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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

"มนูชิน"เผยข้อตกลงการค้าเฟสสองจะไม่ยกเลิกภาษีทัง้หมดใน
ขณะนี ้นายสตีเวน มนชูิน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ กล่าวว่า ข้อตกลงการค้า
เฟสสองที่สหรัฐจะเจรจากบัจีน อาจจะไม่มีการปรับลดอตัราภาษีสินค้า
ทัง้หมดที่มีการบังคับใช้ในขณะนี  ้"เราอาจท าข้อตกลงเฟส 2A ก่อน 
และยกเลิกการเก็บภาษีบางส่วน โดยเราจะท าเช่นนีท้ีละส่วน" นายมนู
ชินกล่าวต่อหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล ค ากล่าวของนายมนชูิน 
สอดคล้องกับที่เขากล่าวเม่ือสัปดาห์ที่แล้วว่า สหรัฐจะปรับลดอัตรา
ภาษีสินค้าที่น าเข้าจากจีนในข้อตกลงการค้าเฟสสอง ซึ่งจะถูกแบ่ง
ออกเป็นหลายรอบ "เราจะมีการปรับลดอตัราภาษีเพิ่มเติมในข้อตกลง
การค้าเฟส 2 โดยข้อตกลงเฟส 2 อาจถูกแบ่งออกเป็น 2A, 2B, 2C ซึ่ง
เราจะดกูนัต่อไป" นายมนชูินกล่าว (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เผยจีนจะซือ้สินค้าสหรัฐคิดเป็นมูลค่าเกือบ 3 แสนล้าน
ดอลลาร์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม
เวิลด์ อิโคโนมิก ฟอร่ัม (WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ในวนันี ้โดยระบวุ่า จีนจะซือ้สินค้าสหรัฐคิดเป็นมลูค่าเกือบ 3 แสนล้าน
ดอลลาร์ โดยมากกว่าระดับ 2 แสนล้านดอลลาร์ที่จีนสัญญาจะซือ้
ภายใต้ข้อตกลงการค้าเฟสแรก เนือ้หาส่วนใหญ่ในสุนทรพจน์ของป
ธน.ทรัมป์ได้ระบุถึงผลงานของรัฐบาลสหรัฐจากการใช้นโยบาย "
อเมริกาต้องมาก่อน" ซึ่งท าให้เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตัวดีกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ขณะที่อตัราการว่างงานต ่าสุดในรอบ 50 ปี 
และตลาดหุ้นพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"หนุนใช้อัตราดอกเบีย้ติดลบ ขณะวิพากษ์นโยบายเฟด 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเวิลด์ อิโค
โนมิก ฟอร่ัม (WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันนี ้
โดยระบุว่าสหรัฐเสียเปรียบประเทศอื่นซึ่งมีการใช้อตัราดอกเบีย้ติดลบ 

นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ก็ไม่ลีมที่จะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) "เศรษฐกิจสหรัฐดีดตวัขึน้ในช่วงนี ้แม้ว่าเฟด
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วเกินไป และปรับลดช้าเกินไป" เขากล่าว ที่ผ่าน
มา ปธน.ทรัมป์มกัแสดงความไม่พอใจต่อนายเจอโรม พาวเวล ประธาน
เฟด โดยระบุว่า นโยบายการเงินของเฟดก าลังท าให้ดอลลาร์แข็งค่า 
และอตัราดอกเบีย้ก าลงัส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต (อินโฟเควสท์)  

"ทรัมป์"ใช้เวที"เวิลด์ อิโคโนมิก ฟอร่ัม"ฟุ้งผลงานจากนโยบาย"
อเมริกาต้องมาก่อน" ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์
ในการประชุมเวิลด์ อิโคโนมิก ฟอร่ัม (WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ในวันนี ้โดยปธน.ทรัมป์ได้ใช้โอกาสนีใ้นการกล่าวถึง
นโยบาย"อเมริกาต้องมาก่อน" พร้อมกับเชิญชวนให้ผู้ น าทั่วโลกใช้
นโยบายเช่นเดียวกบัเขาในการให้ความส าคญัต่อประชาชนในประเทศ 

เนือ้หาส่วนใหญ่ในสุนทรพจน์ของปธน.ทรัมป์ได้กล่าวถึงผลงานของ

รัฐบาลสหรัฐจากการใช้นโยบาย"อเมริกาต้องมาก่อน" ซึ่งท าให้
เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตวัดีกว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ขณะที่
อัตราการว่างงานต ่าสุดในรอบ 50 ปี และตลาดหุ้นพุ่งขึน้แตะระดับ
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ยังได้กล่าวถึงการที่
รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล และมาตรการ
กระตุ้ นการจ้างงานในปี 2560 ซึ่งได้ช่วยให้ภาคธุรกิจสหรัฐมีผล
ประกอบการที่แข็งแกร่ง และดงึดดูให้ธุรกิจทัว่โลกหนัมาลงทนุในสหรัฐ 
ท าให้การจ้างงานในสหรัฐเพิ่มมากขึน้ (อินโฟเควสท์) 

หัวหน้าท่ีปรึกษาท าเนียบขาวคาดเศรษฐกิจสหรัฐโตไม่ต ่ากว่า 
3% ในปีนี ้นายแลร์ร่ี คุดโลว์ หัวหน้าที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจ า
ท าเนียบขาว คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัวอย่าง
น้อย 3% ในปีนี ้"เศรษฐกิจสหรัฐดีดตวัขึน้จาก 1.5% สู่ระดบั 2% และ
ต่อมาใกล้แตะ 4% แล้วเฟดก็ท าการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ ขณะนี ้
สหรัฐขยายตวั 2.5% และผมคาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตมากขึน้สู่ระดบั 
3% ในปีนี ้โดยได้แรงหนนุจากการบรรลขุ้อตกลงการค้ากบัจีน และการ
ที่เฟดเปลี่ยนแปลงนโยบาย" นายคดุโลว์กล่าว (อินโฟเควสท์) 

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐแถลงยืนยัน พบผู้ติดเชือ้ไวรัส
โคโรนารายแรกในสหรัฐ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ 
(CDC) ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า พบผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่เป็นครัง้แรกในสหรัฐ โดยผู้ติดเชือ้คนดงักล่าวเป็นชายวยั 30 ปีซึ่ง
เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลเหอเป่ยของจีน แถลงการณ์ของ 
CDC ระบุว่า ชายคนดงักล่าวเป็นพลเมืองสหรัฐซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองซี
แอตเทิล ได้เดินทางไปยงัเมืองอู่ฮัน่ของจีน และกลบัมายงัสหรัฐเม่ือวนั
พธุที่ 15 ม.ค. โดยเขาได้ถกูแยกออกจากผู้คน ทัง้นี ้CDC ยืนยนัว่า ชาย
คนดงักล่าวติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ ซึง่เป็นการพบครัง้แรกใน
สหรัฐ และเป็นครัง้แรกที่พบในประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคเอเชีย (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 152.06 จุด วิตกข่าว
พบผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนาในสหรัฐ ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ปิดลบเม่ือคืนนี ้(21 ม.ค.) หลังจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่ง
สหรัฐ (CDC) ยืนยนัว่า พบผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่เป็นครัง้
แรกในสหรัฐ โดยข่าวดังกล่าวได้ฉุดหุ้ นกลุ่มสายการบินและกลุ่ม
โรงแรมร่วงลงอย่างหนกั นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับแรงกดดนัจากการที่
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดตัวเลขคาดการณ์
เศรษฐกิจโลกทัง้ในปีนีแ้ละปีหน้า ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด
ที่ 29,196.04 จดุ ลดลง 152.06 จดุ หรือ -0.52% ขณะที่ดชันี S&P500 
ปิดที่ 3,320.79 จุด ลดลง 8.83 จุด หรือ -0.27% ส่วนดัชนี Nasdaq 
ปิดที่ 9,370.81 จดุ ลดลง 18.14 จดุ หรือ -0.19% (อินโฟเควสท์)  

