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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 
สหรัฐ-จีนเหน็พ้องกลไกป้องกันขโมยทรัพย์สินทางปัญญา นาย
สตีเวน มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐ กลา่ววา่ สหรัฐและจีนมีความคิดเห็น
ร่วมกนัเก่ียวกบัการบงัคบัใช้กลไกในการป้องกนัการขโมยทรัพย์สินทาง
ปัญญา หลงัจากทีผ่่านมา ประเด็นดงักลา่วได้เป็นอปุสรรคส าคญัตอ่
การบรรลขุ้อตกลงทางการค้าระหวา่งทัง้สองฝ่าย นอกจากนี ้ Politico 
ซึง่เป็นสื่อสหรัฐ รายงานวา่ จีนได้ยื่นข้อเสนอที่จะซือ้สินค้าเกษตรจาก
สหรัฐเพิ่มขึน้ หากสหรัฐยอมผ่อนคลายข้อจ ากดัตอ่การสง่ออกสินค้า
ของบริษัทหวัเวย่ และเลื่อนการเก็บภาษีตอ่สินค้าน าเข้าจากจีนวงเงิน 
2.5 แสนล้านดอลลาร์ในวนัที่ 1 ต.ค.ทัง้นี ้จีนยื่นข้อเสนอดงักลา่วในการ
สนทนาทางโทรศพัท์กบัเจ้าหน้าที่การค้าของสหรัฐในสปัดาห์ที่แล้ว
ขณะเดียวกนั แหลง่ข่าวระบวุา่ ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ก าลงั
พิจารณาเลื่อนการเก็บภาษีตอ่สินค้าน าเข้าจากจีนที่มีก าหนดในวนัที่ 
15 ธ.ค. ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป สมาร์ทโฟน และสินค้าอปุโภค
บริโภคอื่นๆ (อินโฟเควสท์) 
มูดีส์้หั่นเครดิต ‘ฟอร์ด’ สู่ระดับขยะ  มดูีส์้ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส 
บริษัทจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ เผยแพร่รายงานเม่ือวนัจนัทร์ (9 ก.ย.) 
โดยให้ค าจ ากดัความความพยายามยกเคร่ืองของบริษัทฟอร์ดวา่ “เป็น
ความท้าทายครัง้ใหญ่อยา่งที่ไมเ่คยปรากฏมาก่อน นอกจากนัน้ยงัหัน่
อนัดบัความน่าเชื่อถือหนีข้องฟอร์ดลงสู ่ “Ba1” ซึง่เป็นอนัดบัขยะ
หรือไมน่่าลงทนุ พร้อมระบวุา่แนวโน้มกระแสเงินสดและอตัราก าไรชว่ง
ปี 2563-2564 อยูใ่นขัน้ย ่าแย ่ บริษัทจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือชื่อดงั
เสริมวา่ ปัจจบุนั ฟอร์ดต้องเผชิญกบัความท้าทายตา่ง ๆ ในการจดัการ
กบัปัญหาด้านการด าเนินงานของบริษัทในชว่งที่อปุสงค์ในตลาดหลกั 
ๆ ก าลงัออ่นแอ อตุสาหกรรมยานยนต์ก าลงัดิน้รนตอ่สู้กบัอตัราการ
เปลี่ยนแปลงอยา่งที่ไมเ่คยปรากฏมากอ่น อนัเก่ียวข้องกบัรถยนต์
พลงังานไฟฟ้า การขบัเคลื่อนอตัโนมตัิ บริการแชร์รถ และกฎระเบียบ
ด้านมลพิษที่ยุง่ยากขึน้เร่ือย ๆ มดูีส์้ ระบดุ้วยวา่ ผู้ผลิตรถยนต์สญัชาติ
อเมริกนัรายนีมี้การด าเนินงานที่ไร้ประสิทธิภาพในตลาดหลกัเกือบทกุ
ภมิูภาค เชน่เดียวกบัมีแนวโน้มที่ซบเซาอยา่งมากในจีน โดยจากที่เคยมี
ก าไรกวา่1,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2559 กลบัต้องมาประสบภาวะ
ขาดทนุในปัจจบุนั แม้ฟอร์ดมีความคบืหน้าในการปรับลดต้นทนุในจีน 
แตแ่นวโน้มยงัคงไมแ่น่นอนเน่ืองจากตลาดยานยนต์มีการแข่งขนั
ดเุดือดขึน้และแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสัน้ที่ออ่นแอ
ของแดนมงักร  (กรุงเทพธุรกิจ) 
 กลุ่มตาลีบันเตือนชาวอเมริกันอาจล้มตายเพิ่มขึน้ หลัง"ทรัมป์"
ยกเลิกประชุมลับกับผู้น าตาลีบัน กลุม่ตาลีบนัได้ออกแถลงการณ์
เตือนวา่ การที่ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ได้ตดัสินใจยกเลิกการ
ประชมุลบัร่วมกบัผู้น ากลุม่ตาลีบนันัน้ อาจสง่ผลให้ชาวอเมริกนัต้อง
ล้มตายเพ่ิมขึน้ ถ้อยแถลงดงักลา่วมีขึน้หลงัจากปธน.ทรัมป์ประกาศ

