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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

สหรัฐเฮอีกครัง้ หลัง WTO ตัดสินให้ชนะคดีฟ้องร้องจีนก าหนด
โควตาน าเข้าสินค้าเกษตรไม่เป็นธรรม สหรัฐชนะคดีที่ยื่นฟ้องต่อ
องค์การการค้าโลก (WTO) ที่วา่ จีนก าหนดโควตาอตัราภาษีน าเข้าข้าว 
ข้าวสาลี และข้าวโพด ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งสกัดกัน้การส่งออกสินค้า
เกษตรของสหรัฐไปยงัจีน  คดีดงักลา่ว ซึ่งเร่ิมฟ้องร้องกันมาตัง้แตส่มยั
รัฐบาลของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ชว่งปลายปี 2559 นัน้ นบัเป็น
ชยัชนะครัง้ที่ 2 ของสหรัฐในรอบหลายเดือน โดยเกิดขึน้ทา่มกลางการ
เจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน และหลังจากสหรัฐชนะคดีจากการ
ตัดสินของ WTO เก่ียวกับการสนับสนุนราคาธัญพืชของจีนในเดือน
มี.ค.ที่ผ่านมา    ทัง้นี ้คณะกรรมการคดีความขัดแย้งของ WTO ได้
ตดัสินในวนัพฤหสับดีตามเวลาสหรัฐวา่ ภายใต้เง่ือนไขของการเข้าเป็น
สมาชิกของ WTO ในปี 2544 นัน้ การก าหนดโควตาอตัราภาษีน าเข้า 
(TRQs) ของรัฐบาลจีนนัน้ เป็นการละเมิดการปฏิบัติด้านการค้า
ทัง้หมดบนพืน้ฐานของความโปร่งใส คาดการณ์ได้ และเป็นธรรม    
TRQs เป็นการเก็บภาษีน าเข้าสองระดับ โดยการน าเข้าสินค้าใน
ปริมาณที่จ ากัด จะถกูเก็บภาษี"ในโควตา" ( in-quota tariff) ที่ระดบัต ่า
กว่า และ การน าเข้าสินค้า"นอกโควตา" (out-of-quota tariff)" ซึ่งปกติ
จะเสียภาษีน าเข้าในระดับที่สงูกว่า    หากสหรัฐชนะคดีนี ้ก็จะท าให้
เกษตรกรสหรัฐสามารถเพิ่มการเข้าถึงตลาดจีน ในขณะที่ เหล่า
เกษตรกรก าลังเผชิญความยากล าบากในการแข่งขัน ท่ ามกลาง
ผลกระทบจากสงครามการค้าของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ (อินโฟ
เควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขเร่ิมต้นสร้างบ้านต ่าสุดรอบเกือบ 2 ปีในเดือน
มี.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้าน
ลดลง 0.3% ในเดือนมี.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สูร่ะดบั 1.139 ล้านยนิูต 
ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนพ.ค.2560 จากระดบั 1.142 ล้านยนิูต
ในเดือนก.พ.     นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้า่ตวัเลขการเร่ิมต้น
สร้างบ้านจะอยู่ที่ระดับ 1.230 ล้านยูนิตในเดือนมี.ค.  ตัวเลขการ
เร่ิมต้นสร้างบ้านส าหรับครอบครัวเดี่ยว ลดลง 0.4% สู่ระดบั 785,000 
ยูนิต ซึ่งเป็นระดับต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนก.ย.2559    ส่วนการก่อสร้าง
บ้านส าหรับหลายครอบครัว ซึ่งรวมถึงอพาร์ทเมนท์และคอนโดมิเนียม 
ทรงตวัที่ระดบั 354,000 ยนิูต    การก่อสร้างบ้านลดลงในภูมิภาคมิด
เวสต์  และทางใต้ ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปรับตัวขึ น้ 
นอกจากนี ้กระทรวงรายงานว่า การอนญุาตก่อสร้างบ้านลดลง 1.7% 
สู่ระดับ 1.269 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดในรอบ 5 เดือน และเป็น
การปรับตวัลงเป็นเดือนที่ 3 ติดตอ่กนั (อินโฟเควสท์) 

ปธ.สภาผู้แทนฯสหรัฐปฏิเสธฟันธงคองเกรสถอดถอน"ทรัมป์" 
หลังเผยรายงาน"มูลเลอร์"  นางแนนซี เพโลซี  ประธานสภา

ผู้แทนราษฎรสหรัฐ ปฏิเสธที่จะระบุว่า สภาคองเกรสจะด าเนินการใน
การถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์หรือไม่ หลังมีการเปิดเผย
รายงานสอบสวนของนายโรเบิร์ต มลูเลอร์ อยัการพิเศษของสหรัฐ ทัง้นี ้
นางแนนซีกล่าวว่า ไม่เป็นการสมควรที่จะวิพากษ์วิจารณ์ปธน.ทรัมป์  
ขณะที่ตนก าลังอยู่ในต่างประเทศ   "ไม่ว่าเราจะเผชิญกับเร่ืองอะไร 
สภาคองเกรสจะรักษาค าสาบานที่ว่าจะปกป้องรัฐธรรมนญูของสหรัฐ 
และปกป้องประชาธิปไตย" นางแนนซีกล่าวที่กรุงเบลฟาสต์ ประเทศ
ไอร์แลนด์ เ ม่ือมีนักข่าวถามเก่ียวกับการด าเนินการถอดถอนป
ธน.ทรัมป์                ทางด้านนายวิลเลียม บาร์ รมว.ยุติธรรมสหรัฐ 
แถลงว่า ผลการสอบสวนของนายโรเบิร์ต มลูเลอร์ อัยการพิเศษของ
สหรัฐ ไม่พบหลักฐานมากพอที่จะบ่งชี ว้่า  ปธน.ทรัมป์ขัดขวาง
กระบวนการสอบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2559 (อินโฟเควสท์) 

