
 

 

 

   

    1 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
21 January 2020 

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

"ทรัมป์"วอนวุฒิฯสหรัฐคว ่าญัตติถอดถอนออกจากต าแหน่ง ชี ้
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เรียกร้องในวนันีใ้ห้
วุฒิสภาสหรัฐปฏิเสธญัตติถอดถอนเขาออกจากต าแหน่ง โดยระบุว่า
ญัตติดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทัง้นี ้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติ
เม่ือวนัที่ 18 ธ.ค.ให้การอนุมตัิต่อ 2 ญัตติในการถอดถอนปธน.ทรัมป์ 
ซึง่ได้แก่ การใช้อ านาจในทางมิชอบ และขดัขวางกระบวนการสอบสวน
ของสภาคองเกรส ซึ่งท าให้ปธน.ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ
คนที่ 3 ที่ถูกสภาผู้ แทนฯ ลงมติถอดถอนอย่างเป็นทางการ และจะ
เผชิญกับการไต่สวนในวฒิุสภาเป็นล าดบัต่อไป ปธน.ทรัมป์ระบวุ่า ข้อ
กล่าวหาจากสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาผู้ แทนราษฎรที่ระบุว่า 
ปธน.ทรัมป์ใช้อ านาจในทางมิชอบ ไม่ใช่ความผิดที่สามารถถอดถอน
ประธานาธิบดีออกจากต าแหน่ง ปธน.ทรัมป์ยงัระบุว่า ข้อกล่าวหาใน
การขัดขวางกระบวนการสอบสวนของสภาคองเกรส เป็นข้อกล่าวหาที่
เลื่อนลอย และอนัตราย (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" ชมข้อตกลงการค้าเฟสแรกสหรัฐ-จีนออกมาดีกว่าท่ี
คาด ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวว่า การลงนามใน
ข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐและจีนเม่ือสปัดาห์ที่ผ่านมานัน้  
"ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้" "นี่เป็นความส าเร็จอันน่าเหลือเชื่อส าหรับ
ประเทศของเรา ผมคิดว่าจีนจะท าทุกวิถีทางเพื่อยืนยันว่าข้อตกลง
ดังกล่าวเป็นข้อตกลงที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ดีกว่าที่ผมได้
คาดการณ์ไว้" ปธน.ทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมซึ่งจัดโดย
สมาพนัธ์การเกษตรแห่งอเมริกาที่เมืองออสติน รัฐเท็กซสั เม่ือช่วงเย็น
วานนีต้ามเวลาท้องถิ่น นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ยงัได้แสดงมุมมองด้าน
บวกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐ  โดยระบุว่า เป็น
ความสมัพนัธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่สหรัฐเคยมีในรอบหลายปีที่ผ่านมา (อินโฟ
เควสท์) 

"ทรัมป์"ชีข้้อตกลงการค้าเฟสแรกจะท าให้จีนซือ้สินค้าเกษตร
สหรัฐเพิ่มขึน้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า ข้อตกลงการค้า
เฟสแรกระหว่างสหรัฐและจีนจะท าให้จีนซือ้สินค้าเกษตรจากสหรัฐเพิ่ม
มากขึน้ ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า ข้อตกลงการค้าที่เขาได้ลงนามกับรอง
นายกรัฐมนตรีจีนเม่ือวันที่  15 ม.ค.จะเอือ้ประโยชน์ต่อเกษตรกร 
นอกจากนี  ้ปธน.ทรัมป์ยังขอบคุณเกษตรกรสหรัฐที่ยังคงให้การ
สนับสนุนเขา หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐต้องจัดสรรงบประมาณจ านวน
หลายพนัล้านดอลลาร์ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากการท าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ทัง้นี ้
ข้อตกลงการค้าเฟสแรกระบุว่า จีนจะสัง่ซือ้สินค้าเกษตรสหรัฐเพิ่มขึน้
อีก 1.25 หม่ืนล้านดอลลาร์ในปีนี ้และอีก 1.95 หม่ืนล้านดอลลาร์ในปี
หน้า (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์-มาครง"ประกาศสงบศึกภาษีดิจิทัลช่ัวคราว เปิดทาง
เจรจาต่อรองจนถึงสิน้ปี 63 ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของ
ฝร่ังเศสเปิดเผยว่า เขาได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่ง
สหรัฐ เกี่ยวกับภาษีดิจิทัลที่ฝร่ังเศสวางแผนจะเรียกเก็บจากบริษัท
ต่างชาติ โดยฝร่ังเศสและสหรัฐจะร่วมมือกันเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับขึน้
ภาษีศลุกากร ด้านแหล่งข่าวการทตูของฝร่ังเศสเปิดเผยว่า ปธน.มาครง
และปธน.ทรัมป์ได้ตกลงที่จะชะลอการเก็บภาษีศุลกากรออกไปจนถึง
สิน้ปี 2563 และในระหว่างนี ้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD) จะมีการเจรจาต่อรองกันอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับประเด็นภาษีดิจิทลั ทางด้านท าเนียบขาวเปิดเผยเม่ือวานนีว้่า 
ทัง้ปธน.ทรัมป์และปธน.มาครงต่างก็เห็นพ้องว่า จ าเป็นอย่างยิ่งที่การ
เจรจาประเด็นภาษีดิจิทลัจะต้องเสร็จสิน้ลงในทางที่ดี (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดท าการวนัจันทร์ที่ 20 
ม.ค.เนื่องในวนัมาร์ติน ลเูธอร์ คิง จเูนียร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ตลาดเงินนิวยอร์กปิดท าการวนัจันทร์ที่ 20 
ม.ค.เนื่องในวนัมาร์ติน ลเูธอร์ คิง จเูนียร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: ตลาดน า้มนันิวยอร์กปิดท าการวนัจนัทร์ที่ 20 ม.ค.
เนื่องในวนัมาร์ติน ลเูธอร์ คิง จเูนียร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ตลาดทองค านิวยอร์กปิดท าการวัน
จนัทร์ที่ 20 ม.ค.เนื่องในวนัมาร์ติน ลเูธอร์ คิง จเูนียร์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

สนง.สถิติเยอรมนีเผยดัชนี CPI เดือนธ.ค.ขยายตัว 1.5% หลัง
ราคาพลังงาน,อาหารพุ่ง ส านกังานสถิติแห่งชาติเยอรมนี (Destatis) 
เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.ของเยอรมนี ปรับตัว
เพิ่มขึน้ 1.5% เม่ือเทียบรายปี ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ
นักวิเคราะห์ โดยดชันี CPI ได้แรงหนุนจากราคาพลงังานและอาหารที่
ปรับตัวเพิ่มขึน้ หากเทียบเป็นรายเดือน ดัชนี CPI เดือนธ.ค.ขยายตวั 
0.5% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์เช่นกัน ส่วนดัชนี CPI ตลอดปี 
2562 ของเยอรมนี ปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.4% เม่ือเทียบรายปี ซึง่ชะลอตวัลง
จากปี 2561 ที่มีการขยายตวั 1.8% (อินโฟเควสท์) 

ขุนคลังอังกฤษเตือนภาคธุรกิจรับมือผลกระทบช่วงหลัง Brexit 
นายซาจิด จาวิด รัฐมนตรีคลังอังกฤษ กล่าวเตือนภาคธุรกิจว่า 
กฎระเบียบขององักฤษจะไม่สอดคล้องกบัสหภาพยุโรป (EU) หลงัจาก
ที่อังกฤษแยกตัวจาก EU (Brexit) และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้จะ
ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ทัง้นี ้ในการให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์
ไฟแนนเชียล ไทมส์ นายจาวิดกล่าวว่า อังกฤษจะไม่ยึดติดกับกฎ
ข้อบงัคบัของ EU ในการเจรจาการค้าช่วงหลัง Brexit "เราจะไม่อยู่ใน
ระบบตลาดเดี่ยวของยโุรป และเราจะไม่อยู่ในสหภาพศลุกากรยโุรป ซึง่
สิ่งเหล่านีจ้ะเกิดขึน้ในปลายปีนี"้ นายจาวิดกล่าว ค ากล่าวของนายจา
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 วิดสร้างความวิตกกงัวลต่อภาคธุรกิจองักฤษเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทาง

