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 สรุปข่าวในและต่างประเทศ   

สหรัฐฯ 

สหรัฐส่งจนท.เยือนไต้หวันสุดสัปดาห์นี ้ เมินความสัมพันธ์จีน
ร้าวลึก กระทรวงต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่า นายคีธ ครัช รัฐมนตรี
ช่วยฝ่ายกิจการเศรษฐกิจ จะเดินทางเยือนไต้หวนัเพื่อร่วมพิธีร าลกึถึง
อดีตประธานาธิบดีลี เต็ง-ฮุย ของไต้หวนัในวนัเสาร์นี ้ซึ่งการเดินทาง
ดังกล่าวมีแนวโน้ม ท่ีจะสร้างความไม่พอใจใ ห้กับจีน  ขณะท่ี
ความสมัพนัธ์ระหว่างสหรัฐ-จีนตกต ่าท่ีสุดในรอบหลายทศวรรษ การ
ประกาศเก่ียวกับการเดินทางดังกล่าวของนายครัชเป็นไปตามความ
คาดหมาย หลงัจากท่ีนายเดวิด สติลเวล นกัการทูตอาวุโสของสหรัฐ
ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกกล่าวเม่ือเดือนท่ีแล้วว่า  สหรัฐจะ
ส่งเสริมความสมัพนัธ์กับไต้หวนัผ่านทางการเจรจาด้านเศรษฐกิจทวิ
ภาคีครัง้ใหม่ โดยจะให้นายครัชเป็นผู้น าในการเจรจา อย่างไรก็ตาม 
แถลงการณ์ของกระทรวงต่างประเทศไม่ได้ระบุถึงการเจรจาดงักลา่ว 
ขณะท่ีนกัวิเคราะห์ระบุว่า กรณีนีส้ะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งกัน
ภายในรัฐบาลสหรัฐเก่ียวกับการด าเนินความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจกับ
ไต้หวนั และความระมัดระวงัในการสร้างความไม่พอใจให้กับจีนมาก
เกินไป (อินโฟเควสท์) 

เปิดแถลงการณ์ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) 
ธนาคารกลางสหรัฐเดือนก.ย. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ออก
แถลงการณ์ภายหลงัการประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน 
(FOMC) ซึ่งเสร็จสิน้ลงเม่ือวานนี ้ (16 ก.ย.) โดยระบุว่า เฟดมีความ
มุ่งมั่นท่ีจะใช้เคร่ืองมือทัง้หมดท่ีมีอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจสหรัฐในช่วงเวลาท่ีก าลงัเผชิญกบัความท้าทายในขณะนี ้ โดย
เฟดเช่ือว่าการด าเนินการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการจ้างงานให้
ขยายตัวอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายในการรักษา
เสถียรภาพด้านราคา การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก าลงัส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อมนุษย์ และฉุดเศรษฐกิจของสหรัฐและทัว่โลก
ทรุดตวัลงอย่างรุนแรง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานกระเตือ้ง
ขึน้เล็กน้อยในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา แต่ก็ยังคงต ่ากว่าระดบัในช่วง
ต้นปีนี ้นอกจากนี ้ อุปสงค์ท่ีอ่อนแอลง และราคาน า้มันท่ีปรับตัวลง
อย่างมีนยัส าคญั ก าลงัท าให้อตัราเงินเฟอ้ท่ีค านวณจากราคาผู้บริโภค
ปรับตวัลงด้วย อย่างไรก็ดี ภาวะทางการเงินโดยรวมปรับตวัดีขึน้ในช่วง
หลายเดือนท่ีผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงมาตรการด้านนโยบาย
ต่างๆ ท่ีน ามาใช้ในการกระตุ้ นเศรษฐกิจ และการจัดสรรสินเช่ือให้กบั
ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจของสหรัฐ ส าหรับทิศทางเศรษฐกิจในวนั
ข้างหน้านัน้ จะขึน้อยู่กบัแนวโน้มการแพร่ระบาดของไวรัส  วกิฤตการณ์
ด้านสาธารณสุขท่ีก าลงัเกิดขึน้ในขณะนี ้ มีแนวโน้มท่ีจะฉุดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และเงินเฟ้อ ให้ทรุดตัวลงอย่างหนักใน