ยกเลิกการประชมุลบัร่วมกบัผู้น ากลุม่ตาลีบนั ที่แคมป์เดวดิ ในรัฐแมรี
แลนด์ เม่ือวานนี ้ ภายหลงัจากกลุม่ตาลบีนัออกมายอมรับวา่อยู่
เบือ้งหลงัเหตรุะเบิดฆ่าตวัตายในกรุงคาบลู เมืองหลวงของอฟักานิ
สถาน เม่ือวนัพฤหสับดีทีผ่่านมา ซึง่คร่าชีวิตทหารอเมริกนั 1 นาย และ
ผู้บริสทุธ์ิอีก 11 ราย ทัง้นี ้ปธน.ทรัมป์ได้ทวีตข้อความเม่ือวานนีว้า่ เขา
วางแผนจดัการประชมุลบักบัผู้น ากลุม่ตาลีบนั ณ แคมป์เดวดิ ในรัฐแม
รีแลนด์ รวมถึงพบกบัประธานาธิบดอีฟักานิสถาน แตเ่ขาตดัสนิใจ
ยกเลิกแผนการดงักลา่วทนัทีเม่ือกลุม่ตาลีบนัออกมายอมรับวา่อยู่
เบือ้งหลงัการโจมตี  (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 38.05 จุด รับ
คาดการณ์เฟดลดดอกเบีย้,การค้าสหรัฐ-จีนส่งสัญญาณบวก  
ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดบวกเม่ือคืนนี ้ (9 ก.ย.) โดยได้
ปัจจยัหนนุจากสถานการณ์การค้าระหวา่งสหรัฐและจีนที่เร่ิมสง่
สญัญาณเชิงบวก รวมทัง้การคาดการณ์ที่วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ในการประชมุเดือนนี ้ อยา่งไรก็ดี ดชันี 
S&P500 และดชันี Nasdaq ปิดในแดนลบเน่ืองจากการร่วงลงของหุ้น
กลุม่ธุรกิจสขุภาพและกลุม่เทคโนโลยี ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดที่ 26,835.51 จดุ เพ่ิมขึน้ 38.05 จดุ หรือ +0.14% ขณะที่ดชันี 
S&P500 ปิดที่ 2,978.43 จดุ ลดลง 0.28 จดุ หรือ -0.01% สว่นดชันี 
Nasdaq ปิดที่ 8,087.44 จดุ ลดลง 15.64 จดุ หรือ -0.19% (อินโฟ
เควสท์) 
ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก: เงนิปอนด์แข็งเทยีบดอลล์ หลังนัก
ลงทุนคลายวิตก no-deal Brexit  เงินปอนด์แข็งคา่เม่ือเทียบกบั
ดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้
(9 ก.ย.) เน่ืองจากนกัลงทนุเช่ือมัน่วา่ มีแนวโน้มลดน้อยลงที่องักฤษจะ
แยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) โดยไมมี่การท าข้อตกลง ขณะที่
สกลุเงินยโูรแข็งคา่ขึน้หลงัจากมีกระแสคาดการณ์วา่ รัฐบาลเยอรมนี
จะออกมาตรการกระตุ้นด้านการคลงั  ยโูรแข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์
สหรัฐ ที่ระดบั 1.1052 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1028 ดอลลาร์ ขณะที่เงิน
ปอนด์แข็งคา่ขึน้แตะที่ระดบั 1.2345 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2292 
ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้สูร่ะดบั 0.6862 ดอลลาร์
สหรัฐ จากระดบั 0.6847 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เม่ือเทียบ
กบัเงินเยน ที่ระดบั 107.15 เยน จากระดบั 106.89 เยน และแข็งคา่เม่ือ
เทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9917 ฟรังก์ จากระดบั 0.9880 ฟรังก์ 
อยา่งไรก็ดี ดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที่
ระดบั 1.3163 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3174 ดอลลาร์แคนาดา 
(อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก $1.33 ขานรับซาอุฯให้
ค าม่ันเดินหน้าลดการผลิต  สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้ (9 ก.ย.) หลงัจากรัฐมนตรีพลงังานคน
ใหมข่องซาอดุีอาระเบียให้ค ามัน่วา่จะเดินหน้าลดการผลิตน า้มนั 
ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบัตารายงานสต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์
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 ของสหรัฐซึง่มีก าหนดเปิดเผยในวนัพรุ่งนี ้    สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่

