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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

ดชันีความเชื>อมั>นผู้สร้างบ้านทรงตวัในเดอืนพ.ค. ผลการสาํรวจ
ของสมาคมผู้สร้างบ้านแหง่ชาต ิ(NAHB) ของสหรัฐพบวา่ ดชันีความ
เชืZอมัZนผู้สร้างบ้าน (NAHB/Wells Fargo Housing Market Index) 
ทรงตวัทีZระดบั 83 ในเดือนพ.ค. ดชันีความเชืZอมัZนผู้สร้างบ้านได้แรง
หนนุจากอปุสงค์ทีZแข็งแกร่ง และอตัราเงินกู้ จํานองทีZระดบัตํZา แตถ่กู
กดดนัจากคา่ใช้จา่ยในการสร้างบ้านทีZเพิZมสงูขึ rน (อินโฟเควสท์) 

เฟดนิวยอร์คเผยดชันีภาคการผลติตํ>ากว่าคาดในเดอืนพ.ค. 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวนันี rวา่ ดชันีภาค
การผลติ (Empire State Index) ลดลง 2 จดุ สูร่ะดบั 24.3 ในเดือน
พ.ค. และตํZากวา่ทีZนกัวิเคราะห์คาดการณ์ทีZระดบั 25.0 (อินโฟเควสท์) 

รองประธานเฟดคาดเศรษฐกจิสหรัฐโต 7% ปีนี S นายริชาร์ด แค
ลริดา รองประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กลา่วในวนันี rวา่ 
เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตวั 7% ในปีนี r ขณะทีZการฟืrนตวัดําเนิน
ไปอยา่งรวดเร็ว นายแคลริดาระบวุา่ ปัญหาทางด้านแรงงาน และภาวะ
คอขวดทางด้านอปุทานจะได้รับการแก้ไข ก่อนหน้านี r นายแคลริดาเคย
กลา่ววา่ เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตวัอยา่งแข็งแกร่งในปีนี r โดย
ได้แรงหนนุจากการฉีดวคัซีนโควิด-19 ในวงกว้าง และการทีZรัฐบาล
สหรัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีทีZแล้ว"เศรษฐกิจมีแนวโน้ม
สดใสในปีนี r และปีตอ่ๆไป ขณะทีZความเสีZยงในชว่งขาลงได้ลดน้อยลง" 
นายแคลริดากลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ปธ.เฟดแอตแลนตาหนุนเฟดเดนิหน้าผ่อนคลายการเงนิ แม้เงนิ
เฟ้อเร่งตวั นายราฟาเอล บอสตกิ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
สาขาแอตแลนตา กลา่ววา่ เขามีความพอใจตอ่นโยบายการเงินทีZผอ่น
คลายเป็นพิเศษของเฟดในขณะนี r แม้วา่เงินเฟอ้กําลงัเร่งตวัขึ rน"เรา
ยงัคงมีการจ้างงานตํZาเกินไป 8 ล้านตําแหนง่เมืZอเทียบกบัชว่งก่อนเกิด
โควิด-19 ทําให้เรายงัคงมีชอ่งวา่งในการใช้นโยบายการเงินทีZมีการผอ่น
คลายอยา่งมากตอ่ไป" นายบอสตกิกลา่วทั rงนี r คณะกรรมการกําหนด
นโยบายการเงิน (FOMC) ของเฟด มีมตเิอกฉนัท์คงอตัราดอกเบี rย
ระยะสั rนทีZระดบั 0.00-0.25% ในการประชมุเมืZอเดือนทีZแล้ว และระบุ
วา่ เฟดจะยงัคงซื rอพนัธบตัรตามมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ (QE) 
อยา่งน้อย 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 54.34 จุด เหตุวติกเงนิ
เฟ้อฉุดหุ้นเทคโนฯร่วง ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมืZอ
คืนนี r (17 พ.ค.) เนืZองจากความวิตกกงัวลเกีZยวกบัภาวะเงินเฟอ้ใน
สหรัฐได้กดดนัให้นกัลงทนุเทขายหุ้นกลุม่เทคโนโลยี ขณะเดียวกนันกั
ลงทนุจบัตารายงานการประชมุของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รวมทั rง
รายงานผลประกอบการของบริษัทในกลุม่ค้าปลกี ซึZงรวมถงึบริษัท
วอลมาร์ท ดชันีเฉลีZยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดทีZ 34,327.79 จดุ ลดลง 
54.34 จดุ หรือ -0.16% ดชันี S&P500 ปิดทีZ 4,163.29 จดุ ลดลง 
10.56 จดุ หรือ -0.25% และดชันี Nasdaq ปิดทีZ 13,379.05 จดุ ลดลง 
50.93 จดุ หรือ -0.38 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนหลังสหรัฐเผยข้อมูลศก.ซบ
เซา จบัตารายงานประชุมเฟด ดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงเมืZอเทียบ
กบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื rอขายทีZตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมืZอ
คืนนี r (17 พ.ค.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจทีZซบเซา ซึZง

