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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

เฟดมีมติเอกฉันท์คงดอกเบีย้ตามคาด ขณะส่งสัญญาณไม่มีการ
ปรับขึน้ในปีนี ้คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบีย้
ระยะสัน้ที่ระดับ 2.25-2.50% ในการประชุมเม่ือวานนี ้ซึ่งเป็นการ
ประชุมครัง้ที่ 2 ของเฟดในปีนี ้ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้   เฟ
ดมีมติคงอัตราดอกเบีย้ในการประชุม หลังจากที่ได้คงอัตราดอกเบีย้
เชน่กนัในการประชมุเดือนม.ค. หลงัปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 4 ครัง้ในปีที่
แล้ว นอกจากนี ้เฟดยังได้ส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ในปีนี ้จากเดิมที่ระบใุนการประชมุเดือนธ.ค.ปีที่แล้ววา่ เฟดจะ
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 2 ครัง้ในปีนี ้   เฟดระบุวา่ไม่มีแนวโน้มที่จะปรับ
ขึน้อัตราดอกเบีย้ในปีนี ้ยกเว้นสถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก   ส่วนในปีหน้า เฟดส่งสญัญาณว่าจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้
เพียง 1 ครัง้ ซึง่ไมเ่ปลี่ยนแปลงจากที่ระบไุว้ในการประชมุเดือนธ.ค.ปีที่
แล้ว แถลงการณ์เฟดระบวุา่ เฟดจะใช้ความอดทน ก่อนที่จะมีการปรับ
ขึน้อตัราดอกเบีย้ตอ่ไป   ขณะเดียวกัน เฟดจะชะลอการปรับลดงบดลุ
ในเดือนพ.ค. จากระดับ 3 หม่ืนล้านดอลลาร์/เดือน เหลือเพียง 1.5 
หม่ืนล้านดอลลาร์/เดือน ก่อนที่จะยุติการปรับลดงบดุลในเดือนก.ย.     
เฟดยงัได้ปรับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐใน
ปีนี ้สู่ระดบั 2.1% จากระดบั 2.3% ที่ระบุไว้ในเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว และ
ปรับลดตัวเลขคาดการณ์ในปีหน้าสู่ระดับ 1.9% จากเดิมที่ 2.0% 
ขณะที่คงตวัเลขคาดการณ์อตัราการขยายตวัในปี 2564 ที่ระดบั 1.8% 
และคงตัว เลขอัตราการขยายตัวในระยะยาวที่ ระดับ  1 .9%     
นอกจากนี ้เฟดได้ปรับเพ่ิมตวัเลขอตัราการวา่งงานในปีนีท้ี่ระดบั 3.7% 
จากเดิม 3.5% สว่นตวัเลขในปี 2563 และ 2564 ได้ปรับเพ่ิมขึน้สูร่ะดบั 
3.8% และ 3.9% ตามล าดบั จากเดิมที่ระดบั 3.6% และ 3.8% ขณะที่
ปรับลดตัวเลขว่างงานในระยะยาวสู่ระดับ 4.3% จากเดิมที่ 4.4%     
และสุดท้าย เฟดได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อในปีนี ้สู่ ระดับ 
1.8% จากระดบั 1.9% ก่อนหน้านี ้และปรับลดคาดการณ์ในปี 2563 
และ 2564 สู่ระดับ 2.0% จากเดิมที่ระดับ 2.1% และคงตัวเลข
คาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวที่ระดบั 2.0% (อินโฟเควสท์) 

แถลงการณ์ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) 
ธนาคารกลางสหรัฐเดือนมี.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ออก
แถลงการณ์ภายหลงัการประชมุคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน 
(FOMC) ซึ่งเสร็จสิน้ลงเม่ือวานนี ้ (20 มี.ค.) โดยระบุว่า ข้อมลูที่ได้รับ
นับตัง้แต่ที่คณะกรรมการ FOMC ประชุมกันในเดือนม.ค. บ่งชีว้่า 
ตลาดแรงงานยงัคงมีความแข็งแกร่ง แตกิ่จกรรมทางเศรษฐกิจขยายตวั
ช้าลงหลงัจากที่ขยายตวัอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 4 ส่วนการจ้างงาน
มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเดือนก.พ. แต่การขยายตวัของการจ้าง

งานในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานัน้ โดยเฉลี่ยมีความแข็งแกร่งและ
อตัราว่างงานยงัคงอยู่ในระดบัต ่า ขณะเดียวกันข้อมลูเม่ือไม่นานมานี ้
บ่งชีว้่า การขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรของภาคธุรกิจชะลอตวัลงในไตรมาสแรก      สว่นตวัเลข
เงินเฟ้อรายปี และอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปรับตัวลดลง โดยส่วนใหญ่มี
สาเหตมุาจากราคาพลงังานชะลอตวัลง ขณะที่อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานที่
ไม่นับรวมราคาในหมวดอาหารและพลังงาน ยังคงอยู่ใกล้ระดับ 2% 
ส าหรับมาตรการแบบอิงตลาดที่ใช้ส าหรับชดเชยปัจจัยเงินเฟ้อนัน้ 
ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่าในชว่งหลายเดือนที่ผ่านมา และข้อมลูที่ได้จากการ
ส ารวจการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวบ่งชีว้า่ มีการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กน้อย    คณะกรรมการ FOMC มุ่งมัน่ที่จะสนับสนนุการจ้างงานให้
เติบโตอย่างเต็มที่และหนุนราคาให้มีเสถียรภาพ ในการสนับสนุน
เป้าหมายเหล่านี ้คณะกรรมการจึงได้ตดัสินใจคงอตัราดอกเบีย้ระยะ
สัน้ที่ระดบั 2.25-2.50% คณะกรรมการยงัคงมีมมุมองว่า กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและภาวะตลาดแรงงานมีความ
แข็งแกร่ง รวมทัง้อัตราเงินเฟ้อที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ระดับ 2% ซึ่งเป็น
ระดบัเป้าหมายของคณะกรรมการ ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลก รวมทัง้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลด
น้อยลงแล้ว คณะกรรมการ FOMC จะใช้ความอดทน ส่วนการ
ปรับเปลี่ยนกรอบเป้าหมายของอัตราดอกเบีย้ระยะสัน้ในอนาคตนัน้ 
จะพิจารณาตามความเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุผลลพัธ์เหลา่นี ้    กรรม
การเฟดผู้ที่ออกเสียงสนับสนนุการด าเนินนโยบายการเงินของ FOMC 
ในการประชมุครัง้นี ้ได้แก่ เจอโรม เอช พาวเวล ประธานเฟด, จอห์น ซี 
วิลเลียม รองประธานเฟด, มิเชล ดบัเบิลย ูโบวแมน, ลาเอล เบรนาร์ด, 
เจมส์ บุลลาร์ด, ริชาร์ด เอช คลาริดา, ชาร์ลส์ อีแวนส์, เอสเธอร์ แอล 
จอร์จ, แรนดลั เค. ควอร์เลส และเอริค เอส โรเซนเกรน (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ล่ันสหรัฐเดินหน้าเรียกเก็บภาษีน าเข้าต่อสินค้าจีน 
จนกว่าจีนจะท าตามข้อตกลง ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์กล่าวใน
วันนีว้่า สหรัฐจะยังคงด าเนินมาตรการเรียกเก็บภาษีน าเข้าต่อสินค้า
ของจีนต่อไปอย่างไม่มีก าหนด จนกว่าจีนจะยอมท าตามข้อตกลง
ทางการค้าที่สหรัฐก าลังท ากับจีน     "เราไม่ได้หารือกันเก่ียวกับการ
ยกเลิกภาษี แต่ก าลังหารือในเร่ืองที่ว่าจะยังคงมีมาตรการเรียกเก็บ
ภาษีต่อสินค้าจีนต่อไปเป็นเวลานาน เน่ืองจากเราต้องการสร้างความ
มั่นใจว่า ถ้าเราท าข้อตกลงกับจีนแล้ว จีนจะต้องท าตามข้อตกลง" 
ปธน.ทรัมป์กล่าว        ค ากล่าวของปธน.ทรัมป์มีขึน้ ท่ามกลางข่าว
หลายกระแสที่แตกต่างกันเก่ียวกับผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ
และจีน     หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานว่า คณะเจรจา
การค้าของสหรัฐและจีนเตรียมจัดการเจรจารอบใหม่ในสปัดาห์หน้า 
เพือหาทางยตุิความขัดแย้งทางการค้า    ทัง้นี ้รายงานระบุว่า นายสตี
เวน มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐ และนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้า
สหรัฐ จะเดินทางไปยงักรุงปักก่ิงในสปัดาห์หน้าเพื่อเจรจากบันายหลิว 
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 เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน ขณะที่นายหลิว เหอ และคณะจะเดินทาง

มายังกรุงวอชิงตันในสัปดาห์แรกของเดือนเม.ย.เพื่อหารือกับคณะ
เจรจาการค้าของสหรัฐ รายงานยังระบุว่า การเจรจาการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีนก าลังอยู่ในขัน้ตอนสุดท้ายแล้ว โดยทัง้สองฝ่ายมี
เป้าหมายที่จะบรรลขุ้อตกลงการค้าภายในสิน้เดือนเม.ย.    อยา่งไรก็ดี 
ส านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่า ผู้ แทนเจรจา
การค้าของสหรัฐบางคนได้แสดงความกงัวลวา่ จีนก าลงับ่ายเบี่ยงที่จะ
ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทางการค้าของสหรัฐ แม้ว่าปธน.ทรัมป์จะมี
ความเชื่อมั่นเก่ียวกับการบรรลุข้อตกลงการค้า     ความเคลื่อนไหว
ดงักลา่วสะท้อนให้เห็นวา่ เจ้าหน้าที่จีนได้เปลี่ยนจดุยืน เพราะหลงัจาก
ที่จีนยอมท าการเปลี่ยนแปลงนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว รัฐบาล
สหรัฐก็ยงัไม่ได้ให้การรับประกันว่าจะยกเลิกการเรียกเก็บภาษีน าเข้า
ตอ่สินค้าจีน (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" ส่งสัญญาณผลักดันข้อตกลง FTA กับญ่ีปุ่น มุ่งเปิด
ตลาดสินค้าเกษตร ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แหง่สหรัฐเปิดเผยว่า 
คณะท างานของรัฐบาลสหรัฐจะผลักดันการท าข้อตกลงการค้าเสรี 
(FTA) กับญ่ีปุ่ น พร้อมกับส่งสัญญาณว่า เขาเต็มใจที่จะเปิดตลาด
สินค้าเกษตรของญ่ีปุ่ น     รายงานเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐซึง่
ยื่นต่อสภาคองเกรสระบุว่า คณะท างานของปธน.ทรัมป์มีความ
ต้องการที่จะเจรจาข้อตกลง FTA กบัญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ยงัสง่
สญัญาณวา่ สหรัฐต้องการเจรจาเพ่ือเปิดตลาดสินค้าญ่ีปุ่ น โดยระบวุา่ 
ระบบการจัดเก็บภาษีน าเข้าเนือ้วัวและเนือ้หมูของญ่ีปุ่ นมีความ
หลากหลาย ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ในขณะที่สหรัฐเรียกร้อง
ข้อตกลงที่ครอบคลมุถึงภาคส่วนต่างๆเป็นวงกว้าง เช่น การค้าสินค้า
และการบริการ การลงทุน และค่าเงินนัน้ ทางญ่ีปุ่ นยืนยันว่า รัฐบาล
ของทัง้สองประเทศควรพุ่งเป้าท าข้อตกลงแค่ในส่วนของการค้าสินค้า
เท่านัน้    ก่อนหน้านี ้นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าของสหรัฐ 
(USTR) กล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐและญ่ีปุ่ นอาจจะเปิดฉากเจรจาการค้า
ในเดือนมี.ค. แต่ก็มีแนวโน้มว่าการเจรจาอาจจะเกิดขึน้ในเดือนเม.ย.
หรือพ.ค. เน่ืองจากขณะนีส้หรัฐก าลงัมุ่งเน้นในการเจรจาการค้ากบัจีน  
ทัง้นี ้นายไลท์ไฮเซอร์กล่าวว่า เขาเตรียมยกประเด็นการเกษตรขึน้มา
หารือกับญ่ีปุ่ น เม่ือสหรัฐเปิดฉากเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระดับทวิ
ภาคีกบัญ่ีปุ่ น (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" ส่งสัญญาณหนุนบราซิลเข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO และ 
OECD ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ส่งสัญญาณว่า เขา
อาจจะสนับสนุนให้บราซิลเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญา
แอตแลนติกเหนือ (NATO) และองค์การเพื่อความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)   "เราจะพิจารณาเงื่อนไขต่างๆอย่าง
จริงจงัวา่ บราซิลสามารถเข้าเป็นสมาชิก NATO ได้หรือไม"่ ปธน.ทรัมป์
กล่าวในระหว่างการหารือกับนายซาอีร์ โบลโซนาโร ประธานาธิบดี
บราซิล     ก่อนหน้านีมี้รายงานว่า สหรัฐเตรียมผลักดันให้บราซิลมี

