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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

จับตา"ทรัมป์"แถลงนโยบายประจ าปีต่อสภาคองเกรสวันนี ้09.00 
น.ตามเวลาไทย นักลงทุนจับตาประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งจะ
กล่าวแถลงนโยบายประจ าปี (State of the Union) ต่อสภาคองเกรส
สหรัฐในวนันีเ้วลา 09.00 น.ตามเวลาไทย    การกลา่วสนุทรพจน์ของป
ธน.ทรัมป์ต่อสภาคองเกรสในครัง้นี ้ ซึ่งเป็นการแถลงนโยบายต่อ
วุฒิสภาและสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐเป็นครัง้ที่ 2 ของเขานัน้ ได้รับ
ความสนใจจากสื่อทัว่โลก โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์ตอ่ชาว
สหรัฐทัว่ประเทศ ขณะที่ส านักข่าว CNN ก็จะออกอากาศสดไปทัว่โลก
เช่นกัน  เจ้าหน้าที่ระบุว่า ปธน.ทรัมป์จะเร่ิมต้นด้วยการกล่าวถึง
ความส าเร็จ และผลงานของรัฐบาลในปีที่แล้ว พร้อมกับจะกล่าวถึงสิ่ง
ที่เขาจะด าเนินการต่อไปในอีก 2 ปีที่เหลือของการด ารงต าแหน่งของ
เขา โดยจะมีการกลา่วเน้นหนกัในเสาหลกั 5 ประการ คือ วิสยัทศัน์ของ
การมีระบบการตรวจคนเข้าเมืองที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย , การ
ปกป้องแรงงานสหรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการท าข้อตกลงการค้าที่ไม่
เป็นธรรม, การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน, การปรับลดราคายา และ
ต้นทุนการรักษาสุขภาพ รวมทัง้การใช้ความพยายามในด้านการทูต
และการทหารในการปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐ   นอกจากนี ้มีการ
คาดการณ์กันว่า ปธน.ทรัมป์จะประกาศรายชื่อประเทศที่จะเป็น
เจ้าภาพจดัการประชมุสดุยอดครัง้ที่ 2 ระหวา่งเขาและนายคิม จอง อนึ 
ผู้ น าเกาหลีเหนือ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นประเทศเวียดนาม 
รวมทัง้จะกลา่วถึงวิกฤตการเมืองที่ก าลงัเกิดขึน้ในเวเนซเุอลาในขณะนี  ้
(อินโฟเควสท์) 

ส่ือเผย "ทรัมป์" จะไม่ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติในระหว่าง
แถลงนโยบายประจ าปีวันนี ้ สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้าง
แหล่งข่าวว่า ในระหว่างการแถลงนโยบายประจ าปี (State of the 
Union) ต่อสภาคองเกรสช่วงเช้าวันนีต้ามเวลาไทย ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ จะไม่ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อให้มี
การจัดสรรงบประมาณส าหรับการสร้างก าแพงกัน้ชายแดนเม็กซิโก 
ก่อนที่งบประมาณชัว่คราวส าหรับหน่วยงานรัฐบาลจะหมดลงในวนัที่ 
15 ก.พ. ปธน.ทรัมป์ได้กล่าวเป็นนัยเม่ือสัปดาห์ที่แล้วว่า เขาอาจจะ
ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติในระหว่างการแถลงหรือหลังจากการ
แถลงเสร็จสิน้ได้ไม่นาน โดยทรัมป์เชื่อว่า การประกาศภาวะฉุกเฉิน
แหง่ชาติจะเปิดทางให้เขาสามารถใช้งบประมาณในการสร้างก าแพงได้
โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรส     อย่างไรก็ตาม 
แหล่งข่าวระบุว่า ปธน.ทรัมป์ได้ตัดสินใจเม่ือช่วงเย็นวันอังคารตาม
เวลาสหรัฐว่า เขาจะไม่ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติในระหว่างการ
แถลงนโยบายประจ าปีครัง้นี ้(อินโฟเควสท์) 

ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐเดือนม.ค.ร่วงลงแตะระดับ 56.7 
ผลส ารวจของสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดชันี
ภาคบริการของสหรัฐร่วงลงแตะระดบั 56.7 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดบั
ที่ชะลอตวัลงมากที่สดุนับตัง้แต่เดือนก.ค.ปีที่แล้ว หลงัจากแตะระดับ 
57.6 ในเดือนธ.ค. (อินโฟเควสท์)  

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐเดือนม.ค.ขยับลงมา
แตะระดับ 54.2 ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทาง
การเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ส าหรับภาคบริการ
ของสหรัฐ ขยับลงมาอยู่ที่ระดับ 54.2 ในเดือนม.ค. ซึ่งลดลงเล็กน้อย
จากระดับเดือนธ.ค.ที่ 54.4    ทัง้นี ้ดัชนี PMI ยังได้รับปัจจัยลบจาก
ความต้องการที่ออ่นตวัลงของกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ (อินโฟเควสท์) 

ประธานเฟดคลีฟแลนด์เผยเฟดอาจต้องขึน้ดอกเบีย้ หาก
เศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง นางลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) สาขาคลีฟแลนด์ เปิดเผยว่า เฟดอาจต้องปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้นโยบาย หากเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตอย่างที่
คาดการณ์ไว้ แม้ก่อนหน้านีเ้ฟดได้สง่สญัญาณชะลอการปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ก็ตาม     นางเมสเตอร์ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจสหรัฐก าลงัอยูใ่น
จดุที่ดี และน่าจะขยายตวั 2-2.5% ในปีนี ้ซึ่งแม้ชะลอตวัลงจากปีก่อน
หน้า แต่น่าจะดีพอที่จะไม่ท าให้อตัราว่างงานพุ่งสงูขึน้ ขณะที่เงินเฟ้อ
น่าจะใกล้เป้าหมายของเฟดที่ 2%  อย่างไรก็ดี นางเมสเตอร์ได้แสดง
ความกังวลเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐ ไม่ว่าจะในเร่ือง
นโยบายการค้า ทิศทางเศรษฐกิจโลก ภาวะการเงินที่ตึงตวัยิ่งขึน้ และ
ความเชื่อมัน่ภาคครัวเรือนที่ลดลง โดยนางเมสเตอร์ ระบวุา่ หากปัจจยั
เสี่ยงเหลา่นีเ้กิดขึน้จริงจนท าให้เศรษฐกิจสหรัฐออ่นแรงลงแล้ว เธออาจ
ต้องประเมินนโยบายเสียใหม ่(อินโฟเควสท์)               

