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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

แหล่งข่าวเผยสหรัฐเตรียมชะลอเก็บภาษีรถยนต์ยุโรปออกไปอีก 
6 เดือน  แหล่งข่าวเปิดเผยต่อส านักข่าว CNBC ว่า รัฐบาลของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์มีแผนที่จะชะลอการเรียกเก็บภาษีต่อ
รถยนต์น าเข้าจากยุโรปออกไปอีก 6 เดือน เน่ืองจากไม่ต้องการเปิด
สงครามการค้ากับยุโรป ขณะที่สหรัฐยังคงมีความขัดแย้งทางการค้า
กับจีน ทัง้นี ้ปธน.ทรัมป์มีเวลาจนถึงเที่ยงคืนวนัศุกร์นีต้ามเวลาสหรัฐ 
หรือเวลา 11.00 น.ในวนัเสาร์ตามเวลาไทย ในการประกาศขึน้ภาษีต่อ
รถยนต์น าเข้าจากยุโรป หลังจากที่เขาเคยขู่เม่ือปีที่แล้วว่าจะขึน้ภาษี
ดงักล่าว สู่ระดบั 20% โดยอ้างว่าตวัเลขขาดดลุการค้าเป็นภยัคกุคาม
ต่อความมั่นคงของสหรัฐ  ตามกฎหมายสหรัฐ รัฐบาลสหรัฐยังคงมี
เวลาอีก 180 วนัในการท าการตดัสินใจในเร่ืองการจดัเก็บภาษีดงักล่าว 
ตราบใดที่สหรัฐก าลงัเจรจากบัทางยโุรป (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐส่ังอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากอิรัก หวั่นภัยคุกคามจากกอง
ก าลังอิหร่าน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการณ์สั่ง
เจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่มีความจ าเป็นให้เดินทางออกจากอิรัก เน่ืองจาก
กังวลต่อภยัคกุคามจากกองก าลงัของอิหร่าน ทัง้นี ้ค าสัง่ดงักล่าวเป็น
การถอนเจ้าหน้าที่สหรัฐออกจากสถานทตูสหรัฐในกรุงแบกแดด และ
กงสลุสหรัฐในเมืองเออร์บิล ซึ่งจะส่งผลให้การให้บริการด้านวีซ่าจะถกู
ระงบัเป็นเวลาชัว่คราว (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ปฏิเสธข่าวเตรียมส่งทหาร 120,000 นายเข้าประจ าการ
ในตอ.กลางเพื่อต่อสู้อิหร่าน   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้
ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์นิวยอร์ก ไทม์สซึ่งระบุว่า 
เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงระดับสูงของสหรัฐก าลงัพิจารณาที่จะส่ง
ก าลงัทหารกว่า 120,000 นายเข้าไปประจ าการที่ตะวนัออกกลางเพื่อ
ต่อสู้กับอิหร่าน  ปธน.ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ท าเนียบขาวว่า "น่ีเป็น
ข่าวปลอม ส าหรับค าถามที่ว่าผมจะท าหรือไม่นัน้ แน่นอนว่าผมคงท า 
แตเ่รายงัไมมี่แผนการดงักลา่วในตอนนี"้ (อินโฟเควสท์) 

ประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติด้านไอที   
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ลงนามค าสั่งฝ่ายบริหาร
ประกาศเหตุฉุกเฉินระดับชาติเพื่อปกป้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
สหรัฐฯจากปฏิปักษ์ต่างชาติ และห้ามบริษัทสหรัฐฯ ใช้เครือข่าย
โทรคมนาคมของบริษัทต่างชาติ เน่ืองจากเป็นภัยต่อความมัน่คงของ
ประเทศ ท าเนียบขาวอธิบายเพิ่มเติมว่า ค าสั่งฉบับนีเ้ก่ียวเน่ืองกับ
นโยบายการค้าของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต่อจีน เพื่อปกป้องอเมริกา
จากศตัรูที่สร้างและใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนในโครงสร้างพืน้ฐานและ
บริการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหรัฐฯ อย่าง
ต่อเน่ืองและมากขึน้เร่ือยๆ จึงให้อ านาจรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ใน
การออกค าสั่งห้ามการติดต่อทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคง

ของชาติ อยา่งไรก็ตาม ประธานาธิบดีทรัมป์ไมไ่ด้ระบวุ่าบริษัทตา่งชาติ
ที่ เป็นภัยคุกคามคือบริษัทอะไร แต่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่า
หมายถึงบริษัท หวัเว่ย ผู้น าด้านโทรคมนาคมของจีน ซึ่งหลายประเทศ
น าโดยสหรัฐฯ มีความกังวลว่า รัฐบาลจีนอาจใช้อปุกรณ์เพื่อการสอด
แนม แม้หวัเว่ยจะยืนยนัมาตลอดว่าบริษัทไม่ได้เป็นภยัคุกคาม (ศนูย์
ข่าวแปซิฟิก) 