การค้าระหว่างองักฤษและ EU ในช่วงหลงั Brexit (อินโฟเควสท์) 

ภาคธุรกิจอังกฤษหวั่นราคาอาหารพุ่งหลังช่วง Brexit ภาคธุรกิจ
ขององักฤษแสดงความกงัวลว่า การที่องักฤษไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
ของสหภาพยุโรป (EU) หลังจากที่แยกตัวจาก EU (Brexit) จะส่งผล
กระทบต่อผู้บริโภคโดยท าให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึน้ นายทิม ไรครอฟท์ 
ประธานสหพันธ์อาหารและเค ร่ืองดื่ มอังกฤษ  กล่าวว่า  "สิ่ งนี ้
หมายความว่าภาคธุรกิจจะต้องปรับตวัเข้ากับกระบวนการตรวจสอบ
สินค้าตามชายแดนที่มีค่าใช้จ่ายมากขึน้ และจะส่งผลให้มีการปรับขึน้
ราคาสินค้า" ทางด้านนายไมค์ ฮอว์ส ประธานสมาคมผู้ผลิตและผู้ ค้า
ยานยนต์อังกฤษ กล่าวย า้ถึงความจ าเป็นในการหลีกเลี่ยงการตัง้
ก าแพงภาษีและการค้า หลงัจากช่วง Brexit ภาคธุรกิจจะมีค่าใช้จ่าย
ในการพฒันาธุรกิจเพิ่มขึน้จ านวนหลายพนัล้านปอนด์ (อินโฟเควสท์) 

ส่ือเผยนายกฯอังกฤษมีแผนย้ายสภาสูงออกจากกรุงลอนดอน 
หนังสือพิมพ์ซัน เด ย์  ไทมส์  รายงานว่ า  นายบอริส  จอห์นสัน 
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ มีแผนที่จะย้ายสภาขุนนาง หรือสภาสูงของ
องักฤษ ออกจากกรุงลอนดอน ไปประชมุอย่างถาวรที่เมืองยอร์ก ซึง่อยู่
ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางเหนือราว 200 ไมล์ ซนัเดย์ ไทมส์ระบุว่า 
สภาสูงขององักฤษอาจต้องย้ายไปประชุมที่เมืองยอร์ก ซึ่งมีประชากร
ราว 200,000 คน หรือเมืองเบอร์มิงแฮม ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของ
อังกฤษ "นี่เป็นสิ่งที่เราก าลังพิจารณา และสิ่งนีจ้ะเป็นการแสดงให้
ประชาชนเห็นว่าเราจะท าสิ่งที่แตกต่างออกไป" นายเจมส์ เคลเวอร์ลี 
ประธานพรรคอนรัุกษ์นิยม กล่าว (อินโฟเควสท์) 

เจ้าชายแฮร์รี ทรงเปิดใจครั้งแรก หลังตัดสินใจลดบทบาทใน
ราชวงศ์อังกฤษ เจ้าชายแฮร์รี ทรงเปิดใจครัง้แรกหลังตัดสินใจลด
บทบาทในราชวงศ์องักฤษ ตรัสว่าเป็นเร่ืองน่าเสียใจอย่างยิ่งที่จะไม่ได้
เป็นตัวแทนสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่  2 ในการทรงงานฐานะ
สมาชิกพระราชวงศ์ เจ้าชายแฮร์รี เสด็จร่วมงานการกุศลงานหนึ่งใน
กรุงลอนดอนเม่ือเย็นวนัอาทิตย์ ในโอกาสนี ้พระองค์ได้ตรัสเปิดใจครัง้
แรกว่า การตดัสินใจที่ทรงท าเพื่อให้พระชายาและพระองค์ได้ถอยหลงั
ออกมา หลงัจากเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆ มาหลายปี พระองค์ทรงรู้ว่า
พระองค์ไม่ได้ถูกต้องเสมอแต่จากสิ่งที่เกิดขึน้ไม่มีทางเลือกอ่ืนจริงๆ 
พระองค์จะน าครอบครัวออกจากสิ่งที่พระองค์เคยรู้จกัและก้าวไปสู่สิ่งที่
พระองค์หวงัว่าจะเป็นชีวิตที่สงบสขุมากขึน้ (ศนูย์ข่าวแปซิฟิก) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ นลท.ขายท าก าไร,จับตา
ประชุม ECB พฤหัสฯนี  ้ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงเม่ือคืนนี  ้ (20 
ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นออกมาเพื่อท าก าไร หลังจากตลาด
ปรับตวัขึน้ในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่รอดกูารเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจ และ
การประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสปัดาห์นี ้ดชันี 
Stoxx Europe 600 ลดลง 0.14% ปิดที่ 423.98 จุด ดัชนี CAC-40 

ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 6,078.54 จุด ลดลง 22.17 จุด หรือ -0.36% 
ขณะที่ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 13,548.94 จดุ เพ่ิมขึน้ 22.81 
จดุ หรือ +0.17% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดลบ 23.12 จุด เหตุนลท.ขาย
ท าก าไร,กังวล hard Brexit ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบเม่ือคืนนี  ้ (20 
ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นออกมาเพื่อท าก าไร หลังจากตลาด
ปรับตวัขึน้ใกล้ระดบัสูงสุดในรอบ 6 เดือนเม่ือวนัศุกร์ที่ผ่านมา ขณะที่
นักลงทุนเร่ิมกลับมากังวลอีกครัง้เกี่ยวกับกระบวนการแยกตัวแบบ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (hard Brexit) 
นอกจากนี  ้หุ้ นกลุ่มธนาคารยังถูกกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่า 
ธนาคารกลางอังกฤษจะผ่อนคลายนโยบายการเงินลงอีกในเดือนนี  ้
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,651.44 จุด ลดลง 23.12 
จดุ หรือ -0.30% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่ นปี  63 จากอานิสงส์
รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นขึน้สู่ระดบั 0.7% 
ในปี 2563 จากระดบั 0.5% ที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนต.ค. โดยระบุ
ว่า เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นจะได้ปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่
นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ประกาศใช้เม่ือเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา 
นอกจากนี ้IMF ยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจ
ญ่ีปุ่ นในปี 2562 อีก 0.1% สู่ระดับ 1% โดยได้ปัจจัยบวกการใช้จ่าย
ผู้บริโภคที่ขยายตวัได้ดีเกินคาด รวมทัง้แรงหนนุจากมาตรการลดหย่อน
ภาษีเพื่อกระตุ้นการจับจ่าย และมาตรการอ่ืนๆ ที่รัฐบาลก าหนดขึน้ 
(อินโฟเควสท์) 

รมว.ต่างประเทศญี่ปุ่ นเผยเตรียมหารือประเด็นข้อพิพาทกับจีน 
ก่อน " สี  จิ ้นผิ ง "  เยือนญี่ ปุ่ น  นายโตชิมิตสึ  โมเตกิ  รัฐมนตรี
ต่างประเทศของญ่ีปุ่ น ยืนยันว่า ญ่ีปุ่ นจะจัดการกับ "ประเด็นส าคญั" 
ระหว่างญ่ีปุ่ นและจีน ก่อนที่ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ของจีน จะเดินทาง
เยือนญ่ีปุ่ นในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี ้นายโมเตกิกล่าวว่า ทัง้สองประเทศมี
ความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างสันติภาพและความรุ่งเรืองของ
เอเชียและทัว่โลก โดยค ากล่าวของนายโมเตกิมีขึน้ในระหว่างการแถลง
นโยบายต่างประเทศ ในช่วงเร่ิมต้นของการประชุมไดเอทประจ าปีนี  ้
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ปธน.สีจะเดินทางเยือนญ่ีปุ่ นในฐานะ
อาคันตุกะของรัฐบาล และเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ที่
พระราชวงัอิมพีเรียล (อินโฟเควสท์) 

