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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

ส่ือตีข่าว"ทรัมป์-สีจิน้ผิง"เล่ือนการลงนามข้อตกลงการค้าเป็น

เดือนหน้า ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ

รายหนึ่งระบวุ่า การพบปะกนัระหว่างประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ และ

ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีน เพื่อลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรก 

อาจมีการเลื่อนออกไปเป็นเดือนธ.ค. จากเดิมที่มีก าหนดในเดือนนี  ้

เนื่องจากทัง้สองฝ่ายยงัคงต้องเจรจาการค้ากันต่อไป รวมทัง้หารือกัน

เกี่ยวกับการหาสถานที่ในการลงนามข้อตกลง ขณะนีเ้จ้าหน้าที่ทัง้สอง

ฝ่ายก าลงัหารือเกี่ยวกบัการหาสถานที่ลงนามข้อตกลง โดยมีการเสนอ

ชื่อหลายประเทศในเอเชียและยโุรป ได้แก่ กรีซ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ 

อลาสก้า (อินโฟเควสท์) 

อดีตรมว.คลังสหรัฐชีข้้อตกลงการค้าเฟสแรกของสหรัฐ-จีนอาจ

ไม่ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจโลก นายแลร์ร่ี ซมัเมอร์ส อดีตรมว.คลัง

สหรัฐ ได้แสดงความเห็นในวนันีว้่า ข้อตกลงการเฟสแรกที่สหรัฐและจีน

คาดว่าจะลงนามนัน้ อาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทัง้หมดที่เศรษฐกิจโลก

ก าลงัเผชิญอยู่ในขณะนีน้ายซมัเมอร์สกล่าวว่า เขาสนับสนุนข้อตกลง

ดังกล่าว แต่เขาคิดว่า สหรัฐก าลังหลอกตัวเองถ้าคิดว่าพิธีลงนาม

การค้าครัง้เดียวจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจโลก เพราะมีประเด็นที่ลึก

กว่าและใหญ่กว่าที่ก าลังขัดขวางการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ

เศรษฐกิจโลกนายซมัเมอร์สระบุด้วยว่า แม้ว่าทัง้สองฝ่ายจะลงนามใน

ข้อตกลงบางส่วนตามแผนที่วางไว้ แต่ก็จะยงัคงมีความตึงเครียดและ

ความไม่แน่นอนอย่างมากระหว่างทัง้สองประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจโลก (อินโฟเควสท์) 

ท าเนียบขาวเผย "ทรัมป์" ปฏิเสธแผน "เพโลซี" ประเด็นลดราคา

ยา ท าเนียบขาวส่งสญัญาณว่า ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ

ได้ปฏิเสธแผนการของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร

สหรัฐที่จะอนุญาตให้โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลกลาง 

(Medicare) สามารถเจรจาต่อรองเร่ืองราคายาเจ้าหน้าที่ระดบัสงูของ

ท าเนียบขาวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า คณะท างานของปธน.ทรัมป์ได้ลง

ความเห็นเกี่ยวกบัแผนการดงักล่าวของนางเพโลซีว่า เป็นแผนการที่ไม่

เหมาะสม และปธน.ทรัมป์จะสนบัสนุนให้ชะลอการพิจารณากฎหมาย

ดังกล่าวในวุฒิสภาแม้ขณะนีจ้ะอยู่ในช่วงที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ

ก าลังไต่สวนคดีความเพื่อถอดถอนปธน.ทรัมป์ แต่ท าเนียบขาวและ

ส.ส.พรรคเดโมแครตในรัฐแคลิฟอร์เนียยังคงท างานร่วมกันตามปกติ  

เพ่ือควบคมุราคายา ซึง่ถือเป็นเป้าหมายร่วมกนั และเป็นประเด็นที่ชาว

อเมริกนัวิตกกงัวล (อินโฟเควสท์) 

สภาผู้แทนฯสหรัฐเผยบันทึกค าให้การเพิ่มเติมจากพยานส าคัญ 

2 รายในคดีถอดถอน"ทรัมป์" สมาชิกพรรคเดโมแครตในสภา

ผู้ แทนราษฎรสหรัฐได้เปิดเผยบันทึกค าให้การของพยานอีก  2 คน

เกี่ยวกับการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในกรณี

กดดันยูเครนเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองค าให้การ

ดงักล่าวมาจากนายกอร์ดอน ซอนด์แลนด์ เอกอคัรราชทตูสหรัฐประจ า

สหภาพยุโรป (EU) และนายเคิร์ต วอลเกอร์ อดีตทูตพิเศษประจ า

ยูเครนของคณะบริหารของปธน.ทรัมป์  โดยทัง้คู่เป็นพยานที่ส าคญัใน

การไต่สวนเพื่อถอดถอนปธน.ทรัมป์ในคดีฟ้องร้องท าเนียบขาวที่

พยายามจะระงับความช่วยเหลือทางทหารเพื่อกดดันให้ยูเครน

สอบสวนคดีการทุจริตของอดีตรองประธานาธิบดีโจ  ไบเดน และ

บตุรชายของเขานายซอนด์แลนด์ ได้เปิดเผยค าให้การเพิ่มเติมต่อคณะ

ผู้สอบสวนของสภาผู้แทนฯ เม่ือวนัองัคารที่ผ่านมา โดยระบุว่า เขาจ า

ได้ว่า มีการสนทนาในกรุงวอร์ซอกบัผู้ช่วยระดบัสงูของนายโวโลดิมีร์ เซ

เลนสกี ประธานาธิบดียเูครน ซึง่นายซอนด์แลนด์ได้กล่าวในขณะนัน้วา่ 

การเร่ิมต้นความช่วยเหลือทางทหารอีกครัง้จะไม่เกิดขึน้ จนกว่ายเูครน

จะส่งด าเนินการสอบสวนการทุจริตของนายไบเดนและบุตรชายด้าน

นายอดมั ชิฟฟ์ ประธานคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎร

สหรัฐทวีตเม่ือวันอังคารว่า ค าให้การของนายซอนด์แลนด์ และนาย

วอลเกอร์ "แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในความพยายามของป

ธน.ทรัมป์ที่จะกดดันให้ยูเครนตอบสนองเป้าหมายทางการเมือง

ส่วนตวัของเขา" (อินโฟเควสท์) 

ปธ.เฟดดัลลัสเผยเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรท่ีชันขึน้บ่งชี  ้

อัตราดอกเบีย้สหรัฐอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม นายโรเบิร์ต แคปแลน 

ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดลัลสัเปิดเผยว่า เขาพอใจกบั

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบตัรสหรัฐที่ปรับตัวชันขึน้ในช่วงที่ผ่านมา 

และมองว่าเป็นสัญญาณที่บ่งชีว้่า  เฟดด าเนินนโยบายการเงินที่

เหมาะสมแล้วในขณะนีน้ายแคปแลนกลา่วว่า เขามีมมุมองเป็นบวกต่อ

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตวัเป็นปกติมากขึน้  หลังจากที่

เขาเคยแสดงความวิตกในช่วงที่ผ่านมาว่า อตัราดอกเบีย้นโยบายของ

เฟดที่อยู่สูงกว่าเส้นอตัราผลตอบแทนพันธบตัรเป็นสญัญาณเตือนว่า 

เฟดก าหนดอัตราดอกเบีย้สูงเกินไปเขากล่าวว่า ในขณะนี ้เส้นอัตรา

ผลตอบแทนของพนัธบตัรอาย ุ10 ปีอยู่ที่ 1.80% และของพนัธบตัรอาย ุ

2 ปีอยู่ที่ 1.60% ซึง่สอดคล้องกบัอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ของเฟด ซึง่ท า

