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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"เยลเลน"ชีธุ้รกิจค้าปลีกก าลังเพิ่มความระมัดระวังขณะเข้าสู่ปี 
2562 นางเจเน็ต เยลเลน อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
กล่าวว่า บริษัทค้าปลีกก าลังเพิ่มความระมัดระวังขณะเข้าสู่ปี 2562 
ทา่มกลางความวิตกเก่ียวกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และแรงเท
ขายในตลาด     "เราได้ยินรายงานที่ว่าภาคธุรกิจก าลงัชะลอแผนการ
ลงทุน อันเน่ืองจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางความ
กังวลเก่ียวกับความขัดแย้งทางการค้า" นางเยลเลนกล่าว หลังการ
เปิดเผยผลประกอบการที่ซบเซาของผู้ ค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐ เช่น 
ห้างเมซี่ และโคห์ล  นางเยลเลนกล่าวเสริมว่า หากการปิดหน่วยงาน
ของรัฐบาล (ชตัดาวน์) ยงัคงด าเนินต่อไป ก็จะกระทบตอ่ความเชื่อมัน่
ของผู้บริโภค   อยา่งไรก็ดี นางเยลเลนไมค่าดว่าภาวะชตัดาวน์จะสง่ผล
ให้เศรษฐกิจเผชิญภาวะชะงกังนั ตราบใดที่ปัญหาดงักลา่วสามารถยตุิ
ลงโดยเร็ว     นอกจากนี  ้นางเยลเลนยังแสดงความเชื่อมั่นว่า 
ปัจจัยพืน้ฐานที่สนับสนุนการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงอยู่ในภาวะดี
มาก โดยข้อมลูเศรษฐกิจตา่งบง่ชีถ้ึงภาวะที่สดใส (อินโฟเควสท์) 

เดโมแครตพร้อมสืบข้อมูลและเอกสารการประชุม "ทรัมป์-ปูติน"
ที่ถูกปกปิด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสงักัดพรรคเดโมแครตเผย
สมาชิกพรรคเดโมแครตจะค้นหาข้อมูลเก่ียวกับข้อกล่าวหาที่ว่า
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้พยายามปกปิดข้อมูลเอกสารการ
ประชมุกับนายวลาดิเมียร์ ปตูิน ประธานาธิบดีรัสเซีย     อีเลียต แอง
เกล  ประธานคณะกรรมา ธิการกิจการต่างประเทศของสภา
ผู้แทนราษฎร กล่าวกับวอชิงตนั โพสต์ เก่ียวกับการประชมุของทรัมป์
กับผู้ น ารัสเซียว่า คณะกรรมาธิการจะเปิดการไต่สวนข้อกล่าวหา
ดงักลา่ว ซึง่อาจเป็นหนึ่งในการด าเนินการครัง้แรกของพรรคเดโมแครต 
เพื่อพิสูจน์บทบาทของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ นับตัง้แต่เดโม
แครตเข้าครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนฯช่วงเดือนม.ค.    แองเกล 
กล่าวว่า "ทกุครัง้ที่ทรัมป์พบปะกับปตูิน สหรัฐไม่เคยทราบข้อมลูใดๆ" 
พร้อมเสริมว่า "เราจะเตรียมจดัการไต่สวนเก่ียวกบัประเด็นที่คลมุเครือ
ซ่อนเงื่อนระหว่างความสมัพนัธ์ที่ไม่ชดัเจนของทรัมป์กับปตูิน" (อินโฟ
เควสท์) 

ผลส ารวจชีช้าวอเมริกันเช่ือ "ทรัมป์-รีพับลิกัน" เป็นสาเหตุของ
ปัญหาชัตดาวน์ ผลส ารวจล่าสุดของสถานีโทรทัศน์ ABC และ
หนงัสือพิมพ์วอชิงตนั โพสต์ ระบวุา่ ประชาชนชาวอเมริกนัมากกวา่คร่ึง
มองว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และสมาชิกพรรครีพับลิกันใน
สภาคองเกรส เป็นสาเหตทุี่ท าให้หน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐ
ต้องปิดการด าเนินงานเน่ืองจากขาดงบประมาณ หรือชตัดาวน์อย่างไร
ก็ตาม ผลส ารวจดังกล่าวระบุว่า ชาวอเมริกัน 42% ยังคงให้การ
สนับสนุนการก่อสร้างก าแพงกัน้ชายแดนสหรัฐ-เม็กซิโก ซึ่งตัวเลข

