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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

ส่ือเผย "ทรัมป์" อาจเล่ือนก าหนดเส้นตายบรรลุข้อตกลงการค้า
กับจีนออกไป 60 วัน หากการเจรจาส่งสญัญาณบวก ส านักข่าวบลู
มเบิร์ก นิวส์ รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ อาจ
เลื่อนก าหนดเส้นตายในการบรรลขุ้อตกลงทางการค้าระหวา่งสหรัฐกับ
จีนออกไปอีก 60 วัน จากเดิมในวันที่  1 มี.ค หากมีสัญญาณว่า
เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนใกล้จะบรรลุข้อตกลงการค้า   บลูมเบิร์กราย
งานว่า ขณะนีป้ธน.ทรัมป์ก าลังพิจารณาว่าควรจะเลื่อนก าหนดเส้น
ตายออกไปอีก 60 วนัหรือไม่ เพื่อให้การเจรจาสามารถเดินหน้าต่อไป
ได้    ก่อนหน้านี ้ปธน.ทรัมป์เคยขู่ว่า หากจีนและสหรัฐยงัไม่สามารถ
บรรลขุ้อตกลงก่อนวนัที่ 1 มี.ค. เขาก็จะเดินหน้าเพ่ิมการเรียกเก็บภาษี
น าเข้าสินค้าจีนมลูคา่ 2 แสนล้านดอลลาร์ สูร่ะดบั 25% จากเดิม 10% 
ในขณะนี ้(อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"วางแผนลงนามร่างกม.งบประมาณเล่ียงชัตดาวน์ แต่
เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินสร้างก าแพงกัน้เม็กซิโก นายมิทช์ 
แมคคอนเนลล์ ผู้ น า เสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐเปิดเผยว่า 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีแผนที่จะลงนามในร่างกฎหมาย
งบประมาณชัว่คราวซึ่งรวมงบที่จะใช้สร้างรัว้กัน้แนวชายแดนที่ติดกบั
เม็กซิโก เพ่ือหลีกเลี่ยงภาวะชตัดาวน์รอบที่สอง แตข่ณะเดียวกนั ทรัมป์
ก็จะใช้อ านาจประธานาธิบดีประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อออก
กฎหมายอนมุตัิงบประมาณสร้างก าแพงกัน้ชายแดน  โดยไม่ต้องผ่าน
การรับรองจากสภาคองเกรส     เม่ือวันอังคารที่ผ่านมา ตัวแทนการ
เจรจาจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันได้บรรลขุ้อตกลงชั่วคราวใน
การหลีกเลี่ยงภาวะชัตดาวน์ โดยที่ประชุมเห็นพ้องกันในการสร้างรัว้
วงเงิน 1.4 พนัล้านดอลลาร์ แตไ่มใ่ชก่ าแพงคอนกรีตที่ต้องใช้งบในการ
สร้างถึง 5.7 พนัล้านดอลลาร์ ตามที่ปธน.ทรัมป์ต้องการ (อินโฟเควสท์) 

ผลส ารวจชีค้ะแนนนิยม"ทรัมป์"ดีดตัวจากช่วงชัตดาวน์ เว็บไซต์ 
FiveThirtyEight ระบุว่า คะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ได้ดีดตวัขึน้จากระดบัต ่ากวา่ 40% ที่ท าไว้ในวนัที่ 25 ม.ค. ซึ่งขณะนัน้
สหรัฐก าลงัเผชิญกับการปิดหน่วยงานรัฐบาล (ชตัดาวน์) นาน 35 วนั 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเป็นประวตัิการณ์ของสหรัฐ    ผลการส ารวจ
ล่าสดุ พบว่า ปธน.ทรัมป์ได้รับคะแนนนิยม 41.5% ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุ
ของปีนี ้แตก็่ยงัต ่ากวา่ระดบั 42.2% ที่ท าไว้ในวนัที่ 22 ธ.ค.ปีที่แล้ว ซึง่
เป็นวันเร่ิมต้นชัตดาวน์   ปธน.ทรัมป์มีคะแนนนิยมอยู่ที่ราว 42% 
ในชว่ง 10 เดือนที่ผ่านมา ซึง่ถือวา่ต ่าเม่ือเทียบกบัประธานาธิบดีสหรัฐ
ในยุคใหม่ และปธน.ทรัมป์ยงัคงได้รับคะแนนความไม่พอใจจากชาว
สหรัฐในระดบัสงู (อินโฟเควสท์) 

