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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

ประธานเฟดมินนีอาโพลิสหวั่ นเฟดขึน้ดอกเบีย้รุนแรงเกินไป
อาจฉุดเศรษฐกิจถดถอย  นายนีล แคชแครี ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) สาขามินนีอาโพลิส ได้แสดงความกังวลว่า  เฟดอาจจะ
ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ในระดับที่ รุนแรงมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้
เศรษฐกิจสหรัฐกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครัง้ นายแคชคารีกล่าวว่า 
คา่จ้างที่ขยายตวัในอตัราที่ต ่านัน้ สะท้อนให้เห็นวา่ตลาดแรงงานยงัคง
ซบเซา พร้อมกล่าวว่า เขาจะจับตาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอย่าง
ใกล้ชิด เน่ืองจากภาวะผกผันของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรถือ
เป็นสิ่งที่สามารถท านายภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้เป็นอย่างดี (อินโฟ
เควสท์) 

"ทรัมป์"ขู่ล้มการประชุมซัมมิตกับ"คิมจองอึน" หากเกาหลีเหนือ
ไม่ท าตามเงื่อนไข  ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวในวนันีว้่า มี
โอกาสสงูมากที่การประชมุสดุยอดระหวา่งตวัเขา และนายคิม จอง อนึ 
ผู้น าเกาหลีเหนือ จะไม่เกิดขึน้ในเดือนหน้า ปธน.ทรัมป์กลา่ว หลงัจาก
ที่ได้หารือกบันายมนู แจ อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ที่ท าเนียบขาวใน
วนันี ้ปธน.ทรัมป์เน้นย า้วา่ การประชมุสดุยอดจะไม่เกิดขึน้ หากเกาหลี
เหนือไมย่ินยอมปฏิบตัิตามเงื่อนไขบางประการ  อยา่งไรก็ดี ผู้น าสหรัฐ
กล่าวว่า แม้การประชมุสดุยอดกบันายคิมไม่เกิดขึน้ในเดือนหน้า แต่ก็
อาจเกิดขึน้ในเวลาตอ่ไป (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐประกาศขึน้ภาษีน าเข้าเหล็กจีนที่ ส่งออกผ่านเวียดนาม 
สกัดเล่ียงภาษีทุ่มตลาด  รัฐบาลสหรัฐประกาศขึน้ภาษีน าเข้าเหล็ก
ที่มาจากเวียดนาม แต่มีต้นทางมาจากจีน โดยสหรัฐระบุว่า เหล็กที่มี
การส่งออกจากเวียดนามดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
ต่อต้านการทุ่มตลาดที่สหรัฐก าหนดไว้ต่อเหล็กที่น าเข้าจากจีน ทัง้นี ้
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐแถลงวา่ ผู้น าเข้าเหล็กจากเวียดนามจะต้องวาง
มัดจ าค่าเสียภาษีน าเข้าในช่วง 39%-256% ตามมูลค่าของเหล็กที่
น าเข้าจากเวียดนาม ซึง่ผลิตจากวตัถดุิบจากจีน กระทรวงระบวุา่ เหล็ก
ที่มีการสง่ออกจากเวียดนามต้องการที่จะหลีกเลี่ยงภาษีตอ่ต้านการทุ่ม
ตลาดที่สหรัฐก าหนดไว้ต่อเหล็กที่ส่งออกจากจีนนับตัง้แต่ปี 2558 
เน่ืองจากเหล็กเหล่านีไ้ด้รับการอุดหนนุจากรัฐบาลอย่างไม่เหมาะสม 
(อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ออกโรงโต้ส่ือ ยันสหรัฐไม่ได้บรรลุข้อตกลงผ่อนคลาย
มาตรการคว ่าบาตรบริษัท ZTE  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ยืนยนั
ในวนัองัคารวา่ รัฐบาลสหรัฐยงัไมไ่ด้บรรลขุ้อตกลงใดๆกบัรัฐบาลจีนใน
การผ่อนคลายมาตรการคว ่าบาตรบริษัท ZTE ซึ่งเป็นผู้ ผลิตอุปกรณ์
ด้านการสื่อสารของจีน ทัง้นี ้หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงาน
ก่อนหน้านีว้่า รัฐบาลสหรัฐบรรลขุ้อตกลงชัว่คราวกับรัฐบาลจีนในการ
ผ่อนคลายมาตรการคว ่าบาตรบริษัท ZTE  โดยทางบริษัทจะถูกปรับ

