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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

โลก 

IMF แนะผู้ ก าหนดนโยบายการคลังเตรียมพร้อมรับมือภาวะ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) 
เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาที่การขยายตวัของเศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวัลง 
และความไม่แน่นอนเพิ่มขึน้นัน้ การด าเนินนโยบายการคลังควรจะ
เตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะซบเซาลง สร้าง
สมดุลระหว่างเป้าหมายการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ    
"ผู้ ตัดสินใจด้านนโยบายการคลังควรค านึงถึงอัตราหนีส้าธารณะที่
เพ่ิมขึน้ ความผนัผวนทางการเงิน และความเสี่ยงขาลงตอ่การขยายตวั
ทางเศรษฐกิจที่ยงัไมไ่ด้ปรับเงินเฟ้อ" วิเตอร์ แกสปาร์ ผู้อ านวยการฝ่าย
กิจการการคลังของ IMF ระบุในการแถลงข่าวการรายงาน Fiscal 
Monitor เม่ือวานนี ้ซึ่งรายงานดังกล่าวมีการรายงานทุกๆ 2 ปี   นาย
แกสปาร์ระบุว่า "ระดับหนีส้าธารณะในทุกกลุ่มประเทศ เพิ่มขึน้
มากกว่าก่อนเกิดวิกฤติการเงินโลก"       IMF ได้ปรับลดตัวเลข
คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกส าหรับปีนีล้งสู่ 3.3% ใน
รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (WEO) และเตือนเก่ียวกบัความเสี่ยงขา
ลง        "ส าหรับประเทศส่วนใหญ่นัน้ ส านักงานด้านการคลังต้อง
เตรียมพร้อมต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือวิกฤติการเงินครัง้ใหม่" 
นายแกสปาร์ระบุ และเสริมว่า ประเทศที่มีสถานการณ์เฉพาะนัน้มี
ความส าคญัมาก (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐ 

รองปธน.สหรัฐประสานเสียง"ทรัมป์" เรียกร้องเฟดลดอัตรา
ดอกเบีย้ นายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ กล่าวว่า ถึงแม้เขา
มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่ง แต่เขาก็ยังคงสนับสนุน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งได้เรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ท าการปรับลดอัตราดอกเบีย้       "เม่ือคุณดูตัวเลขดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ก็ไม่พบว่าเศรษฐกิจเผชิญปัญหาเงินเฟ้อ" นายเพนซ์ก
ล่าว       ทัง้นี ้กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนี CPI เพิ่มขึน้ 
1.9% ในเดือนมี.ค. เม่ือเทียบรายปี โดยยงัคงอยูต่ ่ากวา่ระดบัเป้าหมาย 
2% ของเฟด      ที่ผ่านมา ปธน.ทรัมป์มกัเรียกร้องให้เฟดปรับลดอตัรา
ดอกเบีย้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ ขณะที่นายแลร์ร่ี คดุโลว์ ที่ปรึกษา
ฝ่ายเศรษฐกิจประจ าท าเนียบขาว ระบุว่า เฟดควรปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้ 0.50% โดยทนัที (อินโฟเควสท์) 

"คุดโลว์"เผยเช่ือมั่น"พาวเวล" คาดจะกลายเป็นประธานเฟดที่ดี  
นายแลร์ร่ี คดุโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจ าท าเนียบขาว ระบุว่า 
เขามีความเชื่อมั่นในตัวของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) และเชื่อวา่นายพาวเวลจะกลายเป็นประธานเฟดที่ดี     
ก่อนหน้านี  ้นายคุดโลว์และประธานาธิบดี โดนัลด์  ทรัมป์  มัก
วิพากษ์วิจารณ์นโยบายเฟดภายใต้การน าของนายพาวเวล โดยไม่เห็น

ด้วยต่อการที่เฟดปรับขึน้อัตราดอกเบีย้หลายครัง้ในช่วงที่ผ่านมา    
อยา่งไรก็ดี นายคดุโลว์กลา่ววา่ เฟดเป็นองค์กรอิสระ และรัฐบาลของป
ธน.ทรัมป์ก็ต้องการให้เฟดยงัคงเป็นเช่นนีต้่อไป    นอกจากนี ้นายคดุ
โลว์ยงัระบุว่า ท าเนียบขาวยงัคงยืนยนัให้การสนับสนนุนายเฮอร์แมน 
เคน เป็นผู้ ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการเฟด โดยปธน.ทรัมป์
ต้องการให้นายเคนได้รับการอนมุตัิในกระบวนการพิจารณาในวุฒิสภา 
แม้มีข้อกล่าวหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเขา  (อินโฟ
เควสท์) 

