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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

แหล่งข่าวเผยการประชุมซัมมิต"ทรัมป์-สี จิน้ผิง"อาจเกิดขึน้ไม่
ทนัเส้นตาย 1 มี.ค. แหลง่ข่าวจากรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยวา่ การประชมุ
ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิง มี
แนวโน้มอย่างมากที่จะไม่สามารถเกิดขึน้ได้ทนัเส้นตายวนัที่ 1 มี.ค. ที่
ทัง้สองฝ่ายก าหนดไว้ส าหรับการบรรลขุ้อตกลงทางการค้า     ทัง้นี ้หาก
ทัง้ 2 ฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าก่อนวันดังกล่าว 
ปธน.ทรัมป์ก็จะเดินหน้าเพิ่มการเรียกเก็บภาษีน าเข้าต่อสินค้าจีน
มูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 25% จากเดิม 10% ในขณะนี ้
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ถึงแม้ว่าผู้ น าสหรัฐและจีนจะมีโอกาสพบกัน แต่
ขณะนีมี้งานที่ต้องท าอย่างมาก ขณะที่เหลือเวลาน้อยเกินไปในการท า
ข้อตกลงกับจีน นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ยังต้องเตรียมการประชุมสุด
ยอดกบันายคิม จอง อนึ ผู้น าเกาหลีเหนือ ในชว่งปลายเดือนนี ้    นาย
แลร์ร่ี คดุโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจ าท าเนียบขาว กล่าวว่า เขา
คาดว่าผู้ น าทัง้สองจะพบปะกัน แต่ก าหนดเวลา และสถานที่จัดการ
ประชมุยงัคงไมมี่ความแน่นอน (อินโฟเควสท์) 

ที่ปรึกษาท าเนียบขาวเผยการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนยังไม่มีแวว
บรรลุข้อตกลง นายแลร์ร่ี คุดโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจ า
ท าเนียบขาว กลา่ววา่ สหรัฐหวงัที่จะมีการท าข้อตกลงการค้ากบัจีน แต่
ยังคงมีงานต้องท าอีกมากก่อนที่จะสามารถบรรลุข้อตกลง      "ท่าน
ประธานาธิบดีแสดงความเชื่อมัน่เก่ียวกบัการบรรลขุ้อตกลงการค้า แต่
เรายังคงมีระยะทางอีกไกลที่ต้องเดินไป" นายคุดโลว์กล่าว    "เราได้
เจรจากนัในทกุประเด็น และมีการหารือกนัในรายละเอียด ผมคิดวา่เรา
ยงัคงต้องเจรจากนัตอ่ไป" เขากลา่ว    ค ากลา่วของนายคดุโลว์สวนทาง
กับการแสดงความเห็นของนายสตีเวน มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐ ซึ่งกล่าว
ว่า การเจรจาการค้ากับจีนให้ผลลัพธ์ที่ดี     อย่างไรก็ดี นายมนูชิน
กล่าวเสริมว่า ยงัคงมีอีกหลากหลายประเด็นที่จะเจรจากันต่อไป  (อิน
โฟเควสท์) 

"พาวเวล" เผยเฟดพยายามบรรลุเป้าหมายกอบกู้ความเช่ือม่ัน
จากประชาชน นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) เปิดเผยวา่ เป้าหมายของเขาคือการที่เฟดจะสามารถเรียกความ
เช่ือมัน่คืนมาจากประชาชนได้อีกครัง้   นายพาเวลาได้กลา่วสนุทรพจน์
ในการประชมุซึง่จดัขึน้ที่วอชิงตนัเม่ือวานนีว้า่ เขาต้องการให้ประชาชน
รับรู้ว่า เฟดพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยหนุนเศรษฐกิจ โดยไม่มีเร่ือง
การเมืองมาเก่ียวข้อง   นายพาวเวลกลา่วว่า ผลการส ารวจชีใ้ห้เห็นวา่ 
ผู้คนทัว่โลกตา่งหมดศรัทธาในสถาบนัขนาดใหญ่ ดงันัน้ สิ่งที่เฟดก าลงั
ท าอยู่คือการพายเรือทวนกระแสน า้ เพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นจาก
ประชาชนให้กลบัคืนมา   อย่างไรก็ตาม ในการกล่าวสนุทรพจน์ครัง้นี ้
นายพาวเวลไม่ได้ส่งสญัญาณใดๆเก่ียวกับนโยบายอตัราดอกเบีย้ของ

เฟด  โดยมีการแสดงความเห็นเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจว่า เศรษฐกิจ
สหรัฐยงัคงอยูใ่นภาวะที่ดี และหลกัฐานบง่ชีว้า่ จนถึงขณะนี ้เศรษฐกิจ
ยงัคงมีความยืดหยุน่เพียงพอที่จะรับมือกบัผลกระทบตา่งๆ อาทิ การที่
องักฤษตดัสินใจแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) (อินโฟเควสท์) 

ประธานเฟดดัลลัสหนุนเฟดระงับขึน้อัตราดอกเบีย้ในขณะนี ้ 
นายโรเบิร์ต แคปแลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดลัลสั 
กล่าวว่า เฟดควรระงับการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ในขณะนี ้เน่ืองจาก
ผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการปรับลดภาษี และการใช้
จ่ายของรัฐบาลได้เร่ิมเบาบางลง ขณะที่การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของ
เฟดหลายครัง้ที่ผ่านมา ยงัไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างเต็มที่ต่อเศรษฐกิจ
สหรัฐ   นายแคปแลนกลา่วเสริมว่า การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ซึง
อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐ , ภาวะตึงตัวในตลาดการเงินที่
มากกวา่ชว่ง 6 เดือนก่อนหน้านี ้และความเป็นไปได้ที่วา่มาตรการปรับ
ลดภาษีในปีที่แล้วจะไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เท่ากบัที่
คาดหวังไว้ ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้เขาคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะมีการ
ขยายตวัเพียง 2% ในปีนี ้"เราจะได้รับประโยชน์ และประเทศจะได้รับ
ประโยชน์ถ้าหากเราระงับการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ ขณะที่ใช้ความ
อดทนตอ่ไปอีกหลายเดือน" เขากลา่ว (อินโฟเควสท์) 

