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สรุ ปข่ าวใน และต่ างประเทศ
สหรัฐฯ
"ทรั มป์"ประกาศปลด" จอห์ น โบลตัน"พ้ นตาแหน่ งที่ปรึ กษาฝ่ าย
ความมั่นคง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้ อความเมื่อวานนี ้ ระบุ
ว่า เขาได้ สั่งปลดนายจอห์น โบลตัน ออกจากตาแหน่งที่ปรึ กษาฝ่ าย
ความมัน่ คงแห่งชาติ เนื่องจากมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน "ผมได้ แจ้ งคุณ
จอห์น โบลตันเมื่อคืนนีว้ ่าเขาไม่ต้องมาทางานที่ ทาเนียบขาวอีกต่อไป
โดยที่ผ่า นมา ผมไม่เห็ น ด้ ว ยอย่า งมากต่อข้ อเสนอมากมายของเขา
เช่นเดียวกับเจ้ าหน้ าที่คนอื่นๆในทาเนียบขาว ดังนัน้ ผมจึงขอให้ คุณ
จอห์ น ลาออก และเขาได้ ยื่ น จดหมายลาออกในเช้ าวั น นี "้ "ผม
ขอขอบคุณจอห์นสาหรับการทางานของเขา และผมจะประกาศชื่อผู้ที่
จะมาด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาฝ่ ายความมั่น คงแห่ ง ชาติ ค นใหม่ ใ น
สัปดาห์หน้ า" ข้ อความในทวีตเตอร์ ระบุ (อินโฟเควสท์)
ที่ปรึกษาทาเนียบขาวเชื่อมั่นคองเกรสไฟเขียวข้ อตกลง USMCA
ภายในปี นี ้ นายปี เตอร์ นาวาร์ โร ที่ ป รึ กษานโยบายการค้ า ประจา
ทาเนียบขาว กล่าวว่า เขาเชื่อมั่นว่าสภาคองเกรสจะอนุมัติข้อตกลง
สหรัฐอเมริกา-เม็กซิโก-แคนาดา (USMCA) ภายในปี นี ้ อย่างไรก็ดี นาง
เพโลซี ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรสหรั ฐ ยัง คงไม่ เ ชื่ อ ว่ า ข้ อ ตกลง
ดั ง กล่ า วจะให้ การปกป้ องแรงงาน และสิ่ ง แวดล้ อมของสหรั ฐ
นอกจากนี ้ นางเพโลซี ยั ง กั ง วลเกี่ ย วกั บ การขึ น้ ราคายา อั น เป็ น
ผลกระทบจากการบังคับใช้ ข้อตกลงดังกล่าว (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐเผยตั วเลขการเปิ ดรั บ สมัครงานลดลงเป็ นเดื อนที่ 2 ใน
ก.ค. สานักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผยผลสารวจการ
เปิ ดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า
ตัวเลขการเปิ ดรับสมัครงาน ซึ่งเป็ นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน
ลดลง 31,000 ตาแหน่ง สูร่ ะดับ 7.2 ล้ านตาแหน่งในเดือนก.ค. โดยเป็ น
การปรั บ ตัวลงเป็ นเดือนที่ 2 ส่ว นอัต ราการเปิ ดรั บสมัค รงานลดลงสู่
ระดับ 4.5% จากระดับ 4.6% ในเดือนมิ.ย. การลดลงของตัวเลขการ
เปิ ดรับสมัครงานได้ รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของการจ้ างงานใน
ภาคค้ า ส่ง และในภาครั ฐ อย่า งไรก็ ดี ตัว เลขการจ้ า งงานเพิ่ ม ขึ น้
237,000 ตาแหน่ง สูร่ ะดับ 6.0 ล้ านตาแหน่งในเดือนก.ค. ขณะที่อตั รา
การจ้ างงานเพิ่มขึ ้นสู่ระดับ 3.9% ส่วนตัวเลขการลาออกจากงานโดย
สมัครใจเพิ่มขึ ้น 130,000 ตาแหน่ง สู่ระดับ 3.6 ล้ านตาแหน่ง ซึ่งเป็ น
ระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ โดยมีอัตราการลาออกเพิ่มขึน้ สู่ระดับ
2.4% ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดนับตังแต่
้ เดือนเม.ย.2544 ตัวเลขการลาออก
จากงานโดยสมัครใจถือเป็ นสิ่งบ่งชี ้ความเชื่อมัน่ ของแรงงานที่คาดว่า
จะสามารถหางานที่ให้ ผลตอบแทนได้ ดีขึ ้นขณะเดียวกัน อัตราการปลด
ออกจากงาน เพิ่มขึ ้นในเดือนก.ค. สู่ระดับ 1.2% จากระดับ 1.1% ใน
เดือนมิ.ย. ทังนี
้ ้ ตัวเลข JOLTS นับเป็ นข้ อมูลที่ธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) ให้ ความสนใจ โดยมองว่ า เป็ นมาตรวั ด ภาว ะตึ ง ตั ว ใน

