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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

"ทรัมป์" ยันไม่ออกค าส่ังให้ประชาชนอยู่บ้านท่ัวประเทศ ชีข้ึน้อยู่
กับแต่ละรัฐ ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ แห่งสหรฐัเปิดเผยว่า เขาจะ
ไม่ออกค าสั่งให้ประชาชนทั่วประเทศต้องกักตวัอยู่ท่ีบ้าน แม้จ านวนผู้
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในสหรัฐยังคงเพิ่มขึ ้น 
ปธน.ทรัมป์กล่าวกับผู้ส่ือข่าวว่า เขาไม่มีแผนท่ีจะสั่งให้ประชาชนทั่ว
ประเทศต้องกักตัวอยู่บ้าน เน่ืองจากแต่ละรัฐก็มีระดับความรา้ยแรง
ของโควิด-19 แตกต่างกัน รายงานระบุว่า ในช่วงแรกนั้น นายเดอซาน
ติส ลังเลท่ีจะประกาศค าสั่งให้ประชาชนอยู่บ้าน ก่อนท่ีจะพ่ายแพต้่อ
แรงกดดัน และออกค าสั่งให้ประชาชนจ ากัดการเคล่ือนไหวและการ
ปฏิสมัพนัธก์ับบุคคลนอกบ้านให้เหลือเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้นตามรัฐอื่น ๆ 
ขณะท่ีจอรเ์จีย มิสซิสซิปปี และเนวาดา ก็ไดป้ระกาศค าสั่งใหป้ระชาชน
อยู่บา้นในวนัเดียวกันนี ้ (อินโฟเควสท)์ 

"ทรัมป์"คาดซาอุฯ-รัสเซียเล็งห่ันการผลิตน ้ามัน 10 ล้านบาร์เรล
เพื่อรักษาเสถียรภาพตลาด ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์เปิดเผยใน
วนันีว่้า เขาไดห้ารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ ปูติน ผูน้ ารสัเซีย เมื่อ
วานนี ้และมกุฏราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย ในวนันี ้ซึ่งเขาคาดว่าทั้ง
สองประเทศอาจปรับลดก าลังการผลิตราว 10 ล้านบารเ์รล หรืออาจ
มากถึง 15 ล้านบารเ์รล เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด นอกจากนี้ 
ปธน.ทรัมป์ยังกล่าวว่า เขาเชื่อว่าประเทศทั้งสองจะบรรลุขอ้ตกลงใน
การยุติการท าสงครามราคาในอีกไม่กี่วนั (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยวัคซีนต้านโควิดในมนุษย์ก าลังคืบหน้า ชี้จะเป็น"ตัว
พลิกเกม"สกัดการระบาด นายแพทย์แอนโทนี ฟอซี ผู้อ  านวยการ
สถาบนัภูมิแพแ้ละโรคติดต่อแห่งชาติสหรฐั กล่าวว่า การทดสอบวัคซีน
ต้านไวรัสโควิด-19 ในมนุษย์เป็นครัง้แรกก าลังด าเนินไปตามเป้า และ
รฐับาลจะสามารถน าวคัซีนดงักล่าวมาใชอ้ย่างแพร่หลายในอีก 12-18 
เดือนข้างหน้า นายแพทย์ฟอซีกล่าวว่า วัคซีนดังกล่าวจะเป็น"ตวัพลิก
เกม"ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี ้สถาบัน
สุขภาพแห่งชาติสหรัฐได้ร่วมมือกับบริษัท Moderna ซึ่งเป็นบริษัทใน
ธุรกิจไบโอเทค เพื่อพัฒนาวัคซีนต้านไวรสัโควิด-19 โดยได้เริ่มท าการ
ทดลองกับคนเป็นครัง้แรกในวนัท่ี 16 มี.ค. (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานพุ่งเป็นประวัติการณเ์ซ่น
พิษโควิด-19 กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกันท่ี
ยื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกพุ่งขึน้สู่ระดบั 6.6 ลา้นรายในสปัดาห์ท่ี
แล้ว ซึ่ง เป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์  ขณะท่ีนักวิเคราะห์
คาดการณ์ท่ีระดับ 3.1 ล้านราย ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน
ดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนหน้านี้ท่ีมีการ
รายงานในสัปดาห์ท่ีแล้วท่ีระดับ 3.3 ล้านราย ส่วนตัวเลขค่าเฉล่ีย 4 
สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันท่ียื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ซึ่ง

ถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานท่ีดีกว่า เน่ืองจากขจัดความผันผวนราย
สปัดาห ์เพ่ิมขึน้ 327,250 ราย สู่ระดบั 2.054 ลา้นรายในสปัดาห์ท่ีแล้ว 
ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดนับตัง้แต่วนัท่ี 14 ม.ค.2560 (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยค าส่ังซือ้ภาคโรงงานทรงตัวในเดือนก.พ. ขณะโควิด-19 
กระทบห่วงโซ่อุปทาน กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ค าสั่งซือ้
ภาคโรงงานของสหรัฐทรงตัวในเดือนก.พ. ขณะท่ีนักวิเคราะห์คาดว่า
เพิ่มขึน้ 0.2% หลังจากลดลง 0.5% ในเดือนม.ค. นักวิเคราะห์ระบุว่า 
การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ไดส่้งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ซึ่ง
เป็นสาเหตุท าให้ค าสั่งซือ้ภาคโรงงานไม่มีการขยายตัวในเดือนก .พ. 
ส่วนยอดสั่งซือ้สินค้าทุนพื ้นฐาน ท่ีไม่รวมหมวดอาวุธและเครื่องบิน 
ลดลง 0.9% ในเดือนก.พ. โดยยอดสั่งซือ้ดงักล่าวถือเป็นมาตรวดัความ
เช่ือมั่น และแผนการใชจ้่ายในภาคธุรกิจ (อินโฟเควสท)์ 

S&P คงอันดับเครดิตสหรัฐ ชีภ้าวะหน้ีสิน,ขาดดุลการคลังแย่ลง
จากพิษโควิด-19 ฉุดเศรษฐกิจทรุด เอสแอนด์พี โกลบอล เรทติง้ส์ 
(S&P) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชัน้น าของโลก ได้ประกาศคง
อันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐไว้ท่ีระดับ AA+/A-1+ โดยแนวโน้ม
อนัดบัความน่าเช่ือถือมีเสถียรภาพ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 หลังจากท่ีบริษัทฟิทช์ เรทติง้ส์ก็ได้ประกาศคงอันดับความ
น่าเชื่อถือของสหรัฐเช่นกันในสัปดาห์ท่ีผ่านมา S&P ระบุว่า ภาวะ
หนีสิ้นและยอดขาดดุลการคลงัของรฐับาลสหรัฐมีแนวโนม้ย ่าแย่ลงใน
ปีนี ้หลงัจากท่ีเศรษฐกิจไดร้ับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 S&P คาดว่า เศรษฐกิจสหรฐัจะหดตวัลงราว 1.3% 
ในปีนี ้ก่อนจะฟ้ืนตัว 3.2% ในปี 2564 และ 2.5% ในปี 2565 (อินโฟ
เควสท)์ 

