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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

วุฒิสภาสหรัฐเร่ิมกระบวนการพิจารณาถอดถอน "ทรัมป์" ส่ือชีม้ี
แนวโน้มพ้นข้อกล่าวหา  วุฒิสภาสหรัฐได้เร่ิมต้นกระบวนการ
พิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แล้วเม่ือวานนีต้ามเวลา
สหรัฐ ซึ่งถือเป็นครัง้ที่ 3 ในประวตัิศาสตร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี สื่อสหรัฐ
มองว่า ปธน.ทรัมป์มีแนวโน้มที่จะพ้นจากการถูกถอดถอนในขัน้ตอน
ของวุฒิสภาซึ่งพรรครีพบัลิกันครองเสียงข้างมาก ส าหรับกระบวนการ
ในการเร่ิมต้นกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีนัน้ ผู้แทนจากพรรค
เดโมแครตจะท าการอ่านข้อกล่าวหาในสภาสงู ก่อนที่วุฒิสภาจะกล่าว
ค าปฏิญาณเพ่ือท าหน้าที่เป็นลกูขนุ (อินโฟเควสท์) 

ทีมกฎหมายทรัมป์ออกโรงฉะเดโมแครต หลังยื่นญัตติถอดถอน
ประธานาธิบดี ทีมกฎหมายท าเนียบขาวได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์
ความพยายามของพรรคเดโมแครตที่ต้องการถอดถอนประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ออกจากต าแหน่ง โดยระบุว่าเป็นการกระท าที่ "หน้าไม่
อายและผิดกฎหมาย" ในการตอบโต้อย่างเป็นทางการครัง้แรก ทีม
ทนายความของปธน.ทรัมป์ กล่าวในจดหมายที่ยื่นให้กบัวุฒิสภาว่า "นี่
เป็นความพยายามที่น่าไม่อายและผิดกฎหมายในการที่จะล้มล้างผล
การเลือกตัง้ในปี  2559 และแทรกแซงการเลือกตัง้ในปี  2563" 
ขณะเดียวกนั สภาผู้แทนราษฎรซึง่พรรคเดโมแครตเป็นผู้ครองเสียงข้าง
มากนัน้ ก็ได้เปิดเผยร่างคดีความกว่า 111 หน้า โดยเน้นย า้ถึงการที่ป
ธน.ทรัมป์ใช้อ านาจโดยมิชอบ ขัดขวางสภาคองเกรส และควรถูกถอด
ถอนออกจากต าแหน่ง (อินโฟเควสท์) 

สนง.พิทักษ์ผลประโยชน์แห่งชาติสหรัฐเผยคณะท างาน"ทรัมป์"
ละเมิดกฎหมายกรณีระงับช่วยเหลือยูเครน  ส านักงานพิทักษ์
ผลประโยชน์แห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐ (GAO) เปิดเผยว่า คณะท างาน
ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ละเมิดกฎหมาย ด้วยการระงับความ
ช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา แม้สภาคองเกรส
ได้ให้การอนุมัติความช่วยเหลือดังกล่าวแล้วก็ตาม ส านักงานการ
บริหารและงบประมาณของสหรัฐ (OMB) ได้ระงับการเบิกจ่ายเงิน
มูลค่า 214 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือยูเครนในด้านความมัน่คง โดย
อ้างเห็นผลเชิงนโยบาย ทัง้นี ้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึน้เพียงวัน
เดียวหลังจากสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐได้ยื่นญัตติการถอดถอน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ให้กับวุฒิสภาอย่างเป็นทางการ เพื่อให้
วุฒิสภาสามารถเร่ิมกระบวนการพิจารณาคดีเป็นล าดบัต่อไป (อินโฟ
เควสท์) 

ก.คลังสหรัฐเตรียมเปิดขายพันธบัตรอายุ 20 ปีภายในคร่ึงปีแรก
เพื่ อระดมทุนช าระหนี ้รัฐ  กระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมออก
พนัธบตัรอายุ 20 ปีรอบใหม่ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 ขณะที่รัฐบาล
ก าลังหาทางระดมทุนส าหรับการช าระหนีข้องประเทศที่เพิ่มสูงขึน้ 

แถลงการณ์ของกระทรวงการคลงัระบุว่า ทางกระทรวงได้เลือกวิธีการ
ออกพนัธบตัรอายุ 20 ปี หลงัจากที่ได้ท าการพิจารณาข้อเสนอส าหรับ
การออกพันธบัตรอายุ 50 ปี หรือ 100 ปีแล้ว ด้านนายสตีเวน มนูชิน 
รมว.คลงักล่าวว่า ทางกระทรวงพยายามหาเงินให้กับรัฐบาลโดยที่จะ
ไม่ให้กระทบต่อผู้ เสียภาษี และจะยงัคงประเมินผลิตภณัฑ์ที่มีศกัยภาพ
อ่ืนๆ ต่อไป เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นนัน้ (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เตรียมเสนอช่ือผู้ บริหารเฟดและท่ีปรึกษาศก .น่ัง
คณะกรรมการเฟด ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ เผย
เตรียมเสนอชื่อนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ซึ่งเป็นรองประธานบริหาร
และผู้อ านวยการฝ่ายวิจยั ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลยุส์ 
และนางจดูี ้เชลตนั ซึง่เป็นกรรมการผู้บริหารของธนาคารเพื่อการฟืน้ฟู
และพัฒนายุโรป (EBRD) เข้ารับต าแหน่งคณะกรรมการของธนาคาร
กลางสหรัฐ นางเชลตันและนายวอลเลอร์  จะเข้ามาท าหน้าที่ใน
ต าแหน่งที่ว่างของคณะกรรมการทัง้  7 คนของเฟด ซึ่งท าหน้าที่
พิจารณาและลงคะแนนเสียงเร่ืองการปรับนโยบายอตัราดอกเบีย้และ
ข้อก าหนดทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บคุลากรทัง้สองรายต้องได้รับการ
ยืนยนัจากสภาเสียก่อน ซึง่อาจใช้เวลานานหลายเดือน (อินโฟเควสท์) 

ท่ีปรึกษาท าเนียบขาวแย้ม "ทรัมป์" เล็งปฏิรูปกฎหมายต่อต้าน
คอร์รัปช่ันหวังเอือ้ธุรกิจสหรัฐ นายแลร์ร่ี คุดโลว์ หวัหน้าที่ปรึกษา
ฝ่ายเศรษฐกิจประจ าท าเนียบขาวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันศุกร์ว่า 
คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรัมป์ ก าลังพิจารณาที่จะ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทัว่โลกที่สหรัฐใช้มานาน
หลายสิบปี นายคดุโลว์กล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐก าลงัพิจารณาที่จะปฎิรูป
กฎหมายว่าด้วยการกระท าอันเป็นการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ 
(Foreign Corrupt Practices Act - FCPA) เนื่องจากได้รับการร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับกฎหมายดงักล่าวจากบริษัทต่างๆ ของสหรัฐ ทัง้นี ้กฎหมาย
ดงักล่าวห้ามบริษัทของสหรัฐจ่ายเงินสินบนเพ่ือให้ได้รับการท าสญัญา
ทางธุรกิจในต่างประเทศ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐส่ังคว ่าบาตรหัวหน้ากองก าลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของ
อิหร่าน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยวานนีว้่า สหรัฐได้คว ่า
บาตรหัวหน้ากองก าลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) 
แถลงการณ์ระบุว่า สหรัฐได้ขึน้บัญชีนายพลฮัสซาน ชาห์วาร์พัวร์ 
ผู้บังคับบัญชาการในจังหวัดฆูเซสถานของอิหร่าน โดยกล่าวว่านาย
ชาห์วาร์พัวร์เป็นผู้สัง่การให้สงัหารกลุ่มผู้ประท้วงในอิหร่านเม่ือเดือน
พ.ย. 2562 ค าสั่งดังกล่าวส่งผลให้นายชาห์วาร์พัวร์และสมาชิกใน
ครอบครัวไม่สามารถเดินทางเข้ามาในสหรัฐได้ (อินโฟเควสท์) 

ประธานาธิบดีอิรักหารือ "ปอมเปโอ" หวังลดความตึงเครียดใน
ภูมิภาค นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ 
ได้ต่อสายตรงถึงนายบาร์ฮัม ซาลีห์ ประธานาธิบดีอิรัก เพื่อหารือ
เกี่ยวกับแนวทางลดความตึงเครียดในภูมิภาค  ในการสนทนาทาง
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 โทรศัพท์เม่ือช่วงเย็นวันเสาร์ ทัง้ 2 ฝ่ายได้ทบทวนถึงประเด็นความ

มั่นคง การเมือง ภูมิภาค และการพัฒนาในระดับสากล นอกจากนี ้
นายซาลีห์และนายปอมเปโอยังได้เห็นพ้องกันในการเปิดการเจรจา 
เพ่ือแก้ไขวิกฤตและสร้างสนัติภาพในภูมิภาคและทัว่โลก ความร่วมมือ
ในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม (IS) และป้องกันไม่ให้ผู้ ก่อการร้ายที่
เหลือรวมกลุ่มกันเพื่อคุกคามสนัติภาพและเสถียรภาพของโลก (อินโฟ
เควสท์) 

