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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

สหรัฐเผยดัชนีราคาน าเข้า-ส่งออกลดลงในเดือนธ.ค. กระทรวง
แรงงานสหรัฐเปิดเผยในเม่ือวานนีว้่า ดัชนีราคาน าเข้าและส่งออก
ปรับตัวลงในเดือนธ.ค. โดยได้รับผลกระทบจากการร่วงลงของราคา
พลังงาน    ทัง้นี ้ดัชนีราคาน าเข้าลดลง 1.0% ในเดือนธ.ค. หลังจาก
ร่วงลง 1.9% ในเดือนพ.ย.   นอกจากนี ้ดชันีราคาส่งออกลดลง 0.6% 
ในเดือนธ.ค. หลงัจากร่วงลง 0.8% ในเดือนพ.ย.    เม่ือพิจารณาทัง้ปี 
2561 ดัชนีราคาส่งออกเพิ่มขึน้ 1.1% ขณะที่ดัชนีราคาน าเข้าลดลง 
0.6% (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสินเช่ือจ านองพุ่งขึน้สัปดาห์ที่แล้ว ขานรับ
ดอกเบีย้เงินกู้ต ่า สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) ของ
สหรัฐ เปิดเผยว่า จ านวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจ านองพุ่งขึน้ 13.5% 
ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนก.พ.ปีที่แล้ว โดย
ได้รับแรงหนนุจากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ที่ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า   อยา่งไรก็
ดี เม่ือเทียบรายปี จ านวนผู้ยื่นขอสินเช่ือเพ่ือการจ านองลดลง 0.5% ใน
สัปดาห์ที่แล้ว       จ านวนผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์เพิ่มขึน้ 
19% ในสปัดาห์ที่แล้ว แตะระดบัสงูสดุนับตัง้แต่เดือนมี.ค.ปีที่แล้ว แต่
ร่วงลง 11% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว       ส่วนผู้ ยื่นขอ
สินเชื่อเพื่อการซือ้ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึน้ 9% ในสัปดาห์ที่แล้ว แตะระดบั
สูงสุดนับตัง้แต่เดือนเม.ย.2553 และเพิ่มขึน้ 11% เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่แล้ว          อัตราดอกเบีย้เงินกู้ เฉลี่ยเพื่อการจ านอง
แบบคงที่ระยะเวลา 30 ปี ส าหรับวงเงินกู้ ไมเ่กิน 484,350 ดอลลาร์ ทรง
ตัวที่ระดับ 4.74% ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ได้ลดลง 
0.20% ในชว่ง 4 สปัดาห์ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์) 

EIA คาดก าลังการผลิตน ้ามันดิบสหรัฐเพิ่ มขึน้ ขณะราคา
น า้มันเบรนท์-WTI อ่อนตัวลง ส านักงานสารสนเทศด้านพลังงาน
สหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า ราคาน า้มันดิบเบรนท์ในปี 2562 จะมีราคา
เฉลี่ยต ่ากว่าในปี 2561    ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า EIA ได้ออก
รายงานแนวโน้มพลังงานระยะสัน้ (STEO) ประจ าเดือนม.ค. ซึ่ง
คาดการณ์ไว้ว่าราคาน า้มันดิบเบรนท์ในปี 2562 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 61 
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ 65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2563 ซึ่งราคา
เฉลี่ยทัง้สองปีข้างหน้าจะต ่ากว่าราคาเฉลี่ยในปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 71 
ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะเดียวกัน EIA ยังได้คาดการณ์ว่า ราคาเฉลี่ย
ของน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ในไตรมาสแรสของปี 2562 จะมีราคา
เฉลี่ยต ่ากว่าราคาน า้มันดิบเบรนท์อยู่ 8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนจะ
คอ่ยๆ ปรับลดชอ่งวา่งลงจนเหลือ 4 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลในไตรมาสที่ 4 
ของปี 2562 และตลอดทัง้ปี 2563   ทางด้านก าลงัการผลิตน า้มันดิบ
นัน้ EIA ประมาณวา่ ก าลงัการผลิตน า้มนัดิบของสหรัฐเฉลี่ยอยู่ที่ 10.9 

ล้านบาร์เรลตอ่วนัในปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึน้ 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวนั (อินโฟ
เควสท์) 

กระทรวงกลาโหมสหรัฐขยายเวลาส่งทหารประจ าการชายแดน
สหรัฐ-เม็กซิโกจนถึงเดือนก.ย. กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศ
ขยายเวลาในการส่งทหารเข้าประจ าการตามแนวชายแดนเม็กซิโก
จนถึงวนัที่ 30 ก.ย.        นอกจากนี ้กระทรวงกลาโหมสหรัฐยงัได้ยืนยนั
ผ่านแถลงการณ์เม่ือวนัจนัทร์ว่า ทางกระทรวงจะส่งทหารกลุ่มใหม่ไป
ยังชายแดนทางตอนใต้ตามค าขอของเจ้าหน้าที่จากกระทรวงความ
มั่นคงแห่งมาตุภูมิ หนังสือพิมพ์ ยูเอสเอ ทูเดย์ รายงานโดยอ้างค า
กล่าวของเจ้าหน้าที่เพนตากอนรายหนึ่งว่า กองก าลงัชดุใหม่ดงักล่าว
ประกอบด้วยวิศวกรหน่วยรบเพ่ือป้องกันการข้ามชายแดน และกองบิน
เพื่อช่วยในการขนส่งเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดน     ขณะนี ้มีทหาร
ประมาณ 2,350 นาย และสมาชิกกองก าลังรักษาดินแดนอีก 2,200 
นาย ประจ าการอยูท่ี่ชายแดนสหรัฐ-เม็กซิโก  (อินโฟเควสท์) 

