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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

ที่ปรึกษาท าเนียบขาวเผยสหรัฐก าลังเจรจาในทุกระดับกับจีน ปู
ทางซัมมิต"ทรัมป์-สีจิน้ผิง" นายแลร์ร่ี คดุโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ
ประจ าท าเนียบขาว กล่าวว่า สหรัฐก าลงัเจรจาแก้ไขความขัดแย้งทาง
การค้ากับจีน  "ผมคิดว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีอย่างมาก" นายคุด
โลว์กล่าว โดยยืนยันรายงานก่อนหน้านีท้ี่ว่า นายสตีเวน มนูชิน 
รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ได้เร่ิมต้นหารือทางการค้ากับนายหลิว เหอ รอง
นายกรัฐมนตรีจีน  นายคุดโลว์กล่าวว่า ขณะนีรั้ฐบาลสหรัฐและจีน
ก าลงัเจรจากนัในทกุระดบั เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการประชมุสดุยอด
ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิงนอก
รอบการประชมุ G20 ที่กรุงบวัโนสไอเรสของอาร์เจนตินาในปลายเดือน
นี ้นอกจากนี ้นายคดุโลว์ยงัระบวุา่ สหรัฐมีการเจรจาทางการค้าที่ดีกับ
สหภาพยโุรป และญ่ีปุ่ น (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" เตรียมหารือทีมงานด้านการค้าเมื่อวานนี ้เล็งเก็บภาษี
รถ สื่อสหรัฐรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า  นายโดนัลด์ ทรัมป์  
ประธานาธิบดีสหรัฐ จะประชมุร่วมกับทีมงานด้านการค้าในเม่ือวานนี ้
เพื่อหารือถึงการเก็บภาษคีรถน าเข้า ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า 
สถานการณ์ดงักล่าวเกิดขึน้ หลงัจากที่ได้มีการสอบสวนโดยกระทรวง
พาณิชย์เก่ียวกับประเด็นภยัคกุคามด้านความมัน่คงของประเทศจาก
การน าเข้ารถเม่ือเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา โดยกระทรวงพาณิชย์มีก าหนด
รายงานผลการสอบสวนดงักลา่วต่อประธานาธิบดีในเดือนก.พ. 2562  
หากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า รถและชิน้ส่วนน าเข้าท าให้ความมัน่คง
ของสหรัฐตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ก็จะมีการจดัเก็บภาษีน าเข้าตามมาตรา 
232 ของกฎหมาย 1962 Trade Expansion Act ซึ่ง เ ป็นกฎหมาย
เดียวกันกับที่ทรัมป์ได้อ้างอิง เพื่อการจดัเก็บภาษีเหล็กและอลมิูเนียม
กับประเทศคู่ค้าของสหรัฐ  แม้ว่า ทรัมป์จะขู่ว่าจะเก็บภาษีรถน าเข้า 
25% จนส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ ส่งออกรถไปยังตลาดสหรัฐ เช่น 
สหภาพยุโรป ญ่ีปุ่ น และเม็กซิโก อย่างไรก็ดี ยังไม่มีความชัดเจนว่า 
ทรัมป์จะตัดสินใจในขัน้ตอนสุดท้ายเก่ียวกับเร่ืองนีเ้ม่ือใด  (อินโฟ
เควสท์) 

ที่ปรึกษาท าเนียบขาวเผยรัฐบาล"ทรัมป์"ก าลังพิจารณาแผน
ลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน นายแลร์ร่ี คดุโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ
ประจ าท าเนียบขาว กล่าวว่า รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ก าลงัพิจารณาแผนการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน "เราก าลงัพิจารณา
แผนการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานในหลายรูปแบบ ทัง้ในด้านพลงังาน 
ในการก่อสร้างท่อส่งน า้มัน ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหลว รวมทัง้สถานี
จดัสง่พลงังาน และเราจะพิจารณาอตุสาหกรรมเดินเรือของสหรัฐ ซึง่ได้
ชะงักงันมานานหลายปี และเราจะส่งออกน า้มัน ก๊าซธรรมชาติไปยงั
ยโุรปและเอเชีย" นายคดุโลว์กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

วอชิงตันโพสต์เผย "ทรัมป์" ตัดสินใจปลดรมว.กระทรวงความ
ม่ันคงแห่งมาตุภูมิ หนังสือพิมพ์วอชิงตนั โพสต์ รายงานโดยอ้างการ
เปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท าเนียบขาววา่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้
ตดัสินใจปลดนางเคิร์สเจน นีลเซน ออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวง
ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ โดยคาดว่า จะมีการประกาศอย่างเป็น
ทางการภายในไมก่ี่สปัดาห์นี ้(อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" ทวีตข้อความเรียกร้องซาอุ-โอเปกไม่ให้ลดผลิต ชีร้าคา
น า้มันควรลดลงมากกว่านี ้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ 
ได้ทวีตข้อความเพื่อเรียกร้องซาอดุีอาระเบีย และกลุม่ประเทศผู้สง่ออก
น า้มนั (โอเปก) ไมใ่ห้ปรับลดการผลิต  "ราคาน า้มนัควรจะปรับตวัลดลง
มากกว่านีเ้ม่ือพิจารณาจากภาวะอุปทานน า้มัน และเราหวังว่า
ซาอดุีอาระเบียและกลุ่มโอเปกจะไม่ปรับลดการผลิต" ทรัมป์ระบุผ่าน
ทวิเตอร์   การแสดงความเห็นของปธน.ทรัมป์มีขึน้หลงัจากนายคาลิด 
อลั-ฟาลีห์ รมว.พลงังานซาอดุีอาระเบีย กลา่ววา่ กลุม่โอเปกและผู้ผลิต
น า้มันนอกโอเปกเห็นพ้องกันว่า ควรมีการปรับลดการผลิตน า้มัน 1 
ล้านบาร์เรล/วนัในปีหน้า เน่ืองจากอปุสงค์น า้มนัที่อ่อนแอ นอกจากนี ้
โอเปกและประเทศพันธมิตรมองว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชีว้่า
จ าเป็นต้องมีการปรับลดก าลงัการผลิต 1 ล้านบาร์เรล/วนัในปีหน้าจาก
ระดบัของเดือนต.ค. เพ่ือหลีกเลี่ยงภาวะน า้มนัล้นตลาด (อินโฟเควสท์) 

