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โลก 

Ifo ชีผู้้ เช่ียวชาญมีความไม่ม่ันใจเพิ่มขึน้เก่ียวกับแนวโน้มการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก Ifo ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของ
เยอรมนี เปิดเผยว่า ผู้ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมีความไม่มัน่ใจเพิ่มขึน้
เก่ียวกบัแนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก ทัง้นี ้ดชันีความเชื่อมัน่
เศรษฐกิจโลกของ Ifo ร่วงลงสู่ระดับ -2.2 จุดในไตรมาส 4 จากระดบั 
+2.9 จดุในไตรมาส 3 โดยเป็นการปรับตวัลง 3 ไตรมาสติดตอ่กัน   Ifo 
ได้ท าการส ารวจข้อมลูดงักลา่วจากผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 1,230 รายจาก 
119 ประเทศทัว่โลก   Ifo ตัง้ข้อสงัเกตวา่ ในขณะที่การประเมินสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจบุนัยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยในระยะยาว แต่ก็ได้ลดลง
อย่างมากในไตรมาส 4 ในขณะที่การประเมินสภาวะเศรษฐกิจใน
อนาคตได้ลดลงอย่างมากเช่นกัน   ผลการส ารวจผู้ เชี่ยวชาญพบว่า 
การดิ่งลงของตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกได้สะท้อนให้เห็นใน
การบริโภคที่ลดลงของภาคเอกชน และแม้วา่การลงทนุไมไ่ด้ลดลง แตผู่้
ถูกส ารวจก็ได้คาดการณ์การขยายตัวที่อ่อนแอของการค้าโลก 
นอกจากนี  ้ผลการส ารวจยังคาดว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของโลกในช่วงหลายปีข้างหน้าจะอยู่ที่ระดบั 
3.6% (อินโฟเควสท์)      

สหรัฐ 

นักวิเคราะห์ชีก้ารเจรจา"ทรัมป์-สีจิน้ผิง"แก้ไขความขัดแย้ง
การค้า มีแนวโน้มล่ม 55% นายจู ไห่ปิน นักวิเคราะห์ของเจพีมอร์
แกน ระบใุนรายงานวา่ มีแนวโน้ม 55% ที่การเจรจาแก้ไขความขัดแย้ง
ทางการค้าระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี 
จิน้ ผิง นอกรอบการประชุม G20 ที่กรุงบวัโนสไอเรสของอาร์เจนตินา 
ซึ่งมีก าหนดจดัขึน้ในวนัที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค.นี ้จะประสบความล้มเหลว   
"เรายงัคงมีความระมดัระวงั เน่ืองจากความท้าทายต่อการแก้ไขความ
ขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังคงอยู่ในระดับสูง" นายจู
กล่าว "สหรัฐและจีนมีความขัดแย้งกันมากกว่าเร่ืองของเทคโนโลยี , 
สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา, การเข้าถึงตลาด, นโยบายอตุสาหกรรม และ
มีจดุศนูย์กลางอยูท่ี่การแข่งขนักนัระหวา่ง 2 มหาอ านาจทางเศรษฐกิจ" 
เขากล่าว นายจูกล่าวเสริมว่า ยังไม่ปรากฎชัดว่า จีนยินยอมที่จะท า
การเปลี่ยนแปลงมากกวา่ในเร่ืองการค้าหรือไม่ (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ขวางนับคะแนนใหม่ในฟลอริดา ชีค้วรให้รีพับลิกันชนะ 
เหตุเลือกตัง้ไม่โปร่งใส ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ทวีตข้อความใน
เม่ือวานนี ้คัดค้านการนับคะแนนเลือกตัง้ใหม่ในรัฐฟลอริดา โดยเขา
ระบุว่า ควรมีการประกาศให้ผู้สมคัรจากพรรครีพบัลิกันเป็นผู้ชนะการ
เลือกตัง้ในวฒิุสภา และการเลือกตัง้ผู้วา่การรัฐ  ปธน.ทรัมป์อ้างวา่ การ
เลือกตัง้ในรัฐฟลอริดาไม่มีความโปร่งใส เน่ืองจากมีบัตรลงคะแนน
เลือกตัง้จ านวนมากไมส่ามารถระบทุี่มาได้ ขณะที่บตัรเลือกตัง้บางสว่น

