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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

ท าเนียบขาวยืนยันรองที่ปรึกษาความมั่ นคงแห่งชาติพ้นจาก
ต าแหน่ง หลังเปิดศึกปะทะ "เมลาเนีย ทรัมป์" ท าเนียบขาวได้ออก
แถลงการณ์ยืนยนัว่า นางมีรา ริคาร์เดล รองที่ปรึกษาด้านความมัน่คง
แหง่ชาติ จะลาออกจากต าแหน่งดงักลา่ว หลงัจากนางเมลาเนีย ทรัมป์ 
ภริยาของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า นางริคาร์เดลไม่
เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในคณะท างานของปธน.ทรัมป์อีกต่อไป 
นางซาราห์ แซนเดอร์ส โฆษกท าเนียบขาวระบใุนแถลงการณ์เม่ือวานนี ้
ว่า นางริคาร์เดลจะยงัคงสนับสนนุปธน.ทรัมป์ในช่วงเวลาที่เธอก าลัง
เตรียมลาออกจากท าเนียบขาว เพื่อส่งมอบหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่คน
อ่ืนในคณะท างาน "ท่านประธานาธิบดีรู้สึกขอบคุณนางริคาร์เดลที่
ท างานรับใช้ประชาชนชาวอเมริกัน และความแน่วแน่ในการเดินตาม
เจตนารมณ์ของท่านประธานาธิบดีที่ให้ความส าคัญกับความมั่นคง
ของชาติเป็นหลกั" นางแซนเดอร์สกล่าว ความเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่ง
ถือวา่ไมไ่ด้เกิดขึน้บ่อยนกั มีขึน้หลงัจากส านกังานสภุาพสตรีหมายเลข
หนึ่งของสหรัฐได้เรียกร้องให้ปลดนางริคาร์เดลลงจากต าแหน่ง โดย
ระบุว่า "นางริคาร์เดลไม่สมควรได้รับเกียรติให้ปฏิบตัิหน้าที่ในท าเนียบ
ขาวอีกต่อไป"   ส านักข่าวซินหวัรายงานโดยอ้างข้อมลูของสื่อสหรัฐวา่ 
นางริคาร์เดลมกัจะปะทะคารมกบันายเจมส์ แมตทิส รัฐมนตรีกลาโหม
บอ่ยครัง้ และยงัได้ปลอ่ยข่าวลือตา่งๆเก่ียวกบัสภาพสตรีหมายเลขหนึง่ 
นอกจากนีย้ังมีรายงานว่า นายจอห์น เคลลีย์ หัวหน้าคณะท างาน
ประจ าท าเนียบขาว ก็พยายามหาทางที่จะปลดนางริคาร์เดลเช่นกัน 
(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยยอดค้าปลีกพุ่งขึน้ 0.8% ในเดือนต.ค. สูงกว่า
คาดการณ์ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกพุ่งขึน้ 
0.8% ในเดือนต.ค. โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึน้ 0.5% 
หลงัจากลดลง 0.1% ในเดือนก.ย.   การดีดตวัขึน้ของยอดค้าปลีกใน
เดือนต.ค.ได้รับแรงหนนุจากการเพิ่มขึน้ของยอดขายรถยนต์และวัสดุ
ก่อสร้าง   เม่ือเทียบรายปี ยอดค้าปลีกเพ่ิมขึน้ 4.6% ในเดือนต.ค.  สว่น
ยอดค้าปลีกพืน้ฐาน ซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต์ น า้มัน  วัสดุก่อสร้าง 
และอาหาร เพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนต.ค. หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.3% เช่นกัน
ในเดือนก.ย. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึน้มากกว่าคาดใน
สัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกนั
ที่ยื่นขอสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกเพ่ิมขึน้ 2,000 ราย สู่ระดบั 216,000 
รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่
ระดับ 212,000 ราย  ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาว
อเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัด
ตลาดแรงงานที่ดีกว่า เน่ืองจากขจดัความผันผวนรายสปัดาห์ เพิ่มขึน้ 

