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สรุ ปข่ าวใน และต่ างประเทศ
สหรัฐ
"พาวเวล" ส่ งสัญญาณชะลอขึน้ ดอกเบีย้ เตือนชัตดาวน์ ยืดเยือ้
ส่ งผลเศรษฐกิจไร้ ทิศ ทาง นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ได้ กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมที่สมาคมเศรษฐกิจ
แห่งกรุงวอชิงตันเมื่อวานนีว้ ่า เฟดสามารถยืดหยุ่นและมีความอดทน
ต่อการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ และเฟดสามารถปรับ เปลี่ยนนโยบาย
การเงินตามขอบเขตที่สมควร หากเศรษฐกิจมีแนวโน้ มย่าแย่ลง นาย
พาวเวลยังกล่าวด้ วยว่า "เมื่อพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อในปั จจุบันซึ่ง
อยู่ใ นระดับ ต่ า และสามารถควบคุม ได้ เฟดก็ ส ามารถอดทน และ
ติ ด ตามสถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จด้ วยความอดทนและระมัดระวัง"
นายพาวเวลยังได้ กล่าวถึงกรณีที่กรรมการหลายคนของเฟดได้ ออกมา
คาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึน้ อัตราดอกเบี ้ย 2 ครัง้ ในปี นี ้ โดยนายพาว
เวลกล่าวว่า "เรายังไม่มีแผนที่ตายตัวในเรื่ องนี ้ แต่หากเฟดจะปรับขึน้
ดอกเบี ้ย 2 ครัง้ ในปี นี ้ ก็จะตังอยู
้ บ่ นเงื่อนไขที่วา่ แนวโน้ มเศรษฐกิจในปี
2562 จะต้ องแข็ งแกร่ งมาก และผมเชื่อว่า แนวโน้ มดังกล่า วยังคงมี
โอกาสที่จะเกิ ด ขึน้ " ในการกล่า วสุน ทรพจน์ ค รั ง้ นี ้ นายพาวเวลได้
กล่ า วถึ ง กรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ บาลสหรั ฐ ถูก ปิ ดการด าเนิ น งาน
ชัว่ คราวเนื่องจากขาดงบประมาณ หรื อชัตดาวน์ ว่า หากสถานการณ์
ชัตดาวน์ยืดเยื ้อออกไป ผลกระทบก็จะปรากฏให้ เห็นอย่างรวดเร็วและ
ชัดเจนผ่านทางข้ อมูลเศรษฐกิจ พร้ อมระบุวา่ ความยืดเยื ้อของภาวะชัต
ดาวน์จะส่งผลให้ แนวโน้ มเศรษฐกิจไร้ ทิศทาง นอกจากนี ้ นายพาว
เวลกล่าวว่า เฟดจะยังคงปรับลดงบดุลลงจากระดับปั จจุบนั ซึ่งจะทา
ให้ เม็ด เงินที่ไหลเข้ าสู่ต ลาดมีป ริ มาณลดลง โดยถ้ อยแถลงดังกล่าว
นับเป็ นการส่งสัญญาณว่า เฟดยังคงมีเป้าหมายที่จะคุมเข้ มนโยบาย
การเงินต่อไป (อินโฟเควสท์)
"ทรั มป์"ขู่งดประชุม"เวิลด์ อิโคโนมิค ฟอรั่ ม" หากชัตดาวน์ ยังคง
ยืดเยือ้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า เขาอาจยกเลิกการเดิน
ทางเข้ าร่ วมการประชุมประจาปี ของเวิลด์ อิโคโนมิค ฟอรั่ม (WEF) ที่
เมืองดาวอส สวิตเซอร์ แลนด์ในเดือนนี ้ หากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ
ยังคงถูกปิ ดการดาเนินงาน (ชัตดาวน์) ก่อนหน้ านี ้ นางซาราห์ ฮัคคาบี
แซนเดอร์ ส โฆษกทาเนียบขาว เปิ ดเผยว่า ปธน.ทรัมป์จะเดินทางไปยัง
เมืองดาวอส พร้ อมกับเจ้ าหน้ าที่สหรัฐนาโดยนายสตีเวน มนูชิน รมว.
คลังสหรั ฐ ทัง้ นี ้ การประชุม WEF จะมีขึน้ ในระหว่างวัน ที่ 22-25
ม.ค. "ผมตังใจที
้ ่จะไปและพูดต่อหน้ าประชาคมการเงินโลกที่เมืองดา
วอส แต่ถ้าหากภาวะชัตดาวน์ยงั คงดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ผมก็จะไม่
ไป" ปธน.ทรั มป์กล่า วกับผู้สื่อข่าว ขณะที่ เขากาลังเดิน ทางออกจาก
ทาเนียบขาวไปยังรัฐเท็กซัส ซึ่งมีชายแดนติดกับเม็กซิโก การเดินทาง
ของปธน.ทรัมป์ไปยังชายแดนทางใต้ ของสหรั ฐที่ติดกับเม็กซิโกมีขึน้
หลังจากที่การประชุมระหว่างปธน.ทรัมป์และแกนนาพรรคเดโมแครต

ในสภาคองเกรสได้ ลม่ ลงเมื่อวานนี ้ โดยทังสองฝ่
้
ายยังคงไม่สามารถตก
ลงกั น ได้ เ กี่ ย วกั บ การจัด สรรงบประมาณส าหรั บ สร้ างก าแพงกัน้
ชายแดนเม็กซิโก (อินโฟเควสท์)

