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สหรัฐ
ไบเดนประกาศแต่งตั้ง "แครีน ฌ็อง ปิ แอร์" นั่งโฆษก
ทาเนี ยบขาวคนใหม่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้ าสหรัฐ
ประกาศแต่ ง ตั้ง นางแครี น ฌ็ อ ง ปิ แ อร์ ให้ด ารงต าแหน่ ง
โฆษกทาเนียบขาวคนใหม่ แทนนางเจน ซากี ซึ่งประกาศ
ลาออกเพื่อไปเป็ นพิธีกรรายการข่าวของสถานี MSNBC ปธน.
ไบเดนกล่าวว่า นางฌ็อง ปิ แอร์ วัย 44 ปี ซ่งึ ปั จจุบนั มีตาแหน่ง
เป็ นรองโฆษกทาเนียบขาว จะเข้ามาทาหน้าที่แทนนางซากี
ซึ่งจะอาลาตาแหน่งโฆษกทาเนียบขาวในวันที่ 13 พ.ค.นี ้ (อิน
โฟเควสท์)
ไบเดนพร้ อ มให้ ค ามั่ น ปกป้ องชาติ พั น ธมิ ต รจาก
นิวเคลียร์ในระหว่างเยือนเอเชีย ทาเนียบขาวเปิ ดเผยว่า
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐ จะประกาศความมุ่งมั่น
ของสหรัฐที่จะปกป้องชาติพนั ธมิตร ซึ่งรวมถึงการป้องปราม
อาวุธนิวเคลียร์ ในระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปนุ่ และเกาหลี
ใต้ในเดือนนี ้ ท่ามกลางท่าทีย่ วั ยุจากเกาหลีเหนือ นางเจน
ซากี โฆษกทาเนียบขาวระบุว่า ปธน.ไบเดนจะยา้ ถึงความ
มุ่งมั่นในการใช้มาตรการป้องปรามระยะยาวแก่ญ่ีปุ่นและ
เกาหลีใต้ซ่งึ เป็ น 2 ชาติสมาชิกอาเซียน ในช่วงเวลาที่เกาหลี
เหนือยังคงแสดงท่าทีบ่ นั ทอนเสถียรภาพในภูมิภาค รวมถึง
การทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปหลายครัง้ (อินโฟเควสท์)

อัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 3.6% สูงกว่าที่นกั วิเคราะห์
คาดการณ์ท่รี ะดับ 3.5% (อินโฟเควสท์)
ไบเดนประกาศช่วยเหลือด้านอาวุธครั้งใหม่แก่ยูเครน
อีก 150 ล้านดอลลาร์ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐ
ประกาศในวันศุกร์ (6 พ.ค.) ที่จะส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธ
ครัง้ ใหม่วงเงิน 150 ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการ
ขั บ ไล่ ก ารรุ ก รานของรั ส เซี ย "ผมก าลั ง ประกาศความ
ช่วยเหลือด้านความมั่นคงชุดใหม่ซ่งึ จะจัดหาอาวุธปื นใหญ่ ,
เรดาร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้กับยูเครน" ปธน.ไบเดนกล่าว
ขณะที่เตือนว่างบประมาณในการช่วยเหลือยูเครนดังกล่าว
ใกล้จะหมดแล้ว และเรียกร้องให้สภาคองเกรสอนุมตั เิ พิม่ เติม
(อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 98.60 จุด วิตก
เฟดเดิ น หน้ า ขึ้ น ดอกเบี้ย อี ก ดัช นี ด าวโจนส์ต ลาดหุ้น
นิวยอร์กปิ ดลดลงในวันศุกร์ (6 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตก
ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จาเป็ นจะต้องปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ อีกเพื่อสกัดกัน้ เงินเฟ้อ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาว
โจนส์ปิดที่ 32,899.37 จุด ลดลง 98.60 จุด หรือ -0.30%, ดัชนี
S&P500 ปิ ดที่ 4,123.34 จุด ลดลง 23.53 จุด หรือ -0.57% และ
ดั ช นี Nasdaq ปิ ดที่ 12,144.66 จุ ด ลดลง 173.03 จุ ด หรื อ 1.40% (อินโฟเควสท์)

รายงานเผยยอดดับโควิดในสหรั ฐพุ่งทะลุ 1 ล้านราย
สหรัฐมียอดผูเ้ สียชีวิตจากโรคโควิด-19 สะสมเกิน 1 ล้านราย
เมื่อวันพุธ (4 พ.ค.) เทียบเท่ากับจานวนประชากรเมืองซาน
โฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 10 ของประเทศ
สานักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า จานวนผู้เสียชีวิตจากโรคโค
วิด-19 ในสหรัฐเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วจนน่าตกใจในระยะเวลา
27 เดือน หลังสหรัฐยืนยันพบผูป
้ ่ วยรายแรกของประเทศ (อิน
โฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนค่า หลังสหรัฐเผย
ข้อมูลจ้างงานแกร่ งเกินคาด ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อ
เทียบกับยูโรในการซือ้ ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
ในวันศุกร์ (6 พ.ค.) หลังจากที่นกั ลงทุนปรับตัวรับการเปิ ดเผย
ข้อมูลการจ้างงานเดือนเม.ย.ของสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาด
ซึ่งจะสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบี ้ย ต่ อ ไป ทั้ง นี ้ ดัช นี ด อลลาร์ ซึ่ ง เป็ น ดัช นี วัด ความ
เคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลใน
ตะกร้าเงิน ลดลง 0.09% แตะที่ 103.6600 (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรสูงกว่าคาดในเดือน
เม.ย. กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้ 428,000 ตาแหน่งในเดือนเม.ย. สูง
กว่าที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 400,000 ตาแหน่ง ส่วน

