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 สรุปข่าวในและต่างประเทศ   

สหรัฐฯ 

"พาวเวล" ชีเ้ศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในจุดหักเห เตือนเปิดเศรษฐกิจ
เร็วเกินไปอาจท ายอดโควิดพุ่ ง  นายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กลา่วให้สมัภาษณ์กบัรายการ "60 Minutes" 
ของสถานีโทรทัศน์ CBS ว่า เศรษฐกิจสหรัฐก าลังอยู่ในจุดหักเห 
(Inflection Point) โดยอธิบายว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจและการ
จ้างงานมีแนวโน้มฟืน้ตัวอย่างรวดเร็วในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็มีความเส่ียง หากการเปิดเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเกินไป
สง่ผลให้จ านวนผู้ติดเชือ้ไวรัสโควดิ-19 เพิม่ขึน้อีก ทัง้นี ้นายเจอโรมยัง
กลา่วด้วยวา่ การท่ีรัฐบาลสหรัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเร่ง
ฉีดวคัซีนปอ้งกนัโควดิ-19 ให้กบัประชาชนนัน้ จะเป็นปัจจยัส าคัญท่ีท า
ให้เศรษฐกิจของประเทศฟืน้ตัวเร็วขึน้ นอกจากนี ้นายพาวเวลยังให้
ค ามั่นว่า เฟดจะยังคงด าเนินโยบายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจต่อไป พร้อมกับส่งสญัญาณว่า เฟดจะยังไม่ปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้จนกวา่เศรษฐกิจจะฟืน้ตวัอย่างยัง่ยืน (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนี PPI (Y/Y) พุ่ งสูงสุดรอบกว่า 9 ปีในเดือนมี.ค. 
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) ซึง่เป็นมาตร
วดัเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต พุ่งขึน้ 1.0% ในเดือนมี.ค. เม่ือ
เทียบรายเดือน หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือนก.พ. เม่ือเทียบรายปี 
ดัชนี PPI พุ่งขึน้ 4.2% ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวขึน้มากท่ีสุด
นบัตัง้แต่เดือนก.ย.2554 หลงัจากเพิ่มขึน้ 2.8% ในเดือนก.พ. (อินโฟ
เควสท์) 

สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึน้ 0.6% ในเดือน
ก.พ. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสนิค้าคงคลงัภาคค้าส่ง
เพิ่มขึน้ 0.6% ในเดือนก.พ. เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากพุ่งขึน้ 1.4% 
ในเดือนม.ค. เม่ือเทียบรายปี สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเพิ่มขึ น้ 
2.0% ในเดือนก.พ. ส่วนยอดขายในภาคค้าส่งลดลง 0.8% ในเดือน
ก.พ. หลงัจากพุง่ขึน้ 4.4% ในเดือนม.ค. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 297.03 จุด หุ้นเตบิโต
หนุนตลาดท านิวไฮ ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนวิยอร์กปิดบวกท านิวไฮ
เม่ือคืนนี ้(9 เม.ย.) เช่นเดียวกบัดชันี S&P500 และยงัปิดตลาดปรับตัว
ขึน้เป็นสปัดาห์ท่ี 3 ติดต่อกันด้วย โดยตลาดได้แรงหนุนบางส่วนจาก
หุ้นเติบโต (growth stocks) ท่ีดีดตัวขึน้ ขณะท่ีตลาดโดยรวมทะยาน
ขึน้ในช่วงท้ายของการซือ้ขายก่อนท่ีบรรดาบริษัทจดทะเบียนจะเร่ิม
รายงานผลประกอบการประจ าไตรมาส 1/2564 ในสปัดาห์หน้า ดัชนี
เฉล่ียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 33,800.60 จุด เพิ่มขึน้ 297.03 จุด 
หรือ +0.89%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,128.80 จุด เพิ่มขึน้ 31.63 จุด 
หรือ +0.77% และดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 13,900.19 จุด เพิ่มขึน้ 70.88 
จุด หรือ +0.51% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่าตามบอนด์ยีลด์สหรัฐ 
ขานรับข้อมูลเศรษฐกจิแกร่ง ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุล
เงินหลกัในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้ (9 
เม.ย.) โดยปรับตัวขึน้ตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
สหรัฐ และขานรับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งของสหรัฐ  
ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับ
สกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึน้ 0.11% สู่ระดับ 92.1629 
เม่ือคืนนี ้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 109.65 
เยน จากระดบั 109.25 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวสิ ท่ีระดับ 
0.9249 ฟรังก์ จากระดับ 0.9238 ฟรังก์ แต่เม่ือเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.2527 ดอลลาร์แคนาดา 
จากระดบั 1.2567 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์
สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1903 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1915 ดอลลาร์, เงินปอนด์
อ่อนค่าลงแตะท่ีระดับ 1.3715 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3735 ดอลลาร์ 
และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสูร่ะดบั 0.7625 ดอลลาร์ จากระดบั 
0.7650  ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 28 เซนต์ วิตกแนวโน้ม
อุปทานเพิ่ม-อุปสงค์ลด สญัญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาด
นิวยอร์กปิดลดลงเม่ือคืนนี ้ (9 เม.ย.) โดยถูกกดดันจากแนวโน้ม
ปริมาณน า้มันท่ีเพิม่ขึน้จากบรรดาผู้ผลติรายใหญ่ และตลาดน า้มันยัง
ถูกถ่วงลงจากความวิตกเก่ียวกับแนวโน้มความต้องการใช้น า้มันท่ี
ลดลงซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สญัญา
น า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 28 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดท่ี 
59.32 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบ
เดือนมิ.ย. ลดลง 25 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดท่ี 62.95 ดอลลาร์/บาร์เรล 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ 13.4 ดอลล์ บอนด์ยีลด์
เพิ่ม-ดอลล์แข็งค่ากดดันราคา  สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิด
ลดลงเม่ือคืนนี ้ (9 เม.ย.) โดยถูกกดดนัจากการท่ีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
ขึน้ และอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐปรับตัวขึน้ นอกจากนี ้การ
เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งของสหรัฐกดดันราคาทองด้วย  
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดือน
มิ.ย. ลดลง 13.4 ดอลลาร์ หรือ 0.76% ปิดท่ี 1,744.8 ดอลลาร์/ออนซ์ 
แต่สญัญาทองค ายังคงปรับตัวขึน้เกือบ 1% ในรอบสปัดาห์นี ้(อินโฟ
เควสท์) 

