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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"สหรัฐประกาศขึน้ภาษีน าเข้าสินค้าจีน 25% วงเงิน 2 แสนล้าน
ดอลลาร์ คณะท างานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ตัดสินใจ
ปรับขึน้ภาษีน าเข้าสินค้าจีนวงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 25% 
จากระดบั 10% ท่ามกลางความตึงเครียดด้านการค้าที่สงูขึน้ระหว่าง
สหรัฐและจีน ซึ่งเป็นสองชาติมหาอ านาจทางเศรษฐกิจของโลก  จีนมี
แนวโน้มวา่ จะออกมาตรการตอบโต้การตดัสินใจของสหรัฐในครัง้นี ้ซึง่
สถานการณ์ดังกล่าวจะยิ่งสร้างความผันผวนต่อตลาดทั่วโลก และ
สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจโลก (อินโฟเควสท์) 

"มนูชิน"เผยการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนสิน้สุดลงแล้ว โดยการ
หารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ 
กลา่ววา่ การเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนได้สิน้สดุลงแล้วส าหรับ
วันนี ้โดยการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์  ทางด้านนายมนูชิน และ
นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ตา่งก็ได้จบัมือกับ
นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน และหวัหน้าคณะเจรจาการค้าของ
จีน ขณะที่เดินทางออกจากส านักงาน USTR ซึ่งเป็นสถานที่จัดการ
เจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ยันไม่ต้องเร่งเจรจาการค้ากับจีน เหตุสหรัฐก าลังมี
รายได้เพิ่มจากภาษีจีน ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ทวีตข้อความใน
วันนี ้ระบุว่า ไม่มีความจ าเป็นที่สหรัฐจะต้องเร่งเจรจาการค้ากับจีน 
เน่ืองจากขณะนีส้หรัฐก าลังมีรายได้เพิ่มขึน้จากการขึน้ภาษีต่อสินค้า
น าเข้าจากจีน "การเจรจากับจีนยงัคงด าเนินไปด้วยความน่าพึงพอใจ 
โดยไม่มีความจ าเป็นที่สหรัฐจะต้องเร่งการเจรจา เน่ืองจากขณะนีจ้ีน
ก าลงัจา่ยภาษีเพ่ิมขึน้เป็น 25% ตอ่สินค้าวงเงิน 2.5 แสนล้านดอลลาร์
ที่น าเข้าสู่สหรัฐ เงินจ านวนมหาศาลเหล่านีจ้ะเข้าสู่กระทรวงการคลัง
สหรัฐ และเราก าลังเร่ิมกระบวนการในการเพิ่มการเรียกเก็บภาษีสู่ 
25% ส าหรับสินค้าจีนที่เหลือวงเงิน 3.25 แสนล้านดอลลาร์" ข้อความ
ในทวิตเตอร์ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ส่ังรมว.เกษตรร่างแผนช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร รับมือ
มาตรการตอบโต้จากจีน นายซนันี เพอร์ดิว รมว.เกษตรสหรัฐ ทวีต
ข้อความในวนันี ้ระบุว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้สัง่การให้เขา
ร่างแผนการช่วยเหลือกลุม่เกษตรกรของสหรัฐ ท่ามกลางความขดัแย้ง
ทางการค้ากับจีน "ในขณะที่จีนอาจท าการตอบโต้ ท่านประธานาธิบดี
ยังคงยึดมั่นในการสนับสนุนเกษตรกรของสหรัฐ และได้ก าชับให้
กระทรวงเกษตรร่างแผนการให้ความชว่ยเหลืออยา่งรวดเร็ว" นายเพอร์
ดิวระบใุนทวิตเตอร์ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนี CPI เพิ่ มขึน้ 0.3% ในเดือนเม.ย. ต ่ ากว่า
คาดการณ์ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ บริโภค 

