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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

"พาวเวล"เผยเฟดห่ันดอกเบีย้ครัง้ท่ี 3 ในปีนีเ้พื่อหนุนเศรษฐกิจ 

ขณะเมินส่งสัญญาณลดดอกเบีย้อีก นายเจอโรม พาวเวล ประธาน

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังการ

ประชุมเฟดเสร็จสิน้ลงเม่ือวานนีว้่า การที่คณะกรรมการเฟดตดัสินใจ

ปรับลดอัตราดอกเบีย้เป็นครัง้ที่  3 ในปีนี ้มีเป้าหมายที่จะรักษาการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐให้แข็งแกร่งและสามารถรับมือกบัความ

เสี่ยงต่างๆที่ก าลังเกิดขึน้ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงข้อพิพาทการค้า และการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน 

(FOMC) ของเฟด มีมติ 8-2 เสียง ให้ปรับลดอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ลง

อีก 0.25% สู่ระดับ 1.50-1.75% ในการประชุมเม่ือวานนี ้ซึ่งเป็นการ

ปรับลดอตัราดอกเบีย้ครัง้ที่ 3 ในปีนี ้ในการแถลงข่าวครัง้นี ้นายพาว

เวลได้ส่งสัญญาณพักวงจรการปรับลดอัตราดอกเบีย้  โดยกล่าวว่า 

"เฟดจะยงัคงรักษาจดุยืนด้านนโยบายการเงินอย่างเหมาะสม ตราบใด

ที่ข้อมลูเศรษฐกิจที่เฟดจะได้รับในวนัข้างหน้านัน้ มีความสอดคล้องกับ

มุมมองของเฟดที่ว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัวในระดับปานกลางและ

ตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี  หากเกิดสถานการณ์

บางอย่างที่ท าให้เฟดจะต้องกลบัมาประเมินแนวโน้มเศษฐกิจอีกครัง้ 

เฟดก็จะตอบสนองสถานการณ์นัน้ๆเป็นรายกรณี โดยไม่มีการก าหนด

นโยบายเอาไว้ล่วงหน้า"นายพาวเวลยงักล่าวด้วยว่า นโยบายการเงิน

ของเฟดในขณะนี ้อยู่ในสถานะที่ดีและเหมาะสม และเฟดยังคงมี

มมุมองที่ดีต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

เฟดห่ันดอกเบีย้ 0.25% ตามคาด ขณะส่งสัญญาณพักวงจรปรับ

ลดดอกเบีย้ คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติ 8-2 เสียงปรับลดอตัราดอกเบีย้ระยะ

สัน้ 0.25% สู่ระดบั 1.50-1.75% ในการประชุมเม่ือวานนี ้ตามที่ตลาด

การเงินคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี เฟดส่งสญัญาณพกัวงจรการปรับลด

อัตราดอกเบีย้ในขณะนี ้ทัง้นี ้เฟดประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้เป็น

ครัง้ที่ 3 ในปีนี ้และเป็นการปรับลดอตัราดอกเบีย้เป็นครัง้ที่ 3 ติดต่อกนั

นายเอริค โรเซนเกรน ประธานเฟด สาขาบอสตัน และนางเอสเธอร์ 

จอร์จ ประธานเฟด สาขาแคนซสั ซิตี ้มีมติให้คงอตัราดอกเบีย้ในการ

ประชุมเม่ือวานนี ้ขณะที่นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟด สาขาเซนต์

หลุยส์ กลับมาสนับสนุนให้เฟดลดอัตราดอกเบีย้  0.25% เม่ือวานนี ้

หลงัจากที่มีมติให้เฟดลดอตัราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมเดือนที่

แล้ว (อินโฟเควสท์) 

ท าเนียบขาวยัน"ทรัมป์-สี จิน้ผิง"ลงนามข้อตกลงการค้าเดือน

หน้า แม้ไม่มีเอเปค ท าเนียบขาวออกแถลงการณ์ระบวุ่า ขณะนีย้งัไม่

มีสถานที่ส ารองในการจัดการประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) หลังจากที่ชิลีประกาศถอนตวัจาก

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนหน้าอย่างไรก็ดี  ท าเนียบขาว

ยืนยันว่า สหรัฐและจีนจะยังคงหาทางบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรก

ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด แม้ว่าชิลียกเลิกการประชุมเอเปกในเดือน

หน้าก็ตาม"เราหวังที่จะได้ข้อสรุปต่อการท าข้อตกลงการค้าครัง้

ประวตัิศาสตร์ในเฟสแรกกบัจีนภายในกรอบเวลาเดิม" แถลงการณ์ระบ ุ

ซึง่บ่งชีว้่า ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของ

จีน จะลงนามในข้อตกลงการค้าในเดือนหน้า แม้ไม่มีการประชมุเอเปค

ก็ตาม ทัง้นี ้ประธานาธิบดีเซบาสเตียน ปิเญร่า ผู้น าชิลี ประกาศยกเลิก

การประชุมเอเปคที่มีก าหนดจัดขึน้ในเมืองซานติอาโกในเดือนหน้า 

ท่ามกลางเหตุการณ์จลาจลที่เกิดขึน้ในประเทศก่อนหน้านี  ้มีการ

คาดการณ์กันว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ ้

นผิงของจีน จะลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกนอกรอบการประชุม

เอเปค ซึ่งจะมีขึน้ในวนัที่ 16-17 พ.ย. "นี่เป็นการตดัสินใจที่ยากล าบาก 

โดยความกังวลหลกัของเราคือการฟืน้ความสงบเรียบร้อยในสงัคม ให้

ความปลอดภัยและสันติสุขแก่ประชาชน พร้อมกับตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน" นายปิเญร่ากล่าวรัฐบาลชิลีประกาศภาวะ

ฉุกเฉินในหลายเมืองเม่ือสปัดาห์ที่แล้ว ท่ามกลางเหตุการณ์จลาจลที่

เกิดขึน้ทัว่ประเทศ โดยมีการปล้มสะดมร้านค้า และการเผาสถานีรถไฟ

ใต้ดินหลายแห่ง ขณะที่ประชาชนต่างลกุฮือแสดงความไม่พอใจต่อการ

ที่รัฐบาลประกาศปรับขึน้ค่าโดยสารรถไฟใต้ดิน 4% (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผย GDP Q3/62 ชะลอตัวสู่ 1.9% จาก 2.0% ใน Q2/62 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตวัเลขประมาณการครัง้ที่ 1 ส าหรับการ

ขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 

3/2562 ที่ระดับ 1.9% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.6% 

โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้ บริโภค รวมทัง้การใช้จ่ายใน

ภาครัฐอย่างไรก็ดี เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตวัในไตรมาส 3 เม่ือเทียบกับ

ไตรมาส 2 เนื่องจากการลดลงของการลงทุนในภาคธุรกิจทัง้นี  ้

เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตัว 2.0% ในไตรมาส 2 และ 3.1% ในไตร

มาสแรก การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึน้ 2.9% ในไตรมาส 3 หลงัจาก

พุ่งขึน้ 4.6% ในไตรมาส 2 ส่วนการลงทุนในภาคธุรกิจลดลง 3.0% ซึ่ง

เป็นการหดตัวมากที่สุดในรอบกว่า 3 ปีคร่ึง หลังจากลดลง 1.0% ใน

ไตรมาส 2นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะมีการขยายตวั 

2.5% ในปีนี ้ต ่ากว่าเป้าหมายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ตัง้ไว้ที่

ระดบั 3% หลงัจากเติบโต 2.9% ในปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 



 

 

 

   

    2 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
31 October 2019 

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ADP เผยการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มมากกว่าคาดในเดือน

ต.ค. ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) และมูดีส้์ อนาลิติกส์ 

เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึน้ 125,000 ต าแหน่ง

ในเดือนต.ค. สูงกว่าที่นักวิ เคราะห์คาดการณ์ที่ ระดับ  100,000 

ต าแหน่ง อย่างไรก็ดี ADP ปรับลดตวัเลขการจ้างงานของภาคเอกชน

ในเดือนก.ย.สู่ระดับ 93,000 ต าแหน่ง จากเดิมที่ระดับ 135,000 

ต าแหน่ง  การจ้างงานในภาคบริการเพิ่มขึน้ 138,000 ต าแหน่งในเดือน

ต.ค. ส่วนการจ้างงานในภาคการผลิตลดลง 13,000 ต าแหน่ง (อินโฟ

เควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ ขอสินเช่ือจ านองเพิ่มขึน้เพียง 0.6% หลัง

ดอกเบีย้เงินกู้ปรับตัวขึน้ สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) 

ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จ านวนผู้ ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจ านองเพิ่มขึน้

เพียง 0.6% ในสปัดาห์ที่แล้ว ขณะที่อตัราดอกเบีย้เงินกู้จ านองปรับตวั

ขึน้อย่างไรก็ดี เม่ือเทียบรายปี จ านวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจ านอง

เพิ่มขึน้ 59% ในสัปดาห์ที่แล้ว ทัง้นี ้จ านวนผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรี

ไฟแนนซ์ลดลง 1% ในสปัดาห์ที่แล้ว แต่พุ่งขึน้ 134% เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีที่แล้วส่วนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการซือ้ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึน้  

2% ในสปัดาห์ที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 10% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ที่แล้ว  (อินโฟเควสท์) 

EIA เผยสต็อกน า้มันดิบสหรัฐพุ่งเกินคาดสัปดาห์ท่ีแล้ว ส านกังาน

สารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อก

น า้มันดิบของสหรัฐพุ่งขึน้ 5.7 ล้านบาร์เรลในสปัดาห์ที่แล้ว สูงกว่าที่

นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึน้ 2.5 ล้านบาร์เรล EIA ยงัเปิดเผยว่า สต็อก

น า้มนัเบนซินลดลง 3 ล้านบาร์เรล ขณะที่นกัวิเคราะห์คาดว่าลดลง 2.5 

ล้านบาร์เรล นอกจากนี ้สต็อกน า้มันกลั่น ซึ่งรวมถึงฮีตติง้ออยล์และ

น า้มนัดีเซล ลดลง 1 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 2.4 

ล้านบาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ส่ือเผยรัฐบาลสหรัฐเล็งคุมเข้มกฎเกณฑ์การผลิตรถยนต์ ขณะ

หลายฝ่ายเตือนท าราคาพุ่ ง,ยอดขายลด สื่อต่างประเทศรายงาน

โดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวว่า คณะบริหารของประธานาธิบดี

โดนัล์ ทรัมป์แห่งสหรัฐต้องการที่จะก าหนดวิธีและสถานที่ที่บริษัท

รถยนต์ทั่วโลกจะผลิตรถยนต์และชิน้ส่วนรถยนต์เพื่อรักษาสิทธิด้าน

การปลอดภาษีภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ฉบบั

ใหม่ ซึง่นบัเป็นการแทรกแซงโดยตรงที่สดุในการจดัการด้านการค้าและ

การผลิตประเด็นดงักล่าวก าลงัมีการหารือกันระหว่างเจ้าหน้าที่คณะ

บริหารของปธน.ทรัมป์, เจ้าหน้าที่สภาคองเกรส และผู้ผลิตรถยนต์ทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ ในบริบทของกฎหมายที่ผู้ออกกฎหมายจะ

ลงมติให้ข้อตกลงการค้ามีผลบงัคบัใช้ ขณะที่ท าเนียบขาวต้องการระบุ

อย่างเฉพาะเจาะจงในข้อตกลงที่จะอนุญาตให้สหรัฐจัดการด้านกฎ

การผลิตส าหรับบริษัทต่างๆ แต่เพียงฝ่ายเดียวข้อตกลงระหว่างสหรัฐ-

เม็กซิโก-แคนาดาซึ่งลงนามโดยปธน.ทรัมป์ และประธานาธิบดีของ

เม็กซิโกและแคนาดาในเดือนพ.ย. 2561 นัน้ ยังคงรอการอนุมัติจาก

สภาคองเกรสสหรัฐ โดยท าเนียบขาวได้ก าหนดกฎเกณฑ์การผลิตใหม่

ส าหรับภาคยานยนต์ อนัเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่เป็นประโยชน์มาก

ที่ สุ ดต่ อสห รั ฐ  แต่ บ ริษั ทต่ า งๆ , ผู้ ออกกฎหมาย  และแ ม้แต่

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐที่ท าการวิเคราะห์

ทางเศรษฐกิจได้เตือนว่า กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากจนเกินไปจะท าให้

ราคารถยนต์สงูขึน้ และท าให้ยอดขายลดลง (อินโฟเควสท์) 

