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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 
ประธานเฟดยันการตัดสินใจด้านนโยบายการเงนิไม่ถูกกระทบ
จากปัจจัยการเมือง นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) กลา่ววา่ การตดัสินใจด้านนโยบายการเงินของเฟดไมถ่กู
กระทบจากปัจจยัทางการเมือง โดยขึน้อยูก่บัการวิเคราะห์ที่ดีทีส่ดุที่
เฟดสามารถท าได้  ทีผ่่านมา ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์มกัโจมตีนาย
พาวเวล และนโยบายการเงินของเฟด พร้อมกบัเรียกร้องให้เฟดปรับลด
อตัราดอกเบีย้ 1% และรือ้ฟืน้โครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (QE ) นายพาวเวลยืนยนัวา่ เฟดจะยงัคงด าเนินการ
อยา่งเหมาะสมเพ่ือรักษาการขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ อยา่งไรก็ดี 
นายพาวเวลยอมรับวา่กรรมการเฟดยงัคงมีมมุมองที่แตกต่างกนั
เก่ียวกบันโยบายที่เหมาะสมของเฟด โดยนายเจมส์ บลูลาร์ด ประธาน
เฟด สาขาเซนต์หลยุส์ สนบัสนนุให้เฟดลดอตัราดอกเบีย้ 0.50% ขณะที่
นายเอริค โรเซนเกรน ประธานเฟด สาขาบอสตนั และนางเอสเธอร์ 
จอร์จ ประธานเฟด สาขาแคนซสั ซิตี ้สนบัสนนุให้เฟดคงอตัราดอกเบีย้ 
(อินโฟเควสท์) 
ประธานเฟดเช่ือมั่นเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่ถดถอย นายเจอโรม พาว
เวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กลา่ววา่ เขายงัคงเช่ือมัน่วา่ 
เศรษฐกิจสหรัฐจะไมป่ระสบภาวะถดถอย  "เราไมเ่คยคาดการณ์วา่
เศรษฐกิจสหรัฐจะถดถอย" นายพาวเวลกลา่ว ทัง้นี ้ อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve หลายครัง้ใน
เดือนที่แล้ว โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ2 ปี อยูส่งู
กวา่พนัธบตัรอาย ุ 10 ปี ซึ่งนกัวิเคราะห์เช่ือวา่เป็นการบง่ชีถ้ึงแนวโน้ม
การเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย นายพาวเวลกลา่ววา่ การปรับลดอตัรา
ดอกเบีย้ของเฟดในปีนีไ้ด้ชว่ยให้เศรษฐกิจสหรัฐยงัคงขยายตวัตอ่ไป 
อยา่งไรก็ดี นายพาวเวลระบถุึงหลายปัจจยัที่ยงัคงท้าทายเศรษฐกิจ
สหรัฐ ซึง่รวมถึงการชะลอตวัของเศรษฐกิจยโุรป, การท าสงคราม
การค้าระหวา่งสหรัฐและจีน รวมทัง้อตัราเงินเฟ้อที่ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า 
โดยต ่ากวา่เป้าหมายของเฟดที่ระดบั 2% (อินโฟเควสท์) 
ประธานเฟดชีก้ารท าสงครามการค้ากระทบการลงทุนของภาค
ธุรกิจ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กลา่ว
วา่ การท าสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนก าลงัสง่ผลกระทบตอ่
การตดัสินใจด้านการลงทนุของบริษัทตา่งๆ  "ผมคิดวา่ความไมแ่น่นอน
ของนโยบายการค้าก าลงัท าให้บริษัทบางแหง่ชะลอการลงทนุ โดยการ
ที่ภาคธุรกิจจะท าการลงทนุระยะยาวในการสร้างโรงงาน และ
เคร่ืองจกัร หรือผลิตซอฟท์แวร์ พวกเขาต้องการความมัน่ใจวา่อปุสงค์
จะยงัคงอยูท่ี่นัน่" นายพาวเวลกลา่ว ทัง้นี ้ สหรัฐและจีนได้เร่ิมต้นท า
สงครามการค้านบัตัง้แตปี่ที่แล้ว ขณะที่ในเดือนส.ค. ตลาดหุ้นวอลล์
สตรีททรุดตวัลงมากที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนพ.ค. ทา่มกลางการตอบโต้ทาง
การค้าที่รุนแรงขึน้ของสหรัฐและจีน (อินโฟเควสท์) 

เฟดเผยรายงานชีส้งครามการค้าอาจท าให้สหรัฐสูญเสียมูลค่า
การผลิตถึง $8.5 แสนล้าน  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เผยแพร่
รายงานการวิจยั บง่ชีว้า่ นโยบายการค้าที่ไมมี่ความแน่นอนของ
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ และข้อพิพาทการค้ากบัจีน อาจท าให้
สหรัฐต้องสญูเสียมลูคา่การผลิตมากถงึ 8.5 แสนล้านดอลลาร์ไปจนถึง
ต้นปี 2563 นกัวิจยัของเฟดประเมินว่า ผลกระทบจากความไมแ่น่นอน
ที่มีตอ่กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้หลาย จนท าให้ธุรกิจตา่ง ๆ ต้องชะลอ
การลงทนุและการผลิตลงนัน้ จะสง่ผลกระทบตอ่สหรัฐคิดเป็นมลูคา่
ราว 1% ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)ทัง้นี ้เฟดก าลงัเผชิญแรง
กดดนัจากประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ที่ต้องการให้เร่งปรับลดอตัรา
ดอกเบีย้เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยในการประชมุนโยบายการเงินครัง้
ลา่สดุของเฟดเม่ือวนัที่ 30-31 ก.ค. ปธน.ทรัมป์ได้แสดงความไมพ่อใจที่
นายพาวเวลไมไ่ด้สง่สญัญาณวา่เฟดจะปรับลดอตัราดอกเบีย้อีกใน
อนาคต หลงัจากที่ได้ปรับลดอตัราดอกเบีย้ลง 0.25% สูร่ะดบั 2.00-
2.25% ในการประชมุวนัดงักลา่ว (อินโฟเควสท์ ) 
เฟดนิวยอร์กชีม้ีแนวโน้ม 39% เศรษฐกิจสหรัฐถดถอยช่วง 12 
เดือนข้างหน้า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กคาดการณ์วา่ 
มีแนวโน้ม 39% ที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญภาวะถดถอยในชว่ง 12 
เดือนข้างหน้า ซึง่เป็นตวัเลขความเป็นไปได้สงูที่สดุนบัตัง้แตท่ี่ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยครัง้ใหญ่ของสหรัฐสิน้สดุลงในกลางปี 2552 ทางด้าน
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ 10 ปีร่วงลงมากกวา่ 
0.50% ในเดือนที่แล้ว ขณะที่นกัลงทนุพากนัหนัไปถือครองสินทรัพย์
ปลอดภยั ซึง่รวมถึง พนัธบตัรรัฐบาล และทอง กระทรวงแรงงานสหรัฐ
ยงัได้ทบทวนปรับลดตวัเลขการจ้างงานในเดือนก.ค. โดยปรับเป็น
เพ่ิมขึน้ 159,000 ต าแหน่ง จากเดมิที่รายงานวา่เพิ่มขึน้ 164,000 
ต าแหน่ง และทบทวนปรับลดตวัเลขการจ้างงานในเดือนมิ.ย. โดยปรับ
เป็นเพ่ิมขึน้ 178,000 ต าแหน่ง จากเดิมที่รายงานวา่เพิ่มขึน้ 193,000 
ต าแหน่ง กระทรวงแรงงานสหรัฐระบวุา่ในเดือนส.ค. ภาคเอกชนมีการ
จ้างงานเพ่ิมขึน้ 96,000 ต าแหน่ง ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือน
ก.พ. ขณะที่ภาครัฐจ้างงานเพ่ิมขึน้ 34,000 ต าแหน่ง ทางด้านไอเอช
เอส มาร์กิต ซึง่เป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยวา่ ดชันี
ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายของสหรัฐ ร่วงลงสู่
ระดบั 50.7 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนมี.ค.ดชันี 
PMI ถกูกดดนัจากการชะลอตวัของค าสัง่ซือ้ใหม ่ โดยค าสัง่ซือ้ใหมเ่พ่ือ
การสง่ออกลดลงต ่าสดุในรอบ 10 ปี ขณะที่การจ้างงานทรงตวั (อินโฟ
เควสท์) 
สนง.สารสนเทศพลังงานสหรัฐเผยการผลิตน า้มันดิบลดลง
สัปดาห์ที่แล้ว ส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ 
(EIA) เปิดเผยวา่ การผลติน า้มนัดิบของสหรัฐลดลงเล็กน้อยในสปัดาห์
ที่สิน้สดุ ณ วนัที ่30 ส.ค. ข้อมลูของ EIA ระบวุา่ การผลิตน า้มนัดบิของ
สหรัฐโดยเฉลี่ยอยูท่ี่ 12.4 ล้านบาร์เรล/วนัในสปัดาห์ที่สิน้สดุวนัที่ 30 
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 ส.ค. ซึง่ลดลง 100,000 บาร์เรล/วนั จากสปัดาห์ก่อนหน้านัน้ แตห่าก

เทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีทีแ่ล้ว ตวัเลขการผลติเพิ่มขึน้ 1.4 ล้าน
บาร์เรล/วนั โดยนบัเป็นสปัดาห์แรกที่การผลิตน า้มนัดิบของสหรัฐ
ปรับตวัลดลง หลงัจากที่เพ่ิมขึน้ในสปัดาห์ก่อนหน้า ส านกัข่าวซินหวั
รายงานวา่ ในรายงานคาดการณ์แนวโน้มพลงังานระยะสัน้ (Short-
Term Energy Outlook) ที่ได้มีการเผยแพร่ลา่สดุนัน้ EIA คาดการณ์วา่ 
การผลิตน า้มนัดิบโดยเฉลี่ยในปี 2562 จะอยูท่ี่ 12.3 ล้านบาร์เรล/วนั 
ขณะที่การผลิตน า้มนัดิบโดยเฉลี่ยในปี 2563 จะอยูท่ี่ 13.3 ล้าน
บาร์เรล/วนั ซึง่ระดบัการผลติของทัง้สองปีดงักลา่วจะเป็นระดบัที่สงูสดุ
เป็นประวตัิการณ์ (อินโฟเควสท์ ) 
ที่ปรึกษาท าเนียบขาวเผยการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐ-จีน
เป็นไปด้วยดี นายแลร์ร่ี คดุโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจ า
ท าเนียบขาว กลา่ววา่ การสนทนาระหวา่งเจ้าหน้าทีส่หรัฐและจีนใน
ระยะนีเ้ป็นไปด้วยด "การสนทนาทางโทรศพัท์ระหวา่งคณุมนชูิน คณุ
ไลท์ไฮเซอร์ และทา่นรองนายกรัฐมนตรีหลิว เหอ เป็นไปอยา่งดียิ่ง ซึง่
ถือเป็นเร่ืองส าคญั" นายคดุโลว์กลา่ว "เราเปิดสายโทรศพัท์ตลอดเวลา
ในชว่งนี ้ ขณะที่การเจรจายงัคงด าเนินตอ่ไป" เขากลา่ว นายคดุโลว์ก
ลา่ววา่ การเจรจาระดบัรัฐมนตรีชว่ยจะมีขึน้ที่กรุงวอชิงตนัในเดือนนี ้ซึง่
จะมีการจดัเตรียมวาระการประชมุส าหรับระดบัรัฐมนตรีในต้นเดือน
ต.ค.   ทางด้านกระทรวงพาณิชย์จนีแถลงวา่ นายหลวิ เหอ รอง
นายกรัฐมนตรีจีน ได้ท าการสนทนาทางโทรศพัท์กบันายโรเบิร์ต ไลท์ไฮ
เซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ และนายสตีเวน มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐ ซึ่งทัง้
สองฝ่ายเห็นพ้องกนัเก่ียวกบัการจดัการเจรจาการค้ารอบตอ่ไปที่กรุง
วอชิงตนัในชว่งต้นเดือนหน้า ขณะทีเ่จ้าหน้าที่ของสหรัฐและจีนจะท า
การปรึกษาหารือกนัในชว่งกลางเดือนนีเ้พ่ือเตรียมการประชมุดงักลา่ว 
(อินโฟเควสท์ ) 
"ทรัมป์" ยกเลิกประชุมลับ "ผู้น าตาลีบัน" นายโดนัลด์ ทรัมป์ 
ประธานาธิบดสีหรัฐ ประกาศยกเลิกการประชมุลบัร่วมกบัผู้น ากลุม่ตา
ลีบนั หลงัจากกลุม่ตาลีบนัออกมายอมรับวา่อยูเ่บือ้งหลงัเหตรุะเบิดฆ่า
ตวัตายในกรุงคาบลู เมืองหลวงของอฟักานิสถาน เม่ือวนัพฤหสับดีที่
ผ่านมา ทัง้นีเ้หตกุารณ์ดงักลา่ว คร่าชวีิตทหารอเมริกนั 1 นาย และผู้
บริสทุธ์ิอีก 11 รายผู้น าสหรัฐทวตีวา่ เขาวางแผนจดัการประชมุลบักบั
ผู้น ากลุม่ตาลีบนั ณ แคมป์เดวิด ในรัฐแมรีแลนด์ ในวนัอาทติย์นี ้ (8 
ก.ย.) รวมถึงพบกบัประธานาธิบดีอฟักานิสถาน แตเ่ขาตดัสินใจยกเลิก
แผนการดงักลา่วทนัทีเม่ือกลุม่ตาลีบนัออกมายอมรับวา่อยูเ่บือ้งหลงั
การโจมตี  “หากพวกเขาหยดุโจมตีไมไ่ด้ในชว่งที่มีการเจรจาสนัติภาพ
ซึง่มีความส าคญัมาก ซ า้ยงัสงัหารผู้บริสทุธ์ิไป 12 คน พวกเขาก็ไมมี่
อ านาจที่จะเจรจาข้อตกลงที่มีความส าคญัเชน่นี”้ ข้อความทวีต
ของทรัมป์ ระบ ุ(กรุงเทพธุรกิจ ) 
สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มเพียง 130,000 ต าแหน่ง 
ต ่ากว่าคาดการณ์  กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานวา่ ตวัเลขการจ้าง

