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สหรั ฐฯ
"ทรั มป์ " ยั งไม่ ยอมลงนามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ -เรี ยกร้ อง
สภาแก้ ไขเนื อ้ หา ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐเปิ ดเผยว่า
เขาต้ อ งการให้ ส ภาคองเกรสแก้ ไ ขเนื อ้ หาในร่ า งมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจวงเงิน 9 แสนล้ านดอลลาร์ เพื่อเยี ยวยาผลกระทบจากการ
แพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยปธน.ทรัมป์ ต้ องการให้ เพิ่มจานวน
เงินในเช็คเงินสดที่จะแจกจ่ายให้ กบั ประชาชนที่ได้ รับความเดือดร้ อน
และให้ ยกเลิกการใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ น ปธน.ทรัมป์ เปิ ดเผยผ่านทางวิดี โอ
ที่โพสต์ บนทวิตเตอร์ ว่า "ร่ างมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิ จฉบับ นี ไ้ ด้ ส่ง
มาถึงผมแล้ ว ซึง่ มีเนื ้อหาที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่คาดไว้ เป็ นเรื่ องที่
น่าอับอายจริ งๆ" การแถลงผ่านวิดีโอในครัง้ นี ้เกิดขึ ้นในเวลาไม่ถึง 24
ชัว่ โมง หลังจากวุฒิสภาสหรัฐลงมติผา่ นร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
วงเงิน 9 แสนล้ านดอลลาร์ อย่างไรก็ดี ปธน.ทรัมป์ ไม่ได้ ขู่วา่ จะใช้ สิทธิ์วี
โต้ ร่างมาตรการฉบับนี ้ ขณะที่หลายฝ่ ายคาดการณ์ ว่า ปธน.ทรัมป์ จะ
ลงนามในร่ างมาตรการดังกล่าว พร้ อมกับร่ างงบประมาณวงเงิน 1.4
ล้ า นล้ า นดอลลาร์ เ พื่ อ ให้ ห น่ว ยงานของรั ฐ บาลสหรั ฐ สามารถเปิ ด
ดาเนินการต่อไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 (อินโฟเควสท์)
รั ฐแคลิฟอร์ เนียหวั่นผู้ป่วยโควิดล้ นโรงพยาบาล จ่ อขยายเวลาสั่ง
ปช ช .อ ยู่ บ้ า น รั ฐ แคลิ ฟ อร์ เนี ย พบผู้ ติ ด เชื อ้ โควิ ด -19 สู ง เป็ น
ประวัติการณ์ กว่า 5 แสนรายในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ยอด
ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลมีแนวโน้ มพุง่ สูงขึน้ เกือบ 100,000 ราย
ในเดื อนหน้ า นายเกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์ เนีย เปิ ดเผยหลัง
ได้ รับทราบตัวเลขคาดการณ์ จานวนผู้ป่วยดังกล่าวา รัฐแคลิฟอร์ เนีย
อาจมีการขยายเวลาการใช้ คาสัง่ ให้ ประชาชนในพื ้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐ
แคลิฟอร์ เนียอยู่แต่ในบ้ าน ทางด้ านดร.มาร์ ก เกลี่ เลขาธิการสานักงาน
สาธารณสุข และบริ ก ารมนุษ ย์ ข องรั ฐแคลิฟอร์ เ นี ย กล่า วว่า ทางรั ฐ
กังวลว่าโรงพยาบาลบางแห่งอาจมีจานวนผู้ป่วยที่เข้ ารักษาตัวมากกว่า
ตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ ในขณะนี ้ (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐ เผย GDP Q3/63 พุ่ ง 33.4% สู ง สุ ด เป็ นประวั ติ ก ารณ์
กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐ เปิ ด เผยตัวเลขประมาณการครัง้ ที่ 3 ซึ่งเป็ น
ประมาณการครัง้ สุดท้ าย สาหรับผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ประจาไตรมาส 3/2563 โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว
33.4% ซึ่งเป็ นการขยายตัวสูงเป็ นประวัติการณ์ นบั ตังแต่
้ ที่สหรัฐเริ่มมี
การรวบรวมข้ อมูลในปี 2490 หรื อกว่า 70 ปี ก่อนหน้ านี ้ และดี กว่า ที่
นักวิเคราะห์คาดว่าจะทรงตัวจากตัวเลขประมาณการครัง้ ที่ 2 ที่ระดับ
33.1% นอกจากนี ้ นักวิเคราะห์คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะมีการขยายตัว
5% ในไตรมาส 4 สหรัฐมีการขยายตัวสูงสุดก่อนหน้ านี ้ที่ระดับ 16.7%
โดยทาไว้ ในไตรมาสแรกของปี 2493 (อินโฟเควสท์)