รวมถงึดชันีภาคการผลติ (Empire State Index) ทีZลดลงสูร่ะดบัตํZากวา่
ตวัเลขคาดการณ์ ดชันีดอลลาร์ ซึZงเป็นดชันีวดัความเคลืZอนไหวของ
ดอลลาร์เมืZอเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.17% 
สูร่ะดบั 90.1661 ดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงเมืZอเทียบกบัเงินเยน ทีZระดบั 
109.17 เยน จากระดบั 109.35 เยน และออ่นคา่เมืZอเทียบกบัดอลลาร์
แคนาดา ทีZระดบั 1.2062 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2112 
ดอลลาร์แคนาดา แตด่อลลาร์แข็งคา่เลก็น้อยเมืZอเทียบกบัฟรังก์สวิส ทีZ
ระดบั 0.9023 ฟรังก์ จากระดบั 0.9021 ฟรังก์ ยโูรแข็งคา่เมืZอเทียบกบั
ดอลลาร์สหรัฐ ทีZระดบั 1.2158 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2143 ดอลลาร์ 
ขณะทีZเงินปอนด์แข็งคา่ขึ rนสูร่ะดบั 1.4143 ดอลลาร์ จากระดบั 1.4100 
ดอลลาร์ สว่นดอลลาร์ออสเตรเลยีออ่นคา่ลงแตะทีZระดบั 0.7770 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7785 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดนํ Sามัน: นํ Sามัน WTI ปิดบวก 90 เซนต์ คาดยุโรปเปิด
ศก.หนุนดมีานด์นํ Sามัน สญัญานํ rามนัดบิเวสต์เทก็ซสั (WTI) ตลาด
นิวยอร์กปิดบวกขึ rนเมืZอคืนนี r (17 พ.ค.) โดยได้แรงหนนุจากความหวงั
ทีZวา่ ความต้องการใช้นํ rามนัในตลาดจะฟืrนตวัขึ rนหลงัจากหลาย
ประเทศในยโุรปเริZมเปิดเศรษฐกิจ นอกจากนี r การออ่นคา่ของสกลุเงิน
ดอลลาร์ยงัเป็นปัจจยัดงึดดูแรงซื rอสญัญานํ rามนัดบิ สญัญานํ rามนัดบิ 
WTI สง่มอบเดือนมิ.ย. เพิZมขึ rน 90 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดทีZ 66.27 
ดอลลาร์/บาร์เรล ซึZงเป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตั rงแตว่นัทีZ 23 เม.ย. 2562 
สญัญานํ rามนัดบิเบรนท์ (BRENT) สง่มอบเดือนก.ค. เพิZมขึ rน 75 เซนต์ 
หรือ 1.1% ปิดทีZ 69.46 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองคาํนิวยอร์ก: ทองปิดพุ่ง $29.5 รับแรงซื Sอ
สนิทรัพย์ปลอดภยั-ดอลล์อ่อนหนุนตลาด สญัญาทองคําตลาด
นิวยอร์กปิดพุง่ขึ rนแตะระดบัสงูสดุในรอบกวา่ 4 เดือนเมืZอคืนนี r (17 
พ.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการออ่นคา่ของสกลุเงินดอลลาร์ นอกจากนี r 
นกัลงทนุยงัเข้าซื rอทองคําในฐานะสนิทรัพย์ทีZปลอดภยัหลงัจากสหรัฐ
เปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจทีZออ่นแอเกินคาด สญัญาทองคําตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดือนมิ.ย. เพิZมขึ rน 29.5 
ดอลลาร์ หรือ 16% ปิดทีZ 1,867.6 ดอลลาร์/ออนซ์ งเป็นระดบัปิดสงูสดุ
นบัตั rงแตว่นัทีZ 7 ม.ค. 2564สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนก.ค. เพิZมขึ rน 
90.9 เซนต์ หรือ 3.32% ปิดทีZ 28.274 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

อังกฤษเปิดเศรษฐกจิอีกครัSงหลังสถานการณ์โควดิคลี>คลาย 
องักฤษกลบัมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั rงในวนันี r หลงัการลอ็กดาวน์
ยาวนาน 4 เดือน เนืZองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 เริZมคลีZคลาย ประชาชนชาวองักฤษกวา่ 65 ล้านคนสามารถกลบัมา
ใช้ชีวิตได้ตามปกตบินพื rนฐานของความระมดัระวงั โดยสามารถรวมตวั
กนัทํากิจกรรมกลางแจ้งได้สงูสดุ 30 คน ขณะทีZคนตา่งครอบครัว
สามารถพบปะกนัภายในอาคารได้ สว่นร้านกาแฟ บาร์ และร้านอาหาร
จะเปิดให้บริการรับประทานภายในร้าน บ้านพกัคนชราจะอนญุาตให้
เข้าเยีZยมได้สงูสดุ 5 คน และโรงเรียนจะไมบ่งัคบัให้นกัเรียนสวม
หน้ากากอนามยั นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ กลา่ววา่ 
"ด้วยการร่วมมือกนั เราจงึประสบความสาํเร็จครั rงยิZงใหญ่ในการ
คลายลอ็กดาวน์ แตก้่าวตอ่ไปนั rนเรายงัต้องระมดัระวงัอยา่งมาก" (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วติกเศรษฐกจิจนีชะลอตวั-
ยอดตดิโควดิเพิ>ม ตลาดหุ้นยโุรปปิดลดลงเมืZอคืนนี r (17 พ.ค.) โดยถกู
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 กดดนัจากการทีZจีนเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจชะลอตวัลงและความวิตก

เกีZยวกบัการแพร่ระบาดรอบใหมข่องโรคโควิด-19 ซึZงได้บดบงัปัจจยั
บวกจากการทีZองักฤษกลบัมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั rงหลงัจากถกูลอ็ก
ดาวน์เพืZอควบคมุโรคโควิด-19 ก่อนหน้านี r ดชันี Stoxx Europe 600 
ปิดตลาดทีZระดบั 442.29 จดุ ลดลง 0.24 จดุ หรือ -0.054% ดชันี 
CAC-40 ตลาดหุ้นฝรัZงเศสปิดทีZ 6,367.35 จดุ ลดลง 17.79 จดุ หรือ -
0.28%, ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดทีZ 15,396.62 จดุ ลดลง 20.02 
จดุ หรือ -0.13%  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี>ปิดลบ 10.76 จุด หุ้นกลุ่มแบงก์-
อุตสาหกรรมถ่วงตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเมืZอคืนนี r (17 
พ.ค.) โดยหุ้นกลุม่ธนาคารและกลุม่อตุสาหกรรมถ่วงตลาดลง 
ทา่มกลางความวิตกเกีZยวกบัการฟืrนตวัของเศรษฐกิจ หลงัจีนเปิดเผย
ข้อมลูผลผลติภาคอตุสาหกรรมชะลอตวัลงในเดือนเม.ย. และการออก
มาตรการจํากดัการแพร่ระบาดรอบใหมข่องโรคโควิด-19 ในภมิูภาค
เอเชีย ดชันี FTSE 100 ปิดทีZ 7,032.85 จดุ ลดลง 10.76 จดุ หรือ -
0.15% (อินโฟเควสท์) 

