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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

สหรัฐเผยดัชนี PPI พุ่งเกินคาดในเดือนมิ.ย.  กระทรวงแรงงาน
สหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ดีดตวัขึน้ 0.3% ในเดือนมิ.ย.
เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากเพ่ิมขึน้ 0.5% ในเดือนพ.ค. การปรับตวัขึน้
ของดัชนี PPI ได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึน้ของราคาน า้มัน และ
คา่ใช้จา่ยในภาคบริการ เม่ือเทียบรายปี ดชันี PPI พุง่ขึน้ 3.4%  ซึง่เป็น
การปรับตัวขึน้มากที่สุดนับตัง้แต่เดือนพ.ย.2554 หลังจากเพิ่มขึน้ 
3.1% ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึน้มากกว่าคาดใน
เดือนพ.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลัง
ภาคค้าส่งเพิ่มขึน้ 0.6% ในเดือนพ.ค. โดยสงูกว่าตวัเลขประมาณการ
เบือ้งต้นซึง่ระบวุา่เพิ่มขึน้ 0.5% หลงัจากที่ขยบัขึน้ 0.1% ในเดือนเม.ย.  
เม่ือเทียบรายปี สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าสง่ดีดตวัขึน้ 5.9% ในเดือน
พ.ค. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 219.21 จุด วิตกสหรัฐ-
จีนเปิดศึกการค้ารอบใหม่  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วง
ลงกว่า 200 จุดเม่ือคืนวันพุธ (11 ก.ค.) เน่ืองจากความวิตกกังวล
เก่ียวกับสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึน้ระหว่างสหรัฐและจีน 
หลงัจากรัฐบาลสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 
2 แสนล้านดอลลาร์เม่ือวนัองัคาร โดยความวิตกกังวลในเร่ืองดงักลา่ว
ได้ฉดุหุ้นกลุม่อตุสาหกรรมร่วงลงอยา่งหนกั ซึง่รวมถึงหุ้นโบอิง้และแคท
เธอร์พิลลาร์ ขณะที่หุ้นกลุม่พลงังานร่วงลงหลงัจากราคาน า้มนัดิบ WTI 
ทรุดตวัลงถึง 5% ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 24,700.45 จดุ 
ร่วงลง 219.21 จุด หรือ -0.88% ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2,774.02 จุด 
ลดลง 19.82 จดุ หรือ -0.71% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,716.61 จดุ 
ลดลง 42.59 จดุ หรือ -0.55% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงนิหลัก หลัง PPI 
สหรัฐพุ่งหนุนคาดการณ์เฟดเดินหน้าขึน้ดบ.  ดอลลาร์สหรัฐแข็ง
คา่ขึน้เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนวนัพธุ (11 ก.ค.) หลงัจากทางการสหรัฐเปิดเผยวา่ ดชันี
ราคาผู้ ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อมลูที่บ่งชีภ้าวะเงินเฟ้อนัน้ พุ่งขึน้
เกินคาดในเดือนมิ.ย. ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) จะเดินหน้าปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ตามแผนในปีนี ้ขณะเดียวกัน
นักลงทุนจับตาการท าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจาก
รัฐบาลสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสน
ล้านดอลลาร์ ดอลลาร์แข็งคา่เม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 112.03 เยน 
จากระดับ 111.29 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 
0.9962 ฟรังก์ จากระดับ 0.9924 ฟรังก์ ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ

ดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.1672 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1749 ดอลลาร์ 
ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะระดับ 1.3205 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.3215 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ 
0.7370 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7402 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดร่วง $3.73 วิตกผลกระทบ
สงครามการค้า,ซาอุฯเพิ่มการผลิต  สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงอย่างหนักเม่ือคืนวันพุธ (11 ก.ค.) 
เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกับผลกระทบของสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีน รวมทัง้รายงานที่ว่าซาอดุิอาระเบียเพิ่มก าลงัการผลิตใน
เดือนที่แล้ว เพื่อสกัดราคาน า้มันที่พุ่งขึน้ และข่าวลิเบียประกาศเปิด
สถานีสง่ออกน า้มนัอีกครัง้เม่ือวนัองัคาร สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบ
เดือนส.ค. ร่วงลง 3.73 ดอลลาร์ หรือ 5% ปิดที่ 70.38 ดอลลาร์/บาร์เรล 
ซึ่ ง เ ป็นการร่วงลงหนักสุดนับตัง้แต่วันที่  7 มิ .ย.  2560 สัญญา
น า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนก.ย. ดิ่งลง 5.46 ดอลลาร์ หรือ 6.9% ปิด
ที่ 73.40 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $11 เหตุเงินดอลล์แข็ง
กดดันตลาด  สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนวันพุธ 
(11 ก.ค.) เน่ืองจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ได้สร้างแรงกดดนั
ต่อตลาด ขณะเดียวกันนักลงทุนระมัดระวังการซือ้ขายในช่วงเวลาที่
การท าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนทวีความรุนแรงมากขึน้ 
หลงัจากรัฐบาลสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 
2 แสนล้านดอลลาร์เม่ือวันอังคาร สัญญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 11 ดอลลาร์ หรือ 
0.9% ปิดที่ 1,244.40 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดร่วง วิตกผลกระทบสงคราม
การค้าสหรัฐ-จีน  ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงเม่ือคืนวันพุธ (11 ก.ค.) 
โดยได้รับแรงกดดนัจากความวิตกกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบของสงคราม
การค้าที่ทวีความรุนแรงขึน้ระหวา่งสหรัฐและจีน หลงัจากรัฐบาลสหรัฐ
ประกาศเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้านดอลลาร์
เม่ือวนัองัคาร ดชันี Stoxx Europe 600 ร่วงลง 1.3% ปิดที่ 381.40 จดุ 
ซึ่งเป็นการร่วงลงหนักสดุนับตัง้แต่วันที่  25 มิ.ย.ปีนี ้ดัชนี DAX ตลาด
หุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,417.13 จดุ ลดลง 192.72 จดุ หรือ -1.53% ดชันี 
CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,353.93 จดุ ลดลง 80.43 จดุ หรือ -
1.48% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที่  7,591.96 จุด 
ลดลง 100.08 จดุ หรือ -1.30% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผยยอดส่ังซือ้เคร่ืองจักรปรับตัวลดลง 3.7% ในเดือนพ.ค.  
ส านักงานคณะรัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนัพธุว่า ยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจักร
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 พืน้ฐาน ซึ่งไม่รวมเค ร่ืองจักรส าห รับอุตสาหกรรมต่อ เ รือและ