พรรคเดโมแครตเผยเนือ้หามติการยื่นถอดถอน "ทรัมป์" เตรียม

ท าการไต่สวนโดยเปิดเผย พรรคเดโมแครตได้เปิดเผยเนือ้หาของมติ

พรรค ที่มีเป้าหมายเพื่อให้กระบวนการยื่นถอดถอนประธานาธิบดี

โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ด าเนินไปอย่างเป็นระบบนายจิม แมคโกฟ

เวิร์น ประธานคณะกรรมการกฎระเบียบของพรรค เปิดเผยว่า มติ

ดังกล่าวได้วางขัน้ตอนส าหรับแผนกข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎร

สหรัฐในการไต่สวนโดยเปิดเผย และเปิดเผยค าให้การของพยานส านัก

ข่าวซินหวัรายงานว่า ในส่วนของการไต่สวนโดยเปิดเผย มติดงักล่าวได้

รวมถึงภาษาที่ยอมให้ประธานและสมาชิกระดบัสงูของคณะกรรมการ

ข่ า วกรองของพรรคตั ง้ค าถามพยานไ ด้ถึ ง  90 นาที  และใ ห้

คณะกรรมการผู้ ช่วยใช้เวลาดังกล่าวในการซักถามนอกจากนี  ้ มติ

ดงักล่าวยงัยอมให้พรรครีพบัลิกันร้องขอค าให้การของพยานและออก

หมายศาลได้ แต่หมายศาลดงักล่าวต้องผ่านการเห็นชอบจากพรรคเด

โมแครตก่อนทัง้นี ้คาดว่าจะมีการน ามติดงักล่าวขึน้โหวตในสภาในวนั

พฤหสับดีนี ้(อินโฟเควสท์) 

สภาผู้แทนฯสหรัฐลงมติผ่านร่างกฎหมายคว ่าบาตรตรุกีกรณี

โจมตีซีเรีย สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น 

ให้ผ่านร่างกฎหมายคว ่าบาตรตุรกี หลังจากรัฐบาลตุรกีใช้ปฏิบตัิการ

โจมตีทางทหารในพืน้ที่ตอนเหนือของซีเรียทัง้นี  ้สภาผู้แทนฯมีมติด้วย

คะแนนเสียง 403 ต่อ 16 โดยมีเพียงส.ส.พรรครีพับลิกัน 15 คน และ

ส.ส.พรรคเดโมแครต 1 คนลงมติคดัค้านร่างกฎหมายดงักล่าว (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 115.27 จุด ขานรับเฟ

ดลดดอกเบีย้อีก 0.25% ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือ

คื นนี  ้ (30 ต .ค . )  ขณะที่ ดัชนี  S&P 500 ปิ ดที่ ร ะดับสู งสุด เ ป็น

ประวตัิการณ์อีกครัง้ ขานรับธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ประกาศลด
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 อตัราดอกเบีย้ 0.25% ในการประชุมเม่ือวานนี ้พร้อมกับส่งสญัญาณ

พักวงจรการปรับลดดอกเบีย้ ซึ่งท าให้นักลงทุนมองว่า เฟดมีความ

เชื่อมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจมากพอที่จะไม่ต้องปรับลดอตัราดอกเบี ย้ลง

อีกในระยะใกล้นีด้ชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  27,186.69 จุด 

พุ่งขึน้ 115.27 จดุ หรือ +0.43% ขณะที่ดชันี S&P 500 ปิดที่ 3,046.77 

จดุ เพ่ิมขึน้ 9.88 จดุ หรือ +0.33%  และดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,303.98 

จดุ เพ่ิมขึน้ 27.13 จดุ หรือ +0.33% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก หลังเฟด

ห่ันดอกเบีย้อีก 0.25% ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงิน

หลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้(30 

ต.ค.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศลดอตัราดอกเบีย้ลง

อีก 0.25% ในการประชมุเม่ือวานนี ้ซึง่เป็นการปรับลดดอกเบีย้ครัง้ที่ 3 

ในปีนี ้นอกจากนี ้ข้อมูลที่บ่งชีถ้ึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐยงั

เป็นปัจจยัที่กดดนัสกลุเงินดอลลาร์เช่นกนัดอลลาร์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบ

กับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9904 ฟรังก์ จากระดบั 0.9937 ฟรังก์ แต่หาก

เทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์แข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 108.94 เยน จากระดบั 

108.81 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3174 

ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3088 ดอลลาร์แคนาดายูโรแข็งค่าเม่ือ

เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1124 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1110 

ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้สู่ระดับ 1.2887 ดอลลาร์ จาก

ระดบั 1.2861 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 

0.6876 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6865 ดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐ

อ่อนค่าลงหลังจากคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) 

ของเฟดมีมติ 8-2 เสียง ให้ปรับลดอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ลงอีก 0.25% 

สู่ระดับ 1.50-1.75% ในการประชุมเม่ือวานนี  ้ตามที่ตลาดการเงิน

คาดการณ์ไว้  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 48 เซนต์ วิตกสต็อก

น า้มันดิบสหรัฐพุ่ งเกินคาด  สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 

ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(30 ต.ค.) หลงัจากส านกังานสารสนเทศ

ด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยสต็อกน า้มนัดิบพุ่งขึน้

มากกว่าตวัเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ซึ่งส่งผลให้เกิดความกงัวล

เกี่ยวกับปริมาณน า้มันดิบที่สูงขึน้ในตลาด ขณะเดียวกันนักลงทุน

ระมัดระวังการซือ้ขายเพื่อรอดูความชัดเจนของการเจรจาการค้า

ระหว่างสหรัฐและจีนสญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 48 

เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 55.06 ดอลลาร์/บาร์เรลสญัญาน า้มนัดิบเบรนท์

ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 98 เซนต์ หรือ 1.6% ปิดที่ 60.61 ดอลลาร์/

บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: เงินดอลล์อ่อน หนุนทองปิดบวก 6 

ดอลลาร์ สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี  ้(30 ต.ค.) 

เนื่องจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐช่วยเพ่ิมความน่าดึงดูด

ของสัญญาทองค า ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบาย

การเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยตลาดทองค านิวยอร์กปิดท า

การซือ้ขายก่อนที่คณะกรรมการเฟดจะแถลงมติการประชุมสัญญา

ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. 

