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สรุ ปข่ าวใน และต่ างประเทศ
โลก
IMF แนะผู้ ก าหนดนโยบายการคลั ง เตรี ย มพร้ อมรั บ มื อ ภาวะ
เศรษฐกิ จ โลกชะลอตั ว กองทุน การเงิ น ระหว่ า งประเทศ (IMF)
เปิ ดเผยว่า ในช่วงเวลาที่การขยายตัวของเศรษฐกิจทัว่ โลกชะลอตัวลง
และความไม่แน่นอนเพิ่มขึน้ นัน้ การด าเนิน นโยบายการคลังควรจะ
เตรี ยมพร้ อมรับ มือกับความเป็ นไปได้ ที่ เศรษฐกิ จจะซบเซาลง สร้ าง
สมดุล ระหว่างเป้าหมายการขยายตัว และเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิจ
"ผู้ตัด สินใจด้ า นนโยบายการคลังควรค านึ งถึงอัต ราหนี ส้ าธารณะที่
เพิ่มขึ ้น ความผันผวนทางการเงิน และความเสี่ยงขาลงต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจที่ยงั ไม่ได้ ปรับเงินเฟ้อ" วิเตอร์ แกสปาร์ ผู้อานวยการฝ่ าย
กิ จ การการคลัง ของ IMF ระบุใ นการแถลงข่ า วการรายงาน Fiscal
Monitor เมื่อวานนี ้ ซึ่งรายงานดังกล่ าวมีการรายงานทุกๆ 2 ปี นาย
แกสปาร์ ร ะบุ ว่า "ระดับ หนี ส้ าธารณะในทุก กลุ่ม ประเทศ เพิ่ ม ขึ น้
มากกว่ า ก่ อ นเกิ ด วิ ก ฤติ ก ารเงิ น โลก"
IMF ได้ ป รั บ ลดตัว เลข
คาดการณ์ การขยายตัว ของเศรษฐกิ จโลกส าหรั บ ปี นี ล้ งสู่ 3.3% ใน
รายงานแนวโน้ มเศรษฐกิจโลก (WEO) และเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงขา
ลง
"ส าหรั บ ประเทศส่ว นใหญ่ นัน้ ส านักงานด้ า นการคลังต้ อง
เตรี ยมพร้ อมต่อภาวะเศรษฐกิ จชะลอตัวหรื อวิกฤติการเงิน ครั ง้ ใหม่"
นายแกสปาร์ ระบุ และเสริ มว่า ประเทศที่ มีส ถานการณ์ เฉพาะนัน้ มี
ความสาคัญมาก (อินโฟเควสท์)
สหรัฐ
รองปธน.สหรั ฐประสานเสี ยง"ทรั มป์ " เรี ยกร้ องเฟดลดอั ต รา
ดอกเบีย้ นายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ กล่าวว่า ถึงแม้ เขา
มองว่ า เศรษฐกิ จ สหรั ฐ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง แต่ เ ขาก็ ยัง คงสนับ สนุน
ประธานาธิ บ ดี โ ดนัล ด์ ทรั มป์ ซึ่งได้ เรี ยกร้ องให้ ธ นาคารกลางสหรั ฐ
(เฟด) ทาการปรั บลดอัตราดอกเบีย้
"เมื่อคุณ ดูตัวเลขดัชนีราคา
ผู้บริ โภค (CPI) ก็ไม่พบว่าเศรษฐกิจเผชิญปั ญหาเงินเฟ้อ" นายเพนซ์ก
ล่า ว
ทัง้ นี ้ กระทรวงแรงงานสหรั ฐเปิ ดเผยว่า ดัชนี CPI เพิ่มขึน้
1.9% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายปี โดยยังคงอยูต่ ่ากว่าระดับเป้าหมาย
2% ของเฟด ที่ผ่านมา ปธน.ทรัมป์มักเรี ยกร้ องให้ เฟดปรับลดอัตรา
ดอกเบี ้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ ขณะที่นายแลร์ รี่ คุดโลว์ ที่ปรึกษา
ฝ่ ายเศรษฐกิ จ ประจ าท าเนี ย บขาว ระบุ ว่ า เฟดควรปรั บ ลดอัต รา
ดอกเบี ้ย 0.50% โดยทันที (อินโฟเควสท์)
"คุดโลว์ "เผยเชื่อมั่น"พาวเวล" คาดจะกลายเป็ นประธานเฟดที่ดี
นายแลร์ รี่ คุดโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ ายเศรษฐกิจประจาทาเนียบขาว ระบุว่า
เขามีค วามเชื่อมั่นในตัวของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) และเชื่อว่านายพาวเวลจะกลายเป็ นประธานเฟดที่ ดี
ก่ อ นหน้ านี ้ นายคุ ด โลว์ แ ละประธานาธิ บ ดี โ ดนั ล ด์ ทรั ม ป์ มั ก
วิพากษ์ วิจารณ์นโยบายเฟดภายใต้ การนาของนายพาวเวล โดยไม่เห็น

ด้ ว ยต่อ การที่ เ ฟดปรั บ ขึ น้ อัต ราดอกเบีย้ หลายครั ง้ ในช่ว งที่ ผ่า นมา
อย่างไรก็ดี นายคุดโลว์กล่าวว่า เฟดเป็ นองค์กรอิสระ และรัฐบาลของป
ธน.ทรัมป์ก็ต้องการให้ เฟดยังคงเป็ นเช่นนีต้ ่อไป นอกจากนี ้ นายคุด
โลว์ยงั ระบุว่า ทาเนียบขาวยังคงยืนยันให้ การสนับสนุนนายเฮอร์ แมน
เคน เป็ นผู้ที่จะได้ รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการเฟด โดยปธน.ทรั มป์
ต้ องการให้ นายเคนได้ รับการอนุมตั ิในกระบวนการพิจารณาในวุฒิสภา
แม้ มี ข้ อ กล่า วหาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมที่ ไ ม่เ หมาะสมของเขา (อิ น โฟ
เควสท์)
ประธานเฟดนิวยอร์ กชีเ้ ศรษฐกิจสหรั ฐแกร่ ง เมื่อพิจารณาจาก
มุ มมองนโยบายการเงิน นายจอห์ น วิ ล เลียมส์ ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ ก กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐอยูใ่ นสถานะ
แข็งแกร่ง เมื่อพิจารณาจากมุมมองนโยบายการเงิน "เรากาลังเข้ าใกล้
การขยายตัวที่ยาวนานที่สดุ เป็ นประวัติการณ์ของสหรัฐ ขณะที่อัตรา
การว่างงานต่าเป็ นประวัติการณ์ และเงินเฟ้อเข้ าใกล้ เป้าหมาย 2%
ของเฟด" นายวิลเลียมส์กล่าว อย่างไรก็ดี นายวิลเลียมส์ระบุว่า เฟด
ยังต้ องทางานต่อไปเพื่อให้ มั่นใจว่าทุกภาคส่วนจะได้ รับประโยชน์จาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ นายวิลเลียมส์ยงั กล่าวว่า เฟดนิวยอร์ กจะ
นาเสนอรายงานวิจยั ให้ แก่หน่วยงานด้ านการพัฒนาในชุมชน รวมทัง้
ผลักดัน การแก้ ไขปั ญหาความไม่เท่า เที ยมกัน ด้ า นค่า จ้ า ง และที่ อยู่
อาศัย (อินโฟเควสท์)