สหรัฐเผยยอดค้าปลีกลดลง 0.2% ในเดือนเม.ย. สวนทาง
คาดการณ์เพิ่มขึน้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีก
ลดลง 0.2% ในเดือนเม.ย. สวนทางนกัวิเคราะห์ที่คาดการณ์วา่ยอดค้า
ปลีกจะเพิ่มขึน้ 0.2%  นอกจากนี ้กระทรวงพาณิชย์ยังได้ปรับเพิ่ม
ตัวเลขยอดค้าปลีกในเดือนมี.ค.เป็นพุ่งขึน้ 1.7% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้
มากที่สุดนับตัง้แต่เดือนก.ย.2560 จากเดิมที่ระดับ 1.6% หลังจากที่
ร่วงลง 0.2% ในเดือนก.พ.  การปรับตัวลงของยอดค้าปลีกในเดือน
เม.ย.ได้รับผลกระทบจากการร่วงลงของยอดขายรถยนต์  เม่ือเทียบราย
ปี ยอดค้าปลีกเพ่ิมขึน้ 3.1% ในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้สร้างบ้านดีดตัวสูงสุดรอบ 7 เดือน
พ.ค. สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันี
ความเชื่อมัน่ผู้สร้างบ้านปรับตวัขึน้ 3 จดุ สู่ระดบั 66 ในเดือนพ.ค. ซึ่ง
เป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนต.ค.ปีที่แล้ว โดยได้แรงหนุนจาก
ยอดขายบ้านที่เพิ่มขึน้ ดชันีความเชื่อมัน่ยงัคงอยู่สูงกว่าระดบั 50 ซึ่ง
บง่ชีถ้ึงมมุมองโดยทัว่ไปที่เป็นบวก (อินโฟเควสท์) 

เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาวะธุรกิจพุ่งสูงสุด 6 เดือนในพ.ค. 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวนันีว้่า ดชันีภาค
การผลิต (Empire State Index) ดีดตัวขึน้ 8.0 จุด สู่ระดับ 17.8 ใน
เดือนพ.ค. ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 6 เดือนกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อน
หน้านีว้า่ดชันีจะร่วงลงสูร่ะดบั 8.0 ในเดือนพ.ค.  (อินโฟเควสท์) 

อดีตซีอีโอ"โกลด์แมน แซคส์"หนุน"ทรัมป์"ใช้มาตรการภาษีต่อ
จีน ชีเ้ป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ นายลอยด์ แบลงค์ไฟน์ อดีต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารโกลด์แมน แซคส์ ระบุว่า การที่
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ใช้มาตรการภาษีตอ่จีน อาจไมใ่ชแ่นวคิดที่
แย่ และการเรียกเก็บภาษีถือเป็นเคร่ืองมือในการเจรจาต่อรองที่ มี
ประสิทธิภาพ นายแบลงค์ไฟน์กล่าววา่ สหรัฐอาจได้รับผลกระทบจาก
มาตรการภาษีในขณะนี ้แต่สิ่งนีจ้ะกระทบจีนในระยะยาว "การกล่าว
ว่ามาตรการภาษีได้ส่งผลกระทบต่อเรา ถือเป็นการพูดที่ผิดประเด็น 
เน่ืองจากจีนพึง่พาการค้ามากกวา่เรา และจะเป็นฝ่ายสญูเสียมากกว่า" 
นายแบลงค์ไฟน์ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 115.97 จุด รับข่าว
สหรัฐชะลอแผนเก็บภาษีรถยนต์ยุโรป ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(15 พ.ค.) ขานรับรายงานข่าวที่ว่า รัฐบาล
ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์มีแผนที่จะชะลอการเรียกเก็บภาษี
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 รถยนต์น าเข้าจากยุโรปออกไปอีก 6 เดือน ซึ่งข่าวดังกล่าวท าให้นัก

