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 สรุปข่าวในและต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

เพโลซี-มนูชินคว้าน า้เหลวเจรจาแผนกระตุ้นศก. ขัดแย้งประเดน็
ตรวจโควิดท่ัวสหรัฐ นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร
สหรัฐ และนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ยังไม่สามารถตกลง
กนัได้เก่ียวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในการเจรจา
ซึ่งจัดขึ น้เ ม่ือวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐ  เ น่ืองจากทัง้สองฝ่ายยังมี
ความเห็นท่ีแตกต่างกันในประเด็นท่ีส าคัญซึ่งได้แก่  การตรวจหาเชือ้
ไวรัสโควดิ-19 ให้กบัประชาชนทัว่ประเทศ และแผนการติดตามผู้ ท่ีติด
เชือ้ (อินโฟเควสท์) 

ท าเนียบขาวยอมรับไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกระตุ้นเศรษฐกจิ
ทันเลือกตัง้ปธน. นางเคย์ลีจ์ แมคเอนนานี โฆษกท าเนียบขาว กลา่ว
ยอมรับวา่ รัฐบาลและพรรคเดโมแครตคงไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงใน
การออกมาตรการกระตุ้ น เศ รษฐกิจไ ด้ทันก่อนการ เ ลือ กตั ง้
ประธานาธิบดีสหรัฐในวนัท่ี 3 พ.ย. นางแมคเอนนานีต าหนินางแนนซี 
เพโลซ ีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ วา่ท าการเรียกร้องมากเกินไป 
"โอกาสริบหร่ีลงเม่ือคุณมีคนอย่างแนนซี  เพโลซี  มาท าหน้า ท่ี
ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ซึง่เม่ือคุณพจิารณาข้อเสนอของพวก
เขา ข้อเสนอเหล่านีก้็ยังคงค้างคาอยู่ " นางแมคเอนนานีกล่าว (อินโฟ
เควสท์) 

สหรัฐขายอาวุธให้ไต้หวันเพิ่มอีก $2.4 พันล้าน แม้จีนขู่คว ่ า
บาตรบริษัทสหรัฐ กระทรวงกลาโหมสหรัฐ (เพนตากอน) เปิดเผยว่า 
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอนุมตัิข้อตกลงขายอาวธุให้กับไต้หวันเพิ่ม
อีกมูลค่า 2.37 พนัล้านดอลลาร์ โดยอาวุธดังกล่าวได้แก่ระบบจรวด
ขีปนาวธุปอ้งกนัชายฝ่ังฮาร์พนู (Harpoon Coastal Defense Systems 
- HCDS) ท่ีผลิตโดยบริษัทโบอิง้ จ านวน 100 ชุด และขีปนาวุธน าวิถี
ต่อต้านเรือผิวน า้ฮาร์พูน RGM-84L-4 Harpoon Block II จ านวน 400 
ลกู ทางด้านไต้หวนัระบุในแถลงการณ์วา่ การซือ้ขายอาวธุครัง้นีแ้สดง
ให้เหน็วา่สหรัฐให้ความส าคญักับการปอ้งกันตนเองของไต้หวนั ขณะท่ี
ไต้หวนัเองก็จะปรับปรุงความสามารถในการป้องกันตนเองและเพิ่ม
ความสามารถด้านการรบเม่ือต้องเผชิญหน้ากับการขยายก าลังทาง
ทหารและการยัว่ยุของจีน (อินโฟเควสท์) 

ปอมเปโอชีส้หรัฐ-อินเดียต้องร่วมมือต้านภัยคุกคามจากจีน นาย
ไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กลา่วว่า 
สหรัฐและอินเดียต้องร่วมมือกันเพ่ือเผชิญหน้ากับภัยคุกคามต่อความ
มั่นคงและเสรีภาพจากจีน  นายปอมเปโอ พร้อมด้วยนายมาร์ก 
เอสเปอร์ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ เดินทางถึงกรุงนวิเดลี เม่ือวนัจันทร์ท่ี
ผา่นมา เพ่ือหารือยุทธศาสตร์ประจ าปี ซึง่เกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีความตึง
เครียดในภูมิภาคเพิ่มสูงขึน้  เน่ืองจากกองทัพอินเดียกับกองทัพจีน
เผชิญหน้ากันแถบชายแดนหิมาลยั โดยในวนันี ้ สหรัฐและอินเดียมี

ก าหนดลงนามข้อตกลงทางทหาร ซึ่งจะท าให้อินเดียสามารถเข้าถึง
ข้อมูลแผนท่ีและดาวเทียมขัน้สูงของหรัฐ เพื่อเพิ่มความแม่นย าของ
ขีปนาวธุและโดรน (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐคว ่าบาตรอุตฯน า้มันอิหร่าน ชีมี้เอ่ียวกองก าลังพทัิกษ์การ
ปฏวัิต ิสหรัฐประกาศมาตรการคว ่าบาตรลา่สดุต่อบคุคลและบริษัทใน
ภาคอุตสาหกรรมน า้มันของอิหร่าน พร้อมยกระดับมาตรการกดดัน
สูงสุดต่ออิหร่านเพิ่มขึ น้  2 เท่า  กระทรวงการคลังสหรัฐร ะบุใ น
แถลงการณ์ว่า กระทรวงปิโตรเลียม, บริษัทน า้มันแห่งชาติของอิหร่าน 
(NIOC), บริษัทขนส่งน า้มันแห่งชาติ (NITC) มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
สนับสนุนด้านการ เงินแก่กองก าลังพิทัก ษ์การปฏิ วัติ อิ ห ร่ า น 
(Revolutionary Guard Corps-Qods Force - IRGC-QF) อย่างไรก็ดี 
มาตรการคว ่าบาตรดังกล่าวเกิดขึน้ไม่ก่ีวัน หลังจากท่ีคณะบริหาร
ภายใต้การน าของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ประกาศขึน้บญัชีด า
เอกอคัรราชทตูอิหร่านประจ าอิรัก โดยอ้างวา่ เขาท าหน้าท่ีแทนหรือใน
นามของ IRGC-QF (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐหยุดผลติน า้มันในอ่าวเม็กซิโกแล้ว 16% อพยพคนหนีพายุ
ซีต้า ส านักงานความปลอดภัยและการดูแลสิ่งแวดล้อมของสหรัฐ 
เปิดเผยวา่ การผลติน า้มนั 16% ในอ่าวเม็กซโิกจ าเป็นต้องหยุดชัว่คราว 
เน่ืองจากพายุซีต้าก าลงัเคล่ือนตัวเข้าใกล้ ส่งผลให้บริษัทน า้มันของ
สหรัฐสัง่อพยพบุคลากรจากสถานีการผลิต 10 แห่ง จากทัง้หมด 543 
แห่ง ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า พายุหมุนเขตร้อนซีต้าได้ทวีความ
รุนแรงเป็นเฮอร์ริเคนระดบั 1 ในทะเลแคริบเบียน โดยก าลงัเคล่ือนตวั
เข้าชายฝ่ังรัฐกวินตานารูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเม็กซิโก  (อินโฟ
เควสท์) 

