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สหรัฐ
"เยลเลน" เชื่อเฟดสามารถควบคุมเงินเฟ้ อโดยไม่ทาให้

เศรษฐกิจถดถอย นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ
กล่ า วแสดงความเชื่ อ มั่น ว่ า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
สามารถควบคุมเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลงโดยไม่ทาให้เกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย นางเยลเลนกล่าวว่า ปั จจัยที่จะช่วยให้
สหรัฐไม่เผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย ได้แก่ ตลาดแรงงาน
และภาคธนาคารที่ แ ข็ ง แกร่ ง , สถานะการเงิ น ของภาค
ครัวเรือน และอัตราดอกเบีย้ ที่ยังคงอยู่ ในระดับต่ า (อินโฟ
เควสท์)
บริษัทคริปโทฯในสหรัฐเล็งย้ายฐานไปเบอร์มิวดา หนี
มาตรการตรวจสอบเข้มงวด บรรดาบริษัทคริปโทเคอร์เรน
ซีในสหรัฐกาลังพิจารณาที่จะย้ายฐานการดาเนินงานไปยัง
เบอร์มิ ว ดา เพื่ อ ขยายธุ ร กิ จ และทดลองผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ ๆ
หลัง จากที่บ ริษัทเหล่ านีเ้ ผชิญ กับ การตรวจสอบที่เข้มงวด
มากขึน้ จากหน่วยงานกากับดูแลของสหรัฐ สานักข่าวบลูม
เบิรก์ รายงานว่า เบอร์มิวดาซึ่งเป็ นดินแดนโพ้นทะเลของส
หราชอาณาจัก รนั้น ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในสถานที่ แ รก ๆ ที่ มี ก าร
กาหนดกรอบการกากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทลั ในขณะที่บรรดา
ประเทศขนาดใหญ่เช่นสหรัฐยังไม่สามารถดาเนินการได้ (อิน
โฟเควสท์)
สหรัฐเผยดัชนี PPI ดีดตัว 11% ชะลอตัวจากเดือนมี.ค.
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผยว่า ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) ซึ่ง
เป็ นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผูผ้ ลิต เพิ่มขึน้ 0.5%
ในเดื อ นเม.ย. เมื่ อ เที ย บรายเดื อ น สอดคล้อ งกั บ ตัว เลข
คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากดีดตัวขึน้ 1.6% ในเดือน
มี.ค. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PPI ดีดตัวขึน้ 11% ในเดือนเม.ย.
สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 10.7% หลังจากพุ่ง
ขึน้ 11.5% ในเดือนมี.ค. (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดใน
สัปดาห์ทแี่ ล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผยตัวเลขผูย้ ่ืนขอ
สวัสดิการว่างงานครัง้ แรกเพิ่มขึน้ 1,000 ราย สู่ระดับ 203,000
รายในสัปดาห์ท่ีแล้ว ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนก.พ.

และสูง กว่ า ที่ นัก วิ เ คราะห์ค าดการณ์ท่ี ร ะดับ 195,000 ราย
อย่างไรก็ดี ตัวเลขผูย้ ่ืนขอสวัสดิการว่างงานดังกล่าวอยู่ต่า
กว่าระดับ 215,000 ราย ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในช่วงก่อน
เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้ น นิ ว ยอร์ก : ดาวโจนส์ปิ ดลบ 103.81 จุ ด
วิตกเฟดเร่งขึน้ ดบ.สกัดเงินเฟ้ อ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุน้
นิ ว ยอร์ก ปิ ด ลบติ ด ต่ อ กั น เป็ น วัน ที่ 6 ในวัน พฤหัส บดี ( 12
พ.ค.) ท่ า มกลางการซือ้ ขายที่ ผันผวน เนื่ อ งจากนัก ลงทุน
ยังคงกังวลว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงเกินคาดอาจจะผลักดันให้
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ดัชนี
เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,730.30 จุด ลดลง 103.81
จุด หรือ -0.33%, ดัชนี S&P500 ปิ ดที่ 3,930.08 จุด ลดลง 5.10
จุด หรือ -0.13% และดัชนี Nasdaq ปิ ดที่ 11,370.96 จุด เพิ่มขึน้
6.73 จุด หรือ +0.06% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่า รับแรงซือ้ สกุล
เงินปลอดภัย-คาดเฟดเร่งขึ้นดบ. ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ ขายที่ตลาดปริวรรต
เงิ น ตรานิ ว ยอร์ก ในวัน พฤหัสบดี (12 พ.ค.) เนื่ อ งจากนัก
ลงทุนเข้าซือ้ ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลาง
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว
ลง ทั้งนี ้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็ นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของ
ดอลลาร์เ มื่ อ เที ย บกับ สกุล เงิ น หลัก 6 สกุ ล ในตะกร้า เงิ น
เพิ่มขึน้ 0.97% แตะที่ 104.8510 (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดน้ า มั น : น้ า มั น WTI ปิ ดบวก 42 เซนต์ รั บ
คาดการณ์อุปทานน้ามันตึงตัว สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็ก
ซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิ ดบวกในวันพฤหัสบดี (12 พ.ค.)
โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ท่วี ่า อุปทานนา้ มันทั่วโลก
จะเผชิญภาวะตึงตัวหลังจากยูเครนปิ ดเส้นทางหลักในการ
ขนส่งก๊าซไปยังยุโรป อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงถูก กดดันจาก
ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการที่จีนล็อกดาวน์เมือง
เซี่ ย งไฮ้เ ป็ น เวลานาน ทั้ง นี ้ สัญ ญาน ้า มัน ดิ บ WTI ส่ ง มอบ
เดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 42 เซนต์ หรือ 0.4% ปิ ดที่ 106.13 ดอลลาร์/
บาร์เรล สัญญานา้ มันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค.
ลดลง 6 เซนต์ หรือ 0.05% ปิ ดที่ 107.45 ดอลลาร์/บาร์เรล(อิน
โฟเควสท์)
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ภ า ว ะต ล า ด ท อ ง ค า นิ ว ยอ ร์ ก : ท อ ง ปิ ด ร่ ว ง $29.1
เหตุดอลล์แข็ง-วิตกเฟดเร่งขึ้นดบ. สัญญาทองคาตลาด
นิวยอร์กปิ ดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (12 พ.ค.) โดยตลาดถูก
กดดัน จากการแข็ง ค่า ของสกุลเงิน ดอลลาร์ รวมทั้ง ความ
กั ง วลว่ า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่ ง ปรับ ขึ น้ อัต รา
ดอกเบี ้ย เพื่ อ สกั ด เงิ น เฟ้ อ สั ญ ญาทองค าตลาด COMEX
(Commodity Exchange) ส่ ง มอบเดื อ นมิ . ย. ร่ ว งลง 29.1
ดอลลาร์ หรือ 1.57% ปิ ดที่ 1,824.6 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ
เควสท์)
ยุโรป

