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สหรัฐ
"จิล ไบเดน" เซอร์ไพรส์เยือนยูเครน พบปะภริยาเซเลน
สกี เ นื่ อ งในวั น แม่ ส ากล นางจิ ล ไบเดน สุ ภ าพสตรี
หมายเลขหนึ่ งของสหรัฐ เยื อ นเมือ งอูจโฮรอด ( Uzhgorod)
ทางตะวั น ตกเฉี ย งใต้ข องยู เ ครนโดยไม่ ไ ด้แ จ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้า โดยเข้าพบกับนางโอเลนา เซเลนสกา ภริยาของ
ประธานาธิ บ ดี โ วโลดิ เ มี ย ร์ เซเลนสกี และสุ ภ าพสตรี
หมายเลขหนึ่งของยูเครน โดยนางเซเลนสกาไม่ได้ปรากฎตัว
ต่อหน้าสาธารณชนนับตัง้ แต่เริ่มเกิดสงครามในวันที่ 24 ก.พ.
นางไบเดนได้ใช้โอกาสในวันแม่สากลซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ท่ี
8 พ.ค. เดินทางไปยังยูเครน โดยเธอกล่าวกับนางเซเลนสกา
ว่า "ฉันต้องการมาที่น่ใี นวันแม่" (อินโฟเควสท์)
สหรัฐลงดาบรัสเซียรอบใหม่ คว่าบาตรสถานีโทรทัศน์ผู้ บ ริ ห ารก๊ า ซพรอมแบงก์ สหรั ฐ เปิ ดเผยว่ า ได้อ อก
มาตรการคว่าบาตรสถานีโทรทัศน์ของรัสเซีย 3 แห่ง พร้อม
ทั้งออกคาสั่งห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกันให้บริการด้านบัญ ชี
และค าปรึก ษาใด ๆ กั บ รัส เซี ย นอกจากนี ้ ยัง คว่ า บาตร
ผูบ้ ริหารของธนาคารก๊าซพรอมแบงก์ เพื่อลงโทษการที่รสั เซีย
ใช้ก าลัง บุ ก โจมตี ยู เ ครน ส านัก ข่ า วรอยเตอร์ร ายงานว่ า
มาตรการดังกล่าวถือเป็ นมาตรการชุดแรกที่คว่าบาตรบริษัท
ก๊าซพรอม ซึ่งเป็ นผูส้ ่งออกก๊าซรายใหญ่ของรัสเซียและเป็ น
บริษัทแม่ของธนาคารก๊าซพรอมแบงก์ ขณะที่สหรัฐและชาติ
พันธมิตรเลี่ยงที่จะใช้มาตรการที่ทาให้การส่งก๊ าซไปยุโรป
หยุดชะงัก (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐ เผยสต็อกสิ นค้าคงคลัง ภาคค้าส่ง เพิ่มน้ อยกว่า
คาดในเดือนมี.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิ ดเผยว่า สต็อก
สินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึน้ 2.3% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบ
รายเดือน แต่ต่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 2.6%
หลังจากทะยานขึน้ 2.8% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายปี สต็อก
สินค้าคงคลังภาคค้าส่งพุ่งขึน้ 22.0% ในเดือนมี.ค. ยอดขาย
ในภาคค้าส่งพุ่งขึน้ 1.7% ในเดือนมี.ค. หลังจากเพิ่มขึน้ 1.5%
ในเดือนก.พ. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้ นนิ ว ยอร์ก : ดาวโจนส์ปิ ดร่ ว ง 653.67 จุ ด
กั ง วลเฟดขึ้นดอกเบี้ย ฉุ ดศก. ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุน้
นิวยอร์กปิ ดร่วงลงกว่า 600 จุดในวันจันทร์ (9 พ.ค.) ขณะที่
ดัชนี S&P500 ดิ่งหลุดจากระดับ 4,000 จุดเป็ นครัง้ แรกใน
รอบกว่ า 1 ปี เนื่ อ งจากนัก ลงทุ น เทขายหุ้น เป็ น วงกว้า ง
ท่ า มกลางความวิ ต กกั ง วลเกี่ ย วกั บ ผลกระทบจากการที่
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ดัชนี
เฉลี่ ย อุต สาหกรรมดาวโจนส์ปิ ด ที่ 32 ,245.70 จุด ร่ว งลง
653.67 จุด หรือ -1.99%, ดัชนี S&P500 ปิ ดที่ 3,991.24 จุด
ลดลง 132.10 จุ ด หรื อ -3.20% และดัช นี Nasdaq ปิ ด ที่
11 ,623.25 จุ ด ลดลง 521.41 จุ ด หรื อ -4.29% (อิ น โฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดเงิน นิ ว ยอร์ก : ดอลล์ปิ ดอ่ อ นลงเล็ ก น้ อ ย
หลังพุ่งทานิวไฮรอบ 20 ปี ดอลลาร์สหรัฐปิ ดตลาดอ่อนค่า
ลงเล็กน้อย ในการซือ้ ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กใน
วันจันทร์ (9 พ.ค.) หลังจากพุ่งขึน้ แตะระดับสูงสุดในรอบ 20
ปี ในระหว่างวัน ตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ
ขณะที่นกั ลงทุนจับตาตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเม.ย.ของสหรัฐซึ่ง
มีกาหนดเปิ ดเผยในวันพรุ่งนี ้ ทัง้ นี ้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็ นดัชนี
วัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6
สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.01% แตะที่ 103.6510 หลังจากพุ่ง
ขึ ้น ทะลุ ร ะดั บ 104 แตะระดั บ สู ง สุ ด ในรอบ 20 ปี (อิ น โฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดน้ามัน: น้ามัน WTI ปิ ดร่วง $6.68 วิตกจีนล็
อกดาวน์ฉุดดีม านด์ สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
ตลาดนิ ว ยอร์ก ปิ ดร่ ว งลงกว่ า 6% ในวั น จั น ทร์ ( 9 พ.ค.)
เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการที่จีนใช้มาตรการล็อกดาวน์
เซี่ยงไฮ้และบางส่วนของกรุ งปั กกิ่งเพื่อสกัดการระบาดของ
โรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และความต้องการใช้นา้ มัน ทั้งนี ้ สัญญานา้ มันดิบ WTI ส่ง
มอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 6.68 ดอลลาร์ หรือ 6.1% ปิ ดที่ 103.09
ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญานา้ มันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบ
เดื อ นก.ค. ร่ ว งลง 6.45 ดอลลาร์ หรื อ 5.7% ปิ ดที่ 105.94
ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)
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ภาวะตลาดทองคานิ วยอร์ก : ทองปิ ดร่ วง $24.2 บอนด์
ยีลด์พุ่ง-ดอลล์แข็งฉุดราคา สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์ก
ปิ ดร่วงหลุดจากระดับ 1,860 ดอลลาร์ในวันจันทร์ (9 พ.ค.)
เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึน้ ของ
อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รสหรัฐ เป็ น ปั จ จัย กดดัน ตลาด
สัญญาทองคาตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบ
เดื อ นมิ . ย. ลดลง 24.2 ดอลลาร์ หรื อ 1.29% ปิ ดที่ 1,858.6
ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
ยุโรป