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก เหตุวิตก
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงิน
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 หลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้(21 

ม.ค.) ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก หลังจาก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดตัวเลขคาดการณ์
เศรษฐกิจโลกทัง้ในปีนีแ้ละปีหน้า ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบ
กับเงินเยน ที่ระดับ 109.79 เยน จากระดับ 110.15 เยน และอ่อนค่า
เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9680 ฟรังก์ จากระดบั 0.9685 ฟรังก์ 
แต่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 
1.3070 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3045 ดอลลาร์แคนาดา ยูโร
แข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.1095 ดอลลาร์ จากระดบั 
1.1092 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ 1.3049 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.3002 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า
ลงแตะที่ระดับ 0.6845 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6873 ดอลลาร์
สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 20 เซนต์ วิตกศก.โลก
ชะลอตัวฉุดดีมานด์น า้มัน  สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี  ้(21 ม.ค.) หลังจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดตวัเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกทัง้ในปีนี ้
และปีหน้า ซึ่งท าให้เกิดความกังวลว่า การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก
อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น า้มัน ขณะที่นักลงทุนจับตา
รายงานสต็อกน า้มันดิบของส านักงานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ 
(EIA) ซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวนัพรุ่งนี ้สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบ
เดือนก.พ. ลดลง 20 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 58.34 ดอลลาร์/บาร์เรล 
สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 26 เซนต์ หรือ 0.4% 
ปิดที่ 64.59 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ 2.4 ดอลลาร์ เหตุนัก
ลงทุนขายท าก าไร สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(21 
ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายท าก าไร ขณะที่นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่ง
มองว่า สัญญาทองค าปรับตัวลงเนื่องจากความกังวลที่ว่า การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนาในจีนอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการซือ้
ทองค าในช่วงเทศกาลตรุษจีน อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์อีกส่วนหนึ่งเช่ือ
ว่า ทองค ายงัคงเป็นแหล่งการลงทุนที่ปลอดภัยในช่วงที่นักลงทุนวิตก
กังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสดงักล่าว สญัญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) ส่ งมอบเดือนก .พ.  ลดลง  2.4 
ดอลลาร์ หรือ 0.15% ปิดที่ 1557.9 ดอลลาร์/ออนซ ์(อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ECB จับมือแบงก์ชาติหลายแห่งศึกษาการจัดตัง้สกุลเงินดิจิทัล
ของธนาคารกลาง ธนาคารกลางยโุรป (ECB) เปิดเผยในวนันีว้่า ECB 
และธนาคารกลางอีกหลายแห่ง รวมทัง้สถาบนัการเงินทัว่โลกได้จดัตัง้
กลุ่มขึน้มาเพื่อศึกษาการจัดตัง้สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง 
(CBDC) ในประเทศต่างๆ ทัง้นี ้สมาชิกในกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ ECB, 

ธนาคารกลางแคนาดา, ธนาคารกลางอังกฤษ, ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น, 
ธนาคารกลางสวีเดน, ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ รวมทัง้ธนาคาร
เพ่ือการช าระหนีร้ะหว่างประเทศ (BIS) ซึง่ถือเป็นธนาคารของธนาคาร
กลาง แถลงการณ์ของ ECB ระบุว่า กลุ่มดังกล่าวจะท าการประเมิน
การใช้ CBDC โดยศึกษาในแง่เศรษฐกิจ, ทางเลือกในการออกแบบ
ด้านเทคนิค, ความสามารถในการใช้งานข้ามพรมแดน และการแบ่งปัน
ความรู้ด้านเทคโนโลยี (อินโฟเควสท์) 

ZEW เผยดัชนีความเช่ือมั่ นเศรษฐกิจเยอรมนีพุ่ งเกินคาดใน
เดือนม.ค. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป (ZEW) เปิดเผยว่า ดัชนีความ
เชื่อมัน่ทางเศรษฐกิจของเยอรมนีดีดตวัสู่ระดบั 26.7 ในเดือนม.ค. สูง
กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 15.0 จากระดับ 10.7 ในเดือน
ธ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นได้รับผลบวกจากการที่สหรัฐและจีนสามารถ
บรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรก ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความวิตก
เกี่ยวกบัความขดัแย้งทางการค้า นอกจากนี ้ดชันีความเชื่อมัน่ต่อภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ปรับตัวขึน้สู่ระดับ -9.5 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ที่ระดบั -13.5 จากระดบั -19.9 ในเดือนธ.ค. (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยตัวเลขจ้างงานพุ่งเป็นประวัติการณ์ในช่วงเดือนก.ย.-
พ.ย. ส านกังานสถิติแห่งชาติองักฤษ (ONS) เปิดเผยว่า ตวัเลขการจ้าง
งานพุ่งขึน้ 208,000 ต าแหน่ง สู่ระดบั 32.9 ล้านต าแหน่งในช่วงเดือน
ก.ย.-พ.ย. ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ ONS ยงัระบุว่า อตัรา
การจ้างงานพุ่งแตะระดบั 76.3% ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ 
ขณะที่จ านวนคนว่างงานลดลง 7,000 ต าแหน่ง สู่ระดับ 1.31 ล้าน
ต าแหน่ง ส่วนอัตราว่างงานทรงตัวที่ระดับ 3.8% ซึ่งเป็นระดับต ่าสุด
นบัตัง้แต่ช่วงเดือนพ.ย.2517-ม.ค.2518 (อินโฟเควสท์) 

นักวิเคราะห์คาดแบงก์ชาติอังกฤษไม่ลดดอกเบีย้เดือนนี ้ หลัง
เผยจ้างงานแกร่ง นายโทมสั ปัก นกัวิเคราะห์จากแคปิตลั อิโคโนมิกส์ 
กล่าวว่า ตวัเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งขององักฤษ จะส่งผลให้ธนาคาร
กลางอังกฤษ (BoE) ระงับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ในการประชุม
นโยบายการเงินในวันที่  30 ม.ค. นายปักกล่าวว่า ตัวเลขจ้างงาน
ดังกล่าวบ่งชีว้่าตลาดแรงงานของอังกฤษจะไม่ย ่าแย่ลง และอาจเร่ิม
ฟืน้ตวัขึน้ นายปักยงัระบุว่า ข้อมูลเศรษฐกิจที่มีความส าคญัอีกตวัหนึ่ง
ที่จะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของ MPC คือการเปิดเผยตวัเลขดชันี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ในวนัที่ 24 ม.ค. ซึ่งจะยืนยนัภาวะเศรษฐกิจ
องักฤษ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุนลท.วิตกไวรัสโคโรนา
ระบาดจากจีน  ตลาดหุ้ นยุโรปปิดปรับตัวลงเม่ือคืนนี  ้ (21 ม.ค.) 
เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์
ใหม่จากจีน ซึง่ก็ได้บดบงัปัจจยับวกในตลาดจากการเปิดเผยผลส ารวจ
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่เพิ่มขึน้ในเยอรมนี และความตึงเครียดด้าน
การค้าที่คลี่คลายลงระหว่างสหรัฐและยุโรป ดชันี Stoxx Europe 600 
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 ลดลง 0.14% ปิดที่ 423.38 จุด ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 