สหรั ฐ เพิ่ ม ข้ อจ ากั ด วี ซ่ าเจ้ า หน้ าที่ จี น ในข้ อหาละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุ ษยชน สื่อต่างประเทศรายงานว่า เมื่อวันจันทร์ ที่ผ่านมาตามเวลา
สหรัฐ ทางรัฐบาลภายใต้ การนาของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่ง
สหรัฐ ได้ ประกาศเพิม่ ข้ อจากัดวีซา่ กับเจ้ าหน้ าที่จีนในข้ อหาละเมิดสิทธิ
มนุษยชน นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรี ต่างประเทศสหรัฐเปิ ดเผยว่า
ข้ อจากัดดังกล่าวจะส่งผลต่อเจ้ าหน้ าที่ที่เชื่อว่ามีความรับผิดชอบหรื อมี
ส่ว นร่ ว มในการปราบปรามศาสนิก ชน กลุ่ม ชนกลุ่ม น้ อ ย ผู้คัด ค้ า น
รัฐบาล และอื่น ๆ (อินโฟเควสท์)
เฟดเปิ ดทางแบงก์ พ าณิ ช ย์ สหรั ฐ จ่ า ยปั น ผล-ซื อ้ หุ้ น คื น หลั ง
ผลทดสอบชี ม้ ี ทุนเพียงพอ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิ ดเผยผล
การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ของธนาคารพาณิชย์ รายใหญ่
โดยระบุวา่ ธนาคารรายใหญ่หลายแห่งมี ฐานเงินทุนที่เพียงพอต่อ การ
รับมื อกับภาวะวิกฤต ซึ่งรวมถึงการขาดทุนกว่า 6 แสนล้ านดอลลาร์
จากการทรุ ดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุ นแรงในระยะสัน้ และความเสี่ยงที่
จะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิ จชะลอตัวลงยาวนานในระดับ ปานกลาง
นอกจากนี ้ เฟดยังอนุญาตให้ ธนาคารขนาดใหญ่ของสหรั ฐสามารถ
จ่ายเงินปั นผล และซื ้อหุ้นคื นแบบจ ากัด จ านวน การเปิ ดเผยผลการ
ทดสอบภาวะวิกฤตครัง้ ล่าสุดนี ้นับเป็ นครัง้ ที่ 2 ของปี 2563 หลังจากที่
เฟดได้ ทาการทดสอบครัง้ แรกของปี เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมา (อินโฟ
เควสท์)
Conference Board เผยดัชนี ความเชื่ อมั่ นผู้ บริ โภคสหรั ฐต่ า กว่ า
คาดในธ.ค. ผลสารวจของ Conference Board ซึ่งเป็ นสถาบัน วิจัย
เศรษฐกิจ ระบุว่า ดัชนีความเชื่ อมั่นของผู้บริ โภคสหรัฐร่ วงลงสู่ระดับ
88.6 ในเดื อนธ.ค. จากระดับ 92.9 ในเดื อนพ.ย. และต่ ากว่าตัว เลข
คาดการณ์ ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 97.0 ดัชนีความเชื่ อมัน่ ร่ วงลงจาก
การที่ผ้ บู ริโภคมีความวิตกต่อแนวโน้ มเศรษฐกิจจากผลกระทบของการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการล็อกดาวน์ ทังนี
้ ้ ดัชนีความ
เชื่ อ มั่น ของผู้บ ริ โ ภคสหรั ฐ เป็ น การส ารวจมุมมองของผู้บ ริ โ ภค และ
ความเชื่ อ มั่น ต่ อ สภาวะเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บ ัน และในช่ ว ง 6 เดื อ น
ข้ างหน้ า, สถานะการเงินส่วนบุคคล และการจ้ างงาน (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐเผยยอดขายบ้ า นมื อ สองลดลงในพ.ย. หลั ง เพิ่ ม ขึ ้น
ติด ต่ อ กั น 5 เดื อ น สมาคมนายหน้ าอสัง หาริ ม ทรั พย์ แ ห่ง ชาติ ข อง
สหรั ฐ (NAR) เปิ ด เผยว่า ยอดขายบ้ า นมื อ สองปรับ ตัว ลง หลัง จาก
เพิ่มขึน้ ติดต่อกัน 5 เดื อน โดยร่ วงลง 2.5% สู่ระดับ 6.69 ล้ านยูนิตใน
เดื อนพ.ย. หลังจากแตะระดับ 6.85 ล้ านยูนิตในเดื อนต.ค. ยอดขาย
บ้ านมื อสองได้ รับผลกระทบจากราคาบ้ านที่พุ่งสูง และสต็อกบ้ านใน
ระดับต่ า รวมทังการชะลอตั
้
วของตลาดแรงงาน ก่อนหน้ านี ้ ยอดขาย
บ้ านมือสองพุง่ ขึ ้น 24.7% ในเดือนก.ค. ซึง่ เป็ นการทะยานขึน้ มากที่ สุด
นับตังแต่
้ ที่มีการรวบรวมข้ อมูลในปี 2511 (อินโฟเควสท์)
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ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ ก : ดาวโจนส์ ปิดร่ วง 200.94 จุด วิตกไวรั ส
กลายพันธุ์-ข้ อมูลศก.ซบเซา ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ กปิ ดร่ วง
ลงเมื่ อคื นนี ้(22 ธ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ ยวกับการ
กลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 ในอังกฤษ นอกจากนี ้ ตลาดยังได้ รับแรง
กดดันจากข้ อมูลเศรษฐกิจ ที่อ่ อนแอของสหรั ฐ ซึ่งรวมถึงดัชนี ค วาม
เชื่ อมั่นผู้บริ โภคที่ดิ่งลงสู่ระดับต่ ากว่าการคาดการณ์ ของนักวิเคราะห์
โดยปั จจัยลบเหล่านี ้ได้ บดบังข่าวดี จากการที่สภาคองเกรสสหรัฐ บรรลุ
ข้ อตกลงเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 9 แสนล้ านดอลลาร์
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 30,015.51 จุด ลดลง 200.94
จุด หรื อ -0.67% ขณะที่ดชั นี S&P500 ปิ ดที่ 3,687.26 จุด ลดลง 7.66
จุด หรื อ -0.21% ส่วนดัชนี Nasdaq ปิ ดที่ 12,807.92 จุด เพิม่ ขึ ้น 65.40
จุด หรื อ +0.51% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ ก: ดอลล์ แข็งค่ า วิตกไวรั สกลายพันธุ์หนุน
นลท.รุ กซื อ้ สกุล เงิน ปลอดภัย ดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าเมื่ อเที ย บกับ
สกุลเงินหลักๆ ในการซื ้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ กเมื่ อคื น นี ้
(22 ธ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงเดินหน้ าซื ้อดอลลาร์ ซงึ่ เป็ นสกุล เงิ น
ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของไวรั สโค
วิด-19 ในอังกฤษ นอกจากนี ้ ดอลลาร์ ยงั ได้ แรงหนุนจากการที่สภาคอง
เกรสสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
วงเงิ น 9 แสนล้ า นดอลลาร์ ดั ช นี ด อลลาร์ ซึ่ ง เป็ น ดั ช นี ว ัด ความ
เคลื่อนไหวของดอลลาร์ เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้ าเงิน
เพิ่ม ขึ น้ 0.68% แตะที่ 90.6500 เมื่ อ คื น นี ้ ดอลลาร์ ส หรั ฐ แข็ งค่าเมื่ อ
เทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 103.68 เยน จากระดับ 103.34 เยน และแข็ง
ค่าเมื่ อเทียบกับฟรังก์ สวิส ที่ระดับ 0.8901 ฟรังก์ จากระดับ 0.8846
ฟรั ง ก์ นอกจากนี ้ ดอลลาร์ ส หรั ฐ ยัง แข็ ง ค่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ดอลลาร์
แคนาดา ที่ ร ะดั บ 1.2902 ดอลลาร์ แ คนาดา จากระดั บ 1.2829
ดอลลาร์ แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่ อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ที่ระดับ
1.2160 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2249 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่ า
ลงแตะที่ ร ะดับ 1.3353 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3460 ดอลลาร์ ส่ว น
ดอลลาร์ ออสเตรเลี ยอ่อ นค่ า ลงสู่ร ะดับ 0.7530 ดอลลาร์ สหรั ฐ จาก
ระดับ 0.7596 ดอลลาร์ สหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดนา้ มัน: นา้ มัน WTI ปิ ดลบ 95 เซนต์ กังวลโควิดฉุดดี
มานด์ นา้ มั น สัญญาน ้ามันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์ กปิ ด
ร่วงลงเมื่อคืนนี ้ (22 ธ.ค.) โดยได้ รับแรงกดดันจากความกังวลที่วา่ การ
กลายพันธุ์ ข องไวรั ส โควิด -19 ในอัง กฤษ และการใช้ ม าตรการล็อก
ดาวน์ทงในยุ
ั ้ โรปและสหรัฐ จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และความต้ องการใช้ น ้ามัน สัญญาน ้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดื อนก.พ.
ลดลง 95 เซนต์ หรื อ 2% ปิ ด ที่ 47.02 ดอลลาร์ /บาร์ เ รล สัญ ญา
น ้ามันดิ บ เบรนท์ (BRENT) ส่ง มอบเดื อนก.พ. ลดลง 83 เซนต์ หรื อ
1.6% ปิ ดที่ 50.08 ดอลลาร์ /บาร์ เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ ก : ทองปิ ดร่ วง $12.5 จากคาสั่งขาย
สิน ทรั พ ย์ ป ลอดภั ย -ดอลล์ แ ข็ ง ฉุ ด ตลาด สัญ ญาทองค าตลาด
นิวยอร์ กปิ ดร่ วงลงติดต่อกันเป็ นวันที่ 3 เมื่ อคื นนี ้ (22 ธ.ค.) เนื่องจาก
การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ยงั คงเป็ นปั จจัยกดดันตลาด นอกจากนี ้
ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐที่ขยายตัว
แข็งแกร่งสุดเป็ นประวัติการณ์ในไตรมาส 3 ยังส่งผลให้ นกั ลงทุนลดการ
ถื อ ครองทองค าในฐานะสิน ทรั พ ย์ ที่ ป ลอดภัย สัญ ญาทองค าตลาด
COMEX (Commodity Exchange) ส่ ง มอบเดื อ นก.พ. ลดลง 12.5
ดอลลาร์ หรื อ 0.66% ปิ ดที่ 1,870.3 ดอลลาร์ /ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
ยุโรป

