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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งเกินคาด ขณะว่างงานทรง
ตัวที่ 3.8% กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานวา่ ตวัเลขการจ้างงานนอก
ภาคเกษตรพุ่งขึน้ 196,000 ต าแหน่งในเดือนมี.ค. โดยสูงกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 175,000 ต าแหน่ง และสูงกว่าระดบั 
20,000 ต าแหน่งในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนก.ย.
2560 ก่อนที่จะมีการปรับเพิ่มขึน้สูร่ะดบั 33,000 ต าแหน่ง   ส่วนอตัรา
การว่างงานทรงตัวที่ระดับ 3.8% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ
นักวิเคราะห์ขณะเดียวกัน ตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของ
แรงงาน เพ่ิมขึน้ 4 เซนต์ หรือ 0.1% หลงัจากพุง่ขึน้ 0.4% ในเดือนก.พ.          
เม่ือเทียบรายปี ตวัเลขคา่จ้างรายชัว่โมงโดยเฉลี่ยของแรงงานเพิ่มขึน้สู่
ระดบั 3.2% จากระดบั 3.4% ในเดือนก.พ. ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่
เดือนเม.ย.2552ทัง้นี ้ตวัเลขค่าจ้างรายชัว่โมงนับเป็นข้อมลูที่ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความส าคญัเพื่อหาสญัญาณบ่งชีภ้าวะเงินเฟ้อ 
(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยยอดส่ังซือ้ภาคโรงงานเดือนก.พ.ปรับตัวลง 0.5% 
สอดคล้องคาดการณ์ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ค าสั่งซือ้
ภาคโรงงานของสหรัฐปรับตัวลดลง 0.5% ในเดือนก.พ. ขณะที่
นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 0.6%       การปรับตวัลงในค าสัง่ซือ้ภาค
โรงงานได้รับผลกระทบจากการดิ่งลงของค าสั่งซือ้อุปกรณ์ด้านการ
ขนส่ง เคร่ืองจักร คอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์      เม่ือ
เทียบรายปี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเพิ่มขึน้ 2.4% ในเดือนก.พ.   ส่วน
ยอดสัง่ซือ้สินค้าทนุพืน้ฐาน ที่ไม่รวมหมวดอาวธุและเคร่ืองบิน ขยบัลง 
0.1% ในเดือนก.พ. โดยยอดสัง่ซือ้ดงักลา่วได้รับการจบัตาวา่เป็นมาตร
วดัความเช่ือมัน่ และแผนการใช้จา่ยในภาคธุรกิจ (อินโฟเควสท์) 

ที่ปรึกษาท าเนียบขาวเผยเจรจาการค้าจีนและสหรัฐคืบหน้า 
เตรียมเจรจาต่อสัปดาห์นี ้นายแลร์ร่ี คดุโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ
ประจ าท าเนียบขาวเปิดเผยว่า สหรัฐและจีนใกล้จะบรรลุข้อตกลง
การค้าแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ระดบัสงูจะหารือกันอีกครัง้ในสปัดาห์นีผ้่าน
ทางการประชมุทางไกล           ขณะที่ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า การ
เจรจาที่กรุงวอชิงตนัมีความคืบหน้า แม้วา่จะยงัมีประเด็นที่ยากล าบาก
และส าคญั รอการสรุปอยู่ก็ตาม ทางด้านท าเนียบได้ออกแถลงการณ์
เม่ือเย็นวันศุกร์ที่แล้วว่า ยังมีงานที่มีความส าคัญรออยู่ ทางรัฐมนตรี
ช่วยและตวัแทนจะหารือเพื่อหาค าตอบให้กับประเด็นที่ยงัค้างคาอยูนี่  ้
(อินโฟเควสท์) 

องค์กรการค้าสหรัฐเรียกร้อง"ทรัมป์"ไม่ให้เก็บภาษีน าเข้ารถยนต์ 
องค์กรการค้า 8 แห่งของสหรัฐเรียกร้องประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ไม่ให้เก็บภาษีน าเข้ารถยนต์และชิน้ส่วนรถยนต์ โดยระบุว่ า การ
สอบสวนที่อาจท าให้การเก็บภาษีเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนัน้ เป็นภัย

คุกคามทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรงต่อเศรษฐกิจสหรัฐ และ ต่อความอยู่
รอดของอตุสาหกรรมรถยนต์   องค์กรการค้าระบุในจดหมายที่ส่งถึงป
ธน.ทรัมป์วา่ การเก็บภาษีน าเข้ารถยนต์และชิน้สว่นรถยนต์ จะขดัขวาง
การขยายตวัในภาคการผลิตของสหรัฐ และ สกัดกัน้การจ้างงานและ
การลงทนุเพ่ิมขึน้ (อินโฟเควสท์) 

ผลส ารวจชีนั้กลงทุนกว่า 70% คาด"ทรัมป์"ชนะการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีในปีหน้า อาร์บีซี แคปิตัล มาร์เก็ตส์ ซึ่งเป็นบริษัทด้าน
การลงทนุระดบัโลก เปิดเผยวา่ ผลการส ารวจพบวา่ นกัลงทนุสว่นใหญ่
ในตลาดวอลล์สตรีทคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จะ
ประสบชัยชนะในการเลือกตัง้ปีหน้า ส่งผลให้เขาด ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีเป็นสมยัที่ 2         ผลส ารวจพบวา่ ผู้ถกูส ารวจกวา่ 70% 
คาดว่าปธน.ทรัมป์จะชนะการเลือกตัง้ในปีหน้า ขณะที่ 67% มองว่า
นายโจ ไบเดน เป็นผู้ สมัครชิงต าแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโม
แครตที่ได้รับการยอมรับจากตลาดวอลล์สตรีทมากที่สดุ (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ชีห้ากเฟดลดดอกเบีย้ เศรษฐกิจสหรัฐจะพุ่งขึน้เหมือน
จรวด ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวกับผู้ สื่อข่าวที่ท าเนียบขาว
วนันีว้า่ หากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดอตัราดอกเบีย้ เศรษฐกิจ
สหรัฐก็จะพุง่ขึน้เหมือนจรวด         "ผมคิดวา่ถ้าพวกเขาลดดอกเบีย้ลง 
และยตุิการคมุเข้มนโยบายการเงิน โดยหนัมาใช้มาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ (QE) เศรษฐกิจก็จะพุ่งขึน้เหมือนจรวด" ปธน.ทรัมป์กล่าว        
นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ยงักล่าวว่า เขาเชื่อว่าเฟดก าลงัท าให้เศรษฐกิจ
ชะลอตัวลง แม้ว่าขณะนีไ้ม่มีเงินเฟ้อก็ตาม    ปธน.ทรัมป์กล่าว 
หลงัจากมีการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่พุ่งขึน้เกิน
คาดของสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" เผยความสัมพันธ์กับ "คิม จอง อึน" ยังดีมาก แม้ซัมมิต
ที่ฮานอยคว้าน า้เหลว ประธานาธิบดี โดนลัด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กลา่ว
วา่ ความสมัพนัธ์ของเขากบันายคิม จอง อนึ ผู้น าเกาหลีเหนือ ยงัคง "ดี
มาก" แม้การประชุมสุดยอดครัง้ที่สองระหว่างผู้ น าทัง้สองที่ประเทศ
เวียดนาม เม่ือเดือนก.พ. จบลงแบบไร้ข้อตกลงใดๆ ก็ตาม     "เราก าลงั
ไปกันด้วยดีกับเกาหลีเหนือ อย่างลืมว่า ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีมาก
กับคิม จอง อึน" ปธน.ทรัมป์กล่าวที่งานประชุมของ Republican 
Jewish Coalition ในลาสเวกัส     นายทรัมป์กล่าวว่า ความตึงเครียด
กับเกาหลีเหนืออยู่ในระดบัสงู เม่ือครัง้ที่เขาเข้ารับต าแหน่งปธน.สหรัฐ
ใหม่ๆ โดยในช่วงเวลานัน้ เกาหลีเหนือได้ท าการทดลองขีปนาวุธและ
นิวเคลียร์หลายครัง้ (อินโฟเควสท์) 

