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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

"ทรัมป์" เผยอาจลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกกับจีนท่ีรัฐ

ไอโอวา  สื่อต่างประเทศรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แห่ง

สหรัฐเปิดเผยในวนัศกุร์ว่า เขาอาจลงนามข้อตกลงการค้ากบัจีนที่รัฐไอ

โววา ซึ่งเป็นรัฐที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเก็บภาษีน าเข้าใน

การท าสงครามการค้าระยะเวลาเกือบ 16 เดือนระหว่างสหรัฐและจีนป

ธน.ทรัมป์กล่าวเม่ือเย็นวันศุกร์ว่า การเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงการค้า

เฟสแรกก าลงัด าเนินไปด้วยดี และเขาหวงัที่จะลงนามข้อตกลงดงักลา่ว

กับประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีนในสหรัฐเม่ือการท าข้อตกลงเสร็จ

สมบูรณ์ปธน.ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ท าเนียบขาวว่า รัฐบาลสหรัฐ

ก าลังพิจารณาสถานที่สองแห่งที่แตกต่างกันส าหรับการลงนาม

ข้อตกลงการค้ากับจีน ซึ่ง อาจจะเป็นรัฐไอโอวา รัฐบาลก าลังหารือ

เลือกสถานที่ แต่ตัวเขาต้องการท าข้อตกลงให้แล้วเสร็จก่อน (อินโฟ

เควสท์) 

รมว.พาณิชย์สหรัฐชีเ้จรจาการค้ากับจีนราบร่ืน คาดลงนาม

ข้อตกลงกลางเดือนนี ้นายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์สหรัฐ กล่าว

ว่า ขณะนีก้ารเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนเพื่อท าข้อตกลงการค้าเฟส

แรกก าลงัด าเนินไปอย่างราบร่ืน และทัง้สองฝ่ายมีแนวโน้มลงนามใน

ข้อตกลงในกลางเดือนพ.ย. แม้ขณะนีย้งัไม่สามารถระบวุนัที่ชัดเจนได้ 

(อินโฟเควสท์) 

ท่ีปรึกษาท าเนียบขาวชีเ้จรจาการค้ากับจีนคืบหน้า คาดลงนาม

ข้อตกลงเฟสแรกเดือนนี ้  นายแลร์ร่ี คุดโลว์ หัวหน้าที่ปรึกษา

ฝ่ายเศรษฐกิจประจ าท าเนียบขาว กล่าวว่า การเจรจาการค้ากับจีน

ก าลงัมีความคืบหน้า และสหรัฐหวงัที่จะลงนามในข้อตกลงการค้าเฟส

แรกในเดือนนี ้แม้ว่าขณะนีข้้อตกลงดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ และบาง

ประเด็นจะต้องถูกน าไปไว้ในข้อตกลงเฟส  2 นายคุดโลว์ระบุว่า 

ข้อตกลงเกี่ยวกับการเกษตร การให้บริการภาคการเงิน และปริวรรต

เงินตราใกล้จะได้ข้อยุติแล้ว ส่วนประเด็นทรัพย์สินทางปัญญายงัคงไม่

แล้วเสร็จ ขณะที่ประเด็นการบงัคบัถ่ายโอนเทคโนโลยีจะต้องถูกน าไป

ไว้ในข้อตกลงเฟส 2นายคุดโลว์ยงักล่าวว่า สหรัฐยงัคงเตรียมเรียกเก็บ

ภาษีต่อสินค้าน าเข้าจากจีน จนกว่าทัง้สองฝ่ายจะเสร็จสิน้การท า

ข้อตกลงเฟสแรกค ากล่าวของนายคุดโลว์สอดคล้องกับนายวิลเบอร์  

รอสส์ รมว.พาณิชย์สหรัฐ ซึ่งกล่าวว่า ขณะนีก้ารเจรจาระหว่างสหรัฐ

และจีนเพ่ือท าข้อตกลงการค้าเฟสแรกก าลงัด าเนินไปอย่างราบร่ืน และ

ทัง้สองฝ่ายมีแนวโน้มลงนามในข้อตกลงในกลางเดือนนี  ้แม้ขณะนีย้งั

ไม่สามารถระบวุนัที่ชดัเจนได้ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งเกินคาดในเดือนต.ค. 
กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร

เพ่ิมขึน้ 128,000 ต าแหน่งในเดือนต.ค. สงูกว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์

ที่ระดับ 89,000 ต าแหน่งส่วนอัตราการว่างงานเพิ่มขึน้สู่ระดับ 3.6% 

ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แต่ก็ยงัใกล้ระดบัต ่าสดุในรอบ 50 

ปี (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐสูงสุดรอบ 6 เดือนใน

ต.ค. สวนทาง ISM  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูล

ทางการเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิต

ของสหรัฐ ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 51.3 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดใน

รอบ 6 เดือน จากระดบั 51.1 ในเดือนก.ย. ดชันี PMI ยงัคงอยู่สูงกว่า

ระดับ 50 ซึ่งบ่งชีว้่าภาคการผลิตยังคงมีการขยายตวัดชันี PMI ได้รับ

แรงหนุนจากการเพิ่มขึน้ของค าสัง่ซือ้ใหม่สู่ระดบัสงูสุดในรอบ 6 เดือน 

ขณะที่การจ้างงานสงูสุดในรอบ 5 เดือน และภาคธุรกิจมีความเชื่อมัน่

สงูสดุในรอบ 4 เดือน (อินโฟเควสท์) 

ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐหดตัวเป็นเดือนท่ี 3 ในต.ค. ผล

ส ารวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ระบุว่า ดัชนี

ภาคการผลิตของสหรัฐปรับตวัขึน้สู่ระดบั 48.3 ในเดือนต.ค. จากระดบั 

47.8 ในเดือนก.ย. แต่ต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 49.1%  

(อินโฟเควสท์) 

"เบเกอร์ ฮิวจ์"เผยสหรัฐลดแท่นขุดเจาะน า้มันเป็นสัปดาห์ท่ี 2 
เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการขุดเจาะน า้มันของสหรัฐ เปิดเผยว่า 

แท่นขุดเจาะน า้มันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจ านวนลดลง 5 แท่นใน

สัปดาห์นี ้สู่ระดับ 691 แท่น ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนเม.ย.

