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Key Insight

● กรณีปรับวิธีนับผู้ติดเชือใหม่เกิดขึนเพี ยงครังเดียว - หลังจากนีตลาดจะ
กลับไป focus นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจีน และ ตัวเลขเศรษฐกิจ
● เช้านีตลาดหุ้นญีปุนปรับลดลงจาก Nissan ปรับลดคาดการณ์ผลดําเนินงาน
ตํากว่านักวิเคราะห์คาด
● พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 ผ่านสภาผู้แทนฯวานนี และ เข้าสู่วุฒิสภาในวันนี
หลังจากนันจะเข้าทูลเกล้าฯ
● ในช่วงสัปดาห์ทีผ่านมา (6-12 ก.พ. 2020) มีเม็ดเงินไหลเข้าเม็ดเงิน $23.6
bn เข้าสู่ตราสารหนี

ตามติดตลาดโลก
สหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมือคืนนี ดัชนี Dow Jones
-0.43% ดัชนี Nasdaq-0.14% ดัชนี
S&P500-0.16% ตลาดปรับตัวลดลงหลังจาก
รายงานตัวเลขผู้ติดเชือไวรัส Corona เพิ มขึนจาก
การทีจีนเปลียนวิธีการตวจสอบการติดเชือ หุ้นใน
กลุ่มUtilities(+1.02%),Consumer Staples
(+0.55%),Real Estate(+0.50%),Communication
Services(+0.15%)เปนหุ้น 4 กลุ่มทีปรับตัวเพิ มขึน
เมือคืนนี ส่วนหุ้นกลุ่ม Industrials(-0.69%),
Healthcare(-0.54%)เปนกลุ่มทีปรับตัวลดลงมาก
ทีสุด

ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปเมือคืนนี ดัชนี Eurostoxx 50
-0.20% ดัชนี DAX ของ เยอรมนี -0.03%
ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงหลังประเด็นการแพร่ระบาด
ของไวรัส Corona กลับมาเปนประเด็นกดดันตลาด
อีกครัง โดยรายงานตัวเลขผู้ติดเชือยังคงปรับตัว
เพิ มขึนอย่างต่อเนือง นอกจากนันนักลงทุนยังคง
จับตาการประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียน โดย Credit Suisse ประกาศรายได้เพิ มขึน
69% มากกว่าทีตลาดคาด

ไทย
ตลาดหุ้นไทยเมือวานนีปรับตัวลดลง -0.46%
ปด 1,532.77 จุด กดดันทังจากปจจัยภายนอก
และในประเทศ โดยปจจัยภายนอกมีประเด็นจาก
สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จากจํานวนผู้ติดเชือราย
ใหม่ทีพุ ่ งขึนหลังมีการตรวจทีเข้มข้นขึน ส่วนปจจัย
ภายในมีเรืองการลงมติพ.ร.บ.งบประมาณวาระ 2-3
ทีมีความวุ่นวายเล็กน้อยระหว่างการลงมติ กดดัน
โดยหุ้นกลุ่มพลังงาน -1.03% และกลุ่มขนส่ง
-0.72%
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1.3 พั นล้านบาท เช่น
เดียวกับนักลงทุนสถาบันทีขายสุทธิ 92 ล้านบาท
ค่าเงินบาทกลับมามีแนวโน้มแข็งค่า เช้านีอยู่ทีระดับ
31.12 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ (YTD อ่อนค่า 4.59%)

เอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านีมีทังตลาด
ทีปรับตัวเพิ มขึนและลดลง
ตลาดหุ้นญีปุน ดัชนี Nikkei225 -0.74% ฉุดโดยหุ้น
บ.Fast Retailing (-1.50%) ขณะตลาดหุ้นจีน
HSCEI ปรับตัว +0.38%, CSI300 +0.33% และ
ตลาดหุ้นเกาหลี ดัชนี Kospi +0.05% นักลงทุน
จับตาตัวเลขผู้ติดเชือไวรัส Corona หลังมีการปรับ
เพิ มขึน จากการนับจํานวนผู้ติดเชือแบบใหม่

สินค้าโภคภัณฑ์ – นํามัน
นํามัน ปด +0.50% ร่วงตํากว่าระดับ 51.42
ดอลลาร์/บาร์เรล ปจจัยหนุนจากการทีนักลงทุน
คาดหวังว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกนํามันโอเปกและ
พั นธมิตร จะเพิ มการปรับลดกําลังการผลิตนํามัน
เพื อพยุงราคานํามันทีทรุดตัวจากความวิตกเกียวกับ
การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19

สินค้าโภคภัณฑ์ – ทองคํา
ทองคํา ปด +0.46% ทีระดับ 1,578.80
ดอลลาร์/ออนซ์ นลท.กลับเข้าซือทองคําซึง
เปนสินทรัพย์ปลอดภัย จากความกังวลในเรืองการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการทีตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ปรับตัวลงช่วยหนุนราคาทองคําในระยะนี
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ตามติดสถานการณ์โลก
อัพเดทสถานการณ์ไวรัส Corona
●
●

