
 

 

 

   

    1 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
17 January 2020 

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

"ทรัมป์"เผยสหรัฐอยู่ในสถานะท่ีดีในการเร่ิมเจรจาการค้าเฟส
สองกับจีน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี ้ระบุว่า 
สหรัฐอยู่ในสถานะที่ดีในการเร่ิมเจรจาการค้าเฟสสองกบัจีน "เราก าลงั
อยู่ในสถานะที่ดีที่จะเร่ิมต้นการเจรจาการค้าเฟสสอง" ข้อความในทวิต
เตอร์ระบ ุข้อตกลงดงักล่าว ซึง่มีจ านวน 86 หน้า ระบวุ่า สหรัฐเห็นพ้อง
ที่จะปรับลดภาษีลงคร่ึงหนึ่งจากอัตรา 15% ที่เรียกเก็บจากสินค้า
น าเข้าจากจีนวงเงิน 1.2 แสนล้านดอลลาร์ และชะลอการเก็บภาษี
เพิ่มเติมเพื่อแลกกับการที่จีนให้ค ามั่นสัญญาในการปฏิรูปโครงสร้าง 
และซือ้สินค้าและบริการจากสหรัฐเพิ่มขึน้อีก 2 แสนล้านดอลลาร์ใน
ช่วงเวลา 2 ปีข้างหน้า หากจีนน าเข้าสินค้าสหรัฐตามข้อตกลงการค้า
ดงักล่าว จะส่งผลให้การส่งออกของสหรัฐไปยงัจีนพุ่งสู่ระดบั 2.63 แสน
ล้านดอลลาร์ในปีนี ้และ 3.09 แสนล้านดอลลาร์ในปีหน้า ซึ่งถือเป็น
สถิติสงูเป็นประวตัิการณ์ของสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

"ไมค์ เพนซ์"เผยสหรัฐ-จีนเร่ิมเจรจาการค้าเฟสสองแล้ว หลังลง
นามข้อตกลงเฟสแรกวานนี ้นายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ
เปิดเผยว่า การเจรจาข้อตกลงการค้าเฟสสองระหว่างสหรัฐกับจีนได้
เร่ิมต้นขึน้แล้วในขณะนี ้โดยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึน้ไม่นานหลังจาก
สหรัฐและจีนได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกเม่ือวานนี ้"เราได้เร่ิม
การเจรจาการค้าเฟสที่สองแล้ว" นายเพนซ์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวโดย
ไม่ได้ระบรุายละเอียดเพิ่มเติม (อินโฟเควสท์) 

วุฒิฯสหรัฐลงคะแนนเสียงท่วมท้นอนุมัติข้อตกลง USMCA ก่อน
ส่งต่อให้"ทรัมป์" วุฒิสภาสหรัฐให้การอนุมัติข้อตกลงการค้าสหรัฐ-
เม็กซิโก-แคนาดา (USMCA) ในวนันี ้ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น 89-10 
เสียง ก่อนส่งต่อไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรัมป์เพื่อลงนามเป็น
กฎหมายต่อไป ส าหรับขัน้ตอนต่อไป รัฐสภาแคนาดาจะต้องให้การ
รับรองข้อตกลงดังกล่าว ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ 
นอกจากนี ้ข้อตกลง USMCA ยงัมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงกฎระเบียบ
เกี่ยวกบัลิขสิทธ์ิ และทะเบียนการค้าในระบบดิจิทลั (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานต ่ากว่าคาดในสัปดาห์ท่ี
แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอ
สวสัดิการว่างงานครัง้แรกลดลง 10,000 ราย สู่ระดบั 204,000 รายใน
สัปดาห์ที่แล้ว ต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 216,000 ราย 

ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย  4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอ
สวัสดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่ดีกว่า 
เนื่องจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์  ลดลง 7,750 ราย สู่ระดับ 
216,250 รายในสปัดาห์ที่แล้ว ส าหรับจ านวนชาวอเมริกนัที่ยงัคงขอรับ
สวสัดิการว่างงานต่อเนื่องในรอบสปัดาห์ที่สิน้สดุวนัที่ 4 ม.ค. มีจ านวน
ลดลง 737,000 ราย สู่ระดับ 1.77 ล้านราย ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 

สปัดาห์ของจ านวนชาวอเมริกนัที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงานอย่างต่อเนื่อง 
มีจ านวนเพ่ิมขึน้ 10,500 ราย สู่ระดบั 1.76 ล้านราย (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยยอดค้าปลีกปรับตัวขึน้เดือนท่ี 3 ในเดือนธ.ค. กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกปรับตวัขึน้เป็นเดือนที่ 3 ในเดือน
ธ.ค. โดยเพิ่มขึน้ 0.3% สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้  
หลังจากเพิ่มขึน้ 0.3% เช่นกันในเดือนพ.ย. ยอดค้าปลีกดีดตัวขึน้ใน
เดือนธ.ค. แม้ว่ายอดขายรถยนต์ร่วงลง เม่ือเทียบรายปี ยอดค้าปลีก
เพ่ิมขึน้ 5.8% ในเดือนธ.ค. ส่วนยอดค้าปลีกพืน้ฐาน ซึง่ไม่รวมยอดขาย
รถยนต์ น า้มัน วัสดุก่อสร้าง และอาหาร พุ่งขึน้ 0.5% ในเดือนธ.ค. 
หลงัจากลดลง 0.1% ในเดือนพ.ย. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนีราคาน าเข้าเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนธ.ค. ต ่ากว่า
คาดการณ์ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวนันีว้่า ดชันีราคาน าเข้า
เพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนธ.ค. เม่ือเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึน้
มากที่สุดนับตัง้แต่เดือนมี.ค. แต่ต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่
ระดับ 0.4% หลังจากเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนพ.ย. ดัชนีราคาน าเข้า
ได้รับแรงหนนุจากการพุ่งขึน้ของราคาน า้มนั เม่ือเทียบรายปี ดชันีราคา
น าเข้าเพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือนธ.ค. หลังจากลดลง 1.3% ในเดือนพ.ย. 
นอกจากนี ้กระทรวงแรงงานสหรัฐยังเปิดเผยว่า ดัชนีราคาส่งออก
ลดลง 0.2% ในเดือนธ.ค. เม่ือเทียบรายเดือน และลดลง 0.7% เม่ือ
เทียบรายปี (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจลดลง 0.2% ในเดือนพ.ย. 
สอดคล้องคาดการณ์ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้า
คงคลังภาคธุรกิจลดลง 0.2% ในเดือนพ.ย. สอดคล้องกับตัวเลข
คาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ หลงัจากเพ่ิมขึน้ 0.2% ในเดือนต.ค. สต็อก
สินค้าคงคลงัภาคค้าปลีกลดลง 0.8% ในเดือนพ.ย. ขณะที่สต็อกสินค้า
คงคลงัภาคค้าส่งลดลง 0.1% นอกจากนี ้เจ้าของธุรกิจจะใช้เวลา 1.39 
เดือนในการขายสินค้าจนหมดสต็อก เม่ือเทียบกับ 1.40 เดือนในเดือน
ต.ค. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือมั่นผู้สร้างบ้านสูงกว่าคาดในเดือนม.ค. 
สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีความ
เชื่อมัน่ผู้สร้างบ้านลดลง 1 จุด สู่ระดบั 75 ในเดือนม.ค. แต่ยงัสูงกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 74 หลังจากแตะระดับสูงสุดนับตัง้แต่
เดือนมิ.ย.2542 ในเดือนธ.ค. NAHB ระบวุ่า ดชันีความเชื่อมัน่ยงัคงได้
แรงหนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐที่สดใส, ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง, อตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้ในระดบัต ่า และภาวะขาดแคลนสต็อกบ้านในตลาด (อิน
โฟเควสท์) 

