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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"ทรัมป์"คาดใช้เวลาอีก 3-4 สัปดาห์ทราบผลการเจรจาการค้า
สหรัฐ-จีน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ระบุว่า จะต้องใช้เวลาอีก 3-4 
สัปดาห์จึงจะทราบว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนประสบ
ความส าเร็จหรือไม ่"เราจะให้คณุรู้ภายในเวลา 3-4 สปัดาห์ข้างหน้าว่า
การเจรจาประสบความส าเร็จหรือไม่" ปธน.ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่
ท าเนียบขาว (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"แนะเฟดลดดอกเบีย้เพื่อให้สหรัฐชนะสงครามการค้ากับ
จีน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี ้ระบุว่า ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ควรปรับลดอตัราดอกเบีย้ เพ่ือให้สหรัฐเป็นฝ่ายชนะ
ในการท าสงครามการค้ากับจีน "จีนก าลังอัดฉีดเงินเข้าสู่ ระบบ
เศรษฐกิจ และอาจท าการปรับลดอตัราดอกเบีย้ เหมือนอย่างที่เคยท า 
เพื่อชดเชยแก่ภาคธุรกิจที่ก าลงัสญูเสียในการท าสงครามการค้า ซึ่งถ้า
เฟดปรับลดอตัราดอกเบีย้เพ่ือรับมือกบัจีน น่ีก็จะถือเป็นการจบเกม เรา
ชนะ ขณะที่จีนต้องการจะท าข้อตกลงการค้า" ข้อความในทวิตเตอร์
ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยแผนปรับขึน้ภาษีน าเข้าสินค้าจีนวงเงิน 3 แสน
ล้านดอลล์เป็น 25% เตรียมท าประชาพิจารณ์ 17 มิ .ย.นี ้ 
คณะท างานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ได้เปิดเผย
แผนการเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนวงเงิน 3 แสนล้านดอลลาร์ 
เพ่ิมขึน้เป็น 25% โดยแผนการเรียกเก็บภาษีครัง้ลา่สดุ รวมกบัภาษีที่ได้
มีการเรียกเก็บไปแล้วก่อนหน้านี ้จะท าให้สินค้าจีนที่สหรัฐน าเข้านัน้ 
ถูกเรียกเก็บภาษีเกือบทัง้หมด ส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) 
ระบุว่า รายการสินค้าน าเข้าจากจีนที่จะถกูเรียกเก็บภาษีครัง้ใหม่นี ้จะ
ครอบคลมุสินค้า 3,805 รายการ ซึง่รวมถึงโทรศพัท์มือถือ เชน่ iPhone 
และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 207.06 จุด นลท.
ช้อนซือ้หลังหุ้นร่วงหนัก,จับตาเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ดชันีดาว
โจนส์ตลาดหุ้นนิววยอร์กปิดดีดตวัขึน้กวา่ 200 จดุเม่ือคืนนี ้(14 พ.ค.) 
เน่ืองจากนักลงทนุเข้าช้อนซือ้เก็งก าไรหลงัจากตลาดร่วงลงอย่างหนกั
เม่ือวนัจนัทร์ที่ผ่านมา โดยหุ้นกลุม่อตุสาหกรรมและกลุม่เทคโนโลยีน า
ตลาดพุ่งขึน้ ขณะเดียวกันนักลงทุนยังคงจับตาความคืบหน้าในการ
แก้ไขความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน โดยล่าสุด
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แหง่สหรัฐ ระบวุา่ สหรัฐก าลงัอยูใ่นสถานะ
ที่ดีขึน้ในการท าข้อตกลงกบัจีน  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 
25,532.05 จดุ พุ่งขึน้ 207.06 จดุ หรือ +0.82% ขณะที่ดชันี S&P500 
ปิดที่ 2,834.41 จดุ เพ่ิมขึน้ 22.54 จดุ หรือ +0.80% และดชันี Nasdaq 
ปิดที่ 7,734.49 จดุ เพ่ิมขึน้ 87.47 จดุ หรือ +1.14% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก รับ