"โกลด์แมน แซคส์"หั่นคาดการณ์การผลิต iPhone หลังซัพพลาย
เออร์ปรับลดแนวโน้มผลประกอบการ โกลด์แมน แซคส์ประกาศ
ปรับลดตวัเลขคาดการณ์การผลิต iPhone ของแอปเปิลในปีหน้า โดย
ลดลง 6% จากที่คาดการณ์ก่อนหน้านี ้หลังจากที่บริษัทลูเมนตัม ซึ่ง
เป็นซัพพลายเออร์ของแอปเปิล ได้ปรับลดแนวโน้มผลประกอบการ  
"เรามีความกังวลว่าความต้องการ iPhone รุ่นใหม่จะทรุดตวัลง" โกลด์
แมน แซคส์ระบุในรายงาน    ทัง้นี ้โกลด์แมน แซคส์ให้อนัดบัความน่า
ลงทุนของแอปเปิลที่ระดับ neutral พร้อมกับปรับลดราคาเป้าหมาย
ของหุ้นแอปเปิลสูร่ะดบั 209 ดอลลาร์/หุ้น จากระดบั 222 ดอลลาร์/หุ้น     
บริษัทลเูมนตมั ซึ่งเป็นผู้ผลิตเลเซอร์ที่สามารถจบัภาพ 3 มิติในฟีเจอร์ 
faceID ที่ ใ ช้ ในการผลิต  iPhone ประกาศป รับลดแนวโ น้มผล
ประกอบการในไตรมาส 2 ของปีหน้า โดยระบุว่า หนึ่งในลูกค้าราย
ใหญ่ที่สดุของบริษัทได้ประกาศลดค าสัง่ซือ้อปุกรณ์ดงักลา่ว   อยา่งไรก็
ดี ลเูมนตมัไมไ่ด้ระบชุื่อแอปเปิลในแถลงการณ์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 100.69 จุด เหตุราคา
น า้มันทรุดฉุดหุ้นพลังงานดิ่ง ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบ
เม่ือคืนนี ้(13 พ.ย.) เน่ืองจากหุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงหลังจากราคา
น า้มนัดิบ WTI ดิ่งลงกว่า 7% อนัเน่ืองมาจากความวิตกกังวลเก่ียวกบั
ภาวะน า้มนัล้นตลาด ขณะที่หุ้นโบอิง้ร่วงลงอยา่งหนกั จากความกังวล
เก่ียวกับอบุตัิเหตทุี่เกิดขึน้กับเคร่ืองโบอิง้ 737 ของสายการบินไลอ้อน
แอร์เม่ือเดือนที่แล้ว โดยแรงกดดนัเหลา่นีไ้ด้สกดัปัจจยับวกจากการฟืน้
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 ตัวของกลุ่มหุ้ นเทคโนโลยี รวมทัง้สัญญาณบวกที่ว่าสหรัฐและจีน

อาจจะสามารถแก้ไขความขัดแย้งทางการค้าได้   ดัชนี เฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,286.49 จุด ลดลง 100.69 จุด หรือ -
0.40% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,722.18 จดุ ลดลง 4.04 จดุ หรือ -
0.15% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,200.88 จุด เพิ่มขึน้ 0.01 จุด หรือ 
+0.00% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ปอนด์ ,ยูโรพุ่งเทียบดอลล์ ขานรับ
อังกฤษ-EU เห็นพ้องร่างข้อตกลง Brexit สกุลเงินปอนด์และยูโร
แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(13 พ.ย.) ขานรับรายงานที่ว่า เจ้าหน้าที่
ตวัแทนการเจรจาจากองักฤษ และสหภาพยโุรป (EU)  สามารถตกลง
กันเก่ียวกับร่างข้อตกลงว่าด้วยการแยกตัวของอังกฤษออกจาก EU 
(Brexit)  เงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 1.2954 ดอลลาร์ จากระดบั 
1.2852 ดอลลาร์ ขณะที่ยูโรแข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ 1.1268 ดอลลาร์ 
จากระดบั 1.1241 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้สูร่ะดบั 
0.7202 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7189 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์
สหรัฐทรงตัวเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 113.84 เยน แต่อ่อนค่าลง
เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 1.0085 ฟรังก์ จากระดบั 1.0098 ฟรังก์ 
อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่
ระดบั 1.3253 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3227 ดอลลาร์แคนาดา 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดร่วง $4.24 หลังโอเปกหั่ น
คาดการณ์อุปสงค์น า้มัน,"ทรัมป์"กดดันโอเปก-ซาอุฯ สัญญา
น า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดทรุดตวัลงกวา่ 7% เม่ือ
คืนนี ้(13 พ.ย.) หลงัจากกลุ่มประเทศผู้สง่ออกน า้มนั (โอเปก) ปรับลด
คาดการณ์อุปสงค์น า้มันในปี 2562 นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับแรง
กดดนัจากการที่ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์กดดนัซาอดุีอาระเบียและ
กลุ่มโอเปกไม่ให้ปรับลดก าลังการผลิต โดยปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้
สญัญาน า้มนัดิบ WTI ปิดในแดนลบติดตอ่กันเป็นวนัที่ 12 ซึ่งเป็นการ
ปิดลบที่ยาวนานที่สดุนับตัง้แต่เร่ิมมีการซือ้ขายสญัญาน า้มนัดิบ WTI 
ในปี 2526  สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 4.24 
ดอลลาร์ หรือ 7.1% ปิดที่ 55.69 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุ
นับตัง้แต่วันที่ 16 พ.ย. 2560 และเป็นการร่วงลงภายในวันเดียวที่
รุนแรงที่สุดในรอบกว่า 3 ปี            สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบ
เดือนม.ค. ดิ่งลง 4.65 ดอลลาร์ หรือ 6.6% ปิดที่  65.47 ดอลลาร์/
บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $2.10 เหตุวิตกดัชนี
ดอลลาร์ยังอยู่ ในระดับสูง สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบ
ติดต่อกันเป็นวันที่ 4 เม่ือคืนนี ้(13 พ.ย.) โดยได้รับปัจจัยกดดันจาก
ดัชนีดอลลาร์ที่ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี อัน

