
 

 

 

   

    1 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
15 November 
2018 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

ที่สส.สหรัฐพรรคเดโมแครตเตรียมคว ่าข้อตกลงการค้า USMCA 
ของ"ทรัมป์" นายบิล แพสเครล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจาก
พรรคเดโมแครต กล่าวว่า ข้อตกลงทางการค้าที่ประธานาธิบดีโดนลัด์ 
ทรัมป์ท าไว้กับเม็กซิโกและแคนาดา จะไม่สามารถผ่านการอนมุตัิของ
สภาผู้ แทนราษฎร หากไม่มีการแก้ไข นายแพสเครลระบุว่า ข้อตกลง
สหรัฐอเมริกา-เม็กซิโก-แคนาดา (USMCA) ที่จะเข้ามาแทนที่ข้อตกลง
การค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) จ าเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขในรัฐสภา 
ที่ผ่านมา นายแพสเครลมักวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลง USMCA ของป
ธน.ทรัมป์ (อินโฟเควสท์) 

“ทรัมป์”ชะลอเรียกเก็บภาษีรถหลังหารือทีมการค้า ด้านบริษัท
และรัฐบาลจากยุโรปและเอเชีย เตือนทรัมป์ว่า การเรียกเก็บ
ภาษีน าเ ข้ารถยนต์จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐ และ
อุตสาหกรรมรถยนต์ทั่ วโลก   สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้าง
แหล่งข่าวว่า รัฐบาลสหรัฐภายใต้การน าของประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ จะชะลอการเรียกเก็บภาษีน าเข้ารถยนต์ครัง้ใหม่ไปก่อน 
ภายหลังการประชุมร่วมกับทีมงานด้านการค้าเม่ือวานนี  ้ขณะ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงก าลังประเมินรายงานการสอบสวนโดยกระทรวง
พาณิชย์เก่ียวกับประเด็นภยัคกุคามด้านความมัน่คงของประเทศจาก
การน าเข้ารถ    หากกระทรวงพาณิชย์ระบวุ่า รถและชิน้ส่วนน าเข้าท า
ให้ความมั่นคงของสหรัฐตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ก็จะมีการจัดเก็บภาษี
น าเข้าตามมาตรา 232 ของกฎหมาย 1962 Trade Expansion Act ซึง่
เป็นกฎหมายเดียวกันกับที่ทรัมป์ได้อ้างอิง เพื่อการจัดเก็บภาษีเหล็ก
และอลูมิเนียมกับประเทศคู่ค้าของสหรัฐ    ทัง้นี ้กระทรวงพาณิชย์
ก าหนดว่าจะ รายงานผลการสอบสวนดังกล่าวต่อประธานาธิบดีใน
เดือนก.พ. 2562 แม้ว่า ทรัมป์จะขู่ว่าจะเก็บภาษีรถน าเข้า 25% จน
ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ส่งออกรถไปยังตลาดสหรัฐ เช่น สหภาพยโุรป 
ญ่ีปุ่ น และเม็กซิโกแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่า ทรัมป์จะตัดสินใจใน
ขัน้ตอนสดุท้ายเก่ียวกบัเร่ืองนีเ้ม่ือใด (กรุงเทพธุรกิจ) 

"ทรัมป์"ออกโรงวิจารณ์ส่ือสหรัฐรายงานข่าวฐานทดสอบขี
นาปวุธเกาหลีเหนือ ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ เปิดเผย
ว่า รายงานล่าสุดว่าด้วยการพัฒนาฐานปฏิบัติการทดสอบขีปนาวุธ
ของเกาหลีเหนือนัน้ไม่ถูกต้อง  "บทความจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์ก 
ไทม์ส ที่พูดถึงการพัฒนาฐานปฎิบัติการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลี
เหนือนัน้ ไม่ถกูต้อง" เขาทวิต "เรารู้เร่ืองฐานปฎิบตัิการนัน้เป็นอย่างดี 
ไมมี่อะไรใหม่รวมถึงไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆเกิดขึน้เลย" "แคข่่าวเท็จอีกข่าว
หนึ่ง ผมจะเป็นคนแรกที่แจ้งให้คณุทราบหากมีเร่ืองที่ไม่ดีเกิดขึน้" เขา
กล่าวเสริม   นิวยอร์ก ไทมส์ รายงานเม่ือวนัจนัทร์ที่ผ่านมาว่า เกาหลี
เหนือ "ยงัคงเดินหน้าพฒันาฐานโครงการอาวธุนิวเคลียร์และขีปนาวธุ 

ณ ฐานปฏิบตัิการทดสอบขีปนาวธุที่ไม่เปิดเผยจ านวน 16 แห่ง ซึ่งจบั
ภาพได้จากภาพถ่ายดาวเทียม" (อินโฟเควสท์)  

