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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาคการผลิตดีดตัวในเดือนต.ค. สวนทาง

คาดการณ์ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวนันี ้

ว่า ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 4.0 ใน

เดือนต.ค. จากระดบั 2.0 ในเดือนก.ย.นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้า

นีว้่าดัชนีจะปรับตัวลงสู่ระดับ 0.8 ในเดือนต.ค. ผู้ ถูกส ารวจจ านวน 

30% ระบุว่าภาวะธุรกิจดีกว่าในเดือนก.ย. ขณะที่ 26% ระบุว่าภาวะ

ธุรกิจย ่าแย่ลงดชันียงัคงอยู่สูงกว่าระดบั 0 ซึ่งบ่งชีถ้ึงการขยายตวัของ

ภาคการผลิตในนิวยอร์ก (อินโฟเควสท์) 

สภาผู้แทนฯสหรัฐผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนการประท้วงใน

ฮ่องกง สภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐได้ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วง

เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง ด้วยการผ่านร่างกฎหมายซึ่งจะ

ก าหนดให้มีการทบทวนเป็นรายปีว่าฮ่องกงได้รับอ านาจในการ

ปกครองตนเองเพียงพอจากจีนหรือไม่ในการพิจารณาให้สิทธิพิเศษ

ทางการค้ากับจีนภายใต้กฎหมายของสหรัฐทัง้นี ้สภาผู้ แทนราษฎร

สหรัฐได้อนุมัติร่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของ

ฮ่องกง ซึ่งเป็นกฎหมาย 1 ใน 4 ฉบับที่อนุมัติเม่ือวานนีด้้วยมติที่เป็น

เอกฉันท์ โดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะคว ่าบาตรเจ้าหน้าที่ซึ่งต้อง

รับผิดชอบในการท าลายเสรีภาพขัน้พืน้ฐานและการปกครองตนเองใน

ฮ่องกง (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" ลงนามค าส่ังคว ่าบาตร-ขึน้ภาษีน าเข้าเหล็กตุรกี มุ่งตอบ

โต้กรณีโจมตีชาวเคิร์ด นายโดนลัด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ได้ลง

นามค าสั่งคว ่าบาตรตุรกี เพื่อตอบโต้ต่อการที่ตุรกีใช้ปฏิบัติการทาง

ทหารโจมตีฐานที่มั่นของกองก าลังชาวเคิ ร์ดทางตอนเหนือของซีเรีย

นอกจากนี  ้ปธน.ทรัมป์ ยังเปิดเผยด้วยว่า สหรัฐจะยุติการเจรจา

ข้อตกลงการค้ามูลค่า 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐกับตรุกีทนัที และปรับ

ขึน้ภาษีน าเข้าเหล็กกล้าจากตุรกีเป็น 50% เพื่อตอบโต้ปฏิบตัิการทาง

ทหารดังกล่าวแถลงการณ์จากปธน.ทรัมป์ ระบุว่า ค าสั่งฝ่ายบริหาร

ดงักล่าวจะเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐสามารถ "ประกาศยกระดบัการคว ่า

บาตรครัง้ใหญ่" ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับ "การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง

ร้ายแรง ขัดขวางค าสัง่หยุดยิง กีดกันไม่ให้ผู้พลดัถิ่นเดินทางกลบับ้าน" 

รวมถึงประเด็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการกระท าของตุรกีในซีเรียแถลงการณ์

ดังกล่าว ระบุว่า บุคคลที่ถูกขึน้บญัชีด าจะพบกับบทลงโทษมากมาย 

"ไม่ว่าจะเป็นการคว ่าบาตรทางการเงิน ปิดกัน้การเข้าถึงทรัพย์สมบัติ 

และห้ามเดินทางเข้าสหรัฐ"นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ ยงัระบดุ้วยว่า ทหาร

สหรัฐที่ถอนก าลังออกจากซีเรียนัน้จะยังประจ าการอยู่ในตะวันออก

กลางเพื่อ "ติดตามสถานการณ์" ขณะที่ทหารสหรัฐจ านวนหนึ่งจะยงั

ประจ าการอยู่ที่กองทหารรักษาการณ์ At Tanf ทางตอนใต้ของซีเรีย

ต่อไป เพ่ือจดัการกบักลุ่มรัฐอิสลาม (IS) ที่ยงัเหลืออยู่  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ ง 237.44 จุด รับผล

ประกอบการสดใส,คาดอังกฤษ-EU บรรลุข้อตกลง Brexit ดัชนี

ดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี  ้ (15 ต.ค.) ขานรับผล

ประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ ซึ่งรวมถึงเจพี

มอร์แกน เชส และจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับ

ปัจจยัหนนุจากข้อมลูเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ รวมทัง้ความหวงัที่ว่า 

อังกฤษและสหภาพยุโรป (EU) จะสามารถบรรลุข้อตกลงว่าด้วยการ

แยกตัวของอังกฤษออกจาก EU (Brexit) ได้ในสัปดาห์นี  ้ดัชนีเฉลี่ย

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  27,024.80 จุด พุ่งขึน้ 237.44 จุด หรือ 

+0.89% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,995.68 จุด เพิ่มขึน้ 29.53 จุด 

หรือ +1.00% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 8,148.71 จุด เพิ่มขึน้ 100.06 

จดุ หรือ +1.24% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินปอนด์พุ่ง ขานรับความหวังอังกฤษ-

EU บรรลุข้อตกลง Brexit เงินปอนด์แข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์

สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้ (15 

ต.ค.) ขานรับความหวงัที่ว่า องักฤษและสหภาพยโุรป (EU) จะสามารถ

บรรลุข้อตกลงว่าด้วยการแยกตวัขององักฤษออกจาก EU (Brexit) ได้

ในสัปดาห์นี เ้งินปอนด์พุ่งขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์ที่ระดับ 1.2781 

ดอลลาร์ จากระดบั 1.2576 ดอลลาร์ ขณะที่ยูโรแข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 

