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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

วุฒิสภาสหรัฐเปิดฉากพิจารณาคดีถอดถอนแล้ว ทนายออกโรง
ป้อง "ทรัมป์" ไม่ได้กระท าผิดใดๆ  วุฒิสภาสหรัฐได้เร่ิมต้นการ
พิจารณาคดีไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรัมป์แห่ง
สหรัฐแล้วในวันอังคารตามเวลาสหรัฐ ขณะที่ทีมกฎหมายของเขาได้
ปฏิเสธว่า ปธน.ทรัมป์ไม่ได้กระท าความผิดใดๆ และแสดงการ
สนับสนุนข้อเสนอในการก าหนดกรอบเวลาของการพิจารณาคดีซึ่งจะ
ท าให้กระบวนการดังกล่าวสิ น้สุดลงอย่างรวดเร็ว  ขณะที่ มีการ
คาดการณ์ว่าปธน.ทรัมป์อาจจะถูกตัดสินให้พ้นผิดจากข้อกล่าวหา 
เนื่องจากพรรครีพบัลิกันครองเสียงข้างมากในวฒิุสภา แต่สมาชิกสภา
นิติบัญญัติจากพรรคเดโมแครตที่เป็นอัยการในการพิจารณาคดีก็ได้
เรียกร้องให้วุฒิสภาด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม รวมถึง
การอนุญาตให้มีการเบิกตัวพยานรายใหม่ๆ เข้าให้ปากค า (อินโฟ
เควสท์) 

"ทรัมป์"เช่ือดาวโจนส์พุ่ง 10,000 จุด,สหรัฐขยายตัวใกล้ 4% หาก
เฟดไม่ขึน้ดอกเบีย้ ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์กล่าวว่า การปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ และตลาดหุ้นสหรัฐ "หากเฟดไม่ได้ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ ผม
คิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะมีการขยายตัวใกล้  4% นี่เป็นสิ่งที่ไม่ควร
เกิดขึน้ นอกจากนี ้เศรษฐกิจยงัถูกกระทบจากปัญหาของเคร่ืองบินโบ
อิง้ และการผละงานประท้วงในบริษัทเจเนอรัล มอเตอร์" ปธน.ทรัมป์
กล่าวในการให้สมัภาษณ์ต่อส านกัข่าว CNBC ในการประชมุเวิลด์ อิโค
โนมิก ฟอร่ัม (WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ "ผมเชื่อว่า
ดชันีดาวโจนส์น่าจะพุ่งขึน้มากกว่านีอี้ก 5,000-10,000 จุด แต่การขึน้
ดอกเบีย้ของเฟดก็ได้ท าลายความหวงัดงักล่าว นี่เป็นการท าผิดพลาด
ครัง้ใหญ่ของเฟด" ปธน.ทรัมป์กล่าว (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เช่ือสหรัฐเอาอยู่  หลังพบผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนาครั้งแรก
ในอเมริกา  ประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรัมป์กล่าวว่า เขาเชื่อมั่นว่า
ทางการสหรัฐสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสาย
พนัธุ์ใหม่ หลงัมีการพบผู้ติดเชือ้รายแรกในสหรัฐ ทัง้นี ้ศนูย์ควบคมุและ
ป้องกนัโรคสหรัฐ (CDC) ออกแถลงการณ์ยืนยนัว่า พบผู้ติดเชือ้ไวรัสโค
โรนาสายพันธุ์ ใหม่เป็นครัง้แรกในสหรัฐ และเป็นครัง้แรกที่พบใน
ประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ดี CDC เชื่อว่า ความเสี่ยงที่
ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่จะแพร่ระบาดสู่สาธารณชนเป็นวงกว้างใน
สหรัฐนัน้ ยงัคงอยู่ในระดบัต ่าในขณะนี ้(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสินเช่ือจ านองลดลง 1.2% ขณะดอกเบีย้
เงินกู้ทรงตัว สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) ของสหรัฐ 
เปิดเผยว่า จ านวนผู้ ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจ านองลดลง 1.2% ใน
สปัดาห์ที่แล้ว ขณะที่อตัราดอกเบีย้เงินกู้จ านองทรงตวั ทัง้นี ้จ านวนผู้ที่

ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์ลดลง 2% แต่ทะยานขึน้ 116% เม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการซือ้ที่อยู่
อาศยัลดลง 2% แต่เพิ่มขึน้ 8% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 
อัตราดอกเบีย้เงินกู้ เฉลี่ยเพื่อการจ านองแบบคงที่ระยะเวลา  30 ปี 
ส าหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 484,350 ดอลลาร์ ทรงตวัที่ระดบั 3.87% (อินโฟ
เควสท์) 

สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองพุ่งสูงสุดรอบเกือบ 2 ปีในเดือน
ธ.ค. สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) 
เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึน้ 3.6% สู่ระดบั 5.54 ล้านยูนิต
ในเดือนธ.ค. ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนก.พ.2561 หลงัจากอยู่ที่
ระดบั 5.35 ล้านยูนิตในเดือนพ.ย. นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี ้
ว่ายอดขายบ้านจะเพิ่มขึน้ 1.3% สู่ระดับ 5.43 ล้านยูนิตในเดือนธ.ค. 
เม่ือเทียบรายปี ยอดขายบ้านมือสองพุ่งขึน้ 10% ในเดือนธ.ค. โดย
ปรับตวัขึน้เป็นเดือนที่ 7 เม่ือพิจารณายอดขายบ้าน และสต็อกบ้านใน
ตลาด พบว่า ผู้ขายบ้านต้องใช้เวลา 3.0 เดือนในการขายบ้านจนหมด
สต็อกในตลาด ลดลงจากระดับ 3.7 เดือนในเดือนพ.ย. นอกจากนี ้
ราคาเฉลี่ยของบ้านพุ่งขึน้ 7.8% เม่ือเทียบรายปี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้ใน
อัตราสูงสุดนับตัง้แต่เดือนม.ค.2559 สู่ระดับ 274,500 ดอลลาร์ใน
เดือนธ.ค. (อินโฟเควสท์) 

เฟดชิคาโกเผยดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวลงในเดือน
ธ.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก เปิดเผยว่า ดชัน ีChicago 
Fed National Activity Index (CFNAI) ดิ่งลงสู่ระดับ -0.35 ในเดือน
ธ.ค. หลังจากแตะระดับ +0.41 ในเดือนพ.ย. ดัชนี CFNAI เป็นดัชนี
ถ่วงน า้หนกัตวัชีว้ดักิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐจ านวน 85 รายการ 
โดยดชันี CFNAI ที่มีค่าเป็นบวกจะบ่งชีถ้ึงการขยายตวัของเศรษฐกิจที่
สูงกว่าแนวโน้ม ขณะที่ดัชนี  CFNAI ที่ มีค่าเป็นลบจะบ่งชีถ้ึงการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจที่ต ่ากว่าแนวโน้ม ทัง้นี ้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐจ านวน 60 รายการปรับตัวลงในเดือนธ.ค. ขณะที่  25 
รายการมีค่าเป็นบวก นักวิเคราะห์ระบุว่า ดชันี CFNAI ถือเป็นตวัชีว้ดั
ที่ดีที่สุดในการประเมินความเสี่ยงในการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ของสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบเล็กน้อย ตลาดขานรับ
จีนออกมาตรการสกัดไวรัสโคโรนา  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้ น
นิวยอร์กปิดขยับลงเพียงเล็กน้อยเม่ือคืนนี  ้(22 ม.ค.) ขณะที่ดัชนี 
S&P500 และ Nasdaq ต่างก็ปิดในแดนบวก หลงัจากเทศบาลเมืองอู่
ฮั่นของจีนประกาศมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ ซึ่งข่าวดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึน้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา นอกจากนี ้ตลาดยงัได้ปัจจัยหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
ของบริษัทจดทะเบียนบางแห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล บิส



 

 

 

   

    2 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
23 January 2020 

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ซิเนส แมชชีน (IBM) ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 29,186.27 

จุด ลดลง 9.77 จุด หรือ -0.03% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 3,321.75 
จุด เพิ่มขึน้ 0.96 จุด หรือ +0.03% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 9,383.77 
จดุ เพ่ิมขึน้ 12.96 จดุ หรือ +0.14% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ปอนด์แข็งเทียบดอลล์ หลังอังกฤษเผย
ความเช่ือมั่นภาคการผลิตพุ่ง เงินปอนด์แข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์
สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้ (22 
ม.ค.) หลังจากอังกฤษเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตพุ่งขึน้
แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 6 ปี ขณะที่ดอลลาร์ปรับตัวผันผวน 
หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการเม่ือคืนนี  ้เงิน
ปอนด์แข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.3133 ดอลลาร์ จาก
ระดับ 1.3049 ดอลลาร์ ขณะที่ยูโรอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.1092 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.1095 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า
ลงสู่ระดับ 0.6843 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6845 ดอลลาร์สหรัฐ 

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 109.88 เยน จาก
ระดบั 109.79 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9683 
ฟรังก์ จากระดบั 0.9680 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเม่ือ
เทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3143 ดอลลาร์แคนาดา จาก
ระดบั 1.3070 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดร่วง $1.64 วิตกภาวะน า้มันล้น
ตลาด,จับตาสต็อกน า้มันดิบสหรัฐ สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 2% เม่ือคืนนี ้(22 ม.ค.) เนื่องจาก
นักลงทุนวิตกกังวลหลังจากผู้ อ านวยการส านักงานพลังงานสากล 
(IEA) คาดการณ์ว่า ตลาดน า้มนัโลกจะเผชิญกับภาวะน า้มนัล้นตลาด
ในช่วงคร่ึงแรกของปีนี ้ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน า้มันดิบ
ของส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) ซึง่มีก าหนดเปิดเผย
ในวนันี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. ร่วงลง 1.64 ดอลลาร์ 
หรือ 2.8% ปิดที่ 56.74 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่ง
มอบเดือนมี.ค. ลดลง 1.38 ดอลลาร์ หรือ 2.1% ปิดที่ 63.21 ดอลลาร์/
บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $1.2 นักลงทุนขาย
สินทรัพย์ปลอดภัยหลังคลายกังวลไวรัสโคโรนา สัญญาทองค า
ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้ (22 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนลดความ
ต้องการถือครองทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลงัจากกระแส
ความวิตกกงัวลเกี่ยวกบัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเร่ิมลดน้อยลง 
อนัเนื่องมาจากเทศบาลเมืองอู่ฮัน่ของจีนประกาศมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของไว รัสดังกล่าว  สัญญาทองค าตลาด  COMEX 
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 1.2 ดอลลาร์ หรือ 
0.08% ปิดที่ 1,556.7 ดอลลาร์/ออนซ ์(อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