ประธานเทสโก้ชีอ้ ังกฤษเผชิญวิกฤตยากจนทางอาหาร
ขณะค่าครองชีพพุ่งสูง นายจอห์น อัลลัน ประธานบริษัท
เทสโก้เปิ ดเผยในรายการทูเดย์ของบีบีซี เรดิโอ โฟร์ว่า ลูกค้า
จ านวนมากต้อ งเผชิ ญ ความยากล าบากในการจั ด หา
เชือ้ เพลิงเพื่อทาความร้อนในบ้านเรือน รวมถึงการหาเลีย้ ง
ครอบครัว ขณะที่ผู้บริโภคบางรายของอังกฤษไม่สามารถ
แบกรับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึน้ ได้ นายอัลลันกล่าวว่า "ไม่
ต้อ งสงสั ย เลยว่ า คนที่ ไ ม่ เ คยไปธนาคารอาหารมาก่ อ น
จะต้องทาเช่นนัน้ ในตอนนี"้ พร้อมทัง้ ระบุว่า "เรากาลังเผชิญ
ความยากจนทางอาหารที่แท้จริงเป็ นครัง้ แรกในยุคนี ้" (อินโฟ
เควสท์)
อั ง กฤษเผย GDP Q1/65 ขยายตั ว 0.8% ต่ า กว่ า คาด
สานักงานสถิติแห่งชาติองั กฤษ (ONS) เปิ ดเผยข้อมูลในวันนี ้
ว่ า เศรษฐกิ จ อั ง กฤษยัง คงขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งในไตรมาส
1/2565 แม้จะชะลอตัวลงจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2564
และแสดงให้เห็ น ถึ งสัญ ญาณที่อ าจจะท าให้ก ารขยายตัว
หยุดชะงักในเดือนมี .ค. เนื่องจากวิกฤติค่าครองชีพ ส่ ง ผล
กระทบต่ อ การท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ ทั้ ง นี ้ ONS รายงานว่ า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 1/2565
ของอังกฤษขยายตัว 0.8% เมื่อเทียบรายไตรมาส โดยชะลอ
ตัวลงจากที่เติบโตขึน้ 1.3% ในไตรมาส 4/2564 และน้อย
กว่าผลสารวจของนักเศรษฐศาสตร์ในผลสารวจวอลล์ สตรีท
เจอร์นลั ที่คาดว่าจะขยายตัว 1% (อินโฟเควสท์)

ฟิ นแลนด์เ ตรี ย มร่ ว มนาโต คาดประกาศมติ ไ ด้ วั น
อาทิตย์นี้ นายเซาลี นีนิสเตอ ประธานาธิบดีฟินแลนด์ และ
นางซานนา มาริ น นายกรั ฐ มนตรี ฟิ นแลนด์ ประกาศ
เจตนารมณ์ขอเข้าร่วมเป็ นสมาชิกนาโต (NATO) โดยทัง้ สอง
คาดว่าจะทราบมติได้ในอีกไม่กี่วนั นี ้ สานักข่าวบีบีซีรายงาน
ว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึน้ ท่ามกลางเสียงสนับสนุน
ของสาธารณะชนเนื่องจากการบุกยูเครนของรัสเซีย ทั้งนี ้
ฟิ นแลนด์จะมีการประกาศอย่างเป็ นทางการอีกครัง้ ในวัน
อาทิตย์นี ้ หลังจากการหารือร่วมกับรัฐสภาและบุคคลสาคัญ
ทางการเมืองต่าง ๆ (อินโฟเควสท์)
รัสเซียฮึ่ม! เล็งตอบโต้ฟินแลนด์ หลังเตรียมเข้านาโต
นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกทาเนียบเครมลิน กล่าวว่า การที่
ฟิ นแลนด์มีความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมองค์การสนธิ สัญญา
ป้ อ งกั น แอตแลนติ ก เหนื อ (นาโต) ถื อ เป็ น ภัย คุ ก คามต่ อ
รัสเซีย และการขยายองค์การนาโตจะไม่ช่วยทาให้ยโุ รปหรือ
โลกมีเสถียรภาพมากขึน้ "การขยายนาโตจะไม่ทาให้ทวีปของ
เรามีเสถียรภาพและมั่นคงมากขึน้ " นายเพสคอฟกล่าว (อิน
โฟเควสท์)

รัสเซียเอาจริง! งดส่งก๊าซให้ฟินแลนด์ หลังเตรียมเข้า
นาโต หนังสือพิมพ์ Iltalehti ของฟิ นแลนด์รายงานโดยอ้า ง
แหล่งข่าวระบุว่า นักการเมืองระดับสูงของฟิ นแลนด์ได้รบั
การเตือนว่ารัสเซียจะระงับการส่งก๊าซให้แก่ฟินแลนด์ในวัน
พรุ่งนี ้ อย่างไรก็ดี Iltalehti ไม่ได้ระบุช่ือแหล่งข่าว และไม่ได้
เปิ ดเผยที่มาของคาเตือนดังกล่าว ก่อนหน้านี ้ นายดมิทรี เพส
คอฟ โฆษกทาเนียบเครมลิน กล่าวว่า การที่ฟินแลนด์มีความ
ประสงค์ท่จี ะเข้าร่วมองค์การสนธิสญ
ั ญาป้องกันแอตแลนติก
เหนือ (นาโต) ถื อเป็ นภัยคุกคามต่อรัสเซีย และการขยาย
องค์การนาโตจะไม่ช่วยทาให้ยโุ รปหรือโลกมีเสถียรภาพมาก
ขึน้ (อินโฟเควสท์)
WHO เผยโควิด-19 คร่าชีวิตชาวยุโรปมากกว่า 2 ล้านราย