เป็นเงินจ านวนหนึ่ง และต้องมีการปรับเปลี่ยนฝ่ายบริหาร จากเดิมที่
รัฐบาลสหรัฐประกาศห้ามไม่ให้บริษัทของสหรัฐขายสินค้าให้กับ ZTE 
เป็นเวลา 7 ปี เน่ืองจาก ZTE ได้ส่งออกสินค้าไปยังอิหร่าน ซึ่งถือเป็น
การละเมิดมาตรการคว ่าบาตร วอลล์สตรีท เจอร์นลัรายงานอีกวา่ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนกบัการที่สหรัฐยินยอมผ่อนคลายมาตรการคว ่าบาตรบริษัท 
ZTE รัฐบาลจีนจะยอมยกเลิกการเรียกเก็บภาษีสินค้าเกษตรจากสหรัฐ
วงเงินหลายพนัล้านดอลลาร์ ปธน.ทรัมป์กล่าวปฏิเสธรายงานของสื่อ
ดงักล่าว โดยระบุว่า "ไม่มีการท าข้อตกลงใดๆทัง้สิน้ และเราจะดวูา่จะ
เกิดอะไรขึน้" นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ยงักลา่วว่า เขาไม่พอใจตอ่ผลการ
เจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนที่มีขึน้ที่กรุงวอชิงตนัในสปัดาห์ทีแ่ล้ว 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 178.88 จุด เหตุวิตก
เจรจาการค้าสหรัฐ-จีนไม่แน่นอน,หวั่ นซัมมิต"ทรัมป์-คิม"ล่ม  
ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนวนัองัคาร (22 พ.ค.) 
เน่ืองจากนักลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกับความไม่แน่นอนของการเจรจา
การค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ยืนยนัว่า รัฐบาลสหรัฐยงัไม่ได้บรรลขุ้อตกลงใดๆกับรัฐบาลจีนในการ
ผ่อนคลายมาตรการคว ่าบาตรบริษัท ZTE ของจีน และยงักลา่วด้วยวา่ 
เขาไม่พอใจต่อผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่มีขึน้ที่กรุง
วอชิงตันในสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจาก
ความไม่แน่นอนทางการเมือง หลังจากปธน.ทรัมป์ส่งสัญญาณว่า มี
โอกาสสงูมากที่การประชมุสดุยอดระหวา่งตวัเขา และนายคิม จอง อนึ 
ผู้น าเกาหลีเหนือ จะไมเ่กิดขึน้ในเดือนหน้า ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาว
โจนส์ปิดที่ 24,834.41 จุด ลดลง 178.88 จุด หรือ -0.72% ดัชนี 
S&P500 ปิดที่ 2,724.44 จุด ลดลง 8.57 จุด หรือ -0.31% และดชันี 
Nasdaq ปิดที่ 7,378.46 จุด ลดลง 15.58 จุด หรือ -0.21% (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก นัก
ลงทุนชะลอซือ้ขายก่อนเฟดเผยรายงานประชุม  ดอลลาร์อ่อนคา่
ลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนวันอังคาร (22 พ.ค.) โดยภาวะการซือ้ขายในตลาด
เป็นไปอย่างซบเซา เน่ืองจากนักลงทนุชะลอการซือ้ขายก่อนที่ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) จะเปิดเผยรายงานการประชุมประจ าเดือนพ.ค.ใน
วันอังคารตามเวลาสหรัฐ ดอลลาร์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยนที่
ระดับ 111.00 เยน จากระดับ 111.10 เยน และอ่อนค่าลงเม่ือเทียบ
กบัฟรังก์สวิสที่ระดบั  0.9929 ฟรังก์ จากระดบั 0.9978 ฟรังก์  ยโูรแข็ง
ค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.1778 ดอลลาร์ จากระดบั 
1.1772 ดอลลาร์ ขณะที่ เงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะระดับ 1.3429 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.3414 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่
ขึน้แตะระดบั 0.7577 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7569 ดอลลาร์สหรัฐ 
(อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 11 เซนต์ จากแรงขายท า

ก าไร ขณะตลาดจับตาสต็อกน า้มันดิบ  สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็ก
ซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนวนัองัคาร (22 พ.ค.) เน่ืองจาก
นกัลงทนุเทขายท าก าไรหลงัจากสญัญาน า้มนั WTI พุง่แตะระดบัสงูสดุ
ในรอบ 3 ปีคร่ึง อย่างไรก็ตาม สญัญาน า้มนัดิบขยบัลงในกรอบแคบๆ 
เพราะยงัคงได้แรงหนนุจากการคาดการณ์ที่วา่ สหรัฐอาจคว ่าบาตรการ
สง่ออกน า้มนัจากเวเนซเุอลาและอิหร่าน ขณะที่นกัลงทนุจบัตารายงาน
สต็อกน า้มนัดิบซึ่งส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ 
(EIA) มีก าหนดเปิดเผยในวันอังคาร สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบ
เดือนมิ.ย. ลดลง 11 เซนต์ หรือประมาณ 0.2% ปิดที่ 72.13 ดอลลาร์/
บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 35 เซนต์ 
หรือ 0.4% ปิดที่ 79.57 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $1.1 รับดอลล์อ่อน,นัก
ลงทุนซือ้สินทรัพย์ปลอดภัยหลังดาวโจนส์ร่วง  สัญญาทองค า
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนวนัองัคาร (22 พ.ค.) เน่ืองจากนักลงทนุ
เร่ิมกลับเข้าซือ้สินทรัพย์ที่ปลอดภัยอีกครัง้ หลังจากดัชนีดาวโจนส์
ตลาดหุ้นนิวยอร์กร่วงลง อันเน่ืองมาจากความไม่แน่นอนเก่ียวกับ
นโยบายการค้าของสหรัฐและจีน นอกจากนี ้การอ่อนค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซือ้ในตลาดทองค าเช่นกัน  สัญญา
ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. 
เพิ่มขึน้ 1.10 ดอลลาร์ หรือ 0.09% ปิดที่ 1,292.00 ดอลลาร์/ออนซ์ 
(อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

