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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐปรับตัวสูงเกินคาดในเดือนพ.ย. 
ผลส ารวจของสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดชันี
ภาคบริการของสหรัฐดีดตัวสู่ระดับ 60.7 ในเดือนพ.ย. และสูงกว่า
ตวัเลขคาดการณ์ที่ระดบั 59.7 หลงัจากแตะระดบั 60.3 ในเดือนต.ค.    
ทัง้นี ้ดชันีภาคบริการของ ISM ประกอบด้วยอตุสาหกรรม 17 กลุ่ม ซึ่ง
รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ การขนส่ง การก่อสร้าง และเหมืองแร่  (อินโฟ
เควสท์) 

ADP เผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึน้น้อยกว่า
คาดในเดือนพ.ย. ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) และมดูีส์้ 
อนาลิติกส์ เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึน้เพียง 
179,000 ต าแหน่งในเดือนพ.ย. จากระดบั 225,000 ต าแหน่งในเดือน
ต.ค.       นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้า่การจ้างงานภาคเอกชน
จะเพิ่มขึน้ 195,000 ต าแหน่งในเดือนพ.ย.   การจ้างงานในภาคบริการ
เพิ่มขึน้ 163,000 ต าแหน่งในเดือนพ.ย. ส่วนภาคการผลิตมีการจ้าง
งานเพ่ิมขึน้ 16,000 ต าแหน่ง (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงน้อยกว่าคาดใน
สัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกนั
ที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกลดลง 4,000 ราย สู่ระดบั 231,000 
รายในสปัดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์วา่จะลดลงสูร่ะดบั 
225,000 ราย    ส่วนตวัเลขคา่เฉลี่ย 4 สปัดาห์ของจ านวนชาวอเมริกนั
ที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่
ดีกว่า เน่ืองจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ เพิ่มขึน้ 4,250 ราย สู่
ระดับ 228,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่
กลางเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยยอดส่ังซือ้ภาคโรงงานร่วงลงมากที่สุดรอบกว่า 1 ปีใน
เดือนต.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ค าสั่งซือ้ภาคโรงงาน
ของสหรัฐลดลง 2.1% ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงมากที่สุด
นับตัง้แต่เดือนก.ค.ปีที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 2.0% 
หลังจากเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนก.ย.     การร่วงลงของค าสั่งซือ้ภาค
โรงงานได้รับผลกระทบจากการดิ่งลงของค าสัง่ซือ้ในหมวดขนส่ง เช่น 
เคร่ืองบิน และรถยนต์   เม่ือเทียบรายปี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานพุ่งขึน้ 
8.3% ในเดือนต.ค.         ส่วนยอดสั่งซือ้สินค้าทุนพืน้ฐาน ที่ไม่รวม
หมวดอาวธุและเคร่ืองบิน ทรงตวัในเดือนต.ค. หลงัจากที่ลดลง 0.6% 
ในเดือนก.ย. โดยยอดสั่งซือ้ดังกล่าวได้รับการจับตาว่าเป็นมาตรวัด
ความเชื่อมัน่ และแผนการใช้จา่ยในภาคธุรกิจ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยขาดดุลการค้าพุ่งสูงสุดรอบ 10 ปีในเดือนต.ค. กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐเปิดเผยวา่ ตวัเลขขาดดลุการค้าของสหรัฐเพิ่มขึน้ 1.7% 

สู่ระดับ 5.55 หม่ืนล้านดอลลาร์ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
นับตัง้แต่เดือนต.ค.2551 และเป็นการขาดดุลเพิ่มขึน้ติดต่อกันเป็น
เดือนที่ 5 โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5.50 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับ 5.46 หม่ืนล้านดอลลาร์ในเดือนก.ย.    
การพุ่งขึน้ของตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐเกิดจากการส่งออกถั่ว
เหลืองที่ลดลง ขณะที่การน าเข้าสินค้าเพื่อผู้ บริโภคพุ่งสูงสุดเป็น
ประวตัิการณ์ (อินโฟเควสท์) 

EIA เผยสต็อกน า้มันดิบสหรัฐดิ่ งลงสัปดาห์ที่แล้ว สวนทาง
ตัวเลข API ส านักงานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ 
(EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน า้มนัดิบของสหรัฐลดลง 7.3 ล้านบาร์เรลใน
สปัดาห์ที่แล้ว      ตวัเลขสต็อกน า้มนัดิบของ EIA สวนทางกับสถาบนั
ปิโตรเลียมอเมริกา (API) ซึง่เปิดเผยวา่ สต็อกน า้มนัดิบสหรัฐพุง่ขึน้ 5.4 
ล้านบาร์เรลในสปัดาห์ที่แล้ว สูร่ะดบั 448 ล้านบาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ส.ว.สหรัฐกดดัน "จีเอ็ม" ทบทวนแผนเลย์ออฟ ส านักข่าวซินหวั
รายงานว่า สมาชิกฝ่ายนิติบญัญัติของสหรัฐได้ออกมากดดนัให้บริษัท
เจนเนอรัล มอเตอร์ส (GM) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ใหญ่ที่สุดของ
สหรัฐ ทบทวนแผนปิดโรงงานและปลดพนักงาน 14,000 คน โดย
เรียกร้องให้ทางบริษัทล้มเลิกแผนการดงักล่าว    นายร็อบ พอร์ทแมน 
และนายเชอร์รอด บราวน์ สองวุฒิสมาชิกจากรัฐโอไฮโอ ได้แถลงต่อ
สื่อมวลชนภายหลงัการประชมุกบันางแมรี บาร์รา ซีอีโอของเจนเนอรัล 
มอเตอร์ส ว่า ตนได้ขอให้เจนเนอรัล มอเตอร์ส ย้ายฐานการผลิตจาก
เม็กซิโกมายงัรัฐโอไฮโอ หรือไมก็่สร้างรถพลงังานไฟฟ้า     เม่ือวานและ
เม่ือวานนี ้ซีอีโอของเจนเนอรัล มอเตอร์ส ได้พบปะอยา่งเป็นสว่นตวักบั
สมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติหลายราย ซึ่งเป็นสมาชิกจากเขตที่จะไ ด้รับ
ผลกระทบอย่างหนักจากแผนเลย์ออฟดังกล่าว  ความเคลื่อนไหว
ดังกล่าวมีขึน้หลังเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมา เจนเนอรัล มอเตอร์ส ได้
ประกาศแผนระงับการผลิตรถยนต์ในโรงงานหลายแห่งในสหรัฐและ
แคนาดาในปีหน้า รวมทัง้จะปลดพนักงาน 15% หรือมากกว่า 14,000 
คน ในการปรับโครงสร้าง ซึ่งจะท าให้บริษัทสามารถประหยดัคา่ใช้จ่าย 
6 พนัล้านดอลลาร์ตอ่ปีจนถึงปลายปี 2563 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 79.40 จุด วิตกข้อ
พิพาทสหรัฐ-จีนบานปลาย ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบ
เม่ือคืนนี ้(6 ธ.ค.) เน่ืองจากความกังวลที่ว่า ข้อพิพาทด้านการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีนอาจบานปลาย หลังจากทางการแคนาดาได้
จับกุมตัวผู้บริหารของบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี ตามค าเรียกร้องของ
สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดขยับลงเพียงเล็กน้อย 
เน่ืองจากนักลงทุนขานรับรายงานของหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์
นัลซึ่งระบุว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจชะลอการปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ในปีหน้า      ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 24,947.67 
จดุ ลดลง 79.40 จดุ หรือ -0.32% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,695.95 
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 จดุ ลดลง 4.11 จดุ หรือ -0.15% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,188.26 จดุ 