ญี>ปุ่น 

ญี>ปุ่นเผยราคาค้าส่งเดอืนเม.ย. พุ่ง 3.6% สูงสุดในรอบกว่า 6 ปี 
ธนาคารกลางญีZปุ่ น (BOJ) เปิดเผยในวนันี rวา่ ราคาค้าสง่เดือนเม.ย. 
ปรับตวัขึ rน 3.6% เมืZอเทียบกบัปีก่อนหน้า เพิZมขึ rนรวดเร็วทีZสดุในรอบ
กวา่ 6 ปี เนืZองจากราคานํ rามนัและสนิค้าโภคภณัฑ์ปรับตวัสงูขึ rน และ
สอดคล้องกบัการฟืrนตวัของเศรษฐกิจโลกจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ทั rงนี r ราคาค้าสง่ ซึZงเป็นราคาสนิค้าทีZซื rอขายระหวา่งบริษัท
นั rน ปรับตวัสงูขึ rนตดิตอ่กนัเป็นเดือนทีZ 2 โดยเพิZมขึ rนมากทีZสดุเมืZอเทียบ
เป็นรายปีนบัตั rงแตเ่ดือนก.ย. 2557 และเพิZมขึ rน 1.2% ในเดือนมี.ค. ซึZง
เป็นการเพิZมขึ rนครั rงแรกในรอบ 13 เดือน เมืZอแยกตามประเภทสนิค้า
แล้ว ราคาผลติภณัฑ์นํ rามนัและถ่านหิน พุง่ขึ rน 39.3% ในเดือนเม.ย. 
เนืZองจากราคานํ rามนัดบิปรับตวัสงูขึ rน ซึZงสะท้อนให้เหน็ถงึการฟืrนตวั
จากระดบัในชว่งการแพร่ระบาดในปีก่อนหน้า ราคาโลหะนอกกลุม่
เหลก็พุง่ขึ rน 35.2% เนืZองจากความต้องการทีZแข็งแกร่งในจีน ขณะทีZ
ราคาเศษโลหะเพิZมขึ rน 72.8% เนืZองจากความต้องการผลติภณัฑ์
เหลก็ในญีZปุ่ นและตา่งประเทศปรับตวัดีขึ rนเชน่กนั เจ้าหน้าทีZ BOJ 
เปิดเผยวา่ "ราคาค้าสง่ในญีZปุ่ นได้รับแรงหนนุจากการฟืrนตวัของ
เศรษฐกิจในตา่งประเทศ และได้รับอิทธิพลจากราคาสนิค้าโภคภณัฑ์
เป็นอยา่งมาก" (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอปิิดร่วง 259.64 จุด กังวลโควดิ
ระบาดหนักในญี>ปุ่น-เอเชีย ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลง
ในวนันี r เนืZองจากนกัลงทนุยงัคงวิตกกงัวลเกีZยวกบัสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในญีZปุ่ น และในประเทศอืZนๆของเอเชีย สาํนกั
ขา่วเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดทีZ 27,824.83 จดุ ร่วงลง 259.64 
จดุ หรือ -0.92% หุ้นทีZปรับตวัลงในวนันี rรวมถงึหุ้นขนสง่ทางทะเลและ
กลุม่ธรุกิจบริการ (อินโฟเควสท์) 
จนี 

จนีเผยการลงทนุด้านอสังหาริมทรัพย์ขยายตวั 21.6% ในช่วง
เดอืนม.ค.-เม.ย. สาํนกังานสถิตแิหง่ชาตจีิน (NBS) รายงานในวนันี r
วา่ ยอดการลงทนุในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในชว่งเดือนม.ค.-เม.ย. 
เพิZมขึ rน 21.6% เมืZอเทียบรายปี รายงานระบวุา่ เมืZอเทียบกบัระดบัปี 
2562 การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิZมขึ rน 17.6% ในชว่งเดือนม.ค.-

เม.ย. สว่นการลงทนุเกีZยวกบัอาคารทีZอยูอ่าศยัเพิZมขึ rน 24.4% เมืZอ
เทียบรายปีในชว่งเดือนม.ค.-เม.ย. (อินโฟเควสท์) 

จนีเผยอุตสาหกรรมสิ>งทอขยายตวัต่อเนื>องในไตรมาสแรกปีนี S 
สาํนกัขา่วซนิหวัรายงานการเปิดเผยของกระทรวงอตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของจีนวา่ อตุสาหกรรมสิZงทอจีนขยายตวัอยา่ง
มัZนคงในชว่งไตรมาส 1/2564 มลูคา่เพิZมของบริษัทสิZงทอทีZมีรายได้ตอ่
ปีเกิน 20 ล้านหยวน เพิZมขึ rน 20.3% เมืZอเทียบเป็นรายปีมลูคา่ผลกําไร
ของบริษัทเหลา่นี rเพิZมขึ rน 93% จากชว่งเดียวกนัของปีก่อนหน้า แตะ 
4.34 หมืZนล้านหยวนสว่นรายได้จากการดําเนินงานโดยรวมขยายตวั 
26.9% เมืZอเทียบเป็นรายปี แตะ 1.05 ล้านล้านหยวน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจนี: เซี>ยงไฮ้คอมโพสติปิดบวก 27.24 จุด รับแรง
ซื Sอหุ้นสนิค้าผู้บริโภค ดชันีเซีZยงไฮ้คอมโพสติตลาดหุ้นจีนปิดบวกใน
วนันี r โดยได้แรงหนนุจากการพุง่ขึ rนของหุ้นกลุม่สนิค้าผู้บริโภคและกลุม่
เฮลธ์แคร์ ซึZงชว่ยบดบงัปัจจยัลบจากข้อมลูเศรษฐกิจจีนทีZไมเ่ป็นไป
ตามคาด สาํนกัขา่วซนิหวัรายงานวา่ ดชันีเซีZยงไฮ้คอมโพสติปิดทีZ 
3,517.62 จดุ เพิZมขึ rน 27.24 จดุ หรือ +0.78% ดชันีหุ้นกลุม่สนิค้า
ผู้บริโภคพุง่ขึ rน 2.4% ขณะทีZดชันีหุ้นกลุม่เฮลธ์แคร์ดีดตวัขึ rน 2.3% ซึZง
เป็นปัจจยัหนนุตลาดหุ้นจีนดีดตวัขึ rนในวนันี r (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั>งเสง็ปิดบวก 166.52 จุด ตามทศิทาง
ดาวโจนส์ ดชันีฮัZงเสง็ตลาดหุ้นฮอ่งกงปิดบวกในวนันี r ตามทิศทางดชันี
ดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กทีZปิดพุง่ขึ rนกวา่ 300 จดุเมืZอวนัศกุร์ 
เนืZองจากนกัลงทนุคาดวา่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะ
กลบัคืนสูภ่าวะปกต ิหลงัจากศนูย์ควบคมุและปอ้งกนัโรค (CDC) ของ
สหรัฐระบวุา่ ประชาชนทีZฉีดวคัซีนครบโดสแล้วไมจํ่าเป็นต้องสวม
หน้ากากอนามยัเมืZออยูก่ลางแจ้ง รวมถงึเมืZออยูภ่ายในอาคารของ
สถานทีZตา่งๆ สว่นใหญ่ในสหรัฐ ดชันีฮัZงเสง็ปิดทีZ 28,194.09 จดุ 
เพิZมขึ rน 166.52 จดุ หรือ 0.59% (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื>นๆ 