ยุโรป 

อียูส่ังตรวจสอบวัคซีนโควิดของจอห์นสันฯ หลังพบกรณีลิ่ม
เลือดอุดตัน ส านกัข่าวซนิหวัรายงานวา่ เม่ือวนัศุกร์ (9 เม.ย.) องค์การ
ยาแห่งสหภาพยุโรป (EMA) ได้เปิดเผยการตรวจสอบกรณีผู้ ป่วยติด
เชือ้โควิด-19 จ านวน 4 รายเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลงัได้รับวคัซีน
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 ป้องกันโรคโควิด-19 ท่ีพัฒนาโดยแจนเซน (Janssen) บริษัทเภสัช

ภัณฑ์ในเครือจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) 
แถลงการณ์จาก EMA ระบุว่า คณะกรรมการด้านความปลอดภัยได้
เร่ิมประเมินกรณีภาวะลิม่เลือดอุดตัน ซึง่เกิดขึน้จากการแข็งตวัของลิ่ม
เลือด และสง่ผลให้หลอดเลือดอุดตันในผู้ ได้รับวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-
19 ของแจนเซน (อินโฟเควสท์) 

"ลาการ์ด" คาดเศรษฐกิจอียูฟ้ืนตัวแข็งแกร่งช่วงคร่ึงปีหลัง นาง
คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) เปิดเผยกบัส านกั
ข่าวซีเอ็นบีซีในวนัศุกร์ (9 เม.ย.) ว่า เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (อียู) 
จะฟืน้ตัวขึน้อย่างแข็งแกร่งในช่วงคร่ึงหลงัของปีนี ้แม้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม นางลาการ์ดเปิดเผยว่า 
เธอมีความเช่ือมัน่ว่า เศรษฐกิจยูโรโซนจะกระเตือ้งขึน้ ขณะท่ียอมรับ
วา่ การแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคโควดิ-19 และมาตรการลอ็กดาวน์
ก าลงัสง่ผลกระทบต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม นางลา
การ์ดกล่าวว่า ในช่วงคร่ึงหลังของปีนี ้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว (อินโฟเควสท์) 

เยอรมนีส่งออกเดือนก.พ.เพิ่ม 0.9% ได้แรงหนุนจากการค้าจีน 
ส านกังานสถิติแห่งชาติของเยอรมนีรายงานในวันนีว้่า ยอดส่งออก
เพิม่ขึน้ในเดือนก.พ. โดยได้แรงหนนุจากการค้าระหวา่งเยอรมนีและจีน
ท่ีขยายตัว ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชีว้่า ภาคการผลิตของเยอรมนีซึ่งมี
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีสุดของยุโรปกลบัมาฟืน้ตัว แม้ว่ายอดการผลติ
รวมในช่วงไตรมาสแรกของปีนีล้ดลงเพราะผลกระทบของโรคโควิด-19 
ก็ตาม ทัง้นี ้ยอดส่งออกของเยอรมนี เพิ่มขึน้ 0.9% ในเดือนก.พ. 
หลังจากเพิ่มขึน้ 1.6% ในเดือนม.ค. ส่วนยอดน าเข้าของเยอรมนี  
เพิ่มขึน้ 3.6% หลงัร่วงลง 3.5% ในเดือนม.ค. ส่วนยอดเกินดุลการค้า
ของเยอรมนี ลดลงมาอยู่ท่ี 1.91 หม่ืนล้านยูโร ขณะท่ียอดสง่ออกไปจีน
เพิม่ขึน้ 25.7% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (อินโฟเควสท์) 

