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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

"มนูชิน"หวังบรรลุข้อตกลงการค้ากับอังกฤษภายในสิน้ปีนี  ้นาย
สตีเวน มนชูิน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐคาดหวงัว่าจะสามารถ
บรรลุข้อตกลงการค้ากับอังกฤษภายในสิน้ปีนี  ้นายมนูชินกล่าวว่า 
ข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งจะเกิดขึน้หลังจากที่อังกฤษแยกตวัจากสหภาพ
ยุโรป (EU) ในวันที่  31 ม.ค. ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ "เราคาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลง
การค้ากับองักฤษภายในปีนี"้ นายมนูชินกล่าวในการให้สมัภาษณ์ต่อ
ส านักข่าว CNBC ในการประชุมเวิลด์ อิโคโนมิก ฟอร่ัม (WEF) ที่เมือง
ดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เตรียมประกาศแผนห่ันภาษีส าหรับชนชัน้กลางภายใน 
90 วัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐจะประกาศ
มาตรการปรับลดอัตราภาษีส าหรับชนชัน้กลางชาวอเมริกันภายใน
เวลา 90 วนั การให้สมัภาษณ์ของปธน.ทรัมป์สอดคล้องกับนายแลร์ร่ี 
คุดโลว์ หัวหน้าที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจ าท าเนียบขาว ซึ่งกล่าว
ก่อนหน้านีว้่า ท าเนียบขาวมีแผนที่จะเปิดเผยมาตรการปรับลดอตัรา
ภาษีครัง้ใหม่ส าหรับชาวอเมริกันในปีนี  ้ทัง้นี ้ท าเนียบขาวได้พิจารณา
การออกมาตรการปรับลดอตัราภาษีรอบสองในช่วงหลายเดือนที่ผ่าน
มา ซึ่งเน้นไปที่กลุ่มชนชัน้กลาง โดยมีนายคุดโลว์เป็นผู้ ผลักดัน
มาตรการดังกล่าว โดยเขาระบุว่าต้องการให้ชนชัน้กลางเสียภาษีใน
อตัราต ่าที่สดุ โดยอาจปรับลดลงสู่ระดบั 15% (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" เล็งเพิ่มรายช่ือประเทศในค าส่ังแบนห้ามเดินทางเข้า
สหรัฐ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยในระหว่างการประชุม
เวิลด์ อิโคโนมิก ฟอร่ัม (WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ว่า เขาก าลงัพิจารณาที่จะเพิ่มรายชื่อประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดิน
ทางเข้ามาในสหรัฐ ก่อนหน้านี ้ปธน.ทรัมป์ได้มีค าสั่งห้ามประชาชน
จาก 7 ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐ ซึง่ได้แก่ ลิเบีย อิหร่าน โซมาเลีย ซีเรีย 
เยเมน เกาหลีเหนือ และเวเนซุเอลา แหล่งข่าวระบุว่า ปธน.ทรัมป์จะ
พิจารณาแบนประเทศจากยุโรป แอฟริกา และเอเชีย โดยอ้างเหตุผล
ด้านความปลอดภัย ทัง้นี ้สื่อสหรัฐคาดการณ์ว่า ประเทศที่อาจติดโผ
รายชื่อของปธน.ทรัมป์ได้แก่ เบลารุส เมียนมา เอริเทรีย คีร์กีซสถาน 
ไนจีเรีย ซูดาน และแทนซาเนีย (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึน้น้อยกว่าคาดใน
สัปดาห์ท่ีแล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกนั
ที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกเพ่ิมขึน้ 6,000 ราย สู่ระดบั 211,000 
รายในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิ เคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ น้สู่ระดับ 
215,000 ราย ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สปัดาห์ของจ านวนชาวอเมริกนัที่
ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่
ดีกว่า เนื่องจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ ลดลง 3,250 ราย สู่

ระดบั 213,250 รายในสปัดาห์ที่แล้ว ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือน
ก.ย.ปีที่แล้ว ส าหรับจ านวนชาวอเมริกนัที่ยงัคงขอรับสวสัดิการว่างงาน
ต่อเนื่องในรอบสัปดาห์ที่สิน้สุดวนัที่  11 ม.ค. มีจ านวนลดลง 37,000 
ราย สู่ระดบั 1.73 ล้านราย ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สปัดาห์ของจ านวน
ชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงานอย่างต่อเนื่อง มีจ านวนเพิ่มขึน้ 
2,000 ราย สู่ระดบั 1.76 ล้านราย (อินโฟเควสท์) 

Conference Board เผยดัชนีชีน้ าเศรษฐกิจปรับตัวลงในเดือน
ธ.ค. Conference Board เปิดเผยว่า ดัชนีชีน้ าเศรษฐกิจ Leading 
Economic Index (LEI) ปรับตัวลง 0.3% สู่ระดับ 111.2 ในเดือนธ.ค. 
หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนพ.ย. Conference Board ระบุว่า ดชันี 
LEI ได้รับแรงกดดันจากการเพิ่มขึน้ของตัวเลขผู้ ขอรับสวัสดิการ
ว่างงาน และการลดลงของการอนญุาตสร้างบ้าน (อินโฟเควสท์) 

EIA เผยสต็อกน า้มันดิบสหรัฐลดลงสัปดาห์ท่ีแล้ว สวนทาง
คาดการณ์เพิ่มขึน้ ส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาล
สหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน า้มนัดิบสหรัฐลดลง 400,000 บาร์เรล
ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึน้ 500,000 บาร์เรล 

สถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน า้มันของ
สหรัฐ เปิดเผยก่อนหน้านีว้่า สต็อกน า้มันดิบสหรัฐเพิ่มขึน้ 1.6 ล้าน
บาร์เรลในสปัดาห์ที่แล้ว EIA ยงัเปิดเผยว่า สต็อกน า้มนัเบนซินเพ่ิมขึน้ 
1.7 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึน้ 3.3 ล้านบาร์เรล 

นอกจากนี ้สต็อกน า้มันกลั่น ซึ่งรวมถึงฮีตติง้ออยล์และน า้มันดีเซล 
ลดลง 1.2 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึน้  1.6 ล้าน
บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

UN เรียกร้องสหรัฐ ,หน่วยงานท่ีเกี่ ยวข้องเร่งสอบสวนกรณี
เ จ้าชายซาอุฯแฮ็กโทรศัพท์มือถือซีอี โอ "อเมซอน"  คณะ
ผู้ เชี่ยวชาญของสหประชาชาติ (UN) ได้เรียกร้องให้มีการสอบสวน
ในทันทีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เจ้าชายโมฮัมเหม็ด  บิน ซัลมาน 
มกุฏราชกุมารของซาอุดีอาระเบีย อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแฮ็ก
ข้อมลูในโทรศพัท์มือถือของนายเจฟฟ์ เบซอส ซีอีโอของบริษัทอเมซอน
ดอทคอม อิงค์ และเจ้าของหนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสต์ในปี 2561 

