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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

โลก 

ผอ. IMF ชีป้ระเทศส่งออกน า้มันยังไม่ฟ้ืนตัวอย่างเต็มที่จาก
ภาวะราคาน า้มันทรุดปี 2557นางคริสติน ลาการ์ด ผู้ อ านวยการ
กองทนุการเงินระหว่างประเทศ  (IMF) เปิดเผยในการประชมุที่ดไูบใน
วันนีว้่า บรรดาประเทศผู้ ส่งออกน า้มัน ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่จาก
ผลกระทบของราคาน า้มนัที่ร่วงลงอยา่งรุนแรงในปี 2557 และแนวโน้ม
ราคาน า้มันยังคงมีความไม่แน่นอนอย่างมาก แม้เศรษฐกิจจะมีการ
ขยายตวัเล็กน้อยก็ตาม    นางลาการ์ดระบวุา่ "เน่ืองจากรายได้ที่ลดลง 
ท าให้การขาดดลุทางการคลงัลดลงอยา่งเช่ืองช้า แม้จะมีการปฏิรูปครัง้
ส าคญัทัง้ด้านการใช้จ่ายและรายได้ รวมถึงการก าหนดภาษีมลูคา่เพ่ิม
และภาษีสรรพสามิต"     "ปัจจยัดงักลา่วท าให้หนีส้าธารณะพุง่ขึน้อยา่ง
มากจาก 13% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี ) ในปี 2556 
เป็น 33% ในปี 2561" นางลาการ์ดกลา่วเสริม          ทัง้นี ้IMF ประกาศ
ปรับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในเดือนม.ค.ที่
ผ่านมา ขณะที่เตือนว่า เศรษฐกิจโลกยงัคงเผชิญกับปัจจยัเสี่ยงหลาย
ประการ     IMF คาดว่า เศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตวั 3.5% ในปีนี ้
และ 3.6% ในปีหน้า โดยต ่ากว่าระดับ 3.7% ส าหรับทัง้ 2 ปีที่มีการ
คาดการณ์ในเดือนต.ค.ปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์)     

สหรัฐ 

จับตาเจรจาการค้ารอบใหม่ของจนท.ระดับสูงสหรัฐ-จีนที่กรุง
ปักกิ่ง 14-15 ก.พ.นี ้ตลาดการเงินจับตาการเจรจาการค้ารอบใหม่
ระหว่างสหรัฐและจีนที่กรุงปักก่ิงในสปัดาห์นี ้โดยกระทรวงพาณิชย์จีน
ยืนยันว่า นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน จะจัดการประชุมเพื่อ
เจรจาการค้ารอบใหม่กับนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าของ
สหรัฐ (USTR) และสตีเวน มนชูิน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ โดยการประชุม
จะจดัขึน้ที่กรุงปักก่ิง ในวนัที่ 14-15 ก.พ.นี ้    ส่วนในวนันี ้จะเป็นการ
พบกนัของเจ้าหน้าที่ระดบัรัฐมนตรีชว่ยของจีนและสหรัฐ โดยเจ้าหน้าที่
ฝ่ังสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงปักก่ิงในวนันี ้เพ่ือหารือกนัในประเด็นตา่งๆที่
ได้พูดคุยกันไว้ในการประชุมครัง้ก่อนซึ่งจัดขึน้ที่กรุงวอชิงตันเม่ือช่วง
ปลายเดือนม.ค.ที่ผ่านมา   อย่างไรก็ตาม ขณะนีย้ังไม่มีการเปิดเผย
รายละเอียดวา่ เจ้าหน้าที่ระดบัสงูของสหรัฐและจีนซึ่งประกอบไปด้วย
นายหลิว นายมนชูิน และนายไลท์ไฮเซอร์นัน้ จะเจรจากันในประเด็น
ใดบ้างในระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ.นี ้ การเจรจาการค้าระหว่างนาย
หลิว นายมนชูิน และนายไลท์ไฮเซอร์ในครัง้นีน้บัว่ามีความส าคญัและ
ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
เปิดเผยวา่ เขาไมมี่แผนที่จะพบปะกบัประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ก่อนวนัที่ 
1 มี.ค. ซึง่เป็นเส้นตายที่ทัง้สองฝ่ายก าหนดไว้ส าหรับการบรรลขุ้อตกลง
ทางการค้า (อินโฟเควสท์)     

ส่ือเผย "ทรัมป์" เล็งออกค าส่ังห้ามใช้อุปกรณ์เทเลคอมจีนใน
โครงการ 5G ส านักข่าว Politico ของสหรัฐรายงานโดยอ้างแหลง่ข่าว
วา่ นายโดนลัด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ เตรียมลงนามในค าสัง่ฝ่าย
บริหารสปัดาห์หน้า เพื่อห้ามไม่ให้มีการใช้อปุกรณ์โทรคมนาคมจีนใน
โครงการพัฒนาเครือข่ายไร้สาย 5G ของสหรัฐ   รายงานระบุว่า 
ทางการสหรัฐมีแผนประกาศค าสัง่ดงักล่าว ก่อนมหกรรมใหญ่ในแวด
วงโทรคมอย่าง MWC Barcelona จะเปิดฉากขึน้ในวันที่ 25 ก.พ.นี ้ 
อย่างไรก็ดี ทางท าเนียบขาวยงัไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเร่ือง
นี ้      ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึน้ หลังเจ้าหน้าที่กระทรวงการ
ต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐอาจด าเนินมาตรการ
ตอบโต้ หากประเทศพันธมิตรยังคงเพิกเฉยต่อค าเตือนเร่ืองการห้าม
ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตอปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมของจีน เช่น บริษัท
หวัเว่ย เทคโนโลยี ขณะที่สหรัฐเพิ่มแรงกดดนัตอ่ชาติพนัธมิตรในยโุรป    
อยา่งไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระบวุา่ สหรัฐไมไ่ด้อยูใ่นขัน้ที่จะสามารถเข้าไป
มีบทบาทในการก าหนดแนวทางของประเทศนัน้ๆ ได้ แต่เสริมว่าสหรัฐ
จะยงัคงเดินหน้าเรียกร้องให้ชาติพนัธมิตรไม่ลงนามท าสญัญากับซัพ
พลายเออร์ของจีนบางราย   ทัง้นี ้ความคิดเห็นดงักลา่วมีขึน้ทา่มกลาง
ความพยายามของสหรัฐในการผลกัดนัประเทศพนัธมิตรในยโุรปและ
ทัว่โลกให้หลีกเลี่ยงการใช้อปุกรณ์จากหวัเวย่หรือบริษัทจีนรายอ่ืนๆ ใน
ระบบพาณิชย์ ในขณะที่ประเทศเหล่านัน้ก าลังเตรียมความพร้อม
ยกระดบัเทคโนโลยีเครือข่ายโทรศพัท์ไร้สายคลื่นความถ่ี 5G (กรุงเทพ
ธุรกิจ) 

เฟดนิวยอร์กคาดเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.17% ในไตรมาส 1 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก คาดการณ์การขยายตวัของ
เศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 1 ที่ระดับ 2.17% หลังการเปิดเผยตัวเลข
ดุลการค้า และดัชนีภาคบริการของสหรัฐ    ทัง้นี ้เฟดสาขานิวยอร์ก 
เปิดเผยว่า แบบจ าลองการคาดการณ์ Nowcast แสดงให้เห็นว่า 
เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัว 2.17% ในไตรมาส 1 โดยต ่ากว่า
ตัว เลขคาดการณ์ก่อนหน้านี ท้ี่ ระดับ  2.39% เ ม่ือสัปดาห์ก่อน      
นอกจากนี ้เฟดยังคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัว 
2.41% ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว โดยต ่ากว่าตัวเลขคาดการณ์ก่อน
หน้านีท้ี่ระดบั 2.61% เม่ือสปัดาห์ก่อน (อินโฟเควสท์)     