ลงทนุคลายความวิตกกังวลเก่ียวกับข้อพิพาทการค้า และยงัช่วยสกัด
ปัจจัยลบจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาของจีนและสหรัฐ ดัชนีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,648.02 จุด เพิ่มขึน้ 115.97 จุด หรือ 
+0.45% ขณะที่ดัชนี S&P500 ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดที่ 2,850.96 จุด 
เพ่ิมขึน้ 16.55 จดุ หรือ +0.58% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,822.15 จดุ 
เพ่ิมขึน้ 87.65 จดุ หรือ +1.13% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทยีบเยน,ฟรังก์ หลังสหรัฐ-
จีนเผยข้อมูลศก.ซบเซา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุล
เงินเยนและฟรังก์สวิส ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
เม่ือคืนนี ้(15 พ.ค.) เน่ืองจากนักลงทนุเข้าซือ้สกลุเงินในกลุ่มสินทรัพย์
ปลอดภยั เชน่ เงินเยนและฟรังก์ หลงัจากทางการจีนและสหรัฐเปิดเผย
ข้อมลูเศรษฐกิจที่ออ่นแอเกินคาด ขณะที่เงินปอนด์ออ่นคา่ลงเน่ืองจาก
ความกงัวลเก่ียวกบักระบวนการที่องักฤษแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป 
(Brexit) ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดบั 109.55 
เยน จากระดบั 109.63 เยน   ยโูรออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ 
ที่ระดบั 1.1203 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1207 ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มันปิดบวก 24 เซนต์ รับคาดการณ์อุปทาน
น า้มันถูกกระทบจากวิกฤติตะวันออกกลาง สัญญาน า้มันดิบ
เวสต์เทก็ซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(15 พ.ค.) โดยได้
แรงหนนุจากการคาดการณ์ที่ว่า อปุทานน า้มนัในตลาดโลกอาจได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยล่าสุด
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการณ์สั่งการให้เจ้าหน้าที่
บางส่วนของสหรัฐเดินทางออกจากอิรัก เน่ืองจากกังวลต่อภยัคกุคาม
จากกองก าลังของอิหร่าน สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. 
เพิ่มขึน้ 24 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 62.02 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดนับตัง้แต่วันที่ 8 พ.ค.ปี สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบ
เดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 53 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 71.77 ดอลลาร์/บาร์เรล 
ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แตว่นัที่ 1 พ.ค.ปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $1.5 นลท.ซือ้สินทรัพย์
ปลอดภัยหลังสหรัฐ-จีนเผยข้อมูลศก.ซบเซา สญัญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(15 พ.ค.) เน่ืองจากนักลงทนุเข้าซือ้ทองค า
ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากสหรัฐและจีนเปิดเผข้อมูล
เ ศ รษ ฐ กิ จ ที่ อ่ อ น แ อ  ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง ย อด ค้ า ป ลี ก แ ล ะ กา รผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมของจีนที่ขยายตวัน้อยกว่าคาดการณ์ในเดือนเม.ย.  
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดือน
มิ.ย. เพิ่มขึน้ 1.5 ดอลลาร์ หรือ 0.12% ปิดที่ 1,297.8 ดอลลาร์ (อินโฟ
เควสท์) 

ยุโรป 

สนง.สถิติเยอรมนีเผย GDP ขยายตัว 0.4% ใน Q1 รับการใช้จ่าย
ภาคครัวเรือนสดใส ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีรายงานในวนันี ้
ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเยอรมนีขยายตัว 
0.4% ในไตรมาส 1/2562 เม่ือเทียบเป็นรายไตรมาส ซึ่งสอดคล้องกับ
การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนที่ปรับตวัสงูขึน้ รวมทัง้อตุสาหกรรมก่อสร้างที่เติบโตอยา่งแข็ง
แกร   เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีที่แล้ว GDP ไตรมาส 1/2562 
ขยายตัว 0.7% ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
เชน่กนั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับข่าว"ทรัมป์"อาจ
เล่ือนเก็บภาษีน าเข้ารถยุโรป ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้
(15 พ.ค.) โดยหุ้นกลุ่มรถยนต์ทะยานขึน้ขานรับข่าวที่ว่า รัฐบาลของ
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ มีแผนที่จะชะลอการเรียกเก็บภาษีน าเข้า
รถยนต์จากยุโรปออกไปอีก 6 เดือน  ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 
0.46% ปิดที่ 378.06 จุด   ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้ นฝร่ังเศสปิดที่  
5,374.26 จดุ เพิ่มขึน้ 32.92 จดุ หรือ +0.62% และ ดชันี DAX ตลาด
หุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,099.57 จดุ เพ่ิมขึน้ 107.95 จดุ หรือ +0.90% (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 55.35 จุด เหตุตลาด
คลายวิตกสงครามการค้า,ปอนด์อ่อนหนุนหุ้นส่งออก  ส านักข่าว
อินโฟเควสท์ (16 พ.ค. 62)--ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้
(15 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่า ความตึงเครียดด้าน
การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและยุโรป จะคลี่คลายลง และการที่เงิน
ปอนด์อ่อนค่าลง ได้ช่วยหนุนหุ้ นกลุ่มส่งออกด้วย ดัชนี FTSE 100 
ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่  7,296.95 จดุ เพ่ิมขึน้ 55.35 จดุ หรือ +0.76% 
(อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 121.33 จุด หลังหุ้นจีนพุ่ง
หนุนตลาดคลายกังวลเศรษฐกิจ  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิด
บวกในวันนี ้เน่ืองจากการพุ่งขึน้ของตลาดหุ้นจีนได้ช่วยคลายความ
วิตกกังวลเก่ียวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางสงครามการค้าที่
รุนแรงขึน้ระหว่างสหรัฐและจีน ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 121.33 จุด หรือ 
0.58% แตะที่ 21,188.56 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ปธน.จีนเรียกร้องเอเชียผนึกก าลังเป็นหน่ึงเดียวท่ามกลาง
สงครามการค้ากับสหรัฐ ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง แห่งจีน ได้เรียกร้อง
ให้ประเทศต่างๆในเอเชียผนึกก าลังเป็นหนึ่งเดียวกัน ในขณะที่จีนถูก
รุมเร้าไปด้วยสงครามการตอบโต้ที่ดุเดือดมากขึน้อนัเน่ืองมาจากสหรัฐ  
ปธน.จีนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธี เปิดการประชุม Conference on 
Dialogue of Asian Civilizations ที่กรุงปักก่ิงว่า ประชาชนในเอเชีย
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 ตา่งต้องการให้เอเชียเปิดกว้างและเป็นหนึ่งเดียวกนั เราหวงัวา่ ประเทศ

