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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

ทรัมป์คะแนนความนิยมตกต ่าเหลือ 38%  ถึงแม้ชาวอเมริกันที่มี
สิทธ์ิเลือกตัง้สว่นใหญ่จะพอใจกบัสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐในปัจจบุนั 
แต่ความเห็นในเร่ืองนีก็้ยังไม่มากพอที่จะช่วยหนุนคะแนนความนิยม
ในตวัประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ความเห็นและคะแนนความนิยมที่
ตกต ่ า ในตัวท รัมป์คือ  ปัญหาใหญ่ที่ ท้ าทายมากที่ สุดส าห รับ
นักการเมืองพรรครีพับลิกันที่ก าลงัพยายามจะรักษาเสียงข้างมากใน
สภาคองเกรสในศึกเลือกตัง้กลางเทอมของรัฐสภาสหรัฐในเดือน พ.ย. 
ที่จะถึงนี ้ ผลส ารวจของ Quinnipiac University เม่ือกลางสัปดาห์ที่
แล้วระบวุา่ชาวอเมริกนั 70% มองวา่เศรษฐกิจสหรัฐขณะนีอ้ยูใ่นสภาพ
ที่ “ดีมาก” หรือ “ดี” ซึง่เทา่กบัสถิติสงูสดุที่เคยท าส ารวจมา แตน่ัน่ไมไ่ด้
ช่วยหนุนภาพพจน์ของคุณทรัมป์แต่อย่างไร ผลการส ารวจครัง้ล่าสดุ
พบวา่ ระดบัความพงึพอใจในผลงานของทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดี
มีเพียง 38% ในเดือนนี ้ในขณะที่ 54% ไม่สนับสนุน ผู้ น าสหรัฐคนนี  ้
(มนัน่ีแชนแนล) 

ภาคธุรกิจสหรัฐรวมตัวต้านนโยบายเรียกเก็บภาษีสินค้าน าเข้า
ของ"ทรัมป์"ภาคธุรกิจสหรัฐได้รวมตัวกันใช้ชื่อว่า Americans for 
Free Trade เพื่อต่อต้านนโยบายการปรับขึน้ภาษีสินค้าน าเข้าของ
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ กลุม่ดงักลา่วประกอบด้วยบริษัทที่มาจาก
อตุสาหกรรมตา่งๆ นบัตัง้แตก่ารผลิตของเลน่ไปจนถึงเทคโนโลยี  กลุม่ 
Americans for Free Trade ได้ท าการรณรงค์โดยใช้ชื่อวา่ Tariffs Hurt 
the Heartland โดยมีการซือ้โฆษณา และจัดการประชุมในรัฐต่างๆ 
นอกจากนี ้ทางกลุ่มยังได้เชิญชวนให้สม  าชิกสภาคองเกรสคัดค้าน
นโยบายการค้าของปธน.ทรัมป์ โดยเรียกร้องให้มีการเข้าร่วมงาน
รณรงค์ซึ่งจะจัดขึน้ในสปัดาห์หน้าที่รัฐเพนซิลเวเนีย อิลลินอยส์ และ
เทนเนสซี ในช่วงการท าประชาพิจารณ์ตอ่แผนการเรียกเก็บภาษีสินค้า
จีนวงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์นัน้ ภาคธุรกิจต่างก็ได้แสดงความเห็น
คัดค้าน โดยระบุว่าสิ่งนีจ้ะกระทบต่อห่วงโซ่การผลิต ขณะที่เพิ่ม
คา่ใช้จา่ย และท าให้ต้องมีการปรับเพ่ิมราคาสินค้า (อินโฟเควสท์) 

เฟดเผยรายงาน Beige Book ชีเ้ศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวปาน
กลาง แต่ภาคธุรกิจกังวลผลกระทบข้อพิพาทการค้า ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจทัง้ 12 เขต หรือ 
"Beige Book" เม่ือวานนี ้ โดยระบุว่า เศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐ
ขยายตัวในระดับปานกลาง ขณะที่ภาคธุรกิจยังคงมีมมุมองเป็นบวก
ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจได้แสดง
ความกังวลเก่ียวกับข้อพิพาททางการค้า เน่ืองจากการที่คณะท างาน
ของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ได้ประกาศใช้มาตรการเรียกเก็บภาษี
น าเข้าเม่ือไม่นานมานี ้ได้ส่งผลให้ต้นทุนการน าเข้าปรับตัวสูงขึน้ทั่ว
สหรัฐ"ธุรกิจในหลายภาคส่วนรายงานว่า มาตรการเก็บภาษีน าเข้า

ส่งผลให้ต้นทนุการน าเข้าปรับตวัสงูขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการ
ผลิต ขณะเดียวกนัมีรายงานวา่ ต้นทนุการน าเข้าของภาคธุรกิจเพิ่มขึน้
ในอตัราที่รวดเร็วกว่าราคาขาย แม้ภาคธุรกิจพยายามที่จะผลักภาระ
ต้นทุนที่เพิ่มขึน้ไปให้กับผู้ บริโภคก็ตาม" เฟดระบุในรายงาน Beige 
Book ซึ่งได้จากการรบรวบข้อมลูจนถึงวนัที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา (อินโฟ
เควสท์) 