"โจ ไบเดน"เตรียมประกาศตัวพุธหน้าเป็นตัวแทนเดโมแครตชิง
ต าแหน่งปธน.สหรัฐ  สื่อรายงานว่า นายโจ ไบเดน อดีตรอง
ประธานาธิบดีสหรัฐ จะประกาศตวัในวนัพธุหน้าเป็นตวัแทนพรรคเดโม
แครตลงชิงชยัต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ      อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่
ระบุว่าก าหนดการในการประกาศตวัของนายไบเดนอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ ขณะที่บรรดาที่ปรึกษายงัคงท าการหารือในรายละเอียด     นายไบ
เดนเคยสมัครเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพื่อลงชิงชัยในการ
เลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐ แต่ก็ประสบความล้มเหลวทัง้ 2 ครัง้ในปี 
2531 และ 2551 (อินโฟเควสท์) 

คณะผู้ เช่ียวชาญจาก 9 ชาติเข้าร่วมตรวจสอบระบบควบคุมการ
บินเคร่ืองโบอิง้ 737 MAX ในสัปดาห์หน้าส านักงานบริหารการบิน
แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (FAA) เปิดเผยในวนัศกุร์วา่ บรรดาผู้ เชี่ยวชาญ
จากส านักงานการบินพลเรือน 9 ชาติ ได้ยืนยนัเข้าร่วมในคณะท างาน 
เพื่อตรวจสอบระบบควบคุมการบินของเคร่ืองบินโบอิง้ 737 MAX      
FAA เปิดเผยว่า คณะท างานดังกล่าวประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานการบินพลเรือนของจีน (CAAC) และเจ้าหน้าที่ด้านการบิน
ระหวา่งประเทศจาก ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่ น 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์    FAA ระบุว่า 
คณะท างานดังกล่าวมีก าหนดประชุมกันครัง้แรกในวันที่ 29 เม.ย.นี ้
และคาดวา่ การท างานจะใช้เวลา 90 วนั โดยจะประเมินด้านต่างๆ ใน
ระบบควบคมุการบินอตัโนมตัิของเคร่ืองบินโบอิง้ 737 MAX รวมถึงการ
ออกแบบ และการตอบโต้ของนักบินกับระบบดังกล่าว เพื่อตัดสินว่า 
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทัง้หมดหรือไม ่และเพ่ือบง่ชีถ้ึงการปรับปรุงที่อาจ
จ าเป็นในอนาคต (อินโฟเควสท์) 

"ปอมเปโอ"ยันยังดูแลการเจรจา แม้เกาหลีเหนือเรียกร้องปลด
ออกจากทีมเจรจา นายไมค์ ปอมเปโอ รมว.ต่างประเทศสหรัฐ กล่าว
วา่ สหรัฐจะยงัคงใช้ความพยายามด้านการทตูในการผลกัดนัเป้าหมาย
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 การปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมทุรเกาหลี ถึงแม้เจ้าหน้าที่เกาหลี

เหนือรายหนึ่งกล่าวว่า เกาหลีเหนือไม่ต้องการให้นายปอมเปโออยู่ใน
ทีมเจรจาของสหรัฐ      "ไม่มีสิงใดเปลี่ยนแปลง โดยเราจะยังคง
ด าเนินการเจรจาต่อไป และผมยังคงเป็นผู้ดแูลทีมเจรจา ขณะที่ท่าน
ประธานาธิบดีเป็นผู้ดแูลการเจรจาโดยรวม แต่ทีมเจรจายงัคงเป็นทีม
ของผม" นายปอมเปโอกลา่ว          นายปอมเปโอระบวุา่ ทีมเจ้าหน้าที่
สหรัฐ ซึ่งน าโดยนายสตีเฟน บีกัน ผู้ แทนพิเศษสหรัฐด้านเกาหลีเหนือ 
จะยงัคงใช้ความพยายามในการปลดอาวธุนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ  (อิน
โฟเควสท์) 

วอชิงตันโพสต์เผย"มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก"อาจถูกลงโทษกรณีเฟ
ซบุ๊กละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้ ใช้บริการ หนังสือพิมพ์วอชิงตัน 
โพสต์รายงานวา่ คณะกรรมการการค้า (FTC) ของสหรัฐก าลงัพิจารณา
ที่จะให้ นายมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ซีอีโอของเฟซบุ๊ก รับผิดชอบต่อการ
ปล่อยให้มีการละเมิดข้อมูลส่วนตัวของผู้ ใ ช้บริการของเฟซบุ๊ ก      
วอชิงตนั โพสต์ รายงานวา่ มีการพิจารณาบทลงโทษนายซคัเคอร์เบิร์ก
ในการเจรจาเพื่อยุติคดีระหว่าง FTC กับเฟซบุ๊ก เก่ียวกับเหตกุารณ์ที่
แคมบริดจ์ อนาลิติกา ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมลูการเมือง สามารถ
เข้าถึงข้อมลูโปรไฟล์ของผู้ ใช้เฟซบุ๊กจ านวน 87 ล้านคนโดยไม่ได้รับ
อนญุาต (อินโฟเควสท์) 

