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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

"ทรัมป์"เตรียมประกาศสถานท่ีลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรก

กับผู้น าจีนในไม่ช้า ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี ้

ระบุว่า ในอีกไม่ช้า เขาจะประกาศสถานที่ซึ่งเขาจะลงนามในข้อตกลง

การค้าเฟสแรกกับผู้น าจีน"จีนและสหรัฐก าลงัด าเนินการร่วมกันในการ

คัดเลือกสถานที่ใหม่ในการลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรก ซึ่งจะมี

เนือ้หา 60% ของข้อตกลงการค้าทัง้หมด หลงัจากการประชมุเอเปคใน

ชิลีได้ถูกยกเลิกไป และผมจะประกาศสถานที่ ใหม่ในไม่ช้า  ซึ่ง

ประธานาธิบดีทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิงจะเป็นผู้ลงนามใน

ข้อตกลงดังกล่าว" ข้อความในทวิตเตอร์ระบุทางด้านท าเนียบขาว

ยืนยันว่า สหรัฐและจีนจะยังคงหาทางบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรก

ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด แม้ว่าชิลียกเลิกการประชุมสุดยอดกลุ่ม

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ในเดือนหน้าก็ตาม"

เราหวังที่จะได้ข้อสรุปต่อการท าข้อตกลงการค้าครัง้ประวัติศาสตร์ใน

เฟสแรกกับจีนภายในกรอบเวลาเดิม" แถลงการณ์ระบุ ซึ่งบ่งชีว้่า 

ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีน จะลง

นามในข้อตกลงการค้าในเดือนหน้า แม้ไม่มีการประชุมเอเปคก็ตาม  

(อินโฟเควสท์) 

สภาคองเกรสสหรัฐเล็งขยายงบประมาณรายจ่ายเพื่อหลีกเล่ียง

ชัตดาวน์ 22 พ.ย. สมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐก าลงัพยายามที่จะ

หลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วน (ชตัดาวน์) ที่อาจเกิดขึน้ใน

เดือนหน้า ด้วยการขยายเวลาส าหรับการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางที่มี

อยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาหลายสัปดาห์ทัง้นี  ้ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล

กลางสหรัฐจะหมดอายุในวันที่  21 พ.ย. ซึ่งหากไม่มีการขยายเวลา

ส าหรับการใช้งบประมาณชั่วคราว หรือไม่มีการออกกฎหมายงบ

รายจ่ายส าหรับปีงบประมาณที่เร่ิมตัง้แต่วนัที่  1 ต.ค. หลายหน่วยงาน

ของรัฐบาลก็จะต้องปิดท าการสมาชิกสภารายหนึ่งระบุว่า  กฎหมาย

งบประมาณชัว่คราวฉบบัที่สองอาจจะขยายเวลาไปจนถึงต้นเดือนก.พ. 

แม้ว่ายงัคงมีการเจรจากนัอยู่ในขณะนีก้็ตาม (อินโฟเควสท์) 

สภาผู้แทนฯสหรัฐไฟเขียววางกรอบไต่สวนถอดถอน"ทรัมป์" 
สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้การอนุมตัิในวนันีต้่อญัตติในการวางกรอบ

การไต่สวนอย่างเป็นทางการเพ่ือถอดถอนประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์

ออกจากต าแหน่งทัง้นี ้สภาผู้แทนราษฎรลงมติด้วยคะแนนเสียง 232-

196 เสียง เห็นชอบต่อญัตติดงักล่าว ขณะที่ไม่มีสมาชิกพรรครีพบัลิกัน

ลงคะแนนเสียงสนบัสนนุ  (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"โวยกระบวนการถอดถอนปธน.เป็นการล่าแม่มดครั้ง

ใหญ่สุดในอเมริกา ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี ้

กล่าวว่า กระบวนการไต่สวนเพ่ือถอดถอนเขาออกจากต าแหน่ง ถือเป็น

การล่าแม่มดครัง้ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาปธน.ทรัมป์ทวีต

ข้อความดังกล่าว หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้การอนุมัติใน

วันนีต้่อการวางกรอบการไต่สวนอย่างเป็นทางการเพื่อถอดถอนป

ธน.ทรัมป์ออกจากต าแหน่งทัง้นี ้ อย่างไรก็ดี นายคอลลิน ปีเตอร์สัน 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐมินเนโซตา และนายเจฟฟ์ แวน ดรูว์ 

จากรัฐนิวเจอร์ซีย์ เป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตเพียง 2 คนที่โหวต

คัดค้านญัตตินีต้ามพรรครีพับลิกันมาตรการวางกรอบการไต่สวน

ดงักล่าว ซึง่มีการระบรุายละเอียดในการท าประชาพิจารณ์ และการเข้า

ร่วมของประธานาธิบดีในการไต่สวน ถือเป็นครัง้แรกที่มีการนบัคะแนน

โหวตของสมาชิกรัฐสภาส าหรับการด าเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการถอดถอนปธน.ทรัมป์ (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"อัด"พาวเวล" แม้เฟดเพิ่งห่ันดอกเบีย้วานนี ้ประธานาธิบดี

โดนลัด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี ้แสดงความไม่พอใจต่อนายเจอโรม 

พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แม้ว่าเฟดเพิ่งประกาศปรับ

ลดอัตราดอกเบีย้เม่ือวานนีเ้ป็นครัง้ที่ 3 ของปีนี"้ผู้คนรู้สึกผิดหวงัเป็น

อย่างยิ่งต่อนายเจอโรม พาวเวล และเฟด โดยเฟดท าผิดพลาดตัง้แต่

แรก โดยการคุมเข้มนโยบายการเงิน ขณะนีค้่าเงินดอลลาร์ และอตัรา

ดอกเบีย้ก าลงัส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตของเรา โดยเราควรปรับลดอตัรา

