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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจขนาดย่อมพุ่งสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ในเดือนส.ค. สหพนัธ์ธุรกิจอิสระแหง่ชาติสหรัฐ (NFIB) 
แถลงในวันนีว้่า ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมพุ่งขึน้สู่ระดับ 
108.8 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ และปรับตวั
ขึน้จากระดบั 107.9 ในเดือนก.ค.  ดชันีความเชื่อมัน่ได้รับแรงหนนุจาก
มาตรการปรับลดภาษีและกฎระเบียบของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ 
ซึ่งท าให้มีการเพิ่มขึน้ของยอดขาย , การจ้างงาน และการลงทุน 
นอกจากนี ้NFIB ยังระบุว่า ธุรกิจขนาดย่อมมีแผนสร้างงานจ านวน
มากเป็นประวตัิการณ์ ขณะที่เจ้าของกิจการจ านวนมากมีความมัน่ใจ
ในการขยายกิจการ ส่วนแผนการใช้จ่ายทนุอยู่ในระดบัสงูสดุนับตัง้แต่
ปี 2551 (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานใกล้แตะ 7 ล้านต าแหน่งใน
เดือนก.ค.สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส านักงานสถิติของกระทรวง
แรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ ผลส ารวจการเปิดรับสมคัรงานและอตัราการ
หมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) รายเดือน พบว่า ตัวเลขการเปิดรับ
สมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ่มขึน้ 117,000 
ต าแหน่ง สู่ระดับ 6.94 ล้านต าแหน่งในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุ
เป็นประวตัิการณ์  ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงานที่พุ่งขึน้ในเดือนก.ค.ได้
แรงหนนุจากต าแหน่งงานในภาคการเงินและการผลิต เม่ือเทียบกบัชว่ง
เดียวกันในปีที่แล้ว ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึน้ 737,000 
ต าแหน่งในเดือนก.ค. หรือราว 12%  ส่วนตวัเลขผู้ลาออกจากงานโดย
สมคัรใจเพิ่มขึน้ 106,000 คน สู่ระดบั 3.6 ล้านคน ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุ
เป็นประวตัิการณ์  ทัง้นี ้ตวัเลขผู้ลาออกจากงานโดยสมคัรใจถือเป็นสิ่ง
บ่งชี ค้วามเชื่อมั่นของแรงงานที่คาดว่าจะสามารถหางานที่ ใ ห้
ผลตอบแทนได้ดีขึน้ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึน้ 0.6% ในเดือน
ก.ค.กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง
เพิ่มขึน้ 0.6% ในเดือนก.ค. โดยต ่ากว่าตวัเลขประมาณการเบือ้งต้นซึง่
ระบุว่าเพิ่มขึน้ 0.7% หลังจากที่ขยบัขึน้ 0.1% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบ
รายปี สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งดีดตัวขึน้ 5.0% ในเดือนก.ค.  
ขณะเดียวกนั ยอดขายในภาคค้าสง่ทรงตวัในเดือนก.ค. หลงัจากลดลง 
0.2% ในเดือนมิ.ย.  ยอดขายดงักล่าวบ่งชีว้่า ผู้ ค้าส่งจะใช้เวลา 1.26 
เดือนในการจ าหน่ายสินค้าทัง้หมดในสต็อก โดยเพิ่มขึน้จากระดับ 
1.25 เดือนในเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐอพยพประชาชนเรือนล้าน หนีเฮอร์ริเคน "ฟลอเรนซ์" 
ก่อนขึน้ฝ่ังพฤหัสนี ้ทางการสหรัฐได้สัง่อพยพประชาชนที่อาศัยอยู่
แนวชายฝ่ังรัฐนอร์ทแคโรไลนาและรัฐเซาท์แคโรไลนารวมกันกว่า 1 
ล้านคน เพ่ือเตรียมตวัรับมือกบัพายเุฮอร์ริเคนฟลอเรนซ์ ซึง่ได้ทวีความ