ตลาดสหรัฐปิดท าการเมื่อวันศุกร์ เน่ืองในวัน Good Friday 

ยุโรป 

ส่ือผู้ ดีเผยนายกฯอังกฤษอาจถูกเรียกร้องให้ลาออก เหตุไม่
พอใจวิธีจัดการ Brexit หนังสือพิมพ์ซันเดย์ ไทมส์ ของอังกฤษ 
รายงานว่า พรรคอนุรักษนิยม ซึ่งเป็นพรรคของนางเทเรซา เมย์ 
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เตรียมเรียกร้องในสัปดาห์ที่จะถึงนีใ้ห้นางเมย์ 
ก้าวลงจากต าแหน่ง เพราะมีสมาชิกจ านวนมากไม่พอใจเก่ียวกับ
วิธีการที่เธอรับมือกบัข้อตกลงในการถอนองักฤษออกจากสหภาพยุโรป 
หรือ Brexit    นายแกรห์ม เบรดี สมาชิกระดบัสงูของพรรคอนรัุกษนิยม 
เปิดเผยว่า นางเมย์ควรก้าวออกจากต าแหน่งภายในเดือนมิ.ย.นี ้มิ
เชน่นัน้ สมาชิกพรรคจะพยายามถอดถอนเธอออกจากต าแหน่งอีกครัง้ 
แม้การที่เธอรอดมติไม่ไว้วางใจเม่ือเดือนธ.ค.ที่ผ่านมานัน้หมายความ
ว่า สมาชิกพรรคจะไม่สามารถยื่นให้มีการลงมติดงักลา่วจนกว่าจะพ้น
ไปอีก 1 ปี เพราะกฎดงักลา่วเปลี่ยนแปลงได้  ทัง้นี ้ผู้น าประเทศสมาชกิ 
27 ชาติของสหภาพยุโรป (EU) ได้เห็นชอบให้อังกฤษขยายเวลาการ
ถอนตัวออกจาก EU (Brexit) ไปเป็นวันที่ 31 ต.ค. ซึ่งนานกว่าที่นาง
เทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ยื่นขอต่อ EU ก่อนหน้านีว้่าให้
เลื่อนเวลา Brexit เป็น 30 มิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

ขุนคลังเยอรมนียันรัฐบาลไม่กู้เงินครัง้ใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ประเทศ นายโอลาฟ โชลซ์ รมว.คลงัเยอรมนี กลา่ววา่ รัฐบาลจะไมท่ า
การกู้ เงินครัง้ใหมเ่พื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ      "ผมเห็นด้วยกับ

การที่เราจะไม่ก่อหนีเ้พิ่ม" นายโชลซ์กล่าว      นอกจากนี ้นายโชลซ์ยงั
เตือนว่า เศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น การท า
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้า เช่น จีนและสหภาพ
ยุโรป รวมทัง้ความไม่แน่นอนของการแยกตัวของอังกฤษออกจาก
สหภาพยุโรป (Brexit)    ขณะเดียวกัน นายโชลซ์ยืนยันว่าเศรษฐกิจ
เยอรมนีจะไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจากที่ รัฐบาลปรับลดตัวเลข
คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจเหลือเพียง 0.5% ในปีนี ้  ทัง้นี ้
กระทรวงเศรษฐกิจและพลงังานของเยอรมนีแถลงวานนีว้่า เศรษฐกิจ
เยอรมนีมีแนวโน้มขยายตวัเพียง 0.5% ในปีนี ้   ครัง้นีน้บัเป็นครัง้ที่ 2 ที่
รัฐบาลเยอรมนีปรับลดตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจในปีนี ้จากเดิม
คาดการณ์ที่ระดับ 1.8% และมีการปรับลดครัง้แรกสู่ระดับ 1% ใน
เดือนม.ค. (อินโฟเควสท์) 

ตลาดยุโรปและลอนดอนปิดท าการเมื่อวันศุกร์ เน่ืองในวัน Good 
Friday 

ญ่ีปุ่น 

รัฐบาลญ่ีปุ่นยันเดินหน้าเพิ่มอัตราภาษีบริโภค แม้คนสนิทนายก
ฯส่งสัญญาณเล่ือนออกไป รัฐบาลญ่ีปุ่ นยืนยันเดินหน้าเพิ่มอัตรา
การจดัเก็บภาษีบริโภคจาก 8% เป็น 10% ในเดือนต.ค. แม้ว่าคนสนิท
รายหนึ่งของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ส่งสัญญาณว่า
รัฐบาลอาจเลื่อนแผนการจดัเก็บภาษีดงักลา่วออกไป   "เป็นเร่ืองจ าเป็น
ที่จะต้องเพิ่มการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้ของรัฐบาลส าหรับ
ค่าใช้จ่ายด้านประกันสังคมส าหรับประชาชนทุกวัย ท่ามกลางอัตรา
การเกิดที่ลดลง และจ านวนผู้สงูอายทุี่มีมากขึน้" นายทาโร อาโสะ รมว.
คลังกล่าว      นายโคอิชิ ฮากิอูดะ รักษาการเลขาธิการพรรคเสรี
ประชาธิปไตย (LDP) ของนายอาเบะ กล่าววานนีว้่า "ถ้าผลส ารวจทงั
กันของธนาคารกลางญ่ีปุ่ นบ่งชีถ้ึงแนวโน้มที่มีความเสี่ยง ก็อาจจะท า
ให้รัฐบาลเปลี่ยนการตดัสินใจ"       อย่างไรก็ดี นายฮากิอดูะกล่าวใน
วนันีว้่า ค าพดูของเขาเป็นการแสดงความเห็นส่วนตวั และเขาไม่ได้มี
เจตนาที่จะคดัค้านนโยบายของรัฐบาล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 110.44 จุด หลังดาว
โจนส์พุ่งรับยอดค้าปลีกสหรัฐสดใส ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียว
ปิดบวกในเม่ือวันศกร์ โดยได้แรงหนุนจากดัชนีดาวโจนส์ที่ปิดพุ่งขึน้
แตะระดบัสงูสดุในรอบ 6 เดือนเม่ือคืนนี ้หลงัจากทางการสหรัฐเปิดเผย
ยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งเกินคาดในเดือนมี.ค.   ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 110.44 จุด หรือ 0.50% แตะที่ระดบั 
22,200.56 จุด   หุ้นที่ปรับตัวขึน้ในเม่ือวันศกร์น าโดยหุ้นกลุ่มสินค้า
เบ็ดเตล็ด กลุ่มเคร่ืองจกัร และกลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  กระทรวงพาณิชย์
สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกพุ่งขึน้ 1.6% ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นการ
เพิ่มขึน้มากที่สดุนับตัง้แต่เดือนก.ย.2560 และมากกว่าที่นักวิเคราะห์
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 คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้เพียง 0.9% โดยได้แรงหนนุจากการดีดตัวขึน้