ค่ายรถสหรัฐชีต้ลาดจีนมีศักยภาพสูง ขณะความสัมพันธ์สหรัฐ-
จีนดีขึน้ บรรดาผู้บริหารบริษัทยานยนต์สหรัฐให้สมัภาษณ์กับส านัก
ข่าวซินหวัที่งาน North American International Auto Show วา่ ปัญหา
การค้าระหวา่งจีนและสหรัฐมีแนวโน้มวา่ จะเข้าสู่ช่วงระยะเวลาใหมท่ี่
มีความสงบยิ่งขึน้        นายจิม แฮ็คเกตต์ ซีอีโอของฟอร์ดเปิดเผยว่า 
ข่าวดีก็คือ ทัง้สองประเทศได้ตกลงที่จะ หยดุปะทะกัน ไม่เปลี่ยนแปลง
อตัราเรียกเก็บภาษี และด าเนินงานร่วมกัน    นายไมค์ แมนลีย์ ซีอีโอ
ของเฟียต ไครสเลอร์ ออโตโมบิล (FCA) รู้สึกยินดีที่ได้ทราบถึงความ
เปลี่ยนแปลงของบรรยากาศการเจรจาระหว่างจีนและสหรัฐ      นาย
แมนลีย์กลา่ววา่ "แน่นอนว่า ผมรู้สึกยินดีที่พวกเขาก าลงัเข้าสูช่่วงเวลา
แห่งการหารือที่ก าลังจะเร่ิมขึน้อีกครัง้ และเราจะได้เห็นกันว่ามีอะไร
เกิดขึน้บ้าง"      "ส าหรับเรา จีนเป็นเพียงส่วนเล็กของธุรกิจเรา ดงันัน้
จีนจงึเปรียบเสมือนโอกาสที่ส าคญั สิ่งที่เราก าลงัท าอยูต่อนนีค้ือการหา
วิธีการปลดล็อคโอกาสนัน้ ดงันัน้เม่ือปีที่แล้วเราจึงมียอดขายในตลาด
จีนลดลงเป็นครัง้แรกในรอบ 30 ปี ปีนีผ้มคิดวา่ยอดขายจะคงที่ และจีน
จะยงัคงเป็นตลาดที่มียอดขายอนัดบั 1 ของโลก"  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 141.57 จุด หลังหุ้น
แบงก์พุ่งรับผลประกอบการ"โกลด์แมน แซคส์"  ดัชนีดาวโจนส์
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 2 เม่ือคืนนี ้(16 ม.ค.) 
หลังจากธนาคารรายใหญ่อย่างโกลด์แมน แซคส์ และแบงก์ ออฟ 
อเมริกา เปิดเผยก าไรและรายได้ที่สงูกวา่คาด โดยรายงานดงักลา่วชว่ย
หนุนหุ้นกลุ่มธนาคารพุ่งขึน้ และสามารถสกัดปัจจัยลบจากความไม่
แน่นอนของสถานการณ์ชตัดาวน์ในสหรัฐ      ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรม
ดาวโจนส์ปิดที่ 24,207.16 จดุ พุง่ขึน้ 141.57 จดุ หรือ +0.59% ขณะที่
ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,616.10 จดุ เพ่ิมขึน้ 5.80 จดุ หรือ +0.22% และ
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 ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,034.69 จุด เพิ่มขึน้ 10.86 จุด หรือ +0.15% 

(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก: เงนิปอนด์ฟ้ืนตัว หลังสภาอังกฤษลงมติ
ไว้วางใจรัฐบาล"เทเรซา เมย์" สกุลเงินปอนด์ดีดตวัขึน้เม่ือเทียบกบั
ดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้
(16 ม.ค.) หลังจากสมาชิกสภาสามัญชนของอังกฤษลงมติให้ความ
ไว้วางใจต่อรัฐบาลของนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ให้
ปฏิบตัิหน้าที่ต่อไป ขณะที่เงินยโูรอ่อนค่าลงหลงัจากประธานธนาคาร
กลางยโุรป (ECB) ระบวุา่ การขยายตวัของเศรษฐกิจในยโูรโซนอ่อนแอ
มากกว่าที่คาดการณ์ไว้   สกุลเงินปอนด์แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.2870 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2836 ดอลลาร์ 
ขณะที่ยูโรอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.1398 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1400 
ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 0.7176 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั  0.7193 ดอลลาร์สหรัฐ    ดอลลาร์สหรัฐแข็ง
ค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 108.92 เยน จากระดับ 108.58 เยน 
และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9906 ฟรังก์ จากระดบั 
0.9881 ฟรังก์ อย่างไรก็ดี ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือ เทียบกับ
ดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3249 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3282 
ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 20 เซนต์ รับสต็อก
น า้มันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าคาดสัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(16 ม.ค.) หลังจากส านักงาน
สารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยสต็อก
น า้มันดิบลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 2 และลดลงมากกว่าตัวเลข
คาดการณ์ของนกัวิเคราะห์    สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือนก.พ. 
เพิ่มขึน้ 20 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 52.31 ดอลลาร์/บาร์เรล     สญัญา
น า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึน้ 68 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 
61.32 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $5.40 เหตุวิตกชัต
ดาวน์,Brexit หนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย สญัญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(16 ม.ค.) เน่ืองจากนักลงทนุเข้าซือ้ทองค า
ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์การแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) 
รวมทัง้สถานการณ์ชัตดาวน์ที่ยืดเยือ้ในสหรัฐ สัญญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึน้ 5.40 
ดอลลาร์ หรือ 0.4% ปิดที่ 1,293.80 ดอลลาร์/ออนซ์      สญัญาโลหะ
เงินส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึน้ 1.8 เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่ 15.638 
ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

