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สหรั ฐฯ
WTO ชี ส้ หรั ฐเก็บภาษี สินค้ าจี นเป็ นการละเมิ ดการค้ าระหว่ า ง
ประเทศ องค์การการค้ าโลก (WTO) มีคาตัดสินในวันนี ้ว่า การที่สหรัฐ
เรี ยกเก็บภาษี เพิ่มเติมต่อสินค้ านาเข้ าจากจี นมูลค่ามากกว่า 2 แสน
ล้ านดอลลาร์ ในปี 2561 ถื อเป็ นการละเมิดกฎระเบียบการค้ าระหว่าง
ประเทศ ก่อนหน้ านี ้ สหรัฐเรี ยกเก็บภาษี เพิม่ เติมจากสินค้ านาเข้ าจาก
จีน โดยอ้ างว่าจีนได้ ดาเนินการทางการค้ าที่กระทบต่อผลประโยชน์ข อง
สหรั ฐ ซึ่ง รวมถึ ง การขโมยทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญา และการถ่ า ยโอน
เทคโนโลยี อย่างไรก็ดี คณะกรรมการไต่สวนของ WTO มีคาวินจิ ฉัยว่า
การด าเนิ น การของสหรั ฐ เป็ น การละเมิ ด กฎระเบี ย บทางการค้ า
เนื่องจากสหรัฐเรี ยกเก็บภาษี จากสินค้ านาเข้ าจากจีนเท่านัน้ และสหรัฐ
ไม่สามารถชี ้แจงให้ เห็นว่าสินค้ าจี นที่ถูกเรี ยกเก็บภาษี ดังกล่าว ได้ รับ
ประโยชน์จากการดาเนินการทางการค้ าที่ไม่เป็ นธรรมของจีน (อินโฟ
เควสท์)
รั ฐบาล"ทรั มป์ "โวย หลัง WTO ค้ านสหรั ฐรี ดภาษีสนิ ค้ าจีน รัฐบาล
สหรัฐแสดงความไม่พอใจ หลังจากที่องค์การการค้ าโลก (WTO) มี คา
ตัดสินในวันนี ้ว่า การที่สหรัฐเรี ยกเก็บภาษี เพิม่ เติมต่อสินค้ านาเข้ าจาก
จี นมูลค่ามากกว่า 2 แสนล้ านดอลลาร์ ในปี 2561 ถื อเป็ นการละเมิ ด
กฎระเบียบการค้ าระหว่างประเทศ ทังนี
้ ้ นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทน
การค้ าสหรัฐ (USTR) ออกแถลงการณ์ระบุวา่ "คาตัดสินดังกล่าวแสดง
ให้ เห็นว่า WTO ไม่ได้ ช่วยเยี ยวยาการดาเนินการที่ไม่ถูกต้ องของจี น
โดยสหรัฐควรได้ รับโอกาสในการปกป้องตัวเองจากการดาเนินการทาง
การค้ าที่ไม่เป็ นธรรม และรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะไม่
ปล่อยให้ จีนอาศัย WTO เพื่อมาเอารัดเอาเปรี ยบแรงงาน ภาคธุรกิจ
เกษตรกร และชาวไร่ของสหรัฐ" (อินโฟเควสท์)
เฟดเผยการผลิตภาคอุ ตสาหกรรมเพิ่มขึน้ 0.4% ในเดือนส.ค.
ธ น า ค า ร ก ล า ง สห รั ฐ ( เ ฟ ด ) ร า ย ง า น ใ น วั น นี ว้ ่ า ก า ร ผ ลิ ต
ภาคอุ ต สาหกรรมโดยรวมของสหรั ฐ เพิ่ ม ขึ น้ 0.4% ในเดื อ นส.ค.
หลัง จากพุ่ ง ขึ น้ 3.5% ในเดื อ นก.ค. การปรั บ ตั ว ขึ น้ ของการผลิ ต
ภาคอุ ต สาหกรรมได้ แรงหนุน จากการผลิ ต ของภาคโรงงาน ซึ่ง ช่ ว ย
ชดเชยการชะลอตัวของภาคสาธารณูปโภค และภาคเหมื องแร่ ทังนี
้ ้
ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม เป็ นการวัดการปรับตัวของ
ภาคโรงงาน, เหมื องแร่ และสาธารณูปโภค การผลิตของภาคโรงงาน
เพิม่ ขึ ้น 1.0% ในเดือนส.ค. ขณะที่ภาคสาธารณูปโภคลดลง 0.4% และ
ภาคเหมืองแร่ดิ่งลง 2.5% (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐเผยดัชนี ราคานาเข้ าเพิ่มเกินคาดในเดือนส.ค. กระทรวง
แรงงานสหรัฐเปิ ดเผยในวันนี ้ว่า ดัชนีราคานาเข้ าดีดตัวขึ ้นมากกว่าคาด
ในเดือนส.ค. โดยปรับตัวขึน้ 0.9% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากพุ่งขึ น้
1.2% ในเดื อนก.ค. นักวิเคราะห์ค าดการณ์ ก่ อนหน้ า นี ว้ ่าดัช นี ร าคา