ฝร่ังเศสเดินหน้าฉีดวัคซีนต้านโควิดให้ประชาชนแล้วกว่า 10 
ล้านคน นายฌอง กสัเต็กซ ์นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเปิดเผยวา่ ฝรั่งเศส
ได้ฉีดวคัซีนปอ้งกนัโควิด-19 โดสแรกให้กบัประชาชนแล้วกว่า 10 ล้าน
คน และจะเดินหน้าขยายการฉีควคัซีนต่อไปอย่างรวดเร็ว "เราฉีดวคัซีน
เฟส 1 ได้เร็วกวา่ก าหนด 1 สปัดาห์ ซึง่ถือเป็นผลการปฏิบตัิงานท่ียอด
เย่ียม ชาวฝรั่งเศสจ านวนมากได้รับวคัซีนแล้ว" นายกสัเต็กซ์กลา่วเม่ือ
วานนีใ้นระหว่างการเดินทางเยือนศูนย์บริการวคัซีนท่ีเขตโนฌอง ซูร์ 
มาร์น ทางตะวนัออกของกรุงปารีส "ปัจจุบนัเราตัง้เป้าหมายท่ีจะฉีด
วคัซีนให้กบัประชาชน 20 ล้านคน และผมเช่ือว่าด้วยแนวปฏิบตัินี ้ เรา
จะสามารถไปถึงเปา้หมายได้อย่างแนน่อน" รัฐบาลฝรั่งเศสตัง้เป้าท่ีจะ
ฉีดวคัซีนให้กบัประชาชน 20 ล้านคนภายในกลางเดือนพ.ค. และจะฉีด
วัคซีนให้ได้ครบ 30 ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 ของจ านวน
ผู้ใหญ่ในประเทศภายในกลางเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

อิตาลีแนะฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าให้คนอายุ 60 ปีขึน้ไป
เท่านั้น กระทรวงสาธารณสุขของอิตาลีออกค าแนะน าให้ใช้วัคซีน
ปอ้งกนัโรคโควดิ-19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้ากบัผู้ ท่ีมีอายุ 60 ปีขึน้
ไปเทา่นัน้ ทัง้นี ้ค าสัง่ดงักลา่วเกิดขึน้จากการประชุมระหวา่งนายโรแบร์
โต สเปรันซา รัฐมนตรีสาธารณสุขอิตาลี และคณะผู้ เช่ียวชาญด้าน
สาธารณสขุท่ีให้ค าปรึกษาด้านโรคโควดิ-19 แก่รัฐบาล หลงัจากเม่ือวนั
พุธ (7 เม.ย.) องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (EMA) เปิดเผยความ
เช่ือมโยงระหวา่งวคัซีนของแอสตร้าเซนเนก้ากบัภาวะลิม่เลือดอุดตันท่ี
พบได้น้อยมาก อิตาลีได้แนะน าให้ฉีดวคัซีนของแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่ง
ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็นแวกซ์เซเรีย (Vaxzeria) ส าหรับประชาชนบาง
กลุม่อายุ แต่ไม่ใช่ห้ามฉีด โดยแนะน าให้ใช้วคัซีนให้ผู้ ท่ีมีอายุ 60 ปีขึน้
ไป สว่นผู้รับวคัซีนแวกซ์เซเรียโดสแรกแล้ว สามารถรับวคัซีนตัวเดิมให้
ครบโดสได้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับความหวัง
เศรษฐกิจฟ้ืนตัวเร็ว ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(9 เม.ย.) 
เน่ืองจากนักลงทุนขานรับความหวังท่ีว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่าง
รวดเร็ว แม้มีความไม่แนใ่จเก่ียวกบัโครงการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-
19 ในยูโรโซนก็ตาม ดชันี Stoxx Europe 600 ปิดตลาดท่ีระดบั 437.23 
จุด เพิ่มขึน้ 0.37 จุด หรือ +0.09% ดัชนี CAC 40 ปิดท่ี 6,169.41 จุด 
เพิม่ขึน้ 3.69 จุด หรือ +0.06%, ดชันี DAX ปิดท่ี 15,234.16 จุด เพิม่ขึน้ 
31.48 จุด หรือ +0.21% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซ่ีปิดลบ 26.47 จุด หุ้นเหมืองแร่
กดดันตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเม่ือคืนนี ้(9 เม.ย.) โดยถูก
กดดนัจากหุ้นกลุม่เหมืองแร่ท่ีปรับตัวลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ แต่
ตลาดยังคงสามารถปรับตัวขึน้สูงเป็นประวตัิการณ์ในรอบสปัดาห์นี ้
นบัตัง้แต่ต้นเดือนม.ค.ท่ีผ่านมา ท่ามกลางความเช่ือมั่นว่าเศรษฐกิจ
ของอังกฤษจะฟื้นตัวขึน้ ดัชนี FTSE 100 ปิดท่ี 6,915.75 จุด ลดลง 
26.47 จุด หรือ -0.38% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

"โตเกียว-เกียวโต-โอกนิาว่า" จ่อเพิ่มมาตรการเข้มงวดสกัดโควิด
ระลอกใหม่ รัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศเตรียมใช้มาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีเข้มงวดขึน้ในพืน้ท่ีกรุงโตเกียว จงัหวดัเกียว
โต และจงัหวดัโอกินาวา่ เน่ืองจากเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขึน้ใน
ระยะเวลาไม่ถึง 3 สปัดาห์หลงัจากยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉิน 
ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ขณะนีเ้หลือเวลาไม่ถึง 4 เดือนก่อนการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกในกรุงโตเกียวจะเร่ิมขึน้ แต่ในพืน้ท่ีกรุงโตเกียว
กลบัมีรายงานว่าพบผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ในระดับสูงกว่า 500 ราย
ต่อเน่ืองกนั 3 วนัซึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานท่ีสดุนบัตัง้แต่ช่วงต้น
เดือนก.พ.ท่ีผา่นมา (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 59.08 จุด หุ้นเทคโนโลยี

