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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"ทรัมป์"เผยการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนก าลังด าเนินไปด้วยดี 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในเม่ือวานนี ้ระบุว่า การ
เจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนก าลงัด าเนินไปเป็นอยา่งดี   ทางด้าน
นายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์สหรัฐ กล่าวว่า เขาคาดว่าสหรัฐและ
จีนจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้า ซึ่งเป็นข้อตกลงที่จะแก้ไขความ
ขัดแย้งทกุอย่าง   ค ากล่าวของนายรอสส์มีขึน้ ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐ
และจีนก าลงัเจรจาการค้าในเม่ือวานนีเ้ป็นวนัที่ 2 ในความพยายามยตุิ
การท าสงครามการค้าระหว่างกัน     นายเจฟฟรีย์ เกอร์ริช รองผู้แทน
การค้าสหรัฐ (USTR) เป็นผู้ น าคณะผู้ แทนจากสหรัฐในการเจรจา
การค้ากับจีนในวนัที่ 7-8 ม.ค.  กระทรวงพาณิชย์จีนแถลงว่า จีนและ
สหรัฐได้แสดงความกระตือรือร้นที่จะท างานร่วมกัน และจีนก็พร้อมที่
จะแก้ไขความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐ บนพืน้ฐานของความเท่า
เทียมกนั      สว่นกระทรวงการตา่งประเทศจีนระบวุา่ จีนมีความเชื่อมัน่
ที่จะท างานร่วมกับสหรัฐเพื่อให้มีการบรรลุข้อตกลงการค้าก่อนเส้น
ตายในเดือนมี.ค. (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เตรียมออกทีวีแจงชาวอเมริกันกรณีสร้างก าแพงกัน้
เม็กซิโก ขณะชัตดาวน์วันที่ 17ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียม
แถลงต่อชาวอเมริกันทัว่ประเทศในเม่ือวานนี ้เพื่อชีแ้จงเก่ียวกับความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและสภาคองเกรสในการสร้างก าแพงกัน้
ชายแดนทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการอนุมัติ
งบประมาณส าหรับหน่วยงานรัฐบาล จนท าให้ต้องปิดการด าเนินงาน
หลายแห่ง (ชตัดาวน์)       ทัง้นี ้ภาวะชตัดาวน์ในสหรัฐได้เร่ิมขึน้ตัง้แต่
ชว่งพ้นเที่ยงคืนวนัศกุร์ที่ 21 ธ.ค.2561 ตามเวลาสหรัฐ หรือตรงกบัช่วง
เที่ยงวนัเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 2561 ตามเวลาไทย และยืดเยือ้มาจนถึงขณะนี ้
หลังจากสภาคองเกรสไม่อนุมัติ ร่างกฎหมายที่บรรจุงบประมาณ
ส าหรับสร้างก าแพงกัน้ชายแดนเม็กซิโกวงเงินกว่า 5 พนัล้านดอลลาร์ 
ขณะที่ปธน.ทรัมป์ก็ได้ปฏิเสธที่จะลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณที่
ไม่รวมงบประมาณในการสร้างก าแพงกัน้ชายแดนเม็กซิโกเช่นกัน การ
กล่าวแถลงการณ์ในครัง้นี ้ จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเครือข่าย
สถานีโทรทศัน์เอบีซี, ซีบีเอส, ซีเอ็นเอ็น, ฟ็อกซ์ บิสซิเนส เน็ตเวิร์ค, เอ็ม
เอสเอ็นบีซี และเอ็นบีซี ในคืนนีเ้วลา 21.00 น.ตามเวลาสหรัฐ หรือวนันี ้
เช้าเวลา 09.00 น.ตามเวลาไทย  (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" ต่อสายตรงถึงผู้น าฝร่ังเศส ถกสถานการณ์ซีเรีย นางซา
ราห์ แซนเดอร์ส โฆษกท าเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์แห่งสหรัฐ ได้สนทนาทางโทรศพัท์กับประธานาธิบดีเอมมานเูอล 
มาครองแห่งฝร่ังเศส โดยผู้ น าทัง้สองได้หารือเก่ียวกับสถานการณ์ใน
ซีเรียแซนเดอร์สกล่าวว่า ผู้น าทัง้สองได้หารือกันเก่ียวกับสถานการณ์
ในซีเรีย เช่น ความมุ่งมัน่ของสหรัฐและฝร่ังเศสต่อการท าลายกลุ่ม IS 

รวมถึงแผนในการถอนก าลงัทหารสหรัฐออกจากซีเรียอย่างรอบคอบ  
ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ท าเนียบขาวได้ประกาศเม่ือวนัที่ 19 ธ.ค. 
2561 ว่า สหรัฐเร่ิมถอนก าลงัทหารออกจากซีเรียหลงัประกาศชัยชนะ
ในการตอ่สูก่บักลุม่รัฐอิสลาม (IS) ในซีเรีย   อยา่งไรก็ตาม แม้จะมีการ
ประกาศย า้หลายครัง้วา่จะไมเ่ปลี่ยนแปลงการตดัสนิใจถอนทหาร แตดู่
เหมือนทางสหรัฐมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนแผนการดังกล่าว  
ปัจจบุนั มีทหารสหรัฐประมาณ 2,000 นายประจ าการอยู่ในซีเรีย (อิน
โฟเควสท์)               