"ปอมเปโอ"เช่ือมั่นจะมีซัมมิตรอบ 3 ระหว่าง"ทรัมป์-คิม" นาย
ไมค์ ปอมเอโอ รมว.ต่างประเทศสหรัฐกลา่วในวนัศกุร์วา่ เขาเชื่อมัน่วา่ 
จะมีการจัดซัมมิตครัง้ที่ 3 ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่ง
สหรัฐ และนายคิม จอง อึน ผู้น าเกาหลีเหนือ แม้ว่าการซมัมิตครัง้ที่ 2 
ประสบความล้มเหลวก็ตาม นายปอมเปโอเปิดเผยกับรายการ "CBS 
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 This Morning" ว่า เขาหวงัว่า การซมัมิตครัง้ที่ 3 จะเกิดขึน้เร็วๆ นี ้แต่

เขาไม่ได้ระบุวัน หรือสถานที่ที่ชัดเจนส าหรับการซัมมิตดังกล่าว      
อย่างไรก็ตาม นายปอมเปโอระบุว่า คณะบริหารของปธน.ทรัมป์ยงัคง
แสดงท่าทีที่ชัดเจนว่า สหรัฐจะไม่ยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรทาง
เศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือ จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายสูงสุด  (อินโฟ
เควสท์) 

เวิลด์แบงก์ประกาศแต่งตัง้"เดวิด มัลพาสส์"เป็นประธานคนใหม่ 
ตามใบส่ัง"ทรัมป์" ธนาคารโลกแถลงในวนันีว้่า นายเดวิด มลัพาสส์ 
ปลัดกระทรวงการคลังสหรัฐ ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ ได้รับการ
คดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานธนาคารโลก โดยมีวาระ 5 ปี     นาย
มัลพาสส์จะเข้ารับต าแหน่งประธานธนาคารโลก ในวันที่ 9 เม.ย.       
ทัง้นี ้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นผู้ เสนอชื่อนายมลัพาสส์ให้เข้า
รับต าแหน่งดงักล่าว       กระบวนการสรรหาประธานธนาคารโลกคน
ใหม่ มีขึน้หลงัจากที่นายจิม ยอง คิม ได้ประกาศลาออกจากต าแหน่ง
ประธานธนาคารโลกเม่ือต้นเดือนม.ค.ที่ผ่านมา โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 
กุมภาพนัธ์ แม้ว่าเขายงัเหลือระยะเวลาในการปฎิบตัิหน้าที่มากกว่า 3 
ปี ก่อนครบวาระในปี 2565 หลังจากที่เขาได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งประธานธนาคารโลกสมยัที่ 2 เม่ือปี 2559 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: (8 เม.ย.)  ดาวโจนส์ปิดลบ 83.97 จุด
หลังหุ้น"โบอิง้"ร่วงหนัก ขณะตลาดจับตาผลประกอบการ ดัชนี
ดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้ (8 เม.ย.) โดยได้รับแรง
กดดนัจากหุ้นโบอิง้ที่ร่วงลงอยา่งหนกั หลงัจากทางบริษัทประกาศแผน
ลดการผลิตเคร่ืองบินรุ่น 737 นอกจากนี ้ดชันีดาวโจนส์ได้รับปัจจยัลบ
จากการดิ่งลงของหุ้นกลุ่มอตุสาหกรรมและกลุม่สายการบิน อย่างไรก็
ตาม ดชันี S&P500 ดีดตวัขึน้ปิดในแดนบวก หลงัจากหุ้นกลุม่พลังงาน
พุ่งขึน้ตามทิศทางราคาน า้มันดิบ ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงเจพีมอร์แกน เชส แอนด์ 
โค และเวลส์ ฟาร์โก ที่มีก าหนดเปิดเผยผลประกอบการในสปัดาห์นี ้     
ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,341.02 จดุ ลดลง 83.97 จดุ 
หรือ -0.32% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,895.77 จดุ เพ่ิมขึน้ 3.03 จดุ 
หรือ +0.10% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,953.88 จดุ เพ่ิมขึน้ 15.19 จดุ 
หรือ +0.19%      หุ้ นโบอิง้ ร่วงลง 4.4% หลังจาก โบอิง้ประกาศ
แผนการลดการผลิตเคร่ืองบินโบอิง้รุ่น 737 โดยจะเร่ิมตัง้แตก่ลางเดือน
นี ้เพื่อให้ความส าคญัเป็นอันดับแรกกับการปรับปรุงระบบซอฟท์แวร์
ของเคร่ืองบินรุ่น 737 MAX ที่ถกูสัง่ห้ามบินทัว่โลก (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: (5 เม.ย.)  ดาวโจนส์ปิดบวก 40.36 จุด 
ขานรับตัวเลขจ้างงานแกร่ง,สหรัฐ-จีนใกล้บรรลุข้อตกลงการค้า 
ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือวนัศกุร์ (5 เม.ย.) โดยได้
แรงหนนุจากการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่ง
ของสหรัฐ ซึง่ท าให้นกัลงทนุคลายความกงัวลเก่ียวกบัการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจสหรัฐ และ ตลาดยงัได้รับแรงหนนุจากแนวโน้มที่สหรัฐและ
จีนใกล้จะบรรลขุ้อตกลงการค้า      ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดที่ 26,424.99 จุด เพิ่มขึน้ 40.36 จุด หรือ +0.15% ขณะที่ดัชนี 
S&P500 ปิดที่ 2,892.74 จดุ เพ่ิมขึน้ 13.35 จดุ หรือ +0.46% และดชันี 
Nasdaq ปิดที่ 7,938.69 จดุ เพ่ิมขึน้ 46.91 จดุ หรือ +0.59%      ตลาด
ปรับตวัขึน้ หลงักระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตวัเลขการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรพุ่งขึน้ 196,000 ต าแหน่งในเดือนมี.ค. โดยสูงกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 175,000 ต าแหน่ง และสูงกว่าระดบั 
20,000 ต าแหน่งในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนก.ย. 
2560 ก่อนที่จะมีการปรับเพ่ิมขึน้สูร่ะดบั 33,000 ต าแหน่ง ขณะที่อตัรา
การว่างงานทรงตวัที่ระดบั 3.8% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ
นกัวิเคราะห์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: (8 เม.ย.)   ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงิน
หลัก หลังสหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจซบเซา -ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่
ลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(8 เม.ย.) หลังจากทางการสหรัฐเปิดเผยว่า ยอด
สัง่ซือ้ภาคโรงงานปรับตวัลดลงในเดือนก.พ. ขณะที่สกุลเงินยโูรดีดตวั
ขึน้ก่อนที่ธนาคารกลางยโุรป (ECB) จะจดัประชมุนโยบายการเงินและ
แถลงมติอตัราดอกเบีย้ในวนัพธุนี ้  ดอลลาร์ออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัเงิน
เยน ที่ระดับ 111.51 เยน จากระดับ 111.70 เยน และอ่อนค่าลงเม่ือ
เทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9990 ฟรังก์ จากระดับ 0.9999 ฟรังก์ 
นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา 
ที่ระดบั 1.3311 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3388 ดอลลาร์แคนาดา     
ยูโรแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1261 ดอลลาร์ 
จากระดับ 1.1218 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ 
1.3066 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3029 ดอลลาร์ สว่นดอลลาร์ออสเตรเลีย
แข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ 0.7126 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7102 
ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: (5 เม.ย.)  ดอลล์แข็งค่าเทียบสกุลเงิน
หลัก ขานรับข้อมูลจ้างงานสหรัฐแข็งแกร่ง ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(5 เม.ย.) โดยได้แรงหนนุจากการเปิดเผยตวัเลขการ
จ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐ ซึ่งท าให้นัก
ลงทุนคลายความกังวลเก่ียวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ 
นอกจากนี ้แนวโน้มที่จีนและสหรัฐใกล้จะบรรลขุ้อตกลงการค้า ก็ได้
ช่วยหนนุดอลลาร์ด้วย   ดชันีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหว
ของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ปรับตวัขึน้ 
0.09% สูร่ะดบั 97.3938   ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่
ระดับ 111.70 เยน จากระดับ 111.59 เยน และ แข็งค่าเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3388 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3355 
ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์ทรงตัวเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 
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 0.9999 ฟรังก์  ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 

