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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

สหรัฐเผยตัวเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านเพิ่มขึน้มากกว่าคาดใน
เดือนส.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขการเร่ิมต้นสร้าง
บ้านเพิ่มขึน้มากกว่าคาดในเดือนส.ค. โดยพุ่งขึน้ 9.2% เม่ือเทียบราย
เดือน สูร่ะดบั 1.282 ล้านยนิูต จากระดบั 1.174 ล้านยนิูตในเดือนก.ค.  
นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่าตัวเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านจะ
เพิ่มขึน้สู่ระดับ 1.235 ล้านยูนิตในเดือนส.ค. ตัวเลขการเร่ิมต้นสร้าง
บ้านส าหรับครอบครัวเดี่ยว เพิ่มขึน้ 1.9% สู่ระดบั 876,000 ยนิูต ส่วน
การก่อสร้างบ้านส าหรับหลายครอบครัว ซึ่งรวมถึงอพาร์ทเมนท์และ
คอนโดมิเนียม ทะยานขึน้ 29.3% สู่ระดบั 406,000 ยนิูต การก่อสร้าง
บ้านเพิ่มขึน้ในเขตมิดเวสต์, ทางใต้ และทางตะวันตก แต่ทรงตัวใน
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี ้กระทรวงรายงานว่า การอนุญาต
ก่อสร้างบ้านลดลง 5.7% สูร่ะดบั 1.229 ล้านยนิูต (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงมากกว่าคาดใน
ไตรมาส 2 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยวา่ ตวัเลขการขาดดลุบญัชี
เดินสะพดัของสหรัฐลดลง 2.03 หม่ืนล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 สูร่ะดบั 
1.015 แสนล้านดอลลาร์  ตัวเลขการขาดดลุบัญชีเดินสะพัดดงักล่าว 
เทียบเทา่กบั 2% ของตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ของสหรัฐ ซึ่งเป็นระดับต ่าที่สุดนับตั ง้แต่ไตรมาส 3 ของปี 2557   
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้า่ ตวัเลขการขาดดลุบญัชีเดินสะพดั
ของสหรัฐจะลดลงสู่ระดบั 1.035 แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 (อิน
โฟเควสท์) 

EIA เผยสต็อกน า้มันดิบสหรัฐลดลงน้อยกว่าคาดในสัปดาห์ที่
แล้ว ส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) 
เปิดเผยว่า สต็อกน า้มันดิบสหรัฐลดลง 2.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่
แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 2.7 ล้านบาร์เรล  ส่วน
สถาบนัปิโตรเลียมอเมริกา (API) เปิดเผยก่อนหน้านีว้า่ สต็อกน า้มนัดิบ
สหรัฐเพิ่มขึน้ 1.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 397.1 ล้าน
บาร์เรล (อินโฟเควสท์)  

สมาคมอุตสาหกรรมกีฬาสหรัฐประกาศขวาง"ทรัมป์"เก็บภาษี
สินค้าจีน นายทอม โคฟ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสมาคม
อตุสาหกรรมกีฬาและฟิตเนส (SFIA) ของสหรัฐ ระบวุา่ สมาคมการค้า
ชัน้น าของสหรัฐในภาคการผลิต ค้าปลีก และการตลาดในอตุสาหกรรม
กีฬาและฟิตเนส มีความผิดหวังอย่างมากต่อการประกาศเรียกเก็บ
ภาษีตอ่สินค้าน าเข้าของจีน    "เราได้ท างานมานานหลายเดือนเพื่อยื่น
ค าร้องต่อรัฐบาลมิให้ใช้มาตรการภาษีต่อผลิตภณัฑ์กีฬาและฟิตเนส 
เน่ืองจากเป็นนโยบายที่ผิดพลาดในการเพิ่มราคาสินค้าที่ได้ชว่ยให้ชาว
อเมริกันมีสขุภาพที่แข็งแรง" นายโคฟกล่าว นอกจากนี ้SFIA ยงัได้ยื่น
ค าร้อง 71 ค าร้องต่อรัฐบาลสหรัฐ โดยขอให้มีการงดเว้นการเก็บภาษี

ต่อผลิตภณัฑ์หลายอย่าง "ตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าการท าสงคราม
การค้าไมใ่ชท่างออก เราขอเรียกร้องให้ทา่นประธานาธิบดีพิจารณากล
ยุทธ์อ่ืนเพื่อจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภคของสหรัฐ" 
นายโคฟกลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 158.80 จุด รับหุ้น
แบงก์ดีดแรงหลังบอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่ง ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดพุ่งขึน้ติดต่อกันเป็นวนัที่ 2 เม่ือคืนนี ้(19 ก.ย.) โดยได้แรง
หนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารที่ดีดตัวขึน้อย่างแข็งแกร่ง หลังจากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึน้ นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับ
ปัจจัยบวกจากการที่นักลงทุนมองว่าการท าสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีนจะไมรุ่นแรงมากเทา่กบัที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี ้อยา่งไร
ก็ตาม ดชันี Nasdaq ปิดในแดนลบ หลงัจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลง 
น าโดยหุ้นไมโครซอฟท์ที่ดิ่งลงหนกัสดุ หลงัจากบริษัทประกาศจ่ายเงิน
ปันผลน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาว
โจนส์ปิดที่ 26,405.76 จุด เพิ่มขึน้ 158.80 จุด หรือ +0.61% ดัชนี 
S&P500 ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดที่ 2,907.95 จุด เพิ่มขึน้ 3.64 จุด หรือ 
+0.13% ดัชนี Nasdaq ปิดที่  7,950.04 จุด ลดลง 6.07 จุด หรือ -
0.08% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อน ขณะตลาดคลายกังวล
สงครามการค้า,เงินปอนด์พุ่งขานรับเงินเฟ้อองักฤษดอลลาร์อ่อนค่า
ลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(19 ก.ย.) ขณะที่ความตึงเครียดด้านการค้าระหวา่ง
สหรัฐและจีนเร่ิมผ่อนคลายลง ส่วนเงินปอนด์พุ่งขึน้ขานรับอัตราเงิน
เฟ้อขององักฤษที่พุ่งขึน้แตะระดบัสูงสดุในรอบ 6 เดือน ดอลลาร์อ่อน
คา่ลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 112.25  เยน จากระดบั 112.36 เยน 
และออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.2917 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดับ 1.2983 ดอลลาร์แคนาดา แต่แข็งค่าเม่ือเทียบ
กับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9670 ฟรังก์ จากระดบั 0.9649 ฟรังก์ ยโูรแข็ง
ค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.1674 ดอลลาร์ จากระดบั 
1.1666 ดอลลาร์ ขณะที่ เงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ 1.3145 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.3138 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่
ขึน้แตะที่ระดับ 0.7265 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ  0.7215 ดอลลาร์
สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดพุ่ง $1.27 ขานรับสต็อก
น า้มันดิบร่วงติดต่อกัน 5 สัปดาห์ สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุง่ขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 2 เดือนเม่ือคืนนี ้
(19 ก.ย.) หลงัจากส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาล
สหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน า้มนัดิบของสหรัฐร่วงลงติดต่อกันเป็น
สัปดาห์ที่ 5 นอกจากนี ้ราคาน า้มันยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์
เก่ียวกบัภาวะน า้มนัตงึตวั อนัเน่ืองมาจากการที่สหรัฐคว ่าบาตรอิหร่าน 
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 สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. พุ่งขึน้ 1.27 ดอลลาร์ หรือ 