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 256.10 จุดรับ
ความหวังเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน,หุ้นเทคโนฯ-อุตสาหกรรมดีด
แรง ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้ติดต่อกัน 3 วนัท าการ
เม่ือคืนนี ้(8 ม.ค.) ขานรับความหวงัที่วา่การเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐ
และจีนจะมีความคืบหน้าด้วยดี ซึ่งสญัญาณบวกดงักล่าวได้ช่วยหนนุ
หุ้ นกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีดีดตัวขึน้อย่างแข็งแกร่ง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหุ้นเฟซบุ๊กที่พุง่ขึน้กวา่ 3% หลงัจากเจพีมอร์แกนจดั
อนัดบัให้หุ้นเฟซบุ๊กเป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าลงทนุในปี 2562     ดชันีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 23,787.45 จุด พุ่งขึน้ 256.10 จุด หรือ 
+1.09% ขณะที่ดชันี Nasdaq ปิดที่ 6,897.00 จดุ เพิ่มขึน้ 73.53 จดุ 
หรือ +1.08% และดชันี S&P500 ปิดที่ 2,574.41 จดุ เพ่ิมขึน้ 24.72 จดุ 
หรือ +0.97% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ยูโรอ่อนค่าหลังการผลิตอุตสาหกรรม
เยอรมนีหดตัว,ปอนด์ร่วงจากความกังวล Brexit สกุลเงินปอนด์
และยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(8 ม.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนวิตก
กงัวลเก่ียวกบัความไมแ่น่นอนของสถานการณ์ที่องักฤษจะแยกตวัออก
จากสหภาพยโุรป (Brexit) รวมทัง้เศรษฐกิจยโูรโซนที่สง่สญัญาณชะลอ
ตวั หลงัจากมีรายงานว่าการผลิตภาคอตุสาหกรรมของเยอรมนีหดตวั
ลงติดต่อกันเดือนที่ 3       ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่
ระดบั 1.1442 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1478 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์
อ่อนค่าลงสู่ระดบั 1.2719 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2769 ดอลลาร์ และ
ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7139 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดบั 0.7142 ดอลลาร์สหรัฐ    ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัเงิน
เยน ที่ระดบั 108.63 เยน จากระดบั 108.60 เยน และแข็งคา่เม่ือเทียบ
กับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9812 ฟรังก์ จากระดับ 0.9794 ฟรังก์ แต่
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 
1.3282 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3296 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดพุ่ง $1.26 ขานรับเจรจาการค้า
ส่งสัญญาณคืบหน้า สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด
นิวยอร์กปิดบวกติดตอ่กันเป็นวนัที่ 7 เม่ือคืนนี ้(8 ม.ค.) ท าสถิติปิดใน
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 แดนบวกยาวนานที่สดุในรอบ 18 เดือน ขานรับการคาดการณ์ที่วา่ การ

เจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะมีความคืบหน้า นอกจากนี ้
สัญญาน า้มันยังได้แรงหนุนจากการปรับลดก าลังการผลิตของกลุ่ม
ประเทศผู้สง่ออกน า้มนั (โอเปก)     สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือน
ก.พ. พุ่งขึน้ 1.26 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดที่ 49.78 ดอลลาร์/บาร์เรล   
สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึน้ 1.39 ดอลลาร์ หรือ 
2.4% ปิดที่ 58.72 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $4 เหตุดอลล์แข็ง,นลท.
ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังตลาดหุ้นพุ่ง สัญญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(8 ม.ค.) เน่ืองจากการพุง่ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองของ
ตลาดหุ้ นสหรัฐ ส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองทองค าในฐานะ
สินทรัพย์ที่ปลอดภัย นอกจากนี ้การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยัง
สร้างแรงกดดนัตอ่ตลาดทองค าเชน่กนั   สญัญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 4 ดอลลาร์ หรือ 
0.31% ปิดที่ 1,285.90 ดอลลาร์/ออนซ์ สญัญาโลหะเงินส่งมอบเดือน
มี.ค. ลดลง 4.30 เซนต์ หรือ 0.27% ปิดที่ 15.713 ดอลลาร์/ออนซ์ (อิน
โฟเควสท์) 

ยุโรป 

นายกฯอังกฤษยันรัฐสภาเตรียมลงมติต่อร่างข้อตกลง Brexit 
วันที่  15 ม.ค.นี ้โฆษกของนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ 
กล่าวว่า รัฐสภาจะลงมติต่อร่างข้อตกลงการแยกตวัของอังกฤษออก
จากสหภาพยโุรป (Brexit) ในวนัที่ 15 ม.ค.นี ้   โฆษกระบุว่า สมาชิก
รัฐสภาจะเร่ิมต้นอภิปรายร่างข้อตกลงดงักล่าวในวนัวันนี ้และจะปิด
การปภิปรายในวันที่ 15 ม.ค. ก่อนที่จะมีการลงมติในวันดังกล่าว 
สหภาพยุโรป (EU) ด้วยการขยายเวลาในการประกาศใช้มาตรา 50 
เห่งสนธิสัญญาลิสบอน ถึงแม้แนวคิดดังกล่าวอาจมีการหารือกันใน
ทา่มกลางเจ้าหน้าที่ของ EU      ทัง้นี ้องักฤษมีก าหนดแยกตวัออกจาก 
EU อยา่งเป็นทางการในวนัที่ 29 มี.ค.ปีนี ้(อินโฟเควสท์)     

EU เล็งช่วยนายกฯอังกฤษเรียกคะแนนเสียงผ่านร่างข้อตกลง 
Brexit สื่อต่างประเทศรายงานว่า เจ้าหน้าที่ระดบัสงูของสหภาพยโุรป 
(EU) ก าลังพิจารณาหามาตราการรับรอง เพื่อให้นางเทเรซา เมย์ 
นายกรัฐมนตรีองักฤษสามารถโน้มน้าวให้รัฐสภาลงมติรับร่างข้อตกลง
การแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ตามที่ได้ตกลง
ไว้กับบรรดาผู้น าสหภาพยโุรปเม่ือเดือนที่แล้ว อย่างไรก็ตามข้อตกลง
ดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ        ขณะที่ มีรายงานว่า
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ จะจัดการลงมติในรัฐสภาต่อร่างข้อตกลงการ
แยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในวันที่ 15 ม.ค.นี ้
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า มาตราการที่เจ้าหน้าที่ EU ก าลงัพิจารณาอยู่นัน้
รวมถึงข้อเรียกร้องที่นางเมย์ร้องขอต่อบรรดาผู้น าสหภาพยโุรปในการ
ประชุมสุดยอดก่อนหยุดคริสมาสต์ โดยต้องการให้มีการพูดคุย