ปธ.เฟดฟิลาเดลเฟียหนุนเฟดขึน้ดอกเบีย้เพียงครัง้เดียวในปีนี ้
และปีหน้า นายแพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
สาขาฟิลาเดลเฟียเปิดเผยว่า เฟดจะยังคงสามารถปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ทัง้ในปีนีแ้ละปีหน้าได้ เม่ือเขาพิจารณาจากมุมมองที่มีต่อ
ภาวะเศรษฐกิจเศรษฐกิจ       นายฮาร์เกอร์กล่าวในการแถลงต่อ
เครือข่ายธุรกิจชาวยิวซึง่จดัขึน้เม่ือวานนีว้า่ การปรับขึน้ดอกเบีย้ของเฟ
ดเพียงครัง้เดียวในปีนีแ้ละปีหน้านัน้ เป็นสิ่งที่เหมาะสม    นอกจากนี ้
นายฮาเกอร์คาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ
สหรัฐจะขยายตวัเหนือระดบั 2% เล็กน้อยในปีนี ้และชะลอลงเล็กน้อย
สูร่ะดบั 2% ในปีหน้า   ทัง้นี ้นายฮาร์เกอร์จะเป็นกรรมการที่สามารถลง
มติก าหนดอตัราดอกเบีย้ของเฟดในปีหน้า (อินโฟเควสท์) 

เจ้าหน้าที่เฟดเตือนความเส่ียงในช่วงขาลงต่อเศรษฐกิจสหรัฐได้
เพิ่มขึน้ นางลาเอล เบรนาร์ด หนึ่งในคณะผู้วา่การธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) กล่าวว่า ตนมีความกังวลเพิ่มขึน้เก่ียวกับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวัที่จะมีต่อ
สหรัฐ      "ความเสี่ยงในช่วงขาลงได้เพิ่มขึน้ ถึงแม้แนวโน้มเศรษฐกิจ
ยงัคงมีการขยายตวัที่แข็งแกร่ง" นางเบรนาร์ดกลา่ว     นางเบรนาร์ดให้
การสนับสนนุต่อการที่เฟดจะยงัคงใช้ความอดทนในการปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้        นอกจากนี ้นางเบรนาร์ดคาดวา่ เฟดก าลงัอยูใ่นชว่งท้าย
ของการปรับลดการถือครองพนัธบตัรในงบดลุ โดยคาดว่าจะสิน้สดุลง
ในปีนี ้หลงัจากที่มีมลูคา่ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี ้และขณะนี ้
อยู่ใกล้ระดบั 4 ล้านล้านดอลลาร์    นางเบรนาร์ดยงัแสดงความกังวล
เก่ียวกับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน , ความไม่
แน่นอนของการแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) และ
การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน     ขณะเดียวกัน นางเบร์นาร์ดยงัได้ตัง้
ข้อสงัเกตถึงตวัเลขค้าปลีกของสหรัฐที่ทรุดตวัลงต ่าสดุในรอบกว่า 9 ปี 
แต่นางเบรนาร์ดระบุว่า ตนไม่ต้องการให้ความส าคัญมากเกินไปต่อ
ข้อมูลเพียงเดือนเดียว ขณะที่ภาคส่วนอ่ืนๆของสหรัฐยังคงมีความ
แข็งแกร่ง (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยยอดค้าปลีกดิ่ง 1.2% ในเดือนธ.ค. ทรุดหนักสุดรอบ
กว่า 9 ปี กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกดิ่งลง 1.2% 
ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นการปรับตวัลงมากที่สดุนับตัง้แต่เดือนก.ย.2552 
ซึง่ขณะนัน้เศรษฐกิจก าลงัฟืน้ตวัจากภาวะถดถอย     นกัวิเคราะห์คาด
วา่ยอดค้าปลีกจะเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนธ.ค. หลงัจากเพ่ิมขึน้ 0.1% ใน
เดือนพ.ย.      การทรุดตวัของยอดค้าปลีกในเดือนธ.ค.ได้รับผลกระทบ
จากการปรับตวัลงของยอดขายในสินค้าทกุหมวด      อย่างไรก็ดี เม่ือ
เทียบรายปี ยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้ 2.3% ในเดือนธ.ค.      ส่วนยอดค้า
ปลีกพืน้ฐาน ซึง่ไมร่วมยอดขายรถยนต์ น า้มนั วสัดกุ่อสร้าง และอาหาร 
ลดลง 1.7% ในเดือนธ.ค. หลงัจากเพิ่มขึน้ 1.0% ในเดือนพ.ย.  (อินโฟ
เควสท์) 
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 สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึน้สัปดาห์ที่แล้ว 