ความหวังสหรัฐ-จีนบรรลุข้อตกลงการค้า ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เม่ือ
เทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
เม่ือคืนนี ้(14 พ.ค.) โดยได้ปัจจยัหนนุจากความหวงัที่ว่า สหรัฐและจีน
จะสามารถบรรลขุ้อตกลงในการเจรจาการค้า ขณะที่สกลุเงินยโูรร่วงลง 
ทา่มกลางความวิตกกงัวลเก่ียวกบัแนวโน้มเศรษฐกิจอิตาลี ยโูรออ่นค่า
ลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1207 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.1231 ดอลลาร์ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 
109.63 เยน จากระดบั 109.33 เยน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 74 เซนต์ หลังกลุ่มก่อ
การร้ายโจมตีท่อส่งน า้มันซาอุฯ สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(14 พ.ค.) หลงัจากมีรายงานว่า 
กลุม่ก่อการร้ายได้โจมตีทอ่สง่น า้มนัในซาอดุีอาระเบีย โดยสถานการณ์
ดงักล่าวส่งผลให้ตลาดคาดการณ์เก่ียวกับผลกระทบที่จะเกิดกับภาวะ
อปุทานน า้มนัในตลาดโลก และยงัช่วยหนนุสญัญาน า้มนัดิบ WTI ดีด
ตัวขึน้เป็นวันแรกในรอบ 4 วันท าการ สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบ
เดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 74 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดที่ 61.78 ดอลลาร์/บาร์เรล  
สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.ค. พุ่งขึน้ 1.01 ดอลลาร์ หรือ 
1.4% ปิดที่ 71.24 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $5.5 นลท.เทขาย
สินทรัพย์ปลอดภัยหลังดาวโจนส์พุ่ง หลงัจากตลาดหุ้นสหรัฐดีดตวั
ขึน้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งส่งผลให้นกัลงทนุลดการถือครองทองค าในฐานะ
สินทรัพย์ที่ปลอดภัย นอกจากนี ้การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยัง
สร้างแรงกดดันต่อตลาด และฉุดสัญญาทองค าปิดที่ระดับต ่ากว่า 
1,300 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 5.5 ดอลลาร์ หรือ 0.42% ปิดที่ 
1,296.3  ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก กลุ่มน า้มัน,สินค้าหรูหนุน
ตลาดฟ้ืนตัว ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(14 พ.ค.) หลงัจาก
ร่วงลงอย่างหนักในวันจันทร์ โดยหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ และกลุ่ม
สินค้าหรูหราหนนุตลาดดีดตวัขึน้ ขณะที่นักลงทนุจบัตาความคืบหน้า
ในการแก้ไขความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ดชันี Stoxx 
Europe 600 บวก 1.01% ปิดที่ 376.34 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝร่ังเศสปิดที่ 5,341.35 จดุ เพ่ิมขึน้ 78.78 จดุ หรือ +1.50% และ ดชันี 
DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 11,991.62 จดุ เพิ่มขึน้ 114.97 จดุ หรือ 
+0.97% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 77.92 จุด ขานรับข้อมูล
อัตราว่างงานในอังกฤษต ่าสุดในรอบ 45 ปี ตลาดหุ้นลอนดอนปิด
ปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(14 พ.ค.) หลงัร่วงลงอย่างหนักเม่ือวนัจนัทร์ โดย
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 ได้แรงหนนุจากข้อมลูอตัราการว่างงานในอังกฤษลดลงสู่ระดบัต ่าสุด