เฟดผ่อนปรนข้อก าหนดส ารองเงินทุนแบงก์ใหญ่ในสหรัฐ หวัง
กระตุ้นการปล่อยกู้สู้โควิด-19 ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศ
ผ่อนปรนข้อก าหนดในการส ารองเงินทุนชั่วคราวให้กับธนาคารขนาด
ใหญ่ในสหรฐั โดยหวงัท่ีจะใหธ้นาคารเหล่านีเ้พ่ิมการปล่อยกูใ้หก้ับภาค
ครวัเรือนและภาคธุรกิจ "เพ่ือลดภาวะตึงตวัในตลาดพนัธบตัรท่ีเป็นผล
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเพิ่มขีดความสามารถของ
ธนาคารในการปล่อยสินเชื่อให้กับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ" ทั้งนี ้
ภายใต้กฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้น ธนาคารขนาดใหญ่ท่ีมีสินทรัพย์รวม
มากกว่า 2.50 แสนล้านดอลลารจ์ะต้องส ารองเงินทุนอย่างน้อย 3% 
ของสินทรพัย์ทัง้หมดเพ่ือรองรบัการขาดทุน กฎเกณฑด์งักล่าวซึ่งจะมี
ผลบงัคบัใชไ้ปจนถึง 31 มี.ค. 2564 (อินโฟเควสท)์ 

ค่ายรถสหรัฐเผย โควิด-19 ฉุดยอดขาย 3 เดือนแรกทรุดหนักใน
รอบทศวรรษ เจนเนอรลั มอเตอรส์ (จีเอ็ม) และ เฟียต ไครสเลอร ์ออ
โตโมบิลส์ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบให้
ยอดขายรถยนต์ของบริษัทชะลอตัวลงมากท่ีสุดในรอบสิบปี  ส่ือ
ต่างประเทศรายงานว่า ยอดขายของบริษัทรถยนต์ทั้งสองแห่งลดลง
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 มากกว่าท่ีมีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ โดยยอดขายรถยนต์ของจีเอ็ม

ร่วงลง 7.1% ในขณะท่ียอดขายของเฟียต ไครสเลอรด์ิ่งลงกว่า 10% 
ในช่วง 3 เดือนแรกปีนี ้(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 469.93 จุด ขานรับ"
ทรัมป์"เชื่อมั่นซาอุฯ-รัสเซียยุติสงครามน ้ามัน ดชันีดาวโจนสต์ลาด
หุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้เมื่อคืนนี ้(2 เม.ย.) หลงัจากประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียจะบรรลุ
ขอ้ตกลงเพ่ือยุติสงครามราคาน ้ามัน และคาดว่าทัง้สองฝ่ายจะปรับลด
ก าลังการผลิตเพื่อรกัษาเสถียรภาพในตลาดน ้ามัน โดยสัญญาณบวก
ดังกล่าวได้ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานฟ้ืนตัวขึน้ ซึ่งรวมถึงหุ้นเอ็กซอน 
โมบิล ท่ีพุ่งขึ ้นกว่า 7%  ดัชนีเฉล่ียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด ท่ี  
21,413.44 จุด พุ่งขึน้ 469.93 จุด หรือ +2.24% ขณะท่ีดชันี S&P500 
ปิดท่ี 2,526.90 จุด เพ่ิมขึน้ 56.40 จุด หรือ +2.28% ส่วนดชันี Nasdaq 
ปิดท่ี 7,487.31 จุด เพ่ิมขึน้ 126.73 จุด หรือ +1.72% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอรก์: ดอลลแ์ข็งเทียบสกุลเงินหลัก เหตุวิตก
ข้อมูลแรงงานสหรัฐหนุนแรงซือ้สินทรัพยป์ลอดภัย ดอลลารส์หรัฐ
แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื ้อขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์เมื่อคืนนี้ (2 เม.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนยังคงเข้าซื ้อ
ดอลลารใ์นฐานะสินทรัพย์ท่ีปลอดภัย หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้
ยื่นขอสวสัดิการว่างงานท่ีพุ่งขึน้เกินคาด ขณะท่ีนักลงทุนจับตาตัวเลข
จา้งงานนอกภาคเกษตรประจ าเดือนมี.ค.ของสหรฐัซ่ึงมีก าหนดเปิดเผย
ในวนันี ้ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 107.85 เยน 
จากระดับ 107.22 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ท่ีระดับ 
0.9730 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9670 ฟรงัก ์อย่างไรก็ดี ดอลลารส์หรฐัอ่อน
ค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.4190 ดอลลารแ์คนาดา 
จากระดับ  1.4219 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
ดอลลารส์หรัฐ ท่ีระดับ 1.0851 ดอลลาร ์จากระดับ 1.0929 ดอลลาร ์
ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะท่ีระดับ 1.2396 ดอลลาร ์จากระดับ 
1.2372 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.6048 
ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6071 ดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดพุ่ง $5.01 หลัง"ทรัมป์"คาด
รัสเซีย-ซาอุฯร่วมมือลดการผลิต  สัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้เกือบ 25% เมื่อคืนนี ้(2 เม.ย.) หลงัจาก
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า สงครามราคา
น ้ามันระหว่างซาอุดีอาระเบียและรัสเซียจะยุติลง และคาดว่าทั้งสอง
ฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงในการปรับลดก าลังการผ ลิตเพื่อ รักษา
เสถียรภาพของตลาด สัญญาน ้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. พุ่งขึน้ 
5.01 ดอลลาร์ หรือ 24.7% ปิดท่ี 25.32 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญา
น า้มนัดิบเบรนทส่์งมอบเดือนมิ.ย. พุ่งขึน้ 5.20 ดอลลาร ์หรือ 21% ปิด
ท่ี 29.94 ดอลลาร/์บารเ์รล (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดพุ่ง  $46.3 รับแรงซื้อ
สินทรัพย์ปลอดภัยหลังตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐพุ่ง
เกินคาด สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้เกือบ 3% เมื่อคืนนี ้(2 
เม.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนเข้าซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย 
หลงัจากสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูย้ื่นขอสวัสดิการว่างงานท่ีพุ่งขึน้เกินคาด 
ขณะเดียวกันนักลง ทุนจับตาตัว เลขจ้างงานนอกภาคเกษตร
ประจ าเดือนมี.ค.ของสหรฐัซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวันนี ้สญัญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. พุ่งขึ ้น 
46.3 ดอลลาร์ หรือ 2.91% ปิดท่ี 1637.7 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ
เควสท)์ 

ยุโรป 

ฝร่ังเศสเผยยอดขายรถยนต์เดือนมี.ค.ทรุดหนัก จากผลกระทบ
โควิด-19 สมาคมการผลิตรถยนตข์องฝรั่งเศส (CCFA) เปิดเผยในวันนี้
ว่า ยอดขายรถยนต์ในฝรั่งเศสทรุดตัวลง  72.2% ในเดือนมี.ค. เมื่อ
เทียบเป็นรายปี ขอ้มูลจาก CCFA ระบุว่า ยอดขายรถยนตใ์หม่ในเดือน
มี.ค.อยู่ท่ี 62,668 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้วซึ่งอยู่ท่ี  
225,818 คัน รายงานยังระบุด้วยว่า ยอดขายรถยนต์แบรนด์ของ
ฝรั่งเศสเองนั้น ร่วงลง 72.6% ในเดือนมี.ค. โดยยอดขายของบริษัทพี
เอสเอ ผู้ผลิตรถยนต์เปอโยต์ และซีตรอง อยู่ ท่ี 18,841 คัน ลดลง 
73.4%  ขณะท่ียอดขายของเรโนลต์ ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ 2 
ของฝรั่งเศส ดิ่งลง 71.6% ส่วนยอดขายรถยนตแ์บรนดต์่างชาติ ลดลง 
71.8% ในเดือนมี.ค. (อินโฟเควสท)์ 