สวนทางคาดการณ์ลดลง กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ จ านวน
ชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้แรกเพิ่มขึน้ 4,000 ราย สู่
ระดับ 239,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากพุ่งแตะระดับสูงสดุใน
รอบ 1 ปีคร่ึงในชว่งปลายเดือนม.ค.     นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่ตวัเลข
ผู้ขอสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกลดลงสูร่ะดบั 225,000 รายในสปัดาห์ที่
แล้ว   ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอ
สวัสดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่ดีกว่า 
เน่ืองจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ เพิ่มขึน้ 6,750 ราย สู่ระดับ 
231,750 รายในสปัดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แตเ่ดือนม.ค.ปี
ที่แล้ว   ส าหรับจ านวนชาวอเมริกันที่ยังคงขอรับสวัสดิการว่างงาน
ต่อเน่ืองในรอบสปัดาห์ที่สิน้สดุวนัที่ 2 ก.พ. มีจ านวนเพิ่มขึน้ 37,000 
ราย สูร่ะดบั 1.77 ล้านราย     สว่นตวัเลขคา่เฉลีย่ 4 สปัดาห์ของจ านวน
ชาวอเมริกนัที่ยื่นขอสวสัดิการวา่งงานอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ิมขึน้ 9,000 ราย 
สูร่ะดบั 1.75 ล้านราย (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนี PPI ลดลง 0.1% ในเดือนม.ค. ปรับตัวลง
ติดต่อกัน 2 เดือน กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ ดชันีราคาผู้ผลติ 
(PPI) ลดลง 0.1% ในเดือนม.ค.เม่ือเทียบรายเดือน หลังจากลดลง 
0.1% เช่นเดียวกันในเดือนธ.ค.       การปรับตวัลงของดชันี PPI ได้รับ
ผลกระทบจากการดิ่งลงของราคาพลงังาน    เม่ือเทียบรายปี ดชันี PPI 
เพิ่มขึน้ 2.0% ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้น้อยที่สดุนับตัง้แตเ่ดือน
ก.ค.2560 หลังจากดีดตัวขึน้ 2.5% ในเดือนธ.ค.     นักวิเคราะห์
คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่า ดัชนี PPI จะปรับตัวขึน้ 0.1% ในเดือนม.ค. 
เม่ือเทียบรายเดือน และปรับตัวขึน้ 2.1% เม่ือเทียบรายปี         ส่วน
ดชันี PPI พืน้ฐาน ซึง่ไมน่บัรวมหมวดอาหาร, พลงังาน และภาคบริการ 
เพ่ิมขึน้ 0.2% ในเดือนม.ค. เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากทรงตวัในเดือน
ธ.ค.      เม่ือเทียบรายปี ดัชนี PPI พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 2.5% ซึ่งเป็นการ
ปรับตวัขึน้น้อยที่สดุนับตัง้แต่เดือนม.ค.ปีที่แล้ว หลงัจากเพิ่มขึน้ 2.8% 
ในเดือนธ.ค. (อินโฟเควสท์)  

"เจพีมอร์แกน เชส"หั่นคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐใน Q4/61 หลัง
ยอดค้าปลีกซบ เจพีมอร์แกน เชส ประกาศปรับลดตวัเลขคาดการณ์
การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว หลังการ
เปิดเผยยอดค้าปลีกที่อ่อนแอ ทัง้นี ้เจพีมอร์แกน เชส คาดการณ์ว่า 
เศรษฐกิจสหรัฐจะมีการขยายตวั 2.0% ในไตรมาส 4 โดยต ่ากวา่ระดบั 
2.6% ที่มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี ้    กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผย
ว่า ยอดค้าปลีกดิ่งลง 1.2% ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงมาก
ที่สุดนับตัง้แต่เดือนก.ย.2552 ซึ่งขณะนัน้เศรษฐกิจก าลังฟื้นตัวจาก
ภาวะถดถอย นกัวิเคราะห์คาดวา่ยอดค้าปลีกจะเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือน
ธ.ค. หลังจากเพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนพ.ย.     การทรุดตัวของยอดค้า
ปลีกในเดือนธ.ค.ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของยอดขายใน
สินค้าทกุหมวด (อินโฟเควสท์) 

"บาร์เคลยส์"หั่นคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐใน Q4/61 หลังยอดค้า
ปลีกซบ ธนาคารบาร์เคลยส์ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์การ
ขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว หลงัการเปิดเผย
ยอดค้าปลีกที่ออ่นแอ ทัง้นี ้บาร์เคลยส์คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจสหรัฐจะ
มีการขยายตัว 2.1% ในไตรมาส 4 โดยต ่ากว่าระดับ 2.8% ที่มีการ
คาดการณ์ก่อนหน้านี ้  ส่วนเจพีมอร์แกน เชส ก็ได้ปรับลดตัวเลข
คาดการณ์เช่นเดียวกัน โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะมีการขยายตวั 
2.0% ในไตรมาส 4 โดยต ่ากวา่ระดบั 2.6% ที่มีการคาดการณ์ก่อนหน้า
นี ้    กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกดิ่งลง 1.2% ใน
เดือนธ.ค. ซึ่งเป็นการปรับตวัลงมากที่สดุนับตัง้แต่เดือนก.ย.2552 ซึ่ง
ขณะนัน้เศรษฐกิจก าลงัฟืน้ตวัจากภาวะถดถอย   นักวิเคราะห์คาดว่า
ยอดค้าปลีกจะเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนธ.ค. หลังจากเพิ่มขึน้ 0.1% ใน
เดือนพ.ย.      การทรุดตวัของยอดค้าปลีกในเดือนธ.ค.ได้รับผลกระทบ
จากการปรับตวัลงของยอดขายในสินค้าทกุหมวด (อินโฟเควสท์) 