Conference Board เผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคสหรัฐต ่ากว่า
คาดในต.ค. ผลส ารวจของ Conference Board ซึ่งเป็นสถาบนัวิจัย
เศรษฐกิจ ระบุว่า ดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 
100.9 ในเดือนต.ค. จากระดับ 101.3 ในเดือนก.ย. และต ่ากว่าตัวเลข
คาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ท่ีระดับ 102.0 ดชันีความเช่ือมัน่ร่วงลงจาก
การท่ีผู้บริโภคมีความวติกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจากผลกระทบของการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยยอดส่ังซื ้อสินค้าคงทนสูงกว่าคาดในเดือนก .ย . 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนของสหรัฐ 
เช่น เคร่ืองบิน รถยนต์ และเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ท่ีมีอายุการใช้งาน
ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป พุ่งขึน้ 1.9% ในเดือนก.ย. สูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์
คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้ 0.5%   นอกจากนี ้ยอดสั่งซือ้สินค้าคงทน
พืน้ฐาน ซึ่งเป็นค าสัง่ซือ้สินค้าทุนท่ีไม่รวมเคร่ืองบิน และสินค้าด้าน
อาวุธ โดยเป็นสิ่งบ่งชีแ้ผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ เพิ่มขึน้ 1.0% ใน
เดือนก.ย. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ท่ีระดับ  0.5% 
หลงัจากพุง่ขึน้ 2.1% ในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 222.19 จุด วิตกแผน

กระตุ้นศก.ไม่คืบก่อนวันเลือกตัง้ ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวนัท่ี 3 เม่ือคืนนี ้(27 ต.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุ
วติกกงัวลหลงัจากโฆษกท าเนียบขาวสง่สญัญาณว่า รัฐบาลสหรัฐและ
พรรคเดโมแครตอาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการออกมาตรการ
กระตุ้ นเศรษฐกิจได้ก่อนวันเลือกตัง้ประธานาธิบดี อย่างไรก็ดี ดัชนี 
Nasdaq ปิดในแดนบวก  โดยไ ด้แรงหนุนจากค าสั่งซื อ้หุ้ นกลุ่ม
เทคโนโลยี ก่อนท่ีบริษัทรายใหญ่อย่างไมโครซอฟท์และแอปเปิลจะ
เปิดเผยผลประกอบการ  ดัชนีเฉล่ียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี  
27,463.19 จุด ลดลง 222.19 จุด หรือ -0.80% ขณะท่ีดัชนี S&P500 
ปิดท่ี 3,390.68 จุด ลดลง 10.29 จุด หรือ -0.30% ส่วนดัชนี Nasdaq 
ปิดท่ี 11,431.35 จุด เพิม่ขึน้ 72.41 จุด หรือ +0.64% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อน หลังความเช่ือม่ันผู้บริโภค
สหรัฐชะลอตัว ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ 
ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้(27 ต.ค.) 
หลงัจากผลส ารวจของ Conference Board ระบุว่า ดัชนีความเช่ือมัน่
ของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงในเดือนต.ค. อันเน่ืองมาจากความกงัวล
เก่ียวกบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ดชันีดอลลาร์ 
ซึง่เป็นดชันีวดัความเคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกั 
6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.11% แตะท่ี 92.9426 ดอลลาร์สหรัฐอ่อน
ค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 104.48 เยน จากระดบั 104.84 เยน 
และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดับ 1.3165 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดับ 1.3201 ดอลลาร์แคนาดา แต่เม่ือเทียบกับฟรังก์
สวสิ ดอลลาร์แข็งค่าขึน้แตะท่ีระดับ 0.9076 ฟรังก์ จากระดบั 0.9073 
ฟรังก์ ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ  ท่ีระดับ 1.1810 
ดอลลาร์ จากระดับ 1.1812 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งค่าขึน้สู่
ระดับ 1.3055 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3018 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 0.7132 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ  
0.7125 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 1.01 ดอลล์ รับข่าวพายุ
ซีต้าถล่มอ่าวเม็กซิโก สญัญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด
นวิยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้ (27 ต.ค.) หลงัมีรายงานวา่ บริษัทน า้มนัของ
สหรัฐท่ีด าเนินงานในอ่าวเม็กซิโกได้ระงับการผลิตลงเกือบ 50% 
เน่ืองจากอิทธิพลของพายุ "ซีต้า" ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตารายงานสต็อก
น า้มันดิบของสหรัฐซึง่มีก าหนดเปิดเผยในวนันี  ้สญัญาน า้มันดิบ WTI 
ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 1.01 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดท่ี 39.57 
ดอลลาร์/บาร์เรล สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ (BRENT) สง่มอบเดือนธ.ค. 
เพิ่มขึน้ 74 เซนต์ หรือ 1.9% ปิดท่ี 41.20 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $6.2 รับแรงซื ้อ
สินทรัพย์ปลอดภัย สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกัน
เป็นวนัท่ี 3 เม่ือคืนนี ้(27 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากค าสัง่ซือ้สินทรัพย์
ปลอดภัย หลงัจากดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคของสหรัฐปรับตัวลงใน
เดือนต.ค. อนัเน่ืองมาจากความกงัวลเก่ียวกับการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 นอกจากนี ้ การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเป็นปัจจัย
หนุนแรงซื อ้ทองค า  สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) สง่มอบเดือนธ.ค. เพิม่ขึน้ 6.2 ดอลลาร์ หรือ 0.33% ปิดท่ี 
1,911.9  ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