ดังกล่าวท าสถิติสูงสุดนับตัง้แต่ปธน.ทรัมป์ได้เสนอให้มีการสร้าง
ก าแพงในช่วงการประกาศหาเสียงเลือกตัง้ประธานาธิบดีในเดือนมิ.ย. 
2558 ที่ผ่านมา    ทัง้นี ้ผลส ารวจซึ่งจัดท าขึน้ทั่วประเทศระบุด้วยว่า 
ชาวอเมริกัน 53% มองว่า ปธน.ทรัมป์และสมาชิกพรรครีพับลิกันใน
สภาคองเกรสเป็นสาเหตทุี่ท าให้เกิดภาวะชตัดาวน์ ขณะที่ชาวอเมริกัน 
29% มองว่า พรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสเป็นสาเหตทุี่ท าให้เกิด
ภาวะชตัดาวน์ โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการจดัการในเร่ืองดงักล่าวของป
ธน.ทรัมป์และพรรครีพบัลิกัน คิดเป็นสดัส่วนเกือบ 2 ต่อ 1 นอกจากนี ้
ผลส ารวจยงัระบวุ่า ชาวอเมริกัน 13% มองว่าเป็นความผิดของทัง้สอง
ฝ่าย (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" ขู่ตอบโต้ตุรกีผ่านทางเศรษฐกิจ หากชาวเคิร์ดในซีเรีย
ถูกโจมตี ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้ออกมาประกาศ
ว่า จะท าลายล้างเศรษฐกิจของตุรกี หากมีการโจมตีประชาชนชาว
เคิร์ดในพืน้ที่ทางตอนเหนือของซีเรีย หลังจากที่กองทัพสหรัฐถอนตวั
ออกจากซีเรีย พร้อมกบัเรียกร้องให้สร้างเขตพืน้ที่ปลอดภยัที่มีรัศมีกว่า 
20 ไมล์ ระหว่างชายแดนตุรกีและกองก าลังนักรบที่เป็นพันธมิตรกับ
สหรัฐ    ทรัมป์ได้ทวีตข้อความเรียกร้องให้กลุม่พนัธมิตรของสหรัฐเลี่ยง
การยั่วยุตุรกี และระบุว่า กองก าลังสหรัฐจะยังคงต่อสู้ กับกลุ่มรัฐ
อิสลาม (IS) ในซีเรียอย่างต่อเน่ือง     "จะเร่ิมถอนก าลงัทหารออกจาก
ซีเรีย พร้อมกบัโจมตีกลุม่ IS ที่หลงเหลืออยูอี่กไม่มาก โดยจะเปิดโจมตี
อีกครัง้จากฐานใกล้เคียงหากมีการปฎิรูปขึน้" ทรัมป์ระบุ "จะท าลาย
ล้างตรุกีในเชิงเศรษฐกิจหากพวกเขาโจมตีชาวเคิร์ด จงสร้างเขตพืน้ที่
ปลอดภยัรัศมี 20 ไมล์ ในทางเดียวกนั ไมอ่ยากให้ชาวเคิร์ดไปยัว่ยตุรุกี" 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 86.11 จุด หลังจีนเผย
ข้อมูลการค้าซบเซา,หุ้นเทคโนฯร่วง  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้ น
นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(14 ม.ค.) หลงัจากทางการจีนเปิดเผยข้อมลู
การค้าที่ย ่าแย่ทัง้ในเดือนธ.ค.และตลอดปี 2561 ซึ่งส่งผลให้นักลงทนุ
วิตกกังวลเก่ียวกับการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี ้ตลาดยงั
ได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและผู้ ผลิตชิป 
หลังจากบริษัทไดอะล็อค เซมิคอนดัคเตอร์ ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ของ
แอปเปิล อิงค์ เปิดเผยรายได้ในไตรมาส 4/2561 ที่ระดับต ่าสุดของ
ตวัเลขคาดการณ์ ขณะเดียวกันนักลงทนุระมดัระวงัการซือ้ขายก่อนที่
บริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ของสหรัฐจะเปิดเผยผลประกอบการใน
สัปดาห์นี ้ซึ่งรวมถึงโกลด์แมน แซคส์ และเน็ตฟลิกซ์    ดัช นีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 23,909.84 จุด ลดลง 86.11 จุด หรือ -
0.36% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,582.61 จดุ ลดลง 13.65 จดุ หรือ 
-0.53% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 6,905.92 จดุ ลดลง 65.56 จดุ หรือ -
0.94%  (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินปอนด์พุ่งเทียบดอลล์ ก่อนรัฐสภา

อังกฤษโหวตชีช้ะตาข้อตกลง Brexit เงินปอนด์แข็งค่าเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้
(14 ม.ค.) ก่อนที่รัฐสภาอังกฤษจะท าการลงมติต่อร่างข้อตกลงการ
แยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในวันนีต้ามเวลา
ท้องถ่ิน สว่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงเน่ืองจากความวิตกกังวล
เก่ียวแนวโน้มเศรษฐกิจโลก หลงัจากทางการจีนเปิดเผยข้อมลูการค้าที่
ย ่าแย่ทัง้ในเดือนธ.ค.และตลอดปี 2561      เงินปอนด์แข็งค่าขึน้เม่ือ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.2865 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2845 
ดอลลาร์ ขณะที่ยูโรทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.1465 ดอลลาร์ ส่วนสกุลเงิน
ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7198 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดบั 0.7206 ดอลลาร์สหรัฐ    ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ
เงินเยน ที่ระดับ 108.20 เยน จากระดับ 108.48 เยน และอ่อนค่าลง
เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9813 ฟรังก์ จากระดบั 0.9844 ฟรังก์ 
นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา 
ที่ระดบั 1.3267 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3271 ดอลลาร์แคนาดา  
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $1.80 หลังดอลล์อ่อน
,ตลาดหุ้นซบหนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัยสญัญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดขยับขึน้เม่ือคืนนี ้(14 ม.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนเข้าซือ้
ทองค าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั หลงัจากดชันีดาวโจนส์ตลาดสหรัฐ
ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 2 นอกจากนี ้การอ่อนค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์ยังเพิ่มความน่าดึงดูดให้กับทองค าเช่นกัน    สัญญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึน้ 
1.80 ดอลลาร์ หรือ 0.14% ปิดที่ 1291.30 ดอลลาร์/ออนซ์       สญัญา
โลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึน้ 3 เซนต์ หรือ 0.19% ปิดที่ 15.686 
ดอลลาร์/ออนซ์  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดร่วง $1.08 วิตกศก.จีนซบฉุด
อุปสงค์น า้มันชะลอตัว สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด
นิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 2% เม่ือคืนนี ้(14 ม.ค.) หลังการทางการจีน
เปิดเผยตัวเลขการค้าที่ซบเซา ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนมีความกังวลต่อ
ภาวะเศรษฐกิจและความต้องการใช้น า้มนัของจีน   สญัญาน า้มนัดิบ 
WTI ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 1.08 ดอลลาร์ หรือ 2.1% ปิดที่ 50.51 
ดอลลาร์/บาร์เรล      สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 
1.49 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 58.99 ดอลลาร์/บาร์เรล  (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

