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สรุ ปข่ าวใน และต่ างประเทศ
โลก
ผอ.IMF เตื อนสงครามการค้ า -ค่ าเงิน ส่ งผลกระทบการเติ บ โต
เศรษฐกิ จ โลก นางคริ ส ที น ลาการ์ ด ผู้อานวยการกองทุน การเงิ น
ระหว่างประเทศ (IMF) ได้ เตือนถึงผลกระทบของสงครามการค้ าและ
สงครามค่า เงิน โดยกล่า วว่า ความตึงเครี ยดที่เกิ ดขึน้ อาจฉุด รัง้ การ
เติบโตของเศรษฐกิจโลก และจะส่งผลทาให้ ประเทศที่ไม่เกี่ยวข้ องได้ รับ
ผลกระทบไปด้ วย นางลาการ์ ดได้ เปิ ดเผยในระหว่างการแถลงข่าวใน
การประชุมประจาปี ของ IMF ซึ่งจัดขึน้ ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียใน
เมื่อวานนี ้ โดยเรี ยกร้ องให้ ประเทศต่า งๆลดความขัดแย้ งทางการค้ า
และดาเนินการตามกฎการค้ า โลกอย่างจริ งจังมากกว่า ที่จะเพิก เฉย
พร้ อมกับแสดงความคาดหวังว่า ประเทศต่างๆจะไม่เข้ าไปมีส่ว นร่ ว ม
ในสงครามการค้ าหรื อสงครามค่าเงิน เนื่องจากความขัดแย้ ง ที่เกิดขึน้
ล้ วนแล้ วแต่จะส่งผลเสียต่อทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ องอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทังนี
้ ้ สหรัฐและจีนได้ ใช้ มาตรการตอบโต้ ทางการค้ าต่อ
กันและกันอย่างไม่หยุดยัง้ ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ ตลาด
การเงินตกอยูใ่ นภาวะระส่าระสาย เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าสงคราม
การค้ า ที่ร้อนระอุขึน้ ในขณะนี ้ อาจส่งผลกระทบต่อการค้ า และการ
ลงทุนทัว่ โลก นอกจากนี ้ นางลาการ์ ดยังได้ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการ
อ่อนค่าของสกุลเงินหยวนว่า ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการแข็งค่าของ
สกุลเงินดอลลาร์ พร้ อมระบุว่า เงินหยวนไม่ได้ อ่อนค่าลงมากนักเมื่อ
เทียบกับสกุลเงินอื่นๆในตะกร้ าเงิน (อินโฟเควสท์)
สหรัฐ
"ทรั มป์"โบ้ ยเฟดเป็ นต้ นเหตุทาให้ ห้ นุ ตกสัปดาห์ นี ้ แต่ ยันไม่ ปลด
ประธานเฟด ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในวันนีว้ ่า ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) เป็ นต้ นเหตุที่ทาให้ ตลาดหุ้นทรุดตัวลงในสัปดาห์ นี ้
โดยดัชนีดาวโจนส์ดิ่งลงมากกว่า 800 จุดเมื่อวานนี ้ และวันนีก้ ็ยังคง
ปรับตัวลง "เป็ นการปรับฐานของตลาดซึ่งผมคิดว่าเกิดจากเฟดและ
อัต ราดอกเบีย้ ขณะที่ ด อลลาร์ แ ข็ งค่า มาก ท าให้ ภาคธุ รกิ จประสบ
ปั ญหา" เขากล่าวปธน.ทรัมป์ยังกล่าวว่า นายเจอโรม พาวเวล ประธาน
เฟด เข้ มงวดเกิ นไปในการใช้ นโยบายการเงิน และกาลังดาเนินการ
ผิดพลาด อย่างไรก็ดี ปธน.ทรัมป์ยืนยันว่า เขาจะไม่ปลดนายพาวเวล
ออกจากตาแหน่ง เพียงแต่เขารู้สึกผิดหวังต่อการดาเนินนโยบายของ
เฟด ทังนี
้ ้ ปธน.ทรัมป์ได้ ออกมาโจมตีเฟดเป็ นวันที่ 2 หลังจากที่เมื่อวาน
นี ้เขากล่าวว่า "ผมมีปัญหากับเฟด โดยเฟดได้ บ้าไปแล้ ว ผมไม่ร้ ูวา่ พวก
เขามีปัญหาอะไรถึงได้ เดินหน้ าขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย ซึง่ เป็ นเรื่องน่าขันสิ ้นดี
ไม่มีเหตุผลอะไรที่เฟดจะต้ องทาอย่า งนัน้ ซึ่งผมไม่ชอบเลย" (อิน โฟ
เควสท์)
"คุดโลว์ "ยัน"ทรั มป์"ไม่ มีเจตนาแทรกแซงนโยบายการเงินเฟด
นายแลร์ รี คุดโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ ายเศรษฐกิจประจาทาเนียบขาว กล่าวว่า

ประธานาธิ บ ดี โ ดนัล ด์ ทรั ม ป์ ไม่ไ ด้ มี เ จตนาที่ จ ะแทรกแซงนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) "ท่านประธานาธิ บดีมีมมุ มอง
ของท่านเอง และท่านได้ แสดงออกหลายครัง้ แล้ ว ซึ่งเรื่ องนีไ้ ม่ใช่เรื่ อง
ใหม่ เราทุกคนต่างรู้ว่าเฟดมีความเป็ นอิสระ และท่านประธานาธิบดีก็
ไม่ได้ ออกมากากับนโยบายเฟด" นายคุดโลว์กล่าว (อินโฟเควสท์)
"คุ ด โลว์ " ชี ศ้ ก.สหรั ฐ ร้ อนแรงกว่ า ประเทศอื่ น จากอานิ ส งส์
มาตรการกระตุ้ น ศก.ของ"ทรั ม ป์ " นายแลร์ รี คุด โลว์ ที่ ป รึ ก ษา
ฝ่ ายเศรษฐกิจประจาทาเนียบขาว กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐปรับตัวโดด
เด่นกว่าเศรษฐกิจของประเทศอื่นทัว่ โลก โดยได้ อานิสงส์จากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิ บดีโดนัลด์ ทรัมป์ "เรามีเศรษฐกิจที่
ร้ อนแรงที่สดุ ในโลก ในขณะที่ยโุ รปและเอเชียกาลังชะลอตัวลง แต่เรา
ก าลัง เดิ น หน้ าขึ น้ อย่ า งรวดเร็ ว " นายคุด โลว์ ก ล่ า วนายคุด โลว์ ตัง้
ข้ อสังเกตว่ า เศรษฐกิ จสหรั ฐมีการขยายตัว 3.2% ในช่ว งครึ่ งปี แรก
ขณะที่เฟดสาขาแอตแลนตาคาดว่าเศรษฐกิจขยายตัว 4% ในไตรมาส
3 (อินโฟเควสท์)