(CPI) เพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายเดือน ต ่ากว่าตวัเลข
คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 0.4% หลังจากเพิ่มขึน้ 0.4% ใน
เดือนมี.ค. ดชันี CPI ได้แรงหนนุจากการดีดตวัขึน้ของราคาน า้มนั, ค่า
เช่า และค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสุขภาพ เม่ือเทียบรายปี ดัชนี CPI 
เพิ่มขึ น้  2.0% ในเดือนเม.ย. และต ่ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของ
นักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.1% หลังจากเพิ่มขึน้ 1.9% ในเดือนมี.ค. เม่ือ
เทียบรายปี ดชันี CPI พืน้ฐานปรับตวัขึน้ 2.1% หลงัจากเพิ่มขึน้ 2.0% 
ในเดือนมี.ค. (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ส่งสัญญาณกดดันเฟดลดดอกเบีย้ หลัง CPI ต ่ากว่าคาด 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี ้ขานรับการเปิดเผย
ดัชนีราคาผู้ บริโภค (CPI) ที่ปรับตัวต ่ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของ
นกัวิเคราะห์ "เป็นตวัเลขที่ดีมาก แสดงถึงเงินเฟ้อที่ต ่ามาก" ข้อความใน
ทวิตเตอร์ระบุ ที่ผ่านมา ปธน.ทรัมป์มักกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบีย้ เน่ืองจากเงินเฟ้ออยู่ในระดับต ่า (อินโฟ
เควสท์) 

"ทรัมป์"ส่ังส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเร่ิมกระบวนการเก็บภาษี
สินค้าน าเข้าทัง้หมดจากจีน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ
ได้สัง่การในวนัศกุร์ให้นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าของสหรัฐ 
เร่ิมกระบวนการเก็บภาษีน าเข้าครัง้ใหม่ตอ่สินค้าน าเข้าที่เหลือทัง้หมด
จากจีนซึ่งมีมลูค่าราว 3 แสนล้านดอลลาร์ โดยนับเป็นความพยายาม
ล่าสดุของสหรัฐที่ต้องการกดดนัให้จีนปฏิบตัิตามข้อตกลงการค้ามาก
ขึน้ ปธน.ทรัมป์ได้เพิ่มแรงกดดันต่อจีน หลังจากที่ประกาศบังคับใช้
มาตรการปรับขึน้ภาษีน าเข้าสินค้าจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ สู่
ระดบั 25% จาก 10% เม่ือชว่งเช้าวนัศกุร์ ซึง่เป็นการเพิ่มแรงกดดนัครัง้
ใหญ่ที่สดุในการท าสงครามการค้าของสหรัฐกบัจีน (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเรียกร้องญ่ีปุ่นลดภาษีน าเข้าสินค้าเกษตร หวังลดยอดขาด
ดุลการค้า นายซอนนี เพอร์ดู รมว.เกษตรสหรัฐเปิดเผยในวนันีห้ลงั
การประชุมกับนายทากาโมริ โยชิกาวา รมว.เกษตรของญ่ีปุ่ นว่า เขา
ต้องการที่จะลดยอดขาดดุลการค้าขนาดใหญ่ของสหรัฐกับญ่ีปุ่ น ซึ่ง
เป็นความพยายามลา่สดุที่จะเรียกร้องให้ญ่ีปุ่ นยกเลิกภาษีน าเข้าสินค้า
เกษตรของสหรัฐ ทัง้นี ้ญ่ีปุ่ นและสหรัฐเร่ิมการเจรจาการค้าทวิภาคีใน
กลางเดือนเม.ย. โดยสหรัฐหาทางที่จะปรับปรุงความสามารถในการ
แข่งขนัของผลิตภณัฑ์ของสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐฯส่งเรือรบล าที่ 2 มุ่งหน้าไปตะวันออกกลาง หลังจากความ
ตึงเครียดกับอิหร่านเพิ่มมากขึน้ บีบีซี รายงานอ้างกระทรวงกลาโหม
สหรัฐฯว่า เรือรบล าที่ 2 คือ เรือยเูอสเอส อาร์ลิงตนั ซึ่งใช้บรรทกุยาน
โจมตีสะเทินน า้สะเทินบกและเคร่ืองบิน อยูร่ะหวา่งการเดินทางมุง่หน้า
ไปที่ตะวนัออกกลาง เพื่อปฏิบตัิงานร่วมกับเรือบรรทกุเคร่ืองบิน ยเูอส
เอส อบัราฮมั ลินคอล์น ที่ถกูส่งเข้าไปที่อ่าวเปอร์เซีย เม่ือไม่ก่ีวนัก่อน 
เน่ืองจากเกิดความตงึเครียดกบัอิหร่านเพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้สหรัฐฯ 
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 จะล าเลียงขีปนาวุธรุ่นแพทริออตที่ใช้สกัดการโจมตีทางอากาศไป

