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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรต ่ากว่าคาด ขณะว่างงานร่วงลง
สู่ 3.8% กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอก
ภาคเกษตรเพิ่มขึน้เพียง 20,000 ต าแหน่งในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับ
ต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนก.ย.2560 และต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่
ระดบั 180,000 ต าแหน่ง     สว่นอตัราการวา่งงานร่วงลงสูร่ะดบั 3.8% 
ต ่ า ก ว่ าที่ นั ก วิ เ ค ร าะ ห์คาดกา ร ณ์ ว่ า จ ะลดลงสู่ ร ะดับ  3.9%        
ขณะเดียวกนั ตวัเลขคา่จ้างรายชัว่โมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน เพ่ิมขึน้ 11 
เซนต์ หรือ 0.4% ในเดือนก.พ. หลังจากเพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนม.ค.    
เม่ือเทียบรายปี ตวัเลขคา่จ้างรายชัว่โมงโดยเฉลี่ยของแรงงานเพิ่มขึน้สู่
ระดบั 3.4% ในเดือนก.พ. ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนเม.ย.2552 
และสูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 3.2% จากระดับ 3.1% ในเดือนม.ค.   
ทัง้นี ้ตวัเลขคา่จ้างรายชัว่โมงนบัเป็นข้อมลูที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
ให้ความส าคัญเพื่อหาสัญญาณบ่งชีภ้าวะเงินเฟ้อ       กระทรวง
แรงงานสหรัฐยังได้ทบทวนปรับเพิ่มตัวเลขการจ้างงานในเดือนม.ค. 
โดยปรับเป็นเพิ่มขึน้ 311,000 ต าแหน่ง จากเดิมที่รายงานว่าเพิ่มขึน้ 
304,000 ต าแหน่ง และทบทวนปรับเพิ่มตัวเลขจ้างงานในเดือนธ.ค. 
โดยปรับเป็นเพิ่มขึน้ 227,000 ต าแหน่ง จากเดิมที่รายงานว่าเพิ่มขึน้ 
222,000 ต าแหน่ง      กระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่าในเดือนก.พ. 
ภาคเอกชนมีการจ้างงานเพิ่มขึน้ 25,000 ต าแหน่ง ขณะที่ภาครัฐจ้าง
งานลดลง 5,000 ต าแหน่ง           ส่วนตัว เลขอัตราการเข้าสู่
ตลาดแรงงานของสหรัฐ ซึ่งแสดงสดัส่วนของก าลงัแรงงานต่อจ านวน
ประชากรทัง้หมด ทรงตวัที่ระดบั 63.2% (อินโฟเควสท์) 

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจท าเนียบขาวชีส้หรัฐจ้างงานซบเซาในเดือน
ม.ค.เป็นเร่ืองบังเอิญ นายแลร์ร่ี คุดโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ
ประจ าท าเนียบขาว กลา่ววา่ การที่สหรัฐมีการจ้างงานที่ซบเซาในเดือน
ม.ค.ถือเป็นเร่ืองบงัเอิญ และเขาจะไมใ่ห้ความสนใจต่อตวัเลขดงักล่าว     
"ผมคิดวา่ตวัเลขจ้างงานดงักลา่วเกิดขึน้ในจงัหวะที่มีการปิดหน่วยงาน
รัฐบาล (ชัตดาวน์) และตรงกับช่วงฤดหูนาว ซึ่งเป็นเร่ืองบังเอิญ และ
ผมจะไม่ให้ความสนใจกับตวัเลขนี"้ นายคดุโลว์กล่าว  นายคดุโลว์ยัง
กล่าวว่า เขาคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐยงัคงมีแนวโน้มขยายตวั 3% หรือ
มากกว่า โดยตวัเลขจะมีการปรับเพิ่มขึน้ ขณะที่การจ้างงานเพิ่มขึน้ใน
กลุ่มสตรีและกลุ่มที่ใช้แรงงาน   กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า 
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้เพียง 20,000 ต าแหน่งใน
เดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนก.ย.2560 และต ่ากว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 180,000 ต าแหน่ง       ส่วนอตัราการ
ว่างงานร่วงลงสู่ระดับ 3.8% ต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะ
ลดลงสูร่ะดบั 3.9% (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขเร่ิมต้นสร้างบ้านพุ่งเกินคาดในเดือนม.ค. 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านพุ่งขึน้ 
18.6% ในเดือนม.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สู่ระดบั 1.230 ล้านยนิูต จาก
ระดบั 1.037 ล้านยนิูตในเดือนธ.ค.   นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี ้
ว่าตัวเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านจะอยู่ที่ระดบั 1.197 ล้านยูนิตในเดือน
ม.ค.  ตวัเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านส าหรับครอบครัวเดี่ยว พุง่ขึน้ 25.1% 
สู่ระดับ 926,000 ยูนิต ซึ่งเป็นระดับสงูสดุนับตัง้แต่เดือนพ.ค.ปีที่แล้ว   
ส่วนการก่อสร้างบ้านส าหรับหลายครอบครัว ซึ่งรวมถึงอพาร์ทเมนท์
และคอนโดมิเนียม เพิ่มขึน้ 2.4% สู่ระดับ 304,000 ยูนิต       การ
ก่อสร้างบ้านเพิ่มขึน้ในทกุภมิูภาค     นอกจากนี ้กระทรวงรายงานว่า 
การอนญุาตก่อสร้างบ้านเพิ่มขึน้ 1.4% สูร่ะดบั 1.345 ล้านยนิูต    การ
อนุญาตก่อสร้างบ้านส าหรับครอบครัวเดี่ยวลดลง 2.1% สู่ระดับ 
812,000 ยนิูต ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนส.ค.2560      สว่นการ
อนุญาตก่อสร้างบ้านส าหรับหลายครอบครัวเพิ่มขึน้ 7.2% สู่ระดับ 
533,000 ยนิูต (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เ ช่ือมั่ นสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากับจีน 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า เขามีความเชื่อมั่นว่า สหรัฐจะ
สามารถบรรลขุ้อตกลงการค้ากบัจีน       ทัง้นี ้ตอ่ข้อถามที่วา่ เขายงัคง
มีความมั่นใจหรือไม่ เ ก่ียวกับการบรรลุข้อตกลงการค้ากับจีน 
ปธน.ทรัมป์กลา่ววา่ "แน่นอน ผมมีความมัน่ใจ แต่ถ้าเราไม่สามารถท า
ข้อตกลงที่จะเกิดผลดีต่อประเทศของเรา ผมก็จะไม่ท าข้อตกลง"ต่อ
ข้อถามที่ว่า จีนไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลขุ้อตกลงการค้ากับ
สหรัฐ และการจัดการประชุมกับประธานาธิบดีสี จิน้ผิงอาจจะไม่
เกิดขึน้ ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า "ผมยังไม่เคยได้ยินเร่ืองนี ้ผมคิดว่าเรา
ก าลงัไปได้ดี ไมว่า่จะมีข้อตกลงหรือไมก็่ตาม" (อินโฟเควสท์) 