"เพนตากอน" เผยมีทหารสหรัฐบาดเจ็บ 11 นาย จากเหตุอิหร่าน
ยิ ง ขีปนา วุธถ ล่มฐานทัพในอิ รัก  นายบิล  เออร์บัน  โฆษก
กองบัญชาการกลางสหรัฐ เปิดเผยในวันนีว้่า สหรัฐได้ส่งทหารที่
บาดเจ็บจ านวน 11 นายเข้ารับการรักษาตวัที่โรงพยาบาล หลงัจากที่
อิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มฐานทพัสหรัฐในอิรักเม่ือวนัที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา 
ก่อนหน้านี ้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ออกมากล่าวว่า ไม่มีผู้บาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่านในครัง้นัน้ ด้านส านักข่าวซีเอ็น
เอ็น รายงานว่า ทหารสหรัฐ 8 นายถูกส่งตัวไปยังเยอรมนี ส่วนอีก 3 
นายที่เหลือถูกส่งตัวไปยังคูเวตเพื่อเข้ารับการแสกนสมอง (อินโฟ
เควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานต ่าสุดรอบเกือบ 2 ปีใน
เดือนพ.ย. ส านักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผล
ส ารวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน 
(JOLTS) พบว่า ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงาน ซึง่เป็นมาตรวดัอปุสงค์ใน
ตลาดแรงงาน ดิ่งลง 561,000 ต าแหน่ง สู่ระดับ 6.8 ล้านต าแหน่งใน
เดือนพ.ย. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนก.พ.2561 จากระดบั 7.27 
ล้านต าแหน่งในเดือนต.ค. ส่วนอตัราการเปิดรับสมคัรงานลดลงสู่ระดบั 
4.3% จากระดบั 4.6% ในเดือนต.ค. ตวัเลขการจ้างงานเพ่ิมขึน้ 39,000 
ต าแหน่ง ขณะที่อตัราการจ้างงานทรงตวัที่ระดบั 3.8% ส่วนตวัเลขการ
ลาออกจากงานโดยสมคัรใจเพิ่มขึน้ 39,000 ต าแหน่ง ขณะที่อตัราการ
ลาออกทรงตัวที่ระดับ 2.3% ส่วนตัวเลขการปลดออกจากงานลดลง 
46,000 ต าแหน่ง และอตัราการปลดออกจากงานอยู่ที่ระดบั 1.1% (อิน
โฟเควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขเร่ิมต้นสร้างบ้านพุ่ งสูงสุดรอบ 13 ปีในเดือน
ธ.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านพุ่ง
ขึน้ 16.9% ในเดือนธ.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สู่ระดับ 1.608 ล้านยูนิต 
ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดนับตัง้แต่เดือนธ.ค.2549 และเพิ่มขึน้ในอัตราสูงสุด
นับตัง้แต่เดือนต.ค.2559 จากระดบั 1.375 ล้านยูนิตในเดือนพ.ย. เม่ือ
เทียบรายปี ตัวเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านพุ่งขึน้  40.8% ในเดือนธ.ค. 
ตัวเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านส าหรับครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึน้  11.2% สู่
ระดับ 1.055 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนมิ.ย.2550 

ส่วนการก่อสร้างบ้านส าหรับหลายครอบครัว ซึ่งรวมถึงอพาร์ทเมนท์
และคอนโดมิเนียม พุ่งขึน้ 29.8% สู่ระดบั 553,000 ยนูิต (อินโฟเควสท์) 

เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงมากกว่าคาดในเดือน
ธ.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในวันนีว้่า ตัวเลขการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐลดลง 0.3% ในเดือนธ.ค. ขณะที่
นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 0.2% หลังจากเพิ่มขึน้ 0.8% ในเดือนพ.ย. 
การผลิตของภาคโรงงานเพิ่มขึน้  0.2% ในเดือนธ.ค. ขณะที่ภาค
สาธารณปูโภคดิ่งลง 5.6% ส่วนภาคเหมืองแร่เพิ่มขึน้ 1.3% ส่วนอตัรา
การใช้ก าลงัการผลิตลดลงสู่ระดบั 77.0% จากระดบั 77.4% ในเดือน
พ.ย. (อินโฟเควสท์) 

ผลส ารวจม.มิชิแกนชีค้วามเช่ือมั่นผู้บริโภคสหรัฐต ่ากว่าคาดใน
เดือนม.ค. ผลส ารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า  ดัชนีความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐลดลงสู่ระดับ 99.1 ในเดือนม.ค. ต ่ากว่า
ตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 99.6 หลังจากแตะระดับ 
99.3 ในเดือนธ.ค. ถึงแม้ผลส ารวจระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นลดลงใน
เดือนม.ค. แต่ผู้บริโภคยงัคงได้รับแรงหนนุจากตลาดแรงงานที่แขง็แกร่ง 
และการพุ่งขึน้ของตลาดหุ้น ทัง้นี ้ดชันีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคสหรัฐ
เป็นการส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 500 รายต่อภาวะเศรษฐกิจ 
ซึ่งได้แก่ สถานะการเงินส่วนบุคคล, ภาวะเงินเฟ้อ, การว่างงาน, อตัรา
ดอกเบีย้ และนโยบายรัฐบาล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 50.46 จุด ขานรับ
ข้อมูลเศรษฐกิจ ,ผลประกอบการแข็งแกร่ง  ดัชนีดาวโจนส์ , 
S&P500 และ Nasdaq ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกท านิวไฮอีกครัง้เม่ือ
คืนนี ้(17 ม.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่งของสหรัฐและจีน รวมถึงผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจด
ทะเบียนในสหรัฐ ก่อนตลาดหยุดยาวในช่วงสุดสัปดาห์นี ้ เนื่องจาก
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทจะปิดท าการในวันจันทร์ เนื่องในวันมาร์ติน ลู
เธอร์ คิง จูเนียร์ ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 29,348.10 จุด 
เพิ่มขึน้ 50.46 จุด หรือ  +0.17%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,329.62 จุด 
เพ่ิมขึน้ 12.81 จดุ หรือ +0.39% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 9,388.94 จดุ 
เพิ่มขึน้  31.81 จุด หรือ +0.34% ตลอดทัง้สัปดาห์นี  ้ดัชนีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์บวก 1.82%, ดัชนี S&P500 เพิ่มขึน้ 1.96% 
และดชันี Nasdaq ปรับตวัขึน้ 2.29% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก ขานรับ
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบั
สกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้
(17 ม.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
ของสหรัฐ โดยดอลลาร์ปรับตวัขึน้สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 สปัดาห์เม่ือ
เทียบกบัยโูร ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.1089 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.1135 ดอลลาร์, เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดบั 
1.3017 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3076 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลีย
อ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.6877 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6898 ดอลลาร์
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 สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9679 

ฟรังก์ จากระดับ 0.9644 ฟรังก์ และแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ที่ระดับ 1.3063 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3040 
ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่
ระดบั 110.12 เยน จากระดบั 110.14 เยน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวกเพียง 2 เซนต์ เหตุนลท.
ยังกังวลความต้องการพลังงาน สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยเม่ือคืนนี ้ (17 ม.ค.) และปรับตวัลง
เป็นสปัดาห์ที่ 2 ติดต่อกนั เนื่องจากบรรดาเทรดเดอร์ยงัคงวิตกเกี่ยวกบั
ความต้องการพลงังาน หลงัสหรัฐ-จีนลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรก
เม่ือวันพุธที่ผ่านมา และวุฒิสภาสหรัฐอนุมัติข้อตกลงการค้าสหรัฐ-
เม็กซิโก-แคนาดาในสปัดาห์นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. 
เพิ่มขึน้ 2 เซนต์ หรือ 0.03% ปิดที่ 58.54 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญา
น า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึน้ 23 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 
64.85  ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $9.80 แต่แรงซือ้ชะลอ
ตัวขณะตลาดหุ้นพุ่งท านิวไฮ สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวก
เม่ือคืนนี ้(17 ม.ค.) แต่ขยบัขึน้เพียงเล็กน้อยในรอบสปัดาห์นี ้เนื่องจาก
การพุ่งขึน้ท านิวไฮของตลาดหุ้ นสหรัฐได้ลดความน่าดึงดูดใจของทอง
ในฐานะสิ นท รัพ ย์ปลอดภัย  สัญญาทองค าตลาด  COMEX 
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึน้ 9.80 ดอลลาร์ 
หรือ 0.63% ปิดที่ 1,560.30 ดอลลาร์/ออนซ์ และในรอบสัปาดห์นี  ้
ราคาทองปรับตวัขึน้เพียง 20 เซนต์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