ในรอบ 45 ปี ขณะที่ตลาดคลายกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ความ
ขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้น
ลอนดอนปิดที่ 7,241.60 จดุ เพิ่มขึน้ 77.92 จดุ หรือ +1.09% (อินโฟ
เควสท์)  

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดปีงบฯ 2561 ร่วงลงครัง้แรก
ในรอบ 5 ปี กระทรวงการคลังญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวันนีว้่า ยอดเกินดุล
บัญชีเดินสะพัดประจ าปีงบประมาณ 2561 ปรับตัวลงสู่ระดับ 19.41 
ล้านล้านเยน (ประมาณ 1.7731 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) เม่ือเทียบ
เป็นรายปี ซึ่งเป็นการลดลงครัง้แรกในรอบ 5 ปี เน่ืองจากการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจจีนได้จ ากัดการขยายตวัของการส่งออกญ่ีปุ่ น และราคา
น า้มันที่พุ่งขึ น้ เป็นปัจจัยหนุนการน า เข้า รายงานเบื อ้งต้นของ
กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ นระบวุ่า ยอดเกินดลุบญัชีเดินสะพดั ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในมาตรวัดการค้าระหว่างประเทศที่กว้างที่สดุนัน้ ปรับตัวลง 12.4% 
ในปีงบประมาณ 2561 ซึง่สิน้สดุเม่ือเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 124.05 จุด วิตกข้อพิพาท
การค้าสหรัฐ-จีนรุนแรงขึน้  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลง
ติดต่อกันเป็นวนัที่ 7 ในวันนี ้เน่ืองจากนักลงทุนยังคงเดินหน้าเทขาย
หุ้นต่อเน่ือง ท่ามกลางสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึน้ระหวา่ง
สหรัฐและจีน อย่างไรก็ตาม ดัชนี นิกเกอิลดช่วงลบ หลังจาก
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้แสดงความหวังว่า การเจรจาการค้า
ของทัง้สองฝ่ายจะมีความคืบหน้า ดชันีนิกเกอิปิดลบ 124.05 จดุ หรือ 
0.59% แตะที่ระดบั 21,067.23 จดุ  (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนเรียกร้อง WTO ยกระดับการค้าพหุภาคี ท่ามกลางสงคราม
การค้ากับสหรัฐ กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า จีนได้เรียกร้องให้
องค์การการค้าโลก (WTO) เพิ่มความพยายามที่จะยกระดับระบบ
การค้าพหภุาคี ซึ่งเห็นได้ชดัเจนวา่เป็นการพาดพิงถึงการกีดกนัการค้า
ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ จีนได้ระบุในข้อเสนอเชิง
นโยบายที่ส่งถึงยงั WTO ว่า "ในฐานะเสาหลกัของ WTO กลไกการยตุิ
ความขัดแย้งจะมีสว่นส าคญัในการสร้างความมัน่คงและความเชื่อมัน่
ให้กับระบบการค้าพหภุาคี" "การใช้ข้อยกเว้นด้านความปลอดภยัของ
ประเทศในทางที่ผิด หรือมาตรการฝ่ายเดียวที่ไม่สอดคล้องกับกฎของ 
WTO รวมถึงการใช้มาตรการเยียวยาการค้าที่มีอยูใ่นทางที่ผิด ได้สร้าง
ความเสียหายอยา่งร้ายแรงตอ่ระเบียบการค้าสากลที่เปิดกว้าง มีอิสระ 
และยดึตามกฎระเบียบ" จีนกลา่ว (อินโฟเควสท์) 

รมว.ต่างประเทศจีนล่ันการเจรจากับสหรัฐต้องอยู่บนพืน้ฐาน
ความเสมอภาค นายหวงั อี ้มนตรีแหง่รัฐและรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
การต่างประเทศของจีนกล่าวว่า จีนและสหรัฐควรจะหารือกันเร่ือง

การค้าบนพืน้ฐานของความเสมอภาคมากกว่าที่จะกล่าวโทษและ
กดดนักันในเร่ืองอ่ืนๆ ในระหว่างที่กระบวนการเจรจายังคงด าเนินอยู่    
นายหวงักลา่ววา่ ในสถานการณ์เชน่นี ้การกลา่วหาวา่ร้ายแตเ่พียงฝ่าย
เดียวนัน้ไม่ได้มีความส าคัญอะไร ขณะที่ความรับผิดชอบกลับถูก
เปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ พร้อมเตือนว่า การกดดนัในระดบัสงูสดุจะ
น ามาซึง่การตอบโต้ภายใต้อ านาจตามกฎหมาย  นายหวงัเสริมวา่ สิ่งที่
จีนท าไม่ใช่แค่การปกป้องสิทธ์ิและผลประโยชน์ของประเทศเพียง
เท่านัน้ แต่ยังเป็นการปกป้องกลไกลพืน้ฐานของการค้าในระดับพหุ
ภาคีด้วย   (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 20.10 จุด เหตุวิตก
สงครามการค้าจีน-สหรัฐ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ตลาดวันนีอ้่อนตัวลง เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกับสงครามการค้า
ระหว่างจีนและสหรัฐ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอ่อนตัว 20.10 จุด หรือ 
0.69% ปิดที่ 2,883.61 จดุ  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดร่วง 428.22 จุด วิตกสงคราม
การค้าสหรัฐ-จีน ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตัวลดลง 
เน่ืองจากนักลงทนุวิตกกังวลเก่ียวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับ
จีนที่ทวีความรุนแรงขึน้ ดชันีฮัง่เส็งร่วงลง 428.22 จดุ หรือ 1.50% ปิด
วนันีท้ี่ 28,122.02 จดุ (อินโฟเควสท์)  