"เยลเลน"คาดเฟดอาจหั่นดอกเบีย้หากศก.สหรัฐถูกกระทบจาก
ภาวะศก.โลกชะลอตัว นางเจเน็ต เยลเลน อดีตประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ได้กล่าวแสดงความเห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่เฟด
จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ หากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวัเร่ิมส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐ พร้อมกล่าวว่า เศรษฐกิจจีนและยุโรปที่ชะลอ
ตวัลงนัน้ ถือเป็นอนัตรายตอ่แนวโน้มของเศรษฐกิจสหรัฐเชน่กนั    ทัง้นี ้
นางเยลเลนได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวเม่ือวานนีว้่า หากการขยายตวัของ
เศรษฐกิจโลกซบเซาลงและส่งผลกระทบต่อสหรัฐ ก็มีความเป็นไปได้
ว่าความเคลื่อนไหวครัง้ตอ่ไปของเฟดจะเป็นการลดอตัราดอกบีย้ แต่ก็
มีความเป็นไปได้ที่ผลลพัธ์จะออกมาทัง้สองแนวทาง       อดีตประธาน
เฟดระบุว่า การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกในขณะนีถื้อเป็นปัจจยั
คกุคามครัง้ใหญ่ที่สดุที่เธอเคยเห็นมา พร้อมกับกล่าวว่า ข้อมลูจากจีน
เม่ือไม่นานมานีช้ีใ้ห้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนก าลงัชะลอตวัลง เช่นเดียวกับ
ข้อมูลเศรษฐกิจของยุโรปที่ชะลอตัวลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ (อินโฟ
เควสท์) 

"ทรัมป์" ประกาศเสนอช่ือ "เดวิด มัลพาส" ชิงต าแหน่งประธาน
ธนาคารโลก ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ประกาศเสนอ
ชื่อนายเดวิด มัลพาส รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ เป็นตัวแทนของสหรัฐในการลงสมัครเพื่อชิงต าแหน่ง
ประธานธนาคารโลก     ปธน.ทรัมป์กลา่ววา่ นายมลัพาสเป็นคนที่ยอด
เยี่ยม และแสดงความเชื่อมั่นว่า นายมัลพาสเป็นบุคคลที่เหมาะสม
ส าหรับการท างานต าแหน่งส าคญันี ้โดยได้มาจากการเฟ้นหาบุคคลที่
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 จะมาแทนนายจิม ยอง คิม ประธานธนาคารโลกคนก่อนที่ประกาศ

ลาออกจากต าแหน่งประธานธนาคารโลกไปเม่ือต้นเดือนม.ค.ที่ผ่านมา   
ทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่า นายมัลพาสเป็นผู้ สนับสนุนความน่าเชื่อถือที่
แข็งแกร่งในธนาคารโลก และได้ต่อสู้ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ว่า การให้
เงินสนบัสนนุมีไว้ส าหรับสถานที่และโครงการที่ต้องการความชว่ยเหลือ
อยา่งแท้จริง ซึง่รวมถึงกลุม่คนยากจนขัน้รุนแรง  (อินโฟเควสท์) 

ผลส ารวจเผยการแถลงนโยบายประจ าปีของ"ทรัมป์"มีผู้ชม 46.8 
ล้านคน เพิ่มจากปีที่แล้ว 1.3 ล้านคน นีลเสน ซึ่งเป็นบริษัทวิจัย
ตลาดระหว่างประเทศ รายงานว่า การแถลงนโยบายประจ าปี (State 
of the Union) ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ในปีนี ้มี
ผู้ ชมทางโทรทัศน์ทัง้สิน้ 46.8 ล้านคน มากกว่าปีที่แล้ว 1.3 ล้านคน     
ผลส ารวจระบุว่า ตวัเลขผู้ชมการแถลงนโยบายประจ าปีในปีนีเ้พิ่มขึน้
จากปีก่อน 2.6% โดยเม่ือปีที่แล้ว มีจ านวนผู้ชม 45.6 ล้านคน แต่น้อย
กว่า ใน ปี  2560 อยู่  4.5% ซึ่ ง ใน ปีนั น้ มีผู้ ชมอยู่ที่  47.7 ล้ านคน    
สถานีโทรทศัน์ที่มีผู้ชมการแถลงนโยบายประจ าปีมากที่สดุตกเป็นของ
สถานี Fox News มีผู้ ชมสูงสุดที่ 11.1 ล้านคน ตามด้วยสถานี NBC 
สถานี CBS และสถานี ABC ที่ 7.1 ล้านคน, 6.7 ล้านคน และ 5.9 ล้าน
คนตามล าดบั (อินโฟเควสท์) 

EIA เผยยอดน าเข้าและส่งออกน า้มันดิบสหรัฐเพิ่มขึน้สัปดาห์ที่
แล้ว ส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) 
เปิดเผยว่า ยอดการน าเข้าและส่งออกน า้มันดิบของสหรัฐเพิ่มขึน้ใน
สปัดาห์ที่แล้ว   รายงาน "Weekly Petroleum Status Report" ซึง่จดัท า
โดย EIA ระบวุา่ การน าเข้าน า้มนัดิบของสหรัฐโดยเฉลี่ยอยูท่ี่ระดบั 7.1 
ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์ที่สิน้สุดวันที่ 1 ก.พ. ซึ่งเพิ่มขึน้ 63,000 
บาร์เรลต่อวนัจากสปัดาก่อนหน้านัน้ ขณะที่การส่งออกน า้มนัดิบโดย
เฉลี่ยอยูท่ี่ระดบั 2.9 ล้านบาร์เรลตอ่วนั เพ่ิมขึน้ 926,000 บาร์เรลตอ่วนั
จากสัปดาห์ก่อนหน้านัน้นอกจากนี ้ในรายงานคาดการณ์แนวโน้ม
พลงังาน (Annual Energy Outlook) ประจ าปี 2562 ที่เผยแพร่ออกมา
เม่ือสัปดาห์ที่แล้ว EIA คาดการณ์ว่า สหรัฐจะขึน้แท่นเป็นผู้ ส่งออก
พลงังานสทุธิในปี 2563 เน่ืองจากการผลิตน า้มนัดิบที่เพิ่มขึน้และการ
บริโภคผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมในประเทศลดลง ส านักข่าวซินหวัรายงาน 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 220.77 จุด วิตกศก.
โลกชะลอตัว,เจรจาการค้าสหรัฐ-จีนไม่คืบดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนนี ้ (7 ก.พ.) เน่ืองจากนักลงทุนวิตกกังวล
เก่ียวกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก หลงัจากคณะกรรมาธิการยโุรป 
(EC) ประกาศปรับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของยโูรโซนในปีนี ้
และปีหน้า นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่ว่า 
การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอาจจะไม่คืบหน้า     ดชันีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,169.53 จุด ร่วงลง 220.77 จุด หรือ -