"เจพีมอร์แกน" คาดสงครามการค้าอาจท าให้จีนสูญเสียต าแหน่ง
งานมากถึง 700,000 อัตรา เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค ได้ออก
รายงานคาดการณ์วา่ สงครามการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนจะสง่ผลให้
จีนสญูเสียต าแหน่งงานถึง 700,000 อตัรา หรืออาจมากกว่านัน้ หาก
สงครามการค้าทวีความรุนแรงมากขึน้ รายงานระบุว่า จีนจะสูญเสีย
ต าแหน่งงานจ านวนดงักลา่ว หากสหรัฐเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจาก
จีนในอัตรา 25% วงเงินรวม 2 แสนล้านดอลลาร์ และจีนตอบโต้ด้วย
การลดค่าเงินหยวนลงประมาณ 5% และปรับเพิ่มภาษีน าเข้าสินค้า
จากสหรัฐ อย่างไรก็ตาม รายงานของเจพีมอร์แกนระบุว่า แม้การอ่อน
ค่าของเงินหยวนจะช่วยให้เศรษฐกิจจีนสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์
การค้าได้ แต่ก็อาจส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลออกเป็นจ านวมากถึง 3.32 
แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทนุส ารองเงินตราตา่งประเทศ
ของจีน และคาดว่าธนาคารกลางจีนอาจจะหลีกเลี่ยงการใช้วิธีการ
ดงักล่าว หลงัจากที่จีนเคยประสบปัญหาเม็ดเงินไหลออกนอกประเทศ
จ านวนมากในปี 2558 (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนี PPI ลดลง 0.1% ในเดือนส.ค. ปรับตัวลงครัง้แรก
ในรอบ 1 ปีคร่ึง กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้ผลิต 
(PPI) ลดลง 0.1% ในเดือนส.ค.เม่ือเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการปรับตวั
ลงครัง้แรกนบัตัง้แตเ่ดือนก.พ.ปีที่แล้ว หลงัจากทรงตวัในเดือนก.ค. การ
ปรับตวัลงของดชันี PPI มีสาเหตจุากการร่วงลงของราคาอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายในภาคบริการ แม้ว่าราคาพลงังานดีดตวัขึน้ เม่ือเทียบรายปี 
ดัช นี  PPI เพิ่ มขึ น้  2.8% หลังจาก เพิ่ มขึ น้  3.3% ใน เดื อนก .ค . 
นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่า ดัชนี PPI ปรับตัวขึน้ 0.2% ใน
เดือนส.ค.เม่ือเทียบรายเดือน และเพิ่มขึน้ 3.2% เม่ือเทียบรายปี  ส่วน
ดชันี PPI พืน้ฐาน ซึง่ไมน่บัรวมหมวดอาหาร, พลงังาน และภาคบริการ 
เพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.3% 
ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบรายปี ดัชนี PPI พืน้ฐานปรับตัวขึน้ 2.9% ใน
เดือนส.ค. หลงัจากเพ่ิมขึน้ 2.8% ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์) 

EIA เผยสต็อกน า้มันดิบสหรัฐลดลง 5.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่
แล้ว ส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) 
เปิดเผยว่า สต็อกน า้มันดิบสหรัฐลดลง 5.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่
แล้ว ขณะที่สถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) เปิดเผยก่อนหน้านีว้่า 
สต็อกน า้มนัดิบสหรัฐลดลง 8.6 ล้านบาร์เรลในสปัดาห์ที่แล้ว สู่ระดบั 
395.9 ล้านบาร์เรล (อินโฟเควสท์) 
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 นักวิทยาศาสตร์เตือนเฮอร์ริเคน"ฟลอเรนซ์"ท าให้เกิดสตรอม

