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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

สหรัฐ-จีนลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกอย่างเป็นทางการแล้ว 
สหรัฐและจีนได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกแล้วเม่ือวานนี  ้ โดย
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้จัดพิธีลงนามดังกล่าวที่ท าเนียบขาว 
และได้เชิญกลุ่มนักธุรกิจของสหรัฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของจีนและ
สหรัฐเข้าร่วมในพิธีด้วย ข้อตกลงการค้าเฟสแรกซึ่งมีจ านวน 86 หน้า 
ระบวุ่า สหรัฐจะปรับลดภาษีลงคร่ึงหนึ่งจากอตัรา 15% ที่เรียกเก็บจาก
สินค้าน าเข้าจากจีนวงเงิน 1.2 แสนล้านดอลลาร์ และชะลอการเก็บ
ภาษีเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการที่จีนให้ค ามั่นสัญญาในการปฏิ รูป
โครงสร้าง รวมทัง้ซือ้สินค้าและบริการจากสหรัฐเพ่ิมขึน้อีก 2 แสนล้าน
ดอลลาร์ในช่วงเวลา 2 ปีข้างหน้า โดยสหรัฐคาดว่า การด าเนินการ
ดังกล่าวของจีนจะช่วยให้ยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐปรับตัวลดลง 
ข้อตกลงยงัระบุด้วยว่า สหรัฐจะยงัคงตรึงอตัราภาษีสินค้าน าเข้าจาก
จีนราว 2 ใน 3 คิดเป็นมูลค่าราว 3.6 แสนล้านดอลลาร์ จนกว่าจะผ่าน
พ้นการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพ.ย. และจะพิจารณาปรับ
ลดอตัราภาษีก็ต่อเม่ือสหรัฐและจีนมีการลงนามในข้อตกลงการค้าเฟส
สอง (อินโฟเควสท์) 

"มนูชิน"เผยสหรัฐเล็งห่ันอัตราภาษีสินค้าจีนในข้อตกลงการค้า
เฟสสอง นายสตีเวน มนชูิน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐจะปรับ
ลดอัตราภาษีสินค้าที่น าเข้าจากจีนในข้อตกลงการค้าเฟสสอง แม้ว่า
การเจรจาข้อตกลงการค้าเฟสสองจะถกูแบ่งออกเป็นหลายรอบ "เราจะ
มีการปรับลดอตัราภาษีเพิ่มเติมในข้อตกลงการค้าเฟส 2 โดยข้อตกลง
เฟส 2 อาจถูกแบ่งออกเป็น 2A, 2B, 2C ซึ่งเราจะดูกันต่อไป" นายมนู
ชินกล่าว นอกจากนี ้นายมนูชินยงักล่าวว่า ข้อตกลงการค้าเฟสแรกจะ
แก้ไขปัญหาที่บริษัทสหรัฐถูกบงัคบัให้ถ่ายโอนเทคโนโลยีแก่บริษัทจีน 
"จีนตกลงที่จะออกกฎหมายเพ่ือเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และให้ความ
มัน่สญัญาต่อบริษัทของเราว่าจะไม่มีการบงัคบัถ่ายโอนเทคโนโลยีอีก
ต่อไป ซึ่งถือเป็นชัยชนะครัง้ใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีของเรา ต่อธุรกิจ
ของเรา และต่อแรงงานอเมริกัน" เขากล่าว ขณะเดียวกัน ข้อตกลง
การค้าเฟสแรกยงัเปิดทางให้สถาบนัการเงินสหรัฐสามารถเข้าสู่ตลาด
ของจีน และยุติการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในธุรกิจด้านเวชภณัฑ์ 
(อินโฟเควสท์) 

สภาผู้แทนฯสหรัฐยื่นญัตติถอดถอน "ทรัมป์" ให้กับวุฒิสภาแล้ว 
สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ยื่นญัตติการถอดถอนประธานาธิบดีโดนลัด์ 
ทรัมป์ให้กับวุฒิสภาอย่างเป็นทางการแล้วเม่ือคืนนี  ้เพื่อให้วุฒิสภา
สามารถเร่ิมกระบวนการพิจารณาคดี นางแนนซี เพโลซี ประธานสภา
ผู้ แทนราษฎรสหรัฐกล่าวก่อนลงนามในญัตติถอดถอน 2 ญัตติว่า 
"ขณะที่เราก าลังสร้างประวัติศาสตร์นัน้ เราจะสร้างความคืบหน้า
ส าหรับชาวอเมริกันด้วย" ผู้ จัดการ 7 คนของสภาผู้ แทนราษฎรซึ่ง

แต่งตัง้ขึน้ใหม่ และจะขึน้เบิกความคดีของปธน.ทรัมป์ในกระบวนการ
พิจารณาของวฒิุสภานัน้ ได้น าญัตติดงักล่าวไปส่งมอบให้กบันายมิทช์ 
แมคคอนเนลล์ ผู้ น าเสียงข้างมากในวุฒิสภา ขณะที่นายแมคคอน
เนลล์ได้รับมอบญัตติถอดถอนแล้ว แต่ระบุว่า วุฒิสภาจะรับเร่ือง
ดงักล่าวอย่างเป็นทางการในวนัพฤหสับดี ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า 
ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านัน้ สภาผู้แทนฯซึ่งพรรคเดโมแครตครองเสียงข้าง
มากได้อนุมตัิมติแต่งตัง้และให้อ านาจผู้จัดการ 7 คน เพื่อท าหน้าที่ยื่น
ญัตติถอดถอนปธน.ทรัมป์ให้กบัวฒิุสภาสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ผู้น าเดโมแครตในวุฒิสภาส่งจม.เตือน "ทรัมป์" ข้อตกลงการค้า
ท่ีอ่อนแออาจกระทบสหรัฐในอนาคต นายชคั ชเูมอร์ ผู้น าเสียงข้าง
น้อยในวุฒิสภาสหรัฐได้ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรัมป์ 
เพื่อแสดงความกังวลว่า ข้อตกลงการค้าที่อ่อนแอซึ่งไม่สามารถแก้ไข
ความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้างในความสมัพนัธ์ระหว่างสหรัฐและจีน
นัน้ อาจส่งผลกระทบต่อคนงานและธุรกิจของชาวอเมริกนัในช่วงหลาย
ปีข้างหน้า นายชูเมอร์ระบุว่า การที่สหรัฐยอมท าข้อตกลงชั่วคราวเพื่อ
แลกกับการปรับลดภาษีให้กับสินค้าสหรัฐ และการให้สัญญาอย่าง
คลุมเครือเกี่ยวกับการปฏิรูปตามที่จีนท าครัง้แล้วครัง้เล่านัน้  ประเด็น
โครงสร้างเหล่านีก้็จะกลายเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขมากขึน้ในการ
เจรจาในอนาคต นอกจากนี ้นายชเูมอร์ระบดุ้วยว่า การที่จีนยืนยนัที่จะ
ซือ้สินค้าสหรัฐในระยะสัน้นัน้  จะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาพืน้ฐาน ซึ่ง
ท้ายที่สุดก็จะบั่นทอนโอกาสทางเศรษฐกิจ, ความเจริญรุ่งเรือง และ
ความมัน่คงในระยะยาวของสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ท าเนียบขาวเตรียมเผยมาตรการห่ันภาษีครั้งใหม่ส าหรับชาว
อเมริกันปีนี ้นายแลร์ร่ี คุดโลว์ หวัหน้าที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจ า
ท าเนียบขาว ระบุว่า ท าเนียบขาวมีแผนที่จะเปิดเผยมาตรการปรับลด
อตัราภาษีครัง้ใหม่ส าหรับชาวอเมริกันในปีนี  ้ทางด้านท าเนียบขาวได้
พิจารณาการออกมาตรการปรับลดอัตราภาษีรอบสองในช่วงหลาย
เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเน้นไปที่กลุ่มชนชัน้กลาง โดยมีนายคุดโลว์เป็นผู้
ผลักดันมาตรการดังกล่าว โดยเขาระบุว่าต้องการให้ชนชัน้กลางเสีย
ภาษีในอตัราต ่าที่สดุ โดยอาจปรับลดลงสู่ระดบั 15% (อินโฟเควสท์) 

