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สหรัฐฯ
ท าเนี ย บขาว-เดโมแครตบรรลุ ข้ อ ตกลงมาตรการเยี ย วยา
ผลกระทบโควิ ด -19 ท าเนี ย บขาว และพรรคเดโมแครต ได้บ รรลุ
ข้อตกลงในการใช้มาตรการเยียวยาชาวอเมริกันและภาคธุรกิจที่ ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 โดยมาตรการดังกล่าวมีวงเงินสูงถึง 2
ล้านล้านดอลลาร์ มาตรการดังกล่าวครอบคลุมถึงจัดสรรเงินกู้วงเงิน
3.67 แสนล้านดอลลาร์ ให้กับธุรกิจขนาดเล็ก และสนับสนุนโครงการที่
จะจัดสรรเงิ นให้กั บ กระทวงการคลัง ในวงเงิน 5 แสนล้านดอลลาร์
นอกจากนี ้ ชาวอเมริ กั น ที่ เ ป็ น ผู้ใ หญ่ จ ะได้รับ เงิ น สดโดยตรงคนละ
1,200 ดอลลาร์ ขณะที่เด็กจะได้รบั เช็คเงินสดคนละ 500 ดอลลาร์ ส่วน
โรงพยาบาลต่างๆจะได้รับการจัดสรรเงินรวม 1.50 แสนล้านดอลลาร์
ภายใต้มาตรการดังกล่าว และธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับเงินช่วยเหลือใน
วงเงินรวม 3.67 แสนล้านดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)
วุฒิสภาสหรัฐเตรียมโหวตมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด -19
เช้านี้ตามเวลาประเทศไทย สื่อต่างประเทศรายงานว่า วุฒิสภาสหรัฐ
วางแผนที่จะลงมติมาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรัส
โควิด-19 วงเงิน 2 ล้านล้านดอลลาร์ใ นช่ วงเที่ยงคืน วันพุธตามเวลา
สหรัฐหรือช่วงเช้าวันนีต้ ามเวลาประเทศไทย หลังจากที่ความขัดแย้ง
เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือคนว่างงานทาให้กระบวนการอนุมตั ิล่าช้า
ออกไป และหวังที่จะเร่งให้มีการลงมติอ นุมัติมาตรการเพื่อส่ง ต่ อ ให้
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามบังคับใช้ต่อไป (อินโฟเควสท์)
ผลส ารวจชี้ค ะแนนนิ ยม "ทรั ม ป์ " เพิ่ ม ขึ้น หลั ง ออกมาตรการ
รับมือโควิด-19 ผลการสารวจความคิดเห็นซึ่งจัดทาโดยบริษัทแกลลัพ
บ่ ง ชี ้ว่ า คะแนนนิ ย มของประธานาธิ บ ดี โ ดนั ล ด์ ทรัม ป์ แห่ ง สหรั ฐ
เพิ่มขึน้ หลังจากที่ปธน.ทรัมป์ ได้ออกมาตอบสนองสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 แบบรายวัน และยังได้ออกมาตรการต่าง ๆ
เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดดังกล่าว ผลสารวจที่เปิ ดเผยเมื่อวันอังคาร
ที่ ผ่ า นมาระบุ ว่ า คะแนนความนิ ย มของปธน.ทรัม ป์ อยู่ ที่ 49% ซึ่ ง
เทียบเท่ากับระดับที่ดีที่สุดที่เคยจัดทามา โดยเพิ่มขึน้ จากระดับ 44%
ของช่วงต้นเดือนมี.ค. สาหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้น ปธน.ทรัมป์
กล่ า วว่ า เขาต้อ งการให้เ ศรษฐกิ จ สหรัฐ กลับ มาเปิ ด อีก ครั้ง ภายใน
เทศกาลอีสเตอร์นี้ (อินโฟเควสท์)
"เบอร์ นั น เก้ " เชื่ อ มั่ น เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฟื้ นตั ว แม้ เ ผชิ ญ ภาวะ
ถดถอยจากพิษโควิด-19 นายเบน เบอร์นันเก้ อดีตประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) แสดงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสหรัฐในระยะยาว
โดยระบุว่าเศรษฐกิจจะเผชิญกับภาวะถดถอยอย่างรุ นแรง แต่ก็จะฟื ้ น
ตัวขึน้ ในเวลาต่อมา นายเบอร์นันเก้ยังระบุว่า สถานการณ์ในปั จจุบัน
แตกต่างจากช่วงที่เกิดวิกฤตการเงิน และเศรษฐกิจถดถอยครัง้ ใหญ่ใ น
อดี ต ซึ่ ง มี ปั ญ หาจากมนุ ษ ย์ ระบบการเงิ น และระบบธนาคาร แต่

ปั ญ หาในครั้ ง นี ้ เ กิ ด จากไ วรั ส โค วิ ด -19 นายเบอร์ นั น เก้ ย ้ า ถึ ง
ความสาคัญในการทาให้ไวรัสโควิด-19 อยู่ภายใต้การควบคุม เพื่อให้
นโยบายของเฟดสามารถดาเนินไปได้ นอกจากนี ้ นายเบอร์นันเก้ยัง
กล่าวว่า เจ้าหน้าที่เฟดในชุดปัจจุบนั ได้ดาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อ
ช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐรับมือล่วงหน้ากับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
(อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยยอดสั่งซือ้ สินค้าคงทนเพิ่มขึน้ 1.2% ในเดือนก.พ. สวน
ทางคาดการณ์ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิ ดเผยว่า ยอดสั่งซือ้ สินค้า
คงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มี
อายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปี ขึน้ ไป พุ่งขึน้ 1.2% ในเดือนก.พ. หลังจาก
เพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนม.ค. นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้ ่า ยอด
สั่งซือ้ สินค้าคงทนจะร่วงลง 0.8% ในเดือนก.พ. การเพิ่มขึน้ ของยอด
สั่งซือ้ สินค้าคงทนในเดือนก.พ. ได้รบั แรงหนุนจากการพุ่งขึน้ ของคาสั่ง
ซือ้ รถยนต์และรถบรรทุก ส่วนยอดสั่งซือ้ สินค้าคงทนพืน้ ฐาน ซึ่งเป็ นคา
สั่งซือ้ สินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบิน และสินค้าด้านอาวุธ โดยเป็ นสิ่งบ่งชี ้
แผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ ลดลง 0.8% ในเดือนก.พ. (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยจานวนผู้ขอสินเชื่อจานองลดลง หลังดอกเบีย้ เงินกู้ดีด
ตัว สมาคมนายธนาคารเพื่อการจานอง (MBA) ของสหรัฐ เปิ ดเผยว่า
จานวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจานองลดลง 29.4% ในสัปดาห์ที่แ ล้ว
เนื่ อ งจากการปรั บ ตั ว ขึ ้น ของอัต ราดอกเบี ้ย เงิ น กู้ จ านอง รวมทั้ ง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทัง้ นี ้
จานวนผูท้ ี่ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์ลดลง 34% ในสัปดาห์ที่แล้ว
แต่ทะยานขึน้ 195% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ว ส่วนผูย้ ื่นขอ
สินเชื่อเพื่อการซือ้ ที่อยู่อาศัยลดลง 15% ในสัปดาห์ที่แล้ว และปรับตัว
ลง 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ว อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลี่ย
เพื่ อ การจ านองแบบคงที่ ร ะยะเวลา 30 ปี ส าหรับ วงเงิ น กู้ไ ม่ เ กิ น
510,400 ดอลลาร์ อยู่ ที่ ร ะดับ 3.82% จากระดับ 3.74% ก่ อ นหน้านี ้
(อินโฟเควสท์)
EIA เผยสต็อกน้ามันดิบสหรัฐเพิ่มน้อยกว่าคาดในสัปดาห์ที่แ ล้ว
สานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิ ดเผย
ว่ า สต็ อ กน้า มัน ดิ บ สหรัฐเพิ่ มขึ ้น 1.6 ล้า นบาร์เ รลในสัป ดาห์ที่ แล้ว
ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึน้ 2.5 ล้านบาร์เรล สถาบันปิ โตรเลียม
อเมริกา (API) ซึ่งเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมน้ามันของสหรัฐ เปิ ดเผยก่อน
หน้านีว้ ่า สต็อกน้ามันดิบสหรัฐลดลง 1.25 ล้านบาร์เรลในสัป ดาห์ ที่
แล้ว EIA ยัง เปิ ด เผยว่ า สต็ อ กน้า มัน เบนซิ น ลดลง 1.5 ล้า นบาร์เ รล
ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 2.4 ล้านบาร์เรล นอกจากนี ้ สต็อก
น้า มัน กลั่น ซึ่ ง รวมถึ ง ฮี ต ติ ้งออยล์และน้า มัน ดี เ ซล ลดลง 700,000
บาร์เ รล ขณะที่ นั ก วิ เ คราะห์ค าดว่ า ลดลง 1.6 ล้า นบาร์เ รล (อิ น โฟ
เควสท์)
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สหรัฐอาสาเป็ นกาวใจเชื่อมซาอุฯ VS รัสเซีย หวังหย่าศึกราคา
น้ า มั น กระทรวงพลัง งานสหรัฐ แถลงว่ า นายไมค์ ปอมเปโอ รมว.
ต่างประเทศสหรัฐ ได้มีการหารือกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน
มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอ าระเบีย เพื่อให้ซาอุดีอาระเบียยุติ ก ารท า
สงครามราคานา้ มันกับรัสเซีย กระทรวงฯระบุว่า การหารือดังกล่าวเน้น
ยา้ ถึงความจาเป็ นในการรักษาเสถียรภาพในตลาดพลังงานโลก นาย
ปอมเปโอระบุว่า ในฐานะที่ซาอุดีอาระเบียเป็ นผู้นาของกลุ่ม G20 และ
เป็ นผูน้ าในตลาดพลังงานโลก ซาอุดีอาระเบียจึงควรฉวยโอกาสนีเ้ พื่อ
สร้างความมั่นใจต่อตลาดพลังงานและตลาดการเงินของโลก ขณะที่
โลกกาลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์)