ระยะเวลาอันใกล้นี ้และก่อให้เกิดความเส่ียงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจใน
ระยะกลางอย่างมีนยัส าคญั (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานต ่ากว่าคาดในสัปดาห์ท่ี
แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงาน
ครัง้แรกจ านวน 860,000 รายในสปัดาห์ท่ีแล้ว ต ่ากวา่ตวัเลขคาดการณ์
ของนกัวิเคราะห์ท่ีระดับ 875,000 ราย หลงัจากอยู่ท่ีระดับ 893,000 
รายในสปัดาห์ก่อนหน้านี  ้ตัวเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกได้
พุ่งสูงเป็นประวตัิการณ์แตะระดับ 6.867 ล้านรายในช่วงปลายเดือน
มี.ค. โดยได้รับผลกระทบจากมาตรการลอ็กดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของไวรัสโควดิ-19 สง่ผลให้ภาคธุรกิจปิดกิจการ และมีการปลด
พนักงานจ านวนมาก  กระทรวงแรงงานยังเปิดเผยว่า จ านวนชาว
อเมริกนัท่ียงัคงขอรับสวสัดิการวา่งงานต่อเน่ืองลดลง 916,000 ราย สู่
ระดับ 12.63 ล้านราย ส่วนตัวเลขค่าเฉล่ีย 4 สปัดาห์ของจ านวนชาว
อเมริกนัท่ีย่ืนขอสวสัดิการวา่งงานต่อเน่ือง ลดลง 532,750 ราย สูร่ะดบั 
13.5 ล้านราย (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขเร่ิมต้นสร้างบ้านต ่ ากว่าคาดในเดือนส.ค. 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านลดลง 
5.1% ในเดือนส.ค. สูร่ะดบั 1.416 ล้านยูนติ หลงัจากพุง่ขึน้ติดต่อกนั 3 
เดือน และต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 1.478 ล้านยูนิต 
จากระดับ 1.492 ล้านยูนิตในเดือนก.ค. ทัง้นี ้ตัวเลขการเร่ิมต้นสร้าง
บ้านเพิ่มขึ น้ทางตะวันตก  และเขตมิดเวสต์  ขณะท่ีลดลงทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และทางใต้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 130.40 จุด จากแรง
ขายหุ้นเทคโนฯ,ข้อมูลศก.ซบเซา ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ปิดลบเม่ือคืนนี ้(17 ส.ค.) โดยได้รับปัจจัยลบจากค าสัง่ขายหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีและกลุม่การเงิน รวมทัง้ข้อมูลเศรษฐกิจท่ีซบเซาของสหรัฐ 
นอกจากนี ้ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากการท่ีนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แสดงความกงัวลเก่ียวกบัทศิทาง
เศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐ ดัชนีเฉล่ียอุตสาหกรรมดาว
โจนส์ปิดท่ี 27,901.98 จุด ลดลง 130.40 จุด หรือ -0.47% ขณะท่ีดัชนี 
Nasdaq ปิดท่ี 10,910.28 จุด ลดลง 140.19 จุด หรือ -1.27% ส่วน
ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 3,357.01 จุด ลดลง 28.48 จุด หรือ -0.84% (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อน หลังเฟดส่งสัญญาณตรึง
ดอกเบีย้ต ่า 3 ปี ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ 
ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้(17 ก.ย.) 
หลังจากท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าจะคงอัตรา
ดอกเบีย้ใกล้ 0% เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี นอกจากนี ้ดอลลาร์ยงัได้รับ
แรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจท่ีซบเซาของสหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐอ่อน
ค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ท่ีระดับ 104.69 เยน จากระดับ 105.00 เยน 
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 และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ท่ีระดับ 0.9089 ฟรังก์ จากระดับ 