"ซิตี ้กรุ๊ป"ชีก้ารแยกตัวของอังกฤษออกจาก EU อาจถูกเล่ือน
ออกไปหลัง 29 มี.ค. ซิตี ้กรุ๊ป เปิดเผยว่า ขณะนีมี้ความเป็นไปได้สงู
มากที่การแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) จะถูก
เลื่อนออกไปหลังวันที่ 29 มี.ค. หลังจากที่ รัฐสภาอังกฤษได้ลงมติ
ปฏิเสธร่างข้อตกลง Brexit เม่ือคืนนี ้  "ขณะนีมี้แนวโน้มสงูมากที่จะมี
การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรา 50 ออกไป" ซิตี ้กรุ๊ประบุ  ทัง้นี ้
รัฐสภาองักฤษได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง 432 ตอ่ 202 เสียง ปฏิเสธร่าง
ข้อตกลง Brexit ที่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ ท าไว้กบัผู้น า
สหภาพยโุรป (EU) หลงัจากที่ได้อภิปรายประเด็นดงักล่าวเป็นเวลา 5 
วนั     ทัง้นี ้นางเมย์มีเวลา 3 วนัในการน าเสนอแผน Brexit ฉบบัใหม่
ต่อรัฐสภา     ทางด้านนายเจเรมี คอร์บิน ผู้ น าพรรคแรงงาน ซึ่งเป็น
พรรคฝ่ายค้านขององักฤษ ได้ยื่นญัตติไม่ไว้วางใจนางเมย์ หลงัจากที่
ร่างข้อตกลง Brexit ไมผ่่านความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยการอภิปราย
ไมไ่ว้วางใจจะมีขึน้ในสภาสามญัชนเม่ือวานนี ้(อินโฟเควสท์)  

ประธานคณะมนตรียุโรปแนะอังกฤษอยู่ กับ EU ต่อไปหลัง
รัฐสภาคว ่าร่าง Brexit นายโดนลัด์ ทสัค์ ประธานคณะมนตรียโุรป ได้
แนะน าให้สหราชอาณาจักรอยู่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) 
ต่อไป ภายหลงัจากที่รัฐสภาองักฤษลงมติค้านร่างข้อตกลงในการถอน
ตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) ของนางเทเรซา เมย์ 
นายกรัฐมนตรีองักฤษ          เจ้าหน้าที่ของ EU และนักการเมืองต่าง
ออกมาแสดงความผิดหวังภายหลังจากที่ทราบผลการลงคะแนน ซึ่ง
สร้างความกังขาเก่ียวกับกระบวนการถอนตวัขององักฤษ ขณะที่นาย
เจเรมี คอร์บิน ผู้น าพรรคแรงงาน ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านขององักฤษ ได้
ยื่นญัตติไม่ไว้วางใจนายกฯเมย์ หลงัจากที่ร่างข้อตกลง Brexit ไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีขึน้ในสภา
สามญัชน ในเม่ือวานนีต้ามเวลาท้องถ่ิน (อินโฟเควสท์) 

นายกฯออสเตรียยันไม่เจรจาข้อตกลง Brexit อีก นายเซบาสเตียน 
คูร์ซ นายกรัฐมนตรีออสเตรีย ได้ปฏิเสธการเจรจาเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ข้อตกลง Brexit ภายหลงัจากที่รัฐสภาองักฤษได้โหวตค้านร่างข้อตกลง   
ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ นายกฯออสเตรียกลา่ววา่ จะไมมี่การเจรจา
ต่อรองอีกครัง้อย่างแน่นอน และขณะนีก้ารตัดสินใจก็อยู่กับทาง
อังกฤษ และหวังว่าจะได้ รับความชัดเจนจากอังกฤษเ ก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ในอนาคตของอังกฤษกับสหภาพยุโรป และจะต้องมี
เป้าหมายในเร่ืองนี ้      เขากลา่วตอ่ไปวา่ EU ยงัคงเสนอให้มีการขยาย
ขอบเขตออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงการถอนตัวแบบที่จะส่งผลกระทบ
เสียหาย และเพื่อสร้างความมั่นใจในเร่ืองความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
ระหว่างสองฝ่ายในอนาคต อย่างไรก็ดี ออสเตรียก็ได้เตรียมความ
พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายจาก Brexit หากเกิดผลพวง
ใดๆตามมา ซึ่งข้อตกลงในเบือ้งต้นนัน้เป็นธรรมและสมดุลมากแล้ว 
(อินโฟเควสท์) 
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 นายกฯสก็อตแลนด์เรียกร้องจัดลงประชามติอีกรอบ หลงัรัฐสภา

องักฤษโหวตคว ่าร่าง Brexit นางนิโคลา สเตอร์เจียน นายกรัฐมนตรีส
ก็อตแลนด์ได้ออกมาระบุว่า การจดัลงประชามติเร่ืองการถอนตัวจาก
การเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (Brexit) อีกรอบนัน้ ถือเป็นหนทาง
เดียวที่มีความน่าเชื่อถือ ภายหลงัจากที่รัฐสภาองักฤษได้โหวตคว ่าร่าง 
Brexit ของนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ     นายกฯสก็อต
แลนด์มองวา่ ยงัมีเวลาที่จะหยดุยัง้กระบวนการ Brexit และท าให้เร่ือง
นีก้ลบัเข้าสูก่ระบวนการเลือกตัง้โดยผู้ที่มีสิทธิ (อินโฟเควสท์)   

