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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ ขอสวัสดิการว่างงานทรงตัวสัปดาห์ที่แล้ว 
ใกล้ระดับต ่าสุดรอบกว่า 48 ปี  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า 
จ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้แรกทรงตัวที่ระดบั 
211,000 รายในสปัดาห์ที่แล้ว ใกล้ระดบัต ่าสดุในรอบกว่า 48 ปี สวน
ทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้สูร่ะดบั 218,000 ราย  ส่วนตวัเลข
ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงาน
ครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวดัตลาดแรงงานที่ดีกว่า เน่ืองจากขจดัความ
ผนัผวนรายสปัดาห์ ลดลง 5,500 ราย สูร่ะดบั 216,000 รายในสปัดาห์
ที่แล้ว ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนธ.ค.2512 (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนี CPI ปรับตัวขึน้น้อยกว่าคาดในเดือนเม.ย.  
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตวัขึน้ 
0.2% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายเดือน โดยต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ว่าดัชนีจะดีดตัวขึน้ 0.3% หลังจากร่วงลง 0.1% ในเดือน
มี.ค. การปรับตวัต ่ากว่าคาดของดชันี CPI ในเดือนเม.ย.มีสาเหตุจาก
การชะลอตวัของค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาสขุภาพ แม้ว่าราคาน า้มนั
เบนซิน และคา่เชา่บ้านดีดตวัขึน้  อยา่งไรก็ดี เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI 
พุ่งขึน้ 2.5% ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้มากที่สดุนับตัง้แต่เดือน
ก.พ.ปีที่แล้ว หลงัจากเพ่ิมขึน้ 2.4% ในเดือนมี.ค. (อินโฟเควสท์)             

"ทรัมป์"ประกาศชัด การประชุมซัมมิตกับ"คิม จอง อึน"จะมีขึน้
วันที่ 12 มิ.ย.ที่สิงคโปร์  ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศในวนั
พฤหัสฯว่า การประชุมสุดยอดครัง้ประวัติศาสตร์ระหว่างตัวเขาและ
นายคิม จอง อึน ผู้ น าเกาหลีเหนือ จะมีขึน้ในวันที่ 12 มิ.ย.ที่สิงคโปร์  
"การประชมุที่ทกุฝ่ายตัง้ตาคอยระหวา่งผมและคณุคิม จอง อนึ จะมีขึน้
ที่สิงคโปร์ในวันที่ 12 มิ.ย. ซึ่งเราทัง้คู่จะพยายามท าให้การประชุมนี ้
เป็นชว่งเวลาที่พิเศษสดุส าหรับสนัติภาพของโลก" ข้อความในทวิตเตอร์
ระบุ การเปิดเผยวนัเวลา และสถานที่จดัการประชมุสดุยอดดงักลา่วมี
ขึน้ หลงัจากที่เกาหลีเหนือได้ยอมปล่อยตวันักโทษชาวอเมริกัน 3 คน 
ซึ่งถกูกล่าวหาว่าเป็นสายลบัหรือกระท าการอนัเป็นภยัต่อความมัน่คง
ของเกาหลีเหนือ หลงัจากที่ถกูควบคมุตวัเป็นเวลาหลายเดือน โดยชาย
ทัง้ 3 ได้เดินทางกลับสู่สหรัฐเม่ือคืนวันพฤหัสฯพร้อมกับนายไมค์ 
ปอมเปโอ รมว.ตา่งประเทศสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 196.99 จุด รับหุ้น
เทคโนฯพุ่ง,คาดเฟดไม่รีบขีน้ดบ.หลังเงินเฟ้อต ่ากว่าคาด  ดชันี
ดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนวันพฤหัสฯ (10 พ.ค.) 
หลงัจากสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อที่ขยายตวัต ่ากวา่คาด ซึง่ท าให้นัก
ลงทุนคลายวิตกเก่ียวกับการเร่งขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ในปีนี ้นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับแรงหนนุจากการพุ่งขึน้
ของหุ้ นกลุ่มเทคโนโลยี น าโดยหุ้ นแอปเปิลและเฟซบุ๊ ก ดัชนีเฉลี่ย

