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สรุ ปข่ าวใน และต่ างประเทศ
สหรัฐ
เจ้ าหน้ าที่ทาเนียบขาวเผยอาจมีการเลื่อนกาหนดเส้ นตายการ
เจรจาการค้ าในวันที่ 1 มี.ค. เจ้ าหน้ าที่ทาเนียบขาวรายหนึ่งกล่าวว่า
อาจมีการเลื่อนกาหนดเส้ นตายสาหรับการบรรลุข้อตกลงทางการค้ า
ระหว่างสหรัฐและจีน จากเดิมที่กาหนดไว้ ในวันที่ 1 มี.ค.
ทัง้ นี ้
เจ้ าหน้ าที่สหรัฐและจีนจะจัดการเจรจาการค้ ารอบใหม่ที่กรุ งปั กกิ่ งใน
สัป ดาห์ นี ้ โดยกระทรวงพาณิ ช ย์ จี น ยื น ยัน ว่ า นายหลิ ว เหอ รอง
นายกรัฐมนตรีจีน จะจัดการประชุมเพื่อเจรจาการค้ ารอบใหม่กบั นายโร
เบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้ าของสหรัฐ (USTR) และสตีเวน มนูชิน
รัฐมนตรี คลังสหรัฐ โดยการประชุมจะจัดขึ ้นที่กรุงปั กกิ่ง ในวันที่ 14-15
ก.พ.นี ้ (อินโฟเควสท์)
ยอดจัดส่ ง iPhone ในจีนไตรมาส 4/61 ลดลง 20% ขณะหัวเว่ ย
ท ายอดขายเพิ่ ม ขึ น้ สวนทางตลาด ยอดการจัด ส่ง iPhone ใน
ประเทศจี น ลดลง 19.9% ในช่ว งไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ตอกย า้
สถานะการแข่งขันของแอปเปิ ลที่อ่อนแรงลงต่อเนื่องในประเทศจีน ซึ่ง
เป็ นตลาดอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
รายใหญ่ในท้ องถิ่น อย่างบริ ษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ อย่างไรก็ดี แม้
ยอดขายลดลง แต่แอปเปิ ลยังสามารถทาอันดับขยับขึน้ 1 ขัน้ มาอยู่ที่
อันดับ 4 ในบรรดายอดจัดส่งมือถือทังหมด
้
เนื่องจาก เสียวหมี่ คอร์ ป
บริ ษั ท ผู้ผ ลิ ต สมาร์ ท โฟนของจี น มี ย อดจัด ส่ง สมาร์ ท โฟนดิ่ ง ลงถึ ง
34.9% ในช่วงเดียวกัน จากการเปิ ดเผยของบริ ษัทวิจยั IDC สาหรับ
ยอดการจัดส่งสมาร์ ทโฟนโดยรวมในจีน ลดลง 9.7% อยู่ที่ระดับ 103
ล้ านเครื่องในไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่ยอดการจัดส่งสมาร์ ทโฟนของ
บริ ษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ เพิ่มขึน้ สวนทางตลาด โดยเพิ่มขึน้ ถึง 23.3%
ส่วนออปโป้และวีโว่ ขยับขึ ้นเล็กน้ อย 1.5% และ 3.1% ตามลาดับ (อิน
โฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ ก: ดาวโจนส์ ปิดลบ 53.22 จุด เหตุวิตกชัต
ดาวน์ ,ตลาดจับตาเจรจาการค้ าสหรั ฐ -จีน ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์ กปิ ดลบติดต่อกันเป็ นวันที่ 4 เมื่อคืนนี ้ (11 ก.พ.) ท่ามกลางการ
ซือ้ ขายที่ผันผวน เนื่ องจากนักลงทุน กังวลว่า หน่ ว ยงานของรั ฐบาล
สหรัฐอาจถูกชัตดาวน์อีกครัง้ หลังจากพรรครี พับลิกันและพรรคเดโม
แครตคว้ านา้ เหลวในการเจรจาประเด็นความมั่นคงในพืน้ ที่ชายแดน
ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเจรจาการค้ ารอบใหม่ระหว่ างสหรัฐ
และจีนซึ่งจะจัดขึ ้นที่กรุงปั กกิ่งในสัปดาห์นี ้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ปิดที่ 25,053.11 จุด ลดลง 53.22 จุด หรื อ -0.21% ขณะที่
ดัชนี S&P500 ปิ ดที่ 2,709.80 จุด เพิ่มขึ ้น 1.92 จุด หรือ +0.07% และ
ดัช นี Nasdaq ปิ ดที่ 7,307.90 จุด เพิ่ ม ขึ น้ 9.71 จุด หรื อ +0.13%
ตลาดหุ้นนิวยอร์ กได้ รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะชัด
ดาวน์ เนื่ อ งจากขณะนี ใ้ กล้ เส้ นตายวั น ที่ 15 ก.พ.ซึ่ ง เป็ นวั น ที่

