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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

IIF ห่ันคาดการณเ์ศรษฐกิจโลกปี 65 เหลือ 2.3% สถาบนัการเงิน
ระหว่ างประเทศ  ( IIF) ปรับลดคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (จีดีพี) ทั่ วโลกส าหรับปีนี ้ลงครึ่งหนึ่ง  เนื่องจาก
เศรษฐกิจไดร้บัผลกระทบจากเหตรุสัเซียบกุโจมตียูเครน การรบัมือกับ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจีน และการคุมเข้มนโยบาย
การเงินในสหรัฐ ทั้งนี ้IIF ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP 
โลกเหลือ 2.3% จาก 4.6% โดยกลุ่มประเทศ G3 ไดแ้ก่ สหรฐั ยูโรโซน 
และญ่ีปุ่ น มีแนวโนม้ขยายตวัที่อตัรา 1.9% ในปีนี ้อีกทัง้ยงัคาดว่าการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของจีนจะชะลอตวัลงเหลือ 3.5% จาก 5.1% ซึ่ง
คาดการณ์เอาไวก้่อนหนา้นี ้ IIF คาดการณด์ว้ยว่า กระแสเงินทุนไหล
เขา้ตลาดเกิดใหม่จะหดตัว 42% จากปีที่แลว้ นอกจากนี ้IIF เสริมว่า 
"การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจีนส่งผลกระทบมากกว่าที่เคย
คาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี ้ โดยจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและกระแสเงินทุน" ส่วนเศรษฐกิจยูโรโซนถูกลด
คาดการณไ์ปแลว้ก่อนหนา้นีจ้ากการขยายตวัที่ 3% เหลือ 1% ซึ่งส่วน
ใหญ่แลว้เป็นผลมาจากเหตุรสัเซียรุกรานยูเครน "อีกปัจจัยส าคัญคือ
การยกยอดทางสถิติจากปี 2564 มาปีนีท้ี่ 1.9% จึงคาดการณว์่า GDP 
จะปรบัตวัลดลงในครึง่หลงัของปี 2565" (อินโฟเควสท)์ 

"ปูติน" ยันพร้อมร่วมมือแก้วิกฤตอาหาร แต่ตะวันตกต้องยกเลิก
คว ่าบาตรก่อน ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  ารสัเซีย กล่าวว่า 
รัสเซียพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขวิกฤตการณ์อาหาร
ระหว่างประเทศ แต่ชาติตะวนัตกจะตอ้งยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรต่อ
รสัเซียก่อน ทั้งนี ้ปธน.ปูตินเปิดเผยเรื่องดังกล่าวในการสนทนาทาง
โทรศพัทก์ับนายมาริโอ ดรากี นายกรฐัมนตรีอิตาลี ในวนันีน้อกจากนี ้
ปธน.ปูตินระบุว่า รัสเซียพรอ้มที่จะจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่อิตาลี  
รวมทัง้ส่งออกธัญพืชและปุ๋ ยแก่ประเทศต่างๆ (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยเศรษฐกิจหดตัวมากกว่าคาดใน Q1/65 กระทรวง
พาณิชยส์หรฐัเปิดเผยตวัเลขประมาณการครัง้ที่  2 ส าหรบัผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 1/65 ในวนันี ้โดยระบุ
ว่าเศรษฐกิจสหรฐัหดตวั -1.5% จากเดิมที่รายงานว่าหดตวั -1.4% ใน
ตวัเลขประมาณการครัง้ที่ 1 ขณะที่นกัวิเคราะหค์าดการณว์่าเศรษฐกิจ
สหรฐัหดตัวเพียง -1.3% ทั้งนี ้เศรษฐกิจสหรฐัหดตวัในไตรมาส 1/65 
ซึ่งเป็นการหดตวัครัง้แรกนับตัง้แต่ที่เศรษฐกิจเผชิญภาวะถดถอยโดย
ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงตน้ปี 2563 
เม่ือพิจารณาในปี 2564 เศรษฐกิจสหรัฐเติบโต 6.3% ในไตรมาส 1 
และ 6.7% ในไตรมาส 2 ก่อนที่จะชะลอตัวสู่  2.3% ในไตรมาส 3 
เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบในภาคการผลิต ซึ่งกระทบต่อห่วงโซ่

อุปทานและการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค แต่เศรษฐกิจสหรฐักลบัมามีการ
ขยายตวั 6.9% ในไตรมาส 4 (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานต ่ากว่าคาดในสัปดาหท์ี่
แล้ว กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงาน
ครัง้แรกลดลง 8,000 ราย สู่ระดบั 210,000 รายในสปัดาหท์ี่แลว้ และ
ต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ  215,000 ราย นอกจากนี ้ 
ตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานดงักล่าวอยู่ต  ่ากว่าระดบั 215,000 ราย 
ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อสปัดาหใ์นช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรสัโค
วิด-19 ในสหรฐั (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยดัชนีการท าสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายร่วงเป็น
เดือนที่ 6 สมาคมนายหนา้อสงัหาริมทรพัยแ์ห่งชาติของสหรฐั (NAR) 
เปิดเผยว่า ดัชนีการท าสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending 
home sales) ลดลง 3.9% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายเดือน สู่ระดบั 
99.3 ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.2563 และปรับตัวลง
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 ก่อนหนา้นี ้นักวิเคราะหค์าดการณ์ว่าดชันีจะ
ลดลง 2% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายปี ดัชนีดิ่งลง 9.1% ในเดือน
เม.ย. การท าสญัญาขายบา้นไดร้บัผลกระทบจากสต็อกบา้นในระดับ
ต ่า, ราคาบ้านที่พุ่งสูง และการปรับตัวขึน้ของอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้
จ  านอง ทัง้นี ้ดชันีการท าสญัญาขายบา้นที่รอปิดการขาย เป็นมาตรวดั
จ านวนสญัญาซือ้บา้นมือสองที่มีการเซ็นสญัญาแลว้แต่ยงัไม่ไดปิ้ดการ
ขาย และโดยปกติแลว้จะใชเ้วลาประมาณ 1-2 เดือนส าหรบัการเซ็น
สญัญาจนกระทั่งปิดการขาย (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 516.91 จุด รับผล
ประกอบการบริษัทค้าปลีก ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่ง
ขึน้กว่า 500 จุดในวันพฤหัสบดี (26 พ.ค.) ขานรบัผลประกอบการที่
แข็งแกร่งของบริษัทคา้ปลีก รวมทั้งรายงานการประชุมของธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) ที่สอดคลอ้งกับการคาดการณข์องตลาด ดชันีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,637.19 จุด พุ่งขึน้ 516.91 จุด หรือ 
+1.61%, ดัชนี S&P500 ปิดที่  4,057.84 จุด เพิ่มขึน้ 79.11 จุด หรือ 
+1.99% และดัชนี Nasdaq ปิดที่  11,740.65 จุด พุ่งขึน้ 305.91 จุด 
หรือ +2.68%บรรยากาศการซือ้ขายในตลาดหุน้นิวยอรก์ไดร้บัปัจจัย
หนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทคา้ปลีก โดยเมซีส ์ซึ่ง
เป็นหา้งสรรพสินคา้รายใหญ่ของสหรฐัเปิดเผยก าไรต่อหุน้ในไตรมาส 
1/2565 อยู่ที่  1.08 ดอลลาร์ สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 0.82 
ดอลลาร ์นอกจากนี ้บริษัทคาดการณ์ว่ารายไดใ้นปี 2565 จะเพิ่มขึน้ 
1% สู่ระดบั 2.47 หม่ืนลา้นดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอรก์: ดอลลอ์่อนค่า นักลงทุนผิดหวังข้อมูล
เศรษฐกิจสหรัฐ ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ 
ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวันพฤหัสบดี  (26 
พ.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวัง  ซึ่งรวมถึง
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 ผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่หดตวัลงมากกว่าคาดใน

ไตรมาส 1 ทั้งนี ้ดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของ
ดอลลารเ์ม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.22% 
แตะที่ 101.8290ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 
127.17 เยน จากระดบั 127.31 เยน และอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัฟรงักส์วิส
ที่ระดับ 0.9593 ฟรงัก์ จากระดับ 0.9615 ฟรงัก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์
สหรัฐยังอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2772 
ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2809 ดอลลารแ์คนาดายูโรแข็งค่าเม่ือ
เทียบกับดอลลารส์หรฐั ที่ระดับ 1.0724 ดอลลาร ์จากระดับ 1.0691 
ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 1.2595 ดอลลาร ์จาก
ระดับ 1.2585 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวที่ระดับ 
0.7093 ดอลลารส์หรฐัดอลลารไ์ดร้บัแรงกดดนัจากขอ้มูลเศรษฐกิจที่
อ่อนแอของสหรฐั โดยกระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยตวัเลขประมาณ
การครัง้ที่ 2 ของผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 
1/2565 โดยระบุว่า GDP หดตัว -1.5% จากเดิมที่รายงานว่าหดตัว -
1.4% ในตวัเลขประมาณการครัง้ที่ 1 ขณะที่นักวิเคราะหค์าดการณว์่า
เศรษฐกิจสหรฐัหดตวัเพียง -1.3% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดพุ่ง $3.76 รับแนวโน้มดีมานด์
สหรัฐพุ่งช่วงฤดูท่องเที่ยว สัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส  (WTI) 
ตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ในวันพฤหัสบดี (26 พ.ค.) โดยตลาดไดแ้รง
หนุนจากการความตอ้งการใชน้ า้มนัในสหรฐัที่มีแนวโนม้สูงขึน้ในช่วง
วันหยุด Memorial Day รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่า สมาชิกสหภาพ
ยุโรป (EU) จะสามารถบรรลุขอ้ตกลงคว ่าบาตรการน าเขา้น า้มันจาก
รัสเซีย ทั้งนี ้สัญญาน ้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 3.76 
ดอลลาร์ หรือ 3.4% ปิดที่  114.09 ดอลลาร์/บาร์เรล  ส่วนสัญญา
น า้มันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 3.37 ดอลลาร ์
หรือ 3.0% ปิดที่ 117.40 ดอลลาร/์บารเ์รล (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $1.3 ดอลลอ์่อนหนุน
แรงซื้อ สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี  (26 
พ.ค.) โดยได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์  
นอกจากนี ้ขอ้มลูเศรษฐกิจที่ย  ่าแย่ของสหรฐัยงัช่วยหนนุแรงซือ้ทองค า
ในฐานะสินทรัพย์ที่ ปลอดภัย  สัญญาทองค าตลาด  COMEX 
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพ่ิมขึน้ 1.3 ดอลลาร ์หรือ 
0.07% ปิดที่ 1,847.6 ดอลลาร/์ออนซ ์สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือน
ก.ค. เพิ่มขึน้ 9.5 เซนต์ หรือ 0.43% ปิดที่  21.965 ดอลลาร์/ออนซ์ 
สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 8.1 ดอลลาร ์หรือ 0.87% 
ปิดที่  937.4 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนมิ.ย. 
เพิ่มขึน้ 4.20 ดอลลาร ์หรือ 0.21% ปิดที่ 1,993.50 ดอลลาร/์ออนซ์ 
(อินโฟเควสท)์ 