ส.ส.เดโมแครต-รีพับลิกันเหน็ต่างประเด็นชีแ้จงภาษี "ทรัมป์" ต่อ
สาธารณะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐจากพรรคเดโมแครต
และพรรครีพับลิกัน มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันในประเด็นการชีแ้จง
ภาษีของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐต่อสาธารณะ      
นายบิล พาสเครลล์ จากพรรคเดโมแครตกลา่ววา่ "ประธานาธิบดีสหรัฐ
ทกุคนควรจะเปิดเผยข้อมลูภาษีตอ่สาธารณะตามปกติ" และ "เม่ือเรามี
ความวิตกกังวลเก่ียวกับความขัดแย้งหรือการหลีกเลี่ยงภาษี เรามี
เหตุผลทุกประการที่จะใช้อ านาจที่มอบให้กับคณะกรรมการนี"้ 
เน่ืองจาก "กฎหมายอยูเ่คียงข้างเรา" (อินโฟเควสท์) 
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 ส่ือเผยเจ้าหน้าที่สหรัฐ-จีนยังไม่ได้บันทึกรายละเอียดการเจรจา 

แม้ใกล้เส้นตายเดือนมี.ค. หนงัสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นลัรายงาน
วา่ ในการเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน เจ้าหน้าที่ของทัง้สองฝ่าย
ยงัไม่ได้บนัทึกรายละเอียดของการเจรจาเป็นลายลกัษณ์อักษร แม้ว่า
ใกล้ถึงวนัที่ 1 มี.ค. ซึ่งเป็นเส้นตายที่ทัง้สองฝ่ายก าหนดไว้ส าหรับการ
บรรลขุ้อตกลงทางการค้า     วอลล์สตรีท เจอร์นลัระบวุา่ ทัง้สองฝ่ายยงั
ไม่ได้ร่างข้อตกลงที่ระบุถึงประเด็นที่พวกเขาเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย     
ทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่า เขาไม่มีแผนที่จะ
พบปะกับประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ก่อนวนัที่ 1 มี.ค.    ในการประชมุสดุ
ยอดระหว่างปธน.ทรัมป์ และปธน.สี จิน้ผิง ที่ประเทศอาร์เจนตินาเม่ือ
วันที่ 1 ธ.ค. 2561 ผู้น าสหรัฐและจีนได้ตกลงที่จะยุติสงครามการค้า
ชัว่คราว โดยทัง้สองฝ่ายเห็นพ้องกันวา่จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีน าเข้า
เพิ่มเติมระหว่างกันเป็นเวลา 90 วนั ขณะเดียวกันก็จะพยายามเจรจา
เพ่ือน าไปสูก่ารยตุิสงครามการค้า (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เผยซัมมิตสหรัฐ-เกาหลีเหนือรอบ 2 จัดขึน้ที่ฮานอย 
เวียดนาม วันที่ 27-28 ก.พ.นี ้ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐ
เปิดเผยวา่ การประชมุสดุยอดครัง้ที่ 2 ของเขากบันายคิม จอง อนึ ผู้น า
เกาหลีเหนือ จะจดัขึน้ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวนัที่ 27-28 
ก.พ.นี ้    ปธน.ทรัมป์ทวีตข้อความว่า การประชมุสดุยอดครัง้ที่ 2 ของ
เขากับนายคิมในปลายเดือนนี ้จะจัดขึน้ที่กรุงฮานอย โดยจะมีการ
หารือกันเพื่อพยายามปลดอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลี
เหนือ    สื่อบางแห่งรายงานก่อนหน้านีว้่า การประชมุสดุยอดดงักลา่ว
อาจจดัขึน้ที่เมืองดานงั ซึง่เป็นสถานที่จดัประชมุผู้น ากลุม่ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (เอเปก) ในปี 2560       ทัง้นี ้นายสตีเฟน 
บีกัน ผู้ แทนพิเศษของสหรัฐด้านเกาหลีเหนือได้พบปะกับนายคิม ยอก 
ชอล อดีตเอกอคัรราชทตูเกาหลีเหนือประจ าสเปนที่กรุงเปียงยางเม่ือ
ต้นสัปดาห์นี ้เพื่อหารือเก่ียวกับการประชุมสุดยอดดังกล่าว (อินโฟ
เควสท์) 

"ปอมเปโอ" ยื่นรายงานสอบสวนฆาตกรรม "คาช็อกกี" ต่อสภาค
องเกรส โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่า นายไมค์ 
ปอมเปโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ได้ยื่นรายงาน
เพิ่มเติมเก่ียวกับการสอบสวนการฆาตกรรมนายจามาล คาช็อกกี 
ผู้สื่อข่าวชาวซาอดุีอาระเบียให้กับสภาคองเกรสเม่ือวานนี ้    แต่โฆษก
ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆ เก่ียวกับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติม
ของนายปอมเปโอ    ทัง้นี ้สภาคองเกรสก าหนดเส้นตายให้รัฐบาลของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งรายงานการสอบสวนดงักล่าวภายใน
วนัที่ 8 ก.พ. โดยรายงานดงักลา่วจะบง่ชีถ้ึงผู้ รับผิดชอบตอ่การเสียชีวิต
ของนายคาช็อกกี พร้อมทัง้ระบวุา่ สหรัฐจะก าหนดมาตรการลงโทษต่อ
บคุคลหรือกลุม่บคุคลที่ต้องรับผิดชอบตอ่การเสียชีวิตของนายคาช็อกกี
หรือไม ่(อินโฟเควสท์) 