พระราชวังบักกิงแฮมประกาศเจ้าชายแฮรีและพระชายาสละ
ฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์อังกฤษ ส านักพระราชวงับคักิงแฮมของ
องักฤษ ออกแถลงการณ์ว่า เจ้าชายแฮรีและเมแกน พระชายา จะไม่ใช้
ฐานันดรศักดิ์  His Royal Highness และ Her Royal Highness หรือ
เจ้าฟ้าน าหน้าพระนามอีกต่อไป และจะไม่รับเงินอุดหนุนราชวงศ์ 
นอกจากนี  ้ทัง้สองจะไม่ปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นผู้ แทนพระองค์ฯ
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ขณะเดียวกนั ดยคุและดชัเชสแห่ง
ซัสเซกส์มีความประสงค์ที่จะคืนเงินมูลค่า 2.4 ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นค่า
บรูณะซ่อมแซมต าหนกัฟร็อกมอร์ คอทเทจ ที่ประทบัในบริเวณปราสาท
วินด์เซอร์ของทัง้สองพระองค์ (อินโฟเควสท์) 

EU เผยเจรจาการค้ากับสหรัฐเป็นไปอย่างช่ืนมื่น นายฟิล โฮแกน 
ผู้แทนการค้าของสหภาพยโุรป (EU) กล่าวว่า การเจรจาการค้าระหว่าง
เขาและนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ที่กรุง
วอชิงตัน เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ นายโฮแกนระบุว่า เขาได้มีการ
แลกเปลี่ยนมมุมองเป็นอย่างดีกบันายไลท์ไฮเซอร์ โดยเน้นย า้ว่ายโุรปมี
ความต้องการที่จะแก้ไขข้อพิพาททางการค้ากับสหรัฐด้วยการเจรจา 

ทัง้นี ้การพบปะกันระหว่างนายโฮแกนและนายไลท์ไฮเซอร์ช่วยสร้าง
ความคืบหน้าในการแก้ไขความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและ 
EU ในด้านต่างๆ เช่น การที่รัฐบาลฝร่ังเศสมีแผนเรียกเก็บภาษีดิจิทัล 
และการที่ EU ท าการอดุหนนุบริษัทแอร์บสัในการผลิตเคร่ืองบิน ท าให้
นักลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกบัการท าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ
และ EU (อินโฟเควสท์) 

ทูต EU เผยข้อตกลงการลงทุนยุโรป-จนีเข้าสู่ขัน้ตอนส าคัญ หลัง
เจรจากว่า 6 ปี นายนิโคลสั ชาปุยส์ ทูตสหภาพยุโรปประจ าประเทศ
จีน เปิดเผยในวันนีว้่า การเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงการลงทุนระหว่าง
สหภาพยุโรป (EU) และจีน ก าลงัก้าวเข้าสู่ "ขัน้ตอนที่ส าคญั" หลงัจาก
ที่เจรจากันมาถึง 6 ปี โดยทัง้สองฝ่ายหวังที่จะบรรลุข้อตกลงให้ได้
ภายในปีนี ้นายชาปยุส์เปิดเผยว่า ข้อตกลงดงักล่าวมีความคืบหน้าขึน้
เร่ือยๆ โดย EU ต้องการสร้างโอกาสให้ธุรกิจของยุโรปสามารถเข้าถึง
ตลาดจีน ทัง้นี ้บริษัทยุโรปได้เรียกร้องให้ EU ไม่อ่อนข้อในการเจรจา
ให้กบัจีนมากจนเกินไป เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของภาคธุรกิจยุโรป (อิน
โฟเควสท์) 

ยูโรสแตทเผยดัชนี CPI ยูโรโซนพุ่ ง 1.3% ในเดือนธ.ค. สูงสุด
รอบ 6 เดือน ส านกังานสถิติแห่งสหภาพยโุรป (ยโูรสแตท) เปิดเผยว่า 
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซน พุ่งขึน้ 1.3% ในเดือนธ.ค. เม่ือ
เทียบรายปี ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 6 เดือน หลงัจากเพิ่มขึน้ 1.0% 
ในเดือนพ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน ดชันี CPI ของยูโรโซนเพิ่มขึน้ 0.3% 
ในเดือนธ.ค. การดีดตวัของดชันี CPI ได้รับแรงหนนุจากการปรับตวัขึน้
ของราคาพลงังาน ทัง้นี ้ตวัเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนอยู่ต ่ากว่าเป้าหมาย
ของ ECB มาอย่างต่อเนื่อง แม้ ECB ใช้มาตรการการเงินแบบผ่อน
คลายพิเศษก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบีย้ต ่ากว่า 0% 
ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงการรือ้ฟื้นโครงการซือ้
พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยยอดค้าปลีกลดลงติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 5 ในธ.ค. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีก
ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ในเดือนธ.ค. โดยลดลง 0.6% เม่ือเทียบ
รายเดือน สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่ายอดค้าปลีกจะเพิ่มขึน้ 0.5% 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาการปรับตวัลงที่ยาวนานที่สดุนบัตัง้แต่เร่ิมมีการบนัทึก
ข้อมลูในปี 2539 เม่ือเทียบรายปี ยอดค้าปลีกลดลง 0.9% ในเดือนธ.ค. 
นอกจากนี ้ยอดค้าปลีกดิ่งลง 1.0% ในไตรมาส 4 ซึง่เป็นการปรับตวัลง
มากที่สุดนับตัง้แต่ปี 2560 ขณะเดียวกัน สมาคมผู้ ค้าปลีกอังกฤษ
เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกในปีที่แล้วได้ลดลงเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เร่ิมมี
การบนัทึกข้อมลูในปี 2538 (อินโฟเควสท์) 

ปอนด์ร่วง เก็งแบงก์ชาติอังกฤษลดดอกเบีย้เดือนนี ้หลังยอดค้า
ปลีกวูบ ปอนด์ร่วงลงเทียบดอลลาร์และยโูร หลงัจากที่องักฤษเปิดเผย
ว่ายอดค้าปลีกลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ท าให้มีการคาดการณ์ว่า
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 ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) อาจปรับลดอตัราดอกเบีย้ในการประชุม

เดือนนี ้ณ เวลา 18.52 น.ตามเวลาไทย ปอนด์อ่อนค่า 0.30% สู่ระดบั 
1.3033 ดอลลาร์ และปรับตวัลง 0.12% สู่ระดบั 0.8522 เทียบยโูร นาย
เกิร์ตแจน วีลิจ สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของ
ธนาคารกลางองักฤษ ส่งสญัญาณว่า เขาจะลงมติสนับสนุนการปรับ
ลดอตัราดอกเบีย้ หากตวัเลขเศรษฐกิจไม่ได้บ่งชีว้่าเศรษฐกิจองักฤษได้
ฟืน้ตวัขึน้ นอกจากนี ้นางซิลวานา เทนเรย์โร สมาชิก MPC อีกรายหนึ่ง 
กล่าวเช่นกนัว่า ตนสนบัสนนุการปรับลดอตัราดอกเบีย้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก เหตุเจรจาการค้า EU-
สหรัฐคืบหน้า,ข้อมูลศก.จีนแกร่ง ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเม่ือคืนนี  ้
(17 ม.ค.) และปิดที่ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ เนื่องจากนกัลงทุนได้
แรงหนนุจากแนวโน้มการเจรจาการค้าในเชิงบวกระหว่างสหภาพยุโรป 
(EU) และสหรัฐ รวมถึงความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสญัญาณการฟืน้ตัวของ
เศรษฐกิจจีน ดชันี Stoxx Europe 600 บวก 0.96% ปิดที่ 424.56 จุด 

ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 6,100.72 จุด เพิ่มขึน้ 61.69 จุด 
หรือ +1.02%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้ นเยอรมันปิดที่  13,526.13 จุด 
เพ่ิมขึน้ 96.70 จดุ หรือ +0.72% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 64.75 จุด ได้แรงหนุน
จาก GDP จีนแกร่ง,ปอนด์อ่อนค่าหนุนหุ้นส่งออก  ตลาดหุ้ น
ลอนดอนปิดบวกเม่ือคืนนี  ้(17 ม.ค.) แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 5 
เดือน โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลการขยายตวัของเศรษฐกิจจีน และเงิน
ปอนด์ที่อ่อนค่าลง หลังจากการเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกที่อ่อนแอ
ของอังกฤษได้เพิ่มแนวโน้มที่ธนาคารกลางอังกฤษจะปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้ลงเร็วๆ นีน้ัน้ ได้ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออกปรับตวัขึน้ด้วย ดชันี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,674.56 จุด เพิ่มขึน้ 64.75 จุด 
หรือ +0.85% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

"ทรัมป์" หวังญี่ ปุ่ นยกระดับความเป็นพันธมิตรกับสหรัฐ 
ประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรัมป์ กล่าววานนีว้่า  เขาหวังว่าญ่ีปุ่ นจะ
ยกระดบัความเป็นพนัธมิตรกบัสหรัฐ ในแถลงการณ์ในโอกาสครบรอบ 
60 ปีสนธิสญัญาความมั่นคงสหรัฐ-ญ่ีปุ่ น "ในขณะที่สิ่งแวดล้อมด้าน
ความมัน่คงได้พฒันาอย่างต่อเนื่อง และมีความท้าทายใหม่ ๆ เกิดขึน้
มากมาย ดงันัน้ จึงถือเป็นเร่ืองส าคญัที่ความสมัพนัธ์ระหว่างสหรัฐและ
ญ่ีปุ่ นจะต้องแข็งแกร่งขึน้" ปธน.ทรัมป์กล่าว "ผมมัน่ใจว่าในเดือนและปี
ข้างหน้า ความพยายามของญ่ีปุ่ นในด้านความมัน่คงจะเดินหน้าต่อไป 
รวมถึงการเป็นพนัธมิตรระหว่าง 2 ชาติ" (อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลญี่ปุ่ นคาดไม่สามารถลดยอดขาดดุลการคลังได้ตามเป้า
ภายในปีงบประมาณ 2568 รัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยรายงานคาดการณ์
ล่าสุดว่า รัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดยอดขาดดุล
การคลังได้ภายในปีงบประมาณ 2568 โดยญ่ีปุ่ นจะยงัคงขาดดุลการ

