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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"พาวเวล" ส่งสัญญาณชะลอขึน้ดอกเบีย้ เตือนชัตดาวน์ยืดเยือ้
ส่งผลเศรษฐกิจไร้ทิศทาง นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ได้กลา่วสนุทรพจน์ในการประชมุที่สมาคมเศรษฐกิจ
แห่งกรุงวอชิงตนัเม่ือวานนีว้่า เฟดสามารถยืดหยุ่นและมีความอดทน
ต่อการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ และเฟดสามารถปรับเปลี่ยนนโยบาย
การเงินตามขอบเขตที่สมควร หากเศรษฐกิจมีแนวโน้มย ่าแย่ลง   นาย
พาวเวลยงักล่าวด้วยว่า "เม่ือพิจารณาจากอตัราเงินเฟ้อในปัจจุบันซึ่ง
อยู่ในระดับต ่าและสามารถควบคุมได้ เฟดก็สามารถอดทน และ
ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้วยความอดทนและระมัดระวัง"     
นายพาวเวลยงัได้กลา่วถึงกรณีที่กรรมการหลายคนของเฟดได้ออกมา
คาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 2 ครัง้ในปีนี ้โดยนายพาว
เวลกล่าวว่า "เรายงัไม่มีแผนที่ตายตวัในเร่ืองนี ้แต่หากเฟดจะปรับขึน้
ดอกเบีย้ 2 ครัง้ในปีนี ้ก็จะตัง้อยูบ่นเง่ือนไขที่วา่ แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 
2562 จะต้องแข็งแกร่งมาก และผมเชื่อว่าแนวโน้มดังกล่าวยังคงมี
โอกาสที่จะเกิดขึน้"   ในการกล่าวสุนทรพจน์ครัง้นี ้นายพาวเวลได้
กล่าวถึงกรณีที่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐถูกปิดการด าเนินงาน
ชัว่คราวเน่ืองจากขาดงบประมาณ หรือชตัดาวน์ ว่า หากสถานการณ์
ชตัดาวน์ยืดเยือ้ออกไป ผลกระทบก็จะปรากฏให้เห็นอย่างรวดเร็วและ
ชดัเจนผ่านทางข้อมลูเศรษฐกิจ พร้อมระบวุา่ ความยืดเยือ้ของภาวะชตั
ดาวน์จะส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจไร้ทิศทาง     นอกจากนี ้นายพาว
เวลกล่าวว่า เฟดจะยงัคงปรับลดงบดลุลงจากระดบัปัจจบุนั ซึ่งจะท า
ให้เม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่ตลาดมีปริมาณลดลง โดยถ้อยแถลงดังกล่าว
นับเป็นการส่งสญัญาณว่า เฟดยงัคงมีเป้าหมายที่จะคุมเข้มนโยบาย
การเงินตอ่ไป (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ขู่งดประชุม"เวิลด์ อิโคโนมิค ฟอร่ัม" หากชัตดาวน์ยังคง
ยืดเยือ้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า เขาอาจยกเลิกการเดิน
ทางเข้าร่วมการประชุมประจ าปีของเวิลด์ อิโคโนมิค ฟอร่ัม (WEF) ที่
เมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ในเดือนนี ้หากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ
ยงัคงถกูปิดการด าเนินงาน (ชตัดาวน์) ก่อนหน้านี ้นางซาราห์ ฮคัคาบี 
แซนเดอร์ส โฆษกท าเนียบขาว เปิดเผยวา่ ปธน.ทรัมป์จะเดินทางไปยัง
เมืองดาวอส พร้อมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐน าโดยนายสตีเวน มนชูิน รมว.
คลังสหรัฐ     ทัง้นี ้การประชุม WEF จะมีขึน้ในระหว่างวันที่ 22-25 
ม.ค.  "ผมตัง้ใจที่จะไปและพดูต่อหน้าประชาคมการเงินโลกที่เมืองดา
วอส แต่ถ้าหากภาวะชตัดาวน์ยงัคงด าเนินไปอย่างตอ่เน่ือง ผมก็จะไม่
ไป" ปธน.ทรัมป์กล่าวกับผู้ สื่อข่าว ขณะที่เขาก าลังเดินทางออกจาก
ท าเนียบขาวไปยงัรัฐเท็กซสั ซึ่งมีชายแดนติดกับเม็กซิโก  การเดินทาง
ของปธน.ทรัมป์ไปยังชายแดนทางใต้ของสหรัฐที่ติดกับเม็กซิโกมีขึน้ 
หลงัจากที่การประชมุระหว่างปธน.ทรัมป์และแกนน าพรรคเดโมแครต

