
 
 

 

   

    1 
 

KTAM Daily Update 
Research Department, Krung Thai Asset Management 

7 November 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัที3ต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

เดโมแครตนํารีพับลิกันในการเลือกตั 1งสภาผู้แทนฯ ขณะที8รีพับลิ
กันมีคะแนนนําในวุฒิสภา  ผลการเลือกตั @งกลางเทอมล่าสดุ พรรค
เดโมแครต ยงัคงมีคะแนนนําในสภาผู้แทนราษฎร โดยสามารถกวาด
คะแนนเสียงไปได้ 33 ที3นั3ง สว่นพรรครีพบัลิกนัสามารถคว้าไปได้ 26 ที3
นั3ง  ส่วนการเลือกตั @งสมาชิกวุฒิสภานั @น เดโมเครตยังคงทําคะแนน
ตามหลังรีพับลิกันมาแบบห่างๆ โดยล่าสุด เดโมแครตสามารถทํา
คะแนนได้ 31 ที3นั3ง ขณะที3รีพบัลิกันสามารถกวาดคะแนนได้ 42 ที3นั3ง 
ทั @งนี @ สหรัฐได้ปิดคหูาไปแล้ว 11 รัฐ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานชะลอตัวในเดือนก.ย.  
สํานกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสํารวจการเปิดรับ
สมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) รายเดือน 
พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ3งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ ใน
ตลาดแรงงาน ลดลงสูร่ะดบั 7 ล้านตําแหน่งในเดือนก.ย. หลงัจากแตะ
ระดับ 7.3 ล้านตําแหน่งในเดือนส.ค.  ซึ3 ง เ ป็นระดับสูงสุดเป็น
ประวตัิการณ์   กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ ตวัเลขผู้ที3มองหางาน
ทําอยู่ที3ระดับตํ3ากว่า 6 ล้านคนในเดือนก.ย. โดยลดลงสู่ระดับ 5.96 
ล้านคน  ตัวเลขการว่าจ้างทั @งหมดลดลงสู่ระดับ 5.74 ล้านตําแหน่ง 
จากระดบั 5.9 ล้านดอลลาร์ในเดือนส.ค. ส่วนตวัเลขผู้ลาออกจากงาน
โดยสมคัรใจลดลงเล็กน้อยสูร่ะดบั 3.60 ล้านคนในเดือนก.ย. เมื3อเทียบ
รายเดือน  ทั @งนี @ ตัวเลขผู้ ลาออกจากงานโดยสมัครใจถือเป็นสิ3งบ่งชี @
ความเชื3อมั3นของแรงงานที3คาดว่าจะสามารถหางานที3ให้ผลตอบแทน
ได้ดีขึ @น (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐฯ จ่อควํ8าบาตร ‘รัสเซีย’ เพิ8มเติมกรณีใช้สารพิษโนวิช็อก
โจมตีสายลับในอังกฤษ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศ
จะควํ3าบาตรรัสเซียเพิ3มเติมกรณีอดีตสายลบัหมีขาวและบุตรสาวถกู
โจมตีด้วยสารพิษทําลายประสาทในองักฤษ โดยให้เหตผุลวา่มอสโกยงั
ไมไ่ด้แสดงออกให้เป็นที3เชื3อถือวา่จะไมนํ่าอาวธุเคมีมาใช้อีก  กระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุไว้เมื3อเดือน ส.ค. ว่าจะเพิ3มบทลงโทษต่อ
รัสเซียภายใน 90 วนั หากยงัไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายต่อต้านอาวุธเคมี
และ ชีวภาพ (Chemical and Biological Weapons and Warfare 
Elimination Act) ที3สหรัฐฯ เ ริ3 มประกาศใช้เ มื3อปี  1991  ภายใต้
กฎหมายฉบับนี @ รัสเซียจะต้องยุติการใช้สารพิษทําลายประสาทโนวิ
ช็อก (Novichok) ซึ3งทําให้ เซียร์เก สกรีปัล และ ยเูลีย บตุรสาวล้มป่วย
อาการปางตายเมื3อเดือน มี.ค. รวมถึงให้คํามั3นวา่จะไม่ใช้อาวธุเคมีทํา
ร้ายพลเมืองตัวเอง และอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การ
สหประชาชาติ เข้าไปตรวจสอบได้ (MGR Online)  

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 173.31 จุด ตลาดจับ
ตาผลเลือกตั 1งกลางเทอมสหรัฐ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก

