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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

เจ้าหน้าที่ท าเนียบขาวเผยอาจมีการเล่ือนก าหนดเส้นตายการ
เจรจาการค้าในวันที่ 1 มี.ค. เจ้าหน้าที่ท าเนียบขาวรายหนึ่งกล่าวว่า 
อาจมีการเลื่อนก าหนดเส้นตายส าหรับการบรรลขุ้อตกลงทางการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีน จากเดิมที่ก าหนดไว้ในวันที่ 1 มี.ค.        ทัง้นี ้
เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนจะจดัการเจรจาการค้ารอบใหม่ที่กรุงปักก่ิงใน
สัปดาห์นี ้โดยกระทรวงพาณิชย์จีนยืนยันว่า นายหลิว เหอ รอง
นายกรัฐมนตรีจีน จะจดัการประชมุเพ่ือเจรจาการค้ารอบใหมก่บันายโร
เบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าของสหรัฐ (USTR) และสตีเวน มนชูิน 
รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ โดยการประชมุจะจดัขึน้ที่กรุงปักก่ิง ในวนัที่ 14-15 
ก.พ.นี ้(อินโฟเควสท์)    

ยอดจัดส่ง iPhone ในจีนไตรมาส 4/61 ลดลง 20% ขณะหัวเว่ย
ท ายอดขายเพิ่ มขึน้สวนทางตลาด ยอดการจัดส่ง iPhone ใน
ประเทศจีน ลดลง 19.9% ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ตอกย า้
สถานะการแข่งขันของแอปเปิลที่อ่อนแรงลงตอ่เน่ืองในประเทศจีน ซึ่ง
เป็นตลาดอปุกรณ์โทรศพัท์มือถือที่ใหญ่ที่สดุในโลก เม่ือเทียบกบัคู่แข่ง
รายใหญ่ในท้องถ่ิน อย่างบริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี่       อย่างไรก็ดี แม้
ยอดขายลดลง แต่แอปเปิลยงัสามารถท าอนัดบัขยบัขึน้ 1 ขัน้ มาอยู่ที่
อนัดบั 4 ในบรรดายอดจดัส่งมือถือทัง้หมด เน่ืองจาก เสียวหม่ี คอร์ป 
บริษัทผู้ ผลิตสมาร์ทโฟนของจีน มียอดจัดส่งสมาร์ทโฟนดิ่งลงถึง 
34.9% ในช่วงเดียวกนั จากการเปิดเผยของบริษัทวิจยั IDC     ส าหรับ
ยอดการจดัส่งสมาร์ทโฟนโดยรวมในจีน ลดลง 9.7% อยู่ที่ระดบั 103 
ล้านเคร่ืองในไตรมาสที่ผ่านมา    ขณะที่ยอดการจดัสง่สมาร์ทโฟนของ
บริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยี่ เพิ่มขึน้สวนทางตลาด โดยเพิ่มขึน้ถึง 23.3% 
สว่นออปโป้และวีโว ่ขยบัขึน้เล็กน้อย 1.5% และ 3.1% ตามล าดบั (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 53.22 จุด เหตุวิตกชัต
ดาวน์,ตลาดจับตาเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดลบติดต่อกนัเป็นวนัที่ 4 เม่ือคืนนี ้(11 ก.พ.) ท่ามกลางการ
ซือ้ขายที่ผันผวน เน่ืองจากนักลงทุนกังวลว่า หน่วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอาจถูกชัตดาวน์อีกครัง้ หลังจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโม
แครตคว้าน า้เหลวในการเจรจาประเด็นความมั่นคงในพืน้ที่ชายแดน 
ขณะเดียวกันนักลงทุนจบัตาการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐ
และจีนซึ่งจะจัดขึน้ที่กรุงปักก่ิงในสปัดาห์นี ้   ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ปิดที่ 25,053.11 จุด ลดลง 53.22 จุด หรือ -0.21% ขณะที่
ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,709.80 จดุ เพ่ิมขึน้ 1.92 จดุ หรือ +0.07% และ
ดัชนี Nasdaq ปิดที่  7,307.90 จุด เพิ่มขึน้ 9.71 จุด หรือ +0.13%    
ตลาดหุ้นนิวยอร์กได้รับแรงกดดนัจากความวิตกกงัวลเก่ียวกบัภาวะชดั
ดาวน์  เ น่ืองจากขณะนี ใ้กล้ เ ส้นตายวันที่  15 ก.พ.ซึ่ง เ ป็นวันที่