นายกฯอังกฤษเตรียมกล่าวสุนทรพจน์กล่อมสมาชิกรัฐสภาเมื่อ
วานนี ้หวังให้หนุนร่างข้อตกลง นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี
อังกฤษ เตรียมใช้การกล่าวสุนทรพจน์ในเม่ือวานนีเ้ป็นไพ่ใบสดุท้าย 
เพื่อโน้มน้าวให้สมาชิกรัฐสภาหนนุร่างข้อตกลงการแยกตวัขององักฤษ

ออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ที่นางเมย์ท าไว้กับผู้ น าสหภาพยุโรป 
(EU) ก่อนหน้าที่จะการลงมติในวนัที่ 15 ม.ค.นี ้ นางเมย์ต้องการที่จะ
เตือนว่า อาจจะเกิดสถานการณ์ที่รัฐสภามีแนวโน้มว่า จะคว ่าร่าง 
Brexit มากกวา่จะยอมให้สหราชอาณาจกัรออกจาก EU โดยปราศจาก
ข้อตกลง พร้อมทัง้ชีว้่า ความเชื่อใจในระบบการเมืองจะเสียหายอยา่ง
รุนแรงถ้ารัฐบาลไม่ปฏิบัติตามผลการลงประชามติของประชาชน     
ทางด้านนายเจเรมี คอร์บิน หวัหน้าพรรคแรงงานขององักฤษได้ออกมา
บอกว่า พรรคแรงงานจะโหวตค้านข้อตกลง และจะเร่ิมเดินหน้าให้
จัดการเลือกตัง้ทั่วไปถ้าเกิดผลโหวตไม่ผ่าน นอกจากนีจ้ะมีการเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในเวลาที่เหมาะสม แต่จะไม่ใช่ในเร็วๆ นี ้ 
ทัง้นี ้ร่างข้อตกลง Brexit ของนางเมย์จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
จากสมาชิกสภาสามัญชนอย่างน้อย 320 เสียง ซึ่งเป็นจ านวนที่
มากกวา่คร่ึงหนึ่งของทัง้หมด 639 เสียง      นกัวิเคราะห์จากส านักข่าว 
BBC คาดการณ์ว่า ร่างกฎหมาย Brexit จะถูกคว ่าในสภา โดยมี
ช่องว่างคะแนนทิง้หา่งมากถึง 228 เสียง ซึ่งนอกจากเสียงที่คดัค้านจะ
มาจากพรรคฝ่ายค้านแล้ว สมาชิกสภาจ านวนหนึ่งของพรรคอนรัุกษ์
นิยมของนางเมย์ก็เตรียมโหวตคว ่าร่างข้อตกลงดงักลา่วเชน่กัน     หาก
รัฐสภาอังกฤษคว ่าร่างข้อตกลง Brexit ในวันอังคารหน้า ก็จะถือเป็น
จุดจบส าหรับการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของนางเมย์ โดย
นักวิเคราะห์คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึน้ หลงัร่างข้อตกลง Brexit ไม่ผ่าน
การอนุมัติในสภา คือ การลาออกจากต าแหน่งของนางเมย์ , มีการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล, รัฐบาลประกาศยบุสภาเพื่อเลือกตัง้ใหม่, 
มีการจัดการลงประชามติรอบ 2 เก่ียวกับ Brexit รวมทัง้เกิดความ
ป่ันป่วนทางการเมือง ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่กระบวนการ Brexit ให้ต้อง
เร่ิมต้นนบัหนึ่งใหม ่    อยา่งไรก็ตาม แม้รัฐสภาองักฤษคว ่าร่างข้อตกลง 
Brexit ในสปัดาห์หน้า แต่รัฐบาลของนางเมย์ยงัคงมีโอกาสครัง้ที่ 2 ใน
การเสนอแผน Brexit ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ภายในวนัที่ 18 ม.ค. แต่
ก็ยังไม่มีการรับประกันว่าแผนดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐสภา (อินโฟเควสท์) 

ยูโรสแตทเผยการผลิตภาคอุตฯยูโรโซนร่วงมากกว่าคาดในเดือน
พ.ย. ส านกังานสถิติแหง่สหภาพยโุรป (ยโูรสแตท) เปิดเผยวา่ การผลิต
ในภาคอตุสาหกรรมของยูโรโซนร่วงลง 1.7% ในเดือนพ.ย. เม่ือเทียบ
รายเดือน ขณะที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่จะปรับตวัลง 1.5%   "ตวัเลข
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจในไตรมาส 4" 
นายแอนดรูว์ เคนนิงแฮม หวัหน้านักวิเคราะห์จากแคปิตลั อิโคโนมิคส์ 
กล่าว    "ถึงแม้ตัวเลขการผลิตดีดตัวขึน้ 1.7% ในเดือนธ.ค. แต่ก็จะ
ปรับตวัลง 0.4% ในไตรมาส 4" เขากลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดขยับขึน้เล็กน้อย ขณะตลาดจับ
ตาสถานการณ์ในสหรัฐ  ตลาดหุ้นยุโรปปิดขยับขึน้เม่ือคืนนี ้ (11 
ม.ค.) ในขณะที่นักลงทนุยงัคงจบัตาสถานการณ์ชตัดาวน์ในสหรัฐ ซึ่ง
ด าเนินมาเป็นวนัที่ 21 แล้ว หลงัจากที่ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์และ
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 แกนน าพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสยังไม่สามารถตกลงกันได้ใน