ประธานเฟดนิวยอร์กชีเ้ศรษฐกิจสหรัฐแกร่ง เมื่อพิจารณาจาก
มุมมองนโยบายการเงิน นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก กลา่ววา่ เศรษฐกิจสหรัฐอยูใ่นสถานะ
แข็งแกร่ง เม่ือพิจารณาจากมมุมองนโยบายการเงิน  "เราก าลงัเข้าใกล้
การขยายตวัที่ยาวนานที่สดุเป็นประวัติการณ์ของสหรัฐ ขณะที่อัตรา
การว่างงานต ่าเป็นประวัติการณ์ และเงินเฟ้อเข้าใกล้เป้าหมาย 2% 
ของเฟด" นายวิลเลียมส์กล่าว   อย่างไรก็ดี นายวิลเลียมส์ระบุว่า เฟด
ยงัต้องท างานต่อไปเพื่อให้มั่นใจว่าทกุภาคส่วนจะได้รับประโยชน์จาก
การขยายตวัทางเศรษฐกิจ   นายวิลเลียมส์ยงักลา่ววา่ เฟดนิวยอร์กจะ
น าเสนอรายงานวิจยัให้แก่หน่วยงานด้านการพัฒนาในชุมชน รวมทัง้
ผลักดันการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันด้านค่าจ้าง และที่อยู่
อาศยั (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานต ่าสุดรอบเกือบ 50 ปีใน
สัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกนั
ที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกลดลง 8,000 ราย สู่ระดบั 196,000 
รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนต.ค.2512    
จ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกลดลงติดต่อกัน
เป็นสัปดาห์ที่ 4   นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่าตัวเลขผู้ ขอ
สวสัดิการวา่งงานครัง้แรกจะเพิ่มขึน้สูร่ะดบั 211,000 รายในสปัดาห์ที่
แล้ว    ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สปัดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอ
สวัสดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่ดีกว่า 
เน่ืองจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ ลดลง 7,000 ราย สู่ระดับ 
207,000 รายในสปัดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนธ.ค.
2512 (อินโฟเควสท์)   

สหรัฐเผยดัชนี PPI พุ่งขึน้มากสุดรอบ 5 เดือนในมี.ค. กระทรวง
แรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) พุ่งขึน้ 0.6% ในเดือน
มี.ค.เม่ือเทียบรายเดือน ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้มากที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนต.ค.
ปีที่แล้ว หลงัจากขยบัขึน้ 0.1% ในเดือนก.พ.     การพุง่ขึน้ของดชันี PPI 
ได้รับแรงหนนุจากการดีดตวัขึน้ของราคาพลงังาน และอาหาร      เม่ือ
เทียบรายปี ดัชนี PPI เพิ่มขึน้ 2.2% ในเดือนมี.ค. หลังจากขยับขึน้ 
1.9% ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้น้อยที่สุดนับตัง้แต่เดือนมิ.ย.
2560 (อินโฟเควสท์)    
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 EIA เผยยอดผลิตน า้มันดิบสหรัฐสัปดาห์ที่แล้วทรงตัวที่  12.2 

ล้านบาร์เรลต่อวัน ส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาล
สหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า ยอดการผลิตน า้มันดิบของสหรัฐทรงตัวใน
สปัดาห์ ซึ่งสิน้สดุ ณ วนัที่ 5 เม.ย.     รายงานประจ าสปัดาห์ของ EIA 
ระบุว่า การผลิตน า้มันดิบของสหรัฐเม่ือสปัดาห์ที่แล้วอยู่ที่ 12.2 ล้าน
บาร์เรลตอ่วนั เทา่กบัปริมาณการผลิตของสปัดาห์ก่อนหน้า และสงูกวา่
ระดับการผลิตเม่ือปีที่แล้ว 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน      นอกจากนี ้ใน
รายงาน "Short-term Energy Outlook" EIA ประเมินว่า  การผลิต
น า้มันดิบของสหรัฐเดือนมี.ค.โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดบั 12.1 ล้านบาร์เรล/
วนั ซึง่เพิ่มขึน้ 300,000 บาร์เรล/วนัจากระดบัเดือนก.พ. (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เตรียมหารือผู้น าเกาหลีใต้จัดประชุมซัมมิตครัง้ใหม่กับ"
คิม จอง อึน" ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า เขาและนายมนู 
แจ อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ จะหารือกันที่ท าเนียบขาวในวันนี ้
เก่ียวกบัการจดัการประชมุสดุยอดครัง้ใหมร่ะหวา่งเขาและนายคิม จอง 
อนึ ผู้น าเกาหลีเหนือ   ปธน.ทรัมป์กลา่ววา่ มีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึน้จาก
การเจรจากบันายคิม จอง อนึ แม้วา่สหรัฐไมไ่ด้รับสิ่งที่ต้องการจากการ
ประชุมกับผู้ น าเกาหลีเหนือ   ปธน.ทรัมป์ยังกล่าวว่า มีความคืบหน้า
ครัง้ใหญ่เกิดขึน้ ขณะที่เขาได้รู้จกั และให้ความเคารพต่อนายคิม จอง 
อนึ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐแจ้งอังกฤษ ขอส่งตัว"อัสซานจ์"พิจารณาคดีในสหรัฐ สหรัฐ
ได้ท าเร่ืองเพื่อขอให้มีการสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนจากองักฤษ ขณะที่นายจู
เลียน อัสซานจ์ ผู้ ร่วมก่อตัง้วิกิลีกส์ ได้ถูกต ารวจอังกฤษจับกุมตัวที่
สถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนวันนี ้              ทัง้นี ้กระทรวง
ยตุิธรรมสหรัฐประกาศด าเนินคดีอาญาต่อนายอสัซานจ์ โดยกล่าวหา
ว่าเขาได้สมรู้ร่วมคิดในการจารกรรมข้อมลูลับในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของรัฐบาลสหรัฐ    "คดีดังกล่าวเก่ียวข้องกับการที่นายอัสซานจ์มี
บทบาทเก่ียวข้องกับการจารกรรมข้อมูลลับ ซึ่งเป็นหนึ่งในครัง้ใหญ่
ที่สดุในประวตัิศาสตร์สหรัฐ" กระทรวงยตุิธรรมสหรัฐระบุ       นายอสั
ซานจ์ได้ร่วมกับเชลซี แมนน่ิง อดีตทหารสหรัฐ ในการถอดรหัสเข้า
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐ และท าการดาวน์โหลดข้อมลูเพื่อ
ท าการเผยแพร่ในวิกิลีกส์        หากพบว่ามีความผิดจริง นายอสัซานจ์
จะถูกจ าคุกไม่เกิน 5 ปี    ทัง้นี ้นายอัสซานจ์ได้ลีภ้ัยอยู่ในสถานทูต
เอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนนานเกือบ 7 ปี เพื่อหลบเลี่ยงการถกูสง่ตวัไป
ด าเนินคดีลว่งละเมิดทางเพศที่สวีเดน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 14.11 จุด วิตกศก.โลก
ชะลอตัว,นักลงทุนจับตาผลประกอบการ ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(11 เม.ย.) เน่ืองจากความวิตกกังวลเก่ียวกบั
การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกยงัคงเป็นปัจจยักดดนัตลาด นอกจากนี ้
นักลงทุนยังชะลอการซือ้ขายก่อนที่บริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ของ
สหรัฐจะเปิดเผยผลประกอบการในวนัศกุร์ ซึ่งรวมถึงเจพีมอร์แกน เชส 