1,500 ราย สู่ระดบั 215,250 รายในสปัดาห์ที่แล้ว  ส าหรับจ านวนชาว
อเมริกันที่ยงัคงขอรับสวสัดิการวา่งงานต่อเน่ืองในรอบสปัดาห์ที่สิน้สดุ
วนัที่ 3 พ.ย. มีจ านวนเพิ่มขึน้ 46,000 ราย สู่ระดบั 1.68 ล้านราย ส่วน
ตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการ
วา่งงานอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ิมขึน้ 8,750 ราย สูร่ะดบั 1.64 ล้านราย (อินโฟ
เควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนีราคาน าเข้าเพิ่มเกินคาดในเดือนต.ค. กระทรวง
แรงงานสหรัฐเปิดเผยในเม่ือวานนีว้่า ดัชนีราคาน าเข้าดีดตัวขึน้
มากกว่าคาดในเดือนต.ค. โดยปรับตัวขึน้ 0.5% เม่ือเทียบรายเดือน 
หลงัจากเพ่ิมขึน้ 0.2% ในเดือนก.ย. นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี ้
วา่ดชันีราคาน าเข้าจะเพิ่มขึน้เพียง 0.1% ในเดือนต.ค.  เม่ือเทียบรายปี 
ดชันีราคาน าเข้าเพิ่มขึน้ 3.5% ในเดือนต.ค. หลงัจากเพิ่มขึน้ 3.1% ใน
เดือนก.ย.  ดชันีราคาน าเข้าได้รับแรงหนนุจากราคาน า้มนั และอาหาร
ที่เพิ่มขึน้ ขณะที่การแข็งค่าของดอลลาร์เป็นปัจจัยสกัดราคาน าเข้า 
ส่วนดัชนีราคาน าเข้าพืน้ฐาน ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน 
ลดลง 0.1% ในเดือนต.ค. หลังจากลดลง 0.1% เช่นกันในเดือนก.ย.
เม่ือเทียบรายปี ดัชนีราคาน าเข้าพืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.7% ในเดือนต.ค. 
นอกจากนี ้กระทรวงแรงงานสหรัฐยังเปิดเผยว่า ดัชนีราคาส่งออก
เพ่ิมขึน้ 0.4% ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากทรงตวัในเดือน
ก.ย. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐคว ่ าบาตรชาวซาอุฯ 17คนเอี่ ยวสังหาร"คาช็อกกี "   
กระทรวงการคลงัสหรัฐ คว ่าบาตรชาวซาอุดีอาระเบีย 17 รายในเม่ือ
วานนี ้เน่ืองจากมีบทบาทเก่ียวข้องกบัการสงัหารนายจามาล คาช็อกกี 
นักข่าวซาอดุีอาระเบีย  ผู้ที่มีรายชื่อถกูคว ่าบาตร ได้รวมถึง นายโมฮมั
เหม็ด อโลไตบี กงสลุใหญ่ซาอดุีอาระเบีย ซึ่งเป็นผู้ดแูลสถานกงสลุใน
กรุงอิสตันบูล รวมทัง้นายมาเฮอร์ มูเตรบ เจ้าหน้าที่อาวุโสของ
ซาอดุีอาระเบีย  การประกาศคว ่าบาตรดงักลา่ว จะสง่ผลให้มีการอายดั
ทรัพย์สินในสหรัฐของบุคคลทัง้ 17 ราย และพวกเขาจะไม่สามารถท า
ธุรกรรมใดๆกับชาวสหรัฐ ด้านนายชาลาน อัล-ชาลาน รองอัยการ
ซาอุดีอาระเบีย สั่งฟ้องผู้ ต้องสงสัย 5 รายที่คาดว่ามีส่วนพัวพันการ
ฆาตกรรมนายคาช็อกกี พร้อมกบัเรียกร้องให้มีการลงโทษประหารชีวิต
ต่อผู้ ต้องสงสัยดังกล่าว  นายอัล-ชาลานระบุว่า นายคาช็อกกีได้
เสียชีวิตจากการถกูฉีดสารพิษ ในระหว่างที่มีการต่อสู้กันภายในสถาน
กงสลุซาอดุีอาระเบียประจ ากรุงอิสตนับลูในวนัที่ 2 ต.ค. และขณะนีย้งั
ไมมี่ผู้ ใดทราบวา่ศพของนายคาช็อกกีอยูท่ี่ใด (กรุงเทพธุรกิจ) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 208.77 จุด รับ
ความหวังสหรัฐ-จีนเจรจายุติข้อพิพาทการค้า ดชันีดาวโจนส์ตลาด
หุ้นนิวยอร์กปิดดีดตัวขึน้กว่า 200 จุดเม่ือคืนนี ้(15 พ.ย.) หลังจาก
หนงัสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทม์สรายงานวา่ สหรัฐได้ชะลอการเรียกเก็บ
ภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนเอาไว้ชั่วคราว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความตึง
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 เครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเร่ิมส่งสัญญาณคลี่คลายลง 

นอกจากนี ้การฟื้นตัวของราคาหุ้ นแอปเปิลยังช่วยหนุนหุ้ นกลุ่ม
เทคโนโลยีดีดตัวขึน้ด้วย  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  
25,289.27 จุด พุ่งขึน้ 208.77 จุด หรือ +0.83% ขณะที่ดัชนี S&P500 
ปิดที่ 2,730.20 จดุ เพ่ิมขึน้ 28.62 จดุ หรือ +1.06% และดชันี Nasdaq 
ปิดที่ 7,259.03 จดุ เพ่ิมขึน้ 122.64 จดุ หรือ +1.72% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินปอนด์ร่วง วิตกการเมืองอังกฤษ
หลังรัฐมนตรีลาออกประท้วงข้อตกลง Brexit เงินปอนด์ร่วงลง
อย่างหนักเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้ (15 พ.ย.) หลังจากรัฐมนตรีหลายคนของ
องักฤษประกาศลาออกเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อข้อตกลงว่าด้วย
การแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ที่นางเทเรซา 
เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษได้ยื่นต่อสหภาพยโุรป (EU)  เงินปอนด์ร่วง
ลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.2796 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.3036 ดอลลาร์ ขณะที่ยูโรแข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ 1.1348 ดอลลาร์ 
จากระดบั 1.1338 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะที่
ระดับ 0.7290 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7246 ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 113.59 เยน จากระดับ 
113.48 เยน และแข็งคา่เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั  1.0057 ฟรังก์ 
จากระดบั 1.0046 ฟรังก์ แต่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา 
ที่ระดบั 1.3170 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3225 ดอลลาร์แคนาดา 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 21 เซนต์ แม้สต็อก
น า้มันดิบสหรัฐพุ่งเกินคาด สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(15 พ.ย.) แม้สต็อกน า้มนัดิบของสหรัฐ
เพิ่มขึ น้มากกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิ เคราะห์ โดยสัญญา
น า้มันดิบยังคงได้แรงหนุนจากการที่กลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มัน 
(โอเปก) ส่งสญัญาณปรับลดการผลิต   สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบ
เดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 21 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 56.46 ดอลลาร์/บาร์เรล  
สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนม.ค. เพ่ิมขึน้ 50 เซนต์ หรือ 0.8% 
ปิดที่ 66.62 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $4.90 หลังการเมือง
อังกฤษผันผวนหนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย สัญญาทองค า
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(15 พ.ย.) เน่ืองจากความไม่แน่นอน
ทางการเมืองในอังกฤษส่งผลให้นักลงทุนเข้าซือ้ทองค าในฐานะ
สินทรัพย์ที่ปลอดภยั ขณะที่สญัญาพลัลาเดียมพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสุด
เป็นประวตัิการณ์ ขานรับการคาดการณ์ที่วา่ ความต้องการพลัลาเดียม
ซึ่งเป็นโลหะที่ใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมนัน้ จะเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่ง   
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดือน
ธ.ค. เพ่ิมขึน้ 4.90 ดอลลาร์ หรือ 0.4% ปิดที่ 1,215.00 ดอลลาร์/ออนซ์           

สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนธ.ค. เพ่ิมขึน้ 18.3 เซนต์ หรือ 1.3% ปิดที่ 
14.263 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

