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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"ทรัมป์"ยันสหรัฐไม่ได้ถูกกดดันให้ท าข้อตกลงการค้ากับจีน แต่
เป็นฝ่ายจีนที่ถูกกดดัน ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ทวีตข้อความใน
วนันี ้ระบุว่า สหรัฐไม่ได้เผชิญแรงกดดันที่จะต้องท าข้อตกลงทางการ
ค้ากับจีน แต่เป็นฝ่ายจีนที่ถกูกดดนัให้ต้องท าข้อตกลงกับทางสหรัฐ"
วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานผิดพลาด เราไม่ได้ถูกกดดันให้ต้องท า
ข้อตกลงกับจีน แต่เป็นฝ่ายเขาที่ถูกกดดันให้ต้องท าข้อตกลงกับเรา 
โดยตลาดของเราก าลงัพุ่งขึน้ แต่ของเขาก าลงัลม่สลายลง ซึ่งเราจะได้
เงินอีกหลายพนัล้านดอลลาร์จากการจดัเก็บภาษีสินค้าน าเข้า และการ
ผลิตสินค้าในสหรัฐ" ข้อความในทวิตเตอร์ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนี CPI ปรับตัวขึน้ 0.2% ในเดือนส.ค. ต ่ ากว่า
คาดการณ์กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) 
ปรับตัวขึน้ 0.2% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบรายเดือน แต่ต ่ากว่าตัวเลข
คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 0.3% หลังจากเพิ่มขึน้ 0.2% ใน
เดือนก.ค.การเพิ่มขึน้น้อยกว่าคาดของดชันี CPI มีสาเหตจุากการร่วง
ลงของค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสขุภาพ และเสือ้ผ้า ขณะที่ราคาคา่เชา่ 
และพลังงานปรับตวัขึน้  เม่ือเทียบรายปี ดัชนี CPI เพิ่มขึน้ 2.7% ใน
เดือนส.ค. หลงัจากพุ่งขึน้ 2.9% ในเดือนก.ค.    หากไม่นับรวมหมวด
อาหารและพลังงาน ดัชนี CPI พืน้ฐานขยับขึน้ 0.1% เม่ือเทียบราย
เดือน โดยต ่ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 0.2% 
หลงัจากเพ่ิมขึน้ 0.2% ในเดือนพ.ค.,มิ.ย.และก.ค. เม่ือเทียบรายปี ดชันี 
CPI พืน้ฐานปรับตัวขึน้ 2.2% หลังจากพุ่งขึน้ 2.4% ในเดือนก.ค. ซึ่ง
เป็นการเพิ่มขึน้มากที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนก.ย.2551 (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงต ่าสุดในรอบ 49 ปี 
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอ
สวัสดิการว่างงานครัง้แรกลดลงสู่ระดับต ่าสุดในรอบเกือบ 49 ปีใน
สปัดาห์ที่แล้ว  ทัง้นี ้จ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวสัดิการวา่งงานครัง้
แรกลดลง 1,000 ราย สู่ระดับ 204,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็น
ระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนธ.ค.2512 ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะ
เพ่ิมขึน้สูร่ะดบั 210,000 ราย สว่นตวัเลขคา่เฉลีย่ 4 สปัดาห์ของจ านวน
ชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัด
ตลาดแรงงานที่ดีกว่า เน่ืองจากขจัดความผันผวนรายสปัดาห์ ลดลง 
2,000 ราย สู่ระดบั 208,000 รายในสปัดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุ
นบัตัง้แตเ่ดือนธ.ค.2512 (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"สวนหมัดซีอีโอ"เจพีมอร์แกนเชส" ชีไ้ม่มีความฉลาดพอ
เป็นประธานาธิบดี ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี ้
ตอบโต้นายเจมี ไดมอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเจพี มอร์แกน 
เชส ซึง่พดูวานนีว้า่ เขาสามารถเอาชนะปธน.ทรัมป์ได้ หากเขาลงสมคัร
เลือกตัง้ชิงต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ  "ปัญหาของนายเจมี ไดมอน

ในการสมคัรชิงต าแหน่งประธานาธิบดีก็คือ เขาไมมี่ไหวพริบหรือความ
ฉลาด และเป็นนกัพดูที่แย่มาก และมีความประหม่า ซึ่งนอกเหนือจาก
นี ้เขาก็ดเูป็นคนที่วิเศษ โดยผมได้ท าให้นายธนาคารหลายคนดเูป็นคน
ฉลาดขึน้ด้วยนโยบายเศรษฐกิจที่ดีของผม" ข้อความในทวิตเตอร์ระบุ 
(อินโฟเควสท์) 

IEA เผยปริมาณน า้มันในตลาดโลกพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ใน
เดือนส.ค.ส านกังานพลงังานสากล (IEA) ออกรายงานระบวุา่ ปริมาณ
น า้มนัในตลาดโลกพุ่งแตะระดบั 100 ล้านบาร์เรล/วนัในเดือนส.ค. ซึ่ง
เป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทัง้นี ้ปริมาณน า้มันดิบจากกลุ่ม
ประเทศผู้ส่งออกน า้มนั (โอเปก) พุ่งแตะระดบั 32.63 ล้านบาร์เรล/วนั 
ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 9 เดือน โดยได้แรงหนนุจากการผลิตน า้มันที่
เพิ่มขึน้จากซาอุดิอาระเบีย, ไนจีเรีย, ลิเบีย และอิรัก แม้เวเนซุเอลา 
และอิหร่านลดการผลิตIEA คาดการณ์ว่า การผลิตน า้มันจากกลุ่ม
ประเทศนอกโอเปกจะเพิ่มขึน้ 2 ล้านบาร์เรล/วันในปีนี ้และ 1.8 ล้าน
บาร์เรล/วนัในปีหน้า น าโดยการผลิตน า้มนัจากสหรัฐ รายงานยงัระบุ
ว่า การขยายตวัของอปุสงค์น า้มนัทัว่โลกจะยังคงอยู่ที่ระดบั 1.4 ล้าน
บาร์เรล/วนัในปีนี ้และ 1.5 ล้านบาร์เรล/วนัในปีหน้า โดยถกูกดดนัจาก
ความต้องการใช้น า้มันที่ลดลงจากกลุ่มประเทศในองค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ในยุโรปและเอเชีย 
ขณะที่การชะลอตัวในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งเป็นผลจากการท าสงคราม
การค้า และการร่วงลงของค่าเงิน จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มอปุสงค์
น า้มนัในปีหน้า (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 147.07 จุด รับ
ความหวังเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน,หุ้นเทคโนฯดีดแรง ดัชนีดาว
โจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกติดตอ่กนัเป็นวนัที่ 3 เม่ือคืนนี ้(13 ก.ย.) 
เน่ืองจากนักลงทุนคลายความวิตกเก่ียวกับสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีน หลังจากจีนได้ตอบรับค าเชิญของสหรัฐในการเจรจา
การค้ารอบใหม่เพื่อคลี่คลายข้อพิพาทระหว่างทัง้สองประเทศ 
นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับปัจจยัหนนุจากหุ้นกลุม่เทคโนโลยีที่ดีดตวัขึน้ 
รวมทัง้ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่ต ่ากว่าคาด ซึ่งจะลดแนวโน้มในการเร่ง
ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดัชนีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,145.99 จุด เพิ่มขึน้ 147.07 จุด หรือ 
+0.57% ขณะที่ดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,013.71 จดุ เพิ่มขึน้ 59.48 จดุ 
หรือ +0.75% และดชันี S&P500 ปิดที่ 2,904.18 จดุ เพ่ิมขึน้ 15.26 จดุ 
หรือ +0.53% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก: ดอลล์ร่วงหลังเงนิเฟ้อสหรัฐต ่ากว่าคาด 
ขณะยูโรพุ่งขานรับ ECB เตรียมยุติ QE ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(13 ก.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อที่ต ่า
กว่าคาด ซึ่งจะลดแนวโน้มในการเร่งขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคาร
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 กลางสหรัฐ (เฟด) ส่วนสกุลเงินยูโรพุ่งขึน้ขานรับธนาคารกลางยุโรป 