"ปูติน" ไม่ได้ประกาศสงครามยูเครน แต่ยันส่งทหาร
รัสเซียเพื่อสกัดนาโต ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผูน้ า
รัสเซีย กล่าวในวันนีว้ ่า การที่รสั เซียใช้ปฏิบตั ิการพิเศษทาง
ทหารในยูเครน ถือเป็ นการตัดสินใจที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ปธน.ปูตินแถลงดังกล่าวในการกล่าวปราศรัยในพิธี
สวนสนามที่จัดขึน้ ที่จัตุรัสแดงกลางกรุ งมอสโกในวันนี ้ ซึ่ง
เป็ นการเฉลิมฉลอง "วันแห่งชัยชนะ" ของรัสเซีย โดยอดีต
สหภาพโซเวียตสามารถพิชิตกองทัพนาซีในปี 1945 ในช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 (อินโฟเควสท์)

อังกฤษประกาศคว่าบาตรรั สเซียเพิ่ม เตรียมขึ้นภาษี
นาเข้าพลาตินัม-พัลลาเดียม รัฐบาลอังกฤษประกาศว่าจะ
ปรับขึน้ ภาษี นาเข้าพลาตินมั และพาลาเดียมจากรัสเซียและ
เบลารุ ส ภายใต้มาตรการคว่าบาตรครัง้ ใหม่ท่ีพุ่งเป้าตัดท่อ
นา้ เลีย้ งด้านการค้ามูลค่า 1.7 พันล้านปอนด์ (2.10 หมื่นล้าน
ดอลลาร์) และเพื่อเป็ นการกดดันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปู
ติน ให้ยุติการทาสงครามในยูเครน ทั้งนี ้ รัฐบาลอังกฤษจะ
ปรับขึน้ ภาษี นาเข้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ราว 35% ซึ่งรวมถึงพลา
ตินมั และพัลลาเดียม พร้อมกับสั่งห้ามการส่งออกสินค้า เช่น
เคมีภัณฑ์ พลาสติก ยาง และเครื่องจักรไปยังรัสเซีย ซึ่งมี
มูลค่ารวมกัน 250 ล้านปอนด์ (310 ล้านดอลลาร์) โดยรัฐบาล
อังกฤษจะออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้มาตรการคว่าบาตรครัง้
ใหม่ในไม่ชา้ นี ้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดร่ วงต่าสุ ดในรอบ 2
เดือน หุ้นเดินทาง-เทคโนฯ ฉุดตลาด ตลาดหุน้ ยุโรปปิ ด
ร่วงลงในวันจันทร์ (9 พ.ค.) แตะระดับต่าสุดในรอบ 2 เดือน
น าโดยหุ้น กลุ่ม เดิ น ทางและสัน ทนาการ รวมถึ ง หุ้น กลุ่ม
เทคโนโลยี ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิ ด - 19 ในจี น และอั ต ราผลตอบแทน
พันธบัตรที่พุ่งขึน้ ได้กระตุน้ แรงเทขายหุน้ ดัชนี Stoxx Europe
600 ปิ ดที่ 417.46 จุด ลดลง 12.45 จุด หรือ -2.90% ดัชนี CAC40 ตลาดหุน้ ฝรั่งเศสปิ ดที่ 6,086.02 จุด ลดลง 172.34 จุด หรือ
-2.75%, ดัชนี DAX ตลาดหุน้ เยอรมนีปิดที่ 13,380.67 จุด ลดลง
293.62 จุด หรือ -2.15% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุน้ ลอนดอน
ปิ ดที่ 7,216.58 จุ ด ลดลง 171.36 จุ ด หรื อ - 2.32% (อิ น โฟ
เควสท์)

