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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"ทรัมป์"เผยจะรู้ข่าวการบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับจีนในอีก 3-
4 สัปดาห์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า สหรัฐจะทราบในอีก 
3-4 สปัดาห์เก่ียวกบัความเป็นไปได้ในการบรรลขุ้อตกลงทางการค้ากบั
จีน          "เราจะมีข่าวเก่ียวกับจีน โดยเราจะรู้ในช่วง 3-4 สัปดาห์
ข้างหน้า ซึ่งถ้ามีการบรรลุข้อตกลงกับจีน ก็จะเป็นสิ่งที่ท าให้มีผู้
กล่าวถึงไปอีกนาน" ปธน.ทรัมป์กล่าว   นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ยงัระบุ
วา่ จีนมีความรับผิดชอบ และมีเหตผุลอยา่งมาก (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานพุ่งเป็นประวัติการณ์ใน
เดือนม.ค. ส านักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผล
ส ารวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน 
(JOLTS) พบวา่ ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงาน ซึง่เป็นมาตรวดัอปุสงค์ใน
ตลาดแรงงาน พุ่งขึน้สู่ระดับ 7.6 ล้านต าแหน่งในเดือนม.ค. ซึ่งเป็น
ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ หลงัจากอยูท่ี่ระดบั 7.34 ล้านต าแหน่งใน
เดือนธ.ค. นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้า่ ตวัเลขการเปิดรับสมคัร
งาน จะเพิ่มขึน้สูร่ะดบั 7.31 ล้านต าแหน่งในเดือนม.ค.           กระทรวง
แรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงานเพิ่มขึน้ 201,000 
ต าแหน่งในภาคเอกชน ขณะที่ภาครัฐเพิ่มขึน้ 59,000 ต าแหน่ง ส่วน
ตัวเลขอัตราการลาออกจากงานโดยสมัครใจ ทรงตัวที่ระดับ 2.3%           
ตวัเลขการลาออกจากงานโดยสมคัรใจถือเป็นสิ่งบง่ชีค้วามเชื่อมัน่ของ
แรงงานที่คาดวา่จะสามารถหางานที่ให้ผลตอบแทนได้ดีขึน้ทัง้นี ้ตวัเลข 
JOLTS นับเป็นข้อมลูที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสนใจ โดย
มองว่าเป็นมาตรวัดภาวะตึงตวัในตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยในการ
พิจารณานโยบายการเงิน และอตัราดอกเบีย้ของเฟด (อินโฟเควสท์) 

ผลส ารวจม.มิชิแกนชีด้ัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคสหรัฐสูงกว่าคาด
ในเดือนมี.ค. ผลส ารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวขึน้เป็นเดือนที่ 2 โดยดีดตัวสู่ระดบั 
97.8 ในเดือนมี.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 95.0 
หลงัจากแตะระดบั 93.8 ในเดือนก.พ.        ดชันีดิ่งลงแตะระดบั 91.2 
ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนพ.ย.2559   การดีดตวั
ของดัชนีความเชื่อมั่นได้รับผลบวกจากความเชื่อมั่นในกลุ่มภาค
ครัวเรือนที่มีรายได้ต ่า เน่ืองจากมองวา่มีสถานะการเงินที่ดีขึน้ จากการ
มีคา่จ้างที่สงูขึน้ (อินโฟเควสท์) 

เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาวะธุรกิจร่วงลงในเดือนมี.ค.  ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานว่า ดัชนีภาคการผลิต 
(Empire State Index) ดิ่งลงสู่ระดับ 3.7 จุดในเดือนมี.ค. จากระดับ 
8.8 ในเดือนก.พ.      อยา่งไรก็ดี ดชันียงัคงอยูส่งูกวา่ระดบั 0 ซึง่บง่ชีถ้ึง
การขยายตัวของภาคการผลิตในนิวยอร์กดชันีย่อยด้านการจ้างงาน , 

ค าสั่งซือ้ใหม่ และดัชนีคาดการณ์ธุรกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้าต่างก็
ปรับตวัลง (อินโฟเควสท์) 

ทูตสหรัฐเตรียมถกรมช.ต่างประเทศรัสเซียเร่ืองสถานการณ์
เวเนซุเอลา 18-19 มี.ค.นี ้ทตูสหรัฐประจ าเวเนซุเอลา จะประชมุกบั
เจ้าหน้าที่ของรัสเซีย เพื่อหารือเก่ียวกับวิกฤตที่เกิดขึน้ในเวเนซุเอลา 
ระหว่างวนัที่ 18-19 มีนาคมนีส้ านักข่าวซินหวัรายงานวา่ แถลงการณ์
ของกระทรวงต่างประเทศระบุว่า นายเอเลียต อับรามส์ ผู้ แทนพิเศษ
ของสหรัฐประจ าเวเนซุเอลา จะประชุมกับนายเซอร์ไก รยาบคอฟ 
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศรัสเซียและเจ้าหน้าที่ที่กรุงโรม 
ประเทศอิตาลี       ทัง้ 2 ฝ่ายจะหารือเก่ียวกับสถานการณ์ที่ย ่าแย่ใน
เวเนซุเอลา ภายหลงัจากที่ได้มีการให้การรับรองนายฮวน กุยโด ผู้น า
ฝ่ายค้านขึน้เป็นประธานาธิบดีเฉพาะกาลเม่ือปลายเดือนม.ค.ที่ผ่านมา 
คณะท างาของประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้กดดนัประธานาธิดีนิโคลสั มาดู
โร มาโดยตลอด ด้วยการคว ่าบาตรและการใช้มาตรการอ่ืนๆ     ด้าน
รัสเซียได้ประณามการขมขู่ของสหรัฐต่อความเป็นผู้ น าที่ถกูต้องตาม
กฎหมายของเวเนซุเอลา และเรียกการกระท าของสหรัฐว่าเป็นการ
แทรกแซงอยา่งชดัเจนในกิจการภายในของเวเนซเุอลา (อินโฟเควสท์) 

