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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

สหรัฐ-จีนประสานเสียงยืนยันจะทยอยยกเลิกภาษีน าเข้า หาก

การท าข้อตกลงการค้าเฟสแรกแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีน

เปิดเผยว่า ทัง้สองฝ่ายได้ตกลงกันที่จะทยอยยกเลิกภาษีสินค้าน าเข้า

ของแต่ละฝ่าย ขณะที่ยงัคงเจรจากันต่อไปเพื่อท าข้อตกลงการค้าเฟส

แรกนายแลร์ร่ี คุดโลว์ หวัหน้าที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจ าท าเนียบ

ขาวยืนยนัถึงความคืบหน้าดงักล่าวในการเจรจา โดยระบวุ่า หากสหรัฐ

และจีนบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรก ก็จะมีการท าข้อตกลงยกเลิกลด

ภาษีและความยินยอมอ่ืนๆ ทางด้านนายเคลยานนี คอนเวย์ ที่ปรึกษา

ระดับสูงของท าเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 

ต้องการที่จะลงนามในข้อตกลงการค้า ขณะที่การเจรจายงัคงด าเนิน

ต่อไป และยังไม่ได้มีการก าหนดเวลาและสถานที่ของการลงนาม

ข้อตกลงการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ทางฝ่ังสหรัฐถือเป็นการ

ยืนยนัถ้อยแถลงของกระทรวงพาณิชย์จีนที่เปิดเผยเม่ือวานนีว้่า สหรัฐ

และจีนได้ตกลงกันที่จะทยอยยกเลิกการจัดเก็บภาษีสินค้าน าเข้าของ

แต่ละฝ่ายที่มีการก าหนดขึน้ในช่วงที่สหรัฐและจีนท าสงครามการค้า

ก่อนหน้านี ้(อินโฟเควสท์) 

แหล่งข่าวเผยลอนดอนเป็นตัวเก็งสถานท่ี"ทรัมป์-สีจิน้ผิง"ลง

นามข้อตกลงการค้า  ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่

รัฐบาลสหรัฐรายหนึ่งระบุว่า การพบปะกันระหว่างประธานาธิบดี

โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี  จิน้ผิงของจีน เพื่อลงนามใน

ข้อตกลงการค้าเฟสแรก อาจมีการเลื่อนออกไปเป็นเดือนธ.ค. จากเดิม

ที่มีก าหนดในเดือนนี ้เนื่องจากทัง้สองฝ่ายยังคงต้องเจรจาการค้ากัน

ต่อไป รวมทัง้หารือกันเกี่ยวกับการหาสถานที่ในการลงนามข้อตกลง 

ขณะนีเ้จ้าหน้าที่ทัง้สองฝ่ายก าลงัหารือเกี่ยวกับการหาสถานที่ลงนาม

ข้อตกลง โดยมีการเสนอชื่อหลายประเทศ  ได้แก่  กรีซ สวี เดน 

สวิตเซอร์แลนด์ อลาสก้า อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ระบุว่า กรุงลอนดอนมี

แนวโน้มที่จะเป็นสถานที่ในการลงนามข้อตกลงการค้า  เนื่องจากป

ธน.ทรัมป์ และปธน.สี จิน้ผิงอาจพบปะกนัที่กรุงลอนดอน หลงัจากที่ป

ธน.ทรัมป์เสร็จสิน้การประชุมสุดยอดขององค์การสนธิสญัญาป้องกัน

แอตแลนติกเหนือ (นาโต) ในวันที่  3-4 ธ.ค. ส่วนรัฐไอโอวา ซึ่งป

ธน.ทรัมป์เสนอให้เป็นสถานที่ลงนามข้อตกลงนัน้ ขณะนีมี้แนวโน้มว่า

จะไม่ได้รับการคดัเลือก(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงมากกว่าคาดใน

สัปดาห์ท่ีแล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกนั

ที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกลดลง 8,000 ราย สู่ระดบั 211,000 

รายในสปัดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงสู่ระดบั 

215,000 รายส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สปัดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่

ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่

ดีกว่า เนื่องจากขจดัความผนัผวนรายสปัดาห์ เพ่ิมขึน้ 250 ราย สู่ระดบั 

215,250 รายในสปัดาห์ที่แล้วส าหรับจ านวนชาวอเมริกนัที่ยงัคงขอรับ

สวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในรอบสัปดาห์ที่สิน้สุดวันที่  26 ต.ค. มี

จ านวนเพิ่มขึน้ 3,000 ราย สู่ระดบั 1.69 ล้านราย  ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 

4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานอย่าง

ต่อเนื่อง ทรงตวัที่ระดบั 1.69 ล้านราย (อินโฟเควสท์) 

บอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่งสูงสุดรอบ 2 เดือน คาดหวังสหรัฐ-จีนบรรลุ

