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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 
"ทรัมป์"กดดันเฟดหั่นดอกเบีย้สู่ 0% หรือติดลบ ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี ้ระบุว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
ควรปรับลดอัตราดอกเบีย้สู่ระดับ 0% หรือสู่ระดับติดลบ เพื่อให้ชาว
สหรัฐสามารถรีไฟแนนซ์หนี"้ธนาคารกลางสหรัฐควรปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้สู่ 0% หรือต ่ากว่านัน้ เพื่อให้เราเร่ิมการรีไฟแนนซ์หนี ้โดย
ต้นทุนด้านดอกเบีย้ควรถูกปรับลดลง และมีการขยายเวลาออกไป""
สหรัฐควรจ่ายในอัตราดอกเบีย้ที่ต ่าที่สุด ขณะที่ไม่มีเงินเฟ้อ แต่เป็น
เพราะความไร้เดียงสาของนายเจอโรม พาวเวล และเฟด ซึง่ท าให้เราไม่
สามารถท าในสิ่งที่ประเทศอื่นก าลงัท ากัน และเราก าลงัสญูเสียโอกาส
ครัง้หนึ่งในชีวิตอนัเน่ืองจากความหวัรัน้ของเฟด" ข้อความในทวิตเตอร์
ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 
"ทรัมป์"ประกาศเล่ือนเก็บภาษีสินค้าจีนวงเงิน 2.50 แสน
ล้านดอลล์เป็น 15 ต.ค. จากเดิม 1 ต.ค. ประธานาธิบดีโดนัดล์ 
ทรัมป์แหง่สหรัฐ ได้ทวีตข้อความวา่ เขาจะเลื่อนการปรับขึน้ภาษีสินค้า
น าเข้าจากจีนวงเงิน 2.50 แสนล้านดอลลาร์ จากวนัที่ 1 ต.ค. ไปเป็น
วนัที่ 15 ต.ค. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ที่ดีกบัจีน ปธน.ทรัมป์กลา่ววา่ การ
เลื่อนเก็บภาษีดังกล่าวมีขึน้ตามค าเรียกร้องของนายหลิว เหอ รอง
นายกรัฐมนตรีจีน และเน่ืองในโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการก่อตัง้
สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่  1 ต.ค.นี ้ส าหรับการปรับขึน้
ภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนนัน้ เป็นการปรับขึน้จากระดบั 25% สู่ระดบั 
30% (อินโฟเควสท์) 
อิหร่านยันไม่เจรจากับสหรัฐ หากยังไม่ยกเลิกมาตรการคว ่ า
บาตร นายมาจิด ราแวนชี เอกอัครราชทตูผู้แทนถาวรอิหร่านประจ า
สหประชาชาติ (UN) กล่าวว่า อิหร่านไม่มีแนวโน้มที่จะเจรจากบัสหรัฐ 
นอกจากว่าสหรัฐจะประกาศยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรอิหร่าน"ไม่มี
แนวโน้มที่อิหร่านจะเจรจากับสหรัฐ ถ้าหากว่ารัฐบาลสหรัฐยงัคงออก
มาตรการคว ่าบาตรอิหร่าน" นายราแวนชีกล่าว หลงัจากที่สื่อรายงาน
ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้หารือกับคณะท างานของเขา
เก่ียวกับการผ่อนคลายมาตรการคว ่าบาตรอิหร่าน เพื่อหวงัปทูางไปสู่
การพบปะกับประธานาธิบดีฮสัซนั รูฮานี ผู้น าอิหร่านอย่างไรก็ดี นาย
จอห์น โบลตัน ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ ได้คัดค้านแนวคิด
ดงักล่าวของปธน.ทรัมป์ ซึ่งส่งผลให้เขาถกูปลดออกจากต าแหน่งเม่ือ
วานนี ้   ทางด้านนายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ กล่าวแสดงการ
สนบัสนนุการด าเนินการของปธน.ทรัมป์เพ่ือเป็นจดุเร่ิมต้นในการเจรจา
กับอิหร่าน แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ท าเนียบขาวก าลังเตรียมการให้ป
ธน.ทรัมป์พบปะกับปธน.รูฮานี นอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ (UN) ที่นครนิวยอร์กในเดือนนี ้(อินโฟเควสท์) 
ผู้บริหาร"หัวเว่ย"ย า้ สหรัฐแบนหัวเว่ยกระทบบริษัทสหรัฐและ
การจ้างงานในประเทศ นายแอนดี ้เพอร์ดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านความมั่นคงของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ เปิดเผยว่า "อเมริกา
ต้องการหัวเว่ย มากกว่าที่หัวเว่ยต้องการอเมริกา" พร้อมกับกล่าวว่า 
การที่สหรัฐแบนสินค้าของหวัเว่ยนัน้ จะสร้างความเสียหายอย่างมาก
ให้กับสหรัฐ นายเพอร์ดีเปิดเผยกับผู้ สื่อข่าวนอกรอบการประชุม 
" International Telecommunications Union (ITU) Telecom World 
2019" ซึง่จดัขึน้ที่เมืองบดูาเปสต์ ประเทศฮงัการี โดยกล่าววา่ ประมาณ 
30% ของอปุกรณ์ที่หวัเว่ยจ าหน่ายทัว่โลกนัน้ มาจากสหรัฐ และเม่ือปี
ที่ผ่านมานัน้ หัวเว่ยใช้จ่ายเงินมูลค่า 1.1 หม่ืนล้านดอลลาร์เพื่อซือ้
เทคโนโลยีและอปุกรณ์จากบริษัท 130 แห่งในสหรัฐ ทัง้นี ้นายเพอร์ดี 
กล่าวว่า หากหัวเว่ยไม่ซือ้สินค้าเหล่านี ้บริษัทเหล่านัน้ของสหรัฐก็จะ
ได้รับความเสียหาย และอาจจะส่งผลกระทบต่อต าแหน่งงาน 40,000 
ต าแหน่งในสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 
"ทรัมป์"ร าลึกครบรอบ 18 ปี 9/11 ล่ันพร้อมตอบโต้กลุ่มก่อการ
ร้ายที่โจมตีสหรัฐ ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์กลา่วในวนันีว้า่ สหรัฐ
จะตอบโต้อย่างเต็มก าลังต่อผู้ ก่อการร้ายที่โจมตีสหรัฐ"หากพวกเขา
กลับมายังประเทศของเรา เราก็จะติดตามพวกเขาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน 
และจะใช้พลงัอย่างที่สหรัฐไม่เคยใช้มาก่อน และผมไม่ได้พดูถึงการใช้
อาวธุนิวเคลียร์ พวกเขาจะพบกับสิ่งที่ไม่เคยพบมาก่อน และไม่มีศตัรู
บนโลกสามารถเทียบได้กับความแข็งแกร่ง และอ านาจของกองทัพ
สหรัฐ" ปธน.ทรัมป์กลา่ว เน่ืองในโอกาสครบรอบปีที่ 18 ของเหตกุารณ์
โจมตีสหรัฐเม่ือวันที่ 11 ก.ย.2544   เหตุการณ์ดังกล่าวได้ท าให้มี
ผู้ เสียชีวิตเกือบ 3 พนัคน สง่ผลให้สหรัฐท าสงครามกบักลุม่อลักออิดะห์ 
และตาลีบันในอัฟกานิสถานเพื่อกวาดล้างกลุ่มก่อการร้าย (อินโฟ
เควสท์) 
สหรัฐเผยดัชนี PPI เพิ่มขึน้เกินคาดในเดือนส.ค. กระทรวงแรงงาน
สหรัฐเปิดเผยวา่ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เพ่ิมขึน้ 0.1% ในเดือนส.ค.เม่ือ
เทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนก.ค.  เม่ือเทียบรายปี 
ดชันี PPI เพิ่มขึน้ 1.8% ในเดือนส.ค.ดชันี PPI ได้รับแรงหนนุจากการ
ดีดตัวขึ น้ของค่าใ ช้จ่ายในภาคบริการ แม้ราคาพลังงานดิ่ งลง
นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่า ดชันี PPI จะทรงตวัในเดือนส.ค.
เม่ือเทียบรายเดือน และเพิ่มขึน้ 1.7% เม่ือเทียบรายปีส่วนดัชนี PPI 
พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหาร, พลงังาน และภาคบริการ เพิ่มขึน้ 
0.4% ในเดือนส.ค. หลงัจากลดลง 0.1% ในเดือนก.ค.  เม่ือเทียบรายปี 
ดัชนี PPI พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 1.9% หลังจากเพิ่มขึน้ 1.7% ในเดือนก.ค. 
(อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 227.61 จุด ขานรับ
การค้าสหรัฐ-จีนส่งสัญญาณบวก  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้ (11 ก.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนคลายความกังวล
เก่ียวกับข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากรัฐบาลจีน
เปิดเผยรายชื่อสินค้าของสหรัฐที่ได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า ก่อนที่การ
เจรจาการค้าระหว่างสองประเทศจะเปิดฉากขึน้ในเดือนหน้า โดยข่าว
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 ดังกล่าวช่วยหนุนหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีดีดตัวขึน้ 