0.9100 ฟรังก์ แต่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
ขึน้แตะท่ีระดบั 1.3174 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3168 ดอลลาร์
แคนาดา ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ  ท่ีระดับ 1.1838 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.1802 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะท่ี
ระดับ 1.2960 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2954 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดับ  0.7304 ดอลลาร์สหรัฐ  จากระดับ 
0.7298 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 81 เซนต์ รับโอเปกพลัส
ให้ค าม่ันปฏบัิตติามข้อตกลงลดผลติ สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนวิยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้ (17 ก.ย.) หลงัจากท่ีประชุมของ
กลุม่ประเทศผู้สง่ออกน า้มนั (โอเปก) และชาติพนัธมิตร หรือโอเปกพลสั 
ให้ค ามั่นท่ีจะปฏิบัติตามข้อตกลงปรับลดก าลังการผลิต  สัญญา
น า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึน้ 81 เซนต์ หรือ 2% ปิดท่ี 
40.97 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบ
เดือนพ.ย. พุ่งขึน้ 1.08 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดท่ี 43.30 ดอลลาร์/
บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดร่วง 20.6 ดอลล์ นักลงทุน
ผิดหวังผลประชุมเฟด สญัญาทองค าตลาดนวิยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืน
นี ้(17 ก.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนผิดหวงัต่อการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ไม่ได้เปิดเผยมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจครัง้ใหม่ในการประชุม
เม่ือวันพุธท่ีผ่านมา แม้คณะกรรมการเฟดส่งสัญญาณตรึงอัตรา
ดอกเบีย้ท่ีระดบัต ่าต่อไปอีก 3 ปีก็ตาม สญัญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) สง่มอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 20.6 ดอลลาร์ หรือ 
1.05% ปิดท่ี 1,949.9  ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

เยอรมนีพบผู้ตดิเชือ้โควิด-19 รายใหม่กว่า 2,000 ราย สูงสุดรอบ 
5 เดือน สถาบันโรเบิร์ต คอช (RKI) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
เยอรมนีในการควบคุมโรคติดเชือ้ เปิดเผยว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงท่ีผ่าน
มา พบผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 รายใหม่ในเยอรมนีจ านวน 2,194 ราย 
ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดนบัตัง้แต่เดือนเม.ย. ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชือ้ใน
ประเทศพุง่ขึน้เป็น 265,857 ราย สว่นจ านวนผู้เสียชีวติจากไวรัสโควิด-
19 เพิม่ขึน้ 3 ราย สูร่ะดบั 9,371 ราย ทัง้นี ้ยอดผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 
รายใหม่ในเยอรมนีท าสถิติสูงสุดราว 6,000 รายในเดือนเม.ย. ก่อนท่ี
จะเร่ิมชะลอตวัในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติอังกฤษส่งสัญญาณพร้อมใช้นโยบายดอกเบีย้ติดลบ 
หากมีความจ าเป็น ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จัดการประชุม
ก าหนดนโยบายการเงินในวันนี ้ โดย BoE มีมติเป็นเอกฉันท์ 9-0 คง
อัตราดอกเบีย้นโยบายท่ีระดับ 0.10% ขณะท่ีส่งสัญญาณพร้อมใช้
นโยบายอัตราดอกเบีย้ติดลบ หากมีความจ าเป็น นอกจากนี ้BoE ยัง

ประกาศคงวงเงินในการซือ้พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริมาณ (QE) ท่ีระดับ 7.45 แสนล้านปอนด์ เพื่อลดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษไฟเขียวผู้เดนิทางจากไทยไม่ถูกกักตัว 14 วัน นายแกรนท์ 
แชปส์ รัฐมนตรีขนสง่องักฤษ กลา่ววา่ ผู้ ท่ีเดินทางมาจากประเทศไทย
และสิงคโปร์จะไม่ถูกกักตวัเป็นเวลา 14 วนัเพื่อเฝ้าสงัเกตอาการป่วย
จากโรคโควิด-19 แต่อย่างใด นอกจากนี ้นายแชปส์ยังเปิดเผยว่า ผู้ ท่ี
เดินทางมาจากสโลวีเนีย และกัวเดอลุป ซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะใน
ทะเลแคริบเบียน และเป็นดินแดนท่ีอยู่ภายใต้อาณัติของฝรั่งเศส 
จะต้องถูกกกัตวัเป็นเวลา 14 วนั โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัเสาร์นี ้ (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ นักลงทุนขายท าก าไรหุ้น
แบงก์ ,เทคโนฯ  ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงเม่ือคืนนี  ้ (17 ก.ย.) 
เน่ืองจากนกัลงทุนขายหุ้นเพื่อท าก าไรหลงัตลาดบวกต่อเน่ือง  4 วนั
ติดต่อกัน โดยหุ้นกลุ่มธนาคารได้รับผลกระทบจากแนวโน้มท่ีอัตรา
ดอกเบีย้จะอยู่ใกล้ระดบั 0% ต่อไปอีกนาน ขณะท่ีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ของยุโรปเผชิญแรงขายเช่นเดียวกับในตลาดหุ้นสหรัฐ  ดัชนี Stoxx 
Europe 600 ลดลง 0.51% ปิดท่ี 371.23 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝรั่งเศสปิดท่ี 5,039.50 จุด ลดลง 34.92 จุด หรือ -0.69 และดชันี DAX 
ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดท่ี 13,208.12 จุด ลดลง 47.25 จุด หรือ -0.36% 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซ่ีปิดลบ 28.56 จุด หุ้นแบงก์ร่วง
หลัง BoE เล็งใช้ดอกเบีย้ติดลบ ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวลง
เม่ือคืนนี ้(17 ก.ย.) โดยหุ้นกลุ่มธนาคารถูกกดดันจากการท่ีธนาคาร
กลางอังกฤษ (BoE) ส่งสญัญาณท่ีจะใช้อัตราดอกเบีย้ติดลบ และหุ้น
กลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงขายเช่นเดียวกบัในตลาดหุ้นสหรัฐ  อย่างไรก็
ตาม เงินปอนด์ท่ีอ่อนค่าลงช่วยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออก และหนุนตลาด
ขยับขึน้พ้นจุดต ่าสุดของวนั ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดท่ี 
6,049.92 จุด ลดลง 28.56 จุด หรือ -0.47% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