ข้อตกลงการค้า อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี

พุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่กลางเดือนก.ย.ในวนันี ้ขณะที่นกัลงทุน

พากันเทขายพนัธบตัร ท่ามกลางความหวงัเกี่ยวกับการบรรลขุ้อตกลง

การค้าระหว่างสหรัฐและจีนณ เวลา 23.10 น.ตามเวลาไทย อัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 1.921% 

ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 

2.40% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 182.24 จุด ท านิวไฮ 

ขานรับเจรจาการค้าคืบหน้า ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนวิยอร์กปิดพุ่ง

ขึน้ท านิวไฮเม่ือคืนนี ้ (7 พ.ย.) ขณะที่ดชันี S&P500 ท าสถิติปิดที่ระดบั

สงูสดุเป็นประวตัิการณ์เช่นกนั ขานรับสญัญาณบวกในการเจรจา

การค้า หลงัจากสหรัฐและจีนได้ตกลงกนัที่จะทยอยยกเลิกการจดัเก็บ

ภาษีสินค้าน าเข้าของแตล่ะฝ่าย โดยความคืบหน้าดงักล่าวช่วยหนนุหุ้น

กลุ่มอตุสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีดดีตวัขึน้อย่างแข็งแกร่ง 

เนื่องจากบริษัทยกัษ์ใหญ่หลายแห่งในกลุ่มนีมี้การลงทนุจ านวนมากใน

ประเทศจีน ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 27,674.80 จดุ 

เพ่ิมขึน้ 182.24 จดุ หรือ +0.66% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 3,085.18 

จดุ เพ่ิมขึน้ 8.40 จดุ หรือ +0.27% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,434.52 

จดุ เพ่ิมขึน้ 23.89 จดุ หรือ +0.28% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์พุ่งรับเจรจาการค้าคืบหน้า ยูโร

อ่อนค่าหลัง EU ห่ันคาดการณ์ศก.ยูโรโซน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า

เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา

นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้ (7 พ.ย.) ขานรับความคืบหน้าในการเจรจาการค้า

ระหว่างสหรัฐและจีน ขณะที่สกลุเงินยโูรอ่อนค่าลง หลงัจาก

คณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ซึง่เป็นองค์กรบริหารของสหภาพยโุรป 

(EU) ปรับลดตวัเลขคาดการณ์เศรษฐกิจยโูรโซน ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือ

เทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 109.30 เยน จากระดบั 108.93 เยน และแข็ง
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 ค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9955 ฟรังก์ จากระดบั 0.9924 

ฟรังก์ แต่หากเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะ

ที่ระดบั 1.3181 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3183 ดอลลาร์แคนาดา 

ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.1047 ดอลลาร์ จาก

ระดบั 1.1068 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดบั 1.2820 

ดอลลาร์ จากระดบั 1.2852 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่า

ขึน้สู่ระดบั 0.6900 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6878 ดอลลาร์สหรัฐ 

(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 80 เซนต์ หลังเจรจา

การค้าจีน-สหรัฐส่งสัญญาณคืบหน้า สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั 

(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้ (7 พ.ย.) ขานรับการเจรจา

การค้าระหวา่งสหรัฐและจีนที่มีความคบืหน้า หลงัจากสหรัฐและจีนได้

ตกลงกนัที่จะทยอยยกเลิกการจดัเก็บภาษีสินค้าน าเข้าของแตล่ะฝ่าย 

ขณะที่นกัลงทนุยงัคงจบัตาการแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่

กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มนั (โอเปก) ก่อนที่การประชมุโอเปกและชาติ

พนัธมิตรจะเปิดฉากขึน้ในเดือนหน้า สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบ

เดือนธ.ค. เพ่ิมขึน้ 80 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดที่ 57.15 ดอลลาร์/บาร์เรล 

สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนม.ค. เพ่ิมขึน้ 55 เซนต์ หรือ 0.9% 

ปิดที่ 62.29 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $26.70 นักลงทุนขาย

สินทรัพย์ปลอดภัยหลังเจรจาการค้าคืบหน้า สญัญาทองค าตลาด

นิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดบัต า่สดุในรอบ 3 เดือนเม่ือคืนนี ้ (7 พ.ย.) 

