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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

ส่ือเผยคณะเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนเตรียมจัดการเจรจารอบใหม่
ในสัปดาห์หน้า หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานว่า คณะ
เจรจาการค้าของสหรัฐและจีนเตรียมจดัการเจรจารอบใหม่ในสปัดาห์
หน้า เพือหาทางยตุิความขัดแย้งทางการค้า  ทัง้นี ้รายงานระบวุา่ นาย
สตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ และนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทน
การค้าสหรัฐ จะเดินทางไปยงักรุงปักก่ิงในสปัดาห์หน้าเพื่อเจรจากับ
นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน ขณะที่นายหลิว เหอ และคณะจะ
เดินทางมายงักรุงวอชิงตันในสปัดาห์แรกของเดือนเม.ย.เพื่อหารือกับ
คณะเจรจาการค้าของสหรัฐ    รายงานยังระบุว่า การเจรจาการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีนก าลงัอยู่ในขัน้ตอนสดุท้ายแล้ว โดยทัง้สองฝ่ายมี
เป้าหมายที่จะบรรลขุ้อตกลงการค้าภายในสิน้เดือนเม.ย.(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยยอดส่ังซือ้ภาคโรงงานเพิ่มขึน้น้อยกว่าคาดในเดือน
ม.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยวา่ ค าสัง่ซือ้ภาคโรงงานของสหรัฐ
เพิ่มขึน้เพียง 0.1% ในเดือนม.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึน้ 
0.3% หลังจากเพิ่มขึน้ 0.1% เช่นกันในเดือนธ.ค.    การเพิ่มขึน้น้อย
กว่าคาดของค าสั่งซือ้ภาคโรงงานได้รับผลกระทบจากการดิ่งลงของ
ค าสัง่ซือ้คอมพิวเตอร์ และผลิตภณัฑ์อิเลคทรอนิคส์    เม่ือเทียบรายปี 
ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเพิ่มขึน้ 3.8% ในเดือนม.ค.  ส่วนยอดสั่งซือ้
สินค้าทนุพืน้ฐาน ที่ไม่รวมหมวดอาวุธและเคร่ืองบิน เพิ่มขึน้ 0.8% ใน
เดือนม.ค. หลงัจากที่ลดลง 0.8% ในเดือนธ.ค. โดยยอดสัง่ซือ้ดงักลา่ว
ได้รับการจับตาว่าเป็นมาตรวัดความเชื่อมั่น และแผนการใช้จ่ายใน
ภาคธุรกิจ (อินโฟเควสท์) 

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ"ทรัมป์"คาดสหรัฐขยายตัว 3.2% ปีนี ้, 
2.8% ช่วงทศวรรษหน้า รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะยังคงขยายตวัอย่างแข็งแกร่งในช่วง
ทศวรรษหน้า โดยได้แรงหนุนจากมาตรการปรับลดอัตราภาษี , การ
ผ่อนคลายกฎระเบียบ และการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ     
ทัง้นี ้รายงานประจ าปีของสภาที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของปธน.ทรัมป์
ระบวุา่ เศรษฐกิจสหรัฐจะมีการขยายตวั 3.2% ในปีนี ้และเติบโต 2.8% 
ในช่วง 1 ทศวรรษข้างหน้า  ตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าวสงูกว่าตัวเลข
คาดการณ์ระยะยาวของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ระดบั 1.9% นาย
เควิน แฮสเซทท์ ประธานสภาที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า ความ
เสี่ยงใหญ่ที่สดุต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ คือ การที่ตลาดการเงิน
คาดการณ์ว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของปธน.ทรัมป์จะถูกยกเลิก 
หากปธน.ทรัมป์พ่ายแพ้การเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้า (อิน
โฟเควสท์) 

ผลส ารวจชีศ้ก.สหรัฐซบเซาปีนี ,้ปีหน้า ถูกกระทบจากศก.โลก
อ่อนแอ,สงครามการค้า ผลการส ารวจของ CNBC Fed Survey ระบุ

ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตวัลงอยา่งมากในปีนีแ้ละปีหน้า โดยได้รับ
ผลกระทบจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ และความ
ขดัแย้งทางการค้าระหวา่งสหรัฐและประเทศคูค้่า   ทัง้นี ้ผลส ารวจบง่ชี ้
วา่ เศรษฐกิจสหรัฐจะมีการขยายตวัเพียง 2.3% ในปีนี ้ลดลงจากระดบั 
2.44% ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนม.ค. หลังจากขยายตัว 3.1% ในไตร
มาส 4 ของปีที่แล้ว    นอกจากนี ้ผลส ารวจคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะ
เติบโตต ่ากว่า 2% ในปีหน้า    ขณะเดียวกัน ผลส ารวจคาดการณ์ว่า 
การเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะบรรลขุ้อตกลงในปีนี ้   ผู้
ถกูส ารวจจ านวน 60% คาดการณ์วา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับ
ขึน้อตัราดอกเบีย้เพียง 1 ครัง้ในปีนี ้ขณะที่ 14% คาดการณ์ว่าเฟดจะ
ปรับลดอตัราดอกเบีย้ 1 ครัง้   ผู้ถกูส ารวจยงัคาดการณ์ว่า ดชันี S&P 
500 จะดีดตวัสูร่ะดบั 2,861 จดุในปีนี ้และ 2,925 จดุในปีหน้า ขณะที่
คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะ 10 ปีจะไม่
ปรับตัวสูงกว่าระดับ 3% ในปีนี ้   ผลส ารวจดังกล่าวสวนทางกับที่
รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐ
จะยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงทศวรรษหน้า โดยได้แรงหนนุ
จากมาตรการปรับลดอัตราภาษี, การผ่อนคลายกฎระเบียบ และการ
ลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 26.72 จุด วิตกเจรจา
การค้าจีน-สหรัฐไม่คืบ,ตลาดจับตาประชุมเฟด  ดัชนีดาวโจนส์
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(19 มี.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลวา่
การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอาจจะไม่คืบหน้า หลังจากมี
รายงานว่าจีนอาจจะไม่ท าตามข้อเรียกร้องบางอย่างของสหรัฐ 
นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากรายงานที่ว่า ยอดสั่งซือ้ภาค
โรงงานของสหรัฐขยายตวัต ่ากวา่คาดในเดือนม.ค. อย่างไรก็ตาม ดชันี
ดาวโจนส์ขยบัลงไม่มากนัก เน่ืองจากตลาดยงัคงได้รับปัจจยัหนนุจาก
การคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจตรึงอตัราดอกเบีย้
ในการประชุมนโยบายการเงินซึ่งจะเสร็จสิน้ในวันนีต้ามเวลาสหรัฐ  
ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,887.38 จดุ ลดลง 26.72 จดุ 
หรือ -0.10% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,832.57 จดุ ลดลง 0.37 จดุ 
หรือ -0.01% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,723.95 จดุ เพิ่มขึน้ 9.47 จดุ 
หรือ +0.12% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบค่าเงินหลัก ขณะนัก
ลงทุนจับตาผลประชุมเฟด  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ
สกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้
(19 มี.ค.) ก่อนที่นักลงทุนจะรู้ผลการประชุมนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนันีต้ามเวลาสหรัฐ หรือในชว่งเช้าตรู่วนั
พรุ่งนีต้ามเวลาไทย ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้หลงัจากมีรายงานว่า 
นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ จะเรียกร้องให้ประธานสภา
ยโุรปขยายเวลาการที่องักฤษจะแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) 
เงินปอนด์แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.3268 
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 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3251 ดอลลาร์ ขณะที่สกลุเงินยโูรแข็งคา่ขึน้แตะ

ที่ระดับ 1.1352 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1337 ดอลลาร์ และดอลลาร์
ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 0.7090 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 
0.7099 ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่ขึน้เล็กน้อยเม่ือเทียบกบั
เงินเยน ที่ระดบั 111.41 เยน จากระดบั 111.40 เยน แตอ่อ่นคา่ลงเม่ือ
เทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9992 ฟรังก์ จากระดับ 1.0010 ฟรังก์ 
และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3309 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดบั 1.3351 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 6 เซนต์ หลังนักวิเคราะห์
คาดสต็อกน า้มันดิบสหรัฐพุ่ง  สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดขยับลงเม่ือคืนนี ้(19 มี.ค.) หลังจากผลส ารวจของ
นักวิเคราะห์ระบุว่า สต็อกน า้มันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม สัญญาน า้มันดิบ WTI ขยับลงเพียงเล็กน้อย 
ขณะที่สญัญาน า้มนัดิบปิดตลาดในแดนบวก เน่ืองจากนักลงทนุยงัคง
ขานรับปัจจัยการปรับลดก าลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ ส่งออก
น า้มัน (โอเปก)  สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย. ลดลง 6 
เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่ 59.03 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบ
รนท์ส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึน้ 7 เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่  67.61 
ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $5 รับเงินดอลล์อ่อน
,วิตก Brexit หนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย  สญัญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(19 มี.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่า
ของสกลุเงินดอลลาร์ รวมทัง้กระแสคาดการณ์ที่วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) จะตรึงอตัราดอกเบีย้ในการประชมุนโยบายการเงินซึง่จะเสร็จสิน้
ในวันนีต้ามเวลาสหรัฐ นอกจากนี ้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ 
Brexit ยงัส่งผลให้นักลงทนุเข้าซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยั 
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดือน
เม.ย. เพิ่มขึน้ 5.00 ดอลลาร์ หรือ 0.38% ปิดที่ 1,306.50 ดอลลาร์/
ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ประธาน EU เตือนสถานการณ์ Brexit ไม่แน่นอน ไม่อาจ
คาดการณ์ผลการประชุมสัปดาห์นี ้นายจอร์จ ซิแอมบา รัฐมนตรี
ฝ่ายกิจการยโุรปของโรมาเนีย ซึ่งเป็นประธานสหภาพยโุรป (EU) ในปี
นี ้กล่าวว่า หลายสิ่งที่เกิดขึน้ในช่วงที่ผ่านมา ท าให้เป็นเร่ืองยากที่จะ
คาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึน้ในการประชุมสุดยอด EU ในสัปดาห์นี ้  
นายซิแอมบากล่าวว่า "เร่ืองใหญ่ที่สุดในขณะนีค้ือสถานการณ์ก าลงั
มืดมนลงเร่ือยๆ โดยเราจ าเป็นที่จะต้องได้รับความชดัเจนจากองักฤษ"   
มีการคาดการณ์กันว่า นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ จะ
เรียกร้องให้ EU ขยายก าหนดเส้นตายในการแยกตวัของอังกฤษออก
จาก EU จากเดิมที่มีก าหนดในวนัที่ 29 มี.ค.  รัฐสภาองักฤษลงคะแนน