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 24,739.53 จุด เพิ่มขึน้ 196.99 จุด หรือ 
+0.80% ขณะที่ดชันี S&P 500 ปิดที่ 2,723.07 จดุ เพิ่มขึน้ 25.28 จดุ 
หรือ +0.94% สว่นดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,404.97 จดุ เพ่ิมขึน้ 65.07 จดุ 
หรือ +0.89% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก หลังเงิน
เฟ้อสหรัฐต ่าหนุนคาดการณ์เฟดไม่รีบขึน้ดบ.  ดอลลาร์สหรัฐอ่อน
คา่ลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนวันพฤหัสฯ (10 พ.ค.) หลังจากทางการสหรัฐเปิดเผย
ตวัเลขเงินเฟ้อที่ต ่ากวา่คาด ซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสคาดการณ์ในตลาด
วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะไมเ่ร่งขึน้ปรับอตัราดอกเบีย้ในปีนี ้
ดอลลาร์ออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 109.37 เยน จากระดบั 
109.71 เยน และอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 1.0022 
ฟรังก์ จากระดบั 1.0048 ฟรังก์ ยโูรแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์ ที่
ระดบั 1.1926 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1861 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์
อ่อนค่าลงสู่ระดบั 1.3520 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3556 ดอลลาร์ ส่วน
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะระดบั 0.7538 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดบั 0.7464 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 22 เซนต์ เหตุตะวันออก
กลางตึงเครียดหนุนราคาน า้มัน  สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนวนัพฤหสัฯ (10 พ.ค.) โดยตลาด
ได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์ตึงเค รียดในตะวันออกกลาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวการยิงสู้ รบกันระหว่างกองทัพอิสราเอลและ
กองทัพอิหร่านซึ่งมีฐานอยู่ในซีเรีย นอกจากนี ้สัญญาน า้มันดิบยงัได้
แรงหนุนจากสต็อกน า้มันดิบและน า้มันเบนซินของสหรัฐซึ่งต่างก็
ปรับตัวลงในสัปดาห์ที่แล้ว สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. 
เพิ่มขึน้ 22 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 71.36 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็น
ระดบัสงูสดุนับตัง้แต่เดือนพ.ย. 2557 สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบ
เดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 26 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 77.47 ดอลลาร์/บาร์เรล 
ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แตเ่ดือนพ.ย. 2557 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $9.30 รับเงินดอลล์
อ่อนหลังเงินเฟ้อสหรัฐต ่ากว่าคาด  สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์ก
ปิดดีดตัวขึน้เม่ือคืนวนัพฤหัสฯ (10 พ.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากสกุล
เงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ หลังจากสหรัฐ
เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ต ่ากว่าคาด ซึ่งท าให้ตลาดคาดการณ์ว่า
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่เร่งขึน้ปรับอัตราดอกเบีย้ในปีนี ้
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดือน
มิ.ย. เพิ่มขึน้ 9.30 ดอลลาร์ หรือ 0.71% ปิดที่ 1 ,322.30 ดอลลาร์/
ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 
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 ยุโรป 