"นายกฯอังกฤษยืนยันไม่ลาออก พร้อมผลักดันข้อตกลง Brexit 
แม้รัฐมนตรีไขก๊อก นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ กล่าวใน
การแถลงข่าววา่ ตนจะพยายามผลกัดนัให้การแยกตวัขององักฤษออก
จากสหภาพยุโรป (Brexit) ประสบความส าเร็จ โดยจะด าเนินการอิง
ตามร่างข้อตกลง Brexit ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรป (EU) นาง
เมย์ยืนยันว่า แนวทางที่ตนได้ด าเนินการไว้นัน้ เป็นแนวทางที่ถกูต้อง 
ซึง่จะให้ความส าคญัตอ่ชาวองักฤษ โดยจะปกป้องการค้า และไมส่ร้าง
ความตึงเครียดในบริเวณชายแดนระหว่างสาธารณรัฐไอร์แลนด์ และ
ไอร์แลนด์เหนือ  "ข้อตกลง Brexit จะให้ในสิ่งที่ประชาชนลงประชามติ 
และชาวอังกฤษต้องการให้เราด าเนินการให้ส าเร็จ" นางเมย์กล่าว    
นอกจากนี ้นางเมย์ยงัปฏิเสธข่าวที่ว่า ตนจะลาออก โดยระบุว่า "ดิฉัน
จะยงัคงปฏิบตัิหน้าที่ต่อไป" การแถลงข่าวของนางเมย์มีขึน้ หลงัจากที่
รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของนางเมย์ยงัคงลาออกอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
แสดงความไมเ่ห็นด้วยตอ่ข้อตกลง Brexit ที่นางเมย์ได้ยื่นตอ่ EU   ทัง้นี ้
นางซูเอลลา เบรเวอร์แมน รัฐมนตรีช่วยฝ่ายกิจการ Brexit และนาง
แอน-มารี เทรเวลแยน รัฐมนตรีชว่ยศกึษาธิการ ประกาศลาออกในเม่ือ
วานนี ้ตามการลาออกของนายโดมินิค แรบ รัฐมนตรีฝ่ายกิจการ Brexit 
และนางเอสเธอร์ แมคเวย์ รัฐมนตรีฝ่ายกิจการบ านาญของอังกฤษ 
ก่อนหน้านี ้ รัฐมนตรีทัง้ 4 ต่างก็เป็นผู้สนับสนนุให้องักฤษแยกตวัจาก 
EU โดยพวกเขาระบวุ่า ข้อตกลง Brexit ระหว่างองักฤษและ EU ไม่ได้
บ่งชีถ้ึงการแยกตัวอย่างเด็ดขาดจาก EU ตามที่ชาวอังกฤษที่ลง
ประชามติในปี 2559 ต้องการ (อินโฟเควสท์) 

ปธ.คณะมนตรียุโรปชี ้Brexit เป็นสถานการณ์ที่ไม่มีฝ่ายใดได้
ประโยชน์ นายโดนัลด์ ทัสค์ ประธานคณะมนตรียุโรป กล่าวในการ
แถลงข่าวร่วมกับนายมิเชล บาร์นิเยร์ ตัวแทนการเจรจาฝ่ายสหภาพ
ยโุรป (EU) ในวนันีว้่า การถอนตวัขององักฤษออกจากการเป็นสมาชิก
ของสหภาพยโุรป (Brexit) เป็นสถานการณ์ที่ไมมี่ฝ่ายใดได้รับประโยชน์ 
และการเจรจาตอ่รองก็เป็นเพียงการควบคมุความเสียหายเทา่นัน้ (อิน
โฟเควสท์) 

ขุนคลังฝร่ังเศสจวกนักการเมืองอังกฤษโกหกประชาชนก่อนท า
ประชามติ Brexit นายบรูโน เลอ แมร์ รมว.คลงัฝร่ังเศส กล่าวต าหนิ
นักการเมืองอังกฤษซึ่งสนับสนุนการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป 
(Brexit) ว่าได้โกหกต่อประชาชนในช่วงหาเสียงก่อนการท าประชามติ
ในปี 2559 นายเลอ แมร์กล่าวว่า การแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป 
(EU) ถือเป็นความผิดพลาดครัง้ใหญ่ในประวัติศาสตร์    "ผมคิดว่า
นักการเมืององักฤษจ านวนมากได้โกหกต่อประชาชน โดยบอกว่าเป็น
เร่ืองง่ายที่จะออกจาก EU โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อการด าเนิน
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 ชีวิตประจ าวนั" เขากล่าว   "ขณะนี ้คณุก าลงัอยู่ต่อหน้าความจริงแล้ว 