เน่ืองมาจากกระแสคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะ
เดินหน้าปรับขึ น้อัตราดอกเบี ย้  สัญญาทองค าตลาด  COMEX 
(Commodity Exchange) สง่มอบเดือนธ.ค. ลดลง 2.10 ดอลลาร์ หรือ 
0.17% ปิดที่ 1,201.40 ดอลลาร์/ออนซ์   สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือน
ธ.ค. ลดลง 3.4 เซนต์ หรือ 0.24% ปิดที่ 13.977 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ
เควสท์) 

ยุโรป 

ตัวแทนเจรจาอังกฤษ-EU เห็นพ้องกันเกี่ ยวกับร่างข้อตกลง 
Brexit แล้ว เจ้าหน้าที่รายหนึ่งของสหภาพยโุรป (EU) กลา่ววา่ ตวัแทน
การเจรจาจากองักฤษและ EU สามารถตกลงกันเก่ียวกับร่างข้อตกลง
ว่าด้วยการแยกตวัของอังกฤษออกจาก EU (Brexit) ซึ่งได้มีการส่งไป
ยงันางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ เพื่อให้รัฐสภาให้การรับรอง
ตอ่ไป  "ทัง้ 2 ฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันเก่ียวกบัร่างข้อตกลง" เจ้าหน้าที่
รายนีก้ลา่ว    นอกจากนี ้เจ้าหน้าที่อีกรายหนึ่งระบวุา่ ตวัแทน 27 ชาติ
จาก EU จะได้รับการบรรยายสรุปในวนัวนันีเ้วลา 15.00 น.ตามเวลา
ท้องถ่ิน หรือ 21.00 น.ตามเวลาไทย ขณะที่นางเมย์ก็จะบรรยายสรุป
ให้แก่คณะรัฐมนตรีเช่นกัน ก่อนหน้านี ้นายเดวิด ลิดิงตัน รัฐมนตรี
ประจ าส านักคณะรัฐมนตรีองักฤษ กล่าวว่า องักฤษและ EU ใกล้ที่จะ
บรรลขุ้อตกลง Brexit โดยอาจมีการบรรลขุ้อตกลงภายในเวลา 24-48 
ชั่วโมงข้างหน้า   ทางด้าน EU ต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงฉบับร่าง
ภายในวนัวนันีเ้ป็นอย่างช้าที่สดุ เพื่อให้มีการอนมุตัิข้อตกลงอย่างเป็น
ทางการในการประชมุสดุยอดในเดือนนี ้(อินโฟเควสท์)       

สนง.สถิติเยอรมนีเผยอัตราเงนิเฟ้อเดือนต.ค.พุ่งแตะระดับสูงสุด
ในรอบ 10 ปี ส านักงานสถิติเยอรมนีเปิดเผยในวันนีว้่า ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อที่ส าคญั ขยายตวัขึน้ 0.2% ใน
เดือนต.ค. เม่ือเทียบรายเดือน และพุง่ขึน้ 2.5% เม่ือเทียบรายปี ซึง่เป็น
ระดับที่สูงที่สุดนับตัง้แต่เดือนก.ย. 2551 ทัง้นี ้ทางการระบุว่า การ
ขยายตวัของอตัราเงินเฟ้อเป็นผลมาจากราคาพลงังานที่ปรับตวัสงูขึน้
ถึง 8.9% เทียบรายปี (อินโฟเควสท์) 

ZEW เผยดัชนีความเช่ือมั่นเศรษฐกิจเยอรมนีขยับขึน้เล็กน้อย
ในเดือนพ.ย. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป หรือ ZEW เปิดเผยว่า ดัชนี
ความเชื่อมัน่ทางเศรษฐกิจของเยอรมนีขยบัขึน้เล็กน้อย สู่ระดบั -24.1 
ในเดือนพ.ย.  จากระดบั -24.7 ในเดือนต.ค. และดีกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ที่ระดบั -25.0 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจบุนั ร่วงลงสูร่ะดบั 58.2 ในเดือนพ.ย. จากระดบั 70.1 ในเดือนต.ค. 
และต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 65.0   นายอาคิม แวม
บาค ผู้อ านวยการ ZEW ระบุว่า ดชันีความเชื่อมัน่บ่งชีถ้ึงการขยายตวั
ที่ซบเซาในไตรมาส 3 ของเยอรมนี (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: ผลประกอบการสดใสหนุนตลาดหุ้นยุโรป
ปิดบวก แต่หุ้นพลังงานร่วงตามราคาน า้มัน ตลาดหุ้นยโุรปปิดดีด
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 ตัวขึน้เม่ือคืนนี ้(13 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่

แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม การร่วงลงของราคา
น า้มนัดิบได้ฉุดหุ้นกลุม่พลงังานร่วงลง และสกัดแรงบวกของตลาดหุ้น
ยุโรปในระหว่างวัน ดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึน้ 0.7% ปิดที่ 
364.44 จุด ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 11,472.22 จุด เพิ่มขึน้ 
146.78 จุด หรือ +1.34% ขณะที่ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอน
ปิดที่ 7,053.76 จดุ เพิ่มขึน้ 0.68 จดุ หรือ +0.01% และดชันี CAC-40 
ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,101.85 จุด เพิ่มขึน้ 42.76 จุด หรือ +0.85% 
(อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

"อาเบะ" เล็งพบปะ "ปูติน" นอกรอบประชุมอาเซียนที่ สิงคโปร์ 
คาดถกประเด็นหมู่เกาะข้อพิพาท รัฐบาลญ่ีปุ่ นออกแถลงการณ์ใน
วนันีว้า่ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น อาจพบปะกบันายวลาดิ
เมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ในช่วงนอกรอบการประชุมสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่สิงคโปร์ โดยคาด
ว่า ข้อพิพาทดินแดนในหมู่เกาะนอกชายฝ่ังของเกาะฮอกไกโดที่มี
ปัญหายืดเยือ้นัน้ จะเป็นหวัข้อหลกัในชว่งการพบปะของทัง้สองฝ่ายใน
วันพฤหัสบดีนี ้ญ่ีปุ่ นเรียกหมู่เกาะดังกล่าวนีว้่า ดินแดนทางเหนือ 
(Northern Territories) ขณะที่ รั ส เซี ย เ รียกว่ า  หมู่ เ กาะคู ริ ล ใ ต้  
(Southern Kurils) โดยสหภาพโซเวียตได้ยึดครองหมู่เกาะดังกล่าว
ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 และข้อพิพาทเก่ียวกับเขตแดนท าให้
ญ่ีปุ่ นและ รัส เซียยัง ไม่สามารถท าสนธิสัญญาสันติภาพหลั ง
สงครามโลกได้   เม่ือเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ที่เมืองวลาดิวอสตอค นาย
ปูตินได้เ ร่งเสนอให้รัสเซียและญ่ีปุ่ นร่วมกันหาข้อสรุปเก่ียวกับ
สนธิสัญญาสันติภาพภายในสิน้ปีนี  ้"โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ"      
ส านักข่าวเกียวโดระบุว่า นายอาเบะจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่
สิงคโปร์ และการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก 
(เอเปค) ที่ปาปัวนิวกินี ระหวา่งวนัที่ 14-19 พ.ย. นี ้(อนิโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิเปิดบวก 40.61 จุด รับข่าว
อังกฤษ-EU เห็นพ้องร่างข้อตกลง Brexit ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้ น
โตเกียวเปิดบวกในเม่ือวานนี ้ขานรับรายงานที่วา่ เจ้าหน้าที่ตวัแทนการ
เจรจาจากองักฤษ และสหภาพยโุรป (EU)  สามารถตกลงกันเก่ียวกับ
ร่างข้อตกลงวา่ด้วยการแยกตวัขององักฤษออกจาก EU (Brexit) ส านกั
ข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิเปิดบวก 40.61 จุด หรือ +0.19% 
แตะที่ 21,851.13 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 24.36 จุด ตลาด
จับจีน-สหรัฐเจรจาการค้า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ตลาดเม่ือวานนีป้รับตัวขึน้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเจรจาการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีน     ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอม

โพสิตปิดบวก 24.36 จุด หรือ 0.93% แตะที่  2,654.88 จุด  (อินโฟ
เควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

โอเปกคาดน า้มันล้นตลาดปีหน้า เหตุอุปสงค์ลดลง ขณะอุปทาน
จากกลุ่มนอกโอเปกเพิ่มขึน้ กลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มัน (โอเปก) 
ออกรายงานภาวะตลาดน า้มนัประจ าเดือนพ.ย. โดยปรับลดคาดการณ์
อปุสงค์น า้มนัโลกในปีหน้า ขณะที่ระบุว่าจะขยายตวัเพียง 1.29 ล้าน
บาร์เรล/วนั ลดลง 70,000 บาร์เรล/วนัจากตวัเลขคาดการณ์ในเดือนที่
แล้ว และเป็นการปรับลดตวัเลขคาดการณ์อปุสงค์น า้มนัเป็นเดือนที่ 4 
ติดต่อกัน นอกจากนี ้โอเปกคาดการณ์ว่าผลผลิตน า้มันจากกลุ่ม
ประเทศนอกโอเปกจะเพิ่มขึน้ 2.23 ล้านบาร์เรล/วันในปีหน้า โดย
เพิ่มขึน้ 120,000 บาร์เรล/วนัจากตวัเลขคาดการณ์ลา่สดุ "ถึงแม้ตลาด
น า้มันได้อยู่ในระดับสมดุลแล้ว แต่การคาดการณ์ที่ว่าผลผลิตน า้มนั
จากกลุ่มประเทศนอกโอเปกจะเพิ่มขึน้ในปีหน้า ก็ได้บ่งชีว้่าปริมาณ
น า้มนัจะมีมากกว่าอปุสงค์น า้มนัในปีหน้า ซึ่งจะท าให้เกิดภาวะน า้มนั
ล้นตลาด" รายงานระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

