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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

กระทรวงการคลังสหรัฐปฏิเสธส่ือตีข่าวรัฐบาลเล็งผ่อนคลาย
มาตรการภาษีน าเข้าสินค้าจีน โฆษกกระทรวงการคลังสหรัฐได้
ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวของหนงัสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นลัซึง่ระบุ
ว่า คณะท างานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก าลังหารือกัน
เก่ียวกับการผ่อนคลายมาตรการเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีน ซึ่ง
อาจจะเป็นการยกเลิกภาษีน าเข้าสินค้าบางประเภทหรืออาจจะยกเลิก
ทัง้หมด ด้วยเป้าหมายที่จะโน้มน้าวให้จีนยอมท าข้อตกลงการค้าทวิ
ภาคี โดยนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐเป็นผู้ เสนอแนวทาง
ดังกล่าว แต่นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ไม่
เห็นด้วยกับแนวทางนี ้   ทัง้นี ้กระทรวงการคลงัยืนยันว่า นายมนูชิน 
และไลท์ไฮเซอร์ ไม่ได้แสดงความเห็นใดๆเก่ียวกับแนวทางการตอ่รอง
เจรจาการค้ากบัจีน ตามที่หนงัสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัลได้รายงาน 

(อินโฟเควสท์) 

"วอลล์สตรีท เจอร์นัล"ตีข่าวสหรัฐเตรียมผ่อนคลายมาตรการ
ภาษีน าเข้าสินค้าจีน หวังลดความตึงเครียดการค้า หนังสือพิมพ์
วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า คณะท างานของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก าลังหารือกันเก่ียวกับการผ่อนคลาย
มาตรการเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีน ซึ่งอาจจะเป็นการยกเลิก
ภาษีน าเข้าสินค้าบางประเภทหรืออาจจะยกเลิกทัง้หมด โดยมี
เป้าหมายที่จะลดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศ 
รวมทัง้เป็นโน้มน้าวให้จีนยอมท าข้อตกลงการค้าทวิภาคี และเพ่ือสร้าง
เสถียรภาพในตลาดการเงิน หลงัจากที่ตลาดประสบกับความผันผวน
อย่างหนักในช่วงก่อนหน้านี ้อันเน่ืองมาจากความวิตกกังวลเก่ียวกับ
ข้อพิพาทการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน     รายงานของวอลล์สตรีท เจอร์
นัลระบุว่า นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐเป็นผู้ เสนอแนวทาง
ดงักล่าว แต่นายนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าสหรัฐ (USTR) 
ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี ้  อนึ่ง นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน มี
ก าหนดเดินทางมายงัสหรัฐในช่วงปลายเดือนนี ้เพื่อเปิดการเจรจากับ
ทางการสหรัฐอีกครัง้ (อินโฟเควสท์) 

ส่ือเผยสหรัฐเร่งสอบ "หัวเว่ย" ในคดีอาญา ฐานขโมยความลับ
ทางการค้า หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานโดยอ้าง
แหล่งข่าวว่า พนักงานอัยการสหรัฐก าลังเร่งสอบสวนคดีอาญาต่อ
บริษัทหวัเวย่ เทคโนโลยี่ ธุรกิจโทรคมนาคมยกัษ์ใหญ่ของจีน ฐานขโมย
ความลบัทางการค้าจากบริษัทที-โมบายล์ ผู้ ให้บริการเครือข่ายไร้สาย
ของสหรัฐ รวมถึงบริษัทสหรัฐรายอ่ืนๆ  แหล่งข่าวระบวุา่ การสอบสวน
ดังกล่าวมีขึน้หลงัจากที่สหรัฐได้ด าเนินการฟ้องร้องคดีแพ่งต่อหวัเว่ย
มาแล้วหลายครัง้ในช่วงก่อนหน้านี ้และบางคดีได้ตดัสินไปแล้ว โดย
หนึ่งในนัน้คือคดีที่ศาลซีแอตเทิลซึ่งคณะลูกขุนได้ตัดสินว่า หัวเว่ยมี

ความผิดฐานยักยอกเทคโนโลยีหุ่นยนต์จากห้องปฏิบัติการวิจัยของ
บริษัทที-โมบายล์ ที่เมืองเบลวิว รัฐวอชิงตนั     แหล่งข่าวระบุว่า การ
สอบสวนดงักลา่วอาจถึงขัน้ศาลเร็วๆนี ้     ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า 
เม่ือวันที่ 1 ธ.ค. ปีที่แล้ว ทางการแคนาดาได้จับกุมตวันางเม่ิง หว่าน
โจว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ของบริษัทหัวเว่ย ตามค า
ร้องขอของทางการสหรัฐ เน่ืองจากคาดว่าทางบริษัทอาจลกัลอบขาย
สินค้าให้กับอิหร่าน ซึ่งถกูสหรัฐคว ่าบาตร      นางเม่ิง ซึ่งเป็นบุตรสาว
ของนายเหริน เจิง้เฟย ผู้ก่อตัง้บริษัทหวัเวย่ อาจถกูสง่ตวักลบัสหรัฐเพื่อ
ด าเนินคดีตอ่ไป (อินโฟเควสท์) 

วุฒิสมาชิกสหรัฐเตือนชัตดาวน์อาจท าให้การเจรจาการค้ากับ 
EU และญ่ีปุ่นล่าช้า นายชคั กราสลีย์ ประธานคณะกรรมาธิการฝ่าย
การเงินประจ าวฒิุสภาสหรัฐ เปิดเผยว่า การเจรจาการค้ากับสหภาพ
ยโุรป (EU) และญ่ีปุ่ นอาจต้องลา่ช้าออกไป เน่ืองจากภาวะชตัดาวน์ ซึง่
ปัจจบุนัล่วงเข้าสู่วนัที่ 27 แล้ว  นายกราสลีย์กล่าวว่า การชัตดาวน์ท า
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการเจรจาการค้าหลายแห่งต้องท างาน
ล่าช้าหรือปิดท าการชั่วคราว นอกจากนี ้การลดจ านวนพนักงานลง
อย่างมากของหน่วยงานผู้ แทนการค้าสหรัฐ (USTR) อาจท าให้การ
เจรจาการค้ากับ  EU และญ่ีปุ่ น ต้องล่า ช้าออกไปด้วยเช่นกัน    
นอกจากนี ้การพิจารณาข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกา-เม็กซิโก-
แคนาดา (USMCA) ยังอาจล่าช้าด้วย เน่ืองจากคณะกรรมการด้าน
การค้าระหว่างประเทศของสหรัฐ (ITC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การท ารายงานเศรษฐกิจในข้อตกลง ต้องปิดท าการนับแต่เร่ิมต้น
การชตัดาวน์ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว 
สวนทางคาดการณ์ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาว
อเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้แรกลดลง 3,000 ราย สู่ระดับ 
213,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะ
เพิ่มขึน้สู่ระดับ 220,000 ราย      ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของ
จ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวสัดิการวา่งงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตร
วดัตลาดแรงงานที่ดีกวา่ เน่ืองจากขจดัความผนัผวนรายสปัดาห์ ลดลง 
1,000 ราย สู่ระดบั 220,750 รายในสปัดาห์ที่แล้ว       ส าหรับจ านวน
ชาวอเมริกันที่ยังคงขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเน่ืองในรอบสปัดาห์ที่
สิน้สดุวนัที่ 5 ม.ค. มีจ านวนเพ่ิมขึน้ 18,000 ราย สูร่ะดบั 1.74 ล้านราย   
ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอ
สวสัดิการว่างงานอย่างตอ่เน่ือง เพิ่มขึน้ 8,000 ราย สู่ระดบั 1.73 ล้าน
ราย (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือมั่ นผู้สร้างบ้านปรับตัวขึน้ในเดือนม.ค. 
สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีความ
เช่ือมัน่ผู้สร้างบ้านเพ่ิมขึน้ 2 จดุ สูร่ะดบั 58 ในเดือนม.ค. เม่ือเทียบราย
เดือน   อยา่งไรก็ดี เม่ือเทียบรายปี ดชันีความเชื่อมัน่ผู้สร้างบ้านร่วงลง 
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 14 จดุในเดือนม.ค.     ดชันีความเชื่อมัน่ผู้สร้างบ้านได้รับผลบวกจาก