นาเข้ าจะเพิ่มขึ ้นเพียง 0.5% ในเดื อนส.ค. อย่างไรก็ดี เมื่ อเทียบรายปี
ดัชนีราคาน าเข้ า ลดลง 1.4% ในเดื อนส.ค. หลังจากดิ่งลง 2.8% ใน
เดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ ก: ดาวโจนส์ ปิดบวก 2.27 จุด นักลงทุนจับ
ตาผลประชุ มเฟด ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ กปิ ดบวกเมื่อคืนนี ้
(15 ก.ย.) ขณะที่นกั ลงทุนจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) ซึง่ จะมีการแถลงในวันพุธตามเวลาสหรัฐ หรื อในช่วงเช้ าของวัน
พฤหัสบดี ตามเวลาไทย ส่วนดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิ ดในแดน
บวก โดยได้ แรงหนุนจากหุ้นกลุม่ เทคโนโลยี ที่พงุ่ ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ดัชนี
เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 27,995.60 จุด เพิม่ ขึ ้น 2.27 จุด หรื อ
+0.01% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิ ดที่ 3,401.20 จุด เพิ่มขึน้ 17.66 จุด
หรื อ +0.52% ส่วนดัชนี Nasdaq ปิ ดที่ 11,190.32 จุด เพิม่ ขึ ้น 133.67
จุด หรื อ +1.21% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ ก: ดอลล์ อ่อนค่ าเล็กน้ อย ก่ อนตลาดรู้ ผล
ประชุ มเฟด ดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้ อยเมื่ อเทียบกับสกุลเงิ น
หลัก ๆ ในการซื อ้ ขายที่ ต ลาดปริ ว รรตเงิน ตรานิว ยอร์ ก เมื่ อคื น นี ้ (15
ก.ย.) ท่ามกลางการซื ้อขายที่เป็ นไปอย่างผันผวน ก่อนที่นกั ลงทุนจะรู้
ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึง่ จะมีการแถลงในวันพุธ
ตามเวลาสหรั ฐ หรื อในช่วงเช้ าของวัน พฤหัส บดี ต ามเวลาไทย ดัชนี
ดอลลาร์ ซึง่ เป็ นดัชนีวดั ความเคลื่อนไหวของดอลลาร์ เมื่อเทียบกับสกุ ล
เงินหลัก 6 สกุลในตะกร้ าเงิน ขยับลง 0.01% แตะที่ 93.0501 เมื่อคืนนี ้
ดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าเมื่ อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 105.45 เยน จาก
ระดับ 105.70 เยน แต่แข็งค่าเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ
0.9079 ฟรั ง ก์ จากระดั บ 0.9078 ฟรั ง ก์ และแข็ ง ค่ า เมื่ อ เที ย บกับ
ดอลลาร์ แคนาดา ที่ระดับ 1.3180 ดอลลาร์ แคนาดา จากระดับ 1.3178
ดอลลาร์ แ คนาดา ยู โ รอ่ อ นค่ า เมื่ อ เที ย บกับ ดอลลาร์ ส หรั ฐ ที่ ร ะดับ
1.1853 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1863 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์ แข็งขึ น้
แตะที่ระดับ 1.2897 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2853 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลี ย แข็ ง ค่ า ขึ น้ สู่ ร ะดั บ 0.7308 ดอลลาร์ ส หรั ฐ จากระดับ
0.7291 ดอลลาร์ สหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดน า้ มั น : น า้ มั น WTI ปิ ดบวก $1.02 รั บ ข่ า วพายุ จ่อ
ถล่ มอ่ าวเม็กซิโก สัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์ ก
ปิ ดบวกเมื่ อคื นนี ้ (15 ก.ย.) หลังมี รายงานว่าพายุเฮอร์ ริเคน "แซลลี "
กาลังเคลื่อนตัวเข้ าสูอ่ ่าวเม็กซิโก ส่งผลให้ มีการระงับการผลิตน ้ามันดิบ
ในพื น้ ที่ ดัง กล่า วกว่า 1 ใน 4 ขณะที่ น ัก ลงทุน จับ ตารายงานสต็ อ ก
น ้ามันดิบของสหรัฐซึง่ มี กาหนดเปิ ดเผยในวันนี ้ สัญญาน ้ามันดิบ WTI
ส่ง มอบเดื อ นต.ค. เพิ่ม ขึ น้ 1.02 ดอลลาร์ หรื อ 2.7% ปิ ด ที่ 38.28
ดอลลาร์ /บาร์ เรล สัญญาน ้ามันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย.
เพิ่ม ขึ น้ 92 เซนต์ หรื อ 2.3% ปิ ด ที่ 40.53 ดอลลาร์ / บาร์ เ รล (อิ น โฟ
เควสท์)
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ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ ก : ทองปิ ดบวก 2.5 ดอลล์ นั กลงทุน
จับตาผลประชุมเฟด สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์ กปิ ดบวกติดต่อกัน
เป็ นวันที่สองเมื่ อคื นนี ้ (15 ก.ย.) ขณะที่นกั ลงทุนจับตาผลการประชุม
ของธนาคารกลางสหรั ฐ (เฟด) ซึ่งจะมี การแถลงในวันพุธ ตามเวลา
สหรัฐ หรื อในช่วงเช้ าของวันพฤหัส บดี ต ามเวลาไทย ท่ามกลางการ
คาดการณ์ ที่ว่า เฟดจะส่ง สัญ ญาณเดิ น หน้ า ใช้ น โยบายผ่อนคลาย
การเงินต่อไป สัญญาทองคาตลาด COMEX (Commodity Exchange)
ส่ง มอบเดื อ นธ.ค. เพิ่ม ขึ น้ 2.5 ดอลลาร์ หรื อ 0.13% ปิ ด ที่ 1,966.2
ดอลลาร์ /ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
ยุโรป

รั ฐสภาอั งกฤษไฟเขี ยวรั บร่ างกฎหมาย Internal Market Bill เมิน
EU สั่ งยกเลิ ก สมาชิ ก สภานิ ติ บ ัญ ญั ติ ข องอัง กฤษลงมติ รั บ ร่ า ง
กฎหมาย Internal Market Bill แล้ ว ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง 340 ต่ อ 263
เสียงเมื่ อวานนี ้ ซึ่งจะเปิ ดทางให้ มีการอภิ ปรายรายละเอี ยดของร่ า ง
กฎหมายดังกล่าวต่อไปเป็ นเวลา 4 วันในสัปดาห์นี ้และสัปดาห์ ห น้ า
ทังนี
้ ้ ร่ า งกฎหมายใหม่ ดัง กล่า วจะมาแทนที่ ข้ อ ตกลงบางส่ว นของ
สนธิสญ
ั ญาการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ที่
อังกฤษทาไว้ กับสหภาพยุโรป (EU) ในปี ที่ผ่านมา ซึ่งได้ สร้ างความไม่
พอใจให้ กับ EU และถื อว่าเป็ นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
และทาให้ มีโอกาสน้ อยลงที่องั กฤษและ EU จะสามารถบรรลุข้อตกลง
การค้ าเสรี ระหว่างกันก่อนครบกาหนดเส้ นตาย Brexit ในเดือนธ.ค.ปี นี ้
(อินโฟเควสท์)
ZEW เผยดัชนีความเชื่อมั่นเยอรมนีดีดตัวในเดือนก.ย. สวนทาง
คาดการณ์ ศูนย์ วิจัยเศรษฐกิจ ยุโ รป (ZEW) เปิ ดเผยว่า ดัชนีความ
เชื่อมัน่ ทางเศรษฐกิจของเยอรมนีพงุ่ ขึ ้นสูร่ ะดับ 77.4 ในเดือนก.ย. จาก
ระดับ 71.5 ในเดือนส.ค. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าดัชนีจะลดลงสู่
ระดั บ 69.8 การดี ด ตั ว ของดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ได้ รั บ แรงหนุ น จาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ขณะที่นกั ลงทุนผ่อนคลายความ
วิตกเกี่ ยวกับผลกระทบของการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่มีต่อ
เศรษฐกิจเยอรมนี ดัชนีความเชื่ อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ดีด
ตั ว สู่ ร ะดั บ -66.2 จากระดั บ -81.3 ในเดื อ นส.ค. และสู ง กว่ า ที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ -72.0 (อินโฟเควสท์)
อั งกฤษเผยอั ตราว่ างงานแตะ 4.1% เพิ่มขึน้ ครั ้งแรกนั บตัง้ แต่ ล็
อกดาวน์ สานักงานสถิติอังกฤษ (ONS) เปิ ดเผยว่า อัตราว่างงานใน
อังกฤษปรับตัวขึ ้นเป็ นครัง้ แรกนับตังแต่
้ เริ่มมีการใช้ มาตรการล็อกดาวน์
เพื่อป้องกันโควิด -19 เมื่ อเดื อนมี .ค. ที่ผ่านมา อัตราว่างงานเพิ่มขึน้ สู่
ระดับ 4.1% ในช่วงเดื อนพ.ค.-ก.ค. จากระดับ 3.9% เมื่ อเดื อนเม.ย.มิ.ย. ซึ่งสอดคล้ องกับการคาดการณ์ ของนักเศรษฐศาสตร์ อย่างไรก็
ตาม จานวนผู้มีงานทาในช่วงเดื อนพ.ค.-ก.ค. ลดลงเพียง 12,000 คน