ข้อตกลงการค้าเสรีสหราชอาณาจักร -EU ใหม่ภายในสิน้ปี 2564 
อยา่งไรก็ตาม EU ยงัไมมี่ความต้องการเชน่นัน้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับเจรจาการค้า
สหรัฐ-จีนส่งสัญญาณคืบหน้า ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเม่ือคืนนี ้(8 
ม.ค.) ขานรับความหวงัที่ว่า การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะ
ประสบความส าเร็จด้วยดี โดยปัจจยัดงักล่าวช่วยหนนุตลาดหุ้นยุโรป
ดีดตวัขึน้ปิดในแดนบวก แม้มีรายงานวา่การผลิตภาคอตุสาหกรรมของ
เยอรมนีหดตวัลงติดตอ่กันเดือนที่ 3 ก็ตาม    ดชันี Stoxx Europe 600 
เพิ่มขึน้ 0.87% ปิดที่ 345.85 จุด  ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 
10,803.98 จดุ เพ่ิมขึน้ 56.17 จดุ หรือ +0.52% ขณะที่ดชันี FTSE 100 
ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,861.60 จดุ เพ่ิมขึน้ 50.72 จดุ หรือ +0.74% 
และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 4,773.27 จดุ เพ่ิมขึน้ 54.10 
จดุ หรือ  +1.15% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ผลส ารวจชีค้วามเช่ือมั่ นทางธุรกิจของบริษัทญ่ีปุ่นมีแนวโน้ม
ลดลงในปี 2562 ผลส ารวจจากเอ็นเอ็นเอ ณ ช่วงสิน้ปี 2561 บ่งชีว้่า 
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัทญ่ีปุ่ นที่ท าธุรกิจในเอเชียมีแนวโน้ม
ปรับตวัลงในปี 2562 โดยได้รับแรงกดดนัจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีน  จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 630 คนที่ท างาน
ในบริษัทญ่ีปุ่ นทั่วเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย 
และออสเตรเลีย พบว่า 21% ของผู้ ตอบแบบสอบถามมองว่า สภาพ
เศรษฐกิจมีแนวโน้มถดถอยในปีนี ้ซึ่งเพิ่มขึน้จากระดับ 4.8% ในปีที่
ผ่านมา ขณะเดียวกัน ผู้ ตอบแบบสอบถาม 25.7% มองว่า ภาพรวม
เศรษฐกิจจะปรับตวัดีขึน้ในปีนี ้หรือลดลงจากระดบั 37.0% จากปีก่อน
หน้า (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 165.07 จุด รับความหวัง
เจรจาการค้าจีน-สหรัฐคืบหน้า ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิด
ปรับตวัขึน้ในเม่ือวานนี ้ เน่ืองจากนักลงทนุมีมมุมองเป็นบวกเก่ียวกับ
การเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนซึ่งจะเสร็จสิน้ในเม่ือวานนีว้า่ ทัง้
สองฝ่ายจะสามารถบรรลขุ้อตกลงกันได้  ส านักข่าวเกียวโดรายงานวา่ 
ดัชนีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้ 165.07 จุด หรือ 0.82% แตะที่ 20 ,204.04 จุด 
(อินโฟเควสท์) 

จีน 

นักวิเคราะห์คาดเศรษฐกิจจีนขยายตัวต ่ากว่า 6% เหตุอุปสงค์
ภายในประเทศซบ นายไทมร์ู เบจ หวัหน้านักเศรษฐศาสตร์ของดีบี
เอส กรุ๊ป รีเสิร์ช กล่าวว่า เศรษฐกิจจีนในขณะนีมี้แนวโน้มขยายตวัต ่า
กวา่ 6% ทา่มกลางภาวะอปุสงค์ภายในประเทศที่ซบเซา      "อปุสงค์ใน
ประเทศมีความอ่อนแอ แต่อปุสงค์จากต่างประเทศยงัไม่ได้ย ่าแย่มาก
นกั" นายเบจกลา่ว และเสริมวา่ อปุสงค์ในประเทศที่ออ่นแอเป็นการส่ง
สญัญาณถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของเศรษฐกิจจีน     ทัง้นี ้
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 เศรษฐกิจจีนมีการขยายตัว 6.5% ในไตรมาส 3 ของปีที่แล้ว ซึ่งเป็น

ระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เกิดวิกฤตการเงินทั่วโลก ขณะที่ รัฐบาลจีน
ตัง้เป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ระดับ 6.5% ในปีที่แล้ว   
เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลง ขณะที่การผลิตและการส่งออก
ลดลง โดยได้รับผลกระทบจากการท าสงครามการค้ากับสหรัฐ ซึ่งเป็น
ประเทศคูค้่ารายใหญ่ที่สดุของจีน (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยยอดการจัดส่งสมาร์ทโฟนปี 2561 ลดลง 15.5% เทยีบราย
ปี ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจีน (CAICT) 
เปิดเผยว่า ยอดการจดัส่งสมาร์ทโฟนของจีนในปี 2561 ลดลง 15.5% 
เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า สู่ระดับ 390 ล้านเคร่ือง  ส่วนยอดการจดัส่ง
สมาร์ทโฟนในเดือนธ.ค. ปรับตัวลดลง 17% เม่ือเทียบเป็นรายปี สู่
ระดับ 33.5 ล้านเคร่ือง     ในปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนมี
สัดส่วนสูงถึง 94.1% ของยอดการจัดส่งโทรศัพท์มือถือทัง้หมดใน
ประเทศจีน       ทัง้นี ้ยอดจดัสง่โทรศพัท์มือถือทัง้หมดในปี 2561 ลดลง 
15.6% อยูท่ี่ 414 ล้านเคร่ือง โดยในจ านวนนี ้เป็นโทรศพัท์ 4G จ านวน 
391 ล้านเคร่ือง         ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ส าหรับปีที่ผ่านมา 
โทรศัพท์มือถือแบรนด์ของจีนมีสัดส่วนในการจัดส่งทัง้หมด 89.5% 
(อินโฟเควสท์) 

