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สหรั ฐฯ
FDA สหรั ฐยื นกรานไม่ เ ปลี่ยนแปลงโดส-ระยะเวลาในการฉี ด
วั คซี นโควิดให้ ปชช. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)
ของสหรัฐออกแถลงการณ์ตาหนิเจ้ าหน้ าที่ด้านการแพทย์ที่พยายามจะ
เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลา และจานวนโดสของการฉีดวัคซีนต้ านโรคโค
วิด-19 แถลงการณ์ ที่ออกเมื่ อวานนี ้ (4 ม.ค.) ระบุว่า FDA ได้ เรี ยกร้ อง
ให้ ฉี ด วัค ซี น แก่ ป ระชาชนตามแนวทางที่ FDA อนุ ญ าต หลัง จาก
เจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ ระดับสูงเสนอลดจานวนโดสในการฉี ดวัคซีน
ของบริ ษัทโมเดอร์ นา เพื่อให้ สามารถฉี ดวัคซีนแก่ประชาชนได้ จานวน
มากขึ ้น นอกจากนี ้ เจ้ าหน้ าที่รัฐบาลและเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขยัง ได้
พิจารณาถึงการขยายระยะเวลาการฉีดวัคซีนระหว่างโดส หรื อการผสม
และจับคู่วคั ซีน (อินโฟเควสท์)
โมเดอร์ นาตัง้ เป้ าผลิตวั คซี นโควิด 1 พันล้ านโดสปี นี ้ เดินหน้ า
ลงทุน-เพิ่มจ้ างงาน โมเดอร์ นา อิงค์เปิ ดเผยว่า ทางบริษัทจะเพิ่มการ
ผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 อีก 20% หรื อประมาณ 100 ล้ านโดส
สูร่ ะดับ 600 ล้ านโดส พร้ อมกับตังเป้
้ าว่าภายในสิ ้นปี 2564 ทางบริ ษัท
จะผลิตวัคซีนให้ ได้ ถึง 1 พันล้ านโดส โมเดอร์ นาระบุว่า ทางบริษัทเพิ่ม
การลงทุนและจ้ างพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตวัคซีนต้ านโค
วิด -19 ความเคลื่ อ นไหวดัง กล่า วของโมเดอร์ น ามี ขึน้ ในช่ ว งเวลาที่
รัฐบาลสหรัฐกาลังพิจารณาฉี ดวัคซีนต้ านไวรัสโควิด -19 ของบริ ษัทโม
เดอร์ นาให้ กับประชาชนเพียง 1 โดส จากเดิมที่จะต้ องฉี ด 2 โดส เพื่อ
เร่งให้ กระบวนการฉีดวัคซีนดาเนินไปอย่างรวดเร็วขึ ้น (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นนิวยอร์ กกลับลา ตัดสินใจยกเลิกถอดหุ้น 3 บริษัทเทเล
คอมยั ก ษ์ ใ หญ่ จี น ตลาดหุ้น นิว ยอร์ ก (NYSE) ได้ อ อกแถลงการณ์
ล่า สุด ระบุว่า NYSE ได้ ตัด สิน ใจยกเลิก แผนการถอดถอนหุ้น บริ ษัท
สื่ อ สารโทรคมนาคม 3 แห่ง ของจี น ออกจากการซื อ้ ขายในตลาด
หลังจากที่ได้ มีการประชุมหารื อร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้
สานักงานควบคุมสินทรัพย์ ต่างชาติ การตัดสินใจดังกล่าวถื อเป็ นการ
กลับลาอย่างสิ ้นเชิง หลังจากเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.ที่ผา่ นมา NYSE ประกาศ
ว่าจะถอดหุ้นไชน่าเทเลคอม, ไชน่าโมบายล์ และไชน่ายูนิคอม ออก
จากการซื ้อขายในตลาด NYSE เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามค าสั่ง ของคณะ
บริ หารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ประกาศขึ ้นบัญชีดาบริ ษัทที่
ถูกควบคุมหรื อเป็ นเจ้ าของโดยกองทัพจีน (อินโฟเควสท์)
ISM เผยดัชนี ภาคการผลิตสหรั ฐพุ่งสูงสุดรอบกว่ า 2 ปี ในเดือน
ธ.ค. สถาบันจัดการด้ านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิ ดเผยว่า ดัชนีภาค
การผลิตของสหรัฐปรับตัวขึน้ สู่ระดับ 60.7 ในเดื อนธ.ค. ซึ่งเป็ นระดับ
สูงสุดนับตังแต่
้ เดื อนส.ค.2561 จากระดับ 57.5 ในเดื อนพ.ย. และสูง
กว่าที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 56.6 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ ก : ดาวโจนส์ ปิดบวก 167.71 จุดจากแรง
ช้ อนซื อ้ จับตาผลเลือกตัง้ ส.ว.รั ฐจอร์ เจีย ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์ กปิ ดบวกเมื่ อคืนนี ้ (5 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้ าช้ อนซื ้อหลัง
ราคาหุ้นร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันจันทร์ ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันนักลงทุน
จับ ตาการเลื อ กตัง้ สมาชิ กวุฒิ ส ภารอบสองในรัฐ จอร์ เจี ย ซึ่ง เป็ น รั ฐ