จากช่วงสามเดือนก่อนหน้ า ขณะที่นกั เศรษฐศาสตร์ คาดว่าจะลดลงถึง
125,000 คน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุ โรป: หุ้นยุ โรปปิ ดบวก ขานรั บข้ อมู ลเศรษฐกิจ
จีนแกร่ ง ตลาดหุ้นยุโรปปิ ดปรับตัวขึ ้นเมื่อคื นนี ้ (15 ก.ย.) โดยได้ แรง
หนุนจากการที่จีนเปิ ดเผยข้ อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง
ซึง่ ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ , กลุม่ ค้ าปลีก และกลุม่ สินค้ าหรู หราของ
ยุ โ รป ดัช นี Stoxx Europe 600 บวก 0.66% ปิ ด ที่ 370.96 จุ ด ดัช นี
CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิ ดที่ 5,067.93 จุด เพิ่มขึน้ 16.05 จุด หรื อ
+0.32%, ดัช นี DAX ตลาดหุ้น เยอรมนี ปิ ด ที่ 13,217.67 จุ ด เพิ่ม ขึ น้
24.01 จุด หรื อ +0.18% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 79.29 จุด หุ้นเหมื องแร่
พุ่งรั บข้ อมูลเศรษฐกิจจีนแกร่ ง ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดปรับตัวขึ ้นเมื่ อ
คื นนี ้ (15 ก.ย.) แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เนื่องจากหุ้นกลุ่ม
เหมื อ งแร่ พุ่งขึ น้ โดยได้ แ รงหนุน จากการที่ จี น เปิ ดเผยข้ อ มูล ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมที่สดใส และหุ้นกลุ่มประกันปรับตัวขึน้ จากแนวโน้ ม
การจ่ายเงินชดเชยที่ต่ากว่าคาดที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ดัชนี FTSE 100
ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดที่ 6,105.54 จุด เพิม่ ขึ ้น 79.29 จุด หรื อ +1.32%
(อินโฟเควสท์)
ญี่ปนุ่
สื่อคาดว่ าที่นายกฯญี่ปนวางตั
ุ่
วรั ฐมนตรี คลัง -ต่ างประเทศคนเดิม
สานักข่าวเกี ยวโดรายงานโดยอ้ างแหล่งข่าวว่า นายโยชิฮิเดะ สึกะ ซึ่ง
จะเข้ ารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี คนต่อไปของญี่ปนุ่ จะให้ นายทาโร อา
โสะ ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี คลังต่อไป และนายโทชิมิตสึ โมเตกิ ยังคง
เป็ นรัฐมนตรี ต่างประเทศ หลังปรับคณะรัฐมนตรี ในสัปดาห์นี ้ นายสึกะ
ได้ รับเลือกให้ เป็ นประธานพรรคเสรี ประชาธิปไตย (แอลดีพ)ี เมื่อวานนี ้
ต่ อ จากนายชิ น โซ อาเบะ ซึ่ง ลาออกจากต าแหน่ง ด้ ว ยเหตุ ผ ลด้ า น
สุขภาพ โดยนายสึกะจะเข้ าพิธีแต่งตังเป็
้ นนายกรัฐมนตรี ในการประชุม
รัฐสภาสมัยวิสามัญในวันพุธนี ้ นอกจากนี ้ ยังคาดว่านายสึกะจะแต่งตัง้
นายคัต สึโ นบุ คาโตะ รั ฐ มนตรี ส าธารณสุข ของญี่ ปุ่ น ให้ ขึ น้ มารั บ
ตาแหน่งหัวหน้ าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แทนตนเอง โดยนายสึกะอยู่
ในตาแหน่งดังกล่าวในสมัยรัฐบาลนายอาเบะรวมเวลาทังสิ
้ ้น 7 ปี 8
เดือน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 104.41 จุด จากแรงขาย
ทากาไรหลังดัชนี พ่ ุงแรง ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิ ดปรับตัวลง
ในวันนี ้ เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นเพื่อทากาไรหลังดัชนี นิกเกอิ พุ่ง
แตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือนเมื่อวานนี ้ หลังพรรคเสรี ประชาธิ ปไตย
(แอลดี พี) เลือกนายโยชิฮิเดะ สึกะ หัวหน้ าเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี
ญี่ปนุ่ เป็ นประธานพรรคคนใหม่เมื่อวานนี ้ต่อจากนายชินโซ อาเบะ ซึง่
ลาออกจากตาแหน่งด้ วยเหตุผลด้ านสุขภาพ โดยนายสึกะจะเข้ า พิธี
แต่งตังเป็
้ นนายกรัฐมนตรี ในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวัน พุธ นี ้
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สานักข่าวเกี ย วโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดที่ ระดับ 23,454.89 จุด
ลดลง 104.41 จุดหรื อ -0.44% (อินโฟเควสท์)
จีน

จีนโวพร้ อมให้ ประชาชนทั่วไปฉีดวัคซีนต้ านโควิดต้ นพ.ย.นี ้ ศูนย์
ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของจีนเปิ ดเผยว่า วัคซีนต้ านโรคโควิด19 ที่ พ ัฒ นาในประเทศจี น นัน้ อาจพร้ อมให้ ส าธารณชนทั่ว ไปได้ ใช้
อย่างเร็ วที่สุดในช่วงต้ นเดื อนพ.ย.นี ้ทังนี
้ ้ จี นมี วคั ซีนต้ านโรคโควิด-19
จานวน 4 ตัวที่อยู่ในขันตอนสุ
้
ด ท้ ายของการทดลองทางคลินิก โดย
วัคซีนอย่างน้ อย 3 ตัวดังกล่าวได้ ถูกใช้ ในโครงการฉุกเฉินที่เริ่ มขึน้ ใน
เดือนก.ค.ที่ผา่ นมาเพื่อฉีดให้ กบั ผู้ปฏิบตั ิงานที่จาเป็ น (อินโฟเควสท์)
จี น เผยยอดค้ า ปลี ก เดื อ นส.ค.เพิ่ม ขึ น้ 0.5% ดี ก ว่ า คาดการณ์
สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี ้ว่า ยอดค้ าปลีก ซึ่ง
เป็ นดัชนีวดั การเติบโตของการอุปโภคบริ โภค ปรับตัวขึน้ 0.5% แตะที่
ระดับ 3.36 ล้ านล้ านหยวน (4.9208 แสนล้ านดอลลาร์ ) โดยเป็ นการ
ขยายตัวครั ้งแรกในปี นี ้ และดีกว่าที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์ วา่ จะทรงตัว
ส่วนในช่วง 8 เดือนแรกของปี นี ้ มูลค่าการค้ าปลีกโดยรวมของจี นอยู่ ที่
23.8 ล้ านล้ านหยวน ลดลง 8.6% เมื่อเทียบรายปี อย่างไรก็ดี มูลค่าค้ า
ปลีกดังกล่าวหดตัวน้ อยลง 1.3% เมื่ อเทียบกับมูลค่าในช่วง 7 เดื อน
แรกของปี นี ้ (อินโฟเควสท์)
จีนเผยการผลิตภาคอุ ตสาหกรรมเดือนส.ค.ขยายตัว 5.6% สูง
กว่ าคาดการณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานใวันนี ว้ ่า
การผลิต ภาคอุ ต สาหกรรม ซึ่ง เป็ น ดัช นี ว ัด ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ส าคัญ
ปรับตัวขึ ้น 5.6% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบเป็ นรายปี ซึง่ เป็ นการขยายตัว
ที่รวดเร็วหลังจากที่ปรับตัวขึน้ 4.8% ในเดือนก.ค. และแข็งแกร่งกว่า ที่
นัก วิเ คราะห์ ค าดการณ์ ว่า การผลิต ภาคอุ ต สาหกรรมเดื อ นส.ค.จะ
เพิม่ ขึ ้น 5.1% รายงานของ NBS ระบุวา่ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของ
จี นฟื ้นตัว อย่ า งต่อ เนื่ อ ง โดยได้ แ รงหนุน จากการที่ โ รงงานต่า งๆเริ่ ม
กลับมาดาเนินการผลิตอี กครัง้ หลังจากจี นสามารถควบคุมการแพร่
ระบาดของไวรั ส โควิด -19 ได้ แล้ ว เมื่ อเทียบเป็ น รายเดื อ น การผลิต
ภาคอุ ต สาหกรรมเดื อ นส.ค.ของจี น ปรั บ ตัว ขึน้ 1.02% ซึ่ง ฟื ้น ตัว ขึ น้
อย่างรวดเร็วหลังจากที่ขยับขึ ้นเพียง 0.98% ในเดือนก.ค. สานักข่าวซิน
หัวรายงานโดยอ้ างข้ อมูลของ NBS ว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี นี ้ การ
ผลิต ภาคอุ ต สาหกรรมของจี น ขยายตัว 0.4% เมื่ อ เที ย บเป็ น รายปี
หลังจากที่ปรับตัวลง 0.4% ในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค. (อินโฟเควสท์)
จีนเผยการลงทุนสินทรั พย์ ถาวรช่ วงเดือนม.ค.-ส.ค.หดตัว 0.3%
สวนทางคาดการณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติจี น (NBS) รายงานใน
วันนี ้ว่า ยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (FAI) ช่วงเดือนม.ค.-ส.ค. หด
ตั ว ลง 0.3% แตะที่ ร ะดั บ 37.88 ล้ า นล้ า นหยวน (5.55 ล้ า นล้ าน
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ) เมื่ อ เที ย บเป็ น รายปี ซึ่ง สวนทางกับ ที่ น ัก วิเ คราะห์
คาดการณ์ ว่า จะขยายตัว 0.4% อย่ า งไรก็ ดี การหดตัว ลงของ FAI

