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สรุ ปข่ าวใน และต่ างประเทศ
สหรัฐ
อั ต ราดอกเบี ย้ เงิน กู้ เ พื่ อ ที่อ ยู่ อ าศั ย สหรั ฐ พุ่ ง สู ง สุ ด 7 ปี หลั ง
บอนด์ ยีลด์ ทะลุ 3.08% อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของสหรัฐ
พุ่งขึ ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี ในวันอังคาร ตามการดีดตัวขึน้ ของ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ทัง้ นี ้ อัตราดอกเบีย้ เฉลี่ย
เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยระยะเวลา 30 ปี มีแนวโน้ มแตะระดับ 4.875% ใน
วันอังคาร สาหรับลูกค้ าที่มีประวัติดี และพุ่งขึน้ แตะ 5% สาหรับลูกค้ า
ทั่ว ไป อัต ราดอกเบี ย้ เงิ น กู้เ พื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย ได้ ป รั บ ตัว อยู่ที่ ระดับ 4%
ในช่ว งต้ นปี นี ้ และได้ ดี ดตัวขึน้ อย่างต่อเนื่องหลังจากนัน้ ตามอัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี (อินโฟเควสท์)
เฟดนิ ว ยอร์ กเผยดั ช นี ภ าคการผลิ ต พุ่ ง เกิ น คาดในเดื อ นพ.ค.
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ ก รายงานในวันอังคารว่า ดัชนี
ภาคการผลิต (Empire State Index) ดีดตัวสู่ระดับ 20.1 ในเดือนพ.ค.
โดยสูงกว่าระดับ 15 ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ดัชนียงั คงอยู่สงู กว่า
ระดับ 0 ซึ่งบ่งชี ้ถึงการขยายตัวของภาคการผลิตในนิวยอร์ ก (อินโฟ

เควสท์)
สหรั ฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้ างบ้ านสูงกว่ าคาดในเดือนพ.ค.
สมาคมผู้สร้ างบ้ านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิ ดเผยว่า ดัชนีความ
เชื่อมัน่ ผู้สร้ างบ้ านเพิ่มขึ ้น 2 จุด สูร่ ะดับ 70 ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบราย
เดือน และสูงกว่าที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 69 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ที่แล้ ว ดัชนีความเชื่อมัน่ เพิ่มขึน้ 1 จุด ดัชนีความเชื่อมัน่
ผู้สร้ างบ้ านได้ รับปั จจัยหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง และปริ มาณสต็อก
บ้ านในระดับต่า แต่ก็ถกู กดดันจากปั จจัยค่าใช้ จ่ายในการสร้ างบ้ านที่
เพิ่มขึ ้น ดัชนีความเชื่อมัน่ ยังคงอยู่สูงกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี ้ถึงมุมมอง
โดยทัว่ ไปที่เป็ นบวก (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐ เผยสต็ อ กสิ น ค้ า คงคลั ง ภาคธุ ร กิ จ ทรงตั ว ในเดื อ นมี . ค.
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิ ดเผยว่า สต็อกสินค้ าคงคลังภาคธุรกิจทรงตัว
ที่ ร ะดับ 1.929 ล้ า นล้ า นดอลลาร์ ใ นเดื อ นมี . ค. เมื่ อ เที ย บรายเดื อน
ขณะที่นกั วิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ ้น 0.1% หลังจากที่เพิ่มขึ ้น 0.6% ใน
เดือนก.พ. นอกจากนี ้ สต็อกสินค้ าคงคลังเพิ่มขึน้ 3.8% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันในปี ที่แล้ ว ทังนี
้ ้ สต็อกสินค้ าในภาคค้ าปลีกดิ่งลงมากที่สดุ
ในรอบ 6 เดื อน สวนทางการเพิ่มขึน้ ของสต็อกสินค้ าภาคค้ าส่งและ
ภาคการผลิต (อินโฟเควสท์)
นั ก วิ เ คราะห์ " ดอยซ์ แ บงก์ " ฟั นธงเฟดเตรี ย มส่ ง สั ญ ญาณขึ น้
ดอกเบีย้ 4 ครั ง้ ในปี นี ้ นายปี เตอร์ ฮูเปอร์ หัวหน้ านักวิเคราะห์จาก
ดอยซ์แบงก์ ซีเคียวริตีส์ ระบุวา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้ มที่
จะปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยเร็วกว่าที่เคยบ่งชี ้ไว้ โดยจะมีการปรับขึ ้นอัตรา

ดอกเบี ้ยมากครัง้ กว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ "สิ่งที่เฟดต้ องกังวลคือ 1.การ
ปรับอัตราดอกเบี ้ยที่ลา่ ช้ าเกินไป จนทาให้ ไม่สามารถควบคุมเงินเฟ้อได้
และ 2. การคุมเข้ มมากเกินไป จนทาให้ เศรษฐกิจตกอยู่ในภาวะถดถอย
ซึง่ เฟดต้ องรักษาสมดุลของ 2 สิ่งนี ้" นายฮูเปอร์ กล่าว"ถึงแม้ เฟดเคยระบุ
ว่าจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ แบบค่อยเป็ นค่อยไป แต่เฟดก็จาเป็ นต้ อง
เร่ ง ขึ น้ อั ต ราดอกเบี ย้ เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ ก าลัง มี ก ารขยายตัว ที่
แข็งแกร่ง" เขากล่าว นายฮูเปอร์ ยงั ระบุว่า เฟดจะส่งสั ญญาณในการ
ประชุมเดือนหน้ าว่า เฟดจะปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย 4 ครัง้ ในปี นี ้ จากเดิม
ที่สง่ สัญญาณ 3 ครัง้ (อินโฟเควสท์)
เลขาธิการ UN เตรียมเข้ าพบ"ทรัมป์" 18 พ.ค. หวังหารือประเด็น
เกาหลี,ซีเรี ย,อิหร่ าน ทาเนียบขาวแถลงว่า นายอันโตนิโอ กูเตอร์ เรส
เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) จะเยือนทาเนียบขาวในวันที่ 18 พ.ค.
และจะเข้ าพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทาเนียบขาวระบุวา่ การ
พบปะกันระหว่างนายกูเตอร์ เรส และปธน.ทรัมป์จะเป็ นการยืน ยันถึง
พั น ธกรณี ข องสหรั ฐ ในการปรั บ ปรุ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของสหประชาชาติทงนี
ั ้ ้ นายกูเตอร์ เรส และปธน.ทรัมป์จะ
หารื อ กัน เกี่ ย วกับ คาบสมุท รเกาหลี , ซี เ รี ย , อิ ห ร่ า น และการปฏิ รู ป
สหประชาชาติ (อินโฟเควสท์)

