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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

"ทรัมป์"กดดันจีนรีบท าข้อตกลงกับสหรัฐ มิฉะนั้นจะเจรจา

ล าบากขึน้ หากเขาชนะเลือกตัง้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีต

ข้อความในวันนี ้กดดันให้จีนรีบท าข้อตกลงการค้ากับสหรัฐ มิฉะนัน้

การเจรจาจะยากล าบากมากขึน้ หากเขาชนะการเลือกตัง้ในปีหน้า 

และกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่ง "เราก าลังท าได้ดีในการ

เจรจาการค้ากบัจีน ซึง่ผมมัน่ใจว่าพวกเขาต้องการเจรจากบัรัฐบาลชุด

ใหม่เพื่อให้สามารถขูดรีดสหรัฐต่อไป (6 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี) โดย

ระยะเวลากว่า 16 เดือนถือเป็นเวลานานที่สหรัฐจะต้องสญูเสียการจ้าง

งาน และบริษัทหลายแห่ง และคิดดวู่าจะเกิดอะไรขึน้กบัจีน ถ้าหากผม

ชนะการเลือกตัง้ การท าข้อตกลงก็จะยากล าบากมากขึ น้ โดยใน

ระหว่างนี ้ห่วงโซ่อปุทานของจีนจะทรุดตวัลง ขณะที่ธุรกิจ การจ้างงาน 

และเม็ดเงินก็จะหายไปด้วย" ข้อความในทวิตเตอร์ระบุก่อนหน้านี  ้

ปธน.ทรัมป์เคยกล่าวโจมตีรัฐบาลจีนว่า จีนตัง้ใจถ่วงเวลาการเจรจา

การค้า เพื่อรอผลการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้า (อินโฟ

เควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐต ่าสุดรอบเกือบ 10 ปี

ในเดือนส.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทาง

การเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของ

สหรัฐ ปรับตวัลงสู่ระดบั 50.3 ในเดือนส.ค. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่

เดือนก.ย.2552 จากระดบั 50.4 ในเดือนก.ค. โดยได้รับผลกระทบจาก

การท าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอย่างไรก็ดี ดชันี PMI ยงัคง

อยู่สูงกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชีว้่าภาคการผลิตยังคงมีการขยายตัวดัชนี 

PMI ถูกกดดนัจากการชะลอตวัของค าสัง่ซือ้ใหม่ โดยค าสัง่ซือ้เพื่อการ

ส่งออกลดลงต ่าสุดในรอบ 10 ปี ขณะที่การจ้างงานทรงตัว (อินโฟ

เควสท์) 

สหรัฐเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ่มขึน้น้อยกว่าคาดใน

เดือนก.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านการ

ก่อสร้างเพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากลดลง 

0.7% ในเดือนมิ.ย. นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่า การใช้จ่าย

ด้านการก่อสร้างจะเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนก.ค.เม่ือเทียบรายปี การใช้

จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐลดลง 2.7% ในเดือนก.ค.การใช้จ่ายใน

โครงการก่อสร้างของภาคเอกชนลดลง 0.1% ในเดือนก.ค. หลังจาก

เพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนมิ.ย. ขณะที่การใช้จ่ายในโครงการที่อยู่อาศัย

เพิ่มขึน้ 0.6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน หลังจากทรงตัวใน

เดือนมิ.ย. ส่วนการใช้จ่ายในโครงการที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศยั ลดลง 0.8% 

แตะระดับต ่าสุดในรอบ 7 เดือน หลังจากเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนมิ.ย. 

ส่วนการใช้จ่ายในโครงการภาคสาธารณะเพิ่มขึน้ 0.4% ในเดือนก.ค. 

หลังจากดิ่งลง 3.1% ในเดือนมิ.ย. ขณะที่การใช้จ่ายในโครงการของ

รัฐบาลกลางลดลง 2.4% หลงัจากเพ่ิมขึน้ 4.3% ในเดือนมิ.ย. ส่วนการ

ใช้จ่ายในโครงการของรัฐบาลในมลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มขึน้ 

0.6% หลงัจากดิ่งลง 3.7% ในเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 285.26 จุด วิตก

สงครามการค้า,ภาคการผลิตสหรัฐหดตัว ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น

นิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนนี ้(3 ก.ย.) หลังจากผลส ารวจบ่งชีว้่า ภาค

การผลิตของสหรัฐหดตวัลงเป็นครัง้แรกในรอบ 3 ปี นอกจากนี ้การที่

มาตรการตอบโต้ทางภาษีของสหรัฐและจีนเร่ิมมีผลบังคับใช้เม่ือวัน

อาทิตย์ที่ผ่านมา ยงัได้ฉุดหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีร่วง

ลงอย่างหนัก เนื่องจากบริษัทยกัษ์ใหญ่หลายแห่งในสองภาคส่วนนีมี้

การลงทุนจ านวนมากในประเทศจีนดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์

