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สรุ ปข่ าวใน และต่ างประเทศ
สหรัฐ
สื่อเผยจีน-สหรัฐเลื่อนซัมมิต"ทรัมป์-สี จิน้ ผิง"เป็ นเดือนหน้ า จาก
เดิ มคาดการณ์ ใ นเดือนนี ้ สานักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า จีนและ
สหรั ฐเตรี ยมเลื่อนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิ บดีโดนัลด์
ทรัมป์ และประธานาธิ บดีสี จิน้ ผิงออกไปเป็ นเดือนหน้ า จากเดิมที่ มี
การคาดการณ์ ว่าการประชุมดังกล่าวอาจมีขึน้ ในเดือนนี ้ บลูมเบิร์
กรายงานโดยอ้ างแหล่งข่าวว่า คณะทางานของปธน.สี จิ ้นผิง ได้ ยกเลิก
การจัดเตรียมแผนการเดินทางของผู้นาจีนไปยังสหรัฐแล้ ว หลังจากที่ป
ธน.สี จิ ้นผิงมีกาหนดเดินทางไปยังยุโรปในเดือนนี ้
ก่อนหน้ านี ้ มี
การคาดการณ์กนั ว่า ปธน.ทรัมป์และปธน.สี จิ ้นผิงจะจัดการประชุมสุด
ยอดที่ รี ส อร์ ท Mar-a-Lago ของปธน.ทรั ม ป์ ในฟลอริ ด าเดื อ นนี ้ แต่
ขณะนี ้ยังไม่มีการกาหนดวันประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด ทางด้ านป
ธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขาไม่รีบร้ อนที่จะทาข้ อตกลงการค้ ากับจีน "ผม
ยังไม่รีบร้ อน ผมต้ องการให้ ข้อตกลงเป็ นไปอย่างเหมาะสม ผมไม่รีบ
ร้ อนไม่ ว่ า จะเกิ ด อะไรขึ น้ ก็ ต าม" ปธน.ทรั ม ป์ กล่ า วกั บ ผู้ สื่ อ ข่ า ว
นอกจากนี ้ ปธน.ทรัมป์ยังกล่าวว่า ปธน.สี จิ ้นผิง ทราบดีว่าผู้นาสหรัฐ
พร้ อมที่จะเดินออกจากที่ประชุมได้ ทันที หากรู้ ว่าไม่มีทางที่จะบรรลุ
ข้ อตกลง เหมือนที่ปธน.ทรัมป์ทามาแล้ วในการประชุมสุดยอดกับผู้นา
เกาหลีเหนือที่เวียดนามเมื่อเดือนที่แล้ ว (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐเผยยอดขายบ้ านใหม่ ลดลงเกินคาดในเดือนม.ค. กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้ านใหม่ลดลง 6.9% ในเดือนม.ค.
เมื่อเทียบรายเดือน สูร่ ะดับ 607,000 ยูนิต จากระดับ 652,000 ยูนิตใน
เดือนธ.ค. ยอดขายบ้ านร่วงลงในทุกภูมิภาค ยกเว้ นภาคตะวันตก
นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้ านีว้ า่ ยอดขายบ้ านใหม่จะลดลง 0.6%
สูร่ ะดับ 620,000 ยูนิตในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายปี ยอดขายบ้ านใหม่
ร่วงลง 4.1% ในเดือนม.ค. นอกจากนี ้ ราคาเฉลี่ยของบ้ านใหม่ ลดลง
3.8% สู่ระดับ 317,200 ดอลลาร์ ในเดือนม.ค. ส่วนสต็อกบ้ านใหม่
ลดลง 1.5% สู่ระดับ 336,000 ยูนิต ในเดื อนม.ค.
เมื่อพิจารณา
ยอดขายบ้ าน และสต็อกบ้ านในตลาด พบว่า ผู้ขายบ้ านต้ องใช้ เวลา
6.6 เดือนในการขายบ้ านจนหมดสต็อกในตลาด จากระดับ 6.3 เดือน
ในเดือนธ.ค. (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐเผยจานวนผู้ขอสวัสดิการว่ างงานสูงกว่ าคาดในสัปดาห์ ท่ ี
แล้ ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผยว่า จานวนชาวอเมริ กันที่ยื่นขอ
สวัสดิการว่างงานครัง้ แรกเพิ่มขึน้ 6,000 ราย สู่ระดับ 229,000 รายใน
สัป ดาห์ ที่ แ ล้ ว นัก วิ เ คราะห์ ค าดการณ์ ก่ อ นหน้ า นี ว้ ่า ตัว เลขผู้ ขอ
สวัสดิการว่างงานครัง้ แรกจะเพิ่มขึ ้น สูร่ ะดับ 225,000 รายในสัปดาห์ที่
แล้ ว ส่วนตัวเลขค่าเฉลีย่ 4 สัปดาห์ของจานวนชาวอเมริกนั ที่ยื่นขอ
สวัส ดิ การว่า งงานครั ง้ แรก ซึ่งถื อเป็ นมาตรวัด ตลาดแรงงานที่ดีกว่า
เนื่ อ งจากขจัด ความผัน ผวนรายสัป ดาห์ ลดลง 2,500 ราย สู่ร ะดับ

223,750 รายในสัปดาห์ที่แล้ ว สาหรับจานวนชาวอเมริ กันที่ยังคง
ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในรอบสัปดาห์ที่สิ ้นสุดวันที่ 2 มี.ค. มี
จานวนเพิ่มขึ ้น 18,000 ราย สูร่ ะดับ 1.78 ล้ านราย (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐเผยดัชนีราคานาเข้ าพุ่งขึน้ มากที่สุดรอบ 9 เดือนในเดือน
ก.พ. กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผยในวันนีว้ า่ ดัชนีราคานาเข้ าพุง่ ขึ ้น
ในเดือนก.พ. โดยปรับตัวขึน้ 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็ นระดับ
สูงสุดนับตังแต่
้ เดือนพ.ค.ปี ที่แล้ ว หลังจากเพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนม.ค.
ดัชนีราคานาเข้ าได้ รับแรงหนุนจากการดีดตัว ขึน้ ของราคานา้ มัน และ
สินค้ าเพื่อผู้บริ โภค นักวิเคราะห์คาดการณ์ ก่อนหน้ านีว้ ่าดัชนีราคา
นาเข้ าจะเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนก.พ.
อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบรายปี
ดัชนีราคานาเข้ าลดลง 1.3% ในเดือนก.พ. โดยเป็ นการปรับตัวลงเป็ น
เดือนที่ 3 ติดต่อกัน (อินโฟเควสท์)

