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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 
"ทรัมป์"พลิกลิน้ ยันสหรัฐ-จีนเจรจาการค้าช่ืนมื่น ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวในวนันีว้่า การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
ก าลงัด าเนินไปอย่างดีมาก "การหารือก าลงัด าเนินไปอย่างดีมาก และ
เราจะดูว่าเกิดอะไรขึน้ต่อไป" ปธน.ทรัมป์กล่าวกับผู้ สื่อข่าวในการ
ประชุมสุดยอดขององค์การสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นา
โต) ใกล้กรุงลอนดอน ค ากล่าวของปธน.ทรัมป์สวนทางกับที่เขาส่ง
สญัญาณวานนีว้่า การบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอาจ
ล่าช้าออกไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพ.ย.
ปีหน้า ทัง้นี ้ปธน.ทรัมป์กล่าววานนีว้่า อาจจะเป็นการดีกว่าที่จะรอ
จนกระทั่งหลังการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าส าหรับการ
บรรลขุ้อตกลงการค้ากบัจีน (อินโฟเควสท์) 
"บลูมเบิร์ก"ตีข่าวสหรัฐ-จีนใกล้บรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรก 
ส านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่า  สหรัฐและจีน
ก าลังใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรก แม้ความสัมพันธ์ของทัง้
สองฝ่ายประสบความตึงเครียดเกี่ยวกับกรณีของฮ่องกงและซินเจียง 
แหล่งข่าวระบวุ่า สหรัฐและจีนใกล้ที่จะเห็นพ้องกนัเกี่ยวกับการยกเลิก
อตัราภาษีน าเข้าสินค้าในการท าข้อตกลงการค้าเฟสแรก เจ้าหน้าที่ราย
หนึ่ง  ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม กล่าวว่า  การแสดงความเห็นของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เม่ือวานนี ้ไม่ควรถูกน ามาตีความว่าการ
เจรจาการค้าได้สะดดุลง เนื่องจากปธน.ทรัมป์กล่าวโดยไม่มีการเตรียม
ตวัมาก่อน นอกจากนี ้เจ้าหน้าที่อีกรายหนึ่งกล่าวว่า การที่สภาคองเก
รสสหรัฐออกกฎหมายคว ่าบาตรเจ้าหน้าที่จีนในกรณีละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในฮ่องกงและซินเจียง จะไม่มีผลกระทบต่อการเจรจาการค้า 
เจ้าหน้าที่ยังกล่าวว่า คณะเจรจาการค้าของสหรัฐมีความหวังว่าจะ
สามารถบรรลขุ้อตกลงการค้าเฟสแรกกบัจีนก่อนที่สหรัฐมีก าหนดเรียก
เก็บภาษี 15% ต่อสินค้าน าเข้าจากจีนวงเงิน 1.56 แสนล้านดอลลาร์ใน
วนัที่ 15 ธ.ค. (อินโฟเควสท์) 
"เพโลซี" ขอให้สภาผู้แทนฯสหรัฐเร่ิมร่างค าร้องเพื่อถอดถอน 
"ทรัมป์" นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ แถลงใน
วันนี ว้่ า  เธอไ ด้ขอใ ห้คณะกรรมา ธิการฝ่ายตุลาการของสภา
ผู้แทนราษฎรด าเนินการร่างค าร้องเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดนลัด์  
ทรัมป์ ในระหว่างการแถลงข่าวที่แคปิตอลฮิลล์ นางเพโลซีระบุว่า นาย
ทรัมป์ใช้อ านาจในทางมิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทางการเมือง 
ด้วยการท าลายความมั่นคงของชาติ  "ประธานาธิบดีท าให้เราไม่มี
ทางเลือก" นางเพโลซี ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐแคลิฟอร์เนีย
สงักดัพรรคเดโมแครต กล่าว หลงัการแถลงของนางเพโลซี สเตฟานี กริ
สแฮม โฆษกท าเนียบขาว ได้ออกมาตอกกลบัเดโมแครต และได้ทวีต
ข้อความว่า "หวังว่าจะได้เห็นการไต่สวนที่ยุติธรรมในวุฒิสภา" ทัง้นี ้
นางเพโลซีประกาศเร่ิมกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนปธน.ทรัมป์

อย่างเป็นทางการเม่ือเดือนต.ค. หลังจากมีรายงานว่า ปธน.ทรัมป์ได้
สนทนาทางโทรศพัท์กับนายโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน 
เพื่อกดดันให้มีการสอบสวนนายโจ ไบเดน อดีตรองประธานาธิบดี
สหรัฐ และบตุรชายของเขา ซึง่มีการท าธุรกิจในยเูครน (อินโฟเควสท์) 
สภาผู้แทนฯสหรัฐเผยผลการไต่สวนกรณีถอดถอน"ทรัมป์" ชีป้
ธน.สหรัฐใช้อ านาจเพื่อหวังผลทางการเมือง คณะกรรมาธิการสภา
ผู้ แทนราษฎรได้เปิดเผยรายงานสรุปการไต่สวนเพื่อถอดถอน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เม่ือวานนี ้โดยระบุว่า ปธน.ทรัมป์ได้ใช้
อ านาจเพ่ือเปิดทางยูเครนเข้ามาแทรกแซงการเลือกตัง้ เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ให้ตนเองมีโอกาสชนะการเลือกตัง้ในปี 2563 การเปิดเผยรายงาน
ดังกล่าวเป็นความตัง้ใจของสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องการถอดถอนป
ธน.ทรัมป์ อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ปธน.ทรัมป์จะถูกถอดออกจาก
ต าแหน่งยงัคงมีน้อยมาก เนื่องจากการถอดถอนผู้น าสหรัฐยงัต้องการ
เสียงจากวุฒิสภาซึ่งพรรครีพบัลิกันครองเสียงข้างมาก ในขณะที่สภา
ผู้แทนราษฎรมีพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมาก รายงานระบวุ่า "ผล
การไต่สวนเพื่อถอดถอนผู้น าสหรัฐพบว่า ปธน.ทรัมป์ได้ใช้อ านาจใน
การเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายใน  เพื่อเอือ้
ประโยชน์ต่อการเลือกตัง้ในปี 2563" นอกจากนี ้รายงานยงัระบดุ้วยว่า 
การกระท าของปธน.ทรัมป์เป็นการล้มล้างนโยบายต่างประเทศของ
สหรัฐ รวมถึงความมัน่คงแห่งชาติ (อินโฟเควสท์) 
สหรัฐเผยขาดดุลการค้าลดลง 7.6% สู่ระดับ 4.72 หมื่นล้าน
ดอลลาร์ในเดือนต.ค., ขาดดุลการค้ากับจีนลดลง 1.1% กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขขาดดลุการค้าของสหรัฐลดลง 7.6% สู่
ระดบั 4.72 หม่ืนล้านดอลลาร์ในเดือนต.ค. ซึง่เป็นเดือนที่สองติดต่อกนั
ที่สหรัฐมียอดขาดดุลการค้าลดลง และยอดขาดดุลเดือนต.ค.ยังเป็น
ระดับต ่าที่สุดในรอบ 16 เดือนอีกด้วย โดยการส่งออกสินค้าลดลง 
0.2% สู่ระดบั 2.071 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การน าเข้าสินค้าลดลง 
1.7% สู่ระดบั 2.543 แสนล้านดอลลาร์ รายงานเผยด้วยว่า ยอดขาด
ดุลการค้าของสหรัฐกับจีนลดลง 1.1% จากเดือนก่อนหน้า สู่ระดับ 
3.126 หม่ืนล้านดอลลาร์ในเดือนต.ค. โดยยอดน าเข้าสินค้าจีนหดตัว
ลง 1.8 พนัล้านดอลลาร์ มาอยู่ที่ 3.53 หม่ืนล้านดอลลาร์ รายงานข่าว
เผยว่า การน าเข้าของสหรัฐที่ลดลงมีสาเหตสุ่วนใหญ่มาจากช่วงเวลาที่
มาตรการขึน้ภาษีน าเข้าสินค้าจีนจะมีผลบงัคบัใช้ โดยเม่ือเดือนส.ค. 
บริษัทของสหรัฐแห่กันรีบน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากจีน ก่อนที่
มาตรการภาษีจะเร่ิมมีผลบังคับใช้ในวันที่  1 ก.ย. อย่างไรก็ตาม แม้
ยอดขาดดุลลดลงติดต่อกันสองเดือน แต่สหรัฐยังคงมียอดขาด
ดุลการค้ารวมในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี ้เพิ่มขึน้สู่ระดบั 5.201 แสน
ล้านดอลลาร์ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งแตะที่ระดับ 5.13 
แสนล้านดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 
ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐต ่ากว่าคาดในเดือนพ.ย. ผลส ารวจ
ของสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดชันีภาคบริการ
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 ของสหรัฐร่วงลงสู่ระดบั 53.9 ในเดือนพ.ย. จากระดับ 54.7 ในเดือน

