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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

สหรัฐเผยดัชนี CPI ปรับตัวขึน้ครัง้แรกรอบ 4 เดือนในเดือนก.พ. 
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตวัขึน้
เป็นครัง้แรกในรอบ 4 เดือนในเดือนก.พ. โดยขยบัขึน้ 0.2% เม่ือเทียบ
รายเดือน สอดคล้องกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ หลงัจากทรง
ตวัเป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน  อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึน้ของตวัเลข CPI 
ในเดือนก.พ. เป็นการปรับตวัขึน้ในอตัราต ่าที่สดุในรอบ 2 ปีคร่ึง     ดชันี 
CPI ได้แรงหนนุจากการดีดตวัขึน้ของราคาน า้มนั, อาหาร และค่าเช่า     
เม่ือเทียบรายปี ดัชนี CPI เพิ่มขึน้ 1.5% ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นการ
เพิ่มขึน้น้อยที่สดุนับตัง้แต่เดือนก.ย.2559 หลงัจากดีดตวัขึน้ 1.6% ใน
เดือนม.ค.     หากไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ดัชนี CPI 
พืน้ฐานขยับขึน้ 0.1% เม่ือเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการปรับตวัขึน้น้อย
ที่สดุนับตัง้แต่เดือนส.ค.ปีที่แล้ว และต่ากว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่
ระดับ 0.2% โดยดัชนี CPI พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.2% ติดต่อกัน 5 เดือน  
เม่ือเทียบรายปี ดัชนี CPI พืน้ฐานปรับตัวขึน้ 2.1% หลังจากเพิ่มขึน้ 
2.2% ติดตอ่กนั 3 เดือน (อินโฟเควสท์) 

ผู้แทนการค้าสหรัฐเผยก าลังใกล้บรรลุข้อตกลงการค้ากับจีน 
นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าของสหรัฐ (USTR) กล่าวว่า 
สหรัฐและจีนก าลงัใกล้จะบรรลขุ้อตกลงทางการค้าแล้ว     "ความหวงั
ของเราคือเราก าลังอยู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการบรรลุข้อตกลง" 
นายไลท์ไฮเซอร์กลา่ว   อย่างไรก็ดี เขากล่าวเสริมวา่ "ยงัคงมีอีกหลาย
ประเด็นที่รอการแก้ไข ซึง่ผมไมส่ามารถคาดการณ์ความส าเร็จในจดุนี"้      
นายไลท์ไฮเซอร์กล่าวว่า ข้อตกลงจะรวมถึงบทบัญญัติที่ระบุถึงการ
บงัคบัใช้ ซึ่งจะท าให้สหรัฐสามารถเรียกเก็บภาษีน าเข้าต่อสินค้าจีนได้
อีก หากจีนละเมิดข้อตกลง ซึ่งประเด็นนีเ้จ้าหน้าที่จีนยงัคงไม่เห็นด้วย    
"เราจะต้องมีการท าข้อตกลงเก่ียวกับการบังคับใช้ มิฉะนัน้ท่าน
ประธานาธิบดีจะไม่เห็นชอบต่อการท าข้อตกลงกับจีน" นายไลท์ไฮเซ
อร์กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ประธานสภาผู้แทนฯสหรัฐปัดข่าวถอดถอน "ทรัมป์" เผยท าชาติ
แตกแยก สื่อสหรัฐรายงานว่า นางแนนซี เพโลซี ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรสหรัฐ ได้ปฏิเสธข่าวลือที่วา่พรรคเดโมแครตต้องการถอด
ถอนนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ออกจากต าแหน่ง   นาง
เพโลซี กล่าวต่อหนังสือพิมพ์วอชิงตนัโพสต์ ว่า "การถอดถอนออกจาก
ต าแหน่งเป็นเร่ืองที่ท าให้ประเทศแตกแยก เว้นแตว่า่จะมีมลูเหตทุี่จงูใจ
และมากพอและเห็นชอบทัง้สองพรรค ดิฉันไม่คิดวา่เราควรท าเชน่นัน้"     
ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ถ้อยแถลงดงักล่าวเป็นถ้อยแถลงที่ชดัเจน
และเด็ดขาดที่สดุเท่าที่นางเพโลซีเคยให้ไว้ เพื่อตอบค าถามที่ว่าพรรค
เดโมแครตจะเดินหน้าขัน้ตอนการถอดถอนปธน.ทรัมป์หรือไม่ ซึ่งเป็น
ป ร ะ เ ด็ น ที่ อ า จ ท า ใ ห้ ท า ง พ ร ร ค แ บ่ ง แ ย ก เ ป็ น ส อ ง ฝ่ า ย    

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตหลายราย ได้ให้ค ามัน่หรือไม่
ก็ออกมาเคลื่อนไหวเพ่ือถอดถอนปธน.ทรัมป์ ฐานขดัขวางกระบวนการ
ยตุิธรรม แต่ยงัไม่มากพอที่จะจงูใจนางเพโลซีและสมาชิกพรรครายอ่ืน 
ๆ    ทัง้นี ้แม้จดุยืนของนางเพโลซีท าให้แนวโน้มในการถอดถอนนัน้แผ่ว
ลง แต่พรรคเดโมแครตก็ยังได้เปิดฉากการสอบสวนปธน.ทรัมป์อย่าง
เต็มรูปแบบ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตุลาการประจ าสภา
ผู้ แทนราษฎร เป็นผู้ ตรวจสอบการกระท าของบริษัททรัมป์ ออร์แกไน
เซชัน่ รวมถึงทีมหาเสียงและรัฐบาลของปธน.ทรัมป์ (อินโฟเควสท์) 

