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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐดีดตัวในเดือนต.ค. ผลส ารวจของ

สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดัชนีภาคบริการ

ของสหรัฐดีดตวัแตะระดบั 54.7 ในเดือนต.ค. จากระดบั 52.6 ในเดือน

ก.ย. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนส.ค.2559 ดัชนียังคงอยู่เหนือ

ระดบั 50 ซึง่บ่งชีถ้ึงการขยายตวัของภาคบริการ โดยมีการขยายตวัเป็น

เดือนที่ 117 ขณะที่ได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึน้ของยอดขาย ค าสัง่ซือ้

ใหม่ และการจ้างงานทัง้นี ้ดัชนีภาคบริการของ ISM ประกอบด้วย

อตุสาหกรรม 17 กลุ่ม ซึง่รวมถึงอสงัหาริมทรัพย์ การขนส่ง การก่อสร้าง 

และเหมืองแร่ (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐต ่าสุดรอบกว่า 3 ปีใน

ต.ค. สวนทาง ISM ไอเอชเอส มาร์กิต เปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการฝ่าย

จัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สุดท้ายของสหรัฐ ปรับตวัลงสู่ระดบั 50.6 

ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนก.พ.2559 จากระดับ 

50.9 ในเดือนก.ย. ดัชนี PMI ถูกกดดันจากการชะลอตัวของค าสัง่ซือ้

ใหม่ ขณะที่การจ้างงานทรุดตัวลงหนักที่สุดนับตัง้แต่เดือนธ.ค.2552 

แต่ความเชื่อมัน่ในภาคธุรกิจแตะระดบัสงูสดุในรอบ 4 เดือน อย่างไรก็

ดี ข้อมูลของมาร์กิตสวนทางกับผลส ารวจของสถาบันจัดการด้าน

อุปทานของสหรัฐ (ISM) ซึ่งระบุว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐดีดตัว

แตะระดับ 54.7 ในเดือนต.ค. จากระดับ 52.6 ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็น

ระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนส.ค.2559 ทัง้นี ้ดัชนีภาคบริการของ ISM 

ประกอบด้วยอุตสาหกรรม 17 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ การ

ขนส่ง การก่อสร้าง และเหมืองแร่ (อินโฟเควสท์)  

สหรัฐเผยขาดดุลการค้าลดลงในเดือนก.ย. แต่สูงกว่าตัวเลข

คาดการณ์ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้า

ของสหรัฐลดลงสู่ระดบั 5.25 หม่ืนล้านดอลลาร์ในเดือนก.ย. แต่สงูกว่า

ตวัเลขคาดการณ์ที่ระดบั 5.22 หม่ืนล้านดอลลาร์ จากระดบั 5.50 หม่ืน

ล้านดอลลาร์ในเดือนส.ค. อย่างไรก็ดี สหรัฐขาดดุลการค้าเพิ่มขึน้ 

5.4% ในเดือนก.ย. หากเทียบกับช่วงเดียวกนัในปีที่แล้ว ขณะเดียวกนั 

สหรัฐขาดดุลการค้าต่อจีนลดลง 3.1% ในเดือนก.ย. สู่ระดบั 2.8 หม่ืน

ล้านดอลลาร์ และขาดดุลการค้าต่อสหภาพยุโรปจ านวน 1.57 หม่ืน

ล้านดอลลาร์ กระทรวงพาณิชย์ยงัเปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าลดลงสู่

ระดบั 2.06 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนก.ย. ส่วนการน าเข้าสินค้าลดลง

สู่ระดบั 2.584 แสนล้านดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานต ่าสุดรอบ 18 เดือนในก.ย. 
ส านกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลส ารวจการเปิดรับ

สมคัรงานและอตัราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตวัเลข

การเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน ลดลง 

277,000 ต าแหน่ง สู่ระดับ 7.02 ล้านต าแหน่งในเดือนก.ย. ซึ่งเป็น

ระดบัต ่าสดุในรอบ 18 เดือน และเป็นการปรับตวัลงเป็นเดือนที่ 4 ส่วน

อัตราการเปิดรับสมัครงานลดลงสู่ระดับ 4.4% จากระดับ 4.6% ใน

เดือนส.ค.ตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึน้ 50,000 ต าแหน่ง สู่ระดับ 5.93 

ล้านต าแหน่งในเดือนก.ย. ขณะที่อัตราการจ้างงานทรงตัวที่ระดับ 

3.9% ส่วนตัวเลขการลาออกจากงานโดยสมัครใจลดลง 103,000 

ต าแหน่ง สู่ระดบั 3.5 ล้านต าแหน่ง โดยอตัราการลาออกลดลงสู่ระดบั 

2.3% ตัวเลขการลาออกจากงานโดยสมัครใจถือเป็นสิ่งบ่งชีค้วาม

เช่ือมัน่ของแรงงานที่คาดว่าจะสามารถหางานที่ให้ผลตอบแทนได้ดีขึน้ 

(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 30.53 จุด รับ

ความหวังสหรัฐ-จีนลงนามการค้า,ภาคบริการสหรัฐสดใส ดชันี

ดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(5 พ.ย.) โดยดาวโจนส์ 

และ Nasdaq ปิดท านิวไฮอีกครัง้ ขานรับความคืบหน้าในการเจรจา

การค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลงัจากสื่อต่างประเทศหลายแห่งรายงาน

ว่า จีนก าลงัเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกภาษีน าเข้าสินค้าบางส่วน เพื่อปู

ทางไปสู่การลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรก ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ปิดที่ 27,492.63 จดุ เพ่ิมขึน้ 30.53 จดุ หรือ +0.11% ขณะที่

ดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,434.68 จดุ เพ่ิมขึน้ 1.48 จดุ หรือ +0.02% ส่วน

ดชันี S&P500 ปิดที่ 3,074.62 จดุ ลดลง 3.65 จดุ หรือ -0.12% (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก ขานรับ

ดัชนีภาคบริการสหรัฐสดใส,เจรจาการค้าคืบหน้า ดอลลาร์สหรัฐ

แข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรต

เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้ (5 พ.ย.) เนื่องจากนกัลงทนุยงัคงเดินหน้าซือ้

สินทรัพย์เสี่ยง ท่ามกลางความหวังที่ว่าสหรัฐและจีนจะลงนามใน

ข้อตกลงการค้าเฟสแรก นอกจากนี ้ดอลลาร์ยังได้รับปัจจัยหนุนจาก

ดัชนีภาคบริการของสหรัฐที่ดีดตัวขึน้อย่างแข็งแกร่งในเดือนต.ค. 