มอบเดือนต.ค. เพิ่มขึน้ 1.33 ดอลลาร์ หรือ 2.4% ปิดที่ 57.85 ดอลลาร์/
บาร์เรล  สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึน้ 1.05 
ดอลลาร์ หรือ 1.7% ปิดที่ 62.59 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $4.4 เหตุนลท.ขาย
สินทรัพย์ปลอดภัยหลังบอนด์ยีลด์สหรัฐฟ้ืนตัว  สญัญาทองค า
ตลาดนิวยอร์กปิดลบติดตอ่กนัเป็นวนัที่ 3 เม่ือคืนนี ้ (9 ก.ย.) หลงัจาก
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐดีดตวัขึน้ ซึง่สง่ผลให้นกัลงทนุเทลด
การถือครองทองค าซึง่เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภยั อยา่งไรก็ดี สญัญา
ทองค าปรับตวัลงในกรอบจ ากดั เน่ืองจากการออ่นคา่ของสกลุเงิน
ดอลลาร์เป็นปัจจยัหนนุตลาดทองค าในระหวา่งวนั   สญัญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดือนธ.ค. ลดลง 4.4 
ดอลลาร์ หรือ 0.29% ปิดที่ 1,511.1 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 
ยุโรป 
สภาอังกฤษคว ่าญัตติยุบสภาของนายกฯเป็นครัง้ที่ 2 ก่อนปิด
สมัยประชุม นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ ประสบความ
พา่ยแพ้ในรัฐสภาวนันี ้ หลงัจากที่สมาชิกสภาสามญัชน หรือสภาลา่ง
ขององักฤษ ลงมติด้วยคะแนนเสียงเพียง 293 เสียงเห็นชอบตอ่ญัตติ
ของนายจอห์นสนัในการประกาศยบุสภา และจดัการเลือกตัง้ก่อน
ก าหนด ขณะที่ 46 เสียงไมเ่ห็นชอบ สว่นสมาชิกพรรคแรงงาน ซึ่งเป็น
พรรคฝ่ายค้าน พร้อมใจกนังดออกเสียง ทัง้นี ้ คะแนนเสียงเห็นชอบตอ่
ญัตติดงักลา่วยงัคงต ่ากวา่ 434 เสียง หรือ 2 ใน 3 จากจ านวนสมาชิก
ในสภาลา่งทัง้หมด 650 เสียง สง่ผลให้ญัตติของนายจอห์นสนัตกไป
ก่อนหน้านี ้ นายจอห์นสนัประสบความพา่ยแพ้ในรัฐสภาเม่ือสปัดาห์ที่
แล้ว หลงัจากที่สมาชิกสภาลา่งลงมติด้วยคะแนนเสียงเพียง 298 เสียง
เห็นชอบตอ่ญัตติของนายจอห์นสนัในการประกาศยบุสภา หลงัจากที่
สภาลา่งลงมติตอ่ญัตติของนายจอห์นสนัในวนันี ้ รัฐสภาก็จะพกัสมยั
ประชมุเป็นเวลา 5 สปัดาห์จนถึงวนัที่ 14 ต.ค. (อินโฟเควสท์) 
ประธานสภาล่างอังกฤษประกาศลาออกวันนี ้มีผล 31 ต.ค. นาย
จอห์น เบอร์คาว ประธานสภาสามญัชน หรือสภาลา่งขององักฤษ 
ประกาศลาออกในวนันี ้โดยจะมีผลในวนัที่ 31 ต.ค. ซึง่เป็นวนัที่องักฤษ
มีก าหนดแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) สมาชิกรัฐสภาได้พา
กนัยืนขึน้ปรบมือ หลงัการประกาศลาออกจากต าแหน่งของนายเบอร์
คาว เน่ืองจากชื่นชมการปฏิบตัิหน้าทีข่องเขา ซึง่ไม่มีความหวัน่เกรงตอ่
รัฐบาล หลงัจากที่เม่ือสปัดาห์ที่แล้ว เขาอนญุาตให้สมาชิกพรรคฝ่าย
ค้านมีโอกาสลงมติเพื่ออนมุตัิร่างกฎหมายป้องกนัการแยกตวัของ
องักฤษออกจากสหภาพยโุรปโดยไมมี่การท าข้อตกลง (no-deal Brexit) 
ทัง้นี ้ นายเบอร์คาวเป็นสมาชิกรัฐสภาตัง้แตปี่ 2540 และเป็น
ประธานสภาลา่งในเดือนมิ.ย.2552          นายเบอร์คาวกลา่ววา่ เขาจะ
ไมล่งสมคัรเป็นสมาชิกรัฐสภาอีกครัง้หนึ่ง หากสมาชิกสภาลา่งลงมติ

ในวนันีรั้บรองญัตติของนายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ 
เก่ียวกบัการยบุสภา และจดัการเลือกตัง้ใหม ่(อินโฟเควสท์) 
รัฐบาลองักฤษ-ไอร์แลนด์ยอมรับทัง้สองฝ่ายยงัมีชอ่งวา่ง หลงัผู้น า
พบปะกนัวนันี ้ นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ ได้เดินทาง
เยือนไอร์แลนด์ในวนันี ้ และได้เข้าพบกบันายลีโอ วาราดคาร์ 
นายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์ ทางด้านรัฐบาลองักฤษและไอร์แลนด์ออก
แถลงการณ์ระบวุา่ "ผู้น าทัง้สองมีความมุง่มัน่ที่จะบรรลขุ้อตกลงในการ
แยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) และการพบปะกนัใน
ครัง้นี ้ถือเป็นโอกาสอนัดีที่ทัง้สองฝ่ายจะสร้างความสมัพนัธ์ที่แน่นแฟ้น 
และมีความเข้าใจตอ่จดุยืนของแตล่ะฝ่าย" อยา่งไรก็ดี แถลงการณ์ระบุ
วา่ "ในขณะทีผู่้น าทัง้สองเห็นพ้องกนัวา่การหารือในครัง้นีย้งัคงอยูใ่น
ขัน้ตอนแรก และมีความเห็นร่วมกนัในบางประการ แตท่ัง้สองฝ่ายยงัคง
มีชอ่งวา่งระหวา่งกนั" (อินโฟเควสท์) 
สนง.สถิติเยอรมนีเผยยอดส่งออกเดือนก.ค.ดีดขึน้ 0.7% สวน
ทางตลาดคาด ส านกังานสถิติเยอรมนีรายงานในวนันีว้า่ ยอดสง่ออก
เดือนก.ค.ปรับตวัขึน้ 0.7% เม่ือเทียบเป็นรายเดือน ขณะที่ยอดน าเข้า
ลดลง 1.5% สง่ผลให้เยอรมนีมียอดเกินดลุการค้าเพิ่มขึน้สูร่ะดบั 2.02 
หม่ืนล้านยโูรในเดือนก.ค. จากระดบั 1.8 หม่ืนล้านยโูรในเดือนมิ.ยข้อ
มลูดงักลา่วสะท้อนให้เห็นวา่ ภาคการสง่ออกของเยอรมนีอาจจะ
กลบัมาเป็นแรงขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อีกครัง้ในไตรมาส 3 
และยงับง่ชีว้า่ เศรษฐกิจเยอรมนีซึง่ใหญ่ที่สดุในยโูรโซนนัน้ อาจจะ
สามารถต้านทานผลกระทบจากข้อพิพาทการค้า และความไมแ่น่นอน
ของการที่องักฤษแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexitก่อนหน้านี ้
นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่ ยอดสง่ออกเดือนส.ค.ของเยอรมนีจะลดลง 
0.5% ขณะที่ยอดน าเข้าจะลดลง 0.3% และคาดวา่ยอดเกินดลุการค้า
เดือนส.ค.จะอยูท่ี่ 1.75 หม่ืนล้านยโูร (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ นลท.ขายท าก าไรหุ้นกลุ่ม
ปลอดภัย  ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้(9 ก.ย.) น าโดยตลาด
หุ้นองักฤษซึง่หุ้นกลุม่สง่ออกถกูกดดนัจากเงินปอนด์ที่แข็งคา่ขึน้ และ
นกัลงทนุเทขายท าก าไรหุ้นกลุม่ปลอดภยั อาทิ กลุม่เฮลธ์แคร์, กลุม่
อาหารและเคร่ืองดื่ม และกลุม่สาธารณปูโภค หลงัจากที่หุ้นกลุม่
ดงักลา่วปรับตวัขึน้อยา่งมากในปีนี ้ ดชันี Stoxx Europe 600 ลดลง 
0.28% ปิดที่ 386.06 จดุ ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที ่
5,588.95 จดุ ลดลง 15.04 จดุ หรือ -0.27% และ ดชันี FTSE 100 ตลาด
หุ้นลอนดอนปิดที่ 7,235.81 จดุ ลดลง 46.53 จดุ หรือ -0.64% ขณะที ่
ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,226.10 จดุ เพ่ิมขึน้ 34.37 จดุ 
หรือ +0.28% (อินโฟเควสท์) 
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 46.53 จุด เหตุเงนิปอนด์
แข็งค่ากดดันหุ้นส่งออก ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเม่ือคืนนี ้ (9 
ก.ย.) โดยถกูกดดนัจากเงินปอนด์ที่แข็งคา่ขึน้หลงันกัลงทนุคลายความ
วิตกเก่ียวกบัการที่องักฤษจะถอนตวัออกจากสหภาพยโุรปแบบไร้
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ข้อตกลง ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,235.81 จดุ ลดลง 

