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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

สหรัฐเผยยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้มากกว่าคาดในเดือนม.ค. กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนม.ค. 
ขณะที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้า่ยอดค้าปลีกจะทรงตวั หรือ
เพ่ิมขึน้ 0% ในเดือนดงักลา่ว  นอกจากนี ้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐยงัได้
ปรับตวัเลขยอดค้าปลีกในเดือนธ.ค. โดยรายงานวา่ดิ่งลง 1.6% ซึง่เป็น
การปรับตัวที่ย ่าแย่ที่สุดนับตัง้แต่เดือนก.ย.2552 หลังจากที่รายงาน
ก่อนหน้านีว้่า ยอดค้าปลีกปลีกร่วงลง 1.2% ในเดือนธ.ค.  การเพิ่มขึน้
ของยอดค้าปลีกในเดือนม.ค.ได้รับแรงหนุนจากการดีดตัวขึน้ของ
ยอดขายวสัดกุ่อสร้าง    เม่ือเทียบรายปี ยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้ 2.3% ใน
เดือนม.ค.   ส่วนยอดค้าปลีกพืน้ฐาน ซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต์ น า้มนั 
วัสดุก่อสร้าง และอาหาร เพิ่มขึน้ 1.1% ในเดือนม.ค. หลังจากดิ่งลง 
2.3% ในเดือนธ.ค.(อินโฟเควสท์) 

ท าเนียบขาวยันยังไม่ก าหนดประชุมซัมมิต"ทรัมป์ -สี จิน้ผิง" 
ขณะสหรัฐ-จีนยังคงเจรจาการค้า นางซาราห์ ฮคัคาบี แซนเดอร์ส 
โฆษกท าเนียบขาว เปิดเผยว่า ขณะนีย้ังไม่มีการก าหนดวันจัดการ
ประชมุสดุยอดระหวา่งประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดี
สี จิน้ผิง แตอ่ยา่งใด และขณะนี ้สหรัฐและจีนยงัคงท าการเจรจาการค้า
ต่อไป   ทัง้นี ้ต่อข้อถามเก่ียวกับการก าหนดวันจดัการประชุมสุดยอด 
นางแซนเดอร์สกล่าวว่า "ยงัไม่มีการก าหนดวนัดงักล่าว และเรายงัคง
ท าการเจรจากบัจีน"  ค ากลา่วของนางแซนเดอร์สสอดคล้องกบัรายงาน
จากหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัลเม่ือวนัศกุร์ที่ว่า สหรัฐและจีนยงั
ไม่ได้ก าหนดวันจัดประชุมสุดยอดระหว่างปธน.ทรัมป์ และปธน.สี จิ ้
นผิง เน่ืองจากยงัไมมี่แนวโน้มที่การเจรจาการค้าระหวา่งทัง้สองฝ่ายจะ
ได้ข้อยุติในเร็วๆนี ้"ยังไม่มีการก าหนดวนัจดัประชุมแต่อย่างใด" นาย
เทอร์ร่ี แบรนส์แทด เอกอคัรราชทตูสหรัฐประจ ากรุงปักก่ิง กลา่ว(อินโฟ
เควสท์) 

สหรัฐคว ่าบาตรธนาคารรัสเซีย เหตุพัวพันด าเนินธุรกิจกับบริษัท
น า้มันเวเนซุเอลา กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว ่าบาตร 
Evrofinance Mosnarbank ซึ่งเป็นธนาคารรัสเซีย เน่ืองจากมีส่วน
พัวพันในการด าเนินธุรกิจกับบริษัท ปิโตรเลออส เดอ เวเนซุเอลา 
(PDVSA) ซึ่งเป็นบริษัทน า้มันของรัฐบาลเวเนซุเอลา     การประกาศ
คว ่าบาตรดังกล่าว จะส่งผลให้มีการอายัดทรัพย์สินในสหรัฐของ 
Evrofinance Mosnarbank และทางธนาคารจะไม่สามารถท าธุรกรรม
ใดๆกบัชาวสหรัฐ     การด าเนินการของกระทรวงการคลงัสหรัฐดงักลา่ว
ถือเป็นมาตรการล่าสดุของรัฐบาลสหรัฐในการกดดนันายนิโคลสั มา
ดูโล ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา หลังจากที่ได้คว ่าบาตรเจ้าหน้าที่ด้าน
ความมั่นคง 6 ราย และผู้ ว่าการรัฐ 4 รายของเวเนซุเอลาในช่วง 2 
สปัดาห์ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์) 

ที่ปรึกษาศก.ท าเนียบขาวย า้ชายแดนสหรัฐ-เม็กซิโกก าลังวิกฤติ 
ขณะ "ทรัมป์" เตรียมเสนอของบสร้างก าแพงเพิ่ม นายแลร์รี คดุ
โลว์  ที่ป รึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจ าท า เ นียบขาวได้ เ น้นย า้ ว่า 
สถานการณ์วิกฤติบริเวณชายแดนสหรัฐ-เม็กซิโก ทา่มกลางกระแสข่าว
ที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ก าลังเตรียมการขอ
งบประมาณเพิ่มเติมจากสภาคองเกรสเพื่อสร้างชายแดนกัน้ก าแพง
เม็กซิโก    นายคุดโลว์ให้สัมภาษณ์ในรายงานฟอกซ์นิวส์ ซันเดย์ว่า 
"สถานการณ์ก าลงัวิกฤติทัง้ในแง่เศรษฐกิจ, อาชญากรรม, ยาเสพติด 
และในด้านมนษุยชน"    ด้านหนังสือพิมพ์วอชิงตนั โพสต์ รายงานเม่ือ
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า ปธน.ทรัมป์ก าลังเตรียมของบประมาณสร้าง
ก าแพงกัน้บริเวณชายแดนเม็กซิโกเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 8.6 พนัล้าน
ดอลลาร์ส าหรับปีงบประมาณ 2563 โดยเป็นงบประมาณส าหรับ
กระทรวงความมัน่คงแห่งมาตภุมิู 5 พนัล้านดอลลาร์ และงบประมาณ
ส าหรับกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ในการสร้างก าแพง 3.6 พันล้าน
ดอลลาร์  ปธน.ทรัมป์ มีก าหนดการยื่นค าของบประมาณส าหรับ
ปีงบประมาณ 2563 ในวันนี  ้ รวมถึงจะเสนอให้มีการปรับลด
งบประมาณรายจ่ายทั่วประเทศลง 5% ด้วย นายคุดโลว์ระบุ (อินโฟ
เควสท์) 