เฟดฟิลาเดลเฟียเผยดัชนีภาวะธุรกิจมิด-แอตแลนติกพุ่งสูงสุด
รอบ 8 เดือน ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผย
ดชันีภาวะธุรกิจในภมิูภาคมิด-แอตแลนติก พุ่งขึน้สู่ระดบั 17.0 ในเดือน
ม.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์
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 คาดการณ์ที่ระดับ 2.8 จากระดับ 2.4 ในเดือนธ.ค. เฟดระบุว่า ดัชนี

ค าสั่งซือ้ใหม่ และดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้า 
ดีดตวัขึน้ในเดือนม.ค. (อินโฟเควสท์) 

สนง.สารสนเทศพลังงานสหรัฐเผยยอดน าเข้าน า้มันดิบลดลง ,
ส่งออกเพิ่มขึน้สัปดาห์ท่ีแล้ว ส านักงานสารสนเทศด้านพลังงาน
สหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า ยอดน าเข้าน า้มันดิบของสหรัฐปรับลดลง 
ขณะที่ยอดการส่งออกเพ่ิมขึน้ ในสปัดาห์ที่สิน้สดุวนัที่ 10 ม.ค. รายงาน 
"Weekly Petroleum Status Report" ซึ่งจัดท าโดย EIA ระบุว่า การ
น าเข้าน า้มนัดิบของสหรัฐโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดบั 6.55 ล้านบาร์เรล/วนัใน
สปัดาห์ที่สิน้สุดวนัที่ 10 ม.ค. ลดลง 179,000 บาร์เรล/วนัจากสปัดาห์
ก่อนหน้า ขณะที่การส่งออกน า้มันดิบเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ  3.48 ล้าน
บาร์เรล/วัน เพิ่มขึน้ 417,000 บาร์เรล/วันจากสัปดาห์ก่อนหน้า ส่วน
ในช่วง 4 สปัดาห์ที่ผ่านมานัน้ การน าเข้าน า้มนัดิบของสหรัฐโดยเฉลี่ย
อยู่ที่ระดบั 6.61 ล้านบาร์เรล/วนั ลดลง 994,000 บาร์เรล/วนั เม่ือเทียบ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่การส่งออกน า้มนัดิบโดยเฉลี่ยอยู่
ที่ระดับ 3.6 ล้านบาร์เรล/วัน เพิ่มขึน้ 1.04 ล้านบาร์เรล/วัน (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 267.42 จุด ท านิวไฮ 
รับข้อมูลเศรษฐกิจ,ผลประกอบการสดใส ดชันีดาวโจนส์, S&P500 
และ Nasdaq ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้ท านิวไฮเม่ือคืนนี  ้(16 ม.ค.) 
โดยดชันี S&P500 ยืนที่เหนือระดบั 3,300 จดุเป็นครัง้แรก เนื่องจากนกั
ลงทนุขานรับข้อมลูเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ และผลประกอบการ
ที่ดีเกินคาดของธนาคารรายใหญ่อย่างมอร์แกน สแตนลีย์ นอกจากนี ้
ตลาดยงัได้รับแรงหนนุจากการที่วฒิุสภาสหรัฐไฟเขียวข้อตกลงการค้า
สหรัฐ-เม็กซิโก-แคนาดา (USMCA) รวมทัง้มุมมองบวกเกี่ยวกับ
ข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐและจีน ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ปิดที่ 29,297.64 จดุ พุ่งขึน้ 267.42 จดุ หรือ +0.92% ขณะที่
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 9,357.13 จุด เพิ่มขึน้ 98.44 จุด หรือ +1.06% 
และดชันี S&P500 ปิดที่ 3,316.81 จดุ เพ่ิมขึน้ 27.52 จดุ หรือ +0.84% 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก รับข้อมูล
เศรษฐกิจสหรัฐสดใส ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงิน
หลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้(16 
ม.ค.) ขานรับข้อมลูเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึง่รวมถึงดชันีภาวะ
ธุรกิจในภูมิภาคมิด-แอตแลนติกที่ท าสถิติพุ่งขึน้สูงสุดในรอบ 8 เดือน 
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 110.13 เยน จาก
ระดบั 109.92 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9647 
ฟรังก์ จากระดบั 0.9638 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเม่ือ
เทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3047 ดอลลาร์แคนาดา จาก
ระดบั 1.3042 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์

สหรัฐ ที่ระดบั 1.1135 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1150 ดอลลาร์ ขณะที่เงิน
ปอนด์ดีดตัวขึน้แตะที่ระดับ 1.3066 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3024 
ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.6894 ดอลลาร์
สหรัฐ จากระดบั 0.6903 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 71 เซนต์ ขานรับข้อตกลง 
USMCA,ข้อมูลศก.สหรัฐแข็งแกร่ง สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี  ้(16 ม.ค.) หลังจากวุฒิสภา
สหรัฐให้การอนุมตัิข้อตกลงการค้าสหรัฐ-เม็กซิโก-แคนาดา (USMCA) 
ซึง่เกิดขึน้เพียงวนัเดียวหลงัจากสหรัฐและจีนลงนามในข้อตกลงการค้า
เฟสแรกอย่างเป็นทางการ โดยนักลงทุนเชื่อว่าข้อตกลงการค้าเหล่านี ้
จะช่วยกระตุ้ นเศรษฐกิจและความต้องการใช้น า้มันในตลาดโลก 
สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึน้ 71 เซนต์ หรือ 1.2% 
ปิดที่ 58.52 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือน
มี.ค. เพิ่มขึน้ 62 เซนต์ หรือ 1% ปิดที่ 64.62 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $3.50 นักลงทุนเทขาย
สินทรัพย์ปลอดภัยหลังหุ้นสหรัฐท านิวไฮ สัญญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(16 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทองค าซึง่
เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภยั และเข้าซือ้สินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสงู
กว่า หลงัจากตลาดหุ้นนิวยอร์กพุ่งท านิวไฮ และทางการสหรัฐเปิดเผย
ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีกเดือนธ.ค. สัญญา
ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. 
ลดลง 3.50 ดอลลาร์ หรือ 0.23% ปิดที่ 1,550.50  ดอลลาร์/ออนซ ์(อิน
โฟเควสท์)       