เซิร์จสูง 20 ฟุตในชายฝ่ังแคโรไลนา นักวิทยาศาสตร์เตือนวา่ พายุ
เฮอร์ริเคนฟลอเรนซ์อาจท าให้เกิดสตรอม เซิร์จ ซึ่งเป็นคลื่นขนาดใหญ่
สงูถึง 20 ฟตุในชายฝ่ังของทัง้รัฐนอร์ธ แคโรไลนา และเซาธ์ แคโรไลนา 
นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า ชายฝ่ังดงักล่าวอาจเกิดสตรอม เซิร์จจากพายุ
เฮอร์ริเคน เน่ืองจากมี 2 อา่วอยูใ่นเส้นทางพาย ุซึง่จะท าให้มีการสะสม
มวลน า้  และท าให้ เ กิดคลื่นพุ่งสูง  ส านักงานสมุทรศาสตร์และ
บรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐ (NOAA) เปิดเผยว่า ฟลอเรนซ์เป็นพายุ
ที่มีความรุนแรง ซึ่งจะท าให้เกิดฝนตกคิดเป็นปริมาณ 20-40 นิว้ และ
ท าให้เกิดภาวะน า้ทว่มฉับพลนัครัง้ใหญ่ ผู้วา่การรัฐนอร์ธ แคโรไลนาสัง่
ให้มีการอพยพประชาชนกว่า 1 ล้านคนออกจากชายฝ่ังแล้ว (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 27.86 จุดรับข่าว
สหรัฐเล็งเจรจาการค้าจีน ขณะ Nasdaq ปิดลบหลงัหุ้นเทคโนฯร่วง 
ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(12 ก.ย.) โดยได้แรง
หนุนจากรายงานข่าวที่ว่า สหรัฐเตรียมเจรจาการค้าครัง้ใหม่กับจีน 
อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nasdaq ปิดปรับตัวลง ซึ่งรวมถึงหุ้นแอปเปิล แม้
ทางบริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ iPhone ใหม่ 3 รุ่นเม่ือวานนีก็้ตามดัชนี
เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,998.92 จุด เพิ่มขึน้ 27.86 จุด 
หรือ +0.11% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,888.92 จุด เพิ่มขึน้ 1.03 
จดุ หรือ +0.04% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,954.23 จดุ ลดลง 18.25 
จดุ หรือ -0.23% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบค่าเงินหลัก หลังเฟ
ดออกรายงานชีภ้าคธุรกิจสหรัฐกังวลข้อพิพาทการค้า ดอลลาร์
อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(12 ก.ย.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจทัง้ 12 เขต หรือ "Beige Book" ซึ่ง
ระบุว่า ภาคธุรกิจของสหรัฐได้แสดงความกังวลเก่ียวกับข้อพิพาททาง
การค้า  ดอลลาร์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 111.23 เยน 
จากระดับ 111.58 เยน ขณะเดียวกันก็อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับฟรังก์
สวิส ที่ระดับ 0.9700 ฟรังก์ จากระดับ 0.9735 ฟรังก์ และอ่อนค่าลง
เม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.2987 ดอลลาร์แคนาดา จาก
ระดบั 1.3129 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐ ที่ระดบั 1.1631 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1585 ดอลลาร์ ขณะที่เงิน
ปอนด์แข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ 1.3055 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3006 
ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ น้แตะระดับ 0.7177 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7100 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดพุ่ง $1.12 หลังสต็อกน า้มันดิบ
ร่วงเกินคาด,ตลาดจับตาเฮอร์ริเคน"ฟลอเรนซ์"สญัญาน า้มนัดิบ
เวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้(12 ก.ย.) หลัง

ส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผย
วา่ สต็อกน า้มนัดิบสหรัฐลดลงมากกวา่คาดในสปัดาห์ที่แล้ว ขณะที่นกั
ลงทนุจบัตาผลกระทบของพายเุฮอร์ริเคน "ฟลอเรนซ์" ซึ่งจะเคลื่อนตวั
เข้าสู่ชายฝ่ังตะวนัออกของสหรัฐในวนัศกุร์นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่ง
มอบเดือนต.ค. พุง่ขึน้ 1.12 ดอลลาร์ หรือ 1.6% ปิดที่ 70.37 ดอลลาร์/
บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึน้ 68 เซนต์ 
หรือ 0.9% ปิดที่  79.74 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบพุ่งขึน้
หลงัจาก EIA เปิดเผยว่า สต็อกน า้มนัดิบสหรัฐลดลง 5.3 ล้านบาร์เรล
ในรอบสปัดาห์ที่สิน้สดุวนัที่ 7 ก.ย. ซึง่มากกวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์
วา่ลดลงเพียง 800,000 บาร์เรลข้อมลูดงักลา่วของ EIA สอดคล้องกบัที่
สถาบนัปิโตรเลียมอเมริกา (API) รายงานก่อนหน้านีว้า่ สต็อกน า้มนัดิบ
สหรัฐลดลง 8.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 395.9 ล้าน
บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: เงินดอลล์อ่อนหนุนทองปิดบวก 
$8.7 นักลงทุนจับตาข้อพิพาทการค้าสหรัฐ-จีนสัญญาทองค า
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(12 ก.ย.) โดยได้แรงหนนุจากการอ่อน
ค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อพิพาททางการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีน สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 8.7 ดอลลาร์ หรือ 0.72% ปิดที่ 
1,210.9 ดอลลาร์/ออนซ์ สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนธ.ค. เพ่ิมขึน้ 14 
เซนต์ หรือ 0.99% ปิดที่ 14.293 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ประธานคณะกรรมาธิการยุ โรปคาด EU,อังกฤษยั งคงมี
ความสัมพันธ์อบอุ่น แม้หลัง Brexit นายฌอง-คล็อด ยุงเกอร์ 
ประธานคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) กลา่ววา่ สหภาพยโุรป (EU) และ
อังกฤษจะยังคงมีความสมัพันธ์ที่อบอุ่น แม้หลังจากที่อังกฤษแยกตวั
ออกจาก EU (Brexit) "หลังจากวันที่  29 มี .ค.ในปีหน้า สหราช
อาณาจกัรจะไม่เป็นประเทศที่ 3 ที่ธรรมดาส าหรับเรา โดยจะยงัคงเป็น
เพื่อนบ้านและคู่ค้าที่ใกล้ชิด ทัง้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความ
มั่นคง" เขากล่าว "ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เม่ือใดก็ตามที่ เรา
ต้องการความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันในสหภาพ องักฤษก็มกัอยู่เคียง
ข้างเรา โดยมีหลักการและคุณค่าเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆในยุโรป" 
นายยุงเกอร์กล่าว"น่ีจึงเป็นสาเหตุที่ผมขานรับข้อเสนอของท่าน
นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ในการพัฒนาการเป็นหุ้นส่วนใหม่ส าหรับ
อนาคต หลงัจากที่แยกตวัออกจาก EU" เขากลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวกตามทิศทางตลาดวอลล์
สตรีท ขณะนักลงทุนจับตาข้อพิพาทการค้าสหรัฐ-จีน ตลาดหุ้น
ยุโรปปิดปรับตัวขึน้เม่ือคืนนี ้(12 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากตลาดหุ้น
สหรัฐที่ดีดตวัขึน้ติดต่อกันเป็นวนัที่สอง อย่างไรก็ตาม นักลงทนุยังคง
ระมัดระวังการซือ้ขาย พร้อมกับจับตาข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐ
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 และจีนอย่างใกล้ชิด แม้มีรายงานล่าสุดว่าสหรัฐพยายามที่จะเจรจา