ก็ได้สญูหายไป หรือมีการปลอมแปลง ท าให้การนับคะแนนใหม่อย่าง
สุจริตไม่สามารถด าเนินการได้  อย่างไรก็ดี ปธน.ทรัมป์ไม่ได้ระบุ
หลกัฐานในค ากล่าวอ้างดงักล่าว   คณะกรรมการการเลือกตัง้ของรัฐ
ฟลอริดาสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตัง้ใหม่ หลังจากที่ผู้ สมัครจาก
พรรครีพับลิกันและเดโมแครตมีคะแนนสูสีกันในการเลือกตัง้   
นอกจากนี ้คณะกรรมการการเลือกตัง้ของรัฐฟลอริดายืนยันว่า ไม่มี
หลักฐานบ่งชีก้ารโกงการเลือกตัง้ และไม่มีฝ่ายใดออกมากล่าวหา
เก่ียวกบัความไมโ่ปร่งใสในการเลือกตัง้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 602.12 จุด หลังหุ้น"
แอปเปิล"ทรุดฉุดหุ้นกลุ่มเทคโนฯดิ่งหนัก ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 600 จุดเม่ือคืนนี ้(12 พ.ย.) เน่ืองจากกลุ่ม
เทคโนโลยีดิ่งลงตามราคาหุ้นแอปเปิลที่ร่วงลงอย่างหนัก หลังจาก
บริษัทลูเมนตมั โฮลดิง้ส์ ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ที่ผลิตอุปกรณ์จับภาพ
บนใบหน้าของ iPhone ได้ปรับลดแนวโน้มผลประกอบการ ขณะที่หุ้น
กลุ่มธนาคารร่วงลงหลังจากราคาหุ้ นโกลด์แมน แซคส์ดิ่งลง อัน
เน่ืองมาจากข่าวที่ว่า ทางการมาเลเซียได้กดดันให้โกลด์แมน แซคส์
จ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมจัดตัง้กองทุน 1MDB ซึ่งพัวพันกับคดีทุจริต
และติดสินบน นอกจากนี ้การร่วงลงอย่างต่อเน่ืองของราคาน า้มันยัง
สง่ผลให้หุ้นกลุม่พลงังานปรับตวัลงเชน่กนั ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาว
โจนส์ปิดที่ 25,387.18 จุด ลดลง 602.12 จุด ร่วงลง -2.32% ขณะที่
ดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,200.87 จดุ ลดลง 206.03 จดุ หรือ -2.78% และ
ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,726.22 จดุ ลดลง 54.79 จดุ หรือ -1.97% (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ยูโร,ปอนด์ร่วงเทียบดอลล์ นักลงทุน
กังวลงบประมาณอิตาลี,ข้อตกลง Brexit สกุลเงินปอนด์และยูโร
อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้ (12 พ.ย.)  ท่ามกลางความไม่แน่นอน
เก่ียวกับการจดัท างบประมาณของอิตาลี และความกังวลเก่ียวกับการ
ท าข้อตกลงแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ของอังกฤษ   ยูโร
อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1241 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.1335 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์ออ่นคา่ลงแตะที่ระดบั 1.2852 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.2975 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนคา่
ลงแตะที่ระดับ 0.7189 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7226 ดอลลาร์
สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดบั 113.84 เยน 
จากระดับ 113.80 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 
1.0098 ฟรังก์ จากระดับ 1.0055 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงั
แข็งค่าเ ม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ ระดับ 1.3227 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดบั 1.3210 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 26 เซนต์ หลังโอเปกส่ง
สัญญาณลดการผลิตน า้มัน สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
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 ตลาดนิวยอร์กปิดลบติดต่อกนัเป็นวนัที่ 11 เม่ือคืนนี ้(12 พ.ย.) ซึ่งเป็น

การปิดในแดนลบที่ติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตัง้แต่เร่ิมมีการซือ้ขาย
สญัญาน า้มนัดิบ WTI ในปี 2526 หลงัจากมีรายงานว่า กลุ่มประเทศผู้
สง่ออกน า้มนั (โอเปก) เตรียมลดการผลิตน า้มนั 1 ล้านบาร์เรล/วนัในปี
หน้า นอกจากนี  ้สัญญาน า้มันดิบยังได้ รับแรงกดดันจากการที่
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ได้เรียกร้องกลุ่มโอเปกไม่ให้
ปรับลดการผลิตน า้มัน หลังจากซาอุดีอาระเบียส่งสญัญาณว่าจะลด
การส่งออกน า้มนัลงในเดือนหน้า สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือน
ธ.ค. ลดลง 26 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 59.93 ดอลลาร์/บาร์เรล   สญัญา
น า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนม.ค. ลดลง 6 เซนต์ หรือประมาณ 0.09% 
ปิดที่ 70.12 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ 5.1 ดอลลาร์ เหตุ
เงินดอลล์แข็งกดดันตลาด สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดปรับตวั
ลงเม่ือคืนนี ้(12 พ.ย.) เน่ืองจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ได้
สร้างแรงกดดนัต่อตลาด โดยดชันีดอลลาร์ทะยานขึน้แตะระดบัสงูสดุ
ในรอบกวา่ 17 เดือน ซึง่สง่ผลให้สญัญาทองค ามีความน่าดงึดดูน้อยลง 
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดือน
ธ.ค. ลดลง 5.1 ดอลลาร์ หรือ 0.42% ปิดที่ 1,203.5 ดอลลาร์/ออนซ์                
สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนธ.ค. ลดลง 12.9 เซนต์ หรือ 0.91% ปิดที่ 
14.011 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

รองผู้ ว่าฯแบงก์ชาติอังกฤษชีช่้วงเวลา 2-3 เดือนข้างหน้ามี
ความส าคัญต่ออนาคตสหราชอาณาจักร นายเบน บรอดเบนท์ รอง
ผู้ ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กล่าวว่า ช่วงเวลา 2-3 เดือน
ข้างหน้าจะมีความส าคัญต่ออนาคตของเศรษฐกิจสหราชอาณาจกัร 
ทัง้นี ้รัฐบาลองักฤษก าลงัแข่งกับเวลาในการเร่งท าข้อตกลงวา่ด้วยการ
ถอนตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในช่วง
ไม่ก่ีสัปดาห์ข้างหน้า ก่อนที่สหราชอาณาจักรจะแยกตัวออกจาก
สหภาพยุโรป (EU) อย่างสมบูรณ์ในช่วงสิน้เดือนมี.ค.ปีหน้า     BoE 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะมีการขยายตวั 1.7% 
ในปีหน้า ขณะที่เงินเฟ้อจะแตะ 2.1% โดยการคาดการณ์ของ BoE 
ขึน้อยูก่บัการที่สหราชอาณาจกัรสามารถบรรลขุ้อตกลง Brexit กบั EU 
และยงัคงมีความสมัพนัธ์ทางการค้าอยา่งใกล้ชิดกบั EU (อินโฟเควสท์) 

บีบีซีเผยคณะรัฐมนตรีกังวลแผน Brexit ของนายกฯเมย์ เส่ียง
รัฐสภาไม่สนับสนุน ส านักข่าวบีบีซีรายงานวา่ สมาชิกคณะรัฐมนตรี
หลายรายได้แสดงความวิตกกังวลเก่ียวกับแผนเช็กเกอร์ส (Chequers 
plan) ที่เสนอโดยนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ โดยพวกเขาเหล่านีไ้ด้
แสดงความกงัวลนบัตัง้แตท่ี่มีการตกลงแผนการดงักลา่วเม่ือเดือนก.ค. 
พวกเขามองว่า แผนการดงักล่าวบางส่วนมีเนือ้หาที่น่าวิตกกังวลและ
น่าผิดหวงั โดยรัฐมนตรีรายหนึ่งมองว่าแผนการดงักล่าวมีแต่จะท าให้