คลงัซึง่ไม่ได้รวมการช าระหนี ้แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์การขยายตวั
ทางเศรษฐกิจเชิงบวกมากที่สดุก็ตาม ทัง้นี ้ดลุการคลงัขัน้ต้นของญ่ีปุ่ น
คาดว่าจะยงัคงขาดดุล 3.6 ล้านล้านเยน (3.26 หม่ืนล้านดอลลาร์) ใน
ปีงบประมาณ 2568 เนื่องจากรายได้จากภาษีจะลดลงท่ามกลางการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งการคาดการณ์ยอดขาดดุลดงักล่าวสูง
กว่าตวัเลขประมาณการของรัฐบาลเม่ือเดือนก.ค.ปีที่แล้วที่ระดบั 2.3 
ล้านล้านเยน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 108.13 จุด รับดาวโจนส์
ปิดนิวไฮเมื่อคืนนี  ้ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึน้แตะ
ระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือน โดยได้แรงหนุนจากดชันีดาวโจนส์ที่ปิดท า
นิวไฮเม่ือคืนนี ้และหุ้นกลุ่มส่งออกยงัได้แรงหนุนจากเงินเยนที่ อ่อนค่า
ลง หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งด้วย  ส านักข่าว
เกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดเพิม่ขึน้ 108.13 จดุ หรือ 0.45% แตะ
ที่ 24,041.26 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จนี 

ส่ือเผย "สี-ซูจี" ร่วมลงนามข้อตกลง 33 ฉบับสนับสนุนโครงการ 
BRI ของจีน สื่อต่างประเทศรายงานว่า ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีน 
และนางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาได้ร่วมกันลงนาม
ข้อตกลง 33 ฉบับในวันนี  ้เพื่อสนับสนุนโครงการสาธารณูปโภคที่
ส าคญัต่างๆ มลูค่าหลายพนัล้านดอลลาร์ในแผนระเบียงเศรษฐกิจจีน-
เมียนมา (CMEC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  Belt and Road 
Initiative หรือ BRI ของจีน อย่างไรก็ตาม จีนและเมียนมาไม่ได้ตกลง
กนัเกี่ยวกบัโครงการขนาดใหญ่ใหม่ๆ ในระหว่างที่ปธน.สีเดินทางเยือน
เมียนมาอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 2 วัน เมียนมายังคงระมัดระวัง
เกี่ยวกับการลงทุนของจีน และชะลอการตดัสินใจลงทนุโครงการใหม่ๆ 
ก่อนการเลือกตัง้ของเมียนมาที่จะมีขึน้ในปีนี ้ชาวเมียนมาจ านวนหนึ่ง
ได้เตรียมชุมนุมด้านหน้าสถานทูตจีนในเมืองย่างกุ้ งในวันนี  ้ เพื่อ
ประท้วงการที่จีนเข้าฉกฉวยประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของ
เมียนมา รวมถึงการสร้างเขื่อนในรัฐคะฉ่ินซึ่งถูกระงับโครงการไปในปี 
2554 เนื่องจากถกูชาวเมียนมาคดัค้าน (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผย GDP Q4/62 ขยายตัว 6%, GDP ตลอดปี 62 
ขยายตัว 6.1% ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2562 ขยายตวั 
6% เม่ือเทียบเป็นรายปี ส่วน GDP ตลอดปี 2562 ขยายตวั 6.1% ซึ่ง
แม้ว่ายงัคงอยู่ในกรอบเป้าหมายรายปีของรัฐบาลที่ 6% - 6.5% แต่ก็
ชะลอตวัลงจากระดบัการขยายตวัที่ 6.6% ในปี 2561 นอกจากนี ้GDP 
ปี 2562 ยังขยายตวัในอัตราที่อ่อนแอที่สุดในรอบ 30 ปี รายงานของ 
NBS ระบุว่า GDP ไตรมาส 4 ขยายตัวที่ระดับ 6% ส านักข่าวซินหัว
รายงานว่า มลูค่า GDP ตลอดปี 2562 อยู่ที่ 99.09 ล้านล้านหยวน หรือ 
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 14.38 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยภาคบริการมีสดัส่วนในการเติบโต

ของมลูค่า GDP มากกว่าคร่ึงหนึ่ง (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.และตลอดปี  2562 
ขยายตัว 8% เทียบรายปี ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงาน
ว่า ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค. 2562 ปรับตัวขึน้ 8% เม่ือเทียบเป็นรายปี 

ส่วนยอดค้าปลีกตลอดปี 2562 ขยายตวั 8% เทียบรายปี แตะที่ระดบั 
41.16 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 5.99 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 

รายงานของ NBS ระบุว่า ยอดค้าปลีกในพืน้ที่ชนบทของจีนปรับตวัขึน้ 
9% ในปี 2562 แซงหน้ายอดขายในเขตเมือง ซึ่งเพิ่มขึน้ 7.9% ส่วน
ยอดค้าปลีกผ่านช่องทางออนไลน์ยงัคงขยายตวัอย่างแข็งแกร่ง โดยพุ่ง
ขึน้ 16.5% ในปี 2562 เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะที่เหนือระดบั 10 ล้าน
ล้านหยวน ส านกัข่าวซินหวัรายงาน (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมปี 62 ขยายตัว 5.7% 
ชะลอลงจากปี 61 ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันี ้
ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตวั 6.9% ในเดือนธ.ค. 2562 เม่ือ
เทียบเป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึน้ 0.7% จากระดบัการขยายตวัในเดือนพ.ย. 
ส่วนการผลิตภาคอตุสาหกรรมตลอดปี 2562 ขยายตวั 5.7% เม่ือเทียบ
รายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากระดบั 6.2% ในปี 2561 การผลิตของบริษัท
อุตสาหกรรมที่หน่วยงานของรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของ ปรับตวัขึน้ 4.8% 
ในปี 2562 ขณะที่การผลิตของบริษัทอุตสาหกรรมร่วมทุน ปรับตวัขึน้ 
6.8% และการผลิตของบริษัทที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากต่างชาติ  
ปรับตวัขึน้ 2% เม่ือแยกเป็นรายภาคส่วนอุตสาหกรรมพบว่า การผลิต
ในอุตสาหกรรมการผลิต ปรับตัวขึน้ 6% เม่ือเทียบเป็นรายปี ขณะที่
การผลิตในอตุสาหกรรมเหมืองแร่ เพ่ิมขึน้ 5% (อินโฟเควสท์) 

จีนอนุมัติโครงการการลงทุนมูลค่า 1.94 แสนล้านดอลลาร์ในปี 
2562 คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิ รูปแห่งชาติจีน  (NDRC) 
เปิดเผยว่า ทางการได้อนมุตัิโครงการการลงทนุในสินทรัพย์ถาวร (FAI) 
รวมทัง้สิน้ 157 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 1.33 ล้านล้านหยวน หรือราว 
1.94 แสนล้านดอลลาร์ นายเมิง เว่ย โฆษก NDRC เปิดเผยว่า โครงการ
ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการคมนาคมและพลังงาน  รวมถึงภาค
เทคโนโลยีและการอนรัุกษ์น า้ FAI จีนขยายตวัอย่างต่อเนื่องในปี 2562 
โดยมีการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากที่สุด ส านักข่าวซินหวั
รายงานว่า ตวัเลข FAI ขยายตวัขึน้ 5.4% เทียบรายปี โดยการลงทนุใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขยายตัวมากถึง 17.3% เทียบรายปี (อินโฟ
เควสท์) 

จีนเผยยอดขายบ้านยังคงขยายตัวในปี 2562 แม้รัฐพยายามสกัด
การเก็งก าไรตลาดอสังหาฯ  ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 
รายงานในวนันีว้่า ยอดขายบ้านในจีนยงัคงขยายตวัในปี 2562 มูลค่า
ยอดขายบ้านในจีนทัง้ปี 2562 เพิ่มขึน้ 10.3% จากปี 2561 เม่ือเทียบ
กับการขยายตวั 10.7% ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 การลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์และที่อยู่อาศยั 
เพิ่มขึน้ 9.9% แต่ชะลอลงจาก 10.2% ในช่วงเดือนม.ค.-พ.ย. 2562 