นอกจากนี ้ตลาดยังได้ปัจจัยหนุนจากการพุ่งขึน้อย่างแข็งแกร่งของ
ราคาหุ้นแอปเปิล หลังจากบริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ iPhone รุ่นใหม่  
ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 27,137.04 จดุ เพิ่มขึน้ 227.61 
จุด หรือ +0.85% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,000.93 จุด เพิ่มขึน้ 
21.54 จดุ หรือ +0.72% สว่นดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,169.68 จดุ เพ่ิมขึน้ 
85.52 จดุ หรือ +1.06% (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินดอลล์แข็งหลังดัชนี PPI สหรัฐสูง
กว่าคาด ตลาดจับตาประชุม ECB,เฟด  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เม่ือ
เทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
เม่ือคืนนี ้(11 ก.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยวา่ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึง่
เป็นหนึ่งในมาตรวัดเงินเฟ้อของสหรัฐนัน้ ปรับตัวเพิ่มขึน้เกินคาดใน
เดือนส.ค. ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันนี ้รวมทัง้การประชุมของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ในสปัดาห์หน้า   ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เม่ือเทียบกบั
เงินเยน ที่ระดบั 107.77 เยน จากระดบั 107.43 เยน และแข็งค่าเม่ือ
เทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9929 ฟรังก์ จากระดับ 0.9909 ฟรังก์ 
นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่
ระดบั 1.3193 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3150 ดอลลาร์แคนาดา  
ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1007 ดอลลาร์ 
จากระดับ 1.1046 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าแตะที่ระดับ 
1.2324 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2353 ดอลลาร์ สว่นดอลลาร์ออสเตรเลีย
แข็งค่าขึน้เล็กน้อยสู่ระดบั 0.6861 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6860 
ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดร่วง $1.65 หลังส่ือเผย"ทรัมป์"
เตรียมเจรจาอิหร่าน  สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด
นิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 1 สปัดาห์เม่ือคืนนี ้(11 ก.ย.) 
หลงัจากสื่อรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เตรียมผ่อนคลาย
มาตรการคว ่ าบาตรอิห ร่าน เพื่อหวังปูทางไปสู่การพบปะกับ
ประธานาธิบดีฮสัซนั รูฮานี ผู้น าอิหร่าน นอกจากนี ้สญัญาน า้มนัดิบยงั
ได้รับแรงกดดนัหลงัจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มนั (โอเปก) ได้ปรับ
ลดคาดการณ์ความต้องการใช้น า้มันในตลาดโลกปีนีแ้ละปีหน้า 
สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 1.65 ดอลลาร์ หรือ 
2.9% ปิดที่ 55.75 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต ่าสดุนับตัง้แต่
วันที่ 3 ก.ย.  สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 1.57 
ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 60.81 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิด
ต ่าสดุนบัตัง้แตว่นัที่ 4 ก.ย. (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก 4 ดอลล์ รับคาดการณ์ 
ECB,เฟดผ่อนคลายนโยบายการเงนิ  สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์ก
ปิดดีดตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(11 ก.ย.) โดยได้แรงหนนุจากการคาดการณ์ที่ว่า 
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะผ่อน