ปิดที่ 26,118.02 จุด ร่วงลง 285.26 จุด หรือ -1.08% ขณะที่ดัชนี 

S&P500 ปิดที่ 2,906.27 จุด ลดลง 20.19 จุด หรือ -0.69% และดชันี 

Nasdaq ปิดที่ 7,874.16 จุด ลดลง 88.72 จุด หรือ -1.11% (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก วิตก

ทิศทางศก.สหรัฐหลังภาคการผลิตหดตัว ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา

นิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้ (3 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับ

แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ หลังจากผลส ารวจบ่งชีว้่า ภาคการผลิตของ

สหรัฐหดตัวลงเป็นครัง้แรกในรอบ 3 ปี ขณะที่เงินปอนด์ดีดตัวขึน้

หลงัจากพรรครัฐบาลของนายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ 

ได้สูญเสียเสียงข้างมากในสภา ซึ่งท าให้นักลงทุนคลายความกังวล

เกีย่วกบัการที่องักฤษจะแยกตวัออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) แบบไม่

มีข้อตกลงดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 

105.99 เยน จากระดบั 106.19 เยน และอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับฟรังก์

สวิส ที่ระดับ 0.9874 ฟรังก์ จากระดับ 0.9904 ฟรังก์ นอกจากนี  ้

ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 

1.3326 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3328 ดอลลาร์แคนาดาเงิน

ปอนด์ดีดตวัขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.2085 ดอลลาร์ 

จากระดบั 1.2067 ดอลลาร์ ขณะที่ยูโรอ่อนค่าลงแตะที่ระดบั 1.0966 

ดอลลาร์ จากระดบั 1.0970 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่า

ขึน้สู่ระดับ 0.6760 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6716 ดอลลาร์สหรัฐ 

(อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดร่วง $1.16 วิตกภาคการผลิต

สหรัฐ-ยุโรปถดถอย,ข้อพิพาทการค้า สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั 

(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 2% เม่ือคืนนี ้(3 ก.ย.) เนื่องจากนัก

ลงทุนวิตกกังวลว่า ภาคการผลิตของสหรัฐและยุโรปที่เข้าสู่ภาวะ

ถดถอย จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น า้มนัทัว่โลก นอกจากนี ้

ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีน 

รวมทัง้การผลิตน า้มันของกลุ่มโอเปกที่ปรับตัวสูงขึน้ในเดือนส .ค.

สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ร่วงลง 1.16 ดอลลาร์ หรือ 

2.1% ปิดที่ 53.94 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต ่าสุดนับตัง้แต่

วันที่ 26 ส.ค.ปีนีส้ัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 40 

เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 58.26 ดอลลาร์/บาร์เรล  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดพุ่ ง $26.5 นลท.แห่ซือ้

สินทรัพย์ปลอดภัยหลังหุ้นร่วง,ภาคการผลิตสหรัฐหดตัว สญัญา

ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้แตะระดบัสูงสุดในนรอบกว่า 6 ปีเม่ือ

คืนนี ้(3 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนแห่เข้าซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่

ปลอดภัย หลงัจากภาคการผลิตของสหรัฐหดตวัลง ซึ่งได้ฉุดตลาดหุ้น

สหรัฐดิ่งลงอย่างหนัก นอกจากนี ้การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยัง

เพิ่มความน่าดึงดูดให้กับทองค าสัญญาทองค าตลาด COMEX 

(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึน้ 26.5 ดอลลาร์ หรือ 

1.73% ปิดที่ 1,555.9 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดบัปิดสูงสุดนับตัง้แต่

เดือนเม.ย. 2556        สญัญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 89.5 

เซนต์ หรือ 4.88% ปิดที่ 19.237 ดอลลาร์/ออนซ ์(อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคก่อสร้างสหราชอาณาจักรหดตัวเป็น

เดือนท่ี 4 ในส.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต/ซีไอพีเอส เปิดเผยว่า ดัชนี

ผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการก่อสร้างของสหราชอาณาจักร 

ปรับตัวลงสู่ระดับ 45.0 ในเดือนส.ค. จากระดับ 45.3 ในเดือนก.ค.  

ดชันี PMI อยู่ต ่ากว่าระดบั 50 ซึ่งบ่งชีว้่า ภาคการก่อสร้างของสหราช

อาณาจกัรประสบภาวะหดตวั โดยเป็นการหดตวัลงติดต่อกนัเป็นเดือน

ที่ 4 ดัชนี PMI ได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของค าสั่งซือ้ใหม่แตะ

ระดับต ่าสุดในรอบกว่า 10 ปี ขณะความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจต ่าสุด

นบัตัง้แต่เดือนธ.ค.2551 (อินโฟเควสท์) 

ฝ่ายค้านอังกฤษจับมือส.ส.งูเห่าโหวตคว ่ารัฐบาล ปูทางเดินหน้า

ขวาง Brexit ไร้ข้อตกลง สมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรคฝ่ายค้านของ

