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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสินเช่ือจ านองลดลงสัปดาห์ที่แล้ว เหตุ
ดอกเบีย้เงินกู้ปรับตัวขึน้ สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง 
(MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จ านวนผู้ ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจ านอง
ลดลง 7.3% ในสปัดาห์ที่แล้ว เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ปรับตวัขัน้       
อย่างไรก็ดี เม่ือเทียบรายปี จ านวนผู้ ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจ านอง
เพิ่มขึน้ 6.6% ในสปัดาห์ที่แล้ว         ทัง้นี ้จ านวนผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อเพื่อ
การรีไฟแนนซ์ลดลง 11% ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่พุ่งขึน้ 13% เม่ือเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  ส่วนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการซือ้ที่อยู่อาศัย
ลดลง 4% ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่เพิ่มขึน้ 3% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

EIA เผยสต็อกน า้มันดิบสหรัฐพุ่งขึน้มากกว่าคาดในสัปดาห์ที่
แล้ว ส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) 
เปิดเผยวา่ สต็อกน า้มนัดิบของสหรัฐพุ่งขึน้ 5.5 ล้านบาร์เรลในสปัดาห์
ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึน้เพียง 1.3 ล้านบาร์เรล      
ส่วนสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) เปิดเผยก่อนหน้านีว้่า สต็อก
น า้มันดิบสหรัฐพุ่งขึน้ 6.9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว      EIA ยัง
เปิดเผยว่า สต็อกน า้มันเบนซินลดลง 2.1 ล้านบาร์เรล ขณะที่
นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่ลดลง 1 ล้านบาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

"โกลด์แมน แซคส์"คาดยอดขาย iPhone ลดลงในปลายปีนี ้นาย
ร็อด ฮอลล์ นักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่า บริษัท
แอปเปิล อิงค์จะมียอดขาย iPhone ลดลงในปลายปีนี ้โดยจะต ่ากว่า
ระดบั 67 ล้านเคร่ืองซึ่งนักวิเคราะห์ในตลาดวอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้   
นายฮอลล์คาดว่ายอดขาย iPhone ลดลงสู่ระดบั 61 ล้านเคร่ืองในไตร
มาส 4 ของปีนี ้      นายฮอลล์ยงัคงอนัดบัความน่าลงทนุของแอปเปิลที่
ระดบั neutral    นายฮอลล์ระบุในรายงานวา่ บริษัทคาดการณ์การฟืน้
ตวัของอปุสงค์ในจีน แต่แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศอ่ืน โดย
ในปีนี ้ความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคในสหรัฐได้ปรับตวัลง ขณะที่การสิน้สดุ
การชดเชยในญ่ีปุ่ นจะสร้างความผนัผวนในตลาด (อินโฟเควสท์) 

"โบอิง้"เผยก าไรสอดคล้องคาดการณ์ในไตรมาสแรก แต่รายได้
ต ่ากว่าคาด บริษัทโบอิง้เปิดเผยว่า ทางบริษัทมีก าไรในไตรมาสแรก 
สอดคล้องกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ แตมี่รายได้ต ่ากวา่คาด      
ทัง้นี ้โบอิง้เปิดเผยว่า บริษัทมีก าไรที่ระดับ 3.16 ดอลลาร์/หุ้ น ซึ่ง
สอดคล้องกับตวัเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์    อย่างไรก็ดี บริษัทมี
รายได้ 2.292 หม่ืนล้านดอลลาร์ ต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่
ระดับ 2.298 หม่ืนล้านดอลลาร์     ขณะเดียวกัน โบอิง้เปิดเผยว่า 
บริษัทขอยกเลิกตัวเลขคาดการณ์ผลประกอบการประจ าปีนี ้ขณะที่
บริษัทก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับเคร่ืองบินรุ่น 737  MAX 

โดยระบุว่า ตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้านีไ้ม่ได้สะท้อนผลกระทบจาก
ปัญหาที่เก่ียวข้องกบัเคร่ืองบินรุ่นดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 59.34 จุด นลท.ผิดหวัง
ผลประกอบการ,หุ้นพลังงานร่วงตามราคาน า้มัน ดัชนีดาวโจนส์
ตลาดหุ้ นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(24 เม.ย.) หลังจากบริษัทจด
ทะเบียนรายใหญ่ ซึ่งรวมถึงโบอิง้ เปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวงั 
นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากหุ้ นกลุ่มพลังงานที่ ร่วงลง
หลงัจากราคาน า้มนัดิบปรับตวัลง ขณะที่หุ้นกลุม่เทคโนโลยีออ่นแรงลง 
เน่ืองจากนักลงทุนชะลอการซือ้ขายก่อนที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่
อยา่งเฟซบุ๊กและไมโครซอฟท์จะเปิดเผยผลประกอบการ      ดชันีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,597.05 จุด ลดลง 59.34 จุด หรือ -
0.22% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,927.25 จดุ ลดลง 6.43 จดุ หรือ -
0.22% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,102.01 จดุ ลดลง 18.81 จดุ หรือ -
0.23%    บริษัทจดทะเบียนรายใหญ่หลายแห่งได้ทยอยกนัเปิดเผยผล
ประกอบการเม่ือคืนนี ้โดยโบอิง้เปิดเผยวา่ บริษัทมีก าไรในไตรมาสแรก
ที่ระดับ 3.16 ดอลลาร์/หุ้ น ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของ
นกัวิเคราะห์ แตร่ายได้อยูท่ี่ระดบั 2.292 หม่ืนล้านดอลลาร์ ซึง่ต ่ากวา่ที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.298 หม่ืนล้านดอลลาร์ นอกจากนี ้
บริษัทยงัได้ประกาศลดแนวโน้มผลประกอบการในปี 2562    ทัง้นี ้ผล
ประกอบการที่อ่อนแอส่งผลให้ราคาหุ้นโบอิง้ร่วงลงในระหว่างวัน 
ก่อนที่ดีดตวัขึน้ในชว่งท้ายและปิดตลาดขยบัขึน้ 0.4% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ยูโรร่วงเทียบดอลล์ หลังความเช่ือม่ัน
ภาคธุรกิจเยอรมนีลดลง,ตลาดจับตา GDP สหรัฐ สกุลเงินยูโร
อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(24 เม.ย.) หลังจาก Ifo ซึ่งเป็นสถาบันวิจยั
เศรษฐกิจของเยอรมนี รายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของ
เยอรมนีลดลงสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะดีดตัวขึน้ 
ขณะที่นกัลงทนุจบัตาตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ประจ าไตรมาสแรกของสหรัฐซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวันพรุ่งนี ้    ยูโร
อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1142 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.1214 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์ออ่นคา่ลงแตะที่ระดบั 1.2905 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.2937 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนคา่
ลงแตะที่ระดับ 0.7005 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7092 ดอลลาร์
สหรัฐ    ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 112.34 เยน 
จากระดับ 111.83 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 
1.0216 ฟรังก์ จากระดบั 1.0202 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยัง
แข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3492 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดบั 1.3441 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 41 เซนต์ หลังสต็อก
น า้มันดิบสหรัฐพุ่งเกินคาด สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
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 ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(24 เม.ย.) หลงัจากสต็อกน า้มนัดิบซึ่ง