การปรับตัวลงของอัตราดอกเบีย้เงินกู้  รวมทัง้การลดลงของอัตรา
ว่างงาน และการขยายตัวของการจ้างงานที่แข็งแกร่ง     ดัชนีความ
เชื่อมัน่ยงัคงอยู่สงูกว่าระดบั 50 ซึ่งบ่งชีถ้ึงมมุมองโดยทัว่ไปที่เป็นบวก    
ส่วนดัชนีคาดการณ์ยอดขายในช่วง 6 เดือนข้างหน้า เพิ่มขึน้ 3 จุด สู่
ระดบั 64 จดุ ขณะที่ดชันีภาวะยอดขายในปัจจบุนัเพ่ิมขึน้ 2 จดุ สูร่ะดบั 
63 จดุ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยยอดน าเข้าน า้มันดิบสัปดาห์ที่แล้วลดลง ขณะยอด
ส่งออกน า้มันเพิ่มขึน้ ส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของ
รัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า ยอดการน าเข้าน า้มันดิบของสหรัฐ
ลดลงในช่วงสัปดาห์สิน้สุด ณ วันที่ 11 ม.ค. ขณะที่ยอดการส่งออก
น า้มันดิบปรับตัวเพิ่มขึน้ในช่วงเวลาดังกล่าว    รายงาน "Weekly 
Petroleum Status Report" ซึ่ งจัดท า โดย EIA ระบุว่า  การน า เ ข้า
น า้มนัดิบของสหรัฐในสปัดาห์ที่สิน้สดุวนัที่ 11 ม.ค.โดยเฉลี่ยอยูท่ี่ระดบั 
7.5 ล้านบาร์เรล/วนั ลดลง 319,000 บาร์เรล/วนัจากสปัดาก่อนหน้านัน้ 
ขณะที่การส่งออกน า้มันดิบโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 3 ล้านบาร์เรล/วัน 
เพ่ิมขึน้ 901,000 บาร์เรล/วนั จากสปัดาห์ก่อนหน้านัน้ (อินโฟเควสท์) 

ปธ.เฟดมินเนอาโพลิสเผยธนาคารยักษ์ใหญ่ในสหรัฐมีความ
ปลอดภัยสูงกว่าช่วงวิกฤตการเงิน นายนีล แคชแครี ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขามินเนอาโพลิส กล่าวว่า ธนาคารราย
ใหญ่ในสหรัฐมีความปลอดภยัสงูกวา่ในชว่งวิกฤตทางการเงินปี 2550-
2552 อย่างไม่ ต้องสงสัย   นอกจากนี  ้นายแคชแครีกล่าวว่า 
ความสามารถของเฟดในการใช้นโยบายทางการเงินเพื่อปกป้องระบบ
การเงินในปัจจุบันนัน้เทียบเท่ากับในช่วงก่อนยุคเกิดวิกฤตการทาง
การเงิน เพราะถึงแม้การก าหนดอตัราดอกเบีย้ในระดบัต ่าจะสะท้อนให้
เห็นว่าเฟดมีความสามารถในการชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจลดลง แต่ในเม่ือวานนี ้เฟดก็ได้สั่งสมประสบการณ์
มากมาย ซึ่งรวมถึงการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นไปตามแบบแผน
ดัง้เดิม อาทิ การผ่อนคลายเชิงปริมาณ   ทัง้นี ้ค ากลา่วของนายแคชแค
รีมีขึน้ในการอภิปรายภาคสาธารณะ ซึง่จดัโดย Intelligence Squared 
ที่นิวยอร์กซิตี ้(อินโฟเควสท์) 

"มอร์แกน สแตนลีย์"เผยก าไร,รายได้ต ่ากว่าคาดในไตรมาส 4 
มอร์แกน สแตนลีย์เปิดเผยวา่ ทางธนาคารมีก าไรและรายได้ในไตรมาส 
4 ต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้    ทัง้นี ้มอร์แกน สแตยลีย์ระบวุา่ 
ธนาคารมีก าไรที่ระดบั 80 เซนต์/หุ้น ต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่
ระดับ 89 เซนต์/หุ้น     ขณะเดียวกัน ธนาคารมีรายได้ 8.55 พันล้าน
ดอลลาร์ ต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 9.3 พนัล้านดอลลาร์ 
(อินโฟเควสท์)            

"แอปเปิล" เล็งลดจ้างงานบางแผนก หวังรับมือยอดขาย iPhone 
ชะลอตัว ส านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า บริษัท