2560 โดยปรับตวัลง 2 สปัดาห์ติดต่อกนันอกจากนี ้ในช่วงเดียวกนัของ

ปีที่แล้ว แท่นขุดเจาะน า้มนัในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจ านวน 874 แท่น

สหรัฐมีแท่นขุดเจาะน า้มันที่มีการใช้งานสูงสุดจ านวน 1,609 แท่นใน

เดือนต.ค.2557 ก่อนที่จะปรับตวัลงอนัเนื่องจากการทรุดตวัของราคา

น า้มนั (อินโฟเควสท์) 

จนท.ท าเนียบขาวถกพรรครีพับลิกันประเด็นลดภาษีหลัง

เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัว เดอะ วอชิงตนั โพสต์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่

ของท าเนียบขาวและสมาชิกสภาคองเกรสสงักัดพรรครีพบัลิกันได้เร่ิม

เจรจาเร่ืองมาตรการลดภาษีชดุใหม่ และมาตรการส่งเสริมการขยายตวั

ของเศรษฐกิจ ท่ามกลางสญัญาณบ่งชีถ้ึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

สหรัฐนายแลร์รี คุดโลว์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของท าเนียบขาว ท า

หน้าที่ในการเจรจาเร่ืองดงักล่าว ซึง่ยงัอยู่ในช่วงต้นและยงัห่างไกลจาก

กระบวนการตัดสินใจในขัน้สุดท้าย ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า นาย
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 เควิน เบรดี แกนน าพรรครีพบัลิกนัในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ กล่าวว่า 

เราได้หารือกับทางท า เนียบขาว  โดยเราจะหารือเพิ่มเติม  ซึ่ ง

องค์ประกอบในการสนบัสนนุการเติบโตได้อย่างมากนัน้คือการส่งเสริม

ด้านนวตักรรม (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ ง 301.13 จุด ขานรับ

ตัวเลขจ้างงานสหรัฐแข็งแกร่งเกินคาด  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น

นิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือวนัศุกร์ (1 พ.ย.) ขานรับกระทรวงแรงงานสหรัฐ

เปิดเผยตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาด และการ

เปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตจีนที่ขยายตัว ก็ได้ช่วยคลายความวิตก

เกี่ยวกับการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี ้ข่าวความคืบหน้า

ในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ได้ช่วยหนุนตลาดด้วยดัชนี

เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  27,347.36 จุด เพิ่มขึน้ 301.13 จุด 

หรือ +1.11%, ดัชนี S&P500 ปิดที่  3,066.91 จุด เพิ่มขึน้ 29.35 จุด 

หรือ +0.97% และ ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 8,386.40 จุด เพิ่มขึน้ 94.04 

จุด หรือ +1.13% (อินโฟเควสท์)แหล่งข่าวเผยสหรัฐเรียกร้อง

อาเซียนเผชิญหน้าจีนกรณีอ้างสิทธิ์ทางทะเลในระหว่างประชุม

อาเซียน ส านักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวทางการทูตของ

กลุ่มสมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ในวนันีว้่า 

สหรัฐก าลังเรียกร้องให้ 10 ชาติสมาชิกอาเซียนเผชิญหน้ากับจีนใน

ประเด็นการอ้างสิทธ์ิทางทะเลเพ่ือขยายอิทธิพล ในระหว่างการประชุม

สุดยอดผู้น าอาเซียนซึ่งจัดขึน้ที่กรุงเทพฯในช่วงสุดสปัดาห์นีแ้หล่งข่าว

ทางการทูตระบุว่า สหรัฐพยายามเรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียน

ปกป้องการอ้างสิทธ์ิทางทะเลเพ่ือขยายอิทธิพลและผิดกฎหมายของ

จีนในบริเวณทะเลจีนใต้ ต่อหน้าคณะผู้ แทนจีนที่เข้าร่วมประชุมใน

กรุงเทพฯแหล่งข่าวยงัระบุด้วยว่า ทางด้านเจ้าหน้าที่ตวัแทนสหรัฐเอง

นัน้ ก็จะหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึน้มาพูดคุยในระหว่างการเข้าร่วม

ประชุมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ซึ่ง

ประกอบไปด้วยชาติสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่ค้าในการเจรจา 8 

ประเทศที่รวมถึงจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย 

และรัสเซียประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ได้ตดัสินใจที่จะไม่เข้าร่วมการ

ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนซึ่งมีก าหนดจัดขึน้ในวนัอาทิตย์นี ้แต่ได้ส่ง

นายโรเบิร์ต โอไบรอนั ที่ปรึกษาด้านความมัน่คงแห่งชาติ และนายวิล

เบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมประชุมแทน (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก ยังถูก

กดดันจากเฟดลดดอกเบีย้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ

สกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้

(1 พ.ย.) โดยยงัคงถูกกดดนัจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับ

ลดอัตราดอกเบี ย้ลงเป็นครัง้ที่  3 แล้วในปีนี  ้และจากการแสดง

ความเห็นของนายริชาร์ด คลาริดา รองประธานเฟด ซึ่งสนับสนุนเฟด

ในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความ

เคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน 

ลบ 0.11% สู่ระดบั 97.2453ดอลลาร์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส 

ที่ระดบั 0.9856 ฟรังก์ จากระดบั 0.9869 ฟรังก์ และอ่อนค่าเม่ือเทียบ

กับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3146 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 

1.3163 ดอลลาร์แคนาดา แต่เม่ือเทียบกับเงินเยน ดอลลาร์แข็งค่าขึน้

แตะที่ระดับ 108.25 เยน จากระดับ 107.98 เยนยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบ

กบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.1161 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1145 ดอลลาร์ 

และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 0.6907 ดอลลาร์สหรัฐ 

จากระดับ 0.6886 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดบั 

1.2935 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2938 ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดพุ่ง $2.02 ขานรับจ านวนแท่น

ขุดเจาะน า้มันลด,ตัวเลขจ้างงานสหรัฐแกร่ง สญัญาน า้มนัดิบเวสต์

เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี  ้ (1 พ.ย.) โดยได้แรง

หนุนจากการที่จ านวนแท่นขุดเจาะน า้มันในสหรัฐลดลงในสัปดาห์นี  ้

และตลาดน า้มันยังได้แรงหนุนจากการที่กระทรวงแรงงานสหรัฐ

เปิดเผยตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาดสญัญา

น า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึน้ 2.02 ดอลลาร์ หรือ 3.7% ปิดที่ 

56.20 ดอลลาร์/บาร์เรลสญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนม.ค. พุ่ง

ขึน้ 2.07 ดอลลาร์ หรือ 3.5% ปิดที่ 61.69 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $3.4 เหตุนลท.ขาย

สินทรัพย์ปลอดภัยหลังสหรัฐเผยข้อมูลศก.แกร่ง สญัญาทองค า

ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(1 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทนุขายสญัญา

ทองซึง่เป็นสินทรัพย์ปลอดภยั หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูการจ้างงาน

นอกภาคเกษตร และข้อมูลภาคการผลิตที่แข็งแกร่งเกินคาด สัญญา

ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. 