1.1218 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1220 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนคา่
ลงสู่ระดบั 1.3029 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3064 ดอลลาร์ และดอลลาร์
ออสเตรเลียอ่อนค่าแตะที่ระดับ 0.7102 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 
0.7120 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: (8 เม.ย.)  น า้มัน WTI ปิดพุ่ง $1.32 รับ
คาดการณ์อุปทานน า้มันโลกตึงตัวจากเหตุรุนแรงในลิเบีย 
สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้
(8 เม.ย.) โดยได้แรงหนนุจากการคาดการณ์ที่วา่ สถานการณ์รุนแรงที่
เกิดขึน้ในลิเบียอาจส่งผลให้ปริมาณน า้มันในตลาดโลกอาจประสบ
ภาวะตึงตวั ขณะที่รายงานล่าสดุระบุว่า สนามบินในกรุงทริโปลี เมือง
หลวงของลิเบีย ได้รับความเสียหายจากการถกูเคร่ืองบินรบทิง้ระเบิด
ถล่ม ส่งผลให้มีผู้ เสียชีวิตจ านวนมาก   สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบ
เดือนพ.ค. พุ่งขึน้ 1.32 ดอลลาร์ หรือ 2.1% ปิดที่ 64.40 ดอลลาร์/
บาร์เรล     สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 76 เซนต์ 
หรือ 1.1% ปิดที่ 71.10 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: (5 เม.ย.)  น า้มัน WTI ปิดบวก 98 เซนต์ ขาน
รับข้อมูลจ้างงานสดใส,แนวโน้มผลผลิตสหรัฐลดลง สัญญา
น า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(5 เม.ย.) 
ขานรับการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งของ
สหรัฐ ซึ่งท าให้นักลงทุนคลายความกังวลเก่ียวกับอปุสงค์น า้มัน และ
การชะลอตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ   สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือน
พ.ค. เพิ่มขึน้ 98 เซนต์ หรือ 1.58% ปิดที่ 63.08 ดอลลาร์/บาร์เรล     
สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 94 เซนต์ หรือ 
1.35% ปิดที่ 70.34 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: (8 เม.ย.)  ทองปิดบวก $6.30 หลัง
เงินดอลล์อ่อนหนุนตลาด สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือ
คืนนี ้(8 เม.ย.) โดยได้ปัจจยัหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์ 
และจากแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้ซึ่งส่งผลให้สญัญาทองค าดีดตวัขึน้มายืน
เหนือระดบั 1,300 ดอลลาร์/ออนซ์ได้อีกครัง้         สญัญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 6.30 
ดอลลาร์ หรือ 0.49% ปิดที่ 1,301.90 ดอลลาร์/ออนซ์          สัญญา
โลหะเงินสง่มอบเดือนพ.ค. เพ่ิมขึน้ 13 เซนต์ หรือ 0.86% ปิดที่ 15.216 
ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $1.3 จากแรงซือ้ทาง
เทคนิคหลังร่วง 2 วัน สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้
(5 เม.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนกลับเข้าซือ้ทองตามปัจจัยทางเทคนิค 
หลังจากราคาทองปรับตัวลง 2 วันติดต่อกันสัญญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) ส่ งมอบ เดื อน มิ .ย .  บวก  1 . 3 