วุฒิสภาสหรั ฐลงคะแนนเสี ยง 59-41 ค้ าน"ทรั มป์"ประกาศภาวะ
ฉุกเฉินแห่ งชาติ วุฒิสภาสหรัฐมีมติให้ ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมาย
คัด ค้ า นการที่ ป ระธานาธิ บดี โดนัล ด์ ทรั มป์ ใช้ อานาจประธานาธิ บดี
ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเกี่ยวกับชายแดนทางตอนใต้ ของประเทศ
ทัง้ นี ้ วุฒิ ส ภาลงมติ ดัง กล่า วด้ ว ยคะแนนเสี ย ง 59-41 เสี ย ง โดยมี
สมาชิกวุฒิส ภาสังกัด พรรครี พับ ลิกัน ให้ ค วามเห็ น ชอบถึง 12 เสีย ง
ก่ อ นหน้ า นี ้ สภาผู้แ ทนราษฎรสหรั ฐ มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ ร่ า ง
กฎหมายคัดค้ า นการประกาศภาวะฉุกเฉิ นแห่งชาติของปธน.ทรัมป์
ด้ ว ย ค ะ แ น น เ สี ย ง 245 ต่ อ 182 เ สี ย ง โ ด ย ใ น จ า น ว น นี ้มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครี พบั ลิกันลงคะแนนเสียงเห็ นชอบ
ด้ วยถึง 13 เสียง อย่างไรก็ ดี คาดว่าปธน.ทรั มป์จะใช้ สิทธิ์ วีโต้ ร่าง
กฎหมายดังกล่าว ซึ่งจะเป็ นการวีโต้ ครัง้ แรกของเขา นับตังแต่
้ ที่เข้ ารับ
ตาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ทังนี
้ ้ ปธน.ทรัมป์ประกาศภาวะฉุกเฉิน
แห่งชาติในช่วงกลางเดือนก.พ. เพื่อดึงเงิน 3.6 พันล้ านดอลลาร์ จากงบ
ก่อสร้ างของกองทัพมาใช้ สาหรับการสร้ างกาแพงกัน้ ชายแดนสหรัฐ เม็กซิโก หลังจากที่สภาคองเกรสอนุมตั ิการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว
เพี ย ง 1.4 พัน ล้ า นดอลลาร์ จากที่ เ ขาเสนอไปจ านวน 5.7 พัน ล้ า น
ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)
"ทรั ม ป์ "ยั น สหรั ฐ ไม่ ยุ่ งเกี่ ยวการเจรจา Brexit ของอั ง กฤษ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวในวันนีว้ า่ สหรัฐจะไม่เข้ ายุ่งเกี่ยวใน
การเจรจาของอัง กฤษเกี่ ย วกั บ การแยกตัว ออกจากสหภาพยุโ รป
(Brexit) ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขาต้ องการให้ สหรัฐทาข้ อตกลงการค้ า
กับอังกฤษ หลังจากที่แยกตัวจากสหภาพยุโรป (EU) ขณะเดียวกัน
ปธน.ทรั มป์ ระบุว่า การถกเถี ยงกัน ของชาวอังกฤษเกี่ ยวกับ Brexit
กาลังสร้ างความแตกแยกในประเทศ ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขารู้ สึก
แปลกใจที่การเจรจา Brexit ระหว่างอังกฤษและ EU เป็ นไปอย่างย่าแย่
โดยเขาได้ เคยให้ คาแนะนาแก่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี อังกฤษ
แต่เธอก็ไม่ได้ ฟังเขา
ปธน.ทรัมป์ยังระบุวา่ ทังฝ่้ ายอังกฤษและ EU
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ต่า งก็ มีจุด ยืนของตนเอง ซึ่งท าให้ การเจรจาตกอยู่ใ นสถานการณ์ ที่
ยากลาบาก นอกจากนี ้ ปธน.ทรัมป์ยังคัดค้ านการจัดการลงประชามติ
เกี่ยวกับ Brexit เป็ นครัง้ ที่ 2 โดยระบุว่าจะเป็ นการไม่เป็ นธรรม หากมี
การดาเนินการดังกล่าว (อินโฟเควสท์)

"ท รั ม ป์ " ชี ้ Brexit ก า ลั ง ส ร้ า ง ค ว า ม แ ต ก แ ย ก ใ น อั ง ก ฤ ษ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวในวันนีว้ ่า การถกเถียงกันของชาว
อังกฤษเกี่ยวกับการแยกตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) กาลังสร้ างความ
แตกแยกในประเทศ ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขารู้สึกแปลกใจที่การเจรจา
Brexit ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรป (EU) เป็ นไปอย่างย่าแย่ โดย
เขาได้ เคยให้ คาแนะนาแก่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี อังกฤษ แต่
เธอก็ไม่ได้ ฟังเขา ปธน.ทรัมป์ยังระบุว่า ทังฝ่
้ ายอังกฤษและ EU ต่าง
ก็ มี จุ ด ยื น ของตนเอง ซึ่ ง ท าให้ การเจรจาตกอยู่ ใ นสถานการณ์ ที่
ยากล าบาก
นอกจากนี ้ ปธน.ทรั ม ป์ ยัง คัด ค้ า นการจัด การลง
ประชามติเกี่ยวกับ Brexit เป็ นครัง้ ที่ 2 โดยระบุว่าจะเป็ นการไม่เป็ น
ธรรม หากมีการดาเนินการดังกล่าว (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ ก: ดาวโจนส์ ปิดบวกเพียง 7.05 จุด วิตก
เจรจาการค้ าสหรั ฐ-จีนไม่ คืบหน้ า ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ ก
ปิ ดขยับขึ ้นเพียงเล็กน้ อยเมื่อคืนนี ้ (14 มี.ค.) ขณะที่ดชั นี S&P500 และ
Nasdaq ปิ ดตลาดในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
เจรจาการค้ าระหว่างสหรัฐ และจีนที่ยงั ไม่คืบหน้ า โดยความกังวลใน
เรื่องดังกล่าวเป็ นปั จจัยฉุดหุ้นบริษัทผลิตชิปซึง่ ต้ องพึ่งพารายได้ จากจีน
ขณะที่ห้ นุ กลุ่มธุรกิจสร้ างบ้ านร่วงลงหลังจากกระทรวงพาณิชย์ส หรั ฐ
รายงานว่า ยอดขายบ้ านใหม่ของสหรั ฐลดลงเกิ น คาดในเดือนม.ค.
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,709.94 จุด เพิ่มขึ ้น 7.05 จุด
หรือ +0.03% ขณะที่ดชั นี S&P500 ปิ ดที่ 2,808.48 จุด ลดลง 2.44 จุด
หรื อ -0.09% และดัชนี Nasdaq ปิ ดที่ 7,630.91 จุด ลดลง 12.50 จุด
หรื อ -0.16% ภาวะการซื ้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์ กเป็ นไปอย่างผัน
ผวนเมื่อคืนนี ้ ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจรจาการค้ าที่ยงั
ไม่มี ค วามคื บ หน้ า หลัง จากส านัก ข่ า วบลูม เบิ ร์ ก รายงานโดยอ้ า ง
แหล่งข่า วว่า จีนและสหรั ฐเตรี ยมเลื่อนการประชุมสุด ยอดระหว่า ง
ประธานาธิ บดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิ บดีสี จิน้ ผิงออกไปเป็ น
เดือนหน้ า จากเดิมที่มีการคาดการณ์ว่าการประชุมดังกล่าวอาจมีขึน้
ในเดือนนี ้ ทางด้ านปธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขาไม่รีบร้ อนที่จะทาข้ อตกลง
การค้ ากับจีน เพราะต้ องการให้ ข้อตกลงเป็ นไปอย่างเหมาะสม พร้ อม
กับส่งสัญญาณเตือนว่า เขาพร้ อมที่จ ะเดินออกจากที่ประชุมได้ ทนั ที
หากรู้ ว่าไม่มีทางที่จะบรรลุข้อตกลง เหมือนที่เขาได้ ทามาแล้ วในการ
ประชุมสุดยอดกับผู้นาเกาหลีเหนือที่เวียดนามเมื่อเดือนที่แล้ ว (อินโฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิ วยอร์ ก: ดอลล์ แ ข็งเทียบสกุ ลเงิน หลัก ขณะ
ตลาดจับตาสถานการณ์ Brexit ดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับ

สกุลเงินหลักๆ ในการซื ้อขายที่ตลาดปริ วรรตเงินตรานิวยอร์ กเมื่อคืนนี ้
(14 มี.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาความคืบหน้ าเกี่ยวกับกระบวนการที่
อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยรายงานล่า สุด
ระบุว่า รั ฐ สภาอัง กฤษลงมติ เ รี ย กร้ องให้ ส หภาพยุโ รป (EU) ขยาย
กาหนดเวลาการแยกตัวออกไปจากเดิมในวันที่ 29 มี.ค. ดอลลาร์
สหรั ฐ แข็ ง ค่า เมื่ อ เที ย บกับ เงิ น เยน ที่ ร ะดับ 111.74 เยน จากระดับ
111.03 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 1.0041 ฟรังก์
จากระดับ 1.0032 ฟรังก์ นอกจากนี ้ ดอลลาร์ สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเที ยบ
กับ ดอลลาร์ แ คนาดา ที่ ระดับ 1.3323 ดอลลาร์ แ คนาดา จากระดับ
1.3303 ดอลลาร์ แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ที่
ระดับ 1.1300 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1329 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์
แข็งค่าขึน้ สู่ระดับ 1.3236 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3217 ดอลลาร์ และ
ดอลลาร์ ออสเตรเลียอ่อนค่า ลงสู่ระดับ 0.7063 ดอลลาร์ ส หรั ฐ จาก
ระดับ 0.7090 ดอลลาร์ สหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดน า้ มั น : น า้ มั น WTI ปิ ดบวก 35 เซนต์ รั บ สต็ อ ก
นา้ มันดิบร่ วง,นา้ มันเบรนท์ ปิดลบหลังโอเปกหั่นคาดการณ์ อุป
สงค์ น ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์ กปิ ดบวกติดต่อกันเป็ น
วัน ที่ 4 เมื่ อ คื น นี ้ (14 มี . ค.) เนื่ อ งจากนัก ลงทุน ยัง คงขานรั บ สต็ อก
น า้ มัน ดิ บ ของสหรั ฐที่ ป รั บ ตัว ลดลงในสัป ดาห์ ที่ แ ล้ ว อย่า งไรก็ ต าม
สัญญานา้ มันดิบเบรนท์ปิดตลาดอ่อนแรงลง หลังจากกลุ่มประเทศผู้
ส่ง ออกน า้ มัน (โอเปก) ได้ ป รั บ ลดคาดการณ์ อุป สงค์ น า้ มัน ในปี นี ้
สัญญานา้ มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึน้ 35 เซนต์ หรื อ 0.6%
ปิ ดที่ 58.61 ดอลลาร์ / บาร์ เ รล ซึ่ง เป็ นระดับ ปิ ดสูง สุด นับ ตัง้ แต่ช่ว ง
กลางเดือนพ.ย. 2561 สัญญานา้ มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดื อนพ.ค.
ลดลง 32 เซนต์ หรื อ 0.5% ปิ ดที่ 67.23 ดอลลาร์ /บาร์ เรล สัญญา
นา้ มันดิบ WTI ได้ รับปั จจัยหนุนจากรายงานของสานักงานสารสนเทศ
ด้ านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ซึง่ ระบุวา่ สต็อกน ้ามันดิบของ
สหรัฐลดลง 3.9 ล้ านบาร์ เรลในสัปดาห์ที่สิน้ สุดวันที่ 8 มี.ค. สวนทาง
นักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้น 3.3 ล้ านบาร์ เรล (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ ก: ทองปิ ดร่ วง $14.20 เงินดอลล์ แข็ง
กดดันตลาด,นักลงทุนขายทากาไร สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์ กปิ ด
ร่วงลงเมื่อคืนนี ้ (14 มี.ค.) โดยได้ รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุล
เงินดอลลาร์ และจากการที่นักลงทุนเทขายทากาไรหลังจากสัญ ญา
ทองค าพุ่งขึน้ ติ ด ต่อกัน สองวัน ท าการก่อ นหน้ า นี ้ ซึ่งปั จจัยดังกล่า ว
ส่งผลให้ สัญญาทองคาปิ ดตลาดร่ วงหลุดจากระดับ 1,300 ดอลลาร์ /
ออนซ์ สัญญาทองคาตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ง
มอบเดือนเม.ย. ร่ วงลง 14.20 ดอลลาร์ หรื อ 1.08% ปิ ดที่ 1,295.10
ดอลลาร์ /ออนซ์
สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง
28.5 เซนต์ หรือ 1.84% ปิ ดที่ 15.171 ดอลลาร์ /ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
ยุโรป
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รั ฐสภาอังกฤษลงคะแนนเสียงท่ วมท้ น 412-202 เรี ยกร้ องขยาย
เส้ นตาย Brexit ออกไป 3 เดือน รัฐสภาอังกฤษลงคะแนนเสียงท่วม
ท้ น ในวัน นี ้ เรี ย กร้ องให้ ส หภาพยุโ รป (EU) ขยายก าหนดเวลาการ
แยกตัวออกไปจากเดิมในวันที่ 29 มี.ค.ทังนี
้ ้ สมาชิกสภาสามัญชนของ
อังกฤษลงมติด้วยคะแนนเสียง 412-202 เสียง เรี ยกร้ องให้ EU ขยาย
กาหนดเส้ นตาย Brexit ออกไป 3 เดือน หรื อจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. แต่ข้อ
เรียกร้ องนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทาง EU อย่างไรก็ดี การ
ขยายกาหนดเส้ นตายดังกล่า วอยู่บ นเงื่ อนไขที่ ว่า รั ฐสภาจะต้ อ งให้
ความเห็นชอบต่อข้ อตกลง Brexit ที่ น างเทเรซา เมย์ นายกรั ฐมนตรี
อังกฤษ จะยื่นเข้ าสู่การพิจารณาของสภาเป็ นครัง้ ที่ 3 ในวันที่ 20 มี.ค.
หากรั ฐสภายังคงมีมติ ค ว่ า ข้ อตกลง Brexit ในวัน ที่ 20 มี.ค. รั ฐบาล
อังกฤษก็จะต้ องขอการอนุมตั ิจาก EU เพื่อให้ มีการขยายเวลาเส้ นตาย
Brexit ที่ยาวนานขึ ้น ทังนี
้ ้ EU จะจัดการประชุมสุดยอดในวันที่ 21-22
มี.ค. ซึ่งสมาชิกทัง้ 27 ชาติของ EU จะต้ องให้ ความเห็นชอบอย่างเป็ น
เอกฉันท์ตอ่ การขยายกาหนดเส้ นตาย Brexit ของอังกฤษ นอกจากนี ้
การที่รัฐสภามีมติเรียกร้ องให้ EU ขยายกาหนดเส้ นตาย Brexit บ่งชี ้ถึง
การขยายเวลาของการบังคับใช้ มาตรา 50 ซึ่งเป็ นบทบัญญัติควบคุม
กระบวนการเปลี่ยนผ่านเป็ นเวลา 2 ปี ก่อนที่อังกฤษจะแยกตัวอย่าง
สิ ้นเชิงต่อ EU (อินโฟเควสท์)
รัฐสภาอังกฤษมีมติค้านจัดการลงประชามติ Brexit รอบ 2 รัฐสภา
อังกฤษมีมติคัดค้ านการลงประชามติเป็ นครัง้ ที่ 2 ว่าด้ วยการแยกตัว
ของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ทังนี
้ ้ สมาชิกสภาสามัญ
ชนของอัง กฤษลงมติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง 334-85 เสี ย ง คว่ า ญั ต ติ ที่
เรี ยกร้ องให้ มีการขยายกาหนดเส้ นตาย Brexit ออกไป เพื่อให้ มีการ
จัดการลงประชามติ Brexit เป็ นครัง้ ที่ 2
ผู้เสนอญัตติดังกล่าวมี
ความประสงค์ที่จะให้ ชาวอังกฤษลงประชามติ Brexit เป็ นครัง้ ที่ 2 เพื่อ
ปลดล็อกภาวะชะงักงันทางการเมืองที่องั กฤษกาลังเผชิญอยูใ่ นขณะนี ้
อย่างไรก็ดี สมาชิกรัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบ
ต่อญัตติดงั กล่าว ก่อนหน้ านี ้ อังกฤษได้ จดั การลงประชามติ Brexit
ในปี 2559 ซึ่ง ชาวอัง กฤษราว 52% สนับ สนุน การแยกตัว จาก EU
ขณะที่ 48% ลงมติคดั ค้ านการแยกตัว (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดบวก ขณะนักลงทุนรอผลโหวต
เลื่อนเวลา Brexit ตลาดหุ้นยุโรปปิ ดบวกเมื่อคืนนี ้ (14 มี.ค.) ขณะที่
นักลงทุนรอรัฐสภาอังกฤษลงมติว่าจะขยายเวลาการถอนตัวออกจาก
สหภาพยุโรป (EU) จากกาหนดเส้ นตายในวันที่ 29 มี.ค.หรื อไม่ โดย
หลังจากปิ ดตลาด รั ฐสภาอั งกฤษลงมติ ด้ว ยคะแนนเสียง 412-202
เสียง เรี ยกร้ องให้ EU ขยายกาหนดเส้ นตายการถอนตัวของอัง กฤษ
ออกจาก EU (Brexit) ออกไปอีก 3 เดือน หรื อจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. แต่
ข้ อเรี ยกร้ องนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทาง EU ดัชนี Stoxx
Europe บวก 0.78% ปิ ดที่ 378.52 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝรั่งเศสปิ ดที่ 5,349.78 จุด เพิ่มขึ ้น 43.41 จุด หรือ +0.82% และ ดัชนี

DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิ ดที่ 11,587.47 จุด เพิ่มขึน้ 15.06 จุด หรื อ
+0.13% ขณะที่ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดที่ 7,185.43 จุด
เพิ่มขึ ้น 26.24 จุด หรือ +0.37% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ ้น หลังจาก
นักลงทุนปรับตัวรับการเปิ ดเผยข้ อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมจากจีน
ซึ่ ง บ่ ง ชี ว้ ่ า เศรษฐกิ จ จี น ชะลอตั ว ลง ขณะที่ นั ก ลงทุ น ยั ง คงจับ ตา
สถานการณ์เกี่ยวกับ Brexit (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น

ธนาคารกลางญี่ ปุ่ นเปิ ดฉากการประชุ ม แล้ ว เมื่ อ วานนี ห้ ารื อ
ผลกระทบเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BOJ) ได้ เริ่ ม
การประชุมด้ านนโยบายแล้ ว โดยที่ประชุมอาจจะมีมมุ มองที่เป็ นบวก
น้ อยลงต่อภาคการส่งออกและการผลิต ท่ามกลางเศรษฐกิจจีนที่ชะลอ
ตัว สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า แหล่งข่าวกล่าวว่า แม้ วา่ ข้ อมูลเมื่อ
เร็ วๆนีจ้ ะบ่งชี ้ว่าเศรษฐกิจญี่ปนอาจอยู
ุ่
่ในช่วงของการถดถอยแล้ ว แต่
สมาชิกของบอร์ ด BOJ มีแนวโน้ มที่จะคงระดับการประเมินโดยรวมว่า
เศรษฐกิจของประเทศกาลังขยายตัวในระดันปานกลาง และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน การประชุมครัง้ นี ้จัดขึ ้น
ภายหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางยุโรปได้ ยตุ ิการ
ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เนื่องจากความเสี่ยงที่จะกระทบเศรษฐกิจโลก
เช่น สงครามการค้ า ระหว่า งจีน และสหรั ฐ รวมทัง้ ความพยายามที่
ระส่าระสายของอังกฤษที่จะถอนตัว ออกจากสหภาพยุโรป ทั ง้ นี ้ ดี
มานด์ที่ร่วงลงของจีนทาให้ การส่งออกของญี่ ปนลดลงติ
ุ่
ดต่อกัน เป็ น
เวลา 2 เดือน ซึ่งถือเป็ นสัญญาณที่น่า กังวลสาหรับบริ ษัทต่า งๆที่ ได้
พยายามที่ จะเติ บ โตจากอานิ ส งส์ ข องเศรษฐกิ จประเทศที่ ใ หญ่ เป็ น
อัน ดับ 2 ของโลก นอกจากนี ้ ผลผลิต อุต สาหกรรมยังปรั บ ตัวลง
ส่งผลให้ BOJ มีแ นวโน้ มที่ จะปรั บ ลดการประเมิน การผลิต และการ
ส่งออกในแถลงการณ์ภายหลังการประชุมที่จดั ขึน้ เป็ นเวลา 2 วัน (อิน
โฟเควสท์)
"อาเบะ" ส่ งสัญญาณไม่ รับตาแหน่ งประธานพรรคแอลดีพีเป็ น
สมัยที่ 4 นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ญี่ปนุ่ เปิ ดเผยว่า เขาไม่มี
ความตังใจที
้ ่จะดารงตาแหน่งประธานพรรคเสรี ประชาธิปไตย (แอลดี
พี) ในสมัยที่ 4 ขณะที่การเป็ นประธานพรรคสมัยที่ 3 ของนายอาเบะจะ
สิน้ สุดในเดือนก.ย. 2564 ถ้ อยแถลงนายอาเบะมีขึน้ หลังจากที่มี
สมาชิกระดับสูงของพรรคแอลดีพีได้ ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ความเป็ นไปได้ ในการเปลี่ยนกฎของพรรคเพื่ อให้ อาเบะสามารถดารง
ตาแหน่งประธานได้ อีกสมัย เกินกาหนดที่ระบุไว้ ให้ ดารงตาแหน่งได้
เพียง 3 สมัย "การดารงตาแหน่งเป็ นสมัยที่ 4 เป็ นข้ อห้ ามตามกฎ
ของพรรค เราควรเคารพกฎข้ อนี ้" นายอาเบะกล่าว โดยเขาได้ เข้ าดารง
ตาแหน่งวาระล่าสุดในปี 2555 สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า นายอา
เบะวัย 64 ปี กล่าวว่า "การดารงตาแหน่งประธานพรรคแอลดีพีในสมัย
นี ้จะเป็ นสมัยสุดท้ าย ผมจะพยายามอย่างดีที่สดุ เพื่อบรรลุเป้าหมายใน
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ระหว่างการดารงตาแหน่ง" เมื่อช่วงต้ นสัปดาห์ที่ผ่านมา นายโทชิฮิ
โร่ นิคาอิ เลขาธิ การพรรคแอลดีพีเปิ ดเผยว่า การดารงตาแหน่งเป็ น
สมัยที่ 4 ของนายอาเบะเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้ พร้ อมกับกล่าวว่า เป็ น
เรื่ องยากที่จะหาผู้ที่จะเข้ า มาด ารงตาแหน่ งแทนนายอาเบะ (อิ น โฟ
เควสท์)

ญี่ปุ่นสั่งแบนโบอิง้ 737 MAX ตาม 40 ประเทศทั่วโลก หลังเกิด
เหตุเครื่องบินตก กระทรวงคมนาคมของญี่ปนประกาศห้
ุ่
ามเครื่ องบิน
โบอิ ้งตระกูล 737 MAX ทาการบินในประเทศ หลังจากเกิดอุบตั ิเหตุตก
ถึง 2 ครัง้ ในเวลาเพียง 5 เดือน ทังนี
้ ้ ทางกระทรวงมีคาสัง่ ไปยังสาย
การบินต่างๆให้ ระงับการนาเครื่องบินโบอิ ้ง 737 MAX 8 และ 737 MAX
9 บินเข้ าหรือออกจากสนามบินในญี่ปนุ่ การดาเนินการดังกล่าวของ
ญี่ปนสอดคล้
ุ่
องกับอีกราว 40 ประเทศทัว่ โลก หลังจากที่เครื่ องบิน โบ
อิ ้ง 737 MAX 8 ของสายการบินเอธิโอเปี ยนแอร์ ไลน์ เที่ยวบิน ET 302
ได้ เดิ นทางออกจากสนามบิน นานาชาติแ อดดิส อะบาบา เมื่อเวลา
08.38 น.ของวันอาทิตย์ตามเวลาท้ องถิ่น เพื่อมุง่ หน้ าสูก่ รุงไนโรบี เมือง
หลวงของประเทศเคนยา แต่เครื่ องบิน ตกหลังจากขึน้ บิน ได้ เพียง 6
นาที จนทาให้ มีผ้ เู สียชีวิตรวม 157 ราย อุบตั ิเหตุดงั กล่าวนับเป็ นโศก
นาฎกรรมร้ ายแรงครั ง้ ที่ 2 ที่ เ กิ ด ขึ น้ กับ เครื่ อ งบิ น โบอิ ง้ 737 MAX 8
หลังจากที่เครื่ องบินรุ่ น ดังกล่า วของสายการบิน ไลอ้ อนแอร์ ได้ เกิ ด
อุบตั ิเหตุตกลงนอกชายฝั่ งอินโดนีเซียในเดือนต.ค.ปี ที่แล้ ว ส่งผลให้ มี
ผู้เสียชีวิตรวม 189 ราย (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 3.22 จุด หลังตลาดหุ้นจีน
ร่ วง ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิ ดขยับลงในเมื่อวานนี ้ เนื่องจากแรง
ซื ้อที่ได้ รับปั จจัยหนุนจากข้ อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ งของสหรัฐนัน้ ได้
ถูกสกัดด้ วยปั จจัยลบที่เกิดจากการร่วงลงของตลาดหุ้นจีน สานักข่าว
เกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดขยับลง 3.22 จุด หรื อ 0.02% แตะที่
21,287.02 จุด หุ้นที่ปรับตัวลงในเมื่อวานนี ้ นาโดยหุ้นกลุม่ เคมีภณ
ั ฑ์
กลุม่ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุม่ สินค้ าเบ็ดเตล็ด (อินโฟเควสท์)
จีน
สภาประชาชนจีนไฟเขียวกฏหมายการลงทุนสาหรั บ ต่ างชาติ
สภาประชาชนแห่งชาติข องจีน (NPC) ได้ อนุมัติ กฏหมายการลงทุน
สาหรั บต่างชาติ ในการประชุม NPC ประจาปี ครัง้ ที่ 13 ซึ่งปิ ดฉากลง
แล้ วในวันนี ้ สมาชิกสภาส่วนใหญ่ที่อยูใ่ นการประชุมของ NPC ได้ ลง
มติเห็นชอบกฎหมายดังกล่าวอย่างท่วมท้ น ทังนี
้ ้ กฏหมายดังกล่าว
นับเป็ นกฏหมายใหม่และเป็ นกฏหมายพืน้ ฐานสาหรับการลงทุนของ
ต่างชาติในจีน โดยมีการรวมมาตราเกี่ยวกับการเข้ าร่ วม การส่งเสริ ม
การคุ้มครอง และการจัดการด้ านการลงทุนของต่างชาติ กฏหมายนี ้
มี เ ป้ าหมายเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ความโปร่ ง ใสด้ า นนโยบายการลงทุน ของ
ต่างชาติ และรับประกันว่าธุรกิจของจีนและของต่างชาติจะปฏิบตั ิตาม

