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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 
"ทรัมป์"ประกาศปลด" จอห์น โบลตัน"พ้นต าแหน่งที่ปรึกษาฝ่าย
ความมั่นคง ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ทวีตข้อความเม่ือวานนี ้ระบุ
ว่า เขาได้สั่งปลดนายจอห์น โบลตัน ออกจากต าแหน่งที่ปรึกษาฝ่าย
ความมัน่คงแหง่ชาติ เน่ืองจากมีความคิดเห็นไมต่รงกนั  "ผมได้แจ้งคณุ
จอห์น โบลตนัเม่ือคืนนีว้่าเขาไม่ต้องมาท างานที่ท าเนียบขาวอีกต่อไป 
โดยที่ผ่านมา ผมไม่เห็นด้วยอย่างมากต่อข้อเสนอมากมายของเขา 
เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่คนอ่ืนๆในท าเนียบขาว ดังนัน้ผมจึงขอให้คุณ
จอห์นลาออก และเขาได้ยื่นจดหมายลาออกในเช้าวันนี "้ "ผม
ขอขอบคณุจอห์นส าหรับการท างานของเขา และผมจะประกาศชื่อผู้ที่
จะมาด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ใน
สปัดาห์หน้า" ข้อความในทวีตเตอร์ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 
ที่ปรึกษาท าเนียบขาวเช่ือมั่นคองเกรสไฟเขียวข้อตกลง USMCA 
ภายในปีนี ้นายปีเตอร์ นาวาร์โร ที่ปรึกษานโยบายการค้าประจ า
ท าเนียบขาว กล่าวว่า เขาเชื่อมั่นว่าสภาคองเกรสจะอนุมัติข้อตกลง
สหรัฐอเมริกา-เม็กซิโก-แคนาดา (USMCA) ภายในปีนี ้อยา่งไรก็ดี นาง
เพโลซี ประธานสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐ ยังคงไม่เชื่อว่าข้อตกลง
ดังกล่าวจะให้การปกป้องแรงงาน และสิ่ งแวดล้อมของสหรัฐ 
นอกจากนี  ้นางเพโลซียังกังวลเก่ียวกับการขึน้ราคายา อันเป็น
ผลกระทบจากการบงัคบัใช้ข้อตกลงดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 
สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานลดลงเป็นเดือนที่  2 ใน
ก.ค. ส านักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลส ารวจการ
เปิดรับสมคัรงานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบวา่ 
ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน 
ลดลง 31,000 ต าแหน่ง สูร่ะดบั 7.2 ล้านต าแหน่งในเดือนก.ค. โดยเป็น
การปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 2 ส่วนอัตราการเปิดรับสมัครงานลดลงสู่
ระดับ 4.5% จากระดับ 4.6% ในเดือนมิ.ย. การลดลงของตวัเลขการ
เปิดรับสมคัรงานได้รับผลกระทบจากการปรับตวัลงของการจ้างงานใน
ภาคค้าส่ง และในภาครัฐ อย่างไรก็ดี ตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึน้ 
237,000 ต าแหน่ง สูร่ะดบั 6.0 ล้านต าแหน่งในเดือนก.ค. ขณะที่อตัรา
การจ้างงานเพิ่มขึน้สู่ระดบั 3.9% ส่วนตวัเลขการลาออกจากงานโดย
สมคัรใจเพิ่มขึน้ 130,000 ต าแหน่ง สู่ระดบั 3.6 ล้านต าแหน่ง ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีอัตราการลาออกเพิ่มขึน้สู่ระดับ 
2.4% ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนับตัง้แต่เดือนเม.ย.2544 ตวัเลขการลาออก
จากงานโดยสมคัรใจถือเป็นสิ่งบ่งชีค้วามเชื่อมัน่ของแรงงานที่คาดว่า
จะสามารถหางานที่ให้ผลตอบแทนได้ดีขึน้ขณะเดียวกนั อตัราการปลด
ออกจากงาน เพิ่มขึน้ในเดือนก.ค. สู่ระดบั 1.2% จากระดบั 1.1% ใน
เดือนมิ.ย.   ทัง้นี ้ตัวเลข JOLTS นับเป็นข้อมลูที่ธนาคารกลางสหรัฐ 
( เฟด) ให้ความสนใจ โดยมองว่า เป็นมาตรวัดภาว ะตึงตัว ใน