ตลาดแรงงาน ซึง่ เป็ นปั จจัยในการพิจารณานโยบายการเงิน และอัตรา
ดอกเบี ้ยของเฟด (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นธุ รกิจขนาดย่ อมร่ วงลงต่ าสุดรอบ 5
เดือนในส.ค. สหพันธ์ ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) แถลงในวันนี ้
ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่ อมปรับตัวลง 1.6 จุด สู่ระดับ
103.1 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็ นระดับต่าสุดนับตังแต่
้ เดือนมี.ค. นอกจากนี ้
NFIB ยังระบุวา่ เจ้ าของกิจการลดความเชื่อมัน่ ต่อภาวะเศรษฐกิจ และ
ยอดขายในตลาด เมื่ อ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบในดัช นี ค วามเชื่อมั่น
พบว่า องค์ประกอบ 7 ใน 10 ประเภทได้ ปรับตัวลง (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ ก: ดาวโจนส์ ปิดบวก 73.92 จุด รั บแรงซือ้
หุ้นพลังงาน,อุตสาหกรรม ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ กปิ ดใน
แดนบวกติด ต่อกันเป็ นวันที่ 5 เมื่อคืนนี ้ 10 ก.ย.หลังจากนักลงทุนส่ง
แรงซือ้ เข้ าหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทังปั
้ จจัย
บวกจากรายงานข่าวที่ว่า จีนได้ ยื่นข้ อเสนอซื ้อสินค้ าเกษตรจากสหรัฐ
เพิ่มขึน้ อย่า งไรก็ ดี ดัชนี Nasdaq ยังคงปิ ดในแดนลบ เนื่ องจากถูก
กดดันจากการร่ วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ปิดที่ 26,909.43 จุด เพิ่มขึ ้น 73.92 จุด หรือ +0.28% ขณะที่
ดัชนี S&P500 ปิ ดที่ 2,979.39 จุด เพิ่มขึ ้น 0.96 จุด หรือ +0.03% ส่วน
ดัชนี Nasdaq ปิ ดที่ 8,084.16 จุด ลดลง 3.28 จุด หรือ -0.04% (อินโฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ ก: ดอลล์ แข็งเทียบยูโร,เยน ขณะตลาดจับ
ตาประชุม ECB,เฟด ดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโร
และเงินเยน ในการซื ้อขายที่ตลาดปริ วรรตเงินตรานิวยอร์ กเมื่อคืนนี ้ 10
ก.ย. ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) ในวัน พรุ่ งนี ้ และการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) ในสัป ดาห์ น้า นอกจากนี ้ นักลงทุน ยังรอดูข้ อมูล เศรษฐกิ จ ที่
ส าคัญ ของสหรั ฐในสัปดาห์ นี ้ ซึ่งรวมถึงยอดค้ า ปลีก และดัชนี ราคา
ผู้ผลิต (PPI) ดอลลาร์ แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 107.43 เยน
จากระดับ 107.15 เยน แต่ดอลลาร์ อ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์ สวิส ที่
ระดับ 0.9909 ฟรังก์ จากระดับ 0.9917 ฟรังก์ และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์ แคนาดา ที่ระดับ 1.3150 ดอลลาร์ แคนาดา จากระดับ 1.3163
ดอลลาร์ แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ที่ระดับ
1.1046 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1052 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่า
ขึ ้นสูร่ ะดับ 1.2353 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2345 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลี ย อ่ อ นค่า ลงสู่ร ะดับ 0.6860 ดอลลาร์ ส หรั ฐ จากระดับ
0.6862 ดอลลาร์ สหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดนา้ มัน: นา้ มัน WTI ปิ ดลบ 45 เซนต์ หลัง"ทรัมป์"ปลด
ที่ป รึ ก ษาด้ า นความมั่ นคง สัญ ญาน า้ มัน ดิ บ เวสต์ เท็ ก ซัส (WTI)
ตลาดนิวยอร์ กปิ ดลบเมื่อคืนนี ้ 10 ก.ย.หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์
ทรัมป์สัง่ ปลดนายจอห์น โบลตัน ออกจากตาแหน่งที่ปรึกษาฝ่ ายความ
มัน่ คงแห่งชาติ โดยตลาดมองว่า การปลดนายโบลตันซึ่งเป็ นที่ปรึกษา
สายเหยี่ยวและมีท่าทีแข็งกร้ าวในประเด็นอิหร่านนัน้ อาจทาให้ ความ
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ตึงเครี ยดระหว่างสหรัฐและอิหร่านลดน้ อยลง ขณะเดียวกันนักลงทุน
จับ ตารายงานสต็อกนา้ มัน ดิ บประจาสัปดาห์ ของสหรั ฐซึ่งมีกาหนด
เปิ ดเผยในวันนี ้ สัญ ญานา้ มัน ดิบ WTI ส่งมอบเดื อนต.ค. ลดลง 45
เซนต์ หรื อ 0.8% ปิ ดที่ 57.40 ดอลลาร์ /บาร์ เรล สัญญานา้ มันดิบเบ
รนท์ ส่ ง มอบเดื อ นพ.ย. ลดลง 21 เซนต์ หรื อ 0.3% ปิ ดที่ 62.38
ดอลลาร์ /บาร์ เรล (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ ก: ทองปิ ดร่ วง $11.9 เหตุดอลล์ แข็ง ,
บอนด์ ยีลด์ พ่ ุงกดดันตลาด สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์ กปิ ดร่วงลง
หลุดจากระดับ 1,500 ดอลลาร์ /ออนซ์เมื่อคืนนี ้ (10 ก.ย.) เนื่องจากการ
แข็งค่าของดอลลาร์ ได้ ลดความน่าดึงดูดของสัญญาทองคาซึ่งซือ้ ขาย
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี ้ การดีดตัวขึน้ ของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐยังส่งผลให้ นักลงทุนเทลดการถือครองทองคาซึ่ง เป็ น
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ป ลอดภั ย สั ญ ญาทองค าตลาดCOMEX (Commodity
Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 11.9 ดอลลาร์ หรือ 0.79% ปิ ดที่
1,499.2 ดอลลาร์ /ออนซ์ ซึ่งเป็ นระดับปิ ดต่าสุดนับตัง้ แต่วันที่ 6 ส.ค.
(อินโฟเควสท์)
ยุโรป

รั ฐสภาอังกฤษปิ ดประชุ ม 5 สัป ดาห์ โฆษกนายกรัฐมนตรี บอริ ส
จอห์นสันของอังกฤษ เผยว่า สภาจะปิ ดประชุมตัง้ แต่เย็นวานนี ต้ าม
เวลาท้ อ งถิ่ น และเปิ ดในวัน ที่ 14 ต.ค. ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ข อ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ
ที่ 2 เมื่อเดือนก่อนด้ วยเหตุผลว่าต้ องการเวลาออกนโยบายในประเทศ
ใหม่ๆ “การปิ ดประชุมสภาครัง้ นีไ้ ม่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่นายกรัฐมนตรี
จอห์นสันจะพยายามเป็ นครัง้ ที่ 2 ในวันนีเ้ รื่ องจัดการเลือกตังในเดื
้
อน
หน้ าก่อนถึงกาหนดเบร็กซิท” การสัง่ ปิ ดประชุมสภานานกว่าปกติสง่ ผล
ให้ นายกรั ฐมนตรี จอห์ นสันถูกตาหนิ ว่า ยึด อานาจรั ฐสภา เพราะไม่
ต้ องการให้ ส.ส.มีเวลาคัด ค้ า นการที่ ส หราชอาณาจัก รจะออกจาก
สหภาพยุโรป (อียู) หรื อเบร็ กซิทโดยไร้ ข้อตกลง นายจอห์นสันยืนยัน
ขณะแถลงข่าวพร้ อมกับนายกรัฐมนตรี ลีโอ วารัดการ์ ของไอร์ แลนด์ที่
กรุงดับลินวันนี ้ว่า ต้ องการบรรลุข้อตกลงเบร็ กซิทกับอียูโดยหวังว่า จะ
บรรลุได้ ภายในการประชุมสุดยอดอียวู นั ที่ 17-18 ต.ค. ที่ฟินแลนด์ แต่
การไม่มีข้อตกลงก็ยงั เป็ นทางเลือกอยู่ เพราะเบร็ กซิทควรต้ องเกิ ดขึน้
ภายในวันที่ 31 ต.ค. ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไอทีวีรายงานว่า ส.ส.ฝ่ าย
ค้ า นจะขอให้ เปิ ดการอภิป รายเบร็ กซิท ฉุกเฉิ น ในวัน นี ้ เพื่อบังคับ ให้
รัฐบาลเผยแพร่ เอกสารเตรี ยมการกรณีเบร็ กซิทโดยไร้ ข้ อตกลง และ
กังวลว่านายจอห์นสันจะหาทางเพิกเฉยต่อร่ างกฎหมายที่จะต้ องลง
นามวันนี ้เรื่องบังคับให้ เขาขอเลื่อนเบร็กซิทออกไปอีก 3 เดือน หากสภา
ไม่เห็นชอบภายในวันที่ 19 ต.ค. เรื่ องเบร็ กซิทโดยไร้ ข้อตกลง (อินโฟ
เควสท์)
นายกฯอังกฤษเมินเสียงค้ านจากสภา ยันแผน Brexit ต้ องเป็ นไป
ตามเดิม นายบอริ ส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรี องั กฤษ เตรี ยมผลักดัน

แผนการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ตามกาหนดเส้ นตาย
เดิมในวันที่ 31 ต.ค. นี ้ แม้ กาลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐสภา
และสมาชิกพรรคอนุรักษ์ นิยมที่พากันลาออกเพื่อแสดงความไม่พอใจ
ต่อความดึงดันของเขาที่ จะนาอังกฤษแยกตัว ออกจากสหภาพยุโ รป
แบบไร้ ข้ อตกลง หรื อ No Deal Brexit ทั ง้ นี ้ รั ฐ สภาอั ง กฤษมี
กาหนดการลงมติเกี่ยวกับการจัดการเลือกตังทั
้ ่วไปตามข้ อเสนอของ
นายจอห์ น สัน อีกครั ง้ ในวัน นี ้ ซึ่งเขาเชื่อว่า วิ ธี การดังกล่า วจะท าให้
ประชาชนชาวอังกฤษสามารถเป็ นผู้ตัดสิน ใจว่าจะให้ นายจอห์นสัน
เดินทางไปยังกรุงบรัสเซลส์ หรื อจะปูทางให้ พรรคแรงงานซึ่งเป็ นพรรค
ฝ่ ายค้ านไปเจรจาเพื่อเลื่อนกาหนดเวลาการแยกตัวของอังกฤษออก
จากสหภาพยุโรป (EU) อย่างไรก็ตาม ความพยายามครัง้ แรกของนาย
จอห์ น สัน ที่ จะผลักดัน การเลือกตัง้ นัน้ ประสบความล้ มเหลวในสภา
ผู้ แทนราษฎรอั ง กฤษเมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ผ่ า นมา โดยขาดคะแนนเสี ย ง
สนับ สนุน อีก 136 เสียง จึงจะครบ 434 เสียงที่ จาเป็ นในการอนุมัติ
จัดการเลือกตัง้ (อินโฟเควสท์)

