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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

ส่ือเผยบรรยากาศเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนอึมครึม เหตุ"ทรัมป์"

เมินยกเลิกขึน้ภาษีจีน ส านกัข่าว CNBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่จีนไม่

มีความเชื่อมั่นต่อการเจรจาการค้ากับสหรัฐ เนื่องจากประธานาธิบดี

โดนัลด์ ทรัมป์ปฏิเสธที่จะยกเลิกการปรับเพิ่มภาษีต่อสินค้าน าเข้าจาก

จีน ทัง้นี ้นางสาวยูนิส หยุ่น ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของ CNBC ทวีตข้อความ

ระบุว่า "แหล่งข่าวรัฐบาลบอกดิฉันว่า ทางการปักกิ่งไม่เชื่อมัน่ต่อการ

เจรจาการค้า โดยจีนมีความไม่พอใจต่อการที่ประธานาธิบดีทรัมป์

กล่าวว่าจะไม่มีการยกเลิกการเก็บภาษีต่อสินค้าจีน ซึ่งจีนมองว่าทัง้

สองฝ่ายเคยตกลงกันในเร่ืองนีแ้ล้ว ขณะที่กลยุทธ์ในการเจรจาใน

ขณะนีค้ือ ท าการเจรจา แต่ให้รอต่อไป เนื่องจากยงัมีหลายปัจจัย เช่น 

การถอดถอนประธานาธิบดี และการเลือกตัง้ในสหรัฐ" (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เผยการหารือ"พาวเวล"ท่ีท าเนียบขาวเป็นไปด้วยดี  
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี ้ระบวุ่า เขาได้พบกับ

นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ท าเนียบขาว

ในวนันี ้เพื่อหารือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งการสนทนาเป็นไปด้วยดี 

"ผมเพ่ิงเสร็จสิน้การพบปะกบัคณุเจอโรม พาวเวลที่ท าเนียบขาว ซึง่การ

สนทนาเป็นไปด้วยดี โดยเราได้หารือกนัเกี่ยวกบัอตัราดอกเบีย้, การใช้

นโยบายอัตราดอกเบีย้ติดลบ, ภาวะเงินเฟ้อต ่า, การใช้นโยบายผ่อน

คลายทางการเงิน, การแข็งค่าของดอลลาร์ และผลกระทบต่อภาคการ

ผลิต, การค้ากับจีนและสหภาพยุโรป รวมทัง้ประเด็นอ่ืนๆ" ข้อความใน

ทวิตเตอร์ระบุ ทางด้านเฟดออกแถลงการณ์ระบุว่า นายพาวเวลได้เข้า

พบปธน.ทรัมป์ที่ท าเนียบขาวเพื่อหารือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ซึ่ง

รวมถึง การขยายตวั, แนวโน้มการจ้างงาน และเงินเฟ้อ ทัง้นี ้ความเห็น

ของนายพาวเวลต่อปธน .ทรัมป์ในวันนี  ้มีความสอดคล้องต่อ

แถลงการณ์ที่นายพาวเวลกล่าวต่อสภาคองเกรสในสปัดาห์ที่แล้ว นาย

พาวเวลกล่าวย า้ต่อปธน.ทรัมป์ว่า การด าเนินนโยบายการเงินของเฟด

จะขึน้อยู่กับข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ เฟดได้รับ  และเฟดจะก าหนด

นโยบายเพื่อสนับสนนุการจ้างงานอย่างเต็มศกัยภาพ และเสถียรภาพ

ของราคา โดยจะท าการตัดสินใจอย่างระมัดระวัง อย่างไร้อคติ และ

ปลอดจากปัจจยัทางการเมือง (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐประกาศขยายเวลาอีก 90 วันให้"หัวเว่ย"ซือ้สินค้าจาก

บริษัทสหรัฐ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐแถลงในวนันีว้่า ทางกระทรวงได้

ขยายเวลาอีก 90 วนัให้แก่บริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยี ในการซือ้สินค้าจาก

บริษัทสหรัฐต่อไปเพื่อให้บริการต่อลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบนั ทัง้นี ้สหรัฐ

ขยายเวลาดงักล่าวเป็นครัง้ที่ 2 ให้แก่หวัเว่ย นับตัง้แต่ที่ทางบริษัทถูก

ขึน้บัญชีด าในเดือนพ.ค.อันเนื่องจากเหตุผลด้านความมั่นคง "การ

ขยายเวลาต่อไปอีกถึงวนัที่ 16 ก.พ.ปีหน้าจะท าให้หวัเว่ยยงัคงสามารถ

ให้บริการต่อลูกค้าสหรัฐที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่ห่างไกล  ซึ่งจะได้ รับ

ผลกระทบหากไม่มีการขยายเวลาออกไป และทางกระทรวงจะยงัคงจบั

ตาการส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหว เพ่ือรับประกนัว่า

นวตักรรมของเราจะไม่ได้รับผลกระทบจากผู้ที่คกุคามความมัน่คงของ

เรา" แถลงการณ์ระบุ ทางด้านบริษัทหัวเว่ยระบุก่อนหน้านีว้่า การที่

สหรัฐจะต่ออายุใบอนุญาตให้บริษัทของสหรัฐสามารถท าธุรกิจกับ

หวัเว่ยได้นัน้ ไม่ได้มีผลต่อบริษัทมากนกั (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"รับค าท้า"เพโลซี" พร้อมถูกไต่สวนในคดีถอดถอนออก

จากต าแหน่ง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี ้ระบุ

ว่า เขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับสภาคองเกรสในการไต่สวนเพื่อ

ถอดถอนเขาออกจากต าแหน่ง โดยเขาจะพิจารณาเข้าให้การต่อสภาค

องเกรสอย่างเปิดเผย หรืออาจจะส่งเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อ

สภา การประกาศของปธน.ทรัมป์ดงักล่าวมีขึน้ หลังจากที่นางแนนซี 

เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ กล่าวในรายการ "Face The 

Nation" โดยมีการเชิญปธน.ทรัมป์เข้าชีแ้จงต่อสภาคองเกรส หากเขา

ไม่เห็นด้วยต่อค าแถลงของพยานที่เข้าให้การต่อสภาคองเกรส ทัง้นี ้

สภาคองเกรสได้ท าการไต่สวนพยาน 3 คนเม่ือสัปดาห์ที่แล้ว โดยมี

ถ่ายทอดสดการไต่สวนดงักล่าวไปทัว่สหรัฐ ขณะที่สภาคองเกรสจะไต่

สวนพยานอีก 8 ปากในสปัดาห์นี ้(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือมั่ นผู้ สร้างบ้านลดลงครั้งแรกรอบ 5 

เดือนในพ.ย. สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผย

ว่า ดชันีความเชื่อมัน่ผู้สร้างบ้านลดลง 1 จุด สู่ระดบั 70 ในเดือนพ.ย. 