ให้ผมเชื่อว่า  เฟดอาจก าหนดอัตราดอกเบี ย้ระยะสัน้ในระดับที่

เหมาะสมแล้วในขณะนี ้(อินโฟเควสท์) 
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 ปธ.เฟดมินนีอาโพลิสระบุนโยบายการเงินสหรัฐอยู่ ในภาวะท่ี

ผ่อนคลายเล็กน้อย นายนีล แคชคารี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 

(เฟด) สาขามินนีอาโพลิส แสดงความเชื่อมัน่ว่า นโยบายการเงินของ

สหรัฐในขณะนีอ้ยู่ในภาวะที่ผ่อนคลายเล็กน้อย ซึ่งเป็นความเชื่อที่

สอดคล้องกับบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่เฟดปรับลดเป้าหมาย

อัตราดอกเบีย้ระยะสัน้ลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นครัง้ที่ 3 ของปีนีสู้่

ระดบั 1.5-1.75%นายแคชคารีกล่าวว่า ขณะที่อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้

ในปัจจุบันอยู่ในต ่ากว่ามาตรฐานในอดีต อัตราดอกเบีย้ที่ระดับปาน

กลาง (neutral rate) ซึง่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตวัโดยไม่ก่อให้เกิด

ภาวะร้อนแรงเกินไปนัน้ ก็ได้ปรับตัวลงด้วย ซึ่งท าให้อัตราดอกเบีย้

ระยะสัน้ที่ระดบัต ่าในปัจจบุนั มีแรงกระตุ้นน้อยกว่าที่เคยเป็นในอดีตที่

ผ่านมานอกจากนี ้นายแคชคารียงักล่าวด้วยว่า อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้

ไม่ได้อยู่ในระดบัต ่าเม่ือเทียบกับอตัราดอกเบีย้ที่ระดบัปานกลาง  (อิน

โฟเควสท์) 

สหรัฐเผยประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานทรุดหนักสุดรอบ

เกือบ 4 ปีในไตรมาส 3 กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวันนีว้่า 

ประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐลดลงสู่

ระดบั 0.3% ในไตรมาส 3 ซึ่งเป็นการดิ่งลงมากที่สุดในรอบเกือบ 4 ปี 

หลังจากแตะระดับ 2.5% ในไตรมาส 2 นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อน

หน้านีว้่า ประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานจะมีการขยายตวั 0.9% 

ในไตรมาส 3 เม่ือเทียบรายปี ประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงาน

เพิ่มขึน้สู่ระดบั 1.4% ในไตรมาส 3 ทัง้นี ้ประสิทธิภาพในการผลิตของ

แรงงานเป็นการวัดผลผลิตรายชั่วโมงต่อแรงงาน 1 คน นอกจากนี  ้

ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเพิ่มขึน้ 3.6% ในไตรมาส 3 หลังจากเพิ่มขึน้ 

2.6% ในไตรมาส 2 (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ ขอสินเช่ือจ านองลดลงสัปดาห์ท่ีแล้ว แม้

ดอกเบีย้เงินกู้ปรับตัวลง สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) 

ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จ านวนผู้ยื่นขอสินเช่ือเพ่ือการจ านองลดลง 0.1% 

ในสปัดาห์ที่แล้ว แม้ว่าอตัราดอกเบีย้เงินกู้จ านองปรับตวัลง อย่างไรก็ดี 

เม่ือเทียบรายปี จ านวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจ านองเพิ่มขึน้ 60% ใน

สัปดาห์ที่แล้ว ทัง้นี ้จ านวนผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์เพิ่มขึน้ 

2% ในสปัดาห์ที่แล้ว และพุ่งขึน้ 144% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ที่แล้ว ส่วนผู้ยื่นขอสินเช่ือเพื่อการซือ้ที่อยู่อาศยัลดลง 3% ในสปัดาห์ที่

แล้ว แต่เพิ่มขึน้  7% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  อัตรา

ดอกเบีย้เงินกู้ เฉลี่ยเพื่อการจ านองแบบคงที่ระยะเวลา 30 ปี ส าหรับ

วงเงินกู้ ไม่เกิน 484,350 ดอลลาร์ ลดลงสู่ระดับ 3.98% ในสัปดาห์ที่

แล้ว จากระดบั 4.05% ในสปัดาห์ก่อนหน้านี ้(อินโฟเควสท์) 

สถาบันปิโตรเลียมอเมริกาเผยสต็อกน า้มันดิบสหรัฐเพิ่มขึน้ 4.26 

ล้านบาร์เรลสัปดาห์ท่ีแล้ว สถาบนัปิโตรเลียมอเมริกา (API) เปิดเผย

ว่า สต็อกน า้มันดิบของสหรัฐเพิ่มขึน้ 4.26 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์

สิน้สุดวันที่ 1 พ.ย.การเปิดเผยข้อมูลของ API มีขึน้ก่อนที่ส านักงาน

สารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ  (EIA) จะเปิดเผยรายงานสต็อก

น า้มันดิบประจ าสัปดาห์ในคืนนี ้เวลา 22.30 น.ตามเวลาไทย ขณะที่

นักวิ เคราะห์ในโพลล์ส ารวจของเอสแอนด์พี  โกลบอล แพลทส์  

คาดการณ์ว่า สต็อกน า้มนัดิบของสหรัฐจะเพิ่มขึน้ 2.7 ล้านบาร์เรลใน

สัปดาห์ที่สิน้สุดวันที่  1 พ.ย.ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า  สัญญา

น า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(5 พ.ย.) 

โดยได้ปัจจยัหนนุจากความหวงัที่ว่าสหรัฐและจีนจะลงนามในข้อตกลง

การค้าในไม่ช้าทัง้นี ้สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 

69 เซนต์  หรือ 1.2% ปิดที่  57.23 ดอลลาร์ /บาร์เรล ส่วนสัญญา

น า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึน้ 83 เซนต์ หรือ 1.3% ปิดที่ 

62.96 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดทรงตัว วิตกข่าวสหรัฐ-จีน

เล่ือนลงนามข้อตกลงการค้า ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิด

ทรงตัวเม่ือคืนนี  ้(6 พ.ย.) ท่ามกลางการซือ้ขายที่ซบเซา หลังจากมี

รายงานว่า การลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างผู้น าสหรัฐและ

จีนอาจจะเลื่อนออกไปเป็นเดือนธ.ค. อย่างไรก็ดี ดชันี S&P500 ดีดตวั

ขึน้ปิดในแดนบวก โดยได้แรงหนุนจากค าสัง่ซือ้หุ้นกลุ่มธุรกิจสุขภาพ 

หลังจากซีวีเอส เฮลธ์ คอร์ป ซึ่งเป็นบริษัทจ าหน่ายยารายใหญ่ของ

สหรัฐ เปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาส 3ดัชนีเฉลี่ย

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  27,492.56 จุด ลดลง 0.07 จุด หรือ -

0.00% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 3,076.78 จดุ เพ่ิมขึน้ 2.16 จดุ หรือ 

+0.07% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,410.63 จุด ลดลง 24.05 จุด หรือ 