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 109.22 เยน จาก

ระดบั 108.63 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9933 

ฟรังก์ จากระดบั 0.9880 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเม่ือ

เทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3158 ดอลลาร์แคนาดา จาก

ระดบั 1.3150 ดอลลาร์แคนาดา ยโูรอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ 

ที่ระดบั 1.1063 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1127 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์

แข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ 1.2880 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2879 ดอลลาร์ 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.6890 ดอลลาร์สหรัฐ จาก

ระดบั 0.6880 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 69 เซนต์ ขานรับเจรจา

การค้าคืบหน้า,จับตาสต็อกน า้มันดิบสหรัฐ สญัญาน า้มนัดิบเวสต์

เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(5 พ.ย.) โดยได้ปัจจัย

หนนุจากความหวงัที่ว่าสหรัฐและจีนจะลงนามในข้อตกลงการค้าในไม่

ช้า ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน า้มันดิบประจ าสัปดาห์ของ

สหรัฐซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวนันี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือน

ธ.ค. เพิ่มขึน้ 69 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดที่  57.23 ดอลลาร์/บาร์เรล  

สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนม.ค. เพ่ิมขึน้ 83 เซนต์ หรือ 1.3% 

ปิดที่ 62.96 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $27.4 นักลงทุนขาย

สินทรัพย์ปลอดภัยหลังเจรจาการค้าคืบหน้า ,ข้อมูลศก.สดใส 
สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต ่าสุดในรอบ 3 

สปัดาห์เม่ือคืนนี ้(5 พ.ย.) เนื่องจากนกัลงทนุเทขายสินทรัพย์ปลอดภัย 

หลังจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่งสัญญาณคืบหน้า 

รวมทัง้รายงานที่บ่งชีถ้ึงความแข็งแกร่งในภาคบริการของสหรัฐ 

นอกจากนี ้การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยงัส่งผลให้สญัญาทองค า

ซึง่ซือ้ขายในรูปสกลุเงินดอลลาร์นัน้ มีความน่าดงึดดูน้อยลงส าหรับนัก

ล งทุนที่ ถื อค รองสกุล เ งิ น อ่ืน  สัญญาทองค าตลาด  COMEX 

(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 27.4 ดอลลาร์ หรือ 

1.81% ปิดที่ 1,483.7  ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดบัปิดต ่าสดุนบัตัง้แต่

วนัที่ 15 ต.ค.ปีนี ้และเป็นการร่วงลงในวนัเดียวที่หนักสดุนบัตัง้แต่วนัที่ 

30 ก.ย.ปีนี ้สญัญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 49.8 เซนต์ หรือ 

2.76% ปิดที่ 17.568 ดอลลาร์/ออนซ ์(อินโฟเควสท์) 

 ยุโรป 

ผลส ารวจเผยชาวอังกฤษใช้จ่ายเพิ่มขึน้เล็กน้อยในเดือนต.ค. 

เหตุกังวลทิศทางการเมือง ผลส ารวจจากสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้า

ปลีกแห่งสหราชอาณาจกัร (BRC) เปิดเผยว่า ชาวองักฤษมีการใช้จ่าย

เพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยในเดือนต.ค. แม้บรรดาผู้ประกอบการพากันให้

ส่วนลดเพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยยอดการใช้จ่ายเพิ่มขึน้เพียง 0.6% ใน

เดือนดงักล่าว นอกจากนี ้ยอดการใช้จ่ายในองักฤษยงัคงมีแนวโน้มไม่

สดใส โดยคาดว่ายอดขายเฉลี่ยรอบ 12 เดือนจะชะลอตัวลงจน

ขยายตัวเพียง 0.1% เฮเลน ดิคคินสัน ประธานบริหารของ BRC 

เปิดเผยว่า ชาวอังกฤษไม่กล้าใช้จ่ายมากนัก เนื่องจากมีความกังวล

เกี่ยวกับทิศทางการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป หรือ 

Brexit รวมถึงการเลือกตัง้ที่จะมีขึน้ในเดือนหน้า (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการสหราชอาณาจักรปรับตัวขึน้

ในเดือนต.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต/ซีไอพีเอส เปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการ

ฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการของสหราชอาณาจักร ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 

50.0 ในเดือนต.ค. จากระดับ 49.5 ในเดือนก.ย. ดัชนี PMI ได้รับ

ผลกระทบจากการชะลอตวัของค าสัง่ซือ้ใหม่ และการจ้างงาน แต่ความ

เชื่อมั่นของภาคธุรกิจปรับตัวขึน้แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน 

หลงัจากที่สหภาพยโุรป (EU) อนุมตัิการขยายเส้นตายการแยกตวัของ

องักฤษออกจาก EU เป็นวนัที่ 31 ม.ค.2563 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับความหวังข้อตกลง

การค้าสหรัฐ-จีน ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้ (5 พ.ย.) แตะ

ระดบัสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลงังานและ

กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งขึน้ขานรับความหวงัเกี่ยวกับการท าข้อตกลง

การค้าสหรัฐ-จีน ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 0.20% ปิดที่ 404.23 

จุด ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,846.89 จุด เพิ่มขึน้ 22.59 

จุด หรือ +0.39%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 13,148.50 จุด 

เพ่ิมขึน้ 12.22 จดุ หรือ +0.09% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 18.39 จุด ขานรับ

ความหวังสหรัฐ-จีนลงนามข้อตกลงการค้าเดือนนี ้ ตลาดหุ้น

ลอนดอนปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(5 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม

เหมืองแร่ที่พุ่งขึน้ขานรับความหวังที่ว่า สหรัฐและจีนอาจจะลงนาม

ข้อตกลงการค้าเฟสแรกในเดือนพ.ย.นี ้ นอกจากนี ้การเปิดเผยผล

ประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนขององักฤษได้ช่วยหนนุ

ตลาดด้วย ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,388.08 จุด 

เพ่ิมขึน้ 18.39 จดุ หรือ +0.25% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

"คุโรดะ" เผยเคร่ืองมือผ่อนคลายการเงินของ BOJ ไม่ถูกจ ากัด

แค่ห่ันดอกเบีย้ ขณะเช่ือมั่นศก.ญี่ปุ่ นยังแข็งแกร่ง นายฮารุฮิโกะ 

คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการ

ประชมุผู้น าธุรกิจซึง่จดัขึน้ที่เมืองนาโกยาของญ่ีปุ่ นในวนันีว้่า เศรษฐกิจ

ญ่ีปุ่ นยังคงแข็งแกร่ง แม้รัฐบาลปรับขึน้ภาษีการบริโภค และยังกล่าว

ด้วยว่า สญัญาณชีน้ าล่วงหน้าครัง้ใหม่ของ BOJ นัน้ ค่อนไปทางการ

ปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย นายคุโรดะกล่าวว่า เคร่ืองมือการผ่อน