46.53 จดุ หรือ -0.64% หุ้นกลุม่สง่ออกถกูกดดนั หลงัปอนด์พุง่ขึน้แตะ
ระดบัสงูสดุในรอบ 6 สปัดาห์เม่ือเทียบดอลลาร์เม่ือวานนี ้เน่ืองจาก นกั
ลงทนุมองวา่ มีแนวโน้มลดน้อยลงที่องักฤษจะแยกตวัออกจากสหภาพ
ยโุรป (Brexit) โดยไมมี่การท าข้อตกลงรัฐสภาองักฤษให้การอนมุตัิร่าง
กฎหมายป้องกนัการแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรปโดยไมมี่
การท าข้อตกลง หรือ "no-deal Brexit" ในสปัดาห์ทีแ่ล้ว โดยกฎหมาย
ฉบบันี ้ จะท าให้นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรี ต้องเข้าเจรจากบั
สหภาพยโุรป (EU) เพ่ือให้มีการขยายก าหนดเส้นตายในการแยกตวั
ขององักฤษออกจาก EU เป็นวนัที่ 31 ม.ค.2563 จากเดิมวนัที่ 31 ต.ค. 
หากนายจอห์นสนัไมส่ามารถยื่นข้อตกลง Brexit ฉบบัใหมเ่ข้าสูก่าร
พิจารณาของรัฐสภา และได้รับการอนมุตัิภายในวนัที่ 19 ต.ค.
นอกจากนี ้ ตลาดยงัถกูกดดนัจากการร่วงลงของหุ้นกลุม่เวชภณัฑ์และ
กลุม่สินค้าอปุโภคบริโภค โดยหุ้นแอสตราเซเนกา ร่วง 3.46% , หุ้น
แกล็คโซสมิธไคลน์ ลดลง 2.10% และ หุ้นยนิูลีเวอร์ ลบ 2.45% (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

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:  นิกเกอิ ปิดบวก 118.85 จุด รับ
คาดการณ์เฟดลดดอกเบีย้เดือนนี ้ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิด
บวกในวันนี ้โดยได้ปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ในการประชมุเดือนนี ้ส านักข่าว
เกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดบวก 118.85 จดุ หรือ 0.56% แตะที่ 
21,318.42 จดุหุ้นที่ปรับตวัขึน้ในวนันีน้ าโดยหุ้นกลุ่มผลิตภณัฑ์น า้มนั
และถ่านหิน กลุ่มสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค และกลุม่ก่อสร้าง (อินโฟเควสท์)
จีน 

รัฐบาลฮ่องกงกร้าวสภานิติบัญญัติต่างชาติไม่ควรแทรกแซง
กิจการภายในฮ่องกง รัฐบาลฮ่องกงได้ออกแถลงการณ์แสดงความ
เสียใจต่อการที่สภาคองเกรสสหรัฐรือ้ร่างกฎหมายสิทธิมนษุยชนและ
ประชาธิปไตยฮ่องกงขึน้มาพิจารณาใหม่ โดยรัฐบาลฮ่องกงย า้วา่ สภา
นิติบัญญัติของต่างชาติไม่ควรเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของ
ฮ่องกงรัฐบาลฮ่องกงระบุว่า นับตัง้แต่ฮ่องกงถูกส่งมอบคืนให้กับจีน

แผ่นดินใหญ่ ฮ่องกงก็บริหารจัดการกิจการภายในของตนเอง และ
ปกครองตนเองตามกฎหมายหลกัของฮ่องกง อีกทัง้ยึดมัน่ในหลกัการ 
"หนึ่งประเทศ สองระบบ" อย่างเคร่งครัดและประสบความส าเร็จ 
รายงานระบุว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจฮ่องกงยิงแก๊สน า้ตาเพื่อสลายกลุ่มผู้
ชุมนุมในย่านคอสเวย์เบย์ หลังจากผู้ ชุมนุมหลายพันคนได้เคลื่อน
ขบวนไปยังสถานกงสุลสหรัฐเม่ือวันอาทิตย์ พร้อมกับเรียกร้องให้
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ชว่ยปลดปลอ่ยฮอ่งกงจากจีน  อยา่งไรก็ดี 
ในช่วงเช้านี ้การบริการขนส่งมวลชนในฮ่องกงช่วงเช้านีเ้ร่ิมกลบัเข้าสู่
ภาวะปกติเป็นสว่นใหญ่ โดยทางรัฐบาลได้สัง่การให้เปิดสถานีรถไฟใต้
ดินสายหลกัและในเกาลนู (อินโฟเควสท์) 