ต่างๆจะร่วมกันสร้างชุมชนแห่งเอเชียเพื่ออนาคตที่มีร่วมกันและเพื่อ
มวลมนษุย์   ขณะเดียวกันปธน.จีนก็ได้ย า้ถึงเร่ืองจิตวิญญาณของการ
เปิดกว้าง การส่งเสริมการค้า และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้าน
การเงิน (อินโฟเควสท์) 

จีนลด RRR ส าหรับธนาคารขนาดกลางและขนาดย่อม มีผล
บังคับใช้แล้ววันนี ้ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้เร่ิมปรับลดสดัส่วน
การกันส ารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ให้กับธนาคารขนาดกลาง
และขนาดย่อมบางรายแล้วในวนันี ้หลงัจากที่มีการประกาศให้ทราบ
ก่อนหน้านี ้ธนาคารกลางจีนได้ประกาศเม่ือวนัที่ 6 พ.ค.วา่ ทางการจีน
จะปรับลดสัดส่วนการกันส ารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ให้กับ
ธนาคารขนาดกลางและขนาดย่อมบางราย โดยจะมีผลตัง้แต่วนัที่ 15 
พ.ค. เป็นต้นไป โดยแถลงการณ์จากแบงก์ชาติจีนก่อนหน้านี ้ระบุว่า 
ธนาคารพาณิชย์ระดบัเทศมณฑลประมาณ 1,000 แห่ง จะถกูก าหนด 
RRR ไว้ที่ 8% ซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างต ่า เพื่อปล่อยเงินทุนระยะยาว
ราว 2.8 แสนล้านหยวน (ประมาณ 4.16 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดย
เงินจ านวนนีจ้ะถูกน าไปใช้เป็นเงินกู้ แก่บริษัทเอกชน รวมถึงองค์กร
ขนาดเล็กและขนาดยอ่ม (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วง 4 เดือนแรก
ขยายตัว 6.1% ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้า่ 
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในช่วง 4 เดือนแรกปีนี ้ปรับตัวขึน้ 6.1% 
เม่ือเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 15.6 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 2.3 
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแม้ว่าลดลง 0.2% จากช่วง 3 เดือนแรกปีนี ้
แตก็่ขยายตวัรวดเร็วกวา่ชว่งเวลาเดียวกนัของปีที่แล้วซึง่มีการขยายตวั 
5.9%   รายงานระบุวา่ การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรโดยภาครัฐ ปรับตวั
ขึน้ 7.8% ในชว่ง 4 เดือนแรกปีนี ้สว่นการลงทนุโดยภาคเอกชน ปรับตวั
ขึน้ 5.5% ซึง่ลดลง 0.9% จากชว่ง 3 เดือนแรกปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ช่วง 4 เดือนแรก
ขยายตัว 11.9% ส านกังานสถิติแหง่ชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้า่ 
การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนในช่วง 4 เดือนแรกปีนี ้ปรับตวั
ขึน้ 11.9% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากช่วงเดือนม.ค. -
มี.ค.ที่มีการขยายตวั 11.8% (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.เพิ่มขึน้ 7.2% เทียบราย
ปี  ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ยอดค้าปลีก
เดือนเม.ย. ปรับตัวขึน้ 7.2% เม่ือเทียบเป็นรายปี สู่ระดับกว่า 3 ล้าน
ล้านหยวน (4.36 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งลดลงจากเดือนมี.ค.ที่มี
การขยายตัว 8.7%  ส่วนในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. ยอดค้าปลีกซึ่งเป็น
มาตรวัดการอุปโภคบริโภคนัน้ ปรับตัวขึน้ 8% เม่ือเทียบเป็นรายปี 
ลดลงจากชว่ง 3 เดือนแรกของปีนีท้ี่มีการขยายตวั 8.3% (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.ขยายตัว 
5.4% เทียบรายปี ส านักงานสถิติแหง่ชาติจีน (NBS) รายงานในวนันี ้
ว่า การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.ขยายตวั 5.4% เม่ือเทียบเป็น
รายปี  ทัง้นี ้อตัราการขยายตวัของการผลิตภาคอตุสาหกรรมในเดือน
เม.ย. ลดลง 3.1% จากอัตราการขยายตวัในเดือนมี.ค. แต่ก็ขยายตวั
รวดเร็วกวา่ในชว่ง 2 เดือนแรกปีนีอ้ยูป่ระมาณ 0.1% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 55.07 จุด หลังจีน
เผยข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาด
วันนีพุ้่งสูงขึน้ ภายหลังจากที่จีนได้เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลาย
รายการในวนันี ้ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตพุ่ง 55.07 จดุ หรือ 1.91% ปิดที่ 
2,938.68 จุด   ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า 
ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย. ปรับตวัขึน้ 7.2% เม่ือเทียบเป็นรายปี สู่ระดบั
กว่า 3 ล้านล้านหยวน (4.36 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนการลงทุน
ด้านอสงัหาริมทรัพย์ของจีนในช่วง 4 เดือนแรกปีนี ้ปรับตวัขึน้ 11.9% 
เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากช่วงเดือนม.ค.-มี.ค.ที่มีการ
ขยายตวั 11.8% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 146.69 จุด คลายกังวล
สงครามการค้าสหรัฐ-จีน  ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮอ่งกงปิดวนันีป้รับตวั
เพิ่มขึน้ เน่ืองจากนักลงทนุคลายความกังวลเก่ียวกับความขดัแย้งทาง
การค้าระหว่างสหรัฐกับจีน หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า
สหรัฐก าลงัอยู่ในสถานะที่ดีขึน้ในการท าข้อตกลงกับจีน   ดัชนีฮั่งเส็ง
เพิ่มขึน้ 146.69 จุด หรือ 0.52% ปิดวันนีท้ี่ 28 ,268.71 จุด (อินโฟ
เควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

