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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

สหรัฐเผยดัชนี PPI ขยับขึน้ 0.1% ในเดือนเม.ย. เพิ่มขึน้น้อย
ที่สุดในรอบ 4 เดือน  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคา
ผู้ผลิต (PPI) ขยบัขึน้เพียง 0.1% ในเดือนเม.ย.เม่ือเทียบรายเดือน ซึ่ง
เป็นการปรับตวัขึน้น้อยที่สดุในรอบ 4 เดือน หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.3% ใน
เดือนมี.ค. การชะลอตวัของดชันี PPI ได้รับผลกระทบจากการดิ่งลงของ
ราคาอาหาร  เม่ือเทียบรายปี ดัชนี PPI เพิ่มขึน้ 2.6% หลังจากพุ่งขึน้ 
3.0% ในเดือนมี.ค. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึน้น้อยกว่าคาดใน
เดือนมี.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลัง
ภาคค้าส่งเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนมี.ค. แต่ต ่ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของ
นกัวิเคราะห์ที่ระดบั 0.5%   ขณะเดียวกนั ยอดขายในภาคค้าสง่บง่ชีว้า่ 
ผู้ ค้าส่งจะใช้เวลา 1.26 เดือนในการจ าหน่ายสินค้าทัง้หมดในสต็อก 
โดยลดลงจากระดบั 1.28 เดือนเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 182.33 จุด รับราคา
น า้มันพุ่ง หลัง"ทรัมป์"ฉีกข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน  ดัชนีดาว
โจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดปรับตัวขึน้เม่ือคืนวันพุธ (9 พ.ค.) โดยได้
ปัจจัยหนุนจากการพุ่งขึน้ของหุ้ นกลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน า้มัน
ทะยานขึน้ 3% อันเน่ืองมาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ประกาศถอนตวัจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านและเตรียมใช้มาตรการ
คว ่าบาตรรอบใหม่ต่ออิหร่าน นอกจากนี ้การดีดตัวขึน้ของหุ้ นกลุ่ม
การเงินและกลุ่มเทคโนโลยียังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนตลาดหุ้ น
นิวยอร์กปิดในแดนบวกเช่นกัน ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 
24,542.54 จุด พุ่งขึน้ 182.33 จุด หรือ +0.75% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 
2,697.79 จดุ เพ่ิมขึน้ 25.87 จดุ หรือ +0.97% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 
7,339.91 จดุ เพ่ิมขึน้ 73.00 จดุ หรือ +1.00% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก หลัง
สหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจซบเซา ดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงเม่ือเทียบ
กับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือ
คืนวนัพธุ (9 พ.ค.) หลงัจากทางการสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่ซบ
เซา ซึ่งรวมถึงดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจ าเดือนเม.ย. อย่างไรก็ตาม 
ดอลลาร์ได้รับปัจจยัหนนุในระดบัหนึ่ง จากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
สหรัฐที่พุ่งขึน้ทะลรุะดบั 3% ยโูรแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 
ที่ระดบั 1.1861 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1860 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์
แข็งคา่ขึน้แตะระดบั 1.3556 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3538 ดอลลาร์ สว่น
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะระดบั 0.7464 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดบั 0.7449 ดอลลาร์สหรัฐ หากเทียบกับเงินเยน ดอลลาร์แข็งคา่ขึน้
แตะระดบั 109.71 เยน จากระดบั 108.98 เยน และแข็งคา่ขึน้เม่ือเทียบ

กับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 1.0048 ฟรังก์ จากระดับ 1.0018 ฟรังก์ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดพุ่ง $2.08 คาด"ทรัมป์"ฉีก
ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านกระทบอุปทานน า้มันตอ.กลาง  สญัญา
น า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนวนัพธุ (9 
พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า การที่ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศน าสหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์
อิหร่านและใช้มาตรการคว ่าบาตรครัง้ใหม่ต่ออิหร่านนั น้ จะส่งผล
กระทบต่ออุปทานน า้มันดิบในตะวันออกกลาง เน่ืองจากอิหร่านเป็น
หนึ่งในผู้สง่ออกน า้มนัรายใหญ่ของโลก  สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบ
เดือนมิ.ย. พุง่ขึน้ 2.08 ดอลลาร์ หรือ 3% ปิดที่ 71.14 ดอลลาร์/บาร์เรล 
ซึ่งเป็นระดับสงูสดุนับตัง้แต่เดือนพ.ย. 2557 สัญญาน า้มันดิบเบรนท์
ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 2.36 ดอลลาร์ หรือเกือบ 3.2% ปิดที่ 77.21 
ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนับตัง้แต่เดือนพ.ย. 2557 (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ 70 เซนต์ นักลงทุนเท
ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังดาวโจนส์พุ่ง  สัญญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนวันพุธ (9 พ.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนลดการถือ
ครองทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากดัชนีดาวโจนส์
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวขึน้ติดต่อกันเป็นวันที่ 5 โดยได้ปัจจัยหนุน
จากการพุ่งขึน้ของหุ้นกลุม่พลงังาน นอกจากนี ้การดีดตวัขึน้ของอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐยงัสร้างแรงกดดนัต่อตลาดทองค าเช่นกัน 
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดือน
มิ.ย. ลดลง 70 เซนต์ หรือ 0.05% ปิดที่ 1,313 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ
เควสท์) 

ยุโรป 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก หุ้นพลังงานดีดตัวหลัง
ราคาน า้มันพุ่งแรง  ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเม่ือคืนวันพุธ (9 พ.ค.) 
เน่ืองจากการพุ่งขึน้ของราคาน า้มนัได้ช่วยหนนุหุ้นกลุ่มพลงังานดีดตวั
ขึน้ด้วย โดยราคาน า้มันดิบ WTI ทะยานขึน้เหนือระดบั 71 ดอลลาร์/
บาร์เรล หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศถอนตัวจาก
ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านและเตรียมใช้มาตรการคว ่าบาตรรอบใหม่ต่อ
อิหร่าน ดชันี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึน้ 0.6% ปิดที่ 392.43 จดุ ดชันี 
CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,534.63 จดุ เพิ่มขึน้ 12.70 จดุ หรือ 
+0.23% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,943.06 จุด เพิ่มขึน้ 
30.85 จุด หรือ +0.24% ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที่ 
7,662.52 จดุ เพ่ิมขึน้ 96.77 จดุ หรือ +1.28% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 99.81 จุด วิตกสหรัฐถอน
ตัวข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบใน
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 วนัพธุ เน่ืองจากนักลงทนุวิตกกังวลเก่ียวกับความเสี่ยงด้านภมิูศาสตร์

การเมือง หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ตัดสินใจน าสหรัฐ
ถอนตวัออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ 
ดชันีนิกเกอิปิดลบ 99.81 จดุ หรือ 0.44% แตะที่ 22,408.88 จดุ (อินโฟ
เควสท์) 

จีน 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 2.35 จุด สอดคล้อง
ภูมิภาค  ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวนัพุธขยบัลง 
เชน่เดียวกบัตลาดหุ้นสว่นใหญ่ในภมิูภาคภายหลงัจากที่ได้รับทราบผล
การตดัสินใจถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน  ส านักข่าว
ซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตขยบัลง 2.35 จดุ หรือ 0.07% 
ปิดที่ 3,159.15 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

IMF คาดเศรษฐกิจเอเชียขยายตัว 5.6% ในปีนี ,้ปีหน้า  กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยในรายงานวันพุธว่า ภาพรวม
ของเศรษฐกิจในเอเชียค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่เอเชียยงัคงมีความเสี่ยง
จากการที่ธนาคารกลางทัว่โลกเร่ิมด าเนินนโยบายคุมเข้มทางการเงิน 
รวมทัง้การที่ตลาดเข้าสู่ระยะพักฐาน และนโยบายกีดกันทางการค้า  
IMF คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจในเอเชียจะขยายตัวราว 5.6% ในปีนีแ้ละ
ปีหน้า หรือเพ่ิมขึน้ 0.1% จากระดบัคาดการณ์ในเดือนต.ค. ในระยะสัน้
นัน้ IMF คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจและการค้าทั่วโลกจะ "ขยายตัว
แข็งแกร่ง" อันเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจในสหรัฐ 
อย่างไรก็ดี ในระยะกลางนัน้ เอเชียยังคงมีความเสี่ยงจากการที่
ธนาคารกลางทั่วโลกหันมาคุมเข้มมาตรการทางเงินรวดเร็ว (อินโฟ
เควสท์) 

