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สหรัฐ
เฟดขึ้นดอกเบีย้ 0.50% ตามคาด เริ่มทา QT เดือนหน้า
คณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเอกฉันท์ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ระยะ
สั้น 0.50% สู่ ร ะดั บ 0.75-1.00% ในการประชุ ม วัน นี ้ ตามที่
ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็ นการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
0.50% เป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่เดือนพ.ค.2543 และเป็ นการปรับ
ขึน้ อัตราดอกเบีย้ ครัง้ ใหญ่ท่ีสุดในรอบกว่า 20 ปี นอกจากนี ้
เฟดยังเปิ ดเผยแผนทยอยปรับลดขนาดงบดุล (Quantitative
Tightening : QT) โดยจะเริ่มดาเนินการตัง้ แต่เดือนมิ .ย. ซึ่งงบ
ดุลดังกล่าวประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและตราสาร
หนีท้ ่ีมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็ นหลักประกันการจานอง (MBS)
โดยขณะนีม้ ีมลู ค่ารวม 8.9 ล้านล้านดอลลาร์ ทัง้ นี ้ เริ่มตัง้ แต่
วันที่ 1 มิ.ย. เฟดจะลดขนาดงบดุลในวงเงิน 4.75 หมื่นล้าน
ดอลลาร์/เดือน โดยจะปล่อยให้พนั ธบัตรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน
3 หมื่นล้านดอลลาร์ และตราสารหนี ้ MBS วงเงิน 1.75 หมื่น
ล้านดอลลาร์ครบอายุในแต่ละเดือนโดยไม่มีการซือ้ เพิ่มเติม
และหลังจากนัน้ 3 เดือน เฟดจะเพิ่มการลดขนาดงบดุลเป็ น
9.5 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน โดยจะปล่อยให้พนั ธบัตรรัฐบาล
สหรัฐวงเงิน 6 หมื่นล้านดอลลาร์ และตราสารหนี ้ MBS วงเงิน
3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ครบอายุในแต่ละเดือนโดยไม่มีการซือ้
เพิ่มเติม (อินโฟเควสท์)
"พาวเวล" ส่ ง สั ญ ญาณขึ้ น ดอกเบี ้ย อี ก 0.5% ในการ

ประชุ ม ครั้ ง หน้ า แต่ ป ฏิ เ สธขึ้นแรง 0.75% นายเจอโรม
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แ ถลงต่ อ
สื่อมวลชนภายหลังเสร็จสิน้ การประชุมนโยบายการเงินในวัน
พุธ (4 พ.ค.) ว่า ตลาดแรงงานของสหรัฐอยู่ในภาวะตึงตัว
มาก และอัตราเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับที่สูงเกินไป โดยเฟดจะ
เร่ง ด าเนิ น การเพื่ อ ท าให้อัต ราเงิน เฟ้ อ ชะลอตัวลง ในการ
ประชุมครัง้ นี ้ คณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงิน (FOMC)
ของเฟดมีมติปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ 0.50% สู่ระดับ
0.75% - 1.00% ซึ่งเป็ นการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.50% เป็ น
ครัง้ แรกนับตัง้ แต่เดือนพ.ค. 2543 และเป็ นการปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ ครัง้ ใหญ่ท่สี ดุ ในรอบกว่า 20 ปี "คณะกรรมการเฟดมี

ความเห็นว่า เฟดอาจจะปรับขึน้ ดอกเบีย้ อีก 0.50% ในการ
ประชุม 2 ครัง้ ข้างหน้า อย่างไรก็ดี ขณะนีค้ ณะกรรมการเฟด
ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการปรับขึ น้ ดอกเบีย้ รุ นแรงถึง 0.75%"
นายพาวเวลกล่าว (อินโฟเควสท์)

สหรั ฐ เตื อ นรั ส เซี ย เตรี ย มผนวกดิ น แดนส่ ว นใหญ่ ใน
ยูเครนตะวันออกปลายพ.ค.นี้ สานักข่าวเอพีรายงานว่า
เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐเตือนว่ารัสเซียมีแผนที่จะผนวก
ดินแดนส่วนใหญ่ของยูเครนฝั่งตะวันออกในปลายเดือนพ.ค.
นี ้ และโรงงานผลิตเหล็กอาซอฟสตัล ซึ่งเป็ นฐานที่ม่นั สุดท้าย
ของเมืองมาริอูโพล ก็ถูกโจมตีอีกครัง้ ในหนึ่งวันหลังจากการ
อพยพพลเรือนครัง้ แรกออกจากโรงงานดังกล่าว นายไมเคิล
คาร์เ พนเตอร์ เอกอัค รราชทูต สหรัฐประจาองค์ก ารความ
มั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (OSCE) กล่าวเมื่อวานนี ้ (2
พ.ค.) ว่า สหรัฐเชื่อว่ารัสเซียยังมีแผนจะรับรองเมืองเคอร์
ซอนทางตอนใต้ของยูเครนให้เป็ นสาธารณรัฐอิสระอีกด้วย
ซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านีจ้ ะไม่ได้รบั การยอมรับจากสหรัฐ
หรือชาติพนั ธมิตรแต่อย่างใด (อินโฟเควสท์)
"ไบเดน" เตรี ย มพบปะผู้ น าภาคธุ ร กิ จ ระหว่ า งเยื อ น
เกาหลีใต้ เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เปิ ดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ
ไบเดน ผูน้ าสหรัฐ หวังที่จะจัดการประชุมกับผูน้ าภาคธุรกิจ
ของเกาหลีใต้ ในระหว่างการเดินทางเยือนกรุ งโซลในช่วง
ปลายเดือนนี ้ สานักข่าวยอนฮับรายงานว่า ปธน.ไบเดนมี
ก าหนดการเดิน ทางเยือ นเกาหลี ใต้ตั้งแต่วันที่ 20-22 พ.ค.
เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิ บดียุน ซอก
ยอล ผู้ น าคนใหม่ ข องเกาหลี ใ ต้ ซึ่ ง จะเข้ า รั บ ต าแหน่ ง
ประธานาธิ บ ดี อ ย่ า งเป็ น ทางการในวัน ที่ 10 พ.ค. (อิ น โฟ
เควสท์)
นักลงทุนเพิ่มคาดการณ์เฟดขึน้ ดอกเบีย้ 0.75% ในการ
ประชุ ม เดื อ นมิ . ย. นั ก ลงทุ น เพิ่ ม การคาดการณ์ท่ี ว่ า
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.75%
ในการประชุมกาหนดนโยบายการเงินในเดือนมิ .ย. เพื่อสกัด
การพุ่งขึน้ ของเงินเฟ้อ ทั้งนี ้ FedWatch Tool ของ CME Group
บ่ ง ชี ้ว่ า นั ก ลงทุ น ให้น ้า หนั ก 91% ที่ เ ฟดจะปรับ ขึ ้น อัต รา
ดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมวันที่ 14-15 มิ.ย. เพิ่มขึน้ จาก
เดิมที่ระดับ 19% เมื่อเดือนที่แล้ว (อินโฟเควสท์)
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สหรัฐเผยตัวเลขการเปิ ดรับสมัครงานเพิ่มขึ้นมากกว่า
คาดในเดื อ นมี . ค. สานัก งานสถิ ติ ข องกระทรวงแรงงาน
สหรัฐเปิ ดเผยผลสารวจการเปิ ดรับสมัครงานและอัตราการ
หมุน เวี ย นของแรงงาน ( JOLTS) พบว่ า ตัว เลขการเปิ ด รับ
สมัครงาน ซึ่งเป็ นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ่มขึน้
205,000 ตาแหน่ง สู่ระดับ 11.5 ล้านตาแหน่งในเดือนมี.ค. ซึ่ง
เป็ นระดั บ สู ง สุ ด เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ นั บ ตั้ง แต่ ท่ี เ ริ่ ม มี ก าร
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวในปี 2543 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ท่รี ะดับ 11.0 ล้านตาแหน่ง (อินโฟเควสท์)
ADP เผยการจ้ า งงานภาคเอกชนสหรั ฐ ต่ า กว่ า คาดใน

เดื อ นเม.ย. ออโตเมติ ก ดาต้า โพรเซสซิ่ ง อิ ง ค์ ( ADP)
และมูดีส้ ์ อนาลิติกส์ เปิ ดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชน
สหรัฐเพิ่มขึน้ เพียง 247,000 ตาแหน่งในเดือนเม.ย. ต่ากว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 395,000 ตาแหน่ง นอกจากนี ้
ADP ได้ป รับ ตัว เลขการจ้า งงานในเดื อ นมี . ค.เป็ น เพิ่ ม ขึ น้
479,000 ต าแหน่ ง จากเดิ ม รายงานว่ า เพิ่ ม ขึ ้น 455,000
ตาแหน่ง (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐเผยจานวนผู้ขอสินเชื่อจานองเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่
แล้ว ขานรับดอกเบีย้ ลดลง สมาคมนายธนาคารเพื่อการ
จานอง (MBA) ของสหรัฐ เปิ ดเผยว่า จานวนผูย้ ่ืนขอสินเชื่อ
เพื่อการจานองเพิ่มขึน้ 2.5% ในสัปดาห์ท่ีแล้ว โดยได้รบั แรง
หนุ น จากการปรับ ตั ว ลงของอั ต ราดอกเบี ้ย เงิ น กู้จ านอง
จานวนผู้ท่ีย่ืนขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์เพิ่มขึน้ 0.2% ใน
สัปดาห์ท่ีแล้ว แต่ลดลง 71% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ที่แล้ว (อินโฟเควสท์)
ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐต่ากว่าคาดในเดือนเม.ย.

สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิ ดเผยว่า ดัชนี
ภาคบริการของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 57.1 ในเดือนเม.ย.
ต่ า กว่ า ตั ว เลขคาดการณ์ข องนั ก วิ เ คราะห์ท่ี ร ะดั บ 58.5
หลังจากแตะระดับ 58.3 ในเดือนมี.ค. ดัชนีภาคบริการของ
สหรัฐถูกกดดันจากการร่วงลงของคาสั่งซือ้ ใหม่ ขณะที่การ
จ้างงานเผชิญการหดตัวเป็ นครัง้ ที่ 2 ของปี นี ้ โดยถูกกระทบ
จากการขาดแคลนแรงงาน

ดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐต่าสุดรอบ 3 เดือนในเม.ย.
เอสแอนด์พี โกลบอลเปิ ด เผยว่ า ดัช นี ผู้จัด การฝ่ ายจัดซือ้
(PMI) ภาคบริการขัน้ สุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 55.6
ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็ นระดับต่าสุดในรอบ 3 เดือน จากระดับ
58.0 ในเดือนมี.ค. แต่สงู กว่าตัวเลขเบือ้ งต้นที่ระดับ 54.7 (อิน
โฟเควสท์)
EIA เผยสต็ อ กน้ า มั น ดิ บ สหรั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น สั ป ดาห์ท่ี แ ล้ ว

สวนทางคาดการณ์ สานักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน
ของรัฐ บาลสหรัฐ ( EIA) เปิ ด เผยว่ า สต็ อ กน ้า มัน ดิ บ สหรัฐ
เพิ่ ม ขึ ้ น 1.3 ล้ า นบาร์ เ รลในสั ป ดาห์ ท่ี แ ล้ ว สวนทาง
นั ก วิ เ คราะห์ ท่ี ค าดว่ า ลดลง 829,000 บาร์ เ รล สถาบั น
ปิ โตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่งเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมนา้ มันของ
สหรัฐ เปิ ดเผยก่อนหน้านีว้ ่า สต็อกนา้ มันดิบสหรัฐลดลง 3.5
ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ท่แี ล้ว (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐเผยขาดดุลการค้าสูงเป็ นประวัติการณ์ในเดือน
มี.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิ ดเผยในวันนีว้ ่า ตัวเลขขาด
ดุลการค้าสหรัฐพุ่งขึน้ 22.3% สู่ระดับ 1.098 แสนล้านดอลลาร์
ในเดือนมี .ค. ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ และสูง
กว่าที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 1.07 แสนล้านดอลลาร์
ทั้ ง นี ้ การน าเข้ า เพิ่ ม ขึ ้น 10.3% สู่ ร ะดั บ 3.515 แสนล้ า น
ดอลลาร์ในเดือนมี .ค. ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์
ขณะที่ ก ารส่ ง ออกเพิ่ ม ขึ ้น 5.6% สู่ ร ะดั บ 2.417 แสนล้า น
ดอลลาร์ และเป็ นระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์เช่นกัน (อิน
โฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก (อ.): ดาวโจนส์ปิดบวก 67.29
จุด ก่อนตลาดรู้ ผลประชุ มเฟด ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิ ดบวกในวันอังคาร (3 พ.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจาก
การที่ นัก ลงทุน เข้า ซื อ้ หุ้น กลุ่ม พลัง งานและกลุ่ม ธนาคาร
ก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะแถลงมติการประชุมใน
วันพุธตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าตรูข่ องวันพฤหัสบดีตาม
เวลาไทย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,128.79
จุ ด เพิ่ ม ขึ ้น 67.29 จุ ด หรื อ + 0.20%, ดั ช นี S&P500 ปิ ดที่
4,175.48 จุด เพิ่มขึน้ 20.10 จุด หรือ +0.48% และดัชนี Nasdaq
ปิ ด ที่ 12,563.76 จุ ด เพิ่ ม ขึ น้ 27.74 จุ ด หรื อ + 0.22% (อิ น โฟ
เควสท์)

2

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

ภาวะตลาดหุ้นนิ วยอร์ก (พ.): ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 932.27
จุด หลังเฟดขึ้นดบ. 0.5% ตามคาด ดัชนีดาวโจนส์ตลาด
หุน้ นิวยอร์กปิ ดพุ่งขึน้ กว่า 900 จุดในวันพุธ (4 พ.ค.) หลังจาก
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.50%
ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และนายเจอโรม พาวเวล ประธาน
เฟดได้ป ฏิ เสธแนวโน้มที่ เฟดจะปรับขึ น้ ดอกเบี ย้ รุ นแรงถึง
0.75% ดัช นีเ ฉลี่ย อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,061.06 จุด
พุ่งขึน้ 932.27 จุด หรือ +2.81%, ดัชนี S&P500 ปิ ดที่ 4,300.17
จุด เพิ่มขึน้ 124.69 จุด หรือ +2.99% และดัชนี Nasdaq ปิ ดที่
12,964.86 จุด พุ่งขึน้ 401.10 จุด หรือ +3.19% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก (อ.): ดอลล์อ่อนเทียบค่าเงิน
หลัก นักลงทุนจับตาผลประชุมเฟด ดอลลาร์สหรัฐอ่อน
ค่ า ลงเมื่ อ เที ย บกับ สกุลเงิ น หลัก ๆ ในการซื อ้ ขายที่ ต ลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (3 พ.ค.) เนื่องจากนัก
ลงทุ น เทขายท าก าไรก่ อ นที่ จ ะรู ้ผ ลการประชุ ม นโยบาย
การเงิ น ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขณะที่ ส กุ ล เงิ น
ดอลลาร์ อ อสเตรเลี ย แข็ ง ค่ า หลั ง จากธนาคารกลาง
ออสเตรเลียประกาศขึน้ อัตราดอกเบีย้ ที่สูงเกินคาดในการ
ประชุมเมื่อวานนี ้ ทั้งนี ้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็ นดัชนีวัดความ
เคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลใน
ตะกร้าเงิน ลดลง 0.27% แตะที่ 103.4620 (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก (พ.): ดอลล์อ่อนค่า หลังพาว
เวลปฏิเสธแนวโน้ มขึน้ ดบ. 0.75% ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
ลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ ขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (4 พ.ค.) หลังจากนายเจอโรม พาว
เวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ปฏิเสธแนวโน้มที่
เฟดจะปรับ ขึ น้ ดอกเบี ้ย มากถึ ง 0.75% แม้มี ค วามกัง วล
เกี่ ย วกั บ ตั ว เลขเงิ น เฟ้ อ ที่ พุ่ ง ขึ ้น รุ น แรงก็ ต าม ทั้ ง นี ้ ดั ช นี
ดอลลาร์ ซึ่งเป็ นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อ
เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.85%
แตะที่ 102.5860 (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดน้ามัน (อ.): น้ามัน WTI ปิ ดร่วง $2.76 กังวล
จีนล็อกดาวน์กระทบดีมานด์ สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็ก
ซัส ( WTI) ตลาดนิ ว ยอร์ก ปิ ด ร่ ว งลงในวัน อัง คาร ( 3 พ.ค.)
เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า การที่จีนยังคงล็อกดาวน์เมือง