"ทรัมป์"ไฟเขียวใช้ daylight saving time ตลอดปี แทนการปรับ

เวลา 2 ครัง้  ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า เขาไม่มีปัญหา
กบัการที่สหรัฐจะปรับเวลา daylight saving time เป็นการถาวร แทนที่
จะต้องปรับนาฬิกา 2 ครัง้ในแต่ละปี  ทัง้นี ้ชาวสหรัฐจะต้องปรับ
นาฬิกาให้เร็วขึน้ 1 ชัว่โมงตัง้แตเ่วลา 02.00 น.ของวนัอาทิตย์ที่สองของ
เดือนมี.ค. และปรับเวลาถอยหลงั 1 ชัว่โมงในวนัอาทิตย์แรกของเดือน
พ.ย.ตามกฎหมาย Uniform Time Act ปี 1966  อย่างไรก็ดี การปรับ
เวลาดงักลา่วได้สร้างความสบัสน และท าให้เกิดกระแสตอ่ต้านจากชาว
สหรัฐบางกลุม่ ซึง่เสนอวา่ควรมีการคงเวลาในชว่งฤดรู้อนเป็นการถาวร 
แต่ผู้ที่สนับสนนุการปรับเวลา 2 ครัง้ในแต่ละปีได้เตือนเก่ียวกับความ
เสี่ยงที่จะเกิดจากความมืดในช่วงเช้าของฤดูหนาวส าหรับผู้ ที่ต้องไป
โรงเรียน ถ้าหากมีการใช้เวลาชว่งฤดรู้อนเป็นการถาวรตลอดปี แนวคิด
ของชาวสหรัฐในการยกเลิกการปรับนาฬิกา 2 ครั ง้ในแต่ละปี  
สอดคล้องกบัทางยโุรป (อินโฟเควสท์) 

ราคาหุ้น"โบอิง้"ดิ่ งเหวเกือบ 9% หลังเคร่ืองบินเอธิโอเปียตก 
ราคาหุ้นของสายการบินโบอิง้ทรุดตวัลงเกือบ 9% ในการซือ้ขายก่อน
เปิดตลาดหุ้นวอลล์สตรีทในวนันี ้หลังเคร่ืองบิน Boeing 737 MAX 8 
ของสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์เกิดอบุตัิเหตตุกลงวานนี ้จนท าให้
มีผู้ เสียชีวิตรวม 157 ราย     ณ เวลา 17.38 น.ตามเวลาไทย ราคาหุ้น
โบอิง้ร่วงลง 8.94% สู่ระดบั 384.75 ดอลลาร์ ในการซือ้ขายก่อนเปิด
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท    ทัง้นี ้สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ ประกาศ
งดใช้เคร่ืองบิน Boeing 737 MAX 8 หลังจากเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว 
ขณะที่กรมการบินพลเรือนของจีน (CAAC) ก็ได้สั่งให้สายการบิน
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 ภายในประเทศระงับการใช้เคร่ืองบินรุ่นดังกล่าว ส่วนกระทรวง