อังกฤษเผยความเช่ือมั่นภาคการผลิตพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ
เกือบ 6 ปี สมาพันธ์อุตสาหกรรมอังกฤษ (CBI) เปิดเผยในวันนีว้่า 
ความเชื่อมัน่ในภาคการผลิตขององักฤษพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสุดในรอบ
เกือบ 6 ปีในช่วงเดือนพ.ย.2562-ม.ค.2563 ทัง้นี ้ดัชนีความเชื่อมั่น
ภาคการผลิตพุ่งแตะระดับ +23 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
นบัตัง้แต่เดือนเม.ย.2557 จากระดบั -44 ในเดือนต.ค.2562 อย่างไรก็ดี 
ค าสัง่ซือ้ใหม่ และผลผลิตในภาคการผลิตยงัคงปรับตวัลงในช่วงเวลา
ดังกล่าว CBI ระบุว่า อังกฤษและสหภาพยุโรป (EU) จะต้องบรรลุ
ข้อตกลงการค้าหลงัจากที่อังกฤษแยกตวัจาก EU (Brexit) เพื่อรักษา
ความเชื่อมัน่ในภาคการผลิต (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุนลท.วิตก"ทรัมป์"ขู่ขึน้
ภาษีน าเข้ารถยนต์จาก EU ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้(22 
ม.ค.) โดยถกูกดดนัจากการที่ประธานาธิบดโีดนลัด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐขูท่ี่
จะเก็บภาษีน าเข้ารถยนต์ในอตัราสูงจากสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งส่งผล
ฉุดหุ้ นกลุ่มรถยนต์ร่วงลงสู่ระดับต ่าสุดในรอบ 3 เดือน ดัชนี Stoxx 
Europe 600 ลดลง 0.08% ปิดที่ 423.04 จุด ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝร่ังเศสปิดที่ 6,010.98 จุด ลดลง 35.00 จุด หรือ -0.58%, ดชันี DAX 
ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 13,515.75 จุด ลดลง 40.12 จุด หรือ -0.30% 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 38.78 จุด เหตุปอนด์แข็ง
กดดันหุ้นกลุ่มส่งออก ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้(22 
ม.ค.) โดยลดลงเป็นวนัที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่เงินปอนด์ที่แข็งค่าขึน้เม่ือ
เทียบกับดอลลาร์ส่งผลกดดนัหุ้นกลุ่มส่งออก ดัชนี FTSE 100 ตลาด
หุ้นลอนดอนปิดที่ 7,571.92 จุด ลดลง 38.78 จุด หรือ -0.51% (อินโฟ
เควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นขาดดุลการค้า 1.525 แสนล้านเยนในเดือนธ.ค. ขณะ
ส่งออกร่วง 6.3%,น าเข้าลด 4.9% กระทรวงการคลังญ่ีปุ่ นเปิดเผย
รายงานเบือ้งต้นในวันนีว้่า ญ่ีปุ่ นมียอดขาดดุลการค้าในเดือนธ.ค.
มูลค่า 1.525 แสนล้านเยน ขณะที่ยอดส่งออกในเดือนดงักล่าว ลดลง 
6.3% เม่ือเทียบรายปี และยอดน าเข้าลดลง 4.9% ส่วนยอดขาด
ดุลการค้าตลอดปี 2562 อยู่ที่ระดบั 1.64 ล้านล้านเยน ซึ่งเป็นการขาด
ดลุติดต่อกนัเป็นปีที่ 2 (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ นเล็งพัฒนากลยุทธ์ส าหรับเครือข่ายส่ือสารไร้สาย 6G คาด
เปิดตัวราวปี 2573 กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร
ของญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมร่างกลยุทธ์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ
อนาคตของเครือข่ายการสื่อสารไร้สาย 6G ภายในฤดูร้อนปีนี ้และจะ
จัดตัง้คณะกรรมการเพื่อหารือเร่ืองดงักล่าวในเดือนนี  ้กระทรวงฯระบุ
ว่า คณะกรรมการด้านเครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูง 6G จะหารือ
เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงวิธีการและนโยบายในการใช้
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 ประโยชน์ที่เป็นไปได้ โดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวเครือข่ายการสื่อสาร

ดังกล่าวราวปี 2573 ซึ่งเป็นเครือข่ายใหม่ที่จะพัฒนาต่อยอดจาก
เครือข่าย 5G ที่จะเร่ิมให้บริการได้ในฤดูใบไม้ผลินี ้ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ญึ่ปุ่ นเปิดให้บริการ 5G เชิงพาณิชย์ช้ากว่าสหรัฐและเกาหลี
ใต้ และในขณะที่บางประเทศได้เร่ิมหารือกันเร่ืองการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยี 6G แล้วนัน้ ทางญ่ีปุ่ นยงัคงตัง้เป้าที่จะร่างกลยทุธ์ และเป็น
ผู้น าในการวางมาตรฐาน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 166.79 จุด จากแรงซือ้
คืนหุ้น แม้นลท.ยังวิตกไวรัสโคโรนาระบาด ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้น
โตเกียวปิดปรับตวัขึน้วนันี ้โดยแรงซือ้คืนหุ้นหนุนดชันีนิกเกอิดีดตวัขึน้
เหนือระดบั 24,000 แม้นกัลงทนุยงัคงวิตกเกี่ยวกบัการระบาดของไวรัส
โคโรนาในจีน ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดบวก 166.79 
จดุ หรือ 0.70% แตะที่ 24,031.35 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนเผยผู้ เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาพุ่ งเป็น 17 ราย ติดเชือ้ 550 
ราย เจ้าหน้าที่จีนเปิดเผยว่า ผู้ เสียชีวิตจากโรคปอดอกัเสบที่เกิดจาก
เชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่มีจ านวนพุ่งขึน้เป็น 17 ราย โดยผู้ เสียชีวิต
ทัง้หมดอยู่ในมณฑลเหอเป่ยของจีน นอกจากนี ้ผู้ติดเชือ้ไวรัสดงักล่าว
ทั่วประเทศมีจ านวนราว 550 ราย พุ่งขึน้กว่า 200 รายจากที่รายงาน
วานนี  ้นายเกา ฟู ผู้ อ านวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของจีน 
กล่าวว่า เชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ก าลังมีการปรับตวั และกลาย
พนัธุ์ ซึง่จะเพ่ิมความท้าทายในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสดงักล่าว (อินโฟเควสท์) 