"เบเกอร์ ฮิวจ์"เผยแท่นขุดเจาะน า้มันในสหรัฐต ่าสุดในรอบเกือบ 
1 ปี เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึง่เป็นผู้ ให้บริการขดุเจาะน า้มนัของสหรัฐ เปิดเผยวา่ 
แท่นขุดเจาะน า้มันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจ านวนลดลง 1 แท่นใน
สปัดาห์นี ้สู่ระดบั 833 แท่น ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนเม.ย.ปีที่
แล้ว และเป็นครัง้แรกที่แท่นขุดเจาะน า้มันสหรัฐมีจ านวนลดลง
ติดต่อกัน 4 สปัดาห์ นับตัง้แต่เดือนพ.ค.2559 ซึ่งขณะนัน้แท่นขดุเจาะ
น า้มนัลดลงติดตอ่กนั 8 สปัดาห์  อย่างไรก็ดี เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนั
ในปีที่แล้ว สหรัฐมีแท่นขุดเจาะน า้มันเพิ่มขึน้ 33 แท่น               ทัง้นี ้
การขุดเจาะน า้มันในสหรัฐได้ชะลอตัวลงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 
ขณะที่ผู้ผลิตน า้มนัของสหรัฐลดการใช้จ่าย โดยหนัมาให้ความส าคญั
ต่อการเพิ่มขึน้ของก าไร แทนที่จะเน้นการเพิ่มก าลงัการผลิต เน่ืองจาก
มีการคาดการณ์วา่ราคาน า้มนัจะปรับตวัลงในปีนี ้เม่ือเทียบกับปีที่แล้ว 
(อินโฟเควสท์) 

ราคาหุ้น"โบอิง้"พุ่ง หลังมีข่าวเตรียมเปิดตัวซอฟต์แวร์อัพเกรด 
737 MAX ในอีก 10 วัน ราคาหุ้นของบริษัทโบอิง้พุ่งขึน้กว่า 1% ใน
วนันี ้หลงัมีข่าวว่าทางบริษัทมีแผนที่จะเปิดตวัซอฟต์แวร์ที่ใช้อัพเกรด
เคร่ืองบินตระกูล 737 MAX ภายในเวลาอีกเพียง 10 วนั ข่าวดงักล่าว
สวนทางกบัที่แบงก์ ออฟ อเมริการายงานวานนีว้า่ การที่บริษัทโบอิง้ท า
การแก้ไขซอฟต์แวร์ของเคร่ืองบินตระกูล 737 MAX  อาจต้องใช้
เวลานานถึง 3-6 เดือน ในขณะที่ส านักงานการบินพลเรือนสหรัฐ 
(FAA) ก็คาดการณ์เช่นกันวา่ การอพัเกรดซอฟต์แวร์ดงักล่าว อาจต้อง
ใช้เวลานานหลายเดือน          ราคาหุ้นโบอิง้ดิ่งลงกว่า 11% ก่อนหน้า
นี ้หลงั FAA ประกาศห้ามบินต่อเคร่ืองบินตระกูล 737 MAX ของโบอิง้ 
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 หลังจากที่เม่ือวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เคร่ืองบินโบอิง้ 737 MAX 8 ของ

สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ ได้ตกลงหลงัจากขึน้บินได้เพียง 6 นาที 
จนท าให้มีผู้ เสียชีวิตรวม 157 ราย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 138.93 จุด ขานรับ
ความหวังเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ปิดบวกเม่ือวนัศกุร์ (15 มี.ค.) ขณะที่ดชันี S&P 500 และดชันี Nasdaq 
ปิดที่ระดบัสงูสดุในรอบ 5 เดือน เน่ืองจากนักลงทนุมีความเชื่อมัน่มาก
ขึน้เก่ียวกบัการเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐ-จีน และการที่จีนรับประกนั
ว่าจะด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ปิดที่  25,848.87 จุด เพิ่มขึ น้  138.93 จุด หรือ +0.54% 
ขณะที่ดัชนี  S&P500 ปิดที่  2,822.48 จุด  เพิ่มขึ น้  14.00 จุดหรือ 
+0.50% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,688.53 จดุ เพ่ิมขึน้ 57.62 จดุ หรือ 
+0.76%   ตลาดปรับตวัขึน้ เน่ืองจากนกัลงทนุมีความหวงัเก่ียวกับการ
บรรลขุ้อตกลงการค้าระหวา่งสหรัฐ-จีน หลงัจากประธานาธิบดีโดนลัด์ 
ทรัมป์กล่าวว่า สหรัฐจะทราบในอีก 3-4 สปัดาห์เก่ียวกับความเป็นไป
ได้ในการบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับจีน ขณะที่สื่อรายงานว่า นาย
หลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน ได้สนทนาทางโทรศพัท์กบันายสตีเวน 
มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐ และนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ 
โดยทัง้สองฝ่ายระบวุา่ มีความคืบหน้าในการเจรจาการค้า  นอกจากนี ้
ตลาดยงัได้แรงหนนุจากการที่จีนจะด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
โดยนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนให้ค ามั่นว่า จะบังคับใช้ 
"มาตรการที่แข็งแกร่ง" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตวัลง
เน่ืองจากผลกระทบของข้อพิพาทการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน    นายห
ลี่ได้แถลงข่าวตอ่สื่อมวลชนภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุสภาประชาชน
แห่งชาติจีน (NPC) ครัง้ที่ 13 เม่ือวนัศกุร์ว่า เศรษฐกิจจีนเผชิญกับแรง
กดดันในช่วงขาลง และทางการจีนจะใช้มาตรการเพื่อกระตุ้นตลาด
ภายในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยประชาชนกว่า 100 ล้านครัวเรือน 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก เห
ตุนลท.กังวลเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัว ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเม่ือ
เทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
เม่ือคืนวันศุกร์ (15 มี.ค.) ขณะที่นักลงทุนกังวลกับการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐ หลงัธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงาน
ว่า ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ดิ่งลงสู่ระดับ 3.7 จุดใน
เดือนมี.ค. จากระดบั 8.8 ในเดือนก.พ.      ดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงเม่ือ
เทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 111.49 เยน จากระดบั 111.74 เยน และออ่น
ค่าลงเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 1.0022 ฟรังก์ จากระดบั 1.0041 
ฟรังก์ ขณะที่ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่
ระดบั 1.3345 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3323 ดอลลาร์แคนาดา  
ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1320 ดอลลาร์ จาก
ระดับ 1.1300 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้สู่ระดับ 1.3285 