งบประมาณชั่วคราวสาหรับหน่วยงานรัฐบาลจะหมดอายุลง ขณะที่
การเจรจาระหว่างสมาชิกพรรครี พบั ลิกนั และพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับ
งบประมาณความมัน่ คงตามแนวชายแดนได้ ประสบความล้ มเหลวเมื่อ
วัน อาทิ ต ย์ ที่ ผ่ า นมา หลัง จากที่ ทัง้ สองฝ่ ายไม่ส ามารถเห็ น พ้ อ งกัน
เกี่ยวกับประเด็นนโยบายกักกันผู้อพยพ ทัง้ นี ้ หากพรรคเดโมแครต
และรี พั บ ลิ กั น ไม่ ส ามารถบรรลุ ข้ อตกลงภายในวั น ที่ 15 ก.พ.
ปธน.ทรัมป์ก็อาจจะปล่อยให้ เกิดภาวะชัตดาวน์ อีกครัง้ หนึ่ง หรื อเขา
อาจยอมลงนามในร่ า งกฎหมายงบประมาณ พร้ อมกับ ใช้ อ านาจ
ประธานาธิบดีประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ และออกกฎหมายอนุมตั ิ
งบประมาณสร้ างก าแพงกัน้ ชายแดนเม็ ก ซิ โ ก โดยไม่ต้ อ งผ่ า นการ
รับรองจากสภาคองเกรส นอกจากนี ้ นักลงทุนยัง ระมัดระวังการซื ้อ
ขายก่ อ นที่ ก ารเจรจาการค้ า รอบใหม่ ร ะหว่ า งนายหลิ ว เหอ รอง
นายกรั ฐมนตรี จีน นายโรเบิร์ต ไลท์ ไฮเซอร์ ผู้แ ทนการค้ า ของสหรัฐ
(USTR) และสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรี คลังสหรัฐ จะมีขึน้ ที่กรุงปั กกิ่งใน
วันที่ 14-15 ก.พ.นี ้ ขณะที่เจ้ าหน้ าที่ทาเนียบรายหนึ่งเปิ ดเผยว่า อาจมี
การเลื่อนกาหนดเส้ นตายสาหรับการบรรลุข้อตกลงทางการค้ าระหว่าง
สหรัฐและจีน จากเดิมที่กาหนดไว้ ในวันที่ 1 มี.ค. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ ก: เงินปอนด์ ร่วงเทียบดอลล์ หลังศก.สห
ราชอาณาจักรขยายตัวต่าสุดในรอบ 6 ปี เงินปอนด์ออ่ นค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ในการซื ้อขายที่ตลาดปริ วรรตเงินตรานิวยอร์ ก
เมื่ อ คื น นี ้ (11 ก.พ.) หลั ง จากมี ร ายงานว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของสหราชอาณาจักรขยายตัวที่ระดับต่าสุดใน
รอบ 6 ปี ส่วนสกุลเงินดอลลาร์ แข็งค่าขึน้ เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ
ขณะที่นกั ลงทุนจับตาการเจรจาการค้ าระหว่างสหรัฐและจีนในสัปดาห์
นีอ้ ย่างใกล้ ชิด เงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ที่
ระดับ 1.2860 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2932 ดอลลาร์ ขณะที่ยโู รอ่อนค่า
ลงสู่ระดับ 1.1275 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1322 ดอลลาร์ และดอลลาร์
ออสเตรเลี ย อ่ อ นค่ า ลงสู่ร ะดับ 0.7062 ดอลลาร์ ส หรั ฐ จากระดับ
0.7085 ดอลลาร์ สหรัฐ ดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน
ที่ระดับ 110.40 เยน จากระดับ 109.77 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟ
รังก์ สวิส ที่ระดับ 1.0040 ฟรังก์ จากระดับ 0.9999 ฟรังก์ นอกจากนี ้
ดอลลาร์ สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แคนาดา ที่ระดับ 1.3298
ดอลลาร์ แคนาดา จากระดับ 1.3268 ดอลลาร์ แคนาดา (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดนา้ มัน: นา้ มัน WTI ปิ ดลบ 31 เซนต์ วิตกสหรั ฐเพิ่ม
ผลิตนา้ มัน,ศก.ชะลอตัวฉุ ด อุปสงค์ นา้ มัน สัญญานา้ มันดิบเวสต์
เท็ ก ซัส (WTI) ตลาดนิ ว ยอร์ ก ปิ ดปรั บ ตัว ลงสู่ร ะดับ ต่ า สุด ในรอบ 2
สัปดาห์เมื่อคืนนี ้ (11 ก.พ.) โดยได้ รับแรงกดดันจากการที่สหรัฐเพิ่ม
แท่นขุดเจาะนา้ มันและผลิตน ้ามันเพิ่มขึน้ รวมทังความกั
้
งวลที่ว่า การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลให้ ความต้ องการนา้ มันลดน้ อยลง
นอกจากนี ้ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ยงั สร้ างแรงกดดันต่อตลาด
น ้ามันด้ วยเช่นกัน
สัญญาน ้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง
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31 เซนต์ หรือ 0.6% ปิ ดที่ 52.41 ดอลลาร์ /บาร์ เรล ซึง่ เป็ นระดับต่าสุด
นับตังแต่
้ วนั ที่ 28 ม.ค. สัญญานา้ มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนเม.ย.
ลดลง 59 เซนต์ หรื อ 1% ปิ ดที่ 61.51 ดอลลาร์ /บาร์ เรล ซึ่งเป็ นระดับ
ต่าสุดนับตังแต่
้ วนั ที่ 29 ม.ค. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ ก: ทองปิ ดลบ $6.6 เหตุเงินดอลล์ แข็ง
กดดันตลาด สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์ กปิ ดลบเมื่อคืนนี ้ (11 ก.พ.)
โดยได้ รับแรงกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์ สหรั ฐที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับ
สกุลเงินหลักๆ นอกจากนี ้ การที่ดชั นี Nasdaq และS&P500 ตลาดหุ้น
นิวยอร์ กยังคงเคลื่อนไหวในแดนบวกเมื่อคืนนี ้ ยังส่งผลให้ นักลงทุนลด
การถื อครองทองค าในฐานะสิน ทรั พย์ ที่ ป ลอดภัย สัญ ญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดื อนเม.ย. ลดลง
6.6 ดอลลาร์ หรือ 0.5% ปิ ดที่ 1,311.90 ดอลลาร์ /ออนซ์ สัญญาโลหะ
เงินส่งมอบเดื อนมี.ค. ลดลง 11.9 เซนต์ หรื อ 0.75% ปิ ดที่ 15.69
ดอลลาร์ /ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
ยุโรป
รั ฐบาลอังกฤษขอรั ฐสภาให้ เวลา"เทเรซา เมย์ "ทบทวนข้ อตกลง
Brexit มากกว่ านี ้ รัฐบาลอังกฤษได้ ขอให้ รัฐสภาให้ เวลาแก่นางเทเรซา
เมย์ นายกรัฐมนตรีองั กฤษ เพิ่มขึ ้น เพื่อให้ นางเมย์มีเวลาแก้ ไขข้ อตกลง
การถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) เจมส์ โบรเคน
เชียร์ รัฐมนตรี ด้านชุมชน กล่าวว่า รัฐสภาจะลงคะแนนเสียงข้ อตกลง
Brexit ไม่เกินวันที่ 27 ก.พ.นี ้ ทังนี
้ ้ การขอเวลาให้ กบั นางเมย์เพิ่มเติม
นัน้ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการเผชิญหน้ า เนื่องจากรัฐสภาอังกฤษมี
กาหนดอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรื่ องกระบวนการ Brexit ในวันที่
21 ก.พ. ขณะที่รัฐสภาเองไม่เห็นด้ วยกับเนื ้อหาในข้ อตกลง Brexit และ
ต้ องการให้ นางเมย์เจรจาต่อรองเพื่อแก้ ไขเนือ้ หาในข้ อตกลง Brexit กับ
EU ซึ่ ง ไม่ ต้ อ งการเจรจาต่อ รองเพื่ อ แก้ ไ ขประเด็ น ใดๆในข้ อ ตกลง
ดังกล่าวแล้ ว อังกฤษมีกาหนดจะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปตาม
กาหนดการณ์ในวันที่ 29 มี.ค.นี ้ (อินโฟเควสท์)
สหราชอาณาจักรเผยเศรษฐกิจขยายตัวเพียง 1.4% ในปี ที่แล้ ว
ต่ าสุ ด รอบ 6 ปี สานักงานสถิติแห่งชาติ อังกฤษ (ONS) เปิ ดเผยว่า
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหราชอาณาจัก ร
ขยายตัว 1.4% ในปี ที่แล้ ว ซึ่งเป็ นระดับต่าสุดนับตัง้ แต่ปี 2555 และ
ลดลงจากระดับ 1.8% ในปี 2560 ONS คาดการณ์ ว่า เศรษฐกิ จจะ
ยังคงชะลอตัวต่อไปในปี นี ้ ต่อเนื่องจากปี ที่แล้ ว โดยได้ รับผลกระทบ
จากความไม่แน่นอนของปั จจัยการแยกตัวของสหราชอาณาจักรออก
จากสหภาพยุโรป (Brexit) และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ONS
ยังระบุวา่ ความกังวลเกี่ยวกับ Brexit ทาให้ ภาคอุตสาหกรรมเลื่อนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ จ่ายทางธุรกิจส่วนในไตรมาส 4 ของปี ที่แล้ ว
เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรมีการขยายตัวเพียง 0.2% ลดลงจาก
ระดับ 0.6% ในไตรมาส 3 โดยการผลิตรถยนต์และเหล็กทรุดตัวลงมาก

ที่สดุ ขณะที่ภาคการก่อสร้ างปรับตัวลงเช่นกัน แม้ ว่าภาคบริ การมีการ
ขยายตัว (อินโฟเควสท์)

