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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

"ทรัมป์"ประกาศชัด ค้านแนวคิดยกเลิกรีดภาษีจีน ประธานาธิบดี

โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวในวนันีว้่า เขาไม่เห็นด้วยต่อการยกเลิกการจัดเก็บ

ภาษีสินค้าน าเข้าจากจีน ถึงแม้ว่าจีนต้องการให้เขาด าเนินการดงักล่าว

ก็ตาม ค ากล่าวของปธน.ทรัมป์สวนทางกับแถลงการณ์ของกระทรวง

พาณิชย์จีนวานนีท้ี่ว่า สหรัฐและจีนได้ตกลงกันที่จะทยอยยกเลิกการ

จดัเก็บภาษีสินค้าน าเข้าของแต่ละฝ่ายที่มีการก าหนดขึน้ในช่วงที่สหรัฐ

และจีนท าสงครามการค้าก่อนหน้านี  ้นายปีเตอร์ นาวาร์โร ที่ปรึกษา

นโยบายการค้าประจ าท าเนียบขาว กล่าวว่า การเจรจาการค้าระหว่าง

สหรัฐและจีน ยงัไม่ได้ไปไกลถึงขัน้ที่จีนได้แถลงออกมา นายนาวาร์โร

ยังกล่าวว่า การประกาศของจีนเป็นแทคติคที่ต้องการกดดนัท าเนียบ

ขาวให้ยอมรับเงื่อนไขการทยอยยกเลิกการเก็บภาษีน าเข้า  (อินโฟ

เควสท์) 

สหรัฐ-ชิลีหารือเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมเอเปคท่ีสหรัฐเดือน

ม.ค.63 เจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งกล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐและชิลีก าลัง

หารือกนัเกี่ยวกบัการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจดัการประชมุสดุยอดกลุ่ม

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่สหรัฐในเดือน

ม.ค.ปีหน้าเจ้าหน้าที่รายนีก้ล่าวว่า ทัง้สองฝ่ายยังคงมีการหารือกัน

เกี่ยวกับการจัดการประชุมสุดยอดเอเปกในสถานที่แห่งหนึ่งในสหรัฐ 

แต่ขณะนีย้งัไม่มีการตดัสินใจใดๆเกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่าว (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งดิ่งลงมากท่ีสุดรอบเกือบ 

2 ปีในก.ย. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลงัภาค

ธุรกิจลดลง 0.4% ในเดือนก.ย. เม่ือเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการลดลง

มากที่สดุนบัตัง้แต่เดือนต.ค.2560 หลงัจากเพ่ิมขึน้ 0.1% ในเดือนส.ค. 

การลดลงของสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือนก .ย.ได้รับ

ผลกระทบจากการดิ่งลงของสต็อกรถยนต์ และเฟอร์นิเจอร์เม่ือเทียบ

รายปี สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึน้ 4.8% ในเดือนก.ย.ส่วน

ยอดขายในภาคค้าส่งทรงตัวในเดือนก.ย. หลังจากลดลง 0.1% ใน

เดือนส.ค. นอกจากนี ้เจ้าของธุรกิจจะใช้เวลา 1.36 เดือนในการขาย

สินค้าจนหมดสต็อก ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนส.ค. (อินโฟเควสท์) 

"เบเกอร์ ฮิวจ์"เผยสหรัฐลดแท่นขุดเจาะน า้มันเป็นสัปดาห์ท่ี 3 
เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการขุดเจาะน า้มันของสหรัฐ เปิดเผยว่า 

แท่นขุดเจาะน า้มันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจ านวนลดลง 7 แท่นใน

สัปดาห์นี ้สู่ระดับ 684 แท่น โดยปรับตัวลงเป็นสปัดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน

สหรัฐมีแท่นขุดเจาะน า้มันที่มีการใช้งานสูงสุดจ านวน 1,609 แท่นใน

เดือนต.ค.2557 ก่อนที่จะปรับตวัลงอนัเนื่องจากการทรุดตวัของราคา

น า้มนั (อินโฟเควสท์) 

ปธ.เฟดนิวยอร์กชีเ้ศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง , นโยบายการเงิน

เหมาะสมแล้วในขณะนี ้นายจอห์น วิลเลียมส์ประธานธนาคารกลาง

สหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กเปิดเผยในวนัศุกร์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ใน

ภาวะที่แข็งแกร่ง พร้อมทัง้ระบุว่า การปรับลดอตัราดอกเบีย้ในปีนี ้จะ

ช่วยขจัดความเสี่ยงจากการท าสงครามการค้ากับจีนและการชะลอตวั

ของเศรษฐกิจโลกเขากล่าวว่า ข้อมูลเศรษฐกิจได้บ่งชี ถ้ึ งภาวะ

ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง และอตัราการว่างงานที่ระดบัต ่าถึง 3.5% นัน้ 

จะไม่ท าให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึน้  นายวิลเลียมส์ระบุด้วยว่า นโยบาย

การเงินของเฟดมีความเหมาะสมแล้วในขณะนี ้หลงัจากที่เฟดได้ลงมติ

ปรับลดอัตราดอกเบีย้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสู่ระดับเป้าหมายในช่วง 

1.50-1.75% (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เสนอช่ืออดีตผู้บริหารฟอร์ดขึน้เป็นรมว.พลังงานสหรัฐ

คนใหม่ กระทรวงพลังงานสหรัฐ เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ 

ทรัมป์ ได้เสนอชื่อนายแดน บรุยแย็ตต์ ซึง่ก่อนหน้านีเ้คยได้รับการเสนอ

ชื่อให้เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงานและอดีตรองประธานฟอร์ด 