ดอลลาร์ จากระดบั 1.3236 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่สู่
ระดับ 0.7085 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7063 ดอลลาร์สหรัฐ    
นอกจากนี ้ดอลลาร์ยังถูกกดดัน หลังจากมีข่าวว่าเกาหลีเหนือก าลงั
พิจารณายกเลิกแผนการเจรจากบัสหรัฐ ซึง่ท าให้นกัลงทนุขายดอลลาร์ 
และเข้าซือ้เยนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย   นักลงทุนจะจับตาการ
ประชมุก าหนดนโยบายการเงินของเฟดในวนัที่ 19-20 มี.ค. โดยมีการ
คาดการณ์วา่ เฟดจะยงัคงตรึงอตัราดอกเบีย้ตอ่ไปในการประชมุครัง้นี ้
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 9 เซนต์ เหตุนลท.ขายท า
ก าไร,IEA คาดปริมาณน า้มันส่วนเกินใน Q1/62 น า้มันสัญญา
น า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลดลงเม่ือคืนนี ้ (15 
มี.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนขายท าก าไร หลังราคาน า้มันดีดตัวขึน้
ติดต่อกัน 4 วัน และตลาดยังถูกกดดัน หลังจากส านักงานพลังงาน
สากล ( IEA) คาดว่า ตลาดน า้มันโลกจะมีปริมาณน า้มันส่วนเกิน
เล็กน้อยในไตรมาสแรกของปีนี ้     สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือน
เม.ย. ลดลง 9 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่  58.52  ดอลลาร์/บาร์เรล         
สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 7 เซนต์ หรือ 0.1% 
ปิดที่ 67.16 ดอลลาร์/บาร์เรล       ตลาดปรับตวัลง หลงั IEA รายงาน
ว่า ตลาดน า้มันโลกอาจมีปริมาณน า้มันส่วนเกินเล็กน้อยในไตรมาส 
1/2562 ก่อนจะลดลงในไตรมาส 2/2562 ราว 0.5 ล้านบาร์เรลต่อวนั 
โดย IEA ระบุว่า ความต้องการใช้น า้มันยังคงเพิ่มขึน้ การผลิตน า้มนั
จากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มนั (โอเปก) ลดลงเล็กน้อย และการผลิต
น า้มนัในสหรัฐเพิ่มขึน้ ถึงแม้ราคาน า้มนัปรับตวัลงในวนัศกุร์ แต่ก็ยงัมี
ปัจจัยหนุนจากการปรับลดก าลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ ส่ งออก
น า้มนั (โอเปก) และการที่สหรัฐคว ่าบาตรการส่งออกน า้มนัของอิหร่าน
และเวเนซเุอลา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $7.80 ดอลล์อ่อน,เหตุ
กราดยิงหนุนแรงซือ้ สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดปรับตวัขึน้เม่ือ
คืนนี ้(15 มี.ค.) โดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ซึ่งท าให้
ทองมีราคาถกูลงส าหรับผู้ ถือครองเงินสกลุอ่ืน นอกจากนี ้นักลงทนุยงั
เข้าซือ้ทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลังจากเกิดเหตุกราดยิงที่
มสัยิด 2 แห่งในเมืองไครส์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์เม่ือวานนี ้และนัก
ลงทนุยงัคงจบัตาความคืบหน้าเก่ียวกับการที่องักฤษแยกตวัออกจาก
สหภาพยุโรป (Brexit)    สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) สง่มอบเดือนเม.ย. เพ่ิมขึน้ 7.80 ดอลลาร์ หรือ 0.6% ปิดที่ 
1,302.90 ดอลลาร์/ออนซ์       สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนพ.ค. 
ปรับตัวขึน้ 15.30 เซนต์ หรือ 1.01% ปิดที่ 15.324  ดอลลาร์/ออนซ์ 
(อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 
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 รัฐมนตรีอังกฤษเตือนกระบวนการ Brexit ล่าช้า หากสภาคว ่า

ข้อตกลงสัปดาห์หน้า  นายเดวิด ลิดิงตัน รมว.ประจ าส านัก
คณะรัฐมนตรีองักฤษ กล่าวว่า ถ้าหากสมาชิกรัฐสภาองักฤษไม่ให้การ
รับรองข้อตกลงว่าด้วยการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป 
(Brexit) ในวนัที่ 20 มี.ค. กระบวนการ Brexit ก็จะเผชิญกบัความลา่ช้า
อย่างมาก     นายลิดิงจันกล่าวว่า เขาหวังว่าอังกฤษจะแยกตัวจาก
สหภาพยโุรป (EU) อย่างมีระบบระเบียบ แต่ถ้ารัฐสภาไม่ไห้การอนมุัติ
ข้อตกลง Brexit ก็จะท าให้กระบวนการดังกล่าวเกิดความล่า ช้า  
รัฐสภาองักฤษลงคะแนนเสียงทว่มท้นเม่ือวานนี ้เรียกร้องให้ EU ขยาย
ก าหนดเวลาการแยกตวัออกไปจากเดิมในวนัที่ 29 มี.ค.    ทัง้นี ้สมาชิก
สภาสามัญชนของอังกฤษลงมติด้วยคะแนนเสียง 412-202 เสียง 
เรียกร้องให้ EU ขยายก าหนดเส้นตาย Brexit ออกไป 3 เดือน หรือ
จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. แต่ข้อเรียกร้องนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ทาง EU     อยา่งไรก็ดี การขยายก าหนดเส้นตายดงักลา่วอยูบ่นเง่ือนไข
ที่ว่ารัฐสภาจะต้องให้ความเห็นชอบต่อข้อตกลง Brexit ที่นางเทเรซา 
เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ จะยื่นเข้าสูก่ารพิจารณาของสภาเป็นครัง้ที่ 
3 ในวนัที่ 20 มี.ค.  หากรัฐสภายงัคงมีมติคว ่าข้อตกลง Brexit ในวนัที่ 
20 มี.ค. รัฐบาลอังกฤษก็จะต้องขอการอนุมัติจาก EU เพื่อให้มีการ
ขยายเวลาเส้นตาย Brexit ที่ยาวนานขึน้    ทัง้นี ้EU จะจดัการประชมุ
สุดยอดในวันที่ 21-22 มี.ค. ซึ่งสมาชิกทัง้ 27 ชาติของ EU จะต้องให้
ฉันทามติต่อการขยายก าหนดเส้นตาย Brexit ของอังกฤษ (อินโฟ
เควสท์)  

นายกฯอังกฤษลงทุนเขียนบทความเรียกร้องรัฐสภายอม
ประนีประนอมเร่ือง Brexit นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษได้
เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาองักฤษประนีประนอมในเร่ืองข้อตกลงของ
อังกฤษในการถอนตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) ก่อนที่เธอจะส่งร่าง
ข้อตกลง Brexit ให้รัฐสภาพิจารณาและลงมติอีกครัง้ในวนัที่ 20 มี.ค.นื ้
นางเมย์ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ซนัเดย์ เทเลกราฟ โดยระบุ
ว่า หากการสนับสนนุข้อตกลงไม่เป็นผลแล้ว นั่นหมายความว่าเราจะ
ไม่สามารถออกจากสหภาพยโุรป (EU) ได้เป็นเวลาหลายเดือน (อินโฟ
เควสท์) 