EIA เผยปี 61 สหรัฐผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมากกว่า 60% 
ส านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ  (EIA) เปิดเผยว่า สหรัฐได้
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมากกว่า 60% ในปีที่ผ่านมา   รายงาน
ของ EIA ระบวุา่ มีการเพิ่มก าลงัการผลิตไฟฟ้าในประเทศปริมาณ 31.3 
กิกะวตัต์ ในปี 2561 ซึง่นบัเป็นสถิติที่เพ่ิมขึน้มากที่สดุนบัตัง้แตปี่ 2546 
ที่ระดับ 48.8 กิกะวัตต์     ในปี 2561 การเพิ่มก าลังการผลิตไฟฟ้า
ประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติ  62% พลังงานลม 21% และเซลล์
แสงอาทิตย์ 16% ส่วนเพิ่มเติมที่เหลือมาจากจากพลงัน า้และความจุ
แบตเตอร่ี     ทัง้นี ้รายงานดงักล่าวระบุว่า เกือบ 90 % ของก าลงัการ
ผลิตก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึน้ 19.3 กิกะวตัต์ ในปี 2561 
นัน้เป็นเคร่ืองป่ันไฟแบบรวมวงจร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 96.22 จุดหลังหุ้นโบอิ ้
งดิ่ งหนัก ขณะ S&P500,Nasdaq ปิดบวกรับเงินเฟ้อชะลอตัว 
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(12 มี.ค.) โดยได้รับ
แรงกดดนัจากหุ้นโบอิง้ที่ร่วงลงอยา่งหนกัติดตอ่กนัเป็นวนัที่ 2 หลงัจาก
เคร่ืองบิน Boeing 737 MAX 8 ของสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์
ประสบอุบัติเหตุตกและส่งผลให้ผู้ โดยสารเสียชีวิตทัง้หมด อย่างไรก็
ตาม ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนบวก หลังจากอัตราเงิน
เฟ้อของสหรัฐขยายต ่าสุดในรอบกว่า 2 ปี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วย
สนับสนนุการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลอการ
ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ในปีนี ้   ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 
25,554.66 จดุ ลดลง 96.22 จดุ หรือ -0.38% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิด
ที่ 2,791.52 จดุ เพ่ิมขึน้ 8.22 จดุ หรือ +0.30% และดชันี Nasdaq ปิด
ที่ 7,591.03 จดุ เพิ่มขึน้ 32.97 จดุ หรือ +0.44%    หุ้นโบอิง้ปิดตลาด
ร่วงลง 6.1% ท่ามกลางความวิตกกังวลเก่ียวกับเหตุการณ์เคร่ืองบิน 
Boeing 737 MAX 8 ของสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ประสบ
อุบัติเหตุตกเม่ือวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ โดยสารและลูกเรือ
จ านวน 157 รายเสียชีวิตทัง้หมด       ทัง้นี  ้โบอิง้ก าลังเผชิญกับ
สถานการณ์ที่ยากล าบากเน่ืองจากสายการบินในหลายประเทศได้
ระงับการใช้เคร่ืองบิน Boeing 737 MAX 8 แม้ส านักงานการบินพล
เรือนสหรัฐ (FAA) ได้ออกมาสร้างความเชื่อมั่นด้วยการออกหนังสือ
รับ รองความสมควร เดิ น อากาศอย่ า งต่ อ เ น่ื อ ง  (Continued 
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 Airworthiness Notification) ให้กับเคร่ืองบินรุ่นดังกล่าวของบริษัทโบ

อิง้ก็ตาม    นอกจากนี ้ดาวโจนส์ยังได้รับแรงกดดันจากรายงานที่ว่า 
สมาชิกสภาสามัญชนของอังกฤษลงมติด้วยคะแนนเสียง 391-242 
เสียงคว ่าข้อตกลงวา่ด้วยการแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป 
(Brexit) ที่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ ท าไว้กบัผู้น าสหภาพ
ยโุรป (EU) เม่ือวานนี ้ส่งผลให้รัฐสภาองักฤษต้องท าการลงมติในวนันี ้
ว่าจะเห็นชอบต่อการที่อังกฤษแยกตัวออกจาก EU โดยไร้ข้อตกลง
หรือไม ่(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก หลังเงิน
เฟ้อซบเซาหนุนคาดการณ์เฟดชะลอขึน้ดอกเบีย้ ดอลลาร์สหรัฐ
อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(12 มี.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยอัตราเงิน
เฟ้อที่ขยายต ่าสดุในรอบกวา่ 2 ปี ซึง่ข้อมลูสง่ผลให้ตลาดคาดการณ์ว่า 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลอการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ในปีนี ้ 
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 1.0069 ฟรังก์ 
จากระดบั 1.0112 ฟรังก์ และอ่อนคา่ลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา 
ที่ระดบั 1.3362 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3408 ดอลลาร์แคนาดา 
อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 111.27 
เยน จากระดบั 111.22 เยน        ยโูรแข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ 
ที่ระดบั 1.1296 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1240 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์
อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.3084 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3150 ดอลลาร์ 
ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้แตะที่ระดบั 0.7087 ดอลลาร์สหรัฐ 
จากระดบั 0.7061 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 8 เซนต์ รับซาอุฯส่ง
สัญญาณลดก าลังการผลิต สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่  2 เม่ือคืนนี ้ (12 มี.ค.) 
หลังจากซาอุดีอาระเบียส่งสัญญาณว่าจะเพิ่มการปรับลดก าลังการ
ผลิตในเดือนหน้า นอกจากนี ้ตลาดยงัได้ปัจจยัหนนุจากข่าวเวเนซเุอลา
ลดการส่งออกน า้มัน เน่ืองจากประสบปัญหาไฟฟ้าดับทั่วประเทศ    
สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึน้ 8 เซนต์ หรือ 0.1% 
ปิดที่ 56.87 ดอลลาร์/บาร์เรล      สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือน
พ.ค. เพิ่มขึ น้  9 เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่  66.67 ดอลลาร์/บาร์เรล      
สัญญาน า้มันดิบปิดในแดนบวก หลังจากเจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบีย
กล่าวว่า ซาอุดีอาระเบียมีแผนที่จะปรับลดก าลังการผลิตให้ต ่ากว่า
ระดบัที่ก าหนดไว้ในเดือนเม.ย. โดยจะปรับลดลงต ่ากวา่ระดบั 10 ล้าน
บาร์เรล/วนั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $7 รับเงินดอลล์อ่อน
,Brexit ไร้ทิศทางหนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย สัญญาทองค า
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(12 มี.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการ
อ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี  ้ ความไม่แน่นอนของ

