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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"ทรัมป์"ล่ัน ขู่ตอบโต้ EU หลังก าไร"ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน"ดิ่งฮวบใน
ไตรมาสแรก ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี ้ขู่ตอบ
โต้สหภาพยุโรป (EU) ต่อการเรียกเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรม หลังจากที่
บริษัทฮาร์ลีย์-เดวิดสนั อิงค์ เปิดเผยก าไรดิ่งลง 27% ในไตรมาสแรก     
"ฮาร์ลีย์-เดวิดสนัต้องเผชิญความยากล าบากกบัภาษีของ EU ซึง่ขณะนี ้
อยู่ที่ระดบั 31% ท าให้บริษัทต้องย้ายฐานการผลิตไปตา่งประเทศเพื่อ
ชดเชยกับภาษีที่จะพุ่งแตะ 66% ในเดือนมิ.ย.2021 ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่
ยตุิธรรมกับสหรัฐ และเราจะตอบโต้" ข้อความในทวิตเตอร์ระบุ   ทัง้นี ้
ฮาร์ลีย์-เดวิดสนั อิงค์ ผู้ ผลิตมอเตอร์ไซค์รายใหญ่ของสหรัฐ เปิดเผย
ก าไรดิ่งลง 27% ในไตรมาสแรก โดยได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ที่
ลดลง, ต้นทนุที่สงูขึน้จากการที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีจากวตัถดุิบในการ
ผลิตของบริษัท รวมทัง้การที่ EU เรียกเก็บภาษีจากมอเตอร์ไซค์น าเข้า     
ฮาร์ลีย์-เดวิดสนั เปิดเผยว่า บริษัทมีก าไรสทุธิ 127.9 ล้านดอลลาร์ใน
ไตรมาสแรก ลดลง 26.8% เม่ือเทียบกับระดับ 174.8 ล้านดอลลาร์
ในชว่งเดียวกนัของปีที่แล้ว       นอกจากนี ้บริษัทมีรายได้ 1.38 พนัล้าน
ดอลลาร์ เทียบกับระดบั 1.54 พนัล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่
แล้ว       ฮาร์ลีย์-เดวิดสนั ยงัเปิดเผยว่า รายได้จากมอเตอร์ไซค์ และ
ผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวข้องลดลง 12.3% สู่ระดบั 1.19 พนัล้านดอลลาร์ใน
ไตรมาสแรก (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่พุ่งสูงสุดรอบ 1 ปีคร่ึงในเดือนมี.ค. 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึน้ 4.5% 
ในเดือนมี.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สู่ระดบั 692,000 ยนิูต ซึ่งเป็นระดบั
สงูสดุนับตัง้แตเ่ดือนพ.ย.2560 จากระดบั 662,000 ยนิูตในเดือนก.พ. 
และเป็นการปรับตัวขึน้ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3      การพุ่งขึน้ของ
ยอดขายบ้านใหม่ได้รับแรงหนนุจากการลดลงของอตัราดอกเบีย้เงินกู้
จ านอง และราคาบ้าน     ยอดขายบ้านเพิ่มขึน้ในทุกภูมิภาค ยกเว้น
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งดิ่งลง 22.2%     นักวิเคราะห์คาดการณ์
ก่อนหน้านีว้่ายอดขายบ้านใหม่จะลดลง 2.5% สู่ระดบั 650,000 ยนิูต
ในเดือนมี.ค.   เม่ือเทียบรายปี ยอดขายบ้านใหมเ่พ่ิมขึน้ 3.0% ในเดือน
มี.ค.   นอกจากนี ้ราคาเฉลี่ยของบ้านใหมล่ดลง 9.7% สูร่ะดบั 302,700 
ดอลลาร์ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนก.พ.2560 (อิน
โฟเควสท์) 

บัคกิง้แฮมเผย"ทรัมป์"เตรียมเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็น
ทางการ 3-5 มิ .ย. ส านักพระราชวังบัคกิง้แฮมแถลงในวันนีว้่า 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จะเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรอย่าง
เป็นทางการในวนัที่ 3-5 มิ.ย.     ทัง้นี ้ปธน.ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดี
สหรัฐคนที่ 3 ที่จะได้รับเกียรติในการต้อนรับแบบรัฐพิธีขณะที่เข้าเฝ้า
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ตลอดการครองราชย์เป็นเวลา 67 

