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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยขาดดุลการค้าลดลงน้อยกว่าคาดในเดือนก .ค. 

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐ

ลดลง 2.7% สู่ระดับ 5.4 หม่ืนล้านดอลลาร์ในเดือนก.ค. จากระดับ 

5.55 หม่ืนล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย. นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี ้

ว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐจะลดลงสู่ระดับ 5.35 หม่ืนล้าน

ดอลลาร์ในเดือนก.ค. อย่างไรก็ดี สหรัฐขาดดุลการค้าต่อจีนเพิ่มขึน้ 

9.4% ในเดือนก.ค. สู่ระดบั 3.28 หม่ืนล้านดอลลาร์ ซึง่เป็นระดบัสูงสุด

ในรอบ 6 เดือน โดยตวัเลขน าเข้าจากจีนพุ่งขึน้ 6.4% ขณะที่ส่งออกไป

ยงัจีนลดลง 3.3% นอกจากนี ้สหรัฐขาดดุลการค้าต่อสหภาพยุโรปสูง

เป็นประวัติการณ์ในเดือนก.ค. และขาดดุลการค้าต่อเยอรมนีสูงสุด

นบัตัง้แต่เดือนส.ค.2558 (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ ขอสินเช่ือจ านองลดลง แม้ดอกเบีย้เงินกู้

ต ่าสุดเกือบ 3 ปี สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) ของ

สหรัฐ เปิดเผยว่า จ านวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจ านองลดลง 3.1% ใน

สปัดาห์ที่แล้ว แม้ว่าอตัราดอกเบีย้เงินกู้จ านองร่วงลงแตะระดบัต ่าสุด

ในรอบเกือบ 3 ปี อย่างไรก็ดี เม่ือเทียบรายปี จ านวนผู้ยื่นขอสินเช่ือเพ่ือ

การจ านองทะยานขึน้ 62% ในสัปดาห์ที่แล้ว ทัง้นี ้จ านวนผู้ที่ยื่นขอ

สินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์ลดลง 7% ในสปัดาห์ที่แล้ว แต่พุ่งขึน้ 152% 

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการซือ้ที่

อยู่อาศัยเพิ่มขึน้ 4% ในสัปดาห์ที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 5% เม่ือเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อตัราดอกเบีย้เงินกู้ เฉลี่ยเพื่อการจ านองแบบ

คงที่ระยะเวลา 30 ปี ส าหรับวงเงินกู้ ไม่เกิน 484,350 ดอลลาร์ ร่วงลง

แตะระดบั 3.87% ในสปัดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดบัต ่าสุดนับตัง้แต่เดือน

พ.ย.2559 จากระดบั 3.94% ในสปัดาห์ก่อนหน้านี ้(อินโฟเควสท์) 

ISM เผยดัชนีภาวะธุรกิจนิวยอร์กพุ่งสูงสุดรอบ 4 เดือนในส.ค. 
สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า กิจกรรมภาค

ธุรกิจในนครนิวยอร์กปรับตวัขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 4 เดือนในเดือน

ส.ค. หลังจากแตะระดับต ่าสุดในรอบ 3 ปีในเดือนก.ค.  รายงานของ 

ISM ระบุว่า ดชันีภาวะธุรกิจนิวยอร์กดีดตวัสู่ระดบั 50.3 ในเดือนส.ค. 

จากระดบั 43.5 ในเดือนก.ค.ดชันีอยู่สงูกว่า 50 ซึ่งบ่งชีถ้ึงการขยายตวั

ของภาวะธุรกิจในนิวยอร์กดชันีย่อยด้านการจ้างงานพุ่งแตะระดบั 69 

ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน ส่วนดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ

ในช่วง 6 เดือนข้างหน้า พุ่งขึน้สู่ระดบั 71.4 ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 4 

เดือน (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เตรียมแบ่งงบ 3.6 พันล้านดอลลาร์จากกลาโหมสร้าง

ก าแพงกัน้ชายแดนเม็กซิโก สื่อสหรัฐรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าว

ใกล้ชิดรัฐบาลว่า คณะท างานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่ง

สห รัฐ  เต รียมโยกย้ายงบประมาณ 3.6 พัน ล้านดอลลาร์จาก

กระทรวงกลาโหม เพื่อน าไปใช้ในการก่อสร้างก าแพงกัน้ชายแดน

สหรัฐ-เม็กซิโกหนังสือพิมพ์เดอะฮิลล์รายงานว่า นายมาร์ก เอสเปอร์ 

รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ ได้แจ้งให้บรรดาแกนน าส.ส.และส.ว.ในสภาค

องเกรส ซึ่งรวมถึงนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ

นายชัค ชูเมอร์ ผู้น าเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาสหรัฐ ทราบในวนัองัคาร

ว่า รัฐบาลได้ตดัสินใจที่จะโยกย้ายงบประมาณจากโครงการก่อสร้าง

ทางการทหารไปยังโครงการด้านชายแดนแทนด้านเว็บไซต์โพลิติโค

รายงานว่า งบประมาณราวคร่ึงหนึ่งจะมาจากโครงการก่อสร้างทาง

การทหารนอกสหรัฐ และอีกคร่ึงหนึ่งมาจากโครงการภายในประเทศ

ของเพนตากอน (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เปิดช่องเจรจาผู้ น าอิหร่านนอกรอบการประชุม UN 

