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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"ทรัมป์" เตรียมประกาศเรียกเก็บภาษีน าเข้าจากจีนล็อตใหม่ใน
วันนี ้ส านักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากหนังสือพิมพ์
วอลล์สตรีทเจอนัลว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมประกาศ
เรียกเก็บภาษีน าเข้าจากจีนล็อตใหมท่ี่วงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ในวนั
จนัทร์นี ้รายงานดงักลา่วระบวุา่ สหรัฐจะเรียกเก็บภาษีที่ระดบั 10% ซึง่
ต ่ากว่าการประกาศครัง้แรกที่ระบุว่าจะเก็บภาษีที่ระดบั 25% (อินโฟ
เควสท์) 

ผลส ารวจม.มิชิแกนชีด้ัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคสหรัฐพุ่งสูงสุด
เป็นอันดับ 2 ในปีนี ้ผลส ารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบุวา่ ดชันี
ความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคสหรัฐพุง่ขึน้แตะระดบั 100.8 ในเดือนก.ย. ซึง่
เป็นระดับสูงสุดเป็นอันดับ 2 ในปีนี  ้และสูงกว่าที่นักวิ เคราะห์
คาดการณ์ที่ระดบั 96.6 หลงัจากแตะระดบั 96.2 ในเดือนส.ค. ผลการ
ส ารวจพบว่า ผู้ บริโภคมีมมุมองเชิงบวกต่อรายได้และการจ้างงานใน
อนาคต ทัง้นี ้ดชันีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคสหรัฐเป็นการส ารวจความ
เช่ือมัน่ของผู้บริโภค 500 รายตอ่ภาวะเศรษฐกิจ ซึง่ได้แก่ ฐานะการเงิน
ส่วนบุคคล, ภาวะเงินเฟ้อ, การว่างงาน, อัตราดอกเบีย้ และนโยบาย
รัฐบาล (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้เพียง 0.1% ในเดือนส.ค. ต ่าสุดใน
รอบ 6 เดือน กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้
เพียง 0.1% ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้ในอัตราต ่าสุดนับตัง้แต่
เดือนก.พ. และต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึน้ 0.4% หลงัจาก
พุ่งขึน้ 0.7% ในเดือนก.ค.  การชะลอตวัของยอดค้าปลีกในเดือนส.ค.
ได้รับผลกระทบจากการลดลงของยอดขายรถยนต์และเสือ้ผ้า  เม่ือ
เทียบรายปี ยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้ 6.6% ในเดือนส.ค.ส่วนยอดค้าปลีก
พืน้ฐาน ซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต์ น า้มัน วัสดุก่อสร้าง และอาหาร 
ขยบัขึน้ 0.1% ในเดือนส.ค. หลงัจากพุ่งขึน้ 0.8% ในเดือนก.ค. (อินโฟ
เควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนีราคาน าเข้าร่วงลงมากที่สุดในรอบกว่า 1 ปีคร่ึงใน
เดือนส.ค. กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในเม่ือวานนีว้่า ดชันีราคา
น าเข้าร่วงลง 0.6% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบรายเดือน ซึง่เป็นการปรับตวั
ลงมากที่สุดนับตัง้แต่เดือนม.ค.2559 หลังจากลดลง 0.1% ในเดือน
ก.ค.การร่วงลงของดชันีราคาน าเข้าได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของ
ดอลลาร์ ซึง่ได้พุง่ขึน้มากกวา่ 6% ในปีนี ้และได้ท าให้ต้นทนุการน าเข้า
พลังงานลดลง เม่ือเทียบรายปี ดัชนีราคาน าเข้าปรับตวัขึน้ 3.7% ใน
เดือนส.ค. หลงัจากดีดตวัขึน้ 4.9% ในเดือนก.ค.  หากไมน่บัรวมหมวด
พลงังานและอาหาร ดชันีราคาน าเข้าพืน้ฐานลดลง 0.2% ในเดือนส.ค. 
หลังจากลดลง 0.1% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบรายปี ดัชนีราคาน าเข้า
พืน้ฐานปรับตัวขึน้ 1.3% ในเดือนส.ค. นอกจากนี ้กระทรวงแรงงาน

สหรัฐยังเปิดเผยว่า ดัชนีราคาส่งออกลดลง 0.1% ในเดือนส.ค. เม่ือ
เทียบรายเดือน หลงัจากลดลง 0.5% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบรายปี ดชันี
ราคาส่งออกเพิ่มขึน้ 3.6% หลงัจากเพิ่มขึน้ 4.3% ในเดือนก.ค. (อินโฟ
เควสท์) 

เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้สูงกว่าคาดในเดือน
ส.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในเม่ือวานนีว้่า การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเพิ่มขึน้ 0.4% ในเดือนส.ค. โดยสูงกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้ 0.3% หลังจากเพิ่มขึน้ 0.4% ใน
เดือนก.ค. ทัง้นี ้การผลิตภาคอตุสาหกรรมเป็นการวดัการปรับตัวของ
ภาคการผลิต, เหมืองแร่ และสาธารณปูโภค ภาคการผลิตเพิ่มขึน้ 0.2% 
ในเดือนส.ค. ขณะที่ภาคสาธารณูปโภคดีดตัวขึน้ 1.2% และภาค
เหมืองแร่ปรับตัวขึน้ 0.7%   ส่วนอัตราการใช้ก าลังการผลิตเพิ่มขึน้สู่
ระดบั 78.1% ในเดือนส.ค. จากระดบั 77.9 ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจพุ่งขึน้ 0.6% ในเดือนก.ค. 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยวา่ สต็อกสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจพุง่ขึน้ 
0.6% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ไว้ หลงัจากที่ขยบัขึน้ 0.1% ในเดือนมิ.ย.การดีดตวัขึน้ของ
สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือนก.ค.ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึน้
ของสต็อกรถยนต์   ส่วนยอดขายสินค้าในภาคธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.2% ใน
เดือนก.ค. หลังจากเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนมิ.ย. และจากยอดขายใน
เดือนก.ค. เจ้าของธุรกิจจะใช้เวลา 1.34 เดือนในการขายสินค้าจนหมด
สต็อก เพ่ิมขึน้จากระดบั 1.33 เดือนในเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท์)    