ต.ค. และต ่ากว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 54.5 ท่ามกลางความ
กังวลเกี่ยวกับการท าสงครามการค้า และการขาดแคลนแรงงาน ทัง้นี ้
ดชันีภาคบริการของ ISM ประกอบด้วยอตุสาหกรรม 17 กลุ่ม ซึง่รวมถึง
อสงัหาริมทรัพย์ การขนส่ง การก่อสร้าง และเหมืองแร่ ก่อนหน้านี ้ISM 
ระบเุม่ือวนัจนัทร์ว่า ดชันีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตวัลงสู่ระดบั 48.1 
ในเดือนพ.ย. จากระดบั 48.3 ในเดือนต.ค. และต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ที่ระดับ 49.4 โดยได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของค า
สั่งซือ้ใหม่แตะระดบัต ่าสุดนับตัง้แต่ปี 2555 และการลดลงของสต็อก
สินค้าคงคลงั ภาคการผลิตของสหรัฐเร่ิมเข้าสู่ภาวะหดตวัในเดือนส.ค. 
ซึ่งเป็นครัง้แรกในรอบกว่า 3 ปี หลงัจากที่มีการขยายตวัติดต่อกัน 35 
เดือน (อินโฟเควสท์) 
"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐสูงสุดรอบ 4 เดือนใน
พ.ย. สวนทาง ISM ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูล
ทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้
สุดท้ายของสหรัฐ ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 51.6 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับ
สงูสดุในรอบ 4 เดือน จากระดบั 50.6 ในเดือนต.ค. ดชันี PMI ได้รับแรง
หนุนจากการเพิ่มขึน้ของค าสั่งซือ้ใหม่ ขณะที่การจ้างงานปรับตัวขึน้
เป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เดือนส.ค. แตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน แต่
ความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจยังคงอยู่ในระดับต ่า อย่างไรก็ดี ข้อมูลของ
มาร์กิตสวนทางกบัผลส ารวจของสถาบนัจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ 
(ISM) ซึง่ระบวุ่า ดชันีภาคบริการของสหรัฐร่วงลงสู่ระดบั 53.9 ในเดือน
พ.ย. จากระดบั 54.7 ในเดือนต.ค. (อินโฟเควสท์) 
สมาคมค้าปลีกสหรัฐเผยยอดใช้จ่ายผู้ บริโภคเพิ่มขึน้  16% 
ในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้า สมาคมผู้ ค้าปลีกแห่งชาติของ
สหรัฐ (NRF) เปิดเผยว่า ยอดการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเวลา 5 วนั
ของเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้านัน้  โดยเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่  361.90 
ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึน้ 16% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว รายงาน
ของ NRF ระบุว่า จากยอดการใช้จ่ายดงักล่าวนัน้ ผู้บริโภคใช้จ่ายเงิน
จ านวน 257.33 ดอลลาร์ หรือ 71% ไปกับการซือ้ของขวัญ โดย
ของขวญัยอดนิยมได้แก่ เคร่ืองแต่งกาย ของเล่น อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
หนังสือ เพลง ภาพยนตร์ วิดีโอเกม และบตัรของขวญั นอกจากนี ้ผล
ส ารวจพบว่า จ านวนผู้บริโภคที่ออกมาใช้จ่ายที่ร้านค้าอยู่ที่ระดบั 124 
ล้านคน ขณะที่การใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ของผู้ ค้าปลีกอยู่ที่ระดบั 142.2 
ล้านคน ขณะที่มีผู้ จับจ่ายทัง้สองทางอยู่ที่ระดับ 75.7 ล้านคน โดย
ผู้บริโภคที่ซือ้ของทัง้สองช่องทางมียอดการใช้จ่ายโดยเฉลี่ย  366.79 
ดอลลาร์ สงูกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่จบัจ่ายช่องทางเดียวอยู่ประมาณ 25% 
(อินโฟเควสท์) 
สหรัฐเผยยอดส่ังซือ้ภาคโรงงานดีดตัวขึน้ในเดือนต.ค.  หลัง
ลดลงติดต่อกัน 2 เดือน กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ค าสัง่ซือ้
ภาคโรงงานของสหรัฐปรับตัวขึน้  0.3% ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบราย

เดือน หลังจากที่ปรับตัวลดลงมาสองเดือนติดต่อกัน ข้อมูลค าสั่งซือ้
เดือนต.ค.ออกมาสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ส่วน
ค าสัง่ซือ้ในเดือนก.ย. ถูกปรับทบทวนเป็นลดลง 0.8% จากที่รายงาน
ก่อนหน้านีว้่าลดลง 0.6% เม่ือเทียบรายปี ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานลดลง 
0.4% ในเดือนต.ค. ส่วนยอดสั่งซือ้สินค้าทุนพืน้ฐาน ที่ไม่รวมหมวด
อาวธุและเคร่ืองบิน เพ่ิมขึน้ 1.1% ในเดือนต.ค. โดยยอดสัง่ซือ้ดงักล่าว
ได้รับการจับตาว่าเป็นมาตรวัดความเชื่อมั่น และแผนการใช้จ่ายใน
ภาคธุรกิจ (อินโฟเควสท์) 
สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงสวน
ทางคาดการณ์ แตะระดับต ่าสุดในรอบ 7 เดือน กระทรวงแรงงาน
สหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรก
ลดลง 10,000 ราย มาอยู่ที่ระดับ 203,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่ง
สิน้สุดในวนัที่ 30 พ.ย. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้แตะ
ที่ระดบั 215,000 ราย ตวัเลขผู้ขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกในสปัดาห์
ที่แล้ว ลดลงมาอยู่ที่ระดบัต ่าสุดนับตัง้แต่ช่วงกลางเดือนเม.ย. หรือใน
รอบ 7 เดือน ซึง่สะท้อนว่าตลาดแรงงานสหรัฐยงัแข็งแกร่ง แม้เศรษฐกิจ
ชะลอตวั ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สปัดาห์ของจ านวนชาวอเมริกนัที่ยื่นขอ
สวัสดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่ดีกว่า 
เนื่องจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ ลดลง 2,500 ราย สู่ระดับ 
217,750 รายในสปัดาห์ที่แล้ว ส าหรับจ านวนชาวอเมริกนัที่ยงัคงขอรับ
สวสัดิการว่างงานต่อเนื่อง เพ่ิมขึน้ 51,000 ราย สู่ระดบั 1.693 ล้านราย
ในสปัดาห์สิน้สุดวนัที่ 23 พ.ย. ซึ่งแม้ว่าเพิ่มขึน้ แต่ก็ยงัถือว่ายงัอยู่ใน
ระดบัต ่า (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก (พฤ.): ดาวโจนส์ปิดบวก 28.01 จุด นัก
ลงทุนจับตาสถานการณ์การค้าสหรัฐ-จีน ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยเม่ือคืนนี ้(5 ธ.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาด้วย
ความคาดหวงัว่าสหรัฐและจีนจะสามารถบรรลขุ้อตกลงการค้าเฟสแรก
ได้ก่อนที่มาตรการภาษีรอบใหม่ของสหรัฐจะมีผลบงัคบัใช้ตามก าหนด
ในวนัที่ 15 ธ.ค.นี ้นอกจากนี ้นกัลงทนุยงัจบัตาตวัเลขจ้างงานนอกภาค
การเกษตรประจ าเดือนพ.ย.ของสหรัฐซึง่มีก าหนดเปิดเผยในคืนนี ้ดชันี
เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  27,677.79 จุด เพิ่มขึน้ 28.01 จุด 
หรือ +0.10% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 3,117.43 จุด เพิ่มขึน้ 4.67 
จุด หรือ +0.15% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,570.70 จุด เพิ่มขึน้ 4.03 
จดุ หรือ +0.05% (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก (พ.): ดาวโจนส์ปิดบวก 146.97 จุด รับ
ข่าวสหรัฐ-จีนใกล้บรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรก ดัชนีดาวโจนส์
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี  ้(4 ธ.ค.) ขานรับรายงานข่าวที่ว่า 
สหรัฐและจีนใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรก โดยมุมมองบวก
เกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาการค้าของทัง้สองประเทศได้ช่วย
หนุนหุ้ นกลุ่มการเงินและกลุ่มเทคโนโลยีดีดตัวขึน้  ขณะที่หุ้ นกลุ่ม
พลังงานพุ่งขึน้หลังจากราคาน า้มันดิบทะยานขึน้กว่า 4% ดัชนีเฉลี่ย
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  27,649.78 จุด เพิ่มขึน้ 146.97 จุด หรือ 

+0.53% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 3,112.76 จุด เพิ่มขึน้ 19.56 จุด 
หรือ +0.63% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,566.67 จดุ เพ่ิมขึน้ 46.03 จดุ 
หรือ +0.54% (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก (พฤ.): เงินปอนด์แข็ง รับกระแสคาด
พรรคอนุรักษ์นิยมชนะเลือกตัง้อังกฤษ เงินปอนด์แข็งค่าเม่ือเทียบ
กับดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือ
คืนนี ้(5 ธ.ค.) โดยได้แรงหนนุจากกระแสคาดการณ์ที่ว่า พรรคอนุรักษ์
นิยมจะคว้าชัยชนะในการเลือกตัง้อังกฤษวันที่  12 ธ.ค.นี ้ขณะที่นัก
ลงทุนจับตาตวัเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจ าเดือนพ.ย.ของ
สหรัฐซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในคืนนี  ้เงินปอนด์แข็งค่าเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.3159 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3097 ดอลลาร์ 
ขณะที่ยูโรแข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 1.1099 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1074 
ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ  0.6831 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั  0.6851 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐอ่อน
ค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 108.74 เยน จากระดับ 108.91 เยน 
และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9869 ฟรังก์ จากระดบั 
0.9893 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3173 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3190 
ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก (พ.): ดอลล์อ่อนค่าเล็กน้อย หลังสหรัฐ
เผยข้อมูลเศรษฐกิจซบเซา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเม่ือ
เทียบกับสกุลเงินบางสกุล ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(4 ธ.ค.) หลังจากมีข้อมูลบ่งชีถ้ึงความอ่อนแอของ
เศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งรวมถึงดัชนีภาคบริการที่ปรับตัวลงในเดือนพ.ย. 
และการจ้างงานของภาคเอกชนที่ขยายตวัต ่ากว่าคาด ดอลลาร์สหรัฐ
อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3190 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดบั 1.3300 ดอลลาร์แคนาดา แต่หากเทียบกบัเงินเยน 
ดอลลาร์แข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ 108.91 เยน จากระดับ 108.57 เยน 
และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9893 ฟรังก์ จากระดบั 
0.9867 ฟรังก์ ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 
1.1074 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1081 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่า
ขึน้แตะที่ระดับ 1.3097 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2992 ดอลลาร์ ส่วน
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดับ 0.6851 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดบั 0.6841 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดน า้มัน (พฤ.): น า้มัน WTI ปิดทรงตัว ขณะนักลงทุน
รอผลการประชุมโอเปก สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาด
นิวยอร์กปิดทรงตวัเม่ือคืนนี ้(5 ธ.ค.) ขณะที่นักลงทุนรอผลการประชมุ
กลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มัน (โอเปก) และประเทศพันธมิตร หรือ
โอเปกพลสั โดยมีการคาดการณ์กนัว่าที่กลุ่มโอเปกจะปรับลดก าลงัการ
ผลิตน า้มันมากขึน้ เพื่อพยุงราคาน า้มัน และป้องกันภาวะอุปทานล้น