เดือนนี ้ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์กล่าวในวนันีว้่า มีความเป็นไปได้

ที่เขาจะจัดการประชุมกับประธานาธิบดีฮัสซนั รูฮานี ผู้น าอิหร่าน นอก

รอบการประชมุสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) ที่นครนิวยอร์กใน

เดือนนี"้ทกุสิ่งมีความเป็นไปได้ พวกเขาต้องการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ ซึง่

เราสามารถแก้ไขได้ภายใน 24 ชั่วโมง" ปธน.ทรัมป์กล่าวปธน.ทรัมป์

กล่าวหลายครัง้ก่อนหน้านีว้่า เขาต้องการเจรจากับผู้น าอิหร่าน แต่ป

ธน.รูฮานียืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาเกิดขึน้  หากสหรัฐยังไม่ยกเลิก

มาตรการคว ่าบาตรต่ออิหร่าน (อินโฟเควสท์) 

บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีดีดตัวเหนือ 2 ปี หลังนักลงทุนคลาย

กังวลสถานการณ์ฮ่องกง อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวของ

สหรัฐดีดตวัขึน้เหนือพันธบตัรระยะสัน้ในวนันี ้โดยอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวสูงกว่าพันธบัตรอายุ 2 ปี 

หลงัจากที่นกัลงทนุคลายความกงัวลต่อสถานการณ์ในฮ่องกง ณ เวลา 

20.19 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 

ปี อยู่ที่ระดบั 1.466% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ

อายุ 10 ปี อยู่ที่ระดบั 1.494% ส่วนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล

สหรัฐอาย ุ30 ปี อยู่ที่ระดบั 1.992%  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ ง 237.45 จุด ขานรับ

รายงาน Beige Book,ฮ่องกงคลายตึงเครียด ดชันีดาวโจนส์ตลาด

หุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี  ้ (4 ก.ย.) ขานรับรายงานสรุปภาวะ

เศรษฐกิจ หรือ "Beige Book" ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึง่ระบวุ่า 

เศรษฐกิจมีการขยายตวัปานกลางและภาคธุรกิจยงัคงมีมมุมองบวกต่อ
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 แนวโน้มเศรษฐกิจ แม้เผชิญกับแรงกดดันจากนโยบายการค้าของ

รัฐบาลก็ตาม นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์ใน

ฮ่องกงที่เร่ิมคลายความตึงเครียด รวมทัง้ดัชนีภาคบริการของจีนที่

ขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 เดือนดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  

26,355.47 จุด พุ่งขึน้ 237.45 จุด หรือ +0.91% ขณะที่ดชันี S&P500 

ปิดดที่  2,937.78 จุด เพิ่มขึน้ 31.51 จุด หรือ +1.08% ส่วนดัชนี 

Nasdaq ปิดที่ 7,976.88 จุด เพิ่มขึน้ 102.72 จุด หรือ +1.30%ตลาด

หุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้หลงัจากเฟดเปิดเผยรายงาน Beige Book ซึง่ระบุ

ว่า เศรษฐกิจใน 8 เขตจากทัง้หมด 12 เขตมีการขยายตวัเล็กน้อยจนถึง

ปานกลาง เนื่องจากภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อ

แนวโน้มเศรษฐกิจในระยะใกล้นี  ้และเชื่อว่าเศรษฐกิจจะยังคงขยาย

ตวัอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าและภาษี

ศลุกากรก็ตาม (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินปอนด์พุ่ง หลังสภาอังกฤษไฟเขียว

ร่างกฎหมายสกัด "no-deal Brexit" เงินปอนด์แข็งค่าเม่ือเทียบกับ

ดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้

(4 ก.ย.) หลังจากสภาสามัญชนของอังกฤษอนุมัติร่างกฎหมายเพื่อ

ขัดขวางการที่อังกฤษแยกตวัออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลง 

หรือ "no-deal Brexit" ซึง่ข่าวดงักล่าวช่วยให้นกัลงทนุคลายความกงัวล

เกี่ยวกบัอนาคตทางเศรษฐกิจขององักฤษเงินปอนด์พุ่งขึน้เม่ือเทียบกับ

ดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.2212 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2085 ดอลลาร์ 

ขณะที่สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 1.1032 ดอลลาร์ จากระดบั 

1.0966 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.6798 

ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6760 ดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า

เม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดบั 106.40 เยน จากระดบั 105.99 เยน แต่

อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9802 ฟรังก์ จากระดับ 

0.9874 ฟรังก์ และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 

1.3219 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3326 ดอลลาร์แคนาดาเงิน

ปอนด์ดีดตวัขึน้อย่างแข็งแกร่ง หลงัจากสภาสามญัชนของอังกฤษให้

การอนมุตัิร่างกฎหมายป้องกนัการแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพ

ยุโรปโดยไม่มีการท าข้อตกลง หรือ "no-deal Brexit" ด้วยคะแนนเสียง 

327 ต่อ 299 เสียง เม่ือวานนี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดพุ่ง $2.32 รับคาดการณ์สต็อก

น า้มันดิบร่วงต่อเน่ือง,ภาคบริการจีนสดใส สญัญาน า้มนัดิบเวสต์

เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้กว่า 4% เม่ือคืนนี ้(4 ก.ย.) โดย

