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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

แหล่งข่าววงในชีส้หรัฐ-จีนเจรจาการค้ารอบนีค้ืบหน้าครัง้ส าคัญ 
แหล่งข่าววงในของจีนที่ใกล้ชิดกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและ

จีน ระบุว่า การเจรจาการค้าระหว่างทัง้สองฝ่ายในครัง้นี  ้จะแตกต่าง

จากการเจรจา 12 รอบในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมกัจบลงด้วยการ

ประกาศท าสงครามการค้าระหว่างกันทัง้นี ้กระทรวงพาณิชย์จีนแถลง

ว่า นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน ได้ท าการสนทนาทางโทรศพัท์

กับนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ และนายสตีเวน มนูชิน 

รมว.คลังสหรัฐ ซึ่งทัง้สองฝ่ายเห็นพ้องกันเกี่ยวกับการจัดการเจรจา

การค้ารอบต่อไปที่กรุงวอชิงตันในช่วงต้นเดือนหน้า ขณะที่เจ้าหน้าที่

ของสหรัฐและจีนจะท าการปรึกษาหารือกันในช่วงกลางเดือนนีเ้พื่อ

เตรียมการประชุมดังกล่าวนายหู สีจิน บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ 

โกลบอล ไทมส์ของจีน ทวีตข้อความระบุว่า "จีนและสหรัฐได้ประกาศ

การเจรจาการค้ารอบใหม่ และจะด าเนินการเพื่อให้มีความคืบหน้าครัง้

ใหญ่ โดยส่วนตวัแล้ว ผมคิดว่า สหรัฐ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการท า

สงครามการค้า ไม่หวงัที่จะฝืนความตัง้ใจของจีนอีกต่อไป โดยมีความ

เป็นไปได้มากขึน้ที่การเจรจาของทัง้สองฝ่ายจะมีความคืบหน้าครัง้

ส าคญั"ทัง้นี ้นกัลงทนุจ านวนมากในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทต่างก็ติดตาม

ทวิตเตอร์ของนายหูเพื่อรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจา

การค้าระหว่างสหรัฐและจีน (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" โวดาวโจนส์อาจพุ่งเป็นหมื่นจุดหากสหรัฐไม่ท าสงคราม

การค้ากับจีน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ กล่าวว่า แม้

สงครามการค้ากบัจีนจะท าให้ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างต่อเนื่อง แต่ที่

เป็นเช่นนีเ้พราะจ าเป็นต้องเผชิญหน้ากบัแนวทางปฏิบตัิทางเศรษฐกิจ

ของจีน  ปธน.ทรัมป์กล่าวกบัผู้สื่อข่าวที่ท าเนียบขาวว่า "ผมจะบอกคุณ

ให้ ถ้าผมไม่ท าอะไรกับจีนเลย ตลาดหุ้นของเราคงพุ่งขึน้ไปแล้วกว่า

หม่ืนจุดจากที่เป็นอยู่ตอนนี ้แต่มีความจ าเป็นที่เราต้องท าเช่นนี ้เร่ืองนี ้

เ ป็นอะไรที่อยู่ เหนือการควบคุม  รวมทัง้พวกเขาด้วยที่คุมไม่ได้

เหมือนกัน"ปธน.ทรัมป์ กล่าวต่อไปว่า "แล้วเราจะได้เห็นกันว่าจะเกิด

อะไรขึน้ หากพวกเขายอมกลบัมาเจรจาการค้ากบัเรา พวกเขาก็จะต้อง

ยอมรับข้อเสนอของเราให้ได้ หรือถ้าพวกเขาจะไม่ยอม นั่นก็ไม่ได้เป็น

อะไร"การแสดงความเห็นดงักล่าวมีขึน้ หลงัจากที่แบงก์ ออฟ อเมริกา 

เมอร์ริล ลินช์ เผยแพร่รายงานระบุถึงผลกระทบที่เกิดขึน้กับตลาดหุ้น 

จากการที่ปธน.ทรัมป์ขยนัทวีตข้อความลงบนทวิตเตอร์ส่วนตวัของเขา

เองรายงานระบุว่า "นับตัง้แต่ปี 2559 วันใดก็ตามที่ปธน.ทรัมป์ทวีต

มากกว่า 35 ข้อความ (90 เปอร์เซ็นต์ไทล์) ตลาดหุ้นจะมีผลตอบแทน

เป็นลบ แต่ในวนัที่ปธน.ทรัมป์ทวีตน้อยกว่า 5 ข้อความ (10 เปอร์เซ็นต์

ไทล์) ผลตอบแทนจะเป็นบวก ซึ่งค่าทางสถิติถือว่ามีนัยส าคญั" (อินโฟ

เควสท์) 

สหรัฐเผยประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานชะลอตัวในไตรมาส 

2 กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวนันีว้่า ประสิทธิภาพในการผลิต

ของแรงงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐชะลอตัวสู่ระดับ 2.3% ในไตร

มาส 2 หลงัจากแตะระดบั 3.5% ในไตรมาสแรก เม่ือเทียบรายไตรมาส 

การชะลอตัวของประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานในไตรมาส 2 

ได้รับผลกระทบจากการร่วงลงของประสิทธิภาพในภาคการผลิต ซึ่งดิ่ง

ลงแตะระดับ 2.2% ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดในรอบเกือบ 2 ปีนักวิเคราะห์

คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่า ประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานจะ

เพิ่มขึน้ 2.2% ในไตรมาส 2 เม่ือเทียบรายปี ประสิทธิภาพในการผลิต

ของแรงงานเพิ่มขึน้สู่ระดับ 1.8% ในไตรมาส 2ทัง้นี ้ประสิทธิภาพใน

การผลิตของแรงงานเป็นการวัดผลผลิตรายชั่วโมงต่อแรงงาน 1 คน

นอกจากนี ้ต้นทนุแรงงานต่อหน่วยเพ่ิมขึน้ 2.6% ในไตรมาส 2 หลงัจาก

พุ่งขึน้ 5.7% ในไตรมาส 1เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว ต้นทุน