เสียงท่วมท้นเม่ือวนัที่ 14 มี.ค. เรียกร้องให้ EU ขยายก าหนดเวลาการ
แยกตวัขององักฤษออกไป 3 เดือน หรือจนถึงวนัที่ 30 มิ.ย. จากเดิมมี
ก าหนดในวันที่ 29 มี.ค. แต่ข้อเรียกร้องนีจ้ะต้องได้รับฉันทามติจาก
สมาชิกทัง้ 27 ชาติของ EU ในการประชุมวันที่ 21-22 มี.ค. (อินโฟ
เควสท์) 

เยอรมนีเผยเหน่ือยหน่ายกับการเจรจา Brexit เป็นเวลา 2 ปีกับ
อังกฤษ นายไมเคิล รอธ รัฐมนตรีฝ่ายกิจการยโุรปของเยอรมนี กล่าว
ว่า เร่ืองการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ไม่ใช่
การเล่นเกม และสหภาพยุโรป (EU) ก็มีความเหน็ดเหน่ือยกับการ
เจรจากบัองักฤษในเร่ือง Brexit เป็นเวลา 2 ปี       "เรารู้สกึเหน่ือยหน่าย
กบัการเจรจาดงักลา่ว และผมต้องการเห็นข้อเสนอที่ชดัเจนจากรัฐบาล
องักฤษ" นายรอธกล่าว"เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองส าคญัไม่เพียงแตก่ับประชาชน
ในสหราชอาณาจกัร และส าหรับทกุคนในสหภาพยโุรปด้วย" เขากลา่ว       
นายรอธกลา่วย า้วา่ เยอรมนียดึมัน่ในข้อตกลง Brexit ที่นายกรัฐมนตรี
อังกฤษท าไว้กับผู้ น า EU ในเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว และเป็นเร่ืองส าคัญที่
จะต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ Brexit ที่ไมมี่การท าข้อตกลง       ทางด้าน
นางนาตาลี ลัวโซ รัฐมนตรีฝ่ายกิจการยุโรปของฝร่ังเศส กล่าวว่า 
อังกฤษจะต้องท าการตัดสินใจเก่ียวกับอนาคตที่เก่ียวข้องกับ EU 
มิฉะนัน้จะมีความเสี่ยงที่จะต้องแยกตวัจาก EU ในสปัดาห์หน้าโดยไม่
มีการท าข้อตกลง   นางลวัโซกล่าวว่า "รัฐสภาองักฤษมีมติปฏิเสธการ
แยกตวัจาก EU โดยไม่มีการท าข้อตกลง แต่รัฐสภาก็ได้ปฏิเสธที่จะให้
การอนมุตัิข้อตกลง Brexit เช่นเดียวกัน ซึ่งพวกเขาจ าเป็นที่จะต้องท า
การตดัสินใจให้ดีวา่จะเลือกทางเลือกใด" (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยอัตราจ้างงานสูงสุดรอบ 47 ปี ขณะว่างงานต ่ากว่า 
4% ส านักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า อตัราการ
จ้างงานในระหว่างเดือนพ.ย.ปีที่แล้วถึงเดือนม.ค.ปีนี ้ อยู่ที่ระดับ 
76.1% ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนับตัง้แต่ปี 2514 ขณะที่จ านวนผู้ มีงานท า
เพ่ิมขึน้ 222,000 คน สูร่ะดบั 32.7 ล้านคน  สว่นอตัราการวา่งงานอยูท่ี่
ระดบั 3.9% ในชว่งเวลาดงักลา่ว โดยอยูต่ ่ากวา่ระดบั 4% เป็นครัง้แรก
นบัตัง้แตปี่ 2518 (อินโฟเควสท์) 

ZEW เผยดัชนีความเ ช่ือมั่ นเศรษฐกิจเยอรมนีปรับตั วขึ ้น
ติดต่อกัน 5 เดือนในมี.ค. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป หรือ ZEW 
เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีปรับตัวขึน้
ติดตอ่กนัเป็นเดือนที่ 5 โดยเพิ่มขึน้สูร่ะดบั -3.6 ในเดือนมี.ค. จากระดบั 
-13.4 ในเดือนก.พ. และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั -11.0     
อย่างไรก็ดี ดัชนีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ร่วงลงสู่
ระดับ 11.1 จากระดับ 15.0 ในเดือนก.พ. และต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ที่ระดบั 11.7  นายอาคิม แวมบาค ผู้อ านวยการ ZEW ระบุ
ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นได้รับแรงหนุนจากความหวังที่ว่ากระบวนการ
แยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) จะมีการชะลอ
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 ออกไป ซึง่จะชว่ยลดความเป็นไปได้ในการเกิดภาวะ Brexit แบบที่ไมมี่

การท าข้อตกลง   นอกจากนี ้ความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีนก็เป็นอีกปัจจยัที่ช่วยหนนุความเชื่อมัน่ของนักลงทนุ (อิน
โฟเควสท์) 