เมืองอู่ฮั่นประกาศระงับการขนส่งขาออกทัง้ทางบกและอากาศ 
หวังสกัดไวรัสโคโรนาระบาด เมืองอู่ฮั่นของจีนประกาศระงับการ
บริการขนส่งสาธารณะขาออกทัง้ทางบกและทางอากาศ โดยมี
เป้าหมายที่จะป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ซึง่
ถกูระบวุ่ามีต้นก าเนิดมาจากเมืองอู่ฮัน่ ทัง้นี ้เทศบาลเมืองอู่ฮัน่จะระงับ
การบริการขาออกที่สนามบินและสถานีรถไฟตัง้แต่เวลา 10.00 น.ตาม
เวลาท้องถิ่นของวันนี ้และจะระงับการให้บริการรถไฟใต้ดินและรถ
โดยสารด้วยเช่นกัน นอกจากนี ้ เทศบาลเมืองอู่ฮั่นยังเรียกร้องไม่ให้
ประชาชนในท้องถิ่นเดินทางออกจากเมือง ยกเว้นในกรณีที่จ าเป็น (อิน
โฟเควสท์) 

จีนเผยก าไรรัฐวิสาหกิจปี 62 ขยายตัวต่อเน่ือง รับอานิสงส์การ
ปฏิรูปของรัฐบาล กระทรวงการคลงัจีนเปิดเผยว่า ผลก าไรรวมของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (SOE) ในปี 2562 ปรับตัวเพิ่มขึน้ 4.7% เทียบ
รายปี แตะที่ 3.6 ล้านล้านหยวน (5.21 แสนล้านดอลลาร์) ท่ามกลาง
ความพยายามในการปฏิรูปของรัฐบาล ส่วนรายได้ของ SOE ขยายตวั
ขึน้แตะ 62.55 ล้านล้านหยวน เพ่ิมขึน้ 6.9% เทียบรายปี ส านกัข่าวซิน
หัวรายงานว่า ผลก าไรของ SOE ที่บริหารโดยรัฐบาลกลางจีนอยู่ที่

ระดับ 2.27 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึน้ 8.7% เม่ือเทียบรายปี ขณะที่
สดัส่วนหนีส้ินต่อทรัพสินของ SOE อยู่ที่ 63.9% ณ สิน้ปี 2562 ปรับตวั
ลดลง 0.2% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 8.61 จุด หลังนลท.
ซึมซับข่าวไวรัสโคโรนาระบาด ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีน
ปิดตลาดวนันีป้รับตวัขึน้ ภายหลงัจากที่ตลาดได้ซมึซบัสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้
คอมโพสิตบวก 8.61 จุด หรือ 0.28% ปิดที่  3,060.75 จุด (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดทะยาน 355.71 จุด จากแรงซือ้
เก็งก าไร ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตวัเพิ่มขึน้จากแรงซือ้
เก็งก าไร หลงัจากที่ปิดร่วงลงกว่า 800 จดุเม่ือวานนี ้เนื่องจากมดูีส้์ อิน
เวสเตอร์ส เซอร์วิส ประกาศลดอนัดบัความน่าเชื่อถือของฮ่องกงลง 1 
ขัน้ สู่ระดบั Aa3 จากระดบั Aa2 โดยระบุว่ารัฐบาลฮ่องกงล่าช้าและไร้
ประสิทธิภาพในการรับมือกับเหตุการณ์ประท้วง  ดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึน้ 
355.71 จดุ หรือ 1.27% ปิดวนันีท้ี่ 28,341.04 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

แบงก์ชาติแคนาดาประกาศคงดอกเบีย้ แต่ส่งสัญญาณปรับลด 
หากเศรษฐกิจอ่อนแอ  ธนาคารกลางแคนาดาประกาศคงอัตรา
ดอกเบีย้นโยบายที่ระดับ 1.75% ในวันนี  ้ตามการคาดการณ์ของ
นักวิเคราะห์ อย่างไรก็ดี  ธนาคารกลางส่งสัญญาณปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้ หากเศรษฐกิจแคนาดายงัคงชะลอตวั (อินโฟเควสท์) 

ธนาคารกลางมาเลเซียห่ันดอกเบีย้สู่ระดับ 2.75% กระตุ้นการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ  ธนาคารกลางมาเลเซียได้ปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้ลงเหลือ 2.75% จากระดับ 3% เพื่อกระตุ้นการขยายตวัของ
เศรษฐกิจ หลังจากที่ได้ลดอัตราดอกเบีย้ลงครัง้ล่าสุดเม่ือเดือนพ.ย. 
2562 (อินโฟเควสท์) 

เกาหลีใต้เผย GDP ปี 62 ขยายตัวเพียง 2% ต ่าสุดในรอบ 10 ปี 
ธนาคารกลางเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี ว้่า  ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ขยายตัว 2% ในปี 2562 เม่ือเทียบกับปีก่อน
หน้า ทัง้นี ้GDP ปี 2562 ของเกาหลีใต้ขยายตวัในอัตราต ่าสุดในรอบ 
10 ปี หรือนับตัง้แต่ปี 2552 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่  GDP ขยายตัวเพียง 
0.8% อนัเนื่องมาจากผลกระทบด้านลบจากวิกฤตการเงินที่เกิดขึน้ทัว่
โลก นอกจากนี ้GDP ปี 2562 ยังขยายตัวต ่ากว่าตัวเลขคาดการณ์ที่
ระดับ 2.5% - 2.6% ส่วน GDP ในไตรมาส 4/2562 ขยายตัว 1.2% 
จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ และเป็นการขยายตัว
รายไตรมาสที่รวดเร็วที่สดุนบัตัง้แต่ไตรมาส 3/2560 (อินโฟเควสท์) 

