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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"ทรัมป์"ชีป้ระเด็นการค้าต้องแก้ไขเร่ืองโครงสร้างและการขาด
ดุล ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ กล่าวในระหว่างแถลง
นโยบายประจ าปี (State of the Union) ต่อสภาคองเกรสสหรัฐในช่วง
เช้าวนันีต้ามเวลาไทยวา่ ข้อตกลงการค้าระหวา่งจีนและสหรัฐจะต้องมี
การแก้ไขในประเด็นโครงสร้างและการขาดดลุ  ทรัมป์กล่าวต่อไปว่า 
ข้อตกลงการค้ากับจีนไม่ได้มุ่งแก้ไขยอดขาดดุลการค้าที่เรือ้รังของ
สหรัฐ แตย่งัควรพุง่เป้าไปที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายตา่งๆของจีน เพ่ือ
ปกป้องแรงงานและธุรกิจของสหรัฐ    "ผมเคารพในประธานาธิบดีสีเป็น
อย่างยิ่ง ขณะนีเ้ราได้ร่วมงานกันเพื่อผลกัดนัข้อตกลงการค้าฉบบัใหม่
กบัจีน แตจ่ะต้องมีการระบถุึงการเปลี่ยนแปลงในระดบัโครงสร้างอย่าง
แท้จริงเพื่อยุติการค้าที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนลดยอดขาดดลุการค้าที่
เรือ้รัง และปกป้องงานของชาวอเมริกนั  นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทน
การค้าของสหรัฐ (USTR) และนายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ จะ
เป็นหวัหน้าคณะผู้แทนไปเยือนกรุงปักก่ิงสปัดาห์หน้า เพ่ือวางกรอบใน
การจดัการประชมุระหวา่งทรัมป์และประธานาธิบดสีีในเดือนนี ้   ทรัมป์
ยังได้กล่าวโทษทีมงานชุดก่อนที่เปิดทางให้มีการล้อเลียนระหว่าง 2 
ประเทศมหาอ านาจเศรษฐกิจโลก และกลา่วด้วยวา่ ยทุธศาสตร์ในการ
จดัเก็บภาษีนัน้ มีประสิทธิภาพอยู ่     ทรัมป์กลา่ววา่ ขณะนีเ้ราต้องการ
ท าให้เกิดความชัดเจนกับจีนว่า ช่วงเวลาของการขโมยทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการแย่งงานและความร ่ารวยของชาวอเมริกันนัน้ได้มาถึง
จุดสิน้สุดแล้ว ดังนัน้ เราจึงได้เก็บภาษีสินค้าจีนในวงเงิน 2.50 แสน
ล้านดอลลาร์ และตอนนีก้ระทรวงคลงัก็ได้รับเงินหลายพนัล้านดอลลาร์
เข้ามา (อินโฟเควสท์)       

ขุนคลังสหรัฐเช่ือมั่นเจรจาการค้ากับจีนมีความคืบหน้า นายสตี
เวน มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐ กลา่ววา่ เขามีความเชื่อมัน่ในความคืบหน้า
ของการเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐกบัจีน     นายมนชูินยงัยืนยนัวา่ เขา
และคณะเจรจาการค้าของสหรัฐจะเดินทางไปยังจีนในสัปดาห์หน้า 
เพื่อให้มีการบรรลุข้อตกลงก่อนก าหนดเส้นตายในวันที่  2 มี.ค.    
นอกจากนี  ้นายมนูชินระบุว่า การเจรจากับนายหลิว เหอ รอง
นายกรัฐมนตรีจีน มีความคืบหน้าเป็นอยา่งดี     ขณะเดียวกนั นายมนู
ชินกล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐก าลังปรับตัวได้ดี และเป็นไปตามแผน
เศรษฐกิจของประธานา ธิบดี โดนัล ด์  ท รั ม ป์       "ตามที่ ท่ าน
ประธานาธิบดีกล่าวไว้ในการแถลงนโยบายประจ าปี แผนเศรษฐกิจ
ของท่านก าลังด าเนินไปด้วยดี และเราจะไม่กลบัไปสู่ลทัธิสงัคมนิยม 
โดยเราไม่เชื่อในระบบเศรษฐกิจแบบมีการวางแผนจากศนูย์กลาง ซึ่ง
รัฐบาลจะวางข้อจ ากดัต่อเศรษฐกิจ แตเ่ราจะใช้แผนเศรษฐกิจที่ใช้ได้ดี
ส าหรับอเมริกา" เขากลา่ว (อินโฟเควสท์)       

ขุนคลังสหรัฐเผยเศรษฐกิจก าลังปรับตัวได้ดีตามแผนเศรษฐกิจ
ของ"ทรัมป์" นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ กล่าวว่า เศรษฐกิจ
สหรัฐก าลังปรับตัวเป็นอย่างดี และเป็นไปตามแผนเศรษฐกิจของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์   "ตามที่ท่านประธานาธิบดีกล่าวไว้ใน
การแถลงนโยบายประจ าปี แผนเศรษฐกิจของท่านก าลังด าเนินไป
ด้วยดี และเราจะไม่กลับไปสู่ลัทธิสังคมนิยม โดยเราไม่เชื่อในระบบ
เศรษฐกิจแบบมีการวางแผนจากศนูย์กลาง ซึ่งรัฐบาลจะวางข้อจ ากัด
ต่อเศรษฐกิจ แต่เราจะใช้แผนเศรษฐกิจที่ใช้ได้ดีส าหรับอเมริกา" เขา
กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยขาดดุลการค้าลดลงในเดือนพ.ย. หลังจากเพิ่มขึน้
ติดต่อกัน 5 เดือนกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขขาด
ดุลการค้าของสหรัฐลดลงในเดือนพ.ย. หลังจากเพิ่มขึน้ติดต่อกัน 5 
เดือน โดยตวัเลขขาดดลุการค้าปรับตวัลงจากการลดลงของการน าเข้า
โทรศพัท์มือถือ และผลิตภณัฑ์น า้มนั   ทัง้นี ้ตวัเลขขาดดลุการค้าของ
สหรัฐลดลง 11.5% สู่ระดบั 4.93 หม่ืนล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ย. และ
ต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5.40 หม่ืนล้านดอลลาร์ 
หลังจากแตะระดับ 5.57 หม่ืนล้านดอลลาร์ในเดือนต.ค.   สหรัฐขาด
ดุลการค้าต่อจีนลดลงสู่ระดับ 3.79 หม่ืนล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ย. 
หลงัจากแตะระดบั 4.31 หม่ืนล้านดอลลาร์ในเดือนต.ค.      กระทรวง
พาณิชย์ยงัเปิดเผยวา่ การสง่ออกสินค้าและบริการลดลง 0.6% สูร่ะดบั 
2.099 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ย. สว่นการน าเข้าสินค้าและบริการ
ลดลง 2.9% สูร่ะดบั 2.592 แสนล้านดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

