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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

ส่ือเผยจีน-สหรัฐเล่ือนซัมมิต"ทรัมป์-สี จิน้ผิง"เป็นเดือนหน้า จาก
เดิมคาดการณ์ในเดือนนี ้ส านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า จีนและ
สหรัฐเตรียมเลื่อนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิงออกไปเป็นเดือนหน้า จากเดิมที่มี
การคาดการณ์ว่าการประชุมดงักล่าวอาจมีขึน้ในเดือนนี ้    บลูมเบิร์
กรายงานโดยอ้างแหลง่ข่าววา่ คณะท างานของปธน.สี จิน้ผิง ได้ยกเลิก
การจดัเตรียมแผนการเดินทางของผู้น าจีนไปยงัสหรัฐแล้ว หลงัจากที่ป
ธน.สี จิน้ผิงมีก าหนดเดินทางไปยงัยโุรปในเดือนนี ้          ก่อนหน้านี ้มี
การคาดการณ์กนัวา่ ปธน.ทรัมป์และปธน.สี จิน้ผิงจะจดัการประชมุสดุ
ยอดที่ รีสอร์ท Mar-a-Lago ของปธน.ทรัมป์ในฟลอริดาเดือนนี ้แต่
ขณะนีย้งัไม่มีการก าหนดวนัประชมุดงักลา่วแตอ่ย่างใด      ทางด้านป
ธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขาไม่รีบร้อนที่จะท าข้อตกลงการค้ากับจีน      "ผม
ยังไม่รีบร้อน ผมต้องการให้ข้อตกลงเป็นไปอย่างเหมาะสม ผมไม่รีบ
ร้อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ น้ ก็ตาม" ปธน.ทรัมป์กล่าวกับผู้ สื่อข่าว      
นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ยงักล่าวว่า ปธน.สี จิน้ผิง ทราบดีว่าผู้น าสหรัฐ
พร้อมที่จะเดินออกจากที่ประชุมได้ทันที หากรู้ว่าไม่มีทางที่จะบรรลุ
ข้อตกลง เหมือนที่ปธน.ทรัมป์ท ามาแล้วในการประชมุสดุยอดกับผู้น า
เกาหลีเหนือที่เวียดนามเม่ือเดือนที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่ลดลงเกินคาดในเดือนม.ค. กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ลดลง 6.9% ในเดือนม.ค. 
เม่ือเทียบรายเดือน สูร่ะดบั 607,000 ยนิูต จากระดบั 652,000 ยนิูตใน
เดือนธ.ค.       ยอดขายบ้านร่วงลงในทกุภมิูภาค ยกเว้นภาคตะวนัตก     
นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้า่ยอดขายบ้านใหม่จะลดลง 0.6% 
สูร่ะดบั 620,000 ยนิูตในเดือนม.ค.   เม่ือเทียบรายปี ยอดขายบ้านใหม่
ร่วงลง 4.1% ในเดือนม.ค.   นอกจากนี ้ราคาเฉลี่ยของบ้านใหม่ลดลง 
3.8% สู่ระดับ 317,200 ดอลลาร์ในเดือนม.ค.    ส่วนสต็อกบ้านใหม่
ลดลง 1.5% สู่ระดับ 336,000 ยูนิตในเดือนม.ค.       เม่ือพิจารณา
ยอดขายบ้าน และสต็อกบ้านในตลาด พบว่า ผู้ ขายบ้านต้องใช้เวลา 
6.6 เดือนในการขายบ้านจนหมดสต็อกในตลาด  จากระดบั 6.3 เดือน
ในเดือนธ.ค. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที่
แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอ
สวสัดิการวา่งงานครัง้แรกเพิ่มขึน้ 6,000 ราย สู่ระดบั 229,000 รายใน
สัปดาห์ที่แล้ว     นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่าตัวเลขผู้ ขอ
สวสัดิการวา่งงานครัง้แรกจะเพ่ิมขึน้ สูร่ะดบั 225,000 รายในสปัดาห์ที่
แล้ว        สว่นตวัเลขคา่เฉลีย่ 4 สปัดาห์ของจ านวนชาวอเมริกนัที่ยื่นขอ
สวัสดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่ดีกว่า 
เน่ืองจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ ลดลง 2,500 ราย สู่ระดับ 

223,750 รายในสัปดาห์ที่แล้ว     ส าหรับจ านวนชาวอเมริกันที่ยังคง
ขอรับสวสัดิการว่างงานต่อเน่ืองในรอบสปัดาห์ที่สิน้สดุวนัที่ 2 มี.ค. มี
จ านวนเพ่ิมขึน้ 18,000 ราย สูร่ะดบั 1.78 ล้านราย (อินโฟเควสท์)   

สหรัฐเผยดัชนีราคาน าเข้าพุ่งขึน้มากที่สุดรอบ 9 เดือนในเดือน
ก.พ. กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวนันีว้า่ ดชันีราคาน าเข้าพุง่ขึน้
ในเดือนก.พ. โดยปรับตัวขึน้ 0.6% เม่ือเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดับ
สงูสดุนับตัง้แต่เดือนพ.ค.ปีที่แล้ว หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนม.ค.      
ดชันีราคาน าเข้าได้รับแรงหนนุจากการดีดตวัขึน้ของราคาน า้มัน และ
สินค้าเพื่อผู้บริโภค   นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่าดัชนีราคา
น าเข้าจะเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนก.พ.         อย่างไรก็ดี เม่ือเทียบรายปี 
ดชันีราคาน าเข้าลดลง 1.3% ในเดือนก.พ. โดยเป็นการปรับตวัลงเป็น
เดือนที่ 3 ติดตอ่กนั (อินโฟเควสท์) 