"ทรั มป์"พูดชัด พร้ อมประกาศภาวะฉุ กเฉิน หวังออกกฎหมาย
พิเศษอนุมัติงบสร้ างกาแพง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวอย่าง
ชัดเจนในเมื่อวานนีว้ ่า เขาพร้ อมที่จะประกาศภาวะฉุกเฉิ นแห่งชาติ
หากการเจรจากับสภาคองเกรสไม่ประสบความคืบหน้ าในการอนุมัติ
งบประมาณสาหรับการสร้ างกาแพงกันชายแดนสหรั
้
ฐ-เม็กซิโก ทังนี
้ ้
การประกาศภาวะฉุกเฉินดังกล่าว จะทาให้ ปธน.ทรัมป์มีอานาจออก
กฎหมายพิเศษโดยไม่ต้องขอการอนุมตั ิจากสภาคองเกรสสาหรับ การ
สร้ างกาแพงโดยใช้ งบประมาณที่ มีการจัดสรรไว้ แล้ วสาหรับ กองทัพ
"หากผมไม่สามารถทาข้ อตกลงกับสภาคองเกรส บางทีผมจะประกาศ
ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งผมจะประกาศอย่างแน่นอน" ปธน.ทรัมป์กล่าว ขณะที่
เขากาลังเดินทางออกจากทาเนียบขาวไปยังรัฐเท็กซัส ซึง่ มีชายแดนติด
กับเม็กซิโก (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐ-จีนปิ ดฉากเจรจาการค้ า ขณะสหรั ฐเรี ยกร้ องจีนซือ้ สินค้ า
สหรั ฐตามสัญญา สหรัฐและจีนปิ ดฉากการเจรจาการค้ าแล้ วเมื่อวาน
นี ้ หลังจากที่ได้ หารือติดต่อกันเป็ นเวลาถึง 3 วันที่กรุงปั กกิ่งของจีน จาก
เดิมที่มีกาหนดเพียงแค่ 2 วัน โดยสานักงานผู้แทนการค้ าสหรัฐ (USTR)
เปิ ดเผยว่า จีนได้ ให้ คามัน่ สัญญาที่จะซือ้ สินค้ าจานวนมากจากสหรั ฐ
ทังในด้
้ านการเกษตร พลังงาน รวมทังสิ
้ นค้ าในภาคการผลิตและบริการ
ซึ่งทาง USTR จะหามาตรการเพื่อ ท าให้ มั่น ใจว่า จีน จะด าเนิ น การ
ตามที่ให้ สัญญาไว้ จริ ง USTR ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ในการเจรจา
การค้ า กับ จีน ที่ เพิ่งสิน้ สุด ลง สหรั ฐสามารถสร้ างความสัมพัน ธ์ ท าง
การค้ า ที่ เ ป็ นธรรม และได้ รั บ ประโยชน์ ทัง้ 2 ฝ่ ายกับ จี น ส่ว นใน
อนาคตอันใกล้ สหรัฐและจีนจะจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี โดยนาย
โรเบิ ร์ ต ไลท์ ไ ฮเซอร์ ผู้ แทนการค้ า สหรั ฐ และนายหลิ ว เหอ รอง
นายกรัฐมนตรีจีน ซึง่ เป็ นที่ปรึกษาฝ่ ายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสี จิ ้
นผิง จะเข้ าร่วมการประชุม อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการประกาศกาหนดการ
เจรจาการค้ า ในรอบต่ อ ไปแต่ อ ย่ า งใด ส าหรั บ ในฝั่ ง ของจี น นั น้
กระทรวงพาณิชย์จีนได้ ระบุในแถลงการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ในเมื่อวาน
นีว้ ่า สหรัฐและจีนได้ ดาเนินการตามฉันทามติที่ผ้ นู าประเทศทังสองฝั
้
่ง
ได้ ให้ ไว้ ในการเจรจาครัง้ ก่อนหน้ า ส่วนในการเจรจาที่เพิ่งสิน้ สุดไปนี ้
สหรั ฐ และจี น ได้ มี ก ารหารื อ อย่ า งเข้ มข้ นในประเด็ น การค้ า และ
โครงสร้ าง แถลงการณ์ระบุวา่ ความก้ าวหน้ านีไ้ ด้ เข้ ามาวางรากฐาน
สู่การแก้ ไขปั ญหาเพื่อประโยชน์ตอ่ ทังสองฝ่
้
าย โดยสหรัฐและจีนได้ ตก
ลงที่จะติดต่อประสานงานอย่างใกล้ ชิดต่อไป ทังนี
้ ้ การเจรจาดังกล่าว
เป็ นการเจรจาแบบหน้ าต่อหน้ าครัง้ แรกนับตังแต่
้ ประธานาธิบดีโดนัลด์
ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ ้นผิง ได้ ตกลงที่จะสงบศึกการค้ าชัว่ คราว
เป็ นเวลา 90 วันเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)
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"ทรั มป์ " วอร์ คเอาท์ ออกจากที่ป ระชุ มร่ วมแกนนาเดโมแครต
ขณะชัต ดาวน์ ล่ว งเข้ าวั น ที่ 19 ประธานาธิ บดี โดนัลด์ ทรั มป์ แห่ง
สหรัฐ ได้ เดินออกจากการประชุมร่ วมกับแกนนาพรรคเดโมแครตใน
สภาคองเกรสเมื่อวานนี ้ หลังจากที่ทงสองฝ่
ั้
ายไม่สามารถตกลงกันได้
เกี่ ย วกับ การจัด สรรงบประมาณสร้ างก าแพงกัน้ ชายแดนเม็ ก ซิ โ ก
ขณะที่หน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลกลางสหรัฐได้ ปิดการดาเนินงาน
เนื่ องจากขาดงบประมาณ หรื อชัต ดาวน์ ได้ ล่ว งเข้ า สู่วัน ที่ 19 แล้ ว
ในขณะนี ้ ปธน.ทรัมป์ได้ เข้ าประชุมเพื่อหาทางยุติ ภาวะชัต ดาวน์
ร่วมกับนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ และนายชัค
ชูเมอร์ ผู้นาเสียงข้ างน้ อยในวุฒิสภาสหรัฐ แต่การประชุมจบลงด้ วย
การที่ปธน.ทรัมป์เดินออกจากที่ประชุมด้ วยความโกรธ ซึ่งส่งผลให้ การ
เจรจาไร้ ความคืบหน้ า ปธน.ทรัมป์ได้ ทวีตข้ อความว่า "ผมเพิ่งออก
จากการประชุมกับชัคและแนนซี เป็ นการประชุมที่เสียเวลามาก โดย
ผมถามว่าอะไรจะเกิดขึน้ ถ้ าลดข้ อจากัดลงบางอย่าง จะมีการอนุมัติ
งบประมาณการสร้ างกาแพงหรื อรัว้ เหล็กหรื อไม่ และแนนซีบอกว่าไม่
ผมเลยบอกว่าลาก่อน ไม่มีประโยชน์อะไรเลย" (อินโฟเควสท์)
สภาผู้แทนฯสหรั ฐไฟเขียวร่ างกม.งบประมาณเพื่อเลี่ยงชัตดาวน์
กระทรวงคลัง แต่ ไม่ รวบงบสร้ างกาแพง สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้
ลงมติ ด้ วยคะแนนเสี ย ง 240 ต่ อ 188 เสี ย ง ผ่ า นร่ า งกฎหมาย
งบประมาณชั่ว คราวเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งภาวะที่ ก ระทรวงการคลัง และ
หน่วยงานอีกบางส่วนของรัฐบาลต้ องปิ ดทาการ หรื อภาวะชัตดาวน์
อย่างไรก็ตาม ร่างงบประมาณดังกล่าวไม่ได้ บรรจุงบประมาณวงเงิน 5
พัน ล้ า นดอลลาร์ ส าหรั บ สร้ างก าแพงกั น้ ชายแดนเม็ ก ซิ โ กตามที่
ประธานาธิ บ ดี โดนัล ด์ ทรั มป์ เรี ยกร้ อง ร่ า งกฎหมายงบประมาณ
ชัว่ คราวที่ผ่านการอนุมตั ิจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ วนัน้ ได้ ถกู ส่งไปยัง
วุฒิสภาซึง่ พรรครีพบั ลิกนั ครองเสียงข้ างมาก อย่างไรก็ตาม คาดว่า ร่าง
กฎหมายงบประมาณฉบับนีจ้ ะไม่ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา เมื่อ
พิจารณาจากจุดยืนที่ไม่เห็นด้ วยของนาย มิทช์ แมคคอนเนลล์ ผู้นา
เสียงข้ างมากในวุฒิสภา ทังนี
้ ้ ภาวะชัตดาวน์ได้ ล่วงเข้ าสู่วนั ที่ 19
แล้ ว เนื่องจากทาเนียบขาวและแกนนาพรรคเดโมแครตในสภาคองเก
รสยังไม่สามารถตกลงกันได้ ในประเด็นการจัดสรรงบประมาณสร้ าง
ก าแพงกัน้ ชายแดนเม็ ก ซิ โ กวงเงิ น กว่า 5 พัน ล้ า นดอลลาร์ (อิ น โฟ
เควสท์)
สหภาพการบิ น สหรั ฐ จี ร้ ั ฐ บาลยุ ติ ชั ต ดาวน์ ก่ อ นกระทบการ
เดินทางของผู้โดยสาร สหภาพการบินของสหรัฐได้ ออกมาเตือนถึง
การรั ก ษาความปลอดภัย ในบริ เ วณสนามบิ น หลัง จากที่ พ นัก งาน
ควบคุมการบินและเจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นความปลอดภัยในสนามบิ น ต้ อ ง
ทางานโดยไม่ได้ รับค่า จ้ าง เนื่องจากรัฐบาลและสภาคองเกรสยังไม่
สามารถตกลงกันได้ เรื่ องการอนุมัติงบประมาณ จนทาให้ หน่วยงาน
หลายแห่ง ต้ อ งปิ ดการด าเนิ น งาน หรื อ ชัต ดาวน์ สหภาพการบิ น
เปิ ดเผยว่า พนักงานของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้ านการขนส่ง