ประธานเฟดเผยจะใช้แนวทางรอดูในการก าหนดนโยบาย
การเงินสหรัฐ,วางแผนลดงบดุลต่อเน่ือง นายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยในวนัศกุร์วา่ เฟดจะใช้แนว
ทางการรอดอูยา่งอดทนในกระบวนการก าหนดนโยบายการเงิน ขณะที่
จะท าการพิจารณารายละเอียดมากขึน้เก่ียวกับการปรับงบดลุของเฟด
ให้เป็นปกติ        นายพาวเวลกล่าวที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดใน
แคลิฟอร์เนียวา่ ไมมี่ความจ าเป็นที่จะต้องท าการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของเฟดอยา่งรวดเร็ว  "ขณะที่ไมมี่ความจ าเป็นจะต้องใช้นโยบายอย่าง
เร่งด่วน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือพิจารณาจากแรงกดดนัด้านเงิน
เฟ้อที่ระดบัต ่า คณะกรรมการเฟดจึงได้น าแนวทางแบบรอดมูาใช้ เพื่อ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในจดุยืนด้านนโยบาย" เขากลา่ว       แม้
นายพาวเวลไม่ได้ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการตัดสินใจของเฟด
เ ก่ียวกับการป รับขึ น้อัตราดอกเบี ย้  แต่ เขาไ ด้ตั ง้ ข้อสังเกตว่า 
กระบวนการปรับงบดลุของเฟดให้เป็นปกตินัน้ จะเสร็จสิน้ลงในไม่ช้า "
ขณะนี ้คณะกรรมการเฟดได้ท าการหารือเก่ียวกับแผนการที่จะยตุิการ
ลดลงของงบดลุในปลายปีนี"้ นายพาวเวลกลา่ว    นอกจากนี ้นายพาว



 

 

 

   

    2 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
11 March 2019 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 เวลล์ยงัระบุด้วยว่า เฟดจะด าเนินการอย่างโปร่งใสและคาดการณ์ได้ 

เพ่ือลดผลกระทบตอ่ตลาด (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐ-จีนยังไม่ก าหนดวันซัมมิต"ทรัมป์-สี จิน้ผิง" เหตุยังไม่มี
แนวโน้มบรรลุข้อตกลงการค้า หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล
รายงานวันนีว้่า สหรัฐและจีนยังไม่ได้ก าหนดวันจัดประชุมสุดยอด
ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิง 
เน่ืองจากยงัไม่มีแนวโน้มที่การเจรจาการค้าระหว่างทัง้สองฝ่ายจะได้
ข้อยุติในเร็วๆนี  ้    "ยังไม่มีการก าหนดวนัจัดประชุมแต่อย่างใด" นาย
เทอร์ร่ี แบรนส์แทด เอกอคัรราชทตูสหรัฐประจ ากรุงปักก่ิง กลา่ว     นาย
แบรนส์แทดกล่าวเสริมว่า ขณะนีท้ัง้สองฝ่ายยังไม่มีการเตรียมการ
ส าหรับจัดการประชุมสดุยอดแต่อย่างใด      นายแบรนส์แทดระบุว่า 
คณะเจรจาของจีนและสหรัฐจ าเป็นที่จะต้องลดช่องว่างเก่ียวกับความ
คิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละฝ่าย ก่อนที่จะมีการเตรียมจดัการประชมุ
ระหว่างผู้น าสหรัฐและจีน      ก่อนหน้านี ้วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงาน
ว่า สหรัฐและจีนก าลงัอยูใ่นขัน้ตอนสดุท้ายของการท าข้อตกลงการค้า 
โดยคาดว่าผู้ น าของทัง้สองฝ่ายอาจจะบรรลุข้อตกลงการค้าอย่าง
สมบรูณ์ในการประชมุสดุยอดวนัที่ 27 มี.ค. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเตือนอิตาลีกรณีเข้าร่วมโครงการ Belt and Road ชีไ้ม่มี
ประโยชน์ นายการ์เรตต์ มาร์ควิส โฆษกคณะที่ปรึกษาด้านความ
มั่นคงประจ าท าเนียบขาวของสหรัฐ ได้ออกมาแสดงความกังวล
เก่ียวกับการที่อิตาลีมีแผนที่จะเข้าร่วมโครงการ Belt and Road ของ
รัฐบาลจีนว่า รัฐบาลอิตาลีไม่ควรสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพราะ
เป็นโครงการที่ไม่ให้ประโยชน์อันใด     ข้อความในทวิตเตอร์ ระบุว่า 
อิตาลีเป็นพนัธมิตรที่ส าคญัตอ่สหรัฐทัง้ในเร่ืองเศรษฐกิจและการลงทนุ 
โดยอิตาลีไม่จ าเป็นต้องให้ความชอบธรรมต่อโครงการของจีน     ถ้อย
แถลงดังกล่าวมีขึน้หลังเม่ือวันศุกร์ที่ผ่านมา นายจูเซปเป คอนเต 
นายกรัฐมนตรีอิตาลี ประกาศความต้องการในการลงนามข้อตกลง
ร่วมกับประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ของจีน เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
โดยปธน.สีมีก าหนดการเดินทางเยือนอิตาลีวันที่ 22-24 มีนาคมนี ้   
ทัง้นี ้โครงการ Belt and Road เป็นโครงการที่รัฐบาลจีนริเร่ิมขึน้ เพื่อ
เชื่อมโยงจีนเข้ากับเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และแอฟริกา โดยมี
รากฐานมาจากเส้นทางสายไหมในอดีต (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 22.99 จุด เหตุนัก
ลงทุนผิดหวังข้อมูลจ้างงาน ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบ
เม่ือวนัศกุร์ (8 มี.ค.) เน่ืองจากนักลงทนุกังวลเก่ียวกบัการขยายตวัของ
เศรษฐกิจสหรัฐ หลงัการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานที่น่าผิดหวงั    ดชันี
เฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,450.24 จดุ ลดลง 22.99 จดุ หรือ 
-0.09% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,743.07 จดุ ลดลง 5.86 จดุ หรือ 
-0.21% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,408.14 จดุ ลดลง 13.32 จดุ หรือ -
0.18%    ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตวัลงสูแ่ดนลบ เน่ืองจากนกัลงทนุขาย