แรงงานต่อหน่วยเพ่ิมขึน้ 2.6% ในไตรมาส 2 (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึน้มากกว่าคาดใน

สัปดาห์ท่ีแล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกนั

ที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกเพ่ิมขึน้ 1,000 ราย สู่ระดบั 217,000 

รายในสปัดาห์ที่แล้ว สุงกว่าตวัเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดบั 

215,000 รายส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สปัดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่

ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่

ดีกว่า เนื่องจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ เพิ่มขึน้ 1,500 ราย สู่

ระดบั 216,250 รายในสปัดาห์ที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยยอดส่ังซือ้ภาคโรงงานเพิ่มขึน้มากกว่าคาดในเดือน

ก.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ค าสัง่ซือ้ภาคโรงงานของสหรัฐ

พุ่งขึ น้  1.4% ในเดือนก.ค. โดยปรับตัวขึ น้ เป็นเดือนที่  2 ขณะที่

นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึน้ 1.0% หลังจากเพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือน

มิ.ย. การเพิ่มขึน้ของค าสัง่ซือ้ภาคโรงงานได้รับแรงหนนุจากการทะยาน

ขึน้ในภาคขนส่ง ซึ่งเพิ่มขึน้มากที่สุดในรอบเกือบ 1 ปีเม่ือเทียบรายปี 

ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเพ่ิมขึน้ 0.4% ในเดือนก.ค. ส่วนยอดสัง่ซือ้สินค้า

ทุนพืน้ฐาน ที่ไม่รวมหมวดอาวุธและเคร่ืองบิน เพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือน

ก.ค. โดยยอดสั่งซือ้ดังกล่าวได้รับการจับตาว่าเป็นมาตรวัดความ

เช่ือมัน่ และแผนการใช้จ่ายในภาคธุรกิจ (อินโฟเควสท์) 

ADP เผยการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐพุ่ ง เกือบ  200,000 

ต าแหน่ง สูงสุดรอบ 4 เดือน ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ 
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 (ADP) และมูดีส้์ อนาลิติกส์ เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชน

สหรัฐพุ่งขึน้ 195,000 ต าแหน่งในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้มาก

ที่สุดนับตัง้แต่เดือนเม.ย. หลังจากเพิ่มขึน้ 128,000 ต าแหน่งในเดือน

ก.ค.  นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่าการจ้างงานของภาคเอกชน

จะเพิ่มขึน้เพียง 140,000 ต าแหน่งในเดือนส.ค. การจ้างงานในภาค

บริการเพิ่มขึน้ 184,000 ต าแหน่งในเดือนส.ค. ส่วนการจ้างงานในภาค

การผลิตเพิ่มขึน้ 11,000 ต าแหน่ง (อินโฟเควสท์) 

ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐดีดตัวมากกว่าคาดในเดือนส.ค. 

สวนทาง"มาร์กิต" ผลส ารวจของสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ 

(ISM) พบว่า ดชันีภาคบริการของสหรัฐดีดตวัแตะระดบั 56.4 ในเดือน

ส.ค. จากระดับ 53.7 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือน

ส.ค.2559นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่า ดัชนีภาคบริการของ

สหรัฐจะปรับตวัขึน้สู่ระดบั 54.0 ในเดือนส.ค.การดีดตวัของดชันี ISM 

ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึน้ของค าสั่งซือ้ใหม่แตะระดับสูงสุด

นับตัง้แต่เดือนก.พ. ดชันีภาคบริการยงัคงอยู่เหนือระดบั 50 ซึ่งบ่งชีถ้ึง

การขยายตัวของภาคบริการ  ทั ง้นี  ้ดัชนีภาคบริการของ  ISM 

ประกอบด้วยอุตสาหกรรม 17 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ การ

ขนส่ง การก่อสร้าง และเหมืองแร่ โดยอุตสาหกรรม 16 กลุ่มมีการ

ขยายตวัในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐร่วงต ่าสุดรอบกว่า 3 ปี

ในเดือนส.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทาง

การเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้  (PMI) ภาคบริการขัน้

สุดท้ายของสหรัฐ ร่วงลงสู่ระดบั 50.7 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุ

นับตัง้แต่เดือนมี.ค.2559 และต ่ากว่าระดบัเบือ้งต้นที่ 50.9 จากระดับ 

53.0 ในเดือนก.ค. การปรับตัวลงของดัชนี PMI ได้รับผลกระทบจาก

การชะลอตัวของค าสั่งซือ้ใหม่ และการจ้างงาน โดยค าสั่งซือ้ใหม่

ส าหรับการส่งออกปรับตัวลงเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เดือนม.ค. ขณะที่

ร่วงลงรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ 3 ปี ขณะที่อัตราการจ้างงานต ่าที่สุด

นับตัง้แต่เดือนก.พ.2553 ส่วนความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจร่วงลงเป็น

เดือนที่ 7 แตะระดบัต ่าสดุเป็นประวตัิการณ์อย่างไรก็ดี ดชันียงัคงอยู่สงู

กว่าระดบั 50 ซึง่บ่งชีว้่า ภาคบริการของสหรัฐยงัคงมีการขยายตวั แต่ก็

ใกล้หลุดระดบั 50 ซึ่งจะบ่งชีภ้าวะหดตวัก่อนหน้านี ้ไอเอชเอส มาร์กิต 

เปิดเผยว่า ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดบั 50.3 

ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนก.ย.2552 จากระดับ 

50.4 ในเดือนก.ค. โดยได้รับผลกระทบจากการท าสงครามการค้า

ระหว่างสหรัฐและจีน (อินโฟเควสท์) 