WHO เตอืนการแพร่ระบาดของโควดิยังไม่จบ แม้หลายประเทศ
คืบหน้าฉีดวัคซีน นายแพทย์ทีโดรส อดัฮานอม กีบรีเยซสุ 
ผู้ อํานวยการใหญ่ขององค์การอนามยัโลก (WHO) กลา่ววา่ การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยงัคงไมจ่บสิ rน แม้วา่หลายประเทศมีอตัรา
การฉีดวคัซีนในอตัราสงู "การแพร่ระบาดจะยงัคงดําเนินตอ่ไปอีกนาน 
โดยบางประเทศทีZมีอตัราการฉีดวคัซีนในระดบัสงู มีความรู้สกึวา่การ
แพร่ระบาดได้สิ rนสดุลงแล้ว ขณะทีZบางประเทศยงัคงเผชิญกบัการแพร่
ระบาดจํานวนมาก" นายแพทย์ทีโดรสกลา่ว ถ้อยแถลงของนายแพทย์
ทีโดรสมีขึ rน หลงัจากทีZก่อนหน้านี r ศนูย์ควบคมุและปอ้งกนัโรคของ
สหรัฐ (CDC) แถลงวา่ ผู้ ทีZฉีดวคัซีนโควิด-19 ครบโดสสามารถงดเว้น
การสวมหน้ากากอนามยั ไมว่า่ในทีZร่มหรือในกลางแจ้ง รวมทั rงไมต้่อง
รักษาระยะหา่งทางสงัคม (อินโฟเควสท์) 

นายกฯออสเตรเลียชี Sยังไม่ปลอดภยัพอจะเปิดพรมแดนระหว่าง
ประเทศ นายสก็อตต์ มอร์ริสนั นายกรัฐมนตรีออสเตรเลยีประกาศวา่ 
สถานการณ์ในขณะนี rยงัไมป่ลอดภยัพอทีZจะกลบัมาเปิดพรมแดน
ระหวา่งประเทศอีกครั rง นายมอร์ริสนัได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องจาก
นกัการเมืองและผู้ นําทางธรุกิจให้ผอ่นปรนข้อจํากดัด้านพรมแดนทีZ
เข้มงวดของออสเตรเลยีเร็วกวา่ทีZวางแผนไว้ในปัจจบุนั โดยนายมอร์ริ
สนัระบวุา่ "ยงัไมป่ลอดภยั" ทีZจะทําเชน่นั rน สาํนกัขา่วซนิหวัรายงานวา่ 
งบประมาณของรัฐบาลออสเตรเลยีสาํหรับปี 2564-2565 ซึZงสง่มอบ
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สรุปขา่วใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัที@ต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 เมืZอต้นเดือนพ.ค.นั rน ตั rงอยูบ่นข้อสนันิษฐานทีZวา่ ออสเตรเลยีจะยงัไม่

เปิดพรมแดนระหวา่งประเทศจนถงึชว่งกลางปี 2565 นายมอร์ริสนั
แถลงตอ่สืZอมวลชนวา่ "สถานการณ์ในขณะนี rยงัไมป่ลอดภยัพอทีZจะ
ดําเนินการขั rนตอนตอ่ไป ไมใ่ชว่า่วนัหนึZงเราจะเปิดพรมแดนและอีกวนั
หนึZงเราจะปิดพรมแดน ขั rนตอนการทํางานไมไ่ด้เป็นแบบนั rน ต้องมีการ
ปรับระดบัตามความเหมาะสม และเรากําลงัวางแผนสาํหรับขั rนตอน
ตอ่ไป" (อินโฟเควสท์) 

เกาหลีใต้เผยยอดส่งออกสนิค้า ICT เดอืนเม.ย.พุ่งแตะ 1.706 
หมื>นล้านดอลลาร์ กระทรวงการค้า อตุสาหกรรม และพลงังานของ
เกาหลใีต้ เปิดเผยในวนันี rวา่ ยอดสง่ออกสนิค้ากลุม่เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืZอสาร (ICT) ของเกาหลใีต้ ทําสถิตสิงูสดุของเดือน
เม.ย. เมืZอเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีอืZนๆ เนืZองจากอปุสงค์ทัZวโลกฟืrน
ตวั ทั rงนี r ยอดสง่ออกสนิค้า ICT เดือนเม.ย. แตะ 1.706 หมืZนล้าน
ดอลลาร์ เพิZมขึ rน 32.6% จากปีก่อนหน้า และทําสถิตสิงูสดุเมืZอเทียบ
กบัเดือนเม.ย.ปีอืZนๆ ซึZงสงูกวา่ระดบัสงูสดุก่อนหน้าในเดือนเม.ย. 
2561 ทีZ 1.703 หมืZนล้านดอลลาร์ การขนสง่สนิค้า ICT เพิZมขึ rนอยา่ง
ตอ่เนืZองเป็นเวลา 11 เดือนตดิตอ่กนั นบัตั rงแตเ่ดือนมิ.ย. ของปีทีZแล้ว 
และนบัเป็นการขยายตวัทีZเร็วทีZสดุในรอบ 11 ปี นบัตั rงแตเ่ดือนเม.ย. 
2553 ยอดสง่ออก ICT เฉลีZยรายวนั ซึZงไมคํ่านวณรวมผลกระทบของ
วนัทําการ เพิZมขึ rน 21.6% ในเดือนเม.ย. เมืZอเทียบเป็นรายปี (อินโฟ
เควสท์) 