สหรั ฐเผยจานวนผู้ขอสวัสดิการว่ างงานต่าสุดรอบเกือบ 50 ปี ใน
สัปดาห์ ท่ แี ล้ ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผยว่า จานวนชาวอเมริกนั
ที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้ แรกลดลง 8,000 ราย สู่ระดับ 196,000
รายในสัป ดาห์ ที่ แ ล้ ว ซึ่ ง เป็ นระดับ ต่ า สุด นับ ตัง้ แต่เ ดื อ นต.ค.2512
จานวนชาวอเมริ กันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้ แรกลดลงติดต่อกัน
เป็ นสัป ดาห์ ที่ 4 นักวิ เคราะห์ ค าดการณ์ ก่อนหน้ า นี ว้ ่า ตัว เลขผู้ข อ
สวัสดิการว่างงานครัง้ แรกจะเพิ่มขึ ้นสูร่ ะดับ 211,000 รายในสัปดาห์ที่
แล้ ว ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจานวนชาวอเมริ กันที่ยื่นขอ
สวัส ดิ การว่า งงานครั ง้ แรก ซึ่งถื อเป็ นมาตรวัด ตลาดแรงงานที่ดีกว่า
เนื่ องจากขจัด ความผัน ผวนรายสัป ดาห์ ลดลง 7,000 ราย สู่ระดับ
207,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ ว ซึ่งเป็ นระดับต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนธ.ค.
2512 (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐเผยดัชนี PPI พุ่งขึน้ มากสุดรอบ 5 เดือนในมี.ค. กระทรวง
แรงงานสหรัฐเปิ ดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) พุ่งขึน้ 0.6% ในเดือน
มี.ค.เมื่อเทียบรายเดือน ซึง่ เป็ นการเพิ่มขึ ้นมากที่สดุ นับตังแต่
้ เดือนต.ค.
ปี ที่แล้ ว หลังจากขยับขึ ้น 0.1% ในเดือนก.พ. การพุง่ ขึ ้นของดัชนี PPI
ได้ รับแรงหนุนจากการดีดตัวขึ ้นของราคาพลังงาน และอาหาร เมื่อ
เที ยบรายปี ดัชนี PPI เพิ่มขึน้ 2.2% ในเดื อนมี.ค. หลังจากขยับ ขึ น้
1.9% ในเดื อนก.พ. ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึน้ น้ อยที่ สุด นับ ตัง้ แต่เดื อนมิ.ย.
2560 (อินโฟเควสท์)
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EIA เผยยอดผลิ ต น า้ มั น ดิ บ สหรั ฐ สั ป ดาห์ ท่ ีแ ล้ ว ทรงตั ว ที่ 12.2
ล้ านบาร์ เรลต่ อวัน สานักงานสารสนเทศด้ านการพลังงานของรัฐบาล
สหรั ฐ (EIA) เปิ ดเผยว่า ยอดการผลิ ต นา้ มัน ดิ บ ของสหรั ฐทรงตัว ใน
สัปดาห์ ซึ่งสิ ้นสุด ณ วันที่ 5 เม.ย. รายงานประจาสัปดาห์ของ EIA
ระบุว่า การผลิตน ้ามันดิบของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ วอยู่ที่ 12.2 ล้ าน
บาร์ เรลต่อวัน เท่ากับปริมาณการผลิตของสัปดาห์ก่อนหน้ า และสูงกว่า
ระดับการผลิตเมื่อปี ที่แล้ ว 1.7 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน นอกจากนี ้ ใน
รายงาน "Short-term Energy Outlook" EIA ประเมิ น ว่ า การผลิ ต
นา้ มันดิบของสหรัฐเดือนมี.ค.โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 12.1 ล้ านบาร์ เรล/
วัน ซึง่ เพิ่มขึ ้น 300,000 บาร์ เรล/วันจากระดับเดือนก.พ. (อินโฟเควสท์)