แอนด์ โค      ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,143.05 จุด 
ลดลง 14.11 จดุ หรือ -0.05% ขณะที่ดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,947.36 จดุ 
ลดลง 16.88 จุด หรือ -0.21% และดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,888.32 จุด 
เพิ่มขึน้ 0.11 จุด หรือ +0.00%      ภาวะการซือ้ขายในตลาดหุ้ น
นิวยอร์กเป็นไปอย่างซบเซาเม่ือคืนนี ้ท่ามกลางความวิตกกังวล
เก่ียวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก หลังจากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ได้ปรับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจ
โลกในปีนีล้งสู่ระดับ 3.3% จากระดับ 3.5% พร้อมกับเตือนถึงความ
เสี่ยงที่องักฤษจะแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) โดยไมมี่การท า
ข้อตกลง และผลกระทบจากความขดัแย้งทางการค้าระหวา่งสหรัฐและ
ประเทศคู่ค้า    หุ้นกลุ่มธุรกิจเพื่อสขุภาพร่วงลงอย่างหนัก หลงัจากมี
รายงานว่า วุฒิสมาชิกเบอร์นี แซนเดอร์ส จะน าเสนอร่างกฎหมาย 
"Medicare for All" หรือประกันสขุภาพถ้วนหน้า เพื่อให้สภาคองเกรส
โหวตรับรอง โดยหุ้นยไูนเต็ดเฮลธ์ ซึง่เป็นหุ้นที่มีน า้หนกัมากในดชันีดาว
โจนส์ ดิ่งลง 4.3% หุ้นเมดโทรนิค ลดลง 1.2% หุ้นเอชซีเอ เฮลธ์แคร์ ซึง่
เป็นผู้ประกอบการโรงพยาบาลรายใหญ่ที่สดุของสหรัฐ ดิ่งลง 3.8% หุ้น
ซิกนา คอร์ปอเรชนั ซึง่เป็นบริษัทประกนัสขุภาพรายใหญ่ของสหรัฐ ร่วง
ลง 2.5 หุ้นเซนเทเน คอร์ป ดิ่งลง 3.7% และหุ้นโมลินา เฮลธ์แคร์ ร่วงลง 
2.5% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก ขานรับ
ข้อมูลศก.สหรัฐสดใส ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงิน
หลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(11 
เม.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่สดใส ซึ่งรวมถึงจ านวน
ผู้ ขอสวัสดิการว่างงานที่ร่วงลงแตะระดับต ่าสุดรอบเกือบ 50 ปี และ
ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่พุง่ขึน้แข็งแกร่งสดุในรอบ 5 ปี   ดอลลาร์สหรัฐ
แข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 111.67 เยน จากระดับ 110.97 
เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 1.0036 ฟรังก์ จาก
ระดบั 1.0025 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3380 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3323 
ดอลลาร์แคนาดา       ยโูรออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 
1.1255 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1270 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนคา่
ลงแตะที่ระดับ 1.3056 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3082 ดอลลาร์ ส่วน
ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7118 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดับ 0.7165 ดอลลาร์สหรัฐ    ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนหลังจาก
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอ
สวัสดิการว่างงานครัง้แรกลดลง 8,000 ราย สู่ระดับ 196,000 รายใน
สปัดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนต.ค.2512 และปรับตวั
ลดลงติดตอ่กนัเป็นสปัดาห์ที่ 4 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดร่วง $1.03 หลัง IEA เตือนศก.
โลกชะลอตัวฉุดอุปสงค์น า้มันดิบ สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนนี ้(11 เม.ย.) หลงัจากส านกังาน
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 พลงังานสากล (IEA) เตือนวา่ การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกอาจสง่ผล

