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สรุ ปข่ าวใน และต่ างประเทศ
โลก
"เจฟฟรี ย์ กุ น ด์ ล าช"เจ้ า พ่ อ บอนด์ ฟั นธงตลาดพั น ธบั ต รส่ ง
สัญ ญาณเศรษฐกิจซบ นายเจฟฟรี ย์ กุนด์ลาช ประธานเจ้ าหน้ า ที่
บริ หารของบริ ษัทดับเบิลไลน์ กล่าวว่า การเกิดภาวะ inversion ของ
เส้ น อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รในระยะนี เ้ ป็ นการส่ ง สัญ ญาณว่ า
เศรษฐกิจจะอ่อนตัวลง ทังนี
้ ้ นายกุนด์ลาชถือเป็ นนักลงทุนรายใหญ่
ในตลาดพัน ธบัต ร ขณะที่ บ ริ ษั ท ดับ เบิล ไลน์ มี สิ น ทรั พ ย์ ภ ายใต้ การ
บริ หารจัดการมากกว่า 1.2 แสนล้ านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน ผล
การศึกษาของบริ ษั ท Bespoke พบว่า การเกิ ด ภาวะ inverted yield
curve ในตลาดพันธบัต ร ซึ่งเป็ นภาวะที่ อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัตร
ระยะสันอยู
้ ส่ งู กว่าพันธบัตรระยะยาว จะเป็ นสิ่งบ่งชี ้ถึงภาวะเศรษฐกิ จ
ถดถอยที่จะตามมา โดยเหตุการณ์ ดงั กล่าวได้ เคยเกิดขึน้ มาแล้ วในปี
2533, 2544 และ 2550 Bespoke เปิ ดเผยว่า ในการเกิ ด ภาวะ
เศรษฐกิ จถดถอยครั ง้ แรกนัน้ อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รอายุ 3 ปี
ปรับตัวสูงกว่าพันธบัตรอายุ 5 ปี และหลังจากนัน้ 26.3 เดือน ก็เกิด
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2533 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรั ฐ เกิ ด ภาวะ inverted yield curve ในวัน นี ้ ซึ่ง เป็ นภาวะที่ อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสันอยู
้ ่สงู กว่าพันธบัตรระยะยาว โดยอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวอยู่สูงกว่าอัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปี ทังนี
้ ้ อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรระยะสัน้ ซึ่งได้ รับผลกระทบจากนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ปรับตัวค่อนข้ างมีเสถียรภาพในช่วงหลายเดือนที่
ผ่านมา ขณะที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด และเจ้ าหน้ าที่เฟดทา
การปรับขึน้ อัตราดอกเบี ้ย 3 ครัง้ ในปี นี ้ ในทางกลับกั น อัตราเงินเฟ้อ
และการคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจจะเป็ นปั จจัยกาหนดอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว โดยนักลงทุนจะทาการคาดการณ์ว่า
พวกเขาควรจะได้ รับการชดเชยมากกว่าเงินเฟ้อเท่าใดในการถือครอง
พันธบัตรเป็ นเวลาหลายปี (อินโฟเควสท์)
สหรัฐ
สหรั ฐเผยจานวนผู้ขอสินเชื่อจานองเพิ่มขึน้ สัปดาห์ ท่ ีแล้ ว ขณะ
ดอกเบีย้ เงินกู้ปรับตัวลง สมาคมนายธนาคารเพื่อการจานอง (MBA)
ของสหรั ฐ เปิ ดเผยว่า จานวนผู้ยื่น ขอสิน เชื่อเพื่อการจานองเพิ่มขึน้
2.0% ในสัปดาห์ที่แล้ ว โดยได้ แรงหนุนจากการปรับตัวลงของอัต รา
ดอกเบี ้ยเงินกู้ อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบรายปี จานวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อ
การจานองลดลงเกือบ 19% ในสัปดาห์ที่แล้ ว จานวนผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อ
เพื่อการรี ไฟแนนซ์เพิ่มขึน้ 6% ในสัปดาห์ที่แล้ ว แต่ร่วงลง 36% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ ว ส่วนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการซื อ้ ที่ อยู่
อาศัยเพิ่มขึ ้น 1% ในสัปดาห์ที่แล้ ว และขยับขึ ้น 0.2% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ที่แล้ ว (อินโฟเควสท์)

"ทรั มป์ "เชื่อ"สี จิน้ ผิง"มีความจริ งใจแก้ ไ ขความขัด แย้ งการค้ า
ประธานาธิ บดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้ อความในวันนี ้ ระบุว่า เขาเชื่อว่า
ประธานาธิบดีสี จิ ้นผิงมีความจริงใจขณะที่ร่วมประชุมกับเขาเพื่อแก้ ไข
ความขัดแย้ งทางการค้ า และจีนก็ได้ ส่งสัญญาณที่ชดั เจนนับตังแต่
้ นนั ้
มา "ทางฝ่ ายจี น ได้ ส่ง สัญ ญาณที่ ชัด เจน หลัง จากกลับ จากการ
ประชุม ที่ อ าร์ เ จนติ น า ซึ่ง ผมเชื่ อ ว่า ท่า นประธานาธิ บ ดี สี จิ น้ ผิ ง ให้
ความสาคัญต่อคาพูดทุกคาของเขาในการประชุมครัง้ ประวัติศาสตร์ ที่
ยาวนาน โดยเรามีการหารื อกันในทุกประเด็น" ข้ อความในทวิตเตอร์
ระบุ ทัง้ นี ้ ประธานาธิ บดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ ้นผิง
บรรลุข้อตกลงในการยุติข้อพิพาททางการค้ าชั่วคราวในการหารื อกัน
นอกรอบการประชุม G20 ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)