อังกฤษเผยดัชนี CPI ชะลอตัวต ่าสุดรอบเกือบ 2 ปีในเดือนธ.ค. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติองักฤษ (ONS) เปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภค 
(CPI) ของสหราชอาณาจกัรมีการขยายตวั 2.1% ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็น
ระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 2 ปี แตส่อดคล้องกบัที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์
ไว้ หลงัจากดีดตวัขึน้ 2.3% ในเดือนพ.ย.    ONS ระบวุา่ การร่วงลงของ
ราคาน า้มนั เป็นปัจจยัฉุดดชันี CPI ในเดือนธ.ค.  นักวิเคราะห์ระบุว่า 
การชะลอตัวของดัชนี CPI จะช่วยผ่อนคลายแรงกดดันของธนาคาร
กลางองักฤษ (BoE) ในการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ เน่ืองจากขณะนีด้ชันี 
CPI อยู่ใกล้กับระดบั 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายของ BoE และบ่งชีว้่า BoE 
ไม่มีแนวโน้มที่จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในระยะใกล้        ดชันี CPI พุ่ง
แตะระดับ 3.1% ในเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสงูสดุในรอบ 5 ปี 
โดยการอ่อนค่าของปอนด์ หลังจากที่สหราชอาณาจักรท าประชามติ
แยกตัวออกจากสหภาพยุโรป เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เงินเฟ้อทะยานขึน้ 
(อินโฟเควสท์)  

 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป:   ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึน้ 0.54% 
ปิดที่  350.59  ดัชนี DAX ตลาดหุ้ นเยอรมันปิดที่  10,931.24 จุด 
เพ่ิมขึน้ 39.45 จดุ หรือ +0.36% ขณะที่ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศส
ปิดที่ 4,810.74 จุด เพิ่มขึน้ 24.57 จุด หรือ +0.51% และดัชนี FTSE 
100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที่ 6,862.68 จุด ลดลง 32.34 จุด หรือ -
0.47% 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 112.54 จุด จากแรงขาย
ท าก าไร,วิตก Brexit ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงในเม่ือ
วานนี ้เน่ืองจากนักลงทุนเทขายท าก าไรหลังจากดัชนีพุ่งขึน้อย่าง
แข็งแกร่งในช่วงก่อนหน้านี ้รวมทัง้ความวิตกกังวลเก่ียวกับกระบวน
การที่องักฤษจะแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) หลงัจากรัฐสภา
องักฤษคว ่าร่างข้อตกลง Brexit เม่ือวานนีต้ามเวลาท้องถ่ิน   ส านกัข่าว
เกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดร่วงลง 112.54 จดุ หรือ 0.55% แตะ
ที่ระดบั 20,442.75 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

แบงก์ชาติจีนอัดเงินครัง้ใหญ่กว่า 8 หมื่นล้านดอลล์ หวังกระตุ้น
ศก.,ผ่อนคลายสภาพคล่องก่อนตรุษจีน ธนาคารกลางจีนได้ท าการ

อัดฉีดเม็ดเงินจ านวน 8.3 หม่ืนล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบการเงินของ
ประเทศในเม่ือวานนี ้ซึ่งเป็นระดับสูงเป็นประวตัิการณ์ โดยหวังผ่อน
คลายภาวะขาดแคลนสภาพคล่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ    
"สภาพคล่องโดยรวมในระบบธนาคารก าลังลดลงอย่างรวดเร็ว" 
แถลงการณ์จากธนาคารกลางระบ ุ      ธนาคารกลางยงัเปิดเผยวา่ การ
อดัฉีดดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่จะมีเงินทนุอยา่ง
เพียงพอในระบบการเงิน ซึ่งก าลงัประสบภาวะตงึตวัขณะที่ถึงช่วงการ
จ่ายภาษีในกลางเดือนนี ้และท่ามกลางความต้องการเงินสดก่อนหน้า
เทศกาลตรุษจีนในชว่งต้นเดือนหน้า (อินโฟเควสท์) 