สมรภูมิที่จะชี ช้ ะตาว่าพรรคใดจะครองอานาจในสภาคองเกรสสหรัฐ
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,391.60 จุด เพิ่มขึน้ 167.71
จุ ด หรื อ +0.55% ขณะที่ ดัช นี S&P500 ปิ ด ที่ 3,726.86 จุ ด เพิ่ม ขึ น้
26.21 จุ ด หรื อ +0.71% และดั ช นี Nasdaq ปิ ดที่ 12,818.96 จุ ด
เพิม่ ขึ ้น 120.51 จุด หรื อ +0.95% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ ก: ดอลล์ อ่อนค่ า หลังจีนปรั บขึน้ ค่ าหยวน
มากสุ ด รอบ 15 ปี ดอลลาร์ ส หรั ฐ อ่อนค่ า ลงเมื่ อ เที ย บกับ สกุ ลเงิน
หลักๆ ในการซื ้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ กเมื่อคืนนี ้ (5 ม.ค.)
หลังจากจีนปรับขึน้ ค่าเงินหยวนในอัตรามากที่สดุ นับตังแต่
้ ที่จีนยกเลิก
การผูกติดค่าเงินกับดอลลาร์ ในปี 2548 ขณะเดี ยวกันนักลงทุนจับผล
ตาการเลือกตัง้ สมาชิก วุฒิ สภารอบสองในรัฐ จอร์ เ จี ย รวมทังข้
้ อ มู ล
แรงงานของสหรั ฐ ในสัป ดาห์ นี ้ ดัช นี ด อลลาร์ ซึ่ง เป็ น ดัช นี ว ัด ความ
เคลื่อนไหวของดอลลาร์ เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้ าเงิน
ลดลง 0.48% แตะที่ 89.4400 เมื่ อคื นนี ้ ดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 102.64 เยน จากระดับ 103.11 เยน และอ่อน
ค่าเมื่ อเทียบกับฟรังก์ สวิส ที่ระดับ 0.8779 ฟรังก์ จากระดับ 0.8806
ฟรั ง ก์ นอกจากนี ้ ดอลลาร์ ส หรั ฐ ยัง อ่ อ นค่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ดอลลาร์
แคนาดา ที่ ร ะดั บ 1.2667 ดอลลาร์ แ คนาดา จากระดั บ 1.2772
ดอลลาร์ แ คนาดา ยู โ รแข็ ง ค่ า เมื่ อ เที ย บกับ ดอลลาร์ ส หรั ฐ ที่ ร ะดับ
1.2302 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2252 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์ แข็งค่ า
ขึ ้นสูร่ ะดับ 1.3628 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3566 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้ แตะที่ระดับ 0.7772 ดอลลาร์ สหรัฐ จากระดับ
0.7670 ดอลลาร์ สหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดน ้า มั น : น ้า มั น WTI ปิ ดพุ่ ง $2.31 รั บ ผลประชุ ม
โอเปกพลัส-อิหร่ านตึงเครี ยด สัญญาน ้ามันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI)
ตลาดนิวยอร์ กปิ ดพุง่ ขึ ้นเกือบ 5% เมื่ อคื นนี ้(5 ม.ค.) ขานรับที่ประชุม
กลุม่ ประเทศผู้สง่ ออกน ้ามัน (โอเปก) และชาติพนั ธมิตร (โอเปกพลัส) มี
มติ ค งก าลัง การผลิ ต ในปั จจุ บ ั น ไปจนถึ ง สิ น้ เดื อ นก .พ. ขณะที่
ซาอุดีอาระเบียเต็มใจที่จะปรับลดกาลังการผลิตอีก 1 ล้ านบาร์ เรลต่อ
วัน นอกจากนี ้ราคาน ้ามันยังได้ แรงหนุนจากสถานการณ์ ตึงเครี ยดใน
อิหร่าน ซึง่ รวมถึงการที่อิหร่านยึดเรื อบรรทุกสารเคมีของเกาหลีใต้ นอก
น่านน ้าของโอมาน สัญญาน ้ามันดิ บ WTI ส่งมอบเดื อนก.พ. พุ่งขึ น้
2.31 ดอลลาร์ หรื อ 4.9% ปิ ด ที่ 49.93 ดอลลาร์ /บาร์ เ รล สัญ ญา
น า้ มัน ดิ บ เบรนท์ (BRENT) ส่ง มอบเดื อนมี . ค. พุ่ง ขึ น้ 2.51 ดอลลาร์
หรื อ 4.9% ปิ ดที่ 53.60 ดอลลาร์ /บาร์ เรล (อินโฟเควสท์)
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ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ ก : ทองปิ ดบวก $7.8 ตลาดจับตาผล
เลือกตัง้ ส.ว.รั ฐจอร์ เจีย สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์ กปิ ดบวกเมื่ อคื น
นี ้ (5 ม.ค.) เนื่ อ งจากนัก ลงทุ น เข้ า ซื อ้ ทองค าในฐานะสิ น ทรั พ ย์ ที่
ปลอดภัย ก่อนที่จะรู้ ผลเลือกตัง้ สมาชิกวุฒิสภารอบสองในรัฐจอร์ เจีย
ซึ่งเป็ นรัฐสมรภูมิที่จะชี ช้ ะตาว่าพรรคใดจะครองอานาจในสภาคองเก
รสสหรัฐ อย่างไรก็ดี ข้ อมูลภาคการผลิตที่แข็งแกร่ งของสหรัฐได้ สกัด
แรงบวกของราคาทองคา สัญญาทองคาตลาด COMEX (Commodity
Exchange) ส่งมอบเดื อนก.พ. เพิ่มขึน้ 7.8 ดอลลาร์ หรื อ 0.4% ปิ ดที่
1,954.4 ดอลลาร์ /ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