ดอกเบีย้ให้ต ่ากว่าเยอรมนี ญ่ีปุ่ น และประเทศอ่ืนๆ ขณะนี ้เราเป็น

ประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและแข็งแกร่งที่สุด แต่เฟดท าให้เราตกอยู่ใน

ฐานะเสียเปรียบ โดยจีนไม่ได้เป็นปัญหาส าหรับเรา แต่เฟดคือตัว

ปัญหา และเราจะชนะในที่สุด" ข้อความในทวิตเตอร์ระบุเม่ือวานนี ้

คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของเฟดมีมติ 8-2 เสียงปรับลด

อัตราดอกเบีย้ระยะสัน้  0.25% สู่ระดับ 1.50-1.75% ตามที่ตลาด

การเงินคาดการณ์ไว้  (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนี PCE ทรงตัวเป็นเดือนท่ี 2 ในก.ย. กระทรวง

พาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วน

บุคคล (PCE) ทรงตัวเป็นเดือนที่ 2 ในเดือนก.ย. เม่ือเทียบรายเดือน

ดชันี PCE ถูกกดดนัจากการร่วงลงของราคาพลงังาน และภาคบริการ

เม่ือเทียบรายปี ดชัน ีPCE เพ่ิมขึน้ 1.3% ในเดือนก.ย. หลงัจากเพิ่มขึน้ 

1.4% ในเดือนส.ค.  ส่วนดชันี PCE พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหาร

และพลังงาน และเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ 

(เฟด) ให้ความส าคัญ ทรงตัวในเดือนก.ย. หลังจากเพิ่มขึน้ 0.1% ใน
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 เดือนส.ค. เม่ือเทียบรายเดือน เม่ือเทียบรายปี ดชันี PCE พืน้ฐานแตะ

ระดบั 1.7% หลงัจากเพ่ิมขึน้ 1.8% ในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยการใช้จ่ายผู้บริโภคสอดคล้องคาดการณ์ในเดือนก.ย.  
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึน้ 

0.2% ในเดือนก.ย. สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ 

หลังจากเพิ่มขึน้ 0.2% เช่นกันในเดือนส.ค. การใช้จ่ายของผู้บริโภค

ได้รับแรงหนุนจากค าสั่งซือ้รถยนต์  และการใช้จ่ายด้านการรักษา

สุขภาพหากปรับค่าตามเงินเฟ้อ การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึน้ 

0.2% ในเดือนก.ย. สอดคล้องกับเดือนส.ค. นอกจากนี ้รายได้ส่วน

บุคคลเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนก.ย. หลังจากพุ่งขึน้ 0.5% ในเดือนส.ค.

ตัวเลขค่าจ้างทรงตัว หลังจากพุ่งขึน้ 0.6% ในเดือนส.ค. ส่วนตัวเลข

การออมเพิ่มขึน้สู่ระดบั 1.38 ล้านล้านดอลลาร์ จากระดับ 1.35 ล้าน

ล้านดอลลาร์ในเดือนส.ค.(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ท่ี

แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอ

สวสัดิการว่างงานครัง้แรกเพิ่มขึน้ 5,000 ราย สู่ระดบั 218,000 รายใน

สัปดาห์ที่แล้ว สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 215,000 ราย

ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย  4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอ

สวัสดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่ดีกว่า 

เนื่องจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์  ลดลง 500 ราย สู่ระดับ 

214,750 รายในสปัดาห์ที่แล้วส าหรับจ านวนชาวอเมริกนัที่ยงัคงขอรับ

สวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในรอบสัปดาห์ที่สิน้สุดวันที่  19 ต.ค. มี

จ านวนเพิ่มขึน้ 7,000 ราย สู่ระดบั 1.69 ล้านราย  ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 

4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ิมขึน้ 8,750 ราย สู่ระดบั 1.69 ล้านราย (อินโฟเควสท์) 

MNI เผยดัชนี PMI เขตชิคาโกบ่งชีภ้าวะหดตัวมากกว่าคาดใน

เดือนต.ค. MNI Indicators เปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) 

เขตชิคาโก ร่วงลงสู่ระดับ 43.2 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุด

นับตัง้แต่เดือนธ.ค.2558 จากระดับ 47.1 ในเดือนก.ย. และต ่ากว่าที่

นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 48.3 ดัชนี PMI เขตชิคาโกอยู่ต ่ากว่า

ระดบั 50 ซึง่บ่งชีถ้ึงภาวะหดตวั โดยได้รับผลกระทบจากการลดลงของ

ค าสัง่ซือ้ใหม่ แตะระดบัต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนมี.ค.2552ทัง้นี ้ดชันี PMI 

เขตชิคาโกถือเป็นดชันีชีน้ าที่ส าคญัต่อเศรษฐกิจสหรัฐ โดยค านวณจาก

การผลิต, ค าสั่งซือ้ใหม่, การจ้างงาน และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่ง

สินค้าของซพัพลายเออร์ (อินโฟเควสท์) 

นักวิเคราะห์คาดพรุ่งนีส้หรัฐเผยตัวเลขจ้างงานวูบ อัตราว่างงาน

พุ่ง เหตุพนักงาน GM สไตรค์  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ในวนัพรุ่งนี ้