ภาวะตลาดน้ า มั น : น้ า มั น WTI ปิ ดบวก 1.51 ดอลล์
แนวโน้มอุปทานตึงตัวหนุ นราคา สัญญานา้ มันดิบเวสต์
เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิ ดบวกในวันศุกร์ (6 พ.ค.) และ
ปรับตัวขึน้ เป็ นสัปดาห์ท่ี 2 ติดต่อกัน เนื่องจากการที่สหภาพ
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ยุ โ รป ( EU) เตรี ย มคว่ า บาตรน ้า มัน ของรัส เซี ย นั้น ได้เ พิ่ ม
แนวโน้มที่ปริมาณนา้ มันจะตึงตัว และบรรดาเทรดเดอร์ได้
มองข้ามความวิตกเกี่ยวกับอุปสงค์นา้ มันท่ามกลางแนวโน้ม
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี ้ สัญญานา้ มันดิบ WTI
ส่ ง มอบเดื อ นมิ . ย. เพิ่ ม ขึ น้ 1.51 ดอลลาร์ หรื อ 1.4% ปิ ด ที่
109.77 ดอลลาร์/บาร์เ รล สัญญานา้ มันดิ บเบรนท์ ( BRENT)
ส่ ง มอบเดื อ นก.ค. เพิ่ ม ขึ น้ 1.49 ดอลลาร์ หรื อ 1.3% ปิ ด ที่
112.39 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ก: ทองปิ ดบวก $7.1 ได้แรงหนุน
จากดอลล์อ่อนค่า สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิ ดบวกใน
วันศุกร์ (6 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์ท่อี ่อนค่าลง แต่
แนวโน้ม ที่ ธ นาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับ ขึ ้น อั ต รา
ดอกเบีย้ อีกนั้น ยังคงกดดันราคาสัญญาทองคาปรับตัวลง
เป็ น สั ป ดาห์ท่ี 3 ติ ด ต่ อ กั น สั ญ ญาทองค าตลาด COMEX
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 7.1 ดอลลาร์
หรือ 0.38% ปิ ดที่ 1,882.8 ดอลลาร์/ออนซ์ แต่ปรับตัวลงราว
0.5% ในรอบสัปดาห์นี ้ (อินโฟเควสท์)
ยุโรป
เยอรมนี เผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี . ค.ลด
ฮวบ 3.9% จากปั ญ หาห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน สานัก งานสถิติ
แห่ ง ชาติ เ ยอรมนี ( Destatis) รายงานในวัน นี ้ว่ า การผลิ ต
ภาคอุต สาหกรรมเดื อ นมี . ค.ของเยอรมนี ร่ว งลงรุ น แรงถึง
3.9% มากกว่าที่นกั วิเคราะห์ของวอลล์สตรีทเจอร์นลั คาดว่า
จะลดลงเพี ยง 1% เนื่ อ งจากผลกระทบของปั ญหาห่วงโซ่
อุป ทานและต้น ทุนที่ สูงขึ น้ ส่ ว นในเดื อนก.พ.ที่ ผ่านมานั้น
การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีขยับขึน้ เพียง 0.1%
ซึ่ง สะท้อ นให้เ ห็ น ว่า ปั ญ หาห่ ว งโซ่ อุป ทานยัง คงสร้างแรง
กดดันต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเยอรมนี (อินโฟเควสท์)
EU อาจอนุมัติวัคซีนปรับสูตรกันโควิดกลายพันธุก์ .ย. นี้

องค์การยาแห่งยุโรป (EMA) เปิ ดเผยว่า วัคซีนที่ถูกปรับสูตร
เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ เช่น สายพันธุโ์ อมิค
รอน อาจได้รับอนุมัติจากสหภาพยุโรป (EU) ภายในเดือ น
กันยายนนี ้ มาร์โค คาวาเลอรี หัวหน้าฝ่ ายภัยคุกคามสุขภาพ
เชิงชีวภาพและกลยุทธ์ทางวัคซีนของ EMA กล่าวว่า วัคซีนที่

ถูกปรับสูตรจะป้องกันเชือ้ ไวรัสสายพันธุโ์ อมิครอน และสาย
พันธุ์อื่นที่ปรากฏเมื่อไม่นานนีไ้ ด้ดียิ่งขึน้ โดยอาจมีการฉีด
วัคซีนดังกล่าวให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนแล้วและยังไม่ได้ฉีด
วัคซีน (อินโฟเควสท์)

ผู้นาเบลารุ สยันไม่ร่วมรัสเซียบุกยูเครน หนุนเจรจาทั้ง
สองฝ่ าย ประธานาธิ บดีอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก ผู้นา
เบลารุ ส ยื น ยั น ขณะให้ สั ม ภาษณ์กั บ ส านั ก ข่ า วเอพี ว่ า
เบลารุสจะไม่เข้าร่วมปฏิบตั ิการพิเศษทางทหารกับรัสเซียใน
การบุกยูเครน ปธน.ลูคาเชนโกยา้ จุดยืนสนับสนุนสันติภาพ
พร้อมทั้งเผยว่าเบลารุ สได้เรียกร้องให้ยุติความขัดแย้งทาง
การทหารระหว่างรัสเซียและยูเครนหลายครัง้ (อินโฟเควสท์)
รั ส เซี ย ยั น ไม่ ใ ช้ อ าวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ ใ นสงครามยู เ ครน
กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการณ์ยืนยันว่า
รัสเซียจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในปฏิบัติการพิเศษทางทหาร
ในยู เ ครน นายอเลกไซ ไซเซฟ โฆษกกระทรวงการ
ต่ า งประเทศรัสเซีย กล่ า วว่ า อาวุธ นิ วเคลี ยร์ไม่เ หมาะกับ
ปฏิบตั ิการทางทหารในยูเครน (อินโฟเควสท์)
จับตาท่าทีปธน.ปูติน 9 พ.ค.เนื่องในวัน Victory day ของ
รั ส เซี ย รัส เซี ย ได้ซ ้อ มการสวนสนามในกรุ ง มอสโก เพื่ อ
เตรียมเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ (Victory Day) ซึ่งมีกาหนด
จัดขึน้ วันที่ 9 พ.ค. โดยกองทัพรัสเซียได้นาอาวุธยุทโธปกรณ์
ต่ า ง ๆ เช่ น เฮลิ ค อปเตอร์ เครื่ อ งบิ น ขับ ไล่ ปื น ใหญ่ และ
ขี ป นาวุ ธ น าวิ ถี มาร่ ว มซ้ อ มการสวนสนาม ในขณะที่
นักวิเคราะห์และสื่อต่างประเทศต่างจับตาประธานาธิ บดีว
ลาดิ เ มี ย ร์ ปู ติ น แห่ ง รัส เซี ย ว่ า จะออกมาเคลื่ อ นไหวใน
รูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็ นกล่าวสุนทรพจน์หรือประกาศชัยชนะ
เหนือสงครามยูเครน ขณะที่สงครามยังไม่สิน้ สุดลง (อินโฟ
เควสท์)
ปธน.ยูเครนเผยอพยพประชาชนออกจากโรงงานเหล็ก
อาซอฟสตัล ได้แล้ว ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี
แห่งยูเครน เผยสามารถอพยพเด็ก ผูห้ ญิง และคนชราออก
จากโรงงานเหล็กอาซอฟสตัล ซึ่งตัง้ อยู่ในเมืองมาริอูโพลได้
แล้ว ภายหลังจากที่เริ่มดาเนินการอพยพเมื่อ 1 สัปดาห์ท่ี
ผ่ า นมา และระบุว่ า ยูเ ครนจะยัง คงเดิ น หน้า เพื่ อ น ากลุ่ม
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นักรบชาวยูเครนออกจากพืน้ ที่โรงงานต่อไปด้วยเช่นกัน ก่อน
หน้านี ้ รัสเซียได้ยึดโรงงานดังกล่าวเป็ นเวลาหลายสัปดาห์
ขณะที่กองกาลังของยูเครนเองก็ยึดโรงงานดังกล่าวเป็ นฐาน
ที่ม่ นั แห่งสุดท้ายในเมืองมาริอโู พล ซึ่งถูกรัสเซียยึดครองและ
มีการทิง้ ระเบิดถล่มในพืน้ ที่อย่างหนักหน่วง (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดลบ กลุ่มเทคโนฯ-ค้า
ปลี ก ร่ ว งฉุ ด ตลาด ตลาดหุ้น ยุโรปปิ ดลดลงในวันศุกร์ ( 6
พ.ค.) และปรับตัวลงในรอบสัปดาห์นีร้ ุ นแรงที่สุดในรอบ 2
เดือน เนื่องจากหุน้ กลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มค้าปลีกเผชิญกับ
แรงเทขาย ท่ามกลางแนวโน้มการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ มาก
ขึน้ เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึน้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิ ดที่
429.91 จุด ลดลง 8.35 จุด หรือ - 1.91% ดัช นี CAC-40 ตลาด
หุน้ ฝรั่งเศสปิ ดที่ 6,258.36 จุด ลดลง 110.04 จุด หรือ -1.73%,
ดัชนี DAX ตลาดหุน้ เยอรมนีปิดที่ 13,674.29 จุด ลดลง 228.23
จุด หรือ -1.64% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดที่
7,387.94 จุด ลดลง 115.33 จุด หรือ -1.54% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 115.33 จุด วิตก
ศก.ถดถอย-ผิดหวังผลประกอบการ ตลาดหุน้ ลอนดอน
ปิ ด ปรับ ตัวลงในวัน ศุกร์ ( 6 พ.ค.) โดยถูก กดดันจากการที่
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เตือนเกี่ ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย นอกจากนี ้ การเปิ ดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวัง
ของบริษัทจดทะเบียนถ่วงตลาดลงด้วย ดัชนี FTSE 100 ตลาด
หุน้ ลอนดอนปิ ดที่ 7,387.94 จุด ลดลง 115.33 จุด หรือ -1.54%
และร่วงลง 2.1% ในรอบสัปดาห์นี ้ (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
ญี่ ปุ่ นเตรี ย มผ่ อ นคลายมาตรการคุ ม โควิ ด ในพื้น ที่
ชายแดนเดือนหน้า นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปนุ่
เปิ ดเผยว่ า ญี่ ปุ่ นจะผ่ อ นคลายมาตรการควบคุ ม พื ้น ที่
ชายแดนเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเดือน
มิ.ย.นี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของประเทศอื่น ๆ ใน
กลุ่ม G7 นายคิชิดะแถลงต่อสื่อมวลชนว่า สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในญี่ปนุ่ เริ่มเป็ นไปในทิศทางที่ดี
ขึน้ และรัฐบาลจะหารือกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ก่อน
จะทบทวนมาตรการเกี่ ย วกับ โควิ ด อย่ า งเป็ น ขั้น เป็ น ตอน