ประเด็นการจดัสรรงบประมาณสร้างก าแพงกัน้ชายแดนเม็กซิโกวงเงิน
กว่า 5 พนัล้านดอลลาร์   ดชันี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึน้ 0.09% ปิด
ที่ 349.20 จดุ        ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,918.18 
จดุ ลดลง 24.69 จดุ หรือ -0.36% ขณะที่ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนั
ปิดที่ 10,887.46 จดุ ลดลง 34.13 จดุ หรือ -0.31% และดชันี CAC-40 
ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 4,781.34 จุด ลดลง 24.32 จุด หรือ -0.51%  
(อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ปิดท าการเม่ือวานนี ้(14 ม.ค.) เน่ืองในวนัฉลองบรรลุ
นิติภาวะ 

จีน 

สนง.ศุลกากรจีนเผยยอดส่งออกเดือนธ.ค.ขยับขึน้ 0.2% ขณะ
ยอดน าเข้าหดตัว 3.1% ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานใน
เม่ือวานนีว้า่ ยอดสง่ออกเดือนธ.ค. ปรับตวัขึน้ 0.2% เม่ือเทียบเป็นราย
ปี ขณะที่ยอดน าเข้า หดตัวลง 3.1% เทียบรายปี ส่วนยอดเกินดุล
การค้าของจีนในเดือนธ.ค.อยู่ที่ระดับ 3.95 แสนล้านหยวน      หาก
ค านวณในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ยอดส่งออกเดือนธ.ค. ลดลง 
4.4% เม่ือเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดน าเข้าลดลง 7.6% สง่ผลให้จีนมี
ยอดเกินดลุการค้าในเดือนธ.ค.ที่ระดบั 5.71 หม่ืนล้านดอลลาร์ โดยทัง้
ยอดสง่ออกและน าเข้าในเดือนธ.ค.เป็นสถิติที่แยท่ี่สดุนบัตัง้แตปี่ 2559 
(อินโฟเควสท์) 

สนง.ศุลกากรจีนเผยการค้าต่างประเทศปี 61 ขยายตัว 9.7% 
เทียบรายปี ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานในเม่ือวานนีว้่า 
การค้าต่างประเทศของจีนในปี 2561 ขยายตวั 9.7% เทียบรายปี แตะ
ที่ระดบั 30.51 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
เพ่ิมขึน้ 2.7 ล้านล้านหยวนจากระดบัของปี 2560    รายงานของ GAC 
ระบุว่า ยอดส่งออกตลอดปี 2561 ขยายตัว 7.1% เทียบรายปี แตะที่
ระดบั 16.42 ล้านล้านหยวน ขณะที่ยอดน าเข้าขยายตวั 12.9% แตะที่ 
14.09 ล้านล้านหยวน ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในปี 2561 ที่
ระดบั 2.33 ล้านล้านหยวน ซึ่งปรับตวัลดลง 18.3%         ทัง้นี ้การค้า
ระหว่างจีนและสหภาพยโุรป สหรัฐ และกลุ่มประเทศอาเซียน เพิ่มขึน้ 
7.9%, 5.7% และ 11.2% ตามล าดบั โดยมลูคา่การค้าระหวา่งจีน และ
ทัง้ 3 ภูมิภาคดังกล่าว มีสัดส่วนรวมกันถึง 41.2% ของมลูค่าการค้า
ต่างประเทศทัง้หมดของจีน      ส่วนการค้าระหว่างจีนและประเทศ
ต่างๆตามแนวเส้นทาง Belt and Road มีมลูค่าทัง้สิน้ 8.37 ล้านล้าน
หยวน เพิ่มขึน้ 13.3% เม่ือเทียบเป็นรายปี (อินโฟเควสท์) 

จีนมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 
2561 จีนมียอดเกินดลุการค้ากบัสหรัฐในปี 2561 เพิ่มขึน้ 17.2% เม่ือ