"ทรัมป์" เผชิญแรงกดดัน หลังสุภาพสตรีหมายเลขหน่ึงเรียกร้อง
ให้ปลดรองที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์แห่งสหรัฐ ก าลงัเผชิญกับแรงกดดนัครัง้ใหม่ หลงัจากนางเมลา
เนีย ทรัมป์ สภุาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ต้องการให้ปลดนางมีรา ริคาร์เดล 
พ้นจากต าแหน่งรองที่ปรึกษาด้านความมัน่คงแห่งชาติ  นางสเตฟานี 
กริสแฮม โฆษกของนางเมลาเนีย ทรัมป์ ได้ออกมาแถลงถึงกรณีที่
สภุาพสตรีหมายเลขหนึ่งต้องการถอดนางริคาร์เดลออกจากต าแหน่ง
ว่า "ส านักงานสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง (Office of the First Lady) มี
ความเห็นว่า นางริคาร์เดลไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในท าเนียบ
ขาวอีกต่อไป"     สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ความ
ขดัแย้งครัง้นีส้ืบเน่ืองมาตัง้แตต่อนที่นางเมลาเนีย ทรัมป์ เดินทางเยือน
แอฟริกาในเดือนที่แล้ว โดยสภุาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐรู้สึกไม่
พอใจที่นางริคาร์เดลพยายามขัดขวางไม่ให้รัฐบาลจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนการเดินทางของเธอมากเท่าที่ควร   ทัง้นี ้การที่สุภาพสตรี
หมายเลขหนึ่งของสหรัฐเข้าแทรกแซงกิจการภายในของรัฐบาลนัน้ ถือ
ว่าไม่เกิดขึน้บ่อยนัก แต่การปะทะที่เกิดขึน้ตามมามกัจะส่งผลกระทบ
ตอ่ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยรัฐบาลขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึน้แตะ 1 แสนล้าน
ดอลลาร์ในเดือนต.ค. กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่า รัฐบาล
สหรัฐมียอดขาดดุลงบประมาณทัง้สิน้ 1.005 แสนล้านดอลลาร์ใน
เดือนต.ค. ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2562     ยอดขาดดุล
ดงักลา่วเพ่ิมขึน้ 59% จากระดบั 6.3 หม่ืนล้านดอลลาร์เม่ือเดือนต.ค.ปี
ที่แล้ว โดยรายจา่ยปรับตวัเพิ่มขึน้ 18.3% จากปีก่อนหน้า ขณะที่รายได้
ปรับตวัเพิ่มขึน้ 7.3% รายจา่ยที่สงูที่สดุ 3 อนัดบัแรกในเดือนต.ค.ได้แก่ 
การประกันสังคม 8.4 หม่ืนล้านดอลลาร์ กลาโหม 6.9 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์ และโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลกลาง (Medicare) 
5.3 หม่ืนล้านดอลลาร์ รายงานระบุว่า ค่าดอกเบีย้หนีส้าธารณะเดือน
ต.ค.อยู่ที่  3.2 ห ม่ืนล้านดอลลาร์  เพิ่มขึ น้  30% จากปีก่อนหน้า 
กระทรวงการคลังสหรัฐคาดการณ์ว่า ยอดขาดดุลงบประมาณแตะที่
ระดบั 1.085 ล้านล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2562 ซึง่ท าสถิติสงูสดุ
นับตัง้แต่ปี 2555 โดยเป็นตวัเลขที่ประเมินจากรายงาน Mid-Session 
Review ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่เผยแพร่เม่ือเดือนก.ค.ที่ผ่านมา 
(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนี CPI ดีดตัว 0.3% ในเดือนต.ค. สูงสุดรอบ 9 เดือน 
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ดีดตวัขึน้ 
0.3% ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 9 
เดือน และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจาก
เพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนก.ย.  การพุ่งขึน้ของดัชนี CPI ได้แรงหนุนจาก
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 การดีดตวัของราคาคา่เช่า และพลงังาน  เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI พุ่ง

ขึน้ 2.5% ในเดือนต.ค. หลงัจากเพ่ิมขึน้ 2.3% ในเดือนก.ย.  หากไมน่บั
รวมหมวดอาหารและพลังงาน ดัชนี CPI พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.2% เม่ือ
เทียบรายเดือน และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ 
หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.1% ทัง้ในเดือนส.ค.และก.ย.  เม่ือเทียบรายปี ดชันี 
CPI พืน้ฐานปรับตวัขึน้ 2.1% หลงัจากเพิ่มขึน้ 2.2% ในเดือนก.ย. (อิน
โฟเควสท์) 