เนื่องจากความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่งผล

ให้นกัลงทนุเทขายทองค าในฐานะสนิทรัพย์ที่ปลอดภยั นอกจากนี ้

อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐที่พุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 2 

เดือนยงัส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซือ้ขายในตลาดทองค าเช่นกนั   

สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน

ธ.ค. ร่วงลง 26.70 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิดที่ 1,466.40 ดอลลาร์/ออนซ์ 

ซึง่เป็นระดบัปิดต า่สดุนบัตัง้แต่วนัที่ 2 ส.ค.ปีนี ้สญัญาโลหะเงินส่งมอบ

เดือนธ.ค. ลดลง 58.8 เซนต์ หรือ 3.34% ปิดที่ 17.01 ดอลลาร์/ออนซ์ 

(อินโฟเควสท์) 

 ยุโรป 

EU ห่ันคาดการณ์เศรษฐกิจยูโรโซน จากพิษสงครามการค้า 
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป 

(EU) ประกาศปรับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจยูโร

โซน โดยได้รับผลกระทบจากการท าสงครามการค้า ซึ่งจะจ ากัดการ

ขยายตวัในภมิูภาคทัง้นี ้EC ปรับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของ

เศรษฐกิจยูโรโซน สู่ระดบั 1.1% ในปีนี ้และ 1.2% ในปีหน้า จากเดิมที่

คาดการณ์ในเดือนพ.ค.ที่ระดบั 1.2% ในปีนี ้และ 1.5% ในปีหน้าEC 

คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจยูโรโซนจะไม่สามารถขยายตวัได้มากในช่วง 2 

ปีข้างหน้า เนื่องจากปัจจัยที่กระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ยังคงปรากฎอยู่ นอกจากนี ้ความขัดแย้งทางการค้า และความไม่

แน่นอนต่อนโยบายการค้ามีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบที่ยาวนานต่อ

การค้าในระดบัโลก (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติอังกฤษเสียงแตกลงมติคงอัตราดอกเบีย้วันนี  ้ธนาคาร

กลางองักฤษ (BoE) จดัการประชมุก าหนดนโยบายการเงินในวนันี ้โดย 

BoE มีมติ 7-2 เสียงให้คงอัตราดอกเบีย้นโยบายที่ระดบั 0.75% ตาม

การคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ ก่อนการเลือกตัง้ทัว่ไปที่จะมีขึน้ในวนัที่ 

12 ธ.ค.ทัง้นี ้คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (MPC) 7 รายลง

มติให้ BoE คงอัตราดอกเบีย้ในวนันี ้แต่อีก 2 รายลงมติให้ BoE ปรับ

ลดอตัราดอกเบีย้ (อินโฟเควสท์) 

BoE เตือนข้อตกลง Brexit ฉุดการขยายตัวของอังกฤษ ธนาคาร

กลางอังกฤษ (BoE) ออกแถลงการณ์เตือนในวันนีว้่า ข้อตกลงการ

แยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ที่รัฐบาลองักฤษท า

ไว้กับสหภาพยุโรป (EU) จะฉุดการขยายตัวของอังกฤษในช่วง 3 ปี

ข้างหน้าBoE ยังระบุว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และความไม่

แน่นอนเกี่ยวกับ Brexit จะยงัคงกดดนัเศรษฐกิจอังกฤษBoE เปิดเผย

ว่า ข้อตกลง Brexit ที่นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ ท าไว้

กับ EU ได้ช่วยลดความเสี่ยงที่องักฤษจะแยกตวัออกจาก EU โดยไม่มี

การท าข้อตกลง (no-deal Brexit) แต่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การท า

ข้อตกลงการค้าฉบบัใหม่จะท าให้มีการก าหนดกฎระเบียบด้านการค้า

ฉบับใหม่ รวมทัง้การตัง้ด่านศุลกากร  ซึ่งจะท าให้ภาคเอกชนมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้นอกจากนี ้การท าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่าง

องักฤษและ EU จะท าให้ภาคเอกชนมีต้นทุนเพิ่มขึน้ในการท าธุรกิจกบั 

EU (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวกเป็นวันท่ี 5 ขานรับความ

คืบหน้าเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืน

นี ้(7 พ.ย.) เป็นวนัที่ 5 ติดต่อกนั โดยแตะระดบัสงูสดุครัง้ใหม่ในรอบ 4 

ปี เนื่องจากนกัลงทนุขานรับความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่าง

สหรัฐ-จีน และการเปิดเผยผลประกอบการเชิงบวกจากบริษัทจด

ทะเบียนในยโุรปดชันี Stoxx Europe 600 บวก 0.37% ปิดที่ 406.56 จดุ 

ดชัน ีCAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,890.99 จดุ เพ่ิมขึน้ 24.25 จดุ 

หรือ +0.41%, ดชัน ีDAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 13,289.46 จดุ เพ่ิมขึน้ 

109.57 จดุ หรือ +0.83% (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 9.76 จุด ขานรับแนวโน้ม

การปรับลดดอกเบีย้,ปอนด์ร่วงหนุนหุ้นส่งออก ตลาดหุ้นลอนดอน

ปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(7 พ.ย.) โดยได้แรงหนนุจากการที่ธนาคารกลาง