อัตราเงินเฟ้อเวเนซุเอลาจ่อแตะ 150,000% ขณะรัฐบาลคว้าน า้
เหลวสกัดราคาพุ่ง เวเนซุเอลายังคงประสบปัญหาเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้
อย่างมาก แม้ว่าประธานาธิบดีนิโคลสั มาดโูร ใช้ความพยายามอย่าง
หนกัในการควบคมุเงินเฟ้อก็ตาม ทัง้นี ้ดชันี Bloomberg Caf&eacute; 
Con Leche Index ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อของเวเนซุเอลาผ่านทาง
ราคาของกาแฟ 1 แก้ว พุง่ขึน้ 149,900% ในการส ารวจลา่สดุ ทางด้าน
กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) คาดการณ์ก่อนหน้านีว้า่ เงินเฟ้อ
ของเวเนซุเอลาจะพุ่งขึน้ 1,000,000% ในช่วงสิน้ปีนี ้ขณะที่ประเทศ
เผชิญกบัวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม   อตัราเงินเฟ้อยงัคง
ทะยานขึน้ แม้ว่ารัฐบาลออกสกุลเงินโบลิวาร์ใหม่ที่ มีค่าเท่ากับ 
100,000 โบลิวาร์เดิม และให้สกุลเงินโบลิวาร์ใหม่อิงกับ petro ซึ่งเป็น
สกลุเงินดิจิทลัที่ออกโดยรัฐบาลเวเนซเุอลา ในชว่งแรก สกลุเงินโบลิวาร์
ใหม่มีค่าเท่ากับ 95-115 เทียบดอลลาร์ แต่ค่าเงินลา่สดุเม่ือวานนีอ้ยูท่ี่
ระดบั 276.53 เทียบดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

"มูดีส์้" คาดเศรษฐกิจเกาหลีใต้ชะลอตัว เหตุดีมานด์ซบเซา-
สงครามการค้า มดูีส์้ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือระหว่างประเทศ คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจเกาหลีใต้จะชะลอ
ตัวลงในช่วงไม่ก่ีปีนีต้ามทิศทางเศรษฐกิจโลก โดยได้รับปัจจัยกดดนั
จากอุปสงค์ต่างประเทศที่ซบเซาลง ประกอบกับผลกระทบจากข้อ
พิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน     การคาดการณ์ดงักล่าวมีขึน้ 
หลังสัปดาห์ที่ผ่านมา มูดีส์้ ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ
เศรษฐกิจเกาหลีใต้ปี 2561 จากเดิม 2.8% เหลือ 2.5% และยงัปรับลด
คาดการณ์ปี 2562 จากเดิม 2.9% เหลือ 2.3% อยา่งไรก็ดี มดูีส์้ มองวา่ 
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 บริษัทเกาหลีใต้ส่วนใหญ่น่าจะยงัคงมีผลประกอบการมัน่คงในปีหน้า 

เพราะภาวะเศรษฐกิจในระดบัมหภาคยงัคงมีทิศทางที่ดี (อินโฟเควสท์) 

มาเลเซียเผยผลผลิตยางธรรมชาติร่วงลง 22% ในเดือนก.ย. 
ส านักงานสถิติของมาเลเซียเปิดเผยว่า ผลผลิตยางธรรมชาติของ
มาเลเซียปรับตัวลดลง 22% มาอยู่ที่ ระดับ 49,022 ตัน ในเดือน
กันยายน เม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคม และลดลง 6.1% เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่การส่งออกยางธรรมชาติในเดือน
กันยายนลดลง 9.2% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน สู่ระดบั 52,365 ตนั โดย
จีนยังคงเป็นตลาดส่งออกหลัก คิดเป็น 49.4% ของการส่งออกยาง
ธรรมชาติทัง้หมดของมาเลเซีย ปริมาณการบริโภคยางธรรมชาติใน
ประเทศ ลดลง 4.1% เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า อยู่ที่ระดับ 41,219 
ตนั โดยอตุสาหกรรมถงุมือยางยงัคงเป็นผู้บริโภคหลกั คิดเป็นสดัส่วน
ถึง 76.3% ของการใช้ยางธรรมชาติทัง้หมดในประเทศ  ส าหรับสต๊อก
ยางธรรมชาติในเดือนกันยายน อยู่ที่ 179,844 ตัน ลดลง 2.3% จาก
ระดับ 184,051 ตัน ณ สิน้เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ส านักข่าวซินหัว
รายงาน (อินโฟเควสท์) 

"มหาธีร์"ชี"้โกลด์แมน แซคส์"โกงมาเลเซียในกรณีออกบอนด์
ระดมทุนจัดตัง้กองทุน 1MDB นายมหาธีร์ โมฮมัหมดั นายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย กล่าวว่า โกลด์แมน แซคส์ได้โกงมาเลเซียในกรณีออก
พันธบัตรเพื่อระดมทุนในการจัดตัง้กองทุน 1MDB ซึ่งพัวพันกับข่าว
อือ้ฉาวของการฟอกเงิน และการติดสินบน ทัง้นี ้โกลด์แมน แซคส์ก าลงั
ถกูตรวจสอบจากบทบาทในการเป็นผู้ออกพนัธบตัรเพื่อระดมทนุจดัตัง้
กองทุน 1MDB ที่เจ้าหน้าที่จาก 6 ประเทศก าลังสอบสวนในคดีที่
เก่ียวข้องกับการฟอกเงิน และการคอรัปชั่น "มีหลักฐานว่าโกลด์แมน 
แซคส์ได้กระท าในสิ่งที่ผิด และเราได้ถกูโกงจากการที่ต้องปฏิบตัิตามที่
คนของโกลด์แมน แซคส์บอก" นายมหาธีร์กลา่วในการให้สมัภาษณ์ต่อ
ส านักข่าว CNBC ทางด้านนายลิม กวน เอิง รมว.คลังมาเลเซีย 
เรียกร้องให้โกลด์แมน แซคส์จา่ยคืนเงินคา่ธรรมเนียมจ านวน 600 ล้าน
ดอลลาร์ที่รัฐบาลมาเลเซียจ่ายให้แก่ทางธนาคารในการจดัตัง้กองทุน 