แบงก์ชาตญ่ีิปุ่นคงนโยบายการเงินผ่อนคลายพิเศษ มุ่งหนุนศก.
ฝ่าวิกฤตโควิด ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงิน
แบบผอ่นคลายพเิศษในการประชุมวนันี ้ โดยมีเปา้หมายท่ีจะสนบัสนุน
เศรษฐกิจในช่วงท่ีไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด ภายหลงัเสร็จสิน้
การประชุมระยะเวลา 2 วนัในวนันี ้ คณะกรรมการ BOJ มีมติคงอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายไว้ท่ี -0.1% พร้อมกับคงเป้าหมายอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ท่ีระดบัราว 0% นอกจากนี ้BOJ ยืนยนัว่า
จะยังคงด าเนินมาตรการจัดสรรเงินกู้ ใ ห้กับบริษัทเอกชนท่ีได้รับ
ผลกระทบ ทัง้นี ้ภายใต้โครงการซือ้สินทรัพย์ขนานใหญ่ BOJ จะยงัคง
ซือ้พนัธบตัรรัฐบาลจากสถาบนัการเงินต่างๆ โดยไม่จ ากดัจ านวน และ
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 เข้าซือ้กองทนุ ETF รายปีในอตัรา 12 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 1.14 

แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (อินโฟเควสท์) 

