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สหรัฐฯ
สหรั ฐเผยดัชนี CPI พุ่ง 7.0% ในเดือนธ.ค. สูงสุ ดเกือบ
40 ปี กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผยว่า ดัชนีราคาผูบ
้ ริโภค
(CPI) ซึ่งเป็ นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค พุ่ง
ขึน้ 7.0% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็ นระดับสูงสุด
นับตัง้ แต่เดือนมิ.ย.2525 และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์
ของนักวิเคราะห์ จากระดับ 6.8% ในเดือนพ.ย. นอกจากนี ้
ดัชนี CPI เพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สูง
กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 0.4% จากระดับ 0.8%
ในเดือนพ.ย. ขณะเดียวกัน ดัชนี CPI พืน้ ฐาน ซึ่งไม่นับรวม
หมวดอาหารและพลัง งาน พุ่ง ขึ น้ 5.5% ในเดื อ นธ.ค. เมื่ อ
เที ย บรายปี สูง กว่ า ที่ นัก วิเคราะห์คาดการณ์ท่ี ร ะดับ 5.4%
จากระดับ 4.9% ในเดือนพ.ย. นอกจากนี ้ ดัชนี CPI พืน้ ฐาน
ดี ด ตัว ขึ น้ 0.6% เมื่ อ เที ย บรายเดื อ น สูง กว่ า ที่ นัก วิ เ คราะห์
คาดการณ์ท่รี ะดับ 0.5% จากระดับ 0.5% ในเดือนพ.ย. (อินโฟ
เควสท์)
"พาวเวล" มั่นใจสหรั ฐฝ่ าวิกฤตโอมิครอนได้ เชื่อเฟด
ขึ้นดอกเบีย้ ไม่กระทบศก. นายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แสดงความเชื่อมั่นในระหว่าง
การแถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจาวุฒิสภา
เมื่อคืนนีต้ ามเวลาไทยว่า แผนการใช้นโยบายคุมเข้มด้าน
การเงินของเฟดในปี นีจ้ ะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
และเศรษฐกิจสหรัฐก็แข็งแกร่งพอที่จะทาให้เฟดไม่ตอ้ งใช้
มาตรการกระตุน้ ขนานใหญ่อีกต่อไป นายพาวเวลกล่าวต่อ
คณะกรรมาธิการฯว่า เขาคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะสามารถ
ฝ่ าฟั นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สาย
พันธุ์โอมิครอนไปได้ และเชื่อว่าผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ
นัน้ จะเกิดขึน้ เพียงชั่วคราวเท่านัน้ ซึ่งผลกระทบนีจ้ ะไม่ทาให้
แผนการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ และการปรับลดการถือครอง
สินทรัพย์ของเฟดในปี นตี ้ อ้ งสะดุดลง (อินโฟเควสท์)
้ ดอกเบีย้ สกัดเงินเฟ้ อจะเพิ่มความเหลื่อม
IMF เตือนขึน
ล้าทางเศรษฐกิจ นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผูอ้ านวยการ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่า การปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้ เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะยิ่งเพิ่มความอันตราย

และตอกยา้ ความเหลื่อมลา้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง
ชาติ ท่ี พัฒ นาแล้ว และชาติ ท่ี ก าลัง พัฒ นา "ธนาคารกลาง
สหรัฐและธนาคารกลางแห่งอื่นๆ ต่างก็รูด้ ีว่าจะจัดการกับ
เงินเฟ้ออย่างไร แต่สิ่งนีจ้ ะต้องดาเนินการอย่างระมัดระวัง
เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อตลาดเกิดใหม่ และเพิ่มความ
เสี่ยงจากความเหลื่อมลา้ ทางเศรษฐกิจ" นางจอร์เจียวากล่าว
(อินโฟเควสท์)
"ไบเดน" ชี้ ส หรั ฐ มาถู ก ทางแล้ ว ในการต่ อ สู้ กั บ โควิ ด

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐ กล่าวแสดงความมั่นใจ
ว่า สหรัฐนัน้ มาถูกทางแล้วในการต่อสูก้ บั การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 แม้ประเทศกาลังรับมือกับยอดผูต้ ิดเชือ้ รายใหม่
ที่ เ พิ่ ม สูงขึ น้ จากการแพร่ร ะบาดของไวรัสโอมิครอนก็ตาม
สานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เจ้าหน้าที่ทาเนียบขาวระบุว่า
สถานการณ์นนั้ แตกต่างจากระยะก่อน ๆ ของการแพร่ระบาด
เนื่องจากประชาชนจานวนมากได้รบั การฉีดวัคซีนครบโดส
รวมถึงเข็มบูสเตอร์แล้ว ปธน.ไบเดนแถลงต่อสื่อมวลชนว่า
"ผมมั่นใจว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว" (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐสั่งห้ามบินขึ้นชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย หลัง
เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ สานักงานบริหารการบินแห่งชาติ
สหรัฐ ( FAA) มี ค าสั่ง ห้า มเครื่ อ งบิ น ฝั่ งตะวัน ตกของสหรัฐ
บางส่วนขึน้ บินเมื่อช่วงค่าวันจันทร์ (10 ม.ค.) ตามเวลาสหรัฐ
ซึ่งเป็ นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธ
โดยค าสั่ ง ห้า มขึ ้น บิ น ดั ง กล่ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ความ
ปลอดภัย เกาหลี เ หนื อ ได้ยิ ง ขี ป นาวุธ 1 ลูก ในช่ ว งเช้า วัน
อังคารที่ 11 ม.ค.ตามเวลาท้องถิ่น โดยคาดว่าเป็ นขีปนาวุธ
ทิง้ ตัว (Ballistic Missile) ซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดนีเ้ กิดขึน้ หลังจาก
สื่ อ ของรัฐ บาลเกาหลี เ หนื อ รายงานเมื่ อ สัป ดาห์ท่ี แ ล้ว ว่ า
เกาหลีเหนือประสบความสาเร็จในการทดลองยิง ขีปนาวุธ
ไฮเปอร์โซนิกซึ่งได้รบั การพัฒนาขึน้ ใหม่ (อินโฟเควสท์)
EIA เผยสต็ อ กน้ า มั น ดิ บ สหรั ฐ ลดลงมากกว่ า คาดใน