และความจริงก็คือ การออกจาก EU การออกจากตลาดเดี่ยวของ EU 
และการออกจากหนึ่งในตลาดเศรษฐกิจที่มีความส าคญัมากที่สดุของ
โลก ถือเป็นความผิดพลาดที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง" นายเลอ แมร์ 
กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปเผยยอดขายรถใหม่เดือนต.ค.ลดลง 
7.4% หลังอุปสงค์ชะลอตัว สมาคมผู้ ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) 
เปิดเผยในวันนีว้่า ยอดขายรถยนต์ใหม่ในยุโรปร่วงลงถึง 7.4% ใน
เดือนต.ค. หลังจากความต้องการรถยนต์จากเยอรมนี ฝร่ังเศส และ
สเปน ปรับตวัลง    ยอดขายรถยนต์จากค่ายโฟล์คสวาเกนปรับตัวลง 
15.2% ในเดือนต.ค. ขณะที่ยอดออดีแ้ละปอร์เช่ ร่วงลงถึง 53% และ 
62% ตามล าดบั สว่นยอดขายของบีเอ็มดบัเบิลยแูละเมอร์เซเดส เบนซ์ 
ปรับตัวขึน้ 12.4% และ 7.9% ตามล าดับ ขณะที่ยอดขายของจาร์กัว 
ทะยานขึน้ถึง 65% ทัง้นี ้สาเหตทุี่ท าให้ยอดขายในเดือนต.ค.ซบเซาลง
นัน้ เป็นผลมาจากการที่คา่ยรถยนต์ได้ผลิตรถยนต์ใหมเ่ข้าสูต่ลาดก่อน
วันที่  1 ก.ย. ซึ่งเป็นวันที่ มีเ ร่ิมใช้มาตรฐานการวัดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์รูปแบบใหม ่(WLTP) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: วิตกการเมืองอังกฤษ ฉุดตลาดหุ้นยุโรปปิด
ร่วง ตลาดหุ้นยโุรปปิดร่วงลงเม่ือคืนนี ้ (15 พ.ย.) เน่ืองจากความวิตก
กังวลเก่ียวกับสถานการณ์การเมืองในองักฤษ หลงัจากรัฐมนตรีหลาย
คนขององักฤษประกาศลาออกเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยตอ่ข้อตกลง
ว่าด้วยการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ที่นาง
เทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ยื่นต่อสหภาพยุโรป (EU) ดัชนี 
Stoxx Europe 600 ร่วงลง 1% ปิดที่ 358.14 จดุ ดชันี DAX ตลาดหุ้น
เยอรมนัปิดที่ 11,353.67 จดุ ลดลง 58.86 จดุ หรือ -0.52% ขณะที่ดชันี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,038.01 จดุ เพ่ิมขึน้ 4.22 จดุ หรือ 
+0.06% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,033.62 จดุ ลดลง 
35.23 จดุ หรือ -0.70 (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 42.86 จุด วิตกสหรัฐคุม
เข้มภาคธนาคาร ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในเม่ือวานนี ้
เน่ืองจากหุ้นกลุม่การเงินร่วงลงหลงัจากมีรายงานวา่ ภาคการธนาคาร
ของสหรัฐอาจเผชิญกับกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึน้ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดลบ 42.86 จุด หรือ 0.20% แตะที่ระดับ 
21,803.62 จดุ   หุ้นที่ปรับตวัลงในเม่ือวานนีน้ าโดยกลุม่ธนาคาร กลุ่ม
ประกนั กลุม่กระดาษและเยื่อกระดาษ หุ้นกลุม่ธนาคารร่วงลง หลงัจาก
นางแม็กซีน วอเตอร์ส สมาชิกสภาคองเกรสสงักัดพรรคเดโมแครตซึ่ง
เป็นที่คาดหมายว่าจะก้าวขึน้รับต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ
บริการด้านการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนัน้ ได้ส่งสญัญาณว่า

จะผลกัดนัให้มีการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึน้ในภาคการธนาคาร 
(อินโฟเควสท์) 

จีน 

แหล่งข่าวเผยจีนได้ตอบกลับข้อเรียกร้องของสหรัฐในการปฏิรูป
การค้าแล้ว แหล่งข่าวจากรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่า จีนได้ส่งหนังสือ
ตอบกลบัข้อเรียกร้องของสหรัฐก่อนหน้านีท้ี่ต้องการให้จีนท าการปฏิรูป
นโยบายการค้า ซึง่เป็นการด าเนินการที่จะชว่ยให้สหรัฐและจีนเปิดฉาก
การเจรจาการค้าครัง้ใหม่ และยุติการท าสงครามการค้าระหว่างกัน 
แหล่งข่าวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกับเนือ้หาของหนังสือตอบ
กลบัจากจีนดงักลา่ว และยงัไม่เป็นที่ชดัเจนวา่ ค าตอบของจีนจะสร้าง
ความพึงพอใจต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์หรือไม่ (อิน
โฟเควสท์) 

ทางการจีนเล็งส่งเสริมภาคเอกชนออกหุ้นกู้ หวังบรรเทาปัญหา
ทางการเงิน นายเม่ิง เหว่ย โฆษกคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและ
ปฏิรูปแห่งชาติของจีน (NDRC) แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันนีว้่า 
ทางการจีนจะเดินหน้าเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบับริษัทภาคเอกชน
ในการออกหุ้นกู้  โฆษก NDRC ระบุว่า มาตรการดงักล่าวมีขึน้เพื่อชว่ย
บรรเทาปัญหาทางการเงินของบริษัทเอกชน โดยทางการจีนจะอ านวย
ความสะดวกให้กับบริษัทเหล่านีใ้นการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่มีเครดิตดีและมีเสถียรภาพ รวมถึงบริษัทที่
สนับสนนุการยกระดบัอตุสาหกรรมและการพฒันาภมิูภาค นอกจากนี ้
โฆษก NDRC ยังเปิดเผยว่า ทางการจีนยังจะส่งเสริมบริษัทที่ มี
คุณสมบัติเข้าข่ายในการออกหุ้นกู้  เพื่อการจัดตัง้หรือเพิ่มทุนให้กับ
กองทนุเงินร่วมลงทนุ โดยมีจดุประสงค์เพื่อสนับสนนุธุรกิจสตาร์ทอัพ   
ทัง้นี ้จีนได้ให้ค ามั่นเร่ืองการใช้มาตรการสนับสนุนทางการเงินตาม
จ าเป็นแก่บริษัทเอกชนที่ผิดนัดช าระหนีหุ้้นกู้ เพราะกระแสเงินสดตงึตวั 
แต่ขณะเดียวกันก็ยงัเป็นบริษัทที่เป็นผู้น าอตุสาหกรรม มีการจ้างงาน
จ านวนมาก หรือเป็นบริษัทที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเกิดใหม่ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 1.36% ขานรับ
ข้อมูลเศรษฐกิจ-ข้อเสนอด้านการค้า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาด
หุ้นจีนปิดตลาดเม่ือวานนีพุ้่งสงูขึน้ ภายหลงัจากที่จีนได้เปิดเผยข้อมลู
ราคาบ้านที่บ่งชีถ้ึงเสถียรภาพในตลาด รวมทัง้ความคืบหน้าในการ
เตรียมข้อเสนอด้านการค้าให้กบัคณะท างานของสหรัฐ    ส านกัข่าวซิน
หวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตพุ่ง 35.93 จดุ หรือ 1.36% ปิดที่ 
2,668.17 จดุ   (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