ในช่วงเดือนม.ค.-ส.ค.นัน้ ยังน้ อยกว่าในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค.ที่หดตัวลง
1.6% ยอด FAI โดยภาครัฐของจี น ดี ดตัวขึน้ 3.2% ในช่วงเดื อนม.ค.ส.ค. ขณะที่การลงทุน FAI ในภาคเอกชน ปรับตัวลง 2.8% ซึง่ น้ อยกว่า
ในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค.ที่ร่วงลง 2.9% เมื่อเทียบเป็ นรายเดือน ยอด FAI
เดือนส.ค.ปรับตัวขึ ้น 4.18% (อินโฟเควสท์)

จีนเผยการลงทุนด้ านอสังหาริมทรั พย์ ช่วงเดือนม.ค.-ส.ค.เพิ่มขึน้
4.6% สานักงานสถิติแ ห่ง ชาติจี น (NBS) รายงานในวัน นี ้ การลงทุน
ด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของจี นในช่วงเดื อนม.ค.-ส.ค. เพิ่มขึ ้น
4.6% เมื่ อเทียบเป็ นรายปี แตะที่ 8.85 ล้ านล้ านหยวน (1.3 ล้ านล้ า น
ดอลลาร์ สหรัฐ) โดยขยายตัวได้ ดีกว่าในช่วงเดื อนม.ค.-ก.ค.ที่ปรับตัว
ขึ ้น 3.4% การลงทุนด้ านการก่อสร้ างที่อยู่อาศัยในช่วงเดือนม.ค.-ส.ค.
อยู่ที่ 6.55 ล้ านล้ านหยวน เพิม่ ขึ ้น 5.3% เมื่อเทียบรายปี โดยขยายตัว
รวดเร็ วขึน้ จากช่วงเดือนม.ค.-ก.ค.ที่ปรับตัวขึ ้น 4.1% สานักข่าวซินหัว
รายงานว่า ดัชนีความเชื่อมัน่ ด้ านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ ส ารวจ
โดย NBS อยู่ ที่ ร ะดับ 100.33 จุ ด ในเดื อ นส.ค. เพิ่ม ขึ น้ 0.24% จาก
เดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)
จีนคาดการเดินทาง-รายได้ ท่องเที่ยวในประเทศปี นีท้ รุ ดหนักจาก
พิ ษ โควิ ด สถาบัน การท่ อ งเที่ ย วของจี น (CTA) เปิ ด เผยรายงาน
คาดการณ์ ว่า ชาวจี นจะเดินทางภายในประเทศมากกว่า 3.4 พันล้ าน
เที่ยวในปี 2563 ลดลง 43% เมื่อเทียบปี ต่อปี ขณะเดียวกันคาดว่า จีน
จะมีรายได้ จากการท่องเที่ยวภายในประเทศราว 2.76 ล้ านล้ านหยวน
(ประมาณ 12.7 ล้ านล้ านบาท) ในปี 2563 ซึ่งลดลง 52% จากปี ก่อน
อันเป็ นผลจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างไรก็ดี รายงาน
ของ CTA ระบุว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนกาลังฟื น้ ตัวอย่ าง
รวดเร็ ว เห็น ได้ จ ากชาวจี น กว่า 80% กล่า วว่า พวกเขาเต็ ม ใจที่ จ ะ
เดินทางท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) ของปี 2563 ซึ่งคิด
เป็ น 90% ของตัว เลขในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ของปี 2562 นอกจากนี ้
โรงแรมและจุดชมวิวต่างๆ ของจีน กลับมาเดินหน้ าธุรกิจแล้ วกว่า 90%
ขณะที่ บ ริ ษั ท ตัว แทนน าเที่ ย วกลับ มาด าเนิน ธุ ร กิ จ ราว 60% ซึ่ง ใน
จานวนนี ้มี 95% ที่เปิ ดเผยว่า พวกเขามี ความมั่นใจต่อการพัฒนาใน
อนาคต รายงานระบุว่า ในช่วงครึ่ งแรกของปี 2563 จี นมี การเดินทาง
ภายในประเทศราว 1.17 พันล้ านครัง้ มี รายได้ จากการท่องเที่ยว 6.4
แสนล้ า นหยวน (ราว 2.94 ล้ า นล้ า นบาท) ลดลง 62% และ 77%
ตามลาดับ เมื่อเทียบเป็ นรายปี (อินโฟเควสท์)
รั ฐบาลฮ่ องกงเตรี ยมออกมาตรการเยี ยวยาเศรษฐกิจรอบที่ 3
นางแคร์ รี ลัม ผู้บริ หารสูงสุดของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเปิ ดเผยว่า
รั ฐ บาลฮ่ อ งกงมี แ ผนที่ จ ะอนุ มั ติ ม าตรการเยี ย วยาเศรษฐกิ จ จาก
ผลกระทบโควิด-19 รอบที่ 3 ในช่วงบ่ายวันนี ้ หลังเศรษฐกิจฮ่องกงเข้ า
สู่ภาวะถดถอยเนื่องจากเผชิญผลกระทบต่อเนื่องตัง้ แต่การประท้ ว ง
เรี ย กร้ องประชาธิ ป ไตยต่ อ ด้ ว ยการแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19
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มาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่นี ้ จะทาให้ รัฐบาลฮ่องกงใช้ เงิ นไป
กับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 โดยตรงรวมเป็ นเงินเกื อบ
2.9 แสนล้ านดอลลาร์ ฮ่องกง (3.7 หมื่ นล้ านดอลลาร์ ) โดยมาตรการ
ดังกล่าวครอบคลุมถึงการลดหย่อนภาษี ช่วยเหลืออุตสาหกรรมที่ได้ รับ
ผลกระทบ อี กทังสนั
้ บสนุนโรงพยาบาลและนโยบายรับมื อโควิด -19
โดยก่อนหน้ านี ้รัฐบาลได้ อนุมัติมาตรการเยี ยวยาไปแล้ ว 2 ครัง้ ทังนี
้ ้
ถ้ อยแถลงนางลัมมีขึ ้นหลังฮ่องกงเสร็ จสิ ้นโครงการตรวจหาเชื อ้ โควิด 19 ครั ้งใหญ่ โดยให้ การตรวจหาเชื ้อกับประชาชนเกือบ 1.8 ล้ านคนใน
ระหว่างวันที่ 1-14 ก.ย. ที่ผา่ นมา (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น จี น : เซี่ ย งไฮ้ ค อมโพสิต ปิ ดบวก 16.87 จุ ด รั บ
ความหวังวัคซีนโควิด,ข้ อมูลศก.สดใส ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตตลาด
หุ้นจี นปิ ดบวกในวันนี ้ โดยได้ แรงหนุนจากข้ อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
รวมทังความหวั
้
งที่ว่า จีนอาจพร้ อมให้ ประชาชนสามารถใช้ วคั ซี นต้ า น
ไวรัสโควิด-19 ได้ ภายในเดือนพ.ย.ปี นี ้ สานักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนี
เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตปิ ดที่ 3,295.68 จุด เพิม่ ขึ ้น 16.87 จุด หรื อ +0.51%
(อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น ฮ่ อ งกง: ฮั่ งเส็ง ปิ ดบวก 92.48 จุ ด ขานรั บ ข่ า ว
วัคซีนโควิด-ข้ อมูลศก.จีน ดัชนีฮงั่ เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิ ดวันนี ้ปรับตัว
เพิม่ ขึ ้น โดยได้ รับปั จจัยหนุนจากความหวังเกี่ยวกับวัคซีนต้ านโควิด -19
และข้ อมูลเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่ง ซึง่ รวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรม
และยอดค้ าปลีกเดือนส.ค. ดัชนีฮงั่ เส็งปิ ดวันนี ้ที่ 24,732.76 จุด เพิม่ ขึ ้น
92.48 จุด หรื อ +0.38% (อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ
ADB คาดเศรษฐกิจเอเชียปี นี ต้ ดิ ลบ 0.7% หดตัวเป็ นครั ้งแรกใน
รอบ 60 ปี ธนาคารพัฒนาเอเชี ย (ADB) เปิ ดเผยรายงานในวันนี ้ระบุ
ว่า เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียจะหดตัวลงในปี นี ้ ซึ่งจะเป็ นการหดตัว
ครัง้ แรกในรอบ 60 ปี แต่จะฟื น้ ตัวอี กครัง้ ในปี หน้ า โดยจะเริ่ มฟื น้ ตัว
จากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19
ADB เปิ ดเผยรายงานแนวโน้ มเศรษฐกิจเอเชีย (ADO) ประจาปี 2563
คาดว่า ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของภูมิภาคเอเชีย
ในปี นี ้จะติดลบ 0.7% ซึ่งจะเป็ นการหดตัวลงเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่ต้น
ทศวรรษ 1960 หรื อราวปี 2503 รายงานระบุว่า GDP จะขยายตัวขึน้
6.8% ในปี 2564 แต่ผลผลิตในปี หน้ าจะยังคงต่ ากว่าตัวเลขคาดการณ์
ก่อนเกิดโรคโควิด-19 ซึ่งบ่งชี ว้ ่าการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจของเอเชี ยจะ
เป็ นรู ป ตัว L มากกว่า รู ป ตัว V โดยเศรษฐกิ จ จะมี ก ารฟื ้น ตั ว เพี ย ง
บางส่วน และยังไม่มีการฟื น้ ตัวอย่างเต็มที่ รายงานระบุว่า ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชี ยราว 75% จะมี การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ติดลบในปี นี ้
(อินโฟเควสท์)
IEA หั่นคาดการณ์ อุปสงค์ นา้ มั นปี นี จ้ ากพิษโควิด -19 สานักงาน
พลังงานสากล (IEA) ปรับลดตัวเลขคาดการณ์ อุป สงค์ น ้ามัน ในปี นี ้