เอเชียและอื่นๆ 

รมว.พลังงานซาอุฯเผยกลุ่มก่อการร้ายโจมตีท่อส่งน า้มันในวันนี ้ 
นายคาลิด อัล-ฟาลีห์ รมว.พลังงานซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า กลุ่มก่อ
การร้ายได้ท าการโจมตีทอ่สง่น า้มนัในซาอดุีอาระเบียในวนันี ้ทัง้นี ้การ
โจมตีดงักล่าวเกิดขึน้ในช่วงเช้าวันนีท้ี่เมืองยานบู ซึ่งเป็นเมืองท่าทาง
ตะวนัตกของซาอดุีอาระเบีย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดีดตัวกว่า 200 จุด หลังร่วง 
9 วันติดต่อกัน  ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตวักวา่ 200 จดุใน
วนันี ้หลงัจากปรับตวัลงเป็นเวลา 9 วนัท าการติดตอ่กนั ทัง้นี ้ดชันี S&P 
BSE Sensex ปิดตลาดที่ 37,318.53 จุด เพิ่มขึน้ 227.71 จุด หรือ 
0.61%  ตลาดเร่ิมคลายความกังวลเก่ียวกับการท าสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีน หลงัจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า 
เขามีความหวงัเก่ียวกบัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางการค้ากับจีน 
ขณะที่เจ้าหน้าที่จีนรายหนึ่งกลา่ววา่ เขามีความเชื่อมัน่วา่สหรัฐและจีน
จะสามารถบรรลขุ้อตกลงการค้าในที่สดุ  (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

โปรดเกล้าฯเรียกประชุมรัฐสภา 22 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา 
เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2562 ความว่า 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
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 ว่า โดยที่ได้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทัว่ไป เม่ือ

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 แล้ว และตามความในมาตรา 121 ของ
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย ก าหนดให้มีการเรียกประชมุรัฐสภา
ภายในสิบห้าวนั นับแต่วนัประกาศผลการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรอันเป็นการเลือกตัง้ทั่วไป โดยให้ถือเป็นวันเร่ิมสมัยประชุม
สามญัประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง (ไอ.เอ็น.เอ็น.) 

*เลือกตัง้'62: ในหลวงโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ 250 ส.ว.แล้ว เว็บไซต์
ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ประกาศแต่งตัง้สมาชิกวุฒิสภา จ านวน 
250 คน  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้
สมาชิกวฒิุสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนญู (อินโฟเควสท์) 

