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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

สหรัฐ-จีนเปิดฉากเจรจาการค้ารอบใหม่ที่กรุงปักกิ่งแล้ววันนี ้ 
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและจีนได้เร่ิมการเจรจาการค้าและ
เศรษฐกิจรอบใหม่ในช่วงเช้าวนันีท้ี่กรุงปักก่ิง   ในพิธีเปิดการประชมุ
เพื่อการเจรจาการค้าครัง้นี ้มีนายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน นาย
โรเบิ ร์ต ไลท์ไทเซอร์ ผู้ แทนการค้าสหรัฐ และนายสตีเวน มนูชิน 
รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ เข้าร่วมด้วย   ส าหรับนายหลิวนัน้ นอกจากจะด ารง
ต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีจีนแล้ว ยังเป็นสมาชิกกรมการเมืองแห่ง
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และเป็นหัวหน้าคณะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนที่เข้าร่วมการเจรจาในครัง้นี ้  ส านกัข่าวซินหวัรายงาน
วา่ การเจรจาการค้าระหวา่งเจ้าหน้าที่ระดบัสงูของสหรัฐและจีนในรอบ
นี ้จะมีการสรุปผลการประชุมในวันศุกร์นี "้มนูชิน" คาดเจรจาการค้า
รอบใหมส่หรัฐ-จีนที่ปักก่ิงจะให้ผลลพัธ์ที่ดี นายสตีเวน มนชูิน รัฐมนตรี
กระทรวงคลงัสหรัฐเปิดเผยในเม่ือวานนีว้่า เขาคาดหวงัว่าการประชมุ
เพื่อเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี ้จะให้ผลลัพธ์ที่ดี 
เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ของทัง้สองฝ่ายพยายามหาทางที่จะบรรลขุ้อตกลง 
ท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่เกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากทัง้สองฝ่ายได้
เรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าระหว่างกัน    นายมนูชิน และนายโรเบิร์ต 
ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าของสหรัฐ (USTR) ได้เดินทางถึงกรุงปักก่ิง
แล้วเม่ือวานนี ้และมีก าหนดที่จะเข้าร่วมเจรจาการค้ารอบใหม่กบันาย
หลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน ที่กรุงปักก่ิงในวนัที่ 14-15 ก.พ.นี ้  ทัง้นี ้
เม่ือผู้สื่อข่าวถามความเห็นเก่ียวกับการเจรจาการค้าครัง้นี ้นายมนชูิน
กล่าวว่า เขาเชื่อว่าการเจรจาจะให้ผลลัพธ์ที่ดี  แต่ไม่ได้อธิบาย
รายละเอียดเพิ่มเติม (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนี CPI ทรงตัวเป็นเดือนที่ 3 ในม.ค. กระทรวงแรงงาน
สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ บริโภค (CPI) ทรงตัวเป็นเดือนที่ 3 ใน
เดือนม.ค. เม่ือเทียบรายเดือน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะ
เพิ่มขึน้ 0.1%           เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI เพิ่มขึน้ 1.6% ในเดือน
ม.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้น้อยที่สดุนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย.2560 หลงัจากดีด
ตัวขึน้ 1.9% ในเดือนธ.ค.  หากไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน 
ดชันี CPI พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.2% เม่ือเทียบรายเดือน และสอดคล้องกบั
ตวัเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยดชันี CPI พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.2% 
ติดตอ่กนั 5 เดือน    เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI พืน้ฐานปรับตวัขึน้ 2.2% 
หลงัจากเพ่ิมขึน้ 2.2% เชน่กนัในเดือนพ.ย.และธ.ค. (อินโฟเควสท์) 

ก.คลังสหรัฐเผยยอดหนีส้าธารณะพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์แตะ
ระดับกว่า 22 ล้านล้านดอลล์ กระทรวงการคลงัสหรัฐเปิดเผยวา่ หนี ้
สาธารณะของสหรัฐพุง่สงูเป็นประวตัิการณ์แตะระดบักวา่ 22 ล้านล้าน
ดอลลาร์   แถลงการณ์ของกระทรวงการคลงับ่งชีว้า่ ยอดหนีส้าธารณะ
คงค้างทัง้สิน้อยู่ที่ 22.01 ล้านล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 11 ก.พ. 2562     

นายไมเคิล เอ. ปีเตอร์สนั ซีอีโอของปีเตอร์ จี. ปีเตอร์สนั ฟาวน์เดชัน่ ซึง่
เป็นองค์กรที่เป็นกลางซึ่งอทุิศตนเพื่อจดัการปัญหาด้านการคลงัระยะ
ยาวของสหรัฐกล่าวว่า "หนีข้องประเทศขณะนีอ้ยู่ที่ 22 ล้านดอลลาร์ 
ขณะที่เราเพิ่มหนีอี้ก 1 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงระยะเวลาเพียง 11 
เดือนที่ผ่านมา"               "หนีส้าธารณะที่เพิ่มขึน้แตะระดับสูงเป็น
ประวัติการณ์อย่างรวดเร็วนี  ้เ ป็นสัญญาณล่าสุดที่ชี ใ้ ห้ เห็นว่า 
สถานการณ์ด้านการคลังของเราไม่เพียงแต่ไม่ยั่งยืนเท่านัน้ แต่ยัง
รุนแรงมากขึ น้ ด้วย"  นายปีเตอร์สันระบุในแถลงการณ์บรรดา
นักวิเคราะห์กล่าวว่า การลดภาษี 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ของรัฐบาลป
ธน.ทรัมป์ และการใช้จ่ายภาครัฐที่สูงขึน้ จะกระตุ้ นให้การขาดดุล
งบประมาณและหนีส้าธารณะเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว   ส านักข่าวซินหัว
รายงานวา่ ส านกังบประมาณแหง่รัฐสภาสหรัฐ (CBO) ประมาณการณ์
เม่ือเดือนที่แล้ววา่ การขาดดลุงบประมาณของรัฐบาลกลางจะอยู่ที่ราว 
9 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2562 และจะสงูกวา่ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในแต่
ละปีโดยเร่ิมตัง้แต่ปี 2565    เน่ืองจากยอดขาดดุลที่เพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง CBO จึงคาดการณ์ว่า หนีส้าธารณะของสหรัฐจะขยาย
ตวัอยา่งตอ่เน่ืองแตะ 93% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดี
พี) ในปี 2572 และประมาณ 150% ของจีดีพีสหรัฐในปี 2592 (อินโฟ
เควสท์) 