ตลาดแรงงาน ซึง่เป็นปัจจยัในการพิจารณานโยบายการเงิน และอตัรา
ดอกเบีย้ของเฟด (อินโฟเควสท์) 
สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือมั่นธุรกิจขนาดย่อมร่วงลงต ่าสุดรอบ 5 
เดือนในส.ค. สหพนัธ์ธุรกิจอิสระแหง่ชาติสหรัฐ (NFIB) แถลงในวนันี ้
ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวลง 1.6 จุด สู่ระดับ 
103.1 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แตเ่ดือนมี.ค. นอกจากนี ้
NFIB ยงัระบวุา่ เจ้าของกิจการลดความเช่ือมัน่ตอ่ภาวะเศรษฐกิจ และ
ยอดขายในตลาด เม่ือพิจารณาองค์ประกอบในดัชนีความเชื่อมั่น 
พบวา่ องค์ประกอบ 7 ใน 10 ประเภทได้ปรับตวัลง (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 73.92 จุด รับแรงซือ้
หุ้นพลังงาน,อุตสาหกรรม  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดใน
แดนบวกติดต่อกันเป็นวนัที่ 5 เม่ือคืนนี ้10 ก.ย.หลังจากนักลงทนุส่ง
แรงซือ้เข้าหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจัย
บวกจากรายงานข่าวที่ว่า จีนได้ยื่นข้อเสนอซือ้สินค้าเกษตรจากสหรัฐ
เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดี ดัชนี Nasdaq ยังคงปิดในแดนลบ เน่ืองจากถูก
กดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ปิดที่ 26,909.43 จดุ เพ่ิมขึน้ 73.92 จดุ หรือ +0.28% ขณะที่
ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,979.39 จดุ เพ่ิมขึน้ 0.96 จดุ หรือ +0.03% สว่น
ดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,084.16 จดุ ลดลง 3.28 จดุ หรือ -0.04% (อินโฟ
เควสท์) 
ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทยีบยูโร,เยน ขณะตลาดจับ
ตาประชุม ECB,เฟด  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เม่ือเทียบกบัสกุลเงินยโูร
และเงินเยน ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้10 
ก.ย. ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) ในวันพรุ่งนี ้และการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ในสัปดาห์น้า นอกจากนี ้นักลงทุนยังรอดูข้อมูลเศรษฐกิจที่
ส าคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี ้ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีก และดัชนีราคา
ผู้ผลิต (PPI)  ดอลลาร์แข็งคา่เม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 107.43 เยน 
จากระดับ 107.15 เยน แต่ดอลลาร์อ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่
ระดบั 0.9909 ฟรังก์ จากระดบั 0.9917 ฟรังก์ และออ่นคา่เม่ือเทียบกบั
ดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3150 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3163 
ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 
1.1046 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1052 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งคา่
ขึน้สูร่ะดบั 1.2353 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2345 ดอลลาร์ สว่นดอลลาร์
ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6860 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 
0.6862 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 45 เซนต์ หลัง"ทรัมป์"ปลด
ที่ปรึกษาด้านความมั่ นคง  สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้10 ก.ย.หลงัจากประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์สัง่ปลดนายจอห์น โบลตนั ออกจากต าแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายความ
มัน่คงแห่งชาติ โดยตลาดมองว่า การปลดนายโบลตนัซึ่งเป็นที่ปรึกษา
สายเหยี่ยวและมีท่าทีแข็งกร้าวในประเด็นอิหร่านนัน้ อาจท าให้ความ
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 ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านลดน้อยลง ขณะเดียวกันนักลงทุน

จับตารายงานสต็อกน า้มันดิบประจ าสัปดาห์ของสหรัฐซึ่งมีก าหนด
เปิดเผยในวันนี ้ สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 45 
เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 57.40 ดอลลาร์/บาร์เรล  สัญญาน า้มันดิบเบ
รนท์ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 21 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่  62.38 
ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $11.9 เหตุดอลล์แข็ง,
บอนด์ยีลด์พุ่งกดดันตลาด  สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลง
หลดุจากระดบั 1,500 ดอลลาร์/ออนซ์เม่ือคืนนี ้(10 ก.ย.) เน่ืองจากการ
แข็งค่าของดอลลาร์ได้ลดความน่าดึงดดูของสญัญาทองค าซึ่งซือ้ขาย
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี ้การดีดตวัขึน้ของอตัราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐยังส่งผลให้นักลงทุนเทลดการถือครองทองค าซึ่งเป็น
สินทรัพย์ที่ปลอดภัย สัญญาทองค าตลาดCOMEX (Commodity 
Exchange) สง่มอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 11.9 ดอลลาร์ หรือ 0.79% ปิดที่ 
1,499.2 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดต ่าสุดนับตัง้แต่วันที่ 6 ส.ค. 
(อินโฟเควสท์) 
ยุโรป 

รัฐสภาอังกฤษปิดประชุม 5 สัปดาห์  โฆษกนายกรัฐมนตรีบอริส 
จอห์นสันของอังกฤษ เผยว่า สภาจะปิดประชุมตัง้แต่เย็นวานนีต้าม
เวลาท้องถ่ินและเปิดในวันที่ 14 ต.ค. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ขอ
พระราชทานพระบรมราชานญุาตจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ
ที่ 2 เม่ือเดือนก่อนด้วยเหตผุลวา่ต้องการเวลาออกนโยบายในประเทศ
ใหม่ๆ “การปิดประชุมสภาครัง้นีไ้ม่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่นายกรัฐมนตรี
จอห์นสนัจะพยายามเป็นครัง้ที่ 2 ในวนันีเ้ร่ืองจดัการเลือกตัง้ในเดือน
หน้าก่อนถึงก าหนดเบร็กซิท” การสัง่ปิดประชมุสภานานกวา่ปกติสง่ผล
ให้นายกรัฐมนตรีจอห์นสันถูกต าหนิว่า ยึดอ านาจรัฐสภา เพราะไม่
ต้องการให้ ส.ส.มีเวลาคัดค้านการที่สหราชอาณาจักรจะออกจาก
สหภาพยุโรป (อียู) หรือเบร็กซิทโดยไร้ข้อตกลง นายจอห์นสันยืนยัน
ขณะแถลงข่าวพร้อมกับนายกรัฐมนตรีลีโอ วารัดการ์ของไอร์แลนด์ที่
กรุงดบัลินวนันีว้่า ต้องการบรรลขุ้อตกลงเบร็กซิทกับอียูโดยหวงัว่าจะ
บรรลไุด้ภายในการประชมุสดุยอดอียวูนัที่ 17-18 ต.ค. ที่ฟินแลนด์ แต่
การไม่มีข้อตกลงก็ยงัเป็นทางเลือกอยู่ เพราะเบร็กซิทควรต้องเกิดขึน้
ภายในวนัที่ 31 ต.ค. ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทศัน์ไอทีวีรายงานวา่ ส.ส.ฝ่าย
ค้านจะขอให้เปิดการอภิปรายเบร็กซิทฉุกเฉินในวันนี ้เพื่อบังคับให้
รัฐบาลเผยแพร่เอกสารเตรียมการกรณีเบร็กซิทโดยไร้ข้อตกลง และ
กังวลว่านายจอห์นสันจะหาทางเพิกเฉยต่อร่างกฎหมายที่จะต้องลง
นามวนันีเ้ร่ืองบงัคบัให้เขาขอเลื่อนเบร็กซิทออกไปอีก 3 เดือน หากสภา
ไม่เห็นชอบภายในวันที่ 19 ต.ค. เร่ืองเบร็กซิทโดยไร้ข้อตกลง (อินโฟ
เควสท์) 