แอปเปิล อิงค์ วางแผนปรับลดการจ้างงานในบางแผนก เพื่อรับมือกับ
ยอดขาย iPhone ที่ชะลอตวัลง จนเป็นเหตใุห้ทางบริษัทประกาศปรับ
ลดคาดการณ์รายได้เม่ือชว่งต้นเดือนม.ค.  รายงานระบวุา่ นายคิม คกุ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอปเปิลได้เปิดเผยกับพนักงานใน
ระหวา่งการประชมุช่วงต้นเดือนนีว้า่ ทางบริษัทจะไมร่ะงบัการจ้างงาน 
แตจ่ะชะลอการจ้างงานในบางแผนก นอกจากนี ้นายทิมยงัให้ค ามัน่ว่า
แผนกที่มีความส าคญัในอนาคต เชน่ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) นัน้ จะ
ไม่ได้รับผลกระทบจากการลดการจ้างงาน แต่ในขณะเดียวกัน ทาง
บริษัทจะไม่ขยายธุรกิจในเมืองออสตินของรัฐเท็กซัส และลอสแองเจ
ลิส    ทัง้นี ้เม่ือช่วงต้นเดือนม.ค.ที่ผ่านมา แอปเปิลได้ประกาศปรับลด
คาดการณ์รายได้ประจ าไตรมาสแรกของปีการเงินของบริษัทซึ่งสิน้สดุ 
ณ วนัที่ 29 ธ.ค. ที่ผ่านมา จากเดิมที่คาดไว้ในช่วง 8.9-9.3 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์ ลดลงเหลือ 8.4 หม่ืนล้านดอลลาร์ ขณะที่นายทิม คุก ได้
ออกมาชีแ้จงว่า การปรับลดคาดการณ์รายได้ครัง้นี เ้ป็นผลจาก
ยอดขาย iPhone ที่ชะลอตวัลงในจีน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 162.94 จุด รับข่าว
สหรัฐเล็งผ่อนคลายภาษีน าเข้าสินค้าจีน ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เม่ือคืนนี ้(17 ม.ค.) หลังจาก
หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานว่า คณะท างานของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก าลังหารือกันเก่ียวกับการผ่อนคลาย
มาตรการเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีน โดยมีเป้าหมายที่จดลด
ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศ ซึ่งข่าวดังกล่าวช่วย
หนนุหุ้นกลุม่อตุสาหกรรมดีดตวัขึน้อยา่งแข็งแกร่ง นอกจากนี ้ตลาดยงั
ได้ปัจจยับวกจากตวัเลขผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ของสหรัฐ
ที่ปรับตวัลงสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์     ดชันีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 24,370.10 จุด เพิ่มขึน้ 162.94 จุด หรือ 
+0.67% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,084.46 จุด เพิ่มขึน้ 49.77 จุด 
หรือ +0.71% และดชันี S&P500 ปิดที่ 2,635.96 จดุ เพ่ิมขึน้ 19.86 จดุ 
หรือ +0.76% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบค่าเงินหลัก ขานรับ
ข้อมูลแรงงานสหรัฐสดใส ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุล
เงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(17 
ม.ค.) หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนผู้ ขอรับ
สวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ของสหรัฐที่ปรับตวัลงสวนทางกับตวัเลข
คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ซึ่งข้อมลูดังกล่าวบ่งชีถ้ึงความแข็งแกร่ง
ของตลาดแรงงานสหรัฐ     ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่
ระดบั 109.26 เยน จากระดบั 108.92 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟ
รังก์สวิส ที่ระดับ 0.9937 ฟรังก์ จากระดับ 0.9906 ฟรังก์ นอกจากนี ้
ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3266 
ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3249 ดอลลาร์แคนาดา    ยโูรอ่อนค่า
ลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1390 ดอลลาร์ จากระดับ 
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 1.1398 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้สู่ระดบั 1.2987 ดอลลาร์ 

จากระดบั 1.2870 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะที่
ระดบั 0.7200 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7176 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 24 เซนต์ หลัง EIA เผย
สหรัฐผลิตน า้มันเพิ่มขึน้ สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาด
นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(17 ม.ค.) หลงัจากส านักงานสารสนเทศด้าน
การพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานว่า สหรัฐผลิตน า้มัน
เพิ่มขึน้ในสปัดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ตลาดได้รับแรงหนนุในระหวา่ง
วนั จากรายงานที่วา่ การผลิตน า้มนัดิบของกลุม่โอเปกปรับตวัลดลงใน
เดือนธ.ค.   สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 24 เซนต์ 
หรือ 0.5% ปิดที่ 52.07 ดอลลาร์/บาร์เรล        สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์
ส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 14 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 61.18 ดอลลาร์/
บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $1.50 เหตุดอลล์แข็ง
,นลท.ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังตลาดหุ้นพุ่งสัญญาทองค า
ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้(17 ม.ค.) เน่ืองจากนักลงทนุลด
การถือครองทองค าซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภยัหลงัจากตลาดหุ้นสหรัฐ
พุ่งขึน้ติดตอ่กันเป็นวนัที่ 3 นอกจากนี ้การแข็งคา่ของสกลุเงินดอลลาร์
ยังสร้างแรงกดดันต่อทองค าเช่นกัน  สัญญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) สง่มอบเดือนก.พ. ลดลง 1.50 ดอลลาร์ หรือ 
0.12% ปิดที่ 1,292.30 ดอลลาร์/ออนซ์    สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือน
มี.ค. ลดลง 10.2 เซนต์ หรือ 0.65% ปิดที่ 15.536 ดอลลาร์/ออนซ์ (อิน
โฟเควสท์) 

ยุโรป 

จับตาสภาอังกฤษโหวตชีช้ะตาแผน Brexit ฉบับใหม่ 29 ม.ค. 
หลังข้อตกลงเดิมถูกถล่มสัปดาห์นี ้นางแอนเดรีย ลีดซอม ผู้น าใน
สภาสามญัชนขององักฤษ กล่าวว่า รัฐสภาองักฤษจะท าการอภิปราย 
และลงมติต่อแผนการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป 
(Brexit) ฉบบัใหม่ของนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ ในวนัที่ 
29 ม.ค.   ทัง้นี ้นางเมย์จะยื่นแผน Brexit ฉบบัใหม่ต่อรัฐสภาในวนัที่ 
21 ม.ค. หลงัจากที่รัฐสภาลงมติด้วยคะแนนเสียงถล่มทลาย 432 ต่อ 
202 เสียง ปฏิเสธร่างข้อตกลง Brexit ฉบับเดิมของนางเมย์เม่ือวัน
อังคาร  ถึงแม้ร่างข้อตกลง Brexit ของนางเมย์ได้รับการยอมรับจาก
ผู้ น าสหภาพยุโรป (EU) แต่ก็ได้สร้างความคลางแคลงใจต่อสมาชิก
รัฐสภาอังกฤษ แม้แต่ในพรรคอนุรักษ์นิยมของนางเมย์เอง โดยมี
ประเด็นที่อ่อนไหวคือ การควบคุมชายแดนระหว่างสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ ซึ่งรวมตัวอยู่กับ EU ในขณะนี ้และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร และจะต้องแยกตัวออกจาก EU ตาม
องักฤษ (อินโฟเควสท์)           