ภาคธุรกิจค้านมาตรการภาษีของ"ทรัมป์" ชีท้ าให้บริษัทสหรัฐ
พ่ายแพ้ในสงครามการค้า ภาคธุรกิจสหรัฐเปิดเผยวา่ มาตรการเรียก
เก็บภาษีน าเข้าของประธานาธิบดโีดนลัด์ ทรัมป์ ได้ท าให้ภาคธุรกิจต้อง
จ่ายภาษีเพิ่มขึน้อีก 2.7 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว  ทัง้นี ้
กลุ่มธุรกิจดงักล่าวเรียกตวัเองว่าเป็นกลุ่ม Tariffs Hurt the Heartland 
เป็นการรวมตวัของภาคธุรกิจที่ต่อต้านมาตรการเรียกเก็บภาษีน าเข้า
ของปธน.ทรัมป์ ซึ่งรวมถึงกลุ่มพันธมิตร Americans for Free Trade 
และกลุม่ Farmers for Free Trade      โฆษกของกลุม่ Tariffs Hurt the 
Heartland กล่าวว่า ข้อมลูดังกล่าวบ่งชีว้่า ชาวอเมริกันเป็นผู้พ่ายแพ้
ในการท าสงครามการค้า ไม่ใช่คู่แข่งจากต่างประเทศ โดยได้รับ
ผลกระทบจากการจ่ายภาษีน าเข้าที่เพิ่มขึน้ รวมทัง้การส่งออกที่ลดลง 
ทางด้านสื่อรายงานว่า ปธน.ทรัมป์อาจเลื่อนก าหนดเส้นตายในการ
บรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนออกไปอีก 60 วัน จาก
เดิมในวันที่ 1 มี.ค หากมีสัญญาณว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนใกล้จะ
บรรลขุ้อตกลงการค้า (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 103.88 จุด หลังยอด
ค้าปลีกสหรัฐร่วงหนักสุดในรอบ 9 ปี ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้ น
นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(14 ก.พ.) หลงัจากทางการสหรัฐรายงานว่า
ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.ร่วงลงหนักสุดในรอบ 9 ปี ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
ส่งผลให้ราคาหุ้นในกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มสินค้าผู้บริโภคดิ่งลง และยงั
สกัดปัจจัยบวกจากรายงานความคืบหน้าของการเจรจาการค้ารอบ
ใหมร่ะหวา่งสหรัฐและจีนด้วยเชน่กนั  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดที่  25,439.39 จุด ลดลง 103.88 จุด หรือ -0.41% ขณะที่ดัชนี 
S&P500 ปิดที่ 2,745.73 จุด ลดลง 7.30 จุด หรือ -0.27% และดัชนี 
Nasdaq ปิดที่ 7,426.95 จุด เพิ่มขึน้ 6.57 จุด หรือ +0.09%     ดัชนี
ดาวโจนส์ปิดในแดนลบเป็นวันแรกในรอบ 3 วันท าการเม่ือคืนนี ้
หลงัจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยวา่ ยอดค้าปลีกดิ่งลง 1.2% ใน
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 เดือนธ.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดนับตัง้แต่เดือนก.ย.2552 