คมนาคมของเกาหลีใต้ก็ได้เข้าตรวจสอบความปลอดภยัของเคร่ืองบิน
รุ่นนีเ้ชน่กนัเคร่ืองบิน Boeing 737 MAX 8 ของสายการบินเอธิโอเปียน
แอร์ไลน์ เที่ยวบิน ET 302 ได้เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติ
แอดดิส อะบาบา เม่ือเวลา 08.38 น.ของวนัอาทิตย์ตามเวลาท้องถ่ิน 
เพ่ือมุง่หน้าสูก่รุงไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนยา แตเ่คร่ืองบินตก
หลังจากขึน้บินได้เพียง 6 นาที     อุบัติ เหตุดังกล่าวนับเป็นโศก
นาฎกรรมร้ายแรงครัง้ที่ 2 ที่เกิดขึน้กับเคร่ืองบิน Boeing 737 MAX 8 
ซึ่งเป็นเคร่ืองบินรุ่นที่ขายดีที่สุดของโบอิง้ หลังจากที่เคร่ืองบินรุ่น
ดงักล่าวของสายการบินไลอ้อนแอร์ ได้เกิดอบุตัิเหตตุกลงนอกชายฝ่ัง
อินโดนีเซียในเดือนต.ค.ปีที่แล้ว ส่งผลให้มีผู้ เสียชีวิตรวม 189 ราย(อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 200.64 จุด ขานรับหุ้น
เทคโนฯ,หุ้นค้าปลีกดีดแรง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุง่
ขึน้เม่ือคืนนี ้(11 มี.ค.) หลงัจากหุ้นกลุม่เทคโนโลยีดีดตวัขึน้ น าโดยหุ้น
แอปเปิลที่ปิดตลาดพุ่งขึน้กว่า 3% ขณะที่หุ้นกลุ่มค้าปลีกปรับตัวขึน้
หลงัจากสหรัฐรายงานยอดค้าปลีกที่ขยายตวัได้ดีเกินคาด โดยปัจจัย
ดังกล่าวช่วยสกัดแรงลบจากการร่วงลงอย่างหนักของหุ้ นโบอิง้ 
หลงัจากเกิดเหตกุารณ์เคร่ืองบิน Boeing 737 MAX 8 ของสายการบิน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์ประสบอุบตัิเหตตุกเม่ือวนัอาทิตย์ จนเป็นเหตใุห้
ผู้ โดยสารและลกูเรือเสียชีวิตทัง้หมด  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดที่ 25,650.88 จุด เพิ่มขึน้ 200.64 จุด หรือ +0.79% ขณะที่ดัชนี 
S&P500 ปิดที่ 2,783.30 จดุ เพ่ิมขึน้ 40.23 จดุ หรือ +1.47% และดชันี 
Nasdaq ปิดที่ 7,558.06 จดุ เพ่ิมขึน้ 149.92 จดุ หรือ +2.02% (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก: เงนิปอนด์แข็งเทยีบดอลล์ นักลงทุนจับ
ตารัฐสภาอังกฤษโหวตข้อตกลง Brexit  เงินปอนด์แข็งค่าขึน้เม่ือ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
เม่ือคืนนี ้(11 มี.ค.) ขณะที่นักลงทนุจบัตารัฐสภาอังกฤษจะลงมติต่อ
ข้อตกลงวา่ด้วยการที่องักฤษจะถอนตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) 
ในวนัองัคารนีต้ามเวลาท้องถ่ิน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบ
กับเงินเยนและยโูร หลงัจากทางการสหรัฐเปิดเผยข้อมลูยอดค้าปลีกที่
เพ่ิมขึน้มากกวา่คาดการณ์ เงินปอนด์พุง่ขึน้เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ 
ที่ระดบั 1.3150 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3013 ดอลลาร์ ขณะที่ยโูรอ่อน
ค่าลงสู่ระดับ 1.1240 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1241 ดอลลาร์ และ
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้แตะที่ระดบั 0.7061 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดับ 0.7048 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่
ระดบั 111.22 เยน จากระดบั 111.08 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟ
รังก์สวิส ที่ระดบั 1.0112 ฟรังก์ จากระดบั 1.0073 ฟรังก์ สว่นดอลลาร์
แคนาดาอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.3408 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 
1.3412 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 72 เซนต์ ขานรับซาอุฯส่ง
สัญญาณเดินหน้าลดผลิต  สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี  ้(11 มี.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจาก
ซาอุดีอาระเบียที่ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับลดก าลังการผลิตน า้มัน 
รวมทัง้รายงานข่าวที่วา่ เวเนซเุอลาซึง่เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุม่ประเทศผู้
ส่งออกน า้มนั (โอเปก) ประกาศปิดสถานีส่งออกน า้มนัหลกั เน่ืองจาก
วิกฤตไฟฟ้าดบัครัง้ใหญ่ภายในประเทศ  สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบ
เดือนเม.ย. เพิ่มขึน้ 72 เซนต์ หรือ 1.3% ปิดที่ 56.79 ดอลลาร์/บาร์เรล 
สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนพ.ค. เพ่ิมขึน้ 84 เซนต์ หรือ 1.3% 
ปิดที่ 66.58 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $8.20 นักลงทุนเทขาย
สินทรัพย์ปลอดภัยหลังดาวโจนส์พุ่ง  สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์ก
ปิดลบเม่ือคืนนี ้(11 มี.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนเทขายทองค าในฐานะ
สินทรัพย์ที่ปลอดภยั และเข้าซือ้สินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสงูกวา่ 
หลงัจากดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดีดตวัขึน้กวา่ 200 จดุ ขณะที่
นักวิเคราะห์กล่าวว่า สัญญาทองค าเข้าสู่ระยะพักฐาน หลังจากไม่
สามารถยืนเหนือแนวต้านที่ระดับ 1,300 ดอลลาร์/ออนซ์ได้ สัญญา
ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. 
ลดลง 8.20 ดอลลาร์ หรือ 0.63% ปิดที่ 1,291.10 ดอลลาร์/ออนซ์ (อิน
โฟเควสท์) 

ยุโรป 

"เทเรซา เมย์"ได้รับความเห็นชอบจาก EU ให้เปล่ียนแปลง
ข้อตกลง Brexit แล้วก่อนรัฐสภาอังกฤษโหวตวันนี ้ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาลองักฤษเปิดเผยวา่ นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ ได้รับ
ความเห็นชอบจากสหภาพยโุรป (EU) ให้ท าการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
การถอนตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) โดยมีผลผูกพนั
ทางกฏหมาย โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึน้เพียงหนึ่งวันก่อนที่
รัฐสภาอังกฤษจะท าการอนุมัติข้อตกลงดังกล่าวของนางเมย์ในวันนี ้
(อินโฟเควสท์) 

EU ยันอังกฤษต้องจ่ายเงินค่า Brexit เกือบ 5 หม่ืนล้านยูโร หาก
แยกตัวโดยไม่มีข้อตกลง เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (EU) กล่าวว่า 
อังกฤษจะต้องจ่ายเงินค่าแยกตัวออกจาก EU (Brexit) จ านวนหลาย
หม่ืนล้านยโูร ในกรณีที่องักฤษแยกตวัจาก EU โดยไมมี่การท าข้อตกลง    
การเจรจาระหว่างตัวแทนของอังกฤษและ EU ในประเด็นการแก้ไข
ข้อตกลง Brexit ยังคงไม่มีความคืบหน้า หลังจากทัง้สองฝ่ายได้
ด าเนินการเจรจาตัง้แต่สปัดาห์ที่แล้ว   ทัง้นี ้ในข้อตกลง Brexit ที่นาง
เทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ ท าไว้กบัผู้น า EU ก่อนหน้านี ้ได้ระบุ
ว่า องักฤษจะจ่ายเงินจ านวน 4.33 หม่ืนล้านปอนด์ หรือเกือบ 5 หม่ืน
ล้านยูโรในช่วงหลายปีข้างหน้าตามภาระผูกพันที่อังกฤษไ ด้ท าไว้
ขณะที่ยังเป็นสมาชิก EU อย่างไรก็ดี รัฐสภาอังกฤษลงมติอย่างถล่ม
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 ทลายคว ่าข้อตกลงดงักล่าวในเดือนม.ค. และสภามีก าหนดลงมติต่อ