0.87% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,706.05 จดุ ลดลง 25.56 จดุหรือ 
-0.94% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,288.35 จุด ลบ 86.93 จุด หรือ -
1.18%  ตลาดหุ้นนิวยอร์กร่วงลงหลงัจากคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) 
ซึง่เป็นองค์กรบริหารของสหภาพยโุรป (EU) คาดการณ์วา่เศรษฐกิจยโูร
โซนจะขยายตัวเพียง 1.3% ในปีนี ้ลดลงจากระดับ 1.9% ในปีที่แล้ว 
และคาดวา่ในปีหน้าเศรษฐกิจยโูรโซนจะขยายตวัที่ระดบั 1.6% ขณะที่
ก่อนหน้านี ้EC คาดการณ์วา่เศรษฐกิจยโูรโซนจะมีการขยายตวั 1.9% 
ในปีนี ้และ 1.7% ในปีหน้า  EC ยงัคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของ EU ซึ่ง
ไม่รวมสหราชอาณาจักร จะขยายตัวเพียง 1.5% ในปีนี ้ลดลงจาก
ระดับ 2.1% ในปีที่แล้ว และคาดว่าจะดีดตัวสู่ระดับ 1.8% ในปีหน้า 
โดย EC ระบุว่า ปัจจัยที่ท าให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงนัน้ มา
จากผลกระทบของความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศ และหนี ้
ภาครัฐที่ เพิ่มขึน้   นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับแรงกดดันหลังจาก
แหล่ งข่ า วจาก รัฐบาลสหรัฐ เ ปิด เผยว่ า  การประชุมระหว่าง
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิง มีแนวโน้ม
อย่างมากที่จะไม่สามารถเกิดขึน้ได้ทันเส้นตายวนัที่ 1 มี.ค. ที่ทัง้สอง
ฝ่ายก าหนดไว้ส าหรับการบรรลขุ้อตกลงทางการค้า ขณะที่เจ้าหน้าที่
ระบุว่า ถึงแม้ว่าผู้น าสหรัฐและจีนจะมีโอกาสพบกัน แต่ขณะนีมี้งานที่
ต้องท าอย่างมาก และเหลือเวลาน้อยเกินไปในการท าข้อตกลงกับจีน 
นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ยังต้องเตรียมการประชุมสุดยอดกับนายคิม 
จอง อนึ ผู้น าเกาหลีเหนือ ในชว่งปลายเดือนนีด้้วย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบค่าเงินหลัก ขานรับ
ข้อมูลแรงงานสหรัฐสดใส ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุล
เงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(7 
ก.พ.) หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนผู้ ขอรับ
สวสัดิการว่างงานปรับตวัลดลงในสปัดาห์ที่ผ่านมา     ดอลลาร์สหรัฐ
แข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3301 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดบั 1.3203 ดอลลาร์แคนาดา อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์
ออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 109.83 เยน จากระดบั 109.98 
เยน และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 1.0017 ฟรังก์ จาก
ระดับ 1.0025 ฟรังก์      ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่
ระดบั 1.1351 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1363 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์
แข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ 1.2959 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2937 ดอลลาร์ 
และดอลลาร์ออสเตรเลียออ่นคา่ลงสูร่ะดบั 0.7100 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดบั 0.7113 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดร่วง $1.37 วิตกศก.โลกชะลอ
ตัว,ข่าวลิเบียเตรียมผลิตน า้มัน สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนนี ้(7 ก.พ.) เน่ืองจากนักลงทนุกงัวลวา่ 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลให้ความต้องการใช้น า้มนัลด
น้อยลงด้วย นอกจากนี ้ตลาดน า้มนัยงัได้รับแรงกดดนัจากการแข็งคา่
ของสกลุเงินดอลลาร์ รวมทัง้รายงานข่าวที่วา่ ลิเบียอาจจะกลบัมาผลิต
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 น า้มนัอีกครัง้ในเร็วๆนี ้     สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือนมี.ค. ร่วง

ลง 1.37 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 52.64 ดอลลาร์/บาร์เรล     สญัญา
น า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนเม.ย. ดิ่งลง 1.06 ดอลลาร์ หรือ 1.7% ปิด
ที่ 61.63 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบติดต่อกันวันที่ 5 ท าสถิติ
ยาวนานสุดในรอบ 18 เดือน สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบ
เม่ือคืนนี ้(7 ก.พ.) เน่ืองจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ส่งผลให้
สัญญาทองค าปิดในแดนลบติดต่อกันเป็นวนัที่ 5 ซึ่งเป็นสถิติการปิด
ลบที่ยาวนานที่สดุในรอบ 18 เดือน  อยา่งไรก็ตาม สญัญาทองค าขยบั
ลงเพียงน้อยเม่ือคืนนี ้ เน่ืองจากนักลงทนุส่วนหนึ่งได้เข้าซือ้ทองค าใน
ฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยั ทา่มกลางความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจโลก    สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. ลดลง 20 เซนต์ หรือ 0.02% ปิดที่ 
1,314.20 ดอลลาร์/ออนซ์    สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนมี.ค. เพ่ิมขึน้ 
1.2 เซนต์ หรือ 0.08% ปิดที่ 15.713 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

นายกฯอังกฤษเตรียมกล่อม EU ประเด็นพรมแดนไอร์แลนด์ 
นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมให้ข้อมลูต่อสหภาพ
ยุโรป (EU) เก่ียวกับนโยบาย Backstop ซึ่งเป็นนโยบายในการค า้
ประกนัวา่จะไมมี่การกลบัไปใช้มาตรการควบคมุชายแดนอยา่งเข้มงวด
ระหว่างไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจกัร 
และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นรัฐสมาชิกของสหภาพยโุรป  โดยใน
การให้ข้อมูลล่าสุดนีมี้เป้าหมายเพื่อที่จะยืนกรานว่า อังกฤษจะ
สามารถหาทางออกได้ในประเด็น Backstop เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
การก าหนดพรมแดนแบบเข้มงวด ทัง้การตัง้ดา่นตรวจคนเข้าเมืองและ
ด่านตรวจศุลกากร ระหว่างสาธารณรัฐไอร์แลนด์กับไอร์แลนด์เหนือ 
ภายหลงัจากที่สหราชอาณาจกัรแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) 
(อินโฟเควสท์) 