งบประมาณชั่วคราวส าหรับหน่วยงานรัฐบาลจะหมดอายุลง ขณะที่
การเจรจาระหว่างสมาชิกพรรครีพบัลิกนัและพรรคเดโมแครตเก่ียวกบั
งบประมาณความมัน่คงตามแนวชายแดนได้ประสบความล้มเหลวเม่ือ
วันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากที่ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถเห็นพ้องกัน
เก่ียวกับประเด็นนโยบายกักกันผู้ อพยพ   ทัง้นี ้หากพรรคเดโมแครต
และ รีพับลิกันไม่สามารถบรรลุข้อตกลงภายในวันที่  15 ก .พ. 
ปธน.ทรัมป์ก็อาจจะปล่อยให้เกิดภาวะชัตดาวน์อีกครัง้หนึ่ง หรือเขา
อาจยอมลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณ พร้อมกับใช้อ านาจ
ประธานาธิบดีประกาศภาวะฉกุเฉินแห่งชาติ และออกกฎหมายอนมุตัิ
งบประมาณสร้างก าแพงกัน้ชายแดนเม็กซิโก โดยไม่ต้องผ่านการ
รับรองจากสภาคองเกรส   นอกจากนี ้นักลงทุนยังระมัดระวังการซือ้
ขายก่อนที่การเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างนายหลิว เหอ รอง
นายกรัฐมนตรีจีน นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าของสหรัฐ 
(USTR) และสตีเวน มนชูิน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ จะมีขึน้ที่กรุงปักก่ิงใน
วนัที่ 14-15 ก.พ.นี ้ขณะที่เจ้าหน้าที่ท าเนียบรายหนึ่งเปิดเผยว่า อาจมี
การเลื่อนก าหนดเส้นตายส าหรับการบรรลขุ้อตกลงทางการค้าระหวา่ง
สหรัฐและจีน จากเดิมที่ก าหนดไว้ในวนัที่ 1 มี.ค. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินปอนด์ร่วงเทียบดอลล์ หลังศก.สห
ราชอาณาจักรขยายตัวต ่าสุดในรอบ 6 ปี เงินปอนด์ออ่นคา่ลงเม่ือ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
เม่ือคืนนี  ้ (11 ก.พ.) หลังจากมีรายงานว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของสหราชอาณาจกัรขยายตวัที่ระดบัต ่าสดุใน
รอบ 6 ปี ส่วนสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกัๆ 
ขณะที่นกัลงทนุจบัตาการเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนในสปัดาห์
นีอ้ย่างใกล้ชิด     เงินปอนด์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่
ระดบั 1.2860 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2932 ดอลลาร์ ขณะที่ยโูรอ่อนค่า
ลงสู่ระดบั 1.1275 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1322 ดอลลาร์ และดอลลาร์
ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7062 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 
0.7085 ดอลลาร์สหรัฐ       ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน 
ที่ระดบั 110.40 เยน จากระดบั 109.77 เยน และแข็งคา่เม่ือเทียบกับฟ
รังก์สวิส ที่ระดับ 1.0040 ฟรังก์ จากระดับ 0.9999 ฟรังก์ นอกจากนี ้
ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3298 
ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3268 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 31 เซนต์ วิตกสหรัฐเพิ่ม
ผลิตน า้มัน,ศก.ชะลอตัวฉุดอุปสงค์น า้มัน สัญญาน า้มันดิบเวสต์
เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวลงสู่ระดับต ่าสุดในรอบ 2 
สัปดาห์เม่ือคืนนี ้(11 ก.พ.) โดยได้รับแรงกดดันจากการที่สหรัฐเพิ่ม
แท่นขุดเจาะน า้มนัและผลิตน า้มนัเพิ่มขึน้ รวมทัง้ความกังวลที่ว่า การ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลให้ความต้องการน า้มันลดน้อยลง 
นอกจากนี ้การแข็งคา่ของสกลุเงินดอลลาร์ยงัสร้างแรงกดดนัต่อตลาด
น า้มนัด้วยเชน่กนั         สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือนมี.ค. ลดลง 
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 31 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 52.41 ดอลลาร์/บาร์เรล  ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุ

นับตัง้แต่วนัที่ 28 ม.ค.     สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนเม.ย. 
ลดลง 59 เซนต์ หรือ 1% ปิดที่ 61.51 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดบั
ต ่าสดุนบัตัง้แตว่นัที่ 29 ม.ค. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $6.6 เหตุเงินดอลล์แข็ง
กดดันตลาด สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(11 ก.พ.) 
โดยได้รับแรงกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าเม่ือเทียบกับ
สกุลเงินหลกัๆ นอกจากนี ้การที่ดชันี Nasdaq และS&P500 ตลาดหุ้น
นิวยอร์กยงัคงเคลื่อนไหวในแดนบวกเม่ือคืนนี ้ยงัส่งผลให้นักลงทนุลด
การถือครองทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย    สัญญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. ลดลง 
6.6 ดอลลาร์ หรือ 0.5% ปิดที่ 1,311.90 ดอลลาร์/ออนซ์   สญัญาโลหะ
เงินส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 11.9 เซนต์ หรือ 0.75% ปิดที่ 15.69 
ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

รัฐบาลอังกฤษขอรัฐสภาให้เวลา"เทเรซา เมย์"ทบทวนข้อตกลง 
Brexit มากกว่านี ้รัฐบาลองักฤษได้ขอให้รัฐสภาให้เวลาแก่นางเทเรซา 
เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ เพ่ิมขึน้ เพ่ือให้นางเมย์มีเวลาแก้ไขข้อตกลง
การถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) เจมส์ โบรเคน
เชียร์ รัฐมนตรีด้านชมุชน กล่าวว่า รัฐสภาจะลงคะแนนเสียงข้อตกลง 
Brexit ไมเ่กินวนัที่ 27 ก.พ.นี ้    ทัง้นี ้การขอเวลาให้กบันางเมย์เพ่ิมเติม
นัน้ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้า เน่ืองจากรัฐสภาอังกฤษมี
ก าหนดอภิปรายและลงคะแนนเสียงเร่ืองกระบวนการ Brexit ในวนัที่ 
21 ก.พ. ขณะที่รัฐสภาเองไมเ่ห็นด้วยกบัเนือ้หาในข้อตกลง Brexit และ
ต้องการให้นางเมย์เจรจาตอ่รองเพ่ือแก้ไขเนือ้หาในข้อตกลง Brexit กบั 
EU ซึ่งไม่ต้องการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขประเด็นใดๆในข้อตกลง
ดงักล่าวแล้ว     องักฤษมีก าหนดจะถอนตวัออกจากสหภาพยโุรปตาม
ก าหนดการณ์ในวนัที่ 29 มี.ค.นี ้(อินโฟเควสท์) 

สหราชอาณาจักรเผยเศรษฐกิจขยายตัวเพียง 1.4% ในปีที่แล้ว 
ต ่าสุดรอบ 6 ปี ส านักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหราชอาณาจักร
ขยายตัว 1.4% ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่ปี 2555 และ
ลดลงจากระดับ 1.8% ในปี 2560  ONS คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะ
ยังคงชะลอตัวต่อไปในปีนี ้ต่อเน่ืองจากปีที่แล้ว โดยได้รับผลกระทบ
จากความไม่แน่นอนของปัจจัยการแยกตวัของสหราชอาณาจกัรออก
จากสหภาพยโุรป (Brexit) และการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก   ONS 
ยงัระบวุา่ ความกงัวลเก่ียวกบั Brexit ท าให้ภาคอตุสาหกรรมเลื่อนการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการใช้จ่ายทางธุรกิจส่วนในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว 
เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรมีการขยายตัวเพียง 0.2% ลดลงจาก
ระดบั 0.6% ในไตรมาส 3 โดยการผลิตรถยนต์และเหล็กทรุดตวัลงมาก

ที่สดุ ขณะที่ภาคการก่อสร้างปรับตวัลงเช่นกัน แม้ว่าภาคบริการมีการ
ขยายตวั (อินโฟเควสท์) 