สนง.สถิติเผยอินโดนีเซียขาดดุลการค้ามากสุดเป็นประวัติการณ์
ในเดือนเม.ย.  ส านักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยในวนันีว้า่ 
ยอดส่งออกเดือนเม.ย.ร่วงลง 13.1% เม่ือเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอด
น าเข้าเดือนเม.ย.ลดลง 6.6% เม่ือเทียบรายปี ส่งผลให้อินโดนีเซียมี
ยอดขาดดลุการค้าพุง่ขึน้แตะระดบั 2.5 พนัล้านดอลลาร์ ซึง่เป็นตวัเลข
ขาดดลุสงูสดุนบัตัง้แตส่ านกังานสถิติได้เร่ิมรวบรวมข้อมลูในชว่งปลาย
ทศวรรษที่ 1950  ข้อมลูดงักลา่วบง่ชีว้า่ การขาดดลุการค้าจ านวนมาก
นัน้ ท าให้อินโดนีเซียเผชิญกบัความยากล าบากในการจดัการกบัภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตวัลง รวมทัง้ผลกระทบจากสถานการณ์ตงึเครียดทาง
การค้าทัว่โลก (อินโฟเควสท์) 

ผู้ น าสูงสุดอิหร่านล่ันไม่เจรจากับสหรัฐ แม้ถูกคว ่าบาตรการ
ส่งออกสินค้าหลัก นายอยาตุลเลาะห์ อาลี คาเมนี ผู้ น าสูงสุดของ
อิหร่านกลา่ววา่ อิหร่านจะไม่เจรจากับสหรัฐ และการตอ่ต้านเป็นเพียง
ทางเลือกเดียว นายคาเมนีได้ทวีตข้อความระบุว่า  "การเจรจาเป็น
เหมือนยาพิษตราบใดที่สหรัฐยงัคงท่าทีเดิมไว้ และด้วยรัฐบาลสหรัฐ
ในตอนนีก็้คือยาพิษเองด้วยซ า้" (อินโฟเควสท์)  
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 ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 200 จุด วิตกหนี ้

อิตาลี ขณะจับตาสงครามการค้า ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วง
ลงกว่า 200 จุดในวันนี ้โดยนักลงทุนวิตกต่อปัญหาหนีส้ินของอิตาลี 
ขณะที่จบัตาสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE 
Sensex ปิดตลาดที่ 37,114.88 จดุ ลดลง 203.65 จดุ หรือ 0.55% (อิน
โฟเควสท์) 

ไทย 

ธปท.มีมติให้วันที่  3 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันหยุดท าการของ
สถาบันการเงิน เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า ตามที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้วนัที่ 3 
มิถนุายน ของทกุปี ซึง่เป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สทุิดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี และเป็นวนัหยดุราชการ นัน้ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรก าหนดให้วนัจนัทร์ที่ 
3 มิถนุายน 2562 เป็นวนัหยดุท าการของสถาบันการเงินและสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้พนักงานของสถาบันการเงินและสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (อินโฟ
เควสท์) 