สหภาพยุโรป ระบุว่ารัฐบาลอิตาลีจะต้องด าเนินนโยบาย
งบประมาณอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อลดจ านวนหนีส้าธารณะ  
นายวลัดิส โดมโบรฟสกิส รองประธานคณะกรรมาธิการยโุรป กลา่ววา่ 
อิตาลีจะต้องพยายามด าเนินนโบบายงบประมาณที่มีความรับผิดชอบ 
นายโดมโบรฟสกิส กล่าวว่า ทางสหภาพยโุรปหรืออีย.ูเห็นว่าเป็นเร่ือง
ส าคญัที่รัฐบาลอิตาลีจะต้องท าตามนโยบายงบประมาณอยา่งมีความ
รับผิดชอบ เน่ืองจากอิตาลีในขณะนีมี้จ านวนหนีส้าธารณะสูงเป็น
อนัดบัสองในยโุรปรองจากกรีซ อิตาลีมีหนีส้าธารณะอยูถ่ึง 2 ล้านล้าน
ยโูร สงูกว่าตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมหรือจีดีพี.ของอิตาลีอยู่ถึงร้อยละ 
132 ทางอีย.ูกงัวลวา่อิตาลีจะด าเนินนโยบายเพ่ือลดจ านวนหนีต้ามกฎ
ข้อบังคับของอียู.หรือไม่ เน่ืองจากรัฐบาลใหม่ของอิตาลีอาจเพิ่ม
จ านวนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ เน่ืองจากพรรครัฐบาลอิตาลีต้องการ
ละทิง้นโยบายรัดเข็มขดั (กรมประชาสมัพนัธ์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก หลังหุ้นกลุ่มรถยนต์พุ่ง
ขานรับจีนเตรียมลดภาษีน าเข้า  ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือ
คืนวันอังคาร (22 พ.ค.) โดยได้ปัจจัยหนนุจากการพุ่งขึน้ของหุ้นกลุ่ม
รถยนต์ หลงัจากมีรายงานว่า รัฐบาลจีนจะปรับลดภาษีน าเข้ารถยนต์

และชิน้ส่วนรถยนต์ ขณะเดียวกันนักลงทุนยังคงจับตาความคืบหน้า
ทางการเมืองในอิตาลี หลงัจากพรรคการเมืองใหญ่ของอิตาลีได้เสนอ
ชื่อนายจูเซปเป คอนเต ให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ดัชนี 
Stoxx Europe 600 เพิ่มขึน้ 0.3% ปิดที่ 396.94 จุด ซึ่งเป็นระดับปิด
สูงสุดนับตัง้แต่วันที่ 29 ม.ค.ปีนี  ้ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 
13,169.92 จดุ เพิ่มขึน้ 92.20 จดุ หรือ +0.71% ดชันี CAC-40 ตลาด
หุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,640.10 จดุ เพ่ิมขึน้ 2.59 จดุ หรือ +0.05% และดชันี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,877.45 จุด เพิ่มขึน้ 18.28 จุด, 
+0.23% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

"คุโรดะ" เผย BOJ พร้อมพิจารณาผลกระทบจากมาตรการผ่อน
คลายการเงิน  นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ ว่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่ น 
(BOJ) ได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการวุฒิสภาญ่ีปุ่ นในวันอังคาร BOJ 
พร้อมที่จะพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการใช้มาตรการผ่อนคลายทาง
การเงิน  นายคุโรดะยืนยันว่า BOJ จะใช้มมาตรการผ่อนคลายทาง
การเงินต่อไปจนกว่าจะบรรลเุป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดบั 2% และ BOJ 
จะพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้มาตรการดังกล่าว อาทิ 
ผลกระทบต่อสถาบนัทางการเงิน โดยเฉพาะธนาคารในภมิูภาค ทัง้นี ้
BOJ ยังคงเดินหน้าใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการ
ตรึงอัตราดอกเบีย้นโยบายที่ระดับ -0.1% และเดินหน้าโครงการซือ้
พนัธบตัร โดยมีเป้าหมายที่จะรักษาอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุ10 
ปี ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อระยะยาว ให้เคลื่อนไหวที่ระดบั 0% (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่นเผยยอดขายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตปรับตัวลง 1.2% ใน
เดือนเม.ย.  สมาคมเครือข่ายร้านค้าญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวันอังคารว่า 
ยอดขายสินค้าในร้านซเูปอร์มาร์เก็ตปรับตวัลง 1.2% เม่ือเทียบเป็นราย
ปี โดยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยสภาพอากาศ ทัง้นี  ้ยอดขายใน
ซเูปอร์มาร์เก็ตจ านวน 10,065 แหง่ซึง่ด าเนินการโดยบริษัท 56 แหง่ อยู่
ที่ระดับ 1.06 ล้านล้านเยน (ประมาณ 9.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
รายงานระบวุา่ ยอดขายอาหาร ซึง่คิดเป็นสดัสว่น 2 ใน 3 ของยอดขาย
ทัง้หมดนัน้ ขยบัลง 1.4% ขณะที่ยอดขายเสือ้ผ้า และสินค้าในครัวเรือน 
ปรับตัวลดลง 2.7% และ 1.0% ตามล าดับ โดยได้รับผลกระทบจาก
สภาพอากาศที่ไมต่รงตามฤดกูาล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 42.03 จุด นลท.ขายท า
ก าไรหลังตลาดพุ่งก่อนหน้านี ้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิด
ปรับตวัลงในวนัองัคาร เน่ืองจากนกัลงทนุเทขายท าก าไรหลงัจากนิกเก
อิพุ่งขึน้ติดต่อกัน 3 วนัท าการก่อนหน้านี ้ส านักข่าวเกียวโดรายงานวา่ 
ดชันีนิกเกอิปิดลบ 42.03 จดุ หรือ 0.18% แตะที่ 22,960.34 จดุ หุ้นที่
ปรับตัวลงในวันอังคารน าโดยหุ้นกลุ่มประกัน กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ 
และกลุม่เหมืองแร่ (อินโฟเควสท์) 
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 จีน 

