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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 
"ทรัมป์"พูดเอง อาจพิจารณาท าข้อตกลงการค้าฉบับช่ัวคราวกับ
จีน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ เปิดเผยกับผู้ สื่อข่าวที่
ท าเนียบขาววา่ เขาจะพิจารณาการท าข้อตกลงการค้าฉบบัชัว่คราวกับ
จีนปธน.ทรัมป์เปิดเผยกับผู้ สื่อข่าวก่อนที่จะเดินทางไปยังเมืองบัล
ติมอร์ รัฐแมรีแลนด์ ในวนัพฤหสับดีตามเวลาสหรัฐว่า เขาต้องการท า
ข้อตกลงการค้าฉบบัสมบรูณ์กบัจีน อยา่งไรก็ตาม เขาก็ยงัเปิดทางที่จะ
ท าข้อตกลงการค้าฉบบัชั่วคราวกับจีนการที่ปธน.ทรัมป์ได้ออกมาพูด
เช่นนี ้ถือเป็นการสร้างความชัดเจนว่า รัฐบาลสหรัฐอาจพิจารณาท า
ข้อตกลงการค้าฉบับชั่วคราวกับจีน หลังจากที่ก่อนหน้านีส้ านัก
ข่าวบลมูเบิร์กรายงานว่า ที่ปรึกษาของปธน.ทรัมป์ก าลังพิจารณาท า
ข้อตกลงการค้าชัว่คราว แตเ่จ้าหน้าที่ระดบัสงูของท าเนียบขาวรายหนึ่ง
ได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวดงักลา่วในเวลาตอ่มา (อินโฟเควสท์) 
"ทรัมป์"เผยจีนเตรียมซื อ้ สินค้าเกษตรสหรัฐจ านวนมาก 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี ้ระบุว่า จีนจะเร่ิมซือ้
สินค้าเกษตรของสหรัฐในจ านวนมาก ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ของ
จีนแถลงในวนันีว้า่ บริษัทของจีนได้เร่ิมสอบถามราคาสินค้าเกษตรของ
สหรัฐ ซึ่งรวมทัง้ถั่วเหลือง และเนือ้สุกร หลังจากที่จีนได้ระงับการซือ้
สินค้าดงักลา่วจากสหรัฐในเดือนที่แล้ว เพ่ือตอบโต้ตอ่การที่ปธน.ทรัมป์
ประกาศขึน้ภาษีสินค้าน าเข้าจากจีน ความตึงเครียดทางการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีนได้ผ่อนคลายลง หลงัจากที่ปธน.ทรัมป์เลื่อนการ
ปรับขึน้ภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนวงเงิน 2.50 แสนล้านดอลลาร์ จาก
วนัที่ 1 ต.ค. ไปเป็นวนัที่ 15 ต.ค. ขณะที่รัฐบาลจีนได้ประกาศรายชื่อ
สินค้าจ านวน 16 รายการของสหรัฐที่จะได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า 
โดยจะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 17 ก.ย. เป็นเวลา 1 ปีจนถึงวนัที่ 16 ก.ย.
2563 (อินโฟเควสท์) 
ศาลฎีกาสหรัฐยอมให้รัฐบาลประกาศใช้กฎเกณฑ์ใหม่ในการ
ปราบปรามผู้ อพยพ ศาลฎีกาสหรัฐมีค าสั่งยินยอมให้รัฐบาล
ประกาศใช้กฎเกณฑ์ใหม่เพื่อลดจ านวนผู้ อพยพบริเวณชายแดน
เม็กซิโกศาลกลา่ววา่ กฎเกณฑ์ดงักลา่ว ซึง่ระบใุห้ผู้อพยพเกือบทัง้หมด
ต้องหาที่พักพิงในประเทศที่สามก่อนจะเดินทางผ่านสหรัฐเพื่อไปยัง
ประเทศเหล่านัน้ มีผลบงัคบัใช้ เน่ืองจากพบว่ามีการท้าทายกฎหมาย
เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  ทัง้นี ้กฎเกณฑ์ดงักลา่วจะสกดักัน้ไมใ่ห้ผู้อพยพที่
เดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ อาทิ เอลซัลวาดอร์ , ฮอนดูรัส และ
กัวเตมาลา เข้ามาในสหรัฐผ่านชายแดนเม็กซิโก  อย่างไรก็ตาม ก่อน
หน้านี ้ผู้พิพากษาจอน ไทการ์ แหง่ศาลแขวงแคลิฟอร์เนีย ซึง่ได้รับการ
แต่งตัง้ในสมัยการด ารงต าแหน่งของอดีตปธน.บารัค โอบามา มีค า
พิพากษาให้รัฐบาลสหรัฐระงับการกวาดล้างผู้ อพยพที่ลักลอบเข้า
ประเทศโดยผิดกฎหมายเพ่ือที่จะเนรเทศกลบัประเทศ โดยให้เหตผุลใน
การพิจารณาคดีดังกล่าวว่า นโยบายกวาดล้างผู้ อพยพที่ลักลอบเข้า