แบงก์ชาติอังกฤษมีมติคงดอกเบีย้ตามคาดในการประชุมวัน
พฤหัสฯ หลังเผยตัวเลขเศรษฐกิจซบเซา  ธนาคารกลางอังกฤษ 
(BoE) ประกาศคงอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ระดบั 0.50% ในการประชมุ
ก าหนดนโยบายการเงินในวนัพฤหสัฯ ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 
หลงัการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจซบเซาก่อนหน้านี ้(อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติอังกฤษหั่นคาดการณ์เศรษฐกิจโต 1.4% ปีนี ้จากระดับ 
1.8% ก่อนหน้านี ้  ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศคงอัตรา
ดอกเบีย้นโยบายที่ระดบั 0.50% ในการประชมุก าหนดนโยบายการเงิน
ในวนัพฤหสัฯ ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ หลงัการเปิดเผยตวัเลข
เศรษฐกิจซบเซาก่อนหน้านี ้นอกจากนี ้BoE ยังได้ปรับลดคาดการณ์
การขยายตัวทางเศรษฐกิจสู่ระดบั 1.4% ในปีนี ้โดยลดลงจากระดบั 
1.8% ที่คาดการณ์ก่อนหน้านี ้ส าหรับในปี 2562 และ 2563 นัน้ BoE 
คาดวา่เศรษฐกิจจะมีการขยายตวั 1.7% จากระดบั 1.8% ที่คาดการณ์
ก่อนหน้านี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รับเงินปอนด์อ่อน ขณะ
นักลงทุนจับตาการเมืองอิตาลี  ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเป็นสว่นใหญ่
เม่ือคืนวนัพฤหสัฯ (10 พ.ค.) โดยได้ปัจจยัหนนุจากเงินปอนด์ที่อ่อนค่า
ลงหลงัจากธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจ
และเงินเฟ้อในปีนี ้อย่างไรก็ตาม นักลงทนุระมดัระวงัการซือ้ขายและ
จบัตาสถานการณ์การเมืองในอิตาลี ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 
13,022.87 จดุ เพิ่มขึน้ 79.81 จดุ, +0.62%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝร่ังเศสปิดที่ 5,545.95 จุด เพิ่มขึน้ 11.32 จุด, +0.20%  ดัชนี FTSE 
100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,700.97 จดุ เพ่ิมขึน้ 38.45 จดุ, +0.50% 
อยา่งไรก็ตาม ดชันี Stoxx Europe 600 ปรับตวัลง 0.1% ปิดที่ 391.97 
จดุ (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผยดัชนีความเช่ือมั่ นทางธุรกิจเดือนเม.ย.ปรับตัวขึน้
ติดต่อกันเดือนที่สอง  ส านักงานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนั
พฤหัสฯว่า ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของชาวญ่ีปุ่ นที่ประกอบอาชีพที่มี
ความออ่นไหวต่อภาวะเศรษฐกิจ ปรับตวัขึน้ติดตอ่กนัเป็นเดือนที่ 2 ใน
เดือนเม.ย. ซึ่งได้ปัจจัยหนุนส่วนหนึ่งจากยอดขายในอุตสาหกรรม
อาหารที่เพิ่มขึน้อยา่งแข็งแกร่ง และตลาดหุ้นที่มีเสถียรภาพ ส านกัข่าว
เกียวโดรายงานว่า ดชันีความเชื่อมัน่ในกลุม่อาชีพที่อ่อนไหวต่อสภาพ
เศรษฐกิจปัจจบุนั เช่น พนักงานขับรถแท็กซี่ และพนักงานร้านอาหาร 
ปรับตวัขึน้ 0.1 จดุ แตะที่ 49.0 ในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์) 

ผู้ ว่าการแบงก์ชาติญ่ีปุ่นรับเศรษฐกิจฟ้ืนตัวแต่ยังไม่สามารถ
บรรลุเงินเฟ้อเป้าหมายได้  นายฮารฺฮิโกะ โนดะ ผู้ ว่าการธนาคาร
กลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เผยเศรษฐกิจประเทศปรับตวัดีขึน้ แตก่ารที่จะบรรลุ
เป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% นัน้ ยงัคงเป็นเร่ืองที่หา่งไกล  ส านกัข่าวเกียวโด

รายงานว่า ผู้ ว่าการ BOJ กล่าวว่า ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นไม่ได้มีเส้นตาย
ในการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% แต่อย่างใด และการที่สถาบัน
การเงินต่างๆอยูใ่นช่วงขาลงอนัเน่ืองมาจากการผ่อนคลายทางการเงิน
นัน้ เป็นประเด็นที่ต้องจบัตา (อินโฟเควสท์) 