พรรคฝ่ายค้าน,ภาคธุรกิจอังกฤษเรียกร้องกระหึ่มให้มีการลง
ประชามติ Brexit ครัง้ใหม่ ผู้น าพรรคฝ่ายค้าน รวมทัง้ภาคธุรกิจของ
อังกฤษ ต่างออกมาเรียกร้องให้มีการจัดการลงประชามติครัง้ใหม่ว่า
ด้วยการแยกตวัของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยจะใช้
ชื่อว่า "People's Vote"     ทัง้นี ้แกนน าจากพรรค Scottish National 
Party (SNP), พรรค Plaid Cymru ของเวลส์, พรรค Green และพรรค 
Liberal Democrat ก าลังเรียกร้องให้พรรคแรงงาน ซึ่งเป็นพรรคฝ่าย
ค้านเช่นกัน เข้าร่วมในการสนับสนุนให้มีการจัดการลงประชามติ 
Brexit ครัง้ใหม ่    นอกจากนี ้ผู้น าในภาคอตุสาหกรรมขององักฤษจาก
ธุรกิจค้าปลีก, สื่อ และการสื่อสาร ก็ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการจดัการ
ลงประชามติ Brexit ครัง้ใหมเ่ชน่กนั   ขณะเดียวกนั อดีตนายกรัฐมนตรี
อังกฤษ เช่น นายโทน่ี แบลร์, นายกอร์ดอน บราวน์ และนายจอห์น 
เมเจอร์ ก็ได้สนับสนุนการลงประชามติครัง้ใหม่     อย่างไรก็ดี ฝ่าย
สนับสนุน Brexit คัดค้านการลงประชามติครัง้ใหม่ โดยอ้างว่าจะไม่
เป็นประชาธิปไตย เน่ืองจากฝ่ายสนับสนนุ Brexit ได้รับชยัชนะมาแล้ว
ในการลงประชามติเดือนมิ.ย.2559 ซึง่รัฐบาลควรด าเนินการให้เป็นไป
ตามประชามติดังกล่าว    ทางด้านนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี
อังกฤษ ก็ได้กล่าวย า้มาโดยตลอดว่าจะไม่มีการท าประชามติ Brexit 
ครัง้ใหม ่(อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลฝร่ังเศสเตรียมแผนรับมือกรณีอังกฤษแยกตัวจากยุโรป
แบบไร้ข้อตกลง นายเอดอูาร์ด ฟิลิป นายกรัฐมนตรีฝร่ังเศส กลา่ววา่ 
รัฐบาลจะจดัเตรียมแผนรับมือกรณีที่อังกฤษแยกตวัออกจากสหภาพ
ยุโรป (Brexit) แบบไม่มีการท าข้อตกลง  นายฟิลิปกล่าวว่า รัฐบาลมี
หน้าที่ในการสร้างความมั่นใจว่าฝร่ังเศสมีความพร้อมที่จะปกป้อง
ผลประโยชน์ของประชาชน ซึ่งจะรวมถึงการออกมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิทธิของพลเมืองและภาคธุรกิจ    
นอกจากนี ้นายฟิลิปยงัเปิดเผยว่า รัฐบาลจะท าการลงทนุเป็นจ านวน
เงิน 50 ล้านยโูรในทา่เรือและสนามบิน (อินโฟเควสท์)  

ผลส ารวจชีต้ลาดที่อยู่อาศัยอังกฤษมีแนวโน้มซบเซา ก่อนถึง
ก าหนด  Brexit 29  มี . ค .  สถาบัน  RICS (Royal Institution of 
Chartered Surveyors) ซึ่งเป็นองค์กรผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการประกอบ
ธุรกิจการจดัการทรัพย์สินและอสงัหาริมทรัพย์ เปิดเผยผลส ารวจพบวา่ 
ตลาดที่อยู่อาศยัขององักฤษมีแนวโน้มซบเซา ก่อนที่องักฤษมีก าหนด
แยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) ในวนัที่ 29 มี.ค.        ทัง้นี ้RICS 
ระบุว่า ผลการส ารวจพบว่า แนวโน้มระยะสัน้ของยอดขายบ้านอยู่ที่
ระดบั -28 ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แตท่ี่เร่ิมมีการส ารวจ
ในปี 2542      ตลาดที่อยู่อาศัยของอังกฤษได้ชะลอตัวลงนับตัง้แต่
เดือนมิ.ย.2559 ซึ่งขณะนัน้อังกฤษได้ท าประชามติ Brexit โดยราคา
บ้านมีการเติบโตในอตัราต ่าที่สดุในรอบ 5 ปี (อินโฟเควสท์) 
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 ประธาน ECB เตือนศก.ยูโรโซนอ่อนแอกว่าที่คาด ขณะส่ง

สัญญาณไม่รีบขึน้ดอกเบีย้ นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลาง
ยโุรป (ECB) ได้แถลงตอ่รัฐสภายโุรปเม่ือวานนี ้โดยเตือนวา่เศรษฐกิจยู
โรโซนอ่อนตัวลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ อันเป็นผลมาจากปัจจัยลบ
จากภายนอก ซึ่งรวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน    นายดรากี
ยอมรับวา่ เศรษฐกิจยโูรโซนยงัจ าเป็นต้องได้รับการสนบัสนนุจาก ECB 
เน่ืองจากมีแนวโน้มว่า การชะลอตวัของเศรษฐกิจอาจเกิดขึน้ยาวนาน
กวา่ที่คาดการณ์ไว้     ในการแถลงครัง้นี ้นายดรากีได้กลา่วปกป้องการ
ตัดสินใจของ ECB ที่ยุติโครงการซือ้พันธบตัรวงเงิน 2.6 ล้านล้านยโูร
ในเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว โดยกล่าวว่า การที่ ECB ตัดสินใจเช่นนัน้เพราะ
เชื่อมัน่ว่าอตัราเงินเฟ้อของยโูรโซนจะค่อยๆดีดตวัขึน้สู่ระดบัเป้าหมาย
ของ ECB ที่ 2%  นอกจากนี ้นายดรากีกล่าวว่า นโยบายการเงินใน
ปัจจบุนัของ ECB อยูใ่นระดบัที่ผ่อนคลายมากอยูแ่ล้ว ซึง่ถือเป็นการสง่
สัญญาณว่า ECB จะยังคงตรึงอัตราดอกเบีย้นโยบายที่ระดับต ่าสุด
เป็นประวตัิการณ์เอาไว้ โดย ECB ไม่ได้ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้มาตัง้แต่
ปี 2554 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ หลัง "ซอคเจน" ลด
คาดการณ์ผลประกอบการ ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้(17 
ม.ค.) หลังจากธนาคารโซซิเอเต เจเนราล (ซอคเจน) ของฝร่ังเศส ได้
ปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการในไตรมาส 4/2561 ซึ่งข่าวดงักล่าว
ได้ฉดุหุ้นธนาคารรายอ่ืนๆร่วงลงด้วย นอกจากนี ้นกัลงทนุยงัระมดัระวงั
การซือ้ขายในช่วงที่สถานการณ์การแยกตัวของอังกฤษออกจาก
สหภาพยโุรป (Brexit) ยงัคงไม่ชดัเจน    ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมัน
ปิดที่  10,918.62 จุด ลดลง 12.62 จุด หรือ -0.12% ดัชนี CAC-40 
ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 4,794.37 จดุ ลดลง 16.37 จดุ หรือ-0.34% ดชันี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,834.92 จดุ ลดลง 27.76 จดุ หรือ 
-0.40%   ส่วนดัชนี Stoxx Europe 600 ขยับขึน้เพียง 0.04% ปิดที่
ระดบั 350.73 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 40.48 จุด วิตกข่าวสหรัฐ
สอบ"หัวเว่ย" ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตวัลงในเม่ือวานนี ้
เน่ืองจากแรงซือ้ที่ได้รับปัจจัยหนุนจากการพุ่งขึน้ของตลาดหุ้นสหรัฐ
เม่ือคืนนี ้ได้ถกูสกดัด้วยปัจจยัลบจากความวิตกกงัวลเก่ียวกบัข่าวที่ว่า 
ทางการสหรัฐก าลงัสอบสวนคดีอาญาตอ่บริษัทหวัเวย่ เทคโนโลยี่ ฐาน
ขโมยความลบัทางการค้าส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิด
ลบ 40.48 จดุ หรือ 0.20% แตะที่ระดบั 20,402.27 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จับตาจีนเผย GDP Q4/61 และทัง้ปี 2561 วันจันทร์หน้า ขณะ
คาดปีนีโ้ตต ่ าสุดรอบ 29 ปี  ผลการส ารวจของรอยเตอร์ระบุว่า 
เศรษฐกิจจีนจะชะลอตวัลงในปีนี ้ขณะที่อปุสงค์ภายในประเทศออ่นแอ 