ผู้ว่า BOJ ยันผ่อนคลายการเงินเพิ่มหากจ าเป็น พร้อมร่วมงาน
นายกฯใหม่ นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้วา่การธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) 
แถลงข่าวต่อส่ือมวลชนภายหลงัเสร็จสิน้การประชุมนโยบายการเงินใน
วนันีว้า่ BOJ จะไม่ลงัเลในการด าเนินนโยบายผอ่นคลายเพิม่เติมหาก
จ าเป็น พร้อมกบักลา่ววา่ ขณะนีย้งัไม่จ าเป็นต้องปรับเปา้หมายเงินเฟ้อ
ซึ่งก าหนดไว้ท่ีระดับ 2% นายคุโรดะกล่าวว่า เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นเ ร่ิม
กระเตือ้งขึน้ โดยยอดส่งออกและการผลิตของญ่ีปุ่ นฟืน้ตัวขึน้ แต่การ
ลงทนุในภาคธุรกิจยงัคงอยู่ในแนวโน้มขาลง สว่นอตัราเงินเฟอ้ปรับตัว
กลับสู่ แ ดนบวก  นายคุ โ รดะยั ง กล่า ว ด้ วยว่ า  ตลาดการ เ งิน
ภายในประเทศและต่างประเทศยงัคงน่ากงัวล แต่แรงกดดนัท่ีเกิดขึน้ก็
เร่ิมผ่อนคลายลงบ้างแล้ว ทัง้นี ้นายคุโรดะให้ค ามั่นว่า BOJ จะยังคง
สนบัสนุนเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นต่อไป โดยใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินท่ีมี
ประสทิธิภาพ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 156.16 จุด เยนแข็งกดดัน
หุ้นส่งออก ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลดลงในวนันี ้ เน่ืองจาก
เงินเยนท่ีแข็งค่าขึน้สง่ผลกระทบต่อหุ้นกลุม่สง่ออก โดยเงินเยนแข็งค่า
ขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลงัจากท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
บ่งชีว้่า จะตรึงอัตราดอกเบีย้ใกล้ระดับ 0% ไปจนถึงอย่างน้อยในปี 
2566 ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดท่ีระดบั 23,319.37 
จุด ลดลง 156.16 จุด หรือ -0.67% (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 13.49 จุด จากแรง
ขายหุ้นเฮลท์แคร์ ตลาดหุ้นจีนปิดปรับตัวลงในวนันี ้น าโดยหุ้นกลุ่ม
บริการสุขภาพและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งร่วงลงเป็นวนัท่ีสอง
ติดต่อกัน เน่ืองจากนกัลงทุนเทขายท าก าไรหลงัหุ้นพุ่งแรงในช่วงก่อน
หน้านี ้ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสติปิดท่ี 3,270.44 จุด ลดลง 13.49 จุด หรือ 
-0.41% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮ่ังเส็งปิดลบ 384.78 จุด หลังปธ.เฟ
ดกังวลทิศทางศก.สหรัฐ ดชันีฮัง่เสง็ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตัว
ลดลง หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
ได้แสดงความกังวลเก่ียวกับทิศทางเศรษฐกิจและสถานการณ์
ตลาดแรงงานของสหรัฐ ดัชนีฮั่งเส็งปิดวันนีท่ี้ 24,340.85 จุด ลดลง 
384.78 จุด หรือ -1.56% (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอ่ืนๆ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 300 จุด กังวล
ชายแดนตงึเครียด ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกวา่ 300 จุด
ในวนันี ้ทา่มกลางความวติกกงัวลเก่ียวกบัความตึงเครียดตามชายแดน

ระหว่างอินเดียและจีน นอกจากนี ้นกัลงทุนยังผิดหวงัต่อการประชุม
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เม่ือคืนนี ้ซึ่งเฟดไม่ได้เปิดเผยมาตรการ
กระตุ้ นเศรษฐกิจครัง้ใหม่  ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดท่ี 
38,979.85 ลบ 323.00 จุด หรือ 0.82% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ศบค.เผยวันนี ้ไม่พบผู้ติดเชื ้อโควิด -19 รายใหม่  ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควดิ-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ในประเทศวนันีว้่า ไม่พบผู้ ป่วยยืนยันติดเชือ้รายใหม่
เพิม่เติม สง่ผลให้จ านวนผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสดุ อยู่ท่ี 3,490 คน เป็น
ผู้ ป่วยท่ีติดเชือ้ภายในประเทศ 2,445 คน และผู้ ป่วยท่ีตรวจพบใน
สถานท่ีกกักนัท่ีรัฐจดัให้ 552 คน และวนันีมี้ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 9 คน 
รวมเป็น 3,325 คน ยังมีผู้ ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 107 คน 
ขณะท่ีไม่มีผู้เสียชีวติเพิม่เติม โดยยอดผู้เสียชีวติสะสมอยู่ท่ี 58 คน (อิน
โฟเควสท์) 

ธปท. คลอดเกณฑ์สนิเช่ือส่วนบุคคลดจิทัิล ก าหนดวงเงินไม่เกนิ 
2 หม่ืนบาท ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหนงัสือเวียนเม่ือ
วนัท่ี 15 ก.ย.63 เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบ
ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลดิจิทลั เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
ทางการเงินในระบบได้ง่ายขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ท่ีไม่มีรายได้ประจ า กลุม่
ท่ีไม่สามารถพิสูจน์รายได้ และกลุ่มท่ีไม่มีทรัพย์สินท่ีสามารถใช้เป็น
หลักประกัน ให้สามารถใช้ข้อมูลทางเลือก (alternative data) เป็น
ข้อมูลประกอบในการขอสินเช่ือ นายวริไท สนัติประภพ ผู้วา่การ ธปท. 
เปิดเผยว่า สินเช่ือส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan) เป็น
สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับท่ีผู้ ประกอบธุรกิจต้องใช้ข้อมูล
ทางเลือก เช่น การช าระค่าน า้ ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ รายได้หรือพฤติกรรม
การซือ้ขายออนไลน์ ในการประเมินความสามารถหรือความเต็มใจใน
การช าระหนี ้ รวมทัง้ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในขัน้ตอนการให้บริการสินเช่ือ 
ได้แก่ การเบิกจ่ายและรับช าระคืนสินเช่ือ และการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับการให้บริการ เช่น อัตราดอกเบีย้ เบีย้ปรับ ค่าธรรมเนียม 
และการแสดงภาระหนี ้(อินโฟเควสท์) 

