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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 320.11 จุด รับแรงซือ้
หุ้นแบงก์,เทคโนโลยี  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุง่ขึน้เม่ือ
คืนวนัจนัทร์ (9 ก.ค.) โดยดชันีดาวโจนส์ และ S&P 500 ต่างก็ท าสถิติ
ปรับตวัขึน้แข็งแกร่งสดุในรอบกวา่ 1 เดือน โดยได้แรงหนนุจากหุ้นกลุ่ม
ธนาคารที่ดีดตวัขึน้ ก่อนที่ธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐจะทยอยเปิดเผย
ผลประกอบการในสัปดาห์ นี ้นอกจากนี  ้การพุ่งขึ น้ของหุ้ นกลุ่ม
เทคโนโลยีและกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทัง้การที่นักลงทุนยังคงขานรับ
ตวัเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ยงัเป็นอีกปัจจยัที่ช่วยหนนุตลาด
หุ้นนิวยอร์กปิดในแดนบวกเชน่กนั ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิด
ที่ 24,776.59 จดุ พุง่ขึน้ 320.11 จดุ หรือ +1.31% ดชันี Nasdaq ปิดที่ 
7,756.20 จดุ เพ่ิมขึน้ 67.81 จดุ หรือ +0.88% และดชันี S&P 500 ปิด
ที่ 2,784.17 จดุ เพ่ิมขึน้ 24.35 จดุ หรือ +0.88% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินปอนด์ร่วงเทียบดอลล์ วิกตกเมือง
อังกฤษ,อนาคต Brexit  เงินปอนด์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนวนัจนัทร์ 
(9 ก.ค.) เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกับทิศทางการเมืองในอังกฤษ 
หลังจากรัฐมนตรีคนส าคญัของอังกฤษประกาศลาออกจากต าแหน่ง 
ท่ามกลางความแตกแยกของคณะรัฐมนตรีอังกฤษในประเด็นการ
แยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) เงินปอนด์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบ
กับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.3256 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3283 
ดอลลาร์ ขณะที่ยูโรแข็งค่าขึน้แตะระดบั 1.1748 ดอลลาร์ จากระดบั 
1.1746 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้แตะระดบั 0.7466 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7430 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่
เม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดบั 110.81 เยน จากระดบั 110.68 เยน และ
แข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9920 ฟรังก์ จากระดับ 
0.9900 ฟรังก์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดขยับขึน้ 5 เซนต์ รับข่าวการ
ผลิตน า้มันลิเบียลดลง  สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาด
นิวยอร์กปิดขยับขึน้เม่ือคืนวันจันทร์เม่ือคืนวันจันทร์ (9 ก.ค.) โดยได้
แรงหนุนจากการผลิตน า้มันของลิเบีที่ปรับตัวลดลง รวมทัง้การ
คาดการณ์ที่ว่า ตลาดน า้มนัจะประสบภาวะตึงตัวหากสหรัฐประกาศ
คว ่าบาตรอิหร่าน อยา่งไรก็ตาม สญัญาน า้มนัดิบขยบัขึน้เพียงเล็กน้อย 
เน่ืองจากการเพิ่มปริมาณการผลิตน า้มนัในสหรัฐยงัคงสร้างแรงกดดนั
ตอ่ตลาด สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือนส.ค. ขยบัขึน้ 5 เซนต์ ปิด
ที่ 73.85 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.ย. 
เพิ่มขึน้ 96 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดที่ 78.07 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $3.8 เหตุวิตกสงคราม
การค้าหนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย  สัญญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนวันจันทร์ (9 ก.ค.) เน่ืองจากความวิตกกังวล
เก่ียวกับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่งผลให้
นักลงทุนเข้าซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย  สัญญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 
3.8 ดอลลาร์ หรือ 0.3% ปิดที่ 1,259.6 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

