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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

โลก 

"เครดิต สวิส"หั่นมุมมองต่อหุ้นทั่ วโลก ขณะเตือนตลาดเผชิญ
ความเส่ียงระยะสัน้ นายไมเคิล สโตรแบค หวัหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ
ลงทนุระดบัโลกของธนาคารเครดิต สวิส กล่าวว่า เครดิต สวิสได้ปรับ
ลดมมุมองต่อหุ้นทัว่โลก สู่ระดบั neutral จากเดิมที่ระดบั overweight 
นายสโตรแบคกล่าววา่ การปรับลดมมุมองดงักล่าวมีสาเหตจุากการที่
ตลาดเผชิญความเสี่ยงระยะสัน้จากหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงความ
ขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และความตึงเครียดทาง
การเมืองในยุโรป    "ถึงแม้ว่าเรายังคงคาดการณ์ว่าผลตอบแทน
โดยรวมจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลกยังคงน่าดึงดูดใจในปีนี ้แต่เราก็
ยอมรับวา่มีความเสี่ยงระยะสัน้หลายประการ" เขากลา่ว        นายสโตร
แบคยงัตัง้ข้อสงัเกตว่า การพุ่งขึน้ของตลาดหุ้นตัง้แต่ในช่วงต้นปีนีถู้ก
ผลักดันจากการปรับการประเมินมูลค่าหุ้ นใหม่ มากกว่าที่เกิดจาก
แนวโน้มผลประกอบการที่สดใส  (อินโฟเควสท์)    

สหรัฐ 

"ทรัมป์"อาจเล่ือนก าหนดเส้นตายเจรจาการค้ากับจีน หาก
สามารถบรรลุดีลในไม่ช้า ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์กล่าวว่า เขา
จะพิจารณาเลื่อนก าหนดเส้นตายในการบรรลุข้อตกลงทางการค้า
ระหวา่งสหรัฐกบัจีนจากเดิมในวนัที่ 2 มี.ค.ออกไป หากคณะเจรจาของ
สหรัฐและจีนสามารถบรรลขุ้อตกลงทางการค้าในไม่ช้า    ปธน.ทรัมป์
กล่าวว่า เขาเปิดกว้างต่อการขยายก าหนดเวลาเส้นตาย แต่ก็ไม่
ต้องการที่จะท าดงักลา่ว      ผู้น าสหรัฐยงักลา่ววา่ ทางจีนต้องการที่จะ
บรรลขุ้อตกลงเป็นอย่างมาก และเขามีคณะเจรจาชดุใหญ่อยู่ที่จีนเพื่อ
หาทางท าข้อตกลง       ตอ่ข้อถามที่วา่ เขาจะพบกบัประธานาธิบดีสี จิ ้
นผิงในชว่งปลายเดือนมี.ค.หรือไม ่ปธน.ทรัมป์กลา่ววา่ "ยงัไมใ่ช ่ณ จดุ
นี"้    ก่อนหน้านี ้ปธน.ทรัมป์ก าหนดเส้นตายส าหรับการบรรลขุ้อตกลง
ทางการค้าในวันที่ 2 มี.ค. ซึ่งหากทัง้ 2 ฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุ
ข้อตกลงก่อนวันดังกล่าว ปธน.ทรัมป์ก็จะเดินหน้าเพิ่มการเรียกเก็บ
ภาษีน าเข้าต่อสินค้าจีนมลูค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ สู่ระดบั 25% จาก
เดิม 10% ในขณะนี ้ (อินโฟเควสท์)    

สมาชิกคองเกรสบรรลุข้อตกลงช่ัวคราวเล่ียงชัตดาวน์ หลังเดโม
แครตเสียงอ่อนต่อข้อเสนอ"ทรัมป์" นายเควิน แมคคาร์ธี ผู้น าเสียง
ข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ กลา่ววา่ การเจรจาระหวา่งสมาชิก
พรรคเดโมแครตและรีพบัลิกนัในการหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาล 
(ชตัดาวน์) รอบที่ 2 ในวนัที่ 15 ก.พ. ประสบความคืบหน้า  นายแมค
คาร์ธีระบวุา่ ทัง้สองฝ่ายสามารถบรรลขุ้อตกลงชัว่คราว โดยพรรคเดโม
แครตมีท่าทีอ่อนลงต่อข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ใน
การสร้างก าแพงกัน้แนวชายแดนที่ติดกบัเม็กซิโก       นายแมคคาร์ธียงั
กล่าวว่า นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้แสดงการ

คดัค้านตอ่ข้อเรียกร้องของปธน.ทรัมป์ และขณะนี ้พรรคเดโมแครตเห็น
พ้องตอ่แนวคิดในการสร้างรัว้ความยาวมากกวา่ 55 ไมล์   แหลง่ข่าวใน
สภาคองเกรสเปิดเผยว่า ตวัแทนการเจรจาจากพรรคเดโมแครตและรี
พบัลิกันสามารถบรรลขุ้อตกลงชัว่คราวในการหลีกเลี่ยงภาวะชตัดาวน์ 
โดยที่ประชมุเห็นพ้องกนัในการสร้างรัว้วงเงิน 1.4 พนัล้านดอลลาร์ แต่
ไมใ่ชก่ าแพงคอนกรีตที่ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ต้องการ   ก่อนหน้า
นี ้ปธน.ทรัมป์เรียกร้องให้มีการสร้างก าแพงความยาว 215 ไมล์ วงเงิน 
5.7 พนัล้านดอลลาร์กัน้ชายแดนเม็กซิโก ซึ่งส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างพรรคเดโมแครต และรีพับลิกันในสภาคองเกรส จนน าไปสู่
ภาวะชตัดาวน์ 35 วนั ซึ่งเป็นสถิติยาวนานเป็นประวตัิการณ์ของสหรัฐ    
นอกจากนี ้ข้อตกลงชัว่คราวดงักลา่วจะลดจ านวนเตียงในสถานกกักนั
ผู้ อพยพที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายลง 17% จากปัจจุบันที่ระดับ 
49,057 เตียง สูร่ะดบั 40,520 เตียง (อินโฟเควสท์)    

ผู้ ว่าการเฟดเห็นด้วยต่อแนวทางใช้ความอดทนในการด าเนิน
นโยบายการเงิน นางมิเชล โบว์แมน หนึ่งในคณะผู้ ว่าการธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ได้กล่าวแสดงความเห็นตอ่สาธารณชนเป็นครัง้แรก
หลังจากเข้ารับต าแหน่งว่า เธอเห็นด้วยกับคณะกรรมการเฟดที่
เปลี่ยนไปใช้แนวทาง "อดทน" ต่อการด าเนินนโยบายการเงิน ซึ่งจะท า
ให้อตัราดอกเบีย้คงที่อยู่ในระดบัปัจจบุนัต่อไป   นางโบว์แมนกลา่วใน
ที่ประชมุสมาคมนกัการธนาคารอเมริกนัในซานดิเอโก วา่ เม่ือพิจารณา
จากข้อมลูการจ้างงานและตวัเลขเงินเฟ้อ พบว่า เศรษฐกิจสหรัฐอยูใ่น
ภาวะที่ดี  พร้อมกับเสริมว่า การขยายตัวของค่าแรงเป็นไปอย่าง
แข็งแกร่ง และเงินเฟ้ออยูใ่กล้กบัเป้าหมายที่ระดบั 2% ของเฟด นัน่เป็น
สิ่งที่ดีส าหรับภาคครัวเรือนและแรงงานสหรัฐ        ทัง้นี ้นางโบว์แมนย า้
ว่า นโยบายของเฟดมีเหมาะสม และเธอพอใจกับจดุยืนด้านนโยบาย
ของเฟดในปัจจบุนั    ทัง้นี ้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพิ่งแต่งตัง้ให้
นางโบว์แมนเข้ารับต าแหน่งผู้วา่การเฟดเม่ือปีที่แล้ว และในการประชมุ
เฟดสองครัง้ที่ผ่านมา นางโบว์แมนได้ร่วมลงมติให้เฟดปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ในการประชมุเดือนธ.ค. และตรึงดอกเบีย้ในการประชมุเดือน
ม.ค.  (อินโฟเควสท์)    