อหิร่านปัดข่าวบรรลุดลีเบื Sองต้นในการเจรจารื SอฟืSนข้อตกลง
นิวเคลียร์ กระทรวงการตา่งประเทศอิหร่านออกแถลงการณ์ปฏิเสธ
รายงานขา่วทีZระบวุา่ อิหร่านสามารถบรรล ุ"ข้อตกลงเบื rองต้น" ในการ
เจรจาทีZกรุงเวียนนาเกีZยวกบัการรื rอฟืrนข้อตกลงนิวเคลยีร์อิหร่านปี 
2558 "ไมมี่การบรรลขุ้อตกลงเบื rองต้นแตอ่ยา่งใด และอิหร่านจะไมมี่
การทําข้อตกลงใดๆ หากไมบ่รรลเุงืZอนไขทั rงหมด" นายซาอีด คาตบิซา
เดห์ โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศอิหร่าน กลา่ว นายคาตบิซาเดห์
กลา่วเสริมวา่ การเจรจายงัคงดําเนินไป และเจ้าหน้าทีZสามารถบรรลุ
ข้อตกลงสว่นใหญ่ในการเจรจาทีZกรุงเวียนนา (อินโฟเควสท์) 

อนิเดยีพบผู้ตดิเชื Sอโควดิรายใหม่ตํ>ากว่า 3 แสนครัSงแรก ยอด
รวมอยู่ที> 24.9 ล้านราย กระทรวงสาธารณสขุอินเดียเปิดเผยในวนันี r
วา่ ในชว่ง 24 ชัZวโมงทีZผา่นมา พบผู้ตดิเชื rอไวรัสโควิด-19 รายใหมเ่พิZม
อีก 281,386 ราย สง่ผลให้ยอดรวมผู้ตดิเชื rอทัZวประเทศพุง่ขึ rนเป็น 
24,965,463 ราย ขณะเดียวกนั อินเดียพบผู้ เสยีชีวิตเพิZมอีก 4,106 ราย 
สง่ผลให้ยอดรวมผู้ เสยีชีวิตเพิZมขึ rนแตะ 274,390 ราย ยอดผู้ตดิเชื rอราย
ใหมที่Zพบในวนันี rลดลงตํZากวา่ 300,000 รายเป็นครั rงแรกนบัตั rงแตว่นัทีZ 
21 เม.ย.ทีZผา่นมา ซึZงตั rงแตเ่กิดการระบาดของโควิด-19 ระลอกทีZสอง
นั rน อินเดียพบผู้ตดิเชื rอรายใหมเ่ฉลีZยอยูที่Zกวา่ 300,000 รายตอ่วนั
ตลอดชว่งหลายสปัดาห์ทีZผา่นมา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอนิเดยี: ดชันี Sensex พุ่งกว่า 800 จุด ขานรับ
จาํนวนผู้ตดิเชื Sอโควดิชะลอตวั ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุง่ขึ rน
กวา่ 800 จดุในวนันี r หลงัมีรายงานวา่จํานวนผู้ตดิเชื rอโควิด-19 ราย
ใหมใ่นอินเดียตํZากวา่ 300,000 รายเป็นครั rงแรกนบัตั rงแตว่นัทีZ 21 เม.ย. 
ทั rงนี r ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดทีZ 49,580.73 บวก 848.18 จดุ 
หรือ 1.74% หุ้นกลุม่การเงินพุง่ขึ rนนําตลาดวนันี r (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

สภาพฒัน์ เผย GDP ไตรมาส 1/64 ตดิลบ -2.6% โควดิรอบใหม่
ฉุดการบริโภคเอกชน สาํนกังานสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาต ิ(สศช.) หรือสภาพฒัน์ แถลงผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
ไตรมาส 1/64 ลดลง 2.6% ปรับตวัดีขึ rนจากการลดลง 4.2% ในไตร
มาส 4/63 โดยการผลติในภาคเกษตรขยายตวัตอ่เนืZอง และภาคนอก
เกษตรปรับตวัดีขึ rน การลงทนุในประเทศเร่งตวัขึ rน การใช้จา่ยเพืZอการ
อปุโภคขั rนสดุท้ายของรัฐบาลขยายตวัตอ่เนืZอง การสง่ออกสนิค้า
ปรับตวัดีขึ rน สว่นรายรับจากบริการตา่งประเทศยงัคงลดลง อยา่งไรก็
ตาม การระบาดระลอกใหมข่องโรคตดิเชื rอไวรัสโคโรนา 2019 ทีZเริZมขึ rน
ในชว่งปลายปี 63 สง่ผลกระทบให้การใช้จา่ยเพืZอการอปุโภคบริโภคขั rน
สดุท้ายของเอกชนกลบัมาลดลงอีกครั rง นายดนชุา พิชยนนัท์ 
เลขาธิการ สภาพฒัน์ ระบวุา่ เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/64 นั rน ด้านการ
ใช้จา่ย ยงัมีแรงสนบัสนนุสาํคญัจากการกลบัมาขยายตวัของการ
สง่ออกสนิค้า ทีZขยายตวัได้ 3.2% และการลงทนุรวมทีZขยายตวัได้ 
7.3% ซึZงเป็นการขยายตวัของการลงทนุภาคเอกชน และการขยายตวั
ตอ่เนืZองของการใช้จา่ยและการลงทนุภาครัฐ ในขณะทีZการบริโภค
ภาคเอกชนปรับตวัลดลง -0.5% และภาคบริการการทอ่งเทีZยวทีZลดลง
มากถงึ -63.5% "ในไตรมาสแรกนี r แม้สง่ออกจะโตได้ 3.2% การลงทนุ
รวมโต 7.3% แตย่งัไมพ่อทีZจะชดเชยกบัสาขาทีZหดตวัลง เชน่ การ
บริโภคภาคเอกชน และภาคบริการ โดยเฉพาะการทอ่งเทีZยวทีZลดลง
มากถงึ -63.5%...การระบาดของไวรัสโควิดในชว่งต้นปี 64 ทีZแม้จะ
ควบคมุได้ระดบัหนึZงแล้วในปลายเดือนมี.ค. แตก็่กลบัมาระบาดอีกครั rง
ในเดือนเม.ย.จนถงึปัจจบุนั" เลขาธิการสภาพฒัน์ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