ปี    ทางด้านนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ ออกแถลงการณ์ 
ระบุว่า "สหราชอาณาจักร และสหรัฐมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้ และมี
หุ้นส่วนที่ยาวนาน ซึ่งฝังรากอยู่ในประวตัิศาสตร์ และผลประโยชน์ร่วม
ของเรา"    นอกจากนี ้แถลงการณ์ยงัระบวุา่ การเดินทางเยือนดงักล่าว
จะเป็นโอกาสอันดีที่จะกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า , การลงทุน, 
ความมัน่คง และการป้องกนัประเทศ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐออกตัวช่วยเกาหลีใต้หาแหล่งน าเข้าน า้มันแห่งใหม่ หลัง
ยกเลิกค าส่ังผ่อนผันน าเข้าน า้มันอิหร่าน นายฟรานซิส แฟนนอน 
รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงพลงังานของสหรัฐ เปิดเผยวา่ สหรัฐจะให้
ความช่วยเหลือเกาหลีใต้ในการหาแหล่งน าเข้าน า้มันแห่งใหม่เพื่อ
ทดแทนการน าเข้าน า้มนัจากอิหร่าน      นายแฟนนอนได้ให้สมัภาษณ์
เร่ืองดังกล่าวกับส านักข่าวยอนฮัป หลังจากที่สหรัฐประกาศยกเลิก
ค าสั่งผ่อนผันแก่ประเทศที่น าเข้าน า้มันจากอิหร่าน ซึ่งจะส่งผลให้
ประเทศที่ได้รับการผ่อนผนัให้น าเข้าน า้มนัจากอิหร่าน 8 ประเทศ ได้แก่ 
จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ตุรกี อิตาลี และกรีซ ไม่สามารถ
น าเข้าน า้มนัจากอิหร่านได้ตอ่ไปหลงัจากวนัที่ 1 พ.ค. ที่จะถึงนี ้(อินโฟ
เควสท์) 

สภาผู้แทนฯสหรัฐเรียกอดีตที่ปรึกษาท าเนียบขาวเข้าให้ปากค า
กรณี"ทรัมป์"ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม นายเจอร์รี แนดเลอร์ 
ประธานคณะกรรมาธิการด้านการยุติธรรมแห่งสภาผู้แทนราษฎร ได้
ออกหมายเรียกนายดอน แม็คกาห์น อดีตที่ปรึกษาประจ าท าเนียบขาว 
เข้าให้การต่อคณะกรรมการในการสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่า นาย
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐขัดขวางกระบวนการยตุิธรรม    
นายแนดเลอร์กล่าวว่า "นายแม็คกาห์นคือพยานรู้เห็นคนส าคัญใน
หลายข้อกล่าวหา เช่น การขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและการ
ประพฤติผิดอ่ืนๆ ที่ได้อธิบายไว้ในรายงานของนายโรเบิร์ต มลูเลอร์"      
รายงานจากนายโรเบิร์ต มลูเลอร์ อยัการพิเศษของสหรัฐ ได้เปิดเผยสู่
สาธารณะเม่ือวนัพฤหสับดีที่ผ่านมา โดยระบุว่า ปธน.ทรัมป์ได้ขอให้
แม็คกาห์นไล่นายมูลเลอร์ออกเน่ืองจากการสอบสวนกรณีการ
แทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐปี 2559 (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 145.34 จุด รับผล
ประกอบการ-ข้อมูลศก.แข็งแกร่ง ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ปิดบวกเม่ือคืนนี ้(23 เม.ย.) ขณะที่ดชันี S&P500 และ Nasdaq ต่างก็
ปิดที่ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงทวิตเตอร์ และโคคา โคล่า และ
นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับแรงหนนุจากรายงานยอดขายบ้านใหม่ของ
สหรัฐที่พุ่ งขึ น้แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า  1 ปี       ดัชนี เฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,656.39 จุด เพิ่มขึน้ 145.34 จุด หรือ 
+0.55% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,933.68 จุด เพิ่มขึน้ 25.71 จุด 
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 หรือ +0.88% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 8,120.82 จุด เพิ่มขึน้ 105.56 