ต ารวจฝร่ังเศสจับกุมตัวประชาชนกว่า 230 รายหลังกลุ่มเสือ้กั๊ก
เหลืองก่อเหตุประท้วงในปารีส ต ารวจฝร่ังเศสได้จบักมุตวัประชาชน
กวา่ 230 รายในกรุงปารีสเม่ือวนัเสาร์ที่ผ่านมา เน่ืองจากกลุม่ผู้ประท้วง
เสือ้กัก๊สีเหลืองได้เข้าถลม่ร้านค้าในบริเวณถนนชองส์ เอลิเซ และปะทะ
กบัต ารวจ      ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ประธานาธิบดีเอ็มมานแูอล 
มาครง แห่งฝร่ังเศส ได้ยกเลิกการพักร้อนที่รีสอร์ททางตอนใต้ของ
ฝร่ังเศส และเดินทางกลับปารีสหลังเกิดเหตุ และให้ค ามั่นว่า จะ
ด าเนินการเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงดังกล่าวไม่ให้เกิดขึน้อีก     ทัง้นี ้
ต ารวจปราบจลาจลได้ใช้แก็สน า้ตาและปืนฉีดน า้ เน่ืองจากผู้ประท้วง
ได้จดุไฟเผาแผงขายหนังสือพิมพ์ ปล้นร้านค้า และใช้ก้อนหินขว้างปา      

การเดินขบวนประท้วงของกลุ่มเสือ้กั๊กเหลืองซึ่งปะทขุึน้จากความไม่
พอใจเก่ียวกับการขึน้ภาษีเชือ้เพลิงนัน้ ได้ลุกลามไปสู่การประท้วง
ความไมเ่ทา่เทียมกนัในสงัคมและชนชัน้ (อินโฟเควสท์) 

"ฟอร์ด"เล็งปลดพนักงานกว่า 5,000 ต าแหน่งในเยอรมนี โฆษก
ของบริษัทฟอร์ด มอเตอร์ ผู้ ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐ กล่าวว่า 
บริษัทจะปลดพนักงานมากกว่า 5,000 ต าแหน่งในเยอรมนี เพื่อปรับ
ลดค่าใช้จ่าย และท าให้บริษัทกลับมามีก าไรในยุโรป      "เราก าลัง
พิจารณาปลดพนักงานออกมากกว่า 5,000 ต าแหน่งในเยอรมนี ซึ่ง
รวมถึงพนกังานชัว่คราว" โฆษกกลา่ว     ทางด้านสมาคมผู้ผลิตรถยนต์
ยโุรป (ACEA) เปิดเผยยอดขายรถยนต์ประจ าเดือนม.ค.ในยโุรป ลดลง 
4.6% สู่ระดับ 1.20 ล้านคัน จาก 1.25 ล้านคันในช่วงเดียวกันของปี
ก่อน อนัเน่ืองมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตวั และผู้บริโภคกังวลเก่ียวกับ
การแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และการท า
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน    ยอดขายรถยนต์ของเฟียต ไค
รสเลอร์ ลดลง 14.9% ส่วนของฟอร์ดลดลง 6.6% ในขณะที่ยอดขาย
ของโฟล์คสวาเกนลดลง 6.4% และยอดขายของเรโนลต์-นิสสนั ร่วงลง
ถึง 24.7%      ทัง้นี ้ยอดขายรถยนต์ในยโุรปลดลงทกุเดือนนับตัง้แต่ที่
ยโุรปเร่ิมใช้มาตรฐานการวดัการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รูปแบบ
ใหม ่(WLTP) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับความหวังการค้า
โลก,รัฐสภาอังกฤษเล่ือน Brexit ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเม่ือคืนวนั
ศกุร์ (15 มี.ค.)  โดยปรับตวัขึน้ตามทิศทางตลาดหุ้นทัว่โลก เน่ืองจาก
นักลงทุนมีความหวังเก่ียวกับการค้าโลก และขานรับการลงมติครัง้
ลา่สดุของรัฐสภาองักฤษที่จะเลื่อนก าหนดเส้นตายการถอนตวัออกจาก
สหภาพยโุรป (Brexit) ขณะที่การดีดตวัขึน้ของหุ้นกลุ่มน า้มนัช่วยหนนุ
ตลาดด้วย  ดัชนี Stoxx Europe บวก 0.68% ปิดที่ 381.10 จุด  ดัชนี 
CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,405.32 จดุ เพิ่มขึน้ 55.54 จดุ หรือ 
+1.04% และ ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 11,685.69 จดุ เพ่ิมขึน้ 
98.22 จดุ หรือ +0.85% ขณะที่ ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิด
ที่ 7,228.28 จดุ เพ่ิมขึน้ 42.85 จดุหรือ +0.60% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ผู้ ว่าการ BOJ ยืนยันเดินหน้าบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% แม้ศก.
ต่างประเทศชะลอตัว นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ ว่าการธนาคารกลาง
ญ่ีปุ่ น (BOJ) ได้แถลงต่อสื่อมวลชนในวนันีว้่า BOJ จะยงัคงยึดมั่นใน
เป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดบั 2% แม้เศรษฐกิจในตา่งประเทศชะลอตวัลงก็
ตาม นายคโุรดะยงักลา่วด้วยวา่ เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นยงัคงแข็งแกร่ง แตก่าร
ชะลอตวัของเศรษฐกิจทัว่โลกก าลงัสง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกและการ
ผลิตของญ่ีปุ่ น  อย่างไรก็ตาม ผู้ ว่าการ BOJ ได้แสดงความเชื่อมัน่ว่า 
แม้การชะลอตัวในต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น
บางส่วน แต่เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นยังสามารถขยายตัวในระดับปานกลาง    
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 นอกจากนี ้นายคโุรดะกล่าวว่า BOJ จะยงัคงเดินหน้าบรรลเุป้าหมาย

