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สรุ ปข่ าวใน และต่ างประเทศ
สหรัฐ
รมว.คลังสหรัฐออกโรงเตือนจีนปล่ อยเงินหยวนอ่ อนค่ า ขณะจับ
ตาผลกระทบการค้ า นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
สหรัฐ ได้ ออกมาเตือนจีนเกี่ยวกับการที่เงินหยวนอ่อนค่าลง ซึง่ ทาให้ จีน
มีข้อได้ เปรี ยบด้ านการค้ า อย่างไรก็ตาม นายมนูชินไม่ได้ กล่าวหาว่า
จีนจงใจกดดันเงินหยวนให้ อ่อนค่า นายมนูชินเปิ ดเผยกับไฟแนนเชียล
ไทม์ส ก่อนที่จะเข้ าร่วมประชุม G20, กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(IMF) และธนาคารโลก ซึ่งจัดขึน้ ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดย
กล่าวว่า สหรัฐกาลังจับตาประเด็นการค้ า และต้ องการความมัน่ ใจว่า
จีนไม่ได้ กาลังกดดันเงิน หยวนให้ อ่อนค่า เพื่อหวังผลด้ านการแข่ งขัน
ทังนี
้ ้ กระทรวงการคลังสหรัฐเตรี ยมออกรายงานรอบครึ่ งปี ในประเด็น
ค่าเงิน ในวันที่ 15 ต.ค.นีร้ ายงานดังกล่าวจะพิจารณาจากข้ อมูลการ
ดาเนินการของรัฐบาลต่างๆต่อสกุลเงินของประเทศในช่วงเดือนม.ค.มิ.ย. สาหรับในกรณีของจีนนัน้ สหรัฐจะพิจารณาการอ่อนค่าของหยวน
ในการทบทวนสถานะของจีนในรายงานดังกล่าว (อินโฟเควสท์)
โฆษกกระทรวงต่ างประเทศสหรั ฐ แบ่ ง รั บ แบ่ ง สู้ เผยพร้ อมคง
ความสัมพันธ์ กับจีน กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ เปิ ดเผยว่า สหรัฐ
และจีนมีความสัมพันธ์ ที่มีความสาคัญในระดับที่สหรัฐจะต้ องทางาน
อย่างหนัก เพื่อที่จะคงความสัมพันธ์นีไ้ ว้ นางฮีทเธอร์ เนาเอิร์ท โฆษก
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ กล่าวตอบคาถามผู้สื่อข่าวในการ
แถลงข่าวประจาวันถึงมุมมองที่มีต่อการกาหนดรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างจีนและสหรัฐว่า จีนนัน้ เหมือนเป็ นคู่แข่ง และความสัมพันธ์กบั
จีนนัน้ ก็มีความซับซ้ อน ทัง้ 2 ประเทศเองก็มีผลประโยชน์ ร่ว มกัน ใน
บางส่วน รวมทังเรื
้ ่องการยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ บนคาบสมุทรเกาหลี
สานักข่าวซินหัวรายงานว่า โฆษกกระทรวงต่างประเทศ กล่าวด้ วยว่า
ทัง้ 2 ประเทศเองก็มีประเด็นที่คิดเห็นไม่ตรงกัน รวมทังประเด็
้
นที่สร้ าง
ความท้ าทาย แต่เราก็ยงั คงจะรับมือในเรื่องเหล่านีต้ อ่ ไป เมื่อวันจันทร์
ที่ผ่านมา นายหวัง อี ้ รัฐมนตรี กระทรวงต่างประเทศจีนได้ พบกับนาย
ไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรี กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ และกล่าวว่า จีน
และสหรั ฐ ควรจะเดิ น ไปในทิ ศ ทางของความร่ ว มมื อ ที่ ได้ ป ระโยชน์
ร่ วมกันทัง้ 2 ฝ่ ายมากกว่าที่จะเดินไปในทางที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
และการเผชิญหน้ ากัน (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยดัชนี PPI พืน้ ฐานดีดตัว 0.4% ในเดือนก.ย. สูงสุดรอบ
8 เดื อ น กระทรวงแรงงานสหรั ฐเปิ ดเผยว่า ดัชนี ราคาผู้ผ ลิต (PPI)
เพิ่มขึ ้น 0.2% ในเดือนก.ย.เมื่อเทียบรายเดือน โดยสอดคล้ องกับการ
คาดการณ์ ของนักวิเคราะห์ หลังจากลดลง 0.1% ในเดือนส.ค. การ
ปรับตัวขึ ้นของดัชนี PPI ได้ รับแรงหนุนจากการดีดตัวขึ ้นของค่าใช้ จา่ ย
ในภาคบริ การ แม้ ว่าราคาอาหารปรับตัวลง เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PPI
เพิ่มขึ ้น 2.6% ต่ากว่าที่นกั วิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ ้น 2.8% ส่วนดัชนี PPI

พื ้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหาร, พลังงาน และภาคบริ การ เพิ่มขึน้
0.4% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึน้ มากที่ สุด
นับตังแต่
้ เดือนม.ค. หลังจากขยับขึน้ 0.1% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบ
รายปี ดัชนี PPI พื ้นฐานปรับตัวขึ ้น 2.9% ในเดือนก.ย. เช่นเดียวกับใน
เดือนส.ค. (อินโฟเควสท์)