เบร็กซิทหนุนบ.อังกฤษโยกเงินออกจากประเทศ ขณะขาด
ดุลการค้าและบริการเพิ่ม 8.4 พันล้านปอนด์เมื่อที่แล้ว เพราะ
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเบร็กซิท   ผลศึกษาจากศูนย์ประเมิน
เศรษฐกิจ (ซีอีพี) ของลอนดอน สคลู ออฟ อีโคโนมิกส์ บง่ชีว้า่ บริษัทใน
องักฤษถอนเงินลงทนุออกจากประเทศเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากปัจจยั
ของการที่องักฤษแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (เบร็กซิท) และบริษัท
อังกฤษได้เพิ่มการลงทุนในสหภาพยุโรป (อียู) จ านวน 8.3 พันล้าน
ปอนด์ (1.073 ห ม่ืนล้านดอลลาร์)  ท่ามกลางความไม่แน่นอน
เก่ียวกับเบร็กซิท   ปัจจยัเบร็กซิท ท าให้บริษัทองักฤษเพิ่มวงเงิน 12% 
ในการลงทนุโดยตรงในตา่งประเทศ (เอฟดีไอ) ในกลุ่มประเทศอีย ูโดย
วงเงินดงักล่าวเดิมมีก าหนดส าหรับการลงทนุภายในองักฤษ ส่วนการ
ลงทุนจากอียูเข้าสู่อังกฤษลดลง นับตัง้แต่ที่อังกฤษลงประชามติออก
จากอียู โดยเอฟดีไอ ลดลง 11% คิดเป็นวงเงิน 3.5 พันล้านปอนด์ 
(4.52 พนัล้านดอลลาร์)   ผลศกึษาชิน้นีย้งัเตือนวา่ เม็ดเงินจะไหลออก
จากอังกฤษมากขึน้ ในกรณีที่อังกฤษแยกตัวออกจากอียูในวันที่ 29 
มี.ค.โดยไมมี่การท าข้อตกลง (กรุงเทพธุรกิจ) 

อังกฤษเผยขาดดุลการค้าเพิ่มขึน้ 8.4 พันล้านปอนด์ในปีที่แล้ว
จากปัจจัย Brexit ส านักงานสถิติแห่งชาติองักฤษ (ONS) เปิดเผยว่า 
ตวัเลขการขาดดลุการค้าและบริการเพิ่มขึน้ 8.4 พนัล้านปอนด์ สูร่ะดบั 
3.23 หม่ืนล้านปอนด์ในปีที่แล้ว ท่ามกลางความไม่แน่นอนเก่ียวกับ
ปัจจัยการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)    ONS 
ระบุว่า การขาดดลุการค้าและบริการที่เพิ่มขึน้ในปีที่แล้ว มีสาเหตจุาก
การน าเข้าของภาคบริการที่เพิ่มขึน้ 7.2 พันล้านปอนด์ โดยเฉพาะใน
ภาคการขนส่ง, การท่องเที่ยว และธุรกิจภาคบริการอ่ืนๆ    นอกจากนี ้
ONS ยงัเปิดเผยว่า ตวัเลขการขาดดลุการค้าและบริการเพิ่มขึน้ 0.6% 
สูร่ะดบั 7.1 พนัล้านปอนด์ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติฝร่ังเศสคาดเศรษฐกิจ Q1/62 ขยายตัว 0.4% ธนาคาร
กลางฝร่ังเศสคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของฝร่ังเศสจะขยายตวั 0.4% 
ในไตรมาสแรกของปีนี ้ซึง่ปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากไตรมมาสสี่ของปี
ที่แล้ว ซึ่งขยายตวัเพียง 0.3% เพราะได้รับผลกระทบจากเหตปุระท้วง
เสือ้กั๊กเหลือง   ส าหรับตลอดทัง้ปีนี ้ รัฐบาลฝร่ังเศสคาดการณ์ไว้ว่า
เศรษฐกิจจะขยายตวั 1.7% (อินโฟเควสท์) 

ขุนคลังฝร่ังเศสไม่พอใจ EU ประกาศคว ่าแผนควบกิจการรถไฟ 
"ซีเมนส์-อัลสตอม" นายบรูโน เลอ แมร์ รัฐมนตรีคลังฝร่ังเศส ได้
แสดงความผิดหวงัที่สหภาพยโุรป (EU) ประกาศคว ่าแผนการควบรวม
กิจการรถไฟในยโุรป ระหวา่งบริษัท ซีเมนส์ ของเยอรมนี และบริษัท อลั
สตอม ของฝร่ังเศส พร้อมกบัเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ด้านการแข่งขนั เพื่อให้บริษัทยโุรปมีความแข็งแกร่งมากขึน้บนเวทีโลก   
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 นายเลอ แมร์ กล่าวว่า ยุโรปก าลังเผชิญกับความท้าทายครัง้ใหญ่ใน

ชว่งเวลาที่อตุสาหกรรมของจีนมีการขยายตวัเพิ่มขึน้ และสิ่งที่ยโุรปควร
ท าในขณะนีค้ือการสร้างความแข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรม   การ
แสดงความเห็นของรัฐมนตรีคลงัฝร่ังเศสมีขึน้หลงัจากเม่ือวนัพธุที่ผ่าน
มา EU ได้ประกาศคว ่าแผนการควบรวมกิจการรถไฟในยุโรประหว่าง
บริษัทซีเมนส์ของเยอรมนี และบริษัทอลัสตอมของฝร่ังเศส โดยกงัวลวา่ 
การควบรวมกิจการจะขัดขวางการแข่งขันในตลาด และท าให้ค่า
โดยสารเพ่ิมขึน้  (อินโฟเควสท์) 