เงินเฟ้อที่ระดบั 2% พร้อมระบุว่า การด าเนินนโยบายในปัจจบุนัต่อไป
นัน้ ถือเป็นเร่ืองที่เหมาะสม (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นเผยยอดส่งออกเดือนก.พ.ลดลง 1.2% ขณะยอดน าเข้าร่วง 
6.7% กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ นเปิดเผยรายงานเบือ้งต้นในวนันีว้่า ยอด
เกินดุลการค้าสินค้าในเดือนก.พ.อยู่ที่ระดับ 3.390 แสนล้านเยน      
ส่วนยอดส่งออกในเดือนก.พ.ปรับตัวลง 1.2% เม่ือเทียบเป็นรายปี 
ขณะที่ยอดน าเข้าร่วงลง 6.7% ส านักข่าวเกียวโดรายงาน  (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่นแสดงความกังวลต่อความไม่แน่นอนของ “เบร็กซิท” หลัง
รัฐสภาอังกฤษลงมติเล่ือนก าหนดเส้นตายเบร็กซิทออกไป  
รัฐบาลญ่ีปุ่ นแสดงความกังวลตอ่ความไม่แน่นอนของการที่องักฤษจะ
ออกการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเบร็กซิท หลังรัฐสภาอังกฤษลง
มติเลื่อนก าหนดเส้นตายเบร็กซิทออกไป    นายฮิโรชิเกะ เซโกะ 
รัฐมนตรีอตุสาหกรรม กลา่วระหวา่งการแถลงข่าววานนีว้า่ สถานการณ์
ยงัไมมี่ความชดัเจน การคาดการณ์ก็ยงัไมมี่ความแน่นอน เน่ืองจาก ไม่
รู้ว่าการเลื่อนเบร็กซิทให้ล่าช้าออกไปจะนานแค่ไหน และไม่มีความ
ชดัเจนว่าสหภาพยโุรปหรืออีย.ู จะอนมุตัิหรือไม่ นายเซโกะยงักลา่วอีก
วา่ ก าหนดเส้นตายดงักลา่วไมค่วรให้ลา่ช้าออกไป และองักฤษก็จะต้อง
ออกจากการเป็นสมาชิกอียู โดยปราศจากการท าข้อตกลงใดๆ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบอย่างที่สุดต่อธุรกิจของญ่ีปุ่ น ทัง้นี ้สภาผู้ แทนราษฎร
อังกฤษ ลงมติให้การออกจากการเป็นสมาชิกอียูของอังกฤษล่าช้า
ออกไปจากที่ก าหนดวันที่ 29 มีนาคมนี ้เป็นวันที่ 30 มิถุนายนนี ้และ
เม่ือวนัพธุที่ผ่านมา สภาผู้แทนราษฏรก็ลงมติปกป้ององักฤษจากการที่
ต้องออกจากการเป็นสมาชิกอียูโดยไม่มีการท าข้อตกลงใดๆ (กรม
ประชาสมัพนัธ์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 163.83 จุด ขานรับรัฐสภา
อังกฤษโหวตหนุนเล่ือน Brexit ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่ง
ขึน้ในเม่ือวนัศกุร์ โดยบรรยากาศการซือ้ขายได้รับปัจจยัหนนุหลงัจาก
รัฐสภาองักฤษลงมติเรียกร้องให้สหภาพยโุรป (EU) ขยายก าหนดเส้น
ตายการถอนตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit)       ส านัก
ข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้ 163.83 จดุ หรือ 0.77% 
แตะที่ 21,450.85 จดุ         รัฐสภาองักฤษลงมติด้วยคะแนนเสียง 412-
202 เสียงเม่ือคืนนี ้ เรียกร้องให้ EU ขยายก าหนดเส้นตาย Brexit 
ออกไปอีก 3 เดือน หรือจนถึงวนัที่ 30 มิ.ย. จากก าหนดเดิมในวนัที่ 29 
มี.ค.นี ้(อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนเสนอลดหย่อนภาษีส าหรับผู้ เช่ียวชาญต่างชาติที่ท างานใน 
Greater Bay Area กระทรวงการคลงัของจีนประกาศในวนันีว้า่ จะใช้
นโยบายให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกบัผู้ เช่ียวชาญชาวตา่งชาติที่ท างาน

ในเขตอ่าวกวางตุ้ ง-ฮ่องกง-มาเก๊า หรือ Greater Bay Area (GBA)   
เน่ืองจากความแตกต่างของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างจีนและ
ฮ่องกง ชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญในระดบัสงูซึ่งท างานอยูใ่นเขต 
Greater Bay Area จะได้ รับเงินอุดหนุนจากมณฑลกวางตุ้ งและ
เทศบาลเมืองเซินเจิน้ เพื่อชดเชยส่วนต่างภาษีดังกล่าว และเงิน
อุดหนุนนัน้ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา     
ทัง้นี ้นโยบายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่เดือนม.ค. 2562 จนถึงสิน้ปี 
2566 และครอบคลมุ 9 เมืองในมณฑลกวางตุ้ง ซึง่ได้แก่เมืองกวางโจว 
เซินเจิน้ จูไห่ ฝอซาน ฮุ่ยโจว ตงกวน จงซาน เจียงเหมิน และจ้าวชิง   
กระทรวงการคลงัจีนระบุว่า นโยบายดงักล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
การพฒันาเขต Greater Bay Area ซึ่งยงัคงขาดแคลนคนท างานที่เป็น
ผู้ เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ     ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า Greater 
Bay Area ซึง่ประกอบด้วยเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า รวมถึง 
9  เมืองในมณฑลกวางตุ้งนัน้ ครอบคลมุพืน้ที่ 56,000 ตารางกิโลเมตร 
และมีจ านวนประชากรรวมกนัประมาณ 70 ล้านคน ณ สิน้ปี 2560 (อิน
โฟเควสท์) 