ในสภาคองเกรสได้ลม่ลงเม่ือวานนี ้โดยทัง้สองฝ่ายยงัคงไมส่ามารถตก
ลงกันได้เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณส าหรับสร้างก าแพงกัน้
ชายแดนเม็กซิโก (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"พูดชัด พร้อมประกาศภาวะฉุกเฉิน หวังออกกฎหมาย
พิเศษอนุมัติงบสร้างก าแพง ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์กลา่วอยา่ง
ชัดเจนในเม่ือวานนีว้่า เขาพร้อมที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ 
หากการเจรจากับสภาคองเกรสไม่ประสบความคืบหน้าในการอนุมัติ
งบประมาณส าหรับการสร้างก าแพงกัน้ชายแดนสหรัฐ-เม็กซิโก      ทัง้นี ้
การประกาศภาวะฉุกเฉินดังกล่าว จะท าให้ปธน.ทรัมป์มีอ านาจออก
กฎหมายพิเศษโดยไม่ต้องขอการอนุมตัิจากสภาคองเกรสส าหรับการ
สร้างก าแพงโดยใช้งบประมาณที่มีการจัดสรรไว้แล้วส าหรับกองทัพ     
"หากผมไม่สามารถท าข้อตกลงกับสภาคองเกรส บางทีผมจะประกาศ
ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งผมจะประกาศอยา่งแน่นอน" ปธน.ทรัมป์กลา่ว ขณะที่
เขาก าลงัเดินทางออกจากท าเนียบขาวไปยงัรัฐเท็กซสั ซึง่มีชายแดนติด
กบัเม็กซิโก (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐ-จีนปิดฉากเจรจาการค้า ขณะสหรัฐเรียกร้องจีนซือ้สินค้า
สหรัฐตามสัญญา สหรัฐและจีนปิดฉากการเจรจาการค้าแล้วเม่ือวาน
นี ้หลงัจากที่ได้หารือติดตอ่กนัเป็นเวลาถึง 3 วนัที่กรุงปักก่ิงของจีน จาก
เดิมที่มีก าหนดเพียงแค ่2 วนั โดยส านกังานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) 
เปิดเผยว่า จีนได้ให้ค ามัน่สญัญาที่จะซือ้สินค้าจ านวนมากจากสหรัฐ 
ทัง้ในด้านการเกษตร พลงังาน รวมทัง้สินค้าในภาคการผลิตและบริการ 
ซึ่งทาง USTR จะหามาตรการเพื่อท าให้มั่นใจว่า จีนจะด าเนินการ
ตามที่ให้สัญญาไว้จริง  USTR ออกแถลงการณ์ระบุว่า ในการเจรจา
การค้ากับจีนที่เพิ่งสิน้สุดลง สหรัฐสามารถสร้างความสัมพันธ์ทาง
การค้าที่เป็นธรรม และได้รับประโยชน์ทัง้ 2 ฝ่ายกับจีน    ส่วนใน
อนาคตอนัใกล้ สหรัฐและจีนจะจดัการประชมุระดบัรัฐมนตรี โดยนาย
โรเบิ ร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าสหรัฐ และนายหลิว เหอ รอง
นายกรัฐมนตรีจีน ซึง่เป็นที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสี จิ ้
นผิง จะเข้าร่วมการประชมุ อยา่งไรก็ดี ยงัไมมี่การประกาศก าหนดการ
เจรจาการค้าในรอบต่อไปแต่อย่างใด   ส าหรับในฝ่ังของจีนนัน้ 
กระทรวงพาณิชย์จีนได้ระบุในแถลงการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ในเม่ือวาน
นีว้่า สหรัฐและจีนได้ด าเนินการตามฉันทามติที่ผู้น าประเทศทัง้สองฝ่ัง
ได้ให้ไว้ในการเจรจาครัง้ก่อนหน้า ส่วนในการเจรจาที่เพิ่งสิน้สดุไปนี ้
สหรัฐและจีนได้มีการหารืออย่างเข้มข้นในประเด็นการค้าและ
โครงสร้าง    แถลงการณ์ระบวุา่ ความก้าวหน้านีไ้ด้เข้ามาวางรากฐาน
สู่การแก้ไขปัญหาเพ่ือประโยชน์ตอ่ทัง้สองฝ่าย โดยสหรัฐและจีนได้ตก
ลงที่จะติดตอ่ประสานงานอยา่งใกล้ชิดตอ่ไป    ทัง้นี ้การเจรจาดงักลา่ว
เป็นการเจรจาแบบหน้าต่อหน้าครัง้แรกนบัตัง้แตป่ระธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ได้ตกลงที่จะสงบศึกการค้าชัว่คราว
เป็นเวลา 90 วนัเม่ือวนัที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์) 
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 "ทรัมป์" วอร์คเอาท์ออกจากที่ประชุมร่วมแกนน าเดโมแครต 

ขณะชัตดาวน์ล่วงเข้าวันที่  19 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่ง
สหรัฐ ได้เดินออกจากการประชุมร่วมกับแกนน าพรรคเดโมแครตใน
สภาคองเกรสเม่ือวานนี ้หลงัจากที่ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้
เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณสร้างก าแพงกัน้ชายแดนเม็กซิโก 
ขณะที่หน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลกลางสหรัฐได้ปิดการด าเนินงาน
เน่ืองจากขาดงบประมาณ หรือชัตดาวน์ ได้ล่วงเข้าสู่วันที่ 19 แล้ว
ในขณะนี ้    ปธน.ทรัมป์ได้เข้าประชุมเพื่อหาทางยุติภาวะชัตดาวน์
ร่วมกับนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ และนายชคั 
ชูเมอร์ ผู้ น าเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาสหรัฐ แต่การประชุมจบลงด้วย
การที่ปธน.ทรัมป์เดินออกจากที่ประชมุด้วยความโกรธ ซึ่งส่งผลให้การ
เจรจาไร้ความคืบหน้า      ปธน.ทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่า "ผมเพิ่งออก
จากการประชุมกับชัคและแนนซี เป็นการประชุมที่เสียเวลามาก โดย
ผมถามว่าอะไรจะเกิดขึน้ถ้าลดข้อจ ากัดลงบางอย่าง จะมีการอนุมัติ
งบประมาณการสร้างก าแพงหรือรัว้เหล็กหรือไม่ และแนนซีบอกว่าไม่ 
ผมเลยบอกวา่ลาก่อน ไมมี่ประโยชน์อะไรเลย"  (อินโฟเควสท์) 

สภาผู้แทนฯสหรัฐไฟเขียวร่างกม.งบประมาณเพื่อเล่ียงชัตดาวน์
กระทรวงคลัง แต่ไม่รวบงบสร้างก าแพง สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้
ลงมติ ด้วยคะแนนเสียง 240 ต่อ 188 เสียง ผ่านร่างกฎหมาย
งบประมาณชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะที่กระทรวงการคลังและ
หน่วยงานอีกบางส่วนของรัฐบาลต้องปิดท าการ หรือภาวะชัตดาวน์ 
อย่างไรก็ตาม ร่างงบประมาณดงักลา่วไม่ได้บรรจงุบประมาณวงเงิน 5 
พันล้านดอลลาร์ส าหรับสร้างก าแพงกัน้ชายแดนเม็กซิโกตามที่
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้อง   ร่างกฎหมายงบประมาณ
ชัว่คราวที่ผ่านการอนมุตัิจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วนัน้ ได้ถกูส่งไปยัง
วฒิุสภาซึง่พรรครีพบัลิกนัครองเสียงข้างมาก อยา่งไรก็ตาม คาดวา่ ร่าง
กฎหมายงบประมาณฉบบันีจ้ะไม่ผ่านความเห็นชอบจากวฒิุสภา เม่ือ
พิจารณาจากจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยของนาย มิทช์ แมคคอนเนลล์ ผู้ น า
เสียงข้างมากในวฒิุสภา       ทัง้นี ้ภาวะชตัดาวน์ได้ล่วงเข้าสู่วนัที่ 19 
แล้ว เน่ืองจากท าเนียบขาวและแกนน าพรรคเดโมแครตในสภาคองเก
รสยังไม่สามารถตกลงกันได้ในประเด็นการจัดสรรงบประมาณสร้าง
ก าแพงกัน้ชายแดนเม็กซิโกวงเงินกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ (อินโฟ
เควสท์) 

สหภาพการบินสหรัฐจีรั้ฐบาลยุติชัตดาวน์ ก่อนกระทบการ
เดินทางของผู้ โดยสาร สหภาพการบินของสหรัฐได้ออกมาเตือนถึง
การรักษาความปลอดภัยในบริเวณสนามบิน หลังจากที่พนักงาน
ควบคุมการบินและเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในสนามบินต้อง
ท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เน่ืองจากรัฐบาลและสภาคองเกรสยังไม่
สามารถตกลงกันได้เร่ืองการอนุมัติงบประมาณ จนท าให้หน่วยงาน
หลายแห่งต้องปิดการด าเนินงาน หรือชัตดาวน์   สหภาพการบิน
เปิดเผยว่า พนักงานของหน่วยงานรักษาความปลอดภยัด้านการขนสง่ 