และการส่งออกได้รับผลกระทบจากการท าสงครามการค้ากับสหรัฐ     
ผลส ารวจพบว่า เศรษฐกิจจีนจะชะลอตวัสู่ระดบั 6.3% ในปีนี ้ซึ่งเป็น
ระดบัต ่าสดุในรอบ 29 ปี และต ่ากว่าระดบั 6.6% ที่คาดไว้ส าหรับการ
ขยายตวัในปี 2561 หลงัจากที่มีการเติบโต 6.9% ในปี 2560  แหลง่ข่าว
ระบวุา่ รัฐบาลจีนก าลงัเตรียมปรับลดตวัเลขเป้าหมายการขยายตวัของ
เศรษฐกิจในปีนี ้สู่ระดบั 6.0-6.5% จากระดบั 6.5% ในปีที่แล้ว    ทัง้นี ้
รัฐบาลจีนจะเปิดเผยตวัเลขการขยายตวัทางเศรษฐกิจประจ า Q4/61 
และทัง้ปี  2561 ในวันที่  21 ม.ค.เวลา 09.00 น.ตามเวลาไทย     
นอกจากนี ้นักวิเคราะห์ยงัคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางจีนจะประกาศ
ปรับลดสดัส่วนการกันส ารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) อีก 1.50% 
ภายในสิน้ปีนี ้หลงัจากที่ได้ปรับลด 1% ในเดือนนี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 10.78 จุด เหตุวิตก
เศรษฐกิจ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวนันีป้รับตวัลง 
เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกับแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศ     ส านักข่าว
ซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตออ่นตวั 10.78 จดุ หรือ 0.42% 
ปิดที่ 2,559.64 จดุ   ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ปรับลดต้นทนุการ
กู้ยืมระหวา่งธนาคารลงโดยไมไ่ด้ลดอตัราดอกเบีย้ลงอยา่งเป็นทางการ 
เพื่อคลายความกังวลเก่ียวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน และความ
เคลื่อนไหวลา่สดุเม่ือวานนีข้องธนาคารกลางจีนก็คือการอดัฉีดเงินเข้า
สูร่ะบบจ านวนมหาศาล (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

โอเปกเผยการผลิตน า้มันลดลง 751,000 บาร์เรล/วันในเดือน
ธ.ค. น าโดยซาอุฯ กลุม่ประเทศผู้สง่ออกน า้มนั (โอเปก) ออกรายงาน
ประจ าเดือนม.ค.ระบุว่า การผลิตน า้มันของโอเปกลดลง 751,000 
บาร์เรล/วนัในเดือนธ.ค. สูร่ะดบั 31.6 ล้านบาร์เรล/วนั   เม่ือเดือนที่แล้ว 
โอเปกและกลุม่ประเทศนอกโอเปก น าโดยรัสเซีย เห็นพ้องกันที่จะปรับ
ลดก าลงัการผลิตน า้มนั 1.2 ล้านบาร์เรล/วนัในเดือนนี ้เพ่ือป้องกันการ
ทรุดตวัของราคาน า้มนั     ซาอดุีอาระเบียเป็นผู้น าในการปรับลดการ
ผลิตของโอเปก โดยลดลง 468,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 10.5 ล้าน
บาร์เรล/วนั และซาอดุีอาระเบียมีเป้าหมายในการปรับลดการผลิตลงสู่
ระดบั 10.2 ล้านบาร์เรล/วนัในเดือนนี ้   ขณะเดียวกัน การผลิตน า้มนั
ของลิเบียลดลง 172,000 บาร์เรล/วนั สู่ระดบั to 928,000 บาร์เรล/วนั 
ส่วนการผลิตน า้มนัของอิหร่านลดลง 159,000 บาร์เรล/วนั สู่ระดบัต ่า
กว่า 2.8 ล้านบาร์เรล/วนั และขณะนีอิ้หร่านกลายเป็นประเทศที่ผลิต
น า้มันมากเป็นอันดับ 5 ของโอเปก จากเดิมอยู่ที่อันดับ 3 โดยได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการคว ่าบาตรของสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

นายกฯกรีซรอดมติไม่ไว้วางใจในสภาหวุดหวิด แต่เสถียรภาพ
รัฐบาลยังง่อนแง่น นายอเล็กซิส ซิปราส นายกรัฐมนตรีกรีซ สามารถ
รอดมติไม่ไว้วางใจในรัฐสภาอย่างฉิวเฉียดในเม่ือวานนี ้ซึ่งท าให้ช่วย
หลีกเลี่ยงการเลือกตัง้ใหม ่แตเ่สถียรภาพของรัฐบาลยงัคงมีความเสี่ยง    
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ทัง้นี ้รัฐบาลของนายซิปราสได้รับคะแนนไว้วางใจจากสมาชิกรัฐสภา

เพียง 151 เสียง เกินคร่ึงหนึ่งจากจ านวน 300 เสียงมาเพียง 1 เสียง   
ถึงแม้รอดจากมติไม่ไว้วางใจในรัฐสภา แต่รัฐบาลกรีซก็ยงัคงเผชิญกบั
ความไม่แน่นอน เน่ืองจากมีเสียงในสภาเพียง 145 เสียง ซึ่งท าให้นาย
ซิปราสกลายเป็นผู้ น ารัฐบาลเสียงข้างน้อย     นายซิปราสจะสิน้สุด
วาระการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนก.ย. แต่ก็มีการ
คาดการณ์กันว่าเขาอาจจะไม่สามารถประคบัประคองรัฐบาลไปจนถึง
ช่วงเวลาดงักล่าว ขณะที่รัฐบาลขาดเสียงสนับสนุนในรัฐสภา (อินโฟ
เควสท์) 