เฮอร์ ริเคน"ไมเคิล"ทวีความรุ นแรงเป็ นพายุระดับ 4 ขณะเคลื่อน
ตั วขึน้ ฝั่ งถล่ มฟลอริ ด าแล้ ว ศูนย์เฮอร์ ริเคนแห่งชาติสหรัฐ (NHC)
เปิ ดเผยว่า พายุเฮอร์ ริเคน "ไมเคิล" ได้ ทวีความรุ นแรงกลายเป็ นพายุ
ระดับ 4 ในวัน นี ้ โดยขณะนีไ้ ด้ เคลื่อนตัวขึน้ ฝั่ งที่ แหลมฟลอริ ดาแล้ ว
นายริก สกอตต์ ผู้วา่ การรัฐฟลอริด้า ได้ ประกาศภาวะฉุกเฉินใน 35 เขต
ปกครองของทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐฟลอริด้าและในเขตอุทยาน
แห่งชาติบิ๊กเบนด์ พร้ อมอพยพประชาชนที่อยู่ตามแนวชายฝั่ งจานวน
มากกว่า 2.1 ล้ านคน โดยมีกองกาลังพิทกั ษ์ มาตุภมู ิสหรัฐ 1,250 ราย
เข้ า มาช่ว ยเหลือปฏิบัติ การครั ง้ นี ้ รวมถึงเจ้ า หน้ า ที่ อีก 4,000 รายที่
เตรี ยมพร้ อมออกปฏิบตั ิหน้ าที่ นายสกอตต์เตือนว่า เฮอร์ ริเคนไมเคิล
อาจเป็ นพายุที่สร้ างความเสียหายมากที่สดุ ต่อแหลมฟลอริ ดาในรอบ
100 ปี และจะทาให้ เกิดสตรอม เซิร์จ ซึง่ เป็ นคลื่นขนาดใหญ่สงู 12 ฟุต
ในบริเวณชายฝั่ ง (อินโฟเควสท์)
ทีมงาน"ทรั มป์"ทาบทาม"ดินา พาวเวล"อดีตผู้ช่วยที่ปรึ กษาความ
มั่นคงเป็ นทูตสหรั ฐประจา UN แหล่งข่าวระบุว่า นางดินา พาวเวล
อดีตผู้ช่วยที่ปรึ กษาฝ่ ายความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ และปั จจุบันเป็ น
ผู้บริ หารของโกลด์แมน แซคส์ ได้ เข้ าหารื อกับเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงของ
ประธานาธิ บ ดี โดนัล ด์ ทรั มป์ เกี่ ยวกับ ความเป็ นไปได้ ใ นการเข้ า รั บ
ตาแหน่งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสหรัฐประจาสหประชาชาติ แทน
นางนิ ก กี เฮลี ย์ ซึ่ง ได้ ป ระกาศลาออกวานนี ้ โดยจะมี ผ ลในสิ น้ ปี นี ้
ปธน.ทรัมป์ได้ ยืนยันวานนีว้ ่า นางพาวเวลเป็ นหนึ่งในตัวเก็งจานวน 5
คนที่ อ าจเข้ า ด ารงต าแหน่ ง แทนนางเฮลี ย์ อย่า งไรก็ ดี ยัง ไม่เ ป็ นที่
แน่นอนว่านางพาวเวลจะมีความสนใจเข้ ารับตาแหน่งเอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรสหรัฐประจาสหประชาชาติหรือไม่ เนื่องจากขณะนี ้นางพาว
เวลยังคงมีความสุขกับการทางานในโกลด์แมน แซคส์ และยังไม่ได้ ทา
การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการทางานของตน
(อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ ก: ดาวโจนส์ ปิดร่ วง 831.83 จุด หลังบอนด์
ยีลด์ พ่ ุง, วิตกเฟดเร่ งขึน้ ดบ.หลังเงินเฟ้อดีด แรง ดัชนีดาวโจนส์
ตลาดหุ้นนิวยอร์ กปิ ดร่วงลงอย่างหนักเมื่อคืนนี ้ (10 ต.ค.) โดยทังดาว
้
โจนส์ และ S&P500 ต่า งก็ ดิ่ ง ลงหนัก สุด นับ ตัง้ แต่วัน ที่ 8 ก.พ.ปี นี ้
เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐที่พ่งุ ขึน้ หลังการเปิ ดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ซึ่งบ่งชี ้ว่าธนาคาร
กลางสหรั ฐ (เฟด) อาจเร่ ง การปรั บ ขึ น้ อัต ราดอกเบี ย้ ขณะที่ ดัช นี
Nasdaq ทรุ ด ตัว ลงกว่า 300 จุด จากแรงฉุด ของหุ้น กลุ่มเทคโนโลยี
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ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,598.74 จุด ดิ่งลง 831.83
จุด หรือ -3.15% ขณะที่ดชั นี S&P500 ปิ ดที่ 2,785.68 จุด ลดลง 94.66
จุด หรือ -3.29% และดัชนี Nasdaq ปิ ดที่ 7,422.05 จุด ร่วงลง 315.97
จุด หรือ -4.08% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงิ น นิ ว ยอร์ ก: เงิน ปอนด์ ,ยู โ รพุ่ งเที ย บดอลล์ รั บ
ความหวังอังกฤษบรรลุข้อตกลง Brexit กับ EU สกุลเงินปอนด์และ
ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ในการซือ้ ขายที่ตลาดปริ วรรต
เงินตรานิวยอร์ กเมื่อคืนนี ้ (10 ต.ค.) ขานรับความหวังที่ว่าอังกฤษจะ
สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพยุโรป (EU) เกี่ยวกับการแยกตัวออก
จาก EU (Brexit) ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิ ดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI) ประจาเดือนก.ย.ของสหรัฐในวันนี ้ เพื่อบ่งชี ้ทิศทางอัตราดอกเบี ้ย
ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ที่
ระดับ 1.1525 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1497 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์
แข็ งค่า ขึน้ แตะระดับ 1.3199 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3146 ดอลลาร์
ขณะที่ดอลลาร์ ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7084 ดอลลาร์ สหรัฐ
จากระดับ 0.7100 ดอลลาร์ สหรัฐ ดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบ
กับเงินเยน ที่ระดับ 112.57 เยน จากระดับ 113.04 เยน และอ่อนค่า
เมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9920 ฟรังก์ จากระดับ 0.9921 ฟรังก์
แต่แ ข็ งค่า เมื่อเทียบกับ ดอลลาร์ แ คนาดา ที่ ระดับ 1.3033 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดับ 1.2944 ดอลลาร์ แคนาดา (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดนา้ มัน: นา้ มัน WTI ปิ ดร่ วง $1.79 วิตกดาวโจนส์ ด่ ิ ง
หนักหลังบอนด์ ยีลด์ พ่ ุง สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด
นิวยอร์ กปิ ดร่วงลงกว่า 2% เมื่อคืนนี ้ (10 ต.ค.) โดยได้ รับปั จจัยกดดัน
จากตลาดหุ้นสหรัฐที่ดิ่งลงอย่างหนัก อันเนื่องมาจากความวิตกกังวล
เกี่ยวกับการพุ่งขึ ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ขณะที่
นัก ลงทุน จับ ตาต่ อ ผลกระทบจากพายุเ ฮอร์ ริ เ คน "ไมเคิ ล " รวมทัง้
มาตรการคว่าบาตรอิหร่ าน สัญญานา้ มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย.
ร่วงลง 1.79 ดอลลาร์ หรื อ 2.4% ปิ ดที่ 73.17 ดอลลาร์ /บาร์ เรล ซึ่งเป็ น
ระดับต่าสุดนับตังแต่
้ วนั ที่ 27 ก.ย.ปี นี ้ สัญญานา้ มันดิบเบรนท์สง่ มอบ
เดือนธ.ค. ลดลง 1.91 ดอลลาร์ หรือเกือบ 2.3% ปิ ดที่ 83.09 ดอลลาร์ /
บาร์ เรล (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ ก: ทองปิ ดบวก $1.9 รั บดอลล์ อ่อน,
ดาวโจนส์ ร่วงหนักหนุนแรงซือ้ สินทรั พย์ ปลอดภัย สัญญาทองคา
ตลาดนิวยอร์ กปิ ดขยับขึ ้นเมื่อคืนนี ้ (10 ต.ค.) เนื่องจากการอ่อนค่าของ
สกุลเงินดอลลาร์ ช่วยหนุนแรงซือ้ ทองคา นอกจากนี ้ การร่ วงลงอย่าง
หนักของตลาดหุ้นสหรัฐยังเป็ นอีกปั จจัยที่ทาให้ นกั ลงทุนเข้ าซื ้อทองคา
ซึ่ ง เ ป็ น สิ น ท รั พ ย์ ที่ ป ล อ ด ภั ย สั ญ ญ า ท อ ง ค า ต ล า ด COMEX
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ ้น 1.9 ดอลลาร์ หรือ
0.16% ปิ ดที่ 1,193.4 ดอลลาร์ /ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดื อน