"ทรั มป์"เตรี ยมหารื อผู้นาเกาหลีใต้ จัดประชุมซัมมิตครั ง้ ใหม่ กับ"
คิม จอง อึน" ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า เขาและนายมูน
แจ อิน ประธานาธิ บ ดี เกาหลีใ ต้ จะหารื อกัน ที่ ท าเนี ยบขาวในวัน นี ้
เกี่ยวกับการจัดการประชุมสุดยอดครัง้ ใหม่ระหว่างเขาและนายคิม จอง
อึน ผู้นาเกาหลีเหนือ ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า มีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ ้นจาก
การเจรจากับนายคิม จอง อึน แม้ วา่ สหรัฐไม่ได้ รับสิ่งที่ต้องการจากการ
ประชุมกับผู้นาเกาหลีเหนือ ปธน.ทรัมป์ยังกล่าวว่า มีความคืบหน้ า
ครัง้ ใหญ่เกิดขึ ้น ขณะที่เขาได้ ร้ ูจกั และให้ ความเคารพต่อนายคิม จอง
อึน (อินโฟเควสท์)
สหรัฐแจ้ งอังกฤษ ขอส่ งตัว"อัสซานจ์ "พิจารณาคดีในสหรัฐ สหรัฐ
ได้ ทาเรื่องเพื่อขอให้ มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ ามแดนจากอังกฤษ ขณะที่นายจู
เลียน อัส ซานจ์ ผู้ร่ว มก่อตัง้ วิ กิลีกส์ ได้ ถูกต ารวจอังกฤษจับ กุมตัวที่
สถานทูต เอกวาดอร์ ใ นกรุ งลอนดอนวัน นี ้
ทัง้ นี ้ กระทรวง
ยุติธรรมสหรัฐประกาศดาเนินคดีอาญาต่อนายอัสซานจ์ โดยกล่าวหา
ว่าเขาได้ สมรู้ ร่วมคิดในการจารกรรมข้ อมูลลับในเครื่ องคอมพิวเตอร์
ของรั ฐ บาลสหรั ฐ "คดี ดัง กล่า วเกี่ ย วข้ อ งกับ การที่ น ายอัส ซานจ์ มี
บทบาทเกี่ ยวข้ องกับการจารกรรมข้ อมูลลับ ซึ่งเป็ นหนึ่ งในครัง้ ใหญ่
ที่สดุ ในประวัติศาสตร์ สหรัฐ" กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุ นายอัส
ซานจ์ ได้ ร่ว มกับ เชลซี แมนนิ่ ง อดี ต ทหารสหรั ฐ ในการถอดรหัส เข้ า
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของรัฐบาลสหรัฐ และทาการดาวน์โหลดข้ อมูลเพื่อ
ทาการเผยแพร่ในวิกิลีกส์
หากพบว่ามีความผิดจริ ง นายอัสซานจ์
จะถูกจาคุกไม่เกิ น 5 ปี ทัง้ นี ้ นายอัส ซานจ์ ได้ ลีภ้ ัยอยู่ใ นสถานทูต
เอกวาดอร์ ในกรุงลอนดอนนานเกือบ 7 ปี เพื่อหลบเลี่ยงการถูกส่งตัวไป
ดาเนินคดีลว่ งละเมิดทางเพศที่สวีเดน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ ก: ดาวโจนส์ ปิดลบ 14.11 จุด วิตกศก.โลก
ชะลอตัว,นักลงทุนจับตาผลประกอบการ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์ กปิ ดลบเมื่อคืนนี ้ (11 เม.ย.) เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงเป็ นปั จจัยกดดันตลาด นอกจากนี ้
นักลงทุนยังชะลอการซือ้ ขายก่อนที่ บ ริ ษัท จดทะเบียนรายใหญ่ข อง
สหรัฐจะเปิ ดเผยผลประกอบการในวันศุกร์ ซึ่งรวมถึงเจพีมอร์ แกน เชส