เพิ่มขึน้ 6 ดอลลาร์ หรือ 0.4% ปิดที่ 1,496.7 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ

เควสท์) 

 ยุโรป 

สภาอังกฤษไฟเขียวเลือกตัง้ 12 ธ.ค. ผู้เช่ียวชาญชี ้"บอริส จอห์น

สัน" ต้องชนะเท่านัน้จึงจะสามารถผลักดัน Brexit สภาสามญัชน

หรือสภาล่างของอังกฤษลงมติเห็นชอบต่อญัตติจัดการเลือกตัง้ทั่วไป

ในวนัที่ 12 ธ.ค.นี ้โดยจะเป็นการเลือกตัง้ที่องักฤษจัดขึน้ในเดือนธ.ค. 

เป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 100 ปีประชาชนมากกว่า 46 ล้านคนใน

อังกฤษ, สกอตแลนด์, เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ จะเข้าร่วมในการ

เลือกตัง้รัฐสภาในเดือนธ.ค.เป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ปี 2466สภาสามัญ

ชนลงมติด้วยคะแนนเสียง 438 เสียงเห็นชอบต่อญัตติจัดการเลือกตัง้

ในวนัที่ 12 ธ.ค. ขณะที่ 20 เสียงไม่เห็นชอบต่อข้อเสนอของนายบอริส 

จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ขอให้รัฐสภาอนุมัติจัดการเลือกตัง้

ก่อนก าหนด   (อินโฟเควสท์)        

ฝร่ังเศสเผยเศรษฐกิจขยายตัว  0.3% ในไตรมาส 3 ดีกว่า

คาดการณ์  ส านักงานสถิติแห่งชาติฝร่ังเศส (Insee) รายงานว่า 

เศรษฐกิจฝร่ังเศสในไตรมาส 3 ขยายตวั 0.3% จากไตรมาสก่อนหน้า 

ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตวัในอตัรา 0.2% ทัง้นี ้

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่ออกมาดีเกินคาดนี ้ถือ

เป็นข่าวดีส าหรับประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ขณะที่ตลาดมี

ความวิตกกงัวลเกี่ยวกบัภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั อนัเป็นผลพวงมา

จากข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ประเทศคู่ค้าที่ส าคญัของฝร่ังเศสอย่างเยอรมนี (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก หุ้นกลุ่มรถยนต์,กลุ่ม

สินค้าอุปโภคบริโภคพุ่ง หนุนตลาด ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเม่ือคืนนี ้

(30 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มรถยนต์ที่ปรับตวัขึน้ขานรับข่าว

การเจรจาควบกิจการระหว่างเปอโยต์และเฟียต ไครสเลอร์ ออโตโม

บิลส์ นอกจากนี ้การเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดของ

บริษัทลอรีอลั ได้ช่วยชดเชยการเปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอจาก

ธนาคารรายใหญ่ อาทิ ดอยซ์แบงก์ และ ซานแทนเดอร์ดัชนี Stoxx 
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 Europe 600 บวก 0.08% ปิดที่  398.70 จุดดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น

ฝร่ังเศสปิดที่ 5,765.87 จุด เพิ่มขึน้ 25.73 จุด หรือ +0.45% ขณะที่

ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,910.23 จดุ ลดลง 29.39 จดุ หรือ 

-0.23% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 24.52 จุด ได้แรงหนุน

จากหุ้นกลุ่มเวชภัณฑ์ ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกเม่ือคืนนี ้(30 ต.ค.) 

โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเวชภัณฑ์ที่ปรับตัวขึน้  ขณะที่นักลงทุนรอ

ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดัชนี 

FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,330.78 จุด เพิ่มขึน้ 24.52 จุด 

หรือ +0.34% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ธนาคารกลางญี่ปุ่ นเปิดฉากการประชุมวันนี ้ คาดผ่อนคลาย

นโยบายเพิ่มเติม ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ได้เปิดฉากการประชุม

ซึ่งจัดขึน้เป็นเวลา 2 วนัในวนันี ้ในขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่า BOJ จะ

ปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่อาจสร้างแรง

กดดันให้แบงก์ชาติญ่ีปุ่ นต้องด าเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้ น

เศรษฐกิจ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า BOJ จะพิจารณาความเป็นไป

ได้ของการผ่อนคลายทางการเงินเพ่ิมเติม ขณะที่สมาชิกของ BOJ บาง

รายเชื่อว่า  ธนาคารกลางจะสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้

ท่ามกลางสัญญาณของการขยายตัวในระดับปานกลางของญ่ีปุ่ น 

แม้ว่าการขึน้ภาษีบริโภคได้เร่ิมมีผลบังคับใช้แล้วในเดือนนี  ้รวมทัง้

เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ท่ามกลางผลพวงจากความขัดแย้งทาง

การค้าที่ยืดเยือ้ระหว่างจีนและสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลญี่ปุ่ นเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมดีดตัวขึน้ 1.4% ใน

เดือนก.ย. กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอตุสาหกรรมญ่ีปุ่ น เปิดเผย

รายงานเบือ้งต้นในวันนีว้่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่ นใน

เดือนก.ย.  ป รับตัวขึ น้  1.4% จากเดือนก่อนหน้า  โดยการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่ นฟืน้ตวัขึน้ในเดือนก.ย. หลงัจากที่หดตวัลง 

1.2% ในเดือนส.ค.ส่วนดชันีการผลิตในโรงงานและเหมืองแร่เดือนก.ย. 

อยู่ที่ระดับ 102.9 เทียบกับฐาน 100 ในปี 2558ส านักข่าวเกียวโด

รายงานว่า จากการส ารวจความเห็นของบรรดากลุ่มผู้ผลิตนัน้  ทาง

กระทรวงฯ คาดการณ์ว่าการผลิตภาคอตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ นมีแนวโน้ม

ปรับตวัขึน้ 0.6% ในเดือนต.ค. และปรับตวัลง 1.2% ในเดือนพ.ย. (อิน

โฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ นเผยยอดค้าปลีกเดือนก.ย.ขยายตัวแข็งแกร่งสุดในรอบกว่า 

5 ปี กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ น เปิดเผยใน

วนันีว้่า ยอดค้าปลีกเดือนก.ย.พุ่งขึน้ 9.1% เม่ือเทียบเป็นรายปี ท าสถิติ

ขยายตัวแข็งแกร่งสุดในรอบกว่า 5 ปี และดีกว่าเดือนส.ค.ที่ขยายตวั

เพียง 2% เนื่องจากผู้บริโภครีบซือ้สินค้าก่อนที่มาตรการปรับขึน้ภาษี

การบริโภคจะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 ต.ค.ข้อมูลดงักล่าวสอดคล้องกบั