แหล่งข่าวเผย"คิม จอง อึน"อาจเยือนฮานอยเดือนหน้า ขณะ
เวียดนามอาจได้จัดซัมมิต"ทรัมป์-คิม" แหลง่ข่าวระบวุา่ กรุงฮานอย
ของเวียดนามก าลังเตรียมการต้อนรับการเดินทางเยือนของนายคิม 
จอง อึน ผู้น าเกาหลีเหนือ ขณะที่แวดวงนักการทตูระบุว่าเวียดนามมี
แนวโน้มได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดครัง้ที่  2 
ระหว่างนายคิมและประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์   ทัง้นี ้แหล่งข่าวระบุ
ว่า นายคิมจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการหลงัวนัที่ 4-8 
ก.พ. ซึง่เป็นชว่งเทศกาลตรุษจีน   ทางด้านเจ้าหน้าที่ระดบัสงูของสหรัฐ
และเกาหลีเหนือก าลงัหารือกันที่กรุงวอชิงตนัในสปัดาห์นีเ้ก่ียวกับการ
จัดการประชุมสุดยอดเป็นครัง้ที่ 2 ระหว่างนายคิมและปธน.ทรัมป์ 
ขณะที่มีการคาดการณ์กันว่า เวียดนามจะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ

จดัการประชมุดงักลา่ว เน่ืองจากเวียดนามเป็นพนัธมิตรที่ยาวนานของ
เกาหลี เหนือ และมีความสัมพัน ธ์อันดีกับสหรัฐ ขณะที่พรรค
คอมมิวนิสต์ของเวียดนามมีอ านาจในการรักษาความสงบ และมีกลไก
ในการควบคุมความมั่นคงและการชุมนุมประท้วง ซึ่งจะช่วยให้การ
ประชมุดงักลา่วด าเนินไปอยา่งราบร่ืน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex บวกวันที่ 3 นักลงทุนจับตา
ผลประกอบการ ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปรับตวัขึน้เป็นวนัที่ 3 
ขณะที่นักลงทุนจับตาการประกาศผลประกอบการของบริษัทจด
ทะเบียน    ตลาดได้แรงหนนุจากการร่วงลงของราคาน า้มัน และการ
แข็งค่าของรูปี    ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 36,374.08 
จดุ เพิ่มขึน้ 52.79 จดุ หรือ 0.15%       หุ้นกลุ่มการเงินพุ่งขึน้น าตลาด
เม่ือวานนี ้(อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

 

ไทย 

"วิษณุ"ส่งสัญญาณ 24 มี.ค.เหมาะสมจัดการเลือกตัง้ หลัง
พิจารณาจากหลายปัจจัย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
ฝ่ายกฎหมาย กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าวันที่  24 มี.ค.ถือเป็นวันที่
เหมาะสมที่สดุในการจดัการเลือกตัง้หลงัจากพิจารณาจากหลายปัจจยั 
ทัง้การประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ซึ่งน่าจะมีการประกาศได้ภายในสัปดาห์หน้าตามที่ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ระบไุว้  ทัง้นี ้
จากการได้หารือกบัผู้ ร่างรัฐธรรมนญู รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องด้านกฎหมาย
ต่างๆ แล้ว ต่างระบุว่า 150 วนัในจดัการเลือกตัง้ให้แล้วเสร็จ เป็นคน
ละส่วนกันกับ  60 วันในการประกาศผลการเลื อกตั ง้  แต่ ถ้า
คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) บอกว่า สามารถท าให้อยู่ในกรอบ
เดียวกนัเพ่ือความปลอดภยั ซึง่คาดวา่จะไมท่บัซ้อนกบัพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก และถือเป็นเร่ืองที่ กกต.จะบริหารจดัการได้      "การที่ กกต.
จะก าหนดวันเลือกตัง้ และสามารถประกาศผลเลือกตัง้ได้ภายใน 9 
พ.ค.นัน้อยู่ที่ กกต.จะบริหารจดัการ หากท าได้ก็ไม่มีปัญหา แต่ในสว่น
ของรัฐบาลเป็นห่วงเฉพาะเร่ืองการทบัซ้อนวนัพระราชพิธีฯ" นายวิษณุ 
กลา่ว    สว่นแนวทางที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตัง้ไปก่อนแต่เม่ือ
ตรวจสอบพบความผิดก็ให้ใบแดงในภายหลงันัน้ นายวิษณุ กล่าวว่า 

หากพบกระท าผิดหลายรายก็อาจจะเกิดปัญหาในการจดัตัง้รัฐบาลได้ 
เพราะหากตัง้รัฐบาลไปแล้วถูกให้ใบแดงจาก กกต.อาจส่งผลให้
กลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้     นายวิษณ ุได้กลา่วเตือนนายพทุธิ
พงศ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติ
ห น้ าที่ โฆษกประจ าส านักนายก รัฐมนต รี  ซึ่ ง มีต าแหน่ ง เ ป็น
กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐว่า ต้องระมัดระวังในการให้
สัมภาษณ์และแถลงข่าวเช่นเดียวกับ 4 รัฐมนตรีที่ต้องไม่ใช้เวลา
ราชการในการให้ข่าวเก่ียวกับพรรคการเมือง แต่การแถลงผลการ
ท างานของรัฐบาลนัน้ถือเป็นหน้าที่ (อินโฟเควสท์) 

"คณิศ"เช่ือแม้เปล่ียนรัฐบาลไม่กระทบแผนใน EEC มั่นใจเห็น
การลงทุนเพิ่มตัง้แต่ Q2/62 ช่วยหนุน GDP ไทย นายคณิศ แสง
สุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคออก 
(สกพอ.) ปาฐกถาพิเศษในหวัข้อ "เศรษฐกิจไทยกับการลงทนุในอีอีซี" 
ในงานสมัมนา "เศรษฐกิจไทยกับการเลือกตัง้" ว่า แม้จะมีการเปลี่ยน
รัฐบาล เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบตอ่การลงทนุโครงการพฒันาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) อยา่งแน่นอน เน่ืองจาก EEC ถือ
เป็นโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ และเป็นตวัที่จะขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในอนาคต ซึง่จะสง่ผลตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึน้อีก 2% 
จึงเชื่อว่าไม่ว่าจะมีรัฐบาลไหนเข้ามาก็จะเข้ามาด าเนินการโครงการ 
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 EEC อย่างต่อเน่ือง  ขณะที่มองการลงทุนในปีนีจ้ะเห็นการลงทุนใน

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและอตุสาหกรรมของภาคเอกชนเพ่ิมขึน้ในพืน้ที่ 
EEC โดยคาดจะเห็นความชดัเจนได้ตัง้แตไ่ตรมาส 2/62 เป็นต้นไป โดย
ในปี 61 มลูค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อยู่ที่ 683,910 
ล้านบาท  นายคณิศ กลา่ววา่ การลงทนุในพืน้ที่ EEC ในปีนี ้อยากเห็น
การลงทุนของภาคเอกชนกลับไปที่ 10% จากขณะนีอ้ยู่ที่ 3% หลัง
การเมืองที่เข้ามามีเสถียรภาพ จะท าให้การลงทุนกลับไปที่เก่าได้      
"ในภาวะเศรษฐกิจโลกที่ก าลังชะลอตัวลงและมีความอ่อนไหวมาก 
เศรษฐกิจไทยหลงัการเลือกตัง้ได้มีการเตรียมกลไกบางอยา่ง เพ่ือสร้าง
สมดลุข้างในให้มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจากการด าเนิน
โครงการ EEC และการเป็นประธานอาเซียน ที่จะเป็นการสร้างความ
ร่วมมือในประเทศอาเซียน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของ
เศรษฐกิจโลก ซึ่งหากมีการเลือกตัง้เกิดขึน้แล้วมีเสถียรภาพ และดแูล
การพฒันา EEC ให้ดี เช่ือวา่เศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตวัไมต่ ่ากวา่ 4% 
ตอ่ปี" (อินโฟเควสท์) 