ตวันางเมย์เสียหายเอง หากยงัคงยืนกรานที่จะด าเนินการตามแผนเดิม  
นอกจากนี ้แผนการดงักลา่วอาจไม่ได้รับการสนับสนนุจากรัฐสภาด้วย    
Chequers plan คือแผนการน าสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพ
ยโุรปที่เสนอโดยนางเทเรซา เมย์ และผ่านการอนมุตัิจากคณะรัฐมนตรี 
เพื่อเป็นกรอบให้สหราชอาณาจักรใช้เจรจาต่อรองกับ EU อย่างไรก็
ตาม ข้อเสนอนีไ้มเ่ป็นที่พอใจของหลายฝ่าย แม้แตใ่นพรรครัฐบาลด้วย
กันเอง นายกรัฐมนตรีองักฤษเปิดเผยวา่ คณะรัฐมนตรีได้ตกลงที่จะให้
องักฤษยงัคงอยู่ใน "สถานะที่มีสว่นร่วม (collective position)" ส าหรับ
การเจรจากบั EU ในอนาคต พร้อมระบวุา่ ข้อตกลงดงักลา่วถือเป็นยา่ง
ก้าวส าคัญที่จะท าให้กระบวนการเจรจา Brexit เป็นไปอย่างราบร่ืน 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุวิตกงบประมาณ
อิตาลี,ข้อตกลง Brexit ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงเม่ือคืนนี ้(12 พ.ย.) 
โดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลเก่ียวกับงบประมาณของรัฐบาล
อิตาลี รวมทัง้ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการท าข้อตกลงแยกตวัออกจาก
สหภาพยโุรป (Brexit) ขององักฤษ           ดชันี Stoxx Europe 600 ร่วง
ลง 1% ปิดที่ 362.03 จดุดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 11,325.44 
จุด ลดลง 203.72 จุด หรือ -1.77% ขณะที่ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝร่ังเศสปิดที่ 5,059.09 จุด ลดลง 47.65 จุด หรือ -0.93% และดัชนี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,053.08 จดุ ลดลง 52.26 จดุ หรือ 
-0.74% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

"อาเบะ" ส่ังการครม.ใช้มาตรการกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ นาย
ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น สั่งการให้คณะรัฐมนตรีด าเนิน
มาตรการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปสงค์ภายในประเทศจะยังคงขยาย
ตวัอยา่งตอ่เน่ือง ก่อนหน้าการปรับขึน้ภาษีการบริโภคที่มีก าหนดบงัคบั
ใช้อย่างเป็นทางการในเดือนตลุาคมปีหน้า ส านักข่าวเกียวโดรายงาน
ว่า นายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า "การ
ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่าง
ใกล้ชิด จะท าให้เราสามารถด าเนินมาตรการตอบสนองได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อรักษาแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ"   
นอกจากนี ้นายกฯญ่ีปุ่ นยังระบุด้วยว่า ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนในการ
ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้ภยัพิบัติทาง
ธรรมชาติส่งผลกระทบรุนแรงต่อความปลอดภัยของประชาชนและ
พืน้ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ    ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีอา
เบะมีขึน้ในขณะที่มีการคาดการณ์วา่เศรษฐกิจไตรมาส 3 ของญ่ีปุ่ นจะ
หดตวัลง เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากเหตภุยัพิบตัิทางธรรมชาติหลาย
ครัง้ในชว่งเวลาดงักลา่ว โดยรัฐบาลก าหนดจะเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 3 ในวันพุธนี ้  ผู้ น าญ่ีปุ่ น
กลา่ววา่ แม้สภาวะการจ้างงานและรายได้ของประเทศปรับตวัดีขึน้ แต่
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 รัฐบาลจ าเป็นที่จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจทัว่โลก 

พร้อมย า้วา่ การกระตุ้นการลงทนุจากภาคเอกชนเป็น "กญุแจส าคญั" ที่
จะท าให้เศรษฐกิจเติบโตอยา่งยัง่ยืน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: แรงซือ้เก็งก าไรหนุนนิกเกอิปิดบวก 
19.63 จุด ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเล็กน้อยในเม่ือวานนี ้
ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผันผวน เน่ืองจากความวิตกกังวลเก่ียวกับการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกหลงัจากทางการจีนเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจ
ที่อ่อนแอเม่ือสัปดาห์ที่แล้วนัน้ ได้ถูกชดเชยด้วยแรงซือ้เก็งก าไร
หลงัจากตลาดร่วงลงอยา่งหนักเม่ือสปัดาห์ที่แล้ว     ส านกัข่าวเกียวโด
รายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดขยบัขึน้ 19.63 จดุ หรือ 0.09% แตะที่ระดับ 
22,269.88 จดุ หุ้นที่ปรับตวัขึน้ในเม่ือวานนีน้ าโดยหุ้นกลุ่มสิ่งทอและ
เสือ้ผ้า กลุ่มเคร่ืองจักร และกลุ่มเหมืองแร่ ขณะที่หุ้นกลุ่มผลิตภัณฑ์
น า้มันและถ่านหิน กลุ่มโลหะปลอดเหล็ก และกลุ่มขนส่งทางทะเล 
ปรับตวัลดลง (อินโฟเควสท์) 