สาธารณูปโภค ปรับตัวลดลง 3.7% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า สู่ระดับ 9.079 แสนล้านเยน หรือประมาณ 8.2 พันล้าน
ดอลลาร์ ส านักข่าวเกียวโดรายงานวา่ ยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรพืน้ฐานถือ
เป็นดชันีวดัการใช้จา่ยด้านทนุของบริษัทเอกชนญ่ีปุ่ น โดยที่ผ่านมานัน้ 
บริษัทเอกชนญ่ีปุ่ นได้เพิ่มการใช้จ่ายเพื่อขยายศักยภาพด้านการผลิต
ในเพียงพอรองรับอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในต่างประเทศ และได้น า
เคร่ืองจักรมาใช้แทนคนในการท างาน เพื่อรองรับภาวะขาดแคลน
แรงงานภายในประเทศ (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นเผยจ านวนประชากรลดลงในอัตรามากที่สุดในรอบ 50 ปี  
รัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยวา่ ประชากรชาวญ่ีปุ่ น ยกเว้นชาวตา่งชาติที่อาศยั
ในญ่ีปุ่ น มีจ านวนลดลงในอัตรามากที่สุดนับตัง้แต่เร่ิมมีการส ารวจ
ข้อมูลในปี 2511  ทัง้นี ้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการเปรียบเทียบจ านวน
ประชากร ณ วนัที่ 1 ม.ค.2561 เทียบกับวนัที่ 1 ม.ค.2560 ซึ่งผลการ
ส ารวจพบว่าสถิติการเกิดของชาวญ่ีปุ่ นต ่ากว่า 1 ล้านคนเป็นปีที่ 2 
ติดต่อกัน กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญ่ีปุ่ นระบุว่า ใน
วันที่ 1 ม.ค.2561 ญ่ีปุ่ นมีจ านวนประชากร 125,209,603 คน ลดลง 
374,055 คนเม่ือเทียบกับวนัที่ 1 ม.ค.2560 และเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันที่
จ านวนประชากรญ่ีปุ่ นลดลง ข้อมลูระบุว่า สถิติการเกิดของประชากร
ในปี 2560 ลดลงสู่ระดับ 948,396 คน ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดเป็น
ประวตัิการณ์ ขณะที่มีจ านวนผู้ เสียชีวิต 1,340,774 คน ซึ่งเป็นจ านวน
สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ และนบัเป็นปีที่ 11 ติดตอ่กนัที่จ านวนผู้ เสียชีวติ
มากกว่าจ านวนผู้ที่เกิด นอกจากนี ้หากนับรวมชาวตา่งชาติที่อาศยัใน
ญ่ีปุ่ น พบว่า ญ่ีปุ่ นมีจ านวนประชากรลดลง 199,827 คน สู่ระดับ 
127,707,259 คนเม่ือเทียบกบัปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 264.68 จุด วิตกข่าวสหรัฐ
เก็บภาษีน าเข้าจีนเพิ่ม  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงเป็น
วันแรกในรอบ 4 วันท าการในวันพุธ เน่ืองจากนักลงทุนเทขายหุ้น
หลงัจากรัฐบาลสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนเพิ่มอีก 2 
แสนล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แรงซือ้คืนในช่วงบ่ายได้ช่วยสกดัการ
ร่วงลงอย่างหนักของช่วงเช้าเอาไว้ได้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า 
ดชันีนิกเกอิปิดร่วงลง 264.68 จดุ หรือ 1.19% แตะที่ 21,932.21 จดุ 
(อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนล่ันพร้อมตอบโต้สหรัฐหลังออกมาตรการเก็บภาษีน าเข้าจีน
เพิ่มอีก $2 แสนล้าน  กระทรวงพาณิชย์จีนได้ออกแถลงการณ์ในวนั
พุธว่า จีนจะใช้มาตรการตอบโต้ หลังจากรัฐบาลสหรัฐประกาศเรียก
เก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้านดอลลาร์ แถลงการณ์
ของกระทรวงระบุว่า รัฐบาลจีนไม่มีทางเลือกอ่ืน นอกจากจะใช้
มาตรการที่จ าเป็น จีนขอประท้วงการตัดสินใจของสหรัฐที่ประกาศ

เรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนรอบใหม่นี ้ โดยระบุว่า เป็นการกระท าที่
ไม่สามารถยอมรับได้อย่างสิน้เชิง ทัง้นี ้กระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่า 
การกระท าที่ไมมี่เหตขุองสหรัฐนัน้ ไมเ่ป็นที่ยอมรับของทกุฝ่าย และจีน
จะน าเร่ืองดังกล่าวฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 49.86 จุด วิตก
สหรัฐเก็บภาษีน าเข้าจีนเพิ่ม  ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ร่วงลงในวันพุธ หลังจากรัฐบาลสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีน าเข้า
สินค้าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ส านักข่าวซินหัว
รายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 49.86 จดุ หรือ -1.76% แตะ
ที่ 2,777.77 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