ศาลเตรี ยมอ่ านคาวินิจ ฉัยกรณี no-deal Brexit ขัด ต่ อกฎหมาย
หรือไม่ ศาลสูงในเมืองเบลฟาสต์เตรียมอ่านคาวินิจฉัยในวันพฤหัสบดี
นี ้เกี่ยวกับการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีการทา
ข้ อตกลง (no-deal Brexit) ว่าจะเป็ นการขัดต่อกฎหมายหรื อไม่ ทังนี
้ ้
นายเรย์มอนด์ แมคคอร์ ด ซึ่งเป็ นนักเคลื่อนไหวเรี ยกร้ องสิทธิ ได้ ยื่น
เรื่ องต่อศาลเพื่อให้ วิ นิ จฉัยว่า กรณี ข อง no-deal Brexit จะเป็ นการ
ละเมิดสนธิสญ
ั ญาสันติภาพปี 1998 ของไอร์ แลนด์เหนือหรื อไม่ที่ผ่าน
มา นายบอริ ส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรี อังกฤษ ยืนยันว่า อังกฤษจะ
แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในวันที่ 31 ต.ค. แม้ ไม่มีการทาข้ อตกลงก็
ตาม (อินโฟเควสท์)
สนง.สถิติฝรั่ งเศสเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมดีดขึน้ 0.3% ใน
เดื อ นส.ค. แต่ ยั ง น้ อ ยกว่ า คาด ส านักงานสถิ ติ แ ห่งชาติ ฝ รั่ ง เศส
(INSEE) รายงานในวันนีว้ ่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ 0.3%
ในเดือนส.ค. ซึ่งต่ากว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งคาดว่า
คลื่นความร้ อนในฤดูร้อนอาจจะสนับสนุนการผลิตให้ ดีดตัวขึ ้นมากกว่า
นีบ้ รรดานักวิเคราะห์คาดไว้ ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมอาจปรับตัว
ขึน้ โดยเฉลี่ย 0.5% หลังจากที่ ร่ว งลง 2.3% ในเดื อนก.ค. (อิน โฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดบวก รั บคาดการณ์ ECB เล็ง
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นยุโรปปิ ดปรับตัวขึน้ เมื่อ
คืนนี ้ (10 ก.ย.) ขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การประชุมธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดีนี ้ ซึ่งตลาดคาดหวังว่า ECB จะออก
มาตรการกระตุ้นด้ านการเงินเพื่อหนุนเศรษฐกิจยูโรโซนที่ ซบเซา ดัชนี
Stoxx Europe 600 บวก 0.10% ปิ ดที่ 386.44 จุด ดัช นี CAC-40
ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิ ดที่ 5,593.21 จุด เพิ่มขึน้ 4.26 จุด หรื อ +0.08%,
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ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิ ดที่ 12,268.71 จุด เพิ่มขึน้ 42.61 จุด
หรื อ +0.35% และ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดที่ 7,267.95
จุด เพิ่มขึ ้น 32.14 จุด หรือ +0.44% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 32.14 จุด หุ้นกลุ่มแบงก์ ,
นา้ มันหนุนตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดปรับตัวขึ ้นเมื่อคืนนี ้ (10 ก.ย.)
โดยได้ แรงหนุนจากการที่นักลงทุนคาดหวังว่าธนาคารกลางขนาดใหญ่
อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี ้ยลงในไม่ช้านี ้ ขณะที่การปรับตัวขึ ้นของหุ้น
กลุม่ ธนาคารและกลุม่ น ้ามันช่วยหนุนตลาด ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้น
ลอนดอนปิ ดที่ 7,267.95 จุด เพิ่มขึน้ 32.14 จุด หรื อ +0.44%ตลาดได้
แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่วา่ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับลด
อัตราดอกเบี ้ยในการประชุมวันพฤหัสบดีนี ้ และธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี ้ยในการประชุมวันที่ 17-18 ก.ย.หุ้นกลุม่
ธนาคารปรับตัวขึ ้น เนื่องจากนักลงทุนได้ เทขายหุ้นกลุ่มปลอดภัยและ
เข้ าซื ้อหุ้นที่ปรับตัวย่าแย่ในปี นี ้ โดยหุ้นลอยด์ส แบงกิง้ กรุ๊ป พุ่ง 4.3%
และหุ้นบาร์ เคลย์ส พุ่ง 4.9% หุ้นกลุ่มนา้ มันช่วยหนุนตลาดด้ วย โดย
หุ้น เชลล์ บวก 2.34% และหุ้น บี พี เพิ่ ม ขึ น้ 1.56% เนื่ อ งจากราคา
นา้ มันดิบปรับตัวขึน้ จากความหวังว่า กลุ่มโอเปกและประเทศที่ผลิต
น ้ามันอื่นๆ อาจจะตกลงกันขยายเวลาลดการผลิตออกไปอีกเพื่อหนุน
ราคาน ้ามัน (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
"ชินโซ อาเบะ" เตรี ยมปรั บครม.ญี่ปุ่นชุดใหม่ วันนี ้ นายชินโซ อา
เบะ นายกรัฐมนตรี ญี่ปนุ่ เตรี ยมปรับคณะรัฐมนตรี ชดุ ใหม่ในวันพรุ่งนี ้
ซึ่งคาดว่านายทาโร่ อาโสะ รัฐมนตรี คลังญี่ปนควบต
ุ่
าแหน่งรองนายก
น่าจะยังคงดารงตาแหน่งเดิมต่อไปในครม.ชุดใหม่นี ้ สานักข่าวเกียวโด
รายงานโดยอ้ างแหล่งข่าวว่า นายอาเบะมีแนวโน้ มว่า จะมอบความ
รับผิดชอบให้ พรรคการเมืองพันธมิตรที่มีมมุ มองไปในทิศทางเดียวกัน
ให้ ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี ที่ดแู ลด้ านการศึกษาและเศรษฐกิจการจัดตัง้
ครม.ชุดใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นพรุ่งนี ้ มีรายชื่อของสมาชิกพรรคแอลดีพี
ได้ แก่ นายโคอิชิ ฮากิวดะ รักษาเลขาธิการพรรคแอลดีพี ซึ่ง จะมาทา
หน้ าที่รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ นายยาสึโตชิ นิชิมรู ะ รองหัวหน้ า
เลขาธิรครม. ซึง่ จะมาทาหน้ าที่รัฐมนตรีที่ดแู ลเศรษฐกิจ โดยนายอิชชู
สึก ะวาระ สมาชิ ก พรรคแอลดี พี ซึ่ง เคยท าหน้ า ที่ รั ฐมนตรี ช่ว ยด้ า น
การเงิน จะเข้ ามาทาหน้ าที่รัฐมนตรี ที่ดแู ลด้ านการค้ า ท่ามกลางความ
ขัดแย้ งระดับทวิภาคีกบั เกาหลีใต้ ในประเด็นการควบคุมการส่งออกที่มี
ความเข้ มงวดมากยิ่งขึ ้นของทางการญี่ปนุ่ (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่นเผย GDP Q2/62 ขยายตัว 1.3% ลดลงจากตัวเลขประมาณ
การเบือ้ งต้ นที่ 1.8% สานักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปนเปิ
ุ่ ดเผยในวันนีว้ ่า
ผลิต ภัณ ฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจาไตรมาส 2/2562
ขยายตัว 1.3% เมื่อเที ยบเป็ นรายปี ลดลงจากตัว เลขประมาณการ
เบื ้องต้ นซึ่งระบุว่าขยายตัว 1.8% เนื่องจากการปรับลดประมาณการ

ตัวเลขการใช้ จา่ ยด้ านทุนทังนี
้ ้ ตัวเลขประมาณการครัง้ ล่าสุดของ GDP
ไตรมาส 2 ที่มีการเปิ ดเผยในวันนี ้ ออกมาต่ากว่าที่นกั วิเคราะห์ในโพลล์
สานักข่าวเกียวโดคาดการณ์ ว่าจะขยายตัว 1.2% นอกจากนี ้ ตัวเลข
ประมาณการล่า สุด ยังสะท้ อ นให้ เห็ น มุมมองของรั ฐบาลญี่ ปุ่ นที่ ว่า
เศรษฐกิจญี่ปนก
ุ่ าลังฟื น้ ตัวในระดับปานกลาง สาหรับการใช้ จ่ายด้ าน
ทุนในไตรมาส 2 ขยับขึน้ เพียง 0.2% เมื่อเทียบรายไตรมาส ย่าแย่กว่า
ตัวเลขประมาณการเบื ้องต้ นซึ่งระบุว่ามีการขยายตัวถึง 1.5% ขณะที่
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจญี่ปนนั
ุ่ น้ ขยายตัว 0.6% ซึง่ ไม่เปลี่ยนแปลงจากการประมาณ
การครัง้ ก่อน การเปิ ดเผยข้ อมูลในวัน นีม้ ีขึน้ ก่อนที่ มาตรการปรั บ ขึน้
ภาษี การบริ โภคจาก 8% สู่ระดับ 10% จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ต.ค.
นี ้ โดยคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการใช้ จ่ายผู้บริโภค
และภาพรวมเศรษฐกิจของญี่ปนุ่ (อินโฟเควสท์)
ญี่ ปุ่ นเผยเกินดุ ลบัญ ชีเดิ นสะพัด 2 ล้ านล้ านเยนในเดื อนก.ค.
กระทรวงการคลังญี่ปนเปิ
ุ่ ดเผยในวันนีว้ า่ ญี่ปนเกิ
ุ่ นดุลบัญชีเดินสะพัด
2 ล้ านล้ านเยน (1.869 หมื่นล้ านดอลลาร์ ) ในเดือนก.ค. ซึง่ เป็ นการเดิน
ดุล ติ ด ต่ อ กัน เดื อ นที่ 7ส านั ก ข่ า วเกี ย วโดรายงานว่า รายงานของ
กระทรวงระบุว่า ญี่ปนมี
ุ่ ยอดขาดดุลการค้ าสินค้ า 7.45 หมื่นล้ านเยน
และขาดดุลการค้ าด้ านการบริ การ 2.30 หมื่นล้ านเยน ในเดือนก.ค.
ส่ว นรายได้ ป ฐมภูมิ (primary income) ซึ่งสะท้ อนถึงรายได้ จากการ
ลงทุนในต่างประเทศ มีการเกินดุลอยู่ที่ระดับ 2.39 ล้ านล้ านเยน (อิน
โฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 73.68 จุด หลังเงินเยน
อ่ อนหนุนหุ้นส่ งออก ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิ ดดีดตัวขึ ้นแตะ
ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ในวันนี ้ ทาสถิติปิดในแดนบวกติดต่อกัน
6 วันทาการ เนื่องจากเงินเยนที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐเป็ น
ปั จจัยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออก สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิ
ปรับตัวขึน้ 73.68 จุด หรื อ 0.35% ปิ ดที่ 21,392.10 จุด ซึ่งเป็ นระดับ
ปิ ดสูงสุดนับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ส.ค. หุ้นที่ปรับตัวขึน้ ในวันนีน้ าโดยหุ้นกลุ่ม
ธนาคาร กลุ่มเหล็กและเหล็กกล้ า และกลุ่มหลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)
จีน