ซึ่งเป็นการปรับตัวลงครัง้แรกในรอบ 5 เดือน  การชะลอตัวของดัชนี

ความเชื่อมั่นได้รับผลกระทบจากการทรุดตวัของความเชื่อมั่นผู้สร้าง

บ้านในภาคใต้ ซึง่เป็นภมิูภาคที่ใหญ่ที่สดุของสหรัฐ แต่ดชันียงัได้ปัจจยั

หนุนจากอัตราดอกเบีย้จ านองที่ปรับตัวลง  และตลาดแรงงานที่

แข็งแกร่ง ส่วนดชันีภาวะยอดขายในปัจจบุนัลดลง 2 จดุ สู่ระดบั 76 จดุ 

ขณะที่ดชันีคาดการณ์ยอดขายในช่วง 6 เดือนข้างหน้าแตะระดบัสูงสุด

นบัตัง้แต่เดือนพ.ค.ปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยยอดส่งออกสินค้าจากสหรัฐไปจีนดิ่ง

ในอัตราเลขสองหลัก คาดฟ้ืนตัวยาก ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์

สหรัฐ ระบวุ่า ยอดส่งออกสินค้าจากสหรัฐไปประเทศจีนในช่วง 9 เดือน

แรกของปีนี ้ปรับตวัลดลงในอตัราเลขสองหลกัในกว่า 30 รัฐของสหรัฐ 

ขณะที่ยอดส่งออกสินค้าจากสหรัฐไปจีนรวมทกุรัฐ ปรับตวัลดลง 15% 

แตะ 7.88 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลดงักล่าวระบุว่า ยอดส่งออก



 

 

 

   

    2 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
19 November 
2019 

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สินค้าจากรัฐเท็กซสัไปยงัจีนปรับตวัลดลง 39% โดยรัฐเท็กซสัเป็นรัฐที่

เน้นส่งออกน า้มนัและก๊าซไปจีน ส่วนยอดส่งออกจากรัฐอลาบามา ซึ่ง

เน้นส่งออกยานยนต์ ปรับตวัลดลงถึง 49% ขณะที่ยอดส่งออกจากรัฐ

ฟลอริดา ปรับตัวลดลง 40% ด้านยอดส่งออกจากรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย

และวิสคอนซินปรับตัวลดลงประมาณ 25% ผู้ เชี่ยวชาญจากสภา

ความสัมพันธ์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลก าไรของสหรัฐ 

เปิดเผยว่า ความต้องการสินค้าน าเข้าจากสหรัฐในจีนนัน้ค่อนข้างซบ

เซา และในบางกรณีอาจไม่มีทางฟื้นตัวดังเดิม โดยขึน้อยู่กับผลการ

เจรจาการค้าเป็นหลกั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 31.33 จุด รับข่าว

สหรัฐขยายเวลา"หัวเว่ย"ซือ้สินค้าบริษัทสหรัฐ  ดัชนีดาวโจนส์

ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(18 พ.ย.) ขานรับข่าวสหรัฐประกาศ

ขยายเวลาอีก 90 วนัให้แก่บริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยี่ ในการซือ้สินค้าจาก

บริษัทสหรัฐ ซึ่งข่าวดงักล่าวช่วยหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและผู้ผลิตชิป 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่เป็นซัพพลายเอร์ของหัวเว่ย  อย่างไรก็ดี 

ตลาดหุ้นนิวยอร์กเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เนื่องจากนกัลงทนุยงัคงรอ

ความชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ดชันีเฉลี่ย

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 28,036.22 จุด เพิ่มขึน้ 31.33 จุด หรือ 

+0.11% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่  3,122.03 จุด เพิ่มขึน้ 1.57 จุด 

หรือ +0.05% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,549.94 จุด เพิ่มขึน้ 9.11 จุด 

หรือ +0.11% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก วิตก

การค้าสหรัฐ-จีน,ข้อมูลศก.สหรัฐซบเซา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา

นิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้ (18 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับ

ความไม่แน่นอนของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน นอกจากนี ้

ดอลลาร์ยงัถกูกดดนัจากรายงานที่ว่า ดชันีความเชื่อมัน่ของผู้สร้างบ้าน

สหรัฐลดลงเป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดือน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือ

เทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 108.63 เยน จากระดบั 108.81 เยน และอ่อน

ค่าลงเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9883 ฟรังก์ จากระดบั 0.9902 

ฟรังก์ และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3204 

ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั  1.3228 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรแข็งค่าขึน้

เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1074 ดอลลาร์ จากระดับ 

1.1052 ดอลลาร์ ขณะที่ เงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ  1.2955 

ดอลลาร์ จากระดบั 1.2901 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า

ลงสู่ระดับ 0.6810 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6815 ดอลลาร์สหรัฐ 

(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 67 เซนต์ เหตุวิตกเจรจา

การค้าสหรัฐ-จีนไม่แน่นอน สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 

ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(18 พ.ย.) ท่ามกลางความวิตกกังวล

เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน 

ขณะที่นกัลงทนุจบัตารายงานสต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ของสหรัฐ 

และการประชุมกลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มัน (โอเปก) และประเทศ

พนัธมิตร ที่กรุงเวียนนาในช่วงต้นเดือนหน้า สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่ง

มอบเดือนธ.ค. ลดลง 67 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดที่  57.05 ดอลลาร์/

บาร์เรล สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 86 เซนต์ หรือ 

1.4% ปิดที่ 62.44 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $3.40 รับปัจจัยหนุน

จากเงินดอลล์อ่อน,บอนด์ยีลด์ร่วง สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิด

บวกเม่ือคืนนี ้(18 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงิน

ดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวลดลง 

นอกจากนี ้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและ

จีนยังท าให้นักลงทุนเข้าซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย สัญญาทองค าตลาด 

COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้  3.40 

ดอลลาร์ หรือ 0.23% ปิดที่ 1,471.90 ดอลลาร์/ออนซ ์(อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

นายกฯอังกฤษให้ค ามั่ นด าเนินการ Brexit อย่างราบร่ืน หาก

ได้รับเลือกตัง้อีกครั้ง นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ 

กล่าวว่า พรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษจะน าอังกฤษออกจากสหภาพ

ยุโรป (Brexit) อย่างราบร่ืน เพื่อยุติความไม่แน่นอนและความสบัสน 

หากเขาได้รับชยัชนะในการเลือกตัง้ทัว่ไปวนัที่ 12 ธ.ค.นี ้นายจอห์นสนั

ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจ าปีของสมาพันธ์อุตสาหกรรม

องักฤษ (CBI) ว่า แม้ว่าภาคธุรกิจแสดงท่าทีว่าไม่สนับสนุน Brexit แต่

พวกเขาก็ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า ต้องการเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ 