ลดลง 3.4  ดอลลาร์ หรือ 0.22% ปิดที่ 1,511.4 ดอลลาร์/ออนซ ์(อินโฟ

เควสท์) 

 ยุโรป 

รมว.พาณิชย์สหรัฐเผยอาจไม่เก็บภาษีน าเข้ารถยุโรป หลังเจรจา

คืบหน้า นายวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐ เปิดเผยกับ

ผู้ สื่อข่าวในระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งจัดขึน้ที่

กรุงเทพฯ ว่ารัฐบาลสหรัฐอาจไม่จ าเป็นต้องเก็บภาษีน าเข้ารถยนต์จาก
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 ยโุรป หลงัการเจรจากบัค่ายรถยนต์ยโุรปเป็นไปในทางที่ดีรมว.พาณิชย์

สหรัฐ เปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐได้มีการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

หลายรายในยโุรปเกี่ยวกบัแผนการลงทนุในสหรัฐ ซึง่หากบริษัทเหล่านี ้

ลงทุนในสหรัฐแล้ว สหรัฐก็อาจไม่จ าเป็นต้องจัดเก็บภาษีน าเข้าตาม

มาตรา 232 ของกฎหมาย 1962  Trade Expansion Act ซึ่ง เ ป็น

กฎหมายเดียวกันกับที่เคยใช้ประกาศเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียมกบั

ประเทศคู่ค้าของสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึน้ หลังจากที่ก่อนหน้านี ้

ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้ตดัสินใจชะลอการเรียกเก็บ

ภาษีน าเข้าต่อรถยนต์ และอะไหล่รถยนต์จากต่างประเทศออกไปอีก 6 

เดือน เพื่อให้สหรัฐมีเวลามากขึน้ในการเจรจาการค้ากับยุโรป และ

ญ่ีปุ่ น ก่อนถึงก าหนดการบงัคบัใช้มาตรการดงักล่าว เม่ือวนัที่ 17 พ.ค.

ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับข้อมูลภาคการ

ผลิตจีนแกร่ง,เจรจาการค้าคืบหน้า ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือ

คืนนี ้(1 พ.ย.) ขานรับการเปิดเผยข้อมลูภาคการผลิตจีนที่แข็งแกร่งเกนิ

คาด และความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนดัชนี 

Stoxx Europe 600 บวก 0.68% ปิดที่ 399.43 จดุดชันี CAC-40 ตลาด

หุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,761.89 จุด เพิ่มขึน้ 32.04 จุด หรือ +0.56%, ดัชนี 

DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่  12,961.05 จุด เพิ่มขึน้ 94.26 จุด หรือ 

+0.73%  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 54.04 จุด กลุ่มเหมืองแร่

พุ่งรับ PMI ภาคการผลิตจีนแกร่ง ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกเม่ือคืน

นี ้(1 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ หลังจีนซึ่งเป็นผู้ ใช้

โลหะรายใหญ่ของโลก เปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตเพิ่มขึน้เกินคาด 

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,302.42 จุด เพิ่มขึน้ 54.04 

จดุ หรือ +0.75% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ขุนคลังญี่ปุ่ นโต้ข่าวรัฐบาลเตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ชีย้ัง

ไม่มีความจ าเป็น  นายทาโร่ อาโสะ รัฐมนตรีคลังญ่ีปุ่ นได้แสดง

ความเห็นในวันนีว้่า  เขายังไม่เห็นความจ าเป็นที่ รัฐบาลญ่ีปุ่ นจะ

ออกมาตการกระตุ้ นเศรษฐกิจรอบใหม่ ซึ่งถือเป็นการโต้ข่าวของ

หนังสือพิมพ์นิกเกอิที่รายงานก่อนหน้านีว้่า รัฐบาลก าลงัพิจารณาใช้

มาตรการดงักล่าวนายอาโสะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชมุ

คณะรัฐมนตรีว่า เขายงัไม่ได้รับค าสัง่จากนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ 

ให้ด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว และส าหรับความเห็นของเขาเองนัน้ เขา

มองว่าขณะนีย้งัไม่มีความจ าเป็นที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

การแสดงความเห็นของรัฐมนตรีคลงัญ่ีปุ่ นมีขึน้หลังจากหลงัสือพิมพ์

นิกเกอิรายงานก่อนหน้านีว้่า นายอาเบะจะสั่งการให้คณะรัฐมนตรี

รวบรวมมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้ นเศรษฐกิจ  โดยพิจารณาจาก

งบประมาณพิเศษที่จัดสรรส าหรับปีงบประมาณปัจจุบัน  และ

งบประมาณประจ าปีหน้า  (อินโฟเควสท์) 

สมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่ น-เกาหลีใต้เห็นพ้องร่วมมือกันฝ่าวิกฤติความ

ขัดแย้ง,มุ่ งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์สองประเทศ  สมาชิกรัฐสภาของ

ญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้เห็นพ้องร่วมกันว่า จะร่วมมือกันหาทางผ่อนคลาย

ความขัดแย้งและฟื้นฟูสัมพันธ์ของทัง้สองประเทศที่ได้ย ่าแย่ลงสู่จุด

ต ่ าสุดในรอบหลายปี  เนื่ องจากข้อพิพาทเ ร่ืองค่าชดเชยสมัย

สงครามโลกซึ่งน าไปสู่สงครามการค้า"หน้าที่ของเราคือสร้างกรอบการ

ท างานร่วมกัน ไม่ใช่ความขัดแย้ง" ฟุคุชิโร่ นุคากะ ผู้ เป็นหัวหน้ากลุ่ม

ส.ส.ที่เป็นกลางของญ่ีปุ่ นเพื่อส่งเสริมความสมัพนัธ์ที่เป็นมิตรระหว่าง

ประเทศ กล่าวในงานประชุมกับสมาชิกรัฐสภาของเกาหลีใต้ที่อาคาร

รัฐสภา"ปัจจบุนัเราต้องสร้างตวัเลือกที่ถูกต้องที่จะช่วยให้เราหยดุภาวะ

หยดุชะงกัและหาหนทางสู่การแก้ปัญหาได้" นายนคุากะกล่าวทางด้าน

นายคัง ชาง อิล หัวหน้ากลุ่มส.ส.ที่เป็นกลางของเกาหลีใต้กล่าวว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก 

เนื่องจากความขัดแย้งในอดีตได้ลุกลามสู่เศรษฐกิจและความมั่นคง"

เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในอดีต เราต้องด าเนินการเจรจาต่อไป" 

นายคังเสริมส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ความขัดแย้งระหว่างญ่ีปุ่ น