นายกฯอังกฤษเมินเสียงค้านจากสภา ยันแผน Brexit ต้องเป็นไป
ตามเดิม นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ เตรียมผลกัดัน

แผนการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ตามก าหนดเส้นตาย
เดิมในวนัที่ 31 ต.ค. นี ้แม้ก าลงัเผชิญแรงกดดนัอย่างหนักจากรัฐสภา
และสมาชิกพรรคอนรัุกษ์นิยมที่พากันลาออกเพื่อแสดงความไม่พอใจ
ต่อความดึงดันของเขาที่จะน าอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป
แบบไ ร้ ข้ อตกลง  ห รือ  No Deal Brexit   ทั ง้ นี  ้ รั ฐสภาอังกฤษมี
ก าหนดการลงมติเก่ียวกับการจัดการเลือกตัง้ทั่วไปตามข้อเสนอของ
นายจอห์นสันอีกครัง้ในวันนี ้ซึ่งเขาเชื่อว่า วิธีการดังกล่าวจะท าให้
ประชาชนชาวอังกฤษสามารถเป็นผู้ ตัดสินใจว่าจะให้นายจอห์นสัน
เดินทางไปยงักรุงบรัสเซลส์ หรือจะปทูางให้พรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรค
ฝ่ายค้านไปเจรจาเพื่อเลื่อนก าหนดเวลาการแยกตัวของอังกฤษออก
จากสหภาพยโุรป (EU) อย่างไรก็ตาม ความพยายามครัง้แรกของนาย
จอห์นสันที่จะผลักดันการเลือกตัง้นัน้ประสบความล้มเหลวในสภา
ผู้ แทนราษฎรอังกฤษเม่ือวันพุธที่ผ่านมา โดยขาดคะแนนเสียง
สนับสนุนอีก 136 เสียง จึงจะครบ 434 เสียงที่จ าเป็นในการอนุมัติ
จดัการเลือกตัง้ (อินโฟเควสท์) 

ศาลเตรียมอ่านค าวินิจฉัยกรณี no-deal Brexit ขัดต่อกฎหมาย
หรือไม่ ศาลสงูในเมืองเบลฟาสต์เตรียมอา่นค าวินิจฉัยในวนัพฤหสับดี
นีเ้ก่ียวกบัการแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรปโดยไมมี่การท า
ข้อตกลง (no-deal Brexit) ว่าจะเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ทัง้นี ้
นายเรย์มอนด์ แมคคอร์ด ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิ ได้ยื่น
เร่ืองต่อศาลเพื่อให้วินิจฉัยว่า กรณีของ no-deal Brexit จะเป็นการ
ละเมิดสนธิสญัญาสนัติภาพปี 1998 ของไอร์แลนด์เหนือหรือไม่ที่ผ่าน
มา นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ยืนยันว่า อังกฤษจะ
แยกตวัออกจากสหภาพยโุรปในวนัที่ 31 ต.ค. แม้ไมมี่การท าข้อตกลงก็
ตาม (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติฝร่ังเศสเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมดีดขึน้ 0.3% ใน
เดือนส.ค. แต่ยังน้อยกว่าคาด ส านักงานสถิติแห่งชาติฝร่ังเศส 
(INSEE) รายงานในวันนีว้่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ 0.3% 
ในเดือนส.ค. ซึ่งต ่ากว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งคาดว่า 
คลื่นความร้อนในฤดรู้อนอาจจะสนบัสนนุการผลิตให้ดีดตวัขึน้มากกวา่
นีบ้รรดานักวิเคราะห์คาดไว้ว่า การผลิตภาคอตุสาหกรรมอาจปรับตัว
ขึน้โดยเฉลี่ย 0.5% หลังจากที่ร่วงลง 2.3% ในเดือนก.ค.   (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รับคาดการณ์ ECB เล็ง
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือ
คืนนี ้(10 ก.ย.) ขณะที่นักลงทนุมุ่งความสนใจไปที่การประชมุธนาคาร
กลางยโุรป (ECB) ในวนัพฤหสับดีนี ้ซึ่งตลาดคาดหวงัวา่ ECB จะออก
มาตรการกระตุ้นด้านการเงินเพื่อหนนุเศรษฐกิจยโูรโซนที่ซบเซา   ดชันี 
Stoxx Europe 600 บวก 0.10% ปิดที่  386.44 จุด ดัชนี CAC-40 
ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,593.21 จดุ เพิ่มขึน้ 4.26 จดุ หรือ +0.08% , 
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 ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,268.71 จุด เพิ่มขึน้ 42.61 จุด 

หรือ +0.35% และ ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,267.95 
จดุ เพ่ิมขึน้ 32.14 จดุ หรือ +0.44% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 32.14 จุด หุ้นกลุ่มแบงก์,
น า้มันหนุนตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(10 ก.ย.) 
โดยได้แรงหนนุจากการที่นักลงทนุคาดหวงัวา่ธนาคารกลางขนาดใหญ่
อาจจะปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงในไมช้่านี ้ขณะที่การปรับตวัขึน้ของหุ้น
กลุม่ธนาคารและกลุม่น า้มนัชว่ยหนนุตลาด ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้น
ลอนดอนปิดที่ 7,267.95 จดุ เพิ่มขึน้ 32.14 จดุ หรือ +0.44%ตลาดได้
แรงหนนุจากการคาดการณ์ที่วา่ ธนาคารกลางยโุรป (ECB) จะปรับลด
อัตราดอกเบีย้ในการประชุมวันพฤหัสบดีนี ้และธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ในการประชมุวนัที่ 17-18 ก.ย.หุ้นกลุม่
ธนาคารปรับตวัขึน้ เน่ืองจากนักลงทนุได้เทขายหุ้นกลุ่มปลอดภยัและ
เข้าซือ้หุ้นที่ปรับตวัย ่าแย่ในปีนี ้โดยหุ้นลอยด์ส แบงกิง้ กรุ๊ป พุ่ง 4.3% 
และหุ้นบาร์เคลย์ส พุ่ง 4.9%  หุ้นกลุ่มน า้มนัช่วยหนนุตลาดด้วย โดย
หุ้ นเชลล์ บวก 2.34% และหุ้ นบีพี เพิ่มขึน้ 1.56% เน่ืองจากราคา
น า้มันดิบปรับตัวขึน้จากความหวังว่า กลุ่มโอเปกและประเทศที่ผลิต
น า้มนัอ่ืนๆ อาจจะตกลงกันขยายเวลาลดการผลิตออกไปอีกเพื่อหนนุ
ราคาน า้มนั  (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