รัฐเท็กซัสออกประกาศเตือนภัยพิบัติ ขณะพายุโซนร้อนจ่อถล่ม 
นายเกร็ก แอ็บบอต ผู้ ว่าการรัฐเท็กซสั ได้อออกประกาศเตือนภยัพิบตัิ
ใน 78 เขตที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและน า้ท่วม 
ขณะที่พายโุซนร้อนก าลงัเคลื่อนตวัเข้าใกล้รัฐ ส านกัข่าวซินหวัรายงาน
ว่า ก่อนที่จะออกประกาศเตือนภยัพิบตัิ ผู้ ว่าการรัฐเท็กซสัได้สัง่การให้
ศูนย์ปฏิบัติการรัฐเท็กซัสเพิ่มระดับความพร้อมในการตอบสนองต่อ
พายุ  ทัง้นี ้คาดว่าจะเกิดฝนตกหนัก น า้ท่วมและลมกระโชกแรงทั่ว
รัฐเท็กซสัในวนัศกุร์และวนัเสาร์ อนัเน่ืองมาจากความกดอากาศในอ่าว
เม็กซิโก ขณะเดียวกัน พายุเฮอร์ริเคนฟลอเรนซ์ก าลังพัดถล่มชายฝ่ัง
ตะวันออกของสหรัฐ ส่งผลให้เกิดลมแรงและคลื่นพายุซัดฝ่ัง หรือ
สตอร์มเซิร์จ บริเวณชายฝ่ังของรัฐนอร์ทแคโรไลนาและรัฐเซาท์แคโรไล
นา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 8.68 จุด หลังสหรัฐ
เผยข้อมูลศก.,นลท.จับตาความขัดแย้งการค้าจีนดัชนีดาวโจนส์
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวนัที่ 4 เม่ือคืนนี ้(14 ก.ย.) แต่
ขยบัขึน้ไม่มากนัก เช่นเดียวกับดชันี S&P ที่บวกขึน้เพียงเล็กน้อย ด้าน 
Nasdaq ปิดขยับลงเล็กน้อย หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจ
หลายรายการซึ่ ง มีทั ง้ที่ ออกมาดีกว่าและแย่กว่ าคาดการ ณ์  
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 ขณะเดียวกนันกัลงทนุยงัคงจบัตาสถานการณ์ความขดัแย้งทางการค้า

ระหวา่งสหรัฐและจีน หลงัมีข่าววา่ ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ยงัคงมี
ความตัง้ใจที่จะเดินหน้าเรียกเก็บภาษีต่อสินค้าน าเข้าจากจีนวงเงิน 2 
แสนล้านดอลลาร์ ถีงแม้นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ ได้ส่ง
จดหมายไปยังเจ้าหน้าที่ของจีน เพื่อเชิญให้เข้าร่วมการเจรจาการค้า
ครัง้ใหม่ และจีนได้ตอบรับค าเชิญแล้วก็ตาม  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรม
ดาวโจนส์ปิดที่ 26,154.67 จุด เพิ่มขึน้ 8.68 จุด หรือ +0.03% ดัชนี 
S&P500 ปิดที่ 2,904.98 จุด เพิ่มขึน้ 0.80 จุด หรือ +0.03% ขณะที่
ดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,010.04 จดุ ลดลง 3.67 จดุ หรือ -0.05% (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า หลังสหรัฐเผยข้อมูล
เศรษฐกิจหลายรายการดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับสกุล
เงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(14 
ก.ย.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจหลายรายการ และบาง
รายการออกมาแข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงความเชื่อมัน่ผู้บริโภค  ยูโรอ่อนค่า
ลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์ ที่ระดบั 1.1632 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1692 
ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะระดบั 1.3066 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.3111 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะระดบั 
0.7165 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7195 ดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์แข็ง
คา่ขึน้เม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 112.01 เยน จากระดบั 111.88 เยน 
แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9668 ฟรังก์ จากระดับ 
0.9659 ฟรังก์ และแข็งค่าแตะระดบั 1.3031 ดอลลาร์แคนาดา จาก
ระดบั 1.2990 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์)       

ภาวะตลาดน า้มัน: WTI ปิดดีดขึน้ 40 เซนต์ คาดคว ่ าบาตร
อิหร่านท าน า้มันตึงตัว-กังวลเฮอร์ริเคนฟลอเรนซ์สญัญาน า้มนัดิบ
เวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดดีดตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(14 ก.ย.) จาก
การคาดการณ์ที่วา่มาตรการคว ่าบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านจะสง่ผลให้
ภาวะอุปทานน า้มันตึงตัว หลังจากที่สหรัฐได้กดดันให้ประเทศต่างๆ 
ปฏิบัติตามมาตรการคว ่าบาตรของสหรัฐต่อการน าเข้าน า้มันจาก
อิหร่าน นอกจากนี ้ตลาดยงัคงจบัตาผลกระทบของพายเุฮอร์ริเคนฟลอ
เรนซ์ที่อาจมีต่อตลาดพลังงาน รวมไปถึงความเคลื่อนไหวล่าสุด
เก่ียวกับข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ
เศรษฐกิจโลกและลามไปถึงความต้องการใช้น า้มันสัญญาน า้มนัดิบ 
WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ปรับตัวขึน้ 40 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 68.99 
ดอลลาร์/บาร์เรลในวนัศกุร์ และเพิ่มขึน้ 1.8% ในรอบสปัดาห์ สญัญา
น า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 9 เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่ 
78.09 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ทัง้สปัดาห์เพ่ิมขึน้ 1.6% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า กดราคาทองปิด
ลดลง $7.1 สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดปรับตวัลดลงเม่ือคืนนี ้(7 
ก.ย.) โดยได้รับปัจจยักดดนัจากการแข็งคา่ของเงินดอลลาร์สหรัฐ หลงั

สหรัฐเผยข้อมลูเศรษฐกิจบางรายการที่ออกมาดีเกินคาด ขณะที่ตลาด
จับตาสถานการณ์การค้าสหรัฐและจีนต่อเน่ือง หลังมีรายงานว่า
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ยงัคงมีความตัง้ใจที่จะเดินหน้าเรียกเก็บ
ภาษีต่อสินค้าน าเข้าจากจีนวงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ ถีงแม้นายสตี
เวน มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐ ได้ส่งจดหมายไปยงัเจ้าหน้าที่ของจีน เพื่อ
เชิญให้เข้าร่วมการเจรจาการค้าครัง้ใหม ่และจีนได้ตอบรับค าเชิญแล้ว
ก็ตาม สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ง
มอบเดือนธ.ค. ลดลง 7.1 ดอลลาร์ หรือ 0.59% ปิดที่  1,201.1 
ดอลลาร์/ออนซ์ ขณะที่ทัง้สปัดาห์ สญัญาทองค าปรับตวัขึน้ไม่ถึง 1% 
สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนธ.ค. ลดลง 10.2 เซนต์ หรือ 0.72% ปิดที่ 
14.142 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ยูโรสแตทเผยต้นทุนแรงงานยูโรโซนพุ่ง 2.2% ในไตรมาส 2 
สูงสุดรอบเกือบ 6 ปี ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) 
เปิดเผยว่า ต้นทนุด้านแรงงานในยโูรโซนพุ่งขึน้ 2.2% ในไตรมาส 2 ซึ่ง
เป็นระดับสงูสดุนับตัง้แต่ไตรมาส 3 ของปี 2555 จากระดับ 2.1% ใน
ไตรมาสแรก สว่นต้นทนุด้านคา่จ้างเพ่ิมขึน้ 1.9% ซึง่เป็นระดบัสงูสดุใน
รอบ 1 ปี  ต้นทุนแรงงานพุ่งขึน้มากที่สุดในอิตาลี โดยเพิ่มขึน้ 3.6% 
ส่วนฝร่ังเศสเพิ่มขึน้ 2.4% เยอรมนีเพิ่มขึน้ 2.0% และสเปนเพิ่มขึน้ 
0.7% (อินโฟเควสท์) 