*รมว.คลังสหรั ฐชีต้ ลาดหุ้นนิวยอร์ กร่ วงหนักเป็ นแค่ การพักฐาน
ชีป้ ั จจัยพืน้ ฐานศก.สหรั ฐยังแข็งแกร่ ง นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรี
กระทรวงการคลังสหรัฐ ได้ แสดงความเห็นว่า การร่วงลงอย่างหนักของ
ตลาดหุ้นนิวยอร์ กเมื่อคืนนี ้ เป็ นเพียงการพักฐาน และไม่ได้ สะท้ อนให้
เห็นถึงปั ญหาเชิงระบบแต่อย่างใด นายมนูชินเปิ ดเผยกับผู้สื่อข่าวนอก
รอบการประชุมประจาปี ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่
เกาะบาหลีข องอิ น โดนี เซี ย ในช่ว งเช้ า เมื่ อ วานนี ว้ ่า ตลาดหุ้น สหรั ฐ
เพียงแต่เข้ าสู่ระยะพักฐาน พร้ อมระบุว่า ปั จจัยพื ้นฐานทางเศรษฐกิ จ
ของสหรั ฐยังคงแข็ งแกร่ งมาก และนี่ จึงเป็ นเหตุผลที่ ท าให้ ต ลาดหุ้น
สหรัฐทะยานขึน้ อย่างคึกคักในช่วงที่ผ่านมา ดังนัน้ การที่ตลาดเข้ าสู่
ภาวะพักฐาน จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ (อินโฟเควสท์)
"คุดโลว์ "เผยทาเนียบขาวกาลังเตรี ยมการประชุม "ทรัมป์-สี จิ ้นผิง"
นอกรอบ G20 เดือนหน้ า นายแลร์ รี คุดโลว์ ที่ปรึ กษาฝ่ ายเศรษฐกิ จ
ประจาทาเนียบขาว กล่าวว่า ทาเนียบขาวกาลังดาเนินการเพื่อให้ มีการ
พบปะกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ ้
นผิงนอกรอบการประชุม G20 ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์ เจนตินา
ซึ่งจะจัดการประชุมในวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค.อย่างไรก็ดี นายคุดโลว์ก
ล่าวว่า ขณะนี ้ยังไม่มีการกาหนดหัวข้ อในการเจรจาของผู้นาทังสองแต่
้
อย่างใด (อินโฟเควสท์)
*สหรั ฐ เผยดั ชนี CPI ขยับ ขึน้ เพียง 0.1% ในเดื อนก.ย. ต่ ากว่ า
คาดการณ์ กระทรวงแรงงานสหรั ฐเปิ ดเผยว่า ดัชนี ราคาผู้บ ริ โภค
(CPI) ปรับตัวขึน้ เพียง 0.1% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน โดยต่า
กว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 0.2% หลังจากเพิ่มขึน้
0.2% ในเดือนส.ค. การเพิ่มขึ ้นน้ อยกว่าคาดของดัชนี CPI มีสาเหตุจาก
การชะลอตัวของราคาค่าเช่า และพลังงาน เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI
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เพิ่ ม ขึ น้ 2.3% ในเดื อ นก.ย. หลัง จากพุ่ง ขึ น้ 2.7% ในเดื อ นส.ค.
หากไม่นับ รวมหมวดอาหารและพลังงาน ดัชนี CPI พืน้ ฐานขยับขึน้
0.1% เมื่อเทียบรายเดือน โดยต่ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
ที่ระดับ 0.2% หลังจากเพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี
ดัชนี CPI พื ้นฐานปรับตัวขึน้ 2.2% หลังจากเพิ่มขึน้ 2.2% เช่นกันใน
เดือนส.ค. (อินโฟเควสท์)

สหรั ฐเผยจ านวนผู้ ขอสวั ส ดิ ก ารว่ างงานเพิ่ มขึ ้น สวนทาง
คาดการณ์ ในสั ป ดาห์ ท่ ี แ ล้ ว กระทรวงแรงงานสหรั ฐ เปิ ดเผยว่า
จานวนชาวอเมริกนั ที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้ แรกเพิ่มขึ ้นในสัปดาห์
ที่แ ล้ ว แต่ยังคงอยู่ใ กล้ ระดับ ต่ า สุด ในรอบ 49 ปี ทัง้ นี ้ จานวนชาว
อเมริ กันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้ แรกเพิ่มขึน้ 7,000 ราย สู่ระดับ
214,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงสู่
ระดับ 206,000 ราย ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจานวนชาว
อเมริ กั น ที่ ยื่ น ขอสวั ส ดิ ก ารว่ า งงานครั ง้ แรก ซึ่ ง ถื อ เป็ นมาตรวั ด
ตลาดแรงงานที่ดีกว่า เนื่องจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ เพิ่มขึน้
2,500 ราย สูร่ ะดับ 209,500 รายในสัปดาห์ที่แล้ ว (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น นิ ว ยอร์ ก: ดาวโจนส์ ปิ ดร่ วง 545.91 จุ ด วิ ต ก
สงครามการค้ า ,บอนด์ ยีลด์ สูงหนุ นเฟดเร่ งขึน้ ดอกเบีย้ ดัชนีดาว
โจนส์ ต ลาดหุ้นนิ ว ยอร์ กปิ ดร่ ว งลงเมื่อคื น นี ้ (11 ต.ค.) เนื่ องจากนัก
ลงทุนกังวลว่า สงครามการค้ าอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บริ ษัทจดทะเบียน นอกจากนี ้ แม้ ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรั ฐ
ขยับลงหลังจากการเปิ ดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ต่ากว่าคาดเมื่อ
คืนนี ้ แต่นกั ลงทุนมองว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงอยูใ่ นระดับที่
สูง ซึง่ อาจเป็ นปั จจัยที่ทาให้ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ ้นอัตรา
ดอกเบี ้ย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,052.83 จุด ร่วงลง
545.91 จุ ด หรื อ -2.13% ขณะที่ ดั ช นี S&P500 ปิ ดที่ 2,728.37 จุ ด
ลดลง 57.31 จุด หรื อ -2.06% และดัชนี Nasdaq ปิ ดที่ 7,329.06 จุด
ลดลง 92.99 จุด หรือ -1.25% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ ก: ดอลล์ อ่อนเทียบค่ าเงินหลัก หลัง CPI
สหรั ฐขยายตัวน้ อยกว่ าคาด ดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเที ยบกับ
สกุลเงินหลักๆ ในการซื ้อขายที่ตลาดปริ วรรตเงินตรานิวยอร์ กเมื่อคืนนี ้
(11 ต.ค.) หลังจากทางการสหรัฐเปิ ดเผยดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) ที่
เพิ่มขึน้ น้ อยกว่า คาดในเดื อนก.ย. นอกจากนี ้ ดอลลาร์ ยังได้ รับ แรง
กดดันจากการร่วงลงอย่างต่อเนื่องของตลาดหุ้นสหรัฐ ดอลลาร์ สหรัฐ
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 111.93 เยน จากระดับ 112.57
เยน และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9891 ฟรังก์ จาก
ระดับ 0.9920 ฟรังก์ แต่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แคนาดา ที่ระดับ
1.3050 ดอลลาร์ แคนาดา จากระดับ 1.3033 ดอลลาร์ แคนาดา ยูโร
แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ที่ระดับ 1.1594 ดอลลาร์ จากระดับ
1.1525 ดอลลาร์ ขณะที่ เ งิ น ปอนด์ แ ข็ ง ค่ า ขึ น้ แตะที่ ร ะดับ 1.3232