องักฤษ (BoE) มีแนวโน้มมากขึน้ที่จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงใน

อนาคต หลงัจากที่เม่ือวานนี ้ คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน 

(MPC) จ านวน 7 คนจากทัง้หมด 9 คน ลงมติให้ BoE คงอตัราดอกเบีย้

นโยบายที่ระดบั 0.75% แต่อีก 2 คนลงมติให้ปรับลดอตัราดอกเบีย้ 

นอกจากนี ้ ตลาดยงัได้แรงหนนุจากข่าวความคบืหน้าในการเจรจา

การค้าระหวา่งสหรัฐและจีนด้วย  ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอน

ปิดที่ 7,406.41 จดุ เพ่ิมขึน้ 9.76 จดุ หรือ +0.13% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 26.50 จุด ขณะนักลงทุน

จับตาเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวก

เล็กน้อยในวันนี  ้ขณะที่นักลงทุนจับตาความคืบหน้าในการเจรจา

การค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลงัจากมีรายงานว่า ทัง้สองฝ่ายอาจจะ

เลื่อนการลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรก ขณะเดียวกนั ผลประกอบการ

ที่แข็งแกร่งของบริษัทญ่ีปุ่ นบางแห่งเป็นปัจจัยที่ช่วยหนนุตลาดในวนันี ้

ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า  ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 26.50 จุด หรือ 

0.11% ปิดที่ 23,330.32 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนเผย จีน-สหรัฐเห็นชอบยกเลิกภาษี

น าเข้าสินค้าของแต่ละฝ่ายตามสัดส่วนทีละเฟส  นายเกา เฟิง 

โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยในวนันีว้่า จีนและสหรัฐได้ตกลงกนั

ที่จะยกเลิกการเก็บภาษีน าเข้าสินค้าของแต่ละฝ่ายตามสดัส่วนในแต่

ละเฟสนายเกาเปิดเผยว่า จ านวนการยกเลิกภาษีซึ่งจะอยู่ในข้อตกลง

เฟสแรกที่จะมีการลงนามในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านัน้  จะขึน้อยู่กับ

เนือ้หาของข้อตกลงดงักล่าว และระบุว่า ทัง้สองฝ่ายได้มีการเจรจากนั

อย่างสร้างสรรค์ในช่วง 2 สปัดาห์ที่ผ่านมาหากเร่ืองนีไ้ด้รับการยืนยัน

จากสหรัฐ ก็อาจเป็นแนวทางในการท าข้อตกลงเพื่อยุติสงครามการค้า

ที่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก โดยความต้องการที่ส าคญัของจีน

นับตัง้แต่เร่ิมการเจรจานัน้ได้แก่  การให้สหรัฐยกเลิกภาษีน าเข้าที่

ก าหนดโดยประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ซึง่ขณะนีไ้ด้บงัคบัใช้กบัสินค้า

ส่งออกส่วนใหญ่ของจีนไปยงัสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ส่ือตีข่าวจีนเตรียมยกเลิกค าส่ังแบนน าเข้าสัตว์ปีกจากสหรัฐ  
ส านักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า  จีนก าลังพิจารณาที่จะ

ยกเลิกข้อจ ากัดต่อการน าเข้าสัตว์ปีกจากสหรัฐทัง้นี ้จีนได้สั่งห้าม

น าเข้าสตัว์ปีกและไข่จากสหรัฐนับตัง้แต่เดือนม.ค.2558 หลงัเกิดการ

แพร่ระบาดของโรคไข้หวดันก ท าให้การส่งออกสตัว์ปีกของสหรัฐทรุด

ตัวลง หลังจากที่ เคยส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกมากถึ ง 390 ล้าน

ดอลลาร์ไปยงัจีนในปี 2557 แต่หลงัจากนัน้ ตวัเลขส่งออกดงักล่าวก็หด

ตัวลงเหลือเพียง 74 ล้านดอลลาร์ในปี 2558รายงานดังกล่าวมีขึน้ 

หลงัจากที่กระทรวงพาณิชย์จีนแถลงว่า สหรัฐและจีนได้ตกลงกันที่จะ

ทยอยยกเลิกการจัดเก็บภาษีต่อสินค้าน าเข้าของแต่ละฝ่ายที่มีการ

ก าหนดขึน้ในช่วงที่สหรัฐและจีนท าสงครามการค้าก่อนหน้านี  ้ (อินโฟ

เควสท์) 

จีนเร่ิมพัฒนาระบบ 6G แล้ว หลังจากเพิ่งเปิดตัวระบบ 5G จีน

เร่ิมท าการวิจัยและพัฒนาระบบเครือข่าย 6G อย่างเป็นทางการแล้ว 

หลงัจากที่เพิ่งเปิดตวัระบบ 5G ได้ไม่นานทัง้นี ้กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของจีนออกแถลงการณ์ระบุว่า ทางกระทรวงจะจัดตัง้