บอนดย์ีลดส์หรัฐดีดตัว หลังเฟดเผยรายงานการประชุม อัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัปรบัตวัขึน้ในวนันี ้ หลงัการเปิดเผย
รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ณ เวลา 00.31 น.
ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ดีด
ตวัสู่ระดบั 2.758% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 30 
ปี ปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 2.99% (อินโฟเควสท)์ 

ยุโรป 

เยอรมนีเล็งผ่อนคลายกฎการเดินทางเข้าประเทศ แม้ยอดติดโค
วิดรายวันยังสูง เยอรมนีเตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ
เดินทางเพื่อสกัดกัน้การระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงฤดูรอ้น (มิ.ย.-
ส.ค.) ซึ่งผูท้ี่จะเดินทางเขา้ประเทศไม่จ าเป็นที่จะตอ้งแสดงหลกัฐาน
การฉีดวัคซีน การหายจากโรค หรือผลตรวจที่เป็นลบ (ซึ่งเรียกว่ากฎ 
3G) อีกต่อไปเยอรมนีเป็นประเทศสดุทา้ยในสหภาพยโุรป (EU) ที่ผ่อน
คลายกฎเกณฑส์ าหรบันักเดินทางจากประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ของ EU 
และประเทศในกลุ่มเชงเก้น ทัง้นี ้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ส่วน
ใหญ่ในเยอรมนีไดถู้กยกเลิกเม่ือเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา นายคารล์ เลา
เทอรบ์คั รฐัมนตรีกระทรวงสาธารณสขุเยอรมนีเปิดเผยกบัหนงัสือพิมพ์
ฟองเคอ เมเดียนกรอปเปอร ์(Funke Mediengruppe) เม่ือวานนี ้(25 
พ.ค.) ว่า ทางการเยอรมนีจะระงบัใชก้ฎ 3G จนถึงสิน้เดือนส.ค. (อินโฟ
เควสท)์ 

อังกฤษผลิตรถยนตล์ดลง 11% เดือนเม.ย. เหตุขาดแคลนชิป-
พิษสงครามยูเครน สมาคมผู้ผลิตและผู้ค้ารถยนต์ (SMMT) ของ
อังกฤษเปิดเผยในวันนีว้่า การผลิตรถยนตใ์นเดือนเม.ย. ลดลง 11% 
เม่ือเทียบรายปี เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิปและปัญหาห่วงโซ่
อุปทานที่ทวีความรุนแรงมากขึน้เนื่องจากวิกฤการณ์ในยูเครนทั้งนี ้
SMMT ระบุว่า ยอดการผลิตรถยนต์ในเดือนเม.ย.ของอังกฤษอยู่ที่
ระดับ 60,554 คัน เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเม.ย.ปีที่แล้วซึ่ งอยู่ที่  
68,306 คนั ขณะที่การผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าเพิ่มขึน้ 2% เม่ือเทียบเป็นราย
ปี และมีสดัส่วนกว่า 1 ใน 4 ของยอดการผลิตโดยรวมราคาพลงังานที่
ถีบตัวสูงขึน้และตลาดโลกที่ชะลอตัวลงไดส้รา้งแรงกดดันอย่างหนัก
อุตสาหกรรมรถยนตข์ององักฤษ นอกจากนี ้การที่รสัเซียใชป้ฏิบตัิการ
ทางทหารบุกโจมตียูเครนซึ่งเป็นศูนยก์ลางการผลิตชิน้ส่วนรถยนตน์ัน้  
ยงัส่งผลใหผู้ผ้ลิตรถยนตห์ลายรายตอ้งหาแหล่งชิน้ส่วนรถยนตจ์ากที่
อ่ืน (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ-
กลุ่มค้าปลีกหนุนตลาด ตลาดหุน้ยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสบดี (26 
พ.ค.) โดยหุน้กลุ่มคา้ปลีกน าตลาดปรบัตวัขึน้ หลงัจากองักฤษเปิดเผย
แผนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ และตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ตามที่ตลาดคาดไว ้ดชัน ีStoxx Europe 600 ปิดที่ 437.71 จดุ 
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 เพิ่มขึน้ 3.40 จุด หรือ +0.78% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสปิดที่ 