นายกฯอังกฤษเจรจา Brexit กับผู้น า EU ไร้ข้อสรุป เตรียมเจรจา
ใหม่ก่อนสิน้เดือนนี ้นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้เข้า
พบนายฌอง-คล็อด ยงุเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ซึ่ง
เป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) ในวันนี ้เพื่อหารือเก่ียวกับ
ข้อตกลงว่าด้วยการแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit)     
อย่างไรก็ดี การหารือดังกล่าวไม่ได้ข้อสรุปแต่อย่างใด ขณะที่นายยงุ
เกอร์ย า้ว่า EU จะไม่มีการเจรจาตอ่รองใหม่เก่ียวกับข้อตกลง Brexit ที่
ได้ท าไว้กับอังกฤษก่อนหน้านี ้    แถลงการณ์หลังการประชุมระบุว่า 
"การเจรจาเป็นไปอย่างเข้มข้น แต่สร้างสรรค์ ขณะที่ EU จะยังคง
ด าเนินการร่วมกับอังกฤษต่อไปเพื่อหาทางหลีกเลี่ยงการเผชิญกับ
ภาวะ Brexit ที่ไร้ข้อตกลง"   นอกจากนี ้ทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะพบกัน
อีกครัง้ก่อนสิน้เดือนนี ้(อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติอังกฤษประกาศหั่นคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี ้จากปัจจัย 
Brexit ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) มีมติเอกฉันท์ 9-0 เสียงให้คงอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายที่ระดบั 0.75% ในการประชมุนโยบายการเงินในวนันี ้
ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนจาก
ปัจจัยการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ขณะที่
เหลือเวลาอีกเพียง 50 วนัก่อนถึงวนัที่ 29 มี.ค.2562 ซึ่งองักฤษจะต้อง
แยกตัวจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ     นอกจากนี ้BoE ยังได้
ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจอังกฤษในปีนี ้สู่ระดับ 
1.2% จากเดิมที่ระดบั 1.7% โดยคาดวา่เศรษฐกิจจะชะลอตวัตอ่ไปใน
ปีนี ้สูร่ะดบัต ่าสดุในรอบ 10 ปี ขณะที่ได้รับผลกระทบจากปัจจยั Brexit 
และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก    "การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้
ชะลอลงในช่วงปลายปีที่แล้ว และได้อ่อนตวัต่อไปในช่วงต้นปีนี"้ BoE 
ระบ ุ  ขณะเดียวกนั BoE ปรับลดคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจ
องักฤษในปีหน้า สูร่ะดบั 1.5% จากเดิมที่ระดบั 1.7% ก่อนที่จะดีดตวัสู่
ระดบั 1.9% ในปี 2564 (อินโฟเควสท์) 

ผู้ ว่าฯแบงก์ชาติอังกฤษคาดเศรษฐกิจดีดตัว หากบรรลุข้อตกลง 
Brexit กับสหภาพยุโรป นายมาร์ค คาร์นีย์ ผู้ ว่าการธนาคารกลาง
องักฤษ (BoE) สง่สญัญาณปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
หากอังกฤษสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์แยกตัวจากสหภาพยุโรป 
(Brexit) โดยไร้ข้อตกลง  "ปัจจยั Brexit ก าลงัสร้างความผันผวนระยะ
สัน้ และท าให้เกิดความตงึเครียดในเศรษฐกิจ และภาคธุรกิจ" นายคาร์
นีย์กล่าว   "แม้ว่าบริษัทจ านวนมากก าลงัเร่งวางแผนรับมือ Brexit แต่
เศรษฐกิจโดยรวมก็ยังไม่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ Brexit ที่ไม่มี
ข้อตกลง และไมมี่การก าหนดชว่งเวลาเปลี่ยนผ่าน" เขากลา่ว   อยา่งไร
ก็ดี นายคาร์นีย์กลา่วเสริมว่า เศรษฐกิจองักฤษยงัคงสามารถดีดตวัขึน้ 
หากมีการบรรลขุ้อตกลง Brexit กบัสหภาพยโุรป (อินโฟเควสท์) 

EU หั่นคาดการณ์เศรษฐกิจยูโรโซนปีนี ,้ปีหน้า กังวลสงคราม
การค้า,หนีภ้าครัฐพุ่ง คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กร
บริหารของสหภาพยโุรป (EU) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์การ
ขยายตวัของยโูรโซนในปีนี ้และปีหน้า จากการคาดการณ์ที่วา่ประเทศ
ขนาดใหญ่ในยโูรโซนจะมีเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลง โดยได้รับผลกระทบ
จากความตงึเครียดทางการค้าระหวา่งประเทศ และหนีภ้าครัฐที่เพิ่มขึน้     
ทัง้นี ้EC คาดการณ์วา่เศรษฐกิจยโูรโซนจะมีการขยายตวั 1.3% ในปีนี ้
ลดลงจากระดับ 1.9% ในปีที่แล้ว และคาดว่าจะดีดตัวสู่ระดับ 1.6% 
ในปีหน้า     ก่อนหน้านี ้EC คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจยูโรโซนจะมีการ
ขยายตัว 1.9% ในปีนี ้และ 1.7% ในปีหน้า      นอกจากนี ้EC ยัง
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของ EU ซึ่งไม่รวมสหราชอาณาจักร จะมีการ
ขยายตวั 1.5% ในปีนี ้ลดลงจากระดบั 2.1% ในปีที่แล้ว และคาดวา่จะ
ดีดตวัสู่ระดบั 1.8% ในปีหน้า   EC คาดว่าเศรษฐกิจของเยอรมนีจะมี
การขยายตัว 1.1% ในปีนี ้ลดลงจากระดับ 1.5% ในปีที่แล้ว   EC ยัง
คาดว่าเศรษฐกิจของฝร่ังเศส อิตาลี สเปน และเนเธอร์แลนด์จะชะลอ
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 ตวัลงเช่นกัน โดยอิตาลีชะลอตวัมากที่สดุสู่ระดบั 0.2% ในปีนี ้(อินโฟ