FDA เร่ ง จั ด หาอุ ป กรณ์ป้ องกั นส่ ว นบุ คคลมาใช้ ในสหรั ฐ หลั ง
ยอดติ ด โควิ ด -19 พุ่ ง ส านั ก งานอาหารและยาสหรั ฐ (FDA) เร่ ง
ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 มาใช้งานในสหรัฐเพิ่มขึ ้น
โดยจะมีการอานวยความสะดวกและให้คาแนะนากับผูน้ าเข้าอุป กรณ์
ป้องกันส่วนบุคลล (PPE) และอุปกรณ์อื่น ๆ FDA ออกแถลงการณ์ระบุ
ว่า "เราร่วมมือกับผูน้ าเข้าและภาคส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในเรื่องของการ
นาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ในช่วงที่เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่นี ้ เพื่อ
อานวยความสะดวกในการนาเข้าผลิตภัณฑ์ที่จาเป็ น รวมถึงชุด PEE
ในสหรัฐ" นอกจากนี ้ FDA ยังเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผูท้ ี่ตอ้ งการนาเข้า
PPE เข้า มาในสหรัฐ และจะให้ค วามร่ ว มมื อ เต็ ม ที่ กั บ ผู้น าเข้า เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้กระบวนการนาเข้าต้องเกิดการหยุดชะงัก (อินโฟเควสท์)
CDC เผยพบสารพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 บนเรือไดมอนด์
พรินเซสอยู่ได้นานถึง 17 วัน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ
(CDC) เปิ ดเผยข้อมูลใหม่ล่าสุดระบุว่า สารพันธุกรรม (RNA) ของไวรัส
โควิด-19 สามารถติดอยู่บนพืน้ ผิวได้นานถึง 17 วันบนเรือสาราญได
มอนด์ พรินเซส ซึ่งเป็ นระยะเวลานานกว่าที่เคยมีการวิจัยก่อนหน้า นี ้ที่
พบ RNA บนพื ้นผิ ว วัส ดุ ต่ า งๆ คณะนั ก วิ จั ย ของ CDC ระบุ ว่ า สาร
พันธุกรรม RNA ของไวรัสโควิด -19 ได้ถูกตรวจพบบนพืน้ ผิวต่างๆ ใน
ห้องโดยสารซึ่งมีทงั้ ผู้โดยสารติดเชือ้ โควิด-19 ทัง้ ที่แสดงอาการและไม่
แสดงอาการ ซึ่ง RNA ดังกล่าวติดอยู่บนพืน้ ผิวบนเรือได้เป็ นเวลานาน
ถึง 17 วัน หลังจากที่ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดลงจากเรือไดมอนด์
พรินเซสไปแล้ว CDC ระบุเสริมว่า การค้นพบดังกล่าวไม่ได้หมายความ
ว่า ไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่ระบาดได้ตามพืน้ ผิว (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 495.64 จุด ขานรั บ
มาตรการเยี ยวยาผลกระทบโควิ ด -19 ดัช นี ด าวโจนส์ต ลาดหุ้น
นิวยอร์กปิ ดพุ่งขึน้ เมื่อคื น นี ้ (25 มี.ค.) ขานรับข่าวท าเนี ยบขาวและ
วุฒิสภาสหรัฐสามารถบรรลุขอ้ ตกลงในการออกมาตรการเยียวยาชาว
อเมริกันและภาคธุรกิจที่ได้รบั ผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ขณะที่นัก
ลงทุ นคาดหวัง ว่ า มาตรการดัง กล่ า วซึ่ ง มี ว งเงิ น สู ง ถึ ง 2 ล้า นล้ า น
ดอลลาร์จะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาสหรัฐ ดัชนีเฉลี่ย