จีนไฟเขียวโครงการโครงสร้างพืน้ฐานมูลค่า 7.2 หมื่ นล้าน
ดอลลาร์ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน 
(NDRC) อนุมัติการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 7 โครงการ รวมมลูค่า
การลงทุนทัง้สิ น้  4.85 แสนล้านหยวน (7.2 หม่ืนล้านดอลลาร์)      
หนังสือพิมพ์ Securities Daily รายงานว่า NDRC ได้อนุมัติแผนการ
สร้างโครงการโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคม การอนุรักษ์น า้ และ
พลงังาน    โครงการเหลา่นีป้ระกอบไปด้วยโครงการรถไฟหลายแห่งใน
เมืองอู่ฮัน่ การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพลงัน า้ที่แม่น า้จินซา และสนามบิน
ในเมืองเหลียนหยุนกัง ฮูฮอต และเซียนหยาง   ส าหรับโครงการที่มี
คา่ใช้จา่ยสงูสดุ คาดวา่จะเป็นโครงการสร้างเส้นทางรถไฟระหวา่งเมือง
ในมณฑลเจียงซู ด้วยมลูค่าการลงทุน 2.317 แสนล้านหยวน   นาย
ผาน หยูจ่าง นักวิจัยของเซียงไค ซีเคียวริตี ้กล่าวว่า จีนได้เร่งอนุมัติ
โครงการโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อสร้างเสถียรภาพในการลงทนุและหนุน
เศรษฐกิจ        ส านักข่าวซินหวัรายงานวา่ การลงทนุในสินทรัพย์ถาวร
ของประเทศเพ่ิมขึน้ 5.9% เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดบั 60.93 ล้าน
ล้านหยวนในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 ซึ่งนับเป็นสญัญาณที่ดีใน
ยามที่เศรษฐกิจเผชิญแรงกดดนัเพิ่มมากขึน้    การลงทนุในสินทรัพย์
ถาวรประกอบด้วย การลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน อสังหาริมทรัพย์ 
เคร่ืองจกัร และสินทรัพย์ที่จบัต้องได้ประเภทอ่ืนๆ (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมช่วง 11 เดือนแรกของปี 61 
ขยายตัวสูงกว่าเป้าหมาย นายซิน เกาบิน รัฐมนตรีช่วยกระทรวง
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน เปิดเผยว่า ผลผลิต
ภาคอตุสาหกรรมที่มีมลูคา่เพิ่มในชว่ง 11 เดือนแรกของปี 2561 เติบโต
ขึน้ 6.3% เม่ือเทียบรายปี ซึง่สงูกวา่เป้าหมายปี 2561 ทัง้ปีที่ 6%  นาย
ซินกล่าวว่า "แม้ว่าอตัราการเติบโตของอตุสาหกรรมจะชะลอตัวลงใน
เดือนธ.ค. แต่จีนก็สามารถมัน่ใจได้ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายทัง้ปีได้
ส าเร็จ"    ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ส านกังานสถิติแหง่ชาติจีน (NBS) 
จะเปิดเผยข้อมลูการเติบโตของอตุสาหกรรมจีนเดือนธ.ค.และของทัง้ปี 
ในเดือนม.ค.นี ้   นายซินกลา่ววา่ ก าไรของบริษัทอตุสาหกรรมรายใหญ่
ของจีนในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 เพิ่มขึน้ 11.8% เม่ือเทียบราย
ปี โดยจีนได้รักษาระดับการเติบโตของอุตสาหกรรมไว้ให้อยู่ในช่วงที่
สมเหตุสมผล และผลลัพธ์จริงนัน้ก็ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้     ผลผลิต
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 ภาคอุตสาหกรรม หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าการเพิ่มมูลค่า

อตุสาหกรรม เป็นตวัชีว้ดัเศรษฐกิจที่ส าคญั และใช้วดัการด าเนินงาน
ขององค์กรขนาดใหญ่ที่เก่ียวข้องและมีรายได้ปีละอย่างน้อย 20 ล้าน
หยวน (ประมาณ 2.96 ล้านดอลลาร์) (อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์จีนเผยยอดการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศปี 61 เพิ่ม 
4.2% กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยวา่ การลงทนุโดยตรงในตา่งประเทศ 
(ODI) ของจีน เพิ่มขึน้ 4.2% ในปี 2561 เม่ือเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 
1.298 แสนล้านดอลลาร์    ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า การลงทนุ ODI 
นอกภาคธุรกิจการเงิน ขยับขึน้ 0.3% แตะ 1.205 แสนล้านดอลลาร์  
(อินโฟเควสท์) 

ผู้ ช่วยรมช.พาณิชย์จีนรับการค้าจีนปี 62 เผชิญความไม่แน่นอน
มากขึน้ นายเหริน หงปิน ผู้ ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน
กลา่วในการแถลงข่าววา่ การค้าของจีนในปี 2562 อาจเผชิญกบัความ
ไม่แน่นอนมากยิ่งขึน้ หลังจากที่ข้อมลูการค้าประจ าเดือนธ.ค. 2561 
ออกมาไมด่ีนกั   ข้อมลูด้านการค้าของจีนประจ าเดือนธ.ค. 2661 แสดง
ให้เห็นถึงตวัเลขการส่งออกและการน าเข้าของจีนที่หดตวัลงเม่ือเทียบ
เป็นรายปี      ขณะเดียวกนั นายซิน กัว๋ปิน รองรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
อุตสาหกรรมจีนให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบาย Made in China 2025 
ซึ่งเป็นนโยบายที่เน้นนวตักรรมจากในประเทศและการพึ่งพาตนเองวา่ 
ทกุประเทศล้วนมีสิทธิในการพยายามที่จะบรรลกุารพฒันาของตนเอง  
(อินโฟเควสท์)  

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดขยับขึน้ 0.08 จุด หลัง
แบงก์ชาติจีนอัดฉีดสภาพคล่อง ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีน

ปิดตลาดเม่ือวานนีข้ยับขึน้ ภายหลังจากที่ธนาคารกลางจีนได้อดัฉีด
สภาพคล่องเข้าสู่ระบบ เพื่อดูแลสภาพคล่องให้เพียงพอก่อนที่จะถึง
เทศกาลตรุษจีน ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต
ขยบัขึน้ 0.08 จดุ หรือ 0.00% แตะที่ 2,570.42 จดุ   (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดตลาดแทบไม่ขยับ หลัง
ปรับตัวทัง้ในแดนบวก-ลบ ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดตลาด
แทบไม่ขยบัในเม่ือวานนี ้หลงัปรับตวัสลบักนัทัง้ในแดนบวกและลบใน
ระหว่างวัน ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 36,321.29 จุด 
เพิ่มขึน้ 2.96 จุด หรือ 0.01%  ตลาดไม่ได้รับผลกระทบจากการที่
รัฐสภาอังกฤษได้ลงมติคว ่าร่างข้อตกลงการแยกตัวของอังกฤษออก
จากสหภาพยโุรป (Brexit) เม่ือวานนี ้อยา่งไรก็ดี ชว่งบวกของตลาดถกู
จ ากัดจากการดีดตวัขึน้ของราคาน า้มนั และการอ่อนค่าของรูปี (อินโฟ
เควสท์) 