หนุนตลาด  ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้ นโตเกียวปิดปรับตัวขึ น้ในวันนี  ้
เน่ืองจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึน้ของดัชนี  
Nasdaq เม่ือคืนนี ้แต่ตลาดปรับตัวขึน้ไม่มากนกั เน่ืองจากนกัลงทุน
ระมัดระวงัเก่ียวกับแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทญ่ีปุ่ นรายใหญ่
ส าหรับปีงบการเงินใหม่ท่ีเร่ิมขึน้ในเดือนเม .ย.นี ้ส านกัข่าวเกียวโด
รายงานวา่ ดชันีนกิเกอิปิดตลาดท่ีระดบั 29,768.06 จุด เพิม่ขึน้ 59.08 
จุด หรือ +0.20% (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนไฟเขียวทดสอบวัคซีนโควิดชนิดใหม่ ใช้เทคโนโลยีพันธุ
วิศวกรรม วคัซีนโควิด-19 ชนิดใหม่ท่ีถูกพฒันาขึน้โดยบริษัท ซิโน
ฟาร์ม ของจีน ได้รับการอนมุตัิให้ทดสอบทางคลนิกิเพิม่เติมแล้วเม่ือเร็ว 
ๆ นี  ้ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า  วัคซีนโควิด-19 ชนิดใหม่ซึ่งใช้
เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ถูกพัฒนาขึน้โดยสถาบันวัคซีนและเซรุ่ม
แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพฒันาของบริษัท ซิโนฟาร์ม ซึ่งเป็นบริษัทใน
เครือของบริษัท ไชนา่ เนชัน่แนล ไบโอเทค กรุ๊ป (CNBG) นัน้ ได้รับการ
อนุมัติจากส านกังานผลิตภัณฑ์ยาแห่งชาติแล้วเม่ือวนัศุกร์ท่ีผ่านมา  
วคัซีนชนิดใหม่นี ้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของฟีเจอร์โครงสร้างของ receptor 
binding domain (RBD) ของโปรตีนเอสของไวรัส โดยวคัซีนจะใช้พนัธุ
วิศวกรรมเพื่อสร้างโปรตีนเอสของไวรัสแบบท่ีไม่อันตรายขึน้มา เพื่อ
น าไปสูป่ฏิกริยาในการสร้างแอนติบอดี ้ (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยยอดขายรถยนต์เดือนมี.ค.พุ่ง 75% ท าสถติเิพิ่ม 12 เดือน
ติดต่อกัน สมาคมผู้ ผลิตยานยนต์จีน (CAAM) เปิดเผยข้อมูลว่า 
ยอดขายรถยนต์ของจีนในเดือนมี.ค. พุ่งขึน้ 74.9% เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีท่ีแล้ว แตะ 2.53 ล้านคัน ซึ่งเป็นการขยายตัวติดต่อกนั
เป็นเดือนท่ี 12 เน่ืองจากจีนกลับมาฟื้นตัวน าอุตสาหกรรมโลกหลัง
ได้รับผลกระทบจากโรคโควดิ-19 ยอดขายรถยนต์พลงังานใหม่ (NEV) 
ซึง่รวมถึงรถยนต์ไฟฟา้แบบใช้แบตเตอร่ี รถยนต์ไฟฟา้แบบไฮบริด และ
รถยนต์พลงังานเซลส์เชือ้เพลิงไฮโดรเจน ทะยานขึน้ 239% ในเดือน
มี.ค. แตะระดบั 226,000 คนั (อินโฟเควสท์) 

ดัชนี CPI จีนเดือนมี.ค.เพิ่มขึน้ 0.4% สูงกว่าคาดการณ์ ส านกังาน
สถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) 
ซึ่ง เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อ ท่ีส าคัญ ปรับตัวขึ น้  0.4% ในเดือนมี .ค. 
หลงัจากลดลง 0.2% ในเดือนก.พ. และสงูกวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์
ไว้วา่จะเพิม่ขึน้ 0.3% (อินโฟเควสท์) 

ดัชนี PPI จีนเดือนมี.ค.พุ่ง 4.4% บ่งชีเ้ศรษฐกจิจีนฟ้ืนตัวต่อเน่ือง 
ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยในวนันีว้่า ดัชนีราคาผู้ผลติ 
(PPI) ซึง่เป็นมาตรวดัต้นทุนสินค้าท่ีหน้าประตูโรงงาน พุง่ขึน้ 4.4% ใน
เดือนมี.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้มากท่ีสุดนบัตัง้แต่
เดือนก.ค. 2561 หลงัจากเพิ่มขึน้ 1.7% ในเดือนก.พ. ดัชนี PPI เดือน