EIA เผยสต็อกน า้มันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ท่ี

แล้ว ส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) 

เปิดเผยว่า สต็อกน า้มนัดิบของสหรัฐลดลง 4.8 ล้านบาร์เรลในสปัดาห์

ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 3 ล้านบาร์เรลทางด้านสถาบนั

ปิโตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน า้มันของสหรัฐ 

เปิดเผยก่อนหน้านีว้่า สต็อกน า้มนัดิบสหรัฐเพิ่มขึน้ 401,000 บาร์เรล

ในสปัดาห์ที่แล้วEIA ยงัเปิดเผยว่า สต็อกน า้มนัเบนซินลดลง 2.4 ล้าน

บาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 1.9 ล้านบาร์เรลนอกจากนี ้

สต็อกน า้มนักลัน่ ซึง่รวมถึงฮีตติง้ออยล์และน า้มนัดีเซล ลดลง 2.5 ล้าน

บาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 120,000 บาร์เรล (อินโฟ

เควสท์) 

สหรัฐเสนอจัดประชุม"ทรัมป์"และปธน.อิหร่านนอกรอบการ

ประชุม UN ส านักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากรัฐบาล

สหรัฐว่า สหรัฐได้เสนอให้มีการจัดการประชุมระหว่างประธานาธิบดี

โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ กับประธานาธิบดีฮัสซัน รูฮานี ผู้น าอิหร่าน 

นอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  (UN) ที่นคร

นิวยอร์กในเดือนนีส้หรัฐหวงัว่าการประชุมดงักล่าว ซึ่งหวงัว่าจะจดัขึน้

ในวันที่ 25 ก.ย. จะเป็นการประชุมสุดยอดแบบตวัต่อตวัครัง้แรกของ

ผู้น าจากทัง้ 2 ประเทศ นับแต่การปฏิวตัิอิหร่านในปี 2522 ซึ่งน าไปสู่

ความสมัพนัธ์ที่ตึงเครียดระหว่างทัง้ 2 ประเทศมาเป็นเวลาหลายสิบปี 

(อินโฟเควสท์) 

"อลัน กรีนสแปน" เตือนสหรัฐอาจเผชิญภาวะอัตราดอกเบีย้ติด

ลบ นายอลนั กรีนสแปน อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าว

ว่า อตัราดอกเบีย้ติดลบเกิดขึน้ทัว่โลก และเพียงแต่รอเวลาเท่านัน้ที่จะ

เกิดขึน้กบัสหรัฐ"เราคุ้นเคยกบัแนวคิดที่ว่า เราไม่มีอตัราดอกเบีย้ติดลบ 

แต่ถ้าคุณเข้าใจทัศนคติของประชาชนที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี

นยัส าคญั คณุจะพบว่า พวกเขาต้องการดอกเบีย้" นายกรีนสแปนกลา่ว 

และเสริมว่า นกัลงทนุควรพิจารณาอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 30 

ปี ซึ่งอาจเป็นตัวบ่งชีท้ี่ดีว่าก าลังเกิดอะไรขึน้อดีตประธานเฟดยังตัง้

ข้อสงัเกตด้วยว่า ราคาทองค ามีการปรับตวัขึน้อย่างมาก เนื่องจากผู้คน

ก าลังมองหาสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (hard asset) ซึ่งพวกเขารู้ว่า จะมี

มลูค่าในปีต่อๆ ไป เม่ือพวกเขาอายมุากขึน้ (อินโฟเควสท์) 

บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวขึน้ หลังจีนยืนยันเข้าร่วมเจรจาการค้า

กับสหรัฐ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัขึน้ในวันนี  ้

หลงัจากที่จีนยืนยนัเข้าร่วมเจรจาการค้ากับสหรัฐในเดือนหน้าณ เวลา 

00.44 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 
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 10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 1.567% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล

อาย ุ30 ปี ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 2.06% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ ง 372.68 จุด รับข่าว

สหรัฐ-จีนเจรจาการค้า,ข้อมูลศก.สหรัฐแข็งแกร่ง ดชันีดาวโจนส์

ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้(5 ก.ย.) ขานรับรายงานข่าวที่ว่า 

สหรัฐและจีนยืนยันที่จะจัดการประชุมเพื่อเจรจาการค้ารอบใหม่ใน

เดือนหน้า นอกจากนี  ้ตลาดยังได้รับหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่

แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนที่พุ่งขึน้แตะ

ระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  

26,728.15 จุด พุ่งขึน้ 372.68 จุด หรือ +1.41% ขณะที่ดชันี S&P500 

ปิดที่ 2,976.00 จดุ เพ่ิมขึน้ 38.22 จดุ หรือ +1.30% ส่วนดชันี Nasdaq 

ปิดที่ 8,116.83 จดุ เพ่ิมขึน้ 139.95 จดุ หรือ +1.75% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินปอนด์แข็งค่า รับความหวังอังกฤษ

ไม่เผชิญ "no-deal Brexit" เงินปอนด์ยังคงแข็งค่าเ ม่ือเทียบกับ

ดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้

(5 ก.ย.) โดยได้แรงหนนุจากการคาดการณ์ที่ว่า องักฤษจะไม่เผชิญกับ

การแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปบบไม่มีการท าข้อตกลง หรือ "no-

deal Brexit" ขณะที่สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยนและฟ

รังก์สวิส ขานรับข่าวจีนและสหรัฐได้ตกลงที่จะจดัการประชมุเพ่ือเจรจา

การค้ารอบใหม่ในเดือนหน้า รวมทัง้ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของ

สหรัฐเงินปอนด์แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.2323 

ดอลลาร์ จากระดบั 1.2212 ดอลลาร์ ขณะที่ยูโรแข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 

1.1036 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1032 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลีย

แข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.6816 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6798 ดอลลาร์

สหรัฐดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 106.95 เยน 

จากระดับ 106.40 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิสที่ระดับ 

0.9868 ฟรังก์ จากระดับ 0.9802 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงั

แข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3234 ดอลลาร์

แคนาดา จากระดบั 1.3219 ดอลลาร์แคนาดาเงินปอนด์ยงัคงได้รับแรง

หนนุหลงัจากสมาชิกสงักดัพรรคอนรัุกษ์นิยมในสภาขนุนางขององักฤษ 

ประกาศว่าจะไม่ขัดขวางร่างกฎหมายป้องกันภาวะ no-deal Brexit 

หลงัจากที่ร่างกฎหมายดงักล่าวผ่านการอนุมตัิจากสภาสามญัชนเม่ือ

วนัพธุที่ผ่านมา  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 4 เซนต์ หลังสต็อก

น า้มันดิบสหรัฐร่วงเกินคาด สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 

ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(5 ก.ย.) หลงัจากส านกังานสารสนเทศ

ด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยตวัเลขสต็อกน า้มนัดบิ

ที่ลดลงมากกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ดี สัญญา

น า้มนัดิบขยบัขึน้เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ เนื่องจากนกัลงทนุยงัคงกงัวลว่า 

การชะลอตวัของเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น า้มนั

สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึน้ 4 เซนต์ หรือ 0.07% 

ปิดที่ 56.30 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือน

พ.ย. เพ่ิมขึน้ 25 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 60.95 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $34.9 นลท.เทขาย

สินทรัพย์ปลอดภัยหลังการค้าจีน-สหรัฐส่งสัญญาณบวก สญัญา

ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 2% เม่ือคืนนี ้(5 ก.ย.) เนื่องจาก

ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐและสัญญาณบวกเกี่ยวกับการ

เจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ได้ส่งผลให้นักลงทุนลดความ

ต้องการถือครองทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และแห่เข้าซือ้

สินทรัพย์เสี่ยงสญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) 

ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 34.9 ดอลลาร์ หรือ 2.24% ปิดที่ 1,525.5 

ดอลลาร์/ออนซ ์สญัญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 74 เซนต์ หรือ 

3.79% ปิดที่ 18.807 ดอลลาร์/ออนซ ์(อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

สนง.สถิติเยอรมนีเผยยอดส่ังซือ้ภาคโรงงานเดือนก.ค.ลดลง 

2.7% ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีรายงานในวันนีว้่า  ยอดสั่งซือ้

ภาคโรงงานของเยอรมนีในเดือนก .ค.ลดลง 2.7% มากกว่าที่

นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 1.5% รายงานระบุว่า ยอดสั่งซือ้

ภายในประเทศลดลง 0.5% ขณะที่ยอดสัง่ซือ้จากต่างประเทศร่วงลง 

4.2% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส าหรับยอดสัง่ซือ้ใหม่

ในประเทศในกลุ่มยูโรโซน ขยับขึน้ 0.3% ขณะที่ยอดสั่งซือ้ใหม่จาก

ประเทศอ่ืนๆ ร่วงลง 6.7% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

(อินโฟเควสท์) 

ศาลฝร่ังเศสปรับ "อเมซอน" อ่วม 4.4 ล้านดอลล์ โทษฐาน

ก าหนดเงื่อนไขไม่เป็นธรรมกับผู้ ค้า ศาลฝร่ังเศสได้สัง่ปรับบริษัทอ

เมซอน ซึง่เป็นยกัษ์ใหญ่ด้านการค้าปลีกของสหรัฐ สงูเป็นประวตัิการณ์

ถึง 4.4 ล้านดอลลาร์ เนื่องจาก อเมซอนก าหนดเง่ือนไขที่ "ไม่เหมาะสม" 

ส าหรับผู้ ค้าออนไลน์ เพ่ือที่จะขายสินค้าของพวกเขาในค าพิพากษานัน้ 

ศาลพบว่า เง่ือนไขที่มีการโต้แย้งนัน้ "ไม่สมดลุอย่างชดัเจน" และ ได้สัง่

ให้อเมซอนท าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านัน้ภายใน 6 เดือนค า

พิพากษาระบุว่า อเมซอนจะถูกปรับเพิ่มอีก 11,000 ดอลลาร์ต่อวัน 

หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว ส านักข่าวซินหวัรายงาน

ว่า กระทรวงการคลังของฝร่ังเศสได้ยื่นฟ้องอเมซอนในปี  2560 
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 หลงัจากสอบสวนเป็นเวลา 2 ปี ซึง่พบว่ามีการก าหนดเง่ือนไขหลายข้อ

ที่ไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฝร่ังเศสขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 

10,000 แห่งที่ท าธุรกิจในเว็บไซต์ของอเมซอน (อินโฟเควสท์) 

คาดร่างกม.สกัด "no-deal Brexit" ผ่านฉลุยในสภาขุนนางอังกฤษ 

หลังรัฐบาลยันไม่ขวาง สมาชิกสงักดัพรรคอนรัุกษ์นิยมในสภาขนุนาง

ขององักฤษ ประกาศว่าจะไม่ขัดขวางร่างกฎหมายป้องกันการแยกตวั

ของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีการท าข้อตกลง หรือ "no-

deal Brexit" หลังจากที่ร่างกฎหมายดงักล่าวผ่านการอนุมัติจากสภา

สามัญชนเม่ือวานนีท้ัง้นี ้สภาสามัญชนให้การอนุมัติร่างกฎหมาย

ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง 327 ต่อ 299 เสียง เม่ือวานนี ้ต่อมาสภา