ธนาคารกลางจีนเพิ่มการถือครองทองค าครัง้แรกนับตัง้แต่เดือน
ต.ค.2559 เว็บไซต์ของธนาคารกลางจีนเปิดเผยวา่ ธนาคารกลางจีนได้
เพิ่มการถือครองทองค าสู่ระดับ 59.56 ล้านออนซ์ ณ สิน้ดือนธ.ค. 
2561 ซึง่เป็นการปรับเพ่ิมปริมาณการถือครองทองค าครัง้แรกนบัตัง้แต่
เดือนต.ค. 2559 ทา่มกลางข้อพิพาททางการค้าระหวา่งจีนและสหรัฐที่
ก าลังคุกคามต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ  เจ้าหน้าที่
ตัวแทนการค้าของจีนและสหรัฐก าลังเจรจาเพื่อหาทางคลี่คลายข้อ
พิพาทการค้า โดยการเจรจาได้เปิดฉากขึน้ตัง้แตเ่ม่ือวานนีแ้ละจะเสร็จ
สิน้ในเม่ือวานนี ้ซึ่งหัวข้อในการเจรจานัน้ ครอบคลุมถึงประเด็น
ทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทหัวเว่ยมีการจารกรรม
ข้อมลู, ยุทธศาสตร์ของจีนในการเป็นผู้น าภาคการผลิตขัน้สงูที่สหรัฐ
มองว่าไม่เป็นธรรม, ข้อตกลงด้านพลังงาน, ข้อตกลงเร่ืองการน าเข้า
สินค้าเกษตรและยานยนต์จากสหรัฐ และการยกระดับสิทธิในการ
เข้าถึงของธนาคารตา่งชาติในจีน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 6.63 จุด จับตา
เจรจาการค้าจีน-สหรัฐ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาด
เม่ือวานนีข้ยบัลง ในขณะที่นักลงทนุต่างรอดผูลการเจรจาด้านการค้า
ระหว่างผู้แทนจีนและสหรัฐที่จดัขึน้เป็นวนัที่ 2 ในเม่ือวานนี ้ส านักข่าว
ซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตขยบัลง 6.63 จดุ หรือ 0.26% 
ปิดที่ 2,526.46 จดุ   นายวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐได้
แสดงมุมมองที่ เ ป็นบวกว่า  สหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงที่  
"สมเหตุสมผล" กับจีนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังประธานาธิบดีสี จิ ้

นผิง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าร่วมการเจรจาในกรุงปักก่ิง  (อินโฟ
เควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

ครม.เกาหลีใต้ไฟเขียวมาตรการลดหย่อนภาษีซือ้รถยนต์ มุ่ง
กระตุ้นการอุปสงค์ภายในประเทศ คณะรัฐมนตรีเกาหลีใต้ได้อนมุตัิ
มาตรการลดหย่อนภาษีส าหรับผู้ ซือ้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล โดยมี
เป้าหมายที่จะกระตุ้นการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ  ทัง้นี ้ภาษี
ส าหรับการซือ้รถยนต์นัง่โดยสารจะปรับลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 3.5% จาก
ระดับ 5% โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลไปจนถึงเดือนมิ. ย.ปีนี  ้
หลงัจากที่มาตรการลดหยอ่นภาษีฉบบัเก่าหมดอายลุงเม่ือเดือนธ.ค.ปี
ที่แล้ว     การด าเนินการดังกล่าวมีขึน้หลังจากเกาหลีใต้เผชิญกับ
ภาวะการอุปโภคบริโภคและการลงทุนในภาคเอกชนที่ชะลอตัว 
รายงานระบวุา่ ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 5 รายของเกาหลีใต้ ซึง่ได้แก่ ฮนุ
ได มอเตอร์, เกีย มอเตอร์, จีเอ็ม โคเรีย, เรโนลต์ ซมัซงุ มอเตอร์ และซนั
ยอง มอเตอร์ มียอดขายรวมกัน 8.23 ล้านคันในปี 2561 เพิ่มขึน้
เล็กน้อยเม่ือเทียบกบัปี 2560 ที่ระดบั 8.2 ล้านคนั (อินโฟเควสท์) 

เวียดนามเผยปริมาณส่งออกยางในปี 2561 เพิ่มขึน้ 14.5% แต่
มูลค่าส่งออกลดลง 6.1% สมาคมยางของเวียดนามเปิดเผยว่า 
เวียดนามส่งออกยางในปี 2561 ในปริมาณเกือบ 1.6 ล้านตนั คิดเป็น
มลูคา่กวา่ 2.1 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีปริมาณเพ่ิมขึน้ 14.5% แต่
มลูค่ากลับลดลง 6.1% เม่ือเทียบรายปี ส าหรับเดือนธ.ค.เพียงเดือน
เดียวนัน้ เวียดนามส่งออกยางในปริมาณ 190,000 ตนั คิดเป็นมลูค่า 
230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีปริมาณเพิ่มขึน้ 12.7% แต่มลูค่าลดลง 
5.6% เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยจีนยังคงเป็น
ตลาดส่งออกยางที่ใหญ่ที่สดุของเวียดนามในช่วงเดือนที่แล้ว ตามมา
ด้วยอินเดียและมาเลเซีย  ส าหรับปีที่แล้ว เวียดนามน าเข้ายางใน
ปริมาณ 617,000 ตัน คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 1.1 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยมีปริมาณเพิ่มขึน้ 10.9% และมคู่าเพิมขึน้ 2.5% เม่ือเทียบ
รายปีตามล าดับ โดยเกาหลีใต้เป็นตลาดน าเข้ายางที่ใหญ่ที่สุดของ
เวียดนามในปีที่แล้ว ตามด้วยญ่ีปุ่ น ไทย และกมัพชูา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 100 จุด คาดสหรัฐ-
จีนเจรจาการค้าคืบหน้า ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตัวขึน้
มากกว่า 100 จุดในเม่ือวานนีจ้ากแรงซือ้ในช่วงท้ายตลาด ขณะที่นัก
ลงทุนคาดหวังว่า การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะประสบ
ความคืบหน้า   ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 35.980.93 
จุด บวก 130.77 จุด หรือ 0.36%    หุ้นกลุ่มเวชภัณฑ์พุ่งขึน้น าตลาด
เม่ือวานนี ้(อินโฟเควสท์) 
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ไทย 