องักฤษ รวมทัง้สมาชิก 21 รายที่แปรพกัตร์จากพรรคอนุรักษ์นิยม ซึ่ง

เป็นพรรครัฐบาล ประสบความส าเร็จในการลงมติด้วยคะแนนเสียง 

328 ต่อ 301 เสียง ในการเข้าควบคุมกระบวนการนิติบัญญัติของ

รัฐสภาความพ่ายแพ้ของพรรครัฐบาลในวันนี  ้จะท าให้ฝ่ายค้าน

สามารถสกัดความพยายามของนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรี 

ในการน าอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในวันที่ 31 

ต.ค. โดยไม่มีการท าข้อตกลงทัง้นี ้สภาสามญัชนจะท าการอภิปรายร่าง

กฎหมายป้องกันการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (EU) 

โดยไม่มีการท าข้อตกลงในวนัพรุ่งนี ้ซึ่งหากร่างกฎหมายดงักล่าวได้รับ

การอนุมตัิจากสภา ก็จะเป็นการกดดนัให้นายจอห์นสนัร้องขอต่อ EU 

เพื่อขยายก าหนดเส้นตายในการแยกตวัขององักฤษออกจาก EU เป็น

วนัที่ 31 ม.ค.2563 จากเดิมวนัที่ 31 ต.ค.นี ้นอกเสียจากว่า นายจอห์น

สนัจะสามารถยื่นข้อตกลง Brexit ฉบบัใหม่เข้าสู่รัฐสภา และได้รับการ

อนุมตัิภายในวนัที่ 19 ต.ค.อย่างไรก็ดี นายจอห์นสนักล่าวยืนยนัก่อน

หน้านีว้่า เขาจะไม่ขอให้ EU เลื่อนก าหนด Brexit ออกไปอีก และถ้า

หากสมาชิกรัฐสภาเรียกร้องให้มีการขยายเส้นตาย Brexit ออกไป ก็จะ

เป็นการท าลายจุดยืนขององักฤษในการเจรจากับ EUนอกจากนี ้นาย

จอห์นสนัยงัขู่ว่า เขาจะประกาศยบุสภาเพื่อจดัการเลือกตัง้ใหม่ในวนัที่ 

14 ต.ค. หากรัฐสภาอนมุตัิร่างกฎหมายสกดั Brexit แบบไร้ข้อตกลงใน

วนัพรุ่งนี ้(อินโฟเควสท์) 

นายกฯอังกฤษยืนยันไม่ก าหนดวันเลือกตัง้หลัง Brexit Day โฆษก

ของนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวว่า หากนาย

จอห์นสนัจะประกาศยบุสภา และจดัการเลือกตัง้ใหม่ การเลือกตัง้ใหม่

ดงักล่าวจะมีขึน้ก่อนการประชมุสดุยอดผู้น าสหภาพยุโรป (EU) ในวนัที่ 

17 ต.ค.โฆษกของนายจอห์นสนัยืนยนัเร่ืองดงักล่าว หลงัจากที่สมาชิก

พรรคฝ่ายค้านบางรายกล่าวว่า นายจอห์นสนัจะก าหนดวนัเลือกตัง้ให้

อยู่หลังวันที่  31 ต.ค. เพื่อให้อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป 

(Brexit) โดยไม่มีการท าข้อตกลง"ความคิดที่ว่าท่านนายกฯจะก าหนด

วันเลือกตัง้ให้เลยวันที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป  เป็น

ความคิดที่ผิด เพราะเร่ืองนีเ้ป็นไปไม่ได้ โดยการเลือกตัง้จะมีขึน้ก่อน

การประชมุสดุยอดผู้น า EU" โฆษกกล่าวสมาชิกรัฐสภาสงักดัพรรคฝ่าย

ค้านของอังกฤษ รวมทัง้สมาชิกบางรายที่แปรพักตร์จากพรรคร่วม

รัฐบาล ได้เข้าชื่อเพื่อยื่นขออภิปรายฉุกเฉินในรัฐสภาวันนี  ้ในความ

พยายามที่จะสกัดนายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรี มิให้น าองักฤษ

แยกตวัออกจาก EU ในวนัที่ 31 ต.ค. โดยไม่มีการท าข้อตกลง (อินโฟ

เควสท์) 

ส่ือเผยนายกฯอังกฤษเล็งจัดเลือกตัง้ใหม่ 14 ต.ค. หากแพ้โหวต 

Brexit สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากรัฐบาลองักฤษว่า 

นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ เตรียมประกาศยบุสภาเพื่อ

จัดการเลือกตัง้ใหม่ในวันที่  14 ต.ค. หากว่าข้อตกลงเร่ืองการน าสห
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ราชอาณาจักรแยกตวัออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) แพ้โหวตในสภา