กระทบต่อความต้องการน า้มนัดิบ พร้อมระบุว่า ความต้องการน า้มัน
ของประเทศในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OECD) อาจลดลงในไตรมาสแรกปีนี ้   สัญญาน า้มนัดิบ 
WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. ร่วงลง 1.03 ดอลลาร์ หรือ 1.6% ปิดที่ 63.58 
ดอลลาร์/บาร์เรล              สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมิ.ย. 
ลดลง 90 เซนต์ หรือ 1.3% ปิดที่  70.83 ดอลลาร์/บาร์เรล  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $20.60 จากแรงขายท า
ก าไร,ดอลล์แข็งทุบตลาด สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลง
เม่ือคืนนี ้(11 เม.ย.) เน่ืองจากนักลงทนุเทขายท าก าไรหลงัจากสญัญา
ทองค าปรับตวัขึน้ติดต่อกัน 4 วนัท าการ นอกจากนี ้สญัญาทองค ายงั
ได้รับแรงกดดนัจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์ และจากการที่นกั
ลงทุนเทยังขายทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากคลาย
ความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ Brexit    สัญญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 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                         
สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนพ.ค. ลดลง 37.7 เซนต์ หรือ 2.47% ปิดที่ 
14.867 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

สนง.สถิติเยอรมนีเผยอัตราเงินเฟ้อลดลงในเดือนมี.ค. เหตุราคา
อาหารชะลอตัวลง ส านักงานสถิติเยอรมนี (FSO) เปิดเผยในวนันีว้า่ 
อตัราเงินเฟ้อของเยอรมนีซึง่ค านวณตามมาตรฐานเงินเฟ้อของธนาคาร
กลางยุโรป (HICP) ลดลงในเดือนมี.ค. อันเป็นผลจากราคาอาหารที่
ลดลง    ทัง้นี ้อตัราเงินเฟ้อเดือนมี.ค.ลดลงสูร่ะดบั 1.4% ในเดือนมี.ค. 
จากระดับ 1.7% ในเดือนก.พ.    เงินเฟ้อจากราคาพลังงานเพิ่มขึน้ 
4.2% สว่นเงินเฟ้อจากราคาอาหารลดลงสูร่ะดบั 0.7% เม่ือเทียบรายปี
ในเดือนมี.ค. จากระดบั 1.4% ในเดือนก.พ.    หากไมร่วมราคาพลงังาน
และอาหารที่ผันผวน ดัชนีราคาผู้ บริโภค (CPI) ในเยอรมนีเพิ่มขึน้ 
1.1% ในเดือนมี.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับ EU ขยายเวลา 
Brexit ออกไปอีก 6 เดือน ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(11 
เม.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่สหภาพยุโรป (EU) อนุมัติให้อังกฤษ
เลื่อนก าหนดการถอนตัวออกจาก EU (Brexit) และตลาดยังได้ปัจจยั
บวกจากความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางของยุโรปที่ระบุว่าจะ
สนับสนนุเศรษฐกิจยูโรโซน      ดชันี Stoxx Europe 600 บวก 0.06% 
ปิดที่ 386.91 จุด      ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,485.72 
จดุ เพิ่มขึน้ 35.84 จดุ หรือ +0.66% และ ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนั
ปิดที่ 11,935.20 จุด เพิ่มขึน้ 29.29 จุด หรือ +0.25% ขณะที่ ดัชนี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,417.95 จดุ ลดลง 3.96 จดุ หรือ 

-0.05%   ตลาดปรับตวัขึน้ขานรับข่าว EU อนมุตัิให้องักฤษขยายเวลา 
Brexit ออกไปเป็นวนัที่ 31 ต.ค. 2562 จากก าหนดเดิมในวนัที่ 12 เม.ย.
นี ้(อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 23.81 จุด ขานรับ EU ไฟ
เขียวขยายเวลา Brexit ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเล็กน้อย
ในเม่ือวานนี ้เน่ืองจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลหลังจากกลุ่ม
ผู้ น าสหภาพยุโรป (EU) ได้เห็นชอบให้อังกฤษขยายเวลาการถอนตวั
ออกจาก EU (Brexit) ไปเป็นวันที่ 31 ต.ค.          ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 23.81 จุด หรือ 0.11% แตะที่ระดับ 
21,711.38 จดุ       นายโดนลัด์ ทสัก์ ประธานคณะมนตรียโุรปเปิดเผย
ผ่านทวิตเตอร์เม่ือคืนนีต้ามเวลาท้องถ่ินว่า ผู้ น าประเทศสมาชิก 27 
ชาติ EU ได้เห็นชอบให้องักฤษขยายเวลาการถอนตวัออกจาก EU ไป
เป็นวนัที่ 31 ต.ค. ซึ่งนานกว่าที่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ
ได้ยื่นขอตอ่ EU ก่อนหน้านีว้า่ให้เลื่อนเวลา Brexit เป็น 30 มิ.ย. (อินโฟ
เควสท์) 