6,045.99 จุด ลดลง 32.54 จุด หรือ -0.54% ขณะที่ดชันี DAX ตลาด
หุ้นเยอรมนัปิดที่ 13,555.87 จดุ เพ่ิมขึน้ 6.93 จดุ หรือ +0.05% (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดลบ 40.74 จุด เหตุนลท.หวั่น
ไวรัสโคโรนาระบาดจากจีนไปท่ัวโลก ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบเม่ือ
คืนนี ้(21 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่าเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ในจีนอาจจะระบาดไปทัว่โลก และเงินปอนด์ที่แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบ
กับดอลลาร์ได้ส่งผลกดดนัหุ้นกลุ่มส่งออกด้วย ดชันี FTSE 100 ตลาด
หุ้นลอนดอนปิดที่ 7,610.70 จุด ลดลง 40.74 จุด หรือ -0.53% (อินโฟ
เควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ธนาคารกลางญี่ปุ่ นมีมติคงสัญญาณชีน้ าล่วงหน้าและปรับเพิ่ม
คาดการณ์ศก.เป็น 0.9% ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นมีมติคงอนัตราดอกเบีย้ 
ป ริมาณการซื อ้สินทรัพย์  และสัญญาณชี น้ าล่วงหน้า  ( forward 
guidance) พร้อมกับปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวของ
เศรษฐกิจปีงบประมาณ 2563 จาก 0.7% เป็น 0.9% ในการประชุม
วันนี  ้ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า  แบงก์ชาติ ญ่ีปุ่ นได้ปรับเพิ่ม
คาดการณ์เศรษฐกิจภายหลงัจากที่มาตรการกระตุ้นด้านการคลงัของ
ทางรัฐบาลได้ช่วยบรรเทาผลกระทบด้านลบจากการขึน้ภาษีบริโภค
เม่ือเดือนต.ค. 2562 นอกจากนี  ้แบงก์ชาติ ญ่ีปุ่ นยังได้ปรับลด
คาดการณ์เงินเฟ้อปีงบประมาณ 2563 ลงเหลือ 1% และคาดการณ์
เงินเฟ้อปีงบประมาณ 2564 ที่ระดบั 1.4% (อินโฟเควสท์) 

"คุโรดะ"ชีศ้ก.ญี่ปุ่ นยังคงขยายตัวปานกลาง ล่ัน BOJ พร้อม
เดินหน้าผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมหากจ าเป็น นายฮารุฮิโกะ คโุร
ดะ ผู้ ว่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนใน
วนันี ้โดยระบุว่า เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นจะยงัคงขยายตวัปานกลาง พร้อมกับ
ให้ค ามั่นว่า BOJ จะไม่ลังเลใจในการเดินหน้าผ่อนคลายนโยบาย
การเงินเพิ่มเติม หากจ าเป็น นายคุโรดะกล่าวว่า มาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจของรัฐบาลญ่ีปุ่ นเป็นปัจจัยสนับสนุนแนวโน้มเศรษฐกิจ 
พร้อมกับปฏิเสธมุมมองที่ว่า  เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นอาจจะชะลอตัวลง
หลังจากการจัดงานแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก นอกจากนี ้นายคุโร
ดะกล่าวว่า การอุปโภคบริโภคที่ชะตวัลงหลงัจากที่รัฐบาลได้ปรับขึน้
ภาษีการบริโภคนัน้ จะไม่เกิดขึน้ยาวนานนัก พร้อมกับกล่าวว่า BOJ 
ยงัคงเฝ้าระวงัความเสี่ยงต่างๆ จากเศรษฐกิจในต่างประเทศ และหาก
อตัราเงินเฟ้อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย BOJ ก็ไม่ลงัเลที่จะเดินหน้าผ่อน
คลายนโยบายการเงินเพ่ิมเติม (อินโฟเควสท์) 

IAEA ยอมรับญี่ ปุ่ นมีการพัฒนาด้านการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของนิวเคลียร์และกัมมันตรังสี  ส านักงานพลังงาน
ปรมาณูสากล (IAEA) เปิดเผยว่า ญ่ีปุ่ น "ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ด้านการตรวจสอบ" หลังจากทีมผู้ เชี่ยวชาญจาก IAEA เดินทางเยือน
ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นเวลา 8 วัน เพื่อประเมินกรอบการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีในญ่ีปุ่ น  หนึ่งในความส าเร็จของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัดแูลด้านนิวเคลยีร์ญ่ีปุ่ น (NRA) คือ การ
จัดตัง้โครงการตรวจสอบที่เข้มงวด รวมถึง "สิทธ์ิในการตรวจสอบโดย
ไม่แจ้งล่วงหน้าได้ตลอดเวลา" ทีมงานระบุ ทัง้นี ้รายงานของ IAEA 
ระบวุ่า NRA จ าเป็นต้องเสริมสร้าง "การก ากบัดแูลด้านการป้องกนัรังสี
ส าหรับคนงาน" และปรับปรุง "การทดสอบรับมือภาวะฉุกเฉินส าหรับ
การขนส่งสารกมัมนัตรังสี" (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ นเผยยอดขายร้านสะดวกซือ้ปี 62 ท าสถิติใหม่ ได้รับแรง
หนุนจากมาตรการรัฐ สมาคมแฟรนไชส์ของญ่ีปุ่ น (JFA) เปิดเผยว่า 
ยอดขายของร้านสะดวกซือ้ในญ่ีปุ่ นปี 2562 เพิ่มขึน้ 0.4% ท าสถิติสูง
เป็นประวัติการณ์ โดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่รัฐบาลออกมาตรการ
กระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งช่วยชดเชยผลกระทบจากการปรับ
ขึน้ภาษีบริโภคได้ JFA ระบุว่า ยอดขายของห้างสะดวกซือ้เพิ่มขึน้เป็น
ปีที่ 2 ติดต่อกัน แตะที่ 10.34 ล้านล้านเยน (9.384 หม่ืนล้านดอลลาร์) 
ในปี 2562 ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ยอดขายเพิ่มขึน้จากโครงการ
ซือ้สินค้ารับแต้มของรัฐบาล โดยผู้ซือ้จะให้แต้มหากจ่ายเงินซือ้สินค้า
โดยไม่ใช้เงินสด ส่วนจ านวนร้านค้าสะดวกซือ้ในญ่ีปุ่ น ณ สิน้ปี 2562 มี
ทัง้สิน้ 55,620 แห่ง ปรับตวัลดลง 0.2% จากปี 2561 (อินโฟเควสท์) 

"อาเบะ" ก าชับเจ้าหน้าท่ีญี่ปุ่ นเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค
ปอดอักเสบ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น กล่าวในวนันีว้่า 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของญ่ีปุ่ นควรต้องเฝ้าระวังและใช้มาตรการที่
จ าเป็นเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่  
หลงัจากจ านวนผู้ ป่วยในจีนเพิ่มสงูขึน้ก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีน ในการ
ประชมุที่ส านกันายกรัฐมนตรี นายอาเบะได้สัง่การให้คณะรัฐมนตรียม
ยกระดับการกักตัวและเฝ้าสังเกตผู้ ป่วยที่ต้องสงสัยว่ามีการติดเชือ้
ไวรัสดงักล่าว พร้อมรวบรวมข้อมลูล่าสดุจากองค์กรในระดบัโลก ส านกั
ข่าวเกียวโดรายงานว่า รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้เพิ่มการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรัส ในช่วงที่ชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในญ่ีปุ่ นช่วงวนัหยดุ
ตรุษจีนตัง้แต่วนัที่ 24-30 ม.ค.นี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 218.95 จุด เหตุวิตกไวรัส
ปอดอักเสบระบาด ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในวนันี  ้ โดย
ถูกกดดนัจากความวิตกเกี่ยวกับการระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิด
จากไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ ซึ่งได้รับการยืนยนัแล้วว่าเป็นการแพร่
เชือ้ระหว่างคนสู่คน ขณะที่เยนซึง่เป็นสินทรัพย์ปลอดภยัแข็งค่าขึน้เม่ือ
เทียบกับดอลลาร์สู่ระดบัราว 110 เยนต่อดอลลาร์ ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า  ดัชนีนิกเกอิปิดลบ 218.95 จุด หรือ 0.91% แตะที่  
23,864.56 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จนี 
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 แบงก์ชาติจีนก าหนดดอกเบีย้เงินกู้  LPR ประเภท 1 ปีท่ี 4.15% 

