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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

ประธานเฟดชิคาโกคาดเฟดคงดอกเบีย้ถึงฤดูใบไม้ร่วงปีหน้า 
นายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก 
กล่าวว่า เขาจะไม่มีความกังวลใจ หากเฟดคงอตัราดอกเบีย้จนถึงชว่ง
ฤดูใบไม้ ร่วงในปีหน้าเพื่อให้ เงินเฟ้อของสหรัฐปรับตัวอย่างมี
เสถียรภาพ   "ผมคาดการณ์วา่อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้จะทรงตวั และไม่
เปลี่ยนแปลงจนถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงในปีหน้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
แนวโน้มเงินเฟ้อของสหรัฐ และท าให้มีการปรับตวัอย่างยั่งยืน" นายอี
แวนส์กลา่ว       ในการประชมุก าหนดนโยบายการเงินของเฟดในเดือน
มี.ค. นายอีแวนส์ลงคะแนนเสียงเห็นพ้องกับกรรมการเฟดรายอ่ืนๆใน
การคงอตัราดอกเบีย้ในการประชมุดงักลา่ว นอกจากนี ้ที่ประชมุยงัได้
สง่สญัญาณไมมี่การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาวะธุรกิจพุ่งเกินคาดในเดือนเม.ย. 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวนันีว้่า ดชันีภาค
การผลิต (Empire State Index) ดีดตวัสูร่ะดบั 10.1 ในเดือนเม.ย. จาก
ระดับ 3.7 จุดในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดในรอบเกือบ 2 ปี    
นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่าดชันีจะปรับตวัสู่ระดบั 10.0 ใน
เดือนเม.ย.     ดชันีอยู่สงูกว่าระดบั 0 ซึ่งบ่งชีถ้ึงการขยายตวัของภาค
การผลิตในนิวยอร์ก       ดัชนีย่อยด้านการจ้างงานดีดตวัขึน้ในเดือน
เม.ย. แต่ดชันีคาดการณ์ธุรกิจในอนาคตดิ่งลง 17 จดุ แตะระดบั 12.4 
จดุในเดือนเม.ย. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุในรอบกวา่ 3 ปี (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้สร้างบ้านปรับตัวขึน้ในเดือนเม.ย. 
สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีความ
เชื่อมั่นผู้ สร้างบ้านปรับตวัขึน้ 1 จุด แตะที่ระดบั 63 ในเดือนเม.ย. ซึ่ง
เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 6 เดือน และสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ
นักวิเคราะห์    ดัชนีความเชื่อมั่นยังคงอยู่สูงกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชีถ้ึง
มมุมองโดยทั่วไปที่เป็นบวก      ขณะที่ดชันีภาวะยอดขายในปัจจบุนั
เพิ่มขึน้ 1 จุด สู่ระดับ 69 จุด ส่วนดัชนีคาดการณ์ยอดขายในช่วง 6 
เดือนข้างหน้า ลดลง 1 จดุ สูร่ะดบั 71 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลง 0.1% ในเดือนมี.ค. 
หลังผลผลิตเหมืองแร่ลดลงต่อเน่ือง ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
รายงานในวันนีว้่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐปรับตัวลงใน
เดือนมี.ค. หลงัผลผลิตเหมืองแร่ลดลง ขณะที่ผลผลิตในภาคการผลิต
ทรงตวั ทา่มกลางการชะลอตวัของเศรษฐกิจทัว่โลกและสถานการณ์ตึง
เครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน   เฟดเปิดเผยว่า การผลิต
ภาคอตุสาหกรรมของสหรัฐ ซึ่งรวมผลผลิตในภาคการผลิต เหมืองแร่ 
และสาธารณูปโภค ลดลง 0.1% ในเดือนมี.ค. หลังจากปรับตัวขึน้ 
0.1% ในเดือนก.พ.    ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. จะปรับตัวขึน้ 0.1% จากเดือนก่อนหน้า      

รายงานระบุว่า ผลผลิตเหมืองแร่ลดลง 0.8% จากเดือนก่อนหน้า โดย
เป็นการปรับตวัลดลงตอ่เน่ืองมาตัง้แตเ่ดือนธ.ค. (อินโฟเควสท์)        

EIA เผยราคาน า้มันเบนซินปรับตัวขึน้ทั่วสหรัฐในสัปดาห์ที่ ผ่าน
มา ส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) 
เปิดเผยว่า ราคาน า้มันเบนซินยังคงปรับตัวขึ น้ทั่วสหรัฐในสัปดาห์ที่
ผ่านมา    ทัง้นี ้ราคาน า้มันเบนซินโดยเฉลี่ย เพิ่มขึน้กว่า 8 เซนต์ สู่
ระดบัเกือบ 2.83 ดอลลาร์สหรัฐ/แกลลอนในสปัดาห์ที่สิน้สดุเม่ือวานนี ้ 
ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ราคาน า้มันเบนซินทั่วสหรัฐอยู่ที่ระดับ 
2.237 ดอลลาร์/แกลลอนในสปัดาห์แรกของปี 2562 (อินโฟเควสท์)      

"ทรัมป์"เผยประชุมสุดยอดครัง้ที่ 3 กับผู้น าเกาหลีเหนือเป็นเร่ือง
ดีเพื่อเข้าใจจุดยืนของกันและกัน ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แหง่
สหรัฐ กล่าวว่า การประชุมสุดยอดครัง้ที่ 3 กับนายคิม จอง อึน ผู้ น า
เกาหลีเหนือนัน้เป็นเร่ืองดีต่อทัง้สหรัฐและเกาหลีเหนือ เน่ืองจากจะ
ช่วยให้ทัง้ 2 ฝ่ายเข้าใจในจดุยืนของกันและกันได้อย่างดี   ทรัมป์ทวีต
ว่า "ผมเห็นด้วยกับนายคิม จอง อึน ว่าความสมัพนัธ์สว่นตวัของเราทัง้
คู่ยงัดีมาก ที่จริงค าวา่ยอดเยี่ยมน่าจะถกูต้องมากกว่า และการประชมุ
สดุยอดครัง้ที่ 3 จะเป็นการดีในแงท่ี่เราจะได้เข้าใจจดุยืนของแตล่ะฝ่าย
ได้อย่างชดัเจน"     ปธน.ทรัมป์ยงัเผยด้วยว่า เกาหลีเหนือมีศกัยภาพ
อยา่งมากที่จะประสบความส าเร็จทางเศรษฐกิจภายใต้การน าของนาย
คิม และได้ตัง้ตารอวันที่จะมีการปลดอาวุธนิวเคลียร์และยกเลิกการ
คว ่าบาตร ซึ่งจะมาถึงในไม่ช้า และจะเฝ้ามองเกาหลีเหนือกลายเป็น
หนึ่งในประเทศที่ประสบความส าเร็จที่สดุในโลก     ส านักข่าว KCNA 
ของเกาหลีเหนือรายงานว่า นายคิม จอง อึน แสดงความต้องการที่จะ
ประชมุกบัทรัมป์อีกครัง้ในเง่ือนไขบางประการนายคิมกลา่ววา่ "มนัเป็น
เร่ืองส าคญัที่ทัง้ 2 ฝ่ายจะไม่เรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่จะหาทาง
ออกที่สร้างสรรค์เพ่ือให้ได้ประโยชน์ทัง้คู"่ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐประกาศคว ่าบาตรครัง้ใหม่บริษัทน า้มันเวเนซุเอลา 4 แห่ง 
เรือ 9 ล า กระทรวงการคลงัสหรัฐประกาศคว ่าบาตรรอบใหมต่อ่บริษัท
น า้มนั 4 แหง่ของเวเนซเุอลา และเรือ 9 ล าที่ขนสง่น า้มนัจากเวเนซเุอลา
ไปยังคิวบา เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อทัง้เวเนซุเอลาและคิวบา   การ
ประกาศคว ่าบาตรครัง้ล่าสดุนี ้จะท าให้ทรัพย์สินทัง้หมดของบริษัท 4 
แหง่ดงักลา่วที่อยูใ่นสรัฐ ถกูสกดักัน้ และ ชาวสหรัฐก็จะถกูสัง่ห้ามจาก
การด าเนินการทัง้หมดที่เก่ียวกบัทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเหลา่นี ้ ส านกั
ข่าวซินหัวรายงานว่า สหรัฐด าเนินนโยบายคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจ 
และโดดเดี่ยวทางการทตูตอ่รัฐบาลเวเนซุเอลา เพื่อสนับสนนุนายฮวน 
กุยโด ผู้ น าพรรคฝ่ายค้าน โดยสหรัฐให้การรับรองนายกุยโดในฐานะ
ประธานาธิบดีเฉพาะกาล เม่ือวนัที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา หลงัจากที่นายนิ
โคลัส มาดูโร ได้เข้าพิธีสาบานตน เพื่อรับต าแหน่งประธานาธิบดี
เวเนซเุอลา สมยัที่ 2 ได้เพียงไมก่ี่วนั (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก (16 เม.ย. 62): ดาวโจนส์ปิดบวก 67.89 