คณะผู้ เชี่ยวชาญระบุว่า ข้อมูลที่ได้รับบ่งชีถ้ึงความเป็นไปได้ที่เจ้าชาย
ซาอุฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแฮ็กโทรศัพท์ของนายเบซอส ซึ่งบ่งถึง
ความพยายามที่จะใช้อิทธิพลกับการรายงานข่าวของวอชิงตนั โพสต์ที่
เกี่ยวกบัซาอดุีอาระเบีย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 26.18 จุด นลท.กังวล
ไวรัสโคโรนาระบาดรวดเร็ว ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบ
เม่ือคืนนี ้(23 ม.ค.) โดยหุ้นกลุ่มธุรกิจสขุภาพร่วงลงหลงัจากมีรายงาน
ว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ขณะที่หุ้นกลุ่ม
ธนาคารร่วงลงตามทิศทางอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ อย่างไรก็
ดี ดชันี S&P500 ยงัคงปิดในแดนบวก ขณะที่ดชันี Nasdaq ปิดท านิว
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 ไฮ โดยได้แรงหนุนจากราคาหุ้นเน็ตฟลิกซ์ที่พุ่งขึน้กว่า 7% ดชันีเฉลี่ย

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  29,160.09 จุด ลดลง 26.18 จุด หรือ -
0.09% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 3,325.54 จดุ เพ่ิมขึน้ 3.79 จดุ หรือ 
+0.11% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 9,402.48 จดุ เพ่ิมขึน้ 18.71 จดุ หรือ 
+0.20% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ยูโรอ่อนเทียบดอลล์ หลัง ECB ตรึง
ดอกเบีย้ ,ประกาศเดินหน้าท า QE ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้
(23 ม.ค.) หลงัจากที่ประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตรา
ดอกเบีย้และประกาศเดินหน้าซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริมาณ (QE) ขณะที่เงินเยนแข็งค่าเนื่องจากนักลงทุนแห่ซือ้สินทรัพย์
ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่
ก าลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐ ที่ระดบั 1.1055 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1092 ดอลลาร์ ขณะที่เงิน
ปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.3117 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3133 
ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.6841 ดอลลาร์
สหรัฐ จากระดบั 0.6843 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือ
เทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 109.52 เยน จากระดบั 109.88 เยน และอ่อน
ค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนดา ที่ระดับ 1.3128 ดอลลาร์แคนาดา 
จากระดับ 1.3143 ดอลลาร์แคนาดา แต่หากเทียบกับฟรังก์สวิส 
ดอลลาร์แข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 0.9696 ฟรังก์ จากระดบั 0.9683 ฟรังก์ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดร่วง $1.15 วิตกไวรัสโคโรนา
ฉุดเศรษฐกิจ,ดีมานด์พลังงาน สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่  3 เม่ือคืนนี  ้(23 ม.ค.) 
เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่จะส่งผลกระทบต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้
น า้มันในตลาดโลก โดยความกังวลดังกล่าวได้บดบังปัจจัยบวกจาก
รายงานของส านักงานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) ซึ่งระบุว่า 
สต็อกน า้มันดิบของสหรัฐลดลงสวนทางกับการคาดการณ์ของ
นักวิเคราะห์ สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. ร่วงลง 1.15 
ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 55.59 ดอลลาร์/บาร์เรล สญัญาน า้มนัดิบเบ
รนท์ส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 1.17 ดอลลาร์ หรือ 1.9% ปิดที่ 62.04 
ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $8.7 นลท.แห่ซือ้
สินทรัพย์ปลอดภัยหลังไวรัสโคโรนาระบาดรวดเร็ว สญัญาทองค า
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี  ้(23 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซือ้
สินทรัพย์ปลอดภัยหลงัจากมีรายงานว่า จ านวนผู้ ป่วยที่ติดเชือ้ไวรัสโค
โรนาสายพนัธุ์ใหม่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความวิตกกังวลเป็นวง
กว้างในขณะนี ้นอกจากนี ้การร่วงลงของตลาดหุ้นทั่วโลก ยังเป็นอีก

ปัจจยัที่หนนุแรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยั สญัญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึน้ 
8.7 ดอลลาร์ หรือ 0.56% ปิดที่  1,565.4  ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ
เควสท์) 

ยุโรป 

ECB ประกาศคงอัตราดอกเบีย้ ขณะย า้เดินหน้าท า QE ธนาคาร
กลางยโุรป (ECB) จดัการประชมุนโยบายการเงินในวนันี ้ โดยที่ประชุม
มีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบาย ซึ่งเป็นอตัราดอกเบีย้รีไฟแนนซ์ที่ระดบั 
0% โดยเป็นระดับต ่าสุดเป็นประวัติการณ์ และคงอัตราดอกเบีย้เงิน
ฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กบั ECB ที่ระดบั -0.50% ขณะที่คงอตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้ ที่ระดับ 0.25% นอกจากนี ้ECB ระบุว่า จะยังคงตรึง
อัตราดอกเบีย้ที่ระดับปัจจุบันต่อไป หรือปรับลดลง จนกว่าอัตราเงิน
เฟ้อจะเข้าใกล้เป้าหมายของ ECB ขณะเดียวกัน ECB ย า้ว่าจะ
เดินหน้าซือ้พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดย 
ECB จะซือ้พันธบัตรในวงเงิน 2 หม่ืนล้านยูโร/เดือน และ ECB จะ
ด าเนินโครงการ QE เป็นระยะเวลานานเท่าที่มีความจ าเป็น และจะยุติ
โครงการ QE ก่อนที่ ECB จะเร่ิมปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ (อินโฟเควสท์) 