สห รัฐ เต รี ยมออกกม . ฟ้อ ง โอ เปกผู กขาดตลาดน ้า มัน 
คณะกรรมาธิการฝ่ายตุลาการประจ าสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐลงมติ
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เม่ือวันศุกร์ (8ก.พ.)ให้การรับรองร่าง
กฎหมายคดัค้านการจดัตัง้กลุ่มผูกขาดการผลิตและการส่งออกน า้มนั 
(โนเปก)   ส านักข่าวต่างประเทศ รายงานอ้างค าพูดของเจ้าหน้าที่
สหรัฐรายหนึ่งที่กลา่ววา่ ความมัน่คงแหง่ชาติของสหรัฐขึน้อยู่กบัการมี
พลังงานที่สามารถเข้าถึงได้ และสหรัฐคดัค้านการจับมือกันของกลุ่ม
ประเทศผู้ส่งออกน า้มนั (โอเปก) ในการปรับลดก าลงัการผลิต  “สหรัฐ
สนับสนุนการซือ้ขายพลังงานในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างยุติธรรม 
และเปิดเผย เราไม่สนับสนนุพฤติกรรมที่บิดเบือนตลาด ซึ่งรวมถึงการ
ตัง้กลุม่ผกูขาดตลาด” เจ้าหน้าที่กลา่ว  ทัง้นี ้คณะกรรมาธิการฝ่ายตลุา
การประจ าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เม่ือ
วันศุกร์ (8ก.พ.)ให้การรับรองร่างกฎหมายคัดค้านการจัดตัง้กลุ่ม
ผูกขาดการผลิตและการส่งออกน า้มนั (โนเปก) แต่ยงัไม่แน่นอนวา่ร่าง
กฎหมายฉบับนีจ้ะได้รับการลงมติในสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐหรือไม่  
ร่างกฎหมายดงักล่าว จะมีการแก้ไขกฎหมายป้องกันการผูกขาดของ
สหรัฐ โดยจะยกเลิกเอกสิทธ์ิที่เคยให้การคุ้มครองโอเปกจากการถูก
ฟ้องร้องในศาลสหรัฐ และจะท าให้อยัการสหรัฐสามารถฟ้องประเทศ
สมาชิกโอเปกได้ในฐานสมรู้ร่วมคิดในการผูกขาดตลาดน า้มนั (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 63.20 จุด เหตุวิตก
การค้าสหรัฐ-จีน,เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(8 ก.พ.) เน่ืองจากนกัลงทนุยงัคงวิตกเก่ียวกับ
ความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่างสหรัฐ -จีน การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก และความกังวลเก่ียวกับแนวโน้มผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียน ซึ่งล้วนเป็นปัจจยักดดนัให้ตลาดไม่สามารถปรับตวั
ขึน้ ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,106.33 จดุ ลดลง 63.20 
จดุหรือ -0.25% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,707.88 จดุ เพ่ิมขึน้ 1.83 
จุดหรือ +0.07%  และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,298.20 จุด ปรับตัวขึน้ 
9.85 จดุหรือ +0.14%                       นกัลงทนุในตลาดยงัคงให้ความ
สนใจอยา่งใกล้ชิดกบัความคืบหน้าของการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน โดย
แหล่ งข่ า วจาก รัฐบาลสหรัฐ เ ปิด เผยว่ า  การประชุมระหว่าง
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิง มีแนวโน้ม
อย่างมากที่จะไม่สามารถเกิดขึน้ได้ทนัเส้นตายวันที่ 1 มี.ค. ที่ทัง้สอง
ฝ่ายก าหนดไว้ส าหรับการบรรลขุ้อตกลงทางการค้า ขณะที่เจ้าหน้าที่
ระบุว่า ถึงแม้ว่าผู้น าสหรัฐและจีนจะมีโอกาสพบกัน แต่ขณะนีมี้งานที่
ต้องท าอย่างมาก และเหลือเวลาน้อยเกินไปในการท าข้อตกลงกับจีน 
นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ยังต้องเตรียมการประชุมสุดยอดกับนายคิม 
จอง อนึ ผู้น าเกาหลีเหนือ ในชว่งปลายเดือนนีด้้วย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่าเทียบเงินสกุลหลัก 
ปรับตัวรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบั
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 สกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้

(8 ก.พ.) เน่ืองจากนักลงทนุขานรับข้อมลูเศรษฐกิจที่ส าคญัของสหรัฐ 
หลงักระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยเม่ือวนัพฤหสับดีว่า จ านวนผู้ขอรับ
สวสัดิการว่างงานลดลงในสปัดาห์ที่ผ่านมา                  ดชันีดอลลาร์ 
ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั 
6 สกุลในตะกร้าเงิน ปรับตวัขึน้ 0.14% สู่ระดบั 96.6389    อย่างไรก็
ตาม ดอลลาร์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเยนที่ระดับ 109.77 เยน จาก
ระดบั 109.83 เยน ขณะที่ลดลงเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิสที่ระดบั 0.9999 
ฟรังก์สวิส จากระดบั 1.0017 ฟรังก์สวิส และดอลลาร์ร่วงลงเม่ือเทียบ
กับดอลลาร์แคนาดาที่ระดับ 1.3268 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 
1.3301 ดอลลาร์แคนาดา      ส่วนยโูรปรับตวัลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์
ที่ระดับ 1.1322 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1351 ดอลลาร์ ขณะที่ปอนด์
อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์ที่ระดับ1.2932 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.2959 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวลงเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์สรัฐที่ระดบั 0.7085 ดอลลาร์ จากระดบั 0.7100 ดอลลาร์ (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 8 เซนต์ รับแนวโน้ม
ตลาดน า้มันโลกตึงตัว สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด
นิวยอร์กปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้ (8 ก.พ.) แม้มีรายงานว่าจ านวนแท่น
ขุดเจาะน า้มนัในสหรัฐเพิ่มขึน้ในสปัดาห์นีก็้ตาม โดยราคาน า้มนัยงัคง
ได้แรงหนุนจากแนวโน้มที่ตลาดน า้มันโลกจะตึงตัว หลังการปรับลด
การผลิตของโอเปก และการคว ่าบาตรบริษัทน า้มันของเวเนซุเอลา    
สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือนมี.ค.เพิ่มขึน้ 8 เซนต์ หรือ 0.2% ปิด
ที่ 52.72 ดอลลาร์/บาร์เรล   สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนเม.ย.
ปรับตัวขึน้ 47 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่  62.10 ดอลลาร์/บาร์เรล       
เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการขุดเจาะน า้มันของสหรัฐ เปิดเผยว่า 
แท่นขุดเจาะน า้มันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจ านวนเพิ่มขึน้ 7 แท่นใน
สปัดาห์นี ้สู่ระดบั 854 แท่น     ทัง้นี ้ตลาดน า้มนัยงัคงได้แรงหนนุจาก
ความกังวลเก่ียวกับปริมาณน า้มนัในตลาดโลก หลงัจากที่โอเปกและ
ผู้ผลิต 10 รายนอกกลุ่มได้ตกลงกันเม่ือปลายปีที่แล้วที่จะลดการผลิต
น า้มนัดิบลง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวนัในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2562 เพื่อ
พยายามที่จะดูดซับน า้มันปริมาณมากทั่วโลกและปรับสมดุลตลาด 
โดยโอเปกซึ่งไม่รวมอิหร่าน ลิเบีย และเวเนซุเอลาได้ตกลงที่จะลด
ปริมาณน า้มนัลง 800,000 บาร์เรลตอ่วนั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $4.30 หลังตลาดหุ้น
ร่วงหนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์ก
ปิดบวกเม่ือคืนนี ้(8 ก.พ.) เน่ืองจากการปรับตวัลงของตลาดหุ้นทัว่โลก
หนนุความต้องการซือ้ทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  สญัญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึน้ 
4.30 ดอลลาร์ หรือ 0.3% ปิดที่ 1,318.50 ดอลลาร์/ออนซ์      สญัญา

โลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค. ปรับตัวขึน้ 9.6 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 
15.809 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

นายกฯไอร์แลนด์ระบุหลังพบปะ"เมย์" เช่ือมั่นอังกฤษสามารถ
บรรลุข้อตกลง Brexit นายลีโอ วาราดคาร์ นายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์
แสดงความเชื่อมัน่ หลงัพบปะกับนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีของ
อังกฤษเม่ือวานนีว้่า อังกฤษจะสามารถบรรลขุ้อตกลงในการถอนตวั
ออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีการถอนตวัอย่างไร้
ระเบียบ  และเขากลา่ววา่ การหารือกบันางเมย์เป็นไปด้วยดี     นายวา
ราดคาร์ระบุถึง ความเห็นชอบร่วมกันระหว่างรัฐบาลไอร์แลนด์ และ
พรรคสหภาพประชาธิปไตย (Democratic Unionist Party หรือ DUP) 
ซึ่งเป็นผู้ สนับสนุนตัวยงในการลงมติสนับสนุนรัฐบาลอังกฤษมาโดย
ตลอด      เขากล่าวว่า ทัง้สองฝ่ายต้องการที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการ
ควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดในไอร์แลนด์เหนือ เพื่อให้อังกฤษ
สามารถบรรลขุ้อตกลงในการออกจากอีย ูและสามารถท าการค้ากันได้
อยา่งราบร่ืน (อินโฟเควสท์) 