EU เล็งยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าต่อกัมพูชา หลังไม่พอใจ
ประวัติ สิทธิมนุษยชน สหภาพยุโรป (EU) ได้เร่ิมกระบวนการ
พิจารณายกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าต่อกัมพูชาในวันนี ้เน่ืองจากมี
ความไม่พอใจตอ่ประวตัิด้านสิทธิมนษุยชน, สิทธิของแรงงาน และการ
ด าเนินการด้านประชาธิปไตย    ทัง้นี ้กระบวนการดงักล่าวจะใช้เวลา 
18 เดือน ซึ่งจะสิน้สดุในเดือนส.ค.2563    ที่ผ่านมา กัมพชูาได้รับสิทธิ
พิ เ ศษทา งก า ร ค้ า  " Everything but Arms" (EBA) จาก  EU ซึ่ ง
หมายความวา่ กมัพชูาสามารถส่งออกสินค้าไปยงั EU ได้ทกุอยา่งโดย
ไม่ถูกเรียกเก็บภาษีน าเข้า ยกเว้นอาวุธ   นางเฟเดอริกา โมเกรินี 
หัวหน้านโยบายต่างประเทศของ EU กล่าวว่า ถึงแม้ EU ยอมรับว่า
รัฐบาลกัมพชูาได้ด าเนินการในเชิงบวกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทัง้
การปล่อยตวันักโทษทางการเมือง และมีการผ่อนคลายต่อการจ ากัด
สิทธิของประชาชน และสหภาพการค้า แต่หากรัฐบาลกมัพชูาไม่มีการ
ด าเนินการที่ เ ป็นรูปธรรมมากขึน้  สถานการณ์ดังกล่าวก็จะไม่
สอดคล้องกบัการที่กมัพชูาได้รับสิทธิ EBA (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ตลาดจับตาเจรจาการค้า
จีน-สหรัฐ, Brexit ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเม่ือคืนนี ้(11 ก.พ.) เน่ืองจาก
นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึน้ก่อนที่การเจรจาการค้ารอบใหม่
ระหว่างสหรัฐและจีนจะเร่ิมขึน้ที่กรุงปักก่ิง โดยหุ้นกลุ่มธนาคารขนาด
ใหญ่และกลุ่มน า้มันปรับตัวขึน้น าตลาด ขณะที่นักลงทุนจับตาการ
เจรจาในประเด็น Brexit ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรป     ดัชนี  
Stoxx Europe 600 เพิ่มขึน้ 0.85% ปิดที่ 361.12 จุด       ดัชนี DAX 
ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 11,014.59 จดุ เพ่ิมขึน้ 107.81 จดุหรือ +0.99% 
ขณะที่ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,129.11 จุด ปรับตวั
ขึน้ 57.93 จดุหรือ +0.82% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 
5,014.47 จดุ บวก 52.84 จดุหรือ +1.06% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

สายการบินญ่ีปุ่นส่ังยกเลิกเที่ยวบินกว่า 100 เที่ยวในกรุงโตเกียว 
ญ่ีปุ่นประสานเสียงสหรัฐ ร่วมหนุน "เดวิด มัลพาส" ชิงต าแหน่ง
ประธานธนาคารโลกคนใหม่ นายทาโร่ อาโสะ รมว.การคลงัญ่ีปุ่ น 
ได้พบปะพูดคุยร่วมกับนายเดวิด มัลพาส รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลงัฝ่ายกิจการต่างประเทศ ซึ่งเป็นตวัแทนของสหรัฐใน

การลงสมคัรชิงต าแหน่งประธานธนาคารโลก โดยนายอาโสะได้แสดง
มุมมองในเชิงบวกเก่ียวกับนายมัลพาส    ภายหลังการประชุมที่
กรุงโตเกียว นายอาโสะได้กล่าวกับผู้ สื่อข่าวว่า ญ่ีปุ่ นมองว่านายมัล
พาสเป็นตัวเก็งในหมู่ผู้ แทนชิงต าแหน่งประธานธนาคารโลก (อินโฟ
เควสท์)    

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 418.11 จุด วิตกเจรจา
การค้าสหรัฐ-จีน ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงกวา่ 2% และ
แตะที่ระดับต ่าสุดในรอบ 1 เดือนในวันนี ้เน่ืองจากความวิตกกังวล
เก่ียวกบัการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลงัจากประธานาธิบดี
โดนลัด์ ทรัมป์ ยืนยนัวา่ เขาจะไมพ่บปะกบัประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ก่อน
วันที่ 1 มี.ค. ซึ่งเป็นเส้นตายที่ทัง้สองฝ่ายก าหนดไว้ส าหรับการบรรลุ
ข้อตกลงทางการค้า    ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดร่วง
ลง 418.11 จดุ หรือ 2.01% แตะที่ 20,333.17 จดุหุ้  นที่ปรับตวัลงใน
เม่ือวานนีน้ าโดยหุ้นกลุ่มสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งหม่ กลุ่มโลหะปลอดเหล็ก 
และกลุม่ผลิตภณัฑ์โลหะ (อินโฟเควสท์)    

จีน 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 1.36% จับตาเจรจา
การค้าจีน-สหรัฐ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดเม่ือ
วานนีพุ้่งสงูขึน้ หลงัจากที่เปิดซือ้ขายเป็นวนัแรกภายหลังที่ปิดท าการ
เน่ืองในเทศกาลตรุษจีน    ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอม
โพสิตพุ่ง 35.67 จุด หรือ 1.36% ปิดที่ 2,653.90 จุด       กระทรวง
พาณิชย์จีนยืนยันว่า นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน จะจัดการ
ประชุมเพื่อเจรจาการค้ารอบใหม่กับนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทน
การค้าของสหรัฐ (USTR) และสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ โดย
การประชมุจะจดัขึน้ที่กรุงปักก่ิง ในวนัที่ 14-15 ก.พ.นี ้(อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

รัสเซียทุ่มงบกว่า 25 ล้านล้านรูเบิลในโครงการพัฒนาแห่งชาติ
ช่วงปี 2562-2567 รัฐบาลรัสเซียแถลงในวนันีว้า่ รัฐบาลมีแผนที่จะใช้
งบ 25.7 ล้านล้านรูเบิล (3.91 แสนล้านดอลลาร์) ในโครงการพฒันา
แห่งชาติในช่วงปี 2562-2567 "โครงการพฒันาแห่งชาติมีเป้าหมายที่
จะพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, เศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานการครองชีพ และค้นพบความสามารถในแตล่ะคน" 
แถลงการณ์ระบ ุ     รัฐบาลรัสเซียเปิดเผยมาตรการดงักลา่ว หลงัจากที่
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูินออกกฤษฎีกาในเดือนพ.ค.ปีที่แล้วเพื่อ
วางกรอบโรดแมพ และตัง้เป้าหมายในการพฒันาประเทศในหลายด้าน
ในชว่งก่อนถึงปี 2567 ซึง่รวมถึงการผลกัดนัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
และการพฒันาเทคโนโลยี (อินโฟเควสท์) 