รัฐบาลเยอรมนีเร่ิมประมูลคล่ืนความถี่ 5G วันนี ้คาดมีรายได้ 3-
5 พันล้านยูโร รัฐบาลเยอรมนีเร่ิมท าการประมลูคลื่นความถ่ี 5G ใน
วันนี ้โดยคาดว่ารัฐบาลจะมีรายได้จากการประมลู 3-5 พันล้านยูโร 
(3.4-5.7 พนัล้านดอลลาร์) ซึ่งรัฐบาลจะน ารายได้ดงักล่าวไปลงทนุใน
ระบบดิจิทลั และพฒันาโครงสร้างระบบดิจิทลัของโรงเรียนในประเทศ      
อย่างไรก็ดี รายได้ดงักลา่วยงัคงต ่ากวา่การประมลูคลื่นความถ่ี 3G ใน
ปี 2543 ซึ่งในขณะนัน้รัฐบาลมีรายได้จากการประมลูมากกวา่ 5 หม่ืน
ล้านยโูร   เครือข่ายโทรคมนาคมรายใหญ่ของเยอรมนีตา่งเข้าร่วมการ
ประมลูโครงการ 5G ในวนันี ้ซึ่งได้แก่ ดอยซ์ เทเลคอม, โวดาโฟน และ
เทเลโฟนิกา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก กลุ่มรถยนต์ ,หุ้นแบงก์
หนุนตลาด ขณะนลท.รอผลประชุมเฟด ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเม่ือ
คืนนี ้(19 มี.ค.) ตามการปรับตัวขึน้ของตลาดหุ้ นเอเชียเม่ือวานนี ้
ขณะที่นักลงทนุรอดผูลการประชมุของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และ
การเจรจาการค้าจีน-สหรัฐ โดยหุ้นกลุ่มรถยนต์และกลุ่มธนาคารน า
ตลาดปรับตวัขึน้       ดัชนี Stoxx Europe บวก 0.57% ปิดที่ 384.29 
จดุ   ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,425.90 จดุ เพ่ิมขึน้ 13.07 
จุด หรือ +0.24% และ ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 11,788.41 
จุด เพิ่มขึน้ 131.35 จุด หรือ +1.13% ขณะที่ ดัชนี FTSE 100 ตลาด
หุ้ นลอนดอนปิดที่ 7,324.00 จุด เพิ่มขึน้ 24.81 จุด หรือ +0.34%       
ตลาดปรับตวัขึน้ ขณะที่นักลงทนุมุ่งความสนใจไปที่การประชมุเฟด 2 
วนัในวนัองัคารและพธุนี ้และการเจรจาการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ (อิน
โฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

BOJ เผยสินทรัพย์ภาคครัวเรือนญ่ีปุ่นลดลงครัง้แรกนับตัง้แต่ปี 
2559 เหตุตลาดหุ้นร่วง ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยในวันนี ้
ว่า สินทรัพย์ด้านการเงินของภาคครัวเรือนญ่ีปุ่ นลดลงในช่วงไตรมาส 
4/2561 ซึ่งเป็นการลดลงเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เดือนมิ.ย. 2559 
เน่ืองจากความวิตกเก่ียวกับเศรษฐกิจโลกท าให้ตลาดหุ้นร่วงลงอย่าง
หนัก  ทัง้นี ้สินทรัพย์ภาคครัวเรือนอยู่ที่ 1,830 ล้านล้านเยน (16 ล้าน
ล้านดอลลาร์) ณ สิน้เดือนธ.ค. 2561 ซึ่งลดลง 1.3% จากปี 2560     
ส าหรับสินทรัพย์แยกตามประเภทนัน้ สินทรัพย์ประเภทหุ้นปรับตัวลง 
15.3% สู่ระดับ 175 ล้านล้านเยน, การลงทุนทรัสต์ลดลง 12.4% สู่
ระดบั 67 ล้านล้านเยน ขณะที่ตราสารหนีล้ดลง 1.3% สูร่ะดบั 24 ล้าน
ล้านเยน ส่วนเงินสดและเงินฝากเพิ่มขึน้ 1.6% สู่ระดบั 984 ล้านล้าน
เยน    ส่วนมลูค่าสินทรัพย์ที่ถือครองโดยบริษัทต่างๆ ไม่รวมสถาบัน

การเงิน ลดลง 4.5% สู่ 1,142 ล้านล้านเยน ซึ่งลดลงเป็นครัง้แรก
นับตัง้แต่เดือนมิ.ย. 2559 ขณะที่ยอดถือครองพนัธบตัรรัฐบาลเพิ่มขึน้ 
1.6% สู่ระดับ 1,111 ล้านล้านเยน โดยในจ านวนนี ้BOJ ถือครองอยู่
ประมาณ 478 ล้านล้านเยน หรือคิดเป็นสดัส่วน 43.0% ของทัง้หมด 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว :นิกเกอิเปิดลบ 18.20 จุด เหตุนักลงทุน
ชะลอซือ้ขายขณะรอผลประชุมเฟด ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียว
เปิดปรับตวัลงในวันนี ้ท่ามกลางการซือ้ขายที่เป็นไปอย่างระมดัระวงั 
เน่ืองจากนักลงทนุรอผลการประชมุก าหนดนโยบายของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ที่จะประกาศในวนันีต้ามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าตรู่วนั
พรุ่งนีต้ามเวลาไทย  ดัชนีนิกเกอิเปิดลดลง 18.20 จุด หรือ -0.08% 
แตะระดับ 21,548.65 จุดหุ้ นกลุ่มผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด กลุ่มบริษัท
หลกัทรัพย์ และกลุม่เกษตรและประมง น าตลาดปรับตวัลงเช้านี ้(อินโฟ
เควสท์) 