จานวนผู้ติดเชื อ้ ไวรั สโควิด -19 รายใหม่ในพื ้นที่ เหล่า นี ้ยังคงท าสถิ ติ
สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 99.75 จุด จากแรงขายหุ้น
ขนส่ ง -ค้ าปลีก ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิ ดลบในวันนี ้ เนื่องจาก
นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มบริ ษัทขนส่งและกลุม่ ค้ าปลีก หลังจากรัฐบาล
ญี่ปนุ่ เตรี ยมประกาศภาวะฉุกเฉินนานนับเดือนในกรุ งโตเกียวและพื ้นที่
ใกล้ เ คี ย งในสัป ดาห์ นี เ้ พื่อ ควบคุ มการแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19
สานักข่าวเกี ย วโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดที่ ระดับ 27,158.63 จุด
ลดลง 99.75 จุด หรื อ -0.37% (อินโฟเควสท์)

เยอรมนีฉีดวัคซีนให้ ปชช.แล้ วกว่ า 2.65 แสนคน คนแก่ -บุคลากร
การแพทย์ ฉีดก่ อน สถาบันโรเบิร์ต คอช (RKI) ซึง่ เป็ นหน่วยงานของ
รั ฐ บาลเยอรมนี ใ นการควบคุมโรคติด เชื อ้ เปิ ดเผยว่า เยอรมนี ได้ ฉีด
วัคซีนให้ ประชาชนไปแล้ ว 265,986 คนนับจนถึงเมื่อวานนี ้ (4 ม.ค.) ใน
จ านวนนี ม้ าจากสถานพยาบาลกว่ า 114,600 ราย และบุ ค ลากร
ทางการแพทย์ ร าว 123,100 ราย โดยส านัก ข่ า วซิ น หัว รายงานว่ า
เยอรมนีได้ เริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผา่ นมา E
ภาวะตลาดหุ้ น ยุ โรป: หุ้ น ยุ โ รปปิ ดลบ วิ ต กล็อ กดาวน์ เ พิ่มใน
อั ง กฤษ-เยอรมนี ตลาดหุ้น ยุ โ รปปิ ด ปรั บ ตัว ลงเมื่ อ คื น นี ้ (5 ม.ค.)
เนื่องจากนักลงทุนวิตกกับมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้ มงวดมากขึ น้ เพื่ อ
ควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 ทังในอั
้ งกฤษและเยอรมนี
และตลาดยังปรับตัวลงตามหุ้นสหรัฐท่ามกลางความวิตกเกี่ ยวกับ การ
เลือกตังวุ
้ ฒิสภารอบสองในรัฐจอร์ เจี ยด้ วย ดัชนี Stoxx Europe 600
ลดลง 0.19% ปิ ด ที่ 400.94 จุ ด ดัช นี DAX ตลาดหุ้น เยอรมนี ปิ ด ที่
13,651.22 จุด ลดลง 75.52 จุด หรื อ -0.55% และดัชนี CAC-40 ตลาด
หุ้นฝรั่งเศสปิ ดที่ 5,564.60 จุด ลดลง 24.36 จุด หรื อ -0.44% (อินโฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ นลอนดอน: ฟุ ต ซี่ ปิ ดบวก 40.37 จุ ด หุ้ น กลุ่ ม ค้ า
ปลีกหนุนตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดบวกเมื่อคื นนี ้ (5 ม.ค.) โดยได้
แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มค้ าปลีกที่ปรับตัวขึน้ หลังจากที่มีการเปิ ดเผยยอด
ค้ าปลีกที่สูงเป็ นประวัติการณ์ ในเดือนธ.ค. ซึ่งได้ ช่วยบดบังความวิตก
ของนักลงทุนเกี่ ยวกับการประกาศล็อกดาวน์ท ั่วประเทศรอบใหม่ ใ น
อังกฤษเพื่อควบคุมการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใ หม่
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดที่ 6,612.25 จุด เพิ่มขึน้ 40.37
จุด หรื อ +0.61% (อินโฟเควสท์)
ญี่ปนุ่
นายกฯญี่ ปุ่ นเล็ ง ตั ด สิ น ใจกรณี ป ระกาศภาวะฉุ ก เฉิ น ใ น
กรุ งโตเกียววั นพฤหัสบดีนี ้ นายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรัฐมนตรี ญี่ปนุ่
เปิ ดเผยว่า เขาจะตัดสินใจในวันพฤหัสบดี นี ว้ ่าควรจะประกาศภาวะ
ฉุกเฉินรอบใหม่ในกรุ งโตเกียวและ 3 จังหวัดใกล้ เคียงหรื อไม่ ในขณะที่

ญี่ปุ่นเผยยอดขายรถยนต์ ใหม่ ปี 63 ร่ วง 11.5% หนั กสุดในรอบ
9 ปี เหตุ โ ควิ ด ระบาด สมาคมผู้ค้ า รถยนต์ ของญี่ ปุ่ นและสมาคม
รถยนต์เล็กแห่งญี่ปนุ่ เปิ ดเผยในวันนี ้ว่า ยอดขายรถยนต์ใหม่ในญี่ ปุ่ นปี
2563 ปรับตัวลง 11.5% เมื่อเทียบเป็ นรายปี นับเป็ นการทรุ ดตัวลงมาก
สุดในรอบ 9 ปี ท่ามกลางการแพร่ ะระบาดของไวรัสโควิด -19 รายงาน
ระบุ ว่ า ยอดขายรถยนต์ ใ หม่ ซึ่ ง รวมถึ ง รถยนต์ ข นาดเล็ ก อยู่ ที่
4,598,615 คัน ในปี 2563 (อินโฟเควสท์)