"ชินโซ อาเบะ" เตรียมปรับครม.ญ่ีปุ่นชุดใหม่วันนี ้นายชินโซ อา
เบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น เตรียมปรับคณะรัฐมนตรีชดุใหม่ในวนัพรุ่งนี ้
ซึ่งคาดว่านายทาโร่ อาโสะ รัฐมนตรีคลงัญ่ีปุ่ นควบต าแหน่งรองนายก 
น่าจะยงัคงด ารงต าแหน่งเดิมต่อไปในครม.ชดุใหม่นี ้ส านกัข่าวเกียวโด
รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า นายอาเบะมีแนวโน้มว่า จะมอบความ
รับผิดชอบให้พรรคการเมืองพนัธมิตรที่มีมมุมองไปในทิศทางเดียวกัน
ให้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีที่ดแูลด้านการศกึษาและเศรษฐกิจการจดัตัง้
ครม.ชดุใหมท่ี่คาดวา่จะเกิดขึน้พรุ่งนี ้มีรายชื่อของสมาชิกพรรคแอลดีพี 
ได้แก่ นายโคอิชิ ฮากิวดะ รักษาเลขาธิการพรรคแอลดีพี ซึ่งจะมาท า
หน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายยาสึโตชิ นิชิมรูะ รองหวัหน้า
เลขาธิรครม. ซึง่จะมาท าหน้าที่รัฐมนตรีที่ดแูลเศรษฐกิจ    โดยนายอิชช ู
สึกะวาระ สมาชิกพรรคแอลดีพี ซึ่งเคยท าหน้าที่ รัฐมนตรีช่วยด้าน
การเงิน จะเข้ามาท าหน้าที่รัฐมนตรีที่ดแูลด้านการค้า ท่ามกลางความ
ขดัแย้งระดบัทวิภาคีกบัเกาหลีใต้ในประเด็นการควบคมุการส่งออกที่มี
ความเข้มงวดมากยิ่งขึน้ของทางการญ่ีปุ่ น (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นเผย GDP Q2/62 ขยายตัว 1.3% ลดลงจากตัวเลขประมาณ
การเบือ้งต้นที่ 1.8% ส านกังานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวันนีว้่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 2/2562 
ขยายตัว 1.3% เม่ือเทียบเป็นรายปี ลดลงจากตัวเลขประมาณการ
เบือ้งต้นซึ่งระบุว่าขยายตวั 1.8% เน่ืองจากการปรับลดประมาณการ

ตวัเลขการใช้จา่ยด้านทนุทัง้นี ้ตวัเลขประมาณการครัง้ลา่สดุของ GDP 
ไตรมาส 2 ที่มีการเปิดเผยในวนันี ้ออกมาต ่ากวา่ที่นกัวิเคราะห์ในโพลล์
ส านักข่าวเกียวโดคาดการณ์ว่าจะขยายตัว 1.2% นอกจากนี ้ตัวเลข
ประมาณการล่าสุดยังสะท้อนให้เห็นมุมมองของรัฐบาลญ่ีปุ่ นที่ว่า 
เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นก าลงัฟืน้ตวัในระดบัปานกลาง ส าหรับการใช้จ่ายด้าน
ทนุในไตรมาส 2 ขยบัขึน้เพียง 0.2% เม่ือเทียบรายไตรมาส ย ่าแย่กวา่
ตวัเลขประมาณการเบือ้งต้นซึ่งระบุว่ามีการขยายตวัถึง 1.5% ขณะที่
การอปุโภคบริโภคภาคเอกชน ซึง่คิดเป็นสดัสว่นกวา่คร่ึงหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นนัน้ ขยายตวั 0.6% ซึง่ไมเ่ปลี่ยนแปลงจากการประมาณ
การครัง้ก่อน การเปิดเผยข้อมลูในวันนีมี้ขึน้ก่อนที่มาตรการปรับขึน้
ภาษีการบริโภคจาก 8% สู่ระดบั 10% จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 ต.ค.
นี ้โดยคาดวา่มาตรการดงักลา่วจะสง่ผลกระทบต่อการใช้จ่ายผู้บริโภค
และภาพรวมเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ น (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นเผยเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 2 ล้านล้านเยนในเดือนก.ค. 
กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้า่ ญ่ีปุ่ นเกินดลุบญัชีเดินสะพดั 
2 ล้านล้านเยน (1.869 หม่ืนล้านดอลลาร์) ในเดือนก.ค. ซึง่เป็นการเดิน
ดุลติดต่อกันเดือนที่ 7ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า รายงานของ
กระทรวงระบุว่า ญ่ีปุ่ นมียอดขาดดลุการค้าสินค้า 7.45 หม่ืนล้านเยน 
และขาดดุลการค้าด้านการบริการ 2.30 หม่ืนล้านเยน ในเดือนก.ค.  
ส่วนรายได้ปฐมภูมิ (primary income) ซึ่งสะท้อนถึงรายได้จากการ
ลงทนุในต่างประเทศ มีการเกินดลุอยู่ที่ระดบั 2.39 ล้านล้านเยน (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 73.68 จุด หลังเงินเยน
อ่อนหนุนหุ้นส่งออก  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดดีดตวัขึน้แตะ
ระดบัสงูสดุในรอบ 6 สปัดาห์ในวนันี ้ท าสถิติปิดในแดนบวกติดตอ่กนั 
6 วนัท าการ เน่ืองจากเงินเยนที่อ่อนคา่เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเป็น
ปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออก ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิ
ปรับตวัขึน้ 73.68 จดุ หรือ 0.35% ปิดที่ 21,392.10 จดุ ซึ่งเป็นระดับ
ปิดสงูสดุนับตัง้แต่วนัที่ 1 ส.ค. หุ้นที่ปรับตวัขึน้ในวนันีน้ าโดยหุ้นกลุ่ม
ธนาคาร กลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า และกลุ่มหลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์)
จีน 