1.8% ปิดที่ 71.12 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบ
เดือนพ.ย. เพิ่มขึน้ 37 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 79.40 ดอลลาร์/บาร์เรล 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: เงินดอลล์อ่อนหนุนทองปิดบวก 
$5.4 ขณะนักลงทุนจับตาประชุมเฟด สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์ก
ปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(19 ก.ย.) โดยได้ปัจจยัหนนุจากการออ่นคา่ของ
สกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งช่วยให้สัญญาทองค าปิดที่เหนือระดับ 1,200 
ดอลลาร์/ออนซ์ติดตอ่กัน 7 วนัท าการ   สญัญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) สง่มอบเดือนธ.ค. เพ่ิมขึน้ 5.4 ดอลลาร์ หรือ 
0.45% ปิดที่ 1,208.3 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือน
ธ.ค. เพิ่มขึน้ 9.5 เซนต์ หรือ 0.67% ปิดที่ 14.28 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ
เควสท์) 

ยุโรป 

อัตราเงินเฟ้ออังกฤษเดือนส.ค.พุ่งแตะ 2.7% สูงสุดในรอบ 6 
เดือน ส านักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษรายงานว่า ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ในสหราชอาณาจกัร ปรับตวัขึน้แตะ 2.7% ในเดือนส.ค. 
ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบหกเดือน อตัราเงินเฟ้อเดือนส.ค. ออกมาสวน
ทางกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ 2.4% จากระดับ 
2.5% ในเดือนก.ค. ซึ่งตวัเลขเงินเฟ้อเดือนก.ค.เป็นการปรับตวัขึน้ครัง้
แรกนับตัง้แต่เดือนพ.ย.ปีที่แล้ว รายงานระบุว่า เงินเฟ้อเดือนส.ค.
ปรับตวัขึน้เพราะได้แรงหนนุจากราคาสินค้าด้านสนัทนาการ การขนสง่ 
และเสือ้ผ้า (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยราคาบ้านในกรุงลอนดอนทรุดตัวลงมากที่สุดในรอบ 
9 ปีในเดือนก.ค. ส านกังานสถิติแหง่ชาติขององักฤษ (ONS) รายงาน
ว่า ราคาบ้านในกรุงลอนดอนร่วงลง 0.74% ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็น
ปรับตัวลงมากที่สุดนับตัง้แต่เดือนก.ย.2552 ซึ่งขณะนัน้ราคาดิ่งลง 
3.25% โดยได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินทั่วโลก  ONS ระบุว่า 
ราคาบ้านปรับตัวลงเฉลี่ยราว 2,500 ปอนด์ต่อหลัง สู่ระดับ 484,926 
ปอนด์ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รับหุ้นเหมือง-หุ้นแบงก์
พุ่งแรง ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเม่ือคืนนี ้(19 ก.ย.) โดยได้แรงหนนุจาก
การพุ่งขึน้ของหุ้นกลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มธนาคาร อย่างไรก็ตาม หุ้น 
Danske Bank ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดของเดนมาร์ก ร่วงลง
กว่า 3% หลังจากซีอีโอของธนาคารประกาศลาออก อันเน่ืองมาจาก
ข่าวการฟอกเงิน   ดชันี Stoxx Europe 600 ปิดบวก 0.3% แตะที่ระดบั 
379.98 จุด ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,219.02 จุด เพิ่มขึน้ 
61.35 จุด  ห รือ  +0.50% ดัช นี  CAC-40 ตลาดหุ้ นฝ ร่ั ง เศสปิดที่  
5,393.74 จุด เพิ่มขึน้ 29.95 จุด หรือ +0.56% และดัชนี FTSE 100 

ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,331.12 จดุ เพ่ิมขึน้ 30.89 จดุ หรือ +0.42% 
(อินโฟเควสท์) 