กระบวนการที่อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ยัง
สง่ผลให้นกัลงทนุเข้าซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยั     สญัญา
ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. 
เพิ่มขึ น้  7 ดอลลาร์ หรือ 0.54% ปิดที่  1,298.10 ดอลลาร์/ออนซ์            
สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึน้ 13.9 เซนตน์ หรือ 0.91% 
ปิดที่ 15.413 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

รัฐสภาอังกฤษลงมติ 391-242 เสียงคว ่าข้อตกลง Brexit สมาชิก
สภาสามญัชนขององักฤษลงมติด้วยคะแนนเสียง 391-242 เสียงคว ่า
ข้อตกลงว่าด้วยการแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) 
ที่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ท าไว้กับผู้ น าสหภาพยุโรป 
(EU) เม่ือวานนี ้     ทัง้นี ้รัฐสภาอังกฤษยังคงปฏิเสธข้อตกลง Brexit 
แม้ว่าเม่ือวานนี ้นางเมย์ได้รับความเห็นชอบจากผู้น า EU ให้ท าการ
เปลี่ยนแปลงข้อตกลง Brexit โดยมีผลผูกพันทางกฏหมาย ซึ่งรวมถึง
นโยบาย backstop ซึ่งเป็นนโยบายในการรับประกันว่า จะไม่มีการ
กลับไปใช้มาตรการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดระหว่างไอร์แลนด์
เหนือ ซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ ซึง่เป็นรัฐสมาชิกของสหภาพยโุรป  อยา่งไรก็ดี นายเจฟฟรีย์ 
ค็อกซ์ อยัการสงูสดุขององักฤษ เตือนว่า ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย
ต่อข้อตกลง Brexit ยงัคงมีอยู่ แม้ข้อตกลงดงักล่าวได้รับการปรับปรุง
แก้ไขหลงัจากที่นางเมย์ท าการเจรจากบัผู้น า EU เม่ือคืนนี ้   นายค็อกซ์
ระบุว่า ข้อตกลง Brexit ดังกล่าวไม่ได้ช่วยให้อังกฤษมีช่องทางตาม
กฎหมายในการยกเลิกนโยบาย backstop แต่เพียงฝ่ายเดียว หาก
ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจาก EU  ครัง้นีน้บัเป็นความพา่ยแพ้ของนางเมย์เป็น
ครัง้ที่ 2 หลงัจากที่ก่อนหน้านี ้รัฐสภาองักฤษได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง
ถล่มทลาย 432 ต่อ 202 เสียงในเดือนม.ค. คว ่าร่างข้อตกลง Brexit 
ของนางเมย์ ส่งผลให้นางเมย์เป็นผู้ น ารัฐบาลอังกฤษที่ประสบความ
พ่ายแพ้ครัง้ใหญ่ที่สุดในรัฐสภาในรอบ 95 ปี       ส าหรับในขัน้ตอน
ตอ่ไป รัฐสภาจะท าการลงมติในวนัพรุ่งนีว้า่จะเห็นชอบตอ่การที่องักฤษ
แยกตัวออกจาก EU โดยไร้ข้อตกลงหรือไม่ ซึ่งหากรัฐสภามีมติไม่
เห็นชอบ ก็จะท าการลงมติในวนัพฤหสับดีว่าจะเรียกร้องให้ EU ขยาย
ก าหนดเวลาการแยกตวัจากเดิมในวนัที่ 29 มี.ค.หรือไม ่ซึง่หากรัฐสภา
มีมติเรียกร้องให้ EU ขยายก าหนดเวลาออกไป รัฐบาลก็จะต้องท าการ
เจรจากับ EU ในเร่ืองดังกล่าว แต่หากรัฐสภามีมติไม่เรียกร้องให้ EU 
ขยายก าหนดเวลาออกไป อังกฤษก็จะแยกตัวจาก EU อย่างเป็น
ทางการตามก าหนดเดิมในวนัที่ 29 มี.ค. (อินโฟเควสท์) 

ปธ.รัฐสภา EU ล่ันไม่เจรจา Brexit กับอังกฤษอีก หลังอัยการ
เตือนข้อตกลงมีความเส่ียง นายอนัโตนิโอ ทาจานี ประธานรัฐสภา
ของสหภาพยุโรป (EU) กล่าวว่า EU จะไม่ผ่อนปรนให้กับอังกฤษอีก
ต่อไป หลงัจากที่อยัการสงูสดุขององักฤษออกมาเตือนว่า ข้อตกลงว่า
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 ด้วยการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ยังคงมี