มี.ค.ของจีนยังเพิ่มขึน้มากกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าอาจจะ
เพิม่ขึน้ 3.5% ซึง่บง่ชีว้า่ เศรษฐกิจจีนซึง่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกนัน้ 
ยงัคงฟืน้ตวัอย่างต่อเน่ือง เม่ือเทียบเป็นรายเดือน ดชันี PPI เดือนมี.ค.
ปรับตัวขึน้ 1.6% โดยได้แรงหนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีปรับตัว
สงูขึน้ทัว่โลก (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 31.88 จุด วิตกจีน
คุมเข้มการเงินหลังเงินเฟ้อพุ่ง ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสติตลาดหุ้นจีน
ปิดร่วงลงในวนันี ้เน่ืองจากตัวเลขเงินเฟ้อท่ีสูงเกินคาดท าให้นกัลงทนุ
กงัวลวา่ทางการจีนจะใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงิน นอกจากนี ้ตลาด
ยงัได้รับแรงกดดนัจากความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐ ส านกัข่าว
ซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,450.68 จุด ลดลง 
31.88 จุด หรือ -0.92% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮ่ังเส็งปิดร่วง 309.27 จุด วิตกจีนคุมเข้ม
การเงิน ดชันีฮัง่เสง็ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบในวนันี ้ เน่ืองจากตวัเลขเงิน
เฟ้อท่ีสูงเกินคาดท าให้นกัลงทุนกังวลว่าทางการจีนจะใช้นโยบายคุม
เข้มด้านการเงิน ดชันีฮัง่เสง็ปิดวนันีท่ี้ 28,698.80 จุด ลดลง 309.27 จุด 
หรือ -1.07% (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอ่ืนๆ 

อินเดียพบติดโควิดสูงเป็นประวัติการณ์ ส่ังล็อกดาวน์รัฐมหา
ราษฏระ ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ อินเดียรายงานพบผู้ติดเชือ้โค
วิด-19 รายใหม่สูงเป็นประวัติการณ์ 145,384 รายในวันนี ้ และมี
ผู้ เสียชีวิตรายใหม่สูงสุดในรอบกว่า 5 เดือน ขณะท่ีเผชิญกับการแพร่
ระบาดรอบสองซึ่งท าให้รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ต้องก าหนด
มาตรการล็อกดาวน์ในช่วงสุดสปัดาห์นี  ้กระทรวงสาธารณสุขอินเดีย
เปิดเผยว่า ผู้ เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เพิ่มขึน้ 794 ราย รวมเป็น 
168,436 ราย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 100 จุด กังวลโค
วิดระบาด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกว่า 100 จุดในวนันี ้
หลงัจากปรับตัวขึน้ติดต่อกัน 3 วนั ขณะท่ีนกัลงทุนกังวลต่อจ านวนผู้
ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ท่ีพุ่งขึน้ในอินเดีย ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex 
ปิดตลาดท่ี 49,591.32 ลบ 154.89 จุด หรือ 0.31% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ศบค.พบผู้ติดเชือ้โควิดรายใหม่ 967 ราย ในปท. 530-ตรวจเชิง
รุก 434-ตปท. 3 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงาน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ในประเทศวนันีว้า่ พบผู้
ติดเชือ้รายใหม่ 967 ราย ประกอบด้วย ผู้ติดเชือ้ในประเทศจากระบบ
เฝ้าระวงัและระบบบริการ 530 ราย และจากการค้นหาผู้ติดเชือ้เชิงรุก
ในชุมชน 434 ราย และผู้ ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ 3 ราย ทัง้นี ้
จ านวนผู้ ป่วยยืนยันสะสมในประเทศลา่สุดอยู่ท่ี 32,625 ราย แบ่งเป็น
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 ผู้ป่วยท่ีติดเชือ้ภายในประเทศ 11,896 ราย และการตรวจคดักรองเชิง

รุก 17,531 ราย ส่วนผู้ เดินทางมาจากต่างประเทศ 3,198 ราย โดยมี
ผู้ ป่วยรักษาหายแล้ว 28,214 ราย เพิ่มขึน้ 53 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 
97 ราย (อินโฟเควสท์) 

นายกฯ ตัง้คกก.จัดหาวัคซีนทางเลือก ขีดเส้นใน 1 เดือน-ส่ัง
เตรียม รพ.สนาม พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.
กลาโหม กล่าวภายหลงัการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ชุดเล็ก ร่วมกับ
คณะแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนว่า  วันนีไ้ด้เชิญทัง้
ภาครัฐ เอกชนและสาธารณสขุ มาหารือถึงหลกัการทางการแพทย์ การ
อ านวยความสะดวก และการจัดหาวคัซีน ซึ่งหลกัการส าคัญคือจะท า
อย่างไร ให้มีวัคซีนเพิ่มขึน้เพื่อเป็นทางเลือก โดยจะต้องไปแก้ไข
กระบวนการน าเข้า เพ่ือให้โรงพยาบาลเอกชนท่ีมีความพร้อมได้จัดหา
วคัซีนเอง เพื่อเป็นการช่วยภาครัฐอีกทางหนึ่ง เน่ืองจากขณะนีมี้แต่
วัคซีนท่ีรัฐบาลจัดหาในภาวะฉุกเฉิน จึงได้ตัง้คณะกรรมการขึน้มา
พิจารณาในส่วนนีโ้ดยมีนายแพทย์ปิยะสกล สกลสตัยาทร ท่ีปรึกษา 
ศบค. เป็นประธาน (อินโฟเควสท์) 

วัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวกล็อต 3 ถึงไทยอีก 1 ล้านโดส นพ.
วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ านวยการองค์การเภสชักรรม พร้อมด้วย ภญ.ศิริ
กุล เมธีวีรังสรรค์  รองผู้อ านวยการองค์การเภสชักรรม และนพ.โสภณ  
เอ่ียมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รับมอบวคัซีนโควดิ-19 ของซิ
โนแวก จ านวน 1 ล้านโดส จากประเทศจีน ท่ีเขตปลอดอากรและ
คลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ  (อินโฟ
เควสท์) 

ธปท.คาดศก.Q1/64 แนวโน้มหดตัวจากโควิด จับตา Q2/64 
ใกล้ชิดก่อนปรับมุมมอง น.ส.ชญาวดี ชยัอนนัต์ ผู้อ านวยการอาวุโส 
ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) คาดวา่ อตัรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยไตรมาสแรกของปี 64 มี
แนวโน้มหดตัวเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ียังไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ภายในประเทศ 
ในขณะท่ีต้นปีนีเ้ศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด
รอบใหม่มาท่ีเกิดขึน้มาตัง้แต่ปลายเดือน ธ.ค.63 จึงท าให้คาดกว่า 
GDP จะออกมาติดลบอย่างแนน่อน ทัง้เม่ือเทียบเป็นรายปี (YoY) และ
เทียบรายไตรมาส (QoQ) สว่นแนวโน้มเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/64 นัน้ 
ยงัต้องจบัตาดูพฒันาการการแพร่ระบาดของโควดิอย่างใกล้ชิด รวมถึง
มาตรการความช่วยเหลือต่างๆ ท่ีจะออกมาของภาครัฐ และการปรับตัว
ของภาคธุรกิจ เอกชน และประชาชน ซึง่ ธปท.จะมีการ update มุมมอง
เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง (อินโฟเควสท์) 

 

พ.ร.ก.ลดดอกเบีย้ผิดนัด-ซอฟท์โลนช่วยผู้ประกอบการ 3.5 แสน
ล้าน มีผลบังคับใช้แล้ว นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ า
ส านกันายกรัฐมนตรี เปิดเผยวา่ เพ่ือเป็นการเร่งรัดการให้การช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการให้เข้าถึงสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการ  และลดภาระ
ลกูหนีท้กุกลุม่โดยเร็ว รวมถึงไม่ให้ลกูหนีถู้กเอาเปรียบจากเจ้าหนีจ้าก
การคิดดอกเบีย้ท่ีไม่เป็นธรรม รัฐบาลจึงได้ออกพระราชก าหนดสอง
ฉบบั ซึง่ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเม่ือวานนี ้ และมีผลบงัคบัใช้แล้ว 
ฉบบัแรกคือ พระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหนีเ้ รียก
ดอกเบีย้จากลกูหนีใ้นอตัราหรือวธีิการท่ีก่อให้เกิดภาระแก่ลกูหนีสู้งเกิน
สมควร ส่วนอีกฉบบั คือ พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและ
ฟืน้ฟูผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 เป็นการตัดวงเงินท่ีเหลือจากพระราช
ก าหนดฯ ฉบบั พ.ศ.2563 โดยฉบบัลา่สดุประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ 
มาตรการสนบัสนุนการให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ (สนิเช่ือฟืน้ฟู) 
วงเงิน 250,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการช่วยผู้ประกอบการท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนอย่างเต็มท่ี ทัง้ท่ีเป็นลกูหนีเ้ดิมและลกูหนีใ้หม่ให้เข้าถึง
แหลง่เงินทนุเพ่ือน ามาเสริมสภาพคลอ่งในกิจการได้มากขึน้ ขยายเวลา 
ขยายวงเงิน ขยายการชดเชยรองรับความเส่ียงท่ีสูงขึน้ และก าหนด
ดอกเบีย้ให้เหมาะสม และมาตรการสนบัสนนุการรับโอนทรัพย์ช าระหนี ้
และให้สิทธิลูกหนีซ้ือ้คืน (โครงการพกัทรัพย์ พกัหนี)้ วงเงิน  100,000 
ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 7.51 จุด ฟ้ืนจ ากัดติดหยุดยาวช่วง
สงกรานต์ สัปดาห์หน้าแกว่งไซด์เวย์ SET ปิดวนันีท่ี้ระดบั 1,566.34 
จุด เพิม่ขึน้ 7.51 จุด (+0.48%) มูลค่าการซือ้ขาย 82,962.59 ล้านบาท  
นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีฟื้น้ขึน้จากแรงเก็งก าไรหลังปรับ
ฐานใกล้ 1,550 จุดแล้วมีแรงซือ้คืน แต่ภาพรวมตลาดฯยังฟื้นตัวได้
จ ากัดหลงัจะหยุดยาวช่วงสงกรานต์ แม้ Bond yield และเงินดอลลาร์
สหรัฐฯจะพกัตัว ท าให้เป็น Sentiment ท่ีดี แต่ตลาดในเอเชียเหนือถูก
ถ่วงด้วยปัจจัยความกังวลความตึงเครียดระหว่างจีน-สหรัฐฯ ท่ีล่าสุด
สหรัฐฯขึน้บญัชีด าท่ีบริษัทซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของจีนอีก 7 แห่ง ส่วน
บ้านเราได้แรงหนนุจากกลุม่โรงพยาบาล-กลุม่ปิโตรฯ-หุ้น SCC สปัดาห์
หน้าตลาดฯคงจะแกว่งไซด์เวย์ โดยมีแนวรับ 1,555 แนวต้าน 1,575-
1,580 จุด (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไทย : วันนี ้มี มูลค่าการซื ้อขายรวม 
110,201 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี  ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยู่ท่ี 110,201 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทุน ท่ีมีมูลค่าการซือ้
ขายสูงท่ีสุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 45,267 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 
2,148 ล้านบาท ในขณะท่ีนกัลงทุนต่างชาติ ขายสทุธิ 1,065 ล้านบาท 
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 Yield พนัธบตัรอายุ 5 ปี ปิดท่ี 1.05% ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากเม่ือ