คณะกรรมาธิการวุฒิสภาสหรั ฐเตรี ยมลงมติต่อการรั บรองว่ าที่
ผอ.CIA ในวันวันอังคาร คณะกรรมาธิการข่าวกรองประจาวุฒิสภา
สหรั ฐเตรี ยมลงมติ ต่อการรั บ รองนางจีน่ า แฮสเปล เข้ ารั บ ต าแหน่ ง
ผู้อานวยการสานักข่าวกรองกลางสหรัฐ (CIA) ในวันวันอังคาร ทังนี
้ ้
นางแฮสเปลได้ รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ให้ ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการ CIA และทางคณะกรรมาธิการดังกล่าวได้ ทาการ
ซักฟอกนางแฮสเปลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ ว เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนที่
จะลงมติในวัน วันอังคาร หากคณะกรรมาธิการลงมติเห็นชอบต่อการ
แต่งตัง้ นางแฮสเปลเป็ นผู้อานวยการ CIA ก็จะมีการส่งเรื่ องเข้ าสู่การ
พิจารณาของวุฒิสภาเต็ มคณะต่อไป การแต่งตัง้ นางแฮสเปลเป็ น
ผู้อานวยการ CIA จาเป็ นต้ องได้ รับการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐ และ
ขณะนีม้ ีวฒ
ุ ิสมาชิกจานวนหนึ่งที่แสดงการคัดค้ านการแต่งตังนางแฮส
้
เปล เนื่องจากมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการตังคุ
้ กลับในไทยในปี 2545 เพื่อคุม
ขังและทรมานนักโทษของ CIA ที่พัวพันกับการก่อการร้ าย และมีการ
ทาลายหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการทรมานนักโทษ ซึ่งหากนางแฮสเปล
ไม่ได้ รับ การรั บ รองจากวุฒิส ภา ก็ จะส่งผลให้ ป ธน.ทรั มป์ ต้ องเลือก
บุคคลใหม่มาดารงตาแหน่งดังกล่าว (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ ก: ดาวโจนส์ ปิดร่ วง 193 จุด วิตกบอนด์
ยีลด์ พ่ ุง,กระแสคาดเฟดขึน้ ดบ. 4 ครั ง้ ปี นี ้ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์ กปิ ดร่วงลงเมื่อคืนวันอังคาร (15 พ.ค.) โดยได้ รับแรงกดดันจาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่พ่งุ ขึน้ แตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี
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นอกจากนี ้ ตลาดยังได้ รับปั จจัยลบจากผลประกอบการที่น่าผิดหวังของ
บริ ษัทโฮม ดีโปท์ อิงค์ ซึ่งเป็ นบริ ษัทจาหน่ายสินค้ าตกแต่งบ้ านที่ใหญ่
ที่สดุ ของสหรัฐ รวมทังกระแสคาดการณ์
้
ที่วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
อาจจะปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย 4 ครัง้ ในปี นี ้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาว
โจนส์ ปิ ดที่ 24,706.41 จุ ด ร่ ว งลง 193.00 จุ ด หรื อ -0.78% ดั ช นี
S&P500 ปิ ดที่ 2,711.45 จุด ลดลง 18.68 จุด หรื อ -0.68% และดัชนี
Nasdaq ปิ ดที่ 7,351.63 จุด ลดลง 59.69 จุด หรื อ -0.81% (อิ น โฟ
เควสท์)

การ เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ สง่ ผลให้ สญ
ั ญาทองคามี
ความน่ า ดึงดูดน้ อยลง นอกจากนี ้ การพุ่งขึน้ ของอัต ราผลตอบแทน
พัน ธบัต รยังส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซือ้ ขายในตลาดทองคา
เช่น กัน สัญ ญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ง
มอบเดื อ นมิ . ย. ร่ ว งลง 27.9 ดอลลาร์ หรื อ 2.12% ปิ ดที่ 1,290.3
ดอลลาร์ /ออนซ์ ซึง่ เป็ นระดับต่าสุดนับตังแต่
้ เดือนธ.ค.ปี ที่แล้ ว สัญญา
โลหะเงินส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 37.6 เซนต์ หรือ 2.26% ปิ ดที่ 16.269

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ ก: ดอลล์ แข็งเทียบสกุลเงินหลัก รับบอนด์
ยีลด์ พ่ ุง,เก็งเฟดขึน้ ดบ. 4 ครัง้ ปี นี ้ ดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบ
กับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ ขายที่ตลาดปริ วรรตเงินตรานิวยอร์ กเมื่อ
คื น วัน อัง คาร (15 พ.ค.) โดยได้ ปั จ จัย หนุน จากอัต ราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ ้นหลังจากทางการสหรัฐเปิ ดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่ง นอกจากนี ้ ดอลลาร์ ยงั ได้ รับแรงบวกจากกระแสคาดการณ์
ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้ อัตราดอกเบี ้ย 4 ครัง้ ในปี นี ้
ดอลลาร์ แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 110.33 เยน จากระดับ
109.64 เยน และแข็ งค่า ขึน้ เมื่อเที ยบกับ ฟรั งก์ ส วิ ส ที่ ระดับ 1.0019
ฟรังก์ จากระดับ 1.0000 ฟรังก์ ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ที่
ระดับ 1.1850 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1943 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์
อ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.3510 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3568 ดอลลาร์ และ
ดอลลาร์ ออสเตรเลียอ่อนค่า ลงสู่ระดับ 0.7473 ดอลลาร์ ส หรั ฐ จาก
ระดับ 0.7529 ดอลลาร์ สหรัฐ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