กฏหมาย และแข่งขันกันอย่างเท่าเที ยม สานักข่าวซินหัวรายงาน (อิน
โฟเควสท์)

สนง.สถิติจีนเผยยอดค้ าปลีกช่ วงเดือนม.ค.-ก.พ.ขยายตัว 8.2%
เทียบรายปี สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิ ดเผยในวันนี ้ว่า ยอด
ค้ าปลีกของจีนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 เดือนแรกของปี นี ้
โดยได้ ปั จจัยหนุน จากยอดขายทางออนไลน์ แ ละธุ รกิ จการจัด เลี ย้ ง
อาหารที่ปรับตัวขึน้ อย่างแข็งแกร่ง รายงานของ NBS ระบุว่า ยอด
ค้ าปลีกในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ขยายตัว 8.2% เมื่อเทียบเป็ นรายปี ซึ่ง
ทรงตัวจากระดับของเดือนธ.ค. 2561 สาหรับการอุปโภคบริ โภคใน
พื ้นที่ชนบทปรับตัวขึ ้น 9.1% สูงกว่าการอุปโภคบริโภคในพื ้นที่เขตเมือง
ซึ่ง มี ก ารขยายตัว 8% ขณะที่ ย อดขายในธุ ร กิ จ การจัด เลีย้ งอาหาร
ปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ 9.7% ส่ว นยอดค้ า ปลี ก ออนไลน์ พุ่ง ขึ น้ 13.6%
ในช่วง 2 เดือนแรกปี นี ้ และยอดขายสินค้ าโภคภัณฑ์พงุ่ ขึ ้น 19.5% จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ ว สานักข่าวซินหัวรายงานว่า การอุปโภค
บริ โภคของจีน มีสัดส่วนสูงถึง 76.2% ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ในปี 2561 ขณะที่ ย อดค้ า ปลี ก ของจี น ในปี
2561 ขยายตัว 9% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ระดับ 38.1 ล้ านล้ านหยวน
(5.7 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) (อินโฟเควสท์)
สนง.สถิติจีนเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมช่ วงเดือนม.ค.-ก.พ.
ขยายตั ว 5.3% เที ย บรายปี ส านัก งานสถิ ติ แ ห่ง ชาติ จี น (NBS)
รายงานในวันนีว้ ่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.
ขยายตัว 5.3% เมื่อเทียบเป็ นรายปี ซึง่ ชะลอตัวลงจากเดือนธ.ค. 2561
ที่ มีการขยายตัว 5.7% NBS ระบุว่า หากไม่นับ รวมปั จจัยเทศกาล
ตรุ ษ จี น พบว่ า การผลิ ต ภาคอุต สาหกรรมในช่ว งเดื อ นม.ค.-ก.พ.
ขยายตัว 6.1% เมื่อเที ยบเป็ นรายปี ส านักข่า วซินหัวรายงานว่า
โดยทัว่ ไปแล้ ว การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนจะมีเสถียรภาพในช่วง
2 เดือนแรกของปี เนื่องจากอุตสาหกรรมเกิดใหม่และผลิตภั ณฑ์ใหม่ๆ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ทังนี
้ ้ การผลิตในอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกล
ยุทธ์ขยายตัวขึ ้น 10.1% ซึง่ แข็งแกร่งกว่าการผลิตในอุตสาหกรรมทัว่ ไป
อยู่ป ระมาณ 4.8% ส่ว นการผลิต รถยนต์ พลังงานใหม่ใ นช่วงเดือน
ม.ค.-ก.พ. พุ่งขึน้ 53.3% เมื่อเทียบเป็ นรายปี และการผลิตโซลาเซล
เพิ่มขึ ้น 13.5% (อินโฟเควสท์)
สนง.สถิติจีนเผยการลงทุนด้ านอสังหาริ มทรั พย์ ช่วงเดือนม.ค.ก.พ.ขยายตัว 11.6% สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานใน
วันนีว้ ่า การลงทุนด้ านอสังหาริ มทรัพย์ของจีนในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ปี
นี ้ ปรับตัวขึน้ 11.6% ซึ่งขยายตัวได้ ดีกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ ว
ซึง่ ปรับตัวขึ ้นเพียง 9.5% ทังนี
้ ้ มูลค่าการลงทุนด้ านอสังหาริมทรัพย์
โดยรวมในช่วง 2 เดื อนแรกปี นี ้ อยู่ที่ 1.2 ล้ า นล้ านหยวน (ประมาณ
1.803 แสนล้ า นดอลลาร์ ) โดย 72.1% เป็ นการลงทุน ด้ า นการสร้ าง
อาคารเพื่ออยู่อาศัย ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. การลงทุนในการสร้ า ง
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อาคารเพื่ อ อยู่อ าศัย พุ่ง ขึ น้ 18% เมื่ อ เที ย บเป็ นรายปี แตะที่ ร ะดับ
8.711 แสนล้ านหยวน ซึ่งขยายตัวรวดเร็ วกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี 2561 ประมาณ 4.6% รายงานระบุว่า ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.นัน้
กลุม่ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนได้ สร้ างอาคารต่างๆซึ่งมีพื ้นที่
ชันล่
้ างรวมกันอยู่ที่ 6.75 พันล้ านตารางเมตร เพิ่มขึน้ 6.8% เมื่อเทียบ
เป็ นรายปี สานักข่าวซินหัวรายงาน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตปิ ดร่ วง 36.26 จุด หลังจีน
เผยการผลิต ภาคอุ ต สาหกรรมชะลอตั ว ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต
ตลาดหุ้นจีนปิ ดร่วงลงในเมื่อวานนี ้ หลังจากสานักงานสถิติแห่งชาติจีน
ได้ เปิ ดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวลงในช่วงเดือนม.ค.ก.พ. สานักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตปิ ดร่วงลง
36.26 จุด หรื อ 1.20% แตะที่ระดับ 2,990.69 จุด สานักงานสถิติ
แห่งชาติจีน (NBS) รายงานในเมื่อวานนีว้ า่ การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. ขยายตัว 5.3% เมื่อเทียบเป็ นรายปี ซึง่ ชะลอตัว
ลงจากเดือนธ.ค. 2561 ที่มีการขยายตัว 5.7% NBS ระบุว่า หากไม่
นับรวมปั จจัยเทศกาลตรุษจีนพบว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วง
เดือนม.ค.-ก.พ. ขยายตัว 6.1% เมื่อเทียบเป็ นรายปี โดยทัว่ ไปแล้ ว
การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนจะมีเสถียรภาพในช่วง 2 เดือนแรก
ของปี เนื่ องจากอุต สาหกรรมเกิ ดใหม่และผลิต ภัณฑ์ ใ หม่ๆ ขยายตัว
อย่า งรวดเร็ ว ขณะที่ ยอดค้ า ปลี กของจีน ในช่ว งเดื อนม.ค.-ก.พ.
ขยายตัว 8.2% เมื่อเทียบเป็ นรายปี (อินโฟเควสท์)
เอเชียและอื่นๆ
โอเปกหั่นคาดการณ์ อุปสงค์ นา้ มัน ขณะส่ งสัญญาณลดกาลังการ
ผลิต ถึงช่ วงครึ่ งปี หลัง กลุ่มประเทศผู้ส่งออกนา้ มัน (โอเปก) ออก
รายงานคาดการณ์ว่า อุปสงค์นา้ มันอยู่ที่ระดับ 30.46 ล้ านบาร์ เรล/วัน
ในปี นี ้ โดยลดลง 130,000 บาร์ เรล/วันจากที่มีการคาดการณ์ไว้ ในเดือน
ที่แล้ ว และต่ากว่าระดับการผลิตของโอเปกในปั จจุบนั "ขณะที่คาดว่า
อุป สงค์ น า้ มันจะขยายตัว ในระดับ ปานกลางในปี นี ้ แต่ก็ ยัง ต่ า กว่า
ตัวเลขคาดการณ์การผลิตนา้ มันของกลุ่มประเทศนอกโอเปก จึงทาให้
ประเทศผู้ผลิตน ้ามันยังคงต้ องให้ ความร่วมมือกันต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยง
ภาวะไร้ สมดุล และสนั บ สนุน เสถี ย รภาพของตลาดน า้ มัน ในปี นี "้
รายงานระบุ โอเปกยังรายงานว่า การผลิตนา้ มันลดลง 221,000
บาร์ เ รล/วันในเดื อ นก.พ. ซึ่ง หมายความว่า สมาชิก โอเปกให้ ค วาม
ร่วมมือในการปรับลดกาลังการผลิตสูงถึง 105% เมื่อเดือนธ.ค.ปี ที่
แล้ ว โอเปกและกลุม่ ประเทศนอกโอเปก นาโดยรัสเซีย เห็นพ้ องกันที่จะ
ปรับลดกาลังการผลิตนา้ มัน 1.2 ล้ านบาร์ เรล/วันเพื่อป้องกันการทรุ ด
ตัวของราคาน ้ามัน แหล่งข่าวระบุว่า โอเปกมีแนวโน้ มขยายช่วงเวลา
การปรับลดกาลังการผลิตเกิ นกว่าเดือนมิ.ย. ทังนี
้ ้ โอเปกและประเทศ