รัฐสภาอังกฤษไฟเขียวกฎหมาย Brexit เปิดทางถอนตัวจาก EU 
ตามก าหนดเส้นตาย 31 ม.ค.นี ้รัฐสภาองักฤษได้อนมุตัิร่างกฎหมาย
การแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในขัน้สุดท้าย
แล้วเม่ือวานนี ้หลงัจากที่สภาขนุนางหรือสภาสูงล้มเลิกความพยายาม
ที่จะแก้ไขร่างกฎหมายดงักล่าว ซึ่งจะเปิดทางให้อังกฤษถอนตัวออก
จากสหภาพยโุรป (EU) ได้ในสปัดาห์หน้า สภาสูงขององักฤษได้อนมุตัิ
ร่างกฎหมายดงักล่าว หลังจากที่สภาล่างหรือสภาสามัญชนปฏิเสธที่
จะเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมาย Brexit ของรัฐบาลที่ทางสภาขนุนางเสนอ
ให้พิจารณาก่อนหน้านี ้ทัง้นี ้ร่างกฎหมายดงักล่าวอาจจะประกาศใช้
เป็นกฎหมายได้อย่างเร็วที่สุดในวันนี  ้ หากได้รับความยินยอมจาก
สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุนลท.วิตกไวรัสโคโรนา
ระบาดกระทบเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้ (23 
ม.ค.) โดยลดลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันแล้ว เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่า
การระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ในจีน ท าให้เกิดความไม่
แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ขณะที่หุ้ นกลุ่มธนาคาร
ปรับตวัลงหลงัธนาคารกลางยโุรป (ECB) ลงมติตรึงอตัราดอกเบีย้ตาม
คาด ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.71% ปิดที่ 420.03 จุด ดัชนี 
CAC-40 ตลาดหุ้ นฝร่ังเศสปิดที่  5,971.79 จุด ลดลง 39.18 จุด, -
0.65%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้ นเยอรมันปิดที่  13,388.42 จุด ลดลง 
127.33 จุด, -0.94% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่  
7,507.67 จดุ ลดลง 64.25 จดุ, -0.85% (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 64.25 จุด วิตกไวรัสโคโร

นาระบาดฉุดตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวลงเม่ือคืนนี  ้ (23 
ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้ นซึ่งเป็นสินทรัพย์เสี่ยงออกมา 
ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์
ใหม่ในจีน ขณะที่หุ้นกลุ่มการเงินร่วงลง หลงัธนาคารกลางยโุรป (ECB) 
ลงมติคงอตัราดอกเบีย้ที่ระดบัต ่าสดุเป็นประวตัิการณ์ ดชันี FTSE 100 
ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,507.67 จุด ลดลง 64.25 จุด หรือ -0.85% 
(อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นยืนยันพบผู้ ป่วยติดเชือ้ไวรัสโคโรนารายท่ี 2 ในประเทศ
เป็นนักท่องเท่ียวชาวจีน กระทรวงสาธารณสขุญ่ีปุ่ นออกแถลงการณ์
ยืนยนัในวนันีว้่า พบผู้ ป่วยติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่รายที่ 2 ใน
ญ่ีปุ่ น โดยผู้ ป่วยรายนีเ้ป็นชายวยั 40 ปี และเป็นชาวเมืองอู่ฮั่นของจีน 
ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวในญ่ีปุ่ น กระทรวงฯระบุว่า ผู้ติดเชือ้รายนีไ้ด้
เดินทางถึงญ่ีปุ่ นเม่ือวนัอาทิตย์ที่ผ่านมาหลงัจากมีไข้ในช่วง 5 วนัก่อน
หน้านัน้ โดยขณะนีช้ายคนดงักล่าวได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่
กรุงโตเกียว (อินโฟเควสท์) 

นายกฯญี่ปุ่ นประกาศยกระดับมาตรการป้องกันล่วงหน้าสกัด
ไวรัสโคโรนาระบาด นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยใน
วนันีว้่า ญ่ีปุ่ นจะยกระดบัมาตรการป้องกันล่วงหน้ากับการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ ซึง่เชื่อกนัว่ามีต้นก าเนิดมาจากเมือง
อู่ฮั่นในมณฑลเหอเป่ยของจีน ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ทางการ
ญ่ีปุ่ นจะเรียกร้องให้สายการบินต่างๆ ท าการประกาศบนเคร่ืองบิน เพ่ือ
ขอให้ผู้ โดยสารที่เดินทางจากจีนมายังญ่ีปุ่ นแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หาก
รู้สึกตวัว่าไม่สบาย เจ้าหน้าที่ระดบัสูงของสถานทูตญ่ีปุ่ นในกรุงปักกิ่ง
เปิดเผยในวนันีว้่า ชาวญ่ีปุ่ นรายหนึ่งที่มีอาการของโรคปอดอกัเสบได้
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในเมืองอู่ฮั่น ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ทางสถานทูตจะแถลงยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้ติดเชือ้
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไม่ ทัง้นี ้หากบุคคลดังกล่าวได้รับการ
วินิจฉัยว่าติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ก็จะเป็นชาวญ่ีปุ่ นรายแรกที่ได้รับการ
ยืนยนัการติดเชือ้ (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ นเผยเงินเฟ้อเดือนธ.ค.เพิ่มขึน้ 0.7%,ทัง้ปี 62 เพิ่มเฉล่ีย 
0.6% กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญ่ีปุ่ นรายงานในวนันี ้
ว่า  ดัชนีราคาผู้ บริโภค (CPI) พืน้ฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารสด
เนื่องจากมีความผันผวน ปรับตวัขึน้ 0.7% ในเดือนธ.ค. เม่ือเทียบเป็น
รายปี และท าสถิติเพิ่มขึน้ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 36 หลังเพิ่มขึน้ 0.5% 
ในเดือนพ.ย. ส าหรับทัง้ปี 2562 ดัชนี CPI พืน้ฐานเพิ่มขึน้โดยเฉลี่ย 
0.6% ซึ่งเป็นการขยายตัวเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน อย่างไรก็ดี อัตราการ
ขยายตวัของเงินเฟ้อในญ่ีปุ่ นยงัคงอยู่ต ่ากว่าเป้าหมายที่ธนาคารกลาง
ญ่ีปุ่ น (BOJ) ก าหนดไว้ที่ 2% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 235.91 จุด นลท.เทขาย
หุ้นจากวิตกไวรัสโคโรนาระบาด,เยนแข็งฉุดหุ้นส่งออก ดชันีนิก
เกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตวัลงในวนันี ้เนื่องจากนกัลงทนุเทขายหุ้น
เพ่ือท าก าไรหลงัตลาดปรับตวัขึน้เม่ือวานนี ้นอกจากนี ้นกัลงทนุยงัวิตก
เกี่ยวกับการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาที่เกิดขึน้ในจีน และเงินเยนที่
แข็งค่าขึน้ถ่วงหุ้นกลุ่มส่งออกลงด้วย ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันี
นิกเกอิปิดร่วง 235.91 จุด หรือ 0.98% แตะที่ 23,795.44 จุด (อินโฟ
เควสท์) 