"โกลด์แมน แซคส์"คาดเฟดใช้นโยบายดอกเบีย้ติดลบ แม้ขณะนี ้
ยังไม่มั่ นใจ นายแจน แฮตซิอุซ หัวหน้านักวิเคราะห์ของโกลด์แมน 
แซคส์ กล่าวว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจใช้นโยบายอัตรา
ดอกเบีย้ติดลบในอนาคต แม้ว่าขณะนีเ้ฟดยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับความ
เสี่ยงในการใช้นโยบายดงักล่าว ทัง้นี ้การที่ธนาคารกลางก าหนดอตัรา
ดอกเบีย้ในระดบัติดลบ จะส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ซึ่งน าเงินฝากมา
พักไว้ที่ธนาคารกลาง ต้องจ่ายดอกเบีย้ให้แก่ธนาคารกลาง ท าให้
ธนาคารพาณิชย์เลือกที่จะน าเงินไปปล่อยกู้กบัภาคธุรกิจมากขึน้ ซึง่จะ
ส่งผลให้เศรษฐกิจมีการขยายตวั เฟดระบุว่า ระบบการเงินของสหรัฐมี
ความแตกต่างอย่างมากจากกลุ่มประเทศที่มีการใช้นโยบายอัตรา
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 ดอกเบีย้ติดลบในขณะนี ้และอตัราดอกเบีย้ติดลบจะส่งผลกระทบต่อ

การท างานของตลาด และเสถียรภาพทางการเงินในสหรัฐมากกว่าใน
ต่างประเทศ         แต่นายแฮตซิอุซเชื่อว่า สิ่งนีจ้ะเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต (อินโฟเควสท์) 

เฟดออกรายงาน Beige Book ชีเ้ศรษฐกิจสหรัฐยังคงขยายตัว
เล็กน้อย  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานสรุปภาวะ
เศรษฐกิจหรือ "Beige Book" เม่ือวานนี  ้โดยระบุว่า กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐยงัคงขยายตวัเพียงเล็กน้อย Beige Book ซึ่งเป็น
รายงานภาวะเศรษฐกิจทัง้  12 เขตของเฟดระบุว่า  เศรษฐกิจใน
เขตดลัลสัและริชมอนด์มีการขยายตวัสูงกว่าระดบัเฉลี่ย ขณะที่เขตฟิ
ลาเดลเฟีย เซนต์หลุยส์ และแคนซัสซิตี ้ มีการขยายตัวต ่ากว่าระดับ
เฉลี่ย รายงานยังระบุด้วยว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคมีการขยายตัว
เล็กน้อยจนถึงปานกลาง ขณะที่ยอดขายในช่วงวนัหยุดอยู่ในระดบัที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึน้
อย่างมีนัยส าคญั ส่วนการจ้างงานในเขตส่วนใหญ่อยู่ในภาวะทรงตัว
จนถึงเพ่ิมขึน้เล็กน้อย ขณะที่ตลาดแรงงานทัว่ประเทศยงัคงอยู่ในภาวะ
ตึงตวั ซึ่งบ่งชีถ้ึงความต้องการแรงงานที่สูงขึน้ในช่วงเวลาที่ภาคธุรกิจ
ก าลงัขยายตัว ส าหรับเงินเฟ้อนัน้ รายงาน Beige Book ระบุว่า ราคา
ผู้บริโภคยงัคงขยายตวัเล็กน้อย ขณะที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึน้เล็กน้อย
เช่นกนั (อินโฟเควสท์) 

เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาคการผลิตสูงกว่าคาดในเดือนม.ค. 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวนันีว้่า ดชันีภาค
การผลิต (Empire State Index) เพิ่มขึน้ 1.5 จุด สู่ระดับ 4.8 ในเดือน
ม.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.6 ดัชนีภาคการผลิต
ได้รับแรงหนุนจากการปรับตวัขึน้ของค าสัง่ซือ้ใหม่ แม้ความเชื่อมัน่ต่อ
ภาวะธุรกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้าได้ชะลอตวัลง (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนี PPI เพิ่มขึน้น้อยกว่าคาดในเดือนธ.ค. กระทรวง
แรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึน้เพียง 0.1% ใน
เดือนธ.ค.เม่ือเทียบรายเดือน หลังจากทรงตัวในเดือนพ.ย. ดัชนี PPI 
ได้รับแรงหนุนจากการดีดตวัของราคาพลงังาน แต่ถูกหกัล้างจากการ
ชะลอตัวของราคาในภาคบริการ เม่ือเทียบรายปี ดัชนี PPI เพิ่มขึน้ 
1.3% ในเดือนธ.ค. หลังจากเพิ่มขึน้ 1.1% ในเดือนพ.ย. นักวิเคราะห์
คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่า ดัชนี PPI จะปรับตัวขึน้ 0.2% ในเดือนธ.ค. 
เม่ือเทียบรายเดือน และเพิ่มขึน้ 1.3% เม่ือเทียบรายปี ส่วนดัชนี PPI 
พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหาร, พลงังาน และภาคบริการ เพิ่มขึน้ 
0.1% ในเดือนธ.ค. หลงัจากทรงตวัในเดือนพ.ย. เม่ือเทียบรายปี ดชันี 
PPI พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 1.5% หลงัจากเพิ่มขึน้ 1.3% ในเดือนพ.ย. (อินโฟ
เควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสินเช่ือจ านองพุ่ ง 30% ขานรับดอกเบีย้
เงินกู้ ปรับตัวลง สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) ของ

สหรัฐ เปิดเผยว่า จ านวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจ านองพุ่งขึน้ 30.2% 
ในสปัดาห์ที่แล้ว ขานรับการปรับตวัลงของอตัราดอกเบีย้เงินกู้จ านอง 
ทัง้นี  ้จ านวนผู้ ที่ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์เพิ่มขึน้  43% และ
ทะยานขึน้ 109% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนผู้ยื่นขอ
สินเชื่อเพื่อการซือ้ที่อยู่อาศยัเพิ่มขึน้ 16% ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดนับตัง้แต่
เดือนต.ค.2552 และเพิ่มขึน้ 8% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 
อัตราดอกเบีย้เงินกู้ เฉลี่ยเพื่อการจ านองแบบคงที่ระยะเวลา  30 ปี 
ส าหรับวงเงินกู้ ไม่เกิน 484,350 ดอลลาร์ ปรับตวัลงสู่ระดบั 3.87% ซึ่ง
เป็นระดบัต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนก.ย.ปีที่แล้ว เทียบกับระดบั 3.91% ใน
สปัดาห์ก่อนหน้านี ้(อินโฟเควสท์) 

EIA เผยสต็อกน า้มันเบนซิน,น า้มันกล่ันสหรัฐเพิ่มเกินคาดใน
สัปดาห์ท่ีแล้ว ส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาล
สหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน า้มนัดิบสหรัฐลดลง 2.5 ล้านบาร์เรลใน
สัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึน้  500,000 บาร์เรล 
สถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน า้มันของ
สหรัฐ เปิดเผยก่อนหน้านีว้่า สต็อกน า้มันดิบสหรัฐเพิ่มขึน้ 1.1 ล้าน
บาร์เรลในสปัดาห์ที่แล้ว EIA ยงัเปิดเผยว่า สต็อกน า้มนัเบนซินเพ่ิมขึน้ 
6.7 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึน้ 3.3 ล้านบาร์เรล 
นอกจากนี ้สต็อกน า้มันกลั่น ซึ่งรวมถึงฮีตติง้ออยล์และน า้มันดีเซล 
เพิ่มขึน้ 8.2 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึน้ 1.3 ล้าน
บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ส่ือตีข่าวสหรัฐเล็งออกกฎขยายวงสกัดกัน้การขายสินค้าท่ีผลิต
ในต่างประเทศให้กับ "หัวเว่ย" สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้าง
แหล่งข่าวว่า รัฐบาลสหรัฐเตรียมออกกฎที่จะเพ่ิมอ านาจในการสกัดกัน้
การขายสินค้าให้กับบริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยี่ของจีน เพื่อให้ครอบคลมุ
ไปถึงสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศจ านวนมากขึน้ ขณะที่สหรัฐพยายาม
ที่จะกดดันบริษัทหัวเว่ยซึ่งถูกสหรัฐขึน้บัญชีด าอยู่แล้ว  กระทรวง
พาณิชย์สห รัฐไ ด้ ร่างกฎที่ จะ ห้ามการส่ งออกสิน ค้าที่ ผลิ ต ใน
ต่างประเทศซึ่งมีสินค้าของสหรัฐเป็นส่วนประกอบขัน้ต ่า  10% ของ
มูลค่าสินค้า โดยลดลงจากกฎเดิมที่ก าหนดมูลค่าสินค้าส่วนประกอบ
ของสหรัฐขัน้ต ่าไว้ที่  25% และจะขยายขอบเขตสินค้าต้องห้ามให้
ครอบคลมุถึงสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกบัอิเล็กทรอนิก รวมถึงชิปที่ไม่ได้ระบุ
ว่าเป็นสินค้าอ่อนไหวด้วย รายงานระบวุ่า กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ส่ง
กฎระเบียบดังกล่าวให้กับส านักงานการจัดการและงบประมาณแล้ว
หลงัจากการประชมุเม่ือสปัดาห์ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์) 