(TSA) ซึง่ต้องท าหน้าที่ในการตรวจรักษาความปลอดภยัในสนามบินได้
ลาออกไปแล้วบางส่วน และมีอีกหลายคนที่ก าลังพิจารณาว่าจะ
ลาออก   สหภาพฯ ระบตุอ่ไปวา่ การสญูเสียพนกังานในชว่งที่บคุลากร
ที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพออยู่แล้ว และเราก็ไม่สามารถจ้างบุคลากรเพิ่มเติม
เข้ามาท างานได้ จะท าให้การเดินทางของผู้ โดยสารได้รับผลกระทบ 
หรืออยา่งน้อยก็อาจจะมีความลา่ช้าเกิดขึน้ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงมากกว่าคาดใน
สัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ จ านวนชาวอเมริกนั
ที่ยื่นขอสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกลดลง 17,000 ราย สู่ระดบั 216,000 
รายในสปัดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์วา่จะลดลงสู่ระดบั 
225,000 ราย    ส่วนตวัเลขคา่เฉลี่ย 4 สปัดาห์ของจ านวนชาวอเมริกนั
ที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่
ดีกว่า เน่ืองจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ เพิ่มขึน้ 2,500 ราย สู่
ระดับ 221,750 รายในสัปดาห์ที่แล้ว  ส าหรับจ านวนชาวอเมริกันที่
ยังคงขอรับสวสัดิการว่างงานต่อเน่ืองในรอบสัปดาห์ที่สิน้สดุวันที่ 29 
ธ.ค. มีจ านวนลดลง 28,000 ราย สู่ระดบั 1.72 ล้านราย    ส่วนตวัเลข
ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน
อย่างต่อเน่ือง เพิ่มขึน้ 15,250 ราย สู่ระดับ 1.72 ล้านราย (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 122.80 จุด ขานรับ
ประธานเฟดส่งสัญญาณชะลอขึน้ดบ. ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(10 ม.ค.) ท าสถิติปิดในแดนบวกติดตอ่กนั 5 
วันท าการ เน่ืองจากนักลงทุนขานรับถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาว
เวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ส่งสัญญาณชะลอการปรับ
ขึน้อัตราดอกเบีย้ ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวสามารถสกัดปัจจยัลบ
จากการร่วงลงอย่างหนักของหุ้นกลุ่มค้าปลีก หลังจากบริษัทค้าปลีก
ยกัษ์ใหญ่อยา่งเมซี่ และโคห์ล เปิดเผยยอดขายที่ซบเซาในชว่งเทศกาล
วนัหยดุที่ผ่านมา     ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 24,001.92 
จุด เพิ่มขึน้ 122.80 จุด หรือ +0.51% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 
6,986.07 จดุ เพิ่มขึน้ 28.99 จดุ หรือ +0.42% และดชันี S&P500 ปิด
ที่ 2,596.64 จดุ เพ่ิมขึน้ 11.68 จดุ หรือ +0.45% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบค่าเงินหลัก หลังถ้อย
แถลง"พาวเวล"หนุนนลท.แห่ซือ้เงินดอลล์ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
ขึน้เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(10 ม.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุเข้าซือ้ดอลลาร์สหรัฐใน
ฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ออกมาเตือนว่า ความยืดเยือ้ของ
สถานการณ์ชัตดาวน์อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ   
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 108.42 เยน จาก
ระดบั 108.26 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9842 
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 ฟรังก์ จากระดบั 0.9750 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งคา่เม่ือ

เทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3227 ดอลลาร์แคนาดา จาก
ระดบั 1.3221 ดอลลาร์แคนาดา      ยโูรออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์
สหรัฐ ที่ระดบั 1.1499 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1544 ดอลลาร์ ขณะที่เงิน
ปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2744 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2794 
ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สูร่ะดบั 0.7182 ดอลลาร์
สหรัฐ จากระดบั  0.7180 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 23 เซนต์ รับซาอุฯลดการ
ผลิต,ปธ.เฟดส่งสัญญาณชะลอขึน้ดอกเบีย้สญัญาน า้มนัดิบเวสต์
เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตวัขึน้ติดตอ่กนัเป็นวนัที่ 9 เม่ือคืน
นี ้(10 ม.ค.) ท าสถิติปิดในแดนบวกยาวนานที่สดุในรอบ 9 ปี หลงัจาก
ซาอุดีอาระเบียประกาศแผนการปรับลดการผลิตน า้มันในเดือนม.ค.
และก.พ. นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับแรงหนนุจากการที่นายเจอโรม พาว
เวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณชะลอการปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้  สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึน้ 23 
เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 52.59 ดอลลาร์/บาร์เรล  สัญญาน า้มันดิบเบ
รนท์ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึน้ 24 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 61.68 
ดอลลาร์/บาร์เรล    สญัญาน า้มนัดิบปรับตวัขึน้หลงัจากนายคาลิด อลั-
ฟาลีห์ รัฐมนตรีพลงังานของซาอดุีอาระเบียประกาศวา่ ซาอดุีอาระเบีย
จะปรับลดการผลิตน า้มนัในเดือนม.ค.ลงสู่ระดบั 7.2 ล้านบาร์เรล/วนั 
จากระดับ 8 ล้านบาร์เรล/วัน และจะปรับลดการผลิตน า้มันในเดือน
ก.พ.ลงอีก 100,000 บาร์เรล/วนั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $4.6 เหตุดอลล์แข็ง
,นลท.ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังตลาดหุ้นพุ่ง สัญญาทองค า
ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้(10 ม.ค.) โดยได้รับแรงกดดนั
จากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี ้การพุ่งขึน้อย่าง
ตอ่เน่ืองของตลาดหุ้นสหรัฐยงัสง่ผลให้นักลงทนุลดการถือครองทองค า
ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย    สัญญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) สง่มอบเดือนก.พ. ลดลง 4.60 ดอลลาร์ หรือ 
0.4% ปิดที่ 1,287.40 ดอลลาร์/ออนซ์    สญัญาโลหะเงินส่งมอบเดือน
มี.ค. ลดลง 9.20 เซนต์ หรือ 0.58% ปิดที่ 15.643 ดอลลาร์/ออนซ์ (อิน
โฟเควสท์) 