รัฐมนตรีเบร็กซิทอังกฤษลาออกจากต าแหน่งหลังผู้น าอังกฤษ
ต้องการคงความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหภาพยุโรปไว้  นายเดวดิ 
เดวิส รัฐมนตรีเบร็กซิทองักฤษประกาศลาออกจากต าแหน่งเน่ืองจาก
แผนการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรปหรืออียู.
เอาไว้อย่างเข้มแข็ง แม้จะถอนตวัออกจากอีย.ูแล้ว นายกรัฐมนตรีเทเร
ซา เมย์ขององักฤษ จะเข้าอธิบายกับสมาชิกรัฐสภาเก่ียวกับแผนของ
เธอที่จะให้อังกฤษรับกฎข้อบังคับเก่ียวกับสินค้าต่างๆ ของอียู.มาใช้
หลงัถอนตวัจากอีย.ู แผนดงักลา่วของนายกรัฐมนตรีเมย์ท าให้รัฐมนตรี
จ านวนมากไม่พอใจเน่ืองจากพวกเขาต้องการตดัขาดกับทางอีย.ูอยา่ง
สิน้เชิง นายเดวิสขอลาออกในจดหมายที่ส่งหานายกรัฐมนตรีเมย์ ที่
วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงดงักลา่วรุนแรง เน่ืองจากจะท าให้องักฤษอยู่ใน
ต า แหน่ งที่ จ ะ เ จ รจาต่ อ รองกับ อียู . อย่ า งยากล าบาก  ( ก ร ม
ประชาสมัพนัธ์) 

นายบอริส จอห์นสัน ลาออกจากรมต.ตปท.สหราชอาณาจักร  
เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนของสหราชอาณาจักร อ้างโฆษก
ประจ าบ้านพักหมายเลข 10 ถนนดาวน่ิง กรุงลอนดอน บ้านพัก
นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรว่านายบอริส จอห์นสัน ได้ยื่นใบลา
ออกจากต าแหน่ง รัฐมนตรีต่า งประเทศสหราชอาณาจักรกับ
นายกรัฐมนตรีเมย์เม่ือบ่ายวันจันทร์ ตามเวลาท้องถ่ิน เน่ืองจากไม่
พอใจที่สหราชอาณาจักร ยอมผ่อนผันให้กับสหภาพยุโรป(อียู)มาก
เกินไปในเร่ืองการเจรจาเบร็กซิตในขณะนี ้แตไ่มไ่ด้เปิดเผยรายละเอียด
ว่าผ่อนผันในเร่ืองใด โฆษกประจ าบ้านพักหมายเลข 10 ถนนดาวน่ิง 
ระบุว่า นางเมย์ขอบคณุนายบอริสส าหรับการท างานที่ผ่านมา และจะ
พิจารณาแต่งตัง้รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่เข้ามาปฏิบัติงานแทน
โดยเร็ว นับเป็นรัฐมนตรีคนที่ 3 ต่อจากนายเดวิด เดวิส รัฐมนตรีด้าน
การเจรจาเบร็กซิต และนายสตีฟ เบเกอร์ รัฐมนตรีช่วยเบร็กซิตที่ยื่น
ใบลาออกกับนางเมย์ในรอบ 24 ชม.แทนที่จะอยู่ร่วมท างานไปจนกวา่
การเจรจาถอนตวัออกจากอียหูรือเบร็กซิตจะเสร็จสิน้ การลาออกของ
รัฐมนตรีทัง้ 3 คน มีขึน้หลงัการประชมุคณะรัฐมนตรีที่กระทรวงการคลงั
เม่ือวันศุกร์ที่แล้ว ปรากฏว่าที่ประชุมถกเถียงกันอย่างหนักและนาย
จอห์นสัน พูดเป็นนัยว่าเขาอาจจะไม่อยู่ร่วมงานในคณะรัฐมนตรีไป
จนกวา่ข้อตกลงเบร็กซิตจะเสร็จสิน้ (แปซิฟิก) 
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 นายกฯอังกฤษเตือนรัฐสภาเตรียมพร้อมรับมือหากไม่สามารถ