รัสเซียเตรียมจัดสวนสนามทั่วประเทศวันนี้ เฉลิมฉลอง
วั น แห่ ง ชั ย ชนะ รัสเซียเตรียมจัดพิธีสวนสนามเพื่อแสดง
แสนยานุภาพทางทหารในวันนี ้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี
ของ "วัน แห่ ง ชัย ชนะ ( Victory Day)" ของรัส เซี ย โดยทหาร
โซเวี ย ตรัสเซี ย ในขณะนั้น สามารถพิ ชิ ตกองทัพ นาซี ในวัน
ดังกล่าวเมื่อปี 1945 สานักข่าวทาสส์ของรัสเซียรายงานว่า
การเดินสวนสนามเนื่องในวันแห่งชัยชนะ จะครอบคลุม 28
เมืองในวันนี ้ โดยภายในงานจะมีผูเ้ ข้าร่วมกว่า 65,000 คน
และจะมี ก ารอวดโฉมอาวุธ ยุ ท โธปกรณ์ป ระมาณ 2 ,400
รายการ โดยพิ ธี สวนสนามที่ ยิ่ ง ใหญ่ ท่ี สุดจะจัด ขึ น้ ในกรุ ง
มอสโก และคาดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน จะเป็ น
ประธาน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดร่วง 171.36 จุด วิตก
เศรษฐกิจถดถอย ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดร่วงลงในวันจันทร์
( 9 พ.ค.) เนื่ อ งจากนัก ลงทุน วิ ต กเกี่ ย วกับ ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยหลังจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เตือนเกี่ยวกับ
แนวโน้มเศรษฐกิจที่ซบเซาในสัปดาห์ท่ีผ่านมา นอกจากนี ้
นักลงทุนยังวิตกเกี่ยวกับการล็อกดาวน์ท่ีเข้มงวดในจีนด้วย
ดัช นี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดที่ 7,216.58 จุด ลดลง
171.36 จุด หรือ -2.32% โดยดัชนี FTSE 100 ปิ ดที่ระดับต่าสุด
นับตัง้ แต่วนั ที่ 16 มี.ค. (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นเล็งยุติการพึ่งพาน้ามันรัสเซียแบบค่อยเป็ นค่อย
ไป นายกรัฐมนตรีฟูมิโอ คิชิดะ ผูน้ าญี่ปนเปิ
ุ่ ดเผยในวันนีว้ ่า
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ญี่ปนจะทยอยยุ
ุ่
ติการนาเข้านา้ มันจากรัสเซียแบบค่อยเป็ น
ค่ อ ยไป ในขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะรั ก ษาผลประโยชน์ ใ ห้กั บ
ประเทศชาติในโครงการนา้ มันและก๊าซในรัสเซียตะวันออก
ไกล เนื่องจากญี่ปนต้
ุ่ องสร้างสมดุลระหว่างการบรรเทาแรง
กดดันด้านต้นทุนค่าครองชีพ และการลดพึ่ง พานามัน จาก
รัสเซียเพื่อตอบโต้กรณีรสั เซียโจมตียเู ครน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 684.22 จุด กังวล
เฟดเดินหน้าขึน้ ดบ. ดัชนีนิกเอิตลาดหุน้ โตเกียวปิ ดร่วงลง
มากกว่ า 2% ในวั น นี ้ เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น วิ ต กกั ง วลว่ า
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าใช้มาตรการคุมเข้ม
ด้านการเงิน สานักข่าวเกี ยวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิด
ตลาดที่ 26,319.34 จุด ร่วงลง 684.22 จุด หรือ -2.53% (อิน
โฟเควสท์)
จีน
เซี่ยงไฮ้พบผู้ติดเชือ้ โควิดต่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์ แต่ยัง
เดินหน้าล็อกดาวน์ เซี่ยงไฮ้รายงานยอดผูต้ ิดเชือ้ โควิด -19
ต่าสุดในรอบกว่า 6 สัปดาห์ อย่างไรก็ดี ยังไม่มีสญ
ั ญาณบ่งชี ้
ว่ า เซี่ ย งไฮ้จ ะยกเลิ ก มาตรการล็ อ กดาวน์เพื่ อ ควบคุม การ
ระบาดของโรคโควิด -19 ในเร็ว ๆ นี ้ โดยมาตรการดังกล่าว
จากัดให้ประชาชนหลายล้านคนต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านมา
นานกว่าหนึ่งเดือน สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของจีนรายงานว่า
เซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการเงินของจีน รายงานผูต้ ิดเชือ้ โค
วิ ด - 19 รายใหม่ 3,947 รายในวันอาทิตย์ ( 8 พ.ค.) ซึ่ง ลดลง
เล็กน้อยจาก 3,975 คนในวันเสาร์ โดยแม้ยอดผูต้ ิดเชือ้ โควิด19 เริ่มลดน้อยลง แต่ทางการเซี่ยงไฮ้ยงั คงเดินหน้าเพิ่มความ
พยายามในการกักตัวบุคคลที่มีประวัติติดต่อใกล้ชิดกับผูต้ ิด
เชือ้ (อินโฟเควสท์)
จี น เผยส่ง ออกเดือนเม.ย.ขยายตัวต่า สุ ดในรอบ 2 ปี
จากผลกระทบล็ อกดาวน์ สานักงานศุลกากรจีน (GAC)
รายงานในวันนีว้ ่า ยอดส่งออกของจีนเพิ่มขึน้ เพียง 3.9% ใน
เดือนเม.ย. เมื่อเทียบเป็ นรายปี ซึ่งเป็ นการขยายตัวในอัตรา
ต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนมิ .ย. 2563 และชะลอตัวลงอย่างมาก
จากเดือนมี.ค.ที่มีการขยายตัว 14.7% ส่วนยอดนาเข้าทรง
ตัวในเดือนเม.ย. หลังจากที่ลดลง 0.1% ในเดือนมี.ค. และ

ดี ก ว่ า ที่นักวิเคราะห์ค าดการณ์ว่าจะหดตัวลง 3% (อิ น โฟ
เควสท์)