กบัเกาหลีใต้ได้ลกุลามขึน้นบัแต่เดือนต.ค.ปีที่แล้ว หลงัศาลฎีกาเกาหลี

ใต้ได้สัง่ให้บริษัทญ่ีปุ่ นจ่ายค่าชดเชยให้กับแรงงานในสมยัที่เกาหลีใต้

ตกเป็นอาณานิคมของญ่ีปุ่ นในปี 2453-2488อย่างไรก็ตาม ญ่ีปุ่ นได้

ยืนยนัว่าจ่ายค่าชดเชยเรียบร้อยแล้วในข้อตกลงปี 2508 โดยญ่ีปุ่ นได้

มอบเงิน 500 ล้านดอลลาร์ให้กับเกาหลีใต้ส าหรับความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 76.27 จุด เหตุวิตก

แนวโน้มเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ

ในวันนี ้เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของการเจรจา

การค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลงัจากที่มีรายงานว่า จีนยงัคงไม่มัน่ใจที่

จะลงนามในข้อตกลงการค้าระยะยาวกับสหรัฐส านักข่าวเกียวโด

รายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดลบ 76.27 จุด หรือ 0.33% แตะที่ระดับ 

22,850.77 จุดหุ้ นที่ปรับตัวลงในวันนีน้ าโดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ กลุ่ม

โลหะปลอดเหล็ก และกลุ่มเคร่ืองมือส าหรับงานชั่งตวงวัด  (อินโฟ

เควสท์) 

จีน 
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 จีนเผยบรรลุฉันทามติประเด็นหลักทางการค้ากับสหรัฐ ทางการ

จีนเปิดเผยในวนันีว้่า จีนได้บรรลุฉันทามติในประเด็นหลกัทางการค้า

กับทางสหรัฐ หลงัจากที่เจ้าหน้าที่ระดบัสูงของทัง้สองฝ่ายได้หารือกนั

ทางโทรศัพท์ในสปัดาห์นีก้ระทรวงพาณิชย์จีนแถลงว่า นายหลิว เหอ 

รองนายกรัฐมนตรีจีน ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายสตีเวน มนูชิน 

รมว.คลังสหรัฐ และนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าสหรัฐ 

(USTR) ในวนันี ้โดยการเจรจาเป็นไปอย่างจริงจงัและสร้างสรรค์ ซึง่ทัง้

สองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นหลกัทางการค้า และมีการเจรจาเตรียมการ

ส าหรับการหารือครัง้ต่อไปทางด้านท าเนียบขาวออกแถลงการณ์ใน

วนันีว้่า เจ้าหน้าที่ทัง้สองฝ่ายมีความคืบหน้าในหลายด้าน และขณะนี ้

ก าลงัอยู่ในกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งทางการค้าในปัจจุบนั และ

การเจรจาจะยังคงอยู่ในระดับรัฐมนตรีช่วยประธานาธิบดีโดนัลด์  

ทรัมป์ทวีตข้อความวานนี ้ระบวุ่า ในอีกไม่ช้า เขาจะประกาศสถานที่ซึ่ง

เขาจะลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกกบัผู้น าจีน"จีนและสหรัฐก าลัง

ด าเนินการร่วมกันในการคดัเลือกสถานที่ใหม่ในการลงนามข้อตกลง

การค้าเฟสแรก ซึ่งจะมีเนือ้หา 60% ของข้อตกลงการค้าทัง้หมด 

หลังจากการประชุมเอเปคในชิลีได้ถูกยกเลิกไป และผมจะประกาศ

สถานที่ใหม่ในไม่ช้า ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ ้

นผิงจะเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว" ข้อความในทวิตเตอร์ระบุ

ทางด้านท าเนียบขาวยืนยันว่า สหรัฐและจีนจะยังคงหาทางบรรลุ

ข้อตกลงการค้าเฟสแรกภายในกรอบเวลาที่ก าหนด แม้ว่าชิลียกเลิก

การประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก 

(เอเปค) ในเดือนนีก้็ตาม (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยจะสรุปแนวปฏิบัติในการใช้ทะเลจีนใต้ร่วมกับอาเซียน

ภายในปี 2564  นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน กล่าวว่า จีนจะ

จัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้  (Code of Conduct in the 

South China Sea หรือ COC) ระหว่างจีน-อาเซียน ให้เสร็จสมบูรณ์

ภายในปี 2564 เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการปะทะกนัในทะเลจีนใต้นายกฯ 

จีน กล่าวในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครัง้ที่ 22 ที่กรุงเทพฯ ใน

วันนีว้่า "จีนตระหนักถึงประโยชน์ของการท าให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเล

แห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง"ทัง้นี ้ประมวลการ

ปฏิบตัิในทะเลจีนใต้เป็นประเด็นที่มีการพดูคยุกนัมานาน โดยก่อนหน้า

นีเ้ม่ือปี 2545 จีนและชาติสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วย

การปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้ (Declaration on the 

Conduct of Parties in the South China Sea ห รือ  DOC) ซึ่ ง เ ป็น

แนวทางปฏิบตัิกว้างๆ ในการใช้ทะเลจีนใต้ร่วมกนั(อินโฟเควสท์) 

จีนล่ันไม่ยอมอดทนต่อการท้าทายนโยบายหน่ึงประเทศสอง

ระบบในฮ่องกง นายเสิน ชุนเหยา ประธานคณะกรรมการกฎหมาย

พืน้ฐานจีน เปิดเผยว่า ทางการจีนจะไม่อดทนต่อการท้าทายนโยบาย 

"1 ประเทศ 2 ระบบ" ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ปกครองฮ่องกงนายเสินกล่าวว่า 

ประเด็นฮ่องกงถือเป็นส่วนส าคัญในการประชุมหารือของพรรค

คอมมิวนิสต์จีนซึง่เสร็จสิน้ลงเม่ือวานนี ้ โดยจีนจะลดการแทรกแซงจาก

ต่างชาติ และจะรับประกันความรุ่งเรืองและความมั่นคงของฮ่องกง 

พร้อมปกป้องความมัน่คงของชาติในขณะที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์

ความไม่สงบในฮ่องกง (อินโฟเควสท์) 

ฮ่องกงเผยยอดค้าปลีกวูบในเดือนก.ย. จากพิษม็อบชุมนุม

ประท้วงรัฐบาล ส านักงานสถิติและส ามะโนประชากรฮ่องกงเปิดเผย

ว่า ยอดค้าปลีกของฮ่องกงร่วงลงแตะระดับ 2.99 หม่ืนล้านดอลลาร์

ฮ่องกง (3.815 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนก.ย. โดยลดลง 18.3% 

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว หลังจากดิ่งลง 22.9% ในเดือน