วุฒิสภาสหรัฐลงคะแนนเสี ยง 59-41 ค้าน"ทรัมป์"ประกาศภาวะ
ฉุกเฉินแห่งชาติ วฒิุสภาสหรัฐมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมาย
คัดค้านการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ใช้อ านาจประธานาธิบดี
ประกาศภาวะฉกุเฉินแหง่ชาติเก่ียวกบัชายแดนทางตอนใต้ของประเทศ     
ทัง้นี  ้วุฒิสภาลงมติดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง 59-41 เสียง โดยมี
สมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรครีพับลิกันให้ความเห็นชอบถึง 12 เสียง      
ก่อนหน้านี ้สภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่าง
กฎหมายคัดค้านการประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติของปธน.ทรัมป์ 
ด้ ว ย ค ะ แ น น เ สี ย ง  245 ต่ อ  182 เ สี ย ง  โ ด ย ใ น จ า น ว น นี ้มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพบัลิกันลงคะแนนเสียงเห็นชอบ
ด้วยถึง 13 เสียง     อย่างไรก็ดี คาดว่าปธน.ทรัมป์จะใช้สิทธ์ิวีโต้ร่าง
กฎหมายดงักล่าว ซึ่งจะเป็นการวีโต้ครัง้แรกของเขา นับตัง้แต่ที่เข้ารับ
ต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ     ทัง้นี ้ปธน.ทรัมป์ประกาศภาวะฉกุเฉิน
แหง่ชาติในชว่งกลางเดือนก.พ. เพ่ือดงึเงิน 3.6 พนัล้านดอลลาร์จากงบ
ก่อสร้างของกองทัพมาใช้ส าหรับการสร้างก าแพงกัน้ชายแดนสหรัฐ-
เม็กซิโก หลงัจากที่สภาคองเกรสอนมุตัิการจดัสรรงบประมาณดงักล่าว
เพียง 1.4 พันล้านดอลลาร์ จากที่เขาเสนอไปจ านวน 5.7 พันล้าน
ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ยันสหรัฐไม่ ยุ่งเกี่ ยวการเจรจา Brexit ของอังกฤษ 
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์กล่าวในวนันีว้า่ สหรัฐจะไม่เข้ายุ่งเก่ียวใน
การเจรจาของอังกฤษเก่ียวกับการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป 
(Brexit)     ปธน.ทรัมป์กลา่ววา่ เขาต้องการให้สหรัฐท าข้อตกลงการค้า
กับองักฤษ หลงัจากที่แยกตวัจากสหภาพยโุรป (EU)    ขณะเดียวกัน 
ปธน.ทรัมป์ระบุว่า การถกเถียงกันของชาวอังกฤษเก่ียวกับ Brexit 
ก าลังสร้างความแตกแยกในประเทศ    ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขารู้สึก
แปลกใจที่การเจรจา Brexit ระหวา่งองักฤษและ EU เป็นไปอยา่งย ่าแย่ 
โดยเขาได้เคยให้ค าแนะน าแก่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ 
แตเ่ธอก็ไมไ่ด้ฟังเขา        ปธน.ทรัมป์ยงัระบวุา่ ทัง้ฝ่ายองักฤษและ EU 
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 ต่างก็มีจุดยืนของตนเอง ซึ่งท าให้การเจรจาตกอยู่ในสถานการณ์ที่

ยากล าบาก  นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ยงัคดัค้านการจดัการลงประชามติ
เก่ียวกับ Brexit เป็นครัง้ที่ 2 โดยระบุว่าจะเป็นการไม่เป็นธรรม หากมี
การด าเนินการดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

"ท รัม ป์ " ชี ้ Brexit ก า ลั งส ร้ า งความแตกแยกในอั ง กฤษ 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวในวันนีว้่า การถกเถียงกันของชาว
องักฤษเก่ียวกบัการแยกตวัจากสหภาพยโุรป (Brexit) ก าลงัสร้างความ
แตกแยกในประเทศ  ปธน.ทรัมป์กลา่ววา่ เขารู้สึกแปลกใจที่การเจรจา 
Brexit ระหว่างองักฤษและสหภาพยโุรป (EU) เป็นไปอย่างย ่าแย่ โดย
เขาได้เคยให้ค าแนะน าแก่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ แต่
เธอก็ไม่ได้ฟังเขา     ปธน.ทรัมป์ยงัระบวุ่า ทัง้ฝ่ายองักฤษและ EU ต่าง
ก็มีจุดยืนของตนเอง ซึ่งท าให้การเจรจาตกอยู่ในสถานการณ์ที่
ยากล าบาก       นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ยังคัดค้านการจัดการลง
ประชามติเก่ียวกับ Brexit เป็นครัง้ที่ 2 โดยระบุว่าจะเป็นการไม่เป็น
ธรรม หากมีการด าเนินการดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวกเพียง 7.05 จุด วิตก
เจรจาการค้าสหรัฐ-จีนไม่คืบหน้า ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ปิดขยบัขึน้เพียงเล็กน้อยเม่ือคืนนี ้(14 มี.ค.) ขณะที่ดชันี S&P500 และ 
Nasdaq ปิดตลาดในแดนลบ เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกกงัวลเก่ียวกบัการ
เจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยงัไม่คืบหน้า โดยความกังวลใน
เร่ืองดงักลา่วเป็นปัจจยัฉดุหุ้นบริษัทผลิตชิปซึง่ต้องพึ่งพารายได้จากจีน 
ขณะที่หุ้นกลุ่มธุรกิจสร้างบ้านร่วงลงหลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ
รายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐลดลงเกินคาดในเดือนม.ค.   
ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,709.94 จดุ เพ่ิมขึน้ 7.05 จดุ 
หรือ +0.03% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,808.48 จดุ ลดลง 2.44 จดุ 
หรือ -0.09% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,630.91 จุด ลดลง 12.50 จุด 
หรือ -0.16%     ภาวะการซือ้ขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กเป็นไปอย่างผนั
ผวนเม่ือคืนนี ้ท่ามกลางความวิตกกังวลเก่ียวกบัการเจรจาการค้าที่ยงั
ไม่มีความคืบหน้า หลังจากส านักข่าวบลูมเบิ ร์กรายงานโดยอ้าง
แหล่งข่าวว่า จีนและสหรัฐเตรียมเลื่อนการประชุมสุดยอดระหว่าง
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิงออกไปเป็น
เดือนหน้า จากเดิมที่มีการคาดการณ์ว่าการประชุมดงักล่าวอาจมีขึน้
ในเดือนนี ้   ทางด้านปธน.ทรัมป์กลา่ววา่ เขาไมรี่บร้อนที่จะท าข้อตกลง
การค้ากับจีน เพราะต้องการให้ข้อตกลงเป็นไปอย่างเหมาะสม พร้อม
กับส่งสัญญาณเตือนว่า เขาพร้อมที่จะเดินออกจากที่ประชุมได้ทนัที 
หากรู้ว่าไม่มีทางที่จะบรรลขุ้อตกลง เหมือนที่เขาได้ท ามาแล้วในการ
ประชมุสดุยอดกับผู้น าเกาหลีเหนือที่เวียดนามเม่ือเดือนที่แล้ว  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก ขณะ
ตลาดจับตาสถานการณ์ Brexit ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับ

สกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้
(14 มี.ค.) ขณะที่นักลงทนุจบัตาความคืบหน้าเก่ียวกับกระบวนการที่
อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยรายงานล่าสุด
ระบุว่ารัฐสภาอังกฤษลงมติเรียกร้องให้สหภาพยุโรป (EU) ขยาย
ก าหนดเวลาการแยกตวัออกไปจากเดิมในวนัที่ 29 มี.ค.      ดอลลาร์
สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 111.74 เยน จากระดับ 
111.03 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 1.0041 ฟรังก์ 
จากระดบั 1.0032 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งคา่เม่ือเทียบ
กับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3323 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 
1.3303 ดอลลาร์แคนาดา   ยโูรออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที่
ระดบั 1.1300 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1329 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์
แข็งค่าขึน้สู่ระดบั 1.3236 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3217 ดอลลาร์ และ
ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7063 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดบั 0.7090 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 35 เซนต์รับสต็อก
น า้มันดิบร่วง,น า้มันเบรนท์ปิดลบหลังโอเปกหั่นคาดการณ์อุป
สงค์ น า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดตอ่กันเป็น
วันที่ 4 เม่ือคืนนี ้(14 มี.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนยังคงขานรับสต็อก
น า้มันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม 
สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ปิดตลาดอ่อนแรงลง หลังจากกลุ่มประเทศผู้
ส่งออกน า้มัน (โอเปก) ได้ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น า้มันในปีนี ้    
สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึน้ 35 เซนต์ หรือ 0.6% 
ปิดที่ 58.61 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตัง้แต่ช่วง
กลางเดือนพ.ย. 2561     สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ค. 
ลดลง 32 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 67.23 ดอลลาร์/บาร์เรล        สญัญา
น า้มนัดิบ WTI ได้รับปัจจยัหนนุจากรายงานของส านักงานสารสนเทศ
ด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ซึง่ระบวุา่ สต็อกน า้มนัดิบของ
สหรัฐลดลง 3.9 ล้านบาร์เรลในสปัดาห์ที่สิน้สดุวนัที่ 8 มี.ค. สวนทาง
นกัวิเคราะห์ที่คาดวา่จะเพิ่มขึน้ 3.3 ล้านบาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $14.20 เงินดอลล์แข็ง
กดดันตลาด,นักลงทุนขายท าก าไร สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิด
ร่วงลงเม่ือคืนนี ้(14 มี.ค.) โดยได้รับแรงกดดนัจากการแข็งคา่ของสกลุ
เงินดอลลาร์ และจากการที่นักลงทุนเทขายท าก าไรหลังจากสัญญา
ทองค าพุ่งขึน้ติดต่อกันสองวันท าการก่อนหน้านี ้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
ส่งผลให้สัญญาทองค าปิดตลาดร่วงหลุดจากระดับ 1,300 ดอลลาร์/
ออนซ์      สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่
มอบเดือนเม.ย. ร่วงลง 14.20 ดอลลาร์ หรือ 1.08% ปิดที่ 1,295.10 
ดอลลาร์/ออนซ์                     สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนพ.ค. ลดลง 
28.5 เซนต์ หรือ 1.84% ปิดที่ 15.171  ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 
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 รัฐสภาอังกฤษลงคะแนนเสียงท่วมท้น 412-202 เรียกร้องขยาย

เส้นตาย Brexit ออกไป 3 เดือน รัฐสภาองักฤษลงคะแนนเสียงทว่ม
ท้นในวันนี ้เรียกร้องให้สหภาพยุโรป (EU) ขยายก าหนดเวลาการ
แยกตวัออกไปจากเดิมในวนัที่ 29 มี.ค.ทัง้นี ้สมาชิกสภาสามญัชนของ
องักฤษลงมติด้วยคะแนนเสียง 412-202 เสียง เรียกร้องให้ EU ขยาย
ก าหนดเส้นตาย Brexit ออกไป 3 เดือน หรือจนถึงวนัที่ 30 มิ.ย. แต่ข้อ
เรียกร้องนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากทาง EU        อยา่งไรก็ดี การ
ขยายก าหนดเส้นตายดังกล่าวอยู่บนเงื่อนไขที่ว่ารัฐสภาจะต้องให้
ความเห็นชอบต่อข้อตกลง Brexit ที่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี
องักฤษ จะยื่นเข้าสู่การพิจารณาของสภาเป็นครัง้ที่ 3 ในวนัที่ 20 มี.ค.       
หากรัฐสภายังคงมีมติคว ่าข้อตกลง Brexit ในวันที่ 20 มี.ค. รัฐบาล
องักฤษก็จะต้องขอการอนมุตัิจาก EU เพื่อให้มีการขยายเวลาเส้นตาย 
Brexit ที่ยาวนานขึน้ ทัง้นี ้EU จะจดัการประชมุสดุยอดในวนัที่ 21-22 
มี.ค. ซึ่งสมาชิกทัง้ 27 ชาติของ EU จะต้องให้ความเห็นชอบอย่างเป็น
เอกฉันท์ตอ่การขยายก าหนดเส้นตาย Brexit ขององักฤษ      นอกจากนี ้
การที่รัฐสภามีมติเรียกร้องให้ EU ขยายก าหนดเส้นตาย Brexit บง่ชีถ้ึง
การขยายเวลาของการบงัคบัใช้มาตรา 50 ซึ่งเป็นบทบญัญัติควบคมุ
กระบวนการเปลี่ยนผ่านเป็นเวลา 2 ปี ก่อนที่อังกฤษจะแยกตัวอย่าง
สิน้เชิงตอ่ EU (อินโฟเควสท์) 

รัฐสภาอังกฤษมีมติค้านจัดการลงประชามติ Brexit รอบ 2 รัฐสภา
อังกฤษมีมติคัดค้านการลงประชามติเป็นครัง้ที่ 2 ว่าด้วยการแยกตวั
ขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit)    ทัง้นี ้สมาชิกสภาสามญั
ชนของอังกฤษลงมติด้วยคะแนนเสียง 334-85 เสียง คว ่าญัตติที่
เรียกร้องให้มีการขยายก าหนดเส้นตาย Brexit ออกไป เพื่อให้มีการ
จัดการลงประชามติ Brexit เป็นครัง้ที่ 2         ผู้ เสนอญัตติดังกล่าวมี
ความประสงค์ที่จะให้ชาวองักฤษลงประชามติ Brexit เป็นครัง้ที่ 2 เพ่ือ
ปลดล็อกภาวะชะงกังนัทางการเมืองที่องักฤษก าลงัเผชิญอยูใ่นขณะนี ้      
อย่างไรก็ดี สมาชิกรัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบ
ต่อญัตติดงักล่าว     ก่อนหน้านี ้องักฤษได้จดัการลงประชามติ Brexit 
ในปี 2559 ซึ่งชาวอังกฤษราว 52% สนับสนุนการแยกตัวจาก EU 
ขณะที่ 48% ลงมติคดัค้านการแยกตวั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขณะนักลงทุนรอผลโหวต
เล่ือนเวลา Brexit ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเม่ือคืนนี ้(14 มี.ค.) ขณะที่
นักลงทนุรอรัฐสภาองักฤษลงมติว่าจะขยายเวลาการถอนตวัออกจาก
สหภาพยุโรป (EU) จากก าหนดเส้นตายในวันที่ 29 มี.ค.หรือไม่ โดย
หลังจากปิดตลาด รัฐสภาอังกฤษลงมติด้วยคะแนนเสียง 412-202 
เสียง เรียกร้องให้ EU ขยายก าหนดเส้นตายการถอนตัวของอังกฤษ
ออกจาก EU (Brexit) ออกไปอีก 3 เดือน หรือจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. แต่
ข้อเรียกร้องนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากทาง EU      ดัชนี Stoxx 
Europe บวก 0.78% ปิดที่ 378.52 จุด       ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝร่ังเศสปิดที่  5,349.78 จดุ เพ่ิมขึน้ 43.41 จดุ หรือ +0.82% และ ดชันี 

DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 11,587.47 จุด เพิ่มขึน้ 15.06 จุด หรือ 
+0.13% ขณะที่ ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,185.43 จดุ 
เพ่ิมขึน้ 26.24 จดุ หรือ +0.37%      ตลาดหุ้นยโุรปปรับตวัขึน้ หลงัจาก
นกัลงทนุปรับตวัรับการเปิดเผยข้อมลูการผลติภาคอตุสาหกรรมจากจนี 
ซึ่งบ่งชี ว้่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตา
สถานการณ์เก่ียวกบั Brexit (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ธนาคารกลางญ่ีปุ่นเปิดฉากการประชุมแล้วเมื่อวานนีห้ารือ
ผลกระทบเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ได้เร่ิม
การประชมุด้านนโยบายแล้ว โดยที่ประชมุอาจจะมีมมุมองที่เป็นบวก
น้อยลงตอ่ภาคการสง่ออกและการผลิต ทา่มกลางเศรษฐกิจจีนที่ชะลอ
ตวั      ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ แหลง่ข่าวกลา่ววา่ แม้วา่ข้อมลูเม่ือ
เร็วๆนีจ้ะบ่งชีว้่าเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นอาจอยู่ในช่วงของการถดถอยแล้ว แต่
สมาชิกของบอร์ด BOJ มีแนวโน้มที่จะคงระดบัการประเมินโดยรวมวา่
เศรษฐกิจของประเทศก าลังขยายตวัในระดันปานกลาง และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน     การประชมุครัง้นีจ้ดัขึน้
ภายหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางยุโรปได้ยตุิการ
ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ เน่ืองจากความเสี่ยงที่จะกระทบเศรษฐกิจโลก 
เช่น สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ รวมทัง้ความพยายามที่
ระส ่าระสายของอังกฤษที่จะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป   ทั ง้นี ้ดี
มานด์ที่ร่วงลงของจีนท าให้การส่งออกของญ่ีปุ่ นลดลงติดต่อกันเป็น
เวลา 2 เดือน ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่น่ากังวลส าหรับบริษัทต่างๆที่ได้
พยายามที่จะเติบโตจากอานิสงส์ของเศรษฐกิจประเทศที่ใหญ่เป็น
อันดับ2 ของโลก      นอกจากนี ้ผลผลิตอุตสาหกรรมยังปรับตัวลง 
ส่งผลให้ BOJ มีแนวโน้มที่จะปรับลดการประเมินการผลิตและการ
ส่งออกในแถลงการณ์ภายหลงัการประชมุที่จดัขึน้เป็นเวลา 2 วนั (อิน
โฟเควสท์) 

"อาเบะ" ส่งสัญญาณไม่รับต าแหน่งประธานพรรคแอลดีพีเป็น
สมัยที่  4 นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น เปิดเผยว่า เขาไม่มี
ความตัง้ใจที่จะด ารงต าแหน่งประธานพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดี
พี) ในสมยัที่ 4 ขณะที่การเป็นประธานพรรคสมยัที่ 3 ของนายอาเบะจะ
สิน้สุดในเดือนก.ย. 2564       ถ้อยแถลงนายอาเบะมีขึน้หลงัจากที่มี
สมาชิกระดับสูงของพรรคแอลดีพีได้ออกมาแสดงความเห็นเก่ียวกับ
ความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนกฎของพรรคเพื่อให้อาเบะสามารถด ารง
ต าแหน่งประธานได้อีกสมัย เกินก าหนดที่ระบุไว้ให้ด ารงต าแหน่งได้
เพียง 3 สมยั       "การด ารงต าแหน่งเป็นสมยัที่ 4 เป็นข้อห้ามตามกฎ
ของพรรค เราควรเคารพกฎข้อนี"้ นายอาเบะกลา่ว โดยเขาได้เข้าด ารง
ต าแหน่งวาระลา่สดุในปี 2555      ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ นายอา
เบะวยั 64 ปี กลา่ววา่ "การด ารงต าแหน่งประธานพรรคแอลดีพีในสมยั
นีจ้ะเป็นสมยัสดุท้าย ผมจะพยายามอยา่งดีที่สดุเพื่อบรรลเุป้าหมายใน
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 ระหว่างการด ารงต าแหน่ง"      เม่ือช่วงต้นสปัดาห์ที่ผ่านมา นายโทชิฮิ

โร่ นิคาอิ เลขาธิการพรรคแอลดีพีเปิดเผยว่า การด ารงต าแหน่งเป็น
สมัยที่ 4 ของนายอาเบะเป็นเร่ืองที่เป็นไปได้ พร้อมกับกล่าวว่า  เป็น
เร่ืองยากที่จะหาผู้ ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งแทนนายอาเบะ  (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่นส่ังแบนโบอิง้ 737 MAX ตาม 40 ประเทศทั่วโลก หลังเกิด
เหตุเคร่ืองบินตก กระทรวงคมนาคมของญ่ีปุ่ นประกาศห้ามเคร่ืองบิน
โบอิง้ตระกูล 737 MAX ท าการบินในประเทศ หลงัจากเกิดอบุตัิเหตตุก
ถึง 2 ครัง้ในเวลาเพียง 5 เดือน     ทัง้นี ้ทางกระทรวงมีค าสัง่ไปยงัสาย
การบินตา่งๆให้ระงบัการน าเคร่ืองบินโบอิง้ 737 MAX 8 และ 737 MAX 
9 บินเข้าหรือออกจากสนามบินในญ่ีปุ่ น     การด าเนินการดงักลา่วของ
ญ่ีปุ่ นสอดคล้องกับอีกราว 40 ประเทศทัว่โลก หลงัจากที่เคร่ืองบินโบ
อิง้ 737 MAX 8 ของสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน ET 302 
ได้เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติแอดดิส อะบาบา เม่ือเวลา 
08.38 น.ของวนัอาทิตย์ตามเวลาท้องถ่ิน เพ่ือมุง่หน้าสูก่รุงไนโรบี เมือง
หลวงของประเทศเคนยา แต่เคร่ืองบินตกหลังจากขึน้บินได้เพียง 6 
นาที จนท าให้มีผู้ เสียชีวิตรวม 157 ราย   อบุตัิเหตดุงักล่าวนับเป็นโศก
นาฎกรรมร้ายแรงครัง้ที่  2 ที่เกิดขึน้กับเคร่ืองบินโบอิง้ 737 MAX 8 
หลังจากที่เคร่ืองบินรุ่นดังกล่าวของสายการบินไลอ้อนแอร์ ได้เกิด
อบุตัิเหตตุกลงนอกชายฝ่ังอินโดนีเซียในเดือนต.ค.ปีที่แล้ว ส่งผลให้มี
ผู้ เสียชีวิตรวม 189 ราย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 3.22 จุด หลังตลาดหุ้นจีน
ร่วง ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดขยบัลงในเม่ือวานนี ้เน่ืองจากแรง
ซือ้ที่ได้รับปัจจยัหนุนจากข้อมลูเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐนัน้ ได้
ถกูสกดัด้วยปัจจยัลบที่เกิดจากการร่วงลงของตลาดหุ้นจีน    ส านกัข่าว
เกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดขยบัลง 3.22 จดุ หรือ 0.02% แตะที่ 
21,287.02 จดุ     หุ้นที่ปรับตวัลงในเม่ือวานนี ้น าโดยหุ้นกลุม่เคมีภณัฑ์ 
กลุม่สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งหม่ และกลุม่สินค้าเบ็ดเตล็ด (อินโฟเควสท์) 