สหรัฐโดยผิดกฎหมายเพื่อเนรเทศกลบัประเทศนัน้ ถือเป็นการละเมิด
สิทธิและขดัตอ่หลกักฎหมายระหวา่งประเทศ โดยอ้างเอกสารที่ระบุถึง
ความไมป่ลอดภยัของเม็กซิโก (อินโฟเควสท์) 
สหรัฐเผยดัชนี CPI ทั่วไป +0.1% ในส.ค. แต่ดัชนี CPI พืน้ฐาน
พุ่งสูงสุดรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปเพิ่มขึน้เพียง 0.1% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบราย
เดือน หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนก.ค. การชะลอตวัของดชันี CPI 
ทัว่ไปได้รับแรงกดดนัจากการดิ่งลงของราคาพลงังาน  เม่ือเทียบรายปี 
ดชันี CPI ทัว่ไปเพิ่มขึน้ 1.7% ในเดือนส.ค. หลงัจากเพิ่มขึน้ 1.8% ใน
เดือนก.ค.          หากไม่นับรวมหมวดอาหารและพลงังาน ดัชนี CPI 
พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้มากที่สดุในรอบ 
1 ปี และเป็นการเพิ่มขึน้ 0.3% ติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 3การดีดตวัขึน้ของ
ดัชนี CPI พืน้ฐานได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึน้ของราคาตั๋ว
เคร่ืองบิน, รถยนต์มือสอง รวมทัง้การใช้จา่ยด้านการรักษาสขุภาพ เม่ือ
เทียบรายปี ดัชนี CPI พืน้ฐานปรับตัวขึน้ 2.4% ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็น
การเพิ่มขึน้มากที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนก.ค.ปีที่แล้ว หลงัจากเพิ่มขึน้ 2.2% 
ในเดือนก.ค. นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่า ดัชนี CPI พืน้ฐาน
จะเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบรายเดือน และเพิ่มขึน้ 2.3% 
เม่ือเทียบรายปี (อินโฟเควสท์) 
สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงมากกว่าคาดใน
สัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกนั
ที่ยื่นขอสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกลดลง 15,000 ราย สูร่ะดบั 204,000 
รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดในรอบ 5 เดือน และต ่ากว่า
ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ที่ระดบั 215,000 รายนอกจากนี ้การ
ลดลงของจ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานในสัปดาห์ที่
แล้ว ถือเป็นจ านวนมากที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนพ.ค. สว่นตวัเลขคา่เฉลี่ย 4 
สปัดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่ง
ถือเป็นมาตรวดัตลาดแรงงานที่ดีกว่า เน่ืองจากขจดัความผันผวนราย
สัปดาห์ ลดลง 4,250 ราย สู่ระดับ 212,500 รายในสัปดาห์ที่แล้ว 
ส าหรับจ านวนชาวอเมริกันที่ยงัคงขอรับสวสัดิการว่างงานต่อเน่ืองใน
รอบสปัดาห์ที่สิน้สดุวนัที่ 31 ส.ค. มีจ านวนลดลง 4,000 ราย สู่ระดบั 
1.67 ล้านราย  สว่นตวัเลขคา่เฉลี่ย 4 สปัดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่
ยื่นขอสวสัดิการวา่งงานอยา่งตอ่เน่ือง ลดลง 14,500 ราย สูร่ะดบั 1.68 
ล้านราย (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 45.41 จุด ขานรับ 
ECB ผ่อนคลายนโยบายการเงิน,การค้าสหรัฐ-จีนคืบหน้า  ดชันี
ดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(12 ก.ย.) ขานรับการผ่อน
คลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) รวมทั ง้
สถานการณ์การค้าระหวา่งสหรัฐและจีนที่ส่งสญัญาณคืบหน้า โดยหุ้น
กลุ่ม เทคโนโลยีและกลุ่มธนาคารพุ่ งขึ น้น าตลาด ดัช นี เฉลี่ ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 27,182.45 จุด เพิ่มขึน้ 45.41 จุด หรือ 
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 +0.17% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,009.57 จุด เพิ่มขึน้ 8.64 จุด 

หรือ +0.29% สว่นดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,194.47 จดุ เพ่ิมขึน้ 24.79 จดุ 
หรือ +0.30%  (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบยูโร นักลงทุนซึมซับ
ผลประชุม ECB,ข้อมูลศก.สหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือ
เทียบกับสกุลเงินยูโรและเงินปอนด์ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(12 ก.ย.) หลังจากนักลงทุนซึมซับข้อมลู
เศรษฐกิจสหรัฐ และผลการประชมุของธนาคารกลางยโุรป (ECB) เม่ือ
วานนี ้โดยที่ประชมุได้ประกาศผ่อนคลายนโยบายการเงินด้วยการลด
อตัราดอกเบีย้และรือ้ฟืน้โครงการซือ้พนัธบตัร ตามที่ตลาดคาดการณ์
ไว้  ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1073 ดอลลาร์ 
จากระดับ 1.1007 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งขึน้สู่ระดบั 1.2345 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.2324 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่
ขึน้แตะที่ระดับ 0.6866 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6861 ดอลลาร์
สหรัฐ   ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9905 
ฟรังก์ จากระดบั 0.9929 ฟรังก์ แต่แข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดบั 
108.15 เยน จากระดบั 107.77 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ที่ระดับ 1.3211 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3193 
ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 66 เซนต์ ผิดหวังโอเปก
เล่ือนถกประเด็นลดก าลังการผลิต  สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(12 ก.ย.) เน่ืองจากนักลงทุน
ผิดหวังต่อการที่กลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มัน (โอเปก) และประเทศ
ผู้ ผลิตนอกกลุ่มโอเปก ซึ่งรวมถึงรัสเซีย ไม่ได้หารือเก่ียวกับการเพิ่ม
ปริมาณการปรับลดก าลังการผลิตน า้มันในการประชุมเม่ือวานนี ้ 
สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 66 เซนต์ หรือ 1.2% 
ปิดที่ 55.09 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต ่าสดุนับตัง้แต่วันที่ 3 
ก.ย.   สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 43 เซนต์ หรือ 
0.7% ปิดที่ 60.38 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $4.2 ขานรับ ECB 
ผ่อนคลายนโยบายการเงิน  สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวก
เม่ือคืนนี ้ (12 ก.ย.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางยโุรป (ECB) นอกจากนี ้การออ่นคา่ของสกุล
เงินดอลลาร์ยังช่วยเพิ่มความน่าดึงดดูให้กับสญัญาทองค า   สัญญา
ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. 
เพิ่มขึน้ 4.2 ดอลลาร์ หรือ 0.28% ปิดที่ 1,507.4 ดอลลาร์/ออนซ์ (อิน
โฟเควสท์) 
ยุโรป 

ECB ประกาศหั่นดอกเบีย้,ท า QE ตามคาด ธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) จัดการประชุมนโยบายการเงินในวันนี ้โดยที่ประชุมมีมติคง
อตัราดอกเบีย้นโยบาย ซึ่งเป็นอตัราดอกเบีย้รีไฟแนนซ์ที่ระดบั 0% ซึ่ง