ยุโรป 

"ฟอร์ด"ประกาศปลดพนักงานหลายพันต าแหน่งในยุโรป ขณะ
ท าการปรับโครงสร้าง บริษัทฟอร์ด มอเตอร์ ผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐ 
ประกาศแผนปรับโครงสร้างในสหราชอาณาจกัร และยโุรป ซึง่จะสง่ผล
ให้มีการปลดพนักงานจ านวนหลายพนัต าแหน่ง      อย่างไรก็ดี ฟอร์ด
ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกับจ านวนพนักงานที่จะถูกปลดออก 
เน่ืองจากบริษัทก าลงัเจรจากับสหภาพแรงงาน ซึ่งการหารือดังกล่าว 
ยงัรวมถึงมาตรการในการปรับลดค่าใช้จ่าย, การเน้นการผลิตรถยนต์

ในรุ่นที่สามารถท าก าไร และการถอนตัวจากตลาดที่ มีก าไรน้อย  
นอกจากนี ้ฟอร์ดจะให้ความส าคัญมากขึน้ต่อการผลิตรถยนต์ที่ใช้
เทคโนโลยีไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า    ฟอร์ดคาดหวังว่า การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้จะท าให้บริษัทมีก าไร 6% จากการด าเนินงานใน
ยโุรป (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก หลังหุ้นค้าปลีกฟ้ืนตัวรับ
ผลประกอบการ"เทสโก้" ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเม่ือคืนนี ้(10 ม.ค.) 
โดยได้แรงหนุนจากการดีดตวัขึน้ของหุ้นกลุ่มค้าปลีก หลังจากเทสโก้
เปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มรถยนต์ร่วง
ลงหลังจากบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น จากัวร์ แลนด์ โรเวอร์ และฟอร์ด 
มอเตอร์ ประกาศลดจ านวนพนกังานตามแผนลดการใช้จา่ย ขณะที่หุ้น
กลุ่มเหมืองแร่ร่วงลงจากความวิตกกังวลเก่ียวกับการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีน หลังจากทางการจีนเปิดเผยดัชนีราคาผู้ ผลิตขยายตัว
เพียงเล็กน้อยในเดือนธ.ค.    ดชันี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึน้ 0.34% 
ปิดที่ 348.88 จดุ     ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,942.87 
จดุ เพ่ิมขึน้ 36.24 จดุ หรือ +0.52% ขณะที่ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนั
ปิดที่ 10,921.59 จดุ เพิ่มขึน้ 28.27 จดุ หรือ +0.26% และดชันี CAC-
40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 4,805.66 จุด ลดลง 7.91 จุด หรือ -0.16% 
(อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

"อาเบะ"วอน"เมย์" หลีกเล่ียงสถานการณ์ Brexit โดยไร้ข้อตกลง 
นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ได้ท าการหารือกับนางเทเรซา 
เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ที่กรุงลอนดอนในวันนี ้ในระหว่างการ
เดินทางเยือนองักฤษ โดยนายอาเบะได้เรียกร้องให้นางเมย์หลีกเลี่ยง
สถานการณ์การแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) โดย
ไม่มีการท าข้อตกลง     นายอาเบะแจ้งต่อนางเมย์ให้หาทางลด
ผลกระทบจากปัจจยั Brexit ที่อาจมีต่อเศรษฐกิจโลก และบริษัทญ่ีปุ่ น
ที่ด าเนินธุรกิจในยโุรป       นอกจากนี ้ผู้น าทัง้สองยงัได้เห็นพ้องกันใน
การกระชบัความร่วมมือในด้านความมัน่คง และด้านกลาโหม    หลงั
การเดินทางเยือนอังกฤษวันนี  ้ นายอาเบะจะเดินทางต่อไปยัง
เนเธอร์แลนด์ ก่อนที่จะกลบัญ่ีปุ่ นในวนัพรุ่งนี ้(อินโฟเควสท์) 

ผู้ แทนการค้าญ่ีปุ่น สหรัฐ อียูเห็นพ้องควบคุมเงินอุดหนุน
ภาคอุตสาหกรรม พุ่งเป้าจีน ญ่ีปุ่ น, สหรัฐอเมริกา และสหภาพยโุรป 
(EU) เห็นพ้องที่จะเร่งด าเนินการเพื่อควบคุมการให้เงินอุดหนุนใน
ภาคอตุสาหกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ด าเนินการภายใต้แรง
กดดัน โดยพุ่งเป้าอย่างชัดเจนไปที่นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ไม่
เ ก่ียวกับระบบตลาดของจีน      รัฐมนตรีจากทัง้สามฝ่ายออก
แถลงการณ์การร่วมหลงัเสร็จสิน้การประชมุที่กรุงวอชิงตนัของสหรัฐว่า 
ที่ประชุมได้สัง่ให้สมาชิกที่เก่ียวข้องสรุปผลเร่ืองการให้เงินอุดหนนุใน
ภาคอตุสาหกรรมออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แล้วเสร็จภายในชว่ง
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 ฤดูใบไม้ผลิ เพื่อให้ประเทศเศรษฐกิจรายใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

โครงการดงักลา่วนี ้    นอกจากนี ้แถลงการณ์ยงัระบอีุกวา่ รัฐมนตรีทัง้
สามรายได้ให้ค ามั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งเพื่อ
ตอ่สู้กบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ด าเนินการไปเพราะถกูบีบบงัคับ ผ่าน
การควบคุมการส่งออก, ปรับปรุงกฎระเบียบใหม่ และตรวจสอบการ
ลงทนุ ภายใต้วตัถปุระสงค์เร่ืองความมัน่คงของประเทศ     ทัง้นี ้การ
ประชมุระดบัทวิภาคีในครัง้นี ้มีนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้า
สหรัฐ และนางเซซิเลีย มัลม์สตรอม หัวหน้าคณะกรรมาธิการการค้า
ของ EU เข้าร่วมการประชมุด้วย (อินโฟเควสท์) 