จีน 

รัฐบาลจีนชีแ้จงกรณีก าหนดเพดานเงินกู้ภาคเอกชน แนะแบงก์
ตรวจสอบสถานะการเงินก่อนปล่อยกู้ หนังสือพิมพ์ไชน่า ซิเคียวริ
ตีส์รายงานในวันนีว้่า รัฐบาลจีนได้ชีแ้จงเก่ียวกับข้อก าหนดเพดาน
เงินกู้ ที่ธนาคารพาณิชย์จะอนุมัติให้กับบริษัทเอกชน หลังจากที่นัก
ลงทุนได้แสดงความวิตกกังวลเก่ียวกับรายงานข่าวดังกล่าว ซึ่งเป็น
สาเหตุให้ราคาหุ้นกลุ่มธนาคารในตลาดหุ้นจีนร่วงลงอย่างหนักเม่ือ
สัปดาห์ที่แล้ว   ทัง้นี ้รัฐบาลจีนชีแ้จงว่า ทางรัฐบาลจะไม่ก าหนด
เป้าหมายที่เจาะจงส าหรับแต่ละธนาคาร โดยจะแนะน าให้ธนาคารท า
การตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริษัทเอกชน แทนที่จะยอมท า
ตามข้อก าหนดการปล่อยกู้ ของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข ที่ผ่านมานัน้ 
รัฐบาลจีนได้ก าหนดให้ธนาคารขนาดใหญ่สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่
ให้กับบริษัทภาคเอกชนได้ในจ านวน 1 ใน 3 ขณะที่ให้สิทธิธนาคาร
ขนาดกลางและขนาดยอ่มมากกวา่ที่ 2 ใน 3 (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยสถาบันการเงินในประเทศกวาดเม็ดเงิน FDI มูลค่า $258 
ล้านในไตรมาส 3 ส านักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE) 
เปิดเผยว่า สถาบนัการเงินของจีนได้รับเม็ดเงินสทุธิจ านวน 258 ล้าน
ดอลลาร์ จากการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) ในไตรมาส 3 ปี
นี ้   SAFE ระบุว่า ในช่วงไตรมาส 3 สถาบนัการเงินของจีน ซึ่งรวมถึง
ธนาคาร บริษัทประกนั และบริษัทหลกัทรัพย์ ได้รับเม็ดเงินไหลเข้าจาก
การลงทนุของต่างประเทศรวม 2.9 พนัล้านดอลลาร์ ขณะที่มีเม็ดเงิน
ไหลออก 2.64 พนัล้านดอลลาร์ สง่ผลให้มีเม็ดเงินสทุธิจาก FDI จ านวน 
258 ล้านดอลลาร์ SAFE กล่าวว่า สถาบันการเงินจีนได้มียอดการ
ลงทุนในต่างประเทศรวมทัง้สิน้ 1.75 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเดือน
ก.ค.-ก.ย.   (อินโฟเควสท์) 

"สี จิน้ผิง" เตรียมเข้าร่วมประชุมเอเปค พร้อมเยือนปาปัวนิวกินี 
บรูไน ฟิลิปปินส์ นายลู่ คัง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน
เปิดเผยวา่ นายสี จิน้ผิง ประธานาธิบดีจีน เตรียมเดินทางเยือนปาปัวนิ
กินี บรูไน และฟิลิปปินส์ในระหว่างวนัที่ 15-21 พ.ย.นี ้และจะเข้าร่วม
ประชุมผู้ น าความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก 
(เอเปค) ในวนัที่ 17-18 พ.ย. ที่กรุงพอร์ต มอร์สบี ปาปัวนิวกินี     ส านกั
ข่าวซินหวัรายงานวา่ ในระหวา่งการเยือนปาปัวนิวกินี ปธน.สีมีก าหนด
พบปะผู้น าจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกที่มีความสมัพันธ์ทางการทตู
กบัจีน (อินโฟเควสท์)  

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 1.22% ขณะหุ้น
พลังงานปรับตัวขึน้ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดเม่ือ
วานนีพุ้่งสงูขึน้ เน่ืองจากหุ้นกลุม่บริษัทพลงังานปรับตวัสงูขึน้ หลงัจาก
ที่ราคาน า้มนัดีดตวัขึน้  ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพ
สิตพุ่ง 31.65 จดุ หรือ 1.22% ปิดที่ 2,630.52 จดุ    หนังสือพิมพ์ไชน่า 
ซิ เคียวริตี ส์รายงานในเม่ือวานนีว้่า รัฐบาลจีน ได้ชีแ้จงเก่ียวกับ
ข้อก าหนดเพดานเงินกู้ที่ธนาคารพาณิชย์จะอนมุตัิให้กับบริษัทเอกชน 
หลังจากที่นักลงทุนได้แสดงความวิตกกังวลเก่ียวกับรายงานข่าว
ดงักล่าว ซึ่งเป็นสาเหตใุห้ราคาหุ้นกลุ่มธนาคารในตลาดหุ้นจีนร่วงลง
อยา่งหนกัเม่ือสปัดาห์ที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