WHO เช่ือยุโรปคุมโควิดได้แม้กลายเป็นศูนย์กลางระบาด คาด
ไม่ต้องกลับไปล็อกดาวน์ นายแพทย์ไมเคิล ไรอัน ผู้ อ านวยการ
บริหารโครงการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโ ลก 
(WHO) เปิดเผยวา่ ยุโรปเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 อยู่ในขณะนี ้แต่เช่ือว่ายุโรปยังสามารถควบคุมการระบาดได้ และ
คาดวา่จะไม่ต้องกลบัไปใช้มาตรการลอ็กดาวน์ทัว่ประเทศ นายแพทย์
ไรอันกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนว่า ในช่วงสปัดาห์ท่ี
ผ่านมา 46% ของจ านวนผู้ติดเชือ้ทัว่โลกและผู้ เสียชีวิตเกือบหนึ่งใน
สามอยู่ในทวีปยุโรป พร้อมระบุว่า ทวีปยุโรปเป็นศูนย์กลางการแพร่
ระบาดอย่างชัดเจนในขณะนี  ้ และเตือนว่าประเทศต่างๆ  ต้อง
เตรียมพร้อมรับมือกับไวรัส ท่ีอาจต้องมีมาตรการท่ีรัดกุมมากยิ่งขึน้ 
เช่น การเพิม่ความเข้มงวดของค าสัง่การเดินทางและการกกัตวัอยู่บ้าน 
(อินโฟเควสท์) 

อียูจ่อเก็บภาษีสหรัฐ 4 พันล้านดอลล์ ตอบโต้กรณีช่วยหนุนโบ
อิ ้ง  สหภาพยุโรป (EU) ก าลังเตรียมมาตรการตอบโต้สหรัฐ หลัง
องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ยืนยนัสทิธิ์ในการตอบโต้ของ EU ต่อการ
ท่ีสหรัฐให้เงินอุดหนุนท่ีผดิกฎหมายแก่บริษัทโบอิง้ โค ผู้ผลติเคร่ืองบิน
สญัชาติอเมริกัน การประกาศดังกล่าวมีขึน้หลงัก่อนหน้านัน้ไม่นาน 
คณะท างานระงับข้อพิพาท (DSB) ของ WTO ได้อนุมัติอย่างเป็น
ทางการให้ EU สามารถด าเนินมาตรการดังกล่าวได้ ท าให้ตอนนี ้EU 
สามารถเพิ่มการเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าสหรัฐได้มากถึง 4 พนัล้าน
ดอลลาร์ "เหมือนท่ีผมแสดงความชัดเจนมาโดยตลอด ผลลพัธ์ท่ีเรา
ต้องการคือการเจรจาข้อตกลงกับสหรัฐ เรายงัคงติดต่อกบัตวัแทนจาก
สหรัฐอย่างจริงจงั" นายดอมบรอฟสกิสกลา่ว อย่างไรก็ตาม นายดอมบ
รอฟสกิสกลา่ววา่ เม่ือไม่มีผลจากการเจรจา EU ก็พร้อมจะด าเนินการ
ตามค าตดัสนิของ WTO ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า เม่ือเดือนต.ค.ปีท่ี
แล้ว รัฐบาลสหรัฐประกาศเก็บภาษีน าเข้าสนิค้า EU มูลค่า 7.5 พนัล้าน
ดอลลาร์ หลงัจาก WTO ตัดสินให้สหรัฐสามารถเก็บภาษีน าเข้า เพื่อ
ตอบโต้ต่อการท่ี EU ให้เงินอุดหนุนบริษัทแอร์บัสซึ่งเป็นบริษัทผลิต
เคร่ืองบินของฝรั่งเศส การเรียกเก็บภาษีดังกล่าวยังคงด าเนินอยู่  แม้ 
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 EU จะท าตามกฎของ WTO เรียบร้อยแล้วเม่ือเดือนก.ค.ท่ีผา่นมาก็ตาม 

(อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเจอโควิดวันเดียวกว่า 2 หม่ืนราย รัฐบาลเตรียมใช้
มาตรการขัน้สูงสุด องักฤษพบผู้ติดเชือ้โควดิ-19 เพิม่ขึน้ 20,890 ราย
เม่ือวานนี ้(26 ต.ค.) ท าให้จ านวนผู้ ติดเชือ้สะสมทัง้ประเทศอยู่ ท่ี  
894,690 ราย และพบผู้ เสียชีวิตเพิ่มอีก 102 ราย ท าให้ยอดเสียชีวิต
สะสมในขณะนีอ้ยู่ ท่ี  44,998 ราย การเปิดเผยข้อมูลล่าสุดมีขึน้ใน
ขณะท่ีรัฐบาลองักฤษเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
สูข่ัน้สงูสดุเพิม่เติมในบางพืน้ท่ี เพ่ือสกดัเชือ้ไวรัสท่ีแพร่กระจายไปอย่าง
รวดเร็ว ทัง้นี ้เน่ืองจากใกล้จะถึงเทศกาลฮลัโลวีนในวนัเสาร์นี ้รัฐบาล
อังกฤษได้แนะน าว่า การเล่น Trick or Treat ยังสามารถท าได้ในบาง
พืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงลดลง โดยพิจารณาตามระบบเฝ้าระวงัสามระดบั
ของรัฐบาล (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยผู้เสียชีวิตรายใหม่จากโควิดกว่า 300 ราย สูงสุดรอบ 
5 เดือน  กระทรวงสาธารณสุของักฤษเปิดเผยวา่ ในช่วง 24 ชั่วโมงท่ี
ผ่านมา จ านวนผู้ เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึน้ 367 ราย ซึ่งเป็น
จ านวนสูงสุดนับตัง้แต่เดือนพ.ค. สู่ระดับ 45,365 ราย นอกจากนี  ้
องักฤษมีผู้ติดเชือ้ไวรัสโควดิ-19 รายใหม่จ านวน 22,885 ราย สง่ผลให้
ยอดรวมผู้ติดเชือ้ในประเทศพุง่ขึน้เป็น 917,575 ราย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกคุมเข้มโควิดกระทบ
เศรษฐกิจ ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้(27 ต.ค.) เน่ืองจาก
นกัลงทนุวติกเก่ียวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการควบคุมท่ี
เข้มงวดขึน้กบัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในทวีปยุโรป ซึ่งบดบงั
ปัจจยับวกในตลาดจากการท่ีบางบริษัทเปิดเผยผลประกอบการท่ีดีเกิน
คาด ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.95% ปิดท่ี 352.58 จุด ดัชนี 
CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดท่ี 4,730.66 จุด ลดลง 85.46 จุด หรือ -
1.77%, ดัช นี  DAX ตลาดหุ้ นเยอรมนีปิดท่ี  12,063.57 จุด  ลดลง 
113.61 จุด หรือ -0.93% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซ่ีปิดลบ 63.02 จุด วิตกคุมโควิด
รอบใหม่กระทบศก. ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบเม่ือคืนนี ้ (27 ต.ค.) 
เน่ืองจากนกัลงทุนวิตกเก่ียวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดจาก
การลอ็กดาวน์เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคโควดิ-19 ใน
อังกฤษ ซึ่งบดบงัปัจจัยบวกจากความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลง
การค้าหลัง Brexit ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรป รวมถึงการ
เปิดเผยผลประกอบการเชิงบวกจากธนาคารเอชเอสบีซี ดัชนี FTSE 
100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดท่ี 5,728.99 จุด ลดลง 63.02 จุด หรือ -
1.09% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นไฟเขียวกฎหมายอัดฉีดงบซือ้วัคซีนโควิดฉีดให้ประชาชน
ทุกคน รัฐบาลญ่ีปุ่ นอนมุตัิร่างกฎหมายลา่สดุส าหรับค่าใช้จ่ายทัง้หมด

ในการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ให้กับพลเมืองชาวญ่ีปุ่ นทุกคน 
ตลอดจนการจ่ายเงินชดเชยให้กับบรรดาซพัพลายเออร์ หากเกิดผล
ข้างเคียงท่ีรุนแรงขึน้จากการฉีดวคัซีน ร่างกฎหมายฉบบัดังกล่าว ซึ่ง
จัดท าขึน้เพื่อแก้ไขกฎหมายวคัซีนฉบบัปัจจุบนั สอดคล้องกับค ามั่น
สญัญาของนายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ท่ีต้องการฉีดวคัซีน
โควดิให้ประชาชนทกุคนภายในคร่ึงแรกของปีหน้า โดยรัฐบาลตัง้เป้าท่ี
จะบงัคับใช้กฎหมายฉบบัดงักล่าวในระหว่างการประชุมสภาไดเอทส
มัยปัจจุบันจนถึงวันท่ี 5 ธ.ค.นี  ้ทัง้นี ้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 
6.714 แสนล้านเยน (6.4 พนัล้านดอลลาร์) เพื่อจัดหาวคัซีนดังกล่าว 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบเล็กน้อย นลท.ซือ้หุ้นรับ
ความหวังผลประกอบการฟ้ืน ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ
เลก็น้อยในวนันี ้ โดยตลาดลดช่วงติดลบลง หลงัจากนกัลงทุนเข้าช้อน
ซือ้หุ้นจากความหวงัวา่ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะฟืน้ตัว
ขึน้จากผลกระทบของโรคโควิด-19 ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนี
นกิเกอิปิดท่ี 23,485.80 จุด ลดลง 8.54 จุด หรือ -0.04% (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนน าเข้าสินค้าสหรัฐมากขึน้ แต่ยังห่างเป้าหมายตามดีลเฟส
แรก ส านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของส านักงาน
ศุลกากรจีน (GAC) ว่า จีนน าเข้าสินค้าจากสหรัฐมากขึน้ในเดือนก.ย. 
โดยมูลค่าสินค้าท่ีจีนน าเข้าจากสหรัฐตามข้อตกลงการค้าเฟสแรกนัน้ 
อยู่ท่ี 9.9 พนัล้านดอลลาร์ในเดือนก.ย. ท าสถิติน าเข้ารายเดือนท่ีมาก
ท่ีสุด อย่างไรก็ดี ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเพียง  38.5% ของ
เปา้หมาย 1.7 แสนล้านดอลลาร์ตามท่ีตกลงกันไว้ทัง้ปี รายงานระบุว่า 
ยอดน าเข้าท่ีเพิ่มขึน้นัน้เป็นเพราะจีนน าเข้าน า้มัน  ถั่วเหลือง และ
รถยนต์มากขึน้ ในช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจจีนฟืน้ตัวอย่างแข็งแกร่งจาก
วกิฤตโควดิ-19 (อินโฟเควสท์) 

UN เผย FDI ท่ัวโลกคร่ึงปีแรกร่วงเกือบ 50% แต่ของจีนเพิ่มสวน
ทางชาติอ่ืน การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพฒันา 
(UNCTAD) เปิดเผยว่า ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 
ทัว่โลก ร่วงลง 49% ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 เม่ือเทียบรายปี และมี
แนวโน้มจะร่วงลง 40% ทัง้ปี 2563 เน่ืองจากการลงทนุระหวา่งประเทศ
ถูกเล่ือนออกไปเพื่อรักษาเงินสด ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกับภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยรุนแรง รายงานระบุว่า FDI ในยุโรปติดลบเป็นครัง้
แรก โดยอยู่ท่ีระดับ -7 พนัล้านดอลลาร์ ร่วงจากจาก 2.02 แสนล้าน
ดอลลาร์ ขณะท่ี FDI ในสหรัฐร่วงลง 61% แตะระดับ 5.1 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์ นายเจมส์ จาน ผู้อ านวยการฝ่ายการลงทุนและบรรษัทของ 
UNCTAD กลา่ววา่ ยอด FDI ทัว่โลกในคร่ึงแรกของปีนีล้ดลงเกือบคร่ึง 
ซึ่งมากกว่าท่ีคาดไว้ว่าจะปรับลด 30-40% ในปีนี ้อย่างไรก็ตาม FDI 
ของจีนนัน้ค่อนข้างมีเสถียรภาพ โดยคร่ึงแรกของปีนี ้FDI ของจีน
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 ปรับตวัลดลงเลก็น้อย และจากข้อมูลลา่สดุ FDI จีนในช่วง 9 เดือนแรก

ของปีนี ้เพิม่ขึน้ 2.5% นายจานระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