สถานะเป็นพันธมิตรของสหรัฐนอกกลุ่ม NATO ซึ่งจะเปิดโอกาสให้
บราซิลสามารถซือ้อุปกรณ์ทางทหารและเทคโนโลยีของสหรัฐได้       
อย่างไรก็ดี ถ้อยแถลงล่าสดุของปธน.ทรัมป์สะท้อนให้เห็นว่า สถานะ
ของบราซิลอาจไปได้ไกลกว่านัน้      นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ยังกล่าว
ด้วยว่า เขาสนับสนนุให้บราซิลเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD     นายโบล
โซนาโรกลา่ววา่ "สหรัฐและบราซิลไมเ่คยใกล้ชิดกนัได้เทา่วนันี"้   ส านกั
ข่าวซินหัวรายงานว่า ในช่วงเ ช้าของเ ม่ือวานนี  ้กระทรวงการ
ต่างประเทศของสหรัฐกลา่วว่า สหรัฐได้ลงนามข้อตกลงกบับราซิลเพ่ือ
ปกป้องเทคโนโลยีของสหรัฐ ซึ่งเก่ียวข้องกับการที่สหรัฐมีส่วนร่วมใน
การปลอ่ยกระสวยอวกาศในบราซิล (อินโฟเควสท์) 

ลูกชาย"ทรัมป์"เย้ยนายกฯอังกฤษท า Brexit ล่าช้าหลายปี เพราะ
ไม่เ ช่ือ"ทรัมป์" นายโดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ ซึ่งเป็นบุตรชายของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า อังกฤษจะสามารถจัดการเร่ือง
เก่ียวกบัการแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) ได้ภายในเวลาเพียง
ไม่ก่ีเดือน ถ้าหากนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ท าตาม
ค าแนะน าของบิดาของเขา  ทัง้นี ้ในบทความที่มีชื่อวา่ "เทเรซา เมย์ควร
ท าตามค าแนะน าของบิดาของผมเก่ียวกับประเด็น Brexit" ที่มีการ
ตีพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์"เดอะ เทเลกราฟ" ขององักฤษ นายทรัมป์ จเูนียร์ 
ระบุว่า "คุณเมย์ได้เพิกเฉยต่อค าแนะน าของบิดาของผม ท าให้
กระบวนการที่ควรใช้เวลาเพียงไมก่ี่เดือน กลายเป็นเร่ืองที่ประสบความ
ล่าช้าหลายปี และสร้างความยากล าบากต่อชาวอังกฤษ"  นอกจากนี ้
นายทรัมป์ จเูนียร์ ยงัระบวุา่ "ประชาธิปไตยในสหราชอาณาจกัรได้ตาย
ไปแล้ว" ในบทความดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 141.71 จุด เหตุหุ้น
แบงก์ร่วงหลังเฟดส่งสัญญาณไม่ขึน้ดอกเบีย้ปีนี ้ดัชนีดาวโจนส์
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(20 มี.ค.) เน่ืองจากนักลงทนุเทขาย
หุ้นกลุม่ธนาคารซึง่เป็นหุ้นมีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบีย้ หลงัจากที่
ประชมุธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอตัราดอกเบีย้ในการประชมุ
เม่ือวานนี ้พร้อมกบัสง่สญัญาณวา่จะไม่มีการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ใน
ปีนี ้ขณะที่หุ้ นกลุ่มขนส่งร่วงลงหลังจากบริษัทเฟดเอ็กซ์ปรับลด
คาดการณ์ผลประกอบการตลอดปีงบการเงิน 2562 เน่ืองจากปัจจัย
อัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบของสงครามการค้า      ดัชนีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,745.67 จุด ลดลง 141.71 จุด หรือ -
0.55% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,824.23 จดุ ลดลง 8.34 จดุ หรือ -
0.29% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,728.97 จุด เพิ่มขึน้ 5.02 จุด หรือ 
+0.07%    คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบีย้
ระยะสัน้ที่ระดับ 2.25-2.50% ในการประชุมเม่ือวานนี ้พร้อมกับส่ง
สญัญาณว่าจะไม่มีการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้จากเดิมที่ระบุใน
การประชมุเดือนธ.ค.ปีที่แล้วว่า เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 2 ครัง้ใน
ปีนี ้    ทัง้นี ้เฟดระบุว่าไม่มีแนวโน้มที่จะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ในปีนี ้
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 ยกเว้นสถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยา่งมาก สว่นในปีหน้า เฟ