จีนปลดล็อกต่างชาติเข้าลงทุนในตลาดการเงิน หลังยกเลิก
โควตา QFII/RQFII ส านักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE) 
เปิดเผยว่า ทางส านักงานจะยกเลิกการจ ากัดโควตาการลงทนุส าหรับ
โครงการนักลงทนุสถาบนัตา่งชาติที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม (QFII) และ
โครงการนักลงทนุสถาบนัต่างชาติที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมส าหรับการ
ใช้สกุลเงินหยวน (RQFII) เพื่อเปิดตลาด และปฏิรูปตลาดการเงินของ
จีนนับตัง้แต่การเปิดโครงการ QFII ในปี 2545 และ RQFII ในปี 2554 
นักลงทุนสถาบันกว่า 400 แห่งจาก 31 ประเทศได้ลงทุนในตลาด
การเงินของจีนผ่านช่องทางดังกล่าวSAFE ระบุว่า การยกเลิกโควตา
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 ดงักลา่ว จะอ านวยความสะดวกแก่นกัลงทนุตา่งชาติในการเข้าสูต่ลาด

การเงินของจีน และจะท าให้ตลาดพนัธบตัร และตลาดหุ้นของจีนได้รับ
การยอมรับในระดบัโลก (อินโฟเควสท์) 

"สี จิน้ผิง"ระบายความในใจ"อาเบะ" ชีค้ าพูด"ทรัมป์"เช่ือถือไม่ได้ 
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงได้แสดงความไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีโดนลัด์ 
ท รัมป์ในระหว่างที่ปธน.สี  จิ น้ ผิ งพบปะกับนายชินโซ  อา เบะ 
นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ในเดือนมิ.ย. ท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้า
ระหวา่งสหรัฐและจีนในเวลานัน้แหลง่ข่าวระบวุา่ ปธน.สี จิน้ผิงได้กลา่ว
ต่อนายอาเบะนอกรอบการประชุม G20 ที่นครโอซากาว่า "ผมไม่
สามารถเชื่อในสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์พดูเก่ียวกับการเจรจาการค้า" 
และแม้วา่นายอาเบะได้กลา่วตอ่ปธน.สี จิน้ผิงวา่ ปธน.ทรัมป์ไว้วางใจป
ธน.สี  จิ น้ ผิง แต่ปธน.สี  จิ น้ ผิงก็ยังคงแสดงความไม่พอใจต่อป
ธน.ทรัมป์ปธน.สี จิน้ผิงได้ยกตวัอยา่งความไมน่่าเช่ือถือของปธน.ทรัมป์ 
โดยระบวุา่ ถึงแม้วา่ปธน.ทรัมป์เห็นพ้องกบัข้อเสนอของปธน.สี จิน้ผิงที่
ให้มีการพดูคยุในประเด็นของบริษัทหวัเวย่ในการเจรจาการค้า แต่เม่ือ
การเจรจาการค้าเร่ิมขึน้ ทางฝ่ายสหรัฐกลบับอกว่า เร่ืองของหวัเว่ยไม่
ถือเป็นประเด็นในการเจรจาการค้า เน่ืองจากเก่ียวข้องกับความมัน่คง 
จึงไม่อยู่ในวาระการเจรจา ปธน.สี จิน้ผิงยงักล่าวว่า ในขณะที่รัฐบาล
สหรัฐมกัวิพากษ์วิจารณ์จีนเก่ียวกับการที่รัฐบาลใช้มาตรการอุดหนุน
บริษัทของรัฐ แต่สหรัฐเองก็ให้การอุดหนุนบริษัทโบอิง้เช่นกัน (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 3.54 จุด หลังเงิน
เฟ้ออ่อนตัว  ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวนันีข้ยบัลง 
ภายหลงัจากที่จีนได้เปิดเผยข้อมลูดชันีราคาผู้ผลิตเดือนส.ค.ที่ปรับตวั
ลง ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตอ่อนตวั 3.54 จดุ 
หรือ 0.12% ปิดที่ 3,021.20 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดขยับขึน้ 2.28 จุด จับตาการ
ประท้วงใกล้ชิด  ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตวัเพิ่มขึน้ 
ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ทางการเมืองในฮ่องกงอย่าง
ใกล้ชิด โดยนางแคร์รี ลมั ผู้วา่การเขตปกครองพิเศษฮอ่งกง ได้กลา่วใน
ระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันนีว้่า การที่ต่างชาติเข้ามา
แทรกแซงกิจการภายในของฮอ่งกงนัน้ ถือเป็นการกระท าที่ไมเ่หมาะสม
อยา่งยิ่ง  ดชันีฮัง่เส็งเพิ่มขึน้ 2.28 จดุ หรือ 0.01% ปิดวนันีท้ี่ 26,683.68 
จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

แบงก์ชาติเกาหลีใต้เผยเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้น 
1.95 พันล้านดอลล์ในเดือนส.ค. ธนาคารกลาเกาหลีใต้ (BOK) 
เปิดเผยในวนันีว้่า เม็ดเงินทนุต่างชาติมลูค่า 1.95 พนัล้านดอลลาร์ได้
ไหลออกจากตลาดหุ้นเกาหลีใต้ในเดือนส.ค. โดยมีสาเหตุมาจากข้อ
พิพาทด้านการค้าที่เกิดขึน้ทั่วโลก รวมทัง้ความขัดแย้งทางการค้า

