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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยยอดส่ังซือ้ภาคโรงงานลดลงมากกว่าคาดในเดือนก.ย. 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ค าสัง่ซือ้ภาคโรงงานของสหรัฐลดลง 

0.6% ในเดือนก.ย. เม่ือเทียบรายเดือน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะ

ลดลง 0.5% หลังจากลดลง 0.1% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบรายปี ยอด

สัง่ซือ้ภาคโรงงานลดลง 0.3% ในเดือนก.ย. การลดลงของค าสัง่ซือ้ภาค

โรงงานได้รับผลกระทบจากการปรับตวัลงในภาคขนส่ง ขณะที่ค าสัง่ซือ้

เคร่ืองบินพาณิชย์ดิ่งลง 11.8% ในเดือนก.ย. ส่วนค าสัง่ซือ้คอมพิวเตอร์ 

และอปุกรณ์อิเลคทรอนิคส์ลดลง 1.2%ส่วนยอดสัง่ซือ้สินค้าทนุพืน้ฐาน 

ที่ไม่รวมหมวดอาวุธและเคร่ืองบิน ลดลง 0.6% ในเดือนก.ย. โดยยอด

สั่งซือ้ดังกล่าวได้รับการจับตาว่าเป็นมาตรวัดความเชื่อมั่น  และ

แผนการใช้จ่ายในภาคธุรกิจ ทัง้นี ้การลงทุนในภาคธุรกิจในไตรมาส 3 

ทรุดตวัลงมากที่สดุในรอบกว่า 3 ปีคร่ึง (อินโฟเควสท์) 

จับตา"พาวเวล"แถลงภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อคองเกรส 13 พ.ย. 
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจร่วมของสภาคองเกรสสหรัฐ แถลงในวนันี ้

ว่า นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะแถลง

ต่อสภาคองเกรสเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐในวันที่  13 พ.ย.

คณะกรรมาธิการฯระบุว่า การแถลงดงักล่าวจะเร่ิมขึน้ในเวลา 11.00 

น.ตามเวลาสหรัฐ หรือ 23.00 น.ตามเวลาไทย (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"สู้ถึงศาลฎีกา หลังศาลอุทธรณ์ส่ังเปิดเผยรายละเอียดยื่น

แบบช าระภาษี นายเจย์ เซคูโลว์ ทนายความของประธานาธิบดี

โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า ปธน.ทรัมป์จะท าการยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา 

หลงัจากศาลอุทธรณ์มีค าสัง่ให้ปธน.ทรัมป์ท าการเปิดเผยรายละเอียด

การยื่นแบบช าระภาษีของเขาทัง้นี ้นายไซรัส แวนซ์ อยัการแขวงแมน

ฮตัตนั ส่งหมายศาลไปยงัปธน.ทรัมป์ เพ่ือให้บริษัทมาซาร์ส ยเูอสเอ ซึง่

เป็นบริษัทรับท าบัญชีที่ด าเนินการด้านภาษีส าหรับตระกูลทรัมป์  ท า

การเปิดเผยรายละเอียดการยื่นแบบช าระภาษีเงินได้ส่วนบคุคล รวมทัง้

การช าระภาษีธุ รกิจของปธน .ท รัมป์ตั ง้แต่ ปี  2554-2561 และ

รายละเอียดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนในคดีอาญาต่อปธน.ทรัมป์

และธุรกิจของครอบครัวทรัมป์ทนายความของปธน.ทรัมป์อ้างว่า 

ปธน.ทรัมป์มีเอกสิทธ์ิได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากการสอบสวน

ในคดีอาญาขณะที่ประธานาธิบดียงัคงด ารงต าแหน่ง และรัฐธรรมนญู

สหรัฐก าหนดให้นายแวนซ์จะต้องรอจนกว่าปธน.ทรัมป์จะสิน้สุดวาระ

การด ารงด าแหน่งจึงจะมีการเปิดเผยรายละเอียดด้านภาษีของป

ธน.ทรัมป์ (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เชิญผู้น าอาเซียนประชุมสุดยอดในสหรัฐช่วงไตรมาส

แรกปีหน้า นายโรเบิร์ต โอไบรเอน ที่ปรึกษาด้านความมัน่คงแห่งชาติ

ของสหรัฐ กล่าวว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรัมป์ได้เชิญผู้ น าของ

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (อาเซียน) เข้าร่วมการ

ประชมุ"สดุยอดนดัพิเศษ"ในสหรัฐช่วงไตรมาสแรกของปีหน้านายโอไบ

รเอน ซึ่งได้เดินทางมาประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงเทพฯแทนป

ธน.ทรัมป์ ได้อ่านสาส์นจากปธน.ทรัมป์ ดังนี ้"ผมขอใช้โอกาสนีเ้ชิญ

ผู้น าทัง้หมดของอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนัดพิเศษกับผมที่

สหรัฐ โดยเราจะพบกันในเวลาที่มีความสะดวกของทัง้สองฝ่ายในช่วง

ไตรมาสแรกของปี 2563" (อินโฟเควสท์) 