เทียบเป็นรายปี แตะระดับ 3.233 แสนล้านดอลลาร์ นับเป็นตัวเลข
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสอง
ประเทศทวีความรุนแรงมากขึน้ก็ตาม  ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจใช้ยอดเกินดลุการค้าเป็นข้ออ้างใน
การกดดนัจีนเพ่ิมเติม เพ่ือลดความไมส่มดลุทางการค้า และด าเนินการ
กับสิ่งที่สหรัฐมองว่าเป็นการท าธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมกับจีน เช่น การ
กล่าวหาในเร่ืองของการขโมยทรัพย์สินทางปัญญา    ในระหว่างการ
ประชมุเม่ือวนัที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา ณ กรุงบวัโนสไอเรส ปธน.สหรัฐและ
จีนได้ตกลงกันที่จะระงบัการเรียกเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากกันและกนั
เพิ่มเติม และได้พยายามที่จะบรรลุการเจรจาประเด็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาและเทคโนโลยีให้ได้ภายในระยะเวลา 90 วนั (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยยอดน าเข้าก๊าซธรรมชาติปี 2561 พุ่งขึน้สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยว่า จีนมียอด
น าเข้าก๊าซธรรมชาติพุ่งขึน้สูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2561 โดยได้รับ
แรงหนุนจากการส่งเสริมพลังงานสะอาดของรัฐบาล       จีนมีการ
น าเข้าก๊าซธรรมชาติปี 2561 อยูท่ี่ระดบั 90.39 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 31.9% 
เม่ือเทียบเป็นรายปี โดยท าสถิติสูงกว่าปี 2560 ซึ่งมีการขยายตัว 
26.9%       ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า เม่ือเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา จีนมี
ยอดน าเข้าก๊าซธรรมชาติ 9.23 ล้านตัน   จีนมีการใช้ก๊าซธรรมชาติ
เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วเม่ือช่วงหลายปีที่ผ่านมา อนัเน่ืองมาจากนโยบาย
สิ่งแวดล้อมที่มุ่งแทนที่การสร้างกระแสไฟฟ้าจากการเผาถ่านหิน 
ขณะเดียวกันจีนยังแซงหน้าเกาหลีใต้ขึน้เป็นผู้ น าเข้าก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) ปี 2560 รองจากญ่ีปุ่ น       ทัง้นี ้จีนมีการน าเข้าสินค้า
ประเภทอ่ืน อย่างเช่น น า้มนัดิบ ทองแดง มากยิ่งขึน้ ขณะที่น าเข้าแร่
เหล็กและถัว่เหลืองน้อยลง (อินโฟเควสท์) 

สนง.ปริวรรตเงินตราจีนประกาศเพิ่มวงเงินโควต้านักลงทุนกลุ่ม 
QFII เป็นสองเท่า ส านักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE) 
ประกาศในเม่ือวานนีว้่า SAFE ได้เพิ่มวงเงินของโครงการนักลงทุน
สถาบนัต่างชาติที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม (QFII) เป็นสองเท่า สู่ระดบั 3 
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่นบัเป็นยา่งก้าวใหมใ่นการเปิดตลาดทนุของ
ประเทศ     SAFE ระบุว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อ
รองรับนักลงทนุต่างชาติที่ต้องการขยายการลงทนุในตลาดทนุของจีน     
นอกจากนี ้SAFE ยงัระบวุา่ โครงการ QFII ถือเป็นโครงการแรกสดุและ
ส าคญัที่สดุในการเปิดตลาดทนุของจีน    ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า 
จีนได้เปิดตวัโครงการ QFII ในปี 2546 เพ่ือเปิดทางให้นกัลงทนุสถาบนั
ต่างชาติน าเม็ดเงินเข้ามายงับญัชีทนุของจีน โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม
กระแสเงินทุนหมุนเวียนที่อยู่ภายใต้การควบคุม      ทัง้นี ้ในช่วงปี 
2559-2561 ส านักงาน SAFE ได้ผลักดันให้มีการปฏิรูปการบริหาร
จัดการด้านปริวรรตเงินตราส าหรับนักลงทุนกลุ่ม QFII เช่น การ
ปรับปรุงการบริหารจดัการอย่างรอบคอบ ลดข้อจ ากัดของเงินทนุที่นกั
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 ลงทนุสามารถสง่กลบัประเทศ และอนญุาตให้นกัลงทนุเหลา่นีส้ามารถ

ลงทนุด้วยการเก็งก าไรในตลาดปริวรรตเงินตรา (อินโฟเควสท์) 

ไชน่า ยูเน่ียนเพย์เผย ความเช่ือม่ันผู้บริโภคจีนปรับตัวลงใน
เดือนธ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ บริโภคที่ใช้บัตรธนาคาร (BCCI) ซึ่ง
รวบรวมโดยส านักข่าวซินหวั และบริษัทไชน่า ยเูน่ียนเพย์ อยู่ที่ 90.29 
จดุในเดือนธ.ค. ลดลง 0.58 จดุจากเดือนพ.ย.      อยา่งไรก็ดี หากเทียบ
เป็นรายปี ดชันีดงักลา่วปรับตวัขึน้ 2.08 จดุ รายงานระบวุา่ การบริโภค
ในซูเปอร์มาร์เก็ตของผู้ ถือบตัร ปรับตวัขึน้ 10.1% จากเดือนพ.ย. โดย
ได้แรงหนนุจากเทศกาลวนัหยดุและโปรโมชัน่ชว่งสิน้ปี       ขณะที่อตัรา
การบริโภคที่ป๊ัมน า้มนัในเดือนธ.ค. ลดลงจากเดือนพ.ย. 5.7% โดยมี
สาเหตุมาจากราคาผลิตภัณฑ์น า้มันกลั่นที่ปรับตัวลดลงตามราคา
น า้มนัโลก      "ดชันี BCCI อาจจะยงัคงปรับตวัลงต่อไป เน่ืองจากการ
บริโภคในประเทศชะลอตวั ประกอบกบัสภาวะแวดล้อมในตา่งประเทศ
จะสง่ผลกระทบตอ่ความเชื่อมัน่ของผู้ ใช้บตัรธนาคาร" แถลงการณ์ระบุ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 18.06 จุด เหตุวิตก
เศรษฐกิจ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดเม่ือวานนี ้
ปรับตัวลง เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่ส่ง
สญัญาณของการชะลอตวัลง ส านักข่าวซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซี่ยงไฮ้
คอมโพสิตปรับตวัลง 18.06 จดุ หรือ 0.71% ปิดที่ 2,535.77 จดุ (อินโฟ
เควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