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึง่ ได้ กระทบอุตสาหกรรม
การบินทัว่ โลก ทังนี
้ ้ IEA คาดการณ์ อุปสงค์ น ้ามันที่ ระดับ 91.7 ล้ า น
บาร์ เรล/วันในปี นี ้ โดยลดลง 8.4 ล้ านบาร์ เรล/วันเมื่ อเทียบกับอุปสงค์
ในปี ที่แล้ ว ขณะที่ตัวเลขคาดการณ์ ในเดื อนส.ค.ระบุว่าจะลดลง 8.1
ล้ า นบาร์ เ รล/วัน อย่ า งไรก็ ดี IEA คาดว่า อุ ป สงค์ น า้ มัน ในปี ห น้ า จะ
เพิม่ ขึ ้น 5.5 ล้ านบาร์ เรล/วัน สูร่ ะดับเฉลี่ย 97.1 ล้ านบาร์ เรล/วัน (อินโฟ
เควสท์)

อินเดียติดเชือ้ โควิดจ่ อแตะ 5,000,000 ราย ตายกว่ า 80,000 ราย
กระทรวงสาธารณสุขอินเดี ยเปิ ดเผยว่า จานวนผู้ติดเชื ้อไวรัสโควิด -19
สะสมอยู่ ที่ 4,930,236 ราย ขณะที่ มี ผ้ ู เ สี ย ชี วิ ต รวม 80,776 ราย
นอกจากนี ้ สื่ อ รายงานว่า ผลการตรวจหาเชื อ้ ไวรัส โควิด -19 พบว่า
สมาชิกรัฐสภาของอินเดี ยเกือบ 20 รายมีค่าเป็ นบวก ทังนี
้ ้ รัฐสภาของ
อินเดียแบ่งออกเป็ น โลกสภา ซึง่ เป็ นสภาผู้แทนราษฎร และราชยสภา
ซึ่งเป็ นวุฒิสภา สื่อระบุว่า ผลการตรวจหาเชื อ้ ไวรัสโควิด -19 ในโลก
สภาพบว่าสมาชิก 17 รายมีค่าเป็ นบวก โดย 12 รายสังกัดพรรคบีเ จพี
ซึ่งเป็ นพรรครัฐบาล ขณะที่ 5 รายสังกัดพรรคการเมื องอื่ น ในช่วง 5
เดื อนที่ผ่านมา มี รายงานว่า รัฐมนตรี 7 ราย และสมาชิกรัฐสภาของ
อินเดีย 25 รายได้ ติดเชื ้อไวรัสโควิด-19 (อินโฟเควสท์)
ADB คาดโควิด-19 ทา GDP อินเดียหดตัว 9% ในปี 2563 ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (ADB) คาดการณ์วา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ของอินเดี ยในปี 2563 จะหดตัวลง 9.0% อันเป็ นผลจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึง่ ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและความเชื่ อมั่นของผู้บริ โภคในอิ นเดี ย สานักข่าวซิน หัว
รายงานว่า ADB เปิ ด เผยรายงานแนวโน้ ม เศรษฐกิ จ เอเชี ย (ADO)
ประจาปี 2563 ซึง่ มีการเผยแพร่ในวันนี ้ อย่างไรก็ดี ADB คาดการณ์ ว่า
เศรษฐกิจอินเดี ยจะฟื น้ ตัวอย่างแข็งแกร่ง ในปี งบประมาณ 2564 โดย
คาดว่า GDP อินเดี ยจะขยายตัว 8.0% เมื่ อประชาชนกลับมาเดินทาง
และทาธุรกิจได้ มากขึ ้น (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งเกือบ 300 จุดตามตลาด
หุ้นทั่วโลก ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุง่ ขึน้ เกือบ 300 จุดในวันนี ้
ตามตลาดหุ้นทัว่ โลก ขานรับความคืบหน้ าในการผลิตวัคซีนต้ านโควิด 19 ทังนี
้ ้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดที่ 39,044.35 บวก 287.72
จุด หรื อ 0.74% (อินโฟเควสท์)
ไทย
ครม.อนุ มัติหลักการเปิ ดรั บนทท.ประเภทพิเศษ แบบลองสเตย์
เริ่ มต.ค. นี ้ น.ส.ไตรศุ ลี ไตรสรณกุ ล รองโฆษกประจ าส านั ก
นายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มี มติอนุมตั ิ
หลัก การแนวทางการเปิ ด รั บ นัก ท่อ งเที่ ย วประเภทพิเ ศษ (Special
Tourist Visa) หรื อ STV ตามที่กระทรวงการท่องเที่ย วและกี ฬาเสนอ
โดยจะเปิ ดให้ เข้ าประเทศได้ ตงแต่
ั ้ เดือนต.ค.63 ทังนี
้ ้ มี เงื่ อนไขสาหรับ
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นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนี ้ คื อ 1.ต้ องเป็ นนัก ท่องเที่ย วต่ างชาติ ที่
ประสงค์ จะเดินทางมาพักในประเทศไทยแบบระยะยาว (Long Stay)
2.ต้ องยอมรับมาตรการด้ านสาธารณสุขในประเทศไทยเรื่ องการกักตัว
14 วัน 3.มีเอกสารหลักฐานของการเข้ ามาพานักระยะยาวในไทย เช่น
เอกสารการชาระเงินของโรงแรม เอกสารการเช่าที่พกั คอนโดมิเนียม
เป็ นต้ น (อินโฟเควสท์)