งานนอกภาคเกษตรเพ่ิมขึน้เพียง 130,000 ต าแหน่งในเดือนส.ค. ต ่า
กวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 150,000 ต าแหน่ง สว่นอตัราการ
วา่งงานยงัคงอยูท่ี่ระดบั 3.7% สอดคล้องกบัที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์
ไว้ ขณะเดียวกนั ตวัเลขคา่จ้างรายชัว่โมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน เพ่ิมขึน้ 
0.4% หลงัจากเพ่ิมขึน้ 0.3% ในเดือนก.ค.เม่ือเทียบรายปี ตวัเลขคา่จ้าง
รายชัว่โมงโดยเฉลี่ยของแรงงานเพ่ิมขึน้สูร่ะดบั 3.2% หลงัจากเพ่ิมขึน้ 
3.1% ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 69.31 จุด ขานรับ
แนวโน้มเฟดลดดอกเบีย้อีกเดือนนี ้  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือวนัศกุร์ (6 ก.ย.) หลงัจากนกัลงทนุปรับตวัรับการ
กลา่วสนุทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) และการเปิดเผยข้อมลูการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่
ต ่ากวา่คาด ซึง่เพิ่มแนวโน้มที่เฟดจะปรับลดอตัราดอกเบีย้ในเดือนนี ้
ขณะที่แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนก็ได้ชว่ยคลายความวิตก
เก่ียวกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกด้วย ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรม
ดาวโจนส์ปิดที่ 26,797.46 จดุ เพ่ิมขึน้ 69.31 จดุ หรือ +0.26% และ 
ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,978.71 จดุ เพิ่มขึน้ 2.71 จดุ หรือ +0.09% 
ขณะที่ดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,103.07 จดุ ลดลง 13.75 จดุ หรือ -0.17% 
(อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทยีบสกุลเงนิหลัก ขาน
รับเฟดส่งสัญญาณเศรษฐกิจเชิงบวก ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เม่ือ
เทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
เม่ือคืนนี ้ (6 ก.ย.) เน่ืองจากนกัลงทนุขานรับการแสดงสนุทรพจน์ของ
นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึง่สง่
สญัญาณเชิงบวกวา่ เฟดจะยงัคงด าเนินมาตรการตอ่ไปเพ่ือกระตุ้นการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้นี ้ ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความ
เคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน 
ปรับตวัขึน้ 0.0035% แตะที่ระดบั 98.4095 เม่ือคืนนี ้  ดอลลาร์แข็งคา่
เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9880 ฟรังก์ จากระดบั 0.9868 ฟรังก์ 
แตด่อลลาร์สหรัฐออ่นคา่เม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 106.89 เยน จาก
ระดบั 106.95 เยน และดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์
แคนาดา ที่ระดบั 1.3174 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3234  
ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 
1.1028 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1036 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์ออ่นคา่
ลงสูร่ะดบั 1.2292 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2323 ดอลลาร์ สว่นดอลลาร์
ออสเตรเลียแข็งคา่แตะที่ระดบั 0.6847 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 
0.6816 ดอลลาร์สหรัฐ  นายพาวเวลเปิดเผยในวนัศกุร์วา่ เฟดจะยงัคง
ด าเนินนโยบายที่เหมาะสมเพ่ือรักษาการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐตอ่ไป ซึง่เพิ่มความหวงัวา่เฟดจะปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงอีก 
"หน้าที่ของเราคือใช้เคร่ืองมือของเราเพื่อสนบัสนนุเศรษฐกิจ และนัน่
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 คือสิ่งที่เราจะยงัคงท าตอ่ไป" นายพาวเวลกลา่วที่มหาวิทยาลยัซริูค (อิน

โฟเควสท์) 
ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 22 เซนต์ ขานรับ
แนวโน้มเฟดลดดอกเบีย้,จ านวนแท่นขุดเจาะลด สญัญาน า้มนัดิบ
เวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(6 ก.ย.) โดยได้แรง
หนนุจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สง่สญัญาณปรับลดอตัรา
ดอกเบีย้ลงอีกในเดือนนี ้ และจ านวนแทน่ขดุเจาะน า้มนัในสหรัฐลดลง 
สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือนต.ค. เพ่ิมขึน้ 22 เซนต์ หรือ 0.4% 
ปิดที่ 56.52  ดอลลาร์/บาร์เรล   สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือน
พ.ย. เพิ่มขึน้ 59 เซนต์ หรือ 1% ปิดที ่61.54 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟ
เควสท์ ) 
ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลดลง $10 เหตุความเหน็
เฟด,ดอลล์แข็งกดดันราคา สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลง
เป็นวนัที่ 2 ติดตอ่กนัเม่ือคืนนี ้ (6 ก.ย.) หลงันายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แสดงความเห็นเชิงบวกเก่ียวกบั
เศรษฐกิจสหรัฐ ซึง่ลดความต้องการทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดือน
ธ.ค. ลดลง 10 ดอลลาร์ หรือ 0.66% ปิดที่ 1,515.5 ดอลลาร์/ออนซ์  
สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนธ.ค. ลดลง 68.8 เซนต์ หรือ 3.66% ปิดที่ 
18.119 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 
ยุโรป 

"บอริส จอห์นสัน" เตรียมจัดลงมติรอบ 2 หวังจัดเลือกตัง้ใน
อังกฤษเดือนหน้า  รัฐบาลของนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรี
องักฤษจะใช้ความพยายามเป็นครัง้ที่ 2 ในวนัจนัทร์นี ้เพื่อที่จะจดัการ
เลือกตัง้ทั่วไปขึน้ ซึ่งจะเป็นการต่อสู้ กันแบบตัวต่อตัวเก่ียวกับการ
แยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ระหว่างสองยักษ์
ใหญ่ทางการเมืองของอังกฤษ  นายจอห์นสันเชื่อว่า การเลือกตัง้
กลางเดือนต.ค.จะท าให้ประชาชนชาวองักฤษสามารถตดัสินใจว่า จะ
ให้นายจอห์นสนัเดินทางไปยงักรุงบรัสเซลส์หรือไม ่พร้อมด้วยค าขู่ที่ว่า 
จะผลักดัน Brexit แบบมีข้อตกลงหรือไม่มีข้อตกลง หรือจะปูทางให้
พรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านไปเจรจาเพื่อเลื่อนก าหนดเวลาการ
แยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (EU) ทัง้นี ้ความพยายาม
ครัง้แรกของนายจอห์นสันที่จะผลักดันการเลือกตัง้นัน้ประสบความ
ล้มเหลวในสภาผู้แทนราษฎรองักฤษในวนัพธุที่ผ่านมา โดยขาดคะแนน
เสียงสนบัสนนุอีก 136 เสียง จงึจะครบ 434 เสียงที่จ าเป็นในการอนมุตัิ
จัดการเลือกตัง้ นายจอห์นสันกล่าวในวันพฤหัสบดีว่า เขายอมตกคู
ตายเสียดีกว่าที่ไปจะขอให้ EU ขยายเวลาการเป็นสมาชิกภาพของ
อังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในค ากล่าวที่ส าคัญในประวัติศาสตร์ที่
เก่ียวกบั Brexit ขององักฤษ นายจอห์นสนัไมย่อมตอบ เม่ือนกัข่าวถาม
เขาระหว่างการแถลงต่อสาธารณะในยอร์กเชียร์ว่าเขาจะลาออก
หรือไม่ ถ้าเขาประสบความล้มเหลวในการผลักดันแผน "do or die" 

ของเขาที่จะแยกอังกฤษออกจาก EU ให้ได้ในวันที่ 31 ต.ค. หากเขา
พ่ายแพ้ในการลงมติในวนัจนัทร์ หรือถ้าเขาแพ้การเลือกตัง้ที่อาจจะมี
ขึน้ เขาก็จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ด ารงต าแหน่งสัน้ที่สุดใน
ประวตัิศาสตร์องักฤษ  ในการกลา่วสนุทรพจน์ที่ศนูย์ฝึกอบรมต ารวจที่
เวคฟิลด์ในยอร์กเชียร์นัน้ นายจอห์นสันได้ย า้ข้อเรียกร้องของเขาอีก
ครัง้ให้จดัการเลือกตัง้ขึน้ในวนัที่ 15 ต.ค. โดยระบวุา่เป็นหนทางเดียวที่
จะขบัเคลื่อน Brexit (อินโฟเควสท์) 

