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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

รายงานประชุมชี )เฟดส่งสัญญาณชะลอขึ )นดอกเบี )ย มุ่งพิจารณา
ข้อมูลเศรษฐกิจและความเสี9ยง ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผย
รายงานการประชมุประจําวนัที3 18-19 ธ.ค. 2561 โดยระบวุา่ กรรมการ
เฟดสว่นใหญ่สามารถอดทนตอ่การปรับขึ Qนอตัราดอกเบี Qย เมื3อพิจารณา
จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั โดยกรรมการเฟดหลายคนมีความกงัวล
เกี3ยวกับภาวะผันผวนที3เกิดขึ Qนในตลาดการเงิน และรายงานที3บ่งชี Qถึง
การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก    "กรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความเห็น
วา่ กรรมการสามารถอดทนตอ่การปรับขึ Qนอตัราดอกเบี Qย เมื3อพิจารณา
ถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั โดยเฉพาะอยา่งยิ3งแรงกดดนัด้านเงินเฟ้อ
ที3ยงัคงอยูใ่นระดบัคอ่นข้างตํ3า" รายงานการประชมุระบ ุ    รายงานการ
ประชุมเฟดยังระบุด้วยว่า "กรรมการหลายคนกล่าวว่า ก่อนที3เฟดจะ
ปรับเปลี3ยนอัตราดอกเบี Qยอีกครั Qงนั Qน เฟดจําเป็นจะต้องพิจารณาถึง
ความเสี3ยงต่างๆที3เกิดขึ Qนในช่วงหลายเดือนที3ผ่านมา"   นอกจากนี Q 
กรรมการเฟดยงัได้หารือกนัในประเด็นที3วา่ เฟดควรเปลี3ยนแปลงการใช้
ถ้อยคําในแถลงการณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการกําหนด
นโยบายการเงิน (FOMC) โดยให้มุ่งเน้นการใช้ถ้อยคําที3จะสะท้อนให้
เห็นว่า เฟดนําข้อมูลเศรษฐกิจมาพิจารณาในการตัดสินใจเรื3 อง
นโยบายการเงิน (อินโฟเควสท์) 

คณะเจรจาการค้าสหรัฐออกแถลงการณ์เตรียมรายงานผลการ
เจรจากับจีนต่อทําเนียบขาว คณะเจรจาการค้าของสหรัฐออก
แถลงการณ์ระบุว่า พวกเขาจะรายงานผลการเจรจาการค้ากับจีนต่อ
ทําเนียบขาว เพื3อรับทราบนโยบายสําหรับการเจรจากับจีนต่อไป   
อย่างไรก็ดี คณะเจรจาการค้าของสหรัฐไม่ได้เปิดเผยผลการเจรจา
การค้ากับจีนแต่อยา่งใด หลงัจากเสร็จสิ Qนการเจรจาในวนันี Q จากเดิมที3
มีกําหนดสิ Qนสุดลงเมื3อวานนี Q    แถลงการณ์ระบุว่า ในการเจรจา 
เจ้าหน้าที3ได้หารือเกี3ยวกบัความจําเป็นในการปรับโครงสร้างของจีนใน
ด้านที3เกี3ยวกบัการโจรกรรมในโลกไซเบอร์ และการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา ขณะที3มีการหารือถึงคํามั3นสัญญาของจีนในการซื Qอสินค้า
จํานวนมากจากสหรัฐในด้านการเกษตร, พลังงาน และสินค้าในภาค
การผลิตและบริการ (อินโฟเควสท์) 

USTR เผยจีนให้สัญญาซื )อสินค้าสหรัฐจํานวนมากในการเจรจา
การค้า สํานักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ออกแถลงการณ์ระบวุา่ 
ในการเจรจาการค้ากับจีนที3 เ พิ3 งสิ Qนสุดลง สหรัฐสามารถสร้าง
ความสมัพนัธ์ทางการค้าที3เป็นธรรม และได้รับประโยชน์ทั Qง 2 ฝ่ายกับ
จีน   USTR เปิดเผยวา่ จีนได้ให้คํามั3นสญัญาที3จะซื Qอสินค้าจํานวนมาก
จากสหรัฐ โดยมีการหารือถึงคํามั3นสัญญาของจีนในการซื Qอสินค้า
จํานวนมากจากสหรัฐในด้านการเกษตร, พลงังาน รวมทั Qงสินค้าในภาค
การผลิตและบริการ  ส่วนในอนาคตอันใกล้ สหรัฐและจีนจะจัดการ

ประชมุระดบัรัฐมนตรี โดยนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าสหรัฐ 
และนายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน ซึ3งเป็นที3ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ
ของประธานาธิบดีสี จิ Qนผิง จะเข้าร่วมการประชมุ    อยา่งไรก็ดี ยงัไม่มี
การประกาศกําหนดการเจรจาการค้าในรอบต่อไปแต่อย่างใด (อินโฟ
เควสท์) 