จีนเตรียมหั่นภาษีน าเข้ารถยนต์ มีผล 1 ก.ค.นี ้ กระทรวงการคลงั
จีนเปิดเผยในวันอังคารว่า รัฐบาลจีนจะลดภาษีน าเข้ารถยนต์และ
ชิน้ส่วนรถยนต์ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ก.ค.นี ้ทัง้นี ้ภาษีน าเข้ายานยนต์ 
135 รายการซึ่งเคยเก็บภาษีที่ระดบั 25% และสินค้าอีก 4 รายการซึ่ง
เคยเก็บภาษีที่ 20% จะลดลงเหลือ 15% ส่วนภาษีน าเข้าชิน้ส่วน
รถยนต์ 79 รายการจะลดเหลือ 6% จากระดับปัจจุบันที่ 8%, 10%, 
15%, 20% และ 25% (อินโฟเควสท์) 

ส่ือเผยจีนเตรียมยกเลิกนโยบายจ ากัดการมีบุตร 2 คน คาดมุ่ง
รับมือจ านวนประชากรลดลง  สื่อตา่งประเทศหลายส านกั ซึง่รวมถึง
ส านักข่าวบลมูเบิร์ก รายงานวา่ จีนก าลงัพิจารณาที่จะยกเลิกนโยบาย
จ ากัดการมีบุตร ซึ่งปัจจุบันก าหนดให้ชาวจีน 1 ครอบครัว สามารถมี
บตุรได้ 2 คน โดยคาดวา่การเปลี่ยนแปลงนโยบายดงักลา่วมีเป้าหมาย
ที่จะรับมือกับอตัราการเกิดของประชากรที่อยู่ในระดบัต ่ามาตัง้แต่ชว่ง
ปี 2523 เป็นต้นมา  นโยบายการมีบุตร 2 คนของรัฐบาลจีนเร่ิมบงัคบั
ใช้มาตัง้แตช่ว่งต้นปี 2559 ซึง่เป็นนโยบายที่ผ่อนคลายมาตรการเดิมซึง่
ก าหนดให้ครอบครัวชาวจีน 1 ครอบครัวสามารถมีบุตรได้เพียง 1 คน
เท่านัน้ โดยนับตัง้แต่รัฐบาลจีนได้หันมาด าเนินนโยบายบุตร 2 คน 
อัตราการเกิดของประชากกรจีนในปี 2559 เพิ่มขึน้ 7.9% แตะระดบั 
17.86 ล้านคน นบัเป็นอตัราการเกิดสงูสดุนบัตัง้แตปี่ 2543  ทัง้นี ้มีการ
คาดการณ์วา่ รัฐบาลจีนจะประกาศนโยบายดงักลา่วอยา่งเป็นทางการ
ภายในชว่งสิน้ปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

จีนเผยราคาผลผลิตทางการเกษตรปรับตัวลงต่อเน่ือง  ข้อมลูจาก
กระทรวงพาณิชย์จีนเผยให้เห็นว่า ราคาผลผลิตทางการเกษตรจีน
ยังคงลดลงอย่างต่อเน่ืองในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีราคาผลผลิตทาง
การเกษตรปรับตวัลง 0.8% ในสปัดาห์สิน้สดุวนัที่ 20 พ.ค. หลงัจากที่
ลดลง 0.9% ในสปัดาห์ก่อนหน้านัน้ สว่นดชันีวสัดเุพ่ือการผลิตปรับตวั
ขึน้ 0.4% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดขยับขึน้ 0.51 จุด ขณะ
จีนเล็งยกเลิกนโยบายลูก 2 คน  ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีน
ปิดตลาดวนัองัคารขยบัขึน้ โดยหุ้นกลุ่มบริษัทผลิตภณัฑ์เด็กดีดตวัขึน้
ภายหลังจากที่มีรายงานข่าวว่า รัฐบาลจีนวางแผนว่า จะยกเลิก
นโยบายการมีบตุร 2 คนภายในชว่งสิน้ปีนี ้เน่ืองจากจ านวนประชากรที่

ลดลงของประเทศ ทัง้ที่ก่อนหน้านี ้รัฐบาลจีนจะอนุมัติให้มีลูกได้
มากกวา่ 1 คนแล้วก็ตาม  ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอม
โพสิตขยบัขึน้ 0.51 จดุ หรือ 0.02% ปิดที่ 3,214.35 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