ธปท.จับตาผลกระทบสงครามการค้า นางจันทวรรณ สุจริตกุล 
ผู้ช่วยผู้ ว่าการสายยทุธศาสตร์และความสัมพนัธ์องค์กร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับ
จีนโดยรวมเป็นผลเสียมากกวา่ผลดีต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลก 
เน่ืองจากจะกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การ
ชะลอตัวของการค้าโลก จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ มีความ
เชื่อมโยงกับต่างประเทศสูงรวมทัง้ไทย ทัง้ด้านการค้า การลงทนุ การ
ท่องเที่ยว (2) ด้านการค้า (Trade Diversion) ผลกระทบจะมีทัง้ด้าน
บวกและด้านลบในแตล่ะอตุสาหกรรม เช่น สินค้าไทยที่สง่ไปประกอบ
ในจีนและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตที่ส่งต่อไปยังตลาดสหรัฐฯ 
จะได้รับผลกระทบ แตข่ณะเดียวกนัสินค้าที่ได้รับประโยชน์จะเป็นกลุ่ม
ที่ ส ามารถส่ ง ไปยังตลาดสห รัฐฯ  เพื่ อทดแทนสิน ค้ าจากจี น 
(Substitution Effect) (3)  ด้านการลงทุน  ( Investment Diversion) 
อาจจะมีการย้ายฐานการผลิตมายงัอาเซียนและไทย เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ถูกตรวจสอบแหล่งก าเนิดสินค้า ซึ่งการลงทุนอาจใช้เวลาในบาง
อุตสาหกรรมเพื่อวางแผนการย้ายกระบวนการผลิต โดยรวมแล้ว 
สงครามการค้ากระทบต่อบรรยากาศการค้าและการลงทนุที่ยงัมีความ
ไมแ่น่นอนสงู จงึต้องติดตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด โดยสิ่งที่ต้องเฝ้า
ระวงั คือ เร่ืองการระบายสินค้าที่สง่ไปขายไมไ่ด้ในระหวา่งคูค้่าหลกัเข้า
มาทุม่ในตลาดประเทศที่สามอยา่งไทย และควรให้ความส าคญักบัการ
บริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนอยา่งตอ่เน่ือง (ไอ.เอ็น.เอ็น.) 

ม.หอการค้า คาดสงครามการค้ารอบใหม่ ฉุดส่งออกไทยปีนี ้
เหลือโต 2.2-4.6% จากเดิมคาด 3.2-4.6% นายอัทธ์ พิศาลวานิช 
ผู้ อ านวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย กล่าวว่า ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
และจีน จากกรณีที่สหรัฐขึน้ภาษีจีนรอบ 3 ส่งผลกระทบตอ่การค้าโลก
และเศรษฐกิจโลกอยา่งแน่นอน ซึง่เดิมได้คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 
62 ขยายตวั 3.3-3.5% เม่ือสหรัฐขึน้ภาษีสินค้าจีนมลูคา่ 200,000 ล้าน 
USD จาก 10% เป็น 25% คาดวา่ GDP โลกจะเหลือเพียง 3% หรือจะ

หดหายไป 0.3-0.5% ซึง่ผลกระทบดงักลา่วจะสง่ผลไปยงัประเทศตา่งๆ 
ทั่วโลกรวมทัง้ประเทศไทยด้วย  ส าหรับการส่งออกไทยในปี 62 ได้
ประเมินว่าจะขยายตัวในระดับ 3.2-4.6% เม่ือสหรัฐปรับขึน้ภาษีจีน
จาก 10% เป็น 25% ก็จะกระทบต่อการส่งออกไทยในปีนีท้ันที 1% 
หรือจะลดลงเหลือเพียง 2.2-4.6% (อินโฟเควสท์) 

ครม.ต่อเวลาลดภาษีลงทุนEEC นายณฐัพร จาตศุรีพิทกัษ์ ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุม
คณะรัฐมนตรีในวนันี ้ว่า ที่ประชมุเห็นชอบขยายระยะเวลา มาตรการ
ภาษีเพ่ือสง่เสริมการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ EEC โดย
เป็นการขยายระยะเวลาการจดแจ้งขอใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ส าหรับประกอบกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จากเดิม
อตัราร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 10 รอบบญัชีตอ่เน่ือง
ให้กับผู้ประกอบการที่มีการตัง้สถานประกอบการในพืน้ที่ EEC หลัง
สิน้สดุมาตรการเม่ือปี 2560 ให้ต่ออายตุัง้แต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 
ธันวาคม 2563 เพื่อจูงใจภาคเอกชนและส่งเสริมการลงทุนในพืน้ที่ 
EEC (ไอ.เอ็น.เอ็น.)  