คลายนโยบายการเงินในการประชุมเดือนก.ย.  สัญญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) ส่ งมอบ เดื อนธ .ค .  เพิ่ มขึ น้  4 
ดอลลาร์ หรือ 0.27% ปิดที่ 1,503.2 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
ยุโรป 

นายกฯอังกฤษถูกกดดันให้ลาออก หลังศาลวินิจฉัยค าส่ังขยาย
เวลาปิดสภา ไม่ชอบด้วยกม. นายโดมินิค กรีฟ อดีตอธิบดีอัยการ
องักฤษ เรียกร้องให้นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ ลาออก
จากต าแหน่ง หลงัจากที่ศาลฎีกาของสกอตแลนด์มีค าวินิจฉัยในวันนี ้
ว่า การตัดสินใจของนายจอห์นสันในการขยายเวลาปิดสมัยประชุม
สภา เป็นการละเมิดกฎหมาย  ทั ง้ นี  ้ผู้ พิพากษาของศาลฎีกา
สกอตแลนด์ระบุว่า ค าแนะน าที่นายจอห์นสันกราบทูลสมเด็จพระ
ราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เพื่อขอพระบรมราชานุญาตในการปิดสมัย
ประชมุสภาตัง้แต่วนัที่ 9 ก.ย.จนถึงวนัที่ 14 ต.ค. เป็นการกระท าที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 70.08 จุด นลท.คลาย
วิตกการค้าสหรัฐ-จีน,คาด ECB ลดดอกเบีย้ ตลาดหุ้นลอนดอนปิด
ปรับตัวขึน้เม่ือคืนนี ้ (11 ก.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนคลายความวิตก
เก่ียวกับความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน และขานรับ
แนวโน้มที่ธนาคารกลางต่างๆ จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาก
ขึน้ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,338.03 จุด เพิ่มขึน้ 
70.08 จดุ หรือ +0.96% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก นลท.คลายวิตกสงคราม
การค้า,คาด ECB ลดดอกเบีย้  ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืน
นี ้(11 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนคลายความวิตก
เก่ียวกับความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน และขานรับ
ความหวังที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจครัง้ใหมใ่นการประชมุนโยบายการเงินในวนัพฤหสับดีนี ้ดชันี 
Stoxx Europe 600 บวก 0.85% ปิดที่  389.71 จุด ดัชนี CAC-40 
ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,618.06 จดุ เพิ่มขึน้ 24.86 จดุ หรือ +0.44%, 
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,359.07 จุด เพิ่มขึน้ 90.36 จุด 
หรือ +0.74% และ ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,338.03 
จดุ เพ่ิมขึน้ 70.08 จดุ หรือ +0.96% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