ครม.ญี่ ปุ่ นอนุมัติแผนงบฯ 2563 เพิ่ มงบประกันสังคมและ
บ านาญรองรับสังคมสูงวัย บรรษัทกระจายเสียงเอ็นเอชเคของญ่ีปุ่ น 
รายงานอ้างเจ้าหน้าที่รัฐบาลญ่ีปุ่ นว่า คณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น อนุมตัิแผน
งบประมาณประจ าปี 2563 จ านวน 102.6 ล้านล้านเยน หรือ 930,000 
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 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  รวมถึงเพิ่มงบประมาณส าหรับโครงการ

ประกันสังคม 35.8 ล้านล้านเยน รองรับค่าใช้จ่ายสาธารณสุขและ
บ าเหน็จบ านาญที่สูงขึน้ นอกจากนี ้รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณอีก
ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนทางการเงินให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี  แต่มี
ฐานะยากจน ส าหรับงบกลาโหมมีจ านวน 3.5 ล้านล้านเยน ครอบคลมุ
ทัง้เร่ืองอวกาศและความมัน่คงทางไซเบอร์ เจ้าหน้าที่รัฐบาลญ่ีปุ่ น คาด
ว่า รายได้จากการขายพันธบัตรรัฐบาลจะท าให้ภาครัฐระดมเงินทุน
ส าหรับใช้จ่ายคิดเป็น 1 ใน 3 ของงบประมาณทัง้หมด (ศูนย์ข่าว
แปซิฟิก) 

ขุนคลังญี่ ปุ่ นล่ันพร้อมผลักดันเศรษฐกิจเติบโตยั่ งยืน ,เน้น
ภาคเอกชนขับเคล่ือนเศรษฐกิจ นายทาโร่ อาโสะ รัฐมนตรีคลัง
ญ่ีปุ่ นให้ค ามัน่ว่าจะผลกัดนัเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นให้เติบโตอย่างยั่งยืน และ
มุ่งเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยภาคเอกชน ด้วยการเพิ่มก าลังการ
ผลิตและฟืน้ฟเูศรษฐกิจของประเทศ ท่ามกลางการเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ 
นายอาโสะให้ค ามัน่ที่จะเพิ่มความพยายามขึน้อีกเท่าตัวเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการวางแผนให้งบประมาณการคลงัเกินดลุภายใน
ปีงบฯ 2568 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 13 ล้านล้านเยน หรือ
ประมาณ 1.18 แสนล้านดอลลาร์ของญ่ีปุ่ นนัน้ ถูกออกแบบมาเพื่อเร่ง
การฟืน้ฟูจากภัยพิบตัิธรรมชาติและรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ชะลอตวัทางเศรษฐกิจ นายอาโสะกล่าว (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติญี่ปุ่ นเร่ิมประชุมนโยบายวันแรก คาดคงนโยบายผ่อน
คลายเพื่อหนุนเศรษฐกิจประเทศ ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ได้เร่ิม
การประชุมนโยบายที่จัดขึน้เป็นเวลา 2 วันแล้วในวันนี  ้โดยมีการ
คาดการณ์ว่า BOJ จะคงนโยบายผ่อนคลายการเงินไว้ เพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจประเทศ รวมทัง้การปรับเพิ่มแนวโน้มการขยายตัวส าหรับ
ปีงบประมาณหน้า ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ที่ผ่านมา แบงก์ชาติ
ญ่ีปุ่ นต้องเผชิญกับความล าบากในการท าให้เงินเฟ้อเพิ่มขึน้สู่ระดับ
เป้าหมายที่ 2% โดยมีความเป็นไปได้ว่า BOJ จะยงัคงไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายเงินเฟ้อในอนาคตอนัใกล้ ทัง้นี ้มีการคาดการณ์ว่า BOJ จะ
คงอตัราดอกเบีย้และโครงการซือ้สินทรัพย์ไว้ รวมทัง้นโยบายสนบัสนุน
ตลาดหุ้นโตเกียวที่ได้รับปัจจัยบวกจากสงครามการค้าระหว่างจีนและ
สหรัฐที่บรรเทาเบาบางลง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 42.25 จุด ขานรับตลาด
หุ้นสหรัฐท านิวไฮ ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเพิ่มขึน้แตะระดบั
สูงสุดในรอบ 16 เดือนในวนันี ้โดยได้แรงหนนุจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิด
ท านิวไฮเม่ือวนัศกุร์ หลงัจากสหรัฐเปิดเผยตวัเลขการเร่ิมสร้างบ้านที่พุง่
สูงสุดในรอบ 13 ปีในเดือนธ.ค. ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิก
เกอิปิดบวก 42.25 จุด หรือ 0.18% แตะที่  24,083.51 จุด (อินโฟ
เควสท์) 

จีน 

แบงก์ชาติจีนก าหนดดอกเบีย้เงินกู้  LPR ประเภท 1 ปีท่ี 4.15% 
ส าหรับเดือนม.ค. ธนาคารกลางจีน (PBOC) ก าหนดอตัราดอกเบีย้
เงินกู้  Loan Prime Rate (LPR) ประเภท 1 ปี ที่ระดับ 4.15% ส าหรับ
เดือนม.ค. ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนธ.ค. นอกจากนี ้ธนาคารกลาง
จีนยังได้ก าหนดอัตราดอกเบีย้  LPR ประเภท 5 ปี ที่ระดับ 4.80% 
ส าหรับเดือนม.ค. ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับของเดือนธ.ค.เช่นกัน 
(อินโฟเควสท์) 

จีนคาดภาคอุตสาหกรรมเติบโตมีเสถียรภาพปีนี ้ แม้มีปัจจัย
กดดัน นายเมียว เหว่ย รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศจีน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวนันีว้่า ภาคอตุสาหกรรมของ
จีนจะยงัคงขยายตวัได้อย่างมีเสถียรภาพในปีนี  ้แม้เผชิญปัจจัยกดดนั
บางประการ นายเมียว เหว่ย ระบุเพิ่มเติมว่า จีนยงัไม่หยุดที่จะพฒันา
ภาวะการท าธุรกิจให้ดีขึน้ด้วย เช่น การปรับลดภาษีและค่าธรรมเนียม 
ซึ่งจะเข้ามากระตุ้นให้ตลาดคึกคกัมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้การยกระดบั
เทค โน โลยี โ ดยอาศัยนวัตก ร รม เ ป็ นหลัก จะ เ ข้ า มาก ร ะตุ้ น
ภาคอุตสาหกรรมจีนให้เติบโตยิ่งขึน้ ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 
นัน้ ภาคส่วนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของจีนมีก าไรเพิ่มขึน้ 28 ภาคส่วน
ด้วยกนั จากทัง้หมด 41 ภาคส่วน (อินโฟเควสท์) 