 ญ่ีปุ่น 

จับตาญ่ีปุ่นเลือกหัวหน้าพรรค LDP วันนี ้คาด "อาเบะ" น่ัง
ต าแหน่งหัวหน้าพรรคเป็นสมัยที่ 3 พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) 
ของญ่ีปุ่ นเตรียมจัดการประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคในวันนี ้ โดยมี
นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น และนายชิการุ อิชิบะ อดีต
รัฐมนตรีกลาโหม เป็นผู้สมคัรลงชิงต าแหน่งในครัง้นี ้ ทัง้นี ้หากนายอา
เบะสามารถคว้าชยัในการเลือกหวัหน้าพรรคครัง้นี ้เทา่กบัวา่เขาจะเป็น
ผู้ น าพรรค LDP เป็นสมัยที่ 3 และกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ด ารง
ต าแหน่งยาวนานที่สดุของญ่ีปุ่ น โดยนายกรัฐมนตรีของญ่ีปุ่ นจะมีวาระ
การด ารงต าแหน่ง 3 ปี ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ สมาชิกพรรค LDP 
มีก าหนดเร่ิมลงคะแนนเสียงเลือกหวัหน้าพรรคในเวลา 13.00 น.ตาม
เวลาท้องถ่ินในวันนี  ้ณ ส านักงานใหญ่พรรค LDP ซึ่งตั ง้อยู่ ใน
กรุงโตเกียว ผลส ารวจจากส านักข่าวเกียวโดเม่ือวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ระบุว่า นายอาเบะมีคะแนนน าอิชิบะ โดยนายอาเบะได้รับการ
สนับสนุนจากสมาชิกพรรค LDP ราว 55.5% ขณะที่นายอิชิบะมี
คะแนนสนับสนุนอยู่ที่  34.9% ก่อนหน้านี ้นายอาเบะได้ให้ค ามั่น
สัญญาว่า เขาจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพ (Pacifist 
Constitution) หากได้รับเลือกตัง้เป็นหวัหน้าพรรค LDP อีกเป็นสมยัที่ 
3 การที่นายอาเบะชูการแก้ไขรัฐธรรมนูญครัง้แรกในรอบ 70 ปีของ
ญ่ีปุ่ นนัน้ นับเป็นหนึ่งในนโยบายการหาเสียงหลกั โดยเขาต้องการให้
ระบุถึงการมีอยู่ของกองก าลงัป้องกนัตนเองของญ่ีปุ่ น (SDF) เข้าไปใน
มาตรา 9 เพื่อให้สถานะของ SDF ที่ปัจจุบันคลุมเครืออยู่นัน้ มีความ
ชดัเจน (อินโฟเควสท์) 

ผู้ ว่าฯ BOJ ยืนยันเดินหน้านโยบายผ่อนคลายการเงนิ ขณะจับตา
ผลกระทบจากการซือ้ ETF-พันธบัตรรัฐบาล นายฮารุฮิโกะ คโุรดะ 
ผู้วา่การธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ได้เปิดเผยในระหวา่งการแถลงข่าว
ต่อสื่อมวลชนในเม่ือวานนี ้โดยนายคุโรดะได้กล่าวถึงประเด็นที่ BOJ 
อาจถอนนโยบายผ่อนคลายการเงินในอนาคตว่า "หากเราสามารถ
บรรลเุป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดบั 2% เราก็ไม่จ าเป็นที่จะด าเนินนโยบาย
ผ่อนคลายการเงินเชิงรุกต่อไปอีก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า BOJ ไม่
ควรเดินหน้านโยบายผ่อนคลายการเงินในขณะนี"้ "เราจะยงัคงด าเนิน
นโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไป เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อ
ระบบการเงิน และเรายงัคงจบัตาปัญหาตา่งๆที่อาจจะเกิดขึน้จากการ
ที่เราเข้าซือ้กองทนุ ETF และพนัธบตัรรัฐบาล แต่นั่นไม่ได้หมายความ
ว่า เราจะยตุิการด าเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินในขณะนี"้ นายคโุร
ดะกลา่ว นายคโุรดะยงักลา่วด้วยวา่ "ไมมี่ธนาคารกลางในประเทศใดที่
ต้องการคุมเข้มหรือผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างไม่มีก าหนด 
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 ธนาคารกลางทุกประเทศย่อมต้องการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ให้เร็ว

ที่สดุ และปรับนโยบายให้กลบัสูภ่าวะปกติ" (อินโฟเควสท์) 

ผู้ ว่าฯ BOJ เผยสงครามการค้าสหรัฐ-จีนส่งผลกระทบเศรษฐกิจ
โลกเป็นวงกว้าง นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ ว่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่ น 
(BOJ) ได้เปิดเผยในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเม่ือวานนี ้
โดยนายคโุรดะได้แสดงความเห็นเก่ียวกบัข้อพิพาททางการค้าระหวา่ง
สหรัฐและจีนว่า "นโยบายกีดกันการค้าไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อ
ประเทศต่างๆที่ท าสงครามการค้าต่อกันและกันเท่านัน้ แต่ยังส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ผ่านทางห่วงโซ่อุปทาน เราจึงจับตาดู
สถานการณ์ดงักลา่วด้วยความกงัวล" นายคโุรดะยงักลา่วด้วยวา่ "เป็น
เร่ืองยากที่จะระบุถึงผลกระทบอย่างเฉพาะเจาะจง แต่อาจกล่าวได้วา่ 
สงครามการค้าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เม่ือพิจารณาจากห่วงโซ่
อปุทานที่เชื่อมตอ่ถึงกนัในระบบเศรษฐกิจโลก" (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐฯ น้อยลงติดต่อเป็นเดือนที่สอง 
ความได้เปรียบดลุการค้าของญ่ีปุ่ นกับสหรัฐฯลดลงติดต่อเป็นเดือนที่
สอง อ้างจากข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่ในเม่ือวานนี ้(19) 
ในขณะที่โตเกียวมองสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนอย่างเป็น
กังวล   ความได้เปรียบดุลการค้าอยู่ที่  455,800 ล้านเยนในเดือน
สิงหาคม เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของสินค้าน าเข้าจากสหรัฐฯประเภทยาน
อวกาศ ก๊าซธรราติ และถ่านหินแซงหน้าการสง่ออกผลิตภณัฑ์ด้านยา
และการก่อสร้างของโตเกียวประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ 
ระบวุา่ญ่ีปุ่ นเป็นเป้าหมายตอ่จากจีน ในขณะที่เขาพยายามลดการขาด
ดุลการค้าของวอชิงตัน  ในเม่ือวานนี ้(19) ฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ ว่าการ
ธนาคารกลางของญ่ีปุ่ นแสดงความกังวลเก่ียวกับสงครามการค้า ระบุ
ว่า ความขัดแย้งทางการค้าสองฝ่ายไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ประเทศที่
เก่ียวข้องแต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจโลกทัง้หมดด้วย“จนถึงตอนนีย้ังไม่มี
ผลกระทบทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้เห็น แต่มนัมีความจ าเป็น
ที่จะต้องจบัตาดผูลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกตลอดจนเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น” 
คโุรดะ บอกกับผู้สื่อข่าว    ญ่ีปุ่ นมีการขาดดลุการค้าทัว่โลกทัง้หมดอยู่
ที่ 444,600 ล้านเยน เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของมลูคา่การน าเข้าพลงังาน
ยงัคงน าหน้าตวัเลขการสง่ออกอยา่งตอ่เน่ือง (ผู้จดัการ) 