ของยอดขายรถยนต์และเสือ้ผ้า (อินโฟเควสท์) 

จีน 

"โปลิตบูโล"ยันจีนใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ท่ามกลางแรง
กดดันในช่วงขาลง  คณะกรรมการกรมการเมือง หรือโปลิตบูโล ซึ่ง
เป็นองค์กรสูงสุดที่มีอ านาจในการตัดสินใจของพรรคคอมมิวนิสต์จีน 
ออกแถลงการณ์ระบุว่า จีนจะยงัคงใช้นโยบายสนับสนนุเศรษฐกิจ ซึ่ง
ก าลังเผชิญกับแรงกดดันในช่วงขาลง แม้มีการเปิดเผยตัวเลขการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจที่ดีกวา่คาดในไตรมาสแรก    "เรายงัคงมองเห็น
ปัญหา และความยากล าบากทางเศรษฐกิจ โดยปัจจยัภายนอกก าลัง
ตึงตัว และเศรษฐกิจในประเทศก็เผชิญแรงกดดันในช่วงขาลง" 
แถลงการณ์ระบุ     แถลงการณ์ยังบ่งชีว้่า รัฐบาลจะใช้มาตรการ
รับมือวฏัจกัรทางเศรษฐกิจในเวลาที่เหมาะสม และจะใช้นโยบายการ
คลังในเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ใช้นโยบาย
การเงินที่ไมเ่ข้มงวด และไมผ่่อนคลายจนเกินไป      นอกจากนี ้รัฐบาล
จะสนบัสนนุภาคเอกชน และการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมทัง้สร้างเสถียรภาพต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ, สนับสนนุ
การปฏิรูป, ควบคมุความเสี่ยง และพฒันาความเป็นอยู่ของประชาชน 
(อินโฟเควสท์) 

ปธน.สี จิน้ผิง เตรียมกล่าวสุนทรพจน์การประชุม Belt and Road 
สัปดาห์นี ้ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ของจีน จะกล่าวสนุทรพจน์ในการ
ประชมุ Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF) 
ครัง้ที่ 2 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่ 25-27 เม.ย. ที่กรุงปักก่ิง     ส านักข่าวซิน
หวัรายงานวา่ นายหวงั อี ้รัฐมนตรีกระทรวงตา่งประเทศจีน เปิดเผยวา่ 
ผู้น าประเทศและรัฐบาลจาก 37 ประเทศ จะเข้าร่วมการประชมุสดุยอด
แบบโต๊ะกลมร่วมกนัในการประชมุดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยการค้าและการลงทุนกับญ่ีปุ่นขยายตัวต่อเน่ืองในไตร
มาสแรก กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยข้อมลูบ่งชีว้่า จีนและญ่ีปุ่ นมี
การขยายตวัด้านการค้าและการลงทนุที่มั่นคงในช่วงที่ผ่านมา   นาย
เกา เฟิง โฆษกของกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยวา่ ในช่วง 3 เดือนแรก 
นักลงทุนญ่ีปุ่ นจัดตัง้บริษัท 211 แห่งในจีน เพิ่มขึน้ 44.4% เม่ือเทียบ
เป็นรายปี    ส าหรับการลงทนุโดยตรงของญ่ีปุ่ นในจีน เพ่ิมขึน้ 1.6% ใน
ไตรมาสแรก เม่ือเทียบเป็นรายปี สู่ระดบั 1.09 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ   
ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า จีนก็มีการลงทุนอย่างมากในญ่ีปุ่ น โดย
ภายในสิน้เดือนมี.ค. การลงทนุโดยตรงทัง้หมดของจีนในญ่ีปุ่ น มีมลูคา่ 
3.5 พันล้านดอลลาร์ ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง ภาคการ
ผลิต บริการด้านการเงิน และ การสื่อสารโทรคมนาคม (อินโฟเควสท์) 

นักวิเคราะห์เตือนราคาเนือ้สุกรพุ่ง หลังโรคอหิวาต์แอฟริกา
ลุกลามในจีน นักวิเคราะห์เตือนว่าราคาเนือ้สุกรในจีนอาจพุ่งขึน้
มากกว่า 70% ในปีหน้า ขณะที่ปริมาณสกุรต ่าเป็นประวตัิการณ์จาก

การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร (African Swine Fever) 
และคาดวา่จ านวนสกุรจะเพิ่มขึน้ในปี 2564 หรือหลงัจากนัน้  นอกจาก
มีการแพร่ระบาดในจีนแล้ว โรคอหิวาต์แอฟริกายงัลกุลามไปยงัเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ และบางส่วนของยโุรป ส่งผลให้ปริมาณสกุรทัว่โลก
ลดลง ซึ่งจะท าให้ราคาเนือ้สุกรทั่วโลกพุ่งขึน้          ธนาคารโนมรูะ
คาดการณ์ว่า ราคาเนือ้สกุรในจีนจะพุ่งขึน้แตะ 33 หยวน/กิโลกรัมใน
เดือนม.ค.2563 จากระดับ 18.5 หยวนในเดือนก.พ.ปีนี ้เทียบเท่ากับ
การทะยานขึน้ 78% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 20.60 จุด ขานรับ
ข้อมูลศก. ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดเม่ือวันศกร์
ปรับตวัสงูขึน้ ภายหลงัจากที่จีนได้เปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่เป็นบวกใน
สปัดาห์หน้า    ส านักข่าวซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 
20.60 จดุ หรือ 0.63% ปิดที่ 3,270.80 จดุ          กระทรวงพาณิชย์จีน 
(MOC) เปิดเผยวา่ ยอดการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) เดือน
มี.ค. ขยายตวั 8% เม่ือเทียบรายปี แตะที่ระดบั 9.517 หม่ืนล้านหยวน 
(ประมาณ 1.42 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ)    สว่นในชว่งไตรมาสแรกปีนี ้
ยอด FDI ของจีนปรับตวัเพิ่มขึน้ 6.5% เทียบรายปี แตะที่ระดบั 2.4228 
แสนล้านหยวน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดร่วง 161.42 จุด ขณะนักลงทุน
จับตาเจรจาการค้าจีน-สหรัฐ ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดร่วงลง
ในเม่ือวันศกร์ ตามทิศทางตลาดหุ้นหลายแห่งในเอเชียที่อ่อนแรงลง
ในชว่งบา่ย ขณะที่นกัลงทนุจบัตาการเจราจาการค้าระหวา่งสหรัฐและ
จีน ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 161.42 จุด หรือ -
0.54% แตะที่ระดบั 29,963.26 จดุ   สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้าง
แหล่งข่าวว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและจีนก าลังวางแผนที่จะ
จดัการเจรจาการค้ากันมากขึน้ เพื่อพยายามที่จะบรรลขุ้อตกลงในชว่ง
ต้นเดือนพ.ค. โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ และ
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีน อาจลงนามในข้อตกลงดงักล่าวภายใน
ชว่งปลายเดือนพ.ค.   แหลง่ข่าวระบวุา่ นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทน
การค้าของสหรัฐ และนายสตีเวน มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐ วางแผนที่จะ
เดินทางไปยังกรุงปักก่ิงในสัปดาห์ที่เร่ิมขึน้ในวันที่ 29 เม.ย.  (อินโฟ
เควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