คลายนโยบายทางการเงินของ BOJ ไม่ได้จ ากดัอยู่แค่การปรับลดอตัรา

ดอกเบีย้ แต่ยังมีทางเลือกอ่ืนๆ อีก หาก BOJ พิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควรแก่เวลาในการน ามาใช้เพื่อกระตุ้ นเศรษฐกิจ  ส่วนในด้าน

เศรษฐกิจนัน้ นายคุโรดะกล่าวว่า BOJ ก าลังจับตาผลกระทบของ
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 มาตรการปรับขึน้ภาษีการบริโภคสู่ระดบั 10% จากระดบั 8% ซึ่งมีผล

บงัคบัใช้ไปแล้วเม่ือวนัที่ 1 ต.ค. (อินโฟเควสท์) 

รมว.ตปท.ญี่ปุ่ นเตือนอย่าโลกสวยกรณีการเจรจาระหว่าง"อา

เบะ-มูน แจ อิน" รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศญ่ีปุ่ นออกโรงเตือน

เกี่ยวกับมุมมองที่เป็นบวกมากจนเกินไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดี

ขึน้กับเกาหลีใต้ ภายหลงัจากที่นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น 

และประธานาธิบดีมูน แจ อิน ได้เจรจาร่วมกันอย่างกระทันหนั นายโท

ชิมิตสึ โมเทกิ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศกล่าวในการแถลงข่าวว่า 

เราไม่ควรจะประเมินการสนทนาระยะเวลา 10 นาทีนีสู้งจนเกินไป ใน

ระหว่างการสนทนานัน้ นายมูนได้เสนอให้มีการเจรจาในระดับสูง

ระหว่างเกาหลีใต้และญ่ีปุ่ น เพ่ือคลี่คลายความขดัแยงในระดบัทวิภาคี 

ซึ่งนายอาเบะได้ย า้ว่า ควรจะเปิดกว้างในเร่ืองช่องทางการทูตไว้ 

ขณะที่รัฐบาลญ่ีปุ่ นก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอ (อินโฟเควสท์) 

ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่ นในตลาดเกาหลีใต้ร่วงต่อเน่ืองเดือนท่ี 4 

หลังปชช.แห่บอยคอตสินค้าญี่ปุ่ น สมาคมผู้จัดจ าหน่ายและผู้น า

เข้ารถยนต์แห่งเกาหลี (KAIDA) เปิดเผยว่า ยอดขายรถใหม่ของญ่ีปุ่ น

ในเกาหลีใต้ร่วงลงกว่า 50% ในเดือนต.ค. โดยเป็นการปรับตัวลดลง

เดือนที่ 4 ติดต่อกัน เนื่องจากชาวเกาหลีใต้ยังคงเดินหน้ารณรงค์

ต่อต้านสินค้าญ่ีปุ่ น รายงานของ KAIDA ระบุว่า ยอดขายรถญ่ีปุ่ นใน

เกาหลีใต้เดือนต.ค.อยู่ที่ 1,977 คนั ลดลง 58.4% จากช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีที่แล้ว  

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ ง 401.22 จุด ขานรับ

ความหวังสหรัฐ-จีนบรรลุข้อตกลงการค้า ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้น

โตเกียวปิดพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 13 เดือนในวนันี ้เนื่องจากนกั

ลงทุนเพิ่มความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงหลังจากมีความหวังมากขึน้

เกี่ยวกบัความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ส านกัข่าว

เกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้ 401.22 จุด หรือ +1.76% 

แตะที่ระดบั23,251.99 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ส่ือเผยจีนก าลังพิจารณาสถานท่ีลงนามข้อตกลงการค้ากับสหรัฐ 

สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ขณะนีท้างการจีนก าลงั

พิจารณาสถานที่ที่นายสี จิน้ผิง ประธานาธิบดีจีน จะเดินทางเยือนใน

สหรัฐ เพ่ือลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกร่วมกบัประธานาธิบดีโดนัลด์ 

ทรัมป์ โดยอาจเป็นได้ทัง้ในลกัษณะของการเดินทางเยี่ยมเยียนประเทศ

อย่างเป็นทางการ หรือไม่ก็ในโอกาสอ่ืน ๆ อย่างไรก็ดี ทางการจีนยัง

ไม่ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการในเร่ืองนี  ้ความเคลื่อนไหว

ดงักล่าวส่งสญัญาณบ่งชีถ้ึงความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่าง

สหรัฐกบัจีน หลงัจากนายวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐได้

แสดงความเชื่อมัน่ว่า สหรัฐและจีนจะบรรลขุ้อตกลงการค้าเฟสแรกใน

เดือนนีน้ายวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐ เปิดเผยกับ

ผู้ สื่อข่าวในระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งจัดขึน้ที่

กรุงเทพฯ ว่า เขาเช่ือว่าสหรัฐจะบรรลขุ้อตกลงการค้าเฟสแรกกบัจีนใน

เดือนนี ้และคาดว่าบริษัทสหรัฐจะได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้า

ให้กับบริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี่ของจีนในเร็วนี  ้นายรอสส์ยงักล่าวด้วย

ว่า รัฐไอโอวา อลาสก้า ฮาวาย หรือแม้กระทั่งในประเทศจีน ล้วน

แล้วแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ 

และประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ใช้ในการลงนามข้อตกลงดงักล่าว หลงัจาก

การประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 

(เอเปค) ในประเทศชิลีได้ถูกยกเลิก อันเนื่องมาจากความไม่สงบ

ภายในประเทศ ทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า การ

เจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเฟสแรกก าลงัด าเนินไปด้วยดี และเขา

หวงัที่จะลงนามข้อตกลงดงักล่าวกบัประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ของจีน ใน

สหรัฐเม่ือการท าข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ส่ง

สญัญาณว่า เขาอาจลงนามข้อตกลงการค้ากับจีนที่รัฐไอโอวา ซึ่งเป็น

รัฐที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการท าสงครามการค้าระยะเวลา

เกือบ 16 เดือนระหว่างสหรัฐและจีน (อินโฟเควสท์) 

ส่ือเผยจีนเรียกร้อง "ทรัมป์" ยกเลิกค าส่ังเก็บภาษีเพิ่มเติม ก่อน

ท าข้อตกลงการค้าเฟสแรก สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างการ

เปิดเผยของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการเจรจาการค้าว่า จีนก าลงั

ผลกัดนัให้ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ยกเลิกค าสัง่การเรียกเก็บภาษี

น าเข้าเพิ่มเติมจากจีน โดยจีนต้องการให้การด าเนินการดงักล่าวเป็น

ส่วนหนึ่งของข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐและจีน มีแนวโน้ม

ว่าจะลงนามร่วมกันภายในเดือนนี ้อาจครอบคลุมถึงการที่สหรัฐให้

ค ามัน่สญัญาว่าจะยกเลิกการเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึน้ 

