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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

ผู้ เช่ียวชาญเตือนสหรัฐเส่ียงขาดดุลการค้ามากขึน้หลังอัตราการ
ออมชะลอตัว นายแบร์ร่ี ไอเชนกรีน ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์
และรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย กลา่ววา่ สหรัฐมีแนวโน้ม
วา่ จะขาดดลุการค้ามากขึน้ในระยะใกล้นี ้เน่ืองจากอตัราการออมของ
ประเทศที่ชะลอตวัลง ภายหลงัจากที่ได้มีการใช้มาตรการปรับลดภาษี 
จากการพูดคุยนอกรอบงานสัมมนา "ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
มร.ทรัมป์" นายไอเชนกรีนกล่าวว่า "ผู้ คนเสียภาษีน้อยลงและซือ้ของ
มากขึน้"เม่ือเร็วๆ นี ้สหรัฐได้เปิดเผยยอดขาดดลุการค้าสินค้าและการ
บริการในเดือนก.ค. อยู่ที่ 5.01 หม่ืนล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสงูสดุ
นับตัง้แต่เดือนก.พ.จากการคาดการณ์ของ Trading Economics เผย
ว่า การขาดดลุการค้าเฉลี่ยต่อเดือนของสหรัฐอาจเพิ่มขึน้สู่ระดบั 5.5 
หม่ืนล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 และอยู่ที่ 5.3 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์ในปี 2563 หลังจากที่อ่อนตัวลงในปี 2562 ทางด้านเกล็นน์ 
ซอมเมอร์วิลล์ ซึ่งเป็นผู้ ตีพิมพ์การคาดการณ์ธุรกิจ Kiplinger ระบุว่า 
การขาดดุลการค้าของสหรัฐมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ 5-6% ในปี 2561 
เน่ืองจากการเติบโตในยุโรปส่งสัญญาณการชะลอตัวลง และจีนได้
น าเข้าสินค้าหมวดหมู่หลักๆจากสหรัฐน้อยลง ท่ามกลางความตึง
เครียดด้านการค้า   ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า สหรัฐขาดดลุการค้า
เพิ่มขึน้ 12% แตะที่ 5.66 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2560 และอัตราการ
ออมรายบุคคลเฉลี่ยอยู่ที่ 6.7% ในปี 2559 และ 8.8% ในปี 2560 โดย
อตัราการออมของปี 2555 อยูท่ี่ 8.8% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 184.84 จุด รับหุ้นเทค
โนฯฟ้ืน,สหรัฐ-จีนเรียกเก็บภาษีต ่ากว่าคาดดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้(18 ก.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนคลายความ
กังวลเก่ียวกับผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน 
หลังจากสหรัฐและจีนเรียกเก็บภาษีน าเข้าในระดับต ่ากว่าที่ตลาด
คาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้ตลาดยงัได้แรงหนนุจากหุ้นเทคโนโลยีที่พุ่งขึน้
อยา่งแข็งแกร่ง หลงัจากรัฐบาลสหรัฐยืนยนัวา่ ผลิตภณัฑ์สมาร์ทวอทช์
จากบริษัทแอปเปิล และบริษัทฟิตบิท ไม่ได้รวมอยู่ในรายการสินค้าที่
ถูกเรียกเก็บภาษีครัง้ล่าสุดนี ้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 
26,246.96 จุด พุ่งขึน้ 184.84 จุด หรือ +0.71% ขณะที่ดัชนี S&P500 
ปิดที่ 2,904.31 จดุ เพ่ิมขึน้ 15.51 จดุ หรือ +0.54% และดชันี Nasdaq 
ปิดที่ 7,956.11 จดุ เพ่ิมขึน้ 60.32 จดุ หรือ +0.76% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก หลัง
สหรัฐ-จีนเรียกเก็บภาษีต ่ากว่าคาด ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับ
สกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้
(18 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนคลายกังวลเก่ียวกับ
ผลกระทบของสงครามการค้า หลังจากสหรัฐและจีนเรียกเก็บภาษี