สัปดาห์ที่แล้ว สานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของ
รัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิ ดเผยว่า สต็อกนา้ มันดิบสหรัฐลดลง
4.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ท่ีแล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่า
ลดลง 1.6 ล้านบาร์เรล สถาบันปิ โตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่ง
เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมนา้ มันของสหรัฐ เปิ ดเผยก่อนหน้านีว้ ่า
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สต็อกนา้ มันดิบสหรัฐลดลง 1.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ท่แี ล้ว
(อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้ น นิ ว ยอร์ก : ดาวโจนส์ปิ ดบวก 38.30 จุ ด
ขานรั บ เงิ น เฟ้ อ สอดคล้ อ งคาดการณ์ ดัช นี ด าวโจนส์
ตลาดหุน้ นิวยอร์กปิ ดบวกในวันพุธ (12 ม.ค.) โดยได้แรงหนุน
จากมุมมองที่ว่า ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่สอดคล้องกับการ
คาดการณ์ของตลาดจะไม่ทาให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
ถูกกดดันให้เร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ขณะเดียวกันนักลงทุน
จับตาผลประกอบการไตรมาส 4/2564 ของธนาคารรายใหญ่
ในวันพรุ่งนี ้ ซึ่งรวมถึงเจพีมอร์แกน และซิตีก้ รุ๊ป ดัชนีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 36,290.32 จุด เพิ่มขึน้ 38.30 จุด
หรือ +0.11%, ดัชนี S&P500 ปิ ดที่ 4,726.35 จุด เพิ่มขึน้ 13.28
จุด หรือ +0.28% และดัชนี Nasdaq ปิ ดที่ 15,188.39 จุด เพิ่มขึน้
34.94 จุด หรือ +0.23% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนค่า หลังสหรัฐเผย
เงิน เฟ้ อ สอดคล้อ งคาดการณ์ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
เมื่ อ เที ย บกับ สกุลเงิ น หลัก ในการซื อ้ ขายที่ ต ลาดปริว รรต
เงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (12 ม.ค.) หลังสหรัฐเปิ ดเผย
ตัวเลขเงินเฟ้อที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
ขณะที่นกั ลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี ้
ซึ่งรวมถึงจานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงาน และยอดค้าปลีก
ทั้ง นี ้ ดัช นี ด อลลาร์ ซึ่ ง เป็ น ดัช นี วัด ความเคลื่ อ นไหวของ
ดอลลาร์เ มื่ อ เที ย บกั บ สกุ ล เงิ น หลัก 6 สกุ ล ในตะกร้า เงิ น
ลดลง 0.74% แตะที่ 94.9201 เมื่อคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
ลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 114.40 เยน จากระดับ 115.36
เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9135 ฟรังก์
จากระดับ 0.9237 ฟรังก์ นอกจากนี ้ ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่า
เมื่ อ เที ย บกั บ ดอลลาร์แ คนาดา ที่ ร ะดั บ 1.2501 ดอลลาร์
แคนาดา ที่ระดับ 1.2581 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดน้ามัน : น้ามัน WTI ปิ ดพุ่ง $1.42 ยืนเหนือ
$82 รับสต็อกน้ามันดิบร่วง สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็กซัส
( WTI) ตลาดนิ ว ยอร์ก ปิ ดพุ่ ง ขึ ้น เหนื อ ระดั บ 82 ดอลลาร์/
บาร์เรลในวันพุธ (12 ม.ค.) ขานรับตัวเลขสต็อกนา้ มันดิบของ
สหรั ฐ ที่ ล ดลงมากกว่ า การคาดการณ์ ซึ่ ง บ่ ง ชี ้ว่ า ความ
ต้องการใช้นา้ มันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่งแม้ไวรัสโควิด -19

ยังคงแพร่ระบาดในประเทศ ทั้งนี ้ สัญญานา้ มันดิบ WTI ส่ง
มอบเดือนก.พ. เพิ่มขึน้ 1.42 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิ ดที่ 82.64
ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็ นระดับปิ ดสูงสุดนับตัง้ แต่วนั ที่ 9 พ.ย.
2564 ส่ ว นสัญ ญาน ้า มัน ดิ บ เบรนท์ ( BRENT) ส่ ง มอบเดื อ น
มี.ค. เพิ่มขึน้ 95 เซนต์ หรือ 1.1% ปิ ดที่ 84.67 ดอลลาร์/บาร์เรล
ซึ่ ง เป็ น ระดับ ปิ ด สูง สุด นับ ตั้ง แต่ วัน ที่ 9 พ.ย. 2564 (อิ น โฟ
เควสท์)

ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ก: ทองปิ ดบวก $8.8 รับดอลล์
อ่อน-บอนด์ยีลด์ร่วง สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิ ดบวก
ติดต่อกันเป็ นวันที่ 4 ในวันพุธ (12 ม.ค.) โดยได้แรงหนุนจาก
การอ่ อ นค่ า ของสกุ ล เงิ น ดอลลาร์แ ละอัต ราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐที่ชะลอตัวลง หลังสหรัฐเปิ ดเผยตัวเลขเงิน
เฟ้ อ ที่ สอดคล้อ งกับ การคาดการณ์ข องนัก วิ เ คราะห์ ทั้ง นี ้
สัญญาทองคาตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบ
เดื อ นก.พ. เพิ่ ม ขึ น้ 8.8 ดอลลาร์ หรื อ 0.5% ปิ ด ที่ 1,827.30
ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็ นระดับปิ ดที่สงู สุดนับตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธ.ค.
2564 (อินโฟเควสท์)
ยุโรป
เยอรมนีพบผู้ติดโควิดทานิวไฮพุง่ กว่า 80,000 รายในวัน
เดียว สถาบันโรเบิรต์ คอช (RKI) ของเยอรมนีเผยว่า พบผูต้ ิด
เชือ้ โควิด-19 รายใหม่ 80,430 ราย ในวันพุธ (12 ม.ค.) ซึ่งทา
สถิติสงู สุดเป็ นประวัติการณ์นบั ตัง้ แต่การแพร่ระบาด ซึ่งเป็ น
ผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโอมิครอน และอัตราการ
ฉีดวัคซีนที่ต่ากว่าประเทศอื่นในยุโรป รายงานระบุว่า ยอดผู้
ติดเชือ้ สูงสุดก่อนหน้านีแ้ ตะ 76,000 ราย เมื่อวันที่ 26 พ.ย.
64 (อินโฟเควสท์)
สมาคมการค้าเยอรมนีเตือนไวรัสโอมิครอนอาจทาห่วง
โซ่ อุ ป ทานสะดุ ด ครั้ ง ใหญ่ บี จี เ อ ( BGA) ซึ่ง เป็ นสมาคม
การค้าของเยอรมนีออกมาเตือนในวันนีว้ ่า มีความเสี่ยงที่จะ
เกิดภาวะห่วงโซ่อุปทานชะงักงันครัง้ ใหญ่ เนื่องจากการแพร่
ระบาดอย่างรวดเร็วของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิค
รอน อย่างไรก็ตาม BGA ระบุว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่กิน
เวลายาวนาน อุตสาหกรรมในเยอรมนีได้รบั ผลกระทบจาก
การขาดแคลนไมโครชิปและชิน้ ส่วนอื่น ๆ ในขณะยอดผูต้ ิด
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เชือ้ โควิด-19 ที่ทะยานสูงขึน้ นัน้ ได้ส่งผลกระทบต่อแนวโน้ม
การเติบโตของภาคค้าปลีกนับตัง้ แต่ช่วงต้นปี ท่ีผ่านมา (อิน
โฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดบวก หวังจีนกระตุ้น
ศก.หนุนกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดหุน้ ยุโรปปิ ดบวกในวัน
พุธ (12 ม.ค.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นที่เกี่ ยวกับสินค้าโภค
ภัณฑ์ซ่ึงปรับตัวขึน้ จากความหวังว่า จีนจะออกมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจเพิ่มขึน้ ขณะที่อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรที่
ลดลงได้ลดแรงกดดัน จากหุ้น กลุ่ม เทคโนโลยี ดัช นี Stoxx
Europe 600 ปิ ดที่ 486.20 จุด เพิ่มขึน้ +3.12 จุด หรือ +0.65%
ดัช นี CAC-40 ตลาดหุ้น ฝรั่ง เศสปิ ด ที่ 7,237.19 จุ ด เพิ่ ม ขึ ้น
53.81 จุ ด หรื อ + 0.75%, ดัช นี DAX ตลาดหุ้น เยอรมนี ปิ ดที่
16,010.32 จุด เพิ่มขึน้ 68.51 จุด หรือ +0.43% และดัชนี FTSE
100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ด ที่ 7,551.72 จุด เพิ่ม ขึน้ 60.35 จุด
หรือ +0.81% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 60.35 จุด กลุ่ม
เหมืองแร่ -ผลประกอบการแกร่ งหนุ นตลาด ตลาดหุ้น
ลอนดอนปิ ดบวกในวันพุธ (12 ม.ค.) นาโดยหุน้ กลุ่มเหมืองแร่
และกลุ่ม น ้า มัน ที่ ป รับ ตัว ขึ น้ ตามการทะยานขึ น้ ของราคา
สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ขณะที่การเปิ ดเผยผลประกอบการเชิง
บวกของบริษัทจดทะเบียนได้ช่วยหนุนบรรยากาศการซือ้ ขาย
ในตลาดด้วย ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดที่ 7,551.72
จุด เพิ่มขึน้ 60.35 จุด หรือ +0.81% (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
รบ.ญี่ปุ่นเผยมุ่งใช้นวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ มากกว่า
เน้ น นโยบายการเงิ น นายไดชิ โระ ยามางิ วะ รัฐ มนตรี
เศรษฐกิจญี่ ปุ่น ได้ออกมาเปิ ดเผยในวันนีว้ ่า คณะบริหาร
ภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะจะหาทาง
พลิ ก ฟื ้ นเศรษฐกิ จ ของประเทศด้ ว ยการส่ ง เสริ ม ด้ า น
นวัตกรรมของภาคเอกชน แทนที่จะใช้กลยุทธ์เข้า "แทรกแซง"
นโยบายการเงิน "เราเชื่อว่าแทนที่จะเข้าแทรกแซงนโยบาย
เศรษฐกิ จ รัฐ บาลควรให้ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ การหาวิ ธี
ส่ ง เสริม นวัต กรรมที่ช่ วยสร้า งความมั่งคั่ง " นายยามางิวะ
กล่าว (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่นพบติดโควิดวันเดียวทะลุหมื่นครั้งแรกในรอบ 4
เดือน ญี่ปนพบผู
ุ่
ต้ ิดเชือ้ โควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึน้ เกินระดับ
10,000 รายเป็ น ครั้ง แรกในรอบกว่ า สี่ เ ดื อ นวัน นี ้ ( 12 ม.ค.)
ขณะที่ประเทศเผชิญการระบาดระลอกที่ 6 เนื่องจากไวรัส
สายพัน ธุ์โอมิ ค รอน ทางด้า นกรุ งโตเกี ยวพบผู้ติด เชือ้ เพิ่ม
2,198 ราย โดยเป็ นตัวเลขที่เกินระดับสองพันในรอบ 4 เดือน
เช่นกัน เพิ่มขึน้ จาก 962 รายที่รายงานเมื่อวานนี ้ และสูงกว่า
สัปดาห์ท่ผี ่านมาถึงห้าเท่า (อินโฟเควสท์)
BOJ ปรั บเพิ่มการประเมินเศรษฐกิจทั้ง 9 ภูมิภาคของ