ซึ่งเคยก าหนดไว้ว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 ธ.ค.นี ้คิดเป็นวงเงิน 

1.56 แสนล้านดอลลาร์ โดยสินค้าเหล่านี ร้วมถึงโทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป และของเล่น ทางด้านหนังสือพิมพ์โพลิติโค

รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่า จีนได้เรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการ

เรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าที่ได้ประกาศไปเม่ือวันที่ 1 ก.ย. ขณะที่

ไฟแนนเชียล ไทม์ส รายงานว่า ท าเนียบขาวก าลงัพิจารณาว่าจะยกเลกิ

การเรียกเก็บภาษีล็อตดงักล่าวหรือไม่ ซึ่งครอบคลุมถึงสินค้าจ าพวก

เสือ้ผ้า ทีวีจอแบน และหฟัูงบลทูธู (อินโฟเควสท์) 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ไฉซินเผยดัชนี PMI ภาคบริการเดือนต.ค.ลดลงแตะระดับต ่าสุด

ในรอบ 8 เดือน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนต.ค.

ของจีน ซึ่งมาร์กิตจัดท าร่วมกับไฉซิน อยู่ที่ระดบั 51.1 ลดลงจากระดบั 

51.3 ในเดือนก.ย. โดยดชันี PMI ภาคบริการเดือนต.ค.ลดลงแตะระดบั

ต ่าสุดในรอบ 8 เดือน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการชะลอตัวของยอดสั่งซือ้

ใหม่ และความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ลดลงแตะระดับต ่าสุดในรอบ 15 

เดือนแบงก์ชาติจีนลดดอกเบีย้เงินกู้ ระยะกลางครั้งแรกในรอบ

กว่า 3 ปี หวังกระตุ้นศก.ท่ีชะลอตัว ธนาคารกลางจีนได้ปรับลด

อัตราดอกเบี ย้โครงการเงินกู้ ระยะกลาง (medium-term lending 

facility - MLF) ประเภท 1 ปี ลง 0.05% สู่ระดับ 3.25% ในวันนี ้จาก

ระดบั 3.30% ทัง้นี ้ถือเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ต้นปี 2559 ที่ธนาคารกลาง

จีนปรับลดอตัราดอกเบีย้ MLF โดยมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจที่

ก าลังชะลอตัวลง อันเป็นผลมาจากอุปสงค์ที่ซบเซาทัง้ภายในและ

ต่างประเทศ (อินโฟเควสท์) 

ปธน.จีนประกาศแผนเปิดกว้างตลาด หวังดึงดูดการลงทุนจาก

ต่างประเทศ นายสี จิน้ผิง ประธานาธิบดีจีน เปิดเผยในวนันีว้่า จีนจะ

เปิดกว้างตลาดให้เข้าถึงได้มากขึน้เพ่ือดงึดดูการลงทนุจากต่างประเทศ 

พร้อมปรับลดรายการธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน 

(negative list) ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า ปธน.สีมีถ้อยแถลงดงักล่าว

ขณะกล่าวเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าน าเข้านานาชาติประเทศจีน 

(China International Import Expo หรือ CIIE) ปธน.สี ระบุว่า จีนจะ

เดินหน้ายกระดบัภาวะการท าธุรกิจ และท าให้อิงกับตลาดมากขึน้ มี

กฎหมายรองรับ และมีความเป็นสากล (อินโฟเควสท์) 

ธนาคารจีน 6 แห่งยื่ นจด IPO ในตลาดหุ้น A-share สูงเป็น

ประวัติการณ์ในรอบ 3 ปี หนังสือพิมพ์ซีเคียวริตีส์ เดลี่ รายงานใน

วนันีว้่า ธนาคารจ านวน 6 แห่ง ได้ยื่นเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทัว่ไป 

( IPO) ในตลาด A-share ในปีนี  ้ซึ่ ง เ ป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี  

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) เปิดเผยว่า จ านวน

ดงักล่าวจะยงัคงเพิ่มขึน้ เนื่องจากมีธนาคารอีก 16 แห่งรอการอนุมัติ

การเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และเซินเจิน้ ทัง้นี ้ธนาคาร 9 

แห่งได้ยื่นขอท า IPO ต่อตลาดหลกัทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และธนาคาร 7 แห่ง 

ยื่นขอท า IPO ในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิน้  ธนาคารพาณิชย์ชนบท

ทัง้หมด 11 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 70% ของธนาคารที่ยื่นขอท า 

IPO โดยทัง้หมดเป็นธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น จ านวนธนาคารพาณิชย์

ชนบทของจีนเพิ่มขึน้เป็น 1,423 แห่ง ซึ่งมากกว่า 10 เท่าของธนาคาร

พาณิชย์เขตเมือง (อินโฟเควสท์) 

ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง สนับสนุน แคร์รี แลม เป็นหัวหน้า

ผู้บริหารฮ่องกงต่อไป ในการที่นางแคร์รี แลม หัวหน้าผู้บริหารเขต

บริหารพิเศษฮ่องกง เข้าพบประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ของจีนที่นครเซี่ยง

ไฮ้ ประธานาธิบดีสีกล่าวต่อนางแลม ว่า รัฐบาลจีนมีความเชื่อมัน่ใน

ระดับสูงต่อนางแลม และตระหนักถึงการท างานอย่างหนักของคณะ

ผู้บริหารเพื่อยตุิความรุนแรงและความวุ่นวาย ตลอดจนการฟืน้ฟูความ

สงบเรียบร้อย ซึ่งเป็นความส าคัญอันดับแรกของการท างาน ขณะที่

บริษัทด้านวาณิชธนกิจหลายแห่ง เปิดเผยรายงานที่ชีว้่า ระบบธนาคาร

ในสิงคโปร์ หรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศในสิงคโปร์เพิ่มขึน้

เป็นอย่างมากในช่วงสองถึงสามเดือนที่ผ่านมา โดยโกลด์แมน แซคส์ 

คาดว่า ฮ่องกงอาจสูญเสียเงินฝากให้กับสิงคโปร์ถึง 4 ,000 ล้าน

ดอลลาร์ เนื่องจากการประท้วงในฮ่องกงเพ่ิมความรุนแรงมากขึน้ ส่งผล

กระทบต่อธุรกิจทกุระดบั จนท าให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นครัง้

แรกในรอบสิบปีในช่วงไตรมาสสาม (ศนูย์ข่าวแปซิฟิก) 

"มาร์กิต" เผยการประท้วงยืดเยือ้ส่งผลภาคธุรกิจฮ่องกงทรุด

หนักสุดในรอบ 21 ปี ไอเอชเอส มาร์กิต รายงานในวนันีว้่า กิจกรรม

ภาคธุรกิจของฮ่องกงดิ่งลงสู่ระดบัต ่าสุดรอบ 21 ปีในเดือนต.ค. จาก

ผลกระทบของการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่ยงัคงยืดเยือ้และรุนแรงมา