เป็นระดบัต ่าสดุเป็นประวตักิารณ์ แตไ่ด้ปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินฝากที่
ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB สู่ระดับ -0.50% จากเดิมที่ระดับ -
0.40% ขณะที่คงอตัราดอกเบีย้เงินกู้ที่ระดบั 0.25% นอกจากนี ้ECB 
ระบวุา่ จะยงัคงตรึงอตัราดอกเบีย้ที่ระดบัปัจจบุนัตอ่ไป หรือปรับลดลง 
จนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ใกล้ แต่ไม่เกินระดบั 2% ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ของ ECB ขณะเดียวกัน ECB แถลงว่า จะรือ้ฟืน้โครงการซือ้พันธบัตร
ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในเดือนพ.ย. ซึง่ ECB จะซือ้
พนัธบตัรในวงเงิน 2 หม่ืนล้านยโูร/เดือน โดยยงัไมมี่ก าหนดเวลาสิน้สดุ
โครงการ (อินโฟเควสท์) 

"ดรากี"เรียกร้องรัฐบาลใช้มาตรการคลังเสริมมาตรการ ECB 
หวังกระตุ้นเศรษฐกิจยูโรโซน นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) กล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลในยูโรโซนใช้มาตรการ
ทางการคลงัเสริมเข้ากับมาตรการทางการเงินของ ECB ในวันนี ้เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจยโูรโซน"เม่ือพิจารณาถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแอ 
และความเสี่ยงในช่วงขาลงอย่างต่อเน่ือง รัฐบาลต่างๆจึงควรใช้
มาตรการทางการคลงัอย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างทนัเวลา โดยทกุ
ประเทศจะต้องใช้ความพยายามในการใช้จ่ายทางการคลังเพื่อสร้าง
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ" เขากล่าว ทัง้นี  ้ECB จัดการประชุม
นโยบายการเงินในวนันี ้โดยที่ประชมุมีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบาย ซึง่
เป็นอัตราดอกเบีย้รีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดเป็น
ประวัติการณ์ แต่ได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้เงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์
ฝากไว้กับ ECB สู่ระดับ -0.50% จากเดิมที่ระดับ -0.40% ขณะที่คง
อตัราดอกเบีย้เงินกู้ที่ระดบั 0.25%  (อินโฟเควสท์) 

นายกฯอังกฤษยันไม่ได้พูดปดต่อควีนเอลิซาเบธเก่ียวกับเหตุผล
ขอพักสมัยประชุมสภา นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีอังกฤษ 
ยืนยันว่า เขาไม่ได้พูดปดต่อสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 
เก่ียวกับเหตุผลในการขอพระบรมราชานุญาตส าหรับการพักสมัย
ประชุมสภาต่อข้อถามที่ว่า เขาได้พูดปดต่อสมเด็จพระราชินีนาถเอลิ
ซาเบธที่ 2 หรือไม่ นายจอห์นสนักล่าวว่า "ไม่อย่างแน่นอน" ทัง้นี ้นาย
จอห์นสนัได้สัง่พกัสมยัประชุมสภาเป็นเวลา 5 สปัดาห์ ซึ่งถือเป็นการ
พักสมัยประชุมสภาที่ยาวนานที่สดุครัง้หนึ่งของอังกฤษในรอบหลาย
สิบปี สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงมีพระบรมราชานญุาตให้
นายจอห์นสนัปิดสมยัประชมุสภาตัง้แต่วนัที่ 9 ก.ย.จนถึงวนัที่ 14 ต.ค. 
ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกสภามีเวลาเหลือเพียง 2 สัปดาห์ก่อนที่อังกฤษ
จากการแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) ในวนัที่ 31 ต.ค. (อินโฟ
เควสท์) 

ฝร่ังเศสขวางเฟซบุ๊คพัฒนา 'ลิบรา' นายบรูโน เลอ แมรรัฐมนตรี ว่า
การกระทรวงเศรษฐกิจและการคลงัฝร่ังเศส แถลงในพิธีเปิดการประชมุ
องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (โออีซีดี) ว่า
ด้วยคริปโตเคอร์เรนซี วานนี ้(12 ก.ย.) ว่า ฝร่ังเศสจะขัดขวางไม่ให้
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 เฟซบุ๊คพฒันาสกลุเงินเสมือน “ลิบรา” บนแผ่นดินยโุรปได้ระบ ุอธิปไตย

