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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

อัตราดอกเบีย้เงินกู้เพื่อที่อยู่ อาศัยสหรัฐพุ่งสูงสุด 7 ปี หลัง
บอนด์ยีลด์ทะลุ 3.08% อตัราดอกเบีย้เงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศยัของสหรัฐ
พุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 7 ปีในวนัองัคาร ตามการดีดตวัขึน้ของ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ   ทัง้นี ้อัตราดอกเบีย้เฉลี่ย
เงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศยัระยะเวลา 30 ปีมีแนวโน้มแตะระดบั 4.875% ใน
วนัองัคาร ส าหรับลกูค้าที่มีประวตัิดี และพุ่งขึน้แตะ 5% ส าหรับลกูค้า
ทั่วไป อัตราดอกเบีย้เงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัยได้ปรับตัวอยู่ที่ระดับ 4% 
ในช่วงต้นปีนี ้และได้ดีดตัวขึน้อย่างต่อเน่ืองหลังจากนัน้ ตามอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี (อินโฟเควสท์) 

เฟดนิวยอร์กเผยดัชนีภาคการผลิตพุ่งเกินคาดในเดือนพ.ค. 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวนัองัคารวา่ ดชันี
ภาคการผลิต (Empire State Index) ดีดตวัสู่ระดบั 20.1 ในเดือนพ.ค. 
โดยสงูกว่าระดบั 15 ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ดชันียงัคงอยู่สงูกว่า

ระดบั 0 ซึ่งบ่งชีถ้ึงการขยายตวัของภาคการผลิตในนิวยอร์ก (อินโฟ
เควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้สร้างบ้านสูงกว่าคาดในเดือนพ.ค. 
สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีความ
เช่ือมัน่ผู้สร้างบ้านเพ่ิมขึน้ 2 จดุ สูร่ะดบั 70 ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบราย
เดือน และสงูกวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 69  เม่ือเทียบกบัชว่ง
เดียวกันของปีที่แล้ว ดชันีความเชื่อมัน่เพิ่มขึน้ 1 จดุ ดชันีความเชื่อมัน่
ผู้สร้างบ้านได้รับปัจจยัหนนุจากอปุสงค์ที่แข็งแกร่ง และปริมาณสต็อก
บ้านในระดบัต ่า แต่ก็ถกูกดดนัจากปัจจยัค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านที่
เพิ่มขึน้  ดชันีความเชื่อมัน่ยงัคงอยู่สูงกว่าระดบั 50 ซึ่งบ่งชีถ้ึงมมุมอง
โดยทัว่ไปที่เป็นบวก (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจทรงตัวในเดือนมี.ค. 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยวา่ สต็อกสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจทรงตวั
ที่ระดับ 1.929 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนมี.ค. เม่ือเทียบรายเดือน  
ขณะที่นกัวิเคราะห์คาดวา่จะเพิ่มขึน้ 0.1% หลงัจากที่เพ่ิมขึน้ 0.6% ใน
เดือนก.พ. นอกจากนี ้สต็อกสินค้าคงคลงัเพิ่มขึน้ 3.8% เม่ือเทียบกับ
ชว่งเดียวกนัในปีที่แล้ว ทัง้นี ้สต็อกสินค้าในภาคค้าปลีกดิ่งลงมากที่สดุ
ในรอบ 6 เดือน สวนทางการเพิ่มขึน้ของสต็อกสินค้าภาคค้าส่งและ
ภาคการผลิต (อินโฟเควสท์) 

นักวิเคราะห์"ดอยซ์แบงก์"ฟันธงเฟดเตรียมส่งสัญญาณขึน้
ดอกเบีย้ 4 ครัง้ในปีนี ้นายปีเตอร์ ฮูเปอร์ หัวหน้านักวิเคราะห์จาก
ดอยซ์แบงก์ ซีเคียวริตีส์ ระบวุา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มที่
จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกวา่ที่เคยบ่งชีไ้ว้ โดยจะมีการปรับขึน้อตัรา

ดอกเบีย้มากครัง้กว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ "สิ่งที่เฟดต้องกังวลคือ 1.การ
ปรับอตัราดอกเบีย้ที่ลา่ช้าเกินไป จนท าให้ไมส่ามารถควบคมุเงินเฟ้อได้ 
และ 2. การคมุเข้มมากเกินไป จนท าให้เศรษฐกิจตกอยู่ในภาวะถดถอย 
ซึง่เฟดต้องรักษาสมดลุของ 2 สิ่งนี"้ นายฮเูปอร์กลา่ว"ถึงแม้เฟดเคยระบุ
ว่าจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้แบบค่อยเป็นค่อยไป แต่เฟดก็จ าเป็นต้อง
เร่งขึ น้อัตราดอกเบีย้  เ น่ืองจากเศรษฐกิจก าลังมีการขยายตัวที่
แข็งแกร่ง" เขากล่าว   นายฮเูปอร์ยงัระบุว่า เฟดจะส่งสัญญาณในการ
ประชมุเดือนหน้าวา่ เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 4 ครัง้ในปีนี ้จากเดิม
ที่สง่สญัญาณ 3 ครัง้ (อินโฟเควสท์) 