เบร็ ก ซิ ท หนุ น บ.อั ง กฤษโยกเงิ น ออกจากประเทศ ขณะขาด
ดุลการค้ าและบริ การเพิ่ม 8.4 พันล้ านปอนด์ เมื่อที่แล้ ว เพราะ
ความไม่ แ น่ นอนเกี่ ยวกับ เบร็ กซิท ผลศึกษาจากศูนย์ ประเมิน
เศรษฐกิจ (ซีอีพี) ของลอนดอน สคูล ออฟ อีโคโนมิกส์ บ่งชี ้ว่า บริษัทใน
อังกฤษถอนเงินลงทุนออกจากประเทศเป็ นจานวนมาก เนื่องจากปั จจัย
ของการที่องั กฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (เบร็ กซิท) และบริ ษัท
อังกฤษได้ เพิ่มการลงทุน ในสหภาพยุโรป (อียู) จานวน 8.3 พัน ล้ า น
ปอนด์ (1.073 หมื่ น ล้ านดอลลาร์ ) ท่ า มกลางความไม่ แ น่ น อน
เกี่ยวกับเบร็ กซิท ปั จจัยเบร็ กซิท ทาให้ บริ ษัทอังกฤษเพิ่มวงเงิน 12%
ในการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ในกลุ่มประเทศอียู โดย
วงเงินดังกล่าวเดิมมีกาหนดสาหรับการลงทุนภายในอังกฤษ ส่วนการ
ลงทุนจากอียูเข้ าสู่อังกฤษลดลง นับตัง้ แต่ที่อังกฤษลงประชามติออก
จากอียู โดยเอฟดี ไอ ลดลง 11% คิ ด เป็ นวงเงิน 3.5 พัน ล้ า นปอนด์
(4.52 พันล้ านดอลลาร์ ) ผลศึกษาชิ ้นนี ้ยังเตือนว่า เม็ดเงินจะไหลออก
จากอังกฤษมากขึน้ ในกรณี ที่ อังกฤษแยกตัว ออกจากอียูในวันที่ 29
มี.ค.โดยไม่มีการทาข้ อตกลง (กรุงเทพธุรกิจ)
อังกฤษเผยขาดดุลการค้ าเพิ่มขึน้ 8.4 พันล้ านปอนด์ ในปี ที่แล้ ว
จากปั จจัย Brexit สานักงานสถิติแห่งชาติองั กฤษ (ONS) เปิ ดเผยว่า
ตัวเลขการขาดดุลการค้ าและบริการเพิ่มขึ ้น 8.4 พันล้ านปอนด์ สูร่ ะดับ
3.23 หมื่นล้ านปอนด์ในปี ที่แล้ ว ท่ามกลางความไม่แน่ น อนเกี่ ย วกับ
ปั จจัยการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ONS
ระบุว่า การขาดดุลการค้ าและบริ การที่เพิ่มขึ ้นในปี ที่แล้ ว มีสาเหตุจาก
การนาเข้ าของภาคบริ การที่เพิ่มขึน้ 7.2 พันล้ านปอนด์ โดยเฉพาะใน
ภาคการขนส่ง, การท่องเที่ยว และธุรกิจภาคบริ การอื่นๆ นอกจากนี ้
ONS ยังเปิ ดเผยว่า ตัวเลขการขาดดุลการค้ าและบริ การเพิ่มขึ ้น 0.6%
สูร่ ะดับ 7.1 พันล้ านปอนด์ในไตรมาส 4 ของปี ที่แล้ ว (อินโฟเควสท์)
แบงก์ ชาติฝรั่ งเศสคาดเศรษฐกิจ Q1/62 ขยายตัว 0.4% ธนาคาร
กลางฝรั่ งเศสคาดการณ์ ว่า เศรษฐกิจของฝรั่งเศสจะขยายตัว 0.4%
ในไตรมาสแรกของปี นี ้ ซึง่ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากไตรมมาสสี่ของปี
ที่แล้ ว ซึ่งขยายตัวเพียง 0.3% เพราะได้ รับผลกระทบจากเหตุประท้ วง
เสือ้ กั๊กเหลือง สาหรับตลอดทัง้ ปี นี ้ รัฐบาลฝรั่งเศสคาดการณ์ ไว้ ว่า
เศรษฐกิจจะขยายตัว 1.7% (อินโฟเควสท์)
ขุนคลังฝรั่ งเศสไม่ พอใจ EU ประกาศคว่าแผนควบกิจการรถไฟ
"ซีเ มนส์ - อัลสตอม" นายบรู โน เลอ แมร์ รั ฐมนตรี ค ลังฝรั่ งเศส ได้
แสดงความผิดหวังที่สหภาพยุโรป (EU) ประกาศคว่าแผนการควบรวม
กิจการรถไฟในยุโรป ระหว่างบริษัท ซีเมนส์ ของเยอรมนี และบริษัท อัล
สตอม ของฝรั่งเศส พร้ อมกับเรียกร้ องให้ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ด้ านการแข่งขัน เพื่อให้ บริ ษัทยุโรปมีความแข็งแกร่งมากขึ ้นบนเวทีโลก
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นายเลอ แมร์ กล่าวว่า ยุโรปกาลังเผชิญกับความท้ าทายครัง้ ใหญ่ใน
ช่วงเวลาที่อตุ สาหกรรมของจีนมีการขยายตัวเพิ่มขึ ้น และสิ่งที่ยโุ รปควร
ทาในขณะนีค้ ื อการสร้ างความแข็ งแกร่ งในภาคอุต สาหกรรม การ
แสดงความเห็นของรัฐมนตรี คลังฝรั่งเศสมีขึน้ หลังจากเมื่อวันพุธที่ผ่าน
มา EU ได้ ประกาศคว่าแผนการควบรวมกิจการรถไฟในยุโรประหว่า ง
บริษัทซีเมนส์ของเยอรมนี และบริษัทอัลสตอมของฝรั่งเศส โดยกังวลว่า
การควบรวมกิ จ การจะขัด ขวางการแข่ ง ขัน ในตลาด และท าให้ ค่า
โดยสารเพิ่มขึ ้น (อินโฟเควสท์)

EU เล็งยกเลิ กสิ ทธิ พิเ ศษทางการค้ าต่ อกั มพู ชา หลั งไม่ พ อใจ
ประวั ติ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สหภาพยุโ รป (EU) ได้ เ ริ่ ม กระบวนการ
พิจารณายกเลิกสิทธิ พิเศษทางการค้ าต่อกัมพูชาในวันนี ้ เนื่องจากมี
ความไม่พอใจต่อประวัติด้านสิทธิมนุษยชน, สิทธิของแรงงาน และการ
ดาเนินการด้ านประชาธิปไตย ทังนี
้ ้ กระบวนการดังกล่าวจะใช้ เวลา
18 เดือน ซึ่งจะสิ ้นสุดในเดือนส.ค.2563 ที่ผ่านมา กัมพูชาได้ รับสิทธิ
พิ เ ศ ษ ท า ง ก า ร ค้ า " Everything but Arms" (EBA) จ า ก EU ซึ่ ง
หมายความว่า กัมพูชาสามารถส่งออกสินค้ าไปยัง EU ได้ ทกุ อย่างโดย
ไม่ถูก เรี ย กเก็ บ ภาษี น าเข้ า ยกเว้ น อาวุธ นางเฟเดอริ ก า โมเกริ นี
หัว หน้ า นโยบายต่างประเทศของ EU กล่า วว่า ถึงแม้ EU ยอมรั บ ว่า
รัฐบาลกัมพูชาได้ ดาเนินการในเชิงบวกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทัง้
การปล่อยตัวนักโทษทางการเมือง และมีการผ่อนคลายต่อการจากัด
สิทธิของประชาชน และสหภาพการค้ า แต่หากรัฐบาลกัมพูชาไม่มีการ
ด าเนิ น การที่ เ ป็ นรู ป ธรรมมากขึ น้ สถานการณ์ ดั ง กล่ า วก็ จ ะไม่
สอดคล้ องกับการที่กมั พูชาได้ รับสิทธิ EBA (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดบวก ตลาดจับตาเจรจาการค้ า
จีน-สหรัฐ, Brexit ตลาดหุ้นยุโรปปิ ดบวกเมื่อคืนนี ้ (11 ก.พ.) เนื่องจาก
นั ก ลงทุน มี ค วามเชื่ อ มั่น มากขึ น้ ก่ อ นที่ ก ารเจรจาการค้ า รอบใหม่
ระหว่างสหรัฐและจีนจะเริ่ มขึน้ ที่กรุงปั กกิ่ง โดยหุ้นกลุ่มธนาคารขนาด
ใหญ่ แ ละกลุ่มนา้ มันปรั บ ตัว ขึน้ นาตลาด ขณะที่ นักลงทุน จับ ตาการ
เจรจาในประเด็ น Brexit ระหว่า งอังกฤษและสหภาพยุโรป ดัชนี
Stoxx Europe 600 เพิ่มขึน้ 0.85% ปิ ดที่ 361.12 จุด
ดัชนี DAX
ตลาดหุ้นเยอรมันปิ ดที่ 11,014.59 จุด เพิ่มขึ ้น 107.81 จุดหรือ +0.99%
ขณะที่ดชั นี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดที่ 7,129.11 จุด ปรับตัว
ขึ ้น 57.93 จุดหรื อ +0.82% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิ ดที่
5,014.47 จุด บวก 52.84 จุดหรือ +1.06% (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
สายการบินญี่ปุ่นสั่งยกเลิกเที่ยวบินกว่ า 100 เที่ยวในกรุ งโตเกียว
ญี่ปุ่นประสานเสียงสหรั ฐ ร่ วมหนุน "เดวิด มัลพาส" ชิงตาแหน่ ง
ประธานธนาคารโลกคนใหม่ นายทาโร่ อาโสะ รมว.การคลังญี่ ปนุ่
ได้ พบปะพู ด คุ ย ร่ ว มกั บ นายเดวิ ด มั ล พาส รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงการคลังฝ่ ายกิจการต่างประเทศ ซึ่งเป็ นตัวแทนของสหรัฐใน