6,410.58 จุด เพิ่มขึน้ 111.94 จุด หรือ +1.78%, ดชันี DAX ตลาดหุน้
เยอรมนีปิดที่ 14,231.29 จุด เพิ่มขึน้ 223.36 จุด หรือ +1.59%  ตลาด
หุ้นยุโรปปิดบวกเป็นวันที่  2 ติดต่อกัน โดยหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวขึน้ 
ขณะที่หุน้กลุ่มคา้ปลีกน าตลาดพุ่งขึน้ 4.7% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 42.17 จุด หุ้นแบงกบ์วก
หนุนตลาด ตลาดหุน้ลอนดอนปิดบวกในวนัพฤหสับดี (26 พ.ค.) โดย
ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ ้นของหุ้นกลุ่มธนาคาร  แต่หุ้นกลุ่ม
สาธารณปูโภครว่งลง หลงัองักฤษประกาศเก็บภาษีลาภลอย (windfall 
tax) 25% จากผลก าไรของผูผ้ลิตน า้มนัและก๊าซดชันี FTSE 100 ตลาด
หุน้ลอนดอนปิดที่ 7,564.92 จดุ เพ่ิมขึน้ 42.17 จดุ หรือ +0.56%ตลาด
ยังไดแ้รงหนุนจากความหวังที่ว่ามาตรการกระตุน้เศรษฐกิจครัง้ใหม่
ของรฐับาลองักฤษวงเงิน 1.5 หม่ืนลา้นปอนด ์(1.9 หม่ืนลา้นดอลลาร)์ 
ในการสนับสนุนภาคครวัเรือนนั้น จะกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคยังคงใชจ้่าย
ต่อไป ขณะที่ประชาชนเผชิญกับรายจ่ายดา้นพลังงานที่สูงขึน้ (อินโฟ
เควสท)์ 

ญี่ปุ่ น 

ผู้ว่าแบงกช์าติญี่ปุ่ นเช่ือหาทางลงจากนโยบายการเงินผ่อนคลาย
พิเศษได้ นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผูว้่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) 
เปิดเผยในวันนีว้่า BOJ หาทางออกที่ราบรื่นจากนโยบายผ่อนคลาย
การเงินแบบพิเศษได้ แมก้ารท าเช่นนั้นจะไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเม่ือถึง
เวลา คณะกรรมการ BOJ จะหาทางออกจากนโยบายผ่อนคลาย
การเงินแบบพิเศษและเปิดเผยต่อประชาชน นายคโุรดะย า้มุมมองของ
ตัวเองว่า BOJ ต้องรักษานโยบายผ่อนคลายการเงินแบบพิเศษไว้
ในตอนนี ้โดยคาดว่าเงินเฟ้อผูบ้ริโภคจะชะลอตวัลงในปีหนา้และปีต่อ 
ๆ ไป หลังจากที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วจนใกล้ระดับ 2% ซึ่งเป็นระดับ
เป้าหมายของ BOJ ในปีนีเ้นื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึน้ นายคุโร
ดะกล่าวกบัรฐัสภาญ่ีปุ่ นว่า "กญุแจส าคญัอยู่ที่วิธีขึน้อตัราดอกเบีย้และ
ปรบัลดงบดุลที่เพิ่มขึน้ของ BOJ" โดย BOJ ผสมผสานวิธีต่าง ๆ เขา้
ด้วยกันได้ และท าให้แน่ใจว่าตลาดยังคงมีเสถียรภาพในการหา
ทางออกที่ราบรื่นจากนโยบายผ่อนคลายการเงิน (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 72.96 จุด แรงขายหุ้นชิป
ถ่วงตลาด ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดลบในวันนีท้่ามกลางการ
ซื ้อขายที่ เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง โดยนักลงทุนเข้าซื ้อหุ้นกลุ่มการ
ท่องเที่ยวหลงัมีรายงานว่ารฐับาลญ่ีปุ่ นจะเปิดรบันกัท่องเที่ยวต่างชาติ
ในเดือนหนา้ อย่างไรก็ดี แรงหนุนดังกล่าวถูกบดบังดว้ยแรงขายหุ้น
กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิด
ตลาดที่ระดับ 26,604.84 จุด ลดลง 72.96 จุด หรือ -0.27%หุ้นที่
ป รับตัวลงวันนี ้น  า โดยกลุ่ ม โลหะที่ ไ ม่ มี เหล็ กผสม  และกลุ่ ม

เครื่องใชไ้ฟฟ้า ขณะที่หุน้บวกน าตลาดไดแ้ก่ กลุ่มขนส่งทางอากาศ 
และกลุ่มขนส่งทางบก (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