จีน 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 1.60% หลังจีนเผย
ดัชนี CPI ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดเม่ือวานนีร่้วง
ลง ภายหลงัจากที่จีนได้เปิดเผยข้อมลูเงินเฟ้อที่ปรับตวัสงูขึน้       ส านกั
ข่าวซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตร่วง 51.97 จดุ หรือ 1.60% 
ปิดที่ 3,189.96 จดุ       ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานใน
เม่ือวานนีว้า่ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อที่ส าคญั 
ปรับตวัขึน้ 2.3% ในเดือนมี.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่เพิ่มขึน้จากเดือน
ก.พ.ที่มีการขยายตัวเพียง 1.5%    รายงานของ NBS ระบุว่า ราคา
อาหารในเดือนมี.ค. ปรับตัวขึน้ 4.1% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึน้
จากเดือนก.พ.ที่ขยับขึน้เพียง 0.7% ขณะที่ราคาสินค้านอกหมวด
อาหาร เพ่ิมขึน้ 1.8% ซึง่สงูกวา่เดือนก.พ. อยู ่0.1% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดร่วง 280.11 จุด นลท.วิตก
เศรษฐกิจโลก ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตวัลดลงในเม่ือวานนี ้
ขณะที่นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ทางการค้าและ
เศรษฐกิจโลก หลงัสหรัฐเตรียมเรียกเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากสหภาพ
ยโุรป (EU)     ดชันีฮัง่เส็งลดลง 280.11 จดุ หรือ 0.93% ปิดเม่ือวานนี ้
ที่ 29,839.45 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

เกาหลีใต้เผยยอด FDI Q1/62 ร่วง 35.7% เหตุเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานแห่งเกาหลีใต้ 
รายงานในวันนีว้่า ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ใน
เกาหลีใต้ ได้ปรับตวัลดลงในอตัราเลขหลกัสิบในไตรมาสแรกของปีนี ้
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 เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกได้ชะลอตัวลง       รายงานระบุว่า ยอดการ

ลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศในเกาหลีใต้ อยูท่ี่ 3.17 พนัล้านดอลลาร์
สหรัฐในไตรมาสแรก ร่วงลง 35.7% จากปีก่อนหน้านัน้     ส านักข่าว
ซินหวัรายงานวา่ สถิติที่ปรับตวัลงอยา่งมากนีเ้กิดขึน้หลงัเศรษฐกิจโลก
ร่วงลงอยา่งหนกั จนกระทบตอ่ความเช่ือมัน่ด้านการลงทนุ  นอกจากนี ้
ยอด FDI ยงัปรับตวัลดลง เพราะผลประโยชน์ทางภาษีส าหรับนกัลงทนุ
ต่างชาติที่มีผลสงูสดุ 7 ปีนัน้ ได้สิน้สุดลงเม่ือปีที่ผ่านมา แม้ยอด FDI 
ปรับตัวลดลง แต่ชาวต่างชาติได้ขยายการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ
เกาหลีในอตุสาหกรรมใหม ่ๆ ที่มีแนวโน้มดี เชน่ แบตเตอร่ีทตุิยภมิูและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคมยคุใหม ่  เม่ือแยกตามพืน้ที่แล้ว ยอดการลงทนุ
โดยตรงจากสหภาพยุโรป (EU) ร่วงลง 47.3% จากปีก่อนหน้า แตะ 
990 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก ส่วนยอด FDI จากญ่ีปุ่ นและสหรัฐ
ปรับตวัลดลง 31% และ 78.7% ตามล าดบั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดบวกจากค าส่ังซือ้ท้าย
ตลาด นักลงทุนจับตาเลือกตั ้ง ดัชนี Sensex ตลาดหุ้ นอินเดีย
ปรับตวัขึน้ในเม่ือวานนี ้โดยได้แรงหนนุจากค าสัง่ซือ้ในช่วงท้ายตลาด 
ขณะที่นักลงทุนจับตาการเลือกตัง้ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิด
ตลาดที่  38,607.01 จุด เพิ่มขึ น้  21.66 จุด หรือ 0.06%  หุ้ นกลุ่ม
พลังงานพุ่งขึน้น าตลาดเม่ือวานนี ้     อินเดียเปิดคูหาในเม่ือวานนี ้
ส าหรับการเลือกตัง้ครัง้ใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีชาวอินเดียผู้ มีสิทธิ

เลือกตัง้ราว 900 ล้านคนจะลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้ครัง้นี ้    การ
เลือกตัง้ดงักล่าวจะถกูแบง่ออกเป็น 7 ช่วงภายในเวลา 6 สปัดาห์ โดย
จะสิน้สดุในวนัที่ 19 พ.ค. และจะมีการทราบผลการเลือกตัง้ในวนัที่ 23 
พ.ค.  อินเดียเร่ิมเปิดคูหาเลือกตัง้ในเวลา 07.00 น.ตามเวลาท้องถ่ิน
เ ม่ือวานนี  ้ โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ ใน รัฐทางตะวันออก และ
ตะวนัออกเฉียงเหนือจะเร่ิมใช้สิทธิลงคะแนนเสียงก่อน   ผลการส ารวจ
พบว่า พรรคบีเจพีของนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย และ
พรรคพนัธมิตรจะกวาดที่นัง่ในสภาผู้แทนราษฎรจ านวน 279 ที่นัง่ จาก
ทัง้หมด 543 ที่นั่ง ขณะที่พรรคคองเกรส ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน และ
พรรคพนัธมิตร จะได้ 149 ที่นั่ง ส่วนพรรคอ่ืนๆในภมิูภาคจะได้ 115 ที่
นัง่ (อินโฟเควสท์)  

 

 

 

 

 

 

 