1.1034 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1031 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลีย

อ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.6752 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6774 ดอลลาร์

สหรัฐดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 108.84 เยน 

จากระดับ 108.35 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 

0.9986 ฟรังก์ จากระดับ 0.9969 ฟรังก์ แต่หากเทียบกับดอลลาร์

แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงสู่ระดบั 1.3203 ดอลลาร์แคนาดา 

จากระดบั 1.3230 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มันดิบ WTI ปิดลบ 78 เซนต์ หลัง IMF ห่ัน

คาดการณ์เศรษฐกิจโลก สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาด

นิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่  2 เม่ือคืนนี  ้(15 ต.ค.) หลังจาก

กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก 

และจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ซึ่งท าให้นักลงทุนกังวลว่า 

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้

พลงังานสญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 78 เซนต์ หรือ 

1.5% ปิดที่ 52.81 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบ



 

 

 

   

    2 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
16 October 2019 

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 เดือนธ.ค. ลดลง 61 เซนต์ หรือ 1% ปิดที่ 58.74 ดอลลาร์/บาร์เรล (อิน

โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $14.1 นักลงทุนเทขาย

สินทรัพย์ปลอดภัยหลังดาวโจนส์พุ่ งแรง  สัญญาทองค าตลาด

นิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนนี ้ (15 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนลดการถือ

ครองสินทรัพย์ปลอดภยั และเข้าซือ้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคกึคกั หลงัจาก

ตลาดหุ้นสหรัฐทะยานขึน้ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัท

จดทะเบียนสัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) 

ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 14.1 ดอลลาร์ หรือ 0.94% ปิดที่ 1,483.5 

ดอลลาร์/ออนซ ์(อินโฟเควสท์) 

 ยุโรป 

ส่ือเผย EU เล็งจัดประชุมฉุกเฉินรอบใหม่หวังสรุปข้อตกลง 

Brexit ให้ได้ก่อนเส้นตาย ส านักข่าวบีบีซีรายงานในวนันีว้่า สหภาพ

ยุโรป (EU) ก าลังพิจารณาจัดการประชุมฉุกเฉินรอบใหม่ เพื่อบรรลุ

ข้อตกลงว่าด้วยการที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) 

โดยคาดว่าการประชุมดงักล่าวจะมีขึน้ก่อนช่วงสิน้เดือนนีร้ายงานระบุ

ว่า การประชมุภายในของ EU จะมุ่งเน้นการหารือเกี่ยวกบัความเป็นไป

ได้ในการ "ออกแถลงการณ์ที่มีแบบแผน" ในการประชุมสุดยอดผู้น า 

EU ซึ่งจะมีขึน้ในสปัดาหนีท้ัง้นี ้สหราชอาณาจักร และ EU เร่งท างาน

แข่งกับเวลาเพื่อบรรลุข้อตกลงให้ได้ก่อนการประชุมสุดยอด EU ที่

ก าลงัจะมาถึง โดยสหราชอาณาจกัรมีก าหนดที่จะออกจาก EU ในวนัที่ 

31 ต.ค.นี ้และการประชุม EU ซมัมิต ซึ่งจะเปิดฉากขึน้ในวนัพฤหสับดี

นี ้ถูกมองว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่ทัง้สองฝ่ายจะท าข้อตกลงกันได้ก่อน

ก าหนดเส้นตายดงักล่าว (อินโฟเควสท์) 

หัวหน้าเจรจาฝ่าย EU คาดมีความเป็นไปได้บรรลุดีล Brexit กับ

อังกฤษ นายมิเชล บาร์นิเยร์ หวัหน้าผู้แทนการเจรจาฝ่ายสหภาพยโุรป 

(EU) ว่าด้วยการแยกตวัขององักฤษออกจาก EU (Brexit) ทวีตข้อความ

ในวนันี ้ระบุว่า การเจรจาเพื่อบรรลขุ้อตกลง Brexit กับองักฤษมีความ

ยากล าบาก แต่เขาเชื่อว่าอังกฤษและ EU ยังคงมีแนวโน้มบรรลุ

ข้อตกลง"ผมเพิ่งบรรยายสรุปต่อรัฐมนตรีของ EU ที่ลักเซมเบิร์ก โดย 

EU ยังคงมีความเป็นเอกภาพ โดยเราต้องการข้อตกลงที่ใช้ได้กับทุก

ฝ่าย ทั่วทัง้สหราชอาณาจักร และทั่วทัง้สหภาพยุโรป ซึ่งการเจรจา

เป็นไปอย่างยากล าบาก แต่ผมเชื่อว่ายงัคงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการ

บรรลขุ้อตกลง" ข้อความในทวิตเตอร์ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

ZEW เผยดัชนีความเช่ือมั่ นเศรษฐกิจเยอรมนีร่วงลงในเดือน

ต.ค. ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจยโุรป (ZEW) เปิดเผยว่า ดชันีความเชื่อมัน่ทาง

เศรษฐกิจของเยอรมนีปรับตวัลงสู่ระดบั -22.8 ในเดือนต.ค. จากระดบั 

-22.5 ในเดือนก.ย. ดชันีความเชื่อมัน่ได้รับผลกระทบจากความกังวล

เกี่ยวกบัการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมทัง้ความไม่แน่นอน

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร แ ย ก ตั ว ข อ ง อั ง ก ฤ ษ อ อ ก จ า ก ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป 

(Brexit)นอกจากนี ้ดัชนีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ลดลงสู่ระดบั -25.3 จากระดบั -19.9 ในเดือนก.ย. (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยจ านวนผู้มีงานท าลดลงมากท่ีสุดรอบกว่า 4 ปีในช่วง

เดือนมิ.ย.-ส.ค. ส านักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า 

จ านวนผู้ มีงานท าในองักฤษลดลง 56,000 คน สู่ระดบั 32.69 ล้านคน

ในช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค. โดยเป็นการลดลงมากที่สดุในรอบกว่า 4 ปี สวน

ทางนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึน้ 23,000 คน

ในช่วงเวลาดังกล่าว ONS ยังเปิดเผยว่า จ านวนคนว่างงานเพิ่มขึน้ 

22,000 คน สู่ระดบั 1.31 ล้านคนนอกจากนี ้อตัราการว่างงานเพ่ิมขึน้สู่

ระดบั 3.9% จากระดบั 3.8% ในช่วงเดือนพ.ค.-ก.ค. (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษทบทวนใบอนุญาตขายอาวุธให้ตุรกี เล็งตอบโต้กรณี

โจมตีชาวเคิร์ดในซีเรีย หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทม์ส รายงานว่า 

รัฐบาลอังกฤษก าลังทบทวนใบอนุญาตการส่งออกอาวุธทุกประเภท

ให้กับตุรกี ในขณะที่ตุรกีก าลงัเผชิญกับแรงกดดนัจากนานาประเทศ

จากปฏิบัติการทางทหารโจมตีฐานที่มั่นของกองก าลังชาวเคิร์ดทาง

ตอนเหนือของซีเรียรายงานระบุว่า รัฐมนตรีของอังกฤษได้ระงับการ

ออกใบอนุญาตล็อตใหม่ส าหรับการขายอาวธุให้กับตุรกี ขณะเดียวกนั

ก็ก าลงัด าเนินการทบทวนใบอนุญาตทัง้หมดที่ได้ออกไปแล้วก่อนหน้า

นี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับความหวังข้อตกลง 

Brexit ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเม่ือคืนนี ้ (15 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจาก

รายงานข่าวที่ว่าการเจรจาเกี่ยวกับกระบวนการที่อังกฤษจะถอนตัว

ออกจากสหภาพยุโรป (EU) ใกล้บรรลุข้อตกลงที่จะหลีกเลี่ยงการถอน

ตัวแบบไม่มีข้อตกลง (no deal Brexit)ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 

1.11% ปิดที่ 394.02 จดุดชัน ีCAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,702.05 

จดุ เพ่ิมขึน้ 58.98 จดุ หรือ +1.05%, ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 

12,629.79 จดุ เพ่ิมขึน้ 143.23 จดุ หรือ +1.15% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดลบ 1.81 จุด เหตุเงินปอนด์

แข็งค่ากระทบหุ้นกลุ่มส่งออก ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเล็กน้อย

เม่ือคืนนี ้(15 ต.ค.) โดยหุ้นกลุ่มส่งออกถูกกดดันจากเงินปอนด์ที่แข็ง

ค่าขึน้ หลงัจากนักลงทุนขานรับรายงานข่าวที่ว่า องักฤษและสหภาพ

ยุโรป (EU) ใกล้จะบรรลุข้อตกลงการถอนตวั (Brexit) แล้วดชันี FTSE 
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 100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที่  7,211.64 จุด ลดลง 1.81 จุด หรือ -

0.03% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ผู้ ว่าฯแบงก์ชาติญี่ปุ่ นให้ค ามั่ นเดินหน้าผ่อนคลายการเงินหาก

เงินเฟ้อสูญเสียแรงกระตุ้น นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคาร

กลางญ่ีปุ่ น (BOJ) กล่าวในวนันีว้่า BOJ จะไม่ลงัเลในการใช้นโยบาย

ผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม หากพบว่าปัจจยัเสี่ยงทีมี่ต่อเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น

นัน้มีมากขึน้และส่งผลคุกคามต่อเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% ของ 

BOJนายคุโรดะได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมรายไตรมาสของ

บรรดาผู้ จัดการสาขาระดับภูมิภาคของ  BOJ โดยกล่าวว่า BOJ 

จ าเป็นต้องจับตาความเป็นไปได้ที่ว่า BOJ อาจสูญเสียแรงผลกัดนัใน

การบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ นายคุโรดะยงักล่าวด้วยว่า BOJ จะจับตา

ผลกระทบทางเศรษฐกิจอนัเนื่องมาจากพายไุต้ฝุ่ นพดัถล่มญ่ีปุ่ นเม่ือวนั

เสาร์ที่ผ่านมา และจะพยายามรักษากลไกทางการเงินและการช าระหนี ้

ให้เป็นไปอย่างราบร่ืน (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ นเผยยอดผู้ เสียชีวิตจากไต้ฝุ่ นฮากิบิสเพิ่ มเป็น 74 ราย 

บาดเจ็บกว่า 200 ราย ทางการญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า ยอดผู้ เสียชวีติ

จากพายุไต้ฝุ่ นฮากิบิสเพิ่มขึน้เป็น 74 รายแล้วในขณะนี  ้ขณะที่มี

ผู้ ได้รับบาดเจ็บ 218 ราย และสูญหาย 12 ราย ส่วนประชาชนจ านวน 

34,000 ครัวเรือนยงัคงประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ หลงัจากพายุไต้ฝุ่ น

พดัถล่มเจ้าหน้าที่ญ่ีปุ่ นยงัคงเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ รอดชีวิตจากพายุ

ไต้ฝุ่ นฮากิบิสอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่พายุลูกดังกล่าวท าให้เกิดน า้

ท่วมหนักและดินถล่มในหลายพืน้ที่ทางตอนกลางและตะวนัออกของ

ประเทศอย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถประเมินความเสียหาย

ทัง้หมดจากพายุไต้ฝุ่ นฮากิบิส เนื่องจากบางพืน้ที่ยงัไม่สามารถเข้าถึง

ได้ อนัเนื่องจากน า้ที่ท่วมสงู (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ นเมินข้อเรียกร้องเกาหลีเหนือให้จ่ายค่าชดเชยหลังจม