ไทยรับมอบวัคซีนซโินแวกจากจนี 5 แสนโดส ส่วนที>ซื Sอ 1.5 ล้าน
โดสเข้าสัปดาห์นี S นายอนทิุน ชาญวีรกลู รองนายกรัฐมนตรี และรมว.
สาธารณสขุ และนายหยาง ซนิ (Mr.Yang Xin) อปุทตูรักษาการแทน
เอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย ลงนามรับ
มอบวคัซีนซโินแวกจากรัฐบาลจีน 5 แสนโดส เพืZอสนบัสนนุการ
ควบคมุโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ซึZงถือเป็นวนัประวตัศิาสตร์ของ
กระทรวงสาธารณสขุ ทีZได้รับนํ rาใจไมตรีจากรัฐบาลจีน โดยวคัซีนซิ
โนแวก ได้รับการยืนยนัจากองค์การอนามยัโลก (WHO) วา่มี
ประสทิธิภาพทีZดีในการตอ่ต้านเชื rอโควิด ผู้ รับวคัซีนมีความปลอดภยั
จากการตดิเชื rอ หากตดิเชื rออาการจะไมรุ่นแรง และไมเ่สยีชีวิต "ในนาม
ของรัฐบาลและคนไทย ขอขอบคณุรัฐบาลจีน โดยเฉพาะอปุทตูหยาง
ซนิ ทีZแนะนําให้ประเทศไทยทําจดหมายขอรับการสนบัสนนุวคัซีนจาก
จีน 1 ล้านโดส โดยขอให้นําวคัซีนสว่นหนึZงมาฉีดให้คนจีนในประเทศ
ไทยด้วย จงึเป็นทีZมาของการรับมอบวคัซีนในครั rงนี r และจะมีมาเพิZมอีก
เร็วๆ นี r รวมถงึชว่ยประสานให้ประเทศไทยสัZงซื rอวคัซีนจากซโินแว
กได้รับการอนมุตัจิากรัฐบาลกลางในการสง่วคัซีนได้อยา่งรวดเร็ว 
จนถงึขณะนี rไทยได้รับวคัซีนซโินแวกแล้ว 4.5 ล้านโดส" นายอนทิุน
กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

รมว.ยุตธิรรม เลง็พกัโทษรูปแบบพเิศษลดแออัด-เร่งประสาน
สธ.ฉีดวัคซีนผู้ต้องขัง นายสมศกัดิ� เทพสทิุน รมว.ยตุธิรรม กลา่วถงึ
กรณีผู้ ต้องขงัตดิเชื rอโควิด-19 ในเรือนจําวา่ ในขณะนี rทีZรวบรวมได้มี
ผู้ ต้องขงัตดิเชื rอ 10,384 คน ทั rงนี rถือเป็นความท้าทายของกระทรวง
ยตุธิรรมและกรมราชทณัฑ์เป็นอยา่งมาก เพราะคณุลกัษณะของ
ผู้ ต้องขงัทีZต้องตดิเชื rอถกูจํากดั ในเรืZองของกฎหมายทีZให้ต้องจองจํา 
ประกอบจํานวนผู้ ต้องขงัทีZมีอยูม่ากเกินกวา่ทีZสถานทีZปัจจบุนั ตลอดจน
เจ้าหน้าทีZเข้ามาดแูลจะสามารถรองรับได้ ดงันั rนกระทรวงยตุธิรรมและ
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 กรมราชทณัฑ์ จะพิจารณานโยบายการพกัโทษในรูปแบบพิเศษ เชน่ 