ดอลลาร์ หรือ 0.10% ปิดที่ 1,295.60 ดอลลาร์/ออนซ์        สัญญา
โลหะเงินส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึน้ 0.02 เซนต์ หรือ 0.01% ปิดที่ 
15.086 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

รัฐสภาอังกฤษอนุมัติข้อเสนอเล่ือนก าหนด Brexit เพื่อเล่ียงการ
ออกจาก EU แบบไร้ข้อตกลง รัฐสภาองักฤษอนมุตัิข้อเสนอให้มีการ
เลื่อนก าหนดวันที่อังกฤษต้องถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) 
ในการประชุมเม่ือวานนี ้ซึ่งส่งผลให้นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี 
จ าเป็นต้องเลื่อนวนั Brexit จากก าหนดเดิม    ส านกัข่าวซินหวัรายงาน
ว่า ในขณะที่อังกฤษใกล้ถึงก าหนด Brexit ในวันที่ 12 เม.ย.นัน้ นาง
เมย์จะต้องยื่นขอสหภาพยโุรป (EU) ให้ขยายเวลาการบงัคบัใช้มาตรา 
50 ออกไปอีก เพ่ือหลีกเลี่ยง Brexit แบบไร้ข้อตกลง                        ทัง้นี ้
ข้อเสนอดงักลา่วได้ผ่านการอนมุตัิของสภาสามญัชนเม่ือสปัดาห์ที่ผ่าน
มา และได้ผ่านการอนมุตัิของสภาขนุนางเม่ือคืนวานนี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: (8 เม.ย.)   หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุราคาน า้มัน
พุ่งกดดันตลาด ตลาดหุ้ นยุโรปปิดปรับตัวลงเม่ือคืนนี ้(8 เม.ย.) 
เน่ืองจากราคาน า้มันดิบที่พุ่งขึน้ส่งผลกดดันตลาด ขณะที่นักลงทุน
ยงัคงจบัตากระบวนการที่องักฤษจะต้องถอนตวัออกจากสหภาพยโุรป 
(Brexit) ก่อนถึงก าหนดเส้นตายในวันที่ 12 เม.ย.นี ้    ดัชนี Stoxx 
Europe 600 ลบ 0.19% ปิดที่ 387.51 จุด    ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝร่ังเศสปิดที่  5,471.78 จุด ลดลง 4.42 จุด หรือ -0.08% และ ดัชนี 
DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 11,963.40 จุด ลดลง 46.35 จุด หรือ -
0.39% ขณะที่ ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,451.89 จดุ 
เพ่ิมขึน้ 5.02 จดุ หรือ +0.07% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: (5 เม.ย.)   หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับตัวเลข
จ้างงานสหรัฐสดใส,สหรัฐ-จีนใกล้บรรลุข้อตกลงการค้า ตลาดหุ้น
ยุโรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(5 เม.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนขานรับการ
เปิดเผยตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งท า
ให้นักลงทนุคลายความกงัวลเก่ียวกับการชะลอตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ 
นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับแรงหนนุจากแนวโน้มที่สหรัฐและจีนใกล้จะ
บรรลุข้อตกลงการค้า     ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 0.09% ปิดที่ 
388.23 จุด       ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,476.20 จุด 
เพิ่มขึน้ 12.40 จดุ หรือ +0.23% และ ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิด
ที่ 12,009.75 จุด เพิ่มขึน้ 21.74 จุด หรือ +0.18% ขณะที่ ดัชนี FTSE 
100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที่ 7,446.87 จุด เพิ่มขึน้ 44.93 จุด หรือ 
+0.61% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ธนาคารกลางญ่ีปุ่นปรับลดการประเมินเศรษฐกิจ 3 เขต เหตุดี
มานด์จีนอ่อนตัว ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นได้ปรับลดการประเมินเศรษฐกิจ
ลง 3 เขต จาก 9 เขต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์อ่อนตัวลงของ
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 เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง          ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ใน

รายงานรายไตรมาสของแบงก์ชาติญ่ีปุ่ นนัน้ แบงก์ชาติญ่ีปุ่ นได้ปรับลด
มมุมองในเขตโตโฮกุ โฮกุริค ุและคิวชู-โอกินาว่า ซึ่งเศรษฐกิจในพืน้ที่
เหล่านีต้้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดกัเตอร์
จ านวนมากไปยงัจีน     นบัเป็นครัง้แรกที่แบงก์ชาติญ่ีปุ่ นได้ปรับลดการ
ประเมินทัง้ 3 เขต นับตัง้แต่เดือนม.ค. 2556 ในขณะที่แบงก์ชาติญ่ีปุ่ น
ได้ปรับเพิ่มแนวโน้มฮอกไกโด ซึ่งอยู่ทางเหนือของญ่ีปุ่ นและเศรษฐกิจ
ในพืน้ที่ได้ฟื้นตัวจากเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงเม่ือเดือนก.ย.ปีที่แล้ว 
และได้คงระดบัการประเมิน 5 เขต ได้แก่ คนัโต-โคชิเน็ทส ึโตไค คินกิ ชู
โกก ุและชิโกก ุ(อินโฟเควสท์) 