"ทรัมป์"ลงนามค าส่ังพิเศษผุดโครงการ AI มุ่งเดินหน้าพัฒนา
และรัง้ต าแหน่งผู้น า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ได้ลง
นามในค าสั่งพิเศษของประธานาธิบดี (Executive Order) เพื่อออก
กฎหมายโครงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อรักษาสถานะการเป็นผู้น า
ของสหรัฐในด้าน AI ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า โครงการส่งเสริม
เทคโนโลยีในระดบัประเทศนี ้เรียกได้วา่เป็นการรักษาข้อได้เปรียบของ
สหรัฐในด้าน AI ต่อคู่แข่งทางกลยทุธ์และคูแ่ข่งจากตา่งประเทศ แม้วา่
จะไมไ่ด้มีการระบวุา่คูแ่ข่งดงักลา่วคือใครก็ตาม    ทรัมป์ กลา่ววา่ "การ
รักษาความเป็นผู้ น าในด้าน AI ของสหรัฐเป็นเร่ืองส าคัญที่จะรักษา
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไว้"โครงการนีน้ า เสนอ
หลากหลายวิธีเพื่อเร่งการเป็นผู้น าในด้าน AI ซึ่งรวมถึงด้านการลงทนุ 
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อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวได้เน้นถึงการมีส่วนร่วมระดับ
นานาชาติ แทนที่จะเป็นความร่วมมือการในระดบันานาชาติตามที่นกั
อตุสาหกรรมและนักวิจยั AI ส่วนใหญ่เรียกร้อง กฎหมายนีไ้ด้เรียกร้อง
ให้ประเทศต่างๆ เปิดตลาดให้กับอุตสาหกรรม AI ของสหรัฐ 
ขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาเทคโนโลยีนัน้จะ
สอดคล้องกับมลูค่าและผลประโยชน์ของสหรัฐ  โครงการนีย้งัช่วยให้
หน่วยงานของสหรัฐสามารถน าเสนอข้อมลู แบบจ าลอง และทรัพยากร
การค านวณมากยิ่งขึน้ให้แก่นักวิจัยและอุตสาหกรรม AI ของสหรัฐ     
ท าเนียบขาวออกแถลงการณ์วา่ "เราไมส่ามารถนัง่อยู่เฉยๆ และคิดเอา
เองวา่สถานะผู้น าของเรานัน้จะคงอยูต่อ่ไป"  (อินโฟเควสท์)    

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 372.65 จุด ขานรับ
สหรัฐเล่ียงชัตดาวน์,คาดเจรจาการค้าคืบหน้า ดัชนีดาวโจนส์
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้กว่า 300 จุดเม่ือคืนนี ้(12 ก.พ.) ขานรับ
รายงานที่ว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันสามารถบรรลุ
ข้อตกลงชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาล (ชัตดาวน์) 
รอบที่ 2 นอกจากนี ้ตลาดยงัได้แรงหนนุจากการที่นักลงทนุคาดวา่การ
เจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในสปัดาห์นีจ้ะมีความคืบหน้า โดย
มมุมองบวกที่มีต่อการเจรจาการค้าได้ช่วยหนนุหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม
ดีดตวัขึน้ ขณะที่หุ้นกลุม่พลงังานปรับตวัขึน้ตามทิศทางราคาน า้มนัดิบ 
ส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึน้อย่างแข็งแกร่งและเป็นปัจจัยหนนุดชันี 
Nasdaq ทะยานขึน้กวา่ 100 จดุ   ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิด
ที่ 25,425.76 จดุ พุง่ขึน้ 372.65 จดุ หรือ +1.49% ขณะที่ดชันี S&P500 
ปิดที่ 2,744.73 จดุ เพ่ิมขึน้ 34.93 จดุ หรือ +1.29% และดชันี Nasdaq 
ปิดที่ 7,414.62 จุด เพิ่มขึน้ 106.71 จุด หรือ +1.46%     ตลาดหุ้น
นิวยอร์กพุ่งขึน้หลงัจากนายเควิน แมคคาร์ธี ผู้น าเสียงข้างน้อยในสภา
ผู้แทนราษฎรสหรัฐ กลา่ววา่ การเจรจาระหวา่งสมาชิกพรรคเดโมแครต
และรีพบัลิกันในการหลีกเลี่ยงภาวะชตัดาวน์รอบที่ 2 ในวนัที่ 15 ก.พ. 
ประสบความคืบหน้า โดยตวัแทนการเจรจาจากพรรคเดโมแครตและรี
พบัลิกันสามารถบรรลขุ้อตกลงชัว่คราวในการหลีกเลี่ยงภาวะชตัดาวน์ 
ด้วยการเห็นพ้องกันในการสร้างรัว้วงเงิน 1.4 พันล้านดอลลาร์ 
นอกจากนี ้ข้อตกลงชั่วคราวยังครอบคลุมถึงการลดจ านวนเตียงใน
สถานกกักนัผู้อพยพที่เข้าเมืองอยา่งผิดกฎหมายลง 17% เหลือ 40,520 
เตียง จากปัจจบุนัที่จ านวน 49,057 เตียง  (อินโฟเควสท์)    

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบยูโร,ปอนด์ หลังสหรัฐ
เผยข้อมูลเศรษฐกิจซบเซา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ
สกุลเงินยูโรและเงินปอนด์ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(12 ก.พ.) หลงัจากสหพนัธ์ธุรกิจอิสระแหง่ชาติสหรัฐ 
(NFIB) เปิดเผยวา่ ดชันีความเชื่อมัน่ของธุรกิจขนาดยอ่มชะลอตวัลงใน
เดือนม.ค. อนัเน่ืองมาจากผลกระทบของภาวะชตัดาวน์หน่วยงานของ
รัฐบาล อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน โดยได้

ปัจจยัหนนุจากความหวงัที่ว่า สหรัฐและจีนจะสามารถบรรลขุ้อตกลง
การค้า     ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1331 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.1275 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งคา่ขึน้แตะที่
ระดับ 1.2897 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2860 ดอลลาร์ และดอลลาร์
ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 0.7098 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 
0.7062 ดอลลาร์สหรัฐ   ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่
ระดบั 110.50 เยน จากระดบั 110.40 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟ
รังก์สวิส ที่ระดบั 1.0062 ฟรังก์ จากระดบั 1.0040 ฟรังก์ อยา่งไรก็ตาม 
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 
1.3241 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3298 ดอลลาร์แคนาดา  (อินโฟ
เควสท์)    