โพลล์ชีช้าวอเมริกันเกือบคร่ึงต้องการให้"ทรัมป์"ถูกถอดออก

จากต าแหน่ง ผลการส ารวจของส านักข่าวเอ็นบีซี/วอลล์สตรีท เจอร์

นัล ระบุว่า ชาวอเมริกันเกือบคร่ึงหนึ่งต้องการให้สภาคองเกรสท าการ

ถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้ผลการ

ส ารวจพบว่าชาวอเมริกัน 49% ให้การสนับสนุนกระบวนการถอด

ถอนปธน.ทรัมป์ออกจากต าแหน่ง ขณะที่ 46% คดัค้านการถอดถอนป

ธน.ทรัมป์ผลการส ารวจก่อนหน้านีใ้นเดือนต.ค. พบว่า ชาวอเมริกัน

เพียง 43% สนับสนุนการถอดถอนปธน.ทรัมป์ ขณะที่ 49% คัดค้าน

การถอดถอนปธน.ทรัมป์อย่างไรก็ดี  คะแนนความนิยมต่อผลการ

ท างานของปธน.ทรัมป์เพิ่มขึน้ 2% สู่ระดบั 45% ขณะเดียวกัน ผลการ

ส ารวจแนวโน้มคะแนนเสียงจากการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐในปี

หน้า พบว่า นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต มีคะแนนน าป

ธน.ทรัมป์ 50% ต่อ 41% ขณะที่นางเอลิซาเบท วอร์เรน มีคะแนนน าป

ธน.ทรัมป์ 50% ต่อ 42% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ ง 114.75 จุด ท านิวไฮ 

ขานรับสัญญาณเจรจาการค้าคืบหน้า  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น

นิวยอร์กปิดพุ่งขึน้ท านิวไฮเม่ือคืนนี ้(4 พ.ย.) ขณะที่ดชันี S&P500 และ 

Nasdaq ท าสถิติปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน ขานรับ

สัญญาณบ่งชีถ้ึงความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ 

หลงัจากนายวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐได้แสดงความ

เชื่อมั่นว่า สหรัฐและจีนจะบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรกในเดือนนี  ้        

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  27,462.11 จุด พุ่งขึน้ 114.75 

จุด หรือ +0.42% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่  3,078.27 จุด เพิ่มขึน้ 

11.36 จุด, +0.37% ดัชนี NASDAQ ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดวันท าการ

ล่าสดุที่ 8,433.20 จดุ เพ่ิมขึน้ 46.80 จดุ, +0.56% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก รับ

ความหวังเจรจาการค้าคืบหน้า ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับ
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 สกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้

(4 พ.ย.) ขานรับความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจนี 

รวมทัง้ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่ขยายตัวแข็งแกร่ง

เกินคาดในเดือนต.ค. ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐ

ที่มีก าหนดเปิดเผยในสปัดาห์นี ้ซึ่งรวมถึงดุลการค้า และดชันีผู้จัดการ

ฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่

ระดบั 108.63 เยน จากระดบั 108.25 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟ

รังก์สวิส ที่ระดับ 0.9880 ฟรังก์ จากระดับ 0.9856 ฟรังก์ นอกจากนี ้

ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3150 

ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3146 ดอลลาร์แคนาดายูโรอ่อนค่าลง

เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1127 ดอลลาร์ จากระดับ 

1.1161 ดอลลาร์ ขณะที่ เงินปอนด์ อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2879 

ดอลลาร์ จากระดบั 1.2935 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า

ลงสู่ระดับ 0.6880 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6907 ดอลลาร์สหรัฐ 

(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 34 เซนต์ รับเจรจาการค้า

คืบหน้า,ซาอุดีอารามโคออกหุ้น IPO สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั 

(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้ (4 พ.ย.) ขานรับความคืบหน้า

ในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมทัง้ตัวเลขจ้างงานนอก

ภาคเกษตรของสหรัฐที่ขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาดในเดือนต .ค. 

นอกจากนี ้บรรยากาศการซือ้ขายในตลาดน า้มันยังได้รับปัจจัยหนุน

จากข่าวซาอุดี อารามโค ซึ่งเป็นบริษัทน า้มันยักษ์ใหญ่ของรัฐบาล

ซาอุดีอาระเบีย ประกาศเสนอขายหุ้ นต่อสาธารณชนเป็นครัง้แรก 

(IPO)สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 34 เซนต์ หรือ 

0.6% ปิดที่ 56.54 ดอลลาร์/บาร์เรลสัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบ

เดือนม.ค. เพิ่มขึน้ 44 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 62.13 ดอลลาร์/บาร์เรล 

(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ 30 เซนต์ นักลงทุนขาย

สินทรัพย์ปลอดภัยหลังดาวโจนส์ท านิวไฮ  สัญญาทองค าตลาด

นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้ (4 พ.ย.) เนื่องจากเทขายสินทรัพย์ปลอดภัย

หลังจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กพุ่งขึน้ท านิวไฮ นอกจากนี ้

การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังส่งผลให้สญัญาทองค ามีความน่า

ดึ ง ดู ด น้ อ ย ล ง   สัญญาทอ งค า ต ล า ด  COMEX (Commodity 

Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 30 เซนต์ หรือ 0.02% ปิดที่  

1,511.10 ดอลลาร์/ออนซ์       สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. 