ความเสี่ยงทางกฎหมาย แม้ว่าได้รับการแก้ไขในการประชุมระหว่าง
นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ และผู้น า EU เม่ือวานนี ้  นาย
ทาจานีกล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึน้มาจากปัญหาภายในของอังกฤษเอง 
และ EU จะไม่พิจารณาทบทวนข้อตกลง Brexit อีกต่อไป    "เป็นไป
ไมไ่ด้ที่เราจะเปลี่ยนแปลงจดุยืนของเรา" นายทาจานีกลา่ว    ทัง้นี ้นาย
เจฟฟรีย์ ค็อกซ์ อัยการสูงสุดของอังกฤษ เผยแพร่ความเห็นของเขา
เก่ียวกับข้อตกลง Brexit ฉบับล่าสดุที่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี
องักฤษ ท าไว้กบัผู้น า EU เม่ือวานนี ้(อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลยุโรปร่วมแบนโบอิง 737 แม็กซ์ ราคาหุ้นโบอิงปิดตลาดวนั
อังคาร(12มี.ค.)ยังคงร่วงต่อเน่ืองกว่า 6% ปิดตลาดที่ราคาหุ้ นละ 
375.41 ดอลลาร์     มีรัฐบาลหลายประเทศ และสายการบินหลายแห่ง
ทัว่โลก ออกค าสัง่ห้ามใช้เคร่ืองบินโดยสารโบอิง 737 แม็กซ์ 8 เพิ่มขึน้ 
หลังเกิดเหตุเคร่ืองบินรุ่นดังกล่าวประสบอุบัติเหตถุึง 2 ครัง้ในรอบ 5 
เดือน    ส านักงานการบินพลเรือนของสหภาพยุโรป (อียู)ฝร่ังเศส 
เยอรมนี จีน มาเลเซีย และสหราชอาณาจกัร ห้ามใช้เคร่ืองบินโดยสาร
รุ่นนีเ้ม่ือวันอังคาร (12 มี.ค.)หลังเกิดเหตุเคร่ืองบินสายการบิน
เอธิโอเปีย แอร์ไลน์ส ตกบริเวณชานกรุงแอดดิส อาบาบา เม่ือวัน
อาทิตย์ (10มี.ค.)สง่ผลให้ผู้ โดยสารและลกูเรือ 157 คนเสียชีวิตทัง้หมด 
ถือเป็นอุบัติเหตุครัง้ที่ 2 จากอากาศยานรุ่นเดียวกันในรอบ 5 เดือน   
นอกจากนี  ้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของสิงคโปร์ ออก
แถลงการณ์ห้ามเคร่ืองบินรุ่นดังกล่าวบินผ่านน่านฟ้า เช่นเดียวกับ
กระทรวงคมนาคมเกาหลีใต้ ส านักงานการบินพลเรือนของอินโดนีเซีย 
ตรุกี บราซิล เม็กซิโก ออสเตรเลีย นอร์เวย์ และเอธิโอเปีย ที่ยกเลิกการ
บินของเคร่ืองบินรุ่นนี ้พร้อมสัง่ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองบินรุ่นนีท้กุ
ล าที่มีในประเทศ    อย่างไรก็ตาม ส านักงานบริหารการบินแห่งชาติ
ของสหรัฐ (เอฟเอเอ) ยงัคงเช่ือมัน่ในความปลอดภยัของเคร่ืองบินโบอิง 
737 แม็กซ์ 8 แต่สั่งการให้บริษัทโบอิงเร่งแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว 
ตลาดหุ้นยโุรปปิดท าการวนัพธุที่ 26 ธ.ค. เน่ืองในวนั Boxing Day (อิน
โฟเควสท์)   

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ หลังซือ้ขายไร้ทิศทาง เห
ตุนลท.รอผลโหวต Brexit ตลาดหุ้นยโุรปปิดลบเม่ือคืนนี ้ (12 มี.ค.) 
หลงัจากการซือ้ขายเป็นไปอยา่งไร้ทิศทาง เน่ืองจากนกัลงทนุรอรัฐสภา
อังกฤษลงมติข้อตกลงการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป 
(Brexit) โดยหลงัจากปิดตลาด สมาชิกสภาสามญัชนขององักฤษได้ลง
มติด้วยคะแนนเสียง 391-242 เสียงคว ่าข้อตกลง Brexit ที่นางเมย์ท า
ไว้กับผู้ น าสหภาพยุโรป (EU) เม่ือวันจันทร์  ดัชนี Stoxx Europe ลบ 
0.06% ปิดที่  373.25 จุด   ดัชนี  CAC-40 ตลาดหุ้ นฝร่ังเศสปิดที่  
5,270.25 จดุ เพ่ิมขึน้ 4.30 จดุ หรือ +0.08% และ ดชันี DAX ตลาดหุ้น
เยอรมันปิดที่ 11,524.17 จุด ลดลง 19.31 จุด หรือ -0.17% ขณะที่ 

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,151.15 จุด เพิ่มขึน้ 20.53 
จดุ หรือ +0.29% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 99.53 จุด นลท.ช้อนซือ้
เก็งก าไรหลังตลาดร่วงหนักสัปดาห์ที่แล้ว  ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้น
โตเกียวปิดดีดตัวขึน้ในวันนี ้เน่ืองจากนักลงทุนเข้าช้อนซือ้เก็งก าไร
หลงัจากดชันีนิกเกอิร่วงลงอยา่งหนกัเม่ือสปัดาห์ที่แล้ว อนัเน่ืองมาจาก
ความวิตกกังวลเก่ียวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 
99.53 จดุ หรือ 0.47% แตะที่ 21,125.09 จดุ หุ้นที่ปรับตวัขึน้ในวนันีน้ า
โดยหุ้นกลุม่พลงังานไฟฟ้าและก๊าซ กลุม่กระดาษและเยื่อกระดาษ และ
กลุม่อสงัหาริมทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ขุนคลังญ่ีปุ่นแนะ BOJ ยืดหยุ่นมากขึน้ในการบรรลุเป้าหมายเงิน
เฟ้อที่ระดับ 2% นายทาโร อาโสะ รมว.คลังญ่ีปุ่ นกล่าวต่อรัฐสภา
ญ่ีปุ่ นในวนันีว้า่ ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ควรเพิ่มความยืดหยุ่นมาก
ขึน้ในการก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดบั 2%      ในระหวา่งการแถลง
ต่อรัฐสภาครัง้นี ้นายอาโสะได้ถกูถามถึงมมุมองของเขาที่ว่า BOJ ควร
ด าเนินการตามเป้าหมายราคาที่ยากล าบากหรือไม ่ซึง่นายอาโสะตอบ
วา่ เขาไมค่ิดวา่ชาวญ่ีปุ่ นคนใดจะรู้สกึโกรธเคืองหากอตัราเงินเฟ้อไม่ได้
แตะระดบั 2%     นายอาโสะกลา่วเสริมวา่ ธนาคารกลางรายใหญ่อ่ืนๆ 
อาทิ ธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีความยืดหยุ่นเก่ียวกับเป้าหมายเงิน
เฟ้อมากกว่า ดังนัน้เขาจึงเชื่อว่า BOJ ก็สามารถที่จะมีความยืดหยุ่น
มากขึน้ด้วย     ด้านนายมาซาโยชิ อามามิยะ รองผู้ ว่าการ BOJ ได้
แถลงต่อรัฐสภาญ่ีปุ่ นเช่นกันว่า ภารกิจอันดับแรกของ BOJ คือการ
บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% พร้อมระบุว่า BOJ จ าเป็นต้อง
สื่อสารกับตลาดเก่ียวกับกลยทุธ์ในการยกเลิกนโยบายการเงินที่ผ่อน
คลายเป็นพิเศษ แต่การอภิปรายถึงการยกเลิกนโยบายดงักลา่วจะเร่ิม
ขึน้ ก็ต่อเม่ือ BOJ บรรลุเป้าหมายราคา    ทัง้นี ้BOJ เผชิญกับแรง
กดดนั เน่ืองจากการใช้มาตรการผ่อนคลายพิเศษส่งผลกระทบต่อผล
ก าไรของธนาคารพาณิชย์ และท าให้เกิดความวิตกเก่ียวกบัความเสี่ยง
ที่เพิ่มขึน้จากมาตรการผ่อนคลายระยะยาว ขณะที่อตัราเงินเฟ้อที่ซบ
เซาท าให้ BOJ ยังคงตามหลังธนาคารกลางรายใหญ่อ่ืนๆ ซึ่งท าให้ 
BOJ มีเคร่ืองมือเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยที่จะใช้ในการต่อสู้ กับภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยครัง้ตอ่ไป (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 378.60 จุด รับความหวัง 
Brexit ราบร่ืน,คลายกังวลศก.สหรัฐ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้ นโตเกียว
ปิดพุ่งขึน้ในเม่ือวานนี ้โดยได้แรงหนนุจากการคาดการณ์ที่ว่า องักฤษ
จะถอนตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) อย่างราบร่ืน และจากการที่
นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเก่ียวกับเศรษฐกิจสหรัฐ หลังจาก
ทางการสหรัฐรายงานยอดค้าปลีกที่ดีเกินคาดในเดือนม.ค.  ส านกัข่าว
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 เกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้ 378.60 จดุ หรือ 1.79% แตะ