ดส่งสัญญาณว่าจะป รับขึ น้อัตราดอกเบี ย้ เพียง  1 ค รั ง้  ซึ่ ง ไม่
เปลี่ยนแปลงจากที่ระบไุว้ในการประชมุเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว     นอกจากนี ้
แถลงการณ์เฟดระบุว่า เฟดจะชะลอการปรับลดงบดุลในเดือนพ.ค. 
จากระดับ 3 หม่ืนล้านดอลลาร์/เดือน เหลือเพียง 1.5 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์/เดือน ก่อนที่จะยุติการปรับลดงบดุลในเดือนก.ย. (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนหลังเฟดคงดอกเบีย้ ,ส่ง
สัญญาณไม่ขึน้ดอกเบีย้ปีนี ้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ
สกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้
(20 มี.ค.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอตัราดอกเบีย้ใน
การประชมุเม่ือวานนี ้พร้อมกบัสง่สญัญาณวา่จะไมมี่การปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ในปีนี ้    ดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 
110.62 เยน จากระดบั 111.41 เยน และอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับฟรังก์
สวิส ที่ระดับ 0.9900 ฟรังก์ จากระดับ 0.9992 ฟรังก์ นอกจากนี  ้
ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 
1.3269 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3309 ดอลลาร์แคนาดา   ยูโร
แข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.1445 ดอลลาร์ จากระดบั 
1.1352 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนคา่ลงสูร่ะดบั  1.3245 ดอลลาร์ 
จากระดบั 1.3268 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะที่
ระดบั 0.7142 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7090 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 80 เซนต์ หลังสต็อก
น า้มันดิบร่วงสวนทางคาดการณ์ สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(20 มี.ค.) หลังจากส านักงาน
สารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานว่า สต็อก
น า้มันดิบของสหรัฐร่วงลงสวนทางกับการคาดการณ์ ซึ่งช่วยให้นัก
ลงทนุคลายความวิตกกังวลเก่ียวกับภาวะน า้มนัล้นตลาด      สญัญา
น า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึน้ 80 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดที่ 
59.83 ดอลลาร์/บาร์เรล       สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนพ.ค. 
เพิ่มขึน้ 89 เซนต์ หรือ 1.3% ปิดที่ 68.50 ดอลลาร์/บาร์เรล  สัญญา
น า้มนัดิบพุ่งขึน้หลงัจากรายงานของ EIA ระบุว่า สต็อกน า้มนัดิบของ
สหรัฐร่วงลง 9.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิน้สุดวนัที่ 15 มี.ค. ซึ่งเป็น
การลดลงมากที่สุดนับตัง้แต่ เดื อนก.ค .ปีที่ แ ล้ว  และสวนทาง
นกัวิเคราะห์ที่คาดวา่จะเพิ่มขึน้ 309,000 บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ 4.80 ดอลลาร์ ก่อน
ตลาดรู้ผลประชุมเฟด สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้
(20 มี.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุชะลอการซือ้ขายก่อนที่จะรู้ผลการประชุม
ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยตลาดทองค าปิดท าการซือ้ขาย
ก่อนที่คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของเฟดจะแถลงมติการ

ประชมุ    สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่
มอบเดือนเม.ย. ลดลง 4.80 ดอลลาร์ หรือ 0.37% ปิดที่ 1,301.70 
ดอลลาร์/ออนซ์          สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 5.4 
เซนต์ หรือ 0.35% ปิดที่ 15.318 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

EU พร้อมขยายเส้นตาย Brexit แต่สภาอังกฤษต้องโหวตรับ
ข้อตกลง Brexit นายโดนัลด์ ทัสก์ ประธานคณะมนตรียุโรป ออก
แถลงการณ์ระบุว่า สหภาพยุโรป (EU) พร้อมที่จะขยายก าหนดเวลา
การแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ออกไปอีก 3 
เดือนตามที่อังกฤษร้องขอ แต่มีเงื่อนไขว่า สภาสามัญชนของอังกฤษ
จะต้องให้การอนมุตัิข้อตกลง Brexit ที่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี
องักฤษ ท าไว้กับผู้น า EU ก่อนหน้านี ้  นอกจากนี ้นายทสัก์ยงัระบุว่า 
เขายงัไมเ่ห็นความจ าเป็นในขณะนีท้ี่จะต้องมีการจดัการประชมุฉุกเฉิน
ของผู้น า EU       ก่อนหน้านี ้ผู้น า EU ระบวุา่ องักฤษจะต้องมีเหตผุลที่
ดีในการเรียกร้องขอให้มีการขยายเส้นตาย Brexit และ EU จะไมมี่การ
รือ้ฟืน้การเจรจาเพื่อแก้ไขข้อตกลง Brexit        ทางด้านนางเมย์กล่าว
ว่า ตนได้ส่งจดหมายไปยังนายทสัก์เพื่อขอขยายเส้นตาย Brexit จาก
ก าหนดเดิมในวันที่ 29 มี.ค. ออกไปเป็นวันที่ 30 มิ.ย.     นอกจากนี ้
นางเมย์ยงัระบวุา่ รัฐบาลจะน าข้อตกลง Brexit เข้าสูก่ารพิจารณาและ
การลงมติเป็นครัง้ที่ 3 ในรัฐสภาอังกฤษ     อย่างไรก็ดี นางเมย์ไม่ได้
เปิดเผยว่าจะน าข้อตกลง Brexit เข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภาอังกฤษ
เม่ือใด (อินโฟเควสท์) 

ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปชีอ้ังกฤษควรแยกตัวจาก EU 
ก่อนเลือกตั ้งรัฐสภายุโรป นายฌอง-คล็อด ยุงเกอร์ ประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) กล่าวว่า อังกฤษควรแยกตัวออกจาก
สหภาพยุโรป (Brexit) ก่อนการเลือกตัง้รัฐสภายุโรปในวันที่ 23-26 
พ.ค. ถ้าหากอังกฤษไม่ได้เข้าร่วมการเลือกตัง้ดังกล่าว  ทัง้นี ้นายยุง
เกอร์ได้แจ้งนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ทางโทรศัพท์ว่า 
อังกฤษควรเสร็จสิน้การแยกตัวจากสหภาพยุโรป (EU) ก่อนวันที่ 23 
พ.ค. ซึ่งเป็นวนัแรกของการเลือกตัง้รัฐสภายโุรป เน่ืองจากหากองักฤษ
แยกตัวหลังจากนัน้ ก็อาจส่งผลให้การเลือกตัง้รัฐสภายุโรปมีปัญหา
ทางกฎหมายได้    นายยุงเกอร์ยืนยันว่า หากอังกฤษต้องการขยาย
เวลาการแยกตัวออกจาก EU เป็นวันที่ 30 มิ.ย. อังกฤษก็จะต้องเข้า
ร่วมการเลือกตัง้รัฐสภายโุรป     ผู้น า EU หลายคนกล่าวก่อนหน้านีว้า่ 
อังกฤษจะต้องแยกตัวออกจาก EU ก่อนที่ รัฐสภายุโรปจะจัดการ
เลือกตัง้ในเดือนพ.ค. มิฉะนัน้องักฤษจะต้องเข้าร่วมการเลือกตัง้รัฐสภา
ยุโรป เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะท าให้รัฐสภายุโรปชุดใหม่ประสบ
ปัญหาเป็นโมฆะ เน่ืองจากมีการเลือกตัง้ที่ผิดกฎระเบียบ    ทางด้าน
นางเมย์กล่าวว่า ตนได้ส่งจดหมายไปยังนายโดนัลด์ ทัสก์ ประธาน



 

 

 

   

    4 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
21 March 2019 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 คณะมนตรียโุรป เพื่อขอขยายก าหนดเวลา Brexit จากก าหนดเดิมใน

วนัที่ 29 มี.ค. ออกไปเป็นวนัที่ 30 มิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

EU ส่ังปรับ"กูเกิล" 1.49 พันล้านยูโร เหตุขัดขวางการแข่งขันใน
ภาคโฆษณาออนไลน์ สหภาพยโุรป (EU) มีค าสัง่ให้บริษัทกเูกิล อิงค์
จ่ายเงินค่าปรับจ านวน 1.49 พันล้านยูโร (1.69 พันล้านดอลลาร์) ใน
ข้อหาขัดขวางการแข่งขันในภาคโฆษณาในตลาดออนไลน์   ทัง้นี ้
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของ EU ระบุว่า กู
เกิลได้ท าสัญญากับสื่อ โดยห้ามสื่อแสดงผลการสืบค้นข้อมูลจาก
บริษัทคู่แข่งของกูเกิล และต่อมาในปี 2552 กูเกิลได้แจ้งต่อสื่อว่า สื่อ
จะต้องขออนุญาตจากกูเกิลก่อน เก่ียวกับรูปแบบการแสดงโฆษณา
จากคู่แข่งของกู เ กิล       นางมาร์เกรท เวสทาเกอร์  ประธาน
คณะกรรมาธิการฝ่ายการแข่งขันของ EU กล่าวว่า กูเกิลได้ขัดขวาง
คู่แข่งจากการแข่งขัน และการแสดงนวัตกรรมในตลาดโฆษณา
ออนไลน์    EC ระบุว่า ในระหว่างปี 2549 และ 2559 กูเกิลถือเป็น
บริษัทที่ครองสว่นแบ่งตลาดสืบค้นข้อมลูมากที่สดุ โดยมีสดัสว่นตลาด
มากกว่า 70%    กูเกิลเปิดเผยว่า รายได้จากการโฆษณาพุ่งขึน้ 20% 
ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว สู่ระดับ 3.26 หม่ืนล้านดอลลาร์ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุหุ้นไบเออร์ร่วงเกือบ 
10% กดดันตลาด ตลาดหุ้นยโุรปปิดลบเม่ือคืนนี ้(20 มี.ค.) น าโดย
หุ้ นไบเออร์ ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ของเยอรมนี ดิ่งลงเกือบ 10% 
หลังจากคณะลูกขุนในซานฟรานซิสโกมีค าวินิจฉัยเม่ือวานนีว้่า สาร
ไกลโฟเสทในผลิตภัณฑ์ยาฆ่าหญ้า "ราวน์อัพ" เป็นสารที่ท าให้เกิด
มะเร็ง ขณะที่บรรดานักลงทนุรอดคูวามคืบหน้าจากเหตกุารณ์ส าคัญ
ต่างๆ รวมถึงการแถลงข่าวผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ข่าวลือเก่ียวกับความขัดแย้งในการเจรจาการค้าระหว่างจีน-
สหรัฐ และความคืบหน้าเก่ียวกับกระบวนการถอนตวัขององักฤษออก
จากสหภาพยุโรป (Brexit) ดัชนี  Stoxx Europe ลบ 0.90% ปิดที่  
380.84 จดุ    ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,382.66 จดุ ลดลง 
43.24 จุด  หรือ -0.80% และ ดัชนี  DAX ตลาดหุ้ นเยอรมันปิดที่  
11,603.89 จดุ ลดลง 184.52 จดุ หรือ -1.57% ขณะที่ ดชันี FTSE 100 
ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,291.01 จุด ลดลง 32.99 จุด หรือ -0.45%       
ตลาดปรับตวัลง ขณะที่นกัลงทนุรอดคูวามชดัเจนเก่ียวกบัสถานการณ์
ต่างๆ อาทิ ผลการประชุมเฟด, การเจรจาการค้า และ Brexit (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