ผลส ารวจชีน้ายจ้างอังกฤษเร่ิมลดการจ้างงานประจ า เหตุวิตก 
Brexit ไร้ทิศทาง ผลส ารวจซึ่งจดัท าโดยสมาพันธ์จดัหางานและจ้าง
งาน (REC) และบริษัท KPMG ขององักฤษพบว่า นายจ้างชาวองักฤษ
มีการจ้างพนักงานผ่านบริษัทจดัหางานลดลงในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นการ
ปรับตวัลงครัง้แรกนับตัง้แตเ่ดือนก.ค.2559 ท่ามกลางความวิตกกังวล
เก่ียวกบัผลกระทบจากการแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit)    ผล
ส ารวจระบวุ่า ดชันีการจ้างงานประจ าลดลงจากระดบั 53.7 ของเดือน
ธ.ค. มาอยู่ที่ 49.7 ในเดือนม.ค.   ทัง้นี ้ดัชนีการจ้างงานประจ าของ
อังกฤษได้ปรับตัวลงมาอยู่ในระดับต ่ากว่า 50 ซึ่งแสดงถึงการหดตัว
เป็นครั ง้แรกนับตัง้แต่ช่วงที่การลงประชามติ  Brexit ในปี  2559 
ขณะเดียวกัน ต าแหน่งงานว่างในเดือนม.ค. ยังมีการขยายตัวช้าสุด
นับตัง้แต่เดือนต.ค.2569  นอกจากนี ้ข้อมลูอ่ืนๆ ที่ถกูเปิดเผยออกมา
ยงัแสดงให้เห็นว่า บริษัทต่างๆได้ปรับลดการจ้างงานและการลงทนุลง 
ในระหว่างรอความชดัจนในเร่ืองการแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป ซึ่ง
เหลือเวลาอีกเพียง 7 สปัดาห์จะถึงก าหนดเส้นตาย (อินโฟเควสท์) 

หอการค้าเยอรมนีหั่นคาดการณ์ศก.ในประเทศปีนีเ้หลือ 0.9% 
จากผลกระทบ Brexit,สงครามการค้า  สมาคมหอการค้าและ
อตุสาหกรรรมเยอรมนี (DIHK) ปรับลดการคาดการณ์การขยายตวัทาง
เศรษฐกิจในปี 2562 ลงเกือบคร่ึงหนึ่ง จากระดับการคาดการณ์ก่อน
หน้านี ้อย่างไรก็ตาม DIHK เชื่อว่า เศรษฐกิจเยอรมนีจะไม่เข้าสู่ภาวะ
วิกฤต     ทัง้นี ้DIHK คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจเยอรมนีในปี 2562 จะ
ขยายตวัเพียง 0.9% ซึ่งลดลงอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี ้
ว่าเศรษฐกิจจะขยายตวั 1.7%     นายมาร์ติน แวนส์เลเบน กรรมการ
ผู้ จัดการ DIHK  เปิดเผยว่า สาเหตุที่ท าให้ DIHK ปรับลดคาดการณ์
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 เศรษฐกิจเยอรมนีนัน้ มาจากปัจจัยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 

รวมทัง้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของกรณีที่อังกฤษแยกตัวออกจาก
สหภาพยโุรป (Brexit) และข้อพิพาทการค้า   ส านักข่าวซินหวัรายงาน
ว่า เ ม่ือช่วงปลายเดือนม.ค.ปีนี  ้ รัฐบาลเยอรมนีได้ปรับลดการ
คาดการณ์การขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ปี 2562 ลงสู่ระดับ 1.0% จากตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้านีท้ี่ระดับ 
1.8% (อินโฟเควสท์) 

เยอรมนีเผยการส่งออกพุ่งเป็นประวัติการณ์ในปีที่แล้ว ส านกังาน
สถิติแหง่ชาติของเยอรมนีเปิดเผยวา่ การสง่ออกของเยอรมนีพุง่ขึน้ 3% 
สู่ระดบั 1.32 ล้านล้านยโูร (1.49 ล้านล้านดอลลาร์) ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็น
ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ อย่างไรก็ดี การส่งออกชะลอตวัในเดือน
ธ.ค. โดยแตะระดบั 9.61 หม่ืนล้านยโูร ลดลง 4.5% เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้านี ้   นอกจากนี ้การน าเข้าของเยอรมนีทะยาน
ขึน้ 5.7% สู่ระดับ 1.09 ล้านล้านยโูร (1.24 ล้านล้านดอลลาร์) ในปีที่
แล้ว     ส านักงานสถิติยงัเปิดเผยว่า ตวัเลขเกินดลุการค้าของเยอรมนี
ลดลง 10% สู่ระดับ 2.278 แสนล้านยโูร ในปีที่แล้ว จากระดับ 2.479 
แสนล้านยโูรในปี 2560 (อินโฟเควสท์) 

สหภาพยุโรปเตรียมขึน้บัญชีด าซาอุดิอาระเบีย-ปานามา ฐานมี
ความเส่ียงฟอกเงิน คณะกรรมมาธิการยโุรปก าลงัพิจารณาขึน้บญัชี
ด าซาอดุิอาระเบียและปานามา ในรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสงูใน
การฟอกเงิน แม้เยอรมนี ฝร่ังเศส และอังกฤษจะไม่เห็นด้วยก็ตาม        
หนงัสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทม์ส รายงานวา่ ประเทศที่ถกูขึน้บญัชีด าใน
ครัง้นี ้รวมถึงซาอดุีอาระเบีย และเขตแดนต่างๆอีกกว่า 20 เขตแดนที่
ไมถ่กูระบวุา่มีการท าธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฏหมาย (อินโฟเควสท์)     

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกการค้าโลกกดดันหุ้น
กลุ่มรถยนต์ ,น า้มัน ตลาดหุ้ นยุโรปปิดลดลงเม่ือคืนนี ้(8 ก.พ.) 
เน่ืองจากความวิตกเก่ียวกบัการค้าจีน-สหรัฐกดดนัหุ้นกลุม่รถยนต์และ
น า้มนั หลงัจากที่ตลาดดีดตวัขึน้เล็กน้อยในช่วงเปิดตลาด โดยได้แรง
หนนุจากข้อมลูการสง่ออกของเยอรมนีที่เพิ่มขึน้   ดชันี Stoxx Europe 
600 ลดลง 0.56% ปิดที่ 358.07 จดุ  ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศส
ปิดที่ 4,961.64 จดุ ลบ 23.92 จดุหรือ -0.48% ขณะที่ดชันี DAX ตลาด
หุ้นเยอรมนัปิดที่ 10,906.78 จดุ ร่วง 115.22 จดุหรือ -1.05% และดชันี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,071.18 จดุ ปรับตวัลง 22.40 จดุ
หรือ -0.32%    ตลาดได้แรงหนุนในช่วงแรก หลังจากส านักงานสถิติ
แห่งชาติของเยอรมนีเปิดเผยว่า การส่งออกของเยอรมนีพุ่งขึน้ 3% สู่
ระดบั 1.32 ล้านล้านยโูร (1.49 ล้านล้านดอลลาร์) ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็น
ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์  อยา่งไรก็ตาม ความวิตกเก่ียวกบัการค้า
จีน-สหรัฐยังคงกดดันตลาด หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
เปิดเผยเม่ือวนัพฤหสับดีวา่ เขาไม่มีแผนที่จะประชมุกับประธานาธิบดี

สี จิน้ผิงของจีนก่อนวนัที่ 1 มี.ค. ซึ่งเป็นก าหนดเส้นตายที่ทัง้สองฝ่าย
ก าหนดไว้ส าหรับการบรรลขุ้อตกลงทางการค้า (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