การตดิกําไล EM ให้ละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาสิZงแวดล้อม และ
ข้อเทจ็จริง ตลอดจนสภาวะของผู้ ต้องขงั เพืZอกําหนดนโยบายการพกั
โทษขึ rนมา รวมทั rงกฎหมายตา่งๆ เพืZอให้กรมราชทณัฑ์ กระทรวง
ยตุธิรรม และสงัคมได้ประโยชน์ด้วยกนั ตลอดจนสทิธิขั rนพื rนฐาน
ผู้ ต้องขงั "ถ้าเราใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ รักษา 10,000 คน หวัหนึZง 5,000 
บาท จะใช้เงินถงึ 50 ล้านบาท แตห่ากใช้วคัซีนกบัผู้ ต้องขงั 300,000 
คนหวัละ 1,000 บาท จะใช้ 300 ล้านบาท จะหยดุเชื rอในเรือนจําได้
ทั rงหมด ผมจะเสนอไปยงันายอนทิุน ชาญวีรกลู รมว.สาธารณสขุ 
ดําเนินการให้เรียบร้อย ซึZงหวงัวา่ทางนายอนทิุนจะเข้าใจและเร่ง
ดําเนินการให้ สว่นสถานการณ์ทีZ จ.เชียงใหม ่ได้ใช้บบัเบิ rล แอนด์ซีล 
ควบคมุในเรือนจํา โดยมีการร่วมมือกบัสว่นราชการตา่งๆในจงัหวดั ใน
เรืZองตวัเลขต้องแจกแจงให้ชดั เราไมไ่ด้ปิดบงัหรือปกปิด แตห่ากไม่
สามารถทําให้ถกูต้องได้ต้องมีคนรับผิดชอบ เราจะทําตวัเป็นทองไมรู้่
ร้อนไมไ่ด้" นายสมศกัดิ� กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 0.32 จุด รับแรงกดดนัโควดิในปท.
ระบาดหนัก-MSCI ปรับลดนํ Sาหนักหุ้นไทย SET ปิดวนันี rทีZระดบั  
1,549.16 จดุ ลดลง 0.32 จดุ (-0.02%) มลูคา่การซื rอขาย 98,562.00 
ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวนันี rแกวง่คอ่นข้างทรงตวั
หลงัไร้ปัจจยับวกใหม ่รับแรงกดดนัโควิดยงัหนกัหลงัผู้ตดิเชื rอพุง่เกือบ
หมืZนรายสว่นใหญ่อยูใ่นเรือนจํา และ MSCI ปรับลดนํ rาหนกัลงทนุหุ้น
ไทยคาดกดดนั 1-2 สปัดาห์จนกวา่ถงึ Effective day อยา่งไรก็ดี เริZม
เหน็หุ้นขนาดใหญ่กลบัมา Outperform หลงัตา่งชาต-ิกองทนุขายใน
สปัดาห์ทีZแล้วแนะจบัตาทิศทางวนันี r ขณะ Block Trade ปิดสถานะไป
คอ่นข้างมากในสปัดาห์ทีZชว่ยลดความร้อนแรงการเหวีZยงของตลาด 
ด้านตลาดตา่งประเทศวนันี rแกวง่ทั rงบวก-ลบ พรุ่งนี rคาดตลาดแกวง่ไซด์
เวย์ ให้แนวรับ 1,530 แนวต้าน 1,570 จดุ ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนันี rทีZ
ระดบั 1,549.16 จดุ ลดลง 0.32 จดุ (-0.02%) มลูคา่การซื rอขาย 
98,562.00 ล้านบาท การซื rอขายหุ้นวนันี r ดชันีหุ้นไทยเคลืZอนไหวใน
แดนลบเป็นสว่นใหญ่ โดยดชันีทําระดบัสงูสดุ 1,554.08 จดุ และระดบั
ตํZาสดุ 1,529.69 จดุ สว่นหลกัทรัพย์เปลีZยนแปลงวนันี r เพิZมขึ rน 583 
หลกัทรัพย์ ลดลง 1,055 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลีZยนแปลง 394 
หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนี Sไทย: วันนี Sมีมูลค่าการซื Sอขายรวม 46,987 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี rไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนี rไทยประจําวนันี r มีมลูคา่การซื rอขายรวมทั rงวนัอยูที่Z 46,987 
ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ทีZมีมลูคา่การซื rอขายสงูทีZสดุ 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุม่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) ซื rอสทุธิ 
5,116 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทประกนัภยั ขายสทุธิ 263 ล้านบาท 
ในขณะทีZนกัลงทนุตา่งชาต ิขายสทุธิ 3,903 ล้านบาท Yield พนัธบตัร
อาย ุ5 ปี ปิดทีZ 1.03% ปรับตวัลดลงจากเมืZอวาน -0.01%  ภาพรวม
ของตลาดในวนันี r Yield Curve ไมเ่ปลีZยนแปลงจากวนัก่อนหน้า 
สาํหรับกระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาตวินันี r NET OUTFLOW 
3,903 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 3,903 ล้านบาท และไมมี่ตรา
สารหนี rทีZถือครองโดยนกัลงทนุตา่งชาตหิมดอาย ุ(Expired) ด้านปัจจยั
ในประเทศ สาํนกังานสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิแถลง
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ Q1/64 ลดลง 2.6% ปรับตวัดีขึ rนเมืZอ
เทียบกบัการลดลง 4.2% ใน Q4/63 พร้อมปรับลดคาดการณ์แนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยปี 64 ลงมาเป็นขยายตวั 1.5-2.5% จากเดมิคาดไว้วาจะ
เตบิโตราว 2.5-3.5% โดยมองวา่เศรษฐกิจจะฟืrนตวัอยา่งช้าๆ จากการ
ลดลง 6.1% ในปี 63 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจาก แนวโน้มการฟืrนตวัของ
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก แรงขบัเคลืZอนจากการใช้จา่ยภาครัฐ 
และการปรับตวัตามฐานการขยายตวัทีZตํZาผิดปกต ิในปี 63 (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงนิบาท: ปิด 31.44 อ่อนค่าจากช่วงเช้ากังวล
สถานการณ์โควดิในปท. คาดกรอบพรุ่งนี S 31.35-31.50 นกับริหาร
เงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดเยน็นี rอยทีูZ 
31.44 บาท/ดอลลาร์ ออ่นคา่จากเปิด ตลาดชว่งเช้าอยูที่Z 31.36 บาท/
ดอลลาร์ เนืZองจากมปััจจยักดดนัเกีZยวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 และความคืบหน้าในการ กระจายวคัซีนทีZยงัลา่ช้า โดย
ระหวา่งวนัเงินเคลืZอนไหวในกรอบ 31.35 - 31.45 บาท/ดอลลาร์ "บาท
ออ่นคา่จากปัจจยัเรืZองโควิด-19 ถงึแม้ตวัเลขจีดีพี Q1/64 จะออกมาดี
แตต่ลาดก็ไมต่อบรับ วนันี rบาทออ่นคา่ไปแตะ 31.45 บาท/ดอลลาร์ ซึZง
เป็นระดบัออ่นสดุในรอบสามสปัดาห์" นกับริหารเงิน กลา่ว นกับริหาร
เงิน คาดวา่ วนัพรุ่งนี rเงินบาทจะเคลืZอนไหวในกรอบ 31.35 - 31.50 
บาท/ดอลลาร์  (อินโฟเควสท์) 

 
 

 
 

 

ปัจจัยที'ต้องตดิตาม  

- ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2564 (ประมาณการเบื Bองต้น) ญีIปุ่ น                 

- ธนาคารกลางออสเตรเลยีเปิดเผยรายงานการประชมุ ออสเตรเลยี           

- อตัราวา่งงานเดือนมี.ค. องักฤษ               

- ดลุการค้าเดือนมี.ค. อีย ู                 

- ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2564 (ประมาณการครั BงทีI 2) สหรัฐ 

- ตวัเลขการเริIมสร้างบ้านและการอนญุาตก่อสร้างเดือนเม.ย. สหรัฐ 
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 ตวัเลขเศรษฐกจิ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Monday 17 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 
CH Industrial Production YTD YoY Apr 20.3% 21.1% 24.5% SET50

Retail Sales YTD YoY Apr 29.6% 31.9% 33.9% SET100
Retail Sales YoY Apr 17.7% 25.0% 34.2% MAI
Industrial Production YoY Apr 9.8% 10.0% 14.1% Institution Net Position

JP PPI YoY Apr 3.6% 3.1% 1.0% Proprietary Net Position
PPI MoM Apr 0.7% 0.5% 0.8% Foreign Net Position
Machine Tool Orders YoY Apr P 120.8% -- 65.1% Individual Net Position

TH GDP YoY 1Q -2.6% -3.3% -4.2% Total Trading Value
GDP SA QoQ 1Q 0.2% -1.0% 1.1%