-0.29% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก วิตก

เจรจาการค้าไร้ทิศทาง,ข้อมูลศก.สหรัฐซบเซา ดอลลาร์สหรัฐอ่อน

ค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา

นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(6 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทนุลดการถือครองดอลลาร์

ซึ่งเป็นสินทรัพย์เสี่ยง และเข้าซือ้สินทรัพย์ปลอดภัยเช่นเงินเยนและฟ

รังก์สวิส ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการท าข้อตกลงการค้า

ระหว่างสหรัฐและจีน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่

ระดบั 108.93 เยน จากระดบั 109.22 เยน และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟ

รังก์สวิส ที่ระดบั 0.9924 ฟรังก์ จากระดบั 0.9933 ฟรังก์ แต่หากเทียบ

กบัดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 1.3183 ดอลลาร์
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 แคนาดา จากระดบั  1.3158 ดอลลาร์แคนาดา ยโูรแข็งค่าเม่ือเทียบกับ

ดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1068 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1063 ดอลลาร์ 

ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดบั 1.2852 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2880 

ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ  0.6878 

ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6890 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 88 เซนต์ นักลงทุนกังวล

สต็อกน า้มันดิบสหรัฐพุ่ง สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาด

นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(6 พ.ย.) หลงัจากสต็อกน า้มนัดิบของสหรัฐพุ่ง

ขึน้เกือบ 8 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งท าให้เกิดความกังวล

เกี่ยวกับภาวะอุปทานน า้มันล้นตลาด ขณะที่นักลงทุนจับตาความ

เคลื่อนไหวของบรรดาเจ้าหน้าที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มนั (โอเปก) 

ก่อนที่การประชุมโอเปกและชาติพันธมิตรจะเปิดฉากขึน้ในเดือนหน้า 

สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 88 เซนต์ หรือ 1.5% 

ปิดที่ 56.35 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือน

ม.ค. ร่วงลง 1.22 ดอลลาร์ หรือ 1.9% ปิดที่ 61.74 ดอลลาร์/บาร์เรล 

(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $9.4 นักลงทุนช้อนซือ้

เก็งก าไรหลังราคาร่วงหนัก สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวก

เม่ือคืนนี ้ (6 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซือ้เก็งก าไรหลังจาก

สญัญาทองค าร่วงลงติดต่อกนั 3 วนัท าการก่อนหน้านี ้นอกจากนี ้การ

อ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเพิ่มความน่าดึงดูดให้กับทองค า 

สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน

ธ.ค. เพิ่มขึน้ 9.4 ดอลลาร์ หรือ 0.63% ปิดที่ 1,493.1  ดอลลาร์/ออนซ์ 

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 3 เซนต์ หรือ 0.17% ปิดที่ 

17.598 ดอลลาร์/ออนซ ์(อินโฟเควสท์)  

 ยุโรป 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการยูโรโซนปรับตัวขึน้ในเดือน

ต.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน 

เปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายของยู

โรโซน ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 52.2 ในเดือนต.ค. ซึง่สงูกว่าตวัเลขเบือ้งต้นที่

ระดบั 51.8 จากระดบั 51.6 ในเดือนก.ย. การดีดตวัของดชันี PMI ได้รับ

แรงหนุนจากการเพิ่มขึน้ของค าสั่งซือ้ใหม่ ขณะที่การจ้างงานทรงตวั 

และความเช่ือมัน่ของภาคธุรกิจยงัคงอ่อนแอ (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการเยอรมนีปรับตัวขึน้ในเดือน

ต.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน 

เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการของเยอรมนี

ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 51.6 ในเดือนต.ค. ซึ่งสูงกว่าตวัเลขเบือ้งต้นที่ระดบั 

51.2 จากระดับ 51.4 ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดในรอบ 3 ปี 

อย่างไรก็ดี ดชันี PMI ยงัคงได้รับแรงกดดนัจากการร่วงลงของค าสัง่ซือ้

ใหม่ติดต่อกันเป็นเดือนที่  2 ขณะที่การจ้างงานแตะระดับต ่าสุด

นับตัง้แต่เดือนพ.ค.ปีที่แล้ว ส่วนความเชื่อมัน่ของภาคธุรกิจปรับตวัลง

ครัง้แรกในรอบเกือบ 7 ปี (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการฝร่ังเศสปรับตัวขึน้ในเดือน

ต.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน 

เปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการของฝร่ังเศสดีด

ตวัขึน้สู่ระดบั 52.9 ในเดือนต.ค. จากระดบั 51.1 ในเดือนก.ย. การดีด

ตวัขึน้ของดชันี PMI ได้รับผลบวกจากการเพิ่มขึน้ของค าสัง่ซือ้ใหม่ และ

การจ้างงาน ขณะที่ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นติดต่อกันเป็นเดือนที่  2 

(อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการอิตาลีสูงสุดรอบ 7 เดือนใน

ต.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน 

เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้  (PMI) ภาคบริการของอิตาลี  

ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 52.2 ในเดือนต.ค. ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือน

มี.ค. จากระดับ 51.4 ในเดือนก.ย. การดีดตัวของดัชนี  PMI ได้รับ

ผลบวกจากการขยายตวัของค าสัง่ซือ้ใหม่ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ส่วน

การจ้างงานเพ่ิมขึน้ติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 9 ขณะที่ความเช่ือมัน่ของภาค

ธุรกิจปรับตวัลงเล็กน้อย (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการสเปนต ่าสุดรอบกว่า 1 ปีใน

เดือนต.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึง่เป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน 

เปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการของสเปน ปรับตวั

ลงสู่ระดบั 52.7 ในเดือนต.ค. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนก.ย.ปีที่

แล้ว จากระดับ 53.3 ในเดือนก.ย. ดัชนี PMI ถูกกดดันจากการชะลอ

ตวัของค าสัง่ซือ้ใหม่ และการจ้างงาน แม้ว่าความเชื่อมัน่ของภาคธุรกิจ

ปรับตวัขึน้ (อินโฟเควสท์) 

โปรตุเกสเผยอัตราว่างงานร่วงแตะ 6.1% ในไตรมาส 3 ต ่าสุด

รอบ 8 ปี สถาบนัสถิติแห่งชาติโปรตเุกสเปิดเผยว่า อตัราการว่างงาน

ของโปรตุเกสร่วงลงแตะระดบั 6.1% ในไตรมาส 3 ซึ่งเป็นระดบัต ่าสุด

นับตัง้แต่ปี 2554 จากระดับ 6.3% ในไตรมาส 2 นอกจากนี  ้อัตรา

ว่างงานยงัต ่ากว่าระดบั 6.7% ในไตรมาส 3 ของปีที่แล้ว ส่วนอตัราการ

ว่างงานของผู้ ที่อยู่ในวัย 15-24 ปี ลดลงสู่ระดับ 17.9% จากระดับ 

18.1% ในไตรมาส 2 และต ่ากว่าระดบั 20% ในไตรมาส 3 ของปีที่แล้ว 

ทัง้นี ้จ านวนผู้ว่างงานทัง้หมดลดลง 1.5% สู่ระดบั 324,400 คนในไตร
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 มาส 3 และลดลง 8.3% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว ส่วนผู้ มี

งานท าทัง้หมดมีจ านวน 5.27 ล้านคน (อินโฟเควสท์) 