ส าหรับเดือนม.ค. ธนาคารกลางจีน (PBOC) ก าหนดอตัราดอกเบีย้
เงินกู้  Loan Prime Rate (LPR) ประเภท 1 ปี ที่ระดับ 4.15% ส าหรับ
เดือนม.ค. ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนธ.ค. นอกจากนี ้ธนาคารกลาง
จีนยังได้ก าหนดอัตราดอกเบีย้  LPR ประเภท 5 ปี ที่ระดับ 4.80% 
ส าหรับเดือนม.ค. ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับของเดือนธ.ค.เช่นกัน 
(อินโฟเควสท์) 

จีนคาดภาคอุตสาหกรรมเติบโตมีเสถียรภาพปีนี ้ แม้มีปัจจัย
กดดัน นายเมียว เหว่ย รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศจีน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวนันีว้่า ภาคอตุสาหกรรมของ
จีนจะยงัคงขยายตวัได้อย่างมีเสถียรภาพในปีนี  ้แม้เผชิญปัจจัยกดดนั
บางประการ นายเมียว เหว่ย ระบุเพิ่มเติมว่า จีนยงัไม่หยุดที่จะพฒันา
ภาวะการท าธุรกิจให้ดีขึน้ด้วย เช่น การปรับลดภาษีและค่าธรรมเนียม 
ซึ่งจะเข้ามากระตุ้นให้ตลาดคึกคกัมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้การยกระดบั
เทค โน โลยี โ ดยอาศัยนวัตก ร รม เ ป็ นหลัก จะ เ ข้ า มาก ร ะตุ้ น
ภาคอุตสาหกรรมจีนให้เติบโตยิ่งขึน้ ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 
นัน้ ภาคส่วนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของจีนมีก าไรเพิ่มขึน้ 28 ภาคส่วน
ด้วยกนั จากทัง้หมด 41 ภาคส่วน (อินโฟเควสท์) 

จีนคาดยอดขายรถยนต์ในประเทศอาจลดลงต่อเน่ืองในปี 2563 
รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของจีนคาดการณ์ว่า ยอดขายรถยนต์
ของจีนในปี 2563 อาจลดลงแตะระดบั 25 ล้านคนั ซึง่ลดลดจากระดบั 
25.8 ล้านคนัในเดือนธ.ค. ทัง้นี ้ยอดขายรถยนต์ในจีนร่วงลงเป็นปีที่ 2 
ในปี 2562 โดยได้รับผลกระทบจากการท าสงครามการค้ากับสหรัฐ 
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ของ
ผู้บริโภค และความต้องการซือ้รถยนต์ไฟฟ้า สมาคมผู้ผลิตยานยนตจ์นี 
(CAAM) เปิดเผยในช่วงกลางเดือนม.ค.ที่ผ่านมาว่า ยอดขายรถยนต์ใน
ปี 2562 ดิ่งลง 8.2% สู่ระดบั 25.8 ล้านคนั ส่วนในเดือนธ.ค. ยอดขาย
รถยนต์ลดลง 0.1% เม่ือเทียบรายปี ท าสถิติลดลงติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 
18 (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยอุตสาหกรรมการบินของประเทศโตต่อเน่ือง คาดการ
เดินทางทางอากาศพุ่ง 7.6% ในปี 63 ส านกังานการบินพลเรือนของ
จีน (CAAC) คาดการณ์ว่า ปริมาณการเดินทางโดยสารทางอากาศของ
จีนจะแตะที่ 710 ล้านคนครัง้ (trips) ในปี 2563 เพิ่มขึน้ 7.6% จากปี 
2562 ขณะที่ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศจะเพ่ิมขึน้ 1.3% แตะ
ที่ 7.63 ล้านตัน และปริมาณการขนส่งทางอากาศโดยรวมของจีนจะ
แตะระดบั 1.39 แสนล้านตนั-กิโลเมตร ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า จีน
ยงัคงเป็นตลาดการบินพลเรือนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดบั 2 ของโลกในปี 
2562 โดยท ารายไ ด้ เพิ่มขึ น้  5.4% แตะที่  1.06 ล้ านล้านหยวน 
(ประมาณ 1.55 แสนล้านดอลลาร์) (อินโฟเควสท์) 

จีนย า้การซือ้สินค้าเกษตรจากสหรัฐจะไม่กระทบการน าเข้าจาก
ประเทศอื่นๆ นายหลี่ ซิงเฉียน เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผย
ในการแถลงข่าวในวนันีว้่า การที่จีนซือ้สินค้าเกษตรจากสหรัฐนัน้ จะไม่
ส่งผลกระทบต่อการน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศอื่นๆ นายหลี่กล่าว
ว่า จีนขานรับการน าเข้าสินค้าจากสหรัฐ และหวังว่าสหรัฐจะสร้าง
ภาวะที่เอือ้ต่อการส่งออกสินค้าไปยงัจีน โดยจีนจะขยายการน าเข้าโดย
อิงกับภาวะตลาด และตามกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) 
ทัง้นี ้จีนได้ตกลงที่จะซือ้สินค้าเกษตรจากสหรัฐ อันเป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อตกลงการค้าเฟสแรกที่ลงนามกันเม่ือสัปดาห์ที่แล้ว แต่ก็ยังคงมี
ความไม่แน่นอนในหลายประเด็น (อินโฟเควสท์) 

PwC เผยผลส ารวจชีซ้ีอีโอจีนมีความเช่ือมั่ นมากท่ีสุดในกลุ่ม
เศรษฐกิจรายใหญ่ในปีนี ้ผลส ารวจความคิดเห็นของบรรดาซีอีโอทัว่
โลกซึ่งจัดท าโดย PwC บริษัทผู้ตรวจสอบบญัชีและผู้ ให้ค าปรึกษาชัน้
น า ระบุว่า จีนมีระดบัความเชื่อมัน่สงูสดุเม่ือเทียบกับบรรดาเศรษฐกิจ
รายใหญ่ประเทศอื่นๆ โดย 45% ของซีอีโอจีนที่ได้รับการส ารวจครัง้นี ้มี
ความเชื่อมัน่เกี่ยวกบัการเติบโตของรายได้ในปี 2563 ผลส ารวจระบวุ่า 
บรรดาซีอีโอมีมมุมองที่ไม่เป็นบวกมากนกัต่อแนวโน้มของบริษัทตวัเอง
ในปีนี ้โดยมีซีอีโอเพียง 27% ที่ "มั่นใจมาก" เกี่ยวกับการเติบโตของ
องค์กรใน 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นระดบัต ่าสุดนับตัง้แต่ปี 2552 และ
ลดลงจากระดบั 35% ในปี 2562 (อินโฟเควสท์) 

มณฑลส่วนใหญ่ของจีนคาดการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะชะลอ
ตัวลงในปี 2563 สื่อต่างประเทศรายงานว่า มณฑลส่วนใหญ่ของจีน
คาดว่า การขยายตวัทางเศรษฐกิจจะชะลอลงในปี 2563 รายงานระบุ
ว่า เมืองใหญ่, มณฑล และเขตปกครองตนเอง 22 แห่งจากทัง้หมด 31 
แห่งของจีน ได้ปรับลดเป้าหมายการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ในปี 2563 ลง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบกบัการประชมุสภาเพื่อก าหนดเป้าหมายการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจอย่างเป็นทางการของปี 2563 ในเดือนมี.ค.นี ้ทัง้นี ้มณฑล 
12 แห่งซึ่งคิดเป็น 42% ของผลผลิตทางเศรษฐกิจของจีน ณ สิน้เดือน
ก.ย.ที่ผ่านมา คาดว่า GDP ในปีนีจ้ะขยายตัวไม่เกิน 6%  ส่งผลให้มี
การคาดการณ์ว่า รัฐบาลจีนจะก าหนดเป้าหมายการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในปี 2563 ไว้ที่ประมาณ 6% ในการประชุมเดือนมี.ค.นี ้(อิน
โฟเควสท์) 