ดอลลาร์ จากระดับ 1.3199 ดอลลาร์ และดอลลาร์ ออสเตรเลียแข็งค่า
ขึน้ สู่ระดับ 0.7103 ดอลลาร์ สหรัฐ จากระดับ 0.7084 ดอลลาร์ สหรั ฐ
(อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดนา้ มัน: นา้ มัน WTI ปิ ดร่ วง $2.20 หลังสต็อกนา้ มันดิบ
พุ่ง,วิตกแนวโน้ มศก.หลังตลาดหุ้นดิ่งหนัก สัญญานา้ มันดิบเวสต์
เท็ กซัส (WTI) ตลาดนิ วยอร์ กปิ ดร่ วงลงกว่า 3% เมื่อคื น นี ้ (11 ต.ค.)
หลังจากสานักงานสารสนเทศด้ านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA)
ระบุ ว่ า สต็ อ กน า้ มั น ดิ บ สหรั ฐ เพิ่ ม ขึ น้ ติ ด ต่ อ กั น เป็ นสั ป ดาห์ ที่ 3
นอกจากนี ้ การร่ ว งลงอย่า งหนักของตลาดหุ้น สหรั ฐ ยังส่งผลให้ นัก
ลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้ มเศรษฐกิจและอุปสงค์พลังงานทัว่ โลก
สัญญานา้ มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ร่ วงลง 2.20 ดอลลาร์ หรื อ
3.01% ปิ ดที่ 70.97 ดอลลาร์ /บาร์ เรล ซึ่งเป็ นระดับต่าสุดนับตังแต่
้ วนั ที่
21 ก.ย.ปี นี ้ สัญ ญาน า้ มันดิ บเบรนท์ ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 2.83
ดอลลาร์ หรือ 3.4% ปิ ดที่ 80.26 ดอลลาร์ /บาร์ เรล (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ ก: ทองปิ ดพุ่ง $34.2 เหตุตลาดหุ้นร่ วง
หนุนแรงซือ้ สินทรัพย์ ปลอดภัย สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์ กปิ ดพุ่ง
ขึน้ เกือบ 3% เมื่อคืนนี ้ (11 ต.ค.) เนื่องจากการร่ วงลงอย่างหนักของ
ตลาดหุ้นสหรัฐได้ ผลักดันให้ นกั ลงทุนเข้ าซื ้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ที่
ปลอดภัย นอกจากนี ้ สกุล เงิ น ดอลลาร์ ที่ อ่อนค่า ลงยังเพิ่มความน่ า
ดึ ง ดูด ให้ กั บ สัญ ญาทองค าเช่น กั น สัญ ญาทองค าตลาด COMEX
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. พุง่ ขึ ้น 34.2 ดอลลาร์ หรือ
2.87% ปิ ดที่ 1,227.6 ดอลลาร์ /ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดื อน
ธ.ค. เพิ่มขึน้ 28 เซนต์ หรื อ 1.95% ปิ ดที่ 14.606 ดอลลาร์ /ออนซ์ (อิน
โฟเควสท์)
ยุโรป
ฝรั่ งเศสเผยดัชนี CPI ลดลง 0.2% ในเดือนก.ย. สานักงานสถิติ
แห่งชาติ ฝ รั่ งเศส (Insee) เปิ ดเผยว่า ดัชนี ราคาผู้บ ริ โภค (CPI) ของ
ฝรั่งเศสลดลง 0.2% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ ้น
0.5% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI เพิ่มขึน้ 2.2% ในเดือน
ก.ย. Insee ระบุว่า การชะลอตัวของดัชนี CPI ในเดื อนก.ย.เกิดจาก
ลดลงของค่าใช้ จ่ายในภาคบริ การ แม้ ว่าการใช้ จ่ายในภาคการผลิต
ปรับตัวขึน้ ทังนี
้ ้ รัฐบาลฝรั่งเศสตังเป
้ ้ าที่จะลดตัวเลขดัชนี CPI สู่ระดับ
1.4% ในปี หน้ า (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดร่ วง เหตุวิตกตลาดหุ้นสหรั ฐดิ่ง
หนัก ตลาดหุ้นยุโรปปิ ดร่วงลงเมื่อคืนนี ้ (11 ต.ค.) โดยได้ รับแรงกดดัน
จากการดิ่งลงอย่างหนักของตลาดหุ้น สหรัฐ อันเนื่องมาจากความวิตก
กังวลเกี่ ยวกับ ผลกระทบของสงครามการค้ า และอัต ราผลตอบแทน
พัน ธบัต รสหรั ฐที่ ยังคงอยู่ใ นระดับ สูง ขณะที่ ต ลาดหุ้น อิต าลีร่ ว งลง
ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาล
อิตาลี ดัชนี Stoxx Europe 600 ร่ วงลง 1.98% ปิ ดที่ 359.65 จุด ซึ่ง
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เป็ นการปรั บ ตัว ลงในวัน เดี ยวที่ ห นักที่ สุด นับตัง้ แต่วัน ที่ 25 มิ.ย.ปี นี ้
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิ ดวันที่ 11,539.35 จุด ลดลง 173.15 จุด
หรือ -1.48% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิ ดที่ 5,106.37 จุด ลดลง
99.84 จุ ด หรื อ -1.92% ดั ช นี FTSE 100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิ ดที่
7,006.93 จุด ลดลง 138.81 จุด หรือ -1.94% (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
รมว.ตปท.ญี่ ปุ่ นเล็งถกเรื่ องเศรษฐกิจ และการค้ ากับ รมว.คลัง
สหรั ฐนอกรอบประชุ ม G20 นายทาโร่ อาโสะ รัฐมนตรี กระทรวง
ต่างประเทศญี่ปนุ่ และนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรี กระทรวงคลังสหรัฐ
จะจัดการเจรจาในเมื่อวานนี ้ เพื่อหารื อในเกี่ยวกับเรื่ องเศรษฐกิจโลก
และนโยบายการค้ า สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า การประชุมที่จดั ขึน้
นอกรอบการประชุมรั ฐมนตรี คลังและผู้บริ หารด้ านการเงินของกลุ่ม
G20 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซียนัน้ นายอาโสะจะผลักดันให้ ธนาคาร
ของญี่ปนที
ุ่ ่ทาธุรกิจกับอิหร่าน รอดพ้ นจากการใช้ มาตรการคว่าบาตรที่
จะมีผลบังคับใช้ ในเดือนพ.ย. หลังจากที่สหรัฐได้ ถอนตัวจากข้ อตกลง
นิวเคลียร์ อิหร่าน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่ วง 915.18 จุด หลังตลาดหุ้น
สหรัฐ-ยุโรปดิ่งหนัก ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิ ดร่วงลงเกือบ 4%
ในเมื่อวานนี ้ ซึง่ เป็ นการดิ่งลงในวันเดียวที่หนักที่สดุ นับตังแต่
้ เดือนมี.ค.
ปี นี ้ หลังจากตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐร่วงลงอย่างหนัก อันเนื่องมาจาก
ความวิ ต กกังวลเกี่ ยวกับ การพุ่งขึน้ ของอัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต ร
สหรัฐ สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดร่วงลง 915.18 จุด
หรือ 3.89% แตะที่ 22,590.86 จุด (อินโฟเควสท์)
จีน
ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตปิ ดดิ่ง 5.22% ตามภูมิภาค
ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิ ดตลาดเมื่อวานนีด้ ิ่งลง ภายหลัง
จากที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคร่ วงลงตามตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดร่วงลงเพราะ
ความกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ดีดตัวขึน้ สานักข่าว
ซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตดิ่ง 142.38 จุด หรื อ 5.22%
ปิ ดที่ 2,583.46 จุด (อินโฟเควสท์)
เอเชียและอื่นๆ
สื่อเผยตุรกีเตรี ยมปล่ อยตัวบาทหลวงบรุ นสัน หลังสหรั ฐ -ตุ รกี
บรรลุข้อตกลงลับ สานักข่าว NBC รายงานว่า ทาเนียบขาวคาดว่า
รั ฐ บาลตุร กี จ ะปล่อ ยตัว บาทหลวงแอนดรู ว์ บรุ น สัน ในอี ก ไม่กี่ วัน
หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐและตุรกีสามารถบรรลุข้อตกลงลับ ค่าเงินลีรา
ของตุรกีพงุ่ ขึ ้นกว่า 2% สูร่ ะดับ 5.97 เทียบดอลลาร์ หลังมีรายงานข่ าว
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ ประเด็นบาทหลวงบรุนสันถือเป็ นปั ญหาที่สร้ างความ
ขัดแย้ งระหว่างสหรัฐและตุรกี โดยทาให้ สหรัฐประกาศคว่าบาตรตุรกี
ขณะที่ ตุร กี ก็ ไ ด้ ใ ช้ ม าตรการตอบโต้ ส หรั ฐ บาทหลวงบรุ น สัน ถูก