'ขุนคลังฮ่องกง ' ชีม้็อบฉุดนักท่องเที่ยวตกฮวบ  รัฐมนตรีคลัง
ฮ่องกง เผยนักท่องเที่ยวมายงัฮ่องกงลดฮวบลง 40% ในเดือนส.ค. ชี ้
วิกฤติหนักสุด รองจากเหตุแพร่ระบาดโรคซาร์ส รัฐมนตรีคลังฮ่องกง 
เผยนักท่องเที่ยวมายังฮ่องกงลดฮวบลงเกือบ 40% ในเดือนส.ค. ชี ้
ลดลงหนกัสดุ รองจากเหตแุพร่ระบาดโรคซาร์ส นายพอล ชาน รัฐมนตรี
คลงัฮอ่งกงเปิดเผยวา่ เหตกุารณ์ประท้วงในฮอ่งกงซึง่เข้าสูส่ปัดาห์ที่ 15 
แล้วนัน้ สง่ผลให้จ านวนนกัทอ่งเที่ยวที่เดินทางเข้ามายงัฮ่องกงลดฮวบ
ลงเกือบ 40% ในเดือน ส.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี ตัวเลขนักท่องเที่ยว
ลดลงหนักสุด นับตัง้แต่ฮ่องกงเผชิญการแพร่ระบาดของโรคทางเดิน
หายใจเฉียบพลนัรุนแรง หรือโรคซาร์สในเดือน พ.ค. 2546 โดยในช่วง
เวลาดังกล่าวจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังฮ่องกงลดลงเกือบ 
70% หลงัจากโรคซาร์สได้คร่าชีวิตผู้คนจ านวนมาก (กรุงเทพธุรกิจ) 

แบงก์ชาติจีนเพิ่มการถือครองทองค าเกือบ 5% ในเดือนส.ค. 
เว็บไซต์ของธนาคารกลางจีนระบุว่า ยอดการถือครองทองค าของ
ธนาคารกลางจีน ณ สิน้เดือนส.ค.อยูท่ี่ระดบั 62.45 ล้านออนซ์ เพ่ิมขึน้ 
4.85% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ระดับ 59.56 ล้าน
ออนซ์ทัง้นี ้มลูคา่การถือครองทองค าของธนาคารกลางจีน ณ สิน้เดือน
ส.ค.อยู่ที่ระดบั 9.545 หม่ืนล้านดอลลาร์ จากระดบั 8.7876 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์ ณ สิน้เดือนก.ค. ยอดการถือครองทองค าของจีนใกล้แตะ
ระดบัสงุสดุในรอบ 6 ปี ขณะที่ธนาคารกลางต่างๆ ซึ่งรวมถึงธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ได้ปรับลดอตัราดอกเบีย้ ท่ามกลางสญัญาณที่บง่ชี ้
ถึงการชะลอตวัของเศรษฐกิจ อนัเน่ืองมาจากผลกระทบของสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส่วนเม่ือวันเสาร์ที่ผ่านมา ส านักงาน
ปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE) เปิดเผยว่า ทุนส ารองเงินตรา
ต่างประเทศของจีน ณ สิน้เดือนส.ค.อยู่ที่ระดับ 3.1072 ล้านล้าน
ดอลลาร์ เพ่ิมขึน้ 3.5 พนัล้านดอลลาร์ หรือ 0.1% จาก ณ สิน้เดือนก.ค. 
(อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยดัชนี CPI เดือนส.ค.ขยายตัว 2.8% สูงกว่า
คาดการณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี ้ดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อที่ส าคญั ปรับตวัขึน้ 2.8% 
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 ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี สงูกวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะ

เพ่ิมขึน้ 2.7% (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยดัชนี PPI เดือนส.ค.ลดลง 0.8% ปรับลงน้อย
กว่าคาดการณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า 
ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึง่เป็นมาตรวดัต้นทนุสินค้าที่หน้าประตโูรงงาน 
ปรับตัวลง 0.8% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี ลดลงน้อยกว่าที่
นกัวิเคราะห์คาดวา่จะปรับตวัลง 0.9% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 25.14 จุด รับ
คาดการณ์จีนออกมาตรการกระตุ้นศก. ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต
ตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวนันีป้รับตวัสงูขึน้ เน่ืองจากได้รับปัจจยัสนบัสนนุ
จากการคาดการณ์ที่ว่า จีนอาจจะออกมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ 
ภายหลงัจากที่จีนได้เปิดเผยยอดส่งออกเดือนส.ค.ที่ร่วงลง ส านักข่าว
ซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 25.14 จุด หรือ 0.84% 
ปิดที่ 3,024.74 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดลบ 9.36 จุด จับตาการประท้วง
ใกล้ชิด ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตัวลดลง ขณะที่นัก
ลงทนุยงัคงจบัตาสถานการณ์ทางการเมืองในฮ่องกงอยา่งใกล้ชิด โดย
หนงัสือพิมพ์ไชน่า เดลี่ ซึง่เป็นสื่อของรัฐบาลจีน ระบวุา่ ฮอ่งกงเป็นสว่น
หนึ่งของจีนที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ ดงันัน้ ความพยายามใดๆ ในการ
แยกตวัจะต้องถกูขัดขวาง  ดชันีฮัง่เส็งลดลง 9.36 จดุ หรือ 0.04% ปิด
วันนีท้ี่ 26,681.40 จุด นายพอล ชาน รัฐมนตรีคลังฮ่องกงเปิดเผยว่า 
เหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกงซึ่งเข้าสู่สัปดาห์ที่ 15 แล้วนัน้ ส่งผลให้
จ านวนนกัทอ่งเที่ยวที่เดินทางเข้ามายงัฮอ่งกงลดฮวบลงเกือบ 40% ใน
เดือนส.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการทรุดตวัลงหนักสดุนับตัง้แต่
ฮ่องกงเผชิญการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง 
(SARS) ในเดือนพ.ค. 2546 โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังฮ่องกงลดลงเกือบ 70% หลังจากโรค 
SARS ได้คร่าชีวิตผู้คนจ านวนมาก (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