จดุ หรือ +1.32%  ภาวะการซือ้ขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กเป็นไปอย่าง
คึกคักเม่ือคืนนี ้เน่ืองจากนักลงทนุขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
ของบริษัทจดทะเบียน โดยโคคา โคล่า เปิดเผยว่าบริษัทมีก าไรในไตร
มาสแรกที่ระดบั 48 เซนต์/หุ้น สงูกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 
46 เซนต์/หุ้น ซึ่งช่วยหนนุราคาหุ้นโคคา โคล่า ปิดตลาดพุ่งขึน้ 1.75% 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก ขานรับ
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐสดใส ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกลุ
เงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(23 
เม.ย.) ขานรับรายงานยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐที่พุ่งขึน้แตะระดบั
สงูสดุในรอบกวา่ 1 ปี ซึง่บง่ชีว้า่ เศรษฐกิจสหรัฐยงัคงมีความแข็งแกร่ง 
ขณะเดียวกนันักลงทนุจบัตาตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ประจ าไตรมาส 1/2562 ของสหรัฐ ซึ่งมีก าหนดเปิดเผยใน
สัปดาห์นี ้   ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 
1.0202 ฟรังก์ จากระดับ 1.0160 ฟรังก์ และแข็งค่าเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์แคนดา ที่ระดบั 1.3441 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3344 
ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดบั 
111.83 เยน จากระดับ 111.93 เยน       ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1214 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1258 ดอลลาร์ 
ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2937 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.2980 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 
0.7092 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7131 ดอลลาร์   ดอลลาร์ได้รับแรง
หนนุหลงัจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานเม่ือคืนนีว้า่ ยอดขายบ้าน
ใหมเ่พ่ิมขึน้ 4.5% ในเดือนมี.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สูร่ะดบั 692,000 ยู
นิต ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนพ.ย.2560 จากระดบั 662,000 ยู
นิตในเดือนก.พ. และเป็นการปรับตวัขึน้ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 75 เซนต์ หลังสหรัฐ
ยกเลิกผ่อนผันน าเข้าน า้มันอิหร่าน สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(23 เม.ย.) หลงัจากรัฐบาลสหรัฐ
ประกาศยกเลิกค าสัง่ผ่อนผันแก่ประเทศที่น าเข้าน า้มนัจากอิหร่าน ซึ่ง
ท าให้เกิดความกงัวลเก่ียวกับภาวะตึงตวัในตลาดน า้มนั ขณะเดียวกนั
นกัลงทนุจบัตารายงานสต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ซึง่หน่วยงานของ
สหรัฐมีก าหนดเปิดเผยในวันนี ้         สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบ
เดือนพ.ค. เพิ่มขึน้ 75 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 66.30  ดอลลาร์/บาร์เรล        
สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนมิ.ย. เพ่ิมขึน้ 47 เซนต์ หรือ 0.6% 
ปิดที่ 74.51 ดอลลาร์/บาร์เรล   สญัญาน า้มนัดิบ WTI ปิดในแดนบวก
ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เม่ือคืนนี ้หลังจากนายไมค์ ปอมเปโอ รมว.
ต่างประเทศสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐจะยกเลิกค าสัง่ผ่อนผนัแก่ประเทศที่

น าเข้าน า้มนัจากอิหร่าน ซึ่งหากประเทศเหลา่นีย้งัคงน าเข้าน า้มนัจาก
อิหร่าน ก็จะถกูสหรัฐคว ่าบาตร (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $4.40 เหตุดอลล์แข็ง
,นลท.ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังตลาดหุ้นพุ่ง สัญญาทองค า
ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(23 เม.ย.) โดยได้รับแรงกดดนัจากการ
แข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี ้นักลงทุนยังเทขายทองค าใน
ฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งขึน้ขานรับผล
ประกอบการและข้อมลูเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐเม่ือคืนนี ้   สญัญา
ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. 
ลดลง 4.40 ดอลลาร์ หรือ 0.34% ปิดที่ 1,273.20 ดอลลาร์/ออนซ์            
สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนพ.ค. ลดลง 18.4 เซนต์ หรือ 1.23% ปิดที่ 
14.791 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

"เทเรซา เมย์" ไฟเขียว "หัวเว่ย" ช่วยอังกฤษวางเครือข่าย 5G 
ขณะเมินค าเตือนสหรัฐ หนังสือพิมพ์เดลี่ เทเลกราฟรายงานวา่ นาง
เทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ อนมุตัิให้บริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยี่ 
ยกัษ์ใหญ่ด้านสื่อสารโทรคมนาคมของจีน ชว่ยสร้างเครือข่าย 5G ใหม่
ให้กับองักฤษ    เดลี่ เทเลกราฟรายงานบนเว็บไซต์เม่ือคืนนีต้ามเวลา
ท้องถ่ินว่า นางเมย์ได้ตัดสินใจดังกล่าว แม้มีค าเตือนจากสหรัฐและ
รมว.อาวโุสขององักฤษวา่ การด าเนินการดงักลา่ว อาจเป็นความเสี่ยง
ต่อความมัน่คงของประเทศ    เม่ือวานนี ้สภาความมัน่คงแหง่ชาติของ
องักฤษ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเมย์เป็นประธาน ได้เห็นชอบที่จะอนญุาตให้
บริษัทหัวเว่ยเข้ามาช่วยสร้างเครือข่าย 5G บางส่วน อาทิ เสาอากาศ 
และ โครงสร้างพืน้ฐานอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่โครงสร้างหลัก      หวัเว่ยเปิดเผย
เม่ือสัปดาห์ที่แล้วว่า ทางบริษัทได้ลงนามในสัญญาเพื่อสร้าง และ
ด าเนินการโครงสร้างพืน้ฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม 5G ในวนัที่ 
15 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมเปิดตวัเทคโนโลยีใหม่ด้านการพาณิชย์  
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก หุ้นกลุ่มน า้มันพุ่งขึน้หนุน
ตลาด ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึน้เม่ือคืนนี ้ (23 เม.ย.) โดยได้แรง
หนนุจากหุ้นกลุ่มน า้มนัที่พุ่งขึน้ตามราคาน า้มันดิบ หลงัสหรัฐเพิ่มแรง
กดดนัต่อการสง่ออกน า้มนัของอิหร่าน แต่หุ้นกลุม่ธนาคารที่ปรับตวัลง 
ท าให้ตลาดปรับตัวขึน้ได้ไม่มากนัก   ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 
0.89% ปิดที่ 391.35 จุด      ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้ นฝร่ังเศสปิดที่ 
5,591.69 จุด เพิ่มขึน้ 11.31 จุด หรือ +0.20% และ ดัชนี DAX ตลาด
หุ้ นเยอรมันปิดที่  12,235.51 จุด เพิ่มขึน้ 13.12 จุด หรือ +0.11% 
ขณะที่ ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,523.07 จดุ เพิ่มขึน้ 
63.19 จุด หรือ +0.85%      ตลาดดีดตัวขึ น้ตามหุ้ นกลุ่มน า้มัน 
เน่ืองจากราคาน า้มันพุ่งขึน้จากความกังวลเก่ียวกับภาวะตึงตัวใน
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 ตลาดน า้มนั หลงัจากที่สหรัฐประกาศยกเลิกค าสัง่ผ่อนผนัแก่ประเทศที่