ตกลงกับ EU กรณี Brexit  นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ 
กล่าวในวันจันทร์ว่า รัฐสภาอังกฤษควรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
ต่างๆที่อาจเกิดขึน้ หลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป 
(Brexit) รวมทัง้สถานการณ์ที่ว่า อังกฤษอาจจะไม่สามารถบรรลุ
ข้อตกลงกับสหภาพยโุรป (EU) หากองักฤษไม่สามารถบรรลขุ้อตกลง
กับ EU เก่ียวกับ Brexit ก็จะส่งผลกระทบต่องบประมาณของ EU 
รวมทัง้สิทธิของประชาชนในสหราชอาณาจักร และ EU ในการอาศยั 
และเดินทางออกนอกประเทศ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวกตามทิศทางตลาดหุ้นทั่ว
โลก ขณะนักลงทุนจับตาการเมืองอังกฤษ  ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวก
เม่ือคืนวนัจนัทร์ (9 ก.ค.) ตามทิศทางตลาดหุ้นตา่งๆทัว่โลกซึง่ดีดตวัขึน้
ขานรับตวัเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐ ขณะเดียวกันนัก
ลงทุนจับตาสถานการณ์การเมืองในอังกฤษอย่างใกล้ชิด หลังจาก
รัฐมนตรีคนส าคัญของอังกฤษได้ประกาศลาออกจากต าแหน่ง 
ท่ามกลางความแตกแยกของคณะรัฐมนตรีอังกฤษในประเด็นการ
แยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) ดชันี Stoxx Europe 600 เพ่ิมขึน้ 
0.6% ปิดที่ 384.51 จุด ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที่  
7,687.99 จดุ เพ่ิมขึน้ 70.29 จดุ +0.92% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนั
ปิดวันจันทร์ที่ 12,543.89 จุด เพิ่มขึน้ 47.72 จุด +0.38% และดัชนี 
CAC-40 ตลาดหุ้ นฝร่ังเศสปิดที่ 5 ,398.11 จุด เพิ่มขึน้ 22.34 จุด 
+0.42% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนพ.ค.แตะที่ 1.94 ล้าน
ล้านเยน  กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนัจนัทร์ว่า ญ่ีปุ่ นมียอด
เกินดลุบญัชีเดินสะพดั 1.94 ล้านล้านเยน (1.756 หม่ืนล้านดอลลาร์) 
ในเดือนพ.ค. ท าสถิติเกินดุลติดต่อกันเป็นเดือนที่ 47 รายงานระบุว่า 
ญ่ีปุ่ นขาดดลุการค้าสินค้าในเดือนพ.ค.มลูค่า 3.04 แสนล้านเยน และ
เกินดลุการค้าด้านการบริการ 4.2 หม่ืนล้านเยน (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นเผยดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจเดือนมิ.ย.ปรับตัวขึน้ จาก
อานิสงค์ยอดขายสินค้าตามฤดูกาล  ส านกังานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น
เปิดเผยในวนัจนัทร์ว่า ความเชื่อมัน่ทางธุรกิจของชาวญ่ีปุ่ นที่ประกอบ
อาชีพที่มีความอ่อนไหวตอ่ภาวะเศรษฐกิจปรับตวัขึน้ในเดือนมิ.ย. โดย
ได้รับแรงหนุนจากยอดขายสินค้าตามฤดูกาล  ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ดชันีความเชื่อมัน่ diffusion index ซึ่งสะท้อนความเชื่อมัน่
ในกลุม่อาชีพที่ออ่นไหวตอ่สภาพเศรษฐกิจปัจจบุนั เชน่ พนกังานขบัรถ
แท็กซี่ และพนักงานร้านอาหาร อยู่ที่ระดบั 48.1 ในเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 
1.0% เม่ือเทียบเป็นรายเดือน (อินโฟเควสท์) 

ผู้ ว่าการ BOJ ยังคงมุมมองเศรษฐกิจญ่ีปุ่นเชิงบวก แม้ความ
เช่ือมั่นภาคธุรกิจชะลอตัว  นายฮารุฮิโกะ คโุรดะ ผู้ ว่าการธนาคาร

กลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ยังคงมีมมุมองเป็นบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของ
ญ่ีปุ่ น โดยคาดว่าเศรษฐกิจภายในประเทศจะยังคงขยายตัวในระดบั
ปานกลาง แม้ความเชื่อมั่นทางธุรกิจและราคาผู้บริโภคอ่อนแรงลงก็
ตาม นายคุโรดะได้แสดงความเห็นในการประชุมผู้ จัดการสาขาของ 
BOJ ในวันจันทร์ โดยย า้ว่า BOJ จะเดินหน้านโยบายผ่อนคลาย
การเงินต่อไปจนกว่าอตัราเงินเฟ้อจะแตะเป้าหมายที่ระดบั 2% ตามที่ 
BOJ ก าหนดไว้ แม้สหรัฐและยุโรปก าลังปรับนโยบายการเงินเข้าสู่
ภาวะปกติก็ตาม ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า นายคุโรดะยังคงมี
มมุมองเป็นบวกต่อเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น แม้ BOJ ได้เปิดเผยเม่ือสปัดาห์ที่
แล้วว่า ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญ่ีปุ่ น 
(ทังกัน) ซึ่งรวมถึงผู้ ผลิตรถยนต์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์  ประจ าไตร
มาส 2 อยู่ที่ +21 ลดลง 3 จดุจากระดบั +24 ในไตรมาส 1 และยงัต ่า
กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดบั +22 เน่ืองจากต้นทนุวตัถดุิบปรับตวั
สงูขึน้ และตลาดแรงงานยงัคงอยูใ่นภาวะตงึตวั (อินโฟเควสท์) 