EIU ประกาศดัชนีประชาธิปไตย เผยสิงคโปร์-ฮ่องกง-อินเดีย
อันดับลดลง ส่วนไทยพุ่ งขีน้ Economist Intelligence Unit (EIU) 
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 เปิดเผยดชันีประชาธิปไตย (Democracy Index) หรือ DI ของประเทศ

ต่างๆ ประจ าปี 2562 พบว่า สิงคโปร์ ฮ่องกง และอินเดีย ต่างก็มีอนัดบั
ลดลง โดย EIU มองว่า ปีที่ผ่านมานัน้เป็นปีที่ประชาธิปไตยค่อนข้าง
ตกต ่า เม่ือประเมินจากระดบัความรุนแรงของการประท้วงและการกีด
กันเสรีภาพของพลเมือง อย่างไรก็ดี อันดับของไทยดีขึน้อย่างก้าว
กระโดด โดยอยู่ที่ล าดับ 68 ในปี 2562 พุ่งขึน้จากล าดับ 106 ในปี 
2561 อนัเป็นผลจากการเลือกตัง้ครัง้ล่าสดุ ส่วนในภาพรวมทัว่โลกนัน้ 
คะแนนประชาธิปไตยปรับตวัลดลงจาก 5.48 คะแนนเม่ือปี 2561 เหลือ 
5.44 ในปี 2562  โดยพืน้ที่ที่น่าเป็นห่วงได้แก่ลาตินอเมริกา ตะวนัออก
กลาง และแอฟริกา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่งกว่า 200 จุด ร่วงวันท่ี 3 
นักลงทุนกังวลเศรษฐกิจ ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกว่า 
200 จดุ โดยปรับตวัลงเป็นวนัที่ 3 ขณะที่นกัลงทนุยงัคงมีความวิตกต่อ
เศรษฐกิจประเทศ หลังจากที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
ประกาศปรับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลก และ
อินเดีย ทัง้นี ้ดชัน ีS&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 41,115.38 จดุ ลดลง 
208.43 จดุ หรือ 0.50% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

กรมควบคุมโรค เผยส่งตัวนทท.จีนป่วยติดเชือ้โรคปอดอักเสบ
รายท่ี 2 ในไทยกลับประเทศแล้ว  นพ.โสภณ เอ่ียมศิ ริถาวร 
ผู้ อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป  ในฐานะผู้ บัญชาการของศูนย์
ปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า จากกรณีที่พบนักท่องเที่ยวหญิงชาว
จีนอายุ 74 ปี เดินทางจากเมืองอู่ฮั่นมายังประเทศไทย เม่ือวันที่ 13 
มกราคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจคัดกรองที่สนามบิน พบมีไข้และ
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคปอดอกัเสบจากเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่  
2019 จึงถูกส่งตัวมารักษาที่ห้องแยกโรคความดันลบ สถาบันบ าราศ
นราดูร กรมควบคุมโรค ขณะนีผู้้ ป่วยรายนีห้ายดีแล้ว ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการทัง้ 2 แห่งไม่พบเชือ้ดังกล่าวแล้ว แพทย์จึงอนุญาตให้
กลับบ้านได้ เม่ือวันที่  21 มกราคม 2563 และได้รับการส่งตัวขึน้
เคร่ืองบิน เดินทางกลบัประเทศแล้วเม่ือคืนนี ้(อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์ เผย ธ.ค.ส่งออกหดตัว -1.28%, น าเข้าโต 2.54%,ทัง้ปี 
62 ส่ งออก -2.65% น า เ ข้า  -4.66% ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้า
ระหว่างประเทศของไทยในเดือน ธ.ค. 62 โดยการส่งออกมีมูลค่า 
19,154 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ยังคงหดตัว -1.28% เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะหดตัวราว -
1.25% ถงึ -1.50% ส่วนการน าเข้ามีมลูค่าคิดเป็นมลูคา่ 18,558.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ กลับมาขยายตัว 2.54% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 
595.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนทัง้ปี 62 การส่งออกมีมลูค่า 246,244.5 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตวั -2.65% เม่ือเทียบกบัปี 61 ขณะที่การน าเข้า

มีมูลค่า  236,639.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว -4.66% ส่งผลให้
ดลุการค้าเกินดลุ 9,604.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (อินโฟเควสท์) 

คลัง เผยผลจัดเก็บรายได้ไตรมาสแรกปีงบฯ 63 สูงกว่าช่วง
เดียวกันปีก่อน 1.5% และ สูงกว่าเป้า 1.4% นายลวรณ แสงสนิท 
ผู้ อ า นวยกา รส านั ก งาน เศ รษฐกิ จกา รคลั ง  ในฐานะ โฆษก
กระทรวงการคลงั เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้ รัฐบาลสุทธิในช่วงไตร
มาสแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) รัฐบาล
จดัเก็บรายได้สทุธิ จ านวน 605,768 ล้านบาท สงูกว่าประมาณการตาม
เอกสารงบประมาณ 8,354 ล้านบาท หรือ 1.4% และสูงกว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อน 9,125 ล้านบาท หรือ 1.5% โดยการจัดเก็บรายได้
ของกรมสรรพากรและการน าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สงูกว่าประมาณ
การ จ านวน 6,524 และ 5,935 ล้านบาท หรือ 1.7% และ 8.9% 
ตามล าดบั (อินโฟเควสท์) 