ยอดผลิตรถเกาหลีใต้ปี 2561 ร่วงลงสู่อันดับ 7 ของโลก เหตุอุป
สงค์อ่อนตัวต่อเน่ือง สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ของเกาหลีใต้ (KAMA) 
เปิดเผยว่า ยอดการผลิตรถของเกาหลีใต้ในปี 2561 ลดลงเป็นปีที่ 3 
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 ติดตอ่กนัทา่มกลางอปุสงค์ในประเทศและทัว่โลกที่ออ่นตวัลง      ข้อมลู

เปิดเผยว่า ในปี 2561 เกาหลีใต้มียอดผลิตรถทัง้สิน้ 4.03 ล้านคัน 
ลดลง 2.1% จากปีก่อนหน้า โดยตวัเลขดงักลา่วได้ปรับตวัลดลงตลอด
ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ท าให้ล่าสดุนัน้อนัดบัของเกาหลีใต้ร่วงจากอนัดบั 6 
สู่ล าดับ 7 ของผู้ ผลิตรถยนต์ของโลก โดยมีเม็กซิโกขึน้ไปแทนที่     
ส าหรับใน 5 อนัดบัแรกของประเทศผู้ผลิตปี 2561 นัน้ น าโดยจีน ตาม
ด้วยสหรัฐ ญ่ีปุ่ น เยอรมนี และอินเดีย (อินโฟเควสท์) 

อียิปต์ชีร้าคาน า้มันที่ 60-70 ดอลลาร์เป็นราคาที่ผู้ผลิต-ผู้บริโภค
มีความพอใจ นายทาเร็ค เอล-มอลลา รมว.ปิโตรเลียมของอียิปต์ 
กลา่ววา่ ราคาน า้มนัที่ระดบั 60-70 ดอลลาร์ ถือเป็นชว่งราคาที่ประเทศ
ผู้ ผลิตน า้มันยอมรับได้ และผู้บริโภคมีความพอใจ   นายเอล-มอลลา
กลา่ววา่ ราคาน า้มนัที่ระดบัดงักลา่วถือเป็นราคาที่ยตุิธรรม และผู้ผลิต
น า้มนัจากกลุ่มประเทศผู้สง่ออกน า้มนั (โอเปก) และประเทศพนัธมิตร
ก าลงัใกล้ที่จะบรรลเุป้าหมายราคาดงักลา่วจากข้อตกลงปรับลดก าลงั
การผลิต     "ถ้าราคาน า้มันดิบพุ่งขึน้อย่างมาก เราก็จะเผชิญกับเงิน
เฟ้อ และมีการชะลอตวัในประเทศผู้บริโภคน า้มนั แต่ถ้าราคาดิ่งลงต ่า
กว่าระดับหนึ่ง เราก็จะเห็นการลดลงของการลงทุนในอุตสาหกรรม
น า้มัน ดังนัน้ สมการที่เป็นธรรมคือการมีราคาที่สมดลุระหว่างผู้ผลิต

และผู้บริโภค ซึ่งแต่ละฝ่ายมีความพอใจ และส่งเสริมการขยายตวัของ
เศรษฐกิจโลก" เขากลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ลบกว่า 100 จุด ร่วงวันที่ 3 
จับตาเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลง
กว่า 100 จดุในเม่ือวานนี ้โดยปรับตวัลงเป็นวนัท าการที่ 3 ขณะที่นัก
ลงทนุจบัตาการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนที่กรุงปักก่ิง
ในสปัดาห์นี ้   ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 36,395.03 จดุ 
ลดลง 151.45 จุด หรือ 0.41%    หุ้นกลุ่มรถยนต์ดิ่งลงน าตลาดเม่ือ
วานนี ้(อินโฟเควสท์) 

  

 

 

 

 

 

 

ไทย 

สทท. คาดท่องเที่ยว Q1/62 โต 7% ทัง้ปียอดต่างชาติ 40-41 ล้าน
คน รายได้แตะ 2.4 ล้านลบ.กลุ่มจีนฟ้ืนนายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัส
พร ประธานสภาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) 
คาดวา่การทอ่งเที่ยวชว่งไตรมาส 1/62 จะเติบโตจากชว่งเดียวกนัของปี
ก่อนประมาณ 7% ทัง้จ านวนและรายได้ ขณะที่ทัง้ปี 62 คาดว่าจะมี
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 40-41 ล้านคน รายได้จากการ
ทอ่งเที่ยวจะเติบโต 10% หรือประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท โดยอนัดบั 1 
ยงัคงเป็นนกัทอ่งเที่ยวจีน ซึง่ขณะนีส้ถานการณ์กลบัมาสูป่กติแล้ว   ใน
ปีนีมี้โอกาสที่จ านวนนกัทอ่งเที่ยวจากจีนจะสงูถึง 11 ล้านคน เน่ืองจาก
เฉพาะชว่งเทศกาลตรุษจีน มีนกัทอ่งเที่ยวจีนเดินทางมาในประเทศไทย
แล้ว 1,050,000 คน สร้างยอดการใช้จ่ายประมาณ 24,000 ล้านบาท 
รองลงมา คือ นกัทอ่งเที่ยวจากอินเดีย คาดวา่ปีนีจ้ะมาไทยประมาณ 3 
ล้านคน, นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ คิดเป็นประมาณ 7-8% ของ
จ านวนนักท่องเที่ยวทัง้หมดที่มาไทย , นักท่องเที่ยวจากญ่ีปุ่ น และ
นักท่องเที่ยวจากยโุรป   นายชยัรัตน์ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจีนยังเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยระยะหลงั 
จะเป็นกลุม่ที่เคยมาประเทศไทยแล้วทราบวา่แหล่งท่องเที่ยวใดมีเสน่ห์ 
และอยากใช้เวลามากขึน้ กลุม่นีจ้ะมีการวางแผนทอ่งเที่ยวประมาณ 7-
10 วนัต่อทริป แต่ไม่เน้นการเดินทางมากนัก แต่จะเน้นการกิน ช็อปปิง้ 
เจาะลึกวิถีชมุชนมากกว่า และมียอดการใช้จ่ายสงูขึน้จากที่เคยใช้จา่ย