จุด รับผลประกอบการสดใส,ราคาน า้มันพุ่งหนุนหุ้นพลังงานดชันี
ดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(16 เม.ย.) โดยได้แรง
หนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึง
จอห์นสนั แอนด์ จอห์สนั ขณะที่หุ้นกลุม่พลงังานดีดตวัขึน้ตามทิศทาง
ราคาน า้มนั WTI  นอกจากนี ้ข้อมลูเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐยงัเป็น
อีกปัจจยัที่ช่วยหนนุตลาดเช่นกัน     ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดที่  26,452.66 จุด เพิ่มขึน้ 67.89 จุด หรือ +0.26% ขณะที่ดัชนี 
S&P500 ปิดที่ 2,907.06 จดุ เพิ่มขึน้ 1.48 จดุ หรือ +0.05% และดชันี 
Nasdaq ปิ ดที่  8,000.23 จุด  เพิ่ มขึ น้  24.21 จุด  ห รื อ  +0.30%    
ภาวะการซื อ้ขายในตลาดหุ้ นนิวยอร์กได้ รับปัจจัยบวกจากผล
ประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียน โดยจอห์นสนั แอนด์ จอห์น
สัน ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมยา การดูแลสุขภาพ และ
สินค้าอุปโภคบริโภค รายงานว่า ไรในไตรมาสแรกปีนีอ้ยู่ที่  2.10 
ดอลลาร์/หุ้ น สูงกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.04 ดอลลาร์/หุ้ น 
ขณะที่รายได้อยู่ที่ 2.02 หม่ืนล้านดอลลาร์ เทียบกับที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ไว้ 1.96 หม่ืนล้านดอลลาร์    ทัง้นี ้หุ้นจอห์นสนั แอนด์ จอห์น
สนั ปิดตลาดปรับตวัขึน้ 1.1% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก (15 เม.ย. 62): ดาวโจนส์ปิดลบ 27.53 
จุด หุ้นกลุ่มธนาคารร่วงหลังผิดหวังผลประกอบการ ดัชนีดาว
โจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(15 เม.ย.) เน่ืองจากนักลงทุน
ผิดหวังกับการประกาศผลประกอบการของซิตีก้รุ๊ป และโกลด์แมน 
แซคส์ ขณะที่คาดว่า การซือ้ขายในตลาดจะเป็นไปอย่างซบเซาใน
สัปดาห์นี ้ก่อนตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดท าการวันศุกร์นี ้เน่ืองในวัน 
Good Friday    ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,384.77 จดุ 
ลดลง 27.53 จดุ หรือ -0.10% ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,905.58 จดุ ลดลง 
1.83 จุด หรือ -0.06% และ ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,976.01 จุด ลดลง 
8.15 จุด หรือ -0.10%     ตลาดปรับตัวลง เน่ืองจากนักลงทุนผิดหวงั
กับการเปิดเผยผลประกอบการของซิตีก้รุ๊ป และโกลด์แมน แซคส์  (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก (12 เม.ย. 62):  : ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 269.25 
จุด ขานรับผลประกอบการแกร่ง,ข่าวซือ้กิจการ ดัชนีดาวโจนส์
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(12 เม.ย.) เน่ืองจากนักลงทนุขาน
รับการประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเจพีมอร์แกน เชส 
รวมถึงการที่บริษัทเชฟรอนประกาศแผนเข้าซือ้กิจการอนาดาร์โค 
ปิโตรเลียม    ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,412.30 จุด 
เพ่ิมขึน้ 269.25 จดุ หรือ +1.03% ขณะที่ดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,984.16 
จดุ เพ่ิมขึน้ 36.80 จดุ หรือ +0.46% และดชันี S&P500 ปิดที่  2,907.41 
จุด เพิ่มขึน้ 19.09 จุด หรือ +0.66%               ราคาหุ้นเจพีมอร์แกน 
เชส พุ่งขึน้ 4.69% หลังเปิดเผยว่า ธนาคารมีก าไร และรายได้สงูกว่า

คาดในไตรมาสแรก โดยได้รับปัจจัยบวกจากอัตราดอกเบีย้ที่ปรับตวั
สงูขึน้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก (16 เม.ย. 62): ดอลล์แข็งค่าเทียบสกุล
เงินหลัก ขานรับข้อมูลศก.สหรัฐสดใส ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือ
เทียบกับสกุลเงินหลกั ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
เม่ือคืนนี ้(16 เม.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่สดใส สว่น
สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงเน่ืองจากความวิตกกังวลเก่ียวกับแนวโน้ม
เศรษฐกิจของยูโรโซน ขณะที่นักลงทนุจับตาข้อมลูเศรษฐกิจที่ส าคญั
ของสหรัฐในสัปดาห์นี ้ ซึ่งรวมถึงรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ 
Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และยอดค้าปลีกเดือน
มี.ค.     ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1287 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.1304 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์ออ่นคา่ลงแตะที่
ระดับ 1.3052 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3097 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7173 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 
0.7174 ดอลลาร์สหรัฐ   ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส 
ที่ระดบั 1.0074 ฟรังก์ จากระดบั 1.0042 ฟรังก์ แตอ่อ่นคา่ลงเม่ือเทียบ
กับเงินเยน ที่ระดับ 111.99 เยน จากระดับ 112.02 เยน และอ่อนค่า
เม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3355 ดอลลาร์แคนาดา จาก
ระดบั 1.3377 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก (15 เม.ย. 62): ดอลล์อ่อนเทยีบสกุลเงิน
หลัก ปอน์แข็งค่าขานรับการเจรจาเร่ือง Brexit ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่
เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(15 เม.ย.) ขณะที่ปอนด์ได้แรงหนุนจากความเห็น
ของนายเจเรมี ฮนัท์ รมว.ต่างประเทศขององักฤษ เก่ียวกับการเจรจา
เร่ืองการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)    ดัชนี
ดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกุล
เงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ปรับตัวลง 0.03% สู่ระดับ 96.9466     
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 112.02 เยน จาก
ระดบั 112.07 เยน แต่ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 
1.0042 ฟรังก์ จากระดบั 1.0028 ฟรังก์ และ ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่า
เม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3377 ดอลลาร์แคนาดา จาก
ระดับ 1.3334  ดอลลาร์แคนาดา                 เงินปอนด์แข็งค่าแตะที่
ระดบั 1.3097 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3077 ดอลลาร์ ขณะที่ ยโูรแข็งค่า
เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1304 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.1295 ดอลลาร์ และ ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าสู่ระดับ 0.7174 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7172 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)           