น าเข้าในระดบัต ่ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่นกัลงทนุจบัตาการ
ประชมุของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสปัดาห์หน้า ทา่มกลางกระแส
คาดการณ์ที่ว่า เฟดจะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ในการประชุมครัง้นี  ้
ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 112.36 เยน จากระดับ 
111.87 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9649 ฟรังก์ 
จากระดบั 0.9623 ฟรังก์ แต่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา 
ที่ระดบั 1.2983 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3026 ดอลลาร์แคนาดา 
ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์ ที่ระดับ 1.1666 ดอลลาร์ จาก
ระดับ 1.1685 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.3138 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.3161 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่
ขึน้สู่ระดับ 0.7215 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7181 ดอลลาร์สหรัฐ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 94 เซนต์ รับโอเปกส่ง
สัญญาณยังไม่รีบเพิ่มก าลังการผลิต สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(18 ก.ย.) หลังจากกลุ่ม
ประเทศผู้ส่งออกน า้มัน (โอเปก) ส่งสัญญาณว่ายังไม่พร้อมที่จะปรับ
เพิ่มก าลังการผลิต ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน า้มันดิบ
ประจ าสปัดาห์ของสหรัฐซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวนันี ้ด้านนักวิเคราะห์
คาดการณ์ว่า สต็อกน า้มันดิบจะลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่  5 
สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึน้ 94 เซนต์ หรือ 1.4% 
ปิดที่ 69.85 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือน
พ.ย. เพ่ิมขึน้ 98 เซนต์ หรือ 1.3% ปิดที่ 79.03 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $2.9 เหตุดอลล์แข็ง,ดาว
โจนส์พุ่งหนุนแรงขายสินทรัพย์ปลอดภัย สัญญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(18 ก.ย.) เน่ืองจากการแข็งค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์สง่ผลให้ทองค ามีความน่าดงึดดูน้อยลง นอกจากนี ้การดีดตวั
ขึน้อย่างแข็งแกร่งของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กยังเป็นปัจจัย
สนบัสนนุให้นกัลงทนุเทขายทองค าซึง่เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภยั และหนั
ไปลงทนุในสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสงูกวา่ สญัญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) ส่ งมอบ เดื อนธ .ค .  ลดลง  2.9 
ดอลลาร์ หรือ 0.24% ปิดที่ 1,202.9 ดอลลาร์/ออนซ์ สญัญาโลหะเงิน
สง่มอบเดือนธ.ค. ลดลง 3.8 เซนต์ หรือ 0.27% ปิดที่ 14.185 ดอลลาร์/
ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รับหุ้นรถยนต์พุ่ง ,ตลาด
คลายกังวลสงครามการค้า ตลาดหุ้นยโุรปปิดขยบัขึน้เม่ือคืนนี ้(18 
ก.ย.) หลังจากสหรัฐและจีนเรียกเก็บภาษีน าเข้าในระดับต ่ากว่าที่
ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเก่ียวกับ
ผลกระทบของสงครามการค้า นอกจากนี ้ตลาดยงัได้แรงหนนุจากการ
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 พุ่งขึน้ของหุ้นกลุม่รถยนต์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหุ้นโฟล์คสวาเกนที่ดีดตวั

ขึน้กว่า 2% หลงัจากบริษัทประกาศแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจ านวน 
10 ล้านคัน ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดขยับขึน้ 0.1% แตะที่ระดับ 
378.73 จุด ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,157.67 จุด เพิ่มขึน้ 
61.26 จุด หรือ +0.51% ขณะที่ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 
5,363.79 จุด เพิ่มขึน้ 14.92 จุด หรือ +0.28% และดัชนี FTSE 100 
ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,300.23 จุด ลดลง 1.87 จุด หรือ -0.03% 
(อินโฟเควสท์) 

 ญ่ีปุ่น 

ธนาคารกลางญ่ีปุ่นเปิดฉากการประชุมเมื่อวานนี ้คาดถกผลพวง
จากการเปล่ียนแปลงมาตรการการเงิน คณะกรรมการก าหนดนโน
บายการเงินของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) คาดว่า จะหารือถึง
ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงมาตรการกระตุ้ นด้านการเงินที่
เกิดขึน้เม่ือเร็วๆนี ้ในระหวา่งการประชมุที่เปิดฉากขึน้แล้ววนันี ้ในขณะ
ที่มีการคาดการณ์ว่า จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพิ่มเติม 
ท่ามกลางเงินเฟ้อที่อยู่ในระดบัต ่า   ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ใน
การประชุมเม่ือเดือนก.ค.นัน้ บอร์ด BOJ ระบุว่า จะเปิดทางให้อตัรา
ดอกเบีย้ระยะยาวปรับตวัขึน้กว่าระดบัที่เคยอนญุาตไว้ก่อนหน้านี ้ซึ่ง
ความเคลื่อนไหวดงักล่าวนัน้ นายฮารุฮิโกะ คโุรดะ ผู้ ว่าการ BOJ ระบุ
วา่ เป็นการด าเนินการที่ท าให้มาตรการกระตุ้นมีความยัง่ยืนมากยิ่งขึน้ 
เน่ืองจากเป็นการด าเนินการที่ป้องกันไม่ให้ BOJ ดูดซับสภาพคล่อง
และบิดเบือนตลาด การด าเนินการเม่ือเร็วๆนีต้้องการที่จะป้องกนัไม่ให้
ตลาดการเงินมองว่าเป็นการเข้มงวดนโยบายผ่อนคลายเชิงรุกของ
ธนาคาร ดังนัน้ ทางบอร์ด BOJ จึงได้เพิ่มสัญญาณชีน้ าล่วงหน้า 
(Forward guidance) ซึ่งเป็นการให้ค ามัน่วา่ จะคงอตัราดอกเบีย้ไว้ให้
อยู่ที่ระดับต ่าต่อไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นจะ
สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ซึ่งครอบคลมุถึงการปรับขึน้ภาษี
บริโภคที่ก าหนดไว้แล้วว่า จะใช้ในปีหน้า นอกจากนี ้คณะกรรมการ
ด้านนโยบายยังจะได้หารือกันในประเด็นที่ว่า การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของ BOJ นัน้ น ามาซึ่งผลลพัธ์ที่ต้องการหรือไม่ แม้ว่า หลาย
ฝ่ายจะคาดการณ์วา่ คงจะใช้เวลาหลายเดือนกวา่ที่จะได้ภาพที่ชดัเจน 