จีน 

จีนเผยยอดผู้เสียชีวิตจากเชือ้ไวรัสโคโรนาเพิ่มเป็น 25 ราย ยอด
ผู้ติดเชือ้พุ่ งเป็น 830 ราย คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน 
(NHC) ออกแถลงการณ์ล่าสดุในวนันีว้่า จ านวนผู้ เสียชีวิตจากโรคปอด
อกัเสบที่เกิดจากการติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ เพิ่มขึน้เป็น 25 
ราย ส่วนจ านวนผู้ ป่วยที่ติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึน้เป็น 
830 ราย และผู้ที่ถกูสงสยัว่าอาจติดเชือ้ไวรัสดงักล่าวอยู่ที่  1,072 ราย 
(อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลฮ่องกงยืนยันพบผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ราย
แรกในฮ่องกง รัฐบาลฮ่องกงออกแถลงการณ์ยืนยนัว่า พบผู้ติดเชือ้โค
โรนาไวรัสสายพนัธุ์ใหม่เป็นรายแรกในฮ่องกง หลงัจากมีรายงานพบผู้
ต้องสงสัยว่าติดเชือ้ไวรัสดังกล่าว 2 รายในวันพูธและวันพฤหัสบดี
ตามล าดับ รายงานล่าสุดระบุว่า ยอดผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์
ใหม่ในจีนเพ่ิมขึน้เป็น 571 ราย ขณะที่ยอดผู้ เสียชีวิตพุ่งขึน้แตะ 17 ราย 
(อินโฟเควสท์) 

จีนประกาศชัตดาวน์เมืองท่ี 2 ขณะยอดผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนาพุ่ง
ไม่หยุด สื่อของทางการจีนรายงานว่า จีนได้ประกาศปิดเมืองหวงกัง 
เพียงไม่กี่ชัว่โมงหลงัจากที่มีการปิดเมืองอู่ฮัน่ ซึง่เป็นต้นตอของการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทัง้นี ้เมืองหวงกังอยู่ติดกับ
เมืองอู่ฮั่น และมีประชากรราว 6 ล้านคน เจ้าหน้าที่เรียกร้องประชาชน
ในเมืองหวงกังมิให้เดินทางออกจากเมือง  ยกเว้นในกรณีจ าเป็น 

นอกจากนี ้เจ้าหน้าที่ยังสั่งปิดแหล่งบันเทิง ซึ่งรวมถึงโรงภาพยนตร์ 
และร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในเมืองหวงกังเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยล่าสุดทางการจีนเปิดเผยว่า ยอด
ผู้ เสียชีวิตจากโรคปอดอกัเสบที่เกิดจากเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่
พุ่งขึน้เป็น 17 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชือ้ทัว่ประเทศเพิ่มเป็นเกือบ 600 
ราย (อินโฟเควสท์) 

รถไฟฟ้าฮ่องกงประกาศงดขายตั๋วไป-กลับอู่ฮั่นช่ัวคราว หวังสกัด
ไวรัสโคโรนา  MTR Corp. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ ให้บริการรถไฟใต้ดินใน
ฮ่องกง ประกาศในวันนีว้่า ทางบริษัทจะยุติการจ าหน่ายตั๋วรถไฟ
ความเร็วสูงเที่ยวเดินทางไปหรือกลับจากเมืองอู่ฮั่นของจีนเป็นการ
ชัว่คราว ทัง้นี ้ทางบริษัทเปิดเผยว่า การตดัสินใจดงักล่าวมีขึน้หลงัจาก
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 ที่ได้หารือกับบริษัทพนัธมิตรผู้ ให้บริการรถไฟในจีนเรียบร้อยแล้ว  (อิน

โฟเควสท์) 

แบงก์ชาติจีนเซอร์ไพรส์ตลาดประกาศตรึงดอกเบีย้เงินกู้ ระยะ
กลาง TMLF ท่ีระดับ 3.15% สื่อต่างประเทศรายงานว่า ธนาคาร
กลางจีน (PBOC) ได้สร้างความประหลาดใจให้กับสถาบันการเงิน
ต่างๆ ในวนันี ้ด้วยการตรึงอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ระยะกลางแบบก าหนด
กลุ่ ม เ ป้ าหมาย  ( targeted medium-term lending facility - TMLF) 
อายุ 1 ปีที่ระดบั 3.15% ขณะที่ท าการอดัฉีดเงินกู้บางส่วนเพื่อชดเชย
เงินกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนในวนันี  ้PBOC ระบุว่า ได้ท าการอดัฉีดเงิน 
2.405 แสนล้านหยวน (3.483 หม่ืนล้านดอลลาร์) ผ่านโครงการเงินกู้  
TMLF ให้กับธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ซึ่งน้อยกว่าเงินกู้ที่ครบก าหนด
ไถ่ถอนที่ระดบั 2.575 แสนล้านหยวน ทัง้นี ้เงินกู้  TMLF จะครบก าหนด
ไถ่ถอนในเวลา 1 ปี แต่ธนาคารต่างๆ จะสามารถยืดเวลาไถ่ถอนได้อีก 
2 ปี (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติจีนเล็งเดินหน้าลดต้นทุนทางการเงิน ขณะป้องกัน
ความเส่ียงหนีสิ้นและเงินเฟ้อ นายหม่า จุน สมาชิกคณะกรรมการ
การเงินของธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยในวันนีว้่า PBOC จะ
ยังคงเดินหน้าลดต้นทุนทางการเงินในระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม 
ธนาคารจะป้องกนัไม่ให้อตัราส่วนหนีส้ินปรับตวัขึน้ รวมถึงจะพิจารณา
แรงกดดนัด้านเงินเฟ้อด้วย ทัง้นี ้นายหม่ากล่าวว่า อาจจะต้องใช้เวลา
สักระยะกว่าที่การปรับลดสัดส่วนการกันส ารองของสถาบันการเงิน 
(RRR) จะส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบีย้เงินกู้  Loan Prime Rate 
(LPR) แต่คาดว่า  PBOC วางแผนที่จะออกมาตรการสนับสนุน
เศรษฐกิจเพ่ิมเติมในปีนี ้หลงัจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจในปี 2562 
ชะลอลงสู่ระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 30 ปี (อินโฟเควสท์) 