น าเข้าน า้มนัจากอิหร่าน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 63.19 จุด หุ้นกลุ่มน า้มัน
พุ่งตามราคาน า้มันดิบ ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(23 
เม.ย.) โดยได้แรงหนนุจากการปรับตวัขึน้ของหุ้นกลุม่น า้มนั หลงัราคา
น า้มันดิบพุ่งขึน้รับข่าวสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อการส่งออกน า้มันของ
อิหร่าน     ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที่  7,523.07 จุด 
เพิ่มขึน้ 63.19 จดุ หรือ +0.85%     ตลาดดีดตวัขึน้ตามหุ้นกลุ่มน า้มนั 
หลงัราคาน า้มนัดิบพุ่งขึน้จากความกังวลเก่ียวกับภาวะตึงตวัในตลาด
น า้มนั เน่ืองจากสหรัฐประกาศยกเลิกค าสัง่ผ่อนผนัแก่ประเทศที่น าเข้า
น า้มันจากอิหร่าน    นักวิเคราะห์คาดว่า ตลาดจะกลับมาให้ความ
สนใจกับกระบวนการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป 
(Brexit) อีกครัง้หลังวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ โดยหนังสือพิมพ์เทเลก
ราฟรายงานว่า สมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมให้เวลานางเทเรซา เมย์ 
นายกรัฐมนตรีอังกฤษจนถึงวนัที่ 12 มิ.ย.ในการลาออกจากต าแหน่ง 
(อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

จนท.เผยแบงก์ชาติญ่ีปุ่นพร้อมผ่อนคลายนโยบายการเงิน หาก
ปัจจัยผลักดันเงินเฟ้ออ่อนแรง เจ้าหน้าที่อาวโุสจากธนาคารกลาง
ญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) พร้อมที่จะเพิ่มมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการรวบรวมขัน้ตอนต่างๆ หากญ่ีปุ่ นต้อง
สูญเสียแรงขับเคลื่อนที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2%      
เม่ือสปัดาห์ที่แล้ว กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของ
ญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมราคา
อาหารสดเน่ืองจากมีความผนัผวน ปรับตวัขึน้ 0.8% ในเดือนมี.ค. เม่ือ
เทียบเป็นรายปี หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.7% ในเดือนก.พ.          นายเออิจิ 
มาเอดะ ผู้ อ านวยการด้านนโยบายการเงินของ BOJ เสริมว่า จะต้อง
ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ไม่เพียงต่อเศรษฐกิจ แต่รวมถึงระบบ
ธนาคารของประเทศด้วย        นายมาเอดะกล่าวต่อรัฐสภาวา่ "หากมี
เหตคุกุคามเกิดขึน้กบัแรงขบัเคลื่อนที่จะน าไปสู่การบรรลเุป้าหมายเงิน
เฟ้อที่ 2% เราอาจต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินหากมีความจ าเป็น"      
เขากล่าวต่อไปว่า BOJ มีมาตรการผ่อนคลายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็น การปรับลดอัตราดอกเบีย้, ส่งเสริมการซือ้สินทรัพย์ รวมถึงการ
เพ่ิมความเร็วในการออกธนบตัร (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิเปิดบวก 97.09 จุด หลังดาวโจนส์
ปิดพุ่งเมื่อคืนนี ้ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดปรับตัวขึน้ในเม่ือ
วานนี ้โดยดีดตวัขึน้ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดพุ่ง
ขึน้เม่ือคืนนี ้หลงัการเปิดเผยผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทจด
ทะเบียนในสหรัฐ     ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิเปิด
เพ่ิมขึน้ 97.09 จดุ หรือ +0.44% แตะที่ระดบั 22,356.83 จดุ   หุ้นกลุ่ม