ซาอุฯเช่ือผู้ผลิตน า้มันเดินหน้าจ ากัดการผลิต แม้มีการเปล่ียนตัว
รมว.พลังงาน เจ้าชายอบัดลูาซิส บิน ซาลมาน รัฐมนตรีพลงังานคน
ใหม่ของซาอดุีอาระเบีย กล่าวว่า ข้อตกลงในการจ ากัดการผลิตน า้มนั
ของกลุม่ประเทศผู้สง่ออกน า้มนั (โอเปก) ที่ท าร่วมกบัประเทศนอกกลุม่
โอเปก ซึ่งรวมถึงรัสเซีย จะยังคงอยู่ แม้เวลาจะผ่านไป "ขณะนีเ้รามี
ครอบครัวที่ใหญ่ขึน้ ซึ่งก็คือ โอเปกพลสั และในไม่ช้า เราจะฉลองการ
ท าข้อตกลงที่ท าให้เรามาอยูด้่วยกัน จนกว่าความตายจะพรากเราจาก
กัน" เขากล่าว  ทางด้านรัสเซียแถลงว่า จะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลง
ของกลุ่มโอเปกพลัส แม้มีการปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีพลังงานของ
ซาอดุีอาระเบีย (อินโฟเควสท์) 

กองทัพเกาหลีใต้เผย เกาหลีเหนือยิงจรวดไม่ทราบชนิด 2 ลูก
จากฝ่ังตะวันออกเช้านี ้คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ (JCS) 
เปิดเผยว่า เกาหลีเหนือยิงจรวดไม่ทราบชนิดจ านวน 2 ลูกในช่วงเช้า
วนันี ้โดยยิงจากพืน้ที่ฝ่ังตะวนัออกของเกาหลีเหนือ  JCS ระบวุา่ จรวด
ทัง้ 2 ลูกถูกยิงออกจากฐานในจังหวัดพยองกันตอนใต้   ทางด้าน
กระทรวงกลาโหมญ่ีปุ่ นยืนยันว่า การยิงจรวดครัง้ล่าสุดของเกาหลี
เหนือไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของญ่ีปุ่ น แต่ก็ยังไม่สามารถ
ยืนยันได้ว่า จรวดจะตกลงในเขตเศรษฐกิจพิเศษของญ่ีปุ่ นหรือไม่
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า การยิงจรวดในช่วงเช้านี ้ซึ่งถือเป็นการ
ละเมิดมติของสหประชาชาติที่ห้ามไม่ให้เกาหลีเหนือใช้เทคโนโลยีด้าน
ขีปนาวธุนัน้ เกิดขึน้แม้เกาหลีเหนือเพ่ิงสง่สญัญาณเม่ือวานนีว้า่ เกาหลี
เหนือเต็มใจที่จะกลบัมาเจรจากับสหรัฐอีกครัง้ ในประเด็นการปลอด
อาวธุนิวเคลียร์ (อินโฟเควสท์) 

เกาหลีเหนือเผยพร้อมเจรจาสหรัฐแก้ปมนิวเคลียร์ปลายเดือนนี ้
ส านักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานโดยอ้างนายโช ซอน ฮยุ รมช.
ต่างประเทศเกาหลีเหนือ ระบุว่า เกาหลีเหนือพร้อมพบปะกับสหรัฐใน
วนัเวลา และสถานที่ซึ่งมีการตกลงกันไว้ในปลายเดือนนี ้นายโชกล่าว
ว่า  เกาหลี เหนือพร้อมที่จะหารือประเด็นต่างๆกับสหรัฐ ทัง้ นี  ้
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้พบปะกับนายคิม จอง อึน ผู้น าเกาหลี
เหนือ ที่หมู่บ้านปันมนูจอมเม่ือวนัที่ 30 มิ.ย. โดยผู้น าทัง้สองเห็นพ้อง
ในการรือ้ฟืน้การเจรจาเพ่ือแก้ไขความขดัแย้งด้านนิวเคลียร์ แต่ทัง้สอง
ฝ่ายยงัคงไมมี่การจดัการเจรจาแตอ่ยา่งใด (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex บวกกว่า 100 จุด ตาม
ตลาดหุ้นภูมิภาค  ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตวักวา่ 100 จดุ
ในวันนี ้ตามตลาดหุ้ นในภูมิภาค ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิด
ตลาดที่ 37,145.45 จุด เพิ่มขึน้ 163.68 จุด หรือ 0.44%   หุ้ นกลุ่ม
การเงินพุง่ขึน้น าตลาดวนันี ้(อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ประธานวิปรัฐบาล ยันสภาเปิดอภิปรายปมถวายสัตย์ 18 ก.ย.นี ้

เตือนพาดพิงสถาบัน ต้องรับผิดชอบเอง นายวิรัช รัตนเศรษฐ 

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) 

ยืนยันว่า ที่ประชุมสภาผู้ แทนราษฎรจะมีการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มี

การลงมติประเด็นนายกรัฐมนตรีถวายสตัย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนใน

วันที่ 18 กันยายนนีแ้น่นอน โดยที่ประชุมวิปรัฐบาลวนันีจ้ะพิจารณา

เร่ืองดูแลการอภิปรายให้อยู่ในกรอบและเหตผุลตามญัตติที่ฝ่ายค้าน

ยื่นมา เช่ือวา่สมาชิกทกุคนมีวฒิุภาวะที่จะอภิปรายอยูใ่นกรอบ คงไม่มี

การทกัท้วงอะไรมากมาย รวมถึงเวลาก็ให้สิทธิฝ่ายค้านอภิปรายมาก

พอสมควรในฐานะที่เป็นผู้ เสนอญัตติ ส่วนฝ่ายรัฐบาลอาจได้อภิปราย

บ้างเล็กน้อยในจังหวะที่มีการประท้วงหากมีสมาชิกคนอ่ืนอภิปราย
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 นอกกรอบ และอาจอภิปรายสนบัสนนุรัฐบาลได้บ้าง และมัน่ใจวา่ ส.ส.