"ชินโซ อาเบะ"ปรับครม.ญ่ีปุ่นชุดใหม่ หวังปรับภาพลักษณ์เพื่อ
ดึงเสียงสนับสนุนรัฐบาล นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ได้
ปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในวันนี ้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ และ
เดินหน้าการด าเนินการให้บรรลเุป้าหมายตา่งๆ ซึ่งรวมถึงประเด็นการ
แก้ไขรัฐธรรมนญู ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า การปรับคณะรัฐมนตรี
ครัง้ล่าสุดนี ้นายอาเบะได้โยกย้ายรัฐมนตรี 17 ราย จากทัง้หมด 19 
ราย ภายหลงัจากที่พรรคแอลดีพี และพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคโค
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 ไมโตะสามารถคว้าชยัชนะในการเลือกตัง้สมาชิกสภาสงูเม่ือเดือนก.ค.

ที่ผ่านมา นายอาเบะได้น าเสนอสมาชิกคณะรัฐมนตรีใหม ่13 ราย โดย
มีรัฐมนตรี 2 รายที่ได้กลับเข้ามาท าหน้าที่อีก ส่วนอีก 2 รายเป็น
รัฐมนตรีหน้าเดิมจากพรรคพันธมิตร และมีการโยกย้ายอีก 2 ราย ใน
การประชมุพรรคเม่ือเช้านี ้นายอาเบะให้ค ามัน่วา่ จะแก้ไขรัฐธรรมนญู
ให้ได้ และกล่าวว่า เราจะเดินหน้าเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ตามความปรารถนาที่มีมานานของพรรค (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 205.66 จุด หลังนลท.
คลายกังวลสงครามการค้า ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวท าสถิติปิด
ในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 7 ในวันนี ้เน่ืองจากนักลงทุนเข้าซือ้
สินทรัพย์เสี่ยงอยา่งคกึคกั หลงัจากคลายความกงัวลเก่ียวกบัข้อพิพาท
การค้าระหว่างสหรัฐและจีนส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเก
อิพุ่งขึน้ 205.66 จดุ หรือ 0.96% ปิดที่ 21,597.76 จดุ ซึ่งเป็นระดบัปิด
สงูสดุนับตัง้แต่วนัที่ 30 ก.ค.ปีนี ้หุ้นที่ปรับตวัขึน้ในวนันีน้ าโดยหุ้นกลุม่
เหมืองแร่ กลุม่บริษัทหลกัทรัพย์ และกลุม่ธนาคาร (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนเผยรายช่ือสินค้าสหรัฐที่ยกเว้นภาษีน าเข้า 16 ชนิด เร่ิมบังคับ
ใช้ 17 ก.ย.นี ้กระทรวงการคลงัของจีนเปิดเผยรายการสินค้าชุดแรก
ของสหรัฐจ านวน 16 ชนิด  รวมถึ ง เว ย์ โปรตีน , ปลาป่น และ
น า้มันหล่อลื่น ซึ่งจะได้รับการยกเว้นจากการเรียกเก็บภาษีน าเข้า
เพ่ิมเติมส าหรับสินค้ารอบแรกของสหรัฐคณะกรรมาธิการภาษีศลุกากร
ของสภาแห่งรัฐเปิดเผยว่า การยกเว้นการเก็บภาษีเพิ่มเติมกับสินค้า
ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 17 ก.ย. เป็นเวลา 1 ปีจนถึงวนัที่ 16 
ก.ย. 2563 กระทรวงการคลงัจีนระบุว่า สินค้าสหรัฐในรายการยกเว้น
ภาษี 2 รายการที่โพสต์ในเว็บไซต์ของกระทรวงนัน้ จะไม่ถูกเก็บภาษี
เพิ่มในการตอบโต้มาตรการ 301 ของสหรัฐ โดยรายการแรก
ประกอบด้วยสินค้ายกเว้นภาษี 12 ชนิด และบริษัทน าเข้าที่ได้รับ
ผลกระทบสามารถขอคืนเงินภาษีที่ถกูเรียกเก็บไปแล้วภายใน 6 เดือน
นับตัง้แต่วนันี ้ส่วนรายการที่ 2 ประกอบด้วยสินค้าที่ได้รับการยกเว้น
ภาษี 4 ชนิด แตจ่ะไมส่ามารถขอคืนเงินภาษี (อินโฟเควสท์) 