แบงก์ชาติฟิลิปปินส์มีมติขึน้ดบ. 0.25% เมื่อวานนี ้ขณะปรับขึน้
ติดต่อกัน 5 ครัง้หวังสกัดเงินเฟ้อ ธนาคารกลางฟิลิปปินส์มีมติปรับ
ขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.25% สู่ระดบั 4.75% ในการประชมุเม่ือวานนี ้ ซึ่ง
จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 16 พ.ย.    ทัง้นี ้ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ได้ปรับ
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 ขึน้อัตราดอกเบีย้ในการประชุม 5 ครัง้ติดต่อกัน เพื่อควบคุมการ

คาดการณ์เก่ียวกับเงินเฟ้อ และดูแลเป้าหมายเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบ
ของนโยบาย   นอกจากนี ้ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ยงัได้ปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้ ข้ามคืนและเงินฝากด้วยเชน่กนั (อินโฟเควสท์) 

ธนาคารกลางอินโดนีเซียมีมติขึน้อัตราดอกเบีย้เป็น 6% ในการ
ประชุมเมื่อวานนี ้ธนาคารกลางอินโดนีเซียมีมติขึน้อตัราดอกเบีย้เป็น 
6% ในการประชมุเม่ือวานนี ้นับเป็นการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้ที่ 6 
ของปี 2561 ภายใต้เป้าหมายที่จะท าให้เงินรูเปียห์แข็งค่าขึน้ หลงัจาก
ที่ประเทศขาดดลุบญัชีเดินสะพดัมากขึน้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานวา่ 
นายเพอร์รี วาร์จิโย ผู้ ว่าการแบงก์ชาติอินโดนีเซีย กล่าวว่า การ
ตดัสินใจดงักล่าวถือเป็นอีกมาตรการหนึ่งของธนาคารกลางในการลด
ยอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลงมาอยู่ในระดบัที่ปลอดภัย  นอกจากนี ้

การด าเนินการดงักลา่วยงัมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความน่าสนใจของ
สินทรัพย์ทางการเงินภายในประเทศ ในขณะที่มีการคาดการณ์กันว่า 
อตัราดอกเบีย้ของประเทศตา่งๆทัว่โลกจะปรับตวัสงูขึน้ในอีกไมก่ี่เดือน
ข้างหน้านี ้  ขณะเดียวกนั แบงก์ชาติอินโดนีเซียเชื่อวา่ นโยบายที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันจะสามารถบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ตา่งๆนานาที่เกิดขึน้ในระบบเศรษฐกิจโลกได้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex บวกกว่า 100 จุดตาม
ภูมิภาค รูปีแข็งหนุนตลาด ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตวัขึน้
กว่า 100 จุดตามตลาดภูมิภาคในเม่ือวานนี ้โดยได้แรงหนุนจากการ
แข็งค่าของรูปี   ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 35,260.54 
จดุ เพิ่มขึน้ 118.55 จดุ หรือ 0.34%   หุ้นกลุ่มธนาคารพุ่งขึน้น าตลาด
เม่ือวานนี ้(อินโฟเควสท์) 

ไทย 

สนช. เล่ือนลงมติร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ วาระ 2-3 เป็นวันนี ้
10.00 น. นายสุรชัย เลีย้งบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 ซึ่งท าหน้าที่ประธานในการประชุมพิจารณา
ร่างพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. ...  ในวาระ 2 และ 
3 ได้ขอเลื่อนการลงมติเป็นวันที่ 16 พ.ย. เวลา 10.00 น. หลังจากที่
ประชมุสนช. เม่ือวานนีไ้ด้อภิปรายจนครบ 94 มาตราแล้ว แตเ่น่ืองจาก
การลงมติในวาระ 2 เป็นรายมาตรานัน้ต้องใช้เวลามาก              ทัง้นี ้
สนช.ได้มีการอภิปรายลงรายมาตราทัง้ 94 มาตรา โดยประเด็นที่มีการ
ถกเถียงกันมากคือเร่ืองค่าปรับในมาตรา 64 ที่ก าหนดว่ากรณีที่ไม่มี
การเสียภาษีในเวลาที่ก าหนดจะต้องถกูปรับ 40% ของจ านวนภาษีที่
ค้างช าระ ส่วนผู้ ที่เสียภาษีเลยก าหนดแต่เสียก่อนได้รับหนังสือแจ้ง
เตือน จะต้องถกูปรับ 10% ของจ านวนภาษีที่ค้างช าระ ซึง่ สนช.ที่สงวน
ค าแปรญัตติเห็นวา่เป็นอตัราที่สงูเกินไป          ส าหรับสาระส าคญัของ
ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง ในฐานะ
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ได้ชีแ้จงว่า เดิมนัน้มีการเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ซึ่งใช้มาเป็น
เวลา 40 ปี และไม่มีการปรับราคากลางมาเป็นเวลานาน ซึ่งอตัราภาษี
บ ารุงท้องที่เป็นอตัราภาษีแบบถดถอยไม่สอดคล้องกับภาวะปัจจบุนัที่
ควรเก็บอตัราภาษีก้าวหน้า ส่วนภาษีโรงเรือนและที่ดินนัน้ มีฐานภาษี
ซ า้ซ้อนกับภาษีเงินได้ รัฐบาลจึงได้มีการปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีให้
เป็นสากลสอดคล้องกบันานาประเทศ ปรับปรุงให้เกิดความโปร่งใสเป็น
ธรรม และกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจดัเก็บภาษีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) รวมทัง้ช่วยให้
ท้องถ่ินมีงบประมาณเพียงพอในการพฒันาพืน้ที่ตนเอง (อินโฟเควสท์) 

กบง.เพิ่มเงินเข้ากองทุนน า้มันฯกลุ่มเบนซิน-ดีเซล หลังราคา
ตลาดโลกลดหวังรักษาเสถียรภาพกองทุนฯ ,ไม่กระทบราคาขาย