ทางการเงินของนานาประเทศก าลังตกอยู่ในความเสี่ยง จากระบบ
เงินตราที่ก าลงักลายเป็นของเอกชน โดยผู้ เล่นเดียวที่มีผู้ ใช้กวา่ 2,000 
ล้านคนทั่วโลก เฟซบุ๊ คเผยแผนท าเงินลิบราเม่ือเดือน มิ.ย. ท าให้
รัฐบาลทั่วโลกกังวล เน่ืองจากโซเชียลมีเดียรายนีมี้เชื่อเสียงเร่ืองการ
เป็นแพลตฟอร์มเผยแพร่เฟคนิวส์และวีดิโอสุดโต่งตัง้แต่นัน้รัฐบาล
ฝร่ังเศสก็ส่งเสียงเตือนถึงอันตรายของลิบรามาโดยตลอด (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 6.64 จุด นลท.คลายวิตก
ความขัดแย้งด้านการค้าสหรัฐ-จีน  ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัว
ขึน้เม่ือคืนนี ้(12 ก.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนคลายความวิตกเก่ียวกับ
ความตงึเครียดด้านการค้าระหวา่งสหรัฐ-จีน หลงัประธานาธิบดีโดนลัด์ 
ทรัมป์ ประกาศเลื่อนการปรับขึน้ภาษีสินค้าน าเข้าจากจีน และมี
รายงานว่า สหรัฐอาจพิจารณาท าข้อตกลงการค้าฉบบัชัว่คราวกับจีน 
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,344.67 จุด เพิ่มขึน้ 6.64 
จดุ, +0.09%  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับ ECB ผ่อนคลาย
นโยบายการเงิน,สหรัฐเล็งท าข้อตกลงช่ัวคราวกับจีน  ตลาดหุ้น
ยุโรปปิดปรับตัวขึน้เม่ือคืนนี ้(12 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศผ่อนคลายนโยบายการเงิน และ
ตลาดขานรับรายงานข่าวที่วา่ ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ก าลงัเตรียม
ที่จะท าข้อตกลงการค้าฉบบัชัว่คราวกับจีน   ดชันี Stoxx Europe 600 
บวก 0.20% ปิดที่ 390.48 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 
5,642.86 จุด เพิ่มขึน้ 24.80 จุด หรือ +0.44%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้น
เยอรมันปิดที่ 12,410.25 จุด เพิ่มขึน้ 51.18 จุด หรือ +0.41% และ 
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,344.67 จุด เพิ่มขึน้ 6.64 
จดุ หรือ +0.09% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผยดัชนี PPI ลดลง 0.9% ในเดือนส.ค. หลังราคาน า้มัน
ร่วง ธนาคารกลางญ่ีปุ่น (BOJ) เปิดเผยในวันนีว่้า ดชันีราคาผู้ผลติ 
(PPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อในระดบัค้าส่ง ปรับตวัลง 0.9% ในเดือน
ส.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาน า้มนัและ
สินค้าโภคภัณฑ์ที่ร่วงลง ท่ามกลางข้อพิพาทการค้าที่ยืดเยือ้ระหว่ง
สหรัฐและจีนส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนี PPI ซึ่งเป็นดัชนีวัด
ราคาสินค้าที่มีการซือ้ขายระหว่างบริษัทต่างๆนัน้ ปรับตวัลงติดต่อกัน
เป็นเดือนที่สาม โดยดชันี PPI เดือนส.ค.ท าสถิติร่วงลงหนกัสดุนบัตัง้แต่
เดือนธ.ค. 2559 ราคาผลิตภณัฑ์น า้มนัและถ่านหินร่วงลง 9.9% ขณะที่
ราคาผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะที่ไม่ใช่เหล็กลดลง 5.3% ในเดือนส.ค.  
ส่วนราคาเคมีภัณฑ์ปรับตัวลดลง 4.7% สะท้อนถึงราคาน า้มันดิบซึ่ง
เป็นวตัถดุิบของผลิตภณัฑ์ ร่วงลงอยา่งหนกั ขณะที่ราคาเศษเหล็กและ

ขยะดิ่งลงถึง 21.7% เน่ืองจากอปุสงค์จากจีนที่ปรับตวัลดลง ซึง่เป็นผล
มาจากการสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐกบัจีน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิเปิดบวก 148.22 จุด ขานรับ ECB 
ลดดอกเบีย้,สหรัฐเล็งท าข้อตกลงการค้าช่ัวคราวกับจีน  ดชันีนิก
เกอิตลาดหุ้ นโตเกียวเปิดบวกในวันนี ้เน่ืองจากนักลงทุนขานรับ
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้ และจะรือ้
ฟื้นโครงการซื อ้พันธบัตรรอบใหม่เพื่อกระตุ้ นเศรษฐกิจยูโรโซน 
นอกจากนี ้ตลาดยงัได้แรงหนนุจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
แห่งสหรัฐเปิดเผยว่า อาจจะท าข้อตกลงการค้าฉบับชั่วคราวกับจีน  
ดัชนีนิกเกอิเปิดเพิ่มขึน้ 148.22 จุด  หรือ +0.68% แตะที่ระดับ 
21,907.83 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

รองนายกฯจีนเผยเจ้าหน้าที่สหรัฐ-จีนเตรียมเจรจาการค้า
สัปดาห์หน้า นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน กล่าวในวันนีว้่า 
เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนจะพบปะกันในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาการค้า 
นายหลิวกล่าวว่า ประเด็นต่างๆที่จะมีการหารือกัน รวมถึง ดลุการค้า 
การเข้าถึงตลาด และการคุ้มครองนักลงทนุ นอกจากนี ้นายหลิวยงัได้
แสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐชะลอการเก็บภาษีสินค้าจีน ทัง้นี  ้
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศเลื่อนการปรับขึน้ภาษีสินค้า
น าเข้าจากจีนวงเงิน 2.50 แสนล้านดอลลาร์ จากวันที่ 1 ต.ค. ไปเป็น
วันที่ 15 ต.ค. ขณะที่รัฐบาลจีนได้ประกาศรายชื่อสินค้าจ านวน 16 
รายการของสหรัฐที่จะได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า โดยจะมีผลบงัคบัใช้
ในวนัที่ 17 ก.ย. เป็นเวลา 1 ปีจนถึงวนัที่ 16 ก.ย.2563 (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยยอด FDI ช่วงเดือนม.ค.-ส.ค.ขยายตัว 6.9% เทียบรายปี 
กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยในวันนีว้่า ยอดการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) ในช่วงเดือนม.ค.-ส.ค.ปรับตวัขึน้ 6.9% เม่ือเทียบ
เป็นรายปี แตะที่ระดบั 6.04 แสนล้านหยวน หากพิจารณาในรูปสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ ยอด FDI ในช่วงเดือนม.ค.-ส.ค.ปรับตัวขึน้ 3.2% 
เม่ือเทียบรายปี แตะที่ระดับ 8.926 หม่ืนล้านดอลลาร์ ส่วนยอด FDI 
เฉพาะในเดือนส.ค.นัน้ อยูท่ี่ระดบั 7.089 หม่ืนล้านหยวน เพ่ิมขึน้ 3.6% 
เม่ือเทียบเป็นรายปี (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 22.43 จุด หลัง"
ทรัมป์"เล่ือนเก็บภาษีสินค้าจีน ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีน
ปิดบวกในวนันี ้ภายหลงัจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ 
ได้ทวีตข้อความว่า เขาจะเลื่อนการปรับขึน้ภาษีสินค้าน าเข้าจากจีน
วงเงิน 2.50 แสนล้านดอลลาร์ จากวันที่ 1 ต.ค. ไปเป็นวันที่ 15 ต.ค. 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดลบ 71.43 จุด หลังตลาดหุ้น
ฮ่องกงเสนอซือ้ตลาดหุ้นลอนดอน ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิด
วนันีป้รับตวัลดลง หลงัมีข่าวว่า ฮ่องกง เอ็กซ์เชนจ์ แอนด์ เคลียร่ิง ลิมิ
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 เต็ด (HKEX) ซึ่งเป็นผู้ บริหารจัดการตลาดหุ้นฮ่องกง ได้ยื่นข้อเสนอ