จีน
จี น ประณามสหรั ฐ ใช้ เศรษฐกิ จ -การค้ า หาผลประโยชน์ ทาง
การเมื อง สานักข่าวซินหัวรายงานว่า นางหวา ชุนอิ๋ง โฆษกกระทรวง
ต่างประเทศของจี นกล่า วเมื่ อ วานนี ้ (4 ม.ค.) ว่า จี นขอคัดค้ า นการ
กระทาของสหรั ฐ ที่น าประเด็น ทางเศรษฐกิ จและการค้ ามาแสวงหา
ผลประโยชน์ทางการเมื อง รวมถึงการใช้ อานาจรัฐและแนวคิดความ
มั่นคงของชาติในทางมิชอบ เพื่อกดขี่ กลุ่มบริ ษัทสัญชาติจี นอย่ า งไร้
เหตุผล คากล่าวของนางหวามีขึ ้นเมื่อถูกถามถึงกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์
นิวยอร์ กประกาศเพิกถอนบริษัทการสื่อสารโทรคมนาคมสัญชาติจีน 3
ราย ออกจากทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ คาสัง่ ของรัฐบาลสหรัฐ
"การกระทาดังกล่าวเป็ นการละเมิดหลักการเศรษฐกิจตลาดและการ
แข่ ง ขัน ที่ เ ป็ น ธรรมของสหรั ฐ รวมถึ ง กฎระเบี ย บทางเศรษฐกิจ และ
การค้ าระหว่างประเทศอย่างร้ ายแรง" นางหวากล่าว (อินโฟเควสท์)
จี น ปรั บ ปรุ ง กฎประเมิ น ผลงานแบงก์ พ าณิ ช ย์ หวั ง ให้ ห นุ น
เศรษฐกิ จ -การพั ฒ นา กระทรวงการคลัง ของจี น ได้ ประกาศ
กฎระเบียบในการประเมินผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ฉบับ
ปรั บ ปรุ ง ใหม่ โดยเริ่ ม ใช้ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1 ม.ค.ที่ ผ่า นมา กฎระเบี ย บที่
ปรับปรุ งใหม่นี ้ประกอบด้ วยกลไกการประเมินผลการดาเนินงานแบบ
ใหม่ที่เน้ นเกี่ ยวกับบทบาทของธนาคารพาณิชย์ ในการพัฒนาประเทศ
และเศรษฐกิจที่แท้ จริง รวมถึงคุณภาพของการพัฒนา การป้องกันและ
ควบคุมความเสี่ยง ไปจนถึงประสิท ธิภ าพในการด าเนินงาน (อินโฟ
เควสท์)
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ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้ คอมโพสิตปิ ดบวก 25.72 จุด รั บแรง
ซื อ้ หุ้นสินค้ าผู้ บริ โภค ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตตลาดหุ้นจี นปิ ดดี ดตัว
ขึ ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี ครึ่ งในวันนี ้ โดยได้ แรงหนุนจากการพุง่
ขึ น้ ของหุ้นกลุ่ม สินค้ า ผู้บ ริ โ ภค และจากการที่ น ัก ลงทุน คาดหวัง ว่า
รั ฐ บาลจี นจะออกมาตรการเพิ่ม ขึ น้ เพื่ อ กระตุ้ น การอุ ป โภคบริ โ ภค
ภายในประเทศในช่วงเวลาที่ไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด สานักข่าว
ซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต ปิ ด ที่ 3,528.68 จุด เพิ่มขึ น้
25.72 จุด หรื อ +0.73% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่ องกง: ฮั่ งเส็งปิ ดบวก 177.05 จุด จากแรงช้ อน
ซื อ้ ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิ ดวันนี ้ปรับตัวขึ ้น เนื่องจากนักลงทุน
เข้ าช้ อนซื ้อหุ้นหลังจากฮัง่ เส็งเปิ ดตลาดในแดนลบตามทิศทางดัช นีดาว
โจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ร่วงลงเมื่อคื นนี ้ ดัชนีฮงั่ เส็งปิ ดวันนี ้ที่ 27,649.86
จุด เพิม่ ขึ ้น 177.05 จุด หรื อ +0.64% (อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ
เวิลด์ แบงก์ ห่ นั คาดการณ์ เศรษฐกิจโลกโต 4.0% ปี นีจ้ ากพิษโควิด
ธนาคารโลกออกรายงานแนวโน้ มเศรษฐกิจโลกในวันนี ้ โดยคาดว่า
เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 4.0% ในปี นี ้ ต่ากว่าระดับ 4.2% ที่คาดการณ์
ในเดือนมิ.ย.2563 โดยได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โค
วิ ด -19 "ถึ ง แม้ เศรษฐกิ จ โลกก าลัง ฟื ้น ตัว ขึ น้ หลัง ทรุ ด ตั ว ลงจาก
ผลกระทบของการแพร่ ระบาด แต่การฟื น้ ตัวจะเป็ น ไปอย่างซบเซา"
รายงานระบุ ธนาคารโลกยั ง ระบุ ว่ า ในสถานการณ์ ที่ ย่ า แย่ ที่ สุด
เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวเพียง 1.6% ในปี นี ้ หลังจากหดตัว 4.3% ในปี
ที่แล้ ว หากการแพร่ระบาดยังคงลุกลามต่อไป และการฉีดวัคซีนประสบ
ความล่าช้ า นอกจากนี ้ ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว
3.8% ในปี หน้ า ขณะที่ไวรัสโควิด -19 ยังคงส่งผลกระทบต่อการลงทุน
และการจ้ างงาน (อินโฟเควสท์)
โอเปกพลัสมี มติคงการผลิตนา้ มั น 7.2 ล้ านบาร์ เรล/วั น หลังซา
อุ ฯสมั ครใจลดผลิต ที่ประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ้ามัน (โอเปก)
และชาติพนั ธมิตร หรื อโอเปกพลัส มีมติคงกาลังการผลิตน ้ามันที่ระดับ
7.2 ล้ านบาร์ เรล/วันไปจนถึงสิน้ เดื อนก.พ. ขณะที่ซาอุดีอาระเบี ย รั บ
อาสาที่จะปรับลดกาลังการผลิตลงอีก 1 ล้ านบาร์ เรลต่อวันซึง่ เป็ น ส่ว น
หนึ่ ง ในข้ อตกลงที่ จ ะโน้ ม น้ า วให้ บ รรดาผู้ ผ ลิ ต ส่ ว นใหญ่ ข องกลุ่ม
โอเปกพลัส คงการผลิ ต น า้ มั น ไว้ ที่ ร ะดั บ ดั ง กล่ า ว ในช่ ว งเวลาที่
มาตรการล็อกดาวน์สกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบ
ต่อความต้ องการใช้ น ้ามัน ทังนี
้ ้ ซาอุดีอาระเบียสมัครใจปรั บลดกาลัง
การผลิตลง 1 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน สูร่ ะดับ 8.125 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน โดย
จะเริ่ ม ตัง้ แต่ว ันที่ 1 ก.พ.ไปจนถึ ง สิน้ เดื อ นมี . ค.ปี นี ้นอกจากนี ้ การ
ตัดสินใจแบกรับภาระการปรับลดกาลังการผลิตของซาอุดีอาระเบี ยยัง
เป็ นหนึ่งในเงื่ อนไขที่ทาให้ ที่ประชุมโอเปกพลัสยอมอนุญาตให้ รัสเซีย