ดาเนินคดีในข้ อหาเป็ นสายลับ และอาจต้ องโทษจาคุกสูงสุด 35 ปี หาก
ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง นอกจากนี ้ บาทหลวงบรุนสันยังถูกตังข้
้ อหา
ว่ามีส่วนพัวพันกับพรรคแรงงานเคอร์ ดิสถานและองค์กรก่อการร้ าย
Fethullahist ซึ่งทางตุรกีระบุว่าเป็ นผู้ที่อยู่เบือ้ งหลังการก่อรัฐประหาร
ในปี 2559 เพื่อโค่นล้ มประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออร์ โดกัน (อินโฟ
เควสท์)
รู ปี อิ น เดี ย ร่ วงแตะระดั บ ต่ า เป็ นประวั ติ ก ารณ์ ท่ ี 74.45 เทีย บ
ดอลลาร์ ขณะตลาดหุ้นร่ วง สกุลเงินรูปีของอินเดียร่วงลงแตะระดับ
ต่ า เป็ นประวัติ ก ารณ์ ที่ 74.45 เที ย บดอลลาร์ ใ นเมื่ อ วานนี ้ ขณะที่
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวโทษถึงการร่วงลงของเงินรูปีว่ามาจากราคาน ้ามันดิบ
ที่ปรับตัวสูงขึ น้ รวมถึงความต้ องการสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐที่เพิ่มขึ ้น
ด้ วยเช่นกัน สานักข่าวซินหัวรายงานว่า เงินรูปปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง
มาสัก ระยะหนึ่ ง แล้ ว และยัง ไม่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง สัญ ญาณอย่ า งมี
นัยสาคัญว่า จะดีดตัวขึ ้นแต่อย่างใด ในขณะที่ดชั นี BSE Sensex และ
NSE Nifty ปรั บ ตัว ลงอย่า งมากในช่ว งเปิ ดท าการซือ้ ขาย ทัง้ นี ้ ดัชนี
BSE Sensex ร่ ว งลงไปถึ ง 1,037.36 จุ ด ส่ ว นดั ช นี Nifty50 แตะ
10,138.60 จุด ร่ วงลงจากระดับปิ ดก่อนหน้ านีถ้ ึง 321.5 จุด (อินโฟ
เควสท์)