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 69 เซนต์ ขานรับโอเปก-
ซาอุฯลดการผลิต สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์ก
ปิดดีดตัวขึน้เม่ือคืนนี ้(12 ก.พ.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการปรับลด
ก าลังการผลิตของซาอุดีอาระเบีย และกลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มัน 
(โอเปก) ขณะที่นกัลงทนุจบัตาการเปิดเผยรายงานสต็อกน า้มนัดิบของ
สหรัฐในวันนี ้  สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึน้ 69 
เซนต์ หรือ 1.3% ปิดที่ 53.10 ดอลลาร์/บาร์เรล   สญัญาน า้มนัดิบเบ
รนท์ส่งมอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึน้ 91 เซนต์ หรือ 1.5% ปิดที่ 62.42 
ดอลลาร์/บาร์เรล    สัญญาน า้มันดิบดีดตัวขึน้หลังจากกลุ่มโอเปก
เปิดเผยรายงานประจ าเดือนก.พ.เม่ือวานนี ้โดยระบุว่าการผลิตน า้มนั
ของโอเปกลดลง 797,000 บาร์เรล/วนั สูร่ะดบั 30.806 ล้านบาร์เรล/วนั
ในเดือนม.ค. ซึ่งเทียบเท่ากับการปฏิบตัิตามข้อตกลงปรับลดก าลงัการ
ผลิตราว 86%  (อินโฟเควสท์)    

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: เงนิดอลล์อ่อน หนุนทองค าปิดบวก 
$2.1 สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(12 ก.พ.) โดยได้
แรงหนนุจากสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับยูโรและปอนด์ 
อย่างไรก็ตาม สญัญาทองค าขยบัขึน้เพียงเล็กน้อย เน่ืองจากนักลงทนุ
ส่วนหนึ่งเทขายทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และเข้าซือ้
สินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสงูกว่า หลงัจากดชันีดาวโจนส์ทะยาน
ขึน้กวา่ 300 จดุเม่ือคืนนี ้   สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) สง่มอบเดือนเม.ย. เพ่ิมขึน้ 2.1 ดอลลาร์ หรือ 0.16% ปิดที่ 
1,314.00 ดอลลาร์/ออนซ์             สญัญาโลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค.
ปิดทรงตวัที่ระดบั 15.69 ดอลลาร์/ออนซ์  (อินโฟเควสท์)    

ยุโรป 

นายกฯอังกฤษย า้เจรจา Brexit อยู่ในจุดส าคัญ วอนส.ส.ให้ความ
ร่วมมือ นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษเผยการเจรจาว่าด้วย
การถอนตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) ก าลงัอยู่ในช่วง
ที่ส าคญั และเตรียมบอกกล่าวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ควบคมุ
สติอารมณ์ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นส าหรับการผ่าน



 

 

 

   

    3 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
13 February 
2019 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ข้อตกลง Brexit จากรัฐสภาก่อนที่จะถึงเส้นตายในวันที่ 29 มี.ค.   

นายกฯอังกฤษพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเนือ้หาที่เก่ียวกับนโยบาย 
Backstop ซึ่งเป็นนโยบายในการค า้ประกันว่าจะไม่มีการกลับไปใช้
มาตรการควบคมุชายแดนอย่างเข้มงวดของไอร์แลนด์    ทัง้นี ้สหภาพ
ยุโรปย า้ว่าจะไม่เจรจาต่อรองข้อตกลงการถอนตัว     นางเมย์ยัง
พยายามหาเสียงที่สนับสนนุให้กบัข้อตกลงของเธอ และเชื่อว่ามีความ
เป็นไปได้ที่จะได้ข้อตกลงที่สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจะให้การ
สนับสนุน      นายกฯอังกฤษ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
Backstop การปกป้องและส่งเสริมสิทธิแรงงานและสิ่งแวดล้อม และ
การยกระดบับทบาทของรัฐสภาในการเจรจาระยะตอ่ไปนัน้ เชื่อว่า จะ
สามารถบรรลุข้อตกลงในรูปแบบที่สมาชิกผู้ แทนราษฎรจะให้การ
สนบัสนนุได้  (อินโฟเควสท์)    

Ifo เผยดัชนีภาวะเศรษฐกิจโลกไตรมาสแรก 2562 ลดลงต่อเน่ือง 
จากมุมมองลบต่อปท.เศรษฐกิจพัฒนาแล้วสถาบัน Ifo ซึ่งเป็น
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนี เปิดเผยดัชนีภาวะเศรษฐกิจโลก
ประจ าไตรมาสแรกของปี 2562 ลดลงแตะระดบั -13.1 จดุ โดยเป็นการ
ลดลงเป็นครัง้ที่ 4 ติดตอ่กนั เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญมีมมุมองเป็นลบมาก
ขึน้เก่ียวกบักลุม่ประเทศเศรษฐกิจพฒันาแล้วอยา่ง สหรัฐ และ ยโูรโซน   
ดชันีประจ าไตรมาส 1/2562 ลดลงอย่างมากจากระดบั -2.2 จดุในไตร
มาสที่ 4 ของปี 2561     นายคลีเมนส์ ฟูเอสต์ ประธานสถาบัน Ifo 
กล่าวว่า "เศรษฐกิจโลกก าลงัชะลอตวัลงมากขึน้เร่ือยๆ" พร้อมกับเน้น
ย า้ว่า แม้การประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ณ ปัจจุบันของ
ผู้ เชี่ยวชาญจะยังคงเป็นบวกเล็กน้อย แต่การคาดการณ์สถานการณ์
เศรษฐกิจโลกได้ลดลงอย่างมีนัยส าคญั     ส านักข่าวซินหวัรายงานวา่ 
ดัชนีภาวะเศรษฐกิจโลกประจ าไตรมาสแรก ปี 2562 ของ Ifo ได้จาก
การส ารวจความคิดเห็นผู้ เชี่ยวชาญ 1,293 รายจากกว่า 100 ประเทศ  
(อินโฟเควสท์)    

"โซรอส"เตือนยุโรปตื่นจากหลับ ก่อนล่มสลายเหมือนสหภาพโซ
เวียต นายจอร์จ โซรอส นกัลงทนุระดบัมหาเศรษฐีพนัล้าน ฉายาพอ่
มดการเงิน กล่าวว่า ยโุรปควรตื่นจากหลบัได้แล้ว และยอมรับว่าก าลงั
เผชิญกบัภยัคกุคามขนานใหญ่จากภายในและภายนอก   นายโซรอสก
ลา่ววา่ ยโุรปก าลงัเดินละเมอไปสูก่ารถกูลืมเลือน และชาวยโุรปควรตื่น
ขึน้ ก่อนที่จะสายเกินไป ซึ่งหากไม่ตื่นขึน้มา สหภาพยุโรปก็จะเป็น
เหมือนกับสหภาพโซเวียต และลทัธิคอมมิวนิสต์ที่ล่มสลายในปี 2534      
"สหภาพยุโรปก าลงัเผชิญกับช่วงเวลาแห่งการปฏิวตัิ และผลลพัธ์ก็มี
ความไมแ่น่นอนสงู" นายโซรอสกลา่ว       นอกจากนี ้นายโซรอสระบวุา่ 
สิ่งที่แย่ที่สดุคือผู้น าของยโุรป รวมทัง้ประชาชนชาวยโุรปต่างก็ไม่ยินดี
กบัการรับรู้เร่ืองนี ้ (อินโฟเควสท์)    

รมว.คลังลักเซมเบิร์กเช่ืออังกฤษสามารถบรรลุดีล Brexit ก่อน
แยกตัวจาก EU นายปิแอร์ กราเมกนา รมว.คลงัลกัเซมเบิร์ก กลา่ววา่ 