อย่างไรก็ดี นายคิชิดะไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี ้
(อินโฟเควสท์)
ผู้นาญี่ปุ่นเตรียมต้อนรั บผู้นา EU ร่ วมประชุ มสุ ดยอด
ท่ามกลางวิกฤตยูเครน นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรี
ญี่ปนจะพบปะกั
ุ่
บนางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) และนายชาร์ลส์ มิเชล ประธาน
คณะมนตรี ยุ โ รป ในวั น พฤหั ส บดี ห น้ า (12 พ.ค.) ที่
กรุงโตเกียว โดยคาดว่าจะหารือประเด็นรัสเซีย -ยูเครน และ
การแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก สหภาพ
ยุโรป (EU) ระบุว่า การประชุมสุดยอดครัง้ นีน้ บั เป็ นโอกาสอัน
ดีท่จี ะแสดงความเป็ นพันธมิตรที่ลกึ ซึง้ ยิ่งขึน้ ระหว่าง EU และ
ญี่ปนุ่ ซึ่งมีค่านิยมที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงความมุ่งมั่นในการ
ปกป้ อ งดู แ ลระเบี ย บโลกให้เ ป็ น ไปตามกฎกติ ก า (อิ น โฟ
เควสท์)
ญี่ปุ่นจ่อทดลองรั บนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กเข้าประเทศ
คาดเร็วสุดเดือนนี้ สานักข่าวบลูมเบิรก์ รายงานโดยอ้างสื่อ
ท้องถิ่นของญี่ ปนระบุ
ุ่
ว่า ญี่ ปุ่นเตรียมทดลองเปิ ดพรมแดน
ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มเล็กที่ฉีดวัคซีนแล้วในเดือน
นี ้ รายงานซึ่งอ้างเจ้าหน้าที่ของญี่ปนเปิ
ุ่ ดเผยว่า ผูท้ ่ีตอ้ งการ
เดินทางเข้าประเทศจะต้องได้รบั การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 จ านวน 3 เข็ ม และมี แ พ็ ค เกจทัว ร์ท่ี มี แ ผนการเดิ น ทาง
ชัดเจน โดยการเปิ ดรับนักท่องเที่ยวขาเข้าอย่างจากัดจะอยู่
ในขัน้ ทดลอง และหากไม่เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึน้ โครงการ
ดังกล่าวก็จะขยายต่อไป (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 185.03 จุด เยน
อ่ อ นหนุ น หุ้ น ส่ ง ออก ดัช นี นิ ก เกอิ ต ลาดหุ้น โตเกี ยวปิ ด
ปรับตัวขึน้ ในวันนี ้ เนื่องจากนักลงทุนเข้าซือ้ หุน้ กลุ่มส่งออก
หลั ง จากเงิ น เยนอ่ อ นค่ า ลงเมื่ อ เที ย บกั บ ดอลลาร์ส หรัฐ
รวมถึงมีแรงซือ้ ในหุน้ กลุ่มขนส่ง หลังจากที่นายฟูมิโอะ คิชิดะ
นายกรัฐมนตรีญ่ีปนเปิ
ุ่ ดเผยว่า ญี่ปนจะผ่
ุ่
อนคลายมาตรการ
ควบคุมพืน้ ที่ชายแดนเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเดื อนมิ .ย.นี ้ สานัก ข่า วเกี ยวโดรายงานว่า ดัช นีนิกเก
อิ ปิ ดตลาดที่ ร ะดับ 27,003.56 จุ ด เพิ่ ม ขึ ้น 185.03 จุ ด หรื อ
+0.69% (อินโฟเควสท์)
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จีนประกาศมาตรการช่วยเหลือบริษัทขนาดเล็ก หวัง
แก้ปัญหาซัพพลายเชน นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี
จีนและประธานการประชุมผูบ้ ริหารระดับสูงของสภาแห่งรัฐ
ประกาศมาตรการใหม่เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดย่ อ ม และรายย่ อ ย ( MSMEs) ตลอดจนครัว เรื อ นที่
ประกอบอาชีพอิสระให้ผ่านพ้นความยากลาบากในช่วงเวลา
ที่จีนกาลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นาย
หลี่ ยั ง ได้ ร ะบุ ถึ ง มาตรการรั ก ษาเสถี ยรภาพการค้ า
ต่ า งประเทศ ด้ว ยความพยายามที่ จ ะแก้ไขปั ญ หาห่ ว งโซ่
อุ ป ทานและอุ ต สาหกรรมให้เ ป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น (อิ น โฟ
เควสท์)
จี น มั่ น ใจเซี่ ย งไฮ้ เ อาชนะโควิ ด ได้ แ น่ ย้ า เดิ น หน้ า
นโยบายโควิดเป็ นศูนย์ ที่ประชุมคณะกรรมการกรมการ
เมื อ งของพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์จี น (โปลิ ต บู โ ร) ซึ่ ง น าโดย
ประธานาธิ บ ดี สี จิ น้ ผิ ง เปิ ด ผยว่า รัฐ บาลจี น มั่น ใจว่าด้วย
มาตรการควบคุมโรคที่ได้รบั การพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว
นั้น จะสามารถยับยั้งการระบาดของโรคโควิด -19 ได้อย่าง
แน่ น อน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเซี่ ย งไฮ้ซ่ึ ง เป็ น ศูน ย์ก ลาง
การเงินของจีน ทั้งนี ้ ที่ประชุมโปลิตบูโรได้ทาการวิเคราะห์
สถานการณ์การป้องกันและควบคุมการระบาดในปั จจุบัน
และผลการวิจยั ที่ผ่านเพื่อจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม (อินโฟเควสท์)
ฮ่องกงคาดแนวโน้มคนเข้าเมืองสูงสุดในรอบ 2 ปี เหตุ
ปชช.หนีล็อกดาวน์จีน ประชาชนจานวนมากมีแนวโน้มที่
จะหลั่งไหลเข้าสู่ฮ่องกงมากที่สุดในรอบกว่า 2 ปี หลังจาก
ฮ่องกงเริ่มฟื ้ นตัวจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่
รุ น แรง ส่ ง ผลให้ ผู้ ค นต้ อ งการเดิ น ทางมาเพื่ อ หลี ก หนี
มาตรการควบคุมโรคระบาดที่เข้มงวดของจีนแผ่นดินใหญ่
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกงและเว็บไซต์ WebbSite.com ระบุว่า ในช่วง 3 วันแรกของเดือนพ.ค. มีผูเ้ ดินทาง
มายังฮ่องกงเพิ่มขึน้ 4,659 คน เทียบกับเดือนเม.ย.ตลอดทัง้
เดื อ นที่ มี อ ยู่เ พีย ง 191 ราย หากจ านวนผู้เดิ น ทางยังอยู่ใน
ระดับนีต้ ลอดช่วงเวลาที่เหลือของเดือนพ.ค. ฮ่องกงอาจมีนกั