หุ้นออกมา หลงัจากผิดหวงักับการเปิดเผยข้อมลูการจ้างงานนอกภาค
เกษตรที่ต ่ากวา่คาดในสหรัฐ   หุ้น 6 ใน 11 กลุม่ของดชันี S&P 500 ปิด
ลบ โดยกลุม่พลงังานน าตลาดร่วงลงเกือบ 2%         หุ้นเอ็กซอน โมบิล 
ลบ 1.43% และหุ้นเชฟรอน ลดลง 0.26%    ส าหรับข้อมลูเศรษฐกิจ
สหรัฐที่มีการเปิดเผยเม่ือวันศุกร์ กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า 
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้เพียง 20,000 ต าแหน่งใน
เดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนก.ย.2560 และต ่ากว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดบั 180,000 ต าแหน่ง ขณะที่อตัราการ
ว่างงานร่วงลงสู่ระดบั 3.8% ต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะ
ลดลงสูร่ะดบั 3.9% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทยีบค่าเงินหลัก หลังสหรัฐ
เผยข้อมูลจ้างงานต ่ากว่าคาด ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกับ
สกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้
(8 มี.ค.) เน่ืองจากนักลงทนุผิดหวงักับการเปิดเผยข้อมลูการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรของสหรัฐที่ต ่ากว่าคาด   ดชันีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันีวดั
ความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุใน
ตะกร้าเงิน ลดลง 0.37% แตะระดับ 97.3096 เม่ือคืนนี ้    ดอลลาร์
สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 111.08 เยน จากระดับ 
111.53 เยน ขณะที่อ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 1.0073  
ฟรังก์ จากระดับ 1.0122 ฟรังก์ และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ที่ ระดับ 1.3412 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3455 
ดอลลาร์แคนาดา ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 
1.1241 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1183 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนคา่
ลงสู่ระดบั 1.3013 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3074 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลียแข็งค่าแตะที่ระดับ 0.7048 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 
0.7010 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 59 เซนต์ เหตุวิตกศก.โลก
ชะลอตัวกระทบอุปสงค์น า้มัน สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดลดลงเม่ือคืนนี ้ (8 มี.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนมีความ
วิตกว่า เศรษฐกิจโลกจะชะลอการขยายตวั และอปุสงค์ด้านพลังงาน
จะลดลง หลงัจากสหรัฐเปิดเผยรายงานการจ้างงานที่ต ่ากวา่คาด และ
จีนเปิดเผยยอดสง่ออกทรุดตวัลง    สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือน
เม.ย. ลดลง 59 เซนต์ หรือ 1.0% ปิดที่  56.07  ดอลลาร์/บาร์เรล   
สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 56 เซนต์ หรือ 0.8% 
ปิดที่ 65.74 ดอลลาร์/บาร์เรล    ตลาดน า้มนั WTI ปรับตวัลง เน่ืองจาก
นักลงทุนกังวลกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก หลังการเปิดเผย
ข้อมลูเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากประเทศตา่งๆ โดยส านักงานศลุกากรจีน 
(GAC) รายงานเม่ือวานนีว้่า ยอดส่งออกเดือนก.พ.ร่วงลง 20.7% เม่ือ
เทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 1.3524 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ยอด
น าเข้าลดลง 5.2% สู่ระดับ 1.3112 แสนล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มลูค่า
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 การค้าต่างประเทศของจีนในเดือนก.พ. ลดลง 13.5% แตะที่ระดับ 

2.6636 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดพุ่ง $13.20 จากแรงซือ้
สินทรัพย์ปลอดภัยหลังดอลล์อ่อนค่า ,ตลาดหุ้นลดลง สัญญา
ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้(8 มี.ค.) เน่ืองจากนักลงทนุ
เข้าซือ้ทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูการ
จ้างงานนอกภาคเกษตรต ่ากวา่คาด ส่งผลกดดนัดอลลาร์อ่อนค่า และ
ฉุดตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวลง     สัญญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. พุ่งขึน้ 13.20 ดอลลาร์ 
หรือ 1.03% ปิดที่ 1,299.30 ดอลลาร์/ออนซ์    โลหะเงินส่งมอบเดือน
พ.ค. พุ่งขึน้ 30.90 เซนต์ หรือ 2.05% ปิดที่ 15.349 ดอลลาร์/ออนซ์ 
(อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

EU เสนอให้อังกฤษได้สิทธิถอนตัวจากสหภาพศุลกากร หวังสภา
หนุนข้อตกลง Brexit นายมิเชล บาร์นิเยร์ ตวัแทนเจรจาฝ่ายสหภาพ
ยุโรป (EU) ในประเด็นการแยกตัวของอังกฤษออกจาก EU (Brexit) 
กล่าวว่า EU พร้อมที่จะให้อังกฤษได้รับสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวในการ
ถอนตวัออกจากสหภาพศลุกากรของ EU      นายบาร์นิเยร์หวงัว่าการ
ยื่นข้อเสนอดังกล่าวจะช่วยให้รัฐสภาอังกฤษให้การยอมรับข้อตกลง 
Brexit       อย่างไรก็ดี นายบาร์นิเยร์กล่าวว่า องักฤษยงัคงต้องปฏิบตัิ
ตามค าสญัญาในการที่จะไมก่ลบัไปใช้มาตรการควบคมุชายแดนอย่าง
เข้มงวดระหว่างไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหราช
อาณาจกัร และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นรัฐสมาชิกของ EU    "EU 
จะยงัคงท างานร่วมกับองักฤษในช่วงหลายวันข้างหน้าเพื่อรับประกัน
ว่าอังกฤษจะออกจาก EU โดยมีข้อตกลง" นายบาร์นิเยร์กล่าว    
ทางด้านนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เรียกร้องให้ผู้ น า EU 
ท าการแก้ไขข้อตกลง Brexit เพื่อให้ผ่านการอนมุตัิของรัฐสภาอังกฤษ     
นางเมย์กลา่ววา่ "จะเป็นประโยชน์ตอ่ยโุรปเอง หากองักฤษแยกตวัโดย
มีการท าข้อตกลง โดยการตดัสินใจของยโุรป จะมีผลกระทบอย่างมาก
ตอ่ผลการลงมติในรัฐสภาองักฤษ" (อินโฟเควสท์) 

ภาคธุรกิจไอร์แลนด์เหนือเตือนอังกฤษอย่าถอนตัวจากยุโรปโดย
ไม่ท าข้อตกลง ภาคธุรกิจไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่ง
ของสหราชอาณาจกัร ได้ออกมาเตือนให้นกัการเมืององักฤษ อย่าถอน
ตัวออกจากสหภาพยุโรป (EU) โดยไม่ท าข้อตกลง เน่ืองจากมีความ
วิตกต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคมที่ไอร์แลนด์เหนือจะเผชิญ        
รัฐสภาอังกฤษมีก าหนดลงมติอีกครัง้ต่อข้อตกลงในการถอนตัวออก
จากสหภาพยุโรป หรือ Brexit ของนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี
องักฤษ ในวนัที่ 12 มี.ค. หลงัจากที่ลงมติอยา่งถล่มทลายคว ่าข้อตกลง
ดงักล่าวในเดือนม.ค. ซึ่งหากสภามีมติคว ่าข้อตกลงดงักล่าวอีกครัง้ใน
สปัดาห์หน้า นางเมย์ก็จะเสนอให้รัฐสภาเลือกระหวา่งการแยกตวัออก