รายงานโดยส านักงานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ 
(EIA) ออกมาสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยข้อมูล
ดงักลา่วได้บดบงัปัจจยับวกจากข่าวสหรัฐประกาศยกเลิกค าสัง่ผ่อนผนั
แก่ประเทศที่น าเข้าน า้มันจากอิหร่าน และส่งผลให้สัญญาน า้มันดิบ 
WTI ปิดในแดนลบเป็นวนัแรกในรอบ 4 วนัท าการ     สญัญาน า้มนัดิบ 
WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 41 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่  65.89 
ดอลลาร์/บาร์เรล  สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมิ.ย. ขยับขึน้
เพียง 6 เซนต์ หรือน้อยกว่า 0.1% ปิดที่ 74.57 ดอลลาร์/บาร์เรล   
สัญญาน า้มันดิบ WTI ปรับตัวลงหลังจากรายงานของ EIA ระบุว่า 
สต็อกน า้มันดิบของสหรัฐพุ่งขึน้ 5.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิน้สุด
วันที่ 19 เม.ย. ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึน้เพียง 1.3 
ล้านบาร์เรล โดยข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับที่สถาบันปิโตรเลียม
อเมริกา (API) ซึ่งรายงานก่อนหน้านีว้่า สต็อกน า้มันดิบสหรัฐพุ่งขึน้ 
6.9 ล้านบาร์เรลในชว่งสปัดาห์ดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $6.20 หลังตลาดหุ้น
ร่วงหนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์ก
ปิดบวกเม่ือคืนนี ้(24 เม.ย.) เน่ืองจากการร่วงลงของตลาดหุ้นสหรัฐ
ชว่ยหนนุแรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยั อยา่งไรก็ตาม การ
แข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ได้สกัดแรงบวกในตลาด และส่งผลให้
สัญญาทองค าปิดตลาดขยับขึน้เพียงเล็กน้อย        สัญญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 
6.20 ดอลลาร์ หรือ 0.49% ปิดที่ 1,279.40 ดอลลาร์/ออนซ์      สญัญา
โลหะเงินส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึน้ 12.5 เซนต์ หรือ 0.85% ปิดที่ 
14.916 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ หุ้นกลุ่มน า้มันร่วงกดดัน
ตลาด ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเม่ือคืนนี ้(24 เม.ย.) โดยหุ้นกลุ่มบริษัท
ผลิตน า้มนัร่วงลงตามราคาน า้มนัดิบ และการเปิดเผยดชันีความเชื่อมัน่
ภาคธุรกิจของเยอรมนีที่ลดลงเกินคาด ส่งผลกดดนัตลาดด้วย     ดชันี 
Stoxx Europe 600 ลบ 0.09% ปิดที่ 390.98 จดุ   ดชันี CAC-40 ตลาด
หุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,576.06 จดุ ลดลง 15.62 จดุ หรือ -0.28% และ ดชันี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,471.75 จดุ ลดลง 51.32 จดุ หรือ 
-0.68% ขณะที่ ดัชนี DAX ตลาดหุ้ นเยอรมันปิดที่ 12 ,313.16 จุด 
เพ่ิมขึน้ 77.65 จดุ หรือ +0.63% (อินโฟเควสท์)   

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 51.32 จุด แรงขายฉุดหุ้น
กลุ่มพลังงาน,เหมืองแร่ร่วงลง ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัลงเม่ือ
คืนนี ้(24 เม.ย.) โดยหุ้นกลุ่มพลังงานและเหมืองแร่ที่ร่วงลง ส่งผล
กดดันตลาด ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ที่เก่ียวกับการ
ถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ดัชนี FTSE 100 

ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,471.75 จดุ ลดลง 51.32 จดุ หรือ -0.68%               
นักลงทุนขายหุ้นกลุ่มพลังงานออกมา เน่ืองจากราคาน า้มันดิบ WTI 
ร่วงลงหลดุระดบั 66 ดอลลาร์/บาร์เรล หลงัการเปิดเผยสต็อกน า้มนัดิบ
ของสหรัฐพุ่งขึน้เกินคาดในสปัดาห์ที่แล้ว     บรรดานักลงทนุยงัคงให้
ความสนใจกับสถานการณ์ Brexit ขณะที่มีข่าวว่า นายกรัฐมนตรีเทเร
ซา เมย์ของอังกฤษ เตรียมที่จะจัดการลงมติข้อตกลงการถอนตัว 
(withdrawal agreement) อีกครัง้ในรัฐสภาในสปัดาห์หน้า ขณะที่การ
เจรจาระหว่างรัฐบาลและพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน ยังคง
ประสบความล้มเหลว (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