นายกฯอังกฤษชนะคดีในศาลยกสอง หลังผู้พิพากษาชีข้ยายเวลา
ปิดสภาไม่ขัดต่อกม. ศาลสงูองักฤษมีค าวินิจฉัยวา่ การตดัสินใจของ
นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ ในการขยายเวลาปิดสมยั
ประชมุสภา ไมถื่อเป็นการละเมิดกฎหมาย ถึงแม้วา่การปิดรัฐสภาก่อน
การเสด็จเปิดประชมุสภาของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ถือ
เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิตามปกติในองักฤษ แต่การด าเนินการดงักล่าว
ของนายจอห์นสนัในครัง้นีเ้พื่อจ ากัดสมยัประชมุสภาเพียงไม่ก่ีสปัดาห์
ก่อนเกิดเหตุการณ์ส าคัญครัง้ประวัติศาสตร์ที่อังกฤษจะแยกตัวจาก 
EU ได้สร้างความไมพ่อใจตอ่สมาชิกรัฐสภาองักฤษ (อินโฟเควสท์)  

อังกฤษไฟเขียวร่างกฎหมายสกัด "no-deal Brexit" สภาขนุนางของ
องักฤษให้การอนุมตัิร่างกฎหมายป้องกันการแยกตวัของอังกฤษออก
จากสหภาพยุโรปโดยไม่มีการท าข้อตกลง หรือ "no-deal Brexit" ใน
วนันี ้หลงัจากที่ร่างกฎหมายดงักลา่วผ่านการอนมุตัิจากสภาสามญัชน
เม่ือวันพุธส าหรับในขัน้ตอนต่อไป สภาขุนนางจะถวายร่างกฎหมาย
ดังกล่าวแก่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่  2 เพื่อทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในวนัจนัทร์ กฎหมายฉบบันี ้จะท าให้นายบอริส จอห์นสนั 
นายกรัฐมนตรี ต้องเข้าเจรจากับสหภาพยโุรป (EU) เพื่อให้มีการขยาย
ก าหนดเส้นตายในการแยกตัวของอังกฤษออกจาก EU เป็นวันที่ 31 
ม.ค.2563 จากเดิมวันที่ 31 ต.ค. หากนายจอห์นสันไม่สามารถยื่น
ข้อตกลง Brexit ฉบบัใหม่เข้าสูก่ารพิจารณาของรัฐสภา และได้รับการ
อนุมัติภายในวันที่ 19 ต.ค.ทัง้นี ้คาดว่านายจอห์นสันจะใช้ความ
พยายามอีกครัง้ในวันจันทร์เพื่อประกาศยุบสภา และจัดการเลือกตัง้
ใหม ่(อินโฟเควสท์)  

รมว.แรงงานอังกฤษลาออกเหตุเห็นต่างนายกฯ นางแอมเบอร์ 
รัดด์ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและบ านาญของอังกฤษ ประกาศ
ลาออกจากต าแหน่ง พร้อมกับลาออกจากพรรคอนุรักษ์นิยมเม่ือวัน
เสาร์ (7ก.ย.)ถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่สัน่คลอนการท างานของ
นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ซึ่งก าลังพยายามผลักดันแผนการ
แยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (เบร็กซิท) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากคนในพรรครัฐบาลเอง 
รวมถึงพรรคฝ่ายค้าน และรัฐสภา  อย่างไรก็ตาม นายจอห์นสัน 
คดัค้านการเรียกร้องให้อียขูยายก าหนดเส้นตายเบร็กซิท และคาดว่า
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 เขาจะใช้ความพยายามอีกครัง้ในวนัจนัทร์นี ้เพื่อประกาศยบุสภาและ

จดัการเลือกตัง้ใหม(่กรุงเทพธุรกิจ) 

"แมร์เคิล" เผยเยอรมนีพร้อมเปิดรับการลงทุนจากจีน นางแองเจ
ลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีเปิดเผยในวนันีท้ี่กรุงปักก่ิงระหวา่ง
การเดินทางเยือนจีนว่า เยอรมนีเปิดรับการลงทุนจากจีน และยินดี
ต้อนรับบริษัทจีนทกุแห่งที่เข้ามาลงทุนในประเทศ อย่างไรก็ตาม นาง
แมร์เคิลกล่าวเสริมว่า เยอรมนีจะตรวจสอบการลงทุนในภาค
ยทุธศาสตร์ และโครงสร้างพืน้ฐานที่ส าคญัทางด้านนายกรัฐมนตรีหลี่ 
เค่อเฉียงของจีนกล่าวในการประชุมธุรกิจที่กรุงปักก่ิงร่วมกับนางแมร์
เคิลในวนันีว้่า จีนหวงัว่าเยอรมนีจะยอมรับบริษัทจีนมากขึน้ และผ่อน
คลายกฎเกณฑ์การส่งออกส าหรับสินค้าบางประเภท นอกจากนี ้นาย
หลี่ยงักลา่วด้วยวา่ จีนจะเปิดเสรีทางเศรษฐกิจมากขึน้ (อินโฟเควสท์) 

สถิติเยอรมนีเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.ลดลง 
0.6% สวนทางคาดการณ์ ส านกังานสถิติแหง่ชาติเยอรมนีรายงานใน
วันนี ว้่า  การผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมการผลิตใน
อตุสาหกรรมการผลิต พลงังาน และการก่อสร้าง ปรับตวัลง 0.6% ใน
เดือนก.ค. เม่ือเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์วา่จะเพิ่มขึน้ 0.1% ทา่มกลางความวิตกกงัวลที่วา่ เศรษฐกิจ
เยอรมนีซึ่งใหญ่เป็นอนัดบัหนึ่งของยโูรโซนนัน้ อาจเข้าสู่ภาวะถดถอย
หากเทียบเป็นรายปี การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค. ร่วงลง 4.2% 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก นลท.ขานรับจีนออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(6 
ก.ย.) โดยบวกขึน้เป็นวนัที่ 3 ติดต่อกัน เน่ืองจากนักลงทุนขานรับจีน
ด าเนินมาตรการกระตุ้นการปล่อยกู้ ของภาคธนาคาร ซึ่งได้ช่วยหนุน
ความเชื่อมั่นในตลาด แม้สหรัฐเปิดเผยข้อมลูการจ้างงานที่ชะลอตวั
เกินคาด และเยอรมนีเปิดเผยข้อมลูผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงก็
ตาม ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 0.32% ปิดที่ 387.14 จุด  ดัชนี 
CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,603.99 จดุ เพิ่มขึน้ 10.63 จดุ หรือ 
+0.19%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,191.73 จุด เพิ่มขึน้ 
64.95 จดุ หรือ +0.54%  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 11.17 จุด ขานรับจีนออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ,หุ้นสร้างบ้านพุ่งขึน้ ตลาดหุ้นลอนดอน
ปิดปรับตัวขึน้เม่ือคืนนี ้ (6 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่จีนออก
มาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ และหุ้นในกลุ่มก่อสร้างบ้านปรับตัวขึน้ 
หลังจากที่บริษัทเบิร์คลีย์เปิดเผยถึงภาวะที่แข็งแกร่งในตลาดการ
ก่อสร้างบ้านของอังกฤษ แม้ตลาดยังคงวิตกกับความไม่แน่ นอน
เก่ียวกับการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และ
สหรัฐเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่น่าผิดหวังก็ตาม ดัชนี FTSE 100 
ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,282.34 จดุ เพ่ิมขึน้ 11.17 จดุ หรือ +0.15% 

ตลาดได้แรงหนนุจากการที่ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศเม่ือวาน
นีว้่า PBOC จะลดสดัสว่นการกันส ารองของสถาบนัการเงิน (RRR) ลง 
0.50%  (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