ข้อตกลงดงักล่าวอีกครัง้ในวนัพรุ่งนี ้     องักฤษมีก าหนดแยกตวัอย่าง
เป็นทางการจาก EU ในวนัที่ 29 มี.ค. และหากองักฤษแยกตวัจาก EU 
โดยไม่มีการท าข้อตกลงในวันดังกล่าว EU ก็จะยังคงยืนกรานให้
องักฤษช าระเงินค่าแยกตวัออกจาก EU ดงักลา่ว ก่อนที่จะมีการเจรจา
ใดๆเกิดขึน้เพื่อหารือเก่ียวกับความสมัพนัธ์ทางการค้าระหว่างองักฤษ
และ EU ในอนาคต (อินโฟเควสท์) 

เยอรมนีเผยผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนม.ค.หดตัวสวนทาง
คาดการณ์ จากผลพวงสงครามการค้า -Brexitส านักงานสถิติ
เยอรมนี เปิดเผยวา่ ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนม.ค.ปรับตวัลงสวน
ทางกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เน่ืองจากผลของสงครามการค้าและ
สถานการณ์ Brexit ที่ยังคงไม่ชัดเจน   รายงานระบุว่ า ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนม.ค. ปรับตัวลง 0.8% ขณะที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้วา่จะเพิ่มขึน้ 0.5% ส าหรับยอดสง่ออกยงัคง
ทรงตวัเม่ือเทียบรายเดือน ซึ่งผิดกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะปรับตวัลดลง 
0.5% ขณะที่การน าเข้าเพิ่มขึน้ 1.5% ท าให้ยอดเกินดลุการค้าลดลงมา
อยูท่ี่ 1.85 หม่ืนล้านยโูร (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก หุ้นกลุ่มธนาคารหนุน
ตลาด,นักลงทุนจับตารัฐสภาอังกฤษโหวต  ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวก
เม่ือคืนนี ้(11 มี.ค.) น าโดยหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังการพุ่งขึน้ของหุ้ น
ดอยช์ แบงก์และหุ้นคอมเมิร์ซแบงก์จากรายงานข่าวการเจรจาควบ
กิจการอย่างไม่เป็นทางการ ขณะที่นักลงทนุจบัตารอรัฐสภาองักฤษลง
มติข้อตกลงการถอนตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) ของ
นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษในวันอังคารนี ้  ดัชนี Stoxx 
Europe บวก 0.78% ปิดที่ 373.47 จดุ  ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศส
ปิดที่ 5,265.96 จุด เพิ่มขึน้ 34.75 จุด หรือ +0.66% และ ดัชนี DAX 
ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 11,543.48 จดุ เพ่ิมขึน้ 85.64 จดุ หรือ +0.75% 
ขณะที่ ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,130.62 จดุ เพิ่มขึน้ 
26.31 จดุ หรือ +0.37% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 99.53 จุด นลท.ช้อนซือ้
เก็งก าไรหลังตลาดร่วงหนักสัปดาห์ที่แล้ว  ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้น
โตเกียวปิดดีดตัวขึน้ในวันนี ้เน่ืองจากนักลงทุนเข้าช้อนซือ้เก็งก าไร
หลงัจากดชันีนิกเกอิร่วงลงอยา่งหนกัเม่ือสปัดาห์ที่แล้ว อนัเน่ืองมาจาก
ความวิตกกังวลเก่ียวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 
99.53 จดุ หรือ 0.47% แตะที่ 21,125.09 จดุ หุ้นที่ปรับตวัขึน้ในวนันีน้ า
โดยหุ้นกลุม่พลงังานไฟฟ้าและก๊าซ กลุม่กระดาษและเยื่อกระดาษ และ
กลุม่อสงัหาริมทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนเผยยอดขายรถยนต์ร่วงเดือนที่  8 ในก.พ. หลังเศรษฐกิจ
ชะลอตัว สมาคมผู้ ผลิตรถยนต์แห่งชาติจีน (CAAM) เปิดเผยว่า 
ยอดขายรถยนต์ของจีนลดลงในเดือนก.พ.ต่อเน่ืองจากปีที่แล้ว โดย
ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์
รถยนต์ CAAM เปิดเผยวา่ ยอดขายรถยนต์ลดลง 13.8% ในเดือนก.พ. 
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สู่ระดบั 1.48 ล้านคนั โดยร่วงลง
ติดตอ่กนัเป็นเดือนที่ 8 หลงัจากดิ่งลง 16% ในเดือนม.ค. และ 13% ใน
เดือนธ.ค.  อย่างไรก็ดี ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งขึน้ 53.6% ในเดือน
ก.พ.   ขณะเดียวกัน ผู้ ที่ต้องการซือ้รถยนต์ก็ได้ชะลอการตัดสินใจ
ออกไปเพื่อรอดนูโยบายของรัฐบาล หลงัจากที่รัฐบาลมีแผนที่จะปรับ
ลดอัตราภาษีเพื่อกระตุ้ นเศรษฐกิจซึ่งมีการขยายตัวต ่าที่สุดในรอบ
เกือบ 30 ปี โดยได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ที่อ่อนแอ และการท า
สงครามการค้ากบัสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ส่ือจีนคาดตลาดเหล็กภายในประเทศมีแนวโน้มแข็งแกร่ง หลัง
รัฐบาลออกนโยบายลดภาษี หนงัสือพิมพ์อิโคโนมิค อินฟอร์เมชนั เด
ลี่  คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของจีนยังคงมี
แนวโน้มที่แข็งแกร่ง โดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่รัฐบาลจีนประกาศ
นโยบายปรับลดภาษี รวมทัง้การพัฒนาของชุมชนเมือง และอุปสงค์
ของอุตสาหกรรมปลายน า้    หนังสือพิมพ์ดังกล่าวระบุว่า รัฐบาลจีน
เตรียมลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ส าหรับจากภาคการผลิต โดยปรับ
ลดลงจากระดับ 16% ลงสู่ระดับ 13% ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ให้กับบริษัทผู้ผลิตเหล็กและเหล็กกล้า และช่วยเพิ่มศกัยภาพด้านการ
แข่งขนั    นอกจากนี ้คา่ใช้จา่ยด้านโลจิสติกส์มีแนวโน้มปรับตวัลงด้วย
เช่นกัน เน่ืองจากการปรับลด VAT ส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆนัน้ 
ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมการคมนาคมและการก่อสร้างด้วยเช่นกัน   
ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า การลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานของจีนมี
การขยายตัวที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้อุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้าปรับตัวขึน้ด้วย โดยจีนจะลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มขึน้ในปีนี ้ควบคู่ไปกับการขยายเขตเมือง และฟื้นฟูพืน้ที่
ชมุชนแออดั    หนังสือพิมพ์อิโคโนมิค อินฟอร์เมชนั เดลี่ คาดการณ์วา่ 
การลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐานของจีนจะขยายตัวราว 10% ในปี 
2562 ซึ่งจะช่วยให้อปุสงค์เหล็กกล้าปรับตวัขึน้ประมาณ 1-2% (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 1.92% รับคาดการณ์
จีนกระตุ้นเศรษฐกิจ  ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาด
วันนีพุ้่งสูงขึน้ ภายหลังจากที่มีการคาดการณ์เร่ืองการใช้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ  ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตพุง่ 57.13 จดุ หรือ 1.92% ปิด
ที่ 3,026.99 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 
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 ผลส ารวจชีค้ะแนนนิยมพรรครัฐบาลออสเตรเลียยังคงตามหลัง