สเปนเผยแรงงานเกือบ 900,000 รายตกงาน หลังรัฐบาล
ประกาศล็อกดาวน์ ส านักงานประกันสังคมของสเปนเปิดเผยว่า 
แรงงานสเปนเกือบ 900,000 รายตอ้งกลายเป็นคนตกงาน นับตัง้แต่ท่ี
รัฐบาลสเปนประกาศล็อกดาวน์ประเทศเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรัสโควิด-19 ทั้งนี ้แรงงานสเปนจ านวน 898,822 รายได้ถูกปลด
ออกจากงานนับตั้งแต่วันท่ี 12 มี.ค. ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศมาตรการล็
อกดาวนเ์ป็นครัง้แรก (อินโฟเควสท)์ 

อังกฤษประกาศเล่ือนจัดการประชุมภาวะโลกร้อนของ UN เดือน
พ.ย. เหตุโควิด-19 ระบาด ข่าวประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลอังกฤษ 
ระบุว่า อังกฤษจะเล่ือนการประชุมเรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของสหประชาชาติ (COP26) ซึ่งมีก าหนดจัดขึน้ท่ีเมืองกลาส
โกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ ในวันท่ี 9-20 พฤศจิกายน 2563 เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า 
รายงานระบุว่า "ก าหนดการในการจัดประชุมใหม่ในปีหน้า ซึ่งจัดขึน้
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างอังกฤษและอิตาลีนั้น จะเปิดเผยอีกครั้ง
หลังจากท่ีได้หารือร่วมกับทุกฝ่าย" แพทริเซีย เอสปิโนซา เลขานุการ
บริหารของ UN Climate Change กล่าวว่า โควิด-19 ถือเป็นประเด็น
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 เร่งด่วนท่ีส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ "แต่เราตอ้งไม่ลืมว่าภาวะโลก

รอ้นเป็นภัยคุกคามท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลกในระยะยาว" (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก หุ้นกลุ่มพลังงานพุ่งหนุน
ตลาด ตลาดหุน้ยุโรปปิดปรบัตวัขึน้เล็กนอ้ยเมื่อคืนนี ้ (2 เม.ย.) โดยได้
แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานท่ีทะยานขึ ้นในช่วงท้ายตลาด ขณะท่ี
บรรยากาศการซือ้ขายยังคงผันผวน หลังจากสหรัฐเปิดเผยจ านวนผู้
ขอรับสวัสดิการว่างงานพุ่งขึ ้นอย่างมาก ซึ่งบ่งชี ้ถึงผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดัชนี Stoxx Europe 
600 บวก 0.42% ปิดท่ี 312.08 จุด ดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสปิด
ท่ี 4,220.96 จุด เพ่ิมขึน้ 13.72 จุด หรือ +0.33%, ดชันี DAX ตลาดหุ้น
เยอรมันปิดท่ี 9,570.82 จุด เพิ่มขึน้ 26.07 จุด หรือ +0.27% (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 25.65 จุด หุ้นกลุ่ม
พลังงานพุ่งช่วยหนุนตลาดฟ้ืนตัว ตลาดหุน้ลอนดอนปิดปรับตัวขึ ้น
เมื่อคืนนี ้(2 เม.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากการพุ่งขึน้ของหุ้นกลุ่มพลังงาน 
หลังราคาน ้ามันทะยานขึน้ขานรบัข่าวท่ีว่า ซาอุดีอาระเบียและรสัเซีย
จะประกาศปรบัลดการผลิตน า้มัน ดชันี FTSE 100 ตลาดหุน้ลอนดอน
ปิดท่ี 5,480.22 จุด เพ่ิมขึน้ 25.65 จุด หรือ +0.47% (อินโฟเควสท)์ 

ญ่ีปุ่น 

นายกฯญ่ีปุ่นยันยังไม่ประกาศภาวะฉุกเฉิน เหตุโควิด-19 ไม่ได้
ระบาดท่ัวประเทศ นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะเปิดเผยว่า ไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ยังไม่ได้ระบาดไปทั่วประเทศญ่ีปุ่นจนถึง
ขึน้ท่ีจะประกาศภาวะฉุกเฉิน แต่ญ่ีปุ่นก็ยังต้องระมัดระวังไม่ให้มีผูต้ิด
เชือ้เพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว ท่ีผ่านมา นายอาเบะไดร้ะมดัระวงัเกี่ยวกับการ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน โดยระบุว่าการท าเช่นนั้นอาจจะเป็นการจ ากัด
สิทธิของประชาชน และท่ีส าคัญ เรื่องนีจ้  าเป็นต้องขอความเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
เรียกรอ้งใหน้ายอาเบะประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อหลีกเล่ียงการล่มสลาย
ของระบบสาธารณสุขเน่ืองจากผู้ติดเชื ้อโควิด-19 มีแนวโน้มว่าจะ
เพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว (อินโฟเควสท)์ 

ญ่ีปุ่นประกาศมอบเงินสด 200,000 เยนให้แต่ละครัวเรือนท่ีถูก
กระทบจากโควิด-19 ส านักข่าวเกียวโดรายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า 
รัฐบาลญ่ีปุ่นได้ตัดสินใจมอบเงินสด 200,000 เยน หรือประมาณ 
1,850 ดอลลารส์หรฐัใหแ้ต่ละครวัเรือนในญ่ีปุ่นท่ีก าลงัเผชิญกับปัญหา
รายไดล้ดลง อนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (อินโฟ
เควสท)์ 

ญ่ีปุ่นเล็งผ่อนผันภาษีชั่วคราวให้บริษัทท่ีรายได้ลดกว่า 20% จาก
ผลกระทบโควิด-19 ส านักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า 
รฐับาลญ่ีปุ่นเตรียมอนุมตัิผ่อนผันการจ่ายภาษีชั่วคราวใหก้ับบริษัทท่ีมี

รายได้ต่อเดือนร่วงลงกว่า 20% นับตั้งแต่เดือนก.พ. เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้วเน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) รัฐบาลตั้งเป้าท่ีจะช่วยเหลือบริษัทท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ให้มีเงินสดในมือเพียงพอท่ีจะให้ธุรกิจยังคง
ด าเนินต่อไปได ้ดว้ยการยกเวน้การจ่ายภาษีชั่วคราว รวมถึงภาษีเงินได้
และภาษีบริโภค และเบีย้ประกันสังคม ตามหลักการในปัจจุบันแล้ว 
บริษัทท่ีมีปัญหาในการด าเนินธุรกิจ จะสามารถผ่อนผันการช าระภาษี
ได้ 1 ปีโดยใช้หลักทรัพย์ค า้ประกัน แต่แหล่งข่าวระบุว่า ระบบใหม่จะ
ยกเวน้ขอ้ก าหนดดงักล่าว (อินโฟเควสท)์ 