จีนเผยยอด FDI ปี 62 เพิ่มขึน้ 5.8% รัง้อันดับประเทศกวาด FDI 
สูงสุดอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐ กระทรวงพาณิชย์จีนรายงาน
ในวนันีว้่า ยอดการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในจีนปี 2562 
เพิ่มขึน้ 5.8% เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดบั 9.415 แสนล้านหยวน 
(ประมาณ 1.37 แสนล้านดอลลาร์) ซึ่งเป็นการขยายตวัแข็งแกร่งที่สดุ
ในรอบ 2 ปี หรือนับตัง้แต่ปี 2560 เม่ือพิจารณาในรูปสกุลเงินหยวน 

นายเฉียน เข่อหมิง รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่า จีน
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 ยงัคงติดอนัดบัประเทศที่กวาดเม็ดเงิน FDI มากเป็นอนัดบั 2 ของโลก

รองจากสหรัฐ ส่วนยอดการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (ODI) ของ
จีนในปี 2562 ลดลง 8.2% แตะที่ระดบั 1.106 แสนล้านดอลลาร์ (อิน
โฟเควสท์) 

จีนคาดการเดินของผู้ โดยสารทางอากาศแตะ 710 ล้านเท่ียวบิน
ในปี 2563 ส านักงานการบินพลเรือนของจีน (CAAC) คาดการณ์ว่า 
ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารทางอากาศของจีน จะแตะ 710 ล้าน
เที่ยวบินในปี 2563 เพิ่มขึน้ 7.6% จากปี 2562 ขณะที่ปริมาณการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศและไปรษณีย์จะเพิ่มขึน้ 1.3% แตะที่ 7.63 ล้าน
ตัน และปริมาณการขนส่งทางอากาศโดยรวมของจีนในปี 2563 จะ
แตะระดบั 1.39 แสนล้านตนั-กิโลเมตร ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า จีน
ยงัคงเป็นตลาดการบินพลเรือนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดบั 2 ของโลกในปี 
2562 โดยท ารายไ ด้ เพิ่มขึ น้  5.4% แตะที่  1.06 ล้ านล้านหยวน 
(ประมาณ 1.55 แสนล้านดอลลาร์) (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยจ านวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาเพิ่มเป็น 6 ราย ติดเชือ้
เกือบ 300 ราย นายกเทศมนตรีเมืองอู่ฮั่น มณฑลเหอเป่ยของจีน 
เปิดเผยในวนันีว้่า ผู้ เสียชีวิตจากโรคปอดอกัเสบที่เกิดจากเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่มีจ านวนเพิ่มขึน้เป็น 6 ราย ขณะที่ผู้ติดเชือ้ไวรัสทั่ว
ประเทศมีจ านวนเกือบ 300 ราย ขณะเดียวกัน มีการรายงานการติด
เชือ้ในไทย เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น และไต้หวนั ซึ่งท าให้มีความวิตกกังวลกัน
ว่า การแพร่ระบาดของไวรัสดงักล่าวจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ขณะที่
ชาวจีนจ านวนมากจะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเทศกาลตรุษจีน 
ผู้ เช่ียวชาญจากคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติของจีนระบวุ่า เชือ้ไวรัส
ดงักล่าวได้แพร่ระบาดจากคนสู่คน (อินโฟเควสท์) 

ฮ่องกงออกโรงคัดค้าน "มูดี ส์้" ห่ันเครดิต ยืนยันรับมือการ
ประท้วงภายใต้กฎหมายพืน้ฐานอย่างเคร่งครัด  รัฐบาลฮ่องกง
เปิดเผยในวันนีว้่า รัฐบาลไม่เห็นด้วยอย่างมากกับการที่มูดีส้์  อินเวส
เตอร์ เซอร์วิส ตัดสินใจปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของ
ฮ่องกงลงสู่อนัดบั Aa3 จาก Aa2 แม้มูดีส้์ได้ปรับแนวโน้มอนัดบัความ
น่าเช่ือถือเป็น "มีเสถียรภาพ" จาก "เชิงลบ" ก็ตาม โฆษกรัฐบาลฮ่องกง
ระบวุ่า "นบัตัง้แต่องักฤษส่งมอบฮ่องกงกลบัคืนสู่จีน รัฐบาลฮ่องกงก็ได้
ยึดมั่นในหลักการ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" โดยชาวฮ่องกงท าการ
บริหารฮ่องกง และมีความเป็นเอกราชในระดับสูงขณะที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายพืน้ฐานอย่างเคร่งครัด เราไม่คิดว่า การรับมือกบัการประท้วง
ของเรา จะเป็นเหตุผลเพียงพอที่ท าให้มูดีส้์ปรับลดอันดับความ
น่าเช่ือถือ" (อินโฟเควสท์) 

ประธาน HKEX เช่ือจีนจะไม่แทรกแซง,ปล่อยฮ่องกงแก้ปัญหา
การประท้วงด้วยตัวเอง นางลอรา ชา ประธานบริษัท ฮ่องกง เอ็กซ์
เชนจ์ แอนด์ เคลียร่ิง ลิมิเต็ด (HKEX) ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการตลาดหุ้น
ฮ่องกงกล่าวในการประชมุเวิลด์ อิโคโนมิก ฟอร่ัม (WEF) ที่เมืองดาวอส 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เม่ือคืนนีว้่า รัฐบาลจีนควรจะปล่อยให้รัฐบาล
ฮ่องกงแก้ปัญหาการประท้วงที่ยืดเยือ้ของประชาชนฮ่องกงด้วยตวัเอง 
นางชากล่าวว่า เธอเชื่อว่า จีนจะไม่เข้าแทรกแซงกิจการภายในของ
ฮ่องกง โดยยึดหลกัการ 1 ประเทศ 2 ระบบ นอกจากนี ้นางชาระบุว่า 
การประท้วงในฮ่องกงได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณการซือ้ขายของตลาด
หุ้นฮ่องกงในช่วงหลายเดือนของปีที่ผ่านมา แต่การซือ้ขายได้ฟืน้ตวัขึน้
อย่างมากในช่วงไม่กี่สปัดาห์ที่ผ่านมานี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 1.41% เหตุวิตก
ไวรัสโคโรนา ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวนันีร่้วงลง 
เนื่องจากความกงัวลเกี่ยวกบัสถานการณ์ของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์
ใหม่ ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตร่วง 43.65 จุด 
หรือ 1.41% ปิดที่ 3,052.14 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดดิ่งลง 810.58 จุด หลังมูดีส้ห่ัน
เครดิตฮ่องกง ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีร่้วงลงอย่างรุนแรง 
หลังจากที่มูดี ส้์  อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ประกาศลดอันดับความ
น่าเชื่อถือของฮ่องกงลง 1 ขัน้ สู่ระดบั Aa3 จากระดบั Aa2 โดยระบวุ่า 
รัฐบาลฮ่องกงล่าช้าและไร้ประสิทธิภาพในการรับมือกับเหตุการณ์
ประท้วง ซึ่งส่งผลให้ความแข็งแกร่งของสถาบันต่างๆ และระบบธรร
มาภิบาลของฮ่องกง ลดลงมากกว่าที่มูดีส้์ได้ประเมินไว้ก่อนหน้านี  ้
ดัชนีฮั่งเส็งดิ่งลง 810.58 จุด หรือ 2.81% ปิดวันนีท้ี่ 27,985.33 จุด 
(อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