จีนยกเลิกข้อจ ากัดการลงทุนของต่างชาติในตลาดหุ้น,พันธบัตร 
ทางการจีนได้ยกเลิกข้อจ ากัดส าหรับการลงทนุของต่างชาติในตลาด
หุ้ นของจีนเป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 20 ปี โดยส านักงานปริวรรต
เงินตราแหง่รัฐของจีน (SAFE) เปิดเผยในแถลงการณ์วา่ กองทนุทัว่โลก
ไม่จ าเป็นต้องขออนมุตัิโควต้าเพื่อซือ้หุ้นและพนัธบตัรของจีนอีกตอ่ไป 
โดยยกเลิกการก าหนดเพดานวงเงินรวม 3 แสนล้านดอลลาร์ส าหรับนกั
ลงทุนต่างชาติในการซือ้สินทรัพย์ ทัง้นี ้ทางการจีนได้ด าเนินการ
ผลักดันดงักล่าวครัง้ล่าสดุเพื่อเพิ่มการใช้เงินหยวนในการท าธุรกรรม
ระหว่างประเทศ และทางการจีนก็ต้องการเงินทนุต่างประเทศมากขึน้
เพื่อสร้างสมดุลการช าระเงิน โดยการยกเลิกโควต้าการลงทุนเป็นอีก

ขัน้ตอนหนึ่งที่ผู้ก าหนดนโยบายพยายามที่จะเปิดเสรีระบบการเงินของ
จีนไปทัว่โลก (อินโฟเควสท์) 

ตลาดหุ้นฮ่องกงยื่นข้อเสนอวงเงินกว่า 3 หมื่นล้านปอนด์ซือ้
กิจการตลาดหุ้นลอนดอน ฮอ่งกง เอ็กซ์เชนจ์ แอนด์ เคลียร่ิง ลิมิเต็ด 
(HKEX) ซึง่เป็นผู้บริหารจดัการตลาดหุ้นฮอ่งกง แถลงในวนันีว้า่ HKEX 
ได้ยื่นข้อเสนอวงเงิน 3.16 หม่ืนล้านปอนด์ เพ่ือซือ้กิจการของตลาดหุ้น
ลอนดอน ทัง้นี ้ข้อเสนอดงักล่าว รวมถึงหนีส้ินมลูค่า 2 พนัล้านปอนด์ 
แต่ขึน้อยู่กับว่า ลอนดอน สต็อก เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (LSEG) ซึ่งเป็น
ผู้บริหารจัดการตลาดหุ้นลอนดอน จะต้องยกเลิกข้อเสนอในการซือ้
กิจการบริษัท Refinitiv ซึ่งเป็นบริษัทผู้ ให้บริการข้อมลูทางการเงินของ
สหรัฐ วงเงิน 2.7 หม่ืนล้านดอลลาร์ทางด้าน LSEG ระบุว่า ทางบริษัท
จะพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว แต่ก็ย า้ว่า LSEG ยังคงมุ่งมั่นที่จะซือ้
กิจการ Refinitiv อย่างไรก็ดี ข้อตกลงดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการ
อนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นของทัง้สองฝ่าย (อินโฟเควสท์) 

ม็อบฮ่องกงหยุดประท้วงวันนี ้ เพื่ อร าลึกถึงผู้ เ สียชีวิตจาก
เหตุการณ์ 9/11 กลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงพร้อมใจกันระงบัการชมุนมุ
ในวนันี ้เพื่อร าลึกถึงผู้ เสียชีวิตจากเหตกุารณ์วินาศกรรมตึกเวิลด์เทรด
ในสหรัฐเม่ือวันที่ 11 ก.ย. 2544  นอกจากนี ้กลุ่มผู้ ประท้วงยังได้
ประณามหนังสือพิมพ์ไชน่า เดลี่ของจีนที่รายงานว่า ผู้ ประท้วงก าลงั
วางแผนก่อการร้ายครั ง้ ใหญ่ในฮ่องกงกลุ่มผู้ ประท้วงไ ด้ออก
แถลงการณ์ในวนันีว้่า "ด้วยจุดยืนในการต่อต้านการก่อการร้าย การ
ชมุนมุประท้วงทกุรูปแบบในฮ่องกงจะถกูระงบัในวนัที่ 11 ก.ย. จะมีก็
แตเ่พียงการร้องเพลงและการอธิษฐานเทา่นัน้" (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 12.39 จุด หลังจีน
เผยรายช่ือสินค้ายกเว้นภาษี ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ตลาดวนันีอ้่อนตวัลง ภายหลงัจากที่จีนได้เปิดเผยรายชื่อสินค้าชดุแรก
ของสหรัฐที่จะได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีน าเข้าเพิ่มเติม ส านัก
ข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอ่อนตัว 12.39 จุด หรือ 
0.41% ปิดที่ 3,008.81 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดพุ่ง 475.38 จุด นลท.คลายกังวล
สงครามการค้า ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตัวเพิ่มขึน้ 
ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดในแดนบวกติดต่อกัน
เป็นวันที่ 5 เม่ือคืนนี ้โดยได้รับปัจจัยบวกจากรายงานข่าวที่ว่า จีนได้
ยื่นข้อเสนอซือ้สินค้าเกษตรจากสหรัฐเพิ่มขึน้ ขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงใน
ฮ่องกงพร้อมใจกันระงบัการชุมนุมในวนันี ้ เพื่อร าลึกถึงผู้ เสียชีวิตจาก
เหตุการณ์วินาศกรรมตึกเวิลด์เทรดในสหรัฐเม่ือวันที่ 11 ก.ย. 2544 
ดัชนีฮั่งเส็งพุ่งขึน้ 475.38 จุด หรือ 1.78% ปิดวันนีท้ี่ 27 ,159.06 จุด  
(อินโฟเควสท์) 
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 เอเชีย และอื่นๆ 

