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สรุ ปข่ าวใน และต่ างประเทศ
สหรัฐ
สหรั ฐเผยดั ชนี PPI พุ่ งเกินคาดในเดือนมิ.ย. กระทรวงแรงงาน
สหรัฐเปิ ดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ดีดตัวขึน้ 0.3% ในเดือนมิ.ย.
เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ ้น 0.5% ในเดือนพ.ค. การปรับตัวขึ ้น
ของดัช นี PPI ได้ รั บ แรงหนุ น จากการพุ่ง ขึ น้ ของราคาน า้ มัน และ
ค่าใช้ จา่ ยในภาคบริการ เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PPI พุง่ ขึ ้น 3.4% ซึง่ เป็ น
การปรั บ ตัว ขึน้ มากที่สุด นับ ตัง้ แต่เ ดื อ นพ.ย.2554 หลังจากเพิ่ ม ขึ น้
3.1% ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐเผยสต็อกสินค้ าคงคลังภาคค้ าส่ งเพิ่มขึน้ มากกว่ าคาดใน
เดื อนพ.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิ ดเผยว่า สต็อกสินค้ าคงคลัง
ภาคค้ าส่งเพิ่มขึ ้น 0.6% ในเดือนพ.ค. โดยสูงกว่าตัวเลขประมาณการ
เบื ้องต้ นซึง่ ระบุวา่ เพิ่มขึ ้น 0.5% หลังจากที่ขยับขึ ้น 0.1% ในเดือนเม.ย.
เมื่อเทียบรายปี สต็อกสินค้ าคงคลังภาคค้ าส่งดีดตัวขึน้ 5.9% ในเดือน
พ.ค. (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ ก: ดาวโจนส์ ปิดร่ วง 219.21 จุด วิตกสหรัฐจีนเปิ ดศึกการค้ ารอบใหม่ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ กปิ ดร่วง
ลงกว่า 200 จุด เมื่อคื น วัน พุธ (11 ก.ค.) เนื่ องจากความวิ ต กกัง วล
เกี่ ย วกับ สงครามการค้ า ที่ ท วี ค วามรุ น แรงขึน้ ระหว่า งสหรั ฐและจี น
หลังจากรัฐบาลสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีนาเข้ าสินค้ าจากจีนเพิ่มอีก
2 แสนล้ านดอลลาร์ เมื่อวันอังคาร โดยความวิตกกังวลในเรื่ องดังกล่าว
ได้ ฉดุ หุ้นกลุม่ อุตสาหกรรมร่วงลงอย่างหนัก ซึง่ รวมถึงหุ้นโบอิ ้งและแคท
เธอร์ พิลลาร์ ขณะที่ห้ นุ กลุม่ พลังงานร่วงลงหลังจากราคาน ้ามันดิบ WTI
ทรุดตัวลงถึง 5% ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 24,700.45 จุด
ร่ วงลง 219.21 จุด หรื อ -0.88% ดัชนี S&P 500 ปิ ดที่ 2,774.02 จุด
ลดลง 19.82 จุด หรื อ -0.71% และดัชนี Nasdaq ปิ ดที่ 7,716.61 จุด
ลดลง 42.59 จุด หรือ -0.55% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ ก: ดอลล์ แข็งเทียบสกุลเงินหลัก หลัง PPI
สหรั ฐพุ่งหนุ นคาดการณ์ เฟดเดินหน้ าขึน้ ดบ. ดอลลาร์ สหรัฐแข็ง
ค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื ้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์ กเมื่อคืนวันพุธ (11 ก.ค.) หลังจากทางการสหรัฐเปิ ดเผยว่า ดัชนี
ราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็ นหนึ่งในข้ อมูลที่บ่งชีภ้ าวะเงินเฟ้อนัน้ พุ่งขึน้
เกินคาดในเดือนมิ.ย. ซึ่งส่งผลให้ นักลงทุนเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) จะเดินหน้ าปรับขึน้ อัตราดอกเบี ้ยตามแผนในปี นี ้ ขณะเดียวกัน
นักลงทุนจับตาการทาสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจาก
รัฐบาลสหรัฐประกาศเรี ยกเก็ บภาษีนาเข้ าสินค้ าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสน
ล้ านดอลลาร์ ดอลลาร์ แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 112.03 เยน
จากระดับ 111.29 เยน และแข็ งค่า เมื่อเที ยบกับฟรั งก์ ส วิ ส ที่ระดับ
0.9962 ฟรังก์ จากระดับ 0.9924 ฟรังก์ ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเที ยบกับ

ดอลลาร์ สหรัฐ ที่ระดับ 1.1672 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1749 ดอลลาร์
ขณะที่ เงิน ปอนด์ อ่อนค่า ลงแตะระดับ 1.3205 ดอลลาร์ จากระดับ
1.3215 ดอลลาร์ และดอลลาร์ ออสเตรเลียอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ
0.7370 ดอลลาร์ ส หรั ฐ จากระดับ 0.7402 ดอลลาร์ ส หรั ฐ (อิ น โฟ
เควสท์)