เลขาธิการโอเปกกังวลสงครามการค้ากระทบอุปสงค์น า้มันจาก
จีน,อินเดีย นายโมฮัมเหม็ด บาร์คินโด เลขาธิการกลุ่มประเทศผู้
ส่งออกน า้มัน (โอเปก) กล่าวว่า เขามีความเชื่อมั่นว่าตลาดน า้มันจะ
เข้าสู่ภาวะสมดลุในปีนี ้    อย่างไรก็ดี นายบาร์คินโดแสดงความกังวล
ว่า การท าสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนจะกระทบตอ่เศรษฐกิจ
ของจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ บริโภคน า้มันรายใหญ่ของโลก     
"เรามีความกังวลต่อความขัดแย้งทางการค้าที่ยังด าเนินอยู่ ซึ่งการ
ด าเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการค้าก็อาจกระทบต่อการ
ขยายตัว และอุปสงค์ของพลังงาน โดยนอกจากสหรัฐแล้ว จีนและ

อินเดียนับเป็นประเทศที่มีการใช้พลงังานรายใหญ่ของโลก" เขากล่าว  
ทัง้นี ้จีนเป็นผู้น าเข้าน า้มนัดิบรายใหญ่ที่สดุของโลก โดยการซือ้น า้มนั
ของจีนเทียบเท่ากับสดัสว่น 18.6% ของการน าเข้าน า้มนัดิบทัว่โลกใน
ปี 2560 ขณะที่อินเดียมีแนวโน้มเป็นประเทศที่จะแซงหน้าจีนในฐานะผู้
น าเข้าน า้มนัมากที่สดุในโลกในปี 2567 (อินโฟเควสท์) 

ซาอุฯคาดโอเปกลดผลิตน า้มันปีนีต้ามสัญญา ขณะชีรั้สเซียยัง
ด า เ นินการล่า ช้า  นายคาลิด อัล -ฟาลี ห์  รมว .พลังงานของ
ซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า เขามีความเชื่อมั่นว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออก
น า้มัน (โอเปก) และประเทศพันธมิตรจะท าตามค ามั่นสญัญาในการ
ปรับลดก าลงัการผลิตน า้มนัในปีนีเ้พื่อสร้างความสมดลุในตลาด   "เรา
ได้ด าเนินการแล้ว และมีการด าเนินการอย่างเพียงพอ" นายอลั-ฟาลีห์
กลา่ว  อยา่งไรก็ดี นายอลั-ฟาลีห์กลา่ววา่ "รัสเซียได้เร่ิมต้นช้ากว่าที่ผม
ต้องการ แต่ผมเชื่อว่ารัสเซียจะตามทัน และเป็นประเทศที่ช่วยท าให้
ตลาดเกิดความสมดลุ"    ทัง้นี ้รัสเซียระบุในเดือนธ.ค.ที่ผ่านมาว่าจะ
ปรับลดก าลงัการผลิต 50,000-60,000 บาร์เรล/วันในเดือนม.ค.2562 
ขณะที่ซาอุดีอาระเบียให้สัญญาที่จะปรับลดการผลิต 900,000 
บาร์เรล/วนั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 100 จุด หุ้นร่วงยก
แผง ขณะวิตกเศรษฐกิจจีน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลง
กว่า 100 จุดในเม่ือวานนี ้โดยหุ้นทุกกลุ่มต่างปรับตัวลง ขณะที่นัก
ลงทุนวิตกต่อเศรษฐกิจจีน หลังการเปิดเผยตัวเลขการค้าที่ซบเซา       
ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ระดบั 35,853.56 ลบ 156.28 
จุด หรือ 0.43%      หุ้นกลุ่มธนาคารดิ่งลงน าตลาดเม่ือวานนี ้(อินโฟ
เควสท์) 

 

 

 

 

 

 