จนถึงปัจจุบนั ดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคธุรกิจของฮ่องกงดิ่ง

ลงจากระดับ 41.5 ในเดือนก.ย. มาอยู่ที่ 39.3 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็น

ระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพ.ย. 2551 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 16.07 จุด รับ

รัฐบาลจีนเตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้น

จีนปิดตลาดวันนีป้รับตัวสูงขึน้ เนื่องจากรัฐบาลจีนเตรียมประกาศใช้

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมทัง้ความคืบหน้าของการท า

ข้อตกลงการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันี

เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตบวก 16.07 จดุ หรือ 0.54% ปิดที่ 2,991.56 จดุ นาย

สี จิน้ผิง ประธานาธิบดีจีนเปิดเผยในวันนีว้่า จีนก าลังเตรียมออก

มาตรการเพิ่มเติม 5 รายการ เพื่อส่งเสริมการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ 

โดยมาตรการดังกล่าวประกอบด้วยการขยายการเปิดกว้างในตลาด

ต่อไป การปรับปรุงประสิทธิภาพของกรอบการท างานเพื่อสร้างความ

เปิดกว้าง การพฒันาสภาพแวดล้องทางธุรกิจ การสานต่อความร่วมมือ

ทัง้ในระดบัพหุภาคีและทวิภาคีให้ลึกซึง้มากขึน้ และการเดินหน้าสรร

สร้างโครงการ Belt and Road ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาค

บริการเดือนต.ค.ของจีน ซึง่มาร์กิตจดัท าร่วมกบัไฉซิน อยู่ที่ระดบั 51.1 

ลดลงจากระดบั 51.3 ในเดือนก.ย. โดยดชันี PMI ภาคบริการเดือนต.ค.

ลดลงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 8 เดือน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการชะลอตวั
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ของยอดสัง่ซือ้ใหม่ และความเชื่อมัน่ทางธุรกิจที่ลดลงแตะระดบัต ่าสดุ

ในรอบ 15 เดือน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 136.10 จุด ขานรับจีน

เตรียมกระตุ้นศก. ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตวัเพิ่มขึน้ 

ขานรับข่าวรัฐบาลจีนเตรียมประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

เพิ่มเติม รวมถึงความคืบหน้าของการท าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐ

กบัจีน ดชันีฮัง่เส็งเพิ่มขึน้ 136.10 จดุ หรือ 0.49% ปิดวนันีท้ี่ 27,683.40 

จุด ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ของจีน เปิดเผยในวนันีว้่า จีนก าลงัเตรียม

ออกมาตรการเพิ่มเติม 5 รายการ เพื่อส่งเสริมการเปิดกว้างทาง

เศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

แบงก์ชาติออสเตรเลียมีมติคงดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุม

วันนี ้ขณะส่งสัญญาณห่ันดอกเบีย้ในอนาคตหากศก.ยังซบเซา

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีมติคงอัตราดอกเบีย้นโยบายที่

ระดบั 0.75% ซึ่งเป็นระดบัต ่าสุดเป็นประวตัิการณ์ ในการประชุมวนันี ้

อย่างไรก็ดี ธนาคารกลางส่งสญัญาณว่าอาจจะปรับลดอตัราดอกเบีย้

ในอนาคต หากต้นทุนการกู้ยืมที่อยู่ในระดับต ่าและมาตรการปรับลด

ภาษี ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟืน้ตวัขึน้ได้  ทัง้นี ้นายฟิลิป โลว์ 

ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย ได้ส่งสญัญาณที่ชัดเจนว่า ธนาคาร

กลางยงัคงมีโอกาสที่จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ในอนาคต ตามทิศทาง

ธนาคารกลางของประเทศอ่ืนๆทั่วโลกที่ต่างก็ด าเนินนโยบายผ่อน

คลายการเงิน เพื่อรับมือกับภาวะอตัราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดบัต ่า (อินโฟ

เควสท์) 

แบงก์ชาติมาเลเซียประกาศคงดอกเบีย้ 3% ในการประชุมวันนี ้

ตามตลาดคาดการณ์  ธนาคารกลางมาเลเซียประกาศคงอัตรา

ดอกเบีย้ข้ามคืนซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ระดับ 3% ในการ

ประชุมวนันี ้ซึ่งเป็นการประชุมครัง้สดุท้ายของปีนี ้โดยเป็นไปตามการ

คาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ นโยบายการเงินของแบงก์ชาติยังคง

สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และคาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตใน

ระดบัที่คาดการณ์ไว้ในปีนี ้และคาดว่าจะยงัคงเติบโตต่อเนื่องจากการ

ลงทนุภาคเอกชน (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติอินโดนีเซียเผย GDP ไตรมาส 3 โตเพียง 5.02% 

อ่อนแอสุดในรอบกว่า 2 ปี ส านักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซีย

รายงานในวนันีว้่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 

3/2562 ขยายตัว 5.02% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งสอดคล้องกับการ

คาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ อย่างไรก็ดี GDP ไตรมาส 3 ของอินโดนีเซีย

ขยายตวัในอตัราที่อ่อนแอที่สดุในรอบกว่า 2 ปี ส่วนในไตรมาส 2/2562 

ที่ผ่านมานัน้ GDP อินโดนีเซียขยายตวั 5.05% จากช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีที่แล้ว หากเทียบเป็นรายไตรมาส GDP ไตรมาส 3 ของอินโดนีเซีย

ขยายตวั 3.06% ทัง้นี ้เศรษฐกิจอินโดนีเซียเผชิญแรงกดดนัเช่นเดียวกบั

ประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเอเชียที่ต่างก็ได้รับผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวัลง โดยผลกระทบดงักล่าวท าให้ยอดส่งออก

ทรุดตวัลง และการบริโภคภายในประเทศอ่อนแอลงด้วย (อินโฟเควสท์) 

อินเดียหันซบ EU หวังท าข้อตกลง FTA ขณะเมิน RCEP นายพิ

ยชุ โกยาล รัฐมนตรีการค้าอินเดีย กล่าวเม่ือวานนีว้่า อินเดียควรเจรจา

ท าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับสหภาพยุโรป (EU) นายโกยาลกล่าว 

หลังจากที่เม่ือวานนี ้ อินเดียตัดสินใจที่จะไม่ลงนามในความตกลง

หุ้ นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 

Economic Partnership) ห รือ  RCEP ในการประชุมที่ ก รุ ง เทพฯ 

ทางด้านนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย กล่าวก่อนหน้านีว้่า 

อินเดียได้ตดัสินใจที่จะไม่ลงนามในความตกลง RCEP เนื่องจาก ยงัคง

มีความเห็นต่างเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีศุลกากร การขาดดุลการค้า

ของอินเดีย และการตัง้ก าแพงการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการอินเดียหดตัวเดือนท่ี 2 ใน

ต.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน 

เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการของอินเดีย 

ปรับตัวขึน้สู่ระดับ 49.2 ในเดือนต.ค. จากระดับ 48.7 ในเดือนก.ย. 