จีนคาดยอดขายรถยนต์ในประเทศอาจลดลงต่อเน่ืองในปี 2563 
รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของจีนคาดการณ์ว่า ยอดขายรถยนต์
ของจีนในปี 2563 อาจลดลงแตะระดบั 25 ล้านคนั ซึง่ลดลดจากระดบั 
25.8 ล้านคนัในเดือนธ.ค. ทัง้นี ้ยอดขายรถยนต์ในจีนร่วงลงเป็นปีที่ 2 
ในปี 2562 โดยได้รับผลกระทบจากการท าสงครามการค้ากับสหรัฐ 
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ของ
ผู้บริโภค และความต้องการซือ้รถยนต์ไฟฟ้า สมาคมผู้ผลิตยานยนตจ์นี 
(CAAM) เปิดเผยในช่วงกลางเดือนม.ค.ที่ผ่านมาว่า ยอดขายรถยนต์ใน
ปี 2562 ดิ่งลง 8.2% สู่ระดบั 25.8 ล้านคนั ส่วนในเดือนธ.ค. ยอดขาย
รถยนต์ลดลง 0.1% เม่ือเทียบรายปี ท าสถิติลดลงติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 
18 (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยอุตสาหกรรมการบินของประเทศโตต่อเน่ือง คาดการ
เดินทางทางอากาศพุ่ง 7.6% ในปี 63 ส านกังานการบินพลเรือนของ
จีน (CAAC) คาดการณ์ว่า ปริมาณการเดินทางโดยสารทางอากาศของ
จีนจะแตะที่ 710 ล้านคนครัง้ (trips) ในปี 2563 เพิ่มขึน้ 7.6% จากปี 
2562 ขณะที่ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศจะเพ่ิมขึน้ 1.3% แตะ
ที่ 7.63 ล้านตัน และปริมาณการขนส่งทางอากาศโดยรวมของจีนจะ
แตะระดบั 1.39 แสนล้านตนั-กิโลเมตร ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า จีน
ยงัคงเป็นตลาดการบินพลเรือนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดบั 2 ของโลกในปี 
2562 โดยท ารายไ ด้ เพิ่มขึ น้  5.4% แตะที่  1.06 ล้ านล้านหยวน 
(ประมาณ 1.55 แสนล้านดอลลาร์) (อินโฟเควสท์) 
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 จีนเผยต้นทุนทางธุรกิจของบริษัทเอกชนลดลงในปี 62 หลัง

รัฐบาลออกนโยบายบรรเทาค่าใช้จ่าย คณะกรรมการการพัฒนา
และปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) เปิดเผยว่า บริษัทเอกชนของจีนต่างก็
ได้ประโยชน์จากการปรับลดราคาพลังงานและโลจิสติกส์  รวมถึง
ค่าธรรมเนียมการจัดการในปี 2562 ท่ามกลางความพยายามของ
รัฐบาลจีนที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีกว่าเดิม นางเม่ิง เหว่ย 
โฆษก NDRC เปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทเอกชน
ปรับตวัลดลง 1.5 แสนล้านหยวน (ประมาณ 2.178 หม่ืนล้านดอลลาร์
สหรัฐ) นางเม่ิงกล่าวว่า จีนปรับลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยส าหรับผู้ ใช้เพื่อการ
พาณิชย์ลงอีก 10% ในปี 2562 ท าให้องค์กรต่าง ๆ ประหยดัค่าไฟได้ถงึ 
8.46 หม่ืนล้านหยวน ราคาน า้มนักลัน่ แก๊ส และการขนส่งผ่านท่อไปยงั
มณฑลอ่ืนก็ลดลงด้วยเช่นกัน  เนื่องจากนโยบายการปรับอัตรา
ภาษีมลูค่าเพ่ิม ท าให้ผู้ใช้ประหยดัเงินได้กว่า 6.5 หม่ืนล้านหยวน ส่วน
ต้นทนุโลจิสติกส์ของบริษัทต่างๆปรับตวัลง 1.7 หม่ืนล้านหยวน (อินโฟ
เควสท์) 

แบงก์ชาติจีนประกาศปรับระบบแสดงข้อมูลสินเ ช่ือ  หวัง
ยกระดับประสิทธิภาพ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ประกาศเปิดตวั
ระบบใหม่ เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อทัง้ของบุคคลและ
องค์กรต่าง ๆ ให้ดีขึน้ แบงก์ชาติจีนระบุว่า ระบบใหม่ดังกล่าวจะให้
ข้อมูลที่มีรายละเอียดมากขึน้เกี่ยวกับสถานะด้านสินเชื่อในรูปแบบที่
ดีกว่า เช่น ข้อมูลการกู้ยืมร่วมและข้อมูลการช าระคืนเงินกู้  ส านักข่าว
ซินหัวรายงานว่า การปรับปรุงระบบครัง้นีส้ะท้อนถึงความก้าวหน้าที่
เกิดขึน้ในแวดวงเทคโนโลยีการเงิน และยงัมีขึน้ในช่วงเวลาที่มีกระแส
เรียกร้องให้ยกระดับประสิทธิภาพในการให้บริการและแสดงข้อมูล
สินเชื่อ นอกจากนี ้ยังมีการปรับระบบบริหารจัดการและคุ้มครองอตั
ลักษณ์และการรับส่งข้อมูลให้ เข้มงวดขึน้ด้วย เพื่อรักษาความ
ปลอดภยัของข้อมลู (อินโฟเควสท์) 

จีนเล็งเบียดฝร่ังเศสขึน้แท่นตลาดไวน์ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
ภายในปี 2566 รายงานล่าสุดจาก Vinexpo/IWSR ระบุว่า  จีนมี
แนวโน้มที่จะแซงหน้าฝร่ังเศสขึน้เป็นตลาดไวน์ที่ใหญ่เป็ฌนอันดับ 2 
ของโลก ภายในปี 2566 ข้อมูลดงักล่าวระบุว่า ภายในปี 2566 ตลาด
ไวน์ของจีนคาดว่าจะมีมูลค่าสูงเกือบ 1.8 หม่ืนล้านดอลลาร์ สูงกว่า
มูลค่าตลาดไวน์ของฝร่ังเศสซึ่งอยู่ที่  1.6 หม่ืนล้านดอลลาร์ รายงาน
ระบุว่า สหรัฐจะยังครองตลาดไวน์อับดับหนึ่ง ทัง้ด้านปริมาณและ
คุณภาพ โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่  4 หม่ืนล้านดอลลาร์ นอกจากนี  ้
รายงานดังกล่าวยังคาดการณ์ด้วยว่า มูลค่ารวมของตลาดไวน์ใน
เอเชีย-แปซิฟิกจะเพิ่มขึน้กว่า 3.4 หม่ืนล้านดอลลาร์ ภายในปี 2566 
โดยมีจีนเป็นผู้น าตลาดในภูมิภาค ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยนต่อปี
เกือบ 4% (อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลจีนเผยแผนยกเลิกการใช้พลาสติกภายในปี 2568 ทางการ
จีนได้เปิดเผยแผนการยกเลิกหรือลดการผลิตและการใช้พลาสติกที่ไม่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปีอีก 5 ปีข้างหน้า คณะกรรมการการพฒันา
และปฏิ รูปแห่งชาติจีน  (NDRC) และกระทรวงนิ เวศวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม ระบุว่า จีนจะค่อยๆยกเลิกหรือจ ากัดการผลิต การขาย 
และการใช้พลาสติก พร้อมสนับสนุนการใช้งานพลาสติกที่ย่อยสลาย
หรือรีไซเคิลได้ ภายในปี 2568 จีนตัง้เป้าที่จะควบคุมมลพิษจาก
พลาสติก พร้อมลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในเมืองหลกัๆ และสร้าง
ระบบการจัดการพลาสติกแบบครบวงจร อีกทัง้ยงัยกระดบัการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ทางเลือก ภายในสิน้ปีนี ้จีนจะสัง่ระงบัการผลิตและการขาย
โฟมแบบใช้แล้วทิง้  รวมถึงพลาสติกที่ใช้ส าหรับท าความสะอาด
บาดแผล นอกจากนี ้ยังสั่งระงับการผลิตสารเคมีที่มีส่วนผสมของผง
พลาสติกภายในสิน้ปีนี ้และจะสัง่ห้ามขายผลิตภณัฑ์ดงักล่าวภายในปี 
2565 (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยมีผู้ ติดเชือ้โคโรนาไวรัสจ านวน 220 รายท่ัวประเทศ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองอู่ฮั่น มณฑลเหอเป่ยของจีน เปิดเผยใน
วนันีว้่า มีการยืนยนัผู้ติดเชือ้โคโรนาไวรัสจ านวน 198 รายในเมืองอู่ฮัน่ 
และมีผู้ติดเชือ้ดงักล่าวอย่างน้อย 20 รายในเมืองอ่ืนๆของจีน ส่งผลให้
ขณะนีจ้ีนมีผู้ ติดเชือ้โคโรนาไวรัสจ านวนราว  220 ราย ขณะที่ มี
ผู้ เสียชีวิตจากเชือ้ดงักล่าวจ านวน 3 ราย ขณะเดียวกนั มีการรายงานผู้
ติดเชือ้ชาวจีนในไทย เกาหลีใต้ และญ่ีปุ่ น ซึ่งท าให้มีความวิตกกังวล
กันว่า การแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึน้  
ขณะที่ชาวจีนจ านวนมากจะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเทศกาล
ตรุษจีน (อินโฟเควสท์) 