ถึงแม้จะเหลือเวลาอีกเพียง 6 สัปดาห์ ก่อนที่อังกฤษจะแยกตัวออก
จากสหภาพยโุรป (Brexit) อย่างเป็นทางการในวนัที่ 29 มี.ค. แต่เขาก็
ยงัคงเชื่อว่าองักฤษจะสามารถบรรลขุ้อตกลง Brexit ก่อนที่จะแยกตวั
ออกจากสหภาพยโุรป (EU)    "คณุก็รู้วา่เร่ืองของการทตูไม่มีค าว่าสาย
เกินไป ดังนัน้จึงควรมีการเจรจากันต่อไป โดยเห็นได้ชัดว่า เราก าลัง
ใกล้เข้าสูภ่าวะที่ยากล าบาก แต่เม่ือคณุเคยเป็นคู่ค้ากันนานกวา่ 40 ปี 
คณุก็จะต้องหาทางออกที่ดีที่สดุ" นายกราเมกนากลา่ว     ทัง้นี ้ตวัแทน
เจรจาขององักฤษ และ EU ได้เห็นพ้องกันเม่ือวานนีท้ี่จะจดัการเจรจา
ต่อไป เพื่อแก้ไขภาวะชะงกังนัในขณะนี ้    รัฐสภาองักฤษลงมติอย่าง
ถล่มทลายคว ่าร่างข้อตกลง Brexit ที่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี
องักฤษ ท าไว้กบัผู้น า EU ก่อนหน้านี ้โดยประเด็นหลกัที่ไมเ่ห็นด้วยคือ 
นโยบาย backstop ซึ่งเป็นนโยบายในการค า้ประกันว่าจะไม่มีการ
กลับไปใช้มาตรการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดระหว่างไอร์แลนด์
เหนือ ซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป  นางเมย์ระบุว่ารัฐสภา
อังกฤษจะมีโอกาสลงมติต่อข้อตกลง Brexit อีกครัง้หนึ่งในวันที่ 27 
ก.พ.  (อินโฟเควสท์)    

ส่ือเผยครม.อังกฤษเช่ือ"เทเรซา เมย์"เตรียมลาต าแหน่งนายกฯ
อั งกฤษ ช่ว งฤดู ร้ อน ปี นี ้ หนังสื อพิม พ์ เดอะซันรายงานว่า 
คณะรัฐมนตรีของอังกฤษเชื่อว่า นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีของ
อังกฤษก าลังเตรียมตัวที่จะลาออกจากต าแหน่งในช่วงฤดูร้อนปีนี ้
เพื่อที่นางเมย์จะสามารถวางแนวทางให้กับบุคคลที่ขึน้มาด ารง
ต าแหน่งต่อจากเธอ  ในเดือนม.ค.ที่ผ่านมา รัฐสภาของอังกฤษได้
ปฏิเสธร่างข้อตกลงเก่ียวกับการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพ
ยุโรป (Brexit) โดยสภาเรียกร้องให้นางเมย์หาทางเปลี่ยนแปลง
ข้อตกลงดงักล่าวที่ท าไว้กับสหภาพยโุรป ก่อนที่จะถึงก าหนดเส้นตาย
ของการถอนตวัในวนัที่ 29 มี.ค.นี ้ (อินโฟเควสท์)    

รมว.การค้าอังกฤษชี ้Brexit ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ท าให้จีดีพีชะลอ
ตัวต ่าสุดในรอบ 6 ปี นายเลียม ฟ็อกซ์ รมว.การค้าของอังกฤษได้
ออกมาแสดงความเห็นภายหลงัส านกังานสถิติแหง่ชาติเปิดเผยข้อมลู
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของปี 2561 ที่ชะลอตวัมาก
ที่สุดนับตัง้แต่ปี 2555   นายฟ็อกซ์กล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงเบิร์น 
สวิตเซอร์แลนด์ว่า "เห็นได้ชดัว่า มีคนที่เชื่อว่า การถอนตวัขององักฤษ
ออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) เป็นปัจจยัเศรษฐกิจเพียงปัจจยัเดียวที่
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอังกฤษ แต่คุณจะพบว่า การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจของหลายประเทศในยโุรปนัน้ ไม่ได้ถกูตดัขาดจากการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น เศรษฐกิจจีน "      
"ความคิดที่วา่ Brexit เป็นเพียงปัจจยัเดียวที่สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โลกนัน้ เป็นความคิดที่ผิดพลาด" เขากลา่ว  (อินโฟเควสท์)    
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 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจเยอรมนีชีก้ารถอนตัวจาก EU แบบไร้

ข้อตกลงกระทบตลาดแรงงาน 1 แสนต าแหน่งHalle Institute for 
Economic Research หรือ IWH ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของ
เยอรมนี เปิดเผยวา่ การถอนตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (EU) 
โดยปราศจากข้อตกลง (no-deal Brexit) อาจส่งผลกระทบอย่างหนัก
ต่อตลาดแรงงานของเยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการจ้าง
งานในเยอรมนีมากกว่า 100,000 ต าแหน่ง    สถาบัน IWH ระบุว่า 
ภาวะ Hard Brexit หรือ รออกจากสหภาพยุโรปแบบแบบเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดและไม่ประนีประนอมจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่าง
ประเทศและตลาดแรงงานในหลายประเทศ รวมถึงเขตรอบนอกยุโรป 
แรงงานมากกวา่ 600,000 ต าแหน่งจะได้รับผลกระทบไปทัว่โลกนายโอ
ลิเวอร์ โฮลต์โมลเลอร์ รองประธานและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐศาสตร์มห
ภาคของ IWH กล่าวว่า "ภาวะ hard Brexit จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
มลูค่าโลก"     นายโฮลต์โมลเลอร์ กล่าวเสริมว่า "น่ีจึงเป็นสาเหตุว่า 
ท าไมการถอนตวัขององักฤษออกจาก EU โดยไร้ข้อตกลงจึงเป็นปัจจยั
ส าคญัที่ก่อให้เกิดความสญูเสียต่อความมัน่คัง่อย่างใหญ่หลวง ในแง่
ของมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นเร่ืองส าคัญที่ต้องมีการท า
ข้อตกลง"   นอกจากนี ้ภาวะ hard Brexit ยังอาจส่งผลกระทบต่อ
อตุสาหกรรมรถยนต์ของเยอรมนี พนักงานในอตุสาหกรรมรถยนต์ของ
เยอรมนีรวมทัง้สิน้ 15,000 ราย อาจจะได้รับผลกระทบจากยอดขายรถ
ที่ปรับตวัลดลง ส านกัข่าวซินหวัรายงาน  (อินโฟเควสท์)    

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รับความหวังเจรจาการค้า
สหรัฐ-จีน,สหรัฐเล่ียงชัตดาวน์ ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเม่ือคืนนี ้(12 
ก.พ.) โดยหุ้นกลุม่รถยนต์พุ่งขึน้น าตลาด หลงัจากบริษัทมิชลินเปิดเผย
ผลประกอบการสดใส นอกจากนี ้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่นัก
ลงทุนมีความเชื่อมั่นเก่ียวกับการบรรลขุ้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐ
และจีน รวมถึงความหวงัที่สหรัฐจะสามารถหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงาน
รัฐบาล (ชัตดาวน์) รอบ 2 ในวันศุกร์นี ้   ดัชนี Stoxx Europe 600 
เพ่ิมขึน้ 0.46% ปิดที่ 362.78 จดุ       ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 
11,126.08 จุด เพิ่มขึน้ 111.49 จุด หรือ +1.01% ขณะที่ดัชนี FTSE 
100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที่  7,133.14 จุด เพิ่มขึ น้  4.03 จุด หรือ 
+0.06% และดัชนี  CAC-40 ตลาดหุ้ นฝร่ังเศสปิดที่  5,056.35 จุด 
เพ่ิมขึน้ 41.88 จดุ หรือ +0.84%  (อินโฟเควสท์)    

