบีย้ ของธนาคารกลางยโุรป (ECB)     "เม่ือวานนีบ้าทแกวง่แคบๆ 
ไม่มีปัจจยัอะไรมาก รอดรูายงานการประชมุ FOMC คืนนีก้่อน รวมทัง้
รอฟังมติที่ประชมุ ECB ด้วย" นักบริหารเงินระบุ   นักบริหารเงิน คาด
ว่า วนันีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.65 - 31.85 บาท/ดอลลาร์ 
(อินโฟเควสท์) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค. จีน    

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนมี.ค. จีน    

- ยอดขายรถเดือนมี.ค. จีน    

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ    

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนมี.ค. สหรัฐ    
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

Monday 8 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Factory Orders Feb -0.5% -0.5% 0.1% SET50

Factory Orders Ex Trans Feb 0.3% -- -0.2% SET100

Durable Goods Orders Feb F -1.6% -1.6% -1.6% MAI

Cap Goods Orders Nondef Ex Air Feb F -0.1% -- -0.1% Institution Net Position

JP BoP Current Account Balance Feb ¥2676.8b ¥2633.5b ¥600.4b Proprietary Net Position

BoP Current Account Adjusted Feb P ¥1957.6b ¥1920.9b ¥1833.0b Foreign Net Position

Trade Balance BoP Basis Feb P ¥489.2b ¥591.3b -¥964.8b Individual Net Position

Consumer Confidence Index Mar 40.5 4150.0% 4150.0% Total Trading Value

Tuesday 9 Major Indices

Release Actual Cons. Prior Dow Jones

- S&P 500

Nasdaq

Wednesday 10 STOXX Europe 50

Release Actual Cons. Prior FTSE 100

US CPI MoM Mar 0.4% 0.4% 0.2% DAX

CPI Ex Food and Energy MoM Mar 0.1% 0.2% 0.1% Nikkei 225

CPI YoY Mar 1.9% 1.8% 1.5% Shanghai Composite

CPI Ex Food and Energy YoY Mar 2.0% 2.1% 2.1% Hang Seng

Real Avg Hourly Earning YoY Mar 1.30% -- 1.9% KOSPI

Real Avg Weekly Earnings YoY Mar 1.30% -- 1.6% BES Sensex

EU ECB Main Refinancing Rate 10-Apr 0.00% 0.0% 0.0% Jakarta Composite

ECB Marginal Lending Facility 10-Apr 0.25% 0.3% 0.3% Philippines Composite

ECB Deposit Facility Rate 10-Apr -0.4% -0.4% -0.4% Ho Chi Minh

JP PPI YoY Mar 1.3% 1.0% 0.8%

PPI MoM Mar 0.3% 0.2% 0.2% Crude Commodities

Core Machine Orders MoM Feb 1.8% 2.8% -5.4% WTI ($/bl)

Core Machine Orders YoY Feb -5.5% -4.6% -2.9% Dubai ($/bl)

Machine Tool Orders YoY Mar P -28.5% -- -29.3% Brent ($/bl)

NYMEX ($/bl)

Thursday 11 COMEX Gold 

Release Actual Cons. Prior Batic Dry Index

US PPI Final Demand MoM Mar -- 0.3% 0.1%

PPI Ex Food and Energy MoM Mar -- 0.2% 0.1% Exchange Rate

PPI Final Demand YoY Mar -- 1.9% 1.9% USD/THB

PPI Ex Food and Energy YoY Mar -- 2.4% 2.5% EUR/USD

Initial Jobless Claims 6-Apr -- 210k 202k USD/JPY

Continuing Claims 30-Mar -- 1735k 1717k GBP/USD

JP Japan Buying Foreign Bonds 5-Apr -- -- ¥1243.5b USD/CHY

Japan Buying Foreign Stocks 5-Apr -- -- ¥61.5b USD/KRW

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

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

CH CPI YoY Mar -- 0.023 0.015 Thai Bond Market

PPI YoY Mar -- 0.4% 0.1% Total Return Index

Foreign Direct Investment YoY CNY Mar -- -- 6.6% Outright/ Cash Trading

Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Friday 12 10-Apr-19 1.6237 1.6949 1.7563 1.7967 1.7895 1.8707

Release Actual Cons. Prior Change (bps) +0.09 +0.10 +0.13 +0.10 +0.63 +0.83

US Import Price Index MoM Mar -- 0.4% 0.6% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Export Price Index MoM Mar -- 0.2% 0.6% 2.0971 2.2931 2.5081 2.8420 3.0724 3.2815

U. of Mich. Sentiment Apr P -- 98.1 98.4 +0.25 +0.09 -0.02 +0.01 -0.67 -0.61

U. of Mich. Current Conditions Apr P -- -- 113.3

U. of Mich. Expectations Apr P -- -- 88.8 US Bond Market

EU Industrial Production SA MoM Feb -- -0.5% 1.4% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Industrial Production WDA YoY Feb -- -0.9% -1.1% 10-Apr-19 2.43 2.31 2.27 2.28 2.48 2.90

CH Exports YoY Mar -- 6.4% -20.7% Change (bps) +1.00 -4.00 -4.00 -3.00 -3.00 -2.00

Trade Balance Mar -- $8.10b $4.12b

Imports YoY Mar -- 0.2% -5.2%

Foreign Reserves 5-Apr -- -- $212.2b

Forw ard Contracts 5-Apr -- -- $32.6b

31.74

+0.31%+3.441,108.81

+0.26%

+0.24%

71.56

31.77

1.30531.3084

+0.6364.61

2,224.39

10-Apr-19 Chg %Chg.

26,157.16 +6.58

3,350.00 +0.00

+0.03%

2,888.21 +10.01 +0.35%

10-Apr-19

+0.80 +1.13%

-0.09%

1,303.80 +0.30 +0.02%

+4.391,662.13

-0.91%-353.8738,585.35

+0.49%+10.83

+0.00%

7,964.24

11,905.91 +55.34

110.95 111.12

734.00 +9.00 +1.24%

1.1273 1.1264 +0.08%

-0.15%

10-Apr-19

-66.69%206,348.00       68,739.17         

+0.04%282.33282.45

%Chg.9-Apr-1910-Apr-19

-0.11%97.01896.913

-0.19%1,139.101,136.94

+0.06%6.71086.7150

+0.47%

21,687.57 -115.02 -0.53%

-24.737,983.80

-0.09%-6.026,478.33

+1.05%+0.7370.39

+0.37%+0.2464.44

+0.98%

9-Apr-19 %Chg.

+54.96 +0.69%

11-Apr-19

2,441.85 +7.69 +0.32%

139.01

37,017.89

363.90 -1.35 -0.37%

699.76

1,725.38

139.01

%Chg.Chg

-0.13%-37.9330,119.56

+0.07%+2.273,241.93

%Chg.Chg10-Apr-19

-0.66%-6.57981.91

-0.31%

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 

 