ทัง้นี  ้นายจอห์นสันคาดหวังที่จะครองเสียงข้างมากในสภา  เพื่อ

สามารถผลักดันข้อตลง Brexit ขณะที่ด้านนายเจเรมี คอร์บิน ผู้ น า

พรรคฝ่ายค้าน สัญญาณว่าจะเจรจา Brexit ใหม่อีกครัง้ ตลอดจนท า

ประชามติใหม่ ผลการส ารวจของ Kantar ระบุว่า กระแสความนิยมต่อ

พรรคอนุรักษ์นิยมของนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ 

ยงัคงน าหน้าพรรคแรงงาน ก่อนการเลือกตัง้ทัว่ไปขององักฤษจะมีขึน้

ในวนัที่ 12 ธ.ค. ทัง้นี ้กระแสความนิยมของพรรคอนรัุกษ์นิยมของนาย

บอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ อยู่ที่ระดบั 37% ขณะที่พรรค

แรงงานอยู่ที่ระดบั 27% (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุนลท.วิตกการค้า

สหรัฐ-จีน,หุ้นกลุ่มรถยนต์ร่วงกดดันตลาด  ตลาดหุ้ นยุโรปปิด

ปรับตัวลงเม่ือคืนนี  ้(18 พ.ย.) โดยถูกกดดันจากความไม่แน่นอน

เกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ขณะที่หุ้นกลุ่มรถยนต์และ

ชิน้ส่วนรถยนต์น าตลาดร่วงลง แต่แรงซือ้หุ้นกลุ่มปลอดภัยช่วยพยุง

ตลาดไม่ให้ปรับตวัลงมากนัก ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.01% 

ปิดที่ 405.99 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,929.79 จุด 

ลดลง 9.48 จุด หรือ -0.16% และดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่  

13,207.01 จดุ ลดลง 34.74 จดุ หรือ -0.26% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 4.76 จุด ขานรับโพลชี ้

พรรคอนุรักษ์นิยมจะชนะการเลือกตั ้ง  ตลาดหุ้ นลอนดอนปิด

ปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้ (18 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากผลส ารวจที่บ่งชีว้่า 

พรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลขององักฤษ จะชนะการเลือกตัง้

ในวันที่ 12 ธ.ค.นี ้ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,307.70 

จดุ เพ่ิมขึน้ 4.76 จดุ หรือ +0.07% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นชีท้ิง้น า้ปนเป้ือนรังสีลงทะเลกระทบสุขภาพมนุษย์เพียง

เล็กน้อย  ทางการญ่ีปุ่ นระบุในวันนี ว้่า  การทิ ง้น า้ปนเปื้อนสาร

กัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองฟูกูชิมะลงในมหาสมุทร

แปซิฟิกจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เพียงเล็กน้อยทัง้นี  ้

กระทรวงอุตสาหกรรมญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า  การทิ ง้น า้ปนเปื้อนสาร

กัมมนัตรังสีดงักล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี จะมีค่าราว 0.052-0.62 ไม

โครซีเวิร์ตในทะเล และ 1.3 ไมโครซีเวิร์ตในชัน้บรรยากาศ ซึ่งถือว่าต ่า

มากเม่ือเทียบกับระดบั 2,100 ไมโครซีเวิร์ตที่มนุษย์สมัผัสในแต่ละวนั

ทางด้านนายโยชิอากิ ฮาราดะ รมว.สิ่งแวดล้อมของญ่ีปุ่ น กล่าวก่อน

หน้านี ว้่า  บริษัทโตเกียว อิเลกทริก พาวเวอร์ (TEPCO) ซึ่งเป็น

ผู้ ด าเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์  จะต้องทิง้น า้ปนเปื้อนสาร

กัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองฟูกูชิมะลงในมหาสมุทร

แปซิฟิก เนื่องจากทางบริษัทขาดแคลนสถานที่ที่จะกักเก็บปริมาณน า้

ดงักล่าวขณะนี ้TEPCO ได้กกัเก็บน า้ปนเปือ้นสารกมัมนัตรังสีมากกว่า 

1 ล้านตันจากท่อหล่อเย็นในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าว นับตัง้แต่ที่

ประสบความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์สึนามิในปี 

2554TEPCO ระบวุ่า ทางบริษัทจะไม่มีสถานที่ซึง่จะกกัเก็บน า้ดงักล่าว

ภายในปี 2565 ทางเลือกเดียวที่มีอยู่คือการทิง้น า้เหล่านีล้งในทะเล

เพื่อให้เกิดการเจือจาง" นายฮาราดะกล่าวทางด้านรัฐบาลญ่ีปุ่ นก าลงั

รอรายงานจากคณะผู้ เชี่ยวชาญ ก่อนท าการตัดสินใจขัน้สุดท้าย

เกี่ยวกบัการก าจดัน า้ปนเปือ้นสารกมัมนัตรังสี (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 113.44 จุด ตามทิศทาง

ตลาดหุ้นสหรัฐ-ฮ่องกง ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกในวนันี ้

เนื่องจากนักลงทุนเข้าซือ้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคึกคกั หลงัจากตลาดหุ้น

สหรัฐและตลาดหุ้นฮ่องกงดีดตวัขึน้อย่างแข็งแกร่ง ส านักข่าวเกียวโด

รายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 113.44 จุด หรือ 0.49% แตะที่ระดบั 

23,416.76 จุด ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้ นฮ่องกงปิดภาคเช้าทะยานขึน้ 

292.11 จดุ หรือ 1.11% แตะที่ระดบั 26,618.77 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

แบงก์ชาติจีนแจงเศรษฐกิจจีนยังไม่เผชิญภาวะเงินฝืดและเงิน

เฟ้อท่ีต่อเน่ืองยาวนาน ธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่า จีนไม่ได้เผชิญ

กับภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืดที่ต่อเนื่องยาวนาน เนื่องจากนโยบาย

เศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลนัน้ สามารถใช้ได้ผล ธนาคารกลางจีน

เปิดเผยในรายงานด้านนโยบายรายไตรมาสครัง้ล่าสดุว่า เศรษฐกิจจีน

ก าลังเผชิญแรงกดดันช่วงขาลง และควรได้รับแรงกระตุ้นการเติบโต

อย่างต่อเนื่อง รายงานดังกล่าวระบุว่า ธนาคารกลางจีนจะเดินหน้า

ปรับปัจจัยที่ตรงข้ามกับวัฏจักรเศรษฐกิจ (counter-cyclical) ในช่วง

เวลาที่ธนาคารกลางพยายามหลีกเลี่ยงการใช้นโยบายกระตุ้ น

เศรษฐกิจมูลค่ามหาศาล ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า  ทางการจีน