1MDB   ทัง้นี ้โกลด์แมน แซคส์เป็นผู้ ด าเนินการในการท าข้อตกลง 3 
ฉบับในการออกพันธบัตรในปี 2555 และ 2556 เพื่อจัดตัง้กองทุน 
1MDB โดยสามารถระดมเงินทุน 6.5 พนัล้านดอลลาร์ ขณะที่กองทุน
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ  (อินโฟ
เควสท์) 

นายกฯมาเลเซียเผยจะรู้สึกประหลาดใจ หาก"ทรัมป์"น่ังเก้าอี ้
ประธานาธิบดีสหรัฐ เ ป็นสมัยที่  2 นายมหาธี ร์  โมฮัมหมัด 
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวว่า เขาจะรู้สึกประหลาดใจ ถ้าหาก
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์สามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสมัยที่ 2 ในปี 2020 นายมหาธีร์กล่าวในการ
ให้สัมภาษณ์ต่อส านักข่าว CNBC ว่า เขาอิงการคาดการณ์ดังกล่าว
จากผลการเลือกตัง้กลางเทอมที่ย ่าแยข่องพรรครีพบัลิกนั ซึง่ได้สญูเสีย
การครองเสียงข้างมากในสภาผู้ แทนราษฎรให้แก่พรรคเดโมแครต 
นอกจากนี ้นายมหาธีร์ยังระบุว่า การที่ปธน.ทรัมป์สิน้สุดการด ารง
ต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะช่วยยุติการเกิดสงครามการค้าต่อไป
อีกหลายปี   นายมหาธีร์กลา่ววา่ เขาไมม่ัน่ใจวา่การพบปะกนัระหวา่งป
ธน.ทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีน นอกรอบการประชมุ G20 
ในเดือนนีจ้ะช่วยลดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างทัง้สองประเทศ
ได้หรือไม่  "กับทรัมป์ คณุไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ เราไม่รู้ว่าเขาจะ
ท าอะไร" นายมหาธีร์กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดีดตัวกว่า 300 จุดตาม
ตลาดภูมิภาค ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตวักวา่ 300 จดุตาม
ตลาดภูมิภาคในเม่ือวานนี ้ขานรับความหวังที่ว่า สหรัฐและจีนจะ
สามารถแก้ไขความขัดแย้งทางการค้านอกจากนี ้ตลาดยงัได้แรงหนนุ
จากการแข็งค่าของรูปี, การร่วงลงอย่างต่อเน่ืองของราคาน า้มนั และ
ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่สดใสของอินเดีย  ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE 
Sensex ปิดตลาดที่ 35,144.49 จุด เพิ่มขึน้ 331.50 จุด หรือ 0.95% 
(อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ครม.เห็นชอบแคมเปญกระตุ้นท่องเที่ยวปลายปีด้วยการลด
ราคาสินค้าช่วง 15 พ.ย.61-15 ม.ค.62 นายวีระศกัดิ์ โควสรัุตน์ รมว.
ทอ่งเที่ยวและกีฬา เปิดเผยวา่ ที่ประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) วนันีมี้มติ
เห็นชอบหลักการแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยว ใช้ชื่อแคมเปญว่า 
"Amazing Thailand Grand Sales" มีระยะเวลาด าเนินการเป็นเวลา 2 
เดือน ตัง้แต่ 15 พ.ย.61 -15 ม.ค.62 โดยมอบให้ภาคเอกชนไป
ด าเนินการจดัท าแพ็คเกจลดราคาสินค้ามาเสนอ นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ 
รมช.คลงั กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้หารือกับ
กระทรวงการคลงั ขอให้สิทธิพิเศษนกัท่องเที่ยวในชว่งการจดัแคมเปญ

ดงักล่าวด้วยการเปิดให้บริการ VAT Refund ตามห้างสรรพสินค้าหรือ
ตามแหลง่ทอ่งเที่ยวในชว่งระยะเวลาดงักลา่วด้วย (อินโฟเควสท์) 

ครม.เหน็ชอบมาตราการแก้ปัญหาราคาปาล์มน า้มัน, นายกฯ ส่ัง 
ก.เกษตรฯ เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาราคายางภายใน 7 วัน นาย
พทุธิพงษ์ ปณุณะกนัต์ รองเลขาธิการฝ่ายการเมือง ปฎิบตัิหน้าที่โฆษก
ประจ าส านกันายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน า้มนัในประเทศตกต ่า โดย
ได้ประสานงานกับกระทรวงพลงังานในการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) น าน า้มัน
ปาล์มดิบไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเป้าหมาย 160,000 ตัน/ปี เพื่อลด
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ปริมาณสต็อกน า้มนัปาล์มในประเทศที่ปัจจบุนัมีอยู่ 4.4 แสนตนั กลบั