ในวันนีน้ายจอห์นสนั ผู้ เป็นหัวหอกให้การรณรงค์ให้แยกตัวออกจาก

สหภาพยุโรป (EU) ในการท าประชาพิจารณ์เม่ือปี  2559 กล่าวใน

แถลงการณ์ว่า เขาจะไม่ขอให้ EU เลื่อนก าหนด Brexit ออกไปอีกอย่าง

แน่นอน และถ้าหากส.ส.องักฤษเรียกร้องให้มีการท าเช่นนัน้ จะเป็นการ

ท าลายสถานะของสหราชอาณาจกัร และท าให้ไม่สามารถเจรจาต่อไป

ได้อีกก่อนหน้านี ้นายเจเรมี คอร์บิน หวัหน้าพรรคแรงงาน ซึง่เป็นพรรค

ฝ่ายค้านของอังกฤษ ยืนยันว่า พรรคแรงงานจะท าทุกวิถีทางเพื่อ

ขดัขวางนายบอริส จอห์นสนั ในการน าองักฤษแยกตวัออกจากสหภาพ

ยโุรปแบบไร้ข้อตกลง หรือ No Deal Brexit (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุนลท.วิตกภาวะ

เศรษฐกิจโลก, Brexit ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้(3 ก.ย.) 

เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก หลัง

สหรัฐเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตที่อ่อนแอ ขณะที่ความไม่แน่นอน

เกี่ยวกับการถอนตวัขององักฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) กดดนั

ตลาดหุ้นอังกฤษร่วงลงดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.23% ปิดที่ 

379.81 จุดดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,466.07 จุด ลดลง 

26.97 จุด หรือ -0.49%, ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 11,910.86 

จดุ ลดลง 42.92 จดุ หรือ -0.36%  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 13.75 จุด เหตุนลท.กังวล 

Brexit, เศรษฐกิจโลก ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเม่ือคืนนี ้(3 ก.ย.) 

เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของกระบวนการถอน

ตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) แบบไร้ข้อตกลง และ

กังวลกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกด้วย หลังสหรัฐเปิดเผยผล

ส ารวจภาคการผลิตที่อ่อนแอดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 

7,268.19 จดุ ลดลง 13.75 จดุ หรือ -0.19% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

"อาเบะ" ประกาศก าหนดปรับคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารพรรค

ในวันท่ี 11 ก.ย. นี ้นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ประกาศว่า 

จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารพรรคเสรีประชาธิปไตย 

(แอลดีพี) ในวันที่ 11 ก.ย. นีก้่อนหน้านีมี้การคาดการณ์ว่า การปรับ

ต าแหน่งในรัฐบาลจะมีขึน้ในวนัที่ 10 ก.ย. ซึ่งเป็นครัง้แรกนับแต่เดือน

ต.ค. 2561 อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยก าหนดการทางการทูตของนายอา

เบะท าให้เปลี่ยนมาเป็นวนัที่ 11 ก.ย. แทนนายอาเบะมีแผนจะเดินทาง

เยื อน รัส เซี ย ในสัปดา ห์นี  ้ เ พื่ อ เ ข้ า ร่ วมประชุม เศ รษฐกิ จกับ

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ผู้น ารัสเซียส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ 

นายอาเบะได้ประกาศการตดัสินใจดงักล่าวในการประชุมผู้บริหารของ

พรรคแอลดีพี โดยนายอาเบะอยากจะเลือกคนที่สามารถรับประกัน

ความมีเสถียรภาพและพร้อมรับมือความท้าทายใหม่ๆได้  (อินโฟ

เควสท์) 

ต ารวจญี่ปุ่ นเผยมีจดหมายขู่ส่งมายังสถานทูตเกาหลีใต้ในญี่ปุ่ น 
เจ้าหน้าที่ต ารวจญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า พบจดหมายขู่ที่บรรจุกระสุน

ปืน ถกูส่งมายงัสถานทตูเกาหลีใต้ในญ่ีปุ่ น จดหมายดงักล่าวส่งมาเม่ือ

วนัที่ 27 ส.ค. และจ่าหน้าซองถึงนายลี ซู ฮนุ อดีตเอกอคัราชทตูเกาหลี

ใต้ประจ าญ่ีปุ่ น แต่จดหมายไม่ระบุว่าใครเป็นผู้ส่งส านักข่าวเกียวโด

รายงานว่า จดหมายดงักล่าวระบวุ่า ผู้ส่งมีปืนไรเฟิลและมีเป้าหมายที่

จะจดัการกบัชาวเกาหลีใต้คนหนึ่ง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวกเพียง 4.97 จุด ขณะตลาด

ขาดปัจจัยกระตุ้น ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้ นโตเกียวปิดขยับขึน้เพียง

เล็กน้อยในวนันี ้เนื่องจากนักลงทนุชะลอการซือ้ขาย ขณะที่ตลาดขาด

ปัจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามากระตุ้นการซือ้ขายส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า 

ดชันีนิกเกอิปิดบวก 4.97 จุด หรือ 0.02% แตะที่ระดบั 20,625.16 จุด

หุ้นที่ปรับตวัขึน้ในวนันีน้ าโดยหุ้นกลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์ และกลุ่มขนส่ง

ทางทะเล ส่วนหุ้นที่ปรับตวัลงในวนันีร้วมถึงหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ และกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ยาง  (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสารฟีนอลน าเข้าจากหลาย