นักการเมืองอังกฤษเร่ิมหาเสียงเลือกตัง้ หลังควีนเอลิซาเบธ

โปรดเกล้าฯยุบสภา การรณรงค์หาเสียงส าหรับการเลือกตัง้ทัว่ไปใน

อังกฤษได้เร่ิมต้นขึน้แล้วในวันนี  ้หลังจากที่นายบอริส จอห์นสัน 

นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่  2 

เพื่อขอพระบรมราชานุญาตในการยุบสภา ทัง้นี ้สภาสามัญชน หรือ

สภาล่างของอังกฤษได้ถูกปิด ก่อนที่จะเปิดใหม่หลังวนัที่  12 ธ.ค. ซึ่ง

เป็นวนัเลือกตัง้ทัว่ไป ในช่วงที่ปิดรัฐสภา นักการเมืองจะพากนัหาเสียง

เพื่อช่วงชิงคะแนนเสียงจากชาวอังกฤษที่มีสิทธิออกเสียงจ านวน 46 

ล้านคน (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" ถกประเด็นการค้าและงบอุดหนุนนาโต้กับนายกฯ

อังกฤษ ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ได้พดูคยุทางโทรศพัท์

กับนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เกี่ยวกับประเด็นด้าน

การค้าและการแบกรับภาระในกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การ

สนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต้)ส านักข่าวซินหวัรายงาน

ว่า แถลงการณ์ระบุว่า ผู้ น าทัง้ 2 ประเทศ ได้ย า้ถึงความมุ่งมั่นที่จะ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งความสัมพันธ์อันพิเศษผ่านทางข้อตกลง

การค้าเสรีที่สดใสเม่ือสหราชอาณาจักรถอนตัวจากสหภาพยุโรป 

(Brexit)นอกจากนี ้ทรัมป์ยงัได้ย า้ถึงความจ าเป็นที่ประเทศพนัธมิตรนา

โต้จะต้องสนบัสนนุด้านเงินทนุด้านกลาโหม (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวกสูงสุดในรอบ 4 ปี นลท.ยัง

จับตาความคืบหน้าเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ตลาดหุ้นยุโรปปิด

ปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(6 พ.ย.) โดยยงัคงแตะระดบัสงูสดุครัง้ใหม่ในรอบ 

4 ปี เนื่องจากแรงซือ้หุ้นที่เกี่ยวกับผู้บริโภคและกลุ่มธนาคารได้ช่วย

ชดเชยการร่วงลงของหุ้ นกลุ่มรถยนต์, เหมืองแร่ และกลุ่มเวชภัณฑ์ 

ขณะที่นกัลงทนุยงัคงจบัตาความคืบหน้าครัง้ใหม่ของการเจรจาการค้า

สหรัฐ-จีน ดชัน ีStoxx Europe 600 บวก 0.21% ปิดที่ 405.07 จดุ ดชัน ี

CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,866.74 จุด เพิ่มขึน้ 19.85 จุด หรือ 

+0.34%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้ นเยอรมันปิดที่  13,179.89 จุด เพิ่มขึน้ 

31.39 จดุ หรือ +0.24% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 8.57 จุด เหตุเงินปอนด์

อ่อนค่าหนุนหุ้นกลุ่มส่งออก ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัขึน้เม่ือคนื

นี ้(6 พ.ย.) โดยเงินปอนด์ที่อ่อนค่าลงช่วยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออก ขณะที่

นักลงทุนยงัคงจับตาความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-

จีน และการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษเพื่อก าหนดนโยบาย

การเงินในวันพฤหัสบดีนี  ้ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที่  

7,396.65 จดุ เพ่ิมขึน้ 8.57 จดุ หรือ +0.12% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

รายงานประชุมเดือนก.ย.ชีก้รรมการแบงก์ชาติญี่ ปุ่ นหารือ

ประเด็นออกมาตรการกระตุ้นศก.เพิ่มเติม ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น 

(BOJ) เปิดเผยรายงานการประชมุประจ าเดือนก.ย.ในวนันี ้ โดยระบุว่า 

กรรมการ BOJ ได้หารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการออก

มาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจเพิ่มเติม  ขณะที่กรรมการบางส่วนได้

เรียกร้องให้ BOJ ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเร่ิมแลกเปลี่ยน

มุมมองเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงิน รายงานการประชุมระบุว่า 

กรรมการคนหนึ่งของ BOJ กล่าวว่า  การฟื้นตัวอย่างล่าช้าของ

เศรษฐกิจในต่างประเทศอาจจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและ

เงินเฟ้อของญ่ีปุ่ น ซึ่ง BOJ จ าเป็นต้องเร่ิมพิจารณาการใช้นโยบายเพ่ือ

รับมือ ควบคู่ไปกับการจับตาผลกระทบข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึน้ด้วย 

อย่างไรก็ดี กรรมการทัง้ 9 คนของ BOJ ยังคงมีมุมมองที่แตกต่างกัน

เกี่ยวกับการด าเนินโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกรรมการจ านวน

หนึ่งเตือนว่า BOJ ควรค านึงถึงผลกระทบในด้านลบจากการตรึงอตัรา

ดอกเบีย้ที่ระดับต ่าเป็นเวลานาน ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่จะมีต่อ

ความสามารถในการท าก าไรของบรรดาสถาบนัการเงิน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 51.83 จุด รับความหวัง

เจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดดีดตวัขึน้แตะ

ระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน โดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนมี

มุมมองเป็นบวกเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่าง

สหรัฐและจีน ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปรับตัวขึน้ 

51.83 จุด หรือ 0.22% ปิดที่  23,303.82 จุด ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุด

นบัตัง้แต่วนัที่ 10 ต.ค.ปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีน-ฝร่ังเศส ลงนามข้อตกลงการค้า 15,000 ล้านดอลลาร์ฯ 
แหล่งข่าวผู้บริหารคนหนึ่งจากบริษัท เป่ยจิง แก๊ส กรุ๊ป ของทางการจีน 

เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า  ป ร ะ ธ านา ธิ บดี สี  จิ ้น ผิ ง ข อ งป ร ะ เ ทศ จี น  แ ล ะ

ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงของฝร่ังเศส ที่อยู่ระหว่างการ

เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง ของจีน ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงการค้ามูลค่า 

15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ครอบคลุมอุตสาหกรรมการบินและ

อวกาศ พลังงานและสินค้าเกษตร รวมถึงการอนุญาตให้บริษัทของ

ฝร่ังเศส 20 แห่ง ส่งออกปศสุตัว์ เนือ้ววัและเนือ้สกุร มาที่ประเทศจีนได้ 

ด้านท าเนียบประธานาธิบดีฝร่ังเศส ระบใุนแถลงการณ์ว่า เม่ือช่วงต้นปี

นี ้รัฐบาลจีนและฝร่ังเศส ได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบการส่งออกปศุ
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สัตว์ที่ตกลงกันไว้ให้ครอบคลุมถึงสัตว์เลีย้งจ าพวกเป็ด ห่านและตับ