เปิดเผยก่อนหน้านีว้่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึง่เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อ

ที่ส าคัญนัน้ ปรับตัวขึน้ 3.8% ในเดือนต.ค. ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต 

(PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดต้นทุนสินค้าที่หน้าประตูโรงงาน ปรับตัวลดลง 

1.6% ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติจีนห่ันดอกเบีย้ reverse repo ครัง้แรกในรอบกว่า 4 ปี 

ขณะอัดฉีดเงิน 1.8 แสนล้านหยวนวันนี ้ธนาคารกลางจีน (PBOC) 

อดัฉีดเงินมูลค่า 1.80 แสนล้านหยวน (ราว 2.571 หม่ืนล้านดอลลาร์) 

เข้าสู่ระบบการเงินในวันนี ้ผ่านทางข้อตกลง reverse repos ประเภท

อาย ุ7 วนั และให้อตัราดอกเบีย้ที่ระดบั 2.5% ทัง้นี ้ธนาคารกลางจีนได้

ปรับอตัราดอกเบีย้ reverse repos ประเภทอาย ุ7 วนั ลง 0.5% สู่ระดบั 

2.5% ในวันนี  ้จากเดิมที่ระดับ 2.55% ซึ่งนับเป็นการปรับลดอัตรา

ดอกเบีย้ประเภทดงักล่าวเป็นครัง้แรกในรอบกว่า 4 ปี หรือนับตัง้แต่ปี 

2558 ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ทางการจีนจะยงัคงด าเนินนโยบาย

การเงินอย่างรอบคอบระมดัระวงั โดยจะไม่ผ่อนคลายหรือคมุเข้มมาก

จนเกินไป ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพคล่องในอยู่ในระดบัที่เหมาะสม

ในปี 2562 (อินโฟเควสท์) 

จีนเรียกร้องสหรัฐยุติการแทรกแซงกรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้ ชี ้

จีนต้องปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ โฆษกกระทรวงกลาโหมจีน 

ได้เรียกร้องให้กองทพัสหรัฐยตุิการแทรกแซงกรณีข้อพิพาทในทะเลจีน
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 ใต้ พร้อมเน้นย า้ว่า จีนจ าเป็นต้องปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของจีน

ในน่านน า้ดังกล่าว ซึ่งเป็นน่านน า้พิพาทระหว่างจีนกับอีกหลาย ๆ 

ประเทศในเอเชีย เช่น บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ถ้อย

แถลงดงักล่าวมีขึน้หลงัรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและจีนได้

หารือกันในการประชุมที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีการพูดคุยประเด็นทะเลจีนใต้

รวมอยู่ด้วย ด้านนายมาร์ค เอสเปอร์ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐ 

เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ทัง้สองฝ่ายได้ตกลงที่จะหารือต่อไป ขณะที่

โฆษกกระทรวงกลาโหมจีน ก็ได้ออกมาเสริมว่า การประชุมระหว่างทัง้

สองฝ่ายเป็นไปด้วยดีและสร้างสรรค์ แต่ขณะเดียวกัน จีนก็ไม่พอใจที่

กองทพัเรือสหรัฐส่งเรือเข้าน่านน า้ทะเลจีนใต้ ซึง่ไม่ใช่น่านน า้ของสหรัฐ 

ทัง้นี ้ทะเลจีนใต้ไม่ได้เป็นประเด็นที่พิพาทระหว่างจีนกบัชาติแถบเอเชีย

เพียงเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงสหรัฐด้วย โดยจีนอ้างว่าทะเลจีนใต้เป็น

น่านน า้ของตน ขณะที่อีกหลาย ๆ ประเทศและดินแดน เช่น บรูไน 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไต้หวนั ต่างก็อ้างว่าเป็นน่านน า้ของ

ตน ขณะที่สหรัฐมักส่งเรือรบมาเป็นระยะจนสร้างความไม่พอใจต่อ

รัฐบาลจีน (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยยอด FDI ช่วง 10 เดือนแรกปีนีข้ยายตัว 6.6% เทียบรายปี 
กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยในวันนีว้่า ยอดการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ (FDI) ในช่วง 10 เดือนแรก ปรับตัวขึน้ 6.6% เม่ือเทียบ

เป็นรายปี แตะที่ระดบั 7.5241 แสนล้านหยวน หรือ 1.0758 แสนล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนในเดือนต.ค.เพียงเดือนเดียวนัน้ ยอด FDI ของจีน

ขยายตวั 7.4% เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดบั 6.92 หม่ืนล้านหยวน 

(อินโฟเควสท์) 

จีนเผยยอดการออกพันธบัตรเดือนต.ค.อยู่ท่ี 3.1 ล้านล้านหยวน 

ลดลงจากเดือนก.ย. ธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่า จีนได้ออกพนัธบตัร

ในเดือนต.ค.มูลค่าทัง้สิน้ 3.1 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 4.43 แสน

ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ลดลงจากระดบั 3.7 ล้านล้านหยวนในเดือนก.ย. 

ธนาคารกลางจีนระบุว่า ยอดการออกพันธบตัรของรัฐบาลกลางอยู่ที่  

3.722 แสนล้านหยวน ขณะที่ยอดการออกพนัธบตัรของรัฐบาลท้องถิ่น

อยู่ที่ 9.65 หม่ืนล้านหยวน ส่วนยอดการออกพันธบัตรทางการเงินใน

เดือนต.ค.อยู่ที่ 4.188 แสนล้านหยวน และยอดการหุ้นกู้ เอกชนอยู่ที่

ระดับ 7.623 แสนล้านหยวน ส านักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างข้อมูล

ของธนาคารกลางจีนว่า ณ สิน้เดือนต.ค. ยอดคงค้างของพันธบัตร

ทัง้หมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน อยู่ที่ระดับ 96.6 ล้านล้านหยวน (อินโฟ

เควสท์) 

สนง.สถิติแห่งชาติจีนเผยยอดน าเข้าน า้มันดิบเดือนต.ค.เพิ่มขึน้ 

17.1% ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่า ยอดการน าเข้า

น า้มนัดิบของจีนปรับตวัขึน้ในเดือนต.ค. ขณะที่ยอดการผลิตน า้มนัดิบ

ทรงตัว รายงานของ NBS ระบุว่า จีนเป็นหนึ่งในผู้ซือ้น า้มันรายใหญ่

ที่สดุของโลก โดยจีนได้น าเข้าน า้มนัดิบปริมาณ 45.51 ล้านตนัในเดือน

ต.ค. เพ่ิมขึน้ 17.1% เม่ือเทียบกบัเวลาเดียวกนัของปีที่แล้ว และเพ่ิมขึน้ 

6.3% จากระดบัการขยายตวัในเดือนก.ย. ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า 