"ฟิทช์"ขู่หั9นเรทติ )งสหรัฐหลุด Aaa หากชัตดาวน์ยืดเยื )อถึงเดือน
มี.ค. บริษัทฟิทช์ เรทติ Qงส์ ซึ3งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื3อถือ
ระหว่างประเทศ เตือนว่า สหรัฐอาจถกูปรับลดอนัดบัความน่าเชื3อถือ
จากระดับ Aaa ในปีนี Q โดยปัญหาการปิดหน่วยงานของรัฐบาล (ชัต
ดาวน์) อาจส่งผลกระทบต่อเพดานหนี Qของประเทศ ขณะนี Q การปิด
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐได้ลว่งเข้าสูว่นัที3 19 เนื3องจากทําเนียบขาว
และแกนนําพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสยงัคงไมส่ามารถตกลงกัน
ได้ในประเด็นการจดัสรรงบประมาณสร้างกําแพงกั Qนชายแดนเม็กซิโก
วงเงินกว่า 5 พันล้านดอลลาร์  "หากภาวะชัตดาวน์ยังคงดําเนินไป
จนถึงวนัที3 1 มี.ค. และสง่ผลให้เพดานหนี Qกลายเป็นปัญหาในอีกหลาย
เดือนต่อมา เราอาจจําเป็นต้องเริ3มคิดกันถึงกรอบนโยบาย และการที3
รัฐบาลอาจไม่สามารถผลักดันงบประมาณผ่านรัฐสภา และดูว่าสิ3ง
เหล่านี Qจะสอดคล้องกับอันดับเครดิตที3 Aaa หรือไม่" นายเจมส์ แมค
คอร์แมค หัวหน้าฝ่ายจัดอันดับความน่าเชื3อถือของฟิทช์ กล่าว    
นอกจากนี Q ฟิทช์ระบุว่า การจัดอันดับความน่าเชื3อถือของสหรัฐจะ
ขึ Qนอยู่กับการที3ภาวะชตัดาวน์มีแนวโน้มที3จะสร้างความไร้เสถียรภาพ
ตอ่นโยบายการคลงัหรือไม ่และความขดัแย้งระหวา่งรัฐบาลและสภาค
องเกรสจะสง่ผลกระทบตอ่เพดานหนี Qของสหรัฐหรือไม ่(อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เตรียมเยือนชายแดนเม็กซิโกวันนี ) หลังออกทีวีแจง
เหตุผลสร้างกาํแพง ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์เตรียมเดินทางเยือน
ชายแดนทางใต้ของสหรัฐที3ติดกับเม็กซิโกในวันวันนี Q หลังจากที3เขา
กลา่วแถลงการณ์ตอ่ชาวสหรัฐทั3วประเทศในเมื3อวานนี Qเพื3อชี Qแจงเหตผุล
ที3ชาวอเมริกันควรสนับสนุนการสร้างกําแพงกั Qนชายแดนเม็กซิโก      
"ในชว่งหลายปีที3ผ่านมา ผมได้พบปะพดูคยุกบัประชาชนมากมายที3คน
ในครอบครัวของเขาได้รับความเดือดร้อนจากการลักลอบเข้าเมือง
อย่างผิดกฎหมาย" ปธน.ทรัมป์กล่าว "ชาวอเมริกนัจะต้องหลั3งเลือดอีก
มากเท่าใด ก่อนที3สภาคองเกรสจะทําหน้าที3ของตนเอง"   นอกจากนี Q 
ปธน.ทรัมป์กลา่ววา่ การสร้างกําแพงกั Qนชายแดนจะก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างรวดเร็ว พร้อมระบุว่า พรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสปฏิเสธที3
จะรับรู้ถึงวิกฤตการณ์ที3กําลงัเกิดขึ Qนกบัประเทศชาตใินขณะนี Q         ก่อน
หน้านี Q มีการคาดการณ์กันว่า ปธน.ทรัมป์จะประกาศภาวะฉุกเฉินทั3ว
ประเทศในการแถลงต่อชาวอเมริกันในเมื3อวานนี Q เพื3อให้เขามีอํานาจ
ออกกฎหมายพิเศษโดยไม่ต้องขอการอนมุตัิจากสภาคองเกรสสําหรับ
การสร้างกําแพงโดยใช้งบประมาณที3มีการจดัสรรไว้แล้วสําหรับกองทพั        
อยา่งไรก็ดี ปธน.ทรัมป์หลีกเลี3ยงที3จะประกาศภาวะฉกุเฉินในเมื3อวานนี Q 
แต่แหล่งข่าวระบุว่าเขายังคงไม่ละความพยายามที3จะใช้แนวทาง
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 ดงักลา่ว หากการเจรจากบัสภาคองเกรสไมป่ระสบความสําเร็จ      การ

ที3ทําเนียบขาวและแกนนําพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสยังคงไม่
สามารถตกลงกันได้ในประเด็นการจดัสรรงบประมาณสร้างกําแพงกั Qน
ชายแดนเม็กซิโกวงเงินกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ได้ส่งผลให้การปิด
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ (ชัตดาวน์) ได้ล่วงเข้าสู่วันที3 19 (อินโฟ
เควสท์) 

EIA เผยสต็อกนํ )ามันดิบสหรัฐลดลงน้อยกว่าคาดในสัปดาห์ที9
แล้ว สํานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) 
เปิดเผยวา่ สต็อกนํ Qามนัดิบของสหรัฐลดลง 1.7 ล้านบาร์เรลในสปัดาห์
ที3แล้ว เมื3อเทียบกับที3นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 2.8 ล้านบาร์เรล    
EIA ยงัเปิดเผยว่า สต็อกนํ Qามนัเบนซินเพิ3มขึ Qน 8.1 ล้านบาร์เรล ขณะที3
นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่เพิ3มขึ Qน 3.4 ล้านบาร์เรล      สว่นสต็อกนํ Qามนั
กลั3น ซึ3งรวมถึงฮีตติ Qงออยล์และนํ Qามันดีเซล พุ่งขึ Qน 10.6 ล้านบาร์เรล 
ขณะที3นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเพิ3มขึ Qนเพียง 1.9 ล้านบาร์เรล (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 91.67 จุด ขานรับ
เจรจาการค้าสหรัฐ-จีน,เฟดส่งสัญญาณชะลอขึ )นดบ. ดัชนีดาว
โจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื3อคืนนี Q (9 ม.ค.) หลงัจากมีรายงานวา่ 
การเจรจาการค้าระหวา่งเจ้าหน้าที3สหรัฐและจีนมีความคืบหน้า โดยทั Qง
สองฝ่ายสามารถลดชอ่งว่างของความคิดเห็นที3แตกตา่งกนัในประเด็น
การค้า นอกจากนี Q ตลาดยงัได้รับปัจจยัหนนุจากรายงานการประชุมใน
เดือนธ.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ3งส่งสัญญาณว่า เฟดจะ
ชะลอการปรับขึ Qนอตัราดอกเบี Qย ดชันีเฉลี3ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที3 
23,879.12 จดุ เพิ3มขึ Qน 91.67 จดุ หรือ +0.39% ขณะที3ดชันี Nasdaq 
ปิดที3 6,957.08 จดุ เพิ3มขึ Qน 60.08 จดุ หรือ +0.87% และดชันี S&P500 
ปิดที3 2,584.96 จดุ เพิ3มขึ Qน 10.55 จดุ หรือ +0.41% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินดอลล์อ่อน หลังรายงานประชุมเฟ
ดส่งสัญญาณชะลอขึ )นดบ. ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื3อเทียบกับ
สกุลเงินหลกัๆ ในการซื Qอขายที3ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื3อคืนนี Q 
(9 ม.ค.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้สง่สญัญาณในรายงาน
การประชมุประจําเดือนธ.ค.วา่ เฟดจะชะลอการปรับขึ Qนอตัราดอกเบี Qย     
ดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงเมื3อเทียบกบัเงินเยน ที3ระดบั 108.26 เยน จาก
ระดับ 108.63 เยน และอ่อนค่าลงเมื3อเทียบกับฟรังก์สวิส ที3ระดับ 
0.9750 ฟรังก์ จากระดบั 0.9812 ฟรังก์ นอกจากนี Q ดอลลาร์สหรัฐยัง
อ่อนค่าลงเมื3อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที3ระดับ 1.3221 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดบั 1.3282 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งคา่เมื3อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ ที3ระดบั 1.1544 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1442 ดอลลาร์ 
ขณะที3เงินปอนด์แข็งคา่ขึ Qนสูร่ะดบั 1.2794 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2719 
ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ Qนแตะที3ระดับ 0.7180 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7139 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดนํ )ามัน: นํ )ามัน WTI ปิดพุ่ง $2.58 รับสต็อกนํ )ามันดิบ
สหรัฐลดลง,เจรจาการค้าคืบหน้า สัญญานํ Qามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ Qนกว่า 5% เมื3อคืนนี Q (9 ม.ค.) ทําสถิติปิด
ในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที3 8 เนื3องจากนักลงทุนยังคงขานรับการ
เจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที3ส่งสัญญาณคืบหน้า นอกจากนี Q 
ตลาดยงัได้รับปัจจยัหนนุการปรับลดกําลงัการผลิตของกลุม่ประเทศผู้
สง่ออกนํ Qามนั (โอเปก) รวมทั Qงสต็อกนํ Qามนัดิบที3ปรับตวัลดลงในสปัดาห์
ที3ผ่านมา      สัญญานํ Qามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. พุ่งขึ Qน 2.58 
ดอลลาร์ หรือ 5.2% ปิดที3 52.36 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ3งเป็นระดบัสงูสดุ
นบัตั Qงแตว่นัที3 13 ธ.ค. 2561 สญัญานํ Qามนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนมี.ค. 
เพิ3มขึ Qน 2.72 ดอลลาร์ หรือ 4.6% ปิดที3 61.44 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ3งเป็น
ระดบัสงูสดุนบัตั Qงแตช่ว่งกลางเดือนธ.ค. 2561 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองคํานิวยอร์ก: เงินดอลล์อ่อน หนุนทองปิดบวก 
6.10 ดอลลาร์ ทองคําตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื3อคืนนี Q (9 ม.ค.) โดยได้
ปัจจยัหนนุจากการออ่นคา่ของสกลุเงินดอลลาร์ รวมทั Qงการที3เจ้าหน้าที3
ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ออกมาสง่สญัญาณถึงการชะลอปรับ
ขึ Qนอัตราดอกเบี Qย ขณะที3นักลงทุนจับตารายงานการประชุมเฟด
ประจําเดือนธ.ค.ซึ3งจะมีการเปิดเผยหลงัจากตลาดทองคํานิวยอร์กปิด
ทําการแล้ว    สญัญาทองคําตลาด COMEX (Commodity Exchange) 
ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ3มขึ Qน 6.10 ดอลลาร์ หรือ 0.47% ปิดที3 1,292.00 
ดอลลาร์/ออนซ์ สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนมี.ค. เพิ3มขึ Qน 2.20 เซนต์ 
หรือ 0.14% ปิดที3 15.735 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