ผลส ารวจโดยเฟดสาขาฟิลาเดเฟียคาด GDP สหรัฐ Q4/61 
ปรับตัวลงแตะ 2.6% ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดเฟีย 
เปิดเผยผลส ารวจซื่งระบวุา่ เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มวา่ จะปรับตวัลง
เล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขคาดการณ์อัตราว่างงานและอัตราเงินเฟ้อ
ค่อนข้างทรงตวั ผลส ารวจรายไตรมาสในชื่อ "Survey of Professional 
Forecasters" ระบุว่ า  คาดการณ์ค่า เฉลี่ ยผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) ในไตรมาส 4 อยู่ที่ 2.6% ลดลง 
0.2% จากระดบัคาดการณ์เม่ือไตรมาสที่ผ่านมา    อย่างไรก็ตาม ผล
ส ารวจชีว้่า อัตราว่างงานอยู่ที่ 3.7% ในไตรมาสนีแ้ละไตรมาสหน้า 
พร้อมคาดการณ์ว่า อตัราว่างงานในไตรมาส 2, 3 และ 4 ของปี 2562 
จะอยูท่ี่ 3.6%   ทัง้นี ้ผลส ารวจดงักลา่วมาจากการส ารวจความคิดเห็น
ของนกัเศรษฐศาสตร์จ านวน 37 คน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 205.99 จุด หลังราคา
หุ้นแอปเปิล-หุ้นกลุ่มแบงก์ดิ่งหนัก ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ปิดร่วงลงกวา่ 200 จดุเม่ือคืนนี ้(14 พ.ย.) หลงัจากราคาหุ้นแอปเปิลดิง่
ลงอย่างหนัก อันเน่ืองมาจากความกังวลที่ ว่า แอปเปิลอาจประสบ
ปัญหายอดขาย iPhone ที่ตกต ่าในช่วงไม่ก่ีปีข้างหน้า นอกจากนี ้
ตลาดยงัได้รับแรงกดดนัจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มธนาคาร ทา่มกลาง
ความวิตกกังวลที่ว่า การที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภา
ผู้ แทนราษฎรสหรัฐนัน้ จะน าไปสู่การใช้มาตรการที่เข้มงวดต่อภาค
ธนาคาร ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,080.50 จดุ ลดลง 
205.99 จุด หรือ -0.81% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่  2,701.58 จุด 
ลดลง 20.60 จุด หรือ -0.76% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,136.39 จุด 
ลดลง 64.48 จดุ หรือ -0.90% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินปอนด์พุ่งเทียบดอลล์ ขานรับครม.
อังกฤษอนุมัติร่างข้อตกลง Brexit เงินปอนด์แข็งคา่ขึน้เม่ือเทียบกบั
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
เม่ือคืนนี ้(14 พ.ย.) หลงัจากคณะรัฐมนตรีอังกฤษได้ลงมติอนุมัติร่าง
ข้อตกลงว่าด้วยการแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit)    
เงินปอนด์แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.3036 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.2954 ดอลลาร์ ขณะที่ยโูรแข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 
1.1338 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1268 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลีย
แข็งค่าขึน้สู่ระดับ 0.7246 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7202 ดอลลาร์

สหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 113.48 
เยน จากระดบั 113.84 เยน และออ่นคา่เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 
1.0046 ฟรังก์ จากระดับ 1.0085 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงั
อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3225 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดบั 1.3253 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 56 เซนต์ รับโอเปกส่ง
สัญญาณลดการผลิต สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด
นิวยอร์กปิดดีดตัวขึน้เม่ือคืนนี ้(14 พ.ย.) หลังจากมีรายงานว่า ชาติ
สมาชิกกลุม่ประเทศผู้สง่ออกน า้มนั (โอเปก) สนบัสนนุให้มีการปรับลด
การผลิตน า้มนัในการประชมุในวนัที่ 6 ธ.ค.นี ้เพื่อสร้างความสมดลุใน
ตลาดน า้มนั ขณะที่นักลงทนุจบัตารายงานสต็อกน า้มนัดิบของสหรัฐ
ซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันนี ้สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. 
เพิ่ มขึ น้  56 เ ซน ต์  ห รือ  1.01% ปิ ดที่  56.25 ดอลลา ร์ /บา ร์ เรล           
สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึน้ 65 เซนต์ หรือ 1% 
ปิดที่ 66.12 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: เงินดอลล์อ่อน หนุนทองปิดบวก 
8.7 ดอลลาร์ สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(14 พ.ย.) 
โดยได้ปัจจัยหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุล
เงินหลักๆ หลังจากมีรายงานว่า ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐชะลอตวัลง
เ ม่ื อ เที ยบ ราย ปี  สัญญาทองค าตลาด  COMEX (Commodity 
Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 8.7 ดอลลาร์ หรือ 0.7% ปิดที่ 
1,210.1 ดอลลาร์/ออนซ์           สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. 
เพิ่มขึน้ 10.3 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 14.08 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ
เควสท์) 

ยุโรป 

"เทเรซา เมย์" แถลงยืนยัน คณะรัฐมนตรีอังกฤษอนุมัติ ร่าง
ข้อตกลง Brexit แล้ว นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษได้แถลง
ยืนยนัว่า คณะรัฐมนตรีองักฤษได้ลงมติอนมุตัิร่างข้อตกลงว่าด้วยการ
แยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) หลังจากร่าง
ข้อตกลงดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบร่วมกันระหว่างตัวแทนการ
เจรจาขององักฤษ และสหภาพยโุรป (EU) เม่ือวนัองัคารที่ผ่านมา "สิ่งที่
คณะรัฐมนตรีอังกฤษได้ตดัสินใจร่วมกันก็คือ รัฐบาลควรเห็นชอบต่อ
ร่างข้อตกลง Brexit และร่างแถลงการณ์ทางการเมือง การตดัสินใจของ
ดิฉันนัน้ ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเ ป็นหลัก และดิฉัน
เชื่อมั่นอย่างเต็มเป่ียมด้วยความคิดและจิตใจของดิฉันว่า น่ีเป็นการ
ตัดสินใจที่เล็งถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สดุส าหรับสหราชอาณาจักร" นาง
เมย์ได้แถลงตอ่สื่อมวลชนที่บริเวณด้านหน้าท าเนียบนายกรัฐมนตรีเม่ือ
วานนีต้ามเวลาท้องถ่ิน นางเมย์กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้อภิปรายร่าง
ข้อตกลง Brexit อยา่งถ่ีถ้วนและใช้เวลานาน และตา่งก็เห็นพ้องวา่ ร่าง
ข้อตกลง Brexit ฉบบันีเ้ป็นสิ่งที่ดีที่สดุทีไ่ด้มีการเจรจากบั EU ทัง้นี ้นาง
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 เมย์จะแถลงเก่ียวกบัร่างข้อตกลง Brexit ตอ่สภาสามญัชนในวนันีต้าม