เพิ่มขึน้ 1.4 เซนต์ หรือ 0.08% ปิดที่ 18.066 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ

เควสท์) 

 ยุโรป 

"ทรัมป์" หวั่ นข้อตกลงการค้าสหรัฐ-อังกฤษกระทบหลัง Brexit 
ประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรัมป์แห่งสหรัฐ ได้ออกมาแสดงความเห็น

เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในองักฤษอีกครัง้ โดยล่าสุดปธน.ทรัมป์

ได้เรียกร้องให้นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ และนายไน

เจล ฟาราจ หวัหน้าพรรคเบร็กซิต ซึ่งสนับสนุนให้องักฤษแยกตัวจาก

สหภาพยุโรป ร่วมมือกันปกป้องข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและ

อังกฤษ หลังจากอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป  (Brexit) 

ปธน.ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า สหรัฐอยู่ในฐานะประเทศที่มีระบบ

เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดบัหนึ่งของโลก หากสหรัฐถูกขัดขวางจากการ

ท าการค้าร่วมกับองักฤษ ก็ถือเป็นเร่ืองที่แย่มากส าหรับองักฤษ เพราะ

สหรัฐสามารถท าธุรกิจได้มากกว่าสหภาพยโุรป (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต" เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตยูโรโซนหดตัวต่อเน่ืองใน

เดือนต.ค. ใกล้ระดับต ่าสุดในรอบ 7 ปี ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็น

บริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ 

(PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายของยูโรโซน ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 45.9 ใน

เดือนต.ค. จากระดบั 45.7 ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าที่สดุในรอบ 7 

ปีอย่างไรก็ตาม แม้ดชันีปรับตวัขึน้ในเดือนที่แล้ว แต่ดชันี PMI ที่อยู่ต ่า

กว่าระดับ 50 บ่งชีว้่า ภาคการผลิตของยูโรโซนยังอยู่ในภาวะหดตัว 

นอกจากนี ้ตัวเลข PMI ล่าสุดยังเป็นระดับต ่าที่สุดเป็นอันดับสองใน

รอบ 7 ปีมาร์กิตระบุว่า ดชันี PMI ถูกกดดนัจากการลดลงต่อเนื่องของ

ผลผลิตและค าสั่งซือ้ใหม่ นอกจากนี ้การจ้างงานยังร่วงลงหนักที่สุด

นับตัง้แต่ปี 2556 ขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจยังคงอยู่ที่ระดับ

ต ่าสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนต.ค. เม่ือพิจารณาเป็นรายประเทศ

สมาชิก ภาคการผลิตของเยอรมนีฟืน้ตวัขึน้ แต่ยงัคงอยู่ในภาวะหดตวั

ที่ระดับ 42.1 สเปนลดลงสู่ระดับต ่าสุดในรอบ 78 เดือนที่ 46.8 ส่วน

อิตาลีลดลงแตะระดับต ่าสุดในรอบ 7 เดือนที่  47.7 ด้านฝร่ังเศส

ขยายตวัที่ระดบั 50.7 (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต" เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเยอรมนีกระเตือ้งขึน้ใน

เดือนต.ค. แต่ยังอยู่ในภาวะหดตัว ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัท

ให้บริการข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) 

ภาคการผลิตของเยอรมนี ปรับตัวขึน้สู่ระดบั 42.1 ในเดือนต.ค. จาก

ระดับ 41.7 ในเดือนก.ย. และดีกว่าตัวเลขประมาณการเบื อ้งต้น

รายงานของมาร์กิตระบุว่า ค าสั่งซือ้ใหม่ปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่  13 

ติดต่อกัน ขณะที่การจ้างงานในภาคการผลิตลดลงในอตัราที่เร็วที่สุด

ในรอบเกือบ 10 ปี (อินโฟเควสท์) 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 "มาร์กิต" เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตฝร่ังเศสปรับตัวขึน้ในเดือน

ต.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน 

เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของฝร่ังเศส 

ปรับตัวขึน้สู่ระดับ 50.7 ในเดือนต.ค. จากระดับ 50.5 ในเดือนก.ย.

รายงานของมาร์กิตระบุว่า การปรับตวัขึน้ของดชันี PMI ภาคการผลิต

เดือนต.ค. เป็นผลมาจากการจ้างงานที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับ

การผลิตที่เพ่ิมขึน้  (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตสเปนหดตัวเดือนท่ี 5 ใน

ต.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน 

เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของสเปน 

ปรับตวัลงสู่ระดบั 46.8 ในเดือนต.ค. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 6 ปีคร่ึง 

จากระดับ 47.7 ในเดือนก.ย. ดัชนี PMI ยังคงอยู่ต ่ากว่าระดับ 50 ซึ่ง

บ่งชีว้่า ภาคการผลิตของสเปนยงัคงเผชิญภาวะหดตวั ซึ่งเป็นการหด

ตัวเป็นเดือนที่  5ดัชนี PMI ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของค า

สัง่ซือ้ใหม่ ส่วนการจ้างงานลดลงเป็นเดือนที่ 6 ขณะที่ความเชื่อมัน่ใน

ภาคธุรกิจปรับตวัลง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง (อินโฟ

เควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคก่อสร้างสหราชอาณาจักรหดตัวเป็น

เดือนท่ี 6 ในต.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต/ซีไอพีเอส เปิดเผยว่า ดัชนี

ผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการก่อสร้างของสหราชอาณาจักร 

ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 44.2 ในเดือนต.ค. จากระดบั 43.3 ในเดือนก.ย. แต่