ญี่ ปุ่ น แม้ โ อมิ ค รอนระบาด ธนาคารกลางญี่ ปุ่ น ( BOJ)
ประกาศปรับเพิ่มการประเมินภาวะเศรษฐกิจทั้ง 9 ภูมิภาค
ในประเทศ แม้ยงั มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนก็ตาม BOJ เปิ ดเผย
รายงานซากุระ (Sakura Report) รายไตรมาส โดยระบุว่า ทัง้ 9
ภู มิ ภ าคต่ า งก็ ร ายงานว่ า ภาวะเศรษฐกิ จ ฟื ้ นตั ว หรื อ ส่ ง
สัญญาณการฟื ้ นตัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวดีขึน้ ใน
ภาคบริการ หลังจากที่ภาคส่วนนีไ้ ด้รบั ความเสียหายจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)
นักวิเคราะห์คาด BOJ เพิ่มตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้ อใน
การประชุ มสัปดาห์หน้ า นักวิเคราะห์จากสถาบัน SMBC
Nikko Securities คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางญี่ปน
ุ่ (BOJ) จะ
ปรับขึน้ คาดการณ์ตวั เลขเงินเฟ้อในการประชุมนโยบายซึ่งจะ
จัด ขึ น้ ในสัป ดาห์ห น้า เนื่ อ งจากต้น ทุน วัต ถุดิ บ ที่ สูง ขึ น้ ได้
ส่งผลกระทบต่อ ผู้บ ริโภค อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์คาดว่ า
BOJ จะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็ นพิเศษต่ อไป
จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% นักวิเคราะห์
คาดว่า แบงก์ชาติญ่ีปนจะประเมิ
ุ่
นความเสี่ยงจากการแพร่
ระบาดของเชื ้อ ไวรัส โควิ ด - 19 สายพัน ธุ์โ อมิ ค รอนระลอก
ล่าสุด แต่ยังคงคาดการณ์เดิมว่า เศรษฐกิจญี่ ปนฟื
ุ่ ้ นตัวใน
ระดับปานกลาง หลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักในปี ท่ีผ่านมา
จากพิษโควิด-19 (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่นเผยความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนธ.ค.ทะยานสูงสุด
ในรอบ 16 ปี สานักงานคณะรัฐมนตรีญ่ีปนเปิ
ุ่ ดเผยในวันนี ้
ว่า ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของชาวญี่ปนที
ุ่ ่ประกอบอาชีพที่มี
ความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจ เดือนธ.ค. ปรับตัวขึน้ แตะ
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ระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี เนื่องจากความเชื่อมั่นในกลุ่มธุรกิจ
ค้าปลีกเพิ่มมากขึน้ ในช่วงวันหยุดส่งท้ายปี แม้จะมียอดผูต้ ิด
เชือ้ โควิด -19 ปรับตัวขึน้ ก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่น diffusion
index ซึ่ ง สะท้อ นความเชื่ อ มั่น ในกลุ่ม อาชี พ ที่ อ่ อ นไหวต่ อ
สภาพเศรษฐกิ จ ปั จ จุบัน เช่ น พนัก งานขับ รถแท็ ก ซี่ และ
พนักงานร้านอาหาร ปรับตัวขึน้ 0.1 จุดจากเดือนพ.ย. มา
แตะที่ 56.4 ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็ นตัวเลขสูงสุดนับตัง้ แต่เดือน
ธ.ค. 2548 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 543.18 จุด นลท.
ช้อนซือ้ หลังหุ้นร่วง 3 วันติด ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้ โตเกียว
ปิ ดพุ่งขึน้ เกือบ 2% ในวันนี ้ เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซือ้ หุน้
หลังจากดัชนีนิกเกอิปิดร่วง 3 วันติดต่อกัน สานักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดวันนีท้ ่ีระดับ 28,765.66 จุด
พุ่งขึน้ 543.18 จุด หรือ +1.92% (อินโฟเควสท์)
จีน
จีนเผยดัชนี CPI,PPI ชะลอตัวในเดือนธ.ค. คาดเปิ ดทาง
ใช้ น โยบายผ่ อ นคลายการเงิน สานักงานสถิติแห่งชาติ
( NBS) รายงานในวัน นีว้ ่ า ดัช นี ร าคาผู้บ ริโภค ( CPI) ซึ่ง เป็ น
มาตรวัดเงินเฟ้อที่เกิดจากการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค ปรับตัวขึน้
1.5% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบเป็ นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจาก
เดือนพ.ย.ที่พุ่งขึน้ 2.3% และต่ ากว่าที่นักวิเคราะห์ในโพล
สารวจของรอยเตอร์คาดว่าจะเพิ่มขึน้ 1.8% ข้อมูลของ NBS
ระบุว่า ดัชนี CPI ตลอดปี 2564 ของจีนปรับตัวขึน้ 0.9% เมื่อ
เทียบรายปี ซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากจากปี 2563 ที่ขยายตัว
2.5% (อินโฟเควสท์)
จี น หั่ นคาดการณ์การบริ โภคข้า วโพดปี 2564/65 เหตุดี
มานด์ชะลอตัว กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน
ระบุในรายงานผลผลิตประจาเดือนในวันนีว้ ่า ทางกระทรวงฯ
ได้ปรับลดคาดการณ์การบริโภคข้าวโพดสาหรับปี 2564/65
ลงสู่ 287.7 ล้านตัน จาก 290.7 ล้านตัน ซึ่งได้ประมาณการ
เอาไว้ในเดือนธ.ค. เพราะอุปสงค์ท่ชี ะลอตัวลงจากทัง้ ในภาค
ปศุ สัต ว์แ ละในภาคอุ ต สาหกรรม ทั้ง นี ้ กระทรวงเกษตร
คาดการณ์ว่า การบริโภคข้าวโพดในภาคปศุสตั ว์จะอยู่ท่ี 186
ล้านตัน ซึ่งลดลงจากการประมาณการเดือนธ.ค. ที่ 187 ล้าน

ตัน เนื่องจากราคาสุกรที่ถกู ลงได้ส่งผลให้มีการจากัดปริมาณ
การกักตุนข้าวโพด ขณะเดียวกัน การนาเข้าธัญพืชที่เ พิ่ ม
มากขึน้ ยังได้ชะลออุปสงค์ขา้ วโพด (อินโฟเควสท์)

จีนเผยยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวนเดือนธ.ค.ลดลงแตะ
1.13 ล้านล้านหยวน ธนาคารกลางจีนเปิ ดเผยว่า ยอดปล่อย
กูล้ ็อตใหม่สกุลเงินหยวนในเดือนธ.ค. ลดลงแตะระดับ 1.13
ล้านล้านหยวน (ราว 1.7753 แสนล้านดอลลาร์) ซึ่งปรับตัวลง
จากยอดของเดือนพ.ย.ที่ระดับ 1.27 ล้านล้านหยวน และต่า
กว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ท่รี ะดับ 1.25 ล้านล้าน
หยวน (อินโฟเควสท์)
จี น เผยยอดขายรถยนต์พุ่ ง 4.4% ในปี 2564 สมาคม
รถยนต์น่ ัง ส่ ว นบุ ค คลแห่ ง ประเทศจี น ( CPCA) ได้อ อกมา
เปิ ดเผยเมื่อวันอังคาร (11 ม.ค.) ว่า ยอดขายรถยนต์น่ งั ส่วน
บุคคลในประเทศจีนปรับตัวขึน้ 4.4% แตะ 20.15 ล้านคันใน
ปี 2564 เนื่ อ งจากอุ ป สงค์อั น แข็ ง แกร่ ง ในกลุ่ ม รถยนต์
พลังงานใหม่ (NEV) หนุนการขยายตัวของตลาดรถยนต์อย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เฉพาะในเดือนธ.ค. ยอดค้าปลีกรถยนต์
นั่งส่วนบุคคลอยู่ท่ี 2.1 ล้านคัน ซึ่งลดลง 7.9% เมื่อเทียบราย
ปี (อินโฟเควสท์)
โกลด์แมนแซคส์ห่นั คาดการณ์เศรษฐกิจจีนเหลือ 4.3%
หลังโอมิครอนระบาด โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์
การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในปี 2565 ลงสู่ระดับ 4.3%
จากเดิมที่ระดับ 4.8% โดยระบุว่ารัฐบาลจีนกาลังเผชิญกับ
ความยากลาบากมากขึน้ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 สายพันธุโ์ อมิครอน ทีมนักวิเคราะห์ของโกลด์
แมน แซคส์ซ่งึ นาโดยนายหุย ชานกล่าวว่า ผลกระทบด้านลบ
จากการติดเชือ้ ไวรัสสายพันธุโ์ อมิครอนและการควบคุมการ
แพร่ระบาดตามมาตรการ Zero-COVID ของจีนนัน้ จะสามารถ
รับรูไ้ ด้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 แต่หลังจากนัน้ ผ่านไป
เศรษฐกิจจะเริ่มดีขึน้ เมื่อพิจารณาจากสมมติฐานที่ว่า จีน
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีขึน้ หลังจากผ่านพ้นช่วง
ฤดูหนาวและมีการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์เป็ นวงกว้างมากขึน้
(อินโฟเควสท์)
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เมืองเทียนจินระดมตรวจโควิดขนานใหญ่รอบ 2 เร่ ง
สกัดโอมิครอน เมืองเทียนจินของจีนเริ่มตรวจหาเชือ้ โควิด19 รอบใหม่ให้กบ
ั ประชาชน 14 ล้านคนในวันนี ้ (12 ม.ค.) เพื่อ
สกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุโ์ อมิครอน ขณะที่
นักวิเคราะห์การเงินเตือนถึงต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึน้
ของจีนจากการมุ่งขจัดคลัสเตอร์การระบาดให้สนิ ้ ซาก สานัก
ข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมืองเทียนจินพบผูต้ ิดเชือ้ โควิด -19
ในประเทศซึ่งยืนยันอาการ เพิ่มขึน้ 33 รายวานนี ้ (11 ม.ค.)
เพิ่มขึน้ จาก 10 รายเมื่อวันก่อน (อินโฟเควสท์)

ยอดขายรถยนต์เทสลาทีผ่ ลิตในจีนทะยานแตะ 70,847
คันในเดือนธ.ค. สมาคมรถยนต์น่ งั ส่วนบุคคลแห่งประเทศ
จีน (CPCA) เปิ ดเผยในวันนีว้ ่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของเท
สลาที่ผลิตในจีนอยู่ท่ี 70,847 คันในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็ นตัวเลข
รายเดือนที่สงู สุดเป็ นประวัติการณ์นบั ตัง้ แต่ท่ีเทสลาเริ่มการ
ผลิตที่โรงงานในนครเซี่ยงไฮ้เมื่อปี 2562 ยอดขายรถยนต์
ไฟฟ้ า ของเทสลาในเดื อ นธ.ค. 2564 ซึ่ ง รวมถึ ง ยอดการ
ส่งออก 245 คันนั้น สูงเกื อบ 3 เท่าเมื่อเทียบกับเดือนธ.ค.
2563 และสูงกว่ายอดของเดือนพ.ย. 34% (อินโฟเควสท์)
จีนสั่งระงับอีก 2 เที่ยวบินจาก "ยูไนเต็ด แอร์ไลน์" หลัง
พบผู้ โ ดยสารติ ด โควิ ด ส านัก ข่ า วรอยเตอร์ร ายงานว่ า
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน (CAAC) สั่งระงับ
เที่ ย วบิน ซานฟรานซิสโก-เซี่ย งไฮ้ข องสายการบินยูไนเต็ด
แอร์ไลน์ จานวน 2 เที่ยว ตัง้ แต่สปั ดาห์ของวันที่ 24 ม.ค. หลัง
ตรวจพบว่าผูโ้ ดยสาร 7 รายติดเชือ้ โควิด-19 ในเที่ยวบินเมื่อ
ไม่ น านมานี ้ นอกจากนี ้ CAAC ยั ง โพสต์แ ถลงการณ์ ล ง
เว็บไซต์ว่า จะสั่งระงับเที่ยวบินลอสแอนเจลิส-กวางโจวของ
สายการบินไชน่า เซาเทิรน์ แอร์ไลน์ จานวน 4 เที่ยว ตัง้ แต่
สัปดาห์ของวันที่ 31 ม.ค. หลังพบผูโ้ ดยสาร 10 รายติดโควิด
(อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดบวก 29.99 จุด
คาดจีนผ่อนคลายการเงินหลัง เงินเฟ้ อชะลอตัว ดัชนี
เซี่ ย งไฮ้ค อมโพสิ ต ตลาดหุ้น จี น ปิ ดบวกในวั น นี ้ หลั ง จี น
เปิ ดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ชะลอตัวลงในเดือนธ.ค. ซึ่ง
อาจเปิ ดทางให้ธนาคารกลางจีนใช้นโยบายผ่อนคลายทาง

การเงิ น ทั้ง นี ้ ดัช นี เ ซี่ ย งไฮ้ค อมโพสิ ต ปิ ด ที่ 3 ,597.43 จุด
เพิ่มขึน้ 29.99 จุด หรือ +0.84% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิ ดพุ่ง 663.11 จุด รับถ้อย
แถลงพาวเวล ดัชนีฮ่ งั เส็งตลาดหุน้ ฮ่องกงปิ ดพุ่งขึน้ ในวันนี ้
หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) ไม่ได้ส่งสัญญาณเรื่องทิศทางอัตราดอกเบีย้ ที่แตกต่าง
ไปจากเดิ ม พร้อ มทั้ ง แสดงความเชื่ อ มั่ น ว่ า แผนการใช้
นโยบายคุมเข้มด้านการเงินของเฟดจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิ จ และการจ้า งงานของสหรั ฐ ดั ช นี ฮ่ ั ง เส็ ง ปิ ดที่
24,402.17 จุด เพิ่มขึน้ 663.11 จุด หรือ +2.79% (อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ
WHO เผยโอมิ ค รอนอาจคร่ า ชี วิ ต คนไม่ ฉี ด วั ค ซี น