รุนแรงมากขึน้ในระหว่างเคลื่อนตวัผ่านบริเวณมหาสมทุรแอตแลนติก
เม่ือไม่นานมานี ้และก าลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
สหรัฐ นอกจากนี ้ทางการสหรัฐยงัได้ประกาศเตือนโอกาสเกิดคลื่นพายุ
ซดัฝ่ัง พายฝุนกระหน ่า และน า้ท่วมครอบคลมุพืน้ที่หลายรัฐ ศนูย์เฮอร์
ริเคนแห่งชาติของสหรัฐ คาดการณ์ว่า พายเุฮอร์ริเคนฟลอเรนซ์จะทวี
ความรุนแรงมากขึน้ก่อนที่จะขึน้ฝ่ังวันพฤหัสบดีนี ้ โดยน่าจะขึน้ฝ่ัง
บริเวณเส้นกัน้ระหวา่งรัฐนอร์ทแคโรไลนากับรัฐเซาท์แคโรไลนาขณะนี ้
เฮอร์ริเคนฟลอเรนซ์ถูกจัดระดับความรุนแรงที่ระดับ 4 โดยพายุมี
ความเร็วลมสงูสดุ 140 ไมล์ต่อชัว่โมง ทัง้ยงันับเป็นพายทุี่รุนแรงที่สุด
เทา่ที่พืน้ที่ดงักลา่วจะต้องเผชิญในรอบเกือบ 30 ปี (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐขู่โจมตีตอบโต้ซีเรีย "รุนแรงกว่าเดิม" หากยังใช้อาวุธเคมี 
นายจอห์น โบลตนั ที่ปรึกษาด้านความมัน่คงแห่งชาติของสหรัฐ กล่าว
ว่า สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยกองก าลังพันธมิตร จะโจมตีตอบโต้ซีเรีย 
"รุนแรงกว่าเดิม" หากซีเรียยังใช้อาวุธเคมี "เราได้ปรึกษาหารือกับทัง้
องักฤษและฝร่ังเศส พวกเขาเห็นพ้องว่าหากซีเรียใช้อาวธุเคมีอีก ซีเรีย
จะได้รับการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าเดิม" นายโบลตนักล่าวที่กรุงวอชิงตัน 
ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ค าเตือนจากอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐ
ประจ าสหประชาชาติถือเป็นถ้อนค าแข็งกร้าวล่าสุดที่ รัฐบาลของ
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ มีต่อซีเรีย หลงัจากที่นายไมค์ เพนซ์ รอง
ประธานาธิบดีสหรัฐ ได้กล่าวเม่ือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า สหรัฐจะ
ด าเนินการ "อยา่งรวดเร็วและเด็ดขาด" หากมีการใช้อาวธุเคมีในจงัหวดั
อิดลิบของซีเรีย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 113.99 จุด หลังหุ้น"
แอปเปิล"พุ่งหนุนกลุ่มเทคโนฯ,หุ้นพลังงานดีดแรงรับราคาน า้มัน
ฟ้ืน ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้(11 ก.ย.) โดย
ได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึน้ของหุ้ นเทคโนโลยี น าโดยหุ้นแอปเปิล 
ก่อนที่ทางบริษัทจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ iPhone X ใหม่ 3 รุ่นในวันนี ้
ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานพุ่งขึน้ขานรับราคาน า้มันดิบที่ปรับตัวขึน้กว่า 
2% อย่างไรก็ตาม ตลาดยงัคงได้รับแรงกดดนัจากความกังวลเก่ียวกบั
ข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีน โดยรายงานล่าสุดระบุว่าจีน
เตรียมขออนมุตัิจากองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อท าการคว ่าบาตร
สหรัฐ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,971.06 จุด เพิ่มขึน้ 
113.99 จุด หรือ +0.44% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่  2,887.89 จุด 
เพ่ิมขึน้ 10.76 จดุ หรือ +0.37% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,972.47 จดุ 
เพ่ิมขึน้ 48.31 จดุ หรือ +0.61% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก ขานรับ
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่ขึน้เม่ือเทียบกบัสกุลเงิน
หลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(11 
ก.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงดชันี
ความเชื่อมั่นของธุร กิจขนาดย่อมที่พุ่ งขึ น้แตะระดับสูงสุดเป็น
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 ประวตัิการณ์ ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบัตารายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ 

หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งมีก าหนดเปิดเผย
ในวันนีต้ามเวลาสหรัฐ ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 
111.58 เยน จากระดับ 111.21 เยน แต่อ่อนค่าลงเล็กน้อยเม่ือเทียบ
กบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9735 ฟรังก์ จากระดบั 0.9748 ฟรังก์ และออ่น
ค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3129 ดอลลาร์สหรัฐ 
จากระดบั 1.3157 ดอลลาร์สหรัฐ ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์ 
ที่ระดบั 1.1585 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1596 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์
อ่อนค่าลง แตะระดับ 1.3006 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3028 ดอลลาร์ 
และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะระดับ 0.7100 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 0.7110 ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดพุ่ง $1.71 ขานรับ EIA เพิ่ม
คาดการณ์ราคาน า้มันดิบ,ตลาดจับตาเฮอร์ริเคน"ฟลอเรนซ์" 
สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้
(11 ก.ย.) หลงัจากส านักงานสารนิเทศด้านพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ 
(EIA) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน า้มันดิบ และยังได้ปรับลด
คาดการณ์การผลิตน า้มันในสหรัฐด้วยเช่นกัน ขณะที่นักลงทุนจบัตา
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้จากพายุเฮอร์ริเคน "ฟลอเรนซ์" รวมทัง้รายงาน
สต็อกน า้มันดิบซึ่งทางการสหรัฐจะเปิดเผยในวันนี ้สัญญาน า้มนัดิบ 
WTI ส่งมอบเดือนต.ค. พุ่งขึน้ 1.71 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 69.25 
ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึน้ 
1.69 ดอลลาร์ หรือ 2.2% ปิดที่ 79.06 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $2.4 เหตุวิตกข้อพิพาท
การค้าหนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย  สัญญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดปรับตัวขึน้เม่ือคืนนี ้(11 ก.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนเข้าซือ้
ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยั ทา่มกลางความวิตกกงัวลเก่ียวกบั
ผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและบรรดาประเทศคู่
ค้า อย่างไรก็ตาม สัญญาทองค าขยับขึน้เพียงเล็กน้อย เน่ืองจากการ
แข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ได้สกัดแรงบวกในระหว่างวัน สัญญา
ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. 
เพิ่มขึน้ 2.4 ดอลลาร์ หรือ 0.2% ปิดที่ 1,202.2 ดอลลาร์/ออนซ์สญัญา
โลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 2.8 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 14.153 
ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ผู้ ว่าฯแบงก์ชาติอังกฤษยืนยันต่อวาระถึงสิน้เดือนม.ค.2563 หวัง
ดูแล Brexit ราบร่ืน รัฐบาลองักฤษออกแถลงการณ์ระบวุา่ นายมาร์ค 
คาร์นีย์ ผู้ ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ได้ตกลงที่จะอยู่ใน
ต าแหน่งต่อไปจนถึงสิน้เดือนม.ค.2563 เพื่อดูแลให้การแยกตัวของ
อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) เป็นไปอย่างราบร่ืน ทัง้นี ้นาย
คาร์นีย์มีก าหนดพ้นวาระการด ารงต าแหน่งในช่วงสิน้เดือนมิ.ย.ในปี

หน้า เพียงไม่นานจากก าหนดเส้นตายในวนัที่ 29 มี.ค.ปีหน้าที่องักฤษ
จะต้องแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (EU) อย่างเป็นทางการ ทางด้าน
นายคาร์นีย์ส่งจดหมายไปยังนายฟิลิป แฮมมอนด์ รมว.คลังอังกฤษ 
โดยแสดงความขอบคณุต่อการสนับสนุนที่ได้รับจากนางเทเรซา เมย์ 
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ และยืนยันที่จะท าทุกอย่างเพื่อให้การแยกตวั
ขององักฤษออกจาก EU เป็นไปอยา่งราบร่ืน (อินโฟเควสท์) 

ZEW เผยดัชนีความเช่ือมั่นเศรษฐกิจเยอรมนีปรับตัวเพิ่มขึน้ใน
เดือนก.ย.ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป หรือ ZEW เปิดเผยว่า ดัชนีความ
เชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีปรับตัวเพิ่มขึน้แตะ -10.6 ในเดือน
ก.ย. จากระดบั -13.7 เม่ือเดือนส.ค. โดยปรับตวัเพิ่มขึน้สวนทางกับที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะปรับตวัลดลงแตะ -14.0ส่วนดชันีภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน ปรับตัวเพิ่มขึน้แตะ 76.0 ในเดือนก.ย. จากระดับ 
72.6 เม่ือเดือนส.ค. โดยปรับตัวเพิ่มขึน้สวนทางกับที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ไว้วา่จะปรับตวัลดลงแตะ 72.0 (อินโฟเควสท์) 

ผลส ารวจชีค้ะแนนนิยมผู้น าฝร่ังเศสร่วงต ่าสุดเป็นประวัติการณ์ 
ผลส ารวจของ Odoxa ระบุว่า คะแนนนิยมของนายเอมมานูเอล มา
ครอง ประธานาธิบดีฝร่ังเศส ร่วงลงแตะระดบัต ่าสดุเป็นประวตัิการณ์ 
ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความพยายามในการด าเนินนโยบาย
ปฏิรูปเศรษฐกิจของเขา ทัง้นี ้ผลส ารวจระบุว่า ผู้ถกูส ารวจไม่ถึง 25% 
มีความพึงพอใจต่อผลการท างานของนายมาครอง ซึ่งจ านวนดงักลา่ว
ลดลงถึง 12% จากผลส ารวจในเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: วิตกข้อพิพาทการค้า ฉุดตลาดหุ้นยุโรปปิด
ลบ ตลาดหุ้นยโุรปปิดขยบัลงเม่ือคืนนี ้(11 ก.ย.) ทา่มกลางการซือ้ขาย
ที่ผันผวน เน่ืองจากนักลงทนุยงัคงวิตกกังวลเก่ียวกับข้อพิพาทการค้า
ระหวา่งสหรัฐและจีน ซึง่รวมถึงสถานการณ์ลา่สดุที่จีนเตรียมขออนุมตัิ
จากองค์การการค้าโลก (WTO) เพ่ือท าการคว ่าบาตรสหรัฐ ดชันี Stoxx 
Europe 600 ลดลง 0.1% ปิดที่  375.31 จุด  ดัชนี  DAX ตลาดหุ้ น
เยอรมนัปิดที่ 11,970.27 จดุ ลดลง 16.07 จดุ หรือ -0.13% ดชันี CAC-
40 ตลาดหุ้ นฝ ร่ังเศสปิดที่  5,283.79 จุด เพิ่มขึ น้  14.16 จุด หรือ 
+0.27% ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,273.54 จดุ ลดลง 
5.76 จดุ หรือ -0.08% (อินโฟเควสท์) 

 ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 291.60 จุด รับหุ้นเทคโนฯ
พุ่งตามวอลล์สตรีท,เงินเยนอ่อนหนุนหุ้นส่งออก ดัชนีนิกเกอิต
ลาดหุ้นโตเกียวปิดพุง่ขึน้ในเม่ือวานนี ้เน่ืองจากนกัลงทนุเข้าซือ้หุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยี หลงัจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นนิวยอร์กพุ่งขึน้เม่ือ
คืนนี ้นอกจากนี ้การอ่อนค่าของเงินเยนยังช่วยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออก
ด้วย ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้ 291.60 จุด 
หรือ 1.30% แตะที่ 22,664.69 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 
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 จีนเตรียมขออนุมัติจาก WTO สัปดาห์หน้าเพื่อท าการคว ่าบาตร

สหรัฐ จีนเตรียมขอการอนุมัติจากองค์การการค้าโลก (WTO) ใน
สัปดาห์หน้าเพื่อท าการคว ่าบาตรสหรัฐ ท่ามกลางความขัดแย้งทาง
การค้าระหว่างทัง้สองประเทศที่ลกุลามออกไป ทัง้นี ้ระเบียบวาระการ
ประชมุของ WTO ระบวุา่ จีนจะขออ านาจในการคว ่าบาตรสหรัฐในการ
ประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ WTO ในวันที่ 21 ก.ย. 
ค าร้องของจีนระบุว่า สหรัฐไม่ปฏิบัติตามค าตัดสินของ WTO กรณี
ความขัดแย้งเก่ียวกับการที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด
จากจีน ซึ่งจีนได้ยื่นเร่ืองร้องเรียนตอ่ WTO ในปี 2556 คาดว่าการที่จีน
ขออนุมัติคว ่าบาตรสหรัฐในครัง้นี ้ จะท าให้ทัง้สองฝ่ายท าการต่อสู้
ทางด้านกฎหมายตอ่ไปอีกหลายปี (อินโฟเควสท์) 

ภาคธุรกิจจีน-รัสเซียเตรียมร่วมลงทุน 73 โครงการ วงเงินกว่า 1 
แสนล้านดอลลาร์ คณะกรรมการที่ปรึกษาธุรกิจจีน-รัสเซียออก
แถลงการณ์ในวนันี ้ระบุว่า นักธุรกิจจีนและรัสเซียก าลงัพิจารณาร่วม
ลงทนุในโครงการตา่งๆ จ านวน 73 โครงการ มลูคา่รวมมากกวา่ 1 แสน
ล้านดอลลาร์ นอกจากนี ้แถลงการณ์ยังระบุว่า โครงการจ านวน 7 
โครงการคิดเป็นมลูค่า 4.6 พันล้านดอลลาร์ได้มีการด าเนินการแล้ว 
คณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งได้รวมถึงนักธุรกิจมากกว่า 150 คนจาก
บริษัทชัน้น าของจีนและรัสเซีย ได้จดัการประชมุประจ าปีขึน้ในสปัดาห์
นีใ้นระหว่างการประชุมเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกที่จัดขึน้ที่เมืองว
ลาดิวอสต็อคของรัสเซีย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 4.68 จุด จับตา
นโยบายการค้า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดเม่ือวาน
นีอ้่อนตวัลง เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์การค้าระหว่าง
จีนและสหรัฐ ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอ่อน
ตวั 4.68 จดุ หรือ 0.18% ปิดที่ 2,664.80 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