ไทย 

กกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการค านวณ ส.ส.แบบบัญชี
รายช่ือของพรรคการเมือง ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
(กกต.) มีมติส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชีข้าดหลักเกณฑ์และ
วิธีการค านวณเพ่ือจดัสรรจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบ
บัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีได้ หลังพบหลักเกณฑ์การ
ค านวณตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ   ใน
วนันี ้กกต.ได้พิจารณาเร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณจ านวน ส.ส.
แบบบญัชีรายชื่อที่แตล่ะพรรคการเมืองจะพึงมีได้ ตามมาตรา 91 ของ
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
2561 ตามที่ส านกังาน กกต.เสนอ     ที่ประชมุ กกต.แล้วมีความเห็นวา่ 
ตามที่รัฐธรรมนญู พ.ศ.2560 มาตรา 91 วรรคสาม ก าหนดหลกัเกณฑ์
วิธีการค านวณและการคิดอตัราส่วน ส.ส.แบบบญัชีรายชื่อ ให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกตัง้ ส.ส. พ.ศ.2561 
โดยมาตรา 128 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณ ส.ส.แบบ
บญัชีรายชื่อไว้ ซึ่งส านักงาน กกต.ได้เสนอผลการค านวณจ านวน ส.ส.
แบบบัญชีรายชื่อ ต่อ กกต.ตามแนวทางของคณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่ได้จัดท าวิธีการค านวณในชัน้พิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญ ปรากฏว่า การค านวณดังกล่าวมีพรรคการเมืองหลาย
พรรคมีจ านวนสมาชิก ส.ส.ที่จะพึงมีได้ในเบือ้งต้นต ่ากว่าหนึ่งคน แต่
เม่ือค านวณต่อไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกตัง้ 
ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 128 (5) แล้ว พรรคการเมืองที่มีผลการค านวณ
จ านวน ส.ส.จะพงึมีได้ในเบือ้งต้นต ่ากวา่หนึ่งคนดงักลา่วสามารถได้รับ
การจดัสรรจ านวน ส.ส.แบบบญัชีรายชื่อหนึ่งคน (อินโฟเควสท์) 

สรรพสามิต  เ ล็ง เ ปิดพิกัดภาษีใหม่ จ่อเก็บภาษี เบีย ร์ ไ ร้
แอลกอฮอล์ หวงัสร้างความเป็นธรรมไมล่กัลัน่กบัภาษีน า้อดัลม นาย
พชร อนนัตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยวา่ หลงัจากผู้ผลิตเบียร์
ได้ออกผลิตภณัฑ์ใหม่สู่ตลาด เป็นเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์นัน้ กรมฯ อยู่
ระหวา่งการหารือกบักระทรวงการคลงัเพื่อขอเปิดพิกดัภาษีใหมส่ าหรับ
เก็บภาษีสรรพสามิตเบียร์แอลกอฮอล์ 0% โดยตรง ทัง้นี ้เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมในระบบภาษีและป้องกันไม่ให้กลุ่มเยาวชนทดลองดื่ม
เบียร์แอลกอฮอล์ 0% เพิ่มมากขึน้ แม้จะไม่มีแอลกอฮอล์ก็ตาม   
ปัจจุบันเบียร์แอลกอฮอล์ 0% มีขายในท้องตลาดหลายยี่ห้อ ราคา
ตัง้แต่กระป๋องละ 39-99 บาทขึน้อยู่กับปริมาณ แต่การจดัเก็บภาษีใช้
ฐานเดียวกบัน า้อดัลม ที่มีอตัราภาษีประมาณ 14% ของราคาขายปลีก 
ซึง่คิดเป็นเนือ้ภาษีเฉลี่ยอยู่ที่ 5-12 บาท/กระป๋องเทา่นัน้ แตก่ารจะเก็บ
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 ภาษีเบียร์แอลกอฮอล์ 0% ในฐานภาษีเดียวกับเบียร์ทั่วไปก็ท าไม่ได้ 