การค้ากับจีนก็ตาม ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดบวก 0.5% แตะที่
ระดับ 377.12 จุด  ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,032.30 จุด 
เพ่ิมขึน้ 62.03 จดุ หรือ +0.52% ขณะที่ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศส
ปิดที่ 5,332.13 จุด เพิ่มขึน้ 48.34 จุด หรือ +0.91% และดัชนี FTSE 
100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที่ 7,313.36 จุด เพิ่มขึน้ 39.82 จุด หรือ 
+0.55% (อินโฟเควสท์) 

 ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผยยอดส่ังซือ้เคร่ืองจักรเดือนก.ค.พุ่ง 11% เพิ่มขึน้ครั้ง
แรกในรอบ 3 เดือน  รัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวันนีว้่า ยอดสั่งซือ้
เคร่ืองจกัรพืน้ฐาน ซึ่งไม่รวมเคร่ืองจกัรส าหรับอตุสาหกรรมต่อเรือและ
สาธารณูปโภค พุ่งขึน้ 11% ในเดือนก.ค. จากเดือนก่อนหน้า สู่ระดบั 
9.186 แสนล้าน (8.3 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส านกัข่าวเกียวโดรายงาน
ว่า ยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจกัของญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดชันีวดัการใช้จ่ายด้านทนุของ
ภาคเอกชนนัน้ ดีดตัวขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 3 เดือนในเดือนก.ค. 
หลงัจากที่ลดลง 8.8% ในเดือนมิ.ย. และลดลง 3.7% ในเดือนพ.ค (อิน
โฟเควสท์) 

สรุปสาระส าคัญการเจรจาสุดยอดทวิภาคีนายกฯญ่ีปุ่นและ
ประธานาธิบดีจีน สรุปสาระส าคัญของการประชุมสุดยอดทวิภาคี
ระหว่างนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น และประธานาธิบดีสี จิ ้
นผิง ของจีน ที่เมืองวลาดิวอสต็อค ประเทศรัสเซีย ในเม่ือวานนี  ้ผู้น า
ของทัง้ 2 ประเทศ: เห็นพ้องเร่ืองการจดัการรับการเดินทางเยือนจีนของ
นายอาเบะในช่วงเดือนต.ค. ซึ่งประธานาธิบดีสีขานรับแผนการณ์
ดังกล่าว: ยืนยันในเร่ืองความร่วมมือที่ใกล้ชิดเพื่อยกเลิกโครงการ
นิวเคลียร์เกาหลีเหนือ: การร่วมมือกันเพื่อคลี่คลายประเด็นการลกัพา
ตัวชาวญ่ีปุ่ นโดยเกาหลีเหนือในอดีต: ตอกย า้ถึงความร่วมมือในการ
ส่งเสริมโครงการสาธารณูปโภคภายใต้โครงการ "One Belt, One 
Road" ของประธานาธิบดีสี   ส านกัข่าวเกียวโดรายงาน (อินโฟเควสท์) 

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

จีน 

แบงก์ชาติจีนเผยยอดปล่อยกู้ล็อตใหม่เดือนส.ค.ลดลงแตะ 1.28 
ล้านล้านหยวน ธนาคารกลางจีนเผยยอดการปล่อยกู้ ใหม่ในสกุลเงิน
หยวนเดือนส.ค.อยู่ที่ 1.28 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 1.86 แสน
ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงจากระดับเดือนก.ค.ที่ 1.45 ล้านล้านหยวน 

ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ปริมาณเงิน M2 ซึ่งครอบคลุมเงินสด
หมนุเวียนและเงินฝากทกุประเภท ปรับตวัขึน้ 8.2% เม่ือเทียบเป็นราย
ปี แตะ 178.87 ล้านล้านหยวน ณ สิน้เดือนส.ค. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 8.69 จุด จับตา
นโยบายการค้าจีนและสหรัฐ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ตลาดเม่ือวานนีอ้่อนตวัลง ในขณะที่นักลงทนุยงัคงวิตกกังวลเก่ียวกับ
สถานการณ์การค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า 
ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอ่อนตวั 8.69 จุด หรือ 0.33% ปิดที่ 2,656.11 
จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