เกาหลีใต้ เผยหนี ส้ ินภาคครั วเรื อนเพิ่มขึน้ ต่ อเนื่ อง เหตุต้ นทุน
การกู้ยืมอยู่ในระดับต่ า ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) เปิ ดเผยใน
เมื่อวานนี ว้ ่า หนี ส้ ิน ภาคครั ว เรื อนของเกาหลีใ ต้ ยังคงปรั บ ตัว สูง ขึ น้
ต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากต้ นทุ น การกู้ ยื ม ที่ อ ยู่ ใ กล้ ระดั บ ต่ า สุ ด เป็ น
ประวัติการณ์ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ขัดขวางความพยายามของรัฐบาลในการ
ควบคุมการซื ้อบ้ านหลายหลังด้ วยเงินกู้ สานักข่าวซินหัวรายงานว่า หนี ้
ภาคครั ว เรื อนของเกาหลีใ ต้ เพิ่มขึน้ แตะระดับ 807.7 ล้ า นล้ า นวอน
(7.0674 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) ณ สิ ้นเดือนก.ย. ซึง่ เพิ่มขึ ้น 5.1 ล้ าน
ล้ านวอน (4.6 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) เมื่อเทียบกับเดือนส.ค. ส่วน
สินเชื่อจานองค้ างชาระเพิ่มขึ ้น 3.6 ล้ านล้ านวอน (3.1 พันล้ านดอลลาร์
สหรัฐ) ณ สิ ้นเดือนก.ย. แตะระดับ 594.7 ล้ านล้ านวอน (5.201 แสน
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) ซึง่ เป็ นการเพิ่มขึ ้นที่รวดเร็วที่สดุ นับตังแต่
้ เดือนก.ค.
ปี ที่แล้ ว (อินโฟเควสท์)
กั ม พู ช าระบุ อี ยู ไ ม่ มี ค วามยุ ติ ธ รรม กระทรวงต่า งประเทศของ
กัมพูชา ออกแถลงการณ์ระบุวา่ การตัดสินใจของสหภาพยุโรป หรืออียู
ในการเพิ่มความกดดันทางการค้ าต่อกัมพูชาโดยอ้ างถึงสถานการณ์
ด้ านสิทธิมนุษยชนในการเลือกตังเมื
้ ่อเดือนกรกฎาคม ถือเป็ น "ความไม่
ยุติ ธ รรมอย่า งยิ่ ง " เพราะเป็ นการท าลายความคื บ หน้ า การพัฒนา
ประเทศ ทังนี
้ ้ อียู ออกคาเตื อนกัมพูชาว่าจะสูญเสียการเข้ าถึงตลาด
ยุโรปเป็ นพิเศษ ภายใต้ โครงการการค้ าเสรี แบบพิเศษทุกอย่าง (EBA)
เนื่ อ งจากความกัง วลด้ า นสิ ท ธิ ม นุษ ยชนในการเลื อ กตัง้ เมื่ อ เดื อ น
กรกฎาคม ซึ่ง พรรคการเมื อ งของนายกรั ฐ มนตรี ฮุน เซนชนะการ
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เลื อ กตัง้ และท าให้ เ ขาอยู่ใ นต าแหน่ ง มานาน 20 ปี ธนาคารโลก
รายงานว่าในช่วงสองทศวรรษนี ้ เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตเร็ วที่สุดเป็ น
อันดับที่ 6 ของโลกโดยมีอัต ราการเติบ โตของจีดี พี เฉลี่ยร้ อยละ 7.6
ขณะที่การส่งออกของกัมพูชาไปยังสหภาพยุโรปมีมลู ค่า 5 พันล้ านยูโร
ในปี ที่แล้ ว (ศูนย์ข่าวแปซิฟิค)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่งกว่ า 700 จุด หุ้นร่ วงยก
แผงตามตลาดทั่วโลก ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกว่า 700
จุดในเมื่อวานนี ้ ตามตลาดหุ้นทัว่ โลก ตลาดยังถูกกดดันจากการดิ่งลง
ของค่า เงิน รู ปี ซึ่งแตะระดับ ต่ า สุด เป็ นประวัติ การณ์ ที่ 74.45 เที ยบ
ดอลลาร์ ใ นเมื่ อ วานนี ้ ทัง้ นี ้ ดัช นี S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดที่
34,001.15 จุด ลดลง 759.74 จุด หรื อ 2.19% หุ้นทุกกลุ่มต่างปรับตัว
ลงในเมื่อวานนี ้ (อินโฟเควสท์)

ไทย

ในสิ ้นปี นีค้ าดว่าจะอยู่ที่ 8.8 แสนล้ านบาท สูงกว่าประมาณการที่ 7.5
แสนล้ านบาท หลังจาก 9 เดือนแรกของปี นีภ้ าคเอกชนออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ไปแล้ วถึง 8.1 แสนล้ านบาท โดยเฉพาะบริษัทเอกชนรายใหญ่
หัน มาออกหุ้น กู้มากขึน้ เพื่อรองรั บ การลงทุน ในอนาคต ขณะที่ น าย
ธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จดั การ ThaiBMA กล่าวว่า แนวโน้ มของ
กระแสเงิ น ทุน ยัง คงเห็ น การไหลเข้ า ในตลาดตราสารหนี ไ้ ทยอย่า ง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตราสารระยะยาว ซึ่งกระแสเงิน ทุนที่ไหลเข้ ามา
เป็ นการไหลออกมาจากตลาดเกิด ใหม่ในภูมิภาคแล้ ว เข้ ามาในไทย
แทน เนื่ องจากนักลงทุน มีค วามมั่น ใจในเศรษฐกิ จไทยที่ ยังเห็น การ
เติบโตขึน้ มีทุนสารองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ ง ดุลการค้ าและดุล
บัญชีเดินสะพัดที่เกินดุล และมีสัดส่วนหนีต้ ่างประเทศที่ต่าไม่ถึง 2%
รวมไปถึงเงินเฟ้อยังอยูไ่ นระดับต่า (อินโฟเควสท์)