ศรีลังกาประกาศเคอร์ฟิวทั่ วประเทศ ขณะยอดผู้ เสียชีวิตแตะ 
185 ราย ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า รัฐบาลศรีลังกาได้ประกาศ
เคอร์ฟิวทัว่ประเทศ ตัง้แต่เวลาหกโมงเย็นของวนันี ้ไปจนถึงหกโมงเช้า
ของวนัพรุ่งนีต้ามเวลาท้องถ่ิน      ความเคลื่อนไหวดงักล่าวมีขึน้หลงัมี
รายงานข่าวว่า เกิดเหตุระเบิดรอบใหม่ที่กรุงโคลมัโบ เมืองหลวงของ
ประเทศศรีลงักา หลงัจากก่อนหน้านีไ้มน่านได้เกิดเหตรุะเบิดไปแล้วถึง 
7 ครัง้ รวมทัง้หมดจนถึงขณะนีเ้กิดเหตุระเบิดรวมกันแล้ว 8 ครัง้ ซึ่ง
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 เกิดขึน้ที่โบสถ์และโรงแรม ขณะที่มีประชาชนออกมาฉลองเทศกาลอี

สเตอร์    ล่าสุดยอดผู้ เสียชีวิตได้ทะยานขึน้แตะ 185 รายแล้ว ขณะที่
ยอดผู้ ได้ รับบาดเจ็บมีทัง้สิน้ 469 ราย จากเบือ้งต้นที่รายงานไว้
ประมาณ 500 ราย ในจ านวนนี ้มีชาวต่างชาติเสียชีวิต 9 ราย และ
บาดเจ็บอีก 13 ราย (อินโฟเควสท์) 

พรรครัฐบาลตุรกีเรียกร้องให้จัดเลือกตัง้ใหม่ที่อิสตันบูล อ้างมี
บัตรเสียหลายใบ พรรคความยตุิธรรมและการพฒันา (AKP) ซึ่งเป็น
พรรครัฐบาลตุรกี ได้เรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตัง้ใหม่ในนครอิส
ตนับลู เน่ืองจากทางพรรคเช่ือวา่ มีประชาชนที่ไมมี่สิทธิเลือกตัง้อนัเป็น
ผลจากพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลเก่าลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้
ครัง้นีก้ว่าหลายพันหลาย และทางพรรคเชื่อว่าบัตรเหล่านีค้วรเป็น
โมฆะ    ความเคลื่อนไหวดงักลา่วมีขึน้ หลงัผลการนับคะแนนเบือ้งต้น 
พบว่า พรรคความยตุิธรรมและการพฒันา (AKP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล
ตุรกี พ่ายแพ้พรรคฝ่ายค้านด้วยคะแนนฉิวเฉียดในการเลือกตัง้
นายกเทศมนตรีนครอิสตันบูล ซึ่งถือเป็นการสิน้สุดการครองอ านาจ
เป็นเวลา 25 ปีของพรรค AKP (อินโฟเควสท์) 

"รอสเนฟท์"เตือน เล็งห้าม"รอยเตอร์"ในรัสเซียท าข่าวช่วย
เวเนซุเอลาเล่ียงการคว ่าบาตรของสหรัฐ รอสเนฟท์ ซึ่งเป็นบริษัท
น า้มันยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย เปิดเผยในวันศุกร์ว่า บริษัทจะขอให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจสัง่ห้ามส านกัข่าวรอยเตอร์ในรัสเซีย รายงานข่าวที่วา่ 
รอสเนฟท์ได้ให้การช่วยเหลือเวเนซุเอลา เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว ่า
บาตรของสหรัฐ          "โครงสร้างนีไ้ด้ถูกจัดท าขึน้อย่างเป็นระบบใน
การสร้าง และเผยแพร่ข้อมลูที่ถกูบิดเบือนอย่างมีอคติ ท าให้เกิดข่าว

ลือที่ถกูกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อลกูค้าของรอยเตอร์ และการคิดค้น
ข้ออ้างเพื่อท าลายเศรษฐกิจรัสเซีย บริษัทรัสเซีย และรัฐบาลรัสเซีย" 
รอสเนฟท์ระบุในแถลงการณ์   เม่ือวนัพฤหสับดีที่ผ่านมา รอยเตอร์ได้
รายงานโดยอ้างแหลง่ข่าวและเอกสารที่ได้รับ ซึง่ระบวุา่ บริษัท PDVSA 
ซึ่งเป็นบริษัทน า้มนัของรัฐบาลเวเนซุเอลา ได้เร่ิมส่งใบแจ้งหนีจ้ากการ
ขายน า้มนัไปยงับริษัทรอสเนฟท์ (อินโฟเควสท์) 