ดัชนีเช่ือม่ันหอการค้าฯส.ค.ฟ้ืนทุกภูมิภาค หลังโควิดคล่ีคลาย-
คนเร่ิมใช้จ่าย  นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ในฐานะประธานท่ีปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเช่ือมั่น
หอการค้าไทย (TCC CONFIDENCE INDEX) หรือ TCC-CI ซึ่งเป็น
การส ารวจความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ และหอการค้าทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ รวม 364 ตัวอย่าง ในเดือนส.ค.63 พบว่า อยู่ท่ีระดับ 32.6 
เพิม่ขึน้จากเดือน ก.ค.63 ซึง่อยู่ท่ีระดบั 31.8 โดยปัจจยับวกส าคัญท่ีมี
ผลกระทบส าคัญต่อดชันีฯ ในเดือนส.ค.นี ้คือ คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) มีมติเอกฉนัท์คงอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ีระดบั 0.50% 
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 ต่อปี, รัฐบาลมีมาตรการผอ่นปรนระยะท่ี 5 เพ่ือให้ธุรกิจต่างๆ ท่ีปิดไป

ชั่วคราวได้กลบัมาเปิดกิจการได้ และประชาชนสามารถออกมาท า
กิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ, ราคาน า้มันดีเซลในประเทศปรับตวัลดลง 
30 สตางค์/ลติร (อินโฟเควสท์) 

ส.อ.ท.เผยดัชนีอุตฯ ส.ค. ขยับขึน้ต่อเน่ือง วอนรัฐออกมาตรการ
กระตุ้นศก.เพิ่ม นายสุพนัธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรม
ในเดือนส.ค.63 อยู่ ท่ีระดับ 84.0 ปรับตัวเพิ่มขึน้จากระดับ 82.5 ใน
เดือนก.ค.63 โดยดชันีฯ ปรับตวัเพิม่ขึน้ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 เน่ืองจาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้ร่วมมือกัน ท าให้สามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค  ท าให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศสามารถด าเนินการตามปกติ ขณะท่ีภาคการ
ผลิตขยายตัวเพิ่มขึน้จากเดือนก่อนหน้าตามความต้องการสินค้าท่ี
เพิ่มขึน้ ส าหรับอุตสาหกรรมท่ีส่งผลต่อดีต่อค่าดัชนีฯ ได้แก่ รถยนต์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองจักรกล อาหาร และสินค้าวสัดุก่อสร้าง เป็นต้น 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 9.08 จุด ย่อตัวตาม ตปท.ผิดหวังผล
ประชุมเฟด-ชุมนุมการเมืองกดดัน SET ปิดวนันีท่ี้ระดับ 1,284.40 
จุด ลดลง 9.08 จุด (-0.70%) มูลค่าการซือ้ขาย 46,006.90 ล้านบาท 
นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้ นไทยวันนีย้่อตัวลงเช่นเดียวกับตลาด
ต่างประเทศ ทัง้ตลาดในยุโรป-ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส หลงัผิดหวงัเฟด
ไม่ได้ขยายมาตรการ QE และบ้านเราก็ยังเผชิญแรงกดดันจากการ
ชุมนมุการเมืองช่วงสดุสปัดาห์นี ้ พรุ่งนีต้ลาดฯคงยงัไม่ไปไหน หลงัดชันี
วันนีห้ลุดเส้นค่าเฉล่ีย 5 วันท่ี 1,288 อีกครัง้ ท าให้มีแรงขายตาม
ออกมา ให้แนวรับ 1,275-1,270 แนวต้าน 1,295-1,300 จุด (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 63,921 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้ มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ท่ี 63,921 
ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทุน ท่ีมีมูลค่าการซือ้ขายสูงท่ีสุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุม่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน (บลจ.) ซือ้สทุธิ 
8,415 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 1,329 ล้านบาท 
ในขณะท่ีนกัลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 2,485 ล้านบาท Yield พนัธบตัร
อายุ 5 ปี ปิดท่ี 0.88% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.02% ภาพรวม
ของตลาดในวันนี ้ Yield Curve ปรับตัวขึน้เล็กน้อยจากวันก่อนหน้า 
ประมาณ 1-3 bps. ส าหรับกระแสเงินลงทุนของนกัลงทนุต่างชาติวันนี  ้
NET INFLOW 2,485 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 2,485 ล้าน
บาท และไม่มีตราสารหนีท่ี้ถือครองโดยนกัลงทุนต่างชาติหมดอายุ  
(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.17/22 ระหว่างวันผันผวนก่อน
กลับมาอ่อนค่าจากช่วงเช้า จากการเมืองกดดัน นกับริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ ท่ีระดับ 
31.17/22 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าท่ีเปิดตลาดท่ีระดบั 31.13 
บาท/ดอลลาร์ วนันีเ้งินบาทค่อนข้างผนัผวน โดยช่วงเช้าเงินบาทอ่อน
ค่า ส่วนช่วงบ่ายค่อนข้างนิ่งและย่อตัวลง  จากนัน้เร่ิมกลับขยับขึน้
ในช่วงท้ายตลาด โดยน่าจะเป็นผลจากปัจจยัในประเทศเข้ากดดันทัง้
เร่ืองการเมืองท่ียังมีความไม่แน่นอน ตลอดจนการชุมนุมท่ีจะเกิดขึน้
ในช่วงวนัหยุด ขณะท่ีปัจจัยต่างประเทศท่ีผลประชุมธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ไม่ได้มีประเด็นเซอร์ไพร์สตลาด จึงท าให้ดอลลาร์แข็งค่า
เม่ือเทียบกับสกุลเงินอ่ืนๆ  นักบริหารเงิน คาดว่า พรุ่งนีเ้งินบาทจะ
เคล่ือนไหวในกรอบ 31.10-31.30 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 
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ตัวเลขเศรษฐกจิ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Friday 11 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