พันธมิตรมีกาหนดจัดการประชุมเพื่อพิจารณานโยบายการผลิตน ้ามัน
ในวันที่ 17-18 เม.ย. และ 25-26 มิ.ย. (อินโฟเควสท์)

เกาหลี ใ ต้ เผยราคาส่ งออกเดื อ นก.พ.เพิ่ ม 0.2% เหตุ ร าคา
ปิ โตรเลี ย ม,ถ่ า นหิ น ปรั บ ตั ว ขึ น้ ธนาคารกลางเกาหลีใ ต้ (BOK)
เปิ ดเผยในวันนีว้ ่า ราคาส่งออกเพิ่มขึน้ 0.2% สู่ระดับ 82.97 ในเดือน
ก.พ. อันเป็ นผลจากราคาส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและถ่านหิน ที่
เพิ่มขึน้ 8% ตามราคาน า้ มันดิ บที่ เพิ่มขึน้ ในตลาดโลก ทัง้ นี ้ ราคา
ส่งออกเดือนก.พ.ปรับตัวขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 เดือนนับตังแต่
้ เดือน
ต.ต. 2561 ส่วนราคานาเข้ าเดือนก.พ.เพิ่มขึ ้น 1.9% สู่ระดับ 88.86
เนื่องจากราคาน ้ามันดิบปรับตัวสูงขึ ้น (อินโฟเควสท์)
เกาหลี ใ ต้ เ ผยยอดเกิ น ดุ ล การค้ า กั บ สหรั ฐ ปี 61 ลดลง 22.9%
กระทรวงการค้ า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ รายงานว่า
ยอดเกินดุลการค้ าของเกาหลีใต้ กบั สหรัฐปี 2561 ร่วงลงในระดับตัวเลข
2 หลัก ส่งผลให้ ช่วงขาลงเกิดขึน้ 3 ปี ติดต่อกัน รายงานระบุว่า ยอด
เกินดุลการค้ าของเกาหลีใต้ ที่มีตอ่ สหรัฐในปี 2561 อยูท่ ี่ 1.38 หมื่นล้ าน
ดอลลาร์ ลดลง 22.9% จากปี ก่อนหน้ า สานักซินหัวรายงานว่า ยอด
ส่งออกไปยังสหรัฐขยายตัว 6% แตะ 7.27 หมื่นล้ านดอลลาร์ ขานรับ
อุป สงค์ ด้ า นชิ ป ที่ ผ ลิ ต ในเกาหลี ใ ต้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ น า้ มัน และอุป กรณ์
ก่อสร้ าง ขณะเดียวกัน ยอดนาเข้ าจากสหรัฐพุง่ ขึ ้น 16.2% แตะ 5.89
หมื่ น ล้ า นดอลลาร์ ขานรั บ การเติ บ โตที่ แ ข็ ง แกร่ ง ของการน าเข้ า
น ้ามันดิบและก๊ าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ ้นในระดับตัวเลข 3 หลักเมื่อปี ที่ผ่าน
มา ทังนี
้ ้ ยอดเกินดุลการค้ าของเกาหลีใต้ กบั สหรัฐยังคงเพิ่มขึ ้นในช่วง
4 ปี แรก นับตัง้ แต่ที่ข้อตกลงเขตการค้ าเสรี (FTA) ระหว่างสหรั ฐและ
เกาหลีใต้ มีผลบังคับใช้ ในเดือนมี.ค. 2555 แต่ยอดเกินดุลกลับปรับตัว
ลดลงในปี 2559 (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พักฐานเมื่อวานนี ้ หลังพุ่ง
ติดต่ อกัน 3 วัน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิ ดแทบไม่ขยับในเมื่อ
วานนี ้ หลังจากพุง่ ขึ ้น 3 วันติดต่อกัน ทังนี
้ ้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิ ด
ตลาดที่ 37,754.89 จุด เพิ่มขึน้ 2.72 จุด หรื อ 0.01% หุ้นกลุ่มโลหะ
และกลุม่ เวชภัณฑ์พงุ่ ขึ ้นนาตลาดเมื่อวานนี ้ สวนทางหุ้นกลุม่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และกลุ่มรถยนต์ที่ปรับตัวลง นักลงทุนคาดว่าธนาคาร
กลางอินเดียจะปรับลดอัตราดอกเบี ้ย 0.25% ในการประชุมนโยบาย
การเงิ น ในเดื อ นหน้ า หลัง การเปิ ดเผยตัว เลขเงิ น เฟ้ อเพิ่ ม ขึ น้ เพี ย ง
2.57% ในเดือนก.พ. ซึง่ ต่ากว่าเป้าหมายของธนาคารกลางที่ระดับ 4%
(อินโฟเควสท์)
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พาณิชย์ ยกเลิกเพดานขายปลีกนา้ มันถั่วเหลืองที่ขวดละ 55 บ.
เหตุต้นทุนลดลง ชีร้ าคาไม่ ควรเกิน 40 บ. นายวิชยั โภชนกิจ อธิบดี
กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์ เปิ ดเผยว่ า ที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการพิจารณาราคานา้ มัน พืชบริ โภค ได้ มีมติ ใ ห้ ยกเลิก
ราคาเพดานจ าหน่า ยปลีก น า้ มัน ถั่ว เหลื อ ง จนกว่า สถานการณ์ จะ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากปั จจุบันต้ นทุนการผลิตนา้ มั่นถั่วเหลืองบรรจุ
ขวด (1 ลิตร) ลดลง เป็ นผลจากปริ มาณผลผลิตถั่วเหลืองในตลาดโลก
ที่เพิ่มขึ ้นมาก ประกอบกับเงินบาทแข็งค่า ทาให้ ต้นทุนการนาเข้ าเมล็ด
ถั่วเหลืองลดลงมาก ขณะที่ราคาขายปลีกนา้ มันถั่วเหลืองบรรจุขวด
ในประเทศยังคงขายตามราคาเพดานสูงสุดที่ขวด/ลิตรละ 55 บาท ไม่
ลดราคาขายลงให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนที่ลดลง แม้ จะไม่ผิดกฎหมาย
เพราะไม่ได้ ขายเกินราคาเพดาน แต่ราคาจาหน่ายดังกล่าวถือว่าไม่เป็ น
ธรรมกับประชาชน "เท่าที่ตรวจสอบ ราคาจาหน่ายนา้ มันถั่วเหลือง
บรรจุขวดมีตงแต่
ั ้ ขวดละ 39 บาท ไปจนถึง 55 บาท ซึง่ ในส่วนที่ขาย 55
บาท ถื อ เป็ นการขายในราคาเต็ ม เพดานสูง สุด ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ต้ นทุนราคาเมล็ดถั่ว เหลืองนาเข้ า ที่ ลดราคาลงมา โดย
ราคาปั จจุบนั ไม่ควรขายเกินขวดละ 40 บาท" อธิบดีกรมการค้ าภายใน
ระบุ (อินโฟเควสท์)