ภาวะตลาดนา้ มั น: นา้ มัน WTI ปิ ดร่ วง $3.73 วิต กผลกระทบ
สงครามการค้ า ,ซาอุฯเพิ่มการผลิต สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็กซัส
(WTI) ตลาดนิ ว ยอร์ ก ปิ ดร่ ว งลงอย่า งหนัก เมื่ อ คื น วัน พุธ (11 ก.ค.)
เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามการค้ าระหว่า ง
สหรัฐและจีน รวมทังรายงานที
้
่ว่าซาอุดิอาระเบียเพิ่มกาลังการผลิตใน
เดือนที่แล้ ว เพื่อสกัดราคานา้ มันที่พ่งุ ขึน้ และข่าวลิเบียประกาศเปิ ด
สถานีสง่ ออกน ้ามันอีกครัง้ เมื่อวันอังคาร สัญญาน ้ามันดิบ WTI ส่งมอบ
เดือนส.ค. ร่วงลง 3.73 ดอลลาร์ หรือ 5% ปิ ดที่ 70.38 ดอลลาร์ /บาร์ เรล
ซึ่ ง เป็ นการร่ ว งลงหนั ก สุ ด นั บ ตั ง้ แต่ วั น ที่ 7 มิ . ย. 2560 สั ญ ญา
น ้ามันดิบเบรนท์สง่ มอบเดือนก.ย. ดิ่งลง 5.46 ดอลลาร์ หรือ 6.9% ปิ ด
ที่ 73.40 ดอลลาร์ /บาร์ เรล (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ ก: ทองปิ ดร่ วง $11 เหตุเงินดอลล์ แข็ง
กดดั นตลาด สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์ กปิ ดร่ วงลงเมื่อคืนวันพุธ
(11 ก.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ได้ สร้ างแรงกดดัน
ต่อตลาด ขณะเดียวกันนักลงทุนระมัดระวังการซือ้ ขายในช่วงเวลาที่
การท าสงครามการค้ า ระหว่า งสหรัฐและจีน ทวีค วามรุ น แรงมากขึน้
หลังจากรัฐบาลสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีนาเข้ าสินค้ าจากจีนเพิ่มอีก
2 แสนล้ า นดอลลาร์ เ มื่ อ วัน อัง คาร สัญ ญาทองค าตลาด COMEX
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 11 ดอลลาร์ หรื อ
0.9% ปิ ดที่ 1,244.40 ดอลลาร์ /ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
ยุโรป
ภาวะตลาดหุ้นยุ โรป: หุ้นยุโรปปิ ดร่ วง วิตกผลกระทบสงคราม
การค้ าสหรั ฐ -จีน ตลาดหุ้นยุโรปปิ ดร่ วงลงเมื่อคืนวันพุธ (11 ก.ค.)
โดยได้ รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสงคราม
การค้ าที่ทวีความรุนแรงขึ ้นระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากรัฐบาลสหรัฐ
ประกาศเรียกเก็บภาษีนาเข้ าสินค้ าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้ านดอลลาร์
เมื่อวันอังคาร ดัชนี Stoxx Europe 600 ร่วงลง 1.3% ปิ ดที่ 381.40 จุด
ซึ่งเป็ นการร่ วงลงหนักสุดนับตังแต่
้ วันที่ 25 มิ.ย.ปี นี ้ ดัชนี DAX ตลาด
หุ้นเยอรมันปิ ดที่ 12,417.13 จุด ลดลง 192.72 จุด หรื อ -1.53% ดัชนี
CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิ ดที่ 5,353.93 จุด ลดลง 80.43 จุด หรื อ 1.48% และดัช นี FTSE 100 ตลาดหุ้น ลอนดอนปิ ดที่ 7,591.96 จุด
ลดลง 100.08 จุด หรือ -1.30% (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซือ้ เครื่ องจักรปรั บตัวลดลง 3.7% ในเดือนพ.ค.
สานักงานคณะรัฐบาลญี่ปนเปิ
ุ่ ดเผยในวันพุธว่า ยอดสัง่ ซื ้อเครื่ องจักร
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พื น้ ฐาน ซึ่ ง ไม่ ร วมเครื่ อ งจั ก รส าหรั บ อุ ต สาหกรรมต่ อ เรื อและ