คณะท างานขึน้มา 2 ชุดเพื่อด าเนินการวิจัยและพัฒนาเครือข่าย 6G 

นายหวงั สี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน กล่าวว่า "ในช่วง

เวลาส าคัญของการพัฒนาประเทศ เราต้องให้ความส าคัญต่อการ

พัฒนาระบบ 6G โดยร่วมมือกันในการวางแผน ส่งเสริม และเปิดตวั

นวัตกรรมในด้านนี "้คณะท างานชุดแรกจะประกอบด้วยหน่วยงาน

รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีหน้าที่ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

เครือข่าย 6G ส่วนชุดที่ 2 จะประกอบด้วยองค์กร 37 แห่ง ซึ่งมาจาก

มหาวิทยาลยั สถาบนัวิจัย และวิสาหกิจต่างๆ โดยจะให้การสนับสนนุ

ด้านค าปรึกษา และในด้านเทคนิคจีนได้เปิดตวัเครือข่าย 5G ในช่วงต้น

เดือนนี ้ก่อนก าหนดในปี 2563 (อินโฟเควสท์) 

ศาลเซี่ยงไฮ้สร้างประวัติศาสตร์ ตัดสินให้แบรนด์สกินเทคสวีเดน

ชนะคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบริษัทจีน ศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาเซี่ยงไฮ้ตดัสินให้ FOREO บริษัทด้านเทคโนโลยีความงามจาก

สวีเดน ชนะคดีและได้รับเงินค่าปรับมูลค่า 3 ล้านหยวน จากกรณีถูก

บริษัทสญัชาติจีนละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกบัการออกแบบ ซึง่

เงินค่าปรับดังกล่าวนับว่ามีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ของศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาเซี่ยงไฮ้ และนับเป็นค าสัง่ศาลที่ไม่เคยเกิดขึน้มา

ก่อนในเซี่ยงไฮ้แถลงการณ์จาก FOREO ระบุว่า ศาลมีค าสัง่ตดัสินให้

บริษัทชนะคดีนี  ้หลังจากกระบวนพิจารณาของศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาเป็นระยะเวลา 24 เดือน และการพิจารณาคดีนาน 12 เดือน 

พบว่า บริษัท Kingdom Zhuhai Company ซึ่งเป็นจ าเลย มีความผิด

จริงจากกรณีที่ผลิตภัณฑ์ KD308 ของบริษัท ละเมิดสิทธิบตัรด้านการ

ออกแบบเคร่ือง LUNA ของ FOREOค าตดัสินดงักล่าวถือเป็นการสร้าง

ประวัติศาสตร์ เนื่องจากศาลได้มอบเงินค่าชดเชยความเสียหายทาง

เศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายตามสมควรมลูค่า 3,000,000 หยวน (ประมาณ 
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 450,000 ดอลลาร์) ซึ่งนับเป็นมูลค่าสูงสุดที่ศาลตัดสินให้จ่ายเพื่อ

ชดเชยการละเมิดการออกแบบในประวตัิศาสตร์ของศาลเซี่ยงไฮ้ทัง้นี ้

เ ป็นที่คาดกันว่า  Kingdom Zhuhai Company ซึ่ง เ ป็นจ า เลย ท า

ยอดขายได้เกิน 35 ล้านหยวนจากการขายผ่านทางออนไลน์บน

แพลตฟอร์ม Alibaba และ Tianmao (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดทรงตัว ขณะนักลงทุน

จับตาเจรจาการค้าจีน-สหรัฐ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด

ทรงตวัในวนันี ้ขณะที่นกัลงทนุจบัตาแนวโน้มการเจรจาการค้าระหว่าง

สหรัฐและจีน ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิด

บวก 0.11 จดุ หรือ +0.00% แตะที่ระดบั 2,978.71 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 158.59 จุด จับตาเจรจา

การค้าสหรัฐ-จีน ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตวัเพิ่มขึน้ 

โดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนมีมุมมองเป็นบวกเกี่ยวกับความ

คืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึน้ 

158.59 จดุ หรือ 0.57% ปิดวนันีท้ี่ 27,847.23 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

FAO เผยดัชนีราคาอาหารโลกเพิ่ มขึ ้น  1.7% ในเดือนต.ค. 
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เปิดเผยว่า ดชันี

ราคาอาหารโลกประจ าเดือนต.ค.อยู่ที่ระดบั 172.7 จุด เพิ่มขึน้ 1.7% 

จากเดือนก.ย. โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตวัขึน้ของราคาน า้ตาล, 

เมล็ดธัญพืช, น า้มนัพืช และเนือ้  เม่ือเทียบรายปี ดชันีราคาอาหารโลก

พุ่งขึน้ 6% ในเดือนต.ค.ดัชนีราคาอาหารโลกปรับตวัขึน้ในเดือนต.ค.

เม่ือเทียบรายเดือนเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เดือนพ.ค. ทัง้นี ้ดัชนีราคา

อาหารโลกของ FAO อ้างอิงจากรายการสินค้าโภคภัณฑ์ 23 ประเภท 

ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้า 73 ชนิดนอกจากนี  ้FAO ยังได้ปรับลด

คาดการณ์การผลิตเมล็ดธัญพืชของโลกในปีนีล้งมากกว่า  2 ล้านตนั 

โดยปรับลดติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ขณะที่คาดว่าการผลิตข้าวจะแตะ

ระดบั 513.4 ล้านตนั โดยต ่ากว่าปีที่แล้วเล็กน้อย (อินโฟเควสท์) 

มูดีส์้ปรับลดแนวโน้มเครดิตอินเดียสู่ "เชิงลบ" เหตุวิตกรัฐบาล

ไม่สามารถแก้ปัญหาศก.ซบเซา มดูีส้์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ปรับลด

แนวโน้มความน่าเชื่อถือของอินเดียลงสู่ระดับ "เชิงลบ" จากเดิม "มี

เสถียรภาพ" เนื่องจากความกงัวลที่ว่า รัฐบาลอินเดียอาจจะไม่สามารถ

กระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟืน้ตวัขึน้ได้ ขณะเดียวกนัมดูีส้์ระบถุึงปัญหาหนีส้ิน

ที่เพิ่มขึน้ และรัฐบาลอินเดียก าลังเผชิญกับความยากล าบากในการ

ปรับลดยอดขาดดุลงบประมาณมูดีส้์ระบุในแถลงการณ์ว่า อินเดีย

เผชิญกับภาวะตึงตวัด้านการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ที่เขตเมือง 

นอกจากนี ้ภาวะการจ้างงานที่อยู่ในระดับต ่ายังท าให้เกิดความไม่

มัน่ใจว่า รัฐบาลอินเดียจะด าเนินโยบายในทิศทางใดเพื่อแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจทัง้นี ้มูดีส้์ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของอินเดียเอาไว้ที่

ระดบั Baa2 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งเกือบ 200 จุดท านิวไฮ 

ขานรับคืบหน้าเจรจาการค้า ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึน้

เกือบ 200 จุดแตะระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ในวนันี  ้ขานรับความ

คืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนทัง้นี ้ดชันี S&P BSE 

Sensex ปิดตลาดที่ 40,653.74 จุด เพิ่มขึน้ 183.96 จุด หรือ 0.45% 

(อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ม.หอการค้าฯ เผยดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค ต.ค.ท่ี 70.7 ลดลง

ต่อเน่ืองเดือนท่ี 8 ต ่าสุดในรอบ 65 เดือน ศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจ

และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลส ารวจดัชนีความ

เช่ือมัน่ผู้บริโภค เดือน ต.ค.62 อยู่ที่ 70.7 ลดลงจากเดือน ก.ย.62 ที่อยู่

ในระดับ 72.2 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่  8 ต ่าสุดในรอบ 65 

เดือน เนื่องจากมีความเป็นห่วงสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองใน

ประเทศ ส าหรับดชันีความเชื่อมัน่ต่อเศรษฐกิจโดยรวมเดือน ต.ค.อยู่ที่ 

57.9 ลดลงจากเดือน ก.ย.62 ที่อยู่ในระดับ 59.3 ขณะที่ดัชนีความ

เช่ือมัน่เกี่ยวกบัโอกาสหางานท าเท่ากบั 67.0 ลดลงจาก 68.5 ส่วนดชันี

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตเท่ากับ 87.3 ลดลงจาก 88.9 

เช่นกนั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 16.89 จุด ตามตลาดต่างประเทศขาน

รับสัญญาณบวกเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 

1,640.88 จุด เพิ่มขึ น้  16.89 จุด (+1.04%) มูลค่าการซือ้ขาย 

59,054.45 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายนีพุ้่ง

ขึน้ตามตลาดต่างประเทศ ทัง้ตลาดภูมิภาค-ยุโรป-ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส 

ขานรับสญัญาณบวกจากการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนเตรียมยกเลิกเก็บ

ภาษีน าเข้าสินค้าตามสดัส่วน อีกทัง้แรงหนนุหุ้น Global plays ปรับขึน้ 

แต่คืนนีย้งัต้องติดตามการปรับน า้หนกัลงทนุของ MSCI และการทยอย

ประกาศงบฯต่อไป พรุ่งนีต้ลาดฯมีลุ้นขึน้ไปต่อ ให้แนวรับ 1,630 แนว

ต้าน 1,652-1,657 จดุตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,640.88 จดุ 