(อินโฟเควสท์) 

ขุนคลังญ่ีปุ่นมั่นใจ BOJ ด าเนินนโยบายที่เหมาะสมเพื่อบรรลุ
เป้าหมายเงนิเฟ้อ นายทาโร่ อาโสะ รัฐมนตรีคลงัญ่ีปุ่ น ได้แสดงความ
เชื่อมัน่ว่า ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) จะด าเนินนโยบายทางการเงินที่
เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% แม้อาจจะต้องใช้
เวลานานก็ตาม นายอาโสะเปิดเผยกับผู้ สื่อข่าวในเม่ือวานนีว้่า เขา
เข้าใจดีถึงมมุมองของนายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ ว่าการ BOJ ที่ว่า การ
ถกเถียงกันในประเด็นการยกเลิกมาตรการกระตุ้ นทางการเงินก่อน
เวลาอนัควรนัน้ อาจท าให้ตลาดเกิดความสบัสนได้ นอกจากนี ้นายอา

โสะยงักล่าวด้วยว่า การด าเนินนโยบายทางการเงินนัน้ ควรขึน้อยู่กับ
การตดัสินใจของ BOJ แม้ว่านายยชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น 
ได้ออกมาส่งสัญญาณก่อนหน้านีว้่า BOJ เตรียมยุติการใช้มาตรการ
กระตุ้นทางการเงินในอีกไมก่ี่ปีข้างหน้า (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นเผยยอดขาดดุลการค้าเดือนส.ค.แตะที่ 4.446 แสนล้านเยน 
กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้า่ ญ่ีปุ่ นมียอดขาดดลุการค้าใน
เดือนส.ค.ทัง้สิน้ 4.446 แสนล้านเยน    ส่วนยอดส่งออกในเดือนส.ค.
เพ่ิมขึน้ 6.6% เม่ือเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดน าเข้าพุง่ขึน้ 15.4% (อิน
โฟเควสท์) 

กระทรวงที่ดินญ่ีปุ่นเผยราคาที่ดินปรับตัวขึน้ครั้งแรกในรอบ 27 
ปีรับธุรกิจท่องเที่ยวคึกคัก กระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคม 
และท่องเที่ยวของญ่ีปุ่ น เปิดเผยว่า ราคาที่ดินโดยเฉลี่ยในญ่ีปุ่ น ขยบั
ขึน้ 0.1% ในปีนี ้จากระดบัปีที่แล้ว เน่ืองจากธุรกิจท่องเที่ยวที่คึกคกัที่
ชว่ยกระตุ้นให้มีการก่อสร้างโรงแรมและร้านค้า โดยราคาที่ดินที่ปรับตวั
ขึน้ครัง้นีถื้อเป็นการปรับขึน้ครัง้แรกนับตัง้แต่ที่เกิดวิกฤตฟองสบู่ใน
ประเทศ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ราคาโดยเฉลี่ยของที่ดินทุก
ประเภท ซึ่ ง รวมถึ งที่ ดินส าหรับการพาณิชย์  ที่ อยู่อาศัย  และ
อตุสาหกรรมนัน้ ได้มีการส ารวจทัว่ประเทศตัง้แตว่ันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา 
อย่างไรก็ดี การที่ราคาของที่ดินปรับตวัขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 27 ปีนี ้
สว่นใหญ่เน่ืองมาจากราคาที่ดินในเขตเมือง สว่นราคาที่ดินในเขตพืน้ที่
ที่เป็นภเูขาและภมิูภาคอ่ืนๆที่มีประชากรลดลงนัน้ พบว่า ราคาปรับตวั
ลงอยา่งตอ่เน่ือง (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นยืนยันการซ้อมรบในทะเลจีนใต้ไม่ใช่การส่งสัญญาณเตือน
จีน โฆษกระดบัสงูของรัฐบาลญ่ีปุ่ น กล่าวว่า การซ้อมรบที่เกิดขึน้เม่ือ
สัปดาห์ที่แล้วในบริเวณทะเลจีนใต้โดยมีเรือด าน า้และเรือพิฆาตของ
ญ่ีปุ่ นร่วมด้วยนัน้ ไม่เก่ียวข้องโดยสิน้เชิงกับมาตรการตอบโต้การท า
กิจกรรมของจีนในบริเวณดังกล่าว นายโยชิฮิ เดะ ซูกะ หัวหน้า
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น กล่าวว่า การซ้อมรบในทะเลจีนใต้เม่ือ
วันพฤหัสบดีที่แล้วเป็นไป เพื่อปรับปรุงทักษะและกลยทุธ์การป้องกัน
ตัวเอง และไม่ได้ท าไปเพื่อเป็นเตรียมรับมือกับประเทศใดเป็นพิเศษ  
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 325.87 จุด รับความหวัง
ญ่ีปุ่นเดินหน้านโยบาย "อาเบะโนมิกส์"ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้ น
โตเกียวปิดทะยานขึน้อย่างแข็งแกร่งในเม่ือวานนี ้โดยได้แรงหนนุจาก
การที่นักลงทุนต่างชาติคาดหวังว่า นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี
ญ่ีปุ่ น จะยงัคงด าเนินนโยบายเศรษฐกิจตามแนวทาง "อาเบะโนมิกส์" 
หลงัจากที่เขาได้แสดงความเชื่อมัน่ว่า จะได้รับชยัชนะในการเลือกตัง้
หัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ซึ่งจะมีขึน้ในวันพฤหัสบดีนี  ้
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้ 325.87 จุด หรือ 
1.41% แตะที่ 23,420.54 จดุ (อินโฟเควสท์) 
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 จีน 