BOJ ชีม้าตรการเก็บภาษีเหล็กของสหรัฐอาจกระทบการผลิตใน
ภาคตะวันตกของญ่ีปุ่น  ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยว่า การ
ตัง้ก าแพงภาษีเหล็กน าเข้าของสหรัฐอาจสง่ผลกระทบตอ่ภาคการผลิต
ในแถบตะวันตกของญ่ีปุ่ น เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และสินค้าขัน้
สดุท้าย นายยาสฮุิโระ ยามาดะ ผู้จดัการ BOJ สาขาโอซาก้า ซึ่งตัง้อยู่
ในเขตคันไซ ทางตะวันตกของญ่ีปุ่ น กล่าวว่า บริษัทหลายแห่งใน
ภมิูภาคยกให้มาตรการกีดกันทางการค้าเป็นปัจจยัเสี่ยงอนัดบั 1 (อิน
โฟเควสท์) 

ธนาคารกลางญ่ีปุ่นคงระดับการประเมินเศรษฐกิจทัง้ 9 เขต  
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ได้คงระดับการประเมินเศรษฐกิจของ
ประเทศทัง้ 9 เขต ท่ามกลางความต้องการที่แข็งแกร่งด้านการส่งออก 
และการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตวัดีขึน้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลาง
ญ่ีปุ่ นจะยงัคงติดตามผลกระทบที่เกิดจากฝนตกหนักในภาคตะวนัตก
ของประเทศอย่างใกล้ชิด โดยภยัพิบตัิดงักล่าวได้ส่งผลให้เกิดน า้ท่วม
บ้านเรือนหลายพันหลังคาเรือน และมีผู้ เสียชีวิตแล้วกว่า 100 ราย 
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า รายงานซากรุะ รีพอร์ท รายไตรมาส ระบุ
ว่า ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นได้คงระดับการประเมินเศรษฐกิจทัง้ 9 เขต 
ได้แก่ ฮอกไกโด, โตโฮก,ุ โฮคริุค,ุ คนัโต-โคชิเน็ตส,ึ โตคาอิ, คินกิ, ชโูกกุ, 
ชิโกกุ และคิวชู-โอกินาว่า โดยในรายงานได้ใช้ค าบรรยายว่า มีการ
ขยายตัว หรือการฟื้นตัว เพื่ออธิบายสภาพเศรษฐกิจในภมิูภาคต่างๆ
ดงักลา่ว ซึง่บง่ชีถ้ึงการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง แม้วา่จะเป็นการขยายตวั
ในระดบัปานกลางก็ตาม (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 264.04 จุด หลังดาว
โจนส์บวกรับตัวเลขจ้างงานสหรัฐ  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิด
พุ่งขึน้ในวนัจนัทร์ โดยได้แรงหนนุจากดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ที่ปิดในแดนบวกเม่ือวันศกุร์ หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผย
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 ตวัเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ขยายตวัแข็งแกร่งเกินคาดในเดือน

มิ.ย. ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้ 264.04 จุด 
หรือ +1.21% แตะที่ 22,052.18 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

สนง.สถิติจีนเผยดัชนี CPI เดือนมิ.ย.ขยายตัว 1.9%  ส านักงาน
สถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันจันทร์ว่า ดัชนีราคาผู้ บริโภค 
(CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อที่ส าคญั ปรับตวัขึน้ 1.9% ในเดือนมิ.ย. 
เม่ือเทียบเป็นรายปี โดยดชันี CPI เดือนมิ.ย.ขยายตวัรวดเร็วกว่าเดือน
พ.ค.ซึง่มีการขยายตวั 1.8% (อินโฟเควสท์) 