(TSA) ซึง่ ต้ องทาหน้ าที่ในการตรวจรักษาความปลอดภัยในสนามบินได้
ลาออกไปแล้ ว บางส่ว น และมี อี ก หลายคนที่ ก าลัง พิ จ ารณาว่ า จะ
ลาออก สหภาพฯ ระบุตอ่ ไปว่า การสูญเสียพนักงานในช่วงที่บคุ ลากร
ที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพออยู่แล้ ว และเราก็ไม่สามารถจ้ างบุคลากรเพิ่มเติม
เข้ ามาทางานได้ จะทาให้ การเดินทางของผู้โดยสารได้ รับผลกระทบ
หรืออย่างน้ อยก็อาจจะมีความล่าช้ าเกิดขึ ้น (อินโฟเควสท์)

สหรั ฐ เผยจ านวนผู้ ขอสวัสดิ การว่ างงานลดลงมากกว่ าคาดใน
สัปดาห์ ท่ แี ล้ ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผยว่า จานวนชาวอเมริกนั
ที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้ แรกลดลง 17,000 ราย สู่ระดับ 216,000
รายในสัปดาห์ที่แล้ ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์วา่ จะลดลงสู่ระดับ
225,000 ราย ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจานวนชาวอเมริกนั
ที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้ แรก ซึ่งถือเป็ นมาตรวัดตลาดแรงงานที่
ดีกว่า เนื่องจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ เพิ่มขึน้ 2,500 ราย สู่
ระดับ 221,750 รายในสัป ดาห์ ที่ แ ล้ ว ส าหรั บ จานวนชาวอเมริ กั น ที่
ยังคงขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในรอบสัปดาห์ที่สิ ้นสุดวันที่ 29
ธ.ค. มีจานวนลดลง 28,000 ราย สู่ระดับ 1.72 ล้ านราย ส่วนตัวเลข
ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจานวนชาวอเมริ กันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน
อย่า งต่อ เนื่ อ ง เพิ่ ม ขึ น้ 15,250 ราย สู่ร ะดับ 1.72 ล้ า นราย (อิ น โฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ ก: ดาวโจนส์ ปิดบวก 122.80 จุด ขานรั บ
ประธานเฟดส่ งสั ญ ญาณชะลอขึ น้ ดบ. ดัชนี ด าวโจนส์ ต ลาดหุ้น
นิวยอร์ กปิ ดบวกเมื่อคืนนี ้ (10 ม.ค.) ทาสถิติปิดในแดนบวกติดต่อกัน 5
วันทาการ เนื่องจากนักลงทุนขานรับถ้ อยแถลงของนายเจอโรม พาว
เวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ส่งสัญญาณชะลอการปรับ
ขึน้ อัตราดอกเบี ้ย ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวสามารถสกัดปั จจัยลบ
จากการร่ วงลงอย่างหนักของหุ้นกลุ่มค้ าปลีก หลังจากบริ ษัทค้ าปลีก
ยักษ์ ใหญ่อย่างเมซี่ และโคห์ล เปิ ดเผยยอดขายที่ซบเซาในช่วงเทศกาล
วันหยุดที่ผ่านมา ดัชนีเฉลี่ย อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 24,001.92
จุด เพิ่ ม ขึ น้ 122.80 จุด หรื อ +0.51% ขณะที่ ดัช นี Nasdaq ปิ ดที่
6,986.07 จุด เพิ่มขึน้ 28.99 จุด หรื อ +0.42% และดัชนี S&P500 ปิ ด
ที่ 2,596.64 จุด เพิ่มขึ ้น 11.68 จุด หรือ +0.45% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ ก: ดอลล์ แข็ง เทียบค่ าเงินหลัก หลังถ้ อย
แถลง"พาวเวล"หนุ นนลท.แห่ ซือ้ เงินดอลล์ ดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่า
ขึน้ เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ ขายที่ตลาดปริ วรรตเงินตรา
นิวยอร์ กเมื่อคืนนี ้ (10 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้ าซื ้อดอลลาร์ สหรัฐใน
ฐานะสิน ทรั พย์ ที่ ป ลอดภัย หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรั ฐ (เฟด) ได้ อ อกมาเตื อ นว่ า ความยื ด เยื อ้ ของ
สถานการณ์ ชัต ดาวน์ อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้ มเศรษฐกิ จสหรั ฐ
ดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 108.42 เยน จาก
ระดับ 108.26 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9842
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ฟรังก์ จากระดับ 0.9750 ฟรังก์ นอกจากนี ้ ดอลลาร์ สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อ
เทียบกับ ดอลลาร์ แคนาดา ที่ ระดับ 1.3227 ดอลลาร์ แ คนาดา จาก
ระดับ 1.3221 ดอลลาร์ แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐ ที่ระดับ 1.1499 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1544 ดอลลาร์ ขณะที่เงิน
ปอนด์ อ่อนค่า ลงแตะที่ ระดับ 1.2744 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2794
ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้ สูร่ ะดับ 0.7182 ดอลลาร์
สหรัฐ จากระดับ 0.7180 ดอลลาร์ สหรัฐ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดนา้ มัน: นา้ มัน WTI ปิ ดบวก 23 เซนต์ รับซาอุฯลดการ
ผลิต,ปธ.เฟดส่ งสัญญาณชะลอขึน้ ดอกเบีย้ สัญญานา้ มันดิบเวสต์
เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์ กปิ ดปรับตัวขึ ้นติดต่อกันเป็ นวันที่ 9 เมื่อคืน
นี ้ (10 ม.ค.) ทาสถิติปิดในแดนบวกยาวนานที่สดุ ในรอบ 9 ปี หลังจาก
ซาอุดีอาระเบียประกาศแผนการปรับลดการผลิตนา้ มันในเดือนม.ค.
และก.พ. นอกจากนี ้ ตลาดยังได้ รับแรงหนุนจากการที่นายเจอโรม พาว
เวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ ้น
อัตราดอกเบี ้ย สัญญานา้ มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึน้ 23
เซนต์ หรื อ 0.4% ปิ ดที่ 52.59 ดอลลาร์ /บาร์ เรล สัญญานา้ มันดิบเบ
รนท์ ส่ง มอบเดื อ นมี . ค. เพิ่ ม ขึ น้ 24 เซนต์ หรื อ 0.4% ปิ ดที่ 61.68
ดอลลาร์ /บาร์ เรล สัญญาน ้ามันดิบปรับตัวขึ ้นหลังจากนายคาลิด อัลฟาลีห์ รัฐมนตรีพลังงานของซาอุดีอาระเบียประกาศว่า ซาอุดีอาระเบีย
จะปรับลดการผลิตน ้ามันในเดือนม.ค.ลงสู่ระดับ 7.2 ล้ านบาร์ เรล/วัน
จากระดับ 8 ล้ านบาร์ เรล/วัน และจะปรับ ลดการผลิตนา้ มันในเดือน
ก.พ.ลงอีก 100,000 บาร์ เรล/วัน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดทองคานิ วยอร์ ก: ทองปิ ดลบ $4.6 เหตุ ด อลล์ แ ข็ ง
,นลท.ขายสิ น ทรั พ ย์ ป ลอดภั ย หลั งตลาดหุ้ น พุ่ ง สัญ ญาทองค า
ตลาดนิวยอร์ กปิ ดปรับตัวลงเมื่อคืนนี ้ (10 ม.ค.) โดยได้ รับแรงกดดัน
จากการแข็ ง ค่า ของสกุล เงิ น ดอลลาร์ นอกจากนี ้ การพุ่ง ขึ น้ อย่ า ง
ต่อเนื่องของตลาดหุ้นสหรัฐยังส่งผลให้ นักลงทุนลดการถือครองทองคา
ในฐานะสิ น ทรั พ ย์ ที่ ป ลอดภั ย สั ญ ญาทองค าตลาด COMEX
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 4.60 ดอลลาร์ หรือ
0.4% ปิ ดที่ 1,287.40 ดอลลาร์ /ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือน
มี.ค. ลดลง 9.20 เซนต์ หรือ 0.58% ปิ ดที่ 15.643 ดอลลาร์ /ออนซ์ (อิน
โฟเควสท์)
ยุโรป
"ฟอร์ ด"ประกาศปลดพนักงานหลายพันตาแหน่ งในยุโรป ขณะ
ทาการปรั บโครงสร้ าง บริ ษัทฟอร์ ด มอเตอร์ ผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐ
ประกาศแผนปรับโครงสร้ างในสหราชอาณาจักร และยุโรป ซึง่ จะส่งผล
ให้ มีการปลดพนักงานจานวนหลายพันตาแหน่ง อย่างไรก็ดี ฟอร์ ด
ยังไม่เปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ จานวนพนักงานที่ จะถูกปลดออก
เนื่องจากบริ ษัทกาลังเจรจากับสหภาพแรงงาน ซึ่งการหารื อดังกล่าว
ยังรวมถึงมาตรการในการปรับลดค่าใช้ จ่าย, การเน้ นการผลิตรถยนต์