"มูดีส์้"ห่ันอันดับเครดิตฮ่องกงเหลือ Aa3 เหตุรัฐบาลล่าช้ารับมือ
ผลกระทบจากการประท้วง มูดีส้์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ประกาศลด
อนัดบัความน่าเชื่อถือของฮ่องกงลง 1 ขัน้ สู่ระดบั Aa3 จากระดบั Aa2 
โดยระบุว่า รัฐบาลฮ่องกงล่าช้าและไร้ประสิทธิภาพในการรับมือกับ
เหตุการณ์ประท้วง ซึ่งส่งผลให้ความแข็งแกร่งของสถาบันต่างๆ และ
ระบบธรรมาภิบาลของฮ่องกง ลดลงมากกว่าที่มูดีส้์ได้ประเมินไว้ก่อน
หน้านี ้อย่างไรก็ดี มูดีส้์ได้ปรับเพิ่มแนวโน้มความน่าเชื่อถือของฮ่องกง
สู่ "มีเสถียรภาพ" จาก "เชิงลบ" (อินโฟเควสท์) 

พิษม็อบฮ่องกงหนุนอัตราว่างงานพุ่งแตะ 3.3% ใน Q4/62 รัฐบาล
ฮ่องกงเปิดเผยว่า อตัราการว่างงานของฮ่องกงเพ่ิมขึน้สู่ระดบั 3.3% ใน
ไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว โดยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบ
เซา ซึ่งเกิดจากความวุ่นวายทางการเมืองจากการชุมนุมของกลุ่ม
เรียกร้องประชาธิปไตย ทัง้นี ้อัตราการว่างงานของฮ่องกงเคยลดลง
แตะระดบั 2.8% ในช่วงเดือนก.พ.-เม.ย.ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุใน
รอบกว่า 20 ปี ก่อนที่จะดีดตวัขึน้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ท่ามกลาง
ความวุ่นวายทางการเมือง รัฐบาลฮ่องกงระบุว่า อตัราการว่างงานใน
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ภาคที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริโภคพุ่งแตะ

ระดับ 5.2% ในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีของ 
นอกจากนี ้จ านวนผู้ มีงานท าลดลง 12,800 ราย สู่ระดับ 3,817,800 
รายในไตมาส 4 (อินโฟเควสท์) 

ม็อบเป็นเหตุ จ านวนผู้ โดยสารสนามบินฮ่องกงปี 62 ปรับตัวลง
ครัง้แรกในรอบ 10 ปี การท่าอากาศยานฮ่องกงเผย จ านวนผู้โดยสาร
ที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติฮ่องกงในปี 2562 ปรับตวัลงเป็นครัง้แรก
ในรอบทศวรรษ หลังการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่ด าเนินมา
หลายเดือนส่งผลให้ผู้ โดยสารหลีกเลี่ยงการเดินทางมาฮ่องกง การท่า
อากาศยานฮ่องกงระบใุนแถลงการณ์ว่า ในปีที่ผ่านมา มีผู้มาใช้บริการ
สนามบินเป็นจ านวนทัง้สิน้ 71.5 ล้านคน ลดลง4.2% จากระดบัของปี 
2561 ที่ มีผู้ มาใช้บริการสนามบิน  74.6 ล้านคน ตัวเลขดังกล่าว
สอดคล้องกบัข้อมลูของกรมการบินพลเรือนฮ่องกงที่เปิดเผยว่า จ านวน
ผู้ โดยสารขาเข้าในฮ่องกงลดลง 48% มาอยู่ที่ 35.66 ล้าน ซึ่งเป็นการ
ปรับตวัลงครัง้แรกนบัตัง้แต่ปี 2552 (อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลฮ่องกงเมินผู้ประท้วงเรียกร้องสิทธิเลือกตัง้ ย า้หลักการ
หน่ึงประเทศ สองระบบ รัฐบาลฮ่องกงได้ออกแถลงการณ์เม่ือวานนี ้
โดยมีเนือ้หาปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงที่ร้องขอให้ชาวฮ่องกงมี
สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ทัว่ไป (universal suffrage) ขณะเดียวกนัรัฐบาล
ได้ขอให้ชาวฮ่องกงเคารพในหลักการ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" โดย
เป็นเง่ือนไขที่จ าเป็นต่อการหนัหน้าเจรจาร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์ต่อไป 

แถลงการณ์ดงักล่าวระบุว่า ชาวฮ่องกงจ าเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้
ว่า  ผู้ น าฮ่องกงที่ชาวฮ่องกงเลือกนัน้ต้องขึ น้ตรงต่อรัฐบาลจีน
แผ่นดินใหญ่ด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจฮ่องกงได้ใช้แก๊สน า้ตาและสเปรย์
พริกไทยเพ่ือสลายการชมุนมุที่เกิดขึน้เม่ือช่วงเย็นวานนี ้หลงัจากกลุ่มผู้
ประท้วงได้ก่อเหตุรุนแรงและท าร้ายเจ้าหน้าที่ต ารวจจนได้รับบาดเจ็บ 
นอกจากนี ้ต ารวจยงัได้จบักมุตวัผู้ประท้วงที่ก่อเหตเุอาไว้หลายคน (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 20.29 จุด หลัง
แบงก์ชาติจีนคงดอกเบีย้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ตลาดวนันีป้รับตวัสงูขึน้ ภายหลงัจากที่ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้
คงอตัราดอกเบีย้ Loan Prime Rate (LPR) ประเภท 1 ปีไว้ในเดือนม.ค. 
ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 20.29 จดุ หรือ 
0.66% ปิดที่ 3,095.79 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 260.51 จุด หลังการประท้วง
กลับมารุนแรงอีก ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตวัลดลง 
หลงัจากที่การประท้วงรุนแรงขึน้อีกครัง้ โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจฮ่องกงได้
ใช้แก๊สน า้ตาและสเปรย์พริกไทยเพื่อสลายการชุมนุมเม่ือช่วงเย็นวานนี ้
หลงัจากกลุ่มผู้ประท้วงได้ก่อเหตุรุนแรงและท าร้ายเจ้าหน้าที่ต ารวจจน

ได้รับบาดเจ็บ ดัชนีฮั่งเส็งลดลง 260.51 จุด หรือ 0.90% ปิดวันนีท้ี่ 
28,795.91 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

IMF ห่ันคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี ้เหตุเศรษฐกิจอินเดียชะลอ
ตัว กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตัวเลข
คาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกสู่ระดบั 3.3% ในปีนี ้จากเดิม
ที่คาดการณ์ในเดือนต.ค.ที่ระดบั 3.4% นอกจากนี ้IMF ยงัได้ปรับลด
ตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีหน้า  สู่ระดับ 
3.4% จากเดิมที่ระดบั 3.6% ขณะเดียวกัน IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลก
ขยายตัว 2.9% ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เกิดวิกฤต
การเงินทั่วโลกในปี  2551-52 จากเดิมที่ระดับ 3.0% IMF คาดว่า 
เศรษฐกิจอินเดียจะมีการขยายตวั 5.8% ในปีนี ้จากเดิมคาดการณ์ที่
ระดับ 7.0% ขณะเดียวกัน IMF ได้ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การ
ขยายตวัของจีนในปีนีสู้่ระดบั 6.0% จากเดิมที่ระดบั 5.8% แต่ได้ปรับ
ลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตวัของสหรัฐในปีนีสู้่ระดบั 2.0% จาก
เดิมที่คาดว่าอยู่ในระดบั 2.1% นอกจากนี ้IMF ยงัคาดว่ายูโรโซนจะมี
การขยายตวัในปีนีท้ี่ระดบั 1.3% จากเดิมที่ระดบั 1.4% (อินโฟเควสท์) 