เซี่ ย งไฮ้แ ละใช้ม าตรการเข้ม งวดในการควบคุม การแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 ในเมืองอื่น ๆ อาจจะส่งผลกระทบ
ต่ อ เศรษฐกิ จ และความต้อ งการใช้น ้า มัน ของจี น ซึ่ ง เป็ น
ประเทศที่ น าเข้า น ้า มั น รายใหญ่ ข องโลก ทั้ ง นี ้ สั ญ ญา
นา้ มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 2.76 ดอลลาร์ หรือ
2.6% ปิ ดที่ 102.41 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญานา้ มันดิบเบ
รนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 2.61 ดอลลาร์ หรือ
2.4% ปิ ดที่ 104.97 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ามัน (พ.): น้ามัน WTI ปิ ดพุ่ง $5.40 รับข่าว
EU จ่อคว่าบาตรน้ามันรั สเซีย สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็ก
ซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิ ดพุ่งขึน้ กว่า 5% ในวันพุธ (4 พ.ค.)
ขานรับ รายงานที่ ว่ า ประธานสหภาพยุโรป ( EU) เสนอให้
บรรดาประเทศสมาชิกระงับการนาเข้านา้ มันจากรัสเซีย ซึ่ง
มาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ตลาดนา้ มันเผชิญภาวะตึงตัว
มากขึน้ ทัง้ นี ้ สัญญานา้ มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. พุ่งขึน้
5.40 ดอลลาร์ หรื อ 5.3% ปิ ดที่ 107.81 ดอลลาร์/ บาร์เ รล
สัญญานา้ มันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. พุ่งขึน้
5.17 ดอลลาร์ หรือ 4.9% ปิ ดที่ 110.14 ดอลลาร์/บาร์เรล (อิน
โฟเควสท์)
ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ก (อ.) : ทองปิ ดบวก $7 ดอลล์
อ่อนหนุนแรงซือ้ -จับตาผลประชุมเฟด สัญญาทองคาตลาด
นิวยอร์กปิ ดบวกเล็กน้อยในวันอังคาร (3 พ.ค.) โดยได้แรง
หนุ น จากการอ่ อ นค่ า ของสกุ ล เงิ น ดอลลาร์ และอั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่รว่ งลงสู่ระดับต่ากว่า 3%
ขณะที่นกั ลงทุนจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) สัญ ญาทองคาตลาด COMEX (Commodity Exchange)
ส่ ง มอบเดื อ นมิ . ย. เพิ่ ม ขึ ้น 7 ดอลลาร์ หรื อ 0.38% ปิ ดที่
1,870.6 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดทองคานิ วยอร์ก (พ.) : ทองปิ ดลบ $1.8 ก่อน
ตลาดรูผ้ ลประชุมเฟด สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิ ดขยับ
ลงเล็กน้อยในวันพุธ (4 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซือ้
ขายก่อนที่จะรู ผ้ ลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาตัวเลขจ้าง
งานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.ของสหรัฐซึ่งมีกาหนดเปิ ดเผย
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ในวั น ศุ ก ร์ นี ้ สั ญ ญาทองค าตลาด COMEX (Commodity
Exchange) ส่งมอบเดือนมิ .ย. ลดลง 1.8 ดอลลาร์ หรือ 0.1%
ปิ ดที่ 1,868.8 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
ยุโรป

นายกฯอังกฤษหนุ นสร้างโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์เพิ่ม หวัง
ล ด พึ่ ง พ า พ ลั ง ง า น รั ส เ ซี ย นา ย บอ ริ ส จ อ ห์ น สั น
นายกรั ฐ มนตรี อั ง กฤษ เปิ ดเผยว่ า โรงไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์
จาเป็ นต้องมีบทบาทเพิ่มขึน้ ขณะที่ยโุ รปแสวงหาแนวทางลด
การพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย "โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็ นตัว
แปรสาคัญที่ช่วยให้เราลดการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล รวมถึง
ก๊าซและนา้ มันจากรัสเซีย" นายจอห์นสันกล่าวระหว่างเยือน
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฮาร์ทลีพูลเมื่อวันจันทร์ (2 พ.ค.) (อินโฟ
เควสท์)
จนท.ระดับสูงชี้ EU จ่อคว่าบาตรรัสเซียรอบใหม่ในการ
ประชุมครั้งถัดไป นายโจเซฟ บอร์เรล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทตู
ของสหภาพยุโรป (EU) เปิ ดเผยว่า EU คาดหวังที่จะอนุมัติ
มาตรการคว่าบาตรรัสเซียรอบที่ 6 ในการประชุมครัง้ ถัดไป
ของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศของ
EU (EU Foreign Affairs Council) นายบอร์เ รลซึ่ง ทาหน้า ที่เ ป็ น
ประธานการประชุม เปิ ดเผยในการแถลงข่าวที่กรุงปานามา
ซิ ตี ้ใ นวัน จัน ทร์ ( 2 พ.ค.) ว่ า EU หวัง ที่ จ ะสกัด การส่ ง ออก
พลัง งานของรัส เซี ย เพื่ อ คว่ า บาตรการที่ รัส เซี ย บุ ก โจมตี
ยูเครน (อินโฟเควสท์)
เยอรมนี เตือนผู้บริโภค-ภาคธุ รกิจเตรี ยมรั บ มือ ราคา
พลังงานสูงต่อเนื่อง นายโรเบิรต์ ฮาเบ็ค รัฐมนตรีเศรษฐกิจ
ของเยอรมนีเปิ ดเผยว่า บรรดาผูบ้ ริโภคและบริษัทต่าง ๆ ใน
เยอรมนีควรเตรียมพร้อมรับมือกับราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึน้
เป็ นเวลานาน นายฮาเบ็คระบุภายหลังการประชุมร่วมกับ
สมาคมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางว่า มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนัน้ สามารถช่วยได้ แต่ไม่
สามารถบรรเทาผลกระทบจากราคาพลัง งานที่ พุ่ง สูง ขึ น้
พร้อมเสริมว่า "นั่นคือความจริงที่ข่มขืนและยากเย็น " (อินโฟ
เควสท์)

เยอรมนีเผยจะไม่ยกเลิกคว่าบาตรจนกว่ารัสเซียจะลง
นามข้ อ ตกลงสั น ติ ภ าพกั บ ยู เ ครน นายโอลาฟ โชลซ์
นายกรัฐ มนตรี เ ยอรมนี เ ปิ ด เผยว่ า เยอรมนี จ ะไม่ ย กเลิ ก
มาตรการคว่ า บาตรที่ มุ่ง ตอบโต้ก ารบุ ก โจมตี ยูเ ครนของ
รัสเซีย จนกว่ารัสเซียจะบรรลุขอ้ ตกลงสันติภาพกับยูเครน
พร้อ มเสริม ว่ า ยูเ ครนจะต้อ งเป็ น คนก าหนดเงื่ อ นไขด้า น
สันติภาพ นายโชลซ์ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ซีดีเอฟ
(ZDF) ว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ประเมิน
สถานการณ์ผิ ด หากเขาหวัง ว่ า จะสามารถครอบครอง
ดินแดนจากยูเครน ประกาศยุติความขัดแย้ง และคิดว่า ชาติ
ตะวันตกจะยกเลิกมาตรการคว่าบาตร (อินโฟเควสท์)
เยอรมนีเผยอัตราว่างงานลดลงในเดือนเม.ย. หลังผ่อน
ปรนมาตรการคุมโควิด สานักงานแรงงานเยอรมนีเปิ ดเผย
ในวันนีว้ ่า ตัวเลขผูว้ ่างงานของเยอรมนีในเดือนเม.ย. ลดลง
13,000 คนหลั ง ปรับ ค่ า ตามฤดู ก าล แตะที่ 2.287 ล้า นคน
ขณะที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์ว่า จานวนคนว่างงานจะลดลง
15,000 คน อัตราว่างงานหลังปรับค่าตามฤดูกาลแล้วยังคง
อยู่ท่ี 5% (อินโฟเควสท์)
อั ง กฤษเล็ ง อนุ มั ติ ง บช่ ว ยยู เ ครนเพิ่ ม 300 ล้ า นปอนด์
นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีองั กฤษ เตรียมประกาศ
งบประมาณสาหรับป้ อ งกัน ประเทศแก่ยูเครนรอบใหม่ใน
วงเงิน 300 ล้านปอนด์ (ราว 375 ล้านดอลลาร์) ในวันนี ้ ซึ่ง
ครอบคลุ ม งบส าหรับ จัด สรรอุ ป กรณ์รับ มื อ การสงคราม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( electronic warfare) ระบบเรดาร์ต รวจจั บ
ขีปนาวุธ อุปกรณ์ตดั สัญญาณจีพีเอส รวมถึงกล้องอินฟาเรด
(อินโฟเควสท์)
PMI ภาคการผลิ ต อั ง กฤษเพิ่ ม เล็ ก น้ อ ยในเม.ย. จาก