โอเปกออกรายงานชีป้ริมาณน า้มันทั่วโลกยังคงเพียงพอ ขณะ
ปรับลดตัวเลขอุปสงค์ กลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มัน (โอเปก) ออก
รายงานระบุว่า ปริมาณน า้มนัในตลาดโลกเพิ่มขึน้ 490,000 บาร์เรล/
วัน สู่ระดับ 98.9 ล้านบาร์เรล/วนัในเดือนส.ค. โอเปกคาดว่าปริมาณ
น า้มนัจากผู้ผลิตนอกกลุม่โอเปกในปีนีจ้ะเพิ่มขึน้ 2.02 ล้านบาร์เรล/วนั 
และเพิ่มขึน้สูร่ะดบั 2.15 ล้านบาร์เรล/วนัในปีหน้า ส่วนการผลิตน า้มนั
ของโอเปกเพิ่มขึน้ 278,000 บาร์เรล/วนัสูร่ะดบั 32.56 ล้านบาร์เรล/วนั
ในเดือนส.ค. โดยการผลิตเพิ่มขึน้ในลิเบีย , อิรัก และไนจีเรีย ขณะที่
ลดลงในอิหร่าน, เวเนซุเอลา และแอลจีเรีย  รายงานระบุว่า อุปสงค์
น า้มันจะเพิ่มขึน้ 1.62 ล้านบาร์เรล/วันในปีนี ้ โดยมีการปรับลดลง
เล็กน้อยจากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนที่แล้ว ขณะที่ปริมาณการใช้
น า้มนัทัว่โลกอยูท่ี่ระดบั 98.82 ล้านบาร์เรล/วนั นอกจากนี ้โอเปกยงัได้
ปรับลดตวัเลขการขยายตวัของอปุสงค์น า้มนั 20,000 บาร์เรล/วนัในปี
หน้า สู่ระดบั 1.41 ล้านบาร์เรล/วนั ขณะที่ปริมาณการใช้น า้มนัทัว่โลก
อยูท่ี่ระดบั 100.23 ล้านบาร์เรล/วนั (อินโฟเควสท์) 

"ปูติน" เผยอยากสรุปลงนามสนธิสัญญาสันติภาพกับญ่ีปุ่นให้ได้
ภายในสิน้ปีนี ้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย กล่าวว่า 
ตนเองต้องการที่ จะหา ข้อสรุปของสนธิสัญญาสันติภาพหลัง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 กับญ่ีปุ่ นภายในสิน้ปีนี "้ผมเพิ่งคิดเร่ืองนีข้ึน้มา 
รัสเซียและญ่ีปุ่ นควรหาข้อสรุปเร่ืองสนธิสญัญาสนัติภาพให้แล้วเสร็จ
ก่อนชว่งสิน้ปีนี ้โดยไมมี่เง่ือนไขเบือ้งต้นใดๆ" นายปตูินกลา่วในระหวา่ง
การประชมุเศรษฐกิจประจ าภมิูภาคที่เมืองวลาดีวอสตอค ซึง่นายชินโซ 
อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ได้เข้าร่วมในการประชมุดงักลา่วด้วยทัง้นี ้
รัสเซียและญ่ีปุ่ นยังไม่ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพ 
เน่ืองจากยังติดปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะคูริล ซึ่งตัง้อยู่ทางตอนเหนือ
ของญ่ีปุ่ น หมู่เกาะอิโทโรฟ ุคนุาชิริ ชิโคตนั และฮาโบมาอิ หรือที่ญ่ีปุ่ น
เรียกว่าเป็นดินแดนทางตอนเหนือ ได้ถูกสหภาพโซเวียตยึดครองไป
หลงัจากที่ญ่ีปุ่ นยอมแพ้สงครามโลกครัง้ที่ 2 ในปี 2488 โดยรัสเซียได้
เรียกบริเวณดงักลา่ววา่ หมูเ่กาะคริูลตอนใต้ ส านกัข่าวเกียวโดรายงาน
ว่า นายปตูินระบุว่า ตนเองต้องการที่จะสรุปข้อตกลงดงักล่าวให้เสร็จ
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 สิน้เสียก่อน แล้วจึงเร่ิมเจรจากับญ่ีปุ่ นเก่ียวกับข้อพิพาทดังกล่าวกับ

นายอาเบะอยา่งฉันท์มิตร (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 300 จุด รับข่าว
นายกฯเตรียมจัดประชุมแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ ดัชนี Sensex 
ตลาดหุ้นอินเดียดีดตวัขึน้กวา่ 300 จดุจากแรงซือ้เก็งก าไรในเม่ือวานนี ้
หลังจากดัชนีดิ่งลงเกือบ 1,000 จุดในช่วง 2 วันที่ผ่านมานอกจากนี ้

ดัชนียังดีดตัวขึน้จากการฟื้นตัวของค่าเงินรูปี รวมทัง้กระแสข่าวที่ว่า 
นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย เตรียมจดัประชมุแก้ไขวิกฤต
เศรษฐกิจในช่วงสดุสปัดาห์นี ้ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาด 
37,717.96 จดุ เพ่ิมขึน้ 304.83 จดุ หรือ 0.81% สกลุเงินรูปีของอินเดีย
ฟื้นตัวขึน้ในเม่ือวานนี ้หลังจากมีข่าวว่า นายโมดีเตรียมจัดประชุม
แก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจในชว่งสดุสปัดาห์นี ้(อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตัง้ ส.ส.และ การได้มาซึ่ง ส.ว. รายงานข่าว แจ้งว่า ราชกิจจา
นเุบกษาได้เผยแพร่พระราชบญัญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ.2561 และ 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวฒิุสภา (ส.ว.) 
พ.ศ.2561 แล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 90 วันโดย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ 
ส.ส.จะมีทัง้สิน้ 178 มาตรา ส่วน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึง่ ส.ว.นัน้จะมีทัง้สิน้ 99 มาตรา (อินโฟเควสท์) 