ฝ่ายรัฐบาลจะอยู่ครบทกุคน ส่วนข้อกังวลว่าจะมีการอภิปรายกระทบ

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่นัน้ นายวิรัช กล่าวว่า เม่ือทุกฝ่าย

อยากให้การประชมุครัง้นีเ้ป็นไปโดยเปิดเผย ดงันัน้หากมีการอภิปราย

พาดพิงกระทบสถาบนัฯ ก็เป็นเร่ืองเฉพาะบคุคล ไม่มีเอกสิทธิคุ้มครอง 

(อินโฟเควสท์) 

"สมคิด" เล็งหามาตรการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

ยันศก.ไม่ได้แย่ วอนคนไทยเช่ือมั่นประเทศ นายสมคิด จาตุศรี

พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังหารือ

ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ

ส านักงานสภาเกษตรกรแหง่ชาติ ภายในเดือนก.ย.นี ้เพื่อหามาตรการ

ในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรให้มี

มลูคา่มากขึน้ ซึง่ปัจจบุนั ประเทศไทยมีเกษตรกรถึง 30-40 ล้านคน แต่

มีมลูค่าทางเศรษฐกิจไม่ถึง 10% ของอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

(จีดีพี) ดังนัน้จึงต้องการพัฒนาให้ศักยภาพทางด้านการเกษตรมี

มลูค่าเพิ่มขึน้ นอกเหนือจากการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ                 

ทัง้นี  ้ รัฐบาลได้เตรียมรองรับการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนจาก

ต่างประเทศ ด้วยการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ทัง้ด้านคมนาคม

และดิจิทลั ผ่านโครงการลงทนุระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) 

(อินโฟเควสท์) 

อาเซียน-จีน หารือเปิดตลาดสินค้า-ลงทุนเพิ่มเติม ไทยเสนอจีน

หนุนเช่ือมเส้นทางคุนหมิง-เชียงราย เพิ่มโอกาสการค้า นายจุริ

นทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผย

ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน และอาเซียน-

ฮ่องกง โดยระบุว่าจากการหารือระหว่างอาเซียนกับจีนนัน้ เน่ืองจาก

อาเซียน-จีน มีข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ร่วมกนัตัง้แตปี่ 2548 โดย

ปีที่ผ่านมา มลูค่าการค้าระหว่างอาเซียน-จีน อยู่ที่ระดบัดบั 4.7 แสน

ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่าจีนเป็นคู่ ค้าอันดับหนึ่งของอาเซียน           

อย่างไรก็ดี ส าหรับวาระการประชุมตลอดวนันี ้ตัง้แต่ช่วงเช้าได้มีการ

หารือระดบัทวิภาคีระหวา่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับจีน, รัฐมนตรี

เศรษฐกิจอาเซียนกับฮ่องกง , รัฐมนตรี เศรษฐกิจอาเซียนกับ

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์, รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับเกาหลี, และ

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกบัสหรัฐฯ (อินโฟเควสท์) 

สรรพสามิต ยันเร่ิมปรับขึน้ภาษีความหวานแบบขัน้บันได 1 ต.ค.

นี ้นายณัฐกร อเุทนสตุ ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี กรมสรรพสามิต 

เปิดเผยวา่ ตัง้แตว่นัที่ 1 ต.ค.2562 จะมีการปรับภาษีสรรพสามิตความ

หวานแบบขัน้บันได ซึ่งปรับเพิ่มขึน้ทุก 2 ปี หากยังไม่สามารถลด

ปริมาณน า้ตาลได้จะต้องเสียภาษีอีกเท่าตวั ปัจจบุนัภายใต้ภาษีความ

หวาน กรมฯจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 2-3 พันล้านบาทต่อปี โดยอัตราภาษี

ใหม่ที่จะปรับแบบขัน้บันได มีผลในวันที่ 1 ต.ค.2562 จะท าให้กรมมี

รายได้เพิ่มขึน้อีกประมาณ 1.5 พันล้าน หรือคิดเป็นรายได้จากภาษี

น า้หวานที่ 3.5-4.5 พนัล้านบาทต่อปี ขณะที่การจดัเก็บภาษีภาพรวม

ของกรมสรรพสามิตในปีงบประมาณ 2562 ที่ 5.84 แสนล้านบาท และ

ปี 2563 ที่  6.4 แสนล้านบาท มั่นใจว่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย 

นอกจากนี ้กรมฯเตรียมหารือกบัคณะท างาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เช่น กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอาหารและยา (อย.) เข้าไป

ก ากับดูแลผู้ประกอบการให้เพิ่มขนาดเคร่ืองหมายแจ้งเตือนปริมาณ

น า้ตาล ให้สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายขึน้ อ่านได้ง่ายขึน้ เช่นเดียวกับ

การแจ้งเตือนโทษด้านสขุภาพบนหน้าฉลากบหุร่ี ซึ่งจะเป็นหลกัเกณฑ์

ให้ได้รับประโยชน์ในภาษีด้วย ซึ่งจะต้องหารือในขัน้ตอน หลกัการและ

วิธีการตอ่ไป (อินโฟเควสท์) 

 ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 1.16 จุด ตลาดแกว่งแคบ เผชิญ

แรงขายท าก าไรระหว่างทางช่วงรอดูการประชุม ECB สัปดาห์นี ้

SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,671.22 จดุ เพิ่มขึน้ 1.16 จดุ (+0.07%) มลูค่า