EIA เผยสต็อกน า้มันดิบสหรัฐเพิ่มขึน้ 1.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์
ที่แล้ว ส านักงานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) 
เปิดเผยว่า สต็อกน า้มันดิบของสหรัฐเพิ่มขึน้ 1.3 ล้านบาร์เรลใน
สัปดาห์ที่แล้ว    ส่วนสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) เปิดเผยก่อน
หน้านีว้่า สต็อกน า้มันดิบสหรัฐเพิ่มขึน้ 2.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่
แล้ว (อินโฟเควสท์) 

ส.ส.เดโมแครตเรียกร้อง "แอปเปิล" ตอบค าถามกรณีแอปฯเฟซ
ไทม์ผิดพลาด สมาชิกพรรคเดโมแครตได้เรียกร้องให้นายทิม คกุ ซีอี
โอของบริษัทแอปเปิล อิงค์ ออกมาตอบค าถามประชาชนเก่ียวกบักรณี
ข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน เฟซไทม์ (Facetime) ซึ่งท าให้ผู้ โทร
สามารถฟังเสียงปลายสายได้แม้ปลายทางจะไม่ได้กดรับก็ตาม โดย
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึน้หลังจากมีผู้ ใช้งานพยายามร้องเรียน
ปัญหาดงักล่าวกับแอปเปิลมาเป็นเวลาหลายวนั     นายแฟรงก์ พอล
โลน ประธานคณะกรรมการด้านพลังงานและการพาณิชย์ และนาง
แจน ชาคอฟสกี อนุกรรมการผู้ ดูแลปัญหาของผู้ บริโภค กล่าวใน
จดหมายว่า พวกเขารู้สึกวิตกกังวลอย่างยิ่งเก่ียวกับระยะเวลาที่
แอปเปิลจะใช้ในการแก้ปัญหาดงักลา่ว   ทัง้นี ้คณะกรรมการต้องการรู้
ว่า ทางแอปเปิลทราบปัญหาดงักล่าวเม่ือใด เน่ืองจากความผิดพลาด
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 ดงักล่าวส่งผลกระทบตอ่ความเป็นสว่นตวัของผู้ ใช้งาน และต้องการที่

จะทราบว่า ยงัมีจดุบกพร่องอ่ืนๆที่ยังไม่ค้นพบหรือได้รับการแก้ไขอีก
หรือไม ่   สมาชิกพรรคเดโมแครตยงักลา่วด้วยวา่ แอปเปิลต้องเร่งสร้าง
หลักประกันว่า อุปกรณ์และแอปพลิเคชันของทางบริษัทสามารถ
ปกป้องความเป็นส่วนตวัของผู้บริโภคได้ และต้องเร่งด าเนินการทันที
เม่ือพบปัญหา รวมถึงต้องรับมือกับความเสียหายต่างๆเม่ือทางบริษัท
ไมส่ามารถรักษาสญัญาที่ให้ไว้กบัผู้บริโภคได้       เม่ือวนัศกุร์ที่ผ่านมา 
แอปเปิลเปิดเผยว่า ทางบริษัทได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้กับแอปพลิเค
ชนัเฟซไทม์ และทางบริษัทวางแผนที่จะปรับปรุงจดุบกพร่อง (บัก๊) ของ
ซอฟต์แวร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 21.22 จุด หลังถ้อย
แถลง"ทรัมป์"ไม่ลงรายละเอียดแผนศก. ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(6 ก.พ.) หลงัจากการแถลงนโยบายประจ าปี 
(State of the Union) ของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แหง่สหรัฐ ไมไ่ด้
ลงรายละเอียดที่ชดัเจนเก่ียวกบัแผนเศรษฐกิจในอนาคต อยา่งไรก็ตาม 
ดัชนีดาวโจนส์ขยับลงเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ เน่ืองจากตลาดได้ปัจจัย
หนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน รวมทัง้
ความหวงัที่วา่การเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนจะมีความคืบหน้า         
ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,390.30 จดุ ลดลง 21.22 จดุ 
หรือ -0.08% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,731.61 จดุ ลดลง 6.09 จดุ 
หรือ -0.22% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,375.28 จดุ ลดลง 26.80 จดุ 
หรือ -0.36%   ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แถลงนโยบายประจ าปีตอ่สภาค
องเกรสเม่ือช่วงเช้าวานนีต้ามเวลาไทย โดยทรัมป์ไม่ได้ลงรายละเอียด
เก่ียวกับแผนเศรษฐกิจในอนาคต แต่กล่าวเพียงว่า นับตัง้แต่ที่เขาก้าว
เข้ามารับต าแหน่งประธานาธิบดีนัน้ เศรษฐกิจสหรัฐมีขยายตวัขึน้เกือบ
สองเทา่และมีการจ้างงานใหม่มากกวา่ 5.3 ล้านต าแหน่ง    นอกจากนี ้
นักลงทุนยังกังวลว่าสหรัฐอาจเผชิญกับภาวะปิดหน่วยงานรัฐบาล 
หรือชตัดาวน์ รอบใหม่ หลงัจากปธน.ทรัมป์เดินหน้าเรียกร้องให้สภาค
องเกรสอนมุตัิงบประมาณสร้างก าแพงกัน้ชายแดนเม็กซิโกในระหวา่ง
การกล่าวแถลงนโยบายประจ าปีครัง้นี ้  อย่างไรก็ตาม ตลาดได้รับ
ปัจจัยหนุนในระหว่างวัน หลังจากนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลัง
สหรัฐได้ออกมาแสดงความเชื่อมัน่ว่า การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ
และจีนมีความคืบหน้า พร้อมกับยืนยนัว่า เขาและคณะเจรจาการค้า
ของสหรัฐจะเดินทางไปยังจีนในสัปดาห์หน้า เพื่อให้มีการบรรลุ
ข้อตกลงก่อนก าหนดเส้นตายในวนัที่ 2 มี.ค. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่า หลังตลาดปรับตัวรับ"
ทรัมป์"แถลงนโยบายประจ าปี ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับ
สกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้
(6 ก.พ.) หลงันักลงทนุปรับตวัรับการแถลงนโยบายประจ าปี (State of 
the Union) ของประธานา ธิบดี โดนัล ด์  ท รัม ป์แห่ งสห รัฐ  โดย
นักวิเคราะห์กล่าวว่า การที่ปธน.ทรัมป์ระบุย า้ถึงข้อเรียกร้องในการใช้