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 21,200.55 จุด เพิ่มขึน้ 495.64 จุด หรือ
+2.39% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิ ดที่ 2,475.56 จุด เพิ่มขึน้ 28.23 จุด
หรือ +1.15% ส่วนดัชนี Nasdaq ปิ ดที่ 7,384.29 จุด ลดลง 33.56 จุด
หรือ -0.45% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก เหตุวิตก
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐพุ่ง ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่ อ
เทียบกับสกุลเงินหลัก ในการซือ้ ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
เมื่ อ คื น นี ้ (25 มี . ค.) เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น วิ ต กกัง วลเกี่ ยวกั บ การแพร่
ระบาดของไวรัส โควิด -19 หลังจากมีรายงานว่า ยอดผู้ติดเชือ้ ไวรั ส
ดังกล่าวในสหรัฐพุ่งขึน้ ทะลุระดับ 60,000 รายแล้ว ดอลลาร์สหรัฐอ่อน
ค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 111.36 เยน จากระดับ 111.46 เยน
และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9779 ฟรังก์ จากระดับ
0.9831 ฟรัง ก์ นอกจากนี ้ ดอลลาร์ส หรัฐ ยัง อ่ อ นค่ า เมื่ อ เที ย บกั บ
ดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.4204 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.4492
ดอลลาร์แ คนาดา ยู โ รแข็ ง ค่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ดอลลาร์ส หรัฐ ที่ ร ะดับ
1.0867 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0757 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่ า
ขึน้ แตะที่ระดับ 1.1870 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1748 ดอลลาร์ ส่ว น
ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งค่า ขึน้ สู่ร ะดับ 0.5960 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดับ 0.5912 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดน้ า มั น : น้ า มั น WTI ปิ ดบวก 48 เซนต์ ขานรั บ
มาตรการลดผลกระทบโควิ ด -19 สัญ ญาน้า มัน ดิ บ เวสต์เ ท็ ก ซัส
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิ ดบวกติดต่อกันเป็ นวันที่ 3 เมื่อคืนนี ้ (25 มี.ค.)
ขานรับปั จจัยบวกจากการที่ท าเนียบขาวและวุฒิสภาสหรัฐ สามารถ
บรรลุขอ้ ตกลงในการออกมาตรการเยียวยาชาวอเมริกันและภาคธุร กิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นอกจากนี ้ ตลาดยังได้แรงหนุน
จากสต็อกน้ามันดิบของสหรัฐที่เพิ่มขึน้ น้อยกว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่าน
มา สัญญานา้ มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึน้ 48 เซนต์ หรือ 2%
ปิ ดที่ 24.49 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ามันดิบเบรนท์ส่งมอบเดื อ น
พ.ค. เพิ่มขึน้ 24 เซนต์ หรือ 0.9% ปิ ดที่ 27.39 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ก: ทองปิ ดร่วง $27.4 เหตุนลท.ขายทา
กาไรหลังราคาทองพุ่งร้อนแรง สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิ ดร่ วง
ลงเมื่อคืนนี ้ (25 มี.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทากาไรหลังจากราคา
ทองพุ่งขึน้ อย่างร้อนแรงติดต่อกัน 2 วันทาการก่อนหน้านี ้ นอกจากนี ้
การที่ตลาดหุน้ สหรัฐทะยานขึน้ อย่างแข็งแกร่ง ยังเป็ นอีกปัจจัยที่ท าให้
นักลงทุนเทขายทองคาซึ่งเป็ นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และเข้าซือ้ สินทรัพย์
เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ า เช่นหุ้น สัญญาทองคาตลาด COMEX
(Commodity Exchange) ส่ ง มอบเดือ นเม.ย. ร่ ว งลง 27.4 ดอลลาร์
หรือ 1.65% ปิ ดที่ 1,633.4 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ตอ้ งติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
ยุโรป
9 ชาติยุโรปเรียกร้องออก"โคโรนาบอนด์" หวังระดมทุนเยียวยา
ผลกระทบโควิด -19 ยุโรปกาลังเผชิญแรงกดดันมากขึน้ ในการหาวิธี
ใหม่ๆในการลดผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด -19 ใน
ยุโรป ซึ่งได้กลายเป็ นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี ้ 9
ชาติในยุโรปออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ชาติสมาชิกอื่นๆเห็นพ้องกันใน
การออกพันธบัตรโคโรนาบอนด์ ซึ่งจะเป็ นเครื่องมือตราสารหนีแ้ บบ
ใหม่ ซึ่งจะรวมหลักทรัพย์จากประเทศต่างๆในยุโรป 9 ชาติในยุโรปที่
เรียกร้องดังกล่าว ได้แก่ อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยียม กรีซ โปรตุเกส สเปน
ไอร์แลนด์ สโลวีเนีย และลักเซมเบิรก์ อย่างไรก็ดี เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
และออสเตรีย แสดงท่าทีคัดค้านการออกโคโรนาบอนด์ โดยวิตกต่อ
แนวคิดในการออกตราสารหนีร้ วมกับประเทศที่มีหนีใ้ นระดับสูง เช่น
อิตาลี กรีซ และ โปรตุเกส (อินโฟเควสท์)
Ifo เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเยอรมนีท รุ ด หนักในเดื อ น
มี.ค. จากพิษโควิด -19 Ifo ซึ่งเป็ นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนี
เปิ ดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีดิ่งลงสู่ระดับ 86.1
ในเดือนมี.ค. จากระดับ 96.0 ในเดือนก.พ. โดยได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ดัชนีดงั กล่าวร่วงแตะระดับต่าสุด
นับตั้งแต่เดือนก.ค.2552 ขณะที่ทาสถิติทรุ ดตัวลงมากที่สุดนับตั้งแต่
การรวมชาติ ข องเยอรมนี ใ นปี 2533 และต่ า กว่ า ที่ นั ก วิ เ คราะห์
คาดการณ์ที่ระดับ 87.7 Ifo ระบุว่า "เศรษฐกิจเยอรมนีอยู่ในภาวะช็อก"
ผลสารวจดังกล่าวบ่งชีว้ ่า เศรษฐกิจเยอรมนีกาลังเข้าสู่ภาวะถดถอย
ขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนทรุ ดตัวลงอย่างที่ไม่เคยปรากฎมา
ก่อน (อินโฟเควสท์)
อังกฤษเผยราคาบ้านชะลอตัวในเดือนม.ค. สานักงานสถิติแห่งชาติ
อังกฤษ (ONS) เปิ ดเผยว่า ราคาบ้านในอังกฤษปรับตัวขึน้ เพียง 1.3%
ในเดือนม.ค. หลังจากพุ่งขึน้ 1.7% ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็ นระดับสูง สุดใน
รอบ 11 เดือน ONS ระบุว่า ราคาบ้านในอังกฤษได้ชะลอตัวลงในช่วง 3
ปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศ (อิน
โฟเควสท์)
สื่ อ อั ง กฤษเผย"เจ้ า ฟ้ า ชายชาร์ล ส์" ติด เชื้อโควิด -19 สื่ออังกฤษ
รายงานว่า เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษ ติดเชือ้ ไวรัส
โควิ ด -19 หลัง ผลตรวจหาเชื ้อ ออกมาเป็ น บวก ทั้ง นี ้ หนั ง สื อ พิ ม พ์
สแตนดาร์ดของอัง กฤษรายงานว่ า เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ได้เข้ารั บ การ
ตรวจหาเชือ้ ไวรัสโควิด-19 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา หลังจากที่ได้เสด็จไป
ยัง เมื อ งเบิ ร ์ก ฮอลล์เ มื่ อ วัน อาทิ ต ย์ และขณะนี ้ พระองค์ยัง คงอยู่ที่
สกอตแลนด์ และได้ปฏิบัติภารกิ จจากที่ประทับของพระองค์ ขณะที่
พระองค์พักฟื ้ นจากอาการติดเชือ้ ไวรัสโควิ ด -19 อย่างไรก็ดี ผลการ
ตรวจหาเชือ้ ของคามิล ลา ดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ ไม่พบการติด เชื ้อ
ไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด (อินโฟเควสท์)