เรือประมงล่ม ญ่ีปุ่ นเมินข้อเรียกร้องของเกาหลีเหนือที่ต้องการให้จ่าย

ค่าเสียหายเพื่อเป็นการชดเชยเหตุการณ์ที่เรือลาดตระเวนของกรม

ประมงญ่ีปุ่ นได้ชนเข้ากับเรือหาปลาของเกาหลีเหนือในช่วงสปัดาห์ที่

ผ่านมา โดยเกาหลีเหนือกล่าวหาว่าเรือลาดตระเวนของญ่ีปุ่ นกระท า

การดังกล่าวโดยเจตนา"ถ้อยแถลงของเกาหลีเหนือเป็นสิ่งที่ยอมรับ

ไม่ได้" นายโยชิฮิเดะ ซูกะ หวัหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นแถลง

ข่าวต่อสื่อมวลชน ขณะที่ ญ่ีปุ่ นยื่นประท้วงต่อเกาหลีเหนือผ่าน

สถานทูต ณ กรุงปักกิ่งเม่ือถามถึงแผนการที่จะปล่อยคลิปเหตุการณ์

ดงักล่าว นายซูกะระบุว่า รัฐบาลญ่ีปุ่ นยงัคงพิจารณาเร่ืองนีอ้ยู่ (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 408.34 จุด รับคาดการณ์ดี

มานด์ก่อสร้างสูงขึน้หลังไต้ฝุ่ นถล่มญี่ปุ่ น  ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้น

โตเกียวปิดพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบกว่า 5 เดือนในวนันี ้โดยได้แรง

หนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ความต้องการด้านการก่อสร้างจะเพิ่มขึน้ 

หลังจากพายุไต้ฝุ่ นได้พัดถล่มญ่ีปุ่ นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 

นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากข่าวการท าข้อตกลงการค้า

บางส่วนของสหรัฐและจีนในสัปดาห์ที่ผ่านมาส านักข่าวเกียวโด

รายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้  408.34 จุด หรือ 1.87% แตะที่  

22,207.21 จุดราคาหุ้นพุ่งขึน้ทุกกลุ่ม น าโดยหุ้ นกลุ่มการขนส่งทาง

ทะเล กลุ่มเวชภณัฑ์ และกลุ่มก่อสร้าง (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนยืนยันเร่ิมซือ้สินค้าเกษตรสหรัฐ ขณะเตรียมเร่งซือ้จ านวน

มากขึน้ นายเกิง ชวง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวว่า จีน

ได้เร่ิมซือ้สินค้าเกษตรจากสหรัฐ และจะเร่งซือ้ในจ านวนเพิ่มมากขึน้ "

บริษัทจีนได้เร่ิมซือ้สินค้าเกษตรจากสหรัฐ โดยอิงจากความต้องการ

ของตลาดภายในประเทศ และตามการตดัสินใจของทางบริษัท" นาย

เกิงกล่าว ทัง้นี ้นับตัง้แต่ต้นปีนี  ้จีนได้ซือ้สินค้าเกษตรจากสหรัฐ ซึ่ง

รวมถึง ถั่วเหลือง 20 ล้านตนั เนือ้หมู 700,000 ตนั ข้าวฟ่าง 700,000 

ตนั ข้าวสาลี 230,000 ตนั และฝ้าย 320,000 ตนั (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยภาคการขนส่งเติบโตแข็งแกร่งต่อเน่ืองในเดือนก.ย. จาก

อานิสงส์การเดินทางท่องเท่ียว สถาบันวิทยาศาสตร์การขนส่งจีน

ระบุว่า อุตสาหกรรมคมนาคมของจีนขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพใน

เดือนก.ย. โดยดัชนีชีว้ัดศักยภาพของภาคการขนส่งยังคงอยู่ใน

ระดับสูงดัชนีภาคบริการขนส่งจีน (CTSI) อยู่ที่ 175.7 จุดเม่ือเดือนที่

ผ่านมา เพ่ิมขึน้ 4.3% เทียบรายปี เนื่องจากอปุสงค์การท่องเที่ยวยังคง

แข็งแกร่งในช่วงเดือนก.ค.-ส.ค.ดัชนีดังกล่าวได้รวบรวมปริมาณ

ผู้ โดยสารและการขนส่งสินค้าหลากหลายรูปแบบ อาทิ การขนส่งด้วย

รถไฟ การขนส่งบนทางหลวง การขนส่งทางน า้ และการขนส่งทาง

อากาศด้านดชันีการขนส่งผู้ โดยสารปรับตวัขึน้ 2.4% แตะที่ 166.4 จุด

ในเดือนก.ย. ขณะที่ดัชนีการขนส่งสินค้าอยู่ที่ 181 จุด เพิ่มขึน้ 5.3% 

(อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติจีนเผยยอดปล่อยกู้ ใหม่สกุลเงินหยวนเดือนก.ย.พุ่ ง

แตะ 1.69 ล้านล้านหยวน ธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่า ยอดการ

ปล่อยเงินกู้ล็อตใหม่สกลุเงินหยวนของจีนในเดือนก.ย. อยู่ที่ 1.69 ล้าน

ล้านหยวน หรือประมาณ 2.3882 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึน้จาก

ระดบั 3.069 แสนล้านหยวน เม่ือเทียบรายปีส านักข่าวซินหวัรายงาน

ว่า แบงก์ชาติจีนระบุว่า  ปริมาณเงิน M2 ซึ่งประกอบด้วยเงินสด
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 หมุนเวียนและเงินฝากทุกประเภท เพิ่มขึน้ 8.4% เม่ือเทียบเป็นรายปี 

แตะที่ระดบั 195.23 ล้านล้านหยวน ณ สิน้เดือนก.ย. (อินโฟเควสท์) 

จีนขู่ใช้มาตรการตอบโต้หากสหรัฐผ่านกฎหมายสิทธิมนุษยชน

และประชาธิปไตยฮ่องกง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออก

แถลงการณ์ในวนันีว้่า จีนมีความรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก และต่อต้าน

สหรัฐอย่างรุนแรง หลังจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมาย

สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของฮ่องกงทัง้นี ้สภาผู้ แทนราษฎร