ส านั ก งานประจ าภู มิ ภ าคยุ โ รปขององค์ก ารอนามัย โลก
( WHO) เปิ ด เผยว่า ผู้ท่ี เ สี ย ชี วิต จากโรคโควิด -19 ในยุโรปมี
จานวนมากกว่า 2 ล้านรายแล้ว WHO ระบุว่า จานวนผูต้ ิดเชือ้
โควิ ด - 19 สะสมในยุ โ รปทะลุ ร ะดั บ 218 ล้า นราย ขณะที่
จานวนผูเ้ สียชีวิตอยู่ท่ี 2,003,081 ราย (อินโฟเควสท์)
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ภาวะตลาดหุ้ น ยุ โ รป: หุ้ น ยุ โ รปปิ ดลบ วิ ต กเงิ น เฟ้ อ ดอกเบีย้ ขาขึน้ ตลาดหุน้ ยุโรปปิ ดลดลงในวันพฤหัสบดี (12
พ.ค.) โดยหุน้ ส่วนใหญ่ท่ีปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจปรับตัว
ลง หลังจากสหรัฐเปิ ดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สงู เกินคาดซึ่งทาให้
เกิดความวิตกเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ ที่สูงขึน้ และผลกระทบ
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิ ดที่
424.40 จุด ลดลง 3.19 จุด หรือ - 0.75% ดัช นี CAC-40 ตลาด
หุ้นฝรั่งเศสปิ ดที่ 6,206.26 จุด ลดลง 63.47 จุด หรือ -1.01%,
ดัชนี DAX ตลาดหุน้ เยอรมนีปิดที่ 13,739.64 จุด ลดลง 89.00
จุด หรือ -0.64% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดที่
7,233.34 จุด ลดลง 114.32 จุด หรือ -1.56% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 114.32 จุด วิตก
เศรษฐกิจถดถอย-เงินเฟ้ อสูง ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดลบใน
วันพฤหัสบดี (12 พ.ค.) โดยถูกกดดันจากการเปิ ดเผยข้อมูลที่
บ่งชีว้ ่า เศรษฐกิจอังกฤษอ่อนแอลงในเดือนมี .ค. และการ
เปิ ดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐทาให้นักลงทุนวิตกว่าจะมี
การเร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ มากขึน้ ดัชนี FTSE 100 ตลาด
หุน้ ลอนดอนปิ ดที่ 7,233.34 จุด ลดลง 114.32 จุด หรือ -1.56%
(อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นอายัดทรัพย์สองแบงก์ใหญ่รัสเซีย กดดันหนักปม
บุกยูเครน รัฐบาลญี่ปนประกาศอายั
ุ่
ดทรัพย์ธนาคารสเบอร์
แบงก์ (Sberbank) และธนาคารอัลฟา แบงก์ (Alfa Bank) สอง
สถาบันการเงินรายใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ตามรอยสหรัฐและ
ประเทศในยุ โ รป เพื่ อ กดดัน ที่ รัส เซี ย รุ ก รานยู เ ครน ทั้ง นี ้
นโยบายดัง กล่ า วส่ ง ผลให้บ ริ ษั ท ต่ า ง ๆ ในญี่ ปุ่ นต้อ งหา
หนทางอื่ น ในการช าระเงิ น เพื่ อ ให้ด าเนิ น ธุ ร กิ จ กับ รัสเซี ย
ต่อไปได้ (อินโฟเควสท์)
ความเชื่ อ มั่ น ธุ ร กิ จ ภาคบริ ก ารญี่ ปุ่ นปรั บ ตั ว ขึ้น สอง
เดือนติด ผลสารวจของสานักคณะรัฐมนตรีญ่ีปนแสดงให้
ุ่
เห็นในวันนีว้ ่า ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจภาคบริการของญี่ปนุ่
ปรับตัวขึน้ ติดต่อกันเป็ นเดือนที่สองในเดือนเม.ย. เนื่องจาก
รัฐบาลญี่ปนุ่ ยกเลิกมาตรการฉุกเฉินเพื่อสกัด การระบาดของ
โรคโควิด-19 สาหรับพืน้ ที่ส่วนใหญ่ของประเทศ สานักข่าวซิน

หัวรายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่น diffusion index ปรับตัวขึ น้
2.6 จุด ในเดือนเม.ย. แตะที่ 50.4 จุด โดยดัชนีท่ีสงู กว่าระดับ
50 หมายความว่า ผูท้ ่ีมีมมุ มองเป็ นบวกนัน้ มีจานวนมากกว่า
ผูท้ ่ีมีมมุ มองลบ ซึ่งถือเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่เดือนธ.ค.ที่ดชั นี
ดังกล่าวสูงเหนือระดับ 50 (อินโฟเควสท์)
ผู้นาญี่ปุ่น-อียูหนุนผนึกความร่วมมือในอินโดแปซิฟิกแก้ วิ ก ฤตยู เครน นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปนุ่
เห็ น พ้ อ งกั บ นางเออร์ซู ล า ฟอน เดอร์ เลเยน ประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) และนายชาร์ลส์ มิเชล ประธาน
คณะมนตรียโุ รป ในการเสริมสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรี
และเปิ ดกว้าง ตลอดจนส่งเสริมเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จ
และพลังงาน พร้อมเดินหน้ากดดันรัสเซียอย่ างเต็มที่เพื่อยุติ
สงครามในยูเครน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 464.92 จุด วิตกเฟ
ดเร่ ง ขึ้ น ดอกเบี้ ย สกั ด เงิ น เฟ้ อ ดั ช นี นิ ก เกอิ ต ลาดหุ้น
โตเกียวปิ ดตลาดร่วงต่าสุดในรอบ 2 เดือน โดยลดลงกว่า 2%
ในช่วงสัน้ ๆ หลังสหรัฐเปิ ดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาด ซึ่ง
ทาให้นักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจเร่ง
ปรับอัตราดอกเบีย้ ขึน้ อีก สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนี
นิกเกอิปิดตลาดที่ระดับ 25,748.72 จุด ลดลง 464.92 จุด หรือ
-1.77% ซึ่งเป็ นระดับปิ ดต่าสุดนับตัง้ แต่วนั ที่ 15 มี.ค. (อินโฟ
เควสท์)
จีน
จีนวางแผนจัดประชุมร่วมกับภาคเอกชน หวังส่งเสริม
ธุ รกิ จ ดิจิ ทัล สภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC)
วางแผนเป็ น เจ้า ภาพจัด การประชุม ร่ว มกับ บรรดาบริ ษั ท
ภาคเอกชนในสัปดาห์หน้า ซึ่งรวมถึง บริษัทไป่ ตู้ อิงค์ ขณะที่
นั ก ลงทุ น รอดู ว่ า จี น จะส่ ง สั ญ ญาณลดการปราบปราม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือไม่ สานักข่าวบลูมเบิรก์ รายงาน
ว่ า นายหลิ ว เหอ รองนายกรัฐ มนตรี แ ละที่ ป รึก ษาด้า น
เศรษฐกิจระดับสูงของประธานาธิ บดีสี จิน้ ผิง อาจเข้าร่วม
การประชุมครัง้ นีด้ ว้ ย (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น จี น เซี่ ย งไฮ้ ค อมโพสิ ต ปิ ดลบ 3.71 จุ ด
กั ง วลเงิน เฟ้ อ สหรั ฐ สู งกว่า คาด ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต
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ตลาดหุ้น จี น ปิ ด ลบในวัน นี ้ เนื่ อ งจากนัก ลงทุ น วิ ต กกัง วล
เกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึน้ สูงกว่าคาดในสหรัฐ อย่างไรก็
ดี ดัชนีขยับลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากตลาดได้แรงหนุนจาก
จานวนผูต้ ิดเชือ้ โควิด-19 ในจีนที่ลดน้อยลง และรัฐบาลจีนได้
ให้คามั่นว่าจะใช้มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ ทัง้ นี ้ ดัชนีเซี่ยง
ไฮ้คอมโพสิตปิ ดที่ 3,054.99 จุด ลดลง 3.71 จุด หรือ -0.12%
(อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิ ดร่วง 444.23 จุด วิตก
เงินเฟ้ อสหรัฐพุ่ง ดัชนีฮ่ งั เส็งตลาดหุน้ ฮ่องกงปิ ดร่วงลงใน
วันนี ้ หลังสหรัฐเปิ ดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาด ซึ่งทาให้
นัก ลงทุน กัง วลว่ า อาจจะเป็ น ปั จ จัย ที่ ท าให้ธ นาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ดัชนีฮ่ งั เส็งปิ ดวันนีท้ ่ี
19,380.34 จุด ลดลง 444.23 จุด หรือ -2.24% (อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ
เอเชียผิดหวังสหรัฐล่าช้าผลักดันข้อตกลงการค้า คาด
กระทบความพยายามต้านจีน บรรดาประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ต่างแสดงความผิดหวังกับสหรัฐมากขึน้
หลังจากคณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนไม่มีความ
คื บ หน้า ในการผลัก ดัน ข้อ ตกลงการค้า ซึ่ ง ความผิ ด หวัง
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความพยายามของปธน.ไบเดน
ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบรรดาผูน้ ากลุ่มประเทศ
เอเชี ย ในการประชุมสุด ยอดซึ่ง จะจัดขึ น้ ที่ กรุ งวอชิ งตันใน
สัปดาห์นี ้ สานักข่าวบลูมเบิรก์ รายงานว่า ที่ผ่านมานัน้ คณะ
บริหารของปธน.ไบเดนได้ยา้ ถึงความสาคัญของภาวะผูน้ า
ของสหรัฐในภูมิภาคเอเชีย รวมทัง้ การสร้างความสัมพันธ์ให้
แน่นแฟ้นเพื่อรับมือกับอิทธิพลของจีน แต่ในประเด็นที่สาคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นข้อตกลงการค้าเสรีนนั้ สหรัฐกลับ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้า (อินโฟเควสท์)
"ซาอุดีอารามโค" ผงาดเป็ นบริษัทมูลค่าสูงสุดของโลก
แซงหน้ า "แอปเปิ ล" บริษัทซาอุดีอารามโค ซึ่งเป็ นบริษัท
น ้า มัน รายใหญ่ ข องซาอุดี อ าระเบี ย ก้า วขึ น้ เป็ น บริษั ทที่มี
มูลค่าตลาดสูงที่สดุ ในโลก แซงหน้าบริษัทแอปเปิ ล อิงค์ โดย
ณ วันพุธที่ 11 พ.ค. มูลค่าตลาดของซาอุดอี ารามโคอยู่ท่ี 2.43
ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่มลู ค่าตลาดของแอปเปิ ลลดลงกว่า

5% มาอยู่ท่ีระดับ 2.37 ล้านล้านดอลลาร์ บริษัทซาอุดีอาราม

โคได้รบั ประโยชน์จากราคานา้ มันในตลาดโลกที่พ่งุ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยล่าสุดสัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่ง
มอบเดือนมิ.ย.ทะยานขึน้ 5.95 ดอลลาร์ หรือ 6% ปิ ดที่ 105.71
ดอลลาร์/บาร์เรลเมื่อคืนวานนี ้ (อินโฟเควสท์)
คริ ป โทฯกอดคอกั นร่ วงเหตุนักลงทุนเทขายหลังสเต
เบิ ล คอยน์ UST ทรุ ดหนั ก บรรดานั ก ลงทุ น แห่ เ ทขาย
เหรียญคริปโทเคอร์เรนซียอดนิยมในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
เป็ นจานวนมาก หลังจากราคาสเตเบิลคอยน์ TerraUSD หรือ
UST ทรุ ด หนัก เนื่องจากหลุด มูลค่ า 1 ดอลลาร์ท่ีต รึง ไว้กับ
ดอลลาร์สหรัฐ ลงมาอยู่ในกรอบ 20-90 เซนต์ สานักข่าวบลูม
เบิรก์ รายงานว่า เหรียญอวาแลนช์ (Avalanche) ซึ่งเป็ นเงิน
ดิจิทลั ในระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ยอดนิยมนัน้
ดิ่งลง 34% ขณะที่โซลานา (Solana) ร่วงลงมากกว่า 30% และ
Aave ปรั บ ตั ว ลง 25% ส่ ว นบิ ต คอยน์ ร่ ว งลง 11% สู่ ร ะดั บ
27,745 ดอลลาร์ ซึ่งเป็ นระดับต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนพ.ย. 2563
(อินโฟเควสท์)
"คิ ม จอง อึ น " สั่ ง ล็ อ กดาวน์ท่ัว ประเทศ หลั ง พบผู้ ติ ด