สามญัชนก็ได้ยื่นร่างกฎหมายฉบบันีเ้ข้าสู่การพิจารณาของสภาขนุนาง 

ซึ่งในช่วงแรก สมาชิกสังกัดพรรคอนุรักษ์นิยมได้ยื่นขอแปรญัตติเพื่อ

ถ่วงเวลาการพิจารณาร่างกฎหมายนี ้ก่อนที่รัฐสภาจะปิดสมยัประชุม

ในวนัจันทร์หน้าอย่างไรก็ดี ในช่วงเช้าวนันี ้สมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยม

ในสภาขุนนางก็ได้ประกาศว่า ทางพรรคได้ยกเลิกการคัดค้านร่าง

กฎหมายดงักล่าว หลงัจากที่ประสบความพ่ายแพ้ในการขอแปรญัตติ 

(อินโฟเควสท์) 

นายกฯอังกฤษพูดชัด ยอมตายดีกว่าไปขอร้องให้ EU ขยายเส้น

ตาย Brexit นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ กล่าวคดัค้าน

การเรียกร้องให้สหภาพยโุรป (EU) ขยายก าหนดเส้นตายในการแยกตวั

ขององักฤษออกจาก EU (Brexit)"ผมขอตกคตูายดีกว่าไปขอร้องให้ EU 

ขยายก าหนดเส้นตาย Brexit" นายจอห์นสนักล่าวทัง้นี ้สภาสามญัชน

ให้การอนุมัติร่างกฎหมายป้องกันการแยกตัวของอังกฤษออกจาก

สหภาพยุโรปโดยไม่มีการท าข้อตกลง หรือ "no-deal Brexit" และหาก

สภาขุนนางให้การอนุมัติร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ก็จะท าให้นาย

จอห์นสันต้องเข้าเจรจากับผู้น า EU ในวันที่ 17 ต.ค.เพื่อขอให้มีการ

ขยายก าหนดเส้นตายในการแยกตวัขององักฤษออกจาก EU เป็นวนัที่ 

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

ข้อตกลง Brexit ฉบบัใหม่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา และได้รับการ

อนมุตัิภายในกลางเดือนต.ค. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก นลท.ขานรับข่าวเจรจา

การค้าสหรัฐ-จีนเดือนหน้า ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(5 

ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนขานรับแนวโน้มที่จะมีการเจรจาการค้า

ระหว่างสหรัฐ-จีนอีกครัง้ในเดือนต.ค. หลังจากที่จีนยืนยันเข้าร่วม

เจรจาการค้ากับสหรัฐในเดือนหน้าดัชนี  Stoxx Europe 600 บวก 

0.72% ปิ ดที่  385.92 จุดดัชนี  CAC-40 ตลาดหุ้ นฝ ร่ั ง เศสปิดที่   

5,593.37 จุด เพิ่มขึน้ 61.30 จุด หรือ +1.11%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้น

เยอรมนัปิดที่ 12,126.78 จุด เพิ่มขึน้ 101.74 จุด หรือ +0.85% (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดลบ 40.09 จุด เหตุเงินปอนด์

แข็งค่ากดดันหุ้นส่งออก ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเม่ือคืนนี  ้(5 

ก.ย.) เนื่องจากเงินปอนด์ที่แข็งค่าขึน้ฉุดหุ้นกลุ่มส่งออกร่วงลง ขณะที่

ความหวงัเกี่ยวกับการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐ-จีนในเดือน

หน้า ไม่สามารถช่วยหนุนตลาดให้ปิดในแดนบวกได้ดัชนี FTSE 100 

ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,271.17 จุด ลดลง 40.09 จุด หรือ -0.55% 

(อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ก.คลังญี่ปุ่ นเผยยอดการของบประมาณปี 63 แตะระดับสูงเป็น

ประวัติการณ์ท่ี 105 ล้านล้านเยน กระทรวงการคลังของญ่ีปุ่ น

เปิดเผยในวนันีว้่า กระทรวงต่างๆ ของญ่ีปุ่ นได้ยื่นของบประมาณมลูค่า

แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 105 ล้านล้านเยน (9.963 แสน

ล้านดอลลาร์) ส าหรับปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะเร่ิมขึน้ในเดือนเม.ย.

ทัง้นี ้การยื่นของบประมาณรายจ่ายบญัชีทั่วไปส าหรับปีงบประมาณ 

2563 สูงกว่าระดบัสูงสุดครัง้ก่อนที่ 102.8 ล้านล้านเยนที่มีการยื่นขอ

ส าหรับปีงบประมาณปัจจบุนั (อินโฟเควสท์) 

บอนด์ยีลด์ญี่ปุ่ นปิดปรับตัวขึน้วันนี ้หลังตลาดคลายกังวลสหรัฐ-

จีน, Brexit ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลญ่ีปุ่ นอายุ 10 ปีปรับตวัเพิ่มขึน้

ในการซือ้ขายวันนี  ้โดยนักลงทุนได้ขายพันธบัตรซึ่งเป็นสินทรัพย์

ปลอดภัย และหันไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เพราะคลายความกังวล

เกี่ยวกบัการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกบัจีน ประกอบกบัสถานการณ์

ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับการถอนตัวของอังกฤษออกจาก

สหภาพยุโรป (Brexit) ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า อตัราผลตอบแทน

พนัธบตัรหมายเลข 355 ซึง่เป็นมาตรวดัอตัราดอกเบีย้ระยะยาว ปิดที่ -

0.275% เพ่ิมขึน้ 0.015% จากระดบัปิดเม่ือวานนีร้าคาสญัญาล่วงหน้า

พนัธบตัรอาย ุ10 ปี ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 0.24 จดุ แตะ 155.04 จดุ 

ที่ตลาดหุ้นโอซาก้า (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 436.80 จุด ขานรับสหรัฐ-

จีนเห็นพ้องเจรจาการค้ารอบใหม่เดือนต.ค. ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้น