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 531.04 จุด รับความหวัง
เจรจาการค้าสหรัฐ-จีนคืบหน้า ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่ง
ขึน้แข็งแกร่งในวนันี ้โดยได้ปัจจยับวกจากเงินเยนที่อ่อนค่าลง ซึ่งช่วย
หนนุหุ้นกลมุส่งออกดีดตวัขึน้ด้วย นอกจากนี ้นักลงทนุยงัมีความหวัง
มากขึน้วา่ การเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนมีความความคืบหน้า    
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้ 531.04 จุด หรือ 

2.61% แตะที่ระดบั 20,864.21 จดุ  หุ้นที่ปรับตวัขึน้ในวนันีน้ าโดยหุ้น
กลุม่สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งหม่ กลุม่เคร่ืองจกัร  กลุม่บริการด้านคลงัสินค้า
และการขนส่งที่ท่าเรือ   นักลงทุนจับตาการเจรจาการค้ารอบใหม่
ระหว่างนายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ 
ผู้ แทนการค้าของสหรัฐ (USTR) และสตีเวน มนชูิน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ 
จะมีขึน้ที่กรุงปักก่ิงในวันที่ 14-15 ก.พ.นี ้    ทางด้านนางเคลลีแอน 
คอนเวย์ ที่ปรึกษาประจ าท าเนียบขาวเปิดเผยว่า  ประธานาธิบดี
โดนลัด์ ทรัมป์ ยงัคงต้องการที่จะพบปะหารือกบัประธานาธิบดีสี จิน้ผิง
ของจีน เพ่ือพยายามที่จะยตุิสงครามการค้า ซึง่ถือเป็นสญัญาณในเชิง
บวก (อินโฟเควสท์)    

จีน 

บริษัทจีนรายใหญ่สองแห่งผิดนัดช าระหนีใ้นเดือนนี ้บ่งชีต้ลาด
สินเช่ือจีนเผชิญความเส่ียง สื่อต่างประเทศรายงานว่า บริษัทขนาด
ใหญ่ของจีนสองแห่งผิดนัดช าระหนีใ้นเดือนนี ้โดยบริษัทไชน่า มินเซิง 
อินเวสเมนต์ กรุ๊ป คอร์ป ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ลงทุนด้านพลังงาน
ทดแทนและอสังหาริมทรัพย์ของจีน ได้ผิดนัดช าระหนีหุ้้ นกู้ ที่ครบ
ก าหนดเม่ือวนัที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา และบริษัทวินไทม์ เอ็นเนอร์จี โค ผิด
นดัช าระหนีใ้นสปัดาห์ที่ผ่านมาหลงัจากเพ่ิงผิดนดัไปเม่ือปีที่แล้ว    ข่าว
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ในตลาดสินเชื่อของจีน 
เน่ืองจากบริษัททัง้สองแห่งเป็นผู้กู้ รายใหญ่ และปัญหาในการเข้าถึง
เงินทนุของบริษัททัง้สองแหง่บง่ชีว้า่ ความพยายามของรัฐบาลจีนที่จะ
อุดช่องโหว่ในตลาดหุ้นกู้ มูลค่า 11 ล้านล้านดอลลาร์นัน้ ไม่ได้เป็น
ประโยชน์กับทุกบริษัท  รายงานจากส านักงานจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือระบุว่า หากไชน่า มินเซิง ผิดนัดช าระหนี ้ก็อาจจะมีขนาด
เทา่กบัการผิดนดัช าระหนีข้องวินไทม์ เอ็นเนอร์จี ซึง่เป็นหนึ่งในบริษัทที่
มีการผิดนัดช าระหนีม้ลูค่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งของจีนที่ 2.32 แสนล้าน
หยวน (3.43 หม่ืนล้านดอลลาร์) ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 2561  (อินโฟเควสท์)    

กระทรวงพาณิชย์จีนคาดการบริโภคภายในประเทศอาจชะลอตัว
ต่อเน่ืองในปี 2562 เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนเปิดเผยวา่ การ
บริโภคภายในประเทศมีแนวโน้มชะลอตวัต่อเน่ืองในปีนี ้พร้อมกล่าว
เสริมว่า การบริโภคที่ชะลอตวัลงในปีที่แล้ว เป็นผลมาจากการปรับตวั
ลงของยอดขายรถยนต์และการใช้จ่ายเก่ียวกับที่อยูอ่าศยั     อย่างไรก็
ตาม เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์กล่าวกับผู้สื่อข่าววา่ ยอดค้าปลีกของ
จีนจะยงัคงเติบโตขึน้อยา่งรวดเร็วและแข็งแกร่งในปีนี ้ (อินโฟเควสท์)    

จีนยกระดับการปราบปรามการซือ้ขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลวงในจาก
การท าข้อตกลง M&A คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ของจีน (CSRC) ประกาศยกระดับความพยายามในการ
ป้องกันการซือ้ขายหุ้นโดยอาศยัข้อมลูวงในจากการท าข้อตกลงควบ
รวมและเข้าซือ้กิจการ (M&A)     CSRC เปิดเผยวา่ บริษัทที่จดทะเบียน
อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ควรชีแ้จงรายชื่อผู้ มีส่วนรู้เห็นในการท าธุรกรรม 
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 M&A เม่ือเสนอแผนการเบือ้งต้นในการท าธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาด

หลกัทรัพย์ และควรแจ้งข้อมลูหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัเก่ียวกบั
การท าข้อตกลงหรือมีรายละเอียดใหม่ๆเพิ่มเข้ามา อาทิ การประเมิน
ราคาและเสนอราคาต่อบริษัทคูธุ่รกรรม  CSRC เสริมว่า ขณะเดียวกนั 
ตลาดหลกัทรัพย์ก็จ าเป็นต้องแจ้งต่อบริษัทให้เข้ามาอพัเดตรายชื่อผู้ มี
ส่วนรู้เห็นเพิ่มเติม หากพบว่าราคาหุ้ นผันผวนแบบผิดปกติทันที
หลังจากที่มีการเปิดเผยแผนการควบรวมกิจการ  ส านักข่าวซินหัว
รายงานว่า การซือ้ขายหุ้ นโดยอาศัยข้อมูลวงในเก่ียวกับการท า
ข้อตกลง M&A เป็นหนึ่งในปัญหาส าคญัที่ CSRC ก าลงัเร่งปราบปราม 
โดยในปี 2561 ได้มีการเรียกเก็บคา่ปรับในคดีที่เก่ียวข้องกบัความเสี่ยง
ทางการเงินมากสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากคดีการซือ้
ขายหุ้นโดยอาศัยข้อมูลวงในเก่ียวกับการท าข้อตกลง M&A  (อินโฟ
เควสท์)    