สายการบินญ่ีปุ่นส่ังยกเลิกเที่ยวบินกว่า 100 เที่ยวในกรุงโตเกียว 
หลังหิมะตกจากอากาศหนาวจัด สภาพอากาศเย็นจดัสง่ผลกระทบ
ต่อกรุงโตเกียวและบริเวณใกล้เคียงในวนันี ้และท าให้ต้องมีการยกเลิก
เที่ยวบินมากกว่า 100 เที่ยว ทัง้ไปและกลบัจากกรุงโตเกียว แม้มีหิมะ
ตกน้อยกว่าที่คาดก็ตาม    ในช่วงเที่ยงวนันี ้ยงัคงมีหิมะที่มีความหนา 
1 เซนติเมตรปกคลุมอยู่ในย่านตวัเมืองกรุงโตเกียว ขณะที่อณุหภมิูลด
ต ่ากวา่ศนูย์องศา อนัเน่ืองมาจากมวลอากาศเย็น โดยก่อนหน้านี ้มีการ
คาดการณ์ว่า ปริมาณหิมะจะสงูถึง 5 ซม. แต่ต่อมาก็มีการคาดว่า จะ
ไม่มีหิมะตกหนักในกรุงโตเกียว รวมไปถึงในจังหวัดคานางาวะ และ
จังหวัดไซตามะ ซึ่งอยู่ใกล้เคียง  แต่ส านักงานอุตุนิยมวิทยาญ่ีปุ่ นก็
ยงัคงเตือนเก่ียวกับสภาพถนนที่เป็นน า้แข็ง เน่ืองจากอณุหภมิูที่ระดบั
ต ่า จะด าเนินตอ่ไปอย่างน้อยจนถึงเช้าวนัพรุ่งนี ้      ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ส และออล นิปปอน แอร์เวย์ส 
ได้ยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 100 เที่ยวตัง้แต่เที่ยงวนันีท้ี่จะเดินทางเข้า
และออกจากสนามบินฮาเนดะ และสนามบินนาริตะที่ให้บริการใน
กรุงโตเกียว                    ด้านสนามบินนาริตะในจังหวัดชิบะ ทาง
ตะวนัออกของกรุงโตเกียว ได้ท าการปิดรันเวย์แห่งหนึ่งเพื่อก าจดัหิมะ 
โดยมีปริมาณหิมะสงูถึง 2 ซม.ในพืน้ที่บางส่วนของจงัหวดัชิบะ (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่นเผยความเช่ือมั่นทางธุรกิจลดลงต่อเน่ือง เหตุวิตกไข้หวัด
ระบาด-นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายน้อยลง ส านักงานคณะรัฐมนตรี
ญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้า่ ความเชื่อมัน่ทางธุรกิจของชาวญ่ีปุ่ นที่ประกอบ
อาชีพที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจ ปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่
สองติดต่อกันในเดือนม.ค. เน่ืองจากผู้บริโภคมีความวิตกกังวลตอ่การ
รับประทานอาหารนอกบ้านในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไข้หวัด 
รวมทัง้ยังได้รับผลกระทบจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
ชะลอตัวลง   ดัชนีความเชื่อมั่น diffusion index ซึ่งสะท้อนความ
เชื่อมั่นในกลุ่มอาชีพที่อ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น 
พนักงานขับรถแท็กซี่ และพนักงานร้านอาหาร อยู่ที่ระดับ 45.6 จุด 
ลดลง 1.2 จดุจากเดือนธ.ค. และเป็นระดบัต ่าที่สดุนับตัง้แตเ่ดือนก.ค. 
2559   ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ตวัเลขที่ต ่ากว่า 50 บ่งชีว้่า ผู้ที่มี
มมุมองเป็นลบมีจ านวนมากกวา่ผู้ที่มีมมุมองบวกในชว่ง 3 เดือนที่ผ่าน
มา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 418.11 จุด วิตกเจรจา
การค้าสหรัฐ-จีน  ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงกว่า 2% 
และแตะที่ระดับต ่าสุดในรอบ 1 เดือนในเม่ือวันศุกร์ เน่ืองจากความ
วิตกกังวลเก่ียวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจาก
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 ประธานา ธิบดี โดนัล ด์  ท รัม ป์  ยื นยันว่ า  เขาจะไม่พบปะกับ

ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ก่อนวนัที่ 1 มี.ค. ซึ่งเป็นเส้นตายที่ทัง้สองฝ่าย
ก าหนดไว้ส าหรับการบรรลุข้อตกลงทางการค้า ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดร่วงลง 418.11 จุด หรือ 2.01% แตะที่ 
20,333.17 จุด     หุ้นที่ปรับตวัลงในเม่ือวันศกุร์น าโดยหุ้นกลุ่มสิ่งทอ
และเคร่ืองนุ่งห่ม กลุ่มโลหะปลอดเหล็ก และกลุ่มผลิตภณัฑ์โลหะ (อิน
โฟเควสท์) 

จีน 

ผู้บริหาร "หัวเว่ย" ออกโรงโวยทูตสหรัฐ พร้อมชีแ้จงประเด็น
ความมั่นคงไซเบอร์ นายอับราฮัม หลิว รองประธานบริษัท หัวเว่ย 
ประจ าภูมิภาคยุโรป และผู้ แทนผู้ บริหารระดับสูงประจ าสถาบันใน
สหภาพยโุรปได้ออกมาแสดงความเห็นอย่างจริงจงัเก่ียวกับความวิตก
กังวลของหลายฝ่ายที่มีต่อบริษัทในการประชมุที่จดัขึน้ที่กรุงบรัสเซลส์ 
ซึง่มีผู้ เข้าร่วมงานกวา่ 100 รายและสว่นใหญ่เป็นชาวยโุรป เพ่ือปกป้อง
ยกัษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนรายนี ้    นายหลิวกลา่ววา่ "เม่ือไมน่าน
มานี ้หัวเว่ยถูกโจมตีอย่างต่อเน่ืองจากบางประเทศและนักการเมือง
บางราย ซึ่งท าให้เราตกตะลงึเป็นอย่างยิ่ง และบางครัง้ก็รู้สกึขบขนักบั
ข้อกล่าวหาที่ไร้สาระและไม่มีมูลความจริง"     "ยกตัวอย่างกรณีที่
นายกอร์ดอน ซอนด์แลนด์ เอกอคัรราชทตูสหรัฐประจ าสหภาพยโุรปที่
ระบวุา่ มีผู้ที่สามารถสัง่การควบคมุรถยนต์ผ่านเครือข่าย 5G ได้จากใน
ประเทศจีนและสังหารผู้ ที่อยู่ในรถคันดังกล่าวได้ ถือเป็นการดูหม่ิน
เหยียดหยามความฉลาดหลักแหลมของผู้ คน นับประสาอะไรกับ
ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทัว่โลก" นายหลิวกล่าว       นายหลิวกลา่ว
ด้วยว่า "การกีดกันบริษัทหัวเว่ยออกจากตลาดไม่ได้หมายความว่า
เครือข่ายจะมีความปลอดภยั เน่ืองจากอปุกรณ์ของหวัเวย่ไม่ได้ใช้งาน
ในเครือข่ายของสหรัฐ หรือสหรัฐมีเครือข่ายที่ปลอดภยัที่สดุ ค าตอบคือ
ไม่" และ "บริษัทมีประวตัิด้านความมัน่คงทางไซเบอร์ที่ยอดเยี่ยม ด้วย
อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองหลังผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจาก
หน่วยงานก ากบัดแูลและผู้ด าเนินการหลายราย (อินโฟเควสท์) 