อาร์เจนตินาขอความช่วยเหลือจากไอเอ็มเอฟหลีกเล่ียงวิกฤติ  
ประธานาธิบดีเมาริซิโอ มาครี แหง่อาร์เจนตินา เปิดเผยวา่ นายนิโคลสั 
ดจูอฟนี รัฐมนตรีคลงัเดินทางไปยงัวอชิงตัน สหรัฐฯ เร่ิมการหารือกับ
กองทนุการเงินระหว่างประเทศหรือ ไอเอ็มเอฟอีกครัง้ในวนัพธุ ซึ่งเป็น
ครัง้แรกในรอบ 15 ปี เพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงิน 3 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในการสกัดวิกฤตค่าเงินเปโซ ที่อ่อนค่าลงอย่างรุนแรง
ถึงร้อยละ 25 เม่ือปีที่แล้ว รวมทัง้ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศที่สงูถึงร้อย
ละ 25 ท าให้ธนาคารกลางอาร์เจนตินา ต้องปรับขึน้อตัราดอกเบีย้จาก
ร้อยละ 33.25 เป็นร้อยละ 40 โดยอาร์เจนตินามีปัญหาการท างาน
ร่วมกับไอเอ็มเอฟมาเป็นเวลานาน เน่ืองจากการที่อาร์เจนตินาผิดนัด
ช าระหนีก้ับไอเอ็มเอฟเม่ือ 17 ปีที่แล้ว เป็นมูลค่าถึง 8 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์ ทัง้ยงัมีการวิจารณ์วา่มาตรการที่เข้มงวดของไอเอ็มเอฟท าให้
คนท างานนับล้านคนกลายเป็นผู้ ว่างงานและกลายเป็นคนยากจน 
อย่างไรก็ตาม ในการแถลงข่าวทางโทรทศัน์ ประธานาธิบดีมาครีกลา่ว
ด้วยว่า ความช่วยเหลือจากไอเอ็มเอฟจะน ามาใช้ในการสนับสนุน

โครงการที่จะท าให้มีการเติบโตและการพฒันา เพื่อให้มีความเข้มแข็ง
มากขึน้ในการเผชิญกบัสถานการณ์โลก และหลีกเลี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่เคยเกิดขึน้ในประวตัิศาสตร์ (แปซิฟิก) 

ซาอุฯ เตรียมส่งออกน า้มันเพิ่ม หลังมะกันฉีกข้อตกลงนิวเคลียร์
อิหร่าน  ซาอดุีอาระเบีย ผู้ส่งออกน า้มนัรายใหญ่ที่สดุของโลก ระบวุา่ 
พวกเขาจะใช้ทกุมาตรการที่จ าเป็นเพ่ือป้องการการขาดแคลนอปุาทาน
หลงัจากสหรัฐฯถอนตวัจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน  “ราชอาณาจกัร
จะท างานร่วมกับผู้ผลิตน า้มนัรายใหญ่ภายในและนอกโอเปก รวมทัง้
ผู้ บริโภครายใหญ่เพื่อยับยัง้ผลกระทบจากการขาดแคลนอุปาทาน” 
กระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบีย ระบุในถ้อยแถลงเม่ือค ่าวัน
องัคาร (8) การรับประกันของราชอาณาจกัออกมาไม่ก่ีชัว่โมงหลงัจาก
ประธานาธิบดี โดนลัด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯประกาศวา่ สหรัฐฯก าลงัถอน
ตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างชาติมหาอ านาจและอิหร่าน 
(ผู้จดัการ) 

สหรัฐ-จีน จ่อคว ่าบาตรเกาหลีเหนือจนกว่าจะล้มเลิกโครงการ
นิวเคลียร์และขีปนาวุธ  ท าเนียบขาวระบุ ประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา และประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ของจีน เห็นพ้อง
เร่ืองการคงมาตรการคว ่าบาตรเกาหลีเหนือไว้จนกว่าเกาหลีเหนือจะ 
"ยตุิโครงการพฒันานิวเคลียร์และขีปนาวธุอย่างถาวร" ส านักข่าวเกียว
โดรายงานว่า ผู้น าสหรัฐ ต่อสายตรงถึงผู้น าจีน ภายหลงัจากที่ผู้น าจีน
เข้าร่วมหารือกับนายคิม จอง อึน ผู้ น าเกาหลีเหนือ ที่เมืองต้าเหลียน 
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เป็นระยะเวลา 2 วัน โดนัลด์ ทรัมป์ 
และจิน้ สี ผิง "เห็นพ้องเดินหน้ามาตรการคว ่าบาตรเกาหลีเหนืออย่าง
ต่อเน่ืองจนกว่าจะ "ยุติโครงการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธถาวร"   
ทางด้านของจีนนัน้ ประธานาธิบดีสี ได้ร้องขอให้ประธานาธิบดีสหรัฐ
ทบทวน "ประเด็นด้านความมัน่คงอยา่งสมเหตสุมผล"  ตอ่เกาหลีเหนือ
อีกครัง้ แตไ่มไ่ด้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ (อินโฟเควสท์) 