เชื้อโควิดรายแรก นายคิม จอง อึน ผูน้ าสูงสุดของเกาหลี
เหนื อ ได้ส่ ัง ให้ทุก เมื อ งด าเนิ น มาตรการล็ อ กดาวน์ หลัง มี
รายงานเป็ นครัง้ แรกว่าพบผูต้ ิดเชือ้ โควิด-19 บริเวณพรมแดน
ของประเทศ สานักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานว่า "เกิด
สถานการณ์รา้ ยแรงขึน้ เนื่องจากพบไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์
โอมิ ค รอนในเขตแดนของเรา" โดยในการประชุ ม พรรค
แรงงานในวั น นี ้ ( 12 พ.ค.) ซึ่ ง นายคิ ม เข้ า ร่ ว มด้ว ยนั้ น
เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือได้ประกาศยกระดับมาตรการกักกัน
โรคทั่วประเทศขึน้ สู่ "ภาวะฉุกเฉินสูงสุด" (อินโฟเควสท์)
อนามัยโลกจับตาหลังพบโอมิครอนพันธุย์ ่อย BA.4-BA.5
ในหลายประเทศ องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิ ดเผยว่า
พบผูต้ ิดเชือ้ ไวรัสโอมิครอนสายพันธุย์ ่อย BA.4 และ BA.5 ใน
หลายประเทศ อย่ า งไรก็ดี อัต ราการระบาดของสายพันธุ์
ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับต่า แพทย์หญิงมาเรีย แวน เคอร์
คอฟ หัวหน้าด้านเทคนิคของ WHO เปิ ดเผยทางออนไลน์ว่า
ขณะนีม้ ีการตรวจพบผูต้ ิดเชือ้ ไวรัสสายพันธุย์ ่อย BA.4 ไม่ถึง
700 ราย ในอย่างน้อย 16 ประเทศ และพบสายพันธุย์ ่อย BA.5
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แล้วกว่า 300 ราย ใน 17 ประเทศเป็ นอย่างน้อย โดยมีอตั รา
การตรวจพบสูงในประเทศแอฟริกาใต้ (อินโฟเควสท์)

ออสซี่ เ ปิ ดเทรดกองทุน ETF บิ ต คอยน์วันแรก ไม่ ส น
ราคาคริ ป โทฯร่ ว งกราวรู ด หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลของ
ออสเตรเลียได้อนุญาตให้เปิ ดทาการซือ้ ขายกองทุน ETF บิต
คอยน์แล้วในวันนี ้ แม้ราคาคริปโทเคอร์เรนซีทรุดตัวลงอย่าง
หนัก ในขณะนี ้ โดยล่ า สุด ราคาบิ ต คอยน์ดิ่ ง ลงหลุด ระดับ
28,000 ดอลลาร์แล้วในช่วงเช้าวันนี ้ บริษัทคริปโทเคอร์เรนซี
หลายแห่ ง ต่ า งพากั น เปิ ดตั ว กองทุ น ETF บิ ต คอยน์ บ น
แพลตฟอร์มของ Cboe Global Markets Inc ซึ่งรวมถึงกองทุน
ETFS 21Shares Bitcoin ETF, ETFS 21Shares Ethereum ETF และ
Cosmos Purpose Bitcoin Access ETF (อินโฟเควสท์)
เศรษฐกิจฟิ ลิปปิ นส์โตกว่าคาดใน Q1/65 หวังปธน.คน
ใหม่ แ ก้ ปั ญ หาเงิ น เฟ้ อ สานัก งานสถิ ติ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ( PSA)
เปิ ดเผยในวันนีว้ ่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ในไตรมาส 1/2565 ขยายตัว 8.3% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่
นักวิเคราะห์ในโพลสารวจของสานักข่าวบลูมเบิรก์ คาดว่าจะ
ขยายตัว 6.8% และดีกว่าในไตรมาส 1/2564 ซึ่ง GDP หดตัวลง
ตัวเลข GDP ที่ขยายตัวได้ดีเกินคาดอาจช่วยให้นายเฟอร์ดิ
นานด์ มาร์ก อส จู เ นี ย ร์ ว่ า ที่ ป ระธานาธิ บ ดี ค นใหม่ ข อง
ฟิ ลิปปิ นส์ มีเวลาเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายต่าง ๆ ทาง
เศรษฐกิจ ทั้งแนวโน้มภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึน้ และเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตัว (อินโฟเควสท์)
IEA เผยผลกระทบคว่ าบาตรรั ส เซียต่ ากว่ าคาด เหตุมี

น้ามันจากที่อื่น-จีนล็อกดาวน์ สานักงานพลังงานสากล
(IEA) เปิ ดเผยในวันนีว้ ่า การส่งออกนา้ มันจากรัสเซียที่ลดลง
เนื่องจากการถูกคว่าบาตรเพราะรุ กรานยูเครนจะไม่ทาให้
โลกขาดแคลนนา้ มัน เนื่องจากมีอุปทานนา้ มันเพิ่มขึน้ จากที่
อื่ น และการที่ จี น สั่ ง ล็ อ กดาวน์เ มื อ งต่ า ง ๆ ท าให้ค วาม
ต้องการนา้ มันลดลง IEA ระบุในรายงานนา้ มันประจาเดือน
ว่ า "เมื่ อ เวลาผ่ า นไป ปริม าณน ้า มัน ที่ ค่ อ ย ๆ เพิ่ ม ขึ น้ จาก
ตะวันออกกลางและสหรัฐ ร่วมกับความต้องการที่ลดลง ทา
ให้ค าดว่ า จะชดเชยกั บ การขาดแคลนน ้า มั น ฉั บ พลัน ได้
ท่ามกลางการติดขัดจากอุปทานของรัสเซียที่ย่าแย่ลง" (อินโฟ
เควสท์)