(ECB) ที่ประกาศวา่จะยตุิการใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) 
ในช่วงสิน้ปีนี ้ยูโรแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์ ที่ระดับ 1.1692 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.1631 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะ
ระดับ 1.3111 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3055 ดอลลาร์ และดอลลาร์
ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะระดับ 0.7195 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 
0.7177 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่
ระดบั 0.9659 ฟรังก์ จากระดบั 0.9700 ฟรังก์ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์
แข็งคา่ขึน้เม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 111.88 เยน จากระดบั 111.23 
เยน และแข็งคา่เล็กน้อยเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.2990 
ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั1.2987 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์ ) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดร่วง $1.78 หลังรายงานชี ้
โอเปกผลิตน า้มันพุ่งสูงสุดในรอบ 9 เดือน สญัญาน า้มนัดิบเวสต์
เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนนี ้ (13 ก.ย.) หลังจาก
ส านักงานพลงังานสากล (IEA) ออกรายงานระบุว่า ปริมาณการผลิต
น า้มนัของกลุ่มประเทศผู้สง่ออกน า้มนั (โอเปก) พุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุ
ในรอบ 9 เดือน ขณะที่ปริมาณน า้มนัดิบในตลาดโลกปรับตวัขึน้เช่นกัน 
สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ร่วงลง 1.78 ดอลลาร์ หรือ 
2.5% ปิดที่ 68.59 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบ
เดือนพ.ย. ลดลง 1.56 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 78.18 ดอลลาร์/บาร์เรล 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $2.7 นักลงทุนขาย
สินทรัพย์ปลอดภัยหลังข้อพิพาทการค้าส่งสัญญาณคล่ีคลาย 
สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(13 ก.ย.) หลังจากข้อ
พิพาทด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเร่ิมคลี่คลายลง ซึ่งส่งผลให้นัก
ลงทุนเทขายทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และหันไปลงทนุใน
สินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า อย่างไรก็ตาม สัญญาทองค า
ขยับลงเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็น
ปัจจัยหนุนตลาดในระหว่างวัน สัญญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 2.7 ดอลลาร์ หรือ 
0.22% ปิดที่ 1,208.2 ดอลลาร์/ออนซ์  สญัญาโลหะเงินส่งมอบเดือน
ธ.ค. ลดลง 4.9 เซนต์ หรือ 0.34% ปิดที่ 14.244 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ
เควสท์) 

ยุโรป 

ECB ประกาศหั่นวงเงิน QE คร่ึงหน่ึงเร่ิมเดือนหน้า และจะยุติ
มาตรการ QE สิน้ปีนี ้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จัดการประชุม
นโยบายการเงินในเม่ือวานนี ้โดยที่ประชุมมีมติคงอัตราดอกเบีย้
นโยบาย ซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้รีไฟแนนซ์ที่ระดบั 0% ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุ
เป็นประวตัิการณ์ พร้อมกบัคงอตัราดอกเบีย้เงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์
ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.40% และคงอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ที่ระดับ 

0.25%  ECB ระบุว่าจะยงัคงตรึงอตัราดอกเบีย้ต่อไป อย่างน้อยจนถึง
ช่วงฤดใูบไม้ร่วงในปีหน้า นอกจากนี ้ECB ประกาศว่าจะลดวงเงินใน
การซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ลงคร่ึงหนึ่ง 
สูร่ะดบั 1.5 หม่ืนล้านยโูร (1.74 หม่ืนล้านดอลลาร์) ตอ่เดือน นับตัง้แต่
เดือนต.ค. และจะยุติมาตรการ QE โดยสิน้เชิงในช่วงสิน้ปีนี ้(อินโฟ
เควสท์) 

แบงก์ชาติอังกฤษกังวลตลาดการเงิน ท่ามกลางความไม่แน่นอน
จากปัจจัย Brexit ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติเอกฉันท์ 9-0 
เสียงในการคงอัตราดอกเบีย้นโยบายที่ระดับ 0.75% ในการประชุม
ก าหนดนโยบายการเงินในเม่ือวานนี ้ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 
หลงัจากที่ได้ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.25% ในการประชมุเดือนที่แล้ว 
ซึ่งเป็นการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้เป็นครัง้ที่ 2 นับตัง้แต่เดือนพ.ย.ปีที่
แล้ว อย่างไรก็ดี BoE แสดงความวิตกกังวลเก่ียวกับตลาดการเงิน 
ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากปัจจัยการแยกตวัของอังกฤษออกจาก
สหภาพยุโรป (Brexit)    BoE ระบุว่า ภาคธุรกิจได้คุมเข้มการใช้จ่าย 
และชะลอการลงทุน ก่อนที่อังกฤษจะแยกตวัออกจาก EU ในช่วงสิน้
เดือนมี.ค.ในปีหน้า ขณะที่กลุ่มผู้ ส่งออกคาดว่ามีแนวโน้ม 40% ที่
ยอดขายจะได้รับผลกระทบจากปัจจยั Brexitmนักวิเคราะห์คาดการณ์
ว่า BoE จะยงัไม่ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ จนกว่าจะผ่านพ้นเดือนมี.ค.ปี
หน้า ซึง่เป็นชว่งที่องักฤษแยกตวัออกจาก EU (อินโฟเควสท์) 