เวลาท้องถ่ิน  รายงานระบุว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีอังกฤษได้ลงมติ
อนมุตัิร่างข้อตกลง Brexit แล้ว (อินโฟเควสท์) 

EU เตรียมจัดการประชุมสุดยอด 25 พ.ย.พิจารณาข้อตกลง 
Brexit นายลีโอ วาราดคาร์ นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
กลา่ววา่ สหภาพยโุรป (EU) ได้เตรียมจดัการประชมุสดุยอดในวนัที่ 25 
พ.ย.เพื่อหารือกันเก่ียวกับข้อตกลงว่าด้วยการแยกตวัขององักฤษออก
จาก EU (Brexit) หากคณะรัฐมนตรีองักฤษให้การอนุมตัิร่างข้อตกลง 
Brexit ในเม่ือวานนีน้ายวาราดคาร์กลา่ววา่ "เราใกล้ที่จะบรรลขุ้อผกูพนั
กันตามกฎหมายตามข้อตกลง Brexit"   นายวาราดคาร์ยังระบุว่า 
รัฐสภาไอร์แลนด์จะท าการลงมติต่อร่างข้อตกลงดังกล่าว    ทัง้นี  ้
คณะรัฐมนตรีองักฤษจะประชมุกันในเม่ือวานนีเ้พื่อพิจารณาว่าจะให้
การอนมุตัิตอ่ร่างข้อตกลง Brexit หรือไม ่ซึง่หากให้การอนมุตัิ ที่ประชมุ
สุดยอดของ EU ก็จะท าการพิจารณาอนุมัติข้อตกลงดังกล่าวในวนัที่ 
25 พ.ย. ก่อนที่ รัฐสภาอังกฤษและ EU จะพิจารณาต่อไป (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาด หุ้นยุ โรป :  หุ้น ยุ โรปปิด ร่วง  เหตุวิตกปัญหา
งบประมาณอิตาลี ตลาดหุ้ นยุโรปปิดร่วงลงเม่ือคืนนี ้(14 พ.ย.) 
เน่ืองจากความวิตกกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของ
อิตาลี หลังจากรัฐบาลอิตาลีปฏิเสธที่จะทบทวนร่างงบประมาณ
ประจ าปี 2562 แม้มีข้อก าหนดว่าร่างงบประมาณของประเทศสมาชิก
สหภาพยโุรป (EU) จะต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านการคลังของ 
EU ก็ตาม  ดัชนี Stoxx Europe 600 ร่วงลง 2.2% ปิดที่ 362.27 จุด  
ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 11,412.53 จดุ ลดลง 59.69 จดุ หรือ 
-0.52% ขณะที่ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,033.79 จดุ 
ลดลง 19.97 จดุ หรือ -0.28% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิด
ที่ 5,068.85 จดุ ลดลง 32.99 จดุ หรือ -0.65% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผย GDP ไตรมาส 3 หดตัวลง 1.2% เทียบรายปี จาก
ผลกระทบภัยพิบัติธรรมชาติ รัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยในเม่ือวานนีว้่า 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 หดตวัลง 1.2% 
เม่ือเทียบเป็นรายปี โดยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดย GDP 
ไตรมาส 3 ของญ่ีปุ่ นหดตวัลงมากกวา่ที่นกัวิเคราะห์ในโพลล์ส านกัข่าว
เกียวโดคาดการณ์ว่าจะหดตัว  1.1% รายงานระบุว่า การบริโภค
ภาคเอกชน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่าคร่ึงของเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น ปรับตวัลง 
0.1% เน่ืองจากการใช้จ่ายในภาคโรงแรม การรับประทานอาหารนอก
บ้าน และการคมนาคมทางอากาศลดลง นอกจากนี ้ราคาพืชผักที่
ปรับตวัสงูขึน้ยงัท าให้ประชาชนต้องรัดเข็มขดักันมากขึน้อีกด้วย   สว่น
ยอดส่งออกปรับตัวลง 1.8% ซึ่งเป็นการลดลงครัง้แรกในรอบ 5 ไตร
มาส เน่ืองจากอุปสงค์รถยนต์และผลิตภัณฑ์กลุ่มเทคโนโลยีจาก