"ปูติน-สี จิน้ผิง"เห็นพ้องสนับสนุน"คิม จอง อึน-มูน แจ-อิน"
ประชุมซัมมิตสัปดาห์หน้า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้ น า
รัสเซีย และประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผู้น าจีน เห็นพ้องกันในเม่ือวานนีใ้น
การให้การสนับสนนุการประชมุสดุยอดระหว่างนายคิม จอง อึน ผู้น า
เกาหลีเหนือ และประธานาธิบดีมนู แจ-อิน ผู้น าเกาหลีใต้ ที่จะมีขึน้ใน
สปัดาห์หน้า และจะสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาในคาบสมทุรเกาหลีด้วย
สันติวิธี "เราจะยังคงใช้ความพยายามทัง้ทางการทูตและการเมืองใน
การแก้ไขปัญหาคาบสมทุรเกาหลีตามโรดแม็ปที่จีนและรัสเซียได้ตกลง
กันไว้" ปธน.ปูตินกล่าวในการแถลงข่าวร่วมกับปธน.สี นอกรอบการ
ประชุมเศรษฐกิจในภูมิภาคที่จัดขึน้ที่เมืองวลาดิวอสต็อค  ทัง้นี ้ผู้ น า
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จะเข้าร่วมการประชมุสดุยอดที่กรุงเปียงยาง
ในวันที่ 18-20 ก.ย. ทางด้านปธน.สีกล่าวย า้ถึงความจ าเป็นในการ

เดินหน้าความพยายามในการแก้ไขปัญหาเกาหลีเหนือโดยใช้แนวทาง
ทางการเมือง (อินโฟเควสท์) 

สันนิบาตอาหรับออกโรงประณามสหรัฐ หลังประกาศปิด
ส านักงาน PLO ในวอชิงตัน นายอาห์เหม็ด อาบูล-เกอิต เลขาธิการ
สนันิบาตอาหรับ ออกโรงประณามสหรัฐที่ได้ตดัสินใจปิดส านกังานของ
องค์การปลดปลอ่ยปาเลสไตน์ (PLO) ที่ตัง้อยูใ่นกรุงวอชิงตนัเม่ือวานนี ้
"การตดัสินใจครัง้นีถื้อเป็นการด าเนินนโยบายที่ไมเ่ป็นธรรมของสหรัฐที่
มีต่อชาวปาเลสไตน์" นายอาบูล-เกอิตกล่าวในแถลงการณ์ เขากล่าว
เสริมว่า นโยบายของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันเร่ิมต้นด้วยการย้าย
สถานทตูไปยงักรุงเยรูซาเลมในเดือนพ.ค.ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเปิดเผย
ให้เห็นถึงการล าเอียงเข้าข้างอิสราเอล ทัง้นี ้กระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐประกาศปิด (อินโฟเควสท์) 

ออสเตรเลียเผยยอดส่งออกถ่านหินเดือนก.ค.พุ่งสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย(ABS) ยอดส่งออก
ถ่านหินของออสเตรเลียในเดือนก.ค.พุ่งขึน้ 14% อันเน่ืองมาจากอุป
สงค์ในภูมิภาคเอเชียที่มีอยู่สงู  ทัง้นี ้ยอดส่งออกถ่านหินของออสเตร
เลัยประจ าเดือนก.ค.เพิ่มขึน้ 14% แตะระดับ 2.45 พันล้านดอลลาร์
ออสเตรเลีย (1.74 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ)  ขณะที่ปริมาณการส่งออก
เพิ่มขึน้สงูเป็นประวตัิการณ์ที่ 19.87 ล้านตนั ซึ่งอาจท าให้ออสเตรเลีย
มียอดสง่ออกถ่านหินสงูถึง 238 ล้านตนัในปีนี ้นายแอนดริว คอสโกรฟ 
นกัวิเคราะห์ด้านการท าเหมืองแร่ของบลกูเบิร์ก อินเทลลิเจนซ์ เปิดเผย
ว่า ราคาถ่านหินยงัคงสงูในช่วงปี 2561 เน่ืองจากมีอปุสงค์จากจีนและ
อินเดียที่สงู ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ในประเทศจีนนัน้ ยอดการผลิต
พลงังานไฟฟ้าจากถ่านหินของจีนในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค.เพิ่มขึน้ 7.3% 
เม่ือเทียบรายปี นายคอสโกรฟเปิดเผยกับนิวส์ คอร์ป ออสเตรเลียว่า 
"หากมองในภาพรวมแล้ว ยอดสง่ออกของออสเตรเลียมีทา่ทีวา่จะได้รับ
แรงหนนุจากอปุสงค์จากจีน" (อินโฟเควสท์) 