ที่ระดบั 21,503.69 จดุ      ราคาหุ้นปรับตวัขึน้ทกุกลุม่ น าโดยหุ้นกลุม่
บริษัทหลักทรัพย์ กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และกลุ่มค้าปลีก     ตลาดหุ้น
โตเกียวพุ่งขึน้ขานรับรายงานข่าวที่ว่า นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี
อังกฤษ ได้ รับความเห็นชอบจากสหภาพยุโรป (EU) ให้ท าการ
เปลี่ยนแปลงข้อตกลงการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป 
(Brexit) โดยมีผลผกูพนัทางกฎหมาย ซึง่ความเคลื่อนไหวดงักลา่วมีขึน้
เพียงหนึ่งวนัก่อนที่รัฐสภาองักฤษจะท าการอนมุตัิข้อตกลงดงักลา่วของ
นางเมย์ในเม่ือวานนี ้     ทางด้านกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า 
ยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนม.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
ก่อนหน้านีว้า่ยอดค้าปลีกจะทรงตวั โดยการเพ่ิมขึน้ของยอดค้าปลีกใน
เดือนม.ค.ได้รับแรงหนุนจากการดีดตัวขึน้ของยอดขายวัสดุก่อสร้าง  
(อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

สิงคโปร์ประกาศระงบัทุกเที่ยวบินที่ใช้งานเคร่ืองบิน Boeing 737 
Max ส านักงานการบินพลเรือนแห่งสิงคโปร์ (CAAS) สั่งยกเลิก
เที่ยวบินที่ใช้งานเคร่ืองบินรุ่น Boeing 737 Max ทัง้ที่ก าลงัเดินทางเข้า
มาและออกจากสิงคโปร์ทกุเที่ยวบินเป็นการชัว่คราว หลงัเกิดอบุตัิเหตุ
ที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองบินรุ่นดงักล่าวเป็นครัง้ที่ 2 ในรอบไม่ถึง 5 เดือน    
ขณะที่ส านักงานการบินพลเรือนสหรัฐ (FAA) ได้ออกหนังสือรับรอง
ความสมควรเดินอากาศอย่างต่อเน่ือง (Continued Airworthiness 
Notification) ให้กับเคร่ืองบิน Boeing 737 Max 8 เม่ือวานนีต้ามเวลา
ท้องถ่ิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า FAA ยงัคงเชื่อมัน่เก่ียวกับความปลอดภยั
ของเคร่ืองบินรุ่นดงักล่าวซึ่งผลิตโดยบริษัท โบอิง้ โค        การยกเลิก

เที่ยวบินดงักลา่วของสิงคโปร์ จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 12 มี.ค. เวลา 
14.00 น. ตามเวลาท้องถ่ินเป็นต้นไป (อินโฟเควสท์)   

เนเธอร์แลนด์ประกาศปิดน่านฟ้า ห้ามเคร่ืองบิน Boeing 737 
Max 8 บินผ่าน รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศปิดน่านฟ้าของประเทศ 
โดยห้ามเคร่ืองบิน Boeing 737 Max 8 บินผ่าน หลังประสบอุบตัิเหตุ
ตกลง 2 ครัง้ในช่วงเวลาเพียงไม่ ก่ี เดือน   การด าเนินการของ
เนเธอร์แลนด์ สอดคล้องกับอังกฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมนีก่อนหน้านี ้
หลงัเคร่ืองบิน Boeing 737 Max 8 ของสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เกิดอุบัติเหตุตกลงเม่ือวันอาทิตย์ จนท าให้มีผู้ เสียชีวิตรวม 157 ราย
อุบัติเหตุดังกล่าวนับเป็นโศกนาฎกรรมร้ายแรงครัง้ที่ 2 ที่เกิดขึน้กับ
เคร่ืองบิน Boeing 737 MAX 8 ซึ่งเป็นเคร่ืองบินรุ่นที่ขายดีที่สดุของโบ
อิง้ หลงัจากที่เคร่ืองบินรุ่นดังกล่าวของสายการบินไลอ้อนแอร์ ได้เกิด
อบุตัิเหตตุกลงนอกชายฝ่ังอินโดนีเซียในเดือนต.ค.ปีที่แล้ว ส่งผลให้มี
ผู้ เสียชีวิตรวม 189 ราย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งเกือบ 500 จุด บวกวันที่ 
2 เก็งนายกฯชนะเลือกตัง้ ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียทะยานขึน้
เกือบ 500 จดุในเม่ือวานนี ้โดยปรับตวัขึน้เป็นวนัที่ 2 ขณะที่นักลงทนุ
คาดหวงัว่า นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย จะสามารถคว้า
ชยัชนะในการเลือกตัง้เดือนหน้า และจะกลบัมานัง่เก้าอีน้ายกรัฐมนตรี
เป็นสมยัที่ 2นอกจากนี ้ตลาดยงัได้ปัจจยับวกจากการดีดตวัขึน้อย่าง
แข็งแกร่งของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก          ทัง้นี ้ดัชนี S&P 
BSE Sensex ปิดตลาดที่ 37,535.66 จุด เพิ่มขึน้ 481.56 จุด หรือ 
1.30%       หุ้นกลุม่พลงังานพุง่ขึน้น าตลาดเม่ือวานนี ้(อินโฟเควสท์) 