ห่านหรือตับเป็ดด้วย พร้อมทัง้แก้ไขกฎระเบียบการส่งออก ด้วยการ

อนุญาตให้ฝร่ังเศสส่งออกน า้เชือ้พ่อพันธุ์สุกรชัน้ดีมาที่ประเทศจีน 

ส าหรับข้อตกลงด้านพลังงาน รวมถึงบันทึกความเข้าใจระหว่าง

บริษัทเป่ยจิง แก๊ส กรุ๊ป กับบริษัทเอ็นจี บริษัทสาธารณูปโภคด้าน

พลังงานของฝร่ังเศส เพื่อร่วมมือกันจัดสร้างถังกักเก็บก๊าซธรรมชาติ

เหลวในเมืองเทียนจิน ทางภาคเหนือของประเทศจีน โดยบริษัทเอ็นจี 

จะรับผิดชอบเร่ืองการจัดหาเทคโนโลยีป้องกันก๊าซไม่ให้ ร่ัวไหลมา

ให้กับประเทศจีน และจะเร่ิมต้นก่อสร้างโครงการในเร็วๆนี  ้(ศูนย์ข่าว

แปซิฟิก) 

จีนขายพันธบัตรสกุลเงินยูโรเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี หวังลด

พึ่งพาดอลลาร์ สื่อต่างประเทศเปิดเผยว่า รัฐบาลจีนขายพันธบัตร

สกุลเงินยูโรเป็นครัง้แรกในรอบ 15 ปี ซึ่งอาจกระตุ้นให้บริษัทของจีน

ด าเนินการตาม เพื่อช่วยลดการพึ่งพาเงินทุนสกุลดอลลาร์เม่ือวัน

อังคารที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ออกพันธบัตรวงเงินรวม 4 พันล้านยูโร 

(4.45 พันล้านดอลลาร์) โดยการเสนอขายพันธบัตรดงักล่าวแบ่งเป็น

พันธบัตรอายุ 7 ปีวงเงิน 2 พันล้านยูโร ซึ่งให้อัตราผลตอบแทน 

0.197%, พันธบัตรอายุ 12 ปี วงเงิน 1 พันล้านยูโร ให้ผลตอบแทน 

0.618% และ พนัธบตัรอาย ุ20 ปี วงเงิน 1 พนัล้านยโูร ให้ผลตอบแทน 

1.078% รายงานระบุว่า ความต้องการพนัธบตัรดังกล่าวเป็นไปอย่าง

แข็งแกร่ง ขณะที่นักลงทุน ซึ่งรวมถึงธนาคารต่างๆ ที่จัดการออก

พันธบัตรนี ้ได้จองซือ้พันธบัตรดังกล่าวเป็นมูลค่ารวมมากกว่า 1.95 

หม่ืนล้านยูโร การออกพนัธบตัรครัง้นีแ้ตกต่างจากเม่ือ 2 ปีที่ผ่านมาซึง่

มีการออกพนัธบตัรในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงสกุลเดียว โดยจีนขาย

พนัธบตัรสกลุดอลลาร์ วงเงิน 3 พนัล้านดอลลาร์ในปี 2561 และ วงเงิน 

2 พนัล้านดอลลาร์ในปี 2560 (อินโฟเควสท์) 

จีนคาดปี 63 รัฐบาลท้องถิ่นออกพันธบัตรเพิ่มหนุนโครงสร้าง

พืน้ฐานและเศรษฐกิจ การออกพันธบัตรของหน่วยงานรัฐบาลใน

ระดับท้องถิ่นของจีนอยู่ใกล้กับโควต้าประจ าปีแล้วในปีนี  ้ ขณะที่

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า รัฐบาลท้องถิ่นจะออกพนัธบตัรเพิ่มขึน้ในปี

หน้า เพื่อระดมเงินทุนในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจส านัก

ข่าวซินหวัรายงานว่า กระทรวงการคลงัของจีน ระบวุ่า ในช่วง 10 เดือน

แรกของปี 2562 รัฐบาลท้องถิ่นได้ออกพนัธบตัรมูลค่าเกือบ 4.28 ล้าน

ล้านหยวน หรือประมาณ 6.10 แสนล้านดอลลาร์ โดยในเดือนต.ค.

เพียงเดือนเดียว มูลค่าพนัธบตัรที่รัฐบาลท้องถิ่นเปิดซือ้ขายอยู่ที่  9.64 

หม่ืนล้านหยวนหลิว ยู่ นักวิเคราะห์ของกัวเชง ซิเคียวริตีส์ กล่าวว่า 

ปริมาณการออกพันธบัตรในเดือนต.ค.นัน้ อยู่ที่ระดับต ่าที่สุดของปีนี ้

ภายหลังจากที่ปริมาณการออกพันธบัตรใหม่ถึงโควต้าประจ าปีแล้ว 

หน่วยงานท้องถิ่นของรัฐบาลได้ออกพนัธบตัรใหม่มลูค่า 3.04 ล้านล้าน

หยวนแล้วในปีนี ้เม่ือนับถึงสิน้เดือนก.ย.ที่ผ่านมา คิดเป็นสดัส่วนของ

โควต้าพนัธบตัรใหม่ต่อปีที่ 99.43%   (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 12.96 จุด นลท.จับ

ตาเจรจาการค้าจีน-สหรัฐ  ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบ

ในวันนี ้ขณะที่นักลงทุนจับตาการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน

อย่างใกล้ชิด หลังจากสื่อต่างประเทศหลายแห่งรายงานว่า จีนก าลัง

เรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกภาษีน าเข้าสินค้าบางส่วน เพื่อปูทางไปสู่การ

ลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้

คอมโพสิตปิดลบ 12.96 จุด หรือ 0.43% แตะที่ระดับ 2,978.60 จุด 

(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดขยับขึน้แค่ 5.24 จุด วิตก

เศรษฐกิจฮ่องกงชะลอตัว ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตวั

เพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากนักลงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ

ชะลอตวัของเศรษฐกิจฮ่องกง อนัเนื่องมาจากผลกระทบของการชุมนุม

ประท้วงต่อต้านรัฐบาลดัชนีฮั่งเส็งขยับขึน้ 5.24 จุด หรือ 0.02% ปิด

วนันีท้ี่ 27,688.64 จดุ  (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

UN เดินหน้าบังคับใช้ความตกลงปารีสว่าด้วยปัญหาโลกร้อน แม้

สหรัฐถอนตัว องค์การสหประชาชาติ (UN) เปิดเผยว่า UN ยังคง

เดินหน้าบงัคบัใช้ความตกลงปารีสว่าด้วยปัญหาโลกร้อน แม้ว่าสหรัฐ

จะประกาศถอนตวัก็ตาม"ความมุ่งมัน่ของเราเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าใน

การเดินหน้าความตกลงปารีสยังไม่เปลี่ยนแปลง" นายสเตฟาน ดูจาร์

ริค โฆษกเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) กล่าวในระหว่างการ

แถลงต่อสื่อมวลชน "UN จะยังคงสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกมีส่วน

ร่วมอย่างแข็งขัน เพื่อเพิ่มความมุ่งมัน่ในการเอาชนะและต่อสู้กับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" นายดูจาร์ริคกล่าวเม่ือวนัจันทร์ที่ผ่าน

มา สหรัฐประกาศเร่ิมกระบวนการถอนตัวออกจากความตกลงปารีส

อย่างเป็นทางการ หลงัจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ประกาศ

เม่ือ 3 ปีที่แล้วว่า มีแผนจะถอนตวัออกจากความตกลงดังกล่าว โดย

กล่าวว่าความตกลงดงักล่าวไม่ยตุิธรรมกบัสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐฯ คาดว่าการเจรจาเร่ืองGSPกับอินโดฯจะได้ข้อสรุปเร็วๆ