จี น เผยน าเข้ า น้ า มั น ดิ บ ฟื้ นตั ว ในเม.ย. แม้ อุ ป สงค์
เชื้อเพลิงซบเซา สานักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิ ดเผยใน
วันนี ้ (9 พ.ค.) ว่า ยอดนาเข้านา้ มันดิบในเดือนเม.ย.เพิ่มขึน้
เกือบ 7% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อนหน้า
ซึ่งนับเป็ นการปรับตัวขึน้ ครัง้ แรกในรอบ 3 เดือน แม้ว่าความ
ต้อ งการเชื ้อ เพลิ ง จะลดน้อ ยลง เนื่ อ งจากการบั ง คั บ ใช้
มาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้โรงกลั่นในจีนต้องลดกาลังการผลิตลง ทัง้ นี ้ จีน
ซึ่ ง เป็ น ผู้น าเข้า น ้า มัน ดิ บ ชั้น น าของโลกได้ท าการน าเข้า
น ้า มัน ดิบ 43.03 ล้า นตัน ในเดือ นเม.ย. หรื อ คิ ด เป็ น 10.5
ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับการนาเข้านา้ มันดิบ 9.82 ล้าน
บาร์เรลต่อวันในเดือนเม.ย.ปี 2564 และ 10.06 ล้านบาร์เรล
ต่อวันในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)
มณฑลเสฉวนจั ด ประชุ ม แบบเมตาเวิ ร์ ส เปิ ดตั ว
โ ค รง ก า รใหม่ มู ล ค่ า 1 5 0 .2 ล้ า น ด อล ล์ สมาคม
อุ ต สาหกรรมเมตาเวิ ร ์ส เที ย นฝู่ ( Tianfu Metaverse Industry
Association) จั ด ก ารประ ชุ ม เมตาเ วิ ร ์ ส เที ย นฝู่ ( Tianfu
Metaverse Conference) ครั้ง แรก ประจ าปี 2565 ที่ ศู น ย์ก าร
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติเทียนฝู่ มณฑลเสฉวน ใน
เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ โดยมีตัวแทนจากบริษัท สมาคม
และหน่ ว ยงานรัฐ ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ รวมถึ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญและนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อแบ่งปั น
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเมตาเวิรส์ ในอนาคต รวมถึง
จัดแสดงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเมตาเวิรส์
และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเมตาเวิ ร ์ส (อิ น โฟ
เควสท์)
บริษัทมะกันในจีนปรับลดการลงทุน -เป้ าหมายรายได้
เซ่นนโยบายโควิดเป็ นศูนย์ สานักข่าวบลูมเบิรก์ รายงานว่า
ธุ ร กิ จ สหรัฐในจีน ปรับ ลดการลงทุนและคาดการณ์รายได้
เนื่ อ งจากมาตรการล็อ กดาวน์เพื่ อ ควบคุมโควิด -19 ส่ ง ผล
กระทบต่อการดาเนินงานและห่วงโซ่อปุ ทาน ผลสารวจความ
คิดเห็นที่จดั ทาโดยหอการค้าอเมริกนั ในจีน (AmCham China)
พบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของบริษัท 121 แห่งที่ตอบแบบสารวจ ได้
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ปรับลดหรือชะลอการลงทุนในจีนลง ขณะที่เกือบ 60% ของ
บริษัทเหล่านัน้ ปรับลดคาดการณ์รายได้ของปี นี ้ หลังจากเกิด
โควิด-19 ระบาดระลอกล่าสุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดบวกเล็กน้อย
หลังส่งออกจีนชะลอตัว ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุน้
จีนปิ ดบวกเพียงเล็กน้อยในวันนี ้ ท่ามกลางการซือ้ ขายที่ผนั
ผวน หลังจากจีนปิ ดเผยยอดส่งออกขยายตัวในอัตราต่าสุด
ในรอบ 2 ปี เนื่องจากผลกระทบของการที่จีนใช้มาตรการล็
อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทัง้ นี ้
ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดที่ 3,004.14 จุด เพิ่มขึน้ 2.58 จุด
หรือ +0.086% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ตลาดหุ้นฮ่องกงปิ ดทาการวันนี้
(9 พ.ค.) เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระพุทธเจ้า
(อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ
เจพีมอร์แกนชีต้ ลาดหุ้นเอเชียแนวโน้มสดใส คาดเปิ ด
ประเทศช่วยหนุ นท่องเที่ยวฟื้ นตัว นักวิเคราะห์ของเจพี
มอร์แกนคาดการณ์ว่า ตลาดหุน้ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ยงั คงมีแนวโน้มที่สดใส เนื่องจากนักลงทุนมีมมุ มอง
ว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ แตะระดับสูงสุดในรอบหลายสิบ ปี
และการที่จีนยังคงล็อกดาวน์เมืองสาคัญเพื่อสกัดการแพร่
ระบาดของโรคโควิ ด - 19 นั้ น จะท าให้ ต ลาดหุ้ น เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็ นสถานที่ท่ดี ีท่สี ดุ ที่จะนาเงินเข้ามาพักไว้
ในขณะนี ้ นักลงทุนต่างก็คาดหวังว่าตลาดหุ้นเอเชียจะได้
ประโยชน์จากการที่หลายประเทศเริ่มเปิ ดเศรษฐกิจ ซึ่งจะ
เป็ นปั จจัยหนุนการฟื ้ นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดย
มีรายงานว่ายอดการจองตั๋วเดินทางท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึน้
หลังจากหลายประเทศในเอเชีย ซึ่งรวมถึง ไทย อินโดนีเซีย
และมาเลเซี ย อนุญ าตให้นัก ท่อ งเที่ ยวที่ ฉีดวัคซีน แล้วเข้า
ประเทศได้โดยไม่ตอ้ งกักตัว (อินโฟเควสท์)
G7 ผนึกกาลังแบนน้ามันรัสเซีย หวังกดดันยุติสงคราม