แบงก์ชาติอินเดียแทรกแซงตลาด FX เทขาย 700 ล้าน
ดอลลาร์หนุนค่าเงินรูปี นักค้าเงินเปิ ดเผยว่า ธนาคารกลาง
อินเดียได้เข้าแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราในวันนี ้ โดยได้
เทขายดอลลาร์วงเงิน 700 ล้านดอลลาร์เพื่อหนุนค่าเงิน รู ปี
หลังจากดิ่งลงแตะระดับต่าสุดเป็ นประวัติการณ์ ทัง้ นี ้ รูปีดิ่ง
ลง 0.5% สู่ระดับ 77.63 เทียบดอลลาร์ในวันนี ้ ซึ่งเป็ นการทา
สถิติต่าสุดเป็ นประวัติการณ์เป็ นครัง้ ที่ 2 ภายในเวลาไม่ถึง 1
สัปดาห์ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ทรุ ดกว่า 1,000 จุด
ร่ ว งวั น ที่ 5 ดัช นี Sensex ตลาดหุ้น อิ น เดี ย ทรุ ด ตัว ลงกว่ า
1,000 จุด ในวัน นี ้ โดยปรับ ตัว ลงเป็ น วัน ที่ 5 ติ ด ต่ อ กัน ตาม
ตลาดหุ้นทั่วโลก ท่ามกลางความกังวลที่ว่าธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เพื่อสกัดเงินเฟ้อ
ทัง้ นี ้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดที่ 52,930.31 ลบ 1,158.08
จุด หรือ 2.14% (อินโฟเควสท์)
ไทย
ภากร เผยตลาดหุ้นไทยร่วงจากปั จจัยลบตปท. มั่นใจ
ศก.ฟื้ นตามท่องเที่ยว-โควิดคลี่คลาย นายภากร ปี ตธวัช
ชัย กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) เปิ ดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุน้ ไทยปรับตัว
ลดลงจากปั จจัยลบจากต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ โดยยังคง
ต้องติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของสถานการณ์ต่างๆ
อย่างใกล้ชิด แต่อย่างไรก็ตามในมุมมองของตลาดหุน้ ไทย
ถื อ ว่ า มีความแข็งแรงมาก ซึ่ง มองว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ที่คลี่คลายลง ส่งผลให้ภาครัฐ
เริ่ ม ผ่ อ นคลายมาตรการต่ า งๆ โดยเฉพาะการเปิ ดรั บ
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ถื อ ว่ า เป็ นปั จ จั ย หลั ก ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การขยายตั ว ของ
เศรษฐกิจไทย (อินโฟเควสท์)
อนุ ทิน ร่ วมประชุ ม รมต.สธ.อาเซียน ถกแผนร่ วมมือ
สาธารณสุขในภูมิภาคหลังโควิด น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล
รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า ระหว่าง
วั น ที่ 13-15 พ.ค. 2565 นายอนุ ทิ น ชาญวี ร กู ล รอง
นายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข มีกาหนดการนาคณะ
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เข้า ร่ว มการประชุม รัฐ มนตรี สาธารณสุข อาเซีย น ( ASEAN
Health Ministers Meeting : AHMM) ครั้ง ที่ 15 ณ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย การประชุมจะประกอบไปด้วยการพบหารือทัง้ ใน
รูปแบบที่เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ (Retreat) โดยหัวข้อ
ที่รฐั มนตรีสาธารณสุขอาเซียนจะหารือกันในครัง้ นี ้ จะได้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์รวมถึงการบริหารจัดการ
ต่ อ การแพร่ร ะบาดของโรคโควิด -19 ตลอดจนการดาเนิน
มาตรการด้า นสาธารณสุข เพื่ อ ฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ สัง คมใน
ภูมิภาคภายหลังการแพร่ระบาด (อินโฟเควสท์)

คลั ง คาดเคาะ "คนละครึ่ ง เฟส 5" หลั ง 15 พ.ค.รอ
ประเมินจัดเก็บรายได้ เม.ย. นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ
ปลัดกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า กระทรวงคลังอยู่ระหว่าง
พิจารณาออกมาตรการคนละครึ่งเฟส 5 ตามนโยบายของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง คาดว่าจะได้ข้อสรุ ปในเร็ว ๆ นี ้
โดยขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด โดยเฉพาะ
การจัดการงบประมาณมาอุดหนุนโครงการ ซึ่งกระทรวงคลัง
จะต้องขอประเมินการจัดเก็บรายได้ และผลกระทบต่อฐานะ
การคลังให้ชดั เจนอีกครัง้ (อินโฟเควสท์)
ธปท. เล็งออกมาตรการแก้หนีค้ รัวเรือนรอบใหม่ช่วยผู้
มีรายได้น้อย-ปานกลาง นายรณดล นุ่มนนท์ รองผูว้ ่าการ
ด้านเสถี ยรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) เปิ ด เผยว่า ธปท.อยู่ร ะหว่ างหารื อกับหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้อ งและต้อ งบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ช่ ว ยกั น แก้ไ ข
ปั ญหาหนีส้ ินครัวเรือนของคนไทย โดยมีมาตรการเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่มีอยู่ในปั จจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มแม่ คา้ คน
รายได้นอ้ ยถึงปานกลาง เช่น วิธีการเสริมรายได้ให้คนไทย
เป็ นต้น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึน้ ในช่วงที่รายได้ไม่ฟื้นตัว
จากผลกระทบของโควิด -19 และระหว่างนีต้ อ้ งทามาตรการ
ปั จจุบันให้เกิดประสิทธิ ผล และเกิดรู ปธรรม เช่น การปรับ
โครงสร้างหนี ้ และการรวมหนี ้ เป็ นต้น (อินโฟเควสท์)
ธปท.มองบาทอ่อนค่าตามทิศทางค่าเงินภูมิภาคไม่น่า
กังวล-ไม่พบความผิดปกติ นางอลิศรา มหาสันทนะ ผูช้ ่วย
ผูว้ ่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
กล่าวว่า การอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงที่ผ่านมา ยังเป็ นการ