เจพีมอร์แกนระบุนโยบายสนับสนุนของจีนจะช่วยกระตุ้นการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ นายจ ูไหปิ่น นกัเศรษฐศาตร์ของเจพีมอร์แกน
ระบุว่า แม้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง แต่นโยบายสนับสนนุ
ของจีน จะช่วยหนนุการเติบโตทางเศรษฐกิจ    นายจกูล่าว่า จีนจะใช้
นโยบายการคลังและนโยบายการเงิน เพื่อรับมือกับแรงกดดันจาก
เศรษฐกิจขาลงในระยะสัน้ ขณะที่การปฏิรูปโครงสร้างเพื่อการพฒันา
ระยะยาวยงัคงด าเนินต่อไป     ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า เศรษฐกิจ
ของจีนขยายตวัช้าลง แต่ในอตัราที่ยัง่ยืนขึน้ที่ระดบั 6.6% ในปี 2561 
แม้ได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอกประเทศ โดยผู้ก าหนดนโยบาย
ได้เปิดเผยมาตรการสนับสนุนเพื่อท าให้การเติบโตของเศรษฐกิจมี
เสถียรภาพ ซึ่งรวมถึงการลดภาษีและค่าธรรมเนียม การขยายการ

บริโภคและการลงทนุ รวมถึงการจ้างงานเพ่ิมขึน้ นายจคูาดวา่ การปรับ
ลดภาษีจะเทา่กบั 1.2% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) 
ของจีนในปี 2562 และจะหนุนอัตราการเติบโตของจีดีพีขึน้ 0.46%  
ทัง้นี ้เขาพิจารณาจากมุมมองที่ว่า การบริโภคของจีนชะลอตัวลง 
เน่ืองจากยอดขายรถยนต์ที่อ่อนแอท าให้การบริโภคชะลอตวัในปีที่แล้ว  
นอกจากนี ้นายจูยังคาดว่า การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของจีนจะ
เพิ่มขึน้ 5.7% เม่ือเทียบเป็นรายปีในปีนี ้โดยลดลงเล็กน้อยจากที่
เพิ่มขึน้ 5.9% ในปีที่ผ่านมา แต่เขาคาดการณ์ว่า การเติบโตของการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐานจะฟื้นตวัในปีนี ้ในขณะที่การลงทนุด้าน
อสงัหาริมทรัพย์จะลดลง (อินโฟเควสท์) 

สมาคมเหล็กจีนเผย ราคาเหล็กทั่วโลกอาจปรับตัวลงต่อเน่ือง
จนถึงเดือนมี.ค. สมาคมเหล็กและเหล็กกล้าของจีน (CISA) เปิดเผย
ว่า ราคาเหล็กทั่วโลกอาจปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ืองไปจนถึงปลาย
เดือนมี.ค.    นักวิเคราะห์ของ CISA กล่าวว่า ความผันผวนในตลาด
เหล็กทัว่โลกเป็นเร่ืองที่ไมส่ามารถหลีกเลี่ยงได้ เน่ืองจากองค์กรระหวา่ง
ประเทศหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงธนาคารโลก ได้ปรับลดคาดการณ์
เศรษฐกิจโลกในปีนี  ้      "เศรษฐกิจโลก และตลาดเหล็ก ได้เข้าสู่ช่วง
การปรับเปลี่ยนตามวฏัจกัรแล้วในตอนนี"้ รายงานระบุ   ส านักข่าวซิน
หัวรายงานว่า ในเดือนม.ค. ดัชนีราคาอ้างอิงของผลิตภัณฑ์เหล็ก
ประเภทตา่งๆ ในตลาดโลก ตา่งพากนัปรับตวัลดลงจากเดือนก่อนหน้า 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: ตลาดหุ้นจีน ปิดท าการเม่ือวานนี ้(8 ก.พ.) เน่ือง
ในวนัตรุษจีน 

เอเชียและอื่นๆ 

มูดีส์้เพิ่มเครดิตรัสเซียสู่อันดับน่าลงทุน Baa3 ชีน้โยบายการคลัง
,เศรษฐกิจแข็งแกร่ง มูดีส์้ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ปรับเพิ่มอันดับ
ความน่าเชื่อถือของรัสเซียสูอ่นัดบัน่าลงทนุที่ Baa3 จากอนัดบั Ba1 ซึง่
เป็นอันดับขยะ ( junk) หรือไม่น่าลงทุน โดยระบุถึงนโยบายที่ช่วย
ส่งเสริมสถานะการคลังสาธารณะของรัสเซีย และเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในการรับมือกับผลกระทบจากภายนอก
ประเทศ    มดูีส์้ระบุว่า การตัดสินใจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง "การ
บริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพของสถาบนัก าหนดนโยบาย ซึ่งประสบ
ความส าเร็จในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเงินจากปัจจัย
สองประการ อนัได้แก่ ราคาน า้มนัที่ลดลง และการคว ่าบาตรจากนานา
ประเทศ"     นอกจากนี ้มดูีส์้ยังได้ปรับทบทวนแนวโน้มอันดับความ
น่าเชื่อถือของรัสเซียเป็น "มีเสถียรภาพ" จากแนวโน้ม "เชิงบวก" ก่อน
หน้านี ้(อินโฟเควสท์) 

ปธ.บริษัทน า้มันยักษ์ใหญ่รัสเซียวอน"ปูติน"ยกเลิกข้อตกลงลด
การผลิตน า้มันกับโอเปก นายอิกอร์ เซชิน ประธานบริษัทรอสเนฟท์ 
ซึ่ ง เ ป็นบ ริ ษัทน า้มันยัก ษ์ ใหญ่ของ รัส เซี ย  ส่ งจดหมายไปยัง
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน เพื่อให้ทบทวนการที่รัสเซียเข้าร่วมมือ

กับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มนั (โอเปก) ในการปรับลดก าลงัการผลิต 
เน่ืองจากเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยง และจะเอือ้ประโยชน์ต่อสหรัฐ       
ทัง้นี ้สหรัฐไม่ได้เข้าร่วมการปรับลดก าลังการผลิต แต่จะได้ประโยชน์
จากราคาน า้มันที่จะดีดตวัขึน้จากการจ ากัดการผลิตของโอเปก และ
ประเทศพันธมิตร       นายเซชิน ซึ่งเป็นคนสนิทของปธน.ปตูิน ไม่ได้
ระบุในจดหมายว่า เขาต้องการให้รัสเซียถอนตัวจากข้อตกลงปรับลด
ก าลังการผลิตที่ท าไว้กับโอเปกตัง้แต่ปี 2560 หรือไม่        แหล่งข่าว
ระบุว่า จดหมายดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนต่อเจ้าหน้าที่
รัสเซียที่เก่ียวข้องกับนโยบายพลังงานว่า นายเซชินต้องการให้รัสเซีย
ยตุิข้อตกลงดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่งกว่า 400 จุด หุ้นร่วงยก
แผง กังวลสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดีย
ดิ่งลงกว่า 400 จดุในเม่ือวนัศกุร์ โดยปรับตวัลงเป็นวนัที่ 2 ขณะที่หุ้น
ร่วงลงทุกกลุ่ม น าโดยกลุ่มรถยนต์ ดัชนี Sensex ปิดเม่ือวันศุกร์ที่  

36,546.48 ดิ่งลง 424.61 จดุ หรือ 1.15%    นกัลงทนุพากนัเทขายหุ้น
ในตลาด จากความวิตกกังวลเก่ียวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ
และจีน หลงัประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยนัว่า เขาจะยงัไม่พบกบั
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ก่อนวนัที่ 1 มี.ค. ซึ่งเป็นเส้นตายที่ทัง้สองฝ่าย
ก าหนดไว้ส าหรับการบรรลขุ้อตกลงทางการค้า (อินโฟเควสท์) 