จีน 

สภาประชาชนจีนไฟเขียวกฏหมายการลงทุนส าหรับต่างชาติ  
สภาประชาชนแห่งชาติของจีน (NPC) ได้อนุมัติกฏหมายการลงทุน
ส าหรับต่างชาติ ในการประชุม NPC ประจ าปีครัง้ที่ 13 ซึ่งปิดฉากลง
แล้วในวนันี ้   สมาชิกสภาสว่นใหญ่ที่อยูใ่นการประชมุของ NPC ได้ลง
มติเห็นชอบกฎหมายดงักล่าวอย่างท่วมท้น     ทัง้นี ้กฏหมายดงักล่าว
นับเป็นกฏหมายใหม่และเป็นกฏหมายพืน้ฐานส าหรับการลงทุนของ
ต่างชาติในจีน โดยมีการรวมมาตราเก่ียวกับการเข้าร่วม การส่งเสริม 
การคุ้มครอง และการจดัการด้านการลงทนุของตา่งชาติ      กฏหมายนี ้
มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสด้านนโยบายการลงทุนของ
ต่างชาติ และรับประกันวา่ธุรกิจของจีนและของตา่งชาติจะปฏิบตัิตาม

กฏหมาย และแข่งขันกันอย่างเท่าเทียม ส านักข่าวซินหวัรายงาน (อิน
โฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยยอดค้าปลีกช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ขยายตัว 8.2% 
เทยีบรายปี ส านกังานสถิติแหง่ชาติจีน (NBS) เปิดเผยในวนันีว้า่ ยอด
ค้าปลีกของจีนยงัคงขยายตวัอย่างต่อเน่ืองในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี ้
โดยได้ปัจจัยหนุนจากยอดขายทางออนไลน์และธุรกิจการจัดเลีย้ง
อาหารที่ปรับตวัขึน้อย่างแข็งแกร่ง      รายงานของ NBS ระบุว่า ยอด
ค้าปลีกในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ขยายตวั 8.2% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่ง
ทรงตวัจากระดบัของเดือนธ.ค. 2561      ส าหรับการอปุโภคบริโภคใน
พืน้ที่ชนบทปรับตวัขึน้ 9.1% สงูกวา่การอปุโภคบริโภคในพืน้ที่เขตเมือง
ซึ่งมีการขยายตัว 8% ขณะที่ยอดขายในธุรกิจการจัดเลีย้งอาหาร 
ปรับตัวเพิ่มขึน้ 9.7%      ส่วนยอดค้าปลีกออนไลน์พุ่งขึน้ 13.6% 
ในชว่ง 2 เดือนแรกปีนี ้และยอดขายสินค้าโภคภณัฑ์พุง่ขึน้ 19.5% จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว   ส านักข่าวซินหวัรายงานวา่ การอปุโภค
บริโภคของจีนมีสัดส่วนสูงถึง 76.2% ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ในปี 2561 ขณะที่ยอดค้าปลีกของจีนในปี 
2561 ขยายตัว 9% เม่ือเทียบรายปี แตะที่ระดับ 38.1 ล้านล้านหยวน 
(5.7 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ) (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.
ขยายตัว 5.3% เทียบรายปี ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 
รายงานในวันนีว้่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. 
ขยายตวั 5.3% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่ชะลอตวัลงจากเดือนธ.ค. 2561 
ที่มีการขยายตัว 5.7%   NBS ระบุว่า หากไม่นับรวมปัจจัยเทศกาล
ตรุษจีนพบว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนม.ค. -ก.พ. 
ขยายตัว 6.1% เม่ือเทียบเป็นรายปี      ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า 
โดยทัว่ไปแล้ว การผลิตภาคอตุสาหกรรมของจีนจะมีเสถียรภาพในช่วง 
2 เดือนแรกของปี เน่ืองจากอตุสาหกรรมเกิดใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ขยายตวัอย่างรวดเร็ว      ทัง้นี ้การผลิตในอตุสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกล
ยทุธ์ขยายตวัขึน้ 10.1% ซึง่แข็งแกร่งกวา่การผลิตในอตุสาหกรรมทัว่ไป
อยู่ประมาณ 4.8%   ส่วนการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ในช่วงเดือน
ม.ค.-ก.พ. พุ่งขึน้ 53.3% เม่ือเทียบเป็นรายปี และการผลิตโซลาเซล 
เพ่ิมขึน้ 13.5% (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ช่วงเดือนม.ค.-
ก.พ.ขยายตัว 11.6% ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานใน
วนันีว้่า การลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์ของจีนในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ปี
นี ้ปรับตวัขึน้ 11.6% ซึ่งขยายตวัได้ดีกวา่ชว่งเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
ซึง่ปรับตวัขึน้เพียง 9.5%      ทัง้นี ้มลูคา่การลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์
โดยรวมในช่วง 2 เดือนแรกปีนี ้อยู่ที่ 1.2 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 
1.803 แสนล้านดอลลาร์) โดย 72.1% เป็นการลงทุนด้านการสร้าง
อาคารเพื่ออยู่อาศัย     ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. การลงทนุในการสร้าง
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 อาคารเพื่ออยู่อาศัย พุ่งขึน้ 18% เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดับ 