พรรคฝ่ายค้าน  ผลส ารวจล่าสุดเผยให้เห็นว่า พรรครัฐบาลของ
ออสเตรเลียยังคงมีคะแนนนิยมตามหลังพรรคฝ่ายค้าน ก่อนการ
เลือกตัง้ทัว่ไปที่ก าลงัจะมีขึน้ในเดือนพ.ค.นี ้  ผลส ารวจจากนิวส์โพลล์
ระบวุา่ พรรคแรงงานออสเตรเลีย (ALP) มีคะแนนน าพรรครัฐบาลผสม 
ซึ่งประกอบด้วยพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ (LNP) อยู่ที่ 54 ต่อ 46 
คะแนน เพ่ิมขึน้จาก 53 ตอ่ 47 คะแนนในผลการส ารวจครัง้ก่อน ตวัเลข
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพ่ายแพ้ของพรรค LNP ในการส ารวจ
ของนิวส์โพลล์ เป็นครัง้ที่ 50 ที่ติดตอ่กนั ภายใต้การบริหารประเทศของ
นายกรัฐมนตรี 2 คน ผลส ารวจดงักล่าวถือเป็นข่าวที่ไม่สู้ดีนักส าหรับ
รัฐบาลและนายสกอตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียที่ได้เร่ิม
รณรงค์หาเสียงเลือกตัง้แล้ว ด้วยการโจมตีนายบิล ชอร์ทเทิน ผู้น าฝ่าย
ค้าน ในประเด็นความมัน่คงแห่งชาติและความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจ  
ทัง้นี ้พรรค ALP ได้ให้ค ามัน่วา่จะรับผู้ลีภ้ยัเพิ่มมากขึน้ ตลอดจนมีการ
ก าหนดเป้าหมายในด้านพลงังานหมนุเวียนและการลดการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก รวมทัง้นโยบายภาษีและการใช้จา่ยที่จะสง่ผลกระทบในวง
กว้าง   ขณะที่พรรค LNP ชปูระเด็นเสถียรภาพ โดยระบุว่าทางพรรคมี

ความพร้อมมากที่สุดในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งเกือบ 400 จุด ขานรับ
โพลล์ฟันธงนายกฯชนะเลือกตัง้  ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่ง
ขึน้เกือบ 400 จดุในวนันี ้ขานรับผลส ารวจที่ระบวุา่ นายนเรนทรา โมดี 
นายกรัฐมนตรีอินเดีย จะสามารถคว้าชยัชนะในการเลือกตัง้เดือนหน้า 
และจะกลบัมานัง่เก้าอีน้ายกรัฐมนตรีเป็นสมยัที่ 2 ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE 
Sensex ปิดตลาดที่ 37,054.10 จุด เพิ่มขึน้ 382.67 จุด หรือ 1.04%  
หุ้นทกุกลุ่มในตลาด ยกเว้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างก็ดีดตวัขึ น้
ในวนันี ้  คณะกรรมการการเลือกตัง้ของอินเดียประกาศจดัการเลือกตัง้
ทัว่ไปในวนัที่ 11 เม.ย. โดยการเลือกตัง้ดงักล่าวจะด าเนินไปเป็นเวลา 
6 สปัดาห์ และจะมีการนับคะแนนในวนัที่ 23 พ.ค. ขณะผลการส ารวจ
คาดวา่ นายโมดีจะคว้าชยัชนะในการเลือกตัง้ และจะจดัตัง้รัฐบาลเป็น
สมัยที่ 2 นอกจากนี ้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการไหลเข้าของเงินทุน
ตา่งชาติ รวมทัง้รูปีที่แข็งคา่ขึน้ (อินโฟเควสท์) 

 