เดินทางรายเดือนเข้ามามากที่สุดนับตัง้ แต่เดือนมี .ค. 2563
(อินโฟเควสท์)

ประชาชนในกรุ งปั กกิ่งแห่ใช้จักรยานหลังรถไฟใต้ดิน
ปิ ดหนีโควิด ประชาชนในกรุ งปั กกิ่งซึ่งเป็ นเมืองหลวงของ
จีน หันมาใช้จกั รยานกันมากขึน้ หลังจากเทศบาลกรุงปั กกิ่ง
สั่งปิ ดสถานีบริการรถไฟใต้ดินกว่า 40 สถานี และปิ ดเส้นทาง
เดินรถประจาทาง 158 เส้นทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิ ด - 19 ส านั ก ข่ า วบลู ม เบิ ร ์ก รายงานว่ า ภาพ
บรรยากาศการปั่ นจัก รยานในถนนฝั่ งตะวัน ออกของกรุ ง
ปั กกิ่งชวนให้นึกถึงภาพเก่า ๆ ในสมัย 30-40 ปี ก่อน ซึ่งเป็ นยุค
ที่ยังไม่มีการใช้รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์อย่างแพร่หลาย
ภาพวันวานของ "กองทัพจักรยาน (bicycle kingdom)" เกิดขึน้
เนื่องจากสถานีรถไฟใต้ดินปิ ดให้บริการ ขณะที่รถโดยสาร
ประจาทางจอดได้เป็ นบางป้ายเพื่อสกัดการระบาดของไวรัส
โอมิครอน (อินโฟเควสท์)
จีนเตรียมเลื่อนจัดเอเชียนเกมส์เป็ นปี หน้า หลังโควิด
ระบาดทั่ ว ประเทศ ส านัก ข่ า วเกี ย วโดรายงานโดยอ้า ง
แหล่งข่าวว่า การแข่งขันกี ฬาเอเชียนเกมส์ครัง้ ที่ 19 ที่นคร
หางโจวของมณฑลเจ้อเจียง ที่เดิมมีกาหนดจัดในเดือนก.ย
จะถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
ทั่วประเทศ ทั้งนี ้ คาดกันว่าจะมีนักกีฬาประมาณ 10,000
คนเข้าแข่งในกีฬา 40 ชนิด 61 ประเภทในระหว่างวันที่ 10-25
ก.ย. แต่มีความกังวลเกี่ ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ
หลังเซี่ยงไฮ้ทาการล็อกดาวน์เพื่อคุมโควิด-19 ยาวนานหลาย
สัปดาห์แล้ว (อินโฟเควสท์)
จอห์น ลี ได้รับเลือกเป็ นผู้บริหารเขตปกครองพิ เ ศษ
ฮ่องกงคนใหม่ตามโผ นายจอห์น ลี อดีตผูบ้ ญ
ั ชาการฝ่ าย
ความมั่นคง ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูน้ าคนใหม่ของฮ่องกง
ภายหลัง จากที่ มี ก ารเลื อ กตั้ง ผู้บ ริ ห ารเขตปกครองพิ เ ศษ
ฮ่ อ งกงในวัน นี ้ และมี เ พี ย งนายลี เ ท่ า นั้น ที่ เ ป็ น ผู้ส มัค รชิ ง
ตาแหน่งดังกล่าว โดยนายลี อายุ 64 ปี ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีมีจดุ ยืนใน
ก า ร ส นั บ ส นุ น รั ฐ บ า ล จี น ไ ด้ รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก จ า ก
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ฮ่ อ งกง ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู้
จงรัก ภัก ดี ต่ อ รัฐ บาลจี น ผลการเลื อ กตั้ง ครั้ง นี ้ชี ้ใ ห้เ ห็ น ถึง
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ความต้องการที่จะควบคุมฮ่องกงอย่างเข้มงวดของรัฐบาล
จีน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดร่ วง 66.20 จุด
กังวลจีนล็อกดาวน์คุมโควิด ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาด
หุ้ น จี น ปิ ดร่ ว งลงกว่ า 2% ในวั น นี ้ หลั ง จากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (โป
ลิตบูโร) ยืนยันเดินหน้าใช้นโยบายโควิดเป็ นศูนย์ (Zero Covid
Policy) ซึ่ ง ท าให้ นั ก ลงทุ น กั ง วลว่ า รั ฐ บาลจี น อาจจะใช้
มาตรการล็อกดาวน์เมืองต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากเซี่ยงไฮ้ซง่ึ
เป็ นศูนย์กลางการเงินของจีน ทัง้ นี ้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ด
ที่ 3,001.56 จุด ลดลง 66.20 จุด หรือ -2.16% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิ ดร่วง 791.44 จุด วิตก
เฟดขึ้นดอกเบี้ย ดัชนีฮ่ งั เส็งตลาดหุน้ ฮ่องกงปิ ดร่วงลงใน
วันนี ้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
อาจจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมเดือน
หน้า แม้นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ส่งสัญญาณว่า
เฟดยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการปรับขึน้ ดอกเบีย้ รุ นแรงขนาด
นัน้ ก็ตาม ดัชนีฮ่งั เส็งปิ ดวันนีท้ ่ี 20,001.96 จุด ลดลง 791.44
จุด หรือ -3.81% (อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ
แบงก์ชาติออสซี่คาดเงินเฟ้ อสูงเกินเป้ า ส่งสัญญาณขึน้
ดอกเบี้ยอีกเดือนหน้า ธนาคารกลางออสเตรเลียปิ ดเผย
รายงานนโยบายการเงิ น รายไตรมาสในวัน นี ้ โดยระบุว่ า
อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ของออสเตรเลี ย มี แ นวโน้ ม พุ่ ง ขึ ้น สู ง กว่ า
เป้าหมายของธนาคารกลาง ซึ่งอาจจะเป็ นปั จจัยที่ผลักดันให้
ธนาคารกลางปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ อีกในการประชุมเดือน
มิ.ย. รายงานของธนาคารกลางออสเตรเลียระบุวา่ ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) พืน้ ฐานซึ่งเป็ นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ไ ม่นับรวม
ราคาอาหารและพลังงาน จะพุ่งขึน้ แตะระดับ 4.6% ภายใน
เดือนธ.ค.ปี นี ้ ซึ่งเพิ่มขึน้ 2% จากตัวเลขคาดการณ์ในเดือน
ก.พ. และสูงกว่ากรอบเป้าหมายที่ธนาคารกลางกาหนดไว้ท่ี
2% - 3% (อินโฟเควสท์)
มาเลเซี ย ตั้ ง เป้ า ชิง ส่ วนแบ่ งตลาดน้า มั นปาล์ม ใน EU
ขณะทั่วโลกเผชิญภาวะขาดแคลน มาเลเซีย ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิต

นา้ มันปาล์มรายใหญ่อันดับสองของโลกประกาศในวันนีว้ ่า
มาเลเซี ย ก าลัง วางแผนใช้ป ระโยชน์จ ากภาวะขาดแคลน
นา้ มันปาล์มทั่วโลกและความตึงเครียดทางการเมืองในยุโรป
เพื่ อ ชิ ง ส่ ว นแบ่ ง ตลาดเพิ่ ม หลัง บรรดาผู้ซื อ้ หลี ก เลี่ ย งการ
สั่งซือ้ นา้ มันปาล์มมาเลเซียเนื่องจากความวิตกกังวลด้าน
สิ่งแวดล้อม ทัง้ นี ้ สานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นา้ มันปาล์ม
นั้นมีประโยชน์สาหรับการนาไปผลิตสินค้าแทบทุกประเภท
ตัง้ แต่ลิปสติกไปจนถึงก๋วยเตี๋ยว แต่อินโดนีเซียและมาเลเซีย
ซึ่ ง เป็ น ผู้ผ ลิ ต ชั้น น า ต้อ งเผชิ ญ กับ การคว่ า บาตร หลัง ถูก
กล่าวหาเรื่องการแผ้วถางป่ าและการเอาเปรียบแรงงานต่าง
ด้าวเพื่อเร่งขยายการเพาะปลูกปาล์ม (อินโฟเควสท์)
ตุรกีเผยเงินเฟ้ อพุ่งเกือบ 70% ในเดือนเม.ย. สูงสุดใน
รอบ 20 ปี สานักงานสถิติแห่งชาติตรุ กีเปิ ดเผยว่า ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็ นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของ
ผูบ้ ริโภค พุ่งขึน้ 69.97% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็ น
ระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี CPI ดีดตัว
7.25% ในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์)

ศรีลังกาประกาศภาวะฉุกเฉินอีกรอบหลังประชาชนลุก
ฮือประท้วงวิกฤตเศรษฐกิจ ประธานาธิบดีโคฐาภยะ ราช
ปั กษะแห่งศรีลังกาประกาศภาวะฉุกเฉิ นเมื่อคืนวันศุกร์ (6
พ.ค.) ท่ามกลางการประท้วงของประชาชนซึ่งไม่พอใจกับ
วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ในราชกิจจานุเบกษาพิเศษที่
ออกโดยประธานาธิ บ ดี ร ะบุ ว่ า มี ก ารประกาศกฎหมาย
ฉุก เฉิ น เพื่ อ ประโยชน์ด ้า นความปลอดภัย สาธารณะ , การ
คุม้ ครองความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตลอดจนถึงการ
จัดหาและให้บริการที่จาเป็ นต่อชุมชน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น อิ น เดี ย : ดั ช นี Sensex ดิ่ ง กว่ า 800 จุ ด
กังวลเฟดขึ้นดบ.แรงกระทบศก. ดัชนี Sensex ตลาดหุน้
อินเดียร่วงลงกว่า 800 จุดในวันนี ้ โดยดัชนีปรับตัวลงตาม
ตลาดหุน้ ภูมิภาค ท่ามกลางความกังวลที่ว่าการปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบี ย้ ที่ เ ร็ว และแรงของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จโลก ทั้ง นี ้ ดัช นี S&P BSE Sensex
ปิ ดตลาดที่ 54,835.58 ลบ 866.65 จุด หรือ 1.56% (อินโฟ
เควสท์)
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ธปท.มองเฟดขึน้ ดอกเบีย้ ไม่เร็วหรือแรงเกินกว่าตลาด
รั บ ได้ - เงิ น ไหลออกเล็ ก น้ อ ย นางจัน ทวรรณ สุจ ริต กุล
ผูช้ ่วยผูว้ ่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) เปิ ด เผยว่ า ผลการประชุม ของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ครั้ง ล่ า สุด เป็ น ไปตามความ
คาดหมายของผูร้ ว่ มตลาด และมีความชัดเจนขึน้ ว่าธนาคาร
กลางให้ความสาคัญกับการปรับขึน้ ดอกเบีย้ ในจังหวะที่ไม่
เร็วและแรงกว่าที่ตลาดจะรับได้ ทาให้เงินทุนเคลื่อนย้ายใน
ภูมิภาคเอเชียและไทยเป็ นไปตามปกติ (อินโฟเควสท์)
ดัชนี เชื่อมั่นค้าปลีก เม.ย.สูงขึ้นรั บผลดีหยุดยาว-เปิ ด
ประเทศ-โควิ ด คลี่ ค ลาย สมาคมผู้ค ้า ปลี ก ไทยร่ว มกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยผลสารวจความเชื่อมั่น
( Retail Sentiment Index: RSI) ของผู้ ป ระกอบการค้ า ปลี ก
ประจาเดือนเม.ย. 65 ในภาพรวมพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่
ที่ 56.4 ปรับเพิ่มขึน้ 9.9 จุด เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค. ที่ 46.5
จุด สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ เนื่องจาก
ได้รบั อานิสงส์จากช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องสองช่วงในเดือน
เม.ย. ที่ผ่านมา รวมถึงการส่งเสริมการขายของร้านค้าต่างๆ
และประกอบกับข่าวการเปิ ดประเทศรับการท่องเที่ยว (อินโฟ
เควสท์)
กทม. เตรียมเปิ ดคลินิก Long COVID ในรพ. 9 แห่ง เริ่ม
9 พ.ค. นี้ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)
เปิ ดเผยว่า สานักการแพทย์ของ กทม.เตรียมเปิ ดคลินิกรักษา
ผูป้ ่ วย Long COVID ตามแนวทางของกรมการแพทย์ เพื่อดูแล
ผู้ป่ วยโควิ ด - 19 ที่ พ้น ระยะเฉี ย บพลั น และยัง คงมี อ าการ
ผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยจะครอบคลุมการให้
คาปรึกษา การตรวจประเมิน การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
หรือตรวจพิเศษ การวินิจฉัย การดูแลรักษา ติดตามอาการ
และการส่งต่อแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง (กรณีจาเป็ น) ใน
รู ป แบบการให้บ ริ ก ารแบบผู้ป่ วยนอก ( Onsite และ Online
Telemedicine) เปิ ดคลินิก 1 วัน/สัปดาห์ เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 9 พ.ค.
65 เป็ นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (อินโฟเควสท์)