การลงสมัครชิงตาแหน่งประธานธนาคารโลก โดยนายอาโสะได้ แสดง
มุม มองในเชิ ง บวกเกี่ ย วกับ นายมัล พาส ภายหลัง การประชุ ม ที่
กรุ งโตเกียว นายอาโสะได้ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ญี่ ปนมองว่
ุ่
านายมัล
พาสเป็ นตัวเก็งในหมู่ผ้ ูแทนชิงตาแหน่งประธานธนาคารโลก (อินโฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่ วง 418.11 จุด วิตกเจรจา
การค้ าสหรัฐ-จีน ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิ ดร่วงลงกว่า 2% และ
แตะที่ ระดับ ต่าสุดในรอบ 1 เดื อนในวัน นี ้ เนื่ องจากความวิตกกังวล
เกี่ยวกับการเจรจาการค้ าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันว่า เขาจะไม่พบปะกับประธานาธิบดีสี จิ ้นผิง ก่อน
วันที่ 1 มี.ค. ซึ่งเป็ นเส้ นตายที่ทงั ้ สองฝ่ ายกาหนดไว้ สาหรับการบรรลุ
ข้ อตกลงทางการค้ า สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดร่วง
ลง 418.11 จุด หรื อ 2.01% แตะที่ 20,333.17 จุดหุ้ นที่ปรับตัวลงใน
เมื่อวานนีน้ าโดยหุ้นกลุ่มสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม กลุ่มโลหะปลอดเหล็ก
และกลุม่ ผลิตภัณฑ์โลหะ (อินโฟเควสท์)
จีน

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตปิ ดพุ่ง 1.36% จับตาเจรจา
การค้ าจี น -สหรั ฐ ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิ ดตลาดเมื่อ
วานนีพ้ ่งุ สูงขึน้ หลังจากที่เปิ ดซื ้อขายเป็ นวันแรกภายหลังที่ปิดทาการ
เนื่องในเทศกาลตรุษจีน สานักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอม
โพสิตพุ่ง 35.67 จุด หรื อ 1.36% ปิ ดที่ 2,653.90 จุด กระทรวง
พาณิชย์จีนยืนยันว่า นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรี จีน จะจัดการ
ประชุมเพื่อเจรจาการค้ ารอบใหม่กับนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทน
การค้ าของสหรัฐ (USTR) และสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรี คลังสหรัฐ โดย
การประชุมจะจัดขึ ้นที่กรุงปั กกิ่ง ในวันที่ 14-15 ก.พ.นี ้ (อินโฟเควสท์)
เอเชียและอื่นๆ
รั สเซียทุ่มงบกว่ า 25 ล้ านล้ านรู เบิลในโครงการพัฒนาแห่ งชาติ
ช่ วงปี 2562-2567 รัฐบาลรัสเซียแถลงในวันนี ้ว่า รัฐบาลมีแผนที่จะใช้
งบ 25.7 ล้ านล้ านรูเบิล (3.91 แสนล้ านดอลลาร์ ) ในโครงการพัฒนา
แห่งชาติในช่วงปี 2562-2567 "โครงการพัฒนาแห่งชาติมีเป้าหมายที่
จะพัฒนาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ , เทคโนโลยี , เศรษฐกิ จและสังคม เพื่ อ
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และค้ นพบความสามารถในแต่ละคน"
แถลงการณ์ระบุ รัฐบาลรัสเซียเปิ ดเผยมาตรการดังกล่าว หลังจากที่
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินออกกฤษฎีกาในเดือนพ.ค.ปี ที่แล้ วเพื่อ
วางกรอบโรดแมพ และตังเป
้ ้ าหมายในการพัฒนาประเทศในหลายด้ าน
ในช่วงก่อนถึงปี 2567 ซึง่ รวมถึงการผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาเทคโนโลยี (อินโฟเควสท์)
ยอดผลิตรถเกาหลีใต้ ปี 2561 ร่ วงลงสู่อันดับ 7 ของโลก เหตุอุป
สงค์ อ่อนตัวต่ อเนื่อง สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ของเกาหลีใต้ (KAMA)
เปิ ดเผยว่า ยอดการผลิตรถของเกาหลีใต้ ในปี 2561 ลดลงเป็ นปี ที่ 3
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ติดต่อกันท่ามกลางอุปสงค์ในประเทศและทัว่ โลกที่ออ่ นตัวลง ข้ อมูล
เปิ ดเผยว่า ในปี 2561 เกาหลี ใ ต้ มี ย อดผลิ ต รถทัง้ สิน้ 4.03 ล้ า นคัน
ลดลง 2.1% จากปี ก่อนหน้ า โดยตัวเลขดังกล่าวได้ ปรับตัวลดลงตลอด
ช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ทาให้ ล่าสุดนัน้ อันดับของเกาหลีใต้ ร่วงจากอันดับ 6
สู่ล าดับ 7 ของผู้ ผลิ ต รถยนต์ ข องโลก โดยมี เ ม็ ก ซิ โ กขึ น้ ไปแทนที่
สาหรับใน 5 อันดับแรกของประเทศผู้ผลิตปี 2561 นัน้ นาโดยจีน ตาม
ด้ วยสหรัฐ ญี่ปนุ่ เยอรมนี และอินเดีย (อินโฟเควสท์)