นายกฯ นัดประชุมคกก.เตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
10 ม.ค. พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) กลา่ววา่ ในวนัที่ 10 มกราคม 2562 นี ้
จะมีการประชมุคณะกรรมการจดังานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมี
รายละเอียดจ านวนมาก ซึ่งหลงัจากการประชมุเสร็จสิน้แล้ว จะมีการ
ชีแ้จงรายละเอียดให้ทราบตอ่ไป (อินโฟเควสท์) 

ครม. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบฯ 63 ที่ 3.2 
ล้านลบ. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบ
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามที่
ส านักงบประมาณเสนอ โดยตัง้วงเงินรายจ่ายไว้จ านวน 3.2 ล้านล้าน
บาท เป็นงบประมาณขาดดุล 450,000 ล้านบาท เท่ากับปี 62 และ
ประมาณการรายได้ รัฐบาลสุทธิที่  2.75 ล้านล้านบาท ดุลบัญชี
เดินสะพดัเกินดลุ 5.2% ของจีดีพี   การจดัท างบประมาณดงักล่าวอยู่
ภายใต้สมมตุิฐานคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 63 ขยายตวัในอตัรา 
3.5-4.5% ต่อปี หรือ และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วง 0.8-1.8% (อินโฟ
เควสท์) 

สรท. คาดส่งออกปี 61 โต 7% ต ่ากว่าเป้าหมาย รับผลกระทบ
ตลาดจีนชะลอตัว-สงครามการค้ากระทบ คงคาดการณ์ปีนีโ้ต 
5% สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือ สภาผู้สง่ออก 
คาดวา่ทิศทางการสง่ออกของประเทศไทยในปี 61 จะเติบโตได้ในกรอบ 
7-7.3% ต ่ากว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ตัง้แต่ช่วงต้นปีที่ 9% โดย
ทิศทางการสง่ออกในชว่งไตรมาส 4/61 เองมองวา่จะอยูท่ี่ราว 20,500-
21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เน่ืองจากมีจ านวนวนัท างานที่ไม่มากนกั 
ในขณะเดียวกนัหลกัใหญ่ได้รับผลกระทบจากประเทศจีนที่มีการชะลอ
ตวั เน่ืองจากสงครามทางการค้าระหวา่งประเทศจีนและประเทศสหรัฐ 
ส่งผลให้ในอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองมีการชะลอตัว โดยเฉพาะในกลุ่ม
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และกลุม่ยานยนต์ ชิน้สว่นยานยนต์ ที่ต้องติดตาม
อย่างใกล้ชิด ซึ่งในปีนี ้11 เดือนยอดส่งออกไปประเทศจีนมีการเติบโต
ได้เพียง 2.4% จากปีก่อนเติบโตได้กว่า 20% จึงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ยังคงต้องติดตาม     "สรท. คาดการณ์การส่งออกปี 61 โต 7% และ
คาดการณ์ปี 62 โต 5% บนสมมติฐานค่าเงินบาทอยู่ที่ 33.0 (บวก/ลบ 
0.5) บาทตอ่เหรียญสหรัฐฯ" (อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์ เผยปี 61 ไทยส่งออกข้าวทะลุ 11.13 ล้านตัน เหตุไม่มี
สต็อกกดดัน พร้อมตัง้เป้าปี 62 ไม่ต ่ากว่า 10 ล้านตัน นายอดลุย์ 
โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปี 2561 ไทย
สามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมาย มีปริมาณรวม 11.13 ล้านตัน 

มลูคา่รวม 5,623 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 180,413 ล้านบาท ซึง่เป็นการ
ส่งออกเพิ่มขึน้ทัง้ปริมาณและมูลค่า ส่งผลดีต่อราคาข้าวเปลือกใน
ประเทศที่ปรับตวัสงูขึน้ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้     ทัง้นี ้ตัง้แต่
เดือน พ.ค. 57 - ธ.ค. 61 กรมฯ ในฐานะประธานคณะท างานด าเนินการ
ระบายข้าวในสต็อกของรัฐและเลขานกุารคณะอนกุรรมการพิจารณา
ระบายข้าวได้ระบายข้าวในสต็อกของรัฐที่ผ่านการตรวจนับปริมาณ
และมีผลการตรวจสอบและจัดระดับคุณภาพแล้ว รวมทัง้สิน้ 16.84 
ล้านตัน มูลค่ารวม 145,080 ล้านบาท ท าให้ รัฐบาลไม่ต้องแบก
รับภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวไว้ในสต็อกเดือนละกวา่พนัล้าน
บาท ซึ่งได้ส่งผลดีท าให้ก าจัดอุปทานส่วนเกินที่เคยกดทับตลาดและ
ราคาข้าวไทยได้หมดไป จึงส่งผลโดยตรงท าให้ระบบการผลิต การค้า 
และราคาข้าวของไทยกลบัสูภ่าวะปกติตามกลไกตลาด เรียกคืนความ
เชื่อมัน่จากผู้บริโภคทัง้ในและต่างประเทศ และยตุิการน าข้ออ้างเร่ือง
สต็อกข้าวของรัฐไปกดราคาข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ที่เกษตรกรควรจะ
ได้รับได้อยา่งแท้จริง (อินโฟเควสท์) 

EU ประกาศปลดใบเหลืองประมง IUU ของไทย   พล.อ.ฉัตรชยั 
สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเคอเมนู เวลลา 
กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทางทะเลและประมง 
ประกาศแถลงการณ์ผลการพิจารณาปลดใบเหลืองประมงไอยูยูของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นเพียงประเทศเดียวที่ได้รับการพิจารณาครัง้นี ้ณ 
ส านักงานใหญ่คณะกรรมาธิการสหภาพยโุรป กรุงบรัสเซลล์ ประเทศ
เบลเยียม ซึ่งถือเป็นเร่ืองที่น่ายินดี และความส าเร็จที่ทุกภาคส่วน
ร่วมมือกนัพยายามแก้ไขปัญหาการท าประมงของไทย (ผู้จดัการ) 