ที่สมาคมห้างสรรพสินค้าญ่ีปุ่ น เปิดเผยในวันนี ว้่ า  ยอดขายใน

ห้างสรรพสินค้าของญ่ีปุ่ นพุ่งขึน้ 23.1% ในเดือนก.ย. เม่ือเทียบเป็นราย

ปี แตะที่ระดับ 5.153 แสนล้านเยน (4.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

เนื่องจากประชาชนแห่ซือ้สินค้ากนัอย่างคกึคกั ก่อนที่มาตรการปรับขึน้

ภาษีการบริโภคจะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 ต.ค.รัฐบาลญ่ีปุ่ นเร่ิมบงัคบั

ใช้มาตรการปรับขึน้ภาษีการบริโภคสู่ระดบั 10% จากเดิมที่ระดบั 8% 

เม่ือวนัที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น

กล่าวว่า มาตรการปรับขึน้ภาษีการบริโภคที่มีการบงัคบัใช้ล่าสุดนี  ้ถือ

เป็น "ความคืบหน้าครัง้ใหญ่" ที่รัฐบาลพยายามผลักดันควบคู่ไปกับ

การปฏิรูประบบประกนัสงัคม (อินโฟเควสท์) 

ยอดส่งออกเบียร์ญี่ปุ่ นไปเกาหลีใต้เดือนก.ย.ทรุดกว่า 99% หลัง

ชาวโสมบอยคอตสินค้าญี่ปุ่ น รัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยข้อมูลในวนันีว้่า 

ยอดส่งออกเบียร์ของญ่ีปุ่ นไปยงัเกาหลีใต้ ทรุดฮวบลง 99.9% ในเดือน

ก.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี สู่ระดบั 588,000 เยน (5,400 ดอลลาร์สหรัฐ) 

เนื่องจากผลกระทบของการที่ชาวเกาหลีใต้บอยคอตสินค้าญ่ีปุ่ น 

ท่ามกลางความสมัพนัธ์ระหว่างสองประเทศที่ย ่าแย่ลง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 131.01 จุด ก่อนนักลงทุน

รู้ผลประชุมเฟด  ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้ นโตเกียวปิดร่วงลงในวันนี  ้

เนื่องจากนักลงทนุเทขายท าก าไร ก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะ

แถลงมติอัตราดอกเบีย้ในวันนีต้ามเวลาสหรัฐส านักข่าวเกียวโด

รายงานว่า  ดัชนีนิก เก อิ ปิดลบ 131.01 จุด  ห รือ  0.57% แตะที่  

22,843.12 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ทูตจีนประจ า UN เตือนสหรัฐวิจารณ์จีนประเด็นชาวอุยกูร์อาจ

กระทบเจรจาการค้า  นายจาง จุน เอกอัคราชทูตจีนประจ า

สหประชาชาติ (UN) เตือนว่า การที่สหรัฐวิพากษ์วิจารณ์จีนเกี่ยวกับ

ชาวอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในมณฑลซินเจียงนัน้  ไม่เป็น

ประโยชน์ต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในขณะนี ้โดยค า

เตือนดังกล่าวมีขึน้หลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐและเจ้าหน้าที่จาก  22 

ประเทศได้ใช้เวที UN เพื่อผลกัดนัให้จีนยุติการจับกมุตวัชาวอุยกร์ูและ

ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในมณฑลซินเจียงนายจางกล่าวว่า ขณะที่มือ

หนึ่งสหรัฐก าลงัพยายามผลกัดันการท าข้อตกลงการค้ากับจีนนัน้  อีก

มือหนึ่งกลบัใช้ประเด็นอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสิทธิมนษุยชน 

เพ่ือกล่าวโทษผู้ อ่ืนนอกจากนี ้นายจางกล่าวว่า ขณะนีก้ารเจรจาการค้า
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ระหว่างสหรัฐและจีนก าลังมีความคืบหน้า แต่การที่สหรัฐออกมา

วิพากษ์วิจารณ์จีนเช่นนี ้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อการเจรจา (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนต.ค.ลดลงแตะ 

49.3  ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนีว้่า ดัชนี

ผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 49.3 

ลดลงจากระดับ  49.8 ในเดือนก.ย. และต ่ากว่าที่นักวิ เคราะห์

คาดการณ์ไว้ที่ 49.8  (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยดัชนี PMI ภาคบริการเดือนต.ค.ลดลงแตะ 52.8 
ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ดชันีผู้จดัการฝ่าย

จัดซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนต.ค.อยู่ที่ระดับ 52.8 ร่วงลงจากระดบั 

53.7 ในเดือนก.ย. และต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่  53.6 (อิน

โฟเควสท์) 

รัฐบาลจีนปรับลดภาษี,ค่าธรรมเนียมช่วง 9 เดือนแรกปีนีร้วม 

1.78 ล้านล้านหยวน นายไค ซือหลี เจ้าหน้าที่ของส านกังานภาษีของ

รัฐบาลจีนเปิดเผยในการแถลงข่าวว่า นโยบายใหม่ของจีนในการปรับ

ลดภาษีและค่าธรรมเนียมช่วยให้ภาคธุรกิจและบุคคลธรรมดา 

ประหยดัค่าใช้จ่ายได้ทัง้สิน้ 1.78 ล้านล้านหยวน (ราว 2.527 แสนล้าน

ดอลลาร์) ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2562นายไคกล่าวว่า มูลค่าการ

ปรับลดภาษีอยู่ที่ระดบัสูงกว่า 1.51 ล้านล้านหยวน ซึ่งรวมถึงเม็ดเงิน 

7.035 แสนล้านหยวนจากการปฏิรูปการปรับลดภาษีมลูค่าเพ่ิม (VAT), 

1.827 แสนล้านหยวนจากการลดภาษีรวมส าหรับบริษัทขนาดเล็กและ

ขนาดย่อม และ 4.426 แสนล้านหยวนจากการปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดานายไคระบุ ด้วยว่ า  บ ริษัทของจีน ไ ด้ รับการป รับลด