รมว.พลังงาน เผยกบง.เตรี ยมมาตรการดูแลราคานา้ มั นที่ยัง มี
แนวโน้ มสู ง ยันใช้ กองทุ นนา้ มั นฯกว่ า 2.4 หมื่ นลบ.ดู แ ลราคา
ดี เ ซล-LPG นายศิริ จิระพงษ์ พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวานนีไ้ ด้ พิ จารณา
มาตรการอุดหนุนราคานา้ มันดีเซลให้ อยู่ในระดับไม่เกิน 30 บาท/ลิตร
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ ราคานา้ มันที่มีแนวโน้ มสูงขึน้
โดยใช้ เงินกองทุนน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ปัจจุบนั มีอยู่ 24,592 ล้ านบาท ดูแล
ราคานา้ มันดี เซลให้ อยู่ใ นระดับ เดิม และราคาก๊ า ซปิ โตรเลียมเหลว
(LPG) ที่ระดับ 363 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (กก.) ได้ ถึงเดือน มี.ค.62
หากสถานการณ์ ราคานา้ มันขยับขึน้ หรื ออย่างช้ าเดือน มิ.ย.62 หาก
สถานการณ์ราคาน ้ามันยังคงเป็ นเช่นปั จจุบนั โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อ
ดูแลเสถียรภาพราคานา้ มันและ LPG ให้ ผ่านพ้ นช่วงฤดูหนาว (อินโฟ
เควสท์)
'สคร.' จัดเก็บเงินนาส่ งรายได้ ปี งบประมาณ61 สูงกว่ าเป้า15%
“สคร. จัดเก็บเงินนาส่งรายได้ ปี งบประมาณ 2561 จานวน 157,041
ล้ านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 15% ทาให้ รายได้ ของรัฐบาลเป็ นไปตาม
เ ป้ า น า ย ป ร ะ ภ า ศ ค ง เ อี ย ด ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิ ดเผยว่า ปี งบประมาณ
2561 (เดือนต.ค. 2560 – เดือนก.ย. 2561) สคร. ผลักดันให้ รัฐวิสาหกิจ
พัฒนากระบวนการทางานอย่า งเป็ นระบบ มุ่งเน้ นการนานวัต กรรม
และเทคโนโลยีมาปรับใช้ อย่างสร้ างสรรค์เพื่อสร้ างรายได้ และลดต้ นทุน
การด าเนิ น งาน พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ าและบริ ก าร ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ผ ลประกอบการดี ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ท าให้ สคร.
สามารถจัดเก็บเงินนาส่งรายได้ แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่
กระทรวงการคลัง ถื อ หุ้น ได้ จ านวน 157,041 ล้ า นบาท ซึ่ ง สูง กว่ า
เป้าหมายการจัดเก็บรายได้ แผ่นดิน จานวน 20,041 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 15 ของเป้าหมาย (กรุงเทพธุรกิจ)
ThaiBMA คาดเอกชนแห่ อ อกหุ้ นกู้ ทั ง้ ปี 61 สู ง เกิ น คาด,มอง
เงินทุนยังไหลเข้ าตลาดตราสารระยะยาวต่ อเนื่อง นางสาวอริ ยา
ติ รณะประกิ จ รองกรรมการผู้จัด การ สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย
(ThaiBMA) กล่าวว่า มูลค่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของภาคเอกชน

แบงก์ รั ฐ -เอกชน วอน ธปท.ปรั บ เกณฑ์ คุ ม สิ น เชื่ อ บ้ า นหวั่ น
กระทบผู้มีรายได้ น้อย พร้ อมเสนอเลื่อนเวลาบังคับใช้ นายฉัตร
ชัย ศิริไล กรรมการผู้จดั การธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิ ดเผย
ภายหลังเข้ ารับฟั งความเห็น (Public Hearing) เกณฑ์ใหม่ในการกากับ
ดูแ ลสิน เชื่อเพื่อที่ อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า
หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้มีรายได้ น้อยและ
ปานกลางที่มีความจาเป็ นต้ องมีบ้านหลังสอง อาจจะทาให้ หันไปใช้
เงิน กู้น อกระบบเพื่อมาปิ ดบ้ านหลังแรก ทาให้ ห นี น้ อกระบบเพิ่มขึน้
หลัก เกณฑ์ ใ หม่จ ะกระทบกับ ลูก ค้ า ของ ธอส.ที่ ส่ว นใหญ่ เ ป็ นผู้ที่ มี
รายได้ น้อยและรายได้ ปานกลางที่ต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจริ ง
ไม่ได้ เป็ นการแสวงหาผลกาไร โดยหลักเกณฑ์ใหม่ใช้ สาหรับลูกค้ าที่
ต้ องการกู้บ้านหลังที่สอง แต่ยงั ผ่อนหลังแรกไม่หมด ซึ่งปั จจุบนั ธอส.มี
ลูกค้ าในลักษณะนี ้มาก เช่นมีบ้านอยูไ่ กล แต่ต้องการซื ้อคอนโดมิเนียม
ในเมื อ งใกล้ ที่ ท างาน ดัง นัน้ จึง อยากเสนอให้ ธปท.พิ จ ารณาปรั บ
หลักเกณฑ์ให้ มีความเหมาะสม โดยให้ ผ่อนปรนเกณฑ์วางเงินดาวน์
อย่างน้ อย 20% ของมูลค่าหลักประกัน (LTV limit 80%) ให้ คมุ เฉพาะ
บ้ า นหลังที่ 2 ที่ มีราคาตัง้ แต่ 3 ล้ า นบาทขึน้ ไป รวมทัง้ เสนอให้ เลื่อน
เวลาบังคับใช้ เกณฑ์ดงั กล่าวจากที่กาหนดเริ่ มวันที่ 1 ม.ค.62 ออกไป
ก่ อ น เพื่ อ ให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ แ ละภาคธุ ร กิ จ มี เ วลาปรั บ ตัว (อิ น โฟ
เควสท์)
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สบน. แจงข้ อกังวลหนีส้ าธารณะ มั่นใจไม่ กระทบระบบเศรษฐกิจ
เน้ นให้ ความสาคัญคุณภาพมากกว่ า นายธี รัชย์ อัตนวานิช โฆษก
สานักงานบริ หารหนี ้สาธารณะ (สบน.) เปิ ดเผยว่า กรณีมีข้อกังวลใน
สื่อโซเชียลต่อยอดหนีส้ าธารณะของไทยที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดย
ล่า สุด หนีส้ าธารณะเดื อน ส.ค.61 อยู่ที่ 6.67 ล้ า นล้ านบาท คิ ด เป็ น
41.32% ต่อจีดีพี ซึ่งในส่วนนีเ้ ป็ นหนีข้ องรัฐบาลสูงถึง 5.36 ล้ านล้ าน
บาทนัน้ ยืนยันว่า การบริ ห ารหนี ส้ าธารณะยังอยู่ภายใต้ กรอบวินัย
การเงินการคลัง ซึง่ ยังคงไม่เกิน 60% ต่อจีดีพี ซึง่ หนี ้สาธารณะในระดับ
ปั จจุบนั ยังถือว่าค่อนข้ างต่า (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดร่ วงแรง 38.93 จุด ตามตลาด ตปท.ปรับ
พอร์ ตลดความเสี่ยงวิต กปั จ จั ยภายนอก-จั บ ตาเงินเฟ้อสหรั ฐ
SET ปิ ดช่ว งบ่า ยที่ระดับ 1,682.89 จุด ลดลง 38.93 จุด (-2.26%)
มูลค่าการซื ้อขาย 82,888.83 ล้ านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทย
เมื่อวานนีร้ ่ วงแรงเช่นเดียวกับ ตลาดภูมิภาคที่ติดลบราว 3-6% หลัง
ตลาดสหรัฐฯดิ่งกว่า 3% เมื่อคืนนีเ้ หตุ Bond Yield เร่งตัวและทิศทาง
ค่าเงินในเอเชียอ่อนค่า ขณะที่ยงั ไร้ ปัจจัยใหม่หนุน นักลงทุนเลือกปรับ
พอร์ ตลดความเสี่ยง คาดสถาบันกลับมาขายสุทธิหลังซื ้อติดต่อ 2 วัน
ขณะที่ต่างชาติขายต่อเนื่อง-Fund Flow ไหลออก แนะติดตามเงินเฟ้อ
สหรั ฐฯคื นนี แ้ ละทิศ ทางค่า เงิน รวมถึงงบฯกลุ่มแบงก์ Q3/61 วัน นี ้
ตลาดฯคงแกว่งไซด์ เวย์ แนวรั บ 1,665 แนวต้ า น 1,690-1,700 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ปิดเมื่อวานนี ้ที่ระดับ 1,682.89 จุด ลดลง 38.93 จุด (2.26%) มูลค่าการซื ้อขาย 82,888.83 ล้ านบาท การซือ้ ขายหุ้นเมื่อ
วานนี ้ ดัชนีห้ นุ ไทยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทัง้ วัน โดยดัชนีฯแตะ
จุดสูงสุดที่ 1,688.63 จุด และแตะจุดต่าสุดที่ระดับ 1,673.59 จุด ส่วน
หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี ้ เพิ่มขึ ้น 238 หลักทรัพย์ ลดลง 1,470
หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 169 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

บาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิ ดที่ 2.43% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน
-0.01% ภาพรวมของตลาดในเมื่ อ วานนี ้ Yield Curve แกว่ง ตัว ใน
กรอบแคบๆ ด้ านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี ้ NET
OUTFLOW 812 ล้ า นบาท โดยเกิ ด จาก NET SELL 812 ล้ า นบาท
และไม่ มี ต ราสารหนี ท้ ี่ ถื อ ครองโดยนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ห มดอายุ
(Expired) ส าหรั บ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย (SET) มี NET
SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 10,562 ล้ านบาท (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 32.77 ระหว่ างวันผันผวนก่ อนกลับมา
แข็งค่ า หลังดีล GPSC ซือ้ GLOW ล้ ม-จับตาตัวเลขศก.สหรั ฐฯ
นักบริ หารเงินจากธนาคารกรุงศรี อยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาด
เมื่อวานนี ้ที่ระดับ 32.77 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้ าที่เปิ ดตลาดที่ระดับ
33.02 บาท/ดอลลาร์ ระหว่า งวัน เคลื่อนไหวระหว่า ง 32.73-33.04
บาท/ดอลลาร์ "ระหว่า งผัน ผวนเยอะมาก ในภูมิภาคมีแ ค่ด อลลาร์
สิ ง คโปร์ แ ละเงิ น บาทที่ แ ข็ ง ค่า ของเราน่ า จะมาจากปั จ จัย ภายใน
โดยเฉพาะหลัง มี ข่ า วด้ า นพลัง งาน ที่ ค ณะกรรมการก ากับ กิ จ การ
พลังงาน (กกพ.) ไม่อนุมตั ิให้ GPSC การเข้ าซื ้อกิจการ GLOW ทาให้
เงินบาทกลับมาแข็งค่าอย่างรวดเร็ว เนื่องจากตลาดมองว่าเป็ นดีลใหญ่
ถ้ า มีการเข้ า ซือ้ น่ า จะมีการโยกย้ า ยเงิน จานวนมาก" นักบริ ห ารเงิ น
กล่าว สาหรับทิศทางวันวันนี ้ยังต้ องรอดูตวั เลขดัชนีราคาผู้บริโภคของ
สหรัฐฯ (CPI) เดือนก.ย.ก่อน เบื ้องต้ นประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของ
ค่าเงินบาทระหว่าง 32.70-32.85 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทย: เมื่อวานนี ม้ ีมูลค่ าการซือ้ ขายรวม
90,760 ล้ านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนี ้ไทยประจาเมื่อวานนี ้ มีมลู ค่าการซื ้อขายรวมทังวั
้ นอยู่
ที่ 90,760 ล้ านบาท ด้ านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลู ค่าการซื ้อขายสูง
ที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.)
ซื ้อสุทธิ 15,778 ล้ านบาท 2. กลุ่มบริ ษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้
สุทธิ 24,291 ล้ านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 812 ล้ าน

ปั จจัยที่ต้องติดตาม
-

ยอดส่งออก,นาเข้ า และดุลการค้ าเดือนก.ย. จีน
ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนก.ย. จีน
ยอดปล่อยเงินกู้สกุลเงินหยวนเดือนก.ย. จีน
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. อียู
ราคานาเข้ าและส่งออกเดือนก.ย. สหรัฐ
ความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคขันต้
้ นเดือนต.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐ
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As of 12-Oct-18

Monday

8
Release

CH Caixin China PMI Composite
Caixin China PMI Services

Sep

Actual
52.1

Cons.
--

Prior
52

Sep

53.1

51.4

51.5

Tuesday

9
Release

JP BoP Current Account Balance
BoP Current Account Adjusted
Trade Balance BoP Basis

Aug

Actual
Cons.
Prior
¥1838.4b ¥1889.6b ¥2009.7b

Aug
Aug

¥1428.8b ¥1516.0b ¥1484.7b
-¥219.3b -¥208.0b
-¥1.0b

Wednesday

10
Release

Actual

Cons.