นี ้หลังจากส านักผู้แทนการค้าสหรัฐฯ(USTR)พิจารณาทบทวนเร่ือง

การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากร(GSP) ส าหรับอินโดนีเซีย เนื่องจาก 

สหรัฐฯ กงัวลเร่ืองข้อจ ากดัที่ผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการของสหรัฐฯ
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 จะเข้าไปลงทุนในตลาดอินโดนีเซีย รอยเตอร์ รายงานว่า นายวิลเบอร์ 

รอสส์ รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการเดินทางเยือนกรุง

จาการ์ตา อินโดนีเซีย เปิดเผยว่า การพิจารณาทบทวนเร่ืองนีจ้ะได้

ข้อสรุปในเร็วๆนี  ้ และคาดว่า  บริษัทสหรัฐฯจะเข้ามาลงทุนใน

อินโดนีเซียมากขึน้ จะท าให้มูลค่าการค้าสองฝ่ายสูงขึน้  (ศูนย์ข่าว

แปซิฟิก) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 200 จุดท านิวไฮ เก็ง

รัฐบาลออกมาตรการปฏิรูปศก. ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึน้

กว่า 200 จุดแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันนี  ้ขานรับการ

คาดการณ์ที่ว่ารัฐบาลอินเดียเตรียมออกมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจ 

ทั ง้นี  ้ ดัชนี  S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  40,469.78 จุด  เพิ่มขึ น้ 

221.55 จดุ หรือ 0.55% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

บอร์ด กนง.มีมติ 5:2 ลดดอกเบีย้นโยบายลง 0.25% มาท่ี 1.25% 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 5 ต่อ 2 ให้ปรับลดอตัรา

ดอกเบีย้นโยบายลง 0.25% จาก 1.50% เป็น 1.25% ต่อปี โดยให้มีผล

ทนัที เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตวัต ่ากว่าที่ประเมินและ

ต ่ากว่าศักยภาพมากขึน้จากการส่งออกที่ลดลง ส่งผลสู่การจ้างงาน

และอุปสงค์ในประเทศ นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ กนง.

เปิดเผยว่า กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมาก

ขึน้จะมีส่วนช่วยสนบัสนุนการขยายตวัของเศรษฐกิจ และเอือ้ให้อตัรา

เงินเฟ้อทั่วไปกสับสู่กรอบเป้าหมาย จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบีย้

นโยบายในการประชุมครัง้นีส้่วนกรรมการ 2 ท่าน เห็นว่าในภาวะ

ปัจจุบนัที่นโยบายการเงินอยู่ในระดบัผ่อนคลายอยู่แล้ว การลดอตัรา

ดอกเบีย้อาจไม่ช่วยสนับสนุนการยายตวัทางเศรษฐกิจเพิ่มได้มากนัก 

รวมทัง้ยังจ าเป็นต้องรักษาขีความสามารถในการด าเนินนโยบาย

การเงิน (policy space) ที่มีจ ากัด ทัง้นี  ้ที่ประชุม กนง.เห็นพ้องว่า

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต ่ากว่าที่ประเมินไว้เดิม

และต ่ากว่าระดบัศกัยภาพมากขึน้ โดยการส่งออกสินค าหดตวัมากกว่า

ที่ประเมินไว้และจะมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาดไว้ตามปริมาณ

การค้าโลกที่ชะลอลงจากสภาวะการกีดกันทางการค้า  ภาคการ

ท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง คณะกรรมการฯ จะติตตามผล

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและกรใช้จ่ายของภาครัฐ 

ตลอดจนความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานที่ส าคญัและ

ผลต่อเนื่องไปยงัการลงทุนภาคเอกชนขณะที่อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉลี่ย

ทัง้ปี 62 และปี 63 มีแนวโน้มต ่ากว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ทัง้นี ้คณะ

กรรมการฯ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง อาทิ ผลกระทบจาก

การขยายตัวของธุรกิจ e-commerce การแข่งขันด้านราคาที่สูงขึน้ 

รวมถึงพฒันาการของเทคโนโลยีที่ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลให้

อตัราเงินเฟ้อเพิ่มขึน้ได้ช้ากว่าในอดีต สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตวัชะลอ

ลงทัง้สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค คณะกรรมการฯ ยงักังวล

ต่อสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าเม่ือเทียบกบัประเทศคู่ค้าคู่แข่ง ซึง่อาจ

ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ น้ ในภาวะที่ ความเสี่ ยง ด้าน

ต่างประเทศเพิ่มสูงขึน้  คณะกรรมการฯ สนับสนุนให้ผ่อนคลาย

กฎเกณฑ์ก ากับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อเอือ้ให้เงินทุนไหลออกและ

สร้างสมดุลเงินทุนเคลื่อนย้าย ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท 

และช่วยให้ภาคเอกชนบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้

สะดวกขึน้ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อัตรา

แลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด รวมทัง้

พิจารณาด าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมตามความจ าเป็น (อินโฟ

เควสท์) 

ธปท.ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อเอือ้ให้เงินทุนไหลออก และลดแรง

กดดันต่อค่าเงินบาท นายวิรไท สันติประภพ ผู้ ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงการออกประกาศปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อ

เอือ้ให้เงินทุนไหลออกและลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาทว่า  ภายใต้

สถานการณ์ปัจจุบันที่ความไม่สมดุลของเงินทุนเคลื่อนย้ายกดดนัให้

เงินบาทแข็งค่าขึน้ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพ่ือสนบัสนนุให้เงินทนุไหลออก ซึง่จะช่วย

ปรับสมดุลเงินทุนเคลื่อนย้าย และลดแรงกดดันที่มีต่อค่าเงินบาท 

รวมทัง้จะช่วยให้การท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศมีความสะดวกมาก

ขึน้  โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่  8 พฤศจิกายน 2562 สรุป

สาระส าคัญได้ ดังนี  ้1. การยกเว้นการน าเงินรายได้จากการส่งออก

กลับประเทศอนุญาตให้ผู้ส่งออกที่มีรายได้ต ่ากว่า 200,000 ดอลลาร์

สหรัฐต่อใบขน สามารถฝากเงินไว้ในต่างประเทศโดยไม่จ ากัด

ระยะเวลา ทัง้นี  ้ ในปี 2561 รายได้รวมจากการส่งออกที่ต ่ ากว่า 

200,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อใบขน มีมูลค่ากว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ 

สรอ. หรือประมาณคร่ึงหนึ่งของมูลค่าของการส่งออกทัง้หมด 2. การ

ลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศเปิดเสรีให้นักลงทุนรายย่อยสามารถ

ออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้เองในวงเงิน  200,000 

ดอลลาร์สหรัฐต่อปี จากเดิมที่ต้องผ่านตวักลางในประเทศ หรือต้องมี

สินทรัพย์ตามเง่ือนไขที่ก าหนด 3. การโอนเงินออกนอกประเทศเปิดเสรี

การโอนเงินออกนอกประเทศได้ทุกวัตถุประสงค์  ยกเว้นเพียงไม่กี่

รายการ (negative list) อาทิ การช าระธุรกรรมซือ้ขาย FX/THB กับ

สถาบนัการเงินในต่างประเทศที่ยงัต้องขออนุญาตจาก ธปท.อนุญาต

ให้สามารถโอนเงินให้ตนเองหรือญาติที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศ
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ได้เสรี และส าหรับการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ สามารถโอน