ยโุรป 

เยอรมนีวางแผนปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินทัง้หมดภายใน 15 ปี หวัง
ช่วยลดโลกร้อน รัฐบาลเยอรมนีเห็นชอบเร่ืองแผนปิดโรงไฟฟ้าถ่าน
หินทัง้หมดทัว่ประเทศภายในช่วง 15 ปีข้างหน้าในการประชมุวนันี ้เม่ือ
ปีที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการชุดหนึ่งซึ่งแต่งตัง้โดยรัฐบาล ได้เสนอให้
เยอรมนีเลิกผลิตไฟฟ้าด้วยการเผาถ่านหินภายในปี 2581 เพื่อรับมือ
กับสภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวไม่ได้รับความ
ร่วมมือเท่าที่ควร เนื่องจากยังมีบางพืน้ที่ของประเทศที่ยังต้องพึ่งพา
การผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินอยู่ ทัง้นี ้รัฐบาลจะทบทวนนโยบายเพื่อปู
ทางไปสู่การปิดโรงงานถ่านหิน โดยตัง้เป้าที่จะปิดโรงงานให้ได้ทัง้หมด
ภายในปี 2578 (อินโฟเควสท์) 

พรรครัฐบาลรัสเซียไฟเขียว"มิคาอิล มิชูสติน"เป็นนายกฯตาม
ใบส่ัง"ปูติน" พรรคยูไนเต็ด รัสเซีย ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของรัสเซีย ลง
มติเป็นเอกฉันท์ให้การรับรองนายมิคาอิล มิชูสติน เป็นนายกรัฐมนตรี
รัสเซีย ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูินเม่ือ
วานนี ้ทางด้านสภาดูมา ซึ่งเป็นสภาผู้แทนราษฎรรัสเซีย จะท าการลง
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 มติต่อการเสนอชื่อนายมิชสูตินเป็นนายกรัฐมนตรีในวนันี ้ซึง่คาดว่าเขา

จะได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ เนื่องจากพรรคยไูนเต็ด รัสเซียครองเสียง
ข้างมากในสภา (อินโฟเควสท์) 

ตุรกีเร่ิมส่งก าลังทหารเข้าลิเบีย หวังรักษาเสถียรภาพภูมิภาค 
นายเรเซป ตอยยบิ เออร์โดกนั ประธานาธิบดีตรุกี กล่าวในวนันีว้่า ตรุกี
ได้เร่ิมส่งก าลงัทหารเข้าไปในลิเบียเพ่ือให้การสนบัสนนุรัฐบาลลิเบียใน
กรุงตริโปลีที่นานาชาติให้การยอมรับ นายเออร์โดกันกล่าวว่า ตุรกีจะ
ใช้แนวทางทางการทตูและการทหารเพื่อรักษาเสถียรภาพในลิเบีย ทัง้นี ้
ตรุกีให้การสนบัสนนุต่อรัฐบาลลิเบียภายใต้การน าของนายฟาเยซ อลั-
เซอร์ราจ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก นลท.ขานรับสหรัฐ-จีนลง
นามข้อตกลงการค้าเฟสแรก ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเม่ือคืนนี  ้(16 
ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนขานรับสหรัฐและจีนลงนามข้อตกลงการค้า
เฟสแรกที่กรุงวอชิงตันในวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งได้ช่วยคลายความวิตก
เกี่ยวกับความขดัแย้งด้านการค้าที่ส่งผลกดดนัตลาดมานาน 18 เดือน 
ดชันี Stoxx Europe 600 บวก 0.22% ปิดที่ 420.54 จดุ ดชันี CAC-40 
ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 6,039.03 จุด เพิ่มขึน้ 6.42 จุด หรือ +0.11% 
ขณะที่ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 13,429.43 จุด ลดลง 2.87 
จดุ หรือ -0.02% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 32.99 จุด เหตุนลท.ผิดหวัง
ผลประกอบการ  ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดลบเม่ือคืนนี  ้(16 ม.ค.) 
เนื่องจากนักลงทุนผิดหวงักับการที่บริษัทจดทะเบียนบางแห่งรายงาน
และคาดการณ์ผลประกอบการที่น่าผิดหวงั ขณะที่นักลงทุนยงัคงซือ้
ขายหุ้นอย่างระมดัระวงัหลงัจากที่พิจารณาว่า ข้อตกลงการค้าระหว่าง
สหรัฐ-จีนยังขาดความชัดเจนในบางประเด็น ดัชนี FTSE 100 ตลาด
หุ้นลอนดอนปิดที่ 7,609.81 จุด ลดลง 32.99 จุด หรือ -0.43% (อินโฟ
เควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นเผยยอดส่ังซือ้เคร่ืองจักรเดือนพ.ย.พุ่งขึน้ 18% ส านักงาน
คณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า ยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจักรพืน้ฐานซึ่ง
ไม่รวมเคร่ืองจักรส าหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและสาธารณปูโภค พุ่งขึน้ 
18% ในเดือนพ.ย. เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า ทัง้นี ้มูลค่ายอดสัง่ซือ้
เคร่ืองจักรพืน้ฐานเดือนพ.ย.พุ่งขึน้สู่ระดบั 9.427 แสนล้านเยน (8.58 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) หลังจากร่วงลง 6.0% ในเดือนต.ค. โดยยอด
สัง่ซือ้เคร่ืองจักรถือเป็นดชันีวดัการใช้จ่ายด้านทุนของภาคเอกชน  (อิน
โฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ นเผยราคาค้าส่งปี 62 ขยายตัว 0.2% แต่ชะลอตัวลงจากปี 61 
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยในวนันีว้่า ราคาค้าส่ง ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในมาตรวดัเงินเฟ้อที่ส าคญัของญ่ีปุ่ นนัน้ ปรับตวัขึน้ 0.2% ในปี 2562 