ส.ค.ส่วนยอดค้าปลีกในไตรมาส 3 ลดลง 19.5% ใกล้เคียงกับการทรุด

ตวัลงเป็นประวตัิการณ์ที่ท าไว้ในไตรมาส 3 ของปี 2541ทัง้นี ้ยอดขาย

เคร่ืองประดับ, นาฬิกา และของขวัญดิ่งลง 40.8% ขณะที่ยอดขาย

เสือ้ผ้าร่วงลง 26.3% โฆษกรัฐบาลฮ่องกงระบุว่า ยอดค้าปลีกที่ตกต ่า

ลงในเดือนก.ย.ได้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงของผู้บริโภค และ

จ านวนนกัท่องเที่ยวที่ลดลง ท่ามกลางความรุนแรงที่เกิดจากการชมุนมุ

ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเศรษฐกิจของฮ่องกงหดตวัลง 

2.9% ในไตรมาส 3 ซึ่งเป็นการหดตวัครัง้แรกในรอบเกือบ 10 ปี ส่งผล

ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยได้รับผลกระทบจากความไม่สงบที่

เกิดจากการชมุนมุประท้วงรัฐบาล (อินโฟเควสท์) 

ต ารวจฮ่องกงจับม็อบกว่า 200 คนชุมนุมผิดกฎหมาย-ก่อเหตุ

รุนแรง  เจ้าหน้าที่ต ารวจฮ่องกงจับกุมตัวผู้ประท้วงกว่า 200 คนที่

เกี่ยวข้องกับการชุมนุมอย่างผิดกฎหมายและการก่อเหตรุุนแรงเม่ือวนั

เสาร์ พร้อมกับยึดอาวุธได้เป็นจ านวนมากแถลงการณ์ของต ารวจ

ฮ่องกงระบุว่า ณ เวลา 1.00 น. ของวนัอาทิตย์ ผู้ประท้วงกว่า 200 คน

ถูกจับกุมตวัฐานชุมนุมอย่างผิดกฎหมาย ครอบครองอาวุธที่ใช้ในการ

โจมตี ท าให้เสียทรัพย์ และใช้เคร่ืองปิดบงัใบหน้าขณะชุมนุมอย่างผิด

กฎหมาย ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถยึด

อาวธุได้เป็นจ านวนมาก ซึง่รวมถึงระเบิดขวด 188 ลกู กระบองแบบยืด

หดได้ และสเปรย์พริกไทย(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดบวก 6.38 จุด ขานรับ

เจรจาการค้าคืบหน้า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดบวกใน

วันนี ้ขานรับความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ 



 

 

 

   

    5 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
4 November 
2019 

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดบวก 6.38 จุด 

หรือ +0.22% แตะที่  2,964.58 จุดตลาดหุ้ นจีนได้ รับปัจจัยหนุน 

หลังจากที่ส านักข่าวซินหัวออกมารายงานว่าจีนและสหรัฐได้บรรลุ

ฉนัทามติเกี่ยวกบัหลกัการต่างๆ แล้ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 194.04 จุด ตลาดจับตา

เจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตวั

เพิ่มขึน้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน

อย่างใกล้ชิด หลงัจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทวีตข้อความเม่ือ

วานนีว้่า ในอีกไม่ช้า เขาจะประกาศสถานที่ซึ่งเขาจะลงนามใน

ข้อตกลงการค้าเฟสแรกกับผู้น าจีนดชันีฮั่งเส็งเพิ่มขึน้ 194.04 จุด หรือ 

0.72% ปิดวนันีท้ี่ 27,100.76 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

ผู้น าธุรกิจอาเซียน หารือเตรียมความพร้อมรับความท้าทายใหม่

ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล นายอรินทร์ จิรา ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจ

อาเซียน กล่าวสรุปภาพรวมการประชุมสุดยอดผู้น าธุรกิจอาเซียน 

(ASEAN Business and Investment Summit 2019) ในระหว่างวันที่ 

2-3 พ.ย.62 ถือว่าประสบความส า เ ร็จด้วยดี  ภายใต้แนวคิด 

Empowering ASEAN 4.0 ในการเตรียมความพร้อมให้ประเทศสมาชิก

รับมือกับความท้าทายใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ซึ่งเป็นทัง้โอกาสและ

ความท้าทายที่ภาคธุรกิจต้องตระหนกัและปรับตวัในภาวะที่เทคโนโลยี

ดิจิทลัได้เข้ามามีบทบาทและสร้างผลกระทบ โดยต้องเตรียมพร้อมรับ

กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พลิกผันนี  ้ และน ามาสร้าง

ประโยชน์ต่อประชาคมอาเซียนให้มากที่สุดอาเซียนต้องเตรียมความ

พร้อมส าหรับอนาคตใน 3 ด้าน คือ ด้านความก้าวหน้าของดิจิทัล

เทคโนโลยี, การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์โลก และการสื่อสาร

ภายในอาเซียน ซึ่งทัง้หมดนีห้ากเกิดความเชื่อมโยงที่คล่องตวัจะเกิด

ประโยชน์อย่างมากต่ออาเซียนการน าเทคโนโลยีมาใช้มี 3 ปัจจัย

ส าคญั คือ 1.การน าฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบคมนาคมมาใช้ร่วมกบั

การให้บริการทางดิจิทลั เพื่อท าให้เกิดอุตสาหกรรมและรูปแบบธุรกิจ

ใหม่ๆ 2.การมีโครงสร้างดิจิทัลพืน้ฐานที่ดี เพื่อสนับสนุนในการก้าวสู่

การเป็นผู้น าด้านเศรษฐกิจดิจิทลั เช่น ระบบ 5G, ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่ง

จะก่อให้เกิดการพฒันาอย่างก้าวกระโดดในภาคอุตสาหกรรม และ 3.

การกระจายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อให้มีส่วนช่วยใน

กระบวนการพฒันาธุรกิจและเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัของธุรกิจ (อินโฟ

เควสท์) 

อาเซียน-จีนกระชับความร่วมมืออย่างรอบด้านตามวิสัยทัศน์

ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ นางนฤมล ภิญโญสินวฒัน์ โฆษก

ประจ าส านกันายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชมุสดุยอดอาเซียน-จีน 

ครัง้ที่  22 เพื่อร่วมก าหนดทิศทางความสัมพันธ์และความร่วมมือ

ระหว่างอาเซียนกับจีน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระดบั

ภูมิภาคและระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยมีประเทศ

สมาชิก 10 ประเทศอาเซียน และนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชน

จีนเข้าร่วมทัง้นี  ้นางนฤมล ระบุว่า  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวในที่ประชุมว่า ในวนันีถ้ือเป็นโอกาสดีที่