เควสท์) 

เยอรมนีเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 4 
ในธ.ค. ส านักงานสถิติเยอรมนีเปิดเผยว่า การผลิตภาคอตุสาหกรรม
ของเยอรมนีได้ปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันในเดือนธ.ค. โดย
ลดลง 0.4% สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้ 0.7% 
หลังจากที่ดิ่ งลง 1.3% ในเดือนพ.ย.   การร่วงลงของการผลิต
ภาคอตุสาหกรรมได้รับผลกระทบจากการทรุดตวัลงกวา่ 4% ของภาค
การก่อสร้าง แม้ว่าภาคการผลิตปรับตัวขึน้เล็กน้อย ขณะที่การผลิต
รถยนต์พุ่งขึน้กว่า 7%    นักวิเคราะห์ระบุว่า การร่วงลงของการผลิต
ภาคอตุสาหกรรมในเดือนธ.ค.อาจสง่ผลให้เศรษฐกิจมีการหดตวัในไตร
มาส 4 ซึ่งจะบ่งชีถ้ึงภาวะถดถอย เน่ืองจากเศรษฐกิจมีการหดตวัก่อน
หน้านีใ้นไตรมาส 3 เชน่กนั (อินโฟเควสท์) 

อิตาลีโต้ข่าวส่ือเตรียมแบน"หัวเว่ย -ZTE"ร่วมโครงการ 5G 
กระทรวงอตุสาหกรรมอิตาลีออกแถลงการณ์ปฏิเสธข่าวจากสื่อที่ระบุ
ว่า รัฐบาลอิตาลีเตรียมออกค าสัง่ห้ามบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยีส์ และ
บริษัท ZTE ซึ่งต่างก็เป็นบริษัทของจีน เข้าร่วมโครงการ 5G ของอิตาลี    
"เราไม่มีความตัง้ใจที่จะออกมาตรการดังกล่าว" แถลงการณ์ระบุ   
อย่างไรก็ดี ทางกระทรวงระบุเสริมว่า ความมั่นคงของชาติยังคงเป็น
ประเด็นที่ มีความส าคัญสูงสุด  และรัฐบาลจะท าการประเมิน
สถานการณ์อีกครัง้ ถ้าหากมีกรณีวิกฤตเกิดขึน้  ที่ผ่านมา หลาย
ประเทศได้สัง่ห้ามหวัเว่ยเข้าร่วมโครงการ 5G เน่ืองจากวิตกว่าบริษัท
อาจท าการจารกรรมข้อมลูให้แก่รัฐบาลจีน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดร่วง วิตกเศรษฐกิจยูโรโซน
อ่อนแอ ตลาดหุ้นยโุรปปิดร่วงลงเม่ือคืนนี ้(7 ก.พ.) น าโดยการร่วงลง
อย่างหนักของตลาดหุ้นเยอรมนีหลังการเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่ซบ
เซา ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารได้รับปัจจัยกดดันจากผลประกอบการที่
ออ่นแอ    ดชันี Stoxx Europe 600 ร่วง 1.49% ปิดที่ 360.08 จดุ   ดชันี 
CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 4,985.56 จดุ ลดลง 93.49 จดุ หรือ -
1.84% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 11,022.02 จดุ ร่วง 302.70 
จุด หรือ -2.67% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที่  
7,093.58 จดุ ลดลง 79.51 จดุ หรือ -1.11%  ส านักงานสถิติเยอรมนี
เปิดเผยว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีได้ปรับตัวลงเป็น
เดือนที่ 4 ติดตอ่กนัในเดือนธ.ค. โดยลดลง 0.4% สวนทางนกัวิเคราะห์
ที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้ 0.7% หลังจากที่ดิ่งลง 1.3% ในเดือนพ.ย.   
การร่วงลงของการผลิตภาคอตุสาหกรรมได้รับผลกระทบจากการทรุด
ตัวลงกว่า 4% ของภาคการก่อสร้าง แม้ว่าภาคการผลิตปรับตัวขึน้
เล็กน้อย ขณะที่การผลิตรถยนต์พุง่ขึน้กวา่ 7% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 122.78 จุดหลังดาวโจนส์
อ่อนแรง-หุ้นรถยนต์ดิ่ง ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงในเม่ือ
วานนี ้โดยได้รับปัจจยัลบจากตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดออ่นแรงลงเม่ือคืน
นี ้และหุ้นกลุม่รถยนต์ที่ปรับตวัลง อยา่งไรก็ตาม ดชันีนิกเกอิลดชว่งลบ 
เน่ืองจากตลาดได้ปัจจัยหนุนจากการพุ่งขึน้ของหุ้นซอฟต์แบงก์ กรุ๊ป 
หลังจากบริษัทประกาศแผนซือ้คืนหุ้นเม่ือวานนี ้   ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดร่วงลง 122.78 จุด หรือ 0.59% แตะที่ 
20,751.28 จดุ หุ้นที่ปรับตวัลงในเม่ือวานนีน้ าโดยหุ้นกลุ่มผลิตภัณฑ์
น า้มนัและถ่านหิน กลุ่มกระดาษและเยื่อกระดาษ และกลุ่มเหมืองแร่  
(อินโฟเควสท์) 

จีน 

ทูตจีนประจ าสหรัฐย า้ความร่วมมือระหว่างจีนและสหรัฐมี
ความส าคัญ นายชยุ เทียนไค ่เอกอคัรราชทตูจีนประจ าสหรัฐ เปิดเผย
วา่ ส าหรับจีนและสหรัฐแล้ว ไมมี่ทางเลือกใดที่จะดีไปกวา่ความร่วมมือ 
นอกจากนี ้ทั่วโลกต่างรอให้จีนและสหรัฐท างานร่วมกันมากกว่าใน
อดีต    ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ทตูจีนยงักลา่วด้วยวา่ จีนและสหรัฐ
ควรจะร่วมมือกันเพื่อรับมือกับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน รวมทัง้
ด าเนินการเพื่อสนับสนุนผลประโยชน์พืน้ฐานหลักของกันและกัน   
นอกจากนี ้การแยกจากกันของจีนและสหรัฐจะเป็นอันตรายกับทัง้
เศรษฐกิจของสองประเทศและเศรษฐกิจโลก (อินโฟเควสท์)          