คลัง เผยไตรมาสแรกปีงบฯ 63 รัฐน าส่งรายได้ 6.46 แสนลบ.เงิน
คงคลังสิน้ ธ.ค.ท่ี 3.1 แสนลบ. นายลวรณ แสงสนิท ผู้อ านวยการ
ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั เปิดเผย
ว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาส
แรกของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62) รัฐบาลมีรายได้น าส่งคลงั 
จ านวน 646,219 ล้านบาท ขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทัง้สิน้ 
810,084 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้ เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจ านวน 
26,314 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิน้เดือน ธ.ค.62 มีจ านวน
ทัง้สิน้ 316,370 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ส.อ.ท.เผยยอดส่งออกรถยนต์ ธ.ค.ลดลง 24.26% มาท่ี 72,265 
คัน , ปี 63 ตั ้งเป้ายอดผลิตรถยนต์ท่ี  2 ล้านคัน  นายสุรพงษ์ 
ไพสิฐพฒัพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การส่งออกรถยนต์
ส าเร็จรูปเดือนธันวาคม 2562 ส่งออกได้ 72,265 คัน ลดลง 24.26% 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากสงครามการค้า โดย
ส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดตะวันออกกลาง แอฟริกา 
และอเมริกากลางและอเมริกาใต้ มูลค่าการส่งออก 37,595.95 ล้าน
บาท ลดลง 20.58% (YoY) ส่วนยอดส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูปทัง้ปี 2562 
อยู่ที่  1,054,103 คัน เป็นการส่งออกลดลง 7.59% จากปี 2561 แต่
มากกว่าเป้าที่ตัง้ไว้ 1,000,000 คัน จ านวน 54,103 คัน มีมูลค่าการ
ส่งออก 545,967.56 ล้านบาท ลดลง 8.21% ขณะที่จ านวนรถยนต์ที่
ผลิตได้ในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 มีจ านวนทัง้สิน้ 2,013,710 
คัน ลดลง 7.1% จากปี 61 แต่มากกว่าเป้าที่ตัง้ไว้  2,000,000 คัน 
จ านวน 13,710 คนั (อินโฟเควสท์) 

ส.อ.ท.เผยดัชนีเช่ือมั่ นภาคอุตสาหกรรม ธ.ค.ลดลงจากเดือน
ก่อน จากปัญหาภัยแล้ง-บาทแข็ง-เศรษฐกิจโลกผันผวน นายสุ
พันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 



 

 

 

   

    5 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
23 January 2020 

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 เผยผลส ารวจดชันีความเชื่อมัน่ภาคอตุสาหกรรมในเดือน ธ.ค.62 อยู่ที่

ระดบั 91.7 ปรับตวัลดลงจาก 92.3 ในเดือน พ.ย.62 เนื่องจากมีปัจจยั
เสี่ยงจากความกังวลต่อก าลังซือ้ภายในประเทศ ปัญหาภัยแล้งที่มี
ความรุนแรงท าให้กระทบต่อผลผลิตและรายได้ของภาคเกษตร สะท้อน
จากค าสัง่ซือ้และยอดขายของสินค้าที่ลดลงทัง้จากสินค้าคงทนและไม่
คงทน (อินโฟเควสท์) 

ธปท.เล็งต่อยอดความร่วมมือทดสอบโอนเงินสกุลดิจิทัลผ่าน
โครงการ Inthanon-LionRock กับธนาคารกลางฮ่องกง นายเมธี 
สุภาพงษ์ รองผู้ ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงความ
ร่วมมือโครงการ Inthanon-LionRock เป็นโครงการทดสอบระบบ
ต้นแบบการโอนเงินระหว่างประเทศโดยใช้สกลุเงินดิจิทลัจ าลองที่ออก
โดยธนาคารกลาง  (Central Bank Digital Currency: CBDC) ซึ่ ง
ธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) และธปท. ได้ทดสอบระบบแล้วเสร็จเม่ือ
เดือน ธ.ค.62 พบว่า 1. ช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ทัง้
จากประเทศไทยและฮ่องกงสามารถโอนเงินและท าธุรกรรมซือ้ขาย
เงินตราต่างประเทศ (HKD/THB) ระหว่างกันได้โดยตรงโดยไม่ต้อง
อาศัยตัวกลาง  2. การน า smart contract ที่ เ ป็นฟังก์ชั่นหนึ่งของ
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์  (Distributed Ledger 
Technology : DLT) มาใช้ ช่วยให้การโอนเงินสามารถท าได้ทนัที (real 
time) และเกิดขึน้พร้อมกันทัง้สองฝ่ัง (atomic transaction) (อินโฟ
เควสท์) 

รมว.คลัง ส่ังทุกหน่วยงานเตรียมแนวทางรับมือหากพ.ร.บ.
งบประมาณฯ มีปัญหา นายอตุตม สาวนายน รมว.คลงั กล่าวถึงการ
เตรียมการรับมือหากการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ2563 ล่าช้าออกไปว่า ต้องรอดูว่ากระบวนการ
ทางสภาฯจะด าเนินการอย่างไรในเร่ืองนี ้ซึง่ยงัไม่ทราบต้องใช้เวลาอีกกี่
เดือน หรือต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหรือไม่ แต่ได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง พิจารณาแนวทางเลือก
ต่างๆไว้ และเตรียมเสนอให้รัฐบาลพิจารณา และหารือกับทางส านัก
งบประมาณไว้ด้วย โดยยอมรับว่า การออกพ.ร.ก.กู้ เงิน ถือเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการน าไปพิจารณาด้วย แต่ยืนยนัว่า เร่ืองงบประมาณ
ที่ล่าช้าจะไม่กระทบต่อแผนการลงทุน และไม่กระทบต่อเงินเดือน
ข้าราชการ (อินโฟเควสท์) 