แบงก์ชาติญ่ีปุ่นเปิดฉากการประชุมแล้วเมื่อวานนี ้คาดเงินเฟ้อ
ยังต ่ากว่าเป้าหมายที่ 2% ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ได้เปิดฉากการ
ประชุมซึ่งจัดขึน้เป็นเวลา 2 วันแล้วในวันนี ้และคาดว่า BOJ จะ
คาดการณ์การขยายตวัของเงินเฟ้อทัว่ประเทศว่าจะยงัอยู่ในระดับต ่า
กว่าเป้าหมายที่  2% ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก        
ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ การคาดการณ์เร่ืองราคาครัง้แรกส าหรับปี
งบการเงินที่จะสิน้สุดในเดือนมี.ค.2565 นัน้ จะถูกรวมไว้ในรายงาน
รายไตรมาสที่จะมีการเผยแพร่ภายหลงัการประชมุ ในขณะที่ BOJ ได้
พยายามที่จะกระตุ้นการบริโภค และผลักดันให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับ
เป้าหมายตามที่ได้เคยให้ค ามัน่ไว้เม่ือปี 2556 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 59.74 จุด นลท.ขายท า
ก าไรก่อนวันหยุดยาวในญ่ีปุ่น ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ
ในเม่ือวานนี ้เน่ืองจากนกัลงทนุเพ่ิมความระมดัระวงัในการซือ้ขายและ
เทขายท าก าไร ก่อนที่บริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ของญ่ีปุ่ นจะเปิดเผย
ผลประกอบการ และก่อนช่วงวนัหยดุยาว 10 วันในญ่ีปุ่ น       ส านัก
ข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดลบ 59.74 จดุ หรือ 0.27% แตะ
ที่ระดับ 22,200.00 จุด    หุ้นที่ปรับตวัลงในเม่ือวานนีน้ าโดยหุ้นกลุ่ม
พลังงานไฟฟ้าและก๊าซ กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ และกลุ่มอุปกรณ์การ
ขนสง่ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนเผยนโยบายลดภาษีช่วยภาคธุรกิจ,ประชาชนประหยัดเงินได้
กว่า 3.4 แสนล้านหยวนใน Q1/62 นายไฉ จือ้หลี่ เจ้าหน้าที่ประจ า
ส านักงานจดัเก็บภาษีของรัฐบาลจีนเปิดเผยว่า นโยบายปรับลดภาษี
ครัง้ใหมข่องจีนได้ชว่ยให้ภาคธุรกิจและประชาชนสามารถประหยดัเงิน
ได้ถึง 3.411 แสนล้านหยวน (ประมาณ 5 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ใน
ไตรมาสแรกของปีนี ้       นายไฉกล่าวว่า การปรับลดภาษีประเภท
ต่างๆซึ่งมีมลูค่ากว่า 2.65 แสนล้านหยวนนัน้ มาจากมาตรการต่างๆที่
มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ช่วงกลางปี 2561 ซึ่งรวมถึงการปฏิรูปภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา และการปรับลดภาษีมลูคา่เพิ่ม    ทัง้นี ้นายไฉ กลา่ววา่ 
การปรับลดภาษีในครัง้นีมี้ความครอบคลุมมากขึน้ และปรับลดลง
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 มากกว่าในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่บริษัทขนาดเล็กจ านวนหลายสิบล้าน

รายได้รับประโยชน์จากนโยบายการปรับลดภาษี และวิสาหกิจใน
ภาคเอกชนก็เร่ิมมีก าไรเพิ่มขึน้ด้วย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 3.02 จุด ขณะ
เจรจาการค้าต่อเน่ือง ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาด
เม่ือวานนีป้รับตวัขึน้เล็กน้อย ในขณะที่การจดัการเจรจาการค้าระหวา่ง
จีนและสหรัฐมีความต่อเน่ือง        ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนี
เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตบวก 3.02 จดุ หรือ 0.09% ปิดที่ 3,201.61 จดุ   นาย
โรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าสหรัฐ และนายสตีเวน มนูชิน รมว.
คลงัสหรัฐ จะน าคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางไปยงัจีนในสปัดาห์หน้าเพื่อ
เร่ิมการเจรจาการค้ารอบใหม ่    ท าเนียบขาวได้ออกแถลงการณ์ยืนยนั
ว่า การเจรจาการค้ารอบใหม่จะเร่ิมขึน้ในวันที่ 30 เม.ย.ที่กรุงปักก่ิง 
หลังจากนัน้ คณะผู้ แทนการค้าของจีน ซึ่งน าโดยนายหลิว เหอ รอง
นายกรัฐมนตรีจีน จะเดินทางไปยงักรุงวอชิงตนัเพื่อเจรจาต่อไปซึ่งจะ
เร่ิมขึน้ในวนัที่ 8 พ.ค. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดลบ 157.41 จุด จับตาเจรจา
การค้าสหรัฐ-จีน ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดเม่ือวานนีป้รับตัว
ลดลง ขณะที่นักลงทุนจับตาการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐ
กับจีน โดยท าเนียบขาวได้ออกแถลงการณ์ยืนยนัวา่ การเจรจาการค้า
รอบใหม่จะเร่ิมขึน้ในวนัที่ 30 เม.ย.ที่กรุงปักก่ิง       ดัชนีฮั่งเส็งลดลง 
157.41 จดุ หรือ 0.53% ปิดเม่ือวานนีท้ี่ 29,805.83 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