 

ไทย 

ม.หอการค้าฯ เผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค ก.พ.อยู่ที่  82.0 
ปรับขึน้ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 2 จากเลือกตัง้-นทท.จีนหนุน ศนูย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยว่า 
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ในเดือนก.พ 62  อยู่ที่ 82.0 จาก 80.7 ใน
เดือน ม.ค.62 โดยดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภค ปรับตวัดีขึน้ต่อเน่ืองเป็น
เดือนที่ 2 จากบรรยากาศการเลือกตัง้ที่คึกคัก และการกลับมาของ
นกัทอ่งเที่ยวจีน      ขณะที่ดชันีความเชื่อมัน่ตอ่เศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 
69.0 จาก 67.7 สว่นดชันีความเชื่อมัน่เก่ียวกบัโอกาสการหางานท าอยู่
ที่ 77.1 จาก 75.8 และดชันีความเชื่อมัน่เก่ียวกบัรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 
99.9 จาก 98.7     ส าหรับปัจจยับวกมาจาก พระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตัง้สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวนัที่ 24 มี.ค.ส่งผลให้บรรยากาศ
การหาเสียงเลือกตัง้ทั่วประเทศมีความคึกคัก , ส านักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ประกาศตัวเลขอัตราการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจไทย (GDP) ในไตรมาส 4/61 โต 3.7% ขยายตวั
จาก 3.2% ในไตรมาสก่อนหน้า , สภาพัฒน์ คาด GDP ปีนีโ้ต 3.5-
4.5%, คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบีย้
นโยบาย, สงครามการค้าเร่ิมคลี่คลาย, ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึน้
เล็กน้อย และพืชผลเกษตรบางรายการเพ่ิมปรับตวัดีขึน้   ขณะที่ปัจจยั
ลบมาจาก ภาคการส่งออกในเดือนม.ค. -5.65%, ราคาน า้มันใน
ประเทศปรับตวัเพิ่มขึน้, ยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัปัญหาสงครามการค้า 
ในแง่ที่อาจจะกระทบต่อการส่งออกและเศรษฐกิจไทยในอนาคต , 
ความกังวลตอ่สถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 และผู้บริโภคมีความรู้สกึ
วา่เศรษฐกิจฟืน้ตวัช้าและยงักระจกุตวั (อินโฟเควสท์) 

ฟิทช์ ระบุ TMB-TBANK ควบรวมช่วยให้เครือข่ายธุรกิจเข้มแข็ง
ขึน้ แต่ยังไม่แน่นอนหตุมีหลายเงื่อนไข บริษัท ฟิทช์ เรทติง้ส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด กล่าวว่า การรวมกิจการระหวา่ง ธนาคารธนชาต 
(TBANK) (AA-(tha)/แนวโน้มอนัดบัมีเสถียรภาพ) และ ธนาคารทหาร
ไทย (TMB) (BBB-/bbb-/AA-(tha)/แนวโน้มอันดบัมีเสถียรภาพ) อาจ



 

 

 

   

    5 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
13 March 2019 
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 ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่ออันดับเครดิต หากฟิทช์ประเมินว่าด้วย

ขนาดที่ใหญ่ขึน้หลังการรวมกิจการ จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารมี
เครือข่ายธุรกิจในประเทศและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึน้อย่างมี
นัยส าคัญและต่อเน่ือง        แต่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงในเชิงลบต่อ
อันดับเครดิตน่าจะเกิดขึน้จากความซับซ้อนและอุปสรรคในการรวม
การด าเนินงานและการผสานวฒันธรรมองค์กรของทัง้สองธนาคารเข้า
ด้วยกัน (integration)       ธนาคารขนาดกลางของประเทศไทย 2 แห่ง
ดังกล่าว ได้ประกาศการลงนามในบนัทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพนั
ทางกฎหมายในการรวมกิจการของทัง้ 2 ธนาคารเข้าด้วยกนั (merger) 
เม่ือวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2562 อย่างไรก็ตามธุรกรรมดงักล่าวยงัคงอยู่
ในชว่งเร่ิมต้นและการเปิดเผยข้อมลูรายละเอียดที่เก่ียวข้องยงัมีไม่มาก
นกั ฟิทช์คาดวา่จะพิจารณาผลกระทบตอ่อนัดบัเครดิต (rating action) 
เม่ือกระบวนการรวมกิจการเกิดขึน้จริง และเม่ือแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเครดิต (credit profile) ของทัง้ 2 ธนาคารมี
ความชัดเจนมาก   หนึ่งในปัจจัยที่มีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการ
เจรจารวมกิจกา รในค รั ้ง นี ค้ื อมาตรกา รจู ง ใ จ ด้ านภา ษี ขอ ง
กระทรวงการคลังที่ประกาศไปเม่ือปีที่แล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีขนาดใหญ่ขึน้ (ดรูายละเอียดเพิ่มเติม
ได้จาก ประกาศเร่ือง "ฟิทช์: มาตรการสนับสนุนให้ธนาคารไทยควบ
รวมกิจการ อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะอตุสาหกรรม
ธนาคาร "  (ห รือ  Fitch: Thai Bank Merger Incentives May Shift 
Sector Landscape) ลงวนัที่ 20 เมษายน 2561 ทัง้นีก้ระทรวงการคลงั
มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TMB ที่ 26% และคาดว่าจะรักษาสดัส่วนการ
ถือหุ้ นไว้ในระดับที่มีนัยส าคัญในธนาคารที่เกิดขึน้หลังจากการรวม
กิจการ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 0.16 จุด แนวเดียวกับตลาด
ภูมิภาค-ลุ้นผลโหวต Brexit แต่ปัจจัยการเมืองในปท.กดดัน
ตลาดฯในช่วงสัน้ SET ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 1,627.59 จุด เพิ่มขึน้ 
0.16 จุด  (+0.01%) มูลค่าการซื อ้ขาย 37,172.14 ล้านบาท  
นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีฟื้น้ตวัขึน้ตามตลาดภมิูภาคที่
ส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวก หลงัมีลุ้นผลโหวตเสียงข้อตกลง Brexit ที่เก็ง
ว่าจะบรรลกุข้อตกลงกันได้ หากโหวตเสียงผ่าน ความกังวลเศรษฐกิจ
โลกจะลดลงไปในระดบัหนึ่ง-สินทรัพย์เสี่ยงจะดีขึน้-ภาพการลงทนุก็ดี
ขึน้ด้วย อีกทัง้ให้ติดตาม 27 มี.ค.การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน 
เล็งสรุปข้อตกลงการค้า ทิศทางน่าจะดีขึน้ แตช่ว่งสัน้ตลาดบ้านเราอาจ
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยการเมืองในประเทศ ท าให้บรรยากาศการ
ลงทนุชะลอเพื่อรอดคูวามชดัเจนการเมืองก่อน อีกทัง้นับแต่ต้นปีมีการ
ปรับลดประมาณการก าไรบริษัทจดทะเบียนไปแล้ว 6% และเล็งงบฯ
ไตรมาส 1/62 จะออกมาไม่ดีเท่าไร วนันีต้ลาดฯคงจะแกว่งตวั โดยให้
แนวรับ 1,620 แนวต้าน 1,638-1,660 จดุ    ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือ
วานนีท้ี่ระดบั 1,627.59 จดุ เพิ่มขึน้ 0.16 จดุ (+0.01%) มลูค่าการซือ้