ระหว่างเกาหลีใต้และญ่ีปุ่ น ขณะเดียวกัน เม็ดเงินทุนต่างชาติมลูค่า 
1.43 พันล้านดอลลาร์ได้ไหลเข้าสู่ตลาดพันธบัตรของเกาหลีใต้ 
หลงัจากธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับลดอตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ค.ลงสู่
ระดับ 1.50% จากระดับ 1.75% ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ตลาด
การเงินยงัคงคาดการณ์วา่ BOK จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงอีกภายใน
สิน้ปีนี ้ทา่มกลางความไมแ่น่นอนเก่ียวกบัข้อพิพาทการค้า สว่นการท า
ธุรกรรมซือ้ขายสกลุเงินตา่งประเทศในตลาดอินเตอร์แบงก์เฉลี่ยรายวนั
ในเดือนส.ค. ปรับตวัขึน้ 2.5 พนัล้านดอลลาร์ สูร่ะดบั 2.681 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์ ขณะที่ความผนัผวนรายวนัของอตัราแลกเปลี่ยนสกลุเงินวอน
เม่ือเทียบกับดอลลาร์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.41% ในเดือนส.ค. เพิ่มขึน้จาก
ระดบั 0.29% ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์) 

'อาเซียน 'ยืนหลักค้าเสรีปรับกติการับโลกยุคใหม่  ที่ประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนพร้อมคู่เจรจาเห็นพ้องเดินตามแนวทาง การค้าเสรี
ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกผันผวน เห็นพ้องปรับกฎระเบียบ
การค้าหวังวางแนวทางรับมือการค้ายุคใหม่ ร่วมดันเอสเอ็มอี รับ
ประโยชน์ข้อตกลงการค้า ด้านสมาชิกอาร์เซ็ป ย า้ได้ข้อสรุปปีนี ้แม้
ญ่ีปุ่ นพ้อเจรจาไมค่ืบ นายจริุนทร์ ลกัษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน ครัง้ที่  51 และการประชุมที่เก่ียวข้องที่ไทยเป็น
เจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 3-10 ก.ย.นี ้ที่ประชุมเห็นพ้องด าเนินการด้าน
เศรษฐกิจให้ได้ตามเป้าหมายในการขยายการค้าระหวา่งกนัในอาเซียน
ให้เพิ่มขึน้เป็นสองเท่าภายในปี 2025 ด้วยการมีระบบการค้าที่เปิด
กว้าง มีส่วนร่วม และยึดถือกฎเกณฑ์ กติกา และเตรียมรับมือกับการ
ปฏิวตัิอตุสาหกรรม 4.0 นอกจากนี ้ยงัมีพฒันาการที่ดียิ่งในการขยาย
ความร่วมมือในระดับภูมิภาคระหว่างอาเซียนและสหภาพเศรษฐกิจ 
ยเูรเซีย โดยบนัทกึความเข้าใจ(เอ็มโอย)ูระหวา่งอาเซียนและเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)และแผนงานความร่วมมือระหว่าง สอง
ฝ่ายในสาขาตา่งๆ จะชว่ยขยายโอกาสให้นักธุรกิจและนกัลงทนุของทัง้
สองภูมิภาค และก่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม อาทิ การอ านวย
ความสะดวกทางการค้า และ การพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเลก็
และขนาดยอ่ม (MSMEs) (กรุงเทพธุรกิจ) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ปิดท าการวันนี ้เน่ืองในวัน Muharram 
(อินโฟเควสท์) 

ไทย 

เวทีรมต.เศรษฐกิจอาเซียน เห็นพ้องมุ่งมั่นขยายการค้าระหว่าง

กันเพิ่มเป็นสองเท่าภายในปี 2025 ท่ามกลางความไม่แน่นอน

ศก.โลก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.

พาณิชย์ เปิดเผยผลภาพรวมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEM) ครัง้ที่ 51 วา่ ที่ประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้แลกเปลี่ยน

มมุมองเก่ียวกับการพัฒนาของโลกและภูมิภาค ทบทวนการด าเนิน
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 ตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 

2025) พร้อมทัง้รับทราบการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนใน

ภาพรวมปีนี ้ที่คาดวา่จะเติบโตได้ 4.8% และปีหน้าที่ 4.9% โดยการค้า

สินค้าในอาเซียนเพิ่มขึน้ 8.7% การค้าบริการเพิ่มขึน้ 10.6% ในขณะที่

การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) เพิ่มขึน้ 5.3%   นอกจากนี ้ที่

ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ยังได้รับทราบความคืบหน้าของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนในการลดภาษีภายใต้ความตกลงการค้าสินค้า

ของอาเซียน โดยสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ (บรูไน อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) ได้ยกเลิกอากรน าเข้าไปแล้ว 

99.3% ขณะที่ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ได้

ยกเลิกอากรน าเข้าแล้ว 98.6% (อินโฟเควสท์) 

การท่องเที่ยว เผยยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ม.ค. -ส.ค.62 

เพิ่มขึน้ 2.61% รายได้เพิ่ม 3.04% น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬารายงานตวัเลขนักท่องเที่ยวม.ค.-ส.ค.62 อยู่ที่ 26.50 ล้านคน 

เพิ่มขึน้ 2.61% ขณะที่รายได้อยู่ที่  1.299 ล้านล้านบาท ขยายตัว 

3.04% นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวไทย 5 อันดับแรก คือ จีน 

มาเลเซีย อินเดีย เกาหลี ลาว และนักทอ่งเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตวัใน

อนาคตคือ อินเดีย โปแลนด์ ไต้หวนั และลาว ส่วนภมิูภาคยโุรป ยงัคง

ติดลบอยู่ส่วนไทยเที่ยวไทย มีนักท่องเที่ยว 103.53 ล้านคน ขยายตวั 

1.29% โดยจังหวัดที่ขยายตัว คือ สกลนคร ลพบุรี และปัตตานี รวม

รายได้จากการทอ่งเที่ยวทัง้ต่างชาติเที่ยวไทยและไทยเที่ยวไทยอยูท่ี่ 2 

ล้านล้านบาท คิดเป็นเติบโต 3.27% จากปีก่อน (อินโฟเควสท์) 

สคร.เผย 11 เดือนปีงบ 62 รัฐวิสาหกิจน าส่งรายได้แผ่นดิน 1.67 

แสนลบ. สูงกว่าเป้าหมาย 10% นายประภาศ คงเอียด ผู้อ านวยการ

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ใน

เดือนสิงหาคม2562 รัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลงัถือหุ้น

ต ่ากว่า 50% (กิจการฯ) น าส่งรายได้แผ่นดินจ านวน 5,486 ล้านบาท 

ส่งผลให้ในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2562(ตุลาคม 2561 – 

สิงหาคม 2562) สคร. น าส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและ

กิจการฯ จ านวน 167,163 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการเงินน าส่ง

รายได้แผ่นดินสะสมจ านวน 14,656 ล้านบาท หรือสูงกว่า 10% 

ส าหรับในอีก 1 เดือนข้างหน้าของปีงบประมาณ 2562 สคร.มัน่ใจวา่ปี

นี ้จะจัดเก็บรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้จ านวน 

168,000 ล้านบาท ซึง่การจดัเก็บรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจยงัคงมี

ส่วนส าคญัในการช่วยรักษาเสถียรภาพการคลงัให้แก่ประเทศรวมทัง้

ลดความไม่แน่นอนจากการจดัเก็บภาษีของกรมจดัเก็บภาษีต่างๆ ซึ่ง 

สคร.จะด าเนินการติดตามการน าส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจ

อยา่งใกล้ชิดตอ่ไป (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 5.29 จุด ตามตลาดตปท.ช่วงรอผล

ประชุม ECB สัปดาห์นี ้-กรณี Brexit ยังไม่แน่นอน  SET ปิดวนันี ้

ที่ระดับ 1,665.93 จุด ลดลง 5.29 จุด ( -0.32%) มูลค่าการซือ้ขาย 

58,277.80 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนีป้รับตัวลง

ตามตลาดต่างประเทศ ในช่วงรอผลการประชมุ ECB ในสปัดาห์นี ้ซึ่ง

ตลาดเก็งกันว่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงิน หากจริงจะหนุน Fund 

Flow ไหลเข้า ส่วน Brexit ยังมีความไม่แน่นอน บ้านเราก็ยังมีความ

คาดหวงั"มดูีส์้ฯ"จะปรับอนัดบัเครดิตของไทยขึน้ จากมองเศรษฐกิจยงั

แข็งแกร่ง ทัง้นี ้Bond yield ของทัว่โลกฟืน้ตวั ส่งปรับพอร์ตลงทนุ โดย

วนันีก้ลุ่ม ICT-ค้าปลีก พกัตวัขณะที่กลุ่มแบงก์-พลงังาน-ปิโตรฯ ขยบั

ขึน้ พรุ่งนีต้ลาดฯคงจะน่ิง-วอลุ่มเทรดบางต่อเน่ืองในช่วงรอผลประชมุ 

ECB พร้อมให้แนวรับ 1,660-1,665 แนวต้าน 1,675-1,680 จดุ ตลาด

หลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,665.93 จุด ลดลง 5.29 จุด ( -0.32%) 

มลูค่าการซือ้ขาย 58,277.80 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวันนี ้ดัชนีหุ้น

ไทยเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนีท าระดับสูงสุดที่ 

1,677.47 จุด และท าระดับต ่าสุดที่ 1,662.28 จุด ส่วนหลักทรัพย์

เปลี่ยนแปลงวนันี ้เพิ่มขึน้ 528 หลกัทรัพย์ ลดลง 988 หลกัทรัพย์ และ

ไมเ่ปลี่ยนแปลง 463 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ 1-5 bps. 

ในตราสารระยะยาว สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั

อยู่ที่ 109,688 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้

ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 

(บลจ.) ซือ้สุทธิ 36,597 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มี

ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สุทธิ 6,309 ล้านบาท ในขณะที่นัก

ลงทนุตา่งชาติ ขายสทุธิ 1,440 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 

1.46% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.01% Yield Curve ปรับเพ่ิมขึน้ 

1-5  bps. ในตราสารระยะยาว ในทิศทางเดียวกับ US Treasury 

ภายหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ พิจารณาเลื่อนการเก็บภาษีต่อสินค้า

น าเข้าจากจีนที่มีก าหนดในวันที่ 15 ธ.ค. นี ้ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์

แล็ปท็อป สมาร์ทโฟน และสินค้าอปุโภคบริโภคอ่ืนๆ  ประกอบกับนัก

ลงทุนต่างชาติบางส่วนยงัคงขายท าก าไรต่อเน่ืองจากเม่ือวานนี ้ด้าน

กระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้NET OUTFLOW 1,440 

ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,440 ล้านบาท และไม่มีตราสาร

หนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทนุต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) ส าหรับตลาด
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 หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 

2,637 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ยอดขายรถเดือนส.ค. จีน    

-  ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนส.ค. สหรัฐ             

- สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดือนก.ค. สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ 
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 
 