อียิปต์ ชีร้ าคานา้ มันที่ 60-70 ดอลลาร์ เป็ นราคาที่ผ้ ูผลิต-ผู้บริ โภค
มีความพอใจ นายทาเร็ ค เอล-มอลลา รมว.ปิ โตรเลียมของอียิปต์
กล่าวว่า ราคาน ้ามันที่ระดับ 60-70 ดอลลาร์ ถือเป็ นช่วงราคาที่ประเทศ
ผู้ผลิตน ้ามันยอมรับได้ และผู้บริ โภคมีความพอใจ นายเอล-มอลลา
กล่าวว่า ราคาน ้ามันที่ระดับดังกล่าวถือเป็ นราคาที่ยตุ ิธรรม และผู้ผลิต
น ้ามันจากกลุ่มประเทศผู้สง่ ออกนา้ มัน (โอเปก) และประเทศพันธมิตร
กาลังใกล้ ที่จะบรรลุเป้าหมายราคาดังกล่าวจากข้ อตกลงปรับลดกาลัง
การผลิต "ถ้ าราคานา้ มันดิบพุ่งขึน้ อย่างมาก เราก็จะเผชิญกับเงิน
เฟ้อ และมีการชะลอตัวในประเทศผู้บริ โภคนา้ มัน แต่ถ้าราคาดิ่งลงต่า
กว่า ระดับหนึ่ง เราก็ จะเห็ น การลดลงของการลงทุน ในอุตสาหกรรม
นา้ มัน ดังนัน้ สมการที่เป็ นธรรมคือการมีราคาที่สมดุลระหว่างผู้ผลิต

ไทย
สทท. คาดท่ องเที่ยว Q1/62 โต 7% ทัง้ ปี ยอดต่ างชาติ 40-41 ล้ าน
คน รายได้ แตะ 2.4 ล้ านลบ.กลุ่มจีนฟื ้ นนายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรั ส
พร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
คาดว่าการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 1/62 จะเติบโตจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนประมาณ 7% ทังจ
้ านวนและรายได้ ขณะที่ทงั ้ ปี 62 คาดว่าจะมี
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 40-41 ล้ านคน รายได้ จากการ
ท่องเที่ยวจะเติบโต 10% หรือประมาณ 2.4 ล้ านล้ านบาท โดยอันดับ 1
ยังคงเป็ นนักท่องเที่ยวจีน ซึง่ ขณะนี ้สถานการณ์กลับมาสูป่ กติแล้ ว ใน
ปี นี ้มีโอกาสที่จานวนนักท่องเที่ยวจากจีนจะสูงถึง 11 ล้ านคน เนื่องจาก
เฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน มีนกั ท่องเที่ยวจีนเดินทางมาในประเทศไทย
แล้ ว 1,050,000 คน สร้ างยอดการใช้ จ่ายประมาณ 24,000 ล้ านบาท
รองลงมา คือ นักท่องเที่ยวจากอินเดีย คาดว่าปี นี ้จะมาไทยประมาณ 3
ล้ า นคน, นัก ท่อ งเที่ ย วจากเกาหลี ใ ต้ คิ ด เป็ นประมาณ 7-8% ของ
จานวนนักท่องเที่ยวทัง้ หมดที่ มาไทย, นักท่องเที่ ยวจากญี่ ปุ่ น และ
นักท่องเที่ยวจากยุโรป นายชัยรัตน์ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจีนยังเดิน
ทางเข้ ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยระยะหลัง
จะเป็ นกลุม่ ที่เคยมาประเทศไทยแล้ วทราบว่าแหล่งท่องเที่ยวใดมีเสน่ห์
และอยากใช้ เวลามากขึ ้น กลุม่ นี ้จะมีการวางแผนท่องเที่ยวประมาณ 710 วันต่อทริ ป แต่ไม่เน้ นการเดินทางมากนัก แต่จะเน้ นการกิน ช็อปปิ ง้
เจาะลึกวิถีชมุ ชนมากกว่า และมียอดการใช้ จ่ายสูงขึ ้นจากที่เคยใช้ จา่ ย

และผู้บริ โภค ซึ่งแต่ละฝ่ ายมีความพอใจ และส่งเสริ มการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลก" เขากล่าว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ลบกว่ า 100 จุด ร่ วงวันที่ 3
จับตาเจรจาการค้ าสหรั ฐ-จีน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลง
กว่า 100 จุดในเมื่อวานนี ้ โดยปรับตัวลงเป็ นวันทาการที่ 3 ขณะที่นัก
ลงทุนจับตาการเจรจาการค้ ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนที่กรุงปั กกิ่ง
ในสัปดาห์นี ้ ทังนี
้ ้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดที่ 36,395.03 จุด
ลดลง 151.45 จุด หรื อ 0.41% หุ้นกลุ่มรถยนต์ดิ่งลงนาตลาดเมื่อ
วานนี ้ (อินโฟเควสท์)

ประมาณ 50,000 บาทต่อทริ ป เพิ่มขึน้ เป็ น 60,000 บาทต่อทริ ป ถื อ
เป็ นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ไทยต้ องการ (อินโฟเควสท์)
ไทยครองแชมป์ อั น ดั บ 1 นั ก ลงทุ น จี น ให้ ความสนใจภาค
อสั ง หาริ มทรั พย์ นั ก ลงทุ น จี น ยั ง คงให้ ความสนใจต่ อ ภาค
อสังหาริ มทรัพย์ของไทย แม้ มีการก่อรัฐประหารในปี 2557 และไทย
กาลังเผชิญความไม่แน่นอนจากการเลือกตังที
้ ่กาลังจะมาถึง ทังนี
้ ้
จากการเปิ ดเผยของ Juwai.com ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ด้านอสังหาริ มทรัพย์
ของจีน พบว่า ไทยเป็ นประเทศที่ได้ รับ ความนิยมอันดับ 1 ในปี ที่แล้ ว
ในแง่ของการสอบถามข้ อมูลจากผู้ที่ต้องการซือ้ อสังหาริ มทรัพย์ โดย
พุ่งขึน้ จากอันดับ 6 ในปี 2560 Juwai.com ยังเปิ ดเผยว่า ไทยเป็ น
ประเทศที่ได้ รับความนิยมอันดับ 4 ในปี ที่แล้ ว ในแง่ของการลงทุนใน
ภาคอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนจีน โดยมีมลู ค่า 2.3 พันล้ านดอลลาร์
ขณะที่สหรัฐติดอันดับ 1 (3 หมื่นล้ านดอลลาร์ ) ตามมาด้ วยฮ่องกง (1.6
หมื่นล้ านดอลลาร์ ) และออสเตรเลีย (1.4 หมื่นล้ านดอลลาร์ ) นาง
แครี่ ลอว์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของ Juwai.com กล่าวว่า ปั จจัย
การเลือกตังของไทยไม่
้
มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื ้ออสังหาริมทรัพย์
ของนักลงทุนจีน โดยผู้ซื ้อส่วนใหญ่ตา่ งก็ไม่มีความกังวลต่อผล (อินโฟ
เควสท์)
ไทยรั กษาชาติยกเลิกแถลงข่ าวหลังประชุม กก.บริ หารพรรคล่ ม
พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ยกเลิกการจัดแถลงข่าวในวันนี ้ หลังจาก
คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ยังไม่มีคาสั่ งยุบพรรคอย่า งที่ มีผ้ ู
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คาดการณ์ ไว้ โดยก่อนหน้ านีท้ างพรรค ทษช.จัดเตรี ยมห้ องแถลงผล
การประชุมของคณะกรรมการบริ หารพรรคนัดพิเศษที่กาหนดมีขึน้ ใน
เวลาประมาณ 17.00 น.และอาจแถลงข่าวหลังจากนัน้ แต่ภายหลัง
เจ้ าหน้ าที่ พ รรคมาแจ้ งว่ า การประชุ ม ต้ องเลื่ อ นออกไป เพราะ
กรรมการบริ หารพรรคบางคนไปต่างจังหวัดทาให้ องค์ประชุมไม่ครบ
และยังไม่มีกาหนดการว่าจะประชุมอีกเมื่อใด (อินโฟเควสท์)