ผลส ารวจ PwC เผยซีอีโอท่ัวโลกมีมุมมองเป็นลบต่อเศรษฐกิจ
โลกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ PwC เผยผลส ารวจความคิดเห็นซีอีโอ
เกือบ 1,600 คน จาก 83 ประเทศทั่วโลก ในการประชุม World 
Economic Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยพบว่า ซี
อีโอทั่วโลกต่างแสดงมุมมองที่เป็นลบต่อเศรษฐกิจโลกสูงสุดเป็น
ประวตัิศาสตร์ ซีอีโอ 53% คาดการณ์ว่า อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจ
โลกจะลดลงในปี 2563 ซึ่งเป็นสถิติที่เพิ่มขึน้จากผลการส ารวจซีอีโอปี 
2562 ที่  29% และ 5% ในปี 2561 ซีอีโอที่มีมุมมองเป็นลบต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลกมากเป็นพิเศษ ได้แก่ ซีอีโอในอเมริกาเหนือ 
ยุโรปตะวันตก และตะวันออกกลาง โดยซีอีโอ 63%, 59% และ 57% 
จากภูมิภาคดงักล่าวตามล าดบั คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะเติบโต
ช้าลงในปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

อิหร่านออกแถลงการณ์ยอมรับเคร่ืองบินยูเครนตกจากการยิง
ขีปนาวุธพิสัยใกล้ผิดพลาด 2 ลูก องค์กรการบินพลเรือนอิหร่าน 
เปิดเผยรายงานว่า เหตเุคร่ืองบินโดยสารของยเูครนตกเม่ือวนัที่ 8 ม.ค.
ที่ผ่านมานัน้  เกิดจากการที่ อิหร่านยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้  Tor-M1 
ผิดพลาด 2 ลูก รายงานระบุว่า เคร่ืองบินล าดังกล่าวออกจากกรุง
เตหะรานในเวลา 06.12 น. ตามเวลาท้องถิ่น และขาดการติดต่อกับ
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แห่งหนึ่ง ทัง้นี ้อิหร่านยอมรับว่า ทางการไม่มีเทคโนโลยีมากพอที่จะกู้
ข้อมูลบันทึกการบินและบนัทึกเสียงของกัปตันได้ ขณะที่ฝร่ังเศสและ
สหรัฐปฏิเสธที่จะส่งเคร่ืองมือให้อิหร่านเพื่อกู้ ข้อมูลในกล่องด า (อินโฟ
เควสท์) 

สมาคมอัญมณีอินเดียคาดยอดน าเข้าทองค าของอินเดียอาจฟ้ืน
ตัวปีนี ้หลังหดตัวรุนแรงสุดในรอบ 3 ปี สมาคมผู้ ค้าอัญมณีและ
เคร่ืองประดบัของอินเดียคาดการณ์ว่า ในปี 2563 นี ้อินเดียอาจมีการ
น าเข้าทองค าเพิ่มขึน้ หลงัจากที่ยอดน าเข้าหดตวัแตะระดบัต ่าสดุรอบ 
3 ปีเม่ือปีที่แล้ว นายอานันทา ปัฑมานาบนั ประธานสมาคม All India 
Gem & Jewellery Domestic Council กล่าวว่า ยอดน าเข้าทองค าของ
อินเดียอาจฟื้นตัวแตะระดับ 750 ตันในปีนี ้หลังจากที่มีการน าเข้า
ลดลงในปีที่แล้วเหลือเพียงประมาณ 690 ตัน ซึ่งเป็นระดับต ่าสุด
นบัตัง้แต่ปี 2559 ทัง้นี ้อินเดียซึง่เป็นประเทศที่มีการบริโภคทองค ามาก
เป็นอันดับ 2 ของโลก ก าลังเผชิญผลกระทบจากราคาทองค าใน
ตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 200 จุด หลัง IMF 
ห่ันคาดการณ์เศรษฐกิจอินเดีย ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วง
ลงกว่า 200 จุดในวันนี ้หลังจากที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) ประกาศปรับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลก 
และอินเดีย  นอกจากนี  ้ตลาดยังถูกกดดันจากการเปิดเผยผล
ประกอบการที่ซบเซา  ทัง้นี  ้ดัชนี  S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  
41,323.81 จดุ ลดลง 205.10 จดุ หรือ 0.49% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ครม.อนุมัติงบปี 64 กว่า 3.6 หมื่นลบ.ก่อสร้าง 46 โครงการใหญ่
ของคมนาคม  น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชมุคณะรัฐมนตรีสญัจร จ.นราธิวาส มี
มติเห็นชอบการอนมุตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส าหรับรายการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 1 พันล้านบาทขึน้ไปของ
กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นงบผูกพันในปี  2564-2567 วงเงินราว 
179,600 ล้านบาท แต่ทัง้นี  ้มีวงเงินที่จะขอตัง้งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะปี 64 จ านวน 36,384 ล้านบาท รวมทัง้สิน้ 46 โครงการ (อินโฟ
เควสท์) 

ครม.อนุมัติเพิ่ มทุน ธ.ก.ส.อีก 20,000 ลบ.หวังช่วยพัฒนา
เกษตรกรและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากครบทุกมิติ  นางนฤมล 
ไตรสรณกุล โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) มีมติ
เห็นชอบการเพิ่มทนุของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) อีก 20,000 ล้านบาท ทัง้นี ้เพื่อให้ ธ.ก.ส.ได้ท าหน้าที่ในการ

พฒันาเกษตรกร และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้ครบทกุมิติ ก่อนหน้า
นี ้เม่ือวันที่  11 ธ.ค.55 รัฐบาลเคยอนุมัติเพิ่มทุนให้แก่  ธ.ก.ส.แล้ว 
10,000 ล้านบาท จาก 50,000 ล้านบาท เป็น 60,000 ล้านบาท และ
ครัง้ล่าสดุในวนันี ้อนมุตัิเพิ่มทนุอีก 20,000 ล้านบาท เป็น 80,000 ล้าน
บาท (อินโฟเควสท์) 

ครม.อนุมัติ รฟท.กู้ เงินกว่า 1.1 หมื่นลบ.ในปี 63 บรรเทาปัญหา
ขาดสภาพคล่อง น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ
ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ เงินเพ่ือใช้ในการด าเนินงานและ
กู้ เงินระยะสัน้ ประจ าปี 2563 เนื่องจาก รฟท.ประสบปัญหาขาดทุน
อย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องกู้ เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องและ
ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเงินสดขาดมือ ประกอบด้วย วงเงินส าหรับการ
ด าเนินงาน 10,910 ล้านบาท และวงเงินกู้ ระยะสัน้ และวงเงินเบิกเกิน
บัญชี 800 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลงัเป็นผู้ค า้ประกัน (อินโฟ
เควสท์) 

ครม.เหน็ชอบ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าแห่งอนาคต คาดเงินลงทุน 18,680 ลบ.จ้างงาน 1 แสน
คน คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ชายแดน
ภาคใต้ ยก อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้า
แห่งอนาคต คาดใช้เงินลงทุนประมาณ 18,680 ล้านบาท หวงัเกิดการ
จ้างงานในพืน้ที่ประมาณ 1 แสนอัตรา นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รอง
โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.วนันีมี้มติ
เห็นชอบการพฒันาจังหวดัชายแดนใต้ ประกอบด้วย 1.เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 2.การจดัสรรที่ดินท ากิน 1,855 ไร่ และ 3.สภาสนัติสขุต าบล เพ่ือ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดโครงการพฒันาในเร่ืองเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยที่ประชุมอนุมัติในหลักการของแผนเร่งด่วนการ
ลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่ง
เป็นไปตามที่ รัฐบาลต้องการขยายผลเมืองต้นแบบ ตามนโยบาย 
"สามเหลี่ยมมัน่คง มัง่คงั ยัง่ยืน" (อินโฟเควสท์) 