ขาย 37,172.14 ล้านบาท        การซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดชันีหุ้นไทย
เคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่  
1,633.97 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,624.55 จดุ   สว่นหลกัทรัพย์
เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 529 หลกัทรัพย์ ลดลง 763 หลกัทรัพย์ 
และไมเ่ปลี่ยนแปลง 487 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
160,098 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้
วนัอยูท่ี่ 160,098 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 63,149 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 
3,512 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ขายสุทธิ 553 ล้านบาท 
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.18% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน 
+0.01% ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี ้   Yield Curve แกว่งตัวใน
กรอบแคบๆ ด้านกระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติเม่ือวานนี ้NET 
OUTFLOW 553 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET SELL 553 ล้านบาท 
และไม่มีตราสารหนีท้ี่ ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 
SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 1,066 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.63/64 รอลุ้นผลสภาอังกฤษโหวต 
Brexit คาดกรอบวันนี ้31.55-31.70 นักบริหารเงินจากธนาคาร
กรุงเทพ เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยูท่ี่ระดบั 31.63/64 บาท/
ดอลลาร์ ใกล้ เคียงจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 31.64/67 บาท/
ดอลลาร์    เงินบาทปรับแข็งค่าในช่วงเช้า และกลบัมาอ่อนค่าในช่วง
บ่ายจากแรงซือ้-ขายตามปกติ โดยปัจจยัหลกัที่ตลาดจบัตาในเม่ือวาน
นี ้คือ รัฐสภาองักฤษจะลงมติเร่ืองข้อตกลงการถอนตวัขององักฤษออก
จากสหภาพยุโรป (Brexit) ซึ่งตลาดเชื่อว่ารัฐสภาคงไม่ปล่อยให้ No 
due แต่อาจมีการโหวตให้เลื่อนระยะเวลาการออกจากสหภาพยุโรป
ออกไป รวมทัง้ติดตามการรายงานตวัเลขเงินเฟ้อเดือน ก.พ.ของสหรัฐฯ 
คืนนี ้     "ตอนนีต้ลาดก็เร่ิมรับรู้ข่าวแล้ว ส่งผลให้เงินบาทปรับแข็งค่า
ตามเงินปอนด์ ถ้าผลโหวต Brexit ออกมาอย่างที่ตลาดคาด บาทก็
น่าจะแข็งค่าได้ อีก แต่ เชื่อว่าช่วง Overnight บาทคงวิ่ งขึ น้ -ลง
พอสมควร" นกับริหารเงิน ระบ ุ   นกับริหารเงิน คาดวา่ วนันีเ้งินบาทจะ
เคลื่อนไหวในกรอบ 31.55-31.70 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 
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ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ. ญ่ีปุ่ น    

- ยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเดือนม.ค. ญ่ีปุ่ น    

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนม.ค. อีย ู

- ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ. สหรัฐ 

- ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนม.ค.  สหรัฐ 

- การใช้จา่ยภาคการก่อสร้างเดือนม.ค. สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) 

 

 



 

 

 

   

    7 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
13 March 2019 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 
 

 

As of

Monday 11 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Retail Sales Advance MoM Jan 0.2% 0.0% -1.2% SET50