อยู่ใกล้ระดบัต ่าสดุในรอบ 10 ปีที่ท าไว้ในเดือนมิ.ย.ดชันี PMI ยงัคงอยู่

ต ่ากว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชีว้่า ภาคการก่อสร้างของสหราชอาณาจักร

ยงัคงประสบภาวะหดตวั โดยเป็นการหดตวัลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 

ดชันี PMI ได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของค าสัง่ซือ้ใหม่ และการ

จ้างงาน ขณะที่ความเชื่อมัน่ของภาคธุรกิจยงัคงอยู่ในระดบัต ่า (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับเจรจาการค้า

สหรัฐ-จีนคืบหน้า,ผลประกอบการแข็งแกร่ง ตลาดหุ้นยุโรปปิด

ปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(4 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากความคืบหน้าในการ

เจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และการเปิดเผยผลประกอบการที่

แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปดชันี Stoxx Europe 600 บวก 

1.00% ปิดที่ 403.41 จดุดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,824.30 

จุด เพิ่มขึน้ 62.42 จุด หรือ +1.08%, ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิด

13,136.28 จดุ เพ่ิมขึน้ 175.23 จดุ หรือ +1.35%  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 67.27 จุด ขานรับ

ความหวังสหรัฐ-จีนบรรลุข้อตกลงการค้า ตลาดหุ้นลอนดอนปิด

บวกเม่ือคืนนี ้(4 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคาร , กลุ่ม

เหมืองแร่ และ กลุ่มน า้มนั โดยได้แรงหนนุจากความหวงัที่ว่าสหรัฐและ

จีนจะบรรลุข้อตกลงการค้าในเร็วๆ  นี ด้ัชนี  FTSE 100 ตลาดหุ้ น

ลอนดอนปิดที่ 7,369.69 จุด เพิ่มขึน้ 67.27 จุด หรือ +0.92% (อินโฟ

เควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

"อาเบะ"ยันญี่ปุ่ นเพิ่มลงทุน,ปล่อยกู้  2 เท่าต่ออาเซียน หวัง

กระตุ้นการพัฒนา นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ให้ค ามั่น

สัญญาว่า ญ่ีปุ่ นจะเพิ่มการลงทุนและการปล่อยเงินกู้ เป็น 2 เท่าต่อ

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อกระตุ้นการ

พฒันาในภูมิภาคทัง้นี ้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงเทพฯ นาย

อาเบะกล่าวว่า ญ่ีปุ่ นพร้อมที่จะเพิ่มความช่วยเหลือทางการเงินต่อ

อาเซียนผ่านทางองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่ น (JICA) 

ในด้านต่างๆ เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน, การสนับสนุนสิทธิ

สตรี และการอนุรักษ์ธรรมชาตินอกจากนี ้นายอาเบะยงัให้ค ามัน่ที่จะ

ร่วมมือกบัอาเซียนในการสนบัสนนุอินโด-แปซิฟิกที่มีเสรีภาพและมีการ

เปิดกว้าง เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่งคั่งในภูมิภาค  (อินโฟ

เควสท์) 

ตลาดหุ้นญี่ปุ่ น ปิดท าการวันนี ้(4 พ.ย.) เน่ืองในวันวัฒนธรรม

แห่งชาติ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนเผยการผลิตเหล็กกล้าขยายตัวอย่างต่อเน่ืองในช่วง 9 เดือน

แรกปีนี ้สมาคมเหล็กและเหล็กกล้าจีน (CISA) เปิดเผยว่า การผลิต

เหล็กกล้าของจีนขยายตวัอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี ้

ท่ามกลางอุปสงค์ในตลาดที่เพิ่มขึน้ ขณะที่ผู้ประกอบการเหล็กกลบัมี

ก าไรลดลง เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึน้ข้อมูลดังกล่าวระบุว่า  การผลิต

เหล็กกล้าดิบในช่วงเดือนม.ค.-ก.ย. อยู่ที่ 748 ล้านตัน เพิ่มขึน้ 8.4% 

เม่ือเทียบเป็นรายปี ขณะที่การผลิตเหล็กหล่อเพ่ิมขึน้ 6.3% จากปีก่อน

หน้า แตะ 612 ล้านตนัส านักข่าวซินหวัรายงานว่า แม้การผลิตเพิ่มขึน้ 

แต่ผู้ประกอบการเหล็กกล้าของจีนกลับมีรายได้ลดลง โดยยอดก าไร

โดยรวมของบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาชิก CISA แตะที่ระดบั 1.466 

แสนล้านหยวน (ประมาณ 2.08 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 32% 

จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้วนอกจากนี ้ข้อมลูยงัระบวุ่า ต้นทนุการผลติ

เหล็กกล้าในช่วงเวลดงักล่าวปรับตวัเพิ่มขึน้ 8%-10% ซึง่เป็นผลมาจาก

ราคาแร่เหล็กน าเข้าที่เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตส่วนยอด

การส่งออกและน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าลดลง 5% และ 12.2% 

ตามล าดบั (อินโฟเควสท์) 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 จีนเล็งจัดประชุมสุดยอดไตรภาคีกับญี่ปุ่ นและเกาหลีใต้ ท่ีเฉิงตู 

ธ.ค.นี ้เจ้าหน้าระดับอาวุโสของรัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า นายหลี่ เค่

อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน กล่าวกบันายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี

ของญ่ีปุ่ นว่า จีนวางแผนที่จะจัดการประชุมสุดยอดไตรภาคีกับญ่ีปุ่ น

และเกาหลีใต้ ที่เมืองเฉิงตู ทางตอนใต้ของจีน ในช่วงเดือนหน้า การ

ประชุมสุดยอดระหว่างจีน ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้จัดขึน้เป็นประจ าทุกปี

โดยหมุนเวียนกันไปตามแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม การประชุมถูก

ระงบัเป็นบางปี เนื่องจากประเด็นข้อพิพาททางด้านประวตัิศาสตร์และ

ดินแดนระหว่างญ่ีปุ่ นกับอีกสองประเทศ ตลอดจนความวุ่นวายทาง

การเมืองในเกาหลีใต้ ค ากล่าวของนายหลี่มีขึน้ท่ามกลางความวิตกว่า 

ทัง้สามประเทศจะสามารถก าหนดวันประชุมสุดยอดส าหรับปีนีไ้ด้

หรือไม่ในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ก าลัง

ย ่าแย่ อนัเนื่องมาจากข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วงสงครามโลกส านัก

ข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ญ่ีปุ่ นว่า นายหลี่

ได้กล่าวกบันายอาเบะนอกรอบการประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้ที ่35 ที่

กรุงเทพฯ ว่า ความร่วมมือไตรภาคีจะส่งผลดีกบัโลก (อินโฟเควสท์) 

"สี จิน้ผิง"สยบข่าวลือ ยันให้การสนับสนุน"แคร์รี ลัม"เป็นผู้ ว่าฯ

ฮ่องกงต่อไป ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีนกล่าวต่อนางแคร์รี ลัม 

ผู้ ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ว่า รัฐบาลจีนมีความเชื่อมั่นใน

ระดับสูงต่อนางลัม และได้ตระหนักถึงการท างานของนางลัมและ

รัฐบาลฮ่องกงปธน.สี จิน้ผิงยงักล่าวว่า การยุติความรุนแรงและความ

วุ่นวายในฮ่องกง รวมทัง้การฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย  ถือเป็น

ความส าคญัอนัดบัแรกของฮ่องกง (อินโฟเควสท์) 

ส่ือจีนเรียกร้องรัฐบาลใช้มาตรการเด็ดขาดจัดการผู้ประท้วงใน

ฮ่องกง หลังบุกท าลายสนง.ซินหัว หนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่ของ

ทางการจีนได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการที่เด็ดขาดมาก

ขึน้กบักลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกง หลงัจากผู้ประท้วงจ านวนหนึ่งได้บกุเข้า

ทบุท าลายและเผาอาคารส านกังานของส านกัข่าวซินหวัประจ าภมิูภาค

เอเชียแปซิฟิก ซึ่งตัง้อยู่ในฮ่องกง โดยไชน่าเดลี่ ระบุว่า การกระท าอนั

รุนแรงที่สร้างความเสียหายเช่นนี ้เป็นการละเมิดกฎหมายไชน่าเดลี่ได้

วิพากษ์วิจารณ์ผ่านทางบทบรรณาธิการว่า กลุ่มผู้ ประท้วงเหล่านี ้

กระหายความรุนแรง และจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย พร้อมกับ

กล่าวว่า การท าลายอาคารส านักงานซึ่งถือเป็นภาพลกัษณ์ของส านัก

ข่าวซินหวันัน้ ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดกฎหมายในฮ่องกงเท่านัน้ แต่

ยังเป็นการละเมิดกฎหมายของจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย ซึ่งการท าลาย

รัฐบาลกลางและจีนแผ่นดินใหญ่นัน้ถือเป็นเป้าหมายหลกัของกลุ่มผู้

ประท้วง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน :  เซี่ ยงไ ฮ้คอมโพสิตปิดบวก  17.29 จุด 

สอดคล้องภูมิภาค ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวนันี ้

ปรับตัวสูงขึน้ เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มที่เป็นบวก

ของการเตรียมการเพื่อลงนามข้อตกลงการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ  

ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 17.29 จดุ หรือ 

0.58% ปิดที่ 2,975.49 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดทะยาน 446.54 จุด ขานรับ

ตัวเลขจ้างงานสหรัฐ, เจรจาการค้า ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิด

วนันีป้รับตวัเพิ่มขึน้ ขานรับกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขการ

จ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาด และข่าวความคืบหน้าใน

การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึน้  446.54 จุด 

หรือ 1.65% ปิดวนันีท้ี่ 27,547.30 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