เวชภัณฑ์ กลุ่มข้อมูลและการสื่อสาร และกลุ่มเยื่อกระดาษและ
กระดาษ ปรับตวัขึน้น าตลาด (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 16.45 จุด เหตุวิตก
จีนเล็งชะลอการใช้มาตรการกระตุ้นศก. ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต
ตลาดหุ้ นจีนปิดตลาดเม่ือวานนีอ้่อนตัวลง เน่ืองจากความกังวล
เก่ียวกับทางการจีนที่อาจจะหันมาปฏิรูปด้านโครงสร้างแทนที่จะใช้
มาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ ภายหลังจากที่เศรษฐกิจไตรมาสแรก
ขยายตัวดีกว่าคาดการณ์   ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้
คอมโพสิตอ่อนตวั 16.45 จดุ หรือ 0.51% ปิดที่ 3,198.59 จดุ  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดลบเพียง 0.02 จุด จับตาผล
ประกอบการ ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทรงตัวในเม่ือวานนี ้
เน่ืองจากนกัลงทนุระมดัระวงัการซือ้ขายก่อนที่บริษัทจดทะเบียนหลาย
แหง่จะเปิดเผยผลประกอบการในสปัดาห์นี ้     ดชันีฮัง่เส็งขยบัลง 0.02 
จดุ หรือ 0.00% ปิดเม่ือวานนีท้ี่ 29,963.24 จดุ  ขณะเดียวกนั นกัลงทนุ
ยงัจบัตาตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตร
มาส 1/2562 ของสหรัฐ ซึง่มีก าหนดเปิดเผยในสปัดาห์นี ้(อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

อินเดียจะซือ้น า้มันจากผู้ผลิตรายใหญ่อ่ืนๆ เพิ่ม ทดแทนน า้มัน
อิหร่าน อินเดียจะซือ้น า้มนัเพิ่มจากประเทศผลิตน า้มนัรายใหญ่เพื่อ
ทดแทนการสูญเสียน า้มันอิหร่าน ธาร์เมนดรา ประธาน รัฐมนตรี
กระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดีย สหรัฐฯ เรียกร้องให้ผู้
ซือ้น า้มนัอิหร่านยตุิการซือ้ภายในวนัที่ 1 พฤษภาคม มิเชน่นัน้จะเผชิญ
การคว ่าบาตร ยตุิชว่งเวลา 6 เดือนของการละเว้นที่ท าให้ผู้ซือ้รายใหญ่
ที่สดุ 8 รายของอิหร่าน ส่วนใหญ่ในเอเชีย สามารถน าเข้าน า้มนัได้ใน
ปริมาณจ ากดั   ประธานกลา่วในทวิตเตอร์วา่ อินเดียมีแผนการส าหรับ
การป้อนน า้มันดิบให้กับโรงกลั่นอย่างเพียงพอ       “โรงกลั่นมีความ
พร้อมตอบสนองความต้องการน า้มันเบนซิน ดีเซล และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมอ่ืนๆ” (ผู้จดัการ) 

เกาหลีใต้เตรียมประชุมหารือประจ าปีกับ"มูดีส์้"สัปดาห์นีเ้พื่อ
ประเมินอันดับความน่าเชื่อถือ นายฮง นมั-กี รัฐมนตรีเศรษฐกิจและ
การเงินของเกาหลีใต้เปิดเผยว่า เกาหลีใต้เตรียมจดัการหารือประจ าปี
กบัคณะผู้แทนจากมดูีส์้ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ซึง่น าโดยนายไมเคิล เทย์
เลอร์ ประธานฝ่ายการเงินประจ าภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการประชมุ
จะจดัขึน้ในสปัดาห์นี ้เพื่อประเมินอนัดบัความน่าเชื่อถือของเกาหลีใต้    
สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า ตามก าหนดการนัน้ คณะผู้ แทนจากมดูีส์้จะ
เดินทางเยือนเกาหลีใต้ระหว่างวันพุธถึงวันศุกร์ โดยในวันพุธจะเข้า
ประชมุกับนางฮง เพื่อรับฟังนโยบายเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ หลงัจาก
นัน้จะเข้าประชมุกบัเจ้าหน้าที่จากธนาคารกลางเกาหลใีต้ (BOK) คณะ
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 กรรมมาธิการบริการการเงิน (FSC) และส านักงานก ากับสถาบัน