ตลาดโฆษณาส่ือออนไลน์จีนปี 61 คึกคัก มูลค่าตลาดเพิ่ม 25.7% 
ศนูย์ข้อมลูเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจีนเผยตลาดโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต
ของจีนขยายตัวแตะ 3.71 แสนล้านหยวน หรือประมาณ 5.54 หม่ืน
ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ซึง่เพิ่มขึน้ 25.7% เม่ือเทียบเป็นรายปี    ส านกั
ข่าวซินหัวรายงานว่า การโฆษณาผ่านทางอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ไร้
สายครองสว่นแบง่ตลาด 70% ซึง่คาดวา่ จะขยายตวัมากขึน้ในอนาคต  
ส าหรับโฆษณาแบบฟีดอิน หรือจะแสดงผลอย่างเป็นธรรมชาติเม่ือ
ผู้ ใช้งานอ่านฟีด จะกลายเป็นรูปแบบการโฆษณาที่ได้รับความนิยม
มากขึน้ และยงัขยายสว่นแบง่ตลาดได้เพ่ิมขึน้เชน่กนั    สว่นรายได้ของ
โฆษณาแบบคลิปวิดีโอแบบสัน้ๆนัน้ ขยายตวัขึน้มากในปีที่แล้ว ส่งผล
ให้แพลตฟอร์มที่สามารถน าเสนอวิดีโอได้ขยายตวัตามไปด้วยเช่นกัน 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 1.04% จากอานิสงส์
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ตลาดเม่ือวันศุกร์ดีดตัวขึน้ เน่ืองจากตลาดได้รับปัจจัยสนับสนนุจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่นายหลี่ เคอ่เฉียง นายกฯจีนได้ประกาศใน
เม่ือวนัศกุร์ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตพุง่ 31.06 
จดุ หรือ 1.04% ปิดที่ 3,021.75 จดุ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี
จีนให้ค ามัน่วา่ จะบงัคบัใช้ "มาตรการที่แข็งแกร่ง" เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ชะลอตัวลงเน่ืองจากผลกระทบของข้อพิพาทการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีน     นายหลี่ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลัง
เสร็จสิน้การประชมุสภาประชาชนแหง่ชาติจีน (NPC) ครัง้ที่ 13 ในเม่ือ
วนัศกุร์วา่ เศรษฐกิจจีนได้เผชิญกบัแรงกดดนัในชว่งขาลง และทางการ
จีนจะใช้มาตรการเพื่อกระตุ้นตลาดภายในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย
ประชาชนกว่า 100 ล้านครัวเรือน   อย่างไรก็ตาม นายหลี่ปฏิเสธ
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 แนวคิดเก่ียวกบัการน ามาตรการบางรายการมาใช้ เช่น มาตรการผ่อน

คลายการเงินเชิงปริมาณ (QE) ซึ่งบางประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้วได้
น าเอามาใช้ เช่น ญ่ีปุ่ น โดยนายหลี่ กล่าวว่า กลยทุธ์ดงักล่าวจะสง่ผล
ในด้านบวกแคใ่นวงจ ากดัเทา่นัน้ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

กระทรวงคลังเกาหลีใต้ชีเ้ศรษฐกิจเผชิญความผันผวนจาก
ภายนอกแม้มีสัญญาณบวก กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของ
เกาหลีใต้เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจประจ าเดือน หรือกรีนบุ๊ค ว่า 
เศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้เผชิญความไม่แน่นอนจากภายนอก เช่น การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการถดถอยของอุตสาหกรรมเซมิคอน
ดักเตอร์ แม้ว่าปัจจัยชีว้ดัจะส่งสญัญาณที่เป็นบวก    รายงานระบุว่า 
แม้ข้อมูลเศรษฐกิจก่อนหน้านีข้องปี 2562 จะส่งสัญญาณบวก แต่
เศรษฐกิจของเกาหลีใต้ก็ยงัคงเผชิญความไมแ่น่นอน เชน่ การชะลอตวั
ของเศรษฐกิจโลก ความซบเซาในอตุสาหกรรมชิป สงครามการค้า และ
ปัญหา Brexit       ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า การผลิตในทุก
อตุสาหกรรมในเดือนม.ค.ขยายตวั 0.8% เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
ขณะที่การค้าปลีกเพิ่มขึน้ 2.2% และการลงทุนด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกปรับตวัขึน้ 0.2%   ด้านความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคในเดือนก.พ.
ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็นเดือนที่ 3 ติดตอ่กนั และความเช่ือมัน่ในกลุม่ผู้ผลิตก็
ปรับตัวขึน้เช่นกัน      ตัวเลขการจ้างงานเดือนก.พ.เพิ่มขึน้ 263,000 
ต าแหน่งเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เน่ืองจากโครงการจัดหางานของ
รัฐบาลเพ่ิมการจ้างงานในกลุม่ผู้ มีอาย ุ60 ปีขึน้ไป    อยา่งไรก็ตาม การ
ส่งออกเดือนก.พ.ปรับตัวลดลง 11.1% เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งฃ
ปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่  3 ติดต่อกันท่ามกลางการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก (อินโฟเควสท์) 

IEA เตือนวิกฤตพลังงานในเวเนซุเอลาอาจส่งผลกระทบตลาด
น า้มัน ส านักงานพลงังานสากล (IEA) ออกโรงเตือนถึงสถานการณ์ที่
ย ่าแย่ด้านพลังงานในเวเนซุเอลาอาจจะท าให้เกิดภาวะผันผวนอย่าง
รุนแรงในตลาดน า้มนั      เม่ือสปัดาห์ที่ผ่านมา เกิดภาวะไฟฟ้าดบัครัง้
เลวร้ายที่สดุในประวตัิศาสาตร์ยคุใหม่ของเวเนซุเอลา ท่ามกลางความ
ตงึเครียดเพิ่มขึน้ระหวา่งพรรคสงัคมนิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลและพรรค
ฝ่ายขวาซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน ส่งผลให้หลายพืน้ที่ทั่วประเทศไม่มี
ไฟฟ้าใช้งาน   รายงานของ IEA ระบุว่า กลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มัน 
(OPEC) ควรจะหาวิธีชดเชยการผลิตที่ลดลงในเวเนซุเอลา แม้ว่า จะมี
สัญญาณที่ดีขึน้ออกมา แต่ผลกระทบที่ เกิดขึน้กับระบบพลังงาน
ภายในประเทศอาจจะต้องใช้เวลาในการซอ่มแซม เพราะสปัดาห์ที่แล้ว
การด าเนินการในอตุสาหกรรมพลงังานป่ันป่วนมากและความสญูเสีย
ที่เกิดขึน้ในวงกว้างอาจจะเป็นปัจจยัที่ท้าทายตลาดได้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 200 จุด ทะลุ 
38,000 จุด บวกเป็นวันที่ 5 ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุง่ขึน้กวา่ 
200 จดุ ทะลแุนว 38,000 จดุ โดยดีดตวัขึน้ติดต่อกันเป็นวนัที่ 5 ตาม
ตลาดหุ้ นต่างประเทศ  ทัง้นี  ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  
38,024.32 จดุ เพิ่มขึน้ 269.43 จดุ หรือ 0.71%   หุ้นกลุ่มธนาคารพุ่ง
ขึน้น าตลาดเม่ือวนัศกุร์    ตลาดได้รับแรงหนนุจากรูปีที่แข็งค่า รวมทัง้
การไหลเข้าของกระแสเงินทนุจากตา่งประเทศ (อินโฟเควสท์) 