แคร์รี ลัม เตรียมเยือนจีน มุ่งถกแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฮ่องกง นาง
แคร์รี ลมั ผู้บริหารสงูสดุของเขตปกครองพเิศษฮ่องกง จะเดินทางเยือน
กรุงปักกิ่งในวนัท่ี 3 พ.ย. เพื่อหารือกับเจ้าหน้าท่ีจีนเก่ียวกับแผนฟืน้ฟู
เศรษฐกิจของฮ่องกง หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และการ
ประท้วงต่อต้านรัฐบาล "การเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งครัง้นีเ้ก่ียวข้อง
กับเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
รุนแรงมากในฮ่องกง" นางลัมให้สัมภาษณ์ในช่วงแถลงข่าวประจ า
สปัดาห์ในวนันี ้นางลมัยงักลา่วด้วยวา่ "เราต้องการมาตรการสนบัสนุน
เพิ่มเติมจากจีน โดยเฉพาะแนวทางโดยรวมท่ีฮ่องกงควรด าเนินต่อไป
เพื่อให้สอดคล้องกับจีน โดยเฉพาะในเขต Greater Bay Area" ทัง้นี ้
ผู้น าฮ่องกงจะไปท่ีเมืองเซินเจิน้ก่อน เพื่อรับการตรวจคัดกรองเชือ้โค
วดิ-19 หลงัจากนัน้จึงเดินทางไปยงักรุงปักกิ่ง (อินโฟเควสท์) 

ก าไรภาคอุตสาหกรรมจีนพุ่งกว่า 10% ในก.ย. ชีภ้าคการผลติฟ้ืน
ตัวจากโควิด ส านกังานสถิติแหง่ชาติจีน (NBS) รายงานในวนันี ้ ก าไร
ของบริษัทอุตสาหกรรมจีนพุ่งขึน้ 10.1% ในเดือนก.ย. เม่ือเทียบเป็น
รายปี แตะท่ีระดับ 6.4643 แสนล้านหยวน (9.634 หม่ืนล้านดอลลาร์
สหรัฐ) ซึง่บง่ชีว้า่ ภาคการผลติของจีนฟืน้ตวัขึน้อย่างแข็งแกร่ง หลงัถูก
กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในช่วงท่ีผา่นมา ก าไรของ
บริษัทอุตสาหกรรมจีนเดือนก.ย.ปรับตวัขึน้ติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 5 แต่ก็
ชะลอตัวลงจากเดือนส.ค.ท่ีมีการขยายตวัแข็งแกร่งถึง 19.1% ขณะท่ี
หนีส้ินของบริษัทอุตสาหกรรมจีน เพิ่มขึน้ 6.6% ณ สิน้เดือนก.ย. เม่ือ
เทียบรายปี และเป็นการเพิม่ขึน้ในสดัสว่นเท่ากบั ณ สิน้เดือนส.ค. (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 3.20 จุด รับก าไร
ภาคอุตสาหกรรมจีนพุ่ง ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวก
ในวนันี ้ โดยได้แรงหนุนจากการท่ีส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 
รายงานในวนันีว้่า ก าไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนพุ่งขึน้ 10.1% ใน
เดือนก.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะท่ีระดับ 6.4643 แสนล้านหยวน 
(9.634 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึง่บง่ชีว้า่ ภาคการผลติของจีนฟื้นตัว
ขึน้อย่างแข็งแกร่ง หลงัถูกกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ในช่วงท่ีผา่นมา ส านกัข่าวซนิหวัรายงานวา่ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิด
ท่ี 3,254.32 จุด เพิม่ขึน้ 3.20 จุด หรือ +0.1% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮ่ังเส็งปิดลบ 131.59 จุด วิตกโควิด,แผน
กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตวั
ลดลง เน่ืองจากนกัลงทนุวติกกงัวลเก่ียวกบัจ านวนผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-
19 ท่ีพุ่งขึน้ทัว่โลก รวมทัง้ความไม่แน่นอนเก่ียวกับการออกมาตรการ
กระตุ้ นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐ ดัชนีฮั่งเส็งปิดวนันีท่ี้ 24,787.19 
จุด ลดลง 131.59 จุด หรือ -0.53% (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอ่ืนๆ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย : ดัชนี SENSEX ตลาดหุ้นอินเดียปิดท่ี 
40,522.10 จุด เพิ่มขึน้ 376.60 จุด, +0.94% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

สธ.พบติดโควิดเพิ่มอีก 2 รายใน ASQ สมุทรปราการท่ีเดียวกับ
หญิงฝร่ังเศส นพ.โสภณ เอ่ียมศิริถาวร ผู้อ านวยการกองโรคติดต่อ
ทัว่ไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ เปิดเผยวา่ มีการตรวจพบ
การติด เ ชื อ้ โควิด -19 ในชาวต่ างชาติ  2 ราย ท่ี เดินทางมาจาก
ต่างประเทศ และเข้าพกัอยู่ในสถานท่ีกักตัวทางเลือก (ASQ) ใน จ.
สมุทรปราการ แหง่เดียวกบัท่ีหญิงชาวฝรั่งเศสติดเชือ้รายล่าสดุ ซึง่ท า
ให้รวมแล้วใน ASQ แห่งนี ้พบผู้ติดเชือ้โควิดรวม 3 ราย รายแรกคือ 
หญิงชาวฝรั่งเศสท่ีเดินทางไปเท่ียวเกาะสมุย ซึง่ได้มีการน าเสนอข่าวไป
ก่อนหน้านีแ้ล้ว  ส่วนรายท่ี 2 เป็นชาวเอเชีย เข้าพกัใน ASQ วนัท่ี 8 
ต.ค.63 และตรวจพบเชือ้วนัท่ี 19 ต.ค.63 ส่วนรายท่ี 3 เป็นชาวยุโรป 
เข้าพักใน ASQ วันท่ี 12 ต.ค.63 และตรวจพบเชือ้วันท่ี 15 ต.ค.63 
นอกจากนี ้ได้เก็บตวัอย่างจากพนกังานใน ASQ แหง่นี ้จ านวน 67 ราย 
ผลไม่พบเชือ้ และภูมิคุ้ มกัน (Antibodies) เป็นลบ ซึ่งนโยบายในการ
ด าเนินงานในสถานท่ีกักกันจะเน้นความปลอดภยัของผู้ถูกกกักนัและ
ผู้ปฏิบตัิงาน มีระบบควบคุมก ากับและตรวจสอบมาตรฐานเข้มงวด 
ไม่ให้ออกจากสถานท่ีกักกันก่อนครบก าหนด 14 วนั รวมถึงมีการท า
ความสะอาด Big cleaning สุม่ตรวจซ า้อย่างต่อเน่ือง (อินโฟเควสท์) 