โดยดัชนีปรับตัวขึน้ติดต่อกันเป็นปีที่  3 ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า 
ราคาผลิตภัณฑ์โลหะที่ไม่ใช่เหล็กอ่อนตัวลง 5.2% ขณะที่ผลิตภัณฑ์
น า้มันและถ่านหินปรับตัวลดลง 4.8% อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์
ประเภทเยื่อกระดาษและกระดาษปรับตัวเพิ่มขึน้  5.8% ในส่วนของ
ราคาสินค้าส่งออกนัน้ปรับตัวลดลง 3.7% เม่ือเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกนัของปีที่แล้ว ขณะที่ราคาสินค้าน าเข้าปรับตวัลดลง 5.2% ส่วน
ในเดือนธ.ค.เพียงเดือนเดียวนัน้ ราคาค้าส่งปรับตัวขึน้ 0.9% จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากราคาน า้มันที่เพิ่มสูงขึน้
เนื่องจากความขดัแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกบัจีน (อินโฟเควสท์) 

"มาครง"ย ้าฝ ร่ังเศสไม่พอใจแนวทางปฏิบัติ ท่ีญี่ ปุ่ นมี ต่อ 
"คาร์ลอส กอส์น" ประธานาธิบดี เอมมานูเอล มาครง ของฝร่ังเศสได้
เน้นย า้กบันายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญ่ีปุ่ นว่า ฝร่ังเศสไม่พอใจกับ
แนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลญ่ีปุ่ นมีต่อนายคาร์ลอส กอส์น อดีตประธาน
บริษัทนิสสนั มอเตอร์ หลงัถกูจบักมุตวัในข้อหาประพฤติมิชอบทางการ
เงินเม่ือปี 2561 ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า นายมาครงกล่าวกับ
ผู้สื่อข่าวหลงัประชุมกับนายอาเบะว่า ไม่ใช่หน้าที่ของประธานาธิบดีที่
จะแทรกแซงการพิจารณาคดีของบุคคลในที่สาธารณะ  นอกจากนี  ้
นายมาครงยงักล่าวด้วยว่า เขายงัคงวางตวัอย่างระมดัระวงั เพ่ือเคารพ
สิทธิของนายกอส์นในฐานะจ าเลยและผู้ ที่ถูกสันนิษฐานว่าบริสุทธ์ิ 
จนกว่าจะถกูพิสจูน์ว่ามีความผิดจริง (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ นยืนยันพบผู้ติดเชือ้โคโรนาไวรัสปอดอักเสบรายแรกใน
ประเทศ กระทรวงสาธารณสขุของญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า ชายชาวจีน
รายหนึ่งได้ถูกตรวจพบว่าติดเชือ้โคโรนาไวรัสสายพนัธุ์ใหม่จากจีนเป็น
รายแรกในญ่ีปุ่ น ชายชาวจีนผู้นีไ้ด้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
เม่ือวนัศุกร์ที่แล้ว และเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเม่ือวานนีเ้นื่องจากเขา
มีอาการดีขึน้แล้ว ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ประชาชนหลายสิบราย
ในเมืองอูฮั่นติดเชือ้ไวรัสดังกล่าว โดยหลักฐานขัน้ต้นบ่งชีว้่า การ
ระบาดของเชือ้ไวรัสนีเ้กิดขึน้ในตลาดอาหารทะเล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 16.55 จุด ขานรับสหรัฐ-
จีนลงนามดีลการค้าเฟสแรก  ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้ นโตเกียวปิด
ปรับตวัขึน้ ขานรับสหรัฐ-จีนลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกแล้วเม่ือคืน
นี ้ซึง่ได้ช่วยคลายความวิตกเกี่ยวกบัความตงึเครียดด้านการค้าที่ส่งผล
กระทบต่อตลาดโลกมาเกือบ 2 ปี ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิก
เกอิปิดเพิ่มขึน้ 16.55 จุด หรือ 0.07% แตะที่ 23,933.13 จุด (อินโฟ
เควสท์) 

จนี 

"สี จิน้ผิง"เตรียมเดินทางเยือนเมียนมาครัง้ประวัติศาสตร์พรุ่งนี ้ 
พร้อมลงนามเมกะโปรเจคท์ ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผู้ น าจีน จะ
เดินทางเยือนเมียนมาครัง้ประวัติศาสตร์ในวนัพรุ่งนี  ้เพื่อเฉลิมฉลอง
วาระครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทูตระหว่าง
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 จีนและเมียนมา พร้อมกบัการลงนามในข้อตกลงขนาดใหญ่ในโครงการ

สาธารณูปโภค และถือเป็นการแผ่อิทธิพลของจีนเพื่อคานอ านาจของ
ชาติตะวนัตกในเมียนมา ปธน.สี จิน้ผิงยงัมีก าหนดลงนามในข้อตกลง
มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในแผนระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา 
(CMEC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Belt and Road Initiative หรือ 
BRI ของจีนที่ประสบภาวะชะงกังนัก่อนหน้านี ้(อินโฟเควสท์) 

จีนร่นเวลาเปิดทางวาณิชธนกิจยักษ์ใหญ่ระดับโลกยื่นขอจัดตัง้
ธุรกิจให้เร็วขึน้เป็นเดือนเม.ย.นี ้สื่อต่างประเทศรายงานว่า จีนได้
เลื่อนเวลาเปิดเสรีตลาดทุนขนาด 21 ล้านล้านดอลลาร์เร็วขึน้ 8 เดือน 
เพื่อให้บรรดาวาณิชธนกิจต่างชาติสามารถยื่นขอจัดตัง้ธุรกิจที่ถือหุ้น
ทัง้หมด 100% ในด้านวาณิชธนกิจและการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในจีนได้ 

ทัง้นี ้วาณิชธนกิจระดบัโลก อาทิ โกลด์แมน แซคส์, เจพีมอร์แกน เชส 
แอนด์ โค และมอร์แกน สแตนลีย์ จะได้รับอนญุาตให้ยื่นขอจดัตัง้ธุรกิจ
ในจีนได้แล้วในเดือนเม.ย.ปีนี ้ โดยเลื่อนเร็วขึน้จากเดิมที่ก าหนดไว้ใน
เดือนธ.ค.ปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

