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สรุ ปข่ าวใน และต่ างประเทศ
สหรั ฐฯ
ดัชนีความเชื>อมั>นผู้สร้ างบ้ านทรงตัวในเดือนพ.ค. ผลการสํารวจ
ของสมาคมผู้สร้ างบ้ านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐพบว่า ดัชนีความ
เชืZอมันZ ผู้สร้ างบ้ าน (NAHB/Wells Fargo Housing Market Index)
ทรงตัวทีZระดับ 83 ในเดือนพ.ค. ดัชนีความเชืZอมันZ ผู้สร้ างบ้ านได้ แรง
หนุนจากอุปสงค์ทีZแข็งแกร่ง และอัตราเงินกู้จํานองทีZระดับตํZา แต่ถกู
กดดันจากค่าใช้ จา่ ยในการสร้ างบ้ านทีZเพิZมสูงขึ rน (อินโฟเควสท์)
เฟดนิวยอร์ คเผยดัชนีภาคการผลิตตํ>ากว่ าคาดในเดือนพ.ค.
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ ก รายงานในวันนี rว่า ดัชนีภาค
การผลิต (Empire State Index) ลดลง 2 จุด สูร่ ะดับ 24.3 ในเดือน
พ.ค. และตํZากว่าทีZนกั วิเคราะห์คาดการณ์ทีZระดับ 25.0 (อินโฟเควสท์)
รองประธานเฟดคาดเศรษฐกิจสหรั ฐโต 7% ปี นี S นายริ ชาร์ ด แค
ลริ ดา รองประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวในวันนี rว่า
เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้ มขยายตัว 7% ในปี นี r ขณะทีZการฟื นr ตัวดําเนิน
ไปอย่างรวดเร็ว นายแคลริ ดาระบุวา่ ปั ญหาทางด้ านแรงงาน และภาวะ
คอขวดทางด้ านอุปทานจะได้ รับการแก้ ไข ก่อนหน้ านี r นายแคลริ ดาเคย
กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้ มขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในปี นี r โดย
ได้ แรงหนุนจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวงกว้ าง และการทีZรัฐบาล
สหรัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี ทีZแล้ ว"เศรษฐกิจมีแนวโน้ ม
สดใสในปี นี r และปี ตอ่ ๆไป ขณะทีZความเสียZ งในช่วงขาลงได้ ลดน้ อยลง"
นายแคลริ ดากล่าว (อินโฟเควสท์)
ปธ.เฟดแอตแลนตาหนุนเฟดเดินหน้ าผ่ อนคลายการเงิน แม้ เงิน
เฟ้ อเร่ งตัว นายราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
สาขาแอตแลนตา กล่าวว่า เขามีความพอใจต่อนโยบายการเงินทีZผอ่ น
คลายเป็ นพิเศษของเฟดในขณะนี r แม้ วา่ เงินเฟ้อกําลังเร่งตัวขึ rน"เรา
ยังคงมีการจ้ างงานตํZาเกินไป 8 ล้ านตําแหน่งเมืZอเทียบกับช่วงก่อนเกิด
โควิด-19 ทําให้ เรายังคงมีชอ่ งว่างในการใช้ นโยบายการเงินทีZมีการผ่อน
คลายอย่างมากต่อไป" นายบอสติกกล่าวทังนี
r r คณะกรรมการกําหนด
นโยบายการเงิน (FOMC) ของเฟด มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี rย
ระยะสันที
r Zระดับ 0.00-0.25% ในการประชุมเมืZอเดือนทีZแล้ ว และระบุ
ว่า เฟดจะยังคงซื rอพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (QE)
อย่างน้ อย 1.2 แสนล้ านดอลลาร์ /เดือน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ ก: ดาวโจนส์ ปิดลบ 54.34 จุด เหตุวติ กเงิน
เฟ้ อฉุดหุ้นเทคโนฯร่ วง ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ กปิ ดลบเมืZอ
คืนนี r (17 พ.ค.) เนืZองจากความวิตกกังวลเกีZยวกับภาวะเงินเฟ้อใน
สหรัฐได้ กดดันให้ นกั ลงทุนเทขายหุ้นกลุม่ เทคโนโลยี ขณะเดียวกันนัก
ลงทุนจับตารายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รวมทังr
รายงานผลประกอบการของบริ ษัทในกลุม่ ค้ าปลีก ซึงZ รวมถึงบริ ษัท
วอลมาร์ ท ดัชนีเฉลียZ อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดทีZ 34,327.79 จุด ลดลง
54.34 จุด หรื อ -0.16% ดัชนี S&P500 ปิ ดทีZ 4,163.29 จุด ลดลง
10.56 จุด หรื อ -0.25% และดัชนี Nasdaq ปิ ดทีZ 13,379.05 จุด ลดลง
50.93 จุด หรื อ -0.38 (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ ก: ดอลล์ อ่อนหลังสหรั ฐเผยข้ อมูลศก.ซบ
เซา จับตารายงานประชุมเฟด ดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าลงเมืZอเทียบ
กับสกุลเงินหลักๆ ในการซื rอขายทีZตลาดปริ วรรตเงินตรานิวยอร์ กเมืZอ
คืนนี r (17 พ.ค.) หลังจากสหรัฐเปิ ดเผยข้ อมูลเศรษฐกิจทีZซบเซา ซึงZ

รวมถึงดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ทีZลดลงสูร่ ะดับตํZากว่า
ตัวเลขคาดการณ์ ดัชนีดอลลาร์ ซึงZ เป็ นดัชนีวดั ความเคลือZ นไหวของ
ดอลลาร์ เมืZอเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้ าเงิน ลดลง 0.17%
สูร่ ะดับ 90.1661 ดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าลงเมืZอเทียบกับเงินเยน ทีZระดับ
109.17 เยน จากระดับ 109.35 เยน และอ่อนค่าเมืZอเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ทีZระดับ 1.2062 ดอลลาร์ แคนาดา จากระดับ 1.2112
ดอลลาร์ แคนาดา แต่ดอลลาร์ แข็งค่าเล็กน้ อยเมืZอเทียบกับฟรังก์สวิส ทีZ
ระดับ 0.9023 ฟรังก์ จากระดับ 0.9021 ฟรังก์ ยูโรแข็งค่าเมืZอเทียบกับ
ดอลลาร์ สหรัฐ ทีZระดับ 1.2158 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2143 ดอลลาร์
ขณะทีZเงินปอนด์แข็งค่าขึ rนสูร่ ะดับ 1.4143 ดอลลาร์ จากระดับ 1.4100
ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะทีZระดับ 0.7770
ดอลลาร์ สหรัฐ จากระดับ 0.7785 ดอลลาร์ สหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดนําS มัน: นําS มัน WTI ปิ ดบวก 90 เซนต์ คาดยุโรปเปิ ด
ศก.หนุนดีมานด์ นําS มัน สัญญานํ rามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด
นิวยอร์ กปิ ดบวกขึ rนเมืZอคืนนี r (17 พ.ค.) โดยได้ แรงหนุนจากความหวัง
ทีZวา่ ความต้ องการใช้ นํ rามันในตลาดจะฟื นr ตัวขึ rนหลังจากหลาย
ประเทศในยุโรปเริZ มเปิ ดเศรษฐกิจ นอกจากนี r การอ่อนค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์ ยงั เป็ นปั จจัยดึงดูดแรงซื rอสัญญานํ rามันดิบ สัญญานํ rามันดิบ
WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิZมขึ rน 90 เซนต์ หรื อ 1.4% ปิ ดทีZ 66.27
ดอลลาร์ /บาร์ เรล ซึงZ เป็ นระดับปิ ดสูงสุดนับตังแต่
r วนั ทีZ 23 เม.ย. 2562
สัญญานํ rามันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. เพิZมขึ rน 75 เซนต์
หรื อ 1.1% ปิ ดทีZ 69.46 ดอลลาร์ /บาร์ เรล (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดทองคํานิวยอร์ ก: ทองปิ ดพุ่ง $29.5 รั บแรงซือS
สินทรั พย์ ปลอดภัย-ดอลล์ อ่อนหนุนตลาด สัญญาทองคําตลาด
นิวยอร์ กปิ ดพุง่ ขึ rนแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 4 เดือนเมืZอคืนนี r (17
พ.ค.) โดยได้ แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี r
นักลงทุนยังเข้ าซื rอทองคําในฐานะสินทรัพย์ทีZปลอดภัยหลังจากสหรัฐ
เปิ ดเผยข้ อมูลเศรษฐกิจทีZออ่ นแอเกินคาด สัญญาทองคําตลาด
COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิZมขึ rน 29.5
ดอลลาร์ หรื อ 16% ปิ ดทีZ 1,867.6 ดอลลาร์ /ออนซ์ งเป็ นระดับปิ ดสูงสุด
นับตังแต่
r วนั ทีZ 7 ม.ค. 2564สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ค. เพิZมขึ rน
90.9 เซนต์ หรื อ 3.32% ปิ ดทีZ 28.274 ดอลลาร์ /ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
ยุโรป
อังกฤษเปิ ดเศรษฐกิจอีกครั งS หลังสถานการณ์ โควิดคลี>คลาย
อังกฤษกลับมาเปิ ดเศรษฐกิจอีกครังr ในวันนี r หลังการล็อกดาวน์
ยาวนาน 4 เดือน เนืZองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 เริZ มคลีคZ ลาย ประชาชนชาวอังกฤษกว่า 65 ล้ านคนสามารถกลับมา
ใช้ ชีวิตได้ ตามปกติบนพื rนฐานของความระมัดระวัง โดยสามารถรวมตัว
กันทํากิจกรรมกลางแจ้ งได้ สงู สุด 30 คน ขณะทีZคนต่างครอบครัว
สามารถพบปะกันภายในอาคารได้ ส่วนร้ านกาแฟ บาร์ และร้ านอาหาร
จะเปิ ดให้ บริ การรับประทานภายในร้ าน บ้ านพักคนชราจะอนุญาตให้
เข้ าเยีZยมได้ สงู สุด 5 คน และโรงเรี ยนจะไม่บงั คับให้ นกั เรี ยนสวม
หน้ ากากอนามัย นายบอริ ส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรี องั กฤษ กล่าวว่า
"ด้ วยการร่วมมือกัน เราจึงประสบความสําเร็ จครังr ยิZงใหญ่ในการ
คลายล็อกดาวน์ แต่ก้าวต่อไปนันเรายั
r
งต้ องระมัดระวังอย่างมาก" (อิน
โฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดลบ วิตกเศรษฐกิจจีนชะลอตัวยอดติดโควิดเพิ>ม ตลาดหุ้นยุโรปปิ ดลดลงเมืZอคืนนี r (17 พ.ค.) โดยถูก
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กดดันจากการทีZจีนเปิ ดเผยข้ อมูลเศรษฐกิจชะลอตัวลงและความวิตก
เกีZยวกับการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19 ซึงZ ได้ บดบังปั จจัย
บวกจากการทีZองั กฤษกลับมาเปิ ดเศรษฐกิจอีกครังr หลังจากถูกล็อก
ดาวน์เพืZอควบคุมโรคโควิด-19 ก่อนหน้ านี r ดัชนี Stoxx Europe 600
ปิ ดตลาดทีZระดับ 442.29 จุด ลดลง 0.24 จุด หรื อ -0.054% ดัชนี
CAC-40 ตลาดหุ้นฝรัZงเศสปิ ดทีZ 6,367.35 จุด ลดลง 17.79 จุด หรื อ 0.28%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดทีZ 15,396.62 จุด ลดลง 20.02
จุด หรื อ -0.13% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี>ปิดลบ 10.76 จุด หุ้นกลุ่มแบงก์ อุตสาหกรรมถ่ วงตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดลดลงเมืZอคืนนี r (17
พ.ค.) โดยหุ้นกลุม่ ธนาคารและกลุม่ อุตสาหกรรมถ่วงตลาดลง
ท่ามกลางความวิตกเกีZยวกับการฟื นr ตัวของเศรษฐกิจ หลังจีนเปิ ดเผย
ข้ อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงในเดือนเม.ย. และการออก
มาตรการจํากัดการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19 ในภูมิภาค
เอเชีย ดัชนี FTSE 100 ปิ ดทีZ 7,032.85 จุด ลดลง 10.76 จุด หรื อ 0.15% (อินโฟเควสท์)
ญี>ปุ่น
ญี>ปุ่นเผยราคาค้ าส่ งเดือนเม.ย. พุ่ง 3.6% สูงสุดในรอบกว่ า 6 ปี
ธนาคารกลางญีZปนุ่ (BOJ) เปิ ดเผยในวันนี rว่า ราคาค้ าส่งเดือนเม.ย.
ปรับตัวขึ rน 3.6% เมืZอเทียบกับปี ก่อนหน้ า เพิZมขึ rนรวดเร็ วทีZสดุ ในรอบ
กว่า 6 ปี เนืZองจากราคานํ rามันและสินค้ าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ rน และ
สอดคล้ องกับการฟื นr ตัวของเศรษฐกิจโลกจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ทังนี
r r ราคาค้ าส่ง ซึงZ เป็ นราคาสินค้ าทีZซื rอขายระหว่างบริ ษัท
นันr ปรับตัวสูงขึ rนติดต่อกันเป็ นเดือนทีZ 2 โดยเพิZมขึ rนมากทีZสดุ เมืZอเทียบ
เป็ นรายปี นบั ตังแต่
r เดือนก.ย. 2557 และเพิZมขึ rน 1.2% ในเดือนมี.ค. ซึงZ
เป็ นการเพิZมขึ rนครังr แรกในรอบ 13 เดือน เมืZอแยกตามประเภทสินค้ า
แล้ ว ราคาผลิตภัณฑ์นํ rามันและถ่านหิน พุง่ ขึ rน 39.3% ในเดือนเม.ย.
เนืZองจากราคานํ rามันดิบปรับตัวสูงขึ rน ซึงZ สะท้ อนให้ เห็นถึงการฟื นr ตัว
จากระดับในช่วงการแพร่ระบาดในปี ก่อนหน้ า ราคาโลหะนอกกลุม่
เหล็กพุง่ ขึ rน 35.2% เนืZองจากความต้ องการทีZแข็งแกร่งในจีน ขณะทีZ
ราคาเศษโลหะเพิZมขึ rน 72.8% เนืZองจากความต้ องการผลิตภัณฑ์
เหล็กในญีZปนุ่ และต่างประเทศปรับตัวดีขึ rนเช่นกัน เจ้ าหน้ าทีZ BOJ
เปิ ดเผยว่า "ราคาค้ าส่งในญีZปนุ่ ได้ รับแรงหนุนจากการฟื นr ตัวของ
เศรษฐกิจในต่างประเทศ และได้ รับอิทธิพลจากราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
เป็ นอย่างมาก" (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่ วง 259.64 จุด กังวลโควิด
ระบาดหนักในญี>ปุ่น-เอเชีย ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิ ดร่วงลง
ในวันนี r เนืZองจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกีZยวกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในญีZปนุ่ และในประเทศอืZนๆของเอเชีย สํานัก
ข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดทีZ 27,824.83 จุด ร่วงลง 259.64
จุด หรื อ -0.92% หุ้นทีZปรับตัวลงในวันนี rรวมถึงหุ้นขนส่งทางทะเลและ
กลุม่ ธุรกิจบริ การ (อินโฟเควสท์)
จีน
จีนเผยการลงทุนด้ านอสังหาริมทรั พย์ ขยายตัว 21.6% ในช่ วง
เดือนม.ค.-เม.ย. สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี r
ว่า ยอดการลงทุนในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย.
เพิZมขึ rน 21.6% เมืZอเทียบรายปี รายงานระบุวา่ เมืZอเทียบกับระดับปี
2562 การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิZมขึ rน 17.6% ในช่วงเดือนม.ค.-