ดชันี PMI ได้รับปัจจยัหนนุจากการจ้างงานที่เพ่ิมขึน้ติดต่อกนัเป็นเดือน

ที่ 26 แต่ความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจแตะระดับต ่าสุดในรอบเกือบ 3 ปี 

(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงครัง้แรกรอบ 8 วัน ขณะ

นักลงทุนขายท าก าไร ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดในแดนลบ 

โดยเป็นการปรับตวัลงครัง้แรกในรอบ 8 วนั ขณะที่นักลงทุนเทขายท า

ก าไรจากราคาหุ้นที่ดีดตวัขึน้ก่อนหน้านี ้ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex 

ปิดตลาดที่ 40,248.23 จดุ ลดลง 53.73 จดุหรือ 0.13% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ท่ีประชุม RCEP ประกาศความส าเร็จผลการเจรจา 20 ข้อบท,

การเช่ือมโยงระดับภูมิภาค หลังปิดฉากซัมมิตอาเซียน  บรรดา

ผู้น าของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และ

ประเทศคู่เจรจาได้เสร็จสิน้การประชุมสดุยอดที่กรุงเทพฯ แล้วเม่ือวาน

นี ้โดยมีความคืบหน้าที่ส าคัญในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทาง

เศรษฐกิ จระดับภู มิภาค  (Regional Comprehensive Economic 

Partnership) หรือ RCEP แม้ว่าอินเดียมีประเด็นปัญหาส าคัญที่ยัง
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 ไม่ได้รับการแก้ไขก็ตาม อาเซียนและประเทศคู่เจรจาได้ตกลงกัน

เกี่ยวกับมาตรการที่เป็นรูปธรรม เพื่ออ านวยความสะดวกในการ

เชื่อมโยงกัน และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระหว่างการประชุม

ระยะเวลา 3 วนั นอกเหนือจากการประชุมสดุยอดระหว่าง 10 ประเทศ

สมาชิกแล้ว อาเซียนยังได้จัดการประชุมสุดยอดกับประเทศคู่เจรจา

ต่างๆ อาทิ การประชุม 10+1 และการประชุม 10+3 รวมถึงการจัด

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกระหว่างอาเซียนและอีก 8 ประเทศ ซึ่ง

รวมถึงสหรัฐและรัสเซียด้วย แถลงการณ์ร่วมของบรรดาผู้น าที่ประกาศ

หลงัการประชมุสดุยอด RCEP เม่ือเย็นวานนี ้ระบวุ่า "15 ประเทศที่เข้า

ร่วม RCEP ได้สรุปการเจรจาทัง้ 20 ข้อบท และประเด็นการเข้าถึง

ตลาดทัง้หมด และด าเนินการปรับปรุงด้านกฎหมายเพ่ือเร่ิมการลงนาม

ในปี 2563" (อินโฟเควสท์) 

รมว.คลัง หารือทวิภาคีรมว.พาณิชย์สหรัฐฯ เพิ่มการลงทุนใน

ไทย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประชุม

หารือร่วมกับนายวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สหรัฐฯ พร้อมด้วยผู้ แทนจากหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐฯ คณะนัก

ธุรกิจชัน้น าของสหรัฐฯ จ านวน16บริษัท ซึ่งมีประเด็นหารือเกี่ยวกับ

นโยบายเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย รวมทัง้มาตรการส่งเสริม

การลงทุนจากต่างประเทศ สหรัฐฯ เล็งเห็นโอกาสและลู่ทางการลงทนุ

ในประเทศไทย รวมถึงความเ ป็นไปได้ในการย้ายฐานการผลิต 

(Relocation)มาประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ยืนยนั

ถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทย ตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี และยกระดบัประเทศไทยสู่ยุค4.0เพื่อให้ประเทศ

ไ ท ย เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศที่ พัฒนา แ ล้ ว  ขั บ เ ค ลื่ อ น ด้ ว ย นวั ต ก ร รม

(Transformation)และมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั

โดยนกัธุรกิจสหรัฐฯ ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกบัโครงการเขตพัฒนา

พิเศษตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)ซึ่งมีบริษัทชัน้

น า อาทิBaxter Internationalผู้น าเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้เข้ามา

ลงทุนในEECแล้วและมองว่าประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิตที่ส าคญั

ส าหรับภมิูภาคอาเซียนได้ (ศนูย์ข่าวแปซิฟิก) 

IMF ส่งซิกแนะไทยลดดอกเบีย้กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมแสดง

ความเป็นห่วงปัญหาส่ิงแวดล้อม นางนฤมล ภิญโญสินวฒัน์ โฆษก

ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการหารือระหว่างพล.อ.

ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และนางคริสตา

ลีนา กอร์เกียว่า กรรมการผู้ จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

(IMF) ว่า ทาง IMF เห็นว่าไทยยังมีช่องว่างในเร่ืองอัตราดอกเบีย้ที่

สามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และไทยยงัมีโอกาสที่

จะพัฒนาศักยภาพของประเทศเพิ่มเติมได้อีกมาก ทัง้เ ร่ืองปรับ

โครงสร้างการศึกษาการพฒันาทกัษะบุคลากร  ส าหรับค าแนะน าของ 

IMF นัน้นายกรัฐมนตรีพร้อมรับมาด าเนินการในทุกมิติ ส่วนนโยบาย

การเงินนัน้นายกรัฐมนตรีได้ชีแ้จงว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

เป็นองค์กรอิสระ รัฐบาลจะไม่เข้าไปก้าวก่ายการท างาน และ IMF 

ไม่ได้พดูชดัเจนเร่ืองปรับลดดอกเบีย้ตามธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แต่

เห็นว่าอัตราดอกเบี ย้ของไทยยังมีช่องว่างที่สามารถจะปรับให้

เหมาะสมเพ่ือเกิดการพฒันามากขึน้ (อินโฟเควสท์)  

สรท.คาดส่งออกปีนี ้ -1.5% เสนอปรับรูปแบบการขนส่ง ลด

อุปสรรคจากการตัง้ก าแพงภาษี การคาดการณ์ส่งออกไทยในปี 

2562 น.ส.กัณญภัค ตนัติพิพฒัน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ

แห่งประเทศไทย(สรท.) เปิดเผยว่า การส่งออกติดลบร้อยละ1.5บน

สมมติฐานค่าเงินบาท ปี 2562 อยู่ที่  33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