ได้แรงหนนุจากการคาดการณ์ที่ว่า สต็อกน า้มนัดิบของสหรัฐจะปรับตวั

ลงติดต่อกันเป็นสปัดาห์ที่ 3 นอกจากนี ้นักลงทุนยังขานรับดัชนีภาค

บริการเดือนส.ค.ของจีนที่มีการขยายตวัสูงสุดในรอบ 3 เดือน โดยจีน

นับเป็นประเทศที่น าเข้าน า้มนัรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นประเทศ

ผู้ ใช้น า้มันมากเป็นอันดับ 2 ของโลกสัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบ

เดือนต.ค. พุ่ขึน้  2.32 ดอลลาร์ หรือ 4.3% ปิดที่  56.26 ดอลลาร์/

บาร์เรล ซึง่เป็นการพุ่งขึน้แข็งแกร่งสดุนบัตัง้แต่วนัที่ 10 ก.ค.ปีนีส้ญัญา

น า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ย. พุ่งขึน้ 2.44 ดอลลาร์ หรือ 4.2% ปิด

ที่ 60.70 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $4.5 นลท.ซือ้สินทรัพย์

ปลอดภัยหลังภาคการผลิตสหรัฐหดตัว  สัญญาทองค าตลาด

นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี  ้ (4 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงเข้าซือ้

สินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ

หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูภาคการผลิตที่หดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 3 

ปี นอกจากนี ้การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วย

หนุนตลาดทองค าสัญญาทองค าตลาด  COMEX (Commodity 

Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 4.5 ดอลลาร์ หรือ 0.29% ปิดที่ 

1,560.4 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตัง้แต่เดือนเม.ย. 

2556 สญัญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพ่ิมขึน้ 31 เซนต์ หรือ 1.61% 

ปิดที่ 19.547 ดอลลาร์/ออนซ ์(อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

แบงก์ชาติยุโรปเตือนธนาคารพาณิชย์ลดหนีเ้สีย เตรียมรับมือ 

Hard Brexit นายแอนเดรีย เอ็นเรีย ประธานฝ่ายการก ากับดูแลของ

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้เตือนให้ธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มยูโรโซน

เดินหน้าลดปัญหาหนี เ้สีย  และเ ร่งหาแผนรับมือในกรณีที่ สห

ราชอาณาจักรอาจถอนตวัออกจากสหภาพยุโรปแบบ Hard Brexit ใน

ปลายเดือนต.ค.นี ้โดยทางหน่วยงานจะติดตามความคืบหน้าอย่าง

ใกล้ชิดค าเตือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ECB มีขึน้ท่ามกลาง

สถานการณ์ไม่แน่นอนเกี่ยวกับการที่สหราชอาณาจักรจะออกจากการ

เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปทัง้นี ้นักลงทุนเร่ิมคลายความกังวลเกี่ยวกับ

สถานการณ์ Brexit แบบไร้ซึ่งข้อตกลง หลงัจากที่สมาชิกรัฐสภาสงักดั

พรรคฝ่ายค้านของอังกฤษประสบความส าเร็จในการเข้าควบคุม

กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา เพื่อขัดขวางกระบวนการ Brexit 

แบบไม่มีข้อตกลง   (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการเยอรมนีปรับตัวขึน้ในเดือน

ส.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน 

เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการของเยอรมนี

ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 54.8 ในเดือนส.ค. จากระดบั 54.5 ในเดือนก.ค. ซึ่ง

เป็นระดับต ่าสุดในรอบ 6 เดือน การปรับตัวขึน้ของดัชนี PMI ได้รับ
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ผลบวกจากการเพิ่มขึน้ของการจ้างงาน แม้ว่าค าสัง่ซือ้ใหม่ร่วงลงแตะ

ระดบัต ่าสุดในรอบ 7 เดือน และความเชื่อมัน่ของภาคธุรกิจแตะระดบั

ต ่าสดุในรอบเกือบ 5 ปี (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการฝร่ังเศสพุ่งสูงสุดรอบ 9 เดือน

ในส.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน 

เปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการของฝร่ังเศสดีด

ตวัขึน้สู่ระดบั 53.4 ในเดือนส.ค. ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนพ.ย.

ปีที่แล้ว จากระดับ 52.6 ในเดือนก.ค.การดีดตัวขึน้ของดัชนี PMI ใน

เดือนพ.ค.ได้รับผลบวกจากการเพิ่มขึน้ของค าสัง่ซือ้ใหม่ และการจ้าง

งาน ขณะที่ภาคธุรกิจยังคงมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มในช่วง  1 ปี

ข้างหน้า (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการอิตาลีปรับตัวลงในเดือนส.ค. 
ไอเอชเอส มาร์กิต ซึง่เป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า 

ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการของอิตาลี ปรับตวัลงสู่ระดบั 

50.6 ในเดือนส.ค. จากระดบั 51.7 ในเดือนก.ค.การปรับตวัลงของดชันี 

PMI ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของค าสัง่ซือ้ใหม่ ขณะที่ความ

เช่ือมัน่ของภาคธุรกิจร่วงลงต ่าสดุในรอบ 1 ปี แม้ว่าการจ้างงานยงัคงมี

ความแข็งแกร่ง (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการสหราชอาณาจักรร่วงต ่าสุด