"คุดโลว์ "ยันจีนยังไม่ ได้ ทาข้ อตกลงยกเลิกเก็บภาษีนาเข้ ารถยนต์
สหรั ฐ นายแลร์ รี่ คุดโลว์ ที่ปรึ กษาฝ่ ายเศรษฐกิจประจาทาเนียบขาว
กล่า วยืน ยัน ในวัน นี ว้ ่า สหรั ฐและจีน ยังไม่มีการลงนามในข้ อ ตกลง
เกี่ยวกับการยกเลิกการเรี ยกเก็บภาษี นาเข้ ารถยนต์จากสหรัฐแต่อย่าง
ใด คากล่าวของนายคุดโลว์สวนทางคากล่าวอ้ างของประธานาธิ บดี
โดนั ล ด์ ทรั ม ป์ ที่ ร ะบุ ว่ า เขาได้ บรรลุ ข้ อตกลง"ที่ เ หลื อ เชื่ อ "กั บ
ประธานาธิบดีสี จิ ้นผิงในการหารือกันนอกรอบการประชุม G20 ในช่วง
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยจีนได้ ตกลงที่จะ "ลดและยกเลิก" การเรียกเก็ บ
ภาษีนาเข้ ารถยนต์จากสหรัฐ จากปั จจุบนั ที่ระดับ 40% ขณะเดียวกัน
ทาเนียบขาวเปิ ดเผยว่า จีนได้ รับปากที่จะสั่งซือ้ สินค้ า จากสหรัฐ ทัง้
ผลิตภัณฑ์การเกษตร, พลังงาน, สินค้ าอุตสาหกรรม และอื่นๆ อีกเป็ น
จานวนมากส านักข่า วบลูมเบิ ร์ก รายงานว่า จีน กาลังเริ่ มเตรี ย มสั่ง
น าเข้ าถั่ ว เหลื อ งและก๊ าซธรรมชาติ เ หลว (LNG) จากสหรั ฐ ตาม
ข้ อตกลงในการประชุมระหว่า งผู้นาจีนและสหรั ฐในการประชุมนอก
รอบ G20 ที่อาร์ เจนตินา (อินโฟเควสท์)
"ทรั ม ป์ "กดดั น โอเปกอย่ า ลดก าลั ง การผลิ ต ก่ อ นการประชุ ม
พรุ่ งนี ้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้ อความในวันนี ้ เรี ยกร้ อ งให้
กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้ มัน (โอเปก) ยังคงผลิตนา้ มัน ที่ระดับสูงใน
ปั จจุบนั "ผมหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าโอเปกจะยังคงรักษาการผลิตน ้ามันใน
ปั จจุบนั ไม่ใช่การปรับลดลง โดยโลกไม่ต้องการที่จะเห็นราคาน ้ามันใน
ระดับสูง" ข้ อความในทวิตเตอร์ ระบุ ปธน.ทรัมป์เรี ยกร้ องดังกล่ า ว
ก่อนที่โอเปกจะจัดการประชุมที่กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ยในวัน
พรุ่ งนี ้ โดยมีการคาดการณ์ กันว่าที่ประชุมจะมีการปรับลดกาลังการ
ผลิต 1.0-1.4 ล้ านบาร์ เรล/วัน เมื่อเดือนที่แล้ ว ปธน.ทรัมป์ได้ ท วี ต
ข้ อความขอบคุณซาอุดีอาระเบียที่ได้ ชว่ ยให้ ราคานา้ มันร่วงลง และเขา
เรี ยกร้ องให้ ราคาน า้ มัน ยังคงปรั บ ตัว ลงต่อไป "ราคาน า้ มัน กาลัง
ปรับตัวลง สิ่งนีเ้ หมือนกับการลดภาษี ครัง้ ใหญ่ให้ กับอเมริ กาและโลก
ตอนนี ร้ าคาน า้ มัน อยู่ที่ 54 ดอลลาร์ หลังจากเพิ่งแตะ 82 ดอลลาร์
ขอบคุณซาอุดีอาระเบีย แต่ก็ขอให้ ราคาน ้ามันลดลงต่อไป" ข้ อความใน
ทวิตเตอร์ ระบุ (อินโฟเควสท์)
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รมว.พาณิ ชย์ สหรั ฐชีศ้ ก.มีความแข็งแกร่ ง แต่ ส่ ือกระพือ ความ
วิตกเกี่ยวกับการชะลอตั ว นายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์สหรัฐ
กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งอย่างมาก และเขาได้ ตาหนิ
สื่อว่า ได้ กระพือความวิต กเกี่ ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ
"เศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นตัวเลขการว่างงาน
ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงาน ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม ตัวเลข
ความเชื่ อ มั่น ของภาคเอกชน ความเชื่ อ มั่น ของผู้บ ริ โ ภค ซึ่ง ตัว เลข
เหล่านี ้ล้ วนอยูใ่ นระดับที่ดีมาก" นายรอสส์กล่าว "แต่เป็ นสื่อมวลชน
ที่ดเู หมือนหมกมุ่นกังวลต่อสิ่งที่อยู่ในอนาคต" เขากล่าว อย่างไรก็ดี
บริ ษัทขนาดใหญ่ในตลาดวอลล์สตรี ท ซึ่งรวมถึงโกลด์แมน แซคส์ และ
เจพีมอร์ แกน ต่างก็คาดการณ์ ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวต่ากว่า
ระดับ 2% ในช่วงครึ่งหลังของปี หน้ า (อินโฟเควสท์)
คณะทางาน"ทรั มป์"เผยแผนยุติการให้ เครดิตภาษีและอุดหนุน
รถยนต์ ไ ฟฟ้ าทุ ก ประเภท นายแลร์ รี่ คุด โลว์ ที่ ป รึ กษาเศรษฐกิ จ
ประจาทาเนียบขาวเปิ ดเผยว่า คณะทางานของประธานาธิบดีโดนัลด์
ทรัมป์ กาลังวางแผนที่จะยกเลิกการให้ เครดิตภาษี (tax credit) สาหรับ
รถยนต์ ไฟฟ้าทุกประเภท ซึ่งถื อเป็ นการเพิ่มมาตรการอัน แข็ ง กร้ าว
หลังจากที่ก่อนหน้ านี ้ปธน.ทรัมป์พุ่งเป้ากดดันบริ ษัทเจเนอรัล มอเตอร์
(GM) "เมื่อพิจารณาจากนโยบายของเรา เราต้ องการที่ จะยุติการ
อุดหนุนรถยนต์เหล่านี ้ทังหมด"
้
นายคุดโลว์เปิ ดเผยกับผู้สื่อข่าว พร้ อม
กับกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะทางานของปธน.ทรัมป์วางแผนที่จะยกเลิก
การอุดหนุนทังหมดที
้
่เคยบังคับใช้ ในสมัยของอดีตปธน.บารัค โอบามา
เมื่อผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับกรอบเวลาที่เจาะจงในการยกเลิกนโยบาย
เครดิตภาษี นนั ้ นายคุดโลว์กล่าวว่า การดาเนินการดังกล่าวจะเกิดขึน้
ภายในปี 2563 หรื อ 2564 ส านั ก ข่ า วซิ น หั ว รายงานว่ า ความ
เคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึน้ หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ ว คณะทางานของป
ธน.ทรัมป์ขู่ว่าจะยกเลิกนโยบายอุดหนุน GM หลังจากที่ GM ประกาศ
แผนการระงับการผลิตรถยนต์ที่โรงงาน 5 แห่งในอเมริ กาเหนือ และ
ปลดพนักงานกว่า 14,000 คนในปี หน้ า (อินโฟเควสท์)

โพลล์ เผยคะแนนนิยม "ทรัมป์" เดือนพ.ย.ขยับขึน้ แตะ 46% หลัง
รี พับลิกันพ่ ายครองเสียงข้ างมากสภาผู้แทนฯผลสารวจการสารวจ
ความคิ ด เห็น ล่า สุด ของ Harvard CAPS/Harris เปิ ดเผยว่า คะแนน
นิยมของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐ ขยับขึน้ เล็กน้ อย
แตะระดับ 46% โดยเพิ่มขึน้ จากระดับ 44% ของเดือนต.ค. หลังการ
เลือกตังกลางเทอมของสหรั
้
ฐผ่านพ้ นไปได้ เกือบ 1 เดือน โดยพรรครีพบั
ลิกันพ่ายครองเสียงข้ างมากในสภาผู้แทนราษฎร แต่ยงั คงรัง้ เสียงข้ าง
มากในวุฒิ ส ภาไว้ ไ ด้ หนัง สื อ พิ ม พ์ The Hill ระบุโ ดยอ้ า งผลส ารวจ
ดั ง กล่ า วว่ า จ านวนผู้ ลงคะแนนเสี ย ง 46% เห็ น ด้ วยกั บ ผลการ
ดาเนินงานด้ านการจัดจ้ างแรงงานของทรั มป์ ในขณะที่ผ้ ูลงคะแนน
เสียงจานวน 54% ไม่เห็นด้ วย (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ ก: (4 ธ.ค.) ดาวโจนส์ ปิดร่ วงเกือบ 800
จุด หวั่นพิษตลาดบอนด์ ลาม ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ กปิ ด
ตลาดร่วงลงหนักเกือบ 800 จุด (4 ธ.ค.) โดยทัง้ 3 ดัชนีหลักร่วงหนัก
กว่า 3% ขณะที่นักลงทุนกังวลต่อการที่ ตลาดพันธบัตรส่งสัญ ญาณ
เศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี ้ ตลาดยังถูกกดดันจากความไม่มนั่ ใจต่อ
ผลการเจรจาแก้ ไขความขัดแย้ งทางการค้ าระหว่างสหรัฐและจีน ดัชนี
เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,027.07 จุด ร่ วงลง 799.36 จุด
หรื อ -3.10% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิ ดที่ 2,700.06 จุด ลดลง 90.31
จุด หรือ -3.24% และดัชนี Nasdaq ปิ ดที่ 7,158.43 จุด ลดลง 283.09
จุด หรือ -3.80% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ ก: (4 ธ.ค.) ดอลล์ อ่อนเทียบค่ าเงินหลัก
หวั่นพิษตลาดบอนด์ กระทบเศรษฐกิจ ดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่า ลง
เล็กน้ อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ ขายที่ ตลาดปริ วรรต
เงินตรานิวยอร์ ก เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับภาวะ inverted yield
curve ซึ่งเป็ นภาวะที่ อัต ราผลตอบแทนพัน ธบั ตรระยะสัน้ อยู่สูงกว่า
พันธบัตรระยะยาว และมักบ่งชี ้ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่จะตามมา
ดอลลาร์ ออ่ นค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 112.81 เยน จากระดับ
113.68 เยน อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9974 ฟรังก์
จากระดับ 0.9988 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื่อเทีย บกับดอลลาร์ แคนาดา ที่
ระดับ 1.3247 ดอลลาร์ แคนาดา จากระดับ 1.3210 ดอลลาร์ แคนาดา
ยูโรอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ที่ระดับ 1.1341 ดอลลาร์ จาก
ระดับ 1.1342 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์ออ่ นค่าลงแตะที่ระดับ 1.2717
ดอลลาร์ จากระดับ 1.2726 ดอลลาร์ และดอลลาร์ ออสเตรเลี ยอ่อนค่า
ลงแตะที่ระดับ 0.7337 ดอลลาร์ สหรัฐ จากระดับ 0.7348 ดอลลาร์
สหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดนา้ มัน: (4 ธ.ค.) นา้ มัน WTI ปิ ดบวก 30 เซนต์ รั บ
คาดการณ์ โอเปกลดการผลิตนา้ มัน สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็กซัส
(WTI) ตลาดนิ ว ยอร์ ก ปิ ดปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ ก่ อ นการประชุม ของกลุ่ ม
ประเทศผู้ส่งออกนา้ มัน (โอเปก) ในวันพรุ่งนี ้ ซึ่งมีการคาดการณ์กนั ว่า
ที่ประชุมจะมีการปรับลดกาลังการผลิต สัญญาน ้ามันดิบ WTI ส่งมอบ
เดือนม.ค. เพิ่มขึน้ 30 เซนต์ หรื อ 0.6% ปิ ดที่ 53.25 ดอลลาร์ /บาร์ เรล
สัญญาน ้ามันดิบเบรนท์สง่ มอบเดือนก.พ. เพิ่มขึ ้น 39 เซนต์ หรื อ 0.6%
ปิ ดที่ 62.08 ดอลลาร์ /บาร์ เรล (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ ก: (4 ธ.ค.) ทองปิ ดบวก $7 จากแรง
ซือ้ หลังตลาดหุ้นร่ วงหนัก สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์ กปิ ดปรับตัว
เพิ่มขึน้ เมื่อคืนนี ้ (4 ธ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนได้ หนั มาซื ้อทองคาซึง่ เป็ น
สินทรัพย์ปลอดภัย หลังดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ กปิ ดตลาดร่วง
ลงหนักเกื อบ 800 จุด ในการซือ้ ขายเมื่อคื น นี ้ สัญ ญาทองค าตลาด
COMEX (Commodity Exchange) ส่ง มอบเดื อ นก.พ. เพิ่ ม ขึ น้ 7.00
ดอลลาร์ หรื อ 0.56% ปิ ดที่ 1,246.60 ดอลลาร์ /ออนซ์ สัญญาโลหะ
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เงินส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึน้ 14.1 เซนต์ หรื อ 0.97% ปิ ดที่ 14.64
ดอลลาร์ /ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นนิวยอร์ กปิ ดทาการวันพุธที่ 5 ธ.ค. เพื่อไว้ อาลัยอดีตป
ธน.จอร์ จ เอช ดับเบิลยู บุช