 

 

 

 

 

 

ไทย 

เวิลด์แบงก์ คาดศก.ไทยปีนีโ้ต 3.8% ปี 63 โตได้ราว 3.9% , มอง
ศก.ไทยปี 62-63 ต้องพึ่ งพาบริโภคในประเทศเป็นหลัก นาย
เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจ าประเทศ
ไทย ธนาคารโลก คาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทยปี 62 จะชะลอการเติบโต
มาที่ 3.8% จากก่อนหน้านีท้ี่คาดการณ์ไว้ 3.9% เม่ือ ต.ค.61 ตาม
แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ก่อนจะฟืน้ตวัขึน้เล็กน้อยที่ 3.9% ในปี 63 โดย
การเติบโตทางเศรษฐกิจยังจะพึ่งพาการบริโภคจากภายในประเทศ 
เน่ืองจากการสง่ออกได้รับผลกระทบจากอปุสงค์ของตลาดโลกที่ลดลง     
จากปัจจัยแวดล้อมนี ้การลงทุนในโครงการโครงสร้างพืน้ฐานของ
ภาครัฐและการปฏิรูปเศรษฐกิจตามที่วางแผนไว้อย่างต่อเน่ือง จะช่วย
กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศปีหน้า และช่วยส่งเสริมการเติบโต
เศรษฐกิจในระยะกลาง    ขณะที่เศรษฐกิจอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึน้จาก
สหรัฐ-จีนชะลอตวัลงอีก เน่ืองจากความตงึเครียดทางการค้า ดงันัน้อปุ
สงค์จากภายนอกยงัเสี่ยงที่จะลดลงอย่างตอ่เน่ือง ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
สง่ออกของไทย      นายเกียรติพงศ์ กลา่ววา่ เพ่ือรับมือกบัสถานการณ์

ดังกล่าว นักลงทุนภาคเอกชนอาจชะลอการลงทุนในอุตสาหกรรม
ส่งออก รวมถึงอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้อง เน่ืองจากความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจโลก นอกจากนี ้การปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายของ
สหรัฐฯ และประเทศที่พฒันาแล้วทัง้ปัจจบุนัและอนาคต อาจส่งผลให้
ตลาดเงินผันผวน ขณะที่ในส่วนของไทยนัน้ การเบิกจ่ายงบลงทนุของ
ภาครัฐที่ต ่ากว่าเป้าอยู่เสมอ การคลังที่ไม่บูรณาการ และความไม่
แน่นอนทางการเมือง ยงัคงเป็นความเสี่ยงส าหรับการด าเนินงานตาม
ก าหนดของโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ที่ มีการ
วางแผนไว้แล้ว    ธนาคารโลก มองว่า แนวโน้มนโยบายการเงินและ
การคลงัที่ยืดหยุ่น ยงัสามารถรักษาเศรษฐกิจมหาภาคให้มัน่คงอยู่ได้ 
ทัง้นีค้าดวา่อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปจะยงัอยู่ระหว่าง 1-4% ซึง่จากอตัราเงิน
เฟ้อที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงและฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป กันชน
ทางด้านการเงินการคลงัยงัท างานได้ดีและสามารถรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหากมีความจ าเป็นได้ ด้านอตัราหนีส้าธารณะของไทยยงัอยู่
ในระดบัต ่ากวา่ 42% ตอ่จีดีพี เงินบาทมีความผนัผวนน้อยลง ประเทศ
ไทยมีการเกินดุลบญัชีเดินสะพัดในระดับที่เข้มแข็ง (8.1% ของจีดีพี) 
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 และมีทนุส ารองระหวา่งประเทศสงูสดุในอาเซียน (74% ของจีดีพี) (อิน

โฟเควสท์) 