วาน ภาพรวมของตลาดในวนันี  ้Yield Curve ไม่เปล่ียนแปลงจากวัน
ก่อนหน้า ส าหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี  ้NET 
OUTFLOW 1,965 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,065 ล้านบาท 
และมีตราสารหนีท่ี้ถือครองโดยนกัลงทุนต่างชาติหมดอายุ  (Expired) 
900 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.41/43 อ่อนค่าจากช่วงเช้า คาด
สัปดาห์หน้าธุรกรรมเบาบางช่วงหยุดยาว  นักบริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ ท่ี ระดับ 
31.41/43 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าท่ีเปิดตลาดท่ีระดบั 31.38 
บาท/ดอลลาร์ เงินบาทเคล่ือนไหวในทศิทางอ่อนค่า เน่ืองจากนกัลงทุน
มีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ใน
ประเทศ โดยเฉพาะการระบาดอย่างรวดเร็วจากคลสัเตอร์ของสถาน
บนัเทงิในกรุงเทพฯ จนสง่ผลให้ต้องมีการสัง่ปิดสถานบนัเทงิทัง้หมดใน
พืน้ท่ี 41 จังหวดัทัว่ประเทศ ประกอบกับยังมีแรงซือ้ดอลลาร์ของนัก
ลงทุน จึงท าให้ทิศทางเงินบาทยังอ่อนค่าได้ต่อ  อย่างไรก็ดี คาดว่า
สปัดาห์หน้าปริมาณธุรรรมจะเบาบาง เน่ืองจากเป็นช่วงวนัหยุดยาวใน
เทศกาลสงกรานต์  นักบริหารเงิน คาดว่า สัปดาห์หน้าเงินบาทจะ
เคล่ือนไหวในกรอบ 31.25 - 31.50 บาท/ดอลลาร์ และมีโอกาสจะหลุด
แนวต้านได้ (อินโฟเควสท์) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนมี.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ยอดค้าปลีกเดือนก.พ. อียู 

- ยอดปลอ่ยกู้สกุลเงินหยวนเดือนมี.ค. จีน 
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 ตัวเลขเศรษฐกจิ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Friday 9 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH CPI YoY Mar 0.40% 0.30% -0.20% SET50

PPI YoY Mar 4.40% 3.60% 1.70% SET100

TH Foreign Reserves 2-Apr $245.7b -- $247.0b MAI

US PPI Final Demand MoM Mar 1.00% 0.50% 0.50% Institution Net Position

PPI Ex Food and Energy MoM Mar 0.70% 0.20% 0.20% Proprietary Net Position

PPI Final Demand YoY Mar 4.20% 3.80% 2.80% Foreign Net Position

PPI Ex Food and Energy YoY Mar 3.10% 2.70% 2.50% Individual Net Position

Wholesale Inventories MoM Feb F 0.60% 0.50% 0.50% Total Trading Value

Wholesale Trade Sales MoM Feb -0.80% -- 4.90%

Major Indices

 Monday 12 Dow Jones

S&P 500

JN PPI YoY Mar 1.00% 0.50% -0.70% Nasdaq

PPI MoM Mar 0.80% 0.40% 0.40% STOXX Europe 50

Machine Tool Orders YoY Mar P -- -- 36.70% FTSE 100

EC Retail Sales MoM Feb -- 1.70% -5.90% DAX

Retail Sales YoY Feb -- -5.30% -6.40% Nikkei 225

Shanghai Composite

 Tuesday 13 Hang Seng

Release Actual Cons. Prior KOSPI

JN Money Stock M2 YoY Mar -- 9.70% 9.60% BES Sensex

Money Stock M3 YoY Mar -- 8.10% 8.00% Jakarta Composite

EC ZEW Survey Expectations Apr -- -- 74.00 Philippines Composite

US CPI MoM Mar -- 0.50% 0.40% Ho Chi Minh

CPI Ex Food and Energy MoM Mar -- 0.20% 0.10%

CPI YoY Mar -- 2.50% 1.70% Crude Commodities

CPI Ex Food and Energy YoY Mar -- 1.50% 1.30% WTI ($/bl)