●
●

จํานวนผู้ติดเชือไวรัส Corona เพิ มขึนจํานวน 4,823 ราย ในขณะทีผู้เสียชีวิตเพิ มขึนอีก 116 ราย
การทีเมือวานนีจํานวนผู้ติดเชือในมณฑล Hubei เพิ มขึนเกือบ 10 เท่าตัวนัน สู่ระดับ 14,840 ราย จากปกติทีไม่ถึงวันละ
2,000 ราย เกิดจากการทีทางการจีนเปลียนวิธีการนับจํานวนผู้ติดเชือ คือ นับรวมกลุ่ม “Clinically conﬁrmed” จาก บุคลล
ทีเข้าข่าย ต่อไปนี
○ มีอาการทีเข้าข่ายติดเชือไวรัส เช่น มีไข้ ไอ
○ มีอาการติดเชือในปอด
○ ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าติดเชือไวรัส Corona จาก Lab
นักวิเคราะห์จาก Deustche Bank มองว่าเปนเพี ยงแค่ One-off หรือจะเกิดขึนเพี ยงครังเดียวเท่านัน และมองว่าการปรับเพิ ม
จํานวนผู้ติดเชือนีไม่ Surprise ตลาด
ทางฝงสหรัฐฯ ได้ออกมาตําหนิจีนและกล่าวว่าไม่เชือมันต่อข้อมูลทีจีนเปดเผยออกมาสู่สาธารณะ โดยนาย Larry Kudlow
หัวหน้าทีปรึกษาทีมเศรษฐกิจประจําทําเนียบขาวกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังทีจนถึงขณะนีผู้เชียวชาญด้านสุขภาพของสหรัฐ ฯ ยังไม่
ได้รับอนุญาตให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการกับไวรัส

ประเด็นสําคัญจากการประชุม Poliburo ในวันที 12 ก.พ.
●

ทางการจีนได้ระบุถึงมาตรการต่างๆ ทีจะนํามาใช้เพื อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการระบาดของไวรัส Corona แบ่ง
เปน 3 ด้าน ดังนี
○ การลงทุน ทางการจีนได้เพิ มการออก Local government special purpose bond เพื อกระตุ้นการลงทุน นัก
วิเคราะห์จาก Bank of America Merrill Lynch คาดว่าทางการจีนจะออกหุ้นกู้จํานวน 2.8 ล้านล้านหยวน มากกว่า
ปทีแล้วที 2.15 ล้านล้านหยวน
○ การบริโภค ทางการจีนมุ่งเน้นทีออกมาตรการกระตุ้นการซือรถยนต์ และของตกแต่งบ้าน - แต่นักวิเคราะห์ประเมิน
ว่าจะไม่มีการกระตุ้นในช่องทางนีเท่าไหร่นัก
○ การส่งออก ทางการจีนจะพยายามให้ผู้ประกอบการกลับมาเริมการผลิตให้เร็วทีสุด เพื อสนับสนุนการค้า โดยจะมีการ
ใช้ทังมาตรการทางคลัง และทางการเงิน เพื อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก-กลาง (SMEs)

ราคาหุ้นของบริษัท Nissan ปรับตัวลงแรงกดดันตลาดหุ้นญีปุน
●

●
●

เช้าวันนีราคาหุ้นของบริษัท Nissan ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญีปุนปรับตัวลดลงแรงถึง -9.71% หลังจากบริษัทออกมาคาด
การณ์กําไรของปนีลดลงกว่า 40% เหลือ 85 billion yen ลดลงจากทีคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านีที 150 billion yen จากการที
ยอดขายรถยนต์ของบริษัทลดลงทังใน สหรัฐฯ ญีปุน และ ยุโรป
นอกจากนีบริษัทยังเปดเผยว่าอาจจะไม่จ่ายเงินปนผลในช่วงครึงหลังของปและจะทําให้เงินปนผลของทังปนีของบริษัทอยู่ที 10
yen ต่อหุ้น ซึงน้อยลงกว่าปทีแล้วทีมีการจ่ายเงินปนผลสูงถึง 57 yeท ต่อหุ้น
ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวลดลง -0.74% ในช่วงเช้าการเปดตลาดในวันนี

ส.ส.ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณป 63 วาระ 2 และ 3
●

●

เมือวานนี (13 ก.พ.) ส.ส.ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณป 63 วาระที 2 และ 3 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ตามทีศาล
รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยให้สภาฯ ดําเนินการลงมติใหม่ หลังมีส.ส.เสียบบัตรแทนกันในครังก่อน โดยมีองค์ประชุมทังหมด 261
คน ลงมติเห็นชอบ 257 คน
ขันตอนต่อมาจะเปนการส่งให้วุฒิสภาเพื อพิ จารณาต่อไป โดยประธานวุฒิสภามีการออกคําสังด่วนทีสุดและนัดประชุมวุฒิสภา
เปนพิ เศษในช่วงบ่ายวันนี (14 ก.พ.)

Weekly ﬂow update
●

●

ในช่วงสัปดาห์ทีผ่านมา (6-12 ก.พ. 2020) มีเม็ดเงินไหลเข้าเม็ดเงิน $23.6 bn เข้าสู่ตราสารหนี ซึงคิดเปน Annualized
inﬂow สูงถึง $1 trillion ซึงนับเปน Annualized inﬂow ไหลเข้าตราสารหนีทีมากทีสุดเปนประวัติการณ์
○ Investment grade bond เปน Inﬂow +$13.4 bn มากทีสุดเปนอันดับที 2
○ High yield bond เปน Inﬂow +$3.4 bn มากทีสุดในรอบ 21 สัปดาห์
ด้านหุ้น มีเม็ดเงินไหลเข้า $12.5 bn คิดเปน Annualized inﬂow ที $443 bn เปนระดับทีสูงทีสุดในประวัติการณ์เช่น
เดียวกัน
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○
○

รายประเทศ - เม็ดเงินไหลเข้าสหรัฐฯ $3.1 bn ยุโรป $3 mn และ EM $2.7 bn ส่วนประเทศญีปุนเปน Outﬂow
เล็กน้อย $1.0 bn
ราย Sector - กลุ่มทีเปนเม็ดเงินไหลเข้า ได้แก่ Tech $1.2 bn Utility $1.0 bn และ Financials $0.5 bn ส่วน
กลุ่มทีเปนเม็ดเงินไหลออกคือกลุ่ม Material และ Healthcare
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