เพ่ิมขึน้ 29.83 จดุ หรือ +0.42% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนหลังสหรัฐเผยข้อมูลศก.ซบ 
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(6 ธ.ค.) หลงัจากข้อมลูที่มีการ
เปิดเผยล่าสดุบ่งชีถ้ึงภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงยอด
สัง่ซือ้ภาคโรงงานที่ร่วงลงหนักสดุในรอบกวา่ 1 ปี นอกจากนี ้ดอลลาร์
ยงัได้รับแรงกดดนัจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
อาจชะลอการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีหน้า   ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
ลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 112.64 เยน จากระดับ 113.19 เยน 
และออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9931 ฟรังก์ จากระดบั 
0.9978 ฟรังก์ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3392 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3384 
ดอลลาร์แคนาดา ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 
1.1374 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1340 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งคา่
ขึน้แตะที่ระดับ 1.2776 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2736 ดอลลาร์ ส่วน
ดอลลาร์ออสเตรเลียออ่นคา่ลงแตะที่ระดบั 0.7222 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดบั  0.7264 ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดร่วง $1.40 นักลงทุนผิดหวัง
ประชุมโอเปกยังไร้ข้อสรุป สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนนี ้(6 ธ.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนผิดหวัง
หลงัจากผลการประชมุของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มนั (โอเปก) เม่ือ
วานนีย้ังไม่ได้ข้อสรุปเก่ียวกับการปรับลดก าลังการผลิตน า้มัน โดย
โอเปกต้องรอจนกว่าจะมีการบรรลขุ้อตกลงกบัรัสเซียในวนันี ้  สญัญา
น า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค. ร่วงลง 1.40 ดอลลาร์ หรือ 2.7% ปิด
ที่ 51.49 ดอลลาร์/บาร์เรล     สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนก.พ. 
ดิ่งลง 1.50 ดอลลาร์ หรือ 2.4% ปิดที่ 60.06 ดอลลาร์/บาร์เรล  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $1 รับดอลล์อ่อน
,ตลาดหุ้นร่วงหนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย สญัญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(6 ธ.ค.) โดยได้ปัจจัยหนนุจากการอ่อนค่า
ของสกลุเงินดอลลาร์ นอกจากนี ้การร่วงลงอยา่งต่อเน่ืองของตลาดหุ้น
สหรัฐยงัเป็นอีกปัจจยัที่ท าให้นักลงทนุเข้าซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์
ที่ปลอดภยั      สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) 
ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึน้ 1.00 ดอลลาร์ หรือ 0.08% ปิดที่ 1243.60 
ดอลลาร์/ออนซ์   สญัญาโลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 7.3 เซนต์ 
หรือ 0.5% ปิดที่ 14.509 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

เยอรมนีเผยยอดส่ังซือ้ภาคโรงงานเดือนต.ค.เพิ่มขึน้ 0.3% ขาน
รับอุปสงค์แข็งแกร่งจากยูโรโซน ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนี

รายงานในเม่ือวานนีว้่า ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนต.ค.ปรับตัวขึน้ 
0.3% เม่ือเทียบเป็นรายเดือน ซึง่ดีกวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอด
ส่งซือ้ภาคโรงงานจะทรงตวัในเดือนดงักลา่ว  ส าหรับปัจจยัที่ช่วยหนนุ
ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานให้ขยายตัวในเดือนต.ค.นัน้ มาจากอุปสงค์ที่
แข็งแกร่งจากประเทศในกลุม่ยโูรโซน โดยยอดสัง่ซือ้จากยโูรโซนพุง่ขึน้ 
7.3% ซึ่งเป็นสัญญาบ่งชีถ้ึงการลงทุนที่ฟื้นตัวขึน้ในภูมิภาค ขณะที่
ยอดสัง่ซือ้จากประเทศนอกกลุ่มยโูรโซน ขยบัขึน้ 0.3%   อยา่งไรก็ตาม 
ยอดสัง่ซือ้ภายในประเทศ หดตวัลง 3.2% ในเดือนต.ค. จากเดือนก.ย 
(อินโฟเควสท์) 