อดีตนายกฯอังกฤษเตือนโลกก าลังเข้าใกล้วิกฤตการณ์ทาง
การเงิน นายกอร์ดอน บราวน์ อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวว่า 
ขณะนีโ้ลกก าลงัเข้าใกล้วิกฤตการณ์ทางการเงินอีกครัง้หนึ่ง เน่ืองจาก
รัฐบาลตา่งๆประสบความล้มเหลวในการแก้ไขต้นตอปัญหาที่ท าให้เกิด
วิกฤตการเงินเม่ือ 10 ปีก่อน "เราก าลงัอยู่ในอนัตรายในการเดินละเมอ
เข้าสู่วิกฤตการณ์ในอนาคต และจะตื่นขึน้ท่ามกลางความเสี่ยงที่
เพ่ิมขึน้" เขากลา่วนายบราวน์กลา่ววา่ เศรษฐกิจโลกยงัขาดระบบเตือน
ภัย และระบบในการตรวจสอบกระแสหมนุเวียนของเงินทุนในตลาด 
นอกจากนี ้นายบราวน์กล่าวว่า มาตรการของรัฐบาลต่างๆในการ
จัดการกับผู้ที่กระท าความผิดทางการเงินยงัไม่มีความรุนแรงมากพอ 
ขณะที่ธนาคารหลายแห่งยังคงคาดว่ารัฐบาลจะเข้าช่วยฟื้นฟูกิจการ 
หากธนาคารพบกับวิกฤตการณ์ในอนาคต "ยงัไม่มีการเพิ่มบทลงโทษ
ต่อผู้ที่กระท าความผิด ท าให้ไม่มีความเกรงกลวัว่านายธนาคารจะถกู
จ าคกุเน่ืองจากได้กระท าความผิด และไมมี่การสง่ค าเตือนวา่รัฐบาลจะ
ไม่เข้าช่วยสถาบันการเงินที่ไม่มีการจัดระเบียบภายในองค์กร" เขา
กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุเงินยูโร,ปอนด์แข็งค่า
กดดันบริษัทข้ามชาติ ตลาดหุ้ นยุโรปปิดลบเม่ือคืนนี ้(13 ก.ย.) 
เน่ืองจากการแข็งคา่ของเงินยโูรและเงินปอนด์ได้ฉดุหุ้นบริษัทข้ามชาติ
ร่วงลง โดยสกุลเงินยโูรพุ่งขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์ หลังจากธนาคาร



 

 

 

   

    3 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
14 September 
2018 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 กลางยุโรป (ECB) ประกาศว่าจะยุติการใช้มาตรการผ่อนคลายเชิง

ปริมาณ (QE) ในช่วงสิน้ปีนี ้ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดลบ 0.2% 
แตะที่ระดบั 376.52 จดุ ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที ่5,328.12 
จุด ลดลง 4.01 จุด หรือ -0.08% ขณะที่ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้ น
ลอนดอนปิดที่ 7,281.57 จดุ ลดลง 31.79 จดุ หรือ -0.43% ดชันี DAX 
ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,055.55 จดุ เพ่ิมขึน้ 23.25 จดุ หรือ +0.19%  
หุ้นบริษัทข้ามชาติร่วงลงเน่ืองจากการแข็งคา่ของเงินยโูรและเงินปอนด์
สง่ผลให้นกัลงทนุวิตกกงัวลเก่ียวกบัรายได้ของบริษัทกลุม่ดงักลา่ว โดย
หุ้นที่ปรับตวัลงเม่ือคืนนีไ้ด้แก่ หุ้นอินฟิเนียน เทคโนโลยี ร่วงลง 3.7% 
หุ้นเมอร์ก ดิ่งลง 2.1% (อินโฟเควสท์) 

 ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผยดัชนี PPI เดือนส.ค.เพิ่มขึน้ 3% เหตุราคาน า้มันพุ่ง 
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยในเม่ือวานนีว้่า ดัชนีราคาผู้ ผลิต 
(PPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อในระดบัค้าสง่ ปรับตวัขึน้ 3.0% ในเดือน
ส.ค. เม่ือเทียบรายปี เน่ืองจากราคาพลงังานสงูขึน้ ประกอบกบัมีความ
ต้องการเหล็กเพิ่มขึน้เช่นกัน ทัง้นี ้ดัชนี PPI ซึ่งเป็นราคาซือ้ขายกัน
ระหว่างบริษัทนัน้ ปรับตัวขึน้เป็นเดือนที่ 20 ติดต่อกันในเดือนส.ค. 
หลงัจากมีราคาเพิ่มขึน้ 3.0% เม่ือเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 216.71 จุด รับความหวัง
สหรัฐ-จีนเจรจาการค้าครัง้ใหม่ ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุง่
ขึน้ในเม่ือวานนี ้เน่ืองจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลเก่ียวกับข้อ
พิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากมีรายงานว่า สหรัฐก าลงั
เตรียมจดัการเจรจาการค้าครัง้ใหมก่บัจีน ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า 
ดชันีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้ 216.71 จดุ หรือ +0.96% แตะที่ 22,821.32 จดุ 
หุ้นที่ปรับตัวขึน้ในเม่ือวานนีน้ าโดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ กลุ่มผลิตภณัฑ์
ยาง และกลุม่ขนสง่ทางทะเล (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนตอบรับค าเชิญของสหรัฐในการเจรจาการค้ารอบใหม่แล้ว 
หวังคล่ีคลายข้อพิพาท นายเกิง ชวง โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศ
จีน กล่าวว่า จีนยินดีตอบรับค าเชิญของสหรัฐส าหรับการเจรจาการค้า
รอบใหม่ โดยทัง้สองฝ่ายก าลงัหารือกันเก่ียวกับรายละเอียดของการ
จดัการประชมุดงักลา่ว "จีนตระหนกัเสมอวา่ความขัดแย้งทางการค้าที่
ลุกลามออกไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายใด ซึ่งนับตัง้แต่การ
เจรจาเบือ้งต้นที่กรุงวอชิงตนัในเดือนที่แล้ว ทัง้สองฝ่ายก็ยงัคงท าการ
ติดต่อกัน และหารือกันเก่ียวกับความกังวลของแต่ละฝ่าย" นายเกิง
กล่าวนายแลร์รี คดุโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจ าท าเนียบขาว ได้
ยืนยนักบัผู้สื่อข่าววา่ นายสตีเวน มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐ ได้สง่จดหมาย
ไปยังเจ้าหน้าที่ของจีน เพื่อเชิญให้เข้าร่วมการเจรจาการค้าครัง้ใหม่ 
นายคดุโลว์เปิดเผยว่า คณะท างานของรัฐบาลสหรัฐได้มีการหารือกัน 
และมีข้อมลูที่บง่ชีว้า่ ทางรัฐบาลจีนก็มีความต้องการที่จะเจรจาเช่นกัน 