กระทรวงแรงงานสหรัฐจะรายงานตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร

เพิ่มขึน้เพียง 85,000-89,000 ต าแหน่งในเดือนต.ค. หลังจากเพิ่มขึน้ 

136,000 ต าแหน่งในเดือนก.ย. ส่วนอตัราการว่างงานคาดว่าจะเพิ่มขึน้

สู่ระดบั 3.6% จาก 3.5% ในเดือนก.ย. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 50 ปี

นักวิเคราะห์ระบุว่า การดิ่งลงของตวัเลขการจ้างงาน และการเพิ่มขึน้

ของอตัราการว่างงาน มีสาเหตุจากการผละงานประท้วงเป็นเวลา 40 

วนัของพนักงานบริษัทเจเนอรัล มอเตอร์ (GM) จ านวน 46,000 คน ซึ่ง

กระทรวงแรงงานสหรัฐมองว่าพนักงานที่ท าการประท้วงโดยไม่ได้รับ

เงินเดือนจะถกูนบัเป็นผู้ว่างงาน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 140.46 จุด วิตกทศิทาง

การค้าสหรัฐ-จีน,จับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐ ดชันีดาวโจนส์ตลาด

หุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(31 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกงัวลต่อ

ทิศทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลงัจากทัง้สองฝ่ายได้ออกมาส่ง

สญัญาณที่ขัดแย้งกนั นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับแรงกดดนัจากข้อมลูที่

บ่งชีถ้ึงความอ่อนแอของภาคการผลิตทัง้ในสหรัฐและจีน ขณะที่นัก

ลงทนุจบัตาการเปิดเผยตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในคืน

นีด้ชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 27,046.23 จุด ลดลง 140.46 

จดุ หรือ -0.52% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 3,037.56  ลดลง 9.21 จดุ 

หรือ -0.30% และดชันี Nasdaq  ปิดที่ 8,292.36 จุด ลดลง 11.62 จุด 

หรือ -0.14% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก :  ยู โรแข็งค่าขานรับ  GDP ยุ โรป 

ขณะดอลล์อ่อนหลังเฟดห่ันดอกเบีย้ ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุล

เงินดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือ

คืนนี ้(31 ต.ค.) หลงัจากส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) 

รายงานว่า เศรษฐกิจในยโูรโซนและสหภาพยโุรปขยายตวัในไตรมาส 3 

ขณะที่ดอลลาร์ยังคงได้รับแรงกดดันจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ 

(เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบีย้ในการประชุมครัง้ล่าสุดยูโรแข็งค่าเม่ือ

เทียบกบัดอลลาร์ที่ระดบั 1.1145 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1124 ดอลลาร์ 

ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้สู่ระดบั 1.2938 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2887 

ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ  0.6886 

ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6876 ดอลลาร์สหรัฐส่วนดอลลาร์สหรัฐ

อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 107.98 เยน จากระดบั 108.94 

เยน และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9869 ฟรังก์ จาก

ระดบั 0.9904 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าเม่ือเทียบกบั

ดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3163 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3174 

ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 88 เซนต์ วิตกโอเปกเพิ่ม

ผลิต,ศก.จีนชะลอตัว สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด

นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(31 ต.ค.) ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกบั

ภาวะน า้มนัล้นตลาด หลงัจากมีรายงานว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มนั 

(โอเปก) ผลิตน า้มนัเพิ่มขึน้ในเดือนต.ค. และสต็อกน า้มนัดิบสหรัฐพุ่ง

ขึน้มากกว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับแรง

กดดนัจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตวัของเศษฐกิจจีน และความ

ไม่มั่นใจต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนสัญญาน า้มันดิบ 

WTI ส่งมอบเดือนธ.ค.  ลดลง 88 เซนต์  ห รือ 1.6% ปิดที่  54.18 

ดอลลาร์/บาร์เรลสญัญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 38 

เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 60.23 ดอลลาร์/บาร์เรล  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดพุ่ง $18.1 เหตุดาวโจนส์ร่วง

หนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดพุ่ง

ขึน้เม่ือคืนนี ้(31 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากค าสัง่ซือ้สินทรัพย์ปลอดภยั 

หลังจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลง ท่ามกลางความกังวล

เกี่ยวกับสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐและจีน นอกจากนี ้สัญญา

ทองค ายงัได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ หลงัจาก

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบีย้ในการประชุมครัง้

ล่าสุดสัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ง

มอบเดือนธ.ค. พุ่งขึ น้  18.1 ดอลลาร์  หรือ 1.21% ปิดที่  1,514.8 

ดอลลาร์/ออนซ ์   (อินโฟเควสท์) 

 ยุโรป 

เศรษฐกิจในยูโรโซนและสหภาพยุโรปขยายตัวในไตรมาส 3 ยูโร

ได้รับแรงหนนุหลงัจากยโูรสแตทรายงานว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายใน

ประเทส (GDP) ในยูโรโซนขยายตัว 0.2% ขณะที่ GDP ในสหภาพ

ยุโรปขยายตวั 0.3% เม่ือเทียบรายไตรมาส และหากเทียบรายปี GDP 

ยูโรโซนขยายตวั 1.1% และ GDP ในสหภาพยุโรปขยายตวั 1.4% (อิน

โฟเควสท์) 

ประธาน EC เตรียมรับการผ่าตัดรักษาอาการเส้นเลือดโป่งพอง 

11 พ.ย.   แหล่งข่าวระบุว่า  นายฌอง-คล็อด ยุงเกอร์ ประธาน

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป 

(EU) จะเข้ารับการผ่าตดัเพื่อรักษาอาการโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่ง