อิรักระงับผลิตน า้มันจากแหล่งอัลอาห์ดับเป็นการช่ัวคราว หลัง
การประท้วงทวีความรุนแรง สื่อท้องถิ่นในอิรักรายงานว่า อิรักได้
ระงบัการผลิตน า้มนัจากแหล่งอลัอาห์ดบั (Al Ahdab) เป็นการชัว่คราว 
และมีความเสี่ยงที่แหล่งผลิตน า้มันบัดรา (Badra ) จะระงับการผลิต
น า้มนัด้วยเช่นกนั เนื่องจากเหตุประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่ลกุลามขึน้ใน
อิรัก ทัง้นี ้แหล่งผลิตน า้มันอัลอาห์ดับ ซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัทไชน่า 
เนชั่นแนล ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น (CNPC) ของจีนนัน้ สามารถผลิต
น า้มันได้ประมาณ 70,000 บาร์เรลต่อวนั ส่วนแหล่งผลิตน า้มันบดัรา
ซึ่งบริษัทก๊าซพรอม เนฟท์ ของรัสเซีย เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นนัน้ มีก าลัง
การผลิตราว 50,000 บาร์เรลต่อวนั (อินโฟเควสท์) 

รัสเซียหวังอิหร่านไม่ถอนตัวจากสนธิสัญญาไม่แพร่กระจาย
อาวุธนิวเคลียร์ นายเซอเก ยาบคอฟ รมว.ต่างประเทศรัสเซีย กล่าว
เตือนอิหร่านมิให้ถอนตัวจากสนธิสัญญาการไม่แพร่กระจายอาวุธ
นิวเคลียร์ (NPT) ทัง้นี ้อิหร่านเตือนในวนันีว้่าอาจถอนตวัออกจาก NPT 
หากมีการยื่นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านเข้าสู่คณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งอาจส่งผลให้อิหร่านถูกคว ่า
บาตรอีกครัง้หนึ่ง (อินโฟเควสท์) 

UBS คาดโอเปกอาจขยายเวลาข้อตกลงลดการผลิตน า้มันไป
จนถึงสิน้ปี 2563 UBS AG คาดการณ์ว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มนั 
(โอเปก) และผู้ ผลิตนอกกลุ่มโอเปกซึ่งรวมถึงรัสเซีย  อาจขยาย
ระยะเวลาในข้อตกลงปรับลดก าลงัการผลิตน า้มนัจากเดิมที่จะสิน้สุด
ลงในเดือนมี.ค. ไปเป็นเดือนธ.ค.2563 อย่างไรก็ตาม UBS AG ระบวุ่า 
โอเปกและชาติพนัธมิตรอาจยอมให้มีการเพิ่มก าลงัผลิตในช่วงคร่ึงหลงั
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 ของปี 2563 UBS คาดว่า โอเปกอาจลดการผลิตน า้ลงจากระดบัของปี

ที่แล้วซึง่อยู่ที่ 30 ล้านบาร์เรลต่อวนั มาเป็น 29.6 ล้านบาร์เรลต่อวนัใน
ปีนี  ้อย่างไรก็ดี  คาดว่าประเทศนอกกลุ่มเอเปกอาจเพิ่มการผลิต
น า้มันดิบสู่ระดับ 600,000 บาร์เรลต่อวันในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 
จนท าให้ราคาน า้มันดิบในตลาดเบรนท์ร่วงลงแตะ 60 ดอลลาร์ต่อ
บาร์เรลในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ถึงกระนัน้ก็ตาม UBS คาดว่าตลาด
น า้มันโลกจะสามารถเข้าสู่ภาวะที่ มีความสมดุลหรืออาจต ่ากว่า
เล็กน้อยในคร่ึงหลังของปี  2563 จากอานิสงส์ของการปรับปรุง
ปัจจยัพืน้ฐาน (อินโฟเควสท์) 

"บลูมเบิร์ก"ฟันธง"รูเปียห์"แซงหน้า"บาท ครองแชมป์สกุลเงิน
เอเชียแข็งค่าสุดปีนี ้ส านกัข่าวบลมูเบิร์กรายงานว่า รูเปียห์มีแนวโน้ม
เป็นสกุลเงินเอเชียที่แข็งค่ามากที่สุดในปีนี  ้แซงหน้าสกุลเงินบาทของ
ไทย ซึ่งเป็นสกุลเงินเอเชียที่แข็งค่ามากที่สดุในปีที่แล้ว ทัง้นี ้รูเปียห์ ซึ่ง
เป็นสกุลเงินเอเชียที่แข็งค่ามากที่สุดเป็นอนัดบั 3 ในปีที่แล้ว ได้ดีดตวั
ขึน้ติดต่อกัน 7 สปัดาห์ ขณะที่นักลงทุนพากันเข้าซือ้พันธบตัรรัฐบาล
อินโดนีเซีย โดยได้รับแรงจูงใจจากอตัราผลตอบแทนในระดบัสูงถึง 5-
8% นอกจากนี ้ธนาคารกลางอินโดนีเซียส่งสญัญาณว่า ทางธนาคาร
กลางจะยงัคงปล่อยให้รูเปียห์แข็งค่าขึน้ต่อไป จดุยืนของธนาคารกลาง
อินโดนีเซียสวนทางท่าทีของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งได้
ประกาศมาตรการสกดัการแข็งค่าของบาท (อินโฟเควสท์) 

เกาหลีใต้เผยยอดส่งออกสินค้า ICT ปี 62 ดิ่ ง 20% เซ่นพิษ
สงครามการค้า-ราคาชิปร่วง กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และ
พลงังานของเกาหลีใต้รายงานว่า ยอดการส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของเกาหลีใต้ ปี 2562 ร่วงลงเกือบ 
20% เม่ือเทียบรายปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งการค้า
ระหว่างสหรัฐกับจีน และราคาชิปที่ปรับตัวลดลง ยอดส่งออกสินค้า 
ICT ปี 2562 ของเกาหลีใต้อยู่ที่ 1.769 แสนล้านดอลลาร์ ซึง่ลดลงอย่าง
เห็นได้ชัดจากระดับ 2.204 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2561 ส่วนยอด
ส่งออกสินค้า ICT ในเดือนธ.ค.อยู่ที่ระดับ 1.44 หม่ืนล้านดอลลาร์ 
ปรับตวัลดลง 9.5% เม่ือเทียบรายปี ซึ่งเป็นสถิติที่ปรับตวัลงติดต่อกัน
เดือนที่ 14 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่งกว่า 400 จุด ท่ามกลาง
การซือ้ขายผันผวน ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดิ่งลงกว่า 400 จดุ
ในวนันี ้ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผนัผวน ดชันีทรุดตวัลงในช่วงท้ายตลาด 
ขณะที่นักลงทุนเทขายหุ้นทุกกลุ่มในตลาดเพื่อท าก าไรจากหุ้นที่ดีดตวั
ขึน้ก่อนหน้านี ้ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 41,528.91 จดุ 
ลดลง 416.46 จดุ หรือ 0.99% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ธปท.ประกาศผ่อนผันมาตรการ LTV เพิ่มเติมช่วยกู้ บ้านอาศัย
จริงง่ายขึน้ ให้มีผลทันทีวันนี ้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้