ภาวะตลาดนา้ มัน: นา้ มัน WTI ปิ ดบวก 35 เซนต์ เหตุตอ.กลาง
ตึงเครี ยดหนุนแรงซือ้ เก็งกาไร สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
ตลาดนิ ว ยอร์ กปิ ดบวกเมื่ อ คื น วั น อั ง คาร (15 พ.ค.) เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ ตึงเครี ยดในตะวัน ออกกลางยังคงเป็ นปั จจัยที่ ท าให้ นัก
ลงทุนเข้ าซื ้อสัญญาน ้ามันดิบเพื่อเก็งกาไร ขณะเดียวกันนักลงทุนจับ
ตารายงานสต็ อกนา้ มัน ดิ บประจาสัปดาห์ ของสหรั ฐ โดยส านักงาน
สารสนเทศด้ า นพลัง งานของรั ฐ บาลสหรั ฐ (EIA) จะเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่า ว สัญ ญานา้ มันดิ บ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 35 เซนต์
หรื อ 0.5% ปิ ดที่ 71.31 ดอลลาร์ /บาร์ เรล สัญญานา้ มันดิบเบรนท์ส่ง
มอบเดื อนก.ค. เพิ่มขึน้ 20 เซนต์ หรื อ 0.3% ปิ ดที่ 78.43 ดอลลาร์ /
บาร์ เรล ฟิ ล ไฟนน์ นักวิเคราะห์จากบริษัทไพรซ์ ฟิ วเจอร์ กรุ๊ป กล่าวว่า
สถานการณ์ ตึ ง เครี ย ดในตะวั น ออกกลาง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
สถานการณ์ในฉนวนกาซา และความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การที่อิหร่ านถูกคว่าบาตรนัน้ ยังคงเป็ นปั จจัยหนุนสัญญานา้ มัน ดิ บ
(อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดทองคานิ วยอร์ ก: ทองปิ ดร่ วง $27.9 หลังเงินดอลล์
แข็ง,บอนด์ ยีลด์ พ่ ุง สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์ กปิ ดร่วงลงเมื่อคืนวัน
อังคาร (15 พ.ค.) โดยสัญญาทองคาปิ ดในแดนลบติดต่อกัน 3 วันทา

ดอลลาร์ /ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยูโรสแตทเผยศก.ยูโรโซนขยายตัว 0.4% ในไตรมาสแรก ชะลอ
ตัวจากไตรมาส 4 ของปี ที่แล้ ว สานักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยู
โรสแตท) เปิ ดเผยว่า เศรษฐกิจยูโรโซนมีการขยายตัว 0.4% ในไตรมาส
แรก โดยชะลอตัว จากระดับ 0.7% ในไตรมาส 4 ของปี ที่ แ ล้ ว และ
สอดคล้ อ งกั บ ตัว เลขเบื อ้ งต้ น ที่ มี ก ารเปิ ดเผยเมื่ อ 2 สัป ดาห์ ก่ อ น
นอกจากนี ้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ ว เศรษฐกิจยูโรโซนมี
การขยายตัว 2.5% ในไตรมาสแรกนักวิเคราะห์ระบุว่า การชะลอตัว
ของเศรษฐกิจยูโรโซนเกิดจากปั จจัยชัว่ คราว และคาดว่าเศรษฐกิจจะ
ขยายตัว 2.3% ในปี นี ้ ส่วนในปี 2562 และ 2563 จะมีการเติบโต 2.0%
และ 1.7% ตามลาดับ (อินโฟเควสท์)
สนง.สถิติเผย GDP ไตรมาส 1 ขยายตัวเพียง 0.3% เหตุการค้ า
ชะลอตัวลง สานักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีได้ เปิ ดเผยการประมาณ
การครัง้ แรกของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจาไตร
มาส 1 ในวันอังคาร โดยระบุวา่ GDP ไตรมาส 1 ขยายตัว 0.3% ซึง่ เป็ น
อัตราการขยายตัวที่ช้าที่สุดนับตัง้ แต่ไตรมาส 3 ปี 2559 ส่วนในไตร
มาส 4 ปี ที่แล้ ว GDP เยอรมนีขยายตัว 0.6% สานักงานสถิติระบุว่า
ปั จจัยบวกที่ช่วยหนุน GDP ไตรมาส 1 ให้ ขยายตัวนัน้ มาจากอุปสงค์
ภายในประเทศ อย่า งไรก็ ต าม GDP ไตรมาส 1 ขยายตัว ในอัต ราที่
ชะลอลง เนื่องจากการค้ าที่ซบเซา (อินโฟเควสท์)
อังกฤษเผยค่ าจ้ างพุ่ง 2.9% ในไตรมาสแรก สูงกว่ าเงินเฟ้อเป็ น
ครัง้ แรกรอบกว่ า 1 ปี สานักงานสถิติแห่งชาติองั กฤษ (ONS) เปิ ดเผย
ในวันอังคารว่า ค่าจ้ างในอังกฤษ ซึ่งไม่รวมโบนัส พุ่งขึน้ 2.9% ในไตร
มาสแรก และสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อซึ่งอยู่ที่ระดับ 2.7% การปรับตัวขึ ้น
ของค่าจ้ างที่สงู กว่าอัตราเงินเฟ้อดังกล่าว นับเป็ นครัง้ แรกในรอบกว่า 1
ปี (อินโฟเควสท์)
อังกฤษเผยการจ้ างงานพุ่งเกินคาดในไตรมาสแรก สูงสุดในรอบ
3 ปี สานักงานสถิติแห่งชาติ อังกฤษ (ONS) เปิ ดเผยในวันอังคารว่า
การจ้ า งงานเพิ่ ม ขึ น้ 197,000 ต าแหน่ ง ในไตรมาสแรก ซึ่ง เป็ นการ
เพิ่ ม ขึ น้ มากที่ สุ ด นั บ ตั ง้ แต่ ปี 2558 และมากกว่ า ที่ นั ก วิ เ คราะห์
คาดการณ์ ที่ระดับ 130,000 ตาแหน่ง ONS ยังเปิ ดเผยว่า จานวนคน