รัฐบาลญ่ีปุ่นเตรียมหนุนการผลิตเคร่ือง ECMO ช่วยชีวิตผู้ป่วย
โควิด-19 นายยาสุโตชิ นิชิมูระ รมว.เศรษฐกิจของญ่ีปุ่น เปิดเผยใน
วันนี้ว่า รัฐบาลญ่ีปุ่นจะพิจารณาสนับสนุนให้เพิ่มการผลิตเครื่อง
เครื่องช่วยพยุงการท างานของหัวใจและปอด  (Extracorporeal 
Membranous Oxygenation หรือ ECMO) เพื่อใช้ในการรักษาและ
ช่วยชีวิตผู้ป่วยท่ีติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 อันเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการ
ทางเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ 
เครื่อง ECMO จะช่วยเพิ่มอ็อกซิเจนโดยตรงให้กับผู้ป่วย ขณะท่ีขจัด
ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ออกไป โดยเป็นเครื่องมือพิเศษท่ีจะช่วย
ทดแทนการท างานของหัวใจและปอดในเวลาท่ีอวัยวะเหล่านั้นอ่อนแอ
เกินกว่าท่ีจะท างานไดอ้ย่างปกติ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 246.69 จุด วิตกโควิด-19 
กระทบธุรกิจรุนแรง ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงในวันนี้
เป็นวนัท่ี 4 ติดต่อกัน เน่ืองจากนักลงทุนวิตกกังวลว่า บรรดาบริษัทของ
ญ่ีปุ่นอาจไดร้บัผลกระทบอย่างหนัก ขณะท่ีการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 ยังคงกดดันความเชื่อมั่นทางธุรกิจโดยรวม  ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดร่วง  246.69 จุด หรือ 1.37% แตะท่ี 
17,818.72 จุด (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่ นจี นออกพันธ บัตรมาก สุด เป็น
ประวัติการณ์ หวังกระตุ้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงาน
รัฐบาลท้องถิ่นของจีนได้ออกพันธบัตรคิดเป็นมูลค่าสูงท่ีสุดเป็น
ประวัติการณ์ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ กระทรวงการคลังจีน (MOF) 
เปิดเผยว่า รัฐบาลท้องถิ่นจีนได้ออกพันธบัตรในวงเงินรวมกัน 3.875 
แสนลา้นหยวน (ประมาณ 5.46 หมื่นลา้นดอลลารส์หรฐั) ในเดือนมี.ค. 
ท่ีผ่านมา ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า เมื่อรวมทั้งไตรมาสแรกแล้ว 
มูลค่าการออกพันธบตัรของรฐับาลทอ้งถิ่นจีนอยู่ท่ีระดับกว่า 1.6 ลา้น
ล้านหยวน ท าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในจ านวนพันธบัตรท่ีออก
ใหม่นี ้เป็นการขายล็อตใหม่ 1.5 ลา้นลา้นหยวน คิดเป็นสดัส่วน 83.5% 
ของโควตา้ 1.85 ลา้นลา้นหยวนท่ีกระทรวงการคลงัจีนไดจ้ัดสรรไว ้ เพ่ือ
บรรเทาผลกระทบท่ีไวรสัดงักล่าวมีต่อเศรษฐกิจจีน (อินโฟเควสท)์ 
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 จีนเดินหน้าซือ้น ้ามันเข้าคลังส ารองฉุกเฉิน หลังราคาร่วงลงหนัก 

ส านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ทางการจีนก าลงัด าเนินการตามแผน
ในการซือ้น า้มนัเขา้คลงัส ารองฉุกเฉิน หลงัจากราคาน า้มนัร่วงลงอย่าง
หนักถึง 60% แลว้ในปีนี ้แหล่งข่าวระบุว่า รฐับาลจีนไดส้ั่งใหห้น่วยงาน
ในสังกัดเร่งซื ้อน ้ามันเพื่อเติมเข้าคลังส ารอง และใช้เครื่องมือทาง
การเงินต่างๆ เช่น สัญญาออปชั่นเพื่อซื ้อน ้ามันในราคาปัจจุบัน 
นอกเหนือจากการสั่งหน่วยงานรฐัใหร้ีบซือ้น า้มันแล้ว ทางการจีนยังได้
สนับสนุนให้บริษัทเอกชนเร่งซือ้น ้ามันเก็บเข้าคลังส ารองของตนเอง
ด้วย นอกจากนี ้ทางการจีนยังมีแผนประกาศเปิดตัวแหล่งส ารองทาง
ยุทธศาสตร์กลุ่มท่ี 4 ด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความจุของคลัง
ส ารองฉุกเฉิน และเพ่ิมการก่อสรา้งเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจจีนไปในตัวใน
ช่วงเวลาท่ีจีนก าลงัฟ้ืนตัวจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-
19 (อินโฟเควสท)์ 

จีนเตือนนักลงทุนระวั งการท า  ICO-ซื้อขายเงินดิจิ ทัลใน
ต่างประเทศ สมาคมการเงินอินเทอรเ์น็ตจีน (NIFA) ได้ออกมาเตือน
ว่า นักลงทุนชาวจีนควรตระหนักถึงความเส่ียงในการระดมทุนดว้ยสกุล
เงินดิจิทลั (ICO) หรือ Initial Coin Offering รวมถึงการซือ้ขายสกุลเงิน
ดิจิทัลในต่ างประเทศ  สาเหตุ ท่ี นักลง ทุนควรระวัง เ ป็นเพราะ
ผูด้  าเนินการตลาดซือ้ขายนั้นระบุตัวไดย้าก และเมื่อเกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจแล้วก็จะฟ้ืนตัวได้ยากด้วย ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า 
เมื่อเดือนก.ย.ปี 2560 ทางการจีนได้สั่งห้ามการท า ICO และสั่งปิด
ตลาดซื ้อขายสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในจีน เน่ืองจากตลาดสกุลเงิน
ดิจิทัลได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนดึงดูดนักนวัตกรรม แต่ก็ดึงดูดคน
โกงด้วย มาตรการดังกล่าวส่งผลให้แพลตฟอรม์ซือ้ขายบางแห่งย้าย
เซิรฟ์เวอรไ์ปต่างประเทศ (อินโฟเควสท)์ 

ข้อมูลข่าวกรองสหรัฐแฉจีนจงใจรายงานตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 
ต ่าเกินจริง ส านักข่าวต่างประเทศหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงส านักข่าวเกียว
โดและส านักข่าวบลูมเบิรก์ รายงานว่า ฝ่ายข่าวกรองสหรฐัเชื่อว่า จีน
ซึ่งเป็นประเทศแรกท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 นัน้ จงใจรายงานตวัเลขผูต้ิดเชือ้และผูเ้สียชีวิตในจีนเป็นจ านวน
ท่ีต ่ากว่าความเป็นจริง  ข้อมูลดังกล่าวมาจากรายงานลับฉบับหน่ึง
เปิดเผยเบือ้งตน้ว่า ตวัเลขผูต้ิดเชือ้และผูเ้สียชีวิตอย่างเป็นทางการจาก
รฐับาลจีนนัน้ ไม่สมบูรณโ์ดยเจตนา รายงานลบัฉบบันีไ้ดส่้งถึงท าเนียบ
ขาวแล้วเมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมา นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีกระทรวง
ต่างประเทศของสหรัฐ ไดเ้นน้ย า้ถึงความส าคญัของขอ้มูลเกี่ยวกับโรค
ดังกล่าวท่ีส่งมาจากทั่ วโลก ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) และ
ผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เพื่อหาแนวทางรักษาและมาตรการรับมือ  (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 46.12 จุด หลัง
สถานการณ์โควิด-19 ในจีนส่งสัญญาณดีขึ้น ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพ

สิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวันนี้ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรสัโควิด-19 ในจีนเร่ิมส่งสญัญาณดีขึน้ ภายหลงัจากทางการจีน
ยืนยันว่าไม่พบการติดเชือ้ภายในประเทศในขณะนี้ ส านักข่าวซินหัว
รายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 46.12 จุด หรือ +1.69% 
แตะท่ี 2,780.64 จุด (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 194.27 จุด ตามทิศทาง
ตลาดหุ้นจีน ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดวนันีด้ีดตวัขึน้ ตามทิศทาง
ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีน หลังจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจีนเริ่มส่งสัญญาณดีขึน้ โดยทางการจีน
ยืนยนัว่าไม่พบการติดเชือ้ภายในประเทศในขณะนี ้ดชันีฮั่งเส็งเพิ่มขึ ้น 
194.27 จุด หรือ +0.84% ปิดวนันีท่ี้ 23,280.06 จุด (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอื่นๆ 

ท่ัวโลกติดเชื้อโควิด-19 พุ่งทะลุ 1,000,000 ราย ตายกว่า 50,000 
ราย ข้อมูลล่าสุดจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลกระบุว่า ยอดผู้
ติดเชื ้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกขณะนี้อยู่ ท่ี  1,000,940 ราย และยอด
ผู้เสียชีวิตอยู่ท่ี 51,375 ราย ทั้งนี ้สหรัฐมียอดผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 
สูง สุดในโลก  (236,036) รองลงมาคืออิตาลี  (115,242), สเปน 
(110,238), เยอรมนี (84,284) และจีน (81,589) ส่วนอิตาลีเป็นประเทศ
ท่ีมีจ านวนผู้ เ สียชี วิต สูง สุดในโลก  (13,915) ตามมาด้วยสเปน 
(10,096), สหรัฐ (5,777), ฝรั่งเศส (4,503), จีน (3,318) และอิหร่าน 
(3,160) (อินโฟเควสท)์ 

ซาอุฯส่งสัญญาณจูบปากรัสเซีย หลังประกาศจัดประชุมฉุกเฉิน
รักษาเสถียรภาพตลาด ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นผูผ้ลิตน า้มันรายใหญ่
ของโลก เรียกรอ้งใหก้ลุ่มประเทศผูส่้งออกน า้มนั (โอเปก) รวมทัง้รสัเซีย
และประเทศพันธมิตร จัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อรักษาเสถียรภาพของ
ตลาดน ้ามัน การประกาศดังกล่าวของซาอุดีอาระเบียเป็นการส่ง
สัญญาณว่าซาอุดีอาระเบียพรอ้มท่ีจะยุติการท าสงครามราคาน ้ามัน
กับรัสเซีย ทางด้านนายอเล็กซานเดอร์ โนวัค รัฐมนตรีพลังงานรสัเซีย 
กล่าวเช่นกันว่า รัสเซียไม่มีแผนท่ีจะเพิ่มก าลังการผลิตในขณะนี้  
นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ยังกล่าวว่า เขาเชื่อว่าประเทศทั้งสองจะบรรลุ
ขอ้ตกลงในการยุติการท าสงครามราคาในอีกไม่กี่วนั (อินโฟเควสท)์ 

ออสเตรเลียเร่ิมทดสอบวัคซีนต้านโควิด-19 ในสัตว์ คาดใช้ได้
อย่างเร็วสิ้นปีน้ี หน่วยงานวิทยาศาสตรอ์อสเตรเลียได้เริ่มท าการ
ทดสอบวคัซีน 2 ชนิดในสตัวท์ดลอง เพ่ือดูว่าสามารถตา้นไวรัสโคโรนา
สายพนัธุใ์หม่ (โควิด-19) ไดห้รือไม่ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า วคัซีน
ดังกล่าวซึ่งพัฒนาขึ ้นท่ีมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดของอังกฤษ  และ
บริษัทอิโนวิโอ ฟารม์าซูติคอลส ์ของสหรฐั ไดถู้กน าไปทดลองกับตวัเฟอ
เรท (ferret) เพื่อดูประสิทธิภาพ แต่ทางหน่วยงานระบุว่า ยังต้องใช้
เวลาอีกหลายเดือนกว่าวัคซีนจะสามารถใช้งานได้ การทดสอบใน
สัตว์ทดลองนั้นด าเนินการโดยองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
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 อุตสาหกรรมในเครือจักรภพ (CSIRO) ท่ีห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพ

สัตว์แห่งออสเตรเลีย (AAHL) ในรัฐวิคตอเรีย โดยผลการทดลองใน
สตัวน่์าจะสามารถรูไ้ดภ้ายในเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท)์ 

"มูดีส้"์ ปรับลดแนวโน้มเครดิตภาคธนาคารสิงคโปร์สู่เชิงลบจาก
ผลกระทบโควิด-19 มูดีส้ ์อินเวสเตอร ์เซอรวิ์ส สถาบนัจัดอนัดบัความ
น่าเชื่อถือระหว่างประเทศ ได้ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ
ภาคธนาคารของสิงคโปรล์งสู่ "เชิงลบ" จาก "มีเสถียรภาพ" โดยระบุถึง
ความเส่ียงจากหนีเ้สียท่ีเพิ่มขึน้ และความสามารถในการท าก าไรท่ี
ลดลง อันเน่ืองมาจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจและอตัราดอกเบีย้ท่ี
ลดลง ท่ามกลางผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 มูดีส้์
ระบุในรายงานท่ีเปิดเผยในวันนีว่้า ต้นทุนสินเชื่อจะเพิ่มขึน้เน่ืองจาก
คุณภาพสินทรพัย์ย ่าแย่ลง ขณะท่ีอตัราดอกเบีย้จะลดลงเน่ืองจากการ
ผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อส่วนต่างรายได้
ดอกเบีย้สุทธิ (net interest margin) ของธนาคารต่างๆ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ปิดท าการวันน้ีเน่ืองในวันราม นวมี (อิน
โฟเควสท)์ 

ไทย 

นายกฯ ประกาศเคอร์ฟิวท่ัวประเทศ 4 ทุ่มถึงตี 4 เร่ิมพรุ่งน้ี ฝ่า
ฝืนโทษจ าคุก 2 ปี หรือปรับ 4 หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี ประกาศผ่านสถานีโทรทัศน์รวม
การเฉพาะกิจ ก าหนดห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานในเวลา 
22.00 น.ถึง 04.00 น.โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 3 เม.ย.เป็นต้นไป โดย
ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ทั้งนี ้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันท่ี 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลง (อินโฟเควสท)์ 

จ.บุรีรัมย ์ออกมาตรการปิดบ้าน 2-30 เม.ย.ให้กักตัวคนต่างถิ่น-
งดขายเหล้า-งดงานบุญ ประเพณีทุกประเภท  รายงานจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ว่า ขณะนีจ้ังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ป่วย
ยืนยนั 13 ราย โดยส่วนใหญ่ติดเชือ้มาจากภายนอกแลว้เดินทางเข้ามา
ในจังหวดับุรีรมัย ์ และมีบางส่วนติดเชือ้จากการร่วมสงัสรรค ์ เน่ืองจาก
ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม ท่ี
เหมาะสมได้จึงสมควรให้มีประกาศมาตรการปิดบ้าน เพื่อหยุดการ
ระบาดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 ผูใ้ดฝ่าฝืนค าสั่งนีม้ีความผิดตาม 
พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจ าคุกหรือปรับ หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ โดยมีโทษสูงสุด จ าคุก 1 ปี หรือปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจ า
ทัง้ปรบั (อินโฟเควสท)์ 

ศบค.เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 104 ราย เสียชีวิตเพิ่ม
อีก 3 ราย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โค

วิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-
19 ล่าสุดวันนี ้พบผู้ติดเชือ้รายใหม่เพิ่มอีก 104 ราย และมีผู้เสียชีวิต
เพ่ิม 3 ราย ยอดผูต้ิดเชือ้รวมสะสมขณะนี ้1,875 ราย นอกจากนี ้พล.อ.
ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผู้อ  านวยการ ศบค.ได้
มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศหาแนวทางการชะลอการเดิน
ทางเข้าประเทศทั้งคนไทยและต่างชาติ ตั้งแต่วันนี-้15 เม.ย. โดยจะ
ยกเวน้เฉพาะท่ีไดม้ีการขออนุญาตไวก้่อนหนา้นีแ้ลว้ (อินโฟเควสท)์ 

"สมคิด"ชงมาตรการระยะ 3 กระตุ้นเศรษฐกิจ 6 เดือนเข้าครม.
นัดพิเศษ 3 เม.ย.เตรียมออก กม.จัดหาแหล่งเงิน นายสมคิด จาตุ
ศรีพิทกัษ์ รองนายกรฐัมนตรี เปิดเผยว่า มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจชุด
ท่ี 3 จะเสนอให้ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วาระพิเศษได้พิจารณา
ในการประชุมในวันพรุ่งนี้ (3 เม.ย.) เพื่อให้เห็นชอบในหลักการว่า
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจดงักล่าวจะเขา้มาดูแลในส่วนใดบา้ง จ านวน
งบประมาณท่ีตอ้งใช ้รวมถึงการจัดหาแหล่งเงิน ซึ่งจะมีทัง้การออกพระ
ราชก าหนด (พ.ร.ก.) และพระราชบญัญัติ (พ.ร.บ.) ในการจัดหาแหล่ง
เงินเพ่ือน ามาใชต้ามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ หลงัจากนั้นจะ
เสนอให้ท่ีประชุม  ครม.สัปดาห์หน้า (7 เม.ย.) ได้พิจารณาใน
รายละเอียดอีกครัง้ (อินโฟเควสท)์ 

กสทช.เผยยอดใช้ดาต้ามือถือ มี.ค.พุ่ง 11% ใช้งานมากสุดช่วง 
12.00-17.00 น.หลังปชช.อยู่บ้านมากขึ้น นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  
เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าข้อมูลการใช้ดาต้า
ผ่านโทรศัพท์มือถือของคนไทยในช่วงเดือน มี.ค.63 รวบรวมจากผู้
ให้บริการทั้ง 3 ค่าย ในภาพรวมของการใช้งานทั้ง 3 ค่ายมียอดรวม
ทั้งสิน้ 795,236 เทราไบท์ (TB) จากเดือน ก.พ.ท่ีมียอดรวม 715,509 
เทราไบท์ หรือเพิ่มขึ ้น 11.14% ถือว่าอยู่ ในระดับสูง  หลังหลาย
คนท างานท่ีบ้านเพ่ิมขึน้ ช่วงเวลาท่ีมีการใชง้านมากท่ีสุด คือ ช่วงเวลา 
12.00-17.00 น. เพิ่มขึ ้น 13% และช่วงเวลาท่ีใช้งานน้อยท่ีสุดเป็น
ช่วงเวลา 20.00-21.00 น. เพิ่มขึน้ 5% ขณะท่ีในช่วงวันธรรมดามีการ
ใช้งานเพิ่มขึน้ 12% ส่วนวันเสาร-์อาทิตย์มีการใช้งานเพิ่มขึน้ 7% (อิน
โฟเควสท)์ 

กกพ. ลงมติลดค่าไฟ 3% ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 3 เดือน 
เร่ิม เม.ย.-มิ.ย.63 คณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน (กกพ.) มีมติ
เห็นชอบใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลดอัตราค่าบริการ
ไฟฟ้าสุทธิท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วลงอีก  3% ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุก
ประเภท โดยจะเร่งด าเนินการให้มีผลในการเรียกเก็บค่าบริการ ตั้งแต่ 
เม.ย. - มิ.ย. 2563 รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งคาดว่าจะใช้เงิน
บริหารค่าไฟฟ้า ประมาณ 5,610 ลา้นบาท เพ่ือบริหารจัดการมาตรการ
ดังกล่าว นายคมกฤช กล่าวว่า ในส่วนมาตรการลดต้นทุนให้กับ
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 ผูป้ระกอบการภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมท่ีไดร้ับผลกระทบ จาก

การประกาศใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กกพ. 
ยังได้มีมติให้ผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่ าไฟฟ้าต ่ า สุด  
(Minimum Charge) เป็นการชั่วคราว ให้มีผลตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย. 2563 
รวม 3 เดือน (อินโฟเควสท)์ 

รมช.มนัญญา ส่ังคลอด 3 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ ์ สู้
วิกฤตไวรัสโควิค-19 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ตระหนักถึงความเดือดรอ้นของ
สมาชิกสหกรณ์ และการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ จึงได้ก าหนด
มาตรการช่วยเหลือเพ่ือนบรรเทาภาระหนีสิ้น ไดแ้ก่ การขยายเวลาการ
ช าระหนี ้การพักช าระหนีเ้ป็นการชั่วคราว การปรับลดอัตราดอกเบีย้
เงินกู ้และการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใ้นส่วนการช าระค่าหุน้ของสมาชิก 
ขอให้ปรับลดหรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว หรืองดหักส่ง
ค่าหุ้น ตามส่วนของเงินกู้จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ  ปัจจุบันมี
สหกรณ์ 6,579 แห่ง สมาชิกกว่า 11 ล้านคน เป็นสหกรณ์ภาค
การเกษตร จ านวน 3,453 สหกรณ ์มีสมาชิกท่ีกูย้ืมเงินจากสหกรณ์เพื่อ
ไปประกอบอาชีพทางการเกษตร  1.035 ล้านคน จ านวนเงิ น 
178,473.04 ลา้นบาท (อินโฟเควสท)์ 

พาณิชย์ เร่งหนุนผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ FTA ขยายตลาด
ช่วงโควิด-19 ระบาด หลังส่งออกมันฯไปนิวซีแลนด์พุ่งเกือบ 
400% นายวีรศกัดิ์ หวงัศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย ์เปิดเผยว่า ไดส้ั่งการ
ให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสขยาย
ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศท่ีมีความตอ้งการ ใน
ฐานะท่ีไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีส าคญัของโลก และไดร้บัรายงานว่า
ไทยได้ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้า  (FTA) อาเซียน-
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และไทย-นิวซีแลนด์ มากขึน้ ส่งผลให้ช่วง 2 
เดือนแรกของปีนี ้ มียอดส่งออกมนัส าปะหลงัไปนิวซีแลนดเ์พิ่มขึ ้นด้วย 

ในเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ ์2563 ไทยส่งออกผลิตภัณฑม์นัส าปะหลัง
ไปนิวซีแลนด์ มีมูลค่า 4.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ถึง 392.7% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นกากและมัน
ส าปะหลงัอื่นๆ สดัส่วน 80% (อินโฟเควสท)์ 

สธ.ดึงโรงแรมร่วมเป็น รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิดพักฟ้ืน-ผู้เข้า
ข่ายเฝ้าระวัง คาดได้ 16,000 ห้องภายในเม.ย. นายสาธิต ปิตุเตชะ 
รมช.สาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน 
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ให้ดูแลเรื่องการ
จัดท าแผนด้านการรักษา โดยรวมศักยภาพโรงพยาบาลภาครัฐทุก
สงักัด และโรงพยาบาลเอกชน จัดการเรื่องเตียงรองรบัผูป่้วยโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ ้น ได้ร่วมกับ
สมาคมโรงแรมไทย เพื่อท่ีจะปรับเปล่ียนโรงแรมให้เป็นโรงพยาบาล
สนาม 2 รูปแบบ คือโรงพยาบาลสนามท่ีใช้พักฟ้ืนผู้ป่วยโรคโควิด-19 