จีนตัง้เป้าที่จะเพิ่มการผลิตน า้มันดิบรายปีภายในประเทศขึน้สู่ระดบั

กว่า 200 ล้านตนัภายในปี 2563 ส่วนการผลิตน า้มนัดิบในปี 2561 อยู่

ที่ระดบั 190 ล้านตนั (อินโฟเควสท์) 

"หัวเว่ย"ชีส้หรัฐต่ออายุใบอนุญาตให้เอกชนร่วมท าธุรกิจ ไม่ได้มี

ผลต่อบริษัทมากนัก บริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์

สื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของโลก ระบุว่า การที่สหรัฐจะต่อ

อายุใบอนุญาตให้บริษัทของสหรัฐสามารถท าธุรกิจกับหัวเว่ยได้นั น้ 

ไม่ได้มีผลต่อบริษัทมากนกั "ไม่ว่าสหรัฐจะต่ออายใุบอนญุาตหรือไม่นัน้ 

สิ่งนีมี้ผลต่อบริษัทน้อยมาก เนื่องจากเราสามารถส่งออกสินค้าของเรา

ไปยงัลกูค้าโดยไม่ต้องพ่ึงพาชิน้ส่วนและชิปจากสหรัฐอยู่แล้ว" นายเหลี

ยง หวั ประธานหวัเว่ย กล่าว นายเหลียงกล่าวว่า หากบริษัทสหรัฐไม่ได้

รับการต่ออายุใบอนุญาตให้ท าธุรกิจกับหัวเว่ย  สิ่งนีก้็จะกลับเป็น

ผลเสียร้ายแรงต่อบริษัทสหรัฐเอง โดยหวัเว่ยมีความสามารถที่จะผลิต

และจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่รวมถึง สถานีฐาน 5G ไปยังลูกค้า โดยไม่ต้อง

พึ่งพาชิน้ส่วนของสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ยอดขายบ้านในฮ่องกงทรุดหนัก หลังการประท้วงท าให้ฮ่องกง

อยู่ ในภาวะชัตดาวน์ ยอดขายบ้านในฮ่องกงทรุดตัวลงอย่างหนัก

ในช่วงสดุสปัดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเหตกุารณ์ประท้วงรุนแรงส่งผลให้

หลายพืน้ที่ในฮ่องกงตกอยู่ในภาวะชัตดาวน์ มิดแลนด์ เรียลตี ้อินเตอร์

เนชันแนล รายงานว่า ยอดการท าธุรกรรมของโครงการบ้านจัดสรร 15 

โครงการในฮ่องกง ทรุดฮวบลง 78% ในช่วงสุดสปัดาห์ที่ผ่านมา เม่ือ

เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของเดือนที่แล้ว แซมมี โป ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารฝ่ายตลาดที่อยู่อาศัยของมิดแลนด์ เรียลตี ้อินเตอร์เนชันแนล 

เปิดเผยว่า ความไม่สงบที่เกิดขึน้ในสงัคมฮ่องกงได้ทวีความรุนแรงมาก

ขึน้ในช่วงไม่กี่วนัที่ผ่านมา ซึง่ส่งผลกระทบต่อบรรดาผู้ซือ้ที่ต้องการเข้า

มาชมบ้านตวัอย่าง โดยสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในขณะนีท้ าให้กลุ่มผู้ซือ้

พากนัระมดัระวงั (อินโฟเควสท์) 

ส่ือตปท. เผยผู้ ประท้วงชาวฮ่องกง  800 คนยั งติดอยู่ ใน

มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค ต ารวจฮ่องกงได้ปิดล้อมผู้ชุมนุมประท้วง

ถึง 800 รายไว้ภายในบริเวณมหาวิทยาลยัโพลีเทคนิค ด้วยการยิงแก็ส

น า้ตาเข้าใส่ผู้ ประท้วงที่พยายามจะหนีออกจากพืน้ที่มหาวิทยาลัย

ดงักล่าวในช่วงเช้าวนันี ้เจ้าหน้าที่ต ารวจฮ่องกงได้จับกุมผู้ชุมนุมอย่าง
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 น้อย 30 ราย หลังจากที่ได้บุกเข้าไปในมหาวิทยาลัย "Hong Kong 

Polytechnic University" ในเขตเกาลูน เม่ือคืนนี ้เพื่อสลายการชุมนุม 

หลังจากกลุ่มผู้ประท้วงได้ยึดมหาวิทยาลัยแห่งนีเ้ป็นที่ปักหลักการ

ชมุนมุนานหลายวนั (อินโฟเควสท์) 

ต ารวจฮ่องกง ชีแ้จงการใช้กระสุนจริง 2 นัด ใน 2 เหตุการณ์ ซี

เอ็นเอ็น รายงานอ้างโฆษกต ารวจฮ่องกงว่า ในช่วง 2 วนัที่มีการชุมนมุ 

ต ารวจยิงกระสุนจริง 2 นัด เหตุการณ์แรกเกิดขึน้เม่ือคืนวานนี ้กลุ่มผู้

ประท้วงขับรถพุ่งชนต ารวจเม่ือต ารวจเห็นรถวิ่งเข้ามากลัวว่าจะไม่

ปลอดภัยจึงตดัสินใจยิงกระสุนจริงหนึ่งนัด ส่วนอีกเหตุการณ์ เกิดขึน้

ช่วงเช้ามืดวนันี ้ เกิดเหตุหญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บที่ย่านมองก๊ก เขต

เกาลูน เจ้าหน้าที่ได้ให้รถกู้ภัยเดินทางเข้าไปช่วยเหลือ เม่ือรถกู้ภัย

เดินทางไปถึง หน่วยกู้ภัยพบว่าผู้ประท้วงได้วางสิ่งกีดขวางต่างๆบน

ถนน เจ้าหน้าที่กู้ ภัยจึงใช้วิธีเดินเท้าไปรับผู้บาดเจ็บโดยใช้เปลหาม

ผู้บาดเจ็บไปขึน้รถกู้ภัย แต่ระหว่างหน่วยกู้ภัยน าตวัผู้บาดเจ็บขึน้เปล

ไปยงัรถกู้ภยั ผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งซึง่อยู่ในบริเวณนัน้ตะโกนด่าเจ้าหน้าที่

กู้ภัย ขว้างก้อนอิฐใส่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและพยายามขัดขวางรถกู้ภัยไม่ให้

แล่นออกจากจดุที่เกิดเหตเุพ่ือน าคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล ท าให้ต ารวจ

ยิงกระสุนจริงหนึ่งนัด ผู้ประท้วงจึงสลายตวัไปจากบริเวณนัน้ แต่ไม่มี

ใครได้รับบาดเจ็บ (ศนูย์ข่าวแปซิฟิก) 