ไทย 

พาณิชย์ มั่ นใจยอดใช้สิทธิ FTA และ GSP ปี 61 ทะลุเป้าที่  7 
หมื่ นล้านดอลล์  นายอดุลย์ โชติ นิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษี
ศลุกากรเป็นการทัว่ไป (GSP) ในชว่ง 11 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) 
มีมลูค่าการใช้สิทธิประโยชน์รวมอยู่ที่ 68,779.76 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มขึน้ 15.71% โดยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์อยู่ที่ 75.09% ของ
สินค้าที่ได้รับสิทธิทัง้หมด แบ่งเป็น มลูค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ 
FTA มูลค่า 64,344.63 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 15.29% คิดเป็น
สดัสว่น 75.89% ของมลูคา่สง่ออกที่ได้สิทธิภายใต้ FTA และมลูคา่การ
ส่งออกภายใต้ GSP มูลค่า 4,435.13 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 
22.18% คิดเป็นสัดส่วน 65.05% ของมูลค่าที่ ไ ด้ รับสิทธิ GSP      
ส าหรับการใช้สิทธิ FTA นัน้พบว่า ตลาดส่งออกที่ไทยมีมลูค่าการใช้
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สิทธิประโยชน์สงูสดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 1.อาเซียน (มลูค่า 24,765.26 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 2.จีน (มลูค่า 16,217.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 3.
ออสเตรเลีย (มลูค่า 8,571.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 4.ญ่ีปุ่ น (มลูค่า 
7,028.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และ 5.อินเดีย (มลูค่า 4,099.87 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) และเม่ือพิจารณาอตัราการขยายตวัของมลูค่าการใช้
สิทธิประโยชน์พบว่าตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ เปรู ซึ่งมี
อตัราการขยายตวั 44.64% รองลงมาคือ จีนและอินเดีย ซึง่มีอตัราการ
ขยายตวัอยูท่ี่ 26.61% และ 22.98% ตามล าดบั ซึง่ทัง้ 3 ตลาดดงักลา่ว
นอกจากจะมีอัตราการขยายตัวสูงแล้วยังพบว่ามีอัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์สงูเชน่เดียวกนั   ส าหรับกรอบความตกลงการค้าเสรีที่มีอตัรา
การใช้สิทธิประโยชน์สงูสดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 1.ไทย-ชิลี (101.32%) 
2.ไทย-ออสเตรเลีย (89.73%) 3.อาเซียน-จีน (89.39%) 4.ไทย-ญ่ีปุ่ น 
(88.51%) และ 5.ไทย-เปรู (87.10%) โดยรายการสินค้าส่งออกที่มี
มลูค่าการใช้สิทธิประโยชน์ฯ สงูสดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ รถยนต์บรรทกุ 
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
น า้มนัปิโตรเลียม และน า้ตาลจากอ้อย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 14.47 จุด ตามตลาดภูมิภาคจาก
ความกังวลเศรษฐกิจจีน ,จับตาความคืบหน้าการชัตดาวน์ของ
สหรัฐฯ SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,582.57 จุด ลดลง 14.47 จุด (-
0.91%) มูลค่าการซือ้ขาย 41,570.09 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีป้รับตัวลงจากความกังวลเศรษฐกิจจีน หลัง
ตวัเลขส่งออก-น าเข้าในเดือนธ.ค.61 ออกมาชะลอตวั ส่งผลให้ตลาด
ภมิูภาคส่วนใหญ่ติดลบกัน อย่างไรก็ดีให้ติดตามความคืบหน้าการชตั
ดาวน์ของสหรัฐฯที่ยืดเยือ้ ส่วนในประเทศติดตามการทยอยประกาศ
งบฯกลุ่มแบงก์ วันนีต้ลาดฯยังมีโอกาสอ่อนตัวลง พร้อมให้แนวรับ 
1,575 แนวต้าน 1,590-1,595 จุด   ตลาดหลักทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่
ระดับ 1,582.57 จุด ลดลง 14.47 จุด ( -0.91%) มูลค่าการซือ้ขาย 
41,570.09 ล้านบาท               การซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดชันีหุ้นไทย
เคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทัง้วนั โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,594.06 
จุด และแตะจุดต ่าสุดที่ระดับ 1,580.56 จุด         ส่วนหลักทรัพย์
เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 359 หลกัทรัพย์ ลดลง 934 หลกัทรัพย์ 
และไมเ่ปลี่ยนแปลง 363 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
69,371 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ

ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้  มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วัน
อยูท่ี่ 69,371 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขาย
สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สทุธิ 5,955 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สทุธิ 4,386 ล้านบาท ในขณะที่นกัลงทนุตา่งชาติ ซือ้สทุธิ 405 ล้าน
บาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี  ปิดที่ 2.12% ปรับตวัลดลงจากเม่ือวาน 
-0.03% ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี ้   Yield Curve ปรับลดลง 2-4 
bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทนุของนักลงทนุตา่งชาติ
เม่ือวานนี ้NET INFLOW 405 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET BUY 405 
ล้านบาท และไมมี่ตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ
(Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 
BUY ของนกัลงทนุตา่งชาติ 1,205 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.97/99 จับตารัฐสภาอังกฤษลงมติ 
Brexit คาดกรอบวันนี ้31.90-32.10 นักบริหารเงินจากธนาคาร
กรุงเทพ เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยูท่ี่ระดบั 31.97/99 บาท/
ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 31.94 บาท/ดอลลาร์     
ช่วงเย็นนี ้เงินบาทปรับตัวอ่อนค่าเล็กน้อยเป็นไปตามทิศทางของ
ค่าเงินสกุลหลกัในภมิูภาค โดยปัจจยัส าคญัที่ตลาดจบัตา คือ มติของ
รัฐสภาอังกฤษในวันวันนี ้(15 ม.ค.) จะให้การสนับสนุนร่างข้อตกลง
การแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ตามที่
นายกรัฐมนตรีอังกฤษท าไว้กับผู้ น าสหภาพยุโรป (EU) หรือไม่   "คง
ต้องดผูลเร่ือง brexit วนันีก้่อน แต่มองว่าไม่น่าจะผ่าน ซึ่งจะส่งผลให้
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า บาทก็อาจจะอ่อนค่าไประดบั 32 บาทต้นๆ ได้ 
แต่คงไม่อ่อนไปมาก เพราะโดนกดดนัจากปัจจยัเฟดขึน้ดอกเบีย้ด้วย" 
นักบริหารเงิน ระบุ        นักบริหารเงิน คาดว่ า วันนีเ้งินบาทจะ
เคลื่อนไหวในกรอบ 31.90-32.10 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

  

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดลุการค้าเดอืนธ.ค. อีย ู

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนธ.ค. สหรัฐ 

- ดชันีภาคการผลติ (Empire State Manufacturing Index) เดือนม.ค.จากเฟดนวิยอร์ก สหรัฐ           
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