ศบค.พบผู้ติดเชื ้อ โควิด -19 ใหม่  3 ราย เดินทางมาจาก
ต่างประเทศ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงาน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวนันีว้่า พบ
ผู้ ป่วยยืนยันติดเชือ้รายใหม่เพิ่ม  3 ราย เป็นผู้ ท่ี เดินทางมาจาก
ต่ า งประ เทศ  และ เ ข้ าพักสถานกักกัน  (Quarantine Facilities) 
ประกอบด้วย กาตาร์ 1 ราย, สหรัฐอเมริกา 1 ราย และซูดาน 1 ราย 
ทัง้หมดไม่มีอาการ  ส่งผลให้จ านวนผู้ ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ ท่ี  
3,746 ราย เป็นผู้ป่วยท่ีติดเชือ้ภายในประเทศ 2,451 ราย และผู้ป่วยท่ี
ตรวจพบในสถานกักกันท่ีรัฐจัดให้ 798 ราย ส่วนผู้ ป่วยรักษาหายแล้ว
เพิ่ม อีก  8 ราย  รวมเ ป็น 3,551 ราย  ยัง มีผู้ ป่วยรักษาตัวอยู่ ใน
โรงพยาบาล 136 ราย ขณะท่ีไม่มีผู้เสียชีวติเพิม่เติม โดยยอดผู้เสียชีวิต
สะสมอยู่ท่ี 59 ราย (อินโฟเควสท์) 

คลัง เผยปชช.ลงทะเบียน "คนละคร่ึง" กว่า 9.4 ล้านคน มียอดใช้
จ่ายสะสม 704 ลบ. นายพรชัย ฐีระเวช ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การ เ งิ น  ส านัก ง าน เศ รษฐกิ จการคลัง  ในฐานะรอ ง โฆษก
กระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า ขณะนีมี้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการคนละคร่ึงกว่า 9.4 ล้านคน และมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการกวา่ 3.8 แสนร้านค้า ซึง่ ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 มียอดการ
ใช้จ่ายสะสม 704.5 ล้านบาท แบง่เป็น เงินท่ีประชาชนจ่าย 362.5 ล้าน
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 บาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 342 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉล่ีย 232 บาท

ต่อครัง้ โดยใช้จ่ายครบทกุจงัหวดั และจงัหวดัท่ีมีการใช้จ่ายมากท่ีสดุ 3 
อนัดบัแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา และนครศรีธรรมราช (อินโฟ
เควสท์) 

ธปท.แนะเปิดสวิตช์ภาคท่องเท่ียวรับต่างชาติแบบการ์ดไม่ตก 
หนุนเดินเคร่ืองจักรศก.ไทย บทความจากฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เร่ือง "เปิดสวิตช์ภาคการท่องเท่ียว
อย่างไรให้คุ้มเส่ียง" ระบวุา่ ท่ีผา่นมา แม้ทกุฝ่ายจะพยายามกระตุ้นการ
ท่องเท่ียวแบบ "ไทยเท่ียวไทย" เพื่อชดเชยรายได้จากนักท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีหายไปจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ก็ยังไม่เพียง
พอท่ีจะพยุงภาคการทอ่งเท่ียวท่ีเคยสร้างมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาท 
(20% ของ GDP) และมีการจ้างงานกว่า 8.3 ล้านต าแหน่งในปี 2562 
ได้ เน่ืองจาก 1. รายได้จากไทยเท่ียวไทยปกติมีสดัส่วนเพียง 1 ใน 3 
ของรายได้ภาคทอ่งเท่ียวทัง้หมดเทา่นัน้ 2. ปัจจุบนัการฟืน้ตัวของภาค
การท่องเท่ียวยังกระจุกตัวในบางจงัหวดัและบางช่วงเวลา และ 3. ผล
ของมาตรการกระตุ้นไทยเท่ียวไทยยงัจ ากดั (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ออมสิน เตรียมวงเงินสินเช่ือหม่ืนลบ. เติมสภาพคล่อง 
SME ให้ใช้โฉนดค า้ นายวทิยั รัตนากร ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 
เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออก "สินเช่ือ SMEs มีท่ี มีเงิน" โดยมีแนวคิดใน
การเป็นตวัเลือกท่ียุติธรรมแก่ผู้ประกอบการ ให้บคุคลธรรมดาและนิติ
บคุคลท่ีเป็น SMEs สามารถใช้โฉนดท่ีดินมาเป็นหลกัประกันการกู้ เงิน 
วงเงินกู้สงูสดุ 50 ล้านบาท เพ่ือน าเงินไปเสริมสภาพคลอ่งให้กบักิจการ 
หรือน าไปไถ่ถอนจากสัญญาขายฝากท่ีท าไว้  โดยมีวงเงินโครงการ 
10,000 ล้านบาท เร่ิมเปิดให้บริการตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป จนถึงวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด  ทัง้นี ้"สินเช่ือ SMEs มีท่ีมี
เงิน" จะให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ย่ืนขอสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคลอ่ง 
และใช้ไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชนทัง้ในระบบและนอกระบบท่ีท า
สัญญาขายฝากตัง้แต่วันท่ี  1 ม.ค.-31 ต.ค.2563 โดยใช้เ ง่ือนไข
หลกัประกันสินเช่ือ คือ ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ต้องผ่านการตรวจ
เครดิตบโูร ก าหนดคุณสมบตัิผู้กู้  ได้ทัง้บคุคลธรรมดาและนติิบคุคล แต่
ต้องประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีมาแล้วไม่น้อยกวา่ 1 ปี น าสนิเช่ือไปใช้เพื่อ
หมุนเวียนธุรกิจ (อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์ เผยยอดธุรกิจตัง้ใหม่ก.ย.ลด 19% รับผลกระทบโควิด 
คาดทัง้ปีต ่ากว่าปีก่อน นายทศพล ทงัสบุตุร อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า เปิดเผยถึงยอดการจดทะเบียนธุรกิจว่า ในเดือน ก.ย.63 มีผู้
ประกอบธุรกิจย่ืนขอจดทะเบียนจัดตัง้ ห้างหุ้ นส่วนบริษัทใหม่ทั่ว
ประเทศ 5,636 ราย ลดลงจากเดือนเดียวกนัของปีก่อน 19% มูลค่าทุน
จดทะเบียน 12,782 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจจัดตัง้ใหม่สูงสุด  3 
อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 592 ราย คิดเป็น 11% 
รองลงมา คือ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 237 ราย คิดเป็น 4% และอนัดบั 3 