‘ยุโรป’หารือแผนการช าระบัญชีที่จะหลีกเลี่ยง‘มาตรการแซงก์ช่ัน
อิหร่าน’ของ‘สหรัฐฯ’ เยอรมนี, องักฤษ, ฝร่ังเศส ก าลงัเป็นหวัหอกใน
ความพยายามที่จะจดัตัง้ช่องทางการช าระบญัชีช่องทางใหม่ๆ เพื่อให้
พวกบริษัทยุโรปหลีกเลี่ยงมาตรการแซงก์ชั่นของสหรัฐฯ และยังคง
ประคบัประคองรักษาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านเอาไว้   ในบทวิจารณ์
ชิน้หนึ่งซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่เม่ือเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรี
ต่างประเทศ เมโค ฮาส (Meiko Haas) ของเยอรมนี แสดงความ
สนับสนนุเรียกร้องให้ยโุรปต้องมีความเป็นอิสระมากขึน้อีก ไม่ต้องขึน้
ต่อประดาแผนการริเร่ิมด้านนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐฯ และ
ในการเพ่ิมความแข็งแกร่งยิ่งขึน้ให้แก่ความเป็นอิสระของยโุรปดงักล่าว
นี ้เขาเสนอว่าประเทศทัง้หลายจ าเป็นที่จะต้องจดัตัง้ชอ่งทางการช าระ
บญัชีชอ่งทางใหม่ๆ  ขึน้มา และก่อตัง้ระบบ SWIFT [1] ที่เป็นอิสระด้วย 
(ผู้จดัการ) 

แบงก์ชาติฝร่ังเศสปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจปีนีเ้ป็นขยายตัว 
1.6% จาก 1.8% ธนาคารกลางฝร่ังเศสเปิดเผยตวัเลขคาดการณ์การ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ โดยระบุว่า เศรษฐกิจของฝร่ังเศสจะขยายตวัปี
ละ 1.6% ไปจนถึงปี 2563 ลดลงเล็กน้อยจากประมาณการก่อนหน้าซึง่
คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 1.8% ในปี 2561 และ 1.7% ในปี 2562  
ทัง้นี  ้ธนาคารกลางฯ ให้เหตุผลในการปรับลดประมาณการการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจว่า เน่ืองจากเศรษฐกิจของฝร่ังเศสในช่วงคร่ึงปี
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 แรกของปีนีมี้การเติบโตน้อยกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ธนาคารกลาง

ฝร่ังเศสระบุว่า อัตราว่างงานในประเทศมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ จาก
ระดบั 9.1% ของไตรมาส 2/2561 จนไปอยู่ที่ 8.3% ภายในสิน้ปี 2563 
ซึ่งเป็นระดับต ่าสดุนับตัง้แต่ปลายปี 2551 ก่อนที่วิกฤติการณ์การเงิน
ทัว่โลกจะเร่ิมปะทรุุนแรงขึน้  สว่นอตัราเงินเฟ้อปีนีค้าดวา่จะพุง่ขึน้แตะ
ระดับสูงสุดที่ 2.1% จากการเพิ่มขึน้ของราคาน า้มัน ก่อนจะลดลงสู่
ระดบั 1.7% ในปี 2562 และ 1.8% ในปี 2563 (อินโฟเควสท์) 

อีซีบีเตือนภาวะหนีพุ่้งฉุดการเติบโตเศรษฐกิจโลก อดีตประธานอี
ซีบี ระบุว่า หากประเทศทั่วโลกไม่มีการปรับนโยบายเศรษฐกิจและ
การเงิน โลกก็จะตกอยู่ในวิกฤตการณ์อีกครัง้หนึ่ง นายฌอง-คล็อด ทริ
เชต์ อดีตประธานธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) เตือนว่า หนีท้ี่พุ่งขึน้ทั่ว
โลกจะน าไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย หากไม่มีการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว และเขามองเห็นเหตผุลหลายประการที่จะต้องวิตกเก่ียวกับ
อนาคตของเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้า 
รวมทัง้อนาคตของเศรษฐกิจทัว่โลก ทัง้นี ้นายทริเชต์เป็นอดีตประธานอี
ซีบี ในปี 2546-2554 และมีบทบาทส าคญัในการดูแลเศรษฐกิจยโุรป 
หลงัจากเกิดวิกฤตการเงินทัว่โลกในปี 2551นายทริเชต์กังวลว่าหนีท้ั่ว
โลกก าลงัเพิ่มขึน้ในช่วงหลงัจากเกิดวิกฤตการเงินในปี 2551 พร้อมทัง้
เตือนว่า หากวิกฤตการณ์ครัง้ใหม่เกิดขึน้ รัฐบาลและธนาคารกลางทัว่
โลกจะแทบไม่มีช่องทางในการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เน่ืองจาก
ได้ใช้มาตรการกระตุ้นทางการคลงั และนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน
ไปแล้ว (กรุงเทพธุรกิจ) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ตามทิศทางตลาด
ต่างประเทศ ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึน้ในวันศุกร์ที่ผ่านมา (14 
ก.ย.) ตามทิศทางตลาดหุ้นสว่นใหญ่ในเอเชีย ท่ามกลางปัจจยัในตลาด
ที่คอ่นข้างเป็นบวก ภายหลงัจากที่จีนตอบรับค าเชิญเข้าร่วมการเจรจา
การค้ากับสหรัฐ แม้หุ้นกลุ่มการเงินได้รับแรงกดดันจากหุ้น Danske 
Bank ที่ร่วงลง หลังมีข่าวว่าธนาคารถูกทางการสหรัฐสอบสวนเร่ือง
ฟอกเงิน ดชันี Stoxx Europe 600 ปิดบวก 1.33 จดุ หรือ 0.35% แตะที่
ระดับ 377.85 จุดในวันศุกร์ และเพิ่มขึน้ 1% ในรอบสัปดาห์   ดัชนี 
CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,352.57 จุด เพิ่มขึน้ 24.45 จุด หรือ 
+0.46% ดัชนี DAX ตลาดหุ้ นเยอรมันปิดที่ 12,124.33 จุด เพิ่มขึ น้ 
68.78 จุด หรือ +0.57% ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที่  
7,304.04 จดุ เพ่ิมขึน้ 22.47 จดุ หรือ +0.31% (อินโฟเควสท์) 