IIF เผยตัวเลขหนีท้ั่วโลกพุ่งเป็นประวัติการณ์แตะ 247 ล้านล้าน
ดอลลาร์ในช่วงไตรมาสแรก  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ (IIF) 
ระบวุา่ ตวัเลขหนีท้ัว่โลกพุง่แตะระดบั 247 ล้านล้านดอลลาร์ในชว่งไตร
มาสแรกของปีนี ้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์  จากจ านวน
ตวัเลขหนีด้งักลา่ว ตวัเลขหนีน้อกภาคการเงินอยูท่ี่ระดบั 186 ล้านล้าน
ดอลลาร์ IIF ระบุว่า ตวัเลขหนีต้่อ GDP อยู่ที่ระดบัสงูกว่า 318% และ
เป็นการปรับตวัขึน้รายไตรมาสครัง้แรกในรอบ 2 ปี  ตวัเลขหนีท้ี่พุ่งขึน้
ดงักลา่วเป็นหนึ่งในปัจจยัที่สร้างความวิตกต่อนักลงทนุ นอกเหนือจาก
การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐและการท าสงคราม
การค้าระหวา่งสหรัฐและประเทศคูค้่า (อินโฟเควสท์) 

รายงานเผยซาอุฯเพิ่มการผลิตน า้มัน 500,000 บาร์เรล/วันใน
มิ.ย. หวังสกัดราคาพุ่ง  รายงานจากกลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มัน 
(โอเปก) ระบุว่า ซาอุดิอาระเบียได้เพิ่มก าลังการผลิตน า้มันราว 
500,000 บาร์เรล/วนัในเดือนมิ.ย. สูร่ะดบัสงูสดุนบัตัง้แตป่ลายปี 2559 
เพื่อสกัดราคาน า้มันดิบที่ได้พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีคร่ึง ทัง้นี ้
ซาอุดิอาระเบียผลิตน า้มันราว 10.5 ล้านบาร์เรล/วันในเดือนมิ.ย. 
เพิ่มขึน้จากระดับราว 10 ล้านบาร์เรล/วันในเดือนพ.ค.  ส่วนกลุ่ม
ประเทศโอเปกผลิตน า้มันราว 32.2 ล้านบาร์เรล/วันในเดือนมิ.ย. 
เพิ่มขึน้ 173,000 บาร์เรล/วันเม่ือเทียบกับเดือนพ.ค.  การผลิตน า้มนั
ของโอเปกได้รับแรงหนุนจากการผลิตน า้มันของคองโกจ านวน 
331,000 บาร์เรล/วนั ซึ่งได้เร่ิมรายงานการผลิตในฐานะสมาชิกรายที่ 
15 ของโอเปกในเดือนนี ้ทางด้านอิรัก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคเูวต
ต่างก็ปรับเพิ่มก าลังการผลิตในเดือนมิ.ย.เช่นกัน แต่การผลิตน า้มัน
จากลิเบีย อังโกลา เวเนซุเอลา และอิหร่านได้ลดลงในเดือนดังกล่าว 
นอกจากนี ้โอเปกคาดการณ์อุปสงค์น า้มันทั่วโลกเพิ่มขึน้ 1.45 ล้าน
บาร์เรล/วนัในปีหน้า ซึ่งจะท าให้ความต้องการใช้น า้มันทัว่โลกสูงกว่า 
100 ล้านบาร์เรล/วนัเป็นครัง้แรก (อินโฟเควสท์) 
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 ธนาคารกลางเกาหลีใต้มีมติคงดอกเบีย้ 1.5% ตามคาด เหตุ

เศรษฐกิจ-เงินเฟ้อยังซบเซา ธนาคารกลางเกาหลีใต้มีมติคงอตัรา
ดอกเบีย้ 1.5% ในการประชมุวนัพธุ ซึง่สอดคล้องกบัที่ตลาดคาดการณ์
ไว้ หลังจากมีสัญญาณบ่งชีถ้ึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และแรง
กดดนัด้านเงินเฟ้อที่ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า        (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติแคนาดาปรับขึน้ดอกเบีย้ 0.25% วันพุธ ขณะส่ง
สัญญาณขึน้ดอกเบีย้ค่อยเป็นค่อยไป  ธนาคารกลางแคนาดา
ประกาศปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% สู่ระดบั 1.50% ในวนั
พุธ ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ ขณะส่งสญัญาณปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจะขึน้อยู่กับข้อมลูที่ธนาคารกลาง
ได้รับ ทัง้นี ้ธนาคารกลางได้ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 4 ครัง้นบัตัง้แตเ่ดือน
มิ.ย.ปีที่แล้ว  ธนาคารกลางระบวุา่ การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้จะช่วยให้
อัตราเงินเฟ้ออยู่ใกล้เป้าหมายของธนาคารกลาง ขณะที่เศรษฐกิจ
ก าลงัขยายตวั และตลาดแรงงานปรับตวัแข็งแกร่ง (อินโฟเควสท์) 