คือ ธุรกิจบริการด้านอาหารในภตัตาคาร/ร้านอาหาร 185 ราย คิดเป็น 
3% ขณะท่ีธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ในเดือนก.ย.63 มี 1,568 ราย 
ลดลงจากเดือนเดียวกนัของปีก่อน 19% มูลค่าทุนจดทะเบียนจ านวน 
8,480 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีท่ี
ผา่นมา โดยประเภทธุรกิจเลกิประกอบกิจการสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 
ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไป 123 ราย คิดเป็น 8% รองลงมาคือ ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 103 ราย คิดเป็น 7% และธุรกิจภตัตาคาร/ร้านอาหาร 
46 ราย คิดเป็น 3% (อินโฟเควสท์) 

BOI เผยภาคอิเล็กทรอนิกส์ดึงดูดการลงทุนตปท.เพิ่มต่อเน่ือง
แม้เผชิญโควิด-19 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอ
ไอ) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังคง
สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างเหนียวแน่น แม้ว่าจะ
เผชิญกบัการแพร่ระบาดของโควดิ-19 รวมถึงความขดัแย้งทางการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีน ประเทศไทยมีความได้เปรียบในแง่ของจุด
ยุทธศาสตร์ท่ีอยู่ใจกลางชาติอาเซียน อีกทัง้ยังมีห่วงโซ่อุปทานท่ี
แข็งแกร่ง และทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีฝีมือ ประกอบกับนโยบายด้านการ
ลงทนุท่ีเอือ้ประโยชน์ สง่ผลให้ประเทศไทยเป็นท าเลท่ีเหมาะสมส าหรับ
การลงทุนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  โดยบริษัท Delta 
Electronics of Taiwan ได้ประกาศท่ีจะตัง้โรงงานการผลิตในไทยเป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี ้ จ านวนบริษัททัง้ในและ
ต่างประเทศท่ีย่ืนขอส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนกิส์ปรับตัวขึน้สู่ระดับ 106 โครงการ เม่ือเทียบกบัช่วงเดือน
กันของปีก่อนหน้าท่ีระดับ 94 โครงการ รวมเม็ดเงินลงทุนทัง้สิน้ 1.2 
พนัล้านดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 0.98 จุด รับสัญญาณดีแก้ไข
รัฐธรรมนูญ แต่ปัจจัยนอกปท.ไม่ เอื ้อ  SET ปิดวันนีท่ี้ระดับ 
1,208.95 จุด เพิม่ขึน้ 0.98 จุด (+0.08%) มูลค่าการซือ้ขาย 45,732.01 
ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนีแ้กว่งแคบ แม้ช่วงเช้า
หลุด 1,200 จุดแต่บ่ายดีดกลบัขึน้มาได้ ระหว่างติดตามการประชุม
ร่วมรัฐสภาวา่วางกรอบแก้รัฐธรรมนญูแบบใดหลงันายกฯสง่สัญญาณ
หนุน ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งแคบคล้ายบ้านเรา ตลาดในยุโรปยังติด
ลบจากกังวลเศรษฐกิจชะลอหลงัไวรัสโควิด-19 กลบัมาระบาดรอบ 2 
ทัง้ในสหรัฐ-ยุโรป สว่นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯอาจออกมาไม่
ทนัเลือกตัง้ ปธน.พรุ่งนีต้ลาดฯคงแกว่งแคบช่วงรอปัจจยัการเมือง ให้
แนวรับ 1,200-1,190 แนวต้าน 1,220 จุด (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 97,194 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้ มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ท่ี 97,194 
ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทุน ท่ีมีมูลค่าการซือ้ขายสูงท่ีสุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุม่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน (บลจ.) ซือ้สทุธิ 
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 30,072 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สุทธิ 5,301 

ล้านบาท ในขณะท่ีนักลงทุนต่างชาติ  ซือ้สุทธิ 241 ล้านบาท Yield 
พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดท่ี 0.86% ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากเม่ือวาน 
ภาพรวมของตลาดในวนันี  ้Yield Curve ไม่เปล่ียนแปลงจากวนัก่อน
หน้า ส าหรับกระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุต่างชาติวนันี ้NET INFLOW 
241 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 241 ล้านบาท และไม่มีตราสาร
หนีท่ี้ถือครองโดยนกัลงทนุต่างชาติหมดอายุ (Expired) (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.24 แข็งค่าจากช่วงเช้าเลก็น้อยตาม
ทิศทางภูมิภาค ตลาดรอปัจจัยใหม่ นกับริหารเงินจากธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดท่ีระดับ 31.24 บาท/ดอลลาร์ 
แข็งค่าเลก็น้อยจากเปิดตลาดเม่ือเช้าท่ีระดบั 31.25/27 บาท/ดอลลาร์ 
เคล่ือนไหวในทศิทางเดียวกบัภูมิภาค ระหวา่งวนัเงินบาทเคล่ือนไหวใน
กรอบ31.22-31.27 บาท/ดอลลาร์ โดยตลาดยังรอปัจจัยใหม่เข้ามา 
"บาทแข็งค่าตามภูมิภาค ระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบแคบๆ รอปัจจัย
ใหม่เข้ามา" นกับริหารเงิน กล่าว นกับริหารเงิน คาดวนัพรุ่งนีเ้งินบาท
จะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.20-31.30 บาท/ดอลลาร์ ช่วงนีย้งัไม่มีปัจจัย
ใหม่เข้ามาปัจจัยเดิมเป็นเร่ืองการรอผลเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐ 
และสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ (อินโฟเควสท์) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนต.ค. ฝรั่งเศส 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกจิ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Monday 26 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US New Home Sales Sep 959k 1025k 1011k SET50