 ญ่ีปุ่น 

เกียวโดโพลเผย "อาเบะ" มีคะแนนน า "อิชิบะ" 20 จุดในการ
เลือกตัง้หัวหน้าพรรค LDP ผลส ารวจจากส านกัข่าวเกียวโดรายงาน
ว่า นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น มีคะแนนน าคูแ่ข่งอย่างนาย
ชิเกรุ อิชิบะ อดีตรมว.กลาโหมอยู่ 20 จดุ ในการเลือกตัง้หวัหน้าพรรค
เสรีประชาธิปไตย (LDP) ซึ่งจะมีขึน้ในสัปดาห์หน้า แหล่งข่าวระบุว่า 

นายอาเบะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรค LDP ราว 55.5% 
ขณะที่นายอิชิบะมีคะแนนสนับสนุนอยู่ที่ 34.9%  อย่างไรก็ตาม ผล
ส ารวจล่าสดุซึ่งจดัท าเม่ือวนัศกุร์และวนัเสาร์ที่ผ่านชีใ้ห้เห็นว่า คะแนน
น าของนายอาเบะลดลงแตะ 20.6% จาก 32.4% ในผลการส ารวจซึ่ง
จดัท าขึน้เม่ือวนัที่ 7-8 ก.ย. ทัง้นี ้การเลือกตัง้หวัหน้าพรรค LDP จะมี
ผลตอ่การเลือกตัง้นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น เน่ืองจากพรรค LDP และพรรค
โคเมอิโตครองเสียงข้างมากในสภาไดเอท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 273.35 จุด รับหุ้นเทคโนฯ
ฟ้ืน,แบงก์ชาติตุรกีขึน้ดอกเบีย้ ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่ง
ขึน้แตะระดบัสงูสดุนบัตัง้แตต้่นเดือนก.พ.ปีนี ้โดยได้แรงหนนุจากความ
แข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และจากการที่นักลงทุนกลับเข้าซือ้
สินทรัพย์เสี่ยง หลังจากธนาคารกลางตุรกีตัดสินใจปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดพุง่ขึน้ 273.35 จดุ 
หรือ 1.20% แตะที่ระดบั 23,094.67 จดุ (อินโฟเควสท์)          

จีน 

จีนส่งสัญญาณไม่หารือปัญหาการค้ากับสหรัฐ หาก“ทรัมป์”ลง
นามค าส่ังเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนรอบใหม่ มูลค่า 2 แสน
ล้านดอลลาร์ เว็บไซต์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานอ้างแหล่งข่าว
เจ้าหน้าที่จีนวา่ รัฐบาลปักก่ิง อาจไมเ่ข้าร่วมในการเจรจาการค้าเพื่อผ่า
ทางตันปัญหาการตอบโต้กันด้วยมาตรการภาษีอย่างที่เป็นอยู่ใน
ขณะนี ้หากรัฐบาลสหรัฐ ภายใต้การน าของประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ ยงัคงเดินหน้าจดัเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากจีน มลูคา่ 2 แสนล้าน
ดอลลาร์ต่อไป แหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จีน ระบุว่า รัฐบาลจีนจะไม่
หารือเก่ียวกับกรณีพิพาททางการค้ากับสหรัฐในสภาพที่มีปืนจ่อที่หวั
อย่างเด็ดขาด    วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่า ที่ผ่านมา รัฐบาล
สหรัฐด าเนินนโยบายเก่ียวกับกรณีพิพาททางการค้ากับจีนพร้อมๆกัน
สองแนวทางคือ เสนอที่จะเจรจากับทางการจีนเพื่อบรรเทาข้อขัดแย้ง
ทางการค้าระหว่างกัน แต่อีกทางหนึ่งก็เดินหน้าจัดเก็บภาษีสินค้า
น าเข้าจากจีนเพิ่ม โดยรอบนีมี้มลูคา่รวม 2 แสนล้านดอลลาร์ (กรุงเทพ
ธุรกิจ) 

สนง.สถิติจีนเผยราคาบ้านเดือนส.ค.ยังมีเสถียรภาพ หลังรัฐบาล
เดินหน้าควบคุมตลาดอสังหาฯ ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 
รายงานในเม่ือวานนีว้่า ราคาบ้านในเมืองขนาดใหญ่ของจีนยังคงมี
เสถียรภาพในเดือนส.ค. หลังจากรัฐบาลจีนเดินหน้าใช้มาตรการที่
เข้มงวดเพ่ือควบคมุตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ส านกัข่าวซินหวัรายงานโดย
อ้างข้อมลูของ NBS วา่ ราคาบ้านใหมใ่นเมืองขนาดใหญ่ 4 แหง่ ได้แก่ 
ปักก่ิง เซี่ยงไฮ้ เซินเจิน้ และกว่างโจว ปรับตัวเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือน
ส.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งขยบัขึน้จากที่เพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือน (อิน
โฟเควสท์) 
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 ผู้ผลิตจีนมองหาแหล่งผลิตใหม่ เพื่อประหยัดต้นทุนในสงคราม

การค้า สื่อมวลชนต่างประเทศรายงานว่า ผู้ผลิตจีนเร่ิมมองหาแหล่ง
ผลิตสินค้าแห่งใหม่ในเอเชีย ซึ่งมีต้นทนุการใช้จ่ายถกู เช่น เวียดนาม 
กัมพูชา และบังกลาเทศ หลังจากสหรัฐฯ ยุติค าสั่งซือ้สินค้าจากจีน 
สร้างความไมแ่น่นอนในวงการอตุสาหกรรมการผลิตมากขึน้ ทา่มกลาง
สงครามการค้าระหวา่งมหาอ านาจเศรษฐกิจโลก ศนูย์พยากรณ์สงัคม-
เศรษฐกิจแห่งชาติ กระทรวงวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม 
รายงานว่า สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนคงต้องใช้ระยะเวลา
ประมาณ 3 ปีจึงจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันมี
อัตราการเติบโตสูง โดยคาดว่า จะอยู่ที่ร้อยละ 6.8 ในปีนี ้และเฉลี่ย
ร้อยละ 6.5 ภายใน 5 ปีข้างหน้า หลงัจากนัน้ ผลกระทบจากสงคราม
การค้าจะคอ่ยๆ ลดลง รายงานของศนูย์พยากรณ์ดงักลา่วยงัระบวุา่ ใน
ห้วงระหว่างปี 2561-2563 การตัง้ก าแพงภาษีร้อยละ 25 ของสหรัฐฯ 
กับสินค้าน าเข้าจากจีนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเวียดนามปีละ 
258 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี ้การส่งออกของเวียดนาม ซึ่งก าลงั
เติบโตด้วยดี จะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าในเชิงลบ แต่การ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ดี 
อดีต ผอ.สถาบนัยทุธศาสตร์การพฒันาของเวียดนาม เห็นว่า สงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนยังอยู่ในระยะเร่ิมต้น จึงคาดการณ์
ผลกระทบได้ยาก แตก็่เตือนเวียดนามให้จบัตาผลิตภณัฑ์น าเข้าจากจนี 
เช่น เหล็กกล้า สินค้าบริโภค และอปุกรณ์เทคโนโลยีอย่างคมุเข้ม และ
ยงัแนะน าให้เวียดนามส่งเสริมการเติบโตในภาคอตุสาหกรรมที่ส าคญั 
เช่น เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และการผลิต เพื่อเพิ่มสภาพคล่องใน
การสง่ออก (ศนูย์ข่าวแปซิฟิค) 