ผู้ สู ง อายุ และคนมี โ รคประจ าตั ว ส านัก ข่ า วซี เ อ็ น บี ซี
รายงานว่า องค์การอนามัยโลก ( WHO) เปิ ดเผยเมื่อวานนี ้
(11 ม.ค.) ว่า โควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนอาจก่อให้เกิ ด
อาการเจ็บป่ วยจนเสียชีวิตได้ในกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
ในกลุ่มผูส้ ูงอายุ และผูท้ ่ีมีโรคประจาตัว นายแพทย์ไมค์ ไร
อัน ผูอ้ านวยการบริหารฝ่ ายโครงการฉุกเฉินของ WHO กล่าว
ว่า คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงสูงขึน้ ที่จะป่ วยหนักและ
เสียชีวิตจากโอมิครอน "โอมิครอนยังคงเป็ นภัยที่ยิ่งใหญ่ต่อ
ชีวิตและสุขภาพ" นายแพทย์ไรอันกล่าวถึงผูท้ ่ีไม่ได้ฉีดวัคซีน
ขณะทาการไลฟ์ สตรีมช่วงถาม-ตอบผ่านช่อ งทางโซเชี ย ล
มีเดียของ WHO เมื่อวานนี ้ (อินโฟเควสท์)
อินเดียเผยเงินเฟ้ อพุ่ง 5.59% ในเดือนธ.ค. สูงสุดรอบ 5
เดื อ น กระทรวงสถิ ติ ข องอิ น เดี ย เปิ ดเผยว่ า ดั ช นี ร าคา
ผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็ นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของ
ผูบ้ ริโภค พุ่งขึน้ 5.59% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็ น
ระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน จากระดับ 4.91% ในเดือนพ.ย.
ดัช นี CPI ได้แ รงหนุน จากการพุ่ง ขึ น้ ของราคาอาหารและ
พลังงาน (อินโฟเควสท์)
อินเดียพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 194,720 ราย ยอด
สะสมทะลุ 36 ล้านราย สานักข่าวซินหัวรายงานข้อมูลใน
วันนีจ้ ากกระทรวงสาธารณสุขของอินเดีย ซึ่งระบุว่า อินเดีย
พบผู้ติ ด เชื ้อ โควิ ด -19 รายใหม่ 194,720 รายภายใน 24
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ชั่วโมงที่ผ่านมา ในจานวนดังกล่าวเป็ นการติดเชือ้ สายพันธุ์
โอมิครอน 4,868 ราย โดยมาจากรัฐมหาราษฏระ 1,281 ราย
, รัฐราชสถาน 645 ราย และนครเดลี 546 ราย ส่งผลให้ยอด
ติดเชือ้ สะสมพุ่งขึน้ เป็ น 36,070,510 รายในวันนี ้ จากข้อมูล
ดังกล่าว นับว่าอินเดียมีผตู้ ิดเชือ้ รายวันสูงเกิน 150,000 ราย
เป็ นวันที่ 4 ติดต่อกัน และเป็ นยอดผูต้ ิดเชือ้ สูงสุดในวันเดียว
ในรอบกว่า 8 เดือน (อินโฟเควสท์)

ออสเตรเลียเผย "โอมิครอน" กลายเป็ นโควิดสายพันธุ ์
หลั ก ของประเทศแล้ ว เคอรี เชนท์ หั ว หน้า เจ้า หน้า ที่
สาธารณสุขออสเตรเลีย เปิ ดเผยว่า ขณะนีเ้ ชือ้ ไวรัสโควิด-19
สายพั น ธุ์ โ อมิ ค รอนได้ ก ลายเป็ นสายพั น ธุ์ ห ลั ก ของ
ออสเตรเลียแล้ว โดยยอดผูต้ ิดเชือ้ รายใหม่ยังทะยานสูงขึน้
เรื่อย ๆ แต่อัตราการเสียชีวิตและการเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนั้นต่ากว่าการติดเชือ้ สายพันธุ์อื่น ๆ อย่างมาก
เชนท์กล่าวว่า สาหรับในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ผูต้ ิดเชือ้ โควิด -19
กว่า 90% เป็ นสายพันธุโ์ อมิครอน ส่วนอีกราว 10% ที่เหลือนัน้
เป็ นสายพั น ธุ์ เ ดลตา ส่ ว นผู้ ป่ วยหนั ก ในห้ อ งไอซี ยู ข อง
โรงพยาบาลทั่วรัฐนั้น มี 67% เป็ นผูต้ ิดเชือ้ โอมิครอน (อินโฟ
เควสท์)
ตัวเลขจ้างงานเกาหลีใต้ปี 64 แข็งแกร่งสุดในรอบ 7 ปี
ส่งสัญญาณศก.ฟื้ นตัว สานักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้
รายงานในวันนีว้ ่า ตัวเลขจ้างงานปี 2564 แตะที่ระดับ 27.27
ล้านตาแหน่ง เพิ่มขึน้ 369,000 ตาแหน่งจากปี 2563 ซึ่งเป็ น
การขยายตัวมากที่สดุ ในรอบ 7 ปี และบ่งชีต้ ลาดแรงงานของ
เกาหลีใต้เริ่มฟื ้ นตัวสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาด รายงานระบุ
ว่า ตัวเลขดังกล่าวขยายตัวมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2557 เมื่อ
เกาหลีใต้รายงานตัวเลขจ้างงานที่เพิ่มขึน้ 598,000 ตาแหน่ง
เมื่อเทียบรายปี นอกจากนี ้ ตัวเลขจ้างงานของปี 2564 ยังสูง
กว่าที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านีว้ ่าจะเพิ่มขึน้ 350,000
ตาแหน่ง (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น อิ น เดี ย : ดั ช นี Sensex พุ่ ง กว่ า 500 จุ ด
เหนือแนว 61,000 ดัชนี Sensex ตลาดหุน้ อินเดียพุ่งกว่า 500
จุด ดีดตัวเหนือระดับ 61,000 จุด โดยปรับตัวขึน้ เป็ นวันที่ 4
ติดต่อกัน ขณะที่ได้แรงหนุนจากคาดการณ์ผลประกอบการที่

แข็งแกร่งในสัปดาห์นี ้ ทัง้ นี ้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดที่
61,150.04 บวก 533.15 จุด หรือ 0.88% (อินโฟเควสท์)
ไทย