ต่าสุดในรอบ 1 ปี ในมี.ค. เอสแอนด์พี โกลบอล/ซีไอพีเอส
เผยว่า ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ สุดท้าย
เดือนเม.ย. ของอังกฤษปรับตัวขึน้ เล็กน้อย หลังชะลอตัวลงสู่
ระดับอ่อนแอที่สุดในรอบ 1 ปี กว่าในเดือนมี .ค. หลังรัสเซีย
เปิ ดปฏิบตั ิการรุกรานยูเครน แต่บรรดาผูผ้ ลิตยังคงวิตกกังวล
เกี่ยวกับแนวโน้มการผลิต เนื่องจากต้นทุนพุ่งขึน้ ขณะที่อุป
สงค์ชะงักงัน (อินโฟเควสท์)
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รั ส เซี ย เอาคื น ! "ปู ติ น " ลงนามกฤษฎี ก าคว่ า บาตร
เศรษฐกิจ "ประเทศไม่เป็ นมิตร" ทาเนียบเครมลินแถลงว่า
ประธานาธิ บ ดี ว ลาดิเ มีย ร์ ปูติ น ผู้น ารัสเซี ย ได้ลงนามใน
กฤษฎีกาวันนีเ้ พื่อคว่าบาตรทางเศรษฐกิจต่อ "ประเทศที่ไม่
เป็ นมิตร" ต่อรัสเซีย ทัง้ นี ้ กฤษฎีกาดังกล่าวระบุว่า รัสเซียจะ
ระงับ การส่ ง ออกผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละวัต ถุ ดิ บ ต่ อ ประเทศและ
องค์กรที่อยู่ในรายชื่อที่ถกู คว่าบาตร (อินโฟเควสท์)

ประธาน EU เสนอแบนน้ า มั น รั ส เซี ย ภายใน 6 เดื อ น
ตอบโต้ใช้กาลังทหารบุกยูเครน นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์
เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็ นองค์กร
บริหารของสหภาพยุโรป (EU) ได้เสนอให้ประเทศสมาชิก EU
ระงับ การน าเข้า น ้า มัน ดิ บ และผลิ ต ภัณ ฑ์น ้า มัน กลั่น จาก
รัสเซีย ซึ่งจะเป็ นการคว่าบาตรรอบที่ 6 เพื่อตอบโต้รสั เซียที่
ใช้กาลังทหารรุกรานยูเครน "เราจะระงับการนาเข้านา้ มันดิบ
จากรัส เซี ย ภายใน 6 เดื อ นนี ้ และระงับ น าเข้า ผลิ ต ภัณ ฑ์
นา้ มันกลั่นจากรัสเซียภายในสิน้ ปี นี ้ นี่จะเป็ นการระงับนาเข้า
นา้ มันจากรัสเซียอย่างสิน้ เชิง ซึ่งรวมถึงระงับการขนส่งนา้ มัน
ทางทะเลและท่อส่งนา้ มัน , นา้ มันดิบ และผลิตภัณฑ์นา้ มัน
กลั่น" นางฟอน เดอร์ เลเยนแถลงต่อรัฐสภายุโรปในวันนี ้ ซึ่ง
ได้รบั เสียงปรบมือจากบรรดาสมาชิกรัฐสภาในห้องประชุม
(อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป (อ.): หุ้นยุโรปปิ ดบวกจากแรงช้อน
ซือ้ จับตาประชุมเฟด-สงครามยูเครน ตลาดหุน้ ยุโรปปิ ด
บวกในวันอังคาร (3 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นกั ลงทุน
ช้อนซือ้ เก็งกาไร หลังจากตลาดร่วงลงอย่างหนักในวันจันทร์
ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียน รวมทั้งผลการประชุมของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) และสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและ
ยูเครน ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิ ดที่ 446.20 จุด เพิ่มขึน้ 2.37
จุ ด หรื อ + 0.53% ดั ช นี FTSE100 ตลาดหุ้น ลอนดอนปิ ดที่
7,561.33 จุด เพิ่มขึน้ 16.78 จุด หรือ +0.22%, ดัชนี DAX ตลาด
หุ้ น เยอรมนี ปิ ดที่ 14,039.47 จุ ด เพิ่ ม ขึ ้น 100.40 จุ ด หรื อ
+0.72% และดัชนี CAC40 ตลาดหุน้ ฝรั่งเศส ปิ ดที่ 6,476.18 จุด
เพิ่มขึน้ 50.57 จุด หรือ +0.79% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป (พ.): หุ้นยุโรปปิ ดร่วง ผิดหวังผล
ประกอบการ-วิ ต กเฟดขึ้น ดบ.กดดั น ตลาด ตลาดหุ้น
ยุโรปร่วงลงในวันพุธ (4 พ.ค.) โดยถูกกดดันจากการเปิ ดเผย
ผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทจดทะเบียน และนัก
ลงทุนชะลอซือ้ ขายหุน้ ก่อนรูผ้ ลการประชุมของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) หลังปิ ดตลาด ซึ่งคาดว่าเฟดจะปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบี ย้ มากที่ สุดนับ ตั้งแต่ปี 2543 เพื่ อ สกัด เงิ นเฟ้อ ดัชนี
Stoxx Europe 600 ปิ ดที่ 441.37 จุด ลดลง 4.83 จุด หรือ -1.08%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุน้ ฝรั่งเศสปิ ดที่ 6,395.68 จุด ลดลง 80.50
จุด หรือ -1.24%, ดัชนี DAX ตลาดหุน้ เยอรมนีปิดที่ 13,970.82
จุด ลดลง 68.65 จุด หรือ -0.49% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุน้
ลอนดอนปิ ดที่ 7,493.45 จุด ลดลง 67.88 จุด หรือ -0.90% (อิน
โฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน (อ.): ฟุตซี่ปิดบวก 16.78 จุด
ขานรับผลประกอบการบีพี ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดบวกใน
วันอังคาร (3 พ.ค.) ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ของ
บริษัทบีพี ซึ่งเป็ นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของอังกฤษ ดัชนี
FTSE100 ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดที่ 7,561.33 จุด เพิ่มขึน้ 16.78
จุด หรือ +0.22% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน (พ.): ฟุตซี่ปิดลบ 67.88 จุด
กลุ่มเฮลท์แคร์-สินค้าอุปโภคบริโภคถ่วงตลาด ตลาดหุน้
ลอนดอนปิ ดลดลงในวันพุธ (4 พ.ค.) โดยถูกกดดันจากการ
ร่วงลงของหุน้ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มเฮลท์แคร์
ขณะที่ นัก ลงทุน รอคอยผลการประชุม ของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ซึ่ง จะประกาศหลัง ปิ ด ตลาด ดัช นี FTSE 100
ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดที่ 7,493.45 จุด ลดลง 67.88 จุด หรือ 0.90% (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
นายกฯญี่ปุ่นเข้าเฝ้ าโป๊ ปฟรานซิสหารือเป้ าหมายทาให้
โลกปลอดนิ ว เคลี ย ร์ นายฟูมิ โอะ คิ ชิ ด ะ นายกรัฐมนตรี
ญี่ปนุ่ ได้เดินทางเยือนนครรัฐวาติกันในวันนี ้ โดยได้เข้าเฝ้า
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรนิกาย
โรมันคาทอลิก ทัง้ นี ้ นายคิชิดะและโป๊ ปฟรานซิสได้หารือกัน
เกี่ยวกับเป้าหมายในการทาให้โลกปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์
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โดยนายคิชิดะเป็ นผูน้ าของญี่ปนุ่ ซึ่งเป็ นประเทศเดียวในโลก
ที่ เ ผชิ ญ ผลกระทบโดยตรงจากระเบิ ด นิ ว เคลี ย ร์ใ นช่ ว ง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน
ผูน้ ารัสเซีย ได้สร้างความหวาดวิตกไปทั่วโลกว่าเขาอาจสั่ง
การให้มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการทาสงครามกับยูเครน
(อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกี ยว (อ.): ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิ ดทาการ
วันนี้ (3 พ.ค.) เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว (พ.): ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิ ดทาการ
วันนี้ (4 พ.ค.) เนื่ องในวันสีเขียว (Greenery Day) (อินโฟ
เควสท์)
จีน
คาดจีดีพีฮ่องกงหดตัว 1.3% ใน Q1/65 เซ่นพิษโควิดจีนล็อกดาวน์ เศรษฐกิจฮ่องกงมีแนวโน้มหดตัวลงในไตร
มาส 1/2565 เนื่องจากฮ่องกงบังคับใช้มาตรการควบคุมโรค
โควิด-19 อย่างเข้มงวดและการระบาดที่ทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้
ของไวรัสสายพันธุโ์ อมิครอนในจีนแผ่นดินใหญ่ได้ก่อให้เกิด
ภาวะชะงักงันในการทาการค้ากับฮ่องกง ทัง้ นี ้ การประมาณ
การเฉลี่ ย ของนัก เศรษฐศาสตร์ 11 คนในผลสารวจความ
คิดเห็นของสานักข่าวบลูมเบิรก์ ระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (จีดีพี) ของฮ่องกงนั้นมีแนวโน้มจะหดตัว
1.3% ในไตรมาส 1/2565 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า โดยจะเป็ น
การหดตัวครัง้ แรกของฮ่องกงนับตัง้ แต่สิน้ ปี 2563 ซึ่งเป็ นช่วง
ที่ฮ่องกงประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยครัง้ ประวัติศาสตร์
ที่กินเวลายาวนานถึง 2 ปี (อินโฟเควสท์)
จี น เผยยอดขนส่ ง ผู้ โ ดยสาร-สิ น ค้ า ทางรถไฟปี 64
ขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง ส านั ก บริ ห ารการรถไฟแห่ ง ชาติ จี น
เปิ ดเผยว่า ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้าทางรถไฟ
ของจีนปี 2564 เติบโตอย่างต่อเนื่อง สานักข่าวซินหัวรายงาน
ว่า ทางรถไฟจีนรองรับการเดินทางของผูโ้ ดยสารในปี 2564
มากกว่า 2.61 พันล้านครัง้ เพิ่มขึน้ 18.5% เมื่อเทียบเป็ นรายปี
และยอดขนส่งสินค้ามากกว่า 4.77 พันล้านตัน เพิ่มขึน้ 4.9%
จากปี ก่อนหน้า (อินโฟเควสท์)