"ทรัมป์" เตรียมเสนอช่ือ "เดวิด มัลพาสส์" น่ังเก้าอีป้ระธานเวิลด์
แบงก์ สื่อต่างประเทศรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะ
เสนอชื่อนายเดวิด มัลพาสส์ เข้ารับต าแหน่งประธานธนาคารโลก    
ส านักข่าวบลมูเบิร์ก และหนังสือพิมพ์โพลิติโครายงานว่า ปธน.ทรัมป์
จะเปิดเผยผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลาง
โลกอย่างเป็นทางการในวันพุธนี ้ โดยคาดว่านายเดวิด มัลพาสส์ 
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการต่างประเทศ จะเป็นผู้ ได้รับ
การเสนอชื่อดงักลา่ว   กระบวนการสรรหาประธานธนาคารโลกคนใหม่ 
มีขึน้หลังจากที่นายจิม ยอง คิม ได้ประกาศลาออกจากต าแหน่ง
ประธานธนาคารโลกไปเม่ือต้นเดือนม.ค.ที่ผ่านมา โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 
1 กมุภาพนัธ์นี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 172.15 จุด รับผล
ประกอบการสดใส,จับตา"ทรัมป์"แถลงนโยบายประจ าปี ดัชนี
ดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เม่ือคืนนี ้(5 
ก.พ.) ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนราย
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 ใหญ่ ซึ่งรวมถึงราล์ฟ ลอเรน และเอสเต ลอเดอร์ ขณะเดียวกันนัก

ลงทุนจับตาการแถลงนโยบายประจ าปี (State of the Union) ของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ในช่วงเช้าวันนีต้ามเวลาไทย 
โดยมีการคาดการณ์วา่ ปธน.ทรัมป์จะใช้โอกาสนีใ้นการแถลงแผนการ
ตา่งๆ ซึง่รวมถึงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน และการปรับลดราคายา    
ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,411.52 จดุ เพิ่มขึน้ 172.15 
จุด หรือ +0.68% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,402.08 จุด เพิ่มขึน้ 
54.55 จดุ หรือ +0.74% และดชันี S&P500 ปิดที่ 2,737.70 จดุ เพ่ิมขึน้ 
12.83 จดุ หรือ +0.47% นักลงทนุจบัตาปธน.ทรัมป์ซึ่งมีก าหนดแถลง
นโยบายประจ าปีต่อสภาคองเกรสสหรัฐในวันนีเ้วลา 09.00 น.ตาม
เวลาไทย โดยคาดว่า ในการแถลงนโยบายประจ าปีครัง้นี ้ทรัมป์จะ
กล่าวถึงความส าเร็จและผลงานของรัฐบาลในปีที่แล้ว พร้อมกับจะ
กล่าวถึงสิ่งที่เขาจะด าเนินการต่อไปในอีก 2 ปีที่เหลือของการด ารง
ต าแหน่งประธานาธิบดี (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบค่าเงินหลัก ตลาดจับ
ตา"ทรัมป์"แถลงนโยบายประจ าปี ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบ
กับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือ
คืนนี ้(5 ก.พ.) ก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ จะแถลง
นโยบายประจ าปี (State of the Union) ในช่วงเช้าวันนีต้ามเวลาไทย 
โดยมีการคาดการณ์วา่ ปธน.ทรัมป์จะใช้โอกาสนีใ้นการแถลงแผนการ
ตา่งๆ ซึง่รวมถึงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน และการปรับลดราคายา       
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 109.97 เยน จาก
ระดบั 109.91 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 1.0002 
ฟรังก์ จากระดบั 0.9983 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งคา่เม่ือ
เทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3144 ดอลลาร์แคนาดา จาก
ระดบั 1.3124 ดอลลาร์แคนาดา    ยโูรออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์
สหรัฐ ที่ระดบั 1.1409 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1432 ดอลลาร์ ขณะที่เงิน
ปอนด์อ่อนคา่ลงสูร่ะดบั 1.2954 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3043 ดอลลาร์ 
สว่นดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้สูร่ะดบั 0.7229 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดบั 0.7224 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 90 เซนต์ วิตกศก.โลก
ชะลอตัว,คาดการณ์สต็อกน า้มันดิบพุ่ง สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็ก
ซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(5 ก.พ.) เน่ืองจากนักลงทุน
ยงัคงวิตกกังวลวา่ การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกอาจจะสง่ผลกระทบ
ต่อความต้องการใช้น า้มัน นอกจากนี ้สัญญาน า้มันดิบยังได้รับแรง
กดดันจากโพลล์ส ารวจความเห็นของนักวิเคราะห์ซึ่งระบุว่า สต็อก
น า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ของสหรัฐจะพุง่ขึน้กวา่ 3 ล้านบาร์เรล   สญัญา
น า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 90 เซนต์ หรือ 1.7% ปิดที่ 
53.66 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่วนัที่ 29 ม.ค.ปีนี ้        
สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนเม.ย. ลดลง 53 เซนต์ หรือ 0.9% 
ปิดที่ 61.98 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ 10 เซนต์ เหตุดอลล์แข็ง
,นลท.ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังดาวโจนส์พุ่งต่อเน่ือง สญัญา
ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดขยบัลงเม่ือคืนนี ้(5 ก.พ.) เน่ืองจากนักลงทนุ
ยงัคงเดินหน้าขายทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยั และเข้าลงทนุ
ในสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสงูกวา่ หลงัจากตลาดหุ้นสหรัฐพุง่ขึน้
ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 นอกจากนี ้การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยัง
สร้างแรงกดดันต่อตลาดทองค าเช่นกัน     สัญญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดือนเม.ย. ลดลง 10 เซนต์ 
หรือ 0.01% ปิดที่ 1,319.20  ดอลลาร์/ออนซ์   สญัญาโลหะเงินสง่มอบ
เดือนมี.ค. ลดลง 5 เซนต์ หรือ 0.31% ปิดที่ 15.836 ดอลลาร์/ออนซ์  
(อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