ประมาณ 50,000 บาทต่อทริป เพิ่มขึน้เป็น 60,000 บาทต่อทริป ถือ
เป็นนกัทอ่งเที่ยวคณุภาพที่ไทยต้องการ (อินโฟเควสท์) 

ไทยครองแชมป์อันดับ 1 นักลงทุนจีนให้ความสนใจภาค
อสังหา ริมท รัพ ย์  นักลงทุนจีนยังคงใ ห้ความสนใจต่อภาค
อสังหาริมทรัพย์ของไทย แม้มีการก่อรัฐประหารในปี 2557 และไทย
ก าลงัเผชิญความไม่แน่นอนจากการเลือกตัง้ที่ก าลงัจะมาถึง       ทัง้นี ้
จากการเปิดเผยของ Juwai.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านอสงัหาริมทรัพย์
ของจีน พบว่า ไทยเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมอันดบั 1 ในปีที่แล้ว 
ในแง่ของการสอบถามข้อมลูจากผู้ที่ต้องการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ โดย
พุ่งขึน้จากอันดับ 6 ในปี 2560      Juwai.com ยังเปิดเผยว่า ไทยเป็น
ประเทศที่ได้รับความนิยมอันดับ 4 ในปีที่แล้ว ในแง่ของการลงทนุใน
ภาคอสงัหาริมทรัพย์ของนกัลงทนุจีน โดยมีมลูคา่ 2.3 พนัล้านดอลลาร์ 
ขณะที่สหรัฐติดอนัดบั 1 (3 หม่ืนล้านดอลลาร์) ตามมาด้วยฮอ่งกง (1.6 
หม่ืนล้านดอลลาร์) และออสเตรเลีย (1.4 หม่ืนล้านดอลลาร์)       นาง
แคร่ี ลอว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Juwai.com กล่าวว่า ปัจจัย
การเลือกตัง้ของไทยไม่มีผลกระทบตอ่การตัดสินใจซือ้อสงัหาริมทรัพย์
ของนักลงทนุจีน โดยผู้ซือ้ส่วนใหญ่ตา่งก็ไม่มีความกังวลต่อผล (อินโฟ
เควสท์) 

ไทยรักษาชาติยกเลิกแถลงข่าวหลังประชุม กก.บริหารพรรคล่ม 
พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ยกเลิกการจดัแถลงข่าวในวนันี ้หลงัจาก
คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ยังไม่มีค าสั่งยุบพรรคอย่างที่มีผู้
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 คาดการณ์ไว้ โดยก่อนหน้านีท้างพรรค ทษช.จัดเตรียมห้องแถลงผล

การประชมุของคณะกรรมการบริหารพรรคนัดพิเศษที่ก าหนดมีขึน้ใน
เวลาประมาณ 17.00 น.และอาจแถลงข่าวหลังจากนัน้ แต่ภายหลัง
เ จ้าหน้าที่พรรคมาแจ้งว่าการประชุมต้องเลื่อนออกไป เพราะ
กรรมการบริหารพรรคบางคนไปต่างจังหวัดท าให้องค์ประชุมไม่ครบ 
และยงัไมมี่ก าหนดการวา่จะประชมุอีกเม่ือใด (อินโฟเควสท์) 

คลัง ดันควบรวม TMB-TBANK ให้มีข้อสรุปก่อนการเลือกตัง้ 
แหล่งข่าวจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
เปิดเผยถึงการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทย ( TMB) และ
ธนาคาร ธนชาต (TBANK) ในเครือบมจ. ทนุธนชาต (TCAP) ว่า สคร.
มีเป้าหมายผลกัดนัการควบรวมของทัง้ 2 ธนาคารให้มีข้อสรุปภายใน
รัฐบาลนี ้ก่อนจะมีการเลือกตัง้ครัง้ใหม่ ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ
พิจารณาแผนเพ่ิมทุนจากข้อกังวลของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.
คลัง ในเร่ืองผลประโยชน์ของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะต้องได้ข้อสรปุ
ก่อนจึงจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม. )      อนึ่ ง 
คณะกรรมการ TMB จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองดังกล่าวนีใ้น
วันที่ 13 ก.พ.นี ้เพื่อด าเนินการลงนาม MOU ระหว่าง 2 ธนาคารได้
ภายในเดือนนี ้(อินโฟเควสท์) 

นายกฯ ล่ันใช้ ม.44 ปลด ผบ.เหล่าทพัไม่ได้ ยันโผทหารเป็นเร่ือง
ของกลาโหม พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีการปลอมแปลง
เอกสารราชกิจจานุเบกษาค าสั่งหัวหน้า คสช.ให้ข้าราชการพ้นจาก
ต าแหน่งว่า ไม่รู้ผู้ ที่ท ามีเจตนาว่าเพื่ออะไร แต่ในส่วนของเหล่าทัพ
เป็นไปไม่ได้เลย และหากจะแตง่ตัง้ใคร ย้ายใครหรือจะปลดใคร ก็ต้อง
ท าตามขัน้ตอน ซึ่งตนเองไม่สามารถใช้ ม.44 แต่งตัง้หรือย้ายหรือปลด
ได้ทุกต าแหน่ง แต่การใช้ ม.44 จะใช้เฉพาะผู้ ที่มีปัญหาเท่านัน้ และ
ตนเองไม่เคยมีปัญหากับใครทัง้สิน้    ส าหรับบทบาทกับผู้น าเหล่าทพั
หลังรับเป็นรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่
ผ่านมาก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเก่ียวกับการแต่งตัง้ของกองทัพ เพราะมีการ
เสนอผ่านทางกระทรวงกลาโหม โดยมีคณะกรรมการกลัน่กรองให้ได้ผู้
ที่มีความเหมาะสมที่สุด ตนเองมีหน้าที่อนุมัติและน าขึน้ทูลเกล้าฯ    
"ทกุคนที่อยูใ่นเหลา่ทพัก็ขออย่ามองวา่สถานการณ์ไมด่ี เพราะผมดีกับ 
ผบ.เหล่าทัพมาโดยตลอด เน่ืองจากมีความผูกพันธ์เป็นพี่น้องกันมา
หลายสิบปี"นายกรัฐมนตรี กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ชาวไร่ยาสูบยื่นหนังสือถึง พปชร.ให้ช่วยประสานรัฐบาล เล่ือน
ปรับขึน้ภาษีสรรพสามิตบุหร่ี ต.ค.นี ้นายสธีุ ชวชาติ นายกสมาคม
ผู้บ่ม ผู้ เพาะปลกู และผู้ ค้าใบยาสบู จ.ล าปาง และตวัแทนภาคียาสูบ
แห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือถึงนายอตุตม สาวนายน หวัหน้าพรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) โดยมีนายสมศักดิ์  เทพสุทิน ประธาน
คณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้    ทัง้นี ้ทางสมาคมฯ ต้องการ