จาก EU โดยไร้ข้อตกลง หรือจะเรียกร้องให้ EU ขยายก าหนดเวลาการ
แยกตวัจากเดิมในวนัที่ 29 มี.ค.      ด้านนายฟิลิป แฮมมอนด์ รมว.คลงั
องักฤษ กล่าวว่า องักฤษมีแนวโน้มที่จะชะลอก าหนดการแยกตัวจาก
สหภาพยโุรป หากรัฐสภาองักฤษคว ่าข้อเสนอ Brexit ของนางเมย์ ใน
การลงมติสัปดาห์หน้า    นอกจากนี ้นางเทเรซา เมย์ ยังเคยเปิดเผย
ก่อนหน้านีด้้วยว่า รัฐสภาองักฤษมีโอกาสที่จะเลื่อนก าหนดเส้นตายที่
องักฤษจะถอนตวัออกจากสหภาพยโุรป หากรัฐสภาไม่สามารถอนมุตัิ
ข้อตกลงกบัสหภาพยโุรป (EU) ในวนัที่ 12 มี.ค. เชน่กนั (อินโฟเควสท์) 

เยอรมนีเผยค าส่ังซือ้ภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.ลดลง 2.6% 
สวนทางคาดการณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนี (Destatis) 
เปิดเผยในวนันีว้่า ค าสั่งซือ้ภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.ปรับตวัลดลง 
สวนทางกบัการคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ ซึง่แสดงให้เห็นวา่เศรษฐกิจ
ของเยอรมนีเ ร่ิมชะลอตัวลง    รายงานระบุว่า ค าสั่งซื อ้สินค้า
ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง 2.6% ในเดือนม.ค. สวนทางกับที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้ 0.5%      ส านักงานสถิติเยอรมนี
ได้ปรับเพ่ิมการประเมินค าสัง่ซือ้ภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค. โดยระบวุา่ 
ค าสั่งซือ้เพิ่มขึน้ 0.9% จากตัวเลขประมาณการเบือ้งต้นซึ่งระบุว่า
ปรับตวัลง 1.6% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุนลท.วิตกเศรษฐกิจ
โลกชะลอตัวหลังเผยข้อมูลอ่อนแอ ตลาดหุ้นยโุรปปิดลบเม่ือคืนนี ้
(8 มี.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนมีความวิตกเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโลก
ชะลอตวั หลงัจีนเปิดเผยข้อมลูการส่งออกทรุดตวัลง เยอรมนีเปิดเผย
ข้อมลูภาคการผลิตที่น่าผิดหวงั และสหรัฐเปิดเผยข้อมลูการจ้างงานที่
อ่อนแอเกินคาด    ดัชนี Stoxx Europe ลบ 0.89% ปิดที่ 370.57 จุด    
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,231.22 จุด ลดลง 36.69 จุด 
หรือ -0.70% และ ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 11,457.84 จุด 
ลดลง 59.96 จุด หรือ -0.52% ขณะที่  ดัชนี  FTSE 100 ตลาดหุ้ น
ลอนดอนปิดที่  7,104.31 จุด ลดลง 53.24 จุดหรือ -0.74% (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผยความเช่ือมั่ นทางธุรกิจเดือนก.พ.ปรับตัวขึน้ เหตุ
อากาศอบ อุ่นกระ ตุ้นผู้ บ ริ โภคออกมาใ ช้ จ่ าย ส านักงาน
คณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า ความเชื่อมัน่ทางธุรกิจของชาวญ่ีปุ่ นที่
ประกอบอาชีพที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจเดือนก.พ. ปรับตวั
ขึน้ เน่ืองจากสภาพอากาศที่อบอุ่นช่วยกระตุ้ นให้ผู้ บริโภคออกมา
จบัจา่ย        ดชันีความเชื่อมัน่ diffusion index ซึง่สะท้อนความเชื่อมัน่
ในกลุ่มอาชีพที่อ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุัน เช่น พนักงาน
ขับรถแท็กซี่ และพนักงานร้านอาหาร อยู่ที่ระดบั 47.5 จดุ เพิ่มขึน้ 1.9 
จดุจากเดือนม.ค. ซึง่เป็นการปรับตวัขึน้ครัง้แรกในรอบ 3 เดือน   ความ
เชื่ อมั่นทางธุ ร กิจที่ ขยายตัวขึ น้ค รั ้ง นี  ้ ไ ด้ ส่ งผล ใ ห้ส านักงาน
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 คณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นปรับเพ่ิมระดบัการประเมินให้สงูขึน้ โดยก่อนหน้านี ้

ส านกังานฯได้ออกมาเปิดเผยวา่ ความเชื่อมัน่ทางธุรกิจญ่ีปุ่ นคอ่ยๆ ฟืน้
ตวัในระดบัปานกลาง แตก็่ดเูหมือนก าลงัชะลอตวัลงชัว่คราว ก่อนที่จะ
ตดัสินใจลบการอ้างอิงดงักลา่วออกไป (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 430.45 จุด วิตกศก.ยูโร
โซนชะลอตัว,ยอดส่งออกจีนดิ่งหนัก ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียว
ปิดร่วงลงแตะระดับต ่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ในเม่ือวันศุกร์ เน่ืองจาก
นกังทนุหลีกเลี่ยงการลงทนุในสินทรัพย์เสี่ยง อนัเน่ืองมาจากความวิตก
กังวลเก่ียวกับการชะลอตวัของเศรษฐกิจยโูรโซน และยอดส่งออกของ
จีนที่ร่วงลงอยา่งหนกั        ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิด
ร่วงลง 430.45 จดุ หรือ 2.01% แตะที่ระดบั 21,025.56 จดุ         ราคา
หุ้นร่วงลงทกุกลุม่ น าโดยหุ้นกลุม่ขนสง่ทางทะเล กลุม่ประกนั และกลุม่
บริษัทหลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ผู้ ว่าฯแบงก์ชาติจีนเผยผลเจรจาค่าเงินกับสหรัฐ ชีต้กลงกันได้ใน
หลายประเด็น นายอี ้กัง ผู้ ว่าการธนาคารกลางจีน (PBOC) แถลง
ข่าวต่อสื่อมวลชนนอกรอบการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน 
(NPC) ในวันนีว้่า จีนและสหรัฐได้มีการหารือเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงิน และได้บรรลฉุันทามติในประเด็นส าคญัหลายกระเด็น ในการ
เจรจาเศรษฐกิจและการค้ารอบล่าสดุระหว่างสองประเทศผู้ วา่ฯแบงก์
ชาติจีน เปิดเผยวา่ ทัง้สองประเทศได้มีการหารือเพ่ือเคารพต่ออิสระใน
การก าหนดนโยบายการเงินของฝ่ายก ากับดแูลทางการเงินของแต่ละ
ประเทศ       นอกจากนี ้ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ทัง้สองฝ่ายยงัได้
ตกลงที่จะยึดมัน่ตอ่กลไกการก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนโดยอิงกบัตลาด 
ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้ก่อนหน้านีใ้นการ
ประชุมสุดยอด G20 เช่น การไม่ลดค่าเงินหรือใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินเพื่อแข่งขัน และติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิดในเร่ือง
ตลาดปริวรรตเงินตรา      ขณะเดียวกัน ทัง้สองฝ่ายยังได้หารือใน
ประเด็นที่ควรยึดมัน่ในการเปิดเผยข้อมลู ตามมาตรฐานความโปร่งใส
ทางสถิติของกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ด้วย (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติจีนประกาศคงนโยบายการเงินแบบรอบคอบใน 
"ระดับที่ เหมาะสม" นายอี ้กัง ผู้ ว่าการธนาคารกลางจีน (PBOC) 
แถลงข่าวตอ่สื่อมวลชนนอกรอบการประชมุสภาประชาชนแห่งชาติจีน 
(NPC) ในวันนีว้่า ทางการจีนจะเดินหน้าใช้นโยบายการเงินแบบ
รอบคอบต่อไป โดยจะมีการผ่อนคลายหรือกวดขันให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม       ส านกัข่าวซินหวั รายงานวา่ ผู้วา่การแบงก์ชาติจีนกล่าว
ว่า "แม้เราไม่ได้ใช้ค าว่า 'เป็นกลาง' อีกต่อไป แต่นโยบายการเงินแบบ
รอบคอบของเรายังมีแก่นส าคัญเหมือนเดิม"   ผู้ ว่าฯแบงก์ชาติจีน 
เปิดเผยว่า นโยบายการเงินของแบงก์ชาติจะเน้นไปที่การปรับปัจจยัที่
ตรงข้ามกับวัฏจักรเศรษฐกิจ (counter-cyclical) และหมายความว่า 