TH Foreign Reserves 4-Sep $252.9b -- $253.5b SET50

US CPI MoM Aug 0.40% 0.30% 0.60% SET100

CPI Ex Food and Energy MoM Aug 0.40% 0.20% 0.60% MAI

CPI YoY Aug 1.30% 1.20% 1.00% Institution Net Position

CPI Ex Food and Energy YoY Aug 1.70% 1.60% 1.60% Proprietary Net Position

Foreign Net Position

 Monday 14 Individual Net Position

Release Actual Cons. Prior Total Trading Value

JN Industrial Production MoM Jul F 8.70% -- 8.00%

Industrial Production YoY Jul F -15.50% -- -16.10% Major Indices

Capacity Utilization MoM Jul 9.60% -- 6.20% Dow Jones

EC Industrial Production SA MoM Jul 4.10% 4.20% 9.10% S&P 500

Industrial Production WDA YoY Jul -7.70% -8.10% -12.30% Nasdaq

STOXX Europe 50

 Tuesday 15 FTSE 100

Release Actual Cons. Prior DAX

CH Industrial Production YoY Aug 5.60% 5.10% 4.80% Nikkei 225

Industrial Production YTD YoY Aug 0.40% 0.20% -0.40% Shanghai Composite

Retail Sales YoY Aug 0.50% 0.00% -1.10% Hang Seng

Retail Sales YTD YoY Aug -8.60% -8.80% -9.90% KOSPI

EC ZEW Survey Expectations Sep 73.9 -- 64 BES Sensex

US Empire Manufacturing Sep 17 6.9 3.7 Jakarta Composite

Industrial Production MoM Aug 0.40% 1.00% 3.00% Philippines Composite

Capacity Utilization Aug 71.40% 71.40% 70.60% Ho Chi Minh

     Wednesday 16 Crude Commodities

Release Actual Cons. Prior WTI ($/bl)

JN Trade Balance Aug ¥248.3b -¥15.0b ¥11.6b Dubai ($/bl)

Trade Balance Adjusted Aug ¥350.6b ¥23.3b -¥34.8b Brent ($/bl)

Exports YoY Aug -14.80% -16.10% -19.20% NYMEX ($/bl)