EU ไฟเขี ย ววั ค ซี น ไฟเซอร์ -ไบโอเอ็ น เทคแล้ ว คาดเริ่ มฉี ด
ประชาชน 27 ธ.ค.นี ้ สหภาพยุโรป (EU) อนุมัติการใช้ วคั ซีนต้ านโค
วิด -19 ของบริ ษั ท ไฟเซอร์ และบริ ษัท ไบโอเอ็ น เทคแล้ ว ภายในไม่ กี่
ชั่วโมงหลังจากสานักงานยาแห่งยุโรป (EMA) เปิ ดเผยผลการประเมิน
วัคซีนที่เป็ นไปในเชิง บวก นางเออร์ ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) กล่าวว่า "เราได้ อนุมัติวคั ซีนต้ านโรคโค
วิด-19 ตัวแรกที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้ ว ส่วนวัคซีนตัว
อื่นจะตามมาในไม่ช้า ปริมาณวัคซีนที่ได้ รับการอนุมตั ิในวันนี ้ จะพร้ อม
แจกจ่ายแก่ทุกประเทศ EU ในเวลาเดี ยวกัน ภายใต้ เงื่ อนไขเดี ยวกัน"
แถลงการณ์ ของ EU ระบุว่า มี ค วามพยายามที่ จ ะรั บ มอบวัคซี นล็อ
ตแรกในวันที่ 26 ธ.ค. เพื่อให้ สามารถเริ่มฉีดวัคซีนได้ ในวันที่ 27 ธ.ค.นี ้
และคาดว่าจะแจกจ่ายวัคซีนทังหมด
้
200 ล้ านโดสได้ ภายในเดือนก.ย.
2564 รวมถึงวัคซีนทางเลือกอีก 100 ล้ านโดส (อินโฟเควสท์)
EU เผยพร้ อมขยายเวลาเจรจา Brexit กั บ อั ง กฤษต่ อ เนื่ อ งไป
จนถึงปี หน้ า แหล่งข่าวจากนักการทูตของสหภาพยุโรป (EU) กล่าวว่า
EU พร้ อมที่จะขยายเวลาเจรจาการค้ ากับอังกฤษต่อเนื่องไปจนถึ ง ปี
หน้ า "การเจรจามี ความคื บ หน้ า โดยอังกฤษและ EU สามารถบรรลุ
ข้ อตกลงในประเด็นส่วนใหญ่ ยกเว้ นในเรื่ องประมงที่ทงสองฝ่
ั้
ายยังคง
มีความขัดแย้ งกัน แต่ EU ยังไม่ปิดประตูเจรจากับอังกฤษ และจะยังคง
ทาการเจรจาเลยวันที่ 1 ม.ค." นักการทูตรายหนึ่งกล่าว ก่อนหน้ านี ้มี
ความวิตกกันว่า หากอังกฤษและ EU ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงก่อ น
วันที่ 1 ม.ค.2564 ก็จะทาให้ อังกฤษแยกตัวออกจาก EU โดยไม่มีการ
ทาข้ อตกลง (no-deal Brexit) ส่งผลให้ อังกฤษสูญเสียสิทธิพิเศษทาง
การค้ ากับ EU และทาให้ ทงสองฝ่
ั้
ายต้ องดาเนินการค้ าภายใต้ กฎเกณฑ์
ขององค์การการค้ าโลก (WTO) (อินโฟเควสท์)
EU พูดชั ด ไม่ รับข้ อเสนอ Brexit ของอั งกฤษ นายมิเชล บาร์ นเิ ยร์
ซึง่ เป็ นหัวหน้ าผู้แทนการเจรจาฝ่ ายสหภาพยุโรป (EU) กล่าวต่อตัวแทน
ทัง้ 27 ชาติของ EU ในวันนี ้ว่า ข้ อเสนอของอังกฤษเกี่ยวกับการประมง
เป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ก่อนหน้ านี ้ นายบาร์ นิเยร์ กล่าวว่า EU กาลังใช้
ความพยายามครัง้ สุดท้ ายในการบรรลุข้อตกลงการค้ ากับอังกฤษที่ จะ
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มีผลบังคับใช้ หลังจากที่องั กฤษแยกตัวออกจาก EU (Brexit) "เรากาลัง
อยู่ในช่วงเวลาที่ส าคัญ และเรากาลังใช้ ความพยายามครัง้ สุด ท้ า ย"
นายบาร์ นิเ ยร์ ก ล่ า ว อย่ า งไรก็ ดี ทัง้ สองฝ่ ายยัง คงมี ค วามขั ด แย้ ง
เกี่ ยวกับการประมง โดย EU ต้ องการทาการประมงในน่านน ้าอังกฤษ
ต่อไปอี ก 6 ปี โดยเริ่ มตัง้ แต่ปี 2564 หลังจากที่อังกฤษเริ่ มแยกตัวออก
จาก EU ในวันที่ 1 ม.ค.2564 แต่องั กฤษต้ องการให้ สิทธิการประมงแก่
EU เพียง 3 ปี (อินโฟเควสท์)
นายกฯอังกฤษชีเ้ จรจากับ EU ยังมีปัญหา แต่ เชื่อประเทศไปต่ อ
ได้ แม้ ไร้ ข้อตกลง นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรี องั กฤษเปิ ดเผย
ว่า การเจรจาข้ อตกลงการค้ าซึง่ จะบังคับใช้ หลังจากที่องั กฤษแยกตัว
ออกจากสหภาพยุ โ รป (Brexit) นัน้ ยัง คงมี ปั ญ หาอยู่ และหากไม่
สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพยุ โรป (EU) ได้ อังกฤษก็จะยัง คง
สามารถเจริ ญรุ่ งเรื องต่อไปได้ เพราะเงื่ อนไขขององค์ การการค้ าโลก
(WTO) จะให้ ประโยชน์กบั สหราชอาณาจักรมากพอที่จะทาให้ ผ่า นพ้ น
ความยากลาบากไปได้ นายกรัฐมนตรี อังกฤษกล่าวยา้ กับสื่อมวลชน
เมื่ อวานนี ้ว่า สหราชอาณาจักร0tต้ องสามารถควบคุมกฎหมายของ
ตัวเอง และต้ องสามารถควบคุมด้ านการประมงของตัวเองด้ วย ซึง่ เป็ น
การตอกย ้าว่า ประเด็นด้ านการประมงเป็ นอุปสรรคสาคัญในการเจรจา
ข้ อตกลงการค้ าระหว่าง EU กับอังกฤษ ทังนี
้ ้ อังกฤษและ EU ยังคงมี
ความขัด แย้ งกันในประเด็น ด้ า นการประมง และการที่ EU ก าหนด
ข้ อบังคับให้ มีการลงโทษอังกฤษ หากละเมิดข้ อตกลง (อินโฟเควสท์)

สนง.สถิตอิ ังกฤษเผย GDP Q3/63 ขยายตัวทาสถิตหิ ลังทรุ ดหนั ก
จากการล็อ กดาวน์ ส านัก งานสถิ ติ แ ห่ง ชาติ (ONS) ของอัง กฤษ
รายงานว่า เศรษฐกิจของอังกฤษฟื น้ ตัวจากความเสียหายเนื่องจากโค
วิด-19 เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในช่วงไตรมาส 3 ของปี นี ้ ขณะเดียวกันก็
แสดงให้ เห็นว่ารัฐบาลมีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ ในช่วงการแพร่ ระบาดของ
โควิด -19 เพิ่ม ขึ น้ กว่า เดิ ม มาก ผลิต ภัณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ
(GDP) ของอังกฤษปรับตัวเพิ่มขึน้ มากเป็ นสถิติที่ 16% ในไตรมาส 3
ของปี นี ้ มากกว่าที่คาดไว้ ก่อนหน้ านี ้ที่ 15.5% นอกจากนี ้ ONS ยังระบุ
ด้ วยว่า อังกฤษได้ ทาการกู้ยืมเงินมากเป็ นสถิติที่ 2.41 แสนล้ านปอนด์
(3.23 แสนล้ านดอลลาร์ ) ในช่วง 8 เดือนแรกของปี งบประมาณปี นี ้ ซึง่
มากกว่าช่วงเวลาเดี ยวกันของปี ที่แล้ วถึงเกื อบ 1.9 แสนล้ านปอนด์ ผู้
คาดการณ์ งบประมาณของอังกฤษคาดว่า การขาดดุลจะแตะระดับ
เกื อ บ 4 แสนล้ า นปอนด์ ใ นปี 2563/2564 ซึ่ง คิ ด เป็ น เกื อบ 20% ของ
GDP หรื อเป็ นสองเท่าของสมัยวิกฤติการเงินโลก (อินโฟเควสท์)
อังกฤษติดโควิดรายใหม่ กว่ า 36,000 รายในวันเดียว ดันยอดรวม
ทะลุ 2.1 ล้ า น กระทรวงสาธารณสุข อังกฤษเปิ ดเผยว่า ในช่วง 24
ชั่วโมงที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื อ้ ไวรัสโควิด -19 รายใหม่จานวน 36,804
ราย ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ นบั ตังแต่
้ เกิดการแพร่ ระบาด
ส่งผลให้ ยอดรวมผู้ติดเชื อ้ ในประเทศพุ่งขึน้ เป็ น 2,110,314 ราย ส่วน