พองในวันที่ 11 พ.ย.ทัง้นี ้การผ่าตดัดงักล่าวได้มีการวางแผนมานาน

หลายสัปดาห์ และนายยุงเกอร์จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางด้วย

เคร่ืองบินในระยะนี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุวิตกข้อตกลงการค้า

สหรัฐ-จีนกดดันหุ้นกลุ่มรถยนต์ ,เหมืองแร่  ตลาดหุ้นยุโรปปิด

ปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้(31 ต.ค.) เนื่องจากหุ้นกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และกลุ่ม

เหมืองแร่ร่วงลง โดยถูกกดดนัจากความวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มการท า

ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ขณะที่การร่วงลงของหุ้นรอยลั 

ดัทช์ เชลล์ ส่งผลถ่วงตลาดลงด้วยดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 

0.49% ปิดที่ 396.75 จุดดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,866.79 

จุด ลดลง 43.44 จุด หรือ -0.34%, และ ดัชนี  CAC-40 ตลาดหุ้ น

ฝร่ังเศสปิดที่  5,729.86 จุด ลดลง 36.00 จุด หรือ -0.62% (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 82.40 จุด เหตุนลท.ผิดหวัง

ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัลง

เม่ือคืนนี ้(31 ต.ค.) โดยถูกกดดนัจากการเปิดเผยผลประกอบการที่น่า

ผิดหวังจากบริษัทเชลล์ และธนาคารลอยด์ส แบงกิง้ กรุ๊ป ขณะที่นัก

ลงทุนปรับตัวรับข่าวธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลงมติปรับลดอัตรา

ดอกเบีย้ลงอีกเป็นครัง้ที่ 3 ของปีนีด้ชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอน

ปิดที่ 7,248.38 จดุ ลดลง 82.40 จดุ หรือ -1.12%   (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

รัฐบาลญี่ปุ่ นเผยอัตราว่างงานเพิ่มขึน้แตะ 2.4% ในเดือนก.ย. 
กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญ่ีปุนเปิดเผยใน

วนันีว้่า อตัราว่างงานเพิ่มขึน้แตะระดบั 2.4% ในเดือนก.ย. จากระดบั 

2.2% ในเดือนส.ค.ทางด้านกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ

สวัสดิการเปิดเผยว่า อัตราต าแหน่งงานว่างในเดือนก.ย.อยู่ที่ระดับ 

1.57 ลดลงจากระดบั 1.59 ในเดือนส.ค. ซึ่งหมายความว่า มีต าแหน่ง

งานว่าง 157 อตัรา ส าหรับผู้หางานทกุๆ 100 คน   (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติญี่ปุ่ นมีมติคงนโยบายการเงินในการประชุมวานนี ้

ขณะส่งสัญญาณลดดอกเบีย้หากจ าเป็น ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น 

(BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษในการประชมุวนันี ้

โดยได้คงอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ระดบั -0.1% และคงอตัราดอกเบีย้

ระยะยาวไว้ใกล้ระดบัศูนย์แถลงการณ์ของ BOJ ระบุว่า BOJ อาจจะ

ปรับลดอัตราดอกเบีย้ลงอีกในวันข้างหน้า หากพิจารณาแล้วเห็นว่า

จ า เ ป็นขณะเดี ยวกัน  BOJ ไ ด้ป รับลดคาดการณ์ เ งิ น เ ฟ้ อ ใน

ปีงบประมาณ 2562 ลงสู่ระดบั 0.7% จากระดบั 1.0% (อินโฟเควสท์) 

"คุโรดะ"ยืนยันแบงก์ชาติญี่ปุ่ นเดินหน้าผ่อนคลายการเงินต่อไป

หากจ าเป็น นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) 

ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุนโยบายการเงิน

ในวันนีว้่า BOJ จะเดินหน้าผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป หาก
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 พิจารณาแล้วเห็นว่าจ าเป็น พร้อมกับกล่าวว่า อตัราดอกเบีย้จะยังคง

เคลื่อนไหวอยู่ในระดับปัจจุบัน หรืออาจจะลดระดับลงถ้อยแถลงของ

นายคุโรดะมีขึน้หลังจากคณะกรรมการ BOJ มีมติมีมติคงนโยบาย

การเงินในการประชุมวันนี  ้โดยได้คงอัตราดอกเบีย้นโยบายที่ระดับ -

0.1% และคงอัตราดอกเบีย้ระยะยาวไว้ใกล้ระดับศูนย์  พร้อมกับคง

โครงการซือ้สินทรัพย์จ านวนมากเอาไว้เช่นกนั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 83.92 จุด หลังท่ีประชุม

แบงก์ชาติญี่ปุ่ นคงนโยบายการเงิน ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิด

บวกในวนันี ้หลังจากธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ประกาศคงนโยบาย

การเงินในการประชุมวนันี ้แม้มาตรการปรับขึน้ภาษีการบริโภคที่มีผล

บงัคบัใช้เม่ือไม่นานมานี ้ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายผู้บริโภคก็ตาม

ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า  ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 83.92 จุด หรือ 

0.37% แตะที่ระดับ 22,927.04 จุดหุ้นที่ปรับตัวขึน้ในวันนีน้ าโดยหุ้น

กลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ กลุ่มแก้วและเซรามิค และกลุ่มสารสนเทศ  (อิน

โฟเควสท์) 

จีน 

ไฉซินเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนต.ค.ดีดตัวขึน้แตะ 51.7 

