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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"ทรัมป์" ประกาศเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 2 
แสนล้านดอลล์ มีผล 24 ก.ย.นี  ้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมปื แห่ง
สหรัฐ ประกาศเรียกเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนเพิ่มอีก 10% คิดเป็น
วงเงินรวม 2 แสนล้านดอลลาร์ โดยจะเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 24 
ก.ย.นี ้(อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" ขู่เรียกเก็บภาษีน าเข้าจากจีนเพิ่มอีก หากจีนตอบโต้
หลังสหรัฐเก็บภาษีจีนรอบใหม่ $2 แสนล้านประธานาธิบดีโดนลัด์ 
ทรัมป์ แห่งสหรัฐ เตือนว่า สหรัฐจะเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีน
เพิ่มอีก หากจีนออกมาตรการตอบโต้สหรัฐ โดยค าเตือนดงักล่าวมีขึน้
หลงัจากปธน.ทรัมป์ประกาศเรียกเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนเพิ่มอีก 
10% เม่ือวานนี ้คิดเป็นวงเงินรวม 2 แสนล้านดอลลาร์ โดยจะเร่ิมมีผล
บงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 24 ก.ย.นี ้(อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ทวีตข้อความชูมาตรการเรียกเก็บภาษีสร้างความ
ได้เปรียบแก่สหรัฐ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในเม่ือ
วานนี ้ระบุว่า มาตรการเรียกเก็บภาษีน าเข้าได้สร้างความได้เปรียบแก่
สหรัฐ ท าให้สหรัฐมีรายได้ และมีการสร้างงานมากขึน้"การเก็บภาษี
น าเข้าได้ท าให้สหรัฐมีความได้เปรียบอย่างมากในการเจรจาต่อรอง 
และท าให้เม็ดเงินหลายพนัล้านดอลลาร์ และการสร้างงานกลบัเข้ามา
ในประเทศของเรา ขณะที่คา่ใช้จา่ยได้เพ่ิมขึน้เพียงเล็กน้อย ถ้าประเทศ
ใดไม่ท าข้อตกลงที่เป็นธรรมกับเรา ประเทศเหล่านัน้ก็จะต้องถูกเก็บ
ภาษีน าเข้า" ข้อความในทวิตเตอร์ระบุปธน.ทรัมป์ทวีตข้อความ
ดังกล่าว ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า สหรัฐอาจเรียกเก็บภาษีน าเข้า
สินค้าจากจีน (อินโฟเควสท์) 

พรรครีพับลิกันวิตกผลเลือกตัง้กลางเทอมในสหรัฐ ผลวิเคราะห์
คะแนนความนิยมล่าสดุของประธานาธิบดีทรัมป์ และพรรครีพบัลิกัน
ออกมาไมส่ดใส นกัส ารวจคะแนนเสียงของพรรครัพบัลิกนัชีว้า่ ประเด็น
ส าคัญที่จะชีช้ะตาผลการเลือกตัง้กลางเทอมใน พ.ย. จะไม่ใช่เร่ือง
สภาพเศรษฐกิจสหรัฐ หรือตวัเลขการสร้างงานที่ก าลงัดีขึน้ แต่จะเป็น
ความเห็นของชาวอเมริกนัในตวัทรัมป์  นักส ารวจคะแนนความคิดเห็น
ชัน้น าของพรรครัพบัลิกนั นีล นิวเฮาส์ ท าข้อสรุปเก่ียวกบัความเห็นของ
ผู้ มีสิทธ์ิเลือกตัง้ในสหรัฐเม่ือต้นเดือนนี ้ที่พบว่าประเด็นส าคัญที่จะชี ้
ชะตาผลการเลือกตัง้กลางเทอมในเดือน พ.ย. จะไม่ใช่เร่ืองสภาพ
เศรษฐกิจสหรัฐ หรือตัวเลขการสร้างงานที่ก าลังดีขึน้ แต่จะเป็น
ความเห็นของชาวอเมริกันในตัวคุณทรัมป์ นิวเฮาส์ สรุปให้ผู้บริหาร
ระดบัสงูในท าเนียบขาวให้ทราบว่า ผู้ มีสิทธ์ิเลือกตัง้ส่วนใหญ่ รวมทัง้
พวกที่นิยมพรรครีพบัลิกันจ านวนไม่น้อย มีความเห็นที่ไม่ค่อยจะดีนัก
ในตัวประธานาธิบดีสหรัฐ  ผลสรุปของนิวเฮาส์ มีออกมาท่ามกลาง