จีน 

จนท.พาณิชย์จีนเผยรัฐบาลเล็งใช้มาตรการเพื่อยกระดับการค้า
ต่างประเทศในปีนี ้นายเหริน หงปิน ผู้ชว่ยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์
จีนเปิดเผยว่า รัฐบาลจีนจะใช้มาตรการต่างๆอย่างเป็นขัน้เป็นตอน 
เพื่อสนับสนุนการค้าต่างประเทศในปีนี ้ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่
เพ่ิมขึน้ในขณะนี ้   นายเหรินได้กล่าวในการประชมุแหง่ชาติวา่ด้วยการ
น าเข้าและส่งออกเม่ือวานนีว้่า การพฒันาการค้าต่างประเทศของจีน
ก าลังเผชิญกับสถานการณ์แวดล้อมที่ซับซ้อนและรุนแรง เน่ืองจากมี
ความไม่แน่นอนมากขึน้ อีกทัง้มีความเสี่ยงและอุปสรรคเพิ่มขึน้ด้วย     
อย่างไรก็ตาม นายเหรินกลา่ววา่ จีนมีรากฐานและปัจจยัแวดล้อมที่จะ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการรักษาเสถียรภาพของการค้า
ต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงคณุภาพของการค้าตา่งประเทศ
ในปีนี ้   ทัง้นี ้นายเหรินกลว่วา่ ทางการจีนจะด าเนินนโยบายการค้าใน
ปัจจุบันอย่างละเอียดรอบคอบ และจะผลกัดนัให้จีนสามารถก้าวขึ น้
เป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางการค้า พร้อมระบวุา่ ทางการจีนจะใช้ความ
พยายามมากขึน้ในการกระจายตลาดการส่งออกของจีน และปรับ
โครงสร้างตลาดให้มีความเหมาะสม   นอกจากนี ้นายเหรินกล่าวว่า 
ทางการจีนจะปรับปรุงนโยบายที่ใช้ในการสนับสนุนธุรกิจประเภท
ใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน เพื่อผลักดันการค้า
รูปแบบใหม่ใ ห้ เติบโตรวดเ ร็วขึ น้  ขณะเดียวกัน ก็จะยกระดับ
กระบวนการการค้าด้วยเช่นกัน นายเหรินยงักล่าวด้วยว่า ทางการจีน
จะน ามาตรการตา่งๆมาใช้เพื่อขยายการน าเข้าและปรับปรุงโครงสร้าง
การน าเข้า เพื่อกระตุ้ นการค้าตามแนวชายแดน และยกระดับการ
อ านวยความสะดวกด้านการค้า (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 5.44 จุด ขณะนลท.
จับตาเจรจาการค้าจีน-สหรัฐ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
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 ขยับลงในวันนี ้ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาการเจรจาการค้าระหว่าง

สหรัฐและจีนอย่างใกล้ชิด    ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้
คอมโพสิตปิดลบ 5.44 จุด หรือ 0.18% แตะที่ระดับ 3 ,090.98 จุด        
นายเหริน หงปิน ผู้ชว่ยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยวา่ รัฐบาล
จีนจะใช้มาตรการต่างๆอย่างเป็นขัน้เป็นตอน เพื่อสนับสนุนการค้า
ตา่งประเทศในปีนี ้ทา่มกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึน้ในขณะนี ้  นาย
เหรินได้กล่าวในการประชมุแห่งชาติว่าด้วยการน าเข้าและส่งออกเม่ือ
วานนีว้่า การพัฒนาการค้าต่างประเทศของจีนก าลังเผชิญกับ
สถานการณ์แวดล้อมที่ซบัซ้อนและรุนแรง เน่ืองจากมีความไม่แน่นอน

มากขึน้ อีกทัง้มีความเสี่ยงและอุปสรรคเพิ่มขึน้ด้วย (อินโฟเควสท์)
เอเชียและอื่นๆ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 200 จุด บวกวันที่ 7 
เก็งเฟดชะลอขึน้ดอกเบีย้ปีนี ้ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึน้
กว่า 200 จุด โดยปรับตัวขึน้ติดต่อกันเป็นวันที่ 7 ในวันนี ้จากการ
คาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะส่งสัญญาณชะลอการ
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้   ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาด
ที่ 38,363.47 จดุ เพ่ิมขึน้ 268.40 จดุ หรือ 0.70%    หุ้นกลุม่สื่อสารพุ่ง
ขึน้น าตลาดวนันี ้(อินโฟเควสท์) 

 