2

KTAM Daily Update
16 May 2018
Research Department, Krung Thai Asset Management
Update
สรุ ปข่าวใน และต่างประเทศ | ปั จจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ว่างงานในอังกฤษลดลง 46,000 คนในไตรมาสแรก สู่ระดับ 1.42 ล้ าน
(อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้ น ยุ โ รป: หุ้ น ยุ โ รปปิ ดบวก รั บ ข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ
เยอรมนี ,อังกฤษ ตลาดหุ้นยุโรปปิ ดบวกเมื่อคืนวันอังคาร (15 พ.ค.)
หลังจากสานักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีเปิ ดเผยว่า เศรษฐกิจเยอรมนี
ยังคงขยายตัว ในไตรมาส 1 ขณะที่ ส านักงานสถิ ติ แ ห่งชาติ อัง กฤษ
(ONS) เปิ ดเผยว่า การจ้ างงานของอังกฤษพุ่งขึน้ แตะระดับสูงสุด ใน
รอบ 3 ปี ในไตรมาส 1 ดัช นี Stoxx Europe 600 ปรั บ ตัว ขึ น้ ปิ ดที่
392.37 จุด ดัชนี DAX ตลาดหุ้น เยอรมัน ปิ ดที่ 12,970.04 จุด ลดลง
7.67 จุด หรื อ -0.06% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิ ดที่ 5,553.16
จุด เพิ่ ม ขึ น้ 12.48 จุด หรื อ +0.23% และดัช นี FTSE 100 ตลาดหุ้น
ลอนดอนปิ ดที่ 7,722.98 จุด เพิ่มขึน้ 12.00 จุด หรื อ +0.16% (อินโฟ
เควสท์)
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นเผย GDP ไตรมาส 1 หดตัว 0.6% เหตุภาคครั วเรื อน-ภาค
ธุรกิจลดการใช้ จ่าย รัฐบาลญี่ปนเปิ
ุ่ ดเผยในวันอังคารว่า ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1 หดตัวลง 0.6% เมื่อเทียบ
เป็ นรายปี ซึ่งเป็ นการหดตัวครัง้ แรกในรอบ 9 ไตรมาส เนื่องจากภาค
ครัวเรือนและภาคธุรกิจต่างก็ปรับลดการใช้ จา่ ยลง (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่นไฟเขียวนโยบายทางทะเลฉบับใหม่ มุ่งเน้ นประเด็นความ
มั่นคง ญี่ปนได้
ุ่ อนุมตั ินโยบายทางทะเลฉบับใหม่ ซึ่งมุ่งเน้ นด้ านความ
มัน่ คงทางทะเล เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ ้นจากเกาหลีเหนือ
และจี น ซึ่ ง นโยบายฉบั บ นี ส้ วนทางกั บ นโยบายฉบั บ เดิ ม ที่ ใ ห้
ความสาคัญด้ านการพัฒนาแหล่งทรั พยากรทางทะเลเป็ นส่ว นใหญ่
ส านัก ข่ า วเกี ย วโดรายงานว่า นโยบายทางทะเลฉบับ นี อ้ ้ า งถึ ง ภัย
คุกคามจากการยิงขีปอาวุธของเกาหลีเหนือ และการลาดตระเวนจาก
เรือดาน ้าของจีนรอบหมูเ่ กาะเซนกากุซงึ่ จีนได้ อ้างกรรมสิทธิ์ ในบริ เวณ
ทะเลจีนตะวันออก นายกรัฐมนตรี ชินโซะ อาเบะ ของญี่ ปนุ่ กล่าวใน
การประชุมของรัฐมนตรี ว่าด้ วยเรื่ องนโยบางทางทะเลว่า "ท่ามกลาง
สถานการณ์ทางทะเลที่รุนแรงขึน้ เรื่ อยๆ รัฐบาลจาต้ องออกมาปกป้อง
น่านน ้าในอาณาเขตของตน และผลประโยชน์ทางทะเลของญี่ปน"
ุ่ (อิน
โฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิเปิ ดลบ 87.90 จุด หลังดาวโจนส์
ร่ วง ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิ ดลบในวันอังคาร โดยได้ รับปั จจัย
กดดันจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ กที่ปิดร่วงลงหลังจากอัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึน้ เมื่อ คืนวันอังคาร ทัง้ นี ้ ดัชนีนิกเกอิ
เปิ ดลบ 87.90 จุด หรื อ -0.39% แตะที่ 22,730.12 จุด สานักข่าวเกียว
โดรายงานว่า หุ้นที่ปรับตัวลงในวันอังคาร นาโดยหุ้นกลุม่ ธนาคาร กลุม่
เหมืองแร่ และกลุม่ ผลิตภัณฑ์น ้ามันและถ่านหิน (อินโฟเควสท์)

จีน
ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตปิ ดบวก 18.09 จุด จับตา
ผลการประชุ มจี น -สหรั ฐ ดัชนี เซี่ยงไฮ้ ค อมโพสิต ตลาดหุ้นจีนปิ ด
ตลาดวันอังคารปรับตัวสูงขึ ้น ในขณะที่นกั ลงทุนต่างรอดูผลการประชุม
ระหว่างรองนายกรัฐมนตรีจีนและรัฐมมนตรี กระทรวงคลังสหรัฐ สานัก
ข่ า วซิ น หัว รายงานว่า ดัช นี เ ซี่ ย งไฮ้ ค อมโพสิ ต บวก 18.09 จุด หรื อ
0.57% ปิ ดที่ 3,192.12 จุ ด ในส่ ว นของข้ อมูล เศรษฐกิ จ จี น นั น้
สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิ ดเผยในวันอังคารว่า การลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรในช่วง 4 เดือนแรกของปี นี ้ ขยายตัว 7% ซึ่งชะลอตัวลง
จากช่ว งเดื อ นม.ค.-มี . ค.ซึ่ง มี ก ารขยายตัว 7.5% ขณะที่ ก ารผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.ขยายตัว 7% ซึ่งแข็งแกร่งกว่าเดือนมี.ค.ที่
ขยายตัว 6% (อินโฟเควสท์)