จานวนผู้เสียชีวติ จากไวรัสโควิด-19 เพิม่ ขึ ้น 691 ราย ส่งผลให้ ยอดรวม
ผู้เ สี ย ชี วิต อยู่ ที่ ร ะดับ 68,307 ราย รายงานดัง กล่า วมี ขึน้ ท่า มกลาง
ความวิตกเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของเชื ้อไวรัสโควิด -19 ในอังกฤษ ซึง่
ทาให้ มีการแพร่เชื ้อรวดเร็วกว่าเดิมถึง 70% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุ โรปปิ ดบวก ขานรั บมาตรการกระตุ้น
ศก.สหรั ฐ,แนวโน้ มข้ อตกลงการค้ าอังกฤษ-EU ตลาดหุ้นยุโรปปิ ด
บวกเมื่อคืนนี ้ (22 ธ.ค.) โดยดีดตัวขึ ้นขานรับความเชื่อมั่นเกี่ ยวกับการ
ทาข้ อตกลงการค้ า ระหว่างอัง กฤษและสหภาพยุโ รป (EU) และการ
อนุมตั ิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ ซึง่ ได้ ช่วยคลายความวิตก
ที่ว่า เศรษฐกิจโลกจะได้ รับผลกระทบเพิม่ ขึ ้นจากการแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่พบในอังกฤษ ดัชนี Stoxx Europe 600
เพิม่ ขึ ้น 1.18% ปิ ดที่ 391.25 จุด ดัชนี CAC 40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิ ด ที่
5,466.86 จุ ด เพิ่ม ขึ น้ 73.52 จุ ด หรื อ +1.36%, ดัช นี DAX ตลาดหุ้น
เยอรมนีปิดที่ 13,418.11 จุด เพิม่ ขึ ้น 171.81 จุด หรื อ +1.30% (อินโฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 36.84 จุด รั บความหวัง
ข้ อตกลงการค้ าอังกฤษ-EU ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดบวกเมื่อคื นนี ้ (22
ธ.ค.) โดยได้ แรงหนุนจากแนวโน้ มที่องั กฤษและสหภาพยุโรป (EU) จะ
ยังคงสามารถทาข้ อตกลงการค้ าระหว่างกันได้ ซึ่งได้ ช่วยบดบังความ
วิตกเกี่ ยวกับการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่พบใน
อังกฤษ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดที่ 6,453.16 จุด เพิม่ ขึ ้น
36.84 จุด หรื อ +0.57% (อินโฟเควสท์)
ญี่ปนุ่
ญี่ปุ่นคงระดับการประเมินเศรษฐกิจ แต่ กังวลเรื่ องการใช้ จ่าย
ของผู้ บริ โภค รัฐบาลญี่ ปนได้
ุ่ คงระดับการประเมินเศรษฐกิจในเดือน
ธันวาคม แต่ได้ แสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้ จ่ายของผู้บริโภคในช่วง
ไม่กี่เดื อนนี ้ หลังโรคโควิด -19 กลับมาแพร่ ระบาดอี กครัง้ ในประเทศ
ส านัก งานคณะรั ฐ มนตรี ญี่ ปุ่ นระบุว่า เศรษฐกิ จ ญี่ ปุ่ น "ยัง คงได้ รั บ
ผลกระทบรุ นแรงจากการแพร่ ระบาดของโควิด -19 แต่ก็ส่งสัญญาณ
กระเตื ้องขึ ้นมาแล้ ว" โดยสานักงานคณะรัฐมนตรี ได้ ใช้ ถ้อยคาเดี ย วกัน
นี ้ติดต่อกันเป็ นเดือนที่ 6 สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ทางการญี่ปนุ่ ได้
ปรับลดมุมมองเกี่ ยวกับการบริ โภคภาคเอกชน โดยระบุว่า การบริ โภ
ภาคเอกชน "ขยับขึ ้นในภาพรวม แต่ปรากฏให้ เห็นความซบเซาในบาง
ภาคส่วน" (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่ วง 278.03 จุด วิตกไวรั สโค
วิ ด กลายพั น ธุ์ ดัช นี นิก เกอิ ต ลาดหุ้น โตเกี ย วปิ ด ปรั บ ตัว ลงในวันนี ้
เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นจากความวิตกเกี่ ยวกับผลกระทบที่จะเกิด
กับเศรษฐกิจโลกจากมาตรการห้ ามเดิ นทางในยุโรปและในประเทศ
อื่ น ๆ หลัง พบว่า ไวรั ส โควิด -19 ที่ ก ลายพัน ธุ์ ใ นอัง กฤษสามารถแพร่
ระบาดได้ เร็วกว่าเดิมถึง 70% สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเก
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อิ ปิ ด วันนี ้ที่ 26,436.39 จุ ด ลดลง 278.03 จุ ด หรื อ -1.04% (อิ น โฟ
เควสท์)
จีน