นายกฯอังกฤษแพ้ยกแรกกรณี Brexit หลังสภาโหวตควํ9ากําหนด
วันยื9นข้อเสนอใหม่ นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ ประสบ
ความพ่ายแพ้เป็นครั Qงแรกต่อแผนการแยกตัวของอังกฤษออกจาก
สหภาพยโุรป (Brexit) โดยสมาชิกรัฐสภายืนกรานให้รัฐบาลเสนอแผน
ทางเลือกภายในเวลาเพียงไม่กี3วัน หากสภาควํ3าร่างข้อตกลง Brexit 
ของนางเมย์ในสัปดาห์หน้า      ทั Qงนี Q สมาชิกในสภาสามัญชนลงมติ
ด้วยคะแนนเสียง 308-297 เรียกร้องให้รัฐบาลเสนอแผนรองรับภายใน
เวลา 3 วันทําการ หากร่างข้อตกลง Brexit ของนางเมย์ไม่ได้รับการ
อนมุตัิจากรัฐสภาในการลงมติในวนัองัคารหน้า แทนที3จะเป็นเวลา 21 
วันตามที3นางเมย์เสนอก่อนหน้านี Q    สมาชิกรัฐสภาอังกฤษได้เริ3มต้น
อภิปรายร่างข้อตกลง Brexit เมื3อวานนี Q และจะปิดการอภิปรายในวนัที3 
15 ม.ค. ก่อนที3จะมีการลงมติในวันดังกล่าว      ก่อนหน้านี Q นางเมย์
ตดัสินใจเลื3อนการลงมติในรัฐสภาต่อร่างข้อตกลงดงักลา่ว จากเดิมที3มี
กําหนดลงมติเมื3อวนัที3 11 ธ.ค.ปีที3แล้ว เนื3องจากวิตกวา่จะไมไ่ด้รับการ
อนุมัติจากสภา    ถึงแม้ร่างข้อตกลง Brexit ของนางเมย์ได้รับการ
ยอมรับจากผู้ นําสหภาพยโุรป (EU) แต่ร่างข้อตกลงดงักล่าวก็ได้สร้าง
ความคลางแคลงใจต่อสมาชิกสภาสามัญชนของอังกฤษ แม้แต่ใน
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 พรรคอนุรักษ์นิยมของนางเมย์เอง โดยมีประเด็นที3อ่อนไหวคือ การ

ควบคุมชายแดนระหว่างสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ3งรวมตัวอยู่กับ EU 
ในขณะนี Q และไอร์แลนด์เหนือ ซึ3งเป็นส่วนหนึ3งของสหราชอาณาจกัร 
และจะต้องแยกตวัออกจาก EU ตามองักฤษ (อินโฟเควสท์) 

ภาคธุรกิจอังกฤษวอนรัฐบาลทาํประชามติครั)งใหม่ หากสภาควํ9า
ข้อตกลง Brexit London First ซึ3งเป็นองค์กรของนักธุรกิจที3ทรง
อิทธิพลในองักฤษ เรียกร้องให้รัฐบาลองักฤษจดัการลงประชามติครั Qง
ใหม่ หากร่างข้อตกลงว่าด้วยการแยกตวัของอังกฤษออกจากสหภาพ
ยโุรป (Brexit) ที3นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ทําไว้กับผู้ นํา
ของสหภาพยโุรป (EU) ไมผ่่านการอนมุตัิจากรัฐสภา และไมมี่ทางเลือก
อื3นในการปลดล็อกจากกภาวะชะงกังนัดงักลา่ว       ทั Qงนี Q London First 
ซึ3งประกอบด้วยผู้ บริหารของบริษัทชั Qนนําของอังกฤษกว่า 200 แห่ง 
แนะนําให้รัฐบาลระงับแผนการแยกตัวออกจาก EU เพื3อหลีกเลี3ยง
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ หากอังกฤษต้องแยกตัวโดยไม่มีการทํา
ข้อตกลง (อินโฟเควสท์) 