ผู้ ว่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่นย า้ไม่ขีดเส้นตายบรรลุเป้าหมายเงิน
เฟ้อ  นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ ว่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ย า้
ธนาคารกลางไม่มีเส้นตายส าหรับการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% 
พร้อมกล่าวด้วยว่า นโยบายการเงินของ BOJ จะยังคงเป็นแบบผ่อน
คลายต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อได้ ส านักข่าว
เกียวโดรายงานว่า การแสดงความเห็นดังกล่าวของนายคุโรดะมีขึน้
หลงัจากที่ BOJ ได้ยกเลิกกรอบเวลาในการบรรลเุป้าหมายเงินเฟ้อ จน
ท าให้เกิดการคาดการณ์กันว่า BOJ เร่ิมมองว่าจะไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านีว้่าจะบรรลุเป้าเงินเฟ้อได้ในช่วง
ปีงบประมาณ 2562 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 88.30 จุด รับวอลล์สตรีท
พุ่ง,ผลประกอบการสดใส  ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิก
เกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกในวันพฤหสัฯ เน่ืองจากนักลงทุนขานรับ
ตลาดหุ้ นวอลล์สตรีทที่ดีดตัวขึน้อย่างแข็งแกร่งเม่ือคืนวันพฤหัสฯ 
รวมทัง้รายงานผลประกอบการที่สดใสของบริษัทญ่ีปุ่ น ส านกัข่าวเกียว
โดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 88.30 จุด หรือ 0.39% แตะที่ 
22,497.18 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

รัฐบาลกลางจีนเรียกร้องหน่วยงานท้องถิ่นคุมเสถียรภาพตลาด
อสังหาริมทรัพย์  กระทรวงพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง-
ชนบทของจีน ได้จดัประชมุร่วมกับรัฐบาลท้องถ่ินเมืองเฉิงตู-ไท่หยวน
ในวันพฤหัสฯ เพื่อร้องขอให้หน่วยงานของรัฐยึดมั่นในเป้าหมายการ
บริหารจัดการตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก และไม่ผ่อนปรน
มาตรการควบคุม จากข้อมลูพบว่า ราคาบ้านมือหนึ่งและมือสองใน
พืน้ที่มีราคาสงูขึน้เม่ือเทียบรายปีในเดือนมี.ค. กระทรวงระบวุา่ "บ้านมี
ไว้เพื่ออยู่อาศยั ไม่ใช่เพื่อใช้เก็งก าไร" พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลท้องถ่ิน
ออกมาตรการควบคุมให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพืน้ที่มีเสถียรภาพ 
เช่นการเพิ่มจ านวนบ้านพักอาศัย การสร้างบ้านพักขนาดกลางและ
ขนาดเล็กเพิ่มขึน้ และการเสริมความแข็งแกร่งด้านการจดัการเงินทุน
เพ่ือลดปัญหาหนีส้ิน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 15.26 จุด ขานรับ
ดัชนีราคาผู้ผลิตพุ่ง  ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวนั
พฤหัสฯ หลังจากทางการจีนเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี ว้่า  อุปสงค์ใน
ภาคอตุสาหกรรมของจีนยงัคงขยายตวัได้ดี แม้เผชิญกบัแรงกดดนัด้าน
การค้าระหว่างจีนและสหรัฐก็ตาม ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนี
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 เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 15.26 จุด หรือ +0.48% แตะที่ 3 ,174.41 

จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

ฟิลิปปินส์เผย GDP Q1 ขยายตัว 6.8% รับการใช้จ่ายผู้บริโภค
แข็งแกร่ง  ส านักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์รายงานในวนัพฤหสัฯว่า 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1 ขยายตวั 6.8% 
โดยได้ปัจจัยหนุนจากการใช้จ่ายผู้บริโภคและการอุปโภคบริโภคของ
ภาคครัวเรือนซึ่งเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่ง   ทัง้นี ้GDP ไตรมาส 1 ปีนีข้อง
ฟิลิปปินส์ ขยายตวัได้ดีกวา่ไตรมาส 1 ปีที่แล้วซึง่อยูท่ี่ระดบั 6.4% และ
ขยายตัวแข็งแกร่งกว่าไตรมาส 4 ปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 6.5% ก่อนหน้านี ้
ธนาคารโลกคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะขยายตวั 6.7% ในปีนี ้
ขณะที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) คาดว่าเศรษฐกิจ
ฟิลิปปินส์จะขยายตวั 6.8% ในปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติมาเลเซียประกาศคงอัตราดอกเบีย้ตามคาดที่ 3.25% 
ในการประชุมวันพฤหัสฯ  ธนาคารกลางมาเลเซียประกาศคงอตัรา
ดอกเบี ย้นโยบายที่ ระดับ 3.25% ในการประชุมวันพฤหัสฯ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ขณะที่ระบุว่าสภาวะ
ทางการเงินและการคลังของประเทศยังคงเอือ้ต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจหลงัการเลือกตัง้เม่ือวนัพธุ แถลงการณ์ของธนาคารกลางระบุ
วา่ ธนาคารกลางได้ตดัสินใจคงอตัราดอกเบีย้นโยบาย พร้อมกบัระบวุา่ 

การด าเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน ซึง่สอดคล้องกบัจดุยืนด้าน
นโยบายของธนาคารกลาง จะช่วยให้เศรษฐกิจยังคงมีการขยายตัว
อยา่งตอ่เน่ือง ขณะที่อตัราเงินเฟ้ออยูใ่นระดบัต ่า (อินโฟเควสท์) 

"มหาธีร์"ท าพิ ธีสาบานตนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่  7 ของ
มาเลเซียแล้วในวันพฤหัสฯ  นายมหาธี ร์  โมฮัมหมัด อดีต
นายกรัฐมนตรีมาเลเซียวยั 92 ปี และผู้น าพรรคฝ่ายค้านที่เพิ่งคว้าชัย
ชนะในการเลือกตัง้เม่ือวันพุธ ได้ท าพิธีสาบานตนเป็นนายกรัฐมนตรี
คนที่ 7 ของมาเลเซียแล้วในวันพฤหัสฯ โดยเขาจะกลายเป็นผู้ น า
ประเทศที่มีอายมุากที่สดุในโลก ในพิธีดงักลา่ว ซึ่งมีขึน้เม่ือเวลา 21.30 
น.ตามเวลาท้องถ่ิน หรือ 20.30 น.ตามเวลาไทย นายมหาธีร์ให้ค ามั่น
ว่า เขาจะท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรับใช้ประเทศ และ
ประชาชนชาวมาเลเซีย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงหลังดีดตัว 3 วัน เหตุ
ราคาน า้มันพุ่งกดดันตลาด  ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงใน
วันพฤหัสฯ หลังดีดตัวขึน้ 3 วัน  การพุ่งขึน้ของราคาน า้มันเป็นปัจจยั
กดดนัตลาด เน่ืองจากจะท าให้ภาคธุรกิจมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ดชันี 
S&P BSE Sensex ปิดตลาดลบ  73.08 จุด  ห รือ  0.21% สู่ ร ะดับ 
35,246.27 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศดิ่งลงน าตลาดวันพฤหัสฯ 
(อินโฟเควสท์)

ไทย 

ส.อ.ท.เผยดัชนีเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรม เม.ย.61 ที่ 89.1 ลดลง
จาก มี.ค.เหตุมีวันหยุดมาก  นายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงผลการส ารวจดัชนี
ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน เม.ย.61 อยู่ที่ 89.1 ปรับตัว
ลดลงจากระดบั 90.7 ในเดือน มี.ค.61 โดยค่าดชันีฯที่ลดลง เกิดจาก
องค์ประกอบยอดค าสัง่ซือ้โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต 
ต้นทนุประกอบการ และผลประกอบการ จากการส ารวจ พบวา่คา่ดชันี
ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน เม.ย.ปรับตัวลดลงจากเดือน
ก่อนหน้า เน่ืองจากมีวันท างานน้อยกว่าปกติจากวันหยุดต่อเน่ือง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทัง้ผู้ ประกอบการได้เร่งผลิตไปในช่วง
เดือนก่อนหน้าแล้วส่งผลให้การใช้ก าลงัผลิตในเดือน เม.ย.ลดลง (อิน
โฟเควสท์) 