ผลส ารวจเผยบริษัทญ่ีปุ่นชีเ้วียดนามน่าลงทุนมากที่สุดในเอเชีย 
ไทยติดอันดับ 4 ผลส ารวจที่จัดท าขึน้โดยเอ็นเอ็นเอ ระบุว่า บริษัท
ญ่ีปุ่ นที่ด าเนินกิจการในเอเชียเล็งเห็นว่า เวียดนามเป็นจุดหมายด้าน
การลงทุนที่น่าดึงดดูใจที่สดุ อันเน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระดบัสงูของประเทศ รวมถึงสถานะอนัแข็งแกร่งในฐานะศนูย์กลางการ
ผลิตและตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ สว่นไทยได้รับความนิยมเป็นอนัดบั 
4    จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 630 คนที่ท างานในบริษัท
ญ่ีปุ่ นทั่วเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และ
ออสเตรเลีย พบวา่ 35.7% ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเวียดนามเป็น
ประเทศที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มสดใส สงูกว่าอนัดบัสองอย่างอินเดีย ที่
ระดบั 17.8%    "เม่ือเราวางรากฐานในเวียดนาม เราจะสามารถขยาย
การด าเนินงานของเราออกสู่กัมพูชา ลาว และเมียนมาได้" เจ้าหน้าที่
ญ่ีปุ่ นรายหนึ่งที่อยู่ในอตุสาหกรรมนอกภาคการผลิต กล่าว ส านักข่าว
เกียวโดรายงานวา่ จากการส ารวจที่จดัท าขึน้ตัง้แตว่นัที่ 26 พ.ย.-9 ธ.ค. 
2561 ศกัยภาพการเติบโตในระดบัสงูของอินเดียยงัคงดึงดดูนักลงทุน
ญ่ีปุ่ น                     สว่นไทยติดอนัดบัแหลง่น่าลงทนุเป็นอนัดบั 4 ด้วย
คะแนน 7.3% โดยนกัลงทนุที่ชื่นชอบประเทศไทยระบถุึงการฟืน้ตวัทาง
เศรษฐกิจที่น าโดยภาคอตุสาหกรรมรถยนต์ และไทยมีสภาวะแวดล้อม
ที่เหมาะสมในการเร่ิมโมเดลธุรกิจใหม่ๆ       นอกจากนี ้อินโดนีเซียได้รับ
ความสนใจจากนักลงทนุญ่ีปุ่ นเป็นอนัดบั 5 โดยได้คะแนน 6.7% ส่วน
เมียนมาตามมาที่อันดบั 6 โดยมีคะแนน 6.5% ลดลงจาก 8.7% ในปี
ก่อนหน้านี ้โดยได้รับผลกระทบจากวิกฤตผู้ลีภ้ยัชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 263.26 จุดจากแรงขายท า
ก าไร,วิตกเงินเยนแข็งฉุดผลประกอบการ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้น
โตเกียวปิดร่วงลงในเม่ือวานนี ้ เน่ืองจากนักลงทุนเทขายท าก าไร
หลังจากตลาดดิ่งลงอย่างหนักในช่วงก่อนหน้านี ้รวมทัง้ความวิตก
กังวลที่ว่าการแข็งค่าของเงินเยนจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษัทจดทะเบียน      ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิด
ร่วงลง 263.26 จดุ หรือ 1.29% แตะที่ 20,163.80 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

กระทรวงพาณิชย์จีนเผยเจรจาการค้ากับสหรัฐช่วยปูพืน้ฐานสู่
การคล่ีคลายข้อพิพาท กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยวา่ การเจรจากบั
สหรัฐนัน้ ช่วยปูพืน้ฐานส าหรับการคลี่คลายข้อพิพาทด้านการค้าที่
สร้างความเสียหายให้กับทัง้ 2 ประเทศ ภายหลังจากที่ผู้ แทนทัง้ 2 
ประเทศได้ประชมุร่วมกันเป็นเวลา 3 วนั ตัง้แต่วนัที่ 7-9 ม.ค.ที่ผ่านมา    
ทางด้านส านกังานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) เปิดเผยในเม่ือวานนีว้า่ 
จีนได้ให้ค ามั่นสญัญาที่จะซือ้สินค้าจ านวนมากจากสหรัฐ ทัง้ในด้าน
การเกษตร พลงังาน รวมทัง้สินค้าในภาคการผลิตและบริการ ซึ่งทาง 
USTR จะหามาตรการเพื่อท าให้มั่นใจว่า จีนจะด าเนินการตามที่ให้
สญัญาไว้จริง   กระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่า การเจรจาต่อรองที่จัดขึน้
นัน้เป็นไปอยา่งครอบคลมุ ลงลึก และยงัลงในรายละเอียด      อย่างไร
ก็ดี ยงัไม่มีการระบุวา่ จีนและสหรัฐจะประชมุร่วมกันเพื่อเจรจาต่อรอง
เพ่ิมเติมอีกเม่ือใด (อินโฟเควสท์) 

ผู้บริหารเวิลด์แบงก์ชีเ้ศรษฐกิจจีนปี 2561 - 2562 แข็งแกร่งมาก 
ผู้ บริหารจากธนาคารโลกหรือเวิลด์แบงก์มองว่า การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของจีนในปี 2561 และแนวโน้มของปี 2562 อยู่ในระดับที่ 
"แข็งแกร่งมาก"        นางฟรานซิสกา ออห์นซอร์จ ผู้ จัดการฝ่าย 
Development Prospects Group ของธนาคารโลก กล่าวว่า "เราคาด
ว่าการเติบโตจะชะลอตัวลงและได้มีการปรับคาดการณ์ลงเล็กน้อย"      
นางออห์นซอร์จให้สัมภาษณ์กับส านักข่าวซินหัวในงานแถลงข่าวที่
ลอนดอนว่า "การปรับคาดการณ์ลงนัน้ ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบมา
จากความตงึเครียดทางการค้า ซึง่มีทา่ทีวา่จะสง่ผลกระทบต่อกิจกรรม
ในจีน"     นางออห์นซอร์จกลา่ววา่ "แตแ่น่นอนวา่ บรรดาผู้ออกนโยบาย
ได้ใช้มาตรการกระตุ้นนโยบาย ซึ่งค่อนข้างได้ผล และพวกเขาสามารถ
จัดการให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมาก"  
(อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยดัชนี CPI เดือนธ.ค.ขยายตัวเพียง 1.9% ชะลอ
ลงจากเดือนพ.ย. ส านกังานสถิติแหง่ชาติจีน (NBS) รายงานวา่ ดชันี
ราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ส าคญั ขยายตัว 1.9% 
ในเดือนธ.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราต ่าสุด
นับตัง้แต่เดือนมิ.ย. 2561 และชะลอตัวลงจากเดือนพ.ย.ที่มีการ
ขยายตัว 2.2%  รายงานของ NBS ระบุว่า ราคาอาหารในเดือนธ.ค.
ปรับตวัขึน้ 2.5% เม่ือเทียบเป็นรายปี และมีส่วนช่วยหนนุการขยายตวั
ของดัชนี CPI โดยรวมในสัดส่วน 0.48% ราคาสินค้าและบริการทาง
การแพทย์ ปรับตัวขึน้ 2.5% เทียบรายปี ขณะที่ราคาด้านการศึกษา 
วฒันธรรม และสนัทนาการ ปรับตวัขึน้ 2.3% ส่วนราคาที่เก่ียวข้องกบั
ที่อยู่อาศยั ปรับตวัขึน้ 2.2%  ส าหรับราคาน า้มันในเดือนธ.ค.ชะลอตวั
ลง โดยราคาน า้มันเบนซินและน า้มันดีเซลลดลง 0.5% และ 0.3% 
ตามล าดับเม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนพ.ย.ที่ราคา
น า้มันเบนซินปรับตัวเพิ่มขึน้ 12.8% และน า้มันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึน้ 
14.2% (อินโฟเควสท์) 
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 จีนเผยยอดขายรถยนต์ปี 61 ปรับตัวลง 5.8% จากผลกระทบ