ประเทศ เร่ิม 6 ก.ย.นี ้ไทยโดนด้วย กระทรวงพาณิชย์จีน (MOC) 

เปิดเผยว่า ทางกระทรวงเตรียมเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด

ส าหรับสารฟีนอลที่น าเข้าจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป (EU) เกาหลี

ใต้ ญ่ีปุ่ น และไทย โดยจะมีผลตัง้แต่วันที่  6 ก.ย.นีแ้ถลงการณ์จาก

กระทรวงพาณิชย์จีน ระบุว่า การเรียกเก็บภาษีจะมีผลบังคับใช้เป็น

ระยะเวลา 5 ปี หลงัจากเม่ือเดือนพ.ค. ที่ผ่านมา จีนได้ด าเนินการเรียก

เก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นการชั่วคราวมาแล้วทัง้นี ้เม่ือเดือน

พ.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์จีนได้เปิดเผยว่า หลังการสืบสวน

เบือ้งต้นที่เร่ิมขึน้ในเดือนมี.ค.เม่ือปีที่แล้ว พบว่า สารฟีนอลที่น าเข้า

จากประเทศและภูมิภาคดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อ

อตุสาหกรรมของจีน (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยสถาบันต่างชาติซือ้พันธบัตรสกุลเงินหยวนเพิ่มขึน้ใน

เดือนส.ค. ศูนย์ระบบซือ้ขายปริวรรตเงินตราจีนและศูนย์ระดมทุน

อินเตอร์แบงก์แห่งชาติของจีนเปิดเผยข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่า 

สถาบนัต่างประเทศซือ้พนัธบตัรจีนมากขึน้ในเดือนส.ค. แม้หยวนร่วง

ลงก็ตามนักลงทุนสถาบันต่างชาติซือ้พันธบัตรจีนทัง้สิน้  6.241 แสน

ล้านหยวน (8.805 หม่ืนล้านดอลลาร์) ปริมาณการซือ้ขายเพ่ิมขึน้ 43% 
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 จากเดือนก.ค. และเพิ่มขึน้ 63% เม่ือเทียบรายปี"นักลงทุนทั่วโลกซือ้

พันธบัตรจีนวงเงิน 3.47 แสนล้านหยวน และขาย 2.771 แสนล้าน

หยวน ซึ่งท าให้มียอดซือ้สทุธิ 6.99 หม่ืนล้านหยวน" ศูนย์ซือ้ขายฯ ระบุ

ข้อมูลเผยด้วยว่า ณ สิน้เดือนส.ค. 2562 นักลงทุนต่างชาติ 2,114 ราย

เข้าลงทนุในตลาดพนัธบตัรอินเตอร์แบงก์ ทัง้นี ้พนัธบตัรสกลุเงินหยวน

ได้ถูกรวมในดัชนี  Bloomberg Barclays Global Aggregate Index 

ตัง้แต่วันที่  1 เม.ย. เพื่อเปิดเสรีตลาดพันธบัตรจีน ซึ่งเป็นตลาด

พนัธบตัรขนาดใหญ่อนัดบั 3 ของโลก ให้กว้างมากขึน้ (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยการปล่อยกู้สกุลหยวนเพื่อหนุนเศรษฐกิจ ขยายตัวใน

รอบ 7 เดือนแรกปีนี ้ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า การสนับสนุนด้าน

การเงินส าหรับเศรษฐกิจที่แท้จริงของจีนนัน้ขยายตวัขึน้ โดยเงินกู้สกลุ

หยวนส าหรับภาคดงักล่าวขยายตวัในอตัราที่เร็วขึน้ในช่วง 7 เดือนแรก

ของปีนี ้คณะกรรมการก ากับดูแลการธนาคารและการประกันภัยแห่ง

ประเทศจีน (CBIRC) เปิดเผยว่า เงินกู้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่แท้จริงเพิ่มขึน้ 10.8 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 1.5 ล้าน

ล้านดอลลาร์) ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี ้ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของ

ปี 2561 ราว 7.80 แสนล้านหยวน (อินโฟเควสท์) 

"แคร์รี ลัม"กลับล า ยืนยันไม่คิดลาออกจากผู้ ว่าการฮ่องกง ขณะ

ขอโทษผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตุประท้วงรุนแรง นางแคร์รี ลัม 

ผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในช่วง

เช้าวันนี  ้ เพื่อกล่าวค าขอโทษต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์ประท้วงรุนแรงเม่ือวนัอาทิตย์ที่ผ่านมา พร้อมกับชีแ้จงกรณี