"คุโรดะ" เผยการเดินหน้านโยบายดอกเบีย้ติดลบเป็นหน่ึงใน
ทางเลือกของแบงก์ชาติญ่ีปุ่น นายฮารุฮิโกะ คโุรดะ ผู้วา่การธนาคาร
กลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์นิกเกอิว่า การ
เดินหน้าใช้นโยบายอตัราดอกเบีย้ติดลบตอ่ไปนัน้ เป็นหนึ่งในทางเลือก
ของ BOJ ในขณะที่เศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นก าลังเติบโตอย่างต่อเน่ือง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% ของ BOJ นัน้ ความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจในต่างประเทศก็ก าลังเพิ่มสูงขึน้เช่นกัน มีหลายสิ่งที่ 
BOJ สามารถท าได้ เช่น การรวมหรือการปรับปรุงเคร่ืองมือต่างๆ แต่ 
BOJ จะต้องค านึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ ที่
อาจมีตอ่ระบบธนาคาร และตลาดการเงินของญ่ีปุ่ น(อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นเผย GDP Q2/62 ขยายตัว 1.3% ลดลงจากตัวเลขประมาณ
การเบือ้งต้นที่ 1.8% ส านกังานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวันนีว้่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 2/2562 
ขยายตัว 1.3% เม่ือเทียบเป็นรายปี ลดลงจากตัวเลขประมาณการ
เบือ้งต้นซึ่งระบุว่าขยายตวั 1.8% เน่ืองจากการปรับลดประมาณการ
ตวัเลขการใช้จา่ยด้านทนุทัง้นี ้ตวัเลขประมาณการครัง้ลา่สดุของ GDP 
ไตรมาส 2 ที่มีการเปิดเผยในวนันี ้ออกมาต ่ากวา่ที่นกัวิเคราะห์ในโพลล์
ส านักข่าวเกียวโดคาดการณ์ว่าจะขยายตัว 1.2% นอกจากนี ้ตัวเลข
ประมาณการล่าสุดยังสะท้อนให้เห็นมุมมองของรัฐบาลญ่ีปุ่ นที่ว่า 
เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นก าลงัฟืน้ตวัในระดบัปานกลาง  ส าหรับการใช้จ่ายด้าน
ทนุในไตรมาส 2 ขยบัขึน้เพียง 0.2% เม่ือเทียบรายไตรมาส ย ่าแย่กวา่
ตวัเลขประมาณการเบือ้งต้นซึ่งระบุว่ามีการขยายตวัถึง 1.5% ขณะที่
การอปุโภคบริโภคภาคเอกชน ซึง่คิดเป็นสดัสว่นกวา่คร่ึงหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นนัน้ ขยายตวั 0.6% ซึง่ไมเ่ปลี่ยนแปลงจากการประมาณ
การครัง้ก่อน การเปิดเผยข้อมลูในวันนีมี้ขึน้ก่อนที่มาตรการปรับขึน้
ภาษีการบริโภคจาก 8% สู่ระดบั 10% จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 ต.ค.
นี ้โดยคาดวา่มาตรการดงักลา่วจะสง่ผลกระทบต่อการใช้จ่ายผู้บริโภค
และภาพรวมเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ น(อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลญ่ีปุ่นเผยดัชนีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนก.ค.ปรับตัวเพิ่มขึน้ 
ส านักงานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจที่สะท้อน
สภาพเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นในปัจจุบัน ขยับขึน้ในเดือนก.ค. โดยได้รับแรง
หนุนจากข้อมูลการผลิตอุตสาหกรรมที่สดใส ดัชนีพ้องเศรษฐกิจ 
(Coincident Index) เดือนก.ค.เพิ่มขึน้ 0.3% จากเดือนก่อนหน้า สู่
ระดับ 99.8 เม่ือเทียบกับฐานปี 2558 ที่ระดับ 100 เพิ่มขึน้จากระดบั
ของเดือนมิ.ย. ที่ 2.9% ดัชนีชีน้ าด้านธุรกิจ ซึ่งคาดการณ์แน้วโน้มใน
เดือนข้างหน้า ทรงตวัจากเดือนก่อนที่ระดบั 93.6% (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 113.63 จุด รับเงินเยน

อ่อนหนุนหุ้นส่งออก,ข้อมูลศก.สหรัฐสดใส  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้น
โตเกียวปิดบวกติดต่อกันเป็นวนัที่ 4 ในวนันี ้โดยหุ้นกลุ่มส่งออกได้รับ
แรงหนุนจากสกุลเงินเยนที่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์ หลังจาก
สหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาด หุ้นที่ปรับตัวขึน้ใน
วนันีน้ าโดยหุ้นกลุ่มอปุกรณ์การขนส่ง กลุ่มเคร่ืองจกัร และกลุ่มค้าส่ง
ส าหรับข้อมลูเศรษฐกิจสหรัฐที่มีการเปิดเผยเม่ือคืนนี ้ออโตเมติก ดาต้า 
โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) และมดูีส์้ อนาลิติกส์ เปิดเผยว่า การจ้างงาน
ของภาคเอกชนสหรัฐพุง่ขึน้ 195,000 ต าแหน่งในเดือนส.ค. ซึง่เป็นการ
เพิ่มขึน้มากที่สดุนับตัง้แต่เดือนเม.ย. และมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาด
วา่จะเพิ่มขึน้เพียง 140,000 ต าแหน่ง  (อินโฟเควสท์) 

จีน 

แบงก์ชาติจีนปรับลด RRR วันนี ้ส่งผลสภาพคล่องไหลเข้าตลาด 
9 แสนล้านหยวน ธนาคารกลางจีนประกาศว่า ธนาคารกลางจะลด
สดัสว่นการกนัส ารองของสถาบนัการเงิน (RRR) ลง 0.50% ตัง้แตว่นัที่ 
16 ก.ย.เป็นต้นไป ซึง่ถือเป็นความพยายามลา่สดุที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
นอกจากนี ้ธนาคารกลางจะปรับลด RRR ของธนาคารบางแห่งลงถึง 
1.00%การปรับลด RRR ในครัง้นี ้ส่งผลให้มีสภาพคล่องไหลเข้าสู่
ตลาดถึง 9 แสนล้านหยวน (1.2635 แสนล้านดอลลาร์)ทัง้นี ้ธนาคาร
กลางจีนปรับลด RRR เป็นครัง้ที่ 3 ในปีนี ้และเป็นครัง้ที่ 7 นบัตัง้แตต้่น
ปี 2561  (อินโฟเควสท์)  

จีนเผยยอดส่งออกเดือนส.ค.ขยายตัว 2.6%, ยอดน าเข้าลดลง 
2.6% ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยในวันนีว้่า ยอดส่งออก
ของจีนขยายตวั 2.6% เม่ือเทียบรายปีในเดือนส.ค. ขณะที่ยอดน าเข้า
ปรับตวัลดลง 2.6% โดยทัง้ยอดสง่ออกและน าเข้าตามรายงานดงักลา่ว
นัน้ พิจารณาในรูปของสกุลเงินหยวน  จีนมียอดเกินดลุการค้า 2.396 
แสนล้านหยวน (ราว 3.379 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนส.ค. 
เพ่ิมขึน้ 41.8% เม่ือเทียบรายปี  ส าหรับในชว่ง 8 เดือนแรกของปี มลูคา่
การค้าต่างประเทศของจีนขยายตวั 3.6% เม่ือเทียบรายปี ขณะที่ยอด
เกินดลุการค้าเพิ่มขึน้ 46% ในชว่งเวลาดงักลา่วสหภาพยโุรปยงัคงเป็น
คู่ค้ารายใหญ่ที่สดุของจีน ด้วยมลูค่าการค้าที่เพิ่มขึน้ 9.7% เม่ือเทียบ
รายปี สู่ระดับ 3.15 ล้านล้านหยวน ตามมาด้วยอาเซียน ด้วยมลูค่า
การค้าที่เพ่ิมขึน้ 11.7% สูร่ะดบั 2.74 ล้านล้านหยวน และสหรัฐอเมริกา 
โดยมลูค่าการค้าลดลง 9% สู่ระดบั 2.42 ล้านล้านหยวน  ส่วนมลูค่า
การค้าระหว่างจีนกับประเทศในโครงการ Belt and Road อยู่ที่ 5.83 
ล้านล้านหยวนในชว่ง 8 เดือนแรกของปี เพ่ิมขึน้ 9.9% เม่ือเทียบรายปี 
และคิดเป็นสัดส่วน 29% ของมูลค่าการค้าทัง้หมดของจีน (อินโฟ
เควสท์ ) 