อดีตท่ีปรึกษา "ทรัมป์" เล็งกลับค าให้การรับผิดกรณีให้การเท็จ
ต่อ FBI นายไมเคิล ฟลินน์ อดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก าลังขอให้ศาลสหรัฐยอมให้ตนถอน
ค าให้การรับผิดในข้อหาให้การเท็จต่อส านักงานสอบสวนกลางสหรัฐ 
(FBI) เว็บไซต์ข่าว TheHill รายงานว่า ทีมทนายของนายฟลินน์ได้ยื่น
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 ค าร้องดังกล่าวต่อศาลเขตดีซีเม่ือคืนวานนี  ้ซึ่งเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ก่อนที่เขาจะถูกตัดสิน ข้อความจากทีมทนาย ระบุว่า "คุณไมเคิล ที 
ฟลินน์ เป็นผู้บริสุทธ์ิ โดยคุณฟลินน์ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลโดย
สุจริตใจเป็นเวลาถึง 2 ปี เขาได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการ
ด าเนินคดีนี "้  ขณะเดียวกันข้อความจากฝ่ังทนายยังได้กล่าวโทษ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ฐานละเมิดข้อตกลงเร่ืองค าให้การกับนายฟ
ลินน์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 90.55 จุด ขานรับ
สหรัฐ-จีนลงนามดีลการค้าเฟสแรก  ดัชนีดาวโจนส์ และดัชนี 
S&P500 ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดท านิวไฮเม่ือคืนนี  ้(15 ม.ค.) โดยดาว
โจนส์ปิดที่เหนือระดบั 29,000 จุดเป็นครัง้แรก หลงัจากสหรัฐและจีน
ลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกอย่างเป็นทางการ โดยข้อตกลงระบุ
ว่าจีนจะสัง่ซือ้สินค้าและการบริการจากสหรัฐเพิ่มขึน้ ขณะที่สหรัฐตก
ลงที่จะปรับลดภาษีสินค้าน าเข้าจากจีน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาว
โจนส์ปิดที่ 29,030.22 จดุ เพ่ิมขึน้ 90.55 จดุ หรือ +0.31% ขณะที่ดชันี 
S&P500 ปิดดที่ 3,289.29 จดุ เพ่ิมขึน้ 6.14 จดุ หรือ +0.19% และดชันี 
Nasdaq ปิดที่ 9,258.70 จุด เพิ่มขึน้ 7.37 จุด หรือ +0.08% (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ปอนด์อ่อนเทียบดอลล์ หลังเงินเฟ้อ
อังกฤษขยายตัวต ่าสุดในรอบ 3 ปี เงินปอนด์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้
(15 ม.ค.) หลงัจากทางการองักฤษเปิดเผยอตัราเงินเฟ้อที่ขยายตัวใน
อัตราต ่าสุดในรอบกว่า 3 ปี ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่
ส าคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี  ้ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีกและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดบั 1.3024 
ดอลลาร์ จากระดับ 1.3028 ดอลลาร์ ขณะที่ยูโรแข็งค่าขึน้สู่ระดับ 
1.1150 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1129 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลีย
อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 0.6903 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6904 
ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 
109.92 เยน จากระดบั 109.98 เยน และอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวสิ 
ที่ระดับ 0.9638 ฟรังก์ จากระดับ 0.9673 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์
สหรัฐยังอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา  ที่ระดับ 1.3042 
ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3058 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 42 เซนต์ วิตกสต็อกน า้มัน
เบนซิน,น า้มันกล่ันสหรัฐพุ่ ง สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(15 ม.ค.) หลงัจากส านกังานสารสนเทศ
ด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานว่า สต็อกน า้มัน
เบนซินและน า้มันกลั่นของสหรัฐเพิ่มขึน้มากกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ไว้ สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 42 เซนต์ 
หรือ 0.7% ปิดที่  57.81 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต ่าสุด

นับตัง้แต่วนัที่ 3 ธ.ค. 2562 สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมี.ค. 
ลดลง 49 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 64.00 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึง่เป็นระดบั
ปิดต ่าสดุนบัตัง้แต่วนัที่ 11 ธ.ค. 2562 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $9.40 รับความหวังดี
ลการค้าจีน-สหรัฐหนุนดีมานด์ทองค า สัญญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(15 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนมองว่า การท า
ข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐและจีนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
โลกและความต้องการทองค า นอกจากนี ้สกลุเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่ายัง
เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนความต้องการถือครองทองค า สญัญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึน้ 
9.40 ดอลลาร์ หรือ 0.61% ปิดที่ 1,554.00 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ
เควสท์) 

ยโุรป 

เยอรมนีเผยเศรษฐกิจขยายตัวเพียง 0.6% ในปีท่ีแล้ว ต ่าสุดใน
รอบ 6 ปี ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนี (Destatis) เปิดเผยในวนันี ้
ว่า เศรษฐกิจเยอรมนีมีการขยายตวัเพียง 0.6% ในปีที่แล้ว ซึง่เป็นอตัรา
การขยายตัวต ่ าสุดนับตัง้แต่ ปี  2556 และสอดคล้องกับตัวเลข
คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ก่อนหน้านี ้เศรษฐกิจเยอรมนีมีการเติบโต 
1.5% ในปี 2561 และ 2.2% ในปี 2560 ส านกังานสถิติระบวุ่า เยอรมนี
มีการขยายตวัติดต่อกันเป็นปีที่ 10 ซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเป็น
ประวตัิการณ์ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจได้ชะลอตวัลงในปีที่แล้ว โดยได้แรง
หนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค และการขยายตัวของภาคบริการ 
ขณะที่ภาคการผลิตปรับตวัลง (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยดัชนี CPI ขยายตัว 1.3% ในเดือนธ.ค. ต ่าสุดรอบกว่า 
3 ปี ส านักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า ดัชนีราคา
ผู้ บริโภค (CPI) ขยายตัว 1.3% ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุด
นบัตัง้แต่เดือนพ.ย.2559 และต ่ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ 
หลงัจากปรับตวัขึน้ 1.5% ในเดือนพ.ย. ตวัเลข CPI ที่ชะลอตวัดงักล่าว
ได้รับผลกระทบจากการปรับตวัลงของราคาเสือ้ผ้า และการที่โรงแรม
จ านวนมากต่างลดราคาห้องพักในเดือนพ.ย. ตัวเลข CPI ดังกล่าว
ยังคงต ่ากว่า 2% ซึ่งเป็นระดับเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลาง
อังกฤษ (BoE) ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่า BoE จะปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้อย่างเร็วที่สุดในการประชุมเดือนนี  ้ONS ยงัเปิดเผยว่า ดชันี 
CPI พืน้ฐาน ซึ่งไม่รวมหมวดพลงังาน ยาสูบ และแอลกอฮอล์ ร่วงลงสู่
ระดับ 1.3% ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนพ.ย.2559 จากระดับ 
1.7% ในเดือนพ.ย. BoE คาดการณ์ว่า อัตราเงินเฟ้อจะร่วงลงแตะ
ระดับ 1.25% ในช่วงต้นปีนี ้จากการปรับตวัลงของราคาพลงังาน แต่
จะดีดตวัเหนือเป้าหมายของ BoE ที่ระดบั 2% ในช่วงเวลา 3 ปี (อินโฟ
เควสท์) 
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 อังกฤษเผยการลงทุนในภาคเทคโนโลยีปี 2562 พุ่ง 44% ท าสถิติ