รอบ 2 เดือนในส.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต/ซีไอพีเอส เปิดเผยว่า ดัชนี

ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการของสหราชอาณาจกัร ปรับตวัลง

สู่ระดับ 50.6 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดในรอบ 2 เดือน จาก

ระดับ 51.4 ในเดือนก.ค.ดัชนี PMI ได้รับผลกระทบจากการชะลอตวั

ของการจ้างงาน และค าสัง่ซือ้ใหม่ ขณะที่ภาคธุรกิจมีความเชื่อมัน่ต ่า

ที่สดุนบัตัง้แต่เดือนก.ค.2559 (อินโฟเควสท์) 

สภาอังกฤษไฟเขียวร่างกฎหมายสกัด "no-deal Brexit" ขณะ

นายกฯเตรียมประกาศยุบสภา สภาสามัญชนของอังกฤษให้การ

อนุมัติร่างกฎหมายป้องกันการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพ

ยุโรปโดยไม่มีการท าข้อตกลง หรือ "no-deal Brexit" ด้วยคะแนนเสียง 

327 ต่อ 299 เสียง ในวันนีร่้างกฎหมายดงักล่าวจะเป็นการกดดนัให้

นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรี ร้องขอต่อสหภาพยโุรป (EU) เพื่อ

ขยายก าหนดเส้นตายในการแยกตวัขององักฤษออกจาก EU เป็นวนัที่ 

31 ม.ค.2563 จากเดิมวนัที่ 31 ต.ค.นี ้หากนายจอห์นสนัไม่สามารถยื่น

ข้อตกลง Brexit ฉบบัใหม่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา และได้รับการ

อนุมัติภายในวันที่ 31 ต.ค.ในขัน้ตอนต่อไป สภาสามัญชนจะยื่นร่าง

กฎหมายที่ได้รับการอนุมตัิในวนันี ้ เข้าสู่การพิจารณาของสภาขุนนาง

ต่อไปนายจอห์นสนัขู่ก่อนหน้านีว้่า เขาจะยื่นญัตติเพื่อให้มีการยุบสภา 

และจัดการเลือกตัง้ใหม่ในวันที่  15 ต.ค. หากรัฐสภาอนุมัติ ร่าง

กฎหมายสกดั "no-deal Brexit" ในวนันี ้(อินโฟเควสท์) 

นายกฯอังกฤษขู่เลือกตัง้ใหม่ 15 ต.ค. หากสภาผ่านกฎหมาย

สกัด Brexit ไร้ข้อตกลง นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ 

ขู่ว่า เขาจะประกาศยุบสภา และจัดการเลือกตัง้ใหม่ในวันที่  15 ต.ค. 

หากรัฐสภาอนุมัติร่างกฎหมายสกัดการแยกตัวของอังกฤษออกจาก

สหภาพยโุรป (Brexit) โดยไม่มีการท าข้อตกลง ในวนันีน้อกจากนี ้นาย

จอห์นสนัยงัได้เรียกร้องให้นายเจเรมี คอร์บิน หวัหน้าพรรคแรงงาน ซึ่ง

เป็นพรรคฝ่ายค้านขององักฤษ เห็นพ้องกับการจัดการเลือกตัง้ในวนัที่  

15 ต.ค.อย่างไรก็ดี ข้อเสนอของนายจอห์นสันในการยุบสภา และ

จัดการเลือกตัง้ใหม่ จ าเป็นที่จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิก

รัฐสภาถึง 2 ใน 3  (อินโฟเควสท์) 

นายกฯอังกฤษคว้าน า้เหลวจัดเลือกตัง้ใหม่ หลังฝ่ายค้านเมิน

หนุนญัตติยุบสภา  นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ 

ประสบความพ่ายแพ้ในรัฐสภาเป็นครัง้ที่  2 ในวนันี ้หลงัจากที่สมาชิก

สภาสามญัชนลงมติด้วยคะแนนเสียงเพียง 298 เสียงเห็นชอบต่อญัตติ

ของนายจอห์นสันในการประกาศยุบสภา และจัดการเลือกตัง้ใหม่ใน

วนัที่ 15 ต.ค. ขณะที่ 56 เสียงไม่เห็นชอบ ส่วนสมาชิกพรรคแรงงาน ซึง่

เป็นพรรคฝ่ายค้าน พร้อมใจกนังดออกเสียง ทัง้นี ้คะแนนเสียงเห็นชอบ

ต่อญัตติดังกล่าวยังคงต ่ากว่า 434 เสียง หรือ 2 ใน 3 จากจ านวน

สมาชิกในสภาสามัญชนทัง้หมด 650 เสียง ส่งผลให้ญัตติของนาย

จอห์นสันตกไปก่อนหน้านี  ้นายจอห์นสันประสบความพ่ายแพ้ใน

รัฐสภาวนันี ้จากการที่สภาสามญัชนให้การอนมุตัิร่างกฎหมายป้องกัน

การแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีการท าข้อตกลง 

หรือ "no-deal Brexit" ด้วยคะแนนเสียง 327 ต่อ 299 เสียง (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก หลังนลท.คลายวิตก

การเมืองอังกฤษ,ฮ่องกง ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึน้เม่ือคืนนี  ้(4 

ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนคลายวิตกเกี่ยวกับความตึงเครียดทาง