อังกฤษวางแผนปิ ดรัฐสภาตั้งแต่คืนนี้ หวังชะลอการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 สื่อต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลอังกฤษกาลังวางแผน
ที่จะปิ ดรัฐสภาตัง้ แต่คืนวันนี ้ (25 มี.ค.) ซึ่งถือเป็ นความพยายามล่า สุด
ที่จะชะลอการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ไวรัสโควิด-19 กาลังแพร่
ระบาดอย่างรวดเร็วในกรุงลอนดอน และนักการเมืองอังกฤษหลายคน
ได้ลม้ ป่ วย รวมถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษ ทัง้ นี ้ รัฐสภาอังกฤษ
ได้วางแผนที่จะปิ ดสมัยประชุมรับอีสเตอร์ในวันที่ 31 มี.ค.นี ้ แต่สภา
สามัญชนหรือสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษอาจจะปิ ดสภาตั้งแต่ คื น
วันนี ้ หากสมาชิกสภาฯลงมติอนุมัติ และรัฐสภาอังกฤษมีแนวโน้ม ที่ จะ
เปิ ดทาการอีกครัง้ ในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดพุ่ง ขานรับมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิ จ สู้ วิ ก ฤตโควิด -19 ตลาดหุ้นยุโรปปิ ด พุ่งขึ ้นเมื่อคื น นี ้ (25
มี.ค.) เนื่องจากนักลงทุนพากันเข้าซือ้ หุ้น หลังขานรับมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แม้
การแพร่ะระบาดในยุโรปจะยังไม่มีสัญญาณที่ชะลอตัวลงแต่อย่างใด
ดัชนี Stoxx Europe 600 พุ่งขึน้ 3.09% ปิ ดที่ 313.38 จุด ดัชนี CAC40 ตลาดหุ้น ฝรั่ง เศสปิ ด ที่ 4,432.30 จุ ด เพิ่ ม ขึ ้น 189.60 จุ ด หรื อ
+4.47%, ดัช นี DAX ตลาดหุ้น เยอรมัน ปิ ด ที่ 9,874.26 จุ ด เพิ่ ม ขึน้
173.69 จุด หรือ +1.79% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดพุ่ง 242.19 จุด นลท.ขานรับ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรับมือโควิด -19 ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ด
พุ่งขึน้ เมื่อคืนนี ้ (25 มี.ค.) เนื่องจากนักลงทุนขานรับมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิ จ ของสหรัฐ และการด าเนิ น การของบริ ษั ท ต่ า งๆ เพื่ อ ลด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเงินที่เกิดจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 แพร่
ระบาด ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดที่ 5,688.20 จุด เพิ่มขึน้
242.19 จุด หรือ +4.45% (อินโฟเควสท์)
ญี่ปนุ่
กรรมการ BOJ กังวลโควิด-19 อาจกระทบเศรษฐกิจญี่ปุ่นรุนแรง
และยาวนาน ธนาคารกลางญี่ป่ นุ (BOJ) เปิ ดเผยรายงานสรุปมุมมอง
ของกรรมการบริ หารของ BOJ ในการประชุมครั้งล่ า สุด โดยระบุ ว่ า
กรรมการ BOJ ได้แสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับแนวโน้มที่ วิก ฤต
ไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ป่ นุ เป็ นเวลานาน และทา
ให้ภาคเอกชนประสบความยากลาบากในการระดมเงินทุน นอกจากนี ้
กรรมการบริหารของ BOJ ยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการระดม
เงินทุนของภาคเอกชน โดยบริษัทจานวนมากกาลังเผชิญปั ญหาขาด
แคลนเงินสดเนื่องจากรายได้ลดน้อยลง ขณะที่สถาบันการเงินอาจจะ
ไม่ ป ล่ อ ยเงิน กู้ ท่ า มกลางความไม่แ น่ น อนเกี่ย วกับ ระดับของสภาพ
คล่องในระบบการเงินญี่ป่ นุ สานักข่าวเกียวโดรายงาน (อินโฟเควสท์)
ประธาน IOC เปิ ดใจเบือ้ งหลังเลื่อนแข่งโอลิมปิ กเป็ นปี หน้า นาย
โทมัส บาค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิ กสากล (IOC) กล่าวในวันนี ้
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ว่า การพุ่งขึน้ ของจานวนผูต้ ิดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในแอฟริกาเป็ นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้ IOC ตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กที่ญ่ปี ่ ุ นเป็ น
เจ้าภาพในปี นี้ นายบาคกล่าวว่า แนวโน้มการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 ในแอฟริกาเป็ นเรื่องที่น่าวิตกมาก เมื่อพิจารณาถึงปั ญหาที่
แอฟริ ก าก าลั ง เผชิ ญ อยู่ ทั้ ง ในเรื่ อ งความยากจน และระบบ
สาธารณู ป โภคที่ ล้ า หลัง ซึ่ ง การแพร่ ร ะบาดเชื ้อ ไวรัส โควิ ด -19 ใน
แอฟริกาจะส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ในทวีปดังกล่าว แต่จะมีผลต่อทัง้
โลก ทัง้ นี ้ การแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิ กและพาราลิมปิ กจะถูกเลื่อ น
ออกไปเป็ นปี หน้า แต่จะไม่เกินช่วงฤดูรอ้ น (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 1,454.28 จุด ขานรับข่าว
สหรัฐบรรลุข้อตกลงเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ดัชนีนิกเกอิตลาด
หุ้นโตเกียวปิ ดพุ่งขึน้ กว่า 8% ในวันนี ้ เนื่องจากนักลงทุนได้เข้าซือ้ หุ้น
หลัง มี ร ายงานว่ า ทาเนี ย บขาวและพรรคเดโมแครตบรรลุ ข้อ ตกลง
เกี่ ย วกั บ มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จวงเงิน 2 ล้า นล้า นดอลลาร์เพื่อ
รับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และตลาด
ยังได้แรงหนุนจากการตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันกีฬาโตเกียว โอลิมปิ ก
เป็ นไปปี หน้า ซึ่ ง คลายความวิ ต กก่ อนหน้า นี ้ว่ า จะมีก ารยกเลิ ก การ
แข่งขันกีฬาดังกล่าว สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้
1,454.28 จุด หรือ +8.04% แตะที่ 19,546.63 จุด (อินโฟเควสท์)
จีน
แบงก์ช าติ จี น ออกมาตรการ CBS ครั้ ง ที่ 3 ของปี นี้ หวั ง หนุ น
สภาพคล่ อ งหุ้ น กู้ แ บงก์พ าณิ ช ย์ ธนาคารกลางจี น (PBOC) ออก
มาตรการ central bank bills swap (CBS) ครั้ง ที่ 3 ของปี นี้ใ นวั น นี ้
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุน้ กูท้ ี่ไม่กาหนดวันไถ่ถอน (perpetual bond)
ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ PBOC ระบุในแถลงการณ์ว่ า มาตรการ
CBS วงเงิน 5 พันล้านหยวน (ราว 707 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) นัน้ จะเปิ ด
ให้ดีลเลอร์ซือ้ หุ้นกู้โดยมีอัตราดอกเบีย้ คงที่ 0.1% และจะครบกาหนด
swap ในวันที่ 25 มิ.ย. 2563 PBOC ได้ระงับการดาเนินการทางตลาด
( Open Market Operations: OMO) ผ่ า นข้ อ ต กลง reverse repos
ติดต่อกันเป็ นวันที่ 27 แล้วในวันนี ้ เนื่องจากมีสภาพคล่องที่เพียงพอใน
ตลาดการเงิน มาตรการ CBS จะอนุญาตให้บรรดาดีลเลอร์ สามารถ
แลกเปลี่ยนหุ้นกู้ perpetual bond ที่ถืออยู่กับพันธบัตรของธนาคาร
กลางได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการหุ้นกู้ perpetual bond ในตลาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องในระบบ
ธนาคาร (อินโฟเควสท์)
จีนยอมรับยอดผู้ติดเชือ้ รายใหม่ไม่รวมผู้ที่ไม่แสดงอาการป่ วย ชี้
สถานการณ์แพร่ระบาดอาจยังไม่สนิ้ สุด สื่อต่างประเทศรายงานว่ า
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองอู่ฮ่นั ได้ออกมายอมรับว่าการนับตัวเลขผู้
ติดเชือ้ โควิด-19 รายใหม่อย่างเป็ นทางการนัน้ ไม่ได้รวมถึงประชาชนที่
ไม่แสดงอาการป่ วยแต่อาจติดเชือ้ หลังจากที่ไฉซินรายงานว่า ยังคงพบ

ผู้ติดเชือ้ ไวรัสโควิด -19 ที่ไม่แสดงอาการป่ วยในแต่ละวันในเมืองอู่ฮ่นั
การที่จีนไม่นับรวมประชาชนที่ไม่แสดงอาการป่ วยในจานวนผู้ติดเชือ้
โควิ ด -19 รายใหม่ นั้น ท าให้เ กิ ด ความวิ ตกว่ า สถานการณ์ก ารแพร่
ระบาดในจี น ควบคุ ม ได้ แ ล้ ว จริ ง หรื อ ไม่ ทั้ ง นี ้ ประเทศที่ มี ขี ด
ความสามารถที่จากัดในการทดสอบหาผูต้ ิดเชือ้ มีแนวโน้มมากขึ ้นที่ จะ
ไม่ติดตามผูต้ ิดเชือ้ ที่ไม่แสดงอาการป่ วย โดยจะทาการทดสอบหาผู้ติด
เชือ้ เฉพาะจากผูท้ ี่แสดงอาการป่ วยที่ชัดเจนเท่านัน้ (อินโฟเควสท์)