ให้กับหน่วยทหารสหรัฐฯที่ประจ าการอยู่ในตะวนัออกกลาง เช่นกัน ที่
ผ่านมา สหรัฐฯไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเร่ืองลกัษณะภยัคกุคามจาก
อิหร่าน (ศนูย์ข่าวแปซิฟิก) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 114.01 จุด ขานรับ"
มนูชิน"เผยเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ดชันี
ดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(10 พ.ค.) โดยฟืน้
ตัวขึน้หลังจากร่วงลงในช่วงเช้า เน่ืองจากนักลงทุนขานรับต่อการที่ 
นายสตีเวน มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐ กล่าวว่า การเจรจาการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีนได้สิน้สุดลงแล้ว โดยการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ 
ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,942.37 จดุ เพิ่มขึน้ 114.01 
จุด หรือ +0.44% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,881.40 จุด เพิ่มขึน้ 
10.68 จดุ หรือ +0.37% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,916.94 จดุ เพ่ิมขึน้ 
6.35 จดุ หรือ +0.08% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก หลัง
สหรัฐเผย CPI เดือนเม.ย.เพิ่มขึน้น้อยกว่าคาด ดอลลาร์สหรัฐออ่น
ค่าลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้ (10 พ.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผย
ดัชนีราคาผู้ บริโภค (CPI) เพิ่มขึน้น้อยกว่าคาดในเดือนเม.ย. ดัชนี
ดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเม่ือเทียบ
กับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.04% สู่ระดบั 97.3334 
ดอลลาร์สหรัฐขยบัขึน้เม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดบั 109.90 เยน จาก
ระดับ 109.69 เยน ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 
1.1231 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1224 ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 4 เซนต์ กังวลภาวะ
เศรษฐกิจโลกไม่แน่นอนฉุดความต้องการใช้น า้มัน สัญญา
น า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(10 
พ.ค.) จากความวิตกเก่ียวกับอุปสงค์น า้มันเชือ้เพลิงที่ลดลง อัน
เน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน และจากความกังวล
เก่ียวกับการท าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน แม้มีสญัญาณวา่ 
ตลาดพลงังานทัว่โลกจะตึงตวัมากขึน้ก็ตาม สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่ง
มอบเดือนมิ.ย. ลดลง 4 เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่ 61.66 ดอลลาร์/บาร์เรล 
สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนก.ค. เพ่ิมขึน้ 23 เซนต์ หรือ 0.3% 
ปิดที่ 70.62 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $2.2 จากค าส่ังซือ้ใน
ฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือ
คืนนี ้(10 พ.ค.)  โดยราคาทองปรับตัวขึน้เป็นวันที่  2 ติดต่อกัน 
เ น่ืองจากนักลงทุนเข้าซื อ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย 
ทา่มกลางความกงัวลเก่ียวกบัการท าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและ
จีน นอกจากนี ้ราคาทองยงัได้ปัจจยัหนนุจากดอลลาร์ที่อ่อนคา่ลงเม่ือ