ภาวะตลาดหุ้นจีน: ตลาดหุ้นจีน ปิดท าการเม่ือวานนี ้(7 ก.พ.) เน่ือง
ในวนัตรุษจีน  

เอเชียและอื่นๆ 

ธนาคารกลางอินเดียมีมติลดดอกเบีย้ 0.25% เหลือ 6.25% 
ธนาคารกลางอินเดียมีมติลดอตัราดอกเบีย้ลง 0.25% สู่ระดบั 6.25% 
จากระดบัก่อนหน้านีท้ี่ 6.50% ซึง่คาดวา่การลดดอกเบีย้ครัง้นีจ้ะท าให้
เงินกู้ มีต้นทนุที่ถกูลงในเร็วๆนี ้(อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติฟิลิปปินส์มีมติคงอัตราดอกเบีย้ที่  4.75% ในการ
ประชุมเมื่อวานนี ้คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
ฟิลิปปินส์ มีมติคงอัตราดอกเบีย้นโยบายที่ 4.75% ในการประชุม  
ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดิวา กุยนีกุนโด รองผู้ ว่าแบงก์ชาติ
ฟิลิปปินส์ กล่าวว่า การตัดสินใจดังกล่าวของบอร์ดตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของการประเมินสภาพแวดล้อมด้านเงินเฟ้อ ซึ่งอยู่ในระดบัที่สามารถ
บริหารจดัการได้มากขึน้ (อินโฟเควสท์) 

ผู้ ว่าฯแบงก์ชาติออสเตรเลียเผยทิศทางดอกเบีย้มีโอกาสขึน้ลง
เท่ากัน นายฟิลิป โลว์ ผู้ ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) 
เปิดเผยว่า ทิศทางอัตราดอกเบีย้นโยบายในขณะนีมี้ความเป็นไปได้
เท่ากัน ไม่เอียงไปทางปรับขึน้หรือลงเป็นพิเศษ   นายฟิลิป โลว์ ได้ขึน้
กล่าวสุนทรพจน์ช่วงบ่ายเม่ือวานนี ้ โดยระบุว่า ในแง่ของทิศทาง
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 นโยบายดอกเบีย้ในอนาคตนัน้ "ดูมีความเป็นไปได้ใกล้เคียงกันมาก

ขึน้" หลงัก่อนหน้านีโ้น้มเอียงไปทางปรับขึน้ดอกเบีย้มากกวา่    ส านัก
ข่าวซินหวัรายงานวา่ อตัราดอกเบีย้นโยบายของออสเตรเลียทรงตวัอยู่
ที่ 1.5% ซึง่ต ่าสดุเป็นประวตัิการณ์ มาตัง้แตเ่ดือนส.ค. 2559    นายไม
เคิล แม็คคาร์ธี หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดจาก CMC Markets ให้
สัมภาษณ์กับส านักข่าวซินหัวว่า "ถ้อยแถลงจากผู้ ว่าฯแบงก์ชาติ
ออสเตรเลียครัง้นีมี้ความส าคัญยิ่ง เพราะเขาได้ส่งสัญญาณชัดเจน
เก่ียวกับความโน้มเอียงที่เปลี่ยนแปลงไปในแบงก์ชาติ"     แม้เงิน
ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงอย่างหนักเพราะข่าวดงักลา่ว แต่ตลาด
หุ้ นก็ไม่ถึงกับว่าไม่มีการเตรียมตัวไปทัง้หมด เน่ืองจากข้อมูลทาง
การเงินที่ซบเซาในช่วงนีไ้ด้ท าให้เกิดกระแสคาดการณ์ไว้แล้วว่า แบงก์
ชาติออสเตรเลียจะเปลี่ยนทิศทางนโยบาย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนลบ หลังบวก 5 วัน 
นักลงทุนเมินแบงก์ชาติลดดบ. ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิด
ปรับตวัลงเล็กน้อยในเม่ือวานนี ้หลงัจากดีดตวัขึน้ติดต่อกัน 5 วนั โดย
ตลาดไม่ได้แรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลาง
อินเดีย    ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดเม่ือวานนีท้ี่ 36,971.09 
จดุ ลดลง 4.14 จดุ หรือ 0.01%     ธนาคารกลางอินเดียมีมติลดอตัรา
ดอกเบีย้ลง 0.25% สู่ระดับ 6.25% จากระดับก่อนหน้านีท้ี่  6.50%    
หุ้นกลุม่สาธารณปูโภคดิ่งลงน าตลาดเม่ือวานนี ้(อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

ไทย 

"อุตตม"แถลงพรรคพลังประชารัฐจะเสนอช่ือ"พล.อ.ประยุทธ์"
เป็นแคนดิเดทนายกฯเพียงช่ือเดียว นายอตุตม สาวนายน หวัหน้า
พรรคพลังประชารัฐ ออกแถลงการณ์ของพรรคพลังประชารัฐว่า ใน
สถานการณ์ให้ประเทศเดินไปข้างหน้าสู่การเลือกตัง้ครัง้ใหม่นี ้เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการแสดงเจตนารมณ์ของตนเองที่อยากเห็นการ
บริหารชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะการขบัเคลื่อนนโยบายในทกุๆด้านให้มี
ความต่อเน่ือง ราบร่ืน สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติที่วางไว้ ดงันัน้จึง
ขอใช้โอกาสนีป้ระกาศสนับสนุนให้เสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เป็นตัวแทนของพรรคเพียงรายชื่อ เดียวในการด า รงต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรีคนตอ่ไป (อินโฟเควสท์) 