บอนด์ยีลด์จีนร่วงหลุดระดับ 3% นลท.แห่ซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย 
เหตุวิตกไวรัสโคโรนาระบาด อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 10  ปี
ของรัฐบาลจีนร่วงลงหลุดระดับ 3% ในการซือ้ขายภาคบ่ายวันนี  ้
เนื่องจากนักลงทุนมีความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึน้  
ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสาย
พนัธุ์ใหม่ที่มีต้นก าเนิดมาจากเมืองอู่ฮัน่ของจีน ส่วนราคาพนัธบตัรอายุ 
10 ปีของรัฐบาลจีน ปรับตวัเพิ่มขึน้ 0.42% แตะที่ 99.57 (อินโฟเควสท์) 

จี น เ ผยราย ไ ด้บ ริ ษั ทอิ น เ ทอ ร์ เ น็ตพุ่ ง ขึ ้น ใ น ปี  62 เ หตุ
เทคโนโลยี ,แอปพลิเคชันมีบทบาทพัฒนาเศรษฐกิจมากขึน้ 
กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน  (MIIT) 
เปิดเผยว่า บริษัทขนาดใหญ่ที่ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตและบริการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของจีน มีรายได้เพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่งในปี 2562 
เนื่องจากเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันใหม่ๆ มีบทบาทมากขึน้ในการ
พฒันาเศรษฐกิจจีน ทัง้นี ้บริษัทอินเทอร์เน็ตของจีนมีรายได้รวมกันราว 
1.21 ล้านล้านหยวนในปี 2562 เพิ่มขึน้ 21.4% เม่ือเทียบเป็นรายปี 

โดยบริษัทเหล่านัน้แต่ละแห่งมีรายได้ต่อปีมากกว่า  5 ล้านหยวน 
(ประมาณ 724,400 ดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2561 ทัง้นี ้ผลก าไรจากการ
ด าเนินงานของอตุสาหกรรมอินเทอร์เน็ตในปี 2562 เพ่ิมขึน้ 16.9% เม่ือ
เทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าผลก าไรของปี 2561 ที่เพิ่มขึน้ 13.1% ส่วน
การใช้จ่ายด้านการวิจัยและพฒันานัน้ แซงหน้ารายรับ โดยเพิ่มขึน้ถึง 
23.1% เม่ือเทียบเป็นรายปี (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 84.22 จุด เหตุวิตก
ไวรัสโคโรนาระบาด  ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดวันนี  ้
เนื่องจากความกงัวลเกี่ยวกบัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วงลง 
84.22 จดุ หรือ 2.75% แตะที่ 2,976.53 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดร่วง 431.92 จุด นลท.วิตกไวรัส
โคโรนาระบาด ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้ นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตัวลดลง 
เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพนัธุ์ใหม่ หลงัจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) 
แถลงวนันีว้่า ณ วนัพุธที่ 22 ม.ค. ยอดผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ในจีนเพิ่มขึน้เป็น 571 ราย ส่วนยอดผู้ เสียชีวิตอยู่ที่ 17 ราย ดชันี
ฮั่งเส็งลดลง 431.92 จุด หรือ 1.52% ปิดวนันีท้ี่ 27,909.12 จุด (อินโฟ
เควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

WHO เผยไวรัสโคโรนาพันธ์ุใหม่ยังไม่เป็นภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ขณะนีย้ังเร็ว
เกินไปที่จะประกาศให้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่เป็นภาวะฉกุเฉินด้าน
ส า ธ า รณสุ ข ร ะห ว่ า งป ร ะ เ ทศ  (Public Health Emergency of 
International Concern หรือ PHEIC) "อย่างไรก็ดี  การประเมินของ 
WHO บ่งชีว้่า การแพร่ระบาดในจีนอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูงมาก 
ขณะที่ความเสี่ยงในระดับภูมิภาคและระดับโลก ก็สูงด้วยเช่นกัน" 
นายแพทย์กีบรีเยซุสกล่าว นอกจากนี ้นายแพทย์กีบรีเยซุสยังกล่าว
ด้ วยว่ า  ในการประชุมฉุก เ ฉินของ  WHO ซึ่ งจัดขึ น้  2 ค รั ้งนั น้ 
คณะกรรมการฉกุเฉินของอนามยัโลกยงัคงมีความเห็นที่แตกต่างกันว่า
ควรจะประกาศให้ไวรัสโคโรนาพันธุ์ใหม่เป็นภาวะฉุกเฉินของโลก
หรือไม่ (อินโฟเควสท์) 

อิหร่านยืนกรานไม่ส่งกล่องด าเคร่ืองบินยูเครนตกให้ประเทศอื่น
เพื่อถอดรหัส ส านักข่าวเพรส ทีวี ของอิหร่าน รายงานว่า อิหร่าน
ยืนยันว่าจะไม่ส่งมอบกล่องด าของเคร่ืองบินยูเครนที่ตกในอิหร่าน 
ให้แก่ประเทศอ่ืนเพื่อท าการถอดรหัส "กล่องด าควรจะอยู่กับทีมงาน
อิหร่านที่ก าลงัสืบสวนเหตุการณ์นี"้ นายโมฮัมหมดั เอสลามี รัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคมของอิหร่าน กล่าว พร้อมกับเสริมว่า เคร่ืองบันทึก
ข้อมูลต้องได้รับการวิเคราะห์โดยทีมสืบสวนอุบตัิเหตุขององค์การการ
บินพลเรือนนของอิหร่าน (ICAO) (อินโฟเควสท์) 
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แตะ 5.1% ส านักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียเปิดเผยในวันนีว้่า 
อัตราว่างงานเดือนธ.ค.อยู่ที่ระดับ 5.1% ลดลงจากระดับ 5.2% ใน
เดือนพ.ย. และต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าอาจจะทรงตวัที่
ระดับ 5.2% ส่วนตัวเลขการจ้างงานโดยรวมในเดือนธ .ค.ปรับตัว
เพิ่มขึน้ 28,900 ต าแหน่ง ขณะที่อตัราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน
ยงัคงอยู่ที่ระดบั 66% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดีดกว่า 200 จุด หลังร่วง
ติดต่อกัน 3 วัน ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตวัขึน้กว่า 200 จุด
ในวนันี ้หลงัร่วงลงติดต่อกนั 3 วนั สวนทางการปรับตวัลงของตลาดหุ้น
โลก ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 41,386.40 จุด เพิ่มขึน้ 
271.02 จดุ หรือ 0.66% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