เมื อ งอู่ ฮั่ น กลั บ มาเปิ ดให้ บ ริ ก ารรถไฟและรถเมล์อีก ครั้งวันนี้
เมืองอู่ฮ่ันในมณฑลหูเป่ ยของจีนกลับมาเปิ ดให้บริการรถโดยสารอี ก
ครั้งในวันนี ้ หลังจากดาเนินมาตรการล็อกดาวน์นาน 9 สัปดาห์ โดย
ผู้ดูแลด้านความปลอดภัยที่ประจาอยู่บนรถโดยสารแต่ละคัน จะคอย
ทาหน้าที่ตรวจสุขภาพผูโ้ ดยสารทัง้ หมดก่อนขึน้ รถ ทัง้ นี ้ เมืองอู่ฮ่นั ได้รบั
ผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 จนต้องมีการ
ประกาศระงับ การสัญจรเข้าออกเมือ งตั้งแต่วัน ที่ 23 ม.ค.ที่ ผ่ านมา
ล่าสุดคณะกรรมการด้า นสาธารณสุข แห่งมณฑลหู เ ป่ ยของจี น ออก
แถลงการณ์ว่า ณ วันอังคารที่ 24 มี.ค. ไม่พบผู้ติดเชือ้ ไวรัสโควิด -19
รายใหม่ในเมืองอู่ฮ่นั (อินโฟเควสท์)
จีนกลับมาลุยสร้างสนามบินต่อ หลังสถานการณ์แพร่ระบาดใน
ประเทศดีขึ้น สานักงานการบินพลเรือนของจีนเปิ ดเผยว่า จีนได้เริ่ม
กลับมาดาเนินโครงการก่อสร้างสนามบิน 65 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งคิด
เป็ นกว่า 80% ของโครงการสนามบินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของจีน
แถลงการณ์ระบุว่า 27 โครงการในจานวนนีเ้ ป็ นโครงการสนามบิ นใหญ่
ระดับประเทศ ซึ่งคิดเป็ น 90% ของจานวนทัง้ หมด 30 โครงการ สานัก
ข่าวซินหัวรายงานว่า สนามบินถือเป็ นโครงสร้างพืน้ ฐานสาธารณะที่
ส าคัญ ซึ่ ง ช่ ว ยให้อุ ต สาหกรรมการบิ น พลเรือ นของจีน เติ บ โตอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งนี ้ ข้อมูล ณ สิน้ ปี 2562 ระบุว่า จีนมีสนามบิน
พลเรือนทัง้ หมด 238 แห่ง (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดพุ่ง 59.15 จุด ขานรับ
มาตรการกระตุ้นศก. ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิ ดตลาด
วันนีพ้ ุ่งสูงขึน้ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคที่ได้รับปั จจัยสนับสนุน
จากการที่ธนาคารกลางจีน (PBOC) ออกมาตรการ central bank bills
swap (CBS) ครัง้ ที่ 3 ของปี นใี ้ นวันนี ้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุน้ กูท้ ี่ไม่
ก าหนดวั น ไถ่ ถ อน (perpetual bond) ที่ อ อกโดยธนาคารพาณิ ช ย์
สานักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตพุ่ง 59.15 จุด หรือ
2.17% ปิ ดที่ 2,781.59 จุด (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิ ดพุ่ง 863.70 จุด ขานรับทั่วโลก
ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดัชนีฮ่งั เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิ ด
วันนีป้ รับตัวเพิ่มขึน้ หลังทั่วโลกประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อ
รับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ดัชนีฮ่ังเส็ง
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เพิ่มขึน้ 863.70 จุด หรือ +3.81% ปิ ดวันนีท้ ี่ 23,527.19 จุด (อินโฟ
เควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ

G20 เตรียมจัดประชุมทางไกลฉุกเฉินรับมือโควิด-19 พรุ่งนี้ ผูน้ า
ของประเทศกลุ่ม G20 เตรียมจัดการประชุมทางไกลฉุกเฉินในวันพรุ่ง นี ้
เพื่อหารือกันเกี่ยวกับการประสานงานในการรับมือการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็ นเจ้าภาพ
การประชุม G20 ครั้งนี ้ ระบุในแถลงการณ์ว่า กลุ่มผู้นา G20 คาดว่า
จะเน้นไปที่มาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 และลด
ผลกระทบที่เกิดกับเศรษฐกิจโลก แถลงการณ์ระบุว่า นอกเหนือไปจาก
ประเทศกลุ่ม G20 แล้ว ยังมีประเทศอื่น ๆ เช่น สเปน จอร์แดน สิงคโปร์
และองค์ ก รสากลต่ า ง ๆ เช่ น องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) และ
ธนาคารโลก รวมถึงตัวแทนจากองค์กรในแต่ละภูมิภาค เช่น สมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสหภาพแอฟริกา
(AU) เข้าร่วมในการประชุมด้วยเช่นกัน (อินโฟเควสท์)
ผู้เชี่ยวชาญชี้ "ล็อกดาวน์" ไม่ใช่วิธีการยั่งยืนที่จะป้ องกันโควิด19 แพร่ระบาด ศาสตราจารย์เบน โคว์ลิง ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการระบาด
วิทยาแห่งภาควิชาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยฮ่องกง เปิ ดเผยว่า แม้ว่า
ในปัจจุบนั ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะเริ่มทยอยออกมาตรการล็อกดาวน์
เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โค
วิด-19) แต่สิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักก็คือ มาตรการเหล่านัน้ ไม่ใช่วิธีก ารที่
ยั่งยืนในการระงับการแพร่ระบาดของไวรัสที่กาลังคร่าชีวิตผูค้ นจ านวน
มากทั่ว โลกในขณะนี ้ นอกจากนี ้ ศาสตราจารย์โ ควลิ ง ยัง กล่ า วถึ ง
สถานการณ์ในประเทศจีน ซึ่งธุรกิจต่างๆ เริ่มที่จะกลับมาดาเนินการ
ตามปกติ ด้วยว่า ในเคสของจีน โควิด-19 ยังมีโอกาสที่จะกลับมาแพร่
ระบาดได้ อี ก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ มี เ คสผู้ ป่ วยติ ด เชื ้อ มาจาก
ต่างประเทศเพิ่มขึน้ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex บวกกว่า 1,800 จุด ทาสถิติ
พุ่งแรงสุดรอบ 11 ปี ดัชนี Sensex ตลาดหุน้ อินเดียพุ่งขึน้ กว่า 1,800
จุดในวันนี ้ ทาสถิติทะยานขึน้ มากที่สุดภายในวัน เดีย วในรอบ 11 ปี
โดยปรับตัวขึน้ ตามตลาดหุ้นทั่วโลก แม้ว่ารัฐบาลอินเดียประกาศล็อก
ดาวน์ประเทศเป็ นเวลา 21 วันเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตลาดได้รับปั จ จัย บวกจากการที่ ท าเนีย บขาวและวุฒิส ภาสหรัฐ
สามารถบรรลุข้อตกลงในการออกมาตรการเยียวยาชาวอเมริกันและ
ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ทั้งนี ้ ดัชนี S&P BSE
Sensex ปิ ดตลาดที่ 28,535.78 จุด เพิ่มขึน้ 1,861.75 จุด หรือ 6.98%
(อินโฟเควสท์)
ไทย