ปลีก รายงานข่าวจากที่ประชมุคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
(กบง.) ซึง่มีนายศิริ จิระพงษ์พนัธ์ รมว.พลงังาน เป็นประธานเม่ือวานนี ้
(15 พ.ย.) ได้พิจารณาเร่ืองการปรับเพิ่มอตัราเงินส่งเข้ากองทนุน า้มัน
กลุ่มเบนซิน ซึ่งรวมถึงแก๊สโซฮอล์ และน า้มันดีเซล หลังราคาน า้มัน
ตลาดโลกปรับลดลง โดยการปรับเพ่ิมอตัราเงินส่งเข้ากองทนุฯดงักล่าว
เร่ิมมีผลในวนันี ้(16 พ.ย.) เพ่ือรักษาเสถียรภาพกองทนุฯ โดยยืนยนัว่า
จะไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน า้มัน   ทัง้นี ้จากการที่ราคาน า้มันดิบ
ลดลงอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ต้นเดือนตุลาคม 2561 ที่ระดับราคา 84 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จนถึงปัจจุบัน 66 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
ลดลง 18 เหรียญสหรัฐตอ่บาร์เรล โดยลดลงอย่างมากตัง้แตว่นัองัคาร
ที่ผ่านมาประมาณ 5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งที่ผ่านมากระทรวง
พลงังานได้ก ากบัทัง้อตัราเงินกองทนุน า้มนัฯ และคา่การตลาดให้อยูใ่น
ระดับที่เหมาะสมส่งผลให้ราคาขายปลีกน า้มันแก๊สโซฮอล์ 95 E10 
ลดลง 2.80 บาทต่อลิตร โดยลดลงมาอยู่ที่ระดับ 28.85 บาทต่อลิตร
และราคาขายปลีกน า้มันดีเซลหมนุเร็วลดลง 0.60 บาทต่อลิตร โดย
ลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 29.29 บาทตอ่ลิตร (อินโฟเควสท์) 

"สมคิด"โชว์ฝันดันตลาดทุนไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล-เป็นศูนย์กลางอนุ
ภูมิภาค แนะหาผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างความพร้อมรองรับ นาย
สมคิด จาตศุรีพิทกัษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลงัเปิดงาน SET 
In The City 2018 ว่า ขณะนีไ้ม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะเป็น
อย่างไร แต่เชื่อว่าตลาดทนุไทยมีสถานะที่แข็งแกร่งมาก และสามารถ
จะเป็นศนูย์กลางตลาดหุ้นในภมิูภาคได้ ดงันัน้ขอนักลงทนุว่าอย่าเป็น
กังวล อีกทัง้โอกาสของตลาดทนุไทยในอนาคตจะมีมากขึน้ เพราะการ
ลงทุนจากต่างชาติได้เร่ิมหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทย เพียงแต่เรา
จะต้องเตรียมตวัรับมือให้พร้อม  "อนาคต ผมฝันอยากให้ตลาดทนุไทย
เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคนี ้ซึ่งจะช่วยประเทศเพื่อนบ้านด้วย ใน
การที่จะเป็นแหลง่ลงทนุให้เขา และของไทยเองด้วย รวมทัง้ภมิูภาคเลย 
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 อยากให้ตลาดหุ้ นสามารถเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยตรง เพราะอนาคต

ข้างหน้า การเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ การจะให้นักลงทนุหนุ่ม
สาวหน้าใหม่ๆ เข้ามาลงทุนนัน้ เดี๋ยวนีเ้ขาใช้ดิจิทลักันหมดแล้ว ต้อง
เข้าสู่ระบบดิจิทลัโดยเร็ว และพยายามหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ กองทนุที่ดี
และน่าสนใจ" รองนายกรัฐมนตรีระบุ    ส่วนกรณีของกองทนุ LTF ที่
สภาธุรกิจตลาดทนุไทยเสนอมานัน้ นายสมคิด กล่าวว่า ได้บอก รมว.
คลังไปแล้วให้ไปดูว่าจะประยุกต์หรือดัดแปลงอย่างไรให้ทันสมัย 
เหมาะกับเหตกุารณ์ และไม่เอาใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทัง้นีเ้พื่อให้โอกาส
ทัง้คนหนุ่มสาว ผู้สงูอายุ เข้ามาลงทนุเพื่อการออมในระยะยาวส าหรับ
อนาคตข้างหน้าได้ (อินโฟเควสท์) 

"กอบศักดิ์ " เตรียมเสนอโครงการพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
(SEC) เข้า ครม.ภายในต้นธ.ค.นี  ้นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการเฉพาะกิจ
เพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กล่าว
ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "จากอีอีซีสู่เศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ" ในงาน
สมัมนา Next Step Thailand : EEC ยทุธศาสตร์ไทยเชื่อมโลกว่า คาด
ว่าภายในเดือน พ.ย.หรือไม่เกินต้นเดือน ธ.ค.จะขยายโครงการพืน้ที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ลงไปยงัพืน้ที่ภาคใต้ (SEC) ครอบคลมุ
พืน้ที่ 4 จงัหวดั ได้แก่ ชมุพร สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจงัหวดั
ระนอง "ขณะนีก้ารจดัท ารายละเอียดเสร็จแล้ว เหลือแคท่ าวิดีโอพรีเซ็น
เทชัน่ คิดว่าจะเสนอเข้า ครม.ได้อย่างช้าไมเ่กินต้นเดือนธันวาฯ" นายก
อบศกัดิ์ กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ก.ล.ต.คาดคลังอนุมัติ ICO portal, Exchange, Dealer ให้ด าเนิน
ธุรกิจได้กลาง ธ.ค.61 นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดวา่
กระทรวงการคลังจะอนุมตัิให้ผู้ประกอบการที่ยื่นขออนญุาตสามารถ
ประกอบธุรกิจ ICO portal, Exhange และ Dealer ได้ภายในเดือน 
ธ.ค.61 หากพิจารณาอนุมัติให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้แล้วเสร็จ 
ผู้ประกอบการจึงจะสามารถระดมทนุผ่าน ICO ได้ ส่วนผู้ประกอบการ
ที่ประกอบธุรกิจกระดาน Exchange อยูก่่อนแล้ว ต้องยื่นขอใบอนญุาต
จากก.ล.ต.ก่อนตามกระบวนการด้วยเช่นกัน ส าหรับการลงทุนใน
สินทรัพย์ดิจิทัล (ICO) แม้มีโอกาสได้ผลตอบแทนในระดับสูง แต่ก็มี
ความเสี่ยงสูงเช่นกัน เน่ืองจากส่วนมากเป็นการระดมทุนส าหรับ
โครงการในอนาคตซึ่งไม่มี track record อีกทัง้เป็นการระดมทุนจาก
บริษัทสตาร์ทอัพ ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาล้มเหลวกว่า 90% อย่างไรก็ดี 
ปัจจุบัน ก.ล.ต.ยังไม่มีการอนุญาตให้ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับ ICO     
ทัง้นี ้ก.ล.ต.มองว่าการลงทุนในกองทุนรวม เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
ส าหรับนักลงทนุ เน่ืองจากกองทุนรวมมีการกระจายความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม และการบริหารการลงทนุโดยมืออาชีพจากผู้จดัการกองทนุ 
รวมไปถึงมีการปรับพอร์ตการลงทนุอย่างเหมาะสมอยู่สม ่าเสมอ (อิน
โฟเควสท์) 