และคาซัคสถานเพิม่ กาลังการผลิตน ้ามันรวมกัน 75,000 บาร์ เรลต่อวัน
(อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้ น อิน เดีย : ดั ช นี Sensex พุ่ ง กว่ า 200 จุ ด ท านิวไฮ
บวกติดต่ อกันวั นที่ 10 ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดี ยดี ดตัวขึ ้นกว่า
200 จุด แตะระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ในวันนี ้ โดยปรับตัวขึ ้นเป็ น
วันที่ 10 ติดต่อกัน และสามารถลดช่วงติดลบที่ทาไว้ ในระหว่างวัน ทังนี
้ ้
ดัชนี S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดที่ 48,437.78 บวก 260.98 จุด หรื อ
0.54% (อินโฟเควสท์)
ไทย
ศบค.เผยพบผู้ตดิ เชือ้ โควิดรายใหม่ 527 ราย ในปท. 82-ต่ างด้ าว
439-ตปท.6 ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ โ ควิ ด -19 (ศบค.) รายงาน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี ้ว่า พบผู้
ติดเชื อ้ รายใหม่ 527 ราย ประกอบด้ วย ผู้ติดเชื อ้ ในประเทศ 82 ราย
จากกรุ งเทพมหานคร 15 ราย เพชรบุรี 1 ราย สุรินทร์ 1 ราย นนทบุรี 2
ราย สมุ ท รสาคร 31 ราย สิง ห์ บุรี 3 ราย พระนครศรี อ ยุ ธ ยา 2 ราย
สุพรรณบุรี 1 ราย และอี ก 26 รายรอผลการสอบสวนโรค ในจังหวัด
นครปฐม 1 ราย น่าน 1 ราย สุราษฎร์ ธานี 1 ราย และ นนทบุรี 18 ราย,
แรงงานต่างด้ าวโดยคัดกรองเชิงรุ ก ในจังหวัดสมุทรสาคร 439 ราย เป็ น
คนไทย 49 ราย และแรงงานต่างด้ าว 390 ราย (อินโฟเควสท์)
ศบค.ยืนยันไม่ ลอ็ กดาวน์ พนื ้ ที่ควบคุมสูงสุดแต่ ให้ เพิ่มมาตรการ
เข้ มงวด นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด 19 (ศบค.) ระบุถึ ง กรณี ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดอย่ า งมากใน 5
จังหวัด ได้ แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด กาหนดให้
เป็ นพื ้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ มงวด แต่ไม่ใช่การล็อกดาวน์โดยสิ ้นเชิง
สาหรับมาตรการสกัดกัน้ การแพร่ ระบาดของเชื อ้ ไวรัสโควิด -19 ทัง้ 5
จังหวัดดังกล่าวจะเข้ มงวดมากขึ ้นกว่า 23 จังหวัดที่เหลือ เพราะต้ องตัง้
จุดตรวจมากขึ ้น ให้ ทกุ คนโหลดแอปพลิเคชั่นหมอชนะและไทยชนะไป
ใช้ งาน เป็ นต้ น (อินโฟเควสท์)
ครม.เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ ายปี 65 วงเงิน 3.10 ล้ าน
ลบ.ขาดดุล 7 แสนลบ. รายงานข่าวจากทาเนียบรัฐบาล เปิ ดเผยว่า
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประมาณการรายจ่ า ยไว้ ที่
3,100,000 ล้ า นบาท ลดลงจากปี ง บประมาณก่อน 185,962.5 ล้ า น
บาท หรื อ ลดลง 5.66% โดยเป็ น รายจ่ า ยประจา 2,354,403.3 ล้ า น
บาท ลดลง 183,249 ล้ านบาทจากปี ก่อน หรื อลดลง 7.22% คิดเป็ น
สัดส่วน 75.95% ของวงเงินงบประมาณ, รายจ่ายเพื่อชดใช้ เงินคงคลัง
596.7 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สัด ส่ ว น 0.02% ของวงเงิ น งบประมาณ,
รายจ่ายเพื่อชดใช้ เงินทุนสารองจ่าย 25,000 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
0.81% ของวงเงินงบประมาณ, รายจ่ายลงทุนจานวน 620,000 ล้ าน
บาท คิ ด เป็ น สัด ส่ ว น 20% และรายจ่ า ยช าระคื น ต้ นเงิ น กู้ จ านวน
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100,000 ล้ า นบาท เพิ่ม ขึ น้ 1,000 ล้ า นบาทจากปี ก่ อ น หรื อ คิ ด เป็ น
1.01% คิดเป็ นสัดส่วน 3.22% ของวงเงินงบประมาณ ขณะที่รายได้
สุทธิ จานวน 2,400,000 ล้ านบาท ลดลงจาก 277,000 ล้ านบาท หรื อ
ลดลง 10.35% ส่วนงบประมาณขาดดุล 700,000 ล้ านบาท เป็ นการ
ขาดดุ ล เพิ่ ม ขึ น้ 91,037.5 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ น้ 14.95% คิ ด เป็ น
4.04% ของผลิต ภัณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ (GDP) ทัง้ นี ้ การจัด ท า
วงเงิ นงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ บ น
สมมติ ฐ านที่ ค าดว่ า อั ต ราการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ (GDP) จะ
ขยายตัวในช่วง 3.0-4.0% และอัตราเงินเฟ้อ 0.7-1.7% (อินโฟเควสท์)

ครม.อนุ มัติงบฯ จัดซื อ้ วั คซี นป้ องกันโควิด -19 คาดปี 64 นาเข้ า
ได้ 63 ล้ านโดส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.
กลาโหม เปิ ดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมตั ิงบประมาณ
ให้ กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยจะ
ได้ ล็อตแรก 8 แสนโดสปลายเดื อน มี .ค.64 เพื่อฉี ดให้ กับประชาชน 4
แสนคน ส่วนเดือน เม.ย.64 จะได้ รับเข้ ามาอี ก 1 ล้ านโดส เพียงพอกับ
ประชาชน 5 แสนคน และปลายเดื อน พ.ค.64 อี ก 26 ล้ านโดสสาหรับ
ประชาชนอีก 13 ล้ านคน สาหรับกลุม่ เป้าหมายแรก เป็ นบุคคลกรทาง
การแพทย์ ที่มี ค วามเสี่ ยง ผู้ป่ วยโรคเรื อ้ รั งและผู้สูงอายุ ทัง้ นี ้ วัค ซี น
ทังหมดต้
้
องผ่านมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.) ของไทยและ
ต่างประเทศ และได้ มีการสัง่ จองเพิ่ม วัคซี นจากบริ ษั ท แอสตราเซน
เนก้ า อีก 35 ล้ านโดส ซึง่ จะเพียงพอกับประชาชน 66 ล้ านคน โดยแบ่ง
ฉี ด 2 ครัง้ ต่อ 1 คน พร้ อมกันนันจะด
้
าเนินการตามข้ อตกลงกับ แอสต
ร้ าเซนเนก้ า ที่จะผลิตร่ วมกับ บริ ษัท สยามไบโอไซด์ ให้ ได้ ปีละ 200
ล้ านโดส ซึง่ จะเพียงพอทังประเทศ
้
(อินโฟเควสท์)
พาณิชย์ เผย CPI ธ.ค.หด -0.27% เฉลี่ยทัง้ ปี -0.85%,ปี นี ค้ าด
พลิ ก บวก 0.7-1.7% ส านัก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า
กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริ โภคทัว่ ไป (CPI) ในเดื อน ธ.ค.
63 อยู่ที่ 102.34 หดตัว -0.27% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน (YoY) จาก
ที่ ต ลาดคาดว่า จะหดตัว -0.40% แต่ ข ยายตัว 0.15.% เมื่ อ เที ย บกับ
เดือน พ.ย.63 ขณะที่ CPI ปี 63 หดตัว -0.85% ส่วนดัชนีราคาผู้บริ โภค
พื ้นฐาน (Core CPI) อยู่ที่ 103.00 ขยายตัว 0.19% จากช่วงเดี ย วกัน
ของปี ก่อน และขยายตัว 0.05% จากเดือน พ.ย.63 ส่วนปี นี ้ Core CPI
ขยายตัว 0.29% (อินโฟเควสท์)
ธปท.ผ่ อนคลายให้ นิตบิ ุคคลต่ างประเทศทาธุรกรรมเงินบาทใน
ประเทศคล่ อ งตั ว ขึน้ นางสาววชิ รา อารมย์ ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สาย
ตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิ ดเผยว่า ธปท.ผ่อน
คลายให้ นิติบุคคลต่างประเทศสามารถทาธุรกรรมเงินบาทกับสถาบัน
การเงินในประเทศ (onshore) ได้ คล่องตัวขึน้ ภายใต้ โครงการ Nonresident Qualified Company (NRQC) โดยนิ ติ บุ ค คลต่ า งประเทศ
ต้ องมี ภาระการรับหรื อจ่ายเงินบาทจากการค้ าและการลงทุนโดยตรง