เลขาธิการ UN เตรียมเข้าพบ"ทรัมป์" 18 พ.ค. หวังหารือประเด็น
เกาหลี,ซีเรีย,อิหร่าน ท าเนียบขาวแถลงวา่ นายอนัโตนิโอ กูเตอร์เรส 
เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) จะเยือนท าเนียบขาวในวันที่ 18 พ.ค. 
และจะเข้าพบกบัประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ท าเนียบขาวระบวุา่ การ
พบปะกันระหว่างนายกูเตอร์เรส และปธน.ทรัมป์จะเป็นการยืนยันถึง
พันธกรณีของสหรัฐในการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของสหประชาชาติทัง้นี ้นายกูเตอร์เรส และปธน.ทรัมป์จะ
หารือกันเก่ียวกับคาบสมุทรเกาหลี , ซีเรีย, อิหร่าน และการปฏิรูป
สหประชาชาติ  (อินโฟเควสท์) 

คณะกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐเตรียมลงมติต่อการรับรองว่าที่
ผอ.CIA ในวันวันอังคาร คณะกรรมาธิการข่าวกรองประจ าวุฒิสภา
สหรัฐเตรียมลงมติต่อการรับรองนางจีน่า แฮสเปล เข้ารับต าแหน่ง
ผู้ อ านวยการส านักข่าวกรองกลางสหรัฐ (CIA) ในวันวันอังคาร  ทัง้นี ้
นางแฮสเปลได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการ CIA และทางคณะกรรมาธิการดงักลา่วได้ท าการ
ซกัฟอกนางแฮสเปลเม่ือสปัดาห์ที่แล้ว เพ่ือตรวจสอบคณุสมบตัิ ก่อนที่
จะลงมติในวนัวนัอังคาร หากคณะกรรมาธิการลงมติเห็นชอบต่อการ
แต่งตัง้นางแฮสเปลเป็นผู้อ านวยการ CIA ก็จะมีการส่งเร่ืองเข้าสู่การ
พิจารณาของวุฒิสภาเต็มคณะต่อไป   การแต่งตัง้นางแฮสเปลเป็น
ผู้อ านวยการ CIA จ าเป็นต้องได้รับการรับรองจากวฒิุสภาสหรัฐ และ
ขณะนีมี้วฒิุสมาชิกจ านวนหนึ่งที่แสดงการคดัค้านการแต่งตัง้นางแฮส
เปล เน่ืองจากมีสว่นเก่ียวข้องกบัการตัง้คกุลบัในไทยในปี 2545 เพ่ือคมุ
ขังและทรมานนักโทษของ CIA ที่พัวพันกับการก่อการร้าย และมีการ
ท าลายหลกัฐานที่เก่ียวข้องกับการทรมานนักโทษ ซึ่งหากนางแฮสเปล
ไม่ได้รับการรับรองจากวุฒิสภา ก็จะส่งผลให้ปธน.ทรัมป์ต้องเลือก
บคุคลใหมม่าด ารงต าแหน่งดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 193 จุด วิตกบอนด์
ยีลด์พุ่ง,กระแสคาดเฟดขึน้ดบ. 4 ครัง้ปีนี ้ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนวนัองัคาร (15 พ.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจาก
อัตราผลตอบแทนพันธบตัรสหรัฐที่พุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 7 ปี 
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 นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับปัจจยัลบจากผลประกอบการที่น่าผิดหวงัของ

บริษัทโฮม ดีโปท์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทจ าหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านที่ใหญ่
ที่สดุของสหรัฐ รวมทัง้กระแสคาดการณ์ที่วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
อาจจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 4 ครัง้ในปีนี ้ ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาว
โจนส์ปิดที่  24,706.41 จุด ร่วงลง 193.00 จุด หรือ -0.78% ดัชนี 
S&P500 ปิดที่ 2,711.45 จุด ลดลง 18.68 จุด หรือ -0.68% และดชันี 
Nasdaq ปิดที่ 7,351.63 จุด ลดลง 59.69 จุด หรือ -0.81% (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทยีบสกุลเงนิหลัก รับบอนด์
ยีลด์พุ่ง,เก็งเฟดขึน้ดบ. 4 ครัง้ปีนี ้ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่ขึน้เม่ือเทียบ
กับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือ
คืนวันอังคาร (15 พ.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากอัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรัฐพุ่งขึน้หลงัจากทางการสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่ง นอกจากนี ้ดอลลาร์ยงัได้รับแรงบวกจากกระแสคาดการณ์
ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 4 ครัง้ในปีนี ้
ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 110.33 เยน จากระดับ 
109.64 เยน และแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 1.0019 
ฟรังก์ จากระดบั 1.0000 ฟรังก์  ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์ ที่
ระดบั 1.1850 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1943 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์
อ่อนค่าลงสู่ระดบั  1.3510 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3568 ดอลลาร์ และ
ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7473 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดบั 0.7529 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