วงเงิน 3.16 หม่ืนล้านปอนด์ เพื่อซือ้กิจการของตลาดหุ้นลอนดอน ดชันี
ฮัง่เส็งลดลง 71.43 จดุ หรือ 0.26% ปิดวนันีท้ี่ 27,087.63 จดุ (อินโฟ
เควสท์) 

 เอเชีย และอื่นๆ 

ธนาคารกลางตุรกีปรับลดดอกเบีย้นโยบายลงสู่ 16.5% เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจจากภาวะถดถอย ธนาคารกลางตรุกีธนาคารกลาง
ระบใุนแถลงการณ์วา่ "ข้อมลูที่เปิดเผยในชว่งที่ผ่านมาบ่งชีว้า่ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจยงัคงฟืน้ตวัอยา่งต่อเน่ือง" และเสริมวา่ "แนวโน้มเงินเฟ้อ
ยังคงปรับตัวดีขึน้อย่างต่อเน่ือง"ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า การปรับ
ลดอตัราดอกเบีย้ครัง้นีไ้ม่น่าประหลาดใจ หลงัจากนายเรเซพ ตอยยิบ 
เออร์โดกนั ประธานาธิบดีตรุกีกลา่วเม่ือสปัดาห์ที่แล้ววา่ อตัราดอกเบีย้
จะยังคงลดลงอย่างต่อเน่ืองในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า  อย่างไรก็ตาม 
การปรับลดอัตราดอกเบีย้ดังกล่าวนัน้เกินความคาดหมายของนัก
ลงทนุ เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญคาดไว้วา่ จะมีการปรับลดลงระหวา่ง 2.00-
2.50% (อินโฟเควสท์) 

คณะกรรมการโอเปกประชุมวันนี ้แต่ไม่ถกเพิ่มการปรับลดก าลัง
การผลิต คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงปรับลด
ก าลงัการผลิต (JMMC) ของกลุม่ประเทศผู้ส่งออกน า้มนั (โอเปก) และ
ประเทศผู้ผลิตนอกกลุม่โอเปก ซึ่งรวมถึงรัสเซีย ได้จดัการประชมุที่กรุง
อาบูดาบีในวันนี ้ เพื่อหารือสถานการณ์ล่าสุดของตลาดน า้มันโลก
เจ้าชายอับดูลาซิส บิน ซาลมาน รัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ของ
ซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ 
และโปร่งใส และซาอดุีอาระเบียจะยงัคงเดินหน้าปรับลดก าลงัการผลิต
น า้มันตามข้อตกลง อย่างไรก็ดี ในการประชุมครัง้นี ้ที่ประชุมไม่ได้
พิจารณาการเพิ่มการปรับลดก าลงัการผลิตน า้มนัแต่อย่างใด แต่จะมี
การพิจารณาเร่ืองดงักล่าวในการประชมุโอเปกที่กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย ในเดือนธ.ค.นี ้         ทัง้นี ้โอเปกสามารถบรรลขุ้อตกลงกับ
รัสเซีย และผู้ ผลิตน า้มันนอกกลุ่มโอเปกอีก 9 ประเทศในการประชมุ
เม่ือเดือนก.ค.ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อขยายเวลาปรับลด
ก าลงัการผลิตน า้มนัออกไปอีก 9 เดือน จนถึงสิน้เดือนมี.ค.2563 จาก
เดิมที่มีก าหนดสิน้สดุในเดือนมิ.ย.ปีนี ้โดยจะปรับลดก าลงัการผลิตใน
อตัราเดิมที่ระดบั 1.2 ล้านบาร์เรล/วนั (อินโฟเควสท์) 

ปธน.เม็กซิโกเผยมีโอกาสน้อยลงที่สหรัฐจะเก็บภาษีสินค้า
เม็กซิโก หลังการคุมผู้อพยพคืบหน้า ประธานาธิบดีแอนเดรส มานู
เอล โลเปซ โอบราดอร์ของเม็กซิโกเปิดเผยวา่ มีโอกาสน้อยลงที่รัฐบาล
สหรัฐจะเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากเม็กซิโก หลงัจากทตูระดบัสงูของเขา
ได้เข้าพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และเจ้าหน้าสหรัฐคนอ่ืนๆ 
เพื่อประเมินความคืบหน้าในการลดจ านวนผู้ อพยพจากเม็กซิโกเข้าสู่
สหรัฐทัง้นี ้หลงัจากประชมุกับนายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ 

และได้หารือกับปธน.ทรัมป์ที่วอชิงตนัเม่ือวนัองัคารที่ผ่านมา นายมาร์
เซโล เอบราร์ด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก
คาดว่า จ านวนผู้ อพยพเข้าสู่สหรัฐผ่านทางเม็กซิโกนัน้จะลดลงอีก 
ด้านปธน.ทรัมป์ก็ยืนยันว่า การหารือทางโทรศัพท์เป็นไปในเชิงบวก 
โดยทวีตว่า เขาได้สนทนาทางโทรศพัท์ที่ดีเยี่ยมกับประธานาธิบดีของ
เม็กซิโกเก่ียวกบัความมัน่คงในชายแดนภาคใต้ และประเด็นอื่นๆ ที่เป็น
ผลประโยชน์ร่วมกันส าหรับประชาชนของทัง้สองประเทศ (อินโฟ
เควสท์) 