ได้ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยซือ้ในชื่อของบุคคล

ในครอบครัวได้ เพื่ออ านวยความสะดวกในการย้ายถิ่นฐานและการส่ง

บุตรหลานไปศึกษาในต่างประเทศประชาชนหรือภาคธุรกิจที่ต้องการ

โอนเงินออกนอกประเทศต ่ากว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อครัง้ ไม่

ต้องยื่นเอกสารหลกัฐานเพ่ือช่วยให้การท าธุรกรรมสะดวกขึน้ 4. การซือ้

ขายทองค าในประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศอนญุาตให้ลกูค้าคนไทย

ที่มีการลงทุนซือ้ขายทองค ากับบริษัทผู้ ค้าทองค าที่ได้รับอนุญาตจาก 

ธปท. ช าระราคาในรูปเงินตราต่างประเทศผ่านบัญชี FCD ที่เปิดกับ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศได้  โดยลูกค้าสามารถเก็บเงินตรา

ต่างประเทศจากการขายทองค าไว้ในบญัชี FCD โดยไม่ต้องแลกเป็น

บาทเพื่อรอลงทุนในครัง้ต่อไป นอกจากนี ้ธปท. ยงัพร้อมที่จะอนุญาต

การซือ้ขาย Gold Futures ในรูปเงินตราต่างประเทศในระยะต่อไปด้วย 

(อินโฟเควสท์) 

ครม.อนุมัติหลักการก าหนดมาตรฐานไอเสียรถจยย.ตามยูโร 4 

เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจ าส านกันายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 

2915 – 2561 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที่ 5126 (พ.ศ. 

2562) ซึ่งก าหนดให้การผลิตรถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความ

ปลอดภัย – สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ ต้องอยู่ระดบัที่ 7 หรือเทียบเท่า 

Euro 4 ซึ่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายของ

รัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และให้ส่งส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้ทัง้นี  ้ที่

ผ่านมามาตรฐานไอเสียจกัรยานยนต์ของประเทศไทยอยู่ที่ระดบั 6 หรือ

เที ยบ เท่ า  Euro 3 แต่ เ ม่ื อวันที่  31 มกราคม  2562  ก ระทรวง

อุตสาหกรรมโดยส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ได้จัดท า

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ืองก าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม

จักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย – สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ 

ปรับมาตรฐานเป็นระดบัที่ 7 เทียบเท่า Euro 4 ซึง่การยกระดบัประกาศ

เป็นกฎกระทรวงเพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรฐานเกิดขึน้อย่างจริงจัง 

(อินโฟเควสท์) 

ครม.เห็นชอบแผนเปล่ียนสายไฟฟ้าลงใต้ดินแบบ Quick Win 

ระยะทาง 20.5 กม. วงเงินลงทุน 3,673 ลบ. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณ

กุล รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

ด าเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า

ใต้ดิน ฉบับปฎิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ตามที่กระทรวงมหาดไทย

เสนอ ในวงเงินลงทุนรวมทัง้สิน้ 3,673 ล้านบาท ระยะทาง 20.5 กม. 

ส าหรับเงินลงทุน 3,673 ล้านบาทนัน้ จะเป็นเงินกู้ ในประเทศ 2,500 

ล้านบาท และเงินรายได้ของ กฟน.อีก 1,173 ล้านบาท โดยก าหนดแล้ว

เสร็จภายในปี 2566 (อินโฟเควสท์) 

มท.1 เผยแนวทางขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวยังไม่เข้า

ครม.สัปดาห์นี ้พล.อ.อนพุงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เผยยงัไม่การ

เสนอเร่ืองรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  (ครม.) 

พิจารณาในวนันี ้เนื่องจากหลงัจาก ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบแล้วก็ต้อง

รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งตนเองไม่สามารถระบุ

ได้ว่าจะมีข้อสรุปในเร่ืองดังกล่าวเม่ือใด ทัง้นี ้เม่ือ กรุงเทพมหานคร 

(กทม.) รับเร่ืองระบบโยธามาดูแล พร้อมกับหนีจ้ านวนมากก็จะต้อง

พิจารณาว่ามีแนวทางอย่างไร ผลประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะได้รับ 

(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 2.88 จุด ผันผวนหลัง กนง.มีมติลด

ดอกเบีย้กดดันกลุ่มแบงก์/จับตา MSCI ปรับน า้หนักลงทุน SET 

ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,623.99 จุด ลดลง 2.88 จุด (-0.18%) มูลค่าการซือ้

ขาย 62,181.94 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีผ้นัผวน 

ช่วงเช้ากลุ่มแบงก์ปรับขึน้ก่อนย่อตัวช่วงบ่ายหลัง  กนง.มีมติลด

ดอกเบีย้ 0.25% เป็นไปตามหลายฝ่ายคาดจากมุมมองเศรษฐกิจโตต ่า 

แต่เขื่อเป็นการปรับลดครัง้สดุท้ายแล้ว ด้านตลาดภมิูภาคแกว่งทัง้บวก-

ลบ ต้องติดตามเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนจะลงนามข้อตกลงเฟสแรกใน

เดือนนีห้รือไม่ พร้อมให้ติดตามการปรับน า้หนักลงทุนของ MSCI และ

ตัวเลขส่งออก-ดุลการค้าของจีน พรุ่งนีต้ลาดคงแกว่งไซด์เวย์กรอบ

ในช่วงรอประกาศงบฯ ให้แนวรับ 1,620 แนวต้าน 1,630-1,637 จุด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,623.99 จุด ลดลง 2.88 จุด (-

0.18%) มูลค่าการซือ้ขาย 62,181.94 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวันนี  ้

ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ โดยดัชนีท าระดับสูงสุดที่ 

1,631.34 จุด และท าระดับต ่าสุดที่  1,621.34 จุด ส่วนหลักทรัพย์

เปลี่ยนแปลงวนันี ้เพิ่มขึน้ 709 หลกัทรัพย์ ลดลง 847 หลกัทรัพย์ และ

ไม่เปลี่ยนแปลง 493 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 85,320 

ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด

ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 85,320 

ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 

อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 
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 387 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สทุธิ 4,595 ล้าน

บาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ  ขายสุทธิ  271 ล้านบาท Yield 

พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 1.39% ปรับตวัลดลงจากเม่ือวาน -0.03%Yield 

Curve ปรับลดลง 2-10 bps. จากผลการประชุม กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 

เสียง ให้ลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% จากระดบั 1.50% มาอยู่ที่ 

1.25% ต่อปี เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต ่ากว่าที่

ประเมินไว้และต ่ากว่าศกัยภาพมากขึน้ จากการส่งออกที่ลดลง ขณะที่

อัตราเงินเฟ้อทัว่ไปมีแนวโน้มต ่ากว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงิน

เฟ้อ โดยการลดดอกเบีย้จะช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ  ด้าน

กระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุต่างชาติวนันี ้NET OUTFLOW 271 ล้าน

บาท โดยเกิดจาก  NET SELL 271 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือ

ครองโดยนกัลงทนุต่างชาติหมดอาย ุ(Expired)  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.29/31 อ่อนค่าหลังกนง.ห่ันดอกเบีย้-