บรรยากาศที่อึมครึมภายในพรรค รีพับลิกัน ในขณะที่วนัการเลือกตัง้
กลางเทอมก าลงัคืบใกล้เข้ามา   ผู้น าพรรครีพบัลิกัน เร่ิมวิตกกังวลว่า
กระแสความรู้สึกที่คกึคกัของทางฝ่ังพรรคเดโมแครต รวมทัง้ความเบื่อ
หน่ายไม่พอใจของสมาชิกพรรครีพับลิกันที่มีแนวคิดสายกลางในตัว
คณุทรัมป์ จะท าให้พรรครัฐบาลไม่สามารถครองเสียงข้างมากในสภา
ผู้ แทนราษฎรต่อไปได้  นอกจากนัน้ สมาชิกพรรครีพบัลิกนับางคน เร่ิม
รู้สึกว่าเสียงข้างมากของพรรคในวุฒิสภาสหรัฐก าลังเผชิญกับความ
เสี่ยงที่อนัตราย ซึง่เป็นภาพแนวโน้มที่ทางพรรคไมเ่คยคาดวา่จะเกิดขึน้
ได้เม่ือ 2-3 เดือนก่อนวงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ในเม่ือวานนี  ้(มันน่ี
แชนแนล) 

"โกลด์แมน แซคส์"ชีส้หรัฐมีความเส่ียงต ่าเข้าสู่ภาวะถดถอย
ในช่วง 3 ปีข้างหน้า นักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ออกรายงาน
ระบวุา่ สหรัฐมีความเสี่ยงต ่าที่จะเข้าสูภ่าวะถดถอยในชว่ง 3 ปีข้างหน้า   
ทัง้นี ้โกลด์แมน แซคส์เปิดเผยว่า สหรัฐมีโอกาสน้อยที่จะเข้าสู่ภาวะ
ถดถอยในระยะใกล้ และมีโอกาสเพียง 36% ที่จะเกิดภาวะถดถอย
ในชว่ง 3 ปีข้างหน้า ซึง่ต ่ากวา่ระดบัเฉลี่ยในประวตัิศาสตร์  อยา่งไรก็ดี 
ความอ่อนแอในตลาดเกิดใหม่และจีนได้ท าให้เกิดความกังวลกันว่า
เศรษฐกิจสหรัฐจะได้ รับผลกระทบในที่สุด  "ประสบการณ์ใน
ประวัติศาสตร์บ่งชีว้่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐได้เกิดขึน้พร้อม
กบัภาวะถดถอยที่เกิดขึน้ในที่อ่ืน" รายงานระบุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 92.55 จุด วิตกสงคราม
การค้าสหรัฐ-จีน,หุ้นเทคโนฯร่วง ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้(17 ก.ย.) เน่ืองจากความวิตกกงัวลเก่ียวกบัข้อ
พิพาททางการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึน้ระหว่างสหรัฐและจีน โดย
รายงานล่าสดุระบุว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเรียกเก็บ
ภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้านดอลลาร์ นอกจากนี ้การ
ร่วงลงของหุ้ นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มค้าปลีกยังเป็นอีกปัจจัยที่ฉุด
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดในแดนลบเช่นกัน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาว
โจนส์ปิดที่ 26,062.12 จดุ ลดลง 92.55 จดุ หรือ -0.35% ขณะที่ดชันี 
S&P500 ปิดที่ 2,888.80 จดุ ลดลง 16.18 จดุ หรือ -0.56% และดชันี 
Nasdaq ปิดที่ 7,895.79 จุด ลดลง 114.25 จุด หรือ -1.43% (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์ร่วงจากความกังวลสงคราม
การค้า ขณะยูโร,ปอนด์พุ่งรับเจรจา Brexit คืบหน้า  ดอลลาร์ออ่น
คา่ลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้ (17 ก.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกับ
ผลกระทบของสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน ขณะที่สกลุเงินยโูร
และเงินปอนด์ดีดตวัขึน้ขานรับความคืบหน้าของการเจรจาเก่ียวกบัการ
ที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)  ดอลลาร์อ่อนค่าลง
เม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 111.87 เยน จากระดับ 112.01 เยน 
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 ขณะเดียวกนัก็ออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9623 ฟรังก์ 

จากระดบั 0.9668 ฟรังก์ และออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา 
ที่ระดบั 1.3026 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3031 ดอลลาร์แคนาดา  
ยูโรแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1685 ดอลลาร์ 
จากระดับ 1.1632 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะระดับ 
1.3161 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3066 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลีย
แข็งค่าขึน้ แตะระดับ 0.7181 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7165 
ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 8 เซนต์ วิตกสงคราม
การค้ากระทบอุปสงค์พลังงาน สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดขยับลงเม่ือคืนนี ้(17 ก.ย.) เน่ืองจากนักลงทนุวิตก
กังวลว่า สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอาจส่งผลกระทบต่อ
ความต้องการพลังงาน ขณะที่นักลงทุนจับตาสถานการณ์การคว ่า
บาตรอิหร่านและปริมาณน า้มันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด หลังจากมี
รายงานวา่ สหรัฐ, ซาอดุิอาระเบีย และรัสเซีย มีแผนที่จะเพ่ิมก าลงัการ
ผลิตน า้มันเพื่อชดเชยการส่งออกน า้มันที่ลดลงจากอิหร่าน สัญญา
น า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 8 เซนต์  หรือ 0.1% ปิดที่ 
68.91 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ย. 
ลดลง 4 เซนต์ หรือ 0.05% ปิดที่ 78.05 ดอลลาร์/บาร์เรล  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $4.70 รับเงินดอลล์
อ่อน,ตลาดหุ้นร่วงหนนุแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภยัสญัญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(17 ก.ย.) เน่ืองจากการอ่อนค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์ชว่ยเพิ่มความน่าดงึดดูให้กับราคาทองค า นอกจากนี ้การร่วง
ลงของตลาดหุ้นนิวยอร์กยังส่งผลให้นักลงทุนเข้าซือ้ทองค าในฐานะ
สินทรัพย์ที่ปลอดภัย สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 4.70 ดอลลาร์ หรือ 0.4% ปิดที่ 
1,205.80 ดอลลาร์/ออนซ์  สญัญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 
8.1 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 14.223 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