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก (12 เม.ย. 62):: ดอลล์อ่อนเทียบสกุล
เงินหลัก เหตดุชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคสหรัฐลดต ่ากว่าคาด ดอลลาร์
สหรัฐออ่นคา่เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(12 เม.ย.) หลงัการเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่
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 ส าคญัของสหรัฐ อาทิ ดชันีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคสหรัฐที่ปรับตวัลง

ต ่ากว่าคาดในเดือนเม.ย.    ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความ
เคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน 
ปรับตัวลง 0.22% สู่ระดับ 96.9714   ดอลลาร์อ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟ
รังก์สวิส ที่ระดับ 1.0028 ฟรังก์ จากระดับ 1.0036 ฟรังก์ นอกจากนี ้
ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 
1.3334 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3380 ดอลลาร์แคนาดา แต่
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 112.07 เยน จาก
ระดบั 111.67 เยน        ยโูรแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 
1.1295 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1255 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งคา่
แตะที่ระดบั 1.3077 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3056 ดอลลาร์ สว่นดอลลาร์
ออสเตรเลียแข็งค่าสู่ระดับ 0.7172 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7118 
ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก (16 เม.ย. 62): ทองปิดร่วง $14.10 
นักลงทุนเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังดาวโจนส์ดีดตัว สญัญา
ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนนี ้(16 เม.ย.) เน่ืองจากนกัลงทนุ
เทขายทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากดัชนีดาวโจนส์
ตลาดหุ้นสหรัฐดีดตวัขึน้ ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัท
จดทะเบียน นอกจากนี ้การแข็งค่าของดอลลาร์ยังสร้างแรงกดดันต่อ
สัญญาทองค าเช่นกัน   สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 14.10 ดอลลาร์ หรือ 1.09% ปิด
ที่ 1277.20 ดอลลาร์/ออนซ์    สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนพ.ค. ลดลง 
6 เซนต์ หรือ 0.48% ปิดที่ 14.915 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก (15 เม.ย. 62):: ทองปิดลบ $3.90 
เหตุนักลงทุนขายสินทรัพย์ปลอดภัยรับเจรจาการค้าคืบหน้า
สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(15 เม.ย.) เน่ืองจาก
ความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน รวมถึงแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกที่ดีขึน้ ได้ลดความน่าดึงดูดของทองในฐานะสินทรัพย์
ปลอดภยั นอกจากนี ้การเปิดเผยตวัเลขการสง่ออกที่แข็งแกร่งของจีน 
และการผลิตในภาคอตุสาหกรรมที่สดใสของยโูรโซน เป็นปัจจยัลบตอ่
ตลาดทองด้วย              สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 3.90 ดอลลาร์ หรือ 0.3% ปิดที่ 
1,291.30 ดอลลาร์/ออนซ์    สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนพ.ค. เพ่ิมขึน้ 
1.2 เซนต์ หรือ 0.08% ปิดที่ 14.975 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก (12 เม.ย. 62):: ทองปิดบวก $1.90 
หลังดอลล์อ่อนค่าหนุนแรงซือ้ สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิด
บวกเม่ือคืนนี ้(12 เม.ย.) โดยได้ปัจจัยหนุนการอ่อนค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์    สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) 
ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 1.90 ดอลลาร์ หรือ 0.15% ปิดที่ 1,295.20 

ดอลลาร์/ออนซ์    สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนพ.ค. เพ่ิมขึน้ 9.6 เซนต์ 
หรือ 0.65% ปิดที่ 14.963 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน (16 เม.ย. 62): น า้มัน WTI ปิดบวก 65 เซนต์ 
รับคาดการณ์อุปทานน า้มันตลาดโลกลดลง สญัญาน า้มนัดิบเวสต์
เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(16 เม.ย.) เน่ืองจากนกั
ลงทุนคาดการณ์ว่า การที่สหรัฐคว ่าบาตรอิหร่านและความไม่สงบที่
เกิดขึน้ในลิเบียนัน้ จะส่งผลให้อุปทานน า้มันในตลาดโลกลดลง 
ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานสต็อกน า้มันดิบซึ่งส านักงาน
สารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) มีก าหนดเปิดเผย
ในวันนี ้  สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึน้ 65 เซนต์ 
หรือ 1% ปิดที่ 64.05 ดอลลาร์/บาร์เรล    สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่ง
มอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 54 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 71.72 ดอลลาร์/
บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน (15 เม.ย. 62): น า้มัน WTI ปิดลบ 49 เซนต์ 
เหตุรัสเซีย,โอเปกเล็งเพิ่มการผลิตชิงส่วนแบ่งตลาดโลก สญัญา
น า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(15 เม.ย.) 
โดยตลาดถกูกดดนั เน่ืองจากมีสญัญาณวา่ รัสเซีย และ กลุม่ประเทศผู้
สง่ออกน า้มนั (โอเปก) อาจเพ่ิมก าลงัการผลิตน า้มนั เพ่ือชิงสว่นแบง่ใน
ตลาดโลกเพ่ิมขึน้    สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือนพ.ค. ลดลง 49 
เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 63.40 ดอลลาร์/บาร์เรล    สญัญาน า้มนัดิบเบ
รนท์ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 37 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่  71.18 
ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน (12 เม.ย. 62): น า้มัน WTI ปิดบวก 31 เซนต์ 
ขานรับข่าว"เชฟรอน"ซือ้กิจการ"อนาดาร์โค ปิโตรเลียม" สญัญา
น า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(12 เม.ย.) 
โดยได้แรงหนุนจากการที่บริษัทเชฟรอน ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานใหญ่
เป็นอันดับ 2 ของสหรัฐ ประกาศแผนเข้าซื อ้กิจการอนาดาร์โค 
ปิโตรเลียม วงเงิน 3.3 หม่ืนล้านดอลลาร์ นอกจากนี ้แนวโน้มผลผลิต
น า้มนัที่ตงึตวัทัว่โลก ยงัชว่ยหนนุราคาน า้มนัขึน้ด้วย  สญัญาน า้มนัดิบ 
WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึน้ 31 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 63.89 
ดอลลาร์/บาร์เรล   สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 
72 เซนต์ หรือ 1.02% ปิดที่ 71.55 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

นายกฯอังกฤษเผยรัฐบาลยังคงเตรียมแผนรับมือกรณี Brexit ไร้
ข้อตกลง โฆษกของนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ เปิดเผยวา่ 
นางเมย์กลา่ววา่ รัฐบาลจะยงัคงเตรียมแผนในการรับมือกรณีที่อังกฤษ
แยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยไร้ข้อตกลง    นอกจากนี ้
โฆษกระบุว่า นางเมย์ยังไม่ได้คิดเก่ียวกับการจัดการเลือกตัง้ทั่ว
ประเทศก่อนก าหนด เพื่อปลดล็อกภาวะชะงักงันในรัฐสภา    นาย
โดนัลด์ ทัสก์ ประธานคณะมนตรียุโรป กล่าวก่อนหน้านีว้่า ผู้ น า
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 ประเทศสมาชิก 27 ชาติของสหภาพยโุรป (EU) ได้เห็นชอบให้องักฤษ