นายกฯอังกฤษเตรียมเยือนไอร์แลนด์เหนือ หวังกล่อมสรุป 
Brexit ได้แบบไร้ความกังวลเร่ืองพรมแดน นางเทเรซา เมย์ 
นายกรัฐมนตรีองักฤษ จะเดินทางเยือนไอร์แลนด์เหนือและกลา่วสนุทร
พจน์เพ่ือเกลีย้กลอ่มให้ชาวไอร์แลนด์เหนือมัน่ใจวา่ เธอจะสามารถสรุป
ข้อตกลงการถอนตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) ได้โดยปราศจาก
ประเด็นเร่ืองมาตรการคมุเข้มบริเวณชายแดนกับไอร์แลนด์   นางอาร์
ลีน ฟอสเตอร์ หัวหน้าพรรคสหภาพประชาธิปไตย (Democratic 
Unionist Party หรือ DUP) ผู้สนับสนนุตวัยงในการลงมติเห็นชอบของ
รัฐบาลองักฤษมาโดยตลอด กล่าวว่า ประเด็นเร่ืองการคมุเข้มบริ เวณ
ชายแดนอย่างเข้มงวดนัน้ ยงัคงเป็นปัญหาอยู่     อย่างไรก็ดี สมาชิก
รัฐสภาทัง้ฝ่ายที่สนบัสนนุและคดัค้านเร่ือง Brexit นัน้ จะยงัคงพยายาม 
เพ่ือหาทางสรุปทางออกเพ่ือเป็นตวัเลือกให้ได้ (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยเคยเสนอเงินช่วยเหลือนิสสัน 80 ล้านปอนด์รับมือ
ผลกระทบ Brexit รัฐบาลอังกฤษออกมาเปิดเผยว่า อังกฤษเคยให้
สัญญาว่าจะมอบเงิน 80 ล้านปอนด์ (104 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แก่
บริษัท นิสสนั มอเตอร์ ในจดหมายที่ส่งไปยงับริษัทตัง้แตปี่ 2559 หลงั
การลงประชามติเร่ืองการถอนตวัออกจากสหภาพยโุรป (EU) เพ่ือสร้าง
ความมัน่ใจว่าธุรกิจของนิสสันจะไม่ได้รับผลกระทบจากการที่อังกฤษ
แยกตัวออกจากอียู (Brexit)     ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า รัฐบาล
องักฤษได้ออกมาเปิดเผยจดหมายที่นายเกร็ก คลาร์ก รัฐมนตรีที่ดแูล
ด้านธุรกิจองักฤษมอบให้กบันายคาร์ลอส กอส์น ซึง่ด ารงต าแหน่งซีอีโอ
นิสสนัในขณะนัน้ เม่ือวนัที่ 21 ตลุาคม 2559 หรือ 4 เดือนหลงัการลง
ประชามติ หลงัจากที่นิสสนัประกาศยกเลิกการผลิตรถยนต์เอสยวูี X-
Trail รุ่นใหม่ ที่โรงงานในเมืองซนัเดอร์แลนด์ ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของอังกฤษ  รัฐมนตรีด้านธุรกิจได้รายงานต่อรัฐสภาเม่ือวานนีว้่า 
รัฐบาลได้ตดัสินใจเสนอเงินช่วยเหลือแก่นิสสนัจ านวน 61 ล้านปอนด์
เม่ือวนัที่ 21 มิถนุายน 2561 โดยอ้างถึงข้อมลูในจดหมายดังกล่าวซึ่ง
ระบุว่า "มาตรการช่วยเหลือด้านทักษะ การวิจัยและพัฒนา รวมถึง
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 นวตักรรม" ที่มอบให้กับนิสสนัอาจมีมลูค่าสงูถึง 80 ล้านปอนด์ พร้อม

เปิดเผยว่า ในจ านวนเงินดังกล่าว รัฐบาลได้มอบเงินให้กับนิสสันไป
แล้ว 2.6 ล้านปอนด์ (อินโฟเควสท์) 

UN เผย EU อาจได้ประโยชน์มากที่สุดจากสงครามการค้าสหรัฐ-
จีน องค์สหประชาชาติ (UN) เปิดเผยว่า สหภาพยุโรป (EU) อาจได้
เป็นผู้ ที่ได้ประโยชน์มากที่สดุในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน 
เน่ืองจากการเก็บภาษีศลุการกรเพิ่มขึน้ไมส่ามารถปกป้องอตุสาหกรรม
ภายในประเทศของทัง้สหรัฐและจีนที่ก าลงัเผชิญกับความขัดแย้งกัน
ดังกล่าว   ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 
(UNCTAD) ระบใุนการศกึษาครัง้ใหมว่า่ "การเก็บภาษีศลุกากรทวิภาคี
จะเปลี่ยนแปลงความได้เปรียบในการแข่งขนัทางการค้าทัว่โลก โดยจะ
ท าให้บรรดาบริษัทที่ด าเนินงานในประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากภาษีนัน้ กลายเป็นผู้ ที่ ได้เปรียบ"      UNCTAD คาดการณ์ว่า 
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะท าให้EU ได้รับประโยชน์มาก
ที่สุด โดยจะหนุนการส่งออกของ EU ไปยังสหรัฐและจีนราว 7 หม่ืน
ล้านดอลลาร์ อนัเป็นผลจากการปรับขึน้ภาษีครัง้ใหม่ที่มีก าหนดบงัคบั
ใช้ในวันที่ 2 มี.ค.   ขณะที่เม็กซิโก ญ่ีปุ่ นและแคนาดา คาดว่าจะมี
มูลค่าการค้าเพิ่มขึน้มากกว่า 2 หม่ืนล้านดอลลาร์              "การ
วิ เคราะห์ของเราบ่งชี ว้่ า  ขณะที่ภาษีศุลกากรทวิภาคี ไม่ ไ ด้ มี
ประสิทธิภาพในการปกป้องบรรดาบริษัทภายในประเทศ ภาษีเหลา่นัน้
กลับเป็นเคร่ืองมือที่ถูกต้องตามกฏหมายอย่างมากที่จะจ ากัดการค้า
จากประเทศเป้าหมาย" พาเมลา โค๊ก-ฮามิลตัน หัวหน้าฝ่ายการค้า
ระหวา่งประเทศของ UNCTAD ระบใุนแถลงการณ์ (อินโฟเควสท์) 