ไทย 

ครม.อนุมัติจัดสรรงบฯ กลางปี 61 กว่า 3 หมื่นลบ. ช่วยบรรเทา
ภาระผู้ มีรายได้น้อยใน 4 โครงการถึงสิน้ก.ย.62 นายณัฐพร จาตุ
ศรีพิทกัษ์ โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2561 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้กองทุนประชารัฐเพื่อสวสัดิการ เศรษฐกิจ และ
สังคม จ านวน 37,900 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ มีรายได้น้อย 4 มาตรการ ได้แก่ โครงการ
บรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน า้ประปา, โครงการบรรเทาภาระค่าใช้จา่ย
ในการซือ้สินค้าช่วงปลายปี , โครงการบรรเทาภาระค่าเดินทางไป
รักษาพยาบาลของผู้สงูอาย ุและโครงการบรรเทาภาระคา่เช่าบ้านของ
ผู้ สูงอายุ    นอกจากนี ้ที่ประชุม ครม. ยังอนุมัติให้เพิ่มกิจการไฟฟ้า
สวัสดิการสมัปทานกองทพัเรือ เข้าไปอยู่ในโครงการบรรเทาภาระค่า
ไฟฟ้าและน า้ประปาเพิ่มเติมด้วย จากเดิมมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เท่านัน้ เน่ืองจากพบว่ายังมี
ประชาชน จ านวน 51,000 ราย ที่อยู่นอกพืน้ที่การให้บริการของ 2 
หน่วยงาน จึงไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการบรรเทาภาระฯ ดังกล่าว 
จึงได้เพิ่มกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือเข้าไปเพื่อให้
ครอบคลมุผู้ มีรายได้น้อยที่มีสิทธ์ิทัง้หมด     "ครัง้นีเ้ป็นเพียงการจดัสรร
วงเงินให้กองทุนประชารัฐเพื่อสวัสดิการ เศรษฐกิจ และสังคม ตาม
กรอบวงเงินเดิม จ านวน 38,730 ล้านบาท ที่ ครม. ได้เคยอนุมัติไว้
ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเท่านัน้ ไม่ใช่การอนุมัติวงเงินด าเนินการ
เพิ่มเติม โดยตามขัน้ตอนเม่ือมีการอนุมัติวงเงิน และมีการด าเนิน
โครงการไปแล้ว ก็จะต้องมีการขอจัดสรรวงเงินเพื่อรองรับการ
ด าเนินการต่อไป" นายณัฐพร กล่าว    นายณัฐพร กล่าวว่า วงเงินที่
จดัสรรในครัง้นี ้จะเพียงพอรองรับการด าเนินโครงการเพื่อบรรทาภาระ
ให้แก่ผู้ มีรายได้น้อยทัง้ 4 โครงการ จนถึงเดือน ก.ย.62 ซึ่งเป็นเวลา

สิน้สดุโครงการ และหากปีหน้าจะมีการด าเนินมาตรการดงักลา่วต่ออีก 
ก็ต้องมาดเูพ่ืออนมุตัิงบประมาณเพ่ิมตอ่ไป (อินโฟเควสท์) 

ครม.เหน็ชอบปรับเงื่อนไขสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ เพิ่มวงเงนิเป็น 1 
แสนบาทต่อราย-ลดเพดานดอกเบีย้ลง นายณัฐพร จาตศุรีพิทกัษ์ 
โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุง
เงื่อนไขการปล่อยกู้ ของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวดั
ภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการใช้เงินของประชาชน และเพ่ือแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบ
ในปัจจบุนัด้วย  ทัง้นี ้เงื่อนไขการปล่อยกู้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จากเดิม 
ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ ต้องมีทนุจดทะเบียน 5 
ล้านบาท และสามารถปลอ่ยสินเช่ือให้ประชาชนได้ ไมเ่กิน 5 หม่ืนบาท
ต่อราย ภายใต้เพดานอัตราดอกเบีย้ 36% ต่อปี เป็นก าหนดให้ผู้
ประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ ที่ต้องการปลอ่ยกู้ ให้ประชาชน ราย
ละ 1 แสนบาท ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นไม่ต ่ากว่า 10 ล้านบาท 
พร้อมก าหนดอัตราดอกเบีย้ในการปล่อยกู้  วงเงิน 5 หม่ืนบาทแรก ที่
อตัรา 36% ต่อปี และวงเงิน 5 หม่ืนบาทถดัมา คิดอตัราดอกเบีย้ 28% 
ตอ่ปี  "กระทรวงการคลงัรายงานวา่ ภายหลงัการลงพืน้ที่ท าให้ทราบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการใช้เงินมากกวา่ 5 หม่ืนบาทต่อราย 
ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเงื่อนไขการปล่อยกู้ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ รวมถึงมีการปรับอัตราดอกเบีย้ให้เหมาะสมด้วย โดย
การปรับลดเพดานอตัราดอกเบีย้ลงมา เพราะส่วนใหญ่เป็นลกูค้าราย
เดิมที่ไม่มีค่าบริหารจัดการเพิ่มเติม จึงท าให้ผู้ ประกอบสินเชื่อพิโก
ไฟแนนซ์สามารถคิดอตัราดอกเบีย้ที่ถกูลงได้" นายณัฐพร กล่าว  จาก
ข้อมลูการลงทะเบียนผู้ มีรายได้น้อยในปี 2560 พบว่า มีผู้ มีรายได้น้อย
ที่เป็นหนีน้อกระบบ จ านวน 1.26 ล้านคน คิดเป็นมลูหนี ้6.8 หม่ืนล้าน
บาท และคาดว่าโครงการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
ในส่วนนี ้โดยคาดว่าจะช่วยลดจ านวนผู้ มีรายได้น้อยที่ เป็นหนีน้อก
ระบบได้เพิ่มขึน้เป็น 1.16 ล้านคน จากเดิม 9.9 แสนคน และเชื่อว่า
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 โครงการดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบตอ่ปัญหาหนีค้รัวเรือน เพราะเป็น

การแปลงหนีน้อกระบบให้เข้ามาอยูใ่นระบบเทา่นัน้ (อินโฟเควสท์) 