ขยายเวลาการถอนตวัออกจาก EU เป็นวนัที่ 31 ต.ค. ซึง่นานกวา่ที่นาง
เทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้ยื่นขอต่อ EU ก่อนหน้านีว้่าให้
เลื่อนเส้นตาย Brexit เป็นวนัที่ 30 มิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

ZEW เผยดัชนีความเช่ือมั่นเศรษฐกิจเยอรมนีปรับตัวขึน้ต่อเน่ือง 
6 เดือนในเม.ย. ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจยโุรป หรือ ZEW เปิดเผยว่า ดชันี
ความเชื่อมัน่ทางเศรษฐกิจของเยอรมนีปรับตวัขึน้ติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 
6 โดยเพิ่มขึน้สู่ระดบั 3.1 ในเดือนเม.ย. จากระดบั -3.6 ในเดือนมี.ค. 
ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้สู่ระดับ 0.8   ดัชนีที่อยู่
เหนือระดบั 0.0 บง่ชีม้มุมองที่เป็นบวก หรือหมายความวา่ในบรรดาผู้ที่
ร่วมตอบแบบส ารวจนัน้ จ านวนผู้ที่มีมมุมองบวกมีมากกว่าจ านวนผู้ที่
มีมมุมองลบ ซึ่งถือเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เดือนมี.ค.ปีที่แล้ว ที่ตัวเลข
ดงักลา่วอยูใ่นแดนบวก และถือเป็นระดบัสงูที่สดุในรอบกวา่หนึ่งปี (อิน
โฟเควสท์)    

สนง.สถิติอังกฤษเผยอัตราว่างงานแตะ 3.9% หลังจ านวนคน
ว่างงานลดลง ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) เปิดเผยว่า อัตราการ
ว่างงานในสหราชอาณาจักรอยู่ที่ระดับ 3.9% ในช่วงสามเดือนจนถึง
ก.พ. ซึ่งเป็นระดบัต ่าที่สดุนับตัง้แต่ปี 2518     รายงานระบุว่า จ านวน
คนว่างงานลดลง 27,000 คน สู่ระดบั 1.34 ล้านคน   ส่วนจ านวนคนที่
มีงานท าเพิ่มขึน้สูร่ะดบั 32.7 ล้านคน โดยเพิ่มขึน้ 179,000 คน ขณะที่
คา่จ้างรายสปัดาห์เฉลี่ย ไมร่วมโบนสั เพิ่มขึน้ 3.4%     ด้านคา่จ้าง รวม
โบนสั และมีการปรับตามเงินเฟ้อ เพ่ิมขึน้ 1.5% จากชว่งเดียวกนัของปี
ก่อน ซึง่ถือเป็นตวัเลขที่สงูที่สดุนบัตัง้แตฤ่ดรู้อนปี 2559 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป (16 เม.ย. 62): หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับ
แบงก์ชาติจีนอัดฉีดสภาพคล่อง ,ความเช่ือมั่ นศก.เยอรมนี
เพิ่มขึน้ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึน้เม่ือคืนนี ้(16 เม.ย.) โดยได้แรง
หนนุจากการที่ธนาคารกลางจีน (PBOC) อดัฉีดสภาพคลอ่งเข้าสูต่ลาด
ครัง้ใหม่ และดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีปรับตัวขึน้
ติดตอ่กนัเป็นเดือนที่ 6 ในเดือนเม.ย.     ดชันี Stoxx Europe 600 บวก 
0.29% ปิดที่ 389.21 จุด    ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้ นฝร่ังเศสปิดที่ 
5,528.67 จดุ เพิ่มขึน้ 19.94 จดุ หรือ +0.36% และ ดชันี DAX ตลาด
หุ้นเยอรมันปิดที่ 12,101.32 จุด เพิ่มขึน้ 81.04 จุด หรือ +0.67% 
ขณะที่ ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,469.92 จดุ เพิ่มขึน้ 
33.05 จดุ หรือ +0.44% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป (15 เม.ย. 62): หุ้นยุโรปปิดบวก หุ้นกลุ่ม
ธนาคารปรับตัวขึน้หนุนตลาด ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้
(15 เม.ย.) เน่ืองจากนกัลงทนุขานรับความคืบหน้าในการเจรจาการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีน และตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่จีนเปิดเผย
ยอดส่งออกเพิ่มขึน้เกินคาดเม่ือวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งช่วยคลายความ
วิตกเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั นอกจากนี ้หุ้นกลุม่ธนาคารที่

ปรับตัวขึน้ ยังช่วยหนุนตลาดด้วย   ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 
0.15% ปิดที่ 388.10 จุด     ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 
5,508.73 จดุ เพ่ิมขึน้ 6.03 จดุ หรือ +0.11% และ ดชันี DAX ตลาดหุ้น
เยอรมนัปิดที่ 12,020.28 จดุ เพิ่มขึน้ 20.35 จดุ หรือ +0.17% ขณะที่ 
ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,436.87 จดุ ลดลง 0.19 จดุ 
หรือ -0.00% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป (12 เม.ย. 62): หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับ
ข้อมูลยอดส่งออกจีนพุ่งขึน้ ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้
(12 เม.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่จีนเปิดเผยยอดส่งออกพุ่งขึน้ใน
เดือนมี.ค. ขณะที่บรรยากาศในตลาดเป็นไปอยา่งซบเซา เน่ืองจากนัก
ลงทนุชะลอการซือ้ขายหุ้น เพื่อรอดบูริษัทจดทะเบียนของสหรัฐทยอย
เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรก                ดัชนี Stoxx Europe 
600 บวก 0.16% ปิดที่ 387.53 จดุ     ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศส
ปิดที่ 5,502.70 จุด เพิ่มขึน้ 16.98 จุด หรือ +0.31% และ ดัชนี DAX 
ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 11,999.93 จดุ เพ่ิมขึน้ 64.73 จดุ หรือ +0.54% 
ขณะที่ ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,437.06 จดุ เพิ่มขึน้ 
19.11 จดุ หรือ +0.26% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผยยอดเกินดุลการค้าเดือนมี.ค.แตะที่ระดับ 5.285 แสน
ล้านเยน ขณะยอดส่งออกลดลง 2.4% กระทรวงการคลังญ่ีปุ่ น
เปิดเผยในวันนีว้่า ญ่ีปุ่ นมียอดเกินดุลการค้าในเดือนมี.ค.ที่ระดับ 
5.285 แสนล้านเยน     รายงานของกระทรวงระบวุ่า ยอดส่งออกเดือน
มี.ค.ปรับตวัลดลง 2.4% เม่ือเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดน าเข้าเพิ่มขึน้ 
1.1%       อย่างไรก็ตาม ตลอดปีงบประมาณ 2561 ญ่ีปุ่ นมียอดขาด
ดลุการค้าทัง้สิน้ 1.59 ล้านล้านเยน ส านักข่าวเกียวโดรายงาน  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว (16 เม.ย. 62):  นิกเกอิปิดบวก 52.55 จุด 
หุ้นกลุ่มเทเลคอมหนุนตลาด ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวก
เป็นวนัที่ 4 ติดต่อกันในวนันี ้โดยได้แรงหนนุส่วนใหญ่จากการปรับตวั
ขึน้ของหุ้ นกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม แต่ตลาดปรับตัวขึน้ไม่มากนัก 
เน่ืองจากนกัลงทนุเทขายหุ้นเพ่ือท าก าไร   ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ 
ดชันีนิกเกอิเพ่ิมขึน้ 52.55 จดุ หรือ 0.24% ปิดที่ 22,221.66 จดุ ซึง่เป็น
ระดับปิดสูงสุดนับตัง้แต่วันที่ 3 ธ.ค. 2561    หุ้นที่ปรับตัวขึน้ในวนันี ้
ประกอบด้วยหุ้ นกลุ่มข้อมูลและการสื่อสาร และหุ้ นกลุ่มก่อสร้า ง 
ขณะที่หุ้นกลุม่เยื่อกระดาษและกระดาษ และกลุม่เหมืองแร่ ปรับตวัลง 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว (15 เม.ย. 62): นิกเกอิปิดพุ่ง 298.55 จุด 
รับความหวังเศรษฐกิจโลก ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึน้
แตะระดบัสงูสดุในรอบ 4 เดือนในวนันี ้เน่ืองจากนักลงทนุมีมมุมองที่
เป็นบวกตอ่เศรษฐกิจโลก ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัท
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สหรัฐ โดยเฉพาะบริษัท เจพีมอร์แกน เชส      ส านกัข่าวเกียวโดรายงาน