ค่าธรรมเนียมรวมทัง้สิน้ 2.725 แสนล้านหยวนในการจ่ายเงินสมทบ

ประกนัสงัคมในช่วง 9 เดือนแรก (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 14.86 จุด เหตุวิตก

ข้อตกลงการค้า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวันนี ้

อ่อนตัวลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การท าข้อตกลง

การค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้

คอมโพสิตอ่อนตวัลง 14.86 จดุ หรือ 0.50% ปิดที่ 2,939.32 จดุ (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดร่วง 119.05 จุด นลท.รอดูผล

ประชุมเฟด ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดปรับตวัลงในวนันี  ้ขณะที่

นักลงทุนจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี ้

ตามเวลาสหรัฐ รวมทัง้การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส านัก

ข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 119.05 หรือ 0.44% แตะที่

ระดบั 26,667.71 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

แบงก์ชาติแคนาดาประกาศคงอัตราดอกเบีย้ ขณะเตือนศก.โลก

ชะลอตัวต่อเน่ือง ธนาคารกลางแคนาดาประกาศคงอัตราดอกเบีย้

นโยบายที่ระดับ 1.75% ในวันนี ้ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ 

ธนาคารกลางระบุว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแอลงอย่าง

ต่อเนื่อง นบัตัง้แต่ที่ธนาคารกลางรายงานในเดือนก.ค.ธนาคารกลางยงั

เปิดเผยว่า ขณะนีธ้นาคารกลางทัว่โลกมากกว่า 35 แห่งทัง้ในประเทศ

เศรษฐกิจเกิดใหม่ และประเทศที่พัฒนาแล้ว ต่างก็ได้ผ่อนคลาย

นโยบายการเงินเพื่อรับมือกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ท่ามกลาง

อัตราเงินเฟ้อในระดับต ่าขณะเดียวกัน ธนาคารกลางระบุว่า ความ

ขัดแย้งทางการค้าและความไม่แน่นอนก าลังจ ากัดการลงทุนในภาค

ธุรกิจ รวมทัง้การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกและการค้า โดยธนาคาร

กลางจะจบัตาต่อการเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่ายของผู้บริโภคและตลาด

ที่อยู่อาศยั (อินโฟเควสท์) 

ผู้น าชิลีประกาศยกเลิกประชุมเอเปคเดือนหน้า ท่ามกลางเหตุ

จลาจลท่ัวประเทศ  ประธานาธิบดีเซบาสเตียน ปิเญร่า ผู้ น าชิลี 

ประกาศยกเลิกการประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

เอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่มีก าหนดจัดขึน้ในเมืองซานติอาโกในเดือน

หน้า ท่ามกลางเหตุการณ์จลาจลที่เกิดขึน้ในประเทศก่อนหน้านี  ้มีการ

คาดการณ์กันว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ ้

นผิงของจีน จะลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกนอกรอบการประชุม

เอเปค ซึง่จะมีขึน้ในวนัที่ 16-17 พ.ย.  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 200 จุดทะลุแนว

ต้าน 40,000 จุด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึน้กว่า 200 จุด 

เหนือแนวต้านส าคัญที่ระดับ 40,000 จุดในวันนี ้โดยปรับตัวขึน้เป็น

วนัที่ 4 ติดต่อกนั จากการคาดการณ์ที่ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการปฏรูิป

เศรษฐกิจทัง้นี  ้ดัชนี  S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  40,051.87 จุด 

เพิ่มขึน้ 220.03 จุด หรือ 0.55%หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึน้น าตลาดวนันี  ้

(อินโฟเควสท์) 

ไทย 

สศอ.เผยดัชนี MPI ก.ย. อยู่ ท่ี 97.5 หดตัว -4.7% จากผลกระทบ

ศก.-การค้าโลกชะลอตัวต่อเน่ือง ส่งผล Q3/62 ติดลบ 4.15% 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม (MPI) เดือนก.ย. 2562 อยู่ที่ 97.50 หดตัว 4.73% เม่ือ

เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับผลกระทบจากแนวโน้ม
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 เศรษฐกิจและการค้าโลกที่ชะลอตวัต่อเนื่อง ส่งผลให้ ดชันี MPI ในไตร

มาส 3/62 หดตัว 4.15% เม่ือเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน  (อินโฟ

เควสท์) 

คลังขอเวลา 1 เดือน ประเมินผลมาตรการชิมช้อปใช้ เฟส 1-2 

ก่อน "สมคิด" แย้มอาจมีเฟส 3 ตามมา นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ 

รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในเบือ้งต้นรัฐบาลเตรียมจะออก

มาตรการ "ชิมช้อปใช้" เฟส 3 ซึง่ขณะนีก้ระทรวงการคลงัยงัอยู่ระหว่าง

การพิจารณารายละเอียด และประเมินผลจากมาตรการในเฟส 1 และ

เฟส 2 ก่อน ซึ่งมาตราการดังกล่าวนี  ้ รัฐบาลมุ่งหวังที่จะกระตุ้ น

เศรษฐกิจภายในประเทศ การท่องเที่ยวในระดับชุมชน และชดเชย

ภาคส่งออกที่ชะลอตัวลง อันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ

ต่างประเทศ"เบือ้งต้นก็จะเตรียมออกมาตรการชิมช็อปใช้ในเฟส 3 

ออกมาอีก แต่ขอให้ใจเย็นๆ ซึ่งกระทรวงการคลงัอยู่ระหว่างประเมิน

รายละเอียด" รองนายกรัฐมนตรีระบุด้านนายอุตตม สาวนายน รมว.