ภาวะตลาดเงินนิ วยอร์ ก: (5 ธ.ค.) ดอลล์ แ ข็งเทียบสกุ ล เงิน
หลักๆ รับกระแสคาดเฟดขึน้ ดอกเบีย้ เดือนนี ้ ดอลลาร์ สหรัฐดีดตัว
ขึน้ เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ ขายที่ตลาดปริ วรรตเงินตรา
นิ ว ยอร์ ก เมื่ อ คื น นี ้ (5 ธ.ค.) โดยได้ แรงหนุ น จากการที่ นั ก ลงทุน
คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ น้ อัตราดอกเบี ้ยใน
การประชุมเดือนนี ้ ดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ
113.19 เยน จากระดับ 112.81 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส
ที่ระดับ 0.9978 ฟรังก์ จากระดับ 0.9974 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื่อเทียบ
กับ ดอลลาร์ แ คนาดา ที่ ระดับ 1.3384 ดอลลาร์ แ คนาดา จากระดับ
1.3247 ดอลลาร์ แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ที่
ระดับ 1.1340 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1341 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์
แข็งค่าขึน้ แตะที่ระดับ 1.2736 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2717 ดอลลาร์
และดอลลาร์ ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 0.7264 ดอลลาร์ สหรัฐ
จากระดับ 0.7337 ดอลลาร์ สหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดนา้ มัน: (5 ธ.ค.) นา้ มัน WTI ปิ ดลบ 36 เซนต์ หลัง
"ทรั มป์" กดดันโอเปกไม่ ให้ ลดการผลิต สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็ก
ซั ส (WTI) ตลาดนิ ว ยอร์ กปิ ดลบเมื่ อ คื น นี ้ ( 5 ธ.ค.) หลั ง จาก
ประธานาธิ บ ดี โ ดนัล ด์ ทรั ม ป์ ได้ ท วี ต ข้ อ ความเพื่ อ กดดัน ไม่ใ ห้ กลุ่ม
ประเทศผู้ส่งออกนา้ มัน (โอเปก) ปรับลดกาลังการผลิตนา้ มัน ก่อนที่
การประชุมโอเปกจะมีขึน้ สัญ ญานา้ มัน ดิ บ WTI ส่งมอบเดื อนม.ค.
ลดลง 36 เซนต์ หรื อ 0.7% ปิ ดที่ 52.89 ดอลลาร์ / บาร์ เ รล สัญ ญา
นา้ มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดื อนก.พ. ลดลง 52 เซนต์ หรื อ 0.8% ปิ ดที่
61.56 ดอลลาร์ /บาร์ เรล (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ ก: (5 ธ.ค.) ทองปิ ดลบ 4 ดอลลาร์
จากแรงขายทากาไร,เงินดอลล์ แ ข็งกดดั นตลาด สัญญาทองคา
ตลาดนิวยอร์ กปิ ดลบเมื่อคืนนี ้ (5 ธ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทา
ก าไรหลัง จากสัญ ญาทองค าพุ่ง ขึ น้ ในช่ ว ง 2 วัน ท าการที่ ผ่ า นมา
นอกจากนี ้ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐยังสร้ างแรงกดดันต่อ
ตลาดทองค าเช่น กัน สัญ ญาทองค าตลาด COMEX (Commodity
Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 4.00 ดอลลาร์ หรื อ 0.32% ปิ ดที่
1242.60 ดอลลาร์ /ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง
5.8 เซนต์ หรือ 0.4% ปิ ดที่ 14.582 ดอลลาร์ /ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
ยุโรป
รัฐบาลฝรั่งเศสระงับแผนขึน้ ภาษีนา้ มันเป็ นเวลา 6 เดือน หวังยุติ
ความรุ นแรงในประเทศ รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศระงับแผนการปรับ
ขึ ้นภาษี เชื ้อเพลิงเป็ นเวลา 6 เดือน เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค.62 หลังจาก

ชาวฝรั่ งเศสพากัน ลุกฮือประท้ ว งต่อแผนการดังกล่า ว จนเกิ ด ความ
รุ น แรงไปทั่ว ประเทศ "หลัง จากที่ ไ ด้ รั บ ทราบความไม่ พ อใจของ
ประชาชน ผมก็ได้ ตัดสินใจระงับการใช้ 3 มาตรการทางการคลัง ซึ่ง
รวมถึงการเพิ่ มภาษี เชื อ้ เพลิ ง " นายเอดูอาร์ ด ฟิ ลิป นายกรั ฐมนตรี
ฝรั่งเศส กล่าว นอกจากนี ้ นายฟิ ลิปยังกล่าวว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ ้นใน
ฝรั่งเศสในช่วงไม่กี่สปั ดาห์ที่ผ่านมาจะต้ องยุติลง และการใช้ มาตรการ
ภาษี จะต้ องไม่มีผลกระทบต่อความเป็ นเอกภาพของประเทศ (อินโฟ
เควสท์)