คลั ง ดั น ควบรวม TMB-TBANK ให้ มี ข้ อ สรุ ป ก่ อ นการเลื อ กตั ง้
แหล่งข่า วจากสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิ สาหกิจ (สคร.)
เปิ ดเผยถึงการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทย ( TMB) และ
ธนาคาร ธนชาต (TBANK) ในเครื อบมจ. ทุนธนชาต (TCAP) ว่า สคร.
มีเป้าหมายผลักดันการควบรวมของทัง้ 2 ธนาคารให้ มีข้อสรุปภายใน
รั ฐ บาลนี ้ ก่ อ นจะมี ก ารเลื อ กตัง้ ครั ง้ ใหม่ ซึ่ง ขณะนี อ้ ยู่ร ะหว่า งการ
พิจารณาแผนเพิ่มทุนจากข้ อกังวลของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.
คลัง ในเรื่ องผลประโยชน์ ของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะต้ องได้ ข้อสรปุ
ก่ อ นจึ ง จะเสนอเข้ าสู่ ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี (ครม. ) อนึ่ ง
คณะกรรมการ TMB จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องดังกล่าวนี ใ้ น
วันที่ 13 ก.พ.นี ้ เพื่อด าเนิ น การลงนาม MOU ระหว่า ง 2 ธนาคารได้
ภายในเดือนนี ้ (อินโฟเควสท์)
นายกฯ ลั่นใช้ ม.44 ปลด ผบ.เหล่ าทัพไม่ ได้ ยันโผทหารเป็ นเรื่อง
ของกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีการปลอมแปลง
เอกสารราชกิจจานุเบกษาค าสั่งหัวหน้ า คสช.ให้ ข้ าราชการพ้ นจาก
ต าแหน่งว่า ไม่ร้ ู ผู้ที่ทามีเจตนาว่า เพื่ออะไร แต่ใ นส่ว นของเหล่า ทัพ
เป็ นไปไม่ได้ เลย และหากจะแต่งตังใคร
้ ย้ ายใครหรือจะปลดใคร ก็ต้ อง
ทาตามขันตอน
้
ซึ่งตนเองไม่สามารถใช้ ม.44 แต่งตังหรื
้ อย้ ายหรือปลด
ได้ ทุกตาแหน่ง แต่การใช้ ม.44 จะใช้ เฉพาะผู้ที่มีปัญหาเท่านัน้ และ
ตนเองไม่เคยมีปัญหากับใครทังสิ
้ ้น สาหรับบทบาทกับผู้นาเหล่าทัพ
หลังรับเป็ นรายชื่อนายกรัฐมนตรี ของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่
ผ่านมาก็ไม่ได้ เข้ าไปยุ่งเกี่ ยวกับการแต่งตัง้ ของกองทัพ เพราะมีการ
เสนอผ่านทางกระทรวงกลาโหม โดยมีคณะกรรมการกลัน่ กรองให้ ได้ ผ้ ู
ที่มีค วามเหมาะสมที่สุด ตนเองมีห น้ า ที่ อนุมัติ แ ละน าขึน้ ทูล เกล้ า ฯ
"ทุกคนที่อยูใ่ นเหล่าทัพก็ขออย่ามองว่าสถานการณ์ไม่ดี เพราะผมดีกับ
ผบ.เหล่าทัพมาโดยตลอด เนื่องจากมีความผูกพันธ์ เป็ นพี่น้องกัน มา
หลายสิบปี "นายกรัฐมนตรี กล่าว (อินโฟเควสท์)
ชาวไร่ ยาสูบยื่นหนังสือถึง พปชร.ให้ ช่วยประสานรั ฐบาล เลื่อน
ปรั บขึน้ ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ต.ค.นี ้ นายสุธี ชวชาติ นายกสมาคม
ผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ จ.ลาปาง และตัวแทนภาคียาสูบ
แห่งประเทศไทย เข้ ายื่นหนังสือถึงนายอุตตม สาวนายน หัวหน้ าพรรค
พลั ง ประชารั ฐ (พปชร.) โดยมี น ายสมศั ก ดิ์ เทพสุ ทิ น ประธาน
คณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ ทังนี
้ ้ ทางสมาคมฯ ต้ องการ

ขอให้ ช่ว ยบรรเทาความเดื อดร้ อนที่ เกิด ขึน้ กับชาวไร่ ยาสูบ ด้ ว ยการ
ทบทวนนโยบายการขึน้ ภาษี สรรพสามิตบุหรี่ ในเดือนต.ค.นี ้ เพราะจะ
ท าให้ ช าวไร่ ย าสูบ ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อน เนื่ อ งจากการยาสูบ แห่ง
ประเทศไทย (สยท.) ระบุว่าไม่สามารถรับซือ้ ใบยาสูบในฤดูกาลที่จะ
มาถึง คือ 2562/2563 เหตุเพราะใบยาล้ นสต็อก อันเนื่องมาจากต้ อง
ปรับขึน้ ราคาบุหรี่ จาก 20% เป็ น 40% ซึ่งการขึน้ ภาษี บหุ รี่ ไม่ได้ ทาให้
คนสูบลดลง แต่คนเหล่านีจ้ ะหันไปสูบบุหรี่ นอก บุหรี่ หนีภาษี หรื อยา
เส้ นแทน ซึ่งรัฐก็จะสูญเสียรายได้ ตรงกันข้ ามชาวไร่ยาสูบและแรงงาน
ที่เกี่ยวข้ องในท้ องถิ่นหลายแสนคนได้ รับผลกระทบต่อรายได้ ปากท้ อง
รวมถึงหนีส้ ินของชาวไร่ที่ปลูกยาสูบ ซึ่งสวนทางกับนโยบายรัฐบาลที่
เน้ นย า้ การแก้ ปั ญ หาความยากจน ลดความเหลื่ อ มล า้ และดูแ ล
เกษตรกร (อินโฟเควสท์)