สาธารณูปโภค ปรับตัวลดลง 3.7% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้ า สู่ระดับ 9.079 แสนล้ า นเยน หรื อประมาณ 8.2 พัน ล้ า น
ดอลลาร์ สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ยอดสัง่ ซื ้อเครื่องจักรพื ้นฐานถือ
เป็ นดัชนีวดั การใช้ จา่ ยด้ านทุนของบริษัทเอกชนญี่ปนุ่ โดยที่ผ่านมานัน้
บริ ษัทเอกชนญี่ปนได้
ุ่ เพิ่มการใช้ จ่ายเพื่อขยายศักยภาพด้ านการผลิต
ในเพี ย งพอรองรั บ อุ ป สงค์ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ในต่ า งประเทศ และได้ น า
เครื่ องจักรมาใช้ แ ทนคนในการท างาน เพื่อรองรั บ ภาวะขาดแคลน
แรงงานภายในประเทศ (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่นเผยจานวนประชากรลดลงในอัตรามากที่สุดในรอบ 50 ปี
รัฐบาลญี่ปนเปิ
ุ่ ดเผยว่า ประชากรชาวญี่ปนุ่ ยกเว้ นชาวต่างชาติที่อาศัย
ในญี่ ปุ่ น มีจานวนลดลงในอัตรามากที่ สุด นับ ตัง้ แต่เริ่ มมีการสารวจ
ข้ อมูล ในปี 2511 ทัง้ นี ้ ข้ อมูล ดังกล่า วเป็ นการเปรี ยบเที ยบจานวน
ประชากร ณ วันที่ 1 ม.ค.2561 เทียบกับวันที่ 1 ม.ค.2560 ซึ่งผลการ
ส ารวจพบว่าสถิติ การเกิ ดของชาวญี่ ปนต
ุ่ ่า กว่า 1 ล้ า นคนเป็ นปี ที่ 2
ติดต่อกัน กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปนระบุ
ุ่
ว่า ใน
วันที่ 1 ม.ค.2561 ญี่ ปนมี
ุ่ จานวนประชากร 125,209,603 คน ลดลง
374,055 คนเมื่อเทียบกับวันที่ 1 ม.ค.2560 และเป็ นปี ที่ 9 ติดต่อกันที่
จานวนประชากรญี่ปนลดลง
ุ่
ข้ อมูลระบุว่า สถิติการเกิดของประชากร
ในปี 2560 ลดลงสู่ ร ะดั บ 948,396 คน ซึ่ ง เป็ นระดั บ ต่ า สุด เป็ น
ประวัติการณ์ ขณะที่มีจานวนผู้เสียชีวิต 1,340,774 คน ซึ่งเป็ นจานวน
สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ และนับเป็ นปี ที่ 11 ติดต่อกันที่จานวนผู้เสียชีวติ
มากกว่าจานวนผู้ที่เกิด นอกจากนี ้ หากนับรวมชาวต่างชาติที่อาศัยใน
ญี่ ปุ่ น พบว่า ญี่ ปุ่ นมี จ านวนประชากรลดลง 199,827 คน สู่ร ะดับ
127,707,259 คนเมื่อเทียบกับปี ที่แล้ ว (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่ วง 264.68 จุด วิตกข่ าวสหรั ฐ
เก็บภาษีนาเข้ าจีนเพิ่ม ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิ ดร่วงลงเป็ น
วัน แรกในรอบ 4 วัน ท าการในวัน พุธ เนื่ อ งจากนั ก ลงทุน เทขายหุ้น
หลังจากรัฐบาลสหรัฐประกาศเรี ยกเก็บภาษี นาเข้ าสินค้ าจีนเพิ่มอีก 2
แสนล้ านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แรงซื ้อคืนในช่วงบ่ายได้ ช่วยสกัดการ
ร่ ว งลงอย่า งหนักของช่วงเช้ า เอาไว้ ได้ ส านักข่า วเกี ยวโดรายงานว่า
ดัชนีนิกเกอิปิดร่วงลง 264.68 จุด หรื อ 1.19% แตะที่ 21,932.21 จุด
(อินโฟเควสท์)
จีน
จีนลั่นพร้ อมตอบโต้ สหรั ฐหลังออกมาตรการเก็บภาษีนาเข้ าจี น
เพิ่มอีก $2 แสนล้ าน กระทรวงพาณิชย์จีนได้ ออกแถลงการณ์ในวัน
พุธว่า จีนจะใช้ มาตรการตอบโต้ หลังจากรัฐบาลสหรัฐประกาศเรี ยก
เก็บภาษี นาเข้ าสินค้ าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้ านดอลลาร์ แถลงการณ์
ของกระทรวงระบุว่า รั ฐ บาลจี น ไม่ มี ท างเลื อ กอื่ น นอกจากจะใช้
มาตรการที่จาเป็ น จีน ขอประท้ ว งการตัด สิน ใจของสหรั ฐที่ ประกาศ