รายงานประชุมชีก้รรมการ BOJ ไม่เห็นด้วยกับนโยบายผ่อน
คลายการเงินเพิ่มเติม ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยรายงาน
การประชุมประจ าเดือนม.ค.ในวันนี ้ โดยระบุว่า กรรมการก าหนด
นโยบายของ BOJ ไมเ่ห็นด้วยกบัความเป็นไปได้ที่วา่ ภาวะเศรษฐกิจที่

ย ่าแย่ลงจะส่งผลให้ BOJ ใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม      
รายงานการประชมุบง่ชีว้า่ ในการอภิปรายครัง้นี ้กรรมการ BOJ ได้เน้น
ย า้ถึงความยากล าบากในการผลักดันเงินเฟ้อให้เพิ่มขึน้สู่ระดับ
เป้าหมายที่ 2% ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่า นโยบายการเงิน
ของ BOJ ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ     รายงานยงัระบดุ้วยว่า ในขณะ
ที่กรรมการส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการคงนโยบายกระตุ้นในปัจจบุนัของ 
BOJ เป็นเร่ืองที่ เหมาะสมนัน้ แต่กรรมการคนหนึ่งกล่าวว่า BOJ 
จะต้องเน้นย า้ถึงความพร้อมในการด าเนินมาตรการที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น 
และจริงจงั ซึง่รวมถึงมาตรการผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม     ส านกัข่าว
เกียวโดรายงานว่า ในการประชมุ BOJ ซึ่งมีขึน้เม่ือวนัที่ 23 ม.ค.ที่ผ่าน
มา ที่ประชุมมีมติคงอัตราดอกเบีย้ที่ระดับ -0.1% และคงเป้าหมาย
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวเอาไว้ ใกล้ระดับศูนย์ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 42.07 จุด ขณะนักลงทุน
รอผลประชุมเฟด ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตวัขึน้เล็กน้อย
ในเม่ือวานนี ้ท่ามกลางการซือ้ขายที่เป็นไปอย่างระมดัระวงั เน่ืองจาก
นักลงทุนรอผลการประชุมก าหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ที่จะประกาศในเม่ือวานนีต้ามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าตรู่วนั
วันนีต้ามเวลาไทยส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 
42.07 จดุ หรือ +0.20% แตะที่ 21,608.92 จดุ     หุ้นกลุม่เยื่อกระดาษ
และกระดาษ กลุ่มผลิตภณัฑ์โลหะ และกลุม่ค้าส่ง น าตลาดปรับตัวขึน้ 
(อินโฟเควสท์)  

จีน 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 0.34 จุด ขณะนลท.
จับตาเจรจาการค้าจีน-สหรัฐ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ขยับลงเล็กน้อยในเม่ือวานนี ้ขณะที่นักลงทุนจับตาการเจรจาการค้า
ระหวา่งสหรัฐและจีน    ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพ
สิตปิดลบ 0.34 จดุ หรือ -0.01% แตะที่ระดบั 3,090.64 จดุ        รายงาน
ระบุว่า คณะเจรจาการค้าของสหรัฐและจีนเตรียมจัดการเจรจารอบ
ใหมใ่นสปัดาห์หน้าและการเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนก าลังอยู่
ในขัน้ตอนสดุท้ายแล้ว โดยทัง้สองฝ่ายมีเป้าหมายที่จะบรรลขุ้อตกลง
การค้าภายในสิน้เดือนเม.ย.       อยา่งไรก็ตาม นกัลงทนุได้แสดงความ
วิตกกังวลหลงัจากส านักข่าวบลมูเบิร์กรายงานโดยอ้างแหลง่ข่าววา่วา่ 
จีนอาจจะไมท่ าตามข้อเรียกร้องของสหรัฐในบางประเด็น ขณะที่ผู้แทน
เจรจาการค้าของสหรัฐบางคนได้แสดงความกังวลว่า จีนก าลังบ่าย
เบี่ยงที่จะปฏิบัติตามข้อเ รียกร้องทางการค้าของสหรัฐ แม้ว่า
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ จะมีความเชื่อมัน่เก่ียวกับการ
บรรลขุ้อตกลงการค้า ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสในการลงเลือกตัง้อีกสมยั (อิน
โฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 
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 ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย :  ดัชนี  Sensex บวกวันที่  8 ซื ้อขาย

ระมัดระวังก่อนรู้ผลประชุมเฟด ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีด
ตวัขึน้เป็นวนัที่ 8 ขณะที่นักลงทนุซือ้ขายอย่างระมดัระวงัก่อนรู้ผลการ
ประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเม่ือวานนี ้  
ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 38,386.75 จดุ เพ่ิมขึน้ 23.28 

จุด หรือ 0.06%     หุ้นกลุ่มธนาคารพุ่งขึน้น าตลาดเม่ือวานนี ้   นัก
ลงทุนคาดการณ์ว่า เฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ในการประชุมเม่ือวานนี ้       
อย่างไรก็ดี นักลงทนุรอการสง่สญัญาณการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปี
นีจ้ากการประชมุก าหนดนโยบายการเงินครัง้นี ้(อินโฟเควสท์) 

ไทย 

บอร์ด กนง.มีมติเอกฉันท์ คงดอกเบีย้นโยบายที่  1.75% ตาม
ตลาดคาด คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้คงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ 1.75% ตอ่ปี เน่ืองจากมองวา่นโยบาย
การเงินที่ผ่อนคลายในระดบัปัจจบุนั มีส่วนช่วยสนับสนนุการขยายตวั
ของเศรษฐกิจและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ประกอบกับ
ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก และปัจจยัในประเทศที่สงูขึน้
ในปัจจบุนั (อินโฟเควสท์) 