"โกลด์แมน แซคส์"คาดจีนเล็งสินค้าไฮเทคสหรัฐ หวังตอบโต้
มาตรการเก็บภาษีครั้ง ล่า สุด  นายปีเตอร์ ออพเพนไฮเมอร์  
นักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ กล่าวว่า จีนอาจเล็งเป้าหมายสินค้า
ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐ เพื่อตอบโต้ต่อการที่สหรัฐเรียกเก็บภาษี
สินค้าจีนครัง้ลา่สดุ นายออพเพนไฮเมอร์กลา่ววา่ จีนอาจเรียกเก็บภาษี
ต่อสินค้าในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐ โดยบริษัทเทคโนโลยีจะเป็น
เป้าหมายแรกของจีน "บริษัทเทคโนโลยีจะตกเป็นเป้าหมาย เน่ืองจาก
หุ้นกลุม่นีเ้ป็นตวัขบัเคลื่อนตลาดหุ้นให้พุง่ขึน้ในชว่งที่ผ่านมา" นายออพ
เพนไฮเมอร์กลา่ว นายออพเพนไฮเมอร์กล่าววา่ การท าสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีนได้ส่งผลโดยตรงไม่มากนักต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลก แต่เขาก็เตือนว่าผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และการ
ลงทนุจะเป็นปัจจยัฉดุรัง้สินทรัพย์เสี่ยง (อินโฟเควสท์) 

ที่ปรึกษาแบงก์ชาติจีนเผยสงครามการค้ากระทบเศรษฐกิจจีนไม่
มาก แต่ต้องจับตาตลาดหุ้นและ FX นายหลิว ซื่อ จิ่ง ที่ปรึกษา
นโยบายการเงินของธนาคารกลางจีนกล่าวในงานประชมุที่เมืองเทียน
จินว่า สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่ก าลงัด าเนินอยู่ในขณะนี ้
จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนไม่มาก แต่จ าเป็นต้องจับตาดู
ผลกระทบที่มีตอ่ตลาดหุ้น และตลาดปริวรรตเงินตราอยา่งใกล้ชิด นาย
หลิวกล่าวว่า การที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงนัน้เป็นเร่ืองปกติ และ
นโยบายการเงินควรมีเป้าหมายที่จะรับมือกับแรงกดดนัช่วงขาลงของ
เศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์) 

"แจ็ค หม่า"ฟันธงสหรัฐ VS จีนขัดแย้งการค้าต่อไปอีก 20 ปี 
ขณะสร้างความเสียหายต่อทุกฝ่าย นายแจ็ค หม่า ประธานบริหาร
บริษัทอาลีบาบา กลา่ววา่ ข้อพิพาททางการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนจะ
ด าเนินต่อไปเป็นเวลา 20 ปี และจะสร้างความเสียหายต่อทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง นายหมา่กลา่ววา่ ความตงึเครียดทางการค้าจะส่งผลกระทบ
ตอ่บริษัทจีนและบริษัทตา่งประเทศ และจะท าให้ภาคธุรกิจของจีนย้าย
ฐานการผลิตออกจากจีนไปยงัประเทศอ่ืนในระยะกลางเพื่อหลีกเลี่ยง
การถูกเก็บภาษี นายหม่าระบุว่าจ าเป็นต้องมีการก าหนดกฎระเบียบ
ทางการค้าใหม่ในระยะยาว เน่ืองจากแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
พ้นวาระการด ารงต าแหน่งไปแล้ว และมีคนใหม่มาแทน แต่สหรัฐและ
จีนก็จะยงัคงมีความขัดแย้งทางการค้าตอ่ไป ท าให้มีความจ าเป็นต้อง
ปฏิรูปองค์การการค้าโลก (WTO) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 1.82% จับตา
สงครามการค้า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดเม่ือวาน
นีพุ้่งสงูขึน้ ภายหลงัจากที่ที่ปรึกษาธนาคารกลางจีนออกมาระบวุา่ จีน
จะไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการจัดเก็บภาษีสินค้าน าเข้าโดย
สหรัฐ ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตพุ่ง 48.16 จดุ 
หรือ 1.82% ปิดที่ 2,699.95 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