แบงก์ชาติอาร์เจนตินาออกมาตรการควบคุมค่าเงินรอบใหม่ 
หวังสกัดเก็งก าไรเงินเปโซ ,ควบคุมวิกฤตหนี ้ธนาคารกลาง
อาร์เจนตินาประกาศใช้มาตรการควบคมุคา่เงินอีกครัง้ โดยมีเป้าหมาย
ที่จะสกัดการเก็งก าไรค่าเงินเปโซ และควบคุมวิกฤตหนีส้ินไม่ให้บาน
ปลาย มาตรการครัง้ใหมนี่ ้ธนาคารกลางอาร์เจนตินาก าหนดวา่ ผู้ที่ซือ้
สกุลเงินต่างประเทศจะต้องเข้ามารายงานตวัเพื่อสญัญาว่าจะรอเวลา
อย่างน้อย 5 วัน ก่อนที่จะน าเงินนัน้ไปซือ้พันธบัตรเม่ือวันที่ 2 ก.ย.ที่
ผ่านมา รัฐบาลอาร์เจนตินาได้ประกาศใช้มาตรการควบคุมเงินทุน 
(Capital Controls) เพื่อป้องกันการทรุดตัวของทุนส ารองเงินตรา
ต่างประเทศและค่าเงินเปโซ โดยมาตรการดงักล่าวครอบคลมุถึงการ
ก าหนดให้กลุม่ผู้สง่ออกน าเงินรายได้ในรูปสกลุเงินตา่งประเทศกลบัมา
ยงัอาร์เจนตินา ขณะที่สถาบนัการเงินต่างๆ จะต้องได้รับอนญุาตจาก
ธนาคารกลางก่อนที่จะเข้าซือ้สกลุเงินดอลลาร์ในตลาดปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีท าการค้ากับต่างชาติ ส่วนประชาชนชาว
อาร์เจนตินาจะถูกจ ากัดการซือ้สกุลเงินดอลลาร์ในวงเงินไม่เกิน 
10,000 ดอลลาร์ต่อเดือน การประกาศใช้มาตรการควบคุมเงินทุน
เกิดขึน้หลังจากสกุลเงินเปโซของอาร์เจนตินาร่วงลงจนยากแก่การ
ควบคมุ ส่งผลให้เม็ดเงินในทนุส ารองเงินตราต่างประเทศลดลงอย่าง
มาก ในขณะที่รัฐบาลก าลงัประสบความยากล าบากในการจ่ายเงินคา่
ไถ่ถอนตราสารหนีร้ะยะยาว และสกดัการร่วงลงของสกลุเงินเปโซ (อิน
โฟเควสท์) 

ไทย 

"ชวน"ยันสภาฯ ยังเดินหน้าอภิปรายทั่ วไปปมถวายสัตย์ไม่

ครบถ้วนแม้ศาล รธน.ไม่รับค าร้อง นายชวน หลีกภยั ประธานสภา

ผู้ แทนราษฎร เปิดเผยถึงการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 152 กรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนของ

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ที่ก าหนดไว้ในวนัที่ 18 ก.ย.62 วา่ ทกุ

อยา่งยงัเป็นไปตามวาระปกติของสภาฯ เพราะแม้ศาลรัฐธรรมนญูจะมี

ความเห็นไม่รับค าร้องไว้พิจารณานัน้ ก็ไม่เก่ียวกับการท างานของสภา

ฯ การอภิปรายแบบไมล่งมตินีเ้ป็นเร่ืองการตรวจสอบตามรัฐธรรมนญูที่

เขียนก าหนดไว้ว่าสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรมีสิทธิอภิปราย ซักถาม 

เสนอแนะ และให้ค าแนะน า ซึ่งการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบ
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ข้อบงัคบัการประชมุสภาฯส าหรับการตรวจสอบนัน้ จะมีการตรวจสอบ

หลายรูปแบบ ทัง้ในทางกฎหมายซึง่ศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยชีข้าด และการ

ตรวจสอบทางการเมืองตอ่ อยา่งไรก็ตาม ส าหรับการจดัสรรตวับคุคลที่

จะอภิปราย ขณะนีย้งัไม่ได้หารือกนัอยา่งละเอียดวา่จะจดัสรรเวลากบั

พรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างไร ซึ่งมีเวลาอภิปรายเร่ืองนีป้ระมาณ 10 กว่า

ชัว่โมง (อินโฟเควสท์) 

สรรพากร เผยผลจัดเก็บรายได้ 11 เดือนแรกปีงบ 62 ที่  1.77 

ล้านลบ. สูงกว่าเป้า 2.1% นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดี

กรมสรรพากร เปิดเผยถึงผลจดัเก็บภาษีของกรมสรรพากร ในช่วง 11 

เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 - ส.ค.62) วา่ สามารถจดัเก็บได้

รวม 1,775,101 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 

(2.0 ล้านล้านบาท) 36,118 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.1% และสงูกว่า

ช่วงเดียวกันปีก่อน 85,548 ล้านบาท หรือ 5.1% อธิบดีกรมสรรพากร 

กล่าวสรุปว่า การจดัเก็บภาษีของกรมสรรพากร แม้จะได้รับผลกระทบ

จากปัจจยัเศรษฐกิจภายนอกประเทศ เช่น สงครามการค้าระหว่างจีน

และสหรัฐฯ แตใ่นชว่งที่เหลือของปีงบประมาณ 2562 กรมสรรพากรจะ

เพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดติดตามการจดัเก็บภาษี น าเทคโนโลยีและ

นวตักรรมมาใช้ในการบริหารจดัเก็บภาษี ทัง้นี ้กรมสรรพากรมัน่ใจว่า

ในปีงบประมาณ 2562 จะสามารถจดัเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

เอกสารงบประมาณ 2.0 ล้านล้านบาท ซึ่งจะมีส่วนสาคญัในการรักษา

เสถียรภาพทางการคลงัของประเทศให้ยัง่ยืนตอ่ไป(อินโฟเควสท์) 