แอนด์ โค ดัชนี เฉลี่ยอุต สาหกรรมดาวโจนส์ปิ ดที่ 26,143.05 จุด
ลดลง 14.11 จุด หรือ -0.05% ขณะที่ดชั นี Nasdaq ปิ ดที่ 7,947.36 จุด
ลดลง 16.88 จุด หรื อ -0.21% และดัชนี S&P500 ปิ ดที่ 2,888.32 จุด
เพิ่ ม ขึ น้ 0.11 จุด หรื อ +0.00% ภาวะการซื อ้ ขายในตลาดหุ้น
นิ ว ยอร์ ก เป็ นไปอย่ า งซบเซาเมื่ อ คื น นี ้ ท่ า มกลางความวิ ต กกัง วล
เกี่ ย วกั บ แนวโน้ มเศรษฐกิ จ โลก หลัง จากกองทุน การเงิ น ระหว่า ง
ประเทศ (IMF) ได้ ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกในปี นีล้ งสู่ระดับ 3.3% จากระดับ 3.5% พร้ อมกับเตือนถึงความ
เสี่ยงที่องั กฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยไม่มีการทา
ข้ อตกลง และผลกระทบจากความขัดแย้ งทางการค้ าระหว่างสหรัฐและ
ประเทศคู่ค้า หุ้นกลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพร่วงลงอย่างหนัก หลังจากมี
รายงานว่า วุฒิส มาชิกเบอร์ นี แซนเดอร์ ส จะน าเสนอร่ า งกฎหมาย
"Medicare for All" หรื อประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า เพื่อให้ สภาคองเกรส
โหวตรับรอง โดยหุ้นยูไนเต็ดเฮลธ์ ซึง่ เป็ นหุ้นที่มีน ้าหนักมากในดัชนีดาว
โจนส์ ดิ่งลง 4.3% หุ้นเมดโทรนิค ลดลง 1.2% หุ้นเอชซีเอ เฮลธ์แคร์ ซึง่
เป็ นผู้ประกอบการโรงพยาบาลรายใหญ่ที่สดุ ของสหรัฐ ดิ่งลง 3.8% หุ้น
ซิกนา คอร์ ปอเรชัน ซึง่ เป็ นบริษัทประกันสุขภาพรายใหญ่ของสหรัฐ ร่วง
ลง 2.5 หุ้นเซนเทเน คอร์ ป ดิ่งลง 3.7% และหุ้นโมลินา เฮลธ์แคร์ ร่วงลง
2.5% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ ก: ดอลล์ แข็งเทียบสกุลเงินหลัก ขานรั บ
ข้ อมูลศก.สหรั ฐ สดใส ดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าเมื่อเที ยบกับสกุล เงิน
หลักๆ ในการซือ้ ขายที่ ต ลาดปริ ว รรตเงิน ตรานิ ว ยอร์ กเมื่อคื น นี ้ (11
เม.ย.) หลังจากสหรัฐเปิ ดเผยข้ อมูลเศรษฐกิจที่สดใส ซึ่งรวมถึงจานวน
ผู้ขอสวัสดิการว่างงานที่ร่วงลงแตะระดับต่าสุดรอบเกือบ 50 ปี และ
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่พงุ่ ขึ ้นแข็งแกร่งสุดในรอบ 5 ปี ดอลลาร์ สหรัฐ
แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงิน เยน ที่ระดับ 111.67 เยน จากระดับ 110.97
เยน และแข็ งค่า เมื่อเที ยบกับ ฟรั งก์ สวิ ส ที่ระดับ 1.0036 ฟรั งก์ จาก
ระดับ 1.0025 ฟรังก์ นอกจากนี ้ ดอลลาร์ สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์ แคนาดา ที่ระดับ 1.3380 ดอลลาร์ แคนาดา จากระดับ 1.3323
ดอลลาร์ แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ที่ระดับ
1.1255 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1270 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่า
ลงแตะที่ ร ะดับ 1.3056 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3082 ดอลลาร์ ส่ว น
ดอลลาร์ ออสเตรเลียอ่อนค่า ลงสู่ระดับ 0.7118 ดอลลาร์ ส หรั ฐ จาก
ระดับ 0.7165 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ดอลลาร์ ไ ด้ รั บ แรงหนุน หลัง จาก
กระทรวงแรงงานสหรั ฐ เปิ ดเผยว่ า จ านวนชาวอเมริ กั น ที่ ยื่ น ขอ
สวัสดิการว่างงานครัง้ แรกลดลง 8,000 ราย สู่ระดับ 196,000 รายใน
สัปดาห์ที่แล้ ว ซึ่งเป็ นระดับต่าสุดนับตังแต่
้ เดือนต.ค.2512 และปรับตัว
ลดลงติดต่อกันเป็ นสัปดาห์ที่ 4 (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดนา้ มัน: นา้ มัน WTI ปิ ดร่ วง $1.03 หลัง IEA เตือนศก.
โลกชะลอตั วฉุ ด อุ ป สงค์ น า้ มั นดิ บ สัญ ญาน า้ มัน ดิ บเวสต์ เท็กซัส
(WTI) ตลาดนิวยอร์ กปิ ดร่วงลงเมื่อคืนนี ้ (11 เม.ย.) หลังจากสานักงาน
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พลังงานสากล (IEA) เตือนว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผล
กระทบต่อความต้ องการนา้ มันดิบ พร้ อมระบุว่า ความต้ องการนา้ มัน
ของประเทศในกลุ่ม องค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ และการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจ (OECD) อาจลดลงในไตรมาสแรกปี นี ้ สัญญานา้ มันดิบ
WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. ร่ วงลง 1.03 ดอลลาร์ หรื อ 1.6% ปิ ดที่ 63.58
ดอลลาร์ /บาร์ เรล
สัญญานา้ มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมิ.ย.
ลดลง 90 เซนต์ หรื อ 1.3% ปิ ดที่ 70.83 ดอลลาร์ / บาร์ เ รล (อิ น โฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ ก: ทองปิ ดร่ วง $20.60 จากแรงขายทา
กาไร,ดอลล์ แข็งทุบตลาด สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์ กปิ ดร่ วงลง
เมื่อคืนนี ้ (11 เม.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทากาไรหลังจากสัญญา
ทองคาปรับตัวขึ ้นติดต่อกัน 4 วันทาการ นอกจากนี ้ สัญญาทองคายัง
ได้ รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และจากการที่นกั
ลงทุนเทยังขายทองคาในฐานะสินทรัพย์ ที่ปลอดภัย หลังจากคลาย
ความกั ง วลเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ Brexit สั ญ ญาทองค าตลาด
COMEX (Commodity Exchange) ส่ง มอบเดื อ นมิ . ย. ร่ ว งลง 20.60
ด อ ล ล า ร์ ห รื อ 1.57% ปิ ด ที่ 1,293.30 ด อ ล ล า ร์ / อ อ น ซ์
สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 37.7 เซนต์ หรือ 2.47% ปิ ดที่
14.867 ดอลลาร์ /ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
ยุโรป
สนง.สถิติเยอรมนีเผยอัตราเงินเฟ้อลดลงในเดือนมี.ค. เหตุราคา
อาหารชะลอตัวลง สานักงานสถิติเยอรมนี (FSO) เปิ ดเผยในวันนี ้ว่า
อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีซงึ่ คานวณตามมาตรฐานเงินเฟ้อของธนาคาร
กลางยุโรป (HICP) ลดลงในเดือนมี.ค. อันเป็ นผลจากราคาอาหารที่
ลดลง ทังนี
้ ้ อัตราเงินเฟ้อเดือนมี.ค.ลดลงสูร่ ะดับ 1.4% ในเดือนมี.ค.
จากระดับ 1.7% ในเดื อนก.พ. เงิน เฟ้อจากราคาพลังงานเพิ่มขึน้
4.2% ส่วนเงินเฟ้อจากราคาอาหารลดลงสูร่ ะดับ 0.7% เมื่อเทียบรายปี
ในเดือนมี.ค. จากระดับ 1.4% ในเดือนก.พ. หากไม่รวมราคาพลังงาน
และอาหารที่ ผัน ผวน ดัช นี ร าคาผู้บ ริ โ ภค (CPI) ในเยอรมนี เ พิ่ ม ขึน้
1.1% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบเป็ นรายปี (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นยุ โรป: หุ้นยุโรปปิ ดบวก ขานรั บ EU ขยายเวลา
Brexit ออกไปอีก 6 เดือน ตลาดหุ้นยุโรปปิ ดปรับตัวขึ ้นเมื่อคืนนี ้ (11
เม.ย.) โดยได้ แรงหนุนจากการที่สหภาพยุโรป (EU) อนุมัติให้ อังกฤษ
เลื่อนกาหนดการถอนตัวออกจาก EU (Brexit) และตลาดยังได้ ปัจจัย
บวกจากความเห็นของเจ้ าหน้ าที่ธนาคารกลางของยุโรปที่ระบุว่า จะ
สนับสนุนเศรษฐกิจยูโรโซน ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 0.06%
ปิ ดที่ 386.91 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิ ดที่ 5,485.72
จุด เพิ่มขึ ้น 35.84 จุด หรื อ +0.66% และ ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมัน
ปิ ดที่ 11,935.20 จุด เพิ่ ม ขึ น้ 29.29 จุด หรื อ +0.25% ขณะที่ ดัช นี
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดที่ 7,417.95 จุด ลดลง 3.96 จุด หรื อ