สศค. เตรียมปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 61-62 ในช่วง
ปลายเดือนม.ค.นื  ้นายลวรณ แสงสนิท ผู้ อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจการคลงั (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั กล่าวว่า 
กระทรวงการคลงัจะมีการการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 61 อีก
ครัง้ และคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 62 ในวนัที่ 28 ม.ค.นี ้โดยที่ผ่านมา
มีการค านวณและพิจารณาปัจจัยหลาย ๆ อย่างประกอบ เพื่อให้เกิด
ความแม่นย าที่สดุ เบือ้งต้นประมินว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 61 
น่าจะขยายตัวได้ประมาณ 4% ต้นๆ จากทัง้ปีตัง้เป้าหมายขยายตัว 
4.5% ซึ่งแนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ปี 61 ภาพรวมยงัขยายตวัได้
เป็นอย่างดี โดยมีปัจจยัที่เป็นไปตามเป้าหมาย และต ่ากว่าเป้าหมาย     
ส่วนทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 62 อยากจะให้เป็นการเติบโตได้ถึง 4% 
ตามที่นายอภิศกัดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เคยตัง้เป้าหมายไว้     ก่อน
หน้านีน้ายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในปี 2562 
กระทรวงการคลงัประเมินวา่เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัได้ 4% ในขณะที่
ปี 2561 คาดวา่จะขยายตวัได้ 4.1-4.2% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 0.41 จุด หลังผันผวนระหว่างวัน แต่
บาทแข็งค่าหนุน Fund Flow ไหลเข้า,เวิลด์แบงก์มองศก.ไทยยัง
เติบโต SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,577.41 จุด เพิ่มขึน้ 0.41 จุด (+
0.03%) มูลค่าการซือ้ขาย 50,218.66 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีผ้ันผวนหลังดัชนีภาคเช้าส่วนใหญ่เคลื่อนไหว
ในแดนลบ ก่อนจะกลบัมายืนในแดนบวกได้หลงัจากที่ธนาคารโลกคง
อัตราเติบโต GDP ไทยปี 61 ที่ 4.1%, ปี 62 คาดโต 3.8% และปี 63 
คาดโต 3.9% ชะลอตัวเช่นเดียวกับประเทศอ่ืน แต่ไทยมีตัวช่วยจาก
การลงทุน-การบริโภคในประเทศ ท าให้รับผลกระทบจากสงคราม
การค้าค่อนข้างน้อย นอกจากนีเ้งินบาทแข็งค่าท าให้ Fund Flow ไหล
เข้า และยังเป็นบวกต่อกลุ่มปิโตรฯ-น า้มัน-ไฟฟ้า ท าให้บ่ายนีเ้ร่ิมเห็น
การดีดตัวขึน้มาของหุ้ นเหล่านี ้ซึ่งเงินบาทแข็งค่าก็เป็น Sentiment 
บวกให้กับตลาดฯด้วย ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งทัง้ในแดนบวก-ลบ 
ขณะที่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สอยูใ่นแดนบวก วนันีต้ลาดฯคงอยูใ่นลกัษณะ
เทรดดิง้เพื่อรอปัจจัยใหม่เข้ามา พร้อมให้แนวรับ 1,565 แนวต้าน 
1,595 จดุ ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,577.41 จดุ เพิ่มขึน้ 
0.41 จดุ (+0.03%) มลูคา่การซือ้ขาย 50,218.66 ล้านบาท            การ
ซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ โดย
ดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,582.44 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,565.48 
จุด           ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้ เพิ่มขึน้ 454 
หลกัทรัพย์ ลดลง 787 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 445 หลกัทรัพย์ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
87,412 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
ที่ 87,412 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงู
ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) 
ซือ้สทุธิ 3,527 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สทุธิ 
8,474 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ขายสุทธิ 997 ล้านบาท 
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.12% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือ
วาน ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี ้Yield Curve แกว่งตัวในกรอบ
แคบ ประมาณ 1-2 bps. ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทนุต่างชาติ
เม่ือวานนี ้NET OUTFLOW 997 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 
997 ล้านบาท  และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติ
หมดอาย ุ(Expired) โดยในเม่ือวานนีมี้การประมลูพนัธบตัรรัฐบาลรุ่น
อาย ุ10 ปี (LB28DA) วงเงิน 20,000 ล้านบาท อตัราผลตอบแทน ของ
ผลประมลูอยูท่ี่ 2.4581% ต ่ากวา่ Yield ตลาดของวนัก่อนหน้า 1 bps. 
โดยมีผู้ สนใจยื่นประมูล 3.48 เท่าของวงเงินประมูล ส าหรับตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทนุต่างชาติ 
1,842 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.70 ระหว่างวันแข็งค่าแตะ 31.66 ใน
รอบ 8 เดือน เคล่ือนไหวตามกระแสเงินทุน มองกรอบถัดไป 
31.65-31.80 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยวา่ เงิน
บาทปิดตลาดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 31.70 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่
เปิด ตลาดที่ระดับ 31.92 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันผันผวนมาก 
เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 31.66-31.93 บาท/ดอลลาร์  "เม่ือวานนี ้
เงินบาทค่อนข้างผันผวน แม้จะยังไร้ปัจจัยชีน้ าใหม่ๆ แต่ตัง้แต่หลุด 
31.85 ก็มีคนตัดขาดทุน Stop Loss ตรง 31.66 บาท/ดอลลาร์ถือว่า
แข็งค่าสุดในรอบ 8 เดือนนับตัง้แต่พ.ค.61...หลักๆ ยังเคลื่อนไหวไป
ตามกระแสเงินทนุ เพราะระหว่างวนันักลงทนุเข้าซือ้สทุธิหุ้นไทยอยา่ง
ต่อเน่ือง ส่วนประเด็น Brexit ไม่ได้มีผลต่อเงินบาทเท่าไหร่นัก"นัก
บริหารเงิน กลา่ว      อยา่งไรก็ตาม ต้องติดตามกรณีพรรคฝ่ายค้านของ
อังกฤษยื่นญัตติไม่ไว้วางใจนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ 
หลังจากที่ร่างข้อตกลง Brexit ไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา  นัก
บริหารเงิน คาดว่ากรอบการเคลื่อนไหวของคา่เงินบาทวนัวนันีร้ะหวา่ง 
31.65-31.80 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 
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As of