 
ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 35 เซนต์ เหตุตอ.กลาง
ตึงเครียดหนุนแรงซือ้เก็งก าไร สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเ ม่ือคืนวันอังคาร  (15 พ.ค.)  เ น่ืองจาก
สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยที่ท าให้นัก
ลงทุนเข้าซือ้สญัญาน า้มันดิบเพื่อเก็งก าไร ขณะเดียวกันนักลงทนุจบั
ตารายงานสต็อกน า้มันดิบประจ าสัปดาห์ของสหรัฐ โดยส านักงาน
สารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) จะเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าว สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 35 เซนต์ 
หรือ 0.5% ปิดที่ 71.31 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่ง
มอบเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 20 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 78.43 ดอลลาร์/
บาร์เรล ฟิล ไฟนน์ นักวิเคราะห์จากบริษัทไพรซ์ ฟิวเจอร์ กรุ๊ป กล่าววา่ 
สถานการณ์ตึงเค รียดในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
สถานการณ์ในฉนวนกาซา และความวิตกกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบจาก
การที่อิหร่านถูกคว ่าบาตรนัน้ ยังคงเป็นปัจจัยหนุนสัญญาน า้มันดิบ  
(อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $27.9 หลังเงินดอลล์
แข็ง,บอนด์ยีลด์พุ่ง สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนวนั
องัคาร (15 พ.ค.) โดยสญัญาทองค าปิดในแดนลบติดต่อกัน 3 วนัท า

การ เน่ืองจากการแข็งคา่ของสกลุเงินดอลลาร์สง่ผลให้สญัญาทองค ามี
ความน่าดึงดูดน้อยลง นอกจากนี ้การพุ่งขึน้ของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรยังส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซือ้ขายในตลาดทองค า
เช่นกัน สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ง
มอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 27.9 ดอลลาร์ หรือ 2.12% ปิดที่  1,290.3 
ดอลลาร์/ออนซ์ ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนธ.ค.ปีที่แล้ว   สญัญา
โลหะเงินสง่มอบเดือนก.ค. ลดลง 37.6 เซนต์ หรือ 2.26% ปิดที่ 16.269 

ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ยูโรสแตทเผยศก.ยูโรโซนขยายตัว 0.4% ในไตรมาสแรก ชะลอ
ตัวจากไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยโุรป (ยู
โรสแตท) เปิดเผยวา่ เศรษฐกิจยโูรโซนมีการขยายตวั 0.4% ในไตรมาส
แรก โดยชะลอตัวจากระดับ 0.7% ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว และ
สอดคล้องกับตัวเลขเบือ้งต้นที่มีการเปิดเผยเม่ือ 2 สัปดาห์ก่อน
นอกจากนี ้เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เศรษฐกิจยูโรโซนมี
การขยายตัว 2.5% ในไตรมาสแรกนักวิเคราะห์ระบุว่า การชะลอตัว
ของเศรษฐกิจยโูรโซนเกิดจากปัจจยัชัว่คราว และคาดว่าเศรษฐกิจจะ
ขยายตวั 2.3% ในปีนี ้สว่นในปี 2562 และ 2563 จะมีการเติบโต 2.0% 
และ 1.7% ตามล าดบั  (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติเผย GDP ไตรมาส 1 ขยายตัวเพียง 0.3% เหตุการค้า
ชะลอตัวลง ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีได้เปิดเผยการประมาณ
การครัง้แรกของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตร
มาส 1 ในวนัองัคาร โดยระบวุา่ GDP ไตรมาส 1 ขยายตวั 0.3% ซึง่เป็น
อัตราการขยายตัวที่ช้าที่สุดนับตัง้แต่ไตรมาส 3 ปี 2559  ส่วนในไตร
มาส 4 ปีที่แล้ว GDP เยอรมนีขยายตัว 0.6%  ส านักงานสถิติระบุว่า 
ปัจจยับวกที่ช่วยหนนุ GDP ไตรมาส 1 ให้ขยายตวันัน้ มาจากอปุสงค์
ภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม GDP ไตรมาส 1 ขยายตัวในอัตราที่
ชะลอลง เน่ืองจากการค้าที่ซบเซา (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยค่าจ้างพุ่ง 2.9% ในไตรมาสแรก สูงกว่าเงินเฟ้อเป็น
ครัง้แรกรอบกว่า 1 ปี ส านกังานสถิติแหง่ชาติองักฤษ (ONS) เปิดเผย
ในวนัองัคารว่า ค่าจ้างในองักฤษ ซึ่งไม่รวมโบนัส พุ่งขึน้ 2.9% ในไตร
มาสแรก และสงูกว่าอตัราเงินเฟ้อซึ่งอยู่ที่ระดบั 2.7%  การปรับตวัขึน้
ของคา่จ้างที่สงูกวา่อตัราเงินเฟ้อดงักลา่ว นบัเป็นครัง้แรกในรอบกวา่ 1 
ปี (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยการจ้างงานพุ่งเกินคาดในไตรมาสแรก สูงสุดในรอบ 
3 ปี ส านักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยในวันอังคารว่า 
การจ้างงานเพิ่มขึน้ 197,000 ต าแหน่งในไตรมาสแรก ซึ่งเป็นการ
เพิ่มขึ น้มากที่สุดนับตัง้แต่ปี  2558 และมากกว่าที่นักวิ เคราะห์
คาดการณ์ที่ระดบั 130,000 ต าแหน่ง ONS ยังเปิดเผยว่า จ านวนคน
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 ว่างงานในองักฤษลดลง 46,000 คนในไตรมาสแรก สู่ระดบั 1.42 ล้าน 