EEC เผยโครงการสนามบินอู่ตะเภาฯขยายเวลายื่นซองเป็ น มี.ค.
จาก 28 ก.พ., เร่ งสรุ ปเอกชนร่ วมทุน 4 โครงการก่ อนเลื อกตั ง้
นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (กพอ.) หรื อบอร์ ด EEC เปิ ดเผยว่ า
คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่ ว มลงทุน โครงการพัฒนาสนามบิน อู่
ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกวันนี ้ เพื่อขยายเวลายื่นข้ อเสนอ
โครงการออกไปประมาณกลางเดื อน มี.ค.62 จากเดิ มที่ กาหนดให้
เอกชนยื่นข้ อเสนอในวันที่ 28 ก.พ.62 เพื่อต้ องการให้ เอกชนได้ มีเวลา
ศึกษาโครงการก่อน ซึง่ เอกชนได้ ขอเวลา 2 เดือนหรือสิ ้นเดือน เม.ย.62
แต่ค ณะกรรมการฯ เห็ น ว่า นานเกิ น ไป ส าหรั บ โครงการรถไฟ
ความเร็ ว สูง เชื่ อ ม 3 สนามบิ น (สุว รรณภูมิ - ดอนเมื อ ง-อู่ต ะเภา)
นายคณิศ คาดว่าการเจรจาต่อรองกับกลุ่มบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ โฮ
ลดิ ้ง จากัดและพันธมิตรจะได้ ข้อสรุปภายในเดือน ก.พ.นี ้ แต่หากตกลง
กันไม่ได้ ก็ยงั มีผ้ เุ สนออันดับ 2 คือ กลุม่ BSR (บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้ง
(BTS) บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ (STEC) และบ
มจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ้ง (RATCH)) ที่พร้ อมเจรจาอยูแ่ ล้ ว ซึง่ อาจมี
เงื่อนไขน้ อยกว่า ทังนี
้ โ้ ครงการนีเ้ ป็ นโครงการแรกที่เริ่ มคัดเลือกเอกชน
ก่อนจึงคาดว่าโครงการนี ้เดินหน้ าได้ ก่อน (อินโฟเควสท์)
"สมคิด" จีค้ มนาคมเร่ งเดินหน้ าโครงการลงทุนตามแผนใน Q1Q2/62 สร้ างความเชื่อมั่น-แรงหนุ นศก.ใน H2 นายสมคิด จาตุศรี
พิทกั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมติดตามงานสาคัญ
ของกระทรวงคมนาคมว่า ในช่วงที่การลงทุนจากต่างประเทศรอดูความ
ชัดเจนในการเลือกตังที
้ ่จะเกิดขึ ้น จึงได้ มาเร่งรัดให้ กระทรวงคมนามคม
ผลักดัน โครงการลงทุน ทุ กโครงการให้ เป็ นไปตามแผน และเห็ น ผล
ในช่ ว งไตรมาส 1 และ 2 นี ซ้ ึ่ ง เชื่ อ ว่ า จะส่ ง ผลดี ใ ห้ ช่ ว งครึ่ ง ปี หลั ง
เศรษฐกิ จจะเดิ น หน้ าต่อไปได้ ดี ทัง้ นี ้ นายสมคิ ด ได้ ฝ ากในส่วน
โครงการจัดซือ้ เครื่ องบินของบมจ.การบินไทย (THAI) จานวน 38 ลา
ให้ ได้ ข้อสรุ ปภายในสิน้ เดื อนก.พ.นี ้ พร้ อมกับมอบหมายให้ บ มจ.ท่า
อากาศยานไทย (AOT) หรื อ ทอท. ให้ การสนับสนุนการบินไทยอย่าง
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เต็มที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสายการบินอื่นๆ และ
มอบหมายให้ ปลัดกระทรวงคมนาคมหารื อร่วมกับทอท. ให้ มีการเร่งรัด
การเบิกจ่าย รวมถึงให้ มีการเร่ งเจรจากับทางแอร์ บัส ในการพัฒนา
โครงการศูนย์ซ่อมบารุ งอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา (MRO) ให้ เกิด
ความชัดเจนโดยเร็ว (อินโฟเควสท์)

คลังเล็งออกกฎหมายลูกภาษีท่ดี ิน 20 ฉบับ-คาดรายได้ 4 หมื่นล.
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
กล่าวว่า ขณะนี ้ร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ซึ่งผ่านวาระ 3 ของ
สภานิ ติ บัญ ญั ติ แ ห่ง ชาติ (สนช.) ไปแล้ ว และอยู่ใ นระหว่า งการรอ
ประกาศใช้ ซึ่งหลังจากนัน้ จะต้ องนาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง
จะทาให้ กฎหมายมีผลบังคับใช้ ทนั ที แต่กฎหมายกาหนดให้ เริ่ มจัดเก็บ
ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ตังแต่
้ วนั ที่ ?1 มกราคม ?2563 เป็ นต้ นไป
นายลวรณกล่ า วว่ า ในส่ ว นกฎหมายลู ก ที่ จ ะเป็ นการก าหนด
รายละเอียดในทางปฏิบตั ิ ซึง่ มีกฎหมายลูกราว 20 ฉบับ ตามกฎหมาย
กาหนดให้ ออกกฎหมายลูกให้ เสร็จภายใน 120 วันนับตังแต่
้ กฎหมายนี ้
มีผลบังคับใช้ ขณะนีเ้ ตรี ยมพร้ อมไว้ แล้ ว รอกฎหมายมีผลทยอยออก
กฎหมายลูกได้ ทัน ที คาดว่า จะแล้ ว เสร็ จภายในรั ฐบาลชุด นี ้ (อิน โฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดร่ วง 13.68 จุด อ่ อนแอกว่ าตลาดตปท.
วิ ต กความไม่ แ น่ น อนการเมื อ งในประเทศ SET ปิ ดเมื่อวานนี ท้ ี่
ระดับ 1,638.00 จุด ลดลง 13.68 จุด (-0.83%) มูล ค่ า การซื อ้ ขาย
40,670.81 ล้ านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี ้ผันผวน
ในทางลง-อ่อนกว่าตลาดต่างประเทศ โดยตลาดภูมิภาคแกว่งทัง้ ใน
แดนบวก-ลบเล็กน้ อย ขณะที่ตลาดในยุโรปเทรดบ่ายนีส้ ่วนใหญ่บ วก
กัน เหตุห ลัก เจอแรงกดดัน จากความไม่แ น่ น อนปั จ จัย การเมื อ งใน
ประเทศ ขณะที่ปัจจัยนอกประเทศก็ยงั กดดัน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องสงคราม
การค้ า และการชัตดาวน์ในสหรัฐฯ วันนีต้ ลาดฯยังมีความเปราะบาง
จากความอ่อนไหวทางการเมือง พร้ อมให้ แนวรับ 1,635-1,630 แนว
ต้ าน 1,645 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดเมื่อวานนีท้ ี่ระดับ 1,638.00 จุด
ลดลง 13.68 จุด (-0.83%) มูล ค่า การซื อ้ ขาย 40,670.81 ล้ า นบาท
การซื ้อขายหุ้นเมื่อวานนี ้ ดัชนีห้ นุ ไทยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทังวั
้ น
โดยดัช นี ฯ แตะจุด สูง สุด ที่ 1,647.49 จุด และแตะจุด ต่ า สุด ที่ ร ะดับ
1,632.82 จุด ส่ว นหลักทรั พย์ เปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี ้ เพิ่มขึน้ 338
หลั ก ทรั พ ย์ ลดลง 1,122 หลั ก ทรั พ ย์ และไม่ เ ปลี่ ย นแปลง 367
หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

ที่ 50,488 ล้ านบาท ด้ านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลู ค่าการซื ้อขายสูง
ที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.)
ซื ้อสุทธิ 2,421 ล้ านบาท 2. กลุ่มบริ ษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื ้อสุทธิ
3,600 ล้ านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,597 ล้ านบาท
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิ ดที่ 2.14% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่ อ
วาน ภาพรวมของตลาดในเมื่ อ วานนี ้ Yield Curve ปรั บ ลดลง
ประมาณ 1-3 bps. ในตราสารระยะยาว ด้ านกระแสเงินลงทุนของนัก
ลงทุน ต่า งชาติ เมื่อวานนี ้ NET OUTFLOW 1,602 ล้ า นบาท โดยเกิ ด
จาก NET SELL 1,602 ล้ านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ ี่ถือครองโดย
นักลงทุน ต่า งชาติ ห มดอายุ (Expired) ส าหรั บ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,590 ล้ าน
บาท (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงิน บาท: ปิ ด 31.38/40 แกว่ ง แคบ นลท.เกาะติ ด
การเมืองในประเทศ คาดกรอบวันนี ้ 31.30-31.50 นักบริ หารเงิน
จากธนาคารกรุ ง เทพ เปิ ดเผยว่า เงิ น บาทเย็ น นี ป้ ิ ดตลาดที่ ร ะดับ
31.38/40 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่า เล็กน้ อยจากช่ว งเช้ า ที่ เปิ ดตลาดที่
ระดับ 31.35 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทยังเคลื่อนไหวอยู่ใ น
กรอบแคบ ๆ เนื่องจากตลาดยังรอติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองภายในประเทศ รวมทังปั
้ จจัยต่างประเทศ เช่น การเจรจา
การค้ ารอบใหม่ที่จะมีขึน้ อีกครัง้ ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ในช่วงปลาย
สัปดาห์นี ้ "เมื่อวานนี บ้ าทยังอยู่ในกรอบแคบๆ เหมือนว่าตลาดรอ
ติดตามสถานการณ์การเมืองในไทยอยู่ รวมทังปั
้ จจัยภายนอก ตอนนี ้ก็
รอดูที่สหรัฐกับจีนจะคุยกันสัปดาห์นี ้ นอกนัน้ ยังเป็ นปั จจัยเดิมๆ" นัก
บริ หารเงินระบุ นักบริ หารเงิน คาดว่า วันนีเ้ งินบาทจะเคลื่อนไหวใน
กรอบ 31.30-31.50 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทย: เมื่อวานนี ม้ ีมูลค่ าการซือ้ ขายรวม
50,488 ล้ านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนี ้ไทยประจาเมื่อวานนี ้ มีมลู ค่าการซื ้อขายรวมทังวั
้ นอยู่
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ปั จจัยที่ต้องติดตาม
-