มาร์กิตเผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการยูโรโซนลดลงแตะ 
51.0 ในเดือนม.ค. สะท้อนภาคธุรกิจชะลอตัว ไอเอชเอส มาร์กิต 
ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยวา่ ดชันีผู้จดัการฝ่าย
จดัซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขัน้สดุท้ายของยโูรโซน อยู่ที่
ระดบั 51.0 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แตเ่ดือนก.ค. 2556 
หรือในรอบ 66 เดือน ลดลงจากระดบั 51.1 ในเดือนธ.ค. ขณะปรับตวั
ขึน้จากตวัเลขเบือ้งต้นเดือนม.ค.ที่ระดบั 50.7      แม้ดัชนี PMI เดือน
ม.ค. อยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งภาวะขยายตัวและหดตัว แต่
ดชันีปรับตวัลงมาอยูเ่หนือระดบั 50 เพียงเล็กน้อย บง่ชีว้า่ กิจกรรมทาง
ธุรกิจของยโูรโซนขยายตวัในอตัราที่ชะลอลง โดยได้รับผลกระทบจาก
ธุรกิจใหม่ที่หดตวัลงและการจ้างงานที่ชะลอตวั    ผลส ารวจ PMI แยก
เป็นรายประเทศพบว่า กิจกรรมในภาคธุรกิจของเยอรมนีขยายตัวเร็ว
ขึน้ โดยดชันี PMI รวมภาคการผลิตและบริการขัน้สดุท้ายของเยอรมนี 
ปรับตวัขึน้แตะ 52.1 ในเดือนม.ค. จากระดบั 51.6 ในเดือนธ.ค. เพราะ
ได้แรงหนนุจากภาคบริการที่ดีดตวัขึน้ครัง้แรกในรอบ 4 เดือน ซึ่งช่วย
ชดเชยภาคการผลิตที่อ่อนแรงลง     อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางธุรกิจ
ของฝร่ังเศสเข้าสู่ภาวะหดตัว โดย PMI รวมภาคการผลิตและบริการ
ลดลงมาอยู่ที่ 48.2 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าที่สดุในรอบกว่า 4 ปี    

คริส วิลเลียมสนั หวัหน้านักเศรษฐศาสตร์ของไอเอชเอส มาร์กิต ระบุ
ว่า ยโูรโซนเร่ิมต้นปี 2562 อย่างซบเซา โดยการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ใกล้เข้าสู่ภาวะชะงักงัน ท่ามกลางอุปสงค์สินค้าและบริการที่ปรับตวั
ลดลง (อินโฟเควสท์) 