IMF เตือนเศรษฐกิจอังกฤษหดตัว หากแยกตัวจาก EU โดยไร้
ข้อตกลง Brexit นางคริสติน ลาการ์ด ผู้ อ านวยการกองทุนการเงิน
ระหวา่งประเทศ (IMF) กลา่ววา่ เศรษฐกิจขององักฤษจะหดตวั ถ้าหาก
มีการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยไม่มีการท าข้อตกลง 
นอกจากนี ้นางลาการ์ดยงัระบุว่า เศรษฐกิจขององักฤษจะยงัคงได้รับ
ผลกระทบไมม่ากก็น้อย ไมว่า่องักฤษจะท าข้อตกลง Brexit กบัสหภาพ
ยโุรป (EU) ในรูปใดก็ตาม  IMF คาดการณ์วา่เศรษฐกิจองักฤษจะมีการ
ขยายตวัเพียง 1.5% ในปีนีแ้ละปีหน้า ซึ่งต ่ากว่าเยอรมนีและฝร่ังเศส 
ในกรณีที่อังกฤษสามารถท าข้อตกลง Brexit ในวงกว้างกับ EU 
ขณะเดียวกัน นางลาการ์ดยงัระบุวา่ IMF จะปรับลดตวัเลขคาดการณ์

การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในรายงานที่จะมีการเปิดเผยในเดือน
พ.ย. (อินโฟเควสท์) 

ตัวแทนเจรจา Brexit ฝ่ายยุโรปเผยการเจรจากับอังกฤษเป็นไป
ด้วยดี นายมิเชล บาร์นิเยร์ ตัวแทนเจรจาฝ่ายสหภาพยุโรป (EU) ใน
ประเด็นการแยกตัวของอังกฤษออกจาก EU (Brexit) กล่าวว่า การ
เจรจาระหว่าง EU และอังกฤษในประเด็น Brexit ยังคงด าเนินไปโดย
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  "เรายังคงมีการเจรจาภายใต้ความ
ร่วมมือเป็นอยา่งดี" นายบาร์นิเยร์กลา่วในเม่ือวานนี ้   ก่อนหน้านี ้นาย
บาร์นิเยร์กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่ EU จะบรรลขุ้อตกลง Brexit กับ
องักฤษภายในเวลา 6-8 สปัดาห์ (อินโฟเควสท์) 

นายกเทศมนตรีลอนดอนเ รียกร้องรัฐบาลอังกฤษจัดท า
ประชามติครัง้ใหม่เกี่ยวกับ Brexit นายซาดิค ข่าน นายกเทศมนตรี
กรุงลอนดอน เรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษจัดท าประชามติครัง้ใหม่
เก่ียวกับการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยระบุว่าการ
จัดการเจรจา Brexit ของนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้
สร้างความสับสนและความขัดแย้ง รวมทัง้สร้างความเสียหายต่อ
ประเทศ   ทัง้นี ้องักฤษมีก าหนดแยกตวัอย่างเป็นทางการจากสหภาพ
ยโุรป (EU) ในวนัที่ 29 มี.ค.ปีหน้า  (อินโฟเควสท์) 