ผลสํารวจชี )การจ้างงานในอังกฤษขยายตัวตํ9าสุดในรอบเกือบ 2 
ปี บ่งชี )ศก.ชะลอตัวก่อน Brexit ผลสํารวจซึ3งจัดทําโดยสมาพันธ์
จดัหางานและจ้างงาน (REC) และบริษัท KPMG ขององักฤษ ระบุว่า 
การจ้างงานในอังกฤษในเดือนธ.ค.ขยายตัวในอัตราตํ3าสุดนับตั Qงแต่
เดือนเม.ย. 2560 ซึ3งเป็นสัญญาณบ่งชี Qว่า เศรษฐกิจชะลอตัวลงก่อที3
องักฤษจะแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit)          รายงานดงักลา่ว 
ยังระบุด้วยว่า การขยายตัวของอัตราเงินเดือนเริ3มต้นของพนักงาน
ประจํานั Qน ชะลอตัวลงติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน        นายนีล คาร์
เบอร์รี ประธานบริหารของ REC กล่าวว่า การจ้างงานเดือนธ.ค.ที3
ขยายตัวในอัตราตํ3าสุดในรอบเกือบ 2 ปีนั Qน ไม่ใช่เรื3องที3น่าแปลกใจ 
เนื3องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจกําลงัสง่ผลกระทบต่อแผนการ
จ้างงานของบริษัทตา่งๆ ในขณะนี Q" (อินโฟเควสท์) 

ยูโรสแตทเผยอัตราว่างงานยูโรโซนแตะ 7.9% ในเดือนพ.ย. 
ตํ9 าสุดรอบ 10 ปี สํานักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) 
เปิดเผยว่า อตัราการว่างงานในยโูรโซนอยู่ที3ระดบั 7.9% ในเดือนพ.ย. 
ซึ3งเป็นระดบัตํ3าสดุในรอบ 10 ปี จากระดบั 8.0% ในเดือนต.ค. หลงัจาก
พุ่งแตะระดบั 12.1% ในปี 2556    อตัราการว่างงานของเยอรมนีอยูท่ี3
ระดบั 3.3% ขณะที3กรีซอยูท่ี3ระดบั 18.6%        นอกจากนี Q ยโูรสแตท
เปิดเผยว่า จํานวนผู้ ว่างงานลดลง 90,000 รายในเดือนพ.ย. สู่ระดบั 
13.04 ล้านราย (อินโฟเควสท์)  

เยอรมนีเผยส่งออก-นําเข้าลดลงจากผลกระทบสงครามการค้า 
หวั9 นฉุดเศรษฐกิจประเทศ ยอดส่งออกและนําเข้าของเยอรมนี
ปรับตวัลดลงในเดือนพ.ย. ตอกยํ Qาความวิตกกังวลว่า สถานการณ์ตึง
เครียดทางด้านการค้ากําลงัขดัขวางการขยายตวัของเศรษฐกิจเยอรมนี 
ซึ3งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที3สดุในยโุรป  สํานกังานสถิติแหง่ชาติเยอรมนี

เปิดเผยในวันนี Qว่า การส่งออกของเยอรมนีในเดือนพ.ย. ลดลง 0.4% 
เมื3อเทียบกับก่อนหน้า แตะที3 1.106 แสนล้านยูโร (1.266 แสนล้าน
ดอลลาร์) ขณะที3ยอดนําเข้าลดลง 1.6% แตะที3 9.16 หมื3นล้านยูโร 
ส่งผลให้เยอรมนีมียอดเกินดุลการค้า 1.9 หมื3นล้านยูโรในเดือนพ.ย.   
ทั Qงนี Q สํานกังานสถิติแหง่สหภาพยโุรปเปิดเผยเมื3อเดือนพ.ย.ที3ผ่านมาวา่ 
เศรษฐกิจเยอรมนีหดตวัในไตรมาส 3 ปีที3แล้ว ซึ3งเป็นครั Qงแรกนับแต่ปี 
2558 โดยได้รับผลกระทบจากการสง่ออกที3ออ่นแอลง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับเจรจาการค้า
สหรัฐ-จีนส่งสัญญาณคืบหน้า ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื3อคืนนี Q (8 
ม.ค.) ขานรับความหวงัที3ว่า การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะ
ประสบความสําเร็จด้วยดี โดยปัจจยัดงักล่าวช่วยหนนุตลาดหุ้นยุโรป
ดีดตวัขึ Qนปิดในแดนบวก แม้มีรายงานวา่การผลิตภาคอตุสาหกรรมของ
เยอรมนีหดตัวลงติดต่อกันเดือนที3 3 ก็ตามดัชนี Stoxx Europe 600 
เพิ3มขึ Qน 0.87% ปิดที3 345.85 จดุ         ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิด
ที3 10,803.98 จดุ เพิ3มขึ Qน 56.17 จดุ หรือ +0.52% ขณะที3ดชันี FTSE 
100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที3 6,861.60 จุด เพิ3มขึ Qน 50.72 จุด หรือ 
+0.74% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้ นฝรั3งเศสปิดที3 4,773.27 จุด 
เพิ3มขึ Qน 54.10 จดุ หรือ  +1.15% (อินโฟเควสท์) 

ญี9 ปุ่น 

BOJ เผยผลสาํรวจชี )ความเชื9อมั9นภาคครัวเรือนลดลง ขณะปชช.
คาดอัตราเงินเฟ้อสูงขึ )น ผลสํารวจของธนาคารกลางญี3ปุ่ น (BOJ) 
เปิดเผยว่า ความเชื3อมั3นภาคครัวเรือนของญี3ปุ่ นปรับตวัลงในไตรมาส 
4/2561 ขณะที3ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ม
สงูขึ Qน         ผลสํารวจรายไตรมาสของ BOJ ระบุว่า ดชันีความเชื3อมั3น
ของภาคครัวเรือนที3มีต่อภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศนั Qน อยู่ที3 -14.3 
จุดในเดือนธ.ค. เพิ3มขึ Qนจากระดับ -13.3 จุดในการสํารวจเดือนก.ย.   
นอกจากนี Q ผลสํารวจยงัระบุอีกด้วยว่า อตัราส่วนของประชาชนที3คาด
ว่าราคาผู้ บริโภคจะปรับตัวขึ Qนนั Qน อยู่ที3ระดับ 77.5% ในเดือนธ.ค. 
เพิ3มขึ Qนจากระดับ 76.0% ในการสํารวจเดือนก.ย.      ขณะเดียวกัน 
ประชาชน 80.8% คาดว่า อัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวขึ Qนในช่วง 5 ปีต่อ
จากนี Q ซึ3งตวัเลขดงักล่าวเพิ3มขึ Qนจากระดบั 80.6% ในการสํารวจเดือน
ก.ย. (อินโฟเควสท์)  