เที ยบกับสกุล เ งิ นหลักๆ  ด้ วย  สัญญาทองค าตลาด  COMEX 
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 2.20 ดอลลาร์ 
หรือ 0.2% ปิดที่ 1,287.40 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับเยอรมนีเผยข้อมูล
การส่งออกเพิ่มขึน้ ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(10 พ.ค.) 
โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึน้ของหุ้ นธิสเซ่นครุปป์ และหุ้ นกลุ่ม
ปลอดภยั ซึ่งช่วยลดแรงกดดนัจากความวิตกเก่ียวกับความตึงเครียด
ด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจีน นอกจากนี ้การเปิดเผยข้อมลูการ
ส่งออกที่เพิ่มขึน้ของเยอรมนี ช่วยหนนุตลาดด้วย ดชันี Stoxx Europe 
600 บวก 0.32% ปิดที่ 377.14 จดุ ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิด
ที่ 5,327.44 จดุ เพ่ิมขึน้ 14.29 จดุ หรือ +0.27% และ ดชันี DAX ตลาด
หุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,059.83 จดุ เพิ่มขึน้ 85.91 จดุ หรือ +0.72% (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดลบ 4.12 จุด เหตุปอนด์แข็ง
ทุบหุ้นกลุ่มส่งออกร่วง ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเม่ือคืนนี ้(10 
พ.ค.) โดยหุ้นกลุ่มส่งออกร่วงลงจากแรงกดดนัที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้
เม่ือเทียบกับดอลลาร์  ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที่  
7,203.29 จดุ ลดลง 4.12 จดุ หรือ -0.06% (อินโฟเควสท์) 

 ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 57.21 จุด หลังมาตรการ
ขึน้ภาษีสินค้าจีนมีผลบังคับใช้ ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ
ในวนันี ้หลงัจากสหรัฐประกาศบงัคบัใช้มาตรการขึน้ภาษีน าเข้าสินค้า
จีนวงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ สู่ระดบั 25% จากระดบั 10% ซึ่งส่งผล
ให้นักลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ดัชนีนิกเกอิปิด
ลบ 57.21 จดุ หรือ 0.27% แตะที่ 21,344.92 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

รองนายกฯ จีนระบุจะจัดการเจรจาการค้ากับสหรัฐอีกที่กรุง
ปักกิ่ง นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีนกลา่ววา่ จีนและสหรัฐได้ตก
ลงที่จะจัดการเจรจาการค้ากันอีกในกรุงปักก่ิง ขณะที่ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐได้สัง่ให้นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้า
ของสหรัฐ เร่ิมต้นกระบวนการก าหนดภาษีสินค้าน าเข้าที่เหลือทัง้หมด
จากจีน ทัง้นี ้นายหลิวยังคงแสดงความเชื่อมั่นต่อการบรรลขุ้อตกลง
การค้า แต่ระบุว่า ยังมีประเด็นหลักๆ ซึ่งจีนจะไม่ยินยอม (อินโฟ
เควสท์) 

จีนล่ันใช้มาตรการตอบโต้การปรับขึน้ภาษีของสหรัฐ จีนเผย
เตรียมใช้มาตรการที่จ าเป็นเพื่อตอบโต้การปรับขึน้ภาษีของสหรัฐ (อิน
โฟเควสท์) 
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 จีนออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจสหรัฐขึน้ภาษี ยังหวัง

เจรจาที่ เหลือพบกันคร่ึงทาง ผู้ แทนจีนได้ออกแถลงการณ์ว่า จีน
เสียใจเป็นอย่างยิ่งกับการที่สหรัฐได้ปรับขึน้ภาษีสินค้าจีนเพ่ิมเติมเป็น 
25% วงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ จากระดบั 10% ผู้แทนจีน ซึ่งเตรียม
เข้าร่วมการเจรจารอบที่ 11 ระหวา่งที่ปรึกษาด้านการค้าและเศรษฐกิจ
ของจีนและสหรัฐ ระบุว่า จีนจะใช้มาตรการตอบโต้ที่จ าเป็น  โดยการ
เจรจาที่ยงัไม่สิน้สดุลงนี ้จีนหวงัว่า สหรัฐจะพบกับจีนคร่ึงทาง และทัง้ 
2 ฝ่ายจะใช้ความพยายามร่วมกนั เพ่ือคลี่คลายปัญหาที่ยงัค้างคาผ่าน
การร่วมมือและการปรึกษาหารือกนั (อินโฟเควสท์) 