ในประเทศไทย และไม่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ด้ า นการเงิ น และทองค า ซึ่ง
ผู้เข้ าร่วมโครงการจะได้ รับประโยชน์ ดังนี ้ 1. สามารถบริหารความเสี่ยง
ค่ า เงิ น บาทได้ สะดวกและคล่ อ งตัว ขึ น้ โดยไม่ ต้ องแสดงเอกสาร
หลักฐาน และมีขอบเขตการทาธุรกรรมที่กว้ างขึน้ เช่น การทาธุรกรรม
Swap หรื อ Forward ด้ วยการใช้ ประมาณการรายรั บ รายจ่ า ยใน
อนาคต หรื อ ใช้ งบการเงิ น โดยรวม (balance sheet hedging) 2.
สามารถบริ หารสภาพคล่อ งเงินบาทได้ คล่องตัว โดยไม่จากัดยอดคง
ค้ างบัญชีเงินบาทสาหรับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident Baht
Account : NRBA) จากเดิมจากัดยอดคงค้ างไว้ ไม่เกิน 200 ล้ านบาท
(อินโฟเควสท์)

สรท.คาดส่ งออกไทยปี 64 โต 3-4% จับตาโควิดรอบใหม่ , ค่ าเงิน
, ราคานา้ มัน น.ส.กัณญภัค ตันติพพิ ฒ
ั นพงศ์ ประธานสภาผู้สง่ สินค้ า
ทางเรื อ แห่ง ประเทศไทย (สรท.) หรื อ สภาผู้ส่ง ออก คาดการณ์ ก าร
ส่งออกไทย ปี 2564 ว่าจะเติบโตได้ 3-4% (ณ เดือน ม.ค.64) ขณะที่ยงั
มองว่าสถานการณ์การส่งออกในไตรมาสแรกของปี 64 จะยังไม่ฟืน้ ตัว
ส่ว นการส่ง ออกไทยในปี 63 คาดว่า หดตัว ในช่ ว ง -7 ถึ ง -6% "ยอด
ส่งออกที่หดตัว มาจากสถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ เนื่องจาก
มี ก ารล็อ คดาวน์ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถส่ง ออกไปได้ ...ส่ว นสถานการณ์
ระลอกใหม่ คงต้ องดูการบริ หารจัดการว่าจะสามารถควบคุมการแพร่
ระบาดได้ ในเวลาที่รวดเร็วหรื อไม่ " น.ส.กัณญภัค กล่าว โดยปั จจัยบวก
ส าคั ญ ในปี 2564 คื อ สิ น ค้ ากลุ่ ม อาหาร และกลุ่ ม เวชภั ณ ฑ์ ท าง
การแพทย์ อาทิ ถุงมือยาง และกลุม่ สินค้ า work from home ยังมีมูลค่า
การส่งออกที่ขยายตัวได้ อย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ การระบาดโค
วิด-19 ที่กลับมารุ นแรงทัว่ โลกอีกครัง้ (อินโฟเควสท์)
พลังงานคาดใช้ นา้ มันปี นีฟ้ ื ้ น หลังโควิดฉุดยอดใช้ 11 เดือนปี 63
ลด 12.7% นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดี กรมธุรกิจพลังงาน ใน
สังกัดกระทรวงพลังงาน เปิ ดเผยว่า แนวโน้ มการใช้ น ้ามันในปี 2564
คาดว่าการใช้ กลุม่ เบนซิน และดีเซลจะสูงกว่าปี 2563 โดยอยู่ที่ 31-34
ล้ านลิตร/วัน และ 65-69 ล้ านลิตร/วัน ตามลาดับ ใกล้ เคี ยงกับการใช้
ในปี 2562 เนื่องจากคาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรั สโค
วิด-19 จะสามารถควบคุมได้ ขณะที่สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขยายตัว 3.44.5% และยังมี ความต้ องการใช้ รถส่ว นตัวแทนรถสาธารณะ (อินโฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น ไทย: ปิ ดพุ่ ง 38.41 จุ ด ทะลุ ด่ า น 1,500 ความ
เชื่ อมั่ นในปท.มากขึ ้น -เล็ ง เงิ น ไหลเข้ า SET ปิ ด วัน นี ท้ ี่ ร ะดับ
1,506.65 จุ ด เพิ่ ม ขึ น้ 38.41 จุ ด ( + 2.62%) มู ล ค่ าการซื อ้ ขาย
115,299.85 ล้ านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนี ้พุง่ ขึ ้นดี เกิ น
คาด จากความเชื่อมัน่ ในประเทศที่มีมากขึน้ หลังไม่มีการล็อกดาวน์ท ั่ว
ประเทศเพื่อสกัดการระบาดของโควิด-19 ทาให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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ยังไปต่อได้ และไทยถื อว่ายังควบคุมการแพร่ ระบาดโควิดได้ ในระดับ
หนึง่ นักลงทุนจึงกล้ าเข้ ามาซื ้อ อย่างไรก็ตามต้ องระวังทะลุด่าน 1,500
ได้ แต่ยังไม่แข็งแกร่ ง เพราะขึน้ มาจากแรงดันหุ้นบางตัวอย่าง DELTA
และหุ้ น ในกลุ่ ม โรงไฟฟ้ า เป็ น หลัก ท าให้ ต ลาดยั ง เปราะบางอยู่
นอกจากนี ้ เล็ง Fund Flow ไหลเข้ า เห็นได้ จากมูลค่าการซื ้อขายขึน้ มา
ในระดับกว่าแสนล้ า นบาท โดยวันนี ้ถื อว่าตลาดบ้ า นเราขึ น้ ได้ ดี ก ว่ า
ตลาดต่างประเทศ ที่ต่างรอดูผลเลือกตังวุ
้ ฒิสภารอบสองในรัฐจอร์ เ จี ย
ของสหรัฐ-รอดูผลประชุมกลุม่ โอเปกพลัส -จับตา"เวิลด์แบงก์ "จะพูดถึง
เศรษฐกิจโลกปี นี ้อย่างไร พรุ่ งนี ้ตลาดฯยังมี ล้ นุ ขึน้ ไปได้ อยู่ พร้ อมให้
แนวรับ 1,485-1,490 แนวต้ าน 1,510-1,515 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไ ทย: วั น นี ้มี มู ล ค่ าการซื ้อ ขายรวม