ธ.ค. ลดลง 7.4 เซนต์ หรือ 0.51% ปิ ดที่ 14.326 ดอลลาร์ /ออนซ์ (อินโฟ
เควสท์)
ยุโรป

ยุโรปโหวตเลื่อนการตัดสินใจยกเลิกมาตรการคว่ าบาตรรั สเซีย
สมัชชารัฐสภาคณะมนตรี ยุโรป (PACE) ได้ ลงคะแนนเสียงและมีมติ
เลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการคว่าบาตรรัสเซียออกไป
ด้ วยคะแนนเสียง 99 ต่อ 79 เสียง สานักข่าวซินหัวรายงานว่า PACE
ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในหน่วยงานด้ านรัฐสภาของสภายุโรป ซึ่งประกอบด้ วย
สมาชิก 47 ประเทศนัน้ มุ่งมัน่ ในเรื่ องการสนับสนุนด้ านสิทธิมนุษยชน
ประชาธิ ป ไตย และการบังคับใช้ กฎหมาย ทัง้ นี ้ รั ส เซียถูกถอนสิทธิ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมของ PACE ไปเมื่อเดือนม.ค. 2558 และ
ผู้แทนของรัสเซียก็ไม่ได้ เข้ าร่วมการประชุม PACE นับตังแต่
้ ที่ได้ มีการ
ใช้ มาตรการคว่าบาตร นายแดเนียล โฮลท์เจน โฆษกของสภายุโรปได้
ทวี ต เมื่ อ วัน จัน ทร์ ที่ ผ่ า นมาว่า มี ผ้ ูล งทะเบี ย น 70 รายส าหรั บ การ
อภิ ป รายเรื่ อ งรั ส เซี ย รวมทัง้ ความเป็ นไปได้ ข องการเปลี่ ย นแปลง
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการคว่าบาตร (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นยุ โรป: หุ้นยุโรปปิ ดลบ วิตกบอนด์ ยีลด์ พ่ ุ ง ,หวั่ น
สงครามการค้ าฉุ ด ศก.โลก ตลาดหุ้นยุโรปปิ ดร่ วงลงเมื่อคืนนี ้ (10
ต.ค.) เนื่ อ งจากความวิ ต กกั ง วลเกี่ ย วกั บ การพุ่ ง ขึ น้ ของอั ต รา
ผลตอบแทนพัน ธบัต รสหรั ฐ และยุโ รป รวมทัง้ ความกัง วลเกี่ ย วกับ
ผลกระทบของสงครามการค้ าที่อาจฉุดเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง โดย
หุ้นกลุ่มสินค้ าหรู ร่วงลงอย่างหนัก ซึ่งรวมถึงหุ้นหลุยส์ วิตตอง ดัชนี
Stoxx Europe 600 ร่ ว งลง 1.6% ปิ ดที่ 366.93 จุด ดัชนี DAX ตลาด
หุ้นเยอรมันปิ ดที่ 11,712.50 จุด ลดลง 264.72 จุด หรือ -2.21% ขณะที่
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิ ดที่ 5,206.22 จุด ลดลง 112.33 จุด
หรื อ -2.11% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดที่ 7,145.74
จุด ลดลง 91.85 จุด หรือ -1.27% (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
นายกฯญี่ปุ่นเตรี ยมเดินสายเยือนยุโรปสัปดาห์ หน้ า พร้ อมเข้ า
ร่ วมซัมมิต ASEM นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปนกล่
ุ่ าวใน
เมื่อวานนีว้ ่า จะเดินทางไปเยือนยุโรปเป็ นเวลา 5 วันในสัปดาห์หน้ า
เพื่ อ เข้ าร่ ว มการประชุ ม รั ฐ มนตรี ข องเอเชี ย -ยุ โ รป (ASEM) ซึ่ ง
ประกอบด้ วยผู้นาประเทศมากกว่า 50 ประเทศเข้ าร่วม นายอาเบะ ยัง
กล่ า วในช่ ว งการประชุม เจ้ า หน้ าที่ รั ฐ บาลญี่ ปุ่ นระดับ อาวุโ สและ
เจ้ าหน้ าที่พรรครัฐบาลด้ วยว่า เขากาลังเตรียมเดินทางไปจีนในช่วงหลัง
สัปดาห์ของวันที่ 22 ต.ค. นี ้ สาหรับการเดินทางเยือนยุโรป นายอา
เบะ มีกาหนดการเข้ าร่วมการประชุม ASEM ในช่วงวันที่ 18-19 ต.ค. ที่
บรัสเซลส์ นอกจากนี ้ นายกฯญี่ ปนยั
ุ่ งเตรี ยมเดินทางเยือนสเปนและ
ฝรั่งเศสในวันอังคารหน้ าอีกด้ วย (อินโฟเควสท์)
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ญี่ปุ่นผิดหวัง หลังไต้ ห วันเตรี ยมจัดประชามติกรณียกเลิ กห้ า ม
น าเข้ าอาหารจากญี่ ปุ่ น นายมิ คิ โ อะ นูม าตะ ประธานสมาคม
แลกเปลี่ยนญี่ ปน-ไต้
ุ่
หวัน แสดงความผิดหวังต่อการที่ไต้ หวันเตรี ยม
จัดทาประชามติ เพื่อให้ ประชาชนตัดสินใจว่าจะมีการยกเลิกการห้ าม
นาเข้ าผลิตภัณฑ์อาหารจาก 5 จังหวัดของญี่ ปนหรื
ุ่ อไม่ หลังเกิดการ
รั่วไหลของกัมมันตภาพรั งสีในโรงไฟฟ้านิว เคลียร์ ฟูกูชิมะในปี 2554
"ถึงแม้ การทาประชามติ ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงความรู้ สึกของผมที่ มี ต่ อ
ไต้ หวัน แต่ผมก็ร้ ูสกึ ผิดหวังต่อการตัดสินใจดังกล่าว" นายนูมาตะกล่าว
นายนูมาตะยืนยันว่าผลิตภัณฑ์อาหารทัง้ หมดที่มีการวางจาหน่า ยใน
ญี่ปนุ่ ล้ วนมีความปลอดภัย และชาวไต้ หวันจานวนกว่า 4.5 ล้ านคนใน
ปี ที่แ ล้ ว ที่ได้ เดิ นทางเยือนญี่ ปุ่ น ก็ ได้ เคยกิ น อาหารดังกล่า ว (อิน โฟ
เควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 36.65 จุด นลท.ซือ้ เก็ง
กาไรหลังตลาดร่ วงติดต่ อกัน 4 วัน ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิ ด
ขยับขึ ้นในเมื่อวานนี ้ เนื่องจากนักลงทุนเข้ าช้ อนซื ้อเก็งกาไรหลังจากนิก
เกอิร่วงลงติดต่อกัน 4 วันทาการก่อนหน้ านี ้ สานักข่าวเกียวโดรายงาน
ว่า ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 36.65 จุด หรื อ 0.16% แตะที่ระดับ 23,506.04
จุด หุ้นที่ปรับตัวขึ ้นในเมื่อวานนีน้ าโดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ กลุ่มสินค้ า
เกษตรและประมง และกลุม่ สินเชื่อผู้บริโภค (อินโฟเควสท์)
จีน
ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตปิ ดบวก 4.83 จุด นลท.จับ
ตายอดปล่ อยกู้จีน ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิ ดตลาดวันนี ้
ขยับขึน้ เล็กน้ อย โดยนักลงทุนรอดูการเปิ ดเผยข้ อมูลการปล่อยกู้ครัง้
ใหม่ของจีนในวันนี ้ เพื่อประเมินแนวโน้ มเศรษฐกิจจีน สานักข่าวซินหัว
รายงานว่า ดัชนี เซี่ยงไฮ้ ค อมโพสิตบวก 4.83 จุด หรื อ 0.18% ปิ ดที่
2,725.84 จุด (อินโฟเควสท์)
เอเชียและอื่นๆ
รมว.ต่ า งประเทศเกาหลี ใ ต้ เ ผยรั ฐ บาลก าลั ง ทบทวนยกเลิ ก
มาตรการคว่าบาตรเกาหลีเหนือ นายคัง คยุง วา รัฐมนตรีกระทรวง
ต่างประเทศเกาหลีใต้ กล่าวในเมื่อวานนีว้ ่า ทางกระทรวงกาลังอยู่ใน
ระหว่างหารื อกับกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อยกเลิกการคว่าบาตร
เกาหลีเหนือ รมว.ต่างประเทศเกาหลีใต้ กล่าวในระหว่างการแถลงที่
สานักงานสมัชชาแห่งชาติ หลังจากที่นายลี แฮ ชาน ประธานพรรค
ประชาธิ ป ไตยเอ่ยถึ งค าถามดังกล่า ว มาตรคว่ า บาตรอิส ระ หรื อ ที่
เรี ยกว่า มาตรการ "May 24" มีผ ลบังคับ ใช้ เป็ นครั ง้ แรกในเดื อนพ.ค.
2553 หรื อในสมัยของรั ฐบาลลี เมียง บัค หลังจากที่เรื อคอร์ เวตของ
กองทัพเรือเกาหลีใต้ จมลง โดยทางการอ้ างว่าเป็ นฝี มือของเกาหลีเหนือ
ที่ ใ ช้ ต อปิ โดโจมตี อ ย่า งไรก็ ดี เกาหลี เ หนื อ ได้ อ อกมาปฏิ เ สธข้ อหา
ดังกล่าว ต่อมา ในสมัยของรัฐบาลปาร์ ค กึน เฮ เกาหลีใต้ ได้ สั่งปิ ด
นิ ค มอุต สาหกรรมแคซอง ซึ่ ง ตัง้ อยู่ที่ บ ริ เ วณชายแดนของทัง้ สอง