ตลาดในปีหน้า สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค. ปิดทรงตวัที่
ระดับ 58.43 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือน
ก.พ. เพ่ิมขึน้ 39 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 63.39 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟ
เควสท์) 
ภาวะตลาดน า้มัน (พ.): น า้มัน WTI ปิดพุ่ ง $2.33 หลังสต็อก
น า้มันดิบลดลงมากกว่าคาด ,เก็งโอเปกลดการผลิต  สัญญา
น า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้กว่า 4% เม่ือคืนนี ้
(4 ธ.ค.) ขานรับสต็อกน า้มนัดิบสหรัฐที่ลดลงมากเกินคาดในสปัดาห์ที่
แล้ว รวมทัง้การคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มัน (โอเปก) 
จะปรับลดก าลังการผลิตน า้มันมากขึน้ในการประชุมวันนี  ้สัญญา
น า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค. เพ่ิมขึน้ 2.33 ดอลลาร์ หรือ 4.2% ปิด
ที่ 58.43 ดอลลาร์/บาร์เรล สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.พ. 
เพ่ิมขึน้ 2.18 ดอลลาร์ หรือ 3.6% ปิดที่ 63.00 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟ
เควสท์) 
ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก (พฤ.): ทองปิดบวก $2.90 รับแรงซือ้
สินทรัพย์ปลอดภัย,เงินดอลล์อ่อนหนุนตลาด สญัญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(5 ธ.ค.) เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์ได้เพ่ิมความน่าดึงดดูให้กบัทองค า นอกจากนี ้การที่ดชันีดาว
โจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตวัในกรอบแคบๆ ยงัเป็นอีกปัจจัยที่ท าให้นกั
ลงทุนเร่ิมกลับเข้าซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย  สัญญา
ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. 
เพ่ิมขึน้ 2.90 ดอลลาร์ หรือ 0.2% ปิดที่ระดบั 1,483.10 ดอลลาร์/ออนซ์ 
(อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก (พ.): ทองปิดลบ $4.20 นักลงทุน
ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังดาวโจนส์พุ่ ง  สัญญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี  ้(4 ธ.ค.) หลังจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กดีดตวัขึน้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครอง
ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย นอกจากนี ้การพุ่งขึน้ของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังสร้างแรงกดดันต่อตลาดทองค าด้วย
เช่นกัน สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ง
มอบเดือนก.พ. ลดลง 4.20 ดอลลาร์ หรือ 0.28% ปิดที่ 1,480.20 
ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ยูโรสแตทเผยเศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัว 0.2% ในไตรมาส 3 
ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของยูโรโซน ขยายตัว 0.2% ในไตร
มาส 3 ซึง่เท่ากบัตวัเลขประมาณการเบือ้งต้น และไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ไตรมาส 2 เม่ือเทียบรายปี เศรษฐกิจยโูรโซนขยายตวั 1.2% ในไตรมาส 
3 ซึ่งเท่ากับอัตราขยายตัวในไตรมาส  2 เช่นกัน รายงานระบุว่า 
เศรษฐกิจของเยอรมนี ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ขยายตัวเพียง 
0.1% ในไตรมาส 3 ส่วนเศรษฐกิจฝร่ังเศส ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอนัสอง



 

 

 

   

    4 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
6 December 
2019 

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ของยูโรโซน ขยายตัว 0.3% ในไตรมาส 3 ขณะที่ประเทศเศรษฐกิจ

ใหญ่อนัดบัสามอย่าง อิตาลี ขยายตวั 0.1% การใช้จ่ายภาคครัวเรือน
เป็นปัจจยัสนบัสนนุการขยายตวัของเศรษฐกิจ โดยมีส่วนสนบัสนนุการ
ขยายตวัของยูโรโซนในอตัรา 0.3% ตามมาด้วยการใช้จ่ายภาครัฐและ
การลงทุน ซึ่งมีอัตราส่วนสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจอยู่ที่  
0.1% (อินโฟเควสท์) 
ยูโรสแตทเผยยอดค้าปลีกยูโรโซนร่วง 0.6% ในเดือนต.ค. แย่
กว่าคาดการณ์ ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผย
ว่า ยอดค้าปลีกในยูโรโซนเดือนต.ค. ปรับตัวลดลง 0.6% จากเดือน
ก่อนหน้า ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะทรงตวั ขณะที่เม่ือเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้ 1.4% ซึ่งต ่ากว่าที่
ตลาดคาดไว้ว่าจะเพิ่มขึน้ 2.3% ยูโรสแตทรายงานว่า ยอดสั่งซือ้ทาง
ไปรษณีย์และยอดขายทางอินเทอร์เน็ต ดิ่งลง 2.5% ขณะที่ยอดขาย
สินค้าที่ไม่ใช่อาหาร ลดลง 1.1% ในช่วงเดือนต.ค. (อินโฟเควสท์) 
"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการยูโรโซนปรับตัวลงในเดือน
พ.ย. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน 
เปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายของยู
โรโซน ปรับตวัลงสู่ระดบั 51.9 ในเดือนพ.ย. จากระดบั 52.2 ในเดือน
ต.ค. โดยเป็นระดบัต ่าสุดเป็นอนัดบั 2 นับตัง้แต่เดือนม.ค. อย่างไรก็ดี 
ดชันี PMI ยงัคงได้รับแรงหนนุจากการเพิ่มขึน้ของค าสัง่ซือ้ใหม่ ขณะที่
การจ้างงานแตะระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนส.ค.ปีที่แล้ว   ส่วนความ
เชื่อมั่นของภาคธุรกิจอยู่ในระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนก.ค.  (อินโฟ
เควสท์) 
"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการเยอรมนีสูงสุดรอบ 3 เดือนใน
พ.ย. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน 
เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการของเยอรมนี
ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 51.7 ในเดือนพ.ย. ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 3 เดือน 
และสูงกว่าตวัเลขเบือ้งต้นที่ระดบั 51.3 จากระดบั 51.6 ในเดือนต.ค. 
ดชัน ีPMI ได้แรงหนนุจากการเพิ่มขึน้ของการจ้างงาน และความเช่ือมัน่
ของภาคธุรกิจ แม้ว่าค าสัง่ซือ้ใหม่ชะลอตวัลง (อินโฟเควสท์) 
เยอรมนีเผยยอดส่ังซือ้ภาคการผลิตเดือนต.ค.ลดลง 0.4% เหตุ
อุปสงค์ในประเทศชะลอตัว บ่งชีภ้าคอุตฯซบต่อเน่ือง ส านักงาน
สถิติแห่งชาติเยอรมนี (Destatis) เปิดเผยในวนันีว้่า ยอดสัง่ซือ้ภาคการ
ผลิตเดือนต.ค. ลดลง 0.4% จากเดือนก่อนหน้า ส่งสัญญาณว่า
ภาคอตุสาหกรรมเยอรมนัยงัคงซบเซาต่อเนื่อง ยอดสัง่ซือ้ภาคการผลิต
เดือนต.ค.ออกมาสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้  
0.2% หลงัจากที่เพิ่มขึน้ 1.5% ในเดือนก.ย. หากเทียบกับช่วงเดียวกนั
ของปีที่แล้ว ยอดสั่งซือ้ร่วงลง 5.5% รายงานระบุว่า  ยอดสั่งซื อ้
ภายในประเทศลดลง 3.2% ขณะที่ค าสัง่ซือ้จากต่างประเทศปรับตวัขึน้ 
1.5% ในเดือนต.ค. ทัง้นี ้Destatis มีก าหนดเปิดเผยข้อมูลการผลิต
ภาคอตุสาหกรรมเดือนต.ค. ในวนัศกุร์นี ้(อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการฝร่ังเศสปรับตัวลงในเดือน
พ.ย. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน 
เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการของฝร่ังเศส
ลดลงสู่ระดับ 52.2 ในเดือนพ.ย. จากระดับ 52.9 ในเดือนต.ค. ดัชนี 
PMI ได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของค าสัง่ซือ้ใหม่ แม้ว่าการจ้าง
งานพุ่งสูงสุดนับตัง้แต่เดือนก.ค. ขณะที่ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นมาก
ที่สดุในรอบ 7 เดือน ดชัน ี(อินโฟเควสท์) 
"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการอิตาลีต ่าสุดรอบ 6 เดือนใน
พ.ย. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน 
เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้  (PMI) ภาคบริการของอิตาลี  
ปรับตวัลงสู่ระดบั 50.4 ในเดือนพ.ย. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือน
พ.ค. จากระดับ 52.2 ในเดือนต.ค. การร่วงลงของดัชนี PMI ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับตัวลงของค าสั่งซือ้ใหม่แตะระดับต ่าสุด
นับตัง้แต่เดือนส.ค. และความเชื่อมัน่ของภาคธุรกิจแตะระดบัต ่าสดุใน
รอบ 3 เดือน แม้ว่าการจ้างงานเพิ่มขึน้ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10 (อินโฟ
เควสท์) 
"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการสหราชอาณาจักรหดตัวใน
เดือนพ.ย. ไอเอชเอส มาร์กิต/ซีไอพีเอส เปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการฝ่าย
จดัซือ้ (PMI) ภาคบริการของสหราชอาณาจกัร ปรับตวัลงสู่ระดบั 49.3 
ในเดือนพ.ย. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนมี.ค. จากระดบั 50.0 ใน
เดือนต.ค. ดชัน ีPMI อยู่ต ่ากว่าระดบั 50 ซึง่บ่งชีถ้ึงภาวะหดตวัของภาค
บริการ ดชันี PMI ได้รับผลกระทบจากการปรับตวัลงของค าสัง่ซือ้ใหม่
ติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 3 แม้ว่าการจ้างงานเพ่ิมขึน้ และความเช่ือมัน่ของ
ภาคธุรกิจดีดตวัขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 4 เดือน (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป (พฤ.): หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุวิตกการค้า
สหรัฐ-จีน,ข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอกดดันตลาด ตลาดหุ้นยุโรปปิด
ปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้(5 ธ.ค.) เนื่องจากนกัลงทนุยงัคงวิตกเกี่ยวกบัความ
คืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และการเปิดเผย
ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของเยอรมนี  ขณะที่นักลงทุนจับตาการ
ประชุมโอเปกในวนัที่ 5-6 ธ.ค.นี ้ดชันี Stoxx Europe 600 ลบ 0.13% 
ปิดที่ 402.66 จุด ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 13,054.80 จุด 
ลดลง 85.77 จุด หรือ -0.65% ขณะที่ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศส
ปิดที่ 5,801.55 จดุ เพ่ิมขึน้ 1.87 จดุ หรือ +0.03% (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป (พ.): หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับความหวัง
สหรัฐ-จีนบรรลุข้อตกลงการค้า ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเม่ือคืนนี ้(4 
ธ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากรายงานข่าวที่ว่า สหรัฐและจีนใกล้ที่จะบรรลุ
ข้อตกลงการค้าเฟสแรก ขณะที่ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ได้ออกมา
แสดงมุมมองบวกเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาการค้าเช่นกัน 
แม้ว่าจะขัดแย้งกับการแสดงความเห็นในช่วงก่อนหน้านีก้็ตาม ดัชนี 
Stoxx Europe 600 บวก 1.1% ปิดที่ 402.33 จุด ดชันี DAX ตลาดหุ้น
เยอรมนัปิดที่ 13,140.57 จุด เพิ่มขึน้ 151.28 จุด หรือ +1.16% ดชันี 
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 CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,799.68 จุด เพิ่มขึน้ 72.47 จุด หรือ 