"หลิว เหอ" เผยจีนจะผลักดันการเปิดเสรีบัญชีทุนและพัฒนา
หยวนเป็นสกุลเงินสากลแบบค่อยเป็นค่อยไป หนังสือพิมพ์พีเพิล 
เดลีของทางการจีนรายงานการเปิดเผยของนายหลิว  เหอ รอง
นายกรัฐมนตรีจีนในวันนีว้่า จีนจะผลักดันการเปิดเสรีบัญชีทุนและ
พัฒนาเงินหยวนให้เป็นสกุลเงินสากลอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายใต้
หลกัเกณฑ์ที่ให้ความส าคญักับการป้องกันความเสี่ยง ทัง้นี ้นายหลิว
แสดงความเห็นดังกล่าวในการแถลงข่าวหลงัลงนามข้อตกลงการค้า
เฟสแรกกบัสหรัฐที่กรุงวอชิงตนัเม่ือคืนนี ้(อินโฟเควสท์) 

จีนเผยยอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนปี 2562 เพิ่มขึน้แตะ 16.81 
ล้านล้านหยวน ธนาคารกลางจีนเปิดเผยข้อมูลในวันนีว้่า ยอดการ
ปล่อยเงินกู้ ใหม่สกุลหยวนทัง้หมดของจีน อยู่ที่ระดบั 16.81 ล้านล้าน
หยวน (2.44 ล้านล้านดอลลาร์) ในปี 2562 เพิ่มขึน้ 6.439 แสนล้าน
หยวนเม่ือเทียบเป็นรายปี ข้อมูลระบุว่า เฉพาะในเดือนธ.ค. 2562 นัน้ 
ยอดปล่อยกู้ใหม่อยู่ที่ 1.14 ล้านล้านหยวน (1.6545 แสนล้านดอลลาร์) 
เพิ่มขึน้ 5.43 หม่ืนล้านหยวนเม่ือเทียบเป็นรายปี ส่วนปริมาณเงินใน
ระบบ M2 ซึ่งประกอบด้วยเงินสดหมุนเวียนและเงินฝากทุกประเภท 
ปรับตัวขึน้ 8.7% เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดับ 198.65 ล้านล้าน
หยวน ณ สิน้ปีที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าตัวเลขประมาณการที่  8.3% และ
เพิ่มขึน้จาก 8.2% ในเดือนพ.ย. ยอดเงินกู้คงค้างสกุลหยวนในเดือน
ธ.ค. เพ่ิมขึน้ 12.3% จากปีก่อนหน้า หลงัจากที่เพ่ิมขึน้ 12.4% ในเดือน
พ.ย. (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยราคาบ้านยังคงมีเสถียรภาพในเดือนธ.ค. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ราคาบ้านใน 70 
เมืองใหญ่ของจีนยังคงมีเสถียรภาพในเดือนธ.ค. รายงานของ NBS 
ระบุว่า ราคาบ้านใหม่ใน 4 เมืองหลักของจีน ซึ่งได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 

เซินเจิน้ และกว่างโจว ปรับตวัขึน้ 0.2% ในเดือนธ.ค. เม่ือเทียบเป็นราย
เดือน ซึ่งลดลง 0.4% จากระดบัการขยายตวัของเดือนก่อนหน้า ส่วน
ราคาบ้านใหม่ใน 31 เมืองรองระดบัสอง ขยายตวั 0.3% ในเดือนธ.ค. 
ขณะที่ราคาบ้านใหม่ใน 35 เมืองรองระดบัสาม ขยายตวั 0.6% (อินโฟ
เควสท์) 

รายงานเผยยอดใช้จ่ายบนแอปพลิเคชันมือถือจีนมีแนวโน้มพุ่ ง 
3.8 แสนล้านดอลล์ปีนี ้รายงานจาก App Annie เปิดเผยว่า ยอดการ
ใช้งานและการใช้จ่ายแอปพลิเคชันบนมือถือของจีนพุ่งขึน้แตะระดบั
สูงสุดเป็นประวตัิการณ์ในปี 2562 และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในปีนี ้ทัง้นี ้คาดว่า จีนจะมีการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆของบริษัท
เทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างเทนเซ็นต์มากที่สุด โดยคาดว่ายอดการใช้
จ่ายจะเพิ่มขึน้ถึง 23% แตะที่ 3.8 แสนล้านดอลลาร์ในปีนี ้รายงานยงั
ระบุอีกด้วยว่า จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ประชาชนใช้เวลาในการเสพ
คอนเทนต์บนมือถือมากที่สุด โดยมียอดการชม TikTok สูงถึง 1.45 
หม่ืนล้านชั่วโมง ขณะที่ยอดผู้ ใช้งานเพิ่มขึน้ถึง 200% ในไตรมาส 
4/2562 (อินโฟเควสท์) 

เจ้าหน้าท่ีจีนเผยมีผู้ เสียชีวิตจากการติดเชือ้ไวรัสโคโรนาเพิ่มขึน้
อีก 1 ราย เจ้าหน้าที่ในเมืองอู่ฮั่นของจีนเปิดเผยว่า มีผู้ เสียชีวิตจาก
การติดเชือ้ไวรัสโคโรนาเพิ่มขึน้อีก 1 รายเม่ือวานนี ้ส่งผลให้จ านวน
ผู้ เสียชีวิตรวมเป็น 2 ราย ผู้ เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นชายอายุ 69 ปี โดย
เขาได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนับตัง้แต่ที่มีอาการปอดอกัเสบใน
วันที่ 31 ธ.ค. ขณะนี ้มีผู้ ป่วยติดเชือ้ไวรัสโคโรนาจ านวน 41 รายใน
เมืองอู่ฮัน่ ซึง่รวมถึงผู้ ป่วยที่มีอาการวิกฤตจ านวน 5 ราย (อินโฟเควสท์) 

"แคร์รี ลัม"คาดจีนยังคงใช้นโยบายหน่ึงประเทศสองระบบกับ
ฮ่องกง แม้ผ่านพ้นปี 2590 นางแคร์รี ลัม ผู้ ว่าการเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง คาดว่า จีนจะยังคงใช้นโยบาย 1 ประเทศ 2 ระบบกับฮ่องกง 
แม้ผ่านพ้นปี 2590 ไปแล้วก็ตาม นางลมัแถลงกบัรัฐสภาฮ่องกงในวนันี ้
ว่า เธอเช่ือว่าหากฮ่องกงตัง้มัน่อยู่บนพืน้ฐานของนโยบาย 1 ประเทศ 2 
ระบบ และใช้นโยบายดงักล่าวด้วยความเข้าใจ ก็สามารถมัน่ใจได้ว่า
นโยบายนีจ้ะน ามาปรับใช้ในฮ่องกงอย่างราบร่ืนได้ในระยะยาว โดยไม่
ต้องเปลี่ยนแปลงแม้จะผ่านพ้นปี 2590 ทัง้นี ้เม่ือจีนได้รับมอบฮ่องกง
คืนจากอังกฤษ ทางการจีนได้สร้างความเชื่อมั่นว่า  ฮ่องกงจะถูก
ปกครองภายใต้นโยบาย 1 ประเทศ 2 ระบบเป็นระยะเวลา 50 ปี ซึง่จะ
สิน้สดุลงในปี 2590 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 15.96 จุด แม้จีน-
สหรัฐเซ็นข้อตกลงการค้าเฟสแรก ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้น
จีนปิดตลาดวันนีป้รับตัวลง แม้ว่า จีนและสหรัฐจะลงนามข้อตกลง
การค้าเฟสแรกแล้วก็ตาม ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอม
โพสิตอ่อนตัวลง 15.96 จุด หรือ 0.52% ปิดที่ 3,074.08 จุด (อินโฟ
เควสท์) 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 109.45 จุด ขานรับสหรัฐ-