กสิกรไทยคาดจีดีพี Q1/62 โต 3.2% นายกอบสิทธ์ิ ศิลปชัย 
ผู้ บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย 
เปิดเผยในงานสมัมนา แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ค่าเงินและตลาดหุ้น ว่า
กสิกรไทยมีแนวโน้มที่จะปรับลดอตัราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตวัที่ร้อยละ3.7 และเตรียมจะปรับลดการ
ขยายตัวของการส่งออกเช่นกันจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 
3.2. เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและ
สงครามการค้าระหวา่งสหรัฐ -จีน ทัง้นี ้ขอติดตามตวัเลขจีดีพีไตรมาส
แรกของส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) 
ที่จะมีการรายงานในวนัองัคารที่ 21 พฤษภาคมนี ้ก่อนหลงัจากนัน้จึง
จะพิจารณาปรับลดประมาณการณ์ลง แต่ทางธนาคารกสิกรไทยคาด
วา่จีดีพีไตรมาสแรกจะโตเติบร้อยละ 3.2 เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนั
ของปีที่ผ่านมา (ไอ.เอ็น.เอ็น.) 

นายกฯ ยันสรรหาส.ว.ด าเนินการขัน้ตอน ผ่านการตรวจสอบ
แล้ว ยันได้นายกใหม่มิ.ย.  พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
กล่าวถึงกรณีแกนน าพรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายชื่อ
คณะกรรมการสรรหา ส.ว.ว่า ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าใครเป็นประธาน
คณะกรรมการชุดดงักล่าว ซึ่งการคัดหาก็เป็นไปตามขัน้ตอน  พล.อ.
ประยุทธ์ กล่าวตอบข้อซักถามถึงความคาดหวังที่จะได้กลับมาเป็น
นายกรัฐมนตรีว่า ส่วนตัวไม่ได้คาดหวัง และขออย่าคาดเดา เพราะ
ขณะนีย้ังไม่ได้เปิดประชุมสภาฯ และตามขัน้ตอนก็จะต้องเลือก
ประธานสภาฯ ประธานวฒิุสภาก่อน จึงจะได้เลือกนายกรัฐมนตรี แล้ว

มาจดัตัง้คณะรัฐมนตรีต่อไป ทัง้นี ้คาดว่าทกุอย่างจะด าเนินการเสร็จ
สิน้และทราบบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายในเดือน
มิถนุายนนี ้(อินโฟเควสท์) 

"จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" คว้าเก้าอีห้วัหน้าพรรคปชป. หลังคะแนน
น าโด่ง  นายเทอดพงษ์ ไชยนนัทน์ ส.ส.บญัชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ 
(ปชป.) ในฐานะประธานด าเนินการประชมุใหญ่วิสามญัพรรค กลา่ววา่ 
นายจริุนทร์ ลกัษณวิศิษฏ์ รักษาการหวัหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับ
คะแนนโหวตอันดับ 1 ส าหรับนายจุรินทร์ ถือเป็นหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์คนที่ 8  จากนัน้ในช่วงบ่ายจะมีการเลือกคณะกรรมการ
บริหารพรรคชดุใหม่ พร้อมทัง้ต้องจบัตาการตัดสินใจอนาคตทางการ
เมืองของพรรควา่จะเข้าร่วมรัฐบาลกบัพรรคพลงัประชารัฐหรือไม ่ (อิน
โฟเควสท์) 