ส่วนการเร่ิมก่อสร้างเพ่ิมขึน้ 8.5% ในปี 2562 ชะลอลงเม่ือเทียบกบัช่วง 
11 เดือนแรกที่เพ่ิมขึน้ 9.3% (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยการผลิตเหล็กดิบปี 2562 เพิ่มขึน้ 8.3% ท าสถิติ
สูงสุดเป็นปีท่ีสองติดต่อกัน  ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 
รายงานในวันนีว้่า การผลิตเหล็กดิบในปี 2562 ท าสถิติใหม่ที่ระดับ 
996.34 ล้านตัน เพิ่มขึน้ 8.3% เม่ือเทียบรายปี โดยได้แรงหนุนจาก
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัว และความต้องการเหล็กเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน ความต้องการเหล็กกล้าในจีนในปี 2562 
ยังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากตลาดอสงัหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน แม้ว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง และได้รับ
ผลกระทบจากสงครามการค้ากับสหรัฐก็ตาม ส่วนในเดือนธ.ค. 2562 
การผลิตเหล็กกล้าของจีนเพิ่มขึน้ 12% เม่ือเทียบรายปี แตะระดับ 
84.27 ล้านตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนส.ค. 2562 (อินโฟ
เควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยการผลิตพลังงานขยาย  3.5% ในปี 2562 
ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่า การผลิตพลังงานในปี 
2562 ของจีนขยายตวั 3.5% แตะที่ระดบั 7.14 ล้านล้านกิโลวตัต์ชัว่โมง 
เฉพาะในเดือนธ.ค. การผลิตไฟฟ้าของจีนปรับตวัขึน้ 3.5% เทียบรายปี 
แตะที่ 6.544 แสนล้านกิโลวตัต์ชั่วโมง ส่วนการผลิตพลงังานนิวเคลียร์
ขยายตัวขึน้ในอัตราที่ชะลอตัวลงในเดือนธ.ค. โดยปรับตัวขึน้ 14% 
เทียบรายปี ลดลง 0.9% จากระดับการขยายตัวในเดือนพ.ย. ขณะที่
การผลิตพลงังานลมเพิ่มขึน้ 0.7% ซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากเม่ือเทียบ
กับที่ขยายตัวขึน้ถึง  20.7% ในเดือนพ.ย. ส่วนการผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์ปรับตัวขึ น้  15.2% ซึ่งเพิ่มขึ น้  12.5% จากระดับการ
ขยายตัวในเดือนพ.ย. ส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานน า้ปรับตัวลง 
4.4% เทียบรายปี ซึง่ดีกว่าในเดือนพ.ย.ที่ลดลงถึง 6.4% (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรปี 62 ขยายตัว 5.4% 
เทียบรายปี ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า การ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรปี 2562 เพิ่มขึน้ 5.4% เม่ือเทียบรายปี แตะที่
ระดบั 55.15 ล้านล้านหยวน (8.02 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึง่เพิ่มขึน้ 
0.2% จากระดบัการขยายตวัในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 ส่วนใน
เดือนธ.ค.เพียงเดือนเดียวนัน้ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ขยับขึน้ 
0.44% จากเดือนพ.ย. รายงานของ NBS ระบุว่า การลงทุนสินทรัพย์
ถาวรในอุตสาหกรรมไฮเทคมีการขยายตวัที่แข็งแกร่งถึง 17.3% ในปี 
2562 ขณะที่การลงทุนในภาคบริการ พุ่งขึน้ 16.5% ส านักข่าวซินหัว
รายงานว่า การลงทนุสินทรัพย์ถาวรในภาคเอกชนมีการขยายตวั 4.7% 
แตะที่ระดบั 31.12 ล้านล้านหยวน ในปี 2562 (อินโฟเควสท์) 
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 สนง.สถิติจีนเผยการจ้างงานปี 2562 ขยายตัวตามเป้าหมายของ

รัฐบาล ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่า ตลาดแรงงานจีน
ยังคงมีเสถียรภาพในปี 2562 โดยสามารถขยายตวัได้ตามเป้าหมาย
รายปีของรัฐบาล รายงานของ NBS ระบุว่า การจ้างงานใหม่ในพืน้ที่
เขตเมืองอยู่ที่ 13.52 ล้านต าแหน่งในปี 2562 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของ
รัฐบาลที่ระดับ 11 ล้านต าแหน่ง ส่งผลให้ปี 2562 เป็นปีที่  7 ที่จีน
สามารถสร้างงานได้เกิน 13 ล้านต าแหน่ง ขณะที่อตัราว่างงานในเขต
เมืองอยู่ที่  3.62% ในปี 2562 ซึ่งต ่ากว่าเพดานของรัฐบาลที่ตัง้ไว้ที่  
4.5% ส าหรับในเดือนธ.ค. 2562 นัน้ อตัราการว่างงานในเขตเมืองทั่ว
ประเทศอยู่ที่  5.2% และตลอดปี 2562 อัตราว่างงานรายเดือนโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 5% - 5.3% (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยรายได้ต่อหัวประชากรปี 2562 เพิ่มขึน้ 5.8% 
ส านักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) เปิดเผยในวนันีว้่า รายได้ต่อหวั
ประชากรของจีนในปี  2562 อยู่ที่  30,733 หยวน หรือประมาณ 
4,461.95 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึน้ 5.8% เม่ือเทียบรายปี เม่ือแยกตาม
เขตพืน้ที่พบว่า รายได้ต่อหวัประชากรในพืน้ที่เขตเมืองและเขตชนบท
ในปี 2562 อยู่ที่ 42,359 หยวน และ 16,021 หยวน เพิ่มขึน้ 5% และ 
6.2% ตามล าดบั   รายงานระบวุ่า ในปี 2562 การเติบโตของรายได้ต่อ
หัวประชากรในเขตชนบทปรับตัวเพิ่มขึน้ในอัตราเร็วกว่าในเขตเมือง 
แสดงให้เห็นว่า ช่องว่างรายได้ระหว่างประชากรในพืน้ที่เขตเมืองและ
ชนบทก าลังแคบลง ขณะเดียวกัน รายจ่ายต่อหัวประชากรของจีน
ปรับตวัเพิ่มขึน้ 5.5% ในปี 2562 เม่ือเทียบรายปี แตะที่ระดบั 21,559 
หยวน (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยอัตราการเกิดลดลงสู่ระดับต ่าสุดในรอบ 70 ปี ส านักงาน
สถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า อัตราการเกิดของจีนได้ลดลงสู่
ระดับต ่าสุดนับตัง้แต่มีการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนเม่ือ 70 ปีที่
แล้ว แม้ว่ารัฐบาลจีนได้ผ่อนคลายนโยบายการจ ากัดให้มีบุตรเพียงคน
เดียวในแต่ละครอบครัว NBS ระบุว่า อตัราการเกิดของจีนอยู่ที่ระดับ 
10.48 ต่อประชากร 1,000 คนในปีที่แล้ว ซึง่เป็นอตัราต ่าสดุนบัตัง้แต่ปี 
2492 ขณะที่จ านวนทารกแรกคลอดลดลง 580,000 ราย สู่ระดบั 14.65 
ล้านราย อัตราการเกิดของจีนต ่ากว่าของสหรัฐ ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12 ต่อ
ประชากร 1,000 คนในปี 2560 แต่สูงกว่าญ่ีปุ่ น ซึ่งอยู่ที่ระดับ 8 ต่อ
ประชากร 1,000 คน ธนาคารโลกเปิดเผยว่า อัตราการเกิดของ
ประชากรโลกอยู่ที่ระดบั 18.65 ต่อประชากร 1,000 คนในปี 2560 (อิน
โฟเควสท์) 

จีนเผยจ านวนประชากรทัง้หมดในปี 2562 สูงเกิน 1.4 พันล้าน
คนเป็นครั้งแรก จ านวนประชากรของจีนซึ่งไม่รวมไต้หวัน, ฮ่องกง 
และมาเก๊า สงูเกิน 1.4 พนัล้านคนเป็นครัง้แรกในช่วงสิน้ปี 2562 นบัแต่
ก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนขึน้ในปี 2492 ส านักงานสถิติแห่งชาติ
จีนระบวุ่า จ านวนประชากรทัง้หมดของจีนในปี 2562 ซึง่ไม่รวมจ านวน

ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เพิ่มขึน้ 4.67 ล้านคน จากปี 2561 

ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึน้ไปอยู่ที่ 253.88 ล้านคนในปี 2562 คิดเป็น 
18.1% ของจ านวนประชากรทัง้หมด ซึง่เพิ่มขึน้เล็กน้อยเม่ือเทียบกบัใน
ปี 2561 ที่  17.9% ซึ่งบ่งชีว้่าประชากรจีนมีอายุมากขึน้  เนื่องจาก 
"นโยบายลกูคนเดียว" ที่มีมานานหลายทศวรรษ (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยยอดการออกพันธบัตรของรัฐบาลเพิ่มขึน้แตะ 45.3 ล้าน
ล้านหยวนในปี 2562 ธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่า จีนได้ออกพนัธบตัร
มูลค่ารวม 45.3 ล้านล้านหยวน (6.6 ล้านล้านดอลลาร์) ในปีที่ผ่านมา 
หรือเพิ่มขึน้ 3.1% เม่ือเทียบรายปี รายงานระบุว่า มูลค่าของพนัธบตัร
รัฐบาลอยู่ที่ 4 ล้านล้านหยวน ขณะพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นอยู่ที่ 4.4 
ล้านล้านหยวน ทัง้นี ้พันธบัตรการเงินที่ออกในปี 2562 มีมูลค่า 6.9 
ล้านล้านหยวน ส่วนหุ้นกู้อยู่ที่ 9.7 ล้านล้านหยวน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 1.42 จุด ขานรับ 
GDP จีนขยายตัวตามเป้าในปี 62 ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้น
จีนปิดบวกในวนันี ้หลงัจากส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงาน
ว่า เศรษฐกิจในปี 2562 ของจีนขยายตัวตามเป้าหมายของรัฐบาล 

ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดเพิ่มขึน้ 1.42 จุด 
หรือ 0.05% แตะที่ระดบั 3,075.50 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 173.38 จุด ขานรับ GDP 
จีนขยายตัวตามคาดการณ์  ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้ นฮ่องกงปิดวันนี ้
ปรับตัวเพิ่มขึน้ หลังจากที่จีนได้เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจปี  2562 ที่
ขยายตวัขึน้ในอตัราที่สอดคล้องกบัการคาดการณ์ แม้ว่าจะชะลอตวัลง
ก็ตาม ดชันีฮัง่เส็งเพิ่มขึน้ 173.38 จดุ หรือ 0.60% ปิดวนันีท้ี่ 29,056.42 
จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

นักเศรษฐศาสตร์ UN มองดีลการค้าสหรัฐ-จีนเป็นสัญญาณบวก
ช่วยลดความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลก  นายเอลเลียต แฮร์ริส 
หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติ (UN) กล่าวว่า 
ข้อตกลงด้านการค้าและเศรษฐกิจเฟสแรกที่สหรัฐและจีนได้ลงนาม
ร่วมกันนัน้ นับเป็นสญัญาณบวก และจะช่วยลดความไม่แน่นอนบาง
ประการลง นายแฮร์ริสแสดงความคิดเห็นระหว่างการแถลงข่าว
เปิดเผยรายงานสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (World 

Economic Situation and Prospects หรือ WESP) ที่ส านักใหญ่ของ UN 

ในนครนิวยอร์กว่า "ความคืบหน้าในการบรรลุข้อตกลงเพื่อแก้ไขข้อ
พิพาททางการค้า นับเป็นสญัญาณบวก ซึ่งจะช่วยลดความไม่แน่นอน
บางประการที่กระทบต่อการลงทุน และจะท าให้เกิดการไหลเวียนทาง
การค้าเพิ่มมากขึน้" (อินโฟเควสท์) 

UN คาด GDP สหรัฐปี 63 ชะลอตัวแตะ 1.7% เหตุการเมืองไม่
แน่นอน ขณะคาด GDP จีนโต 6% องค์การสหประชาชาติ (UN) 
เปิดเผยในรายงานล่าสุดว่า การที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลด
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 อัตราดอกเบีย้หลายครัง้ในช่วงที่ผ่านมานัน้  อาจเป็นปัจจัยหนุน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็คาดว่า การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐจะชะลอตวัลงสู่
ระดับ 1.7% ในปี 2563 จากระดับ 2.2% ในปี 2562 โดยรายงาน
ดังกล่าวยังได้ระบุถึงแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนด้วยว่า GDP ปี 2563 
ของจีนมีแนวโน้มชะลอตวัลงสู่ระดบั 6.0% จากระดบั 6.1% ในปี 2562  
และคาดว่าจะขยายตวั 5.9% ในปี 2564 ส่วนเศรษฐกิจในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป (EU) นัน้ UN คาดว่า จะขยายตัวราว 1.6% ในปี 2563 เพิ่มขึน้
เล็กน้อยจากระดบั 1.4% ในปี 2562 (อินโฟเควสท์) 

เลขาฯโอเปกชีค้วามต้องการน า้มันมีแนวโน้มปรับตัวขึน้ในปีนี ้ 
หลังปัญหาการค้าคล่ีคลาย นายโมฮัมเหม็ด บาร์คินโด เลขาธิการ
กลุ่มโอเปกเปิดเผยกับส านักข่าว CNBC ในวนัศุกร์ว่า การคาดการณ์
อปุสงค์น า้มนัทัว่โลกอาจลดลงจากปีก่อนๆ แต่การขยายตวัของอปุสงค์
จะยงัคงแข็งแกร่ง และอาจปรับตวัขาขึน้ในปีนี ้ขณะที่ความตึงเครียด
ด้านการค้าคลี่คลายลง นายบาร์คินโดกล่าวว่า โอเปกมองว่า มีโอกาส
ที่ความต้องการน า้มนัจะเพ่ิมขึน้ โดยโอเปกหวงัว่า ความท้าทายในด้าน
การค้าระหว่างประเทศที่ก าลงัเผชิญอยู่ จะได้รับการแก้ไข ทัง้นี ้ราคา
น า้มันปิดตลาดปี 2562 พุ่งขึน้เกือบ 35% แต่ก็ยังคงอยู่ต ่ากว่าระดับ
สงูสดุก่อนหน้านี ้โดยราคาได้รับผลกระทบบางส่วนจากการผลิตน า้มนั
จากหินดินดาน (shale oil) ที่พุ่งขึน้ในสหรัฐ ซึ่งนายบาร์คินโดระบุว่า
เป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อการตัดสินใจด้านการผลิตของโอเปก  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex บวกวันท่ี 2 หุ้นแบงก์ร่วง
สวนทางตลาด ดชัน ีSensex ตลาดหุ้นอินเดียบวกเป็นวนัที่ 2 ในวนันี ้
โดยตลาดยังคงได้รับปัจจัยบวกจากการที่สหรัฐและจีนลงนามใน
ข้อตกลงการค้าเฟสแรก ทัง้นี  ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  
41,945.37 จดุ เพ่ิมขึน้ 12.81 จดุ หรือ 0.03% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

เวิลด์แบงก์ คาดเศรษฐกิจไทยปี 63 โต 2.7% จากบริโภคเอกชน-
โครงการลงทุนภาครัฐหนุน ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) คาดอตัราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 63 จะอยู่ในระดับปาน
กลาง 2.7% จากปี 62 ที่ขยายตวั 2.5% โดยมองว่าน่าจะได้รับผลบวก
จากความต้องการสินค้าส่งออกดีขึน้ล็กน้อย การบริโภคภาคเอกชนพืน้
ตวั รวมถึงการให้ความส าคญักับการด าเนินโครงการลงทุนของภาครัฐ
อย่างจริงจังมากขึน้ในปีนี  ้เวิลด์แบงก์ ระบุในรายงาน "ตามติด
เศรษฐกิจไทย:ผลิตภาพเพื่อความมัง่คัง่"ว่า หากแนวโน้มเศรษฐกิจของ
ไทยยังคงเหมือนเดิมต่อไป โดยที่การลงทุนและผลิตภาพไม่มีท่าทีจะ
เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญแล้วนัน้ เศรษฐกิจไทยจะเติบโตเฉลี่ยต ่ากว่า 
3% (อินโฟเควสท์) 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินภัยแล้งสร้างความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ 1.7-1.9 หมื่นลบ. กระทบต่อ GDP ปีนีร้าว 0.10-0.11% 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินผลกระทบในเบือ้งต้นของสถานการณ์ภัย
แล้งในปี 2563 อาจท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 17,000-
19,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นราว 0.10-0.11% ของ GDP ซึ่งต้อง
ติดตามระดับความรุนแรงของภัยแล้งโดยเฉพาะในเดือน มี.ค.-เม.ย. 
และระยะเวลาการเกิดภัยแล้งที่อาจลากยาวไปในช่วงแล้งนอกฤดกูาล
จนไปกระทบต่อภาพรวมความสูญเสียทางเศรษฐกิจทัง้ปีนีใ้ห้อยู่ใน
ภาวะวิกฤตมากขึน้ที่ความต้องการในตลาดโลกชะลอตัวลง   ใน
เบือ้งต้นประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งจะสร้างความ
เสียหายท าให้ผลผลิตลดลงอยู่ในกรอบ 4.0-6.0% (YoY) จนมีผลท าให้
ราคาพืชเกษตรในช่วงฤดแูล้งปรับเพ่ิมขึน้ในทกุรายการ (อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์ ชีส้หรัฐ-จีนลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรก เพิ่มความ
เ ช่ือมั่ นนลท.-กระตุ้ นส่งออกไทย  น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร 
ผู้ อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  (สนค.) 
กล่าวถึงการลงนามในข้อตกลงเศรษฐกิจการค้าระยะแรก (Economic 
and Trade Agreement between the United States of America and the 

People’s Republic of China – Phase 1) ระหว่ า งสห รัฐฯ  กับจีนว่ า 
นับเป็นข่าวดีต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็นสัญญาณบวกชีใ้ห้เห็นถึง
แนวโน้มความสมัพนัธ์ระหว่างสองประเทศที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง จากที่
ผ่านมาเม่ือวันที่  13 ธันวาคม 2562  สหรัฐฯ ได้ปรับลดภาษีสินค้า
สหรัฐฯ กลุ่ม 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลืออัตรา 7.5% (จากเดิม 
15%) และชะลอการเก็บภาษีสหรัฐฯ เพิ่มเติม ตลอดจนเม่ือวันที่  13 