ปรับปรุงมาตรการก ากับดูแลการปล่อยสินเชื่อในภาคอสงัหาริมทรัพย์ 
โดยได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ การก าหนดอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่า
หลกัประกนั หรือ Loan to Value: LTV เพ่ิมเติม เพ่ือช่วยให้ประชาชนกู้
บ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงได้ง่ายขึน้  และบนพืน้ฐานของหลักการและ
วัตถุประสงค์ของการมีมาตรการในการดูแลการเก็งก าไรและส่งเสริม
การออมของประชาชน (1) ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าของบ้านหลัง
แรกได้ง่ายขึน้ โดยในการกู้ซือ้บ้านหลงัแรกที่ราคาต ่ากว่า 10 ล้านบาท 
คงเพดาน LTV 100% ส าหรับสินเชื่อบ้าน แต่ผู้ กู้ สามารถกู้พิ่มได้อีก 
10% ของมูลค่าหลักประกันส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการเข้าอยู่
อาศยัจริง นอกจากนี ้ก าหนดให้วางดาวน์น้อยลงจาก 20% เป็น 10% 
ส าหรับการกู้ ซือ้บ้านหลังแรกที่มีราคาตัง้แต่  10 ล้านบาทขึน้ไป (2) 
ดแูลผู้ที่จ าเป็นต้องมีบ้าน 2 หลงัที่มีวินยัในการผ่อนช าระหนีส้ญัญาที่ 1 
มาแล้วพอสมควรให้เข้าถึงสินเช่ือได้ง่ายขึน้ โดยผ่อนเกณฑ์ให้การกู้ซือ้
บ้านสญัญาที่ 2 ที่ราคาต ่ากว่า 10 ล้านบาท ต้องมีเงินดาวน์ 10% หาก
ผ่อนช าระสญัญาที่ 1 มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี (อินโฟเควสท์) 

ธปท.ยันระบบการเงินไทยปี 62 ยังมีเสถียรภาพ แต่ห่วงหนี ้
ครัวเรือนเพิ่มจากแนวโน้มศก.ชะลอตัว ชีต้้องใช้เวลาแก้ปัญหา 
นายสกักะภพ พนัธ์ยานุกูล ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายเสถียรภาพระบบ
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงานการประเมิน
เสถียรภาพระบบการเงินไทยประจ าปี 2562 โดยชีว้่า ระบบการเงินไทย
โดยรวมยังมีเสถียรภาพ แต่ความเสี่ยงในระบบการเงินยังอยู่ใน
ระดับสูง จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและไทยที่ชะลอตัวและอัตรา
ดอกเบีย้ที่อยู่ในระดบัต ่านาน ส าหรับสาเหตุที่ครัวเรือนไทยมีภาระหนี ้
ต่อเดือนสูง เพราะส่วนใหญ่เป็นหนีเ้พื่อการบริโภค (ผ่อนสัน้ ดอกเบีย้
สูง) โดย 42% ของการผ่อนช าระหนี  ้เป็นหนีเ้พื่อการบริโภค (อินโฟ
เควสท์) 

กรมธุรกิจพลังงาน คาดการใช้น า้มันปี 63 เพิ่มขึน้ทัง้เบนซิน-
ดีเซล-น า้มันอากาศยาน ส่วน LPG-NGV ยอดใช้ลดต่อเน่ือง กรม
ธุรกิจพลงังาน (ธพ.)  คาดการณ์การใช้น า้มนัเชือ้เพลิงปี 63 ส่วนใหญ่
เพิ่มขึน้ต่อเนื่องจากปี 62 ทัง้ในส่วนของน า้มนักลุ่มเบนซิน น า้มนัดีเซล 
และน า้มนัอากาศยาน ขณะที่การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และ
ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) จะปรับตวัลดลง ทัง้นี ้ในปี 63 
คาดการณ์การใช้น า้มันกลุ่มเบนซิน อยู่ที่ 33.4 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึน้ 
3.7% จาก 32.2 ล้านลิตร/วนัในปี 62 ส่วนการใช้น า้มนักลุ่มดีเซล อยู่ที่ 
71.6 ล้านลิตร/วนั เพิ่มขึน้ 6.3% จากระดบั 67.3 ล้านลิตร/วนัในปี 62 
การใช้น า้มนัอากาศยานในปี 63 คาดว่าเพิ่มขึน้ 7.4% มาที่ 20.8 ล้าน
ลิตร/วัน จาก 19.3 ล้านลิตร/วันในปี 62 ขณะที่การใช้น า้มันเตาอยู่ที่  
6.7 ล้านลิตร/วนั เพิ่มขึน้ 24% และน า้มนัก๊าด อยู่ที่ 0.05 ล้านลิตร/วนั 
เพิ่มขึน้ 135% ส่วนการใช้ LPG ในปี 63 คาดว่าจะอยู่ที่  17.5 ล้าน
กิโลกรัม/วนั ลดลง 1.9% จากระดบั 17.8 ล้านกิโลกรัม/วนัในปี 62 และ
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 การใช้ NGV ลดลง 7.4% มาที่  5 ล้านกิโลกรัม/วัน จาก 5.4 ล้าน

กิโลกรัม/วนัในปี 62 (อินโฟเควสท์) 

6 โรงกล่ันเคาะลงทุนรับมาตรฐานน า้มันยูโร 5 รวม 5 หมื่นลบ. 
ก่อนมีผลบังคับใช้ปี 67 นางสาวนันธิกา ทงัสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจ
พลงังาน เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงคณุภาพน า้มนัให้ได้ตามที่
กฎหมายก าหนดมาตรฐานยโูร 5 ของ 6 โรงกลัน่น า้มนั ได้แก่ บมจ.ไทย
ออยล์ (TOP), บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC), บมจ.เอสโซ่ 
(ประเทศไทย) (ESSO) , บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) และ บมจ.สตาร์ 
ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC) เบือ้งต้นจะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 5 
หม่ืนล้านบาท ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2567 ขณะที่ต้นทนุจากการปรับ
มาตรฐานจากปัจจบุนัเป็นมาตรฐานยโูร 4 เป็นยโูร 5 ขณะนีอ้ยู่ระหว่าง
หารือกบัทางกลุ่มโรงกลัน่ฯ ส่วนต้นทนุที่เพ่ิมขึน้นัน้จะบวกในเนือ้น า้มนั
เท่าไร ทางส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน(สนพ.) จะเป็นผู้ศกึษา
ต้นทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตามในช่วงนีม้าตรการลดปัญหาฝุ่ น PM2.5 
ได้เร่งนโยบายส่งเสริมการใช้น า้มันดีเซล B10 และB20 สามารถลด
ปัญหาฝุ่ น 20-25%"นางสาวนนัธิกา กล่าว (อินโฟเควสท์) 

"นิพิฎฐ์"ปูดม ีส.ส.กดบัตรโหวตร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 63 แทน
กัน ชีอ้าจเป็นเหตุให้กฎหมายต้องโมฆะ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบตัิ 
รองหวัหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบกรณีการ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของสภาผู้แทนราษฎร พบว่ามี ส.ส.เสียบบัตรแทนนายฉลอง 
เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พทัลุง พรรคภูมิใจไทย ในที่ประชุมสภาฯ เม่ือวนัที่ 
10 และ 11 ม.ค.63 ดงันัน้ จึงเห็นว่าการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายปี 63 ตัง้แต่มาตรา 39 เป็นต้นไป ย่อมไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนญู 
เนื่องจากมีการเสียบบัตรแทนกัน แต่จะมีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 
หรือไม่ คงต้องเป็นหน้าที่ของ ส.ส. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 11.37 จุด รับแรงถ่วงกลุ่มแบงก์/
พรุ่งนีจ้ับตาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรรคอนาคตใหม่คดี"อิลูมิ
นาติ" SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,589.11 จุด ลดลง 11.37 จุด (-0.71%) 
มลูค่าการซือ้ขาย 57,944.71 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทย
วันนีป้รับลงเช่นเดียวกับตลาดกลุ่ม TIP ขณะที่ตลาดอ่ืนในภูมิภาค
แกว่งทัง้บวก-ลบ โดยบ้านเราได้รับแรงขายกลุ่มแบงก์ถ่วงตลาดราว 8 