รมว.คลัง มองยังไม่ควรขึน้ดอกเบีย้นโยบายเหตุเงินเฟ้อยังไม่
เข้าเป้า แต่ขึน้อยู่ กับ ธปท.ตัดสินใจ นายอภิศกัดิ์ ตนัติวรวงศ์ รมว.
คลงั ระบุว่า ขณะนีย้งัไม่ควรปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย เน่ืองจาก
อัตราเงินเฟ้อยังไม่กลับเข้าสู่ระดับเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ดี คงต้อง
ขึน้อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งจะมีการประชมุครัง้ถัดไปในวันที่ 
19 ก.ย.นี ้"กระทรวงการคลังได้แสดงความเห็นมาหลายครัง้แล้ว ว่า
ขณะนี ย้ัง ไม่ มีความจ า เ ป็นต้องป รับขึ น้ดอกเบี ย้นโยบาย ซึ่ ง
กระทรวงการคลังไม่มีอ านาจไปสั่ง ธปท.ได้ แต่กระทรวงการคลัง
พิจารณาจากภาพรวมกว้างๆ แล้วเห็นวา่ยงัไมมี่เหตผุลที่จะขึน้ดอกเบีย้ 
เพราะเงินเฟ้อก็ยงัไม่ได้ตามกรอบที่วางไว้" รมว.คลงักล่าว  ทัง้นี ้หาก
ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายจากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.50% ก็จะ
สง่ผลกระทบการลงทนุของภาครัฐและเอกชน เพราะท าให้ต้นทนุสงูขึน้ 
รวมถึงกระทบความสามารถการช าระหนีข้องประชาชนและภาคธุรกิจ 
จากที่ผ่านมาก าลงัผ่อนช าระหนีไ้ด้พอดีๆ ก็จะท าให้การช าระหนีเ้ร่ิม
ติดขัด ดังนัน้เป็นประเด็นรายละเอียดที่ ธปท.จะต้องน าไปพิจารณา 
(อินโฟเควสท์) 

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน ส.ค.61 วูบเหตุกังวลราคาสินค้า
แพง ค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่แนวโน้มดีขึน้รับอานิสงส์มาตรการภาครัฐ 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของ
ครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือน ส.ค.61 อยู่ที่ 44.8 ปรับตวัลดลงจาก
ระดบั 45.1 ในเดือน ก.ค.61 เน่ืองจากครัวเรือนมีความกงัวลเพ่ิมขึน้ต่อ
ป ระ เด็ น เ ร่ื อ งสถานกา ร ณ์ทา ง ด้ านราคาสิ น ค้ า และบ ริการ

ภายในประเทศที่สงูขึน้ ท าให้คา่ใช้จา่ยของครัวเรือนเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย 
"ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) ในเดือน ส.ค.61 พลิก
กลบัมาปรับตวัลดลงจากความกังวลในเร่ืองของระดบัราคาสินค้าและ
บริการภายในประเทศที่เพ่ิมขึน้สง่ผลให้ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพิ่มขึน้
ตามไปด้วย" เอกสารเผยแพร่ ระบุ (อินโฟเควสท์) 