ในรุ่ น ที่ ส ามารถท าก าไร และการถอนตัว จากตลาดที่ มี ก าไรน้ อ ย
นอกจากนี ้ ฟอร์ ด จะให้ ค วามส าคัญ มากขึน้ ต่อการผลิต รถยนต์ ที่ใช้
เทคโนโลยี ไ ฮบริ ด และรถยนต์ ไ ฟฟ้ า ฟอร์ ด คาดหวั ง ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจะทาให้ บริ ษัทมีกาไร 6% จากการดาเนินงานใน
ยุโรป (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดบวก หลังหุ้นค้ าปลีกฟื ้ นตัวรั บ
ผลประกอบการ"เทสโก้ " ตลาดหุ้นยุโรปปิ ดบวกเมื่อคืนนี ้ (10 ม.ค.)
โดยได้ แรงหนุนจากการดีดตัวขึน้ ของหุ้นกลุ่มค้ าปลีก หลังจากเทสโก้
เปิ ดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มรถยนต์ร่วง
ลงหลัง จากบริ ษั ท ยัก ษ์ ใ หญ่ เ ช่น จากัว ร์ แลนด์ โรเวอร์ และฟอร์ ด
มอเตอร์ ประกาศลดจานวนพนักงานตามแผนลดการใช้ จา่ ย ขณะที่ห้ นุ
กลุ่มเหมืองแร่ ร่ว งลงจากความวิ ต กกังวลเกี่ ยวกับ การชะลอตัว ของ
เศรษฐกิ จจีน หลังจากทางการจีน เปิ ดเผยดัชนี ราคาผู้ผลิต ขยายตัว
เพียงเล็กน้ อยในเดือนธ.ค. ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึน้ 0.34%
ปิ ดที่ 348.88 จุด ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดที่ 6,942.87
จุด เพิ่มขึ ้น 36.24 จุด หรือ +0.52% ขณะที่ดชั นี DAX ตลาดหุ้นเยอรมัน
ปิ ดที่ 10,921.59 จุด เพิ่มขึน้ 28.27 จุด หรื อ +0.26% และดัชนี CAC40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิ ดที่ 4,805.66 จุด ลดลง 7.91 จุด หรื อ -0.16%
(อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
"อาเบะ"วอน"เมย์ " หลีกเลี่ยงสถานการณ์ Brexit โดยไร้ ข้อตกลง
นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ญี่ปนุ่ ได้ ทาการหารื อกับนางเทเรซา
เมย์ นายกรั ฐ มนตรี อัง กฤษ ที่ ก รุ ง ลอนดอนในวัน นี ้ ในระหว่า งการ
เดินทางเยือนอังกฤษ โดยนายอาเบะได้ เรี ยกร้ องให้ นางเมย์หลีกเลี่ยง
สถานการณ์การแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดย
ไม่ มี ก ารท าข้ อตกลง นายอาเบะแจ้ ง ต่อ นางเมย์ ใ ห้ ห าทางลด
ผลกระทบจากปั จจัย Brexit ที่อาจมีต่อเศรษฐกิจโลก และบริ ษัทญี่ปนุ่
ที่ดาเนินธุรกิจในยุโรป นอกจากนี ้ ผู้นาทังสองยั
้
งได้ เห็นพ้ องกันใน
การกระชับความร่วมมือในด้ านความมัน่ คง และด้ านกลาโหม หลัง
การเดิ น ทางเยื อ นอั ง กฤษวั น นี ้ นายอาเบะจะเดิ น ทางต่ อ ไปยั ง
เนเธอร์ แลนด์ ก่อนที่จะกลับญี่ปนในวั
ุ่
นพรุ่งนี ้ (อินโฟเควสท์)
ผู้ แทนการค้ าญี่ ปุ่ น สหรั ฐ อี ยู เ ห็ น พ้ องควบคุ ม เงิ น อุ ด หนุ น
ภาคอุตสาหกรรม พุ่งเป้าจีน ญี่ปน,
ุ่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
(EU) เห็ น พ้ องที่ จะเร่ งด าเนิ น การเพื่ อควบคุมการให้ เ งิน อุด หนุน ใน
ภาคอุตสาหกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดาเนินการภายใต้ แรง
กดดัน โดยพุ่งเป้าอย่า งชัด เจนไปที่น โยบายและแนวทางปฏิบัติ ที่ ไ ม่
เกี่ ย วกั บ ระบบตลาดของจี น
รั ฐ มนตรี จ ากทั ง้ สามฝ่ ายออก
แถลงการณ์การร่วมหลังเสร็จสิ ้นการประชุมที่กรุงวอชิงตันของสหรัฐว่า
ที่ประชุมได้ สงั่ ให้ สมาชิกที่เกี่ยวข้ องสรุปผลเรื่ องการให้ เงินอุดหนุนใน
ภาคอุตสาหกรรมออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ แล้ วเสร็ จภายในช่วง
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ฤดูใบไม้ ผลิ เพื่อให้ ประเทศเศรษฐกิจรายใหญ่ได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมใน
โครงการดังกล่าวนี ้ นอกจากนี ้ แถลงการณ์ยงั ระบุอีกว่า รัฐมนตรี ทงั ้
สามรายได้ ให้ คามั่นที่จะเสริ มสร้ า งความร่ ว มมืออย่า งแข็ งแกร่ งเพื่ อ
ต่อสู้กบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดาเนินการไปเพราะถูกบีบบังคับ ผ่าน
การควบคุมการส่งออก, ปรับปรุ งกฎระเบียบใหม่ และตรวจสอบการ
ลงทุน ภายใต้ วตั ถุประสงค์เรื่ องความมัน่ คงของประเทศ ทังนี
้ ้ การ
ประชุมระดับทวิภาคีในครัง้ นี ้ มีนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้ า
สหรัฐ และนางเซซิเลีย มัลม์สตรอม หัวหน้ าคณะกรรมาธิการการค้ า
ของ EU เข้ าร่วมการประชุมด้ วย (อินโฟเควสท์)