พาณิชย์ เผย 11 เดือนแรกปี 62 สินค้าไทยใช้สิทธิภายใต้ FTA 
ลดลง 5.52% แต่ใช้สิทธิ GSP เพิ่มขึน้ 17.44% นายกีรติ รัชโน 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยการใช้สิทธิ
ประโยชน์ส าหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และ
ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากรเป็นการทัว่ไป (GSP) ระหว่าง
เดือนม.ค.-พ.ย.62 โดยมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ฯ  รวมอยู่ที่  
65,642.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ฯ อยู่ที่  
75.98% ลดลง 4.14% แบ่งเป็นมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรี (FTA) 60,790.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
เป็นการทั่วไป (GSP) 4,852.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สอดคล้องกับทิศ
ทางการส่งออกที่ลดลง 2.8% ซึ่งยังคงลดลง 5.52% เม่ือเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผ่านมา โดยยงัคงมีสาเหตสุ าคญัมาจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกชะลอตวัอนัเนื่องมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ
และจีน รวมถึงปัจจยัด้านค่าเงินบาทที่ยงัคงแข็งค่า (อินโฟเควสท์) 

บวท.คาดปริมาณเท่ียวบินช่วงตรุษจีนปีนี ้ ลดลง 3.71% หลัง
นทท.จีนเปล่ียนเป้าหันเท่ียวญี่ปุ่ น นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ บมจ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) เปิดเผย
ว่า แนวโน้มปริมาณเที่ยวบินภาพรวมของประเทศไทยในช่วงเทศกาล
ตรุษจีน ระหว่างวนัที่ 24-30 ม.ค.63 ลดลงจากช่วงเทศกาลตรุษจีนเม่ือ
ปีที่ผ่านมา ราว 3.71% เนื่องจากพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเปลี่ยน
เป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศญ่ีปุ่ น ขณะที่การเดินทาง
มายงัประเทศไทย ถือเป็นอนัดบั 2 ของการเดินทางท่องเที่ยวต่างแดน
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งคาดการณ์ว่าการ
เปลี่ยนเป้าหมายในการเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่ นของนักท่องเที่ยวชาว
จีน จะมีแนวโน้มเช่นนีท้ัง้ปี ท าให้ปริมาณเที่ยวบินของจีนมายงัประเทศ
ไทยลดลงเป็นอนัดบั 2 รองจากการไปประเทศญ่ีปุ่ น (อินโฟเควสท์) 

ดัชนี SMEs Q4/62 ปรับลดทุกด้าน แต่คาด Q1/63 จะดีขึน้ หลัง
รัฐออกมาตรการสนับสนุน-เร่งลงทุนภาครัฐ  ศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
หรือ SME D Bank เปิดเผยดัชนีสถานการณ์ธุรกิจ SMEs และดัชนี
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ประจ าไตรมาสที่ 4/62 
เป็นการส ารวจจาก 1,233 ตวัอย่างทัว่ประเทศ นายธนวรรธน์ พลวิชัย 
อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า  ดัชนีสถานการณ์ธุรกิจ ไตร
มาส 4/62 อยู่ที่ 40.8 ปรับตวัลดลง 0.7 จดุ เม่ือเทียบกบัไตรมาสที่ผ่าน
มา (3/62) ส่วนคาดไตรมาส 1/63 เชื่อว่าจะขยบัขึน้มาอยู่ที่ 41.2 ด้าน
ดัชนีความสามารถในการท าธุรกิจ ไตรมาสที่ 4/62 อยู่ที่ระดับ 47.2 
ปรับตวัลดลง 0.6 จุด เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนคาดไตรมาส 
1/63 จะขยับขึน้อยู่ที่ 47.9 ด้านดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที่ 
4/62 อยู่ที่ระดบั 50.4 ปรับตวัลดลง 0.7จดุ เม่ือเทียบกบัไตรมาสที่ผ่าน
มา ส่วนคาดไตรมาส 1/63 จะขยบัขึน้อยู่ที่ 50.8  นายธนวรรธน์ กล่าว
ต่อว่า จาก 3 ดชันีข้างต้น น ามาสู่ดชันีความสามารถในการแข่งขันของ 
SMEs ประจ าไตรมาสที่ 4/62 พบว่า อยู่ที่ระดบั 46.1 ปรับตวัลดลง 0.8 
จุด เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และคาดว่าในไตรมาสที่ 1/63 ดชันี
จะเพิ่มขึน้อยู่ที่ระดบั 46.6 (อินโฟเควสท์) 

ดัชนีชีว้ัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันไทยอยู่ อันดับ 101 จาก 180 
ประเทศ แย่ลงจากปีก่อน องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ซึ่ง
เป็นองค์การนานาชาติ ได้ท าการเผยแพร่คะแนนดชันีการรับรู้การทจุริต 
(CPI : CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019) ห รือ  ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน โดยได้ท าการส ารวจจาก 180 ประเทศ พบว่า 
ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่  101 โดยมีค่าคะแนนอยู่ที่  36 คะแนน 
ขณะที่คะแนนเฉลี่ยทัง้หมด อยู่ที่ 43 คะแนน ขณะที่อันดับ 1 ของปี 
2019 ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ และ เดนมาร์ก โดยมีคะแนนอยู่ที่ 87 
คะแนนเท่ากนั ส่วนประเทศที่ได้คะแนนน้อยที่สดุ ได้แก่ โซมาเลีย อยู่ที่ 
9 คะแนน (อินโฟเควสท์) 

นายกฯ ยันยังไม่สมควรออก พ.ร.ก.กู้ เงินหลังงบประมาณอาจ
ล่าช้า มอบคลัง-ส านักงบฯหารือแผนส ารอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงแนวคิดการออก พ.ร.ก.
กู้ เงินในกรณีที่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 อาจล่าช้าออกไปเนื่องจากปัญหา ส.ส.เสียบบตัรแทนกนัใน
การลงมติรับร่าง พ.ร.บ.ดงักล่าวว่า จากการหารือกบักระทรวงการคลัง
เ ห็ น ว่ า ยั ง ไ ม่ ส มค ว รออก  พ . ร . ก . ใ น ขณะนี ้ จึ ง มอบหมา ย
กระทรวงการคลงัและส านกังบประมาณไปหารือเพ่ือเตรียมแผนส ารอง
ไว้หากเกิดคามล่าช้าขึน้ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ากรณีดังกล่าวอาจ
กระทบท าให้เม็ดเงินลงทนุภาครัฐล่าช้าออกไป แต่ไม่มีผลต่องบประจ า
และงบบคุลากรมากนกั (อินโฟเควสท์) 
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 พาณิชย์จับมือสภาหอการค้าฯ  หนุนสมาคมการค้าสร้าง