ซูเปอร์ไต้ฝุ่น "มังคุด" เคล่ือนตัวถึงชายฝ่ังทางตอนใต้ของจีนแล้ว 
ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า พายไุต้ฝุ่ นมงัคดุได้เคลื่อนตวัไปยงัชายฝ่ัง
เมืองเจียงเหมิน ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ ง เม่ือช่วงเวลา 
17.00 น. ตามเวลาท้องถ่ิน โดยมีความเร็วลมอยู่ที่ 162 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 4.94 จุด ขณะยอด
การลงทุนสินทรัพย์ถาวรชะลอตัว ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้น
จีนปิดตลาดวันนีอ้่อนตัวลง ภายหลังจากที่ยอดการลงทุนสินทรัพย์
ถาวรของจีนชะลอตวัลง ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอม
โพสิตออ่นตวั 4.94 จดุ หรือ 0.18% ปิดที่ 2,681.64 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

พายุไต้ฝุ่น "มังคุด" พัดถล่มฟิลิปปินส์ ส่งผลเสียชีวิตอย่างน้อย 2 
ราย พายไุต้ฝุ่ นมงัคดุได้พดัถลม่ทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์อยา่งหนัก
ในเม่ือวานนี ้สง่ผลให้เกิดน า้ทว่มหนกัจนไมส่ามารถส่งความชว่ยเหลือ
ไปยังบริเวณที่ ไ ด้รับผลกระทบได้  สื่อต่างประเทศรายงานว่า มี
ผู้ เสียชีวิตอยา่งน้อย 2 ราย หลงัจากพายไุต้ฝุ่ นมงัคดุพดัถล่มฟิลิปปินส์

ในช่วงเช้าวนัเสาร์ที่ผ่านมา นอกจากนี ้ภาพข่าวยงัเผยให้เห็นว่า พายุ
ไต้ฝุ่ นมงัคดุได้พดัหลงัคาบ้านของประชนชนปลิวเสียหาย ต้นไม้หกัโค่น 
ขณะที่ถนนก็เต็มไปด้วยซากปรักหักพัง นอกจากนี ้น า้ที่ท่วมหนักยัง
ส่งผลให้พืน้ที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายอีกด้วย  ขณะนี ้พายุ
ไต้ฝุ่ นมงัคดุได้มุ่งหน้าไปยงัเกาะฮ่องกง โดยรายงานระบวุ่า พายไุต้ฝุ่ น
มังคุดอาจเป็นพายุที่ รุนแรงที่สุดของเกาะฮ่องกงในรอบ 60 ปี แต่
ทางการฮ่องกงก็ได้มีการเตรียมตัวรับมืออย่างดี โดยเร่ิมปิดห้างร้าน
ต่าง ๆ รวมถึงระงับการท่องเที่ยวในแต่ละจุด  ทัง้นี ้ทางการฮ่องกง
รายงานว่า ไต้ฝุ่ นมงัคดุได้เคลื่อนตวัที่ความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
ไปยงัชายฝ่ังตะวนัตกของมณฑลกวางตุ้ง (อินโฟเควสท์) 

ซูเปอร์ไต้ฝุ่น"มังคุด"จ่อถล่มเวียดนาม เตือนฝนตกหนัก-น า้ท่วม
ฉับพลัน กรมอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามเปิดเผยว่า ซูเปอร์ไต้ฝุ่ น
มงัคดุมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพืน้ที่ทางตอนเหนือและ
ตอนกลางของประเทศ ตัง้แต่วนัที่ 17 กันยายนนี ้โดยจะก่อให้เกิดฝน
ตกหนัก น า้ท่วมฉับพลัน ดินถล่ม ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ความ
เป็นไปได้ที่พายุมังคุดจะพัด เ ข้าถล่มพื น้ที่ทางตอนเหนือและ
จงัหวดัทญัฮว้าและจงัหวดัเหงะอาน ทางตอนกลางของเวียดนามอยูท่ี่
ระดบั 70-80% พร้อมเสริมวา่ เม่ือพายไุต้ฝุ่ นพดัขึน้ฝ่ัง จะสง่ผลให้คลื่น
ทะเลสูง 4-6 เมตร  ทัง้นี  ้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของ
เวียดนามเปิดเผยว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึน้จาก
พายุไต้ฝุ่ น น า้ท่วมและดินถล่ม ส่งผลท าให้มีผู้ เสียชีวิตหรือสูญหาย 
153 คน และบาดเจ็บอีก 119 คน ขณะเดียวกันยงัสร้างความเสียหาย
ให้กับทรัพย์สินคิดเป็นมลูค่า 7 ล้านล้านดอง (ประมาณ 304.3 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) ในชว่ง 8 เดือนแรกของปี 2561 (อินโฟเควสท์) 

มาเลเซียเผยยอดผลิตยางพาราเพิ่ม 36.3%  ส่วนยอดการใช้
ยางพาราภายในประเทศของมาเลเซียอยู่ที่ 44,192 ตัน เพิ่มขึน้ 
8.3% จากเดือนมิ.ย. ซึ่งอยู่ที่  40,820 ตัน ส านักงานสถิติแห่งชาติ
มาเลเซีย รายงานว่า ยอดผลิตยางพาราประจ าเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 
36.3% เม่ือเทียบรายเดือน แตะ 56,397 ตัน และเม่ือเทียบเป็นรายปี
พบว่า ยอดผลิตยางพาราของเดือนก.ค.เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา 2.1% 
ทัง้นี ้ยอดสง่ออกยางธรรมชาติของมาเลเซียเพิ่มขึน้ 7.8% แตะ 56,490 
ตนั ซึ่งปริมาณคร่ึงหนึ่งของยางพาราส่งออกได้ถกูส่งไปยังจีน โดยจีน 
เป็นตลาดน าเข้ายางพาราอันดับ 1 ของมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วน 
52.4% ของยอดส่งออกยางพาราทัง้หมดของมาเลเซีย ตามมาด้วย
เยอรมนีซึ่งมีสดัส่วน 11.6% อิหร่าน 7.6% ฟินแลนด์ 4.3% และสหรัฐ 
2.5% ของยอดสง่ออกยางพาราทัง้หมดของมาเลเซีย (กรุงเทพธุรกิจ) 

"โมเบียส"ชีตุ้รกีขึน้ดอกเบีย้ไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
นายมาร์ค โมเบียส ประธานกรรมการบริหาร เทมเพิลตนั อีเมอร์จิง้ มาร์
เก็ตส์ กรุ๊ป และผู้ ก่อตัง้บริษัทโมเบียส แคปิตัล พาร์ทเนอร์ส กล่าวว่า 
การที่ตุรกีปรับขึน้อัตราดอกเบีย้จะไม่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อ
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 เศรษฐกิจของประเทศ ทัง้นี ้ธนาคารกลางตุรกีประกาศปรับขึน้อัตรา