ในยูเครน บรรดาผูน้ ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมทั้ง 7 หรือ
G7 ได้ออกมาให้คามั่นสัญญาว่าจะสั่งห้ามหรือยุติการนาเข้า

นา้ มันรัสเซีย ซึ่งเป็ นความเคลื่อนไหวครัง้ ล่าสุดในการกดดัน
ให้รัส เซี ย ยุ ติ ส งครามในยู เ ครน ทั้ ง นี ้ ส านั ก ข่ า วเกี ย วโด
รายงานแถลงการณ์ของ G7 ในวันอาทิตย์ (8 พ.ค.) ว่า "เรา
ให้คามั่นสัญญาว่าจะยุติการพึ่งพาพลังงานรัสเซียด้วยการ
ยุติหรือสั่งห้ามการนาเข้านา้ มันรัสเซีย โดยเราจะรับประกัน
ว่ า เราสามารถจั ด การเรื่ อ งดั ง กล่ า วได้ทั น กาลและเป็ น
ระเบียบ พร้อมใช้วิธีการที่จะทาให้โลกมีเวลาเพียงพอในการ
หาอุปทานทดแทน" (อินโฟเควสท์)

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปิ นส์เปิ ดฉากแล้ววันนี้
การเลือกตัง้ ประธานาธิบดีฟิลิปปิ นส์และเจ้าหน้าที่รฐั บาลทุก
ระดับ อี ก ประมาณ 18,000 ต าแหน่ ง เปิ ด ฉากขึ น้ อย่ า งเป็ น
ทางการแล้ววันนี ้ (9 พ.ค) โดยศูนย์เลือกตัง้ ทั้งหมด 37,211
แห่งทั่วประเทศฟิ ลิปปิ นส์ได้เปิ ดให้ผมู้ ีสิทธิ์เลือกตัง้ กว่า 65.7
ล้านคนลงคะแนนตัง้ แต่เวลา 6.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นและ
จะปิ ดการลงคะแนนในเวลา 19.00 น. ทัง้ นี ้ สานักข่าวซินหัว
รา ย ง า นว่ า ก า รเ ลื อ ก ตั้ ง ใ นค รั้ ง นี ้ จั ด ขึ ้ น เ พื่ อ เ ลื อ ก
ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 12
ราย สมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎร (ส.ส.) กว่ า 300 ราย และ
ผูแ้ ทนระดับท้องถิ่นอีกกว่า 17,000 ตาแหน่ง (อินโฟเควสท์)
ผู้นาธุรกิจเผยตลาดจีนยังน่าสนใจสาหรับสิงคโปร์ แม้
ได้รับผลกระทบจากโควิด ประธานสมาคมธุรกิจสิงคโปร์จีน (SCBA) ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสานักข่าวซินหัวว่า ตลาด
จีนยังคงเป็ นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนที่น่าดึงดูด
สาหรับบริษัทสิงคโปร์ แม้จะเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการแพร่ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 ก็ ต าม โอว ชิ น เซิง
ประธาน SCBA ให้เ หตุผลว่า ปั จ จัย ที่ท าให้จีนน่าดึงดูดมา
จากเสถียรภาพทางการเมือง การส่งเสริมด้านการลงทุนที่
เข้มแข็งจากรัฐบาล การวางโครงสร้างพืน้ ฐานที่ดี และตลาด
ภายในประเทศขนาดใหญ่ (อินโฟเควสท์)
แคนาดาพร้ อ มช่ ว ยยู เ ครนหาทางส่ ง ออกธั ญ พื ช มุ่ ง
รั ก ษ า ค ว า ม มั่ น ค ง อ า ห า ร โ ล ก นายจั ส ติ น ทรู โด
นายกรัฐมนตรีแคนาดาให้คามั่นว่า แคนาดาจะช่วยหาทาง
เลือกในการส่งออกธัญพืชให้กับยูเครน เพื่อช่วยรักษาความ
มั่น คงทางอาหารโลกที่ ไ ด้รับ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ท่ี
รัสเซียรุ กรานยูเครน เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
4