ซาอุฯยันไม่รีบเพิ่มการผลิตในเดือนพ.ค. แม้สหรัฐยกเลิกผ่อน
ผันน าเข้าน า้มันอิหร่าน นายคาลิด อัล-ฟาลีห์ รมว.พลังงานของ
ซาอดุีอาระเบีย กลา่ววา่ ซาอดุีอาระเบียจะยงัไมเ่พ่ิมก าลงัการผลิตมาก
นักในเดือนพ.ค. แม้ว่าสหรัฐประกาศยกเลิกค าสัง่ผ่อนผนัแก่ประเทศที่
น าเข้าน า้มันจากอิหร่าน โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 2 พ.ค.     "สต็อกน า้มัน
ยังคงเพิ่มขึน้ แม้ว่าเวเนซุเอลาลดก าลงัการผลิต และมีการคว ่าบาตร
การส่งออกน า้มันของอิหร่าน ซึ่งผมยังไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการใดๆอยา่งเร่งดว่นในขณะนี"้ นายฟาลีห์กลา่ว      นายฟาลีห์
กลา่วเสริมวา่ ซาอดุีอาระเบียมีเป้าหมายที่จะผลิตน า้มนัตามโควตาที่มี
การตกลงไว้ตามข้อตกลงระหวา่งกลุม่ประเทศผู้สง่ออกน า้มนั (โอเปก), 
รัสเซีย และประเทศอ่ืนๆ แต่การผลิตน า้มันในเดือนมิ.ย. จะขึน้อยู่กับ
ความต้องการของลกูค้า (อินโฟเควสท์) 

อิหร่านยันไม่เจรจากับสหรัฐ ยกเว้นสหรัฐท าการขอโทษต่อ
อิหร่าน นายฮสัซนั รูฮานี ประธานาธิบดีอิหร่าน กลา่ววา่ อิหร่านจะไม่

มีวันเจรจากับสหรัฐ เว้นแต่ว่าสหรัฐจะขอโทษต่ออิหร่านก่อน     "การ
เจรจาจะเป็นไปได้ ก็ตอ่เม่ือสหรัฐยกเลิกแรงกดดนัตา่งๆตอ่อิหร่าน และ
ขอโทษต่ออิหร่านส าหรับมาตรการผิดกฎหมายที่สหรัฐมีการบงัคับใช้ 
และสหรัฐจะต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันต่ออิหร่าน" นายรูฮานี
กลา่ว     ประธานาธิบดีอิหร่านยงักล่าววา่ สหรัฐประสบความล้มเหลว
ในการใช้มาตรการต่อต้านอิหร่านทัง้ในภูมิภาค และในระดบัระหว่าง
ประเทศ      ค ากล่าวของผู้น าอิหร่านมีขึน้ ขณะที่สหรัฐก าลงัเพิ่มแรง
กดดันต่ออิหร่าน โดยได้ประกาศยกเลิกค าสั่งผ่อนผันแก่ประเทศที่
น าเข้าน า้มนัจากอิหร่าน โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 2 พ.ค. (อินโฟเควสท์) 

เวเนซุเอลาน าเข้าน า้มันดิบเป็นครัง้แรกในรอบ 5 ปี เหตุการณ์
ผลิตในประเทศลดฮวบ การผลิตน า้มนัดิบในเวเนซุเอลาลดลงต ่าถึง
ระดับที่เวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศที่มีแหล่งน า้มันที่ใหญ่ที่สดุของโลก
นัน้ จะต้องน าเข้าน า้มันดิบเป็นครัง้แรกในรอบ 5 ปี     ทัง้นี ้การผลิต
น า้มนัของเวเนซุเอลาลดลงต ่ากว่า 1 ล้านบาร์เรล/วนั สู่ระดับต ่าสดุใน
รอบ 16 ปีในเดือนมี.ค. เน่ืองจากเผชิญกับเหตไุฟฟ้าดบัและการคว ่า
บาตรของสหรัฐ โดยภาวะกระแสไฟฟ้าขัดข้องท าให้ต้องปิดท าการ
แหลง่น า้มนั ทอ่สง่น า้มนั และทา่เรือ สง่ผลให้สาธารณปูโภคด้านน า้มนั
หยุดชะงัก และบริษัท Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) ของ
รัฐบาลเวเนซุเอลาต้องซือ้น า้มันดิบจากไนจีเรียซึ่งเป็นสมาชิกโอเปก 
โดยนบัเป็นการน าเข้าน า้มนัครัง้แรกนบัตัง้แตปี่ 2557 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งเกือบ 500 จุด ค าส่ังซือ้
หุ้นบลูชิพหนุนตลาด ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุง่ขึน้เกือบ 500 
จดุในเม่ือวานนี ้หลงัจากร่วงลงเป็นเวลา 3 วนั โดยได้แรงหนนุจากค า
สั่งซือ้หุ้นบลูชิพ     นอกจากนี ้การชะลอตัวของราคาน า้มัน และการ
เปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนก็ได้เป็น
ปัจจัยบวกในเม่ือวานนี ้  ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 
39,054.68 จดุ เพิ่มขึน้ 489.80 จดุ หรือ 1.27%     หุ้นกลุ่มรถยนต์ดิ่ง
ลงสวนทางตลาดเม่ือวานนี ้(อินโฟเควสท์) 
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 ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติไม่รับค าร้องของกกต.ในการค านวณส.ส.