เรี ยกเก็บภาษี นาเข้ าสินค้ าจีนรอบใหม่นี ้ โดยระบุว่า เป็ นการกระทาที่
ไม่สามารถยอมรับได้ อย่างสิ ้นเชิง ทัง้ นี ้ กระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่า
การกระทาที่ไม่มีเหตุของสหรัฐนัน้ ไม่เป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ าย และจีน
จะน าเรื่ อ งดัง กล่า วฟ้ องร้ องต่ อ องค์ ก ารการค้ า โลก (WTO) (อิ น โฟ
เควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจี น: เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต ปิ ดร่ วง 49.86 จุ ด วิต ก
สหรัฐเก็บภาษีนาเข้ าจีนเพิ่ม ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิ ด
ร่ ว งลงในวัน พุธ หลังจากรั ฐบาลสหรั ฐประกาศเรี ยกเก็ บภาษี นาเข้ า
สิ น ค้ า จากจี น เพิ่ ม อี ก 2 แสนล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ส านัก ข่ า วซิ น หัว
รายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตปิ ดลบ 49.86 จุด หรื อ -1.76% แตะ
ที่ 2,777.77 จุด (อินโฟเควสท์)
เอเชียและอื่นๆ
IIF เผยตัวเลขหนีท้ ่ วั โลกพุ่งเป็ นประวัติการณ์ แตะ 247 ล้ านล้ าน
ดอลลาร์ ในช่ วงไตรมาสแรก สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (IIF)
ระบุวา่ ตัวเลขหนี ้ทัว่ โลกพุง่ แตะระดับ 247 ล้ านล้ านดอลลาร์ ในช่วงไตร
มาสแรกของปี นี ้ ซึ่งเป็ นระดับ สูงสุด เป็ นประวัติ การณ์ จากจานวน
ตัวเลขหนี ้ดังกล่าว ตัวเลขหนี ้นอกภาคการเงินอยูท่ ี่ระดับ 186 ล้ านล้ าน
ดอลลาร์ IIF ระบุว่า ตัวเลขหนีต้ ่อ GDP อยู่ที่ระดับสูงกว่า 318% และ
เป็ นการปรับตัวขึน้ รายไตรมาสครัง้ แรกในรอบ 2 ปี ตัวเลขหนี ้ที่พ่งุ ขึ ้น
ดังกล่าวเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่สร้ างความวิตกต่อนักลงทุน นอกเหนือจาก
การปรับขึน้ อัตราดอกเบี ้ยของธนาคารกลางสหรัฐและการทาสงคราม
การค้ าระหว่างสหรัฐและประเทศคูค่ ้ า (อินโฟเควสท์)
รายงานเผยซาอุ ฯเพิ่มการผลิตนา้ มัน 500,000 บาร์ เรล/วันใน
มิ.ย. หวังสกัด ราคาพุ่ ง รายงานจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้ มัน
(โอเปก) ระบุ ว่ า ซาอุดิ อ าระเบี ย ได้ เ พิ่ ม ก าลั ง การผลิ ต น า้ มัน ราว
500,000 บาร์ เรล/วันในเดือนมิ.ย. สูร่ ะดับสูงสุดนับตังแต่
้ ปลายปี 2559
เพื่อสกัดราคานา้ มันดิบที่ได้ พ่งุ แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ครึ่ ง ทังนี
้ ้
ซาอุดิ อ าระเบียผลิต น า้ มัน ราว 10.5 ล้ า นบาร์ เรล/วัน ในเดื อ นมิ.ย.
เพิ่ ม ขึ น้ จากระดับ ราว 10 ล้ า นบาร์ เ รล/วัน ในเดื อ นพ.ค. ส่ว นกลุ่ม
ประเทศโอเปกผลิ ต น า้ มัน ราว 32.2 ล้ า นบาร์ เ รล/วัน ในเดื อ นมิ .ย.
เพิ่มขึน้ 173,000 บาร์ เรล/วันเมื่อเทียบกับเดือนพ.ค. การผลิตน ้ามัน
ของโอเปกได้ รั บ แรงหนุ น จากการผลิ ต น า้ มั น ของคองโกจ านวน
331,000 บาร์ เรล/วัน ซึ่งได้ เริ่ มรายงานการผลิตในฐานะสมาชิกรายที่
15 ของโอเปกในเดือนนี ้ ทางด้ านอิรัก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคูเวต
ต่างก็ปรับเพิ่มกาลังการผลิตในเดื อนมิ.ย.เช่นกัน แต่การผลิตนา้ มัน
จากลิเบีย อังโกลา เวเนซุเอลา และอิหร่ านได้ ลดลงในเดือนดังกล่าว
นอกจากนี ้ โอเปกคาดการณ์ อุปสงค์นา้ มันทั่วโลกเพิ่มขึน้ 1.45 ล้ าน
บาร์ เรล/วันในปี หน้ า ซึ่งจะทาให้ ความต้ องการใช้ นา้ มันทัว่ โลกสูงกว่า
100 ล้ านบาร์ เรล/วันเป็ นครัง้ แรก (อินโฟเควสท์)
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ธนาคารกลางเกาหลีใ ต้ มีมติ ค งดอกเบี ย้ 1.5% ตามคาด เหตุ
เศรษฐกิจ-เงินเฟ้อยังซบเซา ธนาคารกลางเกาหลีใต้ มีมติคงอัตรา
ดอกเบี ้ย 1.5% ในการประชุมวันพุธ ซึง่ สอดคล้ องกับที่ตลาดคาดการณ์
ไว้ หลังจากมีสัญ ญาณบ่งชีถ้ ึงการชะลอตัว ของเศรษฐกิ จ และแรง
กดดันด้ านเงินเฟ้อที่ยงั คงอยูใ่ นระดับต่า (อินโฟเควสท์)