KTAM Daily Update
10 May 2022
Research Department, Krung Thai Asset Management
Update
สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ตอ้ งติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ด้านอาหารของสหประชาชาติ (UN) เปิ ดเผยว่า ธัญพืชเกือบ
25 ล้านตันยังคงค้างอยู่ในยูเครนและไม่สามารถส่งออกได้
เนื่องจากปั ญหาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการถูกปิ ดท่าเรือ
ออกสู่ทะเลดาในเมืองมาริอโู พล ซึ่งเป็ นเมืองที่ตา้ นทานการสู้
รบรุ นแรงในช่วง 10 สัปดาห์ท่ีเกิดสงครามได้ยาวนานที่สุด
(อินโฟเควสท์)
เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัว 5.01% ใน Q1/65 ตามคาด
เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพในไตรมาส
แรกของปี นี ้ โดยได้รบั แรงหนุนจากการพุ่งขึน้ อย่างแข็งแกร่ง
ของกิ จ กรรมการค้ า และการบริ โ ภคภาคครั ว เรื อ นใน
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นเป็ นอันดับ
4 ของโลก ทัง้ นี ้ สานักงานสถิติอินโดนีเซียเปิ ดเผยในวันนี ้ (9
พ.ค.) ว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมภายในประเทศ (จี ดี พี ) ของ
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับหนึ่ง
ของเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ขยายตัว 5.01% ในไตรมาส
1/2565 เมื่ อเทียบเป็ นรายปี โดยอัต ราดังกล่าวเทียบกับการ
ขยายตัว 5.02% ในไตรมาส 4/2564 และสอดคล้อ งกับ การ
ประมาณการเฉลี่ยที่การขยายตัว 5.0% ของนักวิเคราะห์ใน
ผลสารวจที่จดั ทาโดยหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นลั (อิน
โฟเควสท์)
ศรีลังกาช้าหนัก ปั ญหาแก๊สหุงต้มขาดแคลนซา้ เติมวิฤ
ติเศรษฐกิจ กลุ่มบริษัทพลังงานในศรีลงั กาออกมาเปิ ดเผย
วันนี ้ (9 พ.ค.) ว่าขณะนีค้ ลังแก๊สปิ โตรเลียมเหลว (LPG) หรือ
แก๊ สหุง ต้ม มี ป ริม าณเหลื อ น้อ ยเต็ ม ที เ นื่ อ งจากขาดแคลน
เงินตราต่างประเทศ ซา้ เติมให้วิฤกติเศรษฐกิจทั่วเกาะศรี
ลังกาเลวร้ายยิ่งขึน้ ไปอีก (อินโฟเควสท์)
ลูกชาย "มาร์กอส" ควงคู่ลูกสาว "ดูเตอร์เต" ขึน้ บัลลังก์
ว่ า ที่ ผู้ น าฟิ ลิ ป ปิ นส์ เจ้า หน้า ที่ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์เ ริ่ ม นับ คะแนน
เลือกตัง้ ประธานาธิบดีแล้ว หลังจากปิ ดหีบเลือกตัง้ ในเวลา
19.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 18.00 น.ตามเวลาไทย ผลการ
นับ คะแนนอย่ างไม่เป็ นทางการจากผู้ลงคะแนนเสียงราว
78.88% พบว่า นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ หรือ "บองบ
อง" ซึ่งเป็ นบุตรชายวัย 64 ปี ของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดิ
นานด์ มาร์กอส ได้รบั คะแนนเสียงมากถึง 25,489,420 เสียง
มากกว่ า คู่ แ ข่ ง คนส าคั ญ คื อ นางเลนี โรเบรโด รอง