สูงกว่าคาดการณ์ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของจีน 

ซึง่มาร์กิตจดัท าร่วมกบัไฉซิน อยู่ที่ระดบั 51.7 ในเดือนต.ค. เพ่ิมขึน้จาก

ระดบั 51.4 ในเดือนก.ย. และสงูกว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 51.0

ทัง้นี ้ดชันี PMI ที่เคลื่อนไหวเหนือระดบั 50 บ่งชีว้่าภาคการผลิตของจีน

มีการขยายตวั และหากดชันี PMI เคลื่อนไหวต ่ากว่าระดบั 50 จะบ่งชี ้

ถึงภาวะหดตัวในภาคการผลิตทางด้านส านักงานสถิติแห่งชาติจีน 

(NBS) รายงานเม่ือวานนีว้่า ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนต.ค.ของจีน 

อยู่ที่ระดับ 49.3 ลดลงจากระดับ 49.8 ในเดือนก.ย. และต ่ากว่าที่

นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 49.8 # 

ฮ่องกงเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากพิษม็อบชุมนุมประท้วง

รัฐบาล รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวล

รวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 3 ของฮ่องกงหดตัวลง 

2.9% เม่ือเทียบรายปี โดยได้รับผลกระทบจากความไม่สงบที่เกิดจาก

การชุมนุมประท้วงรัฐบาลนับเป็นครัง้แรกที่ฮ่องกงเผชิญภาวะ

เศรษฐกิจหดตวัรายไตรมาสเม่ือเทียบรายปีนบัตัง้แต่เกิดวิกฤตการเงิน

ทั่วโลกในปี 2552ทัง้นี ้ฮ่องกงมีการขยายตวั 0.6% และ 0.4% ในไตร

มาสแรกและไตรมาส 2 ตามล าดับอย่างไรก็ดี เม่ือเทียบรายไตรมาส 

เศรษฐกิจฮ่องกงหดตัว 3.2% ในไตรมาส 3 และหดตัว 0.5% ในไตร

มาส 2 ซึ่งการหดตวั 2 ไตรมาสติดต่อกัน บ่งชีว้่า ฮ่องกงได้เข้าสู่ภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยนอกจากนี ้ รัฐบาลยงัคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจฮ่องกง

จะมีการขยายตวัติดลบในปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

ธนาคารกลางฮ่องกงประกาศลดดอกเบีย้ 0.25% ในวันนี ้ตาม

ทิศทางนโยบายการเงินเฟด ธนาคารกลางฮ่องกงประกาศลดอตัรา

ดอกเบีย้นโยบายลง 0.25% สู่ระดบั 2.00% จากระดบั 2.25% ในวนันี ้

หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ลง

อีก 0.25% สู่ระดบั 1.50-1.75% ในการประชมุเม่ือวานนี ้ทัง้นี ้ธนาคาร

กลางฮ่องกงด าเนินนโยบายการเงินตามทิศทางเดียวกับเฟด เนื่องจาก

สกลุเงินดอลลาร์ฮ่องกงผกูติดกบัดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 10.26 จุด หลังดัชนี 

PMI จีนอ่อนตัว ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวันนี ้

อ่อนตวัลง ภายหลงัจากที่จีนได้เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่หดตวัส านัก

ข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตลดลง 10.26 จุด หรือ 

0.35% ปิดที่ 2,929.06 จดุ  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดเช้าทะยาน 281.37 จุด ขาน

รับเฟดลดดอกเบีย้ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดเช้าปรับตวัเพิ่มขึน้ 

ขานรับธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศลดอตัราดอกเบีย้ 0.25% ใน

การประชุมเม่ือวานนี  ้พร้อมกับส่งสัญญาณพักวงจรการปรับลด

ดอกเบีย้ ซึง่ท าให้นกัลงทนุมองว่าเฟดมีความเชื่อมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจ

มากพอที่จะไม่ต้องปรับลดอัตราดอกเบีย้ลงอีกในระยะใกล้นีด้ชันีฮั่ง

เส็งเพิ่มขึน้ 281.37 จุด หรือ 1.06% ปิดภาคเช้าที่ 26,949.08 จุด (อิน

โฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

UN ยังคาดหวังชิลีเดินหน้าจัดประชุมโลกร้อนในเดือนธ.ค. แม้

รัฐบาลยกเลิกเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค โฆษกสหประชาชาติ 

(UN) ได้แสดงความหวงัว่า ประธานาธิบดีเซบาสเตียน ปิเญร่า ผู้น าชิลี 

จะยังคงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ COP25 ที่มีก าหนดในเดือนธ.ค.ตามเดิม แม้ว่ารัฐบาลชิลีได้

ประกาศยกเลิกการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกลุ่มความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่มีก าหนดจัดขึน้ในเมือง

ซานติอาโกในเดือนพ.ย. และสละสิทธ์ิการเป็นเจ้าภาพการประชุม 

COP25 ในเดือนธ.ค. นายฟาร์ฮาน แฮค รองโฆษกของนายแอนโตนิโอ 

กูเตอร์เรส เลขาธิการ UN กล่าวว่า นายปิเญร่าได้โทรศพัท์มาหานายกู

เตอร์เรสก่อนหน้านีห้นึ่งวนั เพ่ือแจ้งว่าชิลีซึง่ก าลงัเผชิญกบัการประท้วง

ต่อต้านรัฐบาอย่างรุนแรงมาเป็นเวลาเกือบ 2 สัปดาห์แล้ว จะไม่

สามารถเป็นเจ้าภาพจดังานประชมุ COP25 ในระหว่างวนัที่ 2-13 ธ.ค. 