(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รับข้อมูลเศรษฐกิจ
เยอรมนี,อังกฤษ ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเม่ือคืนวนัองัคาร (15 พ.ค.) 
หลงัจากส านักงานสถิติแหง่ชาติเยอรมนีเปิดเผยวา่ เศรษฐกิจเยอรมนี
ยังคงขยายตัวในไตรมาส 1 ขณะที่ส านักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ 
(ONS) เปิดเผยว่า การจ้างงานของอังกฤษพุ่งขึน้แตะระดับสูงสุดใน
รอบ 3 ปีในไตรมาส 1   ดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึน้ ปิดที่ 
392.37 จุด ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,970.04 จุด ลดลง 
7.67 จดุ หรือ -0.06% ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,553.16 
จุด เพิ่มขึน้ 12.48 จุด หรือ +0.23% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้น
ลอนดอนปิดที่ 7,722.98 จุด เพิ่มขึน้ 12.00 จุด หรือ +0.16% (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่น 
ญ่ีปุ่นเผย GDP ไตรมาส 1 หดตัว 0.6% เหตุภาคครัวเรือน-ภาค
ธุรกิจลดการใช้จ่าย รัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนัองัคารว่า ผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1 หดตวัลง 0.6% เม่ือเทียบ
เป็นรายปี ซึ่งเป็นการหดตวัครัง้แรกในรอบ 9 ไตรมาส เน่ืองจากภาค
ครัวเรือนและภาคธุรกิจตา่งก็ปรับลดการใช้จา่ยลง (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นไฟเขียวนโยบายทางทะเลฉบับใหม่ มุ่งเน้นประเด็นความ
มั่นคง ญ่ีปุ่ นได้อนมุตัินโยบายทางทะเลฉบบัใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นด้านความ
มัน่คงทางทะเล เพ่ือรับมือกบัภยัคกุคามที่เพิ่มมากขึน้จากเกาหลีเหนือ
และจีน  ซึ่ งนโยบายฉบับนีส้วนทางกับนโยบายฉบับเดิมที่ ใ ห้
ความส าคัญด้านการพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางทะเลเป็นส่วนใหญ่  
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า นโยบายทางทะเลฉบับนีอ้้างถึงภัย
คกุคามจากการยิงขีปอาวธุของเกาหลีเหนือ และการลาดตระเวนจาก
เรือด าน า้ของจีนรอบหมูเ่กาะเซนกากุซึง่จีนได้อ้างกรรมสิทธ์ิ ในบริเวณ
ทะเลจีนตะวันออก นายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะ ของญ่ีปุ่ น กล่าวใน
การประชุมของรัฐมนตรีว่าด้วยเร่ืองนโยบางทางทะเลว่า "ท่ามกลาง
สถานการณ์ทางทะเลที่รุนแรงขึน้เร่ือยๆ รัฐบาลจ าต้องออกมาปกป้อง
น่านน า้ในอาณาเขตของตน และผลประโยชน์ทางทะเลของญ่ีปุ่ น" (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิเปิดลบ 87.90 จุด หลังดาวโจนส์
ร่วง ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดลบในวนัองัคาร โดยได้รับปัจจยั
กดดนัจากดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดร่วงลงหลังจากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึน้เม่ือคืนวันอังคาร ทัง้นี ้ดัชนีนิกเกอิ
เปิดลบ 87.90 จดุ หรือ -0.39% แตะที่ 22,730.12 จดุ ส านักข่าวเกียว
โดรายงานวา่ หุ้นที่ปรับตวัลงในวนัองัคาร น าโดยหุ้นกลุม่ธนาคาร กลุม่

เหมืองแร่ และกลุม่ผลิตภณัฑ์น า้มนัและถ่านหิน (อินโฟเควสท์) 

จีน 
ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 18.09 จุด จับตา
ผลการประชุมจีน-สหรัฐ  ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ตลาดวนัองัคารปรับตวัสงูขึน้ ในขณะที่นกัลงทนุตา่งรอดผูลการประชมุ
ระหวา่งรองนายกรัฐมนตรีจีนและรัฐมมนตรีกระทรวงคลงัสหรัฐ ส านกั
ข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 18.09 จุด หรือ 
0.57% ปิดที่  3,192.12 จุด  ในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจจีนนัน้ 
ส านกังานสถิติแหง่ชาติจีน (NBS) เปิดเผยในวนัองัคารวา่ การลงทนุใน
สินทรัพย์ถาวรในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี ้ขยายตวั 7% ซึ่งชะลอตวัลง
จากช่วงเดือนม.ค.-มี.ค.ซึ่งมีการขยายตัว 7.5%  ขณะที่การผลิต
ภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.ขยายตวั 7% ซึ่งแข็งแกร่งกวา่เดือนมี.ค.ที่

ขยายตวั 6% (อินโฟเควสท์)                 