ปิดพุง่ขึ @นเมื3อคืนนี @ (6 พ.ย.) ก่อนที3ตลาดจะรู้ผลการเลือกตั @งกลางเทอม
ของสหรัฐ ขณะที3นักลงทนุคาดหวงัว่า ผลการเลือกตั @งในครั @งนี @จะช่วย
ใ ห้ตลาดคลายความกังวลเ กี3 ยวกับทิศทางการเ มืองในสหรัฐ 
ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบัตาการประชมุของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
ซึ3งจะมีการแถลงมติการประชุมในวนัพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐ  ดัชนี
เฉลี3ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที3 25,635.01 จุด พุ่งขึ @น 173.31 จุด 
หรือ +0.68% ขณะที3ดชันี S&P500 ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดที3 2,755.45 
จดุ เพิ3มขึ @น 17.14 จดุ หรือ +0.63% และดชันี Nasdaq ปิดที3 7,375.96 
จดุ เพิ3มขึ @น 47.11 จดุ หรือ +0.64% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ปอนด์พุ่งเทียบดอลล์ รับความหวัง
เจรจา Brexit ขณะตลาดจับตาผลเลือกตั 1งกลางเทอมสหรัฐ  เงิน
ปอนด์แข็งค่าขึ @นเมื3อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื @อขายที3ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื3อคืนนี @ (6 พ.ย.) หลังจากสื3อรายงานว่า 
สหภาพยุโรป (EU) พร้อมที3จะประนีประนอมประเด็นไอร์แลนด์ เพื3อ
หวังปลดล็อกข้อตกลงเกี3ยวกับการที3อังกฤษแยกตวัออกจากสหภาพ
ยุโรป (Brexit) ขณะที3ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื3อเทียบกับสกุลเงิน
หลักๆ เนื3องจากนักลงทุนระมัดระวังการซื @อขายก่อนที3จะรู้ผลการ
เลือกตั @งกลางเทอมของสหรัฐ  เงินปอนด์แข็งค่าเมื3อเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐ ที3ระดบั 1.3093 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3048 ดอลลาร์ ขณะที3ยโูร
อ่อนค่าลงแตะที3ระดบั 1.1412 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1417 ดอลลาร์ 
และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ ระดับ 0.7215 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย จากระดบั  0.7216 ดอลลาร์ออสเตรเลีย   ดอลลาร์สหรัฐ
อ่อนค่าลงเมื3อเทียบกับฟรังก์สวิส ที3ระดับ 1.0032 ฟรังก์ จากระดับ 
1.0039 ฟรังก์ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์แข็งค่าเมื3อเทียบกับเงินเยน ที3
ระดับ 113.39 เยน จากระดับ 113.22 เยน และแข็งค่าเมื3อเทียบกับ
ดอลลาร์แคนาดา ที3ระดบั 1.3139 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3108 
ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดนํ 1ามัน: นํ 1ามัน WTI ปิดลบ 89 เซนต์ หลังสหรัฐผ่อน
ผัน 8 ประเทศยังคงนําเข้านํ 1ามันอิหร่าน  สัญญานํ @ามันดิบเวสต์
เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื3อคืนนี @ (6 พ.ย.) หลังจากสหรัฐ
ประกาศผ่อนผนัให้ 8 ประเทศ ซึ3งรวมถึงจีน ญี3ปุ่ น และเกาหลีใต้ ยงัคง
สามารถนําเข้านํ @ามันอิหร่านต่อไป นอกจากนี @ นักลงทุนยังวิตกกังวล
เกี3ยวกับการผลิตนํ @ามันเพิ3มขึ @นของรัสเซีย สหรัฐ และกลุ่มประเทศผู้
ส่งออกนํ @ามนั (โอเปก) สญัญานํ @ามนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 
89 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดที3 62.21 ดอลลาร์/บาร์เรล สญัญานํ @ามนัดิบเบ
รนท์ส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 1.04 ดอลลาร์ หรือ 1.4% ปิดที3 72.13 
ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองคํานิวยอร์ก: ทองปิดลบ 6 ดอลล์ นักลงทุนเท
ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังดาวโจนส์พุ่งต่อเนื8อง  สญัญาทองคํา
ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวลงเมื3อคืนนี @ (6 พ.ย.) เนื3องจากนักลงทุนเท



 
 

 

   

    2 
 

KTAM Daily Update 
Research Department, Krung Thai Asset Management 

7 November 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัที3ต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ที3ปลอดภยั หลงัจากดชันีดาวโจนส์ตลาด

หุ้นนิวยอร์กพุ่งขึ @นติดต่อกันเป็นวนัที3สอง ขณะเดียวกันนักลงทนุจบัตา
ผลการเลือกตั @งกลางเทอมของสหรัฐ  สัญญาทองคําตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) สง่มอบเดือนธ.ค. ลดลง 6.00 ดอลลาร์ หรือ 
0.49% ปิดที3 1,226.30  ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการยูโรโซนร่วงตํ8าสุดรอบเกือบ 2 
ปีในเดือนต.ค.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ3งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทาง
การเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซื @อ (PMI) ภาคบริการขั @น
สดุท้ายของยโูรโซน ปรับตวัลงสูร่ะดบั 53.7 ในเดือนต.ค. ซึ3งเป็นระดบั
ตํ3าสดุนบัตั @งแตต้่นปี 2560 จากระดบั 54.7 ในเดือนก.ย. การร่วงลงของ
ดชันี PMI ได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของคําสั3งซื @อใหม,่ การจ้าง
งาน และความเชื3อมั3นของภาคธุรกิจ  อย่างไรก็ดี ดชันียงัคงอยู่สงูกว่า
ระดบั 50 ซึ3งบง่ชี @วา่ ภาคบริการของยโูรโซนยงัคงมีการขยายตวั (อินโฟ
เควสท์) 