บัญชีรายช่ือ ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาค าร้องที่คณะกรรมการการ
เลือกตัง้ ในฐานะผู้ ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความวิธีการค านวณ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบญัชีรายชื่อ หรือปาร์ตีล้ิสต์ โดยแบง่ค า
วินิจฉัยออกเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกที่ผู้ ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตรา 128 ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญูหรือไม่ 
ศาลรัฐธรรมนญูมีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง เห็นว่าผู้ ร้องไม่อาจยื่นค า
ร้องโดยตรงในประเด็น นี ไ้ ด้ เ น่ืองจาก รัฐธรรมนูญได้บัญญัติ
กระบวนการและขัน้ตอนการยื่นค าร้องขอให้ศาลวินิจฉัยไว้แล้วตาม
การใช้สิทธิทางผู้ ตรวจการแผ่นดินและการใช้สิทธิทางศาลตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 212    ส่วนประเด็นที่  2 ที่ผู้ ร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญตีความว่าผู้ ร้องจะค านวณหาสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร
แบบปาร์ตีล้ิสต์ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้หรือไม ่ศาลรัฐธรรมนญู มีมติเสียง
ข้างมาก 7 ต่อ 2 เสียง เห็นว่าค าร้องไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิ ธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู ศาลรัฐธรรมนญู จึงไม่อาจรับค าร้องไว้
พิจารณาได้ โดยศาลรัฐธรรมนญู ยงัวินิจฉัยตอ่วา่ประเด็นนีเ้ป็นอ านาจ
หน้าที่ของผู้ ร้องตามที่กฎหมายบญัญัติไว้ ซึง่ต้องท าหลงัมีการประกาศ
ผลการเลือกตัง้แบบแบง่เขต แตข่ณะนีย้งัไมมี่การกระท าดงักลา่วจึงไม่
พบว่าผู้ ร้องได้ใช้อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบญัญัติไว้จึงถือไม่ได้ว่า
เกิดปัญหาขึน้    สรุปศาลรัฐธรรมนญู ไมรั่บค าร้องของผู้ ร้องไว้พิจารณา
ทัง้ 2 ประเด็น ท าให้ผู้ ร้องจะต้องไปคิดหาวิธีค านวณสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบญัชีรายชื่อตอ่ไป (ศนูย์ข่าวแปซิฟิค) 

เวิลด์แบงก์ คงคาดการณ์ศก.ไทยปีนีโ้ต 3.8% ก่อนขยายตัวเพิ่ม
เป็น 3.9%ในปี 63 ถือว่ายังเติบโตในระดับน่าพอใจ แม้ชะลอ
จากปี 61 นางวิคตอเรีย กวาวา รองประธานธนาคารโลกประจ า
ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก กล่าวว่า จากรายงาน East Asia 
Pacific Update เดือน เม.ย.62 ภายใต้ชื่อ  "การจัดการลมต้าน
เศรษฐกิจโลก" พบว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กในภูมิภาคนี ้
เศรษฐกิจยังสามารถเติบโตได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยในส่วนของ
ประเทศไทยยังคงคาดว่าเศรษฐกิจในปี 62 จะขยายตัว 3.8% และ 
3.9% ในปีถัดไป ซึ่งชะลอลงเล็กน้อยจากในปี 61 ที่เติบโต 4.1%  
ส าหรับประเทศจีนยงัคงใช้นโยบายเพื่อการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
จะส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโต 6.2% ในปี 62-63 ลดลงจากระดบั 6.6% 
ในปี 61 ส่วนประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กในภูมิภาคนี ้คาดว่า
เศรษฐกิจยังเติบโตในระดับที่น่าพอใจ โดยโครงการลงทุนโครงสร้าง
พืน้ฐานขนาดใหญ่ของแตล่ะประเทศจะชว่ยให้เศรษฐกิจของ สปป.ลาว
และมองโกเลียเติบโตได้ดีขึน้ เศรษฐกิจกัมพูชายังเติบโต โตอย่าง
เข้มแข็งแม้จะช้าลงกว่าปีก่อนเน่ืองจากความต้องการบริโภคจาก

ภายนอกประเทศอ่อนตวักว่าที่คาด ส่วนเมียนมา คาดว่านโยบายการ
คลังแบบขยายตัว จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมียนมาในระยะสัน้ 
ส าหรับฟิลิปปินส์นัน้ การอนุมัติงบประมาณประจ าปี 62 ที่ล่าช้าอาจ
ส่งผลให้ GDP ในประเทศไม่เติบโตเท่าที่ควรในปีนี ้ ส่วนเวียดนาม
เศรษฐกิจชะลอตวัลงเล็กน้อย   นางวิคตอเรีย ระบุว่า จากรายงานใน
เดือนเม.ย.62 ชีว้่า ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าโลกผ่อนคลาย
ลง การค้าโลกปีนีน้่าจะเติบโตแบบชะลอตัวลง แต่อย่างไรก็ดี ความ
ต้องการบริโภคภายในประเทศของภูมิภาคนีย้ังคงเข้มแข็ง ซึ่งช่วย
ทดแทนผลกระทบจากการสง่ออกที่ชะลอตวัลงได้ (อินโฟเควสท์) 

กกต.ส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาให้"ธนาธร"แล้ว ยันหากชีแ้จงปม
ถือหุ้นเคลียร์ก็ไม่ขาดคุณสมบัติ นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) กล่าวว่า กกต.ได้ส่งหนังสือแจ้งข้อ
กล่าวหาไปให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หวัหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณี
ถือหุ้นบริษัท วี-ลคั มีเดีย จ ากัด เข้าข่ายขาดคณุสมบตัิในการลงสมคัร
รับเลือกตัง้แล้ว ซึง่นายธนาธร จะต้องมาชีแ้จงภายใน 7 วนันบัจากวนัที่
มีคนเซ็นรับหนังสือ  ทัง้นี ้ยืนยันว่า กกต.มีอ านาจทัง้ก่อนและหลัง
ประกาศผล ในการพิจารณากรณีปัญหาคุณสมบัติผู้ สมัคร ส.ส. แต่
ต้องได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนก่อน ซึ่งขอย า้ว่าการแจ้งข้อกล่าวหาไปยงั
นายธนาธรนัน้ ยงัไมไ่ด้ถือวา่กระท าความผิด หากนายธนาธร สามารถ
ชีแ้จงข้อกล่าวหาได้ก็ถือว่าจบ แต่ถ้า กกต.เห็นว่ามีความผิด ก็จะน า
ข้อเท็จจริงมาปรับเข้ากับข้อกฎหมาย เพื่อวินิจฉัยว่าจะบงัคบัใช้ตวับท
กฎหมายในมาตราใด (อินโฟเควสท์) 