-0.05% ตลาดปรับตัวขึ ้นขานรับข่าว EU อนุมตั ิให้ องั กฤษขยายเวลา
Brexit ออกไปเป็ นวันที่ 31 ต.ค. 2562 จากกาหนดเดิมในวันที่ 12 เม.ย.
นี ้ (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 23.81 จุด ขานรับ EU ไฟ
เขียวขยายเวลา Brexit ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิ ดบวกเล็กน้ อย
ในเมื่อวานนี ้ เนื่องจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลหลังจากกลุ่ม
ผู้นาสหภาพยุโรป (EU) ได้ เห็นชอบให้ อังกฤษขยายเวลาการถอนตัว
ออกจาก EU (Brexit) ไปเป็ นวันที่ 31 ต.ค.
สานักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ดัชนี นิกเกอิปิดบวก 23.81 จุด หรื อ 0.11% แตะที่ระดับ
21,711.38 จุด นายโดนัลด์ ทัสก์ ประธานคณะมนตรียโุ รปเปิ ดเผย
ผ่านทวิตเตอร์ เมื่อคืนนี ต้ ามเวลาท้ องถิ่นว่า ผู้นาประเทศสมาชิก 27
ชาติ EU ได้ เห็นชอบให้ องั กฤษขยายเวลาการถอนตัวออกจาก EU ไป
เป็ นวันที่ 31 ต.ค. ซึ่งนานกว่าที่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี องั กฤษ
ได้ ยื่นขอต่อ EU ก่อนหน้ านี ้ว่าให้ เลื่อนเวลา Brexit เป็ น 30 มิ.ย. (อินโฟ
เควสท์)
จีน
ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตปิ ดร่ วง 1.60% หลังจีนเผย
ดัชนี CPI ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิ ดตลาดเมื่อวานนีร้ ่ ว ง
ลง ภายหลังจากที่จีนได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ ้น สานัก
ข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตร่วง 51.97 จุด หรือ 1.60%
ปิ ดที่ 3,189.96 จุด สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานใน
เมื่อวานนีว้ า่ ดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) ซึ่งเป็ นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สาคัญ
ปรับตัวขึ ้น 2.3% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบเป็ นรายปี ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากเดือน
ก.พ.ที่ มีการขยายตัวเพียง 1.5% รายงานของ NBS ระบุว่า ราคา
อาหารในเดือนมี.ค. ปรับตัวขึน้ 4.1% เมื่อเทียบเป็ นรายปี ซึ่งเพิ่มขึน้
จากเดื อ นก.พ.ที่ ข ยับ ขึ น้ เพีย ง 0.7% ขณะที่ ร าคาสิน ค้ า นอกหมวด
อาหาร เพิ่มขึ ้น 1.8% ซึง่ สูงกว่าเดือนก.พ. อยู่ 0.1% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น ฮ่ อ งกง: ฮั่ ง เส็ ง ปิ ดร่ วง 280.11 จุ ด นลท.วิ ต ก
เศรษฐกิจโลก ดัชนีฮงั่ เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลดลงในเมื่อวานนี ้
ขณะที่นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ ทางการค้ าและ
เศรษฐกิจโลก หลังสหรัฐเตรี ยมเรี ยกเก็บ ภาษี สินค้ านาเข้ าจากสหภาพ
ยุโรป (EU) ดัชนีฮงั่ เส็งลดลง 280.11 จุด หรื อ 0.93% ปิ ดเมื่อวานนี ้
ที่ 29,839.45 จุด (อินโฟเควสท์)
เอเชียและอื่นๆ
เกาหลี ใ ต้ เ ผยยอด FDI Q1/62 ร่ วง 35.7% เหตุ เ ศรษฐกิจ โลก
ชะลอตัว กระทรวงการค้ า อุตสาหกรรม และพลังงานแห่งเกาหลีใต้
รายงานในวันนีว้ ่า ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ใน
เกาหลีใต้ ได้ ปรับตัวลดลงในอัตราเลขหลักสิบในไตรมาสแรกของปี นี ้
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เนื่องจากเศรษฐกิ จโลกได้ ชะลอตัวลง
รายงานระบุว่า ยอดการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเกาหลีใต้ อยูท่ ี่ 3.17 พันล้ านดอลลาร์
สหรัฐในไตรมาสแรก ร่วงลง 35.7% จากปี ก่อนหน้ านัน้ สานักข่าว
ซินหัวรายงานว่า สถิติที่ปรับตัวลงอย่างมากนี ้เกิดขึ ้นหลังเศรษฐกิจโลก
ร่วงลงอย่างหนัก จนกระทบต่อความเชื่อมัน่ ด้ านการลงทุน นอกจากนี ้
ยอด FDI ยังปรับตัวลดลง เพราะผลประโยชน์ทางภาษีสาหรับนักลงทุน
ต่างชาติที่มีผลสูงสุด 7 ปี นัน้ ได้ สิน้ สุดลงเมื่อปี ที่ผ่านมา แม้ ยอด FDI
ปรั บ ตัว ลดลง แต่ชาวต่างชาติ ได้ ขยายการลงทุน ในธุรกิ จสตาร์ ทอัพ
เกาหลีในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้ มดี เช่น แบตเตอรี่ทตุ ิยภูมิและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคมยุคใหม่ เมื่อแยกตามพื ้นที่แล้ ว ยอดการลงทุน
โดยตรงจากสหภาพยุโรป (EU) ร่ วงลง 47.3% จากปี ก่อนหน้ า แตะ
990 ล้ านดอลลาร์ ในไตรมาสแรก ส่วนยอด FDI จากญี่ ปนและสหรั
ุ่
ฐ
ปรับตัวลดลง 31% และ 78.7% ตามลาดับ (อินโฟเควสท์)

เลือกตังราว
้ 900 ล้ านคนจะลงคะแนนเสียงในการเลือกตังครั
้ ง้ นี ้ การ
เลือกตังดั
้ งกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็ น 7 ช่วงภายในเวลา 6 สัปดาห์ โดย
จะสิ ้นสุดในวันที่ 19 พ.ค. และจะมีการทราบผลการเลือกตังในวั
้ นที่ 23
พ.ค. อินเดียเริ่ มเปิ ดคูห าเลือกตัง้ ในเวลา 07.00 น.ตามเวลาท้ องถิ่น
เมื่ อ วานนี ้ โดยประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นรั ฐ ทางตะวั น ออก และ
ตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่ มใช้ สิทธิลงคะแนนเสียงก่อน ผลการสารวจ
พบว่า พรรคบีเจพีของนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรี อินเดีย และ
พรรคพันธมิตรจะกวาดที่นงั่ ในสภาผู้แทนราษฎรจานวน 279 ที่นงั่ จาก
ทัง้ หมด 543 ที่นั่ง ขณะที่พรรคคองเกรส ซึ่งเป็ นพรรคฝ่ ายค้ าน และ
พรรคพันธมิตร จะได้ 149 ที่นั่ง ส่วนพรรคอื่นๆในภูมิภาคจะได้ 115 ที่
นัง่ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิ ดบวกจากคาสั่งซือ้ ท้ าย
ตลาด นั ก ลงทุ น จั บ ตาเลื อ กตั ้ง ดัช นี Sensex ตลาดหุ้น อิ น เดี ย
ปรับตัวขึ ้นในเมื่อวานนี ้ โดยได้ แ รงหนุนจากคาสัง่ ซื ้อในช่วงท้ ายตลาด
ขณะที่นักลงทุนจับ ตาการเลือกตัง้ ทัง้ นี ้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิ ด
ตลาดที่ 38,607.01 จุ ด เพิ่ ม ขึ น้ 21.66 จุ ด หรื อ 0.06% หุ้ นกลุ่ ม
พลังงานพุ่งขึน้ นาตลาดเมื่อวานนี ้ อิน เดี ยเปิ ดคูห าในเมื่อวานนี ้
ส าหรั บ การเลือกตังครั
้ ง้ ใหญ่ที่ สุดของโลก โดยมีชาวอิน เดี ยผู้มีสิทธิ