ผลสํารวจชี )รายได้ของบริษัทญี9 ปุ่นในเอเชียถูกกระทบจากการ
อ่อนค่าของสกุลเงินท้องถิ9น ผลสํารวจความคิดเห็นของบริษัทญี3ปุ่ น
ที3มีการดําเนินธุรกิจอยู่ในภมิูภาคเอเชียและออสเตรเลีย ซึ3งจดัทําโดย 
NNA เผยให้เห็นวา่ สกลุเงินของประเทศเอเชียที3ออ่นคา่ลงเมื3อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐนั Qน ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทญี3ปุ่ น
ในเอเชียจํานวนกว่า 30% ในปีที3แล้ว  ผลสํารวจซึ3งจัดทําในระหว่าง
วันที3 29 พ.ย. - 9 ธ.ค. ระบุว่า 31.4% ของบริษัทญี3ปุ่ นที3ได้ร่วมตอบ
แบบสํารวจจํานวน 630 แห่ง กล่าวว่า การอ่อนค่าของสกุลเงินใน
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 ประเทศต่างๆ ที3ทางบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่นั Qน ส่งผลกระทบต่อรายได้        

ในบรรดา 15 ประเทศและเขตปกครองที3การสํารวจครอบคลมุถึง ซึ3ง
รวมญี3ปุ่ นด้วยนั Qน พบวา่ บริษัทญี3ปุ่ นที3ดําเนินงานในอินโดนีเซีย 59.6% 
และในอินเดีย 54.7% ได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าลงของสกุลเงิน
ท้องถิ3น เนื3องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินท้องถิ3นส่งผลให้ต้นทนุการ
นําเข้าสงูขึ Qนและทําให้กําไรหดตวัลง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 223.02 จุด รับความหวัง
เจรจาการค้าสหรัฐ-จีนคืบหน้า ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่ง
ขึ Qนในเมื3อวานนี Q โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที3ว่า การเจรจา
การค้าระหว่างสหรัฐและจีนซึ3งเข้าสู่วันที3สามในขณะนี Q จะสามารถ
คลี3คลายข้อพิพาททางการค้าระหว่างสองประเทศได้   สํานักข่าวเกียว
โดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดพุ่งขึ Qน 223.02 จุด หรือ 1.1% แตะที3 
20,427.06 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนเผยเจรจาการค้ากับสหรัฐเสร็จสิ )นแล้ว เตรียมประกาศผล
การเจรจาเร็วๆนี ) กระทรวงตา่งประเทศของจีน เปิดเผยวา่ จีนได้เสร็จ
สิ Qนการเจรจาการค้ากบัสหรัฐแล้ว โดยทางกระทรวงจะออกแถลงการณ์
ชี Qแจงผลการเจรจาระหว่างทั Qงสองฝ่ายเร็วๆนี Q    ความเคลื3อนไหว
ดงักลา่วมีขึ Qน หลงัจีนและสหรัฐได้เดินหน้าเจรจาต่อเป็นวนัที3 3 ในวนันี Q 
จากเดิมที3มีกําหนดเสร็จสิ Qนเมื3อวานนี Q  ก่อนหน้านี Qไมน่าน นายสตีเวน วิ
นเบิร์ก เจ้าหน้าที3กระทรวงพลงังานสหรัฐ เปิดเผยกับสื3อมวลชนที3กรุง
ปักกิ3งว่า การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนดําเนินไปด้วยดี      
นอกจากนี Q ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ทวีตข้อความเมื3อวานนี Qว่า 
การเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐกบัจีนกําลงัดําเนินไปเป็นอยา่งดี ขณะที3
นายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์สหรัฐ ได้แสดงความเชื3อมั3นว่าสหรัฐ
และจีนจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้า ซึ3งเป็นข้อตกลงที3จะแก้ไข
ความขดัแย้งทกุอยา่ง (อินโฟเควสท์) 

กระทรวงพาณิชย์จีนเผยราคาผลผลิตทางการเกษตรปรับตัวขึ )น
ต่อเนื9อง กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยในวันนี Qว่า ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรในจีนยงัคงเพิ3มขึ Qนอย่างต่อเนื3องในสปัดาห์ที3สิ Qนสดุ ณ วนัที3 
6 ม.ค. โดยระบุว่าต้นทุนของผัก 30 ชนิดปรับตัวสูงขึ Qน    ดัชนีราคา
ผลผลิตทางการเกษตรปรับตัวเพิ3มขึ Qน 0.2% ในสัปดาห์ดังกล่าว 
หลงัจากที3เพิ3มขึ Qน 0.3% ในสปัดาห์ก่อนหน้านั Qน ขณะที3ดชันีราคาวสัดุ
เพื3อการผลิตปรับตัวลดลง 1.1%   รายงานระบุว่า ราคาขายส่งเฉลี3ย
ของผัก 30 ชนิด ปรับตวัเพิ3มขึ Qน 1.7% เมื3อเทียบกับสปัดาห์ก่อนหน้าที3
เพิ3มขึ Qน 0.7% ขณะที3ราคาข้าวขายส่งขยบัขึ Qน 0.2% จากสปัดาห์ก่อน
หน้า, ราคาขายส่งเนื Qอวัวปรับตัวเพิ3มขึ Qน 0.4% และราคาขายส่งเนื Qอ
แกะเพิ3มขึ Qน 0.6%   สํานกัข่าวซินหวัรายงานวา่ สินค้าในหมวดอาหารมี
สัดส่วน 1 ใน 3 ของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีน สํานักงานสถิติ
แห่งชาติของจีนระบุว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีน ซึ3งเป็นมาตร