เพิ่มขึน้ 16.89 จุด (+1.04%) มูลค่าการซือ้ขาย 59,054.45 ล้านบาท 

การซือ้ขายหุ้นวันนี ้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ 

โดยดชันีท าระดบัสงูสดุที่ 1,641.38 จดุ และท าระดบัต ่าสดุที่ 1,620.12 

จุด ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงวนันี ้เพิ่มขึน้ 1,055 หลกัทรัพย์ ลดลง 

600 หลกัทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 452 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไทย : วันนี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวม 

101,531 ล้านบาท  สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั

อยู่ที่ 101,531 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้

ขายสูงที่สุด 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน 

(บลจ.) ขายสุทธิ 1,530 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มี

ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สุทธิ 3,922 ล้านบาท ในขณะที่นัก

ลงทนุต่างชาติ ขายสทุธิ 1,094 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 

1.41% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.02%ภาพรวมของตลาดในวนันี ้

Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ 2-8 bps. ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งมา

จากกระทรวงพาณิชย์จีนแถลงว่า จีนและสหรัฐฯ สามารถตกลงกันได้ 

และจะทยอยยกเลิกภาษีที่ประกาศใช้ตลอดการท าสงครามการค้า

ตัง้แต่ปีก่อน ประกอบกบันักลงทนุบางส่วนขายท าก าไรเนื่องจากตัง้แต่

สปัดาห์หน้าเป็นต้นไปจะมี Supply ในพนัธบตัรระยะยาวออกประมูล

ค่อนข้างมาก ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้NET 

OUTFLOW 1,224 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,094 ล้านบาท 

และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 

130 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.34 อ่อนค่าจากช่วงเช้า ขานรับความ

คืบหน้าการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน นกับริหารเงินจากธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดวันนีท้ี่ระดับ 30.34 บาท/

ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดอยู่ที่ 30.30 บาท/ดอลลาร์ ระหว่าง

วนัเคลื่อนไหวระหว่าง 30.30-30.35 บาท/ดอลลาร์"ระหว่างวนัเงินบาท

อ่อนค่าผลจากมาตรการแบงก์ชาติ และประเด็นความคืบหน้าการเรจา

การค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯที่ได้ตกลงกันที่จะยกเลิกการเก็บภาษี

น าเข้าสินค้าของแต่ละฝ่าย" นักบริหารเงิน กล่าวส าหรับทิศทางค่าเงิน

บาทวนัพรุ่งนีป้ระเมินกรอบการเคลื่อนไหวระหว่าง 30.30-30.40 บาท/

ดอลลาร์ โดยมองว่ายังมีโอกาสจะทดสอบระดับสูงสุดของวีคนีค้ือ 

30.40 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดบัอ่อนค่าสดุหลงัธนาคารแห่งประเทศ

ไทย (ธปท.)ประกาศลดดอกเบีย้ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนก.ย. ญ่ีปุ่ น 

- ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนก.ย. ญ่ีปุ่ น 

- ดลุการค้าเดือนต.ค. จีน 

- ดลุการค้าเดือนก.ย. เยอรมนี 

- ดลุการค้าเดือนก.ย. ฝร่ังเศส 

- ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคขัน้ต้นเดือนพ.ย.จากมหาวิทยาลยมิชิแกน สหรัฐ   

- สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนก.ย. สหรัฐ   
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As of

 Monday 4 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Oct F 45.9 45.7 45.7 SET50