ก.ล.ต.สั่ ง ปรั บ บิ ท คั บ ออนไลน์ พร้ อ มกรรมการ
คัดเลือกเหรียญ KUB เข้าเทรด สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิ ดเผยว่า
คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บมี ค าสั่ ง ปรั บ บริ ษั ท บิ ท คั บ
ออนไลน์ (BO) และกรรมการ 5 คน ในคณะกรรมการคัดเลือก
สิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล ของ BO ในกรณี ท่ี คั ด เลื อ ก Bitkub Coin
(เหรีย ญ KUB) เข้า ซื อ้ ขายในศูนย์ซื อ้ ขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์
ดิจิทลั (Listing Rule) ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และไม่ได้คานึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (COI) (อินโฟเควสท์)

ก.ล.ต.จ่ อ ปรั บ เกณฑ์ IT ผู้ ป ระกอบตลาดทุ น ให้
ป ล อ ด ภั ยส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ผู้ ล ง ทุ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ก.ล.ต.) เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นการปรับปรุ งร่างประกาศ
หลักเกณฑ์การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เกณฑ์
IT) เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานด้ า นการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของผู้ป ระกอบ
ธุรกิจในตลาดทุนให้มีความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่น
ให้ กั บ ผู้ ล งทุ น ก.ล.ต. มี แ นวคิ ด ปรั บ ปรุ ง ร่ า งประกาศ
หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ให้ มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้
สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการประกอบ
ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดย
ได้ดาเนินการเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ ยวข้องเมื่อ
เดื อ นธั น วาคม 2564 และน าข้ อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง
หลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ ซึ่งหลักการสาคัญของ
การปรับปรุงประกาศในครัง้ นีป้ ระกอบด้วย (อินโฟเควสท์)
ตลท.ยังมองโอกาสเงินไหลเข้าตลาดทุนรั บเศรษฐกิจ
ฟื้ นแม้ ต ปท.เร่ ง ขึ้ น ดอกเบี้ ย นายภากร ปี ตธวั ช ชั ย
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(ตลท.) เปิ ดเผยว่ า แม้ว่ า หลายประเทศเริ่ ม กลั บ มาใช้
นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดมากขึน้ และเร่งการปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้ เพื่อชะลอการพุ่งขึน้ ของอัตราเงินเฟ้อ ส่งผล
ให้เงินทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนีข้ องไทยมีทิศทางไหล
ออก แต่อย่างไรก็ตาม ในด้านของตลาดทุนมองว่ามีโอกาสที่
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เงินทุนต่างชาติจะไหลเข้ามายังประเทศไทยมากยิ่งขึน้ โดยมี
ปั จจัยหนุนจากการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ หลังจาก
ที่ภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มากขึน้ โดยเฉพาะการ
เปิ ดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่จะเข้ามาช่วยหนุนการ
ฟื ้ นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย (อินโฟ
เควสท์)

ตลท.เผย SET เม.ย.รั บแรงกดดันจากปั จ จัยตปท.กด
ดัชนีลดลงสอดคล้องตลาดภูมิภาค ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) สรุ ปภาพรวมภาวะตลาดหลัก ทรัพ ย์
เดือน เม.ย. 65 รับผลกระทบจากหลายปั จจัย อาทิ กองทุน
การเงิ น ระหว่ า งประเทศ ( IMF) ลดประมาณการเติ บ โต
เศรษฐกิจโลกในปี 65 จากที่ประกาศในคราวก่อนหน้า ผล
จากสงครามรัสเซีย-ยูเครนทาให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ
ปรับตัวสูงขึน้ มากโดยเฉพาะราคาพลังงานและอาหารที่คาด
ว่าจะยังอยู่ในระดับสูงจนถึงปี 66 นอกจากนี ้ การประกาศล็
อกดาวน์อย่างเข้มงวดในจีนตามนโยบาย Zero COVID Policy
ทาให้ผลู้ งทุนกังวลเศรษฐกิจจีนชะลอตัว และเป็ นการซา้ เติม
ปั ญ หาห่ ว งโซ่ อุ ป ทานโลก อี ก ทั้ง ธนาคารกลางในหลาย
ประเทศทั่วโลกถูกกดดันให้ตอ้ งเลือกระหว่างการควบคุมเงิน
เฟ้อโดยดาเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึน้ กับการ
รักษาการเติบโตของเศรษฐกิจที่กาลังฟื ้ นตัวหลังจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยนักวิเคราะห์คาดว่าธนาคาร
กลางสหรัฐ (ฟด) จะขึน้ ดอกเบีย้ นโยบายเร็วกว่าคาด ทาให้
Real Yield ปรับ เพิ่ ม ขึ น้ สวนทางกั บ ดัช นี หุ้น สหรัฐ ฯ (อิ น โฟ
เควสท์)
ศบศ.วางแนวทางขั บ เคลื่ อ นท่ อ งเที่ ย ว-เล็ ง ช่ ว ยฟื้ น
โรงแรม,จ่อออกคนละครึ่งเฟส 5 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐ มนตรี และ รมว.กลาโหม กล่ า วถึ ง ผลการ
ประชุ ม คณะกรรมการบริห ารสถานการณ์เ ศรษฐกิ จ จาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ.ว่า ที่ประชุม ศบศ.วันนีไ้ ด้หารือ
มาตรการต่าง ๆที่จะขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว หลังจาก
เห็ น สัญ ญาณการฟื ้ น ตัว "สบายใจเรื่ อ งท่ อ งเที่ ย ว ขณะนี ้
เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ และคาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาส
4/65 ต่ อ เนื่ อ งไปยั ง ไตรมาส 1/66 หากสามารถรัก ษา