สบน.ก าหนดท าธุรกรรม Bond Switching ส าหรับพันธบัตร
รัฐบาล 4 รุ่น  เพิ่ มสภาพคล่อง -ลดความผันผวนอัตร า
ผลตอบแทน นายภมิูศกัดิ์ อรัญญาเกษมสขุ ผู้อ านวยการส านักงาน
บริหารหนีส้าธารณะ (สบน.) เผย สบน.มีแผนจะด าเนินธุรกรรม Bond 
Switching ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
สภาพคล่องของพนัธบตัร และส่งเสริมการบริหารจดัการหนีแ้ละความ
เสี่ยงของพอร์ตหนีรั้ฐบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้      ธุรกรรม Bond 
Switching ในครั ง้ นี  ้สบน.จะด า เนินการในรูปแบบ Multiple-to-
Multiple กล่าวคือ กระทรวงการคลังจะก าหนดพันธบัตร Source 
Bonds และ Destination Bonds จ านวนหลายรุ่น โดยรูปแบบดงักลา่ว
จะช่วยลดความผันผวนของ อตัราผลตอบแทน ซึ่งเป็นอปุสรรคในการ
พิจารณาเข้าร่วมธุรกรรมของนกัลงทนุ และนกัลงทนุจะมีทางเลือกมาก
ขึน้ในการน า Source Bonds ที่กระทรวงการคลังได้ก าหนดไว้จ านวน
หลายรุ่นมาแลกเป็น Destination Bonds ในรุ่นที่ต้องการลงทุนได้
อยา่งอิสระมากขึน้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 12.52 จุด ดีดตัวกลับหลังเข้าสู่โซน"
ถูก"ในเชิงพืน้ฐาน/จับตาการประชุมกนง. SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 
1,630.09 จุด เพิ่มขึ น้  12.52 จุด (+0.77%) มูลค่าการซือ้ขาย 
36,466.29 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีเ้ป็นภาพของ
การฟื้นตัวในระยะสัน้หลังจากที่ย่อตวัลงในช่วงก่อนหน้านี ้และเข้าสู่
โซนที่ราคาถกูในเชิงพืน้ฐาน จากที่ดชันีฯลงมาต ่ากวา่ระดบั 1,620 และ
ตลาดฯยังได้แรงหนุนจากคืบหน้าโครงการไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน
ด้วย ด้านตลาดภมิูภาควนันีส้ว่นใหญ่พกัตวัในช่วงรอดกูารประชมุเฟด 
ซึ่งคาดจะคงอัตราดอกเบีย้ แต่รอดูการส่งสัญญาณว่าจะมีการชะลอ
การปรับขึน้อัตราดอกเบีย้หรือไม่ จากเดิมคาดขึน้ดอกเบีย้ปีนี ้2 ครัง้ 
พรุ่งนีต้ลาดฯคงจะฟื้นตัวในกรอบ โดยมีแนวรับ 1,620 แนวต้าน 
1,643-1,650 จดุ พร้อมให้ติดตามการประชมุกนง.พรุ่งนี ้ตลาดฯคาด
คงอตัราดอกเบีย้ไว้ก่อน และให้ติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทยจากทาง
แบงก์ชาติด้วย  ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,630.09 จดุ เพิ่มขึน้ 
12.52 จดุ (+0.77%) มลูค่าการซือ้ขาย 36,466.29 ล้านบาท  การซือ้

ขายหุ้นวนันี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นสว่นใหญ่ โดยดชันี
ฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,633.26 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,617.01 จดุ  
ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงวนันี ้ เพิ่มขึน้ 867 หลกัทรัพย์ ลดลง 501 
หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 436 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
144,293 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยู่ที่ 144,293 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 33,658 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 
5,026 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 2,008 ล้านบาท 
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.19% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือ
วานภาพรวมของตลาดในวนันี ้   Yield Curve แกว่งตวัในกรอบแคบๆ 
ด้านกระแสเงินลงทนุของนักลงทนุตา่งชาติวนันี ้NET INFLOW 2,008 
ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 2,008 ล้านบาท และไมมี่ตราสารหนี ้
ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ส าหรับตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทนุต่างชาติ 
601 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.68 ระหว่างวันแกว่งแคบ ตลาดไร้
ปัจจัยใหม่ก าหนดทิศทาง รอผลเฟด-กนง.พรุ่งนี/้ผลเลือกตัง้สุด
สัปดาห์ นักบริหารเงินจาก เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ 
31.68 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเปิดตลาดเช้าที่ระดับ 31.66 บาท/
ดอลลาร์ ระหว่างวนัเคลื่อนไหวในกรอบ 31.64-31.68 บาท/ดอลลาร์ 
โดยตลาดรอดผูลประชมุคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.)ในช่วงบ่ายวนัพรุ่งนี ,้ ผลประชมุคณะกรรมการก าหนดนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐ(FOMC) ในช่วงค ่าวันพรุ่งนี ้และผล
เลือกตัง้ในวนัอาทิตย์นี ้ "บาทอ่อนค่าจากช่วงเช้า แต่ระหว่างวนัแกว่ง
ตัวในกรอบแคบๆ ตลาดรอดูความชัดเจนของผลประชุม กนง. ,เฟด 
และผลเลือกตัง้" นักบริหารเงิน กล่าว    นักบริหารเงินประเมินกรอบ
การเคลื่อนไหวของเงินบาทวนันีไ้ว้ที่ 31.60 - 31.75 บาท/ดอลลาร์ (อิน
โฟเควสท์)  

 
 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชมุ 

- ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ. 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) 

- คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอตัราดอกเบีย้ 
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As of

Monday 18 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US NAHB Housing Market Index Mar 62 63 62 SET50