เทสลาเรี ย กคื น รถยนต์ใ นจี น เหตุ ซ อฟต์แวร์ขัดข้อง
สานักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งประเทศจีน
(SAMR) ได้ออกมาเปิ ดเผยว่า เทสลา บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของ
สหรัฐ ประกาศเรียกคืนรถยนต์จานวน 14,684 คันในประเทศ
จีนเนื่องจากซอฟต์แวร์ขดั ข้อง ทัง้ นี ้ SAMR ระบุว่า รถยนต์รุ่น
ที่เทสลาเรียกคืนนัน้ คือรุ่นโมเดล 3 เพอร์ฟอร์แมนซ์ (Model 3
Performance) ซึ่งผลิตในช่วงวันที่ 12 ม.ค. ปี 2562 ถึง 25 มี.ค.
ปี 2565 โดยในจานวนนี ้ 1,850 คันเป็ นรถนาเข้าและ 12,834
คันผลิตในจีน (อินโฟเควสท์)

จี น เผยยอดขนส่ ง สิ น ค้ า เชิ ง พาณิ ช ย์ Q1/65 ขยายตั ว
เพิ่มขึน้ กระทรวงคมนาคมจีนเปิ ดเผยว่า ปริมาณการขนส่ง
สินค้าเชิงพาณิชย์ เพิ่มขึน้ 1.5% เมื่อเทียบเป็ นรายปี แตะ
1.12 หมื่นล้านตันในไตรมาสแรกของปี 2565 สานักข่าวซิน
หัวรายงานว่า ปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนนในไตรมาส
แรกของปี 2565 อยู่ท่ี 8.15 พันล้านตัน เพิ่มขึน้ 0.4% จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน (อินโฟเควสท์)
ฟิ ทช์ห่ันคาดการณ์ GDP จีนปี 65 เหลือ 4.3% หวั่นล็อก
ดาวน์กระทบศก.รุ นแรง ฟิ ทช์ เรทติง้ ส์ ปรับลดคาดการณ์
ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนในปี
2565 เนื่องจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์เ พื่อควบคุมการ
แพร่ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 มี แ นวโน้ม ที่จ ะส่ งผลกระทบ
รุนแรงต่อเศรษฐกิจจีน ทัง้ นี ้ ฟิ ทช์คาดการณ์ว่า GDP ปี 2565
ของจีนจะขยายตัวเพียง 4.3% ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์
เดิมที่ระดับ 4.8% โดยระบุว่า มาตรการล็อกดาวน์เมืองสาคัญ
ซึ่งรวมถึงเมืองเซี่ยงไฮ้ซ่งึ เป็ นศูนย์กลางการเงินของจีน ส่งผล
ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนหดตัวลงอย่างมากในเดือน
เม.ย. และมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงอีก เนื่องจากจีนยังคง
เดินหน้าปิ ดโรงงานและควบคุมการเดินทาง ซึ่งสถานการณ์
ดังกล่าวส่งผลให้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานย่าแย่ลงไปอีก (อินโฟ
เควสท์)
กรุ งปั กกิ่งสั่งปิ ดสถานีรถไฟใต้ดินกว่า 40 แห่ง หวังสกัด
โควิ ด ลุ ก ลาม กรุ ง ปั ก กิ่ งซึ่ง เป็ นเมือ งหลวงของจีน สั่ง ปิ ด
สถานีบริการรถไฟใต้ดินกว่า 40 สถานี และปิ ดเส้นทางเดิน
รถประจ าทาง 158 เส้น ทางในวัน นี ้ เพื่ อ ป้ อ งกัน การแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กรุ งปั กกิ่ง
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ต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์เช่นเดียวกับเมืองเซี่ยงไฮ้ซ่ึงเป็ น
ศูนย์กลางการเงินของจีน สานักงานบริก ารด้านการขนส่ง
ของกรุงปั กกิ่งเปิ ดเผยว่า เทศบาลกรุงปั กกิ่งสั่งปิ ดสถานีรถไฟ
ใต้ดินกว่า 40 สถานี ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วน 1 ใน 10 ของเครือข่าย
สถานี ท่ ัว กรุ ง ปั ก กิ่ ง โดยสถานี ร ถไฟใต้ดิ น เหล่ า นี ้ รวมทั้ง
เส้นทางเดินรถประจาทาง 158 เส้นทางที่ถกู ปิ ดนัน้ ส่วนใหญ่
อยู่ในเมืองเฉาหยางซึ่งเป็ นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ในปั กกิ่ง (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นจีน (อ.) ตลาดหุ้นจีนปิ ดทาการวันนี้ (3
พ.ค.) เนื่องในวันแรงงาน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นจีน (พ.) ตลาดหุ้นจีนปิ ดทาการวันนี้ (4
พ.ค.) เนื่องในวันแรงงาน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง (อ.): ฮั่งเส็งปิ ดบวก 12.50 จุด จับ
ตาประชุมเฟด ดัชนีฮ่ งั เส็งตลาดหุน้ ฮ่องกงปิ ดบวกในวันนี ้
ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) ในวัน ที่ 3-4 พ.ค.นี ้ ซึ่ ง คาดว่ า เฟดจะปรับ ขึ น้ อัต รา
ดอกเบีย้ 0.5% เพื่อสกัดกัน้ เงินเฟ้อ ดัชนีฮ่งั เส็งปิ ดที่ 21,101.89
จุด เพิ่มขึน้ 12.50 จุด หรือ +0.06% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง (พ.): ฮั่งเส็งปิ ดร่ วง 232.37 จุด
กังวลผลกระทบจีนล็อกดาวน์ ดัชนีฮ่งั เส็งตลาดหุน้ ฮ่องกง
ปิ ดร่วงลงในวันนี ้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจ
จะได้รบั ผลกระทบจากการที่จีนใช้มาตรการล็อกดาวน์ และ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ทั้งนี ้
ดัชนีฮ่ งั เส็งปิ ดที่ 20,869.52 จุด ลดลง 232.37 จุด หรือ -1.10%
(อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ

เกาหลีใต้เผยดัชนี CPI พุ่งสูงสุดรอบ 13 ปี คาดแบงก์
ชาติ ขึ้น ดอกเบี้ย สกั ด เงินเฟ้ อ สานักงานสถิติเกาหลีใต้
เปิ ดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็ น
มาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค ปรับตัวเพิ่มขึน้
4.8% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบเป็ นรายปี ขยายตัวต่อเนื่องหลัง
เพิ่มขึน้ 4.1% ในเดือนมี .ค. และยังเพิ่มขึน้ ทาสถิติสูงสุดใน
รอบกว่า 13 ปี นบั ตัง้ แต่เดือนต.ค. 2551 นอกจากนี ้ ดัชนี CPI

ของเกาหลี ใ ต้ยั ง ขยายตั ว มากกว่ า การคาดการณ์ ข อง
นักวิเคราะห์ซ่งึ คาดกันว่าจะเพิ่มขึน้ 4.4% (อินโฟเควสท์)