ดอกเบีย้ 6.25% เม่ือวานนี ้สูร่ะดบั 24% จากเดิมที่ระดบั 17.75% เพ่ือ
หนนุค่าเงินลีรา ซึ่งได้ทรุดตวัลงราว 40% เทียบดอลลาร์นับตัง้แตต้่นปี
นี  ้การด าเนินการของธนาคารกลางตุรกีสร้างความไม่พอใจต่อ
ประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกัน ซึ่งมกัแสดงความเห็นคดัค้าน
นโยบายปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลาง  นายโมเบียสกลา่ววา่ 
เขาเห็นพ้องในบางสว่นกับปธน.เออร์โดกนั เน่ืองจากการปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ไม่ใชแ่นวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยทางออกคือการสร้าง
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งรัฐบาล
จะต้องมีนโยบายในการปรับสมดุลงบประมาณ และเรียนรู้บทเรียน
จากอาร์เจนตินา ซึ่งก าลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจเช่นกัน ขณะที่การ
ปรับขึน้อัตราดอกเบี ย้ ก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาของอาร์เจนตินา    
ทางด้านนายเบรัต อลัเบย์รัค รมว.คลงัตรุกี กลา่ววา่ รัฐบาลจะเปิดเผย
แผนกระตุ้นเศรษฐกิจในสปัดาห์นี ้(อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติรัสเซียประกาศขึน้ดอกเบีย้ 0.25% เมื่อวานนี ้ครัง้แรก
ในรอบ 4 ปี ธนาคารกลางรัสเซียประกาศปรับขึน้อัตราดอกเบีย้
นโยบาย 0.25% สู่ระดบั 7.50% ในเม่ือวานนี ้ขณะที่นักวิเคราะห์ส่วน
ใหญ่คาดวา่ธนาคารกลางจะคงอตัราดอกเบีย้ที่ระดบั 7.25% การปรับ

ขึน้อัตราดอกเบีย้ในเม่ือวานนี ้ถือเป็นครัง้แรกของทางธนาคารกลาง 
นับตัง้แต่ที่ได้ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ในปี 2557 เพื่อพยงุค่าเงินรูเบิลใน
ขณะนัน้รูเบิลแข็งค่าขึน้ในเม่ือวานนี ้หลังการประกาศปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ โดยดีดตวัแตะระดบั 67.88 เทียบดอลลาร์ จากระดบั 68.41 
ก่อนหน้านีธ้นาคารกลางระบุว่าจะยังคงพิจารณาความจ าเป็นในการ
ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ต่อไป โดยจะจับตาเงินเฟ้อ และปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ รวมทัง้ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และปฏิกริยาจาก
ตลาดการเงินนอกจากนี ้ ธนาคารกลางรัสเซียยังเปิดเผยว่า ทาง
ธนาคารกลางจะไม่ท าการซือ้เงินตราต่างประเทศจนถึงสิน้ปีนี ้เพื่อลด
ความผนัผวนของคา่เงินรูเบิล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 300 จุด ดีดตัวขึน้
วันที่  2 ตามตลาดหุ้นทั่วโลก ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึน้
กว่า 300 จุด ดีดตัวขึน้เป็นวันที่ 2 ตามตลาดหุ้นทั่วโลก ดัชนีได้แรง
หนนุจากการดีดตวัของคา่เงินรูปี รวมทัง้การเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อของ
อินเดียในเดือนส.ค. ซึ่งต ่าที่สดุในรอบ 10 เดือน ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE 
Sensex ปิดตลาดที่ 38,090.64 จุด เพิ่มขึน้ 372.68 จุด หรือ 0.99% 
หุ้นกลุม่อสงัหาริมทรัพย์พุง่ขึน้น าตลาด (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

กกต.เดินหน้าแบ่งเขตเลือกตัง้ มั่นใจทนักรอบเวลา 55 วัน นายก
ฤช เอือ้วงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือ กกต. ระบุ
ว่า กกต.พร้อมเดินหน้าด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับการแบ่งเขต
เลือกตัง้ หลงั คสช. มีค าสัง่คลายล็อกพรรคการเมือง โดยเบือ้งต้นได้สัง่
การให้ กกต.จังหวัด จัดท ารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตัง้อย่างน้อย 3 
รูปแบบ เพื่อสอบถามความเห็นจากประชาชน ก่อนสรุปผลและส่งให้ 
กกต.กลางพิจารณา ทัง้นี ้มัน่ใจวา่ จะสามารถแบง่เขตเลือกตัง้ได้อย่าง
เรียบร้อยตามกรอบเวลา 55 วนั อยา่งแน่นอน (ผู้จดัการ) 

ซูเปอร์โพล เผยคนส่วนใหญ่หนุนคลายล็อคพรรคการเมืองแต่
ห่วงขัดแย้งช่วงเลือกตัง้ ส านักวิจยัซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผย
ประชาชนส่วนใหญ่ 85.1% เห็นด้วยกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อ านาจตามมาตรา 44 แก้ไขค าสั่งเดิมเพื่อ
คลายล็อคให้พรรคการเมืองเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตัง้ที่
ก าลังจะเกิดขึน้ ขณะที่ประชาชนอีก 14.9% ไม่เห็นด้วยกับเร่ือง
ดังกล่าว โดยประชาชนกลุ่มที่จะใช้สิทธิเลือกตัง้ครัง้แรกส่วนใหญ่ 
84.9% กับกลุ่มที่ เคยใช้สิทธิเลือกตัง้มาแล้วส่วนใหญ่ 86.6% มี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเห็นด้วยที่มีการคลายล็อคให้พรรค
การเมืองท ากิจกรรม ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ 76.2% ระบุถึงการ
เตรียมพร้อมเลือกตัง้ว่าควรเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ 23.8% 
ระบคุวรเร่งรีบจดัการเลือกตัง้โดยเร็วที่สดุ อยา่งไรก็ตาม ประชาชนสว่น

ใหญ่ 69.3% มองภาพการเมืองเม่ือวานนีว้า่เป็นการแยง่ชิงอ านาจและ
ผลประโยชน์ของนักการเมือง ขณะที่ 30.7% มองภาพการเมืองเม่ือ
วานนีว้่าเป็นการช่วยกันแก้ไขความขัดแย้งและความเดือดร้อนของ
ประชาชน แต่ประชาชนส่วนใหญ่ 67.4% ยงัคงกังวลต่อความขัดแย้ง
รุนแรงบานปลายช่วงเลือกตัง้ ขณะที่ 32.6% ไม่กังวลทัง้นี ้ส านักวิจยั
ซูเปอร์โพล ได้ส ารวจความคิดเห็นเร่ือง คลายล็อคพรรคการเมือง จาก
ประชาชนทัว่ประเทศจ านวนทัง้สิน้ 1,014 ตวัอยา่ง ระหวา่งวนัที่ 15-16 
กนัยายนที่ผ่านมา (อนิโฟเควสท์) 