นักการเมืองพรรคฝ่ายค้านฮ่องกงเผยชาวฮ่องกงเร่ิมหมดความ

อดทนกับการประท้วง  นางเอมิลี  เหลา อดีตหัวหน้าพรรค 

Democratic Party ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของฮ่องกง  เปิดเผยกับ

ผู้สื่อข่าวว่า ชาวฮ่องกงเร่ิมเบื่อหน่ายกับการประท้วง แม้มีประชาชน

บางส่วนยงัคงสนบัสนนุการประท้วงเพ่ือประชาธิบไตยก็ตาม นางเหลา

กล่าวว่า ชาวฮ่องกงบางส่วนเร่ิมหมดความอดทนกับการประท้วงที่

รุนแรง ขณะยังมีอีกหลายคนที่ยังเห็นอกเห็นใจผู้ ประท้วงที่ยอม

เสียสละออกมาชุมนุมเพื่อสนับสนุนอุดมการณ์ของตนเอง ส่งผลให้

สงัคมแตกออกเป็นสองส่วน นอกจากนี ้นางเหลายงัได้กล่าวว่านางแคร์

รี ลมั ผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ควรต้องเร่งด าเนินการเพื่อแก้

ปมปัญหานีโ้ดยด่วนก่อนที่ฮ่องกงจะบอบช า้ไปมากกว่านี  ้ เนื่องจาก

ธุรกิจเร่ิมถูกสัน่คลอน ขณะที่การท่องเที่ยว การค้า และการบริการต่าง

ชะลอตวัลง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 17.86 จุด ขานรับ

แบงก์ชาติจีนห่ันดบ. ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกใน

วันนี ้ภายหลังจากที่ธนาคารกลางจีนได้ปรับอัตราดอกเบีย้  reverse 

repos ประเภทอายุ 7 วัน ลง 0.5% สู่ระดับ 2.5% ในวันนี ้จากเดิมที่

ระดบั 2.55% ซึง่นบัเป็นการปรับลดอตัราดอกเบีย้ประเภทดงักล่าวเป็น

ครัง้แรกในรอบกว่า 4 ปี หรือนบัตัง้แต่ปี 2558 ส านกัข่าวซินหวัรายงาน

ว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 17.86 จุด หรือ 0.62% แตะที่ระดบั 

2,909.20 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดพุ่ง 354.43 จุด ตามทิศทางดาว

โจนส์-แบงก์ชาติจีนห่ันดบ. ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดพุ่งสูงขึน้

ในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดท านิวไฮเม่ือ

วันศุกร์ รวมทัง้การที่ธนาคารกลางจีนได้ปรับอัตราดอกเบีย้  reverse 

repos ประเภทอายุ 7 วัน ลง 0.5% สู่ระดับ 2.5% ในวันนี ้จากเดิมที่

ระดบั 2.55% ซึง่นบัเป็นการปรับลดอตัราดอกเบีย้ประเภทดงักล่าวเป็น

ครัง้แรกในรอบกว่า 4 ปี อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงจับตาการ

ประท้วงในฮ่องกงอย่างใกล้ชิด ดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึน้ 354.43 จุด หรือ 

1.35% ปิดวนันีท้ี่ 26,681.09 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

เกาหลีใต้เผยยอดขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่ นปี 62 ร่วงแตะระดับ

ต ่าสุดในรอบ 16 ปี กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และสมาคม

การค้าระหว่างประเทศแห่งเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ยอดขาดดุลการค้า

ของเกาหลีใต้กับญ่ีปุ่ นมีแนวโน้มปรับตวัลงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 16 

ปี เนื่องจากยอดน าเข้าสินค้าที่ดิ่งลง เกาหลีใต้มียอดขาดดลุการค้ากบั

ญ่ีปุ่ นมูลค่า 1.637 หม่ืนล้านดอลลาร์ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี  ้

ลดลง 20.6% จากปีก่อนหน้า รายงานระบุว่า ตัวเลขดังกล่าวถือเป็น

ยอดขาดดุลระดับต ่าสุดในช่วงเดือนม.ค.-ต.ค. นับตัง้แต่ปี 2546 

ส าหรับปัจจัยที่ท าให้ยอดขาดดลุการค้ากับญ่ีปุ่ นปรับตวัลงนัน้ มาจาก

การที่ยอดน าเข้าร่วงลงอย่างรวดเร็วมากกว่าการส่งออก โดยยอด

น าเข้าของเกาหลีใต้ร่วงลง 12.8% เม่ือเทียบรายปี ขณะที่ยอดส่งออก

หดตวัลง 6.5% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ลบ หุ้นมาร์เก็ตแคปใหญ่

ฉุดตลาด ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงในวนันี ้โดยถูกถ่วงลง

จากการทรุดตวัของหุ้นที่มีมลูค่าตลาดสงู ทัง้นี ้ดชัน ีS&P BSE Sensex 

ปิดตลาดที่ 40,284.19 จดุ ลดลง 72.50 จดุ หรือ 0.18% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

สภาพัฒน์ มองเศรษฐกิจ Q4/62 ดีกว่า Q3/62 ลุ้นโตได้ 2.8% 

หนุนทัง้ปีโตถึง 2.6%,คาดปีหน้าปัจจัยหนุนโอกาสโตได้เกิน 3% 
นายทศพร ศิริสมัพนัธ์ เลขาธิการ ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ (สภาพฒัน์) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/62 

จะเติบโตได้ดีขึน้กว่าในไตรมาส 3/62 ที่ เติบโต 2.4% เนื่องจาก

ผลกระทบจากปัจจัยชั่วคราวน่าจะหมดไป ประกอบกับแนวโน้มการ

ส่งออกที่คาดว่าจะเร่ิมกลับมามีเสถียภาพมากขึน้  ทัง้นี ้ประเมินว่า
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 เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/62 จะต้องขยายตวัได้ไม่ต ่ากว่า 2.8% เพื่อให้

ทัง้ปีนีเ้ศรษฐกิจไทยขยายตวัได้ 2.6% ตามที่สภาพฒัน์ได้ประมาณการ

ไว้ล่าสดุอย่างไรก็ดี การขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในปีนีท้ี่ 2.6% ถือว่า

เป็นการเติบโตที่ต ่าสดุในรอบ 5 ปี นบัตัง้แต่ปี 57 ที่ขยายตวัได้ 1% (อิน

โฟเควสท์) 

รมว.คลัง ส่ังเกาะติดภาพรวมศก.พร้อมดันออกมาตรกระตุ้นอีก

รอบหากจ าเป็น,รมว.อุตฯ แนะแบงก์ชาติกดบาทอ่อน นายอตุตม 

สาวนายน รมว.คลงั กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการ

คลงั (สศค.) ติดตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอย่างใกล้ชิด หากมีความ