"มหาธีร์ โมฮัมหมัด" คว้าชัยเลือกตัง้มาเลเซีย เตรียมเป็นผู้น า
ประเทศอีกครั้งในวัย 92 ปี   นายมหาธี ร์  โมฮัมหมัด อดีต
นายกรัฐมนตรีมาเลเซียวยั 92 ปี และตวัแทนจากพรรคปากาตนั ฮารา
ปัน ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน ได้รับชัยชนะในการเลือกตัง้ที่มีขึน้เม่ือวัน
องัคาร โดยเตรียมขึน้ด ารงต าแหน่งผู้น าประเทศแทนนายนาจิบ ราซคั 
ที่ประกาศยุบสภาไปเม่ือไม่นานมานี ้ผลการนับคะแนนล่าสุดพบว่า 
พรรคปากาตันสามารถคว้า 112 ที่นั่งในสภาผู้ แทนราษฎร ซึ่งมีที่นั่ง
ทัง้หมด 222 ที่นั่ง นายมหาธีร์เปิดเผยว่า ตนไม่ได้มาเพื่อล้างแค้น แต่
จะมากอบกู้ หลักนิติธรรมให้กับมาเลเซีย หลังจากที่ประเทศตกอยู่
ภายใต้อ านาจของพรรคแนวร่วมรัฐบาลแห่งชาติ (บีเอ็น) ของนายนา
จิบ ราซคั มาเป็นเวลาถึง 6 ทศวรรษ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดีดตัวกว่า 100 จุด บวก
วันที่ 3 ตามตลาดหุ้นทั่วโลก  ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตวั
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 กวา่ 100 จดุในวนัพธุ โดยปรับตวัขึน้เป็นวนัที่ 3 ตามตลาดหุ้นทัว่โลกที่

ได้ รับอานิสงส์จากราคาน า้มันที่ทะยานขึน้ ทัง้นี  ้ดัชนี S&P BSE 
Sensex ปิดตลาดที่ระดบั 35,319.35 บวก 103.03 จดุ หรือ 0.29% หุ้น
กลุม่ธนาคารพุง่ขึน้น าตลาดวนัพธุ (อินโฟเควสท์)

ไทย 

ลงทุนอีอีซีแสนล้านบีโอไอบอกข่าวดีไตรมาสแรกพุ่ง200%  บีโอ
ไอเผยยอดขอรับส่งเสริมไตรมาสแรกพุ่ง 200% แตะ 200,000 
ล้าน โครงการใหญ่ตบเท้าลงทุนอีอีซี  น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ไตร
มาสแรกปี 2561 เอกชนทัง้ไทยและต่างชาติขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนรวม 366 โครงการ จาก 288 โครงการ ในช่วงเดียวกันของปี 
2560 หรือเพิ่มขึน้ 27% มลูค่าการลงทุนรวม 205,140 ล้านบาท จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 59,110 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 200% เป็น
โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ที่เข้ามายงัพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก (อีอีซี) ทัง้นี ้แบ่งเป็นโครงการที่เข้ามายงัอีอีซี 81% จ านวน 
66 โครงการ มลูคา่ 160,000 ล้านบาท จากชว่งเดียวกนัของปีที่ผ่านมา 
มี 59 โครงการ มูลค่าลงทุน 12,340 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขอ
ส่งเสริมการลงทุนในกิจการเป้าหมาย (S-curve) ส าหรับปีนีบ้ีโอไอ
ยงัคงเป้าหมายการส่งเสริมการลงทนุในพืน้ที่อีอีซีอยู่ที่ 300,000 ล้าน
บาท จากยอด สง่เสริมการลงทนุรวม 720,000 ล้านบาท (โพสต์ทเูดย์) 