ใหม่ท่ี 1.32 หมื่นล้านปอนด์ สภาเศรษฐกิจดิจิทลัของรัฐบาลสหราช
อาณาจักรเปิดเผยว่า  การลงทุนในภาคเทคโนโลยีของสหราช
อาณาจกัรปรับตวัเพิ่มขึน้ 44% ท าสถิติใหม่ที่ 1.32 หม่ืนล้านปอนด์ ใน
ปี 2562 ซึง่คิดเป็น 1 ใน 3 ของยอดการลงทนุรวมในยโุรป และมากกว่า
ฝร่ังเศสกับเยอรมนีรวมกัน งานวิจัยที่จัดท าโดย Tech Nation และ 
Dealroom.co ระบุว่ า  เ ม็ด เงินลงทุน ด้านเทคโนโลยี ในสหราช
อาณาจักรนัน้ อยู่ในอันดับ 3 เป็นรองเพียงสหรัฐกับจีน ส่วนในระดบั
เมืองนัน้ ลอนดอนติดอนัดบัร่วมกบัเขตพืน้ที่อ่าวของซานฟราซิสโก กรุง
ปักกิ่ง และรัฐนิวยอร์ก นายแมตต์ วอร์แมน รัฐมนตรีดิจิทัลได้แสดง
มุมมองในด้านบวกว่า อังกฤษยังคงเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในยุโรปที่จะ
เร่ิมต้นและขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยี (อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลรัสเซียประกาศลาออก ปูทาง"ปูติน"แก้รัฐธรรมนูญ ส านกั
ข่าวทาสส์ของทางการรัสเซียรายงานว่า รัฐบาลรัสเซียภายใต้การน า
ของนายกรัฐมนตรีดมิทรี เมดเวเดฟ ได้ประกาศลาออกทัง้คณะในวนันี ้
ส านักข่าวทาสส์เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินได้กล่าว
แสดงความชื่นชมต่อผลการท างานของรัฐบาลของนายเมดเวเดฟ แต่
ไม่ได้ระบุรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นที่คาดกันว่า การลาออกของรัฐบาล
รัสเซียก็เพื่อเปิดทางให้ปธน.ปูตินสามารถด าเนินการแก้ไขรัฐธรรมนญู
ตามที่ เขาได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี  ้ขณะเดียวกัน ปธน.ปูตินระบุว่า 
เศรษฐกิจรัสเซียจะต้องมีการขยายตวัมากกว่า 3% ในปีหน้า และอยู่สงู
กว่าระดบัเฉลี่ยของเศรษฐกิจโลกหลงัจากนัน้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดทรงตัว นลท.ชะลอซือ้ขายก่อน
สหรัฐ-จีนลงนามข้อตกลงการค้า ตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตวัเม่ือคืนนี ้
(15 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซือ้ขายหุ้ นก่อนพิธีลงนาม
ข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐและจีน ดชันี Stoxx Europe 600 
บวก 0.01% ปิดที่ 419.63 จุด ขณะที่ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศส
ปิดที่ 6,032.61 จดุ ลดลง 8.28 จดุ หรือ -0.14% และดชันี DAX ตลาด
หุ้นเยอรมนัปิดที่ 13,432.30 จุด ลดลง 24.19 จุด หรือ -0.18% (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 20.45 จุด นลท.ซือ้หุ้น
กลุ่มปลอดภัยก่อนพิธีลงนามดีลการค้าสหรัฐ-จีน ตลาดหุ้ น
ลอนดอนปิดบวกเม่ือคืนนี ้(15 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทนุเข้าซือ้หุ้นกลุ่ม
ปลอดภัยก่อนพิธีลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐและจีน 
แม้ตลาดยงัคงวิตกกับการที่สหรัฐระบุว่า จะยงัไม่ยกเลิกการเก็บภาษี
น าเข้าสินค้าจีนในทนัทีก็ตาม ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 
7,642.80 จดุ เพ่ิมขึน้ 20.45 จดุ หรือ +0.27% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

"คุโรดะ" ยืนยันแบงก์ชาติญี่ปุ่ นไม่ลังเลท่ีจะผ่อนคลายนโยบาย
การเงินอีกหากจ าเป็น นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลาง

ญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยในวนันีว้่า BOJ ไม่ลงัเลที่จะผ่อนคลายนโยบาย
การเงินลงอีก หากการปรับนโยบายจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายเงิน
เฟ้อที่ระดบั 2% ขณะที่ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจต่างประเทศยงัคงอยู่
ในระดบัสูง นายคุโรดะกล่าวด้วยว่า อตัราเงินเฟ้อที่ค านวณจากราคา
ผู้บริโภคซึ่งอยู่ที่ราว 0.5% นัน้ คาดว่าจะขยายตัวสู่ระดบัเป้าหมายที่ 
2% เม่ือพิจารณาจากส่วนต่างผลผลิตที่เป็นบวก และการคาดการณ์
เงินเฟ้อที่เพิ่มขึน้ แต่อตัราเงินเฟ้อจะได้รับผลกระทบไประยะหนึ่งจาก
ราคาน า้มนัที่ลดลง (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติญี่ปุ่ นปรับลดการประเมินภาวะเศรษฐกิจ 3 ภูมิภาค 
เหตุเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ได้ปรับลด
การประเมินภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคในญ่ีปุ่ นจ านวน 3 ภูมิภาค ใน 
9 ภูมิภาค โดยระบุถึงการผลิตที่ชะลอตวัลง อนัเนื่องมาจากอุปสงค์ที่
อ่อนแอจากต่างประเทศ BOJ ระบุในรายงานประเมินภาวะเศรษฐกิจ
รายไตรมาส หรือซากุระ รีพอร์ทว่า BOJ ได้ปรับลดมุมมองเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคโฮกุริคุและภูมิภาคโตไกในภาคกลางของญ่ีปุ่ น  รวมถึง
ภูมิภาคชูโกคุในภาคตะวันตก ซึ่งเศรษฐกิจในภูมิภาคดังกล่าวต้อง
พึ่งพาการส่งออก ขณะที่ BOJ ยงัคงการประเมินภาวะเศรษฐกิจของ 6 
ภูมิภาคที่เหลือ ซึ่งได้แก่ ฮอกไกโด, โทโฮกุ, คนัโตะ-โคชิเน็ตส,ึ คินกิ, ชิ
โกกุ และคิวชู-โอกินาวา ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ซากุระ รีพอร์ท 
ประจ าเดือนม.ค.ของ BOJ ออกมา หลังจากการเปิดผลส ารวจทังกัน
รายไตรมาสในเดือนธ.ค.ซึ่งบ่งชีว้่า ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของผู้ผลิต
ขนาดใหญ่นัน้ย ่าแย่ลงเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกันสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ
เกือบ 7 ปี ซึง่สะท้อนถึงการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 108.59 จุด ตลาดวิตกข่าว
สหรัฐเดินหน้าเก็บภาษีสินค้าจีน ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิด
ลบในวันนี ้โดยถูกกดดันจากการที่สื่อรายงานว่า ภาษีน าเข้ามูลค่า
หลายพนัล้านดอลลาร์ที่สหรัฐเรียกเก็บจากจีนในปัจจบุนันัน้ จะยงัคงมี
ผลบงัคบัใช้ไปจนกระทัง่หลงัการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐในเดือน
พ.ย.ปีนี ้แม้สหรัฐและจีน จะลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกในวันนีก้็
ตาม ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดลบ 108.59 จดุ หรือ -
0.45% แตะที่ 23,916.58 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จนี 

ส่ือเผยจีนเล็งน าเข้าถั่วเหลืองจ านวนมากจากสหรัฐ หลังลงนาม
ข้อตกลงการค้าวันนี  ้หนังสือพิมพ์โกลบอลไทม์สของรัฐบาลจีน 
รายงานว่า จีนจะน าเข้าถั่วเหลืองจ านวนมากจากสหรัฐ หลังจากที่
สหรัฐและจีนลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกในวนันี  ้ทัง้นี ้นายหวงั 
เหลียวเหว่ย นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของศูนย์สารสนเทศธัญพืชและ
น า้มันแห่งชาติจีน (CNGOIC) กล่าวว่า จีนจะน าเข้าเนือ้สุกรและผ้า
ฝ้ายจ านวนมากเช่นกัน หลังการลงนามในข้อตกลงดังกล่าว (อินโฟ
เควสท์) 
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 "หลิว เหอ" คาด GDP จีนปี 2562 ขยายตัวสูงกว่า 6% นายหลิว 

เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน  คาดการณ์ว่า  ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของจีนจะขยายตวัสงูกว่าระดบั 6% ในปี 2562 
และคาดว่าข้อมูลเศรษฐกิจประจ าเดือนม.ค.จะบ่งชีถ้ึงแนวโน้ม
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดของจีน การคาดการณ์ดงักล่าวของรอง
นายกรัฐมนตรีจีนมีขึน้ก่อนที่ส านกังานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) จะ
รายงานตวัเลข GDP ประจ าไตรมาส 4/2562 และ GDP ทัง้ปี 2562 ใน
วันพรุ่งนี ้เวลาประมาณ 09.00 น.ตามเวลาไทย ส่วน GDP ไตรมาส 
3/2562 ของจีนซึ่งส านักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยเม่ือช่วงกลางเดือน
ต.ค.ที่ผ่านมานัน้ มีการขยายตัว 6.0% เม่ือเทียบเป็นรายปี (อินโฟ
เควสท์) 

ผู้อ านวยการ"ฮิวแมน ไรท์ วอทช์"ชีจ้ีนพยายามแทรกแซงนัก
วิจารณ์ด้านสิทธิมนุษยชนท่ัวโลก นายเคนเนท ร็อธ ผู้อ านวยการ
บริหารของฮิวแมน ไรท์ วอทช์ (HRW) เปิดเผยว่า รัฐบาลจีนไม่เพียงแต่
เป็นประเทศที่ใช้เทคโนโลยีการสอดแนมระดับสูงเท่านัน้  แต่ยังใช้
สถานะทางเศรษฐกิจที่ก าลังเติบโตเพื่อปิดปากนักวิจารณ์จาก
ต่างประเทศด้วย โดยกล่าวหาว่า จีนก าลงัโจมตีระบบสิทธิมนษุยชนทัว่
โลกอย่างรุนแรง ทางด้านนายเกิง ชวง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
จีนกล่าวว่า รัฐบาลจีนและฮ่องกงด าเนินการเกี่ยวกับการผ่านเข้าออก
ชายแดนตามหลักกฎหมาย นายเกิงกล่าวว่า  มีหลักฐานบ่งชีว้่า 
เจ้าหน้าที่จากองค์กรเอกชน (NGO) บางรายได้ให้การสนบัสนุนกลุ่มผู้
ต่อต้านรัฐบาลจีนในฮ่องกง ซึ่ง NGO ดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด
ความวุ่นวายในฮ่องกง (อินโฟเควสท์) 

รมว.กลาโหมญี่ปุ่ นวอนจีนยึดมั่ นบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
ก่อน "สี จิน้ผิง" เยือนญี่ปุ่ นปีนี ้นายทาโร่ โคโนะ รัฐมนตรีกลาโหม
ของญ่ีปุ่ นได้เรียกร้องให้จีนเคารพบรรทัดฐานระหว่างประเทศ และ
ด าเนินการแก้ไขข้อกังวลของญ่ีปุ่ นเกี่ยวกับการเพิ่มแสนยานุภาพทาง
ทะเลของจีน ก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีน จะเดินทางเยือน
ญ่ีปุ่ นในช่วงฤดใูบไม้ผลิปีนี ้นายโคโนะระบวุ่า ญ่ีปุ่ นไม่สามารถเพิกเฉย
กับการละเมิดน่านน า้จากเรือของรัฐบาลจีนรอบหมู่เกาะเซนกากุของ
ญ่ีปุ่ นในทะเลจีนตะวันออก ซึ่งจีนเรียกหมู่เกาะดังกล่าวว่าเตียวหยู 
ขณะที่ญ่ีปุ่ นก าลงัวางแผนต้อนรับปธน.สใีนฐานะอาคนัตกุะของรัฐบาล
ในปีนี  ้นายโคโนะกล่าวว่า จีนจ าเป็นต้องพยายามอย่างหนักเพื่อ
ปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึน้ ไม่เช่นนัน้ เราอาจจะมีบรรยากาศที่อึดอดั
ส าหรับการเดินทางเยือนของปธน.สีในครัง้นี ้(อินโฟเควสท์) 

รายงานชีส้หรัฐมอบสิทธิบัตรให้แก่บริษัทจีนเพิ่มขึน้มากท่ีสุดใน
ปี 2562 IFI Claims ซึ่งเป็นบริษัทบริการด้านสิทธิบัตรของสหรัฐ
เปิดเผยรายงานประจ าปีระบุว่า จ านวนสิทธิบัตรทัง้หมดของสหรัฐที่
มอบให้แก่บริษัทจีน เพิ่มขึน้ 34% ในปี 2562 ซึ่งเป็นการขยายตัว
แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่  การยื่นจด

สิทธิบัตรในสหรัฐแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่  333,530 ฉบับในปี 
2562 โดยเพิ่มขึน้ 15% จากปี 2561 ส าหรับสิทธิบัตรจากบริษัทจีน 
เพ่ิมขึน้ 34.14% จาก 12,599 ฉบบั แตะ 16,900 ฉบบั ขณะที่สิทธิบตัร
จากบริษัทสหรัฐตามมาเป็นอนัดบัสอง เพิ่มขึน้ 15.95% นายแลร์รี คา
ดี นักวิเคราะห์อาวุโสของ IFI Claims เปิดเผยกับส านักข่าวซินหัวว่า 
จีนมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดมาเป็นเวลาหลายปี และ
สิทธิบตัรเหล่านีส้่วนใหญ่อยู่ที่ภาคเทคโนโลยี (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 16.78 จุด ก่อนจีน-
สหรัฐลงนามข้อตกลงการค้า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ตลาดวนันีป้รับตวัลง ก่อนที่จีนและสหรัฐจะลงนามในข้อตกลงการค้า
เฟสแรกวันนี  ้ซึ่งหลายฝ่ายจับตาว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะมีเนือ้หา
ครอบคลุมในด้านใดบ้าง ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอม
โพสิตอ่อนตวั 16.78 จดุ หรือ 0.54% ปิดที่ 3,090.04 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดลบ 111.55 จุด จับตาลงนาม
ข้อตกลงการค้าสหรัฐ-จีน ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตวั
ลดลง หลังมีรายงานว่าสหรัฐจะไม่ปรับลดภาษีน าเข้าสินค้าจากจีน
เพิ่มเติม จนกว่าจะผ่านพ้นการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐในเดือน
พ.ย. ซึ่งรายงานข่าวดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนเร่ิมไม่มั่นใจเกี่ยวกับ
ทิศทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ดชันีฮั่งเส็งลดลง 111.55 จุด หรือ 
0.39% ปิดวนันีท้ี่ 28,773.59 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

สนง.สารสนเทศพลังงานสหรัฐคาดปริมาณและการใช้น า้มันดิบ
ท่ัวโลกจะเพิ่มขึน้ในปี 63 ส านักงานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ 
(EIA) คาดการณ์ว่า ปริมาณน า้มนัดิบและการใช้น า้มนัดิบทัว่โลกในปี 
2563 จะเพิ่มขึน้อีก ในรายงาน Short-term Energy Outlook (STEO) 
ประจ าเดือนม.ค. EIA คาดการณ์ว่า ปริมาณน า้มันดิบทั่วโลกในปี 
2563 จะเพิ่มขึน้ 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวนั และการใช้น า้มนัดิบทัว่โลกจะ
เพิ่มขึน้ 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งท าให้สต็อกน า้มันในตลาดโลกจะ
เพิ่มขึน้ 300,000 บาร์เรลต่อวนั EIA ระบุว่า ปริมาณน า้มนัที่เพิ่มขึน้ใน
ปี 2563 เกิดจากประเทศนอกกลุ่มผู้ส่งออกน า้มนั (โอเปก) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สหรัฐ นอร์เวย์ บราซิล แคนาดา ซึง่จะสามารถชดเชยการผลิต
น า้มันของกลุ่มโอเปกที่คาดว่าจะลดลง 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในส่วน
ของความต้องการน า้มันนัน้ EIA คาดการณ์ว่า การใช้น า้มันในจีนจะ
เพ่ิมขึน้ 500,000 บาร์เรลต่อวนัในปี 2563 และ 2564 (อินโฟเควสท์) 