มาร์กิตเผยดัชนี PMI ภาคบริการอังกฤษเดือนม.ค.ร่วงแตะ 50.1 
บ่งชีศ้ก.เส่ียงชะงักงัน เหตุวิตก Brexit ไอเอชเอส มาร์กิต/ซีไอพีเอส 
เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการของสหราช
อาณาจักร ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.1 ในเดือนม.ค. จากระดับ 51.2 ใน
เดือนธ.ค. โดยดัชนีเดือนม.ค.แตะระดับต ่าที่สุดนับตัง้แต่เดือนก.ค. 
2559     ดชันี PMI ภาคบริการเดือนม.ค. อยู่เหนือระดบั 50 เพียง 0.1 
จดุ ซึง่หมายความวา่ ภาคบริการของสหราชอาณาจกัรแทบไมข่ยายตวั
ในเดือนที่ผ่านมา โดยได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทต่างๆ ในภาค
บริการลดการจ้างงานเป็นครัง้แรกในรอบ 6 ปี และค าสั่งซือ้ใหม่ที่
ปรับตัวลดลงครัง้แรกในรอบ 2 ปีคร่ึง       นอกจากนี ้ดัชนี PMI ภาค
บริการของอังกฤษในเดือนม.ค. ยังต ่ ากว่าที่นักเศรษฐศาสตร์
คาดการณ์ไว้วา่จะอยูท่ี่ 51 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับวอลล์สตรีทพุ่ง,ผล
ประกอบการ"บีพี"หนุนหุ้นพลังงาน ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตวัขึน้
เม่ือคืนนี ้(5 ก.พ.) โดยได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นวอลล์สตรีทที่ปรับตวั
เร่ิมต้นสปัดาห์ในแดนบวก ขณะที่หุ้นกลุม่น า้มนัและธนาคารน าตลาด
ดีดตวัขึน้     ดชันี Stoxx Europe 600 พุ่งขึน้ 1.41% ปิดที่ 364.99 จดุ      
ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,083.34 จดุ เพ่ิมขึน้ 83.15 จดุ, 
+1.66% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 11,367.98 จุด เพิ่มขึน้ 
191.40 จุด, +1.71% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 
7,177.37 จดุ เพิ่มขึน้ 143.24 จดุ, +2.04%  หุ้นกลุ่มน า้มนัขนาดใหญ่
ปรับตัวขึน้อย่างมาก โดยหุ้นบีพีพุ่ง 4% หลังบีพี ซึ่งเป็นบริษัทน า้มัน
รายใหญ่ของอังกฤษเปิดเผยวานนีว้่า ก าไรสทุธิในปีงบการเงิน 2561 
อยูที่ระดับ 1.27 หม่ืนล้านดอลลาร์ สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 
1.188 หม่ืนล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากผลการด าเนินงานที่
แข็งแกร่งในทกุภาคสว่นของธุรกิจ     สว่นก าไรสทุธิในไตรมาส 4/2561 
ของบีพีอยู่ที่ระดบั 3.48 พันล้านดอลลาร์ พุ่งขึน้กว่า 65% จากระดบั 
2.11 พนัล้านดอลลาร์ในไตรมาส 4/2560 หลงัจากการผลิตน า้มนัและ
ก๊าซพุง่ขึน้อยา่งแข็งแกร่ง และจากการที่บีพีได้เข้าซือ้สินทรัพย์เก่ียวกับ
น า้มันจากชัน้หินดินดาน (shale oil) จากบริษัทบีเอชพี บิลลิตัน   ผล
ประกอบการที่แข็งแกร่งของบีพีชว่ยหนนุหุ้นตวัอ่ืนๆในกลุม่พลงังานดีด
ตวัขึน้ด้วย โดยหุ้นรอยลั ดทัช์ เชลล์ บวก 0.43% และหุ้นทลุโลว์ ออยล์ 
พุ่งขึน้ 2.27%      นอกจากนี ้ตลาดยังได้ปัจจัยหนนุจากการเปิดเผย
ข้อมลูดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เม่ือวานนีซ้ึง่บง่ชีว้า่ เศรษฐกิจยโูร
โซนไม่ได้หดตัวลงในเดือนม.ค. แม้เศรษฐกิจฝร่ังเศสและอิตาลียังคง
ออ่นแอก็ตาม (อินโฟเควสท์) 
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ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 39.32 จุด ขณะการซือ้ขาย
ผันผวนหลังตลาดพุ่งแรงก่อนหน้านี ้ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียว
ปิดในแดนลบ ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผันผวนในเม่ือวานนี ้เน่ืองจาก
ตลาดได้รับทัง้แรงซือ้ที่ส่งเข้าหนุนหลังจากมีสัญญาณบ่งชีถ้ึงความ
แข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ และแรงขายที่นักลงทนุส่งเข้าฉุดตลาด
หลงัจากดชันีนิกเกอิพุ่งขึน้ในชว่งก่อนหน้านี ้ส านกัข่าวเกียวโดรายงาน
ว่า ดัชนีนิกเกอิปิดลบ 39.32 จุด หรือ 0.19% แตะที่ 20,844.45 จุด    
หุ้นที่ปรับตัวลงในเม่ือวานนีน้ าโดยหุ้นกลุ่มผลิตภณัฑ์น า้มันและถ่าน
หิน กลุ่มเวชภณัฑ์ และกลุ่มสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ขณะที่หุ้นกลุ่มเกษตร
และประมง กลุ่มโลหะปลอดเหล็ก กลุ่มพลงังานไฟฟ้าและก๊าซ ดีดตวั
ขึน้ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนส่ังซือ้ถั่ วเหลืองสหรัฐ 2 ล้านตันหลังเจรจาการค้าสองฝ่าย
ราบร่ืน จีนสัง่ซือ้ถัว่เหลืองจากสหรัฐมากขึน้ หลงัจากเจ้าหน้าที่จีนและ
สหรัฐได้เจรจาการค้าร่วมกันเป็นเวลาสองวนัที่กรุงวอชิงตนัในสปัดาห์
ที่ผ่านมา     บริษัทคอฟโก คอร์ป และซิโนเกรน ซึ่งเป็นบริษัทของ
รัฐบาลจีนเปิดเผยว่า ทางบริษัทตา่งก็สัง่ซือ้ถั่วเหลืองของสหรัฐรายละ
กวา่ 1 ล้านตนั โดยระบวุา่ การสัง่ซือ้ดงักลา่วให้เป็นไปตามข้อตกลงใน
การเจรจาของผู้น าสหรัฐและจีน      ส าหรับการส่งมอบถั่วเหลืองจะมี
ขึน้ในชว่งเดือนเม.ย.-ก.ค.ปีนี ้โดยจะมีการขนถ่ายที่ท่าเรือในอา่วสหรัฐ
และแปซิฟิก นอร์ธเวสต์    ทัง้นี ้การสั่งซือ้ถั่วเหลืองดังกล่าวมีขึน้
หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ระบุว่า จีนซึ่งเป็นผู้ น าเข้าถั่ว
เหลืองชัน้น าได้ตกลงที่จะซือ้ถั่วเหลืองของสหรัฐปริมาณทัง้สิน้ 5 ล้าน
ตนัหลงัจากการเจรจากันที่กรุงวอชิงตนัในสปัดาห์ที่ผ่านมา   การที่จีน
สั่งซือ้ถั่วเหลืองของสหรัฐถือเป็นสัญญาณบวก ขณะที่ผู้ แทนการค้า
ของทัง้สองฝ่ายพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ทรัพย์สิน
ทางปัญญา   ปธน.ทรัมป์ และปธน.สี จิน้ผิง จะประชมุหารือร่วมกันใน
เดือนนี ้ซึ่งเป็นการประชุมที่มีความส าคัญต่อการเจรจาแก้ไขความ
ขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน เพราะหากทัง้ 2 ฝ่ายยังไม่
สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าก่อนวันที่ 2 มี.ค. ปธน.ทรัมป์ก็จะ
เดินหน้าเพิ่มการเรียกเก็บภาษีน าเข้าต่อสินค้าจีนมลูค่า 2 แสนล้าน
ดอลลาร์ สูร่ะดบั 25% จากเดิม 10% ในขณะนี ้(อินโฟเควสท์) 