ป ริมาณเงินหมุน เวียนในระบบ M2 และการปล่อยกู้ โดยรวม 
(aggregate financing) ควรปรับตวัเพิ่มขึน้โดยเป็นไปตามการเติบโต
ของ GDP นอกจากนี ้ทางแบงก์ชาติยังจะยกระดับการสนับสนุนแก่
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม รวมถึงธุรกิจภาคเอกชนด้วย  ผู้ ว่าฯ
แบงก์ชาติจีน ระบุว่า นโยบายการเงินของจีน ซึ่งหลกั ๆ ปรับเปลี่ยนไป
ตามภาวะเศรษฐกิจจีนนัน้ จะน าปัจจัยระดับโลกมาประเมินด้วย 
รวมถึงสถานะของจีนในระบบเศรษฐกิจโลก และภาคส่วนที่อาศยัการ
สง่ออกเป็นหลกั (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติจีนเผยยอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนเดือนก.พ.
เพิ่ มขึน้แตะ 8.858 แสนล้านหยวน ธนาคารกลางจีน (PBOC) 
เปิดเผยในวนันีว้่า ยอดปล่อยกู้ ใหม่สกุลเงินหยวนเดือนก.พ.อยูท่ี่ระดบั 
8.858 แสนล้านหยวน (ประมาณ 1.31 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
เพิ่มขึน้ 4.65 หม่ืนล้านหยวน เม่ือเทียบเป็นรายปี      นอกจากนี ้
รายงานของธนาคารกลางจีนยังระบุด้วยว่า ปริมาณเงินหมนุเวียนใน
ระบบ M2 ซึ่งครอบคลุมเงินสดหมุนเวียนและเงินฝากทุกประเภท 
เพ่ิมขึน้ 8% ในเดือนก.พ. เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดบั 186.74 ล้าน
ล้านหยวน (อินโฟเควสท์) 

จีนล่ันไม่อ่อนค่าหยวนหนุนส่งออก     ผู้ ว่าการแบงก์ชาติจีนแถลง 
ใช้ความพยายามอย่างมากหนุนค่าเงิน ไม่อ่อนค่าเงินหยวนกระตุ้น
ส่งออกหรือต่อกรกับความขัดแย้งทางการค้า    นายอี ้กัง ผู้ ว่าการ
ธนาคารกลางจีน แถลงนอกรอบการประชุมสภาประชาชนจีนว่า การ
เจรจาการค้ารอบล่าสุดระหว่างสหรัฐกับจีนเม่ือเร็วๆ นี ้ทัง้สองฝ่าย
หารือกันเร่ืองอตัราแลกเปลี่ยน และเห็นชอบร่วมกันในประเด็นส าคญั
หลายประเด็น      “ผมขอย า้วา่ เราไมเ่คยใช้อตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือความ
ได้เปรียบในการแข่งขนั และจะไมใ่ช้เพ่ือหนนุการสง่ออกหรือเป็นเคร่ือง
จัดการข้อขัดแย้งทางการค้า เรารับปากว่าไม่ท าแบบนัน้”  ที่ผ่านมา
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ กล่าวหารัฐบาลปักก่ิงเสมอว่า ป่ันค่าเงิน
เพื่อได้เปรียบทางการค้า รัฐบาลวอชิงตนัจึงพยายามขอค ารับรองจาก
จีนระหวา่งการเจรจารอบลา่สดุ     ในแถลงการณ์วนันีน้ายอีก้ลา่วด้วย
วา่ ความพยายามของจีนในการรักษาอตัราแลกเปลี่ยนเงินหยวนให้อยู่
ในระดบัสมดลุอยา่งเหมาะสมได้รับการยอมรับจากทัง้โลก ในช่วง 3-4 
ปีที่ผ่านมาอตัราแลกเปลี่ยนเงินหยวนถกูตลาดกดดนัให้ออ่นคา่ รัฐบาล
ปักก่ิงต้องใช้ทุนส ารองระหว่างประเทศถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สร้าง
เสถียรภาพเงินหยวน (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยดัชนี CPI เดือนก.พ.ขยายตัว 1.5% ชะลอลง
จากเดือนม.ค. ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยในวนันีว้่า 
ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึง่เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อที่ส าคญั เพ่ิมขึน้ 1.5% 
เม่ือเทียบรายปี ในเดือนก.พ. ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนม.ค. ที่มีการ
ขยายตวั 1.7%     ราคาอาหารเพิ่มขึน้ 0.7% เม่ือเทียบรายปี ในเดือน
ก.พ. ลดลง 1.2% จากเดือนม.ค. และราคาสินค้าที่ไมใ่ชอ่าหาร เพ่ิมขึน้ 
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 1.7% ในเดือนก.พ. โดยขยายตวัเทา่กบัในเดือนม.ค.   ดชันี CPI ในเขต

เมือง เพ่ิมขึน้ 1.5% ขณะที่ดชันี CPI ในเขตชนบท เพิ่มขึน้ 1.4% ส านกั
ข่าวซินหัวรายงานว่า NBS เปิดเผยดัชนี CPI เม่ือเทียบรายเดือน 
เพ่ิมขึน้ 1% ในเดือนก.พ. (อินโฟเควสท์) 