ข่าวที่ร่ัวไหลออกจากจากการประชุมภายในซึ่งเธอจัดขึน้ร่วมกับกลุ่ม

ผู้น าธุรกิจเม่ือสปัดาห์ที่แล้วในการแถลงข่าวครัง้นี ้นางลมัได้กล่าวขอ

โทษต่อบรรดาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงเม่ือวนั

อาทิตย์ หลังจากกลุ่มผู้ประท้วงได้ปิดกัน้ถนนและเส้นทางการขนส่ง 

จนท าให้เกิดความโกลาหลที่สนามบินแห่งชาติฮ่องกง และเป็นเหตุให้

ผู้ โดยสารบางส่วนต้องเดินเท้าและลากสัมภาระไปยังสนามบินใน

โอกาสนี ้นางลมัได้ตอบค าถามของผู้สื่อข่าว หลงัจากสื่อต่างประเทศ

หลายแห่ง รวมถึงส านักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า เธอได้กล่าวใน

ระหว่างการประชุมภายในร่วมกันกลุ่มนักธุรกิจของฮ่องกงเม่ือสปัดาห์

ที่แล้วว่า เธออยากจะลาออกจากต าแหน่งผู้ ว่าการฮ่องกงหากเธอมี

ทางเลือก และเธอยังยอมรับว่า  ทางออกที่จะสามารถคลี่คลาย

วิกฤตการณ์ในฮ่องกงนัน้ มีจ ากัดมาก เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่สงบ

ได้กลายมาเป็นประเด็นความมัน่คงและอ านาจอธิปไตยส าหรับจีน (อิน

โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 6.04 จุด หลัง

มาตรการภาษีมีผลบังคับใช้ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด

ตลาดวันนีป้รับตัวขึน้ ภายหลังจากที่จีนและสหรัฐได้เพิ่มเก็บภาษี

สินค้าเพิ่มเติมซึ่งกันและกันเม่ือวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมาส านักข่าวซินหัว

รายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 6.04 จุด หรือ 0.21% ปิดที่ 

2,930.15 จดุ  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดลบ 98.70 จุด วิตกประท้วง, 

สงครามการค้า ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตัวลดลง 

ขณะที่นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับการประท้วงที่รุนแรง รวมถึงข้อ

พิพาทการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน หลงัจากทัง้สองฝ่ายได้เร่ิมบงัคบัใช้

มาตรการเรียกเก็บภาษีน าเข้าเพิ่มเติมในช่วงสดุสปัดาห์ที่ผ่านมา ดชันี

ฮั่งเส็งลดลง 98.70 จุด หรือ 0.39% ปิดวันนีท้ี่ 25,527.85 จุด (อินโฟ

เควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตอาเซียนยังคงหดตัวในเดือน

ส.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน 

เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของสมาคม

ประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ปรับตวัลงสู่ระดบั 48.9 

ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่ปลายปี 2558 จากระดับ 

49.5 ในเดือนก.ค.ดชันี PMI ยังคงอยู่ต ่ากว่าระดบั 50 ซึ่งบ่งชีว้่าภาค

การผลิตยงัคงอยู่ในภาวะหดตวั โดยถูกกดดนัจากการชะลอตวัของค า

สัง่ซือ้ใหม่ ขณะที่การจ้างงานปรับตวัลงเป็นเดือนที่ 3 ส่วนความเชื่อมัน่

ของภาคธุรกิจยงัคงทรงตวั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่ งกว่า 700 จุด ทรุดตัว

หนักสุดรอบ 2 เดือน ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดิ่งลงกว่า 700 

จดุในวนันี ้ซึง่เป็นการทรุดตวัรุนแรงที่สดุนบัตัง้แต่วนัที่ 8 ก.ค.ทัง้นี ้ดชัน ี

S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 36,562.91 จุด ลดลง 769.88 จุด หรือ 

2.06% หุ้นกลุ่มธนาคารดิ่งลงน าตลาดวนันี ้(อินโฟเควสท์) 

ไทย 

นายกฯ ส่ังดูแลศก.หลังคาด Q3/62 ทรงตัวเตรียมออกมาตร

กระตุ้นเพิ่มดันจีดีพี Q4/62 จัดประชุมครม.เศรษฐกิจศุกร์นี ้นาย

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และรมว.กลาโหม ได้สั่งการในระหว่างการประชุม ครม.วันนี ใ้ห้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเศรษฐกิจในประเทศหลงัจากคาดการณ์ว่า

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/62 มีแนวโน้มเติบโตใกล้เคียงกับไตรมาส 

2/62 ซึ่งรัฐบาลเตรียมออกมาตรเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง
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 ไตรมาส 4/62 ให้ขยายตวัได้ดีขึน้ ทัง้นี ้รัฐบาลมีก าหนดจัดการประชมุ

คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.) ในวนัที่ 6 ก.ย.นีเ้พ่ือพิจารณามาตรการ

กระตุ้นลงทุนผ่านส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

และมาตรการกระตุ้นการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ จากที่เลื่อนมา

จากเม่ือวนัที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 11.86 จุด ตามตปท. กังวลสงคราม

การค้าหลังจีน-สหรัฐฯยังไม่ก าหนดวันเจรจา,กรณี Brexit กดดัน 
SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,642.25 จุด ลดลง 11.86 จุด (-0.72%) มูลค่า