เกาหลีใต้เผยตัวเลขจ้างงานเดือนธ.ค.พุ่งสุงสุดในรอบ 5 ปี,อัตรา
ว่างงานทรงตัวท่ี 3.4% ส านักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้รายงานใน
วันนีว้่า อัตราว่างงานเดือนธ.ค.ทรงตัวอยู่ที่  3.4% ขณะที่ตัวเลขจ้าง
งานเพ่ิมขึน้ 516,000 ต าแหน่ง ซึง่ท าสถิติเพิ่มขึน้แข็งแกร่งสดุในรอบ 5 
ปี 4 เดือน ส่วนตลอดปี 2562 อตัราการว่างงานของเกาหลีใต้ทรงตวัที่
ระดับ 3.8% ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึน้ 301,000 ต าแหน่ง ซึ่ง
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 นับเป็นครัง้แรกในรอบ 2 ปี ที่ต าแหน่งงานเพิ่มขึ น้เกิน  300,000 

ต าแหน่ง เม่ือพิจารณาในแต่ละภาคอตุสาหกรรมพบว่า การจ้างงานใน
ธุรกิจด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคม เพิ่มขึน้ 178,000 ต าแหน่ง 
ขณะที่การจ้างงานในด้านวัฒนธรรม กีฬา และสันทนาการ เพิ่มขึน้ 
88,000 ต าแหน่ง ในเดือนธ.ค. อย่างไรก็ดี การจ้างงานในภาคค้าส่ง
และค้าปลีก ลดลง 94,000 ต าแหน่งในเดือนธ.ค. ขณะที่การจ้างงานใน
ภาคการก่อสร้าง ลดลง 28,000 ต าแหน่ง (อินโฟเควสท์) 

สิงคโปร์เผยยอดขายบ้านลดลงในเดือนธ.ค. ส่งสัญญาณตลาด
อสังหาฯชะลอตัว ส านักงานพัฒนาเขตเมืองของสิงคโปร์ (URA) 
เปิดเผยข้อมูลบ่งชีว้่า ยอดขายอพาร์ตเมนต์เอกชนในสิงคโปร์ปรับตัว
ลงในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นการส่งสญัญาณว่า ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ก าลงั
ชะลอตัวลง ข้อมูลระบุว่า บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มียอดขายอ
พาร์ตเมนต์ 538 ยนูิตในเดือนธ.ค. ลดลงจาก 1,165 ยนูิตในเดือนพ.ย. 
และมีการเปิดตัวโครงการใหม่ไม่กี่แห่ง โดยมีอพาร์ทเมนต์ใหม่เพียง 
370 แห่ง ซึง่นบัเป็นจ านวนต ่าสดุของปี 2562 เม่ือเทียบกบั 974 แห่งใน
เดือนพ.ย. ราคาบ้านเอกชนเพ่ิมขึน้เพียง 0.3% ในไตรมาส 4 ที่ผ่านมา 
ลดลงจากไตรมาส 3 ที่เพ่ิมขึน้ 1.3% ซึง่บ่งชีส้ญัญาณว่ามาตรการของ
รัฐบาลเพื่อชะลอตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนดขึน้เม่ือเดือนก.ค. 
2561 นัน้ ยงัคงส่งผลถ่วงตลาด (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงจากแรงขายท าก าไร 
หลังบวกติดต่อกัน 4 วัน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงจาก
แรงขายท าก าไร หลงัจากตลาดปรับตวัขึน้ติดต่อกัน 4 วนั ก่อนการลง
นามในข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในวันนี  ้ทัง้นี ้ดัชนี S&P 
BSE Sensex ปิดตลาดวันนีท้ี่ 41,872.73 จุด ลดลง 79.90 จุด หรือ 
0.19% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

พาณิชย์แจงความเช่ือมั่นผู้บริโภคในอนาคตมีแนวโน้มดี ภาครัฐ
ผลักดันมาตรการเชิงรุกต่อเ น่ือง  น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร 
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ชีแ้จง
ประเด็นผลการส ารวจดัชนีความเชื่ อมั่นผู้ ประกอบการ  โดย
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยว่า เป็นข้อมูลข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท างานของภาครัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจดุต่อข้อกงัวลของ
ภาคธุรกิจ นอกจากนี  ้กระทรวงพาณิชย์ได้จัดท าการส ารวจความ
เชื่อมัน่ในลกัษณะเดียวกนัเจาะกลุ่มผู้บริโภคใน 7 สาขาอาชีพ โดยผล
การส ารวจดัชนีความเชื่ อมั่นผู้ บ ริ โภคของกระทรวงพาณิ ช ย์
ประจ าเดือนธันวาคม 2562 พบว่าดัชนีอยู่ที่ระดบั 44.5 คงที่ต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 2 ขณะที่ดัชนีปัจจุบันปรับตวัดีขึน้เล็กน้อยจาก 39.0 เป็น 
39.4 และดัชนีอนาคตอยู่ที่ระดับ 48.0 ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนี
ความเชื่อมัน่ของหอการค้าไทยแล้วพบว่ามีความสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั (อินโฟเควสท์) 

บอร์ดประกันสังคม เพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ปี 63 
เป็น 3,959 บาท/คน/ปี  นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานคณะกรรมการประกันสังคม  เ ปิด เผยว่ า  ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการประกนัสงัคม ครัง้ที ่1/2563 เม่ือวนัที่ 14 มกราคม 2563 
เห็นชอบการปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ปี  2563 ใ ห้แก่
สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคม ในปี 2563 โดยเฉลี่ย
อัตรา 3,959 บาท /คน/ปี ประกอบด้วย 1. ค่าบริการทางการแพทย์ที่
เหมาจ่ายให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญา 2. ค่าบริการทางการแพทย์
นอกเหนือเหมาจ่าย แยกกรณีอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ค่าอวัยวะเทียม และ
อุปกรณ์บ าบัดรักษาโรค นายสุทธิ กล่าวว่า การปรับอัตราค่าบริการ
ทางการแพทย์ในครัง้นี ้เหตจุากส านกังานประกนัสงัคมมีผู้ประกันตนที่
สูงอายุเพิ่มขึน้  ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลสูงขึ น้ ด้วย 
นอกจากนีภ้าวะเงินเฟ้อ อัตราค่าแรงที่ เพิ่มขึ น้ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงขึน้  ท าให้ตันทุนใน
การรักษาเพิ่มขึน้ (อินโฟเควสท์) 

กสทช. คาดเอกชนเข้าประมูล 5G จ านวน 25 ใบอนุญาต มูลค่า
กว่า 5.4 หมื่นลบ. หนุนเม็ดเงินกระตุ้นศก. นายฐากร ตัณฑสิทธ์ิ 
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คาดว่าการประมูล 5G ในวนัที่ 
16 ก.พ.นีน้่าจะมีใบอนุญาตขายออกไป 25 ใบอนุญาต รวมมูลค่า 
54,654 ล้านบาท เพื่อน าส่งเป็นรายได้ของรัฐ แบ่งเป็น คลื่นความถี่ 
2600 MHz มี 19 ชด ุๆละ 10 MHz ราคา 1,862 ล้านบาท/ชดุ รวมเป็น
เงิน 35,378 ล้านบาท, คลื่นความถี่ 700 MHz มีจ านวน 2 ชุด ๆ ละ 
5MHz ราคา 8,792 ล้านบาท/ชดุ รวมเป็น 17,584 ล้านบาท และ คลื่น
ความถี่ 26 GHz จ านวน 4 ชดุ ๆ ละ 100 MHz ราคา 423 ล้านบาท/ชดุ 
นอกจากนี ้กสทช. ได้เร่งรัดให้เอกชนน าเข้าอุปกรณ์ 5G ในภาวะที่
ค่าเงินบาทแข็งค่า เนื่องจากจะได้ราคาถูกลง โดยต้นเดือนมี.ค. จะมี
การลงทุนของผู้ประกอบการโทรคมนาคม 1.7 แสนล้านบาท และการ
ใช้งาน 5G ในเดือน ต.ค.- ธ.ค. นี ้(อินโฟเควสท์) 