สนง .สถิ ติ จี น เผยดั ช นี  PPI เดื อนก .พ .ขยับ ขึ ้น  0.1% ไ ม่
เปล่ียนแปลงจากเดือนม.ค. ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 
เปิดเผยในวันนีว้่า ดัชนีราคาผู้ บริโภค (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดต้นทุน
สินค้าที่หน้าประตโูรงงาน ขยับขึน้ 0.1% ในเดือนก.พ. เม่ือเทียบเป็น
รายปี ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนม.ค.ที่มีการขยายตวั 0.1%    NBS 
ระบุว่า ดชันี PPI เทียบรายเดือน ลดลง 0.1% ในเดือนก.พ. โดยลดลง
น้อยกว่าในเดือนม.ค. ซึ่งลดลง 0.6%    ดัชนี PPI ในอุตสาหกรรม
ส ารวจน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ เพ่ิมขึน้ 5% จากเดือนม.ค. ขณะที่ดชันี 
PPI ในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ ลดลง 2.3% จากเดือนม.ค.    
ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา ดัชนี PPI ของจีน
ปรับตวัขึน้ 3.5% ซึง่น้อยกวา่ในปี 2560 ที่พุง่ขึน้ 6.3% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 136.56 จุด เหตุ
วิตกยอดส่งออกร่วงหนัก ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ตลาดเม่ือวันศุกร์ร่วงลง เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกับเศรษฐกิจ
ประเทศภายหลงัจากที่จีนได้เปิดเผยข้อมลูการสง่ออกเดือนก.พ.ที่ร่วง
ลง     ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตร่วง 136.56 
จดุ หรือ 4.40% ปิดที่ 2,969.86 จดุ          ส านกังานศลุกากรจีน (GAC) 
รายงานในเม่ือวันศุกร์ว่า ยอดส่งออกเดือนก.พ.ร่วงลง 20.7% เม่ือ
เทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 1.3524 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ยอด
น าเข้าลดลง 5.2% สู่ระดบั 1.3112 แสนล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มลูค่า
การค้าต่างประเทศของจีนในเดือนก.พ. ลดลง 13.5% แตะที่ระดับ 
2.6636 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ        หากพิจารณาในรูปสกลุเงินหยวน 
ยอดส่งออกในเดือนก.พ.ลดลง 16.6% ขณะที่ยอดน าเข้าลดลง 0.3% 
เม่ือเทียบเป็นรายปี ส่งผลให้ยอดเกินดุลการค้าของจีนลดลงสู่ระดบั 
3.446 หม่ืนล้านหยวน (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

กองทุนความมั่ งคั่ งใหญ่สุดของโลกประกาศขายหุ้นกลุ่มส ารวจ-
ผลิตปิโตรเลียม รัฐบาลนอร์เวย์ระบใุนวนันีว้า่ กองทนุความมัง่คัง่ของ
นอร์เวย์ จะท าการเทขายหุ้นในกลุ่มบริษัทส ารวจ-ผลิตน า้มนัและก๊าซ
ธรรมชาติที่อยู่ในพอร์ท อย่างไรก็ดี บริษัทที่ลงทุนในอุตสาหกรรม
พลงังานครบวงจร ซึ่งมีโรงกลัน่ และอตุสาหกรรมปลายน า้ เช่น บริษัท
รอยลั ดชัท์ เชลล์ และเอ็กซอน โมบิล จะไมไ่ด้รับผลกระทบแต่อย่างใด      
ทัง้นี ้กองทุนความมั่งคั่งของนอร์เวย์จะขายหุ้นมูลค่า 7.5 พันล้าน
ดอลลาร์ในบริษัทพลงังานจ านวน 134 แห่ง ซึ่งรวมถึง Cairn Energy, 
Tullow Oil และ Premier Oil       กองทุนความมั่งคั่งของนอร์เวย์ 
นบัเป็นกองทนุบริหารความมัง่คัง่ของรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก 
โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมากถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์   
รัฐบาลนอร์เวย์ระบวุา่ การขายหุ้นดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพื่อลดความ
เสี่ยงของทางกองทนุตอ่การดิ่งลงของราคาน า้มนั (อินโฟเควสท์) 

นายกฯฟินแลนด์ประกาศยุบรัฐบาล เตรียมยื่นเร่ืองลาออกต่อ
ประธานาธิบดี  ส านักข่าว Yle ของฟินแลนด์ รายงานโดยอ้าง
แถลงการณ์จากรัฐบาลวา่ นายจฮูา ซิพิลา นายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ มี
แผนที่จะยุบรัฐบาล และแจ้งเร่ืองลาออกต่อนายเซาลี นีนิสเตอ 
ประธานาธิบดีฟินแลนด์  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนลบ หลังดีดตัว 4 
วัน นักลงทุนกังวลศก.โลก ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปรับตวัลง
ในเม่ือวนัศกุร์ หลงัจากดีดตวัขึน้ 4 วนัติดตอ่กนั     ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE 
Sensex ปิดตลาดเม่ือวนัศกุร์ที่ 36,671.43 จดุ ลดลง 53.99 จดุ หรือ 
0.15%          นกัลงทนุมีความวิตกกงัวลเก่ียวกบัแนวโน้มเศรษฐกิจโลก 
หลงัจากธนาคารกลางยโุรป (ECB) ปรับลดคาดการณ์การขยายตวัของ
เศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี ้สู่ระดับ 1.1% จากเดิมที่คาดการณ์ในเดือน
ธ.ค.ปีที่แล้ววา่เศรษฐกิจจะขยายตวั 1.7% (อินโฟเควสท์)

  

ไทย 

พาณิชย์แนะผู้ ส่งออกใช้สิทธิ JTEPA/AJCEP ส่งออกไปญ่ีปุ่น
หลังถูกตัด GSP นายอดุลย์ โชติ นิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมศุลกากรญ่ีปุ่ นได้ประกาศเงื่อนไขใหม่ที่
ก าหนดให้ประเทศก าลงัพฒันาที่มีรายได้ปานกลางระดบัสงูเป็นเวลา 3 
ปี จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากร (GSP) ของญ่ีปุ่ นทกุรายการ 
ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าตาม
เงื่อนไขดังกล่าว และจะถูกตัดสิทธิ GSP ทุกรายการที่เคยได้รับ โดย

ปัจจบุนัมีสินค้าที่ไทยได้รับสิทธิภายใต้ GSP ญ่ีปุ่ นจ านวน 86 รายการ      
ทัง้นี ้การตดัสิทธิ GSP ดงักลา่วมีผลกระทบกบัไทยน้อยมาก เน่ืองจาก
รายการสินค้าที่ผู้สง่ออกมาขอใช้สิทธิ GSP ญ่ีปุ่ นเกือบทัง้หมดสามารถ
ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น 
(JTEPA) และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุ่ น (AJCEP) 
ทดแทนได้ ซึ่งจะได้ลดหย่อนภาษีน าเข้าในอัตราที่ใกล้เคียงกัน โดย
อัตราภาษีภายใต้สิทธิ GSP ญ่ีปุ่ นอยู่ในช่วงระหว่าง 4.8-15% และ
อัตราภาษีภายใต้ AJCEP อยู่ในช่วงระหว่าง 5-16% โดยกรมฯ เร่ง
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 ผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้สิทธิ JTEPA และ AJCEP แทนสิทธิ GSP 