เพราะไม่เข้าเกณฑ์ ดงันัน้จึงมาดวู่าจ าเป็นจ าต้องมีการออกพิกัดภาษี
ใหม่ให้ครอบคลมุสินค้ากลุ่มนี ้โดยอตัราภาษีจะต ่ากว่าเบียร์ปกติ แต่
สูงกว่าเคร่ืองดื่มประเภทน า้อัดลม ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างการศึกษา
รายละเอียด คาดว่าจะมีความชดัเจนในช่วงหลงัสงกรานต์    "การขอ
เปิดพิกัดใหม่เพื่อจัดเก็บภาษีเบียร์แอลกอฮอล์ 0% นี ้จ าเป็นต้อง
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เน่ืองจากเป็นการเก็บภาษีส าหรับ
เคร่ืองดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมที่ต ่ากว่า 0.5% ซึ่ง
เคร่ืองดื่มในลกัษณะดงักลา่วไมไ่ด้มีเพียงเบียร์แอลกอฮอล์ 0% เทา่นัน้ 
แต่ยังมีสินค้าประเภทอ่ืน ๆ เช่น ยาบางประเภท อาทิ ยาแก้ไอ ยาแก้
ท้องเสีย ก็มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดด้วย ดงันัน้
จงึต้องพิจารณาวา่หากมีการออกพิกดัเพื่อเก็บภาษีสินค้าในสว่นนีจ้ะมี
ผลกระทบอยา่งไร"นายพชร กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 3.04 จุด แรงขายท าก าไรระยะสัน้
ก่อนหยุดสงกรานต์กดดัน-ไร้ปัจจัยใหม่หนุน SET ปิดเม่ือวานนีท้ี่
ระดับ 1,659.09 จุด ลดลง 3.04 จุด ( -0.18%) มูลค่าการซือ้ขาย 
40,713.07 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีป้รับตวั
ลดลงรับแรงขายท าก าไรก่อนเข้าสูว่นัหยดุยาวสงกรานต์ และไร้ปัจจยั
ใหม่เ ข้ามาหนุน อีกทัง้ชะลอการลงทุนหลังไอเอ็มเอฟปรับลด
คาดการณ์ GDP โลก สว่นตลาดหุ้นเอเชียเม่ือวานนีเ้คลื่อนไหวคละกัน
ทัง้บวก-ลบ แนวโน้มวนันีต้ลาดฯอาจยงัซึมจากแรงกดดนัของแรงขาย
ต่อเน่ือง ให้แนวต้าน 1,665 จดุ แนวรับ 1,650 จดุตลาดหลกัทรัพย์ปิด
เม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,659.09 จดุ ลดลง 3.04 จดุ (-0.18%) มลูคา่การซือ้
ขาย 40,713.07 ล้านบาท  การซือ้ขายหุ้ นเม่ือวานนี ้ดัชนีหุ้ นไทย
เคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทัง้วนั โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,662.53 
จุด  และแตะจุดต ่ าสุดที่ ระดับ 1,656.33 จุด   ส่วนหลักทรัพย์
เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 510 หลกัทรัพย์ ลดลง 673 หลกัทรัพย์ 
และไมเ่ปลี่ยนแปลง 537 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เมื่อวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
126,895 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้
วนัอยูท่ี่ 126,895 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สทุธิ 48,263 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สทุธิ 15,272 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุตา่งชาติ ขายสทุธิ 1,112 
ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.11% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือ
วาน +0.01% ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี ้   Yield Curve แกวง่ตวั
ในกรอบแคบๆ ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เม่ือวานนี ้
NET OUTFLOW 1,122 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,112 ล้าน
บาท และมีตราสารหนีท้ี่ ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired) 10 ล้านบาท ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) มี NET BUY ของนกัลงทนุตา่งชาติ 76 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.78/80 แกว่งแคบจากช่วงเช้า ตลาด
ไร้ปัจจัยส าคัญใหม่ มองกรอบวนันี ้31.70-31.90 นักบริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดับ 
31.78/80 บาท/ดอลลาร์ ใกล้เคียงกับช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 
31.77/79 บาท/ดอลลาร์     เม่ือวานนีเ้งินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ
แคบๆ เน่ืองจากการท าธุรกรรมเบาบาง เพราะใกล้ช่วงหยุดยาวใน
เทศกาลสงกรานต์ ประกอบกบัไมมี่ปัจจยัส าคญัต่อการเคลื่อนไหวของ
ค่าเงินบาทมากนัก เป็นเพียงการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจทั่วไปของ
สหรัฐฯ ในคืนนี ้   "เม่ือวานนีบ้าทเคลื่อนไหวแคบๆ เพราะธุรกรรม
ค่อนข้างเบาบาง ใกล้จะหยุดยาว ปัจจัยก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก" นัก
บริหารเงินระบ ุ    นักบริหารเงิน คาดว่า วนันีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวใน
กรอบ 31.70-31.90 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 
 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ยอดน าเข้า ยอดสง่ออก และดลุการค้าเดือนมี.ค. จีน    

- การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) เดือนมี.ค. จีน    

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ. อีย ู

- ราคาน าเข้าและสง่ออกเดือนมี.ค. สหรัฐ   

- ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนเม.ย.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรัฐ   
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

Monday 8 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Factory Orders Feb -0.5% -0.5% 0.1% SET50

Factory Orders Ex Trans Feb 0.3% -- -0.2% SET100

Durable Goods Orders Feb F -1.6% -1.6% -1.6% MAI

Cap Goods Orders Nondef Ex Air Feb F -0.1% -- -0.1% Institution Net Position

JP BoP Current Account Balance Feb ¥2676.8b ¥2633.5b ¥600.4b Proprietary Net Position

BoP Current Account Adjusted Feb P ¥1957.6b ¥1920.9b ¥1833.0b Foreign Net Position

Trade Balance BoP Basis Feb P ¥489.2b ¥591.3b -¥964.8b Individual Net Position

Consumer Confidence Index Mar 40.5 4150.0% 4150.0% Total Trading Value

Tuesday 9 Major Indices

Release Actual Cons. Prior Dow Jones

- S&P 500

Nasdaq

Wednesday 10 STOXX Europe 50

Release Actual Cons. Prior FTSE 100

US CPI MoM Mar 0.4% 0.4% 0.2% DAX

CPI Ex Food and Energy MoM Mar 0.1% 0.2% 0.1% Nikkei 225

CPI YoY Mar 1.9% 1.8% 1.5% Shanghai Composite

CPI Ex Food and Energy YoY Mar 2.0% 2.1% 2.1% Hang Seng

Real Avg Hourly Earning YoY Mar 1.30% -- 1.9% KOSPI

Real Avg Weekly Earnings YoY Mar 1.30% -- 1.6% BES Sensex

EU ECB Main Refinancing Rate 10-Apr 0.00% 0.0% 0.0% Jakarta Composite

ECB Marginal Lending Facility 10-Apr 0.25% 0.3% 0.3% Philippines Composite

ECB Deposit Facility Rate 10-Apr -0.4% -0.4% -0.4% Ho Chi Minh

JP PPI YoY Mar 1.3% 1.0% 0.8%

PPI MoM Mar 0.3% 0.2% 0.2% Crude Commodities

Core Machine Orders MoM Feb 1.8% 2.8% -5.4% WTI ($/bl)