"สมคิด" กระตุ้นเอกชนลงทุนพยุงเศรษฐกิจ แก้บาทแข็ง ก่อน
ระเบิดลูกใหม่ปะทุ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 
กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานเสวนา 2563 ปีแห่งการลงทุน: ทางออก
ประเทศไทย ว่า การลงทุนถือเป็นทางออกประเทศไทยที่สามารถช่วย
กระตุ้นและประคองเศรษฐกิจได้ และหากมีการลงทุนจะส่งผลดีท าให้
เงินบาทไม่แข็งค่าไปกว่านี  ้ และขอฝากให้  คณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) เข้ามามีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนเร่ืองนี ้
เพราะการลงทนุภาคเอกชนยงันิ่งมาก โดยมีการลงทุนเพียง 16% ของ
จีดีพี พร้อมแนะภาคเอกชนควรใช้โอกาสในช่วงที่เงินบาทแข็งค่า 
ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต พร้อมทัง้
มอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) หารือร่วมกับ
กระทรวงการคลงั เพ่ือออกมาตรการที่ส่งเสริม นายสมคิด กล่าวว่า สิ่ง
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 ที่ รัฐจะเร่งขับเคลื่อนคือ ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

ภาคอตุสาหกรรม Creative Economyการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
การดูแลผู้สูงอายุ รวมไปถึงการขับเคลื่อนด้านการศึกษาและการดูแล
ด้านสาธารณสุข ส าหรับระเบิดลูกที่สองเปรียบเป็นระเบิดใต้น า้  คือ
เร่ืองการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ขับเคลื่อนช้าเกินไป  สาเหตุ
ส าคัญมาจากการจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้า ส่งผลต่องบลงทุนที่ไม่
สามารถขบัเคลื่อนได้ (อินโฟเควสท์) 

ผลส ารวจชีบ้ริษัทญี่ปุ่ นในไทยวางแผนขึน้ค่าจ้าง 4% ในปีนี ้ผล
ส ารวจรายปีซึง่จดัท าโดยส านกัข่าว NNA ระบวุ่า บริษัทญ่ีปุ่ นซึง่ด าเนิน
ธุรกิจในประเทศไทยวางแผนที่จะขึน้ค่าจ้างโดยเฉลี่ย 4% ในปีนี ้ลดลง 
0.2% จากอตัราการขึน้ค่าจ้างของปีที่แล้ว ผลส ารวจบ่งชีว้่า ในบรรดา
บริษัททัง้หมด 477 รายที่ได้รับการส ารวจครัง้นี ้มี 381 ราย หรือคิดเป็น 
79.9% ระบุว่า พวกเขาวางแผนที่จะปรับขึน้เงินเดือน และมีแผนที่จะ
ให้เงินโบนัสเฉลี่ย 2.9 เดือน ผลส ารวจยังบ่งชีว้่า บริษัทที่ได้รับการ
ส ารวจกว่าคร่ึง ระบุว่า พวกเขาวางแผนที่จะขึน้ค่าจ้างในเดือนเม.ย. 
หรือเดือนม.ค. โดยขนาดของค่าจ้างที่ปรับขึน้นัน้จะพิจารณาจากปัจจยั
ต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และอัตราเงินเฟ้อ (อินโฟ
เควสท์) 

"ศรีสุวรรณ"ยื่นกกต.ตรวจสอบ 32 พรรคการเมืองกู้ -ยืมเงิน หาก
เข้าข่ายผิด ม.72 ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค นายศรีสวุรรณ 
จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทกัษ์รัฐธรรมนญูไทย เข้ายื่นค าร้อง
ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.)  ตรวจสอบกรณีนายสมชัย ศรี
สุทธิยากร อดีต กกต. ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีพรรคการเมือง 34 
พรรค ที่ปรากฏรายการกู้ เงินในเอกสารงบการเงินของพรรคประจ าปี  
2561 แต่เนื่องจากพรรคไทยรักษาชาติ ถกูศาลรัฐธรรมนญูมีค าวินิจฉัย
ให้ยุบพรรคไปแล้ว และพรรคอนาคตใหม่ กกต.ได้ส่งค าร้องให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว วนันีจ้ึงเหลือยื่นเร่ืองให้ กกต.ตรวจสอบพรรค
การเมือง 32 พรรค แต่กรณีนีอ้าจจะยังมีข้อถกเถียงกันอยู่  เพราะ
ถ้อยค าที่พรรคการเมืองใช้มีถ้อยค าที่แตกต่างกัน ทัง้ "เงินกู้ " "เงินยืม" 
"เงินทดรองจ่าย" ซึ่ง กกต.จะต้องวินิจฉัยค าเหล่านีเ้พื่อให้เป็นบรรทดั
ฐานเดียวกนั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 5.85 จุด ลดความเส่ียงช่วงรอดู
รายละเอียดข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีน/ติดตามการทยอย
ประกาศงบฯ SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,581.05 จุด ลดลง 5.85 จุด (-
0.37%) มูลค่าการซือ้ขาย 65,404.07 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยวนันีพ้กัตวัเช่นเดียวกบัตลาดภมิูภาค-ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส 
ขณะที่ตลาดในยุโรปเทรดบ่ายนีท้รงตัว หลังตลาดฯรับรู้การลงนาม
ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีนไปในระดบัหนึ่งแล้ว ประกอบกบักระแสข่าว
เร่ืองสหรัฐฯจะไม่ลดภาษีน าเข้าสินค้าจีนเพิ่มเติม จนกว่าหลงัเลือกตัง้

ประธานาธิบดีสหรัฐนัน้ ท าให้ตลาดถอดความหวังบ้าง-มองเจรจา
การค้าคงจะยืดเยือ้ จึงเลือกลดความเสี่ยงในช่วงรอดูรายละเอียด
ข้อตกลงการค้า พรุ่งนีต้ลาดฯคงแกว่งไซด์เวย์ในช่วงที่ยังไร้ปัจจัย
ขับเคลื่อนใหม่-ยังอยู่ในช่วงรายงานงบฯด้วย พร้อมให้แนวรับ 1,572 
แนวต้าน 1,592 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,581.05 จุด 
ลดลง 5.85 จุด (-0.37%) มูลค่าการซือ้ขาย 65,404.07 ล้านบาท การ
ซือ้ขายหุ้นวันนี ้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดย
ดชันีท าระดบัสงูสดุที่ 1,587.77 จดุ และท าระดบัต ่าสดุที่ 1,575.98 จดุ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 79,273 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่  79,273 
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน (บลจ.) ซือ้สทุธิ 
9,037 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อค้าตรา
สารหนีซ้ือ้สุทธิ 2,505 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 
1,505 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.23% ปรับตวัเพิ่มขึน้
จากเม่ือวาน +0.01% ภาพรวมของตลาดในวนันี ้Yield Curve ปรับตวั
ขึน้เล็กน้อยจากวนัก่อนหน้า ประมาณ 1-2 bps. ด้านกระแสเงินลงทนุ
ของนักลงทุนต่างชาติวันนี  ้NET INFLOW 1,505 ล้านบาท โดยเกิด
จาก NET BUY 1,505 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนกั
ลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) โดยในวนันีมี้การประมูลพนัธบตัร
รัฐบาลรุ่นอายุ 20 ปี (LB386A) วงเงิน 15,000 ล้านบาท อัตรา
ผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 1.7853% สูงขึน้กว่า Yield ตลาดของ
วันก่อนหน้า 5 bps. โดยมีผู้ สนใจยื่นประมูล 1.72 เท่าของวงเงิน
ประมลู (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.26 เคล่ือนไหวกรอบแคบใกล้เคียง
ช่วงเช้า นลท.รอดูรายละเอียดข้อตกลงทางการค้าสหรัฐฯและ
จีนเฟสแรก นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงิน
บาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่  30.26 บาท/ดอลลาร์ จากเปิดตลาดเม่ือเช้า
อยู่ที่ระดบั 30.25 บาท/ดอลลาร์ โดยระหว่างวนัเงินบาทเคลื่อนไหวใน
กรอบ 30.25 - 30.28 บาท/ดอลลาร์ "บาทแกว่งตวัในกรอบแคบๆ นัก
ลงทนุรอดกูารลงนามความตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯกับ
จีนว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ และคืนนีมี้การประกาศดัชนี
ราคาผู้ ผลิต  (PPI) เดือนธันวาคม ขณะเดียวกันนักลงทุนยังคง
ระมดัระวงัการออกมาตรการดแูลเงินบาทของแบงก์ชาติ" นกับริหารเงิน 
กล่าวนกับริหารเงิน คาดวนัพรุ่งนีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.20 
- 30.35 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 
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ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเดือนพ.ย. ญ่ีปุ่ น 