เกาหลีใต้เผยหนีสิ้นภาคครัวเรือนชะลอตัวลง หลังรัฐบาลคุมเข้ม
มาตรฐานการปล่อยกู้  ส านักข่าวซินหวัรายงานโดยอ้างข้อมลูจาก
ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) ว่า หนีส้ินภาคครัวเรือนของเกาหลีใต้
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงในช่วงคร่ึงปีแรก เน่ืองจากรัฐบาลคุมเข้ม
มาตรฐานการปล่อยเงินกู้  หนีส้ินของภาคครัวเรือนที่เกิดจากการกู้ ยืม
เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน 
สหกรณ์ และบริษัทประกันภัย ปรับตัวขึ น้  33.6 ล้านล้านวอน 
(ประมาณ 3 หม่ืนล้านดอลลาร์) ในช่วงคร่ึงปีแรก โดยชะลอตวัลงจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมีการขยายตัว 40.2 ล้านล้านวอน 
(ประมาณ 3.59 หม่ืนล้านดอลลาร์) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดในแดนบวก สวนทาง
ตลาดหุ้นภูมิภาค ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดในแดนบวกวนั
พุธ สวนทางตลาดหุ้นภูมิภาคที่ดิ่งลงจากความกังวลเก่ียวกับการท า
สงครามการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐและจีน ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE 
Sensex ปิดตลาดบวก 26.31 จดุ หรือ 0.07% สูร่ะดบั 36,265.93 (อิน
โฟเควสท์)

ไทย 

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนมิ.ย.ยังลดต่อเน่ือง จากค่าใช้จ่าย
และราคาสินค้าหมวดเคร่ืองนุ่งห่มเพิ่มขึน้  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
เปิดเผยว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน (KR-
ECI) ในเดือนมิ.ย.61 อยู่ที่ระดบั 44.7 โดยปรับตวัลดลงติดต่อกันเป็น
เดือนที่ 5 จากในเดือนพ.ค.61 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 44.9 เป็นผลจากการ
เพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่าย และราคาสินค้าในหมวดเคร่ืองนุ่งห่มซึ่งเป็น
ปัจจัยชั่วคราว นอกจากนี ้ดัชนีองค์ประกอบสะท้อนมุมมองของ
ครัวเรือนตอ่ประเด็นเร่ืองรายได้ และการมีงานท าปรับตวัลดลงเล็กน้อย
จากเดือนก่อนหน้า แต่ยังประคองตัวอยู่เหนือระดับ 50.0 ได้อย่าง
ตอ่เน่ืองเป็นเดือนที่ 3 สอดคล้องไปกบัตวัเลขอตัราการวา่งงานในเดือน
มิ.ย.61 ที่อยู่ที่ 1.1% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนพ.ค. ซึ่งอยู่ที่ 1.0% ส่วน
ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในอีก 3 เดือน
ข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ปรับตัวดีขึน้จากระดับ 46.2 
ในการส ารวจช่วงเดือนพ.ค.61 มาอยู่ที่ระดบั 46.5 ในการส ารวจช่วง
เดือนมิ.ย.61 สะท้อนความกังวลที่บรรเทาลงของครัวเรือนต่อภาวะ
เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 3/2561 (เดือนก.ค.–ก.ย.) โดยเฉพาะใน
ประเด็นเร่ืองภาระคา่ครองชีพที่ครัวเรือนมีความกังวลลดลง หลงัจากที่
ภาครัฐมีมาตรการควบคมุดแูลค่าสาธารณูปโภคไปจนถึงสิน้ปี 2561 
ไมว่า่จะเป็นการตรึงราคาก๊าซหงุต้มที่ใช้ในการประกอบอาหาร การตรึง
ราคาน า้มนัดีเซลซึ่งเป็นพลงังานหลกัของการขนส่งสาธารณะ รวมถึง
การตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (ค่าเอฟที) ในงวดเดือนก.ย.-ธ.ค. 
2561 นอกจากนี ้ภาครัฐยังมีการก ากับดูแลสินค้าอุปโภคบริโภค