+1.27% (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน (พฤ.): ฟุตซี่ ปิดลบ 50.65 จุด เหตุเงิน
ปอนด์แข็งค่ากดดันหุ้นกลุ่มส่งออก ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวั
ลงเม่ือคืนนี ้(5 ธ.ค.) โดยหุ้นกลุ่มส่งออกถูกกดดนั เนื่องจากเงินปอนด์
แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์และยูโร ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่า 
พรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของอังกฤษจะชนะการเลือกตัง้
ทัว่ประเทศด้วยเสียงข้างมากในวนัที่ 12 ธ.ค.นี ้ดชันี FTSE 100 ตลาด
หุ้นลอนดอนปิดที่ 7,137.85 จุด ลดลง 50.65 จุด หรือ -0.70% (อินโฟ
เควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน (พ.): ฟุตซี่ปิดบวก 29.74 จุด หลังเจรจา
การค้าสหรัฐ-จีนส่งสัญญาณคืบหน้า ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกเม่ือ
คืนนี ้(4 ธ.ค.) ตามทิศทางตลาดหุ้นอ่ืนๆในยโุรปที่ต่างก็ปิดในแดนบวก 
หลงัจากมีสญัญาณบ่งชีว้่า สหรัฐและจีนใกล้ที่จะบรรลขุ้อตกลงการค้า
เฟสแรก ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,188.50 จดุ เพ่ิมขึน้ 
29.74 จดุ หรือ +0.42% (อินโฟเควสท์)           

ญี่ปุ่ น 

รัฐสภาญี่ปุ่ นอนุมัติข้อตกลงการค้ากับสหรัฐ เล็งลดภาษีน าเข้า
สินค้าเกษตร,อุตสาหกรรม รัฐสภาญ่ีปุ่ นอนุมัติข้อตกลงการค้ากับ
สหรัฐในวนันี ้ซึง่จะลดภาษีน าเข้าสินค้าเกษตรและอตุสาหกรรม เพ่ือปู
ทางส าหรับการบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวตัง้แต่ต้นปีหน้า  วุฒิสภา
ญ่ีปุ่ นได้อนุมตัิข้อตกลงดงักล่าวซึ่งได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น และประธานาธิบดีโดนัลด์  
ทรัมป์แห่งสหรัฐ หลังจากสภาผู้ แทนราษฎรญ่ีปุ่ นอนุมัติข้อตกลง
ดังกล่าวในเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ท าเนียบขาวระบุว่า ไม่จ าเป็นต้อง
ปรึกษาหารือกับสภาคองเกรส  ซึ่งหมายความว่า  กระบวนการ
ภายในประเทศในสหรัฐและญ่ีปุ่ นได้เสร็จสิน้ลงแล้ว ปธน.ทรัมป์ได้
ผลักดันข้อตกลงดงักล่าว เพื่อหาทางลดยอดขาดดุลการค้ามหาศาล
กับญ่ีปุ่ น และเพื่อบรรเทาผลกระทบของเกษตรกรอเมริกนัที่เสียเปรียบ
คู่แข่งขันในต่างประเทศ หลังจากเขาตัดสินใจถอนสหรัฐออกจาก
ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพืน้แปซิฟิก (TPP) ทัง้นี  ้
ญ่ีปุ่ นจะปรับลดหรือยกเลิกภาษีน าเข้าสินค้าเกษตรสหรัฐวงเงิน 7.2 
พนัล้านดอลลาร์ รวมถึงการปรับลดภาษีอย่างค่อยเป็นค่อยไปส าหรับ
เนือ้ววัของสหรัฐจากระดบั 38.5% ลงสู่ระดบั 9%  (อินโฟเควสท์) 
รัฐบาลญี่ปุ่ นเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 26 
ล้านล้านเยน หวังรับมือผลกระทบการขึน้ภาษีบริโภค ส านักข่าว
เกียวโดรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า รัฐบาลญ่ีปุ่ นเตรียมออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินรวม 26 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 2.39 แสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นในช่วงเวลาที่ภาวะ
เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลง  และเพื่อรับมือของผลกระทบจาก
มาตรการปรับขึน้ภาษีการบริโภคที่มีผลบงัคับใช้เม่ือเดือนต.ค.ที่ผ่าน

มา นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยในการประชุม
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดบัสูงของรัฐบาลและพรรครัฐบาลว่า "เราได้จัดท า
มาตรการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของ
เราสามารถรอดพ้นจากความเสี่ยงขาลง" มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฉบับนี ถ้ือเป็นฉบับแรกในรอบ 3 ปี  และมีเป้าหมายที่จะรองรับ
ผลกระทบจากมาตรการปรับขึน้ภาษีการบริโภคจากระดบั 8% สู่ระดบั 
10% ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ไปแล้วเม่ือวนัที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา และเพื่อรับมือ
กับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเนื่องจากข้อพิพาทการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีน แหล่งข่าวยงัระบุด้วยว่า มาตรการดงักล่าวมุ่งเน้นการใช้
จ่ายด้านสาธารณะในวงเงิน 13.2 ล้านล้านเยน ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ปล่อยเงินกู้ดอกเบีย้ต ่า โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะฟื้นฟูระบบโครงสร้าง
พืน้ฐานที่ได้รับความเสียหายจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมา 
(อินโฟเควสท์) 
ญี่ปุ่ นเผยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนหดตัวครั้งแรกในรอบ 11 
เดือน หลังบังคับใช้มาตรการขึน้ภาษีการบริโภค กระทรวงกิจการ
ภายในประเทศและการสื่อสารของญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า การใช้จ่าย
ภาคครัวเรือนของญ่ีปุ่ นหดตวัลงเป็นครัง้แรกในรอบ 11 เดือนในเดือน
ต.ค. หลงัจากมาตรการปรับขึน้ภาษีการบริโภคมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 1 
ต.ค.ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ยอดการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนที่มีสมาชิกสองคน
หรือมากกว่า ร่วงลง 5.1% เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดบั 279,671 
เยน (ประมาณ 2,600 ดอลลาร์สหรัฐ) ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า 
รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ปรับขึน้ภาษีการบริโภคสู่ระดับ 10% จากระดับ 8% 
เม่ือวนัที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยก่อนที่มาตรการปรับขึน้ภาษีการบริโภค
จะมีผลบังคับใช้นัน้  ตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนพุ่งขึน้อย่าง
แข็งแกร่ง (อินโฟเควสท์) 
ยอดขายรถญี่ปุ่ นในเกาหลีใต้เดือนพ.ย.ลดฮวบกว่าคร่ึง เหตุ
ประชาชนบอยคอต ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ยอดขายรถยนต์
ญ่ีปุ่ นในเกาหลีใต้ปรับตวัลดลงกว่าคร่ึงหนึ่งในเดือนพ.ย. เนื่องจากชาว
เกาหลีใต้พากันคว ่าบาตรสินค้าญ่ีปุ่ นรวมถึงการเดินทางไปญ่ีปุ่ น 
ข้อมูลจากสมาคมผู้ น าเข้าและจัดจ าหน่ายรถยนต์ของเกาหลีใต้  
(KAIDA) ระบวุ่า ยอดขายรถญ่ีปุ่ นในเกาหลีใต้อยู่ที่ 2,357 คนัในเดือน
พ.ย. ลดลงถึง 56.4% เม่ือเทียบกับเดือนพ.ย. 2561 ยอดขายรถญ่ีปุ่ น
ในเกาหลีใต้ปรับตัวลดลง 17.2% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี 
ก่อนที่จะร่วงลง 56.9% ในเดือนส.ค. 59.8% ในเดือนก.ย. และ 58.4% 
ในเดือนต.ค. ส าหรับช่วง 11 เดือนแรกของปีนี ้ยอดขายรถยนต์ญ่ีปุ่ นใน
เกาหลีใต้ลดลง 18.9% เทียบรายปี แตะ 32,991 คัน ส่วนยอดขาย
รถยนต์หรูน าเข้าอยู่ที่ 25,514 คนัในเดือนพ.ย. เพิ่มขึน้ 14.0% จากปี
ก่อนหน้า เม่ือนบัรวม 11 เดือนแรกของปีนี ้ยอดขายรถน าเข้าในเกาหลี
ใต้ปรับตัวลดลง 10.6% แตะ 214,708 คันเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว (พฤ.): นิกเกอิปิดบวก 164.86 จุด รับ
ความหวังการค้าจีน-สหรัฐคืบหน้า,ญี่ปุ่ นออกมาตรการกระตุ้น
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ศก. ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึน้ในวันนี  ้ขานรับการ

เจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ส่งสัญญาณคืบหน้า ขณะที่หุ้น
กลุ่มบริษัทรับเหมาและกลุ่มผู้ผลิตเหล็กดีดตวัขึน้ โดยได้แรงหนุนจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลญ่ีปุ่ นที่จะมีการแถลงในเร็วๆนี  ้
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 164.86 จุด หรือ 
0.71% แตะที่ระดบั 23,300.09 จุด หุ้นที่ปรับตวัขึน้ในวนันีน้ าโดยหุ้น
กลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า กลุ่มขนส่งทางทะเล และกลุ่มผลิตภณัฑ์โลหะ 
(อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว (พ.): นิกเกอิปิดร่วง 244.58 จุด วิตก
สหรัฐอาจเล่ือนท าข้อตกลงการค้ากับจีนเป็นปีหน้า ดชันีนิกเกอิต
ลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงในวนันี ้ โดยปรับตวัลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 
2 สัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่สหรัฐและจีนอาจไม่สามารถ
บรรลขุ้อตกลงการค้าได้ในเร็วๆนี ้หลงัจากประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์
ส่งสัญญาณว่า การบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอาจ
ล่าช้าออกไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพ.ย.
ปีหน้า ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดร่วง 244.58 จุด 
หรือ 1.05% แตะที่ระดบั 23,135.23 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนย า้ สหรัฐต้องลดภาษีสินค้าน าเข้าหากจะบรรลุข้อตกลง
การค้า นายเกา เฟิง โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีน กล่าวว่า สหรัฐ
ต้องลดภาษีสินค้าน าเข้าจากจีน ทัง้สองฝ่ายจึงจะสามารถบรรลุ
ข้อตกลงการค้าเฟสแรกกันได้ "จีนเชื่อว่า หากทัง้สองฝ่ายจะบรรลุ
ข้อตกลงเฟสแรก ควรมีการปรับลดภาษีลงมาอย่างสอดคล้องกนั" นาย
เกากล่าวกับผู้สื่อข่าว พร้อมเผยด้วยว่า คณะเจรจาของสองฝ่ายก าลงั
ติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดเพิ่มเติม เม่ือ
เดือนที่แล้ว กระทรวงพาณิชย์จีนแถลงว่า สหรัฐและจีนได้ตกลงกนัที่จะ
ทยอยยกเลิกการจดัเก็บภาษีสินค้าน าเข้าของแต่ละฝ่ายที่มีการก าหนด
ขึน้ในช่วงที่สหรัฐและจีนท าสงครามการค้าก่อนหน้านี  ้โดยโฆษก
กระทรวงพาณิชย์จีนระบุในการแถลงข่าวเม่ือต้นเดือนพ.ย.ว่า หากจีน
และสหรัฐบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรก ทัง้สองฝ่ายก็ควรยกเลิกการ
เก็บภาษีน าเข้าเพิ่มเติมที่ก าหนดไว้ในสดัส่วนที่เท่ากัน ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ส าคัญในการบรรลุข้อตกลง อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีโดนัลด์  
ทรัมป์ ได้ออกมาปฏิเสธเร่ืองดังกล่าว ขณะที่ท าเนียบขาวก็ได้ส่ง
สัญญาณที่แตกต่างออกไปจากแถลงการณ์ของกระทรวงพาณิชย์จีน 
โดยเจ้าหน้าที่หลายรายแสดงความกังวลว่าสหรัฐจะสญูเสียอ านาจใน
การต่อรองกับจีน หากมีการท าข้อตกลงทยอยยกเลิกการเก็บภาษี
น าเข้า (อินโฟเควสท์) 
ฝ่ายนิติบัญญัติจีนออกแถลงการณ์คัดค้านสภาผู้แทนฯสหรัฐ
ผ่านร่างกม.คว ่าบาตรจีนกรณีซินเจียง คณะกรรมาธิการฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศของสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ฝ่ายนิติบัญญัติในระดับสูงสุดของจีน ได้ออกแถลงการณ์เพื่อแสดง

ความไม่พอใจและคัดค้านอย่างรุนแรง ต่อการที่สภาผู้ แทนราษฎร
สหรัฐผ่านร่างกฎหมายคว ่าบาตรเจ้าหน้าที่จีนในประเด็นการละเมิด
สิทธิมนษุยชนในมณฑลซินเจียง ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศจีน
ได้เรียกร้องให้สหรัฐระงับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว พร้อมกับ
ยืนยนัว่า จีนจะใช้มาตรการตอบโต้ หากรัฐบาลสหรัฐผลกัดนัให้มีการ
บงัคบัใช้กฎหมายฉบบันี ้ (อินโฟเควสท์) 
จีนเอาคืน ส่ังนักการทูตสหรัฐต้องแจ้งกระทรวงตปท.ล่วงหน้า
ก่อนพบจนท.ท้องถิ่น ส านักข่าวเกียวโดรายงานอ้างสื่อท้องถิ่นของ
จีนว่า จีนได้ขอให้นักการทูตสหรัฐในประเทศจีนต้องแจ้งให้กระทรวง
การต่างประเทศจีนทราบล่วงหน้าก่อนที่จะพบกับเจ้าหน้าที่และ
นักวิชาการของจีน รายงานข่าวระบวุ่า นักการทูตและเจ้าหน้าที่ทกุคน
จากสถานทูตสหรัฐในกรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลอีก 5 แห่งทัว่ประเทศ
จีน จะต้องแจ้งให้กระทรวงฯ ทราบล่วงหน้า 5 วนัท าการ ก่อนที่จะพบ
กับเจ้าหน้าที่และนักวิชาการท้องถิ่น ความเคลื่อนไหวดงักล่าวถือเป็น
มาตรการตอบโต้ของจีนต่อสหรัฐ หลังจากที่สหรัฐได้ประกาศใช้
กฎระเบียบเดียวกันเม่ือเดือนต.ค. เพื่อเป็นการตอบโต้ทางฝ่ังจีนที่
จ ากดัความเคลื่อนไหวของนักการทตูสหรัฐที่พยายามเข้าพบเจ้าหน้าที่
และนกัวิชาการจีน (อินโฟเควสท์) 
ไฉซินเผยดัชนี PMI ภาคบริการจีนเดือนพ.ย.พุ่ งขึน้แตะ 53.5 
ขยายตัวเร็วสุดในรอบ 7 เดือน ดชันีผู้จัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาค
บริการของจีน ซึ่งมาร์กิตจัดท าร่วมกับไฉซิน อยู่ที่ระดบั 53.5 ในเดือน
พ.ย. ซึง่เป็นการขยายตวัรวดเร็วที่สดุนบัตัง้แต่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา โดย
พุ่งขึน้จากระดบั 51.1 ในเดือนต.ค. ทัง้นี ้ดชันี PMI ที่เคลื่อนไหวเหนือ
ระดบั 50 บ่งชีว้่า ภาคบริการของจีนยงัคงมีการขยายตวั ขณะที่ดชันีที่
เคลื่อนไหวต ่ากว่า 50 บ่งชีถ้ึงภาวะหดตวัในภาคบริการ ข้อมลูดงักล่าว
สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของภาคบริการของจีน และสอดคล้อง
กับที่ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานเม่ือวันเสาร์ว่า ดัชนี
ผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้  (PMI) ภาคบริการเดือนพ.ย.อยู่ที่ระดับ  54.4 
เพ่ิมขึน้จากระดบั 52.8 ในเดือนต.ค. (อินโฟเควสท์) 
"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ฮ่องกงเดือนพ.ย.ดิ่งต ่าสุดในรอบกว่า 21 
ปี เซ่นพิษม็อบประท้วงรุนแรง  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัท
ให้บริการข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) 
ของฮ่องกง ปรับตัวลงสู่ระดบั 38.5 ในเดือนพ.ย. จากระดับ 39.3 ใน
เดือนต.ค. โดยได้รับผลกระทบจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาล และอปุ
สงค์ทั่วโลกที่อ่อนแอลง และเป็นการหดตัวลงมากที่สุดในรอบ 21 ปี 
นับตัง้แต่เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนั
รุนแรง (SARS) ในฮ่องกงเม่ือต้นปี 2546 ดัชนี PMI ยังคงอยู่ต ่ากว่า
ระดบั 50 ซึง่บ่งชีว้่า กิจกรรมในภาคเอกชนของฮ่องกงยงัคงเผชิญภาวะ
หดตัว การเดินขบวนประท้วงที่ รุนแรงมากขึน้ท าให้เศรษฐกิจของ
ฮ่องกงหยุดชะงักมาเป็นเวลาเกือบ 6 เดือนแล้ว โดยส่งผลกระทบต่อ
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 การค้าปลีกและการท่องเที่ยว และท าให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย

เป็นครัง้แรกในรอบ 10 ปี (อินโฟเควสท์) 
รัฐบาลฮ่องกงประกาศมาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจรอบใหม่ มุ่ ง
ช่วยเหลือภาคธุรกิจถูกกระทบจากการประท้วง  รัฐบาลฮ่องกง
ประกาศมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจรอบใหม่ วงเงิน 4 พันล้านดอลลาร์
ฮ่องกง หรือประมาณ 511 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเป้าหมายที่จะ
ช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ประท้วงที่ยืดเยือ้
เป็นเวลานานเกือบ 6 เดือน นายพอ ชาน รัฐมนตรีคลงัฮ่องกงเปิดเผย
ว่า มาตรการดังกล่าวครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับน า้ประปาและระบบบ าบัดน า้เสีย รวมทัง้การยกเว้นภาษีอัง
หาริมทรัพย์ส าหรับภาคธุรกิจ นอกจากนี ้บุคคลและบริษัทเอกชนยงั
สามารถยื่นขอการผ่อนช าระภาษีเงินได้ (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นจีน (พฤ.): เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 21.35 จุด 
รับความหวังเจรจาการค้าคืบหน้า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้น
จีนปิดบวกในวนันี ้ขานรับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ส่ง
สัญญาณคืบหน้า รวมทัง้รายงานที่บ่งชีถ้ึงความแข็งแกร่งของภาค
บริการของจีน ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิด
บวก 21.35 จดุ หรือ 0.74% แตะที่ 2,899.47 จดุ (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นจีน (พ.): เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 6.58 จุด วิตก
เจรจาการค้าจีน-สหรัฐยืดเยือ้ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีน
ปิดลบในวันนี  ้ขณะที่นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจรจา
การค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่มีแนวโน้มยืดเยือ้ หลงัจากประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ส่งสัญญาณเม่ือวานนีว้่า การบรรลุข้อตกลงการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีนอาจล่าช้าออกไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพ.ย.ปีหน้า ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า 
ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 6.58 จุด หรือ 0.23% แตะที่ระดับ 
2,878.12 จดุ (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง (พฤ.): ฮั่ งเส็งปิดบวก 154.48 จุด ขานรับ
เจรจาการค้าจีน-สหรัฐคืบหน้า ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก
ในวนันี ้ตามทิศทางตลาดหุ้นอ่ืนๆในเอเชียที่ต่างก็ปิดในแดนบวกวนันี  ้
ขานรับความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส านัก
ข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีฮั่งเส็งปิดบวก 154.48 จุด หรือ 0.59% แตะ
ที่ระดบั 26,217.04 จดุ (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง (พ.): ฮั่ งเส็งปิดร่วง 328.74 จุด หลัง 
"ทรัมป์" ส่งสัญญาณเจรจาการค้ายืดเยือ้  ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้น
ฮ่องกงปิดวนันีป้รับตวัลดลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกบัสถานการณ์
การค้าระหว่างสหรัฐกับจีน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่ง
สัญญาณว่า การบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอาจล่าช้า
ออกไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพ.ย.ปีหน้า 
ดัชนีฮั่งเส็งลดลง 328.74 จุด หรือ 1.25% ปิดวันนีท้ี่ 26,062.56 จุด 
(อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

โอเปกและชาติพันธมิตรเสนอปรับลดการผลิตน า้มันลงมากขึน้
อีก 500,000 บาร์เรล/วัน เป็น 1.7 ล้านบาร์เรล/วัน นายอเล็กซาน
เดอร์ โนวัค รัฐมนตรีพลังงานของรัสเซียเปิดเผยว่า รัฐมนตรีพลังงาน
ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มนั (โอเปก) และประเทศพนัธมิตรซึ่งน า
โดยรัสเซีย หรือที่เรียกว่า โอเปกพลสั ได้เสนอให้มีการปรับลดการผลิต
น า้มันลงเพิ่มขึน้อีก 500,000 บาร์เรล/วัน เป็น 1.7 ล้านบาร์เรล/วัน
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 จากเดิมที่ระดับ 1.2 ล้านบาร์เรล/วนั 
อย่างไรก็ดี รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงและสดัส่วนของการปรับลด
การผลิตของแต่ละประเทศนัน้ จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุม
โอเปกพลัสในวันนี ้ทัง้นี ้รัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มโอเปกได้ประชุม
ร่วมกันเม่ือวานนี ้ก่อนที่กลุ่มโอเปกพลสั จะประชุมกันอีกครัง้ในวนันี  ้
เพ่ือลงมติเกี่ยวกบัข้อตกลงการผลิต (อินโฟเควสท์) 
"มหาเธร์" ล่ันมาเลเซียพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปครอบ
ใหม่ในปีหน้า  นายมหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 
เปิดเผยในวันนีว้่า สหรัฐไม่จ าเป็นต้องก าหนดเวลาใหม่และเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย แปซิฟิกหรือ
เอเปคซึ่งชิลีได้ยกเลิกการเป็นเจ้าภาพไปก่อนหน้านี  ้ทัง้นี ้มาเลเซียจะ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดเอเปกครัง้ถัดไปในปลายปี 2563 
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า  นายมหาเธร์กล่าวแสดงความเห็น
ดังกล่าวที่เมืองไซเบอร์จายา ในระหว่างพิธีฉลองครบรอบ 21 ปีของ
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสดุยอดเอเปคเป็นครัง้แรก นายมหาเธร์
ระบุในการกล่าวสุนทรพจน์ว่า "ในปี 2541 เม่ือเราเป็นเจ้าภาพจัด
ประชมุเอเปคครัง้แรกนัน้ หลายประเทศในภมิูภาคก าลงัด าเนินการเพื่อ
ลดผลกระทบของวิกฤตการเงินเอเชียปี 2540 และมุ่งความพยายามไป
ที่การฟืน้ฟเูสถียรภาพทางการเงิน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
การขยายตวัทางเศรษฐกิจ" "ในวันนี ้มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชมุเอเปคปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน เม่ือความ
เสี่ยงของเศรษฐกิจขาลงยงัคงเพิ่มขึน้ และความตงึเครียดด้านนโยบาย
การค้ายงัคงอยู่กบัเรา" (อินโฟเควสท์)  
เกาหลีใต้เผยทุนส ารองเงินตราต่างประเทศท าสถิติสูงสุดระดับ
ใหม่ในเดือนพ.ย. ธนาคารกลางเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนีว้่า  ทุน
ส ารองเงินตราต่างประเทศพุ่งขึน้แตะระดับสูงสุดระดับใหม่ในเดือน
พ.ย. โดยได้ปัจจยัหนนุส่วนหนึ่งจากรายได้ที่เพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ในรูป
สกุลเงินต่างประเทศ ทัง้นี  ้ณ สิ น้ เดือนพ.ย.  ทุนส ารองเงินตรา
ต่างประเทศของเกาหลีใต้อยู่ที่ระดบั 4.0746 แสนล้านดอลลาร์ เพ่ิมขึน้ 
1.14 พันล้านดอลลาร์จากเดือนก่อนหน้า โดยเกาหลีใต้มีทุนส ารอง
เงินตราต่างประเทศมากเป็นอันดับ 9 ของโลกในขณะนี  ้ส าหรับ
หลกัทรัพย์สกลุเงินต่างประเทศ ซึง่รวมถึงพนัธบตัรรัฐบาลและหุ้นกู้ของ
บริษัทเอกชนนัน้ มีมูลค่าทัง้สิน้ 3.7651 แสนล้านดอลลาร์ ณ สิน้เดือน
พ.ย. ซึ่งเพิ่มขึน้ 2.71 พนัล้านดอลลาร์ จาก ณ สิน้ต.ค. ขณะที่เงินฝาก
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 ในรูปสกลุเงินต่างประเทศปรับตวัลดลง 1.52 พนัล้านดอลลาร์ สู่ระดบั 