ประเทศ หลังจากที่เกาหลีเหนือทาการทดสอบนิวเคลียร์ เป็ นครัง้ ที่ 4 ใน
เดือนมกราคม 2559 (อินโฟเควสท์)
รมว.คลังตุรกีวอนเอกชนลดราคาสินค้ า 10% หวังช่ วยสกัดเงิน
เฟ้อ นายเบรัต อัลเบย์รัค รมว.คลังตุรกี เรี ยกร้ องให้ ภาคเอกชนของ
ตุรกีลดราคาสินค้ าอย่างน้ อย 10% เพื่อสกัดการพุ่งขึน้ ของเงินเฟ้อใน
ประเทศ นอกจากนี ้ นายอัลเบย์รัคยังได้ ออกมาตรการเพื่อให้ เงินเฟ้อ
ปรับตัวลง โดยรัฐบาลจะตรึงค่าไฟฟ้า และค่าก๊ าซธรรมชาติจนกว่าจะ
ถึงสิน้ ปี นี ้ ขณะเดี ยวกัน รั ฐบาลจะให้ เงินช่ว ยเหลือภาคธุ รกิจเพื่อ
ป้องกันการปลดพนักงาน ทัง้ นี ้ อัตราเงินเฟ้อของตุรกีพ่งุ แตะระดับ
เกือบ 25% ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี ท่ามกลาง
วิกฤตค่าเงินลีราที่ได้ ทรุดตัวลงราว 40% ในปี นี ้ (อินโฟเควสท์)

รั ฐบาลอินเดียเล็งระดมทุนจากชาวอินเดี ยโพ้ นทะเล หวังช่ วย
พยุ งค่ าเงินรู ปี สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้ างแหล่ง ข่าวว่า รัฐบาล
อิ น เดี ย ก าลั ง พิ จ ารณาระดมทุ น จากชาวอิ น เดี ย ที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
ต่างประเทศ เพื่อสกัดการอ่อนค่าลงของสกุลเงินรูปี เมื่อวานนี ้ ค่าเงิน
รูปีของอินเดียดิ่งลงแตะระดับ 74.27 เทียบดอลลาร์ ซึง่ เป็ นระดับต่าสุด
เป็ นประวัติ การณ์ ค รั ง้ ใหม่ แหล่งข่า วระบุว่า กระทรวงการคลังและ
ธนาคารกลางอินเดียกาลังหารื อกัน ถึงแผนการระดมทุน เพิ่มขึน้ จาก
ชาวอินเดียโพ้ นทะเล และอาจเปิ ดเผยรายละเอียดออกมาในเร็ ว ๆนี ้
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ ้น หลังจากที่สกุลเงินรูปีของอินเดียอ่อนค่า
ลงต่อเนื่ องเมื่อเที ยบกับ สกุล เงิน ดอลลาร์ โดยรู ปี ร่ ว งลงไปแล้ ว กว่า
14% ในปี นี ้ ส่งผลให้ รัฐบาลอินเดียต่อเผชิญความเสี่ยงในการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ ้นทังนี
้ ้ ค่าเงินรูปีของอินเดียดิ่งลงแตะระดับ 74.27
เทียบดอลลาร์ เมื่อวานนี ้ ซึ่งเป็ นระดับต่าสุดเป็ นประวัติการณ์ครัง้ ใหม่
ผู้เชี่ยวชาญให้ เหตุผลว่า การร่ วงลงอย่างหนักของเงินรู ปีมีสาเหตุมา
จากราคานา้ มันดิบที่สงู ขึ ้น และความต้ องการสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐที่
เพิ่มมากขึ ้น (อินโฟเควสท์)
เวียดนามส่ งออกข้ าวกว่ า 4.9 ล้ านตั นช่ วง 9 เดื อนแรก กวาด
รายได้ เกือบ $2.5 พันล้ าน สมาคมอาหารของเวียดนามเปิ ดเผยว่า
เวี ย ดนามส่ง ออกข้ า วกว่า 4.9 ล้ า นตัน ในช่ว ง 9 เดื อ นแรกของปี นี ้
เพิ่มขึ ้น 7.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ ว ซึง่ สร้ างรายได้
เป็ นมูลค่าเกือบ 2.5 พันล้ านดอลลาร์ เพิ่มขึน้ 22.1% เมื่อเทียบกับช่วง
เดี ยวกัน ของปี ที่ แ ล้ ว สมาคมฯระบุว่า รายได้ จากการส่งออกข้ า วที่
ปรับตัวเพิ่มขึน้ นัน้ มาจากราคาข้ าวที่ สงู ขึน้ และความต้ องการข้ าวใน
ตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ เช่นกัน ซึ่งได้ แก่ อินโดนีเซีย อิรัก จีน และ
ฟิ ลิปปิ นส์ โดยจีนยังคงเป็ นผู้นาข้ าวเข้ าจากเวียดนามรายใหญ่ ที่ สุด
ในช่วง 9 เดือนแรก (อินโฟเควสท์)
สื่อเกาหลีใ ต้ เผยญี่ ปุ่นเสนอตัวเป็ นเจ้ าภาพจัดประชุ มสุดยอด
"ทรัมป์-คิม จอง อึน" รอบ 2 ญี่ ปนได้
ุ่ ยื่นเสนอตัวเป็ นเจ้ าภาพจัดการ
ประชุมสุดยอดครัง้ ที่ 2 ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ
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และนาย คิม จอง อึน ผู้นาสูงสุดของเกาหลีเหนือ หนังสือพิมพ์คยุงฮยัง ชินมุน รายงานโดยไม่ระบุแหล่งข่าวว่า เกาหลีเหนือมีทา่ ทีตอบรับ
เชิงบวกต่อข้ อเสนอดังกล่า ว ขณะที่ ท างญี่ ปุ่ นกาลังพิจารณาหา "รี
สอร์ ท" นอกกรุงโตเกียวเพื่อใช้ เป็ นสถานที่จดั การประชุมสุดยอดในครัง้
นี ้ อย่ า งไรก็ ต าม ด้ านนายโยชิ ฮิ เ ดะ ซู ก ะ หั ว หน้ าเลขาธิ ก าร
คณะรั ฐ มนตรี ญี่ ปุ่ นได้ อ อกมาปฎิเ สธการรายงานดัง กล่า ว ส าหรั บ
แรงจูงใจที่ญี่ปุ่ นต้ องการเป็ นเจ้ า ภาพจัด การประชุมสุดยอดระหว่า ง
สหรัฐและเกาหลีเหนือนัน้ หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวรายงานว่า ญี่ปนุ่
ไม่ต้ อ งการถูก กี ด กัน ออกจากการเจรจาหารื อ เกี่ ย วกับ ประเด็ น ใน
คาบสมุทรเกาหลี นอกจากนี ้ รายงานดังกล่าวยังตัง้ ข้ อสงสัยว่า หาก
ญี่ปนจั
ุ่ ดการประชุมสุดยอดครัง้ นี ้ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ของ