Real Avg Weekly Earnings YoY Mar -- -- 4.10% Dubai ($/bl)

Real Avg Hourly Earning YoY Mar -- -- 3.40% Brent ($/bl)

CH Trade Balance Mar -- $51.15b $78.17b NYMEX ($/bl)

Exports YoY Mar -- 38.00% 18.10% COMEX Gold 

Imports YoY Mar -- 24.60% 6.50% Batic Dry Index

1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate 1-Apr -- -- 2.95%

Exchange Rate

     Wednesday 14 USD/THB

Release Actual Cons. Prior EUR/USD

JN Core Machine Orders MoM Feb -- 2.80% -4.50% USD/JNY

Core Machine Orders YoY Feb -- 2.40% 1.50% GBP/USD

EC Industrial Production SA MoM Feb -- -1.20% 0.80% USD/CHY

Industrial Production WDA YoY Feb -- -1.40% 0.10% USD/KRW

Dollar Index

 Thursday 15

Release Actual Cons. Prior Thai Bond Market

US Initial Jobless Claims 1-Apr -- 700k 744k Total Return Index

Retail Sales Advance MoM Mar -- 5.50% -3.00% Outright/ Cash Trading

Continuing Claims 1-Apr -- 3700k 3734k Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Industrial Production MoM Mar -- 2.50% -2.20% 9-Apr-21 0.300 0.322 0.411 0.454 0.497 0.649

Capacity Utilization Mar -- 75.60% 73.80% Change (bps) +0.24 +0.25 +0.40 -0.02 -0.23 +0.25

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

 Friday 16 1.051 1.488 1.913 2.349 2.627 2.908

Release Actual Cons. Prior -0.31 +0.06 -1.09 -2.24 -0.81 +0.09

CH New Home Prices MoM Mar -- -- 0.36%

GDP SA QoQ 1Q -- 1.40% 2.60% US Bond Market

GDP YoY 1Q -- 18.30% 6.50% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

GDP YTD YoY 1Q -- 18.60% 2.30% 9-Apr-21 0.02 0.16 0.35 0.87 1.67 2.34

Industrial Production YTD YoY Mar -- 27.60% 35.10% Change (bps) +1.00 +2.00 +2.00 +2.00 +3.00 +2.00

Retail Sales YTD YoY Mar -- 32.10% 33.80%

Retail Sales YoY Mar -- 28.00% --

Industrial Production YoY Mar -- 18.00% --

TH Foreign Reserves 1-Apr -- -- $245.7b

EC Trade Balance SA Feb -- 22.0b 24.2b

Trade Balance NSA Feb -- -- 6.3b

CPI YoY Mar F -- 1.30% 0.90%

CPI MoM Mar F -- 0.90% 0.90%

CPI Core YoY Mar F -- 0.90% 0.90%

US Building Permits MoM Mar -- 1.70% -10.80%

Building Permits Mar -- 1750k 1682k

Housing Starts Mar -- 1600k 1421k

Housing Starts MoM Mar -- 12.60% -10.30%

U. of Mich. Sentiment Apr P -- 89.00 84.90

U. of Mich. Current Conditions Apr P -- 96.00 93.00  

U. of Mich. Expectations Apr P -- 85.70 79.70

U. of Mich. 1 Yr Inflation Apr P -- 3.20% 3.10%

U. of Mich. 5-10 Yr Inflation Apr P -- -- 2.80%

955.90 +5.86 +0.62%

2,170.57 +11.00 +0.51%

12-Apr-21

9-Apr-21 Chg %Chg.

1,566.34 +7.51 +0.48%

-155.98

479.54

458.32 -1.01 -0.22%

1,949.26

9-Apr-21 Chg %Chg.

33,800.60 +297.03 +0.89%

-2,272.82

82,962.60

3,926.00 +1.00 +0.03%

6,915.75 -26.47 -0.38%

4,128.80 +31.63 +0.77%

13,900.19 +70.88 +0.51%

3,450.68 -31.88 -0.92%

28,698.80 -309.27 -1.07%

15,234.16 +31.48 +0.21%

29,768.06 +59.08 +0.20%

6,070.21 -1.51 -0.02%

6,545.17 -106.54 -1.60%

3,131.88 -11.38 -0.36%

49,591.32 -154.89 -0.31%

59.36 -0.40 -0.67%

61.19 -0.28 -0.46%

1,231.66 -3.23 -0.26%

9-Apr-21 Chg %Chg.

1,743.30 -13.50 -0.77%

2,085.00 -3.00 -0.14%

62.98 -0.34 -0.54%

59.32 -0.28 -0.47%

1.1900 1.1916 -0.13%

109.66 109.25 +0.38%

9-Apr-21 8-Apr-21 %Chg.

31.45 31.40 +0.16%

1,120.02 1,115.81 +0.38%

92.200 92.070 +0.14%

1.3710 1.3730 -0.15%

6.5520 6.5501 +0.03%

110,200.95         55,779.82           +97.56%

9-Apr-21 8-Apr-21 %Chg.

313.49                313.21                +0.09%


