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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"ทรัมป์"ลงนามร่างกฎหมายงบประมาณ ส่งผลสหรัฐเล่ียงชัต
ดาวน์รอบ 2 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในร่างกฎหมาย
งบประมาณ และแผนการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนแล้ว 
เพียงไม่ก่ีชั่วโมงก่อนถึงเส้นตายในเวลาเที่ยงคืนวันนีต้ามเวลาสหรัฐ 
หรือชว่งเที่ยงพรุ่งนีต้ามเวลาไทย ท าให้สหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงการปิด
หน่วยงานรัฐบาล (ชตัดาวน์) รอบ 2      ทัง้นี ้ร่างกฎหมายงบประมาณ
ดงักลา่วจะให้เงินทนุแก่หน่วยงานรัฐบาลจ านวน 9 แหง่เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตัิงานต่อไปได้จนถึงวนัที่ 30 ก.ย. โดยหน่วยงานเหล่านีไ้ด้ถกูปิด
ท าการ และเจ้าหน้าที่รัฐบาลจ านวน 800,000 รายถกูพกังานชัว่คราว
ในช่วงชัตดาวน์ก่อนหน้านี ้ ขณะที่หน่ วยงานอ่ืนๆ ที่ถูกมองว่ามี
ความส าคญัต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติยงัคงสามารถเปิด
ด าเนินงานในช่วงชัตดาวน์  นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ยังได้ใช้อ านาจ
ประธานาธิบดีลงนามในประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อออก
กฎหมายอนุมัติงบประมาณสร้างก าแพงกัน้แนวชายแดนที่ติดกับ
เม็กซิโก โดยไมต้่องผ่านการรับรองจากสภาคองเกรส (อินโฟเควสท์) 

สภาผู้แทนฯสหรัฐส่งจดหมายแจ้งไต่สวน"ทรัมป์"หลังประกาศ
ภาวะฉุกเฉินหาเงินสร้างก าแพง คณะกรรมการตุลาการของสภา
ผู้ แทนราษฎรสหรัฐประกาศว่า ได้เปิดการสอบสวนในทันทีหลังจาก
ประธานาธิบดีโดนัล์ ทรัมป์ ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ โดยคณะ
กรรมการฯ ระบุว่า การด าเนินการดงักล่าวของปธน.ทรัมป์ เพื่อดึงเงิน
งบประมาณของรัฐบาลกลางไปใช้ในการสร้างก าแพงกัน้สหรัฐ-เม็กซิโก
นัน้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฏหมายของสหรัฐ    คณะกรรมการตุลา
การซึ่งเป็นส.ส.พรรคเดโมแครตได้ส่งจดหมายถึงปธน.ทรัมป์ เพื่อ
เรียกร้องให้เขาเข้าร่วมในการไต่สวนเจ้าหน้าที่ท าเนียบขาว และ
เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมที่เก่ียวข้องกับการประกาศภาวะฉุกเฉิน
ดงักลา่ว     นอกจากนี ้คณะกรรมการฯ ยงัได้ขอเอกสารทางกฎหมายที่
เก่ียวกับการตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินด้วย โดยก าหนดเส้นตาย
ส าหรับการสง่มอบเอกสารดงักลา่วในวนัศกุร์หน้า   ทัง้นี ้ปธน.ทรัมป์ได้
ลงนามในประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเม่ือวานนี ้เพื่อออกกฎหมาย
อนมุตัิงบประมาณสร้างก าแพงกัน้แนวชายแดนที่ติดกบัเม็กซิโก โดยไม่
ต้องผ่านการรับรองจากสภาคองเกรส และกลา่ววา่ สหรัฐเผชิญกบัการ
บุกรุกของนักค้ายาเสพติด และนักค้ามนุษย์ รวมทัง้คลื่นผู้ อพยพ
จ านวนมากที่ต้องการหลบหนีเข้ามาในสหรัฐ ท าให้สหรัฐมีความ
จ าเป็นต้องสร้างก าแพงเพ่ือสกดักัน้คนเหลา่นี ้(อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ขานรับเจรจาการค้ากับจีนคืบหน้า อาจเลื่อนก าหนดเส้น
ตายบรรลุข้อตกลง ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่า 
มีความคืบหน้าในการเจรจาการค้ากบัจีนในสปัดาห์นี ้และกลา่ววา่ เขา
อาจเลื่อนก าหนดเส้นตายในการบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่าง

สหรัฐกับจีนจากวันที่ 1 มี.ค.ออกไปอีก 60 วัน หากมีสัญญาณว่า
เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนใกล้จะบรรลุข้อตกลง     ความเห็นของป
ธน.ทรัมป์เป็นการส่งสญัญาณว่า สหรัฐและจีนอาจใกล้บรรลขุ้อตกลง
การค้า หลงัจากการเจรจาของเจ้าหน้าที่ระดบัสงูในกรุงปักก่ิงเป็นเวลา
สองวัน โดยทัง้สองฝ่ายระบุว่า ก าลังด าเนินการเพื่อท าข้อตกลงเป็น
ลายลักษณ์อักษรขัน้ต้น และจะเจรจากันต่อไปที่กรุงวอชิงตันใน
สปัดาห์หน้า     การเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างนายโรเบิร์ต ไลท์ไท
เซอร์ ผู้ แทนการค้าสหรัฐ นายสตีเวน มนูชิน นายหลิว เหอ รอง
นายกรัฐมนตรีจีน ได้เสร็จสิน้ลงแล้วเม่ือวานนี ้โดยมีการคาดการณ์กัน
วา่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ของทัง้สองประเทศพยายามหาทางเพื่อลดช่องว่าง
ของความคิดเห็นที่แตกต่างกันในบางประเด็นนัน้ ทัง้สองฝ่ายอาจ
ตดัสินใจเลื่อนก าหนดเส้นตายในการบรรลขุ้อตกลงทางการค้าออกไป 
(อินโฟเควสท์) 