แบงก์ ช าติ แ คนาดาปรั บ ขึ น้ ดอกเบี ย้ 0.25% วั น พุ ธ ขณะส่ ง
สั ญ ญาณขึ น้ ดอกเบี ย้ ค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป ธนาคารกลางแคนาดา
ประกาศปรับขึน้ อัตราดอกเบี ้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 1.50% ในวัน
พุธ ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ ไว้ ขณะส่งสัญญาณปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบี ้ยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยจะขึน้ อยู่กับข้ อมูลที่ธนาคารกลาง
ได้ รับ ทังนี
้ ้ ธนาคารกลางได้ ปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย 4 ครัง้ นับตังแต่
้ เดือน
มิ.ย.ปี ที่แล้ ว ธนาคารกลางระบุวา่ การปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยจะช่วยให้
อัต ราเงินเฟ้ออยู่ใ กล้ เป้ าหมายของธนาคารกลาง ขณะที่ เศรษฐกิ จ
กาลังขยายตัว และตลาดแรงงานปรับตัวแข็งแกร่ง (อินโฟเควสท์)

ไทย
ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครั วเรื อนมิ.ย.ยังลดต่ อเนื่อง จากค่ าใช้ จ่าย
และราคาสินค้ าหมวดเครื่ องนุ่ งห่ มเพิ่มขึน้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
เปิ ดเผยว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัว เรื อน (KRECI) ในเดือนมิ.ย.61 อยู่ที่ระดับ 44.7 โดยปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็ น
เดื อนที่ 5 จากในเดื อนพ.ค.61 ซึ่งอยู่ที่ ระดับ 44.9 เป็ นผลจากการ
เพิ่มขึน้ ของค่า ใช้ จ่า ย และราคาสิน ค้ า ในหมวดเครื่ องนุ่งห่มซึ่ง เป็ น
ปั จ จัย ชั่ว คราว นอกจากนี ้ ดัช นี อ งค์ ป ระกอบสะท้ อ นมุม มองของ
ครัวเรือนต่อประเด็นเรื่องรายได้ และการมีงานทาปรับตัวลดลงเล็กน้ อย
จากเดื อนก่อนหน้ า แต่ยังประคองตัว อยู่เหนื อระดับ 50.0 ได้ อย่า ง
ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 สอดคล้ องไปกับตัวเลขอัตราการว่างงานในเดือน
มิ.ย.61 ที่อยู่ที่ 1.1% ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนพ.ค. ซึ่งอยู่ที่ 1.0% ส่วน
ดัช นี ภ าวะเศรษฐกิ จ และการครองชี พ ของครั ว เรื อ นในอี ก 3 เดื อ น
ข้ างหน้ า (3-month Expected KR-ECI) ปรับตัวดีขึน้ จากระดับ 46.2
ในการสารวจช่วงเดือนพ.ค.61 มาอยู่ที่ระดับ 46.5 ในการสารวจช่วง
เดือนมิ.ย.61 สะท้ อนความกังวลที่บรรเทาลงของครัวเรื อนต่อภาวะ
เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 3/2561 (เดือนก.ค.–ก.ย.) โดยเฉพาะใน
ประเด็นเรื่องภาระค่าครองชีพที่ครัวเรื อนมีความกังวลลดลง หลังจากที่
ภาครัฐมีมาตรการควบคุมดูแลค่าสาธารณูปโภคไปจนถึงสิ ้นปี 2561
ไม่วา่ จะเป็ นการตรึงราคาก๊ าซหุงต้ มที่ใช้ ในการประกอบอาหาร การตรึง
ราคาน ้ามันดีเซลซึ่งเป็ นพลังงานหลักของการขนส่งสาธารณะ รวมถึง
การตรึ งค่าไฟฟ้าผันแปรอัต โนมัติ (ค่าเอฟที) ในงวดเดือนก.ย.-ธ.ค.
2561 นอกจากนี ้ ภาครั ฐ ยัง มี ก ารก ากับ ดูแ ลสิ น ค้ า อุป โภคบริ โ ภค