อินเดียชะลอ “เพิ่มภาษี” ตอบโต้สินค้าสหรัฐฯ ถึงต้นเดือน พ.ย. 
อินเดียชะลอบงัคบัใช้มาตรการเพิ่มภาษีกบัสินค้าบางประเภทที่น าเข้า
มาจากสหรัฐฯไปจนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน อ้างจากค าสั่งรัฐบาลที่
หยดุยัง้การตอบโต้การเพิ่มภาษีเหล็กและอลมิูเนียมน าเข้าของสหรัฐฯ
ครัง้ที่สองความไม่ลงรอยทางการค้าระหว่างอินเดียและสหรัฐฯเพิ่ม
สูงขึน้นับตัง้แต่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เข้ารับต าแหน่ง แต่การ
ตดัสินใจชะลอของอินเดียออกมาในขณะสองประเทศก าลงัเจรจาเร่ือง
แพ็จเกจหนึ่งที่จะลดความไม่ลงรอยทางการค้าในสินค้าหลายๆ 
ประเภท  ด้วยความไม่พอใจที่วอชิงตนัปฏิเสธยกเว้นพวกเขาจากการ
เพิ่มจากการเพิ่มภาษีเหล็กและอลูมิเนียม เม่ือเดือนมิถุนายนนิวเดลี
ตดัสินใจเพิ่มภาษีน าเข้าตัง้แต่วนัที่ 4 สิงหาคมเป็นต้นไปกับสินค้าบาง
ประเภทของสหรัฐฯ รวมถึง เพชร วอลนัท แอปเปิล ต่อมารัฐบาลได้
ชะลอการบงัคบัใช้มาตรการดังกล่าวจนถึงวนัที่ 18 กันยายน แต่ด้วย
การเจรจาที่ด าเนินอยู่ พวกเขาได้ตัดสินใจเลื่อนออกไปอีกครัง้ 
(ผู้จดัการ) 

แบงก์ชาติออสเตรเลียย า้การด าเนินนโยบายขัน้ต่อไปคือการ
ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ ธนาคารกลางออสเตรเลียเปิดเผยรายงานการ
ประชุมประจ าเดือนก.ย.ในเม่ือวานนี ้โดยย า้ว่า การด าเนินนโยบาย
การเงินขัน้ต่อไปของธนาคารกลางคือการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ โดย
ธนาคารกลางจะรอให้อัตราว่างงานปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง และ
อตัราเงินเฟ้อดีดตวัขึน้อีก ก่อนที่จะด าเนินการขัน้ตอนดงักลา่ว ในการ
ประชมุซึง่มีขึน้เม่ือวนัที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมานัน้ ธนาคารกลางออสเตรเลียมี
มติคงอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ระดบั 1.5% โดยหนึ่งในสาเหตทุี่ท าให้
ธนาคารกลางตัดสินใจตรึงอัตราดอกเบีย้เอาไว้ที่ระดับต ่าสุดเป็น
ประวตัิการณ์นัน้ มาจากความกังวลที่ว่า การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้จะ
ส่งผลกระทบต่อการจบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค และจะส่งผลกระทบ
ต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเช่นกัน  ธนาคารกลาง
ออสเตรเลียคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจภายในประเทศจะขยายตัวโดย
เฉลี่ยที่ระดบั 3% ในปี 2561 และ 2562 นอกจากนี ้ธนาคารกลางยัง
คาดหวังว่า ภาวะขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึน้ในตลาดแรงงานขณะนี ้
จะส่งผลให้คา่จ้างปรับตวัสงูขึน้  ส าหรับอตัราว่างงานคาดวา่จะคอ่ยๆ 
ปรับตัวลงแตะระดบั 5% ส่วนอัตราค่าแรงจะมีการปรับขึน้อย่างค่อย
เป็นคอ่ยไป (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่งเกือบ 300 จุด กังวลรูปี
ร่วง,สงครามการค้าสหรัฐ-จีน ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลง
เกือบ 300 จุดในเม่ือวานนี ้จากความกังวลเก่ียวกับการดิ่งลงของ
ค่าเงินรูปีนอกจากนี ้ตลาดยังถูกกดดันจากการท าสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีน หลงัจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศ
เรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนวงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ ทัง้นี ้ดชันี 
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 S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 37,290.67 จดุ ลดลง 294.84 จดุ หรือ 

0.78% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ครม.ไฟเขียวคืน VAT ส่วนหน่ึงจากการซือ้สินค้าให้กับผู้มีรายได้
น้อยเพิ่มอ านาจซือ้-ออม พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เห็นชอบโครงการคืนภาษีมลูค่าเพิ่ม (VAT) ให้กบัผู้ มีรายได้น้อยในการ
ใช้จ่ายผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐซือ้สินค้า โดยจะแยกเป็น 3 ส่วน คือ
จากภาษีมลูค่าเพิ่มที่เก็บไปทัง้หมด 7% นัน้ จะเป็นภาษีมลูค่าเพิ่มที่ผู้
ถือบตัรต้องเสียจริง 1% โดย 5% จะคืนให้กบัผู้ ถือบตัร โดยจา่ยคืนผ่าน 
e-money เพ่ือน าไปใช้ซือ้สินค้าในร้านธงฟ้าและร้านที่เข้าร่วมโครงการ
ของรัฐบาล ส่วนอีก 1% จะน าเข้าสมทบในกองทุนการออมแห่งชาติ
ของบุคคลดงักล่าว หรือน าเข้าบญัชีไว้ แต่ทัง้นีว้งเงินคืน VAT จะต้อง
ไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน ทัง้นี ้โครงการคืนภาษี VAT ดังกล่าว จะมี
ระยะเวลาเพียง 6 เดือน คือเร่ิมตัง้แต่ 1 พ.ย.61 - 30 เม.ย.62 เป็น
มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้ มีรายได้น้อยผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ โดย
ใ ช้ ข้ อมูล จ า กจ า น วนภา ษี  VAT ที่ ผู้ มี ร า ย ไ ด้ น้ อยช า ร ะ  ซึ่ ง
กระทรวงการคลงั ระบุว่า การที่ผู้ มีรายได้น้อยใช้บตัรสวสัดิการแหง่รัฐ
ช าระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคนัน้ หากผู้ ขายเป็นผู้ประกอบการที่จด
ทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว ราคาสินค้าจะมีภาษี VAT รวมอยู่ด้วยใน
อัตรา 7% ท าให้ผู้ มีรายได้น้อยต้องรับภาระภาษีในส่วนนี  ้(อินโฟ
เควสท์) 