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 6.29 จุด ตามตลาดภูมิภาค กังวล
สงครามการค้า-เจอแรงกดดันงบฯหลายบจ.ต ่าคาด SET ปิดวนันี ้
ที่ระดับ 1,633.84 จุด ลดลง 6.29 จุด ( -0.38%) มูลค่าการซือ้ขาย 
53,923.40 ล้านบาท  นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีป้รับตวัลงใน
ทิศทางเดียวกบัตลาดภมิูภาคที่สว่นใหญ่ติดลบราว 1% หลงัการเจรจา
การค้าระหวา่งสหรัฐฯ-จีนสอ่แววยืดเยือ้-ไม่กล้าคาดหวงัเห็นผลส าเร็จ
แม้จะมีการเจรจากันอีก นอกจากนีผ้ลประกอบการของบริษัทจด
ทะเบียน (บจ.) หลายแห่งออกมาต ่ากว่าคาด ท าให้ภาพรวมก าไรของ
บริษัทในตลาดฯเป็นขาลง ด้านเทคนิคเป็นลบหล้งดัชนีฯหลุดเส้น
ค่าเฉลี่ย 200 วัน พรุ่งนีย้ังมีโอกาสปรับตวัลง พร้อมให้แนวรับ 1,615 
แนวต้าน 1,640 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,633.84 จุด 
ลดลง 6.29 จดุ (-0.38%) มลูค่าการซือ้ขาย 53,923.40 ล้านบาท การ
ซือ้ขายหุ้นวนันี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทัง้วนั โดยดชันี
ฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,639.63 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,629.56 จดุ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
122,268 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันีมี้มลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
ที่ 122,268 ล้านบาท ภาพรวมของตลาดในวนันี ้Yield Curve คอ่นข้าง
น่ิงในทกุช่วงอายตุราสาร ด้านกระแสเงินลงทนุของนักลงทนุต่างชาติ
วันนี ้NET INFLOW 3,975 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET BUY 3,975 
ล้านบาท และไมมี่ตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ
(Expired) (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.50 ระหว่างวันแข็งค่านับตัง้แต่ ก.พ.

62 - การเมืองชัดเจนขึน้ มองกรอบพรุ่งนี ้31.45-31.60 นกับริหาร
เงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดที่ระดับ 
31.50 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 31.60/62 บาท/
ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 31.45-31.64 บาท/ดอลลาร์ 
"วันนีเ้งินบาทท า Low แข็งค่าสุดนับตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 62"นัก

บริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงิน กล่าวต่อว่า เงินบาทที่แข็งค่ามาจาก
กรณีที่ทางการไทยออกมาระบวุ่า ไทยไม่ได้แทรกแซงคา่เงินเพ่ือให้เกิด
ความได้เปรียบทางการค้ากับสหรัฐ เพียงแต่ไทยมีการเกินดลุการค้า
กบัสหรัฐอยูบ้่าง และไมไ่ด้กงัวลกรณีอาจมีชื่ออยูใ่นบญัชีของประเทศที่
จะมีการติดตาม (อินโฟเควสท์) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย. สหรัฐ                   

- ดชันีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนพ.ค.จากเฟดนิวยอร์ก สหรัฐ                   

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย. สหรัฐ                   

- สต็อกสินค้าภาคธุรกิจเดือนมี.ค. สหรัฐ                   

- ดชันีตลาดที่อยูอ่าศยัเดือนพ.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแหง่ชาติ (NAHB) สหรัฐ                   

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ                   

-  ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2562 (ประมาณการครัง้ที่ 2) อีย ู                     

- การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนเม.ย. จีน    

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย. จีน    

- ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย. จีน    
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

  

As of

 Monday 13 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP Official Reserve Assets Apr $1293.5b -- $1291.8b SET50

Leading Index CI Mar P 96.3 96.3 97.1 SET100

Coincident Index Mar P 99.6 99.6 100.4 MAI

Institution Net Position

 Tuesday 14 Proprietary Net Position

Release Actual Cons. Prior Foreign Net Position

EU Industrial Production SA MoM Mar -0.3% -0.3% -0.2% Individual Net Position

Industrial Production WDA YoY Mar -0.6% -0.8% -0.3% Total Trading Value

ZEW Survey Expectations May -1.6 -- 4.5

JP BoP Current Account Balance YoY Mar P ¥2847.9b ¥3020.0b ¥2676.8b Major Indices