การเงิน (FSS) รวมไปถึงสถาบันเพื่อการพัฒนาเกาหลี (KDI)  ทัง้นี ้
มดูีส์้ได้เพิ่มอนัดบัความน่าเชื่อถือของเกาหลีใต้ขึน้สู่ระดบั "Aa2" ในปี 
2558 ซึง่เป็นระดบัสงูสดุอนัดบั 3 ของมดูีส์้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนลบ หลังราคาน า้มัน
พุ่ง,รูปีอ่อนค่า ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงในเม่ือวานนี ้โดย
ได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึน้ของราคาน า้มนั และการอ่อนค่าของรูปี       
ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 38,564.88 จดุ ลดลง 80.30 
จุด หรือ 0.21%    อินเดียอยู่ในกลุ่ม 8 ประเทศที่สหรัฐจะยกเลิกการ
ผ่อนผันการน าเข้าน า้มันจากอิหร่าน ขณะที่อินเดียจ าเป็นต้องพึ่งพา

น า้มนัน าเข้าถึง 80% ในการรองรับอปุสงค์ในประเทศ และราคาน า้มนั
ที่พุง่ขึน้จะท าให้อินเดียมีปัญหาขาดดลุบญัชีเดินสะพดั (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

 

ไทย 

ส.อ.ท.เผยดัชนีเช่ือมั่ นภาคอุตสาหกรรม มี.ค.62 ที่  96.3 จาก 
95.6 ใน ก.พ.62 จากแรงหนุนการบริโภคในปท.นายสพุนัธุ์ มงคล
สุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า 
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมี.ค.62 อยู่ที่ระดับ 96.3 
ปรับตวัเพิ่มขึน้จากระดบั 95.6 ในเดือนก.พ.62 ซึ่งถือเป็นการปรับตัว
เพิ่มขึ น้ต่อ เ น่ือง เ ป็นเดือนที่  3  โดยเ ป็นการปรับตัว เพิ่มขึ น้ ใน
องค์ประกอบ ยอดค าสัง่ซือ้โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต 
และผลประกอบการ  ทัง้นี ้ดชันีฯ ปรับตวัเพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง ได้รับแรงหนนุ
จากการบริโภคภายในประเทศ ขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายของผู้ประกอบการ ท าให้ยอดขายและยอดค าสั่งซือ้ปรับตัว
เพิ่มขึน้ในกลุ่มสินค้าคงทนและสินค้าไม่คงทน เช่น กลุ่มอตุสาหกรรม
ยานยนต์ , อุตสาหกรรมก่อส ร้าง , อุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์  และ
อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น อีกทัง้ผู้ ประกอบการได้เร่งการผลิตเพื่อ
ชดเชยในเดือนเม.ย.ที่มีวันท างานน้อยกว่าปกติ เน่ืองจากมีวันหยุด
ต่อเน่ืองช่วงเทศกาลสงกรานต์ สะท้อนจากดชันีปริมาณการผลิต และ
อัตราการใช้ก าลังการผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ น้จากเดือนก่อนหน้า    
อยา่งไรก็ดี ผู้ประกอบการมีความกงัวลตอ่การเมืองภายในประเทศหลงั
การเลือกตัง้ จึงต้องการให้มีการจัดตัง้รัฐบาลโดยเร็ว เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นต่อการค้าและการลงทุน นอกจากนีย้ังพบว่า ปัจจัยภายนอก
ประเทศทัง้จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งทาง
การเมืองระหว่างประเทศ ส่งผลให้ราคาน า้มันในตลาดโลกปรับตัว
สูงขึ น้  ผู้ ประกอบการจึงเห็นว่าการบริโภคภายในประเทศ และ
มาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจของภาครัฐจะเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจไทย     ส าหรับดชันีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า
ปรับตวัลดลง อยู่ที่ระดบั 104.2 โดยลดลงจาก 105.4 ในเดือนก.พ.62 
มีสาเหตจุากความกังวลเก่ียวกับการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่
ค้าส าคญั ตลอดจนแนวโน้มการปรับขึน้อตัราคา่จ้างขัน้ต ่าที่อาจสง่ผล