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคออสซี่ด่ิงหนัก หวั่นเงินเฟ้ อพุ่งแบงก์ ช าติ ขึ้ น ดอกเบี้ ย ความเชื่ อ มั่ นของผู้ บ ริ โ ภค
ออสเตรเลียดิ่งลงอย่างหนักในสัปดาห์ท่แี ล้ว เนื่องจากความ
กังวลว่า การพุ่งขึน้ ของอัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบต่อค่า
ครองชีพและอาจผลักดันให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับ
ขึน้ อัตราดอกเบีย้ ผลสารวจซึ่งจัดทาโดย ANZ ระบุว่า ดัชนี
ความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคออสเตรเลียร่วงลง 6.0% ในสัปดาห์
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นการลดลงที่รุนแรงที่สดุ นับตัง้ แต่ไวรัสโควิด 19 สายพัน ธุ์โ อมิ ค รอนแพร่ร ะบาดทั่ว รัฐ ฝั่ งตะวัน ออกของ
ออสเตรเลี ย ในเดื อ นม.ค.ที่ ผ่านมา โดยดัช นี ค วามเชื่อมั่น
ปรับตัวลงหลังจากดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ซึ่งเป็ นมาตรวัด
การใช้จ่ายของผู้บริโภคพุ่งขึน้ แตะระดับ 5.1% ในไตรมาส
1/2565 ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี (อินโฟเควสท์)
แบงก์อาร์เจนตินาสองแห่งเล็งอนุมัติลูกค้าซือ้ คริปโทฯ
ส านัก ข่ า วบลูม เบิ ร ์ก รายงานว่ า ธนาคารแบงโกกาลิ เ ซี ย
(Banco Galicia) ธนาคารเอกชนรายใหญ่ท่สี ดุ ของอาร์เจนตินา
และบรู แ บงก์เ อสเอยู ( Brubank SAU) ธนาคารดิ จิ ทั ล ของ
อาร์เจนตินา จะอนุญาตให้ลกู ค้าของธนาคารซือ้ คริปโทเคอร์
เรนซี รวมถึงบิตคอยน์ อีเธอร์ และ USDC ได้ตงั้ แต่วันจันทร์
( 2 พ.ค.) เป็ น ต้น ไป ธนาคารแบงโกกาลิ เ ซี ย ระบุ ว่ า การ
ตัดสินใจดังกล่าวเป็ นไปตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึน้ ของ
ลูกค้า โดย 60% ของผูต้ อบแบบสอบถามต้องการช่องทางที่
ง่ายในการเข้าถึงคริปโทฯ ผ่านธนาคารของตนเอง (อินโฟ
เควสท์)
แบงก์ชาติออสซี่ขนึ้ ดบ. 0.25% ครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี
เพื่อสกัดเงินเฟ้ อ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ประกาศ
ขึ ้น อั ต ราดอกเบี ้ย นโยบาย 0.25% สู่ ร ะดั บ 0.35% ในการ
ประชุมวันนี ้ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้
ว่า RBA จะปรับขึน้ ดอกเบีย้ เพียง 0.15% สู่ระดับ 0.25% ทั้งนี ้
RBA ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เป็ นครัง้ แรกในรอบกว่า 10 ปี และ
ส่งสัญญาณว่าจะปรับขึน้ ดอกเบีย้ อีกในอนาคต โดยการปรับ
ขึน้ ดอกเบีย้ ในวันนีอ้ าจไม่เป็ นผลดีต่อนายกรัฐมนตรีสก็อตต์
มอร์ริสัน ซึ่ง ก าลัง ต่ อ สู้อ ย่ า งหนัก เพื่ อ ให้ได้ชัยชนะในการ
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เลือกตัง้ ในวันที่ 21 พ.ค.นี ้ ขณะที่โพลสารวจความเห็นล่าสุด
บ่งชีว้ ่า นายมอร์ริสนั อาจพ่ายแพ้การเลือกตัง้ ในครัง้ นี ้ (อินโฟ
เควสท์)

ภาคการผลิตอินเดียขยายตัวในเดือนเม.ย. ได้แรงหนุน
จากการส่ ง ออก เอสแอนด์พี โกลบอลเปิ ด เผยว่ า ดัช นี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของอินเดีย ปรับตัวขึน้
สู่ระดับ 54.7 ในเดือนเม.ย. จากระดับ 54.0 ในเดือนมี.ค. โดย
ได้แ รงหนุน จากการส่ ง ออก พอลลี แ อนนา เดอ ลิ ม า รอง
ผู้อ านวยการฝ่ ายเศรษฐศาสตร์ข องเอสแอนด์พี โกลบอล
กล่าวว่า "โรงงานต่าง ๆ ยังคงขยายการผลิตในอัตราที่สงู กว่า
แนวโน้ม โดยยอดขายและยอดสั่งซือ้ ปั จจัยการผลิตยังคง
เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชีว้ ่าการเติบโตจะดาเนินต่อไปใน
ระยะใกล้" (อินโฟเควสท์)
แบงก์ชาติอินเดียประกาศขึน้ ดอกเบีย้ 0.40% กังวลเงิน
เฟ้ อกระทบเศรษฐกิจ ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ประกาศ
ขึน้ อัตราดอกเบีย้ ซือ้ คืนพันธบัตร (repo rate) 0.40% สู่ระดับ
4.40% ในการประชุมวันนี ้ โดยระบุว่า เงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องได้สร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจของประเทศ อัตรา
ผลตอบแทนพัน ธบัต รรัฐ บาลอิ น เดี ย อายุ 10 ปี พุ่ง ขึ น้ แตะ
ระดับ 7.41% หลังจากธนาคารกลางประกาศขึน้ ดอกเบีย้ ได้
ไม่นาน (อินโฟเควสท์)
เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุ ธเช้านี้ ส่งสัญญาณคิมจองอึน
เดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ รัฐบาลเกาหลีใต้และญี่ปนุ่
ยืนยันว่า เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธทิง้ ตัว (Ballistic Missile)
ไปทางน่านนา้ ฝั่ งตะวันออกของประเทศในช่วงเช้าวันนี ้ ซึ่ง
สถานการณ์ดังกล่ า วบ่ งชี ้ว่านายคิม จอง อึน ผู้น าเกาหลี
เหนือ ยังคงเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธโดยไม่ฟังเสียงคัดค้าน
จากประชาคมโลก นายคิม จอง อึน ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่
30 เม.ย.ที่ผ่า นมาว่า เกาหลีเ หนือมี ค วามตัง้ ใจที่จ ะพัฒนา
อาวุธนิวเคลียร์ต่อไป และจะใช้อาวุธนิวเคลียร์หากประเทศ
ถูกคุกคามโดยกองกาลังของศัตรู (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย (อ.): ตลาดหุ้นอินเดียปิ ดทาการ
วันนี้ (3 พ.ค.) เนื่องในวันอีดิลฟิ ตรี (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย (พ.): Sensex ดิ่งกว่า 1,300 จุด ตื่น
ข่าวแบงก์ชาติประชุ มฉุ กเฉินขึ้นดบ.วันนี้ ดัชนี Sensex
ตลาดหุน้ อินเดียดิ่งลงกว่า 1,300 จุดในวันนี ้ ท่ามกลางความ
ตื่นตระหนกของนักลงทุน หลังจากที่ธนาคารกลางอินเดียได้
จัดการประชุมฉุกเฉิน และประกาศปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เพื่อ
สกัดเงินเฟ้อ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดที่ 55,669.03 ลบ
1,306.96 จุด หรือ 2.29% (อินโฟเควสท์)
ไทย

สธ.เผยยอดติ ด โควิ ด ภาพรวมลดลง แต่ แ นะเร่ ง ฉี ด
วั ค ซี น เข็ ม กระตุ้ น ลดป่ วยหนั ก นพ.จัก รรัฐ พิ ท ยาวงศ์
อานนท์ ผู้อ านวยการกองระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงสถานการณ์โรคโควิด -19
ว่า วานนี ้ (2 พ.ค.) ประเทศไทยมีรายงานผูต้ ิดเชือ้ 9,331 ราย
ลดลงจากหลายสัปดาห์ก่อนที่มีผู้ติดเชือ้ วันละประมาณ 2
หมื่นราย ผูป้ ่ วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจมีแนวโน้ม
ลดลง ขณะที่ผปู้ ่ วยรักษาหายเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ข้อมูลผูต้ ิดเชือ้ ที่ลงทะเบียนรับการรักษาของ สปสช. ทัง้ แบบ
ผูป้ ่ วยนอกและแยกกักที่บา้ น (OPSI) และระบบรักษาที่บา้ น
(HI) ซึ่งสัปดาห์ล่าสุดมี 498,578 ราย ลดลงจากเดิม 6-7 แสน
ราย สะท้อนว่าสถานการณ์ลดลงจริง ส่วนผูเ้ สียชีวิตมี 84 ราย
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุน้ เป็ นผู้สูงอายุและมีโรค
เรื ้อ รั ง ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก มีผเู้ สียชีวิตจานวนมาก (อินโฟเควสท์)
ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
ลดขั้นตอน-เพิ่มความยืดหยุ่น สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีโครงการ
ปรับปรุ งกฎเกณฑ์เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนที่
ไม่จาเป็ นให้แก่ภาคธุรกิจ (Regulatory Guillotine) ก.ล.ต. จึง
ออกประกาศปรับปรุ งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ หลังจากได้เปิ ดรับฟั งความ
คิ ด เห็ น จากผู้ท่ี เ กี่ ย วข้อ งและน าข้อ เสนอแนะมาปรับ ปรุ ง
หลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วให้ มี ค วามเหมาะสมยิ่ ง ขึ ้น ตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีมติเห็นชอบ (อินโฟเควสท์)
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ก.ล.ต.ขยายระยะเวลาการกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ เสริ ม สภาพ
คล่ อ ง REIT จากสถานการณ์ โ ควิ ด -19 ส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ก.ล.ต.) ขยายระยะเวลาการกูย้ ืมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนให้ REIT ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การเสริ ม สภาพคล่ อ งของ REIT ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 ก.ล.ต. จึงออกประกาศขยายระยะเวลา
การกูย้ ืมเงินระยะสัน้ เพื่อเสริมสภาพคล่องของ REIT ออกไป
อีก 1 ปี เป็ นภายในปี 65 ตามมติของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ครัง้ ที่ 3/65 เมื่อวันที่ 19 เม.ย.65 (อินโฟเควสท์)