เกาหลีเหนือไฟเขียวผู้ ส่ือข่าวเกาหลีใต้เข้ารายงานข่าวการรือ้
ถอนฐานทดสอบนิวเคลียร์  ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า เกาหลี
เหนือได้อนุญาตให้ผู้ สื่อข่าวของเกาหลีใต้เข้าไปสังเกตการณ์และ
รายงานข่าวการรือ้ถอนฐานทดสอบนิวเคลียร์ที่ปงุเกรี เกาหลีเหนือได้
อนญุาตให้สื่อต่างชาติเข้าร่วมรายงานข่าวในพืน้ที่การปิดฐานทดสอบ
นิวเคลียร์ โดยจดัพิธีปิดฐานทดสอบนิวเคลียร์จะมีขึน้ในวนันีแ้ละศกุร์นี ้
ซึ่งขึน้อยู่กับสภาพอากาศ และผู้ สื่อข่าวจากจีน รัสเซีย สหรัฐ อังกฤษ 
และเกาหลีใต้ จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังพืน้ที่ดังกล่าวด้วยเช่นกัน 
(อินโฟเควสท์) 

"มูดีส์้"ขู่หั่นอันดับเครดิตมาเลเซีย หลังรัฐบาลเตรียมยกเลิกภาษี
สินค้า-บริการ  มูดีส์้ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือระหว่างประเทศ ระบุในวนัองัคารว่า การที่รัฐบาลมาเลเซีย
เตรียมยกเลิกการจัดเก็บอัตราภาษีสินค้าและบริการ (GST) จะเป็น
ปัจจยัลบตอ่อนัดบัความน่าเชื่อถือของประเทศ ซึง่ขณะนีอ้ยูท่ี่ระดับ A3 
โดยแนวโน้มมีเสถียรภาพ  มดูีส์้เตือนวา่ การยกเลิกภาษีดงักลา่วจะท า
ให้รัฐบาลต้องพึง่พารายได้จากน า้มนั และท าให้ฐานภาษีหดแคบลง ซึง่
จะกระทบต่อสถานะการคลังของประเทศ ทัง้นี ้กระทรวงการคลัง
มาเลเซียแถลงก่อนหน้านีว้่า รัฐบาลจะปรับลดอัตราภาษีสินค้าและ
บริการ (GST) จากระดบั 6% สู่ระดบั 0% โดยมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 
มิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ฟ้ืนตัว หลังร่วงติดต่อกัน 5 
วัน  ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียฟืน้ตวัขึน้ในวนัองัคาร หลงัจากร่วง
ลงติดต่อกัน 5 วนัท าการ  ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดบวก 
35.11 จดุ หรือ 0.10% สูร่ะดบั 34,651.24 นกัลงทนุจบัตาการเปิดเผย
ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน รวมทัง้การพุ่งขึน้ของราคา
น า้มนั และการดิ่งลงของคา่เงินรูปี ขณะวิตกวา่ราคาน า้มนัที่ทะยานขึน้
จะท าให้เงินเฟ้อเพิ่มขึน้ และรัฐบาลจะขาดดลุงบประมาณมากขึน้ (อิน
โฟเควสท์)

ไทย 

พาณิชย์ เผยส่งออกเดือน เม.ย. ขยายตัว 12.34% น าเข้า
ขยายตัว 20.36% ขาดดุลการค้า 1,283 ล้านเหรียญฯ  กระทรวง
พาณิชย์ แถลงตวัเลขการค้าระหวา่งประเทศของไทยในเดือน เม.ย.61 
โดยการส่งออก มีมลูค่า 18,945.60 ล้านเหรียญฯ ขยายตัว 12.34% 

ส่วนการน าเข้ามีมูลค่า 20,229.0 ล้านเหรียญฯ ขยายตัว 20.36% 
ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล 1,283 ล้านเหรียญฯ  ส่งผลให้ในช่วง 4 
เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) การส่งออกมีมลูค่า 81,775.1 ล้านเหรียญฯ 
ขยายตัว 11.53% ส่วนการน าเข้ามีมูลค่า 81,101.8 ล้านเหรียญฯ 
ขยายตวั 17.18% ส่งผลให้ดลุการค้าเกินดลุ 673.3 ล้านเหรียญฯ (อิน
โฟเควสท์) 
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 พาณิชย์ เผยปรากฎการณ์แจ็คหม่าดันทุเรียนไทยส่งออกไปจีน 

เม.ย. โต 774% มูลค่า 110 ล้านดอลล์  น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร 
ผู้ อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) 
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากข้อมลูของกระทรวงพาณิชย์พบว่า
การส่งออกทเุรียนของไทยไปยงัประเทศจีนในเดือนเม.ย.มีมลูค่า 110 
ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึน้ถึง 774% หรือคิดเป็นปริมาณ 56,000 ตัน โดย
สัดส่วนการส่งออกทุเรียนไปจีนคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 50% 
ตลาดเวียดนาม 28% คิดเป็น 42,000 ตัน ที่เหลือเป็นตลาดฮ่องกง 
21,000 ตนั และไต้หวนั 3,000 ตนั ในขณะที่เดือน เม.ย.นี ้มีการสง่ออก
ทุเรียนของไทยไปตลาดโลกแล้ว 1.2 แสนตัน หรือมูลค่า 220 ล้าน
ดอลลาร์ เพิ่มขึน้ 207% โดยเติบโตทัง้ในแง่ของปริมาณและราคา ซึ่ง
กระทรวงพาณิชย์เห็นว่าการน า e-Commerce มาช่วยสนับสนุนการ
ส่งออกผลไม้ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ดังนัน้ จึงเห็นว่า
รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนในเร่ืองนีอ้ย่างต่อเน่ือง และน า e-
Commerce มาหนนุการสง่ออกผลไม้ตวัอื่นๆ ด้วย เพื่อเป็นช่องทางใน
การสง่ออกผลไม้ของไทยไปยงัตลาดโลกได้มากขึน้ (อินโฟเควสท์) 