ควบคมุไม่ให้มีการปรับขึน้ราคาสินค้าทางอ้อม (ปรับลดปริมาณสินค้า 
แต่ขายราคาเดิม) อย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ บริโภค เช่น น า้ยาสระผม 
น า้ยาปรับผ้านุ่ม ผงซกัฟอก ผลิตภณัฑ์ล้างจาน เป็นต้น (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 6.97 จุด ตาม ตปท.หลังสหรัฐล่ันเก็บ
ภาษีน าเข้าสินค้าจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้านเหรียญฯ  SET ปิดช่วง
บา่ยที่ระดบั 1,636.63 จดุ ลดลง 6.97 จดุ (-0.42%) มลูคา่การซือ้ขาย 
44,493.49 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวนัพุธย่อตวัลง
ตามตลาดต่างประเทศทัง้ตลาดภูมิภาค-ยุโรป รวมถึงดาวโจนส์ฟิว
เจอร์ส รับผลความกังวลสงครามการค้าหลงัรัฐบาลสหรัฐเตรียมเรียก
เก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพ่ิมอีก 2 แสนล้านดอลลาร์ กดดนัหยวน-
อ่อนส่งผลให้เงินทนุไหลออก โดยบ้านเราดชันีฯพยายามดีดตวัขึน้ลด
ช่วงลบลงบ้างท าให้ดูแกร่งกว่าภูมิภาค เชื่อได้แรงพยุงจากกองทุน 
ขณะที่ต่างชาติเชื่อยงัขายต่อเน่ือง วนัพฤหสัฯตลาดฯมีลุ้นรีบาวด์ทาง
เทคนิค ให้แนวรับ1,628 แนวต้าน 1,650 จดุ ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนัพธุ
ที่ระดับ 1,636.63 จุด ลดลง 6.97 จุด ( -0.42%) มูลค่าการซือ้ขาย 
44,493.49 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวนัพธุ ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวใน
แดนลบตลอดทัง้วนั โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,641.34 จดุ และแตะ
จุดต ่าสุดที่ระดบั 1,628.03 จุด    ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวนัพธุ 
เพิ่มขึน้ 483 หลักทรัพย์ ลดลง 642 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 
482 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: Yield Curve ปรับลดลงประมาณ 6 
bps. ในตราสารอายุ 10 ปี สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) 
สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวันพุธ มีมูลค่าการซือ้ขาย



 

 

 

   

    4 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
12 July 2018 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 รวมทัง้วนัอยู่ที่ 49,040 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทนุ ที่มีมลูค่า

การซือ้ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทนุ (บลจ.) ซือ้สทุธิ 6,659 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบนัการเงินที่ไมมี่
ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สุทธิ 201 ล้านบาท ในขณะที่นัก
ลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 1,376 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 
2.16% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือวาน  Yield Curve ปรับลดลง
ประมาณ 6 bps. ในตราสารอาย ุ10 ปี มาอยูท่ี่ 2.75% ด้านกระแสเงิน
ลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติวนัพธุ NET INFLOW 1,376 ล้านบาท โดย
เกิดจาก  NET BUY 1,376 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครอง
โดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) โดยในวันพุธมีการประมลู
พนัธบตัรรัฐบาลรุ่นอาย ุ10 ปี (LB28DA) ซึ่งเป็นรุ่น Benchmark ใหม่
แทนรุ่น LB26DA วงเงิน 15,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผล
ประมลูอยู่ที่ 2.74170% โดยมีผู้ สนใจยื่นประมลูสูงถึง 2.40 เท่าของ
วงเงินประมลู ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET 
SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 766 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ 
สหรัฐฯ ประกาศเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้าน