จ่ายด้านโครงสร้างพืน้ฐานนัน้ อาจน าไปสูก่ารกระตุ้นการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ    ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์
เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ปรับตัวขึน้ 0.35% สู่
ระดบั 96.3977                         ดอลลาร์แข็งคา่ขึน้เม่ือเทียบกบัเงินเยน 
ที่ระดบั 109.98 เยน จากระดบั 109.97 เยน และแข็งคา่เม่ือเทียบกับฟ
รังก์สวิส ที่ระดบั 1.0025 ฟรังก์ จาก 1.0002 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์
สหรัฐยังแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3203 
ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3144 ดอลลาร์แคนาดา     ยโูรอ่อนค่า
ลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1363 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.1409 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดบั 1.2937 ดอลลาร์ 
จากระดับ 1.2954 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าสู่ระดบั 
0.7113 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7229 ดอลลาร์สหรัฐ  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 35 เซนต์ หลังสต็อก
น า้มันดิบสหรัฐเพิ่มน้อยกว่าคาด สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(6 ก.พ.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผย
ข้อมลูสต็อกน า้มนัดิบที่เพิ่มขึน้น้อยกวา่คาด นอกจากนี ้สญัญาน า้มนั
ยังคงได้ปัจจัยหนุนจากการปรับลดก าลงัการผลิตของกลุ่มประเทศผู้
ส่งออกน า้มัน (โอเปก)    สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. 
เพิ่มขึน้ 35 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 54.01 ดอลลาร์/บาร์เรล  สัญญา
น า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึน้ 71 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดที่ 
62.69 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $4.80 เหตุเงินดอลล์
แข็งกดดันตลาด สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลดลงเม่ือคืนนี ้(6 
ก.พ.) ซึ่งเป็นการปรับตัวลง 4 ติดต่อกัน เน่ืองจากการแข็งค่าของ
ดอลลาร์ได้ลดความต้องการซือ้ทองค า สญัญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) สง่มอบเดือนเม.ย. ลดลง 4.80 ดอลลาร์หรือ 
0.36% ปิดที่ 1,314.40  ดอลลาร์/ออนซ์   สัญญาโลหะเงินส่งมอบ
เดือนมี.ค. ลดลง 13.50 เซนต์ หรือ 0.85% ปิดที่ 15.701 ดอลลาร์/
ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ประธานคณะมนตรียุโรปยันไม่มีการเจรจาครั้งใหม่เกี่ ยวกับ
ข้อตกลง Brexit นายโดนัลด์ ทสัค์ ประธานคณะมนตรียโุรป กล่าววา่ 
เขาหวงัวา่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ จะเดินทางมายังกรุง
บรัสเซลส์ในวันพรุ่งนีพ้ร้อมกับข้อเสนอที่สอดคล้องกับความเป็นจริง
เก่ียวกบัแนวทางในการผ่าทางตนักรณีการแยกตวัขององักฤษออกจาก
สหภาพยโุรป (Brexit)    นายทสัค์ยงัยืนยนัวา่ สหภาพยโุรป (EU) จะไม่
เปิดการเจรจาครัง้ใหม่เก่ียวกับข้อตกลง Brexit โดยเฉพาะนโยบาย 
backstop ซึ่งเป็นนโยบายในการค า้ประกันว่าจะไม่มีการกลับไปใช้
มาตรการควบคมุชายแดนอยา่งเข้มงวดระหวา่งไอร์แลนด์เหนือ ซึง่เป็น
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 ดินแดนส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจกัร และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่ง

เป็นรัฐสมาชิกของสหภาพยโุรป    นายทสัค์ระบวุ่า ข้อตกลง Brexit ซึ่ง
ถกูคว ่าโดยรัฐสภาองักฤษ ถือเป็นข้อตกลง Brexit ที่ดีที่สดุ และความ
ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในอังกฤษเป็นเหตุผลที่แสดงให้เห็นถึง
ความจ าเป็นของการมีนโยบาย backstop (อินโฟเควสท์) 

ส่ือเผยคณะรัฐมนตรีอังกฤษจัดประชุมลับเจรจาเล่ือนก าหนด 
Brexit ไปอี ก  8 สัปดา ห์  หนังสือพิมพ์ เทเลกราฟรายงานว่า 
คณะรัฐมนตรีของอังกฤษได้จัดการประชุมลับเพื่อเจรจาเก่ียวกับ
แผนการเลื่อนการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) 
ออกไปอีก 8 สปัดาห์ โดยจะเลื่อนจากก าหนดเดิมในวนัที่ 29 มี.ค. ไป
เป็นวนัที่ 24 พ.ค.     รายงานระบุว่า คณะรัฐมนตรีองักฤษคาดหวงัวา่ 
สหภาพยุโรป (EU) จะเห็นพ้องให้เลื่อนเวลา Brexit ออกไปประมาณ
สองเดือนหลังจากวันที่  29 มี.ค.ในกรณีที่ ร่างข้อตกลงฉบับของ
นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเพื่อให้เวลา
เพิ่มเติมส าหรับการออกกฎหมายที่จ าเป็น   นางเทเรซา เมย์ มี
ก าหนดการเดินทางไปยังกรุงบรัสเซลส์ในวันพฤหัสบดีนี ้ เพื่อเข้า
ประชุมกับนายฌอง-คล็อด ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป 
(EC) เก่ียวกับข้อตกลง Brexit แม้ว่าสหภาพยุโรป (EU) จะยืนยันว่า
ข้อตกลง Brexit ที่สหภาพยโุรปได้ท าไว้กบัองักฤษนัน้ จะไมมี่การเจรจา
ตอ่รองใหมก็่ตาม     ทัง้นี ้นางเมย์อาจจะขอให้ EU เปิดเจรจาข้อตกลง
ว่าด้วยการถอนตัว (Withdrawal Agreement) ใหม่อีกครัง้ ภายหลัง
การลงมติของรัฐสภาองักฤษเม่ือสปัดาห์ที่แล้วได้สนับสนนุข้อแก้ไขเบ
รดี (Brady amendment) ด้วยคะแนนเสียง 317-301 โดยร่างแก้ไข
ดังกล่าวเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเนือ้หาในนโยบาย Backstop 
ซึ่งเป็นนโยบายเก่ียวกับระบบศุลกากรระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับ
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (อินโฟเควสท์) 