บอร์ด BOI ขยายเวลาให้การส่งเสริม 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนไปสิน้สุดปี 63  น.ส.ดวงใจ อศัวจินตจิตร์ เลขาธิการ
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลงัการประชุม
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ หรือ บอร์ดบีโอไอ ซึง่มี พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วา่ ที่ประชมุได้พิจารณาขยาย
ระยะเวลาการขอรับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในพืน้ที่ 10 จังหวัด (ตาก ตราด มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา 
เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบรีุ และนราธิวาส) ออกไปจนถึง
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (เดิมสิน้สุดวันที่ 30 ธันวาคม 2561) เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพืน้ที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ที่
ชายแดนมากขึน้ ซึ่งขณะนีมี้นักลงทนุหลายรายก าลงัจะเข้าไปพัฒนา
พืน้ที่ในหลายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จึงควรขยายเวลาเพื่อสร้าง
ความมั่นใจแก่นักลงทนุ ทัง้กลุ่มที่จะเข้าไปพัฒนาพืน้ที่และกลุ่มที่จะ
เข้าไปลงทนุตัง้กิจการ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 3.35 จุด กลุ่มส่ือสารน าดิ่ ง -คาด
ต่างชาติขายหลังเงินบาทอ่อนค่าหวั่ นขาดทุน FX  SET ปิดช่วง
บา่ยที่ระดบั 1,756.90 จดุ ลดลง 3.35 จดุ (-0.19%) มลูคา่การซือ้ขาย 
59,514.26 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนัพธุแกว่งพักตวั 
รับแรงกดดันจากกลุ่มสื่อสาร น าโดย ADVANC, TRUE ที่ถูกขาย
ออกมา เล็งตา่งชาติขายหลงัจากที่ได้ขายหุ้นในกลุม่พลงังานไปแล้ว ซึง่
เป็นการ Take profit ธรรมดา เพราะหวั่นจะขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตรา หลงัเงินบาทอ่อนค่าทะล ุ32 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ตลาดฯ
ยงัได้แรงหนนุจากหุ้นในกลุม่พลงังานที่วนัพธุฟืน้ตวัขึน้ได้ ทัง้นีเ้งินบาท
อ่อนค่าผลกัดนัให้ Fund Flow ไหลออก ด้านตลาดภมิูภาควนัพธุแกวง่
แคบทัง้ในแดนบวก-ลบ พร้อมให้ติดตามการทยอยประกาศงบไตรมาส 
1/61 ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ตอ่ไป วนัพฤหสัฯตลาดฯคงจะแกว่ง
พกัตวั-รอปัจจยัใหมเ่ข้ามา พร้อมให้แนวรับ 1,750 ถดัไป 1,730-1,725 
แนวต้าน 1,770 จุด ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวันพุธที่ระดบั 1,756.90 จุด 
ลดลง 3.35 จดุ (-0.19%) มลูค่าการซือ้ขาย 59,514.26 ล้านบาท การ
ซือ้ขายหุ้นวนัพธุ ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดย
ดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,763.25 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,751.22 
จดุ ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงวนัพธุ เพิ่มขึน้ 501 หลกัทรัพย์ ลดลง 
748 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 420 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึน้ 1-4 
bps. สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตรา
สารหนีไ้ทยประจ าวันพุธ มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วันอยู่ที่ 66,833 
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) ซือ้สทุธิ 
6,542 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สุทธิ 2,269 
ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 45 ล้านบาท Yield 
พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.03%   ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.03% 
Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึน้ 1-4 bps. โดยในวันพุธมีการประมูล
พันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 15 ปี (LB326A) วงเงิน 15,000 ล้านบาท 
อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่  3.0943% สูงขึน้กว่า Yield 
ตลาดของวนัก่อนหน้า 4 bps. โดยมีผู้ สนใจยื่นประมลู 1.86 เท่าของ
วงเงินประมลู ประกอบกบัคา่เงินบาทที่มีทิศออ่นคา่ซึง่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับภูมิภาค โดยค่าเงินบาทแตะระดับ 32.07 บาท/ดอลล่าห์
สหรัฐฯ ด้านปัจจัยต่างประเทศ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ถอนตัวจาก
ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ลงนามในปี 2558 ระหว่าง
อิหร่านและกลุ่มประเทศ P5+1 และจะใช้มาตรการคว ่าบาตรทาง
เศรษฐกิจที่ รุนแรงต่ออิหร่าน ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุน
ตา่งชาติวนัพธุ NET OUTFLOW 45 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 
45 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติ
หมดอาย ุ(Expired) ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) มี 
NET SELL ของนักลงทนุต่างชาติ 1,839 ล้านบาท ทัง้นีต้ลาดติดตาม
รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.09 แนวโน้มอ่อนค่า หลังนลท.
กลับไปถือครองดอลลาร์ คาดกรอบวันพฤหัสฯ 32.00-32.25  นกั
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 บริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยูท่ี่