ออสเตรเลียเผยความเช่ือมั่นภาคธุรกิจเดือนส.ค.ร่วงต ่าสุดใน
รอบ 2 ปี เหตวุิตกการเมืองผันผวนผลส ารวจซึ่งจดัท าโดยเนชันแนล 
ออสเตรเลีย แบงก์ (NAB) ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ
ออสเตรเลียปรับตัวลงสู่ระดับ 4 จุดในเดือนส.ค. จากระดับ 7 จุดใน
เดือนก.ค. โดยดชันีความเชื่อมัน่เดือนส.ค.ถือเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 2 
ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลออสเตรเลีย อัน
เน่ืองมาจากการที่นายมัลคอม เทิร์นบูล ถูกบีบออกจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ทัง้นี ้NAB ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจ
ในรอบสัปดาห์หลังวันที่ 24 ส.ค. ซึ่งเป็นวันที่นายสก็อตต์ มอร์ริสัน 
ได้รับชัยชนะในการเลือตัง้หัวหน้าพรรคลิเบอรัล และก้าวขึน้เป็น
นายกรัฐมนตรีคนใหม ่แทนนายเทิร์นบลู (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 500 จุด ทรุดหนัก
สุดรอบ 6 เดือน ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกวา่ 500 จดุใน
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 เม่ือวานนี ้โดยทรุดตวัหนกัที่สดุในรอบ 6 เดือน หลงัจากดิ่งลงกวา่ 400 

จุดเม่ือวานนี ้โดยได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าอย่างต่อเน่ืองของ
ค่าเงินรูปี ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 37,413.13 จุด 
ลดลง 509.04 จดุ หรือ 1.34% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

พาณิชย์ เตรียมน าข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและข้าว กข43 ไปโรดโชว์ใน
ออสเตรเลีย หวังเจาะตลาดป้อนผู้บริโภคเพิ่มเติมน.ส.ชุติมา บุณย
ประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 12-20 กันยายน 2561 
ตนเองจะน าคณะผู้แทนการค้าไทยเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย
เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย Healthy Rice Campaign 
2018 ร่วมกับร้านอาหาร/ภัตตาคารไทยชัน้น าใน 3 เมืองหลัก ได้แก่ 
ซิดนีย์ บริสเบน และเพิร์ท โดยงานนีจ้ะเชิญผู้น าเข้า/ผู้จดัจ าหน่ายราย
ส าคญัและรายใหม่ๆ  สื่อมวลชน Blogger รวมทัง้ Influencer ในวงการ
อาหารมาร่วมงาน โดยจะเน้นประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพดีของไทย 
อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี และข้าว กข 43 ซึ่งเป็นข้าวชัน้ดีที่รัฐบาลไทยก าลงั
โปรโมทในขณะนี ้เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมงานได้ร่วมทดลองชิมอาหารไทย
หลากหลายเมนทูี่ท าจากข้าวดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์ เผยมูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้า
ขยายตัวเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง จีนมีการค้ากับอาเซียนมากสดุนางอรมน 
ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยมูลค่า
การค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้าขยายตัวเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะอาเซียนกับประเทศคู่ FTA 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่ น 
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย คิดเป็นสดัสว่นกวา่ 37% 
โดยจีนมีการค้ากับอาเซียนมากที่สุด รองลงมาเป็นสหภาพยุโรป 
สหรัฐฯ และญ่ีปุ่ น ส่วนสหภาพยโุรปมีมลูค่าการลงทนุในอาเซียนมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นญ่ีปุ่ น และจีน ในขณะที่อินเดียลงทุนในอาเซี ยน
เติบโตแบบก้าวกระโดด (อินโฟเควสท์) 

กรมเจรจาการค้าฯ หารือทูตนิวซีแลนด์ชวนลงทุนอุตฯ
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพใน EEC นางอรมน ทรัพย์ทวี
ธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้หารือกับ
นายทาฮาโมอานา ไอเซอา คลนีู แมกเฟอร์ซนั (H.E. Mr.Tahamoana 
Aisea Cluny MacPherson) เอกอคัรราชทตูนิวซีแลนด์ประจ าประเทศ
ไทย เร่ืองความร่วมมือการค้าการลงทนุระหวา่งไทยกบันิวซีแลนด์ และ
การประชุมคณะกรรมาธิการความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด
ยิ่งขึน้ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ (TNZCEP) ครัง้ที่ 8 ที่นิวซีแลนด์เป็น
เจ้าภาพจดัขึน้ที่กรุงเวลลิงตนั ระหว่างวนัที่ 10-11 กันยายนนี ้(อินโฟ
เควสท์) 

ครม.เห็นชอบวงเงิน อุดหนุนบริการสาธารณะประจ า ปี
งบประมาณ 62 ให้ ขสมก.และ รฟท. รายงานข่าวจากท าเนียบ
รัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบวงเงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ 2562 ขององค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จ านวน 2,251.644 ล้านบาท ตามมติ
คณะกรรมการเงินอดุหนนุบริการสาธารณะ (คณะกรรมการฯ พร้อมทัง้
เห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ2562 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จ านวน 3,333.371 ล้านบาท
ตามมติคณะกรรมการฯ (อินโฟเควสท์) 

