
TMB ADVISORY Thursday, Sep 20, 2018

Europe
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (19 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้น
กลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มธนาคาร อย่างไรก็ตาม หุ้น Danske Bank ซ่ึง
เป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดของเดนมาร์ก ร่วงลงกว่า 3% หลังจาก
ซีอีโอของธนาคารประกาศลาออก อันเนื่องมาจากข่าวการฟอกเงิน

Japan
• ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดบวก (19 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุน
คลายความกังวลหลังสหรัฐฯ และจีนต่างก็เรียกเก็บภาษีน าเข้าในระดับ
ต่ ากว่าที่ตลาดได้คาดการณ์ไว้

China
• ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงปิดบวก (19 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนคลาย
ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน หลังจาก
สหรัฐฯ และจีนต่างก็เรียกเก็บภาษีน าเข้าในระดับต่ ากว่าที่ตลาดได้
คาดการณ์ไว้

Thai
• ตลาดหุ้นไทยปิดบวก (19 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจาก Sentiment ที่เป็น
บวกทั้งจากปัจจัยภายนอก (คลายความกังวลเรื่องสงครามการค้า) 
และปัจจัยภายใน (กนง.คงดอกเบี้ย และการเลือกตั้งที่ชัดเจน) ซ่ึงส่งผล
ให้ Fund Flow เริ่มไหลเข้า

• คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ไว้ที่ 1.50% ต่อปี โดยระบุว่าเศรษฐกิจไทยยังโตต่อเนื่อง แต่ต้องจับตา
พัฒนาการเงินเฟ้อ ( ซ่ึงปัจจุบันอยู่ที่  1.62%) และความเสี่ยง
เสถียรภาพระบบการเงิน รวมถึงมาตรการกีดกันการค้า

Commodities
• สัญญาน้ ามันดิบ WTI ปิดบวก (19 ก.ย.) หลังสต็อกน้ ามันดิบของสหรัฐฯ 
ร่วงลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 5 นอกจากนี้ ราคาน้ ามันยังได้แรงหนุนจาก
การคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะน้ ามันตึงตัว อันเนื่องมาจากการที่สหรัฐฯ คว่ า
บาตรอิหร่าน

• สัญญาทองค าตลาด COMEX ปิดบวก (19 ก.ย.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการ
อ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ซ่ึงช่วยให้สัญญาทองค าปิดที่เหนือระดับ 1,200 
ดอลลาร/์ออนซ์ติดต่อกัน 7 วันท าการ

Currency
• ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ (19 ก.ย.) ขณะที่ความตึง
เครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเริ่มผ่อนคลายลง ส่วนเงินปอนด์พุ่ง
ขึ้นขานรับอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษที่พุ่งข้ึนแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน

• ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเยน ที่ระดับ 112.25  เยน/ดอลลาร์ จาก
ระดับ 112.36 เยน/ดอลลาร์

• ยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ที่ระดับ 1.1674 ดอลลาร์/ยูโร จากระดับ 
1.1666 ดอลลาร/์ยูโร

• ปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.3145 ดอลลาร์/ปอนด์ จากระดับ 1.3138 
ดอลลาร/์ปอนด์

• คาดค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.30 - 32.40 บาท/ดอลลาร์

Source: Infoquest, Bloomberg, TMB Analytic
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US
• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก (19 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม
ธนาคารที่ดีดตัวขึ้น หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัว
สูงขึ้น รวมทั้งแรงหนุนจากการที่นักลงทุนมองว่าการท าสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะไม่รุนแรงมากเท่ากับที่คาด อย่างไรก็
ตาม ดัชนี Nasdaq ปิดลบ เนื่องจากแรงเทขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี น า
โดยหุ้นไมโครซอฟท์ หลังบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

• ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนส.ค. โดยพุ่ง
ขึ้น 9.2% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 1.282 ล้านยูนิต จากระดับ 
1.174 ล้านยูนิตในเดือนก.ค. ขณะที่ตัวเลขการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
ของสหรัฐฯ ลดลง 2.03 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 สู่ระดับ 1.015 
แสนล้านดอลลาร์

Index Last Change % Change
       Down Jones 26,405.76              158.80 0.61%
       S&P500 2,907.95                3.64 0.13%
       Euro Stoxx50 3,368.56                10.10 0.30%
       DAX 12,219.02              61.35 0.50%
       Nikkei 23,672.52              251.98 1.08%
       Topix 1,785.66                25.78 1.46%
       SHCOMP 2,730.85                30.90 1.14%
       Hang Seng 27,407.37              322.71 1.19%
       SENSEX 37,121.22              -169.45 -0.45%
       SET 1,749.80                5.38 0.31%
MSCI Asia ex Japan 647.64                    7.69 1.20%
Crude Oil (WTI) 71.12                      1.27 1.82%
Gold Spot 1,208.30                5.40 0.45%
USDTHB 32.45                      -0.130 -0.40%
Dollar Index 94.54                      -0.10 -0.11%
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