พาณิชย์ เตรียมเปิดรับฟังความเห็น CPTPP จากส่วนกลาง 19 
ก.ย.นี ้ก่อนเสนอระดับนโยบายตัดสินใจต่อไปนางอรมน ทรัพย์ทวี
ธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ จัด
สมัมนาเร่ือง "โอกาสและความท้าทายของไทย ในการเข้าร่วมความตก
ลงการค้าเสรี CPTPP" เพื่อรับฟังความคิดเห็นเร่ือง CPTPP จากทุก
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร 
นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนผู้ สนใจ ในวันที่  19 
กันยายน 2561 ณ โรงแรมดสุิตธานี กรุงเทพฯ ต่อเน่ืองจากที่จดัรับฟัง
ความเห็นแล้วที่ชลบรีุ เชียงใหม ่และสงขลา  (อินโฟเควสท์) 

รมว.พาณิชย์สหรัฐชีเ้ก็บภาษีเพื่อให้จีนปรับปรุงตัว ขณะเย้ยจีน
ไม่มีกระสุนตอบโต้สหรัฐ นายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์สหรัฐ 
กล่าวว่า การที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีครัง้ใหม่ต่อสินค้าจีนมีจุดประสงค์
เพื่อให้จีนปรับปรุงพฤติกรรมของตน และสร้างความเสมอภาคให้แก่
บริษัทสหรัฐที่ เ ข้าไปท าธุรกิจในจีนนายรอสส์กล่าว หลังจากที่
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ประกาศเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีน
วงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์เม่ือวานนี ้  นอกจากนี ้นายรอสส์ยงัระบวุา่ 
ขณะนี ้จีนไม่มี"กระสุน"ที่จะตอบโต้สหรัฐแล้ว เน่ืองจากจีนส่งออก

สินค้าไปยังสหรัฐมากกว่าเกือบ 4 เท่าเม่ือเทียบกับที่สหรัฐส่งออก
สินค้าไปยังจีน"ถ้าจีนตอบโต้ด้วยการเรียกเก็บภาษีที่จะส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมอ่ืนของเรา เราก็จะเร่ิมขัน้ตอนที่ 3 
ในทันที ด้วยการเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนวงเงิน 2.67 แสนล้าน
ดอลลาร์" เขากลา่ว (อินโฟเควสท์) 

รัฐ-เอกชนร่วมเตรียมความพร้อมรองรับรถยนต์ไฟฟ้า มั่ นใจ
สถานีชาร์จไฟเพียงพอต่อคาดการณ์ 1.2 ล้านคันภายในปี 79 
นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้ อ านวยการกองวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) กล่าวในการเสวนา "อนาคตส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
ไทย วิเคราะห์โอกาสเกิดอุตสาหกรรมใหม่รองรับพลงังานสะอาด"ว่า 
กฟน.ศึกษาแผนการพัฒนาและนโยบายของรัฐบาลเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรองรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่คาดว่าจะมีจ านวนถึง 1.2 
ล้านคันภายใน 18-19 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 79 โดยมีการศึกษา
กฎระเบียบและประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อก าหนดอัตรา
ค่าบริการไฟฟ้าส าหรับระบบชาร์จไฟ ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา กฟน.
ร่วมกับ บมจ.เดลต้า อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA) เร่ิมท า
โครงการรถยนต์ไฟฟ้าและสถานีบริการชาร์จไฟเพื่อศึกษาและเตรียม
ความพร้อม ประกอบกับมีการพฒันาแอปพลิเคชัน่ส าหรับการอ านวย
ความสะดวก ในการหาสถานีบริการชาร์จไฟจากการมีการเช่ือมโยงกับ
สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าด้วย นอกจากการให้ความส าคญัรถยนต์ไฟฟ้า
สว่นบคุคลแล้ว กฟน.ยงัมีการประสานงานเพ่ือทดลองการจา่ยไฟฟ้าให้
รถบัสไฟฟ้า (อี-บัส) ที่น ามาทดลองวิ่ง ขณะที่รัฐบาลมีแผนการซือ้รถ
บสัไฟฟ้าจ านวนกว่า 200 คนั ซึ่ง กฟน.ยินดีสนับสนนุการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้าอย่างเต็มที่ เม่ือใดที่รถไฟฟ้าเข้ามา สถานีชาร์จไฟก็พร้อมที่จะ
ให้บริการ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมทางกฏหมาย อัตรา
คา่บริการส าหรับผู้ที่จะให้บริการสถานีชาร์จไฟ (อินโฟเควสท์) 