ด้วยเหตุนี ้นายมนูชิน ในฐานะหัวหน้าทีมเจรจาของสหรัฐ จึงได้ส่ง
จดหมายเชิญไปยังเจ้าหน้าที่ของจีนความเคลื่อนไหวดังกล่าวของ
สหรัฐมีขึน้ในช่วงเวลาที่คณะท างานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
เตรียมเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้านดอลลาร์ 
(อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยยอดค้าปลีกเดือนส.ค.เพิ่มขึน้ 9% เมื่อเทียบ
เป็นรายปีส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยในวนันีว้่า ยอด
ค้าปลีกเดือนส.ค.ปรับตวัขึน้ 9% เม่ือเทียบเป็นรายปี (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วง 8 เดือนแรกปีนี ้
ขยายตัว 5.3% ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยในวนันีว้่า 
การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรปรับตวัขึน้ 5.3% ในช่วง 5 เดือนแรกของปี
นี ้ซึ่งชะลอตัวลงเล็กน้อยจากช่วงเดือนม.ค.-ก.ค.ซึ่งมีการขยายตัว 
5.5% (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค.เพิ่มขึน้ 
6.1% เทียบรายปี ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยในวนันี ้
วา่ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.ปรับตวัขึน้ 6.1% เม่ือเทียบเป็น
รายปี (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติจีนอัดฉีดสภาพคล่อง 1.2 แสนล้านหยวนเข้าสู่ระบบ
ธนาคารเมื่อวานนี ้ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้อดัฉีดเงิน 1.2 แสน
ล้านหยวน (ประมาณ 1.75 หม่ืนล้านดอลลาร์) เข้าสู่ระบบธนาคารใน
เม่ือวานนี ้ผ่านการด าเนินการทางตลาด (OMO) เพื่อบรรเทาสภาพ
คล่องที่ตึงตัว การด าเนินการทางตลาดเม่ือวานนี ้ประกอบไปด้วย
ข้อตกลง reverse repo ประเภทอาย ุ7 วนั มลูค่า 1 แสนล้านหยวน ที่
อัตราดอกเบีย้ 2.55% และข้อตกลงอายุ 14 วัน มูลค่า 2 หม่ืนล้าน
หยวน ดอกเบีย้ 2.7% แถลงการณ์จาก PBOC ระบวุา่ ความเคลื่อนไหว
ดังกล่าวมีขึน้เพื่อชดเชยผลกระทบจากการจ่ายภาษี และการออก
พนัธบตัรรัฐบาล รวมถึงการรักษาสภาพคลอ่งในระบบธนาคารให้อยูใ่น
ระดบัที่สมเหตสุมผลและเพียงพอ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 1.15% ขานรับสหรัฐ
ติดต่อจีนเจรจาการค้า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาด
เม่ือวานนีพุ้ง่สงูขึน้ ภายหลงัจากที่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐได้ติดตอ่ทางการ
จีน เพื่อเชิญเข้าร่วมการเจรจาด้านการค้า ส านักข่าวซินหวัรายงานวา่ 
ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตพุ่ง 30.47 จดุ หรือ 1.15% ปิดที่ 2,686.58 จดุ 
กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยว่า รายได้ด้านการคลงัประจ าเดือนส.ค. 
ชะลอตัวลง ท่ามกลางมาตรการต่างๆที่รัฐบาลได้น ามาใช้ทัง้การลด
ภาษีและคา่ธรรมเนียมกระทรวงการคลงัจีนระบวุา่ รายได้ด้านการคลงั
ในเดือนส.ค.เพิ่มขึน้ 4% เม่ือเทียบรายปี แตะที่ระดับ 1.11 ล้านล้าน
หยวน (ประมาณ 1.61 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ชะลอตัวลงจากที่
เพ่ิมขึน้ 6.1% ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 
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 แบงก์ชาติตุรกีใช้ยาแรง ขึน้ดอกเบีย้ 6.25% เม่ือวานนี ้ สู่ระดับ 

24% หวังหนุนค่าเงินลีรา ธนาคารกลางตรุกีประกาศปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ 6.25% ในเม่ือวานนี ้สู่ระดบั 24% จากเดิมที่ระดบั 17.75% 
เพื่อหนนุค่าเงินลีรา ซึ่งได้ทรุดตวัลงราว 40% เทียบดอลลาร์นับตัง้แต่
ต้นปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

ค่าเงินลีราตุรกีพุ่งรับแบงก์ชาติขึน้ดอกเบีย้มากเกินคาดเมื่อวาน
นี ้คา่เงินลีราของตรุกีพุ่งขึน้ทนัที หลงัจากที่ธนาคารกลางตรุกีประกาศ
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้มากเกินคาดในเม่ือวานนี ้เพ่ือพยงุคา่เงินลีราที่ได้
ทรุดตวัลงราว 40% เทียบดอลลาร์นบัตัง้แตต้่นปีนี ้  ทัง้นี ้ลีราดีดตวัขึน้
แตะระดบั 6.0030 เทียบดอลลาร์ ขานรับธนาคารกลางตรุกีซึง่ประกาศ
ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 6.25% ในเม่ือวานนี ้สู่ระดับ 24% จากเดิมที่
ระดับ 17.75% นอกจากนี ้ธนาคารกลางยังระบุว่าพร้อมที่จะคุมเข้ม
นโยบายการเงินต่อไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคา  ก่อนหน้านี ้
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าธนาคารกลางตุรกีจะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้
ในชว่ง 2-3% ในการประชมุเม่ือวานนี ้(อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลตุรกีมีค า ส่ังให้ประชาชนใช้เงินลีราในการซือ้ขาย
อสังหาริมทรัพย์ หวังช่วยพยุงค่าเงนิ รัฐบาลตรุกีมีค าสัง่ในเม่ือวาน
นีใ้ห้ประชาชนใช้เงินลีราในการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์, การท าสญัญา
เช่า และการท าธุรกรรมเช่าซือ้ โดยหวังว่าการด าเนินการดงักล่าวจะ
ช่วยพยุงค่าเงินลีรา ทัง้นี ้ในพระราชกฤษฎีกาที่มีการลงนามโดย
ประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกนั ระบวุา่ สญัญาใดๆก่อนหน้านี ้
ที่เก่ียวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้การเช่าซือ้รถยนต์ที่มีการท าใน
รูปสกุลเงินต่างประเทศ จะต้องท าการแปลงเป็นสกุลเงินลีราภายใน
เวลา 30 วนั และต้องระบุราคาในสญัญาเป็นสกุลเงินลีราภายในเวลา 
30 วนัเชน่กนั (อินโฟเควสท์) 

