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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

โลก 

ยู เ อ็นชี ้โอกาส 70% เ กิด ‘ เอล นิโญ ’  ปี นี ้  หน่วยงานด้าน
อตุนิุยมวิทยาของสหประชาชาติ ชี ้มีแนวโน้มสงูวา่จะเกิดปรากฏการณ์ 
“เอล นิโญ” ที่จะสง่ผลรบกวนสภาพอากาศทัว่โลกในปลายปีนี ้ซึง่ถือวา่
เป็นปีที่มีอากาศร้อนมากกว่าปกติ องค์การอตุนิุยมวิทยาโลก (ดบัเบิล
ยเูอ็มโอ) แถลงเม่ือวานนี ้(10 ก.ย.) ว่า มีโอกาสราว70% ที่จะเกิดเอล 
นิโญภายในช่วงสิน้ปีนีป้รากฏการณ์นีเ้กิดขึน้จากอุณหภูมิในบริเวณ
ตะวนัออกของมหาสมทุรแปซิฟิกเพิ่มสงูขึน้เป็นระยะเวลาช่วงหนึ่ง ซึ่ง
สง่ผลให้เกิดสภาวะแห้งแล้วในบางภมิูภาค ในขณะเดียวกนัก็ท าให้เกิด
ฝนตกหนกัในภมิูภาคที่เหลือ ดบัเบิลยเูอ็มโอ กลา่ววา่ปรากฎการณ์เอล 
นิโญปีนี ้ไม่น่าจะมีความรุนแรงเหมือนในช่วงปี 2558-2559แต่ก็จะ
ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของโลกในระดับหนึ่ง และว่า ภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ยโุรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา และแนวชายฝ่ังอเมริกาใต้ 
จะมีอณุหภมิูสงูขึน้นายเพตเตรี ทาอาลาส เลขาธิการใหญ่ของดบัเบิล
ยูเอ็มโอ กล่าวว่า ปี 2561จะเป็นปีที่มีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ 
หลงัจากที่หลายส่วนของโลกประสบกับภาวะอากาศร้อนในช่วงเดือน
ก.ค.และส.ค. (กรุงเทพธุรกิจ) 

สหรัฐ 

ปธ.เฟดบอสตันชีแ้บงก์ขนาดเล็กน่าเป็นห่วง หวั่นเกิดความเส่ียง
ทางการเงิน นายเอริค โรเซนเกรน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
สาขาบอสตนั ได้แสดงความกังวลในเร่ืองของเสถียรภาพทางการเงิน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากธนาคารขนาดเล็ก แม้ว่าแนวโน้มของธนาคาร
รายใหญ่ๆของประเทศจะดีก็ตาม ประธานเฟดสาขาบอสตนั เปิดเผย
ว่า ธนาคารรายเล็กๆเป็นเร่ืองที่ควรกังวล เน่ืองจากภาวะสินเชื่อหดตวั
ที่ เ กิดขึ น้ เ ม่ือปี  2533 นั น้  มี ต้นเหตุมาจากธนาคารขนาด เล็ก   
นอกจากนี ้การที่ธนาคารขนาดเล็กไม่จ าเป็นต้องเข้ารับการทดสอบ
ภาวะวิกฤต (Stress Test) ของเฟดนัน้ ยงัท าให้ธนาคารเหลา่นีข้ยายตวั
เข้าสู่ภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ได้อย่างไร้การควบคมุ 
เม่ือเทียบกบัธนาคารรายใหญ่ที่ถกูสัง่ห้ามด าเนินการดงักลา่ว โดยหาก
เศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในช่วงขาลงจนกระทบแวดวงอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
การพาณิชย์แล้ว ธนาคารขนาดเล็กก็น่าจะได้รับความเดือดร้อนจน
สร้างความเสียหายครัง้ใหญ่ (อินโฟเควสท์) 

รองปธน.สหรัฐไม่ปลืม้"โอบามา"วิจารณ์"ทรัมป์" ชีไ้ร้มารยาท
ทางการเมือง นายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐได้ออกมา
วิจารณ์นายบารัค โอบามา อดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่หวนคืนสูเ่วทีหา
เสียง และเล่นการเมือง  ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า เพนซ์ได้ให้
สมัภาษณ์ในรายการ "Fox News Sunday" วา่ นบัเป็นเร่ืองที่น่าผิดหวงั
เป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นประธานาธิบดีโอบามาเมินขนมธรรมเนียมของ

อดีตประธานาธิบดี และเล่นการเมือง อีกทัง้ยงัออกโรงโต้นโยบายที่โอ
บามาและพรรคได้เคยท าไว้ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมาเพนซ์กล่าวว่า ความ
จริงก็คือว่า ชาวอเมริกันเม่ือปี 2559 ได้ปฏิเสธนโยบายและวิธีการของ
โอบามา ซึง่เป็นชว่งที่ชาวอเมริกันได้เลือกประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์   
ในระหว่างการกล่าวสนุทรพจน์ที่มหวิทยาลยัอิลลินอยส์เม่ือวนัศกุร์ที่
ผ่านมานัน้ โอบามาได้วิจารณ์ทรัมป์โดยตรง และกล่าวหาเร่ืองการ
สมคบคิดกับรัสเซีย และยงัยัว่ยกุลุ่มผู้ นิยมชาวผิวขาว ตลอดจนท าให้
ประเทศต้องหยดุชะงกั โอบามา กลา่วา่ เร่ืองนีไ้มไ่ด้เร่ิมที่โดนลัด์ ทรัมป์ 
เขาเป็นเพียงแคอ่าการ ไมใ่ชส่าเหต ุและใช้ประโยชน์จากความขุ่นเคือง
อย่างที่นักการเมืองได้ใช้มาเป็นเวลาหลายปี  ในวนัถัดมา โอบามาได้
กล่าวสุนทนพจน์เพื่อหาเสียงให้กับสมาชิกพรรคเดโมแครตว่า การ
เลือกตัง้กลางเทอมในเดือนพ.ย.นี ้จะเป็นการให้โอกาสกบัชาวอเมริกัน
ในการฟืน้ฟสูภาพจิตใจในด้านการเมืองของเรา (อินโฟเควสท์) 