จีนลงนามดีลการค้าเฟสแรก ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี ้
ปรับตวัเพิ่มขึน้ หลงัจากสหรัฐและจีนลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรก
อย่างเป็นทางการ โดยข้อตกลงระบุว่า จีนจะสั่งซือ้สินค้าและบริการ
จากสหรัฐเพ่ิมขึน้ ขณะที่สหรัฐตกลงที่จะปรับลดภาษีสินค้าน าเข้าจาก
จีน ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทาง
การค้าที่ส่งผลกระทบต่อตลาดโลกมาเกือบสองปี ดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึน้ 
109.45 จดุ หรือ 0.38% ปิดวนันีท้ี่ 28,883.04 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

UN ออกรายงานคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2563 มีแนวโน้ม
ขยายตัว 2.5% องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้เปิดเผยรายงาน
สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (World Economic Situation 
and Prospects หรือ WESP) ระบุว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตวั 
2.5% ในปี 2563 แต่ความตึงเครียดด้านการค้า, ความป่ันป่วนด้าน
การเงิน หรือความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ขยายตัว อาจส่งผล
กระทบต่อการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ ส่วนแนวโน้มขาลงนัน้ รายงานของ 
UN ระบวุ่า การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกอาจชะลอตวัลงสู่ระดบัเพียง 
1.8% ในปีนี ้โดยกิจกรรมเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแออย่างต่อเนื่อง อาจ
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน รวมถึงเป้าหมายใน
การขจัดความยากจนและการสร้างงาน ในขณะเดียวกัน ความไม่เท่า
เทียมในวงกว้างและวิกฤตสภาพอากาศที่รุนแรงก าลงัท าให้เกิดความ
ไม่พอใจเพ่ิมขึน้ในหลายๆส่วนของโลก (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติเกาหลีใต้มีมติคงอัตราดอกเบีย้ 1.25% ในการประชุม
วันนีต้ามคาด ธนาคารกลางเกาหลีใต้มีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบายที่
ระดบั 1.25% ซึ่งเป็นระดบัต ่าสุดเป็นประวตัิการณ์ ในการประชุมวนันี ้
ซึง่สอดคล้องกบัการคาดการณ์ของตลาด (อินโฟเควสท์) 

อิหร่านกร้าว เดินหน้าเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมในปริมาณสูง
กว่าก่อนท าข้อตกลงนิวเคลียร์  ประธานาธิบดีฮัสซัน รูฮานี ของ
อิหร่าน ประกาศว่า อิหร่านก าลงัด าเนินการเสริมสมรรถนะแร่ยเูรเนียม
ในปริมาณที่สูงกว่าก่อนท าข้อตกลงนิวเคลียร์กับบรรดาประเทศ
มหาอ านาจตะวนัตกเม่ือปี 2558  ทัง้นี ้อิหร่านค่อย ๆ เพ่ิมปริมาณการ
เสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการละเมิดค ามั่น
สญัญาที่อิหร่านให้ไว้ภายใต้ข้อตกลงนิวเคลียร์ 2558 เพ่ือตอบโต้การที่
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศน าสหรัฐถอนตวัจากข้อตกลง
ดังกล่าว และกลับมาใช้มาตรการคว ่าบาตรอิหร่านอีกครัง้ (อินโฟ
เควสท์) 

รมว.ต่างประเทศอิหร่านชี ้3 ประเทศยุโรปไม่รักษาสัญญา
ข้อตกลงนิวเคลียร์ นายโมฮัมหมดั จาหวดั ซารีฟ รัฐมนตรีกระทรวง
ต่างประเทศอิหร่าน กล่าววิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวของยุโรปที่ไม่
สามารถรักษาค ามั่นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน

หรือข้อตกลง JCPOA " องักฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมนี เป็นสามประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงอิหร่านและอ้างว่า ยุโรปยังคงรักษาระเบียบ
ภายใต้ข้อตกลง JCPOA อย่างไรก็ตามในความเป็นจริง ประเทศ
เหล่านีไ้ม่ได้น าเข้าน า้มนัของอิหร่าน หรืออ านวยความสะดวกด้านการ
ท าธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศให้แก่อิหร่าน" (อินโฟเควสท์) 

สิงคโปร์เผยมูลค่าสัญญาการลงทุนภาคธุรกิจพุ่งเกือบ 40% ในปี
ท่ีแล้ว สูงสุดรอบ 7 ปี ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (EDB) 
ระบวุ่า มลูค่าสญัญาของภาคธุรกิจในการลงทนุในสิงคโปร์พุ่งขึน้เกือบ 
40% ในปีที่แล้ว แตะระดบัสงูสดุในรอบ 7 ปี EDB ระบวุ่า มลูค่าสญัญา
ดังกล่าวสูงกว่าที่คาดไว้ ขณะที่ภาคธุรกิจคาดการณ์อุปสงค์ที่เพิ่มขึน้ 
ทัง้นี  ้มูลค่าสัญญาในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  เช่น โรงงาน , 
เคร่ืองจักร และอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆทะยานสู่ระดบั 1.52 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์สิงคโปร์ (1.13 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปีที่แล้ว สูงกว่าที่
คาดไว้ในช่วง 8-10 พนัล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดบวกตามภูมิภาค ขาน
รับสหรัฐ-จีนลงนามดีลการค้า ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิด
ตลาดในแดนบวกตามภูมิภาค ขานรับการลงนามในข้อตกลงการค้า
เฟสแรกระหว่างสหรัฐและจีนเม่ือวานนี  ้ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex 
ปิดตลาดที่ 41,932.56 จุด เพิ่มขึน้ 59.83 จุด หรือ 0.14% (อินโฟ
เควสท์) 