วัดเงินเฟ้อที3สําคัญ ขยายตัว 2.2% ในเดือนพ.ย. เมื3อเทียบรายปี ซึ3ง
ชะลอตวัลงจากเดือนต.ค.ที3มีการขยายตวั 2.5% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี9ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 17.88 จุด ขานรับ
เจรจาการค้าจีน-สหรัฐ ดชันีเซี3ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาด
เมื3อวานนี Qปรับตัวสงูขึ Qน ภายหลังจากที3การเจรจาด้านการค้าระหว่าง
จีนและสหรัฐจัดขึ Qนมาอย่างต่อเนื3องท่ามกลางบรรยากาศที3เป็นบวก    
สํานกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซี3ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 17.88 จดุ หรือ 
0.71% ปิดที3 2,544.34 จดุ   นายสตีเวน วินเบิร์ก เจ้าหน้าที3กระทรวง
พลงังานสหรัฐ เปิดเผยกับสื3อมวลชนที3กรุงปักกิ3งว่า การเจรจาการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีนจะยังคงดําเนินต่อไปในเมื3อวานนี Q จากเดิมที3มี
กําหนดเสร็จสิ Qนเมื3อวานนี Q พร้อมระบวุา่ การเจรจาของทั Qงฝ่ายดําเนินไป
ด้วยดี     "การเจรจาตลอดระเวลา 2 วนัที3ผ่านมา เป็นไปด้วยดี และผม
ยืนยันว่าการเจรจาจะดําเนินต่อไปในเมื3อวานนี Q" นายวินเบิร์กกล่าว 
(อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื9นๆ 

อดีตปธ.โอเปกชี )สงครามการค้า,การผลิตนํ )ามันของสหรัฐกําลัง
กดดันตลาด นายซูฮาอิล อัล มาสรูเอ ซึ3งเป็นรัฐมนตรีพลังงานของ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอดีตประธานกลุ่มประเทศผู้ส่งออกนํ Qามนั 
(โอเปก) กลา่ววา่ การทําสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน และการ
ผลิตนํ Qามนัจากชั Qนหินดินดาน (shale oil) ของสหรัฐที3เพิ3มขึ Qน กําลงัเป็น
ปัจจยักดดนัตลาดนํ Qามนั  อย่างไรก็ดี นายมาสรูเอคาดการณ์วา่ ความ
ขดัแย้งทางการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนจะไมล่กุลามกลายเป็นสงคราม
การค้า โดยจะยตุิลงด้วยการเจรจา   ถึงแม้นายมาสรูเอมีความหวงัตอ่
การเจรจาระหว่างสหรัฐและจีน แต่เขาก็ได้เตือนเกี3ยวกับการเพิ3มขึ Qน
ของการผลิตนํ Qามันจากสหรัฐ ซึ3งได้เป็นปัจจัยกดดันสมาชิกโอเปก      
"เราจําเป็นต้องจบัตาดปูริมาณการผลติ shale oil ของสหรัฐ" เขากลา่ว 
สํานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) 
คาดการณ์วา่ การผลิตนํ Qามนัของสหรัฐจะเพิ3มขึ Qน 1.18 ล้านบาร์เรล/วนั
ในปีหน้า สู่ระดับ 12.06 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ3งเป็นระดับสูงสุดเป็น
ประวตัิการณ์ (อินโฟเควสท์) 

"คิม จอง อึน"เดินทางกลับเกาหลีเหนือแล้ว หลังเข้าพบ"สี จิ )
นผิง"สื3อรายงานว่า นายคิม จอง อึน ผู้ นําเกาหลีเหนือ อาจกําลัง
เดินทางกลบัเกาหลีเหนือแล้ว โดยรถไฟที3คาดวา่นายคิมโดยสารอยู ่ได้
ออกจากสถานีกรุงปักกิ3งในบ่ายวนันี Q เพียง 1 วนัหลงัจากที3เขาเข้าพบ
ประธานาธิบดีสี จิ Qนผิง  นายคิมเดินทางเยือนจีนเป็นเวลา 4 วนัโดยเริ3ม
ตั Qงแต่วันที3 7 ม.ค. และครั Qงนี Qนับเป็นการเดินทางเยือนจีนเป็นครั Qงที3 4 
ของนายคิม นับตั Qงแต่ที3เขาขึ Qนดํารงตําแหน่งผู้ นําเกาหลีเหนือในช่วง
ปลายปี 2554        มีการคาดการณ์กันว่า ในการประชมุสดุยอดกับป
ธน.สี จิ Qนผิง นายคิมได้เรียกร้องให้จีนเพิ3มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับเกาหลีเหนือ และให้การสนับสนนุมากขึ Qน หลังจากที3เกาหลีเหนือ
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 ได้รับผลกระทบจากมาตรการควํ3าบาตรทางเศรษฐกิจจากชาติต่างๆ 

เพื3อลงโทษเกาหลีเหนือซึ3งได้ทําการพฒันาอาวธุนิวเคลียร์และขีปนาวธุ
ก่อนหน้านี Q (อินโฟเควสท์) 

ประธานเวิลด์แบงก์เตรียมนั9 งแท่นผู้บริหารกองทุนไพรเวทอิควิตี ) 
หลังลงจากตําแหน่งเดือนก.พ. นายจิม ยอง คิม ประธาน
ธนาคารโลกหรือเวิลด์แบงก์ เผยจะเข้าร่วมงานกับกองทุนนิติบุคคล
ร่วมลงทุน (private equity fund) ในเดือนหน้า หลังลงจากตําแหน่ง
อย่างเป็นทางการ      Global Infrastructure Partners (GIP) สถาบัน
ลงทุนระดับโลกในนิวยอร์ก เปิดเผยว่า นายคิมจะเข้าร่วมเป็นพาร์ท
เนอร์ของ GIP และขึ Qนดํารงตําแหน่งรองประธานในวนัที3 1 กมุภาพนัธ์นี Q    
นายอเดบาโย โอกนัเลซี ประธานและหุ้นสว่นผู้จดัการของ GIP เปิดเผย
ว่า "ทักษะความรู้ของดร.คิมที3ได้รับมาจากประสบการณ์ตรง รวมถึง
ประสบการณ์ที3เคยร่วมงานกับรัฐบาลและสถาบนัต่างๆมาแล้วทั3วโลก 
ถือเป็นองค์ความรู้ที3มีคณุคา่อยา่งยิ3ง"        ทั Qงนี Q นายคิมได้แสดงความ

มุ่งมั3นที3จะร่วมงานกับ GIP โดยเน้นยํ Qาถึงความสําคัญในการพัฒนา
โครงสร้างพื Qนฐาน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 200 จุด ดีดตัววันที9 
4 เก็งสหรัฐ-จีนเจรจาคืบหน้า ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตวั
ขึ Qนเป็นวนัที3 4 ในเมื3อวานนี Qตามตลาดภมิูภาค ขณะที3นกัลงทนุคาดหวงั
ว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะประสบความคืบหน้า   
ทั Qงนี Q ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที3  36,212.91 จุด เพิ3มขึ Qน 
231.98 จุด หรือ 0.64%    หุ้นกลุ่มธนาคารพุ่งขึ Qนนําตลาดเมื3อวานนี Q 
(อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