จี น ปลดล็ อ กต่ า งชาติ เ ข้ า ลงทุ น ในตลาดการเงิ น หลั ง ยกเลิ ก
โควตา QFII/RQFII สานักงานปริ วรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE)
เปิ ดเผยว่า ทางสานักงานจะยกเลิกการจากัดโควตาการลงทุนสาหรับ
โครงการนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม (QFII) และ
โครงการนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสาหรับการ
ใช้ สกุลเงินหยวน (RQFII) เพื่อเปิ ดตลาด และปฏิรูปตลาดการเงินของ
จีนนับตังแต่
้ การเปิ ดโครงการ QFII ในปี 2545 และ RQFII ในปี 2554
นัก ลงทุน สถาบัน กว่า 400 แห่ง จาก 31 ประเทศได้ ล งทุน ในตลาด
การเงินของจีนผ่านช่องทางดังกล่าวSAFE ระบุว่า การยกเลิกโควตา
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ดังกล่าว จะอานวยความสะดวกแก่นกั ลงทุนต่างชาติในการเข้ าสูต่ ลาด
การเงินของจีน และจะทาให้ ตลาดพันธบัตร และตลาดหุ้นของจีนได้ รับ
การยอมรับในระดับโลก (อินโฟเควสท์)

"สี จิน้ ผิง"ระบายความในใจ"อาเบะ" ชีค้ าพูด"ทรั มป์"เชื่อถือไม่ ได้
ประธานาธิบดีสี จิ ้นผิงได้ แสดงความไม่ไว้ วางใจประธานาธิบดีโดนัลด์
ทรั ม ป์ ในระหว่ า งที่ ป ธน.สี จิ น้ ผิ ง พบปะกั บ นายชิ น โซ อาเบะ
นายกรัฐมนตรี ญี่ปนุ่ ในเดือนมิ.ย. ท่ามกลางความขัดแย้ งทางการค้ า
ระหว่างสหรัฐและจีนในเวลานันแหล่
้
งข่าวระบุวา่ ปธน.สี จิ ้นผิงได้ กล่าว
ต่อ นายอาเบะนอกรอบการประชุม G20 ที่ น ครโอซากาว่า "ผมไม่
สามารถเชื่อในสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดเกี่ยวกับการเจรจาการค้ า"
และแม้ วา่ นายอาเบะได้ กล่าวต่อปธน.สี จิ ้นผิงว่า ปธน.ทรัมป์ไว้ วางใจป
ธน.สี จิ น้ ผิ ง แต่ ป ธน.สี จิ น้ ผิ ง ก็ ยั ง คงแสดงความไม่ พ อใจต่ อ ป
ธน.ทรัมป์ปธน.สี จิ ้นผิงได้ ยกตัวอย่างความไม่น่าเชื่อถือของปธน.ทรัมป์
โดยระบุวา่ ถึงแม้ วา่ ปธน.ทรัมป์เห็นพ้ องกับข้ อเสนอของปธน.สี จิ ้นผิงที่
ให้ มีการพูดคุยในประเด็นของบริ ษัทหัวเว่ยในการเจรจาการค้ า แต่เมื่อ
การเจรจาการค้ าเริ่ มขึ ้น ทางฝ่ ายสหรัฐกลับบอกว่า เรื่ องของหัวเว่ยไม่
ถือเป็ นประเด็นในการเจรจาการค้ า เนื่องจากเกี่ยวข้ องกับความมัน่ คง
จึงไม่อยู่ในวาระการเจรจา ปธน.สี จิ ้นผิงยังกล่าวว่า ในขณะที่รัฐบาล
สหรัฐมักวิพากษ์ วิจารณ์จีนเกี่ยวกับการที่รัฐบาลใช้ มาตรการอุดหนุน
บริ ษัทของรัฐ แต่สหรัฐเองก็ให้ การอุดหนุนบริ ษัทโบอิง้ เช่นกัน (อินโฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้ คอมโพสิตปิ ดลบ 3.54 จุด หลังเงิน
เฟ้ออ่ อนตัว ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิ ดตลาดวันนี ้ขยับลง
ภายหลังจากที่จีนได้ เปิ ดเผยข้ อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนส.ค.ที่ปรับตัว
ลง สานักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตอ่อนตัว 3.54 จุด
หรือ 0.12% ปิ ดที่ 3,021.20 จุด (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นฮ่ องกง: ฮั่งเส็งปิ ดขยับ ขึน้ 2.28 จุ ด จั บ ตาการ
ประท้ วงใกล้ ชิด ดัชนีฮงั่ เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิ ดวันนีป้ รับตัวเพิ่มขึน้
ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ทางการเมืองในฮ่องกงอย่าง
ใกล้ ชิด โดยนางแคร์ รี ลัม ผู้วา่ การเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้ กล่าวใน
ระหว่า งการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันนีว้ ่า การที่ ต่างชาติเข้ ามา
แทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงนัน้ ถือเป็ นการกระทาที่ไม่เหมาะสม
อย่างยิ่ง ดัชนีฮงั่ เส็งเพิ่มขึ ้น 2.28 จุด หรือ 0.01% ปิ ดวันนี ้ที่ 26,683.68
จุด (อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ
แบงก์ ชาติเกาหลีใ ต้ เผยเงินทุนต่ างชาติไ หลออกจากตลาดหุ้ น
1.95 พันล้ านดอลล์ ใ นเดื อ นส.ค. ธนาคารกลาเกาหลีใต้ (BOK)
เปิ ดเผยในวันนี ้ว่า เม็ดเงินทุนต่างชาติมลู ค่า 1.95 พันล้ านดอลลาร์ ได้
ไหลออกจากตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ในเดือนส.ค. โดยมีสาเหตุมาจากข้ อ
พิ พ าทด้ า นการค้ า ที่เ กิ ด ขึน้ ทั่ว โลก รวมทัง้ ความขัด แย้ ง ทางการค้ า