เข้าสู่ภาวะเหลือสต็อกน า้มันปาล์มดิบประมาณ 2-2.5 แสนตัน ให้ได้
ภายในสิน้ปีนี ้  นอกจากนีไ้ด้ขยายระยะเวลาส่งออกปาล์มไปอีก 6 
เดือนจนถึงพ.ค.62 และเพิ่มการใช้การผลิตเชือ้เพลิงน า้มันดีเซลที่มี
สว่นผสมของน า้มนัปาล์ม จาก 6.5-7.0 เป็น 6.8-7    ในสว่นของน า้มนั 
B20 ที่ใช้กับรถบรรทุก ซึ่งตัง้เป้ามีการใช้ 10 ล้านลิตร จากปัจจุบัน
ปริมาณการใช้ 4 ล้านลิตร ซึ่งท าให้มีน า้มันที่ไม่ได้ถกูน า้ไปใช้ 6 ล้าน
ลิตร กระทรวงพลงังานจึงขออนุมตัิจาก ครม.ให้ผลกัดนัให้เกิดการใช้
ในรถบรรทกุทัง้รถบรรทกุขนาดใหญ่และรถบรรทกุขนาดเล็กมากยิ่งขึน้ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 4.93 จุด ตาม Sentiment ดีขึน้จาก
ตลาดในยุโรป-ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส ,งบฯบจ.ช่วยประคองตลาด 
SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,659.78 จุด เพิ่มขึน้ 4.93 จุด (+0.30%) 
มลูคา่การซือ้ขาย 46,699.42 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทย
ภาคบ่ายปรับตวัขึน้ ตาม Sentiment ที่ดีขึน้จากตลาดในยโุรปที่เทรด
ภาคบ่ายปรับตวัขึน้-ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สที่บวกได้กว่า 100 จุด แม้ยัง
กังวลปัจจยันอกประเทศ แต่งบฯที่ทยอยประกาศออกมาช่วยประคอง
ตลาดฯไว้ได้ ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ปิดในแดนลบ พร้อมให้
ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ส าคญั-ผลกระทบจากสงครามการค้า-การ
ทยอยประกาศงบฯของบจ.-ความคืบหน้าการเลือกตัง้-ประชุมกนง.
วันนี ้คาดคงอัตราดอกเบีย้ วันนีต้ลาดฯคงยังแกว่งตัวแต่มีลุ้นขึน้ได้ 
หากตลาดสหรัฐฯคืนนีรี้บาวด์ และ Sentiment ในเอเชียดีขึน้ พร้อมให้
แนวรับ 1,640-1,600 ส่วนแนวต้าน 1,670 ถัดไป 1,680-1,700 จุด   
ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,659.78 จดุ เพิ่มขึน้ 4.93 จดุ 
(+0.30%) มลูคา่การซือ้ขาย 46,699.42 ล้านบาท    การซือ้ขายหุ้นเม่ือ
วานนี ้ดัชนีหุ้ นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ โดยดัชนีฯแตะ
จุดสูงสุดที่ 1,664.51 จุด และแตะจุดต ่าสุดที่ระดับ 1,642.83 จุด      
ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 566 หลกัทรัพย์ ลดลง 
768 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 499 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
110,607 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้
วนัอยูท่ี่ 110,607 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.)  ซือ้สุทธิ 23,584 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มี
ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สุทธิ 6,687 ล้านบาท ในขณะที่นัก
ลงทนุตา่งชาติ ซือ้สทุธิ 1,397 ล้านบาท Yield  พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 
2.37% ปรับตวัลดลงจากเม่ือวาน -0.01% ภาพรวมของตลาดในเม่ือ
วานนี ้  Yield Curve ปรับลดลง 1-2 bps. ด้านกระแสเงินลงทนุของนกั
ลงทนุต่างชาติเม่ือวานนี ้NET INFLOW 1,397 ล้านบาท โดยเกิดจาก 
NET BUY 1,397 ล้านบาท และไมมี่ตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุ
ต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,413 ล้านบาท (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.04 ระหว่างวันผันผวนในกรอบ 
32.92-33.14 จับตาปัจจัยใน-ตปท. นกับริหารเงินจากธนาคารกรุงศรี
อยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 33.04 บาท/
ดอลลาร์ จากตอนเช้า ที่เปิดตลาดที่ระดบั 33.09/10 บาท/ ระหว่างวนั
ค่อนข้างผันผวน เคลื่อนไหวระหว่าง 32.92-33.14 บาท/ดอลลาร์"
เคลื่อนไหวตามแรงซือ้แรงขาย...มีแรงขายจากผู้ส่งออก และผันผวน
ตามค่าเงินยโูร"นักบริหารเงิน ระบุ   ส าหรับวันวนันี ้เบือ้งต้นประเมิน
กรอบการเคลื่อนไหวระหว่าง 32.95-33.10 บาท/ดอลลาร์   ปัจจัย
ส าคัญจะอยู่ที่อิตาลีจะน าเสนองบประมาณเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ในเม่ือวานนี ้สว่นปัจจยัในประเทศ จะอยู่
ที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ช่วงบ่ายวนัวนันี ้
ซึ่งต้องจับตาดูเน่ืองจากยังมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับผลที่ออกมา 
รวมถึงผลคะแนนการลงมติจะมีเสียงแตกหรือไม่ และตัวเลขเงินเฟ้อ
สหรัฐฯ (อินโฟเควสท์) 

 
 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนต.ค. จีน 

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนต.ค. จีน 

- ยอดค้าปลีกเดือนต.ค. จีน 

- ยอดการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) เดือนต.ค. จีน 

- ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2561 (ประมาณการครัง้ที่ 2) อีย ู

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ย. อีย ู

- อตัราเงินเฟ้อเดือนต.ค. สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Monday 12 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP PPI YoY Oct 2.9% 2.8% 3.0% SET50