ส.อ.ท.เผยยอดผลิตรถยนต์เม.ย.โต 11.87% ตามยอดขาย
ในปท.-ส่งออกหนุน  นายสรุพงษ์ ไพสิฐพฒันพงษ์ รองประธานและ
โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในเดือนเม.ย. จ านวนรถยนต์ที่ผลิตได้มีทัง้สิน้ 
134,779 คนั เพ่ิมขึน้ 11.87% จากเดือน เม.ย.60 จากการผลิตรถยนต์

นั่งและรถกระบะเพื่อสง่ออกเพิ่มขึน้ 12.08% และ 11.41% ตามล าดบั 
และผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจ าหน่ายในประเทศ เพิ่มขึน้ 
28.21% และ 2.41% ตามล าดบั แต่ลดลง 30.97% จากเดือน มี.ค.61 
เน่ืองจากเดือน เม.ย.มีวันท างานน้อยกว่า ขณะที่ในช่วงเดือนม.ค.-
เม.ย.61 มีจ านวนรถยนต์ที่ผลิตได้ทัง้สิน้ 674,469 คนั เพ่ิมขึน้ 11.29% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทัง้นี ้ในเดือนเม.ย. ผลิตเพื่อส่งออกได้ 
73,108 คนั เทา่กบั 54.24% ของยอดการผลิตทัง้หมด เพ่ิมขึน้ 11.67% 
จากเดือนเม.ย.60 ท าให้ม.ค.-เม.ย.61 มียอดผลิตเพื่อสง่ออก 373,825 
คนั เท่ากับ 55.43% ของ.67% จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน (อิน
โฟเควสท์) 

"สมคิด" ชีศ้ก.ไทยก าลังดีขึน้ มั่นใจ GDP ปีนีโ้ต 4% แนะคนไทย
ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยันรัฐบาลเร่งเตรียมความพร้อม  นาย
สมคิด จาตศุรีพิทกัษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการเปิดงานมหกรรม
การเงิน ครัง้ที่ 18 Money Expo 2018 โดยยงัมัน่ใจวา่เศรษฐกิจไทยใน
ปีนีจ้ะเติบโตได้แตะระดบั 4% อยา่งแน่นอน และถือเป็นครัง้แรกในรอบ
ทศวรรษที่เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ในระดับนี ้โดยเป็นการเติบโตขึน้
อย่างต่อเน่ืองจากความพยายามของรัฐบาลที่ได้เข้ามาวางรากฐาน
ต่างๆ ให้แก่ประเทศนับตัง้แต่ปี 57 ที่ผ่านมา แม้จะเป็นการบริหาร
ประเทศภายใต้ข้อจ ากัดตา่งๆ ก็ตาม "เราก าลงัอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนผ่าน 
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 รัฐบาลจะท าทกุทางเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านด าเนินไปได้ดีที่สุด ตอนนี ้