กนง.ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 62 เหลือโต 3.8% จากเดิมคาด 
4% ตามส่งออกที่ชะลอจากภาวะเศรษฐกิจโลกนายทิตนันทิ์ มลัลิ
กะมาส เลขานกุาร คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า 
กนง. ได้ปรับคาดการณ์อัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) ของ
ไทยในปี 62 เหลือโต 3.8% จากเดิมคาดโต 4.0% โดยมองวา่เศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้มขยายตวัได้ใกล้เคียงกบัศกัยภาพ แม้วา่จะชะลอลงกวา่ที่
ประเมินไว้จากอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง อุปสงค์ในประเทศยัง
ขยายตัวได้ต่อเน่ือง ขณะที่คาดการณ์ GDP ในปี 63 ว่าจะเติบโตได้ 
3.9%   "ประมาณการเศรษฐกิจ ยงัมีความเสี่ยงด้านต ่าตามความเสี่ยง
ด้านต่างประเทศเป็นส าคญั" เลขานกุาร กนง.ระบุ   ส าหรับอตัราเงิน
เฟ้อทัว่ไป (CPI) ในปีนีค้าดว่าอยู่ที่ระดบั 1.0% เช่นเดียวกับประมาณ
การครัง้ก่อนหน้า แตป่รับลดอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) ลงเหลือ 
0.8% จากเดิมที่คาดไว้ 0.9% โดยมองว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปีนี ้มี
แนวโน้มทรงตวัใกล้เคียงกบัที่ประเมินไว้ แตอ่ตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานจะต ่า
กวา่ที่ประเมินไว้เล็กน้อย ขณะที่คาดวา่ในปี 63 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป จะ
อยูท่ี่ 1.1% สว่นอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน จะอยูท่ี่ 0.9%    ด้านการสง่ออก
สินค้าชะลอลงกว่าที่ประเมินไว้ ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
และวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผลของมาตรการกีดกันทาง
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดย กนง.ได้ปรับลดมลูค่าการส่งออก
ไทยในปีนีเ้หลือโต 3.0% จากเดิมคาดโต 3.8% และคาดว่าในปี 63 
การส่งออกจะเติบโตได้ 4.1% ส่วนมลูค่าการน าเข้าในปีนี ้ปรับลดลง
เหลือ 3.1% จากเดิมคาดโต 3.8% และประเมินว่าปี 63 การน าเข้าจะ
เติบโตได้ 4.8% ขณะที่การท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ดีต่อเน่ือง โดย
คาดการณ์ว่าปีนีจ้ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศจะอยู่ที่ระดบั 40.4 
ล้านคน สว่นปี 63 คาดวา่จะอยูท่ี่ระดบั 42 ล้านคน (อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์ คาดสินค้าไทยส่งออกไปสหรัฐฯ เพิ่ม หลังยุติไต่สวนไม่
ใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุนสินค้ายางรัดของจากไทย นาย
อดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยกระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ประกาศยุติ
การไตส่วนเพ่ือใช้มาตรการตอบโต้การอดุหนนุ (Countervailing Duty: 
CVD) กับสินค้ายางรัดของ (Rubber Bands) ที่ผลิตและส่งออกจาก
ประเทศไทย โดยผลการไต่สวนชัน้ที่สุดได้ข้อสรุปว่าไทยไม่มีการ
อดุหนนุ (Negative Determination) สินค้าดงักล่าว เน่ืองจากบริษัทผู้
ส่งออกไทยที่ เ ข้า ร่วมกระบวนการ (Mandatory Respondents) มี
อตัราส่วนเหลื่อมการอดุหนนุร้อยละ 0.23-0.37 ซึ่งต ่ากว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 2.0 (de minimis) จึงถือว่าถือว่าไม่มีนัยส าคญัตามข้อก าหนดของ 
WTO     "ในระหวา่งที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้เปิดไตส่วน กรมฯ ได้
ติดตามสถานการณ์และกระบวนการไต่สวนของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด 
และท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลกัที่ด าเนินการแก้ตา่งร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมีการประชมุหารือและร่วมมือกันในการ
ตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นการให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่การไตส่วน 
ซึ่งผลการประกาศยุติการไต่สวนสินค้ายางรัดของ (Rubber Bands) 
จากไทยในครัง้นี ้นับว่าเป็นข่าวดีตอ่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าของไทย
เป็นอย่างมาก" นายอดลุย์ กล่าว          โดยการส่งออกสินค้าดงักลา่ว
ของไทยไปสหรัฐฯ ในปี 2558-2560 มีมลูค่าประมาณ 517 ล้านบาท 
513 ล้านบาท และ 399 ล้านบาท ตามล าดบั โดยคาดวา่หลงัจากนีก้าร
ส่งออกสินค้าดงักล่าวจะมีการขยายตวัได้เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง เพราะ
ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกสหรัฐใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (อิน โฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 2.47 จุด ตลาดพักตัว วอลุ่มเทรดบาง
ช่วงรอผลประชุมเฟด-การเลือกตัง้ในประเทศ SET ปิดเม่ือวานนีท้ี่
ระดับ 1,627.62 จุด ลดลง 2.47 จุด ( -0.15%) มูลค่าการซื อ้ขาย 
36,490.69 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีแ้กว่ง
แคบ-พกัตวัหลงัปรับขึน้ไปค่อนข้างดีเม่ือวานนี ้ต่างรอดผูลการประชมุ
เฟด เล็งคงดอกเบีย้ แต่ให้ติดตามการส่งสัญญาณการปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ในอนาคต-ติดตามการชะลอการลดงบดลุ ส่วนบ้านเราวอลุม่
เทรดถือว่ายังน้อย มองชะลอลงทุนในช่วงรอดูผลการเลือกตัง้ใน
ประเทศด้วย ด้านตลาดภมิูภาคเม่ือวานนีแ้กวง่ทัง้ในแดนบวก-ลบ วนันี ้
ตลาดฯคงจะแกว่งทัง้ในแดนบวก-ลบไม่มาก พร้อมให้แนวรับ 1,625 
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 แนวต้าน 1,640 จดุ    ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,627.62 