มอเตอร์ ขึน้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลงังานคนใหม่หากวุฒิสภาอนุมัติ 

นายบรุยแย็ตต์จะขึน้รับต าแหน่งแทนนายริก เพอร์รี ซึง่ประกาศที่จะลง

จากเก้าอีรั้ฐมนตรีภายในสิน้ปีนี  ้โดยนายบรุยแย็ตต์จะเข้ามาสานต่อ

นโยบายของปธน.ทรัมป์ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต

น า้มนั แก๊ส และถ่านหิน รวมถึงออกกฎข้อบงัคบัต่อบริษัทพลงังานต่าง 

ๆ (อินโฟเควสท์) 

"ไมเคิล บลูมเบิร์ก" อดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก เล็งลงศึก

เลือกตั ้งประธานาธิบดีสหรัฐปี 63 นายไมเคิล บลูมเบิร์ก อดีต

นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กของสหรัฐ ก าลงัพิจารณาที่จะลงสมคัรรับ

เลือกตัง้ชิงต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2563 เนื่องจากที่ปรึกษา

ของนายบลูมเบิร์กมีความกังวลว่า ตวัแทนจากพรรคเดโมแครตจะไม่

สามารถคว้าชัยเหนือปธน.ทรัมป์ได้ อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี ้นายบลู

มเบิร์กวยั 77 ปี เคยพิจารณาที่จะลงรับสมคัรแล้ว แต่ตดัสินใจไม่ลงรับ

สมัคร และเลือกที่จะสนับสนุนพรรคเดโมแครตให้คว้าชัยอีกครัง้แทน 

ทว่าตอนนีเ้ขาเปิดกว้างเร่ืองลงรับสมัครเพื่อท้าชิงกับทรัมป์  ทัง้นี  ้

รายงานข่าวระบุว่า บลูมเบิร์กคาดว่า จะยื่นเอกสารใบสมัครภายใน

สปัดาห์นี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 6.44 จุด เมินข่าว 

"ทรัมป์" ค้านแผนยกเลิกภาษีน าเข้าสินค้าจีน ดชันีดาวโจนส์ตลาด

หุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(8 พ.ย.) โดยดัชนีดาวโจนส์, S&P 500 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 และ Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากนักลงทุน

ยังคงเข้าซือ้หุ้นในตลาด แม้มีรายงานข่าวว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ 

ทรัมป์ของสหรัฐไม่เห็นด้วยกบัแผนการยกเลิกภาษีน าเข้าสินค้าจากจีน 

ซึ่งท าให้ตลาดไม่แน่ใจเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาการค้า

ระหว่างสหรัฐและจีนก็ตาม ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  

27,681.24 จุด เพิ่มขึน้ 6.44 จุด หรือ +0.02%, ดัชนี S&P500 ปิดที่  

3,093.08 จุด เพิ่มขึน้ 7.90 จุด หรือ +0.26% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 

8,475.31 จุด เพิ่มขึน้ 40.80 จุด หรือ +0.48% ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตวั

ขึน้ แม้นักลงทุนกังวลกับความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่าง

สหรัฐและจีน หลงัจากที่ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ระบวุ่า เขาไม่เห็น

ด้วยกบัแผนการยกเลิกภาษีน าเข้าสินค้าจากจีน (อินโฟเควสท์)  

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่าเทียบสกุลเงินหลัก หลัง

นลท.ซือ้สินทรัพย์เส่ียง ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงิน

หลกัในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้ (8 พ.ย.) 

เนื่องจากนักลงทุนได้กลับเข้าซือ้ดอลลาร์ซึ่งเป็นสินทรัพย์เสี่ยง  หลัง

ตลาดได้แรงหนุนจากแนวโน้มความคืบหน้าในการเจรจาการค้า

ระหว่างสหรัฐ-จีน ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของ

ดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพ่ิมขึน้ 0.21% 

สู่ระดับ 98.3521 ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส  ที่ระดับ 

0.9974 ฟรังก์ จากระดับ 0.9955 ฟรังก์ และแข็งค่าเทียบกับดอลลาร์

แคนาดา ที่ ระดับ 1.3227 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3181 

ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์อ่อนค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 

109.15 เยน จากระดับ 109.30 เยน ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ

ดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.1023 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1047 ดอลลาร์, 

เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดบั 1.2783 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2820 

ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.6855 ดอลลาร์

สหรัฐ จากระดบั 0.6900 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 9 เซนต์ ขานรับรายงาน

แท่นขุดเจาะน า้มันในสหรัฐลดลง สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส 

(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้ (8 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจาก

ข้อมูลที่บ่งชีว้่า แท่นขุดเจาะน า้มันในสรัฐลดลงในสัปดาห์นี  ้สัญญา

น า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 9 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่  

57.24 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนม.ค. 

เพิ่มขึน้ 22 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่  62.51 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $3.5 เหตุเงินดอลล์แข็ง

ค่ากดดันตลาด สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(8 พ.ย.) 