ญ่ีปุ่นหวังซัมมิตสองเกาหลีกรุยทางสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์
เกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์ รัฐบาลญ่ีปุ่ นแสดงความหวังว่า การ
ประกาศร่วมกันภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีใต้และ
เกาหลีเหนือ จะน าไปสู่การปลดอาวธุนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่าง
สมบูรณ์ นายโยชิฮิเดะ ซูกะ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น
กล่าวในการแถลงข่าวว่า "สิ่งที่ส าคญัที่สดุคือข้อตกลงที่เกิดขึน้ในการ
ประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนัน้ จะถูกน ามาใช้อย่าง
รวดเร็วและครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการที่เกาหลีเหนือตกลงที่จะปลดอาวธุ
นิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ด้วย" นายโยชิฮิเดะยังกล่าวด้วยว่า หลังจาก

นายมูน แจ อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ และนายคิม จอง อึน ผู้ น า
สูงสุดของเกาหลีเหนือได้จัดการประชุมสุดยอดเป็นเวลา 2 วันที่กรุง
เปียงยางว่า ทางญ่ีปุ่ นจะยังคงให้ความร่วมมือในนโยบายที่เก่ียวกับ
เกาหลีเหนือร่วมกบัสหรัฐและเกาหลีใต้อยา่งใกล้ชิด (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 251.98 จุด นักลงทุนคลาย
กังวลสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่ง
ขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 8 เดือนในเม่ือวานนี ้โดยได้แรงหนนุจากการ
ที่สหรัฐและจีนต่างก็เรียกเก็บภาษีน าเข้าในระดับต ่ากว่าที่ตลาดได้
คาดการณ์ไว้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้ 
251.98 จดุ หรือ 1.08% แตะที่ 23,672.52 จดุ หุ้นที่ปรับตวัขึน้ในเม่ือ
วานนีน้ าโดยหุ้นกลุ่มผลิตภัณฑ์น า้มันและถ่านหิน กลุ่มประกัน และ
กลุม่เคร่ืองจกัร (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ส่ือกระบอกเสียงพรรคคอมมิวนิสต์จีนล่ันจีนจะเป็นฝ่ายชนะใน
สงครามการค้ากับสหรัฐ  หนังสือพิมพ์พี เพิล ส์  เดลี่  ซึ่ ง เ ป็น
กระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน รายงานว่า จีนจะเป็นฝ่ายชนะ
ในการท าสงครามการค้ากับสหรัฐ และจะมีความแข็งแกร่งขึน้   
"ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงจะใช้ความขัดแย้งทางการค้านีเ้ป็นโอกาสใน
การทดแทนการน าเข้า, การส่งเสริมการค้าในท้องถ่ิน หรือพฒันาการ
ผลิตขัน้ก้าวหน้าที่เน้นการส่งออก" พีเพิลส์ เดลี่ระบุ และเสริมว่า "ถ้า
สหรัฐต้องการยุติความขัดแย้งทางการค้า สหรัฐก็จะต้องแสดงความ
จริงใจในการแก้ไขปัญหา และความขัดแย้งนีจ้ะไม่ท าให้จีนยอมจ านน
ตอ่แรงกดดนัของสหรัฐ" (อินโฟเควสท์) 

นายกฯจีนล่ันไม่ลดค่าเงินหยวนเพื่อกระตุ้นการส่งออก นายหล่ี 
เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กลา่วในการประชมุเวิลด์ อิโคโนมิค ฟอร่ัม 
ซึ่งจดัขึน้ที่เมืองเทียนจีนในเม่ือวานนีว้่า จีนจะไม่ลดค่าเงินหยวน เพื่อ
กระตุ้นการสง่ออกของประเทศ นายกฯจีน เปิดเผยในระหวา่งการกลา่ว
สุนทรพจน์ว่า ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนที่ เกิดขึน้
เม่ือเร็วๆนีน้ัน้ถกูมองว่าเป็นมาตรการที่จีนจงใจ แต่ความเป็นจริงแล้ว
ไม่ได้เป็นเช่นนัน้ การลดค่าเงินลงแต่เพียงฝ่ายเดียวจะเป็นผลร้าย
ส าหรับเศรษฐกิจจีนมากกว่าผลดี ดังนัน้ จีนจะไม่กระตุ้นการส่งออก
ด้วยการลดคา่เงินหยวน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 30.90 จุด นัก
ลงทุนคลายกังวลสงครามการค้า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้น
จีนปิดพุง่ขึน้กวา่ 1% ในเม่ือวานนี ้เน่ืองจากนกัลงทนุคลายความกังวล
เก่ียวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากสหรัฐและจีน
ต่างก็เรียกเก็บภาษีน าเข้าในระดับต ่ากว่าที่ตลาดได้คาดการณ์ไว้ 
ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 30.90 จดุ 
หรือ +1.14% แตะที่ 2,730.85 จดุ (อินโฟเควสท์) 
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 เอเชียและอื่นๆ 