ไทย 

ThaiBMA คาดปี 63 เอกชนไทยออกหุ้นกู้ระยะยาว 8.5 แสนลบ.
จากปี 62 ท าสถิติใหม่ 1.08 ล้านลบ.ประเมินกนง.ลดดอกเบีย้ใน 
Q1 นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า ตลาดตราสารหนีไ้ทยในปี 2563 คาดว่า
บริษัทเอกชนไทยจะยังคงมีความต้องการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้
ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยประมาณการว่าจะมีมูลค่าการออกหุ้นกู้
ระยะยาวแตะ 850,000 ล้านบาท และคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) อาจจะปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงอีกครัง้ในช่วงไตรมาส
แรก ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร (Bond yield) รัฐบาลระยะสัน้
ขยบัลดลงตาม ส่วนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว 10 ปี
ซึง่ท าระดบัต ่าสดุใหม่ในช่วงเปิดต้นปีน่าจะมีโอกาสปรับตวัลงในกรอบ
จ ากัด และขยับขึน้ในกรอบแคบเม่ือสงครามการค้ามีแนวโน้มที่ดีขึน้ 
(อินโฟเควสท์) 

รมว.คมนาคม รับนโยบายขยาย TFF ลงทุนโปรเจ็คต์ใหญ่ 
เตรียมชงครม.สัญจรผ่านงบ 47 โครงการปี 63 กว่า 1.7 แสนลบ. 
นายศกัดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวถึงกรณีที่นายสมคิด จาตุ
ศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เสนอให้เพิ่มแนวทางการใช้เงินจาก
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (TFF) เพ่ือลงทุน
ในโครงการขนาดใหญ่ภารครัฐให้มากขึน้นัน้ การเลือกโครงการที่จะใช้
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 เงินจากกองทุน  TFF ควรพิจารณาขนาดโครงการที่ เหมาะสม 

ระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปีถึง 1 ปีคร่ึง โดยใช้โมเดลแบ่งสัญญาการ
ก่อสร้างออกเป็นหลายสัญญาเหมือนโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์  
บางปะอิน-นครราชสีมา นอกจากนี ้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอก
สถานที่ (ครม.สญัจร ) ที่จังหวดันราธิวาส ในวนัที่ 21 ม.ค.นี ้กระทรวง
คมนาคมจะเสนอขออนมุตัิด าเนินโครงการลงทนุปี 2563 ที่มีวงเงินเกิน 
1,000 ล้านบาท จ านวน 47 โครงการ มีวงเงินรวม 1.7 แสนล้านบาท
ด้วย (อินโฟเควสท์) 

เลขาฯ บีโอไอ รับลูก"สมคิด"เตรียมหารือคลังเร่งออกมาตรการ
หนุนลงทุนใน 6 เดือนข้างหน้ารับบาทแข็ง น.ส.ดวงใจ อศัวจินต
จิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (บีโอไอ) กล่าวในงาน
เสวนา 2563 ปีแห่งการลงทุน : ทางออกประเทศไทย ในหวัข้อสู่บริบท
ใหม่การลงทุนไทย ว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้สั่งการให้บีโอไอ
หารือร่วมกับกระทรวงการคลังเร่งออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งในช่วง 6 เดือนข้างหน้านี ้ซึง่มาตรการที่ออกมา
ต้องคลอบคลมุทัง้ผู้ที่ได้สิทธ์ิและไม่ได้สิทธิบีโอไอ น.ส.ดวงใจ กล่าวว่า 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (อีอีซี) ยงัเป็นเป้าหมายส าคญัในการ
ส่งเสริมการลงทุน และได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับภาคเอกชนที่ให้
ความส าคญักับการพฒันาบุคลากร ซึ่งจะมีการหารือกับทางธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อ ทัง้นี ้น.ส.ดวงใจ 
กล่าวว่า ส าหรับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (อินโฟ
เควสท์) 

"บิ๊กป้อม"ล่ันรัฐบาลไม่คิดยุบสภาหนีอภิปรายไม่ไว้วางใจ มั่นใจ
พร้อมชีแ้จงฝ่ายค้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลอาจจะยุบสภาเพื่อหนีการถูก
อภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยยืนยนัว่า ไม่มีการยบุสภา และไม่ทราบว่าใคร
เป็นคนคิดเร่ืองนี ้โดยผู้ที่มีอ านาจจะยุบสภา คือ นายกรัฐมนตรี คน
เดียวเท่านัน้ พล.อ.ประวิตร ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลัง
ประชารัฐ ยงักล่าวถึงการเตรียมการเลือกตัง้ซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชรด้วย
ว่า พรรคพลังประชารัฐเตรียมส่งนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ บุตรชาย
ของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ลงเลือกตัง้ซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 
2 แทน ซึง่มัน่ใจว่าจะได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้ามา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 14.82 จุด ดีกว่าภูมิภาค รับแรงหนุน
จากกลุ่ม Domestic plays หลังรัฐฯจะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ 
SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,595.87 จดุ เพ่ิมขึน้ 14.82 จดุ (+0.94%) มลูค่า
การซือ้ขาย 62,143.54 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันี ้