ผู้ ว่าแบงก์ชาติญ่ีปุ่นเผยเศรษฐกิจประเทศขยายตัวปานกลางแม้
เศรษฐกิจโลกอ่อนตัว นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ ว่าการธนาคารกลาง
ญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยในระหว่างการประชุมร่วมกับผู้ จัดการสาขาใน
ระดบัภมิูภาควา่ เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นคาดวา่ จะขยายตวัในระดบัปานกลาง 
แม้ว่า เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกและ
การผลิตภายในประเทศก็ตาม  ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า การ
ประชมุครัง้นีจ้ดัขึน้หลงัจากที่ BOJ ได้เปิดเผยผลการส ารวจทงักันราย
ไตรมาส ซึ่งชีใ้ห้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ย ่าแย่ในกลุ่มผู้ ผลิต
ของญ่ีปุ่ น   ดชันีซึ่งใช้วดัความเชื่อมัน่ในกลุม่ผู้ผลิตรายใหญ่ของญ่ีปุ่ น 
อยูท่ี่ระดบั 12 ลดลง 7 จดุ จากระดบั 19 ในเดือนธ.ค. ซึง่ถือเป็นสถิติที่
ลดลงมากที่สดุนับตัง้แตเ่ดือนธ.ค. 2555 ซึ่งเป็นช่วงที่คณะท างานของ
นายอาเบะได้เร่ิมเปิดตวั   นายคโุรดะ กล่าวว่า ทางแบงก์ชาติจะปรับ
นโยบาย หากพิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการดแูลภาวะ
เศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่จะท าให้เงินเฟ้อบรรลุเป้าหมายที่ 2% ใน
ขณะเดียวกนัก็จะติดตามปัจจยัเสี่ยงตา่งๆที่เก่ียวข้อง (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.พ.แตะ 2.68 ล้าน
ล้านเยน กระทรวงคลงัญ่ีปุ่ นเปิดเผยรายงานเบือ้งต้นว่า ยอดเกินดลุ
บญัชีเดินสะพดัเดือนก.พ.อยู่ที่ 2.68 ล้านล้านเยน หรือ 2.4 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นสถิติที่อยู่ในแดนบวกอย่างต่อเน่ืองเป็นครัง้ที่ 56     
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ในบรรดาองค์ประกอบที่ส าคัญๆนัน้ 
ญ่ีปุ่ นมียอดเกินดุลสินค้า 4.89 แสนล้านเยน และยอดเกินดุลการค้า 
2.36 แสนล้านเยน         รายได้เบือ้งต้น ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงรายได้จาก
การลงทนุในต่างประเทศ เกินดลุอยู่ 2.15 ล้านล้านเยน      ทัง้นี ้ญ่ีปุ่ น
เกินดุลบัญชีเดินสะพัดมาอย่างต่อเน่อง โดยได้รับปัจจัยหนุนจาก
รายได้ที่แข็งแกร่งจากการลงทนุในตา่งประเทศ (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นจัดการเลือกตัง้ผู้ ว่าราชการจังหวัด-นายกเทศมนตรีทั่ ว
ประเทศ ชาวญ่ีปุ่ นที่มีสิทธิออกเสียงเร่ิมออกไปใช้สิทธิเพื่อเลือกผู้ ว่า
ราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาจังหวัด ซึ่งจัดขึน้
พร้อมกันทัว่ประเทศ      ผู้สมคัรรับเลือกตัง้ทัง้ที่เป็นเจ้าของเก้าอีเ้ดิ ม
และผู้ ท้าชิง ต่างชิงชัยในการเลือกตัง้ผู้ ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด 

และนายกเทศมนตรี 6 เมือง รวมถึงสมาชิกสภาจงัหวดัใน 41 จงัหวดั 
จากทัง้หมด 47 จงัหวดัและ 17 เมืองใหญ่ของญ่ีปุ่ น      ส านกัข่าวเกียว
โดรายงานว่า ผลของการเลือกตัง้ ซึ่งจะทราบหลงัปิดคหูาภายในวนันี ้
จะถูกใช้ เ ป็นตัวชี ว้ัดความนิยมของรัฐบาลภายใต้การน าของ
นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ และจะแสดงให้เห็นว่า พรรคร่วมรัฐบาล
ของเขาจะสามารถสร้างแรงกระตุ้ นในการเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภา
ในชว่งฤดรู้อนปีนีไ้ด้หรือไม ่(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: (8 เม.ย.)  นิกเกอิปิดลบ 45.85 จุด จาก
แรงขายท าก าไร ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดเม่ือวานนีอ้่อน
ตวัลง เน่ืองจากแรงขายท าก าไรที่มีเข้ามาภายหลงัจากที่ดชันีแตะระดบั
สงูสดุในรอบ 4 เดือนในช่วงสัน้ๆ     ส านักข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันี
นิกเกอิปิดลบ 45.85 จดุ หรือ 0.21% ปิดที่ 21,761.65 จดุ     หุ้นกลุม่ที่
ปรับตวัลง ได้แก่ หุ้นประกนั กลุม่ขนสง่ทางทะเล และกลุม่ธนาคาร (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: (5 เม.ย.) นิกเกอิปิดบวก 82.55 จุด รับ
ความหวังสหรัฐ-จีนบรรลุข้อตกลงการค้า ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้น
โตเกียวปิดบวกในเม่ือวนัศกุร์ เน่ืองจากนักลงทุนเข้าซือ้หุ้น ท่ามกลาง
การคาดการณ์ที่วา่ สหรัฐและจีนจะบรรลขุ้อตกลงเพื่อยตุิข้อพิพาททาง
การค้า ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 82.55 จุด 
หรือ 0.38% แตะที่ระดบั 21,807.50 จดุ   หุ้นที่ปรับตวัขึน้ในเม่ือวนัศกุร์
น าโดยหุ้นกลุ่มขนส่งทางทะเล กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ กลุ่มสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งหม่ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนเผยทุนส ารองเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองในเดือน
มี.ค. ส านักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE) เปิดเผยว่า ทนุ
ส ารองเงินตราต่างประเทศของจีนปรับตวัขึน้สู่ระดบั 3.0988 ล้านล้าน
ดอลลาร์ ณ สิน้เดือนมี.ค.       ทนุส ารองเดือนมี.ค.เพ่ิมขึน้ 8.6 พนัล้าน
ดอลลาร์ หรือ 0.3% จากสิน้เดือนก.พ. ส านกัข่าวซินหวัรายงาน (อินโฟ
เควสท์) 

ผู้ เช่ียวชาญคาดการลงทุนของจีนในสหรัฐจะดีดตัวขึน้ในปีนี ้
นายเอช โรเจอร์ หวงั ประธานกลุม่ "Committee of 100" ซึง่เป็นองค์กร
ชัน้น าของสหรัฐที่ไม่แสวงหาผลก าไรของชาวอเมริกันเชือ้สายจีน
เปิดเผยวา่ การลงทนุของจีนในสหรัฐจะฟืน้ตวัขึน้ในปีนี ้หลงัจากร่วงลง
อย่างรุนแรงในปี 2561    นายหวงักล่าวในการแถลงข่าวเม่ือวานนีว้่า 
เขามีความเห็นเชิงบวกว่า สถานการณ์จะดีขึน้ แม้การลงทุนใน
ต่างประเทศของจีนในสหรัฐแตะระดับต ่าสุดในปัจจุบันก็ตาม   
สถาบันวิจัยโรเดียม กรุ๊ป เปิดเผยว่า นักลงทุนจีนลงทุนเพียง 4.8 
พนัล้านดอลลาร์ในสหรัฐในปี 2561 ลดลงจาก 2.9 หม่ืนล้านดอลลาร์
ในปี 2560 และ 4.6 หม่ืนล้านดอลลาร์ในปี 2559    นายหวงักล่าวว่า 
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 การลงทุนของจีนในสหรัฐที่ ร่วงลงในปีที่ผ่านมาเป็นผลจากการ

ตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดจากทัง้สหรัฐและจีน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: (8 เม.ย.)  เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 1.76 จุด 
จับตาเจรจาการค้าจีนและสหรัฐ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้น
จีนปิดตลาดเม่ือวานนีข้ยบัลง ในขณะที่นักลงทนุยงัคงติดตามผลการ
เจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังคงมีประเด็นส าคัญให้สรุปใน
การประชุมทางไกลที่จะจัดขึน้ในสัปดาห์นี ้         ส านักข่าวซินหัว
รายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตขยบัลง 1.76 จดุ หรือ 0.05% ปิดที่ 
3,244.81 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: (8 เม.ย.) ฮั่ งเส็งปิดบวก 140.83 จุด ขาน
รับดาวโจนส์บวก ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดตลาดเม่ือวานนี ้
ปรับตวัสงูขึน้ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภมิูภาคที่ได้รับปัจจัย
สนบัสนนุจากตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดในแดนบวกจากข้อมลูเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่งของสหรัฐ    ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีฮั่งเส็งบวก 
140.83 จดุ หรือ 0.47% ปิดที่ 30,077.15 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ตลาดหุ้นจีน ฮ่องกง และไต้หวันปิดท าการเมื่อวันศุกร์ (5 เม.ย.) 
เน่ืองในเทศกาลเชงเม้ง      

เอเชียและอื่นๆ 

ปธน.ตุรกีแคลงใจผลเลือกตัง้ที่อิสตันบูล แย้มอาจต้องเลือกตัง้
ใหม่ นายเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกัน ประธานาธิบดีตรุกี ได้แสดงความ
สงสัยเก่ียวกับผลการเลือกตัง้ที่นครอิสตนับูลซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ
ของตรุกี โดยผลการเลือกตัง้เม่ือวนัที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมานัน้ ปรากฏ
ว่าพรรคประชาชนสาธารณรัฐ (CHP) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน มีคะแนน
น าพรรคความยุติธรรมและการพัฒนา (AKP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล 
อย่างฉิวเฉียด ซึ่งอาจท าให้ต้องจดัการเลือกตัง้ใหม่     นอกเหนือจาก
นครอิสตันบูลแล้ว พรรค AKP ยังแพ้การเลือกตัง้ที่กรุงอังการา เมือง
หลวงของประเทศด้วย       ปธน.เออร์โดกนั เปิดเผยวา่ ผลการเลือกตัง้
ที่นครอิสตันบูลนัน้ฉิวเฉียดเกินไป พร้อมกับยกตัวอย่างของการ
เลือกตัง้ในประเทศอ่ืน ๆ ว่า หากผลการเลือกตัง้มีส่วนต่างไม่ถึง 1% 
นัน้ อาจต้องมีการเลือกตัง้ใหม่ เพราะประชาชนอาจรู้สึกไม่สบายใจ 
(อินโฟเควสท์) 

กองทุนบริหารความมั่ งคั่ งใหญ่สุดของโลกเล็งถอด"บาท"ออก
จากดัชนีอ้างอิง กระทรวงการคลังนอร์เวย์ระบุในวันนีว้่า กองทุน
ความมั่งคั่งของรัฐบาลนอร์เวย์ ซึ่งเป็นกองทุนบริหารความมั่งคั่งที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุในโลก ควรถอดสกุลเงิน 10 สกุลของประเทศในตลาด

เกิดใหม่ออกจากดัชนีอ้างอิงของทางกองทุน เพื่อปรับโครงสร้างการ
ลงทุนในพอร์ตตราสารหนีว้งเงิน 3 แสนล้านดอลลาร์   ทัง้นี ้สกุลเงิน
ของ 10 ประเทศในตลาดเกิดใหม่ที่จะถูกถอดออกจากดัชนีอ้างอิง 
ได้แก่ สกุลเงินบาทของไทย รวมทัง้สกุลเงินของชิลี สาธารณรัฐเชค 
ฮังการี อิสราเอล มาเลเซีย เม็กซิโก โปแลนด์ รัสเซีย และเกาหลีใต้         
ก่อนหน้านี ้ในปี 2560 ธนาคารกลางนอร์เวย์ ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการ
กองทนุความมัง่คัง่ของนอร์เวย์ ได้เสนอให้มีการถอดสกุลเงิน 20 สกุล
ของประเทศในตลาดเกิดใหม่ออกจากดัชนีอ้างอิง โดยให้เหลือเพียง
สกลุเงินดอลลาร์ ปอนด์ และยโูร (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: (8 เม.ย.)   ดัชนี Sensex ปิดลบ 161.70 
จุด น าโดยหุ้นอสังหา-พลังงาน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิด
ตลาดในแดนลบเม่ือวานนี  ้ โดยได้ รับปัจจัยกดดันจากหุ้ นกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และพลังงาน   นอกจากนี ้นักลงทุนยังมีความกังวล
เก่ียวกับแนวโน้มผลประกอบการ ซึ่งบริษัทหลายแหง่จะทยอยรายงาน
เร็ว ๆ นี ้ขณะเดียวกัน นักลงทนุยงัจบัตาการเลือกตัง้ของอินเดียซึ่งจะ
เปิดฉากขึน้ในวนัที่ 11 เม.ย. นี ้  ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดเม่ือ
วานนีท้ี่ 38,700.53 จดุ ลดลง 161.70 จดุ หรือ -0.42% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: (5 เม.ย.) ดัชนี Sensex พุ่งเกือบ 200 จุด 
คาดแบงก์ชาติเดินหน้าลดดอกเบีย้ ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดีย
พุง่ขึน้เกือบ 200 จดุ ในเม่ือวนัศกุร์ ขานรับการคาดการณ์ที่วา่ ธนาคาร
กลางอินเดียจะยงัคงเดินหน้าปรับลดอตัราดอกเบีย้ หลงัจากที่มีมติลด
อตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% สูร่ะดบั 6% ในการประชมุวานนี ้ซึง่เป็น
การปรับลดอตัราดอกเบีย้ในการประชมุ 2 ครัง้ติดต่อกัน    นอกจากนี ้
ตลาดยงัได้ปัจจยับวกจากสญัญาณความคืบหน้าของการเจรจาการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีน รวมทัง้กระแสเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ    
ทั ง้ นี  ้ดัชนี  S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  38,862.23 จุด  เพิ่มขึ น้ 
177.51 จดุ หรือ 0.46%    หุ้นกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์พุ่งขึน้น าตลาดเม่ือ
วนัศกุร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