รมว.การค้าอังกฤษยันไม่สามารถฟันธงกําหนดเวลาบรรลุ
ข้อตกลง Brexit   นายเลียม ฟ็อกซ์ รมว.การค้าขององักฤษ กล่าววา่ 
เป็นไปไม่ได้ที3จะให้เขากล่าวว่าอังกฤษจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับ
สหภาพยโุรป (EU) เกี3ยวกับการแยกตวัออกจาก EU (Brexit) ในเดือน
นี @ หรือเดือนหน้า  อย่างไรก็ดี นายฟ็อกซ์กล่าวว่า องักฤษต้องการให้มี
การบรรลขุ้อตกลงดงักลา่ว ซึ3งการมีข้อตกลงจะดีกวา่การไม่มีข้อตกลง   
นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ กล่าวว่า ตนมีความเชื3อมั3นว่า
องักฤษจะสามารถบรรลขุ้อตกลง Brexit ก่อนที3จะถึงกําหนดเส้นตาย
ของการเจรจา  อย่างไรก็ดี นางเมย์ยํ @าว่า อังกฤษจะไม่ทําข้อตกลง 
Brexit โดยยอมแลกทกุอย่างเพื3อให้ได้ข้อตกลงดงักลา่ว นางเมย์กลา่ว 
ขณะที3ใกล้ถึงสัปดาห์สุดท้ายของการเจรจาข้อตกลง Brexit ระหว่าง
อังกฤษกับ EU   ปัญหาที3ทั @ง 2 ฝ่ายยังคงต้องเจรจากันคือประเด็น
ชายแดนของไอร์แลนด์ ขณะที3ตวัแทนการเจรจาฝ่าย EU กล่าวว่าการ
เจรจายังไม่มีความคืบหน้ามากพอที3จะจัดการประชุมสดุยอดเพื3อให้
การรับรองข้อตกลงดังกล่าว  ทั @งนี @ อังกฤษมีกําหนดแยกตัวจาก EU 
อยา่งเป็นทางการในวนัที3 29 มี.ค.ปีหน้า (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ หลัง PMI ภาคบริการยูโร
โซนร่วงหนัก,ตลาดจับตาผลเลือกตั 1งกลางเทอมสหรัฐ  ตลาดหุ้น
ยุโรปปิดลบเมื3อคืนนี @ (6 พ.ย.) โดยได้รับแรงกดดันจากรายงานที3ว่า 
ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื @อ (PMI) ภาคบริการของยโูรโซนร่วงลงแตะระดบั
ตํ3าสดุในรอบเกือบ 2 ปี ขณะที3ดชันี PMI ภาคบริการของเยอรมนีร่วงลง
อย่างหนักเช่นกัน นอกจากนี @ นักลงทนุยงัระมดัระวงัการซื @อขายก่อนที3
จะรู้ผลการเลือกตั @งกลางเทอมของสหรัฐ  ดัชนี Stoxx Europe 600 
ปรับตวัลง 0.3% ปิดที3 362.55 จดุ  ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที3 
11,484.34 จดุ ลดลง 10.62 จดุ หรือ -0.09% ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้น

ฝรั3งเศสปิดที3 5,075.19 จุด ลดลง 26.20 จุด หรือ -0.51% และดชันี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที3 7,040.68 จุด ลดลง 63.16 จุด, -
0.89% (อินโฟเควสท์) 

ญี8 ปุ่น 

ญี8 ปุ่นเผยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลงครั1งแรกในรอบ 3 เดือน 
จากผลกระทบภัยพิบัติธรรมชาติ  กระทรวงกิจการภายในประเทศ
และการสื3อสารของญี3ปุ่ นรายงานในวนันี @ว่า การใช้จ่ายภาคครัวเรือน
ของญี3ปุ่ นในเดือนก.ย.ปรับตัวลดลงเป็นครั @งแรกในรอบ 3 เดือน 
เนื3องจากผลกระทบของภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ซึ3งสง่ผลให้รัฐบาลญี3ปุ่ น
ปรับลดการประเมินภาพรวมของยอดใช้จา่ยภาคครัวเรือน  กระทรวงฯ
ระบวุา่ ยอดการใช้จา่ยของภาคครัวเรือนที3มีสมาชิก 2 คนหรือมากกว่า
นั @น ปรับตัวลดลง 1.6% ในเดือนก.ย. เมื3อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 
271,273 เยน (2,394 ดอลลาร์สหรัฐ) นอกจากนี @ ทางกระทรวงฯยงัได้
ปรับลดการประเมินภาพรวมของยอดการใช้จา่ยภาคครัวเรือนเป็นครั @ง
แรกในรอบ 5 เดือน โดยระบุวา่ การใช้จ่ายภาคครัวเรือน "หยดุที3จะฟื@น
ตวั" หลงัจากที3กระทรวงฯได้ประเมินภาพรวมในเดือนส.ค.ที3ผ่านมาวา่ 
การใช้จ่ายภาคครัวเรือน "เริ3มกระเตื @องขึ @น เจ้าหน้าที3รายหนึ3งของ
กระทรวงฯเปิดเผยกับผู้ สื3อข่าวว่า สาเหตุหลักที3ทําให้การใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนปรับตวัลดลงนั @น มาจากผลกระทบของพายไุต้ฝุ่ นหลายลกูที3
พัดกระหนํ3าญี3ปุ่ น ซึ3งรวมถึงพายุไต้ฝุ่ นที3ส่งผลให้สนามบินนานาชาติ
คันไซในเขตโอซากาต้องหยุดให้บริการชั3วคราว และแผ่นดินไหวครั @ง
รุนแรงที3สง่ผลให้มีผู้ เสียชีวิตบนเกาะฮอกไกโด  (อินโฟเควสท์) 