จีนเผยราคาบ้านชะลอการปรับตัวขึน้ในเดือนม.ค. เหตุทางการ
ยั งควบคุม  สถาบันดัชนีจีน (CIA) ซึ่ง เ ป็นหนึ่ งในสถาบันวิจัย
อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีน เปิดเผยว่า ราคาบ้านในเมืองต่างๆ 
ของจีนเดือนม.ค. เพิ่มขึน้ในอตัราที่ชะลอลง    ราคาเฉลี่ยบ้านใหม่ใน 
100 เมืองปรับตวัเพิ่มขึน้ 0.22% เม่ือเทียบเป็นรายเดือนในเดือนม.ค. 
ลดลง 0.03% จากเดือนธ.ค. 2561    ขณะที่ราคาเฉลี่ยของบ้านมือสอง
ใน 10 เมืองใหญ่ของจีน ลดลง 0.64% จากเดือนก่อนหน้า เทียบกับที่

ลดลง 0.82% ในเดือนธ.ค.   ทางสถาบันระบุว่า มีการคาดการณ์ว่า
หน่วยงานก ากับดูแลจะยังคงมุ่ง เน้นให้ความส าคัญกับความมี
เสถียรภาพของตลาดในอนาคต จงึคาดวา่ราคาบ้านจะยงัปรับตวัอย่าง
คงที่    ทัง้นี ้ในชว่งปีที่ผ่านมา ภาคอสงัหาฯจีนมีการขยายตวัในอตัราที่
ชะลอลง เน่ืองจากมาตรการควบคมุของรัฐบาล โดยมลูคา่การขายอสงั
หาฯ ขยายตัว 12.2% ในปี 2561 ซึ่งลดลง 1.5% จากปีก่อนหน้า (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: ตลาดหุ้นจีน ปิดท าการเม่ือวานนี ้(5 ก.พ.) เน่ือง
ในวนัตรุษจีน  

เอเชียและอื่นๆ 

รมว.ต่างประเทศรัสเซียหนุนรัฐบาลและฝ่ายค้านเวเนซุเอลา
เจรจาหาทางออกวิกฤตประเทศ นายเซอร์ไก ลาฟรอฟ รัฐมนตรี
กระทรวงตา่งประเทศรัสเซียเผยรัสเซียเช่ือวา่การเจรจาโดยตรงระหว่าง
รัฐบาลเวเนซุเอลาและฝ่ายค้านเท่านัน้ ที่จะเป็นหนทางสู่การยตุิวิกฤต
ที่เกิดขึน้    ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า รมว.ต่างประเทศรัสเซียกล่าว
กบันกัศกึษาที่เมืองทาจิควา่ ในหลายๆที่ที่ชาติตะวนัตกเข้าไปยุง่เก่ียวก็
จะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบขึน้ ยงัไม่มีประเทศใดที่ได้รับประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลงระบบ    นอกจากนี ้รมว.ต่างประเทศรัสเซียยงัได้
ระบุว่า ประธานาธิบดีนิโคลาส มาดโูร่ แห่งเวเนซุเอลาได้ออกมาแสดง
ความพร้อมถึงเร่ืองการเจรจาแล้ว แต่นายฮวน กุยโด ผู้ น าฝ่ายค้าน
กลับปฏิเสธที่จะเจรจา นายลาฟรอฟ กล่าวต่อไปว่า รัสเซียมองว่า 
สถานการณ์ในเวเนซุเอลานัน้น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะการให้การรับรอง
นายกุยโดเป็นรักษาการประธานาธิบดีโดยประเทศต่างๆ   ทัง้นี ้นาย
ลาฟรอฟยงัได้ระบวุ่า การรับรองดงักลา่วถือเป็นการละเมิดหลกัการไม่
แทรกแทรงกิจการภายในของประเทศที่มีอ านาจอธิปไตย  (อินโฟ
เควสท์) 

สมาชิกกลุ่ม Lima ออกโรงเรียกร้องให้ระงับการซือ้ขายน า้มัน
และทองค ากับปธน.เวเนซุเอลา 11 ประเทศสมาชิกในกลุ่ม Lima 
Group ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ประเทศมหาอ านาจทัว่โลกระงบั
การซือ้ขายน า้มันและทองค ากับประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่ง
เวเนซุเอลา พร้อมกับเรียกร้องให้มีการด าเนินการเพื่อการเปลี่ยนผ่าน
อย่างสนัติด้วยวิถีทางการเมืองและการทตูโดยปราศจากการใช้ก าลัง  
นอกจากนี ้แคนาดายงัเป็นอีกประเทศที่ผลกัดนัให้กองทพัเวเนซุเอลา
ตดัขาดความสมัพนัธ์กับนายมาดโูร หลงัจากที่ประเทศตกอยู่ในภาวะ
วิกฤตทัง้ด้านการเมือง และมนษุยชน (อินโฟเควสท์)    

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดบวก 34.07 จุด จากแรง
ซือ้หุ้นยานยนต์ ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดตลาดเม่ือวานนี ้
ปรับตัวขึน้เล็กน้อย ในขณะที่หุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลง ยกเว้นหุ้นกลุ่ม
ยานยนต์และเภสัชภัณฑ์  ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนี Sensex 
บวก 34.07 จดุ หรือ 0.09% ปิดที่ 36,616.81 จดุ (อินโฟเควสท์) 
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ไทย 