Retail Sales Ex Auto MoM Jan 0.9% 0.3% -1.8% SET100

Business Inventories Dec 0.6% 0.6% -0.1% MAI

JP Money Stock M2 YoY Feb 2.4% 2.4% 2.4% Institution Net Position

Money Stock M3 YoY Feb 2.1% 2.1% 2.1% Proprietary Net Position

Machine Tool Orders YoY Feb P -29.3% -- -18.8% Foreign Net Position

Individual Net Position

Tuesday 12 Total Trading Value

Release Actual Cons. Prior

US CPI MoM Feb 0.2% 0.2% 0.0% Major Indices

CPI Ex Food and Energy MoM Feb 0.1% 0.2% 0.2% Dow Jones

CPI YoY Feb 1.5% 1.6% 1.6% S&P 500

CPI Ex Food and Energy YoY Feb 2.1% 2.2% 2.2% Nasdaq

Real Avg Weekly Earnings YoY Feb 1.6% -- 1.9% STOXX Europe 50

Real Avg Hourly Earning YoY Feb 1.9% -- 1.7% FTSE 100

TH Consumer Confidence Feb 82 -- 80.7 DAX

Consumer Confidence Economic Feb 69 -- 67.7 Nikkei 225

Shanghai Composite

Wednesday 13 Hang Seng

Release Actual Cons. Prior KOSPI

US PPI Final Demand MoM Feb -- 0.2% -0.1% BES Sensex

PPI Ex Food and Energy MoM Feb -- 0.2% 0.3% Jakarta Composite

PPI Final Demand YoY Feb -- 1.9% 2.0% Philippines Composite

PPI Ex Food and Energy YoY Feb -- 2.6% 2.6% Ho Chi Minh

Durable Goods Orders Jan P -- -0.5% --

Durables Ex Transportation Jan P -- 0.1% -- Crude Commodities

EU Industrial Production SA MoM Jan -- 1.0% -0.9% WTI ($/bl)

JP PPI YoY Feb 0.80% 0.7% 0.6% Dubai ($/bl)

PPI MoM Feb 0.2% 0.1% -0.6% Brent ($/bl)

Core Machine Orders MoM Jan -5.4% -1.5% -0.1% NYMEX ($/bl)

Core Machine Orders YoY Jan -2.9% -2.1% 0.9% COMEX Gold 

Tertiary Industry Index MoM Jan -- -0.3% -0.3% Batic Dry Index

Thursday 14 Exchange Rate

Release Actual Cons. Prior USD/THB

US Import Price Index MoM Feb -- 0.3% -0.5% EUR/USD

Import Price Index YoY Feb -- -1.6% -1.7% USD/JPY

Export Price Index MoM Feb -- 0.1% -0.6% GBP/USD

Export Price Index YoY Feb -- -- -0.2% USD/CHY

Initial Jobless Claims 9-Mar -- 225k 223k USD/KRW

Continuing Claims 2-Mar -- -- 1755k Dollar Index

New  Home Sales MoM Jan -- 0.2% 3.7%

New  Home Sales Jan -- 622k 621k Thai Bond Market

JP Japan Buying Foreign Bonds 8-Mar -- -- ¥453.1b Total Return Index

Japan Buying Foreign Stocks 8-Mar -- -- -¥1.6b Outright/ Cash Trading

Foreign Buying Japan Bonds 8-Mar -- -- ¥1025.8b Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Foreign Buying Japan Stocks 8-Mar -- -- -¥341.3b 12-Mar-19 1.6231 1.6859 1.7597 1.8024 1.7521 1.8169

CH Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Feb -- 6.0% 5.9% Change (bps) -0.03 -0.18 -0.08 +0.15 -0.65 -1.66

Industrial Production YTD YoY Feb -- 5.5% 6.2% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Retail Sales YTD YoY Feb -- 8.1% 9.0% 2.1790 2.3449 2.5669 2.9215 3.1262 3.3229

+0.59 +1.18 +1.09 +1.03 +0.34 +0.52

Friday 15

Release Actual Cons. Prior US Bond Market

US Industrial Production MoM Feb -- 0.4% -0.6% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Capacity Utilization Feb -- 78.5% 78.2% 12-Mar-19 2.46 2.45 2.41 2.41 2.61 3.00

U. of Mich. Sentiment Mar P -- 95.5 93.8 Change (bps) +0.00 +0.00 -2.00 -1.00 -1.00 +0.00

U. of Mich. Current Conditions Mar P -- -- 108.5

U. of Mich. Expectations Mar P -- -- 84.4

EU CPI Core YoY Feb F -- 1.0% 1.0%

BOJ 10-Yr Yield Target 15-Mar -- -- 0.0%

CH New  Home Prices MoM Feb -- -- 0.6%

%Chg.Chg

+1.46%+417.5728,920.87

+1.10%+33.323,060.31

%Chg.Chg12-Mar-19

+1.70%+16.721,001.32

-0.24%

+32.97 +0.44%

13-Mar-19

2,380.12 +0.05 +0.00%

223.48

28,539.99

368.51 -2.10 -0.57%

-380.99

-1,066.49

223.48

+0.06%+0.0466.63

+0.40%+0.2357.11

+0.14%

11-Mar-19 %Chg.

-0.17%

21,503.69 +378.60 +1.79%

-18.557,728.99

-0.20%-12.666,353.77

+0.04%96.94696.986

-0.33%1,130.711,127.00

-0.26%6.72546.7076

+180.37%57,101.76         160,098.31       

-0.04%280.92280.80

%Chg.11-Mar-1912-Mar-19

111.33 111.32

647.00 +2.00 +0.31%

1.1288 1.1268 +0.18%

+0.01%

12-Mar-19

2,791.52 +8.22 +0.30%

12-Mar-19

+0.17 +0.26%

+0.11%

1,300.80 +12.00 +0.93%

+0.161,627.59

+1.30%+481.5637,535.66

+0.89%+19.08

+0.12%

7,591.03

7,151.15 +20.53 +0.29%

11,524.17 -19.31

31.67

+0.01%+0.101,079.46

+0.01%

-1.19%

66.79

31.63

1.32331.3075

+0.0856.87

2,157.18

12-Mar-19 Chg %Chg.

25,554.66 -96.22

3,308.00 +4.00

-0.38%

เอกสารฉบบันี้จดัท าโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ทัง้หลายทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้
จดัท าบนพืน้ฐานแหลง่ขอ้มูลทีด่ทีีส่ดุทีไ่ด้รบัมา และพจิารณาแลว้เหน็วา่น่าเชือ่ถอื มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน และอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบบันี้ไมถ่อืเป็นค าเสนอหรอืค าชีช้วนใหล้งทุน และ3จดัท าขึน้เป็นการเฉพาะเพือ่ประโยชน์แกบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัเท่านัน้ มใิหน้ าไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรอืโดยทาง
อืน่ใด บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืเป็นผลจากการใชเ้นื้อหาหรอืรายงานฉบบันี้ 

 