โอเปกยันรักษาตลาดน า้มันให้อยู่ ในภาวะสมดุล,มีเสถียรภาพ 
นายซูฮาอิล บิน โมฮมัเหม็ด ฟาราจ ฟาริส อลั มาสโรอี ประธานกลุ่ม
ประเทศผู้ส่งออกน า้มนั (โอเปก) และรัฐมนตรีน า้มนัของสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ กลา่ววา่ สมาชิกโอเปกพร้อมที่จะตอบสนองตอ่ความต้องการ
น า้มันในตลาด ในกรณีที่อุปทานน า้มันลดลงจากปัจจัยทางการเมือง 
นายอลั มาสโรอีระบุว่า โอเปกจะใช้ความพยายามในการรักษาตลาด
น า้มันให้อยู่ในภาวะสมดุล และมีเสถียรภาพ โดยโอเปกจะยังคงให้
ความส าคัญต่อผลประโยชน์ของผู้ บ ริ โภค ผู้ ผลิตน า้มัน กลุ่ม
อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจโลก   "ความร่วมมือระหว่างโอเปกและ
ประเทศนอกกลุ่มโอเปกจะยังคงด าเนินต่อไปจนถึงปี 2020 เพื่อให้
ตลาดน า้มนัอยูใ่นภาวะสมดลุ" นายอลั มาสโรอีกลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ซาอุฯเผยโอเปกเตรียมลดผลิตน า้มัน 1 ล้านบาร์เรล/วันในปีหน้า 
เห ตุ อุปสง ค์ อ่อนแอ  นายคาลิด  อัล -ฟาลี ห์  รมว .พลัง งาน
ซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า กลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มัน (โอเปก) และ
ผู้ผลิตน า้มนันอกโอเปกเห็นพ้องกนัวา่ ควรมีการปรับลดการผลิตน า้มนั 
1 ล้านบาร์เรล/วนัในปีหน้า เน่ืองจากอปุสงค์น า้มนัที่อ่อนแอ นายอลั-
ฟาลีห์กล่าวว่า โอเปกและประเทศพนัธมิตรมองว่า การวิเคราะห์ทาง
เทคนิคบ่งชีว้่าจ าเป็นต้องมีการปรับลดก าลังการผลิต 1 ล้านบาร์เรล/
วันในปีหน้าจากระดับของเดือนต.ค. เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะน า้มันล้น
ตลาด เม่ือวานนี ้ซาอุดีอาระเบียระบุว่าจะลดการส่งออกน า้มันลง 
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 500,000 บาร์เรล/วนัในเดือนหน้า อนัเน่ืองจากความต้องการใช้น า้มนั

ที่ลดลงตามฤดกูาล   ทัง้นี ้ราคาน า้มนัดิ่งลง 20% ในเดือนที่แล้ว โดย
ถกูกระทบจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณน า้มนัในตลาด รวมทัง้อปุสงค์ที่
ชะลอตวัลงจากจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย (อินโฟเควสท์) 

ซีอีโอ"ซาอุดี อารามโค"ยันน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในปี 2564 นายอามิน นาสเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัทซาอดุี อารามโค ซึ่งเป็นบริษัทน า้มนัขนาดใหญ่ที่สดุในโลก 
ยืนยันว่า ทางบริษัทจะน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 
2564    นายนาสเซอร์ระบุว่า มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน 
แห่งซาอุดิอาระเบีย และนายคาลิด อัล -ฟาลี ห์  รมว.พลังงาน
ซาอดุีอาระเบีย เห็นพ้องกนัวา่ ซาอดุี อารามโค จะท าการเสนอขายหุ้น
ต่อสาธารณชนเป็นครัง้แรก (IPO) ภายในเวลา 3 ปี ในช่วง 2 ปีที่ผ่าน
มา รัฐบาลซาอดุีอาระเบียได้เตรียมการส าหรับการน าหุ้นซาอดุี อาราม
โค เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ แต่ยงัไม่ต้องการด าเนินการในชว่งนี ้
อนัเน่ืองจากราคาน า้มนัที่ตกต ่าลงในตลาด (อินโฟเควสท์) 

จนท.เม็กซิโกแนะรัฐบาลเพิ่มการส่งออกสินค้าเกษตรไปยัง
ภูมิภาคเอเชีย นายเฮกเตอร์ ปาดิลลา เลขาธิการฝ่ายพัฒนาชนบท
แห่งรัฐฮาลิสโก ซึ่งเป็นพืน้ที่เกษตรกรรมที่ส าคญัของเม็กซิโก ได้กล่าว
แสดงความเห็นว่า รัฐบาลเม็กซิโกควรด าเนินงานเพื่อเพิ่มการส่งออก
สินค้าเกษตรไปยงัประเทศตา่งๆในภมิูภาคเอเชีย    นายปาดิลลากลา่ว
ว่า ปัจจุบันยอดส่งออกอาหารจากภาคการเกษตรของเม็กซิโกไปยัง
เอเชียมีสัดส่วนอยู่ที่ 5% ของยอดส่งออกทัง้หมด ขณะที่ยอดน าเข้า
สินค้าเกษตรจากเอเชียมีสัดส่วนคิดเป็น 3% ของยอดน าเข้าอาหาร
ทัง้หมดของเม็กซิโก ท าให้เม็กซิโกมีดลุการค้าเกินดลุมลูค่า 707 ล้าน
ดอลลาร์    ในชว่งไมก่ี่เดือนที่ผ่านมา ยอดสง่ออกสินค้าทางการเกษตร
ของเม็กซิโกไปยงัตา่งประเทศปรับตวัเพิ่มขึน้ ซึง่สว่นใหญ่สง่ไปยงัญ่ีปุ่ น
และเกาหลีใต้ รวมถึงตรุกีและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส านักข่าวซินหวั

รายงานว่า  เ ม็กซิ โกน า เ ข้าอบเชยและพริกไทยจากเอเชีย ใน
ขณะเดียวกนัก็สง่ออกเนือ้หม ูอโวคาโด และเบียร์ ซึง่เป็นสินค้าหลกัที่มี
สดัสว่น 52% ของสินค้าที่สง่ออกไปยงัภมิูภาคเอเชีย (อินโฟเควสท์) 