โตเกียวปิดพุ่งขึน้ในวันนี ้ท าสถิติทะยานเหนือระดับ 21,000 จุดเป็น

ครัง้แรกนบัตัง้แต่วนัที่ ส.ค.ปีนี ้หลงัจากสหรัฐได้จีนได้ตกลงที่จะจดัการ

ประชมุเพ่ือเจรจาการค้าร่วมกนัในเดือนต.ค.ส านักข่าวเกียวโดรายงาน

ว่า ดชันีนิกเอิปิดพุ่งขึน้ 436.80 จุด หรือ 2.12% แตะที่ 21,085.94 จุด 

(อินโฟเควสท์) 

จีน 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 "แคร์รี ลัม"แถลงส่ือมวลชน ยันการถอนร่างกม.ส่งตัวผู้ ร้ายข้าม

แดนไม่ต้องผ่านการโหวตและอภิปราย นางแคร์รี ลมั ผู้ว่าการเขต

ปกครองพิเศษฮ่องกง ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนร่วมกับนายแมทธิว 

เฉิง เลขาธิการผู้ ว่าการฯ และนายเลา กง-วาห์ รัฐมนตรีฝ่ายกิจการ

ฮ่องกงในการแถลงข่าวครัง้นี ้นางลมัได้อธิบายถึงขัน้ตอนการถอนร่าง

กฎหมายส่งตัวผู้ ร้ายข้ามแดน โดยกล่าวว่า การถอนร่างกฎหมาย

ดังกล่าวจะไม่มีการลงคะแนนเสียงหรือการอภิปราย ซึ่งจะช่วยขจัด

ความกงัวลที่ว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบญัญัติที่สนบัสนนุฝ่ังรัฐบาลนัน้ จะวี

โต้การถอนร่างกฎหมายขณะเดียวกัน นางลัมให้ค ามั่นว่าจะจัดการ

เจรจาร่วมกนัโดยตรง เพ่ือให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและ

แสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลได้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 28.45 จุด หลังจีน

เตรียมเจรจาสหรัฐเดือนต.ค. ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด

ตลาดวันนีด้ีดตัวขึน้  เนื่องจากนักลงทุนได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก

แนวโน้มที่ดีขึน้ของการจัดการเจรจาเร่ืองการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ  

ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 28.45 จดุ หรือ 

0.96% ปิดที่ 2,985.86 จดุ หวัหน้าคณะผู้แทนเจรจาการค้าของจีนและ

สหรัฐ ได้เห็นพ้องร่วมกันในวันนีว้่า ทัง้สองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่าง

จริงจงัในการสร้างปัจจยัแวดล้อมที่เอือ้อ านวยต่อการปรึกษาหารือด้าน

การค้า (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดลบ 7.70 จุด นลท.จับตา

การเมืองใกล้ชิด ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตัวลดลง 

ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด 

หลังจากนางแคร์รี ลัม ผู้ ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้ประกาศ

ถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศจีนอย่างเป็น

ทางการแล้วเม่ือวานนีด้ชันีฮัง่เส็งลดลง 7.70 จดุ หรือ 0.03% ปิดวนันีท้ี่ 

26,515.53 จุดในเช้าวนันี ้นางแคร์รี ลมั ได้อธิบายถึงขัน้ตอนการถอน

ร่างกฎหมายส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดน โดยกล่าวว่า การถอนร่างกฎหมาย

ดังกล่าวจะไม่มีการลงคะแนนเสียงหรือการอภิปราย ซึ่งจะช่วยขจัด

ความกงัวลที่ว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบญัญัติที่สนบัสนนุฝ่ังรัฐบาลนัน้ จะวี

โต้การถอนร่างกฎหมาย (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

สถิติชีเ้ดือนก.ย.ไม่ถูกโฉลกกับนักลงทุน ข้อมูลเกือบ 70 ปีบ่งชี ้

หุ้นตกในเดือนนี ้ถึงแม้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทพุ่งขึน้เม่ือวานนี  ้และใน

วันนี ้แต่สถิติในอดีตบ่งชีว้่า ดัชนีดาวโจนส์มักปรับตัวย ่าแย่ในเดือน

ก.ย. ทัง้นี ้ข้อมูลจาก "Stock Trader's Almanac" ระบุว่า นับตัง้แต่ปี 

2493 เดือนก.ย.เป็นเดือนที่ดัชนี S&P 500 ปรับตัวย ่าแย่ที่สุดของปี  

โดยในช่วงเกือบ 70 ปีที่ผ่านมา ดชันี S&P 500 ปรับตวัลงเฉลี่ย 0.5% 

ในเดือนก.ย.ส่วนส านักข่าว CNBC รายงานว่า Kensho ซึ่งเป็นระบบ

วิเคราะห์ข้อมูลตลาด บ่งชีว้่า ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ดชันีดาวโจนส์ร่วง

ลงเฉลี่ย 0.75% ในเดือนก.ย. และดชันีสามารถปรับตวัในแดนบวกใน

ช่วงเวลาเพียง 47% ในเดือนดงักล่าว อย่างไรก็ดี ข้อมูลของ Kensho 

แสดงว่า หุ้นกลุ่มสื่อสาร และกลุ่มธุรกิจดูแลสุขภาพมกัปรับตวัได้ดีใน

เดือนก.ย.  นอกจากนี ้ข้อมลูยงับ่งชีว้่า นกัลงทนุควรหนัไปถือครองทอง

ในเดือนก.ย. เนื่องจากราคาทองเพิ่มขึน้เฉลี่ย 1.7% ในเดือนดงักล่าว

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา และปรับตวัเป็นบวกในช่วงเวลา 66% ของเดือน

ดงักล่าว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนลบ หลังบวก

ช่วงแรก ท่ามกลางซือ้ขายผันผวน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดีย

ร่วงลงในแดนลบ หลงัจากดีดตวัขึน้ในช่วงแรก ท่ามกลางการซือ้ขายที่

ผนัผวนทัง้นี ้ดชัน ีS&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 36,644.42 จดุ ลดลง 

80.32 จดุ หรือ 0.22%นกัวิเคราะห์เตือนว่าบรรยากาศการซือ้ขายยงัคง

อ่อนแอ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิในตลาด (อินโฟ

เควสท์) 

ไทย 

"สมคิด"คาดเศรษฐกิจไทย Q4/62 เร่ิมมีสัญญาณท่ีดีหลังได้เม็ด

เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 

คาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/62 จะเร่ิมดีขึน้ หลังการเบิกจ่าย

โครงการเมกะโปรเจ็คต์ทัง้หลายน่าจะทยอยออกมา รวมทัง้มาตรการ

กระตุ้ นเศรษฐกิจที่จะออกไปโดยกระทรวงการคลัง  และกระทรวง

พาณิชย์ โดยเฉพาะการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเม็ดเงินอาจจะออกไม่

ทันไตรมาส 3 แต่น่าจะมาไตรมาส 4 นอกจากนี ้การมีโครงการเขต

พฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ที่จะดึงดูดอุตสาหกรรม

ใหม่ๆเข้ามาลงทุน "ในช่วง 3 เดือนที่ฟอร์ม ครม.หรือ 1 ไตรมาสเต็มๆ 

ตอนนัน้ตัวเลขการเบิกจ่ายของรัฐบาลตกเป้าเป็นแถว  ทัง้ราชการ 

รัฐวิสาหกิจทัง้ๆ ที่เป็น Factor เดียวที่เราคมุได้ แต่ตอนเลือกตัง้ท าอะไร

ไม่ได้เพราะรอดูว่าความแน่นอนอยู่ที่ ไหน ขณะที่การลงทุนของ

ภาคเอกชนตอนนัน้ก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยจะเดินไปทางไหนใครจะ

เป็นผู้ น า ทุกอย่างมีแต่ความไม่แน่นอน ท าให้ไตรมาส 2 เราถึงเห็น

ตัวเลขออกมาแบบนัน้ ยิ่งมี Trade War บวกเข้ามาด้วย"นายสมคิด 

กล่าวอย่างไรก็ตาม คาดว่า ปัญหา Trade War น่าจะจบหลงัเลือกตัง้

สหรัฐอเมริกา เพราะคาดว่าจะน าใช้ในการหาเสียงแน่นอน ฉะนัน้ก็

ต้องลากไปแบบนีจ้นถึงช่วงนัน้ ซึง่น่าจะประคองอยู่ได้  (อินโฟเควสท์) 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 11.15 จุด ตามตลาดภูมิภาคตอบรับ

หลายปัจจัยบวก/เกาะติดประชุมครม.เศรษฐกิจพรุ่งนี ้SET ปิด

วนันีท้ี่ระดบั 1,669.79 จุด เพิ่มขึน้ 11.15 จุด (+0.67%) มูลค่าการซือ้

ขาย 59,868.49 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีป้รับขึน้

ตามตลาดภูมิภาคตอบรับหลายปัจจัยบวก ทัง้คลายกังวลประท้วง

ฮ่องกง-Brexit รวมถึงราคาน า้มันปรับตัวขึน้ และ Beige Book แสดง

ให้เห็นเศรษฐกิจสหรัฐฯยงัขยายตวัปานกลาง ส่วนบ้านเรามีลุ้นมูดีส้์ฯ

เพิ่มเครดิตประเทศ พรุ่งนีต้ลาดฯอาจไปได้ต่อจากโมเมนตัมเชิงบวก

หลัง FundFlow ยังไหลเข้า ให้แนวรับ 1,660 แนวต้าน 1,680-1,690 

จุด ติดตามประชุมครม.เศรษฐกิจ และการประชุม ECB วนัที่ 12 ก.ย.

ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนันีท้ี่ระดับ 1,669.79 จุด เพิ่มขึน้ 11.15 จุด (+

0.67%) มูลค่าการซือ้ขาย 59,868.49 ล้านบาทการซือ้ขายหุ้นวันนี  ้

ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทัง้วนั โดยดชันีท าระดบัสงูสดุ

ที่ 1,673.84 จุด และท าระดับต ่าสุดที่ 1,663.34 จุด ส่วนหลักทรัพย์

เปลี่ยนแปลงวนันี ้เพิ่มขึน้ 887 หลกัทรัพย์ ลดลง 693 หลกัทรัพย์ และ

ไม่เปลี่ยนแปลง 417 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 67,054 

ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด

ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 67,054 

ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 

อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 

16,881 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 137 ล้านบาท 

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 1,191 ล้านบาท Yield พันธบัตร

อายุ 5 ปี ปิดที่ 1.36% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.01%ภาพรวม

ของตลาดในวนันี ้Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ 1-3 bps. ในตราสารระยะ

ยาว ด้านกระแสเงินลงทนุของนักลงทนุต่างชาติวนันี ้NET OUTFLOW 

4,391 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,191 ล้านบาท และมีตรา

สารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุต่างชาติหมดอายุ (Expired) 5,582 ล้าน

บาท  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.55/56 ทรงตัวจากเช้า คาดทิศทาง

พรุ่งนีย้ังแข็งค่า มองกรอบ 30.45-30.65 นกับริหารเงินจากธนาคาร

กรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดบั 30.55/56 บาท/

ดอลลาร์ ทรงตวัจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 30.55 บาท/ดอลลาร์