ไทย
กกต.มีมติส่งศาลรั ฐธรรมนูญวินิจฉัยการคานวณ ส.ส.แบบบัญชี
รายชื่ อ ของพรรคการเมื อง ที่ ป ระชุมคณะกรรมการการเลือกตัง้
(กกต.) มีมติส่งเรื่ องให้ ศาลรั ฐธรรมนูญวินิจฉัยชีข้ าดหลักเกณฑ์และ
วิธีการคานวณเพื่อจัดสรรจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบ
บัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีได้ หลังพบหลักเกณฑ์การ
ค านวณตาม พ.ร.บ.ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ วยการเลื อ กตั ง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ขัดหรื อแย้ งกับรัฐธรรมนู ญ ใน
วันนี ้ กกต.ได้ พิจารณาเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณจานวน ส.ส.
แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีได้ ตามมาตรา 91 ของ
รั ฐ ธรรมนูญ ฉบับ ปี พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
2561 ตามที่สานักงาน กกต.เสนอ ที่ประชุม กกต.แล้ วมีความเห็นว่า
ตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 91 วรรคสาม กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการคานวณและการคิดอัตราส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ให้ เป็ นไป
ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการเลือกตัง้ ส.ส. พ.ศ.2561
โดยมาตรา 128 ได้ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณ ส.ส.แบบ
บัญชีรายชื่อไว้ ซึ่งสานักงาน กกต.ได้ เสนอผลการคานวณจานวน ส.ส.
แบบบัญ ชี ร ายชื่ อ ต่ อ กกต.ตามแนวทางของคณะกรรมการร่ า ง