โพลชี้ประชาชนอาเซียนเลือกจีนเป็นหุ้นส่วนส าคัญ แซงหน้า
ญี่ปุ่ น-สหรัฐ รฐับาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นในวนัพธุ (25 
พ.ค.) ระบุว่า ประชาชนเกือบครึ่งที่ไดร้บัการส ารวจความคิดเห็นใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ลือกจีนเป็นหุน้ส่วนส าคญัที่สดุของภมิูภาคใน
อนาคต ซึ่งนบัเป็นครัง้แรกที่มีการเลือกจีนมากกว่าญ่ีปุ่ นผลส ารวจบ่งชี ้
ว่า  ผู้ตอบแบบส ารวจ 48% จากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) ซึ่งประกอบดว้ยสมาชิก 10 ชาตินัน้เลือก
จีนเป็นหุน้ส่วนส าคญัของภมิูภาค ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากผลส ารวจครัง้
ก่อนในปี 2562 ขณะที่ผู้ตอบแบบส ารวจ 43% เลือกญ่ีปุ่ น ซึ่งลดลง 
8% จากผลส ารวจครัง้ก่อน และผูต้อบแบบส ารวจ 41% เลือกสหรฐั ซึ่ง
เพ่ิมขึน้ 4%ทัง้นี ้ถือเป็นครัง้แรกที่จีนควา้อนัดบัหนึ่ง นบัตัง้แต่กระทรวง
การต่างประเทศญ่ีปุ่ นเริ่มท าการส ารวจในรูปแบบปัจจุบนัในปี 2558 
(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 15.64 จุด รับ
ความหวังจีนกระตุ้นศก. ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดบวก
ติดต่อกันเป็นวันที่สองในวันนี ้ โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุน
คาดหวงัว่า รฐับาลจีนจะเร่งออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ เพื่อฟ้ืนฟู
ภาคธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวนเ์พื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี ้ ดัชนี เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่  
3,123.11 จดุ เพ่ิมขึน้ 15.64 จดุ หรือ +0.50% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 55.07 จุด จากแรงขายท า
ก าไร ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดลดลงในวนันี ้ เนื่องจากนักลงทุน
ขายหุน้ท าก าไร หลังจากตลาดเปิดบวกกว่า 100 จุดเม่ือเชา้นีข้านรบั
รายงานการประชุมเดือนพ.ค.ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ที่บ่งชีว้่า 
กรรมการเฟดทกุคนเช่ือมั่นว่าเศรษฐกิจสหรฐัมีความแข็งแกรง่ ซึ่งจะท า
ใหเ้ฟดสามารถใชน้โยบายคมุเขม้ทางการเงินเพื่อสกดัเงินเฟ้อไดโ้ดยไม่
ท าให้เศรษฐกิจถดถอย ดัชนีฮั่ งเส็งปิดวันนี ้ที่ 20,116.20 จุด ลดลง 
55.07 จดุ หรือ -0.27% (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอ่ืนๆ 

ผู้เช่ียวชาญชีฝี้ดาษลิงเป็นภัยคุกคามที่อันตราย แต่ต่างจากโควิด 
ประธานกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือดา้นนวัตกรรมเพื่อรบัมือกับโรค
ระบาด (CEPI) เปิดเผยว่า การอุบตัิขึน้อย่างฉับพลนัของโรคฝีดาษลิง 
(monkeypox) ในหลายประเทศทั่วโลกแสดงใหเ้ห็นถึงการแพร่ระบาด
ที่น่ากังวล อย่างไรก็ดี  ไวรัสดังกล่าวไม่ได้มีรูปแบบความเสี่ยงที่
เหมือนกับโรคโควิด-19รายงานระบวุ่า ถอ้ยแถลงดงักล่าวมีขึน้ ขณะที่
หน่วยงานดา้นสขุภาพระหว่างประเทศก าลงัสอบสวนการแพร่ระบาดที่
ผิดปกติของโรคฝีดาษลิง ซึ่งเป็นไวรสัที่พบไดย้าก โดยมกัพบในป่าแถบ
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 ภูมิภาคแอฟริกากลางและตะวันตกนายริชารด์ แฮทเชตต ์ซีอีโอของ 

CEPI ใหส้มัภาษณใ์นรายการ "Squawk Box Europe" ของส านกัข่าวซี
เอ็นบีซีว่า "นี่เป็นครัง้แรกที่เราไดม้ารวมตวักันอีกครัง้ ณ เมืองดาวอส 
หลังการประชุมปี 2563 และเราพบว่าก าลังเผชิญกับภัยคุกคามจาก
โรครา้ย" (อินโฟเควสท)์ 

แบงกช์าติรัสเซียห่ันดอกเบีย้ 3% สู่ 11% พร้อมส่งสัญญาณลด
ดอกเบีย้ต่อไป ธนาคารกลางรสัเซียมีมติลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 
3% สู่ระดบั 11% ในการประชมุนดัพิเศษวนันี ้พรอ้มระบวุ่ามีโอกาสลด
อัตราดอกเบีย้เพิ่มเติมในปีนี ้ เนื่องจากเงินเฟ้อชะลอตัวลงจากระดบั
สูงสุดในรอบกว่า 20 ปีและเศรษฐกิจประเทศมีแนวโนม้หดตัว ทั้งนี ้
ธนาคารกลางรัสเซียจัดการประชุมนัดพิเศษขึน้หลังเพิ่งลดอัตรา
ดอกเบีย้นโยบายสู่ 14% ในเดือนเม.ย. ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่สปัดาห์
หลงัตดัสินใจปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้แบบฉกุเฉินสู่ 20% หลงัจากรสัเซีย
ยกพลบุกยูเครนในวนัที่ 24 ก.พ. จนถึงขณะนี ้ธนาคารกลางรสัเซียลด
อตัราดอกเบีย้นโยบายรวมทั้งสิน้ 9% นับตัง้แต่เดือนก.พ. โดยระบุว่า 
"ยังคงเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบีย้ในการ
ประชุมครัง้ถัด ๆ ไป" "แรงกดดนัเงินเฟ้อเริ่มลดนอ้ยลงตามกลไกอตัรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินรูเบิล ทัง้ยงัเป็นผลจากการลดลงอย่างชัดเจนของ
คาดการณ์เงินเฟ้อจากภาคครวัเรือนและธุรกิจ" ธนาคารกลางรสัเซีย
ระบใุนแถลงการณ ์(อินโฟเควสท)์ 