ผลส ารวจเผยแนวโน้มตลาดสินค้าหรูในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนปีนี ้
เติบโตแข็งแกร่ง หนังสือพิมพ์ไชน่า เดลี่ รายงานว่า ความต้องการ
สินค้าหรูของผู้ อุปโภคชาวจีนยังคงอยู่ในระดบัที่แข็งแกร่งในปีนี ้โดย
กลุ่มเยาวชนถือเป็นกลุ่มที่มีก าลังซือ้สินค้าดังกล่าวในอัตราส่วนที่
เติบโตขึน้อย่างแข็งแกร่ง        ไชน่า ไดลี่ รายงานโดยอ้างผลส ารวจ
ข้อมลูอุตสาหกรรมของ Ruder Finn and Consumer Search Group 
ว่า ผู้ตอบรับการส ารวจที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ 46% และ 32% ที่มา
จากฮ่องกงวางแผนที่จะใช้จ่ายเงินในการซือ้สินค้าหรูเพิ่มขึน้ในปีหน้า 
โดยผู้บริโภคจากจีนแผ่นดินใหญ่ได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ย 240,000 หยวน 
เพ่ือซือ้สินค้าหรูตลอดปี 2561   ชาวมิลเลนเนียลถือเป็นกลุม่เป้าหมาย
ของผู้อปุโภคหลกัส าหรับสินค้าหรูเกือบทุกแบรนด์ตลอดช่วง 2-3 ปีที่
ผ่านมา โดยรายงานข้างต้นพบว่า ยอดการใช้จ่ายรวมในการซือ้สินค้า
หรูมีค่าเฉลี่ยที่ปรับตัวสูงขึน้ในกลุ่มชาวจีนที่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี 
เม่ือปีที่แล้ว อินโฟเควสท์)      

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 17.99 จุด จับตา
เจรจาการค้าจีน-สหรัฐ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาด
เม่ือวานนีป้รับตัวสูงขึน้ ในขณะที่นักลงทุนรอดูการเจรจาการค้า
ระหวา่งจีนและสหรัฐที่จะจดัขึน้ในวนัที่ 14-15 ก.พ.นี ้  ส านกัข่าวซินหวั
รายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 17.99 จุด หรือ 0.68% ปิดที่ 
2,671.89 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

โอเปกหั่นคาดการณ์อุปสงค์น า้มันปีนี ้เหตุเศรษฐกิจชะลอตัว 
กลุ่มประเทศผู้สง่ออกน า้มนั (โอเปก) ระบุในรายงานประจ าเดือนก.พ.
ว่า โอเปกได้ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น า้มันในปีนี ้ อันเน่ืองจาก
เศรษฐกิจที่ชะลอตวัลง ขณะที่ประเทศผู้ผลิตน า้มันนอกกลุ่มโอเปกมี
การผลิตมากขึน้   ทัง้นี ้รายงานระบวุา่ ความต้องการใช้น า้มนัโลกจะมี
การขยายตวัเพียง 1.24 ล้านบาร์เรล/วนั โดยลดลง 50,000 บาร์เรล/วนั

จากตวัเลขคาดการณ์ในเดือนที่แล้ว        นอกจากนี ้อปุสงค์น า้มนัดิบ
ของโอเปกจะลดลงสู่ระดบั 30.59 ล้านบาร์เรล/วนั โดยลดลง 240,000 
บาร์เรล/วนัจากตวัเลขคาดการณ์ในเดือนที่แล้ว      สว่นการผลิตน า้มนั
ของโอเปกลดลง 797,000 บาร์เรล/วนั สูร่ะดบั 30.806 ล้านบาร์เรล/วนั
ในเดือนม.ค. ซึ่งเทียบเท่ากับการปฏิบตัิตามข้อตกลงปรับลดก าลงัการ
ผลิตราว 86%   ขณะเดียวกนั โอเปกปรับเพ่ิมตวัเลขการผลิตน า้มนัของ
ประเทศนอกกลุม่โอเปกจ านวน 80,000 บาร์เรล/วนั สูร่ะดบั 2.18 ล้าน
บาร์เรล/วนั จากการที่สหรัฐเพิ่มก าลงัการผลิต (อินโฟเควสท์) 

รมว.น า้มันเวเนซุเอลาเผยพร้อมรองรับความต้องการน า้มันของ
อินเดีย แม้ถูกสหรัฐคว ่าบาตร นายมานเูอล กีเวโด รมว.น า้มนัและ
ประธานบริษัท ปิโตรเลออส เดอ เวเนซุเอลา (PDVSA) ซึ่งเป็นบริษัท
น า้มันของรัฐบาลเวเนซุ เอลา แถลงในการประชุมที่ อินเดียว่า 
เวเนซุเอลาจะเตรียมทุกกลไกและช่องทางเพื่อให้การด าเนินงาน
เก่ียวกบัธุรกิจน า้มนัด าเนินตอ่ไป และสามารถตอบสนองความต้องการ
น า้มันของ อิน เดี ย ไ ด้    "เ ราจะพยายามทุกวิ ถีทางที่ จะ รักษา
ความสัมพันธ์นีต้่อไป เป้าหมายของเราก็เพื่อสร้างความแข็งแกร่งใน
การท าตลาดกับอินเดีย"  เขากล่าว    ทัง้นี ้เม่ือเดือนที่แล้ว สหรัฐ
ประกาศคว ่าบาตรบริษัท ปิโตรเลออส เดอ เวเนซุเอลา (PDVSA) ซึ่ง
เป็นบริษัทน า้มันของรัฐบาลเวเนซุเอลา ซึ่งจะท าให้เวเนซุเอลาไม่
สามารถส่งออกน า้มันไปต่างประเทศ โดยสหรัฐเป็นผู้ ซือ้น า้มันราย
ใหญ่ที่สดุของเวเนซุเอลา ตามมาด้วยอินเดียและจีน      การคว ่าบาตร
ของสหรัฐมีขึน้ หลงัจากที่สหรัฐให้การยอมรับนายฮวน กุยโด ประธาน
สมัชชาแห่งชาติและผู้ น าพรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาในฐานะ
ประธานาธิบดีเฉพาะกาลของเวเนซเุอลา (อินโฟเควสท์) 

รัสเซียเผยเศรษฐกิจขยายตัว 2.3% ในปีที่แล้ว สูงสุดรอบ 6 ปี 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ รัสเซียเปิดเผยว่า เศรษฐกิจรัสเซียมีการ
ขยายตวั 2.3% ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 6 ปี โดยสงูกวา่ที่
ธนาคารกลางรัสเซียคาดการณ์ในช่วง 1.5-2.0% ขณะที่กระทรวง
เศรษฐกิจคาดการณ์ที่ระดบั 1.8%    อย่างไรก็ดี การขยายตวัที่พุ่งขึน้
ของรัสเซียในปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ส านักงานสถิติได้ท าการ
ปรับทบทวนตวัเลขการขยายตวัของภาคก่อสร้างในช่วง 11 เดือนแรก
ของ ปีที่ แ ล้ ว  เ ป็น  5.7% จาก เดิ มที่ ร ะดับ  0.5%      ทาง ด้ าน
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ระบกุ่อนหน้านีว้า่ เศรษฐกิจรัสเซียควร
จะมีการขยายตัวมากกว่าระดับเฉลี่ยของเศรษฐกิจโลกที่ระดับ 3% 
และตัง้เป้าหมายว่า รัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวติด
กลุม่ 5 อนัดบัแรกของโลกภายในปี 2567 (อินโฟเควสท์) 

รัสเซียคาดเศรษฐกิจประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวลงแตะ 1.3% ใน
ปีนี ้กระทรวงเศรษฐกิจรัสเซียคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศจะ
ชะลอตัวลงแตะ 1.3% ในปี 2562 นี ้เน่ืองจากการขยายตัวรวดเร็วใน
อตัรา 2.3% เม่ือปีที่ผ่านมานัน้ ได้แรงหนนุจากปัจจยัที่เกิดขึน้เพียงครัง้
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 เดียวและไมย่ัง่ยืน  นอกจากนี ้ทางกระทรวงยงัคาดการณ์ด้วยวา่ อตัรา