 

 

ไทย 

BAY หั่นประมาณการ GDP ปี 62 เหลือโต 3.8% จากเดิม 4.1% 
หลังเศรษฐกิจโลกชะลอตัวกระทบส่งออกไทย นายสมประวิณ มนั
ประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารสายงานวิจยัและ
หวัหน้าทีมวิจยัเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (BAY) เปิดเผยว่า ธน
คารปรับลดประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจไทย (GDP) 
ในปี 62 ลดลงมาเป็นขยายตวั 3.8% จากเดิมที่คาดการณ์วา่ GDP ของ
ไทยในปีนีจ้ะขยายตัวได้ 4.1% หลังจากที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยเร่ิม
ชะลอตวัลงจากปีก่อน ซึง่สว่นใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก
ที่มาจากวฏัจกัรของเศรษฐกิจโลกที่กลบัมาเข้าสูภ่าวะการชะลอตวัอีก
ครัง้ หลังจากช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกได้ฟื้นตัวขึน้   แนวโน้มของ
เศรษฐกิจโลกในปัจจบุนัเร่ิมเห็นการพกัตวัเกิดขึน้ โดยที่ผ่านมากองทนุ
การเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกใน
ปีนีล้งมาอยู่ที่ขยายตัว 3.5% จากเดิมที่ 3.7% สะท้อนภาพว่าการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเร่ิมเห็นอัตราชะลอลง ส่งผลอย่างมี
นัยส าคญัต่อภาพรวมการค้าของโลกให้ชะลอตวัตาม กระทบต่อภาค
การส่งออกของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศไทยที่ BAY มองว่า
การสง่ออกจะชะลอตวัในปีนี ้โดยปรับลดประมาณการณ์ตวัเลขสง่ออก
ไทยในปี 62 ลงมาอยู่ที่ขยายตวั 3.7% จากเดิม 4.5%   อย่างไรก็ตาม 
ปัจจัยที่ยังช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะมาจาก
ปัจจัยในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนของภาครัฐและเอกชนที่เป็น
ตวักระตุ้น รวมไปถึงการบริโภคภายในประเทศที่ยงัช่วยหนนุ โดยคาด
ว่าจะดีขึน้ในช่วงหลงัการเลือกตัง้ และหลังจากรัฐบาลชุดใหม่เข้ามา
ท างานแล้วเชื่อว่าจะมีการกระตุ้นการบริโภคในระยะสัน้ให้ฟื้นตวัขึน้ 
ผ่านการท าแคมเปญตา่งๆ ในชว่งคร่ึงหลงัของปีนี ้ซึง่เป็นชว่งปลายของ
ปีงบประมาณหรือช่วงต้นของปีงบประมาณ 63 ท าให้มีเงินออกมา
หมนุเวียนในระบบ (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 10.31 จุด สวนตลาดภูมิภาค-ไม่สน

การปรับเพิ่มน า้หนักหุ้นไทยของ FTSE/สัปดาห์นีค้าดตลาดฯ
แกว่งตัว SET ปิดเม่ือวนัศกุร์ที่ระดบั 1,625.57 จดุ ลดลง 10.31 จดุ (-
0.63%) มูลค่าการซือ้ขาย 49,860.05 ล้านบาท  นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยเม่ือวนัศกุร์ปรับตวัลงสวนทางตลาดภมิูภาค ไมส่น FTSE 
ปรับเพิ่มน า้หนักการลงทุนหุ้ นไทยมีผลเม่ือวันศุกร์ โดยต่างรอดูการ
ประชุมเฟดในสัปดาห์นี-้ความคืบหน้า Brexit สัปดาห์นีต้ลาดฯคงจะ
แกว่งตวัในกรอบ 1,620-1,650 จดุ พร้อมให้จบัตาโค้งสดุท้ายของการ
เลือกตัง้ในประเทศ  ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวนัศกุร์ที่ระดบั 1,625.57 
จดุ ลดลง 10.31 จดุ (-0.63%) มลูคา่การซือ้ขาย 49,860.05 ล้านบาท   
การซือ้ขายหุ้นเม่ือวนัศุกร์ ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วน
ใหญ่ โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,639.10 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 
1,625.41 จุด  ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวันศุกร์ เพิ่มขึน้ 349 
หลักทรัพย์ ลดลง 1 ,006 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 453 
หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวันศุกร์มีมูลค่าการซือ้ขายรวม 
64,586 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวนัศกุร์ มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยูท่ี่ 64,586 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขาย
สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สทุธิ 16,969 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สทุธิ 9,443 ล้านบาท ในขณะที่นกัลงทนุตา่งชาติ ซือ้สทุธิ 449 ล้าน
บาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.19% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
เม่ือวานภาพรวมของตลาดในเม่ือวนัศกุร์      Yield Curve ค่อนข้างน่ิง
ในทกุช่วงอายตุราสาร ด้านกระแสเงินลงทนุของนักลงทนุต่างชาติเม่ือ
วันศุกร์  NET INFLOW 449 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET BUY 449 
ล้านบาท และไมมี่ตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ

(Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 
SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 2,350 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.68/69 ตลาดจับตาการประชุมเฟด-
กนง.-การเมืองไทยในสัปดาห์นี ้นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ 
เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยูท่ี่ระดบั 31.68/69 บาท/ดอลลาร์ 
แข็งค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 31.76 บาท/ดอลลาร์      เงิน
บาทปรับตวัแข็งค่าจากเปิดตลาดในช่วงเช้า แต่ระหว่างวนัเงินบาทยัง
เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ เน่ืองจากปัจจยัระยะสัน้ไม่ค่อยมีผลต่อ
ทิศทางของค่าเงินบาทมากนัก ซึ่งปัจจยัส าคญัสว่นใหญ่ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ จะอยู่ในช่วง 1-2 สปัดาห์จากนีไ้ป ไม่ว่าจะเป็นกรณี
ของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) การประชุม
คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ 
(FOMC) และที่ส าคัญคือการเมืองภายในประเทศ   "ตลาดติดตาม
ปัจจยัที่จะเกิดขึน้จากนีไ้ป ทัง้กรณีของประชมุเฟด กนง. ที่ส าคญัคือจบั
ตาดคูวามไมแ่น่นอนทางการเมืองในประเทศ คือ อาจไมใ่ชว่า่ใครจะมา
เป็นรัฐบาล แต่มองว่าในช่วงก่อนหรือหลงัเลือกตัง้ จะมีความวุ่นวาย
อะไรเกิดขึน้หรือไม่ ถ้าไม่มี และการเลือกตัง้ผ่านไปด้วยดี บาทก็มี
โอกาสจะแข็งค่า" นักบริหารเงินระบุ     นักบริหารเงิน คาดว่า ช่วงต้น
สปัดาห์นี ้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.60-31.80 บาท/ดอลลาร์ 
(อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ยอดน าเข้า,สง่ออก และดลุการค้าเดือนก.พ. ญ่ีปุ่ น 