คณะรัฐมนตรีญี8 ปุ่นอนุมัติร่างข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพ
ยุโรป  คณะรัฐมนตรีญี3ปุ่ นได้อนมุตัิร่างข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพ
ยุโรป (EU) เป็นที3เรียบร้อยแล้ว ทั @งนี @ รัฐบาลหวงัที3จะได้รับการอนมุตัิ
จากรัฐสภาในช่วงการประชมุไดเอทนัดพิเศษ ซึ3งจะเปิดฉากขึ @นในวนัที3 
10 ธ.ค. เพื3อให้เสร็จสิ @นกระบวนการภายในประเทศก่อนชว่งสิ @นปี  อนึ3ง 
หาก EU สามารถผ่านร่างกระบวนการได้ภายในสิ @นปีนี @ ข้อตกลง
ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที3 1 ก.พ. 2562  หลงัจากการเจรจามา
เป็นเวลานานกว่า 5 ปี ทั @งสองฝ่ายก็ได้ลงนามในข้อตกลงปรับลดภาษี
เมื3อเดือนก.ค.ที3ผ่านมา ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ญี3ปุ่ นจะยกเลิกการ
จัดเก็บภาษี 94% ของสินค้านําเข้าทั @งหมดจาก EU ภายในปี 2578 
โดยการปรับลดภาษีครั @งนี @ จะทําให้ราคาชีส เนื @อหม ูและไวน์ของยโุรป
ในตลาดญี3ปุ่ นถกูลง ขณะเดียวกนั EU จะปรับลดภาษีนําเข้าสนิค้าจาก
ญี3ปุ่ น 99% ของการนําเข้าสินค้าจากญี3ปุ่ น อาทิ รถยนต์  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 248.76 จุด รับผล
ประกอบการ"โตโยต้า",ดาวโจนส์ดีดแรง  ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้ น
โตเกียวปิดพุง่ขึ @นในวนันี @ เนื3องจากนกัลงทนุขานรับผลประกอบการของ
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ รวมทั @งดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที3พุ่งขึ @น
อยา่งแข็งแกร่งเมื3อคืนนี @ แม้นกัลงทนุยงัคงระมดัระวงัการซื @อขายก่อนที3



 
 

 

   

    3 
 

KTAM Daily Update 
Research Department, Krung Thai Asset Management 

7 November 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัที3ต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 การเลือกตั @งกลางเทอมของสหรัฐจะเกิดขึ @นในวันนี @ก็ตาม  ดัชนีนิกเก

อิปิดพุง่ขึ @น 248.76 จดุ หรือ 1.14% แตะที3ระดบั 22,147.75 จดุ (อินโฟ
เควสท์) 

จีน 

รองปธน.จีนยันพร้อมเจรจาหาทางออกด้านการค้ากับ "ทรัมป์"  
นายหวงั ฉีชาน รองประธานาธิบดีจีน เผยจีนมีความพร้อมที3จะเจรจา
กับสหรัฐ เพื3อหาทางออกด้านการค้าในรูปแบบที3ยอมรับได้ทั @ง 2 ฝ่าย 
พร้อมกับผลกัดนัให้เปลี3ยนแปลงระบบการบริหารระดบัโลก เพื3อรับมือ
กับกระแสประชานิยม และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี   รอง
ประธานาธิบดีจีนกล่าวบนเวที Bloomberg’s New Economy Forum 
ในวัน นี @ว่า  การ ค้ายังคงเ ป็นประเด็นที3ยึด เหนี3 ยวและผลักดัน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนและสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี8ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 6.07 จุด เหตุวิตก
การค้าจีน-สหรัฐ  ดชันีเซี3ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวันนี @
ออ่นตวัลง เนื3องจากความกังวลเกี3ยวกบัสถานการณ์การค้าระหว่างจีน
และสหรัฐ  ดชันีเซี3ยงไฮ้คอมโพสิตอ่อนตวั 6.07 จดุ หรือ 0.23% ปิดที3 
2,659.36 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื8นๆ 

"ปอมเปโอ" เตรียมพบรมว.ต่างประเทศเกาหลีเหนือวันพฤหสันี 1 
มุ่งเจรจายกเลิกโครงการนิวเคลียร์  นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรี
ต่างประเทศของสหรัฐ จะพบปะกับนายคิม ยอง ชอล รัฐมนตรี
ต่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันพฤหัสบดีนี @ที3นครนิวยอร์ก เพื3อ
เดินหน้าการเจรจาการยกเลิกโครงการนิวเคลียร์  ทั @งสองฝ่ายจะ
อภิปรายในประเด็นต่างๆ รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการยกเลิก
โครงการนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์และสามารถพิสูจน์ได้ นายคิม ยอง 
ชอล เป็นเจ้าหน้าที3ระดบัสงูที3ใกล้ชิดกบันายคิม จอง อนึผู้ นําสงูสดุของ
เกาหลีเหนือ ซึ3งในการอภิปรายครั @งนี @จะมีการพดูถึงการจดัการประชมุ
สดุยอดครั @งที3 2 ระหวา่งประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ และนายคิม จอง 
อนึ (อินโฟเควสท์) 

ธนาคารกลางออสเตรเลียมีมติคงอัตราดอกเบี 1ยนโยบายที8 1.5% 
ธนาคารกลางออสเตรเลียมีมติคงอัตราดอกเบี @ยนโยบายที3 1.5% ใน