เศรษฐกิจไทยก าลังดีขึน้เร่ือยๆ แม้จะไม่ได้ดีที่สุด เพราะมีข้อจ ากัด
หลายอย่าง...เชื่อมั่นว่าจะเป็นครัง้แรกในรอบทศวรรษที่ได้เห็น GDP 
แตะระดบั 4% ซึ่งเราไม่ได้เห็นมานานแล้ว ถ้าแตะระดบันีไ้ด้ก็จะเป็น
ก าลังใจในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตข้างหน้า" รอง
นายกรัฐมนตรีกลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 10.01 จุด อ่อนแอกว่าภูมิภาค เล็ง 
นลท.สถาบันขายหลังหลุดแนวจิตวิทยา 1,750 จุด  SET ปิดช่วง
บ่ายที่ระดบั  1,746.89 จุด ลดลง 10.01 จุด (-0.57%) มลูค่าการซือ้
ขาย 49,139.37 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนัพฤหสัฯ
อ่อนแอกว่าตลาดภมิูภาค คาดสถาบนัในประเทศขายหลงัดชันีฯหลุด
แนวจิตวิทยา 1,750 จดุ อย่างไรก็ดี บริเวณนีเ้ป็นโอกาสซือ้โดยเฉพาะ
หุ้นใหญ่ที่ราคาลงลกึ ขณะที่เงินบาทวนัพฤหสัฯแข็งคา่ได้เล็กน้อย เชื่อ
ต่างชาติชะลอขาย อย่างไรก็ดี ราคาน า้มันปรับขึน้ยังช่วยหนุนกลุ่ม
พลังงานได้บ้าง แม้ช่วงบ่ายจะมีแรงขายมากขึน้ แนะติดตามทิศทาง
ราคาน า้มันเป็นหลัก วันศุกร์ให้รอดูรายงานแท่นขุดเจาะน า้มันใน
สหรัฐฯ และติดตามการทยอยประกาศงบฯ แต่เชื่อตลาดฯคงไม่ลงไป
มากแล้ว หลังเงินบาทเร่ิมน่ิง -Bond Yield หลุดแนว 3% รวมถึง
ดอลลาร์อ่อนคา่ ให้นแนวรับ 1,730-1,740 แนวต้าน 1,760-1,770 จดุ 
ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนัพฤหสัฯที่ระดบั 1,746.89 จดุ ลดลง 10.01 จดุ 
(-0.57%) มลูค่าการซือ้ขาย 49,139.37 ล้านบาท  การซือ้ขายหุ้นวนั
พฤหัสฯ ดัชนีหุ้ นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ โดยดัชนีฯแตะ
จดุสงูสดุที่ 1,763.06 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,744.55 จดุ ส่วน
หลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงวนัพฤหสัฯ เพิ่มขึน้ 432 หลกัทรัพย์ ลดลง 863 
หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 391 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: Yield Curve แกว่งตัวในกรอบแคบๆ  
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี ้
ไทยประจ าวนัพฤหสัฯ มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 63,476 ล้าน

บาท ด้านประเภทของนักลงทนุ ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบั
แรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 
18,462 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบนัการเงินที่ไม่มีใบอนญุาตเพื่อค้าตรา
สารหนี ้ซือ้สทุธิ 1,936 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ขายสทุธิ 
1,014 ล้านบาทYield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่  2.03% ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากเม่ือวาน  Yield Curve แกว่งตัวในกรอบแคบๆ ด้าน
กระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันพฤหัสฯ NET OUTFLOW 
3,884 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,014 ล้านบาท และมีตรา
สารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 2,870 
ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนัก
ลงทุนต่างชาติ 578 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ IMF ปรับ
ประมาณการเศรษฐกิจในเอเชียปี 61-62 ขยายตวั 5.6% เพ่ิมขึน้ 0.1% 
จากคาดการณ์เม่ือเดือน ต.ค. 60 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.06 ทิศทางระยะนีย้ังผันผวน คาด
กรอบวันศุกร์ 32.00-32.22  นกับริหารเงินจากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดับ 32.06 บาท/ดอลลาร์ 
จากช่วงเช้าเปิดตลาดที่ระดบั 32.20 บาท/ดอลลาร์ เย็นนีเ้งินบาทปรับ
แข็งค่าขึน้จากช่วงเช้า และระหว่างวันอ่อนค่าไปท า high สุดที่ระดบั 
32.22 บาท/ดอลลาร์ จากนัน้เร่ิมดีดกลบัมากลบัมาแข็งค่าขึน้ในช่วง
บ่าย หลังเงินวอนเกาหลีปรับตัวแข็งค่าขึน้น าสกุลอ่ืนๆ ในภูมิภาค 
ประกอบกบันักลงทนุเร่ิมกลบัมาสนใจลงทนุในสินทรัพย์ของตลาดเกิด
ใหม่ในเอเชีย จึงท าให้สกุลเงินในภูมิภาคแข็งค่าไปทิศทางเดียวกัน 
อย่างไรก็ดี มองว่าค่าเงินบาทระยะนีย้ังมีความผันผวน "แม้บาทวัน
พฤหัสฯจะกลับมาแข็งค่า แต่โดยรวมแล้วระยะนีย้ังมีความผันผวน 
เพราะตลาดยังไม่น่ิง การเมืองในมาเลเซียยังต้องจับตาต่อ รวมทัง้
ปัจจยัเดิมที่ต้องติดตามสถานการณ์ของสหรัฐและตะวนัออกกลาง"นกั
บริหารเงินระบุ นักบริหารเงิน คาดว่า วันศกุร์เงินบาทจะเคลื่อนไหวใน
กรอบ 32.00 - 32.22 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