"ดอยซ์แบงก์"เล็งโยกสินทรัพย์ออกจากลอนดอนไปแฟรงก์เฟิร์ต 
หลัง Brexit ปีหน้า ธนาคารดอยซ์ แบงก์ออกแถลงการณ์ระบุว่า 
ธนาคารจะโยกย้ายสินทรัพย์ออกจากกรุงลอนดอนไปยังเมืองแฟรงก์
เฟิร์ต หลังจากที่อังกฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) อย่างเป็น
ทางการในช่วงสิน้เดือนมี.ค.ปีหน้า แถลงการณ์ระบวุา่ ดอยซ์ แบงก์จะ
ใช้เมืองแฟรงก์เฟิร์ตเป็นศนูย์กลางอนัดบัหนึ่งส าหรับการลงทนุด้านการ
ธนาคาร แทนกรุงลอนดอน "ธนาคารก าลังโยกย้ายสินทรัพย์จาก
ลอนดอนไปยังแฟรงก์เฟิร์ต โดยได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของส
หราชอาณาจกัร และสหภาพยโุรป" แถลงการณ์ระบุ   แหล่งข่าวกลา่ว
ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก าลังกดดันให้ธนาคารต่างๆโยกย้าย
การท าธุรกรรมวาณิชธนกิจออกจากลอนดอนไปยงัยโุรป โดยเจ้าหน้าที่
ได้เรียกร้องให้ธนาคารต่างๆเคลื่อนย้ายทนุ , การบริหารจัดการความ
เสี่ยง และหน่วยงานก ากบัดแูลไปยงัยโุรปเพื่อสนบัสนนุการท าธุรกรรม
ด้านวาณิชธนกิจ (อินโฟเควสท์) 

ประธาน ECB ยันยังไม่มีแผนออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคาร
กลาง นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยโุรป (ECB) กล่าวว่า 
ECB ยังมองไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีการออกสกุลเงินยูโรใน
รูปแบบดิจิทลั นายดรากีระบวุา่ การที่เทคโนโลยีเก่ียวกบัสกลุเงินดิจิทลั
ยังคงอยู่ในช่วงเร่ิมต้น และการที่ชาวยุโรปยังคงมีการใช้เงินสดใน
ปริมาณสูง บ่งชีว้่า ECB จะยังไม่พิจารณาการออกสกุลเงินยูโรใน
รูปแบบดิจิทลั  "ECB และ Eurosystem ยงัไมมี่แผนออกสกลุเงินดิจิทลั
ของธนาคารกลาง" นายดรากีกล่าว และเสริมว่า distributed ledger 
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 technology (DLT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีส าหรับการออกสกุลเงินดิจิทัล

ของธนาคารกลาง (CBDC) ยงัคงต้องได้รับการพฒันาอยา่งมาก  ECB 
ระบวุา่ ในปีที่แล้ว ชาวยโุรปใช้เงินสดในการช าระเงินสงูถึง 78.8% สว่น
เครดิตการ์ดและเดบิตการ์ดมีสดัส่วน 19.1% และที่เหลือ 2.1% เป็น
เคร่ืองมือทางการเงินอยา่งอ่ืน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: วิตกสงครามการค้า ฉุดตลาดหุ้นยุโรปปิด
ลบ ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่เมื่อคืนนี ้(17 ก.ย.) 
เน่ืองจากความวิตกกังวลเก่ียวกับผลกระทบของสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีน นอกจากนี ้การแข็งค่าของเงินปอนด์และยูโรยัง
สร้างแรงกดดนัตอ่หุ้นบริษัทข้ามชาติ ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 
12,096.41 จดุ ลดลง 27.92 จดุ หรือ -0.23%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝร่ังเศสปิดที่ 5,348.87 จุด ลดลง 3.70 จุด หรือ -0.07% และดัชนี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,302.10 จดุ ลดลง 1.94 จดุ หรือ 
-0.03% สว่นดชันี Stoxx Europe 600 ขยบัขึน้ 0.1% ปิดที่ 378.31 จดุ 
(อินโฟเควสท์) 

 ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 273.35 จุด รับหุ้นเทคโนฯ
ฟ้ืน,แบงก์ชาติตุรกีขึน้ดอกเบีย้ ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่ง
ขึน้แตะระดบัสงูสดุนบัตัง้แตต้่นเดือนก.พ.ปีนี ้โดยได้แรงหนนุจากความ
แข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และจากการที่นักลงทุนกลับเข้าซือ้
สินทรัพย์เสี่ยง หลังจากธนาคารกลางตุรกีตัดสินใจปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้  ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้ 273.35 
จดุ หรือ 1.20% แตะที่ระดบั 23,094.67 จดุ ธนาคารกลางตรุกีประกาศ
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 6.25% เม่ือวานนี ้สู่ระดบั 24% จากเดิมที่ระดบั 
17.75% เพื่อหนนุค่าเงินลีรา ซึ่งได้ทรุดตวัลงราว 40% เทียบดอลลาร์
นบัตัง้แตต้่นปีนี ้(อินโฟเควสท์)         

จีน 

ผู้ ว่าแบงก์ชาติจีนเรียกร้องเปิดกว้างตลาดการเงินมากขึน้ หวัง
เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน นายอี ้กัง ผู้ ว่าการธนาคารกลางจีน ได้
ออกมาแสดงความคิดเห็นวา่ จีนควรเปิดกว้างตลาดการเงินมากยิ่งขึน้ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก  รายงานระบวุา่ 
ตลาดการเงินจีนยงัไม่เปิดกว้างมากพอ และควรที่จะมีการบูรณาการ
กับตลาดต่างชาติ ขณะที่ภาคธุรกิจควรที่จะพัฒนาเพื่อเปิดทางให้
สถาบันการเงินต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมได้นายอีก้ล่าวว่า "จีนควร
สนับสนนุการเปิดกว้างอตุสาหกรรมการเงิน และผ่อนคลายข้อก าหนด
ให้กบัผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นสถาบนัการเงินตา่งชาติ" ขณะเดียวกนั ทางการจีน
ควรสร้างหลกัประกนัที่แน่นอนวา่ "มาตรการเปิดกว้างทางการเงินที่จีน
เคยประกาศออกมานัน้ จะมีการน ามาใช้โดยเร็วที่สดุ" (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 1.11% เหตุวิตก
สหรัฐเล็งเก็บภาษีจีน ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาด

เม่ือวานนีร่้วงลง เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์การค้า
ระหว่างจีนและสหรัฐ ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพ
สิตร่วง 29.85 จดุ หรือ 1.11% ปิดที่ 2,651.79 จดุ  หนังสือพิมพ์วอลล์
สตรีท เจอร์นลั รายงานวา่ รัฐบาลจีนอาจปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเจรจา
การค้ารอบใหม่ตามข้อเสนอของสหรัฐ หากคณะท างานของ
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ เรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มเตมิ 
วอลล์สตรีท เจอร์นัล ระบุว่า คณะท างานของปธน.ทรัมป์เตรียม
ประกาศเรียกเก็บภาษีน าเข้าจากจีนล็อตใหม่ในวงเงิน 2 แสนล้าน
ดอลลาร์ในวนัจนัทร์ตามเวลาสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

อินโดนีเซียเผยยอดขาดดุลการค้าลดลงในเดือนส.ค.แตะ 1.02 
พันล้านดอลลาร์ ส านักงานสถิติของอินโดนีเซียเปิดเผยในเม่ือวานนี ้
วา่ ยอดขาดดลุการค้าของอินโดนีเซียในเดือนส.ค.ปรับตวัลง แม้ตวัเลข
ดังกล่าวจะสูงกว่าระดบัคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ก็ตาม ทัง้นี ้ยอด
ขาดดุลการค้าของอินโดนีเซียเดือนส.ค.ปรับตวัลงแตะ 1.02 พันล้าน
ดอลลาร์ อยา่งไรก็ตาม ตวัเลขดงักลา่วยงัสงูกวา่การคาดการณ์ที่ระดบั 
680 ล้านดอลลาร์ อันเน่ืองมาจากยอดส่งออกที่ขยายตัวในอัตราที่
ชะลอตวัลง ยอดสง่ออกในเดือนส.ค.ขยายตวัเพียง 4.15% เทียบรายปี 
แตะที่ระดบั 1.582 หม่ืนล้านดอลลาร์ โดยยอดสง่ออกสินค้าการเกษตร
ในเดือนส.ค.ปรับตวัลงเกือบ 21% เทียบรายปี  ส่วนการน าเข้าสินค้า
อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ คป รั บ ตั ว ขึ ้น สู ง สุ ด เ ป็ น ป ร ะ วั ติ ก า ร ณ์  ทั ้ง นี ้ 
กระทรวงการคลงัอินโดนีเซียประกาศในเดือนที่ผ่านมาว่า ทางการจะ
ปรับขึน้ภาษีน าเข้าสินค้าอปุโภคบริโภคกวา่ 1,000 รายการ เพื่อลดการ
ขาดดลุการค้าและหนนุคา่เงินรูเปียห์ (อินโฟเควสท์) 

เกาหลีใต้เผยยอดส่งออกสินค้า ICT เดือนส.ค.พุ่งท านิวไฮ หลัง
ยอดส่งออกชิพ ,จอแสดงภาพแข็งแกร่ง  กระทรวงการค้า 
อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ เปิดเผยรายงานว่า ยอด
ส่งออกสินค้าหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) พุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุ
เป็นประวตัิการณ์ในเดือนส.ค. โดยได้รับแรงหนนุจากยอดส่งออกเซมิ
คอนดกัเตอร์และจอแสดงภาพที่แข็งแกร่งรายงานระบุว่า ยอดส่งออก
สินค้า ICT ปรับตัวขึน้ 15.5% เทียบรายปี แตะที่ 2.019 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์ในเดือนส.ค. หรือยืนเหนือเส้น 2 หม่ืนล้านดอลลาร์เป็นครัง้
แรก นับตัง้แต่ที่มีการเก็บสถิติมาในปี 2539 ทัง้นี ้ยอดส่งออกสินค้า 
ICT ปรับตัวขึน้ในอัตราเลขสองหลักต่อเน่ืองกัน 21 เดือน นับตัง้แต่
เดือนธ.ค. 2559 เน่ืองจากเกาหลีใต้มียอดส่งออกชิพที่แข็งแกร่งซึ่ง
ทะยานขึน้ 30.4% รวมมูลค่า 1.164 หม่ืนล้านดอลลาร์  ด้านยอด
ส่งออกจอแสดงภาพปรับตัวขึน้ 5.8% แตะที่ 2.96 พันล้านดอลลาร์ 
ด้วยแรงหนนุจากอปุสงค์ที่แข็งแกร่งของจอ OLED (อินโฟเควสท์) 