SCB EIC คาดส่งออกทัง้ปีจะขยายตัว 7.5% ตามเศรษฐกิจโลก , 
น าเข้าขยายตัว 12.2% จับตาบาทผันผวน  ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) คาดมลูค่าการส่งออกทัง้ปี 61 
จะขยายตัวที่ 7.5% โดยเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวได้ดีในปี 61 จะ
ส่งผลให้ความต้องการสินค้าทัว่โลกเพิ่มสูงขึน้ตามไปด้วย นอกจากนี ้
การส่งออกสินค้าที่เก่ียวเน่ืองกับน า้มันอาจได้รับอานิสงส์จากราคา
น า้มันดิบโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ต่อเน่ือง โดยอีไอซีได้ปรับเพิ่ม
คาดการณ์ราคาน า้มนัดิบเบรนท์ในปี 61 อยู่ที่ 70 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
บาร์เรล หรือเพิ่มขึน้ 28%YOY ในขณะที่ผลกระทบจากนโยบายกีดกนั
ทางการค้าของสหรัฐฯ ที่มีต่อไทยยังมีค่อนข้างจ ากัดและสามารถ
ชดเชยด้วยการส่งออกไปยังตลาดอ่ืนๆ ที่ยงัขยายตวัได้ดี  อย่างไรก็ดี 
SCB EIC มองวา่นโยบายกีดกนัทางการค้าของสหรัฐฯ ยงัถือเป็นความ
เสี่ยงส าคญัที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดตอ่ไป เงินบาทอ่อนคา่ลงลดแรง
กดดนัตอ่รายได้ในรูปเงินบาทของผู้ส่งออกไทย มลูคา่การสง่ออกในรูป
เงินบาทของไทยในชว่ง 4 เดือนแรกเติบโตเพียง 0.6%YOY แม้มลูคา่ใน
รูปดอลลาร์สหรัฐฯ จะเติบโตได้สงู เป็นผลมาจากเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ ที่แข็งค่าในช่วงดงักล่าวถึง 9.9%YOY จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า (อินโฟเควสท์) 

ตลท.เผย Q1/61 บจ.ไทยเติบโตดี ก าไรสุทธิ 2.86 แสนลบ. 
เพิ่มขึน้ 0.30%, ยอดขายโต 5.61% จากงวดปีก่อน  นางเกศรา 
มัญชุศรี กรรมการและผู้ จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน (บจ.) งวดไตรมาส 1 ปี 
2561 มีก าไรสุทธิจ านวน 449 บริษัท คิดเป็น 82.45% ของบริษัทที่
น าส่งงบการเงินทัง้หมด โดยมีก าไรสุทธิรวม 2.86 แสนล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 0.30% จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน (ทัง้นี ้ในไตรมาสที่ 1/2560 

เป็นไตรมาสที่ บจ. มีผลประกอบการสูงสุดในปีที่ผ่านมา คิดเป็น
สดัสว่นสงูถึง 29% ของก าไรทัง้ปี 2560) ส าหรับไตรมาส 1/2561 ราคา
น า้มนัยงัเพิ่มสงูขึน้ อตัราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้มแข็งคา่ขึน้ ท าให้อตัรา
ก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 23.72% ลดลงเล็กน้อยจาก 24.33% ในช่วงเดียวกัน
ในปีก่อน  แต่เม่ือเทียบกับไตรมาส 4/2560 บจ.มีผลก าไรเพิ่มขึน้ 
15.55% เน่ืองจาก บจ. ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคมีก าไร
เพิ่มขึ น้โดยเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้า และหมวดธนาคารมีผลการ
ด าเนินงานดีขึน้ (อินโฟเควสท์) 