เกาหลีใต้ เผยหนีส้ ินภาคครัวเรือนชะลอตัวลง หลังรัฐบาลคุมเข้ ม
มาตรฐานการปล่ อยกู้ สานักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้ างข้ อมูลจาก
ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) ว่า หนีส้ ินภาคครัวเรื อนของเกาหลีใต้
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงในช่วงครึ่ งปี แรก เนื่องจากรัฐบาลคุมเข้ ม
มาตรฐานการปล่อยเงินกู้ หนีส้ ินของภาคครัวเรื อนที่เกิดจากการกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงธนาคารพาณิ ชย์ ธนาคารออมสิน
สหกรณ์ และบริ ษั ท ประกั น ภั ย ปรั บ ตั ว ขึ น้ 33.6 ล้ านล้ านวอน
(ประมาณ 3 หมื่นล้ านดอลลาร์ ) ในช่วงครึ่งปี แรก โดยชะลอตัวลงจาก
ช่ว งเวลาเดี ยวกัน ของปี ที่ แ ล้ ว ซึ่งมีการขยายตัว 40.2 ล้ า นล้ า นวอน
(ประมาณ 3.59 หมื่นล้ านดอลลาร์ ) (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิ ดในแดนบวก สวนทาง
ตลาดหุ้นภูมิภาค ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิ ดในแดนบวกวัน
พุธ สวนทางตลาดหุ้นภูมิภาคที่ดิ่งลงจากความกังวลเกี่ยวกับการทา
สงครามการค้ า รอบใหม่ระหว่า งสหรั ฐและจีน ทัง้ นี ้ ดัชนี S&P BSE
Sensex ปิ ดตลาดบวก 26.31 จุด หรือ 0.07% สูร่ ะดับ 36,265.93 (อิน
โฟเควสท์)
ควบคุมไม่ให้ มีการปรับขึน้ ราคาสินค้ าทางอ้ อม (ปรับลดปริมาณสินค้ า
แต่ข ายราคาเดิ ม) อย่า งไม่เป็ นธรรมต่อผู้บ ริ โภค เช่น น า้ ยาสระผม
น ้ายาปรับผ้ านุ่ม ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ล้างจาน เป็ นต้ น (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดลบ 6.97 จุด ตาม ตปท.หลังสหรัฐลั่นเก็บ
ภาษีนาเข้ าสินค้ าจี นเพิ่มอีก 2 แสนล้ านเหรี ยญฯ SET ปิ ดช่วง
บ่ายที่ระดับ 1,636.63 จุด ลดลง 6.97 จุด (-0.42%) มูลค่าการซื ้อขาย
44,493.49 ล้ านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวันพุธย่ อตัวลง
ตามตลาดต่างประเทศทัง้ ตลาดภูมิภาค-ยุโรป รวมถึงดาวโจนส์ ฟิว
เจอร์ ส รับผลความกังวลสงครามการค้ าหลังรัฐบาลสหรัฐเตรี ยมเรี ยก
เก็บภาษีนาเข้ าสินค้ าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้ านดอลลาร์ กดดันหยวนอ่อนส่งผลให้ เงินทุนไหลออก โดยบ้ านเราดัชนีฯพยายามดีดตัวขึน้ ลด
ช่ว งลบลงบ้ า งท าให้ ดูแ กร่ งกว่า ภูมิภาค เชื่อได้ แ รงพยุงจากกองทุน
ขณะที่ต่างชาติเชื่อยังขายต่อเนื่อง วันพฤหัสฯตลาดฯมีล้ นุ รี บาวด์ทาง
เทคนิค ให้ แนวรับ1,628 แนวต้ าน 1,650 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันพุธ
ที่ ระดับ 1,636.63 จุด ลดลง 6.97 จุด (-0.42%) มูล ค่า การซือ้ ขาย
44,493.49 ล้ านบาท การซื ้อขายหุ้นวันพุธ ดัชนีห้ นุ ไทยเคลื่อนไหวใน
แดนลบตลอดทังวั
้ น โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,641.34 จุด และแตะ
จุดต่าสุดที่ระดับ 1,628.03 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันพุธ
เพิ่มขึน้ 483 หลักทรัพย์ ลดลง 642 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง
482 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทย: Yield Curve ปรั บลดลงประมาณ 6
bps. ในตราสารอายุ 10 ปี สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย(ThaiBMA)
สรุ ป ภาวะตลาดตราสารหนี ไ้ ทยประจ าวัน พุธ มี มูล ค่า การซื อ้ ขาย
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รวมทังวั
้ นอยู่ที่ 49,040 ล้ านบาท ด้ านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลู ค่า
การซื ้อขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน (บลจ.) ซื ้อสุทธิ 6,659 ล้ านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มี
ใบอนุญ าตเพื่อค้ า ตราสารหนี ้ ซือ้ สุท ธิ 201 ล้ า นบาท ในขณะที่ นัก
ลงทุนต่างชาติ ซื ้อสุทธิ 1,376 ล้ านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิ ดที่
2.16% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน Yield Curve ปรั บ ลดลง
ประมาณ 6 bps. ในตราสารอายุ 10 ปี มาอยูท่ ี่ 2.75% ด้ านกระแสเงิน
ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวนั พุธ NET INFLOW 1,376 ล้ านบาท โดย
เกิดจาก NET BUY 1,376 ล้ านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ ี่ถือครอง
โดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) โดยในวันพุธมีการประมูล
พันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 10 ปี (LB28DA) ซึ่งเป็ นรุ่น Benchmark ใหม่
แทนรุ่ น LB26DA วงเงิน 15,000 ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนของผล
ประมูลอยู่ที่ 2.74170% โดยมีผ้ ูสนใจยื่นประมูลสูงถึง 2.40 เท่าของ
วงเงินประมูล สาหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET
SELL ของนักลงทุนต่า งชาติ 766 ล้ า นบาท ด้ า นปั จจัยต่า งประเทศ
สหรัฐฯ ประกาศเรี ยกเก็บภาษี นาเข้ าสินค้ าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้ าน