เอเชียและอื่นๆ 
"ฟิทช์" เพิ่มอันดับความน่าเช่ือถือเวียดนามสู่ระดับ BB จาก BB- 
สะท้อนความคืบหน้าด้านนโยบาย ฟิทช์ เรทติง้ส์ ประกาศยกระดบั
เครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว ( Issuer Default Rating - 
IDR) ของเวียดนามเป็น "BB" จากเดิม "BB-" โดยให้แนวโน้มความ
น่าเชื่อถือมีเสถียรภาพ   รายงานระบุว่า ฟิทช์ได้ตัดสินใจยกระดับ
เครดิตเวียดนาม เน่ืองจากเวียดนามมีการก าหนดนโยบายที่ดีขึน้  นัก
เศรษฐศาสตร์เปิดเผยว่า การจัดอันดับดังกล่าวจะท าให้มีการลงทุน
ไหลเข้าจากต่างประเทศมากขึน้ และจะท าให้เวียดนามมีเงินทุนที่ ใช้
ต้นทุนน้อยลง และท้ายที่สุดจะส่งผลให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโต
ต่อไปในอนาคต โดยฟิทช์คาดการณ์ว่า  ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามจะขยายตวั 6.7% ในปีนี ้หลงัจาก
ที่ได้ขยายตวั 6.81% เม่ือปี 2560 (อินโฟเควสท์) 

ตุรกีประกาศขับทูตอิสราเอลพ้นประเทศ ประท้วงสังหารชาว
ปาเลสไตน์ กระทรวงการต่างประเทศตรุกีประกาศขบัเอกอคัรราชทตู
อิสราเอลออกจากประเทศ ขณะที่เรียกตัวเอกอัครราชทูตตุรกีประจ า
อิสราเอลกลับประเทศ เพื่อประท้วงต่อการที่กองทัพอิสราเอลสงัหาร
ชาวปาเลสไตน์ที่ชมุนมุประท้วงการเปิดสถานทตูสหรัฐแห่งใหม่ในกรุง
เยรูซาเลมเม่ือวนัจนัทร์ นายเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกัน ประธานาธิบดี
ตุรกี กล่าวว่า การสังหารชาวปาเลสไตน์ถือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  
(อินโฟเควสท์) 

"มหาธีร์"เผยอาจท าหน้าที่นายกฯมาเลเซีย 1-2 ปี ส่วน"อันวาร์"
อาจร่วมวงครม.ชุดใหม่ มหาธีร์ โมฮัมหมัด กล่าวว่า ตนอาจด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพียง " 1 หรือ 2 ปี" เท่านัน้ หลงัจากที่
ก่อนหน้านี ้นายมหาธีร์เคยกล่าวว่า จะยอมหลีกทางให้นายอันวาร์ 
อิบราฮิม อดีตผู้ น าฝ่ายค้านที่ยังถูกจ าคุกขึน้มาท าหน้าที่นายกฯ 
นายกรัฐมนตรีมาเลเซียวยั 92 ปี ยงักล่าวผ่านวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ใน
ระหว่างงาน "The Wall Street Journal CEO Council" ที่กรุงโตเกียว 



 

 

 

   

    4 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
16 May 2018 
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 โดยระบุว่า นายอนัวาร์ อิบราฮิม อดีตคู่อริที่กลายมาเป็นมิตร อาจจะ

เข้าร่วมชดุคณะรัฐมนตรีชดุใหม่ ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า จะได้รับ
การอภยัโทษในวนัพธุนี ้(อินโฟเควสท์)     

ชาวอาร์เจนตินาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลเจรจาขอกู้เงิน IMF, 
ขึน้ค่าสาธารณูปโภค สมาชิกสหภาพแรงงานของอาร์เจนตินาได้
ออกมารวมตัวกันบนถนนหลายสายในกรุงบัวโนสไอเรสในวันจันทร์
ตามเวลาท้องถ่ิน เพื่อแสดงความไม่พอที่รัฐบาลได้เจรจาเพื่อกู้ยืมเงิน
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รวมทัง้ประท้วงการขึน้ค่า
สาธารณูปโภค  ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า กลุ่มผู้ ประท้วงชาว

อาร์เจนตินาได้แสดงความกังวลว่า IMF จะให้เงินช่วยเหลือประเทศก็
ต่อเม่ือรัฐบาลตกลงที่จะใช้มาตรการรัดเข็มขัดที่เข้มงวดเพื่อควบคมุ
การใช้จา่ยสาธารณะ โดยกลุม่ผู้ประท้วงออกมารวมตวักนับริเวณจตัรัุส
ลาวลัเล ่เม่ือชว่งบา่ยวนัจนัทร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนลบ นักลงทุนจับตา
การเลือกตั ้งท้องถิ่ น ดัชนี Sensex ตลาดหุ้ นอินเดียปรับตัวลง
เล็กน้อยในวนัองัคาร ขณะที่ตลาดจบัตาการเลือกตัง้ในรัฐกรณาฏกะ  
ทัง้นี  ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 35,543.94 ลบ 12.77 จุด 
หรือ 0.04%) (อินโฟเควสท์)