เฟดหั่ นคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐ หลังการเปิดเผยตัวเลข
เศรษฐกิจอ่อนแอ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ปรับลด
ตัวเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 1 หลัง
การเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ         ทัง้นี ้เฟดสาขานิวยอร์ก 
เปิดเผยว่า แบบจ าลองการคาดการณ์ Nowcast แสดงให้เห็นว่า 
เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัว 1.08% ในไตรมาส 1 โดยต ่ากว่า
ตัว เลขคาดการณ์ก่อนหน้านี ท้ี่ ระดับ  2.17% เ ม่ือสัปดาห์ก่อน      
นอกจากนี ้เฟดยังคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัว 
2.23% ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว โดยต ่ากว่าตัวเลขคาดการณ์ก่อน
หน้านีท้ี่ระดับ 2.41% เม่ือสัปดาห์ก่อน       กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ
เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกดิ่งลง 1.2% ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นการปรับตวัลง
มากที่สุดนับตัง้แต่เดือนก.ย.2552 ซึ่งขณะนัน้เศรษฐกิจก าลังฟื้นตัว
จากภาวะถดถอย  (อินโฟเควสท์) 

เฟดเผยการผลิตภาคอุตฯร่วง 0.6% ในเดือนม.ค. ปรับตัวลงครัง้
แรกรอบ 8 เดือน ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในวนันีว้่า การ
ผลิตภาคอตุสาหกรรมของสหรัฐปรับตวัลงเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เดือน
พ.ค.ปีที่แล้ว โดยได้รับผลกระทบจากการร่วงลงของการผลิตรถยนต์ 
และเคร่ืองจกัร     เฟดเปิดเผยว่า การผลิตภาคอตุสาหกรรมของสหรัฐ
ร่วงลง 0.6% ในเดือนม.ค.    ทัง้นี ้การผลิตภาคอตุสาหกรรมเป็นการ
วดัการปรับตวัของภาคการผลิต, เหมืองแร่ และสาธารณปูโภค (อินโฟ
เควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนีราคาน าเข้าร่วงลงเป็นเดือนที่ 3 ในม.ค. กระทรวง
แรงงานสหรัฐเปิดเผยในวนันีว้่า ดชันีราคาน าเข้าร่วงลงเป็นเดือนที่ 3 
ในเดือนม.ค. โดยปรับตวัลง 0.5% เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากดิ่งลง 
1.0% ในเดือนธ.ค.   นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่าดัชนีราคา
น าเข้าจะลดลง 0.1% ในเดือนม.ค.    เม่ือเทียบรายปี ดชันีราคาน าเข้า
ทรุดตวัลง 1.7% ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นการปรับตวัลงมากที่สดุนับตัง้แต่
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 เดือนส.ค.2559 หลงัจากลดลง 0.5% ในเดือนธ.ค.      การร่วงลงของ

ดัชนีราคาน าเข้าได้รับผลกระทบจากการดิ่งลงของราคาน า้มัน และ
อาหาร รวมทัง้การแข็งค่าของดอลลาร์   ส่วนดชันีราคาน าเข้าพืน้ฐาน 
ซึง่ไมร่วมหมวดอาหารและพลงังาน ลดลง 0.2% ในเดือนม.ค. หลงัจาก
ทรงตวัในเดือนธ.ค. (อินโฟเควสท์) 

ผลส ารวจม.มิชิแกนชีด้ัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคสหรัฐพุ่งสูงกว่า
คาดในเดือนก.พ. ผลส ารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนี
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตวัขึน้สู่ระดบั 95.5 ในเดือนก.พ. 
โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 93.0 หลังจากแตะระดบั 
91.2 ในเดือนม.ค.                    การดีดตวัของดชันีความเชื่อมัน่ได้รับ
แรงหนนุจากการยตุิการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ (ชตัดาวน์) และ
การที่ธนาคารกลางสหรัฐส่งสญัญาณชะลอการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้     
ทัง้นี ้ดชันีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคสหรัฐเป็นการส ารวจความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค 500 รายต่อภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ ฐานะการเงินส่วน
บคุคล, ภาวะเงินเฟ้อ, การวา่งงาน, อตัราดอกเบีย้ และนโยบายรัฐบาล 
(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐส่ังคว ่าบาตรจนท.เวเนซุเอลาอีก เพิ่มแรงกดดัน"มาดูโร"
สละเก้าอี ้กระทรวงการคลงัของสหรัฐได้ประกาศคว ่าบาตรเม่ือวานนี ้
ต่อนายมานูเอล เกเวโด รมว.น า้มันและประธานบริษัท ปิโตรเลออส 
เดอ เวเนซุเอลา (PDVSA) ซึ่งเป็นบริษัทน า้มันของรัฐบาลเวเนซุเอลา 
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองระดับสงู 3 คน และนายราฟาเอล 
บาทาร์โด  ซึ่งสหรัฐระบุว่า เป็นหัวหน้าหน่วยงานต ารวจแห่งชาติที่
รั บ ผิ ดชอบการวิ ส ามัญฆาตกร รมหลายค รั ้งตามค าสั่ ง ของ
ประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร   การประกาศคว ่าบาตรดังกล่าว จะ
ส่งผลให้มีการอายดัทรัพย์สินในสหรัฐของบคุคลดงักลา่ว และพวกเขา
จะไม่สามารถท าธุรกรรมใดๆ กับชาวสหรัฐ   ทัง้นี  ้สหรัฐด าเนิน
มาตรการคว ่าบาตรครัง้ล่าสุดนี ้เพื่อเพิ่มแรงกดดันให้นายมาดูโร
ลาออกจากต าแหน่งประธานาธิบดี ขณะที่สหรัฐให้การสนับสนนุนาย
ฮวน กวยโด ผู้ น าฝ่ายค้าน ซึ่งประกาศสถาปนาตนเองขึ น้ เ ป็น
ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเม่ือวนัที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา (อิน
โฟเควสท์) 