"นาจิบ ราซัค"อดีตนายกฯมาเลย์ถูกรวบตัว ข้อหายักยอกเงนิ 2.6 
พันล้านริงกิตเข้าบ/ชส่วนตัว ส านักงานคณะกรรมการต่อต้านการ
คอร์รัปชนัของมาเลเซีย (MACC) แถลงในเม่ือวานนีว้า่ เจ้าหน้าที่ได้เข้า
จับกุมตัวนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในข้อหา
ยักยอกเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาเลเซีย 
(1MDB) จ านวน 2.6 พนัล้านริงกิต (627.79 ล้านดอลลาร์) เข้าสู่บญัชี
ส่วนตัวของเขา และเขาจะถกูน าตัวขึน้ศาลในวนัวนันี  ้MACC ระบุว่า 
นายราซคัจะถกูด าเนินคดีในหลายข้อหาภายใต้กฎหมายของ MACC 
ที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจโดยมิชอบเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตัว    ก่อนหน้านี ้ในเดือนส.ค. นายราซัคได้ถูกตัง้ข้อหาเก่ียวกับ
การฟอกเงิน, การให้เงินทนุสนับสนนุการก่อการร้าย หลงัจากที่เขาได้
ถูกตัง้ข้อหาในเร่ืองการทุจริตและคอรัปชั่นในเดือนก.ค. ขณะที่ศาล
มาเลเซียอนญุาตให้นายราซคัได้รับการประกนัตวั (อินโฟเควสท์) 

มาเลเซียเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค.ขยายตัวในอัตราต ่าสุดใน
รอบ 42 เดือน หลังราคาเชือ้เพลิงร่วง ส านักงานสถิติแห่งชาติ

มาเลเซียเปิดเผยในเม่ือวานนีว้า่ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึง่เป็นมาตร
วดัเงินเฟ้อที่ส าคญั เพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่ง
เป็นอตัราการขยายตวัต ่าสดุในรอบ 42 เดือน เน่ืองจากราคาเชือ้เพลิง
ร่วงลงอย่างหนัก ส านักงานสถิติฯระบวุา่ ราคาเชือ้เพลิงที่ร่วงลง ส่งผล
ให้ดชันีราคาใช้จ่ายด้านการเดินทางเดือนส.ค.เพิ่มขึน้เพียง 2.1% เม่ือ
เทียบกับเดือนก.ค.ที่พุ่งสงูถึง 6.7% หากเทียบเป็นรายเดือน ดชันี CPI 
เดือนส.ค.ปรับตัวขึน้ 0.2% เม่ือเทียบกับเดือนก.ค. ส านักข่าวซินหัว
รายงาน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 100 จุด สวนทาง
ตลาดภูมิภาค ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกว่า 100 จุดใน
เม่ือวานนี ้สวนทางตลาดหุ้นภมิูภาค ขณะที่นกัลงทนุวิตกกงัวลเก่ียวกบั
การพุ่งขึน้ของราคาน า้มนั และการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคาร
กลางสหรัฐในสัปดาห์หน้า ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 
37,121.22 จดุ ลดลง 169.45 จดุ หรือ 0.45%  หุ้นกลุ่มการเงินดิ่งลง
น าตลาดเม่ือวานนี ้(อินโฟเควสท์) 

ไทย 

กนง. มีมติ 5:2 คงอัตราดอกเบีย้ที่  1.50% มองนโยบายการเงิน
ยังควรผ่อนปรนต่อไป แต่จะทยอยลดความจ าเป็นลง นาย
จาตุรงค์ จันทรังษ์ เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
แถลงผลการประชุม กนง. ครัง้ที่ 6/2561 ว่า คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ 
1.50% ตอ่ปี โดยกรรมการ 2 เสียง ให้ขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% 
เป็น 1.75% ต่อปี ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่า
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตวัได้ต่อเน่ืองตามแรงส่งจากอปุสงค์ทัง้
ในและต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานมี
ทิศทางเพิ่มขึน้ใกล้เคียงกบัที่ประเมินไว้เดิม ภาวะการเงินโดยรวมยงัอยู่
ในระดบัผ่อนคลายและเอือ้ต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพ
ระบบการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ต้องติดตามความเสี่ยงที่อาจ
สะสมความเปราะบางในระบบการเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะจาก
ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายเป็นเวลานาน  คณะกรรมการฯ เห็นว่า 
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดบัปัจจบุนั มีส่วนช่วยสนับสนนุการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ 
กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้ ส่วน
กรรมการ 2 ท่านเห็นว่าความต่อเน่ืองของการขยายตวัทางเศรษฐกิจมี
ความชดัเจนเพียงพอ และภาวะการเงินที่ผ่อนคลายมากอย่างตอ่เน่ือง
เป็นเวลานาน สง่ผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจประเมินความเสี่ยงของ
ภาวะการเงินในอนาคตต ่ากว่าที่ควร จึงเห็นควรให้ปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้นโยบายในครัง้นีเ้พื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบ

การเงิน ซึ่งจะมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะ
ยาว และเพื่อเร่ิมสร้างขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายการเงิน 
(policy space) ส าหรับอนาคต (อินโฟเควสท์) 