ครม. เห็นชอบกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์คืนภาษี -
หลักประกันการช าระภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด นางนฤมล ภิญโญ
สินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการคืนอากรและหลกัประกันการช าระอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดและอากรตอบโต้การอุดหนุน  พ.ศ .  . . . .  ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ส าหรับสาระส าคัญของร่าง
กฎกระทรวงฉบบัดงักล่าว มีรายละเอียดดงันี ้1. เพิ่มเติมสถานที่ที่จะ
ขอคืนอากรแก่ผู้น าเข้าที่ขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือากรตอบ
โต้การอุดหนุน 2. เพิ่มเติมกรณีผู้น าเข้าซึ่งมีการหลบเลี่ยงมาตรการ
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 ตอบโต้ ขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนุน 

3. เพ่ิมเติมกรณีผู้น าเข้าขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรืออากรตอบ
โต้การอดุหนนุที่ถกูเรียกเก็บไว้ (อินโฟเควสท์) 

สรรพากร ร่วมมือสมาคมธนาคารไทย-บสย.ออกเคมเปญ"SME 
โปรดี บัญชีเดียว"ให้สิทธิพิเศษหนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุน นายเอก
นิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในวันนี ้(21 
ม.ค.) กรมสรรพากรร่วมกับสถาบนัการเงิน 20 แห่ง ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้จัดท าบัญชีชุด
เดียวและงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของ
กิจการ ซึ่งเป็นโครงการการต่อเนื่องจากมาตรการ SME บญัชีชุดเดียว
และเป็นการยกระดบัความร่วมมือครัง้ส าคญัของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ที่จดัท างบการเงินที่
ถูกต้องสะท้อนผลการด าเนินงานของกิจการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
ง่ายขึน้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึง่จะช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขัน
ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SME (อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์เผยปี 62 นลท.ต่างชาติหอบเงินเข้ามาลงทุนประกอบ
ธุรกิจในไทยกว่า 5 แสนลบ. สะท้อนความเช่ือมั่ น ศก. นายวีร
ศกัดิ์ หวงัศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การลงทนุ
ของนกัลงทนุต่างชาติในไทย ปี 2562 ที่ผ่านมานัน้เป็นไปในทิศทางที่ดี 
โดยมีนกัลงทนุต่างชาติเข้ามาลงทนุประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่าง
ต่อ เนื่ อง  โดยผ่านนโยบายส่ ง เส ริมการลงทุนของส านัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การออกมาตรการจูงใจเป็น
พิเศษส าหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) 
โดยมีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 500,000 ล้านบาท 

ในปี 2562 นี ้มีนักลงทุนต่างชาติได้รับอนุญาตการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวเป็นจ านวน 697 ราย มูลค่าเงินลงทุนกว่า 200,000 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้ถึง 60% เม่ือเปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์) 

ก.ล.ต.พร้อมเปิดให้บลจ. ออกกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) 
ในเดือนก.พ.นี ้นางสาวร่ืนวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวใน
การประชุมร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เม่ือวานนี ้(20 ม.ค.) ว่า 
ขณะนี ้ก.ล.ต. เปิดให้ บลจ. สามารถส่งร่างเอกสารจัดตัง้กองทุนรวม
เพ่ือการออม (SSF) ให้ ก.ล.ต. พิจารณาได้ล่วงหน้า เพ่ือเตรียมพร้อมที่
จะเสนอขายกองทุน SSF ให้ผู้ลงทุนโดยเร็ว ทัง้นี ้แนวทางการจัดตัง้
กองทนุ SSF สามารถท าได้ทัง้การจดัตัง้กองทนุใหม่ หรือน ากองทุนที่มี
อยู่แล้ว มาขอแก้ไขเพ่ือเพ่ิมชนิดหน่วยลงทนุ SSF ได้ (อินโฟเควสท์) 

ฝ่ายวิจัย KBANK มองผ่อนเกณฑ์ LTV ไม่ช่วยดันอสังหาฯโต-
แนวโน้มส่งออกติดลบ-บาทยังแข็ง คาดกนง.ลดดอกเบีย้ใน 
Q1/63 นายกอบสิทธ์ิ ศิลปชยั ผู้บริหารงานวิจยัเศรษฐกิจและตลาดทุน 

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) กล่าวว่า การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ผ่อนคลายเกณฑ์ LTV ให้มีความยืดหยุ่นขึน้นัน้ มองว่ายังไม่
สามารถผลกัดนัการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยได้ เนื่องจาก
ก าลงัซือ้ของประชาชนในปัจจุบนัยงัมีข้อจ ากัด โดยเฉพาะจากหนีส้ิน
ครัวเรือนที่สูงถึง 79% ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) และหนี ้
ครัวเรือนต่อรายได้ยงัสงูถึง 220% ท าให้การจบัจ่ายใช้สอยชะลอตวั ซึง่
มองว่ า  LTV ที่ ผ่ อนคลายลงในค รั ้งนี จ้ ะช่ วยดูดซับซัพพลาย
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดให้ลดลงได้เพียงเล็กน้อย ส่วนทิศทาง
อตัราดอกเบีย้นโยบายของไทยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) จะปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายลงเหลือ 1% ต่อปี จาก
ปัจจุบนัอยู่ที่ 1.25% ต่อปี เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ จากที่ในช่วง
ไตรมาส 1/63 ยงัไม่มีปัจจยัหนนุใหม่ๆเข้ามา (อินโฟเควสท์) 

เลขาสภาฯ แนะส่งเร่ืองศาล รธน.วินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.งบฯ หลัง
พบเสียบบัตรลงมติแทนกันจริง นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฏร เปิดภายผลการตรวจสอบคณะกรรมการกฏหมาย 
กรณีนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจ มีชื่อลงมติร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่เจ้าตวั
ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมสภาผู้ แทนราษฏรว่า ช่วงเช้าที่ผ่านได้ประชุม
ร่วมกับทีมกฏหมาย เพื่อพิจารณาข้อกล่าวหาตามที่นายนิพิฎฐ์  
อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ออกมาให้สัมภาษณ์ โดยพบว่า ข้อ
กล่าวหาดงักล่าวเป็นความจริง โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากส านักชวเลข
มาตรวจสอบ ซึ่งพบว่าในมาตรา 31-55 และข้อสงัเกตมีชื่อนายฉลอง
ร่วมลงมติจริง ทัง้นี ้คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าข้อกล่าวหาเป็นจริง 
ท าให้ผลการลงมติตัง้แต่มาตรา 31-55 และข้อสังเกต ไม่ชอบด้วย
กฏหมาย เสนอประธานสภาฯให้ส่งเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนญูเพ่ือวินิจฉัย
ว่าเป็นร่างกฏหมายที่ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 14.17 จุด เผชิญแรงกดดันจากหลาย
ปัจจัยลบทัง้ใน-นอกปท.,กังวลร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 63 ล่าช้า 
SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,574.94 จุด ลดลง 14.17 จุด (-0.89%) มูลค่า
การซือ้ขาย 76,619.73 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนี ้
ปรับตัวลงค่อนข้างมาก แนวเดียวกับตลาดภูมิภาคที่ต่างติดลบเป็น
ส่วนใหญ่ หลงัเผชิญแรงกดดนัจากหลายปัจจัยลบทัง้ใน-นอกประเทศ 
ทัง้เร่ืองการระบาดโรคปอดอกัเสบ, นโยบายของจีนที่ต้องการยกเลิก/
ลดการผลิตและการใช้พลาสติก รวมถึง IMF ปรับลดประมาณการการ
เติบโตเศรษฐกิจโลก ส่วนบ้านเราก็กงัวลเร่ืองงบประมาณปี 63 หวัน่จะ
เป็นโมฆะหลงัมีประเด็นการเสียบบตัรแทนในการโหวตงบปี 63 ซึง่ต้อง
รอดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง พรุ่งนีต้ลาดฯยงัมี Sentiment ที่ไม่ดีอยู่ แต่
รอบนีไ้ม่ควรหลุด 1,550 พร้อมให้แนวรับ 1,560 แนวต้าน 1,580-
1,590 จดุ ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,574.94 จดุ ลดลง 14.17 
จุด (-0.89%) มูลค่าการซือ้ขาย 76,619.73 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้น
วนันี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทัง้วนั โดยดชันีท าระดบั
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 สูงสุดที่  1,587.85 จุด และท าระดับต ่าสุดที่  1,573.26 จุด (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไทย: วันนี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวม 
108,968 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันีมี้มลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
ที่ 108,968 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขาย
สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 31,331 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มี
ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนีซ้ือ้สุทธิ 10,588 ล้านบาท ในขณะที่นัก
ลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 210 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอายุ 5 ปี ปิดที่ 
1.25% ปรับตวัลดลงจากเม่ือวาน -0.02% ภาพรวมของตลาดในวนันี ้
Yield Curve ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า ประมาณ 1-3 
bps. ด้านกระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุต่างชาติวนันี ้NET OUTFLOW 
210 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 210 ล้านบาท และไม่มีตราสาร
หนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุต่างชาติหมดอายุ (Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: บาทปิด 30.38 อ่อนค่าเกาะกลุ่มภูมิภาค 
พบแรงขายท าก าไรเงินหยวน มองกรอบพรุ่งนี ้30.30-30.40 นัก
บริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็น
นีท้ี่ระดับ 30.38 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากตอนเช้าที่เปิด
ตลาดที่ระดับ 30.35 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 
30.34-30.41 บาท/ดอลลาร์ "เงินบาทอ่อนค่าเกาะกลุ่มไปกับภูมิภาค 
วนันีมี้แรงขายท าก าไรเงินหยวนน า จากประเด็นสถานการณ์เชือ้ไวรัส
โคโรนา ส่วนผลการประชมุธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เป็นไปตามคาด 
และคดีเกี่ยวกับพรรคอนาคตใหม่" นักบริหารเงินกล่าว นักบริหารเงิน 
ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวนัพรุ่งนีไ้ว้ระหว่าง 30.30 
- 30.40 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ดชันีกิจกรรมเศรษฐกิจทัว่ประเทศเดือนธ.ค.จากเฟดชิคาโก สหรัฐ 