ญี่ปนอาจจะจั
ุ่
ดการเจรจากับนายคิม จอง อึน และมีความเป็ นไปได้ ที่
จะตกลงกันในประเด็นที่ชาวญี่ ปนถู
ุ่ กลักพาตัวในช่วงทศวรรษ 1970
และ 1980 ซึ่ ง เป็ นสาเหตุใ ห้ ทัง้ สองประเทศตัด ขาดความสัม พัน ธ์
ทางการทูตต่อกัน (อินโฟเควสท์)

ไทย

สภาธุรกิจตลาดทุน ศึกษาแผนรองรั บเงิน LTF 3.9 แสนลบ.ไหล
ออกหากคลังไม่ ต่ออายุสิทธิทางภาษี หวั่นตลาดเกิด panicนาย
ไพบู ล ย์ นลิ น ทรางกู ร ประธานกรรมการสภาธุ ร กิ จ ตลาดทุน ไทย
(FETCO) เปิ ดเผยว่า แผนการดาเนินงานปี 61-62 เตรี ยมศึกษาความ
เป็ นไปได้ ออกกองทุนประเภทใหม่เพื่อทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) ที่ สิ น้ สุ ด โครงการในสิ น้ ปี 62 โดยผู้ ลงทุน จะหมดอายุสิ ท ธิ
ประโยชน์ ทางภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาสาหรับการลงทุนในกองทุน
LTF และจะไม่ขอขยายต่อ เนื่องจากควรเปลี่ยนรู ปแบบใหม่ เน้ นดึง
ฐานผู้มีรายได้ ปานกลางและรายได้ น้อย เข้ าสู่ตลาดทุน ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
ยุทธ์ ศาสตร์ การผลักดันให้ ประชาชนทุกระดับใส่ใจการลงทุนระยะยาว
เพราะ LTF เอื ้อประโยนช์กระจุกตัวแก่ผ้ มู ีรายได้ ปานกลางและรายได้
สูงมากกว่า โดยการศึกษาเพื่อที่ จะจัด ตัง้ กองทุน ใหม่นั น้ สภาธุ รกิจ
ตลาดทุนไทย จะร่วมมือกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)
และ สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) ซึ่งคาดได้ ข้อสรุป
ได้ ภายในปี นี ้ ขณะเดียวกันเตรียมศึกษาหาแนวทางรองรับเม็ดเงินที่จะ
ไหลออกจากกองทุน LTF ซึ่ง ณ ก.ย.61 มียอดรวมประมาณ 3.9 แสน
ล้ านบาท ป้องกันแรงตื่นตระหนกต่อภาพตลาดหุ้นไทย เหมือนกรณี
สหรัฐยกเลิกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (QE) พร้ อมกันนี ้เตรี ยม
ยื่นเรื่ องต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอแก้ ไขกฎหมายเปิ ดทางให้ สมาคม,
มูลนิธิ และสหกรณ์ ให้ สามารถลงทุนได้ เพื่อเพิ่มฐานนักลงทุนสถาบัน
ระยะยาว ที่ปัจจุบนั มีสดั ส่วนการลงทุนในตลาดทุนไทยไม่ถึง 10% ของ
มาร์ เก็ตแคป (อินโฟเควสท์)

โฆษกรั ฐบาล เผย ครม.เห็นชอบ พ.ร.ฎ.เริ่ มกระบวนการเลือก
ส.ว.ตามโรดแมพแล้ ว พล.ท.สรรเสริ ญ แก้ ว กาเนิ ด โฆษกประจา
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เปิ ดเผยว่ า ที่ ป ระชุม คณะรั ฐ มนตรี (ครม.)
เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้ มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
(ส.ว.) ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ค ณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) มีแ ผนงาน
ดาเนินการให้ สอดคล้ องกับโรดแมพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) "ทังหมดนี
้
เ้ ป็ นเรื่ องที่ กกต.กาหนด รัฐบาลไม่ได้ ไปเกี่ยวข้ อง
อะไร เพียงแต่ว่าอาจารย์วิษณุรับข้ อมูลจาก กกต.มาฉายภาพให้ ครม.
ได้ เข้ าใจให้ ตรงกัน...เหมือนเป็ นการเริ่ มปั กหมุดที่จะดาเนินการไปตาม
โรคแมพ ถ้ าไม่มีกฎหมายเรื่องนี ้ก็ไม่มีจดุ เริ่มต้ น" พล.ท.สรรเสริญ กล่าว
ทังนี
้ ้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการได้ มา
ซึ่ง ส.ว.ที่กาหนดให้ กกต.ดาเนินการจัดเลือกตัง้ ให้ ส.ว.จานวน 200
คน และให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จก่อนการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) ไม่น้อยกว่า 15 วัน (อินโฟเควสท์)
ครม. เห็นชอบร่ าง พ.ร.บ. นอนแบงก์ สร้ างมาตรฐานผู้ให้ บริ การ
สินเชื่อลิสซิ่ง-แฟคตอริ่ ง ผู้จดั การรายวัน 360 - ครม. เห็นชอบร่าง
พ.ร.บ. นอนแบงก์ ตามที่คลังเสนอ ซึ่งจะมีผลให้ การกากับดูแลระบบ
การเงินของประเทศมีครบทัง้ 100% "รองโฆษกกระทรวงการคลัง" เผย
วาระสาคัญตามกฎหมายจะมีการกากับดูแลการประกอบธุรกิจของผู้
ให้ บ ริ การทางการเงิน 5 ประเภทซึ่งแบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คื อกลุ่ม ผู้
ให้ บริ การทางการเงินประเภทให้ สินเชื่อ และกลุ่มผู้ให้ บริ การทางการ
เงินประเภทที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สินเชื่อ ส่ วนการตังคณะกรรมการ
้
ฯ เพื่อดูแลนโยบาย การให้ ใบอนุญาตในประกอบธุรกิจ รวมถึงการขึน้
ทะเบียนจะดาเนินการให้ เสร็จสิ ้นหลังจากกฎหมายฉบับนี ้มีผลบังคับใช้
แล้ ว ภายใน 360 ก่อนเปิ ดให้ ผ้ ูส นใจเปิ ดให้ สิน เชื่อทัง้ 2 กลุ่มยื่น ขอ
อนุญาตหรื อขึ ้นทะเบียนต่อคณะกรรมการ ฯ โดยครอบคลุม ถึงผู้ที่เคย
ได้ รับอนุญาตให้ ทาสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จากคลังแล้ วด้ วย (ผู้จดั การ)