"สมคิด"มอบนโยบายกองทุนหมู่บ้านขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐาน

รากให้เข้มแข็ง คลังเตรียมออกมาตรการเพิ่ม นายสมคิด จาตศุรี

พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการมอบนโยบายให้กับ

กองทนุหมู่บ้านว่า ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกยังไม่ดี ต้องการให้ทกุฝ่าย

หันกลับมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่ง

ไม่ได้เน้นเฉพาะการดูแลภาคเกษตร แต่จะต้องท าให้ชุมชนเกิดความ

เข้มแข็ง สร้างตลาด และเชื่อมโยงการทอ่งเที่ยว โดยจะมีทกุองค์กรของ

รัฐท างานร่วมกับภาคเอกชนที่ จะให้การสนับสนุนเต็มที่  ภายใต้

หลักการของพลังประชารัฐมาขับเคลื่อน ซึ่งจะมีการเสนอมาตรการ

ทัง้หมดในการประชุมร่วมกันวันที่ 21 ก.ย.นี ้ด้านนายประสงค์ พูน

ธเนศ ปลัดกระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า ในเร่ืองของธนาคารชมุชนนี ้

จะเป็นสว่นหนึ่งของการขบัเคลื่อนเร่ืองเศรษฐกิจฐานราก ซึง่จากข้อมลู

มีกองทนุหมู่บ้านประมาณ 7.6 หม่ืนหมู่บ้าน โดยจะเร่ิมจากที่กองทุน

หมู่บ้านเกรด A ที่มีอยู่ประมาณ 2 หม่ืนหมู่บ้าน ซึ่งจะให้ธนาคารออม

สินและ ธ.ก.ส.เป็นพี่เลีย้ง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 13.35 จดุ เผชิญแรงขายท าก าไรก่อนรู้ผล

ประชุม ECB - Valuation ไม่ถูกหลังโบรกฯปรับลดประมาณการ

ก าไรบจ.  SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,660.68 จุด ลดลง 13.35 จุด ( -

0.80%) มลูคา่การซือ้ขาย 70,086.30 ล้านบาท  นกัวิเคราะห์เผยตลาด

หุ้นไทยวนันีป้รับตวัลง แม้จะคืบหน้าสงครามการค้าที่สหรัฐฯ-จีนยอม

ถอยคนละก้าว แต่ดัชนีฯไม่ปรับขึน้ต่อ-เผชิญแรงขายท าก าไร เหตุ 

Valuation ตลาดไมถ่กู หลงันกัวิเคราะห์ฯปรับลดประมาณการก าไรบจ.

ลง นอกจากนีน้ักลงทุนยังขายก่อนรู้ผลประชุม ECB ซึ่งตลาดฯคาด

ผ่อนคลายนโยบายการเงิน รวมถึงยงัมีการปรับพอร์ตขายหุ้นบางกลุ่ม-

โยกเข้าหุ้นที่ยงั Laggard ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งทัง้ในแดนบวก-ลบ

ในช่วงรอดูผลประชุม ECB ส่วนพรุ่งนีต้ลาดฯคงจะแกว่งไซด์เวย์ออก

ข้าง ขึน้อยู่กับผลประชุม ECB ด้วยพร้อมแนวรับ 1,650 แนวต้าน 

1,680-1,700 จดุ  ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนันีท้ีร่ะดบั 1,660.68 จดุ ลดลง 

13.35 จุด (-0.80%) มลูค่าการซือ้ขาย 70,086.30 ล้านบาท การซือ้

ขายหุ้นวันนี ้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ โดยดัชนีท า

ระดบัสงูสดุที่ 1,679.03 จดุ และท าระดบัต ่าสดุที่ 1,659.42 จดุ  ส่วน

หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี ้เพิ่มขึน้ 572 หลักทรัพย์ ลดลง 1,019 

หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 442 หลักทรัพย์สรุปปริมาณการซือ้

ขายรายกลุม่ ตา่งชาติขายสทุธิ 1,065.03 ลบ. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: Yield Curve ปรับลดลง 1-2 bps. ใน

ตราสารระยะยาว สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั

อยูท่ี่ 95,101 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขาย

สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

(บลจ.) ซือ้สุทธิ 23,872 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มี

ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สุทธิ 4,313 ล้านบาท ในขณะที่นัก

ลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 1,613 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 

1.43% ปรับตวัลดลงจากเม่ือวาน -0.02% Yield Curve ปรับลดลง 1-2 

bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทนุของนักลงทนุตา่งชาติ

วนันี ้NET OUTFLOW  1,118 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,613 

ล้านบาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 

(Expired)  2,730 ล้านบาท ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET) มี NET SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 1,065 ล้านบาท ด้านปัจจยั

ต่างประเทศ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเลื่อนการปรับขึน้ภาษีสินค้า

น าเข้าจากจีนวงเงิน 2.50 แสนล้านดอลลาร์ จากวนัที่ 1 ต.ค. 62 เป็น

วันที่ 15 ต.ค. 62 ทัง้นีต้ลาดติดตามการประชุมนโยบายการเงินของ

ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ในคืนนี ้(อินโฟเควสท์) 
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ภาวะตลาดเงินบาท: เงินบาทปิดตลาด 30.46 แข็งค่าสุดตัง้แต่ 

มิ.ย.56 หลังสงครามการค้าผ่อนคลาย  นักบริหารเงินจากธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ 30.46 บาท/

ดอลลาร์ แข็งคา่จากเปิดตลาดเช้าอยูท่ี่ระดบั 30.57 บาท/ดอลลาร์ โดย

แข็งค่าสดุในรอบกว่า 6 ปี นับตัง้แต่เดือน มิ.ย.56 ระหว่างวนัเงินบาท

เคลื่อนไหวในกรอบ 30.43-30.57 บาท/ดอลลาร์ เน่ืองจากตลาดคลาย

ความกังวลเร่ืองสงครามการค้า   นักบริหารเงินประเมินกรอบการ

เคลื่อนไหวของเงินบาทในวนัพรุ่งนีไ้ว้ที่ 30.40 - 30.55 บาท/ดอลลาร์ 

(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: Yield Curve ปรับลดลง 1-2 bps. ใน