การเมืองในองักฤษและฮ่องกง ขณะที่ตลาดหุ้นอิตาลีทะยานขึน้ขานรับ

การจัดตัง้รัฐบาลใหม่ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 0.89% ปิดที่  

383.18 จดุดชัน ีCAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,532.07 จดุ เพ่ิมขึน้ 

66.00 จดุ หรือ +1.21%, ดชัน ีDAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,025.04 

จุด เพิ่มขึน้ 114.18 จุด หรือ +0.96ตลาดได้แรงหนุน เนื่องจากนัก

ลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการเมืองในองักฤษ

และฮ่องกง โดยในฮ่องกงนัน้ นางแคร์รี ลมั ผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษ

ได้ประกาศถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศจีน
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 อย่างเป็นทางการแล้วเม่ือวานนี ้ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวได้จุดชนวน

ท าให้ชาวฮ่องกงจ านวนมากแสดงความไม่พอใจ และออกมาชุมนุม

ประท้วงตามท้องถนนเป็นเวลาหลายเดือน เนื่องจากมองว่าร่าง

กฎหมายนีจ้ะเปิดทางให้มีการส่งตัวผู้ กระท าผิดกฎหมาย หรือผู้ ที่

รัฐบาลจีนมองว่าเป็นศตัรูทางการเมืองไปยงัจีน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 43.07 จุด ขานรับตลาด

คลายวิตกการเมืองอังกฤษ,ฮ่องกง ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัขึน้

เม่ือคืนนี ้(4 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่รัฐสภาอังกฤษประสบ

ความส าเร็จในการอนุมตัิร่างกฎหมายป้องกันการแยกตวัของอังกฤษ

ออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีการท าข้อตกลง หรือ "no-deal Brexit" 

และนกัลงทนุยงัคลายวิตกเกี่ยวกบัสถานการณ์การเมืองในฮ่องกงด้วย

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,311.26 จุด เพิ่มขึน้ 43.07 

จดุ หรือ +0.59% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวกเพียง 23.98 จุด ขณะ

นลท.กังวลแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิด

บวกเล็กน้อยในวันนี ้ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผันผวน โดยแม้ว่าตลาด

ได้รับปัจจยัหนนุจากแรงซือ้คืนหุ้น แต่นกัลงทนุยงัคงวิตกกงัวลเกี่ยวกับ

แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันี

นิกเกอิปิดบวก 23.98 จุด หรือ 0.12% แตะที่ 20,649.14 จุด (อินโฟ

เควสท์) 

จีน 

ส่ือเผย "แคร์รี ลัม" เตรียมประกาศถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ ร้าย

ข้ามแดนอย่างเป็นทางการ หนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์ 

รายงานว่า นางแคร์รี ลัม ผู้ ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เตรียม

ประกาศการถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการ

ในช่วงบ่ายวนันี ้(อินโฟเควสท์) 

จีนแสดงท่าทีอ่อนลงในกรณีฮ่องกง ชีก้ารประท้วงท าได้อย่าง

สงบภายใต้กฎหมาย จีนเร่ิมแสดงท่าทีอ่อนลงในกรณีฮ่องกง โดย

กล่าวว่า การประท้วงอย่างสนัติสามารถกระท าได้ภายใต้กฎหมาย แม้

จีนจะไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงที่ต้องการประชาธิปไตยเต็ม

ใบก็ตามนายหยาง กวง โฆษกส านกังานฝ่ายกิจการเขตปกครองพิเศษ

ฮ่องกงและมาเก๊าเปิดเผยว่า "ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงเด็ก

นักเรียน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างสันติ  พวกเขา

แตกต่างจากกลุ่มผู้ประท้วงที่ท าผิดกฏหมาย ใช้ความรุนแรง และท้า

ทายต่อนโยบาย หนึ่งประเทศ สองระบบ"นอกจากนี ้นายกวงกล่าวว่า 

สถานการณ์ในฮ่องกงมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทางบวก แม้ว่าจะยงัคงมี

ความตึงเครียดและซับซ้อนอยู่ก็ตาม พร้อมกับกล่าวว่า การยุติความ

รุนแรงและความวุ่นวาย รวมทัง้การฟืน้คืนกฎระเบียบและความสงบใน

ฮ่องกง คือสิ่งที่ประชาชนจากทุกอาชีพที่อยู่ในฮ่องกงร้องขอ  (อินโฟ

เควสท์) 

จีนเผยมูลค่าการค้าด้านบริการช่วง 7 เดือนแรกปีนีเ้พิ่มขึน้ 3.2% 
กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยในวันนีว้่า มูลค่าการค้าด้านการบริการ

ของจีนในช่วง 7 เดือนแรกปีนีอ้ยู่ที่ระดับ 3.09 ล้านล้านหยวน (4.36 

แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึน้ 3.2% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่

แล้วรายงานของกระทรวงระบวุ่า การส่งออกบริการในช่วง 7 เดือนแรก

อยู่ที่ 1.1 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึน้ 9.5% ขณะที่การน าเข้าบริการอยู่ที่  

1.99 ล้านล้านหยวน ส่งผลให้จีนมียอดขาดดุลการค้าด้านการบริการ

ในช่วงเวลาดงักล่าวอยู่ที่ระดบั 8.871 แสนล้านหยวน ลดลง 9.8% เม่ือ

เทียบเป็นรายปี (อินโฟเควสท์) 