นอกจากนี  ้ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.ยังสวนทางกับที่นักวิ เคราะห์
คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้ 0.2% โดยได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลง
ของยอดขายในสินค้าทกุหมวด (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทยีบค่าเงินหลัก หลังสหรัฐ
เผยข้อมูลศก.ซบเซา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุลเงิน
หลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(14 
ก.พ.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึง่รวมถึงยอดค้า
ปลีกที่ร่วงลงหนกัสดุในรอบ 9 ปี และจ านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงาน
ที่พุ่งขึน้สวนทางกับตวัเลขคาดการณ์      ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเม่ือ
เทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 110.47 เยน จากระดบั 110.99 เยน และออ่น
ค่าลงเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 1.0047 ฟรังก์ จากระดบั 1.0088 
ฟรังก์ แต่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่
ระดบั 1.3281 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3250 ดอลลาร์แคนาดา   
ยโูรแข็งคา่ขึน้เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐที่ระดบั 1.1299 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.1269 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะระดบั 1.2801 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.2850 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่
ขึน้แตะที่ระดับ 0.7105 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7094 ดอลลาร์
สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 51 เซนต์ รับความหวัง
สหรัฐ-จีนบรรลุข้อตกลงการค้า สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(14 ก.พ.) โดยได้ปัจจยัหนุนจากการ
คาดการณ์ที่วา่ ความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน
จะช่วยหนุนอุปสงค์สินค้าโภคภัณฑ์หลายรายการ ซึ่งรวมถึงน า้มัน 
นอกจากนี ้นักลงทุนยังคงขานรับข่าวการลดก าลังการผลิตของกลุ่ม
ประเทศผู้สง่ออกน า้มนั (โอเปก)    สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือน
มี.ค. เพิ่มขึน้ 51 เซนต์ หรือ 1% ปิดที่ 54.41 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็น
ระดบัสงูสดุนับตัง้แต่วนัที่ 4 ก.พ. 2562     สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่ง
มอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึน้ 96 เซนต์ หรือ 1.5% ปิดที่ 64.57 ดอลลาร์/
บาร์เรล ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แตเ่ดือนพ.ย. 2561 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $1.2 นลท.ขายสินทรัพย์
ปลอดภัยหลังเจรจาการค้าคืบหน้า สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์ก
ปิดลบเม่ือคืนนี ้(14 ก.พ.) เน่ืองจากนกัลงทนุลดการถือครองทองค าใน
ฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยั หลงัจากการเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและ
จีนส่งสัญญาคืบหน้า รวมทัง้แนวโน้มที่ว่าสหรัฐจะสามารถหลีกเลี่ยง
ภาวะที่หน่วยงานของรัฐบาลปิดท าการชัว่คราว หรือชตัดาวน์   สญัญา
ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. 
ลดลง 1.2 ดอลลาร์ หรือ 0.09% ปิดที่  1,313.90 ดอลลาร์/ออนซ์        
สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนมี.ค. ลดลง 12.4 เซนต์ หรือ 0.79% ปิดที่ 
15.528 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

 

ยุโรป 

สนง.สถิติเยอรมนีเผยเศรษฐกิจ Q4/61 ทรงตัว รอดพ้นภาวะ
ถดถอย ส านักงานสถิติเยอรมนีรายงานว่า เศรษฐกิจเยอรมนีในไตร
มาส 4 ของปี 2561 ทรงตวัหรือขยายตวัในอตัรา 0% ซึง่ถือเป็นการรอด
พ้นจากภาวะถดถอย หลังจากที่เศรษฐกิจไตรมาส 3 หดตัวลง 0.2%   
ทัง้นี ้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหมายถึงภาวะเศรษฐกิจหดตวัติดตอ่กัน 2 
ไตรมาส (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุนักลงทุนผิดหวังยอด
ค้าปลีกสหรัฐร่วงหนัก ตลาดหุ้นยโุรปปิดลบเม่ือคืนนี ้(14 ก.พ.) จาก
การที่นกัลงทนุผิดหวงัตอ่ตวัเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐที่ทรุดหนักสดุใน
รอบกว่า 9 ปี ขณะที่นักลงทนุยงัจบัตาการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ
และจีน และสถานการณ์ปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ (ชัตดาวน์) ใน
สปัดาห์นี ้    ดชันี Stoxx Europe ลดลง 0.32% ปิดที่ 363.80 จดุ  ดชันี 
DAX ตลาดหุ้ นเยอรมันปิดที่ 11,089.79 จุด ลดลง 77.41 จุดหรือ -
0.69% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,062.52 จดุ ลดลง 
11.74 จดุหรือ -0.23% ขณะที่ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 
7,197.01 จดุ เพ่ิมขึน้ 6.17 จดุหรือ +0.09% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 4.77 จุด เหตุนักลงทุนขาย
ท าก าไร ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดขยบัลงในเม่ือวานนี ้เน่ืองจาก
แรงซือ้ที่ได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของเงินเยนและความหวัง
เก่ียวกบัการท าข้อตกลงการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนนัน้ ได้ถกูสกดัด้วย
แรงขายท าก าไรหลังจากดัชนีนิกเกอิพุ่งขึน้อย่างแข็งแกร่งในช่วงต้น
สัปดาห์ที่ผ่านมา    ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดลบ 
4.77 จดุ หรือ 0.02% แตะที่ 21,139.71 จดุ    หุ้นที่ปรับตวัขึน้ในเม่ือ
วานนีน้ าโดยหุ้นกลุ่มผลิตภณัฑ์น า้มันและถ่านหิน กลุ่มกระดาษและ
เยื่อกระดาษ  และกลุ่มก่อสร้าง ขณะที่หุ้ นกลุ่มเหมืองแร่ กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ยาง และกลุม่ธุรกิจบริการ ปรับตวัลง (อินโฟเควสท์) 