กฟผ.เตรียมเสนอเพิ่มดูดซับน า้มันปาล์มดิบใช้เป็นเชือ้เพลิง
โรงไฟฟ้าอีก 1 แสนตันช่วยกระตุ้นราคา นายพฒันา แสงศรีโรจน์ 
รองผู้วา่การยทุธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย(กฟผ.) ใน
ฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. เตรียมเสนอแผนดูดซับน า้มัน
ปาล์มดิบ(CPO) อีก 1 แสนตนั ให้กระทรวงพลงังานพิจารณาในเร็วๆนี ้
โดยจะใช้แนวทางเดียวกับล็อตแรกที่ 1.6 แสนตันที่ กฟผ. รับซือ้ก่อน
หน้านี ้เพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงในโรงไฟฟ้าบางปะกง ส าหรับการรับซือ้ 
CPO ล็อตใหม่อีก 1 แสนตันนี ้จะเป็นราคาที่สะท้อนการซือ้ขายใน
ตลาด ณ ขณะนัน้ ซึ่งจะแตกต่างจากมาตรการในล็อตแรก ที่ กฟผ.
ได้รับมอบหมายจากภาครัฐให้ซือ้ CPO ปริมาณ 1.6 แสนตนั ในราคา 
18 บาทตอ่กิโลกรัม ดงันัน้ในสว่นของงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการใน
การเข้าซือ้ล็อตใหม่ 1 แสนตันนัน้ คาดว่าจะลดลงจากล็อตแรก 
เน่ืองจากมีปริมาณน้อยกว่า และราคารับซือ้ปาล์มดิบไม่ได้ถกูก าหนด
ไว้ที่ 18 บาทต่อกิโลกรัม แต่เป็นราคาตลาด ซึ่งมีแนวโน้มถกูลง (อินโฟ
เควสท์) 

ครม.เหน็ชอบโครงการลดดอกเบีย้เงนิกู้ให้กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้
เป็นลูกค้าธ.ก.ส. วงเงิน 1.23 พันลบ. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ 
โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุม
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการลดดอกเบีย้เงินกู้ ให้

เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหนีแ้ละไม่ได้เป็น
ลกูค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีหนี ้
เงินกู้ ในวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรต้นเงินกู้ ขอรับการชดเชยไม่เกิน 
300,000 บาทแรก จ านวน 428,647 ราย โดยชดเชยดอกเบีย้ในอัตรา 
3% ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี (ตัง้แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม  2562) จ านวนทั ง้ สิ น้  1,232,595,640 บาท  โดย ใ ช้
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมสง่เสริม
สหกรณ์เพื่อด าเนินการในส่วนที่ได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของมลูหนีร่้วมกับระยะเวลาสัญญาเงินกู้  วัตถุประสงค์ของการกู้ ยืม
เพ่ือการเกษตรและความซ า้ซ้อนกบัโครงการของภาครัฐที่ด าเนินการใน
ลักษณะเดียวกันแล้วและมีความจ าเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่าง
เร่งดว่นก่อน (อินโฟเควสท์) 