ว่า ดชันีนิกเกอิทะยาน 298.55 จดุ หรือ 1.37% ปิดที่ 22,169.11 จดุ        
หุ้ นที่ปรับตัวขึน้ในวันนีป้ระกอบด้วยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ ประกัน และ
เคร่ืองจกัร (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว (12 เม.ย. 62): นิกเกอิปิดบวก 159.18 จุด 
หลังเงินเยนอ่อนหนุนหุ้นส่งออก ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิด
บวกในวนันี ้เน่ืองจากนักลงทนุเข้าซือ้หุ้นกลุ่มส่งออกหลังจากเงินเยน
ออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ นอกจากนี ้ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
ของบริษัทบางแห่งยังเป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้ นแรงซือ้ของนักลงทุน    
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 159.18 จุด หรือ 
0.73% แตะที่ระดบั 21,870.56 จดุ   หุ้นที่ปรับตวัขึน้ในวนันีน้ าโดยหุ้น
กลุม่สารสนเทศ ขณะที่หุ้นกลุ่มใหญ่หลายกลุม่ปรับตวัลง ซึง่รวมถึงหุ้น
กลุม่ผลิตภณัฑ์น า้มนัและถ่านหิน และกลุม่เหมืองแร่ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

สนง.สถิติจีนเผย GDP ไตรมาส 1 ขยายตัว 6.4% ส านักงานสถิติ
แห่ ง ชาติ จี น  (NBS) ร ายงาน ในวัน นี ว้่ า  ผลิ ตภัณ ฑ์มวล รวม
ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2562 ขยายตัว 6.4% เทียบรายปี 
(อินโฟเควสท์) 

จีนเผยยอดขายรถยนต์น่ังส่วนบุคคลปรับตัวลงในเดือนมี.ค. 
สมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน (CPCA) รายงานว่า 
ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของจีนปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 10 
ติดต่อกันในเดือนมี.ค. โดยลดลง 12% เม่ือเทียบรายปี สู่ระดับ 1.78 
ล้านคัน    อย่างไรก็ดี ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเดือนมี.ค. 
ทะยานขึน้ 48.7% เม่ือเทียบรายเดือน    ส่วนในไตรมาสแรกของปีนี ้
ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของจีนปรับตวัลง 10.4% สู่ระดบั 5.16 
ล้านคนั   ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ อยา่งไรก็ตาม ยอดขายรถยนต์นัง่
ส่วนบุคคลพลังงานใหม่พุ่งขึน้ถึง 117.8% แตะ 254 ,000 คันในไตร
มาสแรก โดยได้รับแรงหนุนจากนโยบายของรัฐที่สนับสนุนการใช้
พลงังานสะอาดเพ่ือลดมลพิษ (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยราคาบ้านใน 70 เมืองใหญ่ปรับตัวขึน้ในเดือน
มี.ค. ส านกังานสถิติแหง่ชาติของจีนเปิดเผยในวนันีว้า่ ราคาบ้านใน 70 
เมืองใหญ่ปรับตวัขึน้ในเดือนมี.ค. โดยราคาบ้านใหม่ในเมืองชัน้แรก 4 
เมือง ซึง่ได้แก่ ปักก่ิง เซ่ียงไฮ้ เสิ่นเจิน้ และ กวางโจว เพ่ิมขึน้ 0.2% เม่ือ
เทียบรายเดือน ในเดือนมี.ค. หลังจากเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนก.พ.    
ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ราคาบ้านใหม่ในเมืองชัน้สอง 31 เมือง 
ปรับตวัขึน้ 0.6% และ ราคาบ้านใหม่ในเมืองชัน้สาม 35 เมือง เพิ่มขึน้ 
0.7% (อินโฟเควสท์) 

จีนเล็งเปิดประชุม Belt and Road ครั้งที่  2 ปลายเดือนนีท้ี่กรุง
ปักกิ่ ง สถาบันสังคมศาสตร์ของจีน (CASS) คาดว่า การประชุม 

Second Belt and Road Forum for International Cooperation ใน
เร็วๆ นี ้จะสนับสนนุการพฒันาโครงการ Belt and Road Initiative ซึ่ง
เป็นโครงการโครงสร้างพืน้ฐานของรัฐบาลจีน  นายหวัง เสี่ยวฉวน 
เลขาธิการของศูนย์วิจัย Belt and Road ของ CASS คาดว่า การ
ประชมุดงักลา่ว จะสร้างฉันทามติที่กว้างขวางมากขึน้ในประชาคมโลก 
เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการ Belt and Road   การประชุมดังกล่าวมี
ก าหนดเปิดฉากที่กรุงปักก่ิงในปลายเดือนเม.ย.นี ้โดยผู้ แทนจากกว่า 
100 ประเทศ รวมถึงผู้น ารัฐบาลประมาณ 40 คน ได้ยืนยนัการเข้าร่วม
ประชุมแล้ว   ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า จนถึงขณะนี ้ประเทศ 124 
ชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ 29 แห่ง ได้ลงนามในข้อตกลงความ
ร่วมมือกบัจีนในโครงการ Belt and Road Initiative (อินโฟเควสท์) 

"สี จิน้ผิง"เตรียมเยือนญ่ีปุ่นในเดือนมิ.ย. ครัง้แรกนับตัง้แต่เข้า
รับต าแหน่ง นายทาโร โคโนะ รมว.ต่างประเทศญ่ีปุ่ น กล่าวในวนันีว้่า 
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีน จะเดินทางเยือนญ่ีปุ่ นในเดือนมิ.ย. เพื่อ
เข้าร่วมการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G20 ประจ าปีนี ้    การเดินทาง
ดงักลา่ว นบัเป็นการเยือนญ่ีปุ่ นเป็นครัง้แรกของปธน.สี จิน้ผิง นบัตัง้แต่
ที่เขาเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดีในปี 2556 และจะเป็นการเดินทาง
เยือนญ่ีปุ่ นครัง้แรกของผู้น าจีน นับตัง้แต่อดีตประธานาธิบดีห ูจิ่นเทา
ในเดือนพ.ย.2553   นอกจากนี ้ปธน.สี จิน้ผิงจะจดัการประชมุกบันาย
ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น เป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ที่ผู้น าทัง้สอง
พบปะกนัที่กรุงบวัโนส ไอเรสในเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว   ทัง้นี ้การประชมุสดุ
ยอด G20 จะมีขึน้ที่นครโอซากาในวนัที่ 28-29 มิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