ขอให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึน้กับชาวไร่ยาสูบ ด้วยการ
ทบทวนนโยบายการขึน้ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีในเดือนต.ค.นี ้ เพราะจะ
ท าให้ชาวไร่ยาสูบได้รับความเดือดร้อน เน่ืองจากการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย (สยท.) ระบุว่าไม่สามารถรับซือ้ใบยาสบูในฤดกูาลที่จะ
มาถึง คือ 2562/2563 เหตุเพราะใบยาล้นสต็อก อันเน่ืองมาจากต้อง
ปรับขึน้ราคาบุหร่ี จาก 20% เป็น 40% ซึ่งการขึน้ภาษีบหุร่ี ไม่ได้ท าให้
คนสูบลดลง แต่คนเหล่านีจ้ะหันไปสบูบุหร่ีนอก บุหร่ีหนีภาษี หรือยา
เส้นแทน ซึ่งรัฐก็จะสญูเสียรายได้ ตรงกันข้ามชาวไร่ยาสบูและแรงงาน
ที่เก่ียวข้องในท้องถ่ินหลายแสนคนได้รับผลกระทบต่อรายได้ ปากท้อง 
รวมถึงหนีส้ินของชาวไร่ที่ปลกูยาสบู ซึ่งสวนทางกับนโยบายรัฐบาลที่
เน้นย า้การแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล า้ และดูแล
เกษตรกร (อินโฟเควสท์) 

EEC เผยโครงการสนามบินอู่ตะเภาฯขยายเวลายื่นซองเป็น มี.ค.
จาก 28 ก.พ., เร่งสรุปเอกชนร่วมทุน 4 โครงการก่อนเลือกตัง้ 
นายคณิศ แสงสพุรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิ เศษภาคตะวันออก  (กพอ. )  ห รือบอ ร์ด  EEC  เ ปิด เผยว่ า 
คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่
ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวนัออกวนันี ้เพื่อขยายเวลายื่นข้อเสนอ
โครงการออกไปประมาณกลางเดือน มี.ค.62 จากเดิมที่ก าหนดให้
เอกชนยื่นข้อเสนอในวนัที่ 28 ก.พ.62 เพื่อต้องการให้เอกชนได้มีเวลา
ศกึษาโครงการก่อน ซึง่เอกชนได้ขอเวลา 2 เดือนหรือสิน้เดือน เม.ย.62 
แต่คณะกรรมการฯ เห็นว่านานเกินไป      ส าหรับโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-อู่ตะเภา) 
นายคณิศ คาดว่าการเจรจาต่อรองกับกลุ่มบริษัท เจริญโภคภณัฑ์ โฮ
ลดิง้ จ ากดัและพนัธมิตรจะได้ข้อสรุปภายในเดือน ก.พ.นี ้แตห่ากตกลง
กนัไมไ่ด้ก็ยงัมีผุ้ เสนออนัดบั 2 คือ กลุม่ BSR (บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ 
(BTS) บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ (STEC) และบ
มจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ (RATCH)) ที่พร้อมเจรจาอยูแ่ล้ว ซึง่อาจมี
เงื่อนไขน้อยกว่า ทัง้นีโ้ครงการนีเ้ป็นโครงการแรกที่เร่ิมคดัเลือกเอกชน
ก่อนจงึคาดวา่โครงการนีเ้ดินหน้าได้ก่อน  (อินโฟเควสท์) 

"สมคิด" จีค้มนาคมเร่งเดินหน้าโครงการลงทุนตามแผนใน Q1-
Q2/62 สร้างความเช่ือมั่น-แรงหนุนศก.ใน H2 นายสมคิด จาตศุรี
พิทกัษ์ รองนายกรัฐมนตรี กลา่วภายหลงัการประชมุติดตามงานส าคญั
ของกระทรวงคมนาคมวา่ ในชว่งที่การลงทนุจากตา่งประเทศรอดคูวาม
ชดัเจนในการเลือกตัง้ที่จะเกิดขึน้ จงึได้มาเร่งรัดให้กระทรวงคมนามคม
ผลักดันโครงการลงทุนทุกโครงการให้เป็นไปตามแผน และเห็นผล
ในช่วงไตรมาส 1 และ 2 นีซ้ึ่งเชื่อว่าจะส่งผลดีให้ช่วงคร่ึงปีหลัง
เศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้ดี      ทัง้นี ้นายสมคิด ได้ฝากในส่วน
โครงการจัดซือ้เคร่ืองบินของบมจ.การบินไทย (THAI) จ านวน 38 ล า 
ให้ได้ข้อสรุปภายในสิน้เดือนก.พ.นี ้พร้อมกับมอบหมายให้บมจ.ท่า
อากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. ให้การสนับสนนุการบินไทยอย่าง
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 เต็มที่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกบัสายการบินอ่ืนๆ และ

มอบหมายให้ปลดักระทรวงคมนาคมหารือร่วมกบัทอท. ให้มีการเร่งรัด
การเบิกจ่าย รวมถึงให้มีการเร่งเจรจากับทางแอร์บัส ในการพัฒนา
โครงการศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา (MRO) ให้เกิด
ความชดัเจนโดยเร็ว (อินโฟเควสท์) 