จีน 

สนง.ศุลกากรจีนเผยยอดส่งออกเดือนม.ค.พุ่ง 13.9% ขณะยอด
น าเข้าเพิ่มขึน้ 2.9% ส านกังานศลุกากรจีน (GAC) รายงานในวนันีว้า่ 
ยอดสง่ออกเดือนม.ค.ขยายตวั 13.9% เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดบั 
1.5 ล้านล้านหยวน ขณะที่ยอดน าเข้าเพิ่มขึน้ 2.9% แตะที่ระดบั 1.23 
ล้านล้านหยวน    ส านักข่าวซินหวัรายงานโดยอ้างข้อมลูของ GAC ว่า 
มลูค่าการค้าสินค้าของจีนในเดือนม.ค. เพิ่มขึน้ 8.7% เม่ือเทียบรายปี 
แตะที่ระดบั 2.73 ล้านล้านหยวน   มลูคา่การค้าระหวา่งจีนกบัสหภาพ
ยุโรป กลุ่มประเทศอาเซียน และญ่ีปุ่ น ปรับตัวเพิ่มขึน้ 17.6% , 7.8% 
และ 6.5% ตามล าดบั ส่วนมลูค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ
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 ตามแนวเส้นทาง Belt and Road ทะยานขึน้ 11.5% เม่ือเทียบรายปี 

แตะที่ระดับ 7.708 แสนล้านหยวน     นอกจากนี ้GAC ระบุว่า ยอด
สง่ออกจากจีนไปยงัสหรัฐเพิ่มขึน้เพียง 1.9% ขณะที่ยอดน าเข้าทรุดตวั
ลง 38.6% ในเดือนม.ค. (อินโฟเควสท์) 

กระทรวงพาณิชย์จีนเผยยอด FDI เดือนม.ค.เพิ่ มขึน้เพียง
เล็กน้อย กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า ยอดการลงทนุโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) เดือนม.ค. ปรับตัวเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบ
รายปี     แถลงการณ์จากกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่า ยอด FDI ปรับ
เพิ่มขึน้ 2.8% ในเดือนม.ค. เม่ือเทียบรายปี แตะที่ระดับ 1.241 หม่ืน
ล้านดอลลาร์ ซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากจากเดือนธ.ค. ที่ทะยานขึน้ถึง 
23.2%      หากพิจารณาในรูปสกุลเงินหยวน ยอด FDI เพิ่มขึน้ 4.8% 
ในเดือนม.ค. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 1.37 จุด นลท.จับ
ตาเจรจาการค้า ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดเม่ือวาน
นีข้ยบัลง ในขณะที่นกัลงทนุตา่งจบัตาการเจรจาการค้าระหวา่งจีนและ
สหรัฐที่เปิดฉากขึน้แล้วในเม่ือวานนี ้  ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันี
เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตขยับลง 1.37 จุด หรือ 0.05% ปิดที่ 2,719.70 จุด      
ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานในเม่ือวานนีว้่า ยอดส่งออก
เดือนม.ค.ขยายตวั 13.9% เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดบั 1.5 ล้าน
ล้านหยวน ขณะที่ยอดน าเข้าเพิ่มขึน้ 2.9% แตะที่ระดบั 1.23 ล้านล้าน
หยวนมลูค่าการค้าสินค้าของจีนในเดือนม.ค. เพิ่มขึน้ 8.7% เม่ือเทียบ
รายปี แตะที่ระดบั 2.73 ล้านล้านหยวน    มลูค่าการค้าระหว่างจีนกบั

สหภาพยโุรป กลุ่มประเทศอาเซียน และญ่ีปุ่ น ปรับตวัเพิ่มขึน้ 17.6%, 
7.8% และ 6.5% ตามล าดบั ส่วนมลูค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศ
ต่างๆตามแนวเส้นทาง Belt and Road ทะยานขึน้ 11.5% เม่ือเทียบ
รายปี แตะที่ระดบั 7.708 แสนล้านหยวน (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 100 จุด ท าสถิติ
ปรับตัวลง 6 วันติดต่อกัน ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกวา่ 
100 จดุ ท าสถิติปรับตวัลงติดตอ่กนั 6 วนัท าการ ขณะที่นกัลงทนุจบัตา
การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน  ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex 
ปิดตลาดที่ 35,876.22 จดุ ลดลง 157.89 จดุ หรือ 0.44%      หุ้นกลุม่
พลงังานดิ่งลงน าตลาดเม่ือวานนี ้(อินโฟเควสท์) 

 

  

 

 

 

 

 

 