การประชุมวันนี @ โดยแบงก์ชาติออสเตรเลียมองว่า อัตราดอกเบี @ยที3
ระดับตํ3านั @น จะยังคงช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจออสเตรเลีย และยัง
สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างยั3งยืนของเศรษฐกิจ ตลอดจนการ
ดําเนินการเพื3อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ แถลงการณ์ของธนาคาร
กลางออสเตรเลียระบุถึงอตัราดอกเบี @ยในตลาดเงินของออสเตรเลียใน
ระยะนี @ว่าปรับตวัลดลง หลงัจากที3ปรับตวัขึ @นในช่วงต้นปีนี @ แบงก์ชาติ
ออสเตรเลียยงัระบุด้วยวา่ การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกยงัคงดําเนิน
ไปอย่างต่อเนื3อง และเศรษฐกิจประเทศที3พัฒนาแล้วจํานวนหนึ3งก็
ขยายตัวสูงกว่าแนวโน้ม และอัตราว่างงานก็ยังคงอยู่ในระดับตํ3า 
สําหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนนั @น ชะลอตัวลงเล็กน้อย โดย
ทางการได้ผ่อนปรนนโยบาย และให้ความสําคัญกับปัจจัยเสี3ยงใน
ระบบการเงินอยา่งใกล้ชิด (อินโฟเควสท์) 

เกาหลีใต้เผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดแตะ 1.083 หมื8นล้าน
ดอลลาร์ในเดือนก.ย.  ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) เปิดเผยใน
วันนี @ว่า เกาหลีใต้มียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือนก.ย.ที3ระดับ 
1.083 หมื3นล้านดอลลาร์ ลดลงจากชว่งเวลาเดียวกนัของปีที3แล้วซึ3งอยู่
ที3 1.229 หมื3นล้านดอลลาร์    อยา่งไรก็ตาม ยอดเกินดลุบญัชีเดินสะพดั
เดือนก.ย.ปรับตวัขึ @นจากเดือนส.ค.ซึ3งอยูท่ี3ระดบั 8.44 พนัล้านดอลลาร์ 
และนบัเป็นครั @งแรกในรอบ 1 ปีที3ยอดเกินดลุบญัชีเดินสะพดัเคลื3อนไหว
ที3เหนือระดบั 1 หมื3นล้านดอลลาร์ เมื3อเทียบเป็นรายเดือน  ทั @งนี @ เกาหลี
ใต้ซึ3งมีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดบั 4 ของโลก มียอดเกินดลุบญัชี
เดินสะพัดติดต่อกันเป็นเดือนที3 79 นับตั @งแต่เดือนมี.ค. 2555 (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนบวกตามภูมิภาค 
ขณะจับตาเลือกตั 1งสหรัฐ  ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดในแดน
บวกตามตลาดภมิูภาค แตล่ดชว่งบวกจากแรงขายทํากําไร หลงัจากพุง่
ขึ @นกว่า 100 จุดในช่วงแรก ขณะที3นักลงทุนจับตาการเลือกตั @งกลาง
เทอมของสหรัฐในวันนี @  ทั @งนี @ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที3  
34,991.91 จดุ เพิ3มขึ @น 40.99 จดุ หรือ 0.12%  หุ้นกลุ่มธนาคารดิ3งลง
สวนทางตลาดวนันี @ (อินโฟเควสท์) 

 

ไทย 

ครม.ให้ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที8ยวเมื8อมาถึงในช่วง
สิ 1น พ.ย.61-สิ 1น ม.ค.62  นายพทุธิพงษ์ ปณุณะกันต์ รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที3 โฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยวา่ ที3ประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง
กฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1) 
ประเภทนักท่องเที3ยวชนิดใช้ได้ครั @งเดียว เป็นการชั3วคราว พ.ศ. 2561 

ซึ3งมีสาระสําคญัคือ ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของ
คนต่างด้าว ซึ3งประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั3วคราวเพื3อการท่องเที3ยวเป็นเวลาไม่เกินสิบห้าวนั ในกรณียื3นขอรับ
การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนญุาตของด้านตรวจคนเข้าเมือง (Visa 
On Arrival) จากเดิมที3 ใ ห้มีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียม ประเภท
นักท่องเที3ยว ชนิดใช้ได้ครั @งเดียว จํานวนเงิน 2,000 บาท ตาม
กฎกระทรวงฉบบัที3 30 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
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 คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เป็น ให้ยกเลิกการกําหนดอตัราค่าธรรมเนียม

ดงักล่าวเป็นการชั3วคราว ถึงสิ @นเดือนมกราคม 2562 เป็นเวลา 60 วนั   
สําหรับนกัทอ่งเที3ยว 21 ประเทศ ได้แก่ อนัดอร์รา บลัแกเรีย ภฏูาน จีน 
ไซปรัส เอธิโอเปีย ฟิจิ อินเดีย คาซัคสถาน ลัตเวีย ลิทัวเนีย มัลดีฟส์ 
มอลตา มอริเชียส ปาปัวนิวกิเนีย โรมาเนีย ซานมาริโน ซาอดุิอาระเบีย 
ไต้หวนั ยเูครน อซุเบกิสสถาน (อินโฟเควสท์) 