ต่างชาติลดลง ส่วนยอดการใช้จา่ยของนักทอ่งเที่ยวขาเข้าก็ลดลงตาม
ไปด้วย เน่ืองจากญ่ีปุ่ นเผชิญกับภัยธรรมชาติหลายครัง้ในช่วงเวลา
ดงักล่าว ส่วนการใช้จ่ายด้าทนุ ซึ่งเคยได้รับแรงหนนุจากผลก าไรของ
บริษัทและภาคการก่อสร้างที่คึกคักก่อนช่วงเปิดการแข่งขันโตเกียว 
โอลิมปิก 2020 นัน้ ปรับตวัลง 0.2% ซึง่เป็นการลดลงครัง้แรกในรอบ 2 
ปี (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวกเพียง 35.96 จุด เหตุวิตก
เศรษฐกิจจีนชะลอตัว ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้ นโตเกียวปิดขยับขึน้
เล็กน้อยในเม่ือวานนี ้ เน่ืองจากนักลงทนุวิตกกังวลเก่ียวกับการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจจีน หลังจากทางการจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่
อ่อนแอในเม่ือวานนี ้    ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิด
ขยบัขึน้ 35.96 จดุ หรือ 0.16% แตะที่ 21,846.48 จดุ หุ้นที่ปรับตวัขึน้
ในเม่ือวานนีน้ าโดยหุ้นกลุ่มพลังงานไฟฟ้าและก๊าซ กลุ่มขนส่งทาง
อากาศ และกลุม่ผลิตภณัฑ์โลหะ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

สนง.สถิติจีนเผยยอดค้าปลีกเดือนต.ค.เพิ่มขึน้ 8.6% ชะลอลง
จากเดือนก.ย. ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยในเม่ือวาน
นีว้่า ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.ปรับตัวขึน้ 8.6% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่ง
ชะลอตวัลงจากเดือนก.ย.ที่มีการขยายตวั 9.2% ส่วนในช่วง 10 เดือน
แรกปีนี ้ยอดค้าปลีกขยายตวั 9.2% แตะที่ระดบั 30.98 ล้านล้านหยวน 
รายงานของ NBS ระบวุา่ ปัจจยัที่ท าให้ยอดค้าปลีกเดือนต.ค. ขยายตวั
ในอตัราที่ช้าลงนัน้ สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากผู้บริโภคชะลอการจบัจา่ยใช้
สอยเพ่ือรอซือ้สินค้าลดราคาในวนัคนโสด ซึง่ตรงกบัวนัที่ 11 พ.ย. ทัง้นี ้
ยอดค้าปลีกในพืน้ที่ชนบทปรับตวัขึน้ 9.7% ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบเป็น
รายปี ซึ่งยังคงสูงกว่ายอดค้าปลีกในพืน้ที่เขตเมืองซึ่งมีการขยายตัว 
8.4% ในเดือนต.ค.  หากแยกเป็นภาคส่วนพบว่า ยอดยอดขายใน
อตุสาหกรรมการบริการด้านอาหาร ปรับตวัขึน้ 8.8% ในเดือนต.ค. เม่ือ
เทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดขายสินค้าเพื่อผู้ บริโภคประเภทอ่ืนๆ 
ปรับตวัขึน้ 8.5%  (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วง 10 เดือนแรกปี
นีข้ยายตัว 5.7% ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า การ
ลงทนุในสินทรัพย์ถาวรในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี ้ปรับตวัขึน้ 5.7% 
ซึ่งขยายตัวรวดเร็วกว่าช่วงเดือนม.ค.-ก.ย.ที่มีการปรับตัวขึน้ 5.4%     
หากแยกเป็นภาคสว่นพบวา่ การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน ปรับตวัขึน้ 
3.7% ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี ้เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากช่วงเดือนม.ค.-
ก.ย.ซึ่งมีการขยายตัว 3.3% ขณะที่การลงทุนในด้านการผลิตสินค้า
ไฮเทค และการลงทนุด้านการผลิตอปุกรณ์ พุ่งขึน้ 16.1% และ 11.1% 
ตามล าดับ ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนการลงทุนในด้านการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ ปรับตวัขึน้ 9.7% ในชว่งเดือนม.ค.-ต.ค. เม่ือเทียบเป็น
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 รายปี ลดลงเล็กน้อยจากช่วง 9 เดือนแรกของปีนีซ้ึ่งมีการขยายตัว 

9.9% (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 7.2% ในช่วง 10 เดือนแรก
ของปี 2561 ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่า การผลิต
กระแสไฟฟ้าของจีนเพิ่มขึน้ 7.2% ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561  
ขณะที่ในเดือนต.ค. เดือนเดียว จีนผลิตกระแสไฟได้ 5.33 แสนล้าน
กิโลวตัต์ชัว่โมง เพ่ิมขึน้ 4.8% เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีที่แล้ว ซึง่
สงูกว่าเดือนก.ย.ที่เพิ่มขึน้ 4.6% ปริมาณการผลิตกระแสไฟโดยเฉลี่ย
ต่อวนัอยู่ที่ 1.72 หม่ืนล้านกิโลวตัต์ชัว่โมง ลดลงจากเดือนก.ย.ที่ระดบั 
1.83 หม่ืนล้านกิโลวตัต์ชัว่โมง  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 22.64 จุด เหตุวิตก
เศรษฐกิจจีนชะลอตัว ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาด
เม่ือวานนี ้ภายหลงัจากที่จีนได้เปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจหลายรายการที่
บ่งช้ถึงการขยายตวัส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต
ปรับตวัลง 22.64 จดุ หรือ 0.85% ปิดที่ 2,632.24 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