เกาหลีใต้เตรียมยื่นร้องเรียน WTO กรณีญ่ีปุ่นคุมเข้มการส่งออก
สินค้า รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ทางรัฐบาลจะยื่นเร่ืองร้องเรียนต่อ
องค์การการค้าโลก (WTO) ในวนันี ้เก่ียวกับการที่ญ่ีปุ่ นออกมาตรการ
ควบคมุที่เข้มงวดมากขึน้ส าหรับสินค้าบางชนิดที่สง่ออกไปยงัเกาหลีใต้ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมากขึน้     
ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ญ่ีปุ่ นได้ก าหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเก่ียวกบั
วสัดสุ าคญั 3 ชนิดที่ผู้ผลิตชิพของเกาหลีใต้ต้องการ และยกเลิกสถานะ
พิเศษของเกาหลีใต้ในฐานะคูค้่าส าหรับการซือ้สินค้าที่สามารถน าไปใช้
ในทางทหารได้  (อินโฟเควสท์) 

เกาหลีใต้เผยหนีภ้าคครัวเรือนเดือนส.ค.ขยายตัวสูงสุดในรอบ 
10 เดือน เหตุดอกเบีย้ลดลง ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) เปิดเผย
วา่ การขยายตวัของหนีภ้าคครัวเรือนในเกาหลีใต้พุง่แตะระดบัสงูสดุใน
รอบ 10 เดือนในเดือนส.ค.ที่ผ่านมา อันเน่ืองมาจากอัตราดอกเบีย้
นโยบายที่ลดลง BOK ระบุว่า หนีข้องภาคครัวเรือนที่ธนาคารปล่อยกู้
นัน้ เพิ่มขึน้ 7.4 ล้านล้านวอน (6.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือน
ส.ค. โดยเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 10 เดือนนับตัง้แต่เดือนต.ค.ปีที่แล้ว ซึ่ง
สงูกว่า 5.9 ล้านล้านวอน (5 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ) ของปีที่แล้ว และ
เพิ่มขึน้ 5.8 ล้านล้านวอน (4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนก่อน
หน้าหนีภ้าคครัวเรือนที่ขยายตัวเร็วขึน้นัน้เป็นผลมาจากการการที่ 
BOK ปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายลง 0.25% สู่ระดับ 1.50% ใน
เดือนก.ค.จากระดบั 1.75% (อินโฟเควสท์) 

ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคออสเตรเลียเดือนก.ย.ลดลง 1.7% 
เหตุผู้ บริโภคไม่ม่ันใจแนวโน้มศก. ผลการส ารวจ ซึ่งจัดท าโดย
สถาบันเมลเบิร์นและเวสต์แพคระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ บริโภค
ออสเตรเลียปรับตวัลง 1.7% ในเดือนก.ย. หลงัจากที่เพิ่มขึน้ 3.6% ใน
เดือนส.ค.ผลส ารวจบ่งชีว้่า ผู้บริโภคของออสเตรเลียมีมมุมองเป็นลบ
ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะใกล้นี ้ แม้ว่าตลาดที่อยู่อาศัยของ
ออสเตรเลียส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ น้ก็ตามทัง้นี  ้คาดว่าผลส ารวจ
ความเห็นของผู้บริโภคจ านวน 1,200 คนในครัง้นีจ้ะสร้างความผิดหวัง
ให้กับธนาคารกลางออสเตรเลีย แม้ว่าธนาคารกลางได้ปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้ลงในเดือนมิ.ย.และก.ค. โดยมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นอปุสงค์ใน
หมูผู่้บริโภค (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 100 จุด บวกวันที่ 3 
ขณะคลายวิตกสงครามการค้า  ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีด
ตวัขึน้กวา่ 100 จดุ ปรับตวัขึน้เป็นวนัที่ 3 ในวนันี ้ขณะที่นกัลงทนุคลาย
ความกังวลเก่ียวกับการท าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ทัง้นี ้
ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 37,270.82 จดุ เพ่ิมขึน้ 125.37 จดุ 
หรือ 0.34% (อินโฟเควสท์) 

 

ไทย 

ศาล รธน.ไม่รับค าร้องผู้ ตรวจการแผ่นดินขอให้วินิจฉัยกรณี

นายกฯกล่าวค าถวายสัตย์ฯไม่ครบ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

แถลงว่าตามที่ผู้ ตรวจการแผ่นดิน โดยนายภาณุพงศ์ ชูรักษ์ ได้ขอให้

ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนญู มาตรา 213 วา่การที่ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ถวาย

สัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

161 อันเป็นการกระท าที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เป็นอันใช้บังคับ

มิได้ตามรัฐธรรมนญู มาตรา 5 วรรคหนึ่ง และเป็นการกระท าที่ละเมิด

ตอ่สิทธิและเสรีภาพของผู้ ร้องเรียนหรือไมน่ัน้ศาลรัฐธรรมนญู มีมติเป็น

เอกฉันท์มีค าสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 213 ประกอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณา

ของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ.2561 มาตรา 46 วรรคสาม และมาตรา 47 

(1) โดยระบุว่าการถวายสตัย์ฯ ต่อพระมหากษัตริย์ไม่อยูใ่นอ านาจการ

ตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนญู (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 8.10 จุด ตอบรับเชิงบวกความ

คาดหวังเจรจาการค้า ผลประชุม ECB และเฟด  SET ปิดวันนีท้ี่

ระดับ 1,674.03 จุด เพิ่มขึน้ 8.10 จุด (+0.49%) มูลค่าการซือ้ขาย 

71,227.76 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยบ่ายนีป้รับตวัขึน้

ได้ดีกว่าช่วงเช้าเช่นเดียวกับตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ ตอบรับจีน

ประกาศชะลอเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯบางรายการ ส่ง

สญัญาณเชิงบวกก่อนการเจรจาต้น ต.ค.อีกทัง้คาดหวงัเชิงบวกตอ่ผล

ประชมุ ECB และประชมุเฟด เชื่อใช้นโยบายการเงินผ่อนคลาย พรุ่งนี ้

ตลาดฯยงัมีลุ้นขึน้ตอ่ แตอ่าจมี upside จ ากดัหากใกล้แนวต้าน 1,680-

1,690 จุด ส่วนแนวรับ 1,660 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 

1,674.03 จดุ เพ่ิมขึน้ 8.10 จดุ (+0.49%) มลูคา่การซือ้ขาย 71,227.76 

ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวนันี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็น

สว่นใหญ่ โดยดชันีท าระดบัสงูสดุที่ 1,674.73 จดุ และท าระดบัต ่าสดุที่ 

1,661.66 จดุ สว่นหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงวนันี ้เพ่ิมขึน้ 771 หลกัทรัพย์ 

ลดลง 855 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 376 หลักทรัพย์สรุป

ปริมาณการซือ้ขายรายกลุ่ม ต่างชาติซือ้สุทธิ 1,446.30 ลบ. (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.58 แข็งค่าจากช่วงเช้า คลายกังวล

ปัญหาสงครามการค้า-ยังรอลุ้นผลประชุม ECB  นักบริหารเงิน

จากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีท้ี่ระดบั 

30.58 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่ เปิดตลาดที่ระดับ 30.63 บาท/

ดอลลาร์ ระหวา่งวนัเคลื่อนไหวระหวา่ง 30.58-30.63 บาท/ดอลลาร์นกั
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 บริหารเงิน คาดว่ากรอบการเคลื่อนไวของค่าเงินบาทในวันพรุ่งนี ้

ระหวา่ง 30.55-30.65 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์  สหรัฐ                

- อตัราเงินเฟ้อเดือนส.ค.สหรัฐ              

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค. อีย ู              

- ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ประชมุนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบีย้ อีย ู  

- ยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเดือนก.ค. ญ่ีปุ่ น            
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 As of

 Friday 6 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

TH Foreign Reserves Aug 30 $220.2b -- $220.5b SET50

EU GDP SA QoQ 2Q F 0.2% 0.2% 0.2% SET100

GDP SA YoY 2Q F 1.2% 1.1% 1.1% MAI

US Change in Nonfarm Payrolls Aug 130k 160k 159k Institution Net Position

Change in Manufact. Payrolls Aug 3k 5k 4k Proprietary Net Position

Unemployment Rate Aug 3.7% 3.7% 3.7% Foreign Net Position

Individual Net Position

 Monday 9 Total Trading Value

Release Actual Cons. Prior

CH Foreign Reserves Aug $3107.18b $3100.00b $3103.70b Major Indices

Exports YoY Aug -1.00% 2.20% 3.30% Dow Jones

Imports YoY Aug -0.056 -6.40% -5.60% S&P 500

Trade Balance Aug 239.60b 299.30b 310.26b Nasdaq

JP BoP Current Account Balance Jul ¥1999.9b ¥2046.0b ¥1211.2b STOXX Europe 50

Trade Balance BoP Basis Jul -¥74.5b -¥24.0b ¥759.3b FTSE 100

DAX

 Tuesday 10 Nikkei 225

Release Actual Cons. Prior Shanghai Composite

JP Money Stock M2 YoY Aug 2.40% 2.40% 2.30% Hang Seng

Money Stock M3 YoY Aug 2.00% 2.00% 2.00% KOSPI

CH CPI YoY Aug 2.80% 2.70% 2.80% BES Sensex

PPI YoY Aug -0.80% -0.90% -0.30% Jakarta Composite

JP Machine Tool Orders YoY Aug P -37.10% -- -33.00% Philippines Composite

US NFIB Small Business Optimism Aug 103.1 103.5 104.7 Ho Chi Minh

 Wednesday 11 Crude Commodities

Release Actual Cons. Prior WTI ($/bl)