EIA เผยสต็อกน า้มันดิบสหรัฐเพิ่มขึน้เกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว 
ส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผย
ว่า สต็อกน า้มนัดิบของสหรัฐเพิ่มขึน้ 3.6 ล้านบาร์เรลในสปัดาห์ที่แล้ว 
เม่ือเทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึน้ 2.7 ล้านบาร์เรล  EIA ยงั
เปิดเผยว่า สต็อกน า้มันเบนซินเพิ่มขึน้ 408,000 บาร์เรล ขณะที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเพิ่มขึน้ 826,000 บาร์เรล   ส่วนสต็อกน า้มนั
กลั่น ซึ่งรวมถึงฮีตติง้ออยล์และน า้มันดีเซล เพิ่มขึน้ 1.2 ล้านบาร์เรล 
ขณะที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่ลดลง 1.1 ล้านบาร์เรล        นอกจากนี ้
EIA คาดว่าการผลิตน า้มันของสหรัฐจะเพิ่มขึน้ 1.45 ล้านบาร์เรล/วนั
ในปีนี ้และเพิ่มขึน้อีก 790,000 บาร์เรล/วนัในปีหน้า สู่ระดับ 13 ล้าน
บาร์เรล/วนั (อินโฟเควสท์) 

IEA ชีส้หรัฐคว ่าบาตรเวเนซุเอลาไม่ได้กระทบราคาน า้มันมากนัก 
ส านักงานพลังงานสากล ( IEA) ออกรายงานระบุว่า การที่สหรัฐ
ประกาศคว ่าบาตรเวเนซเุอลาไมไ่ด้ส่งผลกระทบต่อราคาน า้มนัมากนัก 
เน่ืองจากตลาดสามารถปรับตวัตอ่ข่าวดงักลา่ว     "การที่สหรัฐประกาศ
คว ่าบาตรบริษัท ปิโตรเลออส เดอ เวเนซุเอลา (PDVSA) ซึ่งเป็นบริษัท
น า้มันของรัฐบาลเวเนซุเอลา ถือเป็นอีกครัง้หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของการใช้น า้มนัเป็นอาวธุทางการเมือง อย่างไรก็ดี ราคา
น า้มันดิบแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากข่าวการคว ่าบาตรดังกล่าว 
เน่ืองจากตลาดสามารถปรับตวั หลงัจากเกิดปัญหาด้านโลจิสติคส์ใน
ชว่งแรก" รายงานระบ ุ ทัง้นี ้ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ประกาศคว ่า
บาตรการสง่ออกน า้มนัของเวเนซเุอลาในเดือนที่แล้ว เพ่ือขดัขวางไมใ่ห้
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 รัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลสั มาดโูร น ารายได้จากการขายน า้มนั

มาหนนุบลัลงัก์การครองอ านาจในประเทศ     นอกจากนี ้ IEA ยงัระบุ
ว่า ราคาน า้มันไม่ได้พุ่งขึน้อย่างน่าตกใจนับตัง้แต่ที่สหรัฐคว ่าบาตร
เวเนซุเอลา เน่ืองจากตลาดยังคงเผชิญกับปริมาณน า้มันจ านวนมาก
นบัตัง้แตช่ว่งคร่ึงหลงัของปีที่แล้ว โดยคาดวา่อปุทานน า้มนัมากกวา่อปุ
สงค์ถึง 1.3 ล้านบาร์เรล/วนั (อินโฟเควสท์) 

เฟดนิวยอร์กเผยหนีภ้าคครัวเรือนสหรัฐเพิ่มในไตรมาส 4/61 
เหตุสินเช่ือรถยนต์ขยายตัว ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขา
นิวยอร์กเปิดเผยว่า หนีภ้าคครัวเรือนในสหรัฐเพิ่มขึน้ 0.2% สู่ระดับ 
13.54 ล้านล้านดอลลาร์ในไตรมาส 4/2561 ท าสถิติเพิ่มขึน้ติดต่อกัน 
18 ไตรมาส ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อซือ้รถยนต์     
รายงานของเฟดนิวยอร์กระบุว่า ยอดสินเชื่อซือ้รถยนต์ในปี 2561 พุ่ง
แตะ 5.84 แสนล้านดอลลาร์ ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 19 ปี เน่ืองจาก
ตลาดแรงงานที่ขยายตัวได้กระตุ้ นความต้องการซือ้รถยนต์ใหม่     
อยา่งไรก็ตาม อตัราการผิดนดัช าระหนีส้ินเช่ือรถยนต์เพ่ิมขึน้แตะ 2.4% 
ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่ไตรมาส 3/2560 อนัเน่ืองมาจากปัญหาซบั
ไพร์มในช่วงที่ผ่านมา โดยสินเชื่อซับไพรม์ขนาดใหญ่เหล่านีเ้กิดจาก
บริษัทที่ให้บริการด้านสินเช่ือรถยนต์ (อินโฟเควสท์)         

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 117.51 จุด รับ
ความหวังเจรจาการค้า,คาดเฟดตรึงดบ.หลังเงินเฟ้อซบเซา ดชันี
ดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวนัที่ 2 เม่ือคืนนี ้(13 
ก.พ.) เน่ืองจากนักลงทนุยงัคงเชื่อมัน่ว่าสหรัฐและจีนจะสามารถบรรลุ
ข้อตกลงการค้าร่วมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือนายสตีเวน มนูชิน 
รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ได้ออกมาสง่สญัญาณว่าการเจรจาของทัง้สองฝ่าย
เป็นไปด้วยดี นอกจากนี ้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยงัคงตรึงอตัราดอกเบีย้ต่อไปในระยะนี ้
หลงัจากอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐทรงตวัติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3    ดชันี
เฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,543.27 จดุ เพิ่มขึน้ 117.51 จดุ 
หรือ +0.46% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,753.03 จดุ เพิ่มขึน้ 8.30 
จดุ หรือ +0.30% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,420.38 จดุ เพิ่มขึน้ 5.76 
จุด หรือ +0.08%      ตลาดหุ้นนิวยอร์กได้รับแรงหนุนจากการที่นัก
ลงทุนยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่าง
สหรัฐและจีนซึ่งจดัขึน้ที่กรุงปักก่ิงในสปัดาห์นี ้โดยนายโรเบิร์ต ไลท์ไท
เซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ และนายสตีเวน มนชูิน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ จะ
เข้าร่วมเจรจากบัเจ้าหน้าที่ระดบัสงูของจีน ซึง่รวมถึงนายหลิว เหอ รอง
นายกรัฐมนตรีจีน ในวันที่ 14-15 ก.พ.นี ้   ทางด้านประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ และนายมนูชิน ต่างก็ส่งสัญญาณในด้านบวกว่า การ
เจรจาการค้ากับจีนเป็นไปด้วยดี ขณะเดียวกันนักลงทุนยังขานรับ
รายงานที่ว่า ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง มีก าหนดพบปะกับคณะเจรจา
การค้าของสหรัฐในวนัศกุร์นี ้และจีนจะเป็นเจ้าภาพจดังานเลีย้งอาหาร
ให้แก่คณะผู้แทนสหรัฐที่ภตัตาคารจีนในกรุงปักก่ิง ซึ่งคาดว่านายหลิว 

เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน จะเป็นเจ้าภาพจดังานเลีย้งดงักลา่ว (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบค่าเงินหลัก รับ
ความหวังเจรจาการค้า,นักลงทนุซึมซบัข้อมลูเงินเฟ้อดอลลาร์สหรัฐ
แข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(13 ก.พ.) โดยได้แรงหนนุจากการคาดการณ์
ที่ว่า สหรัฐและจีนจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้า นอกจากนี ้
ดอลลาร์ยังแข็งค่าขึน้หลงัจากนักลงทุนซึมซับรายงานที่ว่า อัตราเงิน
เฟ้อของสหรัฐทรงตวัติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3     ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
เม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดบั 110.99 เยน จากระดบั 110.50 เยน และ
แข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 1.0088 ฟรังก์ จากระดับ 
1.0062 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์
แคนาดา ที่ระดับ 1.3250 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3241 
ดอลลาร์แคนาดา   ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 
1.1269 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1331 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่า
ลงสู่ระดบั 1.2850 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2897 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 0.7094 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 
0.7098 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 80 เซนต์ รับคาดการณ์
สหรัฐ-จีนบรรลุข้อตกลงการค้า สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(13 ก.พ.) ขานรับมุมมองบวกที่ว่า 
สหรัฐและจีนจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้า นอกจากนี ้สัญญา
น า้มันดิบยังคงได้รับแรงหนุนจากการที่กลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มัน 
(โอเปก) ปรับลดการผลิตในเดือนม.ค.    สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบ
เดือนมี.ค. เพิ่มขึน้ 80 เซนต์ หรือ 1.5% ปิดที่ 53.90 ดอลลาร์/บาร์เรล     
สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึน้ 1.19 ดอลลาร์ หรือ 
1.9% ปิดที่ 63.61 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนับตัง้แต่วันที่ 
19 พ.ย. 2561 (อินโฟเควสท์)  

ยุโรป 

ยูโรสแตทเผยการผลิตภาคอุตฯยูโรโซนร่วง 4.2% ในธ.ค. ทรุด
หนักสุดรอบ 9 ปี ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) 
เปิดเผยว่า การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนร่วงลง 4.2% ใน
เดือนธ.ค. เม่ือเทียบรายปี ซึ่งเป็นการปรับตัวที่ย ่าแย่ที่สุดนับตัง้แต่
เดือนพ.ย.2552       เม่ือเทียบรายเดือน การผลิตในภาคอตุสาหกรรม
ของยูโรโซนปรับตัวลง 0.9% ในเดือนธ.ค. ขณะที่นักวิ เคราะห์
คาดการณ์วา่จะปรับตวัลง 0.4%   "ตวัเลขดงักลา่วบง่ชีว้า่เศรษฐกิจยโูร
โซนมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะถดถอย" นายแอนดรูว์ เคนนิงแฮม 
หวัหน้านกัวิเคราะห์จากแคปิตลั อิโคโนมิคส์ กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยเงินเฟ้อต ่าสุดรอบ 2 ปีในเดือนม.ค. ส านักงานสถิติ
แห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของส
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 หราชอาณาจกัรมีการขยายตวั 1.8% ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุ

ในรอบ 2 ปี และต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 1.9% 
หลังจากดีดตัวขึน้ 2.1% ในเดือนธ.ค.    ONS ระบุว่า การปรับตัวลง
ของราคาน า้มนั และกระแสไฟฟ้าเป็นปัจจยัฉดุดชันี CPI ในเดือนม.ค.     
นักวิเคราะห์ระบุว่า การชะลอตัวของดัชนี CPI จะช่วยผ่อนคลายแรง
กดดันของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 
เน่ืองจากขณะนีด้ัชนี CPI อยู่ต ่ากว่าระดับ 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายของ 
BoE และบ่งชีว้่า BoE ไม่มีแนวโน้มที่จะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ใน
ระยะใกล้     ดชันี CPI พุ่งแตะระดบั 3.1% ในเดือนพ.ย.2560 ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี จากการอ่อนค่าของปอนด์ หลังจากที่สห
ราชอาณาจักรท าประชามติแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป เป็นปัจจัย
กระตุ้นให้เงินเฟ้อทะยานขึน้ (อินโฟเควสท์) 

บริษัทอังกฤษหว่ันถูกทิง้เผชิญชะตากรรม ขณะข้อตกลง Brexit 
ยังคลุมเครือ บรรดาบริษัทของอังกฤษไม่แน่ใจในชะตากรรมของ
ตนเอง ขณะที่การเจรจาข้อตกลง Brexit ยงัไมแ่น่นอน โดยหลายบริษัท
ได้ต่อว่ารัฐบาลของนางเทเรซ่า เมย์ ว่าจะทิง้ให้พวกตนเผชิญชะตา
กรรมตามล าพัง ในกรณีที่สหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากสหภาพ
ยุโรปแบบไร้ข้อตกลง     หอการค้าอังกฤษ (BCC) ซึ่งท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนของภาคธุรกิจ เปิดเผยว่า ค าถามที่ส าคัญ 20 ข้อยังไม่ได้รับ
การแก้ไข เช่น การเคลื่อนย้ายพนักงานที่ มีทักษะระหว่างสหราช
อาณาจักรและสหภาพยุโรป ตลอดจนกฎระเบียบที่ต้องปฎิบัติตาม 
และข้อตกลงทางการค้า ในขณะที่เหลือเวลาไม่ถึง 50 วนัก่อนที่จะถึง
เส้นตายในวนัที่ 29 มี.ค. ซึง่เป็นก าหนดที่สหราชอาณาจกัรจะออกจาก 
EU      "ผมทราบดีว่า ขณะนีเ้ป็นช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนและ
ความกงัวลส าหรับธุรกิจจ านวนมาก" นายสตีเฟน บาร์เคลย์ รัฐมนตรีที่
รับผิดชอบเร่ือง Brexit ให้สมัภาษณ์กบัรายการวิทย ุBBC Radio 4 "นัน่
จึงเป็นเหตผุลที่เรามุ่งมัน่จะบรรลขุ้อตกลง Brexit ให้ได้"ทัง้นี ้นายบาร์
เคลย์กลา่ววา่ เขาได้พบกบัตวัแทนจาก BCC เพ่ือหารือเก่ียวกบัค าถาม
ที่ส าคญัแล้ว (อินโฟเควสท์) 

สวิตเซอร์แลนด์เตรียมก าหนดโควตาชาวอังกฤษ หากแยกตัว
จาก EU โดยไร้ข้อตกลง รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์เตรียมก าหนดโควตา
จ านวนชาวอังกฤษที่สามารถเดินทางเข้ามาพ านักและท างานใน
ประเทศ หากองักฤษมีการแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) โดย
ไร้ข้อตกลง      ทัง้นี ้สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
ของสหภาพยุโรป (EU) จะจ ากัดจ านวนชาวอังกฤษที่สามารถเดิน
ทางเข้ามาพ านักและท างานในประเทศ อยู่ที่จ านวนไม่เกิน 3,500 คน 
หากองักฤษแยกตวัจาก EU อย่างเป็นทางการในวนัที่ 29 มี.ค. โดยไร้
ข้อตกลง ส่งผลให้ชาวอังกฤษถูกจ ากัดโควตาเช่นเดียวกับชาติอ่ืนๆ     
อย่างไรก็ดี ข้อบังคับดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับต่อชาวอังกฤษจ านวน
หลายหม่ืนคนซึง่ขณะนีไ้ด้พ านักอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์แล้ว      ปัจจบุนั 
ชาวอังกฤษยังไม่ถูกจ ากัดจ านวนโควตาในสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจาก

อยูภ่ายใต้ข้อตกลงทวิภาคีสวิส-EU ซึง่อนญุาตให้ประชาชนจากทัง้สอง
ฝ่ายสามารถเดินทางอยา่งอิสระภายในภมิูภาค (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับผลประกอบการ
แกร่ง,ความหวังเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเม่ือ
คืนนี ้(13 ก.พ.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการและ
แนวโน้มธุรกิจเชิงบวกจากบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ของยุโรป ซึ่ง
รวมถึงแอคโซ โนเบล และไฮเนเก้น นอกจากนี ้ตลาดยังขานรับ
ความหวงัเก่ียวกบัการเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐ-จีน รวมถึงแนวโน้มที่
จะไม่เกิดภาวะการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ (ชัตดาวน์) รอบ 2 ใน
สัปดาห์นี ้  ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึน้ 0.6% ปิดที่ 364.97 จุด   
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 11,167.22 จุด เพิ่มขึน้ 41.14 จุด
หรือ +0.37% ขณะที่ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,190.84 
จุด เพิ่มขึ น้  57.70 จุดหรือ +0.81% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้ น
ฝร่ังเศสปิดที่ 5,074.27 จดุ เพิ่มขึน้ 17.92 จดุหรือ +0.35%  ตลาดหุ้น
ยุโรปได้แรงหนุน หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ระบุว่า  เขาจะ
พิจารณาเลื่อนก าหนดเส้นตายในการบรรลขุ้อตกลงทางการค้าระหว่าง
สหรัฐกับจีนจากเดิมในวนัที่ 1 มี.ค.ออกไป หากคณะเจรจาของสหรัฐ
และจีนสามารถบรรลขุ้อตกลงทางการค้าในไมช้่า (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผย GDP Q4/61 ขยายตัว 1.4% บ่งชีศ้ก.เร่ิมฟ้ืนตัวจาก
ผลกระทบภัยพิบัติ ส านักงานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นรายงานในวนันีว้่า 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2561 ขยายตวั 
1.4% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นเร่ิมฟื้น
ตัวขึน้หลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ    
หากเทียบเป็นรายไตรมาส GDP ไตรมาส 4 ของญ่ีปุ่ นซึ่งมีระบบ
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามของโลกนัน้ ขยายตัว 0.3%    รายงาน
ระบวุา่ การอปุโภคบริโภคในภาคเอกชน ซึง่คิดเป็นสดัสว่นกวา่คร่ึงหนึ่ง
ของระบบเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นนัน้ ปรับตวัขึน้ 0.6% ขณะที่การใช้จ่ายด้าน
ทนุเพ่ิมขึน้ 2.4% ส านกัข่าวเกียวโดรายงาน (อินโฟเควสท์) 

ผู้ ว่าฯแบงก์ชาติญ่ีปุ่นยันหนุนเงินเฟ้อให้ขยายตัวตามเป้าหมาย
ต่อเน่ือง นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ ว่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) 
เปิดเผยตอ่คณะกรรมการงบประมาณประจ าสภาผู้แทนราษฎรวา่ ตนมี
หน้าที่ในการท าให้เงินเฟ้อของญ่ีปุ่ นขยายตัวแตะระดับ 2% ตาม
เป้าหมายของธนาคารกลาง โดยจะเดินหน้าใช้นโยบายกระตุ้ น
เศรษฐกิจต่อไปนอกจากนี ้ผู้ ว่าฯแบงก์ชาติญ่ีปุ่ นยังเปิดเผยว่า  จะ
พิจารณานโยบายการเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผล
ข้างเคียงที่ไมพ่งึประสงค์ (อินโฟเควสท์) 

มูดีส์้เผยญ่ีปุ่นยังมีโอกาสปรับขึน้ภาษีการขาย เหตุปัญหาการค้า
โลกส่งผลกระทบระยะสัน้ นายคริสเตียน เดอ กัซแมน รองประธาน
ฝ่ายจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของมดูีส์้ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส เผยญ่ีปุ่ น
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 ยงัคงมีโอกาสที่จะปรับขึน้ภาษีการขายทัว่ประเทศ เน่ืองจากความเสี่ยง

จากสถานการณ์ตึงเครียดด้านการค้าโลกมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบ
เพียงชัว่คราว   นอกจากนี ้นายเดอ กัซแมน ยงักล่าวด้วยว่า แนวโน้ม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นมีเสถียรภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น
เพราะการด าเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย   ทัง้นี ้มดูีส์้ได้จดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือของญ่ีปุ่ นไว้ที่ระดบั A1 ซึง่ต ่ากวา่อนัดบัสงูสดุอยู ่4 ขัน้ 
ขณะที่แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของญ่ีปุ่ นมีเสถียรภาพ  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 280.27 จุด รับความหวัง
สหรัฐ-จีนบรรลุข้อตกลงการค้า ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุง่
ขึน้แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือนในเม่ือวานนี ้เน่ืองจากนัก
ลงทุนมีความหวังมากขึน้ว่า สหรัฐและจีนจะสามารถบรรลุข้อตกลง
การค้า หลงัจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งสญัญาณว่าจะเลื่อน
ก าหนดเส้นตายในการบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน
จากเดิมในวันที่  1 มี.ค. หากคณะผู้ แทนเจรจาของสหรัฐและจีน
สามารถบรรลขุ้อตกลงทางการค้าในเร็วๆนี ้  ส านกัข่าวเกียวโดรายงาน
ว่า ดัชนีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้  280.27 จุด หรือ 1.34% แตะที่ระดับ 
21,144.48 จดุ    หุ้นที่ปรับตวัขึน้ในเม่ือวานนีน้ าโดยหุ้นกลุม่เหมืองแร่ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์น า้มันและถ่านหิน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง (อินโฟ
เควสท์) 

จีน 

จีนเตรียมเปิดโครงการทางด่วนอัจฉริยะติดตัง้สถานีฐาน 5G 
แห่งแรกที่เหอเป่ย ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมและการทางพิเศษของจีน
เห็นพ้องร่วมกันเร่ืองการเปิดให้บริการโครงการทางหลวงอัจฉริยะ
เครือข่าย 5G แห่งแรกของประเทศที่มณฑลเหอเป่ย    บริษัท ไชน่า 
โมบายล์ สาขามณฑลเหอเป่ย อยูใ่นระหวา่งการวางแผนเร่ืองท าเลของ
การติดตัง้สถานีฐานเครือข่าย 5G บนทางหลวงทั่วพืน้ที่ของมณฑล
ดังกล่าว เพื่อเดินหน้าทดสอบระบบของสถานีเก็บค่าผ่านทางแบบ
อัจฉริยะในจุดต่างๆ และระบบการส่งสัญญาณ 5G บนทางหลวงใน
เขตชมุชน  เครือข่าย 5G หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายรุ่นที่ 5 จะมี
สัญญาณความเร็วเพิ่มขึน้ อาการหน่วงน้อยลง ในขณะที่ มีการ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าว รวมถึงความสามารถในการเชื่อมต่อ
อปุกรณ์ตา่งๆเข้ากบัอินเทอร์เน็ตอยา่งราบร่ืน     นอกจากนี ้ผู้ ให้บริการ
ยงัเตรียมเร่ืองการทดสอบการขับข่ีแบบอตัโนมตัิโดยใช้ระบบ 5G บน
ทางหลวงในพืน้ที่ด้วยเช่นกนัผู้ ให้บริการเครือข่ายดงักลา่ว ระบุว่า ทาง
ด่วนอัจฉริยะเครือข่าย 5G จะสามารถเก็บรวบรวมข้อมลูการจราจร
แบบเรียลไทม์ และจัดท าการคาดการณ์ โดยอิงข้อมลูจากระบบบิ๊ก
ดาต้า (อินโฟเควสท์) 