เม.ย. ส่วนการลงทุนเกีZยวกับอาคารทีZอยูอ่ าศัยเพิZมขึ rน 24.4% เมืZอ
เทียบรายปี ในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. (อินโฟเควสท์)
จีนเผยอุตสาหกรรมสิ>งทอขยายตัวต่ อเนื>องในไตรมาสแรกปี นี S
สํานักข่าวซินหัวรายงานการเปิ ดเผยของกระทรวงอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของจีนว่า อุตสาหกรรมสิงZ ทอจีนขยายตัวอย่าง
มันZ คงในช่วงไตรมาส 1/2564 มูลค่าเพิZมของบริ ษัทสิงZ ทอทีZมีรายได้ ตอ่
ปี เกิน 20 ล้ านหยวน เพิZมขึ rน 20.3% เมืZอเทียบเป็ นรายปี มลู ค่าผลกําไร
ของบริ ษัทเหล่านี rเพิZมขึ rน 93% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า แตะ
4.34 หมืZนล้ านหยวนส่วนรายได้ จากการดําเนินงานโดยรวมขยายตัว
26.9% เมืZอเทียบเป็ นรายปี แตะ 1.05 ล้ านล้ านหยวน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี>ยงไฮ้ คอมโพสิตปิ ดบวก 27.24 จุด รั บแรง
ซือS หุ้นสินค้ าผู้บริโภค ดัชนีเซีZยงไฮ้ คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิ ดบวกใน
วันนี r โดยได้ แรงหนุนจากการพุง่ ขึ rนของหุ้นกลุม่ สินค้ าผู้บริ โภคและกลุม่
เฮลธ์แคร์ ซึงZ ช่วยบดบังปั จจัยลบจากข้ อมูลเศรษฐกิจจีนทีZไม่เป็ นไป
ตามคาด สํานักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซีZยงไฮ้ คอมโพสิตปิ ดทีZ
3,517.62 จุด เพิZมขึ rน 27.24 จุด หรื อ +0.78% ดัชนีห้ นุ กลุม่ สินค้ า
ผู้บริ โภคพุง่ ขึ rน 2.4% ขณะทีZดชั นีห้ นุ กลุม่ เฮลธ์แคร์ ดีดตัวขึ rน 2.3% ซึงZ
เป็ นปั จจัยหนุนตลาดหุ้นจีนดีดตัวขึ rนในวันนี r (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นฮ่ องกง: ฮั>งเส็งปิ ดบวก 166.52 จุด ตามทิศทาง
ดาวโจนส์ ดัชนีฮงัZ เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิ ดบวกในวันนี r ตามทิศทางดัชนี
ดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ กทีZปิดพุง่ ขึ rนกว่า 300 จุดเมืZอวันศุกร์
เนืZองจากนักลงทุนคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะ
กลับคืนสูภ่ าวะปกติ หลังจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของ
สหรัฐระบุวา่ ประชาชนทีZฉีดวัคซีนครบโดสแล้ วไม่จําเป็ นต้ องสวม
หน้ ากากอนามัยเมืZออยูก่ ลางแจ้ ง รวมถึงเมืZออยูภ่ ายในอาคารของ
สถานทีZตา่ งๆ ส่วนใหญ่ในสหรัฐ ดัชนีฮงัZ เส็งปิ ดทีZ 28,194.09 จุด
เพิZมขึ rน 166.52 จุด หรื อ 0.59% (อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื>นๆ
WHO เตือนการแพร่ ระบาดของโควิดยังไม่ จบ แม้ หลายประเทศ
คืบหน้ าฉีดวัคซีน นายแพทย์ทีโดรส อัดฮานอม กีบรี เยซุส
ผู้อํานวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงไม่จบสิ rน แม้ วา่ หลายประเทศมีอตั รา
การฉีดวัคซีนในอัตราสูง "การแพร่ระบาดจะยังคงดําเนินต่อไปอีกนาน
โดยบางประเทศทีZมีอตั ราการฉีดวัคซีนในระดับสูง มีความรู้สกึ ว่าการ
แพร่ระบาดได้ สิ rนสุดลงแล้ ว ขณะทีZบางประเทศยังคงเผชิญกับการแพร่
ระบาดจํานวนมาก" นายแพทย์ทีโดรสกล่าว ถ้ อยแถลงของนายแพทย์
ทีโดรสมีขึ rน หลังจากทีZก่อนหน้ านี r ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของ
สหรัฐ (CDC) แถลงว่า ผู้ทีZฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสสามารถงดเว้ น
การสวมหน้ ากากอนามัย ไม่วา่ ในทีZร่มหรื อในกลางแจ้ ง รวมทังไม่
r ต้อง
รักษาระยะห่างทางสังคม (อินโฟเควสท์)
นายกฯออสเตรเลียชียS ังไม่ ปลอดภัยพอจะเปิ ดพรมแดนระหว่ าง
ประเทศ นายสก็อตต์ มอร์ ริสนั นายกรัฐมนตรี ออสเตรเลียประกาศว่า
สถานการณ์ในขณะนี rยังไม่ปลอดภัยพอทีZจะกลับมาเปิ ดพรมแดน
ระหว่างประเทศอีกครังr นายมอร์ ริสนั ได้ ปฏิเสธข้ อเรี ยกร้ องจาก
นักการเมืองและผู้นําทางธุรกิจให้ ผอ่ นปรนข้ อจํากัดด้ านพรมแดนทีZ
เข้ มงวดของออสเตรเลียเร็ วกว่าทีZวางแผนไว้ ในปั จจุบนั โดยนายมอร์ ริ
สันระบุวา่ "ยังไม่ปลอดภัย" ทีZจะทําเช่นนันr สํานักข่าวซินหัวรายงานว่า