New Home Sales MoM Sep -3.50% 1.40% 4.80% SET100

MAI

 Tuesday 27 Institution Net Position

Release Actual Cons. Prior Proprietary Net Position

CH Industrial Profits YoY Sep 10.10% -- 19.10% Foreign Net Position

US Durable Goods Orders Sep P 1.90% 0.50% 0.50% Individual Net Position

Durables Ex Transportation Sep P 0.80% 0.40% 0.60% Total Trading Value

     Wednesday 28 Major Indices

Release Actual Cons. Prior Dow Jones

TH Capacity Utilization ISIC Sep -- -- 60.69 S&P 500

Nasdaq

 Thursday 29 STOXX Europe 50

Release Actual Cons. Prior FTSE 100

JN Retail Sales MoM Sep -- 1.10% 4.60% DAX

Retail Sales YoY Sep -- -7.60% -1.90% Nikkei 225

Consumer Confidence Index Oct -- 35.50 32.70 Shanghai Composite

BOJ Policy Balance Rate 1-Oct -- -- -0.10% Hang Seng

BOJ 10-Yr Yield Target 1-Oct -- -- 0.00% KOSPI

EC Economic Confidence Oct -- 89.60 91.10 BES Sensex

Industrial Confidence Oct -- -10.90 -11.10 Jakarta Composite

Services Confidence Oct -- -14.20 -11.10 Philippines Composite

Consumer Confidence Oct F -- -- -15.50 Ho Chi Minh

ECB Main Refinancing Rate 1-Oct -- 0.00% 0.00%

ECB Marginal Lending Facility 1-Oct -- 0.25% 0.25% Crude Commodities

ECB Deposit Facility Rate 1-Oct -- -0.50% -0.50% WTI ($/bl)

US Initial Jobless Claims 1-Oct -- 780k 787k Dubai ($/bl)

Continuing Claims 1-Oct -- 7800k 8373k Brent ($/bl)

GDP Annualized QoQ 3Q A -- 31.80% -31.40% NYMEX ($/bl)

Personal Consumption 3Q A -- 38.70% -33.20% COMEX Gold 

GDP Price Index 3Q A -- 2.90% -1.80% Batic Dry Index

Core PCE QoQ 3Q A -- 4.00% -0.80%

Pending Home Sales MoM Sep -- 3.00% 8.80% Exchange Rate

Pending Home Sales NSA YoY Sep -- -- 20.50% USD/THB

EUR/USD

 Friday 30 USD/JNY

Release Actual Cons. Prior GBP/USD

JN Tokyo CPI YoY Oct -- -0.10% 0.20% USD/CHY

Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY Oct -- -0.50% -0.20% USD/KRW

Tokyo CPI Ex-Fresh Food, Energy YoY Oct -- -0.20% 0.00% Dollar Index

Jobless Rate Sep -- 3.10% 3.00%

Job-To-Applicant Ratio Sep -- 103.00% 104.00% Thai Bond Market

Industrial Production YoY Sep P -- -9.80% -13.80% Total Return Index

Industrial Production MoM Sep P -- 3.00% 1.00% Outright/ Cash Trading

Housing Starts YoY Sep -- -8.60% -9.10% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Annualized Housing Starts Sep -- 0.823m 0.819m 27-Oct-20 0.479 0.497 0.526 0.528 0.588 0.675

TH BoP Current Account Balance Sep -- $2185m $2996m Change (bps) +0.00 +0.03 +0.18 +0.05 +0.39 +0.23

Foreign Reserves 1-Oct -- -- $251.5b 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

EC Unemployment Rate Sep -- 8.20% 8.10% 0.861 1.104 1.410 1.593 1.973 2.184

GDP SA QoQ 3Q A -- 9.50% -11.80% -0.14 +0.30 -0.24 +0.13 +0.16 +0.03

GDP SA YoY 3Q A -- -7.00% -14.70%

CPI MoM Oct P -- 0.10% 0.10% US Bond Market

CPI Estimate YoY Oct -- -0.30% -0.30% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

CPI Core YoY Oct P -- 0.20% 0.20% 27-Oct-20 0.10 0.16 0.19 0.34 0.79 1.57

US Personal Income Sep -- 0.30% -2.70% Change (bps) -1.00 +0.00 +1.00 -1.00 -2.00 -2.00

Personal Spending Sep -- 1.00% 1.00%

Real Personal Spending Sep -- 0.80% 0.70%

PCE Deflator MoM Sep -- 0.20% 0.30%

PCE Deflator YoY Sep -- 1.50% 1.40%

PCE Core Deflator MoM Sep -- 0.20% 0.30%

PCE Core Deflator YoY Sep -- 1.70% 1.60%

U. of Mich. Sentiment Oct F -- 81.20 81.20

U. of Mich. Current Conditions Oct F -- -- 84.90

U. of Mich. Expectations Oct F -- -- 78.80

U. of Mich. 1 Yr Inflation Oct F -- -- 2.70%

U. of Mich. 5-10 Yr Inflation Oct F -- -- 2.40%

97,194.42           77,579.76           +25.28%

27-Oct-20 26-Oct-20 %Chg.

325.83                325.91                -0.02%

1,128.56 1,131.72 -0.28%

93.093 93.072 +0.02%

1.3033 1.3017 +0.12%

6.7045 6.7112 -0.10%

1.1771 1.1809 -0.32%

104.53 104.85 -0.31%

27-Oct-20 26-Oct-20 %Chg.

31.23 31.27 -0.13%

1,909.20 +6.50 +0.34%

1,413.00 +11.00 +0.78%

40.70 +0.25 +0.62%

39.57 +1.01 +2.62%

38.81 +0.19 +0.49%

40.98 +0.09 +0.22%

946.47 -4.33 -0.46%

27-Oct-20 Chg %Chg.

5,128.23 -15.82 -0.31%

6,415.08 -76.11 -1.17%

2,330.84 -13.07 -0.56%

40,522.10 +376.60 +0.94%

3,254.32 +3.20 +0.10%

24,787.19 -131.59 -0.53%

12,063.57 -113.61 -0.93%

23,485.80 -8.54 -0.04%

3,068.00 -29.00 -0.94%

5,728.99 -63.02 -1.09%

3,390.68 -10.29 -0.30%

11,431.35 +72.41 +0.64%

27-Oct-20 Chg %Chg.

27,463.19 -222.19 -0.80%

1,845.05

45,732.00

-735.77

-139.41

310.39 +1.37 +0.44%

-969.88

758.72 +0.87 +0.11%

1,707.96 +2.33 +0.14%

28-Oct-20

27-Oct-20 Chg %Chg.

1,208.95 +0.98 +0.08%