รั ฐบาลประกาศระงับแผนการปรั บขึน้ ภาษีเชือ้ เพลิงเป็ นเวลา 6
เดือน หลังจากที่แกนนาของกลุ่มเสื ้อกั๊กเหลืองที่ออกโรงคัดค้ านการ
ปรับขึน้ ภาษี นา้ มัน และค่าครองชีพที่พ่งุ ขึน้ สูง ได้ ปฏิเสธคาเชิญของ
นายฟิ ลิปที่ต้องการให้ เข้ าพบเพื่อหาทางแก้ ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ ้น (อิน
โฟเควสท์)
อิ ต าลี เ ล็ ง ส่ งร่ างงบประมาณฉบั บ ใหม่ แก่ EU สั ป ดาห์ ห น้ า
หลังจากถูกปฏิเสธก่ อนหน้ านี ้ แหล่งข่าวระบุว่า รัฐบาลอิตาลีจะส่ง
ร่ างงบประมาณประจาปี 2562 ฉบับปรับปรุงแก้ ไขใหม่ให้ แก่สหภาพ
ยุโรป (EU) ภายในสัปดาห์หน้ า หลังจากที่ถูก EU ตีตกไปก่อนหน้ านี ้
เนื่องจากขัดต่อกฎหมายทางการเงินของ EU นายจิอนั คาร์ โล จิออร์
เกตติ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลจะตัดงบประมาณ
ราว 4 พัน ล้ า นยูโรออกจากโครงการสนับ สนุน รายได้ และโครงการ
บานาญ เมื่อเดือนที่แล้ ว EU ปฏิเสธที่จะให้ การรับรองงบประมาณ
ประจาปี 2562 ของอิตาลี พร้ อมกับประกาศเตรี ยมลงโทษอิตาลีด้ วย
การสั่ง ปรั บ เนื่ อ งจากร่ า งงบประมาณดัง กล่า วขัด ต่อ กฎหมายทาง
การเงิ น ของ EU หลั ง จากที่ รั ฐ บาลอิ ต าลี ไ ด้ เพิ่ ม ตั ว เลขขาดดุ ล
งบประมาณสู่ระดับ 2.4% ของผลิต ภัณ ฑ์ มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ในปี 2562 ซึ่งสูงกว่า ตัว เลขขาดดุล งบประมาณ 0.8% ของ
GDP ของรัฐบาลชุดเดิม (อินโฟเควสท์)
ที่ ป รึ ก ษาศาลยุ โ รปไฟเขี ย วอั ง กฤษฉี ก Brexit โดยไม่ ต้ อ งขอ
อนุ ญ าต EU นายมานูเอล แคมโปส ซานเชส-บอร์ โดนา ซึ่งเป็ นที่
ปรึกษาศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) กล่าวว่า อังกฤษควรได้ รับอนุญาตให้
สามารถดาเนินการแต่เพียงฝ่ ายเดียวในการยกเลิกกระบวนการแยกตัว
ออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) คากล่าวของนายซานเชส-บอร์ โดนามี
ขึน้ ขณะที่รัฐสภาอังกฤษกาลังดาเนินการอภิปรายเป็ นเวลา 5 วันต่อ
ข้ อเสนอของนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี องั กฤษ เกี่ยวกับข้ อตกลง
Brexit ที่นางเมย์ทาไว้ กบั EU ก่อนที่รัฐสภาจะลงมติตอ่ ข้ อตกลง Brexit
ในวันอังคารหน้ า ทัง้ นี ้ นายซานเชส-บอร์ โดนาให้ คาแนะนาดังกล่าว
ต่อ ECJ ก่ อ นที่ ECJ จะมี ค าวิ นิ จ ฉั ย ในประเด็ น ดัง กล่า วอย่า งเป็ น
ทางการในเวลาอีกเพียงไม่กี่สปั ดาห์ โดยที่ผ่านมา ECJ มักมีคาวินิจฉัย
สอดคล้ องกับคาแนะนาของที่ปรึกษา นอกจากนี ้ นายซานเชส-บอร์ โด
นาเสนอให้ ECJ ประกาศว่า มาตรา 50 อนุญาตให้ ประเทศสมาชิกของ
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สหภาพยุโรป (EU) สามารถประกาศยกเลิกแต่เพียงฝ่ ายเดียวเกี่ยวกับ
ความตัง้ ใจในการถอนตัว ออกจาก EU ซึ่ง ในกรณี ข องอัง กฤษนั น้
รัฐบาลอังกฤษสามารถแจ้ งต่อ EU เกี่ยวกับการยกเลิก Brexit ก่อนวันที่
29 มี . ค.62 ซึ่ ง จะเป็ นวัน ที่ อัง กฤษแยกตัว ออกจาก EU อย่ า งเป็ น
ทางการ (อินโฟเควสท์)

บริษัทอังกฤษหลายแห่ งเริ่มเฝ้าระวังการกักตุนสินค้ า ก่ อน Brexit
บริ ษั ทสัญ ชาติอังกฤษกาลังเฝ้าระวังการกักตุนสิน ค้ า เนื่ องจากการ
แยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) จะส่งผล
กระทบต่อการขนส่งสินค้ าด้ านอาหารและเครื่ องดื่ ม ตลอดจนเภสัช
ภัณฑ์ "อาหารและเครื่ องดื่มที่ใช้ วตั ถุดิบจากต่างประเทศเป็ นจานวน
มากกาลังเผชิญกับความท้ าทายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน เพราะ
อาจเกิดภาวะขาดแคลนขึน้ ได้ หลังจาก Brexit ดังนัน้ หลายบริ ษัทจึง
วางแผนกระตุ้นสินค้ าคงคลังเพื่อให้ แน่ใจว่าแผนการผลิตของตนเองจะ
ไม่หยุดชะงัก" รายงานประจาไตรมาสจากองค์กรของผู้ผลิต EEF ระบุ
รายงานระบุว่า อีกหนึ่งภาคส่วนที่มีสินค้ าคงคลังเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ ว
คือ เภสัชภัณฑ์ เนื่องด้ วยบริ ษัทกาลังพยายามหลีกเลี่ยง Brexit ที่อาจ
ส่งผลให้ เศรษฐกิจผันผวน
นอกจากนี ้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของ
ปี นี ้ หลายบริ ษัทต่างวางแผนที่จะเพิ่มจานวนสินค้ าคงคลังล่วงหน้ า
ก่อน Brexit ขณะที่การส่งออกมีแนวโน้ มว่า จะชะลอตัว แม้ วา่ ภาคการ
ผลิตจะชะลอตัวลงในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาก็ตาม (อินโฟเควสท์)
รั ฐมนตรี คลังกลุ่ มยูโรโซนเรี ยกร้ องรั ฐบาลอิตาลีปรั บลดตัวเลข
หนี ส้ ิ น รั ฐมนตรี ค ลังในกลุ่มยูโรโซนได้ เปิ ดเผยในร่ า งงบประมาณ
ประจาปี 2562 ของอิตาลี โดยเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลอิตาลีปรับลดหนีส้ ิน
ของประเทศ เนื่องจากอิตาลีมีหนี ้สาธารณะสูงสุดเป็ นอันดับ 2 ในยุโรป
โดยคิ ด เป็ นสัด ส่ว น 133% ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ
(GDP) รั ฐบาลอิต าลีต้ องการที่ จะกู้เ งิน เพิ่ มและใช้ งบประมาณเพื่ อ
ด าเนิ นนโยบายตามที่ ได้ หาเสียงไว้ อย่า งไรก็ ดี เรื่ องดังกล่า วขัด ต่อ
ข้ อกาหนดของสหภาพยุโรป (EU) ที่ระบุว่า หนีส้ าธารณะของอิต าลี
จะต้ องลดลงทุ ก ปี จนกว่ า จะแตะระดั บ ต่ า กว่ า 60% ทั ง้ นี ้ EU
กาหนดให้ ประเทศใน EU มีตวั เลขขาดดุลงบประมาณไม่เกิน 3% ของ
GDP อย่ า งไรก็ ดี EU เรี ยกร้ องให้ อิ ต าลี ด าเนิ น การไปสู่ ก ารมี
งบประมาณสมดุล เนื่องจากอิตาลีมีหนีใ้ นภาครัฐจานวนมาก (อินโฟ
เควสท์)
"มาร์ กิต" เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริ การยูโรโซนเดือนพ.ย.
แตะระดับต่ าสุดในรอบกว่ า 2 ปี ไอเอชเอส มาร์ กิต ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ให้ บริ การข้ อมูลทางการเงิน เปิ ดเผยว่า ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื ้อ (PMI)
รวมภาคการผลิตและบริ การของยูโรโซนลดลงสู่ระดับ 52.7 ในเดือน
พ.ย. ซึ่งเป็ นระดับต่าสุดนับตังแต่
้ เดือนก.ย. 2559 จากระดับ 53.1 ใน
เดือนต.ค. (อินโฟเควสท์)