US Empire Manufacturing May 24.30 23.90 26.30 Major Indices

NAHB Housing Market Index May 83.00 83.00 83.00 Dow Jones
S&P 500

 Tuesday 18 Nasdaq
Release Actual Cons. Prior STOXX Europe 50

JN GDP SA QoQ 1Q P -1.30% -1.10% 2.80% FTSE 100
GDP Annualized SA QoQ 1Q P -5.10% -4.50% 11.60% DAX
GDP Private Consumption QoQ 1Q P -1.40% -1.90% 2.20% Nikkei 225
Inventory Contribution % GDP 1Q P 0.30% 0.20% -0.50% Shanghai Composite
Net Exports Contribution % GDP 1Q P -0.20% -0.20% 1.00% Hang Seng
Tertiary Industry Index MoM Mar -- 0.80% 0.30% KOSPI

EC GDP SA QoQ 1Q P -- -0.60% -0.60% BES Sensex
GDP SA YoY 1Q P -- -1.80% -1.80% Jakarta Composite
Housing Starts Apr -- 1705k 1739k Philippines Composite

Ho Chi Minh
     Wednesday 19

Release Actual Cons. Prior Crude Commodities

JP Industrial Production MoM Mar F -- -- 2.20% WTI ($/bl)
Industrial Production YoY Mar F -- -- 4.00% Dubai ($/bl)
Capacity Utilization MoM Mar -- -- -2.80% Brent ($/bl)

EC CPI YoY Apr F -- 1.60% 1.30% NYMEX ($/bl)
CPI MoM Apr F -- 0.60% 0.60% COMEX Gold 
CPI Core YoY Apr F -- 0.80% 0.80% Batic Dry Index

US MBA Mortgage Applications 14-May -- -- 2.10%
Exchange Rate

 Thursday 20 USD/THB
Release Actual Cons. Prior EUR/USD

JP Trade Balance Apr -- ¥148.9b ¥663.7b USD/JNY
Exports YoY Apr -- 0.31 0.16 GBP/USD
Imports YoY Apr -- 9.00% 5.70% USD/CHY
Core Machine Orders MoM Mar -- 5.00% -8.50% USD/KRW
Core Machine Orders YoY Mar -- -3.30% -7.10% Dollar Index
Japan Buying Foreign Stocks 14-May -- -- ¥114.2b
Foreign Buying Japan Stocks 14-May -- -- ¥144.8b Thai Bond Market

Foreign Buying Japan Bonds 14-May -- -- -¥372.9b Total Return Index
CH 1-Year Loan Prime Rate 20-May -- 3.85% 3.85% Outright/ Cash Trading

5-Year Loan Prime Rate 20-May -- 4.65% 4.65% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

JP Convenience Store Sales YoY Apr -- -- 1.90% 17-May-21 0.306 0.341 0.419 0.458 0.520 0.655
US Philadelphia Fed Business Outlook May -- 4150.00% 5020.00% Change (bps) -0.14 -0.17 -0.33 -0.37 -0.40 -0.88

Initial Jobless Claims 15-May -- 455k 473k 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Continuing Claims 8-May -- 3640k 3655k 1.030 1.391 1.768 2.174 2.421 2.680
Langer Consumer Comfort 16-May -- -- 54.6 -0.86 -2.18 -1.25 -0.70 +0.07 -0.06
Leading Index Apr -- 1.30% 1.30%

US Bond Market

 Friday 21 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Release Actual Cons. Prior 17-May-21 0.02 0.16 0.34 0.84 1.64 2.36
JN Natl CPI YoY Apr -- -0.50% -0.20% Change (bps) +1.00 +0.00 +1.00 +2.00 +1.00 +1.00

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Apr -- -0.20% -0.10%
TH Jibun Bank Japan PMI Mfg May P -- -- 53.6
US Jibun Bank Japan PMI Services May P -- -- 49.5

Jibun Bank Japan PMI Composite May P -- -- 51
Customs Exports YoY Apr -- 10.00% 8.47%
Customs Imports YoY Apr -- 0.23 0.14
Customs Trade Balance Apr -- $623m $711m
Foreign Reserves 14-May -- -- $252.1b
Markit Eurozone Manufacturing PMI May P -- 62.6 62.9
Markit Eurozone Services PMI May P -- 52.4 50.5
Markit Eurozone Composite PMI May P -- 55.10 53.80
Markit US Manufacturing PMI May P -- 60.20 60.50
Markit US Services PMI May P -- 64.50 64.70
Markit US Composite PMI May P -- -- 63.50
Consumer Confidence May A -- -6.70 -8.10  

Existing Home Sales Apr -- 6.08m 6.01m
Existing Home Sales MoM Apr -- 1.10% -3.70%

938.99 +0.31 +0.03%
2,131.20 +0.61 +0.03%

18-May-21

17-May-21 Chg %Chg.

1,549.16 -0.32 -0.02%

540.54
-381.67

466.78 -8.30 -1.75%
-4.94

17-May-21 Chg %Chg.

34,327.79 -54.34 -0.16%

-153.92
98,562.01

4,000.00 -6.00 -0.15%
7,032.85 -10.76 -0.15%

4,163.29 -10.56 -0.25%
13,379.05 -50.93 -0.38%

3,517.62 +27.24 +0.78%
28,194.09 +166.52 +0.59%

15,396.62 -20.02 -0.13%
27,824.83 -259.64 -0.92%

5,833.86 -104.49 -1.76%
6,283.58 +14.22 +0.23%

3,134.52 -18.80 -0.60%
49,580.73 +848.18 +1.74%

66.37 +0.91 +1.39%
66.83 +0.49 +0.74%

1,258.70 -7.66 -0.60%

17-May-21 Chg %Chg.

1,867.50 +29.60 +1.61%
2,856.00 -83.00 -2.82%

69.58 +0.76 +1.10%
65.37 +1.55 +2.43%

1.2152 1.2144 +0.07%
109.21 109.35 -0.13%

17-May-21 14-May-21 %Chg.

31.48 31.35 +0.41%

1,136.03 1,124.46 +1.03%
90.193 90.310 -0.13%

1.4131 1.4100 +0.22%
6.4382 6.4360 +0.03%

46,986.81          49,259.01          -4.61%

17-May-21 14-May-21 %Chg.

317.45              317.24              +0.07%