ราคาหุ้น"โกลด์แมน แซคส์"ทรุด หลังมาเลเซียทวงเงิน
ค่าธรรมเนียมจัดตัง้กองทุนฉาว 1MDB ราคาหุ้นของโกลด์แมน 
แซคส์ทรุดตวัลง 6.8% ในเม่ือวานนี ้ซึ่งเป็นการปรับตวัลงมากที่สดุใน
รอบ 2 ปี หลังจากมีข่าวว่า นายลิม กวน เอิง รมว.คลังมาเลเซีย 
เรียกร้องให้โกลด์แมน แซคส์จา่ยคืนเงินคา่ธรรมเนียมจ านวน 600 ล้าน
ดอลลาร์ที่รัฐบาลมาเลเซียจ่ายให้แก่ทางธนาคารในการจดัตัง้กองทุน 
1MDB ซึ่งพวัพนักับข่าวอือ้ฉาวของการทจุริต และการติดสินบน ทัง้นี ้
โกลด์แมน แซคส์เป็นผู้ด าเนินการในการท าข้อตกลง 3 ฉบบัในการออก
พนัธบตัรในปี 2555 และ 2556 เพื่อจดัตัง้กองทนุ 1MDB โดยสามารถ
ระดมเงินทุน  6.5 พัน ล้านดอลลา ร์  ขณะที่ กองทุนดังกล่า ว มี
วัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ  อย่างไรก็ดี ทางการ
สหรัฐได้กล่าวหานายทุนชาวมาเลเซียคนหนึ่งว่าได้ยักยอกเงินจาก
กองทุนดังกล่าว และใช้เงินบางส่วนในการจ่ายสินบนหลายร้อยล้าน
ดอลลาร์  ถึงแม้นายทิม เลสเนอร์ ซึ่งเป็นวาณิชธนกรของโกลด์แมน 
แซคส์ ได้ยอมรับผิดต่อการสมรู้ร่วมคิดในการยักยอกเงินกองทุน
ดงักลา่ว แตโ่กลด์แมน แซคส์ก็ระบวุา่ นายเลสเนอร์ได้ท าการหลอกลวง
ธนาคาร และหลบเลี่ยงการตรวจสอบของธนาคาร (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 300 จุดตาม
ภูมิภาค ขณะรูปีอ่อนค่า,ราคาน า้มันพุ่ง ดัชนี Sensex ตลาดหุ้น
อินเดียร่วงลงกวา่ 300 จดุในเม่ือวานนี ้ตามตลาดหุ้นในภมิูภาค ขณะที่
รูปีออ่นคา่ลง และราคาน า้มนัพุง่ขึน้  ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิด
ตลาดที่ 34,812.99 จุด ลดลง 345.56 จุด หรือ 0.98%   นักลงทุนจบั
ตาการเปิดเผยตวัเลขดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) และตวัเลขการผลิตใน
ภาคโรงงานของอินเดียในเม่ือวานนี ้(อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ธปท. เผยสินเช่ือระบบธนาคารพาณิชย์ Q3/61 ขยายตัว 6.3% 
เพิ่มขึน้ต่อเน่ืองจาก Q2/61 ที่ 5.4%, NPL ทรงตัว นายสมชาย เลิศ
ลาภวศิน ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายกลยทุธ์สถาบนัการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในไตร
มาส 3/61 ขยายตวัเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 6.3% จากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 
5.4% โดยเป็นการขยายตัวต่อเน่ืองสอดคล้องกับการเติบโตของ
เศรษฐกิจ และเป็นการขยายตวัจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคเป็นส าคญั 
แต่ผลบวกของเศรษฐกิจยงัไม่ส่งผ่านไปยงัคณุภาพสินเชื่อของลกูหนี ้
บางกลุ่ม โดยเฉพาะธุรกิจ SME ท าให้ภาพรวมของสดัส่วนสินเชื่อที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในไตรมาส 3/61 ยังทรงตัว โดยอยู่ที่ 2.94% 
จากไตรมาสก่อนหน้าที่ 2.93%  อย่างไรก็ดี ระบบธนาคารพาณิชย์มี

ก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้จากรายได้ดอกเบีย้ ตามสินเช่ือที่ขยายตวัเพิ่มขึน้ และ
ก าไรจากการขายเงินลงทนุ ทัง้นี ้ระบบธนาคารพาณิชย์ยงัมีเสถียรภาพ 
มีเงินส ารอง เงินกองทนุ และสภาพคลอ่งอยูใ่นระดบัสงู สามารถรองรับ
การขยายตวัของสินเชื่อในระยะตอ่ไปได้ (อินโฟเควสท์) 

รมว.พาณิชย์ เตรียมเสนอมาตรการแก้ปัญหาราคาปาล์มน า้มัน
ตกต ่าเข้าครม.วันนี ้นายสนธิรันต์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กลา่วถึง
การแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน า้มนัในประเทศตกต ่าว่า ในวนัวนันี ้(13 
พ.ย.) กระทรวงพาณิชย์จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้
ความเห็นชอบมาตรการแก้ปัญหา ได้แก่ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) น าน า้มัน
ปาล์มดิบไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีเป้าหมาย 160,000 ตนั/ปี 
เพื่อปรับสมดลุให้สต็อกน า้มนัปาล์มที่ปัจจบุนัมีอยู่ 440,000 ตนั กลบั
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 เข้าสู่ภาวะปกติที่ประมาณ 200,000-250,000 ตันภายในสิน้ปีนี  ้

นอกจากนี ้จะขอ ครม.อนมุตัิขยายระยะเวลามาตรการส่งออกน า้มัน
ปาล์มดิบไปจนถึงเดือน ก.พ. 62 จากเดิมสิน้สดุเม่ือเดือน ต.ค.61 โดย
จะใช้งบประมาณ 525 ล้านบาท ในการชดเชยค่าขนส่ง 1.75 บาท/
กิโลกรัม (กก.) ให้กับผู้ ส่งออกเพื่อผลักดันน า้มันปาล์มดิบออกนอก
ประเทศ โดยมีปริมาณเป้าหมาย 300,000 ตัน ภายใน 5 เดือน  และ
มาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ การเร่งรัดออกประกาศ
ก าหนดให้โรงงานสกัดรับซือ้ผลปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น า้มันขัน้ต ่า โดย
โรงสกัดเอ (ซือ้ทัง้ปาล์มทะลาย) ต้องซือ้เปอร์เซ็นต์น า้มันปาล์มขัน้ต ่า 
18% ขึน้ไป ส่วนโรงสกัดบี (ซือ้ผลร่วง) ต้องซือ้ขัน้ต ่า 30% ขึน้ไป หาก
ต ่ากวา่นัน้ไมใ่ห้รับซือ้ หากใครรับซือ้จะมีความผิดทางกฎหมาย (อินโฟ
เควสท์) 