ปรับขึน้ดีกว่าคาด-ดีกว่าตลาดภูมิภาคหลังลงนามข้อตกลงการค้า
สหรัฐฯ-จีนเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ตลาดบ้านเราได้แรงหนุนจากการ
แสดงความคิดเห็นของ"สมคิด"ในการจะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้อยู่
ในระดับสูง ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม Domestic plays ปรับตัวขึน้เห็นได้จาก
หุ้นในกลุ่มแบงก์-รับเหมาฯ อย่างไรก็ดี ให้ติดตามการทยอยประกาศงบ
ฯ-ตัวเลขเศรษฐกิจงวดไตรมาส 4/62 ของประเทศต่าง ๆ ที่จะทยอย
ออกมา พรุ่งนีต้ลาดฯคงจะแกว่ง Sideway up โดยมีแนวรับ 1,585-
1580 แนวต้าน 1,600-1,620 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 
1,595.87 จุด เพิ่มขึ น้  14.82 จุด (+0.94%) มูลค่าการซือ้ขาย 
62,143.54 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวันนี ้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวใน
แดนบวกตลอดทัง้วนั โดยดชันีท าระดบัสูงสุดที่ 1,598.38 จุด และท า
ระดบัต ่าสดุที่ 1,581.75 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 86,035 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 86,035 
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สทุธิ 
17,524 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบนัการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อค้าตรา
สารหนี ้ซือ้สุทธิ 3,624 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสทุธิ 
498 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.25% ปรับตัวเพิ่มขึน้
จากเม่ือวาน +0.02% ภาพรวมของตลาดในวนันี ้Yield Curve ปรับตวั
ขึน้เล็กน้อยจากวนัก่อนหน้า ประมาณ 1-2 bps. ด้านกระแสเงินลงทนุ
ของนักลงทุนต่างชาติวันนี  ้NET OUTFLOW 498 ล้านบาท โดยเกิด
จาก NET SELL 498 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนัก
ลงทนุต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิดตลาด 30.34 อ่อนค่าหลังมีแรงซือ้
ดอลลาร์ มองกรอบพรุ่งนี ้30.30 - 30.40 นกับริหารเงินจากธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดับ 30.34 
บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่า จากเปิดตลาดเช้าอยู่ที่ระดบั 30.26/27 บาท/
ดอลลาร์ โดยระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 30.27 - 30.34 
บาท/ดอลลาร์ "บาทกลบัมาอ่อนค่าในช่วงบ่าย หลงัมีแรงซือ้ดอลลาร์
เข้ามามากขึน้" นกับริหารเงิน กล่าว นกับริหารเงิน คาดว่า วนัพรุ่งนีเ้งิน
บาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.30 - 30.40 บาท/ดอลลาร์ "พรุ่งนี ้คาด
ว่าบาทมีโอกาสอ่อนค่าไปทดสอบที่ระดับ 30.40 บาท/ดอลลาร์" นัก
บริหารเงิน กล่าว (อินโฟเควสท์) 
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As of

 Tuesday 14 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NFIB Small Business Optimism Dec 102.7 104.6 104.7 Major Indices

CPI MoM Dec 0.2% 0.3% 0.3% Dow Jones

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

CPI YoY Dec 0.02 0.02 0.02 Nasdaq

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

FTSE 100

 Wednesday 15 DAX

Release Actual Cons. Prior Nikkei 225

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brent ($/bl)

 Thursday 16 NYMEX ($/bl)

Release Actual Cons. Prior COMEX Gold 

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

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

PPI MoM Dec 0.1% 0.10% 0.20% Exchange Rate

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

EU EU27 New  Car Registrations Dec 21.7% -- 4.9% EUR/USD

US Import Price Index MoM Dec 0.3% 0.3% 0.10% USD/JPY

Retail Sales Advance MoM Dec 0.3% 0.3% 0.30% GBP/USD

Retail Sales Ex Auto and Gas Dec 0.5% 0.4% -0.20% USD/CHY

Retail Sales Ex Auto MoM Dec 0.7% 0.5% 0.00% USD/KRW

Philadelphia Fed Business Outlook Jan 17 3.8 0.3 Dollar Index

Initial Jobless Claims 11-Jan 204k 218k 214k

Continuing Claims 4-Jan 1767k 1750k 1804k Thai Bond Market

Bloomberg Consumer Comfort 12-Jan 66 -- 65.1 Total Return Index

Net Long-term TIC Flow s Nov $22.9b -- $31.5b Outright/ Cash Trading

Total Net TIC Flow s Nov $73.1b -- -$62.0b Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

16-Jan-20 1.104 1.110 1.144 1.154 1.135 1.190

 Friday 17 Change (bps) -0.03 -0.03 +0.00 -0.02 +0.34 +0.76

Release Actual Cons. Prior 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

JP Japan Buying Foreign Bonds 10-Jan ¥2322.4b -- -¥193.0b 1.246 1.287 1.425 1.666 1.834 2.020

Foreign Buying Japan Bonds 10-Jan ¥205.9b -- ¥265.5b +1.41 +0.81 +1.52 -0.34 -0.45 +0.79

Foreign Buying Japan Stocks 11-Jan -¥16.4b -- -¥80.8b

Tertiary Industry Index MoM Nov -- 1% -5% US Bond Market

CH Retail Sales YTD YoY Dec 8.00% 8.00% 8.00% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Retail Sales YoY Dec 8.00% 7.90% 8.00% 16-Jan-20 1.55 1.58 1.58 1.63 1.81 2.26

Industrial Production YTD YoY Dec 5.70% 5.60% 5.60% Change (bps) -2.00 +2.00 +2.00 +3.00 +2.00 +3.00

Industrial Production YoY Dec 6.90% 5.90% 6.20%

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Dec 5% 5.20% 5.20%

GDP YTD YoY 4Q 6.10% 6.20% 6.20%

GDP YoY 4Q 6.00% 6.00% 6.00%

GDP SA QoQ 4Q 1.50% 1.40% 1.50%

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

EU CPI YoY Dec -- 1.30% 1.00%

CPI MoM Dec F -- 0.30% 0.30%

CPI Core YoY Dec F -- 1.30% 1.30%

Building Permits Dec -- 1469k 1482k

Housing Starts Dec -- 1380k 1365k

Capacity Utilization Dec -- 77.30% 77.30%

Industrial Production MoM Dec -- 0.00% 1.10%

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

17-Jan-20

16-Jan-20 Chg %Chg.

1,595.87 +14.82 +0.94%

308.41 +3.58 +1.17%

1,222.73

1,078.87 +11.21 +1.05%

2,360.09 +23.31 +1.00%

1,097.29

62,143.54

-367.24

-1,952.79

3,316.81 +27.52 +0.84%

9,357.13 +98.43 +1.06%

16-Jan-20 Chg %Chg.

29,297.64 +267.42 +0.92%

13,429.43 -2.87 -0.02%

23,933.13 +16.55 +0.07%

3,762.00 +6.00 +0.16%

7,609.81 -32.99 -0.43%

2,248.05 +17.07 +0.77%

41,932.56 +59.83 +0.14%

3,074.08 -15.96 -0.52%

28,883.04 +109.45 +0.38%

978.51 +4.20 +0.43%

16-Jan-20 Chg %Chg.

6,286.05 +2.68 +0.04%

7,675.27 +22.09 +0.29%

64.64 +0.42 +0.65%

58.52 +0.71 +1.23%

58.56 +0.50 +0.86%

65.74 +0.25 +0.38%

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

30.37 30.30 +0.25%

1,549.00 -3.10 -0.20%

768.00 +0.00 +0.00%

1.3075 1.3051 +0.18%

6.8778 6.8898 -0.17%

1.1135 1.1151 -0.14%

110.16 109.87 +0.27%

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

322.97 322.99 -0.01%

1,160.57 1,156.90 +0.32%

97.303 97.205 +0.10%

86,034.79         79,273.29         +8.53%