โฆษกกระทรวงตปท.สหรัฐขอถอนตัวจากการเสนอช่ือเป็นทูต
สหรัฐประจ า UN กระทรวงการตา่งประเทศของสหรัฐเปิดเผยวา่ นาง
เฮทเธอร์ เนาเอิร์ต โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศ ได้ถอนตวัจากการ
ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทตู
สหรัฐประจ าองค์การสหประชาชาติ (UN) โดยให้เหตุผลของการ
ตดัสินใจขอถอนตวัในครัง้นีว้า่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัครอบครัว  แถลงการณ์
ของกระทรวงฯ ระบุด้วยว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะประกาศ
เก่ียวกับเร่ืองนีใ้นเร็วๆนี ้         นางเนาเอิร์ต วัย 48 ปี เป็นอดีตผู้
ประกาศข่าวของสถานีฟ็อกซ์ นิวส์ ก่อนที่จะมารับต าแหน่งโฆษก

กระทรวงการต่างประเทศในเดือนเมษายน 2560     ส านักข่าวซินหวั
รายงานว่า เม่ือเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว ปธน.ทรัมป์ได้เสนอชื่อนางเนาเอิร์
ตเข้ารับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจ า 
UN คนใหม่ แทนนิกกี ้เฮลีย์ ที่ลาออกจากต าแหน่งไปเม่ือสิน้ปี 2561    
อย่างไรก็ตาม การเลือกนางเนาเอิร์ตเป็นตวัแทนของสหรัฐในเวทีโลก
เป็นตวัเลือกที่ไมป่กติส าหรับทรัมป์ ขณะที่สมาชิกพรรคเดโมแครตและ
ผู้ เชี่ยวชาญหลายรายได้ตัง้ค าถามเก่ียวกับคณุสมบตัิของนางเนาเอิร์ต 
เม่ือพิจารณาจากการที่เธอมีประสบการณ์น้อยทางด้านการเมืองหรือ
นโยบายต่างประเทศก่อนที่จะมารับต าแหน่งในกระทรวงการ
ตา่งประเทศ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 443.86 จุด ขานรับ
เจรจาการค้าคืบหน้า,คลายวิตกชัตดาวน์ ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดพุง่ขึน้เม่ือวนัศกุร์ (15 ก.พ.) โดยหุ้นกลุม่การเงินปรับตวัขึน้
น าตลาด ขณะที่นักลงทนุมีความหวงัมากขึน้เก่ียวกับความเป็นได้ใน
การบรรลขุ้อตกลงการค้าระหวา่งสหรัฐ-จีน หลงัจากทัง้สองฝ่ายตกลงที่
จะเจรจากนัตอ่ไปในสปัดาห์นี ้และตลาดยงัได้แรงหนนุจากการที่สหรัฐ
สามารถหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาล (ชตัดาวน์) รอบ 2     ดชันี
เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,883.25 จุด พุ่งขึน้ 443.86 จุด 
หรือ +1.74% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,775.60 จดุ บวก 29.87 จดุ 
หรือ +1.09% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,472.41 จดุ เพ่ิมขึน้ 45.46 จดุ 
หรือ +0.61%    หุ้นทัง้ 11 กลุม่ของดชันี S&P 500 ปิดในแดนบวก โดย
หุ้นกลุ่มการเงินปรับตวัขึน้น าตลาด โดยพุ่งขึน้มากกว่า 2% ขณะที่หุ้น
เจพีมอร์แกน เชส บวก 3.06% และหุ้นโกลด์แมน แซคส์ เพ่ิมขึน้ 3.11%       
สว่นหุ้นกลุม่อตุสาหกรรมซึง่ออ่นไหวตอ่การค้าโลกปรับตวัขึน้ด้วย หลงั
ได้แรงหนุนจากความคืบหน้าในเชิงบวกเก่ียวกับการเจรจาการค้า
ระหว่างจีนและสหรัฐ โดยหุ้นแคทเธอร์พิลลาร์ เพิ่มขึน้ 2.73% และหุ้น 
3M บวก 1.92% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทยีบค่าเงินหลัก หลังสหรัฐ
เผยข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ
สกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้
(15 ก.พ.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งรวมถึง
ยอดค้าปลีก, การผลิตภาคอตุสาหกรรม และราคาน าเข้า  ดชันีดอลลาร์ 
ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั 
6 ส กุ ล ใ น ต ะ ก ร้ า เ งิ น  ป รั บ ตั ว ล ง  0.08% สู่ ร ะ ดั บ  96.9037              
ดอลลาร์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเยนที่ระดับ 110.44 เยน จากระดับ 
110.47 เยน ขณะที่ปรับตวัขึน้เม่ือเทียบกับฟรังก์สวิสที่ 1.0049 ฟรังก์
สวิส จากระดับ 1.0047 ฟรังก์สวิส และดอลลาร์อ่อนลงเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์แคนาดาที่ 1.3250 ดอลลาร์แคนาดา จาก 1.3281 ดอลลาร์
แคนาดา     ส่วนยูโรปรับตัวลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์ที่ระดบั 1.1295 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.1299 ดอลลาร์ ขณะที่ปอนด์ปรับตวัขึน้เม่ือเทียบ
กับดอลลาร์ที่ระดบั 1.2886 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2801 ดอลลาร์ และ 
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 ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์สรัฐที่ ระดับ 