- ดชันีราคาบ้านเดือนพ.ย. สหรัฐ 

- ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค. สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Friday 17 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH GDP YoY 4Q 6.0% 6.0% 6.0% SET50

GDP SA QoQ 4Q 1.5% 1.4% 1.5% SET100

GDP YTD YoY 4Q 6.1% 6.2% 6.2% MAI

Industrial Production YoY Dec 6.9% 5.9% 6.2% Institution Net Position

Industrial Production YTD YoY Dec 5.7% 5.6% 5.6% Proprietary Net Position

Retail Sales YoY Dec 8.0% 7.9% 8.0% Foreign Net Position

Retail Sales YTD YoY Dec 8.0% 8.0% 8.0% Individual Net Position

Foreign Direct Investment YoY CNY Dec -- -- 1.5% Total Trading Value

TH Foreign Reserves 10-Jan $228.5b -- $227.5b

EU CPI YoY Dec 1.3% 1.3% 1.3% Major Indices

CPI MoM Dec F 0.3% 0.3% 0.3% Dow Jones

CPI Core YoY Dec F 1.3% 1.3% 1.3% S&P 500

US Housing Starts Dec 1608k 1380k 1375k Nasdaq

Housing Starts MoM Dec 16.9% 1.1% 2.6% STOXX Europe 50

Building Permits Dec 1416k 1460k 1474k FTSE 100

Building Permits MoM Dec -3.9% -1.5% 0.9% DAX

Industrial Production MoM Dec -0.3% -0.2% 0.8% Nikkei 225

Capacity Utilization Dec 77.0% 77.0% 77.4% Shanghai Composite

Hang Seng

 Monday 20 KOSPI

Release Actual Cons. Prior BES Sensex

JN Industrial Production MoM Nov F -1.0% -- -0.9% Jakarta Composite

Industrial Production YoY Nov F -8.2% -- -8.1% Philippines Composite

Capacity Utilization MoM Nov F -0.3% -- -4.5% Ho Chi Minh

Convenience Store Sales YoY Dec -0.3% -- 1.0%

Crude Commodities

 Tuesday 21 WTI ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Dubai ($/bl)

EC ZEW Survey Expectations Jan 25.6 -- 11.2 Brent ($/bl)

NYMEX ($/bl)

 Wednesday 22 COMEX Gold 

Release Actual Cons. Prior Batic Dry Index

TH Customs Exports YoY Dec -- -1.3% -7.4%

Customs Imports YoY Dec -- 2.0% -13.8% Exchange Rate

USD/THB

 Thursday 23 EUR/USD

Release Actual Cons. Prior USD/JPY

JN Trade Balance Dec -- -¥153.1b -¥82.1b GBP/USD

Trade Balance Adjusted Dec -- -¥236.0b -¥60.8b USD/CHY

Exports YoY Dec -- -4.2% -7.9% USD/KRW

Imports YoY Dec -- -3.1% -15.7% Dollar Index

Supermarket Sales YoY Dec -- -- -1.4%

US Initial Jobless Claims 18-Jan -- 214k 204k Thai Bond Market

Continuing Claims 11-Jan -- 1750k 1767k Total Return Index

Leading Index Dec -- -0.2% 0.0% Outright/ Cash Trading

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

 Friday 24 21-Jan-20 -0.440 -0.291 -0.096 -0.131 -0.460 -0.855

Release Actual Cons. Prior Change (bps) -0.22 -0.42 +0.20 -0.09 +0.83 +2.15

TH Foreign Reserves 17-Jan -- -- $228.5b 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

-1.639 -2.505 -3.479 -3.489 -1.466 0.451

+2.66 -0.55 +1.99 +3.73 +3.76 +1.25

US Bond Market

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

21-Jan-20 1.56 1.53 1.53 1.57 1.78 2.23

Change (bps) +0.00 -5.00 -3.00 -6.00 -6.00 -6.00

108,967.87       50,362.94         +116.37%

21-Jan-20 20-Jan-20 %Chg.

322.44 322.15 +0.09%

1,169.00 1,158.55 +0.90%

97.608 97.610 -0.00%

1.3042 1.3009 +0.25%

6.9044 6.8659 +0.56%

1.1082 1.1094 -0.11%

109.86 110.16 -0.27%

21-Jan-20 20-Jan-20 %Chg.

30.39 30.35 +0.13%

1,556.40 -2.40 -0.15%

689.00 -40.00 -5.49%

64.48 -0.74 -1.13%

58.34 -0.20 -0.34%

58.21 -0.42 -0.72%

65.59 -0.16 -0.24%

988.68 +2.31 +0.23%

21-Jan-20 Chg %Chg.

6,238.15 -6.89 -0.11%

7,462.69 -3.96 -0.05%

2,239.69 -22.95 -1.01%

41,323.81 -205.10 -0.49%

3,052.14 -43.65 -1.41%

27,985.33 -810.58 -2.81%

13,555.87 +6.93 +0.05%

23,864.56 -218.95 -0.91%

3,778.00 -12.00 -0.32%

7,610.70 -40.74 -0.53%

3,320.79 -8.83 -0.27%

9,370.81 -18.13 -0.19%

21-Jan-20 Chg %Chg.

29,196.04 -152.06 -0.52%

4,547.22

76,619.72

1,697.26

631.42

-6,875.91

1,062.26 -9.54 -0.89%

2,321.83 -23.20 -0.99%

22-Jan-20

21-Jan-20 Chg %Chg.

1,574.94 -14.17 -0.89%

306.52 -2.30 -0.74%