ศบค.เผยพบผู้ ติด เชื อ้ โควิด -19 รายใหม่ อีก 5 ราย เดินทางมา
จากตปท. ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ โ ควิ ด -19 (ศบค.) รายงาน
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศวันนี ้ว่า พบ
ผู้ ป่ วยยื น ยั น ติ ด เชื อ้ รายใหม่ 5 คน เดิ น ทางมาจากญี่ ปุ่ น 1 ราย
ปากีสถาน 1 ราย กาตาร์ 1 ราย บาห์เรน 1 ราย และ ซาอุดิอาระเบีย 1
ราย สาหรับจานวนผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 3,480 คน เป็ นผู้ป่วย
ที่ติดเชื ้อภายในประเทศ 2,445 คน และผู้ป่วยที่ตรวจพบในสถานที่
กักกันที่รัฐจัดให้ 542 คน จานวนผู้ป่วยรักษาหายแล้ วอยู่ที่ 3,315 คน
และยั ง มี ผ้ ู ป่ วยรั ก ษาตั ว อยู่ ใ นโรงพยาบาล 107 คน ขณะที่ ย อด
ผู้เสียชีวติ สะสมคงเดิมที่ 58 คน (อินโฟเควสท์)
สธ.เผยผลตรวจผู้สัมผัสนักบอลไทยลีก ไร้ เชือ้ 382 คน รอผลอีก
39 คน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานผลการ
สอบสวนและควบคุมโรค กรณีนกั ฟุตบอลไทยลีกชาวอุซเบกิสถานอายุ
29 ปี ตรวจพบสารพันธุกรรมเชื ้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ก.ย.63 ว่า จาก
การเก็บตัวอย่างผู้สมั ผัส 508 ราย โดยเป็ นผู้สมั ผัสเสี่ยงสูง 100 คน ผู้
สัมผัสเสี่ยงต่า 408 คน ส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ 421 คน ให้ ผลเป็ น
ลบ 382 คน อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ 39 คน ในจานวนนี ผ้ ้ ูส ัม ผัส
เสี่ยงสูงได้ รับการตรวจยื นยันทางห้ องปฏิบตั ิการทุกรายและมีผลเป็ น
ลบทังหมด
้
(อินโฟเควสท์)
ADB หั่ น คาดการณ์ GDP ไทยปี 63 หดตั ว 8.0% ก่ อ นกลั บมา
ขยายตัว 4.5% ในปี 64 ธนาคารพัฒนาเอเชี ย (เอดีบี) คาดว่า อัตรา
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย GDP ในปี นี ้จะหดตัวที่ 8.0% ซึง่ หดตัว
มากกว่าที่เคยคาดการณ์ ไว้ ในเดื อนเมษายนที่หดตัว 4.8% แม้ ว่าจะ
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 ได้ ดี ทาให้ มีการ
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เริ่ มกลับมาฟื น้ ตัว แต่ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดดังกล่าวส่งผลต่อ
เศรษฐกิจมากกว่าที่เคยคาดกาณ์ ไว้ เมื่ อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก่อน
จะกลับมาฟื น้ ตัวในปี 64 โดยคาดว่า GDP จะขยายตัว 4.5% ปรับเพิ่ม
จาก 2.5% ที่ เ คยคาดการณ์ ไ ว้ เมื่ อเดื อนเมษายน ขณะที่ ค าดการณ์
อัตราเงินเฟ้อในปี นี ้จะติดลบอยู่ที่ 1.6% จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงัน
การหดตัวสูงของราคาพลังงาน และเศรษฐกิจโลกที่อ่อ นแอ รวมถึง
มาตรการรัฐบาลที่ช่วยลดค่าสาธารณูปโภคด้ วย ก่อนจะปรับตัวเป็ น
บวกที่ 0.8% ในปี หน้ า (อินโฟเควสท์)

สานั กงบฯ คาดงบฯปี 64 ล่ าช้ าไม่ เกิน 1 เดือน ยั นงบเงินเดือนงบลงทุนไม่ สะดุด นายเดชาภิวฒ
ั น์ ณ สงขลา ผู้อานวยการส านัก
งบประมาณ ระบุว่า โดยปกติแล้ วงบประมาณรายจ่ ายประจาปี จะ
ออกมาในช่วงสิ ้นเดื อนก.ย.ของทุกปี แต่เนื่องจากในปี 63 ซึ่งเป็ นช่วง
การจัดทางบประมาณรายจ่ายของปี 64 ได้ เกิดมี สถานการณ์ การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขึน้ ทาให้ ต้องมี การปรับงบประมาณเพื่อมา
รองรั บ การด าเนิน การในส่ว นนี ้ จึ ง ส่ง ผลท าให้ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 64 อาจจะล่าช้ าออกไปราว 3-4 สัปดาห์ แต่จะไม่เกินเดื อน
ต.ค.63 พร้ อมระบุว่า ในส่ว นของรายจ่ ายประจ า เช่ น งบประมาณ
สาหรับการจ่ายเงินเดือนนัน้ สานักงบประมาณจะอนุมัติให้ นาไปใช้ ได้
ก่อน 25% ของงบประมาณรายจ่ายปี 64 โดยรวม ซึ่งจะมี เพียงพอใช้
ไปอี กอย่างน้ อย 3 เดื อน และทันกับที่ง บประมาณรายจ่ ายปี 64 จะ
ออกมาภายในเดือนต.ค.นี ้อยู่แล้ ว (อินโฟเควสท์)