*ทร.เผยจะเปิดขายซองประมูลโครงการพัฒนาเมืองการบินภาค
ตอ.16 พ.ย.นี ้คาดได้ผู้ชนะ-เซ็นสัญญาภายใน ก.พ.62 รายงาน
ข่าวจากกองทัพเ รือ  (ทร . )  เ ปิด เผยว่า  เ ม่ือวานนี  ้ (12 พ.ย . ) 
คณะกรรมการคดัเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาเมืองการบิน
ภาคตะวันออก และท่าอากาศยานอู่ตะเภา ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออก (อีอีซี) ได้เห็นชอบเอกสารประกาศเชิญชวนร่วมลงทนุ และ
ออกประกาศผ่านเว็บไซต์แล้ว พร้อมทัง้เตรียมจะประกาศขายซอง
เอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) ในวันที่ 16 พ.ย.นี ้ซึ่งจะเป็นไปตาม
เป้าหมายการพฒันาโครงการอีอีซีที่รัฐบาลก าหนดไว้ โดยคาดวา่จะได้
ตวัผู้ชนะการประมลู พร้อมลงนามได้ภายในเดือน ก.พ.2562 เพื่อเร่ง
พฒันาพืน้ที่เปิดให้บริการในปี 2567 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 13.67 จุด ตลาดอ่อนแอ ,วอลุ่มเท
รดน้อยในช่วงรอประชุมกนง.พุธนี-้การทยอยประกาศงบฯ SET 
ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,654.85 จุด ลดลง 13.67 จุด (-0.82%) มลูค่า
การซือ้ขาย 28,826.34 ล้านบาท  นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือ
วานนีอ้่อนแอ-วอลุ่มเทรดน้อย ลักษณะเหมือนก าลงัรออะไรอยู่ ทัง้ที่
การเลือกตัง้ก็ชดัเจนขึน้ ช่วงสัน้ที่จะต้องรอดก็ูมีประชมุกนง.14 พ.ย.นี ้
และการทยอยประกาศงบฯ โดยเม่ือวานนีด้ชันีฯปรับตวัลงเช่นเดียวกับ
ตลาดในกลุม่ TIP ที่ปรับตวัลงกันหมด ขณะที่ตลาดอ่ืนในภมิูภาคบวก
ได้เล็กน้อย สว่นตลาดในยโุรปติดลบเล็กน้อย เชน่เดียวกบัดาวโจนส์ฟิว
เจอร์สที่ติดลบเล็กน้อย วนันีใ้ห้ติดตาม MSCI จะมีการปรับน า้หนกัการ
ลงทนุ ขณะที่ Valuation ตลาดฯถือวา่ใช้ได้ พร้อมให้กรอบแกว่งรอบนี ้
มีแนวรับ 1,645 แนวต้าน 1,680 จดุ    ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่

ระดับ 1,654.85 จุด ลดลง 13.67 จุด (-0.82%) มูลค่าการซือ้ขาย 
28,826.34 ล้านบาท     การซื อ้ขายหุ้ นเ ม่ือวานนี  ้ดัชนีหุ้ นไทย
เคลื่อนไหวในแดนลบเป็นสว่นใหญ่ โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,673.42 
จุด และแตะจุดต ่าสุดที่ระดับ 1,654.80 จุด     ส่วนหลักทรัพย์
เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี  ้ เพิ่มขึ น้  286 หลักทรัพย์ ลดลง 1 ,167 
หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 328 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
29,875 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
ที่ 29,875 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงู
ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) 
ซือ้สทุธิ 3,076 ล้านบาท  2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สทุธิ 
176 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 916 ล้านบาท  
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.38% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือ
วาน ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี ้ Yield Curve ค่อนข้างน่ิงในทกุ
ช่วงอายตุราสาร ด้านกระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติเม่ือวานนี ้
NET OUTFLOW 916 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET SELL 916 ล้าน
บาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 
SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 917 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.08/12 ทรงตัวจากช่วงเช้า-ไร้ปัจจัย
ส าคัญ คาดกรอบวันนี ้33.00-33.20 นลท.จับตาประชุมกนง.พุธนี ้
นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี ้
อยู่ที่ระดบั 33.08/12 บาท/ดอลลาร์ ใกล้เคียง จากช่วงเช้าที่เปิดตลาด
ที่ระดบั 33.07/11 บาท/ดอลลาร์ เม่ือวานนีเ้งินบาทยงัคงเคลื่อนไหวอยู่
ในกรอบที่ไม่กว้างมากนัก โดยระหว่างวนัเงินบาท low สดุที่ระดบัเปิด
ในช่วงเช้า และ high สุดในช่วงบ่ายที่ระดบั 33.14/18 บาท/ดอลลาร์    
อย่างไรก็ดี เม่ือวานนีย้ังไม่มีปัจจยัส าคญัที่จะมีผลต่อการเคลื่อนไหว
ของค่าเงินบาทมากนัก ซึ่งตลาดจะรอดปัูจจัยในประเทศที่ส าคญั คือ 
ผลประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวนัพธุนี ้"เม่ือวานนี ้
บาทก็เคลื่อนไหวในกรอบ แต่จะมาท า high ในช่วงบ่าย หลังจากที่
ตลาดยโุรปเปิด ซึง่เงินยโูรออ่นคา่ลงไปเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ" นกั
บริหารเงินระบุ  นักบริหารเงิน คาดว่า วันนีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวใน
กรอบ 33.00 - 33.20 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 
 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย.จากสถาบนั ZEW อยี ู
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Monday 12 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP PPI YoY Oct 2.9% 2.8% 3.0% SET50