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนม.ค. จีน
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Monday

11
Release

CH Foreign Reserves

Jan

Actual
Cons.
Prior
$3087.92b $3080.00b $3072.71b

Money Supply M0 YoY

Jan

--

Money Supply M1 YoY

Jan

--

8.4%
1.9%

3.6%
1.5%

New Yuan Loans CNY

Jan

--

3000.0b

1080.0b

Money Supply M2 YoY

Jan

--

8.2%

8.1%

Cons.

Prior

2.4%

2.4%
2.1%
-0.3%

Tuesday

12
Release

JP Money Stock M2 YoY

Jan

Actual
--

Money Stock M3 YoY

Jan

--

Tertiary Industry Index MoM

Dec

--

2.1%
-0.1%

Jan P

--

--

-18.3%

Cons.
0.1%

Prior
-0.1%

Machine Tool Orders YoY

Wednesday

13
Release
Jan

Actual
--

CPI Ex Food and Energy MoM

Jan

--

0.2%

0.2%

CPI YoY

Jan

--

1.5%

1.9%

CPI Ex Food and Energy YoY

Jan

EU Industrial Production SA MoM

Dec

---

2.1%
-0.4%

2.2%
-1.7%
-3.3%

US CPI MoM

Industrial Production WDA YoY

As of 12-Feb-19
Chg
%Chg.

Thai Stock Market

11-Feb-19

SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position
Total Trading Value

1,638.00
1,091.82
2,403.36
383.46
-2,266.56
888.64
-1,590.41
-2,266.56
26,912.51

Major Indices

11-Feb-19

Chg

%Chg.

Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
STOXX Europe 50
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
Hang Seng
KOSPI
BES Sensex
Jakarta Composite
Philippines Composite
Ho Chi Minh

25,053.11
2,709.80
7,307.91
3,164.00
7,129.11
11,014.59
20,333.17
2,653.90
28,143.84
2,180.73
36,395.03
6,495.00
8,069.02
926.10

-53.22
+1.92
+9.71
+32.00
+57.93
+107.81
-418.11
+35.67
+197.52
+3.68
-151.45
-26.66
+7.48
+17.43

-0.21%
+0.07%
+0.13%
+1.02%
+0.82%
+0.99%
-2.01%
+1.36%
+0.71%
+0.17%
-0.41%
-0.41%
+0.09%
+1.92%

11-Feb-19

-13.68
-9.73
-22.25
-1.92

-0.83%
-0.88%
-0.92%
-0.50%

Dec

--

-3.3%

JP PPI YoY

Jan

--

1.0%

1.5%

PPI MoM

Jan

--

-0.2%

-0.6%

Cons.

Prior

Crude Commodities

Chg

%Chg.

Jan

Actual
--

0.1%

-0.2%

PPI Ex Food and Energy MoM

Jan

--

PPI Ex Food and Energy YoY

Jan

--

0.2%
2.5%

-0.1%
2.7%

52.42
61.65
61.58
52.41

-0.26
-0.51
-0.48
-0.31

-0.49%
-0.82%
-0.77%
-0.59%

1,313.70

+4.30

+0.33%

595.00

-6.00

-1.00%

Thursday

14
Release

US PPI Final Demand MoM

Jan

--

2.7%

2.8%

WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)

Initial Jobless Claims

9-Feb

--

225k

234k

COMEX Gold

Continuing Claims

2-Feb

--

1740k

1736k

Dec

--

0.1%

0.2%

PPI Ex Food, Energy, Trade YoY

Retail Sales Advance MoM

Batic Dry Index

Dec

--

0.0%

0.2%

Exchange Rate

EU Employment QoQ

4Q P

--

--

0.2%

Employment YoY

4Q P

--

--

1.3%

GDP SA QoQ

4Q P

--

0.2%

0.2%

GDP SA YoY

4Q P

--

1.2%

1.2%

JP GDP SA QoQ

4Q P

--

0.4%

-0.6%

GDP Annualized SA QoQ

4Q P

--

1.4%

-2.5%

GDP Nominal SA QoQ

4Q P

--

0.4%

-0.7%

USD/THB
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index

GDP Deflator YoY

4Q P

--

-0.4%

-0.3%

Jan
Jan
Jan

----

-10.7%
-3.2%
$34.00b

-7.6%
-4.4%
$57.06b

Actual
------------

Cons.
7.0
0.1%
78.7%
93.5
----

Prior
3.9
0.3%
78.7%
91.2
108.8
79.9
$23.3b

15.7b
----

15.1b
19.0b
¥915.3b
¥638.3b

Retail Sales Ex Auto MoM

CH Imports YoY
Exports YoY
Trade Balance

Friday

15

Industrial Production MoM
Capacity Utilization
U. of Mich. Sentiment
U. of Mich. Current Conditions
U. of Mich. Expectations
BoP Current Account Balance
EU Trade Balance SA
Trade Balance NSA
JP Japan Buying Foreign Bonds
Foreign Buying Japan Bonds

Release
Feb
Jan
Jan
Feb P
Feb P
Feb P
4Q P
Dec
Dec
8-Feb
8-Feb

Industrial Production YoY

US Empire Manufacturing

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

Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
11-Feb-19
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
11-Feb-19
Change (bps)

11-Feb-19

8-Feb-19

31.40
1.1278
110.35
1.2860
6.7914
1,125.00
97.075

31.48
1.1334
109.73
1.2943
6.7438
1,122.79
96.648

%Chg.
-0.25%
-0.49%
+0.56%
-0.64%
+0.71%
+0.20%
+0.44%

11-Feb-19
8-Feb-19
%Chg.
280.44
280.56
-0.04%
50,487.91
95,487.51
-47.13%
1M
3M
6M
1Y
2Y
3Y
1.5887 1.6730 1.7400 1.7685 1.7980 1.8588
-0.69
-0.35
-0.10
-0.14
-0.17
-0.14
5Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
2.1427 2.2972 2.4798 2.8848 3.0895 3.3300
+0.40 +0.52
-0.57
-0.72
-2.81
-0.45

3M
2.45
+2.00

2Y
2.48
+3.00

3Y
2.47
+4.00

5Y
2.47
+3.00

10Y
2.65
+2.00

30Y
3.00
+3.00

เอกสารฉบับนี้จดั ทาโดยฝา่ ยวิจยั บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย (“บริษทั ”) ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทัง้ การแสดงความคิดเห็นทัง้ หลายทีป่ รากฎในเอกสารฉบับนี้
จัดทาบนพืน้ ฐานแหล่งข้อมูลทีด่ ที สี่ ดุ ทีไ่ ด้รบั มา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชือ่ ถือ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และอาจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถอื เป็ นคาเสนอหรือคาชีช้ วนให้ลงทุน และ3จัดทาขึน้ เป็ นการเฉพาะเพือ่ ประโยชน์แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เท่านัน้ มิให้นาไปเผยแพร่ทางสือ่ มวลชน หรือโดยทาง
อืน่ ใด บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรือเป็ นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้
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