รัฐบาล ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่ 26
มี . ค.-30 เม.ย.63 ย้ า เลื อ กใช้ มาตรการเฉพาะที่ จาเป็ น รัฐบาล
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ วั ราชอาณาจักร ตั้งแต่
วันที่ 26 มี.ค.จนถึงวันที่ 30 เม.ย.63 อาศัยอานาจตามความในมาตรา
5 แห่ ง พ.ร.ก.การบริ ห ารราชการในสถานการณ์ฉุ ก เฉิ น พ.ศ.2548
นายกรัฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะรัฐ มนตรี ต่ อ มา ส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี มี แ ถลงการณ์ ต ามมา โดยระบุ ว่ า การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเนื่องจากทุกฝ่ ายเห็นว่าสถานการณ์ค วร
ยกระดับ ขึ ้น สู่ ก ารบัง คั บ ใช้ม าตรการขั้น สู ง สดได้แ ล้ว ผลจากการ
ประกาศดังกล่าวคือรัฐบาลจะมีช่องทางตามกฎหมายเข้าควบคุ มหรือ
บริหารสถานการณ์ได้ เพื่อความรวดเร็วและบูรณาการ จะมีการออก
ข้อกาหนดคือข้อห้ามหรือข้อปฏิบตั ิบางอย่าง เช่น ห้ามเข้าออกสถานที่
บางแห่ง ห้ามหรือจากัดการเข้าออกราชอาณาจักรและการเคลื่อ นย้าย
ประชาชนจานวนมากข้ามเขตพืน้ ที่ (อินโฟเควสท์)

"วิษณุ"เปิ ดคาสั่งชุด 1 สถานการณ์ฉุกเฉิน ปิ ดประเทศสาหรั บ
ต่างชาติ-สกัดเดินทางข้ามจังหวัด,ยังไม่มีเคอร์ฟิว นายวิษณุ เครือ
งาม รองนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยข้อกาหนดฉบับที่ 1 ภายใต้ พ.ร.ก.การ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโควิด-19 โดยจะมีการปิ ดช่องทางการเข้ามาในราชอาณาจั กร
ในทุกช่องทาง โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติ แต่ยงั ไม่ปิดสนามบินเพื่อรอ
คนไทยเดินทางกลับประเทศ และยังมีขอ้ ยกเว้นให้บุคคลบางประเภท
และยังไม่ปิดเมือง เพราะจะมีเพียงคาแนะนาให้งดการเดินทางข้า ม
จังหวัด ขณะที่วางมาตรการที่จะทาให้การเดินทางยากลาบากมากขึ ้น
อย่างไรก็ตามในข้อกาหนดฉบับแรกจะยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว แต่
หากจะนามาตรการเคอร์ฟิวมาใช้ก็คงต้องห้ามการออกจากเคหะสถาน
ทัง้ 24 ชม.เพราะเขือ้ ไวรัสไม่ได้แพร่เป็ นเวลา (อินโฟเควสท์)
สธ.เผยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 107 ราย ยอด
สะสมเพิ่มเป็ น 934 ราย กระทรวงสาธารณสุข แถลงว่าผูป้ ่ วยติดเชือ้
ไวรัส โควิ ด -19 รายใหม่ ใ นไทยเพิ่ มขึน้ 107 ราย ท าให้ย อดผู้ติดเชือ้
สะสมในไทยเพิ่มเป็ น 934 ราย กลับบ้านได้แล้ว 13 ราย รวมเป็ น 70
ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 860 ราย ขณะที่ผู้ป่วยที่มีอาการ
หนัก 4 รายต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและเฝ้าระวังอย่ างใกล้ชิด ส่ว น
ยอดผูเ้ สียชีวิตคงที่ 4 ราย ส่วนผูป้ ่ วยที่มีอาการหนัก 4 ราย ยังคงรักษา
ตัวในโรงพยาบาลและใช้เครื่องช่วยหายใจทุกราย โดยต้องเฝ้าระวัง
ใกล้ชิด (อินโฟเควสท์)
กนง.มีมติ 4 ต่อ 2 คงอัตราดอกเบีย้ นโยบาย 0.75% มองแนวโน้ม
ศก.ปี นี้หดแรง-เงินเฟ้ ออาจติดลบ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) มีมติ 4 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ที่รอ้ ยละ 0.75
ต่อปี ขณะที่กรรมการ 1 คนลาประชุม ทัง้ นี ้ กนง.มองแนวโน้มเศรษฐกิจ
ปี นีห้ ดตัวแรง อัตราเงินเฟ้ออาจติดลบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19
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แพร่ระบาดรุนแรง ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ (อิน
โฟเควสท์)

กนง.คาดเศรษฐกิจไทยปี 63 หดตัว 5.3% จากผลกระทบโควิด19 ก่ อ นกลั บ มาโต 3% ในปี 64 คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) ระบุว่าสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 กระทบต่อประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงไทย ทั้งด้านตลาดการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม
โดยภายใต้สถานการณ์ข้างต้น กนง.คาดว่าเศรษฐกิจจะหดตัว 5.3%
ในปี 63 ก่ อ นจะกลับ มาขยายตัว 3% ในปี 64 โดยคาดว่ า ปี นี ้ก าร
ส่งออกจะลดลง -8.8% แต่จะกลับมาขยายตัวได้ในปี 64 ที่ 0.2% การ
บริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตัวในปี นี้ โดยคาดว่าจะลดลง -1.5%
ก่อนจะกลับมาทรงตัวในปี หน้าที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 2.1% ขณะที่
การลงทุนภาคเอกชนมี แ นวโน้ม หดตัวในปี นี้ โดยคาดว่า จะลดลง 4.3% ตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ แต่จะค่อยกลับมาฟื ้ นตัวขึน้
ในปี หน้า ที่ 2.2% ส่วนการใช้จ่ ายลงทุ นภาครัฐในปี นี้ แม้คาดว่ า จะ
ขยายตัว ได้ 5.8% แต่ ยัง ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะท าให้เ ศรษฐกิ จ ไทยในปี นี ้
ขยายตัวได้ สาหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี นี้ คาดว่าจะลดลง -1.0% ซึ่ง
อัต ราเงิ นเฟ้ อทั่ว ไปเฉลี่ ยของปี 63 และ 64 มี แ นวโน้ม ต่ า กว่ า กรอบ
เป้าหมาย (อินโฟเควสท์)
สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.พ.หดตัว -5.19%YoY จาก
ศก.ชะลอ-ภัยแล้ง, โควิด-19 ดันอุตฯ อาหารขยายตัว นายทองชัย
ชวลิ ต พิ เ ชฐ ผู้อ านวยการส านั ก งานเศรษฐกิ จ อุตสาหกรรม (สศอ.)
เปิ ดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุต สากรรม (MPI) เดือนก.พ.63 อยู่ที่ระดับ
99.9 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน -5.19% ผลกระทบ
ของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและภัยแล้ง ในขณะที่อัตราการใช้กาลัง
การผลิตอยู่ที่ 65.33 โดยดัชนีแรงงานได้ปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้อยจาก
ระดับ 102.08 มาอยู่ที่ระดับ 102.63 ขยายตัวเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน 1.88% สาหรับอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลลบต่อดัช นี
MPI เดือนก.พ.ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ จากผลกระทบสงคราม
การค้า และน้าตาลจากภาวะภัยแล้ง ทั้งนี ้ สถานการณ์ไวรัสโควิด-19
ได้ส่งผลให้การจาหน่ายสินค้ากลับมาขยายตัวขึน้ (อินโฟเควสท์)
ผู้ว่า ธปท.แถลงมาตรการช่ว ยเหลือด้า นสิ น เชื่อลู ก หนี้ ที่ ยัง ไม่
เป็ น NPL มี ผ ลตั้ ง แต่ 1 เม.ย.63 นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือ
ด้านสินเชื่อ ส าหรับ ลูก หนี ้ที่ยังไม่ เ ป็ น NPL ให้มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย.63
ดัง นี ้ 1.บัต รเครดิ ต และสิ น เชื่อ เงิน สดหมุ น เวี ย น (revolving loan) 2.
สินเชื่อส่วนบุคคล ที่ผ่อนชาระเป็ นงวด (installment) และ สินเชื่อจานา
ทะเบียนรถ 3.สินเชื่อเช่าซือ้ (Hire purchase) 4.สินเชื่อบ้าน วงเงินไม่
เกิ น 3 ล้ า นบาท และ สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ SMEs ไมโครไฟแนนซ์ นาโน
ไฟแนนซ์วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท อนึ่ง สาหรับลูกหนีท้ ี่ช าระหนี ้ไ ด้
ตามปกติและไม่ขอรับความช่วยเหลือ ผูใ้ ห้บริการจะให้เงื่อนไขสิ นเชื่อ