ราคาหุ้นซัพพลายเออร์"แอปเปิล"ร่วงระนาว หลัง"ทรัมป์"แนะ
โยกฐานผลิตกลับสหรัฐ ราคาหุ้นซพัพลายเออร์ของบริษัทแอปเปิล 
อิงค์ ต่างร่วงลงทัว่เอเชีย หลงัมีข่าวว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้
เรียกร้องให้แอปเปิลโยกย้ายฐานการผลิตกลบัมายงัสหรัฐ หากต้องการ
หลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีน ทัง้นี ้ราคาหุ้ น Luxshare 
Precision, Shenzhen Sunway Communication แ ล ะ  Suzhou 
Dongshan Precision Manufacturing ต่างดิ่งลงถึง 10% ขณะที่หุ้ น 
Lens Technology, Universal Scientific Industrial Shanghai และ 
Suzhou Anjie Technology ร่วงลง 6-8% นอกจากนี ้ ราคาหุ้ นของ
บริษัทซัพพลายเออร์ของแอปเปิลในไต้หวันก็ปรับตัวลงเช่นกัน 
ปธน.ทรัมป์ได้ทวีตข้อความระบุว่า หากแอปเปิลไม่ต้องการเสียภาษี
น าเข้า ก็ควรจะผลิตอปุกรณ์เหลา่นัน้ในสหรัฐไมใ่ชใ่นจีน พร้อมกบัระบุ
ว่า แอปเปิลควรเร่ิมสร้างโรงงานใหม่ได้แล้ว การทวีตข้อความดงักลา่ว
ของปธน.ทรัมป์เกิดขึน้ หลังจากที่แอปเปิลเปิดเผยรายชื่อสินค้าที่จะ
ได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีน าเข้ามลูคา่ 2 แสนล้าน
ดอลลาร์จากจีน โดยสินค้าที่จะได้รับผลกระทบได้แก่ แอปเปิล วอทช์ , 
เฮดโฟนไร้สาย และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ซึง่นบัเป็นครัง้แรกที่แอปเปิลได้ระบุ
รายชื่อสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า อยา่งไรก็ดี แอปเปิล
ไมไ่ด้ระบ ุiPhone ในรายชื่อสินค้าดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

"แบงก์ ออฟ อเมริกา"คาดราคา iPhone พุ่ง หาก"แอปเปิล"โยก
ฐานการผลิตกลับสหรัฐ แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์เปิดเผยวา่ 
ราคา iPhone จะพุ่งขึน้อย่างมาก หากบริษัทแอปเปิล อิงค์ตดัสินใจท า
การผลิตในสหรัฐ เ น่ืองจากแรงงานสหรัฐมีค่าแรงสูงกว่าในจีน 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ทวีตข้อความเรียกร้องให้แอปเปิล
โยกย้ายฐานการผลิตกลับมายังสหรัฐ หากต้องการหลีกเลี่ยงการถกู
เก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีน การทวีตข้อความดังกล่าวของปธน.ทรัมป์
เกิดขึน้ หลังจากที่แอปเปิลเปิดเผยรายชื่อสินค้าที่จะได้รับผลกระทบ
จากการที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีน าเข้ามลูคา่ 2 แสนล้านดอลลาร์จากจีน 
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 โดยสินค้าที่จะได้รับผลกระทบได้แก่ Apple Watch, AirPods, Mac 

mini และ Apple Pencil ซึ่งนับเป็นครัง้แรกที่แอปเปิลได้ระบุรายชื่อ
สินค้าที่จะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า อย่างไรก็ดี แอปเปิล
ไม่ได้ระบุ iPhone ในรายชื่อสินค้าดงักล่าว แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์
ริล ลินช์ระบุว่า ค่าจ้างคนงานสหรัฐสงูกว่าแรงงานจีนถึง 2.6 เท่า โดย
ราคา iPhone จะพุ่งขึน้ 20% หากแอปเปิลตัดสินใจโยกย้ายฐานการ
ผลิตในต่างประเทศทัง้หมด 100% กลับมายังสหรัฐ และราคาจะ
เพ่ิมขึน้ 14% หากโยกย้ายฐานการผลิตในตา่งประเทศ50% กลบัสหรัฐ 
และราคาจะเพิ่มขึน้ 8% หากโยกย้ายฐานการผลิตในตา่งประเทศ 10% 
กลบัสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 59.47 จุด เหตุวิตก
สงครามการค้า ขณะ Nasdaq ปิดบวกรับหุ้นเทคโนฯพุ่ง ดชันีดาว
โจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(10 ก.ย.) เน่ืองจากนักลงทนุ
ยงัคงวิตกกงัวลเก่ียวกบัสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน โดยลา่สดุ
ทางการจีนประกาศความพร้อมที่จะตอบโต้ทันที หากสหรัฐเรียกเก็บ
ภาษีน าเข้าสินค้าจีนรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม ดชันี Nasdaq และ S&P 
500 ดีดตัวขึน้ปิดในแดนบวก โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ น้ของหุ้ น
กลุม่เทคโนโลยี    ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,857.07 จดุ 
ลดลง 59.47 จุด หรือ -0.23% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,924.16 จุด 
เพ่ิมขึน้ 21.62 จดุ หรือ +0.27% และดชันี S&P500 ปิดที่ 2,877.13 จดุ 
เพ่ิมขึน้ 5.45 จดุ หรือ +0.19% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินปอนด์,ยูโรพุ่ง ขานรับความหวัง
อังกฤษบรรลุข้อตกลง Brexit กับ EU สกลุเงินปอนด์และยโูรแข็งค่า
ขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(10 ก.ย.) ขานรับความหวงัที่ว่า องักฤษจะสามารถ
บรรลขุ้อตกลงกับสหภาพยโุรป (EU) เก่ียวกับการแยกตวัออกจาก EU 
(Brexit) ภายใน 6-8 สปัดาห์นีเ้งินปอนด์แข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์ ที่
ระดบั 1.3028 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2924 ดอลลาร์ ขณะที่ยโูรแข็งคา่
ขึน้แตะระดับ 1.1596 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1566 ดอลลาร์ และ
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะระดบั 0.7110 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดบั 0.7109 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แข็งคา่ขึน้เม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่
ระดบั 111.21 เยน จากระดบั 111.05 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟ
รังก์สวิส ที่ระดบั 0.9748 ฟรังก์ จากระดบั 0.9687 ฟรังก์ อยา่งไรก็ตาม 
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 
1.3157 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 1.3172 ดอลลาร์สหรัฐ  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 21 เซนต์ วิตกพายุเฮอร์ริ
เคนฉุดดีมานด์พลังงานในแถบอีสต์โคสต์ สญัญาน า้มนัดิบเวสต์
เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(10 ก.ย.) จากความกงัวล
ที่ว่าพายุเฮอร์ริเคน "ฟลอเรนซ์" ที่ก าลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทร

แอตแลนติกจะส่งผลกระทบต่อความต้องการพลังงานในแถบอีสต์
โคสต์ของสหรัฐ อย่างไรก็ตาม สญัญาน า้มนัดิบ WTI ปิดขยบัลงเพียง
เล็กน้อย ขณะที่สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ปิดในแดนบวก โดยได้แรงหนนุ
จากรายงานที่ว่า จ านวนแท่นขุดเจาะน า้มนัของสหรัฐปรับตวัลดลงใน
สปัดาห์ที่ผ่านมา รวมทัง้การคาดการณ์เก่ียวกับปริมาณน า้มนัที่ลดลง
จากอิหร่านจากมาตรการคว ่าบาตรของสหรัฐ สัญญาน า้มันดิบ WTI 
ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 21 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 67.54 ดอลลาร์/
บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึน้ 54 เซนต์ 
หรือ 0.7% ปิดที่ 77.37 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ 60 เซนต์ กังวลเฟดเร่ง
ขึน้ดอกเบีย้หลังจ้างงานสหรัฐพุ่งเกินคาด สัญญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้(10 ก.ย.) โดยได้รับแรงกดดนัจากการ
คาดการณ์ที่วา่ ตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาดของ
สหรัฐจะผลกัดนัให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็ว
ขึน้ อยา่งไรก็ตาม สญัญาทองค าขยบัลงเพียงเล็กน้อยเทา่นัน้ เน่ืองจาก
การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยหนนุทองค าในระหว่างวนั
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดือน
ธ.ค. ลดลง 60 เซนต์ หรือ 0.05% ปิดที่ 1,199.80 ดอลลาร์/ออนซ์
สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนธ.ค. เพ่ิมขึน้ 1.1 เซนต์ หรือ 0.08% ปิดที่ 
14.181 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ตัวแทนเจรจา Brexit ฝ่ายยุโรปคาดสามารถบรรลุข้อตกลงกับ
อังกฤษภายใน 6-8 สัปดาห์ นายมิเชล บาร์นิเยร์ ตวัแทนเจรจาฝ่าย
สหภาพยุโรป (EU) ในประเด็นการแยกตัวของอังกฤษออกจาก EU 
(Brexit) กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่ EU จะบรรลขุ้อตกลง Brexit กับ
องักฤษภายในเวลา 6-8 สปัดาห์   "ผมคิดว่าถ้าเรามองในแง่ความเป็น
จริง เราจะสามารถบรรลขุ้อตกลงในขัน้แรกของการเจรจาสนธิสญัญา 
Brexit ภายในเวลา 6-8 สปัดาห์ ""เม่ือพิจารณาเงื่อนไขของเวลาส าหรับ
กระบวนการให้สตัยาบนัในสภาลา่งขององักฤษ รวมทัง้ในรัฐสภายโุรป 
และคณะมนตรียโุรป เราจะต้องท าข้อตกลงก่อนเร่ิมเดือนพ.ย. ซึ่งผม
คิดว่าเป็นไปได้" นายบาร์นิเยร์กลา่วเม่ือวนัศกุร์ นายบาร์นิเยร์กลา่ววา่ 
EU เปิดกว้างต่อแนวทางอ่ืนๆในการแก้ไขปัญหาชายแดนของ
ไอร์แลนด์ นอกเหนือจากข้อเสนอของ EU ทัง้นี ้ประเด็นชายแดน
ไอร์แลนด์กับไอร์แลนด์เหนือถือเป็นประเด็นที่มีความเปราะบางมาก
ที่สุดในการเจรจาข้อตกลง Brexit ระหว่างอังกฤษและ EU (อินโฟ
เควสท์) 

รมว.คลังฝร่ังเศสหั่นคาดการณ์เศรษฐกิจขยายตัวเพียง 1.7% ใน
ปีนี ้นายบรูโน เลอ แมร์ รมว.คลังฝร่ังเศส คาดการณ์ในเม่ือวานนีว้่า 
เศรษฐกิจฝร่ังเศสจะมีการขยายตัว 1.7% ในปีนี ้ซึ่งต ่ากว่าตัวเลขใน
เป้าหมายเบือ้งต้นที่ระดบั 1.9%  นายเลอ แมร์ระบุว่า สาเหตกุารปรับ
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 ลดเป้าหมายการขยายตวัเศรษฐกิจในปีนี ้ เกิดจากผลกระทบของราคา