รมว.คมนาคม เผยอาเซียนเนือ้หอม EU เจรจาท าตลาดการบิน
ร่วม หลังมองแนวโน้มเติบโตสูง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.
คมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ICAO – 
EASA Forum on Civil Aviation in South East Asia วา่ ในการประชมุ
ครัง้นีมี้การเจรจาระหวา่งสหภาพยโุรป (EU) และกลุม่ประเทศอาเซียน
ที่  EU จะเข้ามาท าตลาดการบินร่วมในอาเซียน ลักษณะ Block to 
Block เน่ืองจากอตัราการเติบโตของการเดินทางทางอากาศในเอเชีย
แปซิฟิคเติบโตมากถึง 5.8% โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนมีอัตราการ
เติบโตมากที่สุดในช่วง 20 ปีข้างหน้า ทัง้นี ้ไทยได้เตรียมรองรับการ
เติบโตดังกล่าวด้วยการลงทุนขยายสนามบินใหม่ ได้แก่ สนามบินอู่
ตะเภา ที่ปัจจบุนัรองรับได้ 3 แสนคน/ปี จะเพิ่มเป็น 3 ล้านคน/ปี โดย
ในช่วง 10 ปีแรกจะเพิ่มขึน้เป็น 30 ล้านคน/ปี จากนัน้ในช่วง 10 ปี
ถัดไป จะเพิ่มเป็น 60 ล้านคน/ปี ซึ่งสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ ( IATA) เห็นว่าเป็นเร่ืองที่ดี  โดยเฉพาะมีการเชื่อมต่อ 3 
สนามบินที่จะเป็นโอกาสของไทย ทัง้นีใ้นอีก 20 ปีข้างหน้า ทัง้ 3 
สนามบิน (สวุรรณภมิู-ดอนเมือง-อูต่ะเภา) จะสามารถรองรับผู้ โดยสาร
รวมกนัได้ 190-200 ล้านคน/ปี (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 6.97 จุด ดีกว่าภูมิภาค, กลุ่ม
พลังงานน าตลาดฯหลังราคาน า้มันปรับขึน้-หวังการเมืองในปท.
ชัดเจนหนุน SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดบั 1,679.39 จดุ เพิ่มขึน้ 6.97 จดุ 
(+0.42%) มลูค่าการซือ้ขาย 59,725.04 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีป้รับตวัขึน้ได้ดีกวา่ตลาดภมิูภาคที่สว่นใหญ่จะ
แกวง่แคบในแดนลบ โดยตลาดบ้านเราได้รับแรงหนนุจากกลุม่พลงังาน
ที่ขึน้น าตลาดฯหลังราคาน า้มันปรับตัวขึน้ ขณะที่ประเด็นสงคราม
การค้าก็ยงัไม่มีพฒันาการในทางลบหลงัจีนจะขอคว ่าบาตรสหรัฐฯใน
การประชุม WTO นอกจากนีท้างเทคนิคดชันีฯไม่หลดุแนว 1,665 ซึ่ง
เป็น Low เดิมของรอบที่แล้ว ท าให้เกิดเทคนิคเคิลรีบาวด์ สว่นปัจจยัใน
ประเทศให้ติดตามความคืบหน้าการเลือกตัง้ เล็งเป็นผลดีต่อหุ้ น 
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ของสงครามการค้าด้วย พร้อมให้แนวรับ 1,665-1,670 แนวต้าน 
1,690-1,700 จดุ ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,679.39 จดุ 
เพิ่มขึน้ 6.97 จุด (+0.42%) มลูค่าการซือ้ขาย 59,725.04 ล้านบาท 
การซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ 
โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,680.54 จุด และแตะจุดต ่าสุดที่ระดับ 
1,666.07 จุด   ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 494 
หลกัทรัพย์ ลดลง 741 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 501 หลกัทรัพย์ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
46,799 ล้านบาท สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มี
มลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยูท่ี่ 46,799 ล้านบาท ด้านประเภทของนัก
ลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 4,907 ล้านบาท 2. กลุ่ม
สถาบนัการเงินที่ไม่มีใบอนญุาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สทุธิ 435 ล้าน
บาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 6,292 ล้านบาท  Yield 
พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.33% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.02% 
ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี ้Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ประมาณ 2-
5 bps. ในตราสารระยะยาว โดยในเม่ือวานนีมี้การประมลูพันธบัตร
รัฐบาลรุ่นอาย ุ10 ปี (LB28DA) วงเงินประมลูอยู่ที่ 20,000 ล้านบาท 
อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่  2.8393% สูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนของวันก่อนหน้า 7 bps. โดยมีผู้ สนใจยื่นประมูลสูงถึง 

1.33 เทา่ของวงเงินประมลู ด้านกระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติ
เม่ือวานนี ้NET INFLOW 6,292 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET BUY 
6,292 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทนุต่างชาติ
หมดอาย ุ(Expired) ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) มี 
NET SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 1,632 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.79 ทรงตัวจากช่วงเช้า ระหว่างวัน
แกว่งแคบ นลท.รอดูความชัดเจนข้อพิพาทสหรัฐฯและจีน นัก
บริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดเย็น
นีท้รงตวัในระดบัเดียวกบัเปิดตลาดเช้าที่ 32.79 บาท/ดอลลาร์ ระหวา่ง
วนัแกว่งตวัแคบๆ ในกรอบ 32.79-32.83 บาท/ดอลลาร์ เน่ืองจากนัก
ลงทุนรอดูความชัดเจนเก่ียวกับการแก้ปัญหาข้อพิพาททางการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีน"เม่ือวานนีเ้งินบาทแกว่งตัวแคบๆ ตามภูมิภาค 
ตลาดคอ่นข้างซมึ รอดคูวามคืบหน้าปัญหาข้อพิพาทระหวา่งสหรัฐและ
จีน ในช่วงนีปั้จจยัอ่ืนๆ ยงัไม่ค่อยมีผลตอ่ตลาดมากนกั" นักบริหารเงิน 
กล่าวนักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวนัวนันี ้
ไว้ที่ 32.75-32.85 บาท/ดอลลาร์"ข่าวกฎหมายเลือกตัง้ ส.ส.-ส.ว.ที่
ออกมาช่วงท้ายตลาดน่าจะส่งผลดีวันวันนี ้เพราะท าให้เกิดความ
ชดัเจนมากขึน้" นกับริหารเงิน กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเดือนก.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ยอดปลอ่ยกู้ใหมส่กลุเงินหยวนเดือนส.ค. จีน 

- ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ประชมุนโยบายการเงินและแถลงมตอิตัราดอกเบีย้ องักฤษ 

- ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ประชมุนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบีย้ อีย ู

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ 

- อตัราเงินเฟ้อเดือนส.ค สหรัฐ 

-  
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Monday 10 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP GDP SA QoQ 2Q F 0.007 0.7% 0.5% SET50