ไทย 

รมว.คลัง มองไม่จ าเป็นต่ออายุภาษี LTF เหตุตลาดทุนไทย
เข้มแข็งแล้ว แต่เปิดทางรัฐบาลใหม่ตัดสินใจ นายอภิศกัดิ์ ตนัติว
รวงศ์ รมว.คลงั เห็นวา่ มาตรการหกัลดหยอ่นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา
ที่ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ซึ่งจะหมดอายมุาตรการใน
สิน้ปี 62 มีความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อหรือไม่นัน้ คงต้องขึน้อยู่กับ
การพิจารณาของรัฐบาลชดุใหม่ที่จะเข้ามาภายหลงัการเลือกตัง้เป็นผู้
ตดัสินใจว่าจะด าเนินการหรืออาจปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากขึน้    
ทัง้นี ้ในหลักการมองว่าไม่ควรขยายอายุมาตรการดังกล่าวอีกแล้ว 
เพราะในปัจจบุนัตลาดทนุไทยมีความเข้มแข็งและมีขนาดใหญ่ขึน้มาก
เม่ือเทียบกับ GDP ของประเทศ     "โดยหลักการแล้ว LTF ตามปกติ
ควรจะจบแล้ว แต่จะ modify อย่างไรก็อีกเร่ืองหนึ่ง แต่การใช้ภาษีอุ้ม
ตลาดทนุมาเป็นสิบปี อนันีม้นัไม่ใช่ ตอนนีต้ลาดทนุขนาดใหญ่กวา่จีดี
พีแล้ว ตอนที่เราเร่ิมอุ้ม อยูท่ี่ 25% ของจีดีพี แตต่อนนีใ้หญ่ขนาดนีแ้ล้ว 
ตวัเองต้องพฒันาตวัเอง ไม่อย่างนัน้ ที่เขาพดูเร่ืองเหลื่อมล า้ ว่าไปให้
พวกนีอ้ยูเ่ร่ือย ดงันัน้ก็ต้องดแูลตวัเอง" รมว.คลงักลา่ว    สว่นกรณีของ
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) ที่สามารถน ามาใช้เป็นคา่ลดหยอ่น
ภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5 แสนบาทนัน้ รมว.คลัง เห็นว่า ยัง
ควรต้องคงมาตรการนีไ้ว้ต่อไปเน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการออมเงิน
ของประชาชนเพ่ือให้มีเงินออมไว้ใช้ในชว่งวยัเกษียณ (อินโฟเควสท์) 

รฟม.คาดเปิดประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม มิ.ย.62 -เปิดทดสอบเดิน
รถสายสีน า้เงิน ก.ค.-ก.ย. นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ ว่าการ กา

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวถึงโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วง ศูนย์วัฒนธรรม -บางขุนนนท์ 
ระยะทาง 16.4 กม. และการเดินรถช่วง บางขุนนนท์ – มีนบุรี (สวุินท
วงศ์ )  วง เงินลงทุน  1 .1  แสนล้านบาทว่า  คาดว่า  ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะเสนอคณะรัฐมนตรี
(ครม.) อนุมัติ ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)ได้
กลางเดือนมี.ค.นี ้จากนัน้ รฟม. จะเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. 
เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการตามมาตรา 35 ตามพ.ร.บ.ร่วมทุนฯ 2556 
เพื่อจดัท าร่างTOR ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน คาดว่า จะประกาศเชิญ
ชวนเอกชนได้ประมาณเดือนมิ.ย.62 ใช้เวลาพิจารณาคัดเลือก
ประมาณ 7-8 เดือน สามารถเสนอผลการพิจารณาต่อครม.ได้   ส่วน
รถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และสายสีเหลือง(ลาดพร้าว-
ส าโรง) นัน้ การก่อสร้างมีคืบหน้า 20% ลา่ช้ากวา่แผน 45 % เน่ืองจาก
ติดปัญหาการเข้าพืน้ที่ช่วงถนนแจ้งวัฒนะ และศรีนครินทร์ ซึ่งได้เร่ง
ปรับแก้แล้ว ส่วนสายสีส้มด้านตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี) 
คืบหน้า 25%    นายภคพงศ์ กล่าวว่า ในเดือนก.ค.-ก.ย.62 จะมีการ
ทดสอบการเดินรถไฟฟ้าสายสีน า้เงินสว่นตอ่ขยายอยา่งไม่เป็นทางการ 
โดยให้ประชาชนเข้ามาร่วมทดสอบในรูปแบบคล้ายกับการเปิดเดินรถ
สายสีมว่ง โดยคาดวา่ เม่ือเปิดเดินรถเชิงพาณิชย์ ชว่งหวัล าโพง – หลกั
สอง จะมีผู้ โดยสารประมาณ 2 แสนคน/วนั ส่วนสายสีน า้เงินช่วง หัว
ล าโพง-บางซื่อ จะมีผู้ โดยสารเพิ่มจาก 3 แสนคนเป็น 4 แสนคน/วนั ทัง้
โครงข่ายสายสีน า้เงินจะมีผู้ โดยสารรวม 6 แสนคน/วนั (อินโฟเควสท์) 



 

 

 

   

    5 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
12 March 2019 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 รมว.เกษตรฯ เผยโครงการถนนยางพาราหนุนปริมาณใช้ยางเพิ่ม 