ไทย 

กกร. คาด GDP ไทยปี 62 ขยายตัว 4-4.3% จากราว 4.3% ในปี 
61, ส่งออกโต 5-7% นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้า
ไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที3ประชุม
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) ประเมินวา่ ในปี 2562 
อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยน่าจะทําได้ไม่ตํ3ากว่า 4.0% หรือ
อยู่ในกรอบประมาณการที3 4.0-4.3% โดยทิศทางเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มเติบโตในอัตราที3ชะลอลงจากปี 2561 จากเครื3 องชี Qด้าน
ต่างประเทศทั Qงการส่งออกและการท่องเที3ยว ซึ3งอาจเผชิญความเสี3ยง
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน ตลอดจนผลจาก
สงครามการค้าที3ยงัคงมีอยา่งตอ่เนื3อง ทําให้การขยายตวัของเศรษฐกิจ
ต้องพึ3งพิงการใช้จ่ายและการลงทนุในประเทศมากขึ Qน โดยเฉพาะการ
ลงทุนของภาครัฐที3จะมีบทบาทนําการลงทนุของเอกชน     ในขณะที3 
ผลกระทบจากพายุปาบึกต่อเศรษฐกิจไทย คงเป็นปัจจัยระยะสั Qน ซึ3ง
เชื3อวา่การฟืQนฟคูวามเสียหายและมาตรการเยียวยาตา่ง ๆ จากทกุภาค
ส่วน จะช่วยบรรเทาผลกระทบได้   ขณะที3คาดว่าการส่งออกไทยปีนี Q 
น่าจะขยายตวัในกรอบ 5.0-7.0% จากหมวดสินค้าอุตสาหกรรมและ
สินค้าเกษตรเป็นหลกั    ส่วนกรณีการเลื3อนการเลือกตั Qง กกร. มองว่า
จะมีผลกระทบไม่มากนกัต่อเศรษฐกิจ ซึ3งนักลงทนุยงัคงเข้ามาดลููท่าง
การลงทุนอย่างต่อเนื3อง เนื3องจากกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของภาครัฐคงจะสามารถเดินหน้าได้ ขณะที3ความเสี3ยงของเศรษฐกิจ
ไทยขึ Qนอยู่กับปัจจยัภายนอกประเทศเป็นหลกั    สําหรับในระยะถดัไป 
นอกจากความคืบหน้าการเจรจาด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
แล้ว สถานการณ์ในสหรัฐฯ ทั Qงเรื3องงบประมาณ เพดานหนี Q และการขึ Qน
ดอกเบี Qยของเฟด ตลอดจนประเด็น Brexit ที3จะครบกําหนดในวนัที3 29 

มีนาคมนี Qซึ3งอาจทําให้ทิศทางตลาดการเงินโลกและคา่เงินบาทของไทย
ยงัคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื3อง โดยเฉพาะทิศทางการชะลอตัวลง
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สง่ผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับทีทา่ใน
การดําเนินนโยบายการเงินที3ผ่อนปรนมากขึ Qน โดยเฟดอาจจะขึ Qน
ดอกเบี Qยนโยบายได้เพียงครั Qงเดียวในปีนี Q (อินโฟเควสท์) 

BOI ตั )งเป้ายอดขอส่งเสริมลงทุนปี 62 ที9 7.5 แสนลบ. จากปีนี )สูง
กว่าเป้าหมาย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าว
ภายหลังมอบนโยบายแก่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
(บีโอไอ) ว่า บีโอไอตั Qงเป้าคําขอส่งเสริมการลงทนุปี 62 เงินลงทนุ 7.5 
แสนล้านบาท ซึ3งเป็นเป้าหมายใกล้เคียงปี 61 แตเ่นื3องจากสถานการณ์
เศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน จึงต้องการให้ปี 62 เน้นเรื3องคุณภาพ
ของนักลงทุนและการลงทุนที3เกิดขึ Qน              สําหรับในปี 61 ยอด
สง่เสริมการลงทนุที3มีมลูคา่ลงทนุกวา่ 9 แสนล้านบาท จากเป้าหมายที3 
7.2 แสนล้านบาท ถือวา่เกินเป้าที3วางไว้ โดยเฉพาะในระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที3ถือว่าประสบความสําเร็จ มีมูลค่าขอ
ส่งเสริมการลงทนุขยายตัวได้มาก     อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังมีเวลา
ทํางานถึงเดือนพฤษภาคมภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโลกที3ยงัไม่แน่นอน 
แต่ยังเชื3อมั3นว่า ในช่วงครึ3งปีหลังเศรษฐกิจโลกจะปรับตัวดีขึ Qน จึง
จําเป็นต้องเดินหน้าทํางานในชว่งครึ3งปีแรกอยา่งเต็มที3 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 3.50 จุด สวนทางภูมิภาค รับแรง
กดดันจากกลุ่มโรงพยาบาลหลังรัฐจะเพิ9ม"ยาและเวชภัณฑ์"เข้า
เป็นสินค้าควบคุม SET ปิดชว่งบา่ยที3ระดบั 1,590.50 จดุ ลดลง 3.50 
จุด (-0.22%) มลูค่าการซื Qอขาย 46,576.27 ล้านบาท  นักวิเคราะห์ฯ
เผยตลาดหุ้นไทยเมื3อวานนี Qส่วนใหญ่จะปรับตัวขึ Qน แต่ช่วงบ่ายเผชิญ
แรงขายทํากําไรทําให้ดัชนีฯอ่อนตัวลงมา รับจิตวิทยาลบจากกลุ่ม
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 โรงพยาบาลที3เข้ามากดดนั หลงักกร.มีมติเพิ3มรายการสินค้า "ยาและ