ศาลยุโรปเตรียมแถลงค าวินิจฉัยครั้งประวัติศาสตร์จันทร์หน้า
กรณีอังกฤษยกเลิก Brexit ศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ซึ่งเป็นศาล
สงูสดุของสหภาพยโุรป (EU) ระบใุนเม่ือวานนีว้า่ ECJ จะท าการแถลง
ค าวิ นิจฉัยครั ง้ประวัติศาสตร์ในประเด็นที่ ว่า  อังกฤษสามารถ
ด าเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยกเลิกกระบวนการแยกตัวออก
จากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก EU ได้หรือไม่ 
ทัง้นี ้ECJ จะท าการแถลงดงักลา่วในวนัที่ 10 ธ.ค.เวลา 09.00 น.ตาม
เวลาในลักเซมเบิร์ก หรือ 15.00 น.ตามเวลาไทย     ก่อนหน้านี ้
นักการเมืองของสก็อตแลนด์เป็นผู้ยื่นเร่ืองดงักล่าวเข้าสู่การพิจารณา
ของ ECJ โดยหวงัว่าค าวินิจฉัยของ ECJ จะช่วยปทูางให้มีการจดัการ
ลงประชามติเก่ียวกับ Brexit อีกครัง้หนึ่ง ซึ่งจะท าให้ผู้ ลงคะแนนมี
ทางเลือกในการตดัสินใจอยูก่บั EU ตอ่ไป (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: วิตกข้อพิพาทสหรัฐ-จีนบานปลาย ฉุด
ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วง ตลาดหุ้นยโุรปปิดร่วงลงอยา่งหนกัเม่ือคืนนี ้(6 
ธ.ค.) เน่ืองจากความกังวลที่ว่า ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีนอาจบานปลาย หลังจากทางการแคนาดาได้จับกุมตัว
ผู้บริหารของบริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยี ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่
ของจีน ตามค าเรียกร้องของสหรัฐ นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับแรงกดดนั
จากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน า้มันดิ่งลงอย่าง
หนัก   ดชันี Stoxx Europe 600 ปิดร่วงลง 3.1% แตะที่ระดบั 343.31 
จุด      ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,704.05 จุด ลดลง 
217.79 จดุ หรือ -3.15% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 10,810.98 
จุด ลดลง 389.26 จุด หรือ -3.48% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้ น
ฝร่ังเศสปิดที่ 4,780.46 จุด ลดลง 163.90 จุด หรือ -3.31% (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

พรรคร่วมรัฐบาลญ่ีปุ่นเดินหน้าผลักดันร่างกม.พนักงานต่างชาติ
ในที่ประชุมวันนี ้พรรคร่วมรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้เดินหน้าเพื่อผลกัดนัให้ร่าง
กฎหมายที่จะอนุมตัิให้ชาวต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศนัน้ได้รับ
การอนมุตัิในการประชมุวนัวนันี ้ท่ามกลางการงดัข้อกันกับพรรคฝ่าย
ค้าน     ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า พรรคแอลดีพีของนายชินโซ อา
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 เบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น และพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคโคไมโตะได้

เสนอให้มีการลงคะแนนเสียงร่างกฎหมายดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
กิจการยุติธรรมของสภาสูงในเม่ือวานนี ้เพื่อก าหนดเส้นทางการผ่าน
กฎหมายดงักล่าวในสภาสงูในวนัศกุร์นี ้     อย่างไรก็ดี พรรคฝ่ายค้าน
ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าว โดยนายโยชิฟุ อาริตะ สมาชิก
พรรคประชาธิปไตยแหง่รัฐธรรมนญู กล่าวว่า เราควรจะใช้เวลาที่มีอยู่
มากนีเ้พ่ือพิจารณาร่างกฎหมายดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 417.71 จุด วิตกสงคราม
การค้าปะทุหลังผู้บริหาร"หวัเว่ย"ถูกจับกุมตัว ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้น
โตเกียวปิดร่วงลงกว่า 400 จุดในเม่ือวานนี ้เน่ืองจากนักลงทุนวิตก
กงัวลวา่ การจบักมุผู้บริหารของบริษัท หวัเวย่ เทคโนโลยี่ ซึง่เป็นบริษัท
เทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน อาจส่งผลให้ความตึงเครียดด้านการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีนทวีความรุนแรงมากขึน้  ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดร่วงลง 417.71 จุด หรือ 1.91% แตะที่ 
21,501.62 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