ครม.อนุมัติมาตรการลดหย่อนภาษีเงินบริจาค-ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมบ้าน รถ ช่วยผู้ประสบภัยปาบึก นายพุทธิพงษ์ ปุณณ
กันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษก
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ
อนมุตัิมาตรการลดหย่อนภาษีการรับเงินบริจาค ซ่อมแซมอาคาร ห้อง
ชดุ และรถยนต์ และบรูณาการ 7 สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ชว่ยบรรเทา
ภาระผู้ ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยประกอบด้วย 
มาตรการทางด้านภาษี 2 มาตรการ คือ มาตรการหักลดหย่อนภาษี
ส าหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ
มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับการบริจาค 
รวมทัง้มาตรการทางด้านการเงินของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) 
รวม 19 มาตรการ และอนมุตัิหลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบบัที่ พ.ศ.... 
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
( ม าต รก า รยก เ ว้ นภา ษี ส า ห รั บค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ นกา ร ซ่ อ ม แ ซม
อสงัหาริมทรัพย์, รถยนต์ ในพืน้ที่ที่ราชการประกาศให้เป็นพืน้ที่ประสบ
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ภยัจากพายโุซนร้อนปาบึก)   ส าหรับมาตรการทางด้านภาษี ให้บุคคล

ธรรมดาสามารถน าเงินที่บริจาคไปหกัลดหย่อนในการค านวณภาษีเงิน
ได้บคุคลธรรมดาได้เทา่จ านวนที่บริจาค แตไ่มเ่กิน 10% ของเงินได้สทุธิ 
เช่นเดียวกับบริษัท หรือห้างหุ้ นส่วนนิติบุคคล สามารถน าไปหัก
ลดหยอ่นในการค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคลได้เทา่จ านวนทีบ่ริจาค แต่
ไม่เกิน 2% ของก าไรสุทธิ โดยจะต้องเป็นการบริจาคผ่านหน่วยงาน
ส่วนราชการ อง์การของรัฐบาล องค์การหรือสถานสาธารณกุศล หรือ
ผ่านเอกชนที่เป็นตวัแทนรับบริจาคที่ได้ขึน้ทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร 
ในส่วนของผู้ประสบอุทกภยัที่ได้รับบริจาค เงินชดเชยจากรัฐบา หรือ
เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคนอกเหนือจากเงินชดเชยจากรัฐบาล 
จะไม่น ามาค านวณเป็นเงินได้ แต่จะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าความ
เสียหายที่ได้รับ     นอกจากนี ้บคุคลธรรมดายงัได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา ส าหรับเงินได้เทา่ที่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมอสงัหาริมทรัพย์ 
หรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคาร หรือห้องชุดไม่เกิน 1 
แสนบาท และค่าซ่อมแซมรถ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในรถไม่เกิน 
3 หม่ืนบาท โดยจะต้องมีการใช้จา่ยระหวา่งวนัที่ 3 ม.ค. ถึง 31 มี.ค.62 
(อินโฟเควสท์) 

ครม.ไฟเขียวปรับเงื่อนไขการจัดหาแหล่งเงินกู้โครงการรถไฟเร็ว
สูงไทย-จีน เปิดช่องคลังจัดหาทัง้ในและตปท. นายณัฐพร จาตศุรี
พิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ เร่ืองการกู้ เงินส าหรับโครงการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อ
เชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-
นครราชสีมา) โดยเป็นการทบทวนมติครม.เม่ือวนัที่ 11 ก.ค.61 ที่เดิม
อนุมัติให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ และการค า้ประกันเงินกู้
ภายในประเทศ มาเป็นให้กระทรวงการคลงัสามารถจดัหาแหลง่เงินกู้ที่
เหมาะสมจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้ เพื่อน ามาให้การรถไฟ
แหง่ประเทศไทย (รฟท.) กู้ตอ่เพ่ือด าเนินโครงการดงักลา่ว ในวงเงินราว 
1.6 แสนล้านบาท    ทัง้นี ้ ให้ส านักงบประมาณ พิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นงบช าระหนีใ้ห้แก่ รฟท. เพื่อใช้ช าระ
หนีค้ืนแก่แหล่งเงินโดยตรง ทัง้ในส่วนเงินต้น ดอกเบีย้ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่เก่ียวข้อง ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลงั
จะได้ตกลงกบั รฟท.ตอ่ไป (อินโฟเควสท์) 

SCB EIC ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 62 เหลือโต 3.8% จากเดิม 
4% รับผลส่งออก-ท่องเที่ยว-เศรษฐกิจโลกชะลอ นายยรรยง ไทย
เจริญ รองผู้ จัดการใหญ่ ผู้ บ ริหารสูงสุด Economic Intelligence 
Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กล่าวว่า อีไอซีประเมิน
เศรษฐกิจไทยปี 62 ขยายตวัที่ 3.8% ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 
4% และชะลอตัวจากปีก่อนที่คาดว่าจะเติบโตได้ 4.2% ซึ่งเป็นผลมา
จากเศรษฐกิจไทยก าลงัเข้าสูช่ว่งปลายของวฏัจกัรเศรษฐกิจขาขึน้ (late 
expansion cycle) ตามภาวะการค้าโลกที่ชะลอตัวลงอันเป็นผลมา

จากการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศส าคัญที่ชะลอลง ประกอบกับ
ผลกระทบจากสงครามการค้าที่ชดัเจนขึน้ ส่งผลให้ปริมาณการสง่ออก
ของไทยชะลอลงในปีนี ้  ขณะที่วัฏจักรการเงินในประเทศได้ผ่าน
จุดสูงสุด ท าให้ภาวะการเงินจะทยอยตึงตัวขึน้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็
ตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระดบัดงักล่าวยังถือว่า
อยู่ในเกณฑ์ดีเม่ือเทียบกับในช่วง 5 ปีก่อนหน้า (ปี 56-60) ที่เติบโต
เฉลี่ยได้ไมถ่ึง 3% โดยปัจจยัส าคญัที่ท าให้เศรษฐกิจไทยยงัขยายตวัได้
ดีมาจากการใช้จ่ายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทนุในประเทศที่คาด
วา่จะขยายตวัเร่งขึน้ โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากการใช้ก าลงัการผลิตใน
หลายอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มดีขึน้ การลงทุนต่อเน่ืองในโครงการ
ขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการย้ายฐานการผลิตมายงัไทยของธุรกิจ
ตา่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า   อีไอซีประเมินวา่จ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 62 จะขยายตัวได้ที่ราว 5.7% โดยคาดว่า
นักท่องเที่ยวจีนจะกลบัมาขยายตวัเป็นบวกในช่วงไตรมาส 2/62 และ
กลบัมามีส่วนส าคญัในการสนับสนนุการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงที่
เหลือของปี แตจ่ านวนนกัทอ่งเที่ยวในภาพรวมจะชะลอตวัจากปีก่อนที่
คาดวา่เติบโต 6.8% ในด้านการบริโภคภาคครัวเรือนจะสามารถเติบโต
ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามอตัราการว่างงานที่มีการฟืน้ตวัอย่างช้าๆ
ของรายได้ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐส าหรับในปี 62 
จะมีความท้าทายรอบด้านทัง้จากปัจจยัภายนอกและในประเทศ โดย
ปัจจยัภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ประกอบด้วย สงคราม
การค้าที่อาจทวีความรุนแรงขึน้อีกได้ โดยเฉพาะการเจรจาระหว่าง
สหรัฐฯ กบัจีนที่อาจยืดเยือ้และมีความไมแ่น่นอนสูง และอาจสง่ผลลบ
ต่อการขยายตวัเศรษฐกิจโลกได้มากกว่าที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยก าลัง
เข้าสู่ช่วงปลายของวฏัจกัรขาขึน้ ภาวะการเงินโลกที่ตึงตวัขึน้ ซึ่งจะท า
ให้ต้นทุนทางการเงินของ ประเทศต่าง ๆ ทยอยสูงขึน้ ขณะที่เงินทุน
เคลื่อนย้ายสทุธิที่เข้ามาในตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มลดลงและผันผวน
มากขึน้ และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนทาง
การเมือง ในภูมิภาคส าคัญ เช่น กรณีการแยกตัวของอังกฤษจาก
สหภาพยโุรป (Brexit) สถานการณ์ในอิตาลี และ การคว ่าบาตรอิหร่าน
ของสหรัฐฯ เป็นต้น (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 1.28 จุด ตลาดแกว่งไซด์เวย์ช่วงรอ
ผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดบั 
1,594.00 จดุ เพ่ิมขึน้ 1.28 จดุ (+0.08%) มลูคา่การซือ้ขาย 35,671.26 
ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีแ้กว่งไซด์เวย์หลงั
ขึน้มา 2 วนัซ้อนกว่า 30 จดุ โดยดชันีฯยงัติดแนวต้าน 1,600 ในช่วงที่
ก าลังรอดผูลกรเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ซึ่งตลาดคาดหวงัใน
ทางบวกไปพอควรแล้ว ด้านตลาดภูมิภาคก็แกว่งไซด์เวย์ออกในทาง
พักตัว วันนีต้ลาดฯคงจะแกว่งไซด์เวย์ โดยขึน้อยู่กับผลการเจรจา
การค้าระหวา่งสหรัฐฯ-จีนด้วย พร้อมให้แนวรับ 1,580 แนวต้าน 1,600 
จดุ ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,594.00 จดุ เพิ่มขึน้ 1.28 
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 จดุ (+0.08%) มลูคา่การซือ้ขาย 35,671.26 ล้านบาท               การซือ้

ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบในกรอบ
แคบ โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,597.35 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดับ 
1,587.47 จดุ      ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้ เพิ่มขึน้ 517 
หลกัทรัพย์ ลดลง 566 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 554 หลกัทรัพย์ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
138,171 ล้านบาทสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้
วนัอยูท่ี่ 138,171 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 37,100 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มี
ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สุทธิ 5,198 ล้านบาท ในขณะที่นัก
ลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 2,116 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 
2.2% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.06%ภาพรวมของตลาดในเม่ือ
วานนี ้  Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ 1-7 bps. ในตราสารระยะยาว โดย
เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับ US Treasury Yield เน่ืองจากนักลงทุน
ทยอยกลับเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึน้ และคาดว่า ผลการ
เจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐฯ และจีนในเม่ือวานนี ้จะสามารถคลี่คลาย
ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสองประเทศได้ ด้านกระแสเงินลงทนุของ
นักลงทุนต่างชาติเม่ือวานนี ้NET INFLOW 2,115 ล้านบาท โดยเกิด

จาก NET BUY 2,115 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนกั
ลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,488 ล้าน
บาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนิบาท: ปิด 32.07 กลับมาอ่อนค่าจากช่วงเช้าหลังมี
แรงซือ้ดอลล์ ตลาดรอรายงานประชุมเฟด-ติดตามสงคราม
การค้าสหรัฐฯและจีน นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 32.07 บาท/ดอลลาร์ 
จากตอนเช้าที่ เปิดตลาดที่ระดบั 31.94/96 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวนั
เคลื่อนไหวระหวา่ง 31.93-32.07 บาท/ดอลลาร์"ดอลลาร์ถกูซือ้คืนกลบั
เข้ามาในตลาด ท าให้แข็งค่าเทียบทุกสกุล หลังถูกเทขายมาอย่าง
ต่อเน่ืองตัง้แต่ช่วงสิน้เดือนธันวาคม ขณะที่ตลาดยังรอติดตามเร่ือง
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน การเมืองสหรัฐฯ และคืนนีจ้ะมี
รายงานการประชมุธนาคารกลางสหรัฐฯ"นกับริหารเงินระบุ นักบริหาร
เงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทวันวันนีร้ะหว่าง 
32.00-32.15 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 
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- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) 