แบงกช์าติตุรกีประกาศคงดอกเบีย้วันนี้ แม้เงินเฟ้อพุ่งใกล้แตะ 
70% ธนาคารกลางตุรกีประกาศคงอัตราดอกเบีย้นโยบายที่ระดับ 
14% ในการประชุมวันนี ้ โดยได้คงอัตราดอกเบี ้ยเป็นเดือนที่  5 
ติดต่อกัน แมเ้งินเฟ้อยังคงพุ่งขึน้อย่างต่อเนื่องทั้งนี ้อตัราเงินเฟ้อของ
ตุรกีพุ่งขึน้ 69.97% ในเดือนเม.ย. ท่ามกลางการดีดตัวขึน้ของราคา
พลงังาน และการทรุดตวัของค่าเงินลีรา (อินโฟเควสท)์ 

แบงก์ชาติเกาหลีใต้ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สองเดือนติดกัน สกัด
เงินเฟ้อพุ่งแรง ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) ประกาศขึน้อัตรา
ดอกเบีย้นโยบาย 0.25% สู่ระดับ 1.75% ในการประชุมวันนี ้ ซึ่งเป็น
การปรบัขึน้ดอกเบีย้สองเดือนติดต่อกันเป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 15 ปี 
เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ในขณะนี ้ ทั้งนี ้เม่ือวันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา 
ธนาคารกลางเกาหลีใตล้งมติปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% สู่
ระดบั 1.5% ทางการเกาหลีใตมี้ความพยายามอย่างมากที่จะควบคุม
เงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ เนื่องจากราคาน า้มนัและสินคา้โภคภณัฑป์ระเภทอ่ืน ๆ 
ต่างก็ปรบัตวัเพิ่มขึน้ หลงัจากสงครามระหว่างรสัเซียและยูเครนส่งผล
ใหเ้กิดปัญหาห่วงโซ่อปุทานทั่วโลก (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 500 จุด แรงซือ้เก็ง
ก าไรหนุนตลาด ดัชนี Sensex ตลาดหุน้อินเดียพุ่งขึน้กว่า 500 จุด 
ขณะที่นักลงทุนส่งค าสั่งชอ้นซือ้เก็งก าไรหุน้ที่ปรบัตวัลงในช่วง 3 วนัที่
ผ่านมาทั้งนี ้ ดัชนี  S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  54,252.53 บวก 

503.27 จุด หรือ 0.94%หุ้นกลุ่มโลหะพุ่งขึ ้นน าตลาดวันนี ้ (อินโฟ
เควสท)์ 

ไทย 

ประธานบอร์ดธปท.มองโจทย์ส าคัญรัฐบาล เร่งหารายได้-
บริหารงบฯ เตรียมกระสุนรับมือความเส่ียงในอนาคต นายปรเมธี 
วิมลศิริ ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าว
ปาฐกถาพิเศษ "สภาวะแวดลอ้มใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงิน" ในงาน
สัมมนา "New Chapter เศรษฐกิจไทย" ว่า หลังจากวิกฤตโควิด-19 
หลาย ๆ ประเทศต้องเจอวิกฤตรุมเรา้เหมือน ๆ กันที่ต้องเร่งแก้ไข 
เช่นเดียวกับประเทศไทย เช่น การดูแลฐานะการคลงัและการเงินของ
ไทย แมว้่าการคลงัยงัมีเสถียรภาพ แต่ก็มีเครื่องมือในการกระตุน้หลือ
นอ้ยลง เพราะสดัส่วนหนีส้าธารณะเพิ่มสงูขึน้เป็น 58% ของจีดีพี และ
ต้องมีการจัดงบประมาณขาดดุลทุกปีโดยคาดว่าหนีส้าธารณะจะ
ขึน้อยู่ที่ 67% ของจีดีพีในปี 69 ดงันัน้ เม่ือพน้วิกฤตตอ้งจดัการกลบัมา
อยู่ 60% จีดีพี ใหมี้กระสุนดา้นการคลงั เพื่อใหมี้ความสามารถในการ
ใช้นโยบายในอนาคตได้ โจทย์ของการหารายได้ และการบริหาร
งบประมาณที่มีจ ากัด จึงเป็นโจทย์ส าคัญของรัฐบาลต่อไป  (อินโฟ
เควสท)์ 