เวชภัณฑ์" เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมปี 62 ทําให้ตลาดฯเสีย
โมเมนตัมไปเล็กน้อย ด้านตลาดภูมิภาคเมื3อวานนี Qต่างบวกกันเฉลี3ย 
0.9% จากความคาดหวงัในทางบวกการเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐฯ-
จีน และยงัได้แรงหนนุเพิ3มจากราคานํ QามนัฟืQนตวั วนันี Qตลาดฯยงัมีลุ้น
ขึ Qนได้ พร้อมให้แนวรับ 1,590-1,585 แนวต้าน 1,602-1,610 จุด   
ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเมื3อวานนี Qที3ระดบั 1,590.50 จดุ ลดลง 3.50 จดุ (-
0.22%) มลูค่าการซื Qอขาย 46,576.27 ล้านบาท              การซื Qอขาย
หุ้นเมื3อวานนี Q ดชันีหุ้นไทยเคลื3อนไหวทั Qงในแดนบวก-ลบ โดยดชันีฯแตะ
จดุสงูสดุที3 1,609.39 จดุ และแตะจดุตํ3าสดุที3ระดบั 1,587.53 จดุ (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนี )ไทย: เมื9อวานนี )มีมูลค่าการซื )อขายรวม 
65,214 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี Qไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนี Qไทยประจําเมื3อวานนี Q  มีมลูค่าการซื Qอขายรวมทั Qงวัน
อยูท่ี3 65,214 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที3มีมลูคา่การซื Qอขาย
สูงที3สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ซื Qอสทุธิ 9,054 ล้านบาท 2. 4,161 ล้านบาท ในขณะที3นกัลงทนุ
ต่างชาติ ขายสุทธิ 65 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที3 2.2% 
ไม่มีการเปลี3ยนแปลงจากเมื3อวานภาพรวมของตลาดในเมื3อวานนี Q     
Yield Curve ค่อนข้างนิ3งในทกุช่วงอายตุราสาร ด้านกระแสเงินลงทุน
ของนักลงทุนต่างชาติเมื3อวานนี Q NET OUTFLOW 65 ล้านบาท โดย

เกิดจาก NET SELL 65 ล้านบาท และไมมี่ตราสารหนี Qที3ถือครองโดยนกั
ลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) สําหรับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 758 ล้านบาท 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.02 แกว่งแคบ ตลาดไร้ปัจจัยใหม่ 
นลท.รอติดตามผลเจรจาสงครามการค้า-รายงานการประชุม
เฟด นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิด
ตลาดเย็นนี Qอยู่ที3 32.02 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากเปิดตลาด
เช้าที3ระดบั 32.01 บาท/ดอลลาร์ เคลื3อนไหวตามแรงซื Qอ-ขายดอลลาร์ 
ระหว่างวันเงินบาทเคลื3อนไหวในกรอบ 31.99-32.07 บาท/ดอลลาร์     
"บาทตัวเคลื3อนไหวตามแรงซื Qอ-ขายดอลลาร์ เนื3องจากยังไม่มีปัจจัย
ใหมเ่ข้ามา" นกับริหารเงิน กลา่ว  คืนนี Qนกัลงทนุรอดกูารแถลงผลเจรจา
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน และรายงานการประชุมของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (FED)  นกับริหารเงินประเมินกรอบการเคลื3อนไหว
ของเงินบาทในวนัวนันี Qไว้ที3 31.90-32.10 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยที9ต้องตดิตาม  
- ทนุสาํรองเงินตราตา่งประเทศเดอืนธ.ค. ญี3ปุ่ น   

- อตัราเงินเฟ้อเดือนธ.ค. จีน 

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนธ.ค. จีน 

- จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ 
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 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 7.9% 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 $1271.0b -- $1258.3b Crude Commodities

Japan Buying Foreign Bonds 4-Jan -¥1004.3b -- -¥312.2b WTI ($/bl)

Foreign Buying Japan Bonds 4-Jan ¥72.4b -- -¥2205.0b Dubai ($/bl)

Foreign Buying Japan Stocks 4-Jan -¥248.5b -- -¥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 1.9% 2.1% 2.2% Batic Dry Index

PPI YoY Dec 0.9% 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 9-Jan-19 1.4739 1.5497 1.6776 1.7469 1.7868 1.8748

BoP Current Account Adjusted Nov P -- ¥1124.3b ¥1211.3b Change (bps) -0.21 -0.78 +0.10 -0.06 -0.31 -0.88

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

TH Forw ard Contracts 4-Jan -- -- $33.7b 2.1958 2.3894 2.5605 2.9906 3.1829 3.4046

Foreign Reserves 4-Jan -- -- $205.0b +0.01 -0.46 +0.24 -0.17 +0.05 +4.42

US Bond Market

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

9-Jan-19 2.45 2.56 2.54 2.57 2.74 3.03

Change (bps) -1.00 -2.00 -3.00 -1.00 +1.00 +3.00

10-Jan-19

2,338.13 -5.02 -0.21%

479.60

35,291.13

358.89 -1.49 -0.41%

-640.50

-758.06

479.60

%Chg.Chg

9-Jan-19 Chg %Chg.

23,879.12 +91.67

3,063.00 +14.00

+0.39%

2,584.96 +10.55 +0.41%

+0.46%

6,957.08 +60.08 +0.87%

6,906.63 +45.03 +0.66%

10,893.32 +89.34 +0.83%

26,462.32 +586.87 +2.27%

20,427.06 +223.02 +1.10%

2,544.35 +17.89 +0.71%

896.99 +9.55 +1.08%

9-Jan-19 Chg %Chg.

2,064.71 +39.44 +1.95%

6,272.24 +9.39 +0.15%

7,926.82 +7.15 +0.09%

36,212.91 +231.98 +0.64%

52.13 +2.36 +4.74%

58.90 +2.03 +3.57%

61.34 +2.62 +4.46%

1,238.00 -24.00 -1.90%

1.1543 1.1439 +0.91%

-0.53%

1.2791 1.2720 +0.56%

-52.80%138,170.86       65,213.66         

-0.11%278.66278.36

%Chg.8-Jan-199-Jan-19

-0.79%95.90295.141

-0.33%1,121.201,117.53

9-Jan-19

-0.51%6.85226.8170

-0.22%-2.381,064.82

-0.22%-3.501,590.50

52.36 +2.58 +5.18%

9-Jan-19 8-Jan-19 %Chg.

31.94 32.03 -0.28%

1,293.70 +10.50 +0.82%

108.15 108.73

เอกสารฉบบันี�จดัทาํโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทั �งการแสดงความคดิเหน็ทั �งหลายที-ปรากฎในเอกสารฉบบันี�
จดัทาํบนพื�นฐานแหลง่ขอ้มูลที-ดทีี-สดุที-ได้รบัมา และพจิารณาแลว้เหน็วา่น่าเชื-อถอื มวีตัถุประสงคเ์พื-อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน และอาจเปลี-ยนแปลงไดโ้ดยไมจ่ําเป็นตอ้งแจง้ล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบบันี�ไมถ่อืเป็นคาํเสนอหรอืคาํชี�ชวนใหล้งทุน และ3จดัทาํขึ�นเป็นการเฉพาะเพื-อประโยชน์แกบุ่คคลที-เกี-ยวขอ้งกบับรษิทัเท่านั �น มใิหนํ้าไปเผยแพร่ทางสื-อมวลชน หรอืโดยทาง
อื-นใด บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที-เกดิขึ�นโดยตรงหรอืเป็นผลจากการใชเ้นื�อหาหรอืรายงานฉบบันี� 