ระหว่างเกาหลีใต้ และญี่ปนุ่ ขณะเดียวกัน เม็ดเงินทุนต่างชาติมลู ค่า
1.43 พัน ล้ า นดอลลาร์ ไ ด้ ไ หลเข้ าสู่ต ลาดพัน ธบัต รของเกาหลี ใ ต้
หลังจากธนาคารกลางเกาหลีใต้ ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยในเดือนก.ค.ลงสู่
ระดับ 1.50% จากระดับ 1.75% ส านักข่าวซิน หัว รายงานว่า ตลาด
การเงินยังคงคาดการณ์วา่ BOK จะปรับลดอัตราดอกเบี ้ยลงอีกภายใน
สิ ้นปี นี ้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้ อพิพาทการค้ า ส่วนการทา
ธุรกรรมซื ้อขายสกุลเงินต่างประเทศในตลาดอินเตอร์ แบงก์เฉลี่ยรายวัน
ในเดือนส.ค. ปรับตัวขึ ้น 2.5 พันล้ านดอลลาร์ สูร่ ะดับ 2.681 หมื่นล้ าน
ดอลลาร์ ขณะที่ความผันผวนรายวันของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินวอน
เมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.41% ในเดือนส.ค. เพิ่มขึ ้นจาก
ระดับ 0.29% ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)

'อาเซี ย น'ยื น หลั ก ค้ าเสรี ป รั บ กติ ก ารั บ โลกยุ ค ใหม่ ที่ ป ระชุม
รัฐมนตรี อาเซียนพร้ อมคู่เจรจาเห็น พ้ องเดินตามแนวทาง การค้ าเสรี
ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกผันผวน เห็นพ้ องปรับกฎระเบียบ
การค้ า หวัง วางแนวทางรั บ มื อ การค้ า ยุค ใหม่ ร่ ว มดัน เอสเอ็ ม อี รั บ
ประโยชน์ ข้อตกลงการค้ า ด้ า นสมาชิกอาร์ เซ็ป ยา้ ได้ ข้ อสรุ ป ปี นี ้ แม้
ญี่ปนพ้
ุ่ อเจรจาไม่คืบ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงพาณิ ช ย์ เปิ ดเผยว่า การประชุม รั ฐ มนตรี
เศรษฐกิ จ อาเซี ยน ครั ง้ ที่ 51 และการประชุม ที่ เ กี่ ยวข้ อ งที่ ไ ทยเป็ น
เจ้ าภาพ ระหว่างวันที่ 3-10 ก.ย.นี ้ ที่ประชุมเห็นพ้ องดาเนินการด้ าน
เศรษฐกิจให้ ได้ ตามเป้าหมายในการขยายการค้ าระหว่างกันในอาเซียน
ให้ เพิ่ มขึน้ เป็ นสองเท่าภายในปี 2025 ด้ ว ยการมีระบบการค้ าที่เปิ ด
กว้ าง มีส่วนร่วม และยึดถือกฎเกณฑ์ กติกา และเตรี ยมรับมือกับการ
ปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม 4.0 นอกจากนี ้ ยังมีพฒ
ั นาการที่ดียิ่งในการขยาย
ความร่ วมมือในระดับภูมิภาคระหว่างอาเซียนและสหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเซีย โดยบันทึกความเข้ าใจ(เอ็มโอยู)ระหว่างอาเซียนและเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)และแผนงานความร่ ว มมือระหว่า ง สอง
ฝ่ ายในสาขาต่างๆ จะช่วยขยายโอกาสให้ นักธุรกิจและนักลงทุนของทัง้
สองภูมิภาค และก่อให้ เกิดประโยชน์ ที่เป็ นรู ปธรรม อาทิ การอานวย
ความสะดวกทางการค้ า และ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็ก
และขนาดย่อม (MSMEs) (กรุงเทพธุรกิจ)
ภาวะตลาดหุ้นอินเดี ย: ปิ ดทาการวันนี ้ เนื่ องในวัน Muharram
(อินโฟเควสท์ )
ไทย
เวทีรมต.เศรษฐกิจอาเซียน เห็นพ้ องมุ่งมั่นขยายการค้ าระหว่ าง
กันเพิ่มเป็ นสองเท่ าภายในปี 2025 ท่ ามกลางความไม่ แ น่ นอน
ศก.โลก นายจุริ น ทร์ ลัก ษณวิ ศิ ษ ฏ์ รองนายกรั ฐ มนตรี และรมว.
พาณิ ชย์ เปิ ดเผยผลภาพรวมการประชุมรัฐมนตรี เศรษฐกิ จอาเซียน
(AEM) ครัง้ ที่ 51 ว่า ที่ประชุมรัฐมนตรี เศรษฐกิจอาเซียนได้ แลกเปลี่ยน
มุมมองเกี่ ยวกับการพัฒนาของโลกและภูมิภาค ทบทวนการดาเนิ น
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ตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น 2025 (AEC Blueprint

สคร.จะด าเนิ น การติ ดตามการน าส่งรายได้ แ ผ่น ดิน จากรั ฐวิ สาหกิจ

2025) พร้ อมทัง้ รั บ ทราบการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย นใน
ภาพรวมปี นี ้ ที่คาดว่าจะเติบโตได้ 4.8% และปี หน้ าที่ 4.9% โดยการค้ า
สินค้ าในอาเซียนเพิ่มขึ ้น 8.7% การค้ าบริ การเพิ่มขึ ้น 10.6% ในขณะที่
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขึน้ 5.3% นอกจากนี ้ ที่
ประชุมรั ฐมนตรี เศรษฐกิ จอาเซียน ยังได้ รับ ทราบความคื บหน้ า ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการลดภาษี ภายใต้ ความตกลงการค้ าสินค้ า
ของอาเซี ย น โดยสมาชิ ก อาเซี ย น 6 ประเทศ (บรู ไ น อิ น โดนี เ ซี ย
มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ และไทย) ได้ ยกเลิกอากรนาเข้ าไปแล้ ว
99.3% ขณะที่ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ได้
ยกเลิกอากรนาเข้ าแล้ ว 98.6% (อินโฟเควสท์)

อย่างใกล้ ชิดต่อไป (อินโฟเควสท์)