Aug

6.8%

-0.039

0.11

Core Machine Orders YoY

Aug

12.6%

0.018

0.139

Sep
Sep

0.20%

0.20%

-0.10%

0.20%
1.00%

0.20%
0.80%

-0.10%
0.80%
0.082

PPI Ex Food and Energy MoM
Wholesale Inventories MoM

Aug F

CH Money Supply M2 YoY

Sep

--

0.085

Money Supply M1 YoY

Sep

--

--

0.039

Money Supply M0 YoY

Sep

New Yuan Loans CNY

Sep

---

-1340.0b

3.30%
1280.0b

Actual
3.0%

Cons.
2.9%

Prior
3.0%

Thursday

11
Release

JN PPI YoY

Sep

PPI MoM

Sep

0.3%

0.2%

0.0%

Bank Lending Incl Trusts YoY

Sep

2.30%

--

2.20%

Bank Lending Ex-Trusts YoY

Sep
Sep

2.30%
0.10%

-0.20%

2.20%
0.20%

US CPI MoM
CPI Ex Food and Energy MoM

Sep

0.001

0.002

0.001

CPI YoY

Sep

2.30%

2.40%

2.70%

CPI Ex Food and Energy YoY

Sep

Real Avg Hourly Earning YoY

Sep

2.20%
1.10%

2.30%
--

2.20%
0.50%

6-Oct

0.50%

--

0.20%

214k

207k

207k

Initial Jobless Claims
Continuing Claims

29-Sep

Friday

12
Release

JP Tertiary Industry Index MoM
EU Industrial Production SA MoM/
Industrial Production WDA YoY

US U. of Mich. Sentiment

Actual

Cons.

Aug

--

0.3%

0.1%

Aug

--

0.5%

-0.8%

Aug

--

-0.10%

-0.1%

Oct P

100.8

100.1

--

115.2
90.5

U. of Mich. Current Conditions

Oct P

U. of Mich. Expectations

Oct P

--

--

Sep

--

$24.55b

--

Sep
Sep

---

14.50%
8.70%

20.00%
9.80%

Imports YoY
Exports YoY

Chg

%Chg.

SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position
Total Trading Value

1,682.89
1,105.61
2,457.88
432.54
1,702.55
-1,047.58
-10,562.16
1,702.55
52,160.90

-38.93
-29.12
-63.59
-7.76

-2.26%
-2.57%
-2.52%
-1.76%

Major Indices
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
STOXX Europe 50
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
Hang Seng
KOSPI
BES Sensex
Jakarta Composite
Philippines Composite
Ho Chi Minh

11-Oct-18
25,052.83
2,728.37
7,329.06
3,202.00
7,006.93
11,539.35
22,590.86
2,725.84
25,266.37
2,129.67
34,001.15
5,820.67
6,884.38
945.89

Chg
-545.91
-57.31
-92.99
-59.00
-138.81
-173.15
-915.18
+4.83
-926.70
-98.94
-759.74
+23.88
-116.76
-48.07

%Chg.
-2.13%
-2.06%
-1.25%
-1.81%
-1.94%
-1.48%
-3.89%
+0.18%
-3.54%
-4.44%
-2.19%
+0.41%
-1.67%
-4.84%

Crude Commodities
WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)

11-Oct-18
70.97
80.19
80.26
70.97

Chg
-1.64
-1.66
-2.36
-2.20

%Chg.
-2.26%
-2.03%
-2.86%
-3.01%

COMEX Gold

1,224.60

+35.30

+2.97%

Batic Dry Index

1,515.00

+22.00

+1.47%

Exchange Rate

11-Oct-18

10-Oct-18

32.70
1.1567
112.40
1.3234
6.9061
1,137.58
95.036

32.99
1.1514
113.11
1.3181
6.9231
1,135.70
95.462

11-Oct-18

10-Oct-18

Prior

---

CH Trade Balance

11-Oct-18

Prior

JP Core Machine Orders MoM
US PPI Final Demand MoM

Thai Stock Market

USD/THB
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index
Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
11-Oct-18
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
11-Oct-18
Change (bps)

%Chg.
-0.88%
+0.46%
-0.62%
+0.40%
-0.25%
+0.17%
-0.45%
%Chg.

272.24
271.95
+0.11%
90,759.99
59,134.34
+53.48%
1M
3M
6M
1Y
2Y
3Y
1.2149 1.4718 1.6946 1.7804 2.0002 2.1335
+0.20 +1.22 +1.50 +0.43
-0.21
-0.29
5Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
2.4297 2.6445 2.8571 3.2902 3.3891 3.4874
-0.74
-0.11
-0.52
-2.51
-0.96
-0.10

3M
2.27
+0.00

2Y
2.85
-3.00

3Y
2.94
-3.00

5Y
3.00
-5.00

10Y
3.14
-8.00

30Y
3.32
-7.00

เอกสารฉบับนี้จดั ทาโดยฝา่ ยวิจยั บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย (“บริษทั ”) ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทัง้ การแสดงความคิดเห็นทัง้ หลายทีป่ รากฎในเอกสารฉบับนี้
จัดทาบนพืน้ ฐานแหล่งข้อมูลทีด่ ที สี่ ดุ ทีไ่ ด้รบั มา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชือ่ ถือ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัด สินใจลงทุน และอาจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถอื เป็ นคาเสนอหรือคาชีช้ วนให้ลงทุน และ3จัดทาขึน้ เป็ นการเฉพาะเพือ่ ประโยชน์แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เท่านัน้ มิให้นาไปเผยแพร่ทางสือ่ มวลชน หรือโดยทาง
อืน่ ใด บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรือเป็ นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้
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