135,108 ล้ า นบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย(ThaiBMA) สรุ ป
ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไทยประจาวันนี ้ มี มูลค่าการซื ้อขายรวมทังวั
้ น
อยู่ที่ 135,108 ล้ านบาท ด้ านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื ้อ
ขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คื อ 1. กลุ่มบริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
(บลจ.) ซื ้อสุทธิ 58,663 ล้ านบาท 2. กลุม่ บริษัทจดทะเบียนในประเทศ
ซื ้อสุทธิ 5,295 ล้ านบาท ในขณะที่นกั ลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 2,018
ล้ านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิ ดที่ 0.59% ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จากเมื่ อ วาน ภาพรวมของตลาดในวัน นี ้ Yield Curve ปรั บ ตั ว ลง
เล็กน้ อยจากวันก่อนหน้ า ประมาณ 1 bps. สาหรับกระแสเงิน ลงทุน
ของนักลงทุนต่างชาติวนั นี ้NET OUTFLOW 2,018 ล้ านบาท โดยเกิด
จาก NET SELL 2,018 ล้ านบาท และไม่มีตราสารหนี ้ที่ถือครองโดยนัก
ลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้ านตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 58 ล้ านบาท (อินโฟ
เควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 29.93/95 อ่ อนค่ าหลังธปท.ผ่ อนคลาย
ให้ นิ ติบุ ค คลตปท.ท าธุ ร กรรมคล่ อ งตั ว ขึ ้น นัก บริ ห ารเงิ น จาก
ธนาคารกรุ ง เทพ เปิ ด เผยว่ า เงิ น บาทปิ ด ตลาดเย็ น นี อ้ ยู่ ที่ ร ะดับ
29.93/95 บาท/ดอลลาร์ อ่ อ นค่ า เล็ก น้ อยจากช่ ว งเช้ า ที่ เ ปิ ดตลาดที่
ระดับ 29.85/88 บาท/ดอลลาร์ เงินบาทปรับอ่อนค่าเล็กน้ อย หลังจาก
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ ให้ นิติบคุ คล
ต่างประเทศสามารถทาธุรกรรมเงินบาทกับสถาบันการเงินในประเทศ
ได้ คล่องตัวขึ ้น ภายใต้ โครงการ NRQC โดยระหว่างวันอ่อนค่าไปแตะ
ระดับ 30.05 บาท/ดอลลาร์ แต่ก็เริ่มกลับขึ ้นมา และเชื่อว่าแนวโน้ มเงิน
บาทยังคงแข็งค่าต่อ เพียงแต่เชื่อว่าตลาดคงต้ องติดตามอย่างใกล้ ชิด
ว่ า ธปท.จะออกมาตรการอะไรเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การดู แ ลอั ต รา
แลกเปลี่ ย น "ตอนนี แ้ บงก์ ช าติ ป ระกาศผ่ อ นคลายหลัก เกณฑ์ ใน
โครงการ NRQC บาทก็อ่อนค่าลงมา ทังๆ
้ ที่ก่อนหน้ านี ้ ดูแนวโน้ มแล้ ว
ยังน่าจะแข็งค่า แต่มองว่าคงไม่อ่อนไปทะลุ 30 บาท เพราะตอนนี ้เงินก็
ยังไหลเข้ าทังตลาดหุ
้
้ น และตลาดพันธบัตร เทรนด์ ของดอลลาร์ ก็ยัง
อ่อนค่า" นักบริ หารเงินระบุ นักบริ หารเงิน คาดว่า พรุ่ งนี ้เงินบาทจะ
เคลื่อนไหวในกรอบ 29.80-29.98 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปั จจัยที่ต้องติดตาม
-

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื ้อ (PMI) ภาคบริการเดือนธ.ค.จากไฉซิน จีน
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื ้อ (PMI) ภาคบริการขัน้ สุดท้ ายเดือนธ.ค.จากมาร์ กิต ฝรั่งเศส
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื ้อ (PMI) ภาคบริการขัน้ สุดท้ ายเดือนธ.ค.จากมาร์ กิต เยอรมนี
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื ้อ (PMI) ภาคบริการขัน้ สุดท้ ายเดือนธ.ค.จากมาร์ กิต อียู
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื ้อ (PMI) ภาคบริการขัน้ สุดท้ ายเดือนธ.ค.จากมาร์ กิต/ซีไอพีเอส อังกฤษ
ตัวเลขจ้ างงานภาคเอกชนเดือนธ.ค.จาก ADP สหรัฐ
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื ้อ (PMI) ภาคบริการขัน้ สุดท้ ายเดือนธ.ค.จากมาร์ กิต สหรัฐ
ยอดสัง่ ซื ้อภาคโรงงานเดือนพ.ย. สหรัฐ
สต็อกน ้ามันรายสัปดาห์จากสานักงานสารสนเทศด้ านพลังงานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Monday

4
Actual

Cons.

Prior

Dec

Release

50.80

--

50.40

Business Sentiment Index

Dec

46.80

--

47.70

Jibun Bank Japan PMI Mfg

Dec F

50.00

--

49.70

Caixin China PMI Mfg

Dec

53.00

54.70

54.90

Markit Eurozone Manufacturing PMI

Dec F

55.20

55.50

55.50

Markit US Manufacturing PMI

Dec F

57.10

56.30

56.50

Actual

Cons.