ผู้น า RCEP แถลงการณ์ร่วมปิดเจรจาข้อตกลงก่อนลงนามในปี 

63 แม้ยังต้องเดินหน้าหาข้อยุติประเด็นคงค้างกับอินเดีย นายจุริ

นทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผย

ภายหลงัเสร็จสิน้การประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

ระดบัภมิูภาค (RCEP) ซึง่ไทยเป็นเจ้าภาพจดัขึน้เม่ือวนัที่ 4 พ.ย.62 ว่า 

การประชุมครัง้นีถ้ือว่าประสบความส าเร็จอย่างยิ่งในฐานะเจ้าภาพ

และประธานการประชุม RCEP ตลอดทัง้ปีที่ผ่านมาไทยได้ท างาน

ร่วมกับสมาชิก RCEP อีก 15 ประเทศอย่างหนักและผลักดันให้การ

เจรจาคืบหน้าจนในวนันีผู้้น าสามารถร่วมประกาศความส าเร็จสรุปผล

การเจรจาทัง้ 20 บท และการเจรจาเปิดตลาดได้ตามเป้าที่ผู้น า RCEP 

ตัง้ไว้  ในการประชมุผู้น า RCEP ครัง้นี ้ผู้น าได้ร่วมออกแถลงการณ์ร่วม

ระบุว่า "สมาชิก RCEP 15 ประเทศสามารถปิดการเจรจาจัดท าความ

ตกลง  RCEP ทัง้ 20 บท และการเจรจาเปิดตลาดในส่วนที่ส าคญัทุก

ประเด็นได้แล้ว และมอบให้คณะเจรจาไปเร่ิมขัดเกลาถ้อยค าทาง

กฎหมาย เพื่อลงนามความตกลง RCEP ในปี 63 โดยในส่วนของ

อินเดียยังมีประเด็นคงค้างที่จะต้องเจรจาต่อ ซึ่งสมาชิก RCEP จะ

ท างานร่วมกันเพื่อหาข้อยุติในประเด็นคงค้างของอินเดียต่อไป" ทัง้นี ้

ตลอดระยะเวลาที่ไทยด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนและประธานการ

ประชมุรัฐมนตรี RCEP ในปีนี ้ไทยได้แสดงบทบาทน าอย่างต่อเนื่องใน

การเป็นตวักลางประสานระหว่างประเทศ จากเม่ือต้นปีส าเร็จแค่ 7 บท

จาก 20 บท เม่ือไทยรับไม้ต่อเป็นประธานอาเซียนได้เร่งขับเคลื่อนการ

เจรจาให้จบในปีนีส้ าเร็จได้เพิ่มอีก 13 บท ท าให้จบทัง้ 20 บทได้ในปีที่

ไทยเป็นประธาน ซึง่ได้รับเสียงตอบรับและการสนบัสนนุจากสมาชิกอ่ืน

มาตลอดทัง้ปี ซึง่หากความตกลง RCEP มีผลบงัคบัใช้จะถือเป็นความ
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตกลงการค้าเสรีฉบบัล่าสดุที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในปัจจบุนัเท่าที่มีมา อีก

ทัง้จะมีความทันสมัยที่ครอบคลุมประเด็นทางการค้ายุคใหม่ทัง้เร่ือง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการแข่งขนั เป็นต้น (อินโฟเควสท์) 

อินเดียขู่ถอนตัวจาก RCEP กังวลสินค้าจีนตีตลาดในประเทศ 
นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย กล่าวในวันนีว้่า อินเดียได้

ตัดสินใจที่จะไม่ลงนามในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership) หรือ 

RCEP เนื่องจากยงัคงมีความเห็นต่างเกี่ยวกบัการจดัเก็บภาษีศลุกากร

, การขาดดุลการค้าของอินเดีย และการตัง้ก าแพงการค้าที่ไม่ใช่ภาษี

นายโมดีกล่าวว่า "ความตกลง RCEP ในรูปแบบปัจจุบนัไม่ได้สะท้อน

ถึงหลักการขัน้พืน้ฐานของ RCEP และไม่ได้ตอบสนองต่อปัญหาที่

อินเดียก าลงัเผชิญอยู่ จึงท าให้อินเดียไม่สามารถลงนามในความตกลง 

RCEP"  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex บวกกว่า 100 จุดท านิวไฮ

ตามตลาดหุ้นโลก ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตวัขึน้กว่า 100 

จุดในวนันีต้ามตลาดหุ้นโลก ขานรับความคืบหน้าในการเจรจาการค้า

ระหว่างสหรัฐและจีนนอกจากนี ้ตลาดยงัได้ปัจจยับวกจากการเปิดเผย

ผลประกอบการที่สดใสของภาคเอกชนอินเดียทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE 

Sensex ปิดตลาดที่ 40,301.96 จุด เพิ่มขึน้ 136.93 จุด หรือ 0.34% 

แตะระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

รมว.คลัง เผย IMF แนะไทยใช้ทุกเคร่ืองมือทัง้การเงิน-การคลัง

ดูแลเศรษฐกิจช่วงนี ้ นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผย

ภายหลงัการเข้าพบของผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 

ว่า ผู้บริหาร IMF ได้ร่วมหารือถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัของ

โลกและของไทย โดยมองว่าเศรษฐกิจโลกยงัมีความท้าทายจากหลาย

ปัจจัยทัง้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน, กรณีองักฤษแยกตัว

ออกจากสหภาพยุโรป (BREXIT) ซึ่งเม่ือรวมกันแล้วส่งผลให้เศรษฐกิจ

โลกได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้"เขาใช้ค าว่า synchronize 

slowdown คือ หลายปัจจัยมารวมกัน มาย ากันในช่วงนี  ้ และดึง

เศรษฐกิจโลกให้ชะลอตวั จึงกระทบกับทุกประเทศ และไทยก็เป็นหนึ่ง

ในนัน้" รมว.คลังกล่าวพร้อมกันนี ้IMF ยังมองว่าประเทศไทยมีความ

โชคดีที่เศรษฐกิจมหภาคยงัมีความแข็งแกร่ง จึงท าให้ยงัมี space ที่จะ

ใช้เคร่ืองมือทางด้านการเงินและการคลงัเพ่ือดแูลเศรษฐกิจในช่วงเวลา

เฉพาะหน้านี"้ในมุมมองของ IMF หลังจากที่เขาได้วิเคราะห์ประเทศ

ไทยแล้ว เขาเห็นว่าไทยจ าเป็นต้องดแูลเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นช่วงนีไ้ปให้