- ดชันีราคาบ้านเดือนธ.ค. จีน  

- การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนธ.ค. จีน 

- ยอดปล่อยกู้สกลุเงินหยวนเดือนธ.ค. จีน 

- อตัราเงินเฟ้อเดือนธ.ค. เยอรมนี 

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ 

- ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค. สหรัฐ 

- ราคาน าเข้าและราคาส่งออกเดือนธ.ค. สหรัฐ 

- ดชันีการผลติเดือนม.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย สหรัฐ 

- สต็อกสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนพ.ย. สหรัฐ 

- ดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนม.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) สหรัฐ 
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As of

 Tuesday 14 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH Money Supply M1 YoY Dec 3.7% -- 3.5% SET50

New  Yuan Loans CNY Dec 1200.0b -- 1390.0b SET100

Money Supply M2 YoY Dec 8.3% -- 8.2% MAI

JP BoP Current Account Balance Nov ¥1436.8b ¥1423.3b ¥1816.8b Institution Net Position

Trade Balance BoP Basis Nov -¥2.5b ¥101.5b ¥254.0b Proprietary Net Position

CH Exports YoY Dec 7.6% 2.9% -1.3% Foreign Net Position

Imports YoY Dec 16.3% 9.6% 0.3% Individual Net Position

Trade Balance Dec $45.70b -- $38.73b Total Trading Value

US Monthly Budget Statement Dec -$13.3b -$15.0b -$13.5b

NFIB Small Business Optimism Dec 102.7 104.6 104.7 Major Indices

CPI MoM Dec 0.2% 0.3% 0.3% Dow Jones

CPI Ex Food and Energy MoM Dec 0.1% 0.2% 0.2% S&P 500

CPI YoY Dec 0.02 0.02 0.02 Nasdaq

CPI Ex Food and Energy YoY Dec 2.3% 2.3% 2.3% STOXX Europe 50

FTSE 100

 Wednesday 15 DAX

Release Actual Cons. Prior Nikkei 225

JP Money Stock M2 YoY Dec 2.70% 2.8% 2.7% Shanghai Composite

Money Stock M3 YoY Dec 2.30% 2.30% 2.20% Hang Seng

Machine Tool Orders YoY Dec P -33.60% -- -37.90% KOSPI

EU Industrial Production SA MoM Nov 0.20% 0.30% -0.90% BES Sensex

Industrial Production WDA YoY Nov -1.50% -1.00% -2.60% Jakarta Composite

US MBA Mortgage Applications 43840 30.20% -- 13.50% Philippines Composite

PPI Final Demand MoM Dec 0.10% 0.20% 0.00% Ho Chi Minh

PPI Ex Food and Energy MoM Dec 0.10% 0.20% -0.20%

PPI Final Demand YoY Dec 0.10% 0.20% 0.00% Crude Commodities

PPI Ex Food and Energy YoY Dec 1.30% 1.30% 1.10% WTI ($/bl)

Empire Manufacturing Jan 4.80 3.60 3.30 Dubai ($/bl)

Brent ($/bl)

 Thursday 16 NYMEX ($/bl)

Release Actual Cons. Prior COMEX Gold 

JP Core Machine Orders MoM Nov 18.0% 2.9% -6.00% Batic Dry Index

Core Machine Orders YoY Nov 5.3% -5.30% -6.10%

PPI MoM Dec 0.1% 0.10% 0.20% Exchange Rate

PPI YoY Dec 0.9% 0.9% 0.1% USD/THB

EU EU27 New  Car Registrations Dec -- -- 4.9% EUR/USD

US Import Price Index MoM Dec -- 0.4% 0.20% USD/JPY

Retail Sales Advance MoM Dec -- 0.3% 0.20% GBP/USD

Retail Sales Ex Auto and Gas Dec -- 0.4% 0.00% USD/CHY

Retail Sales Ex Auto MoM Dec -- 0.5% 0.10% USD/KRW

Philadelphia Fed Business Outlook Jan -- 3.4 0.3 Dollar Index

Initial Jobless Claims 11-Jan -- -- 214k

Continuing Claims 4-Jan -- -- 1803k Thai Bond Market

Bloomberg Economic Expectations Jan -- -- 56.5 Total Return Index

Bloomberg Consumer Comfort 12-Jan -- -- 65.1 Outright/ Cash Trading

Net Long-term TIC Flow s Nov -- -- $32.5b Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Total Net TIC Flow s Nov -- -- -$48.3b 16-Jan-20 1.104 1.110 1.144 1.154 1.131 1.182

Change (bps) -0.24 -0.14 +0.02 -0.10 +0.82 +1.21

 Friday 17 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Release Actual Cons. Prior 1.232 1.279 1.410 1.669 1.838 2.013

JP Japan Buying Foreign Bonds 10-Jan -- -- -¥192.7b +0.86 +1.36 +1.39 +3.00 +2.26 +0.35

Foreign Buying Japan Bonds 10-Jan -- -- ¥265.5b

Foreign Buying Japan Stocks 11-Jan -- -- -¥80.8b US Bond Market

Tertiary Industry Index MoM Nov -- 1% -5% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

CH Retail Sales YTD YoY Dec -- 8.00% 8.00% 15-Jan-20 1.57 1.56 1.56 1.60 1.79 2.23

Retail Sales YoY Dec -- 7.90% 8.00% Change (bps) +0.00 -2.00 -3.00 -3.00 -3.00 -4.00

Industrial Production YTD YoY Dec -- 5.60% 5.60%

Industrial Production YoY Dec -- 5.90% 6.20%

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Dec -- 5.20% 5.20%

GDP YTD YoY 4Q -- 6.20% 6.20%

GDP YoY 4Q -- 6.00% 6.00%

GDP SA QoQ 4Q -- 1.40% 1.50%

TH Foreign Reserves 31-Jan -- -- $227.5b

EU CPI YoY Dec -- 1.30% 1.00%

CPI MoM Dec F -- 0.30% 0.30%

CPI Core YoY Dec F -- 1.30% 1.30%

Building Permits Dec -- 1469k 1482k

Housing Starts Dec -- 1380k 1365k

Capacity Utilization Dec -- 77.30% 77.30%

Industrial Production MoM Dec -- 0.00% 1.10%

U. of Mich. Sentiment Jan P -- 99.2 99.3

16-Jan-20

16-Jan-20 Chg %Chg.

1,584.96 +3.91 +0.25%

306.48 +1.65 +0.54%

-1,636.26

1,070.30 +2.64 +0.25%

2,342.86 +6.08 +0.26%

2,386.99

65,404.07

1,577.41

-2,328.13

3,289.29 +6.14 +0.19%

9,258.70 +7.37 +0.08%

15-Jan-20 Chg %Chg.

29,030.22 +90.55 +0.31%

13,432.30 -24.19 -0.18%

23,916.58 -108.59 -0.45%

3,756.00 -6.00 -0.16%

7,642.80 +20.45 +0.27%

2,230.98 -7.90 -0.35%

41,872.73 -79.90 -0.19%

3,090.04 -16.78 -0.54%

28,773.59 -111.55 -0.39%

970.28 +2.72 +0.28%

15-Jan-20 Chg %Chg.

6,283.37 -42.04 -0.66%

7,647.91 -16.49 -0.22%

64.22 -0.20 -0.31%

57.81 -0.42 -0.72%

58.06 -0.06 -0.10%

65.49 -0.35 -0.53%

15-Jan-20 14-Jan-20 %Chg.

30.30 30.25 +0.17%

1,552.10 +9.70 +0.63%

768.00 +5.00 +0.66%

1.3052 1.3018 +0.26%

6.8898 6.9002 -0.15%

1.1151 1.1126 +0.22%

109.87 109.99 -0.11%

16-Jan-20 15-Jan-20 %Chg.

322.99 323.42 -0.13%

1,156.90 1,156.48 +0.04%

97.205 97.387 -0.19%

79,273.29         108,382.71       -26.86%