ตราสารระยะยาว สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั

อยูท่ี่ 95,101 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขาย

สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

(บลจ.) ซือ้สุทธิ 23,872 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มี

ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สุทธิ 4,313 ล้านบาท ในขณะที่นัก

ลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 1,613 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 

1.43% ปรับตวัลดลงจากเม่ือวาน -0.02% Yield Curve ปรับลดลง 1-2 

bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทนุของนักลงทนุตา่งชาติ

วนันี ้NET OUTFLOW  1,118 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,613 

ล้านบาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 

(Expired)  2,730 ล้านบาท ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET) มี NET SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 1,065 ล้านบาท ด้านปัจจยั

ต่างประเทศ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเลื่อนการปรับขึน้ภาษีสินค้า

น าเข้าจากจีนวงเงิน 2.50 แสนล้านดอลลาร์ จากวนัที่ 1 ต.ค. 62 เป็น

วันที่ 15 ต.ค. 62 ทัง้นีต้ลาดติดตามการประชุมนโยบายการเงินของ

ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ในคืนนี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: เงินบาทปิดตลาด 30.46 แข็งค่าสุดตัง้แต่ 

มิ.ย.56 หลังสงครามการค้าผ่อนคลาย  นักบริหารเงินจากธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ 30.46 บาท/

ดอลลาร์ แข็งคา่จากเปิดตลาดเช้าอยูท่ี่ระดบั 30.57 บาท/ดอลลาร์ โดย

แข็งค่าสดุในรอบกว่า 6 ปี นับตัง้แต่เดือน มิ.ย.56 ระหว่างวนัเงินบาท

เคลื่อนไหวในกรอบ 30.43-30.57 บาท/ดอลลาร์ เน่ืองจากตลาดคลาย

ความกังวลเร่ืองสงครามการค้า   นักบริหารเงินประเมินกรอบการ

เคลื่อนไหวของเงินบาทในวนัพรุ่งนีไ้ว้ที่ 30.40 - 30.55 บาท/ดอลลาร์ 

(อินโฟเควสท์)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. สหรัฐ              

- ราคาน าเข้าและสง่ออกเดือนส.ค.สหรัฐ              

- ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเบือ้งต้นเดือนก.ย.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรัฐ              

- สต็อกสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนก.ค.สหรัฐ         

-  ดลุการค้าเดือนก.ค. อีย ู  

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค. ญ่ีปุ่ น   
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 
 

 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 ECB Main Refinancing Rate Sep 12 0.00% 0.00% 0.00% USD/KRW

ECB Marginal Lending Facility Sep 12 0.25% 0.25% 0.25% Dollar Index

ECB Deposit Facility Rate Sep 12 -0.50% -0.50% -0.40%

US CPI MoM Aug 0.10% 0.10% 0.30% Thai Bond Market

CPI Ex Food and Energy MoM Aug 0.30% 0.20% 0.30% Total Return Index

CPI YoY Aug 1.70% 1.80% 1.80% Outright/ Cash Trading

Initial Jobless Claims Sep 7 204k 215k 219k Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Continuing Claims Aug 31 1670k 1675k 1674k 12-Sep-19 1.439 1.440 1.433 1.411 1.398 1.431

Bloomberg Consumer Comfort Sep 8 63.2 -- 63.4 Change (bps) -0.03 -0.10 +0.14 -0.18 -0.64 -0.31

Monthly Budget Statement Aug -$200.3b -$200.0b -$214.1b 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

1.426 1.544 1.620 1.616 1.801 1.965

 Friday 13 -2.36 -1.40 -1.42 -2.50 -0.72 -0.39

Release Actual Cons. Prior

JP Capacity Utilization MoM Jul      --      -- -2.60% US Bond Market

Industrial Production YoY Jul F      --      -- 0.70% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Industrial Production MoM Jul F      --      -- 1.30% 12-Sep-19 1.95 1.72 1.67 1.65 1.79 2.22

TH Foreign Reserves Sep 6      --      -- $220.2b Change (bps) -1.00 +4.00 +5.00 +5.00 +4.00 +0.00

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

95,101.17         87,302.67         +8.93%

12-Sep-19 11-Sep-19 %Chg.

319.85 319.45 +0.13%

1,182.28 1,189.69 -0.62%

98.360 98.626 -0.27%

1.2329 1.2330 -0.01%

7.0784 7.1157 -0.52%

1.1066 1.1008 +0.53%

108.06 107.81 +0.24%

12-Sep-19 11-Sep-19 %Chg.

30.39 30.58 -0.62%

1,498.70 +4.30 +0.29%

2,331.00 -35.00 -1.48%

60.38 -0.62 -1.02%

55.09 -0.66 -1.18%

55.08 -0.86 -1.54%

58.64 -0.09 -0.15%

976.07 +6.76 +0.70%

12-Sep-19 Chg %Chg.

6,342.17 -39.78 -0.62%

7,961.89 +17.46 +0.22%

2,032.08 +12.53 +0.62%

37,104.28 -166.54 -0.45%

3,008.81 -12.39 -0.41%

27,087.63 -71.43 -0.26%

12,410.25 +51.18 +0.41%

21,759.61 +161.85 +0.75%

3,541.00 +28.00 +0.80%

7,271.17 -40.09 -0.55%

3,009.57 +8.64 +0.29%

8,194.47 +24.79 +0.30%

12-Sep-19 Chg %Chg.

27,182.45 +45.41 +0.17%

-454.15

70,086.30

1,049.18

-1,065.03

470.00

1,103.91 -11.48 -1.03%

2,436.35 -24.18 -0.98%

13-Sep-19

12-Sep-19 Chg %Chg.

1,660.68 -13.35 -0.80%

353.28 -0.59 -0.17%


