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Europe
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (5 ก.ย.) โดยได้รับแรงกดดันจาก
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดา 
รวมทั้งแนวโน้มการท าสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน

• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซน 
ปรับตัวข้ึนสู่ระดับ 54.4 ในเดือนส.ค. จาก 54.2 ในเดือนก.ค. โดยการ
ดีดตัวขึ้นของดัชนี PMI ได้รับผลบวกจากการเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน

Japan
• ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดลบ (5 ก.ย.) เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบของพายุไต้ฝุ่น "เชบี" ขณะที่ข้อพิพาททางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนนั้น ได้ฉุดหุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนร่วงลงด้วย

China
• ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงปิดลบ (5 ก.ย.) เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ
วิกฤตค่าเงินของประเทศใน Emerging Market ที่อ่อนค่าแรง รวมทั้ง
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีน อยู่ที่ระดับ 51.5 ใน
เดือนส.ค. ลดลงจากระดับ 52.8 ในเดือนก.ค. (คาดการณ์ไว้ว่าจะ
เพิ่มขึ้นแตะระดับ 52.7) ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า ภาคบริการเดือนส.ค.ของ
จีนมีการขยายตัวในอัตราต่ าสุดในรอบ 5 เดือน

Thai
• ตลาดหุ้นไทยปิดร่วงแรง (5 ก.ย.) โดยปรับตัวลงเช่นเดียวกับตลาดหุ้น
อ่ืนๆ ในภูมิภาคจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตค่าเงินของประเทศใน 
Emerging Market ที่อ่อนค่าแรง และอาจส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว

Commodities
• สัญญาน้ ามันดิบ WTI ปิดร่วงลง (5 ก.ย.) หลังจากที่พายุเฮอร์ริ เคน 
"กอร์ดอน"ได้อ่อนก าลังลง และไม่ได้สร้างความเสียหายต่อแหล่งผลิตน้ ามัน
ในอ่าวเม็กซิโก 

• สัญญาทองค าตลาดปิดบวก (5 ก.ย.) เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์ช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดให้กับทองค า

Currency
• เงินปอนด์และยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ (5 ก.ย.) ขานรับ
ความหวังที่ว่า การเจรจาเกี่ยวกับการแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจาก
สหภาพยุโรป (Brexit) จะเป็นไปอย่างราบรื่น ขณะที่ดอลลาร์ได้รับแรงกดดัน
จากรายงานที่ว่า สหรัฐฯ มียอดขาดดุลการค้าสูงสุดในรอบ 5 เดือน

• ปอนด์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่ระดับ 1.2898 ดอลลาร์/ปอนด์ จาก
ระดับ 1.2856 ดอลลาร์/ปอนด์

• ยูโรแข็งค่าขึ้นแตะระดับ 1.1623 ดอลลาร/์ยูโร จาก 1.1579 ดอลลาร/์ยูโร
• เงินเยนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่ระดับ 111.53 เยน/ดอลลาร์ จากระดับ 
111.49 เยน/ดอลลาร์

• คาดค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.70 - 32.80 บาท/ดอลลาร์

Source: Infoquest, Bloomberg, TMB Analytic
หมายเหต:ุ เอกสารฉบบันีจ้ัดท าขึ้นโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โดยทัว่ไป ข้อมลูและขา่วสารจดัท าขึน้โดยใช้ข้อมูลทีม่ีการเผยแพรต่่อสาธารณะและพิจารณาแลว้วา่นา่เชื่อถือ แต่มอิาจรับรอง
ความถูกตอ้งของข้อมูลไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ข้อมูลดังกลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบลว่งหนา้ เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเปน็ค าเสนอหรือชี้ชวนให้ลงทนุ ผู้ใช้ข้อมูลตอ้งใช้ดลุยพนิจิ
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US
• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน (5 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตก
กังวลเกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้า 
โดยดัชนี Dow Jones ปิดบวกเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี Nadaq ร่วงลงกว่า 
1% เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดิ่งลงอย่างหนัก หลังผู้บริหารของ
บริษัทเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ได้เข้าช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรอง
ของวุฒิสภาสหรัฐฯ เกี่ยวกับการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในช่วงการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อปี 2016

• ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯพุ่งขึ้น 9.5% ในเดือนก.ค. ซ่ึงเป็น
ระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน และเป็นการขาดดุลเพิ่มข้ึนเป็นเดือนที่ 2 โดย
มีสาเหตุจากการลดลงของการส่งออกถั่วเหลืองและเครื่องบิน ขณะที่
การน าเข้าพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

Index Last Change % Change
       Down Jones 25,974.99     22.51 0.09%
       S&P500 2,888.60        -8.12 -0.28%
       Euro Stoxx50 3,315.62       -43.74 -1.30%
       DAX 12,040.46     -169.75 -1.39%
       Nikkei 22,580.83     -116.07 -0.51%
       Topix 1,704.96        -13.28 -0.77%
       SHCOMP 2,704.34        -46.24 -1.68%
       Hang Seng 27,243.85     -729.49 -2.61%
       SENSEX 38,018.31     -139.61 -0.37%
       SET 1,686.37        -28.04 -1.64%
MSCI Asia ex Japan 647.90           -13.26 -2.01%
Crude Oil (WTI) 68.72              -1.15 -1.65%
Gold Spot 1,201.30        2.20 0.18%
USDJPY 111.530         0.120 0.11%
USDTHB 32.833           0.023 0.07%
Dollar Index 95.18             -0.25 -0.27%
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