นักวิเคราะห์คาดแบงก์ชาติอังกฤษคงดอกเบีย้ แต่อาจส่ง
สัญญาณคุมเข้มทางการเงิน นายไซมอน ฮาร์วีย์ ซึง่เป็นนกัวิเคราะห์
จากบริษัทโมเน็กซ์ ยุโรป กล่าวว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มี
แนวโน้มที่จะคงอตัราดอกเบีย้ในการประชมุวนันี ้แต่อาจส่งสญัญาณ
การใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงิน    "ความไม่แน่นอนเก่ียวกับการ
แยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit), ข้อมลูเศรษฐกิจที่
อ่อนแอของยโูรโซน และตลาดที่อยู่อาศยัที่ชะงกังนั ล้วนเป็นเหตผุลที่
จะท าให้ BoE คงนโยบายการเงิน" นายฮาร์วีย์กล่าว    "ถ้าหาก BoE 
คาดว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึน้จนถึงสิน้ปี และไม่ได้ให้ความสนใจต่อดชันี
ผู้ จัดการฝ่ายจัดซื อ้  (PMI) ที่อ่อนแอ ตลาดการเงินก็จะเพิ่มการ
คาดการณ์ที่วา่ BoE จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.25% ในปลายปีนี"้ เขา
กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

"เทเรซา เมย์" หนุนอังกฤษและไอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพร่วม
ฟุตบอลโลกปี 2573 นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ กลา่วกบั

บรรดาผู้ บริหารภาคธุรกิจที่เมืองเบลฟาสต์ว่า เธอมีแนวคิดที่จะให้
องักฤษและไอร์แลนด์ร่วมกนัเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัฟตุบอลโลกใน
ปี 2573  ในระหว่างการเยือนไอร์แลนด์เหนือนัน้ นางเมย์ได้หยิบยก
ประเด็นเก่ียวกับความเป็นไปได้ในการให้อังกฤษกลบัมาเป็นเจ้าภาพ
ฟตุบอลโลกอีกครัง้ หลงัจากที่เคยเป็นเจ้าภาพเม่ือปี 2509    ในระหวา่ง
การกลา่วสนุทรพจน์ต่อผู้น าธุรกิจที่เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ นาง
เมย์ได้กล่าวว่า "รัฐบาลองักฤษและไอร์แลนด์ได้เห็นพ้องร่วมกันอย่าง
ชัดเจนว่า เราจะสนับสนุนความเป็นไปได้ที่น่าสนใจในการเสนอให้
องักฤษและไอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมฟตุบอลโลกในปี 2573 สมาคม
ฟุตบอลของเราควรด าเนินการในเร่ืองนี"้     นางเมย์กล่าวว่า ความ
แน่นแฟ้นของความเป็นครอบครัวและความเป็นมิตรระหว่างสอง
ประเทศมีความส าคัญมากขึน้กว่าแต่ก่อน     นายลีโอ วาราดคาร์ 
นายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์ กล่าววา่ ตนเองยินดีที่จะเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ
ฟตุบอลโลกในปีดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

EU คว ่าแผนควบกิจการรถไฟ"ซีเมนส์-อัลสตอม" หวั่นสกัดการ
แข่งขันในตลาด สหภาพยุโรป (EU) ประกาศคว ่าแผนการควบรวม
กิจการรถไฟในยโุรประหว่างบริษัทซีเมนส์ของเยอรมนี และบริษัทอลั
สตอมของฝร่ังเศส โดยกังวลวา่จะขดัขวางการแข่งขันในตลาด และท า
ให้ค่าโดยสารเพิ่มขึ น้       นางมาร์เกรท  เวสทาเกอร์ ประธาน
คณะกรรมาธิการฝ่ายการแข่งขันของ EU กล่าวว่า แผนการควบรวม
กิจการดังกล่าวจะสร้างการผูกขาดในตลาดยุโรป ซึ่งจะขัดขวางการ
แข่งขัน และน าไปสู่ราคาการให้บริการที่สูงขึน้ส าหรับผู้ โดยสาร     
ทางด้านรัฐบาลฝร่ังเศสออกแถลงการณ์คัดค้านค าตัดสินของ EU 
ดังกล่าว โดยระบุว่า การตัดสินใจของนางเวสทาเกอร์จะเข้าทาง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมของจีน และเรียกร้องให้มี
การทบทวนการตดัสินใจดังกล่าว   ทัง้นี ้ซีเมนส์และอัลสตอมหวงัว่า
การควบรวมกิจการดงักล่าวจะท าให้มีการก่อตัง้บริษัทแห่งใหม่ขึน้มา
เพ่ือเป็นคูแ่ข่งกบัจีน และสกดัการครองตลาดของบริษัท CRRC ซึง่เป็น
บริษัทรถไฟของจีน     รัฐบาลเยอรมนีและฝร่ังเศสต่างก็ให้ความ
เห็นชอบการควบรวมกิจการของทัง้สองบริษัท แต่รัฐบาลอังกฤษ 
เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และสเปน แสดงความกังวลว่าการควบรวม
ดงักล่าวจะสร้างอปุสรรคในการแข่งขันต่อบริษัทรถไฟขนาดเล็ก และ
จะท าให้ราคาคา่โดยสารเพ่ิมขึน้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุวิตกเศรษฐกิจยูโรโซน
ชะลอตัว ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบเม่ือคืนนี ้ (6 ก.พ.) เน่ืองจากนัก
ลงทนุวิตกกังวลเก่ียวกับการชะลอตวัของเศรษฐกิจยโูรโซน โดยล่าสดุ
ทางการเยอรมนีรายงานวา่ ยอดสัง่ซือ้ในภาคการผลิตของเยอรมนีร่วง
ลงสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ขณะที่นักลงทนุจบัตา
การรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ของยุโรป     
ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 11,324.72 จดุ ลดลง 43.26 จดุ หรือ 
-0.38% ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,173.09 จดุ ลดลง 
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 4.28 จุด หรือ -0.06% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้ นฝร่ังเศสปิดที่  