Core Machine Orders YoY Feb -5.5% -4.6% -2.9% Dubai ($/bl)

Machine Tool Orders YoY Mar P -28.5% -- -29.3% Brent ($/bl)

NYMEX ($/bl)

Thursday 11 COMEX Gold 

Release Actual Cons. Prior Batic Dry Index

US PPI Final Demand MoM Mar 0.6% 0.3% 0.1%

PPI Ex Food and Energy MoM Mar 0.3% 0.2% 0.1% Exchange Rate

PPI Final Demand YoY Mar 2.2% 1.9% 1.9% USD/THB

PPI Ex Food and Energy YoY Mar 2.4% 2.4% 2.5% EUR/USD

Initial Jobless Claims 6-Apr 196k 210k 202k USD/JPY

Continuing Claims 30-Mar 1713k 1735k 1717k GBP/USD

JP Japan Buying Foreign Bonds 5-Apr -¥1753.4b -- ¥1243.5b USD/CHY

Japan Buying Foreign Stocks 5-Apr ¥103.8b -- ¥61.5b USD/KRW

Foreign Buying Japan Bonds 5-Apr ¥873.9b -- ¥1570.6b Dollar Index

Foreign Buying Japan Stocks 5-Apr ¥1463.7b -- ¥438.7b

CH CPI YoY Mar 2.3% 2.3% 1.5% Thai Bond Market

PPI YoY Mar 0.4% 0.4% 0.1% Total Return Index

Outright/ Cash Trading

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

Friday 12 11-Apr-19 1.6200 1.6939 1.7566 1.7969 1.7982 1.8784

Release Actual Cons. Prior Change (bps) -0.36 -0.10 +0.03 +0.02 +0.87 +0.78

US Import Price Index MoM Mar -- 0.4% 0.6% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Export Price Index MoM Mar -- 0.2% 0.6% 2.1059 2.2951 2.5133 2.8399 3.0576 3.2780

U. of Mich. Sentiment Apr P -- 98.1 98.4 +0.88 +0.20 +0.52 -0.22 -1.48 -0.35

U. of Mich. Current Conditions Apr P -- -- 113.3

U. of Mich. Expectations Apr P -- -- 88.8 US Bond Market

EU Industrial Production SA MoM Feb -- -0.5% 1.4% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Industrial Production WDA YoY Feb -- -0.9% -1.1% 11-Apr-19 2.43 2.35 2.30 2.31 2.51 2.94

CH Exports YoY Mar -- 6.4% -20.7% Change (bps) +0.00 +4.00 +3.00 +3.00 +3.00 +4.00

Trade Balance Mar -- $8.10b $4.12b

Imports YoY Mar -- 0.2% -5.2%

Foreign Reserves 5-Apr -- -- $212.2b

Forw ard Contracts 5-Apr -- -- $32.6b

%Chg.Chg

-0.93%-280.1129,839.45

-1.60%-51.973,189.96

%Chg.Chg11-Apr-19

+0.41%+4.04985.95

+0.07%

-16.88 -0.21%

12-Apr-19

2,435.43 -6.42 -0.26%

-810.19

33,450.67

363.43 -0.47 -0.13%

786.48

76.97

-810.19

-0.98%-0.6969.70

-1.16%-0.7563.69

-1.59%

10-Apr-19 %Chg.

+0.25%

21,711.38 +23.81 +0.11%

+5.727,961.52

-1.05%-68.166,410.17

+0.26%96.91397.165

+0.35%1,136.941,140.96

-0.08%6.71506.7094

+84.60%68,739.17         126,895.30       

+0.01%282.45282.49

%Chg.10-Apr-1911-Apr-19

111.65 110.95

728.00 -6.00 -0.82%

1.1255 1.1273 -0.16%

+0.63%

11-Apr-19

2,888.32 +0.11 +0.00%

11-Apr-19

-0.61 -0.85%

+0.38%

1,309.10 +5.60 +0.43%

-3.041,659.09

+0.06%+21.6638,607.01

+0.00%+0.05

+0.45%

7,947.36

11,935.20 +29.29

31.86

-0.30%-3.331,105.48

-0.18%

-0.24%

70.95

31.74

1.30841.3053

-1.0363.58

2,224.44

11-Apr-19 Chg %Chg.

26,143.05 -14.11

3,365.00 +15.00

-0.05%

เอกสารฉบบันี้จดัท าโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ทัง้หลายทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้
จดัท าบนพืน้ฐานแหลง่ขอ้มูลทีด่ทีีส่ดุทีไ่ด้รบัมา และพจิารณาแลว้เหน็วา่น่าเชือ่ถอื มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน และอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจ้งล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบบันี้ไมถ่อืเป็นค าเสนอหรอืค าชีช้วนใหล้งทุน และ3จดัท าขึน้เป็นการเฉพาะเพือ่ประโยชน์แกบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัเท่านัน้ มใิหน้ าไปเผยแพร่ทางสือ่มวลชน หรอืโดยทาง
อืน่ใด บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืเป็นผลจากการใชเ้นื้อหาหรอืรายงานฉบบันี้ 

 