จุด หลังงบฯ SCB ต ่าคาดส่งผลวิตกงบฯของแบงก์อ่ืน พรุ่งนีต้ิดตาม
ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยข้อกล่าวหาพรรคอนาคตใหม่กรณีล้มล้าง
การปกครอง และกลางสัปดาห์ติดตามตัวเลขส่งออกของไทย พรุ่งนี ้
ตลาดฯยังมีลุ้นฟื้นแต่ไม่มาก ให้แนวรับ 1,585 แนวต้าน 1,595 จุด 

ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,589.11 จุด ลดลง 11.37 จุด (-
0.71%) มูลค่าการซือ้ขาย 57,944.71 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวันนี ้
ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทัง้วนั โดยดชันีท าระดบัสงูสดุ
ที่ 1,598.70 จดุ และท าระดบัต ่าสดุที่ 1,586.73 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 50,363 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่  50,363 
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สทุธิ 
947 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สทุธิ 8,354 ล้าน
บาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ  ขายสุทธิ 553 ล้านบาท Yield 
พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.27% ปรับตัวลดลงจากเม่ือวาน -0.01% 

ภาพรวมของตลาดในวนันี  ้Yield Curve ปรับตวัลดลงเล็กน้อยจากวนั
ก่อนหน้า ประมาณ 1-2 bps. ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติวนันี ้NET OUTFLOW 553 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 
553 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติ
หมดอาย ุ(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.35 แข็งค่าจากช่วงเช้าตามแรง
ขายดอลล์ท าก าไร มองกรอบพรุ่งนี ้30.30-30.40 ตลาดรอผล
ประชุม BOJ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงิน
บาทปิดตลาดที่ระดบั 30.35 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่
ระดับ 30.40 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 30.34-
30.42 บาท/ดอลลาร์ "ยงัไม่มีประเด็นอะไรเข้ามาเพิ่มเติม วนันีน้่าจะมี
แรงขายท าก าไรดอลลาร์ โดยเฉพาะช่วงบ่ายเห็นสญัญาณการขายท า
ก าไรอย่างต่อเนื่อง" นักบริหารเงินกล่าว ส าหรับทิศทางการเคลื่อนไหว
ของค่าเงินบาทวนัพรุ่งนีป้ระเมินไว้ระหว่าง 30.30-30.40 บาท/ดอลลาร์ 
(อินโฟเควสท์) 
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ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ประชมุนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบีย้ 

- อตัราว่างงานเดือนพ.ย. องักฤษ 

- ความเชื่อมัน่ทางเศรษฐกิจเดือนม.ค.จากสถาบนั ZEW อีย ู

- ความเชื่อมัน่ทางเศรษฐกิจเดือนม.ค.จากสถาบนั ZEW เยอรมนี 
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As of

 Friday 17 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH GDP YoY 4Q 6.0% 6.0% 6.0% SET50

GDP SA QoQ 4Q 1.5% 1.4% 1.5% SET100

GDP YTD YoY 4Q 6.1% 6.2% 6.2% MAI

Industrial Production YoY Dec 6.9% 5.9% 6.2% Institution Net Position

Industrial Production YTD YoY Dec 5.7% 5.6% 5.6% Proprietary Net Position

Retail Sales YoY Dec 8.0% 7.9% 8.0% Foreign Net Position

Retail Sales YTD YoY Dec 8.0% 8.0% 8.0% Individual Net Position

Foreign Direct Investment YoY CNY Dec -- -- 1.5% Total Trading Value

TH Foreign Reserves 10-Jan $228.5b -- $227.5b

EU CPI YoY Dec 1.3% 1.3% 1.3% Major Indices

CPI MoM Dec F 0.3% 0.3% 0.3% Dow Jones

CPI Core YoY Dec F 1.3% 1.3% 1.3% S&P 500

US Housing Starts Dec 1608k 1380k 1375k Nasdaq

Housing Starts MoM Dec 16.9% 1.1% 2.6% STOXX Europe 50

Building Permits Dec 1416k 1460k 1474k FTSE 100

Building Permits MoM Dec -3.9% -1.5% 0.9% DAX

Industrial Production MoM Dec -0.3% -0.2% 0.8% Nikkei 225

Capacity Utilization Dec 77.0% 77.0% 77.4% Shanghai Composite

Hang Seng

 Monday 20 KOSPI

Release Actual Cons. Prior BES Sensex

JN Industrial Production MoM Nov F -1.0% -- -0.9% Jakarta Composite

Industrial Production YoY Nov F -8.2% -- -8.1% Philippines Composite

Capacity Utilization MoM Nov F -0.3% -- -4.5% Ho Chi Minh

Convenience Store Sales YoY Dec -0.3% -- 1.0%

Crude Commodities

 Tuesday 21 WTI ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Dubai ($/bl)

EC ZEW Survey Expectations Jan -- -- 11.2 Brent ($/bl)

NYMEX ($/bl)

 Wednesday 22 COMEX Gold 

Release Actual Cons. Prior Batic Dry Index

TH Customs Exports YoY Dec -- -1.3% -7.4%

Customs Imports YoY Dec -- 2.0% -13.8% Exchange Rate

USD/THB

 Thursday 23 EUR/USD

Release Actual Cons. Prior USD/JPY

JN Trade Balance Dec -- -¥153.1b -¥82.1b GBP/USD

Trade Balance Adjusted Dec -- -¥236.0b -¥60.8b USD/CHY

Exports YoY Dec -- -4.2% -7.9% USD/KRW

Imports YoY Dec -- -3.1% -15.7% Dollar Index

Supermarket Sales YoY Dec -- -- -1.4%

US Initial Jobless Claims 18-Jan -- 214k 204k Thai Bond Market

Continuing Claims 11-Jan -- 1750k 1767k Total Return Index

Leading Index Dec -- -0.2% 0.0% Outright/ Cash Trading

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

 Friday 24 20-Jan-20 1.103 1.111 1.145 1.156 1.168 1.220

Release Actual Cons. Prior Change (bps) -0.11 +0.00 +0.01 -0.03 +0.18 +0.19

TH Foreign Reserves 17-Jan -- -- $228.5b 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

1.265 1.340 1.469 1.695 1.854 2.043

-1.18 -2.51 -2.13 -1.50 -1.25 +0.15

US Bond Market

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

17-Jan-20 1.56 1.58 1.56 1.63 1.84 2.29

Change (bps) +1.00 +0.00 -2.00 +0.00 +3.00 +3.00

50,362.94         77,603.27         -35.10%

20-Jan-20 17-Jan-20 %Chg.

322.15 322.19 -0.01%

1,158.55 1,160.36 -0.16%

97.610 97.623 -0.01%

1.3009 1.3007 +0.02%

6.8659 6.8587 +0.10%

1.1094 1.1091 +0.03%

110.16 110.09 +0.07%

20-Jan-20 17-Jan-20 %Chg.

30.35 30.39 -0.13%

1,558.80 +9.80 +0.63%

754.00 -14.00 -1.82%

65.22 +0.11 +0.17%

58.54 +0.02 +0.03%

58.63 -0.11 -0.19%

65.75 +0.01 +0.02%

981.13 +2.50 +0.26%

20-Jan-20 Chg %Chg.

6,245.04 -46.62 -0.74%

7,469.71 -82.89 -1.10%

2,262.64 +12.07 +0.54%

41,528.91 -416.46 -0.99%

3,095.79 +20.29 +0.66%

28,795.91 -260.51 -0.90%

13,548.94 +22.81 +0.17%

24,083.51 +42.25 +0.18%

3,790.00 -5.00 -0.13%

7,651.44 -23.12 -0.30%

3,329.62 +12.81 +0.39%

9,388.94 +31.81 +0.34%

17-Jan-20 Chg %Chg.

29,348.10 +50.46 +0.17%

5,642.47

57,944.71

-525.02

-222.37

-4,895.08

1,071.80 -9.42 -0.87%

2,345.03 -21.40 -0.90%

21-Jan-20

20-Jan-20 Chg %Chg.

1,589.11 -11.37 -0.71%

308.82 +0.02 +0.01%