จ าเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มก็ยังมีเวลาเหลืออีก 1 

เดือนคร่ึงก่อนปิดสิน้ปีนี  ้ เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจขยายตัวต ่ากว่า 2.6% 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลงัได้ออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

อย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการมาตัง้แต่ไตรมาส 3/62 ซึง่จะมีผลต่อเนื่อง

ไปจนถึงสิน้ปีนี ้หากสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมยังเป็นเช่นนีก้็

ต้องยอมรับว่าเป้าหมายอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) ในปีนี ้

คงจะเติบโตได้ตามระดบัที่ สศช. ประเมินที่ 2.6% ลดลงจากเป้าหมาย

เดิมที่  2.8% ล่าสุดกระทรวงการคลังได้เ ร่งรัดเม็ดเงินลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจให้เป็นไปได้ตามแผน ซึ่งจะท าให้มีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาใน

ไตรมาส 4/62 เข้ามาเพิ่มอีก 1 แสนล้านบาท เชื่อว่าจะเข้ามาช่วย

สนบัสนนุการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยเพ่ิมขึน้ (อินโฟเควสท์) 

ธปท.เผย Q3/62 สินเช่ือระบบธนาคารพาณิชย์โต 3.8% ชะลอลง

จาก 4.2% ใน Q2/62, NPL ขยับขึน้เล็กน้อย นายธาริฑธ์ิ ปัน้เป่ียม

รัษฎ์ ผู้ อ านวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยง

สถาบนัการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สินเชื่อ

ระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 3/62 เติบโต 3.8% ลดลงต่อเนื่อง

จาก 4.2% ในไตรมาสก่อน เป็นผลจาก การชะลอตวัอย่างต่อเนื่องของ

เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อ

ของระบบธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะลูกหนีธุ้รกิจ SME ขนาดกลาง

และขนาดเล็ก ทัง้นี ้สินเชื่อธุรกิจ (คิดเป็น 64.7% ของสินเชื่อรวม) 

ขยายตัว 1.3% โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) 

ขยายตัวเพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 2.2% ในไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 2.6% 

แม้ว่าลูกหนีธุ้รกิจขนาดใหญ่บางรายน าเงินจากการออกหุ้นกู้มาทยอย

ช าระหนี ้สินเชื่อธุรกิจ SME (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) หดตวั 1.0% จากที่

ขยายตัว 0.1% ในไตรมาสก่อน โดยสินเชื่อลดลงในธุรกิจ SME ทัง้

ขนาดกลางและขนาดเล็ก สินเชื่ออุปโภคบริโภค (คิดเป็น 35.3% ของ

สินเชื่อรวม) ยงัคงเติบโตในระดบัสูง แม้อตัราการเติบโตจะลดลงจาก 

9.2% ในไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 8.7% โดยหลกัเป็นผลจากสินเชื่อที่อยู่

อาศยัที่เติบโตลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 หลงัมีการเร่งปล่อยสินเช่ือ

ในช่วงก่อนมาตรการ LTV มีผลบังคับใช้ และสินเชื่อรถยนต์ที่เติบโต

ลดลงตามยอดขายรถยนต์ที่ชะลอตวัลง ทัง้นี ้สินเช่ือสินเช่ือส่วนบุคคล

และสินเชื่อบัตรเครดิตขยายตัวสูงขึน้ต่อเนื่อง ขณะที่คุณภาพสินเชื่อ

ของระบบธนาคารพาณิชย์ในภาพรวมมีสดัส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้  (Non-Performing Loan: NPL) ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ น้จาก 

2.95% เป็น 3.01% โดยยอดคงค้าง NPL อยู่ที่  469.5 พันล้านบาท 

เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน 19 พนัล้านบาท จากลูกหนีร้ายใหญ่ในภาค

อสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อ SME เป็นส าคัญ ในขณะที่ยอดคงค้าง 

NPL ของสินเช่ือที่อยู่อาศยัและรถยนต์ยงัเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้สดัส่วนสินเช่ือที่

กล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention: SM) ลดลงจาก 2.74% ในไตร

มาสก่อน มาอยู่ที่ 2.59% เนื่องจากลูกหนีร้ายใหญ่บางรายถูกเปลี่ยน

การจดัชัน้เป็น NPL (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 5.77 จุด รีบาวด์แกว่งสร้างฐานหลัง 

GDP งวด Q3/62 ต ่ ากว่าคาด-รอติดตามพัฒนาการสงคราม

การค้า SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั  1,608.00 จดุ เพ่ิมขึน้ 5.77 จดุ (+0.36%) 

มลูค่าการซือ้ขาย 42,907.38 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทย

วนันีรี้บาวด์หลงัร่วงไปมาก แต่เป็นในลกัษณะแกว่งสร้างฐาน แม้การ

เจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนมีพฒันาการที่ดีขึน้ แต่เศรษฐกิจไทยไตรมาส 

3/62 ต ่ากว่าคาดไว้ ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่แกว่งบวก ขณะที่

ตลาดในยุโรปแกว่งไซด์เวย์ พร้อมให้ติดตาม GDP ไตรมาส 3/62 ของ

หลายประเทศ และความคืบหน้าสงครามการค้า ส่วนบ้านเรา 20 พ.ย.

นีศ้าลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยความเป็น ส.ส.หวัหน้าพรรคอนาคตใหม่ 

พรุ่งนีต้ลาดฯคงจะแกว่งสร้างฐานต่อไป แนวรับ 1,600-1,595 แนวต้าน 

1,615 จุด ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,608.00 จุด เพิ่มขึน้ 5.77 

จุด (+0.36%) มูลค่าการซือ้ขาย 42,907.38 ล้านบาท ดัชนีหุ้ นไทย

เคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ ในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนีท า

ระดบัสูงสดุที่ 1,609.99 จุด และท าระดบัต ่าสดุที่ 1,596.80 จุด (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 49,834 

ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด

ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 49,834 

ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 

อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 

6,126 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 1,511 ล้านบาท 

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 2,783 ล้านบาท Yield พนัธบตัร

อาย ุ5 ปี ปิดที่ 1.46% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือวาน ภาพรวมของ
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 ตลาดในวันนี  ้Yield Curve ปรับตัวขึ น้ เล็กน้อยจากวันก่อนหน้า 

ประมาณ 2 bps. ด้านกระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุต่างชาติวนันี ้NET 

OUTFLOW 2,809 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 2,783 ล้านบาท 

และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 

26 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)  

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.24 ทรงตัวรอปัจจัยใหม่ ติดตาม