พลังงาน พร้อมใช้เทคโนโลยีบ่งชีแ้หล่งท่ีมาของน า้มันปาล์มดิบ 
ป้องกันการลักลอบน าเข้าจากตปท. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.
พลังงาน เปิดเผยว่า  กระทรวงพลังงานเตรียมน า เทคนิคทาง
วิทยาศาสตร์และสถิติขัน้สูงมาวิเคราะห์ข้อมูล  โดยด าเนินการบ่งชี ้
แหล่งที่มาของน า้มนัปาล์มดิบ (CPO) อย่างบูรณาการร่วมกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคการศึกษา พัฒนาระบบที่สามารถตรวจสอบ
แหล่งที่มาของน า้มนัปาล์มดิบ สืบเนื่องจากราคาน า้มนัปาล์มดิบของ

ไทยมีราคาสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจน ามาซึ่งปัญหาการ
ลักลอบน าเข้าน า้มันปาล์มดิบได้  แม้จะมีกฎหมายรองรับและมี
บทลงโทษผู้ลกัลอบน าเข้าน า้มนัปาลม์ดิบก็ตาม แต่การน าน า้มนัปาลม์
ดิบที่ลักลอบเข้ามาผสมกับน า้มันปาล์มดิบภายในประเทศ  ท าให้
ตรวจสอบได้ยาก การวิเคราะห์ข้อมูลบ่งชีแ้หล่งที่มาของน า้มนัปาล์ม
ดิบนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการลกัลอบน าเข้าน า้มนัปาล์มดิบ แล้วยงั
จะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศโดยรวม รวมถึงช่วยเกษตรกรใน
การจ าหน่ายผลผลิตและสร้างคณุภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรแบบยัง่ยืน 
(อินโฟเควสท์) 

ก.ต.ท.ไฟเขียวปรับปรุงเกณฑ์คราวด์ฟันดิงให้สอดคล้องการ
ก ากับดูแลในต่างประเทศ นางสาวร่ืนวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการก ากับตลาดทุน (ก.ต.ท.) 
ประจ าเดือน ม.ค.63 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการ
เสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง กรณีมีผู้จองซือ้ถึง 80% 
ของจ านวนเงินที่ตัง้ไว้ โดยไม่ต้องยกเลิกการเสนอขายหากได้ไม่ครบ 
100% แต่ผู้ ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (Funding Portal) เปิดเผย
และแจ้งเงื่อนไขที่จะไม่ยกเลิกการเสนอขายให้ผู้ลงทุนทราบก่อนจอง
ซือ้ เพื่อลดข้อจ ากัดตามเกณฑ์เดิมที่ก าหนดว่าหากได้เงินไม่ครบ
จ านวนที่ตัง้ไว้ต้องยกเลิกการเสนอขาย (All-or-nothing) (อินโฟเควสท์) 

ส.ว.มติเอกฉันท์ ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 ที่ประชุม
วุฒิสภา (ส.ว.) มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563 ด้วยคะแนน 225 ต่อ 0 งดออกเสียง 8 โดยรัฐบาลพร้อมน า
ข้อคิดเห็นข้อแนะน า ข้อเสนอรวมทัง้ความห่วงใยที่สมาชิกเสนอแนะ 
ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานของส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้เงิน
งบประมาณให้มากที่สดุ (อินโฟเควสท์) 

ส.ส.รัฐบาล-ฝ่ายค้าน เข้าช่ือยื่นประธานรัฐสภาส่งศาล รธน.
วินิจฉัยกระบวนการพิจารณางบปี 63 ปมเสียบบัตรแทนกัน นาย
วิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล 
(วิปรัฐบาล) แถลงว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจ านวน 90 คนเข้าชื่อกันตาม
เงื่อนไขไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกรัฐสภา ยื่นเร่ืองต่อประธาน
รัฐสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกระบวนการพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากมี
การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติทัง้ที่ไม่ได้อยู่ในห้อง
ประชมุ ส่วนการแสดงความรับผิดชอบหากร่างกฎหมายตกทัง้ฉบบันัน้ 
นายวิรัช กล่าวว่า ยังไม่ทราบเร่ืองนี ้แต่ต้องเข้าใจว่า เคร่ืองลงมติมี
เพียง 350 เคร่ือง แต่จ านวนสมาชิกมีถึง 500 คน จึงต้องสลบักันเสียบ
บตัร ส่วนที่มีคลิปบคุคลคนเดียวกนัเสียบบตัรแทนกนัหลายใบก็ต้องไป
ดตูามข้อเท็จจริง (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 0.35 จุด ตลาดแกว่งแคบ-รับแรงถ่วง

จากหลายกลุ่มหลังวิตกการเบิกจ่ายงบปี 63 ล่าช้า-ภัยแล้ง-โรค
ระบาดปอดอักเสบ SET ปิดวันนีท้ี่ระดบั 1,574.59 จุด ลดลง 0.35 
จดุ (-0.02%) มลูค่าการซือ้ขาย 72,912.96 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้ นไทยวันนีแ้กว่งแคบ รับแรงถ่วงจากหลายกลุ่มหลังวิตก
งบประมาณปี 63 จะล่าช้า และยังมีเร่ืองภัยแล้งที่เกิดขึน้ในภาค
ตะวนัออก หวัน่กระทบงบฯ-เศรษฐกิจโดยรวม ด้านตลาดภูมิภาควนันี ้
ฟื้นตัวดีขึน้หลังตอบรับเร่ืองโรคระบาดปอดอักเสบไปแล้ว แม้ยังต้อง
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พรุ่งนีต้ลาดยังดูไม่ค่อยดีหลังไม่
สามารถยืนเหนือ 1,580 ได้ พร้อมให้แนวรับ 1,566 แนวต้าน 1,583 จดุ 

ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,574.59 จุด ลดลง 0.35 จุด (-
0.02%) มูลค่าการซือ้ขาย 72,912.96 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวันนี ้
ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ  โดยดัชนีท าระดบัสูงสุดที่ 
1,580.34 จุด และท าระดับต ่าสุดที่  1,566.86 จุด ส่วนหลักทรัพย์
เปลี่ยนแปลงวนันี ้เพิ่มขึน้ 678 หลกัทรัพย์ ลดลง 917 หลกัทรัพย์ และ
ไม่เปลี่ยนแปลง 498 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 48,531 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 48,531 
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ (บลจ.) ซือ้สทุธิ 
4,817 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 725 ล้านบาท 

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 558 ล้านบาท Yield พันธบัตร
อาย ุ5 ปี ปิดที่ 1.25% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือวาน ภาพรวมของ
ตลาดในวันนี  ้Yield Curve ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า 
ประมาณ 1 bps. ด้านกระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุต่างชาติวนันี ้NET 
OUTFLOW 558 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 558 ล้านบาท และ
ไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.37 แข็งค่าจากช่วงเช้าเล็กน้อย 
นลท.คลายกังวลภาวะเศรษฐกิจหลังตัวเลขส่งออกของไทย
ออกมาดีกว่าคาด นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผย
ว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ 30.37 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจาก เปิด
ตลาดเม่ือเช้าที่ระดับ 30.39 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาท
เคลื่อนไหวในกรอบ 30.36-30.42 บาท/ดอลลาร์ "ถึงแม้จะมีแรงขาย
ของนักลงทุนที่มีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรน่า แต่ตวัเลขส่งออกนัน้ออกมาดีกว่าคาด ท าให้คลายกังวล
เร่ืองภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ในระดบัหนึ่ง" นักบริหารเงิน กล่าว นัก
บริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนีไ้ ว้
ระหว่าง 30.30 - 30.45 บาท/ดอลลาร์ โดยนักลงทุนยังคงจับตาดู
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า และคืนนีจ้ะมีการ
ประกาศยอดขายรถยนต์มือสองของสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ดลุการค้าเดือนธ.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ประชมุนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบีย้ อีย ู                

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ    

- ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนธ.ค.จาก Conference Board สหรัฐ    

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

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 25.6 -- 11.2 Brent ($/bl)

NYMEX ($/bl)

 Wednesday 22 COMEX Gold 

Release Actual Cons. Prior Batic Dry Index

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

Customs Imports YoY Dec 2.5% 2.0% -13.8% Exchange Rate

USD/THB

 Thursday 23 EUR/USD

Release Actual Cons. Prior USD/JPY

JN Trade Balance Dec -¥152.5b -¥152.6b -¥85.2b GBP/USD

Trade Balance Adjusted Dec -¥102.5b -¥236.0b -¥91.9b USD/CHY

Exports YoY Dec -6.3% -4.3% -7.9% USD/KRW

Imports YoY Dec -4.9% -3.2% -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 22-Jan-20 1.097 1.108 1.145 1.154 1.160 1.209

Release Actual Cons. Prior Change (bps) -0.11 -0.07 +0.09 -0.01 -0.26 -0.25

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

1.247 1.311 1.429 1.656 1.843 2.052

-0.21 -0.38 -0.56 -0.47 +0.37 +0.42

US Bond Market

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

22-Jan-20 1.55 1.53 1.52 1.57 1.77 2.22

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

48,531.45         108,967.87       -55.46%

22-Jan-20 21-Jan-20 %Chg.

322.82 322.44 +0.12%

1,164.71 1,169.00 -0.37%

97.500 97.608 -0.11%

1.3135 1.3042 +0.71%

6.9058 6.9044 +0.02%

1.1091 1.1082 +0.08%

109.83 109.86 -0.03%

22-Jan-20 21-Jan-20 %Chg.

30.38 30.39 -0.03%

1,555.30 -1.10 -0.07%

623.00 -66.00 -9.58%

62.70 -1.78 -2.76%

56.74 -1.60 -2.74%

56.05 -2.16 -3.71%

65.26 -0.33 -0.50%

991.46 +5.09 +0.52%

22-Jan-20 Chg %Chg.

6,233.45 -4.70 -0.08%

7,499.84 +31.11 +0.42%

2,267.25 +27.56 +1.23%

41,115.38 -208.43 -0.50%

3,060.76 +8.62 +0.28%

28,341.04 +355.71 +1.27%

13,515.75 -40.12 -0.30%

24,031.35 +166.79 +0.70%

3,759.00 -19.00 -0.50%

7,571.92 -38.78 -0.51%

3,321.75 +0.96 +0.03%

9,383.77 +12.96 +0.14%

22-Jan-20 Chg %Chg.

29,186.27 -9.77 -0.03%

1,507.52

72,912.97

601.88

92.78

-2,202.18

1,063.33 +1.07 +0.10%

2,321.48 -0.35 -0.02%

23-Jan-20

22-Jan-20 Chg %Chg.

1,574.59 -0.35 -0.02%

305.76 -0.76 -0.25%