IEA คาดปริมาณน า้มันในตลาดโลกพุ่งขึน้มากกว่าอุปสงค์ในปี
หน้า ส านักงานพลังงานสากล (IEA) เปิดเผยว่า ปริมาณน า้มันใน
ตลาดโลกจะอยู่ในระดับสูงกว่าอุปสงค์ในปีหน้า ขณะที่ผู้ ผลิตน า้มนั
เพิ่มก าลงัการผลิต แต่การบริโภคน า้มนัถกูจ ากัดจากการชะลอตวัของ
เศรษฐกิจโลก     ทัง้ นี  ้ IEA ออกรายงานภาวะตลาดน า้มันโลก
ประจ าเดือนพ.ย. โดย IEA ยงัคงตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของอปุ
สงค์น า้มันโลกในปีนีแ้ละปีหน้าที่ระดบั 1.3 ล้านบาร์เรล/วัน และ 1.4 
ล้านบาร์เรล/วันตามล าดับ ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขคาดการณ์ใน
เดือนที่แล้ว แต่ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตวัของอปุสงค์น า้มนัใน
ประเทศนอกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD)   IEA คาดการณ์ว่า สต็อกน า้มันจะมีการขยายตัว 2 ล้าน
บาร์เรล/วันในช่วงคร่ึงแรกของปีหน้า นอกจากนี ้ IEA ยังได้ปรับเพิ่ม
คาดการณ์ตัวเลขการผลิตน า้มันจากประเทศนอกกลุ่มประเทศผู้
สง่ออกน า้มนั (โอเปก) สูร่ะดบั 2.4 ล้านบาร์เรล/วนัในปีนี ้และ 1.9 ล้าน

บาร์เรล/วันในปีหน้า เทียบกับตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดบั 2.2 ล้าน
บาร์เรล/วนัในปีนี ้และ 1.8 ล้านบาร์เรล/วนัในปีหน้า (อินโฟเควสท์) 

แหล่งข่าวเผยโอเปกเล็งหั่ นก าลังการผลิตน า้มัน 1.4 ล้าน
บาร์เรล/วันในปีหน้า แหล่งข่าวระบุว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มัน 
(โอเปก) และประเทศพนัธมิตรก าลงัหารือกันในการปรับลดก าลังการ
ผลิตน า้มันมากถึง 1.4 ล้านบาร์เรล/วันในปีหน้า ซึ่งเป็นการปรับลด
มากกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี ้เพื่อสกัดการทรุดตวัของราคา
น า้มันในขณะนี ้ทัง้นี ้ราคาน า้มันดิบเบรนท์ได้ดิ่งลงจากระดับ 86 
ดอลลาร์ ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 4 ปีที่ท าไว้ในเดือนต.ค. สูร่ะดบั 66 
ดอลลาร์ในเม่ือวานนี ้ขณะที่เม่ือหลายสปัดาห์ก่อน บริษัทน า้มันบาง
แห่งได้คาดการณ์ว่าราคาน า้มันมีโอกาสพุ่งขึน้แตะ 100 ดอลลาร์    
แหล่งข่าวระบุว่า รัฐมนตรีน า้มันจากซาอุดีอาระเบีย, รัสเซีย และอีก
หลายชาติได้เสนอให้มีการปรับลดก าลังการผลิตน า้มัน 1.4 ล้าน
บาร์เรล/วนัในการประชมุเม่ือวนัอาทิตย์ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์) 

ท าเนียบเครมลินเผย"ปูติน"เตรียมเยือนตุรกี 19 พ.ย. ท าเนียบเค
รมลินออกแถลงการณ์ระบุว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินจะ
เดินทางเยือนตรุกีในวนัที่ 19 พ.ย. ปธน.ปตูิน และนายเรเซป ตอยยิบ 
เออร์โดกัน ประธานาธิบดีตุรกี จะเข้าร่วมพิธีฉลองการเสร็จสิน้การ
ก่อสร้างท่อส่งก๊าซ TurkStream   ทั ง้ นี  ้การก่อสร้างท่อส่ง ก๊าซ 
TurkStream ได้เร่ิมต้นขึน้ในเดือนพ.ค.ปีที่แล้ว โดยมีการวางทอ่สง่ก๊าซ
จากรัสเซียไปยงัตรุกี ผ่านทางทะเลด า และคาดวา่จะเร่ิมมีผลผลิตก๊าซ
ในช่วงปลายปีหน้า       นอกจากนี ้ผู้น าทัง้สองจะจดัการประชมุหารือ
กนัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทวิภาคี และปัญหาในภมิูภาค (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปรับตัวแคบจากปัจจัย
บวก-ลบในตลาด ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปรับตวัในช่วงแคบ
เม่ือวานนี ้โดยตลาดได้รับผลกระทบทัง้จากปัจจยับวกและลบ   ทัง้นี ้
ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 35,141.99 จุด ลดลง 2.50 จุด 
หรือ 0.01%   ถึงแม้ตลาดได้รับแรงหนนุจากการแข็งคา่ของรูปี และการ
ร่วงลงของราคาน า้มนั แตก็่ยงัถกูกดดนัจากตวัเลขเงินเฟ้อของอินเดียที่
เพ่ิมขึน้ และการประกาศผลประกอบการที่น่าผิดหวงั (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