ผู้น าเวเนซุเอลา เยือนจีน หาแหล่งเงินกู้ใหม่ นายเกง ชวง โฆษก
กระทรวงการต่างประเทศจีนว่าประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโรของ
เวเนซุเอลาอยู่ระหว่างการเยือนประเทศจีนจากเม่ือวานนีถ้ึงวนัเสาร์นี ้
เพื่อหารือเร่ืองการท าข้อตกลงทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลจีน โดย
เวเนซุเอลา หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ส่งออกน า้มัน แต่ประสบปัญหา
วิกฤติทางเศรษฐกิจต้องการจะโน้มน้าวให้ประเทศจีน มหาอ านาจทาง
เศรษฐกิจของเอเชียให้อนมุตัิเงินกู้ ให้กบัเวเนซเุอลา โฆษกกระทรวงการ
ต่างประเทศจีน กล่าวว่า การเยือนจีนของผู้ น าเวเนซุเอลาในครัง้นี ้
เป็นไปตามค าเชิญของประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีน ตัง้ข้อสงัเกตวา่ใน

ระยะหลังมานี ้ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ได้ผลกัดันมาตรการปฏิรูป
เศรษฐกิจในหลายๆด้าน และเชื่อว่า รัฐบาลและชาวเวเนซุเอลา จะ
สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในประเทศให้ลลุว่งไปได้โดยใช้กฏหมาย
เป็นกรอบในการท างาน ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีน ได้อนมุตัิเงินกู้
กว่า 5 หม่ืนดอลลาร์สหรัฐฯให้กับเวเนซุเอลา ผ่านข้อตกลงน า้มนัดิบ
แลกกบัเงินกู้ชว่ยให้ประเทศจีน มีแหลง่น า้มนัดิบมากพอที่จะขบัเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจจีนให้เติบโตอย่างต่อเ น่ือง อีกทัง้ช่วยให้
เวเนซุเอลา พันธมิตรของจีนในแถบละตินอเมริกาและคู่ปรปักษ์กับ
สหรัฐฯให้ได้รับเงินกู้ เพียงพอที่จะประคับประคองเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ขบัเคลื่อนตอ่ไปเชน่กนั (ศนูย์ข่าวแปซิฟิก) 

ที่ปรึกษาปธน.เกาหลีใต้คาดซัมมิตผู้น าสองเกาหลีรอบ 3 มุ่งถก
ประเด็นยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านความมัน่คง
แห่งชาติของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า นายมูน แจ อิน 
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ และนายคิม จอง อนึ ผู้น าเกาหลีเหนือ คาดวา่ 
จะเจรจากันเร่ืองการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี ใน
ระหวา่งการประชมุสดุยอดที่ก าลงัจะจดัขึน้  "ประธานาธิบดี มนู แจ อิน 
มองว่า ประเด็นการปลดอาวธุนิวเคลียร์บนคาบสมทุรเกาหลีเป็นวาระ
การประชมุที่ส าคญัที่สดุส าหรับการประชมุสดุยอดกบัผู้น าเกาหลีเหนือ
ครัง้นี "้ นายมูน ชุง อิน ที่ปรึกษาพิเศษด้านการรวมชาติ กิจการ
ต่างประเทศ และความมัน่คงแห่งชาติ กล่าวในการแถลงข่าวกับผู้ สื่อ
ต่างชาติ ที่กรุงโซล"วาระการประชมุแรกสดุน่าจะเป็นประเด็นการปลด
อาวธุนิวเคลียร์" ศาสตราจารย์กิตติมศกัดิ์แห่งมหาวิทยาลยัยอนเซใน
เกาหลีใ ต้  กล่าว พร้อมย า้ ว่าตนไม่ไ ด้พูดในฐานะตัวแทนของ
ประธานาธิบดี แต่พูดในฐานะผู้ เชี่ยวชาญ  ทัง้นี ้ผู้ น าของทัง้สอง
ประเทศตกลงจะจดัการประชมุสดุยอดครัง้ที่ 3 ที่กรุงเปียงยางเป็นเวลา 
3 วนั โดยเร่ิมตัง้แตว่นัที่ 18 ก.ย.เป็นต้นไป (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 300 จุด รับข่าว
นายกฯเตรียมจัดประชุมแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ ดัชนี Sensex 
ตลาดหุ้นอินเดียดีดตวัขึน้กวา่ 300 จดุจากแรงซือ้เก็งก าไรในเม่ือวานนี ้
หลงัจากดชันีดิ่งลงเกือบ 1,000 จดุในช่วง 2 วนัที่ผ่านมา  นอกจากนี ้
ดัชนียังดีดตัวขึน้จากการฟื้นตัวของค่าเงินรูปี รวมทัง้กระแสข่าวที่ว่า 
นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย เตรียมจดัประชมุแก้ไขวิกฤต
เศรษฐกิจในช่วงสดุสปัดาห์นี ้ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาด 
37,717.96 จดุ เพ่ิมขึน้ 304.83 จดุ หรือ 0.81% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

กกต.คาดจัดเลือกตัง้ ส.ส.-เลือก ส.ว.ในช่วง 11 ธ.ค.61-9 พ.ค.62 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตัง้ 
(กกต.) กลา่ววา่ หลงัจากราชกิจจานเุบกษาได้เผยแพร่พระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.