เงินเฟ้อผู้บริโภคจะขยายตวัสูร่ะดบั 5.2-5.4% ในเดือนก.พ. และจะพุง่
ขึน้ไปแตะระดับสูงสุดที่ 5.5-5.7% ในช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค. ก่อนที่จะ
ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ระดับต ่ากว่า 5% ในช่วงสิน้ปี      ส าหรับอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินรูเบิลของรัสเซีย คาดว่าจะยงัคงมีเสถียรภาพ  (อิน
โฟเควสท์) 

"ดูเตอร์เต" หวังเปล่ียนช่ือประเทศฟิลิปปินส์ เหตุ ช่ือเก่า
เช่ือมโยงยุคอาณานิคมในอดีต ประธานาธิบดีโรดริโก ดเูตอร์เตของ
ฟิลิปปินส์ เปิดเผยวา่ เขาคาดหวงัที่จะเปลี่ยนชื่อประเทศจากฟิลิปปินส์ 
ให้เป็น "มาฮาร์ลิกา" เน่ืองจากชื่อเก่าเป็นชื่อที่ถูกตัง้ขึน้ในยุคที่
ฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมของสเปน     ความหวังของนายดูเดอร์เตมี
ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอดีตปธน.เฟอร์ดินาน มาร์กอส ที่
เคยแสดงความประสงค์ที่จะเปลี่ยนชื่อประเทศให้เป็น "มาฮาร์ลิกา" ซึง่
เป็นภาษาท้องถ่ินที่แปลวา่ "ความสงูศกัดิ์" โดยช่ือประเทศฟิลิปปินส์นัน้
ถกูตัง้ขึน้โดยกษัตริย์ฟิลิปที่สอง ในช่วงที่ฟิลิปปินส์ตกเป็นอาณานิคม
ของสเปนกว่า 300 ปี  ทัง้นี ้แนวคิดของปธน.ดเูตอร์เตอาจต้องใช้การ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอ่ืนๆ 
มากมาย  โดยปธน.ดเูตอร์เตได้พยายามผลกัดนัให้มีการเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนญู และเปลี่ยนรูปแบบการปกครองของรัฐบาล   ปธน.ดเูตอร์
เตกล่าวว่า "วันนึง เราต้องเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่ อดีตปธน.มาร์กอส

นัน้คิดถูกแล้ว เขาต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นมาฮาร์ลิกา 
เน่ืองจากนัน่คือภาษามาเลย์" (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่งกว่า 200 จุด สวนทาง
ภูมิภาค ขณะซือ้ขายผันผวน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดิ่งลง
กว่า 200 จุด สวนทางตลาดภูมิภาค ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผันผวน   
ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 36,153.62 จุด ลบ 241.41 
จุด หรือ 0.66%        ตลาดปรับตัวลงเป็นวันท าการที่ 4 ขณะที่นัก
ลงทนุจบัตาการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนที่กรุงปักก่ิง
ในสปัดาห์นี ้(อินโฟเควสท์) 

 

  

 

 

 

 

 

 

ไทย 

พาณิชย์ เล็งเจรจาเกาหลีเปิดตลาดสินค้าใน FTA อาเซียน
เพิ่มเติม ตัง้เป้ามูลค่าการค้า 2 แสนล้านดอลล์ในปี 63นางอรมน 
ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ใน
ระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ.นี ้นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นหัวหน้าผู้ แทนไทยเข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานความตกลงการค้าเสรี (FTA) 
อาเซียน-เกาหลี ครัง้ที่ 17 และการประชมุอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี โดยจะผลกัดนัประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะการเจรจา
เปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมให้มีความคืบหน้ามากขึน้    ส าหรับสินค้า
ส าคญัที่ไทยต้องการให้เกาหลีใต้เปิดตลาดเพ่ิมเติม ได้แก่ สินค้าประมง 
ทัง้กุ้ ง-ปลาหมกึแชแ่ข็ง, ข้าวกล้อง, อาหารแปรรูป, มนัส าปะหลงัอดัเม็ด
, มะม่วง, เคร่ืองแต่งกาย, สิ่งทอ, พลาสติกและเคมีภณัฑ์, แผ่นไม้อดั 
และกระเบือ้งเซรามิก เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการ
ส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทยในเกาหลีมากขึน้ รวมทัง้ผลักดันให้
อาเซียนและเกาหลีสามารถบรรลุเป้าหมายการค้า 200,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 63 ตามที่ผู้น าได้ตัง้เป้าไว้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 4.49 จุด ตามตลาดภูมิภาคหลัง
คลายกังวลปัญหาชัตดาวน์-ลุ้นเล่ือนก าหนดเส้นตายข้อตกลง

ทางการค้า SET ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,642.49 จดุ เพิ่มขึน้ 4.49 จดุ 
(+0.27%) มลูค่าการซือ้ขาย 34,886.39 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีส้ร้างฐานในแดนบวก ตามตลาดภมิูภาคที่สว่น
ใหญ่แกว่งในแดนบวกกัน ขานรับสญัญาณบวกจากรัฐบาลสหรัฐฯได้
บรรลุข้อตกลงในการเจรจาประเด็นความมั่นคงบริเวณชายแดน เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาชตัดาวน์ นอกจากนีส้หรัฐฯจะมีการเจรจาการค้ากับ
จีน ก็คาดหวงัจะมีการเลื่อนใช้นโยบายภาษีออกไปก่อน อีกทัง้เงินใน
เอเชียแข็งคา่-เป็นแรงดงึดดูให้เงินไหลเข้า วนันีต้ลาดฯคงจะคอ่ย ๆ ฟืน้
ตัวต่อเน่ือง โดยมีแนวรับ 1,637-1,635 แนวต้าน 1,654-1,663 จุด   
ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,642.49 จดุ เพิ่มขึน้ 4.49 จดุ 
(+0.27%) มลูค่าการซือ้ขาย 34,886.39 ล้านบาท     การซือ้ขายหุ้น
เม่ือวานนี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นสว่นใหญ่ โดยดชันีฯ
แตะจดุสงูสดุที่ 1,645.63 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,635.54 จดุ    
ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 768 หลกัทรัพย์ ลดลง 
534 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 514 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
99,304 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้  มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วัน
อยูท่ี่ 99,304 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขาย
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

(บลจ.) ซือ้สุทธิ 36,519 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มี
ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สุทธิ 4,126 ล้านบาท ในขณะที่นัก
ลงทนุต่างชาติ ขายสทุธิ 269 ล้านบาท  Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 
2.14% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือวาน ภาพรวมของตลาดในเม่ือ
วานนี ้  Yield Curve คอ่นข้างน่ิงในทกุชว่งอายตุราสาร ด้านกระแสเงิน
ลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติเม่ือวานนี ้NET OUTFLOW 269 ล้านบาท 
โดยเกิดจาก NET SELL 269 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครอง
โดยนกัลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ(Expired) ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 804 ล้านบาท 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.33/34 แข็งค่าจากช่วงเช้า ลุ้น
สัญญาณเชิงบวกเจรจาสหรัฐ-จีน คาดกรอบวันนี ้31.25-31.40 
นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี ้
อยู่ที่ระดบั 31.33/34 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่
ระดับ 31.39/41 บาท/ดอลลาร์เงินบาทช่วงเย็นนีป้รับตัวแข็งค่าจาก
ช่วงเช้า ซึ่งน่าจะเป็นผลจากที่ตลาดเห็นสญัญาณในเชิงบวก หลงัจาก
คณะผู้ แทนการเจรจาของทัง้สหรัฐฯ และจีน เตรียมจะเร่ิมเปิดเจรจา
การค้ารอบลา่สดุในชว่งปลายสปัดาห์นี ้(14-15 ก.พ.)    "เย็นนี ้เงินบาท
แข็งค่าขึน้จากตอนเช้า น่าจะเป็นผลจากที่จะมีการพูดคยุกันระหว่าง