ปลัดคลัง ยั นฐานะการคลังยั งแข็งแกร่ ง แม้ จัดเก็บรายได้ ปี 63
พลา ด เป้ า - ง บฯ ปี 64 ล่ า ช้ า นายประสงค์ พู น ธเนศ ปลั ด
กระทรวงการคลัง ยอมรับว่าการจัดเก็บรายได้ ของรัฐบาลในปี นี ้จะต่า
กว่าเป้าหมาย ซึง่ ถือว่าเป็ นเรื่ องปกติ แต่ก็ยงั มีการจัดเก็บรายได้ ในส่วน
อื่น ๆ ที่ทาได้ สงู กว่าเป้าหมายเข้ ามาชดเชย เช่น รายได้ จากรัฐวิสาหกิจ
ขณะที่เงินคงคลังมีอยู่ไม่ต่ ากว่า 3 แสนล้ านบาท เมื่อรวมแล้ วก็เป็ นไป
ตามเป้าหมาย "เงินคงคลังตอนนี ้ไม่มีปัญหา มี ไม่ต่ ากว่า 3 แสนล้ าน
บาท คลังถังไม่แตกแน่นอน ตอนนี ้การจัดเก็บรายได้ ไม่เข้ าเดือน ก.ย. ก็
เลื่อนไปเดื อน ต.ค.-พ.ย. ก็เป็ นผลดี กับการจัดเก็บรายได้ ใ นปี 2564
แทน" นายประสงค์ กล่าว อย่างไรก็ดี ในส่วนเป้า หมายการจัด เก็ บ
รายได้ ของปี งบประมาณ 2564 ทุกอย่างยังเป็ นไปตามแผนเหมือนที่ยื่น
สภา แต่เมื่ อถึงเวลามี เหตุการณ์ เปลี่ย นแปลง ก็สามารถปรับปรุ ง ให้
สอดคล้ องและเหมาะสมได้ แต่ต้องดูตามความจาเป็ นและเหมาะสม
ขณะที่ งบประมาณรายจ่า ยปี 2564 นัน้ คาดว่าจะล่าช้ าเพี ยงเดื อ น
เดียวเท่านัน้ ไม่มีผลกระทบอะไร โดยเฉพาะกับภาพรวมการลงทุนของ
รัฐบาล เพราะการลงทุนจะมีกระบวนการประมูลงาน ซึง่ จะใช้ เวลา 2-3
เดือนอยู่แล้ ว ดังนันแม้
้ งบประมาณปี 2564 ล่าช้ าก็ไม่มีปัญหาในส่วนนี ้
(อินโฟเควสท์)
บสย.ลงนามร่ วม 18 สถาบันการเงิน คา้ ประกันสินเชื่อ Soft Loan
พลัส 5.7 หมื่ นลบ. นายสันติ พร้ อมพัฒน์ รมช.คลัง กล่าวภายหลัง
การลงนามบัน ทึกข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ โครงการคา้ ประกันสิ น เชื่ อ
Soft Loan พลัส (Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ Soft Loan
พลัส ) วงเงิ น ค า้ ประกัน 5.7 หมื่ น ล้ า นบาท ระหว่า งบรรษั ท ประกัน
สินเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ 18 ธนาคารพันธมิตรว่า
โครงการดัง กล่า วจะน าไปสู่ก ารกระตุ้น เศรษฐกิจ และส่ง เสริ ม การ
เข้ า ถึ ง สิน เชื่ อของผู้ป ระกอบการเอสเอ็ม อี น าไปสู่ก ารหมุ น เวี ย นใน
ระบบเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี ้ ได้ มอบหมายให้
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปดูในรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้
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เงินจาก พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้ านล้ านบาท จานวน 6 หมื่นล้ านบาท เพื่อให้
บสย.ใช้ ค ้าประกันให้ ผ้ ปู ระกอบการเอสเอ็มอี เพื่อขอกู้เงินจากโครงการ
สินเชื่ อดอกเบี ้ยต่ า (Soft Loan) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
วงเงิน 5 แสนล้ านบาท ที่ปัจจุบนั ปล่อยกู้ไปได้ เพียง 1 แสนล้ านบาท ยัง
มีวงเงินเหลืออี ก 4 แสนล้ านบาท โดยมองว่าการคา้ ประกันอีก 6 หมื่ น
ล้ านบาท จะช่วยทาให้ เกิดสินเชื่อในระบบอี ก 3.6 แสนล้ านบาท ซึง่ จะ
เป็ นประโยชน์กบั ระบบเศรษฐกิจในปั จจุบนั (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้ นไทย : ปิ ดพุ่ ง 13.84 จุ ด รั บ Sentiment บวก
นอกปท.-รั ฐเปิ ดรั บนทท.ประเภทพิเศษหนุ น SET ปิ ดวันนี ้ที่ระดับ
1,286.18 จุ ด เพิ่ ม ขึ น้ 13.84 จุ ด ( + 1.09%) มู ล ค่ าการซื อ้ ขาย
43,868.01 ล้ านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนี ้รี บาวด์ ตาม
ตลาดต่างประเทศ ทังตลาดภู
้
มิภาค-ตลาดในยุโรป-ดาวโจนส์ฟิวเจอร์
สต่างบวกกันทัว่ หน้ า โดยบ่ายนี ้ตลาดบ้ านเราได้ แรงหนุนจากมติครม.
อนุมัติหลักการเปิ ดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ แบบลองสเตย์ เริ่ ม
ต.ค. นี ้ หนุนหุ้นหลายตัวขยับขึน้ ไป นอกจากนี ้ราคาน ้ามันฟิ วเจอร์ ส ก็รี
บาวด์ ทาให้ ไ ปหนุน PTTEP ให้ ป รั บ ขึ น้ ไปบ่า ยนี ้ อย่ า งไรก็ ดี ยัง ต้ อง
ติดตามการประชุมเฟด 15-16 ก.ย., ยอดขายรถยนต์ ของไทย พรุ่ งนี ้
ตลาดฯคงจะผันผวนแบบไร้ ทศิ ทาง โดยนักลงทุนยังระวังการลงทุนหลัง
จะมี การชุมนุมการเมื อง 19 ก.ย.นี ้ พร้ อมให้ แนวรับ 1,270 แนวต้ า น
1,295 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทย: วันนีม้ ีมูลค่ าการซือ้ ขายรวม 94,373
ล้ านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย(ThaiBMA) สรุ ปภาวะตลาด
ตราสารหนี ้ไทยประจาวันนี ้ มีมูลค่าการซื ้อขายรวมทังวั
้ นอยู่ที่ 94,373
ล้ านบาท ด้ านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื ้อขายสูงที่ สุด 2
อันดับแรก คือ 1. กลุม่ บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน (บลจ.) ซื ้อสุทธิ
40,304 ล้ านบาท 2. กลุ่มบริ ษัทประกันภัย ซื ้อสุทธิ 3,716 ล้ านบาท
ในขณะที่นกั ลงทุนต่างชาติ ซื ้อสุทธิ 2,134 ล้ านบาท Yield พันธบัตร
อายุ 5 ปี ปิ ดที่ 0.85% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน ภาพรวมของ
ตลาดในวัน นี ้ Yield Curve ปรั บ ตั ว ลงเล็ ก น้ อ ยจากวั น ก่ อ นหน้ า
ประมาณ 1-2 bps. สาหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติว ัน นี ้
NET INFLOW 2,134 ล้ า นบาท โดยเกิ ด จาก NET BUY 2,134 ล้ า น
บาท และไม่มีตราสารหนี ้ที่ ถือครองโดยนัก ลงทุนต่ างชาติ หมดอายุ
(Expired) (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงิ น บาท: ปิ ด 31.19 แข็ ง ค่ าต่ อเนื่ องจากแรง
ขายดอลล์ ให้ กรอบพรุ่ งนี ้ 31.15-31.30 นักบริหารเงินจากธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาดเย็ น นี ้อยู่ ที่ 31.19 บาท/
ดอลลาร์ แข็ ง ค่ า จากเปิ ด ตลาดเช้ า นี ท้ ี่ ร ะดับ 31.29 บาท/ดอลลาร์
ระหว่างวันเงิ น บาทเคลื่ อ นไหวในกรอบระหว่าง 31.19-31.30 บาท/
ดอลลาร์ หลังดอลลาร์ อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก เนื่องจากนัก
ลงทุนคาดการณ์ ว่าที่ประชุม เฟดจะส่งสัญญาณตรึ งอัตราดอกเบี ้ยใน
ระดั บ ต่ า ออกไปนานกว่ า ปกติ "บาทปิ ด ตลาดแข็ ง ค่ า สุ ด ของวั น
เนื่องจากมี แรงเทขายดอลลาร์ ส่งผลให้ ดอลลาร์ อ่อนค่าเมื่ อเทียบกับ
ทุกสกุลเงินหลัก " นักบริ หารเงินระบุ นักบริ หารเงิน ประเมินกรอบการ
เคลื่ อ นไหวของเงิ น บาทในวัน พรุ่ ง นี ไ้ ว้ ร ะหว่ า ง 31.15-31.30 บาท/
ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปั จจัยที่ต้องติดตาม
-