0.7139 ดอลลาร์ จากระดบั 0.7105 ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดพุ่งขึน้ $1.18 รับเจรจาการค้า
คืบหน้า,ตลาดน า้มันโลกตึงตัว สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้(15 ก.พ.) โดยได้ปัจจัยหนุนจาก
สญัญาณความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน และ
ปริมาณน า้มนัโลกที่ตงึตวั       สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือนมี.ค. 
พุง่ขึน้ 1.18 ดอลลาร์ หรือ 2.2% ปิดที่ 55.59  ดอลลาร์/บาร์เรลสญัญา
น า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนเม.ย. พุ่งขึน้ 1.68 ดอลลาร์ หรือ 2.6% 
ปิดที่ 66.25 ดอลลาร์/บาร์เรล  ในรอบสปัดาห์นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI 
บวก 5.4% และสัญญาน า้มันดิบเบรนท์ปรับตัวขึน้ราว 6.7% (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $8.2 หลังดอลล์อ่อน
หนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิด
บวกเม่ือคืนนี ้(15 ก.พ.) เน่ืองจากนักลงทนุเพิ่มการถือครองทองค าใน
ฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่
อ่อนแอ และดอลลาร์อ่อนค่าลงสัญญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึน้ 8.20 ดอลลาร์ 
หรือ 0.62% ปิดที่ 1,322.10 ดอลลาร์/ออนซ์     สัญญาโลหะเงินส่ง
มอบเดือนมี.ค. บวก 21.5 เซนต์ หรือ 1.38% ปิดที่ 15.743ดอลลาร์/
ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

กรรมการเผย ECB พิจารณามาตรการอัดฉีดสภาพคล่องหวัง
กระตุ้นเศรษฐกิจยูโรโซน นายเบนวัต์ โคเออร์ สมาชิกคณะกรรมการ
ธนาคารกลางยโุรป (ECB) เปิดเผยเม่ือวานนีว้า่ ECB ก าลงัพิจารณาที่
จะออกมาตรการใหม่ในการจัดสรรสภาพคล่องระยะยาวที่ก าหนด
กลุม่เป้าหมาย (TLTRO) ซึง่เป็นการสง่สญัญาณวา่ ECB เตรียมพร้อม
ที่ จะอัด ฉีด เ ม็ด เงิน เพื่ อกระตุ้ น เศรษฐกิจยูโร โซนที่ อ่อนแอลง          
เศรษฐกิจยโูรโซนซบเซาลงในชว่งที่ผ่านมา  ท าให้คาดวา่ ECB จะปรับ
ลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซนลงอีกใน
เดือนมี.ค. 2562 หลงัจากปรับลดในเดือนธ.ค. 2561 และ ECB อาจจะ
ออกมาตรการ TLTRO ครัง้ใหม่  ด้านนายมาริโอ ดรากี ประธาน ECB 
กล่าวเม่ือเดือนที่แล้วว่า เศรษฐกิจยูโรโซนปรับตวัย ่าแย่มากกว่าคาด
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
เป็นปัจจยักดดนัความเชื่อมัน่ทางเศรษฐกิจ โดยเขาได้ปรับลดตัวเลข
คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนีล้งสู่ระดับ 1.7% 
จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 1.8%  นายดรากียังระบุด้วยว่า ECB 
อาจกลับมาท าการซือ้พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ 
(QE) อีกครัง้ หากมีความจ าเป็น แต่ ECB ก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะ
ด าเนินการดงักลา่วในปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

"โกลด์แมน แซคส์"คาดมีโอกาส 50-50 สภาอังกฤษให้การรับรอง
ข้อตกลง Brexit ถึงแม้อังกฤษมีก าหนดแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป 
(Brexit) ในวันที่ 29 มี.ค. แต่จนถึงขณะนี ้รัฐบาลอังกฤษยังคงไม่มี
ความชัดเจนต่อประเด็นดังกล่าว   โกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่า มี
โอกาส 50-50 ที่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ จะสามารถน า
ข้อตกลง Brexit ผ่านการอนมุตัิจากรัฐสภานอกจากนี ้โกลด์แมน แซคส์
คาดว่า มีโอกาสเพียง 15% ที่องักฤษจะแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป 
(EU) โดยไม่มีการท าข้อตกลง และมีโอกาสเพียง 35% ที่องักฤษจะไม่
แยกตวัออกจาก EU "สมาชิกสภาสามญัชนจ านวนมากในสภาต้องการ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์การแยกตวัออกจาก EU โดยไมมี่การท าข้อตกลง 
และมีสมาชิกจ านวนน้อยที่สนับสนนุการท าประชามติครัง้ใหม่" โกลด์
แมน แซคส์ระบุ ทางด้านเจพีมอร์แกน เชสคาดการณ์ว่า นางเมย์อาจ
หาทางขยายก าหนดเส้นตายในการแยกตัวออกจาก EU ซึ่งขณะนี ้
ก าหนดเป็นวนัที่ 29 มี.ค. (อินโฟเควสท์) 