การซือ้ขาย 46,745.68 ล้านบาท  นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันี ้

แกว่งแคบหลงัยงัไร้ปัจจยัใหม่ ขณะเดียวกับนักลงทนุรอดกูารประชุม 

ECB สัปดาห์นี ,้ ตัวเลขการผลิตน า้มันของกลุ่มโอเปก ที่มีแนวโน้ม

เพิ่มขึน้ นอกจากนีต้ลาดภมิูภาคปรับตัวขึน้เล็กน้อย ขานรับจีนจะลด

สดัสว่น RRR ลงหวงักระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดจงึเล็งหลายประเทศจะหนั

มาใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนบ้านเราเผชิญแรงขายท าก าไร

ระหว่างทางบ้างหลงัขึน้ไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้านี ้พรุ่งนีต้ลาดฯคง

จะแกว่งแคบ โดยมีแนวรับ 1,660 แนวต้าน 1,677 จดุ     การซือ้ขาย

หุ้นวนันี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ โดยดชันีท าระดับ

สูงสุดที่  1,676.62 จุด และท าระดับต ่าสุดที่ 1,666.61 จุด ส่วน

หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี ้เพิ่มขึน้ 456 หลักทรัพย์ ลดลง 925 

หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 505 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

 ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ 2-7 bps. 

ในตราสารระยะยาว  สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั

อยูท่ี่ 65,057 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขาย

สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

(บลจ.) ซือ้สทุธิ 4,366 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกนัภยั ซือ้สทุธิ 660 

ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ขายสทุธิ 1,334 ล้านบาท Yield 
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 พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 1.45% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.03%  

Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ 2-7 bps. ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งมา

จากนักลงทนุต่างชาติบางส่วนยงัคงขายท าก าไรตอ่เน่ืองจากวนัศกุร์ที่

ผ่านมา ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี  ้NET 

OUTFLOW 1,334 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,334 ล้านบาท 

และไม่มีตราสารหนีท้ี่ ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 

(Expired) ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 

BUY ของนกัลงทนุตา่งชาติ 898 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.63 แกว่งในกรอบแคบ ตลาดยังไร้

ปัจจัยใหม่ รอดูผลการประชุม ECB  นกับริหารเงินจากธนาคารกรุง

ศรีอยธุยา เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยูท่ี่ 30.63 บาท/ดอลลาร์ 

แข็งคา่จากเปิดตลาดเช้าที่ระดบั 30.66 บาท/ดอลลาร์ ระหวา่งวนัแกวง่

ตวัในกรอบ 30.63-30.67 บาท/ดอลลาร์ฺ เน่ืองจากตลาดยงัไม่มีปัจจยั

ใหม่เข้ามา โดยนักลงทนุรอดผูลประชมุธนาคารกลางยโุรป (ECB) ใน

วนัที่ 12 ก.ย.62 และการประกาศตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในช่วง

ปลายสปัดาห์ นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาท

ในวันพรุ่งนีไ้ว้ระหว่าง 30.60-30.70 บาท/ดอลลาร์เช่นเดิม (อินโฟ

เควสท์) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค. จีน                 

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนส.ค. จีน                  

- ความเชื่อมัน่ของธุรกิจขนาดยอ่มเดือนส.ค.จากสหพนัธ์ธุรกิจอิสระแหง่ชาตสิหรัฐ (NFIB) สหรัฐ     

- ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนก.ค. 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      -- 2.60% 2.80% BES Sensex

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

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

US NFIB Small Business Optimism Aug      -- 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 9-Sep-19 1.450 1.450 1.437 1.413 1.403 1.434

Continuing Claims Aug 31      --      -- 1662k Change (bps) -0.15 -0.10 +0.52 +0.02 +2.00 +2.93

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

Monthly Budget Statement Aug      --      -- -$119.7b 1.448 1.552 1.610 1.623 1.805 1.958

+2.87 +4.99 +6.81 +7.10 +5.78 +4.16

 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% 9-Sep-19 1.96 1.58 1.52 1.49 1.63 2.11

Industrial Production MoM Jul F      --      -- 1.30% Change (bps) +0.00 +5.00 +6.00 +7.00 +8.00 +9.00

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

10-Sep-19

9-Sep-19 Chg %Chg.

1,671.22 +1.16 +0.07%

353.09 -1.03 -0.29%

-1,310.30

1,110.57 +1.37 +0.12%

2,450.79 +1.90 +0.08%

136.55

46,745.68

275.01

898.74

2,978.43 -0.28 -0.01%

8,087.44 -15.63 -0.19%

9-Sep-19 Chg %Chg.

26,835.51 +38.05 +0.14%

12,226.10 +34.37 +0.28%

21,318.42 +118.85 +0.56%

3,493.00 +2.00 +0.06%

7,271.17 -40.09 -0.55%

2,019.55 +10.42 +0.52%

37,145.45 +163.68 +0.44%

3,024.74 +25.14 +0.84%

26,681.40 -9.36 -0.04%

974.12 +0.04 +0.00%

9-Sep-19 Chg %Chg.

6,308.95 +2.15 +0.03%

7,933.22 -26.90 -0.34%

62.64 +0.98 +1.59%

57.85 +1.33 +2.35%

58.02 +1.42 +2.51%

59.30 +0.67 +1.14%

9-Sep-19 6-Sep-19 %Chg.

30.63 30.63 +0.00%

1,502.20 -4.00 -0.27%

2,422.00 -40.00 -1.62%

1.2347 1.2280 +0.55%

7.1120 7.1147 -0.04%

1.1046 1.1131 -0.76%

107.22 106.91 +0.29%

9-Sep-19 6-Sep-19 %Chg.

320.31 321.46 -0.36%

1,191.96 1,191.78 +0.02%

98.303 98.435 -0.13%

65,057.42         144,302.35       -54.92%