EU Trade Balance SA Jan 17.0b 15.0b 15.6b SET100

Trade Balance NSA Jan 1.5b -- 17.0b MAI

JP Trade Balance Feb ¥339.0b ¥305.1b -¥1415.2b Institution Net Position

Trade Balance Adjusted Feb ¥116.1b ¥86.0b -¥370.0b Proprietary Net Position

Exports YoY Feb -1.2% -0.6% -8.4% Foreign Net Position

Imports YoY Feb -6.7% -6.4% -0.6% Individual Net Position

Industrial Production MoM Jan F -3.4% -- -3.7% Total Trading Value

Industrial Production YoY Jan F 0.3% -- 0.0%

Capacity Utilization MoM Jan -4.7% -- -1.9% Major Indices

Dow Jones

Tuesday 19 S&P 500

Release Actual Cons. Prior Nasdaq

US Factory Orders Jan 0.1% 0.3% 0.1% STOXX Europe 50

Factory Orders Ex Trans Jan -0.2% -- -0.6% FTSE 100

Durable Goods Orders Jan F 0.3% 0.4% 0.4% DAX

Durables Ex Transportation Jan F -0.2% -0.1% -0.1% Nikkei 225

EU Construction Output MoM Jan -1.4% -- -0.4% Shanghai Composite

Construction Output YoY Jan -0.7% -- 0.7% Hang Seng

ZEW Survey Expectations Mar -2.5 -- -16.6 KOSPI

BES Sensex

Wednesday 20 Jakarta Composite

Release Actual Cons. Prior Philippines Composite

JP Machine Tool Orders YoY Feb F -- -- -29.3% Ho Chi Minh

Convenience Store Sales YoY Feb -- -- 0.8%

TH BoT Benchmark Interest Rate 20-Mar -- 1.8% 1.8% Crude Commodities

WTI ($/bl)

Thursday 21 Dubai ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Brent ($/bl)

US FOMC Rate Decision (Upper Bound) 20-Mar -- 2.5% 2.5% NYMEX ($/bl)

FOMC Rate Decision (Low er Bound) 20-Mar -- 2.3% 2.3% COMEX Gold 

Initial Jobless Claims 16-Mar -- 225k 229k Batic Dry Index

Continuing Claims 9-Mar -- 1768k 1776k

Leading Index Feb -- 0.1% -0.10% Exchange Rate

EU Consumer Confidence Mar A -- -7.1 -7.4 USD/THB

TH Customs Exports YoY Feb -- 1.1% -5.7% EUR/USD

Customs Imports YoY Feb -- 4.1% 14.0% USD/JPY

Customs Trade Balance Feb -- -$104m -$4032m GBP/USD

USD/CHY

Friday 22 USD/KRW

Release Actual Cons. Prior Dollar Index

US Markit US Manufacturing PMI Mar P -- 53.6 53

Markit US Services PMI Mar P -- 55.8 56 Thai Bond Market

Existing Home Sales Feb -- 5.10m 4.94m Total Return Index

Existing Home Sales MoM Feb -- 3.2% -1.2% Outright/ Cash Trading

EU ECB Current Account SA Jan -- -- 16.2b Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Markit Eurozone Manufacturing PMI Mar P -- 49.5 49.3 19-Mar-19 1.6155 1.6805 1.7551 1.8028 1.7400 1.7912

Markit Eurozone Services PMI Mar P -- 52.7 52.8 Change (bps) -0.19 -0.00 -0.04 +0.01 -1.11 -1.59

Natl CPI YoY Feb -- 0.3% 0.2% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Feb -- 0.8% 0.8% 2.1885 2.3546 2.6003 2.9516 3.1362 3.3269

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Feb -- 0.4% 0.4% -0.04 +0.16 +0.53 +0.92 +0.44 +0.21

Japan Buying Foreign Bonds 15-Mar -- -- ¥245.7b

Japan Buying Foreign Stocks 15-Mar -- -- ¥623.8b US Bond Market

Foreign Buying Japan Bonds 15-Mar -- -- ¥459.1b Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Foreign Buying Japan Stocks 15-Mar -- -- -¥1158.6b 19-Mar-19 2.46 2.46 2.42 2.42 2.61 3.02

Nikkei Japan PMI Mfg Mar P -- -- 4890.0% Change (bps) +2.00 +1.00 +1.00 +0.00 +1.00 +1.00

Supermarket Sales YoY Feb -- -- -3.4%

Leading Index CI Jan F -- -- 95.9

Coincident Index Jan F -- -- 97.9

31.64

+0.90%+9.671,084.30

+0.77%

+0.19%

67.68

31.65

1.32451.3270

-0.0659.03

2,177.62

19-Mar-19 Chg %Chg.

25,887.38 -26.72

3,328.00 +25.00

-0.10%

2,832.57 -0.37 -0.01%

19-Mar-19

+0.25 +0.37%

-0.03%

1,306.00 +4.50 +0.35%

+12.521,630.09

+0.70%+268.4038,363.47

-0.09%-1.87

+0.76%

7,723.95

7,324.00 +24.81 +0.34%

11,788.41 +131.35

111.39 111.43

712.00 -9.00 -1.25%

1.1351 1.1336 +0.13%

-0.04%

19-Mar-19

+401.59%28,767.19         144,292.80       

+0.01%280.83280.87

%Chg.18-Mar-1919-Mar-19

-0.12%96.52396.411

-0.12%1,131.201,129.84

-0.02%6.71206.7109

+1.13%

21,566.85 -17.65 -0.08%

+13.527,856.93

-0.45%-29.176,480.28

+0.04%+0.0367.05

+0.22%+0.1359.14

-0.10%

18-Mar-19 %Chg.

+9.47 +0.12%

20-Mar-19

2,388.01 +20.73 +0.88%

-274.38

28,854.91

364.46 +2.06 +0.57%

867.57

601.65

-274.38

%Chg.Chg

+0.19%+57.2729,466.28

-0.18%-5.443,090.98

%Chg.Chg19-Mar-19

-0.52%-5.271,006.59

+0.17%

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 

 