นายกฯสเปนประกาศจัดการเลือกตัง้ใหม่ 28 เม.ย. หลังรัฐบาล
แพ้โหวตงบประมาณในสภา นายเปโดร ซานเชซ นายกรัฐมนตรี
สเปน ประกาศจดัการเลือกตัง้ก่อนก าหนดในวนัที่ 28 เม.ย. หลงัจากที่
สภาผู้แทนราษฎรมีมติคว ่าร่างงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2562 เม่ือ
วานนี ้     ทัง้นี ้สมาชิกรัฐสภาจากแคว้นกาตาลุญญาได้ร่วมมือกับ
สมาชิกพรรคฝ่ายค้านอ่ืนๆในการลงมติคัดค้านร่างงบประมาณ
ดงักล่าว ก่อนหน้านี ้สมาชิกรัฐสภาจากแคว้นกาตาลญุญาได้ประกาศ
ว่าจะให้การสนับสนุนร่างงบประมาณดังกล่าว ก็ต่อเม่ือรัฐบาลเปิด
โอกาสให้มีการเจรจาเพื่อให้แคว้นกาตาลญุญาแยกตวัเป็นอิสระจาก
สเปน     อย่างไรก็ดี รัฐบาลยืนกรานว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เน่ืองจากขดัตอ่รัฐธรรมนญูของประเทศ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดพุ่ง รับเจรจาการค้าคืบหน้า
,หุ้นแบงก์บวกรับความเห็นจนท.ECB ตลาดหุ้นยโุรปปิดพุ่งขึน้เม่ือ
คืนนี ้(15 ก.พ.) และปรับตวัขึน้มากรายสปัดาห์มากที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือน
พ.ย. เน่ืองจากนักลงทุนขานรับสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจา
การค้าสหรัฐ-จีน ขณะที่การเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสที่
สดใส และความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ชว่ยหนนุ
ตลาดด้วย     ดชันี Stoxx Europe บวก 1.41% ปิดที่ 368.94 จดุ ดชันี 
DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 11,299.80 จุด เพิ่มขึน้ 210.01 จุดหรือ 
+1.89% ขณะที่ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,153.19 จุด 
บวก 90.67 จดุหรือ +1.79% และดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอน
ปิดที่  7,236.68 จุด ปรับตัวขึน้ 39.67 จุดหรือ +0.55%    หุ้ นกลุ่ม
ธนาคารพุง่ขึน้กวา่ 2% หลงันายเบนวัต์ โคเออร์ สมาชิกคณะกรรมการ
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า ECB ก าลังพิจารณาที่จะออก
มาตรการใหม่ในการจัดสรรสภาพคล่องระยะยาวที่ ก าหนด
กลุม่เป้าหมาย (TLTRO) (อินโฟเควสท์) 
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 ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 239.08 จุด วิตกยอดค้า
ปลีกสหรัฐดิ่งหนัก, เงินเยนแข็งกดดันตลาด ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้น
โตเกียวปิดร่วงลงในเม่ือวันศุกร์ เน่ืองจากยอดค้าปลีกที่อ่อนแอของ
สหรัฐส่งผลให้นกัลงทนุวิตกกังวลเก่ียวกบัแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐซึง่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี ้การแข็งค่าของเงินเยนยังส่งผล
กระทบต่อบรรยากาศการซือ้ขายในตลาดด้วยเช่นกัน  ส านักข่าวเกียว
โดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดร่วงลง 239.08 จุด หรือ 1.13% แตะที่ 
20,900.63 จดุ  (อินโฟเควสท์) 

จีน 

"สี จิน้ผิง"เผยสหรัฐ-จีนเตรียมเจรจาการค้ารอบต่อไปที่กรุง
วอชิงตันสัปดาห์หน้า ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงกล่าวในวันนีว้่า การ
เจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนประสบความคืบหน้าที่ส าคัญใน
สปัดาห์นี ้และทัง้สองฝ่ายจะยงัคงเจรจาตอ่ไปที่กรุงวอชิงตนัในสปัดาห์
หน้า   "สปัดาห์หน้า ทัง้สองฝ่ายจะพบกนัอีกครัง้ที่กรุงวอชิงตนั ผมหวงั
ว่าคณุจะยงัคงใช้ความพยายามบรรลขุ้อตกลงที่ได้ชยัชนะทัง้สองฝ่าย 
และได้ผลประโยชน์ร่วมกัน" ปธน.สี จิน้ผิงกล่าวต่อคณะเจรจาการค้า
ของสหรัฐ    ปธน.สี จิน้ผิงยังกล่าวว่า จีนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือใน
การแก้ข้อขดัแย้งทางการค้ากบัสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

จีนยังคงถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมากที่สุดในโลก,กลับมา
ถือเพิ่มในธ.ค. 2561 กระทรวงการคลงัสหรัฐเปิดเผยวา่ จีนมียอดการ
ถือครองพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอยู่ที่ 1.123 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือน
ธ.ค. 2561 เพ่ิมขึน้เล็กน้อยจากระดบั 1.121 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือน
พ.ย. หลังจากปรับลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงในเดือน
พ.ย.ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 6 และแตะระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนพ.ค. 
2559       ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า จีนยงัคงเป็นประเทศที่ถือครอง
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐมากที่สดุในโลก รองลงมาคือญ่ีปุ่ น ซึง่มียอดการ
ถือครองพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอยู่ที่ 1.042 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือน
ธ.ค. เพ่ิมขึน้จากระดบัของเดือนพ.ย.ที่ 1.036 ล้านล้านดอลลาร์ (อินโฟ
เควสท์) 

จีนเผยยอดการจัดส่งสมาร์ทโฟนลดลง 11.4% ในเดือนม.ค. 
ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจีน  (CAICT) 

เปิดเผยว่า ยอดการจัดส่งสมาร์ทโฟนของจีนลดลง 11.4% สู่ระดับ 
32.15 ล้านเคร่ืองในเดือนม.ค. 2562      ทัง้นี ้ผลิตภณัฑ์สมาร์ทโฟนมี
สัดส่วนสูงถึง 94.4% ของยอดการจัดส่งโทรศัพท์มือถือทัง้หมดใน

ประเทศจีนในเดือนม.ค.    ส าหรับยอดจัดส่งโทรศัพท์มือถือทัง้หมด
ลดลง 12.8% อยู่ที่ 34.05 ล้านเคร่ืองในเดือนม.ค. โดยในจ านวนนี ้
95% เป็นโทรศพัท์ 4G         ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ โทรศพัท์มือถือ
แบรนด์ของจีนมีสัดส่วนในการจัดส่งทัง้หมด 94.2% ในเดือนม.ค. 
2562 เพ่ิมขึน้จาก 85.7% ในเดือนม.ค. 2561 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 37.31 จุด หลังจีน
เผย CPI ชะลอตัว ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดเม่ือ
วนัศกุร์ร่วงลง ภายหลงัจากที่จีนได้เปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
ที่ชะลอตวัลง   ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตร่วง 
37.31 จดุ หรือ 1.37% ปิดที่ 2,682.39 จดุ     ส านักงานสถิติแห่งชาติ
จีน (NBS) เปิดเผยในเม่ือวันศกุร์ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็น
มาตรวัดเงินเฟ้อที่ส าคญั ขยายตัว 1.7% ในเดือนม.ค. เม่ือเทียบเป็น
รายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนธ.ค. ที่มีการขยายตัว 1.9%     ทัง้นี ้
ธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยว่า ยอดปล่อยกู้ ใหม่สกุลเงินหยวน
เดือนม.ค.อยูท่ี่ระดบั 3.23 ล้านล้านหยวน (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงเป็นวันที่ 7 ผิดหวังยอด
ค้าปลีกสหรัฐ ดัชนี Sensex ตลาดหุ้ นอินเดียยังคงร่วงลงอย่าง
ตอ่เน่ืองในเม่ือวนัศกุร์ โดยปรับตวัลงติดตอ่กนัเป็นวนัท าการที่ 7    ทัง้นี ้
ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 35,808.95 จุด ลดลง 67.27 จุด 
หรือ 0.19%   ตลาดหุ้นอินเดียปรับตวัลงตามภมิูภาค ขณะที่นักลงทนุ
ไมม่ัน่ใจตอ่การเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน         นอกจากนี ้นกั
ลงทนุยงัผิดหวงัต่อการเปิดเผยยอดค้าปลีกที่ซบเซาของสหรัฐ รวมทัง้
ผลประกอบการที่ออ่นแอของอินเดีย (อินโฟเควสท์) 

 

  

 

 

 

 

 

 

ไทย 

พาณิชย์คุมเข้มบริษัทจีนย้ายฐานการผลิตหนีสงครามการค้ามา
ไทยหวั่ นมะกันตอบโต้ กรมการค้าต่างประเทศเผยสถานทูตจีน

ประจ าประเทศไทยเข้าหารือขอให้ช่วยดูแลบริษัทจีนที่ย้ายฐานการ
ผลิตมาไทย หลังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ยันไทยพร้อม
สนบัสนนุแตก่ารผลิตต้องท าให้ถกูต้องตามกฎถ่ินก าเนิดสินค้า ป้องกัน
ถูกสหรัฐฯ ใช้มาตรการ พร้อมทัง้คุมเข้มการหลีกเลี่ยงอากร AD ด้วย         
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 นายอดลุย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าตา่งประเทศ เปิดเผยวา่ เม่ือ