(Hospitel) และโรงพยาบาลสนามท่ีใช้สังเกตอาการของผู้เขา้ข่ายเฝ้า
ระวังฯ (Hotel Isolation) รวมทั้งได้เตรียมทางเลือกให้กับผู้ท่ีต้องการ
แยกกักตวัเองจากครอบครัว โดยขณะนี ้มีโรงแรมทั่วประเทศสมคัรเข้า
ร่วมแลว้ 132 แห่ง อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบตัิ คาดว่าจะขยาย
จ านวนห้องพักฟ้ืนผู้ป่วยและผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังได้มากกว่า  16,000 
หอ้ง (อินโฟเควสท)์ 

IAEA เตรียมส่งเคร่ืองตรวจหาเชือ้โควิด-19 เทคโนโลยีนิวเคลียร์
ให้ไทย ส านักงานพลังงานปรมาณูสากล (IAEA) เตรียมส่งเครื่องมือ
ตรวจหาเชือ้ไวรัสโควิด-19 ไปยัง 40 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้ประเทศ
ต่างๆสามารถท าการตรวจหาเชือ้อย่างไดม้าตรฐาน เครื่องมือตรวจหา
เชือ้ไวรสัโควิด-19 ของ IAEA ไดพ้ฒันามาจากเทคโนโลยีนิวเคลียร ์ ซึ่ง
เทคนิคตรวจหาเชือ้แบบ real time ดังกล่าวมีการใช้กันในประเทศท่ี
พฒันาแลว้ โดยเครื่องดงักล่าวจะท าการตรวจหา RNA ของไวรสัโควิด-
19 นอกจากเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจหาเชื ้อไวรัสโควิด -19 แล้ว 
IAEA ยังเตรียมจัดส่งชุด PPE และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ให้แก่ประเทศต่างๆ เพื่อป้องกันการติดเชื ้อส าหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี ้ไทย เวียดนาม อิหร่าน อียิปต์ เคนยา 
ไนจีเรีย คิวบา เปรู และอุรุกวัย จะเป็นประเทศกลุ่มแรกท่ีได้รับความ
ช่วยเหลือดงักล่าวมูลค่าราว 4 ลา้นยูโร (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 32.76 จุด ตาม Sentiment ตปท.หลัง
จีนเล็งซื้อน ้ามันเข้าคลังส ารองฉุกเฉิน-หนุนกลุ่มพลังงานขึน้น า
ตลาด SET ปิดวนันีท่ี้ระดบั 1,138.27 จุด เพ่ิมขึน้ 32.76 จุด (+2.96%) 
มูลค่าการซือ้ขาย 69,237.21 ลา้นบาท  นักวิเคราะหฯ์เผยตลาดหุน้ไทย
วนันีร้ีบาวดข์ึน้ตาม Sentiment บวกจากตลาดต่างประเทศ โดยตลาด
ในยุโรป-ดาวโจนส์ฟิวเจอรส์ต่างบวกกัน รับแรงหนุนจากข่าวทางการ
จีนก าลังด าเนินการตามแผนในการซือ้น ้ามันเข้าคลังส ารองฉุกเฉิน 
ส่งผลใหร้าคาน า้มันฟิวเจอรส์พุ่งขึน้ 9-10% ทัง้นี ้ตลาดบา้นเราก็ได้รับ
แรงหนุนจากกลุ่มพลงังานขึน้น าตลาดด้วย จากแรงเก็งก าไรเขา้มาท า
ให้หุ้นในกลุ่มพลังงานดีดตัวแรง บางตัวก็ขึน้ชนซีลล่ิง อย่างหุ้น TOP 
เป็นตน้ อย่างไรก็ดีใหต้ิดตามสถานการณก์ารแพร่ระบาดไวรสัโควิด-19 
ต่อไป และติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ พรุ่งนีต้ลาดฯคงจะมี  
upside จ ากัด พรอ้มให้แนวรับ 1,113-1,110 แนวต้าน 1,150-1,164 
จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท่ี้ระดับ 1,138.27 จุด เพิ่มขึน้ 32.76 จุด 
(+2.96%) มูลค่าการซือ้ขาย 69,237.21 ลา้นบาท (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหน้ีไทย: วันน้ีมีมูลค่าการซื้อขายรวม 
128,467 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วันอยู่
ท่ี 128,467 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ท่ีมีมูลค่าการซือ้ขาย
สูงท่ีสุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 41,323 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีตอ้งตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 33 ล้านบาท ในขณะท่ีนักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,329 ล้านบาท 

Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดท่ี 1.21% ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเมื่อวาน 
+0 . 07%  ภาพรวมของตลาด ในวัน นี้  Yield Curve ปรับตัวขึ ้น
ค่อนข้างมากจากวันก่อนหน้า  โดยเฉพาะในตราสารระยะยาว 
ประมาณ 3-9 bps. นักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 1,739 
ลา้นบาท โดยเกิดจาก  NET SELL 1,329 ลา้นบาท และมีตราสารหนีท่ี้
ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 410 ล้านบาท (อิน
โฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินบาท: ระหว่างวันอ่อนค่าแตะ 33.17 ก่อนกลับมา
ปิดท่ี 33.00 แข็งค่าจากช่วงเช้า มองประกาศ"เคอรฟิ์ว"ไม่กระทบ
ตลาดเงิน นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงิน

บาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ท่ี 33.00 บาท/ดอลลาร ์แข็งค่าจากเปิดตลาด
เมื่อเชา้อยู่ท่ีระดบั 33.12 บาท/ดอลลาร ์ระหว่างวนัเงินบาทเคล่ือนไหว
ในกรอบ 32.92-33.17 บาท/ดอลลาร ์ ท าสถิติอ่อนค่าสุดในรอบ 15 
เดือนนับตั้งแต่  พ.ย.61 "ทิศทางบาทวันนี้จากความกังวลเกี่ยวกับ
สถานการณ์โควิด-19 ว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ โดย
ระหว่างวนัท านิวไฮท่ีระดับ 33.17 ส่วนท่ีมีข่าวเตรียมประกาศเคอรฟิ์ว
นั้นเป็นช่วงเวลาท่ีไม่กระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจยังไม่ กระทบต่อตลาดเงิน" นักบริหารเงิน กล่าว นัก
บริหารเงินประเมินกรอบการเคล่ือนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนีไ้ว้
ระหว่าง 32.90-33.15 บาท/ดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนมี.ค.จากมารก์ิต ฝรั่งเศส 

- ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนมี.ค.จากมารก์ิต เยอรมนี 

- ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนมี.ค.จากมารก์ิต อียู 

- ยอดคา้ปลีกเดือนก.พ. อียู 

- ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนมี.ค.จากมารก์ิต/ซีไอพีเอส องักฤษ 

- ตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค. สหรฐั 

- ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนมี.ค.จากมารก์ิต สหรฐั 

- ดชันีภาคบริการเดือนมี.ค.จากสถาบันจัดการดา้นอุปทานของสหรฐั (ISM) สหรฐั 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

  