กระทรวงต่างประเทศ เตรียมชีแ้จงสหประชาชาติ กรณี"ประเทศ
ที่น่าละอาย" ที่นครเจนีวา 19 ก.ย.นี ้น.ส.บุษฎี สนัติพิทกัษ์ อธิบดี
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ชีแ้จงกรณีที่องค์การ
สหประชาชาติ (ยเูอ็น) เผยแพร่รายงานส าหรับการประชมุคณะมนตรี
สิทธิมนษุยชนของยเูอ็น โดยประกาศรายชื่อ 38 ประเทศที่มีพฤติกรรม
น่าละอาย ด้วยการตอบโต้หรือข่มขู่บุคคลที่ท างานด้านสิทธิมนษุยชน 
ทัง้การสงัหาร ทรมานและจบักมุตวัตามอ าเภอใจ ซึง่ประเทศไทยเป็น 1 
ใน 29 ประเทศที่เพิ่งถูกขึน้บัญชีใหม่ ทัง้นี ้ในส่วนของประเทศไทย 
ปรากฏอยู่ในหมวดเก่ียวกับรายงานสถานการณ์ของการถูกคุกคาม
หรือกลัน่แกล้งจากการร่วมมือกับยเูอ็นต่อตวัแทนของยเูอ็น และกลไก
ในพืน้ที่สิทธิมนษุยชน (อินโฟเควสท์) 

รัฐผนึกโครงการเกษตรกรแปลงใหญ่ -ศพก.-smart farmer 
ขับเคล่ือนปฏิรูปภาคเกษตร นายกฤษฎา บุญราช  รมว.เกษตร
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 สหกรณ์ กลา่วภายหลงัเปิดการสมัมนา "สานพลงัเครือข่าย ศพก.แปลง

ใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร" ว่า รัฐบาล
มีนโยบายการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึน้ เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ ซึ่ง
กระทรวงเกษตรฯ ได้ก าหนดนโยบายใช้ตลาดน าการผลิต และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยยึดศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
หลกัด ารงชีพ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 4.25 จุด รับ Sentiment บวกหลาย
ปัจจัยทัง้ใน-นอกปท./สัปดาห์หน้าปรับตัวขึน้ต่อเน่ืองSET ปิดชว่ง
บ่ายที่ระดับ 1,722.21 จุด เพิ่มขึน้ 4.25 จุด (+0.25%) มลูค่าการซือ้
ขาย 58,890.39 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวันศุกร์
ปรับตัวขึน้เช่นเดียวกับตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่บวกกัน รับแรงหนุน
ต่อเน่ืองจากคืบหน้าเลือกตัง้ในประเทศมีความชัดเจนขึน้ และยังได้ 
Sentiment บวก ทัง้จากศาลปกครองกลางก็ให้คุ้ มครองผู้ ใช้บริการ
คลื่น 850 MHz ชั่วคราวถึง 15 ธ.ค.61, รมว.คลัง เสนอมาตรการคืน
เงินภาษีมลูค่าเพิ่ม (VAT) ผู้ มีรายได้น้อยเข้าครม.แล้ว ซึ่งจะช่วยหนุน
กลุม่ค้าปลีก, ราคาน า้มนัในตลาดฟิวเจอร์ยงัเป็นบวก, แรงซือ้ตา่งชาติ-
สถาบันวานนีห้นุน Sentiment บวกตลาดฯด้วย รวมถึงจีนตอบรับค า
เชิญสหรัฐฯเจรจาการค้าก็ถือเป็น Sentiment บวก แม้ยงัต้องติดตามดู
ต่อไป สัปดาห์หน้าดัชนีฯน่าจะปรับตวัขึน้ได้ต่อเน่ือง แต่ไม่แรงอย่าง
สปัดาห์นี ้และก็ต้องรอดกูระแสข่าวที่เข้ามาด้วย โดยให้แนวรับ 1,701-
1,710 แนวต้าน 1,740-1,750 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 
1,722.21 จดุ เพ่ิมขึน้ 4.25 จดุ (+0.25%) มลูคา่การซือ้ขาย 58,890.39 
ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีมูลค่าการซือ้
ขายรวม 57,689 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) 
สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วันอยู่ที่  
57,689 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสงู
ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) 

ซือ้สทุธิ 2,501 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สทุธิ 
12,193 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุตา่งชาติ ซือ้สทุธิ 1,469 ล้านบาท 
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.34% ปรับตัวลดลงจากเม่ือวาน -
0.01%ภาพรวมของตลาดในวนันี  ้ Yield Curve ค่อนข้างน่ิงในทกุช่วง
อายุตราสาร ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้NET 
INFLOW 1,469 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,469 ล้านบาท 
และไม่มีตราสารหนีท้ี่ ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 
BUY ของนกัลงทนุตา่งชาติ 198 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนิบาท: ปิด 32.56 แข็งค่าจากช่วงเช้า จับตาเม็ดเงนิ
ไหลเข้าตลาดหุ้นต่อจากวันพฤหัสหลังวานนีก้ลับมาซือ้เป็นครั้ง
แรกนักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิด
ตลาดวันนีท้ี่ระดับ 32.56 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้า ที่เปิดตลาดที่
ระดบั 32.61 บาท/ดอลลาร์ ระหวา่งวนัเคลื่อนไหวลงไปท า Low 32.53 
บาท/ดอลลาร์ และท า High 32.61 บาท/ดอลลาร์"ชว่งท้ายตลาดมาแช่
อยู่แถวๆ 32.55/56 ยงัน่าจะมาจาก Flow ทัว่ไป รอดวู่าวนันีน้ักลงทุน
กลบัมาซือ้หุ้นไทยต่อเน่ืองหรือเปล่าหลงัจากวานนีก้ลบัมาซือ้เป็นครัง้
แรกในรอบ 14 วัน หลังจากขายสุทธิมาเร่ือยๆ" นักบริหารเงิน กล่าว
อย่างไรก็ตาม ตลาดรอดตูวัเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ และการเจรจา
การ ค้า รอบใหม่ ระหว่ า งสห รัฐฯและจีน  รวมทั ง้การประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) นักบริหารเงิน ประเมินกรอบ
การเคลื่อนไหวเงินบาทสัปดาห์หน้าระหว่าง 32.50-32.60 บาท/
ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- อตัราเงินเฟ้อเดือนส.ค. อีย ู  

- ดชันีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.ย.จากเฟดนิวยอร์ก สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Friday 14 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH Retail Sales YoY Aug 9.0% 8.8% 8.8% SET50

Retail Sales YTD YoY Aug 9.3% 9.3% 9.3% SET100

Industrial Production YoY Aug 6.10% 6.10% 6.00% MAI

Industrial Production YTD YoY Aug 6.50% 6.50% 6.60% Institution Net Position

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Aug 5.30% 5.60% 5.50% Proprietary Net Position