กนง. คงคาดการณ์ GDP ปี 61 โต 4.4%, ปี 62 ขยายตัว 4.2% 
ม อ ง ยั ง มี ค ว า ม เ ส่ี ย ง จ า ก ส ง ค ร า ม ก า ร ค้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 
2561 และ 2562 ในรายงานนโยบายการเงินเดือน ก.ย.61 โดยคาดวา่
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) ปีนี ้จะเติบโตได้ 4.4% 
เท่ากับประมาณการครัง้ก่อน การส่งออก ขยายตัว 9% การน าเข้า 
ขยายตวั 16.9% ดลุบญัชีเดินสะพดัเกินดลุ 35.4 พนัล้านดอลลาร์ สว่น
อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (CPI) อยู่ที่ 1.1% และอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core 
CPI) อยู่ที่  0.7% การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว 4.2% การลงทุน
ภาคเอกชน ขยายตวั 3.7% การอปุโภคภาครัฐ ขยายตวั 2.3% และการ
ลงทนุภาครัฐ ขยายตวั 6.1% ทัง้นี ้กนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนีมี้
แนวโน้มขยายตัวได้ต่อเน่ืองตามแรงส่งจากอุปสงค์ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ซึง่ประมาณเศรษฐกิจไทยดงักลา่ว ยงัมีความเสี่ยงด้านต ่า
และมีความไมแ่น่นอนจากนโยบายกีดกนัทางการค้าของสหรัฐฯ ที่อาจ
ประกาศเพิ่มเติม และมาตรการตอบโต้จากประเทศคู่ค้าส าคญั รวมถึง
ความเสี่ยงด้านภมิูรัฐศาสตร์ ส่วนอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปและอตัราเงินเฟ้อ
พืน้ฐานมีทิศทางเพ่ิมขึน้อย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไปใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้
เดิม อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังมีความเสี่ยงด้านต ่าจากราคา
อาหารสดที่ผันผวนสูงตามสภาพภูมิอากาศ และปริมาณผลผลิต 
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 รวมทัง้ปัจจยัเชิงโครงสร้างที่อาจสง่ผลให้อตัราเงินเฟ้อเพ่ิมขึน้ได้ช้ากว่า

ในอดีต (อินโฟเควสท์) 

ประธาน กกต. แจงไทม์ไลน์การท างาน หลังประกาศแบ่งเขต
เลือกตัง้ ยันเป็นไปตามกรอบเวลา นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธานคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) กล่าวว่า การด าเนินงาน
ของ กกต.ภายหลงัประกาศ กกต.เร่ืองจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจ านวนเขตเลือกตัง้
แบบแบง่เขตเลือกตัง้ของแตล่ะจงัหวดัลงประกาศในราชกิจจานเุบกษา
มีผลบงัคบัใช้แล้วในเม่ือวานนีแ้ล้ว หลงัจากนีภ้ายใน 3 วนั กกต.กลาง 
จะแจ้งให้ กกต.จงัหวดั ด าเนินการแบ่งเขตตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตัง้ตามความเหมาะสม หลงัจาก
นัน้ กกต.จังหวัด จะต้องจัดท ารายละเอียดเร่ืองเขตเลือกตัง้ให้เสร็จ
ภายใน 14 วนั หรือภายในวนัที่ 3 ต.ค.61 แล้วประกาศให้ประชาชนใน
พืน้ที่รับทราบและรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา 10 วัน จากนัน้ กกต.
จังหวัด มีเวลารวบรวมความคิดเห็นและรูปแบบให้เสร็จแล้วส่งกลับ
มายงั กกต.กลางภายใน 3 วนั จากนัน้ กกต.กลาง จะใช้เวลาพิจารณา
ให้ได้ข้อยตุิอีก 20 วนั หรือภายในวนัที่ 5 พ.ย.61 เพ่ือลงประกาศในราช
กิจจานเุบกษา โดยขัน้ตอนนีจ้ะใช้เวลารวมทัง้สิน้ 55 วนั (อินโฟเควสท์) 

ส.อ.ท.เผยดัชนีเช่ือมั่ นอุตฯ ส.ค.61 ที่  92.5 ลดลงตามปัจจัย
ฤดูกาลท ายอดขายชะลอ-ต้นทุนพลังงานสูง นายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการ
ส ารวจความเชื่อมัน่ผู้ประกอบการประจ าเดือน ส.ค. 61 โดยดชันีความ
เชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 92.5 ปรับตัวลดลงจาก 93.2 ใน
เดือน ก.ค. 61 สาเหตจุากปัจจยัด้านฤดกูาล เน่ืองจากมีฝนตกตอ่เน่ือง
และน า้ ท่ วม ในหลายพื น้ ที่  โ ดย เฉพาะภาค เห นือ  และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าให้กระทบตอ่ก าลงัซือ้ในสว่นภมิูภาคสง่ผลให้
ยอดขายชะลอตวั โดยเฉพาะกลุม่สินค้าไมค่งทนและกลุม่อตุสาหกรรม
ก่อสร้าง ขณะที่ต้นทนุประกอบการเพิ่มขึน้ตามการปรับตวัเพิ่มขึน้ของ
ราคาน า้มันดิบและวัตถุดิบ รวมทัง้ความกังวลของผู้ ส่งออกที่ มีต่อ
มาตรการภาษีน าเข้าของสหรัฐฯ  (อินโฟเควสท์) 

"สมคิด" ส่ังพาณิชย์รับมือผลกระทบส่งออกหลังสงครามการค้า
ส่อยืดเยือ้ แนะดันภาคบริการช่วยหนุนศก.ไทยนายสมคิด จาตศุรี
พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายการ
ท างานให้ผู้ บริหารกระทรวงพาณิชย์ว่า ได้มอบหมายให้กระทรวง
พาณิชย์เตรียมการดูแลการส่งออกสินค้าไทย หากสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯและจีนยืดเยือ้และรุนแรงมากขึน้ โดยนอกจากการ
ส่งออกสินค้าแล้ว กระทรวงพาณิชย์ต้องเน้นเร่ืองธุรกิจบริการให้มาก
ขึน้ เพราะถือเป็นภาคใหญ่และมีความส าคญัตอ่เศรษฐกิจไทย รวมถึง
จะต้องเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้จากการสง่ออกสินค้า
และธุรกิจบริการ (อินโฟเควสท์) 