ในเมืองซานติอาโกได้"นายกูเตอร์เรสได้รับแจ้งโดยตรงเกี่ยวกับเหตผุล
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ที่ทางชิลีจะไม่สามารถเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมได้ " นายแฮคกล่าว 

"ปัจจุบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ (UNFCCC) ก าลงัดวู่าในช่วงเวลาเช่นนีจ้ะมีทางเลือกอ่ืนใด

ทดแทนได้บ้าง"ทางด้านแพทริเซีย เอสปิโนซา เลขาธิการฝ่ายบริหาร

ของ UNFCCC ที่ตัง้อยู่ ในเมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนีกล่าวใน

แถลงการณ์ว่า เธอได้รับจ้งถึงการตดัสินใจของรัฐบาลชิลีที่จะไม่เป็น

เจ้าภาพจัดงานประชุม COP25 เนื่องจากสถานการณ์ที่ยากล าบากที่

ประเทศก าลงัเผชิญอยู่นายแฮคกล่าวว่า เจ้าภาพกับสถานที่จัดงานไม่

จ าเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกนัก็ได้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งนิวไฮ บวกวันท่ี 5 ตาม

ตลาดหุ้นโลก ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตวัขึน้แตะระดบัสงูสดุ

เป็นประวตัิการณ์ โดยบวกติดต่อกนัเป็นวนัที่ 5 ตามตลาดหุ้นโลก ทัง้นี ้

ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 40,129.05 จุด เพิ่มขึน้ 77.18 จุด 

0.19%หุ้นกลุ่มสื่อสารพุ่งขึน้น าตลาดวนันี ้(อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ธปท.คาด GDP Q3/62 ไม่เข้าเป้า 2.9% หลังส่งออก-บริโภค

เอกชนไม่ขยายตัวดีอย่างคาด รอลุ้นตัวเลขทัง้ปี นายดอน นาค

รทรรพ ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากการประเมินตัวเลขล่าสุดการขยายตัว

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2562 มีแนวโน้มจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตัง้

ไว้ 2.9% เนื่องจากการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชนไม่ได้ขยายตวั

ตามที่คาด โดยแนวโน้มการส่งออกช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ลดลง 

-2.7% หากจะท าให้การส่งออกทัง้ปีได้ตามเป้าที่คาดไว้ที่  -1% การ

ส่งออกในไตรมาส 4 จะต้องขยายตวัเพิ่มขึน้จากไตรมาส 3 ส่วนจะมี

ผลให้เศรษฐกิจทัง้ปีเป็นไปตามเป้าที่  2.8% หรือไม่ จะต้องขอดู

ภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาส 4 อีกครัง้"ตามประมาณการเศรษฐกิจ

ไทยไตรมาส 4/2562 จะดีกว่าไตรมาส 3/2562 โดยได้อานิสงส์จาก

มาตรการรัฐ ทัง้บัตรสวัสดิการและมาตรการชิมช้อปใช้  ท าให้ใน

ภาพรวมการท่องเที่ยวจะยงัเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงคร่ึงปี

หลงั และมองว่าการส่งออกจะมีแนวโน้มดีขึน้ ซึ่งจากการตดัสิทธิจีเอส

พี ท าให้คาดว่าแนวโน้มการส่งออกในไตรมาส 4/2562 มีโอกาสที่จะเร่ง

ตัวขึน้ได้" นายดอน กล่าวส่วนกรณีที่สหรัฐอเมริกาตดัสิทธิพิเศษทาง

ภาษีศุลกากร (GSP) สินค้าไทยนัน้ นายดอน กล่าวว่า ไม่ได้มีผลต่อ

การส่งออกในภาพรวมมากนัก โดยมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐอยู่ที่ 1.3 

พันล้านเหรียญต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วน 0.5% ของมูลค่าส่งออก

โดยรวม จากการวิเคราะห์ของกระทรวงพาณิชย์และธนาคารไทย

พาณิชย์ พบว่าหากมีการขึน้ภาษีโดยเฉลี่ย 5% จะกระทบการส่งออก

ไทยในปีนีล้ดลง 0.01% เท่านัน้ ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มอาหารนายดอกน 

กล่าวถึงกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นโยบายลงว่า เป็นตามไปตามคาดการณ์ของคณะกรรมการนโยบาย

การเงิน (กนง.) และไม่ได้เซอร์ไพร์สตลาด โดย ธปท.ไม่ขอให้ความเห็น

กรณีเงินทุนเคลื่อนย้าย เพราะใกล้ช่วงประชุม กนง.จึงกังวลว่าอาจจะ

เป็นการชีน้ าตลาด (อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์ เผยฟิลิปปินส์ยุติไต่สวนการใช้มาตรการเซฟการ์ดแล้ว 

คาดส่งผลดีส่งออกข้าวไทย เตรียมเดินหน้ารุกตลาดข้าวพ

รีเมี่ยมต่อ นายกีรติ รัชโน ผู้ ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษา

ราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตร

ฟิลิปปินส์ได้ออกประกาศยุติการไต่สวนการใช้มาตรการปกป้องจาก

การน าเข้าสินค้าข้าวที่ เพิ่มขึ น้  (Safeguard Measure) อย่างเป็น

ทางการเม่ือวันที่  11 ตุลาคม 2562 และล่าสุดที่ประชุมรัฐมนตรี

เศรษฐกิจ (Economic Development Cluster) ฟิลิปปินส์ เม่ือวนัที่ 24 

ตลุาคม 2562 เห็นว่าการแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต ่าโดยการน า