รั ฐ ธรรมนูญ (กรธ.) ที่ ไ ด้ จัด ท าวิ ธี ก ารค านวณในชัน้ พิ จ ารณาร่ า ง
รั ฐธรรมนูญ ปรากฏว่า การค านวณดังกล่า วมีพรรคการเมื องหลาย
พรรคมีจานวนสมาชิก ส.ส.ที่จะพึงมีได้ ในเบือ้ งต้ นต่ากว่าหนึ่งคน แต่
เมื่อคานวณต่อไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการเลือกตัง้
ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 128 (5) แล้ ว พรรคการเมืองที่มีผลการคานวณ
จานวน ส.ส.จะพึงมีได้ ในเบื ้องต้ นต่ากว่าหนึ่งคนดังกล่าวสามารถได้ รับ
การจัดสรรจานวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคน (อินโฟเควสท์)
สรรพสามิ ต เล็ ง เปิ ดพิ กั ด ภาษี ใ หม่ จ่ อเก็ บ ภาษี เ บี ย ร์ ไร้
แอลกอฮอล์ หวังสร้ างความเป็ นธรรมไม่ลกั ลัน่ กับภาษีน ้าอัดลม นาย
พชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิ ดเผยว่า หลังจากผู้ผลิตเบียร์
ได้ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ส่ตู ลาด เป็ นเบียร์ ไม่มีแอลกอฮอล์นนั ้ กรมฯ อยู่
ระหว่างการหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อขอเปิ ดพิกดั ภาษีใหม่สาหรับ
เก็ บ ภาษี ส รรพสามิต เบียร์ แ อลกอฮอล์ 0% โดยตรง ทัง้ นี ้ เพื่อสร้ าง
ความเป็ นธรรมในระบบภาษี และป้องกันไม่ให้ กลุ่มเยาวชนทดลองดื่ม
เบี ย ร์ แ อลกอฮอล์ 0% เพิ่ ม มากขึ น้ แม้ จ ะไม่ มี แ อลกอฮอล์ ก็ ต าม
ปั จจุบัน เบียร์ แ อลกอฮอล์ 0% มีข ายในท้ องตลาดหลายยี่ห้ อ ราคา
ตังแต่
้ กระป๋ องละ 39-99 บาทขึน้ อยู่กับปริ มาณ แต่การจัดเก็บภาษี ใช้
ฐานเดียวกับน ้าอัดลม ที่มีอตั ราภาษีประมาณ 14% ของราคาขายปลีก
ซึง่ คิดเป็ นเนื ้อภาษี เฉลี่ยอยู่ที่ 5-12 บาท/กระป๋ องเท่านัน้ แต่การจะเก็บ
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ภาษี เบียร์ แอลกอฮอล์ 0% ในฐานภาษี เดียวกับเบียร์ ทั่วไปก็ทาไม่ได้
เพราะไม่เข้ าเกณฑ์ ดังนัน้ จึงมาดูว่าจาเป็ นจาต้ องมีการออกพิกัดภาษี
ใหม่ให้ ครอบคลุมสินค้ ากลุ่มนี ้ โดยอัตราภาษี จะต่ากว่าเบียร์ ปกติ แต่
สูง กว่า เครื่ อ งดื่ ม ประเภทนา้ อัด ลม ซึ่ง ขณะนี อ้ ยู่ร ะหว่า งการศึกษา
รายละเอียด คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงหลังสงกรานต์ "การขอ
เปิ ดพิ กัด ใหม่เ พื่ อ จัด เก็ บ ภาษี เ บีย ร์ แ อลกอฮอล์ 0% นี ้ จ าเป็ นต้ อ ง
พิจารณาอย่า งละเอียดรอบคอบ เนื่ องจากเป็ นการเก็ บภาษี สาหรับ
เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ป ริ ม าณแอลกอฮอล์ เ ป็ นส่ว นผสมที่ ต่ า กว่า 0.5% ซึ่ง
เครื่องดื่มในลักษณะดังกล่าวไม่ได้ มีเพียงเบียร์ แอลกอฮอล์ 0% เท่านัน้
แต่ยังมีสินค้ าประเภทอื่ น ๆ เช่น ยาบางประเภท อาทิ ยาแก้ ไอ ยาแก้
ท้ องเสีย ก็มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ตามเกณฑ์ที่กาหนดด้ วย ดังนัน้
จึงต้ องพิจารณาว่าหากมีการออกพิกดั เพื่อเก็บภาษีสินค้ าในส่วนนีจ้ ะมี
ผลกระทบอย่างไร"นายพชร กล่าว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดลบ 3.04 จุด แรงขายทากาไรระยะสั น้
ก่ อนหยุดสงกรานต์ กดดัน-ไร้ ปัจจัยใหม่ หนุ น SET ปิ ดเมื่อวานนีท้ ี่
ระดับ 1,659.09 จุด ลดลง 3.04 จุด (-0.18%) มูล ค่า การซื อ้ ขาย
40,713.07 ล้ านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี ้ปรับตัว
ลดลงรับแรงขายทากาไรก่อนเข้ าสูว่ นั หยุดยาวสงกรานต์ และไร้ ปัจจัย
ใหม่ เ ข้ ามาหนุ น อี ก ทั ง้ ชะลอการลงทุ น หลั ง ไอเอ็ ม เอฟปรั บ ลด
คาดการณ์ GDP โลก ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเมื่อวานนีเ้ คลื่อนไหวคละกัน
ทังบวก-ลบ
้
แนวโน้ มวันนีต้ ลาดฯอาจยังซึมจากแรงกดดันของแรงขาย
ต่อเนื่อง ให้ แนวต้ าน 1,665 จุด แนวรับ 1,650 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิด
เมื่อวานนี ้ที่ระดับ 1,659.09 จุด ลดลง 3.04 จุด (-0.18%) มูลค่าการซื ้อ
ขาย 40,713.07 ล้ า นบาท การซื อ้ ขายหุ้น เมื่ อ วานนี ้ ดัช นี ห้ ุน ไทย
เคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทังวั
้ น โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,662.53
จุ ด และแตะจุ ด ต่ า สุ ด ที่ ร ะดั บ 1,656.33 จุ ด ส่ ว นหลั ก ทรั พ ย์
เปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี ้ เพิ่มขึน้ 510 หลักทรัพย์ ลดลง 673 หลักทรัพย์
และไม่เปลี่ยนแปลง 537 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทย: เมื่อวานนี ม้ ีมูลค่ าการซือ้ ขายรวม
126,895 ล้ านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย(ThaiBMA) สรุ ป
ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไทยประจาเมื่อวานนี ้ มีมลู ค่าการซื ้อขายรวมทัง้
วันอยูท่ ี่ 126,895 ล้ านบาท ด้ านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลู ค่าการซื ้อ
ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
(บลจ.) ซื ้อสุทธิ 48,263 ล้ านบาท 2. กลุม่ บริษัทจดทะเบียนในประเทศ
ซื ้อสุทธิ 15,272 ล้ านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,112
ล้ านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิ ดที่ 2.11% ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเมื่อ
วาน +0.01% ภาพรวมของตลาดในเมื่อวานนี ้ Yield Curve แกว่งตัว
ในกรอบแคบๆ ด้ านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เมื่อวานนี ้
NET OUTFLOW 1,122 ล้ านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,112 ล้ าน
บาท และมี ต ราสารหนี ท้ ี่ ถื อ ครองโดยนั ก ลงทุน ต่า งชาติ ห มดอายุ
(Expired) 10 ล้ า นบาท ส าหรั บ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย
(SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 76 ล้ านบาท (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 31.78/80 แกว่ งแคบจากช่ วงเช้ า ตลาด
ไร้ ปัจจัยสาคัญใหม่ มองกรอบวันนี ้ 31.70-31.90 นักบริ หารเงินจาก
ธนาคารกรุ ง เทพ เปิ ดเผยว่ า เงิ น บาทปิ ดตลาดเย็ น นี อ้ ยู่ที่ ร ะดับ
31.78/80 บาท/ดอลลาร์ ใกล้ เ คี ย งกับ ช่ว งเช้ า ที่ เ ปิ ดตลาดที่ ระดับ
31.77/79 บาท/ดอลลาร์ เมื่อวานนี เ้ งิน บาทเคลื่อนไหวในกรอบ
แคบๆ เนื่ องจากการท าธุ รกรรมเบาบาง เพราะใกล้ ช่ว งหยุด ยาวใน
เทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับไม่มีปัจจัยสาคัญต่อการเคลื่อนไหวของ
ค่า เงิน บาทมากนัก เป็ นเพียงการรายงานข้ อมูลเศรษฐกิ จทั่วไปของ
สหรั ฐฯ ในคื น นี ้ "เมื่อวานนี บ้ าทเคลื่อนไหวแคบๆ เพราะธุ รกรรม
ค่อ นข้ า งเบาบาง ใกล้ จ ะหยุด ยาว ปั จ จัย ก็ ไ ม่ค่อ ยมี อ ะไรมาก" นัก
บริ หารเงินระบุ นักบริ หารเงิน คาดว่า วันนีเ้ งินบาทจะเคลื่อนไหวใน
กรอบ 31.70-31.90 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปั จจัยที่ต้องติดตาม
-

ยอดนาเข้ า ยอดส่งออก และดุลการค้ าเดือนมี.ค. จีน
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนมี.ค. จีน
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ. อียู
ราคานาเข้ าและส่งออกเดือนมี.ค. สหรัฐ
ความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคเดือนเม.ย.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐ
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Monday

8
Release

US Factory Orders

Feb

Factory Orders Ex Trans

Actual
-0.5%

Cons.
-0.5%

Prior
0.1%
-0.2%
-1.6%

Feb

0.3%

Durable Goods Orders

Feb F

-1.6%

--1.6%

Cap Goods Orders Nondef Ex Air

Feb F

-0.1%

--

-0.1%

¥2676.8b ¥2633.5b

¥600.4b

JP BoP Current Account Balance
BoP Current Account Adjusted
Trade Balance BoP Basis
Consumer Confidence Index

Feb
Feb P
Feb P
Mar

¥1957.6b ¥1920.9b ¥1833.0b
¥489.2b ¥591.3b -¥964.8b
40.5 4150.0%

Tuesday

4150.0%

9
Release

Actual

Cons.