Imports YoY Aug -20.80% -17.80% -22.30% COMEX Gold 

EC Trade Balance SA Jul 20.3b 19.3b 17.1b Batic Dry Index

Trade Balance NSA Jul 27.9b -- 21.2b

US Retail Sales Advance MoM Aug 0.60% 1.00% 1.20% Exchange Rate

Retail Sales Ex Auto MoM Aug 0.70% 1.00% 1.90% USD/THB

EUR/USD

 Thursday 17 USD/JNY

Release Actual Cons. Prior GBP/USD

EC CPI MoM Aug F -0.40% -0.40% -0.40% USD/CHY

CPI YoY Aug F -0.20% -0.20% -0.20% USD/KRW

CPI Core YoY Aug F 0.40% 0.40% 0.40% Dollar Index

US FOMC Rate Decision (Upper Bound) 1-Sep 0.25% 0.25% 0.25%

FOMC Rate Decision (Lower Bound) 1-Sep 0.00% 0.00% 0.00% Thai Bond Market

Building Permits Aug 1470k 1512k 1495k Total Return Index

Building Permits MoM Aug -0.90% 2.00% 18.80% Outright/ Cash Trading

Housing Starts Aug 1416k 1488k 1496k Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Housing Starts MoM Aug -5.10% -0.60% 22.60% 17-Sep-20 0.473 0.485 0.501 0.513 0.558 0.645

Philadelphia Fed Business Outlook Sep 15 15 17.2 Change (bps) +0.09 +0.12 +0.15 +0.14 +0.55 +1.32

Initial Jobless Claims 1-Sep 860k 850k 884k 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Continuing Claims 1-Sep 12628k 13000k 13385k 0.876 1.089 1.397 1.588 1.969 2.179

JN BOJ Policy Balance Rate 1-Sep -0.10% -0.10% -0.10% +1.72 +2.72 +2.52 +2.00 +1.80 +0.27

BOJ 10-Yr Yield Target 1-Sep 0.00% 0.00% 0.00%

US Bond Market

 Friday 18 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Release Actual Cons. Prior 17-Sep-20 0.09 0.13 0.16 0.28 0.69 1.43

JN Natl CPI YoY Aug 0.20% 0.20% 0.30% Change (bps) -3.00 -1.00 +0.00 +0.00 +0.00 -2.00

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Aug -0.40% -0.40% 0.00%

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Aug -0.10% -0.10% 0.40%

TH Foreign Reserves 1-Sep -- -- $252.9b

EC ECB Current Account SA Jul -- -- 20.7b

US Current Account Balance 2Q -- -$160.0b -$104.2b

Leading Index Aug -- 1.30% 1.40%

U. of Mich. Sentiment Sep P -- 75 74.1

U. of Mich. Current Conditions Sep P -- -- 82.9

U. of Mich. Expectations Sep P -- -- 68.5

U. of Mich. 1 Yr Inflation Sep P -- -- 3.10%

U. of Mich. 5-10 Yr Inflation Sep P -- -- 2.70%

825.66 -7.22 -0.87%

1,842.24 -15.58 -0.84%

18-Sep-20

17-Sep-20 Chg %Chg.

1,284.40 -9.08 -0.70%

74.82

-2,112.25

310.83 -1.20 -0.38%

29.38

17-Sep-20 Chg %Chg.

27,901.98 -130.40 -0.47%

2,008.04

46,006.90

3,321.00 -13.00 -0.39%

6,049.92 -28.56 -0.47%

3,357.01 -28.48 -0.84%

10,910.28 -140.19 -1.27%

3,270.44 -13.48 -0.41%

24,340.85 -384.78 -1.56%

13,208.12 -47.25 -0.36%

23,319.37 -156.16 -0.67%

5,038.40 -20.08 -0.40%

5,943.52 -3.10 -0.05%

2,406.17 -29.75 -1.22%

38,979.85 -323.00 -0.82%

40.95 +0.80 +1.99%

42.02 +0.44 +1.06%

894.04 -3.43 -0.38%

17-Sep-20 Chg %Chg.

1,940.00 -20.20 -1.03%

1,294.00 +13.00 +1.01%

43.25 +0.95 +2.25%

40.97 +0.81 +2.02%

1.1843 1.1816 +0.23%

104.75 104.96 -0.20%

17-Sep-20 16-Sep-20 %Chg.

31.17 31.08 +0.29%

1,169.09 1,172.96 -0.33%

92.909 93.102 -0.21%

1.2967 1.2967 +0.00%

6.7640 6.7538 +0.15%

63,920.99           61,369.58           +4.16%

17-Sep-20 16-Sep-20 %Chg.

325.57                325.97                -0.12%