"มาร์ กิต" เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริ การเยอรมนีเดือนพ.ย.
แตะระดับต่าสุดในรอบเกือบ 4 ปี ไอเอชเอส มาร์ กิต ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ให้ บริ การข้ อมูลทางการเงิน เปิ ดเผยว่า ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื ้อ (PMI)
รวมภาคการผลิตและบริ การของเยอรมนี ลดลงสู่ระดับ 52.3 ในเดือน
พ.ย. ซึง่ เป็ นระดับต่าสุดในรอบเกือบ 4 ปี จากระดับ 53.4 ในเดือนต.ค.
(อินโฟเควสท์)

"มาร์ กิต" เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริ การฝรั่ งเศสเดือนพ.ย.
ขยับ ขึน้ แตะ 54.2 ไอเอชเอส มาร์ กิต ซึ่งเป็ นบริ ษัทให้ บริ การข้ อมูล
ทางการเงิน เปิ ดเผยว่า ดัชนีผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาคการ
ผลิตและบริ การของฝรั่งเศส ปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้ อยสู่ระดับ 54.2 ใน
เดือนพ.ย. จากระดับ 54.1 ในเดือนต.ค. (อินโฟเควสท์)
"มาร์ กิต" เผยดัชนี PMI ภาคบริ การสหราชอาณาจักรแตะระดับ
ต่าสุดในรอบ 28 เดือน ไอเอชเอส มาร์ กิต/ซีไอพีเอส เปิ ดเผยว่า ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริ การของสหราชอาณาจักร ปรับตัว
ลดลงสู่ระดับ 50.4 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็ นระดับต่าสุดในรอบ 28 เดือน
จากระดับ 52.2 ในเดือนต.ค. (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: (4 ธ.ค.) หุ้นยุโรปปิ ดลบ นักลงทุนไม่ ม่ ันใจ
เจรจาการค้ าสหรั ฐ -จีน ตลาดหุ้นยุโรปปิ ดปรับตัวลดลง ขณะที่นัก
ลงทุนมีความไม่แน่ใจต่อแนวโน้ มการเจรจาการค้ าระหว่างสหรั ฐและ
จีน หลังจากที่มีข่าวว่า นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้ าสหรั ฐ
(USTR) ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นหัวหน้ าคณะเจรจาการค้ าฝ่ ายสหรัฐ โดย
นายไลท์ ไ ฮเซอร์ นับ เป็ นผู้ที่ มี จุด ยื น ที่ แ ข็ ง กร้ าวต่อ จี น ดัช นี Stoxx
Europe 600 ปรับตัวลดลง 2.75 จุด หรื อ 0.76% ปิ ดที่ระดับ 358.43
จุดดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดที่ 7,022.76 จุด ลดลง 39.65
จุด หรื อ -0.56% ขณะที่ดชั นี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิ ดที่ 11,335.32
จุด ลดลง 130.14 จุด หรื อ -1.14% และดัช นี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝรั่ งเศสปิ ดที่ 5,012.66 จุด ลดลง 41.32 จุด หรื อ -0.82% (อิน โฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: (5 ธ.ค.) หุ้นยุโรปปิ ดร่ วง เหตุวิตกตลาด
บอนด์ สหรัฐส่ งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอย ตลาดหุ้นยุโรปปิ ดร่วงลง
เมื่อคื น นี ้ เนื่ องจากบรรยากาศการซือ้ ขายยังคงได้ รับแรงกดดันจาก
ตลาดพันธบัตรสหรัฐที่ส่งสัญญาณถึงเศรษฐกิจถดถอย โดยหุ้นกลุ่ม
ธนาคาร กลุ่มพลังงาน และกลุ่มเหมืองแร่ ต่างก็ปรับตัวลงเมื่อคื น นี ้
ดัชนี Stoxx Europe 600 ร่ วงลง 1.16% ปิ ดที่ 354.27 จุด ดัชนี DAX
ตลาดหุ้นเยอรมันปิ ดที่ 11,200.24 จุด ลดลง 135.08 จุด หรื อ -1.19%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิ ดที่ 4,944.37 จุด ลดลง 68.28 จุด
หรื อ -1.36% ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดที่ 6,921.84 จุด
ลดลง 100.92 จุด หรือ -1.44% (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
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ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: (4 ธ.ค.) แรงขายทากาไรฉุดนิกเกอิปิด
ร่ วง 538.71 จุด ขณะนลท.กังวลการค้ าระลอกใหม่ ดัชนีนิกเกอิต
ลาดหุ้นโตเกียวปิ ดร่วงลงอย่างหนักในวันนี ้ เนื่องจากนักลงทุนเทขาย
ทากาไรหลังจากดัชนีนิกเกอิปิดพุ่งขึ ้นติดต่อกัน 7 วันทาการก่อนหน้ านี ้
ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับข้ อพิพาทการค้ าที่ปะทุขึน้ มาอีกครัง้
ส านัก ข่ า วเกี ย วโดรายงานว่า ดัช นี นิ ก เกอิ ปิ ดดิ่ ง 538.71 จุด หรื อ
2.39% แตะที่ระดับ 22,036.05 จุด ราคาหุ้นดิ่งลงทุกกลุ่ม โดยหุ้นที่
ร่วงลงหนักสุดได้ แก่ห้ นุ กลุม่ ขนส่งทางทะเล กลุ่มผลิตภัณฑ์นา้ มันและ
ถ่านหิน และกลุม่ ก่อสร้ าง (อินโฟเควสท์)

ธนาคารกลางจีนจะสร้ างสมดุลในการปฏิรูปทางการเงิน การพัฒนา
และการสร้ างเสถียรภาพ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: (5 ธ.ค.) นิกเกอิปิดลบ 116.72 จุด ตาม
ทิศทางดาวโจนส์ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิ ดตลาดในแดนลบใน
วันนี ้ โดยนักลงทุนเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐ
หลังดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ กปิ ดตลาดร่ วงลงหนักเกือบ 800
จุดเมื่อคืนนี ้ ขณะที่นกั ลงทุนกังวลต่อการที่ตลาดพันธบัตรส่งสัญญาณ
เศรษฐกิจถดถอย สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดลบ
116.72 จุด หรือ 0.53% แตะที่ระดับ 21,919.33 จุด รายงานข่าวระบุ
ว่า หุ้นกลุ่มที่ปรับตัวลดลงอย่างหนัก ได้ แก่ห้ นุ กลุ่มนา้ มันและถ่านหิน
บริษัทหลักทรัพย์ และประกันภัย (อินโฟเควสท์)