สหรัฐ และจีน" นักบริหารเงินระบุ    อย่างไรก็ดี เม่ือวานนีท้ี่ปรึกษา
ประจ าท าเนียบขาวออกมาระบุว่า ประธานาธิบดีสหรัฐ ยงัคงต้องการ
จะพบปะหารือกับประธานาธิบดีของจีน เพื่อพยายามยุติสงคราม
การค้า ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณในเชิงบวก      นักบริหารเงิน คาดว่า 
วันนีเ้งินบาทยังมีทิศทางแข็งค่าได้ต่อ มองกรอบการเคลื่อนไหวที่ 
31.25 - 31.40 บาท/ดอลลาร์ โดยต้องติดตามการรายงานอัตราเงิน
เฟ้อเดือนม.ค.ของสหรัฐ ซึ่งตลาดจับตาว่าจะออกมาต ่ากว่าที่
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้หรือไม ่(อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนม.ค. ญ่ีปุ่ น 

- การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค. อีย ู

- อตัราเงินเฟ้อเดือนม.ค. สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) 
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
  

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

Monday 11 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH Foreign Reserves Jan $3087.92b $3080.00b $3072.71b SET50

Money Supply M0 YoY Jan -- 8.4% 3.6% SET100

Money Supply M1 YoY Jan -- 1.9% 1.5% MAI

New  Yuan Loans CNY Jan -- 3000.0b 1080.0b Institution Net Position

Money Supply M2 YoY Jan -- 8.2% 8.1% Proprietary Net Position

Foreign Net Position

Tuesday 12 Individual Net Position

Release Actual Cons. Prior Total Trading Value

JP Money Stock M2 YoY Jan 2.4% 2.4% 2.4%

Money Stock M3 YoY Jan 2.1% 2.1% 2.1% Major Indices

Tertiary Industry Index MoM Dec -0.3% -0.1% -0.3% Dow Jones

Machine Tool Orders YoY Jan P -18.8% -- -18.3% S&P 500

Nasdaq

Wednesday 13 STOXX Europe 50

Release Actual Cons. Prior FTSE 100

US CPI MoM Jan -- 0.1% -0.1% DAX

CPI Ex Food and Energy MoM Jan -- 0.2% 0.2% Nikkei 225

CPI YoY Jan -- 1.5% 1.9% Shanghai Composite

CPI Ex Food and Energy YoY Jan -- 2.1% 2.2% Hang Seng

EU Industrial Production SA MoM Dec -- -0.4% -1.7% KOSPI

Industrial Production WDA YoY Dec -- -3.3% -3.3% BES Sensex

JP PPI YoY Jan -- 1.0% 1.5% Jakarta Composite

PPI MoM Jan -- -0.2% -0.6% Philippines Composite

Ho Chi Minh

Thursday 14

Release Actual Cons. Prior Crude Commodities

US PPI Final Demand MoM Jan -- 0.1% -0.2% WTI ($/bl)

PPI Ex Food and Energy MoM Jan -- 0.2% -0.1% Dubai ($/bl)

PPI Ex Food and Energy YoY Jan -- 2.5% 2.7% Brent ($/bl)

PPI Ex Food, Energy, Trade YoY Jan -- 2.7% 2.8% NYMEX ($/bl)

Initial Jobless Claims 9-Feb -- 225k 234k COMEX Gold 

Continuing Claims 2-Feb -- 1740k 1736k Batic Dry Index

Retail Sales Advance MoM Dec -- 0.1% 0.2%

Retail Sales Ex Auto MoM Dec -- 0.0% 0.2% Exchange Rate

EU Employment QoQ 4Q P -- -- 0.2% USD/THB

Employment YoY 4Q P -- -- 1.3% EUR/USD

GDP SA QoQ 4Q P -- 0.2% 0.2% USD/JPY

GDP SA YoY 4Q P -- 1.2% 1.2% GBP/USD

JP GDP SA QoQ 4Q P -- 0.4% -0.6% USD/CHY

GDP Annualized SA QoQ 4Q P -- 1.4% -2.5% USD/KRW

GDP Nominal SA QoQ 4Q P -- 0.4% -0.7% Dollar Index

GDP Deflator YoY 4Q P -- -0.4% -0.3%

CH Imports YoY Jan -- -10.7% -7.6% Thai Bond Market

Exports YoY Jan -- -3.2% -4.4% Total Return Index

Trade Balance Jan -- $34.00b $57.06b Outright/ Cash Trading

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

Friday 15 12-Feb-19 1.5874 1.5874 1.5874 1.5874 1.5874 1.5874

Release Actual Cons. Prior Change (bps) -0.13 -0.35 -0.10 -0.14 -0.17 -0.14

US Empire Manufacturing Feb -- 7.0 3.9 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Industrial Production MoM Jan -- 0.1% 0.3% 1.5874 1.5874 1.5874 1.5874 1.5874 1.5874

Capacity Utilization Jan -- 78.7% 78.7% +0.40 +0.52 -0.57 -0.72 -2.81 -0.45

U. of Mich. Sentiment Feb P -- 93.5 91.2

U. of Mich. Current Conditions Feb P -- -- 108.8 US Bond Market

U. of Mich. Expectations Feb P -- -- 79.9 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

BoP Current Account Balance 4Q P -- -- $23.3b 12-Feb-19 2.43 2.50 2.48 2.49 2.68 3.02

EU Trade Balance SA Dec -- 15.7b 15.1b Change (bps) -2.00 +2.00 +1.00 +2.00 +3.00 +2.00

Trade Balance NSA Dec -- -- 19.0b

JP Japan Buying Foreign Bonds 8-Feb -- -- ¥915.3b

Foreign Buying Japan Bonds 8-Feb -- -- ¥638.3b

Industrial Production YoY Dec F -- -- -1.9%

CH CPI YoY Jan -- 1.9% 1.9%

PPI YoY Jan -- 0.3% 0.9%

BoP Current Account Balance 4Q P -- -- $23.3b

31.26

+0.12%+1.341,093.16

+0.27%

+0.25%

62.57

31.40

1.28601.2892

+0.6953.10

2,190.47

12-Feb-19 Chg %Chg.

25,425.76 +372.65

3,192.00 +28.00

+1.49%

2,744.73 +34.93 +1.29%

12-Feb-19

+0.99 +1.61%

-0.45%

1,307.00 -6.70 -0.51%

+4.491,642.49

-0.66%-241.4136,153.62

+0.45%+9.74

+0.88%

7,414.62

7,133.14 +4.03 +0.06%

11,126.08 +111.49

110.42 110.35

598.00 +3.00 +0.50%

1.1327 1.1276 +0.45%

+0.06%

12-Feb-19

+96.69%50,487.91         99,304.30         

+0.01%280.44280.48

%Chg.11-Feb-1912-Feb-19

-0.39%97.07596.695

-0.23%1,125.031,122.42

-0.27%6.79146.7728

+1.01%

20,864.21 +531.04 +2.61%

+0.258,010.17

-1.06%-68.676,426.33

+1.39%+0.8662.51

+1.66%+0.8753.29

+1.32%

11-Feb-19 %Chg.

+106.71 +1.46%

13-Feb-19

2,409.33 +5.97 +0.25%

1,245.08

25,476.14

384.48 +1.02 +0.27%

-508.34

-804.79

1,245.08

%Chg.Chg

+0.10%+27.4928,171.33

+0.68%+17.992,671.89

%Chg.Chg12-Feb-19

+1.24%+11.44937.54

+0.00%

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

 