เกาหลีใต้เผยนักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ซือ้สุทธิในในตลาด
หุ้น-บอนด์เกาหลีใต้ ส านักก ากับดูแลการเงินเกาหลีใต้ (FSS) 
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 เปิดเผยว่า นักลงทุนต่างชาติยังคงซือ้หุ้ นและพันธบัตรเกาหลีใต้ใน

เดือนส.ค.โดยนบัเป็นเดือนที่ 2 และ 8 ติดตอ่กนัตามล าดบัFSS ระบวุา่ 
นักลงทนุต่างชาติซือ้หุ้นสทุธิเป็นเงิน 1.1 ล้านล้านวอน (ราว 976 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนส.ค. โดยชาวต่างชาติยังคงเป็นผู้ ซือ้สุทธิใน
ตลาดหุ้นเกาหลีเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน นักลงทุนจากสหรัฐ สิงคโปร์ 
ญ่ีปุ่ น และจีน ยงัคงเดินหน้าเข้าซือ้หุ้นเกาหลีใต้ ขณะที่นักลงทนุจาก
ลักเซมเบิร์ก ซาอุดิอาระเบีย และนอร์เวย์เทขายหุ้นเกาหลีใต้   ทัง้นี ้
ข้อมลู ณ สิน้เดือนส.ค. พบว่า นักลงทนุต่างชาติถือครองหุ้นเกาหลีใต้
อยูท่ัง้สิน้ 599.8 ล้านล้านวอน (ราว 5.327 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึง่
คิดเป็น 31.9% ของมลูคา่ตลาดโดยรวม (อินโฟเควสท์) 

"ดูเตอร์เต"ขู่ปิดเหมืองทั่วประเทศ หลังดินสไลด์คร่าชีวิตแรงงาน 
33 รายจากพิษไต้ฝุ่น"มังคุด"นายโรดริโก ดูเตอร์เต ประธานาธิบดี
ฟิลิปปินส์ กล่าวว่า เขามีความต้องการที่จะสั่งระงับการท าเหมือง
ทัง้หมดในประเทศ หลงัเกิดเหตดุินถล่มที่จงัหวดัเบนกูเอท จนท าให้มี
แรงงานในเหมืองเสียชีวิต 33 ราย และสญูหาย 29 ราย  นายดเูตอร์เต
กลา่ววา่ ถ้าหากเขาไมมี่อ านาจสัง่ปิดเหมือง สภาคองเกรสก็จะต้องท า
การยกเลิกกฎหมายเหมืองแร่            เหตุการณ์ดินถล่มดังกล่าวมี
สาเหตุจากซูเปอร์ไต้ฝุ่ น"มังคุด"ซึ่งได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ฟิลิปปินส์เม่ือ
สัปดาห์ที่แล้ว และท าให้ชาวฟิลิปปินส์เสียชีวิตรวม 65 ราย   นายดู
เตอร์เตกลา่วว่า ถึงแม้อตุสาหกรรมเหมืองท ารายได้ให้ประเทศ 7 หม่ืน

ล้านเปโซ (1.3 พันล้านดอลลาร์) แต่ก็ไม่คุ้ มค่าเม่ือพิจารณาความ
เสียหายที่เกิดจากการท าเหมืองที่ผิดกฎหมาย (อินโฟเควสท์) 

"คิม จอง อึน" ให้การต้อนรับปธน.เกาหลีใต้ที่สนามบินกรุง
เปียงยาง ก่อนเตรียมประชุมซัมมิตครัง้ที่ 3 วันนี ้นายคิม จอง อนึ 
ผู้ น าสูงสุดของเกาหลีเหนือ ได้เดินทางมาต้อนรับนายมูน แจ อิน 
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ที่สนามบินกรุงเปียงยางในวนันี ้ก่อนที่ทัง้สอง
ฝ่ายจะประชมุสดุยอดครัง้ที่ 3 ร่วมกนัในวนันี ้(อินโฟเควสท์)  