ดอลลาร์ โดยจะเรี ยกเก็บในอัตรา 10% โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ใน
เดือน ก.ย. นี ้ หลังจากสหรัฐฯ และจีนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการ
เจรจาเพื่อยุติข้อพิพาททางการค้ า ทังนี
้ ต้ ลาดติดตามรายงานตัวเลขผู้
ขอรับสวัสดิการว่างงานครัง้ แรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสฯ
(อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 33.31 อ่ อนค่ าต่ อเนื่ องในรอบกว่ า 8
เดือน วิตกสงครามการค้ าสหรัฐฯ-จีน รอบใหม่ นักบริหารเงินจาก
ธนาคารกรุ งศรี อยุธ ยา เปิ ดเผยว่า เงิน บาทปิ ดตลาดวัน พุธ ที่ ร ะดับ
33.31 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้ า ที่ เ ปิ ดตลาดอยู่ที่ 33.25 บาท/
ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 33.23-33.32 บาท/ดอลลาร์
"เงินบาทอ่อนค่าทาสถิติในรอบกว่า 8 เดือนนับจาก 27 ต.ค. มีแรงซื ้อ
ดอลลาร์ ในตลาดโลกจากความกังวลเรื่องสงครามการค้ ารอบใหม่ หลัง
สหรัฐฯขู่จะเก็บภาษี นาเข้ าสินค้ าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้ านดอลลาร์ "
นักบริ หารเงิน กล่าว นักบริ หารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของ
เงินบาทวันพฤหัสฯไว้ ที่ 33.20-33.35 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปั จจัยที่ต้องติดตาม
-

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนมิ.ย. จีน
ยอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนเดือนมิ.ย.
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. อียู
ดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) เดือนมิ.ย. สหรัฐ
จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ
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Monday

9
Release
May

Actual
Cons.
Prior
¥1938.3b ¥1266.0b ¥1845.1b

BoP Current Account Adjusted

May

¥1850.0b ¥1184.8b ¥1885.5b

Trade Balance BoP Basis

May

-¥303.8b -¥483.1b

Bank Lending Incl Trusts YoY

Jun

Bank Lending Ex-Trusts YoY

Jun

Bankruptcies YoY

Jun
Jun

JP BoP Current Account Balance

CH Foreign Reserves

---

2.00%
1.90%

-2.26%

--

-4.36%

$3112.13b $3101.80b $3110.62b

Tuesday
Actual

Cons.

Prior

$24.559b $12.000b

$9.262b

Consumer Credit

May

ZEW Survey Expectations
Machine Tool Orders YoY

Jul
Jun P

-18.70
11.40%

---

-12.60
14.90%

PPI YoY

Jun

CPI YoY

Jun

4.70%
1.90%

4.50%
1.90%

4.10%
1.80%

Aggregate Financing CNY

Jun

--

1425.0b

760.8b

New Yuan Loans CNY

Jun

--

1520.0b

1150.0b

Money Supply M2 YoY

Jun

--

8.40%

8.30%

Actual
0.3%

Cons.
0.2%

Prior
0.5%

Wednesday
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Release

US PPI Final Demand MoM

Jun

PPI Ex Food and Energy MoM

Jun

0.3%

0.2%

0.3%

PPI Final Demand YoY

Jun
Jun

3.40%

3.10%

3.10%

2.80%

2.60%

2.40%

JP PPI YoY

Jun

2.80%

2.80%

2.70%

PPI MoM

Jun

0.20%

0.20%

0.60%

Tertiary Industry Index MoM

May

0.10%

-0.30%

1.00%

Release

Actual

Cons.