เร็วๆ นี ้สถานทูตจีนประจ าประเทศไทยได้เข้ามาหารือถึงผลกระทบ
จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กบัจีน ซึ่งสหรัฐฯ ได้ตัง้ก าแพงภาษี
น าเข้า 20% ส าหรับสินค้าที่ส่งออกจากจีน ส่งผลให้บริษัทจีนมีความ
จ าเป็นต้องย้ายฐานการผลิตมายังไทย เพื่อให้บริษัทยังสามารถส่ง
สินค้าไปแข่งขนัในตลาดสหรัฐฯ ได้ และขอให้กรมฯ ช่วยอ านวยความ
สะดวกในด้านการสง่ออก      ทัง้นี ้กรมฯ ให้การสนบัสนุนการย้ายฐาน
การผลิตดังกล่าว เพราะก่อให้เกิดการจ้างงาน การใช้วัตถุดิบใน
ประเทศ การถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยี และสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทย แต่ขณะเดียวกัน กรมฯ ได้ให้ความส าคัญกับการผลิต
สินค้าที่ถกูต้องตามกฎถ่ินก าเนิดสินค้า (ROO) โดยสินค้าที่สง่ออกต้อง
ผลิตได้ตามกฎ ROO ของสหรัฐฯ จึงจะถือว่าสินค้าได้ถ่ินก าเนิดไทย 
เพราะหากท าไม่ถกูต้องจะส่งผลให้การส่งออกมีปัญหาถกูสหรัฐฯ ใช้
มาตรการตอบโต้ได้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 15.70 จุด ตามภูมิภาคหลัง Dollar 
Index กลับมาแข็ง-Fund Flow ชะลอ/สัปดาห์นีลุ้้นแนวรับ 1,635 
จุด SET ปิดเม่ือวันศุกร์ที่ระดับ 1,636.94 จุด ลดลง 15.70 จุด ( -
0.95%) มูลค่าการซือ้ขาย 49,158.93 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยเม่ือวันศุกร์ปรับตัวลงตามตลาดภูมิภาค ขณะที่ยุโรป
แกว่งทัง้บวก-ลบ คาด Fund Flow ชะลอไหลเข้าหลัง Dollar Index 
กลับมาแข็งค่า และต่างชาติขายสุทธิ ขณะเดียวกัน ตลาดไร้ปัจจัย
กระตุ้นช่วงสัน้ และยงัมีปัจจยัเสี่ยงจากงบฯที่ทยอยประกาศออกมาไม่
ค่อยดีด้วย ส่งผลบรรยากาศลงทุนชะลอตัว และดัชนีฯลงมาต ่ากว่า 
1,645 เป็นภาพพักตัว หากดัชนีฯหลุดแนวรับส าคัญ 1,635 จะมี 
Downside 25-30 จดุ ให้แนวรับ 1,635-1,610 สว่นแนวต้าน 1,645 จดุ  
ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวนัศกุร์ที่ระดบั 1,636.94 จดุ ลดลง 15.70 จดุ 
(-0.95%) มลูค่าการซือ้ขาย 49,158.93 ล้านบาท      การซือ้ขายหุ้น
เม่ือวันศุกร์ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทัง้วัน โดยดัชนีฯ
แตะจดุสงูสดุที่ 1,652.06 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,634.87 จดุ   
ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวนัศกุร์ เพิ่มขึน้ 333 หลกัทรัพย์ ลดลง 
1,176 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 312 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวันศุกร์มีมูลค่าการซือ้ขายรวม 
96,621 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวนัศกุร์ มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยูท่ี่ 96,621 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขาย
สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สทุธิ 23,141 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 

ซือ้สทุธิ 4,316 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ขายสทุธิ 6,230 
ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.18% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือ
วาน +0.03% ภาพรวมของตลาดในเม่ือวนัศกุร์      Yield Curve ปรับ
เพิ่มขึน้ 1-2 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนัก
ลงทนุตา่งชาติเม่ือวนัศกุร์มี NET OUTFLOW 6,230 ล้านบาท โดยเกิด
จาก NET SELL 6,230 ล้านบาท และไมมี่ตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนัก
ลงทุนต่างชาติ  หมดอายุ (Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) มียอดขายสทุธิ (NET SELL) ของนกัลงทนุตา่งชาติ 
2,993 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.28 แข็งค่าตามภูมิภาค ตลาดจับตา
ตัวเลข GDP ของไทยในสัปดาห์นี ้ ปิด 31.28 แข็งค่าตามภมิูภาค 
ตลาดจับตาตัวเลข GDP ของไทยในสัปดาห์นี ้นักบริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ 31.28 
บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากเปิดตลาดเช้าที่ระดบั 31.31 บาท/ดอลลาร์ 
ระหวา่งวนัเคลื่อนไหวในกรอบ 31.27-31.32 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหว
ในทิศทางเดียวกบัภมิูภาค เน่ืองจากดอลลาร์ออ่นคา่   "เม่ือวนัศกุร์บาท
แกว่งตวัในกรอบแคบๆ ทิศทางเดียวกับภมิูภาค แต่ดแูล้วน่าจะแข็งคา่
กว่าสกุลอ่ืน" นักบริหารเงิน กล่าว   สัปดาห์นีต้้องจับตาดูส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) 
ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สี่ ปี 
2561 และแนวโน้มทัง้ปี  2562 นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการ
เคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์นีไ้ว้ที่ 31.20-31.35 บาท/ดอลลาร์ 
(อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ปัจจัยที่ต้องติดตาม  
- ยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเดือนธ.ค. ญ่ีปุ่ น 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

Friday 15 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Empire Manufacturing Feb 880.0% 7.0 3.9 SET50