ครม.ไฟเขียว กฟผ.ต่ออายุเงินกู้ระยะสัน้แบบ Credit Line วงเงิน 
1 หมื่นลบ. รายงานข่าวจากท าเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงพลงังาน โดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต่ออายุเงินกู้ ระยะสัน้แบบ Credit 
Lineในวงเงิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี นับตัง้แต่วนัที่ ครม.มี
มติภายใต้เงื่อนไขเดิม ประกอบด้วย กู้ เบิกเกินบัญชีตัว๋สญัญาใช้เงิน
การท าTrust Receipt (T/R)และการท าสญัญากู้ เงินเม่ือทวงถาม(Call 
Loan)โดยพิจารณาท าสญัญาเงินกู้กบัสถาบนัการเงินที่เสนอรูปแบบที่
มีต้นทุนต ่าที่สุดตามอัตราดอกเบีย้ตลาด กระทรวงการคลังไม่ค า้
ประกันเงินต้นและดอกเบีย้จากการกู้ เงินดังกล่าว  ทัง้นี  ้ครม.ให้
กระทรวงพลงังาน และ กฟผ.รับความเห็นของกระทรวงการคลงั ส านกั
งบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่กรมเจรจา
การค้าฯ  หา รือทูต นิวซีแลนด์ชวนลงทุนอุตฯการ เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพใน EEC (อินโฟเควสท์) 

CEO Survey คาดแนวโน้มเศรษฐกิจไทย H2/61 โตต่อเน่ืองจาก 
H1/61, คาดทัง้ปีโต 3-4%ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นผู้ บริหารบริษัทจดทะเบียน (CEO 
Survey) :Economic outlook ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 61 พบว่า 
ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (CEO) คาดวา่เศรษฐกิจไทยในชว่ง 6 เดือน
หลงัของปี 61 จะเติบโตตอ่เน่ืองจากในชว่งคร่ึงแรกของปี และเศรษฐกิจ
ไทยในปี 61 จะเติบโตในช่วง 3-4%  ทัง้นี  ้บริษัทที่คาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจไทยจะเติบโตมากกว่า 4% มีสัดส่วนเพิ่มขึน้ โดยปัจจัย
สนบัสนนุการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงคร่ึงปีหลงั ได้แก่ นโยบายการ
คลังและการใช้จ่ายภาครัฐและการท่องเที่ยว ขณะที่ก าลังซื อ้
ภายในประเทศและเสถียรภาพด้านการเมืองภายในประเทศจะเป็นทัง้
ปัจจยัสนบัสนนุและปัจจยัเสี่ยงตอ่การเติบโตเศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 19.09 จุด ตามตลาดภูมิภาค นลท.
ขายลดเส่ียงหลังวิตกสงครามการค้า-คาดเฟดขึน้ดอกเบีย้เดือน
นี ้SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดบั 1,672.42 จดุ ลดลง 19.09 จดุ (-1.13%) 
มลูค่าการซือ้ขาย 50,027.72 ล้านบาท เป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้น
ภมิูภาคสว่นใหญ่ นกัวิเคราะห์ฯ ระบนุกัลงทนุขายลดความเสี่ยงหลงัยงั
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 มีความไม่แน่นอนกรณีสงครามการค้าสหรัฐ-คู่ค้าทัง้จีนและญ่ีปุ่ น 

รวมถึงตลาดคาดเฟดขึน้อตัราดอกเบีย้รอบ ก.ย.นี ้ส่งผลเงินไหลออก
ต่อเน่ือง ขณะที่ตลาดฯ ยังรอปัจจัยบวกใหม่ โดยเฉพาะการเลือกตัง้ 
แต่ภาพรวมตลาดที่ยงัถกูกดดนัจากปัจจยัตา่งประเทศท าให้ดชันีแกวง่
ตวัต่อ แนะจบัตาจดุต ่าสดุรอบก่อนหน้านีท้ี่ 1,670-1,665 จดุจะยืนอยู่
หรือไม่ หากไม่ไหวคงมีแนวรับถัดไปที่ 1,640-1,620 จดุ ส่วนแนวต้าน
ยงัอยูท่ี่ 1,690 จดุ ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,672.42 จดุ 
ลดลง 19.09 จดุ (-1.13%) มลูคา่การซือ้ขาย 50,027.72 ล้านบาท การ
ซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบ 
โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,694.86 จุด และแตะจุดต ่าสุดที่ระดับ 
1,672.78 จุด   ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 479 
หลกัทรัพย์ ลดลง 868 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 415 หลกัทรัพย์ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
91,195 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้  มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วัน
อยูท่ี่ 91,195 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขาย
สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 34,648 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มี
ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สุทธิ 6,535 ล้านบาท ในขณะที่นัก
ลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 352 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 