บอร์ดกทพ.อนุมัติต่อสัญญาสัปมทานทางด่วน 3 สัญญากับ 
BEM ออกไป 30 ปี แลกยุติคดีข้อพิพาท 1.3 แสนลบ. นายสรุงค์ 
บูลกุล ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
(กทพ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด กทพ.วันนี(้15 พ.ค.) ว่าที่
ประชุมได้มีมติรับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณา แนวทาง
ด าเนินการคดีข้อพิพาทระหวา่ง การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย (กทพ.) 
กับ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) โดยอนมุตัิให้มีการตอ่
ขยายสัญญาสัมปทานของ BEM ออกไป จ านวน 3 สัญญา ออกไป
สญัญาละ 30 ปี ได้แก่ โครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วน A ,B ,C ), 
ทางด่วนขัน้ที่ 2 ส่วน D และ โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปาก
เกร็ด (C +) และจะด าเนินการในขบวนการยกเลิกการฟ้องร้องคดีตา่งๆ 
ต่อไป นายสรุงค์ กล่าววา่ ข้อพิพาททัง้หมด ระหว่างกทพ.และ BEM มี
มลูคา่ทัง้หมดประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ไมร่วมดอกเบีย้ ซึง่มี คดีที่ถึง
ที่สดุ แล้วคือกรณีทางแข่งขนั มลูหนีค้่าชดเชย 4.3 พนัล้านบาท ซึ่งนับ
จากศาลมีค าตดัสิน เดือนก.ย. 2561 ยังจะมีดอกเบีย้เพิ่มอีก ยังมีข้อ
พิพาทที่ยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก โดยรวมได้มีการเจรจาปรับลด
มลูหนีจ้าก ข้อพิพาท มาเจรจาที่ประมาณ 5.7 หม่ืนล้านบาท ซึ่งกรณี
ตอ่สญัญาอีก 30 ปี จะท าให้ล้างหนีท้ัง้หมด ออกไป (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 12.57 จุด ตามตลาดกลุ่ม TIP กังวล
สงครามการค้ากดดัน, รอความชัดเจนตัง้รัฐบาล  SET ปิดวนันีท้ี่
ระดับ 1,621.27 จุด ลดลง 12.57 จุด ( -0.77%) มูลค่าการซือ้ขาย 
49,847.24 ล้านบาท  นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนีป้รับตวัลง
ตามตลาดหุ้นเอเชีย โดยเฉพาะกลุ่ม TIP ที่ร่วงลงถ้วนหน้า จากความ
กังวลผลกระทบสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯยืดเยือ้ ขณะที่ ปัจจัย
ภายในประเทศยังกดดันหลังตลาดห่วงเสถียรภาพรัฐบาลใหม่ ฉุด
ความเชื่อมั่นนักลงทุน ประเมิน SET INDEX พรุ่งนี ้ยังอยู่ในช่วงปรับ
ฐาน รับแรงขาย Sell on fact บริษัทจดทะเบียนประกาศงบ รอดูท่าที
การประชมุสภาฯในสปัดาห์หน้า พร้อมให้แนวรับ 1,620 จดุ ส่วนแนว
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 ต้าน 1,640 จดุ  ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,621.27 จดุ ลดลง 

12.57 จดุ (-0.77%) มลูค่าการซือ้ขาย 49,847.24 ล้านบาท    การซือ้
ขายหุ้นวนันี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นสว่นใหญ่ โดยดชันีฯ
แตะจดุสงูสดุที่ 1,638.94 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,621.27 จดุ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
105,944 ล้านบาท สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวันนี ้มี
มลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยูท่ี่ 105,944 ล้านบาท ภาพรวมของตลาด
ในวนันี ้ Yield Curve น่ิงในทกุช่วงอายตุราสาร ด้านกระแสเงินลงทุน
ของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้NET INFLOW 7,644 ล้านบาท โดยเกิด
จาก NET BUY 7,670 ล้านบาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนัก
ลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 26 ล้านบาท โดยในวันนีมี้การ
ประมลูพนัธบตัรรัฐบาลรุ่นอาย ุ15 ปี (LB28DA) วงเงิน 25,000 ล้าน

บาท อัตราผลตอบแทนของผลประมลูอยู่ที่ 2.4294% เท่ากับ Yield 
ตลาดของวันก่อนหน้า โดยมีผู้ สนใจยื่นประมลู 2.23 เท่าของวงเงิน
ประมลู (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.58 ระหว่างวันผันผวน ตามปัจจัย
แวดล้อม-กังวลเศรษฐกิจไทย-การเมืองยังไม่น่ิง นกับริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีท้ี่ระดับ 
31.58 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 31.54 บาท/
ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 31.49-31.61 บาท/ดอลลาร์ 
"วนันีเ้งินบาทเคลื่อนไหวค่อนข้างกว้างและผนัผวนจากปัจจยัแวดล้อม
...วนันี ้Sentiment เก่ียวกับสงครามการค้าเร่ิมดีขึน้หลงัประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ได้ออกมาแสดงมมุมองในด้านบวกเก่ียวกับการเจรจา
การค้าระหว่างสหรัฐและจีน โดยระบุว่า สหรัฐฯก าลงัอยู่ในสถานะที่ดี
ขึน้ในการท าข้อตกลงกบัจีน"นกับริหารเงิน กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนเม.ย. ญ่ีปุ่ น                  

- ดชันีราคาบ้านเดือนเม.ย. จีน 

- ดลุการค้าเดือนมี.ค. อีย ู

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ         

- ตวัเลขการเร่ิมสร้างบ้านและการอนญุาตก่อสร้างเดือนเม.ย. สหรัฐ         

- ดชันีการผลติเดือนพ.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

  

As of

 Monday 13 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP Official Reserve Assets Apr $1293.5b -- $1291.8b SET50