ก.ย.นีไ้ม่ต ่ากว่า 8 แสนตัน คาดราคาขยับขึน้มาที่ 60 บาท/กก.
นายกฤษฎา  บุญราช  รมว . เกษตรและสหกรณ์  เ ปิด เผยถึ ง
ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการสร้างถนน 1 หมูบ้่าน 1 กิโลเมตร วา่ 
ทางองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) อยูร่ะหวา่งออกข้อบญัญัติใน
ด้านงบประมาณ ซึ่งได้เร่ิมโครงการฯ ตัง้แต่กุมภาพนัธ์ที่ผ่านมา มีการ
ใช้น า้ยางสดท าถนนไปแล้ว 30,000 ตัน หากด าเนินการไปจนถึง
กันยายนนีค้าดว่าจะใช้ปริมาณน า้ยางสดไม่ต ่ากว่า 800,000 ตัน 
นอกจากนี ้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนซือ้น า้ยางสดมาปรับปรุงถนน
ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยางพาราภายในประเทศ อีก 40,000 
ตัน ทัง้นีป้ระเทศไทยมีความพร้อมในการจดัส่งพารา โดยด าเนินการ
ผ่านหน่วยธุรกิจของการยางแห่งประเทศไทย และสหกรณ์การเกษตร
ยางพาราอีก 32 แห่ง     นอกจากนี ้กระทรวงเกษตรฯ ยังด าเนิน
มาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย การ
สนับสนุนสหกรณ์ยางพาราที่มีศักยภาพในรับซือ้ยางจากเกษตรกร
โดยตรง น ามาแปรรูปเป็นยางก้อนสง่ออกขายตา่งประเทศ ซึ่งเป็นการ
เพิ่มปริมาณการยางพาราภายในประเทศอีกทางหนึ่ง และมาตรการ
ควบคมุการปลกูยางพารา 2 แนวทาง ส าหรับยางพาราที่มีอาย ุ25 ปี
ขึน้ไป ไปปลกูพืชอ่ืนทดแทน เชน่ โกโก้ กาแฟ และการสนบัสนนุให้โค่น
ยางพาราบางส่วน แล้วปลูกพืชอ่ืนแซม มีเป้าหมาย 400,000 ไร่ อยู่
ระหว่างด าเนินการ   ส่วนราคายางพาราในปัจจบุนัมีเสถียรภาพมาก
ขึน้เป็น 50 บาท/กิโลกรัม แต่ด้วยมาตรการรัฐดงักล่าวคาดว่าจะขยับ
ขึน้ไปถึง 60 บาท/กิโลกรัม (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 2.69 จุด กังวลปัจจัยเส่ียงการเมือง
ในปท.-ราคาน า้มันร่วง ,คาดพรุ่งนีแ้กว่งกรอบแคบ ไร้ปัจจัยหนุน  
SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,627.43 จดุ ลดลง 2.69 จดุ (-0.16%) มลูคา่การ
ซือ้ขาย 30,926.03 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยยงัแกว่ง
ตัวกรอบแคบ เหตุนักลงทุนชะลอลงทุน กังวลความวุ่นวายทาง
การเมืองภายหลงัการเลือกตัง้ ,ราคาน า้มนัปรับลง กระทบแรงขายหุ้น
กลุ่มพลงังาน จบัตาสงครามการค้าจีนและสหรัฐฯ หวัน่ยืดเยือ้กระทบ
เศรษฐกิจโลก ขณะที่วนัพรุ่งนี ้คาดดชันีจะแกวง่ตวั ขาดปัจจยับวกใหม่
สนับสนุน โดยมองแนวรับที่ 1,625 จุด และแนวต้านที่ 1,640 จุด  
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,627.43 จุด ลดลง 2.69 จุด ( -
0.16%) มลูค่าการซือ้ขาย 30,926.03 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวันนี ้
ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวสลบัแดนบวกและลบ โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 
1,636.20 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,625.06 จดุ ส่วนหลกัทรัพย์

เปลี่ยนแปลงวนันี ้เพิ่มขึน้ 464 หลกัทรัพย์ ลดลง 743 หลกัทรัพย์ และ
ไม่เปลี่ยนแปลง 564 หลักทรัพย์ สรุปปริมาณการซือ้ขายรายกลุ่ม 
ตา่งชาติขายสทุธิ 320.75 ลบ. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: Yield Curve น่ิงในทุกช่วงอายุตรา
สาร  สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตรา
สารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยูท่ี่ 57,102 ล้าน
บาท ด้านประเภทของนักลงทนุ ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบั
แรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) ขายสทุธิ 308 
ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สทุธิ 2,623 ล้านบาท 
ในขณะที่นกัลงทนุตา่งชาติ ซือ้สทุธิ 230 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ
5 ปี ปิดที่ 2.17% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือวาน  Yield Curve น่ิง
ในทกุชว่งอายตุราสาร ด้านกระแสเงินลงทนุของนักลงทนุตา่งชาติวนันี ้
NET INFLOW 230 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 230 ล้านบาท 
และไม่มีตราสารหนีท้ี่ ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 
SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 320 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ 
สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรปรับเพิ่มขึน้เพียง 
20,000 ต าแหน่งในเดือน ก.พ. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่เดือน ก.ย. 
2560 และต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 180,000 ต าแหน่ง 
ทัง้นีต้ลาดติดตามรายงานตวัเลขเงินเฟ้อประจ าเดือน ก.พ. ของสหรัฐฯ 
ในวนัพรุ่งนี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.74 อ่อนค่าจากช่วงเช้าหลังเงินไหล
ออก เงินบาทปิดตลาดวานเย็นนีอ้ยู่ที่ 31.74 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่า
จากเปิด ตลาดเช้าวานนีอ้ยู่ที่  31.72 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวัน
เคลื่อนไหวในกรอบ 31.68-31.74 บาท/ดอลลาร์ เน่ืองจากมีทิศทางการ
ไหลออกของเงินทุนต่างประเทศ  นักบริหารเงินประเมินกรอบการ
เคลื่อนไหวของเงินบาทวนันีไ้ว้ที่ 31.70 - 31.80 บาท/ดอลลาร์เช่นเดิม 
(อินโฟเควสท์) 
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ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) เดือนก.พ.จีน 

- อตัราเงินเฟ้อเดือนก.พ.สหรัฐ 
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As of

Monday 11 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Retail Sales Advance MoM Jan 0.2% 0.0% -1.2% SET50