Trade Balance BoP Basis Mar P ¥700.1b ¥839.5b ¥489.2b Dow Jones

Bank Lending Incl Trusts YoY Apr 2.4% -- 2.4% S&P 500

Nasdaq

 Wednesday 15 STOXX Europe 50

Release Actual Cons. Prior FTSE 100

US Retail Sales Advance MoM NOV -- 4% 3.5% DAX

Retail Sales Ex Auto MoM NOV -- 3.5% 4.0% Nikkei 225

Industrial Production MoM NOV -- 1.7% 1.7% Shanghai Composite

EU GDP SA QoQ 3Q P -- -- 1.6% Hang Seng

GDP SA YoY 3Q P -- 582k 553k KOSPI

JP Machine Tool Orders YoY OCT F -- 5.2% -5.5% BES Sensex

CH Industrial Production YoY Apr -- 6.5% 0.09 Jakarta Composite

Retail Sales YoY Apr -- 8.6% 0.09 Philippines Composite

Ho Chi Minh

 Thursday 16

Release Actual Cons. Prior Crude Commodities

US Philadelphia Fed Business Outlook DEC -- 0.4% 0.2% WTI ($/bl)

Continuing Claims 18-Nov -- 0.4% 0.4% Dubai ($/bl)

EU Trade Balance NSA OCT -- 0.20% 0.20% Brent ($/bl)

NYMEX ($/bl)

 Friday 17 COMEX Gold 

Release Actual Cons. Prior Batic Dry Index

US Leading Index NOV -- 0.1 0.1

EU CPI Core YoY NOV -- 0.0 0.0 Exchange Rate

CPI MoM NOV -- 0.0 0.0 USD/THB

CPI YoY NOV -- 1.7 1.6 EUR/USD

JP Tertiary Industry Index MoM OCT -- 2.3% 2.3% USD/JPY

Tokyo Dept Store Sales YoY OCT -- 1.1% 1.5% 0 GBP/USD

Nationw ide Dept Sales YoY OCT -- 1.0% 1.0% USD/CHY

TH Foreign Reserves 16-Dec -- 0.6% 0.6% USD/KRW

Dollar Index

Thai Bond Market

Total Return Index

Outright/ Cash Trading

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

14-May-19 1.6379 1.6979 1.7609 1.7990 1.8221 1.8777

Change (bps) +0.25 +0.24 -0.01 +0.11 +0.12 -0.43

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

2.0824 2.2742 2.5253 2.8431 3.0744 3.2786

+0.04 +0.08 -0.60 -1.33 -0.16 -0.01

US Bond Market

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

14-May-19 2.41 2.20 2.17 2.20 2.42 2.86

Change (bps) +0.00 +2.00 +2.00 +2.00 +2.00 +3.00

122,268.41       52,906.29         +131.10%

14-May-19 13-May-19 %Chg.

283.35 283.10 +0.09%

1,186.92 1,188.69 -0.15%

97.516 97.352 +0.17%

1.2905 1.2955 -0.39%

6.8749 6.8773 -0.03%

1.1204 1.1222 -0.16%

109.60 109.26 +0.31%

14-May-19 13-May-19 %Chg.

31.50 31.64 -0.44%

1,297.80 -2.30 -0.18%

1,043.00 +17.00 +1.66%

70.91 +1.00 +1.43%

61.78 +0.74 +1.21%

61.32 +0.52 +0.86%

70.40 +0.76 +1.09%

965.34 +6.80 +0.71%

14-May-19 Chg %Chg.

6,071.20 -64.20 -1.05%

7,699.17 +52.51 +0.69%

2,081.84 +2.83 +0.14%

37,318.53 +227.71 +0.61%

2,883.61 -20.10 -0.69%

28,122.02 -428.22 -1.50%

11,991.62 +114.97 +0.97%

21,067.23 -124.05 -0.59%

3,325.00 +39.00 +1.19%

0.00 +0.00 #DIV/0!

2,834.41 +22.54 +0.80%

7,734.49 +87.47 +1.14%

14-May-19 Chg %Chg.

25,532.05 +207.06 +0.82%

854.47

43,140.34

367.71

-2,679.24

854.47

1,086.59 -3.74 -0.34%

2,397.57 -8.66 -0.36%

15-May-19

14-May-19 Chg %Chg.

1,633.84 -6.29 -0.38%

351.75 -3.23 -0.91%

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 

 