จีนเผยทุนส ารองเงินตราต่างประเทศเดือนส.ค.เพิ่มขึน้แตะ 
3.1072 ล้านล้านดอลล์ ส านักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน 

(SAFE) เปิดเผยว่า ทนุส ารองเงินตราต่างประเทศของจีน ณ สิน้เดือน
ส.ค.อยูท่ี่ระดบั 3.1072 ล้านล้านดอลลาร์ เพ่ิมขึน้ 3.5 พนัล้านดอลลาร์ 
หรือ 0.1% จากสิน้เดือนก.ค ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ นายหวงั ชนุห
ยิง โฆษกของ SAFE กล่าวว่า ทนุส ารองที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวเป็นผลจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการเปลี่ยนแปลงของราคา
สินทรัพย์  นายหวังคาดว่า ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะ
ยงัคงมีเสถียรภาพในระยะยาวทา่มกลางความผนัผวน โดยได้แรงหนนุ
จากรากฐานที่แข็งแกร่ง, การปฏิรูปอย่างต่อเน่ือง และการเปิดเสรี (อิน
โฟเควสท์ ) 

จีนเตรียมเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลใหม่ท าหน้าที่คล้ายเงิน“ลิบรา”
เฟซบุ๊ค   มู่ ฉางชุน รองผู้ อ านวยการฝ่ายส านักงานช าระบัญชีของ
ธนาคารกลางจีน (พีบีโอซี) กล่าวว่า สกุลเงินดิจิทัลใหม่ของจีน จะมี
ความคล้ายคลึงกับเงินลิบราของเฟซบุ๊ ค และจะสามารถใช้กับ
แพลตฟอร์มการช าระเงินหลักๆ เช่นวี แชทและ อาลิเปย์ได้ การ
เคลื่อนไหวของธนาคารกลางจีนที่น่าจบัตามองนี ้มีขึน้หลงัจากเฟซบุ๊ค 
เปิดตวัสกุลเงินลิบรา และถกูต่อต้านอย่างหนักจากหลายประเทศ แต่
ไม่ใช่กับรัฐนตรีคลังอังกฤษ ที่ให้ความเห็นเก่ียวกับกรณีที่เฟซบุ๊ค จะ
ออกสกุลเงินดิจิตอลในชื่อสกุล “ลิบรา” พร้อมประกาศจบัมือพนัธมิตร
และจัดตัง้บริษัทลูกขึน้มารองรับ รโดยรัฐบาลอังกฤษจะไม่พยายาม
สกัดกัน้หรือขัดขวางโครงการนี ้ในทางตรงข้าม อังกฤษพร้อมเปิดรับ
การใช้สกลุเงินลิบรา (กรุงเทพธุรกิจ ) 

ม็อบฮ่องกงเคล่ือนขบวนไปสถานกงสุลสหรัฐ เรียกร้อง "ทรัมป์" 
ปลดปล่อยฮ่องกง ผู้ชมุนมุชาวฮอ่งกงหลายพนัคนเคลื่อนขบวนไปยัง
สถานกงสุลสหรัฐ พร้อมกับเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ช่วยปลดปล่อยฮ่องกงจากจีน กลุ่มผู้ ชุมนุมต่างตะโกนว่า "ต่อสู้ เพื่อ
อิสรภาพ ยืนเคียงข้างฮ่องกง" และ "ต่อต้านปักก่ิง ปลดปล่อยฮ่องกง" 
ทัง้นี ้ปธน.ทรัมป์ กล่าวเม่ือเดือนที่แล้วว่า รัฐบาลสหรัฐต้องการให้จีน
จดัการเก่ียวกับสถานการณ์ความไม่สงบในฮ่องกงอย่างมีมนษุยธรรม 
และถ้าจีนท าได้ก็จะดีต่อการท าข้อตกลงการค้ากับสหรัฐ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 13.74 จุด 
สอดคล้องภูมิภาค ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้ นจีนปิดตลาดวนันี ้
ปรับตัวขึน้ โดยตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากการที่สหรัฐและจีนจะ
จดัการเจรจาเร่ืองการค้าในช่วงเดือนต.ค.นี ้  ส านักข่าวซินหวัรายงาน
ว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 13.74 จดุ หรือ 0.46% ปิดที่ 2,999.60 
จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 175.23 จุด รับข่าวเจรจา
การค้าสหรัฐ-จีน ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตัวเพิ่มขึน้ 
ขานรับรายงานข่าวที่ว่าสหรัฐและจีนยืนยันที่จะจัดการประชุมเพื่อ
เจรจาการค้ารอบใหม่ในเดือนหน้า โดยข่าวดังกล่าวช่วยให้นักลงทนุ
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 คลายความกงัวลเก่ียวกบัข้อพิพาทการค้าระหวา่งสองประเทศ ดชันีฮัง่

เส็งเพิ่มขึ น้  175.23 จุด หรือ 0.66% ปิดวันนีท้ี่  26 ,690.76 จุด 
นอกจากนี  ้นักลงทุนยังจับตาตัว เลขจ้างงานนอกภาคเกษตร
ประจ าเดือนส.ค.ของสหรัฐ โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผย
ข้อมลูดังกล่าวในวันนีเ้วลา 19.30 น.ตามเวลาไทย ขณะที่ผลส ารวจ
นักวิเคราะห์ระบุว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึน้ 
150,000 ต าแหน่งในเดือนส.ค. ขณะที่อัตราการว่างงานจะทรงตัวที่
ระดบั 3.7% (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

กษัตริย์ซาอุฯ แต่งตัง้พระโอรสเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน
คนใหม่ สมเด็จพระราชาธิบดีซลัมาน บิน อบัดลุลาซิซ อลั ซาอดุ แห่ง
ซาอดุีอาระเบีย ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตัง้เจ้าชายอบัดลุลาซิซ 
บิน ซลัมาน พระโอรส ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพลงังานคนใหม่ 
แทนนายคาลิด อลั ฟาลีห์ กระทรวงพลงังานซาอดุีอาระเบียก่อตัง้ขึน้
ในปี 2503 โดยมีรัฐมนตรีมาแล้ว 5 คน และน่ีเป็นครัง้แรกที่สมาชิก
ราชวงศ์ได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพลงังาน เจ้าชายอบัดลุลา
ซิซเป็นสมาชิกของคณะผู้แทนซาอฯุ ในกลุม่โอเปกมานาน นกัวิเคราะห์
คาดว่าพระองค์คงไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายน า้มันของประเทศ 
เน่ืองจากทรงมีส่วนในการเจรจาให้กลุ่มโอเปกและผู้ ผลิตน า้มันนอก
กลุ่มโอเปกร่วมกันลดก าลังการผลิตน า้มันเพื่อหนุนราคาน า้มันและ
รักษาสมดลุในตลาด (อินโฟเควสท์) 