จีน-สหราชอาณาจักรยันความร่วมมือยังแน่นแฟ้นแม้ Brexit ยัง

ไม่ชัดเจน ตวัแทนจากงานประชมุผู้น าธุรกิจสหราชอาณาจักรและจีน

ซึ่งจัดขึน้ในลอนดอน เปิดเผยว่า จีนและสหราชอาณาจักรยงัคงรักษา

ความสมัพนัธ์ทางการค้าไว้อย่างแนบแน่น และจะยงัคงความร่วมมือไว้

ก่อนที่จะถึงก าหนดการที่องักฤษแยกตวัออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) 

นายเปา หลิง อคัรราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของ

สถานทูตจีนในสหราชอาณาจักรกล่าวว่า  "ในไม่กี่ ปีที่ผ่านมา 

ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนและสหราชอาณาจักรยังคงมี

แนวโน้มที่ดีและมีเสถียรภาพ และเป็นสิ่งสร้างความมั่นคงและ

ขบัเคลื่อนความสมัพนัธ์ทวิภาคีของเรา" (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 27.26 จุด ขานรับ 

PMI ภาคบริการ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวันนี ้

ปรับตวัสงูขึน้ ภายหลงัจากที่ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ

เดือนส.ค.ของจีนขยายตวัสูงกว่าคาดการณ์ในเดือนก.ค.ส านักข่าวซิน

หวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 27.26 จดุ หรือ 0.93% ปิดที่ 

2,957.41 จดุ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนส.ค.ของ

จีน ซึ่งมาร์กิตจัดท าร่วมกับไฉซิน อยู่ที่ระดบั 52.1 ซึ่งเพิ่มขึน้จากระดบั 

51.6 ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดพุ่ง 995.38 จุด รับข่าว "แคร์รี 

ลัม" เตรียมถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ ร้ายข้ามแดน  ดัชนีฮั่งเส็ง

ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่ง หลงัจากหนงัสือพิมพ์

เซาท์ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์ รายงานว่า นางแคร์รี ลัม ผู้ ว่าการเขต

ปกครองพิเศษฮ่องกง เตรียมประกาศถอนร่างกฎหมายส่งตวัผู้ ร้ายข้าม

แดนไปยงัประเทศจีนอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายวนันี  ้ซึ่งถือเป็นการ
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตอบสนองหนึ่งในข้อเรียกร้องหลกัๆ ของกลุ่มผู้ประท้วง ดชันีฮั่งเส็งพุ่ง

ขึน้ 995.38 จดุ หรือ 3.90% ปิดวนันีท้ี่ 26,523.23 จดุ  (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

อิหร่านยอมปล่อยตัวลูกเรือบรรทุกน า้มันอังกฤษ 7 รายแล้ว 
ส านักข่าวซินหวัรายงานโดยอ้างอิงรายงานจากเพรสทีวีว่า อิหร่านได้

ปล่อยตัวลูกเรือ 7 รายของเรือบรรทุกน า้มันสเตนา อิมเพโร สัญชาติ

องักฤษ ที่ถูกกองทพัอิหร่านเข้ายึดที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซเรียบร้อย

แล้ว โดยเรือล าดงักล่าวถกูยึดเม่ือเดือนที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่ นในตลาดเกาหลีใต้ทรุดหนักเดือนส.ค. หลัง

ชาวโสมรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่ น สมาคมผู้น าเข้าและจดัจ าหน่าย

รถยนต์ของเกาหลีใต้ (KAIDA) เปิดเผยในวนันีว้่า ยอดขายรถยนต์ของ

ญ่ีปุ่ นในตลาดเกาหลีใต้ร่วงลงอย่างหนักในเดือนส.ค. ขณะที่ชาว

เกาหลีใต้ยงัคงเดินหน้ารณรงค์ต่อต้านสินค้าญ่ีปุ่ น โดยมีสาเหตมุาจาก

ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสองประเทศรายงานของ KAIDA ระบุว่า 

ยอดจดทะเบียนรถญ่ีปุ่ นในเกาหลีใต้  อยู่ที่ระดับ 1,398 คัน ร่วงลง 

56.9% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่แล้วซึง่อยู่ที่ระดบั 3,247 คนัส านกั

ข่าวซินหัวรายงานว่า ยอดขายรถยนต์แบรนด์ญ่ีปุ่ นปรับตัวลงอย่าง

ต่อเนื่องนบัตัง้แต่เดือนก.ค.ที่ผ่านมา เม่ือชาวเกาหลีใต้เปิดตวัแคมเปญ

ไม่ซือ้สินค้าญ่ีปุ่ น โดยในเดือนก.ค. ยอดขายรถยนต์ญ่ีปุ่ นร่วงลง 

17.2% เม่ือเทียบเป็นรายปี สู่ระดบั 2,674 คนัส่วนในช่วง 8 เดือนแรก

ของปีนี ้ยอดขายรถยนต์แบรนด์ญ่ีปุ่ นลดลง 0.7% แตะระดบั 27,554 

คนั เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดีดตัวกว่า 100 จุดตาม

ตลาดภูมิภาค ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตัวขึน้กว่า 100 จุด