ไทย 

ก.ล.ต.เบรกขาย ICO จนกว่าคลอดเกณฑ์ก ากับ คาดออก
ประกาศได้อย่างช้าไม่เกิน มิ.ย.นี  ้นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) กล่าวว่า ขณะนีก้ารระดมทุนด้วยรูปแบบของการเสนอขาย
สินทรัพย์ดิจิทลัให้แก่ประชาชนครัง้แรก (ICO) ไม่สามารถด าเนินการ
ได้จนกว่า ก.ล.ต.จะออกหลักเกณฑ์การก ากับดแูลออกมา เน่ืองจาก
การออก ICO นับจากนีจ้ะถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายหลงัจาก
มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไปแล้ว
ตัง้แตว่นัที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา  ทัง้นี ้ก.ล.ต.จะเร่ิมกระบวนการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนที่มีต่อกฎหมายฉบบัดงักล่าวได้ในสปัดาห์
หน้า ซึ่งน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ และคาดว่าจะ
ประกาศหลกัเกณฑ์ออกมาได้อย่างช้าไม่เกินสิน้เดือน มิ.ย.61 (อินโฟ
เควสท์) 

พาณิชย์ เตรียมเปิดขายข้าวในสต็อกรัฐล็อตสุดท้าย 2 ล้านตัน
ในเดือน มิ .ย . นี ้ นายอดุลย์ โชติ นิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ เปิดเผยว่า วนัที่ 4 มิ.ย.นี ้กรมฯ จะออกประกาศเงื่อนไข
การประมลู (ทีโออาร์) ข้าวสารที่เหลือในสต๊อกรัฐบาลปริมาณกว่า 2 
ล้านตัน แยกเป็นข้าวกลุ่ม 2 ซึ่งเป็นข้าวเสื่อมที่จะระบายเข้าสู่
อตุสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ปริมาณ 1.5 ล้านตนั และกลุม่ 
3 ข้าวเสื่อมที่จะระบายเข้าสูอ่ตุสาหกรรมที่ไมใ่ชก่ารบริโภคของคนและ
สตัว์ 500,000 ตนั โดยข้าวทัง้ 2 กลุ่มนีเ้ป็นข้าวล็อตสดุท้ายในสต๊อกที่
รัฐบาลนีรั้บมาจากรัฐบาลชดุก่อนทัง้สิน้ประมาณ 18 ล้านตนั ทัง้นี ้กรม
ฯจะเปิดชีแ้จงทีโออาร์ให้ผู้สนใจเสนอซือ้ในวนัที่ 5 มิ.ย. จากนัน้จะเปิด
ให้ดคูลงัเก็บข้าวจนถึงวนัที่ 8 มิ.ย. และวนัที่ 11 มิ.ย. ให้ยื่นซองเอกสาร
คุณสมบัติ ซึ่งจะประกาศผลผู้ ผ่านคุณสมบัติวันที่ 14 มิ.ย.ส าหรับ
ผู้สนใจซือ้ข้าวกลุม่ 2 และจะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาและเปิดซองวนัที่ 
14 มิ.ย.เชน่กนั สว่นวนัที่ 15 มิ.ย.หลงัจากประกาศผลผู้ผ่านคณุสมบตัิ
ที่ต้องการซือ้ข้าวกลุ่ม 3 แล้ว จะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคา และเปิดซอง
ราคาวนัเดียวกนั (อินโฟเควสท์) 

ครม.ไฟเขียวออกกฎหมายเวนคืนที่ดิน เพื่ อสร้างทางด่วน
พระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกฯ รายงานข่าวจาก
ท าเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ
เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
ในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคม
เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ ซึ่งได้ รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่ มีสิทธิเข้าไปส ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามโครงการทางพิเศษสาย
พระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้าน
ตะวนัตกนายไพรินทร์ ชโูชติถาวร รมช.คมนาคม  คาดว่า จะประกาศ 
TOR  โครงการทางด่วน พระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนฯ ระยะทาง 
18.7 กม. มลูค่าลงทุนรวม 31,244 ล้านบาท ภายใน 1-2 วันอังคาร 
ส่วนการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (TFF) ได้เดินหน้าตามขัน้ตอน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 6.24 จุด ตามตลาดภูมิภาครับแรง
กดดัน Bond Yield สหรัฐฯดีด 3% ส่งผลเงนิทุนไหลออก SET ปิด
ช่วงบ่ายที่ระดบั 1,766.86 จดุ ลดลง 6.24 จดุ (-0.35%) มลูค่าการซือ้
ขาย 60,117.59 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันอังคาร
ปรับลงตามตลาดหุ้นเอเชีย จากปัจจยั Bond Yield สหรัฐฯแตะ 3% อีก
ครัง้ส่งผลกระแสเงินทุนไหลออก และราคาน า้มันลดลงกดดันหุ้ น
พลงังานอยู่ในช่วงเช้าแต่ลดลงในช่วงบ่ายหลงั แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
วันพุธคาดดัชนีแกว่งไซด์เวย์ แนะติดตามทิศทาง Bond Yield ต่อไป 
และผลประชมุ กนง. พร้อมให้แนวต้าน 1,780 จดุ แนวรับ 1,750-1,760 
จดุตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนัองัคารที่ระดบั 1,766.86 จดุ ลดลง 6.24 จดุ 
(-0.35%) มูลค่าการซือ้ขาย 60,117.59 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวัน
อังคาร ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทัง้วัน โดยดัชนีฯแตะ
จดุสงูสดุที่ 1,774.71 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,759.22 จดุ ส่วน
หลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงวนัองัคาร เพิ่มขึน้ 531 หลกัทรัพย์ ลดลง 801 
หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 390 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันอังคารมีมูลค่าการซือ้ขายรวม 