จีนเริ่มสร้ างโรงงานผลิตวัคซีนต้ านโควิด-19 พร้ อมใช้ งานกลางปี
หน้ า สานักข่าวซินหัวรายงานว่า มณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉี ยงใต้
ของจี นได้ เ ริ่ มการก่ อสร้ างโรงงานผลิต วัค ซีน ป้อ งกัน ไวรั ส โควิด -19
ชนิดเอ็มอาร์ เอ็นเอ (mRNA) เมื่อวันจันทร์ (21 ธ.ค.) โดยมีกาหนดเริ่ ม
ผลิต วัค ซี นในอี ก 8 เดื อ น โรงงานดังกล่าวซึ่งตัง้ อยู่ใ นเมื อ งอวี ้ซีของ
มณฑลยูนนาน คาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนได้ 120 ล้ านโดสต่อปี ใน
ระยะแรกจากอุปกรณ์การผลิตและส่วนผสมหลักทังหมดที
้
่ล้วนพัฒ นา
โดยจีน สานักบริหารเวชภัณฑ์ แห่งชาติจีน (NMPA) อนุมตั ิการทดลอง
ทางคลินกิ ของวัคซีนโรคโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์ เอ็นเอ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.
ที่ผ่านมา และปั จจุบนั วัคซีนใกล้ เข้ าสู่การทดลองทางคลินิกระยะที่ 2
แล้ ว ทัง้ นี ้ วัค ซี น ข้ างต้ นเป็ น การพัฒ นาร่ ว มกั น ระหว่ า งสถาบั น
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทหาร (AMMS) บริ ษัท ซูโจว อ้ ายโป๋ ไบโอไซ
เอนซ์ (Suzhou Abogen Biosciences) และบริ ษั ท วาลแว็ก ซ์ ไบโอ
เทคโนโลยี จากัด (Walvax Biotechnology) โดยทีมพัฒนาวัคซีนระบุ
ว่าตัววัคซีนมี ความปลอดภัยในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 มี การ
สร้ างภูมิค้ ุมกันดี และมีเสถียรภาพดี เยี่ ยมขณะถูกเก็บรักษาที่อุณ หภูมิ
2-8 องศาเซลเซียส (อินโฟเควสท์)
แบงก์ ช าติจี น ให้ ค ามั่ นสร้ างสภาพแวดล้ อ มทางการเงิ น ที่ ดี
สาหรั บปี หน้ า สานักข่าวซินหัวรายงานว่า ธนาคารกลางจี นได้ ออก
แถลงการณ์บนเว็บไซต์ระบุวา่ จีนจะใช้ นโยบายการเงินแบบระมัดระวัง
ที่ยืดหยุ่น แม่นยา มีเหตุผล และเหมาะสม แถลงการณ์ระบุวา่ ปี 2564
จะเป็ นปี ที่ส าคัญอย่ างยิ่ง ส าหรั บจี น ในการเดิ น หน้ า สู่ค วามทัน สมัย
ธนาคารกลางจีนให้ คามัน่ ที่จะสร้ างสภาพแวดล้ อมทางการเงินและการ
คลังที่ดีเพื่อเร่งจัดตังกระบวนทั
้
ศน์ก ารพัฒนาใหม่ จีนจะยกระดับกลไก
ส าหรั บ การก ากับ ดู แ ลปริ ม าณเงิ น หมุ น เวี ย น และรั ก ษาอัต ราส่ว น
โครงสร้ างทางการเงินระดับมหภาคให้ มีความมั่นคง พร้ อมยกระดับ
การปฏิ รู ป อัต ราดอกเบี ย้ และอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ มุ่ง เน้ น ตลาด และ
รักษาอัตราการแลกเปลี่ยนเงินหยวนให้ มนั่ คงในระดับที่สมเหตุส มผล
และสมดุล นอกจากนี ้ ธนาคารกลางจี นยังให้ คามั่นที่จะจะสนับสนุน
ด้ านการเงินแก่เอกชน บริ ษัทขนาดเล็กและขนาดย่อม รวมถึงแนะนา
ให้ ส ถาบัน การเงิ น เพิ่ ม การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ในส่ ว นของนวัต กรรม
เทคโนโลยี การพัฒนาและการผลิตสีเขียว (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้ คอมโพสิตปิ ดร่ วง 63.79 จุด วิตกข้ อ
พิพาทจีน-สหรั ฐ,ไวรั สกลายพันธุ์ ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตตลาดหุ้น
จี นปิ ดร่ วงลงหนักสุดในรอบเกื อบ 4 เดื อนในวันนี ้ เนื่องจากนักลงทุน
กังวลว่าข้ อพิพาทระหว่างจีนและสหรัฐ และการกลายพันธุ์ของไวรัส โค
วิด-19 ในอังกฤษ จะส่งผลกระทบต่ อการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจทัว่ โลก

สานักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตปิ ดที่ 3,356.78 จุด
หรื อ 63.79 จุด หรื อ -1.86% โดยดัชนีร่วงลงเป็ นเปอร์ เซนต์ ในวัน เดี ย ว
ที่รุนแรงที่สดุ นับตังแต่
้ วนั ที่ 3 ก.ย.ปี นี ้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่ องกง: ฮั่งเส็งปิ ดลบ 187.43 จุด วิตกโควิดกลาย
พั น ธุ์ ในอั ง กฤษ ดั ช นี ฮั่ ง เส็ ง ตลาดหุ้ น ฮ่ อ งกงปิ ด วัน นี ป้ รั บ ตัว ลง
เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ ยวกับการกลายพันธุ์ของโรคโควิด -19 ใน
อังกฤษ ซึง่ มีการแพร่เชื ้อรวดเร็วกว่าเดิมถึง 70% โดยนักลงทุนต่างวิตก
เกี่ ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ ้น หากไวรัสสายพันธุ์ใหม่
แพร่ กระจายไปสู่ประเทศอื่ นๆ หรื อสามารถต้ านทานต่อวัคซีนต้ านโค
วิด -19 ที่ มี ก ารฉี ด อยู่ ใ นขณะนี ้ ดัช นี ฮั่ง เส็ง ปิ ด วัน นี ท้ ี่ 26,119.25 จุ ด
ลดลง 187.43 จุด หรื อ -0.71% (อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ
การประท้ วงของเกษตรกรอิน เดียอาจขั ดขวางการฟื ้ นตัวทาง
เศรษฐกิจจากโควิด นายฮาร์ ดีพ สิงห์ ปุรี รัฐมนตรี กระทรวงการบิน
พลเรื อนของอินเดีย เปิ ดเผยว่า การประท้ วงอย่างต่อเนื่องของเกษตรกร
ชาวอินเดียไม่สามารถปล่อยให้ ดาเนินต่อไปอย่างไม่มีกาหนด มิฉะนัน้
จะขัดขวางการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียจากการแพร่ ระบาดของ
โควิด -19 รายงานระบุว่า เกษตรกรชาวอิน เดี ยหลายพัน คนออกมา
ประท้ วงเป็ นเวลาหลายสัปดาห์แ ล้ ว เพื่อต่อต้ านการปฏิ รู ปฟาร์ ม 3
ประการ ซึ่งมี ผลบังคับใช้ ในปี นี ้ โดยกลุ่มผู้ประท้ วงอ้ างว่า มาตรการ
ใหม่นี ้จะลดราคาพืชผลและส่งผลกระทบต่อรายได้ ของพวกเขา นายปุรี
มองว่า การประท้ วงดังกล่าวไม่เพียงแต่สง่ ผลกระทบต่อภาคการเกษตร
เท่านัน้ แต่ยงั กระทบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องด้ วย (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex บวกกว่ า 400 จุด คาสั่งซือ้
เก็งกาไรหนุ นตลาด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดี ยดี ดตัวกว่า 400
จุดในวันนี ้ โดยได้ แรงหนุนจากคาสัง่ ซื ้อเก็งกาไร หลังตลาดทรุ ดตัวลง
อย่างหนักวานนี ้ ทังนี
้ ้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดที่ 46,006.69
บวก 452.73 จุด หรื อ 0.99% (อินโฟเควสท์)
ไทย
ศบค.เผยผู้ตดิ เชือ้ โควิดรายใหม่ 427 ราย,ระบุตดิ เชือ้ ในประเทศ
เชื่อมโยงตลาดกุ้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงาน
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศวันนี ้ว่า พบ
ผู้ป่ วยยื น ยัน ติ ด เชื อ้ รายใหม่ เ พิ่ม 427 ราย แบ่ง เป็ น การติ ด เชื อ้ ใน
ประเทศ 16 รายทังหมดเชื
้
่ อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง และการติดเชื ้อใน
กลุม่ แรงงานต่างด้ าวด้ วยการคัดกรองเชิงรุ กในชุมชน 397 ราย ส่วนผู้ที่
เดิ น ทางมาจากต่ า ง ประเทศและเข้ าสถานกั ก กั น ที่ รั ฐ จั ด ใ ห้
(Quarantine Facilities) ติดเชื ้อ 14 ราย ประกอบด้ วย สวิตเซอร์ แลนด์
1 ราย, บาเรนห์ 1 ราย, ปากีสถาน 4 ราย, ซูดาน 2 ราย, เยอรมนี 1 ราย
, ฝรั่งเศส 1 ราย, คูเวต 1 ราย และสหรัฐอเมริ กา 3 ราย ดังนัน้ จานวน
ผู้ป่วยยื นยันสะสมในประเทศ ล่าสุดอยู่ที่ 5,716 ราย รักษาหายแล้ ว
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4,078 ราย ยังอยู่ระหว่างการรักษา 1,578 ราย และยอดเสียชี วติ คงที่
60 ราย (อินโฟเควสท์)