มาตรฐานการบริหารจัดการท่ีดี นายวุฒิไกร ลีวีระพนัธุ์ อธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงาน "ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน ในการส่งเสริมและพฒันาสมาคมการค้าสู่มาตรฐานการบริหาร
จดัการที่ดี" เพ่ือยกระดบัสมาคมการค้าให้เป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคญั
ด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการ
ประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจ าปี 2563 โดยเปิดรับสมัครตัง้แต่
บัดนีจ้นถึงวันที่ 30 เม.ย.63 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ส่งเสริมให้มี
การรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อสร้างความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจรายสาขา 
และมีความมุ่งหวังให้สมาคมการค้าจัดตัง้เป็นสมาคมการค้าขึน้เป็น
หน่วยงานที่ช่วยขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ประสานความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการยกระดบัสมาชิกของสมาคมการค้าให้
มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุ
แก่ประเทศชาติ (อินโฟเควสท์) 

กฟผ.จับมือกรมโรงงานศึกษาตั ้งรง.ต้นแบบก าจัดซากแผง
โซลาร์-แบตเตอร่ีในไทยคาดใช้เวลา 2 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ลงนามใน
บนัทึกความเข้าใจเบือ้งต้น (MOU) โครงการศึกษาการบริหารจัดการ
ซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอร่ีในประเทศไทย ตามแนวทาง
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คาดใช้เวลาศึกษา 2 ปี หวงั
ต่อยอดผลการศึกษาพฒันาสู่การจัดตัง้โรงงานบริหารจัดการซากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบของไทย นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาลมีแผนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้ 15,574 เมกะวัตต์ (MW) ภายในปี 2580 
และส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศให้ได้  1.2 ล้านคัน 
ภายในปี 2579 ซึ่งจะท าให้เกิดซากเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์
ประกอบ และซากแบตเตอร่ียานยนต์ไฟฟ้าจ านวนมาก (อินโฟเควสท์) 

กรีนพีซ เรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่ นจริงจังเดินหน้าออกกม.-
เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวหลังมาตรการส่วนใหญ่ไร้ผล นายธารา บวัค าศรี 
ผู้อ านวยการกรีนพีซประเทศไทย พร้อมด้วยเครือข่ายและภาคประชา
สังคมกว่า 60 คน นัดรวมตัวกันบริเวณหน้าส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลลงมือ
ท าเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนจากวิกฤตฝุ่ น PM2.5 โดยด าเนิน
มาตรการที่สอดคล้อง มีประสิทธิภาพ ยัง่ยืนและเป็นธรรม รวมถึงการ
ยกระดับมาตรฐาน PM2.5 ให้เข้มงวด ตลอดจนการปฏิรูปนโยบาย
สิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมายอากาศสะอาด กฎหมายท าเนียบการ
เคลื่อนย้ายและปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม กลุ่มกรีนพีซ มองว่า 
ปัญหาฝุ่ นพิษ PM 2.5 ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติลงโทษ แต่รากเหง้าของ
ปัญหามาจากการพัฒนาที่ผิดทิศทาง และไม่มีมาตรการป้องกันทาง
สิ่งแวดล้อมรองรับก่อนการตัดสินใจอย่างเพียงพอ ซึ่งมาตรการทัง้

ระยะสัน้และระยะยาวที่ออกมาอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ไม่ได้ผล (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 0.89 จุด กังวลโรคระบาดปอด
อักเสบ-กลุ่มพลังงานกดดันหลังราคาน า้มันร่วง-วิตกงบประมาณ
ปี 63 ล่าช้า SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,573.70 จุด ลดลง 0.89 จุด (-
0.06%) มูลค่าการซือ้ขาย 61,983.98 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยวนันีต้อบรับ 3 ปัจจัยลบหลกั คือ 1.กังวลการแพร่ระบาด
โรคปอดอักเสบ 2.รับแรงกดดันจากกลุ่มพลังงานหลังราคาน า้มันลง
ค่อนข้างแรง และ 3. วิตกงบประมาณปี 63 จะล่าช้า ด้วยปัจจัย
ดงักล่าวส่งผลให้ตลาดฯปรับขึน้ไปได้ยาก ด้านตลาดภมิูภาควนันีแ้กว่ง
บวก-ลบสลบักนั โดยตลาดในแถบเอเชียเหนือจะติดลบมาก จากความ
กังวลโรคระบาดปอดอกัเสบ พรุ่งนีต้ลาดฯคงจะยงัแกว่งไซด์เวย์ โดยมี
แนวรับ 1,565 หากหลดุแนวนีส้ญัญาณทางเทคนิคจะไม่ดีและมีโอกาส
ที่จะลงมาแถว 1,550 พร้อมให้แนวต้าน 1,580 จุด ตลาดหลักทรัพย์
ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,573.70 จุด ลดลง 0.89 จุด (-0.06%) มูลค่าการซือ้
ขาย 61,983.98 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวนันี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหว
ในแดนลบเป็นส่วนใหญ่  โดยดชันีท าระดบัสงูสดุที่ 1,577.92 จุด และ

ท าระดบัต ่าสดุที่ 1,567.10 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไทย : วันนี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวม 
117,770 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันีมี้มลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
ที่ 117,770 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขาย
สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 24,820 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มี
ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนีซ้ือ้สุทธิ 1,103 ล้านบาท ในขณะที่นัก
ลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 6,711 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 
1.24% ปรับตวัลดลงจากเม่ือวาน -0.01% ภาพรวมของตลาดในวนันี ้
Yield Curve ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า ประมาณ 1-2 
bps. ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวนันี  ้NET INFLOW 

6,706 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 6,711 ล้านบาท และมีตรา
สารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุต่างชาติหมดอายุ (Expired) 5 ล้านบาท 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.50/51 อ่อนค่าจากเช้า มองกรอบ
พรุ่งนี ้30.40-30.55 คาดธุรกรรมเบาบางช่วงเทศกาลตรุษจีน นัก
บริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่
ระดบั 30.50/51 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 
30.37/40 บาท/ดอลลาร์ ช่วงนีต้ลาดเร่ิมเข้ามาในสินทรัพย์ที่มีความ
เสี่ยงและให้ผลตอบแทนสูง หลังจากที่สหรัฐฯ และจีนสามารถมี
ข้อตกลงทางการค้าในเฟสแรกร่วมกันได้ ประกอบกับล่าสุดเม่ือวานนี ้
กระทรวงพาณิชย์ของไทยประเมินว่าแนวโน้มการส่งออกในปี 63 จะดี
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 ขึน้กว่าปีที่ผ่านมา "ตอนนีต้ลาด Risk on (Risk on Sentiment) เต็มที่ 