  

 

 

 

 

 

 

ไทย 

ในหลวงมีพระราชโองการ"ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ"มิ
บังควรยุ่งเกี่ ยวการเมือง สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย (ทรท.) ได้เผยแพร่พระราชโองการ ประกาศสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศวา่ แม้ทลูกระหมอ่มหญิงอบุลรัต
นราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี  จะทรงกราบถวายบงัคมลาออกจาก
ฐานันดรศกัดิ์ไปแล้วตามกฎมณเฑียรบาล โดยได้กราบบงัคมทูลพระ
กรุณาเป็นลายลักษณ์อักษร หากยังทรงสถานะและด ารงพระองค์ใน
ฐานะสมาชิกแห่งพระบรมราชจกัรีวงศ์     การน าสมาชิกชัน้สงูในพระ
บรมราชวงศ์มาเก่ียวข้องกับระบบการเมือง ไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตาม 
จึงเป็นการกระท าที่ขัดต่อโบราณราชประเพณี ขนบธรรมเนียม และ
วัฒนธรรมของชาติถือเป็นการกระท าที่มิบงัควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง 
(อินโฟเควสท์) 

นายกฯเผย GDP ไทยขยายตัวต่อเน่ืองจนปี 61 ขยายตัว 4.2% 
สูงกว่าอัตราเฉล่ียของโลกที่ชะลอตัวเหลือ 3.7% พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนผ่านรายการ "ศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า รายงานผลการพัฒนาของ
ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ประเทศในรอบ 
5 ปี (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561) มีความแข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง จาก 1% ในปี 
2557 ขึน้มาจนถึง 4.2% ในปี 2561 สงูกว่าอตัราเฉลี่ยของโลกที่ชะลอ
ตวัเหลือ 3.7% มลูคา่ GDP ของไทยเพิ่มขึน้จาก 13 ล้านล้านบาท ในปี

แรกของรัฐบาลเป็น 16 ล้านล้านบาท ในปีที่ผ่านมา       อย่างไรก็ตาม 
ปัจจยัภายนอกที่เป็นความเสี่ยง ทัง้เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวัและปัญหา
สงครามการค้า (Trade War) ระหว่างสหรัฐฯและจีน ตลอดจนปัญหา
การแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (BREXIT) และอัตรา
ดอกเบีย้โลก ทัง้หมดนีเ้ชื่อมโยงกับไทยและทุกภูมิภาค การปฏิรูป
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
ผลักดันให้เกิดการลงทนุในอุตสาหกรรม New S-Curve ในช่วงที่ผ่าน
มา มากกว่า 7 แสนล้านบาท ทัง้ในส่วนการลงทุนภาครัฐ และการ
ลงทนุร่วมภาคเอกชน (PPP) (อินโฟเควสท์) 

ซูเปอร์โพล"เผยปชช.ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นนายกรัฐมนตรีเก่ง มอง
ปัญหาปากท้องใหญ่ที่ สุด  นายนพดล กรรณิกา ผู้ อ านวยการ
ส านักวิจัยซูเปอร์โพล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ืองปัญหาปาก
ท้องประชาชน กับ ภาพนายกรัฐมนตรีคนต่อไป จากทุกสาขาอาชีพ 
จ านวน 1,111 ตวัอยา่ง ระหวา่งวนัที่ 1 – 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 โดย
ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบ พบว่า  ร้อยละ 46.8 
ติดตามข่าวสารผ่านสื่อมวลชนบ่อย ๆ ในขณะที่ ร้อยละ 47.1 ไม่บ่อย 
และ ร้อยละ 6.1 ไม่ติดตามเลย   ที่น่าพิจารณาคือ ประชาชนร้อยละ 
30.1 ระบุการแก้ปัญหาปากท้อง ดีขึน้ แต่ร้อยละ 35.5 ระบุเหมือนเดิม 
และร้อยละ 34.4 ระบุแย่ลง นอกจากนี ้เกินคร่ึงหรือร้อยละ 52.7 ระบุ
ความมัน่คงในอาชีพการงานตอนนีแ้คก่ลาง ๆ ประคองตวั และร้อยละ 
25.0 ระบุไม่มั่นคง ในขณะที่ส่วนน้อยหรือเพียงร้อยละ 22.3 เท่านัน้
ระบุมั่นคง รายได้ดี  นอกจากนี ้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.4 ระบุยังไม่
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 เห็นมีใครตอนนีท้ี่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ เก่ง แก้ปัญหาปากท้อง

ประชาชนได้ ในขณะที่ ส่วนน้อย หรือเพียงร้อยละ 11.6 ระบุ มีในใจ
แล้ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 1.43 จุด เช่นเดียวกับตลาดภูมิภาค
เผชิญแรงกดดันปัจจัยนอกปท./สัปดาห์นีค้งผันผวนSET ปิดเม่ือ
วนัศกุร์ที่ระดบั 1,651.68 จดุ ลดลง 1.43 จดุ (-0.09%) มลูค่าการซือ้
ขาย 56,862.15 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวันศุกร์
โดยรวมจะปรับตัวขึน้ได้ดีกว่าตลาดภูมิภาคขณะที่ตลาดในยุโรปยัง
บวก ปัจจยัในประเทศยงัหนนุทัง้การเมืองที่ชดัเจนในประเด็นแคนดิเด
ทนายกรัฐมนตรี และคาดหวงัผลประกอบการ-เงินปันผล แตปั่จจยันอก
ประเทศยังกดดันทัง้การเจรจาการค้าสหร ฐ-จีน, ธนาคารกลางยุโรป
ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจยโูรโซน สปัดาห์นีแ้นะติดตามสนุทรพจน์
ของประธานสาขาเฟด และตัวเลข GDP ญ่ีปุ่ น-ยุโรป รวมถึง Brexit 
คาดตลาดฯผันผวน ให้แนวรับ 1,630 แนวต้าน 1,667-1,685 จุด        
ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวนัศกุร์ที่ระดบั 1,651.68 จดุ ลดลง 1.43 จดุ (-
0.09%) มลูค่าการซือ้ขาย 56,862.15 ล้านบาท     การซือ้ขายหุ้นเม่ือ
วันศุกร์ ดัชนีหุ้ นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ โดยดัชนีฯแตะ
จุดสูงสุดที่ 1,657.58 จุด และแตะจุดต ่าสุดที่ระดับ 1,637.58 จุด         
ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวนัศกุร์ เพิ่มขึน้ 504 หลกัทรัพย์ ลดลง 
885 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 467 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวันศุกร์มีมูลค่าการซือ้ขายรวม 
95,488 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวนัศกุร์  มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยูท่ี่ 95,488 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขาย
สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สทุธิ 19,080 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สทุธิ 19,089 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุตา่งชาติ ขายสทุธิ 2,352 
ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.14% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือ
วาน +0.03% ภาพรวมของตลาดในเม่ือวันศุกร์    Yield Curve ปรับ
เพิ่มขึน้ประมาณ 1-4 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทนุ
ของนักลงทุนต่างชาติเม่ือวันศุกร์ NET OUTFLOW 2,352 ล้านบาท 