Monday 14 Thai Stock Market

SET 

EU Industrial Production SA MoM Nov -1.7% -1.5% 0.2% SET50

Industrial Production WDA YoY Nov -3.3% -2.1% 1.2% SET100

CH Trade Balance Dec $57.06b $51.60b $44.74b MAI

Exports YoY Dec -4.4% 2.0% 5.4% Institution Net Position

Imports YoY Dec -7.6% 4.5% 3.0% Proprietary Net Position

Foreign Net Position

Tuesday 15 Individual Net Position

Total Trading Value

US PPI Final Demand MoM Dec -- -0.1% 0.1%

PPI Ex Food and Energy MoM Dec -- 0.2% 0.3% Major Indices

PPI Ex Food and Energy YoY Dec -- 3.0% 2.7% Dow Jones

EU PPI Ex Food, Energy, Trade YoY Dec -- -- 2.8% S&P 500

Trade Balance SA Nov -- -- 12.5b Nasdaq

Trade Balance NSA Nov -- -- 14.0b STOXX Europe 50

JP Money Stock M2 YoY Dec -- 2.4% 2.3% FTSE 100

Money Stock M3 YoY Dec -- 2.1% 2.1% DAX

Nikkei 225

Wednesday 16 Shanghai Composite

US New  Home Sales Nov -- 566k 544k Hang Seng

New  Home Sales MoM Nov -- 4.0% -8.9% KOSPI

Factory Orders Nov -- 0.3% -2.1% BES Sensex

Factory Orders Ex Trans Nov F -- -- 0.3% Jakarta Composite

Durable Goods Orders Nov F -- -- 0.80% Philippines Composite

Durables Ex Transportation Nov F -- -- -0.003 Ho Chi Minh

Trade Balance Nov -- -$54.0b -$55.5b

JP Tertiary Industry Index MoM Nov -- -0.5% 1.9% Crude Commodities

CH New  Home Prices MoM Dec -- -- 0.98% WTI ($/bl)

Dubai ($/bl)

Thursday 17 Brent ($/bl)

NYMEX ($/bl)

US Retail Sales Advance MoM Dec -- 0.3% 0.2% COMEX Gold 

Retail Sales Ex Auto MoM Dec -- 0.2% 0.2% Batic Dry Index

Housing Starts MoM Dec -- -0.2% 3.2%

Building Permits MoM Dec -- -3.6% 5.0% Exchange Rate

Building Permits Dec -- 1280k 1328k USD/THB

Housing Starts Dec -- 1253k 1256k EUR/USD

Initial Jobless Claims 12-Jan -- -- 216k USD/JPY

Continuing Claims 5-Jan -- -- 1722k GBP/USD

EU CPI Core YoY Dec F -- 1.0% 1.0% USD/CHY

CPI MoM Dec -- 0.0% -0.2% USD/KRW

CPI YoY Dec F -- 1.6% 1.9% Dollar Index

Friday 18 Thai Bond Market

Total Return Index

US Industrial Production MoM Dec -- 0.3% 0.6% Outright/ Cash Trading

Capacity Utilization Dec -- 78.6% 78.5% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

U. of Mich. Sentiment Jan P -- 96.4 98.3

U. of Mich. Current Conditions Jan P -- -- 116.1 US Bond Market

U. of Mich. Expectations Jan P -- -- 87 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

EU ECB Current Account SA Nov -- -- 23.0b 11-Jan-19 2.43 2.55 2.51 2.52 2.71 3.04

JP Natl CPI YoY Dec -- 0.3% 0.8% Change (bps) +0.00 -1.00 -3.00 -4.00 -3.00 -2.00

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Dec -- 0.8% 0.9%

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Dec -- 0.3% 0.3%

Japan Buying Foreign Bonds 11-Jan -- -- -¥1004.3b

Foreign Buying Japan Bonds 11-Jan -- -- ¥72.4b

Foreign Buying Japan Stocks 11-Jan -- -- -¥248.5b

Capacity Utilization MoM Nov -- -- 4.0%

Industrial Production MoM Nov F -- -- -1.1%

Industrial Production YoY Nov F -- -- 1.4%

TH Forw ard Contracts 11-Jan -- -- --

Foreign Reserves 11-Jan -- -- --

-0.43%-156.2835,853.56

-0.53%-11.052,064.52

14-Jan-19

+0.08%6.76176.7671

-1.04%-11.151,058.27

-0.91%-14.471,582.57

50.51 -1.08 -2.09%

14-Jan-19 11-Jan-19 %Chg.

31.95 31.89 +0.19%

1,292.50 +3.00 +0.23%

108.14 108.55

%Chg.11-Jan-1914-Jan-19

+0.13%95.55195.678

+0.29%1,117.461,120.72

-30.42%99,702.18         69,371.27         

+0.32%278.43279.33

1,147.00 -22.00 -1.88%

1.1466 1.1468 -0.02%

-0.38%

1.2858 1.2851 +0.05%

50.75 -0.84 -1.63%

57.64 -0.74 -1.27%

60.60 -0.67 -1.09%

901.80 -0.91 -0.10%

14-Jan-19 Chg %Chg.

6,361.47 +32.76 +0.52%

8,024.14 +120.05 +1.52%

6,855.02 -63.16 -0.91%

10,855.91 -31.55 -0.29%

26,667.27 +145.84 +0.55%

20,359.70 +195.90 +0.97%

2,553.83 +18.73 +0.74%

14-Jan-19 Chg %Chg.

23,909.84 -86.11

3,041.00 -14.00

-0.36%

2,582.61 -13.65 -0.53%

-0.46%

6,905.92 -65.56 -0.94%

15-Jan-19

2,322.79 -24.85 -1.06%

-2,725.49

30,226.29

361.51 -0.46 -0.13%

-191.10

1,205.22

-2,725.49

%Chg.Chg

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

 