จีนโวยสหรัฐกีดกัน"หัวเว่ย" แม้ไม่มีหลักฐานบ่งชีเ้ป็นภัยคุกคาม 
กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการณ์ระบุว่า สหรัฐและ

ประเทศอ่ืนๆยงัไม่ได้แสดงหลกัฐานที่มีน า้หนักเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่า
บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยีส์เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ 
และประเทศเหล่านีก้ระพือกระแสความกลัวหวัเว่ยเน่ืองจากต้องการ
ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง  "ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์หวัเวย่ก าลงักุเร่ือง
ภยัคกุคาม และใช้อ านาจรัฐในการกดข่ีสิทธิในการพฒันาอยา่งถูกต้อง
ตามกฎหมาย และผลประโยชน์ของบริษัทจีน รวมทัง้ใช้การเมืองเพื่อ
แทรกแซงเศรษฐกิจ" นางหวั ชนุหยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
จีน กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

จีนเตรียมประเมินความเส่ียงหุ้นกู้ภาคเอกชน หลังยอดผิดนัด
ช าระหนีพุ่้งปีที่แล้ว คณะกรรมการเพื่อการพฒันาและปฏิรูปแหง่ชาติ
ของจีน (NDRC) ได้ออกแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์ในวนันีว้า่ NDRC จะ
เปิดฉากการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้บริษัทเอกชน 
โดยมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการ 
และลดความเสี่ยงทางการเงิน ขณะเดียวกนั NDRC จะผลกัดนัให้กลุม่
บริษัทที่มีคุณสมบัติในการออกหุ้นกู้ นัน้ ร่วมสนับสนุนการก่อสร้าง
โครงสร้างสาธารณูปโภคพืน้ฐาน   แถลงการณ์ของ NDRC ระบุว่า 
รัฐบาลท้องถ่ินของจีนจะตรวจสอบความสามารถของบริษัทเอกชนใน
การช าระหุ้ นกู้ ที่ครบก าหนดไถ่ถอน รวมทัง้ความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้านความเสี่ยงในการไถ่ถอนหุ้นกู้  เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ ถือ
หุ้นกู้   รายงานระบุว่า ในปี 2561 บริษัทเอกชนของจีนผิดนัดช าระหนี ้
หุ้นกู้ เป็นวงเงินสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ อนัเน่ืองมาจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจที่ชะลอตวัลง (อินโฟเควสท์) 

รายงานเผย "หัวเว่ย" ครองต าแหน่งผู้ซือ้เซมิคอนดักเตอร์ราย
ใหญ่อันดับ 3 ของโลก หนังสือพิมพ์ไชน่า รีพอร์ต รายงานโดยอ้าง
ข้อมลูจากบริษัทการ์ทเนอร์ อิงค์ ซึ่งบริษัทวิจัยตลาดเทคโนโลยีจาก
สหรัฐว่า บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี เป็นผู้ ซือ้เซมิคอนดกัเตอร์รายใหญ่
อนัดบั 3 ของโลกในปี 2561 รองจากบริษัท ซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ และ
แอปเปิล อิงค์       รายงานเปิดเผยว่า ในปี 2561 หวัเว่ยมียอดซือ้เซมิ
คอนดักเตอร์เป็นมลูค่าทัง้สิน้ 2.1 หม่ืนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึน้ 45.2% 
โดยยอดซือ้ของหวัเว่ยคิดเป็นสดัส่วน 4.4% ของยอดทัง้ซือ้ทัง้หมดใน
ตลาดทั่วโลก ส่งผลให้หัวเว่ยก้าวขึน้มาเป็นผู้ ซือ้ชิปเซมิคอนดักเตอร์
รายใหญ่เป็นอันดบั 3 ของโลกแซงหน้าบริษัทเดล และเลอโนโว กรุ๊ป      
นอกจากนี ้ยังมีบริษัทสัญชาติจีนอีก 3 แห่ง ได้แก่ เลอโนโว, บีบีเค 
อิเลคโทรนิคส์ และเสียวหม่ี คอร์ป ที่มีชื่ออยู่ใน 10 อนัดบัแรกของผู้ซือ้
เซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สดุของโลก รายงานระบุ        การ์ทเนอร์
ระบุว่า ผู้ ซือ้ชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สดุทัง้ 10 อันดับมียอดซือ้
เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ โดยคิดเป็น 40.2% ของยอดขายทัง้หมดใน
ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 2561 เพิ่มขึน้จากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 
39.4%           นอกจากนี ้ข้อมลูจากบริษัทวิจยั IDC ยงัพบอีกวา่ หวัเวย่
ได้ขึน้มารัง้ต าแหน่งผู้น าบริษัทที่มียอดขายสมาร์ทโฟนมากที่สดุในจีน 
โดยมียอดส่งมอบสมาร์ทโฟนในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2561 สงูถึง 30 
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 ล้านเคร่ือง หรือเพิ่มขึน้ 23.3% จากปีก่อนหน้า และครองส่วนแบ่งใน

ตลาดสมาร์ทโฟนของจีน 29% (อินโฟเควสท์)  