ฟิ ทช์ ชีส้ ถานการณ์ การเมืองก่ อนเลือกตัง้ ของไทยตึงเครี ยดและ
เข้ มข้ น ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ เผยสถานการณ์ก่อนที่จะถึงวันเลือกตังของไทย
้
ซึง่ ตรงกับวันที่ 24 มี.ค.นี ้ ตอกย ้าให้ เห็นถึงความแตกแยกทางการเมือง
ที่ยงั คงมีอยู่ ในขณะที่ไทยกาลังจะหวนคืนสูก่ ารปกครองที่มาจากเสียง
ประชาชน โดยฟิ ทช์ได้ ระบุไว้ ในการทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือเดือน
ธ.ค.ว่า ความผัน ผวนทางการเมื อ งในช่ว งการเปลี่ ย นผ่ า นมาเป็ น
ข้ อจากัดต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ BBB+ ในช่วงกว่า 20
ปี ที่ผ่านมา การเมืองของไทยถูกครอบงาด้ วยความตึงเครี ยดระหว่าง
พรรคการเมืองที่ได้ รับเสียงสนับสนุนจากในเมืองและพรรคการเมือง
ต่า งๆที่ เ ป็ นพันธมิ ต รกับ นายทักษิ ณ ชิ น วัต ร อดี ต นายกฯ ซึ่ ง พรรค
การเมืองเหล่านี ้ได้ รับเสียงสนับสนุนจากพื ้นที่ในชนบท ความแตกแยก
ดังกล่าวก่อให้ เกิดการเดินขบวนประท้ วงทางการเมืองหลายครัง้ ช่วงปี
2549-2557 รวมทังการรั
้
ฐประหาร
นับตังแต่
้ ที่มีรัฐบาลทหารเข้ า
มาเมื่อปี 2557 ไม่พบว่ามีสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองครั ง้
ใหญ่เกิดขึ ้น แต่ความแตกแยกทางการเมืองอาจจะเข้ มข้ นขึ ้นหลังจากที่
ได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปสูก่ ารปกครองที่มาจากเสียงของประชาชนแล้ ว
(อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น ไทย: ปิ ดลบ 3.79 จุ ด ตลาดพั ก ตั ว ก่ อ น FTSE
ปรั บ เพิ่ ม น า้ หนั กลงทุ น หุ้ น ไทยวั นนี -้ รอดู ความคื บ หน้ า Brexit
SET ปิ ดเมื่ อ วานนี ท้ ี่ ร ะดับ 1,635.88 จุด ลดลง 3.79 จุด (-0.23%)
มูลค่าการซื ้อขาย 38,219.30 ล้ านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทย
เมื่อวานนีพ้ ักตัวหลังดีดขึน้ ค่อนข้ างแรงวานนีท้ ี่ขานรับเรื่ อง FTSE จะ
ปรับเพิ่มน ้าหนักการลงทุนหุ้นไทยจาก 1.83% เป็ น 1.87% ทาให้ มีแรง

ดั ก ซื อ้ เข้ ามาในตลาดฯก่ อ นการปรั บ น า้ หนั ก จะมี ผ ลในวั น วั น นี ้
นอกจากนี ย้ ัง รอดูค วามคื บ หน้ า Brexit โดยเมื่ อ วานนี ร้ อดูจ ะมี การ
ขยายกาหนดเวลา Brexit ออกไปหรือไม่ ด้ านตลาดภูมิภาคเคลื่อนไหว
ทังในแดนบวก-ลบ
้
วันนีต้ ลาดฯมีล้ นุ รี บาวด์ขึ ้น จาก FTSE จะปรับเพิ่ม
น า้ หนักการลงทุน หุ้น ไทย พร้ อมให้ แ นวรั บ 1,630 แนวต้ า น 1,6451,650 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดเมื่อวานนี ้ที่ระดับ 1,635.88 จุด ลดลง
3.79 จุด (-0.23%) มูลค่าการซื ้อขาย 38,219.30 ล้ านบาท การซื ้อ
ขายหุ้นเมื่อวานนี ้ ดัชนีห้ นุ ไทยเคลื่อนไหวทังในแดนบวก-ลบ
้
โดยดัชนีฯ
แตะจุดสูงสุดที่ 1,643.56 จุด และแตะจุดต่าสุดที่ระดับ 1,634.70 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี ้ เพิ่มขึน้ 495 หลักทรัพย์ ลดลง
766 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 533 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดตราสารหนี ไ้ ทย: เมื่อวานนี ม้ ีมูลค่ าการซือ้ ขายรวม
99,811 ล้ านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนี ้ไทยประจาเมื่อวานนี ้ มีมลู ค่าการซื ้อขายรวมทังวั
้ นอยู่
ที่ 99,811 ล้ านบาท ด้ านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลู ค่าการซื ้อขายสูง
ที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.)
ซื ้อสุทธิ 25,832 ล้ านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อ
ค้ าตราสารหนี ้ ซื ้อสุทธิ 4,292 ล้ านบาท ในขณะที่นกั ลงทุนต่างชาติ ซื ้อ
สุท ธิ 760 ล้ า นบาท Yield พัน ธบัต รอายุ 5 ปี ปิ ดที่ 2.19% ปรั บ ตัว
เพิ่มขึน้ จากเมื่อวาน +0.01%ภาพรวมของตลาดในเมื่อวานนี ้ Yield
Curve ปรั บ เพิ่ ม ขึ น้ 1-2 bps. ในตราสารระยะยาว ด้ า นกระแสเงิน
ลงทุน ของนักลงทุน ต่า งชาติ เมื่อวานนี ้ NET OUTFLOW 1,333 ล้ า น
บาท โดยเกิ ด จาก NET BUY 760 ล้ า นบาท และมีต ราสารหนี ท้ ี่ ถือ
ครองโดยนั ก ลงทุน ต่ า งชาติ ห มดอายุ (Expired) 2,093 ล้ านบาท
สาหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนัก
ลงทุนต่างชาติ 1,963 ล้ านบาท (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 31.72 อ่ อนค่ าจากช่ วงเช้ าหลังมีแ รง
ซือ้ ดอลล์ จับตาปั จจัยสาคัญทัง้ ใน-ตปท.ในระยะนี ้ นักบริ หารเงิน
จากธนาคารกรุงศรี อยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาดเย็นนี ้ที่ระดับ
31.72 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้ าที่เปิ ดตลาดที่ระดับ 31.58/64 บาท/
ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 31.60-31.75 บาท/ดอลลาร์
"เมื่อวานนี ว้ ิ่ งกว้ า งผิ ด คาด ตัง้ แต่เช้ า มีแ รงซือ้ ดอลลาร์ เข้ า มาเรื่ อยๆ
ระยะนี ้ให้ จบั ตากระแสเงินทุนเคลื่อนย้ าย"นักบริหารเงิน กล่าว ขณะที่
ปั จจัยสาคัญระยะนีม้ ีทงปั
ั ้ จจัยภายในและภายนอก ปั จจัยภายในคือ
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) การเลือกตังวั
้ นที่ 24
มี.ค. ส่วนปั จจัยภายนอกคือประเด็นการแยกตัวของอังกฤษออกจาก
สหภาพยุโรป (Brexit) และการเจรจาการค้ าระหว่างสหรัฐฯและจีน นัก
บริ หารเงิน คาดกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทวันวันนีไ้ ว้ ระหว่าง
31.60-31.75 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)
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ปั จจัยที่ต้องติดตาม
-