ระดับ 32.09 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าที่ เปิดตลาดที่ระดับ 
31.93 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ 32 
บาท/ดอลลาร์ ซึง่การออ่นคา่ดงักลา่วเป็นผลมาจากดอลลาร์สหรัฐแข็ง
ค่าขึน้ หลงัจากนักลงทนุหนัไปถือครองสกุลเงินดอลลาร์มากขึน้ จากที่
เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีความเป็นไปได้มากที่จะเร่งปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้นโยบายในช่วงที่เหลือของปีนี ้เพราะอัตราเงินเฟ้อของ
สหรัฐเร่ิมปรับสงูขึน้แล้ว  ประกอบกบั ลา่สดุจากที่สหรัฐจะถอนตวัจาก
ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน โดยจะกลบัมาใช้มาตรการคว ่าบาตรอิหร่าน

อีกครัง้ ท าให้เกิดความกังวลว่าราคาน า้มนัมีโอกาสที่จะปรับตวัสงูขึน้
อีก "พอมีแนวโน้มว่าราคาน า้มันตลาดโลกจะแพง ตรงนีมี้ผลโดยตรง
ตอ่เงินเฟ้อของสหรัฐที่จะเร่ิมสงูขึน้ เม่ือเป็นเชน่นีน้กัลงทนุก็คาดว่าเฟด
จะเร่งปรับขึน้ดอกเบีย้ในช่วงที่เหลือของปีนี ้ซึ่งท าให้คนหนักลบัมาถือ
ครองดอลลาร์สหรัฐมากขึน้ ดอลลาร์จึงแข็งค่าขึน้ในช่วงนี"้ นักบริหาร
เงินระบ ุนกับริหารเงิน คาดวา่ วนัพฤหสัฯเงินบาทยงัมีแนวโน้มอ่อนค่า 
คาดเคลื่อนไหวในกรอบ 32.00-32.25 บาท/ดอลลาร์ ต้องติดตามการ
รายงานตวัเลขเงินเฟ้อเดือน เม.ย.ของสหรัฐ และการประชมุธนาคาร
กลางองักฤษ (อินโฟเควสท์)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดลุบญัชีเดินสะพดัเดือนมี.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย. จีน            

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนเม.ย. จีน 

- ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย. สหรัฐ           

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ 



 

 

 

   

    5 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
10 May 2018 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Monday 7 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

EU Markit Eurozone Retail PMI Apr 48.6 -- 50.1 SET50

Sentix Investor Confidence May 19.20 21.00 19.60 SET100

CH Foreign Reserves Apr $3124.85b $3131.00b $3142.82b MAI

Institution Net Position

 Tuesday 8 Proprietary Net Position

Release Actual Cons. Prior Foreign Net Position

US Consumer Credit Mar $11.622b $15.200b $10.601b Individual Net Position

JP Household Spending YoY Mar -0.7% 1.0% 0.1% Total Trading Value

CH Trade Balance Apr $28.78b $27.75b -$4.98b

Exports YoY Apr 12.90% 8.00% -2.70% Major Indices

Imports YoY Apr 21.50% 16.00% 14.40% Dow Jones

S&P 500

 Wednesday 9 Nasdaq

Release Actual Cons. Prior STOXX Europe 600

US PPI Final Demand MoM Apr 0.1% 0.2% 0.3% FTSE 100

PPI Ex Food and Energy MoM Apr 0.2% 0.2% 0.3% DAX

PPI Final Demand YoY Apr 2.60% 2.80% 3.00% Nikkei 225

PPI Ex Food and Energy YoY Apr 2.30% 2.40% 2.70% Shanghai Composite

JP Leading Index CI Mar P 105.00 105.10 106.00 Hang Seng

Coincident Index Mar P 116.40 116.40 116.10 KOSPI

BES Sensex

 Thursday 10 Jakarta Composite

Release Actual Cons. Prior Philippines Composite

US CPI MoM Apr -- 0.3% -0.1% Ho Chi Minh

CPI Ex Food and Energy MoM Apr -- 0.2% 0.2%

CPI YoY Apr -- 2.50% 2.40% Crude Commodities

Initial Jobless Claims 5-May -- 218k 211k WTI ($/bl)