น า้มันที่พุ่งขึ น้  รวมทัง้การผละงานประท้วงของพนักงานรถไฟ  
นอกจากนี  ้นายเลอ แมร์กล่าวว่า  ฝ ร่ังเศสจะมีตัว เลขขาดดุล
งบประมาณ 2.6% ในปีนี ้ซึง่สงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์เดิมราว 0.3% แต่
ต ่ากว่าตัวเลขเพดานของสหภาพยุโรปที่ตัง้ไว้ที่ระดับ 3%  ทางด้าน
ธนาคารกลางฝร่ังเศสคาดการณ์ในเม่ือวานนีว้่า เศรษฐกิจจะมีการ
ขยายตัว 0.4% ในไตรมาส 3 ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ใน
ตลาด หลงัจากที่ขยายตวั 0.3% ในไตรมาส 2 (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยเศรษฐกิจขยายตัว 0.6% ช่วงเดือนพ.ค.-ก.ค. สูงสุด
ในรอบเกือบ 1 ปี ส านกังานสถิติแหง่ชาติขององักฤษ (ONS) รายงาน
วา่ เศรษฐกิจองักฤษมีการขยายตวั 0.6% ในชว่งเดือนพ.ค.-ก.ค. ซึง่สงู
กว่าช่วงเดือน การขยายตวัของเศรษฐกิจองักฤษที่ระดบั 0.6% ในช่วง
เดือนพ.ค.-ก.ค. ถือเป็นการขยายตัวในช่วง 3 เดือนที่สูงที่สุดในรอบ
เกือบ 1 ปี และเป็นตวัเลขสงูสดุในชว่งคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดย
ได้แรงหนนุจากการใช้จ่ายที่แข็งแกร่งของผู้บริโภคอันเน่ืองจากสภาพ
อากาศที่อบอุ่น และการแข่งขนัฟตุบอลโลก ภาคบริการมีการขยายตวั 
0.6% ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนับตัง้แต่เดือนม.ค.ปีที่แล้ว ส่วนภาคก่อสร้าง
มีการขยายตัว 3.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนก.พ.ปีที่แล้ว 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รับความหวังเจรจา Brexit 
คืบหน้า ขณะตลาดกังวลการเมืองสวีเดน ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวั
ขึน้เม่ือคืนนี ้(10 ก.ย.) โดยได้ปัจจยัหนนุจากความหวงัที่ว่า องักฤษจะ
สามารถบรรลขุ้อตกลงกับสหภาพยโุรป (EU) เก่ียวกับการแยกตวัออก
จาก EU (Brexit) ภายใน 6-8 สปัดาห์นี ้อย่างไรก็ตาม ความวิตกกงัวล
เก่ียวกบัสงครามการค้า และความไมแ่น่นอนของสถานการณ์การเมือง
ในสวีเดนส่งผลให้บรรยากาศการซือ้ขายในตลาดเป็นไปอย่างซบเซา
ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึน้ 0.4% ปิดที่ 375.51 จุด ดัชนี DAX 
ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 11,986.34 จดุ เพ่ิมขึน้ 26.71 จดุ หรือ +0.22% 
ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,269.63 จดุ เพิ่มขึน้ 17.41 จดุ 
หรือ +0.33% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,279.30 
จดุ เพ่ิมขึน้ 1.60 จดุ หรือ +0.02% (อินโฟเควสท์) 

 ญ่ีปุ่น 

"อาเบะ" ตัง้เป้าแก้รัฐธรรมนูญใน 3 ปี ถ้าได้รับเลือกเป็นหัวหน้า
พรรคอีกสมัย นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นให้ค ามั่นจะ
เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพ (Pacifist Constitution) ถ้า
ได้รับเลือกตัง้เป็นหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ต่ออีก 3 ปี  
"ผมหวงัว่าทางพรรคจะได้เสนอเร่ืองรัฐธรรมนญูฉบบัแก้ไขขึน้อภิปราย
ในสมยัการประชุมสภาไดเอทฤดใูบไม้ร่วงนี"้ นายอาเบะกล่าวในการ
แ ถ ล ง ข่ า ว ร่ ว ม กั บ น า ย ชิ เ ก รุ  อิ ชิ บ ะ  อ ดี ต รั ฐ มนต รี ว่ า ก า ร

กระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นคู่แข่งเพียงรายเดียวในการเลือกตัง้หัวหน้า
พรรค LDP วนัที่ 20 ก.ย.นี ้(อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นเผยความเช่ือมั่ นทางธุรกิจเดือนส.ค.ปรับตัวขึน้ หลัง
อากาศร้อนช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าส านักงานคณะรัฐมนตรี
ญ่ีปุ่ นเปิดเผยในเม่ือวานนีว้่า ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของชาวญ่ีปุ่ นที่
ประกอบอาชีพที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจเดือนส.ค. ปรับตวั
ขึน้ เน่ืองจากสภาพอากาศที่ร้อนจดัช่วยกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมที่ช่วย
หนุนเศรษฐกิจส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่น 
diffusion index ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นในกลุ่มอาชีพที่อ่อนไหวต่อ
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เช่น พนักงานขับรถแท็กซี่ และพนักงาน
ร้านอาหาร อยู่ที่ระดบั 48.7 จดุ เพิ่มขึน้ 2.1 จดุจากเดือนก.ค. อย่างไร
ก็ตาม ดัชนีที่ต ่ากว่า 50 หมายความว่า ผู้ ที่มีมุมมองเป็นลบนัน้ มี
จ านวนมากกว่าผู้ ที่มีมุมมองบวกในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (อินโฟ
เควสท์) 