กกต.สรุป 4 วัน สมัคร ส.ส.แบ่งเขต 73 พรรค รวม 8,875 คน, 
บัญชีราย ช่ือ  1,103 คน พ.ต.อ.จ รุงวิท ย์  ภุมมา  เลขา ธิการ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) แถลงภาพรวมการรับสมคัรเลือกตัง้ 
ส.ส.ในช่วง 4 วันแรก (4-7 ก.พ.) ว่า ข้อมลูล่าสดุมีพรรคการเมืองที่มี
สถานภาพสามารถยื่นสมัคร ส.ส.ได้รวม 73 พรรค โดยวันนีมี้ผู้ มา
สมัคร ส.ส.ระบบแบ่งเขตเพิ่มอีก 1,289 คน ส่งผลให้มีผู้ สมัครรวม
ทัง้สิน้ 8,875 คน   ในส่วนการรับสมคัร ส.ส.ระบบบญัชีรายชื่อ (ปาร์ตี ้
ลิสต์) วนันีมี้พรรคการเมืองมายื่นจ านวน 28 พรรค ซึง่รับสมคัรแล้ว 12 
พรรค ส่งผลให้มีผู้ สมัครรวม 19 พรรค จ านวน 1,103 คน (อินโฟ
เควสท์) 

สรท.รับห่วงส่งออกปีนีอ้าจโตไม่ถึงคาด 5% จากปัจจัยลบรอบ
ด้าน-นัดหารือผู้ ว่าธปท.4 มี.ค.ถกบาทแข็ง น.ส.กัณญภัค ตันติ
พิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) 
กล่าวยอมรับว่ามีความเป็นห่วงว่าการส่งออกในปีนีอ้าจเติบโตได้ไม่
เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ที่  5% เน่ืองจากมีความเสี่ยงที่อาจเป็น

อปุสรรคส าคญั ประกอบด้วย บรรยากาศการค้าโลกบนความตงึเครียด
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่จะมีการเจรจากันอีกครัง้ในวนัที่ 27-28 
ก.พ. 62 รวมถึงการเจรจาระหวา่งสหภาพยโุรปและองักฤษในกรณีของ 
Brexit และเหตุจลาจลในภาคพืน้ยุโรป   นอกจากนัน้ ยังมีความผัน
ผวนของค่าเงิน และราคาน า้มันดิบ โดยเฉพาะค่าเงินบาทมีแนวโน้ม
แข็งค่า ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ส่วนของราคา
น า้มนัที่มีความผนัผวนจากมาตรการคว ่าบาตรประเทศผคู้าน า้มนั และ
ทิศทางการจดัการของ OPEC ซึง่ท าให้ผู้สง่ออกมีความเสี่ยงและต้นทนุ
ที่ต้องจดัการมากขึน้ ขณะที่รายได้ในรูปของเงินบาทลดลง  ทัง้นี ้สรท.
ได้นัดหมายที่จะเข้าพบนายวิรไท สันติประภพ ผู้ ว่าการ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ในวนัที่ 4 มี.ค.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูสถานการณ์
ตา่งๆ  หลงัคา่เงินบาทมีทิศทางแข็งคา่ขึน้มาอยา่งมาก (อินโฟเควสท์) 

สศก.เผยราคามันส าปะหลังสูงขึน้ จูงใจชาวไร่ปลูกเพิ่ม ส่งผล
แนวโน้มผลผลิตปี 61/62 เฉียด 30 ล้านตัน นางอัญชนา ตราโช 
รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ได้ร่วมกับสมาคมมันส าปะหลัง 4 
สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย , สมาคม
โรงงานผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไทย , สมาคมโรงงานผู้ ผลิตมัน
ส าปะหลงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมนัส าปะหลงัไทย 
เพื่อติดตามสถานการณ์มันส าปะหลัง ณ ประเทศกัมพูชา และ
เวียดนาม ซึ่งทัง้ 2 ประเทศ นับเป็นแหล่งผลิตมันส าปะหลังที่ส าคญั 
โดยไทยมีการน าเข้ามันส าปะหลังสดและมันเส้นจากกัมพูชาเพื่อ
รวบรวม/ปรับปรุงคณุภาพ/แปรรูป เพ่ือสง่ออกเป็นจ านวนมาก ในขณะ
ที่เวียดนามถือเป็นประเทศคู่แข่งที่ส าคัญของไทย   จากการติดตาม
สถานการณ์การผลิตมันส าปะหลัง ณ ประเทศกัมพูชา ใน 5 จังหวัด 
(เสียมราฐ, อดุรมีชยั, พระวิหาร, รัตนคีรี และตโบงฆมมุ) และประเทศ
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 เวียดนาม 2 จังหวัด (ญาลาย และกว่างหงาย) คาดว่าผลผลิตมัน

ส าปะหลัง ปี 2561/62 ในพืน้ที่ดังกล่าว จะเพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา 
เน่ืองจากราคามันส าปะหลัง ปี 2560/61 ปรับตัวสูงขึน้ ส่งผลให้
เกษตรกรขยายพืน้ที่ปลูก รวมถึงเกษตรกรดูแลเอาใจใส่ต้นมัน
ส าปะหลงัดีขึน้ อย่างไรก็ตาม จากการลงพืน้ที่ พบต้นมนัส าปะหลังที่
แสดงอาการคล้ายใบดา่งมนัส าปะหลงัในทกุจงัหวดั แตก่ารแพร่ระบาด
มีเพียงบางพืน้ที่ จึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบตอ่ภาพรวมของผลผลิตมนั
ส าปะหลงัในพืน้ที่ให้ลดลง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 5.60 จุด ตลาดแกว่งแคบคล้ายตลาด
ตปท. เหตุไร้ปัจจัยใหม่หนุน-อยู่ในช่วงรอดูงบฯSET ปิดเม่ือวานนี ้
ที่ระดับ 1,653.11 จุด ลดลง 5.60 จุด ( -0.34%) มูลค่าการซือ้ขาย 
50,123.15 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีแ้กว่ง
ไซด์เวย์ในกรอบแคบคล้ายกบัตลาดภมิูภาค-ตลาดในยโุรป การซือ้ขาย
ยังไม่คึกคักมาก แต่วอลุ่มเทรดดีขึน้กว่าช่วงก่อนตรุษจีน เหตุยังไร้
ปัจจยัใหมห่นนุ-อยูใ่นชว่งรอดกูารทยอยประกาศงบฯ แตด่ีที่โดยรวมยงั
ไม่มีปัจจัยลบเข้ามา ซึ่งมองงบฯ-ปันผลจะช่วยกระตุ้ นตลาดฯ ส่วน
ต่างประเทศให้ติดตามเร่ือง Brexit และตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศ
ขนาดใหญ่ รวมถึงติดตามราคาสินค้าโภคภณัฑ์จะฟืน้ตวัขึน้ได้หรือไม่
หลงัตรุษจีน หากฟืน้จะช่วยกระตุ้นตลาดฯได้ วนันีต้ลาดฯคงจะแกว่ง
ตวัรอปัจจยัใหม่ พร้อมให้แนวรับ 1,640 ถัดไป 1,620-1,610 ส่วนแนว
ต้าน 1,660-1,670 จุด   ตลาดหลักทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 
1,653.11 จดุ ลดลง 5.60 จดุ (-0.34%) มลูค่าการซือ้ขาย 50,123.15 
ล้านบาท   การซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดน
บวก-ลบ โดยแตะจุดสงูสดุที่ 1,667.01 จุด และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 
1,649.50 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้ เพิ่มขึน้ 465 
หลกัทรัพย์ ลดลง 877 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 507 หลกัทรัพย์ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
45,009 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
ที่ 45,009 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงู
ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) 
ซือ้สทุธิ 15,085 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สทุธิ 
555 ล้านบาท ในขณะที่นกัลงทนุตา่งชาติ ซือ้สทุธิ 923 ล้านบาท Yield 
พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.11% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือวาน 

ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี  ้  Yield Curve ค่อนข้างน่ิงในทุกช่วง
อายตุราสาร ด้านกระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติเม่ือวานนี ้NET 
INFLOW 651 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 922 ล้านบาท และไม่
มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทนุต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) 271 
ล้านบาท ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) มี NET BUY 
ของนกัลงทนุตา่งชาติ 276 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบค่าเงินหลัก ขานรับ
ข้อมูลแรงงานสหรัฐสดใส ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุล
เงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(7 
ก.พ.) หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนผู้ ขอรับ
สวสัดิการวา่งงานปรับตวัลดลงในสปัดาห์ที่ผ่านมา ดอลลาร์สหรัฐแข็ง
ค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3301 ดอลลาร์แคนาดา 
จากระดบั 1.3203 ดอลลาร์แคนาดา อยา่งไรก็ตาม ดอลลาร์ออ่นคา่ลง
เม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดบั 109.83 เยน จากระดบั 109.98 เยน และ
อ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 1.0017 ฟรังก์ จากระดับ 
1.0025 ฟรังก์ ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 
1.1351 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1363 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งคา่
ขึน้แตะที่ระดับ 1.2959 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2937 ดอลลาร์ และ
ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7100 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดับ 0.7113 ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์ได้รับปัจจัยหนนุจากรายงาน
ของกระทรวงแรงงานสหรัฐซึ่งระบุว่า จ านวนชาวอเมริกันที่ ยื่นขอ
สวสัดิการว่างงานครัง้แรกลดลง 19,000 ราย สู่ระดบั 234,000 รายใน
สัปดาห์ที่แล้ว หลังจากพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนก.ย.2560 
เม่ือสปัดาห์ก่อนหน้านี ้(อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
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    7 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
8 February 2019 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 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 234k 221k 253k Crude Commodities

Continuing Claims 26-Jan 1736k 1733k 1782k WTI ($/bl)

JP Japan Buying Foreign Bonds 1-Feb ¥915.3b -- -¥102.6b Dubai ($/bl)

Foreign Buying Japan Bonds 1-Feb ¥638.3b -- ¥604.3b Brent ($/bl)

Foreign Buying Japan Stocks 1-Feb -¥123.8b -- ¥166.6b NYMEX ($/bl)

Leading Index CI Dec P 97.9 97.9 99.1 COMEX Gold 

Coincident Index Dec P 102.3 102.2 102.9 Batic Dry Index

Friday 8 Exchange Rate

Release Actual Cons. Prior USD/THB

JP Household Spending YoY Dec 0.1% 0.8% -0.6% EUR/USD

BoP Current Account Balance Dec ¥452.8b ¥469.3b ¥757.2b USD/JPY

Trade Balance BoP Basis Dec P ¥216.2b ¥132.4b -¥559.1b GBP/USD

BoP Current Account Adjusted Dec P ¥1562.3b ¥1501.6b ¥1438.7b USD/CHY

Bank Lending Ex-Trusts YoY Jan 2.4% -- 2.4% USD/KRW

Bank Lending Incl Trusts YoY Jan 2.4% -- 2.5% 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

7-Feb-19 1.6010 1.6766 1.7388 1.7683 1.7965 1.8497

Change (bps) +0.16 -0.10 +0.29 +0.06 -0.15 -0.18

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

2.1129 2.2720 2.4465 2.8439 3.0842 3.3269

-0.20 +0.31 +0.10 -0.65 -0.88 -0.89

US Bond Market

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

7-Feb-19 2.42 2.48 2.46 2.46 2.65 3.00

Change (bps) +0.00 -4.00 -4.00 -4.00 -5.00 -3.00

31.23

-0.31%-3.441,102.30

-0.34%

+0.10%

61.67

31.24

1.29341.2947

-1.3752.64

2,203.42

7-Feb-19 Chg %Chg.

25,169.53 -220.77

3,152.00 -54.00

-0.87%

2,706.05 -25.56 -0.94%

7-Feb-19

-0.87 -1.39%

-0.03%

1,309.50 -4.70 -0.36%

-5.601,653.11

-0.01%-4.1436,971.09

-0.00%-0.04

-1.68%

7,288.35

7,093.58 -79.51 -1.11%

11,022.02 -302.70

109.79 109.98

610.00 -19.00 -3.02%

1.1339 1.1365 -0.23%

-0.17%

7-Feb-19

-12.65%51,525.57         45,009.12         

+0.05%280.66280.80

%Chg.6-Feb-197-Feb-19

+0.19%96.38296.567

+0.18%1,121.701,123.71

+0.00%6.74386.7438

-2.67%

20,751.28 -122.78 -0.59%

-38.238,062.07

-0.17%-11.426,536.46

-1.47%-0.9261.79

-2.39%-1.2952.58

-2.54%

6-Feb-19 %Chg.

-86.93 -1.18%

8-Feb-19

2,427.79 -7.46 -0.31%

967.98

39,333.77

385.58 -0.43 -0.11%

555.73

276.61

967.98

%Chg.Chg

+0.21%+59.4727,990.21

+0.35%+8.992,584.57

%Chg.Chg7-Feb-19

-0.22%-1.98908.67

-0.47%

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 

 