ไทย 

กกต.เผยผลค านวณเบือ้งต้น 25 พรรคได้ ส.ส.ปาร์ตีลิ้สต์ รอ
ทบทวนหลังประกาศผล 95% ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

(กกต.) เปิดเผยว่า ผลจากการค านวณ ส.ส. แบบบญัชีรายชื่อ โดยใช้
ข้อมูลจากการประกาศผลการนับคะแนนของทุกเขตเลือกตัง้มา
ค านวณจ านวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อในเบือ้งต้น มีพรรคการเมืองที่
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ได้รับการจัดสรรจ านวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า 25 พรรค

การเมือง       ทัง้นี ้กกต.ระบุว่า การค านวณดังกล่าวเป็นเพียงการ
ค านวณโดยใช้ผลคะแนนรายเขตเลือกตัง้ที่ส านักงาน กกต.ได้แถลง
ข่าวไปเม่ือวนัที่ 28 มี.ค.62 หลงัจากนีห้ากผลจากการที่ กกต.ได้สัง่ให้มี
การนับคะแนนใหม่ หรือสั่งให้มีการเลือกตัง้ใหม่เสร็จสิน้แล้ว ผล
คะแนนรวมของพรรคการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปจะต้องน าคะแนน
ที่ได้รับมาใหม่ดงักล่าวมาค านวณด้วยวิธีการเดิมอีกครัง้หนึ่ง โดยการ
ค านวณ ส.ส.แบบบญัชีรายชื่อ จะด าเนินการได้เสร็จสมบรูณ์ครัง้แรกก็
ตอ่เม่ือคณะกรรมการการเลือกตัง้ได้ประกาศผลการเลือกตัง้ ส.ส. แบบ
แบง่เขตเลือกตัง้ไมน้่อยกวา่ 95% (อินโฟเควสท์) 

ตลาดหุ้นไทยปิดเมื่อวานนี ้(8 เม.ย.) เน่ืองในวันจักรี 

 ภาวะตลาดหุ้นไทย: (5 เม.ย.)  ปิดบวก 1.96 จุด วอลุ่มเทรดบาง
หลังใกล้ช่วงหยุดยาวสงกรานต์/สัปดาห์หน้าคาดแกว่งไซด์เวย์
กรอบแคบ SET ปิดเม่ือวนัศกุร์ที่ระดบั 1,646.18 จดุ เพ่ิมขึน้ 1.96 จดุ 
(+0.12%) มลูค่าการซือ้ขาย 26,998.94 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยเม่ือวันศุกร์แกว่งไซด์เวย์ในกรอบแคบ วอลุ่มเทรดบาง 
เหตุใกล้หยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ ท าให้ตลาดซึม-แกว่งคล้าย
ตลาดภูมิภาคที่แกว่งแคบ พร้อมให้จับตาการเจรจาการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ-จีนที่คืบหน้าทางบวก, จบัตาคืบหน้า Brexit หลงัใกล้ Dateline 
รวมถึงคืนนี ติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ 
สปัดาห์หน้าตลาดฯคงจะแกว่งไซด์เวย์ในกรอบแคบ วอลุ่มบาง พร้อม
ให้แนวรับ 1,630-1,635 แนวต้าน 1,655 จดุ    ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือ
วนัศกุร์ที่ระดบั 1,646.18 จดุ เพ่ิมขึน้ 1.96 จดุ (+0.12%) มลูคา่การซือ้
ขาย 26,998.94 ล้านบาทการซือ้ขายหุ้ นเม่ือวันศุกร์ ดัชนีหุ้ นไทย
เคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,649.99 จดุ 
และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,643.13 จดุ      สว่นหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลง
เม่ือวันศุกร์ เพิ่มขึน้ 498 หลักทรัพย์ ลดลง 628 หลักทรัพย์ และไม่
เปลี่ยนแปลง 536 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: (5 เม.ย.)  เม่ือวันศุกร์มีมูลค่าการซือ้
ขายรวม 49,384 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) 
สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวนัศกุร์ มีมลูค่าการซือ้ขาย
รวมทัง้วนัอยู่ที่ 49,384 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทนุ ที่มีมลูค่า
การซือ้ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 10,910 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย 
ขายสทุธิ 564 ล้านบาท ในขณะที่นกัลงทนุตา่งชาติ ขายสทุธิ 641 ล้าน
บาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.09% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน 
+0.01%ภาพรวมของตลาดในเม่ือวนัศกุร์     Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้
ประมาณ 1 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนัก
ลงทนุตา่งชาติเม่ือวนัศกุร์ NET OUTFLOW 641 ล้านบาท โดยเกิดจาก 
NET SELL 641 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทนุ
ต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 438 ล้านบาท  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: (5 เม.ย.)  ปิด 31.88 ระหว่างวันผันผวน 
ก่อนกลับมาอ่อนค่าจากช่วงเช้า คาดกรอบเคล่ือนไหวสัปดาห์นี ้
31.80-32.00 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยวา่ เงิน
บาทปิดตลาดเม่ือวนัศกุร์ที่ระดบั 31.88 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่
เปิดตลาดที่ระดบั 31.82 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวนัเคลื่อนไหวระหวา่ง 
31.78-31.92 บาท/ดอลลาร์          "ระหว่างวนัเงินบาทวิ่งกว้างกว่าที่
คาด น่าจะมาจาก Flow ประกอบกับช่วงเช้าแบงก์ชาติออกมาเตือน
ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจใช้เคร่ืองมือในการป้องกันความเสี่ยงอตัรา
แลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน ท าให้เงินบาทขยับอ่อนค่าขึน้มา"นัก
บริหารเงิน กลา่ว          นกับริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของ
ค่าเงินบาทในวนัอังคารหน้า(9 เม.ย.)ไว้ระหว่าง 31.80-32.00 บาท/
ดอลลาร์ จับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน มี.ค.ของ
สหรัฐฯ คืนนี ้แต่คาดว่าวนัจนัทร์ตลาดโลกอาจจะย่อยข่าวไปแล้ว  (อิน
โฟเควสท์) 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