อาเซียนและจีนจะได้เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้

สูงขึน้อีกระดบั เพื่อประโยชน์ร่วมกันและของภูมิภาค ซึ่งความสมัพนัธ์

ระหว่างอาเซียนกับจีนถือว่ามีพลวัตมากที่สุดประเทศหนึ่ง  จาก

พฒันาการความสมัพนัธ์ใน 10 ปีที่ผ่านมา โดยถือเป็นเสาหลกัส าคญัที่

ค า้จุนสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และความยั่งยืนของ

ภูมิภาค ซึ่งไทยในฐานะประธานอาเซียน หวังที่จะเห็นความสัมพันธ์

อาเซียน-จีน เจริญเติบโตยิ่งขึน้ไป เพื่อความผาสุกและผลประโยชน์

ของประชาชนทัง้สองฝ่าย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex บวกวันท่ี 6 ท่ามกลางการ

ซือ้ขายผันผวน ดชัน ีSensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตวัขึน้เป็นวนัที่ 6 ใน

วันนี ้ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผันผวน ตลาดได้รับปัจจัยบวกจากการ

เปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่ง และการเปิดเผยผลประกอบการ

ของภาคเอกชนอินเดียที่ดีเกินคาดทัง้นี  ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิด

ตลาดที่ 40,165.03 จดุ เพ่ิมขึน้ 35.98 จดุ หรือ 0.09% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

พาณิชย์ เผย CPI เดือน ต.ค. ขยายตัว 0.11%, CORE CPI 

ขยายตัว 0.44% ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) 

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไป (CPI) หรืออตัรา

เงินเฟ้อในเดือนต.ค. อยู่ที่ 102.74 ขยายตัว 0.11% จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน แต่หดตวั -0.16% จากเดือนก.ย.62 ส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อ

ช่วง 10 เดือนปีนี ้(ม.ค.-ต.ค.) ขยายตัวเฉลี่ย 0.74%โดย CPI เดือน 

ต.ค.ชะลอตวัมากสดุในรอบ 28 เดือน จากผลราคาน า้มนัเป็นหลกัส่วน

ดัชนีราคาผู้ บริโภคพืน้ฐาน (CORE CPI) เดือนต.ค. อยู่ที่  102.74 

ขยายตวั 0.44% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และขยายตวั 0.04% จาก

เดือนก.ย.62 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานช่วง 10 เดือนของปีนี ้

ขยายตัวเฉลี่ย 0.53%ขณะที่ดัชนีหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มที่ไม่มี

แอลกอฮอล์อยู่ที่ 104.91 ขยายตวั 2.22% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

แต่หดตวั -0.10% จากเดือน ก.ย.62 ส่วนดชันีหมวดอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่อาหาร

และเคร่ืองดื่มอยู่ที่ 101.53 หดตวั -1.09% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

และหดตวั -0.18% จากเดือนก.ย.62 (อินโฟเควสท์) 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ครม.เศรษฐกิจ ระบุขอรอดูตัวเลขสภาพัฒน์กลาง พ.ย.ก่อน

พิจารณาความจ าเป็นออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม  นายกอบ

ศักดิ์  ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) กล่าวว่า ครม.

เศรษฐกิจจะขอรอการประเมินตวัเลขทางเศรษฐกิจไตรมาส 3/62 จาก

ทางสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ในวนัที่ 18 พ.ย.นีก้่อนที่

จะพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องมีมาตรกระตุ้ นเศรษฐกิจในช่วง

ปลายปีอีกหรือไม่ ซึง่ทางครม.เศรษฐกิจยงัมองที่เป้าอตัราการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจของไทยในปีนีท้ี่ 2.7-3.2%"สภาพฒัน์จะมีข้อมูลสุดท้าย

ว่าไตรมาส 3 โตเท่าไหร่ในวนัที่ 18 พ.ย. และเม่ือเห็นข้อมลูดงักล่าวเขา

จะประมาณการล่วงหน้าทัง้ปีเท่าไหร่ ในจุดนัน้ครม.เศรษฐกิจก็จะเห็น

ว่าเทียบจากประมาณการเดิมที่ตัง้ไว้ 2.7-3.2% พอเห็นข้อมูลไตรมาส

ที่ 3 จะเป็นไปตามนัน้หรือไม่ พอเห็นข้อมูลจะได้ตัดสินใจว่าต้องใส่

อะไรเพ่ิมหรือไม่ ต้องดตูวัเลขว่ารับได้หรือไม่ ถ้ารับไม่ได้ต้องมีมาตการ

ปลายปี...ผมคิดว่า ถ้าจ าเป็นก็ออก"นายกอบศักดิ์ กล่าวทัง้นี  ้การ

ประเมินการเติบโตทางเศรษฐกิจดงักล่าวยังไม่รวมมาตรการชิม ช้อป 

ใช้ที่เร่ิมด าเนินการในเดือน ต.ค.62 (อินโฟเควสท์) 

"อนุทิน"  เผยครม.เศรษฐกิจ  อนุมัติมาตรการช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการ SME นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ 

รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) อนุมัติมาตรการส่งเสริมธุรกิจของ

ผู้ประกอบการ SME ส่วนรายละเอียดให้รอการแถลงภายหลงั ส่วนการ

ต่อขยายสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะน าเข้าสู่ที่ประชุมของ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวนัที่ 6 พ.ย.นี ้(อินโฟเควสท์) 

BOI เผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุน 9 เดือนปีนี ้มีมูลค่า 3.14 

แสนลบ. น.ส.ดวงใจ อศัวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน (บีโอไอ) เผยภาวะการส่งเสริมการลงทุนช่วง 9 เดือนของปี 

2562 (ม.ค.-ก.ย.62) มียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมทัง้สิน้ 

1,165 โครงการ เพิ่มขึน้ 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจ านวน 

1,048 โครงการ ขณะที่มีมลูค่าการลงทนุรวม 314,130 ล้านบาท ลดลง 

11% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากในปี 2561 มีโครงการลงทุน

ขนาดใหญ่ในกิจการผลิตน า้มันเชือ้เพลิงส าเร็จรูปส าหรับการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนีมี้จ านวน 

689 โครงการ เงินลงทุน 203,366 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 69% จากช่วง

เดียวกันของปี 2561 โดยญ่ีปุ่ นเป็นประเทศที่มีจ านวนโครงการและ

มูลค่าเงินลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 โดยมีค าขอรับการส่งเสริม

จ านวน 167 โครงการ เงินลงทนุ 59,187 ล้านบาท ตามมาด้วยจีนมีค า

ขอรับการส่งเสริมจ านวน 139 โครงการ เงินลงทุน 45,439 ล้านบาท 

และอันดับ 3 สวิตเชอร์แลนด์  มีค าขอรับการส่งเสริมจ านวน 15 

โครงการ เงินลงทนุ 11,710 ล้านบาทโดยโครงการลงทนุที่ยื่นขอรับการ

ส่งเสริมการลงทุนในช่วง 9 เตือนของปีนีส้่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรม

เป้าหมายจ านวน 585 โครงการ คิดเป็น 50% ของจ านวนโครงการที่ยื่น

ขอรับการส่งเสริมทัง้หมด มีมูลค่ารวม 185,710ล้านบาท คิดเป็น 59% 

ของมูลค่การขอรับการส่งเสริมทัง้หมด ซึ่งหากพิจารณาในด้านจ านวน

โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมมากที่สุดจะอยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทลั 

ขณะที่ ในด้านมูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ ในอุตสาหกรรม

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้นี ้โครงการที่ยื่นค าขอรับส่งเสริม

เป็น โครงการต่างชาติถือหุ้นทัง้สิน้ 38% คนไทยถือหุ้นทัง้สิน้ 36% และ

โครงการร่วมทนุไทยและต่างชาติ 26% (อินโฟเควสท์) 

ศูนย์วิจัยกสิกร คาด กนง.ประชุม 6 พ.ย.ลดดอกเบีย้ 0.25% 

ท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยมีโอกาสที่จะปรับลด

อตัราดอกเบีย้นโยบายลง 0.25% จากระดบั 1.50% เหลือ 1.25% ใน

การประชุมรอบนีว้ันที่ 6 พ.ย.เนื่องจากพัฒนาการของเศรษฐกิจไทย

ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ยงับ่งชีถ้ึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่

ชะลอลงเทียบกับช่วงการประชุมนโยบายการเงินในครัง้ก่อน โดยการ

ชะลอลงในภาคการส่งออกได้ส่งผ่านไปยงัภาคเศรษฐกิจจริงชดัเจนขึน้ 

อนัสะท้อนผ่านการผลิตที่หดตวั 5  เดือนติดต่อกันและเร่ิมลกุลามไปสู่

ภาคการจ้างงาน โดยเฉพาะจ านวนผู้ มีงานท านอกภาคการเกษตรของ

ไทยที่ปรับลดลงติดต่อกนักว่า 3 เดือน ซึง่ปัจจยัดงักล่าวจะกดดนัก าลงั

ซือ้ของครัวเรือน มากขึน้ในระยะข้างหน้า ขณะที่ทิศทางอตัราเงินเฟ้อ 

เดือน ต.ค.62 ที่ขยายตวัในระดบัต ่าสุดในรอบ 2 ปีโดยขยายตวัเพียง 

0.11% YoY ขณะที่อตัราเงินเฟ้อในช่วง 10 เดือนแรกของปีนีอ้ยู่ที่ระดบั 

0.74 % YoY อาจบ่งชีถ้ึงความสามารถของผู้ประกอบการในการตัง้

ราคาสินค้าที่ถดถอยลง อันสะท้อนถึงความเสี่ยงต่อการเติบโตการ

บริโภคในระยะข้างหน้าเช่นกนั นอกจากนี ้ผลของค่าเงินบาทที่แข็งค่า

เกือบ 8.0% YTD จากช่วงปลายปี 62 เป็นอีกปัจจยัที่กดดนัการส่งออก 

ซึ่งการปรับลดอัตราดอกเบีย้ช่วยบรรเทาต้นทุนทางการเงินของ

ผู้ประกอบการภาคส่งออก แม้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบีย้อาจไม่ได้

ช่วยให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าได้มากนกั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 8.97 จุด Sentiment ตลาดไม่ดีหลัง 

JAS เจอถล่มขาย-กดดันหุ้นตัวอื่น/คาดสัปดาห์หน้าตลาดฯแกว่ง

ในกรอบ SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,592.52 จดุ ลดลง 8.97 จดุ (-0.56%) 

มลูค่าการซือ้ขาย 48,451.84 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทย
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ในช่วงบ่ายนีป้รับตวัลงสวนทางตลาดต่างประเทศ โดยตลาดภูมิภาค-

ตลาดในยโุรปต่างปรับตวัขึน้กนั เหต ุSentiment ตลาดบ้านเราเสียหลงั 

JAS ถูกขายอย่างหนัก-รับผลจาก Block trade ส่งผลให้ไปกดดนัหุ้น

ตัวอ่ืนด้วย นอกจากนีท้างเทคนิคตลาดยังเป็นขาลงหลังยังไม่ผ่าน 

1,605 พร้อมให้ติดตามหลายปัจจัยในสัปดาห์หน้า  ทัง้การทยอย

ประกาศงบฯ-สงครามการค้า-ตัวเลขเศรษฐกิจต่าง ๆ - MSCI จะ

ประกาศการปรับน า้หนักลงทุนครัง้ใหม่-ประชุมกนง.ในวันที่ 6 พ.ย. 

สัปดาห์หน้าตลาดฯคงจะแกว่งในกรอบ โดยมีแนวรับ 1,580-1,570 

แนวต้าน 1,605 จุดตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,592.52 จุด 

ลดลง 8.97 จุด (-0.56%) มูลค่าการซือ้ขาย 48,451.84 ล้านบาท การ

ซือ้ขายหุ้นวันนี ้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดย

ดชันีท าระดบัสงูสดุที่ 1,603.53 จดุ และท าระดบัต ่าสดุที่ 1,589.72 จดุ 

ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงวนันี ้เพ่ิมขึน้ 528 หลกัทรัพย์ ลดลง 1,024 

หลกัทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 432 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 62,030 

ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด

ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 62,030 

ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 

อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 

13,421 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สุทธิ 5,392 

ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 891 ล้านบาท Yield 

พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.41% ปรับตัวลดลงจากเม่ือวาน -0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี ้Yield Curve ปรับลดลง 1-3 bps. ในตรา

สารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี  ้NET 

INFLOW 891 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 891 ล้านบาท และไม่

มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุต่างชาติหมดอายุ (Expired)  (อิน

โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.16/18 จับตาสหรัฐฯรายงาน 

Nonfarm payroll คาดกรอบต้นสัปดาห์หน้า 30.10-30.20 จับตา

ผลประชุมกนง. นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงิน

บาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดบั 30.16/18 บาท/ดอลลาร์ ทรงตวัจากช่วง

เช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 30.16 บาท/ดอลลาร์เงินบาทระหว่างวนัแกว่ง

ตัวอยู่ในกรอบแคบ ส่วนอัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค.ที่กระทรวงพาณิชย์

ประกาศออกมาวันนีไ้ม่ได้มีผลกับค่าเงินบาท คาดว่านักลงทุนรอดู

ตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในคืนนีม้ากกว่า คือ ตวัเลข

การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนต.ค."บาททรงตวัตลอดวนั คาดว่าจะ