8.711 แสนล้านหยวน ซึ่งขยายตวัรวดเร็วกวา่ในช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี 2561 ประมาณ 4.6%      รายงานระบวุ่า ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.นัน้ 
กลุม่บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของจีนได้สร้างอาคารตา่งๆซึ่งมีพืน้ที่
ชัน้ล่างรวมกันอยู่ที่ 6.75 พนัล้านตารางเมตร เพิ่มขึน้ 6.8% เม่ือเทียบ
เป็นรายปี ส านกัข่าวซินหวัรายงาน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 36.26 จุด หลังจีน
เผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต
ตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงในเม่ือวานนี ้หลงัจากส านกังานสถิติแหง่ชาติจีน
ได้เปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวลงในช่วงเดือนม.ค.-
ก.พ.     ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วงลง 
36.26 จุด หรือ 1.20% แตะที่ระดับ 2,990.69 จุด     ส านักงานสถิติ
แห่งชาติจีน (NBS) รายงานในเม่ือวานนีว้า่ การผลิตภาคอตุสาหกรรม
ในชว่งเดือนม.ค.-ก.พ. ขยายตวั 5.3% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่ชะลอตวั
ลงจากเดือนธ.ค. 2561 ที่มีการขยายตวั 5.7%    NBS ระบุว่า หากไม่
นับรวมปัจจัยเทศกาลตรุษจีนพบว่า การผลิตภาคอตุสาหกรรมในช่วง
เดือนม.ค.-ก.พ. ขยายตวั 6.1% เม่ือเทียบเป็นรายปี    โดยทัว่ไปแล้ว 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนจะมีเสถียรภาพในช่วง 2 เดือนแรก
ของปี เน่ืองจากอุตสาหกรรมเกิดใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขยายตัว
อย่างรวดเร็ว     ขณะที่ยอดค้าปลีกของจีนในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.
ขยายตวั 8.2% เม่ือเทียบเป็นรายปี (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

โอเปกหั่นคาดการณ์อุปสงค์น า้มัน ขณะส่งสัญญาณลดก าลังการ
ผลิตถึงช่วงคร่ึงปีหลัง กลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มัน (โอเปก) ออก
รายงานคาดการณ์ว่า อปุสงค์น า้มนัอยู่ที่ระดบั 30.46 ล้านบาร์เรล/วนั
ในปีนี ้โดยลดลง 130,000 บาร์เรล/วนัจากที่มีการคาดการณ์ไว้ในเดือน
ที่แล้ว และต ่ากวา่ระดบัการผลิตของโอเปกในปัจจบุนั   "ขณะที่คาดว่า
อุปสงค์น า้มันจะขยายตัวในระดับปานกลางในปีนี ้แต่ก็ยังต ่ากว่า
ตวัเลขคาดการณ์การผลิตน า้มนัของกลุ่มประเทศนอกโอเปก จึงท าให้
ประเทศผู้ผลิตน า้มนัยงัคงต้องให้ความร่วมมือกันต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยง
ภาวะไร้สมดุล และสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดน า้มันในปีนี"้ 
รายงานระบุ      โอเปกยังรายงานว่าการผลิตน า้มันลดลง 221,000 
บาร์เรล/วันในเดือนก.พ. ซึ่งหมายความว่าสมาชิกโอเปกให้ความ
ร่วมมือในการปรับลดก าลงัการผลิตสงูถึง 105%      เม่ือเดือนธ.ค.ปีที่
แล้ว โอเปกและกลุม่ประเทศนอกโอเปก น าโดยรัสเซีย เห็นพ้องกนัที่จะ
ปรับลดก าลงัการผลิตน า้มนั 1.2 ล้านบาร์เรล/วนัเพื่อป้องกันการทรุด
ตวัของราคาน า้มนั  แหล่งข่าวระบุว่า โอเปกมีแนวโน้มขยายช่วงเวลา
การปรับลดก าลงัการผลิตเกินกวา่เดือนมิ.ย.   ทัง้นี ้โอเปกและประเทศ

พนัธมิตรมีก าหนดจดัการประชมุเพื่อพิจารณานโยบายการผลิตน า้มนั
ในวนัที่ 17-18 เม.ย. และ 25-26 มิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

เกาหลีใต้เผยราคาส่งออกเดือนก.พ.เพิ่ ม 0.2% เหตุราคา
ปิโตรเลียม ,ถ่านหินปรับตัวขึน้ ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) 
เปิดเผยในวนันีว้่า ราคาส่งออกเพิ่มขึน้ 0.2% สู่ระดับ 82.97 ในเดือน
ก.พ. อันเป็นผลจากราคาส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและถ่านหิน ที่
เพิ่มขึน้ 8% ตามราคาน า้มันดิบที่เพิ่มขึน้ในตลาดโลก    ทัง้นี ้ราคา
ส่งออกเดือนก.พ.ปรับตวัขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 4 เดือนนับตัง้แตเ่ดือน
ต.ต. 2561      ส่วนราคาน าเข้าเดือนก.พ.เพิ่มขึน้ 1.9% สู่ระดบั 88.86 
เน่ืองจากราคาน า้มนัดิบปรับตวัสงูขึน้ (อินโฟเควสท์) 

เกาหลีใต้เผยยอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐปี 61 ลดลง 22.9% 
กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้รายงานว่า 
ยอดเกินดลุการค้าของเกาหลีใต้กบัสหรัฐปี 2561 ร่วงลงในระดบัตวัเลข 
2 หลัก ส่งผลให้ช่วงขาลงเกิดขึน้ 3 ปีติดต่อกัน  รายงานระบุว่า ยอด
เกินดลุการค้าของเกาหลีใต้ที่มีตอ่สหรัฐในปี 2561 อยูท่ี่ 1.38 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์ ลดลง 22.9% จากปีก่อนหน้า     ส านกัซินหวัรายงานวา่ ยอด
ส่งออกไปยงัสหรัฐขยายตวั 6% แตะ 7.27 หม่ืนล้านดอลลาร์ ขานรับ
อุปสงค์ด้านชิปที่ผลิตในเกาหลีใต้ ผลิตภัณฑ์น า้มัน และอุปกรณ์
ก่อสร้าง    ขณะเดียวกนั ยอดน าเข้าจากสหรัฐพุง่ขึน้ 16.2% แตะ 5.89 
หม่ืนล้านดอลลาร์ ขานรับการเติบโตที่แข็งแกร่งของการน า เข้า
น า้มนัดิบและก๊าซธรรมชาติที่เพ่ิมขึน้ในระดบัตวัเลข 3 หลกัเม่ือปีที่ผ่าน
มา    ทัง้นี ้ยอดเกินดลุการค้าของเกาหลีใต้กบัสหรัฐยงัคงเพ่ิมขึน้ในชว่ง 
4 ปีแรก นับตัง้แต่ที่ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างสหรัฐและ
เกาหลีใต้ มีผลบงัคบัใช้ในเดือนมี.ค. 2555 แต่ยอดเกินดลุกลบัปรับตวั
ลดลงในปี 2559 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พักฐานเมื่อวานนี ้หลังพุ่ง
ติดต่อกัน 3 วัน ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดแทบไม่ขยบัในเม่ือ
วานนี ้หลงัจากพุง่ขึน้ 3 วนัติดตอ่กนั  ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิด
ตลาดที่ 37,754.89 จดุ เพิ่มขึน้ 2.72 จดุ หรือ 0.01%    หุ้นกลุ่มโลหะ 
และกลุม่เวชภณัฑ์พุง่ขึน้น าตลาดเม่ือวานนี ้สวนทางหุ้นกลุม่เทคโนโลยี
สารสนเทศ และกลุ่มรถยนต์ที่ปรับตัวลง   นักลงทุนคาดว่าธนาคาร
กลางอินเดียจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ 0.25% ในการประชมุนโยบาย
การเงินในเดือนหน้า หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อเพิ่มขึน้เพียง 
2.57% ในเดือนก.พ. ซึง่ต ่ากวา่เป้าหมายของธนาคารกลางที่ระดบั 4% 
(อินโฟเควสท์) 
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 พาณิชย์ ยกเลิกเพดานขายปลีกน า้มันถั่วเหลืองที่ขวดละ 55 บ. 