งบประมาณของรัฐบาลออสเตรเลียสําหรับปี 2564-2565 ซึงZ ส่งมอบ
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เมืZอต้ นเดือนพ.ค.นันr ตังอยู
r บ่ นข้ อสันนิษฐานทีZวา่ ออสเตรเลียจะยังไม่
เปิ ดพรมแดนระหว่างประเทศจนถึงช่วงกลางปี 2565 นายมอร์ ริสนั
แถลงต่อสือZ มวลชนว่า "สถานการณ์ในขณะนี rยังไม่ปลอดภัยพอทีZจะ
ดําเนินการขันตอนต่
r
อไป ไม่ใช่วา่ วันหนึงZ เราจะเปิ ดพรมแดนและอีกวัน
หนึงZ เราจะปิ ดพรมแดน ขันตอนการทํ
r
างานไม่ได้ เป็ นแบบนันr ต้ องมีการ
ปรับระดับตามความเหมาะสม และเรากําลังวางแผนสําหรับขันตอน
r
ต่อไป" (อินโฟเควสท์)
เกาหลีใต้ เผยยอดส่ งออกสินค้ า ICT เดือนเม.ย.พุ่งแตะ 1.706
หมื>นล้ านดอลลาร์ กระทรวงการค้ า อุตสาหกรรม และพลังงานของ
เกาหลีใต้ เปิ ดเผยในวันนี rว่า ยอดส่งออกสินค้ ากลุม่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือZ สาร (ICT) ของเกาหลีใต้ ทําสถิตสิ งู สุดของเดือน
เม.ย. เมืZอเทียบกับเดือนเดียวกันของปี อืZนๆ เนืZองจากอุปสงค์ทวัZ โลกฟื นr
ตัว ทังนี
r r ยอดส่งออกสินค้ า ICT เดือนเม.ย. แตะ 1.706 หมืZนล้ าน
ดอลลาร์ เพิZมขึ rน 32.6% จากปี ก่อนหน้ า และทําสถิตสิ งู สุดเมืZอเทียบ
กับเดือนเม.ย.ปี อืZนๆ ซึงZ สูงกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้ าในเดือนเม.ย.
2561 ทีZ 1.703 หมืZนล้ านดอลลาร์ การขนส่งสินค้ า ICT เพิZมขึ rนอย่าง
ต่อเนืZองเป็ นเวลา 11 เดือนติดต่อกัน นับตังแต่
r เดือนมิ.ย. ของปี ทีZแล้ ว
และนับเป็ นการขยายตัวทีZเร็ วทีZสดุ ในรอบ 11 ปี นับตังแต่
r เดือนเม.ย.
2553 ยอดส่งออก ICT เฉลียZ รายวัน ซึงZ ไม่คํานวณรวมผลกระทบของ
วันทําการ เพิZมขึ rน 21.6% ในเดือนเม.ย. เมืZอเทียบเป็ นรายปี (อินโฟ
เควสท์)
อิหร่ านปั ดข่ าวบรรลุดลี เบือS งต้ นในการเจรจารื อS ฟื S นข้ อตกลง
นิวเคลียร์ กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการณ์ปฏิเสธ
รายงานข่าวทีZระบุวา่ อิหร่านสามารถบรรลุ "ข้ อตกลงเบื rองต้ น" ในการ
เจรจาทีZกรุงเวียนนาเกีZยวกับการรื อr ฟื นr ข้ อตกลงนิวเคลียร์ อิหร่านปี
2558 "ไม่มีการบรรลุข้อตกลงเบื rองต้ นแต่อย่างใด และอิหร่านจะไม่มี
การทําข้ อตกลงใดๆ หากไม่บรรลุเงืZอนไขทังหมด"
r
นายซาอีด คาติบซา
เดห์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าว นายคาติบซาเดห์
กล่าวเสริ มว่า การเจรจายังคงดําเนินไป และเจ้ าหน้ าทีZสามารถบรรลุ
ข้ อตกลงส่วนใหญ่ในการเจรจาทีZกรุงเวียนนา (อินโฟเควสท์)
อินเดียพบผู้ตดิ เชือS โควิดรายใหม่ ต>าํ กว่ า 3 แสนครั งS แรก ยอด
รวมอยู่ท> ี 24.9 ล้ านราย กระทรวงสาธารณสุขอินเดียเปิ ดเผยในวันนี r
ว่า ในช่วง 24 ชัวZ โมงทีZผา่ นมา พบผู้ตดิ เชื rอไวรัสโควิด-19 รายใหม่เพิZม
อีก 281,386 ราย ส่งผลให้ ยอดรวมผู้ตดิ เชื rอทัวZ ประเทศพุง่ ขึ rนเป็ น
24,965,463 ราย ขณะเดียวกัน อินเดียพบผู้เสียชีวิตเพิZมอีก 4,106 ราย
ส่งผลให้ ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิZมขึ rนแตะ 274,390 ราย ยอดผู้ตดิ เชื rอราย
ใหม่ทีZพบในวันนี rลดลงตํZากว่า 300,000 รายเป็ นครังr แรกนับตังแต่
r วนั ทีZ
21 เม.ย.ทีZผา่ นมา ซึงZ ตังแต่
r เกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอกทีZสอง
นันr อินเดียพบผู้ตดิ เชื rอรายใหม่เฉลียZ อยูท่ ีZกว่า 300,000 รายต่อวัน
ตลอดช่วงหลายสัปดาห์ทีZผา่ นมา (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่ า 800 จุด ขานรั บ
จํานวนผู้ตดิ เชือS โควิดชะลอตัว ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุง่ ขึ rน
กว่า 800 จุดในวันนี r หลังมีรายงานว่าจํานวนผู้ตดิ เชื rอโควิด-19 ราย
ใหม่ในอินเดียตํZากว่า 300,000 รายเป็ นครังr แรกนับตังแต่
r วนั ทีZ 21 เม.ย.
ทังนี
r r ดัชนี S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดทีZ 49,580.73 บวก 848.18 จุด
หรื อ 1.74% หุ้นกลุม่ การเงินพุง่ ขึ rนนําตลาดวันนี r (อินโฟเควสท์)
ไทย

สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 1/64 ติดลบ -2.6% โควิดรอบใหม่
ฉุดการบริโภคเอกชน สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) หรื อสภาพัฒน์ แถลงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ไตรมาส 1/64 ลดลง 2.6% ปรับตัวดีขึ rนจากการลดลง 4.2% ในไตร
มาส 4/63 โดยการผลิตในภาคเกษตรขยายตัวต่อเนืZอง และภาคนอก
เกษตรปรับตัวดีขึ rน การลงทุนในประเทศเร่งตัวขึ rน การใช้ จา่ ยเพืZอการ
อุปโภคขันสุ
r ดท้ ายของรัฐบาลขยายตัวต่อเนืZอง การส่งออกสินค้ า
ปรับตัวดีขึ rน ส่วนรายรับจากบริ การต่างประเทศยังคงลดลง อย่างไรก็
ตาม การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื rอไวรัสโคโรนา 2019 ทีZเริZ มขึ rน
ในช่วงปลายปี 63 ส่งผลกระทบให้ การใช้ จา่ ยเพืZอการอุปโภคบริ โภคขันr
สุดท้ ายของเอกชนกลับมาลดลงอีกครังr นายดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการ สภาพัฒน์ ระบุวา่ เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/64 นันr ด้ านการ
ใช้ จา่ ย ยังมีแรงสนับสนุนสําคัญจากการกลับมาขยายตัวของการ
ส่งออกสินค้ า ทีZขยายตัวได้ 3.2% และการลงทุนรวมทีZขยายตัวได้
7.3% ซึงZ เป็ นการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน และการขยายตัว
ต่อเนืZองของการใช้ จา่ ยและการลงทุนภาครัฐ ในขณะทีZการบริ โภค
ภาคเอกชนปรับตัวลดลง -0.5% และภาคบริ การการท่องเทีZยวทีZลดลง
มากถึง -63.5% "ในไตรมาสแรกนี r แม้ สง่ ออกจะโตได้ 3.2% การลงทุน
รวมโต 7.3% แต่ยงั ไม่พอทีZจะชดเชยกับสาขาทีZหดตัวลง เช่น การ
บริ โภคภาคเอกชน และภาคบริ การ โดยเฉพาะการท่องเทีZยวทีZลดลง
มากถึง -63.5%...การระบาดของไวรัสโควิดในช่วงต้ นปี 64 ทีZแม้ จะ
ควบคุมได้ ระดับหนึงZ แล้ วในปลายเดือนมี.ค. แต่ก็กลับมาระบาดอีกครังr
ในเดือนเม.ย.จนถึงปั จจุบนั " เลขาธิการสภาพัฒน์ระบุ (อินโฟเควสท์)
ไทยรั บมอบวัคซีนซิโนแวกจากจีน 5 แสนโดส ส่ วนที>ซือS 1.5 ล้ าน
โดสเข้ าสัปดาห์ นี S นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.
สาธารณสุข และนายหยาง ซิน (Mr.Yang Xin) อุปทูตรักษาการแทน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย ลงนามรับ
มอบวัคซีนซิโนแวกจากรัฐบาลจีน 5 แสนโดส เพืZอสนับสนุนการ
ควบคุมโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ซึงZ ถือเป็ นวันประวัตศิ าสตร์ ของ
กระทรวงสาธารณสุข ทีZได้ รับนํ rาใจไมตรี จากรัฐบาลจีน โดยวัคซีนซิ
โนแวก ได้ รับการยืนยันจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่ามี
ประสิทธิภาพทีZดีในการต่อต้ านเชื rอโควิด ผู้รับวัคซีนมีความปลอดภัย
จากการติดเชื rอ หากติดเชื rออาการจะไม่รุนแรง และไม่เสียชีวิต "ในนาม
ของรัฐบาลและคนไทย ขอขอบคุณรัฐบาลจีน โดยเฉพาะอุปทูตหยาง
ซิน ทีZแนะนําให้ ประเทศไทยทําจดหมายขอรับการสนับสนุนวัคซีนจาก
จีน 1 ล้ านโดส โดยขอให้ นําวัคซีนส่วนหนึงZ มาฉีดให้ คนจีนในประเทศ
ไทยด้ วย จึงเป็ นทีZมาของการรับมอบวัคซีนในครังr นี r และจะมีมาเพิZมอีก
เร็วๆ นี r รวมถึงช่วยประสานให้ ประเทศไทยสังZ ซื rอวัคซีนจากซิโนแว
กได้ รับการอนุมตั จิ ากรัฐบาลกลางในการส่งวัคซีนได้ อย่างรวดเร็ว
จนถึงขณะนี rไทยได้ รับวัคซีนซิโนแวกแล้ ว 4.5 ล้ านโดส" นายอนุทิน
กล่าว (อินโฟเควสท์)
รมว.ยุตธิ รรม เล็งพักโทษรู ปแบบพิเศษลดแออัด-เร่ งประสาน
สธ.ฉีดวัคซีนผู้ต้องขัง นายสมศักดิ• เทพสุทิน รมว.ยุตธิ รรม กล่าวถึง
กรณีผ้ ตู ้ องขังติดเชื rอโควิด-19 ในเรื อนจําว่า ในขณะนี rทีZรวบรวมได้ มี
ผู้ต้องขังติดเชื rอ 10,384 คน ทังนี
r rถือเป็ นความท้ าทายของกระทรวง
ยุตธิ รรมและกรมราชทัณฑ์เป็ นอย่างมาก เพราะคุณลักษณะของ
ผู้ต้องขังทีZต้องติดเชื rอถูกจํากัด ในเรืZ องของกฎหมายทีZให้ ต้องจองจํา
ประกอบจํานวนผู้ต้องขังทีZมีอยูม่ ากเกินกว่าทีZสถานทีZปัจจุบนั ตลอดจน
เจ้ าหน้ าทีZเข้ ามาดูแลจะสามารถรองรับได้ ดังนันกระทรวงยุ
r
ตธิ รรมและ
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปั จจัยที@ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
กรมราชทัณฑ์ จะพิจารณานโยบายการพักโทษในรูปแบบพิเศษ เช่น
การติดกําไล EM ให้ ละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาสิงZ แวดล้ อม และ
ข้ อเท็จจริ ง ตลอดจนสภาวะของผู้ต้องขัง เพืZอกําหนดนโยบายการพัก
โทษขึ rนมา รวมทังกฎหมายต่
r
างๆ เพืZอให้ กรมราชทัณฑ์ กระทรวง
ยุตธิ รรม และสังคมได้ ประโยชน์ด้วยกัน ตลอดจนสิทธิขนพื
ั r rนฐาน
ผู้ต้องขัง "ถ้ าเราใช้ ยาฟาวิพิราเวียร์ รักษา 10,000 คน หัวหนึงZ 5,000
บาท จะใช้ เงินถึง 50 ล้ านบาท แต่หากใช้ วคั ซีนกับผู้ต้องขัง 300,000
คนหัวละ 1,000 บาท จะใช้ 300 ล้ านบาท จะหยุดเชื rอในเรื อนจําได้
ทังหมด
r
ผมจะเสนอไปยังนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข
ดําเนินการให้ เรี ยบร้ อย ซึงZ หวังว่าทางนายอนุทินจะเข้ าใจและเร่ง
ดําเนินการให้ ส่วนสถานการณ์ทีZ จ.เชียงใหม่ ได้ ใช้ บบั เบิ rล แอนด์ซีล
ควบคุมในเรื อนจํา โดยมีการร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆในจังหวัด ใน
เรืZ องตัวเลขต้ องแจกแจงให้ ชดั เราไม่ได้ ปิดบังหรื อปกปิ ด แต่หากไม่
สามารถทําให้ ถกู ต้ องได้ ต้องมีคนรับผิดชอบ เราจะทําตัวเป็ นทองไม่ร้ ู
ร้ อนไม่ได้ " นายสมศักดิ• กล่าว (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดลบ 0.32 จุด รั บแรงกดดันโควิดในปท.
ระบาดหนัก-MSCI ปรั บลดนําS หนักหุ้นไทย SET ปิ ดวันนี rทีZระดับ
1,549.16 จุด ลดลง 0.32 จุด (-0.02%) มูลค่าการซื rอขาย 98,562.00
ล้ านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี rแกว่งค่อนข้ างทรงตัว
หลังไร้ ปัจจัยบวกใหม่ รับแรงกดดันโควิดยังหนักหลังผู้ตดิ เชื rอพุง่ เกือบ
หมืZนรายส่วนใหญ่อยูใ่ นเรื อนจํา และ MSCI ปรับลดนํ rาหนักลงทุนหุ้น
ไทยคาดกดดัน 1-2 สัปดาห์จนกว่าถึง Effective day อย่างไรก็ดี เริZ ม
เห็นหุ้นขนาดใหญ่กลับมา Outperform หลังต่างชาติ-กองทุนขายใน
สัปดาห์ทีZแล้ วแนะจับตาทิศทางวันนี r ขณะ Block Trade ปิ ดสถานะไป
ค่อนข้ างมากในสัปดาห์ทีZชว่ ยลดความร้ อนแรงการเหวีZยงของตลาด
ด้ านตลาดต่างประเทศวันนี rแกว่งทังบวก-ลบ
r
พรุ่งนี rคาดตลาดแกว่งไซด์
เวย์ ให้ แนวรับ 1,530 แนวต้ าน 1,570 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี rทีZ
ระดับ 1,549.16 จุด ลดลง 0.32 จุด (-0.02%) มูลค่าการซื rอขาย
98,562.00 ล้ านบาท การซื rอขายหุ้นวันนี r ดัชนีห้ นุ ไทยเคลือZ นไหวใน
แดนลบเป็ นส่วนใหญ่ โดยดัชนีทําระดับสูงสุด 1,554.08 จุด และระดับ
ตํZาสุด 1,529.69 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลียZ นแปลงวันนี r เพิZมขึ rน 583
หลักทรัพย์ ลดลง 1,055 หลักทรัพย์ และไม่เปลียZ นแปลง 394
หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนีไS ทย: วันนีมS ีมูลค่ าการซือS ขายรวม 46,987
ล้ านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี rไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนี rไทยประจําวันนี r มีมลู ค่าการซื rอขายรวมทังวั
r นอยูท่ ีZ 46,987
ล้ านบาท ด้ านประเภทของนักลงทุน ทีZมีมลู ค่าการซื rอขายสูงทีZสดุ 2
อันดับแรก คือ 1. กลุม่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) ซื rอสุทธิ
5,116 ล้ านบาท 2. กลุม่ บริ ษัทประกันภัย ขายสุทธิ 263 ล้ านบาท
ในขณะทีZนกั ลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 3,903 ล้ านบาท Yield พันธบัตร
อายุ 5 ปี ปิ ดทีZ 1.03% ปรับตัวลดลงจากเมืZอวาน -0.01% ภาพรวม
ของตลาดในวันนี r Yield Curve ไม่เปลียZ นแปลงจากวันก่อนหน้ า
สําหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวนั นี r NET OUTFLOW
3,903 ล้ านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 3,903 ล้ านบาท และไม่มีตรา
สารหนี rทีZถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้ านปั จจัย
ในประเทศ สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ Q1/64 ลดลง 2.6% ปรับตัวดีขึ rนเมืZอ
เทียบกับการลดลง 4.2% ใน Q4/63 พร้ อมปรับลดคาดการณ์แนวโน้ ม
เศรษฐกิจไทยปี 64 ลงมาเป็ นขยายตัว 1.5-2.5% จากเดิมคาดไว้ วาจะ
เติบโตราว 2.5-3.5% โดยมองว่าเศรษฐกิจจะฟื นr ตัวอย่างช้ าๆ จากการ
ลดลง 6.1% ในปี 63 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก แนวโน้ มการฟื นr ตัวของ
เศรษฐกิจและปริ มาณการค้ าโลก แรงขับเคลือZ นจากการใช้ จา่ ยภาครัฐ
และการปรับตัวตามฐานการขยายตัวทีZตํZาผิดปกติ ในปี 63 (อินโฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 31.44 อ่ อนค่ าจากช่ วงเช้ ากังวล
สถานการณ์ โควิดในปท. คาดกรอบพรุ่ งนี S 31.35-31.50 นักบริ หาร
เงินจากธนาคารกรุงศรี อยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาดเย็นนี rอยูทีZ
31.44 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเปิ ด ตลาดช่วงเช้ าอยูท่ ีZ 31.36 บาท/
ดอลลาร์ เนืZองจากมัปัจจัยกดดันเกีZยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 และความคืบหน้ าในการ กระจายวัคซีนทีZยงั ล่าช้ า โดย
ระหว่างวันเงินเคลือZ นไหวในกรอบ 31.35 - 31.45 บาท/ดอลลาร์ "บาท
อ่อนค่าจากปั จจัยเรืZ องโควิด-19 ถึงแม้ ตวั เลขจีดีพี Q1/64 จะออกมาดี
แต่ตลาดก็ไม่ตอบรับ วันนี rบาทอ่อนค่าไปแตะ 31.45 บาท/ดอลลาร์ ซึงZ
เป็ นระดับอ่อนสุดในรอบสามสัปดาห์" นักบริ หารเงิน กล่าว นักบริ หาร
เงิน คาดว่า วันพรุ่งนี rเงินบาทจะเคลือZ นไหวในกรอบ 31.35 - 31.50
บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปั จจัยที'ต้องติดตาม
-