ภาวะตลาดหุ้ น อิ น เดี ย : ดั ช นี Sensex พุ่ ง กว่ า 400 จุ ด จากค า
สั่งซือ้ เก็งกาไร ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึ ้นกว่า 400 จุดจาก
ค าสั่งซือ้ เก็ งกาไรในเมื่อวานนี ้ หลังจากดัชนี ร่ว งลงก่อนหน้ านี ้ ทัง้ นี ้
ดัชนี S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดที่ 34,760.89 จุด เพิ่มขึ ้น 461.42 จุด
หรือ 1.35% หุ้นกลุม่ ยานยนต์พงุ่ ขึ ้นนาตลาดเมื่อวานนี ้ (อินโฟเควสท์)

ครม.ไฟเขียวมาตรการภาษีหนุ นต่ างชาติตั ง้ สานั กงานใหญ่ ใน
ประเทศไทย นายณัฐพร จาตุศ รี พิทักษ์ ที่ ป รึ กษารั ฐมนตรี ป ระจา
สานักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ
อนุมัติ ห ลักการในร่ างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการลดอัตราและยกเว้ นรัษฎากร รวม 4 ฉบับ
(การปรับปรุงมาตรการภาษี เกี่ยวกับสานักงานใหญ่) โดยสาระสาคัญ
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คื อ เป็ นการปรั บ ปรุ ง มาตรการภาษี เ กี่ ยวกับ ส านักงานใหญ่ อัน จะ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับความโปร่งใสด้ านภาษี การจัดเก็บภาษี
อย่างเป็ นธรรม และการต่อต้ านการกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ าย
กาไร (BEPS) รวมทังป
้ ้ องกันไม่ให้ ถกู มาตรการตอบโต้ จากประเทศอื่นๆ
ซึง่ ภาพลักษณ์ที่ดีดงั กล่าวนี ้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยได้ อีกทาง (อินโฟเควสท์)

ครม. เห็นชอบโครงการช่ วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ อ้อย สนับสนุน
เงิ น ช่ วยเหลื อ ซื อ้ ปั จจั ย การผลิ ต นายอุต ตม สาวนายน รมว.
อุต สาหกรรม เปิ ดเผยว่า ที่ ป ระชุม คณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็ น ชอบ
โครงการเงิ น ช่ว ยเหลื อ เกษตรกรชาวไร่ อ้ อ ยเพื่ อ ซื อ้ ปั จ จัย การผลิ ต
หลักการคื อจะประกอบด้ ว ยการช่ว ยเหลือ 2 ส่ว น ส่ว นแรกเป็ นเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐบาลสาหรับ ซือ้ ปุ๋ย 50 บาทต่อตัน ส่วนที่สองชาวไร่
อ้ อยกับโรงงานช่วยเหลือตัวเองโดยมีการนาส่งเงินเข้ ากองทุนช่วยเหลือ
ชาวไร่ อ้อยเป็ นประจา ก็จะใช้ เงินส่วนนีม้ าอุดหนุนค่าปุ๋ย 70 บาทต่อ
ตัน รวมแล้ ว 120 บาทต่อตัน โดยจะร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)โดยคาดว่าจะมีชาวไร่อ้อยที่จะได้ รับ
ประโยชน์ 340,000 ราย โดยจะจ่ายเงินเข้ าบัญชีชาวไร่โดยตรง (อินโฟ
เควสท์)
พาณิ ช ย์ จั บ มื อ อาลี บ าบา เปิ ดตั ว แคมเปญขายข้ าวไทย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากข้ า วผ่ า น Tmall น.ส.ชุติ ม า บุณ ยประภัศ ร รมช.
พาณิชย์นาที มผู้บริ หารกระทรวงพาณิชย์ เข้ าร่ วมงานเปิ ดตัว "Tmall
Super Selection Day – World’s Best Rice" ซึ่ ง จั ด ขึ น้ ในวั น ที่ 9
ตุลาคม 2561 ที่สานักงานใหญ่ อาลีบาบา กรุ๊ป ณ เมืองหังโจว มณฑล
เจ้ อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมแสดงความยินดีที่ข้าวไทย
ในโครงการ Thai Rice Flagship Store ประสบความสาเร็จในการขาย
ข้ าวในตลาดจีนผ่านเว็บไซต์ Tmall.com ซึ่งเป็ นแคมเปญส่งเสริ มการ
ขายที่มีขนาดใหญ่เป็ นครัง้ แรกโดยแพลตฟอร์ ม ทีมอลล์ ของอาลีบาบา
ซึ่ง มุ่ง เน้ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข้ า วจากพื น้ ที่ ก ารผลิ ต ข้ า วที่ ส าคัญ ๆ รวมทัง้
ประเทศไทย หนึ่งในไฮไลท์ของแคมเปญนี ้คือ ข้ าว "นครราชสีมา กข
43" ซึง่ เป็ นข้ าวเกรดพรี เมี่ยมใหม่ที่พฒ
ั นาขึน้ ภายใต้ การกากับดูแลของ
รัฐบาลไทยและได้ รับการออกแบบมาเพื่อผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ ซึง่
จะเปิ ดตัวสู่ตลาดโลกบน Thai Rice Flagship Store ภายใต้ ทีมอลล์
โดยรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์จะร่วมพิธีเปิ ดตัวข้ าวพันธุ์ กข
43 อย่างเป็ นทางการในระหว่างการเยือนสานักงานใหญ่ของอาลีบาบา
(อินโฟเควสท์)
ศูนย์ วิจัยกสิกรฯ คาดสิ นเชื่ อจ านาทะเบีย นปี 61 โตชะลอจาก
ฐานสูงปี ก่ อน-รั บผลมาตรการใหม่ จากัด ศูนย์วิจยั กสิกรไทย คาด
ว่า แนวโน้ ม สิ น เชื่ อ จ าน าทะเบี ย นในระยะที่ เ หลื อ ของปี นี ้ คงได้ รั บ
ผลกระทบจากัดจากแนวนโยบายรัฐที่จะขยายขอบเขตการกากับดูแล
ผู้ใ ห้ บ ริ การสินเชื่อจานาทะเบียนรถ โดยกาหนดให้ เป็ นธุ รกิ จที่ ต้ อ ง