โดยได้รับแรงกดดนัจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์ และตลาดหุ้น

สหรัฐที่ปรับตวัขึน้ แม้นักลงทุนยงัคงกงัวลกับการเจรจาการค้าระหว่าง

สหรัฐและจีน หลังประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรัมป์ระบุว่า เขาคัดค้าน

แผนการยกเลิกภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนก็ตาม สัญญาทองค าตลาด 

COMEX (Commodity Exchange) ส่ งมอบ เดื อนธ .ค .  ลดลง  3.5 

ดอลลาร์ หรือ 0.24% ปิดที่ 1,462.9 ดอลลาร์/ออนซ์ สญัญาโลหะเงิน

ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 18.7 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 16.823 ดอลลาร์/

ออนซ ์(อินโฟเควสท์) 

 ยุโรป 

ประธาน EC มั่นใจ "ทรัมป์" จะไม่ส่ังเก็บภาษีน าเข้ารถยนต์จาก

ยุ โ รป ใน สัปดา ห์หน้ า  นายฌอง -คล็อด  ยุ ง เกอ ร์  ประธาน

คณะกรรมา ธิการยุ โ รป  (EC) ใ ห้สัมภาษณ์กับหนั งสื อพิ ม พ์  

Sueddeutsche Zeitung ของเยอรมนีว่า  เขาเชื่อว่าประธานาธิบดี

โดนลัด์ ทรัมป์ จะไม่สัง่เก็บภาษีน าเข้ารถยนต์ยุโรปในสปัดาห์หน้านาย

ยุงเกอร์ยืนยนัว่า เขามีข้อมูลในเร่ืองดังกล่าว และระบุว่า ปธน.ทรัมป์

จะท าการวิพากษ์วิจารณ์ แต่จะไม่สั่งเก็บภาษีน าเข้ารถยนต์ สหรัฐมี

เวลาจนถึงวนัที่ 14 พ.ย.นีท้ี่จะตดัสินใจว่า จะก าหนดอตัราภาษีสูงถึง 

25% ส าหรับรถยนต์และชิน้ส่วนจากยุโรปหรือไม่ โดยสหรัฐได้ระงับ

การเก็บภาษีน าเข้ารถยนต์ของญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ หลังจากมีการลง

นามข้อตกลงการค้า แต่การเจรจากับยุโรปไม่ได้คืบหน้าอย่างรวดเร็ว

ทัง้นี ้การเก็บภาษีน าเข้าจากสหภาพยุโรป (EU) ได้เลื่อนไปหนึ่งครัง้

แล้ว (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติเยอรมนีเผยยอดส่งออกเดือนก.ย.ขยายตัว 1.5% สูง

กว่าคาดการณ์  ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีรายงานในวันนีว้่า 

ยอดส่งออกเดือนก.ย.ปรับตัวขึน้ 1.5% ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์

คาดการณ์ว่าจะขยับขึน้เพียง 0.4% ขณะที่ยอดน าเข้าเพิ่มขึน้ 1.3% 

สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะทรงตัวทัง้นี ้การพุ่งขึน้ของยอด

ส่งออกส่งผลให้เยอรมนีมียอดเกินดุลการค้าพุ่งขึน้แตะที่ระดับ 1.92 

หม่ืนล้านยูโรในเดือนก.ย. จากระดับ 1.87 หม่ืนล้านยูโรในเดือนส.ค. 

ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดบั 1.81 หม่ืนล้านยูโรข้อมูล

การค้าที่แข็งแกร่งของเยอรมนีคาดว่าจะช่วยให้นักลงทุนในตลาด

การเงินคลายความวิตกกงัวลที่ว่า เศรษฐกิจเยอรมนีอาจจะเข้าสู่ภาวะ

ถดถอยในไตรมาส 3(อินโฟเควสท์) 

"มูดีส์้" ลดแนวโน้มเครดิตอังกฤษลงสู่เชิงลบ ชี ้Brexit กระทบ

การก าหนดนโยบาย สื่อต่างประเทศรายงานว่า มูดีส้์ อินเวสเตอร์ส 

เซอร์วิส ได้ปรับลดแนวโน้มอนัดบัความน่าเชื่อถือของอังกฤษลงสู่เชิง

ลบ จากมีเสถียรภาพ โดยระบุถึงความท้าทายที่เพิ่มขึน้ในการก าหนด
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 นโยบายต่างๆ ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกบักระบวนการถอนตวั

ของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) มูดีส้์ระบุว่า การปรับลด

แนวโน้มอันดับความน่า เชื่ อถือดังกล่าว เ ป็นผลมาจากการที่

กระบวนการก าหนดนโยบายในปัจจุบันของอังกฤษประสบกับภาวะ

ชะงักงัน อันเป็นผลมาจากการด าเนินการเกี่ยวกับ Brexit อย่างไรก็

ตาม มูดีส้์ยงัคงอนัดบัความน่าเชื่อถือขององักฤษไว้ที่ระดบั Aa2 ด้าน

ฟิทช์ เรตติง้ ก็ได้ประกาศจับตาแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของ

องักฤษไว้ในเชิงลบเช่นเดียวกนัเม่ือเดือนก.พ.ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์) 

โพลล์ชีพ้รรคอนุรักษ์นิยมยังมีคะแนนน าพรรคแรงงาน ก่อน

เลือกตัง้ 12 ธ.ค. ผลการส ารวจของ Panelbase ระบวุ่า กระแสความ

นิยมต่อพรรคอนุรักษ์นิยมของนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรี

องักฤษ ยงัคงทรงตวัที่ระดบั 40% ขณะที่พรรคแรงงานได้รับความนิยม

เพิ่มขึน้ 1% สู่ระดบั 30% ก่อนที่การเลือกตัง้ทัว่ไปขององักฤษจะมีขึน้

ในวันที่ 12 ธ.ค.การส ารวจดังกล่าวจัดท าขึน้ในวันที่ 6-8 พ.ย. โดยมี

กลุ่มตวัอย่าง 1,046 รายการรณรงค์หาเสียงส าหรับการเลือกตัง้ทัว่ไป

ในอังกฤษได้เร่ิมต้นขึน้แล้วเม่ือวานนี  ้หลังจากที่นายจอห์นสันได้เข้า

เฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เพ่ือขอพระบรมราชานญุาตยุบ

สภาในช่วงที่ปิดรัฐสภา นักการเมืองจะพากันหาเสียงเพื่อช่วงชิง

คะแนนเสียงจากชาวองักฤษที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้จ านวน 46 ล้าน