เอเชียและอื่นๆ

จีน
ไฉซินเผยดัชนี PMI ภาคบริการจีนพุ่งขึน้ แตะ 53.8 ในเดือนพ.ย.
ดัชนี ผ้ ูจัด การฝ่ ายจัด ซือ้ (PMI) ภาคบริ การของจีน ซึ่งมาร์ กิต จัด ท า
ร่วมกับไฉซิน อยูท่ ี่ระดับ 53.8 ในเดือนพ.ย. เพิ่มขึ ้นจากระดับ 50.8 ใน
เดือนต.ค. โดยปรับตัวเพิ่มขึ ้นมากที่สดุ ในรอบ 5 เดือน (อินโฟเควสท์)
ผู้ ว่ าฯแบงก์ ชาติ จี น ส่ งสั ญ ญาณปรั บ นโยบายการเงิ น อย่ าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ เศรษฐกิจ นายอี ้ กัง ผู้ว่าการธนาคาร
กลางจีนเปิ ดเผยในวันนีว้ ่า จีนจะปรับนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่า งยิ่งนโยบายการเงิน โดยการด าเนิ น การ
ดังกล่าวจะขึน้ อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
นายอีไ้ ด้ กล่า วแสดงความเห็ นผ่านบทความที่ ตีพิมพ์ ในวารสารทาง
การเงินฉบับหนึ่งของจีนเมื่อวานนี ้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่ง
การก่ อ ตัง้ ธนาคารกลางจี น โดยนายอี ก้ ล่ า วว่ า จี น ควรยกระดับ
กฎระเบี ย บที่ จ ะช่ ว ยป้ องกั น ปั จ จัย ผั น ผวนตามวัฏ จัก รเศรษฐกิ จ
"ธนาคารกลางจีนควรยึดมัน่ ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินเป็ นเป้าหมายสาคัญ เพราะความสาเร็ จในการปฏิรูปการเงิน
ใดๆก็ตาม จะไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ โดยปราศจากสภาพแวดล้ อมที่ ดีทงั ้
ในด้ านเศรษฐกิจและการเงิน" นายอี ้กล่าว นอกจากนี ้ นายอี ้ยังกล่าว
ด้ วยว่า เมื่อเศรษฐกิจอยูใ่ นภาวะร้ อนแรงเกินไป หรือเมื่อราคาสินทรัพย์
ตกอยูใ่ นภาวะฟองสบู่ จีนก็ต้องนามาตรการต่างๆมาใช้ เพื่อสร้ างความ
เชื่อมั่นว่า เศรษฐกิ จจะไม่ชะลอตัว ลงมากเกิ น ไป พร้ อมกับ กล่า วว่า

ภาวะตลาดหุ้นจีน: (4 ธ.ค.) เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตปิ ดบวก 11.16
จุด ขณะนลท.จับตาข้ อมูลเศรษฐกิจจีนสัปดาห์ นี ้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอม
โพสิตตลาดหุ้นจีนปิ ดปรับตัวขึน้ ในวันนี ้ ขณะที่นักลงทุนจับตาข้ อมูล
เศรษฐกิ จซึ่งมีกาหนดเปิ ดเผยในสัปดาห์นี ้ ซึ่งรวมถึงดัชนี PMI ภาค
บริ การ ดุลการค้ า และข้ อมูลเงินเฟ้อ สานักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนี
เซี่ยงไฮ้ ค อมโพสิต ปิ ดบวก 11.16 จุด หรื อ +0.42% แตะที่ 2,665.96
จุด (อินโฟเควสท์)
แบงก์ ช าติ อิ น เดี ย ประกาศคงอั ต ราดอกเบี ย้ นโยบายในการ
ประชุ ม ธนาคารกลางอิ น เดี ย (RBI) มี ม ติ ค งอัต ราดอกเบี ย้ ซื อ้ คื น
พันธบัตร (repo rate) ซึง่ เป็ นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ระดับ 6.50% ใน
การประชุมนโยบายการเงินในวันนี ้ นอกจากนี ้ ธนาคารกลางยังมีมติ
คงอัตราดอกเบี ้ย Reverse repo rate ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่ธนาคาร
กลางใช้ อ้ า งอิ ง ในการกู้ ยื ม จากธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ ร ะดับ 6.25%
ธนาคารกลางยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอินเดียจะมีการขยายตัว 7.5%
ในช่วงครึ่งแรกของปี งบประมาณ 2563 ขณะเดียวกัน ธนาคารกลาง
เปิ ดเผยว่า เริ่ มตังแต่
้ ไตรมาส 1 ของปี 2562 ทางธนาคารกลางจะปรับ
ลดสัดส่วนการถือครองพันธบัตรของธนาคารพาณิ ชย์ลง 0.25% ใน
ทุกๆไตรมาส จนกระทัง่ แตะระดับ 18% ของปริ มาณเงินฝาก ขณะนี ้
สัดส่วนการดารงสภาพคล่อง (SLR) ของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ระดับ
19.50% และการที่ ธ นาคารกลางปรั บ ลด SLR จะช่ ว ยกระตุ้น ให้
ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้แก่ภาคธุรกิจมากขึน้ แทนที่จะพักเงินสดไว้ ที่
ธนาคารกลาง (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น อิ น เดี ย : (4 ธ.ค.) ดั ช นี Sensex ร่ วงตามตลาด
ภูมิภาค หลังบวก 6 วันติดต่ อกัน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วง
ลงในวันนี ้ ตามตลาดหุ้นในภูมิภาค หลังปรับตัวขึ ้น 6 วันติดต่อกัน ดัชนี
ปรับตัวลงจากปั จจัยราคาน ้ามันที่พงุ่ ขึ ้น และรูปีที่ออ่ นค่าลง ทังนี
้ ้ ดัชนี
S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดวันนีท้ ี่ 36,134.31 จุด ลดลง 106.69 จุด
หรื อ 0.29% หุ้นกลุ่มพลังงานพุ่งขึน้ สวนทางตลาด โดยได้ แรงหนุน
จากการดีดตัวขึ ้นของราคาน ้ามัน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: (5 ธ.ค.) ดัชนี Sensex ดิ่งเกือบ 250 จุด
แม้ แบงก์ ชาติอินเดียคงดอกเบีย้ ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดิ่ง
ลงเกือบ 250 จุดในวันนี ้ ถึงแม้ ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ประกาศคง
อัตราดอกเบี ้ยนโยบาย โดยบรรยากาศการซื ้อขายยังคงถูกกระทบจาก
การทรุดตัวลงของตลาดหุ้นวอลล์สตรี ทเมื่อคืนนี ้ ทังนี
้ ้ ดัชนี S&P BSE
Sensex ปิ ดตลาดที่ 35,884.41 จุด ลดลง 249.90 จุด หรือ 0.69% (อิน
โฟเควสท์)
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ไทย
ครม.อนุมัติให้ เงินช่ วยเหลือชาวสวนปาล์ ม -ชาวไร่ ยาสูบ นายณัฐ
พร จาตุศ รี พิ ทัก ษ์ ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ป ระจ าส านัก นายกรั ฐ มนตรี
เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ( ค ร ม . ) ต า ม ที่
คณะกรรมการนโยบายปาล์มนา้ มันแห่งชาติ (กนป.) มีมติให้ ดาเนิน
มาตรการเร่ งด่วน ช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนา้ มัน
โดยกรมส่งเสริ มการเกษตรเป็ นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ซึ่งจะร่ วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ งบประมาณรวมกว่า
3,458.20 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นงบที่จา่ ยให้ เกษตรกร 3,375 ล้ านบาท
งบชดเชยต้ นทุนเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ซึง่ จะสารองจ่ายเงินให้ เกษตรกรไปก่อน อัตราต่าสุดของอัตรา
ดอกเบี ย้ ฝากประจ า 6 เดื อ น (FDR)+1 รวม 73.4 ล้ า นบาท และ
ค่า ใช้ จ่า ยด าเนิ น การของธ.ก.ส.รวม 1.5 ล้ า นบาท และงบบริ ห าร
โครงการ วงเงิน 8.3 ล้ านบาท (อินโฟเควสท์)
ครม.ไฟเขียวแพ็คเกจแก้ ปัญหาราคายาง หนุนสถาบันเกษตรกร
ส่ งออก-ให้ เงินช่ วยเหลือชาวสวนยาง นายณัฐพร จาตุศรี พิทกั ษ์ ที่
ปรึ ก ษารั ฐ มนตรี ป ระจ าส านัก นายกรั ฐ มนตรี เปิ ดเผยว่า ที่ ป ระชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติ (กนย.) เกี่ ยวกับ โครงการบริ หารจัดการรั กษาเสถียรภาพ
ราคายางพาราของสถาบันเกษตรกรเพื่อช่วยรั กษาเสถียรภาพราคา
ยางพาราไม่ให้ ต่ากว่าราคาตลาด เสริ มความเข้ มแข็งให้ กับสถาบัน
เกษตรกรสามารถรวบรวมยางพาราเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ และ
สนับสนุนสินเชื่อและเงินชดเชยค่าบริหารจัดการให้ แก่สถาบันเกษตรกร
ที่ มี ศัก ยภาพเป็ นแม่ ข ายในการรวบรวมยางพาราเพื่ อ ส่ ง ออกไป
ต่างประเทศ เป้าหมายเพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกร ได้ แก่ สหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกรวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ
0.01 ต่อ ระยะเวลาโครงการตัง้ แต่วัน ที่ 1 ธ.ค.61-28 ก.พ.63 โดยใช้
แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.
ก.ส.) โดย ธ.ก.ส.คิดดอกเบีย้ จากโครงการฯ ร้ อยละ 4 ต่อปี สถาบัน
เกษตรกรรั บ ภาระดอกเบี ย้ อัต ราร้ อยละ 0.01 และรั ฐ บาลชดเชย
ดอกเบี ้ยให้ ร้อยละ 3.99 รวม 199.50 ล้ านบาท (อินโฟเควสท์)
ครม.เห็นชอบมาตรการช็อปช่ วยชาติซือ้ สินค้ าโอท็อป-หนังสือยางล้ อ รถ 15 ธ.ค.61-16 ม.ค.62 หั ก ลดหย่ อ นภาษี ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น
15,000 บาท นายณัฐพร จาตุศรีพิทกั ษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผยว่า ที่ป ระชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีมติ เห็ น
มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ (ช็
อปช่วยชาติ) โดยปี นี ้จะให้ ความสาคัญกับการกระตุ้นผลผลิตทางการ
เกษตรที่มีราคาตกต่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการเรี ยนรู้ ทาง
หนังสือ และส่งเสริ มการกระจายรายได้ ส่ชู ุมชน มาตรการดังกล่า ว
กาหนดให้ ผ้ มู ีรายได้ บคุ คลธรรมดาสามารถนาค่าซื ้อสินค้ าในช่วงตัง้ แต่