การท่ อ งเที่ ย ว เผยยอดนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ม.ค.-ส.ค.62
เพิ่มขึน้ 2.61% รายได้ เ พิ่ม 3.04% น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง
โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ ยว
และกีฬารายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวม.ค.-ส.ค.62 อยู่ที่ 26.50 ล้ านคน
เพิ่ ม ขึ น้ 2.61% ขณะที่ ร ายได้ อ ยู่ที่ 1.299 ล้ า นล้ า นบาท ขยายตัว
3.04% นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวไทย 5 อันดับแรก คือ จีน
มาเลเซีย อินเดีย เกาหลี ลาว และนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ มขยายตัวใน
อนาคตคือ อินเดีย โปแลนด์ ไต้ หวัน และลาว ส่วนภูมิภาคยุโรป ยังคง
ติดลบอยู่ส่วนไทยเที่ยวไทย มีนักท่องเที่ยว 103.53 ล้ านคน ขยายตัว
1.29% โดยจังหวัดที่ขยายตัว คือ สกลนคร ลพบุรี และปั ตตานี รวม
รายได้ จากการท่องเที่ยวทังต่
้ างชาติเที่ยวไทยและไทยเที่ยวไทยอยูท่ ี่ 2
ล้ านล้ านบาท คิดเป็ นเติบโต 3.27% จากปี ก่อน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดลบ 5.29 จุด ตามตลาดตปท.ช่ วงรอผล
ประชุม ECB สัปดาห์ นี ้ -กรณี Brexit ยังไม่ แน่ นอน SET ปิ ดวันนี ้
ที่ ระดับ 1,665.93 จุด ลดลง 5.29 จุด (-0.32%) มูล ค่า การซือ้ ขาย
58,277.80 ล้ านบาท นักวิ เคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนีป้ รับตัวลง
ตามตลาดต่างประเทศ ในช่วงรอผลการประชุม ECB ในสัปดาห์นี ้ ซึ่ง
ตลาดเก็งกันว่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงิน หากจริ งจะหนุน Fund
Flow ไหลเข้ า ส่วน Brexit ยังมีความไม่แน่น อน บ้ านเราก็ยังมีค วาม
คาดหวัง"มูดี ้ส์ฯ"จะปรับอันดับเครดิตของไทยขึ ้น จากมองเศรษฐกิจยัง
แข็งแกร่ง ทังนี
้ ้ Bond yield ของทัว่ โลกฟื น้ ตัว ส่งปรับพอร์ ตลงทุน โดย
วันนีก้ ลุ่ม ICT-ค้ าปลีก พักตัวขณะที่กลุ่มแบงก์ -พลังงาน-ปิ โตรฯ ขยับ
ขึน้ พรุ่งนีต้ ลาดฯคงจะนิ่ง-วอลุ่มเทรดบางต่อเนื่องในช่วงรอผลประชุม
ECB พร้ อมให้ แนวรับ 1,660-1,665 แนวต้ าน 1,675-1,680 จุด ตลาด
หลักทรั พย์ ปิดวัน นีท้ ี่ ระดับ 1,665.93 จุด ลดลง 5.29 จุด (-0.32%)
มูลค่าการซือ้ ขาย 58,277.80 ล้ านบาท การซือ้ ขายหุ้นวันนี ้ ดัชนีห้ นุ
ไทยเคลื่ อ นไหวในแดนลบเป็ นส่ว นใหญ่ โดยดัช นี ท าระดับ สูงสุด ที่
1,677.47 จุด และท าระดับ ต่ า สุด ที่ 1,662.28 จุ ด ส่ว นหลักทรั พ ย์
เปลี่ยนแปลงวันนี ้ เพิ่มขึน้ 528 หลักทรัพย์ ลดลง 988 หลักทรัพย์ และ
ไม่เปลี่ยนแปลง 463 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

สคร.เผย 11 เดือนปี งบ 62 รั ฐวิสาหกิจนาส่ งรายได้ แผ่ นดิน 1.67
แสนลบ. สูงกว่ าเป้าหมาย 10% นายประภาศ คงเอียด ผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิ จ (สคร.) เปิ ดเผยว่า ใน
เดือนสิงหาคม2562 รัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถื อหุ้น
ต่ากว่า 50% (กิจการฯ) นาส่งรายได้ แผ่นดินจานวน 5,486 ล้ านบาท
ส่งผลให้ ใ นช่ว ง 11 เดื อนของปี งบประมาณ 2562(ตุ ล าคม 2561 –
สิงหาคม 2562) สคร. นาส่งรายได้ แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิ จและ

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทย: Yield Curve ปรั บเพิ่มขึน้ 1-5 bps.
ในตราสารระยะยาว สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทยประจาวันนี ้ มีมลู ค่าการซือ้ ขายรวมทังวั
้ น
อยู่ที่ 109,688 ล้ านบาท ด้ านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลู ค่าการซื ้อ
ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
(บลจ.) ซื อ้ สุท ธิ 36,597 ล้ า นบาท 2. กลุ่ม สถาบัน การเงิ น ที่ ไ ม่มี
ใบอนุญาตเพื่อค้ าตราสารหนี ้ ซือ้ สุทธิ 6,309 ล้ านบาท ในขณะที่นัก
ลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,440 ล้ านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิ ดที่
1.46% ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเมื่อวาน +0.01% Yield Curve ปรับเพิ่มขึ ้น
1-5 bps. ในตราสารระยะยาว ในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ US Treasury

กิ จการฯ จานวน 167,163 ล้ า นบาท สูงกว่า ประมาณการเงินนาส่ง
รายได้ แ ผ่ น ดิ น สะสมจ านวน 14,656 ล้ า นบาท หรื อ สูง กว่า 10%
สาหรับในอีก 1 เดือนข้ างหน้ าของปี งบประมาณ 2562 สคร.มัน่ ใจว่าปี
นี ้ จะจัดเก็บรายได้ แผ่นดิน เป็ นไปตามเป้าหมายที่ กาหนดไว้ จานวน
168,000 ล้ านบาท ซึง่ การจัดเก็บรายได้ แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจยังคงมี

ภายหลังประธานาธิ บดีสหรัฐฯ พิจ ารณาเลื่อนการเก็บภาษี ต่อสินค้ า
น าเข้ า จากจีน ที่ มีกาหนดในวัน ที่ 15 ธ.ค. นี ้ ซึ่งรวมถึงคอมพิว เตอร์
แล็ปท็อป สมาร์ ทโฟน และสินค้ าอุปโภคบริ โภคอื่นๆ ประกอบกับนัก
ลงทุนต่างชาติบางส่วนยังคงขายทากาไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนี ้ ด้ าน
กระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวัน นี ้ NET OUTFLOW 1,440

ส่วนสาคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังให้ แก่ประเทศรวมทัง้
ลดความไม่แน่นอนจากการจัดเก็บภาษี ของกรมจัดเก็บภาษี ต่างๆ ซึ่ง

ล้ านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,440 ล้ านบาท และไม่มีตราสาร
หนีท้ ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) สาหรับตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ
2,637 ล้ านบาท (อินโฟเควสท์)

ปั จจัยที่ต้องติดตาม
-

ยอดขายรถเดือนส.ค. จีน
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค. สหรัฐ
สต็อกสินค้ าคงคลังภาคค้ าส่งเดือนก.ค. สหรัฐ
สต็อกน ้ามันรายสัปดาห์จากสานักงานสารสนเทศด้ านพลังงานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ
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Friday
Release
TH Foreign Reserves
EU

Aug 30

Actual

Cons.