2.31% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.01% ภาพรวมของตลาดในเม่ือ
วานนี ้Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ประมาณ 1-2 bps. ในตราสารระยะ
ยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเม่ือวานนี ้NET 
OUTFLOW 573 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 352 ล้านบาท และ
มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทนุต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) 925 
ล้านบาท ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 
SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 3,395 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.82 แกว่งกรอบแคบ จากความกังวล
เกี่ยวกับสงครามการค้า นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาด 32.82 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิด
ตลาด ที่ระดับ 32.84 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 
32.77-32.85 บาท/ดอลลาร์  "ตอนเช้ามีแรงเทขายดอลลาร์จากข่าว
ความกังวลเร่ืองหนีข้องอิตาลีคลี่คลายลง แต่ตอนบ่ายกลับมากังวล
สงครามการค้าท าให้มีแรงซือ้ดอลลาร์กลบัมา"นกับริหารเงิน กลา่ว  นกั
บริหารเงิน คาดว่า ประเมินกรอบความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทวนั
วนันีร้ะหวา่ง 32.75-32.90 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ตวัเลขการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) เดือนส.ค. จีน 

- การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค. อีย ู

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนส.ค. สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) 

-  
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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 -- -0.3% -0.7% Ho Chi Minh

Industrial Production WDA YoY Jul -- 1.2% 2.5%

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

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

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

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

NYMEX ($/bl)

 Thursday 13 COMEX Gold 

Release Actual Cons. Prior Batic Dry Index

JP Machine Tool Orders YoY Aug F -- -- --

PPI YoY Aug -- 3.0% 3.1% Exchange Rate

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

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

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

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

US CPI MoM Aug -- 0.003 0.002 USD/CHY

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

CPI YoY Aug -- 2.80% 2.90% Dollar Index

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

Initial Jobless Claims 8-Sep -- -- 203k Thai Bond Market

Continuing Claims 1-Sep -- -- 1707k Total Return Index

Outright/ Cash Trading

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

Release Actual Cons. Prior 11-Sep-18 1.1801 1.2936 1.5045 1.7078 1.8995 2.0286

CH Retail Sales YoY Aug -- 8.8% 8.8% Change (bps) +0.17 -0.49 +0.18 +0.47 +0.28 +0.68

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

Industrial Production YoY Aug -- 6.10% 6.00% 2.3110 2.5408 2.7894 3.1832 3.3362 3.4425

Industrial Production YTD YoY Aug -- 6.60% 6.60% +0.68 +1.49 +2.29 +1.78 +1.22 +0.64

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Aug -- 5.70% 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% 11-Sep-18 2.15 2.76 2.83 2.87 2.98 3.13

EU Trade Balance SA Jul -- -- 16.7b Change (bps) +1.00 +3.00 +5.00 +4.00 +4.00 +4.00

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%

-1.13%-19.091,672.42

%Chg.Chg11-Sep-18

377.93

-1.61437.56

-1.35%-33.442,437.86

-1.51%-16.841,096.63

11-Sep-18 10-Sep-18 %Chg.

6.8700 6.8549 +0.22%

1,123.06 1,129.25 -0.55%

Chg11-Sep-18

-3,395.46

566.16

95.109 95.151 -0.04%

111.61 111.08 +0.48%

1.3012 1.3025 -0.10%

32.77 32.80 -0.10%

1.1601 1.1597 +0.03%

1,439.00 -43.00 -2.90%

273.09 273.38 -0.11%

91,195.35         35,877.91         +154.18%

11-Sep-18 10-Sep-18 %Chg.

1,197.90 +4.90 +0.41%

79.42 +2.09 +2.70%

69.25 +1.71 +2.53%

11-Sep-18 Chg %Chg.

69.88 +2.38 +3.53%

76.72 +1.16 +1.54%

985.06 +14.72 +1.52%

26,422.55 -190.87 -0.72%

2,283.20 -5.46 -0.24%

7,530.93 +0.17%+12.92

22,664.69

2,664.80

5,831.12

37,413.13

+1.30%

-0.18%

-0.35%

+10.76

+48.31

+0.00

-5.76

-16.07

+291.60

-4.69

-20.35

-509.04 -1.34%

+0.37%

+0.61%

+0.00%

-0.08%

-0.13%

12-Sep-18

2,887.89

7,972.47

3,311.00

7,273.54

11,970.27

-0.37%

25,971.06 +113.99 +0.44%

377.93

34,738.85

%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 

 