ดอลลาร์ โดยจะเรียกเก็บในอตัรา 10% โดยคาดว่าจะมีผลบงัคบัใช้ใน
เดือน ก.ย. นี ้หลงัจากสหรัฐฯ และจีนไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงในการ
เจรจาเพื่อยตุิข้อพิพาททางการค้า ทัง้นีต้ลาดติดตามรายงานตวัเลขผู้
ขอรับสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์ของสหรัฐฯ ในวนัพฤหสัฯ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.31 อ่อนค่าต่อเน่ืองในรอบกว่า 8 
เดือน วิตกสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน รอบใหม่  นกับริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดวันพุธที่ระดับ 
33.31 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดอยู่ที่  33.25 บาท/
ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 33.23-33.32 บาท/ดอลลาร์ 
"เงินบาทอ่อนค่าท าสถิติในรอบกว่า 8 เดือนนับจาก 27 ต.ค. มีแรงซือ้
ดอลลาร์ในตลาดโลกจากความกงัวลเร่ืองสงครามการค้ารอบใหม ่หลงั
สหรัฐฯขู่จะเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้านดอลลาร์" 
นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของ
เงินบาทวนัพฤหสัฯไว้ที่ 33.20-33.35  บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) เดือนมิ.ย. จีน 

- ยอดปลอ่ยกู้ใหมส่กลุเงินหยวนเดือนมิ.ย.  

- การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. อีย ู

- ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนม.ิย. สหรัฐ 

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ 
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Research Department, Krung Thai Asset Management 
12 July 2018 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

  

As of

 Monday 9 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP BoP Current Account Balance May ¥1938.3b ¥1266.0b ¥1845.1b SET50

BoP Current Account Adjusted May ¥1850.0b ¥1184.8b ¥1885.5b SET100

Trade Balance BoP Basis May -¥303.8b -¥483.1b ¥573.8b MAI

Bank Lending Incl Trusts YoY Jun 2.20% -- 2.00% Institution Net Position

Bank Lending Ex-Trusts YoY Jun 2.10% -- 1.90% Proprietary Net Position

Bankruptcies YoY Jun -2.26% -- -4.36% Foreign Net Position

CH Foreign Reserves Jun $3112.13b $3101.80b $3110.62b Individual Net Position

Total Trading Value

 Tuesday 10

Release Actual Cons. Prior Major Indices

US Consumer Credit May $24.559b $12.000b $9.262b Dow Jones

EU ZEW Survey Expectations Jul -18.70 -- -12.60 S&P 500

JP Machine Tool Orders YoY Jun P 11.40% -- 14.90% Nasdaq

CH PPI YoY Jun 4.70% 4.50% 4.10% STOXX Europe 50

CPI YoY Jun 1.90% 1.90% 1.80% FTSE 100

Aggregate Financing CNY Jun -- 1425.0b 760.8b DAX

New  Yuan Loans CNY Jun -- 1520.0b 1150.0b Nikkei 225

Money Supply M2 YoY Jun -- 8.40% 8.30% Shanghai Composite

Hang Seng

 Wednesday 11 KOSPI

Release Actual Cons. Prior BES Sensex

US PPI Final Demand MoM Jun 0.3% 0.2% 0.5% Jakarta Composite

PPI Ex Food and Energy MoM Jun 0.3% 0.2% 0.3% Philippines Composite

PPI Final Demand YoY Jun 3.40% 3.10% 3.10% Ho Chi Minh

PPI Ex Food and Energy YoY Jun 2.80% 2.60% 2.40%

JP PPI YoY Jun 2.80% 2.80% 2.70% Crude Commodities

PPI MoM Jun 0.20% 0.20% 0.60% WTI ($/bl)

Tertiary Industry Index MoM May 0.10% -0.30% 1.00% Dubai ($/bl)

Brent ($/bl)

 Thursday 12 NYMEX ($/bl)