เคลื่ อ นไหวตามทิ ศ ทางค่ า เงิน ในภูมิ ภาค และยัง เป็ น การ
เคลื่อนไหวที่ไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใด แต่ยอมรับว่า
ในปั จจุบนั ปั จจัยภายนอกมีความผันผวนค่อนข้างมาก ทัง้ นี ้
ธปท.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในปั จจัยที่อาจจะมี
ผลต่ อ การเคลื่ อ นย้ า ยเงิ น ทุ น การท าธุ ร กรรมเงิ น ตรา
ต่ า งประเทศ และดู ว่ า กลไกตลาดยัง สามารถท างานได้
ตามปกติหรือไม่ ซึ่งปั จจุบันเห็นว่ากลไกตลาดยังทางานได้
ตามปกติ ทาให้ ธปท.สามารถวางใจได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็จะ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีความจาเป็ น ก็จะเข้า
ไปดูแลตามความเหมาะสม (อินโฟเควสท์)

ธปท.ผ่อนคลายทาธุรกรรม FX คงเกณฑ์ขาออกเท่าที่
จาเป็ น-ลดต้นทุนธุรกิจ มีผล 13 พ.ค. น.ส.ชนานันท์ สุภา
ดุ ล ย์ ผู้อ านวยการส านัก นโยบายโครงสร้า งตลาดอั ต รา
แลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท.
ได้ผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนใหม่
( New FX ecosystem) เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาด
อัตราแลกเปลี่ยนไทยอย่างยั่งยืน โดยการผ่อนคลายเกณฑ์
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด ได้
ผ่อนคลายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ(FX regulatory framework) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วัน ที่
13 พฤษภาคม 2565 เป็ นต้นไป (อินโฟเควสท์)
ก . ล . ต . ห นุ น ระด มทุ น ด้ ว ย REIT buy-back ส อ ด รั บ
มาตรการรั ฐเว้ น ภาษี -ค่ า ธรรมเนี ยม ส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ก.ล.ต.) เดินหน้าสนับสนุนการระดมทุนด้วย REIT buy-back
เพื่ อ เพิ่ ม ทางเลื อ กในการเข้า ถึ งแหล่ ง ทุน ให้แ ก่ ผู้ป ระกอบ
ธุ ร กิ จ ทุ ก ขนาด รวมทั้ง SME ที่ ไ ด้รับ ความเดื อ ดร้อ นจาก
COVID-19 สอดรับ มาตรการของภาครัฐ ที่ ย กเว้น ภาษี แ ละ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมที่เกี่ ยวข้อง เพื่อช่วยลดต้นทุนของ
ภาคเอกชน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นไทย: ดิ่ง 28.82 จุด ตามตลาดหุ้นโลก
ผวาเงินเฟ้ อสหรัฐพุ่ง -กังวล MSCI ลดน้าหนัก SET ปิ ดที่
1,584.52 จุ ด ลดลง 28.82 จุ ด (- 1.79%) มู ล ค่ า การซื ้อ ขาย
92,529.65 ล้า นบาท นัก วิเ คราะห์ฯเผยตลาดหุน้ ไทยวันนีล้ ง
แรงตามตลาดหุ้นทั่วโลก หลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐสูง กว่ า
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คาดกังวลเฟดขึน้ ดอกเบีย้ แรง และไร้ปัจจัยบวกใหม่ ห นุน
รวมถึงเกิดแรงขายลดความเสี่ยง MSCI ลดนา้ หนักหุ้นไทย
แนวโน้มพรุ่งนีล้ นุ้ รีบาวด์ทางเทคนิคระยะสัน้ หลังลงไปมาก
แต่ยงั ไม่แน่นอน ให้แนวต้านที่ 1,600-1,605 จุด แนวรับ 1,5751,580 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วั น นี้มี มู ล ค่า การซื้อขายรวม
62,756 ล้ า นบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไ ทย( ThaiBMA)
สรุ ปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทยประจาวันนีม้ ีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวัน อยู่ท่ี 62,756 ล้า นบาท ด้า นประเภทของนัก
ลงทุน ที่มีมลู ค่าการซือ้ ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่ม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) ซือ้ สุทธิ 25,393 ล้าน
บาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน ซือ้ สุทธิ 16 ล้านบาท ในขณะที่นกั
ลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,146 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ
5 ปี ปิ ด ที่ 2.67% ปรับ ตัว ลดลงจากเมื่ อ วาน - 0.03% (อิ น โฟ
เควสท์)

เช้า อยู่ท่ี ร ะดับ 34.71 บาท/ดอลลาร์ ระหว่ า งวัน เงิ น บาท
เคลื่อนไหวในกรอบ 34.67 - 34.76 บาท/ดอลลาร์ โดยวันนี ้
เงินบาทอ่อนค่าเช่นเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค เนื่องจาก
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของสหรัฐฯ หรืออัตราเงินเฟ้อเดือนเม.ย.
65 ออกมาสูงกว่าที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ตลาด
ปิ ด รับ ความเสี่ ย ง และเข้า ซือ้ สิ น ทรัพ ย์ป ลอดภัย เช่ น เงิ น
ดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินเยน "เงินบาทวันนี ้ เคลื่อนไหวไปถึง
ระดับ 34.76 บาท/ดอลลาร์ แต่ยงั คงอ่อนค่าสุดในรอบ 5 ปี "
นั ก บริ ห ารเงิ น กล่ า ว นั ก บริ ห ารเงิ น ประเมิ น กรอบการ
เคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุง่ นีไ้ ว้ท่ี 34.60 - 34.80 บาท/
ดอลลาร์ คืนนี ้ ต้องติดตามการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ ทัง้ จานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และ
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 34.74 อ่อนค่าต่อ นลท.ปิ ดรับ
ความเสี่ยง คาดกรอบพรุ่งนี้ 34.60-34.80 นักบริหารเงิน
จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาดเย็น
นีอ้ ยู่ท่ีระดับ 34.74 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเปิ ดตลาดเมื่อ

ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
−
−
−

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. อียู
ราคานาเข้าและส่งออกเดือนเม.ย. สหรัฐ
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคขัน้ ต้นเดือนพ.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐ
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Monday
US Wholesale Inventories MoM

9
Release
Mar F

Actual
2.30%

Cons.
2.30%

Prior
2.30%
1.70%

Wholesale Trade Sales MoM
EC Sentix Investor Confidence

Mar

1.70%

1.80%

May

-22.6

--

-18

JN Labor Cash Earnings YoY

Mar

1.20%

0.90%

1.20%

Real Cash Earnings YoY

Mar

-0.20%

-0.60%

0.00%

Jibun Bank Japan PMI Services

Apr F

50.7

--

50.5

Jibun Bank Japan PMI Composite

Apr F

51.1

--

50.9

Apr

$51.12b

$53.45b

$47.38b

Exports YoY

Apr

3.90%

2.70%

14.70%

Imports YoY

Apr

0.00%

-3.00%

-0.10%

Exports YoY CNY

Apr

1.90%

3.10%

12.90%

Imports YoY CNY

Apr

-2.00%

-3.30%

-1.70%

Trade Balance CNY

Apr

325.08b

339.48b

300.58b

Release
May

Actual
-34.3

Cons.
--

Prior
-41

Mar

-2.30%

-3.30%

1.10%

Apr

34.6

--

35.9

Apr

40.7

--

42

Release

Actual

Cons.