GDP Annualized SA QoQ 2Q F 3.0% 2.6% 1.9% SET100

GDP Nominal SA QoQ 2Q F 0.007 0.006 0.004 MAI

GDP Private Consumption QoQ 2Q F 0.70% 0.70% 0.70% Institution Net Position

GDP Business Spending QoQ 2Q F 3.10% 2.80% 1.30% Proprietary Net Position

BoP Current Account Balance Jul ¥2009.7b ¥1893.2b ¥1175.6b Foreign Net Position

Trade Balance BoP Basis Jul -¥1.0b -¥47.7b ¥820.5b Individual Net Position

Bank Lending Incl Trusts YoY Aug 2.20% -- 2.00% Total Trading Value

CH PPI YoY Aug 0.041 0.04 0.046

CPI YoY Aug 2.30% 2.10% 2.10% Major Indices

Money Supply M1 YoY Aug -- 5.40% 5.10% Dow Jones

Money Supply M2 YoY Aug -- 8.60% 8.50% S&P 500

Money Supply M0 YoY Aug -- 3.90% 3.60% Nasdaq

New  Yuan Loans CNY Aug -- 1370.0b 1450.0b STOXX Europe 50

FTSE 100

 Tuesday 11 DAX

Release Actual Cons. Prior Nikkei 225

US Consumer Credit Jul $16.640b $14.000b $10.211b Shanghai Composite

JP Tertiary Industry Index MoM Jul 0.1% 0.1% -0.5% Hang Seng

Machine Tool Orders YoY Aug P 5.30% -- 13.10% KOSPI

BES Sensex

 Wednesday 12 Jakarta Composite

Release Actual Cons. Prior Philippines Composite

EU Industrial Production SA MoM Jul -0.8% -0.5% -0.7% Ho Chi Minh

Industrial Production WDA YoY Jul -0.1% 1.0% 2.5%

US PPI Final Demand MoM Aug -0.10% 0.20% 0.00% Crude Commodities

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

PPI Final Demand YoY Aug 2.80% 3.20% 3.30% Dubai ($/bl)

PPI Ex Food and Energy YoY Aug 2.30% 2.70% 2.70% Brent ($/bl)

NYMEX ($/bl)

 Thursday 13 COMEX Gold 

Release Actual Cons. Prior Batic Dry Index

JP Core Machine Orders YoY Jul 13.9% 4.3% 0.3%

PPI YoY Aug 3.0% 3.1% 3.1% Exchange Rate

PPI MoM Aug 0.0% 0.1% 0.5% USD/THB

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

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

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

US CPI MoM Aug -- 0.003 0.002 USD/CHY

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

CPI YoY Aug -- 2.80% 2.90% Dollar Index

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

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

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

Outright/ Cash Trading

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

Release Actual Cons. Prior 12-Sep-18 1.1807 1.2900 1.5048 1.7078 1.9042 2.0410

CH Retail Sales YoY Aug -- 8.8% 8.8% Change (bps) +0.06 -0.36 +0.03 -0.00 +0.47 +1.25

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

Industrial Production YoY Aug -- 6.10% 6.00% 2.3302 2.5667 2.8368 3.2244 3.3664 3.4712

Industrial Production YTD YoY Aug -- 6.60% 6.60% +1.92 +2.59 +4.73 +4.12 +3.02 +2.87

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Aug -- 5.70% 5.50%

JP Industrial Production MoM Jul F -- -- -0.10% US Bond Market

Industrial Production YoY Jul F -- -- 2.30% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Capacity Utilization MoM Jul -- -- -2.20% 12-Sep-18 2.16 2.74 2.82 2.87 2.97 3.11

EU Trade Balance SA Jul -- -- 16.7b Change (bps) +1.00 -2.00 -1.00 +0.00 -1.00 -2.00

Trade Balance NSA Jul -- -- 22.5b

US Retail Sales Advance MoM Aug -- 0.60% 0.50%

Retail Sales Ex Auto MoM Aug -- 0.60% 0.60%

Industrial Production MoM Aug -- 0.40% 0.10%

Capacity Utilization Aug -- 78.30% 78.10%

+0.04%

-0.23%

+0.51%

+0.55%

+0.52%

13-Sep-18

2,888.92

7,954.23

3,328.00

7,313.36

12,032.30

+0.57%

25,998.92 +27.86 +0.11%

1,508.65

36,818.56

%Chg.

22,604.61

2,656.11

5,798.15

37,717.96

-0.27%

-0.33%

-0.57%

+1.03

-18.24

+17.00

+39.82

+62.03

-60.08

-8.69

-32.97

+304.83 +0.81%

987.01 +1.95 +0.20%

26,345.04 -77.51 -0.29%

2,282.92 -0.28 -0.01%

7,479.75 +0.41%+30.55

12-Sep-18 Chg %Chg.

70.26 +0.38 +0.54%

76.72 +1.16 +1.54%

12-Sep-18 11-Sep-18 %Chg.

1,206.40 +11.00 +0.92%

79.70 +0.28 +0.35%

70.37 +1.12 +1.62%

272.57 273.09 -0.19%

46,799.23         91,195.35         -48.68%

Chg12-Sep-18

-1,632.57

-1,541.73

94.808 95.109 -0.32%

111.25 111.61 -0.32%

1.3045 1.3012 +0.25%

32.72 32.77 -0.14%

1.1628 1.1601 +0.23%

1,411.00 -28.00 -1.95%

12-Sep-18 11-Sep-18 %Chg.

6.8606 6.8700 -0.14%

1,120.49 1,123.06 -0.23%

+0.42%+6.971,679.39

%Chg.Chg12-Sep-18

1,508.65

+2.51440.07

+0.45%+10.852,448.71

+0.50%+5.441,102.07

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 

 