"หัวเว่ย" ออกโรงป้องผู้บริหารที่ถูกแคนาดาคุมตัว ยืนยันไม่ได้
ท าความผิด บริษัท หวัเว่ย ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยียกัษ์ใหญ่ของจีน 
ได้ออกมายืนยนัความบริสทุธ์ิของนางเหม็ง วา่นโจว ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินของหวัเวย่ ซึง่ถกูทางการแคนาดาควบคมุตวัเม่ือไมน่านมา
นี ้   หัวเว่ย เปิดเผยว่า ทางบริษัทรับทราบข้อมลูเก่ียวกับข้อกล่าวหา
เพียงเล็กน้อย และไม่พบว่านางเหม็ง ว่านโจว มีพฤติกรรมในทางมิ
ชอบ   แถลงการณ์ของหวัเว่ย ระบุว่า หวัเว่ยปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ระเบียบบังคับที่เก่ียวข้องทัง้หมดในประเทศที่ท าธุรกิจ ซึ่งรวมถึง
มาตรการควบคมุการส่งออก กฎหมายคว ่าบาตรรวมถึงระเบียบของ
สหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยโุรป    แถลงการณ์ระบุว่า 
"หวัเว่ยเชื่อว่า ระบบกฎหมายของแคนาดาและสหรัฐนัน้ ท้ายที่สดุแล้ว
จะน ามาซึ่งข้อสรุปที่ยตุิธรรม"    ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า นางเหม็ง 
ว่านโจว ถูกทางการแคนาดาจับกุมตัวตามค าขอของรัฐบาลสหรัฐ 
ขณะที่เธอก าลงัเปลี่ยนเคร่ืองบินทึ่แคนาดา  โฆษกกระทรวงยตุิธรรม
แคนาดา เปิดเผยว่า ทางการแคนาดาได้จับกุมตัวนางเหม็ง ว่านโจว 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทหวัเวย่ เทคโนโลยี่ เม่ือวนัที่ 1 
ธ.ค. ที่ผ่านมา ตามค าขอของกระทรวงยตุิธรรมสหรัฐ เน่ืองจากคาดวา่
หวัเว่ยอาจลกัลอบขายสินค้าให้กับอิหร่าน ซึ่งอิหร่านอยู่ในช่วงที่สหรัฐ
คว ่าบาตร   รายงานข่าวระบวุา่ นางเหม็ง ว่านโจว ก าลงัรอค าสัง่สง่ตวั
กลับสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ทางการสหรัฐคุมตัวต่อไป  ด้านสถาน
เอกอัครราชทูตจีนประจ าแคนาดา ได้ออกแถลงการณ์วิจารณ์การ
ท างานของรัฐบาลแคนาดา กรณีที่นางเหม็ง ว่านโจว ถูกทางการ
แคนาดาจับกุมตัว พร้อมเรียกร้องให้มีการปล่อยตวัผู้บริหารระดบัสงู
รายนีโ้ดยเร็ว     นอกจากนี ้แถลงการณ์ดงักล่าวยงัเรียกร้องให้สหรัฐ

และแคนาดาแก้ไขในสิ่งที่ท าลงไปแล้วด้วย โดยข่าวการจบักมุตวัครัง้นี ้
คาดว่าจะท าให้สถานการณ์ตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน
นัน้ทวีความรุนแรงมากขึน้ เน่ืองจากฝ่ังจีนอาจมองว่าเป็นการโจมตี
บริษัทยกัษ์ใหญ่ของจีน (อินโฟเควสท์) 

จีนเห็นชอบ 3 โครงการใหม่รถไฟในเมือง มูลค่า 45.57 พันล้าน
หยวน    คณะกรรมการการพฒันาและปฏิรูปแหง่ชาติของจีน เห็นชอบ
โครงการรถไฟในเมือง 3 โครงการใหม่ มลูค่า 45.57 พนัล้านหยวน ใน
เขตเทศบาลนครฉงชิ่งของจีน โดยร้อยละ 40 ของเงินลงทุนมาจาก
งบประมาณทางการ ขณะที่ เงินลงทุนที่เหลือจะมาจากการกู้ ยืม
ธนาคารทัง้นี ้จีนเร่งด าเนินการเก่ียวกับโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน
ในชว่งไมก่ี่เดือนที่ผ่านมา เพ่ือฟืน้การขยายตวัทางเศรษฐกิจที่ชะลอตวั
ลง โดยไตรมาสที่ผ่านมา การขยายตวัทางเศรษฐกิจของจีนอยูใ่นระดบั
ออ่นแอที่สดุ นบัตัง้แตเ่กิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก (อินโฟเควสท์) 

บริษัทผลิตยาของจีนเผชิญแรงกดดันหนัก หลังรัฐบาลกดราคา
ยาในโครงการจัดซือ้ส่วนกลาง บริษัทผลิตยาของจีนก าลงัเผชิญกับ
แรงกดดนัอยา่งหนกั หลงัจากรัฐบาลจีนพยายามปรับลดราคายา ตาม
โครงการจัดซือ้ยาส่วนกลาง   หนังสือพิมพ์เซี่ยงไฮ้ ซิเคียวริตีส์ นิวส์ 
รายงานโดยอ้างผลการประมลูยาเบือ้งต้นของจีนว่า ราคายาที่อยู่ใน
รายชื่อโครงการจัดซือ้ของรัฐบาลนัน้ ได้ถูกปรับลดลงอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยารักษาไวรัสตบัอกัเสบบี ซึ่งถกูปรับลดลงถึง 90% 
สว่นราคายาที่ผลิตโดยบริษัทเจียงซ ูเหิงรุ่ย เมดิซีน ถกูปรับลดลง 60%    
รายงานข่าวดงักลา่วสง่ผลให้เกิดการเทขายหุ้นกลุ่มบริษัทยาในตลาด
หุ้นจีนเม่ือวานนี ้โดยดชันีหุ้นกลุม่บริษัทยาดิ่งลงหนกัสดุในรอบเกือบ 9 
ปี ท่ามกลางความวิตกกังวลที่ว่า บริษัทยาของจีนอาจจ าเป็นต้องปรับ
ลดราคายาลงอย่างมาก เพื่อให้สามารถชนะการประมลูในโครงการ
จดัซือ้ยาของรัฐบาล (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติจีนอัดฉีดเงิน 1.875 แสนล้านหยวนเข้าสู่ตลาดเม่ือ
วานนี ้มุ่งรักษาสภาพคล่อง ธนาคารกลางจีนได้อดัฉีดสภาพคล่อง
วงเงิน 1.875 แสนล้านหยวน (ประมาณ 2.733 หม่ืนล้านดอลลาร์
สหรัฐ) เข้าสู่ตลาดในเม่ือวานนี ้ผ่านทางโครงการเงินกู้ ระยะกลาง 
(MLF) เพื่อรักษาสภาพคลอ่งในระบบให้เพียงพอ    เงินกู้ดงักล่าวจะมี
อายุ 1 ปี และคิดอัตราดอกเบีย้ที่ 3.3% ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากการ
ด าเนินการครัง้ก่อน    MLF เป็นเคร่ืองมือที่ได้มีการน ามาใช้ในปี 2557 
เพ่ือชว่ยให้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารภาคนโยบายคงสภาพคลอ่งไว้ 
ด้วยการให้ธนาคารเหลา่นีส้ามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารกลางได้โดยใช้
หลกัทรัพย์ค า้ประกนั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 44.63 จุด เหตุวิตก
ผู้บริหารหัวเว่ยถูกจับกุมตัว ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ปรับตวัลงในเม่ือวานนี ้เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกับการจบักุมตวันาง
เหม็ง ว่านโจว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทหัวเว่ย เทค
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 โนโลยี่ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหว่างจีนและสหรัฐ    

ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 44.63 จุด 
หรือ 1.68% แตะที่ 2,605.18 จดุ     โฆษกกระทรวงยตุิธรรมแคนาดา 
เปิดเผยว่า ทางการแคนาดาได้จับกุมตัวนางเหม็ง ว่านโจว ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยี่ เม่ือวนัที่ 1 ธ.ค. ที่
ผ่านมา ตามค าขอของกระทรวงยตุิธรรมสหรัฐ เน่ืองจากคาดวา่หวัเวย่
อาจลักลอบขายสินค้าให้กับอิหร่าน ซึ่งถูกสหรัฐคว ่าบาตร  (อินโฟ
เควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

โอเปกยังไม่ประกาศปรับลดการผลิตน า้มันเมื่อวานนี ้ขณะรอ
ค าตอบรัสเซียวันนี  ้แหล่งข่าวจากกลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มัน 
(โอเปก) กล่าวว่า สมาชิก 15 ชาติของโอเปกเห็นพ้องกันในหลักการ
เก่ียวกับการปรับลดก าลังการผลิตน า้มัน แต่โอเปกจะยังไม่เปิดเผย
รายละเอียดดังกล่าว จนกว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงกับรัสเซียในวัน
วนันี ้    ส านักข่าวดาวโจนส์รายงานว่า โอเปกจะยงัไม่ประกาศระดับ
การปรับลดก าลงัการผลิตน า้มนัอยา่งเป็นทางการในเม่ือวานนี ้จนกว่า
จะมีการประชุมกับประเทศผู้ ผลิตน า้มันนอกกลุ่มโอเปกในวันวันนี ้  
ทัง้นี ้สมาชิกโอเปกจัดการประชุมก าหนดนโยบายการผลิตน า้มัน
ส าหรับช่วงคร่ึงปีหน้าในการประชมุเม่ือวานนี ้ก่อนที่ประเทศพนัธมิตร 
เช่น รัสเซีย จะเข้าร่วมการประชุมในวันวันนี ้  นายคาลิด อัล-ฟาลีห์ 
รมว.พลังงานซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า โอเปกจ าเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากรัสเซียในการปรับลดก าลงัการผลิต   นายอลั-ฟาลีห์กล่าว
ว่า มีแนวโน้มว่าการตัดสินใจขัน้สุดท้ายเก่ียวกับตัวเลขการปรับลด
ก าลงัการผลิตจะมีขึน้ในวนัวนันี ้หลงัการหารือกับนายอเล็กซานเดอร์ 
โนวคั รมว.พลงังานรัสเซีย   นายอลั-ฟาลีห์กลา่ววา่ โอเปกและประเทศ
พันธมิตรก าลังด าเนินการเพื่อปรับลดก าลังการผลิต แต่โอเปกอาจ
ประสบความล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลง ถ้าหากไม่สามารถ

ประนีประนอมกับรัสเซีย    ต่อข้อถามที่ว่า มีความเป็นจริงหรือไม่
เก่ียวกับความเสี่ยงที่ว่า โอเปกและประเทศพันธมิตรจะไม่สามารถ
บรรลขุ้อตกลงในการประชมุเม่ือวานนีแ้ละวนันี ้นายอลั-ฟาลีห์กลา่ววา่ 
"มีความเป็นจริง"      โอเปกระบวุา่ ทางกลุม่ก าลงัรอค าตอบจากรัสเซีย
เก่ียวกบัข้อเสนอตวัเลขการปรับลดก าลงัการผลิตน า้มนัของรัสเซีย (อิน
โฟเควสท์) 

ประชุมโอเปกส่อวงแตก หลังอิหร่านยันไม่ลดก าลังการผลิต
แม้แต่บาร์เรลเดียว อิหร่านยืนยันว่าจะไม่ปรับลดก าลังการผลิต
น า้มันแม้แต่บาร์เรลเดียว ในการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มนั 
(โอเปก) ในเม่ือวานนี ้  "อิหร่านจะไม่ให้ความร่วมมือในการปรับลด
ก าลังการผลิตครัง้ใหม่ เพราะอิหร่านไม่ได้ผลิตน า้มันมากขึน้ในช่วง
หลายเดือนที่ผ่านมา และไมใ่ชค่วามรับผิดชอบของอิหร่านในการแก้ไข
สถานการณ์ดงักลา่ว" นายบิจาน ซานกาเนห์ รมว.น า้มนัอิหร่าน กลา่ว    
"เร่ืองนีเ้ป็นหน้าที่รับผิดชอบของประเทศที่ได้ผลิตน า้มนัมากขึน้จนท า
ให้ราคาทรุดตวัลงจากการที่มีปริมาณน า้มันมากเกินไปในตลาด และ
อิหร่านไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสถานการณ์ดงักล่าว" นายซานกาเนห์
กล่าว     "อิหร่านจะไม่ลดการผลิตน า้มันแม้แต่บาร์เรลเดียว และ
อิหร่านควรได้รับการยกเว้นจากการให้ความร่วมมือปรับลดก าลังการ
ผลิต" เขากลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่งกว่า 500 จุด กังวลข้อ
พิพาทการค้าสหรัฐ-จีนบานปลาย ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดิ่ง
ลงกว่า 500 จดุ ปรับตวัลงเป็นวนัที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่นักลงทนุกังวล
ว่าข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะบานปลาย จากการที่
เจ้าหน้าที่แคนาดาท าการจบักุมตวัประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ
บริษัทหวัเวย่ เทคโนโลยี ตามการเรียกร้องของทางการสหรัฐ  ทัง้นี ้ดชันี 
S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 35,312.13 จดุ ลดลง 572.28 จดุ หรือ 
1.59% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ม.หอการค้า เผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคพ.ย.อยู่ที่ 80.5 ปรับ
ลงต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 3 กังวลสงครามการค้า-นทท.จีนหดตัว
ศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผย
วา่ ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคในเดือน พ.ย.61 อยูท่ี่ 80.5 จาก 81.3 ใน
เดือน ต.ค.61  โดยดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็น
เดือนที่ 3  เน่ืองจากมีความกงัวลเร่ืองสงครามการค้า และนกัทอ่งเที่ยว
จีนที่ลดลง     ขณะที่ดชันีความเชื่อมัน่ต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 67.5 
จาก 68.4 ในเดือนก่อนหน้า ส่วนดชันีความเชื่อมัน่เก่ียวกับโอกาสการ
หางานท าอยูท่ี่ 75.6 จาก 76.5 และดชันีความเชื่อมัน่เก่ียวกบัรายได้ใน
อนาคตอยู่ที่ 98.4 จาก 99.0    ส าหรับปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมัน่ในเดือน พ.ย.61 ได้แก่ ปัญหานักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาไทย

น้อยกว่าปกติ, ความกังวลเก่ียวกับสงครามการค้า, ราคาสินค้าเกษตร
สว่นใหญ่ยงัทรงตวัในระดบัต ่า, ผู้บริโภครู้สกึวา่เศรษฐกิจฟืน้ตวัช้าและ
ยงักระจกุตวั และ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สภาพฒัน์) ระบุอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย (GDP) 
ไตรมาส 3/61 ขยายตวั 3.3% ชะลอตวัจากไตรมาส 2/61 ที่ขยายตวัได้ 
4.6% (อินโฟเควสท์) 

ม.หอการค้าฯ เผยปี 61 หนีค้รัวเรือนเพิ่มขึน้ 5.8% ตามค่าครอง
ชีพปรับตัวสูงขึน้ นางอมุากมล สนุทรสรัุตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการศนูย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยถึง
ผลส ารวจสถานภาพหนีค้รัวเรือนไทย ปี 2561 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
จ านวนหนีส้ินเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่ 316,623 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
5.8% แบ่งเป็น หนีใ้นระบบ 64.7% และหนีน้อกระบบ 35.3% โดยมี
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 การผ่อนช าระตอ่เดือน 15,925 บาท แบง่เป็น หนีใ้นระบบ 17,114 บาท 

และหนีน้อกระบบ 5,193 บาท    ส่วนใหญ่อันดับแรกจะเป็นหนีเ้พื่อ
การใช้จ่ายทั่วไป รองลงมา คือ หนี ซ้ื อ้ยานพาหนะ (รถยนต์ /
รถจกัรยานยนต์) อนัดบั 3 หนีเ้พ่ือประกอบธุรกิจ/ประกอบอาชีพ อนัดบั 
4 หนีจ้่ายบตัรเครดิต และอนัดบั 5 หนีซ้ือ้บ้าน     ทัง้นี ้ลกัษณะหนีท้ี่มี
อยู่ในปัจจบุนั พบว่าส่วนใหญ่ 48.3% ตอบว่าเป็นหนีก้้อนเก่าทัง้หมด 
รองลงมา 38.7% ตอบว่าเป็นหนีท้ัง้ก้อนเก่าและก้อนใหม่ และที่เหลือ
อีก 13% ตอบว่าเป็นหนีก้่อนใหม่ทัง้หมด โดยในส่วนของหนีส้ินใน
ระบบนัน้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบวา่เพิ่มขึน้จากปี 60 และในปี 62 
ก็จะยังคงเพิ่มขึน้จากปีนี ้ส่วนหนีส้ินนอกระบบนัน้ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ตอบว่าเท่าเดิมเม่ือเทียบกับปี 60 และในปี 62 ก็จะยงัคงเท่าเดิม 
(อินโฟเควสท์) 

รมว.เกษตรฯ ถกผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่เพิ่มปริมาณรับซือ้ในปท. 
เล็งปลดล็อกกระบวนการรับซือ้ยางแบบเบ็ดเสร็จ นายกฤษฎา 
บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังหารือแนวทางการ
แก้ไขปัญหาราคายางพาราร่วมกับ 6 บริษัทเอกชนผู้ประกอบการผลิต
ยางล้อรถยนต์รายใหญ่ส าหรับสง่ออกไปต่างประเทศ ว่า การหารือใน
เม่ือวานนีก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) ได้เชิญบริษัทเอกชนผู้ประกอบการผลิตยางล้อรถยนต์รายใหญ่
ในประเทศไทย 6 บริษัท ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาราคา
ยางพาราใน 2 ประเด็น คือ    1. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการฯ ใน
การเพิ่มปริมาณการรับซือ้วัตถุดิบยางพารา เพื่อน าไปผลิตยาง ล้อ
รถยนต์ให้มากขึน้ โดยซือ้ขายตรงผ่านสถาบนัเกษตรกร และ 2. ขอรับ
ฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อจ ากัดของผู้ประกอบการ และ
สิ่งที่ต้องการการสนับสนนุจากภาครัฐ หากรัฐต้องการให้ขยายก าลงั
และฐานการผลิตภายในประเทศ     ข้อเท็จจริงในการซือ้ขายยางพารา
ของผู้ประกอบการดังกล่าว ปัจจุบันเป็นการซือ้ขายล่วงหน้าในตลาด
ยางพาราตา่งประเทศ คือ โตเกียว และสิงคโปร์ โดยให้เหตผุลวา่บริษัท
คู่สญัญามีความสามารถส่งยางพาราที่มีคณุภาพและตรงตามเวลาที่
ก าหนดได้ แม้วา่ยางพาราที่ซือ้ขายในตลาดลว่งหน้าจะเป็นยางพาราที่
สง่ออกจากประเทศไทยก็ตาม ซึง่ผู้ประกอบการให้ข้อมลูเพ่ิมเติมวา่ ใน
อดีตเคยด าเนินการซือ้ขายกับสถานบันเกษตรกรโดยตรงแล้ว แต่
ประสบปัญหาเร่ืองวตัถดุิบยางพาราไม่ได้คณุภาพ และไม่สามารถส่ง
ได้ทนัตามก าหนด ท าให้เกิดความเสียหาย จึงหนัไปซือ้ขายยางพารา
ในตลาดตา่งประเทศแทน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 18.59 จุด ตามตลาดตปท. กังวล
สงครามการค้าหวั่นกระทบศก.โลกโตชะลอ ,หันถือเงินสด-โยก
เงนิเข้า Bond SET ปิดชว่งบา่ยที่ระดบั 1,653.73 จดุ ลดลง 18.59 จดุ 
(-1.11%) มลูค่าการซือ้ขาย 38,682.06 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีป้รับตัวลงตามตลาดต่างประเทศ โดยตลาด
ภมิูภาค-ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส-ตลาดในยโุรป ต่างติดลบกันทัว่หน้า จาก

ความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ที่มีความไม่แน่นอน 
หวัน่กระทบเศรษฐกิจโลกโตชะลอ สง่ผลให้เร่ิมหนัมาถือเงินสดมากขึน้-
หนัเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภยั อย่าง Bond ส่งผลให้ Bond Yield ลดลง
เร่ือย ๆ ทัง้ที่ทิศทางดอกเบีย้เป็นขาขึน้ สว่นเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง แต่
คนก็ยังเลือกถือเงินสด เพราะบางส่วนก็มองหุ้นพีคไปแล้ว-เศรษฐกิจ
อาจโตชะลอในปีหน้าจากทิศทางดอกเบีย้เป็นขาขึน้หวั่นกระทบงบ
การเงินของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) วันนีต้ลาดฯมีโอกาสปรับตัวลง 
เล็งกลุ่มพลงังานกดดนัหลงัเห็นราคาน า้มนัฟิวเจอร์สเม่ือวานนีป้รับตวั
ลง ก่อนการประชมุโอเปกจะเร่ิมขึน้เม่ือวานนี ้พร้อมให้แนวรับ 1,630 
แนวต้าน 1,675-1,680 จุด    ตลาดหลักทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 
1,653.73 จดุ ลดลง 18.59 จดุ (-1.11%) มลูคา่การซือ้ขาย 38,682.06 
ล้านบาท    การซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบ
ตลอดทัง้วนั โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,658.64 จดุ และแตะจดุต ่าสดุ
ที่ระดบั 1,649.23 จดุ     สว่นหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพ่ิมขึน้ 
327 หลักทรัพย์ ลดลง 1,079 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 348 
หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
120,643 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้
วนัอยูท่ี่ 120,643 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สทุธิ 51,463 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สทุธิ 12,719 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 7,572 
ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.26% ปรับตวัลดลงจากเม่ือ
วาน -0.03% ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี  ้   Yield Curve ปรับ
ลดลง 1-4 bps. ในตราสารระยะยาว ตามการปรับลดลงของ US 
Treasury Yield เน่ืองจากเกิดภาวะ Inverted Yield Curve ของสหรัฐฯ
ช่วงอาย ุ2-5 ปี ส่งผลถึงมมุมองเศรษฐกิจที่อาจเกิดภาวะถดถอย ด้าน
กระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเม่ือวานนี ้NET OUTFLOW 
2,832 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET BUY 7,572 ล้านบาท และมีตรา
สารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 10,404 
ล้านบาท ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 
SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 814 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.82/84 อ่อนค่าต่อเน่ืองจากช่วงเช้า 
หลังเงินไหลออก นลท.กังวลสงครามการค้า นักบริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ 32.82/84 
บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าต่อเน่ืองจากเปิดตลาดเช้าที่ระดบั 32.80 บาท/
ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาค เน่ืองจากมีเงินทุน
ตา่งประเทศไหลออกจากความกงัวลเร่ืองสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐ
กบัจีน    "บาทออ่นคา่ตอ่เน่ือง ทิศทางผนัผวน เน่ืองจากนกัลงทนุกังวล
เร่ืองสงครามการค้า เพราะถึงแม้จะขยายเวลาออกไปแต่ยังไม่ได้
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 ข้อสรุป ท าให้มี flow ไหลออก" นักบริหารเงิน กล่าว   นักบริหารเงิน 

ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวนัวนันีไ้ว้ระหว่าง 32.75-
32.90 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนต.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนต.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ทนุส ารองเงินตราตา่งประเทศเดือนพ.ย. จีน 

- ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 อีย ู

- ตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย. สหรัฐ 

- สต็อกสนิค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดือนต.ค. สหรัฐ 

- ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเบือ้งต้นเดือนธ.ค.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรัฐ 

 

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

 Monday 3 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Markit US Manufacturing PMI Nov F 55.3 55.4 55.4 SET50