As of

 Monday 30 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

EU Consumer Confidence Mar F -11.6 -- -11.6 SET50

US Pending Home Sales MoM Feb 2.40% -1.70% 5.30% SET100

Dallas Fed Manf. Activity Mar -70 -10 1.2 MAI

Institution Net Position

 Tuesday 31 Proprietary Net Position

Release Actual Cons. Prior Foreign Net Position

JP Jobless Rate Feb 2.40% 2.40% 2.40% Individual Net Position

Job-To-Applicant Ratio Feb 1.45 1.47 1.49 Total Trading Value

Retail Sales MoM Feb 0.60% -1.70% 0.60%

Retail Sales YoY Feb 1.70% -1.50% -0.40% Major Indices

Dept. Store, Supermarket Sales YoY Feb 0.20% -1.60% -1.40% Dow Jones

Industrial Production MoM Feb P 0.40% 0.00% 1.00% S&P 500

Industrial Production YoY Feb P -4.70% -4.80% -2.30% Nasdaq

Housing Starts YoY Feb -12.30% -14.70% -10.10% STOXX Europe 50

CH Manufacturing PMI Mar 52 44.8 35.7 FTSE 100

Non-manufacturing PMI Mar 52.3 42 29.6 DAX

TH Exports YoY Feb 3.60% -- 3.50% Nikkei 225

Imports YoY Feb -7.80% -- -0.10% Shanghai Composite

Trade Balance Feb $5394m -- $383m Hang Seng

BoP Current Account Balance Feb $5382m $4250m $3444m KOSPI

EU CPI MoM Mar P 0.50% 0.60% 0.20% BES Sensex

CPI Estimate YoY Mar 0.70% 0.80% 1.20% Jakarta Composite

CPI Core YoY Mar P 1.00% 1.10% 1.20% Philippines Composite

US MNI Chicago PMI Mar 47.8 40 49 Ho Chi Minh

Conf. Board Consumer Confidence Mar 120 110 132.6

Crude Commodities

 Wednesday 1 WTI ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Dubai ($/bl)

JP Tankan Large Mfg Index 1Q -8 -10 0 Brent ($/bl)

Tankan Large Non-Mfg Index 1Q 8 2 20 NYMEX ($/bl)

Tankan Large Mfg Outlook 1Q -11 -15 0 COMEX Gold 

Tankan Large Non-Mfg Outlook 1Q -1 -1 18 Batic Dry Index

Tankan Large All Industry Capex 1Q 1.80% 1.70% 6.80%

Jibun Bank Japan PMI Mfg Mar F 44.8 -- 44.8 Exchange Rate

Vehicle Sales YoY Mar -10.20% -- -10.70% USD/THB

CH Caixin China PMI Mfg Mar 50.1 45 40.3 EUR/USD

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Mar F 44.5 44.6 44.8 USD/JPY

Unemployment Rate Feb 7.30% 7.40% 7.40% GBP/USD

US MBA Mortgage Applications 27-Mar 15.30% -- -29.40% USD/CHY

ADP Employment Change Mar -27k -150k 179k USD/KRW

Markit US Manufacturing PMI Mar F 48.5 48 49.2 Dollar Index

Construction Spending MoM Feb -1.30% 0.60% 2.80%

ISM Manufacturing Mar 49.1 44.5 50.1 Thai Bond Market

ISM Prices Paid Mar 37.4 41.8 45.9 Total Return Index

Outright/ Cash Trading

 Thursday 2 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Release Actual Cons. Prior 2-Apr-20 0.745 0.751 0.752 0.754 0.877 0.967

JP Monetary Base YoY Mar 2.80% -- 3.60% Change (bps) -1.21 -0.67 -0.69 -0.45 +1.18 +1.92

Japan Buying Foreign Bonds 27-Mar -¥1.7b -- -¥61.3b 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Foreign Buying Japan Bonds 27-Mar -¥3490.2b -- -¥2631.6b 1.210 1.481 1.691 1.849 2.218 2.441

Foreign Buying Japan Stocks 27-Mar -¥1421.9b -- -¥1474.7b +6.74 +6.25 +9.47 +2.33 +3.36 +2.53

EU PPI YoY Feb -1.30% -0.80% -0.70%

US Trade Balance Feb -$39.9b -$40.0b -$45.5b US Bond Market

Initial Jobless Claims 28-Mar 6648k 3763k 3307k Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Continuing Claims 21-Mar 3029k 4941k 1784k 2-Apr-20 0.09 0.23 0.29 0.39 0.63 1.26

Bloomberg Consumer Comfort 29-Mar 56.3 -- 59.7 Change (bps) +0.00 +0.00 +1.00 +2.00 +1.00 -1.00

Factory Orders Feb 0.00% 0.20% -0.50%

Durable Goods Orders Feb F 1.20% 1.20% 1.20%

Durables Ex Transportation Feb F -0.60% -0.60% -0.60%

Cap Goods Orders Nondef Ex Air Feb F -0.90% -0.80% -0.80%

 Friday 3

Release Actual Cons. Prior

JP Jibun Bank Japan PMI Services Mar F 33.8 -- 32.7

Jibun Bank Japan PMI Composite Mar F 36.2 -- 35.8

CH Caixin China PMI Composite Mar -- -- 27.5

Caixin China PMI Services Mar -- 39 26.5

TH Foreign Reserves 27-Mar -- -- $219.9b

EU Markit Eurozone Services PMI Mar F -- 28.2 28.4

Markit Eurozone Composite PMI Mar F -- 31.4 31.4

Retail Sales MoM Feb -- 0.10% 0.60%

Retail Sales YoY Feb -- 1.70% 1.70%  

US Change in Nonfarm Payrolls Mar -- -100k 273k

Unemployment Rate Mar -- 3.80% 3.50%

Average Hourly Earnings MoM Mar -- 0.20% 0.30%

Average Hourly Earnings YoY Mar -- 3.00% 3.00%

Underemployment Rate Mar -- -- 7.00%

Markit US Services PMI Mar F -- 38.5 39.1

Markit US Composite PMI Mar F -- -- 40.5

ISM Non-Manufacturing Index Mar -- 44 57.3

128,467.45         66,755.31           +92.45%

2-Apr-20 1-Apr-20 %Chg.

315.22                317.54                -0.73%

1,227.14 1,234.67 -0.61%

100.103 99.476 +0.63%

1.2401 1.2395 +0.05%

7.0832 7.0992 -0.23%

1.0855 1.0954 -0.90%

107.83 107.06 +0.72%

2-Apr-20 1-Apr-20 %Chg.

1,625.70 +47.50 +3.01%

624.00 +0.00 +0.00%

29.62 +4.10 +16.07%

25.32 +5.01 +24.67%

24.72 +3.54 +16.71%

33.70 +0.00 +0.00%

680.23 +17.70 +2.67%

2-Apr-20 Chg %Chg.

4,531.69 +65.65 +1.47%

5,323.98 -18.33 -0.34%

1,724.86 +39.40 +2.34%

28,265.31 -1,203.18 -4.08%

2,780.64 +46.12 +1.69%

23,280.06 +194.27 +0.84%

9,570.82 +26.07 +0.27%

17,818.72 -246.69 -1.37%

2,645.00 +14.00 +0.53%

5,480.22 +25.65 +0.47%

2,526.90 +56.40 +2.28%

7,487.31 +126.73 +1.72%

2-Apr-20 Chg %Chg.

21,413.44 +469.93 +2.24%

69,237.21

807.73

-634.49

32.9200 33.0900 -0.51%

3-Apr-20

2-Apr-20 Chg %Chg.

1,138.27 +32.76 +2.96%

217.40 +1.68 +0.78%

1,844.78

767.79 +27.33 +3.69%

1,672.52 +57.68 +3.57%

-2,018.04