Prior

CN Trade Balance

Tuesday
EC ZEW Survey Expectations
JN Household Spending YoY
TH Consumer Confidence Economic
Consumer Confidence

10

Wednesday
US MBA Mortgage Applications

11
May-06

2.00%

--

2.50%

CPI MoM

Apr

0.30%

0.20%

1.20%

CPI Ex Food and Energy MoM

Apr

0.60%

0.40%

0.30%

CPI YoY

Apr

8.30%

8.10%

8.50%

CPI Ex Food and Energy YoY

Apr

6.20%

6.00%

6.50%

CPI Index NSA

Apr

289.109

288.715

287.504

CPI Core Index SA

Apr

290.455

289.822

288.811

Real Avg Hourly Earning YoY

Apr

-2.60%

--

-2.70%

Real Avg Weekly Earnings YoY

Apr

-3.40%

--

-3.60%

CN PPI YoY

Apr

8%

7.80%

8.30%

CPI YoY

Apr

2.10%

1.80%

1.50%

Release
Apr

Actual
0.50%

Cons.
0.50%

Prior
9.20%

PPI Ex Food and Energy MoM

Apr

0.40%

0.70%

1.40%

PPI Ex Food, Energy, Trade MoM

Apr

0.60%

0.60%

1.00%

PPI Final Demand YoY

Apr

11.00%

10.70%

0.90%

PPI Ex Food and Energy YoY

Apr

8.80%

8.90%

11.20%

Thursday
US PPI Final Demand MoM

PPI Ex Food, Energy, Trade YoY

12

Apr

6.90%

6.60%

--

Initial Jobless Claims

May-07

203k

193k

7.00%

Continuing Claims

Apr-30

1343k

1372k

--

JN BoP Current Account Balance

Mar

¥2549.3b

¥1737.5b

¥1648.3b

BoP Current Account Adjusted

Mar

¥1555.9b

¥628.2b

¥516.6b

Trade Balance BoP Basis

Mar

-¥166.1b

¥100.5b

-¥176.8b

Bank Lending Incl Trusts YoY

Apr

0.90%

--

0.50%

Bank Lending Ex-Trusts YoY

Apr

1.10%

--

0.50%

Release
Apr

Actual
--

Cons.
0.60%

Prior
2.60%

Import Price Index ex Petroleum MoM

Apr

--

--

1.10%

Import Price Index YoY

Apr

--

--

12.50%

Export Price Index MoM

Apr

--

0.70%

4.50%

Export Price Index YoY

Apr

--

--

18.80%

Mar

--

--

0.70%

Mar

--

--

2.00%

Friday
US Import Price Index MoM

EC Industrial Production SA MoM
Industrial Production WDA YoY

Thai Stock Market
SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position

1,584.52
950.31
2,157.60
587.74
-1,932.28
-817.85
-622.86
3,372.99

Total Trading Value

92,529.65

Major Indices
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
STOXX Europe 50
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
Hang Seng
KOSPI
BES Sensex
Jakarta Composite
Philippines Composite
Ho Chi Minh

12-May-22
31,730.30
3,930.08
11,370.96
3,613.43
7,233.34
13,739.64
25,748.72
3,054.99
19,380.34
2,550.08
52,930.31
6,599.84
6,532.30
1,238.84

Crude Commodities
WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)
COMEX Gold
Batic Dry Index

12-May-22

Exchange Rate
USD/THB
EUR/USD
USD/JNY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index
Thai Bond Market
Total Return Index
Outright / Cash Trading
Bond Yield
12-May-22
Change (bps)

As of 13-May-22
Chg
%Chg.

12-May-22

-28.82
-11.35
-29.81
-22.76

-1.79%
-1.18%
-1.36%
-3.73%

Chg
-103.81
-5.10
+6.72
-34.44
-114.32
-89.00
-464.92
-3.71
-444.23
-42.19
-1,158.08
-216.36
-103.56
-62.69

%Chg.
-0.33%
-0.13%
+0.06%
-0.94%
-1.56%
-0.64%
-1.77%
-0.12%
-2.24%
-1.63%
-2.14%
-3.17%
-1.56%
-4.82%

Chg

%Chg.

+0.42
+0.10
-0.06
+0.42
-29.10
+0.00

+0.40%
+0.10%
-0.06%
+0.40%
-1.57%
+0.00%

12-May-22
34.72
1.0380
128.34
1.2202
6.7863
1,288.50
104.851

11-May-22
34.62
1.0513
129.97
1.2251
6.7217
1,275.30
103.846

%Chg.
+0.29%
-1.27%
-1.25%
-0.40%
+0.96%
+1.04%
+0.97%

12-May-22

11-May-22

%Chg.

280.91
62,755.73
1M
3M

280.86
52,639.79
6M
1Y

+0.02%
+19.22%
2Y
3Y

106.13
104.66
107.45
106.13
1,824.60
3,052.00

0.488
+0.09
5Y
2.672
-2.57

0.511
+0.04
7Y
3.110
-1.10

0.594
+0.50
10Y
3.391
-2.05

0.716
+1.34
15Y
4.169
-2.51

1.731
+4.94
20Y
4.445
-2.43

2.185
+3.56
30Y
4.681
+1.05

3M
0.93
+4.07

2Y
2.56
-7.79

3Y
2.75
-7.66

5Y
2.82
-7.49

10Y
2.85
-7.28

30Y
3.02
-3.02

13
US Bond Market
Bond Yield
12-May-22
Change (bps)

8

