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Europe
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ (13 ก.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของเงินยูโรและเงิน
ปอนด์ได้ฉุดหุ้นบริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศลง โดยสกุลเงินยูโรแข็ง
ค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) 
ประกาศลดวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีและจะยุติการใช้
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในช่วงสิ้นปนีี้

• ECB ประกาศจะลดวงเงิน QE ลงครึ่งหนึ่ง สู่ระดับ 1.5 หมื่นล้านยูโร 
(1.74 หมื่นล้านดอลลาร์) ต่อเดือน นับตั้งแต่เดือนต.ค. และจะยุติ
มาตรการ QE โดยสิ้นเชิงในช่วงสิ้นปีนี้ ขณะที่มีมติคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย ที่ระดับ 0% พร้อมกับคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคาร
พาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.40% และคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่
ระดับ 0.25%

Japan
• ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดบวก (13 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวล
เกี่ยวกับประเด็นสงครามการค้า หลังมีรายงานสหรัฐฯ ก าลังเตรียม
จัดการเจรจาการค้าคร้ังใหม่กับจีน

China
• ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงปิดบวก (13 ก.ย.) โดยตลาดได้รับแรงหนุน หลัง
เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ ได้ติดต่อทางการจีน เพื่อเชิญเข้าร่วมการเจรจา
ด้านการค้าคร้ังใหม่ เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งด้านการค้า

Thai
• ตลาดหุ้นไทยปิดบวก (13 ก.ย.) ขานรับปัจจัยบวกทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยปัจจัยในประเทศมาจากประเด็นการเลือกตั้งที่มีความ
คืบหน้าขึ้นตามแผน ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศมาจากการที่สหรัฐฯ และ
จีนจะมีการเจรจาการค้ารอบใหม่อีกครั้ง

Commodities
• สัญญาน้ ามันดิบ WTI ปิดร่วงลง (13 ก.ย.) หลังมีรายงานปริมาณการผลิต
น้ ามันของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน (โอเปก) พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 
9 เดือน ขณะที่ปริมาณน้ ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวข้ึนเช่นกัน

• สัญญาทองค าตลาด COMEX ปิดลบ (13 ก.ย.) หลังข้อพิพาทด้านการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีนเริ่มคลี่คลายลง ส่งผลให้นักลงทุนเทขายทองค าใน
ฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

Currency
• ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ (13 ก.ย.) หลังจาก
สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ ากว่าคาด ซ่ึงจะลดแนวโน้มในการเร่งขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ  (เฟด) ส่วนสกุลเงินยูโรพุ่งขึ้นขาน
รับธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ประกาศว่าจะยุติการใช้มาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ (QE) ในช่วงสิ้นปนีี้

• ปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะระดับ 1.3111 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3055 ดอลลาร์ 
• ยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่ระดับ 1.1692 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.1631 ดอลลาร์ 

• ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 111.88 เยน จากระดับ 
111.23 เยน 

• คาดค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.50 - 32.65 บาท/ ดอลลาร์

Source: Infoquest, Bloomberg, TMB Analytic
หมายเหต:ุ เอกสารฉบบันีจ้ัดท าขึ้นโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โดยทัว่ไป ข้อมลูและขา่วสารจดัท าขึน้โดยใช้ข้อมูลทีม่ีการเผยแพรต่่อสาธารณะและพิจารณาแลว้วา่นา่เชื่อถือ แต่มอิาจรับรอง
ความถูกตอ้งของข้อมูลไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ข้อมูลดังกลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบลว่งหนา้ เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเปน็ค าเสนอหรือชี้ชวนให้ลงทนุ ผู้ใช้ข้อมูลตอ้งใช้ดลุยพนิจิ
และความระมัดระวังในการใช้ข้อมูล และพจิารณาอย่างรอบคอบกอ่นการตดัสนิใจลงทุน ทั้งนีธ้นาคารไมม่ีความรับผิดต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึ้นทกุกรณจีากการน าข่าวสาร รายงานหรือ
ข้อมูลนี้ไปใชอ้า้งองิพิจารณาเพื่อประกอบการลงทุน

US
• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก (13 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนคลายความ
วิตกเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน หลังจีนได้ตอบ
รับค าเชิญของสหรัฐฯ ในการเจรจาการค้ารอบใหม่เพื่อคลี่คลายข้อ
พิพาทระหว่างทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยหนุนจาก
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ดีดตัวขึ้น รวมทั้งตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ต่ ากว่า
คาด ซ่ึงจะลดแนวโน้มในการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ  (เฟด)

• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวข้ึน 0.2% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบราย
เดือน (ต่ ากว่าคาดการณ์ที่ระดับ 0.3%) ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐานขยับ
ขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน (ต่ ากว่าคาดการณ์ที่ระดับ 0.2%) 
หลังจากเพิ่มข้ึน 0.2% ใน 3 เดือนก่อนหน้า

Index Last Change % Change
       Down Jones 26,145.99     147.07 0.57%
       S&P500 2,904.18        15.26 0.53%
       Euro Stoxx50 3,333.68        7.08 0.21%
       DAX 12,055.55    23.25 0.19%
       Nikkei 22,821.32     216.71 0.96%
       Topix 1,710.02        18.70 1.11%
       SHCOMP 2,686.58       30.47 1.15%
       Hang Seng 27,014.49     669.45 2.54%
       SENSEX Closed Closed Closed
       SET 1,717.96        38.57 2.30%
MSCI Asia ex Japan 639.90           8.84 1.40%
Crude Oil (WTI) 68.59             -1.78 -2.53%
Gold Spot 1,201.47        -9.43 -0.78%
USDTHB 32.65             -0.150 -0.46%
Dollar Index 94.52             -0.28 -0.30%
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