FAO เผยดัชนีราคาอาหารโลกปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 3 ในส.ค. 
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เปิดเผยว่า ดชันี
ราคาอาหารโลกลดลง 1.1% ในเดือนส.ค. โดยเป็นการปรับตวัลงเป็น
เดือนที่ 3 หลงัจากที่ดีดตวัขึน้ติดตอ่กนัในชว่ง 5 เดือนแรกของปีนี ้ดชันี
ราคาอาหารโลกลดลงในเดือนส.ค. ท่ามกลางการปรับตวัลงของราคา
น า้ตาล และเมล็ดธัญพืช แม้วา่ราคาน า้มนัพืชพุง่ขึน้แตะระดบัสงูสดุใน
รอบเกือบ 1 ปี เม่ือเทียบรายปี ดชันีราคาอาหารโลกดีดตวัขึน้ในเดือน
ส.ค.ราคาข้าวเพิ่มขึน้ในเดือนส.ค.อนัเน่ืองจากภาวะฝนตกหนักในไทย 
และอปุสงค์จ านวนมากจากจีนและอินเดีย ขณะที่ราคาข้าวสาลีร่วงลง 
จากการที่มีผลผลิตล้นตลาด ส่วนราคาข้าวโพดปรับตวัลง เน่ืองจากมี
อปุทานจ านวนมากในฤดเูก็บเก่ียวของสหรัฐทัง้นี ้ดชันีราคาอาหารโลก
ของ FAO อ้างอิงจากราคาอาหารทัว่โลก 23 ประเภท ซึ่งรวมถึงราคา
สินค้า 73 รายการ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนลบ หลังบวก
ช่วงแรก ท่ามกลางซือ้ขายผันผวน ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดีย
ร่วงลงในแดนลบ หลงัจากดีดตวัขึน้ในช่วงแรก ท่ามกลางการซือ้ขายที่
ผนัผวนทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 36,644.42 จดุ ลดลง 
80.32 จดุ หรือ 0.22%นกัวิเคราะห์เตือนวา่บรรยากาศการซือ้ขายยงัคง

อ่อนแอ ขณะที่นักลงทนุต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิในตลาด (อินโฟ
เควสท์) 

ไทย 

ครม.เศรษฐกิจ เคาะแพ็คเกจ Thailand Plus กระตุ้นเร่งรัดลงทุน 

7 ด้านตามข้อเสนอ BOI, มาตรการส่งออก รอเข้าครัง้หน้า นายก

อบศักดิ์ ภูตะกูล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมฯ วันนีมี้มติ

เ ห็ นชอบแพ็ ค เกจ  Thailand Plus Package ตาม ข้อ เสนอของ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทัง้มาตรการภาษี การพฒันา

บุคคลากร ปรับปรุงกฎระเบียบด้านการลงทนุ และเร่งรัดให้ได้ข้อสรุป

เร่ืองการเจรจาเอฟทีเอ พร้อมท าตลาดเชิงรุก เพื่อเร่งรัดการลงทนุและ

รองรับการย้ายฐานการผลิตสืบเน่ืองจากผลกระทบสงครามการค้า 

นอกจากนี ้ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ มีมติแต่งตัง้ตนเป็นประธาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ โดยมีหน้าที่

ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามมติ ครม.เศรษฐกิจ และท า

หน้าที่ประเมินสภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนทิศทางเศรษฐกิจล่วงหน้า 

รวมถึงสามารถเสนอแนะทางเศรษฐกิจได้โดยประเมินว่า การเติบโต

ทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในปี 2562 อยูใ่นระดบั 3%(บวก/ลบ) โดยเป็นผล

จากมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจของกระทรวงคลัง รวมถึงมาตรการ

ส่งเสริมการลงทุนที่ได้อนุมัติในวันนี ้รวมถึงมาตรการส่งเสริมการ

ส่งออกและมาตรการท่องเที่ยวที่จะทยอยออกมา เชื่อว่าสามารถท าได้

ตามเป้าหมาย (อินโฟเควสท์)            

กนอ.โชว์ลงทุน 10 เดือน สร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 2 หมื่นลบ.  

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(กนอ.) เปิดเผยถึงภาพรวมการเข้ามายื่นค าขอใบอนุมัติ -อนุญาตใน

การใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการทัง้กิจการใหม่และขยายกิจการในนิคม

อุตสาหกรรม จ านวน 56 แห่ง ทั่วประเทศ ในรอบ 10 เดือน (ตุลาคม

2561-กรกฎาคม2562) วา่ มีผู้ประกอบการที่เข้ามายื่นค าขอใบอนุมตัิ-

อนุญาตใช้ที่ดินเพี่อประกอบกิจการใหม่และขยายกิจการ รวมทัง้สิน้ 

90 ราย แบ่งออกเป็น นิคมฯในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (อีอีซี) 

จ านวน 66 ราย และนิคมฯนอกพืน้ที่อีอีซี จ านวน 24 ราย ท าให้เกิด

มูลค่าการลงทุน รวมทัง้สิน้ 21,142.83 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน

เพ่ิมขึน้ 3,978 คน น.ส.สมจิณณ์กลา่ววา่ ผู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อ

ยื่นค าขอใบอนมุตัิ-อนญุาตการใช้ที่ดินในช่วง10เดือน ส่วนใหญ่อยู่ใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ รัฐบาลก าหนดให้การสนับสนุนทัง้

อตุสาหกรรมเดิม (เอส-เคิร์ฟ) และ อตุสาหกรรมใหม่ (นิว เอส-เคิร์ฟ) 

ประกอบด้วย อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อตุสาหกรรมเคร่ืองมือ วิทยาศาสตร์ อตุสาหกรรมเหล็ก และผลิตภัณฑ์
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 โลหะ อตุสาหกรรมยานยนต์ และการขนสง่ อตุสาหกรรมยางพลาสติก

และหนังเทียม อตุสาหกรรมเคร่ืองยนต์ โดยการยื่นขอใช้ที่ดินจะอยูใ่น

พืน้ที่นิคมอตุสาหกรรมพืน้ที่อีอีซีมากที่สดุ ได้แก่ จงัหวดัชลบุรี ระยอง 

และ ฉะเชิงเทรา เน่ืองจากเป็นพืน้ที่ที่ส าคญัที่มีการพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานขนาดใหญ่ทัง้ระบบ ทัง้ระบบราง ระบบถนน และระบบทางน า้ 

(มติชน) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 0.27 จุด แนวเดียวกับตลาดภูมิภาค

ช่วงรอติดตามหลายปัจจัย/สัปดาห์หน้าคาดแกว่งไซด์เวย์  SET 

ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,670.06 จดุ เพิ่มขึน้ 0.27 จดุ (+0.02%) มลูค่าการ

ซือ้ขาย 46,725.00 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยชว่งบ่ายนี ้

อ่อนตัวลงจากช่วงเช้าหลังขึ น้ไปมากแล้ว แต่ยังยืนแดนบวกได้

เช่นเดียวกับตลาดภมิูภาคที่บวกเฉลี่ย 0.5% ในช่วงที่รอติดตามหลาย

ปัจจัย ทัง้การประชุม ECB สัปดาห์หน้า-Brexit-เจรจาการค้า รวมถึง

คืนนีต้้องติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯด้วย 

สปัดาห์หน้าตลาดฯคงแกวง่ไซด์เวย์กรอบกว้าง พร้อมให้แนวรับ 1,650 

แนวต้าน 1,680-1,690 จุดส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี ้เพิ่มขึน้ 

575 หลักทรัพย์ ลดลง 838 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 514 

หลกัทรัพย์ 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 

114,302 ล้านบาท มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วันอยู่ที่  114,302 

ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสูงที่สดุ 2 

อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) ซือ้สทุธิ 

32,149 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สทุธิ 8,179 

ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุตา่งชาติ ขายสทุธิ 5,326 ล้านบาท  Yield 

พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 1.42%   ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.06% 

Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ 1-6 bps. ในตราสารระยะยาว นักลงทุน

คลายความกงัวลภายหลงัสหรัฐฯ และจีนยืนยนัที่จะจดัการประชมุเพื่อ

เจรจาการค้า (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.66 ทรงตัวจากช่วงเช้า ตลาดรอดู