วันที่ 15 ธ.ค.61-16 ม.ค.62 ไปหักลดหย่อนในการคานวณภาษี เงินได้
ตามจานวนที่จา่ ยจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยมาตรการดังกล่าวจะ
คร่ อมปี ดังนัน้ ขึน้ อยู่กับการใช้ จ่ายว่าเกิดขึน้ ในช่วงปี ใดก็จะสามารถ
นาไปหักลดหย่อนได้ ในปี นัน้ หรื อหากซื ้อทัง้ 2 ปี ก็จะสามารถหักได้ ทงั ้
2 ปี แต่ ร วมกั น ต้ อ งไม่ เ กิ น ไม่ เ กิ น 15,000 บาท ผู้ ใช้ สิ ท ธิ ดัง กล่ า ว
สามารถซื ้อสินค้ าได้ 3 ประเภท คือ 1.สินค้ าโอท็อปที่ลงทะเบียนไว้ กบั
กรมการพัฒนาชุมชน โดยผู้มีเงินได้ ต้องมีหลักฐานการซือ้ สินค้ าเป็ น
ใบกากับภาษี แบบเต็มรูป และต้ องระบุว่าเป็ นการซื ้อสินค้ าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
2.หนังสือหรื อ e-Book แต่ไม่รวมถึงนิตยสารและ
หนังสือพิมพ์ โดยต้ องซือ้ จากผู้ประกอบการที่ได้ รับจดทะเบียนจัดตัง้
เป็ นบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคล และต้ องออกใบกากับภาษี แบบ
เต็ ม รู ป เช่น กัน และ 3.ยางล้ อ รถยนต์ ล้ อ รถจัก รยานยนต์ และ
รถจักรยาน โดยซือ้ จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม ซึ่ง
เป็ นผู้ผลิตหรื อตัวแทนจาหน่ายซึ่งซื ้อวัตถุดิบจากการยางแห่งประเทศ
ไทย (กยท.) โดยผู้มีเงินได้ จะต้ องมีหลักการซื ้อสินค้ าเป็ นใบกากับภาษี
แบบเต็มรูป และหลักฐานที่เป็ นคูปองจาก กยท. "กยท.จะไปดาเนินการ
แจกคูป องให้ กับ ร้ านค้ า ซึ่ ง จะเริ่ ม โครงการวัน ที่ 15 ธ.ค.ก็ ค งต้ อ ง
ดาเนินการให้ ทนั ส่วนค่าเปลี่ยนล้ อรถ ค่าถ่วงยาง ไม่รวมอยูใ่ น 15,000
บาท"นายณัฐพร กล่าว (อินโฟเควสท์)

สภาผู้ส่งออกฯ คาดปี 62 ส่ งออกโต 5% จากปี นี ค้ งเป้ าโต 8%
แนะรั ฐดูแลค่ าเงินบาทให้ มีเสถียรภาพ-ส่ งเสริ มอีคอมเมิร์ซ น.ส.
กัณญภัค ตันติพิพฒ
ั นพงศ์ ประธานสภาผู้สง่ สินค้ าทางเรือแห่งประเทศ
ไทย (สรท.) หรื อ สภาผู้ส่งออก คาดว่า การส่งออกของไทยในปี นี ้จะมี
อัต ราการเติบโตอยู่ที่ 8% บนสมมติ ฐานค่าเงินบาทอยู่ที่ 33.0 บาท/
ดอลลาร์ บวก/ลบ 0.5 บาท/ดอลลาร์ ส่วนปี 62 คาดว่าการส่งออกจะ
ขยายตัวที่ระดับ 5% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นไทย: (4 ธ.ค.) ปิ ดลบ 0.29 จุด ตลาดพักตัวหลัง
ขึน้ แรงตอบรั บ ปั จ จั ยบวกจากสงครามการค้ าแล้ ว -ยังไร้ ปั จจัย
ใหม่ หนุ น SET ปิ ดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,672.32 จุด ลดลง 0.29 จุด (0.02%) มูล ค่า การซือ้ ขาย 46,615.63 ล้ า นบาท นักวิ เคราะห์ ฯ เผย
ตลาดหุ้นไทยวันนี ้แกว่งไซด์เวย์-พักฐานหลังขึ ้นแรงวานนี ้ จากการตอบ
รับปั จจัยบวกจากสงครามการค้ าไปแล้ ว และยังไม่มีปัจจัยใหม่หนุน
อีกทังเข้
้ าใกล้ ชว่ งหยุดยาวทาให้ อาจมีแรงขายออกมาบ้ าง และวอลุม่ เท
รดบางลง แนวโน้ มตลาดฯจึงพักตัวในระยะสัน้ ด้ านตลาดภูมิภาคแกว่ง
ไซด์เวย์ทงในแดนบวก-ลบ
ั้
ลักษณะพักตัวเช่นกัน ยกเว้ นตลาดหุ้นญี่ปนุ่
ที่ร่วงแรง พร้ อมให้ ติดตามการประชุมกลุ่มโอเปก 6 ธ.ค., การประชุม
พรรคการเมือง 7 ธ.ค., และกลางเดือนธ.ค.ประชุมหลายธนาคารกลาง
ทัง้ ECB, เฟด, กนง. เป็ นต้ น พรุ่งนีต้ ลาดฯปิ ดทาการ แนวโน้ มตลาดฯ
ในวันพฤหัสบดีคงจะแกว่งไซด์เวย์แคบ พร้ อมให้ แนวรับ 1,665-1,660
แนวต้ าน 1,680 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ ี่ระดับ 1,672.32 จุด
ลดลง 0.29 จุด (-0.02%) มูลค่าการซื ้อขาย 46,615.63 ล้ านบาท การ
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ซื ้อขายหุ้นวันนี ้ ดัชนีห้ นุ ไทยเคลื่อนไหวทัง้ ในแดนบวก-ลบ โดยดัชนีฯ
แตะจุดสูงสุดที่ 1,677.99 จุด และแตะจุดต่าสุดที่ระดับ 1,669.10 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี ้ เพิ่มขึน้ 517 หลักทรัพย์ ลดลง 758
หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 553 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

เคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในวันที่ 6 ธ.ค.ไว้ ระหว่าง 32.65-32.75 บาท/
ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: (4 ธ.ค.) ปิ ด 32.69 รอปั จจัยใหม่ -จับตา
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรั ฐฯ มองกรอบ 32.65-32.75 นักบริ หารเงิน
จากธนาคารกรุงศรี อยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาดเย็นนีท้ ี่ระดับ
32.69 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้ า ที่ เปิ ดตลาดที่ 32.74/78 บาท/
ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 32.69-32.79 บาท/ดอลลาร์
"เงิ น บาทปิ ดที่ ร ะดับ ต่ า สุด ของวัน ...กระแสแรงขายดอลลาร์ เ ยอะ
ประกอบกับมีแรงซื ้อในตลาดพันธบัตรบ้ า นเรา"นักบริ หารเงิน กล่าว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบ้ านเราจะหยุดทาการ 1 วันในวันพรุ่งนี ้ ขณะที่
ช่ ว งนี ย้ ัง ไม่ มี ปั จ จัย ใหม่ ประกอบกั บ ตลาดรอตัว เลขการจ้ า งงาน
ภาคเอกชนเดือนพ.ย.จาก ADP และดัชนีภาคบริ การเดือนพ.ย. จาก
สถาบันจัดการด้ านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เบื ้องต้ นประเมินกรอบการ

ปั จจัยที่ต้องติดตาม
-

ยอดนาเข้ า ยอดส่งออก และดุลการค้ าเดือนต.ค. สหรัฐ
จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ
ยอดสัง่ ซื ้อภาคโรงงานเดือนต.ค. สหรัฐ
สต็อกน ้ามันรายสัปดาห์จากสานักงานสารสนเทศด้ านพลังงานสหรัฐ (EIA)
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Monday

3
Release

US Markit US Manufacturing PMI
ISM Manufacturing

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI
JP Company Profits
Company Sales

Nov F

TH CPI YoY

Cons.
55.4

Prior
55.4
57.7

Nov

59.3

57.5

Nov F

51.8

51.5

51.5

3Q

2.2%
6.0%

14.0%

17.9%

--

5.1%

52.2

---

13.0%

3Q

Nikkei Japan PMI Mfg
Vehicle Sales YoY

Actual
55.3

Nov F
Nov

8.3%

51.8

Nov

0.9%

1.0%

1.2%

CPI NSA MoM

Nov

-0.2%

-0.1%

0.1%

CPI Core YoY

Nov

0.7%

0.8%

0.8%

Tuesday

4
Release

EU PPI MoM

Oct

Actual
0.8%

PPI YoY

Oct

4.9%

Nov

¥501.6t

4.5%
--

Nov

6.10%

--

5.9%

Release

Cons.

Prior

JP Monetary Base End of period
Monetary Base YoY

Cons.

Prior

0.5%

0.5%
4.5%
¥506.9t

Wednesday

5

US ADP Employment Change

Nov

Actual
--

195k

227k

Nonfarm Productivity

3Q F

--

2.3%

2.2%

Unit Labor Costs

3Q F

--

Markit US Services PMI

Nov F

---

1.0%
54.4

1.2%
54.4

59

60.3

ISM Non-Manufacturing Index

EU Markit Eurozone Services PMI
Retail Sales MoM
Retail Sales YoY

CH Caixin China PMI Services
JP Nikkei Japan PMI Services

Nov
Nov F

53.4

53.1

53.1

Oct

0%

0.2%

0.0%

Oct

2%

Nov

53.8

2.0%
50.7

0.8%
50.8

Nov

52.3

--

52.4

Thursday

6
Release

US Trade Balance

Oct

Actual
--

Cons.
-$55.0b

Prior
-$54.0b

Initial Jobless Claims

1-Dec

--

225k

234k

Continuing Claims

24-Nov

--

1695k

1710k

Factory Orders

Oct

Factory Orders Ex Trans

Oct

---

-2.0%
--

0.7%
0.4%

Durable Goods Orders

Oct F

--

-2.4%

-4.4%

Durables Ex Transportation

Oct F

--

0.1%

0.1%
-¥736.4b

JP Japan Buying Foreign Bonds

30-Nov

¥1053.5b

--

Japan Buying Foreign Stocks

30-Nov

1,672.32
1,118.59
2,466.17
399.03
238.24
693.32
5,387.56
238.24

Total Trading Value
Major Indices

%Chg.
-3.10%
-3.24%
-3.80%
-1.22%
-1.44%
-1.19%
-0.53%
-0.61%
-1.62%
-0.62%
-0.69%
-0.32%
-0.13%
-0.18%

Crude Commodities
WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)

5-Dec-18
52.90
60.46
61.50
52.89

Chg
+0.33
-5.10
+0.25
-0.36

%Chg.
+0.63%
-7.78%
+0.41%
-0.68%

COMEX Gold

1,238.80

+4.90

+0.40%

Batic Dry Index

1,296.00

+59.00

+4.77%

Exchange Rate

5-Dec-18

4-Dec-18

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

32.73
1.1344
113.13
1.2731
6.8558
1,113.32
96.998

32.75
1.1341
112.77
1.2721
6.8360
1,110.41
96.959

4-Dec-18

3-Dec-18

%Chg.

276.49
91,062.97
1M
3M

275.97
132,538.65
6M
1Y

+0.19%
-31.29%
2Y
3Y

¥80.8b
8130.0%

Thai Bond Market

Consumer Confidence Economic

Nov

--

--

6840.0%

Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield

Unemployment Rate
Underemployment Rate
Average Hourly Earnings MoM
Average Hourly Earnings YoY
Labor Force Participation Rate
Wholesale Inventories MoM
U. of Mich. Sentiment
U. of Mich. Expectations
GDP SA QoQ
GDP SA YoY
Gross Fix Cap QoQ
Govt Expend QoQ
Household Cons QoQ
Foreign Reserves
Leading Index CI
Coincident Index
Foreign Reserves
Forw ard Contracts

37,615.51
Chg

--

Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Oct F
Dec P
Dec P
3Q F
3Q F
3Q
3Q
3Q
Nov
Oct P
Oct P
30-Nov
30-Nov

-0.02%
+0.07%
+0.04%
-0.13%

-799.36
-90.31
-283.08
-39.00
-100.92
-135.08
-116.72
-16.15
-440.76
-13.04
-249.90
-19.74
-10.15
-1.70

--
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-0.29
+0.73
+1.00
-0.52

4-Dec-18

--

Actual
Cons.
Prior
-199k
250k
-3.70%
3.70%
--7.40%
-0.30%
0.20%
-3.10%
3.10%
-62.9%
62.9%
-0.7%
0.7%
-97
97.5
--88.1
-0.2%
0.2%
-1.7%
1.7%
-0.6%
1.2%
-0.3%
0.4%
-0.2%
0.2%
-- $3045.10b $3053.10b
-104.9
104.3
-117.1
114.4
--- $202.0b
--$33.2b

As of 6-Dec-18
Chg
%Chg.

25,027.07
2,700.06
7,158.43
3,145.00
6,921.84
11,200.24
21,919.33
2,649.81
26,819.68
2,101.31
35,884.41
6,133.12
7,620.75
957.14

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

-¥75.0b

US Change in Nonfarm Payrolls

TH

SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position

Nov

Release

CH
JP

4-Dec-18

Consumer Confidence

Friday

EU

Thai Stock Market

4-Dec-18
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
4-Dec-18
Change (bps)

%Chg.
-0.05%
+0.03%
+0.31%
+0.08%
+0.29%
+0.26%
+0.04%

1.2891 1.4433 1.5867 1.7259 1.8345 1.9590
-0.54
-1.07
-0.49
-0.48
-4.86
-5.26
5Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
2.2857 2.4780 2.6557 3.0302 3.1805 3.3192
-4.54
-3.55
-6.73
-5.18
-3.96
-2.02

3M
2.42
+4.00

2Y
2.80
-3.00

3Y
2.81
-3.00

5Y
2.79
-4.00

10Y
30Y
2.91
3.16
-7.00 -11.00

เอกสารฉบับนี้จดั ทาโดยฝา่ ยวิจยั บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย (“บริษทั ”) ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทัง้ การแสดงความคิดเห็นทัง้ หลายทีป่ รากฎในเอกสารฉบับนี้
จัดทาบนพืน้ ฐานแหล่งข้อมูลทีด่ ที สี่ ดุ ทีไ่ ด้รบั มา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชือ่ ถือ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และอาจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถอื เป็ นคาเสนอหรือคาชีช้ วนให้ลงทุน และ3จัดทาขึน้ เป็ นการเฉพาะเพือ่ ประโยชน์แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เท่านัน้ มิให้นาไปเผยแพร่ทางสือ่ มวลชน หรือโดยทาง
อืน่ ใด บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรือเป็ นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้

8