สหรัฐได้ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยใน

ฮ่องกง ด้วยการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งจะก าหนดให้มีการ

ทบทวนเป็นรายปีว่าฮ่องกงได้รับอ านาจในการปกครองตนเองเพียงพอ

จากจีนหรือไม่ในการพิจารณาให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับฮ่องกง 

ภายใต้กฎหมายของสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

"แคร์รี ลัม"เผยตร.ฮ่องกงเตรียมไล่ล่าผู้ประท้วงท่ีก่อเหตุรุนแรง

เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย นางแคร์รี ลัม ผู้ ว่าการเขตปกครอง

พิเศษฮ่องกงได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวนันีว้่า การที่กลุ่มผู้ประท้วง

สวมหน้ากากได้ทุบท าลายทรัพย์สินสาธารณะ ลอบวางเพลิง และก่อ

เหตุโจมตี ในช่วงสุดสปัดาห์ที่ผ่านมานัน้ ถือเป็นการกระท าที่อนัตราย

อย่างที่สุด พร้อมกับกล่าวว่า การกระท าเหล่านีไ้ด้ก่อให้เกิดความ

เสียหายอย่างที่ไม่อาจทนดูได้ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า นางลัมได้

เปิดเผยกบัผู้สื่อข่าวก่อนที่จะเป็นประธานในการประชมุสภาบริหารของ

ฮ่องกงว่า การโจมตีแบบมุ่งเน้นเป้าหมายของกลุ่มผู้ประท้วงนัน้ อาจ

เป็นอันตรายต่อชีวิตของต ารวจ และยังกล่าวด้วยว่า  ต ารวจจะ

ด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือติดตามผู้ที่ก่อเหตุ และน าตวับคุคลเหล่านีม้า

ด าเนินการตามกฎหมาย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 16.83 จุด เหตุวิตก

เจรจาการค้า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวันนีอ่้อน

ตัวลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างจีนและ

สหรัฐ ภายหลังจากที่มีรายงานข่าวเร่ืองความต้องการในการเจรจา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงนามในข้อตกลงเฟสแรกส านักข่าวซินหัว

รายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอ่อนตวั 16.83 จดุ หรือ 0.56% ปิดที่ 

2,991.05 จดุ  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 17.92 จุด วิตกเจรจาการค้า

สหรัฐ-จีน ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตวัลดลง เนื่องจาก

นกัลงทนุเร่ิมกลบัมากงัวลเกี่ยวกบัสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับ

จีนอีกครัง้ หลังมีรายงานว่าจีนต้องการเจรจาเพิ่มก่อนที่จะลงนามใน

ข้อตกลงขัน้แรกกับสหรัฐดัชนีฮั่งเส็งลดลง 17.92 จุด หรือ 0.07% ปิด

วนันีท้ี่ 26,503.93 จดุ  (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

IMF ห่ันคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนีเ้หลือ 3.0% ต ่าสุดตัง้แต่เกิด

วิกฤตการเงิน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยรายงาน

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก (WEO) เ ม่ือวานนี  ้โดยได้ปรับลดตัวเลข

คาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกสู่ระดบั 3.0% ในปีนี ้ซึ่งเป็น

ระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เกิดวิกฤตการเงินทัว่โลกในปี 2551-52 จากเดิมที่

คาดการณ์ในเดือนก.ค.ที่ระดับ 3.2% นอกจากนี ้IMF ยังได้ปรับลด

ตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าสู่ระดบั 3.4% 

จากเดิมที่ระดบั 3.5% IMF ระบวุ่า การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกได้รับ

ผลกระทบจากการท าสงครามการค้า , ความตึงเครียดด้านภูมิ

รัฐศาสตร์, การชะลอตวัของเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่, การขยายตัว

ของประสิทธิภาพการผลิตที่ระดบัต ่า รวมทัง้การเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุใน

กลุ่มประเทศที่พฒันาแล้วทัง้นี ้IMF ปรับลดคาดการณ์การขยายตวัของ

กลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าสู่ระดบั 1.7% ในปีนี ้จาก 2.3% ใน

ปีที่แล้ว ส่วนการขยายตวัของประเทศในตลาดเกิดใหม่ถูกปรับลดลงสู่

ระดบั 3.9% ในปีนี ้จาก 4.5% ในปีที่แล้วขณะเดียวกนั IMF ได้ปรับลด

ตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของสหรัฐในปีนีสู้่ระดบั 2.4% จากระดบั 

2.9% ในปีที่แล้ว และคาดว่าในปีหน้า เศรษฐกิจสหรัฐจะมีการเติบโต 

2.1% ส่วนเศรษฐกิจยูโรโซน IMF คาดว่าจะมีการขยายตัวในปีนีท้ี่

ระดบั 1.2% จากระดบั 1.9% ในปีที่แล้ว และคาดว่าในปีหน้าจะมีการ

เติบโต 1.4% IMF ยงัคาดว่า เศรษฐกิจเยอรมนีจะมีการขยายตวั 0.5% 

ในปีนี ้และ 1.2% ในปีหน้า ขณะที่เศรษฐกิจจีนจะมีการขยายตวั 6.1% 

ในปีนี ้และ 5.8% ในปีหน้า ซึ่งเป็นอตัราต ่าสดุนบัตัง้แต่ทศวรรษ 1990 

(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งเกือบ 300 จุด บวกวันท่ี 

3 ดัชนี Sensex ตลาดหุ้ นอินเดียพุ่งขึน้เกือบ 300 จุดในวันนี  ้โดย

ปรับตวัขึน้เป็นวนัที่ 3 ขณะที่นักลงทุนจับตาความชัดเจนในการเจรจา

การค้าระหว่างสหรัฐและจีนทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 

38,506.09 จุด เพิ่มขึน้ 291.62 จุด หรือ 0.76%หุ้นกลุ่มรถยนต์พุ่งขึน้

น าตลาดวนันี ้(อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ดัชนีเช่ือมั่นหอการค้าไทย ก.ย.ลดต่อเน่ืองเดือนท่ี 7 ภาคเอกชน