มาตรการปกป้องฯ มาใช้เพื่อขึน้ภาษีน าเข้าข้าวสารจากต่างประเทศ 

อาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึน้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

และประชาชนโดยรวม รัฐบาลฟิลิปปินส์จึงตดัสินใจช่วยเหลือเกษตรกร

ภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายการเปิดเสรีข้าวในรูป

ของการให้เงินช่วยเหลือแทนการน ามาตรการปกป้องฯ มาใช้ตาม

ข้อเสนอของกระทรวงเกษตรเดิมฟิลิปปินส์เข้มงวดในการน าเข้าข้าว

เพื่อคุ้ มครองเกษตรกร โดยก าหนดให้องค์การอาหารแห่งชาติ  

(National Food Authority) เป็นผู้ควบคุมการน าเข้า แต่ในปี 2562 ได้

เปลี่ยนเป็นการน าเข้าแบบเสรีโดยภาคเอกชน ดังนัน้ จึงเป็นเหตุที่

ฟิลิปปินส์จะใช้มาตรการปกป้องฯ ต่อมากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการ

ค้าต่างประเทศได้ส่งหนังสือเพื่อแสดงท่าทีและเหตุผลโต้แย้งของไทย

ต่อกาเปิดไต่สวนการใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าข้าวที่

เพิ่มขึน้ (Safeguard Measure) ของฟิลิปปินส์ไปตัง้แต่ปลายเดือน

กันยายน 2562"การประกาศยุติการไต่สวนฯ และผลการประชุม

คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่า

รัฐบาลฟิลิปปินส์จะไม่น ามาตรการปกป้องฯ มาใช้กับสินค้าข้าวสาร

น าเข้า ซึ่งถือเป็นข่าวดีต่อการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดฟิลิปปินส์  

หลังจากที่อยู่ในภาวะสับสนมาตัง้แต่ต้นเดือนกันยายน เนื่องจากผู้

น าเข้าฟิลิปปินส์กังวลว่าหากรัฐบาลฟิลิปปินส์บังคับใช้มาตรการ

ปกป้องจะท าให้มีภาระอากรปกป้องเพ่ิมเติมจากภาษีน าเข้าปกติเม่ือมี

การน าเข้าข้าวจากต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการชะลอค าสัง่ซือ้เพื่อดู

สถานการณ์"นายกีรติ กล่าว  (อินโฟเควสท์) 
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 รมว.คลัง ยืนยันไม่แทรกแซงกนง.ก าหนดนโยบายดอกเบี ย้ 

หลังเฟดลดดอกเบีย้ เช่ือประเมินสถานการณ์ศก.รอบด้าน นาย

อุตตม สาวนายน รมว.คลงั ยืนยนัจะไม่เข้าไปก้าวก่ายการท างานและ

ชีน้ าการท างานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน  (กนง.) และ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หลงัที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย

การเงิน ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับลดดอกเบีย้นโยบายเป็น

ครัง้ที่ 3 โดยเชื่อว่าหน่วยงานเหล่านีมี้ข้อมูลในการพิจารณาทัง้ที่เป็น

สถานการณ์เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 0.34 จุด ตลาดผันผวนในกรอบ-

พยายามยืนให้เหนือ 1,600 จุด จากเก็งงบฯ Q3/62 หนุน SET ปิด

วนันีท้ี่ระดบั 1,601.49 จุด ลดลง 0.34 จุด (-0.02%) มูลค่าการซือ้ขาย 

64,461.34 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนีผ้ันผวนใน

กรอบ-พยายามยืนเหนือ 1,600 จุด หลงัร่วงลงไปมากในช่วงที่ผ่านมา 

จากแรงเก็งงบฯไตรมาส 3/62 ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งทัง้ในแดนบวก-

ลบ พรุ่งนีค้าดตลาดฯแกว่งไซด์เวย์ โดยมีแนวรับ 1,600 แนวต้าน 

1,615 จุดตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,601.49 จุด ลดลง 0.34 

จุด (-0.02%) มูลค่าการซือ้ขาย 64,461.34 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้น

วนันี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ โดยดชันีท าระดบัสงูสดุ

ที่ 1,610.03 จุด และท าระดับต ่าสุดที่ 1,600.23 จุด ส่วนหลักทรัพย์

เปลี่ยนแปลงวนันี ้เพิ่มขึน้ 810 หลกัทรัพย์ ลดลง 749 หลกัทรัพย์ และ

ไม่เปลี่ยนแปลง 466 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 57,316 

ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด

ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 57,316 

ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 

อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 

15,279 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบนัการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อค้าตรา

สารหนี ้ซือ้สุทธิ 1,213 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 

396 ล้ านบาท Yield พันธบัตรอายุ  5 ปี  ปิดที่  1.43% ไ ม่ มีการ

เปลี่ยนแปลงจากเม่ือวานภาพรวมของตลาดในวันนี  ้Yield Curve 

เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ

วันนี ้NET INFLOW 391 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 396 ล้าน

บาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ  

(Expired) 5 ล้านบาท  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: เย็นนีอ้ยู่ ท่ี 30.19 ระหว่างวันแกว่งกรอบ

แคบ ตลาดรอดูตัวเลขเศรษฐกิจส าคัญสหรัฐฯปลายสัปดาห์นี ้ 
นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทอยู่ที่  

30.19 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวในระดับเดียวกับเปิดตลาดเม่ือเช้า 

ระหว่างวนัเคลื่อนไหวในกรอบ 30.16-30.19 บาท/ดอลลาร์ โดยตลาด

รอดูตัวเลขเศรษฐกิจส าคญัอ่ืนๆ ที่จะประกาศออกมาในช่วงนี  ้ได้แก่ 

ตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ต.ค., ดชันีภาคการผลิตเดือนต.ค.

จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เป็นต้น "ระหว่างวนั

บาทแกว่งตวัในกรอบแคบๆ รอดูตวัเลขเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่ส าคญั" นัก

บริหารเงิน กล่าวนักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงิน

บาทในวันพรุ่งนีไ้ว้ระหว่าง 30.15-30.25 บาท/ดอลลาร์THAI BAHT 

SPOT RATE FIXING อยู่ที่ ระดับ  30.1888 บาท/ดอลลาร์  (อินโฟ

เควสท์) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนต.ค. สหรัฐ 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายเดือนต.ค.จากมาร์กิต สหรัฐ 

- ดชันีภาคการผลิตเดือนต.ค.จากสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) 

- การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนต.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 -2.2% -- 11.70% Dubai ($/bl)

Housing Starts YoY Sep -4.9% -6.70% -7.10% Brent ($/bl)

Annualized Housing Starts Sep 0.897m 0.878m 0.891m NYMEX ($/bl)

Construction Orders YoY Sep -6.8% -- -25.9% COMEX Gold 

BOJ Policy Balance Rate 31-Oct -0.10% -- -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 -1.5% -- -2.10% USD/THB

Imports YoY Sep -4.5% -- -15.50% EUR/USD

Trade Balance Sep $2687m -- $3583m USD/JPY

BoP Current Account Balance Sep $3531m $2767m $3990m GBP/USD

EU Unemployment Rate Sep 7.5% 7.40% 7.50% USD/CHY

GDP SA QoQ 3Q A 0.2% 0.10% 0.20% USD/KRW

GDP SA YoY 3Q A 1.1% 1.10% 1.20% Dollar Index

CPI Core YoY Oct P 1.1% 1.00% 1.00%

CPI Estimate YoY Oct 0.7% 0.70% 0.80% Thai Bond Market

CPI MoM Oct P 0.2% 0.10% 0.20% Total Return Index

US Employment Cost Index 3Q 0.7% 0.70% 0.60% Outright/ Cash Trading

Personal Income Sep 0.3% 0.30% 0.40% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Personal Spending Sep 0.2% 0.30% 0.10% 31-Oct-19 1.416 1.444 1.451 1.436 1.408 1.418

PCE Core Deflator MoM Sep 0.0% 0.10% 0.10% Change (bps) -0.11 -0.11 -0.09 -0.11 -0.05 -0.65

PCE Deflator YoY Sep 1.3% 1.40% 1.40% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Initial Jobless Claims 26-Oct 218k 215k 213k 1.426 1.500 1.560 1.618 1.716 1.815

Continuing Claims 19-Oct 1690k 1679k 1683k -0.77 -1.05 -0.86 -0.40 +0.21 -0.05

MNI Chicago PMI Oct 43.2 48 47.1

US Bond Market

 Friday 1 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Release Actual Cons. Prior 31-Oct-19 1.54 1.52 1.52 1.51 1.69 2.17

JP Jobless Rate Sep 2.40% 2.20% 2.20% Change (bps) -8.00 -9.00 -8.00 -10.00 -9.00 -9.00

Job-To-Applicant Ratio Sep 1.57 1.59 1.59

Jibun Bank Japan PMI Mfg Oct F 48.4 -- 48.5

Vehicle Sales YoY Oct -- -- 12.80%

CN Caixin China PMI Mfg Oct 51.7 51 51.4

TH Markit Thailand PMI Mfg Oct 50 -- 50.6

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

1-Nov-19

31-Oct-19 Chg %Chg.

1,601.49 -0.34 -0.02%

325.46 +3.12 +0.97%

5,019.91

1,073.26 -2.65 -0.25%

2,357.61 -3.62 -0.15%

-191.88

64,461.33

-960.92

-3,867.13

3,037.56 -9.21 -0.30%

8,292.36 -11.62 -0.14%

31-Oct-19 Chg %Chg.

27,046.23 -140.46 -0.52%

12,866.79 -43.44 -0.34%

22,927.04 +83.92 +0.37%

3,609.00 -1.00 -0.03%

7,330.78 +0.00 +0.00%

2,083.48 +3.21 +0.15%

40,129.05 +77.18 +0.19%

2,929.06 -10.26 -0.35%

26,906.72 +239.01 +0.90%

998.82 -2.07 -0.21%

31-Oct-19 Chg %Chg.

6,228.32 -67.43 -1.07%

7,977.12 -42.94 -0.54%

58.72 -1.86 -3.07%

54.18 -0.88 -1.60%

54.14 -0.78 -1.42%

59.36 +0.04 +0.07%

31-Oct-19 30-Oct-19 %Chg.

30.18 30.24 -0.18%

1,511.40 +18.20 +1.22%

1,731.00 -51.00 -2.86%

1.2929 1.2898 +0.24%

7.0377 7.0544 -0.24%

1.1152 1.1153 -0.01%

108.02 108.83 -0.74%

31-Oct-19 30-Oct-19 %Chg.

323.14 322.80 +0.11%

1,167.58 1,162.71 +0.42%

97.331 97.451 -0.12%

57,315.84         58,049.06         -1.26%
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