รอดูตัวเลข Nonfarm Payroll ของสหรัฐฯในคืนนี ้ส่วนตัวเลขเงินเฟ้อ

เดือนต.ค.ที่ออกมาวนันีก้็ไม่ได้มีผลอะไร ซึ่งตวัเลขเศรษฐกิจของไทยที่

ออกมาช่วงนี ้ไม่ค่อยมี effect กบัเงินบาทเท่าใดนกั" นกับริหารเงิน ระบุ

นักบริหารเงิน คาดว่า ช่วงต้นสัปดาห์หน้าเงินบาทจะเคลื่อนไหวใน

กรอบ 30.10 - 30.20 บาท/ดอลลาร์ โดยตลาดจับตาการประชุม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 6 พ.ย. และคาดว่า

น่าจะยงัคงดอกเบีย้ไว้เท่าเดิม (อินโฟเควสท์) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายเดือนต.ค.จากมาร์กิต ฝร่ังเศส 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายเดือนต.ค.จากมาร์กิต เยอรมนี 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายเดือนต.ค.จากมาร์กิต อีย ู               

- ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนก.ย. สหรัฐ 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 
 

 

As of

 Friday 1 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP Jobless Rate Sep 2.40% 2.20% 2.20% SET50

Job-To-Applicant Ratio Sep 1.57 1.59 1.59 SET100

Jibun Bank Japan PMI Mfg Oct F 48.4 -- 48.5 MAI

Vehicle Sales YoY Oct -- -- 12.80% Institution Net Position

CN Caixin China PMI Mfg Oct 51.7 51 51.4 Proprietary Net Position

TH Markit Thailand PMI Mfg Oct 50 -- 50.6 Foreign Net Position

CPI YoY Oct 0.11% 0.30% 0.32% Individual Net Position

CPI NSA MoM Oct -0.16% 0.06% 0.10% Total Trading Value

CPI Core YoY Oct 0.44% 0.44% 0.44%

Foreign Reserves 25-Oct $222.5b -- $221.5b Major Indices

US Change in Nonfarm Payrolls Oct 128k 85k 180k Dow Jones

Unemployment Rate Oct 3.60% 3.60% 3.50% S&P 500

Average Hourly Earnings MoM Oct 0.20% 0.30% 0.00% Nasdaq

Average Hourly Earnings YoY Oct 3.00% 3.00% 3.00% STOXX Europe 50

Markit US Manufacturing PMI Oct F 51.3 51.5 51.5 FTSE 100

ISM Manufacturing Oct 48.3 48.9 47.8 DAX

Nikkei 225

 Monday 4 Shanghai Composite

Release Actual Cons. Prior Hang Seng

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Oct F 45.7 45.7 45.7 KOSPI

US Durable Goods Orders Sep F -- -1.10% -1.10% BES Sensex

Durables Ex Transportation Sep F -- -- -0.30% Jakarta Composite

Factory Orders Sep -- 0.0 0.0 Philippines Composite

Cap Goods Orders Nondef Ex Air Sep F -- -- -0.50% Ho Chi Minh

Cap Goods Ship Nondef Ex Air Sep F -- -- -0.70%

Crude Commodities

 Tuesday 5 WTI ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Dubai ($/bl)

JP Monetary Base YoY Oct -- -- 3.0% Brent ($/bl)

CH Caixin China PMI Composite Oct -- -- 51.9 NYMEX ($/bl)

Caixin China PMI Services Oct -- 51.5 51.3 COMEX Gold 

EU PPI MoM Sep -- 0.1% -0.5% Batic Dry Index

PPI YoY Sep -- -1.2% -0.8%

US Trade Balance Sep -- -$53.0b -$54.9b Exchange Rate

Markit US Services PMI Oct F -- -- 51.0 USD/THB

Markit US Composite PMI Oct F -- -- 51.2 EUR/USD

JOLTS Job Openings Sep -- -- 7051 USD/JPY

ISM Non-Manufacturing Index Oct -- 53.4 52.6 GBP/USD

USD/CHY

 Wednesday 6 USD/KRW

Release Actual Cons. Prior Dollar Index

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

Jibun Bank Japan PMI Services Oct F -- -- 50.3 Thai Bond Market

TH BoT Benchmark Interest Rate 6-Nov -- 1.25% 1.50% Total Return Index

EU Markit Eurozone Services PMI Oct F -- 51.8 51.8 Outright/ Cash Trading

Markit Eurozone Composite PMI Oct F -- 50.2 50.2 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Retail Sales MoM Sep -- 0.1% 0.3% 1-Nov-19 1.415 1.442 1.447 1.432 1.400 1.401

Retail Sales YoY Sep -- 0.024 0.021 Change (bps) -0.11 -0.23 -0.39 -0.44 -0.80 -1.71

US MBA Mortgage Applications 1-Nov -- -- 0.6% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Nonfarm Productivity 3Q P -- 0.9% 2.3% 1.405 1.474 1.529 1.602 1.703 1.810

-2.04 -2.60 -3.09 -1.66 -1.31 -0.50

 Thursday 7

Release Actual Cons. Prior US Bond Market

US Initial Jobless Claims 2-Nov -- -- 218k Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Continuing Claims 26-Oct -- -- 1690k 1-Nov-19 1.52 1.56 1.55 1.55 1.73 2.21

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

4-Nov-19

1-Nov-19 Chg %Chg.

1,592.52 -8.97 -0.56%

323.37 -2.09 -0.64%

1,155.49

1,068.71 -4.55 -0.42%

2,344.43 -13.18 -0.56%

-213.17

48,451.84

62.99

-1,005.31

3,066.91 +29.35 +0.97%

8,386.40 +94.04 +1.13%

1-Nov-19 Chg %Chg.

27,347.36 +301.13 +1.11%

12,961.05 +94.26 +0.73%

22,927.04 +83.92 +0.37%

3,614.00 +5.00 +0.14%

7,302.42 +54.04 +0.75%

2,100.20 +16.72 +0.80%

40,165.03 +35.98 +0.09%

2,958.20 +29.14 +0.99%

27,100.76 +194.04 +0.72%

1,015.59 +16.77 +1.68%

1-Nov-19 Chg %Chg.

6,207.19 -21.13 -0.34%

8,014.44 +37.32 +0.47%

61.65 +2.93 +4.99%

56.20 +2.02 +3.73%

56.06 +1.92 +3.55%

59.36 +0.00 +0.00%

1-Nov-19 31-Oct-19 %Chg.

30.16 30.18 -0.07%

1,508.00 -3.40 -0.22%

1,697.00 -34.00 -1.96%

1.2941 1.2929 +0.09%

7.0364 7.0377 -0.02%

1.1191 1.1152 +0.35%

108.20 108.02 +0.16%

1-Nov-19 31-Oct-19 %Chg.

323.15 323.14 +0.00%

1,163.68 1,167.58 -0.33%

97.211 97.331 -0.12%

62,029.64         57,315.84         +8.22%