Prior

7-Jul

--

225k

231k

PPI Ex Food and Energy YoY

Thursday
US Initial Jobless Claims
Continuing Claims

12

30-Jun

--

--

1739k

CPI MoM

Jun

--

0.20%

0.20%

CPI Ex Food and Energy MoM

Jun

CPI YoY

Jun

---

0.20%
2.90%

0.20%
2.80%

CPI Ex Food and Energy YoY

Jun

--

0.023

0.022

CPI Index NSA

Jun

--

252.05

251.59

Jun
May

---

257.36
1.20%

256.89
-0.90%

May

--

2.30%

1.70%

Cons.
--

Prior
-0.2%

CPI Core Index SA

EU Industrial Production SA MoM
Industrial Production WDA YoY

Friday

13
Release

JP Industrial Production MoM

May F

Actual
--

Industrial Production YoY

May F

--

--

4.2%

Capacity Utilization MoM

May

--

--

1.80%

Jun
Jun
Jun

----

$27.72b
10.00%
21.50%

$24.92b
12.60%
26.00%

CH Trade Balance
Exports YoY
Imports YoY

11-Jul-18

SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position
Total Trading Value

1,636.63
1,078.82
2,387.04
425.61
198.66
138.33
-766.58
198.66
33,271.25

-6.97
-6.54
-13.56
+1.99

-0.42%
-0.60%
-0.56%
+0.47%

Major Indices
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
STOXX Europe 50
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
Hang Seng
KOSPI
BES Sensex
Jakarta Composite
Philippines Composite
Ho Chi Minh

11-Jul-18
24,700.45
2,774.02
7,716.61
3,419.00
7,591.96
12,417.13
21,932.21
2,777.77
28,311.69
2,280.62
36,265.93
5,893.36
7,335.25
893.16

Chg
-219.21
-19.82
-42.59
-47.00
-100.08
-192.72
-264.68
-49.86
-370.56
-13.54
+26.31
+11.60
+1.52
-17.96

%Chg.
-0.88%
-0.71%
-0.55%
-1.36%
-1.30%
-1.53%
-1.19%
-1.76%
-1.29%
-0.59%
+0.07%
+0.20%
+0.02%
-1.97%

Crude Commodities
WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)

11-Jul-18
70.56
72.35
74.08
70.38

Chg
-3.58
-3.38
-4.77
-3.73

%Chg.
-4.83%
-4.46%
-6.05%
-5.03%

COMEX Gold

1,243.20

-10.60

-0.85%

Batic Dry Index

1,586.00

+31.00

+1.99%

Exchange Rate
USD/THB
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index

11-Jul-18

10-Jul-18

33.32
1.1673
111.98
1.3205
6.6793
1,127.26
94.718

33.17
1.1738
110.97
1.3275
6.6303
1,113.10
94.154

Thai Bond Market

11-Jul-18

10-Jul-18
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Release

US
EU
JP
CH

¥573.8b

2.20%
2.10%

As of 12-Jul-18
Chg
%Chg.

Thai Stock Market

Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
11-Jul-18
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
11-Jul-18
Change (bps)

%Chg.
+0.44%
-0.55%
+0.91%
-0.53%
+0.74%
+1.27%
+0.60%
%Chg.

271.92
272.35
-0.16%
49,040.41
81,249.85
-39.64%
1M
3M
6M
1Y
2Y
3Y
1.2230 1.3416 1.4960 1.5574 1.7307 1.8454
+0.08 +0.15
-0.06
-0.08 +0.62
-0.93
5Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
2.1620 2.4250 2.7467 3.1430 3.3151 3.6374
-0.01
-0.31
-5.64
-2.87 +0.21 +2.20

3M
1.97
-2.00

2Y
2.58
-1.00

3Y
2.67
-2.00

5Y
2.74
-3.00

10Y
2.85
-2.00

30Y
2.95
-2.00

เอกสารฉบับนี้จดั ทาโดยฝา่ ยวิจยั บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย (“บริษทั ”) ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทัง้ การแสดงความคิดเห็นทัง้ หลายทีป่ รากฎในเอกสารฉบับนี้
จัดทาบนพืน้ ฐานแหล่งข้อมูลทีด่ ที สี่ ดุ ทีไ่ ด้รบั มา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชือ่ ถือ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัด สินใจลงทุน และอาจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถอื เป็ นคาเสนอหรือคาชีช้ วนให้ลงทุน และ3จัดทาขึน้ เป็ นการเฉพาะเพือ่ ประโยชน์แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เท่านัน้ มิให้นาไปเผยแพร่ทางสือ่ มวลชน หรือโดยทาง
อืน่ ใด บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรือเป็ นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้
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