สนง.ศุลกากรจีนเผยจีนน าเข้าสินค้าโภคภัณฑ์หลักมากกว่าเดิม
ใน Q1/62 ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยว่า จีนมีการน าเข้า
สินค้าโภคภณัฑ์หลกัมากขึน้ในไตรมาสแรกของปี 2562      ส านักข่าว
ซินหวัรายงานว่า จีนมีการน าเข้าน า้มนัดิบเพิ่มขึน้ถึง 8.2% เม่ือเทียบ
รายปี แตะที่ระดับ 121 ล้านตัน ขณะที่การน าเข้าน า้มันกลั่นเพิ่มขึน้ 
5.8% แตะที่ระดับ 8.72 ล้านตัน และน าเข้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้ 
17.8% แตะที่ระดบั 24.27 ล้านตนัในไตรมาสแรก   อย่างไรก็ตาม จีน
ได้น าเข้าถัว่เหลืองลดลง 14.4% เหลือเพียง 16.75 ล้านตนั       ทางด้าน
มลูค่าการค้าต่างประเทศของจีนในช่วงไตรมาสแรกปีนี ้เพิ่มขึน้ 3.7% 
เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดบั 7.01 ล้านล้านหยวน (1.04 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน (16 เม.ย. 62): เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่งขึน้ 
75.81 จุด ขานรับราคาบ้านในจีนปรับตัวขึน้ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพ
สิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวันนีพุ้่งขึน้ปิดที่ระดบัสงูสุดในรอบเกือบ 13 
เดือน หลงัการเปิดเผยราคาบ้านเพิ่มขึน้ ซึ่งเพิ่มความหวงัว่า นโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของจีนก าลงัส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตวัแข็งแกร่งขึน้   
ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต พุ่งขึน้ 75.81 จุด 
หรือ +2.39% ปิดวันนีท้ี่ 3,253.60 จุด    หุ้นกลุ่มการเงิน กลุ่มสินค้า
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 อุปโภคบริโภค กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มเฮลธ์แคร์ ปรับตัวขึน้    

ส านกังานสถิติแหง่ชาติของจีนเปิดเผยในวนันีว้า่ ราคาบ้านใน 70 เมือง
ใหญ่ปรับตวัขึน้ในเดือนมี.ค. โดยราคาบ้านใหมใ่นเมืองชัน้แรก 4 เมือง 
ซึง่ได้แก่ ปักก่ิง เซ่ียงไฮ้ เสิ่นเจิน้ และ กวางโจว เพ่ิมขึน้ 0.2% เม่ือเทียบ
รายเดือน ในเดือนมี.ค. หลังจากเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนก.พ. (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน (15 เม.ย. 62): เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 10.84 
จุด แม้ข้อมูลศก.จีนแข็งแกร่ง ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีน
ปิดตลาดวันนีอ้่อนตัวลง แม้จีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง    
ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตลดลง 10.84 จุด 
หรือ 0.34% ปิดวนันีท้ี่ 3,177.79 จดุ     ส านักงานศลุกากรจีน (GAC) 
รายงานว่า ยอดส่งออกของจีนพุ่งขึน้ 21.3% ในเดือนมี.ค.เม่ือเทียบ
เป็นรายปี ขณะที่ยอดน าเข้าหดตวัลง 1.8% เม่ือเทียบเป็นรายปี โดย
ตัวเลขดังกล่าวค านวณในรูปสกุลเงินหยวน              มูลค่าการค้า
ตา่งประเทศของจีนในชว่งไตรมาสแรกปีนี ้ เพ่ิมขึน้ 3.7% เม่ือเทียบเป็น
รายปี แตะที่ระดบั 7.01 ล้านล้านหยวน (1.04 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน (12 เม.ย. 62): เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 1.33 
จุด หลังจีนเผยข้อมูลศก. ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ตลาดวันนีอ้่อนตัวลง ภายหลังจากที่จีนได้เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ   
ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตขยับลง 1.33 จุด 
หรือ 0.04% ปิดที่  3,188.63 จุด   ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) 
รายงานในวนันีว้่า ยอดส่งออกเดือนมี.ค.พุ่งขึน้ 21.3% ในเดือนมี.ค. 
เม่ือเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดน าเข้าหดตัวลง 1.8% เม่ือเทียบเป็น
รายปี โดยตวัเลขดงักล่าวค านวณในรูปสกุลเงินหยวน   ขณะที่มลูค่า
การค้าต่างประเทศของจีนในช่วงไตรมาสแรกปีนี ้เพิ่มขึน้ 3.7% เม่ือ
เทียบเป็นรายปี แตะที่ระดับ 7.01 ล้านล้านหยวน (1.04 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง (16 เม.ย. 62): ฮั่งเส็งปิดพุ่งขึน้ 319.15 จุด 
ตามทิศทางตลาดหุ้นจีน ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีพุ้่งขึน้
ตามทิศทางตลาดหุ้นจีน ซึง่ทะยานขึน้ปิดที่ระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 13 
เดือน หลงัการเปิดเผยราคาบ้านเพิ่มขึน้ ซึ่งเพิ่มความหวงัว่า นโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของจีนก าลงัส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตวัแข็งแกร่งขึน้  
ดชันีฮัง่เส็ง พุ่งขึน้ 319.15 จดุ หรือ +1.07% ปิดวนันีท้ี่ 30,129.87 จดุ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง (15 เม.ย. 62): ฮั่ งเส็งปิดลบ 99.04 จุด 
ตามตลาดหุ้นจีน ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตัวลดลง 
ตามทิศทางตลาดหุ้ นจีน แม้ว่าจีนจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่งก็ตาม     ดชันีฮัง่เส็งลดลง 99.04 จดุ หรือ 0.33% ปิดวนันีท้ี่ 
29,810.72 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง (12 เม.ย. 62): ฮั่ งเส็งปิดบวก 70.31 จุด 
ขานรับยอดส่งออกจีนโตเกินคาด ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิด
วันนีป้รับตัวเพิ่มขึน้ หลังนักลงทุนขานรับยอดส่งออกของจีนที่เติบโต
ดีกว่าที่คาดการณ์       ดชันีฮัง่เส็งเพิ่มขึน้ 70.31 จดุ หรือ 0.24% ปิด
วนันีท้ี่ 29,909.76 จดุ     ส านกังานศลุกากรจีน (GAC) รายงานในวนันี ้
วา่ ยอดสง่ออกเดือนมี.ค.พุง่ขึน้ 21.3% ในเดือนมี.ค. เม่ือเทียบเป็นราย
ปี ขณะที่ยอดน าเข้าหดตัวลง 1.8% เม่ือเทียบเป็นรายปี โดยตัวเลข
ดงักลา่วค านวณในรูปสกลุเงินหยวน (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

อิ น โ ด นี เ ซี ย เ ปิ ด ฉ า ก เ ลื อ ก ตั ้ ง ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี แ ล ะ
สมาชิกสภาผู้แทน คาด "วิโดโด" คว้าชัยเหนือ "ซูเบียนโต" ชาว
อินโดนีเซียเร่ิมออกไปเลือกตัง้ประธานาธิบดีในวันนี ้ซึ่งนับเป็นการ
เลือกตัง้ครัง้แรกในรอบ 5 ปี ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่า นายโจโค วิ
โดโด ประธานาธิบดีคนปัจจบุนั จะมีชยัชนะเหนือคู่แข่งอย่างนายปรา
โบโว ซูเบียนโต อดีตนายพลแห่งกองทัพอินโดนีเซีย   นอกจากนี ้ชาว
อินโดนีเซียจะเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาระดบัจงัหวดั
และเทศบาล และสมาชิกสภาผู้แทนระดบัภมิูภาค    ส านกัข่าวเกียวโด
รายงานว่า คาดว่าคณะกรรมการจัดการเลือกตัง้ของรัฐบาลกลาง
อินโดนีเซียจะประกาศผลการเลือกตัง้อย่างเป็นทางการในวันที่ 22 
พ.ค.นี ้(อินโฟเควสท์) 