ISM Manufacturing Nov 59.3 57.5 57.7 SET100

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Nov F 51.8 51.5 51.5 MAI

JP Company Profits 3Q 2.2% 14.0% 17.9% Institution Net Position

Company Sales 3Q 6.0% -- 5.1% Proprietary Net Position

Nikkei Japan PMI Mfg Nov F 52.2 -- 51.8 Foreign Net Position

Vehicle Sales YoY Nov 8.3% -- 13.0% Individual Net Position

TH CPI YoY Nov 0.9% 1.0% 1.2% Total Trading Value

CPI NSA MoM Nov -0.2% -0.1% 0.1%

CPI Core YoY Nov 0.7% 0.8% 0.8% Major Indices

Dow Jones

 Tuesday 4 S&P 500

Release Actual Cons. Prior Nasdaq

EU PPI MoM Oct 0.8% 0.5% 0.5% STOXX Europe 50

PPI YoY Oct 4.9% 4.5% 4.5% FTSE 100

JP Monetary Base End of period Nov ¥501.6t -- ¥506.9t DAX

Monetary Base YoY Nov 6.10% -- 5.9% Nikkei 225

Shanghai Composite

 Wednesday 5 Hang Seng

Release Actual Cons. Prior KOSPI

US ADP Employment Change Nov 179k 195k 227k BES Sensex

Nonfarm Productivity 3Q F 2% 2.3% 2.2% Jakarta Composite

Unit Labor Costs 3Q F 1% 1.0% 1.2% Philippines Composite

Markit US Services PMI Nov F 54.7 54.4 54.4 Ho Chi Minh

ISM Non-Manufacturing Index Nov 60.7 59 60.3

EU Markit Eurozone Services PMI Nov F 53.4 53.1 53.1 Crude Commodities

Retail Sales MoM Oct 0% 0.2% 0.0% WTI ($/bl)

Retail Sales YoY Oct 2% 2.0% 0.8% Dubai ($/bl)

CH Caixin China PMI Services Nov 53.8 50.7 50.8 Brent ($/bl)

JP Nikkei Japan PMI Services Nov 52.3 -- 52.4 NYMEX ($/bl)

COMEX Gold 

 Thursday 6 Batic Dry Index

Release Actual Cons. Prior

US Trade Balance Oct -$55.5b -$55.0b -$54.0b Exchange Rate

Initial Jobless Claims 1-Dec 231k 225k 234k USD/THB

Continuing Claims 24-Nov 1631k 1690k 1710k EUR/USD

Factory Orders Oct -2.10% -2.0% 0.7% USD/JPY

Factory Orders Ex Trans Oct 0.30% -- 0.4% GBP/USD

Durable Goods Orders Oct F -0.043 -2.4% -4.4% USD/CHY

Durables Ex Transportation Oct F 0.2% 0.1% 0.1% USD/KRW

JP Japan Buying Foreign Bonds 30-Nov ¥1053.5b -- -¥736.4b Dollar Index

Japan Buying Foreign Stocks 30-Nov -¥75.0b -- ¥80.8b

Consumer Confidence Nov 80.50 -- 81.30 Thai Bond Market

Consumer Confidence Economic Nov 67.50 -- 68.40 Total Return Index

Outright/ Cash Trading

 Friday 7 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Release Actual Cons. Prior 6-Dec-18 1.2844 1.4410 1.5856 1.7253 1.8196 1.9507

US Change in Nonfarm Payrolls Nov -- 199k 250k Change (bps) -0.47 -0.23 -0.11 -0.06 -1.50 -0.83

Unemployment Rate Nov -- 3.70% 3.70% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Underemployment Rate Nov -- -- 7.40% 2.2611 2.4461 2.6187 3.0112 3.1536 3.3131

Average Hourly Earnings MoM Nov -- 0.30% 0.20% -2.46 -3.19 -3.71 -1.90 -2.70 -0.61

Average Hourly Earnings YoY Nov -- 3.10% 3.10%

Labor Force Participation Rate Nov -- 62.9% 62.9% US Bond Market

Wholesale Inventories MoM Oct F -- 0.7% 0.7% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

U. of Mich. Sentiment Dec P -- 97 97.5 6-Dec-18 2.41 2.75 2.76 2.75 2.87 3.14

U. of Mich. Expectations Dec P -- -- 88.1 Change (bps) -1.00 -5.00 -5.00 -4.00 -4.00 -2.00

EU GDP SA QoQ 3Q F -- 0.2% 0.2%

GDP SA YoY 3Q F -- 1.7% 1.7%

Gross Fix Cap QoQ 3Q -- 0.6% 1.2%

Govt Expend QoQ 3Q -- 0.3% 0.4%

Household Cons QoQ 3Q -- 0.2% 0.2%

CH Foreign Reserves Nov -- $3045.10b $3053.10b

JP Leading Index CI Oct P -- 104.9 104.3

Coincident Index Oct P -- 117.1 114.4

TH Foreign Reserves 30-Nov -- -- $202.0b

Forw ard Contracts 30-Nov -- -- $33.2b

7-Dec-18

2,435.17 -31.00 -1.26%

470.95

28,664.39

396.00 -3.03 -0.76%

-770.15

-814.97

470.95

%Chg.Chg

6-Dec-18 Chg %Chg.

24,947.67 -79.40

3,029.00 -116.00

-0.32%

2,695.95 -4.11 -0.15%

-3.69%

7,188.26 +29.83 +0.42%

6,704.05 -217.79 -3.15%

10,810.98 -389.26 -3.48%

26,819.68 -440.76 -1.62%

21,501.62 -417.71 -1.91%

2,605.18 -44.63 -1.68%

954.82 -2.32 -0.24%

6-Dec-18 Chg %Chg.

2,068.69 -32.62 -1.55%

6,133.12 -19.74 -0.32%

7,535.32 -95.58 -1.25%

35,312.13 -572.28 -1.59%

51.70 -1.20 -2.27%

59.21 -1.25 -2.07%

60.29 -1.21 -1.97%

1,339.00 +43.00 +3.32%

1.1374 1.1344 +0.26%

-0.39%

1.2782 1.2731 +0.40%

+32.48%91,062.97         120,642.95       

+0.24%276.49277.14

%Chg.4-Dec-186-Dec-18

-0.23%96.99896.774

+0.41%1,113.321,117.91

6-Dec-18

+0.38%6.85586.8818

-1.32%-14.741,103.85

-1.11%-18.591,653.73

51.49 -1.40 -2.65%

6-Dec-18 5-Dec-18 %Chg.

32.85 32.73 +0.36%

1,237.20 +0.10 +0.01%

112.69 113.13