เหตุต้นทุนลดลง ชีร้าคาไม่ควรเกิน 40 บ. นายวิชยั โภชนกิจ อธิบดี
กรมการ ค้าภายใน กระทรวงพาณิช ย์  เ ปิด เผยว่า  ที่ ป ระชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาน า้มันพืชบริโภค ได้มีมติให้ยกเลิก
ราคาเพดานจ าหน่ายปลีกน า้มันถั่วเหลือง จนกว่าสถานการณ์จะ
เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากปัจจุบันต้นทุนการผลิตน า้มั่นถั่วเหลืองบรรจุ
ขวด (1 ลิตร) ลดลง เป็นผลจากปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในตลาดโลก
ที่เพ่ิมขึน้มาก ประกอบกบัเงินบาทแข็งคา่ ท าให้ต้นทนุการน าเข้าเมล็ด
ถั่วเหลืองลดลงมาก    ขณะที่ราคาขายปลีกน า้มนัถั่วเหลืองบรรจขุวด
ในประเทศยงัคงขายตามราคาเพดานสงูสดุที่ขวด/ลิตรละ 55 บาท ไม่
ลดราคาขายลงให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ลดลง แม้จะไม่ผิดกฎหมาย 
เพราะไมไ่ด้ขายเกินราคาเพดาน แตร่าคาจ าหน่ายดงักลา่วถือวา่ไมเ่ป็น
ธรรมกับประชาชน     "เท่าที่ตรวจสอบ ราคาจ าหน่ายน า้มนัถั่วเหลือง
บรรจขุวดมีตัง้แตข่วดละ 39 บาท ไปจนถึง 55 บาท ซึง่ในสว่นที่ขาย 55 
บาท ถือเป็นการขายในราคาเต็มเพดานสูงสุด ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต้นทุนราคาเมล็ดถั่วเหลืองน าเข้าที่ลดราคาลงมา โดย
ราคาปัจจบุนัไม่ควรขายเกินขวดละ 40 บาท" อธิบดีกรมการค้าภายใน
ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

ฟิทช์ชีส้ถานการณ์การเมืองก่อนเลือกตัง้ของไทยตึงเครียดและ
เข้มข้น ฟิทช์ เรทติง้ส์ เผยสถานการณ์ก่อนที่จะถึงวนัเลือกตัง้ของไทย 
ซึง่ตรงกบัวนัที่ 24 มี.ค.นี ้ตอกย า้ให้เห็นถึงความแตกแยกทางการเมือง
ที่ยงัคงมีอยู ่ในขณะที่ไทยก าลงัจะหวนคืนสูก่ารปกครองที่มาจากเสียง
ประชาชน โดยฟิทช์ได้ระบไุว้ในการทบทวนอนัดบัความน่าเชื่อถือเดือน
ธ.ค.ว่า ความผันผวนทางการเมืองในช่วงการเปลี่ยนผ่านมาเป็น
ข้อจ ากดัตอ่ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ BBB+      ในชว่งกวา่ 20 
ปีที่ผ่านมา การเมืองของไทยถูกครอบง าด้วยความตึงเครียดระหว่าง
พรรคการเมืองที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากในเมืองและพรรคการเมือง
ต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ซึ่ งพรรค
การเมืองเหลา่นีไ้ด้รับเสียงสนบัสนนุจากพืน้ที่ในชนบท ความแตกแยก
ดงักล่าวก่อให้เกิดการเดินขบวนประท้วงทางการเมืองหลายครัง้ชว่งปี 
2549-2557 รวมทัง้การรัฐประหาร          นับตัง้แตท่ี่มีรัฐบาลทหารเข้า
มาเม่ือปี 2557 ไม่พบว่ามีสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองครัง้
ใหญ่เกิดขึน้ แตค่วามแตกแยกทางการเมืองอาจจะเข้มข้นขึน้หลงัจากที่
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสูก่ารปกครองที่มาจากเสียงของประชาชนแล้ว 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 3.79 จุด ตลาดพักตัวก่อน FTSE 
ปรับเพิ่มน า้หนักลงทุนหุ้นไทยวันนี -้รอดูความคืบหน้า Brexit 
SET ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 1,635.88 จุด ลดลง 3.79 จุด (-0.23%) 
มลูคา่การซือ้ขาย 38,219.30 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทย
เม่ือวานนีพ้ักตัวหลงัดีดขึน้ค่อนข้างแรงวานนีท้ี่ขานรับเร่ือง FTSE จะ
ปรับเพิ่มน า้หนักการลงทนุหุ้นไทยจาก 1.83% เป็น 1.87% ท าให้มีแรง

ดักซื อ้เข้ามาในตลาดฯก่อนการปรับน า้หนักจะมีผลในวันวันนี  ้
นอกจากนีย้ังรอดูความคืบหน้า Brexit โดยเม่ือวานนีร้อดูจะมีการ
ขยายก าหนดเวลา Brexit ออกไปหรือไม ่ด้านตลาดภมิูภาคเคลื่อนไหว
ทัง้ในแดนบวก-ลบ วนันีต้ลาดฯมีลุ้นรีบาวด์ขึน้ จาก FTSE จะปรับเพิ่ม
น า้หนักการลงทุนหุ้ นไทย พร้อมให้แนวรับ 1,630 แนวต้าน 1,645-
1,650 จดุ     ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,635.88 จดุ ลดลง 
3.79 จดุ (-0.23%) มลูค่าการซือ้ขาย 38,219.30 ล้านบาท      การซือ้
ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ โดยดชันีฯ
แตะจุดสงูสดุที่ 1,643.56 จุด และแตะจุดต ่าสดุที่ระดบั 1,634.70 จุด    
ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้ เพิ่มขึน้ 495 หลกัทรัพย์ ลดลง 
766 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 533 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
99,811 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
ที่ 99,811 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงู
ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) 
ซือ้สทุธิ 25,832 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบนัการเงินที่ไม่มีใบอนญุาตเพื่อ
ค้าตราสารหนี ้ซือ้สทุธิ 4,292 ล้านบาท ในขณะที่นกัลงทนุตา่งชาติ ซือ้
สุทธิ 760 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.19% ปรับตัว
เพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.01%ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี  ้    Yield 
Curve ปรับเพิ่มขึน้ 1-2 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงิน
ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเม่ือวานนี ้NET OUTFLOW 1,333 ล้าน
บาท โดยเกิดจาก  NET BUY 760 ล้านบาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือ
ครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 2,093 ล้านบาท 
ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนัก
ลงทนุตา่งชาติ 1,963 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.72 อ่อนค่าจากช่วงเช้าหลังมีแรง
ซือ้ดอลล์ จับตาปัจจัยส าคัญทัง้ใน-ตปท.ในระยะนี ้นักบริหารเงิน
จากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีท้ี่ระดบั 
31.72 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 31.58/64 บาท/
ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 31.60-31.75 บาท/ดอลลาร์     
"เม่ือวานนีว้ิ่งกว้างผิดคาด ตัง้แต่เช้ามีแรงซือ้ดอลลาร์เข้ามาเร่ือยๆ 
ระยะนีใ้ห้จบัตากระแสเงินทนุเคลื่อนย้าย"นกับริหารเงิน กลา่ว    ขณะที่
ปัจจัยส าคญัระยะนีมี้ทัง้ปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัยภายในคือ
การประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) การเลือกตัง้วนัที่ 24 
มี.ค. ส่วนปัจจัยภายนอกคือประเด็นการแยกตวัของอังกฤษออกจาก
สหภาพยโุรป (Brexit) และการเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐฯและจีน  นกั
บริหารเงิน คาดกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทวนัวนันีไ้ว้ระหวา่ง 
31.60-31.75 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 
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ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีราคาบ้านเดือนก.พ. จีน     

- การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) เดือนก.พ. จีน     

- ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ประชมุนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบีย้ ญ่ีปุ่ น 

- อตัราเงินเฟ้อเดือนก.พ. อีย ู

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ. สหรัฐ 

- ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนมี.ค.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรัฐ 

 

 

 



 

 

 

   

    8 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
15 March 2019 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 
 

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 0.2% 0.2% 0.0% Major Indices

CPI Ex Food and Energy MoM Feb 0.1% 0.2% 0.2% Dow Jones

CPI YoY Feb 1.5% 1.6% 1.6% S&P 500

CPI Ex Food and Energy YoY Feb 2.1% 2.2% 2.2% Nasdaq

Real Avg Weekly Earnings YoY Feb 1.6% -- 1.9% STOXX Europe 50

Real Avg Hourly Earning YoY Feb 1.9% -- 1.7% FTSE 100

TH Consumer Confidence Feb 82 -- 80.7 DAX

Consumer Confidence Economic Feb 69 -- 67.7 Nikkei 225

Shanghai Composite

Wednesday 13 Hang Seng

Release Actual Cons. Prior KOSPI

US PPI Final Demand MoM Feb 0.001 0.2% -0.1% BES Sensex

PPI Ex Food and Energy MoM Feb 0.1% 0.2% 0.3% Jakarta Composite

PPI Final Demand YoY Feb 0.019 1.9% 2.0% Philippines Composite

PPI Ex Food and Energy YoY Feb 2.50% 2.6% 2.6% Ho Chi Minh

Durable Goods Orders Jan P 0.40% -0.4% 1.3%

Durables Ex Transportation Jan P -0.10% 0.1% 0.3% Crude Commodities

EU Industrial Production SA MoM Jan 1.40% 1.0% -0.9% WTI ($/bl)

JP PPI YoY Feb 0.80% 0.7% 0.6% Dubai ($/bl)

PPI MoM Feb 0.2% 0.1% -0.6% Brent ($/bl)

Core Machine Orders MoM Jan -5.4% -1.5% -0.1% NYMEX ($/bl)

Core Machine Orders YoY Jan -2.9% -2.1% 0.9% COMEX Gold 

Tertiary Industry Index MoM Jan 0.4% -0.3% -0.5% Batic Dry Index

Thursday 14 Exchange Rate

Release Actual Cons. Prior USD/THB

US Import Price Index MoM Feb 0.6% 0.3% -0.5% EUR/USD

Import Price Index YoY Feb -1.3% -1.5% -1.7% USD/JPY

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

Export Price Index YoY Feb 0.3% -- -0.2% USD/CHY

Initial Jobless Claims 9-Mar 229k 225k 223k USD/KRW

Continuing Claims 2-Mar 1776k 1763k 1755k Dollar Index

New  Home Sales MoM Jan -6.9% 0.2% 3.7%

New  Home Sales Jan 607k 622k 621k Thai Bond Market

JP Japan Buying Foreign Bonds 8-Mar ¥245.7b -- ¥453.1b Total Return Index

Japan Buying Foreign Stocks 8-Mar ¥623.8b -- -¥1.6b Outright/ Cash Trading

Foreign Buying Japan Bonds 8-Mar ¥459.1b -- ¥1025.8b Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Foreign Buying Japan Stocks 8-Mar -¥1158.6b -- -¥341.3b 14-Mar-19 1.6241 1.6844 1.7609 1.8063 1.7429 1.8027

CH Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Feb 6.1% 6.1% 5.9% Change (bps) +0.48 +0.16 +0.26 +0.35 +0.04 +0.17

Industrial Production YTD YoY Feb 5.3% 5.6% 6.2% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Retail Sales YTD YoY Feb 0.082 8.2% 9.0% 2.1877 2.3497 2.5880 2.9390 3.1370 3.3267

+0.99 +1.64 +2.23 +2.39 +1.11 +0.38

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% 14-Mar-19 2.45 2.46 2.42 2.43 2.63 3.04

U. of Mich. Sentiment Mar P -- 95.5 93.8 Change (bps) +0.00 +1.00 +1.00 +1.00 +2.00 +2.00

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%

%Chg.Chg

+0.15%+43.9428,851.39

-1.20%-36.262,990.69

%Chg.Chg14-Mar-19

+0.30%+3.031,008.44

+0.04%

-12.50 -0.16%

15-Mar-19

2,395.50 -4.98 -0.21%

1,871.29

30,257.50

367.73 +0.34 +0.09%

276.69

-1,963.42

1,871.29

+0.83%+0.5567.18

+0.50%+0.2958.58

+0.60%

13-Mar-19 %Chg.

+0.13%

21,287.02 -3.22 -0.02%

+2.737,753.15

+0.56%+35.696,413.27

+0.24%96.49196.720

+0.50%1,129.571,135.23

+0.24%6.70606.7219

+47.28%67,768.74         99,811.25         

-0.00%280.86280.85

%Chg.13-Mar-1914-Mar-19

111.64 111.28

677.00 +23.00 +3.52%

1.1307 1.1331 -0.21%

+0.32%

14-Mar-19

2,808.48 -2.44 -0.09%

14-Mar-19

-0.43 -0.64%

+0.44%

1,295.10 -14.20 -1.08%

-3.791,635.88

+0.01%+2.7237,754.89

+0.34%+7.27

+0.66%

7,630.91

7,185.43 +26.24 +0.37%

11,587.47 +15.06

31.74

-0.18%-1.981,087.12

-0.23%

-0.38%

67.17

31.60

1.33161.3266

+0.3558.61

2,155.68

14-Mar-19 Chg %Chg.

25,709.94 +7.05

3,346.00 +22.00

+0.03%

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 

 