สธ.เผยพบผู้ตดิ เชือ้ โควิดเชื่อมโยงตลาดกุ้งกระจายไป 8 จังหวัด
,กทม.9 รายแล้ ว นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อานวยการกองโรคติดต่อ
ทัว่ ไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้ าผล
การสอบสวนโรคโควิด -19 จ.สมุทรสาคร จากศูนย์ กลางการระบาดที่
ตลาดกลางกุ้งว่า จากการเก็บตัวอย่ างตรวจที่ต ลาดกลางกุ้ง 2,051
ราย พบว่ามี ผ้ ตู ิดโควิด 914 ราย คิดเป็ น 44% ส่วนที่ตลาดทะเลไทย
เก็บตัวอย่างตรวจแล้ ว 653 ราย มีผ้ ตู ิดเชื ้อ 91 ราย คิดเป็ น 14% และที่
หอพักไทยยูเนียน เก็บตัวอย่างตรวจแล้ ว 1,099 ราย มีผ้ ตู ิดเชื ้อ 84 ราย
คิดเป็ น 8% รวมผลตรวจจากทัง้ 3 แห่ง พบผู้ติดเชื อ้ 1,086 ราย ซึ่ง
ขณะนี ้ยังรอผลตรวจบางส่วนเพิ่มเติม ส่วนข้ อมูลล่าสุด จานวนผู้ป่วย
ยื นยันที่มีประวัติเชื่ อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง กระจายอยู่ใน 8 จังหวัด
ประกอบด้ วย สมุทรสาคร 39 ราย, นครปฐม 6 ราย, สมุทรปราการ 3
ราย, สระบุรี 3 ราย, ฉะเชิงเทรา 1 ราย, ปทุมธานี 2 ราย, เพชรบุรี 1
ราย และกรุ งเทพฯ 9 ราย (อินโฟเควสท์)
นายกฯ ประชุ ม ศบค.สั ป ดาห์ นี อ้ าจจาเป็ นประกาศมาตรการ
เพิ่มเติมคุมโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ
รมว.กลาโหม แถลงเกี่ ยวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื อ้ ไวรัส
โควิด-19 ในรอบใหม่ว่า อาจจาเป็ นต้ องประกาศมาตรการเพิ่ม เติ ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเฉลิมฉลองปี ใหม่วา่ จะมี มาตรการอย่างไร
หรื อ ต้ อ งงดจัด โดยจะประชุ ม กับ ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา2019 (ศบค.) ในสัปดาห์นี ้เพื่อออก
มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ หลายประเทศตอนนี ้ เริ่มกลับไป
ใช้ มาตรการที่เข้ มงวด มากมายหลายมาตรการ ทังการบั
้
งคับ ไม่ ใ ห้
ประชาชนออกจากบ้ า น การออกข้ อ ก าหนดมากมายส าหรั บ คนที่
ต้ องการเข้ าประเทศ ร้ านค้ าร้ านอาหารส่วนใหญ่ต้องปิ ด รวมถึงสถานที่
บันเทิงและสถานที่สาธารณะต่างๆ ก็ต้องปิ ดด้ วย หรื อในบางประเทศ
อย่างฝรั่งเศส ถึงขันห้
้ ามไม่ให้ มีการขนส่งสิง่ ของ เข้ าและออกประเทศ
เป็ นการชัว่ คราว (อินโฟเควสท์)
ครม.ผ่ านแผนคลังระยะปานกลางฟื ้ นศก.ดัน GDP ปี 68 โต 3.24.2% จาก 3-4% ปี 65 นายอนุช า บูร พชัย ศรี โฆษกประจ าส านัก
นายกรั ฐ มนตรี เปิ ด เผยว่า ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐมนตรี (ครม.)เห็น ชอบ
แผนการคลั ง ระยะปานกลาง เพื่ อ ฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และรองรั บ
สถานการณ์และความเสี่ยง พร้ อมลดการขาดดุล และยังคงเป้า หมาย
ระยะยาวที่จะจัดทางบประมาณให้ สมดุล สาหรับแผนคลังระยะปาน
กลาง ปี 65-68 ได้ ประมาณการเศรษฐกิจ ดังนี ้ ปี 65 ผลิตภัณฑ์ มวล
รวมในประเทศ (GDP) จะขยายตัว 3-4% ประมาณการรายจ่าย อยู่ที่
3,100,000 ล้ านบาท รายได้ รัฐบาล 2.4 ล้ านล้ านบาท หนี ้สาธารณะคง
ค้ าง 57.6% ต่อจี ดีพี ปี 66 คาดว่า GDP จะขยายตัวในช่วง 2.7-3.7%

ประมาณการรายจ่ายรัฐบาล 3,200,000 ล้ านบาท รายได้ 2.49 ล้ าน
ล้ า นบาท หนี ส้ าธารณะคงค้ า ง 58.6% ต่ อ จี ดี พี ปี 67 คาดว่า GDP
ขยายตัว 2.9-3.9% ประมาณการรายจ่ายรัฐบาล 3,310,00 ล้ านบาท
รายได้ 2.619 ล้ านล้ านบาท หนี ้สาธารณะคงค้ าง 59.0% ต่อจีดีพี ปี 68
คาดว่ า GDP ขยายตั ว 3.2-4.2% ประมาณการรายจ่ า ยรั ฐ บาล
3,420,000 ล้ านบาท รายได้ 2.75 ล้ านล้ านบาท หนี ้สาธารณะคงค้ าง
58.7% ต่อจีดีพี ทังนี
้ ้ ยอดหนี ้สาธารณะคงค้ าง ณ สิ ้นปี งบประมาณ 63
อยู่ที่ 7,848,156 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 49.3% ต่อ GDP (อินโฟเควสท์)