ผลสารวจเผยบริ ษัทญี่ปุ่นชีเ้ วียดนามน่ าลงทุนมากที่สุดในเอเชีย
ไทยติดอันดับ 4 ผลสารวจที่จัดทาขึน้ โดยเอ็นเอ็นเอ ระบุว่า บริ ษัท
ญี่ ปนที
ุ่ ่ดาเนินกิจการในเอเชียเล็งเห็นว่า เวียดนามเป็ นจุดหมายด้ าน
การลงทุนที่น่าดึงดูดใจที่สดุ อันเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระดับสูงของประเทศ รวมถึงสถานะอันแข็งแกร่งในฐานะศูนย์กลางการ
ผลิตและตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ ส่วนไทยได้ รับความนิยมเป็ นอันดับ
4 จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังสิ
้ น้ 630 คนที่ทางานในบริ ษัท
ญี่ ปุ่ นทั่ว เอเชี ย ตะวัน ออก เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ อิ น เดี ย และ
ออสเตรเลีย พบว่า 35.7% ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเวียดนามเป็ น
ประเทศที่เศรษฐกิจมีแนวโน้ มสดใส สูงกว่าอันดับสองอย่างอินเดีย ที่
ระดับ 17.8% "เมื่อเราวางรากฐานในเวียดนาม เราจะสามารถขยาย
การดาเนินงานของเราออกสู่กัมพูชา ลาว และเมียนมาได้ " เจ้ าหน้ าที่
ญี่ปนรายหนึ
ุ่
่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมนอกภาคการผลิต กล่าว สานักข่าว
เกียวโดรายงานว่า จากการสารวจที่จดั ทาขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่ 26 พ.ย.-9 ธ.ค.
2561 ศักยภาพการเติบโตในระดับสูงของอินเดียยังคงดึงดูดนักลงทุน
ญี่ปนุ่
ส่วนไทยติดอันดับแหล่งน่าลงทุนเป็ นอันดับ 4 ด้ วย
คะแนน 7.3% โดยนักลงทุนที่ชื่นชอบประเทศไทยระบุถึงการฟื น้ ตัวทาง
เศรษฐกิจที่นาโดยภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ และไทยมีสภาวะแวดล้ อม
ที่เหมาะสมในการเริ่มโมเดลธุรกิจใหม่ๆ นอกจากนี ้ อินโดนีเซียได้ รับ
ความสนใจจากนักลงทุนญี่ปนเป็
ุ่ นอันดับ 5 โดยได้ คะแนน 6.7% ส่วน
เมียนมาตามมาที่อันดับ 6 โดยมีคะแนน 6.5% ลดลงจาก 8.7% ในปี
ก่อนหน้ านี ้ โดยได้ รับผลกระทบจากวิกฤตผู้ลี ้ภัยชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่
(อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่ วง 263.26 จุดจากแรงขายทา
กาไร,วิต กเงินเยนแข็งฉุ ดผลประกอบการ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้น
โตเกี ย วปิ ดร่ ว งลงในเมื่ อ วานนี ้ เนื่ อ งจากนัก ลงทุน เทขายท าก าไร
หลังจากตลาดดิ่ งลงอย่า งหนักในช่ว งก่อนหน้ า นี ้ รวมทัง้ ความวิ ต ก
กังวลที่ว่าการแข็งค่าของเงินเยนจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษัทจดทะเบียน สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิด
ร่วงลง 263.26 จุด หรือ 1.29% แตะที่ 20,163.80 จุด (อินโฟเควสท์)
จีน

กระทรวงพาณิ ชย์ จีนเผยเจรจาการค้ ากับสหรั ฐช่ วยปูพืน้ ฐานสู่
การคลี่คลายข้ อพิพาท กระทรวงพาณิชย์จีนเปิ ดเผยว่า การเจรจากับ
สหรั ฐนัน้ ช่ว ยปูพืน้ ฐานส าหรั บการคลี่ค ลายข้ อพิพาทด้ า นการค้ าที่
สร้ างความเสียหายให้ กับ ทัง้ 2 ประเทศ ภายหลังจากที่ ผ้ ูแ ทนทัง้ 2
ประเทศได้ ประชุมร่วมกันเป็ นเวลา 3 วัน ตังแต่
้ วนั ที่ 7-9 ม.ค.ที่ผ่านมา
ทางด้ านสานักงานผู้แทนการค้ าสหรัฐ (USTR) เปิ ดเผยในเมื่อวานนี ้ว่า
จีนได้ ให้ คามั่นสัญญาที่จะซือ้ สินค้ าจานวนมากจากสหรัฐ ทังในด้
้ าน
การเกษตร พลังงาน รวมทังสิ
้ นค้ าในภาคการผลิตและบริ การ ซึ่งทาง
USTR จะหามาตรการเพื่อทาให้ มั่น ใจว่า จีน จะด าเนิน การตามที่ให้
สัญญาไว้ จริ ง กระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่า การเจรจาต่อรองที่จัดขึน้
นัน้ เป็ นไปอย่างครอบคลุม ลงลึก และยังลงในรายละเอีย ด อย่างไร
ก็ดี ยังไม่มีการระบุวา่ จีนและสหรัฐจะประชุมร่วมกันเพื่อเจรจาต่อรอง
เพิ่มเติมอีกเมื่อใด (อินโฟเควสท์)

ผู้บริ หารเวิลด์ แบงก์ ชีเ้ ศรษฐกิจจีนปี 2561 - 2562 แข็งแกร่ งมาก
ผู้ บริ ห ารจากธนาคารโลกหรื อ เวิ ล ด์ แ บงก์ ม องว่ า การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จของจีน ในปี 2561 และแนวโน้ มของปี 2562 อยู่ใ นระดับที่
"แข็ ง แกร่ ง มาก"
นางฟรานซิ ส กา ออห์ น ซอร์ จ ผู้จัด การฝ่ าย
Development Prospects Group ของธนาคารโลก กล่าวว่า "เราคาด
ว่าการเติบโตจะชะลอตัวลงและได้ มีการปรับคาดการณ์ ลงเล็กน้ อย"
นางออห์ น ซอร์ จให้ สัมภาษณ์ กับ สานักข่าวซิน หั ว ในงานแถลงข่าวที่
ลอนดอนว่า "การปรับคาดการณ์ ลงนัน้ ส่วนหนึ่งได้ รับผลกระทบมา
จากความตึงเครียดทางการค้ า ซึง่ มีทา่ ทีวา่ จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
ในจีน" นางออห์นซอร์ จกล่าวว่า "แต่แน่นอนว่า บรรดาผู้ออกนโยบาย
ได้ ใช้ มาตรการกระตุ้นนโยบาย ซึ่งค่อนข้ างได้ ผล และพวกเขาสามารถ
จัดการให้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ งมาก"
(อินโฟเควสท์)
สนง.สถิติจีนเผยดัชนี CPI เดือนธ.ค.ขยายตัวเพียง 1.9% ชะลอ
ลงจากเดือนพ.ย. สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า ดัชนี
ราคาผู้บริ โภค (CPI) ซึ่งเป็ นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สาคัญ ขยายตัว 1.9%
ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบเป็ นรายปี ซึ่งเป็ นการขยายตัวในอัตราต่า สุด
นั บ ตัง้ แต่ เ ดื อ นมิ . ย. 2561 และชะลอตัว ลงจากเดื อ นพ.ย.ที่ มี ก าร
ขยายตัว 2.2% รายงานของ NBS ระบุว่า ราคาอาหารในเดือนธ.ค.
ปรับตัวขึ ้น 2.5% เมื่อเทียบเป็ นรายปี และมีส่วนช่วยหนุนการขยายตัว
ของดัชนี CPI โดยรวมในสัดส่วน 0.48% ราคาสินค้ าและบริ การทาง
การแพทย์ ปรับตัวขึน้ 2.5% เทียบรายปี ขณะที่ราคาด้ านการศึกษา
วัฒนธรรม และสันทนาการ ปรับตัวขึน้ 2.3% ส่วนราคาที่เกี่ยวข้ องกับ
ที่อยู่อาศัย ปรับตัวขึน้ 2.2% สาหรับราคาน ้ามันในเดือนธ.ค.ชะลอตัว
ลง โดยราคาน า้ มัน เบนซิน และน า้ มัน ดี เซลลดลง 0.5% และ 0.3%
ตามล าดับเมื่อเที ยบเป็ นรายปี ซึ่งชะลอตัว ลงจากเดื อนพ.ย.ที่ราคา
น า้ มัน เบนซิน ปรับตัวเพิ่มขึน้ 12.8% และน า้ มัน ดีเซลปรับ ตัวเพิ่มขึน้
14.2% (อินโฟเควสท์)
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จีนเผยยอดขายรถยนต์ ปี 61 ปรั บ ตั วลง 5.8% จากผลกระทบ
สงครามการค้ า สมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของจีน เปิ ดเผยว่า ยอด
ซื อ้ รถยนต์ ข องชาวจี น ในปี 2561 ปรั บ ตัว ลดลง เนื่ อ งจากความตึง
เครียดด้ านการค้ าและเศรษฐกิจที่ออ่ นแอได้ สง่ ผลกระทบต่อยอดขายที่
ปรับตัวลงเป็ นครัง้ แรกในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา CCTV รายงานโดยอ้ าง
ข้ อมูลจากสมาคมฯว่า ยอดขายรถยนต์ในปี 2561 ร่วงลง 5.8% แตะที่
ระดับ 22.4 ล้ านคัน นับเป็ นยอดขายที่ปรับตัวลงครัง้ แรกในช่วงเกื อบ
20 ปี ที่ผ่านมา จีนถือเป็ นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก บริษัทผู้ผลิต
รถยนต์ทั่วโลกหลายรายต้ องพึ่งพายอดขายที่เติบโตขึน้ จากกลุ่มผู้ซื ้อ
ชาวจีนที่เป็ นชนชันกลาง
้
(อินโฟเควสท์)