โดยเกิดจาก NET SELL 2,352 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ ถือ
ครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ส าหรับตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET)  มี NET SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 
647 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.47 อ่อนค่าสุดในภูมิภาคจากแรง
ซือ้ดอลล์ มองกรอบสัปดาห์นี ้31.35-31.50 นักบริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดบั 
31.47 บาท/ดอลลาร์ ออ่นคา่จาก ชว่งเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 31.26/28 
บาท/ดอลลาร์     เม่ือวนัศกุร์เงินบาทออ่นคา่สดุในภมิูภาค โดยระหวา่ง
วนัเคลื่อนไหวอยูใ่นกรอบ 31.25-31.50 บาท/ดอลลาร์ การออ่นคา่ของ
เงิน บาทเม่ือวนัศกุร์มองว่าเป็นปัจจยัทางเทคนิค เน่ืองจากช่วงปลาย
เดือนม.ค.ที่ผ่านมา เงินบาทได้แข็งคา่สวนทางสกลุเงินอ่ืน ๆ ในภมิูภาค
ต่อเน่ืองหลายวัน และเม่ือมีการซือ้ดอลลาร์กลับ จึงท าให้เงินบาท
ปรับตวัไปเป็นทิศทางอ่อนคา่   "น่าจะเป็นการซือ้ดอลลาร์กลบั เลยท า
ให้บาทอ่อนค่า มองว่าเป็นปัจจยัทางเทคนิค เพราะที่ผ่านมาเงินบาทก็
แข็งค่าสวนทางภูมิภาคมาตลอด" นักบริหารเงินระบุ   นักบริหารเงิน 
คาดว่า สปัดาห์นีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.35 - 31.50 บาท/
ดอลลาร์ โดยต้องติดตามการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเดือน
ม.ค. และจบัตาสถานการณ์ Brexit อยา่งตอ่เน่ือง (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคสว่นบคุคล (PCE) เดือนธ.ค. สหรัฐ   

- รายได้และการใช้จ่ายสว่นบคุคลเดือนธ.ค. สหรัฐ   

- ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2561 (ประมาณการเบือ้งต้น) สหรัฐ   
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As of

Friday 8 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP Household Spending YoY Dec 0.1% 0.8% -0.6% SET50

BoP Current Account Balance Dec ¥452.8b ¥469.3b ¥757.2b SET100

Trade Balance BoP Basis Dec P ¥216.2b ¥132.4b -¥559.1b MAI

BoP Current Account Adjusted Dec P ¥1562.3b ¥1501.6b ¥1438.7b Institution Net Position

Bank Lending Ex-Trusts YoY Jan 2.4% -- 2.4% Proprietary Net Position

Bank Lending Incl Trusts YoY Jan 2.4% -- 2.5% Foreign Net Position

TH Foreign Reserves 1-Feb $209.2b -- $208.3b Individual Net Position

Forw ard Contracts 1-Feb $32.4b -- $31.8b Total Trading Value

Monday 11 Major Indices

Release Actual Cons. Prior Dow Jones

CH Foreign Reserves Jan -- $3080.00b $3072.71b S&P 500

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

Money Supply M1 YoY Jan -- 1.9% 1.5% STOXX Europe 50

New  Yuan Loans CNY Jan -- 3000.0b 1080.0b FTSE 100

Money Supply M2 YoY Jan -- 8.2% 8.1% DAX

Nikkei 225

Tuesday 12 Shanghai Composite

Release Actual Cons. Prior Hang Seng

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

Money Stock M3 YoY Jan -- 2.1% 2.1% BES Sensex

Tertiary Industry Index MoM Dec -- -0.1% -0.3% Jakarta Composite

Machine Tool Orders YoY Jan P -- -- -18.3% Philippines Composite

Ho Chi Minh

Wednesday 13

Release Actual Cons. Prior Crude Commodities

US CPI MoM Jan -- 0.1% -0.1% WTI ($/bl)

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

CPI YoY Jan -- 1.5% 1.9% Brent ($/bl)

CPI Ex Food and Energy YoY Jan -- 2.1% 2.2% NYMEX ($/bl)

EU Industrial Production SA MoM Dec -- -0.4% -1.7% COMEX Gold 

Industrial Production WDA YoY Dec -- -3.3% -3.3% Batic Dry Index

JP PPI YoY Jan -- 1.0% 1.5%

PPI MoM Jan -- -0.2% -0.6% Exchange Rate

USD/THB

Thursday 14 EUR/USD

Release Actual Cons. Prior USD/JPY

US PPI Final Demand MoM Jan -- 0.1% -0.2% GBP/USD

PPI Ex Food and Energy MoM Jan -- 0.2% -0.1% USD/CHY

PPI Ex Food and Energy YoY Jan -- 2.5% 2.7% USD/KRW

PPI Ex Food, Energy, Trade YoY Jan -- 2.7% 2.8% Dollar Index

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

Continuing Claims 2-Feb -- 1740k 1736k Thai Bond Market

Retail Sales Advance MoM Dec -- 0.1% 0.2% Total Return Index

Retail Sales Ex Auto MoM Dec -- 0.0% 0.2% Outright/ Cash Trading

EU Employment QoQ 4Q P -- -- 0.2% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Employment YoY 4Q P -- -- 1.3% 8-Feb-19 1.5956 1.6765 1.7410 1.7700 1.7996 1.8602

GDP SA QoQ 4Q P -- 0.2% 0.2% Change (bps) -0.54 -0.01 +0.22 +0.17 +0.31 +1.04

GDP SA YoY 4Q P -- 1.2% 1.2% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

JP GDP SA QoQ 4Q P -- 0.4% -0.6% 2.1387 2.2920 2.4855 2.8919 3.1176 3.3345

GDP Annualized SA QoQ 4Q P -- 1.4% -2.5% +2.58 +1.99 +3.90 +4.80 +3.34 +0.76

GDP Nominal SA QoQ 4Q P -- 0.4% -0.7%

GDP Deflator YoY 4Q P -- -0.4% -0.3% US Bond Market

CH Imports YoY Jan -- -10.7% -7.6% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Exports YoY Jan -- -3.2% -4.4% 8-Feb-19 2.43 2.45 2.43 2.44 2.63 2.97

Trade Balance Jan -- $34.00b $57.06b Change (bps) +1.00 -3.00 -3.00 -2.00 -2.00 -3.00

31.48

-0.07%-0.751,101.55

-0.09%

-0.02%

62.06

31.23

1.29451.2943

+0.0852.72

2,177.05

8-Feb-19 Chg %Chg.

25,106.33 -63.20

3,132.00 -20.00

-0.25%

2,707.88 +1.83 +0.07%

8-Feb-19

+0.39 +0.63%

+0.80%

1,313.30 +3.90 +0.30%

-1.431,651.68

-1.15%-424.6136,546.48

-1.20%-26.37

-0.63%

7,298.20

7,071.18 -22.40 -0.32%

10,906.78 -115.24

109.73 109.80

601.00 -9.00 -1.48%

1.1334 1.1340 -0.05%

-0.06%

8-Feb-19

+112.15%45,009.12         95,487.51         

-0.09%280.80280.56

%Chg.7-Feb-198-Feb-19

+0.08%96.56796.648

-0.08%1,123.711,122.79

+0.00%6.74386.7438

-1.05%

20,751.28 -122.78 -0.59%

+17.738,088.62

-0.23%-14.806,521.66

+0.60%+0.3762.16

+0.19%+0.1052.68

+0.15%

7-Feb-19 %Chg.

+9.85 +0.14%

11-Feb-19

2,425.61 -2.18 -0.09%

1,775.14

41,492.63

385.38 -0.20 -0.05%

6,745.29

-647.42

1,775.14

%Chg.Chg

-0.16%-43.8927,946.32

+1.30%+33.662,618.23

%Chg.Chg8-Feb-19

-0.22%-1.98908.67

+0.22%

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

 