PPI MoM Oct 0.3% 0.1% 0.3% SET100

Machine Tool Orders YoY Oct P -1.10% -- 2.90% MAI

CH Money Supply M1 YoY Oct -- 4% 4% Institution Net Position

Money Supply M2 YoY Oct -- 8% 8% Proprietary Net Position

New  Yuan Loans CNY Oct -- 900.0b 1380.0b Foreign Net Position

Foreign Direct Investment YoY CNY Oct -- -- 8% Individual Net Position

Total Trading Value

 Tuesday 13

Release Actual Cons. Prior Major Indices

EU ZEW Survey Expectations Nov -- -- -19.4 Dow Jones

S&P 500

 Wednesday 14 Nasdaq

Release Actual Cons. Prior STOXX Europe 50

US MBA Mortgage Applications 9-Nov -- -- -4.0% FTSE 100

CPI MoM Oct -- 0.3% 0.1% DAX

CPI Ex Food and Energy MoM Oct -- 0.2% 0.1% Nikkei 225

CPI YoY Oct -- 2.5% 2.3% Shanghai Composite

CPI Ex Food and Energy YoY Oct -- 2.2% 2.2% Hang Seng

Real Avg Weekly Earnings YoY Oct -- -- 1.1% KOSPI

Real Avg Hourly Earning YoY Oct -- -- 0.5% BES Sensex

EU Industrial Production SA MoM Sep -- -0.4% 1.0% Jakarta Composite

GDP SA QoQ 3Q P -- 0.2% 0.2% Philippines Composite

GDP SA YoY 3Q P -- 1.7% 1.7% Ho Chi Minh

Employment QoQ 3Q P -- -- 0.4%

Employment YoY 3Q P -- -- 1.5% Crude Commodities

CH Retail Sales YoY Oct -- 9.2% 9.2% WTI ($/bl)

Retail Sales YTD YoY Oct -- 9.3% 9.3% Dubai ($/bl)

Industrial Production YoY Oct -- 5.8% 5.8% Brent ($/bl)

Industrial Production YTD YoY Oct -- 6.3% 6.4% NYMEX ($/bl)

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Oct -- 5.5% 5.4% COMEX Gold 

JP GDP SA QoQ 3Q P -- -0.3% 0.7% Batic Dry Index

GDP Annualized SA QoQ 3Q P -- -1.0% 3.0%

Capacity Utilization MoM Sep -- -- 2.2% Exchange Rate

Industrial Production MoM Sep F -- -- -1.1% USD/THB

Industrial Production YoY Sep F -- -- -2.9% EUR/USD

USD/JPY

 Thursday 15 GBP/USD

Release Actual Cons. Prior USD/CHY

US Initial Jobless Claims 10-Nov -- 214k 214k USD/KRW

Continuing Claims 3-Nov -- -- 1623k Dollar Index

EU Trade Balance SA Sep -- 16.3b 16.6b

Trade Balance NSA Sep -- -- 11.7b Thai Bond Market

JP Japan Buying Foreign Bonds 9-Nov -- -- -¥167.3b Total Return Index

Japan Buying Foreign Stocks 9-Nov -- -- ¥463.7b Outright/ Cash Trading

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

 Friday 16 12-Nov-18 1.2866 1.5056 1.6980 1.7489 1.9563 2.1053

Release Actual Cons. Prior Change (bps) +0.18 -0.46 -0.46 -0.23 +0.25 +0.56

US Industrial Production MoM Oct -- 0.2% 0.3% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Capacity Utilization Oct -- 78.2% 78.1% 2.3804 2.5940 2.8227 3.2627 3.3373 3.4288

EU CPI Core YoY Oct F -- 1.1% 1.1% -0.03 +0.10 -0.39 +1.50 +0.87 +0.46

CPI YoY Oct F -- 2.2% 2.1%

CPI MoM Oct -- 0.2% 0.5% US Bond Market

TH Foreign Reserves 9-Nov -- -- $202.1b Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Forw ard Contracts 9-Nov -- -- $33.1b 9-Nov-18 2.36 2.94 3.01 3.05 3.19 3.40

Change (bps) +1.00 -4.00 -4.00 -4.00 -5.00 -3.00

13-Nov-18

2,420.86 -20.61 -0.84%

-734.26

18,003.20

415.98 -2.88 -0.69%

-33.43

-917.24

-734.26

%Chg.Chg

12-Nov-18 Chg %Chg.

25,387.18 -602.12

3,185.00 -35.00

-2.32%

2,726.22 -54.79 -1.97%

-1.09%

7,200.87 -206.03 -2.78%

7,053.08 -52.26 -0.74%

11,325.44 -203.72 -1.77%

25,633.18 +31.26 +0.12%

22,269.88 +19.63 +0.09%

2,630.52 +31.65 +1.22%

918.12 +3.83 +0.42%

12-Nov-18 Chg %Chg.

2,080.44 -5.65 -0.27%

5,777.05 -97.10 -1.65%

6,878.44 -47.76 -0.69%

34,812.99 -345.56 -0.98%

58.83 -0.92 -1.54%

69.81 -0.01 -0.01%

69.06 -0.56 -0.80%

1,125.00 -22.00 -1.92%

1.1221 1.1351 -1.15%

-0.07%

1.2849 1.3031 -1.40%

-57.77%70,736.85         29,875.07         

-0.05%273.66273.51

%Chg.7-Nov-1812-Nov-18

+0.65%97.01297.642

+1.08%1,126.281,138.48

12-Nov-18

+0.10%6.95596.9627

-0.72%-7.991,094.78

-0.82%-13.671,654.85

59.93 -0.26 -0.43%

12-Nov-18 9-Nov-18 %Chg.

33.16 33.05 +0.33%

1,201.60 -4.80 -0.40%

113.83 113.90

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 

 