คลงั กล่าวถึงมาตรการชิมช้อปใช้ เฟส 3 ว่า กระทรวงการคลงัต้องขอ

เวลาประเมินผลมาตรการชิมช้อปใช้ เฟส 1 และเฟส 2 ก่อน โดยคาด

ว่าจะใช้ระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งต้องรอดูก่อนว่ามาตรการที่ออกไปแล้ว

จะมีผลอย่างไรบ้าง เพราะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว"คลงัขอดูก่อนว่า

ยังมีความต้องการที่จะลงทะเบียนมากน้อยแค่ไหน และก็ต้องดูว่า

จะต้องมีการปรับปรุงเงื่อนไขอะไรหรือไม่ เช่น การให้เงินอุดหนุนใน

กระเป๋าที่ 1 จ านวน 1,000 บาท ยงัจ าเป็นอยู่หรือไม่ รวมถึงการขยาย

จ านวนผู้ รับสิทธ์ิเพ่ิมเติมจาก 13 ล้านคน ก่อนที่จะเปิดให้ลงทะเบียน

ชิมช้อปใช้ในเฟสที่ 3 ได้" นายอุตตม กล่าวพร้อมเชื่อว่า มาตรการนีมี้

ผลต่อเศรษฐกิจแน่นอน แม้หลายหน่วยงานจะประเมินว่าจะไม่ช่วย

ผลกัดนัจีดีพีปี 2562 ให้ขยายตวัได้ตามเป้าหมายที่ 3% ก็ตาม อย่างไร

ก็ดี รัฐบาลพร้อมรับค าติชมจากทกุฝ่าย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 10.62 จุด ตลาดผันผวนมากก่อนรู้ผล

ประชุมเฟด ,รับแรงหนุนกลุ่มแบงก์-ปิโตรฯดันดัชนีเหนือ 1,600 

จุด SET ปิดวันนีท้ี่ระดบั 1,601.83 จุด เพิ่มขึน้ 10.62 จุด (+0.67%) 

มลูค่าการซือ้ขาย 66,498.35 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทย

วนันีผ้ันผวนมากก่อนรู้ผลประชุมเฟดคืนนี  ้ เล็งปรับลดดอกเบีย้ แต่ให้

รอดูการส่งสญัญาณการปรับลดดอกเบีย้ในช่วงที่เหลือของปีนีจ้ะยงัมี

อีกหรือไม่ ทัง้นีบ้้านเรารับแรงขายท าก าไรจากกลุ่มโรงไฟฟ้า แต่ได้แรง

หนนุจากกลุ่มแบงก์-ปิโตรฯ ด้านตลาดภมิูภาคแกว่งทัง้ในแดนบวก-ลบ 

โดยตลาดในกลุ่ม TIP บวกกันทั่วหน้า ขณะที่ตลาดในยุโรปติดลบ

เล็กน้อย โดยต่างรอดผูลประชมุเฟด-ความคืบหน้าเจรจาการค้าสหรัฐฯ

และจีน-ตวัเลข PMI ภาคการผลิตของหลายประเทศ ส่วนบ้านเรารอดู

ผลประชุมกนง.ใน 6 พ.ย.นี ้และช่วงนีก้็เกาะติดงบฯที่ทยอยประกาศ

ออกมา พรุ่งนีต้ลาดฯคงจะแกว่งไซด์เวย์ โดยมีแนวรับ 1,580 แนวต้าน 

1,610 จดุตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,601.83 จดุ เพ่ิมขึน้ 10.62 

จุด (+0.67%) มูลค่าการซือ้ขาย 66,498.35 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้น

วันนี ้ดัชนีหุ้ นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่  โดยดัชนีท า

ระดับสูงสุดที่ 1,601.83 จุด และท าระดบัต ่าสุดที่ 1,589.48 จุด ส่วน

หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี  ้เพิ่มขึน้ 731 หลักทรัพย์ ลดลง 845 

หลกัทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 455 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 58,049 

ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด

ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 58,049 

ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 

อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) ขายสทุธิ 

3,890 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สุทธิ 4,296 

ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 1,700 ล้านบาท  Yield 

พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.43% ปรับตัวลดลงจากเม่ือวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี  ้Yield Curve เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ 

ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวนันี ้NET INFLOW 1,696 

ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,696 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี ้

ที่ถือครองโดยนกัลงทนุต่างชาติหมดอาย ุ(Expired)  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: เย็นนีอ้ยู่ ท่ี  30.22 แกว่งแคบ ตลาดรอ

ติดตามผลประชุมเฟดคืนนีส่้งสัญญาณทิศทางดอกเบีย้  นัก

บริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทล่าสุดอยู่ที่ 

30.22 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 30.23 บาท/

ดอลลาร์ ระหว่างวนัวิ่งแคบระหว่าง 30.22-30.25 บาท/ดอลลาร์ "ต้อง

รอดูผลประชุมเฟดคืนนีซ้ึ่งคงจะลดดอกเบีย้ 0.25% แต่ต้องรอติดตาม

รายละเอียดของการประชุม รวมทัง้การส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทาง

ดอกเบีย้ในระยะข้างหน้า ถ้าออกมาในลกัษณะแบ่งรับแบ่งสู้  ก็มีโอกาส

ที่เงินบาทจะกลบัมาแข็งค่าอีก"นกับริหารเงิน กล่าวนกับริหารเงิน กล่าว

ว่า เบือ้งต้นยงัประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทไว้ระหว่าง 

30.15-30.25 บาท/ดอลลาร์"ถ้าลงไปแตะ 30.15 ก็เป็นระดบัที่ท าสถิติ

ใหม่ในรอบกว่า 6 ปีนับจาก 31 พ.ค.2556"นักบริหารเงิน กล่าวTHAI 

BAHT SPOT RATE FIXING อยู่ที่ระดับ 30.2343 บาท/ดอลลาร์ (อิน

โฟเควสท์) 
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ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนต.ค.จาก Gfk องักฤษ 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค.จากส านกังานสถิติแหง่ชาติจีน (NBS) จีน 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนต.ค.จากส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) จีน 

- ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) ประชมุนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบีย้ ญ่ีปุ่ น   

- ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนต.ค. 

- ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. เยอรมนี   

- ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2562 อีย ู               

- อตัราว่างงานเดือนก.ย. อีย ู               

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   สหรัฐ 

- รายได้และการใช้จ่ายสว่นบคุคลเดือนก.ย. สหรัฐ 

- ดชันีราคาการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคสว่นบคุคล (PCE) เดือนก.ย.  สหรัฐ   

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนต.ค. สหรัฐ 
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As of

 Tuesday 29 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP Tokyo CPI YoY Oct 0.4% 0.7% 0.4% SET50

Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY Oct 0.5% 0.7% 0.5% SET100

TH Mfg Production Index ISIC NSA YoY Sep -4.73% -2.10% -4.41% MAI

Capacity Utilization ISIC Sep 63.87 -- 65.75 Institution Net Position

US Pending Home Sales MoM Sep 1.5% 0.9% 1.4% Proprietary Net Position

Conf. Board Consumer Confidence Oct 125.9 128 126.3 Foreign Net Position

Individual Net Position

 Wednesday 30 Total Trading Value

Release Actual Cons. Prior

JP Retail Sales MoM Sep 7.1% 3.50% 4.80% Major Indices

Retail Sales YoY Sep 9.1% 6.00% 2.00% Dow Jones

Dept. Store, Supermarket Sales YoY Sep 10.0% 9.40% 0.40% S&P 500

EU Economic Confidence Oct 100.8 101.1 101.7 Nasdaq

Consumer Confidence Oct F -7.6 -7.6 -7.6 STOXX Europe 50

US MBA Mortgage Applications 25-Oct 0.6% -- -11.9% FTSE 100

ADP Employment Change Oct 125k 110k 93k DAX

GDP Annualized QoQ 3Q A 1.9% 1.6% 2.0% Nikkei 225

Personal Consumption 3Q A 2.9% 2.6% 4.6% Shanghai Composite

Core PCE QoQ 3Q A 2.2% 2.2% 1.9% Hang Seng

KOSPI

 Thursday 31 BES Sensex

Release Actual Cons. Prior Jakarta Composite

JP Japan Buying Foreign Bonds 25-Oct -¥1018.5b -- ¥513.8b Philippines Composite

Foreign Buying Japan Bonds 25-Oct ¥26.0b -- ¥127.4b Ho Chi Minh

Foreign Buying Japan Stocks 25-Oct ¥649.5b -- ¥522.4b

Industrial Production MoM Sep P 1.4% 0.40% -1.20% Crude Commodities

Industrial Production YoY Sep P 1.1% -0.10% -4.70% WTI ($/bl)

Vehicle Production YoY Aug -- -- 11.80% Dubai ($/bl)

Housing Starts YoY Sep -- -6.70% -7.10% Brent ($/bl)

Annualized Housing Starts Sep -- 0.878m 0.891m NYMEX ($/bl)

Construction Orders YoY Sep -- -- -25.9% COMEX Gold 

BOJ Policy Balance Rate 31-Oct -- -- -0.10% Batic Dry Index

CN Manufacturing PMI Oct 49.3 49.8 49.8

Non-manufacturing PMI Oct 52.8 53.7 53.7 Exchange Rate

TH Exports YoY Sep -- -- -2.10% USD/THB

Imports YoY Sep -- -- -15.50% EUR/USD

Trade Balance Sep -- -- $3583m USD/JPY

BoP Current Account Balance Sep -- $2900m $3990m GBP/USD

EU Unemployment Rate Sep -- 7.40% 7.40% USD/CHY

GDP SA QoQ 3Q A -- 0.10% 0.20% USD/KRW

GDP SA YoY 3Q A -- 1.10% 1.20% Dollar Index

CPI Core YoY Oct P -- 1.00% 1.00%

CPI Estimate YoY Oct -- 0.70% 0.90% Thai Bond Market

CPI MoM Oct P -- 0.10% 0.20% Total Return Index

US Employment Cost Index 3Q -- 0.70% 0.60% Outright/ Cash Trading

Personal Income Sep -- 0.30% 0.40% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Personal Spending Sep -- 0.30% 0.10% 30-Oct-19 1.417 1.445 1.452 1.437 1.409 1.424

PCE Core Deflator MoM Sep -- 0.10% 0.10% Change (bps) +0.06 +0.04 +0.13 +0.09 +0.09 -0.25

Initial Jobless Claims 26-Oct -- -- 212k 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Continuing Claims 19-Oct -- -- 1682k 1.433 1.511 1.569 1.623 1.714 1.815

MNI Chicago PMI Oct -- 49 47.1 -0.55 -1.11 -1.30 -1.54 -1.45 -0.30

 Friday 1 US Bond Market

Release Actual Cons. Prior Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

JP Jobless Rate Sep -- 2.20% 2.20% 30-Oct-19 1.62 1.61 1.60 1.61 1.78 2.26

Job-To-Applicant Ratio Sep -- 1.59 1.59 Change (bps) -1.00 -3.00 -5.00 -5.00 -6.00 -7.00

Jibun Bank Japan PMI Mfg Oct F -- -- 48.5

Vehicle Sales YoY Oct -- -- 12.80%

CN Caixin China PMI Mfg Oct -- 51 51.4

TH CPI YoY Oct -- 0.34% 0.32%

CPI NSA MoM Oct -- 0.10% 0.10%

CPI Core YoY Oct -- 0.40% 0.44%

Foreign Reserves 25-Oct -- -- $221.5b

US Change in Nonfarm Payrolls Oct -- 95k 136k

Unemployment Rate Oct -- 3.60% 3.50%

Average Hourly Earnings MoM Oct -- 0.30% 0.00%

Average Hourly Earnings YoY Oct -- 3.00% 2.90%

Markit US Manufacturing PMI Oct F -- -- 51.5

ISM Manufacturing Oct -- 49 47.8

58,049.06         92,156.90         -37.01%

30-Oct-19 29-Oct-19 %Chg.

322.80 322.39 +0.13%

1,162.71 1,164.75 -0.18%

97.451 97.681 -0.24%

1.2898 1.2865 +0.26%

7.0544 7.0558 -0.02%

1.1153 1.1113 +0.36%

108.83 108.88 -0.05%

30-Oct-19 29-Oct-19 %Chg.

30.24 30.24 +0.00%

1,493.20 +5.80 +0.39%

1,782.00 -20.00 -1.11%

60.58 -1.02 -1.66%

55.06 -0.48 -0.86%

54.92 -0.56 -1.01%

59.32 -0.09 -0.15%

1,003.45 +2.56 +0.26%

30-Oct-19 Chg %Chg.

6,295.75 +14.61 +0.23%

7,997.45 -22.61 -0.28%

2,080.27 -12.42 -0.59%

40,051.87 +220.03 +0.55%

2,939.32 -14.86 -0.50%

26,667.71 -119.05 -0.44%

12,910.23 -29.39 -0.23%

22,843.12 -131.01 -0.57%

3,610.00 -1.00 -0.03%

7,330.78 +24.52 +0.34%

3,046.77 +9.88 +0.33%

8,303.98 +27.13 +0.33%

30-Oct-19 Chg %Chg.

27,186.69 +115.27 +0.43%

-2,153.71

66,498.35

-164.19

470.30

1,847.60

1,075.91 +9.43 +0.88%

2,361.23 +19.90 +0.85%

31-Oct-19

30-Oct-19 Chg %Chg.

1,601.83 +10.62 +0.67%

322.34 +0.25 +0.08%
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