ตามตลาดภูมิภาคในวันนี ้ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 

36,724.74 จุด เพิ่มขึน้ 161.83 จุด หรือ 0.44%หุ้นกลุ่มธนาคารพุ่งขึน้

น าตลาดวนันี ้(อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ ง 16.39 จุด ตามตลาดตปท.หลัง

ประท้วงฮ่องกงลดความตึงเครียด-คลายกังวล Brexit SET ปิดวนันี ้

ที่ระดับ 1,658.64 จุด เพิ่มขึน้ 16.39 จุด (+1.00%) มูลค่าการซือ้ขาย 

64,849.57 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนีป้รับตัวขึน้

ตามตลาดต่างประเทศ โดยตลาดภมิูภาค-ตลาดในยุโรป-ดาวโจนส์ฟิว

เจอร์สต่างปรับตวัขึน้ขานรับทางการฮ่องกงจะถอนร่างกฎหมายส่งตวั

ผู้ ร้ายข้ามแดนให้จีน ลดแรงกดดันจากกลุ่มผู้ ประท้วง ส่งผลเกิด 

Sentiment บวกดนัตลาดหุ้นฮ่องกงเด่นบวกเกือบ 4% และทางฝ่ังยโุรป

กรณี Brexit ผลโหวตหนนุให้องักฤษออกจาก EU แบบมีข้อตกลง ส่วน

สงครามการค้ายงัต้องติดตามความคืบหน้าต่อไป พรุ่งนีต้ลาดฯยงัมีลุ้น

ไปต่อได้อีกเล็กน้อย ให้แนวรับ 1,650-1,640 แนวต้าน 1,670-1,680 

จดุตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,658.64 จดุ เพ่ิมขึน้ 16.39 จดุ (+

1.00%) มูลค่าการซือ้ขาย 64,849.57 ล้านบาทการซือ้ขายหุ้นวันนี  ้

ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทัง้วนั โดยดชันีท าระดบัสงูสดุ

ที่ 1,664.56 จุด และท าระดับต ่าสุดที่ 1,647.29 จุด ส่วนหลักทรัพย์

เปลี่ยนแปลงวนันี ้เพิ่มขึน้ 811 หลกัทรัพย์ ลดลง 763 หลกัทรัพย์ และ

ไม่เปลี่ยนแปลง 423 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 79,175 

ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด

ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 79,175 

ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 

อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 

10,773 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 1,068 ล้านบาท 

ในขณะที่นกัลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 139 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอายุ 

5 ปี ปิดที่ 1.35% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือวานภาพรวมของตลาด

ในวันนี ้Yield Curve นิ่งในทุกช่วงอายุตราสาร ด้านกระแสเงินลงทุน

ของนักลงทุนต่างชาติวนันี ้NET INFLOW 139 ล้านบาท โดยเกิดจาก 

NET BUY 139 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุน

ต่างชาติหมดอายุ (Expired) โดยในวนันีมี้การประมูลพนัธบตัรรัฐบาล

รุ่นอายุ 20 ปี (LB386A) วงเงิน 15,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทน

ของผลประมูลอยู่ที่ 1.5809% ต ่ากว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 2 

bps. โดยมีผู้ สนใจยื่นประมูล 1.98 เท่าของวงเงินประมูล  (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.59 แกว่งแคบ รอความชัดเจน

สงครามการค้า-ทิศทางดอกเบีย้สหรัฐฯ-Brexit นักบริหารเงินจาก

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีท้ี่ระดับ 

30.59 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 30.60/61 

บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง  30.59-30.61 บาท/

ดอลลาร์"วนันีว้ิ่งแคบมาก แต่ก็ตามภมิูภาค เข้าใจว่าน่าจะมีแรงซือ้แรง

ขายดอลลาร์สลับกันไป ขณะที่ตลาดยังรอความคืบหน้าสงคราม

การค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน มุมเจ้าหน้าเฟดที่มีต่อทิศทางดอกเบีย้

สหรัฐฯ รวมทัง้ประเด็น Brexit" นักบริหารเงิน กล่าวส าหรับวันพรุ่งนี  ้

ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทไว้ระหว่าง 30.55-30.65 

บาท/ดอลลาร์ ปัจจัยส าคญัที่ต้องติดตาม นอกจากประเด็นที่กล่าวมา

ข้างต้นแล้ว ยังมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ

สหรัฐฯ คืนวนัศกุร์นี ้(อินโฟเควสท์) 
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ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนก.ค.เยอรมนี 

- ตวัเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนส.ค.จาก ADP สหรัฐ 

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายเดือนส.ค.จากมาร์กิต สหรัฐ 

- ดชันีภาคบริการเดือนส.ค.จากสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) สหรัฐ 

- ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนก.ค. สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) 
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As of

 Monday 2 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH Manufacturing PMI Aug 49.5 49.6 49.7 SET50

Non-manufacturing PMI Aug 53.8 53.7 53.7 SET100

Caixin China PMI Mfg Aug 50.4 49.8 49.9 MAI

TH CPI YoY Aug 0.5% 0.7% 1.0% Institution Net Position

CPI Core YoY Aug 0.5% 0.4% 0.4% Proprietary Net Position

JP Vehicle Sales YoY Aug 4.0% -- 6.7% Foreign Net Position

Monetary Base YoY Aug 2.8% -- 3.70% Individual Net Position

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Aug F 47 47 47 Total Trading Value