 



 

 

 

   

    7 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
9 January 2019 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

Monday 7 Thai Stock Market

SET 

US ISM Non-Manufacturing Index Dec 57.6 58.5 60.7 SET50

EU Retail Sales MoM Nov 0.6% 0.2% 0.3% SET100

Retail Sales YoY Nov 1.1% 0.4% 1.7% MAI

JP Monetary Base YoY Dec 4.8% 5.8% 6.1% Institution Net Position

Monetary Base End of period Dec ¥504.2t ¥505.8t ¥501.6t Proprietary Net Position

Nikkei Japan PMI Services Dec 51 -- 52.3 Foreign Net Position

Vehicle Sales YoY Dec -4.4% -- 8.3% Individual Net Position

CH Foreign Reserves Dec $3072.71b $3071.73b $3061.70b Total Trading Value

Tuesday 8 Major Indices

Dow Jones

EU Consumer Confidence Dec F -6.2 -6.2 -6.2 S&P 500

Economic Confidence Dec 107.3 108.2 109.5 Nasdaq

Industrial Confidence Dec 1.1 3.0 3.4 STOXX Europe 50

JP Consumer Confidence Index Dec 42.7 42.8 42.9 FTSE 100

DAX

Wednesday 9 Nikkei 225

Shanghai Composite

EU Unemployment Rate Nov -- 8.1% 8.1% Hang Seng

KOSPI

Thursday 10 BES Sensex

Jakarta Composite

US FOMC Meeting Minutes 19-Dec -- -- -- Philippines Composite

Initial Jobless Claims 5-Jan -- 225k 231k Ho Chi Minh

Continuing Claims 29-Dec -- 1700k 1740k

JP Official Reserve Assets Dec -- -- $1258.3b Crude Commodities

Japan Buying Foreign Bonds 4-Jan -- -- -¥312.2b WTI ($/bl)

Foreign Buying Japan Bonds 4-Jan -- -- -¥2205.0b Dubai ($/bl)

Foreign Buying Japan Stocks 4-Jan -- -- -¥496.4b Brent ($/bl)

Leading Index CI Nov P -- 99.6 99.6 NYMEX ($/bl)

Coincident Index Nov P -- 103 104.9 COMEX Gold 

CH CPI YoY Dec -- 2.1% 2.2% Batic Dry Index

PPI YoY Dec -- 1.6% 2.7%

Money Supply M1 YoY Dec -- 1.7% 1.5% Exchange Rate

Money Supply M0 YoY Dec -- 3.0% 2.8% USD/THB

Money Supply M2 YoY Dec -- 8.10% 8.0% EUR/USD

New  Yuan Loans CNY Dec -- 825.0b 1250.0b USD/JPY

GBP/USD

Friday 11 USD/CHY

USD/KRW

US CPI MoM Dec -- -0.1% 0.0% Dollar Index

CPI Ex Food and Energy MoM Dec -- 0.2% 0.2%

CPI YoY Dec -- 1.9% 2.2% Thai Bond Market

CPI Ex Food and Energy YoY Dec -- 2.2% 2.2% Total Return Index

JP Household Spending YoY Nov -- -- -0.3% Outright/ Cash Trading

BoP Current Account Balance Nov P -- ¥566.3b ¥1309.9b Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Trade Balance BoP Basis Nov P -- -¥612.6b -¥321.7b 8-Jan-19 1.4761 1.5574 1.6767 1.7475 1.7899 1.8836

BoP Current Account Adjusted Nov P -- ¥1124.3b ¥1211.3b Change (bps) -0.38 -0.92 +0.32 +0.25 +1.12 +0.91

CH Foreign Direct Investment YoY CNY Dec -- -- -0.263 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

TH Forw ard Contracts 4-Jan -- -- $33.7b 2.1957 2.3939 2.5582 2.9923 3.1824 3.3604

Foreign Reserves 4-Jan -- -- $205.0b +5.54 +6.23 +6.76 +8.72 +5.40 +5.76

US Bond Market

Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

7-Jan-19 2.45 2.53 2.51 2.53 2.70 2.99

Change (bps) +3.00 +3.00 +4.00 +4.00 +3.00 +1.00

8-Jan-19

+0.03%6.85006.8522

+0.02%+0.211,067.20

+0.08%+1.281,594.00

49.78 +1.26 +2.60%

8-Jan-19 7-Jan-19 %Chg.

32.03 31.94 +0.28%

1,285.80 -1.00 -0.08%

108.73 108.66

%Chg.7-Jan-198-Jan-19

-0.50%96.13895.659

+0.40%1,116.761,121.20

-62.99%373,369.11       138,170.86       

-0.34%279.60278.66

1,262.00 +15.00 +1.20%

1.1439 1.1471 -0.28%

+0.07%

1.2720 1.2781 -0.48%

49.77 +1.03 +2.11%

55.63 +0.16 +0.29%

57.67 +0.22 +0.38%

887.44 -2.20 -0.25%

8-Jan-19 Chg %Chg.

2,025.27 -11.83 -0.58%

6,287.22 +12.68 +0.20%

7,702.12 -85.54 -1.10%

35,980.93 +130.77 +0.36%

6,861.60 +50.72 +0.74%

10,803.98 +56.17 +0.52%

25,835.70 +209.67 +0.82%

20,204.04 +165.07 +0.82%

2,533.09 +18.22 +0.72%

8-Jan-19 Chg %Chg.

23,787.45 +256.10

3,049.00 +32.00

+1.09%

2,574.41 +24.72 +0.97%

+1.06%

6,897.00 +73.53 +1.08%

9-Jan-19

2,343.15 +0.44 +0.02%

519.02

26,430.96

360.38 +0.86 +0.24%

77.38

-1,488.97

519.02

%Chg.Chg

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 

 