2.016 หม่ืนล้านดอลลาร์ ส่วนสินทรัพย์ที่ส่งสมทบใน IMF ปรับตวัลง 
500 ล้านดอลลาร์ สู่ระดบั 2.62 พนัล้านดอลลาร์ ขณะที่สิทธิพิเศษถอน
เงิน (SDR) และทองค าแท่ง ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 3.37 พันล้านดอลลาร์ 
และ 4.79 พนัล้านดอลลาร์ ตามล าดบั (อินโฟเควสท์) 
ธนาคารกลางอินเดียมีมติคงอัตราดอกเบีย้นโยบายท่ี 5.15% แม้
กังวลเศรษฐกิจชะลอตัว ธนาคารกลางอินเดียมีมติคงอตัราดอกเบีย้
ซือ้คืนพันธบัตร (repo rate) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้นโยบาย ที่ระดับ 
5.15% ซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าธนาคาร
กลางจะปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 0.25% นอกจากนี ้ธนาคาร
กลางอินเดียยงัมีมติคงอตัราดอกเบีย้ reverse repo rate ซึ่งเป็นอตัรา
ดอกเบีย้ที่ธนาคารกลางใช้อ้างอิงในการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์  ที่
ระดบั 4.90% คณะกรรมการธนาคารกลางอินเดียได้ตดัสินใจคงอตัรา
ดอกเบีย้ในการประชุมวันนี ้แม้มีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ซึ่งท าให้ธนาคารกลางตัดสินใจปรับลดคาดการณ์การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2562 ลงสู่ระดับ 5% (อินโฟ
เควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย (พฤ.): ดัชนี SENSEX ตลาดหุ้นอินเดียปิด
วันนีท่ี้ 40,779.59 จุด ลดลง 70.70 จุด, -0.17% (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย (พ.): ดัชนี Sensex ดีดตัวเกือบ 200 จุด 
ท่ามกลางการซือ้ขายผันผวน ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตวั
เกือบ 200 จุดในวนันี ้โดยได้ปัจจัยหนุนจากค าสัง่ซือ้ในช่วงท้ายตลาด 
ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผนัผวน ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาด
ที่ 40,850.29 จดุ เพ่ิมขึน้ 174.84 จดุ หรือ 0.43% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 
พาณิชย์ เผย 11 เดือนแรกปี 62 เม็ดเงินลงทุนของคนต่างด้าว
เพิ่มขึน้จากปีก่อนกว่าเท่าตัว นายพนูพงษ์ นยันาภากรณ์ รองอธิบดี
กรมพฒันาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ต่างชาติลงทุนจากการอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 
ในช่วง 11 เดือนของปี 62 (ม.ค.-พ.ย.) มีมลูค่าเงินลงทนุทัง้สิน้ 22,153 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 106% เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากในปีนีมี้คนต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจในโครงการที่ต้องใช้
เงินลงทุนสูง อาทิ บริการขุดเจาะปิโตรเลียม บริการออกแบบ ติดตัง้ 
ตรวจสอบ ทดสอบ และบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้า บริการติดตัง้ 
ตรวจสอบ ทดสอบระบบและให้การสนับสนุนทางเทคนิคดาวเทียม
ส ารวจทรัพยากร เป็นต้น ส าหรับจ านวนการยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในช่วง  11 เดือนของปี  62 เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยส าคญั 
โดยลดลงเพียง 23 ราย หรือคิดเป็น 6.5% ซึ่งค าขอดังกล่าวอยู่ใน
ระหว่างรอการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว (อินโฟเควสท์) 

ปธ.หอการค้า มองทิศทาง ศก.ปี 63 ฟ้ืนตัวจากจุดตกต ่าหลังรัฐ
ใช้จ่ายงบฯ แต่ยังห่วงเสถียรภาพการเมืองฉุด นายกลินท์ สารสิน 
ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
คาดว่า ทิศทางเศรษฐกิจในปี 63 น่าจะกลบัมาฟืน้ตวัได้หลงัจากชะลอ
ตวัมากในปีนี ้เนื่องจากภาครัฐจะเร่ิมเบิกจ่ายงบประมาณปี 63 ซึ่งจะ
ท าให้มีการลงทนุในโครงการพืน้ฐานขนาดใหญ่เพ่ิมขึน้ ขณะที่นกัธุรกิจ
จะเร่ิมลงทุนจริงหลังได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ส่วนการค้าขาย
สินค้าในกลุ่ม CLMV ยังพอไปได้ โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค 
ขณะที่การท่องเที่ยวยงัเติบโตได้ดีตามที่คาดการณ์จ านวนนกัท่องเที่ยว
ต่างชาติ 40 ล้านคน "สถานการณ์ในขณะนีถ้ือว่าต ่าสุดแล้ว ทิศทาง
เศรษฐกิจในปีหน้า คาดว่าน่าจะดีขึน้" นายกลินท์ กล่าว อย่างไรก็ดี สิ่ง
ที่ภาคเอกชนเป็นห่วง คือ สถานการณ์ทางการเมือง เพราะหาก
การเมืองมีเสถียรภาพ ไม่มีความขัดแย้งรุนแรง ก็จะช่วยดึงดูดการ
ลงทุนเข้ามาในประเทศได้มากขึน้ ส าหรับค่าเงินบาทนัน้ ในปีหน้าคาด
ว่าจะอยู่ที่ระดบั 30-31 บาท/ดอลลาร์ คงไม่กลบัไปอยู่ที่ระดบั 34-35 
บาท/ดอลลาร์เหมือนในอดีต ซึ่งผู้ประกอบการคงต้องหาทางออกที่จะ
ท าให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เป็น
ต้น ส่วนการปรับขึน้ค่าแรงนัน้  ยังอยู่ในขัน้ตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งหากปรับขึน้ตามปกติ ทางผู้ประกอบการก็
รับได้ แต่หากปรับขึน้แบบก้าวกระโดดจะยิ่งกดดนัให้ผู้ประกอบการหนั
ไปใช้เคร่ืองจักรทดแทนมากขึน้ ซึ่งสุดท้ายจะส่งผลกระทบต่อปัญหา
แรงงานตามมา และควรมีการเพิ่มพูนทกัษะความรู้ให้กับแรงงานด้วย 
(อินโฟเควสท์) 
สภาผู้แทนฯ ลงมติเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยญัตติขอตัง้กมธ.
ศึกษาค าส่ัง คสช.-ฝ่ายค้านวอล์คเอ้าท์-งูเ ห่าโผล่อีก  สภา
ผู้แทนราษฎรลงมติเสียงข้างมาก 244 ต่อ 5 เสียงไม่เห็นด้วยกับญัตติ
ขอตัง้คณะกรรมาธิการศึกษาผลกระทบจากประกาศ ค าสั่ง และการ
กระท าของ คสช.ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.
2557 โดยมีผู้งดออกเสียง 6 ขณะที่ฝ่ายค้านวอล์คเอ้าท์จากที่ประชุม 
ซึ่งเป็นการนับคะแนนใหม่ตามที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเสนอหลังจากการ
ประชมุสภาฯ ล่มมาแล้ว 2 ครัง้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม นายสชุาติ 
ตนัเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ท าหน้าที่ประธานในที่ประชมุสัง่ให้
มีการนบัคะแนนใหม่ ซึง่เป็นการด าเนินการต่อจากการประชุมครัง้ก่อน 
ซึ่งนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บญัชีรายชื่อ พรรคพลงัประชารัฐ ในฐานะ
ประธานวิปรัฐบาลยืนยนัที่จะไม่ถอนข้อเสนอให้นับคะแนนใหม่ ท าให้
ฝ่ายค้านหลายคนลุกขึน้มาประท้วง ทัง้นี ้ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ส่วน
หนึ่ง ลงคะแนนสวนทางกับฝ่ายรัฐบาลว่าเห็นด้วยให้ตัง้ กมธ.ฯ ได้แก่ 
นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์  ส.ส.ตาก , นายเทพไท เสนพงศ์  ส .ส.
นครศรีธรรมราช, นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บญัชีรายชื่อ, นายสาทิตย์ 
วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง, นายอนัวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี ขณะที่ ส.ส.
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 ฝ่ายค้านจ านวนหนึ่งที่ไม่ได้วอล์คเอ้าท์และลงคะแนนเสียงไปทาง

เดียวกบัฝ่ายรัฐบาล (อินโฟเควสท์) 
ฝ่ายค้านเหน็บรัฐบาลออกมาตรการย้อนแย้งแก้เศรษฐกิจ"
อุตตม"ยันกระตุ้นทัง้ออม-บริโภคหวังผลเช่ือมโยง ในการประชุม
สภาผู้ แทนราษฎรช่วงบ่ายวันนี  ้โดยมีนายศุภชัย  โพ ธ์ิสุ  รอง
ประธานสภาฯ คนที่ 2 ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุมนัน้นายจิรายุ 
ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย และ น.ส.ศิริกัญญา ตนัสกุล ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ได้ตัง้กระทู้ ถามสด พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในประเด็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ
รัฐบาล ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบหมายให้นายอุตตม สาวนายน รมว.
คลัง ท าหน้าที่ชีแ้จงแทน นายจิรายุ ตัง้กระทู้ถามถึงมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจต่างๆ ที่รัฐบาลออกมาว่าจะเป็นมาตรการที่สามารถบรรเทา
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในขณะนีไ้ด้จริงหรือไม่ ขณะเดียวกันมอง
ว่าแต่ละมาตรการแต่ละเร่ืองมีความย้อนแย้งกันในตัวเอง ท าให้เกิด
ความสบัสนต่อทิศทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าจะมุ่งไป
ทิศทางใด ส่วนที่ฝ่ายค้านมองว่ารัฐบาลออกมาตรการย้อนแย้งกันเอง
ทัง้การจะสนับสนุนให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยและส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักการออมนัน้ รมว.คลัง กล่าวว่า การออมถือว่ามีความ
จ าเป็น และไม่ถือว่าขดัหรือย้อนแย้งกบัการกระตุ้นเศรษฐกิจในปัจจบุนั 
ซึง่การออมเป็นการลงทนุระยะยาวเป็นประโยชน์ต่อผู้ออมและประเทศ
ในอนาคต ซึ่งชุดมาตรการที่ออกมาล้วนแต่มีความยึดโยงกันและเป็น
มาตรการที่เหมาะสม พร้อมกนันี ้ยืนยนัว่าสถานะการคลงัของประเทศ
ยงัมีความแข็งแกร่ง มีศกัยภาพเพียงพอที่จะใช้มาตรการพิเศษทัง้ด้าน
การเงินการคลังเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้  โดย
รัฐบาลยังมีกระสุนเพียงพอส าหรับการน าออกมาใช้แก้ปัญหา 
โดยเฉพาะเม่ือ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 พร้อมจะใช้ได้ในต้นปีหน้า (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 2.18 จุด ตามภูมิภาคหลังเจรจา
การค้าส่อแววยืดเยือ้-วิตกกอง SSF ท าเม็ดเงินสถาบันชะลอ 
SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,565.45 จดุ ลดลง 2.18 จดุ (-0.14%) มลูค่าการ
ซือ้ขาย 45,085.83 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนี ้
ปรับตวัลงเช่นเดียวกบัตลาดภมิูภาค สวนทางตลาดในยโุรปรีบาวด์หลงั
ร่วงแรง 2 วันซ้อน รับผลเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนส่อแววยืดเยือ้หลงั"
ทรัมป์"ส่งสัญญาณข้อตกลงอาจล่าช้าไปปลายปีหน้าซ า้เติมตลาดฯ 