JP Industrial Production MoM Jul F -0.10% -- -0.10% Foreign Net Position

Industrial Production YoY Jul F 2.20% -- 2.30% Individual Net Position

Capacity Utilization MoM Jul -0.60% -- -2.20% Total Trading Value

EU Trade Balance SA Jul 12.8b 16.2b 16.7b

Trade Balance NSA Jul 17.6b -- 22.5b Major Indices

US Retail Sales Advance MoM Aug 0.10% 0.40% 0.50% Dow Jones

Retail Sales Ex Auto MoM Aug 0.30% 0.50% 0.60% S&P 500

Industrial Production MoM Aug 0.40% 0.30% 0.10% Nasdaq

Capacity Utilization Aug 78.10% 78.20% 78.10% STOXX Europe 50

 Monday 17 FTSE 100

Release Actual Cons. Prior DAX

EU CPI YoY Aug F -- 0.02 0.021 Nikkei 225

CPI MoM Aug -- 0.2% -0.3% Shanghai Composite

US Empire Manufacturing Sep -- 23 25.6 Hang Seng

 Tuesday 18 KOSPI

Release Actual Cons. Prior BES Sensex

US NAHB Housing Market Index Sep -- 66 67 Jakarta Composite

 Wednesday 19 Philippines Composite

Release Actual Cons. Prior Ho Chi Minh

JP Trade Balance Aug -- -¥422.7b -¥231.2b

Exports YoY Aug -- 5.5% 3.9% Crude Commodities

Imports YoY Aug -- 14.20% 14.60% WTI ($/bl)

BOJ Policy Balance Rate 19-Sep -- -- -0.10% Dubai ($/bl)

BOJ 10-Yr Yield Target 19-Sep -- -- 0.00% Brent ($/bl)

TH BoT Benchmark Interest Rate 19-Sep -- 1.50% 1.50% NYMEX ($/bl)

Car Sales Aug -- -- 81946 COMEX Gold 

US MBA Mortgage Applications 14-Sep -- -- -1.80% Batic Dry Index

Current Account Balance 2Q -- -$103.3b -$124.1b

Housing Starts Aug -- 1225k 1168k Exchange Rate

Housing Starts MoM Aug -- 4.60% 0.90% USD/THB

Building Permits Aug -- 1300k 1311k EUR/USD

Building Permits MoM Aug -- -0.20% 1.50% USD/JPY

 Thursday 20 GBP/USD

Release Actual Cons. Prior USD/CHY

US Philadelphia Fed Business Outlook Sep -- 1500.0% 1190.0% USD/KRW

Initial Jobless Claims 15-Sep -- -- 204k Dollar Index

Continuing Claims 8-Sep -- -- 1696k

Leading Index Aug -- 0.50% 0.60% Thai Bond Market

Existing Home Sales Aug -- 5.38m 5.34m Total Return Index

Existing Home Sales MoM Aug -- 0.008 -0.007 Outright/ Cash Trading

EU Consumer Confidence Sep A -- -2 -1.9 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

 Friday 21 14-Sep-18 1.1793 1.2893 1.5061 1.7115 1.9460 2.0733

Release Actual Cons. Prior Change (bps) -0.29 -0.10 +0.11 -0.00 -0.21 +0.29

JP Natl CPI YoY Aug -- -- 0.9% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Aug -- -- 0.3% 2.3442 2.5831 2.8419 3.2604 3.3877 3.4965

Nikkei Japan PMI Mfg Sep P -- -- 52.5 -0.34 -0.36 -1.32 -1.58 -0.57 +1.21

Nationw ide Dept Sales YoY Aug -- -- -6.10%

Tokyo Dept Store Sales YoY Aug -- -- -4.50% US Bond Market

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Sep P -- 54.6 54.6 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Markit Eurozone Services PMI Sep P -- 54.4 54.4 14-Sep-18 2.16 2.78 2.85 2.90 2.99 3.13

Markit Eurozone Composite PMI Sep P -- 54.4 54.5 Change (bps) +1.00 +2.00 +2.00 +3.00 +2.00 +2.00

US Markit US Manufacturing PMI Sep P -- 55 54.7

Markit US Services PMI Sep P -- 54.8 54.8

Markit US Composite PMI Sep P -- -- 54.7

TH Foreign Reserves 14-Sep -- -- --

Forw ard Contracts 14-Sep -- -- --

Customs Trade Balance Aug -- $1100m -$516m

Customs Exports YoY Aug -- 4.50% 8.27%

Customs Imports YoY Aug -- 11.00% 10.53%

14-Sep-18

+0.38%6.84416.8699

+0.22%+2.541,135.98

+0.25%+4.251,722.21

68.99 +0.40 +0.58%

14-Sep-18 13-Sep-18 %Chg.

32.69 32.60 +0.26%

1,193.60 -8.40 -0.70%

112.05 111.92

%Chg.11-Sep-1814-Sep-18

+0.45%94.54094.968

+0.11%1,119.201,120.43

-6.20%61,504.35         57,689.46         

-0.01%272.24272.20

1,366.00 -16.00 -1.16%

1.1633 1.1691 -0.50%

+0.11%

1.3069 1.3104 -0.27%

68.96 +0.18 +0.26%

76.13 -0.09 -0.12%

78.06 -0.31 -0.40%

991.34 +3.39 +0.34%

14-Sep-18 Chg %Chg.

2,318.25 +32.02 +1.40%

5,858.27 +60.12 +1.04%

7,422.87 +9.72 +0.13%

38,090.64 +372.68 +0.99%

7,304.04 +22.47 +0.31%

12,124.33 +68.78 +0.57%

27,286.41 +271.92 +1.01%

22,821.32 +216.71 +0.96%

2,681.64 -4.94 -0.18%

14-Sep-18 Chg %Chg.

26,154.67 +8.68

3,347.00 +12.00

+0.03%

2,904.98 +0.80 +0.03%

+0.36%

8,010.04 -3.67 -0.05%

17-Sep-18

2,522.25 +6.16 +0.24%

3,469.86

44,273.45

442.61 +1.91 +0.43%

529.90

298.76

3,469.86

%Chg.Chg

เอกสารฉบบันี้จดัท าโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ทัง้หลายทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้
จดัท าบนพืน้ฐานแหลง่ขอ้มูลทีด่ทีีส่ดุทีไ่ด้รบัมา และพจิารณาแลว้เหน็วา่น่าเชือ่ถอื มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน และอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบบันี้ไมถ่อืเป็นค าเสนอหรอืค าชีช้วนใหล้งทุน และ3จดัท าขึน้เป็นการเฉพาะเพือ่ประโยชน์แกบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัเท่านัน้ มใิหน้ าไปเผยแพร่ทางสือ่มวลชน หรอืโดยทาง
อืน่ใด บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืเป็นผลจากการใชเ้นื้อหาหรอืรายงานฉบบันี้ 

 