SCB EIC ระบุ กนง.ปรับขึน้ดอกเบีย้ช้าหรือเร็วขึน้กับตัวเลข ศก.
ในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคาร
ไ ท ย พ า ณิ ช ย์  ( SCB EIC) ร ะ บุ  EIC ป ร ะ เ มิ น ว่ า โ อ ก า ส ที่
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)จะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้
นโยบาย 1 ครัง้ ภายในการประชมุเดือน ธ.ค.61 หรือ ก.พ.62 มีสงูขึน้
พอสมควร เน่ืองจากฝ่ายสนับสนุนให้ขึน้ดอกเบี ย้ต้องการเสียง
กรรมการ กนง.เพิ่มอีกเพียงหนึ่งคนเท่านัน้   และที่ส าคญัโทนของการ
สื่อสารของ กนง.ในครัง้นีก็้ยงัสอดคล้องกับการสื่อสารในช่วง 1-2 ครัง้
หลังที่มองว่าความจ าเป็นของนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากมี
น้อยลงจากเศรษฐกิจที่ขยายตวัได้ดีต่อเน่ืองแม้จะมีความเสี่ยงด้านต ่า 
เงินเฟ้อที่อยู่ในกรอบ และความกังวลต่อเสถียรภาพระบบการเงินจาก
ภาวะดอกเบีย้ต ่าต่อเน่ือง  อย่างไรก็ตาม โอกาสของการปรับขึน้
ดอกเบีย้ในรอบการประชุมเดือน ธ.ค.และการประชุมเดือน ก.พ.62 
ยังคงใกล้เคียงกัน โดยปัจจัยที่ต้องจับตามองและเป็นตัวก าหนด
ความเร็วช้าของการขึน้ดอกเบีย้ คือ ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาใน
ระยะ 1-2 เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะมลูคา่การสง่ออกสินค้าและจ านวน
นักท่องเที่ยวที่มีสญัญาณชะลอตวัลงในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา หาก
ตวัเลขออกมาใกล้เคียงกับที่คาดและไม่น่าจะกระทบต่อโมเมนตมัของ
การขยายตวัเศรษฐกิจโดยรวมมากนกั และเงินเฟ้อทัว่ไปยงัอยูใ่นกรอบ
เป้าหมาย ก็เชื่อว่ามีโอกาสสงูที่ กนง. เสียงส่วนใหญ่จะปรับดอกเบีย้
ขึน้ในการประชุมเดือน ธ.ค. แต่หากตัวเลขการส่งออกหรือการ
ทอ่งเที่ยวออกมาต ่ากวา่คาดมากจนกระทบตอ่โมเมนตมัของเศรษฐกิจ
อย่างมีนัยส าคัญ ก็อาจท าให้ กนง. ชะลอการขึน้ดอกเบีย้เพื่อรอ
ประเมินแนวโน้มอีกครัง้ในการประชมุครัง้ถดัไป (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 13.47 จุด สวนทางตลาดภูมิภาค 
หลังผลประกอบการ บจ.ไม่ดีอย่างคาด SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดบั 
1,638.83 จดุ ลดลง 13.47 จดุ (-0.82%) มลูคา่การซือ้ขาย 44,194.26 
ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีป้รับตวัลงสวนทาง
ตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ที่บวกได้แม้ยังต้องเผชิญปัจจัยลบเดิมทัง้
สงครามการค้า-งบประมาณขาดดลุของอิตาลี-Brexit โดยบ้านเราดชันี
หลดุ Low เดิมที่ 1,643 ท าให้เทคนิคเสีย ตลาดฯที่ออ่นแอในชว่งนีส้่วน
หนึ่งอาจมาจากงบบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ไม่ดีอย่างที่คิดไว้ 
โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลาง-เล็ก วนันีค้าดตลาดฯแกวง่ไซด์เวย์ในช่วง
ที่หาฐานใหม่ และรอปัจจัยหนุน แนะจับตาต่างชาติหยุดขายเม่ือใด
และติดตามงบฯ ที่เหลือ ให้แนวรับ 1,630 แนวต้าน 1,657 จดุ ตลาด
หลักทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 1,638.83 จุด ลดลง 13.47 จุด ( -
0.82%) มลูค่าการซือ้ขาย 44,194.26 ล้านบาท    การซือ้ขายหุ้นเม่ือ
วานนี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยดชันีฯแตะ
จดุสงูสดุที่ 1,658.02 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,638.67 จดุ   สว่น
หลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 386 หลกัทรัพย์ ลดลง 977 
หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 446 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 

62,004 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้  มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วัน
อยูท่ี่ 62,004 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขาย
สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สทุธิ 12,720 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สุทธิ 2,943 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 3,863 
ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี  ปิดที่ 2.35% ปรับตวัลดลงจากเม่ือ
วาน -0.04% ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี ้  Yield Curve ปรับลดลง
ประมาณ 2-4 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทนุของนกั
ลงทนุต่างชาติเม่ือวานนี ้NET INFLOW 3,853 ล้านบาท  โดยเกิดจาก 
NET BUY 3,863 ล้านบาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทนุ
ตา่งชาติหมดอาย ุ(Expired) 10 ล้านบาท ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (SET)  มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,346 ล้าน
บาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.00/33.02 อ่อนค่าจากช่วงเช้า ตลาด
รอดูข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ 