รองประธานอาลีบาบาชีเ้ศรษฐกิจจีนชะลอตัวกระทบธุรกิจใน
วงจ ากัด นายโจเซฟ ไช่ รองประธานบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปเปิดเผยว่า 
การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนนัน้ สง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทเพียง
เล็กน้อยเท่านัน้ พร้อมระบุว่า ธุรกิจของอาลีบาบาซึ่งเป็นธุรกิจอี
คอมเมิร์ซไม่ได้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจจีน เน่ืองจากเป็นภาคธุรกิจที่ถูก
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ธุรกิจค้าปลีก
ดิจิทลัขยายตวัได้รวดเร็วกว่าการค้าปลีกแบบดัง้เดิม    กรณีของอาลี
บาบาเป็นกรณีที่มีความคล้ายกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซของอเมซอนที่
สามารถเติบโตได้ในอัตราเลขสองหลัก ทัง้ ๆ ที่เศรษฐกิจของสหรัฐ
ขยายตัวเพียง 2.5% เท่านัน้    นอกจากนี ้นายไช่ยังได้กล่าวชื่นชม
นโยบายของรัฐบาลจีนที่ต้องการลดภาษีให้กบับริษัทขนาดเล็กและเลก็
มากตลอดช่วง 3 ปีข้างหน้า ท าให้มีการเก็บภาษีลดลง 2 แสนล้าน
หยวนต่อปี ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้ นธุ ร กิจ
ทา่มกลางเศรษฐกิจที่ถดถอยลง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 49.18 จุด ขานรับ
แนวโน้มเจรจาการค้าจีน-สหรัฐ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีน
ปิดตลาดวันนีพุ้่งสูงขึน้ เน่ืองจากแนวโน้มที่เป็นบวกของการเจรจา
การค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ภายหลังจากที่ผู้ น าสหรัฐและจีนต่างมี
ความเคลื่อนไหวที่สนับสนุนการเจรจาทัง้การส่งสัญญาณของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะเลื่อนเส้นตายการปรับขึน้ภาษี และ
ข่าวการเตรียมการเพื่อการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีจีนและ
คณะผู้แทนการเจรจาการค้าของสหรัฐ     ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า 
ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตพุ่ง 49.18 จดุ หรือ 1.84% ปิดที่ 2,721.07 จดุ        
สื่อจีนรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ประธานาธิบดีสี จิ น้ผิง ของจีนจะ
พบกับคณะผู้แทนระดบัสงูของสหรัฐที่เดินทางมาประชุมเร่ืองการค้า
ระหว่างจีนและสหรัฐในวันศุก ร์ที่ จะถึ งนี  ้  แหล่งข่าวกล่าวว่า 
ประธานาธิบดีจีนมีก าหนดการณ์พบปะกับนายโรเบิร์ต ไลท์ไทเซอร์ 
ผู้แทนการค้าสหรัฐ และนายสตีเวน มนชูิน รัฐมนตรีกระทรวงคลงัสหรัฐ
ในวนัศกุร์นี ้แม้ว่า จะยงัไม่ได้มีการยืนยันเร่ืองช่วงเวลาที่แน่นอนของ
การพบปะกนัในวนัดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

 

 

เอเชียและอื่นๆ 

รัสเซียจี ้"ทวิตเตอร์-เฟซบุ๊ก" เร่งโอนถ่ายฐานข้อมูลของพลเมือง
ในประ เทศใ ห้กับ รัส เซี ย  Roskomnadzor ซึ่ ง เ ป็นหน่วยงาน
ควบคมุดแูลด้านการสื่อสารของรัสเซีย ขู่ว่าจะลงโทษทวิตเตอร์และเฟ
ซบุ๊ก ซึ่งเป็นบริษัทโซเชียลมีเดียของสหรัฐ หากบริษัทเหล่านีป้ฏิเสธที่
จะโอนถ่ายฐานข้อมูลของผู้ ใช้งานชาวรัสเซียมาให้กับทางรัสเซีย    
นายอเล็กซานเดอร์ ซารอฟ หวัหน้าหน่วยาน Roskomnadzor กลา่ววา่ 
"ทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กจะต้องโอนถ่ายฐานข้อมูลผู้ ใช้งานชาวรัสเซีย
ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด ซึ่งผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 9 เดือน 
ไม่เช่นนัน้บริษัทเหล่านีจ้ะต้องถูกลงโทษ"   นายซารอฟ คาดหวังว่า 
เจ้าหน้าที่ตัวแทนของทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ กจะพบกับเจ้าหน้าที่ของ 
Roskomnadzor เพื่อหารือเก่ียวกับประเด็นดงักลา่วในชว่งปลายเดือน
ก.พ. ที่กรุงมอสโก        ทัง้นี ้กฎหมายของรัสเซียก าหนดว่าผู้ ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตจะต้องด าเนินการจดัเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของชาวรัสเซีย
เอาไว้ภายในอาณาเขตของรัสเซีย และ Roskomnadzor มีสิทธิที่จะ
ลงโทษด้วยการปรับเงินหรือบล็อคการให้บริการของบริษัทอินเทอร์เน็ต 
ในกรณีที่มีการละเมิดเกิดขึน้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงสวนทางภูมิภาค แรง
ขายท าก าไรทุบตลาด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงในวนันี ้
สวนทางตลาดในภูมิภาค โดยได้รับผลกระทบจากแรงขายท าก าไร
ในช่ว ง ท้ ายตลาด     ทั ง้ นี ้ ดัช นี  S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  
36,034.11 จดุ ลบ 119.51 จดุ หรือ 0.38%    หุ้นกลุม่พลงังานดิ่งลงน า
ตลาดเม่ือวานนี ้(อินโฟเควสท์) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ไทย 

ตุลาการศาล รธน.นัดพิจารณารับหรือไม่รับค าร้องกกต.ยื่นยุบ
พรรคไทยรักษาชาติช่วงบ่ายวันนี ้ส านักงานศาลรัฐธรรมนญู แถลง
ว่า ในวันนีไ้ด้รับค าร้องจากเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

(กกต.) ที่ได้รับมอบอ านาจจาก กกต.ให้มายื่นค าร้องขอให้พิจารณา
วินิจฉัยเพื่อมีค าสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติตาม พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 ไว้ในทาง
ธุรการแล้วและอยูร่ะหวา่งการตรวจค าร้อง 
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 โดยส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจะเสนอค าร้องต่อที่ประชุมคณะตุลา