กังวลสงครามการค้า-ปัญหาภัยธรรมชาติ นายธนวรรธน์ พลวิชัย 

ผู้อ านวยการศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้า

ไทย เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย (TCC Confidence 

Index) หรือ TCC-CI เดือน ก.ย.62 ว่า ดชันีอยู่ที่ระดบั 46.2 ลดลงจาก

เดือน ส.ค.ซึง่อยู่ที่ระดบั 46.5 และลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 นบัตัง้แต่

เดือน มี.ค.62ปัจจัยลบที่มีผลกระทบต่อดชันีความเชื่อมัน่ฯ ได้แก่ การ
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ส่งออกของไทยเดือน ส.ค. 62 ลดลง 4.0%, ปัญหาสงครามการค้าใน

ระดบัโลก โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กบัจีน และปัญหา 

brexit ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการส่งออกและเศรษฐกิจไทย, 

ปัญหาขัดแย้งของประเทศคู่ค้าส าคัญ โดยเฉพาะสถานการณ์การ

ประท้วงในฮ่องกง, สถานการณ์ภัยธรรมชาติ อาทิ น า้ท่วมหนักในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาฝุ่ นละออง PM 2.5 ในภาคใต้ และ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (อินโฟเควสท์) 

สหภาพยุโรปเตรียมเจรจา FTA กับไทยอีกครั้ง เหตุไทยได้

รัฐบาลแล้ว สภาสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยว่า EU มีความตัง้ใจที่จะ

กลับมาเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี  (FTA) กับประเทศไทยอีกครัง้ 

หลังจากที่ทางยุโรปได้ระงับการเจรจาดังกล่าวเพราะเกิดรัฐประหาร

เม่ือปี 2557แถลงการณ์ดงักล่าวระบุว่า ขณะนีถ้ึงเวลาสมควรแล้วใน

การยกระดบัความสมัพนัธ์กบัไทยไปอีกขัน้ ความเคลื่อนไหวดงักล่าวมี

ขึน้ หลงัไทยได้จดัการเลือกตัง้เม่ือเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา และได้รัฐบาลชดุ

ใหม่เป็นที่เรียบร้อยนอกเหนือจากข้อตกลงการค้าเสรีแล้ว ทางยุโรปยงั

มีความตัง้ใจในการลงนามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและ

ความร่วมมือรอบด้าน (PCA) ด้วย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจและการเมืองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึน้ (อินโฟเควสท์) 

ครม.เห็นชอบโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง 2.4 หมื่นลบ.-

ขยายเวลาและวงเงินสินเช่ือ 4 โครงการ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เห็นชอบโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง  ระยะที่  1 

งบประมาณ 2.4 หม่ืนล้านบาท ตามที่คณะกรรมการการยางไทย ซึ่งมี

นายจุรินทร์ ลกัษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็น

ประธานเสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกร ระยะที่  1 ก าหนด

ระยะเวลาประกันรายได้ไว้ที่ 6 เดือน เร่ิมเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน

มีนาคม 2563 โดยประกันรายได้ในยาง 3 ชนิด คือ ยางแผ่นดิบ

คณุภาพดี ราคา 60 บาท/กก., น า้ยางสด (DRC 100%) ราคา 57 บาท/

กก. และ ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา 23 บาท/กก. โดยก าหนด

ปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ 240 กก./ไร่/ปี หรือ 20 กก.ไร่/

เดือนโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอน

จากการประกันรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และมีความมัน่คง

ในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะครอบคลุมเกษตรกรจ านวน 1.4 

ล้านคน พืน้ที่ปลกูยางพารา 17 ล้านไร่ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

จะต้องขึน้ทะเบียนและแจ้งข้อมลูพืน้ที่ปลกูยางกบัการยางแห่งประเทศ

ไทยก่อนวนัที่ 12 สิงหาคม 2562 และเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวน

ยางแจ้งขึน้ทะเบียนเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่การยางไทย

ก าหนด โดยเป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึน้ไปที่เปิดกรีดแล้ว สูงสุดรายละไม่

เกิน 25 ไร่ (อินโฟเควสท์) 

นายกฯ เผย ครม.เคาะแต่งตัง้บอร์ด รฟท.ชุดใหม่แล้วมั่นใจเซ็น

ไฮสปีดเทรน 3 สนามบินตามก าหนด-ประชุมนัดแรกวันนี ้พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เปิดเผยว่า ที่

ประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้มีมติเห็นชอบ แต่งตัง้คณะกรรมการการ

รถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ดรฟท.) แล้ว หลงัจากนีก้็จะมีการเดินหน้า

ท างานต่อไป โดยได้รับรายงานจากนายอนุทิน  ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสขุ และนายศกัดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.

คมนาคมว่า จะมีการลงนามในสญัญาโครงการรถไฟความเร็วสงูเช่ือม 

3 สนามบินได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนดคือวันที่  25 ต.ค.นีส้่วนการที่

เอกชนยื่นศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราวโครงการพัฒนาสนามบินอู่

ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวนัออก นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็น

สิทธิของเอกชนที่จะด าเนินการในขณะที่ภาครัฐก็จะต้องท างานคู่ขนาน

ไปนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการ

การ รฟท.ชดุใหม่รวม 7 คน โดยม ีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการ

ขนส่งทางบก เป็นประธาน กรรมการ  (อินโฟเควสท์) 