ประธานาธิ บ ดี ค นปั จ จุ บั น ซึ่ ง ได้เ พี ย ง 12,145,860 เสี ย ง
สอดคล้องกับผลการสารวจก่อนการเลือกตัง้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้ น อิ น เดี ย : ดั ช นี Sensex ร่ ว งกว่ า 300 จุ ด
กังวลเฟดขึน้ ดบ.กระทบเศรษฐกิจ ดัชนี Sensex ตลาดหุน้
อินเดียร่วงลงกว่า 300 จุด ขณะที่รูปีดิ่งลงแตะระดับต่าสุด
เป็ นประวัติการณ์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัว
ของเศรษฐกิ จ โลก ทั้ง นี ้ ดัช นี S&P BSE Sensex ปิ ด ตลาดที่
54,470.67 ลบ 364.91 จุด หรือ 0.67% (อินโฟเควสท์)
ไทย
กบน.มี ม ติ ต รึ ง ดี เ ซลที่ 32 บาท/ลิ ต รในสั ป ดาห์นี้ แม้
ราคาตลาดโลกพุ่ ง นายวิ ศัก ดิ์ วัฒ นศัพ ท์ ผู้อ านวยการ
สานัก งานกองทุน น ้า มัน เชื ้อ เพลิ ง (สกนช.) เปิ ด เผยว่ า ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนนา้ มันเชือ้ เพลิง (กบน.)
มีมติให้คงราคานา้ มันดีเซลในสัปดาห์นีไ้ ว้ท่ี 32 บาท/ลิตร
เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพให้กับประชาชน
ส าหรับ สถานการณ์ร าคาน ้า มัน ในตลาดโลกยัง คงอยู่ใ น
ระดับสูง โดยราคานา้ มันดีเซล (Gas Oil) วันที่ 6 พ.ค. 65 อยู่ท่ี
160.65 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)
สธ.เฝ้ าระวังโควิดโอมิครอนสายพันธุย์ ่อยใหม่ หลังพบ
ในไทยจากต่างชาติ 3 ราย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิ บดี
กรมวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
เปิ ดเผยว่า จากการจาแนกสายพันธุท์ ่เี ฝ้าระวังในช่วงวันที่ 30
เม.ย.-6 พ.ค. 65 พบว่า ขณะนีก้ ารติดเชือ้ โควิด-19 ในประเทศ
ไทยเป็ นสายพันธุโ์ อมิครอน 100% โดยสัดส่วนสายพันธุย์ ่อย
ของ BA.2 อยู่ท่ี 97.6% ทั้งนี ้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุ
ว่า ในเดือนเม.ย. 65 มีสายพันธุ์ท่ีกาลังเฝ้าจับตา คือ สาย
พันธุ์ย่อยใหม่ของโอมิครอน BA.4 และ BA.5 ซึ่งมีการระบาด
ในบอตสวานา แอฟริ ก าใต้ เยอรมั น เดนมาร์ก รวมถึ ง
ประเทศอื่นๆ หลังจากพบสายพันธุ์ย่อย B.4 และ BA. 5 ครัง้
แรกในประเทศแอฟริ ก าใต้ เมื่ อ เดื อ นม.ค. และก.พ. 65
ตามลาดับ (อินโฟเควสท์)
ก.พลังงาน เตรียมถก กบง.ปรับสูตรดีเซล คาดช่วยดึง
ราคาลง 25 สต./ลิตร นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผูอ้ านวยการ
สานัก งานนโยบายและแผนพลัง งาน (สนพ.) เปิ ด เผยว่า
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กระทรวงพลังงานเตรียมหารื อในที่ป ระชุมคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ภายในเดือน พ.ค.นี ้ เพื่อ
พิจารณาปรับลดสัดส่วนการผสมนา้ มันปาล์มบริสทุ ธิ์ 100%
หรือ B100 ในนา้ มันดีเซลลง จากปั จจุบนั ที่ กบง.กาหนดให้
จ าหน่ า ยดี เ ซลทุ ก ชนิ ด เป็ น ดี เ ซล B5 (น ้า มัน ดี เ ซลที่ ผสม
นา้ มันปาล์มบริสทุ ธิ์ 5% ในทุกลิตร) ตัง้ แต่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.
65 โดยจะปรับลดให้เหลือเพียง B3 (นา้ มันดีเซลที่ผสมนา้ มัน
ปาล์มบริสทุ ธิ์ 3% ในทุกลิตร) ทัง้ นีเ้ พื่อช่วยลดราคาขายปลีก
ดี เ ซลลง เนื่ อ งจากปั จ จุบันราคานา้ มัน ดีเซลสูง ขึน้ ขณะที่
ราคา B100 ในตลาดโลกปรั บ ตั ว สู ง ขึ ้ น มาก ดั ง นั้ น
ผู้ป ระกอบการจะสามารถน า B100 ไปส่ ง ออกแทนการ
จ าหน่ า ยในประเทศได้ เพราะปั จ จุ บั น ราคา B100 ใน
ตลาดโลกมีราคาสูงถึง 62.74 บาท/ลิตร (อินโฟเควสท์)
รมว.พลั ง งาน สั่ ง หามาตรการลดผลกระทบด้ า น
พลังงานเพิ่ม-แนะเร่ งนาเข้า LNG ช่วงราคาขาลง นาย
สุพฒ
ั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน
เปิ ดเผยว่า ได้ส่ ังการให้ผู้บริหารกระทรวงพลังงานทางาน
ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกระทรวงพลังงาน เช่น การ
ไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และ บมจ. ปตท.
(PTT) เป็ นต้น ทบทวนมาตรการช่วยเหลือประชาชนในด้าน
พลังงาน โดยให้ร่วมมือกันหาแนวทางใหม่ๆ และนามาเสนอ
ปลัดกระทรวงพลังงานในวันที่ 13 พ.ค. 65 (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นไทย: ร่วง 25.09 จุดตามภูมิภาครับแรง
กดดันเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงสกัดเงินเฟ้ อ SET ปิ ดวันนีท้ ่ี
ระดับ 1,604.49 จุด ลดลง 25.09 จุด (- 1.54%) มูลค่ า การซื อ้
ขาย 81,607.55 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุน้ ไทยวันนี ้
ปรับตัวลงตลาดตลาดหุน้ เอเชีย รับแรงกดดันกังวลแนวโน้ม
เฟดปรั บ ขึ ้น ดอกเบี ้ย แรงสกั ด เงิ น เฟ้ อ และความกั ง วล
สงครามรัสเซียและยูเครนที่ยงั คงยืดเยือ้ เป็ นแรงส่งเงินเฟ้อยัง
สูงต่อเนื่อง แนวโน้มพรุ่งนีค้ าดว่าแกว่งไซด์เวย์ รอติดตาม
ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเม.ย.ของสหรัฐฯในคืนวันพุธที่
จะถึงนี ้ โดยให้แนวต้านที่ 1,620-1,625 จุด แนวรับ 1,595-1,600
จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วั น นี้มี มู ล ค่า การซื้อขายรวม
60,172 ล้ า นบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไ ทย( ThaiBMA)
สรุ ปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทยประจาวันนีม้ ีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวัน อยู่ท่ี 60,172 ล้า นบาท ด้า นประเภทของนัก
ลงทุน ที่มีมลู ค่าการซือ้ ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่ม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้ สุทธิ 5,814 ล้าน
บาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้ สุทธิ 3,106 ล้าน
บาท ในขณะที่นกั ลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 366 ล้านบาท Yield
พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิ ดที่ 2.73% ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากเมื่อวาน
+0.1% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 34.61 อ่อนค่าหลังดอลลาร์
แข็ ง ค่ า ต่ อ เนื่ อ ง ตลาดจั บ ตาเงิ น เฟ้ อสหรั ฐ ฯกลาง
สัปดาห์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า
เงิ น บาทปิ ดตลาดเย็ นนี ้อ ยู่ท่ี 34.61 บาท/ดอลลาร์ ปรับ ตัว
อ่อนค่าจากเปิ ดตลาดเมื่อเช้าอยู่ท่รี ะดับ 34.42 บาท/ดอลลาร์
เนื่ อ งจากดอลลาร์แ ข็ ง ค่ า หลัง ได้รับ ปั จ จัย หนุน จากอัต รา
ดอกเบี ้ย พั น ธบั ต รสหรั ฐ ที่ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ ้น และมี แ รงซื ้อ
ดอลลาร์ในตลาดโลก เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากหลายปั ญหา เช่น สถานการณ์สู้
รบในยูเครน ภาวะเศรษฐกิจของจีน โดยระหว่างวันเงินบาท
เคลื่อนไหวในกรอบ 34.40 - 34.63 บาท/ดอลลาร์ "บาทอ่อนค่า
ต่อเนื่อง ระหว่างวันทานิวไฮในรอบ 5 ปี นบั ตัง้ แต่เดือน พ.ค.
60 แตะที่ระดับ 34.63 บาท/ดอลลาร์ และยังมีทิศทางอ่อนค่า
ต่อเนื่อง" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงินประเมินกรอบ
การเคลื่ อ นไหวของเงิ น บาทในวัน พรุ่ ง นี ้ไ ว้ ท่ี 34.50 - 34.70
บาท/ดอลลาร์ โดยปั จจัยสาคัญที่ตลาดรอดูคือการประกาศ
ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในคืนวันพุธนี ้ (อินโฟเควสท์)
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ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
−
−
−

การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนมี.ค. ญี่ปนุ่
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ค.จากสถาบัน ZEW อียู
ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนเม.ย.จากสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB)

สหรัฐ
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ตอ้ งติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

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

9
Release

Actual

Cons.