ครม.ไฟเขียวต่ออายุเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าอีก 6 เดือนหวังดึง
รายได้ท่องเที่ยวเพิ่ม นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจ ารอง
นายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.)เห็นชอบให้ต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival : VOA) ส าหรับคนต่างด้าวที่
ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัรชัว่คราวเพื่อการท่องเที่ยว
เป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ซึ่งปกติจะเก็บอัตราค่าธรรมเนียมประเภท
นักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครัง้เดียว จ านวน 2,000 บาทต่อคน  ออกไปอีก 
6 เดือน เร่ิมตัง้แต่ 1 พ.ค.-31 ต.ค.62 จากเดิมมาตรการจะหมดอายใุน
วันที่ 30 เม.ย.นี ้   เน่ืองจากที่ผ่านมาได้มีการประเมินเปรียบเทียบ
ในชว่งที่ยกเว้นคา่ธรรมเนียมกบัชว่งที่เก็บคา่ธรรมเนียม ซึ่งตามดา่นทัง้ 
5 แหง่ คือ สวุรรณภมิู ดอนเมือง ภเูก็ต เชียงใหม ่และ หาดใหญ่ ในชว่ง 
15 พ.ย.-31 มี.ค. ของปี 2561 เทียบกับปี 2562 พบว่า ปี 2561 มี
ผู้ โดยสารเข้ามา 1,959,000 คน แต่ปี 2562 มี 3,586,000 คน เพิ่มขึน้ 
83%      นอกจากนี ้ช่วงที่ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมระหว่างช่วง 15 พ.ย.
61-13 ม.ค.62 กับช่วง 14 ม.ค.62-14 มี.ค.62 เป็นเวลาเท่ากัน มี
ผู้ โดยสารเพิ่มอีกเช่นกัน จาก 1,440,000 กว่าคน มาเป็น 1,600,000 
กว่าคน เพิ่มขึน้ 12% ดงันัน้ ครม.จึงเห็นชอบต่ออายุมาตรการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมวีซ่าออกไปอีก 6 เดือน     ขณะที่ได้มีการประเมินว่าการ
ต่ออายุมาตรการดังกล่าวจะท าให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 2,955 
ล้านบาท แต่จะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึน้ประมาณ 
104,616 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ครม.อนุมัติการลงนามร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว-
จีน เช่ือมต่อเส้นทางรถไฟหนองคาย-เวียงจันทน์ พล.ต.อธิสิทธ์ิ 
ไชยนวุตัิ ผู้ ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชมุ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนมุตัิการจดัท าและลงนามร่างบนัทกึความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย รัฐบาลลาว และรัฐบาลจีน ว่าด้วยการ
เช่ือมตอ่เส้นทางรถไฟระหวา่งหนองคาย-เวียงจนัทน์ ซึง่ พล.อ.ประยทุธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช. )  มีก าหนดจะเ ข้า ร่วมประชุม  Belt and Road Forum for 
International Cooperation ครัง้ที่ 2 ในระหว่างวนัที่ 25-27 เม.ย.62 ที่
ประเทศจีน ซึ่งในระหว่างการประชุมดังกล่าว จะมีพิธีการลงนามใน
บนัทกึความร่วมมือของทัง้ 3 ประเทศดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 2.12 จุด แกว่งแคบ-แม้ปัจจัยตปท.
ช่วยหนุนแต่การเมืองในประเทศยังกดดัน SET ปิดเม่ือวานนีท้ี่
ระดับ 1,73.43 จุด เพิ่มขึน้ 2.12 จุด (+0.13%) มูลค่าการซือ้ขาย 
47,524.2 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีแ้กวง่แคบ 
แม้ปัจจัยต่างประเทศช่วยหนุนทัง้ราคาน า้มันปรับขึน้ -เศรษฐกิจ
ประเทศหญ่ฟืน้ตวั แตก่ารเมืองในประเทศยงักดดนั ด้านตลาดภมิูภาค
เม่ือวานนีส้่วนใหญ่แกว่งบวก ราคาน า้มนัท าให้ภาพใหญ่ดี เม่ือวานนี ้
คาดตลาดฯแกว่งบวกกรอบแคบ มองแถว 1,685 ยังน่าจะผ่านไปได้
ยากอาจเผชิญแรงขายท าก าไร ให้แนวรับ 1,665 แนวต้าน 1,685-
1,695 จด       ตลาดหลักทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 1,673.43 จุด 
เพิ่มขึน้ .12 จุด (+0.13%) มูลค่าการซือ้ขาย 47,524.82 ล้านบาท     
การซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ 
โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,676.84 จุด และแตะจุดต ่าสุดที่ระดับ 
1,668.06 จุด  ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 512 
หลกัทรัพย์ ลดลง 732 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 483 หลกัทรัพย์ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
64,327 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
ที่ 64,327 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสงู
ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) 
ซือ้สทุธิ 354 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภยั ซือ้สทุธิ 947 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ขายสทุธิ 1,321 ล้านบาท Yield พนัธบตัร
อาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.15% ปรับตวัลดลงจากเม่ือวาน -0.02% ภาพรวมของ
ตลาดในเม่ือวานนี ้       Yield Curve ปรับลดลง 1-2 bps. ในตราสาร
ระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทนุของนักลงทนุต่างชาติเม่ือวานนี ้NET 
OUTFLOW 1,321 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET SELL 1,321 ล้านบาท 
และไม่มีตราสารหนีท้ี่ ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 
SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 504 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนิบาท: ปิด 31.98 ระหว่างวันแตะ 32.05 อ่อนค่าสุด
ตัง้แต่ต้นปี จับตา BOJ-ตัวเลขศก.สหรัฐฯ-การเจรจาการค้า
สหรัฐฯและยุโรป นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผย
ว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 31.98 บาท/ดอลลาร์ จาก
ตอนเช้าที่ เ ปิดตลาดที่ระดับ 31.99 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวัน
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 เคลื่อนไหวระหว่าง 31.96-32.05 บาท/ดอลลาร์    "ระดบั 32.05 อ่อน

ค่าสุดนับตัง้แต่ต้นเดือนม.ค.เป็นต้นมา น่าจะมาจากเม่ือคืนนีต้วัเลข
เศรษฐกิจสหรัฐออกมาดี แม้จะเป็นเพียงตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ 
เน่ืองจากวิ่งในกรอบแคบมานานเพราะชว่งนีต้ลาดไมค่่อยมีปัจจยัอะไร
ใหม่ พอมีเร่ืองดีเข้ามาตลาดก็ตอบรับทันที" นักบริหารเงิน กล่าว 
อยา่งไรก็ตาม พอหลดุ 32 บาท/ดอลลาร์ไปก็มีคนไล่ซือ้ดอลลาร์เข้ามา
ท าให้หลุด 32 บาท/ดอลลาร์ลงมาในที่สุด   ส าหรับวันเม่ือวานนี ้

ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทไว้ระหว่าง 31.95-32.05 
บาท/ดอลลาร์ โดยต้องติดตามการประชมุธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ), 
จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์ของสหรัฐ และการเจรจา
การค้าระหวา่งสหรัฐกบัยโุรป (อินโฟเควสท์) 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ประชมุนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบีย้ ญ่ีปุ่ น 

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ           

- ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนมี.ค. สหรัฐ 
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As of

Monday 22 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Existing Home Sales Mar 5.21m 5.30m 5.51m SET50