การซือ้ขาย 61,745.95 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันี ้

ปรับตวัลงตามตลาดต่างประเทศ ทัง้ตลาดภมิูภาค-ตลาดในยโุรป-ดาว

โจนส์ฟิวเจอร์ส ต่างติดลบกันทั่วหน้า เหตุกังวลการเจรจาการค้า

ระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ยังไม่สามารถก าหนดวันเจรจากันได้ และเร่ือง 

Brexit ก็รุนแรงขึน้ ซึง่จะต้องจบัตาอย่างใกล้ชิด เพราะขณะนีเ้งินปอนด์

ก็อ่อนค่าลงในรอบกว่า 2 ปีแล้ว แต่บ้านเรายงัได้แรงหนนุจากจะมีการ

ประชุมครม.เศรษฐกิจในวนัที่ 6 ก.ย.นี ้ซึ่งจะต้องรอดูจะมีอะไรออกมา

บ้าง พรุ่งนีต้ลาดฯคงจะแกว่งไซด์เวย์ เหตคุวามเสี่ยงยงักดดนั พร้อมให้

แนวรับ 1,635 แนวต้าน 1,660 จุดตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 

1,642.25 จดุ ลดลง 11.86 จดุ (-0.72%) มลูค่าการซือ้ขาย 61,745.95 

ล้านบาทการซือ้ขายหุ้นวนันี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นสว่น

ใหญ่ โดยดัชนีท าระดับสูงสุดที่  1,660.26 จุด และท าระดับต ่าสุดที่  

1,642.23 จดุ ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงวนันี ้เพ่ิมขึน้ 560 หลกัทรัพย์ 

ลดลง 1,033 หลกัทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 376 หลกัทรัพย์ (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไทย : วันนี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวม 

130,342 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั

อยู่ที่ 130,342 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้

ขายสูงที่สุด 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน 

(บลจ.) ซือ้สุทธิ 29,144 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มี

ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สุทธิ 13,263 ล้านบาท ในขณะที่นัก

ลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 526 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 

1.35% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือวานภาพรวมของตลาดในวนันี ้

Yield Curve ค่อนข้างนิ่งในทุกช่วงอายุตราสาร ด้านกระแสเงินลงทุน

ของนักลงทุนต่างชาติวนันี ้NET INFLOW 526 ล้านบาท โดยเกิดจาก

NET BUY 526 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุน

ต่างชาติหมดอาย ุ(Expired)  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.67 อ่อนค่าตามภูมิภาค ตลาด

กลับมากังวลสงครามการค้า-จับตาการเมืองอังกฤษจากประเด็น 

Brexit นกับริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิด

ตลาดเย็นนีท้ี่ระดับ 30.67 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่

ระดบั 30.64 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวนัเคลื่อนไหวระหว่า 30.64-30.67 

บาท/ดอลลาร์"วันนีเ้งินบาทปิดตลาดอ่อนค่าเม่ือเทียบกับท้ายตลาด

เม่ือเย็นวานนี ้และเป็นการอ่อนค่าตามสกุลในภูมิภาค น าโดยสกุล

อาเซียน ที่พอไม่มีข่าวบวกตลาดก็กลับมากังวลสงครามการค้า" นัก

บริหารเงินระบุขณะที่คืนนีต้้องจับตาการลงมติในขัน้ตอนแรกของฝ่าย

นิติบญัญัติของอังกฤษเกี่ยวกับแผนการที่จะสกัดกัน้นายกรัฐมนตรีบอ

ริส จอห์นสนั จากการผลกัดนักระบวนการถอนตวัขององักฤษออกจาก

สหภาพยโุรป (Brexit) แบบไร้ข้อตกลงนกับริหารเงิน ประเมินกรอบเงิน

บาทวนัพรุ่งนีร้ะหว่าง 30.60-30.70 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 
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ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนส.ค.จากไฉซิน จีน 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายเดือนส.ค.จากมาร์กิต ฝร่ังเศส    

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายเดือนส.ค.จากมาร์กิต เยอรมนี       

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายเดือนส.ค.จากมาร์กิต อีย ู                     

- ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. อีย ู                     

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนส.ค.จากมาร์กิต องักฤษ   

- ยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดลุการค้าเดือนก.ค. สหรัฐ     

- ดชันีภาวะธุรกิจนิวยอร์กเดือนส.ค. จากสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM)     

- รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 
 

As of

 Monday 2 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH Manufacturing PMI Aug 49.5 49.6 49.7 SET50

Non-manufacturing PMI Aug 53.8 53.7 53.7 SET100

Caixin China PMI Mfg Aug 50.4 49.8 49.9 MAI

TH CPI YoY Aug 0.5% 0.7% 1.0% Institution Net Position

CPI Core YoY Aug 0.5% 0.4% 0.4% Proprietary Net Position

JP Vehicle Sales YoY Aug 4.0% -- 6.7% Foreign Net Position

Monetary Base YoY Aug 2.8% -- 3.70% Individual Net Position

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Aug F 47 47 47 Total Trading Value