ไทย 

ผู้ ว่า ธปท.รับบาทแข็งค่าเร็วจากปัจจัยภายนอก แต่ยังไม่พบ
ความผิดปกติ-ติดตามใกล้ชิด นายวิรไท สันติประภพ ผู้ ว่าการ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงคา่เงินบาทที่แข็งคา่ในช่วง
นีว้่า  มาจากปัจจัยภายนอก อย่างไรก็ตาม ธปท.ยังคงติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และยอมรับว่าเงินบาทในบางช่วงแข็งค่าเร็ว
เกินไป แต่ยงัไม่พบความผิดปกติ หรือการเก็งก าไรแต่อย่างใด    ทัง้นี ้
หลงัจากการเลือกตัง้กลางเทอมในสหรัฐ มมุมองของนักลงทนุเก่ียวกับ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนไป จากหลายปัจจัยทัง้จากเหตุการณ์ 
government shutdown ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ การที่นัก
ลงทนุเทขายหุ้นจากมมุมองความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป และการที่ธนาคาร
กลางของสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าจะปรับขึน้ดอกเบีย้ช้ากว่าเดิม 
ในขณะที่ปัญหาความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังไม่
คืบหน้า ปัจจัยเหล่านี ส้่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และ
ผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับลดลง     การอ่อนค่าลง
ของเงินดอลลาร์ ท าให้สกุลเงินของประเทศเกิดใหม่แข็งค่าขึน้ ส่วน
ผลกระทบจะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับสถานะของแต่ละประเทศ ทัง้ดุล

บัญชีเดินสะพัดและเงินที่ เข้ามาลงทุนในระยะยาว (FDI) ส าหรับ
ประเทศไทย ตัง้แต่ต้นปี 2562 เงินบาทแข็งค่าขึน้ 3.93% อยู่ใน
ระดับกลางๆ เม่ือเทียบกับสกุลเงินประเทศเกิดใหม่และประเทศใน
ภูมิภาค ซึ่งเป็นผลจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังสูง แม้ว่าการ
ส่งออกจะชะลอลงบ้างจากภาวะการค้าโลกที่ตึงเครียด แต่การน าเข้า
ชะลอลงด้วย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 3.09 จุด ชะลอลงทุน กังวลศาล
รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยกรณียุบพรรคไทยรักษาชาติหลังรับค าร้อง
จากกกต. SET ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,652.64 จดุ ลดลง 3.09 จดุ (-
0.19%) มูลค่าการซือ้ขาย 45,882.01 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีซ้ึมตัวลง เหตุกังวลเร่ืองศาลรัฐธรรมนูญจะ
วินิจฉัยกรณีการยบุพรรคไทยรักษาชาติหลงัรับค าร้องจากกกต.แล้ว ท า
ให้นักลงทนุชะลอการลงทนุเพื่อรอดเูหตกุารณ์ก่อน ด้านตลาดภมิูภาค
เม่ือวานนีแ้กว่งแคบมากทัง้ในแดนบวก-ลบ คล้ายคลึงตลาดหุ้นไทย 
แม้จะมีลุ้ นเลื่อนก าหนดเส้นตายในการบรรลุข้อตกลงทางการค้า
ระหว่างสหรัฐกับจีนออกไปอีก 60 วัน จากเดิมใน 1 มี.ค. เม่ือวานนี ้
ตลาดฯคงจะแกว่งไซด์เวย์ ขึน้อยู่กับการประเมินการเลือกตัง้ พร้อมให้
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 ติดตามการเทรดของต่างชาติหลงัขายสทุธิ 4 วนัซ้อน ทัง้ที่เงินบาทแข็ง

ค่า โดยให้แนวรับ  1,645 แนวต้าน 1,660 จดุ     ตลาดหลกัทรัพย์ปิด
เม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,652.64 จดุ ลดลง 3.09 จดุ (-0.19%) มลูคา่การซือ้
ขาย 45,882.01 ล้านบาท     การซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดัชนีหุ้นไทย
เคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,659.52 จดุ 
และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,650.13 จดุ     สว่นหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลง
เม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 514 หลักทรัพย์ ลดลง 762 หลักทรัพย์ และไม่
เปลี่ยนแปลง 528 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
59,496 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
ที่ 59,496 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงู
ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) 
ซือ้สทุธิ 17,779 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทประกนัภยั ซือ้สทุธิ 1,028 ล้าน
บาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,277 ล้านบาท Yield 
พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.15% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือวาน 
ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี  ้    Yield Curve ค่อนข้างน่ิงในทุกช่วง
อายตุราสาร ด้านกระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติเม่ือวานนี ้NET 
OUTFLOW 1,277 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET SELL 1,277 ล้านบาท 
และไม่มีตราสารหนีท้ี่ ถือครองโดยนักลงทุนต่ างชาติหมดอายุ 
(Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 
SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 2,444  ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.36 ตลาดรอผลเจรจาการค้าจีนกับ
สหรัฐฯ-ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรี
อยธุยา เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดเย็นนีท้ี่ระดบั 31.36 บาท/ดอลลาร์ 
จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 31.40 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวัน
เคลื่อนไหวระหวา่ง 31.34-31.44 บาท/ดอลลาร์  "เม่ือวานนีเ้งินบาทวิ่ง
ค่อนข้างกว้าง ตลาดยังรอผลการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ 
ขณะที่สกุลเงินภูมิภาคยังไร้ทิศทางที่ชัดเจน มีทัง้อ่อนค่าและแข็งค่า 
เงินบาทอยู่กลางๆ"นักบริหารเงิน กล่าว    พร้อมประเมินกรอบการ
เคลื่อนไหวของค่าเงินบาทวนัเม่ือวานนีไ้ว้ระหว่าง 31.30-31.40 บาท/
ดอลลาร์ โดยตลาดรอดกูารรายงานข้อมลูดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน
ม.ค.และยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.ของสหรัฐฯ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