กนง. มีมติ 4:3 คงอัตราดอกเบีย้นโยบายที่ 1.50% ตามตลาด
คาด ส่วนอีก 3 เสียงหนุนขึน้ดอกเบีย้ มองศก.ขยายตัวต่อเน่ือง
ชัดเจน ที่ประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 4:3 ให้
คงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ในระดบัเดิมที่ 1.50% ซึ่งเป็นไปตามการ
คาดการณ์ โดยในการประชุมครัง้นี ้เสียงของกรรมการที่ให้ปรับขึน้
ดอกเบีย้เพ่ิมเป็น 3 เสียง จากการประชมุรอบที่แล้วที่มี 2 เสียง    "คณะ
กรรมการฯ มีมติ 4 ตอ่ 3 เสียง ให้คงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ 1.50%

ต่อปี โดย 3 เสียง เห็นควรให้ขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% จาก 
1.50% เป็น 1.75% ต่อปี" นายทิตนันทิ์ มลัลิกะมาส เลขานกุาร กนง. 
กล่าว ทัง้นี  ้ในการตัดสินในโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่า
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตวัได้ต่อเน่ือง แม้อปุสงค์ต่างประเทศมี
สญัญาณชะลอลงบ้าง อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปและอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานมี
ทิศทางเพิ่มขึน้ใกล้เคียงกบัที่ประเมินไว้เดิม ภาวะการเงินโดยรวมยงัอยู่
ในระดบัผ่อนคลาย และเอือ้ต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพ
ระบบการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ต้องติดตามความเสี่ยงที่อาจ
สะสมความเปราะบางในระบบการเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะจาก
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายเป็นเวลานานคณะกรรมการฯ เห็นว่า 

นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดบัปัจจบุนั มีส่วนช่วยสนับสนนุการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ 
กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้ ส่วน
กรรมการ 3 ทา่น เห็นวา่ความตอ่เน่ืองของการขยายตวัทางเศรษฐกิจมี
ความชดัเจนเพียงพอ และภาวะการเงินที่ผ่อนคลายมากอย่างตอ่เน่ือง
เป็นเวลานาน สง่ผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจประเมินความเสี่ยงของ
ภาวะการเงินในอนาคตต ่ากว่าที่ควร จึงเห็นควรให้ปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้นโยบายในครัง้นี ้เพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบ
การเงิน ซึ่งจะมีผลต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืนระยะยาว 
และเพื่อเร่ิมสร้างขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายการเงิน 
(Policy Space) ส าหรับอนาคต (อินโฟเควสท์) 

คลังยันกู้เงินจีนสร้างรถไฟความเร็วสูงเป็นแค่ทางเลือก พร้อม
เปรียบเทียบเงื่อนไขที่ดีกว่าจากแหล่งเงินกู้อ่ืน นางจินดารัตน์ 
วิริยะทวีกุล ผู้ อ านวยการส านักนโยบายและแผน ในฐานะรองโฆษก
ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ (สบน.) ชีแ้จงประเด็นเก่ียวกับข้อ
วิจารณ์การเปิดรับการลงทุนและการกู้ เงินจากจีน ส าหรับโครงการ
พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคว่า การด าเนิน
โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วง
กรุงเทพ - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา) เป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือเรียกได้วา่เป็นโครงการความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to Government : G 
to G) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางรถไฟและการคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ โดยรัฐบาลจีนจะสนับสนนุด้านการศึกษาโครงการ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นผู้ รับจ้างในการก่อสร้าง ส่วนรัฐบาลไทย
จะเป็นผู้ลงทนุเองทัง้โครงการ และใช้แหลง่ที่มาของเงินลงทนุโครงการ
จากงบประมาณและเงินกู้ ภายในประเทศเป็นหลัก การกู้ เงินจาก
รัฐบาลจีนจึงเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งของแหล่งเงินเท่านั น้ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 7.48 จุด ตามตลาดตปท. กังวลราคา
น า้มันลงต่อเน่ือง-เศรษฐกิจโลกชะลอ SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 
1,652.30 จดุ ลดลง 7.48 จดุ (-0.45%) มลูค่าการซือ้ขาย 44,897.05 
ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวานนีป้รับตัวลงตาม
ตลาดต่างประเทศ ทัง้ตลาดภูมิภาค-ยุโรปต่างร่วงกันทั่วหน้า จาก 
Sentiment โดยรวมไม่ดี และราคาน า้มันก็ปรับตัวลงต่อเน่ือง โดย
ตลาดฯยงัเผชิญแรงกดดนัจากปัจจยัเดิมเร่ืองเศรษฐกิจโลกปีหน้าคาด
ชะลอตัว-สหรัฐฯก็มีแนวโน้มขึน้ดอกเบีย้ ขณะเดียวกันตลาดฯยังไร้
ปัจจัยบวกหนุน อย่างไรก็ดียังคาดหวังการเจรจาการค้าระหว่างจีน-
สหรัฐฯ ช่วงนีต้ิดตามการทยอยประกาศงบฯไปก่อน อย่างไรก็ดี บ้าน