2561 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวฒิุสภา (ส.ว.) ไปเม่ือวานนีแ้ล้ว กฎหมายทัง้สองฉบบัจะมีผล
บงัคบัใช้เม่ือพ้นก าหนดเวลา 90 วนั คือ ตัง้แต่วนัที่ 11 ธ.ค.61 เป็นต้น
ไป ดงันัน้ จึงจะสามารถคดัเลือก ส.ว.และจดัการเลือกตัง้ ส.ส.ในช่วง 
11 ธ.ค.61-9 พ.ค.62 ส าหรับการเลือกตัง้ ส.ส.ชว่งก่อนที่กฎหมายจะมี
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ผลบงัคบัใช้ กกต.จะด าเนินการในเร่ืองแบง่เขตเลือกตัง้ให้เสร็จภายใน 

55-60 วัน ต่อจากนัน้จะด าเนินการเร่ืองการท าไพรมารีโหวตให้เสร็จ
ภายใน 30 วัน ส่วนการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองคงต้องขึน้
การพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในเร่ืองการ
แก้ไขค าสัง่หวัหน้า คสช.ที่ 53/2560 ก่อน คาดว่าจะด าเนินการในเร็วๆ 
นี ้(อินโฟเควสท์) 

สคร.คาดเปิดขาย TFFIF ใน ต.ค.61 หลังเดินสายพบนักลงทุน 
24 ก.ย.-8 ต.ค.นี ้ระบุจัดจองซือ้แบบ Small Lot First นายประภาศ 
คงเอียด ผู้ อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้จัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund (TFFIF) เพื่ อใ ห้
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใช้เป็นแหล่งเงินทุน
ทางเลือก ท าให้สามารถพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมได้
อย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ โดยลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน เงินกู้  หรือ
การสะสมรายได้ของรัฐวิสาหกิจเอง เน่ืองจากปัจจบุนัประเทศไทยยังมี
ความจ าเป็นต้องเร่งพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานอีกจ านวนมากเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านการแข่งขนัให้แก่ประเทศ แก้ไขปัญหาการจราจร ลด
ต้นทนุด้านคมนาคมขนส่ง และยกระดบัคณุภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
นอกจากนี ้ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการลงทนุ
ในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย ทัง้นี ้
รัฐบาลได้พิจารณาน าทรัพย์สินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
(กทพ.) ซึง่เป็นกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีศกัยภาพในการสร้างรายได้
ที่มัน่คงและมีโอกาสเติบโตในอนาคต เพื่อให้กองทนุ TFFIF เข้าลงทนุ
ครัง้แรก โดยจะเข้าลงทุนในสิทธิในการรับรายได้ค่าผ่านทางพิเศษที่ 
45% ของรายได้คา่ผ่านทางรวมที่จดัเก็บได้จากทางพิเศษ 2 เส้นทางที่
เปิดให้บริการในปัจจบุนั ได้แก่ ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบรูพา
วิถี รวมระยะทาง 83.2 กิโลเมตร เป็นระยะเวลา 30 ปีนับจากวันที่
กองทุนเข้าท าสัญญากับ กทพ. โดย กทพ. ยังคงเป็นผู้บริหารจัดการ
และเป็นเจ้าของทางพิเศษดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ม.หอการค้าไทยปรับจีดีพีปีนี เ้พิ่ มจาก 4.4% เป็น 4.6% ม.
หอการค้าไทยปรับจีดีพีปีนีใ้หม่จาก 4.4% เป็นโต 4.6% หลงัสญัญาณ
เศรษฐกิจฟื้นตวักระจายลงถึงระดับภาคเกษตร หลังรายได้เกษตรกร
สงูขึน้จากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตวัดีขึน้ ขณะที่การบริโภค การลงทนุ
ภาคเอกชนก็ฟืน้ตวัชดัเจน ตามภาคการสง่ออกและทอ่งเที่ยวที่โดดเด่น
ก่อนหน้า แต่ต้องจับตาสงครามการค้าที่อาจรุนแรง ยืดเยือ้ วิกฤต
ค่าเงิน ราคาน า้มนั นายธนวรรธน์ พลวิชยั ผู้อ านวยการศนูย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ศนูย์ฯ ได้
ปรับประมาณการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561 ใหม ่จากเดิมขยายตวั 
4.4% เป็น 4.6% เน่ืองจากรายได้ของประชาชนเร่ิมกระจายตวัมากขึน้ 
โดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรส าคัญ ทัง้ข้าว ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มัน
ส าปะหลงั อ้อย ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึน้ ประกอบกับการบริโภคและ

การลงทนุภาคเอกชนเร่ิมฟื้นตวั ซึ่งจะเป็นตวัช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยนอกเหนือจากภาคการสง่ออกและการท่องเที่ยวที่โดดเดน่มาก่อน
หน้านี ้(ผู้จดัการ) 