วันนีเ้งินบาทค่อนข้างนิ่ง ระหว่างวันเคลื่อนไหวเพียง 2-3 สตางค์ แต่

การเคลื่อนไหวยังไปในทิศทางที่แข็งค่า  แม้วันนีด้ัชนีความเชื่อมั่น

ผู้บริโภคเดือนส.ค.62 ที่รายงานโดย ม.หอการค้าไทย จะออกมาไม่ดี 

เพราะต ่าสุดในรอบ 33 เดือนก็ตาม แต่เงินบาทก็ไม่ได้ตอบรับปัจจัยนี ้

เท่าใดนัก"วนันีบ้าทค่อนข้างนิ่งๆ ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโคที่ออกมาไม่

ค่อยดีวันนี ้บาทก็ยังไม่ตอบรับเท่าไรนัก แต่ไปรับข่าวสหรัฐฯ และจีน

มากกว่า ทัง้วันเคลื่อนไหวแค่ 2-3 สตางค์ คงเป็นจากแรงซือ้แรงขาย

ตามปกติ" นักบริหารเงินระบุอย่างไรก็ดี คืนนีต้้องติดตามการรายงาน

ตวัเลขผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์ของสหรัฐ และตวัเลขการ

จ้างงานภาคเอกชนเดือนส.ค.นักบริหารเงิน คาดว่า พรุ่งนีเ้งินบาทจะ

เคลื่อนไหวในกรอบ 30.45 - 30.65 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)  

 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนก.ค. ญ่ีปุ่ น   

- ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนก.ค. ญ่ีปุ่ น   

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค. เยอรมนี 

- ดชันีราคาบ้านเดือนส.ค.จากฮาลิแฟกซ์ องักฤษ   

- ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 (ประมาณการครัง้สดุท้าย) อีย ู                      

- ตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค. สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 
 

 As of

 Monday 2 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH Manufacturing PMI Aug 49.5 49.6 49.7 SET50

Non-manufacturing PMI Aug 53.8 53.7 53.7 SET100

Caixin China PMI Mfg Aug 50.4 49.8 49.9 MAI

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

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

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

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

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

 Tuesday 3 Major Indices

Release Actual Cons. Prior Dow Jones

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

US Markit US Manufacturing PMI Aug F 50.3 50.0 49.9 Nasdaq

ISM Manufacturing Aug 49.1 51.3 51.2 STOXX Europe 50

ISM Prices Paid Aug 46 46.8 45.1 FTSE 100

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

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

Shanghai Composite

 Wednesday 4 Hang Seng

Release Actual Cons. Prior KOSPI

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

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

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

Caixin China PMI Services Aug 52.1 51.7 51.6 Ho Chi Minh

EU Markit Eurozone Services PMI Aug F 53.5 53.4 53.4

Markit Eurozone Composite PMI Aug F 51.9 51.8 51.8 Crude Commodities

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

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

Brent ($/bl)

 Thursday 5 NYMEX ($/bl)

Release Actual Cons. Prior COMEX Gold 

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

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

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

US ADP Employment Change Aug 195k 148k 142k USD/THB

Initial Jobless Claims Aug 217k 215k 215k EUR/USD

Continuing Claims Aug 24 1662k 1688k 1701k USD/JPY

Bloomberg Consumer Comfort Sep 1 63.4 -- 62.5 GBP/USD

Markit US Services PMI Aug F 50.7 50.9 50.9 USD/CHY

Markit US Composite PMI Aug F 50.7 -- 50.9 USD/KRW

Factory Orders Jul 1.4% 1.0% 0.5% Dollar Index

Durable Goods Orders Jul F 2.0% 2.1% 2.1%

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

ISM Non-Manufacturing Index Aug 56.4 54 53.7 Total Return Index

Outright/ Cash Trading

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

Release Actual Cons. Prior 5-Sep-19 1.457 1.454 1.431 1.412 1.374 1.366

TH Foreign Reserves Aug 30      --      -- $220.5b Change (bps) +0.14 +0.03 +0.13 +0.37 +0.43 +0.83

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

GDP SA YoY 2Q F      -- 1.1% 1.1% 1.374 1.444 1.485 1.482 1.688 1.888

US Change in Nonfarm Payrolls Aug      -- 158k 164k +2.34 +3.09 +2.62 +2.70 +1.62 +0.98

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

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

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

5-Sep-19 1.97 1.55 1.47 1.43 1.57 2.06

Change (bps) +0.00 +12.00 +11.00 +11.00 +10.00 +9.00

67,053.70         79,175.24         -15.31%

5-Sep-19 4-Sep-19 %Chg.

322.83 323.08 -0.08%

1,197.91 1,203.83 -0.49%

98.371 98.398 -0.03%

1.2323 1.2252 +0.58%

7.1476 7.1450 +0.04%

1.1034 1.1031 +0.03%

106.94 106.37 +0.54%

5-Sep-19 4-Sep-19 %Chg.

30.68 30.56 +0.41%

1,519.00 -31.30 -2.02%

2,499.00 -19.00 -0.75%

60.76 +0.32 +0.53%

56.30 +0.04 +0.07%

56.15 +0.19 +0.34%

59.11 +0.00 +0.00%

976.79 -0.84 -0.09%

5-Sep-19 Chg %Chg.

6,306.80 +37.14 +0.59%

7,935.88 +37.69 +0.48%

2,004.75 +16.22 +0.82%

36,644.42 -80.32 -0.22%

2,985.87 +28.46 +0.96%

26,515.53 -7.70 -0.03%

12,126.78 +101.74 +0.85%

21,085.94 +436.80 +2.12%

3,482.00 +33.00 +0.96%

7,271.17 -40.09 -0.55%

2,976.00 +38.22 +1.30%

8,116.83 +139.95 +1.75%

5-Sep-19 Chg %Chg.

26,728.15 +372.68 +1.41%

-2,090.32

59,868.49

99.47

-141.59

2,132.43

1,108.91 +8.98 +0.82%

2,448.85 +19.23 +0.79%

6-Sep-19

5-Sep-19 Chg %Chg.

1,669.79 +11.15 +0.67%

354.72 +1.58 +0.45%