เป็ น การพิ เ ศษความเหมาะสม ส่ ว นลู ก หนี ้ที่ มี สิ น เชื่ อ หลายประเภท
สามารถได้รับความช่ว ยเหลือ ทุก ประเภทตามเงื่อ นไข ทั้งนี ้ สถาบัน
การเงินแต่ละแห่ง มีโ ครงการให้ความช่ วยเหลือลู ก หนีเ้ ฉพาะกลุ่ ม ที่
ได้รบั ผลกระทบเพิ่มเติม (อินโฟเควสท์)

กสทช.เจียดงบฯ-กองทุน กทปส.รวม 1 พันลบ.สนับ สนุ น รพ.สถาบั น ทางการแพทย์ของรั ฐสู้ วิก ฤติ โควิ ด -19 นายฐากร ตัณฑ
สิทธิ์ เลขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิ ดเผยว่า วันนี ้ (25
มี.ค. 2563) ที่ประชุม กสทช. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจานวน
1,000 ล้า นบาท โดยให้เ กลี่ ยเงิน จากงบประมาณรายจ่ า ยประจาปี
2563 ของสานักงาน กสทช. รวมกับเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ (กทปส.) เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ โ รงพยาบาล สถาบัน ทาง
การแพทย์ของรัฐ การเจียดจ่ายเงินดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายของ
รั ฐ บาล ที่ ใ ห้ ส่ ว นราชการ และทุ ก หน่ ว ยงานของรั ฐ ปรั บ แผน
งบประมาณของตัวเองเพื่อนางบประมาณไปใช้ในการต่อสูก้ ับวิกฤตโค
วิด-19 (อินโฟเควสท์)
รมว.คลัง เล็งใช้แนวทางออก พ.ร.ก.กู้เงิน หากจาเป็ นหาแหล่ง
เงินออกมาตรการ-ดูแลเศรษฐกิจระยะต่อไป นายอุตตม สาวนายน
รมว.คลัง เปิ ดเผยผ่านรายการทางสถานีโทรทัศน์เช้านีว้ ่า รัฐบาลอยู่
ระหว่างการพิจารณาแนวทางการออก พ.ร.ก.กูเ้ งิน หากมีความจาเป็ น
ในการหาแหล่ ง เงิ น มาด าเนิ น มาตรการต่ า ง ๆ ในอนาคตเพื่ อ แก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ และดูแลเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติ หลังจากออกมาตรการ
ช่วยหลือประชาชนและภาคธุรกิจระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 เพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 ซึ่งในส่วนที่เป็ น
เงินของภาครัฐจะใช้งบประมาณเป็ นหลัก (อินโฟเควสท์)
กบง.ให้ลดราคา NGV กลุ่มรถโดยสารสาธารณะลง 3 บาท/กก.
เป็ นเวลา 3 เดือน คาด PTT อัดงบราว 300 ลบ.เข้าดูแล นายสนธิ
รัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิ ดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในวันนี ้ เห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีก
ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) สาหรับรถโดยสารสาธารณะ
ลดลง 3 บาท/กิโลกรัม (กก.) จากเดิม 13.62 บาท/กก. เป็ น 10.62
บาท/กก. เป็ นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.63
เพื่อบรรเทาผลกระทบภาวะแพร่ กระจายของโรคติดเชือ้ โควิด -19 ที่
ยังคงมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงเป็ นวงกว้าง ทัง้ นี ้ กระทรวงพลังงาน
ได้ขอความร่วมมือบมจ.ปตท. (PTT) ให้เข้ามาช่วยเหลือส่วนต่างราคา
ขายปลีก NGV สาหรับรถโดยสารสาธารณะดังกล่าว เพื่อคงราคาขาย
ปลีกที่ 10.62 บาท/กก. เป็ นเวลา 3 เดือน โดยเบือ้ งต้นคาดว่า PTT จะ
ใช้งบประมาณราว 300 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)
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ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดพุ่ง 46.19 จุด ตามตลาตตปท.หลังหลาย
ธนาคารกลางอัดฉีดสภาพคล่อง-คลายกังวลหลังชัดเจนพ.ร.ก.
ฉุ ก เฉิ น SET ปิ ด วันนี ้ที่ร ะดับ 1,080.03 จุ ด เพิ่ ม ขึ ้น 46.19 จุ ด (+
4.47%) มูลค่าการซือ้ ขาย 74,952.24 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผย
ตลาดหุน้ ไทยวันนีป้ รับตัวขึน้ ตามตลาดต่างประเทศ ทัง้ ตลาดภูมิภาคตลาดในยุโรปต่างบวกกันทั่วหน้า ขานรับเม็ดเงินจากหลายธนาคาร
กลางต่างอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบ และสถานการณ์ไวรัสระบาดใน
จีนก็ดีขึน้ มาก ขณะที่บ้านเราสภาพคล่องทางการเงิ นเริ่มเข้า สู่ ภ าวะ
ปกติหลังแบงก์ชาติช่ ว ยเหลือ -ชัด เจนพ.ร.ก.ฉุก เฉิ น ทาให้นัก ลงทุ น
คลายกังวล ส่งผลให้หุ้นบิ๊กแคปขึน้ นาตลาดฯ พร้อมกลุ่มค้าปลีกที่ดีด
ตัวขึน้ ได้ในวันนี ้ นอกจากนีจ้ านวนผู้ติ ดเชือ้ ไวรัส โควิด -19 ในไทยก็
เพิ่มขึน้ ไม่มากอย่างที่คาดการณ์กัน แต่ก็ยังกังวลจานวนผู้ติดเชือ้ ใน
สหรัฐฯที่เพิ่มขึน้ มาก พรุ่งนีต้ ลาดฯยังมีลุ้นขึน้ ได้ ถ้าไม่มีปัจจัยลบอะไร
รอบนีก้ ็น่าจะไปได้ 1,200 พร้อมให้แนวรับ 1,050 แนวต้าน 1,100 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ ี่ระดับ 1,080.03 จุด เพิ่มขึน้ 46.19 จุด (+
4.47%) มูลค่าการซือ้ ขาย 74,952.24 ล้านบาท การซือ้ ขายหุ้นวัน นี ้
ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อ นไหวในแดนบวกตลอดทั้ง วัน โดยทาระดับ สู ง สุ ด
1,099.94 จุด และทาระดับต่าสุด 1,050.72 จุด (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซือ้ ขายรวม 87,640
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย(ThaiBMA) สรุ ปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ ทยประจาวันนีม้ ีมูลค่าการซือ้ ขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 87,640

ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุ น ที่มีมูลค่าการซือ้ ขายสูงที่ สุด 2
อันดับแรกคือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้ สุทธิ
17,731 ล้า นบาท 2. กลุ่ ม บริ ษั ท ประกั น ภั ย ซื ้อ สุ ท ธิ 881 ล้า นบาท
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 4,847 ล้านบาท Yield พันธบัตร
อายุ 5 ปี ปิ ดที่ 1.08% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.07% ภาพรวมของ
ตลาดในวัน นี ้ Yield Curve เปลี่ ย นแปลงเล็ ก น้อ ยจากวั น ก่ อ นหน้ า
สาหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้ NET OUTFLOW
4,847 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 4,847 ล้านบาท และไม่มีตรา
สารหนี ้ที่ ถื อ ครองโดยนั ก ลงทุ น ต่า งชาติ ห มดอายุ (Expired) (อิ น โฟ
เควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 32.81 ระหว่างวันผันผวนตามกระแส
เงินทุน ให้กรอบพรุ่งนี้ 32.70-32.90 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุ ง
ศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาดเย็นนีอ้ ยู่ที่ 32.81 บาท/ดอลลาร์
จากเปิ ดตลาดเมื่อเช้าอยู่ที่ระดับ 32.80 บาท/ดอลลาร์ ตามทิศทางของ
กระแสเงิ น ทุ น ต่า งประเทศ ระหว่ า งวัน เงิ น บาทเคลื่ อนไหวในกรอบ
32.77 - 32.92 บาท/ดอลลาร์ "วันนีบ้ าทเคลื่อนไหวตาม flow ทั้งไหล
เข้าและไหลออก แต่หลังมีผลประชุม กนง.ออกมาแล้วบาทขยับแข็งค่า
ลงมาอยู่ที่ 32.82 จาก 32.86 ส่วนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯ
นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อตลาด" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงิน คาด
ว่ า วัน พรุ่ ง นี ้เ งิ น บาทจะเคลื่ อ นไหวในกรอบ 32.70 - 32.90 บาท/
ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปั จจัยที่ต้องติดตาม
-

ความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคเดือนเม.ย.จากสถาบัน GfK เยอรมนี
ยอดค้าปลีกเดือนก.พ. อังกฤษ
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอตั ราดอกเบีย้
จานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2562 สหรัฐ
กาไรภาคเอกชนไตรมาส 4/2562 สหรัฐ
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Monday

23
Release

Actual
-4.47%

Cons.
-9.15%

Prior
3.35%

TH Customs Exports YoY

Feb

Customs Imports YoY

Feb

-4.30%

-3.50%

-7.86%

Customs Trade Balance

Feb

$3897m

$2232m

-$1556m

Car Sales

Feb

--

--

71688

Feb

2.60%

--

0.40%

JP Convenience Store Sales YoY
US Chicago Fed Nat Activity Index
EU Consumer Confidence

0.16

-0.35

-0.33

-11.6

-13

-6.6

Mar P

Actual
44.8

Cons.
--

Prior
47.8

Jibun Bank Japan PMI Services

Mar P

32.7

--

46.8

Jibun Bank Japan PMI Composite

Mar P

35.8

--

47

Leading Index CI

Jan F

90.5

--

90.3

Nationwide Dept Sales YoY

Feb

-12.20%

--

-3.10%

Tokyo Dept Store Sales YoY

Feb

-12.80%

--

-2.40%

Machine Tool Orders YoY

Feb F

-29.60%

--

-30.10%

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI

Mar P

44.8

39

49.2

Markit Eurozone Services PMI

Mar P

28.4

39.5

52.6

Markit Eurozone Composite PMI

Mar P

31.4

38.8

51.6

US Markit US Manufacturing PMI

Mar P

49.2

43.5

50.7

Markit US Services PMI

Mar P

39.1

42

49.4

Markit US Composite PMI

Mar P

40.5

--

49.6

New Home Sales

Feb

765k

750k

800k

Richmond Fed Manufact. Index

Mar

2

-13

-2

Feb
Mar A

Tuesday

Wednesday

25
Release

TH Capacity Utilization ISIC
BoT Benchmark Interest Rate

Feb

Actual

Cons.

Prior

65.33

--

66.75

25-Mar

0.75%

0.50%

0.75%

US MBA Mortgage Applications

20-Mar

-29.40%

--

-8.40%

Durable Goods Orders

Feb P

1.20%

-0.90%

0.10%

Durables Ex Transportation

Feb P

-0.60%

-0.40%

0.60%

FHFA House Price Index MoM

Jan

0.30%

0.40%

0.70%

Thursday

26
Release

Actual

Cons.

Prior

JP Japan Buying Foreign Bonds

20-Mar

-¥65.7b

--

-¥590.9b

Foreign Buying Japan Bonds

20-Mar

-¥2381.9b

--

¥310.4b

Foreign Buying Japan Stocks

20-Mar

-¥1462.1b

-- -¥1241.8b

EU M3 Money Supply YoY
US Wholesale Inventories MoM

Feb

--

5.20%

5.20%

Feb P

--

-0.20%

-0.40%

GDP Annualized QoQ

4Q T

--

2.10%

2.10%

Personal Consumption

4Q T

--

1.70%

1.70%

Core PCE QoQ

4Q T

--

1.20%

1.20%

Initial Jobless Claims

21-Mar

--

1500k

281k

Continuing Claims

14-Mar

--

1791k

1701k

Bloomberg Consumer Comfort

22-Mar

--

--

63

Mar

Actual
--

Cons.
0.30%

Prior
0.40%

Mar

--

0.40%

0.50%

20-Mar

--

--

$229.2b

Feb

--

0.40%

0.60%

Personal Spending
PCE Deflator YoY

Feb

--

0.20%

0.20%

Feb

--

1.70%

1.70%

PCE Core Deflator MoM

Feb

--

0.20%

0.10%

PCE Core Deflator YoY

Feb

--

1.70%

1.60%

Friday

Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY

TH Foreign Reserves
US Personal Income

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

1,080.03
728.53
1,583.89
213.07
4,524.24
-49.39
-109.38
-4,365.46
74,952.24

Major Indices

25-Mar-20

Chg

%Chg.

Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
STOXX Europe 50
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
Hang Seng
KOSPI
BES Sensex
Jakarta Composite
Philippines Composite
Ho Chi Minh

21,200.55
2,475.56
7,384.30
2,636.00
5,688.20
9,874.26
19,546.63
2,722.44
22,663.49
1,704.76
28,535.78
3,989.52
5,027.76
690.25

+495.64
+28.23
-33.56
+234.00
+242.19
+173.69
+1,454.28
+62.27
+967.36
+94.79
+1,861.75
-205.42
+253.49
+31.04

+2.39%
+1.15%
-0.45%
+9.74%
+4.45%
+1.79%
+8.04%
+2.34%
+4.46%
+5.89%
+6.98%
-4.90%
+5.31%
+4.71%

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

25-Mar-20
24.40
33.98
27.52
24.49

Chg
-0.58
+0.02
-0.14
+0.48

%Chg.
-2.32%
+0.06%
-0.51%
+2.00%

1,632.30

-27.90

-1.68%

582.00

-21.00

-3.48%

COMEX Gold
Batic Dry Index
Exchange Rate

+46.19
+37.38
+78.55
+2.28

+4.47%
+5.41%
+5.22%
+1.08%

25-Mar-20

24-Mar-20

%Chg.

32.71
1.0871
111.24
1.1835
7.1134
1,223.21
100.945

32.76
1.0806
111.26
1.1786
7.0621
1,233.12
101.776

-0.15%
+0.60%
-0.02%
+0.42%
+0.73%
-0.80%
-0.82%

25-Mar-20

24-Mar-20

319.28
87,639.97
1M
3M

319.79
125,514.83
6M
1Y

USD/THB
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index
Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
25-Mar-20
Change (bps)

27
Release

JP Tokyo CPI YoY

25-Mar-20

24
Release

JP Jibun Bank Japan PMI Mfg

As of 26-Mar-20
Chg
%Chg.

Thai Stock Market

US Bond Market
Bond Yield
25-Mar-20
Change (bps)

%Chg.
-0.16%
-30.18%
2Y
3Y

0.774
-2.53
5Y
1.080
-6.62

0.782
-2.70
7Y
1.319
-7.48

0.787
-2.34
10Y
1.483
-0.86

0.793
-2.37
15Y
1.652
+0.13

0.846
-4.61
20Y
2.028
+0.18

0.903
-5.81
30Y
2.284
+1.43

3M
0.00
-1.00

2Y
0.34
-4.00

3Y
0.41
-3.00

5Y
0.56
+4.00

10Y
0.88
+4.00

30Y
1.45
+6.00
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