ธปท.ปรับเกณฑ์เอือ้เงินทุนไหลออก คาดกรอบพรุ่งนี ้30.26-

30.35 นกับริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาด

เย็นนีอ้ยู่ที่ระดับ 30.29/31 บาท/ดอลลาร์ จากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่

ระดับ 30.25/26 บาท/ดอลลาร์โดยหลงัจากที่คณะกรรมการนโยบาย

การเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 0.25% มาอยู่ที่ 

1.25% รวมทัง้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์

เพื่อเอือ้ให้เงินทนุไหลออกและลดแรงกดดนัต่อค่าเงินบาทนัน้ ได้ส่งผล

ให้เงินบาทปรับอ่อนค่าลงไปถึงระดบัที่ใกล้กบั 30.40 บาท/ดอลลาร์ แต่

หลังจากนัน้ค่าเงินบาทก็เร่ิมไล่ระดับขึน้มาจนมาอยู่ที่  30.29 บาท/

ดอลลาร์ในช่วงปิดตลาดส าหรับวนัพรุ่งนี ้มองว่าเงินบาทมีทิศทางอ่อน

ค่า ซึ่งอาจจะไม่ได้อ่อนค่าลงไปรวดเร็วนัก แต่จะเป็นการค่อยๆ ทยอย

อ่อนค่านักบริหารเงิน คาดว่า พรุ่งนีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 

30.26 - 30.35 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ย. เยอรมนี 

- ทนุส ารองเงินตราต่างประเทศเดือนต.ค. จีน 

- ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ประชมุนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบีย้ องักฤษ 

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 
 

 

As of

 Monday 4 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Oct F 45.9 45.7 45.7 SET50

US Durable Goods Orders Sep F -1.20% -1.10% -1.10% SET100

Durables Ex Transportation Sep F -0.40% -0.30% -0.30% MAI

Factory Orders Sep -0.60% -0.50% -0.10% Institution Net Position

Cap Goods Orders Nondef Ex Air Sep F -0.60% -- -0.50% Proprietary Net Position

Cap Goods Ship Nondef Ex Air Sep F -0.70% -- -0.70% Foreign Net Position

Individual Net Position

 Tuesday 5 Total Trading Value

Release Actual Cons. Prior

JP Monetary Base YoY Oct 3.1% -- 3.0% Major Indices

CH Caixin China PMI Composite Oct 52 -- 51.9 Dow Jones

Caixin China PMI Services Oct 51.1 51.1 51.3 S&P 500

EU PPI MoM Sep 0.1% 0.1% -0.5% Nasdaq

PPI YoY Sep -1.2% -1.2% -0.8% STOXX Europe 50

US Trade Balance Sep -$52.5b -$53.0b -$54.9b FTSE 100

Markit US Services PMI Oct F 50.6 51 51.0 DAX

Markit US Composite PMI Oct F 50.9 -- 51.2 Nikkei 225

JOLTS Job Openings Sep 7024 7063 7301 Shanghai Composite

ISM Non-Manufacturing Index Oct 54.7 53.5 52.6 Hang Seng

KOSPI

 Wednesday 6 BES Sensex

Release Actual Cons. Prior Jakarta Composite

JP Jibun Bank Japan PMI Composite Oct F 49.1 -- 49.8 Philippines Composite

Jibun Bank Japan PMI Services Oct F 49.7 -- 50.3 Ho Chi Minh

TH BoT Benchmark Interest Rate 6-Nov 1.25% 1.25% 1.50%

EU Markit Eurozone Services PMI Oct F 52.2 51.8 51.8 Crude Commodities

Markit Eurozone Composite PMI Oct F 50.6 50.2 50.2 WTI ($/bl)

Retail Sales MoM Sep 0.1% 0.0% 0.6% Dubai ($/bl)

Retail Sales YoY Sep 3.1% 2.4% 2.7% Brent ($/bl)

US MBA Mortgage Applications 1-Nov -0.1% -- 0.6% NYMEX ($/bl)

Nonfarm Productivity 3Q P -0.3% 0.9% 2.5% COMEX Gold 

Batic Dry Index

 Thursday 7

Release Actual Cons. Prior Exchange Rate

US Initial Jobless Claims 2-Nov -- -- 218k USD/THB

Continuing Claims 26-Oct -- -- 1690k EUR/USD

USD/JPY

GBP/USD

 Friday 8 USD/CHY

Release Actual Cons. Prior USD/KRW

JP Labor Cash Earnings YoY Sep -- 0.1% -0.2% Dollar Index

Household Spending YoY Sep -- 7.1% 1.0%

Official Reserve Assets Oct -- -- $1322.6b Thai Bond Market

Japan Buying Foreign Bonds 1-Nov -- -- -¥1018.5b Total Return Index

Foreign Buying Japan Bonds 1-Nov -- -- ¥26.0b Outright/ Cash Trading

Foreign Buying Japan Stocks 1-Nov -- -- ¥649.5b Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Leading Index CI Sep P -- 92.2 91.9 6-Nov-19 1.332 1.340 1.349 1.337 1.333 1.361

TH Foreign Reserves 43770 -- -- $222.5b Change (bps) -8.58 -10.28 -9.71 -8.97 -4.88 -3.33

Forw ard Contracts 43770 -- -- $35.5b 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

CH Exports YoY Oct -- -3.8% -3.2% 1.393 1.489 1.581 1.671 1.774 1.832

Imports YoY Oct -- -7.6% -8.5% -2.48 -2.23 -0.12 +0.88 -0.26 -0.06

Trade Balance Oct -- $40.55b $39.65b

US Wholesale Inventories MoM Sep F -- -- -0.3% US Bond Market

U. of Mich. Sentiment Nov P -- 96 95.5 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

6-Nov-19 1.56 1.61 1.60 1.63 1.81 2.30

Change (bps) +0.00 -2.00 -3.00 -3.00 -5.00 -4.00

7-Nov-19

6-Nov-19 Chg %Chg.

1,623.99 -2.88 -0.18%

328.62 +3.26 +1.00%

-880.01

1,093.50 -3.29 -0.30%

2,399.67 -5.83 -0.24%

7.90

62,181.95

212.44

659.67

3,076.78 +2.16 +0.07%

8,410.63 -24.05 -0.29%

6-Nov-19 Chg %Chg.

27,492.56 -0.07 -0.00%

13,179.89 +31.39 +0.24%

23,303.82 +51.83 +0.22%

3,679.00 +10.00 +0.27%

7,396.65 +8.57 +0.12%

2,144.15 +1.51 +0.07%

40,469.78 +221.55 +0.55%

2,978.60 -12.96 -0.43%

27,688.64 +5.24 +0.02%

1,024.91 +0.57 +0.06%

6-Nov-19 Chg %Chg.

6,217.55 -46.60 -0.74%

8,061.29 +35.41 +0.44%

61.78 -1.12 -1.78%

56.35 -0.88 -1.54%

56.36 -0.87 -1.52%

60.55 -0.94 -1.53%

6-Nov-19 5-Nov-19 %Chg.

30.28 30.25 +0.12%

1,490.20 +9.40 +0.63%

1,533.00 -123.00 -7.43%

1.2855 1.2872 -0.13%

6.9882 7.0087 -0.29%

1.1068 1.1072 -0.04%

108.93 109.14 -0.19%

6-Nov-19 5-Nov-19 %Chg.

322.27 322.44 -0.05%

1,160.23 1,156.64 +0.31%

97.949 97.909 +0.04%

85,320.07         129,281.32       -34.00%