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่ งกว่า 500 จุด กังวล
สงครามการค้า,รูปีร่วง,ต่างชาติถอนตัว ดัชนี Sensex ตลาดหุ้น
อินเดียร่วงลงกวา่ 500 จดุในเม่ือวานนี ้จากความกงัวลเก่ียวกบัการท า
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน นักลงทุนมีความกังวลว่าจีน
อาจจะไม่เจรจาการค้ากับสหรัฐ หลังสหรัฐอาจเรียกเก็บภาษีน าเข้า
สินค้าจากจีนวงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ในเม่ือวานนี ้ทัง้นี ้ดชันี S&P 
BSE Sensex ปิดตลาดที่  37,585.51 จุด ลดลง 505.13 จุด หรือ 
1.33% ขณะเดียวกัน ค่าเงินรูปียงัคงดิ่งลงในเม่ือวานนี ้จากการที่นัก
ลงทุนยังไม่มั่นใจต่อมาตรการแก้ปัญหาขาดดุลบญัชีเดินสะพัด และ
การดึงดูดกระแสเงินทุนจากต่างประเทศที่ รัฐบาลอินเดียประกาศ
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับผลกระทบจาก
การที่นักลงทนุต่างชาติยงัคงถอนตวัออกจากตลาด ขณะที่ปัจจยัทาง
เทคนิคบง่ชีถ้ึงภาวะผนัผวนในตลาด (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 3.82 จุด ตามตลาดภูมิภาค กังวลข้อ
พิพาทการค้าสหรัฐฯ-จีนกดดันตลาด SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 
1,718.39 จดุ ลดลง 3.82 จดุ (-0.22%) มลูค่าการซือ้ขาย 49,524.05 
ล้านบาท นักวิ เคราะห์ฯเผยตลาดหุ้ นไทยเ ม่ือวานนีป้ รับตัวลง
เชน่เดียวกบัตลาดภมิูภาค จากความกงัวลวา่จีนอาจจะไมเ่จรจาการค้า
กับสหรัฐฯ หลังสหรัฐฯจะเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนวงเงิน 2 
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมให้ติดตามการประชุมกนง.พุธนี ้รอดู
การส่งสญัญาณการปรับอตัราดอกเบีย้ และในวนัศกุร์นีก็้ติดตามการ
ประชุม WTO ที่อาจจะมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพากระหว่างสหรัฐฯ-จีน 
วนันีต้ลาดฯคงจะแกว่งตวั-มีโอกาสติดลบแต่ไม่มาก พร้อมให้แนวรับ  
1,710 แนวต้าน 1,730 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 
1,718.39 จดุ ลดลง 3.82 จดุ (-0.22%) มลูค่าการซือ้ขาย 49,524.05 
ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดน
บวก-ลบ โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,725.03 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่
ระดับ 1,711.57 จุด   ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 
562 หลักทรัพย์ ลดลง 788 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 428 
หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
61,571 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้  มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วัน
อยูท่ี่ 61,571 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขาย
สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ขายสทุธิ 2,564 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สุทธิ 3,873 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 1,501 
ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.35% ปรับตัวเพิ่มขึน้จาก
เม่ือวาน +0.01%ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี ้   Yield Curve 
ค่อนข้างน่ิงในทกุช่วงอายตุราสาร ด้านกระแสเงินลงทนุของนักลงทุน
ต่างชาติเม่ือวานนี ้NET INFLOW 1,501 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET 
BUY 1,501 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุน
ต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) มี NET BUY ของนกัลงทนุตา่งชาติ 304 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.64 ตลาดรอความชัดเจนจากปัจจัย
สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน, ผลการประชุมกนง.นักบริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีท้ี่ระดับ 
32.64 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 32.70 บาท/
ดอลลาร์ ระหว่างวนัเคลื่อนไหวระหว่าง 32.63-32.71 บาท/ดอลลาร์"
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 ระหว่างวนัมีแรงเทขายดอลลาร์ออกบ้าง ขณะที่ปัจจยัหลกัที่ตลาดรอ

คอยยงัเป็นเร่ืองสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐฯและจีนที่กลบัมาสู่ภาวะ
ไม่แน่นอน และการประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)"นัก
บริหารเงิน กล่าวนักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวเงินบาท
วนัวนันีะ้หวา่ง 32.60-32.70 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีตลาดที่อยูอ่าศยัเดือนก.ย. จากสมาคมผู้สร้างบ้านแหง่ชาติ (NAHB) สหรัฐ 
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As of

 Monday 17 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

EU CPI YoY Aug F 0.02 0.02 0.02 SET50

CPI MoM Aug 0.2% 0.2% -0.3% SET100

US Empire Manufacturing Sep -- 23 25.6 MAI

 Tuesday 18 Institution Net Position

Release Actual Cons. Prior Proprietary Net Position

US NAHB Housing Market Index Sep 19 23 25.6 Foreign Net Position

 Wednesday 19 Individual Net Position

Release Actual Cons. Prior Total Trading Value

JP Trade Balance Aug -- -¥422.7b -¥231.2b

Exports YoY Aug -- 5.5% 3.9% Major Indices

Imports YoY Aug -- 14.20% 14.60% Dow Jones

BOJ Policy Balance Rate 19-Sep -- -- -0.10% S&P 500

BOJ 10-Yr Yield Target 19-Sep -- -- 0.00% Nasdaq

TH BoT Benchmark Interest Rate 19-Sep -- 1.50% 1.50% STOXX Europe 50

Car Sales Aug -- -- 81946 FTSE 100

US MBA Mortgage Applications 14-Sep -- -- -1.80% DAX

Current Account Balance 2Q -- -$103.3b -$124.1b Nikkei 225

Housing Starts Aug -- 1225k 1168k Shanghai Composite

Housing Starts MoM Aug -- 4.60% 0.90% Hang Seng

Building Permits Aug -- 1300k 1311k KOSPI

Building Permits MoM Aug -- -0.20% 1.50% BES Sensex

 Thursday 20 Jakarta Composite

Release Actual Cons. Prior Philippines Composite

US Philadelphia Fed Business Outlook Sep -- 1500.0% 1190.0% Ho Chi Minh

Initial Jobless Claims 15-Sep -- -- 204k

Continuing Claims 8-Sep -- -- 1696k Crude Commodities

Leading Index Aug -- 0.50% 0.60% WTI ($/bl)