5,079.05 จดุ ลดลง 4.29 จดุ หรือ -0.08%  อย่างไรก็ตาม ดชันี Stoxx 
Europe 600 เพิ่มขึน้ 0.15% ปิดที่ 365.52 จุด  นักลงทุนวิตกกังวล
เก่ียวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจยูโรโซน หลังจากส านักงานสถิติ
แห่งชาติของเยอรมนีเปิดเผยเม่ือวานนีว้่า ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือน
ธ.ค.ร่วงลง 1.6% จากเดือนพ.ย. สวนทางกบัที่คาดการณ์วา่จะปรับตวั
ขึน้ 0.3% ขณะที่เอชเอส มาร์กิตเปิดเผยก่อนหน้านีว้่า ดัชนีผู้ จัดการ
ฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขัน้สดุท้ายของยูโรโซน 
อยู่ที่ระดับ 51.0 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนก.ค. 
2556 หรือในรอบ 66 เดือน (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิเปิดลบ 61.84 จุด หลังดาวโจนส์
อ่อนแรง ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดปรับตัวลงในเม่ือวานนี ้
ขณะที่นกัลงทนุลดความต้องการเสี่ยงหลงัจากดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
สหรัฐปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้                   ดชันีนิกเกอิเปิดลดลง 61.84 จดุ 
หรือ -0.30% แตะที่ระดบั 20,812.22 จดุ     หุ้นกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด, 
อปุกรณ์ด้านการขนสง่ และอสงัหาริมทรัพย์น าตลาดปรับตวัลง (อินโฟ
เควสท์) 

จีน 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: ตลาดหุ้นจีน ปิดท าการเม่ือวานนี ้(6 ก.พ.) เน่ือง
ในวนัตรุษจีน  

เอเชียและอื่นๆ 

สนง.สถิติอินโดนีเซียเผย GDP ปี 61 ขยายตัว 5.17% ขยายตัว
เร็วสุดในรอบ 5 ปี ส านักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยว่า 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2561 ขยายตวั 5.17% ซึง่
ถือเป็นสถิติการขยายตวัที่รวดเร็วที่สดุในรอบ 5 ปี        ส านกัข่าวเกียว
โดรายงานวา่ หวัหน้าส านกังานสถิติฯ กล่าวว่า การขยายตวัของ GDP 
ส่วนใหญ่ได้รับปัจจยัผลกัดนัจากการบริโภคภาคครัวเรือนซึ่งขยายตวั 
2.74% และการลงทนุซึง่ขยายตวั 2.17%    การขยายตวัของเศรษฐกิจ
ท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ 3,927 ดอลลาร์ในปี 2561 จาก
ระดบั 3,876 ดอลลาร์ในปี 2560 และ 3,603 ดอลลาร์ในปี 2559   เม่ือ
เทียบตามภูมิศาสตร์แล้ว เกาะชวาซึ่งมีประชากรประมาณ 265 ล้าน
ราย ซึง่คิดเป็นสดัสว่น 58.48% รองลงมา คือ เกาะสมุาตราที่ 21.58% 
(อินโฟเควสท์) 

รัสเซียเผยเกินดุลการค้าพุ่งขึน้ 61.5% ในปีที่แล้ว กรมศุลกากร
รัสเซียเปิดเผยว่า รัสเซียมีตัวเลขเกินดุลการค้าพุ่งขึน้ 8.06 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์ หรือ 61.5% ในปีที่แล้ว เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้านี ้สู่ระดับ 
2.116 แสนล้านดอลลาร์    นอกจากนี ้ปริมาณการค้าต่างประเทศ
เพิ่มขึน้ 17.6% สู่ระดบั 6.926 แสนล้านดอลลาร์    การส่งออกเพิ่มขึน้ 
25.6% สู่ระดับ 4.521 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การน าเข้าเพิ่มขึน้ 
5.1% สู่ระดบั 2.405 แสนล้านดอลลาร์     ทัง้นี ้รัสเซียส่งออกพลงังาน
คิดเป็นสัดส่วนถึง 63.7% ของการส่งออกทัง้หมด ขณะที่เคร่ืองจักร
ครองสดัสว่นการน าเข้ามากที่สดุ (อินโฟเควสท์) 

เวียดนามออกแถลงการณ์ยินดีได้รับเลือกจัดประชุมซัมมิต"
ทรัมป์-คิม"เดือนนี ้รัฐบาลเวียดนามออกแถลงการณ์แสดงความยินดี
ที่ได้รับเลือกให้เป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดครัง้ที่ 2 
ระหว่างประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ และนายคิม จอง อึน ผู้น าเกาหลี
เหนือ ในเดือนนี  ้   "เวียดนามให้การสนับสนุนการเจรจาเพื่อรักษา
สันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลี โดย
เวียดนามพร้อมที่จะให้ความชว่ยเหลือ และให้ความร่วมมือกับทกุฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง เพื่อรับประกันความส าเร็จส าหรับการประชมุสดุยอดครัง้ที่ 
2 ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว" 
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวรัฐบาลเวียดนามออก
แถลงการณ์ดังกล่าว หลังจากที่ปธน.ทรัมป์กล่าวยืนยันในการแถลง
นโยบายประจ าปีตอ่สภาคองเกรส (State of the Union) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 300 จุด เก็งแบงก์
ชาติอินเดียหั่นดบ.วันนี ้ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึน้กว่า 
300 จดุในเม่ือวานนี ้ใกล้แตะระดบั 37,000 จดุ โดยปรับตวัขึน้เป็นวนัที่ 
5    ทัง้นี  ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  36,975.23 จุด บวก 
358.42 จดุ หรือ 0.98%   นกัลงทนุคาดการณ์ที่วา่ธนาคารกลางอินเดยี
จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ในการประชุมก าหนดนโยบายการเงิน    
นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับแรงหนนุจากการที่กระทรวงการคลังอินเดีย
ประกาศปรับเพิ่มตวัเลขประมาณการการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ
อินเดียในปี 2562-2563 สู่ระดับ 7.5% จากเดิมที่ระดับ 7.2% (อินโฟ
เควสท์) 