คาดการณ์การส่งออกปี2563เติบโตร้อยละ 0 ถึง 1 มีปัจจัยบวก เช่น 

การหาพันธมิตรการค้าใหม่ ผ่านการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ใน

วาระที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ครัง้ที่  35 

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในการประท้วงของฮ่องกง ท าให้นักลงทุน

ฮ่องกงและไต้หวันเร่ิมหาพืน้ที่กระจายความเสี่ยงมาที่ประเทศไทย

เพิ่มขึน้ ส่วนความเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคส าคัญ เช่น แนวโน้ม

เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากการตอบโต้ด้วยการตัง้

ก าแพงภาษีระหว่างสหรัฐฯ จีน และขยายออกไปยงักลุ่มสหภาพยุโรป

(อียู) สรท.เน้นเร่ืองการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ไทยส าหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการผลักดันการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเพื่อสนบัสนนุความสามารถในการแข่งขนั

ด้านโลจิสติกส์ ส่วนการส่งออก เดือนกันยายน 2562 พบว่า มีมูลค่า 

20,481 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงติดลบร้อยละ  1.4 เม่ือเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การน าเข้าในเดือนกันยายน  2562 มี

มูลค่า 19,206 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ติดลบร้อยละ 4.2 เม่ือเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ท าให้เดือนกันยายน2562ประเทศไทยเกินดลุ

การค้า 30,536 ล้านบาท ขณะที่ ภาพรวมเดือน ม.ค.- ก.ย. ปี2562ไทย

ส่งออกรวมมูลค่า186,572ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ติดลบร้อยละ 2.1เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปี การน าเข้ามีมูลค่า179,191ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ติดลบร้อยละ3.7 (ศนูย์ข่าวแปซิฟิก)  

กลุ่มเหล็ก จีรั้ฐใช้มาตรการเข้มข้นตอบโต้เหล็กนอกทะลักทุ่ม

ตลาดไทย หนุนใช้เหล็กท่ีผลิตในประเทศ นายวิกรม วัชระคุปต์ 

ประธานกลุ่มอตุสาหกรรมเหล็ก สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.

อ.ท.) เปิดเผยว่า จากความต้องการใช้เหล็กของโลกในปี 2561 ที่มี



 

 

 

   

    7 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
6 November 
2019 
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 อัตราเติบโต 4.6% ส่วนในปี 2562 จะเติบโต 3.9% และคาดว่าในปี 

2563 อตัราการเติบโตจะเหลือเพียง 1.7% เท่านัน้ โดยสวนทางกบัการ

เพิ่มก าลังการผลิตเหล็กของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน , อินเดีย และ

อิ ห ร่ า น  จ น  Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) ได้แสดงความกังวลว่าภาวะ Over Supply 

ของสินค้าเหล็กจะกลับเข้าสู่ภาวะวิกฤตสูงอีก เพราะก าลังการผลิต

เหล็กทั่วโลกมีมากเกินความต้องการใช้ถึง 440 ล้านตันต่อปี (อินโฟ

เควสท์) 

ฝ่ายค้าน พร้อมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายในพ.ย. 

คาดเปิดซักฟอก 18-20 ธ.ค.62 นายสทุิน คลงัแสง ส.ส.มหาสารคาม 

พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่าย

ค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรอบเวลาคร่าวๆ ที่เหมาะสมในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล คือ วนัที่ 18-20 ธ.ค.62 โดยการอภิปราย

ครัง้นีม้าตรฐานอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะที่ผ่านมาจะเน้นเร่ือง

การทุจ ริต เ ป็นหลัก  แต่ ในค รั ้งนี จ้ะมองไปถึ งความผิดพลาด 

ความสามารถในการบริหารประเทศที่ท าลายเครดิตของประเทศให้

ตกต ่า โดยยึดฐานความผิดมาจากระยะเวลา 5 ปี ที่ รัฐบาลพล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารประเทศที่ส่งผลต่อปัจจุบนัและเป็นความ

กงัวลไปสู่อนาคต (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 4.62 จุด แม้เผชิญแรงขายระหว่าง

ทาง ทศิทางยังขึน้ต่อรับศก.โลกฟ้ืน-สภาพคล่องสูง SET ปิดวนันีท้ี่

ระดับ 1,626.87 จุด เพิ่มขึน้ 4.62 จุด (+0.28%) มูลค่าการซือ้ขาย 

59,165.68 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีป้รับขึน้ต่อ 

แม้ระหว่างวันเผชิญแรงขายท าก าไร แต่เม่ือดัชนียังไม่หลุดแนวรับ 

1,617 จุดจึงบ่งชีเ้ป็นการขายท าก าไรตามปกติหลังดีดขึน้แรงวานนี ้

มองทิศทางตลาดฟื้นตัวตามตลาดหุ้นโลกขานรับแนวโน้มเศรษฐกิจ

โลกดีขึน้ โดยเฉพาะหากสหรัฐ-จีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ อีกทัง้

ธนาคารกลางหลายแห่งมีนโยบายผ่อนคลายทางการเงินหนุนสภาพ

คล่องสูง ช่วยจ ากัดความเสี่ยงขาลงของตลาดหุ้ นไทย ขณะที่ผล

ประกอบการบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ยังไม่แกร่ง คาด กนง.พรุ่งนีล้ด

ดอกเบีย้เป็นบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และหนุนดัชนีขยับขึน้ต่อ ให้

แนวรับ 1,617 จุด และแนวต้าน 1,630-1,640 จุด ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,626.87 จุด เพิ่มขึน้ 4.62 จุด (+0.28%) มูลค่าการ

ซือ้ขาย 59,165.68 ล้านบาท โดยท าจุดสูงสุดที่ 1,629.77 จุด และ

ต ่าสดุที่ 1,617.72 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 

129,281 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั

อยู่ที่ 129,281 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้

ขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

(บลจ.) ซือ้สทุธิ 18,732 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกนัภยั ซือ้สทุธิ 771 

ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 90 ล้านบาท Yield 

พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.42% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.01%

ภาพรวมของตลาดในวนันี ้Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ 1-4 bps. ในตรา

สารระยะยาว ส่วนหนึ่งจากการที่ Global Yield ปรับตวัสงูขึน้ เนื่องจาก

มีมุมมองเชิงบวกจากความชัดเจนในเร่ืองการเจรจาด้านการค้า

ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ

วนันี ้NET INFLOW 90 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 90 ล้านบาท 

และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ  

(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.19 แกว่งตัวในกรอบแคบ นลท.จับ

ตาทิศทางดอกเบีย้จากการประชุมกนง.วันนี ้นักบริหารเงินจาก

ธนาคาร เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ 30.19 บาท/ดอลลาร์ 

แข็งค่าจากเปิดตลาดเช้าที่ระดบั 30.20/22 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหว

ในทิศทางเดียวกับภูมิภาค โดยเฉพาะค่าเงินหยวนของจีนและเงินวอน

ของเกาหลีใต้ที่แข็งค่าน าตลาด ระหว่างวนัเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 

30.19-30.21 บ า ท / ด อล ล า ร์  ค า ด นั ก ล ง ทุ น ร อดู ผ ล ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวนันี ้(อินโฟเควสท์) 
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นเปิดเผยรายงานการประชมุ ญ่ีปุ่ น 

- ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนก.ย.เยอรมนี    

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายเดือนต.ค.จากมาร์กิต ฝร่ังเศส 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายเดือนต.ค.จากมาร์กิต เยอรมนี   

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายเดือนต.ค.จากมาร์กิต อีย ู               

- ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. อีย ู               

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ 
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As of

 Monday 4 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Oct F 45.9 45.7 45.7 SET50

US Durable Goods Orders Sep F -1.20% -1.10% -1.10% SET100

Durables Ex Transportation Sep F -0.40% -0.30% -0.30% MAI

Factory Orders Sep -0.60% -0.50% -0.10% Institution Net Position

Cap Goods Orders Nondef Ex Air Sep F -0.60% -- -0.50% Proprietary Net Position

Cap Goods Ship Nondef Ex Air Sep F -0.70% -- -0.70% Foreign Net Position

Individual Net Position

 Tuesday 5 Total Trading Value

Release Actual Cons. Prior

JP Monetary Base YoY Oct 3.1% -- 3.0% Major Indices

CH Caixin China PMI Composite Oct 52 -- 51.9 Dow Jones

Caixin China PMI Services Oct 51.1 51.1 51.3 S&P 500

EU PPI MoM Sep 0.1% 0.1% -0.5% Nasdaq

PPI YoY Sep -1.2% -1.2% -0.8% STOXX Europe 50

US Trade Balance Sep -$52.5b -$53.0b -$54.9b FTSE 100

Markit US Services PMI Oct F 50.6 51 51.0 DAX

Markit US Composite PMI Oct F 50.9 -- 51.2 Nikkei 225

JOLTS Job Openings Sep 7024 7063 7301 Shanghai Composite

ISM Non-Manufacturing Index Oct 54.7 53.5 52.6 Hang Seng

KOSPI

 Wednesday 6 BES Sensex

Release Actual Cons. Prior Jakarta Composite

JP Jibun Bank Japan PMI Composite Oct F 49.1 -- 49.8 Philippines Composite

Jibun Bank Japan PMI Services Oct F 49.7 -- 50.3 Ho Chi Minh

TH BoT Benchmark Interest Rate 6-Nov -- 1.25% 1.50%

EU Markit Eurozone Services PMI Oct F -- 51.8 51.8 Crude Commodities

Markit Eurozone Composite PMI Oct F -- 50.2 50.2 WTI ($/bl)

Retail Sales MoM Sep -- 0.1% 0.3% Dubai ($/bl)

Retail Sales YoY Sep -- 0.024 0.021 Brent ($/bl)

US MBA Mortgage Applications 1-Nov -- -- 0.6% NYMEX ($/bl)

Nonfarm Productivity 3Q P -- 0.9% 2.3% COMEX Gold 

Batic Dry Index

 Thursday 7

Release Actual Cons. Prior Exchange Rate

US Initial Jobless Claims 2-Nov -- -- 218k USD/THB

Continuing Claims 26-Oct -- -- 1690k EUR/USD

USD/JPY

GBP/USD

 Friday 8 USD/CHY

Release Actual Cons. Prior USD/KRW

JP Labor Cash Earnings YoY Sep -- 0.1% -0.2% Dollar Index

Household Spending YoY Sep -- 7.1% 1.0%

Official Reserve Assets Oct -- -- $1322.6b Thai Bond Market

Japan Buying Foreign Bonds 1-Nov -- -- -¥1018.5b Total Return Index

Foreign Buying Japan Bonds 1-Nov -- -- ¥26.0b Outright/ Cash Trading

Foreign Buying Japan Stocks 1-Nov -- -- ¥649.5b Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Leading Index CI Sep P -- 92.2 91.9 5-Nov-19 1.418 1.443 1.446 1.427 1.382 1.394

TH Foreign Reserves 43770 -- -- $222.5b Change (bps) +0.50 +0.26 +0.30 -0.13 +1.99 +0.02

Forw ard Contracts 43770 -- -- $35.5b 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

CH Exports YoY Oct -- -3.8% -3.2% 1.418 1.511 1.582 1.662 1.777 1.833

Imports YoY Oct -- -7.6% -8.5% +0.89 +2.18 +4.03 +3.21 +4.48 +1.58

Trade Balance Oct -- $40.55b $39.65b

US Wholesale Inventories MoM Sep F -- -- -0.3% US Bond Market

U. of Mich. Sentiment Nov P -- 96 95.5 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

5-Nov-19 1.56 1.63 1.63 1.66 1.86 2.34

Change (bps) +3.00 +3.00 +4.00 +6.00 +7.00 +7.00

129,281.32       51,975.86         +148.73%

5-Nov-19 4-Nov-19 %Chg.

322.44 323.00 -0.17%

1,156.64 1,162.00 -0.46%

97.909 97.556 +0.36%

1.2873 1.2880 -0.05%

7.0087 7.0204 -0.17%

1.1073 1.1126 -0.48%

109.14 108.59 +0.51%

5-Nov-19 4-Nov-19 %Chg.

30.25 30.21 +0.12%

1,480.80 -27.20 -1.80%

1,656.00 -19.00 -1.13%

62.90 +0.74 +1.19%

57.23 +0.69 +1.22%

57.23 +0.74 +1.31%

61.49 +2.13 +3.59%

1,024.34 +1.91 +0.19%

5-Nov-19 Chg %Chg.

6,264.15 +83.81 +1.36%

8,118.31 -98.37 -1.20%

2,142.64 +12.40 +0.58%

40,248.23 -53.73 -0.13%

2,991.56 +16.07 +0.54%

27,683.40 +136.10 +0.49%

13,148.50 +12.22 +0.09%

23,251.99 +401.22 +1.76%

3,669.00 +12.00 +0.33%

7,388.08 +18.39 +0.25%

3,074.62 -3.65 -0.12%

8,434.68 +1.48 +0.02%

5-Nov-19 Chg %Chg.

27,492.63 +30.52 +0.11%

-2,263.26

59,165.69

-477.63

-1,656.03

4,396.93

1,096.79 +4.21 +0.39%

2,405.50 +8.74 +0.36%

6-Nov-19

5-Nov-19 Chg %Chg.

1,626.87 +4.62 +0.28%

325.36 +0.21 +0.06%