107,596 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนั มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
ที่ 107,596 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทนุ ที่มีมลูค่าการซือ้ขาย
สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.)  ซือ้สุทธิ 19,254 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มี
ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สุทธิ 3,963 ล้านบาท ในขณะที่นัก
ลงทนุตา่งชาติ ซือ้สทุธิ 9,409 ล้านบาท  Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 
2.03% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.03% ภาพรวมของตลาดในเม่ือ
วนัจนัทร์  Yield Curve ปรับเพ่ิมขึน้ประมาณ 1-3 bps. ด้านกระแสเงิน
ลงทนุของนักลงทนุต่างชาติวนัองัคาร NET INFLOW 9,409 ล้านบาท 
โดยเกิดจาก NET BUY 9,409 ล้านบาท และไมมี่ตราสารหนีท้ี่ถือครอง
โดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) โดยในวันอังคาร US 
Treassury รุ่นอาย ุ10 ปี กลบัมาซือ้ขายที่ Yield เหนือ 3% อีกครัง้ นัก
ลงทุนเร่ิมคาดการณ์ว่า  US Treasury อาจไม่สามารถลดลงต ่ากว่า 
3% หลงัจากปรับตวัมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ประกอบกบั ราคาน า้มนัดิบไม่
น่าจะลงได้ต ่ากว่าระดับ 70 ดอลล่าร์ต่อบาร์เรลแล้ว ส าหรับตลาด

หลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 
1,332 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนิบาท: ปิด 31.93 อ่อนค่าสอดคล้องสกุลเงนิอื่นใน
ภูมิภาค จับตาทศิทางดอกเบีย้ของกนง.วันพุธ   นกับริหารเงินจาก
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดบั 
31.93 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่า จากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 31.87 
บาท/ดอลลาร์ ในช่วงบ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับ
สกุลเงินอ่ืนๆ ในภูมิภาค ซึ่งน่าจะเป็นผลจากที่อัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรัฐ ระยะ 10  ปี ปรับตวัเพ่ิมขึน้มาแตะระดบั 3.01% จึงท า
ให้นักลงทุนมีความกังวลว่าราคาสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่จะสงูขึน้ 
ส่งผลให้เงินบาทและค่าเงินสกุลอ่ืนๆ ในภมิูภาคอ่อนค่าสอดคล้องกัน 
อย่างไรก็ดี วนัพธุต้องจบัตาการประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) ด้วยวา่จะเสียงแตกเร่ืองการตดัสินใจ ปรับอตัราดอกเบีย้หรือไม่ 
เพราะหากมีเสียงที่ต้องการให้ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ ก็เชื่อว่าเงินบาท
จะไม่อ่อนค่าไปเร็ว  นักบริหารเงิน คาดว่า วันอังคารเงินบาทจะ
เคลื่อนไหวในกรอบ 31.80 - 32.00 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย. อีย ู

- ตวัเลขการเร่ิมสร้างบ้านและการอนญุาตก่อสร้างเดือนเม.ย. สหรัฐ 

- การผลติภาคอตุสาหกรรม-การใช้ก าลงัการผลติเดือนเม.ย. สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ 
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As of

 Monday 14 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JN PPI YoY Apr 2.00% 2.00% 2.10% SET50

PPI MoM Apr 0.1% 0.1% -0.1% SET100

Machine Tool Orders YoY Apr P 22.00% -- 28.10% MAI

Institution Net Position

 Tuesday 15 Proprietary Net Position

Release Actual Cons. Prior Foreign Net Position

US Empire Manufacturing May 20.10 15.00 15.80 Individual Net Position

Retail Sales Advance MoM Apr 0.3% 0.3% 0.6% Total Trading Value

Retail Sales Ex Auto MoM Apr 0.30% 0.50% 0.20%

Business Inventories Mar 0.00% 0.10% 0.60% Major Indices

EC Industrial Production SA MoM Mar 0.50% 0.70% -0.80% Dow Jones

Industrial Production WDA YoY Mar 3.00% 3.60% 2.90% S&P 500

GDP SA QoQ 1Q P 0.40% 0.40% 0.40% Nasdaq

GDP SA YoY 1Q P 2.50% 2.50% 2.50% STOXX Europe 600

ZEW Survey Expectations May 2.4 -- 1.9 FTSE 100

JN Tertiary Industry Index MoM Mar -0.30% -0.20% 0.00% DAX

CH Retail Sales YoY Apr 9.40% 10.00% 10.10% Nikkei 225

Retail Sales YTD YoY Apr 9.70% 9.90% 9.80% Shanghai Composite

Industrial Production YoY Apr 7.00% 6.40% 6.00% Hang Seng

Industrial Production YTD YoY Apr 6.90% 6.70% 6.80% KOSPI

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Apr 7.00% 7.40% 7.50% BES Sensex

Jakarta Composite

 Wednesday 16 Philippines Composite

Release Actual Cons. Prior Ho Chi Minh

US Housing Starts Apr -- 1310k 1319k

Housing Starts MoM Apr -- -0.4% 1.9% Crude Commodities

Building Permits Apr -- 1350k 1354k WTI ($/bl)