Release Actual Cons. Prior COMEX Gold 

US Initial Jobless Claims 7-Jul -- 225k 231k Batic Dry Index

Continuing Claims 30-Jun -- -- 1739k

CPI MoM Jun -- 0.20% 0.20% Exchange Rate

CPI Ex Food and Energy MoM Jun -- 0.20% 0.20% USD/THB

CPI YoY Jun -- 2.90% 2.80% EUR/USD

CPI Ex Food and Energy YoY Jun -- 0.023 0.022 USD/JPY

CPI Index NSA Jun -- 252.05 251.59 GBP/USD

CPI Core Index SA Jun -- 257.36 256.89 USD/CHY

EU Industrial Production SA MoM May -- 1.20% -0.90% USD/KRW

Industrial Production WDA YoY May -- 2.30% 1.70% Dollar Index

 Friday 13 Thai Bond Market

Release Actual Cons. Prior Total Return Index

JP Industrial Production MoM May F -- -- -0.2% Outright/ Cash Trading

Industrial Production YoY May F -- -- 4.2% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Capacity Utilization MoM May -- -- 1.80% 11-Jul-18 1.2230 1.3416 1.4960 1.5574 1.7307 1.8454

CH Trade Balance Jun -- $27.72b $24.92b Change (bps) +0.08 +0.15 -0.06 -0.08 +0.62 -0.93

Exports YoY Jun -- 10.00% 12.60% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Imports YoY Jun -- 21.50% 26.00% 2.1620 2.4250 2.7467 3.1430 3.3151 3.6374

-0.01 -0.31 -5.64 -2.87 +0.21 +2.20

US Bond Market

Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

11-Jul-18 1.97 2.58 2.67 2.74 2.85 2.95

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

-0.42%-6.971,636.63

%Chg.Chg11-Jul-18

198.66

+1.99425.61

-0.56%-13.562,387.04

-0.60%-6.541,078.82

11-Jul-18 10-Jul-18 %Chg.

6.6793 6.6303 +0.74%

1,127.26 1,113.10 +1.27%

Chg11-Jul-18

-766.58

138.33

94.718 94.154 +0.60%

111.98 110.97 +0.91%

1.3205 1.3275 -0.53%

33.32 33.17 +0.44%

1.1673 1.1738 -0.55%

1,586.00 +31.00 +1.99%

271.92 272.35 -0.16%

49,040.41         81,249.85         -39.64%

11-Jul-18 10-Jul-18 %Chg.

1,243.20 -10.60 -0.85%

74.08 -4.77 -6.05%

70.38 -3.73 -5.03%

11-Jul-18 Chg %Chg.

70.56 -3.58 -4.83%

72.35 -3.38 -4.46%

893.16 -17.96 -1.97%

28,311.69 -370.56 -1.29%

2,280.62 -13.54 -0.59%

7,335.25 +0.02%+1.52

21,932.21

2,777.77

5,893.36

36,265.93

-1.19%

-1.76%

+0.20%

-19.82

-42.59

-47.00

-100.08

-192.72

-264.68

-49.86

+11.60

+26.31 +0.07%

-0.71%

-0.55%

-1.36%

-1.30%

-1.53%

12-Jul-18

2,774.02

7,716.61

3,419.00

7,591.96

12,417.13

+0.47%

24,700.45 -219.21 -0.88%

198.66

33,271.25

%Chg.

เอกสารฉบบันี้จดัท าโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ทัง้หลายทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้
จดัท าบนพืน้ฐานแหลง่ขอ้มูลทีด่ทีีส่ดุทีไ่ด้รบัมา และพจิารณาแลว้เหน็วา่น่าเชือ่ถอื มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน และอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบบันี้ไมถ่อืเป็นค าเสนอหรอืค าชีช้วนใหล้งทุน และ3จดัท าขึน้เป็นการเฉพาะเพือ่ประโยชน์แกบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัเท่านัน้ มใิหน้ าไปเผยแพร่ทางสือ่มวลชน หรอืโดยทาง
อืน่ใด บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืเป็นผลจากการใชเ้นื้อหาหรอืรายงานฉบบันี้ 

 