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนม.ค. (ประมาณการครัง้สดุท้าย) ญ่ีปุ่ น 

- ดลุการค้าเดือนม.ค. อีย ู                    

- ดชันีตลาดที่อยูอ่าศยัเดือนมี.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแหง่ชาติ (NAHB) สหรัฐ   

 

 

 



 

 

 

   

    7 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
18 March 2019 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 
 

As of

Friday 15 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Industrial Production MoM Feb 0.1% 0.4% -0.6% SET50

Capacity Utilization Feb 78.2% 78.5% 78.2% SET100

U. of Mich. Sentiment Mar P 97.8 95.6 93.8 MAI

U. of Mich. Current Conditions Mar P 111.2 112 108.5 Institution Net Position

U. of Mich. Expectations Mar P 89.2 88.1 84.4 Proprietary Net Position

EU CPI Core YoY Feb F 1.0% 1.0% 1.0% Foreign Net Position

CPI MoM Feb 0.3% 0.3% -1.0% Individual Net Position

CPI YoY Feb F 1.5% 1.5% 1.5% Total Trading Value

JP BOJ Policy Balance Rate 15-Mar -0.1% -0.1% -0.1%

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

CH New  Home Prices MoM Feb 0.5% -- 0.6% Dow Jones

S&P 500

Monday 18 Nasdaq

Release Actual Cons. Prior STOXX Europe 50

US NAHB Housing Market Index Mar -- 63 62 FTSE 100

EU Trade Balance SA Jan -- 15.0b 15.6b DAX

Trade Balance NSA Jan -- -- 17.0b Nikkei 225

JP Trade Balance Feb ¥339.0b ¥305.1b -¥1415.2b Shanghai Composite

Trade Balance Adjusted Feb ¥116.1b ¥86.0b -¥370.0b Hang Seng

Exports YoY Feb -1.2% -0.6% -8.4% KOSPI

Imports YoY Feb -6.7% -6.4% -0.6% BES Sensex

Industrial Production MoM Jan F -- -- -3.7% Jakarta Composite

Industrial Production YoY Jan F -- -- 0.0% Philippines Composite

Capacity Utilization MoM Jan -- -- -1.9% Ho Chi Minh

Tuesday 19 Crude Commodities

Release Actual Cons. Prior WTI ($/bl)

US Factory Orders Jan -- 0.3% 0.1% Dubai ($/bl)

Factory Orders Ex Trans Jan -- -- -0.6% Brent ($/bl)

Durable Goods Orders Jan F -- 0.4% 0.4% NYMEX ($/bl)

Durables Ex Transportation Jan F -- -- -0.1% COMEX Gold 

EU Construction Output MoM Jan -- -- -0.4% Batic Dry Index

Construction Output YoY Jan -- -- 0.7%

ZEW Survey Expectations Mar -- -- -16.6 Exchange Rate

USD/THB

Wednesday 20 EUR/USD

Release Actual Cons. Prior USD/JPY

JP Machine Tool Orders YoY Feb F -- -- -29.3% GBP/USD

Convenience Store Sales YoY Feb -- -- 0.8% USD/CHY

TH BoT Benchmark Interest Rate 20-Mar -- 1.8% 1.8% USD/KRW

Dollar Index

Thursday 21

Release Actual Cons. Prior Thai Bond Market

US FOMC Rate Decision (Upper Bound) 20-Mar -- 2.5% 2.5% Total Return Index

FOMC Rate Decision (Low er Bound) 20-Mar -- 2.3% 2.3% Outright/ Cash Trading

Initial Jobless Claims 16-Mar -- 225k 229k Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Continuing Claims 9-Mar -- 1768k 1776k 15-Mar-19 1.6208 1.6821 1.7578 1.8042 1.7461 1.8091

Leading Index Feb -- 0.1% -0.10% Change (bps) -0.33 -0.23 -0.32 -0.21 +0.32 +0.64

EU Consumer Confidence Mar A -- -7.1 -7.4 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

TH Customs Exports YoY Feb -- 1.1% -5.7% 2.1920 2.3574 2.5935 2.9417 3.1375 3.3256

Customs Imports YoY Feb -- 4.1% 14.0% +0.43 +0.77 +0.55 +0.28 +0.04 -0.11

Customs Trade Balance Feb -- -$104m -$4032m

US Bond Market

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

15-Mar-19 2.45 2.43 2.39 2.40 2.59 3.02

Change (bps) +0.00 -3.00 -3.00 -3.00 -4.00 -2.00

31.67

-0.65%-7.111,080.01

-0.63%

+0.38%

67.02

31.74

1.32661.3317

-0.0958.52

2,176.11

15-Mar-19 Chg %Chg.

25,848.87 +138.93

3,302.00 -44.00

+0.54%

2,822.48 +14.00 +0.50%

15-Mar-19

-0.15 -0.22%

-0.22%

1,302.30 +7.20 +0.56%

-10.311,625.57

+0.71%+269.4338,024.32

+0.95%+20.43

-1.32%

7,688.53

7,228.28 +42.85 +0.60%

11,685.69 +98.22

111.42 111.64

730.00 +53.00 +7.83%

1.1343 1.1307 +0.32%

-0.20%

15-Mar-19

-35.29%99,811.25         64,585.58         

-0.07%280.85280.65

%Chg.14-Mar-1915-Mar-19

-0.18%96.72096.549

-0.19%1,135.231,133.10

-0.14%6.72196.7125

+0.85%

21,450.85 +163.83 +0.77%

+47.867,798.28

+0.56%+35.696,413.27

-0.10%-0.0766.87

-0.39%-0.2358.35

-0.15%

14-Mar-19 %Chg.

+57.62 +0.76%

18-Mar-19

2,380.23 -15.27 -0.64%

-787.39

39,007.17

365.55 -2.18 -0.59%

314.56

-2,350.16

-787.39

%Chg.Chg

+0.15%+43.9428,851.39

-1.20%-36.262,990.69

%Chg.Chg15-Mar-19

-0.43%-4.321,004.12

+0.62%

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

 