เวิลด์แบงก์ห่ันเป้ าเศรษฐกิจไทยเหลือ 3.9% ปี นี้จาก
พิ ษ โควิ ด ธนาคารโลกประกาศปรับ ลดคาดการณ์ก าร
ขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของไทยในปี 2564 และ 2565
เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่าง
หนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทัง้ นี ้ ธนาคารโลกปรับ
ลดตัว เลขคาดการณ์ก ารขยายตัว ของไทยในปี นี ้ สู่ร ะดับ
3.9% โดยลดลง 1.2% จากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนมิ .ย.
2564 และปรับลดคาดการณ์การขยายตัวในปี ท่แี ล้ว สู่ระดับ
1.0% ลดลง 1.2% จากตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้านีเ้ ช่นกัน
(อินโฟเควสท์)
สรรพากร-ส.สินทรัพย์ดิจิทัล ร่วมตั้งคณะทางานเปิ ดรับ
ฟั งความเห็นภาษีคริปโทฯ นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รอง
อธิบดีกรมสรรพากร เปิ ดเผยว่า กรมสรรพากรประชุมร่วมกับ
นายศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
และนักวิชาการผูเ้ ชี่ยวชาญวานนี ้ (11 ม.ค.) ในประเด็นเรื่อง
ของการจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทลั ใน โดยมีขอ้ สรุปให้มี
การตัง้ คณะทางานร่วมกันระหว่างกรมสรรพากร และสมาคม
สินทรัพย์ดิจิทลั ไทย พร้อมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ
สมาคมการค้าผูป้ ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั ไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น
เพื่ อ ร่ ว มกั น หาแนวทางในการจัด เก็ บ ภาษี จ ากสิ น ทรัพ ย์
ดิจิทัลครอบคลุมผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นนักเทรด
นักขุด ผูป้ ระกอบธุรกิจทัง้ ที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาต
รวมถึงรับฟั งความเห็นจากนักวิชาการด้านภาษี อากรด้วย
(อินโฟเควสท์)
กกร.มองโอมิครอนกระทบศก.ไทยระยะสั้น คง GDP ปี
65 โต 3-4.5% ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการร่ ว มภาคเอกชน 3
สถาบัน (กกร.) มองสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด -19
สายพันธุ์โอมิครอน จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยระยะ
สัน้ เท่านัน้ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปี 65 และเชื่อว่า
เศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื ้ นตัวได้ตงั้ แต่ช่วงไตรมาส 2 เป็ นต้นไป
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ดัง นั้น กกร.จึ ง ยัง คงประมาณการเศรษฐกิ จ ไทยปี 65 ไว้
ตามเดิมที่โต 3-4.5% การส่งออก โต 3-5% เงินเฟ้อ 1.2-2% (อิน
โฟเควสท์)
พาณิ ช ย์ เผย 10 เดื อ นแรกปี 64 ไทยใช้ สิ ท ธิ ส่ ง ออก
ภายใต้ FTA เพิ่มขึน้ 31% นายพิทกั ษ์ อุดมวิชยั วัฒน์ อธิบดี
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยถึงการใช้
สิทธิประโยชน์สาหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้า
เสรี (FTA) ในเดือนตุลาคม 2564 จานวน 11 ฉบับ ในช่วง 10
เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม-ตุลาคม) มีมลู ค่ารวม 63,104
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ 31.67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน และมีสดั ส่วนการใช้สิทธิฯ สูงถึง 78.51% โดยเป็ น
การใช้สิทธิฯ เพิ่มขึน้ ทุกตลาด (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น ไทย: ปิ ดพุ่ ง 11.38 จุ ด sentiment บวก
ตปท.แรงซือ้ พลังงาน-เทคฯหนุน,รอเงินเฟ้ อสหรัฐ SET
ปิ ด วัน นี ้ท่ี ร ะดับ 1 ,678 จุด เพิ่ ม ขึ น้ 11.38 จุด (+0.68%)
มูลค่าการซือ้ ขาย 87,958.96 ล้านบาท นักวิเคราะห์ เผย
ตลาดหุน้ ไทยวันนีป้ รับขึน้ กลุ่มพลังงาน-เทคโนโลยีนาตลาด
และยังมีแรงหนุนจากตลาดหุน้ ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาด
หุ้น สหรัฐ ดี ด ตั ว รับ ถ้อ ยแถลงประธสนเฟดไม่ เ ร่ ง ลด QE
แนวโน้ม วัน พรุ่ง นี ้ค าดแกว่ งออกด้า นข้างหรื อ พักฐาน ลุ้น
ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐคืนนีช้ ีท้ ิศทาง ให้แนวรับ 1,675 จุด
และแนวต้าน 1,685 จุด (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม
54,313 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย(ThaiBMA)

สรุ ปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทยประจาวันนีม้ ีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวันอยู่ท่ี 54,313 ล้านบาท ด้านประเภทของนัก
ลงทุน ที่มีมลู ค่าการซือ้ ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่ม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้ สุทธิ 217 ล้าน
บาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน ซือ้ สุทธิ 2,972 ล้านบาท ในขณะ
ที่นกั ลงทุนต่างชาติ ซือ้ สุทธิ 8,950 ล้านบาท Yield พันธบัตร
อายุ 5 ปี ปิ ดที่ 1.42% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน
(อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ดตลาด 33.38 จับตาตัวเลขเงิน
เฟ้ อสหรัฐฯ คาดกรอบพรุ่งนี้ 33.25-33.45 นักบริหารเงิน
จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาดเย็น
นีอ้ ยู่ท่ีระดับ 33.38 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากเปิ ด
ตลาดเมื่อเช้าที่ระดับ 33.29 บาท/ดอลลาร์ เงินบาทเย็นนี ้
อ่อนค่าลงจากช่วงเช้า เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่า หลังได้รบั
ปั จจัยหนุนจากอัตราดอกเบีย้ พันธบัตรที่เพิ่มขึน้ สูงขึน้ โดย
ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 33.28 - 33.46 บาท/
ดอลลาร์ "วันนีบ้ าทค่อนข้างผันผวน โดยเฉพาะช่วงบ่ายที่
ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าไปมาก ขณะที่มี Fund Flow ไหลเข้ามา
ลงทุนในตลาดพันธบัตรราว 8.9 พันล้านบาท" นักบริหารเงิน
กล่าว นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงิน
บาทวันพรุ่งนีไ้ ว้ท่ี 33.25 - 33.45 บาท/ดอลลาร์ โดยคืนนี ้
สหรัฐจะมีการประกาศดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือน ธ.ค.ซึ่ง
ตลาดคาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึน้ 7% (อินโฟเควสท์)

ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
−
−
−

ยอดขายรถเดือนธ.ค. จีน
จานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนธ.ค. สหรัฐ
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Monday
US Wholesale Trade Sales MoM
Wholesale Inventories MoM
EC Sentix Investor Confidence
Unemployment Rate

10
Release

Actual

Cons.