Retail Sales Ex Auto MoM Jan 0.9% 0.3% -1.8% SET100

Business Inventories Dec 0.6% 0.6% -0.1% MAI

JP Money Stock M2 YoY Feb 2.4% 2.4% 2.4% Institution Net Position

Money Stock M3 YoY Feb 2.1% 2.1% 2.1% Proprietary Net Position

Machine Tool Orders YoY Feb P -29.3% -- -18.8% Foreign Net Position

Individual Net Position

Tuesday 12 Total Trading Value

Release Actual Cons. Prior

US CPI MoM Feb -- 0.002 0 Major Indices

CPI Ex Food and Energy MoM Feb -- 0.2% 0.2% Dow Jones

CPI YoY Feb -- 1.6% 0.016 S&P 500

CPI Ex Food and Energy YoY Feb -- 2.2% 2.2% Nasdaq

Real Avg Weekly Earnings YoY Feb -- -- 1.9% STOXX Europe 50

Real Avg Hourly Earning YoY Feb -- -- 1.7% FTSE 100

TH Consumer Confidence Feb -- -- 80.7 DAX

Consumer Confidence Economic Feb -- -- 67.7 Nikkei 225

Shanghai Composite

Wednesday 13 Hang Seng

Release Actual Cons. Prior KOSPI

US PPI Final Demand MoM Feb -- 0.2% -0.001 BES Sensex

PPI Ex Food and Energy MoM Feb -- 0.2% 0.3% Jakarta Composite

PPI Final Demand YoY Feb -- 1.9% 2.0% Philippines Composite

PPI Ex Food and Energy YoY Feb -- 2.6% 2.6% Ho Chi Minh

Durable Goods Orders Jan P -- -0.5% --

Durables Ex Transportation Jan P -- 0.1% -- Crude Commodities

EU Industrial Production SA MoM Jan -- 1.0% -0.9% WTI ($/bl)

JP PPI YoY Feb -- 0.7% 0.6% Dubai ($/bl)

PPI MoM Feb -- 0.1% -0.6% Brent ($/bl)

Core Machine Orders MoM Jan -- -1.5% -0.1% NYMEX ($/bl)

Core Machine Orders YoY Jan -- -2.1% 0.9% COMEX Gold 

Tertiary Industry Index MoM Jan -- -0.3% -0.3% Batic Dry Index

Thursday 14 Exchange Rate

Release Actual Cons. Prior USD/THB

US Import Price Index MoM Feb -- 0.3% -0.5% EUR/USD

Import Price Index YoY Feb -- -1.6% -1.7% USD/JPY

Export Price Index MoM Feb -- 0.1% -0.6% GBP/USD

Export Price Index YoY Feb -- -- -0.2% USD/CHY

Initial Jobless Claims 9-Mar -- 225k 223k USD/KRW

Continuing Claims 2-Mar -- -- 1755k Dollar Index

New  Home Sales MoM Jan -- 0.2% 3.7%

New  Home Sales Jan -- 622k 621k Thai Bond Market

JP Japan Buying Foreign Bonds 8-Mar -- -- ¥453.1b Total Return Index

Japan Buying Foreign Stocks 8-Mar -- -- -¥1.6b Outright/ Cash Trading

Foreign Buying Japan Bonds 8-Mar -- -- ¥1025.8b Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Foreign Buying Japan Stocks 8-Mar -- -- -¥341.3b 11-Mar-19 1.6234 1.6877 1.7605 1.8009 1.7586 1.8335

CH Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Feb -- 6.0% 5.9% Change (bps) +0.04 +0.03 -0.02 -0.12 -0.03 -0.26

Industrial Production YTD YoY Feb -- 5.5% 6.2% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Retail Sales YTD YoY Feb -- 8.1% 9.0% 2.1731 2.3331 2.5560 2.9112 3.1227 3.3176

+0.38 -0.62 +0.20 -0.08 +0.31 +0.10

Friday 15

Release Actual Cons. Prior US Bond Market

US Industrial Production MoM Feb -- 0.4% -0.6% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Capacity Utilization Feb -- 78.5% 78.2% 8-Mar-19 2.46 2.45 2.43 2.42 2.62 3.00

U. of Mich. Sentiment Mar P -- 95.5 93.8 Change (bps) +1.00 -2.00 -1.00 -2.00 -2.00 -3.00

U. of Mich. Current Conditions Mar P -- -- 108.5

U. of Mich. Expectations Mar P -- -- 84.4

EU CPI Core YoY Feb F -- 1.0% 1.0%

BOJ 10-Yr Yield Target 15-Mar -- -- 0.0%

CH New  Home Prices MoM Feb -- -- 0.6%

31.63

-0.25%-2.721,079.36

-0.17%

+1.67%

66.62

31.73

1.30161.3233

+0.7256.79

2,138.10

11-Mar-19 Chg %Chg.

25,650.88 +200.64

3,304.00 +16.00

+0.79%

2,783.30 +40.23 +1.47%

11-Mar-19

+0.95 +1.45%

-0.32%

1,293.60 -3.40 -0.26%

-2.691,627.43

+1.04%+382.6737,054.10

+0.03%+0.66

+0.49%

7,558.06

7,130.62 +26.31 +0.37%

11,543.48 +85.64

111.32 111.16

645.00 -4.00 -0.62%

1.1268 1.1238 +0.27%

+0.14%

11-Mar-19

-39.06%93,694.00         57,101.76         

+0.02%280.85280.92

%Chg.8-Mar-1911-Mar-19

-0.42%97.35996.946

-0.19%1,132.891,130.71

+0.07%6.72066.7254

+0.75%

21,125.09 +99.53 +0.47%

+56.347,765.06

-0.26%-16.646,366.43

-0.62%-0.4166.02

+1.61%+0.9056.88

+1.28%

8-Mar-19 %Chg.

+149.92 +2.02%

12-Mar-19

2,380.07 -6.36 -0.27%

-297.81

22,990.53

370.61 -0.59 -0.16%

136.80

-320.75

-297.81

%Chg.Chg

+0.97%+274.8828,503.30

+1.92%+57.133,026.99

%Chg.Chg11-Mar-19

-0.07%-0.65984.60

+0.73%

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

 