Leading Index CI Mar P 96.3 96.3 97.1 SET100

Coincident Index Mar P 99.6 99.6 100.4 MAI

Institution Net Position

 Tuesday 14 Proprietary Net Position

Release Actual Cons. Prior Foreign Net Position

EU Industrial Production SA MoM Mar -0.3% -0.3% -0.2% Individual Net Position

Industrial Production WDA YoY Mar -0.6% -0.8% -0.3% Total Trading Value

ZEW Survey Expectations May -1.6 -- 4.5

JP BoP Current Account Balance YoY Mar P ¥2847.9b ¥3020.0b ¥2676.8b Major Indices

Trade Balance BoP Basis Mar P ¥700.1b ¥839.5b ¥489.2b Dow Jones

Bank Lending Incl Trusts YoY Apr 2.4% -- 2.4% S&P 500

Nasdaq

 Wednesday 15 STOXX Europe 50

Release Actual Cons. Prior FTSE 100

US Retail Sales Advance MoM Apr -0.2% 0.2% 1.6% DAX

Retail Sales Ex Auto MoM Apr 0.1% 0.7% 1.2% Nikkei 225

Industrial Production MoM Apr -0.5% 0.0% -0.1% Shanghai Composite

EU GDP SA QoQ 1Q P 0.4% 0.4% 0.4% Hang Seng

GDP SA YoY 1Q P 1.2% 1.2% 1.2% KOSPI

JP Machine Tool Orders YoY Apr P -33.4% -- -28.5% BES Sensex

CH Industrial Production YoY Apr 6.2% 6.5% 6.5% Jakarta Composite

Retail Sales YoY Apr 7.2% 8.6% 8.7% Philippines Composite

Ho Chi Minh

 Thursday 16

Release Actual Cons. Prior Crude Commodities

US Philadelphia Fed Business Outlook DEC -- 0.4% 0.2% WTI ($/bl)

Continuing Claims 18-Nov -- 0.4% 0.4% Dubai ($/bl)

EU Trade Balance NSA OCT -- 0.20% 0.20% Brent ($/bl)

NYMEX ($/bl)

 Friday 17 COMEX Gold 

Release Actual Cons. Prior Batic Dry Index

US Leading Index NOV -- 0.1 0.1

EU CPI Core YoY NOV -- 0.0 0.0 Exchange Rate

CPI MoM NOV -- 0.0 0.0 USD/THB

CPI YoY NOV -- 1.7 1.6 EUR/USD

JP Tertiary Industry Index MoM OCT -- 2.3% 2.3% USD/JPY

Tokyo Dept Store Sales YoY OCT -- 1.1% 1.5% 0 GBP/USD

Nationw ide Dept Sales YoY OCT -- 1.0% 1.0% USD/CHY

TH Foreign Reserves 16-Dec -- 0.6% 0.6% USD/KRW

Dollar Index

Thai Bond Market

Total Return Index

Outright/ Cash Trading

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

15-May-19 1.6379 1.6979 1.7609 1.7990 1.8221 1.8777

Change (bps) +0.13 +0.13 +0.03 -0.04 -0.05 +0.15

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

2.0824 2.2742 2.5253 2.8431 3.0744 3.2786

-0.07 +0.00 -0.11 -0.15 +0.14 +0.06

US Bond Market

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

15-May-19 2.42 2.16 2.12 2.15 2.37 2.82

Change (bps) +1.00 -4.00 -5.00 -5.00 -5.00 -4.00

16-May-19

15-May-19 Chg %Chg.

1,621.27 -12.57 -0.77%

345.94 -5.81 -1.65%

623.75

1,078.60 -7.99 -0.74%

2,378.73 -18.84 -0.79%

623.75

36,430.63

-1,163.70

-847.69

2,850.96 +16.55 +0.58%

7,822.15 +87.66 +1.13%

15-May-19 Chg %Chg.

25,648.02 +115.97 +0.45%

12,099.57 +107.95 +0.90%

21,188.56 +121.33 +0.58%

3,350.00 +25.00 +0.75%

0.00 +0.00 #DIV/0!

2,092.78 +10.94 +0.53%

37,114.88 -203.65 -0.55%

2,938.68 +55.07 +1.91%

28,268.71 +146.69 +0.52%

976.96 +1.32 +0.14%

15-May-19 Chg %Chg.

5,980.89 -90.31 -1.49%

7,537.26 -39.45 -0.52%

71.92 +1.01 +1.42%

62.02 +0.24 +0.39%

62.09 +0.77 +1.26%

70.64 +0.24 +0.34%

15-May-19 14-May-19 %Chg.

31.53 31.50 +0.10%

1,296.30 +1.60 +0.12%

1,032.00 -11.00 -1.05%

1.2842 1.2905 -0.49%

6.8751 6.8749 +0.00%

1.1202 1.1204 -0.02%

109.55 109.60 -0.05%

15-May-19 14-May-19 %Chg.

282.10 283.35 -0.44%

1,185.77 1,186.92 -0.10%

97.554 97.516 +0.04%

105,943.70       122,268.41       -13.35%

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 

 