จีนเดินหน้าลดก าลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมหลักปี 
2562 ทางการจีนเปิดเผยว่า จีนจะผลักดันความพยายามในการลด
ก าลังการผลิตส่วนเ กินในอุตสาหกรรมหลักในปี นี  ้ซึ่ ง รวมถึง 
อตุสาหกรรมถ่านหินและเหล็กกล้า คณะกรรมการเพื่อการพฒันาและ
ปฏิรูปแห่งชาติของจีน (NDRC) และหน่วยงานอ่ืนๆของจีน ได้เผยแพร่
หนังสือเวียนร่วมกันเม่ือวานนี ้โดยระบุว่า ในปี 2562 นี ้รัฐบาลจีนจะ
มุ่งเน้นการปรับลดก าลังการผลิตเชิงโครงสร้าง และส่งเสริมการ
ปรับปรุงการก าลังการผลิตในเชิงระบบ ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า 
นับตัง้แต่ปี 2559  จีนได้ปรับลดก าลังการผลิตเหล็กดิบลงกว่า 150 
ล้านตนั และลดก าลงัการผลิตถ่านหินในโรงงานที่ล้าสมยัลง 810 ล้าน
ตนั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 3.10% นลท.เมิน
มาตรการขึน้ภาษีสินค้าจีนของสหรัฐ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาด
หุ้นจีนปิดตลาดวนันีด้ีดตวัขึน้ โดยนักลงทนุไม่ได้ให้ความสนใจกบัการ
มีผลบังคับใช้ของมาตรการขึน้ภาษีสินค้าจีนโดยสหรัฐ  ดัชนีเซี่ยงไฮ้
คอมโพสิตพุ่ง 88.26 จุด หรือ 3.10% ปิดที่ 2,939.21 จุด  ทัง้นี ้ฉี โล 
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของบีเอ็นพี พาริบาส์ แอสเส็ท เมเนจเมนท์  
กลา่ววา่ สงครามการค้าจะสง่ผลกระทบแน่นอน แตจ่ะไมส่ง่ผลกระทบ
ตอ่การขยายตวัของเศรษฐกิจจีน โดยคาดวา่ การขยายตวัในระดบัปาน
กลางของจีนจะยงัคงเกิดขึน้ต่อไปภายใต้การผ่อนคลายนโยบายที่จะ
เกิดขึน้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 239.17 จุด นลท.เมินสหรัฐ
ขึน้ภาษีน าเข้าสินค้าจีน ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตัว
เพิ่มขึน้ ตามทิศทางดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนที่ปิดบวกใน
วนันี ้เน่ืองจากนักลงทนุไม่ได้ให้ความสนใจกับการที่สหรัฐประกาศขึน้
ภาษีน าเข้าสินค้าจีน ดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึน้ 239.17 จุด หรือ 0.84% ปิด
วนันีท้ี่ 28,550.24 จดุ (อินโฟเควสท์) 

 เอเชียและอื่นๆ 

อินเดียเปิดคูหาเลือกตัง้เฟสที่ 6 การเลือกตัง้เฟสที่ 6 ของอินเดียได้
เร่ิมขึน้แล้วเม่ือเวลา 07.00 น.วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถ่ิน 
โดยมีการเลือกตัง้ทัง้หมด 59 เขต ขณะที่การเลือกตัง้ทัว่ไปของประเทศ