Prior

Release

Cons.
0.4%

Prior
0.2%

-

Wednesday

10
Mar

Actual
0.4%

CPI Ex Food and Energy MoM

Mar

0.1%

0.2%

0.1%

CPI YoY

Mar

1.9%

1.8%

1.5%

CPI Ex Food and Energy YoY

Mar

Real Avg Hourly Earning YoY

Mar

2.0%
1.30%

2.1%
--

2.1%
1.9%

US CPI MoM

Real Avg Weekly Earnings YoY

Mar

1.30%

--

1.6%

10-Apr

0.00%

0.0%

0.0%

ECB Marginal Lending Facility

10-Apr

0.25%

0.3%

0.3%

ECB Deposit Facility Rate

10-Apr

-0.4%

-0.4%

-0.4%

JP PPI YoY

Mar

1.3%

1.0%

0.8%

PPI MoM

Mar

0.3%

0.2%

0.2%

Core Machine Orders MoM

Feb

1.8%

2.8%

-5.4%

EU ECB Main Refinancing Rate

Core Machine Orders YoY

Feb

-5.5%

-4.6%

-2.9%

Machine Tool Orders YoY

Mar P

-28.5%

--

-29.3%

Release

Cons.

Prior

Mar

Actual
0.6%

0.3%

0.1%

PPI Ex Food and Energy MoM

Mar

0.3%

PPI Final Demand YoY

Mar

2.2%

0.2%
1.9%

0.1%
1.9%
2.5%

Thursday
US PPI Final Demand MoM

PPI Ex Food and Energy YoY
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Mar

2.4%

2.4%

Initial Jobless Claims

6-Apr

196k

210k

202k

Continuing Claims

30-Mar

1713k

1735k

1717k

JP Japan Buying Foreign Bonds

5-Apr

-¥1753.4b

Japan Buying Foreign Stocks

5-Apr

¥103.8b

--

Foreign Buying Japan Bonds

5-Apr

¥873.9b

-- ¥1570.6b

Foreign Buying Japan Stocks

5-Apr

¥1463.7b

--

¥438.7b

2.3%
0.4%

2.3%
0.4%

1.5%
0.1%

Actual
------------

Cons.
0.4%
0.2%
98.1
---0.5%
-0.9%

Prior
0.6%
0.6%
98.4
113.3
88.8
1.4%
-1.1%

6.4%
$8.10b
0.2%
--

-20.7%
$4.12b
-5.2%
$212.2b

--

--

$32.6b

CH CPI YoY

Mar
Mar

PPI YoY

-- ¥1243.5b

Friday
US Import Price Index MoM
Export Price Index MoM
U. of Mich. Sentiment
U. of Mich. Current Conditions
U. of Mich. Expectations
EU Industrial Production SA MoM
Industrial Production WDA YoY
CH Exports YoY
Trade Balance
Imports YoY
Foreign Reserves
Forw ard Contracts

¥61.5b
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Release
Mar
Mar
Apr P
Apr P
Apr P
Feb
Feb
Mar
Mar
Mar
5-Apr
5-Apr

As of 12-Apr-19
Chg
%Chg.

Thai Stock Market

11-Apr-19

SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position
Total Trading Value

1,659.09
1,105.48
2,435.43
363.43
-810.19
786.48
76.97
-810.19
33,450.67

Major Indices

11-Apr-19

Chg

%Chg.

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

26,143.05
2,888.32
7,947.36
3,365.00

-14.11
+0.11
-16.88
+15.00

-0.05%
+0.00%
-0.21%
+0.45%

11,935.20
21,711.38
3,189.96
29,839.45
2,224.44
38,607.01
6,410.17
7,961.52
985.95

+29.29
+23.81
-51.97
-280.11
+0.05
+21.66
-68.16
+5.72
+4.04

+0.25%
+0.11%
-1.60%
-0.93%
+0.00%
+0.06%
-1.05%
+0.07%
+0.41%

Crude Commodities

11-Apr-19

-3.04
-3.33
-6.42
-0.47

-0.18%
-0.30%
-0.26%
-0.13%

Chg

%Chg.

WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)

63.69
69.70
70.95
63.58

-0.75
-0.69
-0.61
-1.03

-1.16%
-0.98%
-0.85%
-1.59%

COMEX Gold

1,309.10

+5.60

+0.43%

728.00

-6.00

-0.82%

Batic Dry Index
Exchange Rate
USD/THB
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index
Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
11-Apr-19
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
11-Apr-19
Change (bps)

11-Apr-19

10-Apr-19

31.86
1.1255
111.65
1.3053
6.7094
1,140.96
97.165

31.74
1.1273
110.95
1.3084
6.7150
1,136.94
96.913

%Chg.
+0.38%
-0.16%
+0.63%
-0.24%
-0.08%
+0.35%
+0.26%

11-Apr-19
10-Apr-19
%Chg.
282.49
282.45
+0.01%
126,895.30
68,739.17
+84.60%
1M
3M
6M
1Y
2Y
3Y
1.6200 1.6939 1.7566 1.7969 1.7982 1.8784
-0.36
-0.10 +0.03 +0.02 +0.87 +0.78
5Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
2.1059 2.2951 2.5133 2.8399 3.0576 3.2780
+0.88 +0.20 +0.52
-0.22
-1.48
-0.35

3M
2.43
+0.00

2Y
2.35
+4.00

3Y
2.30
+3.00

5Y
2.31
+3.00

10Y
2.51
+3.00

30Y
2.94
+4.00

เอกสารฉบับนี้จดั ทาโดยฝา่ ยวิจยั บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย (“บริษทั ”) ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทัง้ การแสดงความคิดเห็นทัง้ หลายทีป่ รากฎในเอกสารฉบับนี้
จัดทาบนพืน้ ฐานแหล่งข้อมูลทีด่ ที สี่ ดุ ทีไ่ ด้รบั มา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชือ่ ถือ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัด สินใจลงทุน และอาจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถอื เป็ นคาเสนอหรือคาชีช้ วนให้ลงทุน และ3จัดทาขึน้ เป็ นการเฉพาะเพือ่ ประโยชน์แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เท่านัน้ มิให้นาไปเผยแพร่ทางสือ่ มวลชน หรือโดยทาง
อืน่ ใด บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรือเป็ นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้
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