Prior

TH Markit Thailand PMI Mfg
JN
CH
EC
US

Tuesday

5
Release

JN Monetary Base End of period
Monetary Base YoY

TH CPI YoY

Dec

¥617.6t

¥615.2t

¥605.9t

Dec

18.30%

18.00%

16.50%

Dec

-0.27%

-0.39%

-0.41%

CPI NSA MoM

Dec

0.15%

0.04%

-0.04%

CPI Core YoY

Dec

0.19%

0.17%

0.18%

Nov

11.00%

10.60%

10.50%

EC M3 Money Supply YoY
US ISM Manufacturing

Dec

60.70

56.80

57.50

ISM New Orders

Dec

67.90

--

65.10

ISM Prices Paid

Dec

77.60

66.00

65.40

ISM Employment

Dec

51.50

--

48.40

Actual

Cons.

Prior

Wednesday

6
Release

JN Jibun Bank Japan PMI Services

Dec F

47.70

--

47.20

Jibun Bank Japan PMI Composite

Dec F

48.50

--

48.00

Consumer Confidence Index

Dec

--

32.30

33.70

Dec

55.80

--

57.50

Dec

56.30

57.90

57.80
47.30

CH Caixin China PMI Composite
Caixin China PMI Services

EC Markit Eurozone Services PMI

Dec F

--

47.30

Markit Eurozone Composite PMI

Dec F

--

49.80

49.80

PPI MoM

Nov

--

0.10%

0.40%

PPI YoY

Nov

--

-2.10%

-2.00%

Dec

--

50k

307k

Markit US Services PMI

Dec F

--

55.30

55.30

Markit US Composite PMI

Dec F

--

--

55.70

US ADP Employment Change

Thursday

7
Release

EC Retail Sales MoM

Actual

Cons.

Prior

Nov

--

-3.40%

1.50%

Retail Sales YoY

Nov

--

1.00%

4.30%

Consumer Confidence

Dec F

--

--

-13.90

Economic Confidence

Dec

--

89.50

87.60

Industrial Confidence

Dec

--

-8.70

-10.10

Services Confidence

Dec

--

-15.00

-17.30

CPI Estimate YoY

Dec

--

-0.20%

-0.30%

CPI MoM

Dec P

--

0.40%

-0.30%

CPI Core YoY

Dec P

--

0.20%

0.20%

1-Jan

--

--

787k

Continuing Claims

1-Dec

--

--

5219k

Trade Balance

Nov

--

-$67.0b

-$63.1b

ISM Services Index

Dec

--

54.50

55.90

Actual
--

Cons.
-1.00%

Prior
1.90%
94.30

US Initial Jobless Claims

Friday
JN Household Spending YoY

As of 6-Jan-21
Chg
%Chg.

5-Jan-21

SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position
Total Trading Value

1,506.65
953.99
2,132.34
339.68
2,980.32
1,198.50
-58.21
-4,120.62
115,299.85

+38.41
+29.63
+63.97
+2.06

+2.62%
+3.21%
+3.09%
+0.61%

Major Indices
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
STOXX Europe 50
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
Hang Seng
KOSPI
BES Sensex
Jakarta Composite
Philippines Composite
Ho Chi Minh

5-Jan-21
30,391.60
3,726.86
12,818.96
3,527.00
6,612.25
13,651.22
27,158.63
3,528.68
27,649.86
2,990.57
48,437.78
6,137.34
7,134.18
1,132.55

Chg
+167.71
+26.21
+120.51
-24.00
+40.37
-75.52
-99.75
+25.72
+177.05
+46.12
+260.98
+32.44
-63.32
+12.08

%Chg.
+0.55%
+0.71%
+0.95%
-0.68%
+0.61%
-0.55%
-0.37%
+0.73%
+0.64%
+1.57%
+0.54%
+0.53%
-0.88%
+1.08%

Crude Commodities
WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)
COMEX Gold
Batic Dry Index

5-Jan-21
49.81
49.82
53.52
49.93
1,952.70
1,418.00

Chg
+2.47
+0.00
+2.86
+2.31
+8.00
+44.00

%Chg.
+5.22%
+0.00%
+5.65%
+4.85%
+0.41%
+3.20%

Exchange Rate

5-Jan-21

4-Jan-21

%Chg.

USD/THB
EUR/USD
USD/JNY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index

29.92
1.2294
102.74
1.3622
6.4553
1,086.39
89.490

29.90
1.2250
103.11
1.3569
6.4606
1,085.52
89.907

+0.07%
+0.36%
-0.36%
+0.39%
-0.08%
+0.08%
-0.46%

Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
5-Jan-21
Change (bps)

5-Jan-21
332.29
135,107.60
1M
3M
0.265
0.273
-0.40
-0.33
5Y
7Y
0.594
0.861
+0.17
+0.20

4-Jan-21
331.95
69,233.76
6M
1Y
0.301
0.349
-0.23
+0.48
10Y
15Y
1.242
1.420
-0.96
+0.01

%Chg.
+0.10%
+95.15%
2Y
3Y
0.367
0.425
+0.17
-1.08
20Y
30Y
1.689
2.047
-0.23
-0.78

3M
0.09
+0.00

3Y
0.17
+1.00

10Y
0.96
+3.00

8
Release
Nov

Leading Index CI

Nov P

--

96.60

Coincident Index

Nov P

--

89.40

89.40

1-Jan

--

--

$257.0b

Nov

--

8.50%

8.40%

Dec

--

50k

245k

Change in Private Payrolls

Dec

--

50k

344k

Change in Manufact. Payrolls

Dec

--

18k

27k

Unemployment Rate

Dec

--

6.80%

6.70%

Average Hourly Earnings MoM

Dec

--

0.20%

0.30%

Average Hourly Earnings YoY

Dec

--

4.50%

4.40%

Average Weekly Hours All Employees

Dec

--

34.80

34.80

Labor Force Participation Rate

Dec

--

--

61.50%

Underemployment Rate

Dec

--

--

12.00%

TH Foreign Reserves
EC Unemployment Rate
US Change in Nonfarm Payrolls

Thai Stock Market

US Bond Market
Bond Yield
5-Jan-21
Change (bps)

2Y
0.13
+2.00

5Y
0.38
+2.00

30Y
1.70
+4.00
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