Prior

$220.2b

--

$220.5b

GDP SA QoQ

2Q F

0.2%

0.2%

0.2%

GDP SA YoY

2Q F

1.2%

1.1%

1.1%

Aug

130k

160k

159k

Change in Manufact. Payrolls

Aug

3k

5k

4k

Unemployment Rate

Aug

3.7%

3.7%

3.7%

Actual

Cons.

Prior

US Change in Nonfarm Payrolls

9

Monday
Release

$3107.18b $3100.00b $3103.70b

CH Foreign Reserves

Aug

Exports YoY

Aug

-1.00%

2.20%

3.30%

Imports YoY
Trade Balance

Aug
Aug

-0.056
239.60b

-6.40%
299.30b

-5.60%
310.26b

BoP Current Account Balance

Jul

Trade Balance BoP Basis

Jul

JP

¥1999.9b ¥2046.0b ¥1211.2b
-¥74.5b

-¥24.0b

¥759.3b

Actual

Cons.

Prior
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Tuesday
Release
Money Stock M2 YoY

Aug

2.40%

2.40%

2.30%

Money Stock M3 YoY

Aug

2.00%

2.00%

2.00%

CH CPI YoY

Aug

2.80%

2.70%

2.80%

PPI YoY

Aug

-0.80%

-0.90%

-0.30%

Machine Tool Orders YoY

Aug P

-37.10%

--

-33.00%

103.1

103.5

104.7

Actual

Cons.

Prior
-3.10%

JP

JP

US NFIB Small Business Optimism

Aug

11

Wednesday

1,665.93
1,107.41
2,443.80
353.18
2,099.75
211.84
-2,637.25
325.66

Total Trading Value

58,277.81

Major Indices

10-Sep-19

Chg

%Chg.

Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
STOXX Europe 50
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
Hang Seng
KOSPI
BES Sensex
Jakarta Composite
Philippines Composite
Ho Chi Minh

26,909.43
2,979.39
8,084.16
3,499.00
7,271.17
12,268.71
21,392.10
3,021.20
26,683.68
2,032.08
37,145.45
6,336.67
7,930.15
970.26

+73.92
+0.96
-3.28
+6.00
-40.09
+42.61
+73.68
-3.54
+2.28
+12.53
+163.68
+10.46
+0.67
-3.86

+0.28%
+0.03%
-0.04%
+0.17%
-0.55%
+0.35%
+0.35%
-0.12%
+0.01%
+0.62%
+0.44%
+0.17%
+0.01%
-0.40%

Crude Commodities

10-Sep-19

Chg

%Chg.

57.85
59.75
62.70
57.40

-0.17
-0.31
+0.06
-0.45

-0.29%
-0.52%
+0.10%
-0.78%

Sep 6

--

--

Aug

--

0.10%

0.20%

PPI Ex Food and Energy MoM

Aug

--

0.20%

-0.10%

PPI Final Demand YoY

Aug

--

1.70%

1.70%

COMEX Gold

1,490.30

-11.90

-0.79%

PPI Ex Food and Energy YoY

Aug

--

--

2.10%

Batic Dry Index

2,393.00

-29.00

-1.20%

Wholesale Inventories MoM

Jul F

--

0.20%

0.20%

Exchange Rate

10-Sep-19

9-Sep-19

30.60
1.1043
107.51
1.2352
7.1116
1,191.36
98.324

30.63
1.1046
107.22
1.2347
7.1120
1,191.96
98.303

10-Sep-19

9-Sep-19

%Chg.

319.35
109,688.46
3M
1M

320.31
65,057.42
1Y
6M

-0.30%
+68.60%
3Y
2Y
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Thursday
Actual

Cons.

Prior

PPI YoY

Aug

--

-0.80%

-0.60%

Core Machine Orders MoM

Jul

--

-9.00%

13.90%

Core Machine Orders YoY

Jul

--

-4.10%

12.50%

Industrial Production SA MoM

Jul

--

-0.10%

-1.60%

ECB Main Refinancing Rate

Sep 12

--

0.00%

0.00%

Sep 12

--

0.25%

0.25%

Sep 12

--

-0.50%

-0.40%

Aug

--

0.10%

0.30%

Aug

--

0.20%

0.30%

Aug

--

1.70%

1.80%

Sep 7

--

--

217k

Aug 31
Sep 8
Aug

---

1662k
63.4
-- -$119.7b

Release

ECB Marginal Lending Facility
ECB Deposit Facility Rate
US CPI MoM
CPI Ex Food and Energy MoM
CPI YoY
Initial Jobless Claims
Continuing Claims
Bloomberg Consumer Comfort
Monthly Budget Statement

--

---

Friday

Capacity Utilization MoM
Industrial Production YoY
Industrial Production MoM
TH Foreign Reserves
US Import Price Index MoM
Retail Sales Advance MoM
Retail Sales Ex Auto MoM
Retail Sales Ex Auto and Gas
U. of Mich. Sentiment
JP

-0.32%
-0.28%
-0.29%
+0.03%

-5.29
-3.16
-6.99
+0.09

SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position

PPI Final Demand MoM

US MBA Mortgage Applications

EU

As of 11-Sep-19
%Chg.
Chg

10-Sep-19

WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)

Release

JP

Thai Stock Market

Release
Jul
Jul F
Jul F
Sep 6
Aug
Aug
Aug
Aug
Sep P

Actual

Cons.

----------

-----0.50%
0.20%
0.10%
0.30%
90.2

13
Prior
-2.60%
0.70%
1.30%
$220.2b
0.20%
0.70%
1.00%
0.90%
89.8

USD/THB
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index
Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
10-Sep-19
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
10-Sep-19
Change (bps)

%Chg.
-0.08%
-0.03%
+0.27%
+0.04%
-0.01%
-0.05%
+0.02%

1.448
-0.17
5Y
1.463
+1.51

1.447
-0.28
7Y
1.571
+1.89

1.437
+0.00
10Y
1.663
+5.37

1.415
+0.13
15Y
1.644
+2.10

1.404
+0.13
20Y
1.819
+1.44

1.439
+0.45
30Y
1.970
+1.15

3M
1.95
-1.00

2Y
1.67
+9.00

3Y
1.61
+9.00

5Y
1.58
+9.00

10Y
1.72
+9.00

30Y
2.19
+8.00

7