เรายงัได้แรงหนนุจากคืบหน้าการเลือกตัง้ วนันีต้ลาดฯยงัมีลุ้นรีบาวด์
ได้ แตต่ลาดฯยงัไมป่รับขึน้ไปจนกวา่ปัจจยัเสี่ยงจะถกูปิดลง ดงันัน้การ
ซือ้ขายหุ้นช่วงนีต้้องระวัง พร้อมให้แนวรับ 1,640-1,630 แนวต้าน 
1,660-1,670 จดุ    ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดบั 1,652.30 จดุ 
ลดลง 7.48 จุด (-0.45%) มูลค่าการซือ้ขาย 44,897.05 ล้านบาท    
การซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วน
ใหญ่ โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,660.74 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 
1,646.24 จุด    ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 523 
หลกัทรัพย์ ลดลง 887 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 413 หลกัทรัพย์ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
40,963 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้  มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วัน
อยูท่ี่ 40,963 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขาย
สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สทุธิ 235 ล้านบาท  2. กลุม่สถาบนัการเงินที่ไมมี่ใบอนญุาต
เพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สทุธิ 973 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ 
ซือ้สทุธิ 562 ล้านบาท  Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.39% ปรับตวั
เพิ่มขึน้จาก เม่ือวาน +0.02% ภาพรวมของตลาดในเม่ือวานนี ้  Yield 
Curve ปรับเพิ่มขึ น้ 1-2 bps. ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติเม่ือวานนี ้NET INFLOW 562 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET 
BUY 562 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี  ้ที่ถือครองโดยนักลงทุน
ต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,755 ล้านบาท (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.98/33.00 อ่อนค่าจากช่วงเช้า หลัง
มติ กนง.เสียงแตกเพิ่มขึน้ คาดกรอบวันนี ้32.95-33.10 นกับริหาร
เงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยูท่ี่ระดบั 
32.98/33.00 บาท/ดอลลาร์ จากช่วงเช้าเปิดตลาดที่ระดบั 32.91/93 
บาท/ดอลลาร์  เงินบาทปรับตวัออ่นคา่จากชว่งเช้า และไป test ที่ระดบั 
33 บาท/ดอลลาร์ต้นๆ หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) ลงมติด้วยเสียงสว่นใหญ่ 4 ต่อ 3 เสียงให้คงอตัราดอกเบีย้ไว้ที่ 
1.50% ซึ่งถือเสียงแตกเพิ่มขึน้จากการประชุมรอบที่แล้ว"ในช่วงเช้า
บาทแข็งคา่ลงไปคอ่นข้างลึก แต่พอผลประชมุ กนง.ออกมา เงินบาทตี
กลับมาอ่อนค่า ขึน้ไป test ที่ระดับ 33 บาทต้นๆ" นักบริหารเงินระบุ   
อย่างไรก็ดี คืนนีต้้องติดตามการรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค.ของ
สหรัฐ ซึง่หากตวัเลขออกมาดี ก็จะสง่ผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้ 
และเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าไป test ที่ระดับ 33.10 บาท/ดอลลาร์ได้ 
นักบริหารเงิน คาดว่า วันนีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.95 -
33.10 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 
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ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ 

- ยอดค้าปลกีเดือนต.ค. สหรัฐ 

- สต็อกสนิค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนก.ย. สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) 
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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 -- 214k 214k USD/KRW

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

EU Trade Balance SA Sep -- 16.3b 16.6b

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

JP Japan Buying Foreign Bonds 9-Nov ¥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 14-Nov-18 1.2935 1.5006 1.6836 1.7400 1.9633 2.1192

Release Actual Cons. Prior Change (bps) +0.55 -0.66 -1.61 -1.10 -0.62 -1.04

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

Capacity Utilization Oct -- 78.2% 78.1% 2.3889 2.6125 2.8302 3.2868 3.3541 3.4360

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

CPI YoY Oct F -- 2.2% 2.1%

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

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

Forw ard Contracts 9-Nov -- -- $33.1b 14-Nov-18 2.38 2.86 2.92 2.95 3.12 3.35

Change (bps) +0.00 -3.00 -3.00 -4.00 -2.00 -1.00

15-Nov-18

2,418.67 -12.30 -0.51%

-567.23

32,930.44

413.40 -2.57 -0.62%

815.62

-1,755.77

-567.23

%Chg.Chg

14-Nov-18 Chg %Chg.

25,080.50 -205.99

3,197.00 -22.00

-0.81%

2,701.58 -20.60 -0.76%

-0.68%

7,136.39 -64.49 -0.90%

7,033.79 -19.97 -0.28%

11,412.53 -59.69 -0.52%

25,792.87 +159.69 +0.62%

21,846.48 +35.96 +0.16%

2,632.24 -22.64 -0.85%

900.93 -4.45 -0.49%

14-Nov-18 Chg %Chg.

2,068.05 -3.18 -0.15%

5,835.20 +58.15 +1.01%

6,923.08 +79.25 +1.16%

35,141.99 -2.50 -0.01%

55.98 +0.72 +1.30%

67.26 +0.35 +0.52%

65.83 +0.59 +0.90%

1,009.00 -55.00 -5.17%

1.1310 1.1289 +0.19%

-0.19%

1.2996 1.2996 +0.00%

-62.97%110,607.36       40,963.04         

+0.04%273.50273.60

%Chg.9-Nov-1814-Nov-18

+0.03%96.95896.987

+0.03%1,131.121,131.46

14-Nov-18

-0.08%6.95516.9495

-0.50%-5.491,094.08

-0.45%-7.481,652.30

56.25 +0.56 +1.01%

14-Nov-18 13-Nov-18 %Chg.

32.95 32.96 -0.04%

1,210.90 +11.70 +0.98%

113.58 113.80

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 

 