ดัชนีราคาบ้ านเดือนก.พ. จีน
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนก.พ. จีน
ธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BOJ) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอตั ราดอกเบี ้ย ญี่ปนุ่
อัตราเงินเฟ้อเดือนก.พ. อียู
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ. สหรัฐ
ความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคเดือนมี.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐ
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Monday

11
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Thai Stock Market

14-Mar-19

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

1,635.88
1,087.12
2,395.50
367.73
1,871.29
276.69
-1,963.42
1,871.29
30,257.50

As of 15-Mar-19
Chg
%Chg.
-3.79
-1.98
-4.98
+0.34

-0.23%
-0.18%
-0.21%
+0.09%

Jan

Actual
0.2%

Cons.
0.0%

Prior
-1.2%

Retail Sales Ex Auto MoM

Jan

0.9%

Business Inventories

Dec

0.6%

0.3%
0.6%

-1.8%
-0.1%

JP Money Stock M2 YoY

Feb

2.4%

2.4%

2.4%

Money Stock M3 YoY

Feb

2.1%

2.1%

2.1%

Feb P

-29.3%

--

-18.8%

Release

Cons.

Prior

0.2%

0.0%

Major Indices

14-Mar-19

Chg

%Chg.

0.2%
1.6%
2.2%

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

25,709.94
2,808.48
7,630.91
3,346.00
7,185.43
11,587.47
21,287.02
2,990.69
28,851.39
2,155.68
37,754.89
6,413.27
7,753.15
1,008.44

+7.05
-2.44
-12.50
+22.00
+26.24
+15.06
-3.22
-36.26
+43.94
+7.27
+2.72
+35.69
+2.73
+3.03

+0.03%
-0.09%
-0.16%
+0.66%
+0.37%
+0.13%
-0.02%
-1.20%
+0.15%
+0.34%
+0.01%
+0.56%
+0.04%
+0.30%

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

14-Mar-19
58.58
67.18
67.17
58.61

Chg
+0.29
+0.55
-0.43
+0.35

%Chg.
+0.50%
+0.83%
-0.64%
+0.60%

US Retail Sales Advance MoM

Machine Tool Orders YoY

Tuesday

12
Feb

Actual
0.2%

CPI Ex Food and Energy MoM

Feb

0.1%

CPI YoY
CPI Ex Food and Energy YoY

Feb
Feb

1.5%
2.1%

0.2%
1.6%
2.2%

Real Avg Weekly Earnings YoY

Feb

1.6%

--

1.9%

Real Avg Hourly Earning YoY

Feb

1.9%

--

1.7%

Feb

82

--

80.7

Feb

69

--

67.7

Actual
0.001

Cons.
0.2%

Prior
-0.1%

US CPI MoM

TH Consumer Confidence
Consumer Confidence Economic

Wednesday

13
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US PPI Final Demand MoM

Feb

PPI Ex Food and Energy MoM

Feb

0.1%

0.2%

0.3%

PPI Final Demand YoY

Feb

0.019

1.9%

2.0%

PPI Ex Food and Energy YoY

Feb

2.6%
-0.4%

2.6%
1.3%

Durable Goods Orders

Jan P

2.50%
0.40%

Durables Ex Transportation

Jan P

-0.10%

0.1%

0.3%

Jan

1.40%

1.0%

-0.9%

EU Industrial Production SA MoM
JP PPI YoY

Feb

0.80%

0.7%

0.6%

PPI MoM

Feb

0.2%

0.1%

-0.6%

Core Machine Orders MoM

Jan

-5.4%

-1.5%

-0.1%

Core Machine Orders YoY

Jan

-2.9%

-2.1%

0.9%

Tertiary Industry Index MoM

Jan

0.4%

-0.3%

-0.5%

Cons.

Prior

0.3%

-0.5%

-1.5%
0.1%

-1.7%
-0.6%
-0.2%

Thursday

14
Release

US Import Price Index MoM

Feb

Actual
0.6%

Import Price Index YoY

Feb

-1.3%

Export Price Index MoM

Feb

0.6%

Export Price Index YoY

Feb

0.3%

--

Initial Jobless Claims

9-Mar

229k

225k

223k

Continuing Claims

2-Mar

1776k

1763k

1755k

Jan

-6.9%

0.2%

3.7%

New Home Sales MoM
New Home Sales
JP Japan Buying Foreign Bonds
Japan Buying Foreign Stocks
Foreign Buying Japan Bonds
Foreign Buying Japan Stocks
CH Fixed Assets Ex Rural YTD YoY
Industrial Production YTD YoY
Retail Sales YTD YoY

Jan
8-Mar
8-Mar
8-Mar
8-Mar
Feb
Feb
Feb

607k
¥245.7b
¥623.8b
¥459.1b
-¥1158.6b
6.1%
5.3%
0.082

622k
621k
-- ¥453.1b
--¥1.6b
-- ¥1025.8b
-- -¥341.3b
6.1%
5.9%
5.6%
6.2%
8.2%
9.0%

Friday
US Industrial Production MoM
Capacity Utilization
U. of Mich. Sentiment
U. of Mich. Current Conditions
U. of Mich. Expectations
EU CPI Core YoY
BOJ 10-Yr Yield Target

CH New Home Prices MoM

COMEX Gold

1,295.10

-14.20

-1.08%

677.00

+23.00

+3.52%

Batic Dry Index
Exchange Rate
USD/THB
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index
Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
14-Mar-19
Change (bps)

14-Mar-19

13-Mar-19

31.74
1.1307
111.64
1.3266
6.7219
1,135.23
96.720

31.60
1.1331
111.28
1.3316
6.7060
1,129.57
96.491

%Chg.
+0.44%
-0.21%
+0.32%
-0.38%
+0.24%
+0.50%
+0.24%

14-Mar-19
13-Mar-19
%Chg.
280.85
280.86
-0.00%
99,811.25
67,768.74
+47.28%
1M
3M
6M
1Y
2Y
3Y
1.6241 1.6844 1.7609 1.8063 1.7429 1.8027
+0.48 +0.16 +0.26 +0.35 +0.04 +0.17
5Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
2.1877 2.3497 2.5880 2.9390 3.1370 3.3267
+0.99 +1.64 +2.23 +2.39 +1.11 +0.38

15
Release
Feb
Feb
Mar P
Mar P
Mar P
Feb F

Actual
-------

Cons.
0.4%
78.5%
95.5
--1.0%

Prior
-0.6%
78.2%
93.8
108.5
84.4
1.0%

15-Mar

--

--

0.0%

Feb

--

--

0.6%

US Bond Market
Bond Yield
14-Mar-19
Change (bps)

3M
2.45
+0.00

2Y
2.46
+1.00

3Y
2.42
+1.00

5Y
2.43
+1.00

10Y
2.63
+2.00

30Y
3.04
+2.00

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 นข้อมูลประกอบการตัด สินใจลงทุน 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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