ตัวลง สานักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตอ่อนตัวลง
9.24 จุด หรือ 0.36% ปิ ดที่ 2,535.10 จุด (อินโฟเควสท์)
เอเชียและอื่นๆ

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่ วงกว่ า 100 จุด ขณะซือ้
ขายผันผวน หลังบวก 4 วันติด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลง
กว่า 100 จุดในเมื่อวานนี ้ ท่ามกลางการซื ้อขายที่ผันผวน หลังจากดีด
ตัว ขึ น้ 4 วัน ติ ด ต่ อ กั น ทัง้ นี ้ ดัช นี S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดที่
36,106.50 จุด ลดลง 106.41 จุด หรื อ 0.29% หุ้นกลุ่มธนาคารดิ่งลง
นาตลาดเมื่อวานนี ้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตปิ ดลบ 9.24 จุด เหตุวิตก
เงินเฟ้อชะลอตัว ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิ ดตลาดเมื่อ
วานนี ้อ่อนตัวลง เนื่องจากความกังวลภายหลังจากที่ดชั นีราคาผู้บริโภค
(CPI) ซึ่งเป็ นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สาคัญของจีน ขยายตัวในอัตราที่ชะลอ

ไทย
ผู้ ว่ า ธปท.ย า้ ไม่ กั ง วลเงิ น เฟ้ อปี นี ห้ ากหลุ ด กรอบล่ าง เหตุ
ประชาชนยังจับจ่ ายใช้ สอยเป็ นปกติ -เศรษฐกิจโตตามศักยภาพ
นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุ
ว่า ธปท.ไม่กัง วลว่า อัต ราเงิ น เฟ้ อในปี นี อ้ าจจะหลุด กรอบล่า งของ
ตัวเลขคาดการณ์ที่ 1-4% เนื่องจากประชาชนยังคงจับจ่ายใช้ จ่ายเป็ น
ปกติ และเศรษฐกิจไทยยังเติบโตสอดคล้ องกับศักยภาพ พร้ อมระบุวา่
ธปท.มีเครื่ องมือดูแลเศรษฐกิจหากสถานการณ์ในประเทศไม่เป็ นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้ ผู้วา่ การ ธปท.กล่าวว่า การที่อตั ราเงินเฟ้อของ
ไทยอยูใ่ นระดับต่าที่ประมาณ 1% แต่คนยังมองว่าของไม่ถกู โดยปั จจัย
ที่ ถ่ ว งน า้ หนั ก ให้ เงิ น เฟ้ ออยู่ ใ นระดั บ ต่ า อยู่ ที่ สิ น ค้ าเทคโนโลยี
ค่อนข้ างมาก เช่น โทรศัพท์มือถื อ ทีวีจอแบน ซึ่งแม้ สินค้ าเหล่า นี จ้ ะ
ไม่ใช่สินค้ าที่ประชาชนจับจ่ายใช้ สอยทุกวัน แต่ก็อยู่ในตะกร้ าที่ต้อง
นามาคานวณเงินเฟ้อเช่นกัน
แม้ อตั ราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับ
ใกล้ เคียงหรื อต่ากว่ากรอบล่างของเป้าหมายนโยบายการเงิน แต่ก็ยงั
ไม่น่า กังวล เพราะตราบใดที่ เศรษฐกิ จยังสามารถขยายตัว ได้ การ
บริโภค การจ้ างงาน การลงทุนยังขยายตัว ไม่ได้ มีสญ
ั ญาณว่าเงินเฟ้อที่
อยูใ่ นระดับต่ากว่าปกตินี ้จะทาให้ พฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนไปจน
ทาให้ ชะลอการจับจ่ายใช้ สอย โดยอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ าส่วน
หนึ่งมาจากราคาพลังงานในตลาดโลก ซึง่ เป็ นปั จจัยที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุม (อินโฟเควสท์)
สคร.เผยไตรมาสแรกปี งบ 62 รั ฐวิสาหกิจนาส่ งรายได้ 65,513
ลบ. สูงกว่ าเป้า 26% นายประภาศ คงเอียด ผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิ ดเผยว่า ในช่วงไตรมาส