นายกฯญ่ีปุ่นเปิดฉากเยือนรัสเซียเพื่อร่วมประชุมเศรษฐกิจ
ประจ าปี ขณะเตรียมหารือปธน.รัสเซีย ,จีน นายชินโซ อาเบะ 
นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดฉากภารกิจเดินทางเยือนรัสเซียแล้วในเม่ือวาน
นี ้เพ่ือเข้าร่วมการประชมุ  Eastern Economic Forum (EEF) ประจ าปี
ซึ่งจัดขึน้ที่เมืองวลาดิวอสต็อก และเตรียมเข้าพบหารือกับนายวลาดิ
เมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ผู้ น า
ญ่ีปุ่ นมีก าหนดเข้าพบกบัผู้น าจากประเทศอื่นๆระหวา่งพ านกัที่เมืองท่า
ในพืน้ที่ตะวันออกไกลของรัสเซีย รวมถึงนายสี จิน้ผิง ประธานาธิบดี
ของจีนด้วยนายกรัฐมนตรีอาเบะเปิดเผยกบัผู้สื่อข่าวก่อนออกเดินทาง
จากท่าอากาศยานฮาเนดะในกรุงโตเกียว ระบุว่า "ตนจะเดินหน้า
ยกระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งญ่ีปุ่ นและรัสเซียให้แน่นแฟ้นมากขึน้เพื่อ
น าไปสูก่ารแสวงหาข้อตกลงในประเด็นข้อพิพาทดินแดน ตลอดจนการ
ลงนามในสนธิสญัญาสนัติภาพหลงัสงครามสิน้สดุลง" (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 66.03 จุด นักลงทุนซือ้
หุ้นคืนหลังนิกเกอิร่วง 6 วันติดต่อกัน ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียว
ปิดปรับตวัขึน้ในเม่ือวานนี ้โดยได้แรงหนนุจากการที่นักลงทนุกลบัเข้า
ซือ้หุ้นคืน หลงัจากที่ดชันีนิกเกอิร่วงลงติดต่อกัน 6 วนัท าการก่อนหน้า
นี ้  ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 66.03 จุด หรือ 
0.3% แตะที่ 22,373.09 จุด หุ้นที่ปรับตัวขึน้ในเม่ือวานนี ้น าโดยหุ้น
กลุม่ประกนั กลุม่เหมืองแร่ และกลุม่ขนสง่ทางทะเล (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนขู่ตอบโต้สหรัฐ หาก"ทรัมป์"เรียกเก็บภาษีครัง้ใหม่ต่อสินค้า
จีน นายเกิง ชวง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวว่า จีนจะ
ตอบโต้สหรัฐ หากสหรัฐเรียกเก็บภาษีครัง้ใหม่ต่อสินค้าจีน หลงัจากที่
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ขู่เก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนรอบใหม่วงเงิน 
2.67 แสนล้านดอลลาร์ นอกเหนือจากที่มีแผนเรียกเก็บภาษีสินค้าจีน
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 วงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์  ทัว่โลกก าลงัจบัตาท่าทีของปธน.ทรัมป์วา่

จะเรียกเก็บภาษีสินค้าจีนวงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์เม่ือใด หลังจาก
ผ่านพ้นก าหนดเส้นตายในวันที่ 6 ก.ย.ส าหรับการท าประชาพิจารณ์
จากภาคสว่นตา่งๆของสหรัฐตอ่มาตรการดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 32.82 จุด วิตกข้อ
พิพาทการค้าสหรัฐ-จีน ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้ นจีนปิด
ปรับตวัลงในเม่ือวานนี ้เน่ืองจากนักลงทนุยังคงวิตกกังวลเก่ียวกับข้อ
พิพาททางการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน หลงัจากประธานาธิบดีโดนลัด์ 
ทรัมป์ กล่าวว่า สหรัฐพร้อมที่จะเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีน
เพิ่มเติม ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 
32.82 จดุ หรือ 1.21% แตะที่ระดบั 2,669.48 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

"มูดีส์้" เผยแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กเอเชียมีเสถียรภาพ รับดี
มานด์ขยายตัวต่อเน่ือง มดูีส์้ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า แนวโน้มอุตสาหกรรม
เหล็กกล้าของเอเชียยงัคงมีเสถียรภาพ เม่ือประเมินจากอปุสงค์ที่มีการ
ขยายตวัอย่างต่อเน่ืองนอกจากนี ้คาดว่าศกัยภาพในการท าก าไรของ
กลุ่มผู้ ผลิตเหล็กกล้าจะปรับตัวเพิ่มขึน้เล็กน้อยในช่วง 12 เดือน
ข้างหน้า หลังจากที่ปรับตัวขึน้อย่างแข็งแกร่งเม่ือปีที่ แล้ว โดยได้รับ
ปัจจัยหนุนจากอุปสงค์ในภูมิภาค รวมทัง้มาตรการปรับลดการผลิต
จากจีน และมาตรการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมรายงานของมดูีส์้ระบุว่า อปุ
สงค์เหล็กกล้าในภมิูภาคเอเชียจะยงัคงมีเสถียรภาพไปจนถึงเดือนมิ.ย.
ปีหน้า แม้ในปีหน้าคาดวา่ความต้องการเหล็กกล้าจากจีนน่าจะปรับตวั
ลดลง อันเน่ืองมาจากการชะลอตัวลงของภาคอสังหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพืน้ฐาน อย่างไรก็ดี ศกัยภาพในการท าก าไรอาจแตกตา่งกนั
ในแตล่ะบริษัทและประเทศ (อินโฟเควสท์) 

ตุรกีเผยเศรษฐกิจโต 5.2% ในไตรมาส 2 ขณะส่อเค้าชะลอตัว
ช่วงคร่ึงปีหลัง ทางการตุรกีเปิดเผยในเม่ือวานนีว้่า เศรษฐกิจตุรกี