สงครามการค้า สมาคมรถยนต์นั่งสว่นบคุคลของจีน เปิดเผยวา่ ยอด
ซือ้รถยนต์ของชาวจีนในปี 2561 ปรับตัวลดลง เน่ืองจากความตึง
เครียดด้านการค้าและเศรษฐกิจที่ออ่นแอได้สง่ผลกระทบต่อยอดขายที่
ปรับตวัลงเป็นครัง้แรกในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา   CCTV รายงานโดยอ้าง
ข้อมลูจากสมาคมฯว่า ยอดขายรถยนต์ในปี 2561 ร่วงลง 5.8% แตะที่
ระดบั 22.4 ล้านคนั นับเป็นยอดขายที่ปรับตวัลงครัง้แรกในช่วงเกือบ 
20 ปีที่ผ่านมา    จีนถือเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สดุในโลก บริษัทผู้ผลติ
รถยนต์ทั่วโลกหลายรายต้องพึ่งพายอดขายที่เติบโตขึน้จากกลุ่มผู้ซือ้
ชาวจีนที่เป็นชนชัน้กลาง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 9.24 จุด เหตุวิตก
เงินเฟ้อชะลอตัว ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดเม่ือ
วานนีอ้อ่นตวัลง เน่ืองจากความกงัวลภายหลงัจากที่ดชันีราคาผู้บริโภค 
(CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อที่ส าคญัของจีน ขยายตวัในอตัราที่ชะลอ

ตวัลง      ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตอ่อนตวัลง 
9.24 จดุ หรือ 0.36% ปิดที่ 2,535.10 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 100 จุด ขณะซือ้
ขายผันผวน หลังบวก 4 วันติด ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลง
กว่า 100 จดุในเม่ือวานนี ้ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผันผวน หลงัจากดีด
ตัวขึน้ 4 วันติดต่อกัน    ทัง้นี  ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  
36,106.50 จุด ลดลง 106.41 จดุ หรือ 0.29% หุ้นกลุ่มธนาคารดิ่งลง
น าตลาดเม่ือวานนี ้(อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

ไทย 

ผู้ ว่า ธปท.ย า้ไม่กังวลเงินเฟ้อปีนีห้ากหลุดกรอบล่าง เหตุ
ประชาชนยังจับจ่ายใช้สอยเป็นปกติ-เศรษฐกิจโตตามศักยภาพ 
นายวิรไท สนัติประภพ ผู้ ว่าการ ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ระบุ
ว่า ธปท.ไม่กังวลว่าอัตราเงินเฟ้อในปีนีอ้าจจะหลุดกรอบล่างของ
ตวัเลขคาดการณ์ที่ 1-4% เน่ืองจากประชาชนยงัคงจบัจ่ายใช้จ่ายเป็น
ปกติ และเศรษฐกิจไทยยงัเติบโตสอดคล้องกับศกัยภาพ พร้อมระบุวา่ 
ธปท.มีเคร่ืองมือดูแลเศรษฐกิจหากสถานการณ์ในประเทศไม่เป็นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้       ผู้วา่การ ธปท.กลา่ววา่ การที่อตัราเงินเฟ้อของ
ไทยอยูใ่นระดบัต ่าที่ประมาณ 1% แตค่นยงัมองว่าของไมถ่กู โดยปัจจยั
ที่ ถ่ วงน า้หนักให้ เงิน เ ฟ้ออยู่ ในระดับต ่ าอยู่ที่สิน ค้าเทคโนโลยี
ค่อนข้างมาก เช่น โทรศัพท์มือถือ ทีวีจอแบน ซึ่งแม้สินค้าเหล่านีจ้ะ
ไม่ใช่สินค้าที่ประชาชนจับจ่ายใช้สอยทุกวัน แต่ก็อยู่ในตะกร้าที่ต้อง
น ามาค านวณเงินเฟ้อเช่นกัน             แม้อตัราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงหรือต ่ากว่ากรอบล่างของเป้าหมายนโยบายการเงิน แต่ก็ยงั
ไม่น่ากังวล เพราะตราบใดที่เศรษฐกิจยังสามารถขยายตัวได้ การ
บริโภค การจ้างงาน การลงทนุยงัขยายตวั ไมไ่ด้มีสญัญาณวา่เงินเฟ้อที่
อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปกตินีจ้ะท าให้พฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนไปจน
ท าให้ชะลอการจบัจ่ายใช้สอย โดยอตัราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดบัต ่าส่วน
หนึ่งมาจากราคาพลงังานในตลาดโลก ซึง่เป็นปัจจยัที่อยูน่อกเหนือการ
ควบคมุ (อินโฟเควสท์) 

สคร.เผยไตรมาสแรกปีงบ 62 รัฐวิสาหกิจน าส่งรายได้ 65,513 
ลบ. สูงกว่าเป้า 26% นายประภาศ คงเอียด ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส

แรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.-ธ.ค.61) สคร. สามารถจดัเก็บเงิน
น าส่งรายได้แผ่นดิน จ านวน 65,513 ล้านบาท ซึ่งสงูกว่าประมาณการ
จ านวน 13,570 ล้านบาท หรือ 26% ของเป้าหมายการจดัเก็บรายได้
ตามเอกสารงบประมาณประจ าปี ซึง่ถือเป็นสญัญาณที่ดีตอ่การจดัเก็บ
รายได้รัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2562    โดยรัฐวิสาหกิจที่น าส่ง
รายได้สูงสุด 5 อันดับแรก ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 
ได้แก่ 1.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รายได้ที่น าส่ง 
12,924 ล้านบาท 2.ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รายได้ที่น าส่ง 
12,219 ล้านบาท 3.บมจ. ปตท. (PTT) รายได้ที่น าสง่ 11,679 ล้านบาท 
4.ธนาคารออมสิน รายได้ที่น าส่ง 9,270 ล้านบาท และ 5.การไฟฟ้า
ส่วนภมิูภาค (กฟภ.) รายได้ที่น าสง่ 6,903 ล้านบาท รวม 5 อนัดบัแรก 
52,995 ล้านบาท คิดเป็น 81% ของเงินน าส่งรายได้สะสมของ
รัฐวิสาหกิจทัง้หมด ซึง่อยูท่ี่ 65,513 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์ ไม่ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการปกป้องเหล็กแผ่นรีด
ร้อนรอบ 3 หวั่นกระทบอุตสาหกรรมอื่น นายอดลุย์ โชตินิสากรณ์ 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณามาตรการปกป้อง (คปป.) เม่ือวนัที่ 7 ม.ค.62 พิจารณาค าร้อง
ขอของภาคเอกชนในอตุสาหกรรมเหล็กที่ขอให้เปิดการทบทวนขยาย
เวลาการใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือ
อ่ืนๆ ชนิดเป็นม้วนและไมเ่ป็นม้วนที่เพ่ิมขึน้เป็นครัง้ที่ 3 หลงัจากที่ได้ใช้
มาตรการครัง้แรกตัง้แต่วนัที่ 27 ก.พ.56-26 ก.พ.59 และได้ตอ่อายคุรัง้
ที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 27 ก.พ.59 และจะครบอายุการใช้มาตรการวันที่ 26 
ก.พ.62 ที่จะถึงนี ้     ทัง้นี ้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นว่า 
ไมมี่ความจ าเป็นต้องขยายเวลาการบงัคบัใช้มาตรการปกป้องดงักล่าว
ออกไปอีก เพราะมีผลการไต่สวนออกมาชดัเจนว่าปริมาณการน าเข้า
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 ของสินค้าที่ถูกไต่สวนมีแนวโน้มลดลง ส่วนแบ่งตลาดสินค้าน าเข้า