Building Permits MoM Apr -- -2.10% 2.50% Dubai ($/bl)

Industrial Production MoM Apr -- 0.60% 0.50% Brent ($/bl)

Manufacturing (SIC) Production Apr -- 0.50% 0.10% 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% Exchange Rate

GDP Annualized SA QoQ 1Q P -- -0.10% 1.60% USD/THB

GDP Nominal SA QoQ 1Q P -- 0.10% 0.30% EUR/USD

GDP Deflator YoY 1Q P -- 0.30% 0.10% USD/JPY

GDP Private Consumption QoQ 1Q P -- 0.00% 0.50% GBP/USD

GDP Business Spending QoQ 1Q P -- 0.40% 1.00% USD/CHY

Capacity Utilization MoM Mar -- -- 1.30% USD/KRW

Industrial Production MoM Mar F -- -- 1.20% Dollar Index

Industrial Production YoY Mar F -- -- 2.20%

CH New  Home Prices MoM Apr -- -- 0.42% Thai Bond Market

TH BoT Benchmark Interest Rate 16-May -- 1.50% 1.50% Total Return Index

Outright/ Cash Trading

 Thursday 17 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Release Actual Cons. Prior 15-May-18 1.1768 1.2926 1.4492 1.5008 1.6279 1.7202

US Initial Jobless Claims 12-May -- 215k 211k Change (bps) +0.73 +0.60 +0.75 +0.58 +1.53 +1.31

Continuing Claims 5-May -- 1778k 1790k 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Philadelphia Fed Business Outlook May -- 21.20 23.20 2.0298 2.3698 2.7325 3.1402 3.2530 3.4255

Leading Index Apr -- 0.40% 0.30% +2.95 +3.84 +2.63 +5.35 +3.38 +1.06

EC Construction Output MoM Mar -- -- -0.50%

Construction Output YoY Mar -- -- 0.40% US Bond Market

JN Housing Loans YoY 1Q -- -- 2.90% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Core Machine Orders MoM Mar -- -2.80% 2.10% 15-May-18 1.7385 2.0880 2.3865 2.8185 2.8820 3.1456

Core Machine Orders YoY Mar -- 0.60% 2.40% Change (bps) +1.07 +0.92 +1.45 +0.33 +0.81 +1.08

Nationw ide Dept Sales YoY Apr -- -- 0.10%

Tokyo Dept Store Sales YoY Apr -- -- 0.10%
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Release Actual Cons. Prior

EC ECB Current Account SA Mar -- -- 35.1b

Current Account NSA Mar -- -- 22.7b

Trade Balance SA Mar -- 21.1b 21.0b

Trade Balance NSA Mar -- -- 18.9b

JN Natl CPI YoY Apr -- 0.70% 1.10%

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Apr -- 0.80% 0.90%

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Apr -- 0.40% 0.50%

-0.57%

-0.68%

-0.81%

-0.46%

+0.16%

-0.06%

-0.36%

+0.57%

-1.83%

-1.05%

-18.68

-59.69

-1.81

+12.00

-7.67

-83.20

+18.09

-109.04

-82.71

-12.77 -0.04%

2,711.45

7,351.63

387.53

7,722.98

12,970.04

22,734.82

3,192.12

5,838.12

7,803.26

35,543.94

16-May-18

15-May-18 Chg %Chg.

1,766.86 -6.24 -0.35%

15-May-18 Chg %Chg.

1,168.56

2,588.73

-4.01

479.35

288.03

438.41

-1,332.62

-7.91

-2.75

-0.34%

-0.30%

24,706.41 -193.00 -0.78%

606.18

60,117.59

1,028.87 -31.58 -2.98%

30,917.46 -234.57 -0.75%

2,460.64 +2.10 +0.09%

15-May-18 Chg %Chg.

71.31 +0.35 +0.49%

74.96 +1.02 +1.38%

1,290.30 -27.90 -2.12%

77.61 -0.16 -0.21%

71.31 +0.35 +0.49%

32.78 32.78 +0.00%

1.1863 1.1975 -0.93%

15-May-18 14-May-18 %Chg.

6.3678 6.3359 +0.50%

1,075.98 1,068.79 +0.67%

110.25 109.53 +0.66%

1.3509 1.3593 -0.62%

274.03 274.51 -0.17%

107,595.80       46,591.05         +130.94%

92.587 92.537 +0.05%

15-May-18 14-May-18 %Chg.

เอกสารฉบบันี้จดัท าโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ทัง้หลายทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้
จดัท าบนพืน้ฐานแหลง่ขอ้มูลทีด่ทีีส่ดุทีไ่ด้รบัมา และพจิารณาแลว้เหน็วา่น่าเชือ่ถอื มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน และอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบบันี้ไมถ่อืเป็นค าเสนอหรอืค าชีช้วนใหล้งทุน และ3จดัท าขึน้เป็นการเฉพาะเพือ่ประโยชน์แกบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัเท่านัน้ มใิหน้ าไปเผยแพร่ทางสือ่มวลชน หรอืโดยทาง
อืน่ใด บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืเป็นผลจากการใชเ้นื้อหาหรอืรายงานฉบบันี้ 

 