ขยายตวั 5.2% เทียบรายปีในไตรมาส 2/2561 ขณะที่มีการคาดการณ์
กันว่า เศรษฐกิจประเทศจะชะลอตัวลงในช่วงคร่ึงปีหลัง เน่ืองจาก
วิกฤตค่าเงิน ตรุกีก าลงัเผชิญวิกฤตการเงินอยา่งหนกั หลงัสกุลเงินลีรา
ทรุดตวัลงอยา่งตอ่เน่ือง โดยการทรุดตวัของสกลุเงินลีราราว 40% เม่ือ
เทียบกับดอลลาร์ในปีนี ้เป็นสาเหตทุ าให้ราคาสินค้าพุ่งขึน้ และท าให้
นักลงทุนมีความกังวลเก่ียวกับผลกระทบที่จะลุกลามในระบบ
เศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์) 

เวียดนามเผยยอดส่งออกถ่านหินเพิ่ มขึน้ช่วง 8 เดือนแรก 
กระทรวงอตุสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม เปิดเผยว่า เวียดนาม
ส่งออกถ่านหินเกือบ 1.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 224 ล้านดอลลาร์
ในชว่ง 8 เดือนแรกของปี 2561 โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึน้ 27.4% 
ส่วนมลูค่าเพิ่มขึน้ 24.2% เม่ือเทียบเป็นรายปี โดยมีญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ 
และอินเดียเป็นตลาดสง่ออกหลกั ข้อมลูจาก Vinacomin ซึง่เป็นบริษัท
อตุสาหกรรมถ่านหินแห่งชาติของเวียดนาม เผยว่า เวียดนามวางแผน
ผลิตถ่านหินมากกว่า 41.5 ล้านตันในปีนี ้ซึ่งเพิ่มขึน้ 9.2% เม่ือเทียบ
กับปีที่ผ่านมา และตัง้เป้าผลิตถ่านหิน 86.4 ล้านตันในปี 2563 และ 
256 ล้านตนัในปี 2573 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 400 จุด ทรุดหนัก
สุดรอบเกือบ 6 เดือน ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกวา่ 400 
จดุในเม่ือวานนีต้ามตลาดหุ้นทัว่โลก ทา่มกลางความกงัวลเก่ียวกบัการ
ท าสงครามการค้าของสหรัฐและประเทศคู่ค้า  ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE 
Sensex ปิดตลาดที่ 37,922.17 จดุ ลดลง 467.65 จดุ หรือ 1.22% ซึ่ง
เป็นการทรุดตัวลงมากที่สุดนับตัง้แต่วันที่  16 มี.ค.  นอกจากนี  ้
นักวิเคราะห์ระบุว่าสาเหตที่ฉุดตลาดลงในเม่ือวานนี ้ได้แก่ การดิ่งลง
ของค่าเงินรูปีแตะ 72.67 เทียบดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดเป็น
ประวัติการณ์ครัง้ใหม่ และการที่นักลงทุนต่างชาติถอนเงินทุนกลับ
ประเทศ รวมทัง้การทะยานขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
อินเดีย (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ประธาน สนช. พร้อมรับลูกรัฐบาลก าหนดเลือกตัง้บางท้องถิ่น
ก่อนเลือกตัง้ใหญ่ นายพรเพชร วิชิตชลชยั ประธานสภานิติบญัญัติ
แห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงกฎหมายเลือกตัง้ท้องถ่ิน 6 ฉบบัว่า ยงัไม่ได้
รับการประสานจากรัฐบาล แต่คาดว่าหากกฎหมายท้องถ่ินเสนอมา 
สนช.จะใช้เวลาพิจารณา 2-3 เดือน และหากสง่มาภายในเดือนก.ย.นีก็้
ต้องขึน้กับกรรมการการเลือกตัง้ด้วย จึงไม่สามารถตอบได้ว่าการ
เลือกตัง้ท้องถ่ินจะเกิดทันก่อนการเลือกตัง้ทั่วไปหรือไม่  ทัง้นี ้เม่ือ
ประเมินตามสถานการณ์ กฎหมายเลือกตัง้ท้องถ่ินยงัไม่เสนอมาจึงยงั
ไม่สามารถก าหนดวนัเลือกตัง้ท้องถ่ินได้ว่าจะเกิดขึน้ก่อนหรือหลงัการ

เลือกตัง้ทัว่ไป และหากโรดแมพเลือกตัง้เป็นไปตามที่วางไว้คือเลือกตัง้
ทัว่ไป 24 ก.พ.2562 ก็ล าบากที่จะจดัการเลือกตัง้ท้องถ่ินก่อนเพราะยัง
ไม่ได้เสนอมายัง สนช. แต่หากรัฐบาลพิจารณาเลือกว่าจะจัดการ
เลือกตัง้ใดก่อน และเสนอมาเฉพาะบางท้องถ่ินที่สามารถท าได้ง่าย
เพื่อให้ สนช. เร่งด าเนินการและส่งสญัญาณไปให้คณะกรรมการการ
เลือกตัง้ (กกต.) รับทราบด าเนินการได้ ซึ่งคงจะไม่ได้ทัง้หมดทุกเร่ือง 
จงึเป็นเร่ืองของรัฐบาลที่จะพิจารณาหากรัฐบาลตดัสินใจอยา่งไร สนช. 
และ กกต.ก็จะต้องเร่งด าเนินการ (อินโฟเควสท์) 

สศอ. แนะเร่งเคร่ืองอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสู่อนาคตด้วย
โมเดล "SIAM" นายณฐัพล รังสิตพล ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม (สศอ.) กล่าวในการประชมุวิชาการ สศอ. (OIE Forum) 
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 หวั ข้อ "Gear up SIAM Industry : เร่งเคร่ืองอตุสาหกรรมไทย ทะยาน