หอการค้า คาดเม็ดเงินสะพัดช่วงเลือกตัง้ 8 หมื่นลบ. ดัน GDP 
โตเพิ่ม 0.3% นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย กล่าวในหวัข้อ "เศรษฐกิจไทยกับการเลือกตัง้" ในงาน
สัมมนาใหญ่ประจ าปี  สมาคมผู้ สื่ อข่าวเศรษฐกิจ โดยระบุว่า 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ประเมินวา่เศรษฐกิจไทยปี 62 จะขยายตวั
ไ ด้ ราว  4.0-4.2% โดยมีสมมติฐานส าคัญว่า ปี นี มี้การ เลือกตัง้
ระดับประเทศ และระดับท้องถ่ินที่จะเกิดขึน้ในช่วงคร่ึงปีแรก ซึ่งจะ
สง่ผลให้มีเงินสะพดัในชว่งการเลือกตัง้กวา่ 80,000 ล้านบาท     "ถ้าเรา
มีการใช้จา่ย จะมีเงินสะพดัในชว่งเลือกตัง้ โดยธุรกิจที่จะได้รับผลดี คือ 
สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา กลุ่มค้าส่ง ค้าปลีก ภตัตาคาร น า้มนัปิโตรเลียม 
รวมแล้วประมาณ 5 หม่ืนล้านบาท และถ้ารวมกบัเงินที่จะสะพดัในชว่ง
เลือกตัง้ท้องถ่ินอีก 3 หม่ืนล้านบาท เป็น 8 หม่ืนล้านบาท ผลักดนัให้ 
GDP เพ่ิมขึน้จากเดิมได้อีก 0.3%" นางเสาวณีย์ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

รมว.พาณิชย์ ตัง้เป้าปีนีเ้ป็นปีทองของมันส าปะหลัง ประกาศดัน
ราคาต่อเน่ือง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กลา่วภายหลงั
ลงพืน้ที่ตรวจเยี่ยมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา ภายใต้มาตรการชว่ยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพ
ราคามนัส าปะหลงัวา่ ปีนีก้ระทรวงฯ จะท าทกุวิถีทางเพื่อให้เป็นปีทอง
ส าหรับมันส าปะหลงั หลังจากปี 61 ราคาเคยขึน้ไปสงูถึง 3.04 บาท/
กก. จากปี 60 อยู่ที่ 1.81 บาท/กก.      ปัจจบุนัราคามนัส าปะหลงัเชือ้
แป้ง 25% เฉลี่ยอยูท่ี่ 2.81 บาท/กก. เป็นราคาที่เกษตรกรพอใจ เพราะ
มีต้นทนุการผลิตอยูท่ี่ประมาณ 1.90 บาท/กก.      รมว.พาณิชย์ กล่าว
ว่า จะพยายามรักษาระดบัราคาให้อยู่ในระดบันีต้่อไป โดยกระทรวงฯ 
มีแผนจะร่วมมือกับผู้ ที่เก่ียวข้องในการท าตลาดและหาตลาดรองรับ
ผลผลิต แตพ่ี่น้องเกษตรกรต้องร่วมมือกบักระทรวงฯ ต้องชว่ยกนัรักษา
คณุภาพมาตรฐาน และช่วยก าจดัโรคใบด่าง ที่ก าลงัเป็นปัญหาอยู่ใน

ประเทศคู่แข่ง อย่าให้มาระบาดในไทย ถ้าท าได้แบบนี ้ราคาดีแน่นอน 
(อินโฟเควสท์) 

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์เปิดเผยข้อมูล รองรับการออก-เสนอขาย 
Green Bond ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูเพื่อรองรับการ
ออกและเสนอขายตราสารหนีเ้พื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) 
โดยผู้ที่จะออกตราสารหนีเ้พื่ออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมต้องเปิดเผยข้อมลูใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้หรือแบบ filing 
เพ่ิมเติม อาทิ มาตรฐานที่น ามาอ้างอิง วตัถปุระสงค์การใช้เงินที่ได้จาก
การระดมทนุที่เก่ียวข้องกบัการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม กระบวนการที่ใช้ใน
การประเมินและคดัเลือกโครงการ การบริหารจดัการเงินที่ได้จากการ
ระดมทนุ และการรายงานและช่องทางการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการ
ด าเนินการหลงัการขาย ซึ่งมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัที่ 31 ธันวาคม 2561     
ตราสารหนีเ้พื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่ตราสารหนีป้ระเภทใหม่ แต่
เป็นตราสารหนีท้ี่ระดมทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเงินไปใช้ใน
โครงการที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การก ากับดูแลผู้ ออก
ตราสารหนีจ้ึงเป็นไปตามเกณฑ์การออกเสนอขายตราสารหนีท้ี่มีอยู่
เดิม รวมทัง้ให้ปฏิบตัิตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 2.89 จุด ขานรับความเช่ือมั่นมาก
ขึน้หลังต่างชาติซือ้ต่อเน่ือง-รัฐบาลส่งสัญญาณ 24 มี.ค.เหมาะ
จัดเลือกตัง้ SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดบั 1,580.30 จดุ เพิ่มขึน้ 2.89 จดุ 
(+0.18%) มลูค่าการซือ้ขาย 41,844.35 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีแ้กว่งตัว ดัชนีฯยืนในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่
ขานรับความเชื่อมัน่มากขึน้หลงั Fund Flow ตา่งชาติไหลเข้า 5 วนัซ้อน 
และรัฐบาลสง่สญัญาณ 24 มี.ค.เหมาะสมจดัการเลือกตัง้ ท าให้มีแรง
ซือ้เข้ามาหนนุ ด้านตลาดภมิูภาคแกว่งทัง้บวก-ลบ ขณะที่ตลาดยโุรป
เทรดบ่ายนีป้รับตัวลงเช่นเดียวกับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส แนะติดตาม 
Brexit, สงครามการค้า, และจนัทร์หน้ามี GDP จีน พร้อมรอดมูาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ วันนีค้าดตลาดฯผันผวนในกรอบ ให้แนวรับ 1,565 
แนวต้าน 1,600 จุด       ตลาดหลักทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ ระดับ 
1,580.30 จดุ เพ่ิมขึน้ 2.89 จดุ (+0.18%) มลูคา่การซือ้ขาย 41,844.35 
ล้านบาท             การซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวใน
แดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,586.88 จุด และ
แตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,576.84 จดุ           สว่นหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลง
เม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 589 หลักทรัพย์ ลดลง 625 หลักทรัพย์  และไม่
เปลี่ยนแปลง 491 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
67,231 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
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 ที่ 67,231 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงู

ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) 
ซือ้สทุธิ 18,660 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สทุธิ 
2,443 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 2,044 ล้านบาท 
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.14% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน 
+0.02% ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี ้Yield Curve ปรับตวัเพิ่มขึน้ 
ประมาณ 1-3 bps. ด้านกระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติเม่ือวาน
นี ้NET INFLOW 1,989 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET BUY 2,044 ล้าน
บาท และมีตราสารหนีท้ี่ ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired) 55 ล้านบาท ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) มี NET BUY ของนกัลงทนุตา่งชาติ 527 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.73 ระหว่างวันผันผวน กลับมาอ่อน
ค่าตามภูมิภาคหลังมีแรงซือ้ดอลล์จากความกังวลเศรษฐกิจโลก 
นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาด
เย็นนีอ้ยู่ที่ 31.73 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเปิด ตลาดช่วงเช้าที่ระดบั 
31.62 บาท/ดอลลาร์ หลังมีแรงซือ้ดอลลาร์กลับเข้ามาในตลาดโลก

จากความกงัวลเร่ืองภาวะเศรษฐกิจโลกอาจชะลอตวัลง ระหวา่งวนัเงิน
บาทเคลื่อนไหวในกรอบ 31.57-31.75 บาท/ดอลลาร์ ส่วนปัญหาชตั
ดาวน์มีผลในวงจ ากัดแต่ในระยะยาวหากไม่ได้ข้อยตุิอาจไม่เป็นผลดี    
"ก่อนเที่ยงบาทค่อนข้างผันผวน แต่ยังไม่หลุด 31.57 บาท/ดอลลาร์ 
ช่วงบ่ายกลบัมาอ่อนค่าตามภมิูภาค หลงัมีแรงซือ้ดอลลาร์กลบัเข้ามา
เน่ืองจากตลาดกังวลเร่ืองภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั" นักบริหารเงิน 
กล่าว          นักบริหารเงิน คาดกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวนั
วนันีไ้ว้ที่ 31.55-31.70 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- อตัราเงินเฟ้อเดือนธ.ค. ญ่ีปุ่ น 

- การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย. ญ่ีปุ่ น 

- การผลติภาคอตุสาหกรรม-อตัราการใช้ก าลงัการผลติเดือนธ.ค. สหรัฐ 

- ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคขัน้ต้นเดือนม.ค.จากมหาวิทยาลยัมชิิแกน สหรัฐ 

-  

- อตัราเงินเฟ้อเดือนธ.ค. อีย ู

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ              
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KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
18 January 2019 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

Monday 14 Thai Stock Market

SET 

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

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

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

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

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

Foreign Net Position

Tuesday 15 Individual Net Position

Total Trading Value

US PPI Final Demand MoM Dec -0.2% -0.1% 0.1%

PPI Ex Food and Energy MoM Dec -0.1% 0.2% 0.3% Major Indices

PPI Ex Food and Energy YoY Dec 2.7% 2.9% 2.7% Dow Jones

EU Trade Balance SA Nov 15.1b 12.6b 12.5b S&P 500

Trade Balance NSA Nov 19.0b -- 14.0b Nasdaq

JP Money Stock M2 YoY Dec 2.4% 2.4% 2.3% STOXX Europe 50

Money Stock M3 YoY Dec 2.1% 2.1% 2.1% FTSE 100

DAX

Wednesday 16 Nikkei 225

JP Tertiary Industry Index MoM Nov -0.6% -0.5% 1.9% Shanghai Composite

CH New  Home Prices MoM Dec 0.77% -- 0.98% Hang Seng

KOSPI

Thursday 17 BES Sensex

Jakarta Composite

US Initial Jobless Claims 12-Jan 213k 220k 216k Philippines Composite

Continuing Claims 5-Jan 1737k 1734k 1722k Ho Chi Minh

EU CPI Core YoY Dec F 1.0% 1.0% 1.0%

CPI MoM Dec 0.0% 0.0% -0.2% Crude Commodities

CPI YoY Dec F 1.6% 1.6% 1.6% WTI ($/bl)

Dubai ($/bl)

Friday 18 Brent ($/bl)

NYMEX ($/bl)

US Industrial Production MoM Dec -- 0.3% 0.6% COMEX Gold 

Capacity Utilization Dec -- 78.6% 78.5% Batic Dry Index

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

U. of Mich. Current Conditions Jan P -- -- 116.1 Exchange Rate

U. of Mich. Expectations Jan P -- -- 87 USD/THB

EU ECB Current Account SA Nov -- -- 23.0b EUR/USD

JP Natl CPI YoY Dec -- 0.3% 0.8% USD/JPY

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Dec -- 0.8% 0.9% GBP/USD

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

Japan Buying Foreign Bonds 11-Jan -- -- -¥1004.3b USD/KRW

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

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

Capacity Utilization MoM Nov -- -- 4.0% Thai Bond Market

Industrial Production MoM Nov F -- -- -1.1% Total Return Index

Industrial Production YoY Nov F -- -- 1.4% Outright/ Cash Trading

TH Forw ard Contracts 11-Jan -- -- -- Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Foreign Reserves 11-Jan -- -- -- 17-Jan-19 1.4845 1.5541 1.6805 1.7454 1.7796 1.8282

Change (bps) +1.00 +0.77 +0.34 +0.14 +1.61 +1.94

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

2.1355 2.3268 2.4886 2.9829 3.1936 3.3669

+1.96 +2.47 +0.87 +4.23 +3.44 +1.67

US Bond Market

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

16-Jan-19 2.43 2.55 2.53 2.54 2.73 3.07

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

%Chg.Chg

+0.27%+71.8126,902.10

+0.00%+0.072,570.42

%Chg.Chg17-Jan-19

-0.75%-6.81901.89

+0.79%

+49.77 +0.71%

18-Jan-19

2,318.60 +3.96 +0.17%

634.64

33,140.48

356.79 -0.74 -0.21%

-328.77

527.73

634.64

+0.28%6.75656.7752

6,834.92 -27.76 -0.40%

10,918.62 -12.62 -0.12%

20,402.27 -40.48 -0.20%

+62.507,927.20

+0.07%+4.586,413.36

+0.60%+0.3558.86

-0.21%-0.1152.17

-0.46%

%Chg.16-Jan-1917-Jan-19

-0.01%96.07696.071

+0.22%1,118.701,121.21

-23.09%87,411.77         67,231.04         

-0.15%279.69279.26

+2.891,580.30

+0.15%+52.7936,374.08

+0.05%+0.962,107.06

17-Jan-19 Chg %Chg.

24,370.10 +162.94

3,057.00 -6.00

+0.67%

2,635.96 +19.86 +0.76%

-0.20%

7,084.46

+0.78%

61.14

31.69

1.28831.2984

-0.2452.07

17-Jan-19

-0.15 -0.24%

+0.13%

1,291.70 -2.10 -0.16%

109.21 109.05

1,077.00 +22.00 +2.09%

1.1387 1.1393 -0.05%

+0.15%

17-Jan-19 16-Jan-19 %Chg.

31.73

+0.19%+2.031,057.92

+0.18%

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 

 