กฟน.คาดผลศึกษาจัดตัง้แพลตฟอร์มซือ้ขายพลังงานแห่งชาติ
แล้วเสร็จปี 62 ก่อนดันเร่ิมทดลองใช้ รับมือผู้บริโภคผลิตไฟฟ้า
ใช้เอง นายกีรพฒัน์ เจียมเศรษฐ์ รองผู้วา่การวิชาการและบริหารพสัด ุ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า ขณะนีก้ารไฟฟ้าทัง้ 3 แห่งซึ่ง
ประกอบกับกฟน., การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดตัง้ National Energy Trading Platform (NETP) หรือ แพลตฟอร์ม
ซือ้ขายพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการซือ้ขายไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ 
โดยเฉพาะการซือ้ขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่ปัจจบุนัจะเร่ิมมี
การซือ้ขายระหวา่งเอกชนด้วยกนัเอง และหากมีพลงังานสว่นเกินเหลือ
และต้องการจะส่งขายกลบัเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าขนาดใหญ่ ของ 3 
การไฟฟ้า จึงต้องมีแพลตฟอร์ม NETP เข้ามาเป็นกลไกบริหารจดัการ
ไฟฟ้าส่วนเกินไม่ให้สูญเปล่า หรือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการซือ้
และขายไฟฟ้าระหว่างกัน โดยได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้
ศึกษาด้วยงบประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาจะแล้ว
เสร็จในปี 62 (อินโฟเควสท์) 

รมว.คลัง เผยยังไม่มีนโยบายไฟเขียวควบรวม KTB-TMB นายอภิ
ศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ระบุว่า ยังไม่มีนโยบายให้มีการควบรวม
ธนาคารทหารไทย (TMB) กับธนาคารกรุงไทย (KTB) ตามที่มีกระแส
ข่าวออกมา โดยหากจะมีการด าเนินการดงักลา่วจริง ทัง้ 2 ธนาคารควร
จะต้องแจ้งเร่ืองมาให้กระทรวงการคลังได้พิจารณารับทราบก่อน 
เน่ืองจากกระทรวงการคลงัอยู่ในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ของทัง้ 2 ธนาคาร 
แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีหนังสือแจ้งเข้ามาแต่อย่างใด  "กระทรวงไม่มี
นโยบายเร่ืองนี ้(ควบรวม TMB กบั KTB) ถ้าจะท าจริงๆ เขาต้องแจ้งมา
ให้คลงัรับทราบ เพราะคลงัถือหุ้นใหญ่ แต่ที่ผ่านมา ก็ไม่เคยมีการแจ้ง
อะไร ซึ่งถ้าเขาแจ้งมา เราก็ต้องให้ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) 
ไปศึกษาข้อดี-ข้อเสียจากการควบรวมก่อน" รมว.คลังระบุ  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 5.38 จุด พลิกล็อคหลุดด่าน 1,750 
แต่ Sentiment ตลาดฯยังดีจากปัจจัยใน-นอกปท.เกือ้หนุน SET 
ปิดช่วงบ่ายที่ระดบั 1,749.80 จดุ เพิ่มขึน้ 5.38 จดุ (+0.31%) มลูค่า
การซือ้ขาย 92,394.95 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือ
วานนีบ้วกได้คอ่นข้างดี โดยในระหวา่งเทรดดชันีฯสามารถทะล ุ1,750 
ขึน้ไปได้ ท าให้ตลาดฯมี Sentiment ดีสอดคล้องกบัที่มองก่อนเลือกตัง้
ใน 4-6 เดือน ตลาดฯมีโอกาสขึน้ไปได้จากแรงเก็งก าไร ด้านตลาด
ภมิูภาคสว่นใหญ่บวกเฉลี่ย 1% โดยตลาดฯรับรู้สงครามการค้าไปมาก
แล้ว ดงันัน้เม่ือจีนตอบโต้สหรัฐฯด้วยการเก็บภาษีในอตัรา 5-10% ต ่า
กวา่ที่ตลาดคาดไว้ ท าให้คนคลายกงัวล แตเ่ร่ืองสงครามการค้ายงัต้อง
ติดตามอยา่งต่อเน่ือง ส่วนบ้านเราโมเมนตมัยงัดี ขณะที่ธปท.ประกาศ
คงอตัราดอกเบีย้ แตเ่สียงแตกมากขึน้ท าให้เห็นโอกาสที่จะขึน้ดอกเบีย้
ในระยะต่อไป ซึ่งจะท าให้ Fund Flow ไหลเข้า และจากนีก็้คงเห็น
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 พัฒนาการของการเลือกตัง้ในทางบวกต่อไป วันนีต้ลาดฯยังมีโมเม