คนการเลือกตัง้ในเดือนธ.ค.จะเป็นการเลือกตัง้ทั่วไปครัง้ที่  3 ของ

องักฤษในรอบ 5 ปี หลงัจากที่เคยมีการเลือกตัง้ในปี 2558 และ 2560 

นอกจากนี ้การเลือกตัง้ดงักล่าวจะเป็นครัง้แรกที่องักฤษจดัขึน้ในเดือน

ธ.ค.นบัตัง้แต่ปี 2466 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ หลัง "ทรัมป์" ค้านแผน

ยกเลิกภาษีน าเข้าสินค้าจีน ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้ (8 

พ.ย.) หลงับวกขึน้ 5 วนัติดต่อกนั โดยถกูกดดนัจากการที่ประธานาธิบดี

โดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐระบวุ่า เขาไม่เห็นด้วยกับแผนการยกเลิกภาษี

น าเข้าสินค้าจีน ซึ่งความเห็นดงักล่าวท าให้เกิดความไม่แน่นอนว่า ทัง้

สองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าได้ในเร็วๆ นี ้ ดัชนี Stoxx 

Europe 600 ลดลง 0.28% ปิดที่ 405.42 จุด ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้น

ฝร่ังเศสปิดที่ 5,889.70 จุด ลดลง 1.28 จุด หรือ -0.02%, ดัชนี DAX 

ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 13,228.56 จุด ลดลง 60.90 จุด หรือ -0.46% 

(อินโฟเควสท์)  

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดลบ 47.03 จุด เหตุนลท.วิตก

การค้าสหรัฐ-จีน หลัง "ทรัมป์" ค้านแผนยกเลิกภาษีน าเข้า ตลาด

หุ้นลอนดอนปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้(8 พ.ย.) โดยถกูกดดนัจากความไม่

แน่นอนในการท าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน หลงัประธานาธิบดี

โดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐระบวุ่า เขาไม่เห็นด้วยกับแผนการยกเลิกภาษี

น าเข้าสินค้าจีน ดชัน ีFTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,359.38 จดุ 

ลดลง 47.03 จดุ หรือ -0.63% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นเผยยอดส่ังซือ้เคร่ืองจักรลดลง 2.9% ในเดือนก.ย. รัฐบาล

ญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวันนีว้่า  ยอดสั่งซื อ้เค ร่ืองจักรพืน้ฐานซึ่งไม่รวม

เคร่ืองจักรส าหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและสาธารณูปโภค ปรับตัวลง 

2.9% ในเดือนก.ย. สู่ระดบั 8.502 แสนล้านเยน (7.8 พนัล้านดอลลาร์

สหรัฐ) เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ยอด

สัง่ซือ้เคร่ืองจกัร ซึง่เป็นดชันีวดัการใช้จ่ายด้านทนุของภาคเอกชนญ่ีปุ่ น

นัน้ ลดลงในเดือนก.ย. หลงัจากที่ปรับตวัลง 2.4% ในเดือนส.ค. (อินโฟ

เควสท์) 

ญี่ ปุ่ น เผยการใ ช้ จ่ ายภาคค รัว เ รือนขยายตั ว สู ง สุด เ ป็น

ประวัติการณ์ในเดือนก.ย. กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและ

การสื่อสารของญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า ยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือน

ของญ่ีปุ่ นท าสถิติขยายตวัเร็วเป็นประวตัิการณ์ในเดือนก.ย. เนื่องจาก

ผู้บริโภคแห่ซือ้สินค้าจ านวนมาก ก่อนมีการปรับขึน้ภาษีในวนัที่ 1 ต.ค. 

รายงานระบุว่า การใช้จ่ายของครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 คนหรือมากกว่า 

พุ่งขึ น้  9.5% ในเดือนก.ย. เ ม่ือเทียบรายปี  แตะที่  300,609 เยน 

(2,750ดอลลาร์) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนม.ค. 2544 ส านัก

ข่าวเกียวโดรายงานว่า การพุ่งขึน้ของยอดใช้จ่ายภาคครัวเรือนในก.ย.นี ้

สอดคล้องกับรัฐบาลได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านีว้่า การปรับขึน้ภาษี

จาก 8% สู่ระดบั 10% จะไม่กระทบต่ออุปสงค์ภายในประเทศอย่างมี

นัยส าคัญ ดังที่เคยเกิดขึน้มาแล้วเม่ือครัง้รัฐบาลได้ประกาศขึน้ภาษี

จาก 5% เป็น 8% เม่ือเดือนเม.ย.2557 (อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศคงการประเมินภาวะเศรษฐกิจ ชีเ้ศรษฐกิจ

ย ่าแย่ลง ส านักงานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น เปิดเผยว่า ดัชนีที่สะท้อน

สภาพเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ในเดือนก.ย. แต่ทางรัฐบาลยงัคง

การประเมินเศรษฐกิจที่ว่า เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย

ไว้ ดชันีพ้องเศรษฐกิจ (Coincident Index) เดือนก.ย. ปรับตวัเพิ่มขึน้ 

2.0 จุดจากเดือนก่อนหน้า แตะ 101.0 เทียบกับฐานปี 2558 ที่ 100 

หลงัจากที่ลดลง 0.7 จุดในเดือนส.ค. เจ้าหน้าที่แถลงต่อสื่อมวลชนว่า 

ตวัเลขที่ปรับตวัเพิ่มขึน้มีสาเหตุหลกั ๆ จากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่