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2564 (ประมาณการเบื Bองต้ น) ญีIปนุ่
ธนาคารกลางออสเตรเลียเปิ ดเผยรายงานการประชุม ออสเตรเลีย
อัตราว่างงานเดือนมี.ค. อังกฤษ
ดุลการค้ าเดือนมี.ค. อียู
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2564 (ประมาณการครังB ทีI 2) สหรัฐ
ตัวเลขการเริI มสร้ างบ้ านและการอนุญาตก่อสร้ างเดือนเม.ย. สหรัฐ
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปั จจัยที@ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Monday
CH Industrial Production YTD YoY
Retail Sales YTD YoY
Retail Sales YoY
Industrial Production YoY

JP PPI YoY
PPI MoM
Machine Tool Orders YoY

TH GDP YoY
GDP SA QoQ
US Empire Manufacturing
NAHB Housing Market Index

17
Release
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr P

Actual
20.3%
29.6%
17.7%
9.8%
3.6%
0.7%
120.8%

Cons.
21.1%
31.9%
25.0%
10.0%
3.1%
0.5%
--

Prior
24.5%
33.9%
34.2%
14.1%
1.0%
0.8%
65.1%

1Q
1Q
May

-2.6%
0.2%
24.30

-3.3%
-1.0%
23.90

-4.2%
1.1%
26.30

May

83.00

83.00

83.00

Release
1Q P
1Q P

Actual
-1.30%
-5.10%

Cons.
-1.10%
-4.50%

Prior
2.80%
11.60%

1Q P
1Q P
1Q P
Mar
1Q P
1Q P
Apr

-1.40%
0.30%
-0.20%
-----

-1.90%
0.20%
-0.20%
0.80%
-0.60%
-1.80%
1705k

2.20%
-0.50%
1.00%
0.30%
-0.60%
-1.80%
1739k

Release
Mar F

Actual
--

Cons.
--

Prior
2.20%

Tuesday
JN GDP SA QoQ
GDP Annualized SA QoQ
GDP Private Consumption QoQ
Inventory Contribution % GDP
Net Exports Contribution % GDP
Tertiary Industry Index MoM