จนท.รัสเซียยืนยันเตรียมการประชุมซัมมิตระหว่างปูติน-คิม จอง 
อึน นายโช ยนุ รมช.ตา่งประเทศของเกาหลีใต้เปิดเผยวา่ นายวลาดิมีร์ 
ทิตอฟ รมช.ตา่งประเทศของรัสเซียได้ยืนยนัวา่ ได้เตรียมการประชมุซมั
มิตระหว่างประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินแห่งรัสเซีย และนายคิม จอง 
อึน ผู้ น าเกาหลีเหนือ   นายโชเปิดเผยกับผู้ สื่อข่าวเม่ือวานนีว้่า นาย
ทิตอฟ ได้ระบุย า้การประกาศก่อนหน้านีข้องท าเนียบประธานาธิบดีวา่ 
รัสเซียได้เตรียมการมานานแล้วส าหรับการประชุมซัมมิตครัง้แรก
ระหว่างปธน.ปตูินกับนายคิม    ทัง้นี ้นายโชและนายทิตอฟได้จดัการ
เจรจาทางการทตูระดบัสงูของสองประเทศครัง้ที่ 7 ในกรุงมอสโก เพื่อ
หารือประเด็นทวิภาคี รวมถึงความพยายามสร้างสันติภาพอย่าง
ตอ่เน่ืองบนคาบสมทุรเกาหลี (อินโฟเควสท์) 

อิหร่านชีม้าตรการคว ่าบาตรของสหรัฐส่งผลลบต่อตลาดน า้มัน
โลก นายไบจนั นัมดาร์ ซานกาเนห์ รัฐมนตรีกระทรวงปิโตรเลียมของ
อิหร่าน กล่าวเม่ือวานนีว้่า การที่สหรัฐยังคงเดินหน้ากดดันและคว ่า
บาตรอิหร่านจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดน า้มนัโลก    "คณุทรัมป์
ต้องตดัสินใจว่าต้องการกดดนัอิหร่านหรือต้องการให้ราคาเชือ้เพลิงใน
ป๊ัมน า้มันทั่วสหรัฐอยู่ในระดับต ่า" นายซานกาเนห์กล่าว    เขากล่าว
เสริมว่า ปัจจบุนั เวเนซุเอลาก าลงัประสบปัญหา รัสเซียก็ถกูคว ่าบาตร 
ลิเบียก็ยงัไม่สงบ ส่วนในสหรัฐ การผลิตน า้มนัในบางพืน้ที่ก็หยดุชะงกั 
ซึ่งสถานการณ์เหล่านีแ้สดงให้เห็นว่า สภาพอุปสงค์-อุปทานน า้มันมี
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 ความเปราะบางอย่างมาก    เขาเตือนว่า "หากสหรัฐยกระดับการ

กดดนัอิหร่าน สถานการณ์ก็จะยิ่งคาดเดาได้ยาก" (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย (15 เม.ย. 62): ดัชนี Sensex ดีดตัวกว่า 
100 จุด ขานรับผลประกอบการ ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีด
ตัวกว่า  100 จุดในวันนี  ้โดยได้ปัจจัยบวกจากการเปิดเผยผล
ประกอบการของบริษัทในเครือทาทา กรุ๊ป     นอกจากนี ้ตลาดยงัได้
แรงหนนุจากการที่กรมอตุนิุยมวิทยาของอินเดียคาดการณ์วา่ภาวะฝน
ตกในช่วงฤดมุรสมุในปีนี ้จะใกล้เคียงกับภาวะปกติ    ทัง้นี ้ดชันี S&P 
BSE Sensex ปิดตลาดที่ 38,905.84 จุด เพิ่มขึน้ 138.73 จุด หรือ 
0.36% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย (12 เม.ย. 62): ดัชนี Sensex ดีดตัวกว่า 
100 จุด เงินทุนไหลเข้าหนุนตลาด ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดีย
ดีดตวัขึน้กวา่ 100 จดุในเม่ือวนัศกุร์ โดยได้แรงหนนุจากกระแสเงินทนุ

ที่ไหลเข้าจากต่างประเทศ  อย่างไรก็ดี ราคาน า้มันที่พุ่งขึน้เป็นปัจจยั
จ ากัดช่วงบวกของดัชนี      ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 
38,767.11 จดุ เพ่ิมขึน้ 160.10 จดุ หรือ 0.41%      หุ้นกลุม่ธนาคารพุง่
ขึน้น าตลาดเม่ือวนัศกุร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

 

 

ไทย 

ภาวะตลาดหุ้นไทย (12 เม.ย. 62): ปิดบวก 1.36 จุด เก็งก าไรหุ้น
รายตัวประคองตลาด/สัปดาห์หน้ากลับมาคึกคักหลังหยุดยาว
สงกรานต์-จับตาปัจจัยตปท. SET ปิดเม่ือวนัศกุร์ที่ระดบั 1,660.45 
จดุ เพ่ิมขึน้ 1.36 จดุ (+0.08%) มลูคา่การซือ้ขาย 33,085.87 ล้านบาท 
นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวนัศกุร์แกว่งกรอบแคบ ด้วยวอลุ่ม
บาง โดยราคาน า้มันดิบที่ปรับตวัลง กดดันหุ้นกลุ่มพลงังาน และการ
ขึน้เคร่ืองหมาย XD ของหุ้น SCB กดดนัต่อดชันี อย่างไรก็ตามตลาดฯ
โดยรวมเม่ือวันศุกร์เล่นเก็งก าไรในหุ้ นที่มีประเด็นเป็นหลัก ส่วน
แนวโน้มสัปดาห์หน้า คาดตลาดฯจะกลับมาคึกคักหลังหยุดยาวช่วง
เทศกาลสงกรานต์ แต่ยงัต้องติดตามปัจจยัในตา่งประเทศ ให้แนวต้าน 
1,675 จดุ แนวรับ 1,640 จดุ    ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวนัศกุร์ที่ระดบั 
1,660.45 จดุ เพ่ิมขึน้ 1.36 จดุ (+0.08%) มลูคา่การซือ้ขาย 33,085.87 
ล้านบาท   การซือ้ขายหุ้นเม่ือวนัศกุร์ ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบ
แคบทัง้แดนบวกและลบ โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,662.60 จดุ และ
แตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,654.46 จดุ สว่นหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวนั
ศกุร์ เพ่ิมขึน้ 588 หลกัทรัพย์ ลดลง 618 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 
526 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย (12 เม.ย. 62): เม่ือวันศุกร์มีมูลค่า
การซือ้ขายรวม 86,050 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวนัศกุร์ มีมลูค่า
การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยูท่ี่ 86,050 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ 
ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุม่บริษัทหลกัทรัพย์

จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 30 ,328 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบัน
การเงินที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สุทธิ 2 ,784 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 990 ล้านบาท Yield พันธบัตร
อาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.11% ไมมี่การเปลี่ยนแปลงจากเม่ือวาน ภาพรวมของ
ตลาดในเม่ือวันศุกร์      Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ประมาณ 1-2 bps. 
ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติเม่ือวนั
ศุกร์ NET OUTFLOW 990 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 990 
ล้านบาท และไมมี่ตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ
(Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 
SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 1,072 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนิบาท (12 เม.ย. 62): ปิด 31.76/77 แข็งค่าช่วงท้าย
ตลาดตามทิศทางยูโร คาดกรอบสัปดาห์หน้า 31.60-32.00 นัก
บริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยูท่ี่
ระดบั 31.76/77 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 
31.83 บาท/ดอลลาร์      เงินบาทกลบัมาแข็งค่าในช่วงท้ายตลาด ซึ่ง
เป็นการแข็งคา่ตามการเคลื่อนไหวของสกลุเงินยโูรที่ปรับตวัแข็งค่าเม่ือ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินบาทแข็งค่าสดุในช่วงปิดตลาดที่ระดบั 
31.76/77 บาท/ดอลลาร์ และระหว่างวันเงินบาทอ่อนค่าสุดที่ระดับ 
31.84 บาท/ดอลลาร์     "ระหว่างวนั เงินบาทยงัน่ิงๆ ไม่ได้เคลื่อนไหว
มาก แต่มาช่วงเย็นๆ ตอนท้ายตลาด บาทแข็งค่าไปตามเงินยูโร"นัก
บริหารเงิน กล่าว    นักบริหารเงิน คาดสัปดาห์หน้าเงินบาทจะ
เคลื่อนไหวในกรอบ 31.60 - 32.00 บาท/ดอลลาร์ ทัง้นีไ้ด้ให้กรอบ
กว้างๆ ไว้ ก่อน เน่ืองจากสปัดาห์หน้ายังเป็นช่วงวนัหยดุยาวต่อเน่ือง 
คา่เงินจงึอาจมีความผนัผวนได้  (อินโฟเควสท์)          
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ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดลุการค้าเดือนมี.ค. ญ่ีปุ่ น   

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ. ญ่ีปุ่ น   

- ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2562 จีน                       

- การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนมี.ค. จีน 

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมี.ค. จีน 

- ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค. จีน          

- ดลุการค้าเดือนก.พ. อีย ู

- อตัราเงินเฟ้อเดือนมี.ค. อีย ู

- ดลุการค้าเดือนก.พ. สหรัฐ 

- สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดือนก.พ. สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ 
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As of

Friday 12 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Import Price Index MoM Mar 0.6% 0.4% 0.6% SET50

Export Price Index MoM Mar 0.7% 0.2% 0.6% SET100

U. of Mich. Sentiment Apr P 96.9 98.2 98.4 MAI

U. of Mich. Current Conditions Apr P 114.2 -- 113.3 Institution Net Position

U. of Mich. Expectations Apr P 85.8 -- 88.8 Proprietary Net Position

EU Industrial Production SA MoM Feb -0.2% -0.5% 1.4% Foreign Net Position

Industrial Production WDA YoY Feb -0.3% -0.9% -1.1% Individual Net Position

CH Exports YoY Mar 14.2% 6.5% -20.7% Total Trading Value

Trade Balance Mar $32.65b $5.70b $4.12b

Imports YoY Mar -0.076 0.2% -5.2% Major Indices

Foreign Reserves 5-Apr $211.6b -- $212.2b Dow Jones

Forw ard Contracts 5-Apr $32.8b -- $32.6b S&P 500

Nasdaq

Monday 15 STOXX Europe 50

Release Actual Cons. Prior FTSE 100

US Empire Manufacturing Apr 10.10 8.00 3.70 DAX

Nikkei 225

Tuesday 16 Shanghai Composite

Release Actual Cons. Prior Hang Seng

US Industrial Production MoM Mar -0.001 0.2% 0.1% KOSPI

Capacity Utilization Mar 78.8% 79.2% 78.2% BES Sensex

NAHB Housing Market Index Apr 63 63 62 Jakarta Composite

EU Construction Output MoM Feb 3.0% -- -1.4% Philippines Composite

Construction Output YoY Feb 5.2% -- -0.7% Ho Chi Minh

ZEW Survey Expectations Apr 4.5 -- -2.5

JP Tertiary Industry Index MoM Feb -0.6% -0.2% 0.4% Crude Commodities

CH New  Home Prices MoM Mar 0.6% -- 0.5% WTI ($/bl)

Dubai ($/bl)

Wednesday 17 Brent ($/bl)

Release Actual Cons. Prior NYMEX ($/bl)

US Trade Balance Feb -- -$53.4b -$51.1b COMEX Gold 

Wholesale Inventories MoM Feb -- 0.3% 1.2% Batic Dry Index

EU EU27 New  Car Registrations Mar -- -- -1.0%

ECB Current Account SA Feb -- -- 36.8b Exchange Rate

Trade Balance SA Feb -- -- 17.0b USD/THB

Trade Balance NSA Feb -- -- 1.5b EUR/USD

CPI Core YoY Mar F -- 0.8% 0.8% USD/JPY

CPI MoM Mar -- 1.0% 0.3% GBP/USD

CPI YoY Mar F -- 1.4% 1.4% USD/CHY

JP Trade Balance Mar ¥528.5b ¥363.2b ¥339.0b USD/KRW

Trade Balance Adjusted Mar -¥177.8b -¥242.5b ¥116.1b Dollar Index

Exports YoY Mar -2.4% -2.6% -1.2%

Imports YoY Mar 1.1% 2.8% -6.7% Thai Bond Market

Industrial Production MoM Feb F -- -- 1.4% Total Return Index

Industrial Production YoY Feb F -- -- -1.0% Outright/ Cash Trading

Capacity Utilization MoM Feb -- -- -4.7% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

CH Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Mar 6.3% 6.3% 6.1% 12-Apr-19 1.6173 1.6924 1.7563 1.7964 1.7980 1.8788

Industrial Production YoY Mar 8.5% 5.9% -- Change (bps) -0.27 -0.14 -0.02 -0.06 -0.01 +0.04

Industrial Production YTD YoY Mar 6.5% 5.6% 5.3% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Retail Sales YoY Mar 8.7% 8.4% -- 2.1142 2.2987 2.5167 2.8514 3.0727 3.2839

Retail Sales YTD YoY Mar 8.3% 8.3% 8.2% +0.83 +0.36 +0.34 +1.15 +1.51 +0.58

GDP SA QoQ 1Q 1.4% 1.4% 1.5%

GDP YTD YoY 1Q 6.4% 6.3% 6.6% US Bond Market

GDP YoY 1Q 6.4% 6.3% 6.4% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

16-Apr-19 2.43 2.41 2.38 2.41 2.60 2.99

Change (bps) +0.00 +1.00 +2.00 +4.00 +5.00 +3.00

31.84

-0.01%-0.061,105.42

+0.08%

-0.37%

71.88

31.78

1.30921.3043

+0.6564.05

2,248.63

16-Apr-19 Chg %Chg.

26,452.66 +67.89

3,394.00 +16.00

+0.26%

2,907.06 +1.48 +0.05%

12-Apr-19

+0.62 +0.87%

+0.19%

1,286.30 -2.90 -0.22%

+1.361,660.45

+0.95%+369.8039,275.64

+0.26%+5.75

+0.47%

8,000.23

12,101.32 +81.04

112.00 111.99

738.00 +0.00 +0.00%

1.1286 1.1301 -0.13%

+0.00%

16-Apr-19

-32.19%126,895.30       86,049.69         

-0.01%282.49282.45

%Chg.11-Apr-1912-Apr-19

+0.11%96.94097.051

+0.30%1,134.181,137.60

+0.05%6.70776.7112

+0.67%

22,221.66 +52.55 +0.24%

+14.787,841.24

+0.46%+29.286,435.15

+0.59%+0.4170.24

+1.21%+0.7764.30

+1.03%

15-Apr-19 %Chg.

+24.22 +0.30%

17-Apr-19

2,436.80 +1.37 +0.06%

972.95

27,354.37

363.81 +0.38 +0.10%

815.95

-1,072.01

972.95

%Chg.Chg

+1.07%+319.1530,129.87

+2.39%+75.813,253.60

%Chg.Chg16-Apr-19

-0.58%-5.73977.17

+0.19%

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 

 