Existing Home Sales MoM Mar -4.9% -3.8% 11.8% SET100

TH Customs Exports YoY Mar -4.9% -3.3% 5.9% MAI

Customs Imports YoY Mar -7.6% -2.3% -10.0% Institution Net Position

Customs Trade Balance Mar $2005m $1277m $4034m Proprietary Net Position

Foreign Net Position

Tuesday 23 Individual Net Position

Release Actual Cons. Prior Total Trading Value

US New  Home Sales Mar 692k 649k 667k

New  Home Sales MoM Mar 4.5% -2.7% 4.9% Major Indices

EU Consumer Confidence Apr A -7.9 -7 -7.2 Dow Jones

JP Nationw ide Dept Sales YoY Mar 0.1% -- 0.4% S&P 500

Tokyo Dept Store Sales YoY Mar 0.6% -- -0.5% Nasdaq

Machine Tool Orders YoY Mar F -28.5% -- -28.5% STOXX Europe 50

FTSE 100

Wednesday 24 DAX

Release Actual Cons. Prior Nikkei 225

JP PPI Services YoY Mar 1.1% 1.1% 1.1% Shanghai Composite

All Industry Activity Index MoM Feb -0.2% -0.2% -0.2% Hang Seng

Leading Index CI Feb F 97.1 -- 97.4 KOSPI

Coincident Index Feb F 100.4 -- 98.8 BES Sensex

Jakarta Composite

Thursday 25 Philippines Composite

Release Actual Cons. Prior Ho Chi Minh

US Durable Goods Orders Mar P -- 0.7% -1.6%

Initial Jobless Claims 20-Apr -- 200k 192k Crude Commodities

Durables Ex Transportation Mar P -- 0.2% -0.1% WTI ($/bl)

Continuing Claims 13-Apr -- -- 1653k Dubai ($/bl)

JP Japan Buying Foreign Bonds 19-Apr ¥1170.0b -- ¥591.1b Brent ($/bl)

Japan Buying Foreign Stocks 19-Apr -¥107.1b -- -¥562.8b NYMEX ($/bl)

Foreign Buying Japan Bonds 19-Apr -¥443.8b -- ¥562.9b COMEX Gold 

Foreign Buying Japan Stocks 19-Apr ¥1426.6b -- ¥528.5b Batic Dry Index

BOJ Policy Balance Rate 25-Apr -- -0.1% -0.1%

BOJ 10-Yr Yield Target 25-Apr -- 0.0% 0.0% Exchange Rate

USD/THB

Friday 26 EUR/USD

Release Actual Cons. Prior USD/JPY

US GDP Annualized QoQ 1Q A -- 2.2% 2.2% GBP/USD

Personal Consumption 1Q A -- 1.0% 2.5% USD/CHY

GDP Price Index 1Q A -- 1.3% 1.7% USD/KRW

Core PCE QoQ 1Q A -- 1.3% 1.8% Dollar Index

U. of Mich. Sentiment Apr F -- 97 96.9

U. of Mich. Current Conditions Apr F -- -- 114.2 Thai Bond Market

U. of Mich. Expectations Apr F -- -- 85.8 Total Return Index

JP Jobless Rate Mar -- 2.4% 2.3% Outright/ Cash Trading

Job-To-Applicant Ratio Mar -- 163.0% 163.0% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Tokyo CPI YoY Apr -- 1.1% 0.9% 24-Apr-19 1.6179 1.6966 1.7615 1.7985 1.8133 1.8927

Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY Apr -- 1.1% 1.1% Change (bps) +0.05 +0.08 +0.05 +0.01 +0.37 +0.13

Industrial Production MoM Mar P -- 0.1% 0.7% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Industrial Production YoY Mar P -- -3.7% -1.1% 2.1474 2.3302 2.5592 2.9173 3.1103 3.2934

Retail Sales MoM Mar -- 0.0% 0.2% -1.97 -1.32 -1.21 -2.14 -1.55 -0.50

Retail Sales YoY Mar -- 0.8% 0.4%

Dept. Store, Supermarket Sales Mar -- -1.4% -1.8% US Bond Market

Vehicle Production YoY Feb -- -- 7.0% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Housing Starts YoY Mar -- 5.3% 4.2% 24-Apr-19 2.44 2.32 2.28 2.32 2.53 2.94

Construction Orders YoY Mar -- -- -3.4% Change (bps) -1.00 -4.00 -6.00 -4.00 -4.00 -4.00

TH Foreign Reserves 19-Apr -- -- $210.9b

Forw ard Contracts 19-Apr -- -- $33.4b

%Chg.Chg

-0.53%-157.4129,805.83

+0.09%+3.023,201.61

%Chg.Chg24-Apr-19

+0.92%+8.92976.92

+0.17%

-18.80 -0.23%

25-Apr-19

2,458.54 +3.72 +0.15%

894.80

37,185.71

367.98 -0.19 -0.05%

88.55

-504.03

894.80

+0.14%+0.1071.20

-0.59%-0.3965.75

-0.62%

23-Apr-19 %Chg.

+0.63%

22,200.00 -59.74 -0.27%

+13.687,860.67

-0.23%-14.936,447.89

+0.47%97.59498.052

+1.16%1,142.011,155.27

-0.06%6.72496.7209

-45.07%117,116.87       64,327.16         

+0.03%281.75281.84

%Chg.23-Apr-1924-Apr-19

112.08 111.85

850.00 +29.00 +3.53%

1.1153 1.1225 -0.64%

+0.20%

24-Apr-19

2,927.25 -6.43 -0.22%

24-Apr-19

+0.22 +0.30%

+0.22%

1,277.10 +7.80 +0.61%

+2.121,673.43

+1.27%+489.8039,054.68

-0.88%-19.48

-0.15%

8,102.02

12,313.16 +77.65

32.04

+0.22%+2.431,113.76

+0.13%

-0.26%

74.56

31.97

1.29321.2898

-0.4165.89

2,201.03

24-Apr-19 Chg %Chg.

26,597.05 -59.34

3,431.00 -5.00

-0.22%

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 

 