กระทบต่อต้นทนุของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 2.17 จุด แกว่งแคบ PTT-PTTEP ช่วย
พยุง/วันนีจ้ับตาศาลรธน.รับ-ไม่รับวินิจฉัยสูตรปาร์ตีลิ้สต์ SET 
ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 1,671.31 จุด ลดลง 2.17 จุด (-0.13%) มลูค่า
การซือ้ขาย 41,640.15 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือ
วานนีแ้กวง่แคบยงัไมผ่่านแนวต้านส าคญั 1,680 แตปั่จจยัตา่งประเทศ
ค่อนข้างดีจากแนวโน้มราคาน า้มันปรับขึน้ต่อเน่ือง ส่งผลให้หุ้น PTT 
และ PTTEP ขึน้น าตลาดเม่ือวานนี ้อย่างไรก็ดี ยังรอปัจจัยอ่ืนหนุน 
โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจของภาครัฐ พรุ่งจับตาศาล
รัฐธรรมนญูจะรับวินิจฉัยสตูรค านวนส.ส.แบบปาร์ตีห้รือไม่ ด้านตลาด
ภมิูภาคเม่ือวานนีส้่วนใหญ่บวก วนันีค้าดตลาดฯคงแกว่งแคบ ให้แนว
รับ 1,665 แนวต้าน 1,685 จดุ   ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 
1,671.31 จดุ ลดลง 2.17 จดุ (-0.13%) มลูค่าการซือ้ขาย 41,640.15 
ล้านบาท   การซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวก
เป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,679.26 จุด และแตะจุด
ต ่าสุดที่ระดบั 1,670.75 จุด   ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้
เพิ่มขึน้ 437 หลักทรัพย์ ลดลง 809 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 
495 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เมื่อวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
117,117 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้
วนัอยูท่ี่ 117,117 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สทุธิ 36,704 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สทุธิ 13,309 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุตา่งชาติ ขายสทุธิ 1,275 
ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.17% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือ
วาน +0.02% ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี  ้  Yield Curve ปรับ
เพิ่มขึน้ 1-2 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนัก
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 ลงทุนต่างชาติเม่ือวานนี ้NET OUTFLOW 1,275 ล้านบาท โดยเกิด

จาก  NET SELL 1,275 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดย
นักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทนุต่างชาติ 594 ล้านบาท 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.93/95 อ่อนค่าจากช่วงเช้าตาม
ภูมิภาค วันนีม้ีโอกาสทดสอบ 32.00 นักบริหารเงินจากธนาคาร
กรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีท้ี่ระดับ 31.93/95 บาท/
ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 31.87/89 บาท/
ดอลลาร์   เงินบาทปิดตลาดช่วงเย็นปรับตัวอ่อนค่าจากช่วงเช้า โดย
เป็นการอ่อนค่าไปตามทิศทางเดียวกับสกุลเงินอ่ืน ๆ ในภมิูภาค ทัง้ นี ้

การอ่อนค่าดงักล่าวน่าจะมาจากแรงซือ้ขายปกติในระหวา่งวนั ไม่ได้มี
ปัจจยัที่เป็นน า้หนกัตอ่ทิศทางของเงินบาทมากนกัในเม่ือวานนี ้     "เม่ือ
วานนีบ้าทอ่อนค่าไปจากช่วงเช้า เป็นเหมือนกันกับสกุลเงินอ่ืนๆ ใน
ภมิูภาค ดชันี $US index แข็งค่าขึน้ แต่ก็ไม่ได้มากนัก" นักบริหารเงิน
ระบ ุ   นกับริหารเงิน คาดวา่ เงินบาทยงัมีแนวโน้มออ่นคา่ และมีโอกาส
ไปทดสอบแนวต้านที่ระดบั 32.00 บาท/ดอลลาร์ โดยคาดว่าวนันีเ้งิน
บาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.85 - 32.00 บาท/ดอลลาร์  (อินโฟ
เควสท์) 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนก.พ. ญ่ีปุ่ น 

- ความเชื่อมัน่ภาคธุรกิจเดือนเม.ย.จากสถาบนั Ifo เยอรมนี 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

Monday 22 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Existing Home Sales Mar 5.21m 5.30m 5.51m SET50

Existing Home Sales MoM Mar -4.9% -3.8% 11.8% SET100

TH Customs Exports YoY Mar -4.9% -3.3% 5.9% MAI

Customs Imports YoY Mar -7.6% -2.3% -10.0% Institution Net Position

Customs Trade Balance Mar $2005m $1277m $4034m Proprietary Net Position

Foreign Net Position

Tuesday 23 Individual Net Position

Release Actual Cons. Prior Total Trading Value

US New  Home Sales Mar 692k 649k 667k

New  Home Sales MoM Mar 4.5% -2.7% 4.9% Major Indices

EU Consumer Confidence Apr A -7.9 -7 -7.2 Dow Jones

JP Nationw ide Dept Sales YoY Mar 0.1% -- 0.4% S&P 500

Tokyo Dept Store Sales YoY Mar 0.6% -- -0.5% Nasdaq

Machine Tool Orders YoY Mar F -28.5% -- -28.5% STOXX Europe 50

FTSE 100

Wednesday 24 DAX

Release Actual Cons. Prior Nikkei 225

JP PPI Services YoY Mar -- 1.1% 1.1% Shanghai Composite

All Industry Activity Index MoM Feb -- -0.3% -0.2% Hang Seng

Leading Index CI Feb F -- -- 97.4 KOSPI

Coincident Index Feb F -- -- 98.8 BES Sensex

Jakarta Composite

Thursday 25 Philippines Composite

Release Actual Cons. Prior Ho Chi Minh

US Durable Goods Orders Mar P -- 0.7% -1.6%

Initial Jobless Claims 20-Apr -- 200k 192k Crude Commodities

Durables Ex Transportation Mar P -- 0.2% -0.1% WTI ($/bl)