PPI MoM Oct 0.3% 0.1% 0.3% SET100

Machine Tool Orders YoY Oct P -1.1% -- 2.9% MAI

CH Money Supply M1 YoY Oct 2.70% 4% 4% Institution Net Position

Money Supply M2 YoY Oct 8.0% 8.4% 8.3% Proprietary Net Position

New  Yuan Loans CNY Oct 697.0b 904.5b 1380.0b Foreign Net Position

Foreign Direct Investment YoY CNY Oct -- -- 8% Individual Net Position

Total Trading Value

 Tuesday 13

Release Actual Cons. Prior Major Indices

EU ZEW Survey Expectations Nov -22 -- -19.4 Dow Jones

S&P 500

 Wednesday 14 Nasdaq

Release Actual Cons. Prior STOXX Europe 50

US MBA Mortgage Applications 9-Nov -- -- -4.0% FTSE 100

CPI MoM Oct -- 0.3% 0.1% DAX

CPI Ex Food and Energy MoM Oct -- 0.2% 0.1% Nikkei 225

CPI YoY Oct -- 2.5% 2.3% Shanghai Composite

CPI Ex Food and Energy YoY Oct -- 2.2% 2.2% Hang Seng

Real Avg Weekly Earnings YoY Oct -- -- 1.1% KOSPI

Real Avg Hourly Earning YoY Oct -- -- 0.5% BES Sensex

EU Industrial Production SA MoM Sep -- -0.4% 1.0% Jakarta Composite

GDP SA QoQ 3Q P -- 0.2% 0.2% Philippines Composite

GDP SA YoY 3Q P -- 1.7% 1.7% Ho Chi Minh

Employment QoQ 3Q P -- -- 0.4%

Employment YoY 3Q P -- -- 1.5% Crude Commodities

CH Retail Sales YoY Oct -- 9.2% 9.2% WTI ($/bl)

Retail Sales YTD YoY Oct -- 9.3% 9.3% Dubai ($/bl)

Industrial Production YoY Oct -- 5.8% 5.8% Brent ($/bl)

Industrial Production YTD YoY Oct -- 6.3% 6.4% NYMEX ($/bl)

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Oct -- 5.5% 5.4% COMEX Gold 

JP GDP SA QoQ 3Q P -0.3% -0.3% 0.7% Batic Dry Index

GDP Annualized SA QoQ 3Q P -1.2% -1.0% 3.0%

Capacity Utilization MoM Sep -- -- 2.2% Exchange Rate

Industrial Production MoM Sep F -- -- -1.1% USD/THB

Industrial Production YoY Sep F -- -- -2.9% EUR/USD

USD/JPY

 Thursday 15 GBP/USD

Release Actual Cons. Prior USD/CHY

US Initial Jobless Claims 10-Nov -- 214k 214k USD/KRW

Continuing Claims 3-Nov -- -- 1623k Dollar Index

EU Trade Balance SA Sep -- 16.3b 16.6b

Trade Balance NSA Sep -- -- 11.7b Thai Bond Market

JP Japan Buying Foreign Bonds 9-Nov -- -- -¥167.3b Total Return Index

Japan Buying Foreign Stocks 9-Nov -- -- ¥463.7b Outright/ Cash Trading

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

 Friday 16 13-Nov-18 1.2880 1.4991 1.6820 1.7379 1.9501 2.0949

Release Actual Cons. Prior Change (bps) +0.15 -0.66 -1.61 -1.10 -0.62 -1.04

US Industrial Production MoM Oct -- 0.2% 0.3% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Capacity Utilization Oct -- 78.2% 78.1% 2.3739 2.5993 2.8200 3.2747 3.3430 3.4305

EU CPI Core YoY Oct F -- 1.1% 1.1% -0.65 +0.53 -0.28 +1.20 +0.56 +0.17

CPI YoY Oct F -- 2.2% 2.1%

CPI MoM Oct -- 0.2% 0.5% US Bond Market

TH Foreign Reserves 9-Nov -- -- $202.1b Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Forw ard Contracts 9-Nov -- -- $33.1b 13-Nov-18 2.38 2.89 2.95 2.99 3.14 3.36

Change (bps) +2.00 -5.00 -6.00 -6.00 -5.00 -4.00

13-Nov-18

-0.11%6.96276.9551

+0.44%+4.791,099.57

+0.30%+4.931,659.78

55.69 -4.24 -7.07%

13-Nov-18 12-Nov-18 %Chg.

32.96 33.16 -0.60%

1,203.80 +2.50 +0.21%

113.80 113.83

%Chg.8-Nov-1813-Nov-18

-0.70%97.64296.958

-0.65%1,138.481,131.12

+270.23%29,875.07         110,607.36       

+0.03%273.51273.60

1,064.00 -61.00 -5.42%

1.1289 1.1221 +0.61%

-0.03%

1.2996 1.2849 +1.14%

55.26 -3.57 -6.07%

66.91 -2.90 -4.15%

65.24 -3.82 -5.53%

905.38 -12.74 -1.39%

13-Nov-18 Chg %Chg.

2,071.23 -9.21 -0.44%

5,835.20 +58.15 +1.01%

6,875.75 +31.92 +0.47%

35,144.49 +331.50 +0.95%

7,053.76 +0.68 +0.01%

11,472.22 +146.78 +1.30%

25,792.87 +159.69 +0.62%

21,810.52 -459.36 -2.06%

2,654.88 +24.36 +0.93%

13-Nov-18 Chg %Chg.

25,286.49 -100.69

3,219.00 +34.00

-0.40%

2,722.18 -4.04 -0.15%

+1.07%

7,200.88 +0.01 +0.00%

14-Nov-18

2,430.97 +10.11 +0.42%

1,426.66

33,999.15

415.97 -0.01 -0.00%

195.07

-1,413.71

1,426.66

%Chg.Chg

เอกสารฉบบันี้จดัท าโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ทัง้หลายทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้
จดัท าบนพืน้ฐานแหลง่ขอ้มูลทีด่ทีีส่ดุทีไ่ด้รบัมา และพจิารณาแลว้เหน็วา่น่าเชือ่ถอื มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน และอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจ้งล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบบันี้ไมถ่อืเป็นค าเสนอหรอืค าชีช้วนใหล้งทุน และ3จดัท าขึน้เป็นการเฉพาะเพือ่ประโยชน์แกบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัเท่านัน้ มใิหน้ าไปเผยแพร่ทางสือ่มวลชน หรอืโดยทาง
อืน่ใด บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืเป็นผลจากการใชเ้นื้อหาหรอืรายงานฉบบันี้ 

 