ผู้กองธรรมนัส โวคุม ส.ส.ในสภาเกิน 40 เสียง ไม่ใช่แค่พรรค
เศรษฐกิจไทย  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา รักษาการ
เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวถึงกรณีที่นายชัยวุฒิ ธนาคมา
นุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มั่นใจว่าเสียง
รฐับาลจะเพียงพอในการอภิปรายไม่ไวว้างใจ โดยไม่จ าเป็นตอ้งอาศยั
เสียงสนบัสนนุของพรรคเศรษฐกิจไทยว่า เสียงของพรรคเศรษฐกิจไทย
มีทั้งหมด 18 เสียง โดยเป็น ส.ส.อยู่ในสภา 16 เสียง ซึ่งเป็นเสียงที่มี
ความส าคัญ และยืนยันว่ามีมากกว่า 16 เสียง เพราะหากฟังนาย
พิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บญัชีรายชื่อ พรรคพลงัประชารฐั (พปชร.) ใน
ฐานะหวัหนา้กลุ่ม 16 ใหส้มัภาษณก์็จะทราบชดัเจนว่าตนมีเสียงจากที่
อ่ืนอีกเยอะ ดงันัน้รฐัมนตรีแต่ละคนพึงระวงัตวัดว้ย "อย่าลืมว่าตนมีพี่
น้องเยอะ ที่นั่ งอยู่ฝ่ายรัฐบาล ส่วนฝ่ายค้านนั้นไม่ต้องพูดถึง" ร.อ.
ธรรมนสั กล่าว (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 8.55 จุด คลายกังวลเฟด รับแรงเก็ง
ก าไรกลุ่มเปิดเมือง-กลุ่มการเงิน SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,633.73 จดุ 
เพ่ิมขึน้ 8.55 จดุ (+0.53%) มลูค่าการซือ้ขาย 61,370.04 ลา้นบาท นกั
วิเคราะหฯ์ เผยตลาดหุน้ไทยวนันีแ้กว่งตวัในแดนบวกทิศทางเดียวกับ
ตลาดหุ้นภูมิภาค หลังคลายกังวลเฟดหลังรายงานการประชุมไร้
สญัญาณเร่งขึน้ดอกเบีย้มากกว่าเดิม ขณะที่แรงเก็งก าไรหุน้กลุ่มเปิด
เมือง-กลุ่มการเงินหนุนดชันียืนเหนือค่าเฉลี่ย 200 วนัที่ 1,630 จดุ แนะ
เกาะติดตวัเลข PCE ของสหรฐัเดือน เม.ย. แนวโนม้พรุ่งนีย้งัมีโอกาส
ขึน้ไปต่อ ใหแ้นวรบั 1,625 จุด แนวตา้น 1,643 จุด ตลาดหลักทรพัย์ 
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 ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,633.73 จุด เพิ่มขึน้ 8.55 จุด (+0.53%) มูลค่าการ

ซือ้ขาย 61,370.04 ลา้นบาท การซือ้ขายหุน้วนันี ้ดชันีแกว่งตวัในแดน
บวก โดยดัชนีขึน้ไปท าระดับสูงสุด 1,636.02 จุด และลงไปต ่าสุดที่  
1,629.31 จดุ ส่วนหลกัทรพัยเ์ปลี่ยนแปลงวนันี ้เพ่ิมขึน้ 905 หลกัทรพัย ์
ลดลง 751 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 598 หลักทรัพย์ (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี:้ วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 53,072 ล้าน
บาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตรา
สารหนีไ้ทยประจ าวนันีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 53,072 ลา้น
บาท ดา้นประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 อนัดบั
แรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื ้อสุทธิ 
25,502 ลา้นบาท2. กลุ่มบริษัทประกัน ซือ้สุทธิ 756 ลา้นบาท ในขณะ

ที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 1,323 ลา้นบาท  Yield พนัธบตัรอายุ 5 ปี 
ปิดที่ 2.24% ปรบัตวัลดลงจากเม่ือวาน -0.01%ภาพรวมของตลาดใน
วันนี ้ Yield Curve เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-3 bps 
ดา้นปัจจัยต่างประเทศรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรฐัฯ 
(เฟด) ประจ าเดือน พ.ค. ส่งสัญญาณการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้อีก 
0.50% ในการประชุมเดือนมิ.ย.และเดือนก.ค. โดยมองว่าเศรษฐกิจ
สหรฐัฯมีความแข็งแกรง่มากพอที่จะเปิดทางใหเ้ฟดสามารถใชน้โยบาย
การเงินเพื่อควบคุมเงินเฟ้อโดยไม่ท าใหเ้ศรษฐกิจเขา้สู่ภาวะถดถอย 
ส า ห รับ ก ร ะ แส เ งิ น ล งทุ น ข อ งนั ก ล ง ทุ น ต่ า ง ช าติ วั น นี ้  NET 
OUTFLOW696  ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,323 ล้านบาท 
และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 
2,019 ลา้นบาท  (อินโฟเควสท)์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทีต่้องติดตาม                      
- ก าไรภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย. จีน 

- ดชันีราคาการใชจ้า่ยเพื่อการบรโิภคส่วนบคุคล (PCE) เดือนเม.ย. สหรฐั 

- ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคเดือนพ.ค.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน. สหรฐั 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

     Monday 23 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Chicago Fed Nat Activity Index Apr 0.47 0.5 0.44 SET50

SET100

 Tuesday 24 MAI

Release Actual Cons. Prior Institution Net Position

US S&P Global US Manufacturing PMI May P 57.5 58 59.2 Proprietary Net Position

S&P Global US Services PMI May P 53.5 56 55.6 Foreign Net Position

S&P Global US Composite PMI May P 53.8 -- 56 Individual Net Position

Richmond Fed Manufact. Index May -9 -- 14 Total Trading Value

New Home Sales Apr 591k 755k 763k

New Home Sales MoM Apr -16.60% -1.10% -8.60% Major Indices

EC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI May P 54.4 54.7 55.5 Dow Jones