ยงัคงด าเนินอยู ่การเลือกตัง้วนันีค้รอบคลมุเขตเลือกตัง้ในกรุงเดลีทัง้ 7 
เขต และเขตเลือกตัง้ในรัฐหรณายา 10 เขต รวมถึงเขตเลือกตัง้ของรัฐ
อ่ืนๆ อีกบางสว่น ส าหรับการเลือกตัง้ทัว่ไปของอินเดียจะจดัขึน้ทัง้หมด 
7 เฟส เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรที่มีชื่อว่า "โลกสภา" (Lok 
Sabha) จ านวน 543 คน ทัง้นี ้การเลือกตัง้เฟสสดุท้ายของอินเดียจะมี
ขึน้ในวนัที่ 19 พ.ค. และจะประกาศผลคะแนนในวนัที่ 23 พ.ค.นี ้(อิน
โฟเควสท์) 

กกต.แอฟริกาใต้ประกาศผลเลือกตัง้อย่างเป็นทางการ พรรค 
ANC คว้าชัยน่ังเก้าอีรั้ฐบาลอีกสมัย คณะกรรมการการเลือกตัง้
อิสระของแอฟริกาใต้ ( IEC) ประกาศเม่ือวานนีว้่า พรรคแอฟริกัน 
เนชันแนล คองเกรส (ANC) ได้รับชัยชนะในการเลือกตัง้ทั่วไป ด้วย
คะแนนเสียง 57.51%   ประธานกกต.แอฟริกาใต้เปิดเผยว่า แม้การ
เลือกตัง้ครั ง้นี จ้ะมีพรรคการเมืองลงสนามจ านวนมากสุด เป็น
ประวตัิการณ์ แต่มีเพียง 14 พรรคเท่านัน้ที่มีตวัแทนเข้าสู่รัฐสภา ทัง้นี ้
พรรค ANC จะกลบัเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกสมยัด้วยจ านวนส.ส. 230 ที่
นั่ง, พรรค DA ได้ไป 84 ที่นั่ง และพรรค EFF มีส.ส. 44 ที่นั่ง (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงวันที่  8 ท่ามกลางการ
ซือ้ขายผันผวน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงเป็นวนัที่ 8 ใน
วนันี ้ซึง่เป็นชว่งขาลงที่ยาวนานที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนก.พ. ทา่มกลางการ
ซือ้ขายที่ผันผวน ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 37,462.99 
จดุ ลดลง 95.92 จดุ หรือ 0.26% ขณะที่ดิ่งลงเกือบ 4% ในสปัดาห์นี ้
นกัลงทนุมีความกงัวลตอ่การเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน รวมทัง้
ผลการเลือกตัง้ในอินเดีย (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

กสทช.สรุปคืนทีวีดิจิทัล 7 ช่อง คงเหลือ 15 ช่อง พร้อมก าชับ
ดูแลพนักงานที่ ถูกเลิกจ้าง นายฐากร ตัณฑสิทธ์ิ เลขาธิการ 
กรรมการกิจกากระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาติ (กสทช.) แถลงวา่ สรุปผู้ประกอบการทีวีดิจิทลัที่ยื่นเร่ืองขอคืน
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินจ านวน 7 ชอ่ง คือ ไบรท์
ทีวี 20, บมจ.อสมท (MCOT) คืนช่อง 14 MCOT family, บมจ. นิวส์ 
เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ (NEWS) คืนช่อง สปริงส์นิวส์ 19, บริษัท วอยซ์
ทีวี จ ากัด คืนช่อง วอยซ์ทีวี 21, บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) 
(บริษัท สปริงส์ 26) คืนชอ่ง สปริงส์ 26 , บมจ.บีอีซีเวิลด์ (BEC) คืนชอ่ง 
ชอ่ง 28 SD และชอ่ง 13 Family (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 1.89 จุด รีบาวด์หลังร่วงต่อเน่ือง 
แนะเกาะติดเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนคาดสัปดาห์หน้าแกว่งผัน
ผวน SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,648.69 จดุ เพิ่มขึน้ 1.89 จดุ (+0.11%) 
มลูคา่การซือ้ขาย 49,475.68 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทย
วันนีรี้บาวด์หลังร่วงต่อเน่ืองหลายวัน แต่ยังต้องติดตามจีนตอบโต้
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 อย่างไรลังจากที่สหรัฐฯได้เรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึน้ 