พุ่งขึน้ก่อนที่รัฐบาลญ่ีปุ่ นจะขึน้ภาษีบริโภคเม่ือเดือนต.ค.ที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ดี ทางการญ่ีปุ่ นยงัคงการประเมินที่ว่า เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นก าลัง 

"ย ่าแย่ลง" โดยเป็นการใช้ค าที่สะท้อนทศันคติทางลบที่สุดของรัฐบาล

ญ่ีปุ่ น และเป็นเช่นนีม้า 2 เดือนติดต่อกันแล้ว ส านักข่าวเกียวโด
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 รายงานว่า การประเมินดงักล่าวสะท้อนถึงความอ่อนแอด้านการผลิต

และส่งออก ท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐกบัจีน ซึง่เป็น

ปัจจัยฉุดเศรษฐกิจโลก ส่วนดัชนีชีน้ าเศรษฐกิจ (Leading Indicator) 

ซึ่งคาดการณ์แนวโน้มในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ขยับขึน้ 0.3 จุด แตะ 

92.2 ในเดือนก.ย. หลงัจากที่ปรับตวัลดลง 1.8 จดุในเดือนส.ค. (อินโฟ

เควสท์) 

โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่ นเผย "อาเบะ" ส่ังครม.รวบรวมแผนกระตุ้น

เศรษฐกิจรับมือปัญหาต่าง ๆ โฆษกระดบัสงูของรัฐบาลญ่ีปุ่ นกล่าว

ว่า นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น

รวบรวมมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้าง

โครงสร้างพืน้ฐาน หลงัจากที่เกิดภัยธรรมชาติครัง้ใหญ่นายโยชิฮิเดะ ซู

กะ หวัหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น กล่าวกบัผู้สื่อข่าววา่ จะมีการ

รวมขัน้ตอนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนผ่านการลงทุนและโครงการ

การกู้ยืมนายยาซูโตชิ นิชิมูระ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ น 

กล่าวว่า นายอาเบะได้แนะน าให้รวบรวมแผนเศรษฐกิจใหม่เพื่อ

ป้องกนัความเสี่ยงจากต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ

ญ่ีปุ่ นขณะที่นายทาโร่ อาโสะ รัฐมนตรีกระทรวงคลังญ่ีปุ่ น กล่าวว่า 

แผนกระตุ้ นเศรษฐกิจที่วางไว้ควรจะช่วยกระตุ้ นการผลิตและการ

เติบโตที่แข็งแกร่ง เพื่อเอาชนะแรงกดดนัที่เกิดจากจ านวนประชากรที่

ลดลง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่ญ่ีปุ่ นต้องเผชิญในระยะยาว (อินโฟ

เควสท์) 

บอนด์ยีลด์ญี่ปุ่ นดีดตัวแตะระดับสูงสุดรอบ 5 เดือนคร่ึง รับ

ความหวังสงครามการค้าคล่ีคลาย  ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

ญ่ีปุ่ นอาย ุ10 ปี พุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุรอบ 5.5 เดือนในวนันี ้เนื่องจาก

นักลงทุนพากันเทขายพันธบัตรซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลาง

ความหวังที่ว่าความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐจะ

คลี่คลายลง  ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร

หมายเลข 356 ซึ่งเป็นมาตรวดัอตัราดอกเบีย้ระยะยาว ดีดตวัขึน้แตะ

ระดบั -0.045% ในการซือ้ขายระหว่างวนั ก่อนมาปิดตลาดที่ -0.065% 

หรือเพ่ิมขึน้ 0.025% จากระดบัปิดเม่ือวานนี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 61.55 จุด เหตุหุ้นส่งออก

ปรับตัวแข็งแกร่ง ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกในวนันีห้ลงั

การซือ้ขายที่ผันผวน โดยตลาดปรับตัวขึน้เป็นวันที่  4 ติดต่อกัน 

เนื่องจากหุ้นกลุ่มส่งออกปรับตวัขึน้อย่างแข็งแกร่ง ส านักข่าวเกียวโด

รายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดเพิ่มขึ น้ 61.55 จุด หรือ +0.26% ปิดที่  

23,391.87 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

สนง.สถิติจีนเผยดัชนี CPI เดือนต.ค.ขยายตัว 3.8% เทียบรายปี 
ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนีว้่า  ดัชนีราคา

ผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ส าคญั ปรับตัวขึน้ 3.8% ใน

เดือนต.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี โดยท าสถิติขยายตวัสงูสดุนัในปีนี ้และ

สงูกว่าในเดือนก.ย.ที่มีการขยายตวั 3%รายงานของส านกังานสถิติระบุ

ว่า ราคาอาหารพุ่งขึน้ 15.5% ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่ง

แข็งแกร่งกว่าในเดือนก.ย.ที่เพิ่มขึน้ 11.2% ขณะที่ราคาสินค้านอก

หมวดอาหาร ขยับขึน้เพียง 0.9% ซึ่งชะลอตัวลง 0.1% จากระดับใน

เดือนก.ย.ราคาเนือ้หมูทะยานขึน้ 101.3% ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบเป็น

รายปี ขณะที่ราคาพืชผักลดลง 10.2% เม่ือเทียบรายปีรายงานยงัระบุ

ด้วยว่า ดชันี CPI ในพืน้ที่เขตเมืองของจีน ขยายตวั 3.5% ขณะที่ดชันี 

CPI ในพืน้ที่ชนบท พุ่งขึน้ 4.6% ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปีส านกั

