สรุปข่าวเศรษฐกิจ : 14 พฤษภาคม 2562

น.ส.ดวงใจ อัศ วจิน ตจิต ร์ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
ส่ ง เสริม การลงทุน (บีโ อไอ) เปิ ด เผยถึง สถิติข อรับ ส่ ง เสริม
การลงทุนในช่ วงไตรมาสแรกของปี 2562 (มกราคม-มีนาคม
2562) ว่ า มีโ ครงการยื่น ขอรับ การส่ ง เสริ ม การลงทุน ทัง้ สิ้น
387 โครงการ เพิม่ ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 12% มูลค่า
เงิน ลงทุ น รวม 128,903 ล้า นบาท ลดลง 37.16% อยู่ ใ น
อุตสาหกรรม เป้ าหมายจานวน 199 โครงการ คิดเป็ น 51%
ของจานวนโครงการทีย่ น่ื ขอรับการส่งเสริมทัง้ หมด โดยมีมลู ค่า
58,803 ล้า นบาท คิด เป็ น 46% ของมูลค่ า การยื่นขอรับการ
ส่งเสริมทัง้ หมด
ที่มา : มติชน

จับตาจีนจอบโต้สหรัฐปัจจัยถ่วงลงทุน
โบรกฯลุน้ หุน้ ไทยรีบาวด์หลัง "เอ็มเอสซีไอ" ประกาศ
รายชื่อ หุน้ ที่เข้า ค านวณใหม่ บล.พัฒ นสิน คาด "อิน ทัช ราชบุ รี - โรงแรมเซ็ น ทรัล -ดี แ ทค" ส่ อ ติ ด โผ สวนทาง
"พฤกษา-เมืองไทยแคปปิ ต อล-เดลต้า " อาจถูกปลดออก
นักวิเคราะห์ แนะจับตา จีนขึ้นภาษีตอบโต้สหรัฐ ปัจ จัยถ่วง
การลงทุน
ที่มา : กรุ งเทพธุ รกิจ

ลุน้ ความเห็นเฟด-ศก.จีน ตัง้ รบ.ใหม่ยงั ไม่เอื้อตลาดฯ
นายจิ ติ พ ล พฤกษาเมธานัน ท์ นัก กลยุ ท ธ์ต ลาดเงิน
ตลาดทุ น ธนาคารกรุ ง ไทย เปิ ดเผยว่ า ค่ า เงิน บาทเปิ ด
วันที่ 13 พฤษภาคม เปิ ดทีร่ ะดับ 31.61 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
อ่ อ นค่ า ขึ้น จากช่ ว งปิ ด สิ้น สัป ดาห์ก่ อ นที่ร ะดับ 31.59 บาท
ต่ อ ดอลลาร์ ส หรัฐ โดยสัป ดาห์น้ ี ต้อ งจับ ตาสหรัฐ จะมี
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
ออกมาให้ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ เศรษฐกิ จ และคาดว่ า เฟด
จะแสดงความเห็ น เกี่ ย วกับ สงครามการค้า (เทรดวอร์)
และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงทิศทาง
ของดอกเบี้ ย ขณะที่ ฝ ัง่ เอเชี ย ต้อ งจับ ตารายงานข้อ มู ล
เศรษฐกิจจีน ถ้า ขยายตัว คาดพร้อ มต่ อ สู ใ้ นสงครามการค้า
กับสหรัฐ
ที่มา : มติชน

"พาณิ ช ย์" ก าหนดราคาให้ กฟผ. รับ ซื้ อ น ้า มัน
ปาล์ม ดิบ 2 แสนตัน ไปใช้ผ ลิต ไฟฟ้ าในราคาน าตลาด
ที่ 16.25-16.50 บาท หวัง ให้โ รงสกัด รับ ซื้อ ผลปาล์ม ดิบ
จากเกษตรกรไม่ตา่ กว่ากิโลละ 2.50-3.00 บาท เชิญชวน
ยื่ น เสนอขายได้ต ั้ง แต่ ว ัน นี้ ตั้ง เป้ าแล้ว เสร็ จ ภายใน
เดือน มิ.ย. ยา้ ไม่มีผลทาให้ผูบ้ ริโภคต้องจ่ายค่าไฟฟ้ าเพิม่
เหตุ กฟผ.รับภาระไว้เอง
ที่มา : ผูจ้ ดั การฯ