เอเชียและอื่นๆ
"ฟิ ทช์ " เพิ่มอันดับความน่ าเชื่อถือเวียดนามสู่ระดับ BB จาก BBสะท้ อนความคืบหน้ าด้ านนโยบาย ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ ประกาศยกระดับ
เครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Issuer Default Rating IDR) ของเวี ยดนามเป็ น "BB" จากเดิ ม "BB-" โดยให้ แ นวโน้ ม ความ
น่ า เชื่อถื อมีเสถี ยรภาพ รายงานระบุว่า ฟิ ทช์ ได้ ตัด สิน ใจยกระดับ
เครดิตเวียดนาม เนื่องจากเวียดนามมีการกาหนดนโยบายที่ดีขึ ้น นัก
เศรษฐศาสตร์ เปิ ดเผยว่า การจัดอันดับดังกล่าวจะทาให้ มีการลงทุน
ไหลเข้ าจากต่างประเทศมากขึน้ และจะทาให้ เวียดนามมีเงินทุนที่ ใช้
ต้ น ทุน น้ อยลง และท้ า ยที่ สุด จะส่งผลให้ เศรษฐกิ จเวี ยดนามเติ บ โต
ต่ อ ไปในอนาคต โดยฟิ ทช์ ค าดการณ์ ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามจะขยายตัว 6.7% ในปี นี ้ หลังจาก
ที่ได้ ขยายตัว 6.81% เมื่อปี 2560 (อินโฟเควสท์)
ตุ รกี ป ระกาศขับ ทูต อิสราเอลพ้ นประเทศ ประท้ วงสังหารชาว
ปาเลสไตน์ กระทรวงการต่างประเทศตุรกีประกาศขับเอกอัครราชทูต
อิสราเอลออกจากประเทศ ขณะที่เรี ยกตัวเอกอัครราชทูตตุรกีประจา
อิสราเอลกลับประเทศ เพื่อประท้ วงต่อการที่กองทัพอิสราเอลสังหาร
ชาวปาเลสไตน์ที่ชมุ นุมประท้ วงการเปิ ดสถานทูตสหรัฐแห่งใหม่ในกรุง
เยรูซาเลมเมื่อวันจันทร์ นายเรเซป ตอยยิบ เออร์ โดกัน ประธานาธิบดี
ตุรกี กล่าวว่า การสังหารชาวปาเลสไตน์ ถือเป็ นการฆ่าล้ า งเผ่า พัน ธุ์
(อินโฟเควสท์)
"มหาธีร์"เผยอาจทาหน้ าที่นายกฯมาเลเซีย 1-2 ปี ส่ วน"อันวาร์ "
อาจร่ วมวงครม.ชุด ใหม่ มหาธี ร์ โมฮัมหมัด กล่าวว่า ตนอาจดารง
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี มาเลเซียเพียง " 1 หรื อ 2 ปี " เท่านัน้ หลังจากที่
ก่อนหน้ า นี ้ นายมหาธี ร์เคยกล่าวว่า จะยอมหลีกทางให้ น ายอันวาร์
อิ บ ราฮิ ม อดี ต ผู้ น าฝ่ ายค้ า นที่ ยัง ถูก จ าคุก ขึ น้ มาท าหน้ า ที่ น ายกฯ
นายกรัฐมนตรี มาเลเซียวัย 92 ปี ยังกล่าวผ่านวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ใน
ระหว่า งงาน "The Wall Street Journal CEO Council" ที่ กรุ งโตเกี ย ว
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โดยระบุว่า นายอันวาร์ อิบราฮิม อดีตคู่อริ ที่กลายมาเป็ นมิตร อาจจะ
เข้ าร่วมชุดคณะรัฐมนตรี ชดุ ใหม่ ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า จะได้ รับ
การอภัยโทษในวันพุธนี ้ (อินโฟเควสท์)