ข่าวซินหัวรายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี ้ดัชนี CPI ของจีน 

เพ่ิมขึน้ 2.6% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยดัชนี PPI เดือนต.ค.ลดลง 1.6% เทียบรายปี 
ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ดชันีราคาผู้ผลิต 

(PPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัต้นทุนสินค้าที่หน้าประตูโรงงาน ลดลง 1.6% ใน

เดือนต.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี โดยลดลงรุนแรงกว่าในเดือนก.ย.ที่

ปรับตวัลง 1.2%หากเทียบเป็นรายเดือน ดชันี PPI เดือนต.ค. ขยบัขึน้ 

0.1% โดยยังคงอยู่ที่ระดับเดียวกับในเดือนก.ย.ส านักข่าวซินหัว

รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี ้ดชันี PPI ของจีน ลดลง 0.2% 

จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่แล้วส่วนราคาโรงงานของวสัดทุี่ใช้ส าหรับ

การผลิต ลดลง 2.6% ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี โดยลดลงอย่าง

ต่อเนื่องหลงัจากที่ปรับตวัลง 2% ในเดือนก.ย. (อินโฟเควสท์) 

สนง.ศุลกากรจีนเผยยอดส่งออกเดือนต.ค.หดตัว 0.9% ต ่ากว่า

คาดการณ์  ส านกังานศลุกากรจีนเปิดเผยในวนันีว้่า ยอดส่งออกเดือน

ต.ค.หดตัวลง 0.9% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งต ่าว่าที่นักวิเคราะห์

คาดการณ์ว่า จะหดตวัรุนแรงถึง 3.9% โดยมูลค่าการส่งออกดงักล่าว

ค านวณในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

สนง.ศุลกากรจีนเผยยอดน าเข้าเดือนต.ค.ลดลง 6.4% ต ่ากว่า

คาดการณ์ ส านักงานศุลกากรจีนรายงานในวนันีว้่า ยอดน าเข้าเดือน

ต.ค.ลดลง 6.4% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่า 

จะร่วงลง 7.8% โดยยอดการน าเข้าดังกล่าวค านวณในรูปสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

สนง.ศุลกากรจีนเผยการค้าต่างประเทศขยายตัว 2.4% ในช่วง 

10 เดือนแรกปีนี  ้ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานในวันนีว้่า 

การค้าต่างประเทศของจีนขยายตวัอย่างมีเสถียรภาพในช่วง 10 แรก
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ของปีนี ้โดยขยายตัวขึน้ 2.7% เม่ือเทียบเป็นรายปี คิดเป็นมูลค่าถึง 

25.63 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 3.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ)

รายงานของ GAC ระบุว่า ยอดส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกปรับตวัขึน้ 

4.9% ขณะที่ยอดน าเข้าลดลง 0.4% ส่งผลให้ยอดเกินดุลการค้าของ

จีนในช่วงเวลาดงักล่าว เพ่ิมขึน้ 42.3% เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดบั 

2.35 ล้านล้านหยวน (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยดัชนีธุรกิจส่งด่วนเดือนต.ค.ขยายตัวอย่างรวดเร็ว สหพนัธ์

พลาธิการและการจัดซือ้ของจีน (CFLP) เปิดเผยว่า ภาคธุรกิจส่งด่วน 

(express delivery) ของจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วในเดือนต.ค. CFLP 

เปิดเผยว่า ดชันีธุรกิจส่งด่วนของจีนในเดือนต.ค.อยู่ที่ 104.6% เพ่ิมขึน้ 

1.2% จากเดือนก.ย.ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีดงักล่าวรวบรวม

จากบริษัทโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการส่งสินค้า บ่งชีถ้ึงมุมมองที่

ธุรกิจมีต่อเศรษฐกิจในส่วนของดชันีย่อยเดือนต.ค.ส าหรับการขนส่งใน

ชนบทอยู่ที่ 104.7% เพิ่มขึน้ 1% จากเดือนก.ย. ขณะที่การขนส่งข้าม

พรมแดนอยู่ที่ 103.2% เพ่ิมขึน้ 0.4% จากเดือนก.ย. (อินโฟเควสท์) 

ส่ือฮ่องกงเผยต ารวจยิงผู้ประท้วงเช้านี ้มีวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บสอง

ราย หนงัสือพิมพ์แอปเปิล เดลี ของฮ่องกง รายงานว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจ

ฮ่องกงได้ใช้กระสุนจริงยิงผู้ประท้วงเช้านี  ้ โดยมีวยัรุ่นได้รับบาดเจ็บ 2 

ราย และถูกต ารวจจับกุมแล้วอย่างไรก็ดี ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจยงัไม่ได้

ออกมาแสดงความคิดเห็นในเร่ืองนีค้วามเคลื่อนไหวดงักล่าวมีขึน้ หลงั

กลุ่มผู้ประท้วงได้บุกสถานีรถไฟใต้ดินในเช้าวันนี  ้ขณะที่ MTR Corp. 

ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรถไฟใต้ดินในฮ่องกง ได้สั่งปิดให้บริการบาง

เส้นทางแล้ว เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทางรถไฟและอุปกรณ์ได้รับความ

เสียหาย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 14.53 จุด หลังจีน

เผยข้อมูลการค้า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวนันี  ้

ภายหลังจากที่ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) ได้รายงานยอดน าเข้า

และส่งออกของจีน ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต

ปิดลบ 14.53 จดุ หรือ 0.49% แตะที่ระดบั 2,964.18 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดลบ 196.09 จุด วิตกม็อบฮ่องกง

ชุมนุมสุดสัปดาห์นี ้ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตวัลดลง 

ขณะที่ชาวฮ่องกงเตรียมชุมนุมประท้วงต่อในช่วงสุดสปัดาห์นี  ้และมี

ความหวั่นวิตกว่าสถานการณ์จะรุนแรงมากยิ่งขึน้  หลังจากที่ มี

นักศึกษาเสียชีวิตจากการชุมนุม ดัชนีฮั่งเส็งลดลง 196.09 จุด หรือ 

0.70% ปิดวนันีท้ี่ 27,651.14 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่งกว่า 300 จุด หลัง"มูดีส์้"

ห่ันแนวโน้มเครดิตอินเดีย ดชัน ีSensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกว่า 

300 จุดในวนันี ้หลงัมูดีส้์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ปรับลดแนวโน้มอนัดบั

ความน่าเชื่อถือของอินเดีย ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 

40,323.61 จดุ ลดลง 330.13 จดุ หรือ 0.81% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

คลัง พร้อมร่วมมือธปท. ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก

เงินบาทแข็งค่าหากจ าเป็น  นายลวรณ แสงสนิท ผู้ อ านวยการ

ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 

เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังพร้อมจะประสานความร่วมมือกับ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ในการออกมาตรการหรือนโยบายต่าง 

ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทและการรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่อไปทัง้นี ้ในปัจจุบนัสถานการณ์การแข็งค่า

ของเงินบาทมีสาเหตุหลักมาจากผู้ส่งออกของไทยสามารถส่งสินค้า

และบริการออกไปขายในต่างประเทศมีมูลค่าสูงกว่าการน าเข้าสินค้า

และบริการจากต่างประเทศติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายปี ส่งผลให้

ดุลบญัชีเดินสะพดัเกินดุลอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติ

มีมุมมองที่ดีต่อปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเม่ือเทียบ

กับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้มีเงินตราจากต่างประเทศไหลเข้ามา

ประเทศ ทัง้ในรูปของการลงทุนในหลักทรัพย์ และการลงทุนในภาค

เศรษฐกิจจริง จึงส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึน้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 3.03 จุด เจอ Take profit ตาม ตปท.

หลังขึน้ไปมาก/สัปดาห์หน้าลุ้นเม็ดเงินไหลเข้าจากงาน SET in 

the city Set Index ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,637.85 จุด ลดลง 3.03 จุด (-

0.18%) มลูค่าการซือ้ขาย 50,306.16 ล้านบาท  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไทย : วันนี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวม 

103,103 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั

อยู่ที่ 103,103 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้

ขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

(บลจ.) ซือ้สุทธิ 9,995 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ 

ซือ้สุทธิ 9,134 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 521 

ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 1.46% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือ

วาน +0.05% ภาพรวมของตลาดในวนันี ้Yield Curve ปรับเพ่ิมขึน้ 1-8 

bps. ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งมาจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และจีน

เปิดเผยว่า ทัง้สองฝ่ายตกลงกนัที่จะทยอยยกเลิกภาษีสินค้าน าเข้าของ

แต่ละฝ่าย อย่างไรก็ตาม หากการเจรจาการค้าเฟสแรกส าเร็จ ก็จะมี
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 การท าข้อตกลงยกเลิกภาษีและความยินยอมอ่ืนๆ ด้านกระแสเงิน

ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวนันี ้NET OUTFLOW 521 ล้านบาท โดย

เกิดจาก NET SELL 521 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดย

นกัลงทนุต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.38 กลับมาแข็งค่าจากช่วงเช้า ตลาด

รอปัจจัยใหม่ สัปดาห์หน้าคาดแกว่งแคบ หลังตลาดสหรัฐฯ ปิด

ท าการ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาท

ปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ 30.38 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากเปิด ตลาดเช้าที่

ระดับ 30.43 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวตามแรงซือ้และขายดอลลาร์ 

เพราะยงัไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา ระหว่างวนัเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 

30.38-30.42 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเดือนก.ย. ญ่ีปุ่ น 

- ยอดขายรถยนต์เดือนต.ค. จีน 

- ดลุการค้าเดือนก.ย. องักฤษ 

- ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จดีีพี) เบือ้งต้นไตรมาส 3/2562 องักฤษ 
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As of

 Friday 8 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP Labor Cash Earnings YoY Sep 0.8% 0.1% -0.2% SET50

Household Spending YoY Sep 9.5% 7.0% 1.0% SET100

Official Reserve Assets Oct $1324.5b -- $1322.6b MAI

Japan Buying Foreign Bonds 1-Nov ¥668.1b -- -¥1055.7b Institution Net Position

Foreign Buying Japan Bonds 1-Nov -¥539.8b -- ¥26.4b Proprietary Net Position

Foreign Buying Japan Stocks 1-Nov ¥420.9b -- ¥649.3b Foreign Net Position

Leading Index CI Sep P -- 92.2 91.9 Individual Net Position

TH Foreign Reserves 1-Nov -- -- $222.5b Total Trading Value

Forw ard Contracts 1-Nov -- -- $35.5b

CH Exports YoY Oct -- -3.8% -3.2% Major Indices

Imports YoY Oct -- -7.6% -8.5% Dow Jones

Trade Balance Oct -- $40.55b $39.65b S&P 500

US Wholesale Inventories MoM Sep F -- -- -0.3% Nasdaq

U. of Mich. Sentiment Nov P -- 96 95.5 STOXX Europe 50

FTSE 100

 Monday 11 DAX

Release Actual Cons. Prior Nikkei 225

JP Core Machine Orders MoM Sep -0.029 0.009 -0.024 Shanghai Composite

Core Machine Orders YoY Sep 5.10% 8.10% -14.50% Hang Seng

BoP Current Account Balance Sep ¥1612.9b ¥1710.0b ¥2157.7b KOSPI

Trade Balance BoP Basis Sep ¥1.1b ¥51.3b ¥50.9b BES Sensex

CH Money Supply M0 YoY Oct -- 4.00% 4.00% Jakarta Composite

Money Supply M1 YoY Oct -- 3.80% 3.40% Philippines Composite

New  Yuan Loans CNY Oct -- 800.0b 1690.0b Ho Chi Minh

Money Supply M2 YoY Oct -- 8.40% 8.40%

Crude Commodities

 Tuesday 12 WTI ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Dubai ($/bl)