Prior

Nov

1.30%

--

2.20%

Nov F

1.40%

--

1.20%

Jan

14.9

13

13.5

Nov

7.20%

7.20%

7.30%

Release

Actual

Cons.

Prior

Tuesday

11

JN Leading Index CI

Nov P

103

102.9

101.5

Coincident Index

Nov P

93.6

93.4

89.8

Wednesday

12
Release
Jan-07

Actual
1.40%

Cons.
--

Prior
-5.60%

CPI MoM

Dec

0.50%

0.40%

0.80%

CPI Ex Food and Energy MoM

Dec

0.60%

0.50%

0.50%

CPI YoY

Dec

7.00%

7.10%

6.80%

CPI Ex Food and Energy YoY

Dec

5.50%

5.40%

4.90%

CPI Index NSA

Dec

278.802

--

277.948

CPI Core Index SA

Dec

284.759

--

283.201

Real Avg Hourly Earning YoY

Dec

-2.30%

--

-1.90%

Real Avg Weekly Earnings YoY

Dec

-2.40%

--

-1.90%

Nov

2.30%

--

1.10%

Nov

-1.50%

--

3.30%

JN BoP Current Account Balance

Nov

¥897.3b

-- ¥1180.1b

BoP Current Account Adjusted

Nov

¥1369.5b

-- ¥1025.9b

Trade Balance BoP Basis

Nov

-¥431.3b

--

¥166.7b

Bank Lending Incl Trusts YoY

Dec

0.60%

--

0.60%

Bank Lending Ex-Trusts YoY

US MBA Mortgage Applications

EC Industrial Production SA MoM
Industrial Production WDA YoY

Dec

0.50%

--

0.50%

CN PPI YoY

Dec

10.30%

11.30%

12.90%

CPI YoY

Dec

1.50%

1.70%

2.30%

Release
Dec

Actual
--

Cons.
--

Prior
7.70%

PPI Ex Food, Energy, Trade YoY

Dec

--

--

6.90%

PPI Final Demand YoY

Dec

--

--

9.60%

PPI Ex Food, Energy, Trade MoM

Dec

--

--

0.70%

PPI Ex Food and Energy MoM

Dec

--

0.40%

0.70%

PPI Final Demand MoM

Dec

--

0.40%

0.80%

Initial Jobless Claims

Jan-08

--

--

--

Continuing Claims

Jan-01

--

--

--

JN Bankruptcies YoY

Dec

--

--

-10.36%

Dec P

--

--

64.00%

Thursday
US PPI Ex Food and Energy YoY

Machine Tool Orders YoY
CN 1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate
TH Consumer Confidence Economic

13

Jan-15 --

--

2.95%

Dec

--

--

38.8

Dec

--

--

44.9

Release
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec

Actual
------

Cons.
-0.10%
0.20%
----

Prior
0.30%
0.30%
-0.10%
0.20%
11.70%

Import Price Index ex Petroleum MoM
Import Price Index MoM

Dec
Dec

---

-0.20%

0.70%
0.70%

Export Price Index YoY
Export Price Index MoM
Capacity Utilization
Manufacturing (SIC) Production

Dec
Dec
Dec
Dec

-----

-0.40%
77.10%
--

18.20%
1.00%
76.80%
0.70%

Industrial Production MoM
Business Inventories
EC Trade Balance SA

Dec
Nov
Nov

----

0.30%
1.00%
--

0.50%
1.20%
2.4b

Trade Balance NSA
JN PPI MoM
PPI YoY
CN Trade Balance
Exports YoY

Nov

--

--

3.6b

Dec
Dec
Dec
Dec

-----

0.30%
8.80%
$72.76b
19.00%

0.60%
9.00%
$71.72b
22.00%

Imports YoY
Exports YoY CNY
Imports YoY CNY
Trade Balance CNY

Dec
Dec
Dec
Dec

-----

27.80%
15.50%
23.40%
450.85b

31.70%
16.60%
26.00%
460.68b

Consumer Confidence

Friday
US Retail Sales Advance MoM
Retail Sales Ex Auto MoM
Retail Sales Control Group
Retail Sales Ex Auto and Gas
Import Price Index YoY

14

As of 13-Jan-22
Chg
%Chg.

Thai Stock Market

12-Jan-22

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

1,678.50
998.37
2,283.51
669.89
-1,326.81
889.31
2,288.18
-1,850.68
87,958.96

+11.38
+6.55
+15.17
+21.73

+0.68%
+0.66%
+0.67%
+3.35%

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

12-Jan-22
36,290.32
4,726.35
15,188.39
4,316.39
7,551.72
16,010.32
28,765.66
3,597.43
24,402.17
2,972.48
61,150.04
6,647.07
7,215.13
1,510.51

Chg
+38.30
+13.28
+34.94
+34.85
+60.35
+68.51
+543.18
+29.99
+663.11
+45.10
+533.15
-0.91
+129.44
+18.20

%Chg.
+0.11%
+0.28%
+0.23%
+0.81%
+0.81%
+0.43%
+1.92%
+0.84%
+2.79%
+1.54%
+0.88%
-0.01%
+1.83%
+1.22%

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

12-Jan-22
82.64
81.34
84.67
82.64
1,827.30
2,151.00

Chg
+1.42
+0.55
+0.95
+1.42
+8.80
+0.00

%Chg.
+1.75%
+0.68%
+1.13%
+1.75%
+0.48%
+0.00%

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

12-Jan-22

11-Jan-22

%Chg.

33.37
1.1442
114.64
1.3700
6.3584
1,190.55
94.915

33.42
1.1367
115.30
1.3635
6.3740
1,194.85
95.624

-0.13%
+0.66%
-0.57%
+0.48%
-0.24%
-0.36%
-0.74%

Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
12-Jan-22
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
12-Jan-22
Change (bps)

12-Jan-22
313.28
54,313.50
1M
3M
0.450
0.467
-0.23
-0.00
5Y
7Y
1.420
1.825
+0.15 +0.60

11-Jan-22
312.79
96,897.69
6M
1Y
0.493
0.508
-0.00
-0.00
10Y
15Y
2.074
2.599
+0.19
-0.59

%Chg.
+0.16%
-43.95%
2Y
3Y
0.653
0.860
-0.60
-0.18
20Y
30Y
2.847
2.992
-2.47 +0.04

3M
0.11
+0.51

3Y
1.23
+5.73

10Y
1.74
+0.71

2Y
0.92
+3.64

5Y
1.52
+1.99

30Y
2.09
+2.39
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