กรมประมง ขยายเวลาต่ออายุแรงงานต่างด้าว ก าหนดให้ยื่ น
เร่ืองภายใน 30 ก.ย.นี ้นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กลา่ว
ว่า ตามมาตรา 83 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2560 ได้
ก าหนดให้เจ้าของเรือประมงพาณิชย์ที่มีแรงงานต่างด้าวท างานใน
เรือประมงต้องมีหนังสือคนประจ าเรือส าหรับคนต่างด้าว (Seabook) 
(เล่มเขียวหรือเล่มเฉพาะกิจเล่มเหลือง) แต่เน่ืองจาก seabook เล่ม
เหลืองจะหมดอายุในวันที่ 30 ก.ย.61 ดังนัน้เพื่อให้ผู้ ประกอบการ
เรือประมงสามารถประกอบกิจการประมงได้อยา่งต่อเน่ือง กรมประมง
จงึได้เปิดให้ผู้ประกอบการมายื่นเร่ืองขอ seabook เพ่ือขยายระยะเวลา
การท างานให้กับแรงงานต่างด้าวของท่าน โดยการยื่นเ ร่ืองขอ 
seabook ในปีนีก้รมประมงได้ขยายระยะเวลาในการยื่นเร่ืองได้จนถึง
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 ก่อนวนัที่ seabook จะหมดอาย ุซึ่งต่างจากเดิมที่จะต้องท าเร่ืองยื่นขอ

ก่อนลว่งหน้า 30 วนั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่งแรง 26.03 จุด แรงซือ้แน่นหลังทะลุ
ด่าน 1,730 รับปัจจัยบวกในประเทศ จับตาท่าทีจีน-ผลประชุม 
กนง. SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,744.42 จุด เพิ่มขึน้ 26.03 จุด (+
1.51%) มูลค่าการซือ้ขาย 79,655.82 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีป้รับขึน้แรง-ดีกว่าเพื่อนบ้าน รับปัจจัยบวกใน
ประเทศหลงัการเลือกตัง้ชดัเจน-เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง ส่วนสงคราม
การค้าตลาดฯก็รับรู้ไปพอควรแล้ว จากนีจ้ับตาท่าทีจีนต่อสหรัฐและ 
WTO พร้อมติดตามผลการประชุม กนง.วันนี ้ตลาดฯคาดคงดอกเบีย้ 
ด้านเทคนิคดัชนีฯทะลุต้านส าคัญ 1,730 ท าให้มีแรงซือ้เข้ามามาก 
วันนีค้าดตลาดฯแกว่งไซด์เวย์-อาจพักตวั ให้แนวรับ 1,730 แนวต้าน 
1,750 จดุ ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,744.42 จดุ เพิ่มขึน้ 
26.03 จดุ (+1.51%) มลูค่าการซือ้ขาย 79,655.82 ล้านบาท การซือ้
ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดัชนีหุ้ นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ 
โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,748.76 จุด และแตะจุดต ่าสุดที่ระดับ 
1,716.75 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 1,089 
หลกัทรัพย์ ลดลง 449 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 378 หลกัทรัพย์ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
118,505 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้
วนัอยูท่ี่ 118,505 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สทุธิ 28,492 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สทุธิ 7,815 ล้านบาท ในขณะที่นกัลงทนุตา่งชาติ ซือ้สทุธิ 418 ล้าน
บาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.34% ปรับตวัลดลงจากเม่ือวาน -
0.01% ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี ้Yield Curve คอ่นข้างน่ิงในทกุ
ช่วงอายตุราสาร ด้านกระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุต่างชาติเม่ือวานนี ้
NET INFLOW 418 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 418 ล้านบาท 
และไม่มีตราสารหนีท้ี่ ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 
BUY ของนกัลงทนุตา่งชาติ 1,497 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ยอดน าเข้า ยอดสง่ออก และดลุการค้าเดือนส.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ประชมุนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบีย้  

- ดลุบญัชีเดินสะพดัเดือนก.ค. อีย ู  

- ตวัเลขการเร่ิมสร้างบ้านและการอนญุาตก่อสร้างเดือนส.ค. สหรัฐ 

- ดลุบญัชีเดินสะพดัไตรมาส 2/2561 สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) 

-  
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Monday 17 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