สถานภาพไว้ได้ก็จะเป็ นเรื่องที่ดี ดังนัน้ ขอความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนและประชาชน ช่วยระมัดระวังให้บา้ นเมืองสงบ
สุข ลดความขัดแย้ง และมีความปลอดภัยจากโควิดด้ว ย"
นายกรัฐมนตรี กล่าว (อินโฟเควสท์)

ดั ช นี เ ชื่ อ มั่ น ที่ พั ก แรม เม.ย.เพิ่ ม ขึ้ น ช่ ว งสงกรานต์มาตรการกระตุ้นท่องเทีย่ ว-เปิ ดปท. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย เปิ ดเผยดัชนีความ
เชื่ อ มั่ น ผู้ ป ระกอบการที่ พั ก แรม ( Hotel business operator
Sentiment Index: HSI) เดือนเม.ย. 65 พบว่า อัตราการเข้าพัก
เพิ่มขึน้ จากเดือนก่อน ตามการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย
ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ มาตรการกระตุน้ การท่องเที่ยวของ
ภาครัฐ และการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศ แต่การ
ฟื ้ นตัวของธุรกิจถูกกดดันจากต้นทุนที่สูงขึน้ ขณะที่ปรับขึน้
ราคาห้องพักได้ยาก และประชาชนบางส่วนยังลดกิจกรรม
ท่องเที่ยว สาหรับอัตราการเข้าพักเดือน พ.ค. 65 มีแนวโน้ม
ลดลงตามการเข้าสู่ช่วง Low season (อินโฟเควสท์)
หอการค้าฯ หนุนรัฐคลอดมาตรการคนละครึ่งเฟส 5 ใช้
จ่าย 1-1.5 พันบาท/คน นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรม
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิ ดเผยว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(ศบศ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธานวันนี ้ เห็นชอบให้ขยาย
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ รวมถึง
โครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยจะขยายเวลาถึงเดือนกันยายนนี ้
ขณะที่ ห อการค้า ฯ ได้เ สนอที่ ป ระชุ ม ให้พิ จ ารณาขยาย
โครงการคนละครึ่ ง เฟส 5 โดยทราบความจ าเป็ น ของ
งบประมาณภาครั ฐ ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด แต่ เ นื่ อ งจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ แม้จะมี
การเปิ ดเกือบเต็มรูปแบบไปเมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา แต่เม็ด
เงิ น จากการท่ อ งเที่ ย วยั ง ไม่ ก ลั บ มาทั น ที ก าลั ง ซื ้อ ของ
ประชาชนและสภาพคล่องของภาคธุรกิจยังคงมีปัญหาอยู่
ตลอดจนยังถูกซา้ เติมจากปั ญหาราคาพลังงานที่เพิ่มสูง และ
ราคาสินค้าที่ปรับขึน้ ในช่วงที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)
รัฐบาลเผยเริ่มวันแรกมาตรการช่วยค่าน้ามันให้วินมอ
เตอร์ไซค์ผ่านแอปเป๋าตัง น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก
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ประจ าสานัก นายกรัฐ มนตรี เปิ ด เผยว่ า ตามที่ รัฐ บาลได้
เห็ น ชอบ 13 มาตรการบรรเทาภาระค่ า ใช้จ่ า ยประชาชน
ในช่วงที่สถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกขยับตัวสูงขึน้
โดยมุ่งเน้นกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ย ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่เริ่ม ใช้
สิทธิ วันนี ้ คือ "โครงการบรรเทาผลกระทบราคานา้ มันกลุ่ม
เบนซิน สาหรับผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ" เป็ นการให้
ส่ ว นลดราคาน ้า มัน แก่ ผู้ขั บ ขี่ ร ถจัก รยานยนต์รับ จ้า งที่ มี
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะจากกรมการขนส่ง
ทางบก จานวน 106,655 ราย โดยได้รับสิทธิ ช่วยเหลือค่า
นา้ มัน ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/
เดือน รวม 3 เดือน ตัง้ แต่เดือน พ.ค. - ก.ค. 2565 เพื่อจะได้
ไม่ปรับขึน้ ค่าโดยสารกระทบประชาชน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้ น ไทย: ปิ ดลบ 13.72 จุ ด ตามภู มิ ภ าค
กลับมากังวลเฟดขึน้ ดอกเบีย้ มากกว่า 0.5% SET ปิ ดวันนี ้
ที่ระดับ 1,629.58 จุด ลดลง 13.72 จุด (-0.83%) มูลค่าการ
ซือ้ ขาย 72,642.09 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุน้ ไทย
วันนีล้ งตามตลาดหุน้ ภูมิภาค หลังจากนักลงทุนกลับมากังวล
เฟดอาจขึน้ ดอกเบีย้ มากกว่า 0.50% ในการประชุมเดือ น
มิ.ย.หลังเงินเฟ้อยังพุ่งตามราคานา้ มัน คาดสัปดาห์หน้านัก
ลงทุ น เพิ่ ม ความระมัด ระวัง -เน้น หุ้น รายตัว แนะติ ด ตาม
ทิศทางดอกเบีย้ สหรัฐ-แผนลดงบดุล ให้แนวรับ 1,600-1,620
จุด และแนวต้าน 1,650 จุด (อินโฟเควสท์)

ขายรวมทั้งวัน อยู่ท่ี 40,436 ล้า นบาท ด้า นประเภทของนัก
ลงทุน ที่มีมลู ค่าการซือ้ ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่ม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้ สุทธิ 174 ล้าน
บาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้ สุทธิ 2,885 ล้าน
บาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 3,452 ล้านบาท
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิ ดที่ 2.63% ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากเมื่อ
วาน +0.15% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงิ น บาท: ปิ ดตลาด 34.39 อ่ อ นค่ า ตาม
ภู มิ ภ าค-ตลาดโลก จั บ ตาตั ว เลขจ้ า งงานนอกภาค
เกษตรสหรั ฐ นัก บริ ห ารเงิ น จากธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยา
เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาดเย็นนีอ้ ยู่ท่ี 34.39 บาท/ดอลลาร์
อ่ อ นค่ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามทิ ศ ทางค่ า เงิ น ภู มิ ภ าคและ
ตลาดโลก จากเปิ ดตลาดเช้า นีท้ ่ีระดับ 34.31 บาท/ดอลลาร์
ระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบ 34.31-34.43 บาท/ดอลลาร์
"บาทอ่อนค่าต่อเนื่องตามภูมิภาคและตลาดโลก เนื่องจากมี
ปั จ จัย หนุ น ดอลลาร์ใ ห้แ ข็ ง ค่ า บาทยัง มี แ นวโน้ม อ่ อ นค่ า
ต่อไป" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการ
เคลื่ อ นไหวของเงิน บาทในวัน จัน ทร์ไว้ท่ี 34.30-34.50 บาท/
ดอลลาร์ โดยคื น นี ้นัก ลงทุน รอดูตัว เลขจ้า งงานนอกภาค
เกษตรเดือน เม.ย.ของสหรัฐ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วั น นี้มี มู ล ค่า การซื้อขายรวม
40,436 ล้ า นบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไ ทย( ThaiBMA)
สรุ ปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทยประจาวันนีม้ ีมูลค่าการซือ้

ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
−
−
−

ธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BOJ) เปิ ดเผยรายงานการประชุม
ยอดนาเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือนเม.ย. จีน
สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนมี.ค. สหรัฐ

ญี่ปนุ่
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Friday

6
Release
Apr

Actual
-39k

Cons.
--

Prior
95k

Change in Nonfarm Payrolls

Apr

428k

380k

431k

Change in Private Payrolls

Apr

406k

390k

426k

Change in Manufact. Payrolls

Apr

55k

35k

38k

Unemployment Rate

Apr

3.60%

3.50%

3.60%

Average Hourly Earnings MoM
Average Hourly Earnings YoY

Apr
Apr

0.30%
5.50%

0.40%
5.50%

0.40%
5.60%

Average Weekly Hours All Employees

Apr

34.6

34.7

34.6

Labor Force Participation Rate

Apr

62.20%

62.50%

62.40%

Apr

7.00%

--

6.90%

Apr

6.60%

--

7.90%

Apr

¥688.4t

--

¥688.0t

Release

Actual

Cons.

Prior

Mar F

--

2.30%

2.30%

Mar

--

1.80%

1.70%

May

--

--

-18

Mar

--

1.00%

1.20%

US Two-Month Payroll Net Revision

Underemployment Rate
JN Monetary Base YoY
Monetary Base End of period

Monday
US Wholesale Inventories MoM
Wholesale Trade Sales MoM
EC Sentix Investor Confidence
JN Labor Cash Earnings YoY
Real Cash Earnings YoY

9

Mar

--

--

0.00%

Jibun Bank Japan PMI Services

Apr F

--

--

50.5

Jibun Bank Japan PMI Composite

Apr F

--

--

50.9

Apr

--

$49.80b

$47.38b

Exports YoY

Apr

--

2.70%

14.70%

Imports YoY

Apr

--

-3.40%

-0.10%

Exports YoY CNY

Apr

--

--

12.90%

Imports YoY CNY

Apr

--

--

-1.70%

Trade Balance CNY

Apr

--

--

300.58b

Release

Actual

Cons.

Prior

EC ZEW Survey Expectations
JN Household Spending YoY

May

--

--

-43

Mar

--

-3.30%

1.10%

TH Consumer Confidence Economic

Apr

--

--

35.9

Apr

--

--

42

CN Trade Balance

Tuesday

Consumer Confidence

10

Wednesday

11
Release
May-06

Actual
--

Cons.
--

Prior
2.50%

CPI MoM

Apr

--

0.20%

1.20%

CPI Ex Food and Energy MoM

Apr

--

0.40%

0.30%

CPI YoY

Apr

--

--

8.50%

CPI Ex Food and Energy YoY

Apr

--

--

6.50%

CPI Index NSA

Apr

--

--

287.504

CPI Core Index SA

Apr

--

--

288.811

Real Avg Hourly Earning YoY

Apr

--

--

-2.70%

Real Avg Weekly Earnings YoY

Apr

--

--

-3.60%

Apr
Apr

---

7.80%
1.80%

8.30%
1.50%

Apr

--

--

25.60%

Release
Apr

Actual
--

Cons.
--

Prior
9.20%

PPI Final Demand MoM
PPI Ex Food and Energy MoM

Apr
Apr

---

0.50%
0.70%

1.40%
1.00%

PPI Ex Food, Energy, Trade MoM

Apr

--

0.50%

0.90%

PPI Final Demand YoY

Apr

--

--

11.20%

May-07
Apr

---

---

-7.00%

Apr-30

--

--

--

Mar
Mar

---

¥1764.8b
¥539.5b

¥1648.3b
¥516.6b

Trade Balance BoP Basis

Mar

--

¥107.8b

-¥176.8b

Bank Lending Incl Trusts YoY
Bank Lending Ex-Trusts YoY

Apr
Apr

---

---

0.50%
0.50%

US MBA Mortgage Applications

CN PPI YoY
CPI YoY
FDI YTD YoY CNY

Thursday
US PPI Ex Food and Energy YoY

Initial Jobless Claims
PPI Ex Food, Energy, Trade YoY
Continuing Claims
JN BoP Current Account Balance
BoP Current Account Adjusted

Thai Stock Market

6-May-22

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

1,629.58
966.79
2,204.52
627.78
-485.94
-1,371.87
-528.09
2,385.89
72,642.10

Major Indices
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

As of 9-May-22
Chg
%Chg.
-13.72
-10.19
-23.69
-5.16

-0.83%
-1.04%
-1.06%
-0.82%

6-May-22

Chg

%Chg.

32,899.37
4,123.34
12,144.66
3,629.17
7,387.94
13,674.29
27,003.56
3,001.56
20,001.96
2,644.51
54,835.58
7,228.91
6,759.90
1,329.26

-98.60
-23.53
-173.03
-67.46
-115.33
-228.23
+185.03
-66.20
-791.44
-33.06
-866.65
+0.00
-109.02
-31.42

-0.30%
-0.57%
-1.40%
-1.82%
-1.54%
-1.64%
+0.69%
-2.16%
-3.81%
-1.23%
-1.56%
+0.00%
-1.59%
-2.31%

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

6-May-22

Chg

%Chg.

109.77
107.57
112.39
109.77
1,882.80

+1.51
+1.17
+1.49
+1.51
+7.10

+1.39%
+1.10%
+1.34%
+1.39%
+0.38%

Batic Dry Index

2,718.00

+74.00

+2.80%

Exchange Rate
USD/THB

6-May-22
34.35

5-May-22
34.07

%Chg.
+0.81%

EUR/USD
USD/JNY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index

1.0551
130.56
1.2348
6.6668
1,273.30
103.660

1.0542
130.20
1.2362
6.6558
1,265.95
103.752

+0.09%
+0.28%
-0.11%
+0.17%
+0.58%
-0.09%

Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield

6-May-22

5-May-22

%Chg.

285.24
40,436.44
1M
3M

288.08
63,626.31
6M
1Y

-0.99%
-36.45%
2Y
3Y

6-May-22
Change (bps)

0.489
0.509
0.558
0.642
1.559
2.044
+0.20 +0.31 +0.56 +0.36 +9.30 +11.99
5Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
2.627
3.002
3.214
3.968
4.337
4.485
+14.87 +13.18 +14.67 +23.38 +16.43 +8.90

12
US Bond Market
Bond Yield
6-May-22
Change (bps)

3M
0.81
+0.25

2Y
2.73
+2.74

3Y
2.96
+4.85

5Y
3.08
+6.90

10Y
30Y
3.13
3.23
+9.00 +10.62

9