ความคืบหน้าเจรจายุติขัดแย้งการค้าสหรัฐฯ-จีน นักบริหารเงิน

จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่  

30.24 บาท/ดอลลาร์ ทรงตวัระดบัเดียว กบัเปิดตลาดเม่ือเช้า เนื่องจาก

ตลาดรอปัจจัยใหม่เข้ามา และความคืบหน้าเร่ืองการเจรจายุติความ

ขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ระหว่างวนัเงินบาทเคลื่อนไหว 

30.24-30.26 บาท/ดอลลาร์ "บาทแกว่งตัวในกรอบแคบๆ อ่อนค่า

เล็กน้อยหลังสภาพัฒน์แถลงตัวเลข" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหาร

เงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนีไ้ว้ระหว่าง 

30.20-30.30 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ธนาคารกลางออสเตรเลียเปิดเผยรายงานการประชมุ ออสเตรเลีย 

- ตวัเลขการเร่ิมสร้างบ้านและการอนญุาตก่อสร้างเดือนต.ค. สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 
 

As of

 Monday 18 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

TH GDP YoY 3Q 2.40% 2.70% 2.30% SET50

GDP SA QoQ 3Q 0.10% 0.10% 0.40% SET100

CH Foreign Direct Investment YoY CNY Oct 7.40% -- 3.80% MAI

US NAHB Housing Market Index Nov 70.0 71.0 71.0 Institution Net Position

Proprietary Net Position

 Tuesday 19 Foreign Net Position

Release Actual Cons. Prior Individual Net Position

EU EU27 New  Car Registrations Oct -- -- 14.5% Total Trading Value

US Net Long-term TIC Flow s Sep -- -- -$41.1b

Building Permits Oct -- 1381k 1387k Major Indices

Housing Starts Oct -- 1318k 1256k Dow Jones

S&P 500

 Wednesday 20 Nasdaq

Release Actual Cons. Prior STOXX Europe 50

JP Trade Balance Oct -- ¥301.0b -¥123.0b FTSE 100

Exports YoY Oct -- -7.5% -5.2% DAX

Imports YoY Oct -- -15.40% -1.50% Nikkei 225

Convenience Store Sales YoY Oct -- -- -1.10% Shanghai Composite

US MBA Mortgage Applications 15-Nov -- -- 9.6% Hang Seng

KOSPI

 Thursday 21 BES Sensex

Release Actual Cons. Prior Jakarta Composite

JP Japan Buying Foreign Bonds 15-Nov -- -- ¥528.8b Philippines Composite

Foreign Buying Japan Bonds 15-Nov -- -- -¥77.6b Ho Chi Minh

Foreign Buying Japan Stocks 15-Nov -- -- ¥569.5b

All Industry Activity Index MoM Sep -- 1.50% 0.00% Crude Commodities

Supermarket Sales YoY Oct -- -- 2.80% WTI ($/bl)

Machine Tool Orders YoY Oct F -- -- -37.40% Dubai ($/bl)

TH Customs Exports YoY Oct -- -3.90% -1.39% Brent ($/bl)

Customs Imports YoY Oct -- -5.85% -4.24% NYMEX ($/bl)

Customs Trade Balance Oct -- $167m $1275m COMEX Gold 

US Philadelphia Fed Business Outlook Nov -- 6.5 5.6 Batic Dry Index

Initial Jobless Claims 16-Nov -- -- 225k

Continuing Claims 9-Nov -- -- 1683k Exchange Rate

Leading Index Oct -- -0.10% -0.10% USD/THB

Existing Home Sales Oct -- 5.49m 5.38m EUR/USD

Existing Home Sales MoM Oct -- 2.10% -2.20% USD/JPY

EU Consumer Confidence Nov A -- -7.3 -7.6 GBP/USD

USD/CHY

 Friday 22 USD/KRW

Release Actual Cons. Prior Dollar Index

JP Natl CPI YoY Oct -- 0.30% 0.20%

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Oct -- 0.40% 0.30% Thai Bond Market

Jibun Bank Japan PMI Mfg Nov P -- -- 48.40 Total Return Index

Jibun Bank Japan PMI Composite Nov P -- -- 49.10 Outright/ Cash Trading

Jibun Bank Japan PMI Services Nov P -- -- 49.70 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Nationw ide Dept Sales YoY Oct -- -- 0.23 18-Nov-19 1.289 1.292 1.298 1.308 1.317 1.358

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Nov P -- 46.40 45.90 Change (bps) -0.09 -0.09 -0.09 +0.03 -0.11 -0.40

Markit Eurozone Services PMI Nov P -- 52.40 52.20 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Markit Eurozone Composite PMI Nov P -- 50.90 50.60 1.456 1.583 1.708 1.822 1.959 2.002

US Markit US Services PMI Nov P -- 51.20 50.60 -0.16 -1.20 +0.18 +0.81 +1.53 +0.07

Markit US Manufacturing PMI Nov P -- 51.50 51.30

Markit US Composite PMI Nov P -- -- 50.90 US Bond Market

U. of Mich. Sentiment Nov F -- 95.70 95.70 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

18-Nov-19 1.57 1.60 1.59 1.63 1.81 2.30

Change (bps) +0.00 -1.00 -2.00 -2.00 -3.00 -1.00

19-Nov-19

18-Nov-19 Chg %Chg.

1,608.00 +5.77 +0.36%

321.26 +1.77 +0.55%

-119.01

1,085.81 +4.03 +0.37%

2,379.70 +9.91 +0.42%

134.22

42,907.39

499.43

-514.64

3,122.03 +1.57 +0.05%

8,549.94 +9.11 +0.11%

18-Nov-19 Chg %Chg.

28,036.22 +31.33 +0.11%

13,207.01 -34.74 -0.26%

23,416.76 +113.44 +0.49%

3,694.00 -10.00 -0.27%

7,307.70 +4.76 +0.07%

2,160.69 -1.49 -0.07%

40,284.19 -72.50 -0.18%

2,909.20 +17.86 +0.62%

26,681.09 +354.43 +1.35%

1,002.91 -7.12 -0.70%

18-Nov-19 Chg %Chg.

6,122.63 -5.72 -0.09%

7,894.70 +13.76 +0.17%

62.30 -1.14 -1.80%

57.05 -0.67 -1.16%

56.85 -0.91 -1.58%

61.55 -0.38 -0.61%

18-Nov-19 15-Nov-19 %Chg.

30.19 30.26 -0.23%

1,470.90 +3.60 +0.25%

1,338.00 -19.00 -1.40%

1.2951 1.2900 +0.40%

7.0249 7.0074 +0.25%

1.1073 1.1051 +0.20%

108.67 108.68 -0.00%

18-Nov-19 15-Nov-19 %Chg.

319.03 318.99 +0.01%

1,166.26 1,162.73 +0.30%

97.824 97.964 -0.14%

49,834.03         96,723.05         -48.48%