ด้านตลาดภมิูภาคแกวง่ทัง้บวก-ลบ ขณะที่ตลาดในยโุรปแกวง่บวกและ
ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สติดลบน้อยลง แนะติดตามตวัเลขเงินเฟ้อสหรัฐ คาด
สปัดาห์หน้าตลาดแกวง่ผนัผวน ให้มีแนวรับ 1,630 แนวต้าน 1,660 จดุ 
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,648.69 จุด เพิ่มขึน้ 1.89 จุด (+
0.11%) มลูค่าการซือ้ขาย 49,475.68 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวันนี ้
ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 
1,656.37 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,638.71 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 80,547 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันีมี้มลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 80,547 
ล้านบาท ภาพรวมของตลาดในวันนี ้Yield Curve น่ิงในทุกช่วงอายุ

ตราสาร ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี  ้NET 
INFLOW 527 ล้านบาท  โดยเกิดจาก NET BUY 527 ล้านบาท และไม่
มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทนุต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.57 แข็งค่าต่อเน่ืองจากช่วงเช้า หลัง
มีแรงขายดอลล์ จับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯคืนนี ้มองกรอบสัปดาห์
หน้า 31.50-31.65 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผย
วา่ เงินบาทปิดตลาดเย็นนีท้ี่ระดบั 31.57 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่
เปิดตลาดที่ระดับ 31.64/70 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหว
ระหว่าง 31.55-31.75 บาท/ดอลลาร์ "เงินบาทแข็งค่าตอ่เน่ืองและแข็ง
คา่กวา่ภมิูภาค หลงัจากหลดุแนวรับส าคญัที่ 31.65 หลงัจากนัน้ก็มีแรง
ขายดอลลาร์อยา่งตอ่เน่ือง" นกับริหารเงินระบ ุ(อินโฟเควสท์)
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As of

 Friday 10 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US CPI MoM Apr 0.3% 0.40% 0.40% SET50

CPI Ex Food and Energy MoM Apr 0.1% 0.2% 0.1% SET100

CPI YoY Apr 2.0% 2.1% 1.9% MAI

CPI Ex Food and Energy YoY Apr 2.1% 2.1% 2.0% Institution Net Position

CPI Core Index SA Apr 261.7 261.9 261.4 Proprietary Net Position

CPI Index NSA Apr 255.5 255.8 254.2 Foreign Net Position

CH BoP Current Account Balance 1Q P $58.6b -- $54.6b Individual Net Position

TH Foreign Reserves 3-May $211.0b -- $209.7b Total Trading Value

 Monday 13 Major Indices

Release Actual Cons. Prior Dow Jones

JP Official Reserve Assets Apr -- -- 52.9 S&P 500

Leading Index CI Mar P -- -- 103.9 Nasdaq

Coincident Index Mar P -- -- 114.6 STOXX Europe 50

FTSE 100

 Tuesday 14 DAX

Release Actual Cons. Prior Nikkei 225

EU Industrial Production SA MoM OCT -- 136 137.9 Shanghai Composite

Industrial Production WDA YoY OCT -- -- 114.6 Hang Seng

ZEW Survey Expectations DEC -- 1.20% 1.2% KOSPI

JP BoP Current Account Balance YoY SEP -- -- 4.10% BES Sensex

Trade Balance BoP Basis SEP Jakarta Composite

Bank Lending Incl Trusts YoY NOV Philippines Composite

Ho Chi Minh

 Wednesday 15

Release Actual Cons. Prior Crude Commodities

US Retail Sales Advance MoM NOV -- 4% 3.5% WTI ($/bl)