Existing Home Sales Aug -- 5.38m 5.34m Dubai ($/bl)

Existing Home Sales MoM Aug -- 0.008 -0.007 Brent ($/bl)

EU Consumer Confidence Sep A -- -2 -1.9 NYMEX ($/bl)

 Friday 21 COMEX Gold 

Release Actual Cons. Prior Batic Dry Index

JP Natl CPI YoY Aug -- -- 0.9%

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Aug -- -- 0.3% Exchange Rate

Nikkei Japan PMI Mfg Sep P -- -- 52.5 USD/THB

Nationw ide Dept Sales YoY Aug -- -- -6.10% EUR/USD

Tokyo Dept Store Sales YoY Aug -- -- -4.50% USD/JPY

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Sep P -- 54.6 54.6 GBP/USD

Markit Eurozone Services PMI Sep P -- 54.4 54.4 USD/CHY

Markit Eurozone Composite PMI Sep P -- 54.4 54.5 USD/KRW

US Markit US Manufacturing PMI Sep P -- 55 54.7 Dollar Index

Markit US Services PMI Sep P -- 54.8 54.8

Markit US Composite PMI Sep P -- -- 54.7 Thai Bond Market

TH Foreign Reserves 14-Sep -- -- -- Total Return Index

Forw ard Contracts 14-Sep -- -- -- Outright/ Cash Trading

Customs Trade Balance Aug -- $1100m -$516m Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Customs Exports YoY Aug -- 4.50% 8.27% 17-Sep-18 1.1771 1.2891 1.5053 1.7174 1.9514 2.0848

Customs Imports YoY Aug -- 11.00% 10.53% Change (bps) -0.22 -0.02 -0.07 +0.59 +0.54 +1.15

Retail Sales YTD YoY Aug 9.3% 9.3% 9.3% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

2.3491 2.5844 2.8393 3.2457 3.3755 3.4928

+0.48 +0.12 -0.26 -1.47 -1.23 -0.37

US Bond Market

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

17-Sep-18 2.16 2.78 2.85 2.89 2.99 3.13

Change (bps) +0.00 +0.00 +0.00 -1.00 +0.00 +0.00

-0.22%-3.821,718.39

%Chg.Chg17-Sep-18

-1,155.25

+1.82444.43

-0.26%-6.552,515.70

-0.36%-4.061,131.92

17-Sep-18 14-Sep-18 %Chg.

6.8561 6.8699 -0.20%

1,125.42 1,120.43 +0.45%

Chg17-Sep-18

304.83

286.23

94.503 94.966 -0.49%

111.85 112.05 -0.18%

1.3158 1.3069 +0.68%

32.58 32.69 -0.31%

1.1684 1.1633 +0.44%

1,357.00 -9.00 -0.66%

272.26 272.20 +0.02%

61,570.89         57,689.46         +6.73%

17-Sep-18 14-Sep-18 %Chg.

1,201.40 +6.40 +0.54%

77.96 -0.10 -0.13%

68.91 -0.08 -0.12%

17-Sep-18 Chg %Chg.

68.74 -0.22 -0.32%

76.06 -0.07 -0.09%

987.61 -3.73 -0.38%

26,932.85 -353.56 -1.30%

2,303.01 -15.24 -0.66%

7,397.91 -0.21%-15.65

23,094.67

2,651.79

5,824.26

37,585.51

+1.20%

-1.11%

-1.80%

-16.18

-114.25

+2.00

-1.94

-27.92

+273.35

-29.85

-107.02

-505.13 -1.33%

-0.56%

-1.43%

+0.06%

-0.03%

-0.23%

18-Sep-18

2,888.80

7,895.79

3,349.00

7,302.10

12,096.41

+0.41%

26,062.12 -92.55 -0.35%

-1,155.25

33,251.81

%Chg.

เอกสารฉบบันี้จดัท าโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ทัง้หลายทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้
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แต่อย่างใด รายงานฉบบันี้ไมถ่อืเป็นค าเสนอหรอืค าชีช้วนใหล้งทุน และ3จดัท าขึน้เป็นการเฉพาะเพือ่ประโยชน์แกบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัเท่านัน้ มใิหน้ าไปเผยแพร่ทางสือ่มวลชน หรอืโดยทาง
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