แรกของปี งบประมาณ 2562 (ต.ค.-ธ.ค.61) สคร. สามารถจัดเก็บเงิน
นาส่งรายได้ แผ่นดิน จานวน 65,513 ล้ านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการ
จานวน 13,570 ล้ านบาท หรื อ 26% ของเป้าหมายการจัดเก็บรายได้
ตามเอกสารงบประมาณประจาปี ซึง่ ถือเป็ นสัญญาณที่ดีตอ่ การจัดเก็บ
รายได้ รัฐวิสาหกิจในปี งบประมาณ 2562 โดยรั ฐวิ สาหกิจที่นาส่ง
รายได้ สูงสุด 5 อัน ดับ แรก ในไตรมาสแรกของปี งบประมาณ 2562
ได้ แ ก่ 1.การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รายได้ ที่นาส่ง
12,924 ล้ า นบาท 2.ส านักงานสลากกิ น แบ่งรั ฐบาล รายได้ ที่ น าส่ง
12,219 ล้ านบาท 3.บมจ. ปตท. (PTT) รายได้ ที่นาส่ง 11,679 ล้ านบาท
4.ธนาคารออมสิน รายได้ ที่นาส่ง 9,270 ล้ านบาท และ 5.การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รายได้ ที่นาส่ง 6,903 ล้ านบาท รวม 5 อันดับแรก
52,995 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น 81% ของเงิ น น าส่ ง รายได้ สะสมของ
รัฐวิสาหกิจทังหมด
้
ซึง่ อยูท่ ี่ 65,513 ล้ านบาท (อินโฟเควสท์)
พาณิชย์ ไม่ ขยายเวลาบังคับใช้ มาตรการปกป้ องเหล็กแผ่ น รี ด
ร้ อนรอบ 3 หวั่นกระทบอุตสาหกรรมอื่น นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์
อธิ บ ดี กรมการค้ า ต่า งประเทศ เปิ ดเผยว่า ที่ ป ระชุมคณะกรรมการ
พิจารณามาตรการปกป้อง (คปป.) เมื่อวันที่ 7 ม.ค.62 พิจารณาคาร้ อง
ขอของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเหล็กที่ขอให้ เปิ ดการทบทวนขยาย
เวลาการใช้ มาตรการปกป้องจากการนาเข้ าสินค้ าเหล็กแผ่นรีดร้ อนเจือ
อื่นๆ ชนิดเป็ นม้ วนและไม่เป็ นม้ วนที่เพิ่มขึ ้นเป็ นครัง้ ที่ 3 หลังจากที่ได้ ใช้
มาตรการครัง้ แรกตังแต่
้ วนั ที่ 27 ก.พ.56-26 ก.พ.59 และได้ ตอ่ อายุครัง้
ที่ 2 ตัง้ แต่วันที่ 27 ก.พ.59 และจะครบอายุการใช้ มาตรการวันที่ 26
ก.พ.62 ที่จะถึงนี ้ ทังนี
้ ้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นว่า
ไม่มีความจาเป็ นต้ องขยายเวลาการบังคับใช้ มาตรการปกป้องดังกล่าว
ออกไปอีก เพราะมีผลการไต่สวนออกมาชัดเจนว่าปริ มาณการนาเข้ า
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ของสินค้ า ที่ถูกไต่ส วนมีแนวโน้ มลดลง ส่ว นแบ่งตลาดสิน ค้ า น าเข้ า
ลดลง ขณะที่อตุ สาหกรรมภายในประเทศมียอดขายและการใช้ กาลัง
การผลิ ต เพิ่ ม ขึ น้ ในปี 60 และปี 61 ยัง มี แ นวโน้ มเพิ่ ม ขึ น้ อี ก ส่ ว น
ผลกระทบจากสินค้ านาเข้ า พบว่ามีผลการขาดทุนลดลง และมีการจ้ าง
งานเพิ่มขึ ้น (อินโฟเควสท์)

ศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รฯ ชี ม้ าตรการภาครั ฐ ที่ ต่ อเนื่ องจากปี ก่ อนมี
บทบาทสาคัญต่ อรายได้ เกษตรกรในปี 62 ศูนย์วิจยั กสิกรไทย คาด
ว่า ภาพรวมราคาสินค้ า เกษตรของไทยในปี 2562 อาจจะยังคงถูก
กดดัน โดยมีสาเหตุสาคัญจากปริ มาณผลผลิตสินค้ าเกษตรที่ยงั อยู่ใน
ระดับสูง แม้ คาดว่าจะเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญที่สร้ างความเสียหาย
ต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงต้ นปี และแรงฉุดจากความต้ องการ
จากจี น ที่ ช ะลอลง ท าให้ ร าคาสิน ค้ า เกษตรน่ า จะหดตัว 0.2-0.6%
(YoY) ส่งผลให้ รายได้ เกษตรกรในปี 2562 อาจหดตัว 0.4-0.8% (YoY)
จากที่ขยายตัว 0.2% ในปี 2561 สาหรับการช่วยเหลือเกษตรกร
ของภาครัฐในระยะสันในปี
้
2562 อาจต้ องอาศัยความต่อเนื่องของการ
ดาเนินงานด้ านนโยบายที่ได้ ดาเนินการไปแล้ วในปี ก่อน ทังมาตรการ
้
ด้ านการเกษตรโดยตรงในรายการพืชเกษตรหลัก ตลอดจนส่วนของ
มาตรการที่ชว่ ยด้ านรายได้ เกษตรกร ที่อาจเข้ ามาช่วยลดภาระค่าครอง
ชีพของเกษตรกร (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดลบ 2.87 จุด แกว่ งไซด์ เวย์ ตามภูมิภาค
รอดู ปั จจั ย ภายนอกประเทศ ,ข่ า ว DTAC ท าสั ญ ญาระงั บ ข้ อ
พิ พ าทกสท.กดดั น ตลาด SET ปิ ดช่ว งบ่า ยที่ ระดับ 1,587.63 จุด
ลดลง 2.87 จุด (-0.18%) มูล ค่า การซือ้ ขาย 53,524.26 ล้ า นบาท
นักวิ เคราะห์ ฯเผยตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนีแ้ กว่งไซด์เวย์ เช่นเดี ยวกับ
ตลาดหุ้นในภูมิภาค โดยช่วงเช้ าปรับตัวขึ ้นแต่ยงั ไม่พ้น 1,600 จุด ก่อน
ปรับตัวลงในช่วงบ่าย จากปั จจัยต่างประเทศที่ยงั ต้ องติดตามดูตอ่ และ
ข่าวเฉพาะตัวของ DTAC ทาให้ ห้ นุ กลุ่มสื่อสารปรับตัวลงกดดันตลาด
ในภาพรวม วันนี ้คาดว่าตลาดฯน่าจะยังแกว่งไซด์เวย์ พร้ อมให้ แนวรับ
1,575 จุด แนวต้ าน 1,600 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดเมื่อวานนี ้ที่ระดับ
1,587.63 จุด ลดลง 2.87 จุด (-0.18%) มูลค่าการซื ้อขาย 53,524.26
ล้ า นบาท
การซือ้ ขายหุ้นเมื่อวานนี ้ ดัชนี ห้ ุน ไทยแกว่งไซด์เวย์
เช่นเดียวกับตลาดภูมิภาค โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,599.10 จุด และ
แตะจุดต่าสุดที่ระดับ 1,579.20 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเมื่อ
วานนี ้ เพิ่ ม ขึ น้ 428 หลั ก ทรั พ ย์ ลดลง 779 หลั ก ทรั พ ย์ และไม่
เปลี่ยนแปลง 459 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไทยประจาเมื่อวานนี ้ มีมลู ค่าการซื ้อขายรวมทัง้
วันอยูท่ ี่ 107,508 ล้ านบาท ด้ านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลู ค่าการซื ้อ
ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน
(บลจ.) ซื ้อสุทธิ 29,100 ล้ านบาท 2. กลุม่ บริษัทจดทะเบียนในประเทศ
ซื ้อสุทธิ 2,248 ล้ านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 2,312
ล้ านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิ ดที่ 2.17% ปรับตัวลดลงจากเมื่อ
วาน -0.03% ภาพรวมของตลาดในเมื่อวานนี ้ Yield Curve แกว่งตัว
ในตราสารระยะยาวประมาณ 1-3 bps. ด้ านกระแสเงินลงทุนของนัก
ลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี ้ NET OUTFLOW 2,312 ล้ านบาท โดยเกิ ด
จาก NET SELL 2,312 ล้ านบาท และไม่มีตราสารหนี ้ที่ถือครองโดยนัก
ลงทุน ต่ า งชาติ ห มดอายุ (Expired) ส าหรั บ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 902 ล้ านบาท
(อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 31.92/93 แนวโน้ มยังแข็งค่ า หลังเฟ
ดส่ งสัญญาณชะลอขึน้ ดอกเบีย้ มองกรอบวันนี ้ 31.85-32.00 นัก
บริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาดเย็นนี ้อยูท่ ี่
ระดับ 31.92/93 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าเล็กน้ อยจากช่วงเช้ าที่เปิ ดตลาด
ที่ระดับ 31.95/97 บาท/ดอลลาร์ เงินบาทเมื่อวานนีย้ ังเคลื่อนไหวไม่
มากนัก แต่แนวโน้ มยังมีโอกาสจะแข็งค่าต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็ นผลจาก
การเจรจาพูดคุยกันระหว่างสหรัฐฯและจีนออกมาค่อนข้ างดี จึงทาให้
นัก ลงทุน ออกจาก safe heaven ไปถื อ สิ น ทรั พ ย์ อื่ น นอกจากนี ้ ใน
รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ล่า สุดออกมาว่า
สามารถอดทนต่อการปรับ ขึน้ ดอกเบีย้ ได้ และก่อนที่ เฟดจะปรับขึน้
ดอกเบีย้ อีกรอบ จะพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึน้ อย่างรอบ
ด้ าน "โทนล่าสุดของเฟดที่ออกมา เหมือนว่าในช่วง 2 ไตรมาสแรก
ของปี นี ้ อาจจะชะลอการขึ ้นดอกเบี ้ยไว้ ก่อน รอดูแนวโน้ มเศรษฐกิจโลก
ด้ วย เพราะหลายหน่วยงานก็มีการปรับตัวเลขลดลง trend เศรษฐกิจ
โลกเข้ าสูภ่ าวะตลาดหมี" นักบริหารเงินระบุ
นักบริหารเงิน คาดว่า
วันนีเ้ งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.85 - 32.00 บาท/ดอลลาร์ (อิน
โฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทย: เมื่อวานนีม้ ี มูลค่ าการซือ้ ขายรวม
107,508 ล้ านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย(ThaiBMA) สรุ ป
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ปั จจัยที่ต้องติดตาม
-