Prior

Mar F

2.30%

2.30%

2.30%
1.70%

Mar

1.70%

1.80%

May

-22.6

--

-18

Mar

1.20%

0.90%

1.20%

Mar

-0.20%

-0.60%

0.00%

Jibun Bank Japan PMI Services

Apr F

50.7

--

50.5

Jibun Bank Japan PMI Composite

Apr F

51.1

--

50.9

Apr

$51.12b

$53.45b

$47.38b

Exports YoY

Apr

3.90%

2.70%

14.70%

Imports YoY

Apr

0.00%

-3.00%

-0.10%

Exports YoY CNY

Apr

1.90%

3.10%

12.90%

Imports YoY CNY
Trade Balance CNY

Apr
Apr

-2.00%
325.08b

-3.30%
339.48b

-1.70%
300.58b

Release
May

Actual
--

Cons.
--

Prior
-43

Mar

--

-3.30%

1.10%

Apr

--

--

35.9

Apr

--

--

42

Release

Actual

Cons.

Prior

CN Trade Balance

Tuesday
EC ZEW Survey Expectations
JN Household Spending YoY
TH Consumer Confidence Economic
Consumer Confidence
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Wednesday
US MBA Mortgage Applications

11
May-06

--

--

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%

CN PPI YoY

Apr

--

7.80%

8.30%

CPI YoY

Apr

--

1.80%

1.50%

FDI YTD YoY CNY

Apr

--

--

25.60%

Release
Apr

Actual
--

Cons.
--

Prior
9.20%

PPI Final Demand MoM

Apr

--

0.50%

1.40%

PPI Ex Food and Energy MoM

Apr

--

0.70%

1.00%

PPI Ex Food, Energy, Trade MoM

Apr

--

0.50%

0.90%

PPI Final Demand YoY

Apr

--

--

11.20%

May-07

--

--

-7.00%

Thursday
US PPI Ex Food and Energy YoY

Initial Jobless Claims
PPI Ex Food, Energy, Trade YoY
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Apr

--

--

Apr-30

--

--

--

JN BoP Current Account Balance

Mar

--

¥1764.8b

¥1648.3b

BoP Current Account Adjusted
Trade Balance BoP Basis

Mar
Mar

---

¥539.5b
¥107.8b

¥516.6b
-¥176.8b

Bank Lending Incl Trusts YoY
Bank Lending Ex-Trusts YoY

Apr
Apr

---

---

0.50%
0.50%

Release
Apr

Actual
--

Cons.
0.60%

Prior
2.60%

Apr
Apr
Apr
Apr

-----

--0.70%
--

1.10%
12.50%
4.50%
18.80%

Mar
Mar

---

---

0.70%
2.00%

Continuing Claims

Friday
US Import Price Index MoM
Import Price Index ex Petroleum MoM
Import Price Index YoY
Export Price Index MoM
Export Price Index YoY
EC Industrial Production SA MoM
Industrial Production WDA YoY
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Thai Stock Market

9-May-22

SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position

1,604.49
954.33
2,172.44
605.15
1,493.74
7,284.14
-430.56
-8,347.32

Total Trading Value

81,607.55

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 10-May-22
Chg
%Chg.
-25.09
-12.46
-32.08
-22.63

-1.54%
-1.29%
-1.46%
-3.60%

9-May-22
32,245.70
3,991.24
11,623.25
3,526.86
7,216.58
13,380.67
26,319.34
3,004.14
20,001.96
2,610.81
54,470.67
6,909.75
6,759.90
1,269.62

Chg
-653.67
-132.10
-521.41
-102.31
-171.36
-293.62
-684.22
+2.58
+0.00
-33.70
-364.91
-319.16
+0.00
-59.64

%Chg.
-1.99%
-3.20%
-4.29%
-2.82%
-2.32%
-2.15%
-2.53%
+0.09%
+0.00%
-1.27%
-0.67%
-4.42%
+0.00%
-4.49%

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

9-May-22
103.09
102.79
105.94
103.09
1,858.60
2,718.00

Chg
-6.68
-4.78
-6.45
-6.68
-24.20
+0.00

%Chg.
-6.09%
-4.44%
-5.74%
-6.09%
-1.29%
+0.00%

Exchange Rate
USD/THB
EUR/USD
USD/JNY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index

9-May-22
34.61
1.0561
130.29
1.2332
6.7308
1,273.65
103.651

6-May-22
34.35
1.0551
130.56
1.2348
6.6668
1,273.30
103.660

%Chg.
+0.77%
+0.09%
-0.21%
-0.13%
+0.96%
+0.03%
-0.01%

9-May-22
6-May-22
282.49
285.24
60,171.78
40,436.44
1M
3M
6M
1Y
0.490
0.512
0.567
0.654
+0.16 +0.29 +0.90 +1.18
5Y
7Y
10Y
15Y
2.730
3.130
3.343
4.103
+10.27 +12.85 +12.88 +13.50

%Chg.
-0.96%
+48.81%
2Y
3Y
1.616
2.144
+5.68 +10.07
20Y
30Y
4.432
4.602
+9.53 +11.67

Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
9-May-22
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
9-May-22
Change (bps)

3M
0.80
-1.28

2Y
2.59
-13.70

3Y
2.81
-14.58

5Y
2.95
-13.02

10Y
3.03
-9.27

30Y
3.15
-7.50
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