S&P Global Eurozone Services PMI May P 56.3 57.4 57.7 S&P 500

S&P Global Eurozone Composite PMI May P 54.9 55.1 55.8 Nasdaq

JN Jibun Bank Japan PMI Services May P 51.7 -- 50.7 STOXX Europe 50

Jibun Bank Japan PMI Composite May P 51.4 -- 51.1 FTSE 100

Jibun Bank Japan PMI Mfg May P 53.2 -- 53.5 DAX

Nationwide Dept Sales YoY Apr 19.00% -- 4.60% Nikkei 225

Tokyo Dept Store Sales YoY Apr 27.00% -- 11.30% Shanghai Composite

Hang Seng

 Wednesday 25 KOSPI

Release Actual Cons. Prior BES Sensex

US MBA Mortgage Applications May-20 -1.20% -- -11.00% Jakarta Composite

Durable Goods Orders Apr P 0.40% 0.60% 0.60% Philippines Composite

Durables Ex Transportation Apr P 0.30% 0.60% 1.40% Ho Chi Minh

Cap Goods Orders Nondef Ex Air Apr P 0.30% 0.50% 1.30%

Cap Goods Ship Nondef Ex Air Apr P 0.80% 0.50% 0.40% Crude Commodities

WTI ($/bl)

 Thursday 26 Dubai ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Brent ($/bl)

US GDP Annualized QoQ 1Q S -1.50% -1.30% -1.40% NYMEX ($/bl)

Personal Consumption 1Q S 3.10% 2.80% 2.70% COMEX Gold 

GDP Price Index 1Q S 8.10% 8.00% 8.00% Batic Dry Index

Core PCE QoQ 1Q S 5.10% 5.20% 5.20%

Initial Jobless Claims May-21 210k 215k 218k Exchange Rate

Continuing Claims May-14 1346k 1310k 1315k USD/THB

Pending Home Sales MoM Apr -3.90% -2.10% -1.60% EUR/USD

Pending Home Sales NSA YoY Apr -11.50% -7.60% -9.20% USD/JNY

JN PPI Services YoY Apr 1.70% 1.50% 1.30% GBP/USD

TH Mfg Production Index ISIC NSA YoY Apr -- 0.25% -0.10% USD/CHY

Capacity Utilization ISIC Apr -- -- 68.77 USD/KRW

Dollar Index

 Friday 27

Release Actual Cons. Prior Thai Bond Market

US Advance Goods Trade Balance Apr -- -$114.8b -$125.3b Total Return Index

Wholesale Inventories MoM Apr P -- -- 2.30% Outright / Cash Trading

Personal Income Apr -- 0.60% 0.50% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Personal Spending Apr -- 0.60% 1.10% 26-May-22 0.452 0.479 0.551 0.680 1.551 1.920

Real Personal Spending Apr -- -- 0.20% Change (bps) -0.53 -0.50 -1.09 -0.93 +2.80 -1.29

Retail Inventories MoM Apr -- -- 2.00% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

PCE Deflator MoM Apr -- 0.20% 0.90% 2.244 2.593 2.942 3.485 3.635 4.375

PCE Deflator YoY Apr -- -- 6.60% -0.65 -0.77 +1.07 -0.87 +0.22 +0.03

PCE Core Deflator MoM Apr -- 0.30% 0.30%

PCE Core Deflator YoY Apr -- 4.90% 5.20% US Bond Market

CN Industrial Profits YoY Apr -- -- -- Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Industrial Profits YTD YoY Apr -- -- 8.50% 26-May-22 1.03 2.48 2.62 2.71 2.75 2.98

Caixin China PMI Mfg May -- 49.5 4600.00% Change (bps) -0.77 -1.61 -0.84 -1.00 +0.17 +1.28

983.09 +5.63 +0.58%

2,236.78 +14.30 +0.64%

27-May-22

26-May-22 Chg %Chg.

1,633.73 +8.55 +0.53%

-630.03

3,387.15

646.02 +4.38 +0.68%

522.57

26-May-22 Chg %Chg.

32,637.19 +516.91 +1.61%

-3,279.70

61,370.04

3,740.31 +63.21 +1.72%

7,564.92 +42.17 +0.56%

4,057.84 +79.11 +1.99%

11,740.65 +305.91 +2.68%

3,123.11 +15.64 +0.50%

20,116.20 -55.07 -0.27%

14,231.29 +223.36 +1.59%

26,604.84 -72.96 -0.27%

6,883.50 +0.00 +0.00%

6,645.52 +47.76 +0.72%

2,612.45 -4.77 -0.18%

54,252.53 +503.27 +0.94%

114.09 +3.76 +3.41%

107.64 +0.47 +0.44%

1,268.57 +0.14 +0.01%

26-May-22 Chg %Chg.

1,847.60 +1.30 +0.07%

3,127.00 +0.00 +0.00%

117.40 +3.37 +2.96%

114.09 +3.76 +3.41%

1.0725 1.0681 +0.41%

127.12 127.32 -0.16%

26-May-22 25-May-22 %Chg.

34.20 34.23 -0.10%

1,267.60 1,264.50 +0.25%

101.829 102.056 -0.22%

1.2600 1.2574 +0.21%

6.7389 6.6932 +0.68%

53,071.99          63,806.72          -16.82%

26-May-22 25-May-22 %Chg.

290.96               290.58               +0.13%