การใช้ จา่ ยภาคครัวเรื อนเดือนพ.ย. ญี่ปนุ่
ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนพ.ย. ญี่ปนุ่
อัตราเงินเฟ้ อเดือนธ.ค. สหรัฐ
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Monday
US ISM Non-Manufacturing Index
EU Retail Sales MoM

7
Dec

57.6

58.5

60.7

0.2%
0.4%

0.3%
1.7%

Nov

0.6%

Retail Sales YoY

Nov

1.1%

JP Monetary Base YoY

Dec

4.8%

5.8%

6.1%

Monetary Base End of period

Dec

¥504.2t

¥505.8t

¥501.6t

Nikkei Japan PMI Services
Vehicle Sales YoY

Dec
Dec

51
-4.4%

---

52.3
8.3%

CH Foreign Reserves

Dec

$3072.71b $3071.73b $3061.70b

Tuesday
EU Consumer Confidence

8
-6.2
107.3

-6.2
108.2

-6.2
109.5

Economic Confidence

Dec F
Dec

Industrial Confidence

Dec

1.1

3.0

3.4

Dec

42.7

42.8

42.9

JP Consumer Confidence Index

Wednesday
EU Unemployment Rate

9
Nov

7.9%

8.1%

Thursday
US FOMC Meeting Minutes
Initial Jobless Claims
Continuing Claims

JP Official Reserve Assets

8.1%

10
19-Dec
5-Jan
29-Dec

--

--

--

216k

226k
1740k

231k
1740k

1722k

-- $1258.3b

Thai Stock Market

As of 11-Jan-19
Chg
%Chg.

10-Jan-19

SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position

1,587.63
1,063.19
2,333.95
356.82
-2,023.50
632.59
902.47
-2,023.50

-2.87
-1.63
-4.18
-2.07

-0.18%
-0.15%
-0.18%
-0.58%

Total Trading Value

39,812.16

Major Indices
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
STOXX Europe 50
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
Hang Seng
KOSPI
BES Sensex
Jakarta Composite
Philippines Composite
Ho Chi Minh

10-Jan-19
24,001.92
2,596.64
6,986.07
3,058.00
6,942.87
10,921.59
20,163.80
2,535.10
26,521.43
2,063.28
36,106.50
6,328.71
7,930.24
898.30

Chg
+122.80
+11.68
+28.99
-5.00
+36.24
+28.27
-263.26
-9.25
+59.11
-1.43
-106.41
+56.47
-54.99
+1.31

%Chg.
+0.51%
+0.45%
+0.42%
-0.16%
+0.52%
+0.26%
-1.29%
-0.36%
+0.22%
-0.07%
-0.29%
+0.90%
-0.69%
+0.15%

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

10-Jan-19
52.28
59.09
61.27
52.59

Chg
+0.15
+2.22
-0.07
+0.23

%Chg.
+0.29%
+3.90%
-0.11%
+0.44%

Dec

$1271.0b

Japan Buying Foreign Bonds

4-Jan

-¥1004.3b

Foreign Buying Japan Bonds

4-Jan

¥72.4b

Foreign Buying Japan Stocks

4-Jan

-¥248.5b

--

Leading Index CI

Nov P

99.3

99.6

99.6

Coincident Index

Nov P

103

103

104.9

COMEX Gold

1,288.30

-1.00

-0.08%

Batic Dry Index

1,189.00

-49.00

-3.96%

Exchange Rate

10-Jan-19

9-Jan-19

31.92
1.1498
108.38
1.2750
6.7875
1,116.90
95.551

31.94
1.1543
108.16
1.2790
6.8170
1,117.53
95.141

10-Jan-19

9-Jan-19

%Chg.

278.40
107,507.80
1M
3M

278.36
65,213.66
6M
1Y

+0.01%
+64.85%
2Y
3Y

--

-¥312.2b

-- -¥2205.0b
-¥496.4b

CH CPI YoY

Dec

1.9%

2.1%

2.2%

PPI YoY

Dec

0.9%

1.6%

2.7%

Friday
US CPI MoM

11
Dec

--

-0.1%

0.0%

CPI Ex Food and Energy MoM

Dec

--

CPI YoY

Dec

--

0.2%
1.9%

0.2%
2.2%

CPI Ex Food and Energy YoY

Dec

--

2.2%

2.2%

Nov

-0.6%

-0.1%

-0.3%

JP Household Spending YoY
BoP Current Account Balance

¥757.2b

USD/THB
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index

¥566.3b ¥1309.9b

Trade Balance BoP Basis

Nov P
Nov P

-¥559.1b -¥612.6b -¥321.7b

Thai Bond Market

BoP Current Account Adjusted

Nov P

¥1438.7b ¥1124.3b ¥1211.3b

CH Foreign Direct Investment YoY CNY
TH Forw ard Contracts

Dec

--

--

-0.263

4-Jan

--

--

$33.7b

Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield

4-Jan

--

--

$205.0b

Foreign Reserves

%Chg.
-0.06%
-0.39%
+0.21%
-0.31%
-0.43%
-0.06%
+0.43%

10-Jan-19
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
10-Jan-19
Change (bps)

1.4677 1.5402 1.6757 1.7435 1.7752 1.8453
-0.62
-0.95
-0.19
-0.34
-1.17
-2.95
5Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
2.1654 2.3858 2.5521 3.0107 3.2067 3.4049
-3.04
-0.36
-0.84 +2.01 +2.37 +0.03

3M
2.43
-2.00

2Y
2.56
+0.00

3Y
2.54
+0.00

5Y
2.56
-1.00

10Y
2.74
+0.00

30Y
3.06
+3.00

เอกสารฉบับนี้จดั ทาโดยฝา่ ยวิจยั บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย (“บริษทั ”) ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทัง้ การแสดงความคิดเห็นทัง้ หลายทีป่ รากฎในเอกสารฉบับนี้
จัดทาบนพืน้ ฐานแหล่งข้อมูลทีด่ ที สี่ ดุ ทีไ่ ด้รบั มา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชือ่ ถือ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และอาจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งล่ว งหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถอื เป็ นคาเสนอหรือคาชีช้ วนให้ลงทุน และ3จัดทาขึน้ เป็ นการเฉพาะเพือ่ ประโยชน์แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เท่านัน้ มิให้นาไปเผยแพร่ทางสือ่ มวลชน หรือโดยทาง
อืน่ ใด บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรือเป็ นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้
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