การศาลรัฐธรรมนญูวา่จะรับค าร้องไว้วินิจฉัยหรือไม่ในวนัที่ 14 ก.พ.62 
เวลา 13.30 น.  (อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์ เช่ือ ธปท.ดูแลค่าบาทใกล้ชิด พยุงภาคส่งออกไทยให้
ยังสามารถแข่งขันได้  น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้ อ านวยการ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า จากการ
ประเมินของสนค. พบว่าตัง้แต่ปี 61 เงินบาทแข็งค่าแล้วประมาณ 5% 
โดยล่าสุดเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 31 บาทกว่า/ดอลลาร์
สหรัฐฯ ใกล้เคียงกบัชว่งต้นปี 61 และยงัพบอีกวา่มลูคา่การสง่ออกไทย
ไตรมาส 1 ปี 61 ยังขยายตวัได้ดีแม้เงินบาทแข็งค่า โดยเฉพาะสินค้า
อุตสาหกรรม เพราะสามารถขอคืนภาษี 19 ทวิได้ แต่ที่เป็นกังวลคือ 
ภาคเกษตร        ด้านน.ส.ชตุิมา บุณยประภศัร รมช.พาณิชย์ กล่าวถึง
สถานการณ์เงินบาทแข็งค่าในขณะนีว้่า กระทรวงพาณิชย์ ได้หารือ
เร่ืองนีก้ับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด 
ซึ่ง ธปท. ก าลงัดแูลอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากค่าเงินบาทมีผลท าให้ราคา
สินค้าของไทยเปลี่ยนแปลงขึน้และลงได้ ซึง่ ธปท.ทราบดี จงึน่าจะช่วย
ดูแลไม่ให้เงินบาทของไทยแข็งค่ามากกว่าค่าเงินของคู่แข่งจนเกินไป 
ทัง้นี ้เพ่ือให้ภาคการสง่ออกของไทยสามารถแข่งขนัได้        อยา่งไรก็ดี 
หน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี ้คือ การเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ 
ๆ ส าหรับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนการจัดกิจกรรมกระตุ้น
การส่งออก เพื่อให้มูลค่าการส่งออกไทยในปีนีข้ยายตัวได้ตาม
เป้าหมาย 8% จากปี 61 (อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์ เผยยื่นอัยการส่งฟ้องศาลคดีทุจริตจ าน าข้าวหมดแล้ว
ทัง้แพ่ง-อาญา ยันยังไม่ขาดอายุความ น.ส.ชุติมา บุณยประภศัร 
รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงคดีทจุริตในโครงการรับจ าน าข้าวว่า เม่ือวนัที่ 
11 ก.พ.ที่ผ่านมา ทัง้องค์การคลงัสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร (อ.ต.ก.) หน่วยงานที่เก็บรักษาข้าวรัฐ รายงานว่า ได้สรุปคดี
ทางแพ่ง และส่งให้อยัการไปแล้วทัง้หมดตัง้แตส่ิน้เดือนธ.ค.61 ขณะนี ้
อยู่ในขัน้ตอนของอัยการส่งฟ้องร้องต่อศาล เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
จากผู้กระท าผิด ซึ่งทกุคดียงัไม่หมดอายคุวามพร้อมระบุวา่ รัฐบาลชดุ
นีรั้บข้าวสารในสต็อกมาจากรัฐบาลก่อนทัง้หมด 18.7 ล้านตัน แต่
น ามาประมลูขายได้จริงเพียง 17.6 ล้านตัน เพราะมีส่วนเหลื่อมทาง
บญัชีประมาณ 940,000 ที่ยงัหาข้าวไม่พบ อย่างไรก็ตาม ในข้าว 17.6 
ล้านตนันัน้ กรมการค้าต่างประเทศ ได้ระบายออกจนหมดแล้วตัง้แตปี่ 
61 เหลืออีกไม่มากที่ยงัติดคดี และมีบางส่วนอีก 200,000 ตนัเศษๆ ที่
ผู้ ชนะประมลูไม่มารับมอบ จึงจะน าออกมาระบายเร็ว ๆ นี ้แต่ต้องดู
ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบตลาด    ส่วนข้าวสารในสต็อก
รัฐบาลที่มีส่วนเหลื่อมทางบญัชีอีกประมาณ 940,000 ตนั จากข้าวใน
บญัชีทัง้หมด 18.7 ล้านตนั ซึ่งเป็นข้าวนอกบญัชี และไม่ได้ตรวจสอบ
คุณภาพนัน้ นบข. ได้สั่งการให้ตรวจสอบโดยเร็วว่ามีอยู่จริงหรือไม่ 
และเก็บอยู่ที่ใดบ้าง เพื่อจะได้น าออกมาประมลู ซึ่ง อคส. และ อ.ต.ก.

อยู่ระหว่างตรวจสอบ พร้อมกันนี ้กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือ
ไปยงัส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) ให้ตรวจสอบแล้วตัง้แตก่ลาง
ปี 61 ซึง่น่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 13.24 จุด รับแรงหนุนจากปัจจัย
ตปท.คล่ีคลาย-ราคาน า้มันฟิวเจอร์สขึน้หนุนกลุ่มน า้มันผลักดัน
ดัชนีฯ SET ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,655.73 จดุ เพิ่มขึน้ 13.24 จดุ (+
0.81%) มูลค่าการซือ้ขาย 45,303.59 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีป้รับขึน้ รับแรงหนนุจากปัจจยัตา่งประเทศ หลงั
ผู้ แทนสหรัฐฯ-จีนจะพบปะเจรจาการค้าใน 14-15 ก.พ.นี ้ท าให้อาจ
เลื่อนก าหนดเส้นตายส าหรับการบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯและจีนที่ก าหนดไว้ในวันที่ 1 มี.ค.ออกไปได้ นอกจากนีร้าคา
น า้มันฟิวเจอร์สก็ปรับขึน้หลังโอเปกเดินหน้าลดก าลังการผลิต จึงไป
หนนุกลุ่มน า้มนัให้ปรับขึน้-ดนัดชันีฯพุ่ง ด้านตลาดภมิูภาคแกว่งทัง้ใน
แดนบวก-ลบ ขณะที่ตลาดในยโุรปเทรดบา่ยนีบ้วกได้ดี วนันีต้ลาดฯยงั
มีลุ้นขึน้ตอ่ไปได้ พร้อมให้แนวรับ 1,650 แนวต้าน 1,660 จดุ      ตลาด
หลักทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 1,655.73 จุด เพิ่มขึน้ 13.24 จุด (+
0.81%) มลูคา่การซือ้ขาย 45,303.59 ล้านบาท       การซือ้ขายหุ้นเม่ือ
วานนี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทัง้วัน โดยดชันีฯแตะ
จุดสูงสุดที่ 1,657.12 จุด และแตะจุดต ่าสุดที่ระดับ 1,645.84 จุด     
ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 897 หลกัทรัพย์ ลดลง 
471 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 438 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
82,054 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
ที่ 82,054 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงู
ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) 
ขายสุทธิ 2 ล้านบาท 2. 1,630 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ 
ซือ้สทุธิ 2,349 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.15% ปรับตวั
เพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.01%ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี  ้    Yield 
Curve ปรับลดลง 1-4 bps. ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งปรับลดลง
ตามผลการประมลูตราสารระยะยาวในเม่ือวานนี ้ด้านกระแสเงินลงทนุ
ของนักลงทุนต่างชาติเม่ือวานนี ้NET INFLOW 2,349 ล้านบาท โดย
เกิดจาก NET BUY 2,349 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.31 นลท.รอดูอัตราเงินเฟ้อเดือน
ม.ค.ของสหรัฐ คาดกรอบวันนี ้31.20-31.35นักบริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดบั 
31.31 บาท/ดอลลาร์ จากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 31.26/30 บาท/
ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 31.19 - 31.32 
บาท/ดอลลาร์     "โดยเม่ือวานนีถื้อว่าเงินบาทแข็งคา่น้อยกว่าสกุลเงิน
อ่ืนๆ ในภูมิภาคเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ทัง้นี ้ปัจจัยการเมืองใน
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ประเทศแม้จะเร่ิมมีผลต่อค่าเงินบ้างแล้ว แต่ก็ยังอยู่ในวงจ ากัด โดย

ภาพรวมแล้วเงินบาทยังเคลื่อนไหวเกาะกลุ่มกับสกุลเงินอ่ืนๆ ใน
ภมิูภาค" นักบริหารเงิน กล่าว           อย่างไรก็ดี คืนนีต้้องติดตามการ
รายงานอตัราเงินเฟ้อเดือน ม.ค.ของสหรัฐ โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะ
เพิ่มขึน้ 0.1% จากเดือนก่อหน้า (ธ.ค.61) ซึ่งหากอตัราเงินเฟ้อออกมา
สูงกว่าที่คาดไว้ ก็ท าให้มีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
จะเพิ่มโอกาสมากขึน้ในการปรับขึน้ดอกเบีย้ในอนาคต   นกับริหารเงิน 
คาดว่า วันนีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.20 - 31.35 บาท/
ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2561 ญ่ีปุ่ น 

- ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2561 อีย ู

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ 

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนม.ค. สหรัฐ 

- ยอดค้าปลกีเดือนธ.ค. สหรัฐ 

- สต็อกสนิค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนพ.ย. สหรัฐ 
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Research Department, Krung Thai Asset Management 
14 February 
2019 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

Monday 11 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH Foreign Reserves Jan $3087.92b $3080.00b $3072.71b SET50

Money Supply M0 YoY Jan -- 8.4% 3.6% SET100

Money Supply M1 YoY Jan -- 1.9% 1.5% MAI

New  Yuan Loans CNY Jan -- 3000.0b 1080.0b Institution Net Position

Money Supply M2 YoY Jan -- 8.2% 8.1% Proprietary Net Position

Foreign Net Position

Tuesday 12 Individual Net Position

Release Actual Cons. Prior Total Trading Value

JP Money Stock M2 YoY Jan 2.4% 2.4% 2.4%

Money Stock M3 YoY Jan 2.1% 2.1% 2.1% Major Indices

Tertiary Industry Index MoM Dec -0.3% -0.1% -0.3% Dow Jones

Machine Tool Orders YoY Jan P -18.8% -- -18.3% S&P 500

Nasdaq

Wednesday 13 STOXX Europe 50

Release Actual Cons. Prior FTSE 100

US CPI MoM Jan 0.0% 0.1% -0.1% DAX

CPI Ex Food and Energy MoM Jan 0.2% 0.2% 0.2% Nikkei 225

CPI YoY Jan 1.6% 1.5% 1.9% Shanghai Composite

CPI Ex Food and Energy YoY Jan 2.2% 2.1% 2.2% Hang Seng

EU Industrial Production SA MoM Dec -0.9% -0.4% -1.7% KOSPI

Industrial Production WDA YoY Dec -4.2% -3.3% -3.3% BES Sensex

JP PPI YoY Jan 0.6% 1.0% 1.5% Jakarta Composite

PPI MoM Jan -0.6% -0.2% -0.6% Philippines Composite

Ho Chi Minh

Thursday 14

Release Actual Cons. Prior Crude Commodities

US PPI Final Demand MoM Jan -- 0.1% -0.2% WTI ($/bl)

PPI Ex Food and Energy MoM Jan -- 0.2% -0.1% Dubai ($/bl)

PPI Ex Food and Energy YoY Jan -- 2.5% 2.7% Brent ($/bl)

PPI Ex Food, Energy, Trade YoY Jan -- 2.7% 2.8% NYMEX ($/bl)

Initial Jobless Claims 9-Feb -- 225k 234k COMEX Gold 

Continuing Claims 2-Feb -- 1740k 1736k Batic Dry Index

Retail Sales Advance MoM Dec -- 0.1% 0.2%

Retail Sales Ex Auto MoM Dec -- 0.0% 0.2% Exchange Rate

EU Employment QoQ 4Q P -- -- 0.2% USD/THB

Employment YoY 4Q P -- -- 1.3% EUR/USD

GDP SA QoQ 4Q P -- 0.2% 0.2% USD/JPY

GDP SA YoY 4Q P -- 1.2% 1.2% GBP/USD

JP GDP SA QoQ 4Q P 0.3% 0.4% -0.6% USD/CHY

GDP Annualized SA QoQ 4Q P 1.4% 1.4% -2.5% USD/KRW

GDP Nominal SA QoQ 4Q P 0.3% 0.4% -0.7% Dollar Index

GDP Deflator YoY 4Q P -0.3% -0.4% -0.3%

CH Imports YoY Jan -- -10.7% -7.6% Thai Bond Market

Exports YoY Jan -- -3.2% -4.4% Total Return Index

Trade Balance Jan -- $34.00b $57.06b Outright/ Cash Trading

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

Friday 15 13-Feb-19 1.5874 1.5874 1.5874 1.5874 1.5874 1.5874

Release Actual Cons. Prior Change (bps) -0.13 -0.35 -0.10 -0.14 -0.17 -0.14

US Empire Manufacturing Feb -- 7.0 3.9 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Industrial Production MoM Jan -- 0.1% 0.3% 1.5874 1.5874 1.5874 1.5874 1.5874 1.5874

Capacity Utilization Jan -- 78.7% 78.7% +0.40 +0.52 -0.57 -0.72 -2.81 -0.45

U. of Mich. Sentiment Feb P -- 93.5 91.2

U. of Mich. Current Conditions Feb P -- -- 108.8 US Bond Market

U. of Mich. Expectations Feb P -- -- 79.9 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

BoP Current Account Balance 4Q P -- -- $23.3b 13-Feb-19 2.44 2.53 2.52 2.53 2.71 3.04

EU Trade Balance SA Dec -- 15.7b 15.1b Change (bps) +1.00 +3.00 +4.00 +4.00 +3.00 +2.00

Trade Balance NSA Dec -- -- 19.0b

JP Japan Buying Foreign Bonds 8-Feb -- -- ¥915.3b

Foreign Buying Japan Bonds 8-Feb -- -- ¥638.3b

Industrial Production YoY Dec F -- -- -1.9%

CH CPI YoY Jan -- 1.9% 1.9%

PPI YoY Jan -- 0.3% 0.9%

BoP Current Account Balance 4Q P -- -- $23.3b

%Chg.Chg

+1.16%+326.2628,497.59

+1.84%+49.182,721.07

%Chg.Chg13-Feb-19

+0.82%+7.71945.25

+0.21%

+5.76 +0.08%

14-Feb-19

2,431.90 +22.57 +0.94%

3,700.60

36,238.49

386.62 +2.14 +0.56%

768.08

-1,374.36

3,700.60

+1.25%+0.7863.29

+1.16%+0.6253.91

+1.51%

12-Feb-19 %Chg.

+0.37%

21,144.48 +280.27 +1.34%

+16.867,937.10

-0.11%-7.216,419.12

+0.53%96.69597.203

+0.18%1,122.431,124.45

-0.20%6.77286.7593

-17.37%99,304.30         82,054.19         

+0.12%280.48280.81

%Chg.12-Feb-1913-Feb-19

110.97 110.43

608.00 +10.00 +1.67%

1.1264 1.1327 -0.56%

+0.48%

13-Feb-19

2,753.03 +8.30 +0.30%

13-Feb-19

+1.07 +1.71%

+0.42%

1,309.20 +2.20 +0.17%

+13.241,655.73

-0.33%-119.5136,034.11

+0.50%+11.01

+0.34%

7,420.38

7,190.84 +57.70 +0.81%

11,167.22 +41.14

31.39

+0.90%+9.851,103.01

+0.81%

-0.37%

63.64

31.26

1.28951.2847

+0.8053.90

2,201.48

13-Feb-19 Chg %Chg.

25,543.27 +117.51

3,203.00 +11.00

+0.46%

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

 