ได้ และดูแลใกล้ชิด และที่ส าคัญ คือ ให้พิจารณาใช้ทุกเคร่ืองมือที่มี

เพ่ือดแูลเศรษฐกิจในช่วงนีใ้ห้ได้ ทัง้การเงินและการคลงั เหตผุลหลกัคอื 

เรามีความแข็งแกร่ง เรามีความสามารถที่จะใช้ได้ และต้องใช้ให้ทัน

การณ์" นายอตุตม ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่งแรง 29.73 จุด ตามตลาดตปท. ขาน

รับเจรจาการค้าท่ีมีสัญญาณดี-ผลประชุมอาเซียน SET ปิดวนันีท้ี่

ระดับ 1,622.25 จุด เพิ่มขึน้ 29.73 จุด (+1.87%) มูลค่าการซือ้ขาย 

64,499.36 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนีป้รับตัวขึน้

แรงกว่าคาดไว้มาก เช่นเดียวกบัตลาดภมิูภาคที่ปรับขึน้กนัทัว่หน้า โดย

บ้านเราได้หุ้นบิ๊กแคปหนุนตลาดฯ ขานรับการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน

มีสญัญาณที่ดี อีกทัง้ยงัขานรับผลประชุมอาเซียนที่อาจจะมีดีลการค้า

เกิดขึน้ เนื่องจาก RCEP มีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็น 1 ใน 3 ของจีดีพีโลก 

นอกจากนี"้ทรัมป์"ก็ไม่ขึน้ภาษีน าเข้ารถยนต์จากยุโรปด้วย อย่างไรก็ดี

ยงัต้องติดตามการประชุมกนง.ในวนัที่ 6 พ.ย.นี ้และติดตามการทยอย

ประกาศงบฯต่อไป พรุ่งนีต้ลาดฯคงจะแกว่งไซด์เวย์ออกด้านข้าง พร้อม

ให้แนวรับ 1,610 แนวต้าน 1,640 จุดตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนันีท้ี่ระดับ 

1,622.25 จุด  เพิ่ มขึ น้  29.73 จุด  (+1.87%) มูลค่ าการซื อ้ ข าย 

64,499.36 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวันนี ้ดัชนีหุ้ นไทยเคลื่อนไหวใน

แดนบวกตลอดทัง้วนั โดยดชันีท าระดบัสูงสุดที่ 1,624.83 จุด และท า

ระดบัต ่าสุดที่ 1,600.95 จุด ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงวนันี ้เพิ่มขึน้ 

1,180 หลักทรัพย์ ลดลง 528 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 356 

หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 51,976 

ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด

ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่  51,976 

ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 

อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทลกัทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 

2,102 ล้านบาท 2.  1,973 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขาย

สุทธิ 744 ล้านบาท  Yield พนัธบตัรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.41%   ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงจากเม่ือวาน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.19 คาดยังแกว่งแคบในกรอบ 30.15-

30.25 รอลุ้นผลประชุม กนง.หลังมีแนวโน้มเสียงแตก นักบริหาร

เงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นวนันีท้ี่

ระดับ 30.19 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 30.18 

บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันแกว่งแคบระหว่าง 30.16-30.19 บาท/

ดอลลาร์"เงินบาทลงไปทดสอบ 30.16 น่าจะเป็นไปตามแรงซือ้แรงขาย 

แต่วนันีหุ้้นไทยบวกเยอะคาดว่าน่าจะเป็นสถาบนัในประเทศซือ้สุทธิ "

นักบริหารเงิน กล่าวส าหรับทิศทางค่าเงินบาทยังคงประเมินกรอบ 
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 30.15 - 30.25 บ า ท / ด อ ล ล า ร์  ต้ อ ง ติ ด ต า ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งรอบนีมี้ความไม่แน่นอน ผล

อาจจะออกมาเสียงแตก (อินโฟเควสท์) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนต.ค.จากไฉซิน จีน   

- ธนาคารกลางออสเตรเลียประชมุนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบีย้ ออสเตรเลีย 

- ดลุการค้าเดือนก.ย.สหรัฐ   

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายเดือนต.ค.จากมาร์กิต สหรัฐ   

- ดชันีภาคบริการเดือนต.ค.จากสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) 

- ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดอืนก.ย. สหรัฐ   
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 
 

 

As of

 Monday 4 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Oct F 45.9 45.7 45.7 SET50