หลังจากที่สหรัฐฯ และจีนเปิดเจรจาการค้า เฟส 1 ไปแล้วเม่ือวานนี ้
กระทรวงพาณิชย็์ก็มองแนวโน้มส่งออกไทยปีนีจ้ะดีขึน้" นักบริหารเงิน
ระบุ อย่างไรก็ดี ต้องติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) 
วนันีว้่าจะมีมติในเร่ืองของอตัราดอกเบีย้นโยบายอย่างไร แต่ทัง้นีส้่วน
ใหญ่ตลาดคาดการณ์ว่า ECB จะคงดอกเบีย้ไว้ในระดบัเดิม นกับริหาร

เงิน คาดว่า พรุ่งนีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.40 - 30.55 บาท/
ดอลลาร์ อย่างไรก็ดี วันพรุ่งนีธุ้รกรรมในตลาดเงินหลายประเทศอาจ
เบาบางลง เนื่องจากตลาดปิดท าการในวนัตรุษจีน (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- อตัราเงินเฟ้อเดือนธ.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นเปิดเผยรายงานการประชมุ  

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ต้นเดือนม.ค.จากมาร์กิต 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้ต้นเดือนม.ค.จากมาร์กิต เยอรมนี 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ต้นเดือนม.ค.จากมาร์กิต เยอรมนี 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้ต้นเดือนม.ค.จากมาร์กิต อีย ู

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ต้นเดือนม.ค.จากมาร์กิต อีย ู

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้ต้นเดือนม.ค.จากจากมาร์กิต/ซีไอพีเอส องักฤษ 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ต้นเดือนม.ค.จากมาร์กิต/ซีไอพีเอส องักฤษ 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้ต้นเดือนม.ค.จากมาร์กิต สหรัฐ 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ต้นเดือนม.ค.จากมาร์กิต สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Monday 20 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JN Industrial Production MoM Nov F -1.0% -- -0.9% SET50

Industrial Production YoY Nov F -8.2% -- -8.1% SET100

Capacity Utilization MoM Nov F -0.3% -- -4.5% MAI

Convenience Store Sales YoY Dec -0.3% -- 1.0% Institution Net Position

Proprietary Net Position

 Tuesday 21 Foreign Net Position

Release Actual Cons. Prior Individual Net Position

EC ZEW Survey Expectations Jan 25.6 -- 11.2 Total Trading Value

 Wednesday 22 Major Indices

Release Actual Cons. Prior Dow Jones

TH Customs Exports YoY Dec -1.3% -1.3% -7.4% S&P 500

Customs Imports YoY Dec 2.5% 2.0% -13.8% Nasdaq

STOXX Europe 50

 Thursday 23 FTSE 100

Release Actual Cons. Prior DAX

JN Trade Balance Dec -¥152.5b -¥152.6b -¥85.2b Nikkei 225

Trade Balance Adjusted Dec -¥102.5b -¥236.0b -¥91.9b Shanghai Composite

Exports YoY Dec -6.3% -4.3% -7.9% Hang Seng

Imports YoY Dec -4.9% -3.2% -15.7% KOSPI

Supermarket Sales YoY Dec -3.3% -- -1.4% BES Sensex

Japan Buying Foreign Bonds 17-Jan ¥175.1b -- ¥2329.7b Jakarta Composite

Foreign Buying Japan Bonds 17-Jan -¥436.4b -- ¥205.8b Philippines Composite

Foreign Buying Japan Stocks 17-Jan ¥263.8b -- -¥16.4b Ho Chi Minh

EU ECB Deposit Facility Rate 23-Jan -0.5% -0.5% -0.5%

US Initial Jobless Claims 18-Jan 211k 214k 205k Crude Commodities

Continuing Claims 11-Jan 1731k 1756k 1768k WTI ($/bl)

Leading Index Dec -0.3% -0.2% 0.1% Dubai ($/bl)

Brent ($/bl)

 Friday 24 NYMEX ($/bl)

Release Actual Cons. Prior COMEX Gold 

TH Foreign Reserves 17-Jan -- -- $228.5b Batic Dry Index

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Jan P -- 46.8 46.3

Markit Eurozone Services PMI Jan P -- 52.8 52.8 Exchange Rate

Markit Eurozone Composite PMI Jan P -- 51.2 50.9 USD/THB

US Markit US Manufacturing PMI Jan P -- 52.4 52.4 EUR/USD

Markit US Services PMI Jan P -- 53 52.8 USD/JPY

Markit US Composite PMI Jan P -- -- 52.7 GBP/USD

USD/CHY

USD/KRW

Dollar Index

Thai Bond Market

Total Return Index

Outright/ Cash Trading

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

23-Jan-20 1.097 1.106 1.147 1.155 1.158 1.191

Change (bps) -0.04 -0.13 +0.16 +0.04 -0.26 -1.75

5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

1.240 1.291 1.408 1.640 1.830 2.048

-0.66 -2.01 -2.02 -1.59 -1.29 -0.41

US Bond Market

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

22-Jan-20 1.55 1.53 1.52 1.57 1.77 2.22

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

117,770.37       48,531.45         +142.67%

23-Jan-20 22-Jan-20 %Chg.

323.04 322.82 +0.07%

1,169.38 1,164.71 +0.40%

97.686 97.500 +0.19%

1.3120 1.3135 -0.11%

6.9357 6.9058 +0.43%

1.1054 1.1091 -0.33%

109.50 109.83 -0.30%

23-Jan-20 22-Jan-20 %Chg.

30.50 30.38 +0.39%

1,564.60 +9.30 +0.60%

576.00 -47.00 -7.54%

62.02 -0.68 -1.08%

55.59 -1.15 -2.03%

55.66 -0.39 -0.70%

64.94 -0.32 -0.49%

991.46 +5.09 +0.52%

23-Jan-20 Chg %Chg.

6,249.21 +15.76 +0.25%

7,633.21 +16.86 +0.22%

2,267.25 +27.56 +1.23%

41,386.40 +271.02 +0.66%

3,060.76 +8.62 +0.28%

27,909.12 -431.92 -1.52%

13,388.42 -127.33 -0.94%

23,795.44 -235.91 -0.98%

3,727.00 -32.00 -0.85%

7,507.67 -64.25 -0.85%

3,325.54 +3.79 +0.11%

9,402.48 +18.71 +0.20%

23-Jan-20 Chg %Chg.

29,160.09 -26.18 -0.09%

1,207.91

61,984.00

-826.75

-697.96

316.82

1,062.84 -0.49 -0.05%

2,320.90 -0.58 -0.02%

24-Jan-20

23-Jan-20 Chg %Chg.

1,573.70 -0.89 -0.06%

307.12 +1.36 +0.44%