เปิดเผยวา่ เงินบาทเย็นนีปิ้ดตลาดที่ระดบั 33.00/33.02 บาท/ดอลลาร์ 
อ่อนค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 32.94 บาท/ดอลลาร์  เงินบาท
เย็นนีป้รับอ่อนคา่ลงจากช่วงเช้า เน่ืองจากระหวา่งวนัมีข่าววา่รัฐมนตรี
ที่ไม่สนับสนุนการให้อังกฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรป (BREXIT) 
ลาออก ซึง่สง่ผลให้เงินปอนด์อ่อนคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ และ
เงินบาทก็เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน โดยระหว่างวนัเงินบาทท า 
low สุดที่ระดับ 32.84 บาท/ดอลลาร์ และท า high สุดที่ระดับ 33.02 
บาท/ดอลลาร์อยา่งไรก็ดี คืนนีต้้องติดตามการรายงานข้อมลูเศรษฐกิจ
ของสหรัฐ ทัง้จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ และยอดค้า
ปลีกเดือนต.ค. ซึ่งหากข้อมลูทัง้ 2 ตวันีอ้อกมาดี ก็เชื่อว่าจะเป็นปัจจยั
ส่งเสริมให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึน้ดอกเบีย้นโยบายในการ
ประชุม ธ.ค.นีแ้น่นอน"คาดว่าตัวเลข 2 ตัวนีจ้ะออกมาดี ซึ่งจะไป
ส่งเสริมให้เฟดปรับขึน้ดอกเบีย้ในการประชุมรอบเดือนธ.ค.นี ้และ
น่าจะมีผลให้ดอลลาร์แข็งคา่ขึน้ บาทวนัวนันีก็้คงจะออ่นคา่" นกับริหาร
เงินระบุ นักบริหารเงิน คาดว่า เงินบาทวนัวนันี ้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 
32.90-33.10 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 
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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 -3.2% -- -0.7% FTSE 100

CPI MoM Oct 0.3% 0.3% 0.1% DAX

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

CPI YoY Oct 2.5% 2.5% 2.3% Shanghai Composite

CPI Ex Food and Energy YoY Oct 2.1% 2.2% 2.2% Hang Seng

Real Avg Weekly Earnings YoY Oct 0.9% -- 1.1% KOSPI

Real Avg Hourly Earning YoY Oct 0.7% -- 0.5% BES Sensex

EU Industrial Production SA MoM Sep -0.3% -0.4% 1.0% Jakarta Composite

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

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

Employment QoQ 3Q P 0.2% -- 0.4%

Employment YoY 3Q P 1.3% -- 1.5% Crude Commodities

CH Retail Sales YoY Oct 8.6% 9.2% 9.2% WTI ($/bl)

Retail Sales YTD YoY Oct 9.2% 9.3% 9.3% Dubai ($/bl)

Industrial Production YoY Oct 5.9% 5.8% 5.8% Brent ($/bl)

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

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Oct 5.7% 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 -1.5% -- 2.2% Exchange Rate

Industrial Production MoM Sep F -0.4% -- -1.1% USD/THB

Industrial Production YoY Sep F -2.5% -- -2.9% EUR/USD

USD/JPY

 Thursday 15 GBP/USD

Release Actual Cons. Prior USD/CHY

US Initial Jobless Claims 10-Nov 216k 213k 214k USD/KRW

Continuing Claims 3-Nov 1676k 1625k 1623k Dollar Index

EU Trade Balance SA Sep 13.4b 16.3b 16.6b

Trade Balance NSA Sep 13.1b -- 11.7b Thai Bond Market

JP Japan Buying Foreign Bonds 9-Nov ¥1620.8b -- -¥167.3b Total Return Index

Japan Buying Foreign Stocks 9-Nov -¥203.9b -- ¥463.7b Outright/ Cash Trading

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

 Friday 16 15-Nov-18 1.2948 1.4949 1.6731 1.7357 1.9398 2.0860

Release Actual Cons. Prior Change (bps) +0.13 -0.57 -1.05 -0.43 -2.35 -3.33

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

Capacity Utilization Oct -- 78.2% 78.1% 2.3546 2.5903 2.7952 3.2558 3.3433 3.4207

EU CPI Core YoY Oct F -- 1.1% 1.1% -3.43 -2.21 -3.50 -3.10 -1.08 -1.53

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 15-Nov-18 2.37 2.86 2.91 2.94 3.11 3.36

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

15-Nov-18

-0.16%6.94956.9381

-0.71%-7.761,086.32

-0.82%-13.471,638.83

56.46 +0.21 +0.37%

15-Nov-18 14-Nov-18 %Chg.

32.94 32.95 -0.02%

1,214.10 +6.20 +0.51%

113.55 113.58

%Chg.12-Nov-1815-Nov-18

+0.12%96.98797.103

-0.40%1,131.461,126.99

+51.37%40,963.04         62,004.14         

+0.05%273.60273.75

1,020.00 +11.00 +1.09%

1.1326 1.1310 +0.14%

-0.03%

1.2770 1.2996 -1.74%

56.48 +0.50 +0.89%

67.55 +0.29 +0.43%

66.66 +0.83 +1.26%

897.15 -3.78 -0.42%

15-Nov-18 Chg %Chg.

2,088.06 +20.01 +0.97%

5,955.74 +97.45 +1.66%

7,078.27 +125.68 +1.81%

35,260.54 +118.55 +0.34%

7,038.01 +4.22 +0.06%

11,353.67 -58.86 -0.52%

26,103.34 +448.91 +1.75%

21,803.62 -42.86 -0.20%

2,668.17 +35.93 +1.36%

15-Nov-18 Chg %Chg.

25,289.27 +208.77

3,182.00 -15.00

+0.83%

2,730.20 +28.62 +1.06%

-0.47%

7,259.03 +122.64 +1.72%

16-Nov-18

2,399.13 -19.54 -0.81%

-1,530.64

30,776.64

409.80 -3.60 -0.87%

1,102.13

-1,346.39

-1,530.64

%Chg.Chg

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

 