Retail Sales Ex Auto MoM NOV -- 3.5% 4.0% Dubai ($/bl)

Industrial Production MoM NOV -- 1.7% 1.7% Brent ($/bl)

EU GDP SA QoQ 3Q P -- -- 1.6% NYMEX ($/bl)

GDP SA YoY 3Q P -- 582k 553k COMEX Gold 

JP Machine Tool Orders YoY OCT F -- 5.2% -5.5% Batic Dry Index

CH Industrial Production YoY NOV

Retail Sales YoY NOV Exchange Rate

USD/THB

 Thursday 16 EUR/USD

Release Actual Cons. Prior USD/JPY

US Philadelphia Fed Business Outlook DEC -- 0.4% 0.2% 0 GBP/USD

Continuing Claims 18-Nov -- 0.4% 0.4% USD/CHY

EU Trade Balance NSA OCT -- 0.20% 0.20% USD/KRW

Dollar Index

 Friday 17

Release Actual Cons. Prior Thai Bond Market

US Leading Index NOV -- 0.1 0.1 Total Return Index

EU CPI Core YoY NOV -- 0.0 0.0 Outright/ Cash Trading

CPI MoM NOV -- 0.0 0.0 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

CPI YoY NOV -- 1.7 1.6 10-May-19 1.6348 1.6951 1.7609 1.7975 1.8212 1.8831

JP Tertiary Industry Index MoM OCT -- 2.3% 2.3% Change (bps) +0.11 +0.05 -0.00 +0.03 +0.05 -0.48

Tokyo Dept Store Sales YoY OCT -- 1.1% 1.5% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Nationw ide Dept Sales YoY OCT -- 1.0% 1.0% 2.0881 2.2815 2.5291 2.8599 3.0757 3.2793

TH Foreign Reserves 16-Dec -- 0.6% 0.6% -0.49 -0.30 -0.40 -0.41 -0.14 -0.24

US Bond Market

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

10-May-19 2.43 2.26 2.23 2.26 2.47 2.89

Change (bps) +0.00 +0.00 +1.00 +1.00 +2.00 +2.00

80,547.43         54,767.33         +47.07%

10-May-19 9-May-19 %Chg.

283.03 283.05 -0.01%

1,173.95 1,179.17 -0.44%

97.297 97.417 -0.12%

1.2995 1.3008 -0.10%

6.8231 6.8265 -0.05%

1.1234 1.1215 +0.17%

109.94 109.76 +0.17%

10-May-19 9-May-19 %Chg.

31.53 31.77 -0.76%

1,285.70 +2.20 +0.17%

1,013.00 +39.00 +4.00%

70.76 +0.53 +0.75%

61.66 -0.04 -0.06%

61.69 +0.11 +0.18%

69.90 +0.21 +0.30%

951.90 -0.65 -0.07%

10-May-19 Chg %Chg.

6,209.12 +10.32 +0.17%

7,742.20 -13.42 -0.17%

2,108.04 +6.03 +0.29%

37,462.99 -95.92 -0.26%

2,939.21 +88.26 +3.10%

28,311.07 -692.13 -2.39%

12,059.83 +85.91 +0.72%

21,344.92 -57.21 -0.27%

3,331.00 +21.00 +0.63%

0.00 +0.00 #DIV/0!

2,881.40 +10.68 +0.37%

7,916.94 +6.35 +0.08%

10-May-19 Chg %Chg.

25,942.37 +114.01 +0.44%

1,550.75

36,129.50

-448.81

-1,600.12

1,550.75

1,095.38 +2.41 +0.22%

2,418.46 +3.83 +0.16%

13-May-19

10-May-19 Chg %Chg.

1,648.69 +1.89 +0.11%

357.43 -1.89 -0.53%

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 

 