ญ่ีปุ่ นมาโดยตลอดตัง้แตปี่ 2559 (อินโฟเควสท์) 

สศค.เตรียมของบเติมเงินกองทุนประชารัฐให้พอใช้ถึง ก.ย.62 
มั่ นใจรัฐบาลใหม่สานต่อ นายลวรณ แสงสนิท ผู้ อ านวยการ
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.เตรียมเสนอ
รัฐบาลขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเข้ากองทุนประชารัฐเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากส าหรับใช้ในโครงการบตัรสวสัดิการแหง่รัฐ เน่ืองจาก
ประเมินแล้วว่าจะมีงบประมาณเหลือเพียงพอใช้ในโครงการต่าง ๆ 
ผ่านบัตรถึงช่วงเดือน เม.ย.นีเ้ท่านัน้ แต่ยังมีบางโครงการที่จะต้อง
อุดหนุนดูแลประชาชนไปจนถึงเดือน ก.ย.62 ท าให้งบประมาณไม่
เพียงพอ ซึ่งขณะนีมี้การใช้งบผ่านบัตรคนจนเฉลี่ยเดือนละ 3-4 
พนัล้านบาท หรือปีละไมต่ ่ากวา่ 4 หม่ืนล้านบาท ซึง่จ านวนเงินดงักลา่ว
ไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการคลงั     ทัง้นี ้สศค.มัน่ใจว่า รัฐบาลชดุ
ใหม่ยงัสนใจที่จะเดินหน้าโครงการสวสัดิการแหง่รัฐต่อไป เพราะเท่าที่
ดจูากนโยบายหลาย ๆ พรรคการเมืองแล้วก็ไมเ่ห็นพรรคการเมืองใดจะ
ยกเลิก ซึ่งคาดว่าหลังการเลือกตัง้วันที่ 24 มี.ค.นีจ้ะสามารถจัดตัง้
รัฐบาลชุดใหม่ได้แล้วเสร็จในช่วงเดือนปลาย พ.ค.-มิ.ย.62 จากนัน้ 
สศค.ก็เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่พิจารณามาตรการต่าง ๆ ผ่านบัตร
สวสัดิการแหง่รัฐทนัที เพราะจะต้องใช้งบประมาณปี 2563 รองรับการ
ด าเนินการ โดยขณะนีอ้ยู่ระหว่างการศกึษารูปแบบการขึน้ทะเบียนผู้ มี
รายได้น้อยรอบใหม่ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สดุ 
(อินโฟเควสท์) 

"อภิสิทธ์ิ"ประกาศไม่หนุน"ประยุทธ์"น่ังนายกฯ มองการสืบทอด
อ านาจสร้างความขัดแย้ง-ขัดอุดมการณ์พรรค นายอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์คลิปวีดีโอผ่านทางเฟ
ซบุ๊ก ระบุไม่สนับสนนุพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นนายกรัฐมนตรีอีก
ครัง้ในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ก าลงัจะมีขึน้ใน
วันที่ 24 มี.ค.นี ้ขณะที่พลเอกประยุทธ์ เป็นผู้ ที่พรรคพลังประชารัฐ 
เสนอชื่อเป็นตวัแทนพรรคในการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนตอ่ไป 
"ชัด ๆ เลยนะครับ ผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกฯต่อ
แน่นอน เพราะการสืบทอดอ านาจสร้างความขัดแย้ง และขัดต่อ
อุดมการณ์ของประชาธิปัตย์ที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่ 5 ปีที่ผ่านมา
เศรษฐกิจย ่าแย่ ประเทศชาติเสียหายมามากพอแล้ว หมดเวลาเกรงใจ
แล้วครับ"นายอภิสิทธ์ิ กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 3.09 จุด กังวลความเส่ียงศก.โลก
ทรุด-ขายกลุ่มพลังงานกดดัน/สัปดาห์นีแ้กว่งตัวรอลุ้นปัจจัยบวก
ปลายมี.ค. SET ปิดเม่ือวนัศกุร์ที่ระดบั 1,630.12 จดุ ลดลง 3.09 จดุ 
(-0.19%) มูลค่าการซือ้ขาย 34,356.62 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลงเล็กน้อย เม่ือเทียบกบัตลาดหุ้นตา่งประเทศ 

เหตกุังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตวั โดยเฉพาะหนีเ้สียกลุม่ธนาคารแถบยู
โรโซน นักลงทุนทยอยปิดความเสี่ยงหันลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย 
ราคาน า้มันโลกมีแนวโน้มอ่อนตัว กดดันแรงขายในกลุ่มพลังงาน 
ขณะที่สปัดาห์นี ้คาดดชันีจะแกวง่ตวัรอลุ้นปัจจยับวกปลายเดือน มี.ค.
นี ้ทัง้ MSCI คาดเพิ่มน า้หนักหุ้นไทย ,การเลือกตัง้มีความชดัเจน  โดย
มองแนวรับที่ 1,620 จดุ และแนวต้านที่ 1,640 จดุ    ตลาดหลกัทรัพย์
ปิดเม่ือวันศุกร์ที่ระดบั 1,630.12 จุด ลดลง 3.09 จุด (-0.19%) มลูค่า
การซือ้ขาย 34,356.62 ล้านบาท      การซือ้ขายหุ้นเม่ือวนัศกุร์ ดชันีหุ้น
ไทยเคลื่อนไหวสลับแดนบวกและลบ โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่  
1,637.46 จุด และแตะจุดต ่าสุดที่ระดับ 1,626.33 จุด         ส่วน
หลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวนัศกุร์ เพ่ิมขึน้ 450 หลกัทรัพย์ ลดลง 845 
หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 500 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวันศุกร์มีมูลค่าการซือ้ขายรวม 
93,694 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวนัศุกร์ มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยูท่ี่ 93,694 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขาย
สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สทุธิ 19,744 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สุทธิ 17,096 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 175 
ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.17% ปรับตวัลดลงจากเม่ือ
วาน -0.02% ภาพรวมของตลาดในเม่ือวันศกุร์       Yield Curve ปรับ
ลดลง 1-2 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนัก
ลงทุนต่างชาติเม่ือวันศกุร์ NET OUTFLOW 3,815 ล้านบาท โดยเกิด
จาก  NET SELL 175 ล้านบาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนัก
ลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 3,640 ล้านบาท ส าหรับตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 
524 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.76 ตลาดยังไร้ทิศทางชัดเจน รอดู
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ คืนวันศุกร์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดที่ 31.76 บาท/ดอลลาร์ จาก
ตอนเช้าที่ เ ปิดตลาดที่ ระดับ 31.86 บาท/ดอลลาร์  ระหว่างวัน
เคลื่อนไหวระหว่าง 31.76-31.88 บาท/ดอลลาร์          "ตลาดยังขาด
ทิศทางที่ชดัเจนและรอดตูวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯคืน
วนัศกุร์ ขณะที่ระหวา่งวนัมีแรงขายดอลลาร์ในตลาดโลก ยโูรก็ฟืน้จาก
ช่วงเช้าบ้าง" นักบริหารเงิน กล่าว       พร้อมประเมินกรอบการ
เคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในสัปดาห์นีไ้ว้ระหว่าง 31.70-31.85 บาท/
ดอลลาร์ ตลาดรอตวัเลข การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ คืน
วนัศกุร์ (อินโฟเควสท์) 
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As of