ข อรั บ อนุ ญ า ต จา กธนาค ารแ ห่ ง ประเทศ ไทย ( ธปท .) แ ล ะ
กระทรวงการคลัง ช่วยให้ ผ้ ูบริ โภค มีโอกาสได้ รับบริ การทางการเงิน
จากผู้ประกอบการที่มีบรรทัดฐานและแนวปฏิบตั ิอย่างชัดเจน โปร่งใส
ในมาตรฐานเดียวกัน โดยคาดว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อดังกล่าว
ในปี นี ้ แม้ ว่า อาจมีทิ ศ ทางที่ ชะลอลง แต่ก็จะเป็ นผลจากปั จจัยอื่นๆ
มากกว่า อาทิ ปั จจัยด้ า นฐานที่ขยายตัวสูงในช่ว งหลายปี ก่อน และ
โอกาสของตลาดรถใหม่ที่กลับมาขยายตัวดีขึน้ หลังจากการผ่อนชาระ
รถในโครงการรถคันแรกทยอยสิ ้นสุดลง เพราะลูกค้ าเป้าหมายบางส่วน
ขายรถเก่าที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์ เพื่อซื ้อรถใหม่ทดแทน ซึ่งทาให้ พอร์ ต
สินเชื่อเช่าซื ้อรวมอาจเบี่ยงไปเติบโตในสินเชื่อรถใหม่และสินเชื่อรถใช้
แล้ วเพิ่มขึน้ แทน (โดยลูกค้ าสินเชื่ อเช่าซือ้ กลุ่มนีจ้ ะยังไม่สามารถขอ
สินเชื่อจานาทะเบียนได้ ) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าอัตราการ
เติบโตของยอดสินเชื่อจานาทะเบียนในปี 2561 อาจขยายตัวในอัตราที่
ชะลอลงจากระดั บ 14.6% ในปี 2560 เป็ นประมาณ 10% (YoY)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับฐานที่สูงในช่ว ง 2 ปี ก่อน ที่ธนาคาร
หลายแห่งเพิ่งเข้ าบุกเบิกและรุกธุรกิจนี ้อย่างจริงจัง (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดพุ่ งแรง 24.90 จุ ด แข็งแกร่ งกว่ าตลาด
ภูมิภาค ขานรั บ Bond Yield ชะลอ-เงินดอลลาร์ สหรั ฐฯอ่ อนค่ า
ช่ วยหนุน SET ปิ ดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,721.82 จุด เพิ่มขึ ้น 24.90 จุด (+
1.47%) มูล ค่า การซือ้ ขาย 46,879.48 ล้ า นบาท นัก วิ เ คราะห์ ฯ เผย
ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนีร้ ี บาวด์ได้ แรง-เร็ ว แต่วอลุ่มเทรดไม่มาก อาจ
เป็ นแค่รีบาวด์ชว่ งสัน้ หลังดัชนีฯร่วงไป 60-70 จุดในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่
ผ่านมา แต่เมื่อวานนีต้ ลาดฯได้ แรงหนุนจาก Bond Yield ชะลอ-เงิน
ดอลลาร์ สหรัฐฯอ่อนค่า ส่งผลให้ Fund Flow ชะลอไหลออก ด้ านตลาด
ภูมิภาคเมื่อวานนีแ้ กว่งแคบบวก/ลบไม่เกิน 1% ตลาดบ้ านเราถือว่า
แข็ ง แกร่ ง กว่า ตลาดอื่ น ในภูมิ ภ าค พร้ อมให้ ติ ด ตามตัว เลขเงิ น เฟ้อ
สหรัฐฯวันนี -้ การทยอยประกาศงบฯงวด Q3/61 เริ่ มกลุ่มแบงก์ ปลาย
สัปดาห์นี ้ วันนี ต้ ลาดฯคงแกว่งไซด์เวย์ -ยังลุ้นขึน้ ได้ ในช่วงสัน้ โดยให้
แนวรั บ 1,700 แนวต้ า น 1,725-1,730 จุด ตลาดหลักทรั พย์ ปิดเมื่อ
วานนี ้ที่ระดับ 1,721.82 จุด เพิ่มขึ ้น 24.90 จุด (+1.47%) มูลค่าการซื ้อ
ขาย 46,879.48 ล้ า นบาท การซื อ้ ขายหุ้น เมื่ อ วานนี ้ ดัช นี ห้ ุน ไทย
เคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทังวั
้ น โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,721.82
จุ ด และแตะจุ ด ต่ า สุ ด ที่ ร ะดั บ 1,707.63 จุ ด ส่ ว นหลั ก ทรั พ ย์
เปลี่ ย นแปลงเมื่ อ วานนี ้ เพิ่ ม ขึ น้ 1,056 หลั ก ทรั พ ย์ ลดลง 411
หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 388 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทย: เมื่ อวานนี ม้ ีมูลค่ าการซือ้ ขายรวม
59,134 ล้ านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนี ้ไทยประจาเมื่อวานนี ้ มีมลู ค่าการซื ้อขายรวมทังวั
้ นอยู่
ที่ 59,134 ล้ านบาท ด้ านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลู ค่าการซื ้อขายสูง
ที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.)
ซื ้อสุทธิ 5,848 ล้ านบาท 2. กลุ่มบริ ษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื ้อสุทธิ
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5,215 ล้ านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้ สุทธิ 4,859 ล้ านบาท
Yield พัน ธบัต รอายุ 5 ปี ปิ ดที่ 2.44% ปรั บ ตัว ลดลงจากเมื่ อ วาน 0.01% ภาพรวมของตลาดในเมื่ อวานนี ้ Yield Curve ปรับลดลง 2-3
bps. ในตราสารระยะยาว ส่ว นหนึ่ งมาจากการเข้ า ซือ้ ของนักลงทุน
ต่างชาติ ด้ านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่า งชาติ เมื่อวานนี ้ NET
INFLOW 4,859 ล้ า นบาท โดยเกิ ด จาก NET BUY 4,859 ล้ า นบาท
(อินโฟเควสท์)

ขณะที่ตลาดยังไร้ ปัจจัย ด้ านนักลงทุนซือ้ สุทธิ ในตลาดพันธบัตรไทย
ประมาณ 4 พันล้ านบาท" นักบริ หารเงิน กล่าวนักลงทุนจับตารายงาน
ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริ โภคสหรัฐ (CPI) เดือนก.ย.ของสหรัฐฯ คืนนี ้ (อิน
โฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงิ น บาท: ปิ ด 32.96 ยั ง เกาะกลุ่ มภู มิ ภ าคและ
ตลาดโลก นลท.รอดูรอตัวเลขเงินเฟ้อสหรั ฐฯคืนนี ้ นักบริ หารเงิน
จากธนาคารกรุงศรี อยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาดเย็นนีท้ ี่ระดับ
32.96 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้ า ที่ เปิ ดตลาดที่ ระดับ 32.88 บาท/
ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 32.83-32.96 บาท/ดอลลาร์ "ที่
ระดับ 32.96 อ่อ นค่า สุด ของวัน ยัง คงเกาะกลุ่ม ไปกับ ภูมิ ภ าคและ
ตลาดโลก ยูโรก็อ่อนลงเมื่อเทียบดอลลาร์ บอนด์ยีลสูงหนุนดอลลาร์