ครม.รั บทราบกรอบเป้ าหมายเงินเฟ้ อใหม่ 1-3% ยื ดหยุ่ น-เน้ น
เสถี ย รภาพ-รวมปั จ จั ย โควิ ด นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจา
สานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.
รับทราบเป้าหมายนโยบายการเงินปี 64 ที่กระทรวงคลังเสนอเข้ ามา
กาหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปอยู่ในช่วง 1-3% โดยเป็ นระดับที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุ บนั และเอื อ้ ต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของไทย สอดคล้ องศักยภาพในปั จจุบนั รวมถึง
เกี่ยวข้ องนโยบายการเงินภายใต้ กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ยืดหยุ่น และ
มี เ ป้ า หมายหลัก ในการรั ก ษาเสถี ย รภาพ ซึ่ ง ได้ มี ก ารน าปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้ องการแพร่ระบาดโควิด-19 เข้ ามาด้ วยแล้ ว สาหรับอัตราเงินเฟ้อ
ทัว่ ไป ณ เดือน ก.ย.63 เท่ากับ -0.9% โดยคาดการณ์ในปี 64 จะอยู่ใน
ระดับ 1% (อินโฟเควสท์)
ธปท.แจงมาตรการช่ วยเหลือลูกหนี ส้ ามารถแก้ ไขปั ญหาที่ตรง
จุดและมี ประสิทธิภาพ นางวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้อานวยการอาวุโ ส
ฝ่ ายก ากับ และตรวจสอบสถาบัน การเงิ น เฉพาะกิ จ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (ธปท.) เปิ ดเผยข้ อมูลความคื บหน้ าการช่วยเหลือลูกหนี ้
ประเมินว่ามาตรการช่ว ยเหลือต่ าง ๆ ของ ธปท. ที่ได้ ดาเนินการมา
อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ต้น ปี 2563 จากการให้ ความช่ วยเหลือ เป็ น การ
ทัว่ ไปในวงกว้ าง ปรับให้ มาเป็ นการให้ ความช่วยเหลือเชิงรุ กและตรงจุด
ที่เหมาะสมกับความต้ องการของลูกหนี ้แต่ละรายนัน้ ได้ ผลและมีความ
คื บ หน้ า ตามเจตนารมณ์ ข องการปรั บ นโยบายจากครอบคลุม เป็ น
เจาะจง เห็น ได้ จ ากสถานะและความสามารถจ่ า ยชาระหนี ้ได้ ตาม
เงื่อนไขของลูกหนี ้ในภาพรวมปรับดีขึน้ จึงไม่เกิดปั ญหาผิดนัดชาระหนี ้
จานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว (cliff effect) หลังมาตรการพักชาระหนี ้
ที่ ท ยอยครบก าหนด ในภาพรวมลูก หนี ท้ ี่ ข อรั บ การช่ ว ยเหลื อ ทยอย
ลดลงจาก 7.2 ล้ านล้ านบาท ในเดื อนกรกฎาคม 2563 เหลือ 6 ล้ าน
ล้ านบาท ในเดือนตุลาคม 2563 โดยเมื่อครบกาหนดมาตรการการพัก
ชาระหนี ้ ลูกหนี ้ส่วนใหญ่ไม่ได้ ขอรับความช่วยเหลือต่อ และสามารถ
กลับมาชาระหนี ้ได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ การช่วยเหลือที่ผ่านมาเป็ น ลูก หนี ้
ของธนาคารพาณิ ช ย์ ป ระมาณร้ อ ยละ 55 และของสถาบัน การเงิน
เฉพาะกิจร้ อยละ 45 (อินโฟเควสท์)
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ครม.ให้ ขยายเวลาลดส่ งเงิน ประกั นสังคม-เพิ่มเงิ นสงเคราะห์
บุ ต ร-ค่ า คลอดบุ ต ร น.ส.รั ช ดา ธนาดิ เ รก รองโฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ อนุมตั ิร่าง
กฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.... ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่ง เป็ น การปรั บ ลดอัต ราเงิ น สมทบกองทุน
ประกันสังคมเป็ นเวลา 3 เดื อน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 มี .ค.64 เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้ อนของผู้ประกันตนและนายจ้ างที่ได้ รับผลกระทบ
จากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ โดยมี สาระสาคัญ
ดังนี ้ 1.) ลดอัตราเงินสมทบฝ่ ายนายจ้ าง และฝ่ ายผู้ประกันตน ตาม
มาตรา 33 จากเดิม 5% ลดเหลือ 3% สาหรับฝ่ ายรัฐบาลส่งเงินสมทบ
อัตราเดิม คื อ 2.75% ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้ ปรับลดอัตราเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม จากเดิมเดือนละ 432 บาท เหลือเดื อนละ
278 บาท เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค.64 ถึงวันที่ 31 มี.ค.
64 2.) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค.64 ถึงวันที่ 31 มี .ค.64 ให้ รัฐบาล นายจ้ า ง
และผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ ากองทุนเพื่อการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนกรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย กรณี ทุพพลภาพ
กรณี ตาย และกรณี คลอดบุตร ฝ่ ายละ 1.05% 3.) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย.
60 เป็ นต้ นไป ให้ รัฐบาล นายจ้ าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออก
เงิ นสมทบเข้ า กองทุน เพื่ อ การจ่ า ยประโยชน์ ท ดแทนกรณี ป ระสบ
อันตรายหรื อเจ็บป่ วย กรณี ทุพพลภาพ กรณี ตาย และกรณี คลอดบุตร
ฝ่ ายละ 1.5% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดพุ่ง 22.61 จุด รี บาวด์ หลังร่ วงแรงคล้ าย
ตลาดยุ โรป/จับตา กนง.พรุ่ งนี ้ SET ปิ ดวันนี ้ที่ระดับ 1,424.39 จุด
เพิ่มขึ ้น 22.61 จุด (+1.61%) มูลค่าการซื ้อขาย 87,824.78 ล้ านบาท
นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนี ้เกิดเทคนิคเคิลรี บาวด์คล้ ายตลาด
ในยุโรปหลังร่ วงแรงวานนี ้ ส่วนตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ติดลบ ขณะที่
ความกังวลการแพร่ระบาดโควิด-19 ทังในประเทศและต่
้
างประเทศยัง
ปกคลุมอยู่ แม้ เม็ดเงินจ่อลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแต่มีประเด็นโควิดมา
เป็ นอุปสรรค ทาให้ กองทุนเลือกขายออกมามากวานนี ้ ขณะที่ต่างชาติ
ยังซื ้อ และวันนี ้ตลาดน่า จะได้ แ รงหนุนจากองทุน SSF, RMF เข้ ามา
ช่วยหนุนด้ วย พรุ่งนี ้ตลาดคงแกว่งไซด์เวย์ -มี โอกาสพักตัว แนะติดตาม
การประชุ ม กนง.พรุ่ ง นี ค้ าดคงดอกเบี ย้ ให้ แ นวรั บ 1,410 แนวต้ า น
1,430-1,440 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทย: วันนีม้ ีมูลค่ าการซือ้ ขายรวม 69,632
ล้ านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย(ThaiBMA) สรุ ปภาวะตลาด
ตราสารหนี ้ไทยประจาวันนี ้ มีมูลค่าการซื ้อขายรวมทังวั
้ นอยู่ที่ 69,632
ล้ านบาท ด้ านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื ้อขายสูงที่ สุด 2
อันดับแรก คือ 1. กลุม่ บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน (บลจ.) ซื ้อสุทธิ
27,390 ล้ านบาท 2. กลุ่มบริ ษัทประกันภัย ซื ้อสุทธิ 2,731 ล้ านบาท
ในขณะที่นกั ลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,009 ล้ านบาท Yield พันธบัตร
อายุ 5 ปี ปิ ดที่ 0.66% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน ภาพรวมของ
ตลาดในวัน นี ้ Yield Curve ปรั บ ตั ว ลงเล็ ก น้ อ ยจากวั น ก่ อ นหน้ า
ประมาณ 1 bps. สาหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวนั นี ้
NET OUTFLOW 1,006 ล้ านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,006 ล้ าน
บาท และไม่มี ตราสารหนี ้ที่ ถือครองโดยนัก ลงทุนต่ างชาติ หมดอายุ
(Expired) (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 30.17 กังวลโควิดในปท.หลังผู้ ติดเชือ้
พุ่ง-จับตานายกฯแถลงการณ์ เย็นนี ้ นักบริ หารเงินจากธนาคารกรุ ง
ศรี อยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาดเย็นนี ้อยู่ที่ระดับ 30.17 บาท/
ดอลลาร์ อ่ อ นค่ า จากช่ ว งเช้ า ที่ เ ปิ ด ตลาดที่ ร ะดั บ 30.08/12 บาท/
ดอลลาร์ วันนี ้เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางที่อ่อนค่า โดยระหว่างวันอยู่
ในกรอบ 30.08-30.22 บาท/ดอลลาร์ ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เงินบาทอ่อน
ค่ า ยั ง มาจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด - 19
ภายในประเทศ ที่เริ่ มพบตัวเลขผู้ติดเชื อ้ มากขึน้ และกระจายวงกว้ าง
ไปสู่หลายจังหวัดมากขึน้ อย่างไรก็ดี ต้ องติดตามที่นายกรัฐมนตรี จะ
ออกแถลงการณ์ ช่ ว งเย็ น นี ว้ ่ า จะมี ก ารออกมาตรการเพื่ อ ดู แ ล
สถานการณ์โควิดในประเทศเพิม่ เติมหรื อเข้ มงวดขึน้ หรื อไม่ ขณะที่วนั
พรุ่ งนี ้ ต้ องติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
ซึง่ ในส่วนของอัตราดอกเบี ้ยคาดว่าจะคงระดับเดิมที่ 0.50% แต่ต้องรอ
ดู ก ารประเมิ น ทิศ ทางเศรษฐกิ จ ไทยในปี 64 ว่า จะเป็ น อย่ า งไร นัก
บริหารเงิน คาดว่า พรุ่งนี ้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.15 - 30.30
บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)
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ปั จจัยที่ต้องติดตาม
-

ธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BOJ) เปิ ดเผยรายงานการประชุม ญี่ปนุ่
รายได้ และการใช้ จ่ายส่วนบุคคลเดือนพ.ย. สหรัฐ
ดัชนีราคาการใช้ จ่ายเพื่อการบริ โภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนพ.ย. สหรัฐ
ดัชนีราคาบ้ านเดือนต.ค. สหรัฐ
ยอดขายบ้ านใหม่เดือนพ.ย. สหรัฐ
ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคเดือนธ.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐ
สต็อกน ้ามันรายสัปดาห์จากสานักงานสารสนเทศด้ านพลังงานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปั จจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Friday

25
Actual

Cons.