 Tuesday 3 Major Indices

Release Actual Cons. Prior Dow Jones

JP Monetary Base YoY Aug 2.80% -- 3.70% S&P 500

US Markit US Manufacturing PMI Aug F 50.3 50.0 49.9 Nasdaq

ISM Manufacturing Aug 49.1 51.3 51.2 STOXX Europe 50

ISM Prices Paid Aug 46 46.8 45.1 FTSE 100

Construction Spending MoM Jul 0.10% 0.30% -0.70% DAX

EU PPI YoY Jul 0.20% 0.20% 0.70% Nikkei 225

Shanghai Composite

 Wednesday 4 Hang Seng

Release Actual Cons. Prior KOSPI

JP Jibun Bank Japan PMI Composite Aug F 51.9 -- 51.7 BES Sensex

Jibun Bank Japan PMI Services Aug F 53.3 -- 53.4 Jakarta Composite

CH Caixin China PMI Composite Aug 51.6 -- 50.9 Philippines Composite

Caixin China PMI Services Aug 52.1 51.7 51.6 Ho Chi Minh

EU Markit Eurozone Services PMI Aug F 53.5 53.4 53.4

Markit Eurozone Composite PMI Aug F 51.9 51.8 51.8 Crude Commodities

US MBA Mortgage Applications Aug 30 -0.031 -- -6.20% WTI ($/bl)

Trade Balance Jul -$54.0b -$53.4b -$55.5b Dubai ($/bl)

Brent ($/bl)

 Thursday 5 NYMEX ($/bl)

Release Actual Cons. Prior COMEX Gold 

JP Japan Buying Foreign Bonds Aug ¥1495.7b -- -¥911.9b Batic Dry Index

Foreign Buying Japan Bonds Aug ¥26.8b -- -¥103.5b

Foreign Buying Japan Stocks Aug -¥89.5b -- ¥3.9b Exchange Rate

US ADP Employment Change Aug      -- 146k 156k USD/THB

Initial Jobless Claims Aug 31      -- 215k 215k EUR/USD

Continuing Claims Aug 24      -- 1688k 1698k USD/JPY

Bloomberg Consumer Comfort Sep 1      --      -- 62.5 GBP/USD

Markit US Services PMI Aug F      -- 51.0 50.9 USD/CHY

Markit US Composite PMI Aug F      --      -- 50.9 USD/KRW

Factory Orders Jul      -- 1.0% 0.6% Dollar Index

Durable Goods Orders Jul F      -- 2.1% 2.1%

Durables Ex Transportation Jul F      -- -0.4% -0.4% Thai Bond Market

ISM Non-Manufacturing Index Aug      -- 54 53.7 Total Return Index

Outright/ Cash Trading

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

Release Actual Cons. Prior 4-Sep-19 1.456 1.454 1.430 1.408 1.370 1.357

TH Foreign Reserves Aug 30      --      -- $220.5b Change (bps) -0.36 -0.32 -0.40 +0.01 -0.16 -0.14

EU GDP SA QoQ 2Q F      -- 0.2% 0.2% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

GDP SA YoY 2Q F      -- 1.1% 1.1% 1.350 1.413 1.459 1.455 1.671 1.878

US Change in Nonfarm Payrolls Aug      -- 158k 164k -0.07 -0.07 -0.01 +0.03 -0.23 -0.04

Change in Manufact. Payrolls Aug      -- 6k 16k

Unemployment Rate Aug      -- 3.7% 3.7% US Bond Market

Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

4-Sep-19 1.97 1.43 1.36 1.32 1.47 1.97

Change (bps) -1.00 -4.00 -2.00 -3.00 +0.00 +2.00

5-Sep-19

4-Sep-19 Chg %Chg.

1,658.64 +16.39 +1.00%

353.14 +1.05 +0.30%

736.11

1,099.93 +14.13 +1.30%

2,429.62 +29.04 +1.21%

-1,998.97

64,849.58

382.85

880.02

2,937.78 +31.51 +1.08%

7,976.88 +102.72 +1.30%

4-Sep-19 Chg %Chg.

26,355.47 +237.45 +0.91%

12,025.04 +114.18 +0.96%

20,649.14 +23.98 +0.12%

3,449.00 +35.00 +1.03%

7,311.26 +43.07 +0.59%

1,988.53 +22.84 +1.16%

36,724.74 +161.83 +0.44%

2,957.41 +27.26 +0.93%

26,523.23 +995.38 +3.90%

977.63 -1.73 -0.18%

4-Sep-19 Chg %Chg.

6,269.66 +8.07 +0.13%

7,856.91 +16.05 +0.20%

60.44 +2.28 +3.92%

56.26 +2.32 +4.30%

55.96 +2.06 +3.82%

59.11 +0.00 +0.00%

4-Sep-19 3-Sep-19 %Chg.

30.56 30.61 -0.18%

1,550.30 +4.40 +0.28%

2,518.00 +17.00 +0.68%

1.2252 1.2085 +1.38%

7.1450 7.1780 -0.46%

1.1031 1.0973 +0.53%

106.37 105.94 +0.40%

4-Sep-19 3-Sep-19 %Chg.

323.08 322.90 +0.06%

1,203.83 1,211.37 -0.62%

98.398 98.962 -0.57%

79,175.24         130,341.88       -39.26%