นายกฯ ล่ันจะบังคับใช้กม.เข้มข้นขึน้เพื่อไม่ให้ประเทศเสียหาย 
ย า้เลือกตัง้ปี 62 เร็วกว่านัน้ไม่ได้  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มอยากเลือกตัง้ว่า รัฐบาลไม่ปิดกัน้การ
ชมุนมุของกลุ่มคนอยากเลือกตัง้ แต่ทกุอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย 
ซึง่การบงัคบัใช้กฎหมายกบักลุม่คนอยากเลือกตัง้เพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อย พร้อมกับยืนยันว่า ทุกคนสามารถคิดต่างได้แต่ต้องไม่ผิด
กฏหมาย และหลังจากนีจ้ะมีการบังคับใช้กฏหมายให้เข้มงวดขึน้  
พร้อมกับย า้ว่า การเลือกตัง้จะมีขึน้ในช่วงต้นปี 62 ไม่สามารถเลื่อน
ขึน้มาให้เร็วกว่านีไ้ด้ ซึ่งสาเหตุที่ท าให้การเลือกตัง้ต้องล่าช้าจากโรด
แมพเดิมก่อนหน้านีเ้น่ืองจากเป็นปัญหาในขัน้ตอนการพิจารณา
กฎหมาย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 7.60 จุด ปรับฐาน-รับแรงถ่วงหุ้น 
PTT, วันพุธจับตาศาลรธน.ลงมติตีความ กม.ที่มาของ ส.ว.  SET 
ปิดชว่งบา่ยที่ระดบั 1,760.71 จดุ ลดลง 7.60 จดุ (-0.43%) มลูคา่การ
ซือ้ขาย 57,462.67 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนัองัคาร
ปรับฐานรับแรงถ่วงจากหุ้น PTT เป็นหลัก แต่มีหุ้นอ่ืนช่วยพยุง ส่วน
ปัจจัยการเมืองแม้ยังไม่มีนัยส าคัญแต่ต้องจับตาต่อไป ด้านตลาด
ภูมิภาคส่วนใหญ่แกว่งลบยกเว้นตลาดหุ้ นอินโดนีเซีย รับผลจาก
จิตวิทยาดอลลาร์แข็งคา่ แตเ่ช่ือทิศทางชะลอลง วนัพธุตลาดฯยงัมีลุ้นรี
บาวด์ขึน้ได้ ให้แนวรับ 1,750 แนวต้าน 1,772-1,775 จดุ แนะติดตาม
ศาลรัฐธรรมนูญลงมติตีความ กม.ที่มาส.ว.ในวันพุธเชื่อไม่กระทบ 
Timeline เลือกตัง้ ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนัองัคารที่ระดบั 1,760.71 จดุ 
ลดลง 7.60 จดุ (-0.43%) มลูค่าการซือ้ขาย 57,462.67 ล้านบาท การ
ซือ้ขายหุ้นวันอังคาร ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ 
โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,771.16 จุด และแตะจุดต ่าสุดที่ระดับ 
1,754.82 จุด   ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันอังคาร เพิ่มขึน้ 494 
หลกัทรัพย์ ลดลง 769 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 437 หลกัทรัพย์ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ทุกช่วงอายุ
ตราสารประมาณ 1-2 bps. สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) 
สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนัอังคาร มีมลูค่าการซือ้ขาย
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 รวมทัง้วนัอยูท่ี่ 106,573 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่

การซือ้ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทนุ (บลจ.) ซือ้สทุธิ 17,457 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศ ซือ้สทุธิ 7,322 ล้านบาท ในขณะที่นกัลงทนุตา่งชาติ ขายสทุธิ 
1,635 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่  2.14% ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากเม่ือวานภาพรวมของตลาดในวนัองัคาร Yield Curve 
ปรับเพิ่มขึน้ทุกช่วงอายุตราสารประมาณ 1-2 bps. ด้านกระแสเงิน
ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันอังคาร NET OUTFLOW 1,605 ล้าน
บาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,605 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่
ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ส าหรับตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 
2,559 ล้านบาท ทัง้นีต้ลาดติดตามรายงานตวัเลขเงินเฟ้อประจ าเดือน 
เม.ย. ขององักฤษในวนัพธุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.04 ตัวเลขศก.ไทยสดใสหนุนบาท
แข็ง คาดกรอบวันพุธ 31.95-32.15  นักบริหารเงินจากธนาคา

กรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดับ 32.04 บาท/
ดอลลาร์ แข็งค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 32.15 บาท/ดอลลาร์ 
เย็นนีเ้งินบาทปรับตวัแข็งค่าจากช่วงเช้าไปพอสมควร เน่ืองจากปัจจยั
ส าคญั 2 ประการ คือ ตวัเลขเศรษฐกิจส าคญัของไทยออกมาสดใส ทัง้
ในสว่นของ GDP ไตรมาส 1/61 ที่เติบโตได้สงูถึง 4.8% และการสง่ออก
ในเดือนเม.ย.ที่ขยายตวัได้ 12.34% ซึง่ชว่ยหนนุให้เงินบาทปรับตวัแข็ง
ค่าขึน้ นอกจากนี ้ยังมาจากปัจจัยเร่ืองอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลงมาอยู่ที่ระดับ 3.074%  "เงินบาทแข็งค่า
พอสมควรเม่ือเทียบกับช่วงเช้า ซึ่งน่าจะมาจาก 2 ปัจจัยหลักๆ คือ 
บอนด์ยีลสหรัฐย่อลงมาเหลือ 3.074% และข่าวตวัเลข GDP ไตรมาส
แรกที่ออกมาดีเกินคาด รวมทัง้การส่งออกเม.ย.ที่เติบโตต่อเน่ืองเป็น
เดือนที่ 14 ซึ่งช่วยหนุนค่าบาทได้" นักบริหารเงินระบุ นักบริหารเงิน 
คาดว่า วันพุธเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.95 - 32.15 บาท/
ดอลลาร์ อย่างไรก็ดี เงินบาทในช่วงนีย้งัมีความผันผวน และมีโอกาส
จะกลบัมาออ่นคา่ได้ (อินโฟเควสท์)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติเบือ้งต้นเดือนพ.ค.จากมาร์กิต อีย ู

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการเบือ้งต้นเดือนพ.ค.จากมาร์กิต อีย ู

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติเบือ้งต้นเดือนพ.ค.จากมาร์กิต สหรัฐ 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการเบือ้งต้นเดือนพ.ค.จากมาร์กิต สหรัฐ 

- ยอดขายบ้านใหมเ่ดือนเม.ย. สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) 

- คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชมุวนัท่ี 1-

2 พ.ค. 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

  

As of

 Monday 21 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JN Trade Balance Apr ¥626.0b ¥440.0b ¥797.3b SET50

Trade Balance Adjusted Apr ¥550.0b ¥114.9b ¥119.2b SET100

Exports YoY Apr 7.80% 8.70% 2.10% MAI

Imports YoY Apr 5.90% 9.80% -0.60% Institution Net Position

Convenience Store Sales YoY Apr 0.70% -- 1.30% Proprietary Net Position

TH GDP SA QoQ 1Q 2.00% 1.20% 0.50% Foreign Net Position

GDP YoY 1Q 4.80% 4.00% 4.00% Individual Net Position

Total Trading Value

 Tuesday 22

Release Actual Cons. Prior Major Indices

JN Supermarket Sales YoY Apr -1.2% -- -0.1% Dow Jones

TH Customs Trade Balance Apr -$1283m -$334m $1268m S&P 500

Customs Exports YoY Apr 12.34% 12.68% 7.06% Nasdaq

Customs Imports YoY Apr 20.36% 14.00% 9.47% STOXX Europe 600

FTSE 100

 Wednesday 23 DAX

Release Actual Cons. Prior Nikkei 225

US Markit US Manufacturing PMI May P -- 56.50 56.50 Shanghai Composite

Markit US Services PMI May P -- 54.80 54.60 Hang Seng

Markit US Composite PMI May P -- -- 54.90 KOSPI

New  Home Sales Apr -- 679k 694k BES Sensex

New  Home Sales MoM Apr -- -2.20% 4.00% Jakarta Composite

EC Markit Eurozone Manufacturing PMI May P -- 56.00 56.20 Philippines Composite

Markit Eurozone Services PMI May P -- 54.70 54.70 Ho Chi Minh

Markit Eurozone Composite PMI May P -- 55.10 55.10

Consumer Confidence May A -- 0.5 0.4 Crude Commodities

JN All Industry Activity Index MoM Mar -- 0.10% 0.40% WTI ($/bl)

Nationw ide Dept Sales YoY Apr -- -- 0.10% Dubai ($/bl)

Tokyo Dept Store Sales YoY Apr -- -- 0.10% Brent ($/bl)

Machine Tool Orders YoY Apr F -- -- 22.00% NYMEX ($/bl)

COMEX Gold 

 Thursday 24 Batic Dry Index

Release Actual Cons. Prior

US Initial Jobless Claims 19-May -- 220k 222k Exchange Rate

Continuing Claims 12-May -- 1750k 1707k USD/THB

Existing Home Sales Apr -- 5.55m 5.60m EUR/USD

Existing Home Sales MoM Apr -- -0.90% 1.10% USD/JPY

JN Leading Index CI Mar F -- -- 105.00 GBP/USD

Coincident Index Mar F -- -- 116.4 USD/CHY

USD/KRW

 Friday 25 Dollar Index

Release Actual Cons. Prior

US Durable Goods Orders Apr P -- -1.4% 2.6% Thai Bond Market

Durables Ex Transportation Apr P -- 0.5% 0.1% Total Return Index

Outright/ Cash Trading

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

22-May-18 1.2116 1.3190 1.4767 1.5215 1.7217 1.7912

Change (bps) +0.98 +0.93 +0.92 +0.50 +1.51 +0.64

5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

2.1449 2.5008 2.8561 3.2768 3.3709 3.5167

+0.80 +1.03 +0.92 -1.37 +0.30 +2.04

US Bond Market

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

22-May-18 1.7385 2.0880 2.3865 2.8185 2.8820 3.1456

Change (bps) +1.07 +0.92 +1.45 +0.33 +0.81 +1.08

271.29 272.67 -0.51%

106,572.70       71,718.53         +48.60%

93.677 93.637 +0.04%

22-May-18 21-May-18 %Chg.

6.3659 6.3815 -0.24%

1,073.04 1,079.02 -0.55%

110.94 111.09 -0.14%

1.3445 1.3418 +0.20%

32.78 32.78 +0.00%

1.1784 1.1768 +0.14%

22-May-18 21-May-18 %Chg.

1,297.40 +1.00 +0.08%

78.87 -0.08 -0.10%

72.13 -0.11 -0.15%

22-May-18 Chg %Chg.

72.13 -0.11 -0.15%

76.33 +1.09 +1.45%

1,028.87 -31.58 -2.98%

31,022.77 -211.58 -0.68%

2,465.34 -0.23 -0.01%

24,834.41 -178.88 -0.72%

1,236.68

57,462.67

23-May-18

22-May-18 Chg %Chg.

1,760.71 -7.60 -0.43%

22-May-18 Chg %Chg.

1,165.04

2,582.72

-5.99

473.35

1,206.53

116.30

-2,559.51

-11.47

-0.81

-0.51%

-0.44%

2,724.44

7,378.46

387.53

7,877.45

13,169.92

22,669.10

3,195.33

5,751.12

7,650.94

34,651.24

-1.27%

-0.59%

+0.30%

+0.06%

-8.57

-15.58

-1.81

+18.28

+92.20

-291.24

-19.02

+17.26

+4.74

+35.11 +0.10%

-0.17%

-0.31%

-0.21%

-0.46%

+0.23%

+0.71%

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

 