 Tuesday 3 Major Indices

Release Actual Cons. Prior Dow Jones

JP Monetary Base YoY Aug 2.80% -- 3.70% S&P 500

US Markit US Manufacturing PMI Aug F 50.3 50.0 49.9 Nasdaq

ISM Manufacturing Aug 49.1 51.3 51.2 STOXX Europe 50

ISM Prices Paid Aug 46 46.8 45.1 FTSE 100

Construction Spending MoM Jul 0.10% 0.30% -0.70% DAX

EU PPI YoY Jul 0.20% 0.20% 0.70% Nikkei 225

Shanghai Composite

 Wednesday 4 Hang Seng

Release Actual Cons. Prior KOSPI

JP Jibun Bank Japan PMI Composite Aug F 51.9 -- 51.7 BES Sensex

Jibun Bank Japan PMI Services Aug F 53.3 -- 53.4 Jakarta Composite

CH Caixin China PMI Composite Aug 51.6 -- 50.9 Philippines Composite

Caixin China PMI Services Aug 52.1 51.7 51.6 Ho Chi Minh

EU Markit Eurozone Services PMI Aug F      -- 53.4 53.4

Markit Eurozone Composite PMI Aug F      -- 51.8 51.8 Crude Commodities

US MBA Mortgage Applications Aug 30      --      -- -6.20% WTI ($/bl)

Trade Balance Jul      -- -$53.5b -$55.2b Dubai ($/bl)

Brent ($/bl)

NYMEX ($/bl)

 Thursday 5 COMEX Gold 

Release Actual Cons. Prior Batic Dry Index

US ADP Employment Change Aug      -- 146k 156k

Initial Jobless Claims Aug 31      -- 215k 215k Exchange Rate

Continuing Claims Aug 24      -- 1688k 1698k USD/THB

Bloomberg Consumer Comfort Sep 1      --      -- 62.5 EUR/USD

Markit US Services PMI Aug F      -- 51.0 50.9 USD/JPY

Markit US Composite PMI Aug F      --      -- 50.9 GBP/USD

Factory Orders Jul      -- 1.0% 0.6% USD/CHY

Durable Goods Orders Jul F      -- 2.1% 2.1% USD/KRW

Durables Ex Transportation Jul F      -- -0.4% -0.4% Dollar Index

ISM Non-Manufacturing Index Aug      -- 54 53.7

Thai Bond Market

 Friday 6 Total Return Index

Release Actual Cons. Prior Outright/ Cash Trading

TH Foreign Reserves Aug 30      --      -- $220.5b Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

EU GDP SA QoQ 2Q F      -- 0.2% 0.2% 3-Sep-19 1.460 1.457 1.434 1.408 1.372 1.359

GDP SA YoY 2Q F      -- 1.1% 1.1% Change (bps) -0.18 -0.08 -0.31 +0.15 +0.04 +0.29

US Change in Nonfarm Payrolls Aug      -- 158k 164k 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Change in Manufact. Payrolls Aug      -- 6k 16k 1.351 1.413 1.459 1.455 1.674 1.879

Unemployment Rate Aug      -- 3.7% 3.7% -0.17 +0.37 +0.65 -0.29 +0.60 +0.22

US Bond Market

Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

3-Sep-19 1.98 1.47 1.38 1.35 1.47 1.95

Change (bps) -1.00 -3.00 -4.00 -4.00 -3.00 -1.00

4-Sep-19

3-Sep-19 Chg %Chg.

1,642.25 -11.86 -0.72%

352.09 -1.44 -0.41%

-1,069.65

1,085.80 -9.24 -0.84%

2,400.58 -20.27 -0.84%

3,232.57

61,745.95

-621.81

-1,541.11

2,906.27 -20.19 -0.69%

7,874.16 -88.72 -1.11%

3-Sep-19 Chg %Chg.

26,118.02 -285.26 -1.08%

11,910.86 -42.92 -0.36%

20,625.16 +4.97 +0.02%

3,414.00 -16.00 -0.47%

7,268.19 -13.75 -0.19%

1,965.69 -3.50 -0.18%

36,562.91 -769.88 -2.06%

2,930.15 +6.04 +0.21%

25,527.85 -98.70 -0.39%

979.36 -4.70 -0.48%

3-Sep-19 Chg %Chg.

6,261.59 -28.96 -0.46%

7,817.09 +12.38 +0.16%

58.16 -0.44 -0.75%

53.94 -1.16 -2.11%

53.90 -0.86 -1.57%

59.11 +0.00 +0.00%

3-Sep-19 2-Sep-19 %Chg.

30.61 30.62 -0.03%

1,547.30 +28.20 +1.86%

2,501.00 +59.00 +2.42%

1.2085 1.2062 +0.19%

7.1780 7.1710 +0.10%

1.0973 1.0969 +0.04%

105.94 106.20 -0.25%

3-Sep-19 2-Sep-19 %Chg.

322.90 323.39 -0.15%

1,211.37 1,213.68 -0.19%

98.962 99.040 -0.08%

130,341.88       57,417.17         +127.01%