 

 

 

 

ไทย 

กนง.มีมติ 4:2 คงอัตราดอกเบีย้นโยบาย 1.75% มองแนวโน้มศก.
โตต่อเน่ืองใกล้เคียงศักยภาพแม้ส่งออกยังเส่ียง 

ที่ประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วนันีมี้มติ 4 ตอ่ 2 เสียง 
ให้คงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี โดย 2 เสียงเห็นว่าควร
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% จาก 1.75% เป็น 2.00% ต่อปี
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 โดยในการประชมุครัง้นี ้กรรมการ 1 ท่านลาประชมุ      นายทิตนันทิ์ 

มลัลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) เปิดเผยวา่ ในการตดัสินนโยบาย คณะกรรมการฯประเมิน
ว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตวัได้ต่อเน่ืองตามแรงส่งของอปุสงค์
ในประเทศ แม้อุปสงค์ต่างประเทศชะลอลง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปได้รับ
แรงกดดันจากราคาพลังงานที่ลดลงและมีความเสี่ยงด้านต ่าเพิ่มขึน้ 
ขณะที่อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานทยอยปรับสงูขึน้ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ 
ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเอือ้ต่อการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินใน
อนาคตที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด  คณะกรรมการฯ เห็นว่า นโยบาย
การเงินในระดบัที่ผ่อนคลายในระดบัปัจจบุันมีส่วนช่วยสนับสนุนการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ จึง
เห็นควรให้คงอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้    ส่วนคณะกรรมการฯ อีก 2 
ท่านเห็นว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวต่อเน่ืองในระดับที่ใกล้เคียงกับ
ศักยภาพ แม้อัตราดอกเบีย้นโยบายจะปรับเพิ่มขึน้อีก 0.25% ภาวะ
การเงินโดยรวมจะยงัอยูใ่นระดบัผ่อนคลายและสนบัสนนุการขยายตวั
ของเศรษฐกิจ จงึเห็นควรให้ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายในครัง้นีเ้พื่อ
ลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินและสะสมขีดความสามารถ
ในการด าเนินนโยบายการเงิน (policy space) ส าหรับอนาคต   ทัง้นี ้
เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตวัตอ่เน่ืองใกล้เคียงศกัยภาพ 
แม้ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงด้านต ่าเพิ่มขึน้ตามการส่งออกสินค้าที่
ได้ รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ มีแนวโน้มชะลอลง ผลของ
มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมทัง้ผลจากวฏั
จกัรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ชะลอลง ขณะที่การทอ่งเที่ยวมีแนวโน้มดีขึน้
โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีนที่ฟืน้ตวัเร็วกวา่คาด แรงส่งของอปุสงค์
ในประเทศขยายตวัต่อเน่ือง การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวั
ตามรายได้ครัวเรือนทัง้ในและนอกภาคเกษตรที่ปรับดีขึน้และกระจาย
ตวัมากขึน้ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนนุจากมาตรการภาครัฐ แต่ยงั
ได้รับแรงกดดนัจากหนีภ้าคครัวเรือนที่อยูใ่นระดบัสงู (อินโฟเควสท์) 

ธปท.รับบาทแข็งค่าทิศทางเดียวกับตลาดเกิดใหม่ พร้อมเข้า
ดูแลหากเคล่ือนไหวผิดปกติ นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ ช่วยผู้ ว่า
การ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึง
แนวโน้มค่าเงินบาทว่า ตัง้แต่สิน้ปี 61 จนถึงปัจจุบันแข็งค่า 4.1% ซึ่ง
อยู่ในระดับกลางๆ และไม่ได้เป็นเงินสกุลที่แข็งค่าที่สดุในโลก เพราะ
แข็งค่าน้อยกวา่อินโดนีเซียที่แข็งคา่ไปถึง 4.3% ส่วนความผนัผวนของ
ค่าเงินบาท อยู่ที่ 4.3% ผันผวนน้อยกว่าสกุลเงินของ ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ 
จีน และอินโดนีเซีย โดยยอมรับว่าการที่ค่าเงินสหรัฐฯอ่อนค่าจาก
ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน รวมกับแนวโน้มเศรษฐกิจ
โลกชะลอ ท าให้ค่าเงินในสกุลเงินเกิดใหม่ปรับตัวแข็งค่าขึน้มาใน
ทิศทางเดียวกัน    นอกจากนี ้อาจมีความเข้าใจว่าการปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ของ กนง.ในครัง้ก่อนสง่ผลให้เงินทนุไหลเข้าและท าให้เงินบาท

แข็งค่าขึน้ แต่อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงจากข้อมลูพบว่าตัง้แต่ต้นปีไทยมี
เงินทนุไหลออกสทุธิ โดยเฉพาะจากตลาดพนัธบัตร     อย่างไรก็ตาม 
ค่าเงินบาทเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคญัในการประเมินภาพเศรษฐกิจ ซึ่ง 
กนง.จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของคา่เงินบาทอย่างใกล้ชิด และอาจ
พิจารณาเข้าดูแลถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างรวดเร็วผิดปกติจนไม่
สอดคล้องกับปัจจัยพืน้ฐานและกระทบกับการปรับตวัของภาคธุรกิจ 
(อินโฟเควสท์) 