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ คืนนี ้นักบริหารเงิน

จากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีท้ี่ระดบั 

30.66 บาท/ดอลลาร์ ทรงตวัจากระดบั เปิดตลาดในชว่งเช้า ระหวา่งวนั

เคลื่อนไหว 30.64-30.67 บาท/ดอลลาร์"เงินบาทค่อนข้างทรงตัวจาก

ช่วงเช้า คาดว่าน่าจะชะลอการลงทนุรอดตูวัเลขการจ้างงานนอกภาค

เกษตรฯคืนนี.้.แตโ่ดยรวมเงินบาทออ่นคา่สวนทางทางเงินหยวนของจีน

และเงินวอนของเกาหลีที่แข็งค่า ซึ่งน่าจะคลายกังวลเก่ียวกับปัญหา

สงครามการค้า" นกับริหารเงิน กลา่วนกับริหารเงิน ประเมินทิศทางของ

คา่เงินบาทสปัดาห์หน้าไว้ระหวา่ง 30.55 - 30.75 บาท/ดอลลาร์  

(อินโฟเควสท์)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดลุบญัชีเดินสะพดัเดือนก.ค. (ญ่ีปุ่ น ) 



 

 

 

   

    8 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
9 September 
2019 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
  

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 
 

 As of

 Friday 6 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

TH Foreign Reserves Aug 30 $220.2b -- $220.5b SET50

EU GDP SA QoQ 2Q F 0.2% 0.2% 0.2% SET100

GDP SA YoY 2Q F 1.2% 1.1% 1.1% MAI

US Change in Nonfarm Payrolls Aug 130k 160k 159k Institution Net Position

Change in Manufact. Payrolls Aug 3k 5k 4k Proprietary Net Position

Unemployment Rate Aug 3.7% 3.7% 3.7% Foreign Net Position

Individual Net Position

 Monday 9 Total Trading Value

Release Actual Cons. Prior

CH Foreign Reserves Aug $3107.18b $3100.00b $3103.70b Major Indices

Exports YoY Aug -1.00% 2.20% 3.30% Dow Jones

Imports YoY Aug -0.056 -6.40% -5.60% S&P 500

Trade Balance Aug 239.60b 299.30b 310.26b Nasdaq

JP BoP Current Account Balance Jul ¥1999.9b ¥2046.0b ¥1211.2b STOXX Europe 50

Trade Balance BoP Basis Jul -¥74.5b -¥24.0b ¥759.3b FTSE 100

CH New Yuan Loans CNY Aug      -- 1200.0b 1060.0b DAX

Money Supply M2 YoY Aug      -- 8.20% 8.10% Nikkei 225

Shanghai Composite

 Tuesday 10 Hang Seng

Release Actual Cons. Prior KOSPI

JP Money Stock M2 YoY Aug      -- 2.40% 2.40% BES Sensex

Money Stock M3 YoY Aug      -- 2.00% 2.00% Jakarta Composite

CH CPI YoY Aug      -- 2.60% 2.80% Philippines Composite

PPI YoY Aug      -- -0.90% -0.30% Ho Chi Minh

JP Machine Tool Orders YoY Aug P      --      -- -33.00%

US NFIB Small Business Optimism Aug      -- 103.5 104.7 Crude Commodities

WTI ($/bl)

 Wednesday 11 Dubai ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Brent ($/bl)

US MBA Mortgage Applications Sep 6      --      -- -3.10% NYMEX ($/bl)

PPI Final Demand MoM Aug      -- 0.10% 0.20% COMEX Gold 

PPI Ex Food and Energy MoM Aug      -- 0.20% -0.10% Batic Dry Index

PPI Final Demand YoY Aug      -- 1.70% 1.70%

PPI Ex Food and Energy YoY Aug      --      -- 2.10% Exchange Rate

Wholesale Inventories MoM Jul F      -- 0.20% 0.20% USD/THB

EUR/USD

 Thursday 12 USD/JPY

Release Actual Cons. Prior GBP/USD

JP PPI YoY Aug      -- -0.80% -0.60% USD/CHY

Core Machine Orders MoM Jul      -- -9.00% 13.90% USD/KRW

Core Machine Orders YoY Jul      -- -4.10% 12.50% Dollar Index

EU Industrial Production SA MoM Jul      -- -0.10% -1.60%

ECB Main Refinancing Rate Sep 12      -- 0.00% 0.00% Thai Bond Market

ECB Marginal Lending Facility Sep 12      -- 0.25% 0.25% Total Return Index

ECB Deposit Facility Rate Sep 12      -- -0.50% -0.40% Outright/ Cash Trading

US CPI MoM Aug      -- 0.10% 0.30% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

CPI Ex Food and Energy MoM Aug      -- 0.20% 0.30% 6-Sep-19 1.451 1.451 1.432 1.413 1.383 1.405

CPI YoY Aug      -- 1.70% 1.80% Change (bps) -0.60 -0.36 +0.03 +0.10 +0.83 +3.94

Initial Jobless Claims Sep 7      --      -- 217k 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Continuing Claims Aug 31      --      -- 1662k 1.419 1.502 1.542 1.552 1.747 1.916

Bloomberg Consumer Comfort Sep 8      --      -- 63.4 +4.52 +5.81 +5.69 +7.04 +5.92 +2.82

Monthly Budget Statement Aug      --      -- -$119.7b

US Bond Market

 Friday 13 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Release Actual Cons. Prior 6-Sep-19 1.96 1.53 1.46 1.42 1.55 2.02

JP Capacity Utilization MoM Jul      --      -- -2.60% Change (bps) -1.00 -2.00 -1.00 -1.00 -2.00 -4.00

Industrial Production YoY Jul F      --      -- 0.70%

Industrial Production MoM Jul F      --      -- 1.30%

TH Foreign Reserves Sep 6      --      -- $220.2b

US Import Price Index MoM Aug      -- -0.50% 0.20%

Retail Sales Advance MoM Aug      -- 0.20% 0.70%

Retail Sales Ex Auto MoM Aug      -- 0.10% 1.00%

Retail Sales Ex Auto and Gas Aug      -- 0.30% 0.90%

U. of Mich. Sentiment Sep P      -- 90.2 89.8

9-Sep-19

6-Sep-19 Chg %Chg.

1,670.06 +0.27 +0.02%

354.12 -0.60 -0.17%

835.23

1,109.20 +0.29 +0.03%

2,448.89 +0.04 +0.00%

202.91

46,725.00

490.33

-1,528.48

2,978.71 +2.71 +0.09%

8,103.07 -13.76 -0.17%

6-Sep-19 Chg %Chg.

26,797.46 +69.31 +0.26%

12,191.73 +64.95 +0.54%

21,199.57 +113.63 +0.54%

3,491.00 +9.00 +0.26%

7,271.17 -40.09 -0.55%

2,009.13 +4.38 +0.22%

36,981.77 +337.35 +0.92%

2,999.60 +13.73 +0.46%

26,690.76 +175.23 +0.66%

974.08 -2.71 -0.28%

6-Sep-19 Chg %Chg.

6,306.80 +37.14 +0.59%

7,952.88 +19.41 +0.24%

61.66 +0.90 +1.48%

56.52 +0.22 +0.39%

56.60 +0.45 +0.80%

59.30 +0.67 +1.14%

6-Sep-19 5-Sep-19 %Chg.

30.63 30.68 -0.18%

1,506.20 -9.20 -0.61%

2,462.00 -37.00 -1.48%

1.2280 1.2323 -0.35%

7.1147 7.1476 -0.46%

1.1131 1.1034 +0.88%

106.91 106.94 -0.03%

6-Sep-19 5-Sep-19 %Chg.

321.46 322.83 -0.42%

1,191.78 1,197.91 -0.51%

98.435 98.371 +0.07%

144,302.35       67,053.70         +115.20%