EC GDP SA QoQ
GDP SA YoY
Housing Starts
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Wednesday
JP Industrial Production MoM

Mar F

--

--

4.00%

Capacity Utilization MoM
EC CPI YoY
CPI MoM

Mar
Apr F
Apr F

----

-1.60%
0.60%

-2.80%
1.30%
0.60%

Apr F

--

0.80%

0.80%

14-May

--

--

2.10%

CPI Core YoY

Thursday

20
Release

JP Trade Balance
Exports YoY
Imports YoY
Core Machine Orders MoM
Core Machine Orders YoY
Japan Buying Foreign Stocks
Foreign Buying Japan Stocks
Foreign Buying Japan Bonds
CH 1-Year Loan Prime Rate
5-Year Loan Prime Rate

JP Convenience Store Sales YoY
US Philadelphia Fed Business Outlook
Initial Jobless Claims
Continuing Claims
Langer Consumer Comfort
Leading Index

Actual
---

Cons.
¥148.9b
0.31

Prior
¥663.7b
0.16

Apr
Mar
Mar
14-May
14-May
14-May
20-May

--------

9.00%
5.00%
-3.30%
---3.85%

5.70%
-8.50%
-7.10%
¥114.2b
¥144.8b
-¥372.9b
3.85%

20-May
Apr
May
15-May
8-May
16-May

-------

4.65%
-4150.00%
455k
3640k
--

4.65%
1.90%
5020.00%
473k
3655k
54.6

Apr

--

1.30%

1.30%

Apr
Apr

Friday

21
Release

JN Natl CPI YoY
Natl CPI Ex Fresh Food YoY
TH Jibun Bank Japan PMI Mfg
US Jibun Bank Japan PMI Services
Jibun Bank Japan PMI Composite
Customs Exports YoY
Customs Imports YoY
Customs Trade Balance
Foreign Reserves
Markit Eurozone Manufacturing PMI
Markit Eurozone Services PMI
Markit Eurozone Composite PMI
Markit US Manufacturing PMI
Markit US Services PMI
Markit US Composite PMI
Consumer Confidence
Existing Home Sales
Existing Home Sales MoM

17-May-21

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

1,549.16
938.99
2,131.20
466.78
-4.94
540.54
-381.67
-153.92
98,562.01

-0.32
+0.31
+0.61
-8.30

-0.02%
+0.03%
+0.03%
-1.75%

Major Indices
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
STOXX Europe 50
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
Hang Seng
KOSPI
BES Sensex
Jakarta Composite
Philippines Composite
Ho Chi Minh

17-May-21
34,327.79
4,163.29
13,379.05
4,000.00
7,032.85
15,396.62
27,824.83
3,517.62
28,194.09
3,134.52
49,580.73
5,833.86
6,283.58
1,258.70

Chg
-54.34
-10.56
-50.93
-6.00
-10.76
-20.02
-259.64
+27.24
+166.52
-18.80
+848.18
-104.49
+14.22
-7.66

%Chg.
-0.16%
-0.25%
-0.38%
-0.15%
-0.15%
-0.13%
-0.92%
+0.78%
+0.59%
-0.60%
+1.74%
-1.76%
+0.23%
-0.60%

Crude Commodities
WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)
COMEX Gold
Batic Dry Index

17-May-21
66.37
66.83
69.58
65.37
1,867.50
2,856.00

Chg
+0.91
+0.49
+0.76
+1.55
+29.60
-83.00

%Chg.
+1.39%
+0.74%
+1.10%
+2.43%
+1.61%
-2.82%

Exchange Rate

17-May-21

14-May-21

%Chg.

31.48
1.2152
109.21
1.4131
6.4382
1,136.03
90.193

31.35
1.2144
109.35
1.4100
6.4360
1,124.46
90.310

+0.41%
+0.07%
-0.13%
+0.22%
+0.03%
+1.03%
-0.13%

19

Industrial Production YoY

US MBA Mortgage Applications

As of 18-May-21
Chg
%Chg.

Thai Stock Market

Apr
Apr
May P
May P
May P
Apr
Apr
Apr
14-May
May P
May P
May P
May P
May P
May P
May A
Apr
Apr

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

Cons.
-0.50%
-0.20%
---10.00%
0.23
$623m
-62.6
52.4

Prior
-0.20%
-0.10%
53.6
49.5
51
8.47%
0.14
$711m
$252.1b
62.9
50.5

--------

55.10
60.20
64.50
--6.70
6.08m
1.10%

53.80
60.50
64.70
63.50
-8.10
6.01m
-3.70%

USD/THB
EUR/USD
USD/JNY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index
Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
17-May-21
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
17-May-21
Change (bps)

17-May-21
317.45
46,986.81
1M
3M
0.306
0.341
-0.14
-0.17
5Y
7Y
1.030
1.391
-0.86
-2.18

14-May-21
317.24
49,259.01
6M
1Y
0.419
0.458
-0.33
-0.37
10Y
15Y
1.768
2.174
-1.25
-0.70

2Y
0.520
-0.40
20Y
2.421
+0.07

%Chg.
+0.07%
-4.61%
3Y
0.655
-0.88
30Y
2.680
-0.06

3M
0.02
+1.00

3Y
0.34
+1.00

10Y
1.64
+1.00

30Y
2.36
+1.00

2Y
0.16
+0.00

5Y
0.84
+2.00
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