 
 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ยอดขายรถยนต์เดือนเม.ย จีน 

- ยอดปลอ่ยกู้สกลุเงินหยวนเดือนเม.ย. จีน 

- ราคาน าเข้าและสง่ออกเดือนเม.ย. สหรัฐ 

- ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคขัน้ต้นเดือนพ.ค.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรัฐ 
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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 0.2% 0.3% -0.1% Ho Chi Minh

CPI Ex Food and Energy MoM Apr 0.1% 0.2% 0.2%

CPI YoY Apr 2.50% 2.50% 2.40% Crude Commodities

Initial Jobless Claims 5-May 211k 219k 211k WTI ($/bl)

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

Continuing Claims 28-Apr 1790k 1800k 1756k Brent ($/bl)

CPI Index NSA Apr 250.55 250.70 249.55 NYMEX ($/bl)

CPI Core Index SA Apr 256.45 -- 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 -4.41% -- 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

10-May-18 1.1569 1.2763 1.4268 1.4854 1.6211 1.7220

Change (bps) +0.19 +0.84 +1.08 +0.73 -0.52 +0.14

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

2.0308 2.3589 2.7163 3.0862 3.2099 3.4139

+0.43 +0.20 +0.31 -3.62 -2.76 -0.60

US Bond Market

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

10-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

274.05 273.95 +0.04%

63,475.61         66,832.63         -5.02%

93.040 93.120 -0.09%

10-May-18 9-May-18 %Chg.

6.3392 6.3524 -0.21%

1,064.91 1,078.60 -1.27%

109.53 109.68 -0.14%

1.3485 1.3566 -0.60%

32.78 32.78 +0.00%

1.1897 1.1851 +0.38%

10-May-18 9-May-18 %Chg.

1,322.30 +9.30 +0.71%

77.04 +0.03 +0.04%

71.36 +0.22 +0.31%

10-May-18 Chg %Chg.

71.36 +0.22 +0.31%

70.02 +0.09 +0.13%

1,060.45 -1.81 -0.17%

31,043.94 +234.72 +0.76%

2,477.10 +12.94 +0.53%

24,739.53 +196.99 +0.80%

674.56

49,139.37

11-May-18

10-May-18 Chg %Chg.

1,746.89 -10.01 -0.57%

10-May-18 Chg %Chg.

1,153.50

2,554.19

-5.69

478.81

861.33

-957.12

-578.77

-14.77

-4.72

-0.49%

-0.57%

2,723.07

7,404.98

387.53

7,700.97

13,022.87

22,655.08

3,174.41

5,907.94

7,675.87

35,246.27

+0.70%

+0.48%

+2.31%

+1.39%

+25.28

+65.07

-1.81

+38.45

+79.81

+157.90

+15.26

+133.22

+104.87

-73.08 -0.21%

-0.98%

+0.94%

+0.89%

-0.46%

+0.50%

+0.62%

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 

 