ยอดนาเข้ า ยอดส่งออก และดุลการค้ าเดือนส.ค. ญี่ ปนุ่
อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. อังกฤษ
ดุลการค้ าเดือนก.ค. อียู
ยอดค้ าปลีกเดือนส.ค. สหรัฐ
สต็อกสินค้ าคงคลังภาคธุรกิจเดือนก.ค. สหรัฐ
ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.ย.จากสมาคมผู้สร้ างบ้ านแห่งชาติ (NAHB) สหรัฐ
สต็อกน ้ามันรายสัปดาห์จากสานักงานสารสนเทศด้ านพลังงานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ
คณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอตั ราดอกเบี ้ย สหรัฐ
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Friday
Release

TH Foreign Reserves
US CPI MoM

4-Sep

Actual

Cons.

Prior

$252.9b

--

$253.5b

Aug

0.40%

0.30%

0.60%

CPI Ex Food and Energy MoM

Aug

0.40%

0.20%

0.60%

CPI YoY

Aug

1.30%

1.20%

1.00%

CPI Ex Food and Energy YoY

Aug

1.70%

1.60%

1.60%

Actual

Cons.

Prior

14

Monday
Release

JN Industrial Production MoM

Jul F

8.70%

--

8.00%

Industrial Production YoY

Jul F

-15.50%

--

-16.10%

Capacity Utilization MoM

Jul

9.60%

--

6.20%

EC Industrial Production SA MoM

Jul

4.10%

4.20%

9.10%

Jul

-7.70%

-8.10%

-12.30%

Actual

Cons.

Prior

Industrial Production WDA YoY

15

Tuesday
Release

CH Industrial Production YoY

Aug

5.60%

5.10%

4.80%

Industrial Production YTD YoY

Aug

0.40%

0.20%

-0.40%

Retail Sales YoY

Aug

0.50%

0.00%

-1.10%

Retail Sales YTD YoY

Aug

-8.60%

-8.80%

-9.90%

EC ZEW Survey Expectations
US Empire Manufacturing

Sep

73.9

--

64

Sep

17

6.9

3.7

Industrial Production MoM

Aug

0.40%

1.00%

3.00%

Capacity Utilization

Aug

71.40%

71.40%

70.60%

Actual

Cons.

Prior

16

Wednesday
Release

JN Trade Balance

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

1,286.18
827.38
1,845.89
311.68
355.81
136.08
307.38
-799.26
43,868.02

+13.84
+8.95
+20.89
+4.81

+1.09%
+1.09%
+1.14%
+1.57%

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

15-Sep-20
27,995.60
3,401.20
11,190.32
3,335.00
6,105.54
13,217.67
23,454.89
3,295.68
24,732.76
2,443.58
39,044.35
5,100.87
6,018.21
896.26

Chg
+2.27
+17.66
+133.67
+16.00
+79.29
+24.01
-104.41
+16.87
+92.48
+15.67
+287.72
-60.96
+21.07
+1.69

%Chg.
+0.01%
+0.52%
+1.21%
+0.48%
+1.32%
+0.18%
-0.44%
+0.51%
+0.38%
+0.65%
+0.74%
-1.18%
+0.35%
+0.19%

Crude Commodities
WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)
COMEX Gold
Batic Dry Index

15-Sep-20
38.39
40.69
40.67
38.28
1,956.30
1,289.00

Chg
+1.16
+0.54
+1.01
+1.02
+3.20
+7.00

%Chg.
+3.12%
+1.34%
+2.55%
+2.74%
+0.16%
+0.55%

15-Sep-20

14-Sep-20

%Chg.

31.18
1.1849
105.46
1.2888
6.7807
1,179.92
93.096

31.30
1.1865
105.70
1.2845
6.8095
1,181.73
93.051

-0.37%
-0.13%
-0.22%
+0.33%
-0.42%
-0.15%
+0.05%

Aug

¥248.3b

-¥15.0b

¥11.6b

Trade Balance Adjusted

Aug

¥350.6b

¥23.3b

-¥34.8b

Exports YoY

Aug

-14.80%

-16.10%

-19.20%

Imports YoY

Aug

-20.80%

-17.80%

-22.30%

EC Trade Balance SA

Jul

--

18.7b

17.1b

Jul

--

--

21.2b

US Retail Sales Advance MoM

Aug

--

1.00%

1.20%

Exchange Rate

Retail Sales Ex Auto MoM

Aug

--

0.90%

1.90%

Actual

Cons.

Prior

USD/THB
EUR/USD
USD/JNY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index

Trade Balance NSA
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Thursday
Release

EC CPI MoM

Aug F

--

-0.40%

-0.40%

CPI YoY

Aug F

--

-0.20%

-0.20%

CPI Core YoY

Aug F

--

0.40%

0.40%

US FOMC Rate Decision (Upper Bound)

1-Sep

--

0.25%

0.25%

FOMC Rate Decision (Lower Bound)

1-Sep

--

0.00%

0.00%

Building Permits

Aug

--

1520k

1495k

Building Permits MoM

Aug

--

2.50%

18.80%

Housing Starts

Aug

--

1475k

1496k

Housing Starts MoM

Aug

--

-1.40%

22.60%

Philadelphia Fed Business Outlook

Sep

--

15

17.2

Initial Jobless Claims

1-Sep

--

850k

884k

Continuing Claims

1-Sep

--

13000k

13385k

1-Sep

--

--

-0.10%

1-Sep

--

--

0.00%

JN BOJ Policy Balance Rate
BOJ 10-Yr Yield Target
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Friday
Cons.
0.20%

Prior
0.30%
0.00%

Aug

Actual
--

Natl CPI Ex Fresh Food YoY

Aug

--

-0.40%

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY

Aug

--

-0.10%

0.40%

1-Sep

--

--

$252.9b

Jul

--

--

20.7b

2Q

--

-$160.0b

-$104.2b

Leading Index

Aug

--

1.30%

1.40%

U. of Mich. Sentiment

Sep P

--

75

74.1

U. of Mich. Current Conditions

Sep P

--

--

82.9

U. of Mich. Expectations

Sep P

--

--

68.5

U. of Mich. 1 Yr Inflation

Sep P

--

--

3.10%

U. of Mich. 5-10 Yr Inflation

Sep P

--

--

2.70%

Release

JN Natl CPI YoY

TH Foreign Reserves
EC ECB Current Account SA
US Current Account Balance

As of 16-Sep-20
%Chg.
Chg

15-Sep-20

Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
15-Sep-20
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
15-Sep-20
Change (bps)

15-Sep-20
325.98
94,373.36
3M
1M
0.483
0.472
-0.01
-0.01
7Y
5Y
1.060
0.854
-0.33
+0.22

3M
0.11
+0.00

2Y
0.14
+0.00

14-Sep-20
324.60
43,263.38
1Y
6M
0.509
0.498
-0.00
+0.06
15Y
10Y
1.569
1.369
-0.95
-0.82

3Y
0.16
+0.00

5Y
0.27
+0.00

%Chg.
+0.43%
+118.14%
3Y
2Y
0.627
0.550
+0.47
+0.49
30Y
20Y
2.173
1.950
-0.23
-1.74

10Y
0.68
+0.00

30Y
1.43
+1.00
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