JP Money Stock M2 YoY Oct -- 2.4% 2.4% Brent ($/bl)

Money Stock M3 YoY Oct -- 2.0% 2.0% NYMEX ($/bl)

Machine Tool Orders YoY Oct P -- -- -0.355 COMEX Gold 

EU ZEW Survey Expectations Nov -- -- -23.5 Batic Dry Index

US NFIB Small Business Optimism Oct -- 102.0 101.8

Exchange Rate

 Wednesday 13 USD/THB

Release Actual Cons. Prior EUR/USD

JP PPI MoM Oct -- 1.2% 0.0% USD/JPY

PPI YoY Oct -- -0.3% -1.1% GBP/USD

EU Industrial Production SA MoM Sep -- -0.20% 0.40% USD/CHY

Industrial Production WDA YoY Sep -- -2.30% -2.80% USD/KRW

US MBA Mortgage Applications 8-Nov -- -- -0.1% Dollar Index

CPI MoM Oct -- 0.3% 0.0%

CPI Ex Food and Energy MoM Oct -- 0.2% 0.1% Thai Bond Market

CPI YoY Oct -- 1.7% 1.7% Total Return Index

CPI Ex Food and Energy YoY Oct -- 2.4% 2.4% Outright/ Cash Trading

Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

 Thursday 14 8-Nov-19 1.310 1.314 1.321 1.318 1.329 1.359

Release Actual Cons. Prior Change (bps) -0.31 -0.26 -0.39 +0.11 +1.51 +1.70

JP Japan Buying Foreign Bonds 8-Nov -- -- ¥668.1b 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Foreign Buying Japan Bonds 8-Nov -- -- -¥539.8b 1.460 1.571 1.695 1.810 1.924 1.959

Foreign Buying Japan Stocks 8-Nov -- -- ¥420.9b +5.00 +5.47 +7.53 +7.24 +7.03 +8.17

GDP SA QoQ 3Q P -- 0.20% 0.30%

GDP Annualized SA QoQ 3Q P -- 0.90% 1.30% US Bond Market

GDP Deflator YoY 3Q P -- 0.50% 0.40% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Tertiary Industry Index MoM Sep -- 1.10% 0.40% 8-Nov-19 1.55 1.68 1.70 1.74 1.94 2.43

CH Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Oct -- 5.40% 5.40% Change (bps) -1.00 +0.00 +0.00 +0.00 +2.00 +3.00

Industrial Production YoY Oct -- 5.40% 5.80%

Industrial Production YTD YoY Oct -- 5.60% 5.60%

Retail Sales YoY Oct -- 7.80% 7.80%

EU Employment QoQ 3Q P -- -- 0.20%

Employment YoY 3Q P -- -- 1.20%

GDP SA QoQ 3Q P -- 0.20% 0.20%

GDP SA YoY 3Q P -- 1.10% 1.10%

US PPI Final Demand MoM Oct -- 0.30% -0.30%

PPI Ex Food and Energy MoM Oct -- 0.20% -0.30%

PPI Final Demand YoY Oct -- 0.90% 1.40%

PPI Ex Food and Energy YoY Oct -- 1.50% 2.00%

Initial Jobless Claims 9-Nov -- 215k 211k

Continuing Claims 2-Nov -- 1685k 1689k

103,103.27       101,531.27       +1.55%

8-Nov-19 7-Nov-19 %Chg.

320.15 321.47 -0.41%

1,158.60 1,153.92 +0.41%

98.356 98.129 +0.23%

1.2770 1.2812 -0.33%

6.9950 6.9774 +0.25%

1.1018 1.1049 -0.28%

109.25 109.31 -0.05%

8-Nov-19 7-Nov-19 %Chg.

30.37 30.43 -0.20%

1,461.30 -2.90 -0.20%

1,378.00 -50.00 -3.50%

62.64 +0.30 +0.48%

57.24 +0.09 +0.16%

57.34 +0.30 +0.53%

61.28 +0.18 +0.29%

1,022.49 -1.54 -0.15%

8-Nov-19 Chg %Chg.

6,177.99 +12.37 +0.20%

8,038.24 -27.52 -0.34%

2,137.23 -7.06 -0.33%

40,323.61 -330.13 -0.81%

2,964.18 -14.53 -0.49%

27,651.14 -196.09 -0.70%

13,228.56 -60.90 -0.46%

23,391.87 +61.55 +0.26%

3,689.00 -8.00 -0.22%

7,359.38 -47.03 -0.63%

3,093.08 +7.90 +0.26%

8,475.31 +40.79 +0.48%

8-Nov-19 Chg %Chg.

27,681.24 +6.44 +0.02%

360.57

50,306.16

285.86

-754.36

332.63 +2.04 +0.62%

107.93

1,103.55 -2.60 -0.24%

2,424.40 -4.75 -0.20%

11-Nov-19

8-Nov-19 Chg %Chg.

1,637.85 -3.03 -0.18%