สบน.เผยปี 62 รัฐวางแผนระดมทุนในประเทศกว่า 1.16 ล้าน
ล้าน สบน. ประมาณการระดมทนุในประเทศงบปี 62 อยู่ที่กว่า 1.16 
ล้านล้านบาท เป็นการกู้ ใหม่เกือบ 6 แสนล้านบาท เพื่อใช้ชดเชยขาด
ดุลลบประมาณปี 61 และ 62 รวมถึงกู้ เพื่อปล่อยต่อให้รัฐวิสาหกิจ 
ขณะเดียวกันยงัมีแผนกู้ เงินเพื่อปรับดลุโครงสร้างหนีเ้ดิมอีกกว่า 5.71 
แสนล้าน  ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ (สบน.) แถลงผลการประชมุ 
Annual PDMO Market Dialogue ประจ าปีงบประมาณ 2562 เม่ือ
วนัที่ 12 ก.ย.61 โดยมีวตัถปุระสงค์ในการแลกเปลี่ยนและรับฟังความ
คิดเห็นเก่ียวกับภาวะตลาดตราสารหนี ้ความต้องการลงทุนของนัก
ลงทุน และแนวทางการพัฒนาตลาดตราสารหนีไ้ทยในอนาคต เพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนการระดมทุนของรัฐบาลให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะตลาด  ส่วนรายละเอียดแผนการ
ระดมทนุและแผนการด าเนินงานในปีงบฯ 62 นัน้ สบน. ประมาณการ
ความต้องการระดมทุนในประเทศของรัฐบาลจะมีทัง้สิน้ 1 ,163,668 
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการกู้ เงินใหม่ในวงเงิน 592,353 ล้านบาท ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ชดเชยการขาดดลุในปีงบฯ 62 วงเงิน 4.5 แสนล้าน
บาท และกู้ เงินเพื่อน ามาให้รัฐวิสาหกิจกู้ ต่อวงเงิน 92 ,353 ล้านบาท 
รวมถึงกู้ เพื่อชดเชยการขาดดุลจากปีงบฯ 61 อีก 5 หม่ืนล้านบาท  
นอกจากนี ้สบน.ยงัจะมีการกู้ เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนีเ้ดิม (Rollover) 
571,315 ล้านบาท เพื่อน ามาใช้ปรับโครงสร้างหนีเ้งินกู้ เพื่อชดเชยขาด
ดลุงบประมาณ 346,436 ล้านบาท เม่ือรายจา่ยสงูกวา่รายได้ และการ
บริหารหนี ้หนีเ้งินกู้บาททดแทนการกู้ เงินตราตา่งประเทศ และหนีเ้งินกู้  
พ.ร.ก. ไทยเข้มแข็งฯ รวมถึง การกู้ เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนีเ้งินกู้ เพื่อ
ชดใช้ความเสียหายให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
167,532 ล้านบาทรวมถึงการกู้ เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนีเ้งินกู้ มา
เพ่ือให้กู้ตอ่อีก 57,347 ล้านบาท (ผู้จดัการ) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 38.57 จุด แรงกว่าตลาดตปท. ขาน
รับปัจจัยทัง้ใน-นอกปท./ติดตามประชุม ECB SET ปิดช่วงบ่ายที่
ระดับ 1,717.96 จุด เพิ่มขึน้ 38.57 จุด (+2.30%) มลูค่าการซือ้ขาย 
78,999.35 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีป้รับตวั
ขึน้แรง ขานรับปัจจัยใน-นอกประเทศ จากคืบหน้าการเลือกตัง้ที่
ประเมินว่าน่าจะเกิดขึน้ได้ไม่เกินพ.ค.2562 เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
สง่ผลให้ตลาดฯดดูีขึน้จากมีความหวงัมากขึน้ สว่นตา่งประเทศก็ได้แรง
หนนุจากสหรัฐฯ และจีนจะเจรจาการค้ารอบใหมอี่กครัง้ สง่ผลให้ตลาด
ภูมิภาค-ตลาดในยุโรป อยู่ในแดนบวกันทั่วหน้า แต่ตลาดหุ้ นไทย
ปรับตวัดีกว่าตลาดตา่งประเทศ จากแรงซือ้กลบัหุ้นบิ๊กแคป น าโดยหุ้น
จ าพวก Domestic Play และกลุ่มพลังงาน ที่ขยับขึน้มาได้ดี วันนี ้
ตลาดฯคงแกว่งไซด์เวย์หลงัเม่ือวานนีต้ลาดฯขึน้แรง พร้อมให้ติดตาม



 

 

 

   

    6 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
14 September 
2018 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 การประชมุ ECB คืนนี ้จบัตาเร่ือง QE โดยให้แนวรับ 1,706 แนวต้าน 

1,730 จดุตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,717.96 จดุ เพิ่มขึน้ 
38.57 จดุ (+2.30%) มลูค่าการซือ้ขาย 78,999.35 ล้านบาท การซือ้
ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทัง้วนั โดย
ดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,723.48 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,690.84 
จดุ   ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 1,217 หลกัทรัพย์ 
ลดลง 325 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 285 หลักทรัพย์ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
61,504 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
ที่ 61,504 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงู
ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) 
ซือ้สทุธิ 18,881 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบนัการเงินที่ไม่มีใบอนญุาตเพ่ือ
ค้าตราสารหนี ้ซือ้สทุธิ 2,352 ล้านบาท ในขณะที่นกัลงทนุตา่งชาติ ซือ้
สุทธิ 2,720 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.35% ปรับตัว
เพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.02% ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี ้Yield 
Curve ปรับเพิ่มขึน้ประมาณ 2-4 bps. ในตราสารระยะยาว ด้าน
กระแสเงินลงทนุของนักลงทนุตา่งชาติเม่ือวานนี ้NET INFLOW 2,008 
ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET BUY 2,720 ล้านบาท และมีตราสารหนีท้ี่

ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 712 ล้านบาท 
ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนัก
ลงทนุตา่งชาติ 2,700 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนิบาท: ปิด 32.64 ระหว่างวันผันผวนแกว่งในกรอบ 
32.56-32.70 จับตาการประชุม BoE-ECB คืนนี ้นักบริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 
32.64 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้า ที่ เปิดตลาดอยู่ที่  32.63 บาท/
ดอลลาร์ ระหว่างวันผันผวนหนัก เคลื่อนไหวระหว่าง 32.56-32.70 
บาท/ดอลลาร์ "เม่ือวานนีพ้อเปิดตลาดเม่ือตอนเช้าก็ลงมาอยา่งรวดเร็ว 
แต่หลงัจากนัน้ก็มีแรงซือ้ดอลลาร์กลบัเข้ามา..เม่ือวานนีมี้ทัง้ปัจจยัใน
ประเทศเก่ียวกบัโรดแมพการเลือกตัง้และมีความหวงัวา่สหรัฐฯและจีน
จะกลับมาเจรจาการค้ากันอีก" นักบริหารเงิน กล่าวนักบริหารเงิน 
ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวนัวนันีร้ะหวา่ง 32.60-32.70 
บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ยอดค้าปลกีเดือนส.ค. จีน 

- การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค. จีน 

- การลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรเดือนส.ค. จีน 

- การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ยอดค้าปลกีเดือนส.ค. สหรัฐ 

- การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค. สหรัฐ 

- สต็อกสนิค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนก.ค. สหรัฐ 

- ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเบือ้งต้นเดอืนก.ย.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Monday 10 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP GDP SA QoQ 2Q F 0.007 0.7% 0.5% SET50