กกร. ประเมิน GDP Q3/61 โตชะลอตามส่งออก-ท่องเที8ยว ก่อน
ฟื1 นตัวใน Q4, คงประมาณการทั 1ง ปี  4 .4-4 .8%  ที3ประชุม
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) ที3มีนายกลินท์ สารสิน 
ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานการ
ประชมุ เปิดเผยวา่ กกร.ประเมินวา่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที3 
3 ปี 2561 จะเติบโตชะลอลงจากช่วงครึ3งปีแรก จากหลายเครื3องชี @ที3
สําคัญ ทั @งการส่งออก การท่องเที3ยว การเบิกจ่ายของภาครัฐ รวมทั @ง
ผลผลิตภาคเกษตรและอตุสาหกรรมที3ชะลอตวั  อย่างไรก็ตาม คาดวา่
การหดตวัแรงของการสง่ออกในเดือนก.ย.61 จะเป็นเพียงประเด็นระยะ
สั @น ประกอบกับภาครัฐน่าจะมีการเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทําให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปีจะมีแรงหนนุที3ดีขึ @น
ได้  สําหรับการสง่ออกของไทยในปี 2562 ที3ประชมุ กกร. ประเมินวา่มี
แนวโน้มเผชิญโจทย์ที3ท้าทายมากขึ @น จากประเด็นสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที3มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเก็บภาษีนําเข้า
รอบที3 3, ผลต่ออตุสาหกรรมไทยจากการบรรลขุ้อตกลงการค้าภายใต้
กรอบ  USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement ห รือ 
NAFTA ใหม่), การที3สินค้าไทยถูกตัดสิทธิ GSP จากสหรัฐฯ ใน 11 
รายการ ตลอดจนผลกระทบทางอ้อมจากการค้าและเศรษฐกิจของ
ประเทศหลกัในโลกที3ชะลอตวัลง ซึ3งท้ายสดุจะทําให้เป้าหมายที3จะให้
การส่งออกในปี 2562 เติบโตในอัตราสงูใกล้เคียงกับในปี 2561 อาจ
เป็นไปได้ยากขึ @น (อินโฟเควสท์) 

สภาผู้ ส่งออก คาดปี 62 ส่งออกขยายตัว 5% จากปีนี 1คาด 8% 
เฝ้าจับตาสงครามการค้า  สภาผู้ ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
(สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก ประเมินว่า การส่งออกของไทยในปี 62 จะ
ขยายตัวได้ 5% จากในปี 61 ที3คาดการณ์ว่าจะเติบโตในระดับ 8% 
(ก่อนหน้าคาดโต 9%) หลงัการส่งออกในเดือนก.ย. 61 หดตวั -5.2%  
(อินโฟเควสท์) 

ครม.กางโรดแมปเลือกตั 1ง คาดได้รมต.ชุดใหม่ มิ.ย. 62 พร้อม
เลื8 อนสอบ GAT-PAT  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการ
ประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา่ นายวิษณ ุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
ได้สรุปสาระสําคัญและรายงานปฏิทินการทํางานของคณะรัฐมนตรี
และปฏิทินการเลือกตั @งเบื @องต้นที3กําหนดตามรัฐธรรมนญูต่อที3ประชุม 
ครม.  โดยกําหนดการดงักล่าวจะเริ3มตั @งแต่การสรรหา ส.ว. ไปจนถึง

การเลือกตั @งในวนัที3 24 ก.พ. และวนัที3มีคณะรัฐมนตรีชดุใหม ่ซึ3งหากไม่
มีการเปลี3ยนแปลงวนัเลือกตั @ง คาดว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชดุใหม่ไม่เกิน
เดือน มิ.ย. 62 ทั @งนี @ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หวัหน้า (คสช.) ได้มอบหมายให้นายวิษณุ จดัทํารายละเอียดวนัเวลา
ให้ชดัเจน ก่อนจะมีการแถลงข่าวภายใน 1-2 วนันี @  นายพทุธิพงษ์กลา่ว
อีกว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ระบุต่อที3ประชุมว่า ได้มีการหารือ
เบื @องต้นสําหรับวนัสอบวดัความถนดัทางทั3วไป (GAT) และการทดสอบ
วัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ที3ชนกับ กําหนดการวัน
เลือกตั @งเบื @องต้นในวนัที3 24 ก.พ. โดย ศธ. ได้เลื3อนวนัสอบให้เร็วขึ @น 1 
สัปดาห์ เพื3อไม่ให้กระทบกับเยาวชนในการใช้สิทธิ� เลือกตั @ง โดยเรา
ยังคงยึดวันที3 24 ก.พ. เป็นวันเลือกตั @งตามโรดแมปเดิม ส่วนถ้า จะมี
การเลื3อนกําหนดการอะไรก็ให้เป็นเรื3องของหน่วยงานที3เกี3ยวข้องตอ่ไป
(สปริงนิวส์)  