 Friday 8 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Consumer Credit Jan $17.049b $17.000b $16.554b SET50

Housing Starts MoM Jan 18.6% 0.1 -11.2% SET100

Building Permits MoM Jan 1.4% -2.9% 0.3% MAI

Building Permits Jan 1345k 1287k 1326k Institution Net Position

Housing Starts Jan -- 1195k 1078k Proprietary Net Position

Change in Nonfarm Payrolls Feb 20k 180k 304k Foreign Net Position

Unemployment Rate Feb 3.8% 3.9% 4.0% Individual Net Position

JP GDP SA QoQ 4Q F 0.5% 0.4% 0.3% Total Trading Value

GDP Annualized SA QoQ 4Q F 1.9% 1.7% 1.4%

GDP Nominal SA QoQ 4Q F 0.4% 0.3% 0.3% Major Indices

GDP Deflator YoY 4Q F -0.3% -0.3% -0.3% Dow Jones

GDP Private Consumption QoQ 4Q F 0.4% 0.6% 0.6% S&P 500

GDP Business Spending QoQ 4Q F 2.7% 2.7% 2.4% Nasdaq

BoP Current Account Balance Jan ¥600.4b ¥161.0b ¥452.8b STOXX Europe 50

Trade Balance BoP Basis Jan P -¥964.8b -¥1133.1b ¥216.2b FTSE 100

Bank Lending Incl Trusts YoY Feb 2.3% -- 2.4% DAX

Bank Lending Ex-Trusts YoY Feb 2.4% -- 2.4% Nikkei 225

Bankruptcies YoY Feb -4.5% -- 4.9% Shanghai Composite

CH Trade Balance Feb $4.12b $26.20b $39.16b Hang Seng

Exports YoY Feb -0.207 -5.00% 9.10% KOSPI

Imports YoY Feb -0.052 -0.60% -1.50% BES Sensex

Jakarta Composite

Monday 11 Philippines Composite

Release Actual Cons. Prior Ho Chi Minh

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

Retail Sales Ex Auto MoM Jan -- 0.3% -1.8% Crude Commodities

Business Inventories Dec -- 0.6% -0.1% WTI ($/bl)

JP Money Stock M2 YoY Feb 2.4% 2.4% 2.4% Dubai ($/bl)

Money Stock M3 YoY Feb 2.1% 2.1% 2.1% Brent ($/bl)

Machine Tool Orders YoY Feb P -- -- -18.8% NYMEX ($/bl)

CH Foreign Direct Investment YoY CNY Feb -- -- 4.8% COMEX Gold 

Batic Dry Index

Tuesday 12

Release Actual Cons. Prior Exchange Rate

US CPI MoM Feb -- 0.002 0 USD/THB

CPI Ex Food and Energy MoM Feb -- 0.2% 0.2% EUR/USD

CPI YoY Feb -- 1.6% 0.016 USD/JPY

CPI Ex Food and Energy YoY Feb -- 2.2% 2.2% GBP/USD

Real Avg Weekly Earnings YoY Feb -- -- 1.9% USD/CHY

Real Avg Hourly Earning YoY Feb -- -- 1.7% USD/KRW

TH Consumer Confidence Feb -- -- 80.7 Dollar Index

Consumer Confidence Economic Feb -- -- 67.7

Thai Bond Market

Wednesday 13 Total Return Index

Release Actual Cons. Prior Outright/ Cash Trading

US PPI Final Demand MoM Feb -- 0.2% -0.001 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

PPI Ex Food and Energy MoM Feb -- 0.2% 0.3% 8-Mar-19 1.6230 1.6874 1.7607 1.8021 1.7589 1.8361

PPI Final Demand YoY Feb -- 1.9% 2.0% Change (bps) +0.37 +0.30 +0.14 -0.10 -0.45 -0.49

PPI Ex Food and Energy YoY Feb -- 2.6% 2.6% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Durable Goods Orders Jan P -- -0.5% -- 2.1694 2.3393 2.5540 2.9121 3.1197 3.3166

Durables Ex Transportation Jan P -- 0.1% -- -1.91 -1.53 -0.80 -1.73 -1.35 -0.23

EU Industrial Production SA MoM Jan -- 1.0% -0.9%

JP PPI YoY Feb -- 0.7% 0.6% US Bond Market

PPI MoM Feb -- 0.1% -0.6% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Core Machine Orders MoM Jan -- -1.5% -0.1% 8-Mar-19 2.46 2.45 2.43 2.42 2.62 3.00

Core Machine Orders YoY Jan -- -2.1% 0.9% Change (bps) +1.00 -2.00 -1.00 -2.00 -2.00 -3.00

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

%Chg.Chg

-0.89%-258.1528,779.45

+0.14%+4.323,106.42

%Chg.Chg8-Mar-19

-0.88%-8.78985.25

-1.07%

-13.32 -0.18%

11-Mar-19

2,386.43 -6.10 -0.25%

557.08

25,918.97

371.20 -0.05 -0.01%

-360.86

-524.11

557.08

-0.62%-0.4166.02

-0.71%-0.4055.98

-1.04%

7-Mar-19 %Chg.

-0.52%

21,025.56 -430.45 -2.01%

-84.687,797.11

+0.26%+16.686,457.96

-0.24%97.59897.359

-0.09%1,133.861,132.89

+0.10%6.71416.7206

+28.14%73,116.59         93,694.00         

+0.08%280.62280.85

%Chg.7-Mar-198-Mar-19

111.16 111.58

649.00 -8.00 -1.22%

1.1238 1.1191 +0.42%

-0.38%

8-Mar-19

2,743.07 -5.86 -0.21%

8-Mar-19

-0.38 -0.58%

-0.35%

1,298.60 +14.80 +1.15%

-3.091,630.12

-0.15%-53.9936,671.43

-1.31%-28.35

-0.54%

7,408.14

7,104.31 -53.24 -0.74%

11,457.84 -59.96

31.73

-0.23%-2.501,082.08

-0.19%

-0.50%

65.67

31.84

1.30821.3016

-0.5956.07

2,137.44

8-Mar-19 Chg %Chg.

25,450.24 -22.99

3,288.00 -18.00

-0.09%

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 

 