ไกลสู่อนาคต" ว่า ได้หารือกับส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พบบริษัทไทยมี
แนวโน้มการวิจัยและพัฒนาสูงขึ น้  ซึ่ ง เ ม่ือถอดบทเ รียนจาก
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ จะพบว่าเป็นกลุม่ผู้ประกอบการที่
ใช้โมเดล "SIAM" มีการลงทนุกบัเทคโนโลยี นวตักรรม ใช้ประโยชน์จาก 
Big data จนไปถึงการยกระดับผลิตภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์หรือ
ระบบอัตโนมัติ การบริหารคน รวมไปถึงผันตนเองให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ (อินโฟเควสท์)            

พาณิชย์ ปิดจ๊อบระบายข้าว ยันตลอด 4 ปีรับผิดชอบต่อตลาด 
ค านึงถึงประโยชน์และผลกระทบทุกมิติ นายอดลุย์ โชตินิสากรณ์ 
อธิบดีกรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวา่ นบัตัง้แตท่ี่
รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ 
ภาครัฐได้ระบายข้าวค้างสต็อกจ านวนมหาศาลจากโครงการรับจ าน า
ของรัฐบาลที่ผ่านมาอยา่งเป็นระบบ มีการก าหนดยทุธศาสตร์ แนวทาง 
หลกัเกณฑ์ และขัน้ตอนด าเนินการที่ชดัเจน โปร่งใส และเป็นธรรมเทา่
เทียมกันในทกุกรณี โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและผลกระทบต่อ
ระบบการผลิตและการค้าข้าวไทยในทกุมิติ จัดกลุ่มการระบายอย่าง
ชดัเจน เร่ิมต้นจากการระบายแบบทัว่ไปที่คนบริโภคได้ จนถึงที่สดุคน
กินไมไ่ด้ จงึได้ตดัสินใจระบายเข้าสูอ่ตุสาหกรรม (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 2.02 จุด เคล่ือนไหวกรอบแคบจาก
สงครามการค้าฯยังกดดัน-นลท.เก็งก าไรหุ้นรายตัว SET ปิดช่วง
บ่ายที่ระดับ 1,691.51 จุด เพิ่มขึน้ 2.02 จุด (+0.12%) มลูค่าการซือ้
ขาย 32,991.37 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนี ้
เคลื่อนไหวในกรอบแคบ จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่
ยงัคงกดดนั และในประเทศยงัไร้ปัจจยัใหมห่นนุ การปรับตวัขึน้เป็นการ
เก็งก าไรหุ้นรายตวั ส่วนตลาดเอเชียสว่นใหญ่ยงัลบ แนวโน้มวนันีค้าด
ตลาดฯยังไปได้ไม่ไกล ให้แนวรับ 1,680 แนวต้าน 1,700 จุด  ตลาด
หลักทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 1,691.51 จุด เพิ่มขึน้ 2.02 จุด (+
0.12%) มลูคา่การซือ้ขาย 32,991.37 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นเม่ือวาน
นี ้ดัชนีหุ้ นไทยเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 

1,692.16 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,680.50 จดุ  ส่วนหลกัทรัพย์
เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 482 หลกัทรัพย์ ลดลง 651 หลกัทรัพย์ 
และไมเ่ปลี่ยนแปลง 524 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
35,878 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
ที่ 35,878 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงู
ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) 
ซือ้สทุธิ 1,111 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ ขายสทุธิ 
600 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 2,029 ล้านบาท 
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่  2.3% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน 
+0.02% ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี ้Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้
ประมาณ 1-2 bps. ด้านกระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติเม่ือวาน
นี ้NET INFLOW 2,029 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET BUY 2,029 ล้าน
บาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 
SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 187 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.85 อ่อนค่าจากช่วงเช้า หลังข้อมูล
เศรษฐกิจสหรัฐฯหนุนดอลล์แข็ง-ตลาดกังวลข้อพิพาทการค้า
ขยายวงกว้าง นกับริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยวา่ เงิน
บาทปิดตลาดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 32.85 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่
เปิดตลาดที่ระดบั 32.78 บาท/ดอลลาร์ ระหวา่งวนัเคลื่อนไหวในกรอบ 
32.82-32.89 บาท/ดอลลาร์"เงินบาทอ่อนคา่หลงัเม่ือคืนวนัศกุร์ตวัเลข
การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯออกมาดีและอตัราการเติบโต
ของค่าจ้างดีเกินคาดช่วยหนุนดอลลาร์..ขณะที่ตลาดยังคงกังวลข้อ
พิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน โดยกังวลว่าอาจจะขยายวง
กว้างขึน้"นักบริหารเงินระบุ นักบริหารเงิน คาดว่า วนัวนันีเ้งินบาทจะ
เคลื่อนไหวในกรอบ 32.80-32.90 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 
 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจเดือนก.ย.จากสถาบนั ZEW อีย ู

- สต็อกสนิค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดอืนก.ค. สหรัฐ 
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
  

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Monday 10 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP GDP SA QoQ 2Q F 0.007 0.7% 0.5% SET50