Prior

Nov

Release

-0.90%

-0.80%

-0.40%

Natl CPI Ex Fresh Food YoY

Nov

-0.90%

-0.90%

-0.70%

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY

Nov

-0.30%

-0.30%

-0.20%

BOJ Policy Balance Rate

1-Dec

-0.10%

-0.10%

-0.10%

BOJ 10-Yr Yield Target

1-Dec

0.00%

0.00%

0.00%

1-Dec

$255.8b

--

$255.2b

JN Natl CPI YoY

TH Foreign Reserves
EC ECB Current Account SA
US Current Account Balance
Leading Index

Oct

26.6b

--

25.2b

3Q

-$178.5b

-$187.0b

-$170.5b

0.60%

0.50%

0.70%

Nov

Monday

21
Release

CH 1-Year Loan Prime Rate

1-Dec

5-Year Loan Prime Rate

1-Dec

JN Convenience Store Sales YoY
EC Consumer Confidence

Nov
Dec A

Actual
3.85%

Cons.
3.85%

4.65%

4.65%

4.65%

-2.20%

--

-4.30%

-13.90

-17.30

-17.60

Actual

Cons.

Prior

Tuesday

22
Release

JN Supermarket Sales YoY

Prior
3.85%

Nov

1.20%

--

2.80%

Nationwide Dept Sales YoY

Nov

-14.30%

--

-1.70%

Tokyo Dept Store Sales YoY

Nov

-17.80%

--

-4.30%

Machine Tool Orders YoY

Nov F

8.60%

--

8.00%

3Q T

33.40%

33.10%

33.10%

Personal Consumption

3Q T

41.00%

40.60%

40.60%

GDP Price Index

3Q T

3.50%

3.60%

3.60%

Core PCE QoQ

3Q T

3.40%

3.50%

3.50%

Conf. Board Consumer Confidence

Dec

88.60

97.00

96.10

Conf. Board Expectations

Dec

87.50

--

89.50

Existing Home Sales

Nov

6.69m

6.70m

6.85m

Existing Home Sales MoM

Nov

-2.50%

-2.20%

4.30%

Actual

Cons.

Prior

US GDP Annualized QoQ

Wednesday
TH Customs Exports YoY

Nov

--

-3.52%

-6.71%

Customs Imports YoY

Nov

--

-10.29%

-14.32%

Customs Trade Balance

Nov

--

$2120m

$2047m

BoT Benchmark Interest Rate

1-Dec

--

0.50%

0.50%

1-Dec

--

875k

885k

Continuing Claims

1-Dec

--

5560k

5508k

Personal Income

Nov

--

-0.20%

-0.70%

Personal Spending

Nov

--

-0.20%

0.50%

Real Personal Spending

Nov

--

-0.40%

0.50%

PCE Deflator MoM

Nov

--

0.10%

0.00%

PCE Deflator YoY

Nov

--

1.20%

1.20%

PCE Core Deflator MoM

Nov

--

0.10%

0.00%

PCE Core Deflator YoY

Nov

--

1.40%

1.40%

U. of Mich. Sentiment

Dec F

--

81.00

81.40

U. of Mich. Current Conditions

Dec F

--

--

91.80

U. of Mich. Expectations

Dec F

--

--

74.70

U. of Mich. 1 Yr Inflation

Dec F

--

--

2.30%

U. of Mich. 5-10 Yr Inflation

Dec F

--

--

0.03

New Home Sales

Nov
Nov

---

990k
-0.01

999k
0.00

Nov

Actual
--

Cons.
-0.60%

Prior
-0.60%

Nov

--

--

1.66%

Cons.
-0.80%

Prior
-0.70%

New Home Sales MoM

Thursday

24
Release

JN PPI Services YoY
CH Swift Global Payments CNY

Friday
Dec

Actual
--

Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY

Dec

--

-0.80%

-0.70%

Tokyo CPI Ex-Fresh Food, Energy YoY

Dec

--

-0.30%

-0.20%

Jobless Rate

Nov

--

3.10%

3.10%

Retail Sales MoM

Nov

--

-0.80%

0.40%

Retail Sales YoY

Nov

--

1.70%

6.40%

Dept. Store, Supermarket Sales YoY

Nov

--

-2.20%

2.90%

1-Dec

--

--

$255.8b

3Q F

--

--

$94.2b

TH Foreign Reserves
CH BoP Current Account Balance

SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position
Total Trading Value

1,424.39
906.00
2,023.51
327.81
-2,559.25
126.85
2,014.79
417.61
87,824.77

+22.61
+14.00
+31.47
+6.05

+1.61%
+1.57%
+1.58%
+1.88%

Major Indices
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
STOXX Europe 50
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
Hang Seng
KOSPI
BES Sensex
Jakarta Composite
Philippines Composite
Ho Chi Minh

22-Dec-20
30,015.51
3,687.26
12,807.92
3,481.00
6,453.16
13,418.11
26,436.39
3,356.78
26,119.25
2,733.68
46,006.69
6,023.29
7,202.39
1,083.45

Chg
-200.94
-7.66
+65.40
+50.00
+36.84
+171.81
-278.03
-63.79
-187.43
-44.97
+452.73
-142.33
-22.50
+2.37

%Chg.
-0.67%
-0.21%
+0.51%
+1.46%
+0.57%
+1.30%
-1.04%
-1.86%
-0.71%
-1.62%
+0.99%
-2.31%
-0.31%
+0.22%

Crude Commodities
WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)
COMEX Gold
Batic Dry Index

22-Dec-20
46.76
49.57
49.81
47.02
1,866.60
1,330.00

Chg
-1.08
-0.29
-1.03
-0.72
-12.60
+7.00

%Chg.
-2.26%
-0.58%
-2.03%
-1.51%
-0.67%
+0.53%

Exchange Rate

22-Dec-20

21-Dec-20

%Chg.

30.21
1.2164
103.63
1.3359
6.5423
1,108.27
90.606

30.08
1.2234
103.31
1.3460
6.5486
1,103.22
90.092

+0.43%
-0.57%
+0.31%
-0.75%
-0.10%
+0.46%
+0.57%

USD/THB
EUR/USD
USD/JNY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index
Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
22-Dec-20
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
22-Dec-20
Change (bps)

22-Dec-20
330.79
69,632.31
1M
3M
0.311
0.328
-0.68
-0.70
5Y
7Y
0.657
0.919
-0.67
-0.68

21-Dec-20
330.68
56,405.16
6M
1Y
0.355
0.386
-0.85
-0.71
10Y
15Y
1.292
1.460
-0.87
-1.13

%Chg.
+0.03%
+23.45%
2Y
3Y
0.407
0.512
-0.62
-0.45
20Y
30Y
1.728
2.062
-0.25
-0.18

3M
0.09
+0.00

3Y
0.17
-1.00

10Y
0.93
-2.00

2Y
0.13
+0.00

5Y
0.37
-2.00

30Y
1.65
-3.00

25
Release

JN Tokyo CPI YoY

As of 23-Dec-20
Chg
%Chg.

22-Dec-20

23
Release

US Initial Jobless Claims

Thai Stock Market
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