GDP Annualized SA QoQ 2Q F 3.0% 2.6% 1.9% SET100

GDP Nominal SA QoQ 2Q F 0.007 0.006 0.004 MAI

GDP Private Consumption QoQ 2Q F 0.70% 0.70% 0.70% Institution Net Position

GDP Business Spending QoQ 2Q F 3.10% 2.80% 1.30% Proprietary Net Position

BoP Current Account Balance Jul ¥2009.7b ¥1893.2b ¥1175.6b Foreign Net Position

Trade Balance BoP Basis Jul -¥1.0b -¥47.7b ¥820.5b Individual Net Position

Bank Lending Incl Trusts YoY Aug 2.20% -- 2.00% Total Trading Value

CH PPI YoY Aug 0.041 0.04 0.046

CPI YoY Aug 2.30% 2.10% 2.10% Major Indices

Money Supply M1 YoY Aug -- 5.40% 5.10% Dow Jones

Money Supply M2 YoY Aug -- 8.60% 8.50% S&P 500

Money Supply M0 YoY Aug -- 3.90% 3.60% Nasdaq

New  Yuan Loans CNY Aug -- 1370.0b 1450.0b STOXX Europe 50

FTSE 100

 Tuesday 11 DAX

Release Actual Cons. Prior Nikkei 225

US Consumer Credit Jul $16.640b $14.000b $10.211b Shanghai Composite

JP Tertiary Industry Index MoM Jul 0.1% 0.1% -0.5% Hang Seng

Machine Tool Orders YoY Aug P 5.30% -- 13.10% KOSPI

BES Sensex

 Wednesday 12 Jakarta Composite

Release Actual Cons. Prior Philippines Composite

EU Industrial Production SA MoM Jul -0.8% -0.5% -0.7% Ho Chi Minh

Industrial Production WDA YoY Jul -0.1% 1.0% 2.5%

US PPI Final Demand MoM Aug -0.10% 0.20% 0.00% Crude Commodities

PPI Ex Food and Energy MoM Aug -0.10% 0.20% 0.10% WTI ($/bl)

PPI Final Demand YoY Aug 2.80% 3.20% 3.30% Dubai ($/bl)

PPI Ex Food and Energy YoY Aug 2.30% 2.70% 2.70% Brent ($/bl)

NYMEX ($/bl)

 Thursday 13 COMEX Gold 

Release Actual Cons. Prior Batic Dry Index

JP Core Machine Orders YoY Jul 13.9% 4.3% 0.3%

PPI YoY Aug 3.0% 3.1% 3.1% Exchange Rate

PPI MoM Aug 0.0% 0.1% 0.5% USD/THB

EU ECB Main Refinancing Rate 13-Sep 0.00% 0.00% 0.00% EUR/USD

ECB Marginal Lending Facility 13-Sep 0.25% 0.25% 0.25% USD/JPY

ECB Deposit Facility Rate 13-Sep -0.40% -0.40% -0.40% GBP/USD

US CPI MoM Aug 0.002 0.003 0.002 USD/CHY

CPI Ex Food and Energy MoM Aug 0.10% 0.20% 0.20% USD/KRW

CPI YoY Aug 2.70% 2.80% 2.90% Dollar Index

CPI Ex Food and Energy YoY Aug 2.20% 2.40% 2.40%

Initial Jobless Claims 8-Sep 0.20% -- -0.20% Thai Bond Market

Continuing Claims 1-Sep 204k 210k 203k Total Return Index

Outright/ Cash Trading

 Friday 14 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Release Actual Cons. Prior 13-Sep-18 1.1822 1.2903 1.5050 1.7115 1.9481 2.0704

CH Retail Sales YoY Aug 9.0% 8.8% 8.8% Change (bps) +0.15 +0.03 +0.02 +0.37 +4.39 +2.93

Retail Sales YTD YoY Aug 9.3% 9.3% 9.3% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Industrial Production YoY Aug 6.10% 6.10% 6.00% 2.3476 2.5868 2.8551 3.2762 3.3934 3.4845

Industrial Production YTD YoY Aug 6.50% 6.50% 6.60% +1.74 +2.00 +1.83 +5.18 +2.70 +1.33

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Aug 5.30% 5.60% 5.50%

JP Industrial Production MoM Jul F -- -- -0.10% US Bond Market

Industrial Production YoY Jul F -- -- 2.30% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Capacity Utilization MoM Jul -- -- -2.20% 13-Sep-18 2.15 2.76 2.83 2.87 2.97 3.11

EU Trade Balance SA Jul -- -- 16.7b Change (bps) -1.00 +2.00 +1.00 +0.00 +0.00 +0.00

Trade Balance NSA Jul -- -- 22.5b

US Retail Sales Advance MoM Aug -- 0.60% 0.50%

Retail Sales Ex Auto MoM Aug -- 0.60% 0.60%

Industrial Production MoM Aug -- 0.40% 0.10%

Capacity Utilization Aug -- 78.30% 78.10%

+2.30%+38.571,717.96

%Chg.Chg13-Sep-18

11,481.78

+0.63440.70

+2.75%+67.382,516.09

+2.85%+31.371,133.44

13-Sep-18 12-Sep-18 %Chg.

6.8441 6.8606 -0.24%

1,119.20 1,120.49 -0.12%

Chg13-Sep-18

2,007.13

-701.37

94.540 94.808 -0.28%

111.92 111.25 +0.60%

1.3104 1.3045 +0.45%

32.60 32.71 -0.33%

1.1691 1.1628 +0.54%

1,382.00 -29.00 -2.06%

272.24 272.57 -0.12%

61,504.35         46,799.23         +31.42%

13-Sep-18 12-Sep-18 %Chg.

1,201.70 -3.00 -0.25%

78.37 -1.33 -1.67%

68.59 -1.78 -2.53%

13-Sep-18 Chg %Chg.

68.78 -1.48 -2.11%

76.22 -0.88 -1.14%

987.95 +0.94 +0.10%

27,014.49 +669.45 +2.54%

2,286.23 +3.31 +0.14%

7,500.10 -0.23%-17.27

22,821.32

2,686.58

5,858.27

37,717.96

+0.96%

+1.15%

+1.04%

+15.26

+59.48

+7.00

-31.79

+23.25

+216.71

+30.47

+60.12

+304.83 +0.81%

+0.53%

+0.75%

+0.21%

-0.43%

+0.19%

14-Sep-18

2,904.18

8,013.71

3,335.00

7,281.57

12,055.55

+0.14%

26,145.99 +147.07 +0.57%

11,481.78

69,282.15

%Chg.

เอกสารฉบบันี้จดัท าโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ทัง้หลายทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้
จดัท าบนพืน้ฐานแหลง่ขอ้มูลทีด่ทีีส่ดุทีไ่ด้รบัมา และพจิารณาแลว้เหน็วา่น่าเชือ่ถอื มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน และอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบบันี้ไมถ่อืเป็นค าเสนอหรอืค าชีช้วนใหล้งทุน และ3จดัท าขึน้เป็นการเฉพาะเพือ่ประโยชน์แกบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัเท่านัน้ มใิหน้ าไปเผยแพร่ทางสือ่มวลชน หรอืโดยทาง
อืน่ใด บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืเป็นผลจากการใชเ้นื้อหาหรอืรายงานฉบบันี้ 

 