Friday 5 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Change in Nonfarm Payrolls Mar 196k 177k 20k SET50

Change in Private Payrolls Mar 182k 177k 25k SET100

Change in Manufact. Payrolls Mar -6k 10k 4k MAI

Unemployment Rate Mar 3.8% 3.8% 3.8% Institution Net Position

Average Hourly Earnings MoM Mar 0.1% 0.3% 0.4% Proprietary Net Position

Average Hourly Earnings YoY Mar 3.2% 3.4% 3.4% Foreign Net Position

Labor Force Participation Rate Mar 63.0% 63.2% 63.2% Individual Net Position

Underemployment Rate Mar 7.3% -- 7.3% Total Trading Value

JP Household Spending YoY Feb 1.7% 1.9% 2.0%

Leading Index CI Feb P 97.4 97.2 96.5 Major Indices

Coincident Index Feb P 98.8 98.9 98.1 Dow Jones

TH Foreign Reserves 29-Mar $212.2b -- $212.6b S&P 500

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

STOXX Europe 50

Monday 8 FTSE 100

Release Actual Cons. Prior DAX

US Factory Orders Feb -0.5% -0.5% 0.1% Nikkei 225

Factory Orders Ex Trans Feb 0.3% -- -0.2% Shanghai Composite

Durable Goods Orders Feb F -1.6% -1.6% -1.6% Hang Seng

Cap Goods Orders Nondef Ex Air Feb F -0.1% -- -0.1% KOSPI

JP BoP Current Account Balance Feb ¥2676.8b ¥2633.5b ¥600.4b BES Sensex

BoP Current Account Adjusted Feb P ¥1957.6b ¥1920.9b ¥1833.0b Jakarta Composite

Trade Balance BoP Basis Feb P ¥489.2b ¥591.3b -¥964.8b Philippines Composite

Consumer Confidence Index Mar 40.5 4150.0% 4150.0% Ho Chi Minh

Tuesday 9 Crude Commodities

Release Actual Cons. Prior WTI ($/bl)

- Dubai ($/bl)

Brent ($/bl)

Wednesday 10 NYMEX ($/bl)

Release Actual Cons. Prior COMEX Gold 

US CPI MoM Mar -- 0.4% 0.2% Batic Dry Index

CPI Ex Food and Energy MoM Mar -- 0.2% 0.1%

CPI YoY Mar -- 1.8% 1.5% Exchange Rate

CPI Ex Food and Energy YoY Mar -- 2.1% 2.1% USD/THB

Real Avg Hourly Earning YoY Mar -- -- 1.9% EUR/USD

Real Avg Weekly Earnings YoY Mar -- -- 1.6% USD/JPY

EU ECB Main Refinancing Rate 10-Apr -- 0.0% 0.0% GBP/USD

ECB Marginal Lending Facility 10-Apr -- 0.3% 0.3% USD/CHY

ECB Deposit Facility Rate 10-Apr -- -0.4% -0.4% USD/KRW

JP PPI YoY Mar -- 1.0% 0.8% Dollar Index

PPI MoM Mar -- 0.2% 0.2%

Core Machine Orders MoM Feb -- 2.8% -5.4% Thai Bond Market

Core Machine Orders YoY Feb -- -4.6% -2.9% Total Return Index

Machine Tool Orders YoY Mar P -- -- -29.3% Outright/ Cash Trading

CH Money Supply M2 YoY Mar -- 8.2% 8.0% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Money Supply M1 YoY Mar -- 2.9% 2.0% 5-Apr-19 1.6262 1.6992 1.7550 1.7967 1.7704 1.8483

Money Supply M0 YoY Mar -- 3.3% -2.4% Change (bps) +0.21 +0.08 +0.04 +0.06 +0.38 +0.60

New  Yuan Loans CNY Mar -- 1250.0b 885.8b 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

2.0882 2.2788 2.5276 2.8474 3.0937 3.3226

Thursday 11 +0.83 +0.68 +0.68 +0.89 +1.47 +0.11

Release Actual Cons. Prior

US FOMC Meeting Minutes 20-Mar -- -- -- US Bond Market

PPI Final Demand MoM Mar -- 0.3% 0.1% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

PPI Ex Food and Energy MoM Mar -- 0.2% 0.1% 8-Apr-19 2.43 2.36 2.31 2.33 2.52 2.93

PPI Final Demand YoY Mar -- 1.9% 1.9% Change (bps) -1.00 +1.00 +1.00 +2.00 +2.00 +2.00

PPI Ex Food and Energy YoY Mar -- 2.4% 2.50%

Initial Jobless Claims 6-Apr -- 210k 202k

Continuing Claims 30-Mar -- 1735k 1717k

JP Japan Buying Foreign Bonds 5-Apr -- -- ¥1243.5b

Japan Buying Foreign Stocks 5-Apr -- -- ¥61.5b

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

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

CH CPI YoY Mar -- 2.3% 1.5%

PPI YoY Mar -- 0.4% 0.1%

Foreign Direct Investment YoY CNY Mar -- -- 6.6%

31.87

+0.13%+1.371,096.13

+0.12%

+0.15%

71.03

31.88

1.30371.3057

+1.3264.40

2,210.60

8-Apr-19 Chg %Chg.

26,341.02 -83.97

3,359.00 -15.00

-0.32%

2,895.77 +3.03 +0.10%

5-Apr-19

+0.63 +0.89%

-0.03%

1,291.20 +2.20 +0.17%

+1.961,646.18

-0.42%-161.7038,700.53

+0.04%+0.99

-0.44%

7,953.88

11,963.40 -46.35

111.48 111.72

714.00 +3.00 +0.42%

1.1259 1.1231 +0.25%

-0.21%

8-Apr-19

-55.87%111,910.65       49,383.53         

-0.30%283.20282.35

%Chg.4-Apr-195-Apr-19

-0.32%97.37297.059

+0.34%1,137.331,141.19

-0.02%6.71696.7154

-0.39%

21,761.65 -45.85 -0.21%

+42.457,915.63

-0.75%-48.296,425.73

+0.52%+0.3670.09

+1.83%+1.1664.42

+2.09%

5-Apr-19 %Chg.

+15.19 +0.19%

9-Apr-19

2,413.92 +2.83 +0.12%

762.46

22,822.46

366.10 +0.32 +0.09%

184.97

-438.62

762.46

%Chg.Chg

+0.47%+140.8330,077.15

-0.05%-1.763,244.81

%Chg.Chg8-Apr-19

+0.84%+8.30997.56

+0.54%

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

 