รัสเซียระบุรายงาน"มูลเลอร์"ไม่ได้แสดงหลักฐานบ่งชีรั้สเซีย
แทรกแซงการเลือกตัง้สหรัฐ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออก
แถลงการณ์ในวนันี ้ระบุว่า รายงานของนายโรเบิร์ต มลูเลอร์ อัยการ
พิเศษของสหรัฐ ไม่ได้แสดงหลกัฐานที่จะบ่งชีว้่า รัสเซียเข้าแทรกแซง
การเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2559      ทางด้านนายวิลเลียม 
บาร์ รมว.ยุติธรรมสหรัฐ แถลงวานนีว้่า ผลการสอบสวนของนายมลู
เลอร์ไม่พบหลกัฐานมากพอที่จะบ่งชีว้่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ขัดขวางกระบวนการสอบสวนเก่ียวกับการแทรกแซงของรัสเซียในการ
เลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ตลาดหุ้นอินเดียปิดท าการเมื่อวันศุกร์ เน่ืองในวัน Good Friday 

 

 

 

 

 

ไทย 

ผุ้ว่าฯ ธปท.ระบุเงินเฟ้อไม่กดดันการด าเนินนโยบายการเงิน-
ปัญหาหนีค้รัวเรือนยังมีหลายมิติ นายวิรไท สนัติประภพ ผู้ ว่าการ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มองว่า ในระยะหลังอัตราเงินเฟ้อ
ไม่ได้เป็นแรงกดดันต่อการด าเนินนโยบายการเงินมากนัก เน่ืองจาก
การเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อมีสาเหตุมาจาก supply side และเป็น
ทิศทางเช่นเดียวกันในหลายประเทศ การที่อตัราเงินเฟ้อยู่ในระดับต ่า
ใกล้ขอบล่าง ต้องพิจารณาว่ามีสาเหตมุาจากจดุใด ซึ่งหากเป็นเพราะ
สาเหตจุาก supply side ก็ไม่น่ากังวลมากนัก ตราบใดที่กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในประเทศยังสามารถขับเคลื่อนไปได้ การบริโภคและการ
จบัจา่ยใช้สอยของประชาชนยงัเป็นไปตามปกติ (อินโฟเควสท์) 

รมว.คลัง แจงเก็บภาษีเงินฝากบัญชีออมทรัพย์เป็นไปตาม กม.
แค่คุมเข้มแต่ยังมีข้อยกเว้น นายอภิศกัดิ์ ตนัติวรวงศ์ รมว.การคลงั 
กลา่วถึงกรณีที่มีกระแสข่าววา่กรมสรรพากรออกประกาศการเก็บภาษี
เงินฝากจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ส าหรับผู้ที่ได้รับดอกเบีย้ฝาก 2 
หม่ืนบาทต่อปี จากเดิมที่ มีการผ่อนผันให้ข้อยกเว้นส าหรับผู้ ที่

ลงทะเบียนยอมให้ธนาคารสง่ข้อมลูการรับดอกเบีย้ให้กรมสรรพากรว่า 
กฎหมายเร่ืองการเก็บภาษีจากดอกเบีย้ที่ได้รับจากบญัชีเงินฝากออม
ทรัพย์นัน้เป็นเร่ืองปกติที่มีมานานแล้ว และมองว่าสิ่งที่กรมสรรพากร
ด าเนินการนัน้ เป็นเร่ืองที่ถูกต้องอยู่แล้วเช่นกัน เพราะเป็นการแก้ไข
ปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีของผู้ ที่ มี เงินฝากจ านวนมาก    ทัง้ นี  ้
กรมสรรพากรจึงได้ประสานไปยังสถาบันการเงินต่าง ๆ ในการให้
เจ้าของบัญชีเงินฝากลงทะเบียนเพื่อยินยอมให้สถาบันการเงินส่ง
ข้อมลูบัญชีเงินฝากของลูกค้าทัง้หมดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มายงั
กรมสรรพากรเพื่อให้มีการตรวจสอบ หากพบว่ารายได้มีรายรับจาก
ดอกเบีย้เงินฝากเกิน 2 หม่ืนบาทต่อคนก็จะให้มีการหักภาษีตามที่
กฎหมายก าหนด ส่วนรายได้ที่มีรายรับจากดอกเบีย้เงินฝากไม่เกิน 2 
หม่ืนบาทก็จะได้รับการยกเว้นการจดัเก็บภาษี (อินโฟเควสท์) 

สคร.เผยผลเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิน้ก.พ.62 ที่  
5.16 หมื่ นลบ.คิดเป็น 62% ของแผนนายประภาศ คงเอียด 
ผู้ อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
เปิดเผยวา่ ผลการเบิกจา่ยงบลงทนุในปี 2562 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แหง่
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ที่ สคร.ก ากับดูแลโดยตรง สิน้สุดเดือน ก.พ.62 มีผลการเบิกจ่ายงบ

ลงทนุสะสมจ านวน 51,683 ล้านบาท หรือคิดเป็น 62% ของแผนการ
เบิกจ่ายสะสม   โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายงบลงทนุได้
ตามเป้าหมาย แต่ผลการเบิกจ่ายงบลงทนุที่ค่อนข้างต ่า มีสาเหตหุลกั
จากการเบิกจ่ายที่ล่าช้าต่อเน่ืองของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – 
จีน ระยะที่ 1 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโครงการพัฒนาท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) ของ บมจ.ท่า
อากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. (อินโฟเควสท์) 