ชาวอาร์ เจนตินาเดินขบวนประท้ วงรั ฐบาลเจรจาขอกู้เงิน IMF,
ขึ น้ ค่ า สาธารณู ป โภค สมาชิกสหภาพแรงงานของอาร์ เจนติ นาได้
ออกมารวมตัวกันบนถนนหลายสายในกรุ งบัวโนสไอเรสในวัน จัน ทร์
ตามเวลาท้ องถิ่น เพื่อแสดงความไม่พอที่รัฐบาลได้ เจรจาเพื่อกู้ยืมเงิน
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รวมทัง้ ประท้ วงการขึน้ ค่า
สาธารณู ป โภค ส านั ก ข่ า วซิ น หัว รายงานว่ า กลุ่ม ผู้ ประท้ ว งชาว
ไทย
ก.ล.ต.เบรกขาย ICO จนกว่ าคลอดเกณฑ์ ก ากั บ คาดออก
ประกาศได้ อ ย่ า งช้ า ไม่ เ กิ น มิ . ย.นี ้ นายรพี สุจริ ต กุล เลขาธิ การ
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
(ก.ล.ต.) กล่าวว่า ขณะนีก้ ารระดมทุนด้ วยรู ปแบบของการเสนอขาย
สินทรัพย์ดิจิทลั ให้ แก่ประชาชนครัง้ แรก (ICO) ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ จนกว่า ก.ล.ต.จะออกหลักเกณฑ์การกากับดูแลออกมา เนื่องจาก
การออก ICO นับจากนีจ้ ะถือว่าเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายหลังจาก
มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.การประกอบธุ รกิ จสิน ทรั พย์ ดิ จิทัล ไปแล้ ว
ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ ก.ล.ต.จะเริ่มกระบวนการเปิ ดรับฟั ง
ความคิดเห็นจากประชาชนที่มีต่อกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ ในสัปดาห์
หน้ า ซึ่ง น่ า จะใช้ ร ะยะเวลาประมาณ 2-3 สัป ดาห์ และคาดว่า จะ
ประกาศหลักเกณฑ์ออกมาได้ อย่างช้ าไม่เกินสิ ้นเดือน มิ.ย.61 (อินโฟ
เควสท์)
พาณิชย์ เตรี ยมเปิ ดขายข้ าวในสต็อกรั ฐล็อตสุดท้ าย 2 ล้ านตัน
ในเดื อ น มิ . ย.นี ้ นายอดุ ล ย์ โชติ นิ ส ากรณ์ อธิ บ ดี ก รมการค้ า
ต่างประเทศ เปิ ดเผยว่า วันที่ 4 มิ.ย.นี ้ กรมฯ จะออกประกาศเงื่อนไข
การประมูล (ทีโออาร์ ) ข้ าวสารที่เหลือในสต๊ อกรัฐบาลปริ มาณกว่า 2
ล้ านตั น แยกเป็ นข้ าวกลุ่ม 2 ซึ่ ง เป็ นข้ าวเสื่ อ มที่ จ ะระบายเข้ าสู่
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริ โภคของคน ปริ มาณ 1.5 ล้ านตัน และกลุม่
3 ข้ าวเสื่อมที่จะระบายเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมที่ไม่ใช่การบริ โภคของคนและ
สัตว์ 500,000 ตัน โดยข้ าวทัง้ 2 กลุ่มนีเ้ ป็ นข้ าวล็อตสุดท้ ายในสต๊ อกที่
รัฐบาลนี ้รับมาจากรัฐบาลชุดก่อนทังสิ
้ ้นประมาณ 18 ล้ านตัน ทังนี
้ ้ กรม
ฯจะเปิ ดชี ้แจงทีโออาร์ ให้ ผ้ สู นใจเสนอซื ้อในวันที่ 5 มิ.ย. จากนัน้ จะเปิ ด
ให้ ดคู ลังเก็บข้ าวจนถึงวันที่ 8 มิ.ย. และวันที่ 11 มิ.ย. ให้ ยื่นซองเอกสาร
คุณ สมบัติ ซึ่งจะประกาศผลผู้ผ่า นคุณ สมบัติ วัน ที่ 14 มิ.ย.ส าหรั บ
ผู้สนใจซื ้อข้ าวกลุม่ 2 และจะเปิ ดให้ ยื่นซองเสนอราคาและเปิ ดซองวันที่
14 มิ.ย.เช่นกัน ส่วนวันที่ 15 มิ.ย.หลังจากประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติ
ที่ต้องการซื ้อข้ าวกลุ่ม 3 แล้ ว จะเปิ ดให้ ยื่นซองเสนอราคา และเปิ ดซอง
ราคาวันเดียวกัน (อินโฟเควสท์)

อาร์ เจนตินาได้ แสดงความกังวลว่า IMF จะให้ เงินช่วยเหลือประเทศก็
ต่อเมื่อรัฐบาลตกลงที่จะใช้ มาตรการรัดเข็มขัดที่เข้ มงวดเพื่อควบคุม
การใช้ จา่ ยสาธารณะ โดยกลุม่ ผู้ประท้ วงออกมารวมตัวกันบริเวณจัตรุ ัส
ลาวัลเล่ เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิ ดแดนลบ นักลงทุนจับตา
การเลื อ กตั ้ง ท้ องถิ่ น ดัช นี Sensex ตลาดหุ้น อิ น เดี ย ปรั บ ตัว ลง
เล็กน้ อยในวันอังคาร ขณะที่ตลาดจับตาการเลือกตังในรั
้ ฐกรณาฏกะ
ทัง้ นี ้ ดัช นี S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดที่ 35,543.94 ลบ 12.77 จุด
หรือ 0.04%) (อินโฟเควสท์)
ครม.ไฟเขี ย วออกกฎหมายเวนคื น ที่ ดิ น เพื่ อ สร้ างทางด่ วน
พระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกฯ รายงานข่ า วจาก
ท าเนี ย บรั ฐ บาล เปิ ดเผยว่า ที่ ป ระชุม คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) มี ม ติ
เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริ เวณที่ที่จะเวนคืน
ในท้ องที่ เขตราษฎร์ บูรณะ กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. .... ที่ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ ว ตามที่กระทรวงคมนาคม
เสนอ และให้ ด าเนิ น การต่อ ไปได้ เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ซึ่ ง ได้ รั บ
มอบหมายจากเจ้ าหน้ าที่ มีสิทธิเข้ าไปสารวจและเพื่อทราบข้ อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่จะต้ องเวนคืนตามโครงการทางพิเศษสาย
พระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุ ง เทพมหานครด้ า น
ตะวันตกนายไพริ นทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม คาดว่า จะประกาศ
TOR โครงการทางด่วน พระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนฯ ระยะทาง
18.7 กม. มูลค่าลงทุนรวม 31,244 ล้ านบาท ภายใน 1-2 วันอังคาร
ส่ ว นการระดมทุน ผ่ า นกองทุน รวมโครงสร้ างพื น้ ฐานเพื่ อ อนาคต
ประเทศไทย (TFF) ได้ เดินหน้ าตามขันตอน
้
(อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดลบ 6.24 จุด ตามตลาดภูมิภาครั บ แรง
กดดัน Bond Yield สหรัฐฯดีด 3% ส่ งผลเงินทุนไหลออก SET ปิ ด
ช่วงบ่ายที่ระดับ 1,766.86 จุด ลดลง 6.24 จุด (-0.35%) มูลค่าการซื ้อ
ขาย 60,117.59 ล้ า นบาท นักวิ เคราะห์ ฯเผยตลาดหุ้น ไทยวันอังคาร
ปรับลงตามตลาดหุ้นเอเชีย จากปั จจัย Bond Yield สหรัฐฯแตะ 3% อีก
ครั ง้ ส่ง ผลกระแสเงิ น ทุ น ไหลออก และราคาน า้ มัน ลดลงกดดัน หุ้น
พลังงานอยู่ในช่วงเช้ าแต่ลดลงในช่วงบ่ายหลัง แนวโน้ มตลาดหุ้นไทย
วันพุธคาดดัชนีแกว่งไซด์เวย์ แนะติดตามทิศทาง Bond Yield ต่อไป
และผลประชุม กนง. พร้ อมให้ แนวต้ าน 1,780 จุด แนวรับ 1,750-1,760
จุดตลาดหลักทรัพย์ปิดวันอังคารที่ระดับ 1,766.86 จุด ลดลง 6.24 จุด
(-0.35%) มูล ค่า การซือ้ ขาย 60,117.59 ล้ า นบาท การซือ้ ขายหุ้น วัน
อังคาร ดัชนีห้ นุ ไทยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทังวั
้ น โดยดัชนีฯแตะ
จุดสูงสุดที่ 1,774.71 จุด และแตะจุดต่าสุดที่ระดับ 1,759.22 จุด ส่วน
หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันอังคาร เพิ่มขึน้ 531 หลักทรัพย์ ลดลง 801
หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 390 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)
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ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทย: วันอังคารมีมูลค่ าการซือ้ ขายรวม
107,596 ล้ า นบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย(ThaiBMA) สรุ ป
ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไทยประจาวัน มีมลู ค่าการซื ้อขายรวมทังวั
้ นอยู่
ที่ 107,596 ล้ านบาท ด้ านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลู ค่าการซื ้อขาย
สูง ที่ สุด 2 อัน ดับ แรก คื อ 1. กลุ่ม บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน
(บลจ.) ซื อ้ สุท ธิ 19,254 ล้ า นบาท 2. กลุ่ม สถาบัน การเงิ น ที่ ไ ม่ มี
ใบอนุญาตเพื่อค้ าตราสารหนี ้ ซือ้ สุทธิ 3,963 ล้ านบาท ในขณะที่นัก
ลงทุนต่างชาติ ซื ้อสุทธิ 9,409 ล้ านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิ ดที่
2.03% ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเมื่อวาน +0.03% ภาพรวมของตลาดในเมื่อ
วันจันทร์ Yield Curve ปรับเพิ่มขึ ้นประมาณ 1-3 bps. ด้ านกระแสเงิน
ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ วนั อังคาร NET INFLOW 9,409 ล้ านบาท
โดยเกิดจาก NET BUY 9,409 ล้ านบาท และไม่มีตราสารหนี ้ที่ถือครอง
โดยนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ห มดอายุ (Expired) โดยในวั น อั ง คาร US
Treassury รุ่นอายุ 10 ปี กลับมาซื ้อขายที่ Yield เหนือ 3% อีกครัง้ นัก
ลงทุนเริ่ มคาดการณ์ ว่า US Treasury อาจไม่ส ามารถลดลงต่า กว่า
3% หลังจากปรับตัวมาได้ ระยะหนึ่งแล้ ว ประกอบกับ ราคาน ้ามันดิบไม่
น่า จะลงได้ ต่ า กว่า ระดับ 70 ดอลล่า ร์ ต่อบาร์ เรลแล้ ว ส าหรั บ ตลาด

หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ
1,332 ล้ านบาท (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 31.93 อ่ อนค่ าสอดคล้ องสกุลเงินอื่นใน
ภูมิภาค จับตาทิศทางดอกเบีย้ ของกนง.วันพุธ นักบริหารเงินจาก
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาดเย็นนีอ้ ยู่ที่ระดับ
31.93 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่า จากช่วงเช้ าที่เปิ ดตลาดที่ระดับ 31.87
บาท/ดอลลาร์ ในช่ว งบ่ายเงินดอลลาร์ สหรัฐแข็ งค่า ขึน้ เมื่อเทียบกับ
สกุล เงิ น อื่ น ๆ ในภูมิ ภ าค ซึ่ง น่ า จะเป็ นผลจากที่ อัต ราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐ ระยะ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ ้นมาแตะระดับ 3.01% จึงทา
ให้ นักลงทุนมีความกังวลว่าราคาสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่จะสูงขึ ้น
ส่งผลให้ เงินบาทและค่าเงินสกุลอื่นๆ ในภูมิภาคอ่อนค่า สอดคล้ องกัน
อย่างไรก็ดี วันพุธต้ องจับตาการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) ด้ วยว่าจะเสียงแตกเรื่องการตัดสินใจ ปรับอัตราดอกเบี ้ยหรื อไม่
เพราะหากมีเสียงที่ต้องการให้ ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ก็เชื่อว่าเงินบาท
จะไม่ อ่ อ นค่ า ไปเร็ ว นั ก บริ ห ารเงิ น คาดว่ า วัน อัง คารเงิ น บาทจะ
เคลื่อนไหวในกรอบ 31.80 - 32.00 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปั จจัยที่ต้องติดตาม
-

ดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) เดือนเม.ย. อียู
ตัวเลขการเริ่มสร้ างบ้ านและการอนุญาตก่อสร้ างเดือนเม.ย. สหรัฐ
การผลิตภาคอุตสาหกรรม-การใช้ กาลังการผลิตเดือนเม.ย. สหรัฐ
สต็อกน ้ามันรายสัปดาห์จากสานักงานสารสนเทศด้ านพลังงานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ
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Prior
15.80

Apr
Apr

0.3%

0.3%

0.6%

Retail Sales Ex Auto MoM

0.30%

0.50%

0.20%

Business Inventories

Mar

0.00%

0.10%

0.60%

Mar

0.50%

0.70%

-0.80%

Industrial Production WDA YoY
GDP SA QoQ

Mar
1Q P

3.00%

3.60%

2.90%

0.40%

0.40%

0.40%

GDP SA YoY

1Q P

ZEW Survey Expectations

May

2.50%
2.4

2.50%
--

2.50%
1.9

Mar

-0.30%

-0.20%

0.00%

Apr

9.40%

10.00%

10.10%

Retail Sales YTD YoY

Apr

9.70%

9.90%

9.80%

Industrial Production YoY

Apr

7.00%

6.40%

6.00%

Industrial Production YTD YoY

Apr

6.90%

6.70%

6.80%

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY

Apr

7.00%

7.40%

7.50%

Release
Apr

Actual
--

Cons.
1310k

Prior
1319k

Apr

Machine Tool Orders YoY

Tuesday
US Empire Manufacturing
Retail Sales Advance MoM

EC Industrial Production SA MoM

JN Tertiary Industry Index MoM
CH Retail Sales YoY

15

Wednesday
US Housing Starts

16

Housing Starts MoM

Apr

--

-0.4%

1.9%

Building Permits

Apr

--

1350k

1354k

Building Permits MoM

Apr

Industrial Production MoM

Apr

---

-2.10%
0.60%

2.50%
0.50%

Thai Stock Market

15-May-18

Chg

%Chg.