Continuing Claims 13-Apr -- -- 1653k Dubai ($/bl)

JP Japan Buying Foreign Bonds 19-Apr -- -- ¥591.1b Brent ($/bl)

Japan Buying Foreign Stocks 19-Apr -- -¥562.8b NYMEX ($/bl)

Foreign Buying Japan Bonds 19-Apr -- -- ¥562.9b COMEX Gold 

Foreign Buying Japan Stocks 19-Apr -- -- ¥528.5b Batic Dry Index

BOJ Policy Balance Rate 25-Apr -- -0.1% -0.1%

BOJ 10-Yr Yield Target 25-Apr -- 0.0% 0.0% Exchange Rate

USD/THB

Friday 26 EUR/USD

Release Actual Cons. Prior USD/JPY

US GDP Annualized QoQ 1Q A -- 2.2% 2.2% GBP/USD

Personal Consumption 1Q A -- 1.0% 2.5% USD/CHY

GDP Price Index 1Q A -- 1.3% 1.7% USD/KRW

Core PCE QoQ 1Q A -- 1.3% 1.8% Dollar Index

U. of Mich. Sentiment Apr F -- 97 96.9

U. of Mich. Current Conditions Apr F -- -- 114.2 Thai Bond Market

U. of Mich. Expectations Apr F -- -- 85.8 Total Return Index

JP Jobless Rate Mar -- 2.4% 2.3% Outright/ Cash Trading

Job-To-Applicant Ratio Mar -- 163.0% 163.0% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Tokyo CPI YoY Apr -- 1.1% 0.9% 23-Apr-19 1.6174 1.6958 1.7610 1.7984 1.8097 1.8913

Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY Apr -- 1.1% 1.1% Change (bps) +0.27 +0.33 +0.33 +0.08 +1.27 +1.68

Industrial Production MoM Mar P -- 0.1% 0.7% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Industrial Production YoY Mar P -- -3.7% -1.1% 2.1671 2.3435 2.5713 2.9387 3.1258 3.2984

Retail Sales MoM Mar -- 0.0% 0.2% +1.59 +1.78 +1.68 +3.09 +1.70 -0.41

Retail Sales YoY Mar -- 0.8% 0.4%

Dept. Store, Supermarket Sales Mar -- -1.4% -1.8% US Bond Market

Vehicle Production YoY Feb -- -- 7.0% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Housing Starts YoY Mar -- 5.3% 4.2% 23-Apr-19 2.45 2.36 2.34 2.36 2.57 2.98

Construction Orders YoY Mar -- -- -3.4% Change (bps) +1.00 -2.00 -2.00 -3.00 -2.00 -1.00

TH Foreign Reserves 19-Apr -- -- $210.9b

Forw ard Contracts 19-Apr -- -- $33.4b

31.97

-0.15%-1.701,111.33

-0.13%

-0.37%

74.34

31.90

1.29801.2932

+0.6066.30

2,220.51

23-Apr-19 Chg %Chg.

26,656.39 +145.34

3,436.00 +11.00

+0.55%

2,933.68 +25.71 +0.88%

23-Apr-19

+0.04 +0.05%

+0.24%

1,273.80 +0.30 +0.02%

-2.171,671.31

-0.21%-80.3038,564.88

+0.17%+3.86

+0.32%

8,120.82

12,235.51 +13.12

111.85 111.92

821.00 +31.00 +3.92%

1.1225 1.1255 -0.27%

-0.07%

23-Apr-19

+200.86%38,927.44         117,116.87       

-0.09%282.01281.75

%Chg.22-Apr-1923-Apr-19

+0.32%97.28397.594

+0.09%1,140.951,142.01

+0.25%6.70826.7249

+0.11%

22,259.74 +41.84 +0.19%

+16.367,835.29

+0.75%+48.086,462.82

+0.11%+0.0871.10

+0.76%+0.5066.14

+0.91%

22-Apr-19 %Chg.

+105.55 +1.32%

24-Apr-19

2,454.82 -4.46 -0.18%

291.65

32,127.96

368.17 -0.48 -0.13%

-720.88

594.12

291.65

%Chg.Chg

-0.00%-0.0229,963.24

-0.51%-16.453,198.59

%Chg.Chg23-Apr-19

+0.22%+2.14968.00

+0.21%

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 

 