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพลิกลบ 1.25 จุด อ่อนแอ-วอลุ่มเทรด
บาง, นลท.ยังไม่มั8นใจ-รอผลเลือกตั 1งกลางเทอมสหรัฐฯ  SET ปิด
ช่วงบ่ายที3ระดบั 1,669.33 จดุ ลดลง 1.25 จดุ (-0.07%) มลูค่าการซื @อ
ขาย 39,219.60 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันี @อ่อนแอ-
วอลุ่มเทรดบาง นักลงทุนยังไม่มั3นใจ-รอผลการเลือกตั @งกลางเทอม
สหรัฐฯ และการประชมุเฟด ด้านตลาดภูมิภาควันนี @แกว่งทั @งบวก-ลบ 
โดยตลาดบ้านเราในแง่ Valuation ไม่แพงมาก-ภาพรวมในประเทศยงั
ดี ใกล้ปลดล็อคการเมือง-รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ระดบัดชันีฯซื @อสะสมได้ 
พรุ่งนี @ตลาดฯขึ @นอยูก่บัผลเลือกตั @งสหรัฐฯ ให้แนวรับ 1,662-1,645 แนว
ต้าน 1,676 จดุ  ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนันี @ที3ระดบั 1,669.33 จดุ ลดลง 
1.25 จุด (-0.07%) มลูค่าการซื @อขาย 39,219.60 ล้านบาท   การซื @อ
ขายหุ้นวนันี @ ดัชนีหุ้นไทยเคลื3อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ แต่ปิด
ตลาดฯพลิกมาเป็นติดลบ โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที3 1,684.44 จดุ และ
แตะจดุตํ3าสดุที3ระดบั 1,669.22 จดุ ส่วนหลกัทรัพย์เปลี3ยนแปลงวันนี @ 
เพิ3มขึ @น 492 หลักทรัพย์ ลดลง 810 หลักทรัพย์ และไม่เปลี3ยนแปลง 
506 หลักทรัพย์ สรุปปริมาณการซื @อขายรายกลุ่ม ต่างชาติซื @อสุทธิ 
2,165.12 ลบ. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนี 1ไทย: Yield Curve ปรับลดลง 1-2 bps.  
สมาคมตลาดตราสารหนี @ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี @
ไทยประจําวนันี @ มีมลูค่าการซื @อขายรวมทั @งวันอยู่ที3 95,487 ล้านบาท 
ด้านประเภทของนักลงทนุ ที3มีมลูค่าการซื @อขายสงูที3สดุ 2 อันดับแรก 
คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื @อสุทธิ 38,491 
ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื @อสทุธิ 2,781 ล้านบาท 
ในขณะที3นักลงทุนต่างชาติ ซื @อสุทธิ 5,819 ล้านบาท Yield พันธบัตร
อาย ุ5 ปี ปิดที3 2.39% ปรับตวัลดลงจากเมื3อวาน -0.01%Yield Curve 
ปรับลดลง 1-2 bps. ด้านกระแสเงินลงทนุของนักลงทนุต่างชาติวนันี @ 
NET INFLOW 5,819 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 5,819 ล้าน
บาท และไม่มีตราสารหนี @ที3ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
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 (Expired) สําหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 

BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 2,165 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ 
สหรัฐฯ ได้เรียกเก็บภาษีต่อสินค้านําเข้าจากจีนในวงเงิน 2.50 แสน
ล้านดอลลาร์ ขณะที3จีนก็ได้ตอบโต้ด้วยการเรียกเก็บภาษีต่อสินค้า
นําเข้าจากสหรัฐในวงเงิน 1.10 แสนล้านดอลลาร์ ทั @งนี @ตลาดติดตาม
รายงานตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดประจําเดือน ก.ย. ของญี3ปุ่ นในวัน
พรุ่งนี @ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.94 แกว่งแคบตามสกุลภูมิภาค ไร้
ปัจจัยใหม่ ตลาดรอผลเลือกตั @งกลางเทอมของสหรัฐฯ-ประชุม นัก
บริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดวนันี @
ที3 ระดับ 32.94 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที3 เ ปิดตลาดที3ระดับ 
32.96/98 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวนัเคลื3อนไหวระหว่าง 32.92-33.01 

บาท/ดอลลาร์  นักบริหารเงิน คาดว่า พรุ่งนี @เงินบาทจะเคลื3อนไหวใน
กรอบ 32.90-33.05 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยที8ต้องตดิตาม  
- ทนุสาํรองเงินตราตา่งประเทศเดอืนต.ค.ญี3ปุ่ น 

- ดชันีชี @นําเศรษฐกิจเดือนก.ย.ญี3ปุ่ น 

- ทนุสาํรองเงินตราตา่งประเทศเดอืนต.ค.จีน 

- ยอดค้าปลกีเดือนก.ย.อีย ู                     
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Monday 5 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Markit US Services PMI Oct F 54.80 54.6 54.7 SET50

ISM Non-Manufacturing Index Oct 60.30 59 61.6 SET100

EU Sentix Investor Confidence Nov 8.80 9.8 11.4 MAI

CH Caixin China PMI Services Oct 50.80 52.8 53.1 Institution Net Position

BoP Current Account Balance 3Q P $16.0b -- $5.3b Proprietary Net Position

TH Consumer Confidence Oct 81.3 -- 82.3 Foreign Net Position

Consumer Confidence Economic Oct 68.40 -- 69.4 Individual Net Position

Total Trading Value

 Tuesday 6

Release Actual Cons. Prior Major Indices

EU Markit Eurozone Services PMI Oct F 53.70 53.30 53.30 Dow Jones

PPI MoM Sep 0.50% 0.40% 0.40% S&P 500

PPI YoY Sep 4.50% 4.30% 4.3% Nasdaq

JP Household Spending YoY Sep -1.60% 1.50% 2.80% STOXX Europe 50

Nikkei Japan PMI Services Oct 52.40 -- 50.2 FTSE 100

DAX

 Wednesday 7 Nikkei 225

Release Actual Cons. Prior Shanghai Composite

US MBA Mortgage Applications 2-Nov -- -- -2.50% Hang Seng

EU Retail Sales MoM Sep -- 0.10% -0.20% KOSPI

Retail Sales YoY Sep -- 0.50% 1.80% BES Sensex

JP Official Reserve Assets Oct $1252.9b -- $1259.7b Jakarta Composite

Leading Index CI Sep P -- 103.7 104.5 Philippines Composite

Coincident Index Sep P -- 114.7 116.7 Ho Chi Minh

CH Foreign Reserves Oct -- -- $3087.03b

Crude Commodities

 Thursday 8 WTI ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Dubai ($/bl)