US Durable Goods Orders Sep F -1.20% -1.10% -1.10% SET100

Durables Ex Transportation Sep F -0.40% -0.30% -0.30% MAI

Factory Orders Sep -0.60% -0.50% -0.10% Institution Net Position

Cap Goods Orders Nondef Ex Air Sep F -0.60% -- -0.50% Proprietary Net Position

Cap Goods Ship Nondef Ex Air Sep F -0.70% -- -0.70% Foreign Net Position

Individual Net Position

 Tuesday 5 Total Trading Value

Release Actual Cons. Prior

JP Monetary Base YoY Oct 3.1% -- 3.0% Major Indices

CH Caixin China PMI Composite Oct 52 -- 51.9 Dow Jones

Caixin China PMI Services Oct 51.1 51.1 51.3 S&P 500

EU PPI MoM Sep 0.1% 0.1% -0.5% Nasdaq

PPI YoY Sep -1.2% -1.2% -0.8% STOXX Europe 50

US Trade Balance Sep -$52.5b -$53.0b -$54.9b FTSE 100

Markit US Services PMI Oct F 50.6 51 51.0 DAX

Markit US Composite PMI Oct F 50.9 -- 51.2 Nikkei 225

JOLTS Job Openings Sep 7024 7063 7301 Shanghai Composite

ISM Non-Manufacturing Index Oct 54.7 53.5 52.6 Hang Seng

KOSPI

 Wednesday 6 BES Sensex

Release Actual Cons. Prior Jakarta Composite

JP Jibun Bank Japan PMI Composite Oct F 49.1 -- 49.8 Philippines Composite

Jibun Bank Japan PMI Services Oct F 49.7 -- 50.3 Ho Chi Minh

TH BoT Benchmark Interest Rate 6-Nov 1.25% 1.25% 1.50%

EU Markit Eurozone Services PMI Oct F 52.2 51.8 51.8 Crude Commodities

Markit Eurozone Composite PMI Oct F 50.6 50.2 50.2 WTI ($/bl)

Retail Sales MoM Sep 0.1% 0.0% 0.6% Dubai ($/bl)

Retail Sales YoY Sep 3.1% 2.4% 2.7% Brent ($/bl)

US MBA Mortgage Applications 1-Nov -0.1% -- 0.6% NYMEX ($/bl)

Nonfarm Productivity 3Q P -0.3% 0.9% 2.5% COMEX Gold 

Batic Dry Index

 Thursday 7

Release Actual Cons. Prior Exchange Rate

US Initial Jobless Claims 2-Nov 211k 215k 219k USD/THB

Continuing Claims 26-Oct 1689k 1682k 1692k EUR/USD

USD/JPY

GBP/USD

 Friday 8 USD/CHY

Release Actual Cons. Prior USD/KRW

JP Labor Cash Earnings YoY Sep 0.8% 0.1% -0.2% Dollar Index

Household Spending YoY Sep 9.5% 7.0% 1.0%

Official Reserve Assets Oct $1324.5b -- $1322.6b Thai Bond Market

Japan Buying Foreign Bonds 1-Nov ¥668.1b -- -¥1055.7b Total Return Index

Foreign Buying Japan Bonds 1-Nov -¥539.8b -- ¥26.4b Outright/ Cash Trading

Foreign Buying Japan Stocks 1-Nov ¥420.9b -- ¥649.3b Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Leading Index CI Sep P -- 92.2 91.9 7-Nov-19 1.313 1.317 1.325 1.317 1.314 1.341

TH Foreign Reserves 1-Nov -- -- $222.5b Change (bps) -1.90 -2.31 -2.41 -2.00 -1.97 -1.95

Forw ard Contracts 1-Nov -- -- $35.5b 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

CH Exports YoY Oct -- -3.8% -3.2% 1.410 1.516 1.619 1.737 1.854 1.877

Imports YoY Oct -- -7.6% -8.5% +1.68 +2.69 +3.88 +6.67 +7.96 +4.48

Trade Balance Oct -- $40.55b $39.65b

US Wholesale Inventories MoM Sep F -- -- -0.3% US Bond Market

U. of Mich. Sentiment Nov P -- 96 95.5 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

7-Nov-19 1.56 1.68 1.70 1.74 1.92 2.40

Change (bps) +0.00 +7.00 +10.00 +11.00 +11.00 +10.00

101,531.27       85,320.07         +19.00%

7-Nov-19 6-Nov-19 %Chg.

321.47 322.27 -0.25%

1,153.92 1,160.23 -0.54%

98.129 97.949 +0.18%

1.2812 1.2855 -0.33%

6.9774 6.9882 -0.15%

1.1049 1.1068 -0.17%

109.31 108.93 +0.35%

7-Nov-19 6-Nov-19 %Chg.

30.43 30.28 +0.48%

1,464.20 -26.00 -1.74%

1,428.00 -105.00 -6.85%

62.34 +0.56 +0.91%

57.15 +0.80 +1.42%

57.04 +0.68 +1.21%

61.10 +0.55 +0.91%

1,026.33 +2.30 +0.22%

7-Nov-19 Chg %Chg.

6,165.62 -51.93 -0.84%

8,010.60 -63.21 -0.78%

2,144.29 +0.14 +0.01%

40,653.74 +183.96 +0.45%

2,978.71 +0.11 +0.00%

27,847.23 +158.59 +0.57%

13,289.46 +109.57 +0.83%

23,330.32 +26.50 +0.11%

3,697.00 +18.00 +0.49%

7,406.41 +9.76 +0.13%

3,085.18 +8.40 +0.27%

8,434.52 +23.89 +0.28%

7-Nov-19 Chg %Chg.

27,674.80 +182.24 +0.66%

-3,665.11

59,054.45

589.13

-281.47

3,357.45

1,106.15 +12.65 +1.16%

2,429.15 +29.48 +1.23%

8-Nov-19

7-Nov-19 Chg %Chg.

1,640.88 +16.89 +1.04%

330.59 +1.97 +0.60%