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

1,766.86
1,168.56
2,588.73
479.35
288.03
438.41
-1,332.62
606.18
60,117.59

-6.24
-4.01
-7.91
-2.75

-0.35%
-0.34%
-0.30%
-0.57%

Major Indices
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
STOXX Europe 600
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
Hang Seng
KOSPI
BES Sensex
Jakarta Composite
Philippines Composite
Ho Chi Minh

15-May-18
24,706.41
2,711.45
7,351.63
387.53
7,722.98
12,970.04
22,734.82
3,192.12
30,917.46
2,460.64
35,543.94
5,838.12
7,803.26
1,028.87

Chg
-193.00
-18.68
-59.69
-1.81
+12.00
-7.67
-83.20
+18.09
-234.57
+2.10
-12.77
-109.04
-82.71
-31.58

%Chg.
-0.78%
-0.68%
-0.81%
-0.46%
+0.16%
-0.06%
-0.36%
+0.57%
-0.75%
+0.09%
-0.04%
-1.83%
-1.05%
-2.98%

Crude Commodities

15-May-18

Apr

--

0.50%

0.10%

WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)

EC CPI Core YoY

Apr F

--

0.70%

0.70%

COMEX Gold

CPI YoY

Apr F

--

1.20%

1.30%

Batic Dry Index

CPI MoM

Apr

--

0.30%

1.00%

JN GDP SA QoQ

1Q P

--

0.00%

0.40%

GDP Annualized SA QoQ

1Q P

--

-0.10%

1.60%

GDP Nominal SA QoQ

1Q P

--

0.10%

0.30%

GDP Deflator YoY

1Q P

--

0.30%

0.10%

GDP Private Consumption QoQ

1Q P

--

0.00%

0.50%

GDP Business Spending QoQ

1Q P

--

0.40%

1.00%

Capacity Utilization MoM

Mar

--

--

1.30%

Mar F
Mar F

--

--

1.20%

--

--

2.20%

Apr

--

--

0.42%

16-May

--

1.50%

1.50%

Actual
----

Cons.
215k
1778k
21.20

Prior
211k
1790k
23.20

----

0.40%
---

0.30%
-0.50%
0.40%

------

--2.80%
0.60%
---

2.90%
2.10%
2.40%
0.10%
0.10%

Actual
----

Cons.
--21.1b

Prior
35.1b
22.7b
21.0b

----

-0.70%
0.80%

18.9b
1.10%
0.90%

--

0.40%

0.50%

Manufacturing (SIC) Production

Industrial Production MoM
Industrial Production YoY

CH New Home Prices MoM
TH BoT Benchmark Interest Rate

Thursday

17
Release

US Initial Jobless Claims
Continuing Claims
Philadelphia Fed Business Outlook
Leading Index
EC Construction Output MoM
Construction Output YoY
JN Housing Loans YoY
Core Machine Orders MoM
Core Machine Orders YoY
Nationw ide Dept Sales YoY
Tokyo Dept Store Sales YoY

12-May
5-May
May
Apr
Mar
Mar
1Q
Mar
Mar
Apr
Apr

Friday
EC ECB Current Account SA
Current Account NSA
Trade Balance SA
Trade Balance NSA
JN Natl CPI YoY
Natl CPI Ex Fresh Food YoY
Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY

Exchange Rate
USD/THB
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index
Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
15-May-18
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
15-May-18
Change (bps)

Chg

%Chg.

71.31
74.96
77.61
71.31

+0.35
+1.02
-0.16
+0.35

+0.49%
+1.38%
-0.21%
+0.49%

1,290.30

-27.90

-2.12%

15-May-18

14-May-18

32.78
1.1863
110.25
1.3509
6.3678
1,075.98
92.587

32.78
1.1975
109.53
1.3593
6.3359
1,068.79
92.537

15-May-18
274.03
107,595.80
1M
3M

14-May-18
274.51
46,591.05
6M
1Y

%Chg.
+0.00%
-0.93%
+0.66%
-0.62%
+0.50%
+0.67%
+0.05%
%Chg.
-0.17%
+130.94%
2Y
3Y

1.1768 1.2926 1.4492 1.5008 1.6279 1.7202
+0.73 +0.60 +0.75 +0.58 +1.53 +1.31
5Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
2.0298 2.3698 2.7325 3.1402 3.2530 3.4255
+2.95 +3.84 +2.63 +5.35 +3.38 +1.06

3M
2Y
3Y
5Y
10Y
30Y
1.7385 2.0880 2.3865 2.8185 2.8820 3.1456
+1.07 +0.92 +1.45 +0.33 +0.81 +1.08

18
Release
Mar
Mar
Mar
Mar
Apr
Apr
Apr

เอกสารฉบับนี้จดั ทาโดยฝา่ ยวิจยั บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย (“บริษทั ”) ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทัง้ การแสดงความคิดเห็นทัง้ หลายทีป่ รากฎในเอกสารฉบับนี้
จัดทาบนพืน้ ฐานแหล่งข้อมูลทีด่ ที สี่ ดุ ทีไ่ ด้รบั มา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชือ่ ถือ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัด สินใจลงทุน และอาจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถอื เป็ นคาเสนอหรือคาชีช้ วนให้ลงทุน และ3จัดทาขึน้ เป็ นการเฉพาะเพือ่ ประโยชน์แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เท่านัน้ มิให้นาไปเผยแพร่ทางสือ่ มวลชน หรือโดยทาง
อืน่ ใด บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรือเป็ นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้
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