นตัมบวกแต่คงจะขึน้ได้ไม่แรง โดยดัชนีฯคงแกว่ง Sideway ถึง 
Sideway up โดยให้แนวรับ 1,730 แนวต้าน 1,760-1,770 จุด ตลาด
หลักทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 1,749.80 จุด เพิ่มขึน้ 5.38 จุด (+
0.31%) มลูคา่การซือ้ขาย 92,394.95 ล้านบาทการซือ้ขายหุ้นเม่ือวาน
นี ้ดัชนีหุ้ นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทัง้วัน โดยดัชนีฯแตะ
จดุสงูสดุที่ 1,762.72 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดับ 1,747.47 จดุ ส่วน
หลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 820 หลกัทรัพย์ ลดลง 632 
หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 463 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
47,218 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
ที่ 47,218 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงู
ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) 
ซือ้สทุธิ 2,822 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สทุธิ 
3,658 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 72 ล้านบาท  
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.35%   ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน 
+0.01% ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี  ้Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ 1-
2 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติเม่ือวานนี ้NET OUTFLOW 72 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET 
SELL 72 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ ถือครองโดยนักลงทุน
ต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 1 ,601 ล้านบาท (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.44/45 แข็งค่ากว่าภูมิภาค หลังกนง.
คงดอกเบีย้ตามคาด แต่เสียงแตกเพิ่ม นักบริหารเงินจากธนาคาร
กรุงเทพ เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยูท่ี่ระดบั 32.44/45 บาท/
ดอลลาร์ จากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 32.55 บาท/ดอลลาร์เงินบาท
ปรับตวัแข็งคา่ขึน้ภายหลงัจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
มีมติ 5:2 ให้คงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ 1.50% ซึ่งในรอบนีถื้อว่ามี
กรรมการ 2 เสียงที่ต้องการให้ขึน้ดอกเบีย้ จากการประชมุในรอบก่อนๆ 
ที่มีเพียง 1 เสียง ท าให้ตลาดเร่ิมเห็นสญัญาณของโอกาสที่จะปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้มากขึน้ภายในปีนี ้จงึท าให้เงินบาทแข็งคา่ขึน้ในเม่ือวาน
นี ้"พอผลประชมุ กนง.ออกมา 5: 2 วา่ให้คงดอกเบีย้ เงินบาทก็ปรับแข็ง
ค่าขึน้เกือบทนัที เพราะมนัเป็นสญัญาณที่ไม่เคยมีมาก่อน จากเดิมที่
การประชมุครัง้ผ่านๆ มาแค่ 6:1 แต่พอเสียงแตกเพิ่มขึน้ จึงท าให้มอง
ว่ามีแนวโน้มมากขึน้ที่ กนง.จะปรับขึน้ดอกเบีย้ภายในปีนี"้ นักบริหาร
เงินระบุทัง้นี ้เงินบาทปรับตวัแข็งค่าขึน้มากกว่าเม่ือเทียบกับสกุลเงิน
อ่ืนๆ ในภูมิภาค โดยเม่ือวานนีส้กุลเงินในภูมิภาคส่วนใหญ่ยังทรงตวั
นักบริหารเงิน คาดว่า วันนีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.35 -
32.55 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Monday 17 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

EU CPI YoY Aug F 0.02 0.02 0.02 SET50

CPI MoM Aug 0.2% 0.2% -0.3% SET100

US Empire Manufacturing Sep -- 23 25.6 MAI

 Tuesday 18 Institution Net Position

Release Actual Cons. Prior Proprietary Net Position

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

 Wednesday 19 Individual Net Position

Release Actual Cons. Prior Total Trading Value

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

Exports YoY Aug 6.6% 5.2% 3.9% Major Indices

Imports YoY Aug 15.40% 14.50% 14.60% Dow Jones

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

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

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

Car Sales Aug 86814 -- 81946 FTSE 100

US MBA Mortgage Applications 14-Sep 1.60% -- -1.80% DAX

Current Account Balance 2Q -$101.5b -$103.4b -$124.1b Nikkei 225

Housing Starts Aug 1282k 1238k 1168k Shanghai Composite

Housing Starts MoM Aug 9.20% 5.70% 0.90% Hang Seng

Building Permits Aug 1229k 1310k 1311k KOSPI

Building Permits MoM Aug -5.70% 0.50% 1.50% BES Sensex

 Thursday 20 Jakarta Composite

Release Actual Cons. Prior Philippines Composite

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

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

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

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

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

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

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

 Friday 21 COMEX Gold 

Release Actual Cons. Prior Batic Dry Index

JP Natl CPI YoY Aug -- -- 0.9%

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

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

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

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

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

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

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

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

Markit US Services PMI Sep P -- 54.8 54.8

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

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

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

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

Customs Exports YoY Aug -- 4.50% 8.27% 19-Sep-18 1.1848 1.3013 1.5246 1.7355 1.9644 2.0982

Customs Imports YoY Aug -- 11.00% 10.53% Change (bps) +0.67 +0.57 +0.88 +0.59 +1.55 +2.03

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

2.3513 2.5820 2.8538 3.2526 3.3864 3.4848

+0.74 +0.40 +1.28 +1.31 +1.08 -0.59

+0.31%+5.381,749.80

%Chg.Chg19-Sep-18

6,185.61

+1.12447.44

+0.37%+9.392,568.04

+0.33%+3.761,155.35

19-Sep-18 18-Sep-18 %Chg.

6.8486 6.8600 -0.17%

1,117.99 1,121.65 -0.33%

Chg19-Sep-18

1,601.19

-675.14

94.545 94.610 -0.07%

112.25 112.36 -0.10%

1.3146 1.3146 +0.00%

32.40 32.55 -0.44%

1.1674 1.1668 +0.05%

1,373.00 +17.00 +1.25%

272.27 272.40 -0.05%

47,218.90         118,504.56       -60.15%

19-Sep-18 18-Sep-18 %Chg.

1,204.20 +5.70 +0.48%

79.29 +0.44 +0.56%

71.12 +1.27 +1.82%

19-Sep-18 Chg %Chg.

71.00 +1.29 +1.85%

76.65 +0.15 +0.20%

995.54 +2.05 +0.21%

27,407.37 +322.71 +1.19%

2,308.46 -0.52 -0.02%

7,221.24 +0.00%+0.01

23,672.52

2,730.85

5,873.60

37,121.22

+1.08%

+1.14%

+1.06%

+3.64

-6.07

+13.00

+30.89

+61.35

+251.98

+30.90

+61.81

-169.45 -0.45%

+0.13%

-0.08%

+0.39%

+0.42%

+0.50%

20-Sep-18

2,907.95

7,950.04

3,369.00

7,331.12

12,219.02

+0.25%

26,405.76 +158.80 +0.61%

6,185.61

71,335.62

%Chg.

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

 