ปัจจัยที่ต้องติดตาม  
- ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนม.ค. จีน 

- ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนม.ค. จีน 

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค. จีน 

- ดลุการค้าเดือนธ.ค. อีย ู

- ราคาน าเข้าและสง่ออกเดือนม.ค. สหรัฐ 

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนม.ค. สหรัฐ 

- ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนก.พ.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรัฐ 
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 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% 0.1% -0.2% WTI ($/bl)

PPI Ex Food and Energy MoM Jan 0.3% 0.2% -0.1% Dubai ($/bl)

PPI Ex Food and Energy YoY Jan 2.6% 2.5% 2.7% Brent ($/bl)

PPI Ex Food, Energy, Trade YoY Jan 2.5% 2.7% 2.8% NYMEX ($/bl)

Initial Jobless Claims 9-Feb 239k 225k 234k COMEX Gold 

Continuing Claims 2-Feb 1773k 1740k 1736k Batic Dry Index

Retail Sales Advance MoM Dec -1.2% 0.1% 0.2%

Retail Sales Ex Auto MoM Dec -1.8% 0.0% 0.2% Exchange Rate

EU Employment QoQ 4Q P 0.3% -- 0.2% USD/THB

Employment YoY 4Q P 1.2% -- 1.3% EUR/USD

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

GDP SA YoY 4Q P 1.2% 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 -1.5% -10.2% -7.6% Thai Bond Market

Exports YoY Jan 9.1% -3.3% -4.4% Total Return Index

Trade Balance Jan $39.16b $34.30b $57.06b Outright/ Cash Trading

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

Friday 15 14-Feb-19 1.5857 1.6665 1.7477 1.7705 1.7955 1.8617

Release Actual Cons. Prior Change (bps) -0.01 -0.09 +0.12 +0.01 -0.02 +0.02

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

Industrial Production MoM Jan -- 0.1% 0.3% 2.1533 2.2916 2.4874 2.8672 3.0628 3.3310

Capacity Utilization Jan -- 78.7% 78.7% +0.72 +0.11 +1.39 +0.68 +0.37 +0.24

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 14-Feb-19 2.43 2.50 2.48 2.48 2.66 3.01

EU Trade Balance SA Dec -- 15.7b 15.1b Change (bps) -1.00 -3.00 -4.00 -5.00 -5.00 -3.00

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

31.29

-0.24%-2.601,100.41

-0.19%

-0.40%

64.58

31.39

1.28491.2797

+0.5154.41

2,225.85

14-Feb-19 Chg %Chg.

25,439.39 -103.88

3,183.00 -20.00

-0.41%

2,745.73 -7.30 -0.27%

14-Feb-19

+0.94 +1.48%

-0.32%

1,310.80 +1.60 +0.12%

-3.091,652.64

-0.44%-157.8935,876.22

+1.11%+24.37

-0.62%

7,426.96

7,197.01 +6.17 +0.09%

11,089.79 -77.43

110.46 110.97

628.00 +20.00 +3.29%

1.1297 1.1264 +0.29%

-0.46%

14-Feb-19

-27.49%82,054.19         59,496.16         

-0.01%280.81280.77

%Chg.13-Feb-1914-Feb-19

-0.19%97.20397.018

+0.32%1,124.451,128.00

+0.18%6.75936.7712

-0.69%

21,139.71 -4.77 -0.02%

-6.157,985.10

+0.01%+0.906,420.02

+1.22%+0.7764.06

+0.98%+0.5354.44

+0.95%

13-Feb-19 %Chg.

+6.58 +0.09%

15-Feb-19

2,425.84 -6.06 -0.25%

2,700.71

32,107.31

386.64 +0.02 +0.01%

281.40

-2,444.69

2,700.71

%Chg.Chg

-0.23%-65.5428,432.05

-0.05%-1.372,719.70

%Chg.Chg14-Feb-19

+0.75%+7.09952.34

-0.08%

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 

 