Industrial Production MoM Jan -0.6% 0.1% 0.3% SET100

Capacity Utilization Jan 78.2% 78.7% 78.7% MAI

U. of Mich. Sentiment Feb P 95.5 93.7 91.2 Institution Net Position

U. of Mich. Current Conditions Feb P 110 111.6 108.8 Proprietary Net Position

U. of Mich. Expectations Feb P 86.2 85.5 79.9 Foreign Net Position

BoP Current Account Balance 4Q P $54.6b -- $23.3b Individual Net Position

EU Trade Balance SA Dec 15.6b 15.7b 15.1b Total Trading Value

Trade Balance NSA Dec 17.0b -- 19.0b

JP Japan Buying Foreign Bonds 8-Feb ¥992.4b -- ¥915.3b Major Indices

Foreign Buying Japan Bonds 8-Feb ¥906.1b -- ¥638.3b Dow Jones

Foreign Buying Japan Stocks 8-Feb ¥906.1b -- ¥638.3b S&P 500

Industrial Production MoM Dec F -¥102.0b -- -¥123.8b Nasdaq

Capacity Utilization MoM Dec -- -- 1.0% STOXX Europe 50

Industrial Production YoY Dec F -0.1% -- -0.1% FTSE 100

CH CPI YoY Jan 1.7% 1.9% 1.9% DAX

PPI YoY Jan 0.1% 0.3% 0.9% Nikkei 225

BoP Current Account Balance 4Q P $54.6b -- $23.3b Shanghai Composite

Hang Seng

Monday 18 KOSPI

Release Actual Cons. Prior BES Sensex

JP Core Machine Orders MoM Dec -0.1% -1.0% 0.0% Jakarta Composite

Core Machine Orders YoY Dec 0.9% 3.4% 0.8% Philippines Composite

TH GDP YoY 4Q -- 3.6% 3.3% Ho Chi Minh

GDP SA QoQ 4Q -- 0.7% 0.0%

GDP Annual YoY 10-Jul -- 4.1% 3.9% Crude Commodities

Car Sales Jan -- -- 113581 WTI ($/bl)

Dubai ($/bl)

Tuesday 19 Brent ($/bl)

Release Actual Cons. Prior NYMEX ($/bl)

JP NAHB Housing Market Index Feb -- 59 58 COMEX Gold 

EU ECB Current Account SA Dec -- -- 20.3b Batic Dry Index

ZEW Survey Expectations Feb -- -- -20.9

Exchange Rate

Wednesday 20 USD/THB

Release Actual Cons. Prior EUR/USD

EU Consumer Confidence Feb A -- -7.7 -7.9 USD/JPY

JP Trade Balance Jan -- -¥1028.7b -¥55.3b GBP/USD

Trade Balance Adjusted Jan -- ¥171.1b -¥183.6b USD/CHY

Exports YoY Jan -- -5.8% -3.8% USD/KRW

Imports YoY Jan -- -3.4% 1.9% Dollar Index

Thursday 21 Thai Bond Market

Release Actual Cons. Prior Total Return Index

US FOMC Meeting Minutes 30-Jan -- -- -- Outright/ Cash Trading

Initial Jobless Claims 16-Feb -- 230k 239k Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Continuing Claims 9-Feb -- 1740k 1773k 15-Feb-19 1.5871 1.6676 1.7495 1.7705 1.8004 1.8751

Durable Goods Orders Dec P -- 1.8% 0.7% Change (bps) +0.14 +0.11 +0.18 +0.00 +0.48 +1.34

Durables Ex Transportation Dec P -- 0.3% -0.40% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Markit US Manufacturing PMI Feb P -- 55 54.9 2.1750 2.3024 2.4934 2.8872 3.0660 3.3338

Markit US Services PMI Feb P -- 54.3 54.2 +2.18 +1.08 +0.61 +2.01 +0.31 +0.29

Leading Index Jan -- 0.2% -0.1%

Existing Home Sales Jan -- 5.00m 4.99m US Bond Market

Existing Home Sales MoM Jan -- 0.2% -6.4% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Feb P -- 50.3 50.5 15-Feb-19 2.43 2.52 2.50 2.49 2.66 3.00

Markit Eurozone Services PMI Feb P -- 51.3 51.2 Change (bps) +0.00 +2.00 +2.00 +1.00 +0.00 -1.00

JP Japan Buying Foreign Bonds 15-Feb -- -- ¥992.4b

Foreign Buying Japan Bonds 15-Feb -- -- ¥906.1b

Foreign Buying Japan Stocks 15-Feb -- -- -¥102.0b

Tokyo Dept Store Sales YoY Jan -- -- -1.1%

Machine Tool Orders YoY Jan F -- -- -18.8%

%Chg.Chg

-0.23%-65.5428,432.05

-0.05%-1.372,719.70

%Chg.Chg15-Feb-19

-0.15%-1.45950.89

-1.03%

+45.45 +0.61%

18-Feb-19

2,399.38 -26.46 -1.09%

-1,486.40

33,959.26

383.22 -3.42 -0.88%

273.30

-2,993.19

-1,486.40

+0.97%+0.6264.68

+2.41%+1.3155.75

+2.17%

14-Feb-19 %Chg.

+1.89%

20,900.63 -239.08 -1.13%

-82.367,908.89

+0.01%+0.906,420.02

-0.10%97.01896.924

-0.24%1,128.001,125.34

+0.01%6.77126.7721

+62.40%59,496.16         96,621.49         

+0.00%280.77280.78

%Chg.14-Feb-1915-Feb-19

110.49 110.47

639.00 +11.00 +1.75%

1.1295 1.1295 +0.00%

+0.02%

15-Feb-19

2,775.60 +29.87 +1.09%

15-Feb-19

+1.74 +2.69%

-0.10%

1,318.80 +9.00 +0.69%

-15.701,636.94

-0.19%-67.2735,808.95

-1.34%-29.76

+1.79%

7,472.41

7,236.68 +39.67 +0.55%

11,299.80 +210.01

31.26

-1.00%-11.021,089.39

-0.95%

+0.77%

66.32

31.29

1.27961.2895

+1.1855.59

2,196.09

15-Feb-19 Chg %Chg.

25,883.25 +443.86

3,240.00 +57.00

+1.74%

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 

 