กกต.ถกพรุ่งนี ้ปม 'ธนาธร' ถือหุ้นส่ือ ลุ้นมติแจ้งข้อกล่าวหา
หรือไม่ ปม "ธนาธร" ถือหุ้นส่ือ ส่อขาดคุณสมบัติเป็น ส.ส. เผย 
กกต.ถกพรุ่งนี ้ลุ้นมีมติแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่    ผู้สื่อข่าวรายงาน
วา่ ในการประชมุคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) เม่ือปลายสปัดาห์
ที่แล้ว ที่ประชุม กกต. ได้มีการพิจารณาพยานหลักฐานกรณีนายศรี
สุวรรณ จรรยา นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นร้อง
ขอให้ตรวจสอบนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
เน่ืองจากถือหุ้น ในบริษัทวี-ลคั มีเดีย จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อ เข้า
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธ์ิสมัครรับเลือกตัง้ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 98( 3) ประกอบพ.ร.ป.เลือกตัง้ส.ส.มาตรา 42 (3)     โดยเป็น
เอกสารหลักฐาน อาทิ การยื่นจดทะเบียนบริษัทวี - ลัคฯ เอกสารแจ้ง
การโอนหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานผลประกอบการบริษัท
ย้อนหลัง 3 ปี ตามที่กกต. ได้มีการประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง หลงัเห็นว่าพยานหลักฐานที่คณะกรรมการช่วย
ตรวจสอบส านวนเสนอมาก่อนหน้านัน้ยังไม่ครบถ้วน และการ
ด าเนินการอยา่งมีความลา่ช้าอยู ่(กรุงเทพธุรกิจ) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบแค่ 0.90 จุด โมเมนตัมยังเป็นบวก/
สัปดาห์หน้าจับตา GDP สหรัฐ Q1/62-เกาะติดงบ บจ. SET ปิด
เม่ือวนัศกร์ที่ระดบั 1,674.10 จดุ ลดลง 0.90 จดุ (-0.05%) มลูค่าการ
ซือ้ขาย 36,009.90 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวัน
ศกร์แกวง่ตวั ขณะที่ตลาดภมิูภาคตา่งบวกแม้หลายแหง่ปิดท าการเม่ือ
วนัศกร์ แต่ยงัมีโมเมนตัมดีจากดาวโจนส์-ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สปรับขึน้ 
อีกทัง้เล็งผลเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนน่าจะออกมาดีก สัปดาห์หน้า
ตลาดฯคงแกว่งทัง้บวก-ลบ ให้แนวรับ 1,660-1,665 แนวต้าน 1,680-
1,692 ถัดไป 1,700 จุด แนะติดตามตัวเลข GDP สหรัฐฯ การทยอย
ประกาศงบฯ และความคืบหน้าเจรจาการค้าสหรัฐ -จีน   ตลาด
หลักทรัพย์ปิดเม่ือวันศกร์ที่ระดับ 1,674.10 จุด ลดลง 0.90 จุด ( -
0.05%) มลูค่าการซือ้ขาย 36,009.90 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นเม่ือวนั
ศกร์ ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุ
ที่ 1,679.75 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,671.83 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวันศกร์มีมูลค่าการซือ้ขายรวม 
65,278 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวนัศกร์  มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยูท่ี่ 65,278 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขาย
สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สทุธิ 10,375 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สุทธิ 11,365 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 157 
ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.14% ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จากเม่ือวานภาพรวมของตลาดในเม่ือวนัศกร์    Yield Curve น่ิงในทกุ
ชว่งอายตุราสาร ด้านกระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติเม่ือวนัศกร์ 
NET INFLOW 157 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET BUY 157 ล้านบาท 
และไม่มีตราสารหนีท้ี่ ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired)ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 
SELL ของนักลงทุนต่างชาติ  174 ล้านบาท     ส่วนหลักทรัพย์
เปลี่ยนแปลงเม่ือวนัศกร์ เพ่ิมขึน้ 564 หลกัทรัพย์ ลดลง 659 หลกัทรัพย์ 
และไมเ่ปลี่ยนแปลง 520 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.82 คาดแกว่งแคบในกรอบ 31.75-
31.85 รอพาณิชย์แถลงตัวเลขภาวะการค้าระหว่างประเทศนัก
บริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดเม่ือ
วนัศกร์ที่ระดบั 31.82 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากตอนเช้าเปิด
ตลาดที่ระดับ 31.81 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 
31.80-31.83 บาท/ดอลลาร์    "เม่ือวนัศกร์น่ิงมาก ไร้ปัจจยัส าคญัที่จะ
ลากตลาด ขณะที่ตลาดต่างประเทศหลายที่หยดุท าการเน่ืองจากเป็น 
Godd Friday ก่อนจะเข้าสู่วันอีสเตอร์" นักบริหารเงิน กล่าว     นัก
บริหารเงิน คาดว่า ส าหรับปัจจยัที่น่าสนใจคือ กระทรวงพาณิชย์แถลง
ตัวเลขภาวะการค้าระหว่างประเทศเดือน มีนาคม 2562 และความ
คืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนพร้อมทัง้ประเมินกรอบ
การเคลื่อนไหวของเงินบาทเอาไว้ระหวา่ง 31.75 - 31.85 บาท/ดอลลาร์ 
(อินโฟเควสท์) 
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As of

Friday 19 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Housing Starts Mar 1139k 1225k 1162k SET50

Housing Starts MoM Mar -0.3% 5.4% -8.7% SET100

Building Permits Mar 1269k 1300k 1296k MAI

Building Permits MoM Mar -0.017 0.7% -1.6% Institution Net Position

JP Natl CPI YoY Mar 0.005 0.5% 0.2% Proprietary Net Position

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Mar 0.008 0.7% 0.7% Foreign Net Position

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Mar 0.4% 0.4% 0.4% Individual Net Position

Foreign Reserves 12-Apr $210.9b -- $211.6b Total Trading Value

Forw ard Contracts 12-Apr $33.4b -- $32.8b

Major Indices

Monday 22 Dow Jones

Release Actual Cons. Prior S&P 500

US Existing Home Sales Mar -- 5.30m 5.51m Nasdaq

Existing Home Sales MoM Mar -- -3.8% 11.8% STOXX Europe 50

TH Customs Exports YoY Mar -- -3.3% 5.9% FTSE 100

Customs Imports YoY Mar -- -2.3% -10.0% DAX

Customs Trade Balance Mar -- $1277m $4034m Nikkei 225

Shanghai Composite

Tuesday 23 Hang Seng

Release Actual Cons. Prior KOSPI

US New  Home Sales Mar -- 649k 667k BES Sensex

New  Home Sales MoM Mar -- -2.7% 4.9% Jakarta Composite

EU Consumer Confidence Apr A -- -7 -7.2 Philippines Composite

JP Nationw ide Dept Sales YoY Mar -- -- 0.4% Ho Chi Minh

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

Machine Tool Orders YoY Mar F -- -- -0.285 Crude Commodities

WTI ($/bl)