จุด ลดลง 2.47 จุด (-0.15%) มลูค่าการซือ้ขาย 36,490.69 ล้านบาท      
การซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วน
ใหญ่ โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,635.42 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 
1,626.97 จุด   ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 516 
หลกัทรัพย์ ลดลง 724 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 577 หลกัทรัพย์ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
74,397 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
ที่ 74,397 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงู
ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) 
ซือ้สทุธิ 2,801 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภยั ซือ้สทุธิ 2,117 ล้าน
บาท ในขณะที่นกัลงทนุตา่งชาติ ซือ้สทุธิ 549 ล้านบาท Yield พนัธบตัร
อาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.17% ปรับตวัลดลงจากเม่ือวาน -0.02% ภาพรวมของ
ตลาดในเม่ือวานนี  ้  Yield Curve ปรับลดลงประมาณ 2 bps. ในตรา
สารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเม่ือวานนี ้
NET INFLOW 549 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET BUY 549 ล้านบาท 
และไม่มีตราสารหนีท้ี่ ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired) โดยในเม่ือวานนีมี้การประมลูพนัธบตัรรัฐบาลรุ่นอาย ุ20 ปี 
(LB386A) วงเงิน 13,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมลู

อยู่ที่  3.1251% สูงขึ น้กว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 3 bps. มี
ผู้สนใจยื่นประมลู 2.39 เท่าของวงเงินประมลู ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)  มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,409 
ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.73/75 อ่อนค่าจากช่วงเช้า หลังกนง.
คงดอกเบีย้ตามคาด หั่น GDP-ส่งออก จับตาผลประชุมเฟดคืนนี ้
นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี ้
อยู่ที่ระดบั 31.73/75 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่
ระดบั 31.67/72 บาท/ดอลลาร์   เงินบาทปรับตวัอ่อนค่าลง หลงัจากที่
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบีย้
นโยบายไว้ที่  1.75% แต่ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนีล้ง
เหลือ 3.8% จากเดิมคาดโต 4.0% รวมทัง้ปรับลดประมาณการมลูค่า
การสง่ออกในปีนีเ้หลือโตเพียง 3% จากเดิมคาดโต 3.8%  พร้อมจบัตา 
ผลการประชมุคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐ (FOMC) ซึ่งคาดว่าจะทราบผลในช่วงเช้าวันวันนีต้ามเวลาใน
ไทย        "บาทกลับมาอ่อนค่า หลังจากที่ประชุม กนง.ปรับลด
คาดการณ์ GDP ปีนีเ้หลือแค่ 3.8% และปรับลดการสง่ออกไทยปีนีล้ง
เหลือ 3% แต่คงต้องรอดผูลประชมุ FOMC คืนนีด้้วย เพราะถ้าหากเฟ
ดสง่สญัญาณหรือมี comment ไมค่อ่ยดี บาทก็อาจจะมีโอกาสกลบัไป
แข็งคา่ได้" นกับริหารเงินระบ ุ     นกับริหารเงิน คาดวา่ วนันีเ้งินบาทจะ
เคลื่อนไหวในกรอบ 31.60 - 31.80 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 
 

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% -- -29.3% Ho Chi Minh

Convenience Store Sales YoY Feb 2.0% -- 0.8%

TH BoT Benchmark Interest Rate 20-Mar 1.8% 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% 2.5% NYMEX ($/bl)

FOMC Rate Decision (Low er Bound) 20-Mar 2.3% 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 20-Mar-19 1.6126 1.6751 1.7527 1.7994 1.7364 1.7985

Markit Eurozone Services PMI Mar P -- 52.7 52.8 Change (bps) -0.30 -0.54 -0.23 -0.34 -0.36 +0.73

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% 2.1702 2.3375 2.5797 2.9290 3.1360 3.3275

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Feb -- 0.4% 0.4% -1.83 -1.71 -2.06 -2.26 -0.02 +0.06

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 20-Mar-19 2.48 2.40 2.34 2.34 2.54 2.98

Nikkei Japan PMI Mfg Mar P -- -- 4890.0% Change (bps) +2.00 -6.00 -8.00 -8.00 -7.00 -4.00

Supermarket Sales YoY Feb -- -- -3.4%

Leading Index CI Jan F -- -- 95.9

Coincident Index Jan F -- -- 97.9

%Chg.Chg

-0.49%-145.3129,320.97

-0.01%-0.343,090.64

%Chg.Chg20-Mar-19

-0.43%-4.291,002.30

+0.48%

+5.02 +0.06%

21-Mar-19

2,383.74 -4.27 -0.18%

1,435.39

29,774.79

366.03 +1.57 +0.43%

-389.30

-1,409.09

1,435.39

+0.43%+0.2967.34

+1.50%+0.8960.03

+1.36%

19-Mar-19 %Chg.

-1.57%

21,566.85 -17.65 -0.08%

+37.997,896.19

+0.04%+2.436,482.71

-0.50%96.41195.929

-0.42%1,129.841,125.08

-0.26%6.71096.6935

-48.44%144,292.80       74,397.42         

-0.01%280.87280.83

%Chg.19-Mar-1920-Mar-19

110.65 111.39

709.00 -3.00 -0.42%

1.1423 1.1351 +0.63%

-0.66%

20-Mar-19

2,824.23 -8.34 -0.29%

20-Mar-19

+0.62 +0.92%

+0.09%

1,313.80 +7.30 +0.56%

-2.471,627.62

+0.06%+23.2838,386.75

-0.02%-0.52

-0.99%

7,728.97

7,291.01 -32.99 -0.45%

11,603.89 -184.52

31.67

-0.21%-2.331,081.97

-0.15%

-0.63%

68.30

31.64

1.32701.3186

+0.8059.83

2,177.10

20-Mar-19 Chg %Chg.

25,745.67 -141.71

3,295.00 -33.00

-0.55%

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 

 