ปั จจัยที่ต้องติดตาม
-

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย. ญี่ปนุ่
จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ
อัตราเงินเฟ้ อเดือนก.ย. สหรัฐ
สต็อกน ้ามันรายสัปดาห์จากสานักงานสารสนเทศด้ านพลังงานสหรัฐ (EIA)

6

KTAM Daily Update
11 October 2018
Research Department, Krung Thai Asset Management
Update
สรุ ปข่าวใน และต่างประเทศ | ปั จจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

As of 11-Oct-18

Monday

8
Release

CH Caixin China PMI Composite
Caixin China PMI Services

Sep

Actual
52.1

Cons.
--

Prior
52

Sep

53.1

51.4

51.5

Tuesday

9
Release

JP BoP Current Account Balance
BoP Current Account Adjusted
Trade Balance BoP Basis

Aug

Actual
Cons.
Prior
¥1838.4b ¥1889.6b ¥2009.7b

Aug
Aug

¥1428.8b ¥1516.0b ¥1484.7b
-¥219.3b -¥208.0b
-¥1.0b

Wednesday

10
Release

Actual

Cons.

Aug

6.8%

-0.039

0.11

Core Machine Orders YoY

Aug

12.6%

0.018

0.139

Sep
Sep

0.20%

0.20%

-0.10%

0.20%
1.00%

0.20%
0.80%

-0.10%
0.80%
0.082

PPI Ex Food and Energy MoM
Wholesale Inventories MoM

Aug F

CH Money Supply M2 YoY

Sep

--

0.085

Money Supply M1 YoY

Sep

--

--

0.039

Money Supply M0 YoY

Sep

New Yuan Loans CNY

Sep

---

-1340.0b

3.30%
1280.0b

Actual
3.0%

Cons.
2.9%

Prior
3.0%

Thursday

11
Release

JN PPI YoY

Sep

PPI MoM

Sep

0.3%

0.2%

0.0%

Bank Lending Incl Trusts YoY

Sep

2.30%

--

2.20%

Bank Lending Ex-Trusts YoY

Sep
Sep

2.30%
--

-0.20%

2.20%
0.20%

CPI Ex Food and Energy MoM

Sep

--

0.002

0.001

CPI YoY

Sep

--

2.40%

2.70%

CPI Ex Food and Energy YoY

Sep

Real Avg Hourly Earning YoY

Sep

---

2.30%
--

2.20%
0.20%

6-Oct

--

--

207k

29-Sep

--

--

1650k

US CPI MoM

Initial Jobless Claims
Continuing Claims

Friday

12
Release

JP Tertiary Industry Index MoM
EU Industrial Production SA MoM/
Industrial Production WDA YoY

US U. of Mich. Sentiment

Actual

Cons.

Aug

--

0.3%

0.1%

Aug

--

0.5%

-0.8%

Aug

--

-0.10%

-0.1%

Oct P

100.8

100.1

--

115.2
90.5

U. of Mich. Current Conditions

Oct P

U. of Mich. Expectations

Oct P

--

--

Sep

--

$24.55b

--

Sep
Sep

---

14.50%
8.70%

20.00%
9.80%

Imports YoY
Exports YoY

Chg

%Chg.

SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position
Total Trading Value

1,721.82
1,134.73
2,521.47
440.30
4,711.80
-284.48
-1,806.46
4,711.80
39,156.59

+24.90
+18.25
+41.06
-1.69

+1.47%
+1.63%
+1.66%
-0.38%

Major Indices
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
STOXX Europe 50
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
Hang Seng
KOSPI
BES Sensex
Jakarta Composite
Philippines Composite
Ho Chi Minh

10-Oct-18
25,598.74
2,785.68
7,422.05
3,261.00
7,145.74
11,712.50
23,506.04
2,725.84
26,193.07
2,228.61
34,760.89
5,820.67
6,884.42
993.96

Chg
-831.83
-94.66
-315.97
-52.00
-91.85
-264.72
+36.65
+4.83
+20.16
-25.22
+461.42
+23.88
-116.72
-2.23

%Chg.
-3.15%
-3.29%
-4.08%
-1.57%
-1.27%
-2.21%
+0.16%
+0.18%
+0.08%
-1.12%
+1.35%
+0.41%
-1.67%
-0.22%

Crude Commodities
WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)

10-Oct-18
72.61
81.85
82.62
73.17

Chg
-2.03
-1.41
-2.10
-1.79

%Chg.
-2.72%
-1.69%
-2.48%
-2.39%

COMEX Gold

1,187.20

+2.80

+0.24%

Batic Dry Index

1,493.00

-10.00

-0.67%

Exchange Rate

10-Oct-18

9-Oct-18

32.99
1.1514
113.11
1.3181
6.9231
1,135.70
95.462

32.98
1.1453
113.30
1.3065
6.9238
1,135.38
95.679

10-Oct-18

9-Oct-18

Prior

---

CH Trade Balance

10-Oct-18

Prior

JP Core Machine Orders MoM
US PPI Final Demand MoM

Thai Stock Market

USD/THB
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index
Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
10-Oct-18
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
10-Oct-18
Change (bps)

%Chg.
+0.03%
+0.53%
-0.17%
+0.89%
-0.01%
+0.03%
-0.23%
%Chg.

271.95
271.79
+0.06%
59,134.34
111,274.37
-46.86%
1M
3M
6M
1Y
2Y
3Y
1.2129 1.4596 1.6796 1.7761 2.0023 2.1364
+0.28 +3.44 +2.98 +0.56 +0.34 +0.10
5Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
2.4371 2.6456 2.8623 3.3153 3.3987 3.4884
-0.96
-1.34
-2.25
-4.51
-2.75
-0.24

3M
2.27
+2.00

2Y
2.88
+0.00

3Y
2.97
-1.00

5Y
3.05
+0.00

10Y
3.22
+1.00

30Y
3.39
+2.00

เอกสารฉบับนี้จดั ทาโดยฝา่ ยวิจยั บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย (“บริษทั ”) ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทัง้ การแสดงความคิดเห็นทัง้ หลายทีป่ รากฎในเอกสารฉบับนี้
จัดทาบนพืน้ ฐานแหล่งข้อมูลทีด่ ที สี่ ดุ ทีไ่ ด้รบั มา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชือ่ ถือ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัด สินใจลงทุน และอาจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถอื เป็ นคาเสนอหรือคาชีช้ วนให้ลงทุน และ3จัดทาขึน้ เป็ นการเฉพาะเพือ่ ประโยชน์แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เท่านัน้ มิให้นาไปเผยแพร่ทางสือ่ มวลชน หรือโดยทาง
อืน่ ใด บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรือเป็ นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้
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