ลดลง ขณะที่อตุสาหกรรมภายในประเทศมียอดขายและการใช้ก าลัง
การผลิตเพิ่มขึน้ในปี 60 และปี 61 ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ น้อีก ส่วน
ผลกระทบจากสินค้าน าเข้า พบวา่มีผลการขาดทนุลดลง และมีการจ้าง
งานเพ่ิมขึน้ (อนิโฟเควสท์) 

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ ชีม้าตรการภาครัฐที่ ต่อเน่ืองจากปีก่อนมี
บทบาทส าคัญต่อรายได้เกษตรกรในปี 62 ศนูย์วิจยักสิกรไทย คาด
ว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของไทยในปี 2562 อาจจะยังคงถูก
กดดนั โดยมีสาเหตสุ าคญัจากปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่ยงัอยู่ใน
ระดบัสงู แม้คาดว่าจะเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญที่สร้างความเสียหาย
ต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงต้นปี และแรงฉุดจากความต้องการ
จากจีนที่ชะลอลง ท าให้ราคาสินค้าเกษตรน่าจะหดตัว 0.2 -0.6% 
(YoY) สง่ผลให้รายได้เกษตรกรในปี 2562 อาจหดตวั 0.4-0.8% (YoY) 
จากที่ขยายตวั 0.2% ในปี 2561       ส าหรับการช่วยเหลือเกษตรกร
ของภาครัฐในระยะสัน้ในปี 2562 อาจต้องอาศยัความตอ่เน่ืองของการ
ด าเนินงานด้านนโยบายที่ได้ด าเนินการไปแล้วในปีก่อน ทัง้มาตรการ
ด้านการเกษตรโดยตรงในรายการพืชเกษตรหลัก ตลอดจนส่วนของ
มาตรการที่ชว่ยด้านรายได้เกษตรกร ที่อาจเข้ามาชว่ยลดภาระคา่ครอง
ชีพของเกษตรกร (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 2.87 จุด แกว่งไซด์เวย์ตามภูมิภาค 
รอดูปัจจัยภายนอกประเทศ ,ข่าว DTAC ท าสัญญาระงับข้อ
พิพาทกสท.กดดันตลาด SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,587.63 จุด 
ลดลง 2.87 จุด (-0.18%) มูลค่าการซือ้ขาย 53,524.26 ล้านบาท 
นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีแ้กว่งไซด์เวย์เช่นเดียวกับ
ตลาดหุ้นในภมิูภาค โดยชว่งเช้าปรับตวัขึน้แตย่งัไม่พ้น 1,600 จดุ ก่อน
ปรับตวัลงในชว่งบา่ย จากปัจจยัตา่งประเทศที่ยงัต้องติดตามดตูอ่ และ
ข่าวเฉพาะตวัของ DTAC ท าให้หุ้นกลุ่มสื่อสารปรับตวัลงกดดนัตลาด
ในภาพรวม วนันีค้าดว่าตลาดฯน่าจะยงัแกว่งไซด์เวย์ พร้อมให้แนวรับ 
1,575 จดุ แนวต้าน 1,600 จดุ    ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 
1,587.63 จดุ ลดลง 2.87 จดุ (-0.18%) มลูค่าการซือ้ขาย 53,524.26 
ล้านบาท          การซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดัชนีหุ้ นไทยแกว่งไซด์เวย์
เชน่เดียวกบัตลาดภมิูภาค โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,599.10 จดุ และ
แตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,579.20 จดุ     สว่นหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือ
วานนี  ้ เพิ่มขึ น้  428 หลักทรัพย์ ลดลง 779 หลักทรัพย์ และไม่
เปลี่ยนแปลง 459 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เมื่อวานนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 
107,508 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้ มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้
วนัอยูท่ี่ 107,508 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.)  ซือ้สทุธิ 29,100 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สทุธิ 2,248 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ขายสทุธิ 2,312 
ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี  ปิดที่ 2.17% ปรับตวัลดลงจากเม่ือ
วาน -0.03% ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี  ้   Yield Curve แกว่งตวั
ในตราสารระยะยาวประมาณ 1-3 bps. ด้านกระแสเงินลงทนุของนัก
ลงทุนต่างชาติเม่ือวานนี ้NET OUTFLOW 2,312 ล้านบาท โดยเกิด
จาก NET SELL 2,312 ล้านบาท และไมมี่ตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนัก
ลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทนุต่างชาติ 902 ล้านบาท 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.92/93 แนวโน้มยังแข็งค่า หลังเฟ
ดส่งสัญญาณชะลอขึน้ดอกเบีย้ มองกรอบวันนี ้31.85-32.00 นัก
บริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยูท่ี่
ระดบั 31.92/93 บาท/ดอลลาร์ แข็งคา่เล็กน้อยจากชว่งเช้าที่เปิดตลาด
ที่ระดับ 31.95/97 บาท/ดอลลาร์เงินบาทเม่ือวานนีย้ังเคลื่อนไหวไม่
มากนัก แต่แนวโน้มยงัมีโอกาสจะแข็งคา่ตอ่เน่ือง ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
การเจรจาพดูคยุกันระหว่างสหรัฐฯและจีนออกมาค่อนข้างดี  จึงท าให้
นักลงทุนออกจาก safe heaven ไปถือสินทรัพย์อ่ืน นอกจากนี ้ใน
รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ล่าสุดออกมาว่า
สามารถอดทนต่อการปรับขึน้ดอกเบีย้ได้ และก่อนที่เฟดจะปรับขึน้
ดอกเบีย้อีกรอบ จะพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึน้อย่างรอบ
ด้าน      "โทนล่าสดุของเฟดที่ออกมา เหมือนว่าในช่วง 2 ไตรมาสแรก
ของปีนี ้อาจจะชะลอการขึน้ดอกเบีย้ไว้ก่อน รอดแูนวโน้มเศรษฐกิจโลก
ด้วย เพราะหลายหน่วยงานก็มีการปรับตวัเลขลดลง trend เศรษฐกิจ
โลกเข้าสูภ่าวะตลาดหมี" นกับริหารเงินระบ ุ        นกับริหารเงิน คาดวา่ 
วนันีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.85 - 32.00 บาท/ดอลลาร์ (อิน
โฟเควสท์) 
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ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- การใช้จา่ยภาคครัวเรือนเดือนพ.ย. ญ่ีปุ่ น 