สถาบันป๋วยฯ ชีภ้าคธุรกิจไทยกระจุกตัวสูงในกลุ่มทุน แนะเพิ่ม

การแข่งขัน-หนุนผู้ เล่นรายใหม่ในตลาด นายกฤษฎ์เลิศ สมัพนัธา

รักษ์ ผู้ อ านวยการอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 

เปิดเผยผลการวิจัยข้อมูลผู้ถือหุ้ นของบริษัทในประเทศไทยกว่า 3.3 

ล้านรายการ ครอบคลุมธุรกิจที่จดทะเบียนกว่า 8.8 แสนราย พบว่า

กลุ่มทุนส่วนมากประกอบด้วยบริษัทเพียง 2-3 บริษัท มีเพียง 13 กลุ่ม

ทุนเท่านัน้ ที่มีบริษัทในกลุ่มมากกว่า 100 บริษัท ส าหรับประเทศไทย 

อุตสาหกรรมที่กลุ่มทุนมีผลต่อการกระจกุตวัสงูสุด ได้แก่ การผลิตสรุา 

การผลิตเบียร์ และการค้าส่งเคร่ืองดื่มนอกจากนี ้จากการกระจุกตัว

ของความเป็นเจ้าของ มีความสมัพนัธ์ต่อการกระจกุตวัของการผลิต ซึง่

การลดความเหลื่อมล า้ในภาคธุรกิจ โดยนโยบายภาษีเงินได้นิติบคุคล 

อาจเกิดผลกระทบทางลบต่อการจ้างงานและธุรกิจรายย่อยที่ต้อง

พึ่งพิงธุรกิจรายใหญ่ นโยบายที่เหมาะสมจึงควรเป็นการส่งเสริมการ

แข่งขนั เพ่ือลดก าไรจากการผูกขาดไม่กี่ราย และเพ่ิมการกระจายก าไร

ไปสู่ผู้ผลิตจ านวนหลายรายมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้นโยบายส่งเสริมผู้ เล่นราย

ใหม่ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องค านึงถึงมิติ

ด้านความเป็นเจ้าของด้วย โดยต้องส่งเสริมธุรกิจที่มีเจ้าของเป็นราย

ใหม่ที่แท้จริง ไม่ใช่ธุรกิจรายใหม่ที่มีเจ้าของรายเดิม (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 1.01 จุด แกว่งไซด์เวย์คล้ายภูมิภาค

หลังไม่มั่ นใจเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน/ติดตามงบฯกลุ่มแบงก์
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 สัปดาห์นี  ้SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,627.01 จุด เพิ่มขึน้ 1.01 จุด (+

0.06%) มูลค่าการซือ้ขาย 51,061.42 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย

ตลาดหุ้นไทยวนันีแ้กว่งไซด์เวย์ในกรอบแคบคล้ายตลาดภูมิภาค จาก

ความไม่แน่นอนสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน โดยทางจีนต้องการ

จะพูดคุยกับสหรัฐฯอีกรอบก่อนลงนามข้อตกลง หลงัผลเจรจาการค้า

เบือ้งต้นสามารถตกลงกันได้บางส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ดียงัมีหลายปัจจยัที่ยงัต้องติดตาม ทัง้เร่ืองงบฯของกลุ่มแบงก์

ที่ทยอยประกาศสัปดาห์นี -้พัฒนาการเจรจาการค้า-เร่ือง Brexit ที่

ล่ าสุด มีข่ าวออกมาให้เห็นถึ งทางออก-ติดตามการพิจารณา

งบประมาณปี 63 ใน 17-19 ต.ค.นี ้พรุ่งนีต้ลาดฯคงจะแกว่งไซด์เวย์

ออกด้านข้าง พร้อมให้แนวรับ 1,620 แนวต้าน 1,635 จุดตลาด

หลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,627.01 จุด เพิ่มขึน้ 1.01 จุด (+0.06%) 

มลูค่าการซือ้ขาย 51,061.42 ล้านบาทการซือ้ขายหุ้นวนันี ้ดชันีหุ้นไทย

เคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ  โดยดชันีท าระดบัสงูสดุที่ 1,633.89 จุด 

และท าระดบัต ่าสดุที่ 1,621.73 จดุ  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 82,022 

ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด

ตราสารหนีไ้ทยประจ าวันนี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 82,022 

ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 

อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 

30,282 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบนัการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อค้าตรา

สารหนี ้ซือ้สุทธิ 6,744 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 

2,914 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ  5 ปี  ปิดที่  1.39% ไ ม่มีการ

เปลี่ยนแปลงจากเม่ือวานภาพรวมของตลาดในวันนี Y้ield Curve 

ค่อนข้างนิ่งในทุกช่วงอายุตราสาร ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุน

ต่างชาติวันนี  ้NET OUTFLOW 2,914 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET 

SELL 2,914 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุน

ต่างชาติหมดอาย ุ(Expired)  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.37/39 ใกล้เคียงช่วงเช้า มองกรอบ

พรุ่งนี ้30.30-30.45 รอความชัดเจนการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน 
นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี ้

อยู่ที่ระดับ 30.37/39 บาท/ดอลลาร์ จากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 

30.36/37 บาท/ดอลลาร์ช่วงเช้าเงินบาทปรับอ่อนค่าลงไป 6-7 สตางค์ 

และจากนัน้ช่วงท้ายตลาดก็กลับมาแข็งค่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่

เปิดตลาดในช่วงเช้า โดยขณะนีน้ักลงทุนยังจับตาประเด็นสงคราม

การค้า กรณีการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนในสัปดาห์นีจ้ะสามารถ

เกิดขึน้ได้จริงหรือไม่"เม่ือเช้าบาทอ่อนลงไปอีก น่าจะเพราะตลาดมีการ

ซือ้ขายกันมาก รับข่าวที่สหรัฐและจีนดีลกันไว้ แต่ก็ยงัไม่มีภาพยืนยัน

ชัดเจน คงต้องคุยกันอีกที" นักบริหารเงินระบุนกับริหารเงิน ประเมินว่า

พรุ่งนีเ้งินบาทยังมีโอกาสแข็งค่าต่อ มองกรอบ 30.30-30.45 บาท/

ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- อตัราเงินเฟ้อเดือนก.ย. องักฤษ 

- ดลุการค้าเดือนส.ค. อีย ู               

- อตัราเงินเฟ้อเดือนก.ย.  อีย ู               

- ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. สหรัฐ 

- สต็อกสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนส.ค. สหรัฐ 

- ดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนต.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) สหรัฐ 

- รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 
 

As of

 Friday 11 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP Money Stock M2 YoY Sep 2.4% 2.4% 2.40% SET50

Money Stock M3 YoY Sep 2.00% 2.0% 2.00% SET100

TH Foreign Reserves Oct 4      --      -- $220.4b MAI

US Import Price Index MoM Sep -0.10%      -- -0.50% Institution Net Position

U. of Mich. Sentiment Oct P 92      -- 93.2 Proprietary Net Position

Foreign Net Position

 Monday 14 Individual Net Position

Release Actual Cons. Prior Total Trading Value

CH Imports YoY Sep -8.5% -6.0% -5.6%

Exports YoY Sep -3.2% -2.8% -1.0% Major Indices

Trade Balance Sep $39.65b $34.75b $34.78b Dow Jones

New  Yuan Loans CNY Sep -- 1360.0b 1210.0b S&P 500

Money Supply M2 YoY Sep -- 8.2% 8.2% Nasdaq

EU Industrial Production SA MoM Aug 0.4% 0.3% -0.4% STOXX Europe 50

US Empire Manufacturing Oct 4 1 2 FTSE 100

DAX

 Tuesday 15 Nikkei 225

Release Actual Cons. Prior Shanghai Composite

CH CPI YoY Sep 3.0% 2.9% 2.8% Hang Seng

PPI YoY Sep -1.2% -1.2% -0.8% KOSPI

JP Tertiary Industry Index MoM Aug 0.4% 0.6% 0.1% BES Sensex

Capacity Utilization MoM Aug -2.9% -- 1.1% Jakarta Composite

Industrial Production MoM Aug F -1.2% -- -1.2% Philippines Composite

Industrial Production YoY Aug F -4.7% -- -4.7% Ho Chi Minh

US Monthly Budget Statement Sep -- $83.0b $119.1b

Crude Commodities

 Wednesday 16 WTI ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Dubai ($/bl)

EU CPI Core YoY Sep F -- 1.00% 1.00% Brent ($/bl)

CPI MoM Sep -- 0.20% 0.10% NYMEX ($/bl)

CPI YoY Sep F -- 0.90% 1.00% COMEX Gold 

US MBA Mortgage Applications 11-Oct -- -- 5.2% Batic Dry Index

Retail Sales Advance MoM Sep -- 0.3% 0.4%

Exchange Rate

 Thursday 17 USD/THB

Release Actual Cons. Prior EUR/USD

US Building Permits Sep -- 1350k 1419k USD/JPY

Housing Starts Sep -- 1320k 1364k GBP/USD

Philadelphia Fed Business Outlook Oct -- 8 12 USD/CHY

Initial Jobless Claims 12-Oct -- 215k 210k USD/KRW

Industrial Production MoM Sep -- -0.20% 0.60% Dollar Index

Capacity Utilization Sep -- 77.70% 77.90%

U.S. Fed Releases Beige Book Thai Bond Market

Total Return Index

 Friday 18 Outright/ Cash Trading

Release Actual Cons. Prior Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

JP Natl CPI YoY Sep -- 0.20% 0.3% 15-Oct-19 1.390 1.412 1.414 1.402 1.379 1.383

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Sep -- 0.3% 0.5% Change (bps) -0.11 +0.26 +0.23 -0.02 +0.26 +0.28

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Sep -- 0.5% 0.6% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Japan Buying Foreign Bonds 11-Oct -- -- -¥428.3b 1.391 1.474 1.525 1.543 1.691 1.867

Foreign Buying Japan Bonds 11-Oct -- -- ¥913.9b -0.17 +0.83 +1.35 +0.86 +0.41 +0.50

Foreign Buying Japan Stocks 11-Oct -- -- ¥1072.5b

CH Industrial Production YoY Sep -- 4.9% 4.4% US Bond Market

Retail Sales YoY Sep -- 7.8% 7.5% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

GDP YoY 3Q -- 6.1% 6.2% 15-Oct-19 1.67 1.61 1.60 1.59 1.77 2.23

TH Foreign Reserves 11-Oct -- -- $221.3b Change (bps) -1.00 -2.00 +0.00 +0.00 +1.00 +1.00

US Leading Index Sep -- 0.10% 0.00%

82,022.20         44,924.41         +82.58%

15-Oct-19 11-Oct-19 %Chg.

323.03 323.20 -0.05%

1,183.87 1,183.66 +0.02%

98.308 98.430 -0.12%

1.2784 1.2624 +1.27%

7.0808 7.0666 +0.20%

1.1029 1.1027 +0.02%

108.84 108.38 +0.42%

15-Oct-19 14-Oct-19 %Chg.

30.43 30.42 +0.03%

1,491.70 +9.60 +0.65%

1,898.00 -18.00 -0.94%

58.84 -0.35 -0.59%

52.81 -0.78 -1.46%

52.87 -0.58 -1.09%

58.86 -0.07 -0.12%

993.05 -0.52 -0.05%

15-Oct-19 Chg %Chg.

6,158.17 +31.29 +0.51%

7,828.89 -11.42 -0.15%

2,068.17 +0.77 +0.04%

38,506.09 +291.62 +0.76%

2,991.05 -16.83 -0.56%

26,503.93 -17.92 -0.07%

12,629.79 +143.23 +1.15%

22,207.21 +408.34 +1.87%

3,592.00 +48.00 +1.35%

7,211.64 -1.81 -0.03%

2,995.68 +29.53 +1.00%

8,148.71 +100.06 +1.24%

15-Oct-19 Chg %Chg.

27,024.80 +237.44 +0.89%

22.26

51,061.42

145.93

-831.18

662.99

1,085.38 +1.61 +0.15%

2,389.53 +2.35 +0.10%

16-Oct-19

15-Oct-19 Chg %Chg.

1,627.01 +1.01 +0.06%

335.20 -1.33 -0.40%