CPI Ex Food and Energy YoY Apr -- 2.20% 2.10% Dubai ($/bl)

Continuing Claims 28-Apr -- 1800k 1756k Brent ($/bl)

CPI Index NSA Apr -- 250.70 249.55 NYMEX ($/bl)

CPI Core Index SA Apr -- -- 256.20 COMEX Gold 

JP BoP Current Account Balance Mar ¥3122.3b ¥2899.0b ¥2076.0b Batic Dry Index

BoP Current Account Adjusted Mar ¥1772.3b ¥1632.3b ¥1024.1b

Trade Balance BoP Basis Mar ¥1190.7b ¥1023.1b ¥188.7b Exchange Rate

Bank Lending Incl Trusts YoY Apr 2.10% 1.90% 2.00% USD/THB

Bank Lending Ex-Trusts YoY Apr 2.00% 1.90% 1.90% EUR/USD

Bankruptcies YoY Apr -- -- 0.38% USD/JPY

CH PPI YoY Apr 3.40% 3.40% 3.10% GBP/USD

CPI YoY Apr 1.80% 1.90% 2.10% USD/CHY

Money Supply M2 YoY Apr -- 8.50% 8.20% USD/KRW

Aggregate Financing CNY Apr -- 1325.0b 1330.0b Dollar Index

New  Yuan Loans CNY Apr -- 1100.0b 1120.0b

Money Supply M0 YoY Apr -- -- 6.00% Thai Bond Market

Money Supply M1 YoY Apr -- 7.20% 7.10% Total Return Index

Outright/ Cash Trading

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

9-May-18 1.1551 1.2679 1.4160 1.4781 1.6263 1.7205

Change (bps) +0.33 +1.22 +1.20 +1.75 +2.56 +1.95

5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

2.0265 2.3569 2.7132 3.1224 3.2375 3.4199

+2.37 +4.66 +4.17 +4.08 +3.70 +0.98

US Bond Market

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

9-May-18 1.7385 2.0880 2.3865 2.8185 2.8820 3.1456

Change (bps) +1.07 +0.92 +1.45 +0.33 +0.81 +1.08

-0.44%

+0.97%

+1.00%

-0.46%

+1.28%

+0.24%

+0.32%

-0.07%

+2.31%

-0.29%

+25.87

+73.00

-1.81

+96.77

+30.85

+70.90

-2.35

+133.22

-22.30

+103.03 +0.29%

2,697.79

7,339.90

387.53

7,662.52

12,943.06

22,479.78

3,159.15

5,907.94

7,555.27

35,319.35

10-May-18

9-May-18 Chg %Chg.

1,756.90 -3.35 -0.19%

9-May-18 Chg %Chg.

1,159.19

2,568.96

-2.27

483.53

-1,136.12

256.45

-1,839.07

-5.10

-2.13

-0.20%

-0.20%

24,542.54 +182.33 +0.75%

2,718.74

59,514.26

1,060.45 -1.81 -0.17%

30,716.97 +180.83 +0.59%

2,454.31 +10.33 +0.42%

9-May-18 Chg %Chg.

71.14 +2.08 +3.01%

69.93 -0.13 -0.19%

1,313.00 -0.70 -0.05%

77.01 +1.15 +1.52%

71.14 +2.08 +3.01%

32.78 32.78 +0.00%

1.1851 1.1863 -0.10%

9-May-18 8-May-18 %Chg.

6.3524 6.3607 -0.13%

1,078.60 1,077.87 +0.07%

109.68 109.16 +0.47%

1.3566 1.3520 +0.35%

273.95 274.66 -0.26%

66,832.63         117,095.94       -42.92%

93.120 92.749 +0.40%

9-May-18 8-May-18 %Chg.

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

 