ก.ล.ต.ปรั บ เกณฑ์ ด ารงเงิ น กองทุ น ของผู้ จั ด การ
กองทรั ส ต์ฯ ที่ไ ม่ มี ก องทรั ส ต์ สานัก งานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุง
หลัก เกณฑ์เ กี่ ย วกับ การด ารงเงิ น กองทุน สาหรับ ผู้จัด การ
กองทรัสต์ท่ียงั ไม่มีการจัดตัง้ หรือบริหารทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (กองทรัสต์) จากเดิมที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์
ต้อ งด ารงเงิ น กองทุน ให้ได้ต ามเกณฑ์ท่ี ก าหนด นับ ตั้ง แต่
ได้รบั ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (อินโฟเควสท์)
ดั ช นี เ ชื่ อ มั่ น ธุ ร กิ จ เม.ย. 65 ลดลง หลั ง ราคาวั ต ถุ ดิ บ พลั ง งานผั น ผวนสู ง ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.)
รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือนเม.ย. 65 ปรับ
ลดลงจากเดือนมี.ค. มาอยู่ท่ี 48.2 จากเกือบทุกองค์ประกอบ
ที่ปรับลดลง อย่างไรก็ดี เกือบทุกองค์ประกอบยังอยู่เหนือ
ระดับ 50 ยกเว้นความเชื่อมั่นด้านต้นทุนที่ทรงตัวอยู่ในระดับ
ต่ า โดยเฉพาะในภาคการผลิ ตและธุ ร กิจอสังหาริมทรัพย์
จากราคาวัตถุดิบและพลังงานที่ผนั ผวนสูงจากความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยือ้ ผลักดันให้ราคาสิน ค้า
ส่วนหนึ่งปรับเพิ่มขึน้ (อินโฟเควสท์)
สรท. คาดส่งออก Q2/65 โต 3.5-5% ทั้งปี โต 5% หวังบาท
อ่อนค่าต่อเนื่อง นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผูส้ ่ง
สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิ ดเผยภาวะการค้า
ระหว่างประเทศของไทยไตรมาส 1/65 (ม.ค.-มี.ค.) พบว่า

ไทยส่งออกรวมมูลค่า 73,601.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว
14.9% และมีมลู ค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 2,401,444 ล้านบาท
ขยายตัว 26.1% (เมื่อหักทองคา นา้ มัน และอาวุธยุทธปั จจัย
พบว่า การส่งออกในช่วงม.ค.-มี.ค. ขยายตัว 8.7%) ในขณะที่
การน าเข้า มี มูล ค่ า 74,545.3 ล้า นดอลลาร์ส หรัฐ ขยายตัว
18.4% และมีมูลค่าในรู ปเงินบาทเท่ากับ 2,466,654 ล้านบาท
ขยายตัว 29.9% ส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศไทยในเดือน
ม.ค.-มี.ค.ของปี 65 ขาดดุลเท่ากับ 944 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือคิดเป็ น 65,210 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

ครม.เห็นชอบผ่อนปรนมาตรการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ บรรเทาต้นทุนวัตถุดิบแพง นายธนกร วังบุญคงชนะ
โฆษกประจ าส านัก นายกรัฐ มนตรี เปิ ด เผยว่ า ที่ ป ระชุ ม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบผ่อนปรนมาตรการภาษี
นาเข้าข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ภายใต้โควตา ตามพันธกรณีของ
องค์การการค้าโลก (WTO) ทัง้ นี ้ เพื่อช่วยบรรเทาปั ญหาราคา
ต้นทุนนาเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาแพง โดยอนุมัติให้
องค์การคลังสินค้า (อคส.) และผูน้ าเข้าทั่วไปสามารถเป็ นผู้
นาเข้าได้ ระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ค. 65 (3 เดือน) ในอัตราภาษี
0% ปริม าณไม่ เ กิ น 6 แสนตัน หรื อ คิ ด เป็ น 50% ของความ
ต้องการใช้ขา้ วโพดเลีย้ งสัตว์และวัตถุดิบทดแทน จากเดิมที่
ให้ อคส. เป็ นผูน้ าเข้าเพียงผูเ้ ดียว ในอัตราภาษี 20% ปริมาณ
ไม่เกิน 54,700 ตัน (อินโฟเควสท์)
นายกฯ ยั น ปมเงิ น กู้ ด อกเบี้ย ต่ า รั ฐ บาลญี่ ปุ่ นอยู่ ใ น
กรอบพ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนลบ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีรฐั บาลญี่ปนุ่
จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาลไทยจานวน 5
หมื่นล้านเยน (13,235 ล้านบาท) ในลักษณะเงินกูด้ อกเบีย้ ต่า
ว่ า เรื่ อ งเงิ น กู้จ ากญี่ ปุ่ นนั้น ยอดเงิ น กู้จ านวนนี ้อ ยู่ในยอด
พ.ร.ก. เงินกู้ 5 แสนล้านบาทที่ได้อนุมตั ิไปแล้ว และการกูเ้ งิน
จะค่อยๆ ทยอยกูต้ ามความจาเป็ น และแหล่งกูใ้ นประเทศ
เป็ นหลัก ซึ่งญี่ปนได้
ุ่ เข้ามาช่วยในส่วนนี ้ ถ้าไทยจะกูก้ ็จะให้
อัตราดอกเบีย้ ต่ า แต่มีข้อแม้ว่าต้องดูแลเรื่องโควิด -19 การ
พัฒนาการตรวจคัดกรองโควิดบริเวณด่านพรมแดน (อินโฟ
เควสท์)
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รมว.คลังเซ็นสัญญากู้เงินญี่ปุ่น 5 หมื่นล้านเยน บรรเทา
ผลกระทบโควิด รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิ ดเผย
ว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 65 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง
และ Mr. Morita Takahiro ผู้แ ทนจากองค์ก ารความร่ ว มมื อ
ระหว่ า งประเทศของญี่ ปุ่ น ( Japan International Cooperation
Agency: JICA) ได้ ร่ ว มกั น ลงนามในสั ญ ญาเงิ น กู้ ส าหรั บ
COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan วงเงิ น
50,000 ล้า นเยน ณ กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังได้
ดาเนินการลงนามในสัญญาเงินกู้ COVID-19 Crisis Response
Emergency Support Loan ของรัฐ บาลญี่ ปุ่ นผ่ า น JICA วงเงิน
50,000 ล้า นเยน อั ต ราดอกเบี ้ย 0.01% อายุ เ งิ น กู้ 15 ปี มี
ระยะเวลาปลอดเงินต้น (Grace Period) 4 ปี ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่น
ให้เ งิ น กู้แ ก่ ป ระเทศต่ า งๆ เพื่ อ ใช้สาหรับ แก้ไขปั ญ หาและ
บรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (อินโฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดลบ 15.15 จุ ด รั บ แรงขายลด
เสี่ยงก่อนรู้ผลประชุ มเฟด-เงินบาทอ่อนค่ากดดัน SET
ปิ ดวันนีท้ ่ีระดับ 1,652.29 จุด ลดลง 15.15 จุด (-0.91%)
มูลค่าการซือ้ ขาย 67,070.07 ล้านบาท นิกวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุน้ ไทยวันนีป้ รับตัวลง รับแรงกดดันแรงขายลดความ
เสี่ยงก่อนการประชุมเฟด ซึ่งคาดว่าจะปรับขึน้ ดอกเบีย้ อีก
ครัง้ กดดันตลาดหุน้ ประกอบกับแรงขายหุน้ ขนาดกลาง-เล็ก
ออกมากดดันนี แนวโน้มตลาดหุน้ ไทยในวันพฤ. (5 พ.ค. 65)
คาดมีโอกาสรีบาวด์ขึน้ หากผลการประชุมเฟดออกมาตาม
ตลาดคาด โดยให้แนวต้าน 1,670 จุด แนวรับ 1,650 จุด (อิน
โฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วั น นี้มี มู ล ค่า การซื้อขายรวม
39,713 ล้ า นบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไ ทย( ThaiBMA)
สรุ ปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทยประจาวันนีม้ ีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวัน อยู่ท่ี 39,713 ล้า นบาท ด้า นประเภทของนัก
ลงทุน ที่มีมลู ค่าการซือ้ ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่ม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้ สุทธิ 4,390 ล้าน
บาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้ สุทธิ 1,693 ล้าน
บาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,486 ล้านบาท
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิ ดที่ 2.41% ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากเมื่อ
วาน +0.12% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงิน บาท: ปิ ด 34.51 อ่ อ นค่ า ตามภูมิภาค
ตลาดจับตาผลประชุมเฟดปรั บขึ้นดอกเบีย้ นักบริหาร
เงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาด
เย็นนีอ้ ยู่ท่ี 34.51 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเปิ ดตลาดเมื่อเช้า
ที่ระดับ 34.44 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหว
ในกรอบ 34.41 - 34.52 บาท/ดอลลาร์ วันนีเ้ งินบาทอ่อนค่า
ตามสกุลเงินในภูมิภาค เนื่องจากดอลลาร์ในตลาดโลกยังคง
แข็ ง ค่ า ต่ อ เนื่ อ ง ก่ อ นการประชุม ของธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) วันพรุ่งนี ้ นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหว
ของเงินบาทในวันพฤหัสบดีไว้ท่ี 34.40 - 34.60 บาท/ดอลลาร์
โดยปั จจัยที่ตอ้ งติดตาม คือ ผลการประชุมเฟดในวันพรุ่งนี ้
(อินโฟเควสท์)

ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
−
−

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนเม.ย.จากไฉซิน จีน
จานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Monday

2
Release

Actual

Cons.

Prior

Apr F

59.2

59.7

59.7

Construction Spending MoM

Mar

0.10%

0.80%

0.50%

ISM Manufacturing

Apr

55.4

57.6

57.1

ISM Prices Paid

Apr

84.6

87.4

87.1

ISM New Orders

Apr

53.5

54.1

53.8

ISM Employment

Apr

50.9

55

56.3

Apr F

55.5

55.3

55.3

Economic Confidence

Apr

105

108

108.5

Industrial Confidence

Apr

7.9

9.5

10.4

Services Confidence

Apr

13.5

13.8

14.4

Consumer Confidence

Apr F

-22

--

-16.9

JN Jibun Bank Japan PMI Mfg

US S&P Global US Manufacturing PMI

EC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI

Apr F

53.5

--

53.4

Vehicle Sales YoY

Apr

-15%

--

-14.80%

Consumer Confidence Index

Apr

33

34.9

32.8

Release

Actual

Cons.

Prior

Mar

2.20%

1.20%

-0.50%

Mar

2.50%

--

0.40%

Durable Goods Orders

Mar F

1.10%

0.80%

0.80%

Durables Ex Transportation

Mar F

1.40%

1.10%

1.10%

Cap Goods Orders Nondef Ex Air

Mar F

1.30%

1.00%

1.00%

Cap Goods Ship Nondef Ex Air

Mar F

0.40%

--

0.20%

Mar

11549k

11200k

11266k

Tuesday
US Factory Orders
Factory Orders Ex Trans

JOLTS Job Openings
EC PPI MoM

3

Mar

5.30%

5.00%

1.10%

PPI YoY

Mar

36.80%

36.30%

31.40%

Unemployment Rate

Mar

6.80%

6.80%

6.80%

TH S&P Global Thailand PMI Mfg

Apr

51.9

--

51.8

Business Sentiment Index

Apr

48.2

--

50.7

Release

Actual

Cons.

Prior

Apr-29

2.50%

--

-8.30%

Wednesday
US MBA Mortgage Applications

4

ADP Employment Change

Apr

247k

383k

455k

Trade Balance

Mar

-$109.8b

-$107.1b

-$89.2b

S&P Global US Services PMI

Apr F

55.6

54.7

54.7

S&P Global US Composite PMI

Apr F

56

55.1

55.1

Apr

57.1

59

58.3

Apr F

57.7

57.7

57.7

Apr F

55.8

55.8

55.8

Retail Sales MoM

Mar

-0.40%

-0.30%

0.30%

Retail Sales YoY

Mar

0.80%

1.80%

5.00%

ISM Services Index
EC S&P Global Eurozone Services PMI
S&P Global Eurozone Composite PMI

Thursday

5
Release

Actual

Cons.

Prior

US FOMC Rate Decision (Lower Bound)

May-04

--

0.75%

0.25%

FOMC Rate Decision (Upper Bound)

May-04

--

1.00%

0.50%

Interest on Reserve Balances Rate
Challenger Job Cuts YoY
Nonfarm Productivity
Unit Labor Costs

May-05
Apr
1Q P
1Q P

-----

---2.30%
7.10%

0.40%
-30.10%
6.60%
0.90%

Apr-30
Apr-23
Apr

----

----

--43.9

Apr

--

41

42

Apr
Apr
Apr

----

4.70%
0.40%
2.00%

5.73%
0.66%
2.00%

Release
Apr

Actual
--

Cons.
--

Prior
95k

Change in Nonfarm Payrolls
Change in Private Payrolls

Apr
Apr

---

400k
400k

431k
426k

Change in Manufact. Payrolls
Unemployment Rate

Apr
Apr

---

40k
3.60%

38k
3.60%

Average Hourly Earnings MoM
Average Hourly Earnings YoY
Average Weekly Hours All Employees
Labor Force Participation Rate

Apr
Apr
Apr
Apr

-----

0.40%
5.50%
34.7
62.50%

0.40%
5.60%
34.6
62.40%

Apr
Apr
Apr

----

----

6.90%
7.90%
¥688.0t

Initial Jobless Claims
Continuing Claims
CN Caixin China PMI Composite
Caixin China PMI Services
TH CPI YoY
CPI NSA MoM
CPI Core YoY

Friday
US Two-Month Payroll Net Revision

Underemployment Rate
JN Monetary Base YoY
Monetary Base End of period

As of 5-May-22
Chg
%Chg.

Thai Stock Market

3-May-22

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

1,652.29
979.01
2,236.62
646.73
63.51
585.05
-1,834.45
1,185.89
67,070.07

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

4-May-22

Chg

%Chg.

34,061.06
4,300.17
12,964.86
3,724.99
7,493.45
13,970.82
26,818.53
3,047.06
20,869.52
2,677.57
55,669.03
7,228.91
6,802.73
1,348.68

+932.27
+124.69
+401.10
-36.20
-67.88
-68.65
+0.00
+0.00
-232.37
-2.89
-1,306.96
+0.00
+81.65
-18.12

+2.81%
+2.99%
+3.19%
-0.96%
-0.90%
-0.49%
+0.00%
+0.00%
-1.10%
-0.11%
-2.29%
+0.00%
+1.21%
-1.33%

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

4-May-22
107.81
105.97
110.14
107.81
1,868.80

Chg
+5.40
+2.58
+5.17
+5.40
-1.80

%Chg.
+5.27%
+2.50%
+4.93%
+5.27%
-0.10%

Batic Dry Index

2,412.00

+0.00

+0.00%

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

4-May-22
34.51
1.0622
129.09
1.2631
6.6085
1,265.95
102.587

3-May-22
34.51
1.0521
130.14
1.2499
6.6085
1,267.90
103.465

%Chg.
+0.00%
+0.96%
-0.81%
+1.06%
+0.00%
-0.15%
-0.85%

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

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

+0.00
+0.00
+0.00
+0.00

+0.00%
+0.00%
+0.00%
+0.00%

4-May-22
3-May-22
%Chg.
290.06
292.56
-0.85%
39,713.06
75,383.15
-47.32%
1M
3M
6M
1Y
2Y
3Y
0.486
0.506
0.550
0.633
1.437
1.889
-0.00
-0.00 +0.05 +0.25 +3.95 +5.02
5Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
2.413
2.784
2.973
3.655
4.124
4.324
+12.45 +16.16 +12.70 +13.21 +20.52 +29.71

3M
0.85
-4.33

2Y
2.64
-14.03

3Y
2.82
-14.52

5Y
2.91
-10.91

10Y
2.93
-3.68

30Y
3.03
+2.57

6
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