กกต.สรุป 2 วันแรกยื่นสมัครส.ส.แบ่งเขต 61 พรรค 6,828 คน, 
ส.ส.ปาร์ตีลิ้สต์ 5 พรรค 244 คน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภมุมา เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) แถลงภาพรวมการรับสมคัรเลือกตัง้ 
ส.ส.ในชว่ง 2 วนัแรก (4-5 ก.พ.) วา่ ข้อมลูลา่สดุมีพรรคการเมืองมายื่น
สมคัร ส.ส.ระบบแบ่งเขตแล้ว 61 พรรค จ านวน 350 เขต โดยวนันีมี้ผู้
มาสมัครเพิ่มอีก 883 คน ส่งผลให้มีผู้ สมัครรวมทัง้สิน้ 6,828 คน 
เพิ่มขึน้จากเม่ือปี 54 ที่มีผู้ สมัคร 2,422 คน  "สาเหตุที่ท าให้ครัง้นีมี้
ผู้ สมัครเพิ่มมากขึน้ เชื่อว่าเป็นการความตื่นตัวการเมือง และระบบ
เลือกตัง้ที่เปลี่ยนไป เพราะครัง้นีจ้ะนับคะแนนปาร์ตีล้ิสต์จากบัตร
เลือกตัง้แบบแบ่งเขต" พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวขณะที่การรับสมคัร ส.ส.
ระบบบญัชีรายชื่อ (ปาร์ตีล้ิสต์) ที่ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
(กกต.) ในช่วง 2 วันแรก (4-5 ก.พ.) นัน้มีผู้ มายื่นสมัครแล้ว 8 พรรค 
ได้แก่ พรรคเพื่อไทย 97 คน, พรรคไทยรักษาชาติ 108 คน, พรรคเสรี
รวมไทย 100 คน, พรรคพลงัธรรมใหม ่24 คน, พรรครักษ์ผืนป่าประเทศ
ไทย, พรรคไทยธรรม 9 คน, พรรคสงัคมประชาธิปไตยไทย 6 คน และ
พรรคเพ่ือนไทย 52 คน (อินโฟเควสท์) 

รมว.คลัง เผยยังไม่เสนอเร่ืองควบรวม TMB-TBANK เข้าครม. 
เมื่ อวานนีน้ายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวภายหลังการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในกระทรวงการคลังยังไม่ได้มีการ
เสนอเร่ืองแผนการควบรวม ธนาคารทหารไทย (TMB) กับธนาคารธน
ชาต (TBANK) เข้าสู่การพิจารณาของ ครม.เน่ืองจากส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และส านกังานเศรษฐกิจการ
คลงั (สศค.) ยงัไม่ได้ตอบเร่ืองที่ได้สอบถามไป   ส่วนกรณีการคืนภาษี 
5% จากการซือ้สินค้าผ่านบตัรเดบิตในชว่งเทศกาลตรุษจีน ซึ่งพบว่ามี
ผู้ มาลงทะเบียนใช้สิทธิจ านวนน้อยนัน้ รมว.คลัง กล่าวว่า ไม่ถือว่า
โครงการนีล้้มเหลวหรือไม่ประสบความส าเร็จ แต่กระทรวงการคลัง
ต้องการสร้างระบบให้เรียบร้อย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 0.53 จุด แกว่งกรอบแคบหลังตอบ
รับปัจจัยบวกตปท.ไปมากแล้ว ,จับตา"ทรัมป์"แถลงนโยบาย
ประจ าปี SET ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 1,653.09 จุด ลดลง 0.53 จุด (-
0.03%) มูลค่าการซือ้ขาย 25,349.84 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผย
ตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีแ้กว่งตัวกรอบแคบวอลุ่มบางช่วงตลาดหุ้ น
ภูมิภาคส่วนใหญ่ปิดท าการในเทศกาลตรุษจีน ประกอบกับตอบรับ
ปัจจยับวกจากตา่งประเทศพอสมควรแล้ว อีกทัง้รอติดตามการเลือกตัง้
ในระยะตอ่ไป นกัลงทนุเลือกเข้าซือ้หุ้นรายตวัและขายท าก าไรหุ้นที่เพิ่ง
ปรับขึน้อยา่งกลุม่โรงกลัน่และปิโตรเคมี ท าให้มีแรงซือ้สลบัขายออกมา

ทั ง้วัน  ขณะที่ ตลาดยังจับตาการแถลงนโยบายประจ า ปีของ
ประธานาธิบดีสหรัฐอาจมีผลต่อภาพรวมวนันี ้ให้แนวรับที่ 1,645 จดุ 
และแนวต้านที่ 1,660 จุด      ตลาดหลักทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 
1,653.09 จุด ลดลง 0.53 จุด (-0.03%) มลูค่าการซือ้ขาย 25,349.84 
ล้านบาท     การซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดน
บวกและลบ โดยแตะจุดสูงสุดที่ 1,654.98 จุด และแตะจุดต ่าสุดที่
ระดบั 1,645.57 จดุ    ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 
447 หลักทรัพย์ ลดลง 783 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 485 
หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
110,450 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้
วนัอยูท่ี่ 110,450 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้
ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 39,721 ล้านบาท 2. 3,433 ล้านบาท ในขณะที่นัก
ลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 1,643 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 
2.11% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือวาน ภาพรวมของตลาดในเม่ือ
วานนี ้      Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงในทุกช่วงอายุตราสาร ด้าน
กระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติเม่ือวานนี ้NET INFLOW 1,643 
ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,643 ล้านบาท และไมมี่ตราสารหนี ้
ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ส าหรับตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทนุต่างชาติ 
362 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.28/30 แกว่งแคบธุรกรรมเบาบาง 
นลท.จับตา"ทรัมป์"แถลงนโยบายประจ าปี คาดกรอบวันนี ้
31.25-31.35 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาท
ปิดตลาดเย็นนีอ้ยูท่ี่ระดบั 31.28/30 บาท/ดอลลาร์ แข็งคา่เล็กน้อยจาก
ชว่งเช้าที่ระดบั 31.31/33 บาท/ดอลลาร์   เม่ือวานนีเ้งินบาทเคลื่อนไหว
ในกรอบแคบ เน่ืองจากตลาดหุ้นและตลาดเงินของหลายประเทศใน
ภูมิภาคนีปิ้ดท าการช่วงเทศกาลตรุษจีน ในขณะที่หลายบริษัทใน
ประเทศเองก็ปิดท าการเช่นกัน จึงท าให้เม่ือวานนีธุ้รกรรมค่อนข้างจะ
เบาบาง อยา่งไรก็ดี คืนนีต้ลาดตา่งให้ความสนใจกบัการแถลงนโยบาย
ประจ าปีของนายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ต่อสภาคองเกรส    
"เม่ือวานนีต้ลาดของหลายประเทศหยดุท าการช่วงตรุษจีน ขณะที่บ้าน
เราหลายบริษัทก็ปิดด้วย จึงท าให้เม่ือวานนีธุ้รกรรมเบาบาง เงินบาท
ตลอดทัง้วนัเลยค่อนข้างน่ิงๆ" นักบริหารเงินระบุ   นักบริหารเงิน คาด
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ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดลุการค้าเดือนพ.ย. สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) 
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As of