Wednesday 24 Dubai ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Brent ($/bl)

JP PPI Services YoY Mar -- 1.1% 1.1% NYMEX ($/bl)

All Industry Activity Index MoM Feb -- -0.3% -0.2% COMEX Gold 

Leading Index CI Feb F -- -- 97.4 Batic Dry Index

Coincident Index Feb F -- -- 98.8

Exchange Rate

Thursday 25 USD/THB

Release Actual Cons. Prior EUR/USD

US Durable Goods Orders Mar P -- 0.7% -1.6% USD/JPY

Initial Jobless Claims 20-Apr -- 200k 192k GBP/USD

Durables Ex Transportation Mar P -- 0.2% -0.1% USD/CHY

Continuing Claims 13-Apr -- -- 1653k USD/KRW

JP Japan Buying Foreign Bonds 19-Apr -- -- ¥591.1b Dollar Index

Japan Buying Foreign Stocks 19-Apr -- -¥562.8b

Foreign Buying Japan Bonds 19-Apr -- -- ¥562.9b Thai Bond Market

Foreign Buying Japan Stocks 19-Apr -- -- ¥528.5b Total Return Index

BOJ Policy Balance Rate 25-Apr -- -0.1% -0.1% Outright/ Cash Trading

BOJ 10-Yr Yield Target 25-Apr -- 0.0% 0.0% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

19-Apr-19 1.6133 1.6910 1.7573 1.7971 1.7953 1.8729

Friday 26 Change (bps) -0.14 -0.08 -0.04 -0.02 -0.13 -0.04

Release Actual Cons. Prior 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

US GDP Annualized QoQ 1Q A -- 2.2% 2.2% 2.1414 2.3253 2.5464 2.8935 3.0951 3.2993

Personal Consumption 1Q A -- 1.0% 2.5% +0.16 -0.18 -0.15 +0.32 +0.29 +0.23

GDP Price Index 1Q A -- 1.3% 1.7%

Core PCE QoQ 1Q A -- 1.3% 1.8% US Bond Market

U. of Mich. Sentiment Apr F -- 97 96.9 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

U. of Mich. Current Conditions Apr F -- -- 114.2 18-Apr-19 2.42 2.38 2.36 2.38 2.57 2.96

U. of Mich. Expectations Apr F -- -- 85.8 Change (bps) -2.00 -2.00 -1.00 -2.00 -2.00 -3.00

JP Jobless Rate Mar -- 2.4% 2.3%

Job-To-Applicant Ratio Mar -- 163.0% 163.0%

Tokyo CPI YoY Apr -- 1.1% 0.9%

Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY Apr -- 1.1% 1.1%

Industrial Production MoM Mar P -- 0.1% 0.7%

Industrial Production YoY Mar P -- -3.7% -1.1%

Retail Sales MoM Mar -- 0.0% 0.2%

Retail Sales YoY Mar -- 0.8% 0.4%

Dept. Store, Supermarket Sales Mar -- -1.4% -1.8%

Vehicle Production YoY Feb -- -- 7.0%

Housing Starts YoY Mar -- 5.3% 4.2%

Construction Orders YoY Mar -- -- -3.4%

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

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

31.83

-0.08%-0.901,113.14

-0.05%

+0.09%

71.93

31.80

1.29831.2995

+0.2464.00

2,216.15

18-Apr-19 Chg %Chg.

26,559.54 +110.00

3,425.00 +18.00

+0.42%

2,905.03 +4.58 +0.16%

19-Apr-19

+0.01 +0.01%

+0.08%

1,271.90 -0.30 -0.02%

-0.901,674.10

-0.34%-135.3639,140.28

+0.11%+2.38

+0.53%

7,998.06

12,222.39 +69.32

111.92 111.97

790.00 +23.00 +3.00%

1.1245 1.1229 +0.14%

-0.05%

19-Apr-19

-32.18%96,246.55         65,278.34         

+0.04%281.99282.09

%Chg.18-Apr-1919-Apr-19

-0.05%97.43097.382

-0.09%1,137.061,136.09

-0.07%6.70816.7034

+0.57%

22,200.56 +110.44 +0.50%

+12.287,847.43

+0.40%+25.686,507.22

+0.31%+0.2270.37

+0.00%+0.0063.98

+0.38%

18-Apr-19 %Chg.

+1.98 +0.02%

22-Apr-19

2,458.75 -1.46 -0.06%

604.46

25,773.34

368.48 +1.02 +0.28%

-77.06

-174.06

604.46

%Chg.Chg

-0.02%-5.1930,124.68

+0.63%+20.603,270.80

%Chg.Chg19-Apr-19

+0.41%+3.91966.21

+0.16%

เอกสารฉบบันี้จดัท าโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ทัง้หลายทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้
จดัท าบนพืน้ฐานแหลง่ขอ้มูลทีด่ทีีส่ดุทีไ่ด้รบัมา และพจิารณาแลว้เหน็วา่น่าเชือ่ถอื มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน และอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบบันี้ไมถ่อืเป็นค าเสนอหรอืค าชีช้วนใหล้งทุน และ3จดัท าขึน้เป็นการเฉพาะเพือ่ประโยชน์แกบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับริษทัเท่านัน้ มใิหน้ าไปเผยแพร่ทางสือ่มวลชน หรอืโดยทาง
อืน่ใด บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืเป็นผลจากการใชเ้นื้อหาหรอืรายงานฉบบันี้ 

 