- ดลุบญัชีเดินสะพดัเดือนพ.ย. ญ่ีปุ่ น 

- อตัราเงินเฟ้อเดือนธ.ค. สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

Monday 7 Thai Stock Market

SET 

US ISM Non-Manufacturing Index Dec 57.6 58.5 60.7 SET50

EU Retail Sales MoM Nov 0.6% 0.2% 0.3% SET100

Retail Sales YoY Nov 1.1% 0.4% 1.7% MAI

JP Monetary Base YoY Dec 4.8% 5.8% 6.1% Institution Net Position

Monetary Base End of period Dec ¥504.2t ¥505.8t ¥501.6t Proprietary Net Position

Nikkei Japan PMI Services Dec 51 -- 52.3 Foreign Net Position

Vehicle Sales YoY Dec -4.4% -- 8.3% Individual Net Position

CH Foreign Reserves Dec $3072.71b $3071.73b $3061.70b Total Trading Value

Tuesday 8 Major Indices

Dow Jones

EU Consumer Confidence Dec F -6.2 -6.2 -6.2 S&P 500

Economic Confidence Dec 107.3 108.2 109.5 Nasdaq

Industrial Confidence Dec 1.1 3.0 3.4 STOXX Europe 50

JP Consumer Confidence Index Dec 42.7 42.8 42.9 FTSE 100

DAX

Wednesday 9 Nikkei 225

Shanghai Composite

EU Unemployment Rate Nov 7.9% 8.1% 8.1% Hang Seng

KOSPI

Thursday 10 BES Sensex

Jakarta Composite

US FOMC Meeting Minutes 19-Dec -- -- -- Philippines Composite

Initial Jobless Claims 5-Jan 216k 226k 231k Ho Chi Minh

Continuing Claims 29-Dec 1722k 1740k 1740k

JP Official Reserve Assets Dec $1271.0b -- $1258.3b Crude Commodities

Japan Buying Foreign Bonds 4-Jan -¥1004.3b -- -¥312.2b WTI ($/bl)

Foreign Buying Japan Bonds 4-Jan ¥72.4b -- -¥2205.0b Dubai ($/bl)

Foreign Buying Japan Stocks 4-Jan -¥248.5b -- -¥496.4b Brent ($/bl)

Leading Index CI Nov P 99.3 99.6 99.6 NYMEX ($/bl)

Coincident Index Nov P 103 103 104.9 COMEX Gold 

CH CPI YoY Dec 1.9% 2.1% 2.2% Batic Dry Index

PPI YoY Dec 0.9% 1.6% 2.7%

Exchange Rate

Friday 11 USD/THB

EUR/USD

US CPI MoM Dec -- -0.1% 0.0% USD/JPY

CPI Ex Food and Energy MoM Dec -- 0.2% 0.2% GBP/USD

CPI YoY Dec -- 1.9% 2.2% USD/CHY

CPI Ex Food and Energy YoY Dec -- 2.2% 2.2% USD/KRW

JP Household Spending YoY Nov -0.6% -0.1% -0.3% Dollar Index

BoP Current Account Balance Nov P ¥757.2b ¥566.3b ¥1309.9b

Trade Balance BoP Basis Nov P -¥559.1b -¥612.6b -¥321.7b Thai Bond Market

BoP Current Account Adjusted Nov P ¥1438.7b ¥1124.3b ¥1211.3b Total Return Index

CH Foreign Direct Investment YoY CNY Dec -- -- -0.263 Outright/ Cash Trading

TH Forw ard Contracts 4-Jan -- -- $33.7b Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Foreign Reserves 4-Jan -- -- $205.0b 10-Jan-19 1.4677 1.5402 1.6757 1.7435 1.7752 1.8453

Change (bps) -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

US Bond Market

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

10-Jan-19 2.43 2.56 2.54 2.56 2.74 3.06

Change (bps) -2.00 +0.00 +0.00 -1.00 +0.00 +3.00

10-Jan-19

-0.43%6.81706.7875

-0.15%-1.631,063.19

-0.18%-2.871,587.63

52.59 +0.23 +0.44%

10-Jan-19 9-Jan-19 %Chg.

31.92 31.94 -0.06%

1,288.30 -1.00 -0.08%

108.38 108.16

%Chg.9-Jan-1910-Jan-19

+0.43%95.14195.551

-0.06%1,117.531,116.90

+64.85%65,213.66         107,507.80       

+0.01%278.36278.40

1,189.00 -49.00 -3.96%

1.1498 1.1543 -0.39%

+0.21%

1.2750 1.2790 -0.31%

52.28 +0.15 +0.29%

59.09 +2.22 +3.90%

61.27 -0.07 -0.11%

898.30 +1.31 +0.15%

10-Jan-19 Chg %Chg.

2,063.28 -1.43 -0.07%

6,328.71 +56.47 +0.90%

7,930.24 -54.99 -0.69%

36,106.50 -106.41 -0.29%

6,942.87 +36.24 +0.52%

10,921.59 +28.27 +0.26%

26,521.43 +59.11 +0.22%

20,163.80 -263.26 -1.29%

2,535.10 -9.25 -0.36%

10-Jan-19 Chg %Chg.

24,001.92 +122.80

3,058.00 -5.00

+0.51%

2,596.64 +11.68 +0.45%

-0.16%

6,986.07 +28.99 +0.42%

11-Jan-19

2,333.95 -4.18 -0.18%

-2,023.50

39,812.16

356.82 -2.07 -0.58%

632.59

902.47

-2,023.50

%Chg.Chg

เอกสารฉบบันี้จดัท าโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ทัง้หลายทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้
จดัท าบนพืน้ฐานแหลง่ขอ้มูลทีด่ทีีส่ดุทีไ่ด้รบัมา และพจิารณาแลว้เหน็วา่น่าเชือ่ถอื มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน และอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบบันี้ไมถ่อืเป็นค าเสนอหรอืค าชีช้วนใหล้งทุน และ3จดัท าขึน้เป็นการเฉพาะเพือ่ประโยชน์แกบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับริษทัเท่านัน้ มใิหน้ าไปเผยแพร่ทางสือ่มวลชน หรอืโดยทาง
อืน่ใด บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืเป็นผลจากการใชเ้นื้อหาหรอืรายงานฉบบันี้ 

 