 As of

 Friday 6 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

TH Foreign Reserves Aug 30 $220.2b -- $220.5b SET50

EU GDP SA QoQ 2Q F 0.2% 0.2% 0.2% SET100

GDP SA YoY 2Q F 1.2% 1.1% 1.1% MAI

US Change in Nonfarm Payrolls Aug 130k 160k 159k Institution Net Position

Change in Manufact. Payrolls Aug 3k 5k 4k Proprietary Net Position

Unemployment Rate Aug 3.7% 3.7% 3.7% Foreign Net Position

Individual Net Position

 Monday 9 Total Trading Value

Release Actual Cons. Prior

CH Foreign Reserves Aug $3107.18b $3100.00b $3103.70b Major Indices

Exports YoY Aug -1.00% 2.20% 3.30% Dow Jones

Imports YoY Aug -0.056 -6.40% -5.60% S&P 500

Trade Balance Aug 239.60b 299.30b 310.26b Nasdaq

JP BoP Current Account Balance Jul ¥1999.9b ¥2046.0b ¥1211.2b STOXX Europe 50

Trade Balance BoP Basis Jul -¥74.5b -¥24.0b ¥759.3b FTSE 100

DAX

 Tuesday 10 Nikkei 225

Release Actual Cons. Prior Shanghai Composite

JP Money Stock M2 YoY Aug 2.40% 2.40% 2.30% Hang Seng

Money Stock M3 YoY Aug 2.00% 2.00% 2.00% KOSPI

CH CPI YoY Aug 2.80% 2.70% 2.80% BES Sensex

PPI YoY Aug -0.80% -0.90% -0.30% Jakarta Composite

JP Machine Tool Orders YoY Aug P -37.10% -- -33.00% Philippines Composite

US NFIB Small Business Optimism Aug 103.1 103.5 104.7 Ho Chi Minh

 Wednesday 11 Crude Commodities

Release Actual Cons. Prior WTI ($/bl)

US MBA Mortgage Applications Sep 6      --      -- -3.10% Dubai ($/bl)

PPI Final Demand MoM Aug      -- 0.10% 0.20% Brent ($/bl)

PPI Ex Food and Energy MoM Aug      -- 0.20% -0.10% NYMEX ($/bl)

PPI Final Demand YoY Aug      -- 1.70% 1.70% COMEX Gold 

PPI Ex Food and Energy YoY Aug      --      -- 2.10% Batic Dry Index

Wholesale Inventories MoM Jul F      -- 0.20% 0.20%

Exchange Rate

 Thursday 12 USD/THB

Release Actual Cons. Prior EUR/USD

JP PPI YoY Aug      -- -0.80% -0.60% USD/JPY

Core Machine Orders MoM Jul      -- -9.00% 13.90% GBP/USD

Core Machine Orders YoY Jul      -- -4.10% 12.50% USD/CHY

EU Industrial Production SA MoM Jul      -- -0.10% -1.60% USD/KRW

ECB Main Refinancing Rate Sep 12      -- 0.00% 0.00% Dollar Index

ECB Marginal Lending Facility Sep 12      -- 0.25% 0.25%

ECB Deposit Facility Rate Sep 12      -- -0.50% -0.40% Thai Bond Market

US CPI MoM Aug      -- 0.10% 0.30% Total Return Index

CPI Ex Food and Energy MoM Aug      -- 0.20% 0.30% Outright/ Cash Trading

CPI YoY Aug      -- 1.70% 1.80% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Initial Jobless Claims Sep 7      --      -- 217k 10-Sep-19 1.448 1.447 1.437 1.415 1.404 1.439

Continuing Claims Aug 31      --      -- 1662k Change (bps) -0.17 -0.28 +0.00 +0.13 +0.13 +0.45

Bloomberg Consumer Comfort Sep 8      --      -- 63.4 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Monthly Budget Statement Aug      --      -- -$119.7b 1.463 1.571 1.663 1.644 1.819 1.970

+1.51 +1.89 +5.37 +2.10 +1.44 +1.15

 Friday 13

Release Actual Cons. Prior US Bond Market

JP Capacity Utilization MoM Jul      --      -- -2.60% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Industrial Production YoY Jul F      --      -- 0.70% 10-Sep-19 1.95 1.67 1.61 1.58 1.72 2.19

Industrial Production MoM Jul F      --      -- 1.30% Change (bps) -1.00 +9.00 +9.00 +9.00 +9.00 +8.00

TH Foreign Reserves Sep 6      --      -- $220.2b

US Import Price Index MoM Aug      -- -0.50% 0.20%

Retail Sales Advance MoM Aug      -- 0.20% 0.70%

Retail Sales Ex Auto MoM Aug      -- 0.10% 1.00%

Retail Sales Ex Auto and Gas Aug      -- 0.30% 0.90%

U. of Mich. Sentiment Sep P      -- 90.2 89.8

109,688.46       65,057.42         +68.60%

10-Sep-19 9-Sep-19 %Chg.

319.35 320.31 -0.30%

1,191.36 1,191.96 -0.05%

98.324 98.303 +0.02%

1.2352 1.2347 +0.04%

7.1116 7.1120 -0.01%

1.1043 1.1046 -0.03%

107.51 107.22 +0.27%

10-Sep-19 9-Sep-19 %Chg.

30.60 30.63 -0.08%

1,490.30 -11.90 -0.79%

2,393.00 -29.00 -1.20%

62.70 +0.06 +0.10%

57.40 -0.45 -0.78%

57.85 -0.17 -0.29%

59.75 -0.31 -0.52%

970.26 -3.86 -0.40%

10-Sep-19 Chg %Chg.

6,336.67 +10.46 +0.17%

7,930.15 +0.67 +0.01%

2,032.08 +12.53 +0.62%

37,145.45 +163.68 +0.44%

3,021.20 -3.54 -0.12%

26,683.68 +2.28 +0.01%

12,268.71 +42.61 +0.35%

21,392.10 +73.68 +0.35%

3,499.00 +6.00 +0.17%

7,271.17 -40.09 -0.55%

2,979.39 +0.96 +0.03%

8,084.16 -3.28 -0.04%

10-Sep-19 Chg %Chg.

26,909.43 +73.92 +0.28%

325.66

58,277.81

211.84

-2,637.25

2,099.75

1,107.41 -3.16 -0.28%

2,443.80 -6.99 -0.29%

11-Sep-19

10-Sep-19 Chg %Chg.

1,665.93 -5.29 -0.32%

353.18 +0.09 +0.03%