ม.หอการค้าฯ เผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค เดือน ม.ค.อยู่ที่  
80.7 ปรับตัวดีขึน้ในรอบ 5 เดือน ศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ในเดือน ม.ค.62 ดัชนีความ
เช่ือมัน่ผู้บริโภค อยูท่ี่ 80.7 จาก 79.4 ในเดือน ธ.ค.61 โดยดชันีปรับตวั
ดีขึน้ในรอบ 5 เดือน เป็นผลจากความชัดเจนในการจัดการเลือก 24 
มีนาคม 2562                 ขณะที่ดชันีความเชื่อมัน่ตอ่เศรษฐกิจโดยรวม 
อยู่ที่ 67.7 จาก 66.3 ในเดือนก่อนหน้า ส่วนดชันีความเชื่อมัน่เก่ียวกบั
โอกาสการหางานท าอยู่ที่ 75.8 จาก 74.6 ในเดือนก่อนหน้า และดชันี
ความเชื่อมั่นเก่ียวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 98.7 จาก 97.3 ในเดือน
ก่อนหน้า   ส าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 
ได้แก่ การประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นการทัว่ไป พ.ศ.2562 และคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) 
ก าหนดจดัการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทัว่ไป
ในวนัที่ 24 มี.ค.62 (อนิโฟเควสท์) 

FETCO ระบุดัชนีเช่ือมั่นนักลงทุน 3 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึน้หลัง
เลือกตัง้ชัดเจน-เศรษฐกิจไทยโตต่อเน่ือง นายไพบูลย์ นลินทราง
กูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความ
เชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ประจ าเดือน 
ก.พ.62 ดัชนีรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (เม.ย.62) 
ปรับเพ่ิมขึน้ 25.07% มาอยูท่ี่ระดบั 116.76 โดยเป็นการปรับตวัเพิ่มขึน้
เป็นเดือนแรกในรอบ 4 เดือน และอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว (Neutral) 
เช่นเดิม (ช่วงค่าดัชนี 80-119)       ผลส ารวจพบว่านักลงทุนเชื่อมั่น
สถานการณ์การเมืองที่มีการก าหนดวันเลือกตัง้ชัดเจนและภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศที่มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ขณะที่ติดตามความ
คืบหน้าผลการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และติดตาม
เสถียรภาพของรัฐบาลใหม่หลังเลือกตัง้เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนัก
ลงทนุ   ดชันีความเชื่อมัน่ของกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ และดชันีนัก
ลงทุนกลุ่มบัญชีหลักทรัพย์ เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ Zone ร้อนแรง (Bullish) 
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนรายบุคคลปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ใน Zone ทรง
ตวั (Neutral) ดชันีความเชื่อมัน่กลุ่มนักลงทนุสถาบนัในประเทศลดลง
มาอยู่ใน Zone ทรงตัว (Neutral)      หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สดุ 
คือ หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourism) หมวดธุรกิจที่ไม่
น่าสนใจมากที่สดุคือ หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (Media)       ส าหรับปัจจยั
หนุนที่ มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้ นไทยมากที่สุด คือ สถานการณ์ทาง
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 การเมือง ปัจจยัฉุดที่มีอิทธิพลมากที่สดุ คือ สถานการณ์ความขัดแย้ง

ระหวา่งประเทศ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 5.62 จุด ดีดตัวตามตลาดภูมิภาค
หลังปัจจัยนอกปท.ผ่อนคลาย/วันนีค้าดแกว่งไซด์เวย์ SET ปิดเม่ือ
วานนีท้ี่ระดบั 1,658.71 จดุ เพิ่มขึน้ 5.62 จดุ (+0.34%) มลูค่าการซือ้
ขาย 38,519.92 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีด้ีด
ตัวขึน้ตามตลาดภูมิภาครับ Sentiment บวกจากการเจรจาการค้า
คืบหน้าดี-เฟดชะลอขึน้ดอกเบีย้-"ทรัมป์"แถลงนโยบายประจ าปีมี
มุมมองค่อนข้างดี แนะติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐวันนี ้และการ
ทยอยประกาศงบฯตอ่ไป แต่ทิศทางตลาดฯวนันีค้งยงัแกวง่ไซด์เวย์ ให่
แนวรับ 1,650 แนวต้าน 1,665-1,670 จุด    ตลาดหลักทรัพย์ปิดเม่ือ
วานนีท้ี่ระดบั 1,658.71 จดุ เพิ่มขึน้ 5.62 จดุ (+0.34%) มลูค่าการซือ้
ขาย 38,519.92 ล้านบาท   การซือ้ขายหุ้ นเม่ือวานนี ้ดัชนีหุ้ นไทย
เคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นสว่นใหญ่ โดยแตะจดุสงูสดุที่ 1,663.49 จดุ 
และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,653.00 จดุ     สว่นหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลง
เม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 661 หลักทรัพย์ ลดลง 612 หลักทรัพย์ และไม่
เปลี่ยนแปลง 503 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เมื่อวานนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 
51,526 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้  มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วัน
อยูท่ี่ 51,526 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขาย
สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สทุธิ  16,082 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สทุธิ 1,220 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุตา่งชาติ ซือ้สทุธิ 609 ล้าน
บาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.11% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
เม่ือวาน ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี ้     Yield Curve ค่อนข้างน่ิง
ในทกุช่วงอายตุราสาร ด้านกระแสเงินลงทนุของนักลงทนุต่างชาติเม่ือ
วานนี ้NET INFLOW 609 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 609 ล้าน
บาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 

(Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 
BUY ของนกัลงทนุตา่งชาติ 1,627 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.23 หลังกนง.มีมติคงดอกเบีย้-จับตา
ท่าทธีปท.หลังบาทแข็งค่า คาดกรอบวันนี ้31.20-31.30 นกับริหาร
เงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาด 31.23 
บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 31.24 บาท/ดอลลาร์ 
ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 31.22-31.29 บาท/ดอลลาร์    "การ
แถลงนโยบายประจ าปีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์  ส่งผลต่อ
ค่าเงินบาทจ ากดั แต่มาลงแรงหลงัการประชมุคณะ กรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ซึ่งผลโหวตที่ออกมา 4:2 เสียง เพราะมีกรรมการไม่ได้
เข้าร่วมประชมุ 1 ท่าน ท าให้คนคาดเดาไปต่างๆ นานาว่าถ้าครบองค์
ประชุมเสียงข้างน้อยจะไปอยู่ฝ่ังไหน ขณะที่ธปท.ก็ออกมาแสดง
ความเห็นเก่ียวกับเงินบาทว่าแข็งค่าเกาะกลุ่ม แต่จะติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิดและจะเข้าดแูลหากแข็งค่า
อย่างรวดเร็วผิดปกติ"นักบริหารเงิน ระบุ    นักบริหารเงิน คาดว่า วัน
วนันีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.20 - 31.30 บาท/ดอลลาร์ (อิน
โฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ทนุส ารองเงินตราตา่งประเทศเดือนม.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ทนุส ารองเงินตราตา่งประเทศเดือนม.ค. จีน    

- ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ประชมุนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบีย้ 

-  จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

Monday 4 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Factory Orders Nov -0.6% 0.3% -2.1% SET50

Factory Orders Ex Trans Nov -1.3% -- 0.3% SET100

Durable Goods Orders Nov F 0.7% 1.5% 0.8% MAI

Durables Ex Transportation Nov F -0.4% 0.0% -0.3% Institution Net Position

EU PPI MoM Dec -0.8% -0.5% -0.3% Proprietary Net Position

PPI YoY Dec 3.0% 3.1% 4.0% Foreign Net Position

JP Monetary Base YoY Jan 4.7% 4.6% 4.8% Individual Net Position

Monetary Base End of period Jan ¥500.2t ¥500.3t ¥504.2t Total Trading Value

Tuesday 5 Major Indices

Release Actual Cons. Prior Dow Jones

US Markit US Services PMI Jan F 54.2 54.2 54.2 S&P 500

ISM Non-Manufacturing Index Jan 54.4 -- 54.5 Nasdaq

EC Markit Eurozone Services PMI Jan F 51.2 50.8 50.8 STOXX Europe 50

Retail Sales MoM Dec -1.6% -1.6% 0.6% FTSE 100

Retail Sales YoY Dec 0.8% 0.5% 1.1% DAX

JP Nikkei Japan PMI Services Jan 51.6 -- 51.0 Nikkei 225

Shanghai Composite

Wednesday 6 Hang Seng

Release Actual Cons. Prior KOSPI

US Trade Balance Nov -$49.3b -$54.0b -$55.5b BES Sensex

TH BoT Benchmark Interest Rate 6-Feb 1.8% 1.8% 1.8% Jakarta Composite

Philippines Composite

Thursday 7 Ho Chi Minh

Release Actual Cons. Prior

US Initial Jobless Claims 2-Feb -- 223k 253k Crude Commodities

Continuing Claims 26-Jan -- 1751k 1782k WTI ($/bl)

JP Japan Buying Foreign Bonds 1-Feb -- -- -¥102.6b Dubai ($/bl)

Foreign Buying Japan Bonds 1-Feb -- -- ¥604.3b Brent ($/bl)

Foreign Buying Japan Stocks 1-Feb -- -- ¥166.6b NYMEX ($/bl)

Leading Index CI Dec P -- 97.9 99.1 COMEX Gold 

Coincident Index Dec P -- 102.2 102.9 Batic Dry Index

Friday 8 Exchange Rate

Release Actual Cons. Prior USD/THB

JP Household Spending YoY Dec -- 0.8% -0.6% EUR/USD

BoP Current Account Balance Dec -- ¥469.3b ¥757.2b USD/JPY

Trade Balance BoP Basis Dec P -- ¥132.4b -¥559.1b GBP/USD

BoP Current Account Adjusted Dec P -- ¥1501.6b ¥1438.7b USD/CHY

Bank Lending Ex-Trusts YoY Jan -- -- 2.5% USD/KRW

Bank Lending Incl Trusts YoY Jan -- -- 2.4% Dollar Index

TH Foreign Reserves 1-Feb -- -- $208.3b

Forw ard Contracts 1-Feb -- -- $31.8b Thai Bond Market

Total Return Index

Outright/ Cash Trading

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

6-Feb-19 1.5994 1.6776 1.7359 1.7677 1.7980 1.8516

Change (bps) -0.08 -0.10 +0.27 +0.00 -0.13 -0.17

5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

2.1149 2.2689 2.4455 2.8504 3.0930 3.3358

+0.52 +0.56 -0.54 -0.81 -0.01 -0.18

US Bond Market

Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

6-Feb-19 2.42 2.52 2.50 2.50 2.70 3.03

Change (bps) +0.00 -1.00 +0.00 -1.00 -1.00 +0.00

%Chg.Chg

-0.04%-11.7327,930.74

+0.35%+8.992,584.57

%Chg.Chg6-Feb-19

-0.22%-1.98908.67

+0.50%

-26.80 -0.36%

7-Feb-19

2,435.25 +7.05 +0.29%

1,429.08

28,376.84

386.01 +0.02 +0.01%

20.43

1,627.85

1,429.08

+1.01%+0.6362.71

+0.37%+0.2053.87

+0.65%

5-Feb-19 %Chg.

-0.38%

20,874.06 +29.61 +0.14%

+40.058,098.50

+1.02%+66.436,547.88

+0.32%96.07496.382

+0.23%1,119.161,121.70

+0.00%6.74386.7438

-53.35%110,450.34       51,525.57         

+0.04%280.55280.66

%Chg.5-Feb-196-Feb-19

109.99 109.95

629.00 +0.00 +0.00%

1.1365 1.1404 -0.34%

+0.03%

6-Feb-19

2,731.61 -6.09 -0.22%

6-Feb-19

+0.48 +0.77%

-0.10%

1,314.20 -0.10 -0.01%

+5.621,658.71

+0.98%+358.4236,975.23

-0.06%-1.39

-0.06%

7,375.28

7,173.09 -4.28 -0.06%

11,324.72 -43.26

31.24

+0.28%+3.081,105.74

+0.34%

-0.08%

62.54

31.27

1.29441.2934

+0.3554.01

2,203.46

6-Feb-19 Chg %Chg.

25,390.30 -21.22

3,206.00 -2.00

-0.08%

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 

 