Monday 4 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Factory Orders Nov -0.6% 0.3% -2.1% SET50

Factory Orders Ex Trans Nov -1.3% -- 0.3% SET100

Durable Goods Orders Nov F 0.7% 1.5% 0.8% MAI

Durables Ex Transportation Nov F -0.4% 0.0% -0.3% Institution Net Position

EU PPI MoM Dec -0.8% -0.5% -0.3% Proprietary Net Position

PPI YoY Dec 3.0% 3.1% 4.0% Foreign Net Position

JP Monetary Base YoY Jan 4.7% 4.6% 4.8% Individual Net Position

Monetary Base End of period Jan ¥500.2t ¥500.3t ¥504.2t Total Trading Value

Tuesday 5 Major Indices

Release Actual Cons. Prior Dow Jones

US Markit US Services PMI Jan F 54.2 54.2 54.2 S&P 500

ISM Non-Manufacturing Index Jan 54.4 -- 54.5 Nasdaq

EC Markit Eurozone Services PMI Jan F 51.2 50.8 50.8 STOXX Europe 50

Retail Sales MoM Dec -1.6% -1.6% 0.6% FTSE 100

Retail Sales YoY Dec 0.8% 0.5% 1.1% DAX

JP Nikkei Japan PMI Services Jan 51.6 -- 51.0 Nikkei 225

Shanghai Composite

Wednesday 6 Hang Seng

Release Actual Cons. Prior KOSPI

US Trade Balance Nov -- -$54.0b -$55.5b BES Sensex

TH BoT Benchmark Interest Rate 6-Feb -- 1.8% 1.8% Jakarta Composite

Philippines Composite

Thursday 7 Ho Chi Minh

Release Actual Cons. Prior

US Initial Jobless Claims 2-Feb -- 223k 253k Crude Commodities

Continuing Claims 26-Jan -- 1751k 1782k WTI ($/bl)

JP Japan Buying Foreign Bonds 1-Feb -- -- -¥102.6b Dubai ($/bl)

Foreign Buying Japan Bonds 1-Feb -- -- ¥604.3b Brent ($/bl)

Foreign Buying Japan Stocks 1-Feb -- -- ¥166.6b NYMEX ($/bl)

Leading Index CI Dec P -- 97.9 99.1 COMEX Gold 

Coincident Index Dec P -- 102.2 102.9 Batic Dry Index

Friday 8 Exchange Rate

Release Actual Cons. Prior USD/THB

JP Household Spending YoY Dec -- 0.8% -0.6% EUR/USD

BoP Current Account Balance Dec -- ¥469.3b ¥757.2b USD/JPY

Trade Balance BoP Basis Dec P -- ¥132.4b -¥559.1b GBP/USD

BoP Current Account Adjusted Dec P -- ¥1501.6b ¥1438.7b USD/CHY

Bank Lending Ex-Trusts YoY Jan -- -- 2.5% USD/KRW

Bank Lending Incl Trusts YoY Jan -- -- 2.4% Dollar Index

TH Foreign Reserves 1-Feb -- -- $208.3b

Forw ard Contracts 1-Feb -- -- $31.8b Thai Bond Market

Total Return Index

Outright/ Cash Trading

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

5-Feb-19 1.6002 1.6787 1.7331 1.7677 1.7993 1.8532

Change (bps) +0.09 -0.30 -0.29 -0.33 -0.03 -0.09

5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

2.1097 2.2633 2.4509 2.8586 3.0931 3.3376

-0.07 -0.63 +0.38 -0.02 +0.08 +0.23

US Bond Market

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

5-Feb-19 2.42 2.53 2.50 2.51 2.71 3.03

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

31.27

+0.01%+0.091,102.66

-0.03%

-0.68%

62.06

31.30

1.30331.2944

-0.9053.66

2,204.85

5-Feb-19 Chg %Chg.

25,411.52 +172.15

3,208.00 +54.00

+0.68%

2,737.70 +12.83 +0.47%

5-Feb-19

-0.72 -1.15%

-0.10%

1,314.30 -2.60 -0.20%

-0.531,653.09

+0.09%+34.0736,616.81

-0.06%-1.35

+1.71%

7,402.08

7,177.37 +143.24 +2.04%

11,367.98 +191.40

109.95 109.88

629.00 -5.00 -0.79%

1.1404 1.1435 -0.27%

+0.07%

5-Feb-19

+246.62%31,864.77         110,450.34       

-0.03%280.63280.55

%Chg.4-Feb-195-Feb-19

+0.25%95.83496.074

-0.22%1,121.671,119.16

+0.00%6.74386.7438

+1.71%

20,844.45 -39.32 -0.19%

+108.738,178.21

-0.87%-57.196,481.45

+5.08%+3.0062.08

-2.12%-1.1653.67

-1.65%

4-Feb-19 %Chg.

+54.54 +0.74%

6-Feb-19

2,428.20 -0.86 -0.04%

-82.55

17,003.24

385.99 +0.62 +0.16%

-249.68

362.66

-82.55

%Chg.Chg

-0.04%-11.7327,930.74

+0.35%+8.992,584.57

%Chg.Chg5-Feb-19

-0.22%-1.98908.67

+1.35%

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 

 