คลังเล็งออกกฎหมายลูกภาษีที่ดิน 20 ฉบับ-คาดรายได้ 4 หมื่นล. 
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) 
กล่าวว่า ขณะนีร่้าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง ซึ่งผ่านวาระ 3 ของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไปแล้ว และอยู่ในระหว่างการรอ
ประกาศใช้ ซึ่งหลงัจากนัน้จะต้องน าประกาศในราชกิจจานเุบกษา ซึ่ง
จะท าให้กฎหมายมีผลบงัคบัใช้ทนัที แต่กฎหมายก าหนดให้เร่ิมจดัเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง ตัง้แต่วนัที่ ?1 มกราคม ?2563 เป็นต้นไป 
นายลวรณกล่าวว่า  ในส่วนกฎหมายลูกที่จะเ ป็นการก าหนด
รายละเอียดในทางปฏิบตัิ ซึง่มีกฎหมายลกูราว 20 ฉบบั ตามกฎหมาย
ก าหนดให้ออกกฎหมายลกูให้เสร็จภายใน 120 วนันบัตัง้แตก่ฎหมายนี ้
มีผลบังคับใช้ ขณะนีเ้ตรียมพร้อมไว้แล้ว รอกฎหมายมีผลทยอยออก
กฎหมายลูกได้ทันที คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี  ้(อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 13.68 จุด อ่อนแอกว่าตลาดตปท. 
วิตกความไม่แน่นอนการเมืองในประเทศ  SET ปิดเม่ือวานนีท้ี่
ระดับ 1,638.00 จุด ลดลง 13.68 จุด (-0.83%) มูลค่าการซือ้ขาย 
40,670.81 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีผ้นัผวน
ในทางลง-อ่อนกว่าตลาดต่างประเทศ โดยตลาดภูมิภาคแกว่งทัง้ใน
แดนบวก-ลบเล็กน้อย ขณะที่ตลาดในยโุรปเทรดบ่ายนีส้่วนใหญ่บวก
กัน เหตุหลักเจอแรงกดดันจากความไม่แน่นอนปัจจัยการเมืองใน
ประเทศ ขณะที่ปัจจยันอกประเทศก็ยงักดดนั ไมว่า่จะเป็นเร่ืองสงคราม
การค้า และการชัตดาวน์ในสหรัฐฯ วันนีต้ลาดฯยงัมีความเปราะบาง
จากความอ่อนไหวทางการเมือง พร้อมให้แนวรับ 1,635-1,630 แนว
ต้าน 1,645 จุด   ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,638.00 จุด 
ลดลง 13.68 จุด (-0.83%) มูลค่าการซือ้ขาย 40,670.81 ล้านบาท   
การซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทัง้วนั 
โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,647.49 จุด และแตะจุดต ่าสุดที่ระดับ 
1,632.82 จุด   ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 338 
หลักทรัพย์ ลดลง 1,122 หลักทรัพย์ และไม่ เปลี่ยนแปลง 367 
หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
50,488 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่

ที่ 50,488 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงู
ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) 
ซือ้สทุธิ 2,421 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สทุธิ 
3,600 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุตา่งชาติ ขายสทุธิ 1,597 ล้านบาท  
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.14% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือ
วาน ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี  ้    Yield Curve ปรับลดลง
ประมาณ 1-3 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทนุของนัก
ลงทุนต่างชาติเม่ือวานนี ้NET OUTFLOW 1,602 ล้านบาท โดยเกิด
จาก  NET SELL 1,602 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดย
นักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,590  ล้าน
บาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.38/40 แกว่งแคบ นลท.เกาะติด
การเมืองในประเทศ คาดกรอบวันนี ้31.30-31.50 นักบริหารเงิน
จากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเย็นนีปิ้ดตลาดที่ระดับ 
31.38/40 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่
ระดับ 31.35 บาท/ดอลลาร์  ระหว่างวันเงินบาทยังเคลื่อนไหวอยู่ใน
กรอบแคบ ๆ เน่ืองจากตลาดยงัรอติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองภายในประเทศ รวมทัง้ปัจจยัตา่งประเทศ เช่น การเจรจา
การค้ารอบใหม่ที่จะมีขึน้อีกครัง้ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ในช่วงปลาย
สัปดาห์นี  ้    "เม่ือวานนีบ้าทยังอยู่ในกรอบแคบๆ เหมือนว่าตลาดรอ
ติดตามสถานการณ์การเมืองในไทยอยู ่รวมทัง้ปัจจยัภายนอก ตอนนีก็้
รอดูที่สหรัฐกับจีนจะคุยกันสปัดาห์นี ้นอกนัน้ยังเป็นปัจจัยเดิมๆ" นัก
บริหารเงินระบุ   นักบริหารเงิน คาดว่า วนันีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวใน
กรอบ 31.30-31.50 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 
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ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) เดือนม.ค. จีน      
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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%

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

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

Machine Tool Orders YoY Jan P -- -- -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 11-Feb-19 1.5887 1.6730 1.7400 1.7685 1.7980 1.8588

Release Actual Cons. Prior Change (bps) -0.69 -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% 2.1427 2.2972 2.4798 2.8848 3.0895 3.3300

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 11-Feb-19 2.45 2.48 2.47 2.47 2.65 3.00

EU Trade Balance SA Dec -- 15.7b 15.1b Change (bps) +2.00 +3.00 +4.00 +3.00 +2.00 +3.00

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

%Chg.Chg

+0.71%+197.5228,143.84

+1.36%+35.672,653.90

%Chg.Chg11-Feb-19

+1.92%+17.43926.10

+0.09%

+9.71 +0.13%

12-Feb-19

2,403.36 -22.25 -0.92%

-2,266.56

26,912.51

383.46 -1.92 -0.50%

888.64

-1,590.41

-2,266.56

-0.82%-0.5161.65

-0.49%-0.2652.42

-0.59%

8-Feb-19 %Chg.

+0.99%

20,333.17 -418.11 -2.01%

+7.488,069.02

-0.41%-26.666,495.00

+0.44%96.64897.075

+0.20%1,122.791,125.00

+0.71%6.74386.7914

-47.13%95,487.51         50,487.91         

-0.04%280.56280.44

%Chg.8-Feb-1911-Feb-19

110.35 109.73

595.00 -6.00 -1.00%

1.1278 1.1334 -0.49%

+0.56%

11-Feb-19

2,709.80 +1.92 +0.07%

11-Feb-19

-0.48 -0.77%

-0.25%

1,313.70 +4.30 +0.33%

-13.681,638.00

-0.41%-151.4536,395.03

+0.17%+3.68

+1.02%

7,307.91

7,129.11 +57.93 +0.82%

11,014.59 +107.81

31.40

-0.88%-9.731,091.82

-0.83%

-0.64%

61.58

31.48

1.29431.2860

-0.3152.41

2,180.73

11-Feb-19 Chg %Chg.

25,053.11 -53.22

3,164.00 +32.00

-0.21%

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 

 