US MBA Mortgage Applications Sep 6 2.00% -- -3.10% Dubai ($/bl)

PPI Final Demand MoM Aug 0.10% 0.00% 0.20% Brent ($/bl)

PPI Ex Food and Energy MoM Aug 0.30% 0.20% -0.10% NYMEX ($/bl)

PPI Final Demand YoY Aug 1.80% 1.70% 1.70% COMEX Gold 

PPI Ex Food and Energy YoY Aug 1.90% -- 1.70% Batic Dry Index

Wholesale Inventories MoM Jul F 0.20% 0.20% 0.20%

Exchange Rate

 Thursday 12 USD/THB

Release Actual Cons. Prior EUR/USD

JP PPI YoY Aug -0.90% -0.80% -0.60% USD/JPY

Core Machine Orders MoM Jul -6.60% -8.00% 13.90% GBP/USD

Core Machine Orders YoY Jul 0.30% -3.70% 12.50% USD/CHY

EU Industrial Production SA MoM Jul      -- -0.10% -1.60% USD/KRW

ECB Main Refinancing Rate Sep 12      -- 0.00% 0.00% Dollar Index

ECB Marginal Lending Facility Sep 12      -- 0.25% 0.25%

ECB Deposit Facility Rate Sep 12      -- -0.50% -0.40% Thai Bond Market

US CPI MoM Aug      -- 0.10% 0.30% Total Return Index

CPI Ex Food and Energy MoM Aug      -- 0.20% 0.30% Outright/ Cash Trading

CPI YoY Aug      -- 1.70% 1.80% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Initial Jobless Claims Sep 7      --      -- 217k 11-Sep-19 1.440 1.441 1.431 1.413 1.405 1.434

Continuing Claims Aug 31      --      -- 1662k Change (bps) -0.85 -0.63 -0.53 -0.20 +0.07 -0.43

Bloomberg Consumer Comfort Sep 8      --      -- 63.4 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Monthly Budget Statement Aug      --      -- -$119.7b 1.450 1.558 1.634 1.641 1.808 1.969

-1.30 -1.30 -2.95 -0.37 -1.14 -0.06

 Friday 13

Release Actual Cons. Prior US Bond Market

JP Capacity Utilization MoM Jul      --      -- -2.60% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Industrial Production YoY Jul F      --      -- 0.70% 11-Sep-19 1.96 1.68 1.62 1.60 1.75 2.22

Industrial Production MoM Jul F      --      -- 1.30% Change (bps) +1.00 +1.00 +1.00 +2.00 +3.00 +3.00

TH Foreign Reserves Sep 6      --      -- $220.2b

US Import Price Index MoM Aug      -- -0.50% 0.20%

Retail Sales Advance MoM Aug      -- 0.20% 0.70%

Retail Sales Ex Auto MoM Aug      -- 0.10% 1.00%

Retail Sales Ex Auto and Gas Aug      -- 0.30% 0.90%

U. of Mich. Sentiment Sep P      -- 90.2 89.8

12-Sep-19

11-Sep-19 Chg %Chg.

1,674.03 +8.10 +0.49%

353.87 +0.69 +0.20%

-932.33

1,115.39 +7.98 +0.72%

2,460.53 +16.73 +0.68%

-1,802.45

71,227.76

1,288.48

1,446.30

3,000.93 +21.54 +0.72%

8,169.68 +85.52 +1.06%

11-Sep-19 Chg %Chg.

27,137.04 +227.61 +0.85%

12,359.07 +90.36 +0.74%

21,597.76 +205.66 +0.96%

3,513.00 +14.00 +0.40%

7,271.17 -40.09 -0.55%

2,032.08 +12.53 +0.62%

37,270.82 +125.37 +0.34%

3,008.81 -12.39 -0.41%

27,159.06 +475.38 +1.78%

969.31 -0.95 -0.10%

11-Sep-19 Chg %Chg.

6,381.95 +45.28 +0.71%

7,949.09 -18.81 -0.24%

61.00 -1.70 -2.71%

55.75 -1.65 -2.87%

55.94 -1.91 -3.30%

59.75 -0.31 -0.52%

11-Sep-19 10-Sep-19 %Chg.

30.58 30.60 -0.07%

1,494.40 +4.10 +0.28%

2,366.00 -27.00 -1.13%

1.2330 1.2352 -0.18%

7.1157 7.1116 +0.06%

1.1008 1.1043 -0.32%

107.81 107.51 +0.28%

11-Sep-19 10-Sep-19 %Chg.

319.45 319.35 +0.03%

1,189.69 1,191.36 -0.14%

98.626 98.324 +0.31%

87,302.67         109,688.46       -20.41%