US Initial Jobless Claims 3-Nov -- -- 214k Brent ($/bl)

Continuing Claims 27-Oct -- -- 1631k NYMEX ($/bl)

JP Core Machine Orders MoM Sep -- -9.00% 0.068 COMEX Gold 

Core Machine Orders YoY Sep -- 8.20% 12.60% Batic Dry Index

BoP Current Account Balance Sep -- ¥1800.5b ¥1838.4b

BoP Current Account Adjusted Sep -- ¥1354.6b ¥1428.8b Exchange Rate

Foreign Buying Japan Bonds 2-Nov -- -- ¥556.8b USD/THB

Foreign Buying Japan Stocks 2-Nov -- -- -¥349.0b EUR/USD

CH Trade Balance Oct -- -- $31.69b USD/JPY

Imports YoY Oct -- -- 14.30% GBP/USD

Exports YoY Oct -- -- 14.50% USD/CHY

Foreign Direct Investment YoY CNY Oct -- -- 8.00% USD/KRW

Dollar Index

 Friday 9

Release Actual Cons. Prior Thai Bond Market

US FOMC Rate Decision (Upper Bound) 8-Nov -- 2.3% 2.3% Total Return Index

FOMC Rate Decision (Low er Bound) 8-Nov -- 2.0% 2.0% Outright/ Cash Trading

Interest Rate on Excess Reserves 9-Nov -- -- 2.2% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

PPI Final Demand MoM Oct -- 0.2% 0.2% 6-Nov-18 1.2942 1.5197 1.7264 1.7684 1.9593 2.1050

PPI Ex Food and Energy MoM Oct -- 0.2% 0.2% Change (bps) -0.26 -1.62 -1.87 -2.13 -1.32 -1.62

PPI Final Demand YoY Oct -- 2.70% 2.60% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

PPI Ex Food and Energy YoY Oct -- 2.50% 2.50% 2.3891 2.6005 2.8033 3.2135 3.3158 3.4184

U. of Mich. Sentiment Nov P -- 97.9 98.6 -0.60 -0.62 -0.26 -0.23 -0.28 -0.25

U. of Mich. Current Conditions Nov P -- -- 113.1

U. of Mich. Expectations Nov P -- -- 89.3 US Bond Market

JP Money Stock M3 YoY Oct -- 2.40% 0.025 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Money Stock M2 YoY Oct -- 0.028 0.03 6-Nov-18 2.35 2.93 3.01 3.05 3.22 3.43

CH PPI YoY Oct -- -- 0.04 Change (bps) -1.00 +2.00 +2.00 +2.00 +2.00 +0.00

CPI YoY Oct -- -- 0.03

TH Foreign Reserves 2-Nov -- -- --

Forw ard Contracts 3-Nov -- -- --

7-Nov-18

6-Nov-18 Chg %Chg.

1,669.33 -1.25 -0.07%

423.49 -0.76 -0.18%

-216.49

1,101.89 -0.20 -0.02%

2,442.55 -1.98 -0.08%

-216.49

27,711.10

17.28

2,165.12

2,755.45 +17.14 +0.63%

7,375.96 +47.11 +0.64%

6-Nov-18 Chg %Chg.

25,635.01 +173.31 +0.68%

11,484.34 -10.62 -0.09%

22,147.75 +248.76 +1.14%

3,203.00 -6.00 -0.19%

7,040.68 -63.16 -0.89%

2,089.62 +12.70 +0.61%

34,991.91 +40.99 +0.12%

2,659.36 -6.07 -0.23%

26,120.96 +186.57 +0.72%

922.05 -3.48 -0.38%

6-Nov-18 Chg %Chg.

5,923.93 +3.34 +0.06%

7,136.06 -44.05 -0.61%

71.66 -1.07 -1.47%

62.21 -0.89 -1.41%

61.64 -1.02 -1.63%

70.99 -0.89 -1.24%

6-Nov-18 5-Nov-18 %Chg.

32.91 32.96 -0.14%

1,228.70 -1.10 -0.09%

1,395.00 -33.00 -2.31%

1.3080 1.3017 +0.48%

6.9154 6.9182 -0.04%

1.1426 1.1390 +0.32%

113.25 113.16 +0.08%

6-Nov-18 5-Nov-18 %Chg.

273.65 273.19 +0.17%

1,119.61 1,122.14 -0.23%

96.265 96.315 -0.05%

95,486.86         68,772.13         +38.85%

เอกสารฉบบันี�จดัทาํโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทั �งการแสดงความคดิเหน็ทั �งหลายที-ปรากฎในเอกสารฉบบันี�
จดัทาํบนพื�นฐานแหลง่ขอ้มูลที-ดทีี-สดุที-ได้รบัมา และพจิารณาแลว้เหน็วา่น่าเชื-อถอื มวีตัถุประสงคเ์พื-อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน และอาจเปลี-ยนแปลงไดโ้ดยไมจ่ําเป็นตอ้งแจง้ล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบบันี�ไมถ่อืเป็นคาํเสนอหรอืคาํชี�ชวนใหล้งทุน และ3จดัทาํขึ�นเป็นการเฉพาะเพื-อประโยชน์แกบุ่คคลที-เกี-ยวขอ้งกบับรษิทัเท่านั �น มใิหนํ้าไปเผยแพร่ทางสื-อมวลชน หรอืโดยทาง
อื-นใด บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที-เกดิขึ�นโดยตรงหรอืเป็นผลจากการใชเ้นื�อหาหรอืรายงานฉบบันี� 