ส่วนกองทุน SSF ท าให้เกิดความกังวลเม็ดเงินลงทุนสถาบันชะลอ 
ส าหรับทิศทางตลาดวันศุกร์นีค้งแกว่ง  Sideway down หากปัจจัย
ยังคงเดิม ให้แนวรับ 1,560-1,550 ส่วนแนวต้าน 1,580 จุด ตลาด
หลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,565.45 จุด ลดลง 2.18 จุด (-0.14%) 
มลูค่าการซือ้ขาย 45,085.83 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไทย:  วันนี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวม 
106,120 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยู่ที่ 106,120 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้
ขายสูงที่สุด 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 9,620 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สุทธิ 10,451 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 2,925 
ล้านบาท Yield พนัธบตัรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.36% ปรับตวัลดลงจากเม่ือ
วาน -0.02% ภาพรวมของตลาดในวันนี  ้Yield Curve ปรับตัวลง
เล็ ก น้อยจากวันก่ อนหน้า  ประมาณ 1-4  bps ภายหลังจาก
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่งสัญญาณการบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนอาจล่าช้าออกไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 63 ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ
วันนี ้NET INFLOW 2,925 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 2,925 
ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุต่างชาติหมดอายุ 
(Expired) (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดเงินบาท: ปิดตลาด 30.29 ทรงตัวรอปัจจัยใหม่-
ตัวเลข ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ มองกรอบวันศุกร์ 30.20-
30.35 นกับริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิด
ตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่  30.29 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวในระดับเดียวกับเปิด
ตลาดเม่ือเช้า ตลาดรอปัจจัยใหม่ โดยระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหว
ตามแรงซือ้ขายในกรอบ 30.27-30.31 บาท/ดอลลาร์ ส่วนกรณีที่
ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาขู่เกาหลีเหนือยงัไม่ส่งผลกระทบในขณะนี  ้
แต่เพิ่มความตึงเครียดต่อตลาดการเงินเพราะส่งสญัญาณที่ไม่ดี "บาท
ทรงตวั ระหว่างวนัเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ หลงัแบงก์ชาติออกมาพูด
ถึงแนวโน้มค่าเงินบาทก็ไม่ส่งผลอะไร" นักบริหารการเงิน กล่าวนัก
บริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันศุกร์ไว้
ระหว่าง 30.20-30.35 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 
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ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนต.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ทนุส ารองเงินตราต่างประเทศเดือนพ.ย. ญ่ีปุ่ น 

- ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนต.ค. ญ่ีปุ่ น 

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนต.ค. เยอรมนี 

- ดชันีราคาบ้านเดือนพ.ย.จากฮาลิแฟกซ์ องักฤษ 

- ตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย. สหรัฐ 

- อตัราว่างงานเดือนพ.ย. สหรัฐ 

- ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนธ.ค.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรัฐ 

- สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนต.ค. สหรัฐ 
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As of

 Monday 2 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP Capital Spending YoY 3Q 7.1% 5.0% 1.9% SET50

Jibun Bank Japan PMI Mfg Nov F 48.90 -- 48.60 SET100

Caixin China PMI Mfg Nov 51.80 51.50 51.70 MAI

Vehicle Sales YoY Nov -14.6% -- -26.4% Institution Net Position

TH CPI YoY Nov 0.2% 0.3% 0.1% Proprietary Net Position

CPI Core YoY Nov 0.5% 0.5% 0.4% Foreign Net Position

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Nov F 46.90 46.60 46.60 Individual Net Position

US Markit US Manufacturing PMI Nov F 52.60 52.20 52.20 Total Trading Value

ISM Manufacturing Nov 48.10 49.20 48.30

ISM Prices Paid Nov 46.70 47.00 45.50 Major Indices

Construction Spending MoM Oct -0.8% 0.4% -0.3% Dow Jones

S&P 500

 Tuesday 3 Nasdaq

Release Actual Cons. Prior STOXX Europe 50

JP Monetary Base YoY Nov 3.3% -- 3.1% FTSE 100

EU PPI YoY Oct -1.9% -1.8% -1.2% DAX

US Wards Total Vehicle Sales Nov 17.09m 16.80m 16.55m Nikkei 225

Shanghai Composite

 Wednesday 4 Hang Seng

Release Actual Cons. Prior KOSPI

JP Jibun Bank Japan PMI Services Nov F 50.30 -- 50.40 BES Sensex

Jibun Bank Japan PMI Composite Nov F 49.80 -- 49.90 Jakarta Composite

CH Caixin China PMI Composite Nov 53.20 -- 52.00 Philippines Composite

Caixin China PMI Services Nov 53.50 51.20 51.10 Ho Chi Minh

Markit Eurozone Services PMI Nov F 51.90 51.50 51.50

Markit Eurozone Composite PMI Nov F 50.60 50.30 50.30 Crude Commodities

US MBA Mortgage Applications 29-Nov -9.2% -- 1.5% WTI ($/bl)

ADP Employment Change Nov 67k 135k 121k Dubai ($/bl)

Markit US Services PMI Nov F 51.60 51.60 51.60 Brent ($/bl)

Markit US Composite PMI Nov F 52.00 -- 51.90 NYMEX ($/bl)

ISM Non-Manufacturing Index Nov 53.90 54.50 54.70 COMEX Gold 

Batic Dry Index

 Thursday 5

Release Actual Cons. Prior Exchange Rate

JP Japan Buying Foreign Bonds 29-Nov -¥511.1b -- -¥150.8b USD/THB

Foreign Buying Japan Bonds 29-Nov ¥606.2b -- ¥458.2b EUR/USD

Foreign Buying Japan Stocks 29-Nov ¥394.0b -- ¥131.1b USD/JPY

EU Retail Sales MoM Oct -0.60% -0.50% -0.20% GBP/USD

Retail Sales YoY Oct 1.40% 2.20% 2.70% USD/CHY

GDP SA QoQ 3Q F 0.20% 0.20% 0.20% USD/KRW

GDP SA YoY 3Q F 1.20% 1.20% 1.20% Dollar Index

US Initial Jobless Claims 30-Nov 203k 215k 213k

Continuing Claims 23-Nov 1693k 1660k 1642k Thai Bond Market

Trade Balance Oct -$47.2b -$48.5b -$51.1b Total Return Index

Factory Orders Oct 0.30% 0.30% -0.80% Outright/ Cash Trading

Durable Goods Orders Oct F 0.50% 0.60% 0.60% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Durables Ex Transportation Oct F 0.50% 0.60% 0.60% 4-Dec-19 1.244 1.248 1.251 1.253 1.258 1.279

Cap Goods Orders Nondef Ex Air Oct F 1.10% -- 1.20% Change (bps) -1.19 -1.51 -1.46 -1.51 -1.02 -1.18

Cap Goods Ship Nondef Ex Air Oct F 0.80% -- 0.80% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

1.355 1.429 1.571 1.773 1.903 2.013

 Friday 6 -2.47 -4.90 -4.12 -5.33 -4.27 +0.40

Release Actual Cons. Prior

JP Labor Cash Earnings YoY Oct 0.50% 0.20% 0.80% US Bond Market

Household Spending YoY Oct -5.10% -3.20% 9.50% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

TH Foreign Reserves 29-Nov -- -- $222.2b 5-Dec-19 1.54 1.58 1.60 1.62 1.80 2.24

US Change in Nonfarm Payrolls Nov -- 188k 128k Change (bps) -1.00 +0.00 +2.00 +2.00 +3.00 +2.00

Change in Manufact. Payrolls Nov -- 40k -36k

Unemployment Rate Nov -- 3.60% 3.60%

Average Hourly Earnings MoM Nov -- 0.30% 0.20%

Average Hourly Earnings YoY Nov -- 3.00% 3.00%

Wholesale Inventories MoM Oct F -- 0.20% 0.20%

U. of Mich. Sentiment Dec P -- 97.00 96.80

6-Dec-19

4-Dec-19 Chg %Chg.

1,565.45 -2.18 -0.14%

314.23 -0.32 -0.10%

439.92

1,053.40 -0.88 -0.08%

2,311.64 -2.74 -0.12%

842.67

45,085.84

-33.62

-1,248.97

3,117.43 +4.67 +0.15%

8,570.70 +4.03 +0.05%

5-Dec-19 Chg %Chg.

27,677.79 +28.01 +0.10%

13,054.80 -85.77 -0.65%

23,300.09 +164.86 +0.71%

3,652.00 -4.00 -0.11%

7,137.85 -50.65 -0.70%

2,060.74 -8.15 -0.39%

40,779.59 -70.70 -0.17%

2,899.47 +21.35 +0.74%

26,217.04 +154.48 +0.59%

963.27 -2.63 -0.27%

5-Dec-19 Chg %Chg.

6,152.12 +39.24 +0.64%

7,769.18 -21.73 -0.28%

63.26 +0.28 +0.44%

58.43 +0.00 +0.00%

58.29 -0.03 -0.05%

62.81 +0.30 +0.48%

5-Dec-19 4-Dec-19 %Chg.

30.36 30.30 +0.18%

1,473.20 -5.00 -0.34%

1,575.00 -24.00 -1.50%

1.3156 1.3103 +0.40%

7.0438 7.0490 -0.07%

1.1101 1.1078 +0.21%

108.73 108.83 -0.09%

4-Dec-19 3-Dec-19 %Chg.

319.71 319.64 +0.02%

1,187.96 1,190.35 -0.20%

97.389 97.602 -0.22%

106,119.85       151,636.17       -30.02%