EU CPI YoY Aug F 0.02 0.02 0.02 SET50

CPI MoM Aug 0.2% 0.2% -0.3% SET100

US Empire Manufacturing Sep -- 23 25.6 MAI

 Tuesday 18 Institution Net Position

Release Actual Cons. Prior Proprietary Net Position

US NAHB Housing Market Index Sep 67 66 67 Foreign Net Position

 Wednesday 19 Individual Net Position

Release Actual Cons. Prior Total Trading Value

JP Trade Balance Aug -¥444.6b -¥483.2b -¥231.2b

Exports YoY Aug 6.6% 5.2% 3.9% Major Indices

Imports YoY Aug 15.40% 14.50% 14.60% Dow Jones

BOJ Policy Balance Rate 19-Sep -- -- -0.10% S&P 500

BOJ 10-Yr Yield Target 19-Sep -- -- 0.00% Nasdaq

TH BoT Benchmark Interest Rate 19-Sep -- 1.50% 1.50% STOXX Europe 50

Car Sales Aug -- -- 81946 FTSE 100

US MBA Mortgage Applications 14-Sep -- -- -1.80% DAX

Current Account Balance 2Q -- -$103.3b -$124.1b Nikkei 225

Housing Starts Aug -- 1225k 1168k Shanghai Composite

Housing Starts MoM Aug -- 4.60% 0.90% Hang Seng

Building Permits Aug -- 1300k 1311k KOSPI

Building Permits MoM Aug -- -0.20% 1.50% BES Sensex

 Thursday 20 Jakarta Composite

Release Actual Cons. Prior Philippines Composite

US Philadelphia Fed Business Outlook Sep -- 1500.0% 1190.0% Ho Chi Minh

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

Continuing Claims 8-Sep -- -- 1696k Crude Commodities

Leading Index Aug -- 0.50% 0.60% WTI ($/bl)

Existing Home Sales Aug -- 5.38m 5.34m Dubai ($/bl)

Existing Home Sales MoM Aug -- 0.008 -0.007 Brent ($/bl)

EU Consumer Confidence Sep A -- -2 -1.9 NYMEX ($/bl)

 Friday 21 COMEX Gold 

Release Actual Cons. Prior Batic Dry Index

JP Natl CPI YoY Aug -- -- 0.9%

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Aug -- -- 0.3% Exchange Rate

Nikkei Japan PMI Mfg Sep P -- -- 52.5 USD/THB

Nationw ide Dept Sales YoY Aug -- -- -6.10% EUR/USD

Tokyo Dept Store Sales YoY Aug -- -- -4.50% USD/JPY

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Sep P -- 54.6 54.6 GBP/USD

Markit Eurozone Services PMI Sep P -- 54.4 54.4 USD/CHY

Markit Eurozone Composite PMI Sep P -- 54.4 54.5 USD/KRW

US Markit US Manufacturing PMI Sep P -- 55 54.7 Dollar Index

Markit US Services PMI Sep P -- 54.8 54.8

Markit US Composite PMI Sep P -- -- 54.7 Thai Bond Market

TH Foreign Reserves 14-Sep -- -- -- Total Return Index

Forw ard Contracts 14-Sep -- -- -- Outright/ Cash Trading

Customs Trade Balance Aug -- $1100m -$516m Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Customs Exports YoY Aug -- 4.50% 8.27% 18-Sep-18 1.1780 1.2956 1.5158 1.7297 1.9488 2.0779

Customs Imports YoY Aug -- 11.00% 10.53% Change (bps) +0.10 +0.65 +1.04 +1.23 -0.26 -0.69

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

2.3439 2.5781 2.8410 3.2395 3.3756 3.4907

-0.52 -0.63 +0.17 -0.62 +0.01 -0.21

US Bond Market

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

17-Sep-18 2.16 2.78 2.85 2.89 2.99 3.13

Change (bps) +0.00 +0.00 +0.00 -1.00 +0.00 +0.00

+0.54%

+0.76%

+0.21%

-0.03%

+0.51%

19-Sep-18

2,904.31

7,956.11

3,356.00

7,300.23

12,157.67

+0.43%

26,246.96 +184.84 +0.71%

4,853.97

62,286.90

%Chg.

23,420.54

2,651.79

5,824.26

37,290.67

+1.41%

-1.11%

-1.80%

+15.51

+60.32

+7.00

-1.87

+61.26

+325.87

-29.85

-107.02

-294.84 -0.78%

993.49 +5.88 +0.60%

27,084.66 +151.81 +0.56%

2,308.98 +5.97 +0.26%

7,286.34 -1.72%-127.22

18-Sep-18 Chg %Chg.

69.71 +0.97 +1.41%

76.50 +0.44 +0.58%

18-Sep-18 17-Sep-18 %Chg.

1,198.70 -2.50 -0.21%

78.85 +0.89 +1.14%

69.85 +0.94 +1.36%

272.40 272.26 +0.05%

118,504.56       61,570.89         +92.47%

Chg18-Sep-18

1,497.43

682.11

94.610 94.503 +0.11%

112.36 111.85 +0.46%

1.3146 1.3158 -0.09%

32.55 32.58 -0.11%

1.1668 1.1684 -0.14%

1,356.00 -1.00 -0.07%

18-Sep-18 17-Sep-18 %Chg.

6.8600 6.8561 +0.06%

1,121.65 1,125.42 -0.33%

+1.51%+26.031,744.42

%Chg.Chg18-Sep-18

4,853.97

+1.89446.32

+1.71%+42.952,558.65

+1.74%+19.671,151.59

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

 