GDP Annualized SA QoQ 2Q F 3.0% 2.6% 1.9% SET100

GDP Nominal SA QoQ 2Q F 0.007 0.006 0.004 MAI

GDP Private Consumption QoQ 2Q F 0.70% 0.70% 0.70% Institution Net Position

GDP Business Spending QoQ 2Q F 3.10% 2.80% 1.30% Proprietary Net Position

BoP Current Account Balance Jul ¥2009.7b ¥1893.2b ¥1175.6b Foreign Net Position

Trade Balance BoP Basis Jul -¥1.0b -¥47.7b ¥820.5b Individual Net Position

Bank Lending Incl Trusts YoY Aug 2.20% -- 2.00% Total Trading Value

CH PPI YoY Aug 0.041 0.04 0.046

CPI YoY Aug 2.30% 2.10% 2.10% Major Indices

Money Supply M1 YoY Aug -- 5.40% 5.10% Dow Jones

Money Supply M2 YoY Aug -- 8.60% 8.50% S&P 500

Money Supply M0 YoY Aug -- 3.90% 3.60% Nasdaq

New  Yuan Loans CNY Aug -- 1370.0b 1450.0b STOXX Europe 50

FTSE 100

 Tuesday 11 DAX

Release Actual Cons. Prior Nikkei 225

US Consumer Credit Jul $16.640b $14.000b $10.211b Shanghai Composite

JP Tertiary Industry Index MoM Jul -- 0.2% -0.5% Hang Seng

Machine Tool Orders YoY Aug P -- -- 13.10% KOSPI

BES Sensex

 Wednesday 12 Jakarta Composite

Release Actual Cons. Prior Philippines Composite

EU Industrial Production SA MoM Jul -- -0.3% -0.7% Ho Chi Minh

Industrial Production WDA YoY Jul -- 1.2% 2.5%

US PPI Final Demand MoM Aug -- 0.20% 0.00% Crude Commodities

PPI Ex Food and Energy MoM Aug -- 0.20% 0.10% WTI ($/bl)

PPI Final Demand YoY Aug -- 3.20% 3.30% Dubai ($/bl)

PPI Ex Food and Energy YoY Aug -- 2.70% 2.70% Brent ($/bl)

NYMEX ($/bl)

 Thursday 13 COMEX Gold 

Release Actual Cons. Prior Batic Dry Index

JP Machine Tool Orders YoY Aug F -- -- --

PPI YoY Aug -- 3.0% 3.1% Exchange Rate

PPI MoM Aug -- 0.0% 0.5% USD/THB

EU ECB Main Refinancing Rate 13-Sep -- 0.00% 0.00% EUR/USD

ECB Marginal Lending Facility 13-Sep -- 0.25% 0.25% USD/JPY

ECB Deposit Facility Rate 13-Sep -- -0.40% -0.40% GBP/USD

US CPI MoM Aug -- 0.003 0.002 USD/CHY

CPI Ex Food and Energy MoM Aug -- 0.20% 0.20% USD/KRW

CPI YoY Aug -- 2.80% 2.90% Dollar Index

CPI Ex Food and Energy YoY Aug -- 2.40% 2.40%

Initial Jobless Claims 8-Sep -- -- 203k Thai Bond Market

Continuing Claims 1-Sep -- -- 1707k Total Return Index

Outright/ Cash Trading

 Friday 14 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Release Actual Cons. Prior 10-Sep-18 1.1784 1.2986 1.5027 1.7031 1.8967 2.0217

CH Retail Sales YoY Aug -- 8.8% 8.8% Change (bps) +0.44 +0.57 +0.70 +1.95 +0.67 +1.16

Retail Sales YTD YoY Aug -- 9.3% 9.3% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Industrial Production YoY Aug -- 6.10% 6.00% 2.3043 2.5259 2.7665 3.1654 3.3241 3.4361

Industrial Production YTD YoY Aug -- 6.60% 6.60% +1.98 +1.26 +1.42 +3.19 +1.57 +0.85

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Aug -- 5.70% 5.50%

JP Industrial Production MoM Jul F -- -- -0.10% US Bond Market

Industrial Production YoY Jul F -- -- 2.30% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Capacity Utilization MoM Jul -- -- -2.20% 10-Sep-18 2.14 2.73 2.78 2.83 2.94 3.09

EU Trade Balance SA Jul -- -- 16.7b Change (bps) +0.00 +2.00 +0.00 +1.00 +0.00 -2.00

Trade Balance NSA Jul -- -- 22.5b

US Retail Sales Advance MoM Aug -- 0.60% 0.50%

Retail Sales Ex Auto MoM Aug -- 0.60% 0.60%

Industrial Production MoM Aug -- 0.40% 0.10%

Capacity Utilization Aug -- 78.30% 78.10%

+0.12%+2.021,691.51

%Chg.Chg10-Sep-18

-635.99

+3.20439.17

+0.08%+2.062,471.30

+0.09%+0.981,113.47

10-Sep-18 7-Sep-18 %Chg.

6.8549 6.8428 +0.18%

1,129.25 1,127.55 +0.15%

Chg10-Sep-18

-187.90

-289.96

95.151 95.393 -0.25%

111.08 111.00 +0.07%

1.3026 1.2920 +0.82%

32.80 32.83 -0.08%

1.1597 1.1570 +0.23%

1,482.00 -8.00 -0.54%

273.38 273.43 -0.02%

35,877.91         80,439.81         -55.40%

10-Sep-18 7-Sep-18 %Chg.

1,195.10 +1.50 +0.13%

77.33 +0.32 +0.42%

67.54 -0.21 -0.31%

10-Sep-18 Chg %Chg.

67.50 -0.27 -0.40%

75.56 +0.52 +0.69%

970.34 +1.44 +0.15%

26,613.42 -360.05 -1.33%

2,288.66 +7.08 +0.31%

7,519.25 -1.01%-76.90

22,373.09

2,669.49

5,851.47

37,922.17

+0.30%

-1.21%

+1.30%

+5.45

+21.62

+21.00

+1.60

+26.71

+66.03

-32.81

+75.37

-467.65 -1.22%

+0.19%

+0.27%

+0.64%

+0.02%

+0.22%

11-Sep-18

2,877.13

7,924.16

3,311.00

7,279.30

11,986.34

+0.73%

25,857.07 -59.47 -0.23%

-635.99

22,456.65

%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 

 