มกราคม 2563 สหรัฐฯ ปรับสถานะประเทศจีนด้านค่าเงินให้ดีขึน้ โดย
ยกเลิกการขึ น้บัญชีด าจีนในฐานะประเทศบิดเบือนค่าเงิน  (US 

currency manipulator list) เหลือแค่การอยู่ในกลุ่มประเทศที่เฝ้าจับตา 
(watch list) ซึง่สญัญาณบวกเหล่านีเ้ม่ือประกอบกนัแล้ว จะช่วยลดแรง
กดดนัและสร้างบรรยากาศการค้าโลกให้ดีขึน้ และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้
นกัธุรกิจนกัลงทนุ (อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์ พร้อมควบคุมส่งออก-แทรกแซงราคาขายปลีกเนือ้หมู 
หลังแห่ส่งออกไปขายตปท.ท่ีเกิดโรคระบาด  นายวิชัย โภชนกิจ 
อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์
ราคาเนือ้หมูภายในประเทศ หลงัจากที่ประเทศเพื่อนบ้านและจีน เกิด
โรคอหิวาต์แอฟริการะบาดว่า กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด หากราคาหมเูป็นในประเทศขยบัขึน้เกิน กก.ละ 80 บาท อาจจะ
ใช้วิธีการจ ากดัการส่งออก เพ่ือให้หมเูป็นในประเทศมีเพียงพอ ส่วนหมู
เนือ้แดงจะใช้วิธีการแทรกแซงราคาขายปลีก  ขณะนีร้าคาหมูมีชีวิต
ภายในประเทศยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนที่  70-75 บาท/กก. 
สูงสุดอยู่ไม่เกิน 80 บาท/กก. และราคาหมูเนือ้แดง 150-160 บาท/กก. 
ซึ่งเป็นราคาปกติ ทัง้นี  ้ส่วนการส่งออกหมูเป็น ก่อนหน้านีไ้ทยเคย
ส่งออกสูงถึงปีละ 3 ล้านตัว และปี 62 ส่งออก 400,000-500,000 ตัว 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ส่วนปี 63  หากส่งออกได้เฉลี่ยวนัละ 6,000-8,000 ตวั จะท าให้แต่ละ

เดือนส่งออกได้เฉลี่ย 180,000-240,000 ตัว และทัง้ปีจะส่งออกได้ 
2.16-2.88 ล้านตัว ซึ่งสามารถท าได้ และไม่กระทบต่อการบริโภคใน
ประเทศ โดยแต่ละปีไทยสามารถผลิตหมูเป็นได้ประมาณ 22 ล้านตวั 
(อินโฟเควสท์) 

รมว.คลัง เตรียมชงครม.พิจารณาแพ็กเกจส่งเสริมลงทุนภายใน 
Q1/63 หวังหนุนเอกชนลงทุนเพิ่มช่วยกระตุ้นศก. นายอุตตม สาว
นายน รมว.คลงั เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้ปี 
2563 เป็นปีแห่งการลงทุนนัน้ กระทรวงการคลงัเตรียมจัดท าแพ็กเกจ
ส่งเสริมการลงทุน เพ่ือจงูใจให้เกิดการลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึน้ ซึง่
จะเป็นส่วนส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้มีความ
แข็งแกร่งยิ่งขึน้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการ
กระตุ้นการบริโภคในประเทศ ทัง้นี ้คาดว่าแพ็กเกจดงักล่าวจะแล้วเสร็จ
และพร้อมน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
(ครม.) ได้ภายในไตรมาสแรกของปีนี  ้ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดเม็ด
เงินลงทนุจากภาคเอกชนเพ่ิมมากขึน้ในปีนี ้ โดยเม่ือมีการลงทนุเกิดขึน้
แล้ว สิ่งที่จะได้ตามมาคือการจ้างงานที่เพิ่มขึน้  และช่วยให้เกิดการ
หมนุเวียนของการใช้จ่ายและการบริโภคในประเทศเพ่ิม (อินโฟเควสท์) 

นายกสมาคมหมูฯ ชีร้าคาหมูปรับขึน้ระยะสัน้ตามกลไกตลาด
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้ เลีย้ง
สกุรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนีร้าคาสกุรหน้าฟาร์มอยู่ที่ 79-80 บาทต่อ
กิโลกรัม ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึน้ช่วงสัน้ๆ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้
จะถึงนี ้ โดยราคานีท้ าให้เกษตรกรพออยู่ได้ หลังจากแบกรับภาระ
ขาดทุนสะสมมาถึง 3 ปี และไม่กระทบกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค
จนเกินไป เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามกลไกตลาด เนื่องจากที่
ผ่านมาเกษตรกรมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค ASF ในสุกรที่เกิดใน
หลายประเทศ ท าให้เกษตรกรทัง้รายย่อย รายกลาง และรายใหญ่ ต่าง
ระมดัระวงัในการเข้าเลีย้งสกุรมากขึน้ด้วยการชะลอการน าลกูสกุรเข้า
เลีย้งหรือน าเข้าในปริมาณที่น้อยกว่าปกติ รวมถึงไม่น าเข้าพ่อแม่พนัธุ์
มาทดแทนที่ปลดไป ส่งผลให้สุกรในระบบของไทยหายไปกว่า 15% 

จากเดิมที่มีสุกรในระบบประมาณ 9,504,921 ตัว ผู้ เลีย้งสุกร 191,545 

ราย (อินโฟเควสท์) 

พพ.คาดรัฐเปิดรับข้อเสนอโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win ไม่เกิน 
100 MW ใน ก.พ.-เซ็น PPA มี.ค.,เปิดท่ัวไป H1/63 นายยงยุทธ 
จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) เปิดเผยว่า การเปิดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าโครงการ
โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ในลักษณะโครงการน าร่อง
รูปแบบ Quick Win คาดว่าจะมีขึน้ในเดือน ก.พ. ปริมาณรับซือ้ไม่เกิน 
100 เมกะวัตต์ (MW) และโครงการที่ผ่านการคัดเลือกน่าจะสามารถ
เซ็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ได้ในภายในเดือน มี.ค.เพื่อให้โครงการ

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปีนี ้ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) อนึ่ง โรงไฟฟ้าชุมชน
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากจะแบ่งเป็น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Quick 
win จะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 63 และโครงการทั่วไป เปิด
โอกาสให้ผู้ มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นการทัว่ไป และอนญุาต
ให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในปี 64 เป็นต้นไป ปริมาณพลงัไฟฟ้าที่เสนอ
ขายไม่เกิน 10 เมกะวตัต์/แห่ง (อินโฟเควสท์) 

กรมสรรพากร ผนึกพันธมิตรใช้เทคโนโลยี Blockchain คืนภาษี
นักท่องเท่ียวประเทศแรกของโลก นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 
อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรได้น าระบบเทคโนโลยี
บล็อกเชน  (Blockchain) มาใ ช้ใ ห้บ ริการคืนภาษีมูลค่า เพิ่มให้
นั กท่ อ ง เที่ ย วผ่ าน  "Application Thailand VRT" ระบบกา รคื น
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบ Digital เต็มรูปแบบ 
อ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการซือ้สินค้าและบริการ รวมทัง้ข้อมูลการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภายใน Click เดียวตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี  ้ยังได้ร่วมกับกรม
ศุลกากร ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และธนาคารกรุงไทย 
(KTB) พฒันาระบบ Web Application เพื่อให้สามารถท างานได้แบบ 
Paperless ในการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันสถานะสินค้าที่ได้มีการ
น าออกนอกประเทศ และเปิด API ให้ร้านค้าสามารถส่งข้อมูลการซือ้
สิน ค้าและบริการของนักท่อง เที่ยวเ ข้าสู่ ระบบเพื่ อการขอคืน
ภาษีมลูค่าเพ่ิมกบักรมสรรพากรได้ (อินโฟเควสท์) 

ตลท.มุ่ งเน้นโตแบบ Inclusive Well-being สร้างสมดุลตลาดทุน-
สังคม-ชาติ ภายใต้กรอบกลยุทธ์ 3 ปี (63-65) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (ตลท.) เผยปี 63 ครบรอบปีที่ 45 สร้างการเติบโตไปพร้อม
กันทัง้ตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคน
ไทย (Growing Together for Inclusive Well-being) ปรับรูปแบบการ
ท างานและขยายธุรกิจ ภายใต้กรอบกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2563-2565) 
มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและต่อยอดธุรกิจใหม่ผ่านความร่วมมือ
กับพันธมิตร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน  กลยุทธ์  3 ด้าน 
ประกอบด้วย 1. เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Grow with Efficiency) 
2. เติบโตด้วยการสร้างโอกาสใหม่ (Grow with New Opportunities) 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 3. เติบโตไปด้วยกันกับผู้ ร่วมตลาดและ
สงัคมอย่างยัง่ยืน (Grow with Stakeholders & Sustainable Society) 
ปรับปรุงกฎเกณฑ์ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจให้ง่ายและสะดวกมากขึน้  
(Ease of Doing Business) และการคุ้มครองผู้ลงทนุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 4.61 จุด สอดคล้องตลาดตปท.หลัง
หลายปัจจัยเส่ียงผ่อนคลาย/สัปดาห์หน้ามองตลาดเป็นบวกหลัง
ยืนเหนือ 1,600 จุด SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,600.48 จุด เพิ่มขึน้ 4.61 
จุด (+0.29%) มูลค่าการซือ้ขาย 61,064.72 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ



 

 

 

   

    9 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
20 January 2020 

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 เผยตลาดหุ้นไทยวันนีป้รับตัวขึน้สอดคล้องกับตลาดต่างประเทศ ทัง้

ตลาดภูมิภาค-ตลาดในยุโรปต่างบวกกนัทัว่หน้า หลงัผ่อนคลายหลาย
ปัจจยัเสี่ยง นอกจากนีเ้ศรษฐกิจโลกก็มีสญัญาณการฟืน้ตวัอยู่แล้วด้วย 
อย่างไรก็ดีสัปดาห์หน้าให้ติดตามการทยอยประกาศงบฯกลุ่มแบงก์  
และให้ระวงักลุ่มค้าปลีกที่อาจได้รับแรงกดดนัจาก CRC ที่จะเข้าเทรด 
และงบฯไตรมาส 4/62 ของกลุ่มค้าปลีกก็ยังไม่ค่อยดี สปัดาห์หน้ายัง
มองตลาดฯเป็นบวกหลงัดชันีฯยืนเหนือ 1,600 จุด แต่การฟื้นตวัของ
ดัชนีฯก็ไม่ควรต ่ากว่าแนวรับ 1,593 พร้อมให้แนวต้าน 1,620-1,650 
จดุ ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,600.48 จดุ เพ่ิมขึน้ 4.61 จดุ (+
0.29%) มูลค่าการซือ้ขาย 61,064.72 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวันนี ้
ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทัง้วนั โดยดชันีท าระดบัสงูสดุ
ที่ 1,604.28 จดุ และท าระดบัต ่าสดุที่ 1,595.96 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 77,603 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 77,603 
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สทุธิ 
25,241 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 1,565 ล้านบาท 

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,057 ล้านบาท Yield พนัธบตัร
อายุ 5 ปี ปิดที่ 1.28% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.03% ภาพรวม

ของตลาดในวันนี  ้Yield Curve ปรับตัวขึน้ค่อนข้างมากจากวันก่อน
หน้า โดยเฉพาะในตราสารระยะยาว ประมาณ 1-7 bps. ตลาดยงัคงมี
มุมมองบวก ต่อข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯ และจีน ด้าน
กระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี  ้NET OUTFLOW 1,057 
ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,057 ล้านบาท และไม่มีตราสาร
หนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.40 อ่อนค่าต่อเน่ืองจากช่วงเช้า 
ตลาดรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีจะประกาศคืนนี  ้นักบริหาร
เงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ 
30.40 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเปิดตลาดเช้าที่ระดับ 30.37 บาท/
ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 30.37-30.53 บาท/
ดอลลาร์ เนื่องจากมีแรงซือ้ดอลลาร์เข้ามา ประกอบกับมีเงินทุน
ต่างประเทศไหลออก "บาทอ่อนค่าต่อเนื่องจากแรงซือ้ดอลลลาร์ของผู้
น าเข้า และมี flow ไหลออก ระหว่างวันไปท านิวไฮในรอบ 3 เดือน ที่
ระดบั 30.53 บาท/ดอลลาร์" นกับริหารเงิน กล่าว นกับริหารเงิน คาดวา่ 
วันจันทร์เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.35-30.50 บาท/ดอลลาร์ 
นักลงทุนรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ คืนนีว้่าจะออกมาเป็นอย่างไร 
(อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ธนาคารกลางจีนก าหนดอตัราดอกเบีย้เงินกู้  LPR ประจ าเดือนม.ค. 

- การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนธ.ค. จีน 

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย. ญ่ีปุ่ น 

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนธ.ค. เยอรมนี 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Friday 17 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH GDP YoY 4Q 6.0% 6.0% 6.0% SET50

GDP SA QoQ 4Q 1.5% 1.4% 1.5% SET100

GDP YTD YoY 4Q 6.1% 6.2% 6.2% MAI

Industrial Production YoY Dec 6.9% 5.9% 6.2% Institution Net Position

Industrial Production YTD YoY Dec 5.7% 5.6% 5.6% Proprietary Net Position

Retail Sales YoY Dec 8.0% 7.9% 8.0% Foreign Net Position

Retail Sales YTD YoY Dec 8.0% 8.0% 8.0% Individual Net Position

Foreign Direct Investment YoY CNY Dec -- -- 1.5% Total Trading Value

TH Foreign Reserves 10-Jan $228.5b -- $227.5b

EU CPI YoY Dec 1.3% 1.3% 1.3% Major Indices

CPI MoM Dec F 0.3% 0.3% 0.3% Dow Jones

CPI Core YoY Dec F 1.3% 1.3% 1.3% S&P 500

US Housing Starts Dec 1608k 1380k 1375k Nasdaq

Housing Starts MoM Dec 16.9% 1.1% 2.6% STOXX Europe 50

Building Permits Dec 1416k 1460k 1474k FTSE 100

Building Permits MoM Dec -3.9% -1.5% 0.9% DAX

Industrial Production MoM Dec -0.3% -0.2% 0.8% Nikkei 225

Capacity Utilization Dec 77.0% 77.0% 77.4% Shanghai Composite

Hang Seng

 Monday 20 KOSPI

Release Actual Cons. Prior BES Sensex

JN Industrial Production MoM Nov F -- -- -0.9% Jakarta Composite

Industrial Production YoY Nov F -- -- -8.1% Philippines Composite

Capacity Utilization MoM Nov F -- -- -4.5% Ho Chi Minh

Convenience Store Sales YoY Dec -- -- 1.0%

Supermarket Sales YoY Dec -- -- -1.4% Crude Commodities

WTI ($/bl)

 Tuesday 21 Dubai ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Brent ($/bl)

EC ZEW Survey Expectations Jan -- -- 1120.0% NYMEX ($/bl)

COMEX Gold 

 Wednesday 22 Batic Dry Index

Release Actual Cons. Prior

TH Customs Exports YoY Dec -- -1.6% -7.4% Exchange Rate

Customs Imports YoY Dec -- 2.0% -13.8% USD/THB

EUR/USD

 Thursday 23 USD/JPY

Release Actual Cons. Prior GBP/USD

JN Trade Balance Dec -- -¥170.0b -¥82.1b USD/CHY

Trade Balance Adjusted Dec -- -¥236.0b -¥60.8b USD/KRW

Exports YoY Dec -- -4.2% -7.9% Dollar Index

Imports YoY Dec -- -2.6% -15.7%

US Initial Jobless Claims 18-Jan -- -- 204k Thai Bond Market

Continuing Claims 11-Jan -- -- 1767k Total Return Index

Leading Index Dec -- -0.2% 0.0% Outright/ Cash Trading

Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

 Friday 24 17-Jan-20 1.104 1.111 1.145 1.156 1.166 1.218

Release Actual Cons. Prior Change (bps) +0.02 +0.11 +0.11 +0.22 +3.13 +2.79

TH Foreign Reserves 17-Jan -- -- $228.5b 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

1.277 1.365 1.490 1.710 1.866 2.042

+3.10 +7.78 +6.52 +4.47 +3.24 +2.15

US Bond Market

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

17-Jan-20 1.56 1.58 1.56 1.63 1.84 2.29

Change (bps) +1.00 +0.00 -2.00 +0.00 +3.00 +3.00

77,603.27         86,034.79         -9.80%

17-Jan-20 16-Jan-20 %Chg.

322.19 322.97 -0.24%

1,160.36 1,160.57 -0.02%

97.623 97.303 +0.33%

1.3007 1.3075 -0.52%

6.8587 6.8778 -0.28%

1.1091 1.1135 -0.40%

110.09 110.16 -0.07%

17-Jan-20 16-Jan-20 %Chg.

30.39 30.37 +0.07%

1,558.80 +9.80 +0.63%

754.00 -14.00 -1.82%

65.11 +0.47 +0.73%

58.54 +0.02 +0.03%

58.74 +0.18 +0.31%

65.75 +0.01 +0.02%

978.96 +4.65 +0.48%

17-Jan-20 Chg %Chg.

6,291.66 +5.61 +0.09%

7,645.28 -77.30 -1.00%

2,250.57 +2.52 +0.11%

41,945.37 +12.81 +0.03%

3,075.50 +1.42 +0.05%

29,056.42 +173.38 +0.60%

13,526.13 +96.70 +0.72%

24,041.26 +108.13 +0.45%

3,795.00 +33.00 +0.88%

7,674.56 +64.75 +0.85%

3,329.62 +12.81 +0.39%

9,388.94 +31.81 +0.34%

17-Jan-20 Chg %Chg.

29,348.10 +50.46 +0.17%

-425.84

61,064.71

-680.61

-1,490.35

2,596.79

1,081.22 +2.35 +0.22%

2,366.43 +6.34 +0.27%

20-Jan-20

17-Jan-20 Chg %Chg.

1,600.48 +4.61 +0.29%

308.80 +0.39 +0.13%