Monday 14 Thai Stock Market

SET 

EU Industrial Production SA MoM Nov -1.7% -1.5% 0.2% SET50

Industrial Production WDA YoY Nov -3.3% -2.1% 1.2% SET100

CH Trade Balance Dec $57.06b $51.60b $44.74b MAI

Exports YoY Dec -4.4% 2.0% 5.4% Institution Net Position

Imports YoY Dec -7.6% 4.5% 3.0% Proprietary Net Position

Foreign Net Position

Tuesday 15 Individual Net Position

Total Trading Value

US PPI Final Demand MoM Dec -0.2% -0.1% 0.1%

PPI Ex Food and Energy MoM Dec -0.1% 0.2% 0.3% Major Indices

PPI Ex Food and Energy YoY Dec 2.7% 2.9% 2.7% Dow Jones

EU Trade Balance SA Nov 15.1b 12.6b 12.5b S&P 500

Trade Balance NSA Nov 19.0b -- 14.0b Nasdaq

JP Money Stock M2 YoY Dec 2.4% 2.4% 2.3% STOXX Europe 50

Money Stock M3 YoY Dec 2.1% 2.1% 2.1% FTSE 100

DAX

Wednesday 16 Nikkei 225

JP Tertiary Industry Index MoM Nov -0.6% -0.5% 1.9% Shanghai Composite

CH New  Home Prices MoM Dec 0.77% -- 0.98% Hang Seng

KOSPI

Thursday 17 BES Sensex

Jakarta Composite

US Retail Sales Advance MoM Dec -- 0.3% 0.2% Philippines Composite

Retail Sales Ex Auto MoM Dec -- 0.2% 0.2% Ho Chi Minh

Housing Starts MoM Dec -- -0.2% 3.2%

Building Permits MoM Dec -- -3.6% 5.0% Crude Commodities

Building Permits Dec -- 1280k 1328k WTI ($/bl)

Housing Starts Dec -- 1253k 1256k Dubai ($/bl)

Initial Jobless Claims 12-Jan -- -- 216k Brent ($/bl)

New  Home Sales Nov -- 566k 544k NYMEX ($/bl)

New  Home Sales MoM Nov -- 4.0% -8.9% COMEX Gold 

Factory Orders Nov -- 0.3% -2.1% Batic Dry Index

Factory Orders Ex Trans Nov F -- -- 0.3%

Durable Goods Orders Nov F -- -- 0.80% Exchange Rate

Durables Ex Transportation Nov F -- -- -0.003 USD/THB

Trade Balance Nov -- -$54.0b -$55.5b EUR/USD

Continuing Claims 5-Jan -- -- 1722k USD/JPY

EU CPI Core YoY Dec F -- 1.0% 1.0% GBP/USD

CPI MoM Dec -- 0.0% -0.2% USD/CHY

CPI YoY Dec F -- 1.6% 1.9% USD/KRW

Dollar Index

Friday 18 Thai Bond Market

Total Return Index

US Industrial Production MoM Dec -- 0.3% 0.6% Outright/ Cash Trading

Capacity Utilization Dec -- 78.6% 78.5% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

U. of Mich. Sentiment Jan P -- 96.4 98.3 16-Jan-19 1.4745 1.5465 1.6771 1.7440 1.7635 1.8088

U. of Mich. Current Conditions Jan P -- -- 116.1 Change (bps) +0.88 +0.62 +0.02 +0.02 +1.11 +0.47

U. of Mich. Expectations Jan P -- -- 87 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

EU ECB Current Account SA Nov -- -- 23.0b 2.1159 2.3021 2.4799 2.9406 3.1592 3.3501

JP Natl CPI YoY Dec -- 0.3% 0.8% -0.77 -1.93 -2.47 -0.07 -0.17 -0.16

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Dec -- 0.8% 0.9%

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Dec -- 0.3% 0.3% US Bond Market

Japan Buying Foreign Bonds 11-Jan -- -- -¥1004.3b Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Foreign Buying Japan Bonds 11-Jan -- -- ¥72.4b 16-Jan-19 2.43 2.55 2.53 2.54 2.73 3.07

Foreign Buying Japan Stocks 11-Jan -- -- -¥248.5b Change (bps) -2.00 +2.00 +2.00 +1.00 +1.00 -1.00

Capacity Utilization MoM Nov -- -- 4.0%

Industrial Production MoM Nov F -- -- -1.1%

Industrial Production YoY Nov F -- -- 1.4%

Foreign Reserves 11-Jan -- -- --

Foreign Buying Japan Bonds 11-Jan -- -- ¥72.4b

Foreign Buying Japan Stocks 11-Jan -- -- -¥248.5b

16-Jan-19

+0.68 +1.12%

-0.66%

1,293.50 +5.10 +0.40%

109.05 108.66

1,055.00 -41.00 -3.74%

1.1393 1.1407 -0.12%

+0.36%

16-Jan-19 15-Jan-19 %Chg.

31.69

+0.16%

52.28 +0.33 +0.64%

58.87 +0.36 +0.62%

61.29

31.90

1.2863

+0.18%+1.881,055.89

+0.03%+0.411,577.41

52.31 +0.20 +0.38%

+0.01%+2.9636,321.29

+0.43%+8.922,106.10

1.2883

-28.64%122,496.92       87,411.77         

+0.10%279.41279.69

%Chg.15-Jan-1916-Jan-19

+0.12%95.96296.076

-0.28%1,121.831,118.70

-0.05%6.76006.7565

6,862.68 -32.34 -0.47%

10,931.24 +39.45 +0.36%

20,442.75 -112.54 -0.55%

16-Jan-19 Chg %Chg.

24,207.16 +141.57

3,063.00 +7.00

+0.59%

2,616.10 +5.80 +0.22%

+0.23%

7,034.69 +10.86 +0.15%

17-Jan-19

2,314.64 +2.04 +0.09%

-4,247.96

35,096.54

357.53 -3.11 -0.86%

339.33

1,842.85

-4,247.96

%Chg.Chg

+0.27%+71.8126,902.10

+0.00%+0.072,570.42

%Chg.Chg16-Jan-19

-0.11%-0.98908.70

+0.53%+41.777,906.47

+0.07%+4.586,413.36

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 

 