US Durable Goods Orders Sep F -1.20% -1.10% -1.10% SET100

Durables Ex Transportation Sep F -0.40% -0.30% -0.30% MAI

Factory Orders Sep -0.60% -0.50% -0.10% Institution Net Position

Cap Goods Orders Nondef Ex Air Sep F -0.60% -- -0.50% Proprietary Net Position

Cap Goods Ship Nondef Ex Air Sep F -0.70% -- -0.70% Foreign Net Position

Individual Net Position

 Tuesday 5 Total Trading Value

Release Actual Cons. Prior

JP Monetary Base YoY Oct 3.1% -- 3.0% Major Indices

CH Caixin China PMI Composite Oct 52 -- 51.9 Dow Jones

Caixin China PMI Services Oct 51.1 51.1 51.3 S&P 500

EU PPI MoM Sep -- 0.1% -0.5% Nasdaq

PPI YoY Sep -- -1.2% -0.8% STOXX Europe 50

US Trade Balance Sep -- -$53.0b -$54.9b FTSE 100

Markit US Services PMI Oct F -- -- 51.0 DAX

Markit US Composite PMI Oct F -- -- 51.2 Nikkei 225

JOLTS Job Openings Sep -- -- 7051 Shanghai Composite

ISM Non-Manufacturing Index Oct -- 53.4 52.6 Hang Seng

KOSPI

 Wednesday 6 BES Sensex

Release Actual Cons. Prior Jakarta Composite

JP Jibun Bank Japan PMI Composite Oct F -- -- 49.8 Philippines Composite

Jibun Bank Japan PMI Services Oct F -- -- 50.3 Ho Chi Minh

TH BoT Benchmark Interest Rate 6-Nov -- 1.25% 1.50%

EU Markit Eurozone Services PMI Oct F -- 51.8 51.8 Crude Commodities

Markit Eurozone Composite PMI Oct F -- 50.2 50.2 WTI ($/bl)

Retail Sales MoM Sep -- 0.1% 0.3% Dubai ($/bl)

Retail Sales YoY Sep -- 0.024 0.021 Brent ($/bl)

US MBA Mortgage Applications 1-Nov -- -- 0.6% NYMEX ($/bl)

Nonfarm Productivity 3Q P -- 0.9% 2.3% COMEX Gold 

Batic Dry Index

 Thursday 7

Release Actual Cons. Prior Exchange Rate

US Initial Jobless Claims 2-Nov -- -- 218k USD/THB

Continuing Claims 26-Oct -- -- 1690k EUR/USD

USD/JPY

GBP/USD

 Friday 8 USD/CHY

Release Actual Cons. Prior USD/KRW

JP Labor Cash Earnings YoY Sep -- 0.1% -0.2% Dollar Index

Household Spending YoY Sep -- 7.1% 1.0%

Official Reserve Assets Oct -- -- $1322.6b Thai Bond Market

Japan Buying Foreign Bonds 1-Nov -- -- -¥1018.5b Total Return Index

Foreign Buying Japan Bonds 1-Nov -- -- ¥26.0b Outright/ Cash Trading

Foreign Buying Japan Stocks 1-Nov -- -- ¥649.5b Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Leading Index CI Sep P -- 92.2 91.9 4-Nov-19 1.413 1.440 1.443 1.428 1.362 1.394

TH Foreign Reserves 43770 -- -- $222.5b Change (bps) -0.15 -0.17 -0.42 -0.38 -3.78 -0.65

Forw ard Contracts 43770 -- -- $35.5b 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

CH Exports YoY Oct -- -3.8% -3.2% 1.409 1.490 1.542 1.630 1.732 1.817

Imports YoY Oct -- -7.6% -8.5% +0.34 +1.53 +1.24 +2.79 +2.85 +0.74

Trade Balance Oct -- $40.55b $39.65b

US Wholesale Inventories MoM Sep F -- -- -0.3% US Bond Market

U. of Mich. Sentiment Nov P -- 96 95.5 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

4-Nov-19 1.53 1.60 1.59 1.60 1.79 2.27

Change (bps) +1.00 +4.00 +4.00 +5.00 +6.00 +6.00

5-Nov-19

4-Nov-19 Chg %Chg.

1,622.25 +29.73 +1.87%

325.15 +1.78 +0.55%

4,636.73

1,092.58 +23.87 +2.23%

2,396.76 +52.33 +2.23%

-4,460.19

64,499.35

169.05

-345.60

3,078.27 +11.36 +0.37%

8,433.20 +140.84 +1.70%

4-Nov-19 Chg %Chg.

27,462.11 +415.88 +1.54%

13,136.28 +175.23 +1.35%

22,850.77 -76.27 -0.33%

3,657.00 +43.00 +1.19%

7,369.69 +67.27 +0.92%

2,130.24 +30.04 +1.43%

40,301.96 +136.93 +0.34%

2,975.49 +17.29 +0.58%

27,547.30 +446.54 +1.65%

1,022.43 +6.84 +0.67%

4-Nov-19 Chg %Chg.

6,207.19 -21.13 -0.34%

8,059.65 +82.53 +1.03%

62.16 +0.51 +0.83%

56.54 +0.34 +0.60%

56.49 +0.43 +0.77%

59.36 +0.00 +0.00%

4-Nov-19 1-Nov-19 %Chg.

30.21 30.16 +0.17%

1,508.00 +0.00 +0.00%

1,675.00 -22.00 -1.30%

1.2880 1.2941 -0.47%

7.0204 7.0364 -0.23%

1.1126 1.1191 -0.58%

108.59 108.20 +0.36%

4-Nov-19 1-Nov-19 %Chg.

323.00 323.15 -0.05%

1,162.84 1,163.68 -0.07%

97.556 97.211 +0.35%

51,975.86         62,029.64         -16.21%