จีนเล็งยกระดับการบริหารจัดการทุนทางการเงินของรัฐ หวัง
ขจัดปัจจัยเส่ียง  คณะกรรมการกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน 
(CPC) และคณะรัฐมนตรีจีน เปิดเผยแนวปฏิบตัิซึง่มีเนือ้หาวา่ ทางการ
จีนจะยกระดับการบริหารจัดการทุนทางการเงินของรัฐ เพื่อรองรับ
เศรษฐกิจที่แท้จริง ป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางการเงิน และยกระดับการ
ปฏิรูปทางการเงินให้ล า้ลึกยิ่งขึน้ แนวปฏิบัติดังกล่าวระบุว่า ทุนทาง
การเงินของรัฐเป็นหลักประกันที่ส าคัญ ในการท าให้ประเทศชาติมี
ความทันสมัยและรักษาความมั่นคงทางการเงินของประเทศ การ
ยกระดบัการบริหารจดัการทนุทางการเงินของรัฐ มีเป้าหมายเพื่อปรับ

แผนยุทธศาสตร์ส าหรับทนุทางการเงินของรัฐ ยกระดับประสิทธิภาพ
และการควบคมุดแูลของสถาบนัทางการเงินของรัฐ ตลอดจนรักษาหรือ
เพ่ิมมลูคา่ทนุทางการเงินของรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 67.88 จุด 
สอดคล้องภูมิภาค  ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวัน
จันทร์ปรับตัวสูงขึน้ ภายหลังจากที่นักลงทุนได้ซึมซับข่าวการจัดเก็บ
ภาษีสินค้าของจีนและสหรัฐ  ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้
คอมโพสิตบวก 67.88 จุด หรือ 2.47% ปิดที่ 2,815.11 จุด (อินโฟ
เควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 200 จุด ดีดตัวขึน้
ติดต่อกัน 2 วัน  ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึน้กว่า 200 จุด 
โดยดีดตวัขึน้เป็นวนัท าการที่ 2 ในวนัจนัทร์ ตลาดได้แรงหนนุจากการ
เปิดเผยตวัเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ รวมทัง้การที่ธนาคาร
กลางญ่ีปุ่ นส่งสญัญาณใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป ทัง้นี ้
ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดบวก 276.86 จดุ หรือ 0.78% สูร่ะดบั 
35,934.72 (อินโฟเควสท์)

ไทย 

ตลท.เผย SET เดือน มิ.ย.ปรับลงสอดคล้องทั่วโลกกังวลสงคราม
การค้า-เฟด ต่างชาติขายกว่า 4.8 หมื่นลบ.  นายภากร ปีตธวชัชยั 
กรรมการและผู้ จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
เปิดเผยว่า ในเดือน มิ.ย.61 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลง
สอดคล้องกับทิศทางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ส่งผลให้ 
Forward P/E ของตลาดหลกัทรัพย์ไทยลดลงมาอยู่ที่ระดบั 14.57 เท่า 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดอ่ืนในภูมิภาค ความกังวล
เก่ียวกับความขัดแย้งทางการค้าและการปรับการด าเนินนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ
ทิศทางของดชันีในเดือนนี ้ส าหรับเศรษฐกิจไทยยงัคงมีแนวโน้มเติบโต
อย่างแข็งแกร่งจากปัจจยัขบัเคลื่อนภายในประเทศ อาทิ การเร่งลงทนุ
ของภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนที่ เ ร่ิมฟื้นตัว ทัง้นี  ้ผู้ ลงทุน
ต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 48,714 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อ่ืนในภูมิภาคที่ผู้ ลงทุน
ต่างประเทศขายสทุธิเป็นส่วนใหญ่ และเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับ
ตลาดตราสารหนีข้องไทยที่ผู้ลงทนุต่างประเทศมีสถานะขายสทุธิ คร่ึง
ปีแรกของปี 61 ผู้ ลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 179,844 
ล้านบาท โดย ณ สิน้เดือน มิ.ย.61 ประมาณการมลูคา่การถือครองหุ้น
โดยผู้ ลงทุนต่างประเทศอยู่ระดับ 4.85 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 

29.73% ของมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดรวม ลดลงเล็กน้อยจาก
ระดบั 30.84% ณ สิน้ปี 60 (อินโฟเควสท์) 

SCB EIC ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทยปีนีเ้ป็น 4.3% จาก 4% 
หลังส่งออก-ท่องเที่ยวโตดี ,จับตาความเส่ียงสงครามการค้า  
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ปรับ
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 61 ขยายตัวที่ 4.3%YOY จากเดิม 
4.0%YOY สะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งในชว่งที่ผ่านมา โดยคร่ึงปีแรก
เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีและทั่วถึงมากขึน้จากแรงส่งของภาค
ต่างประเทศทัง้การส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ยงัคงขยายตัวได้
ในระดบัสงู ส่งผลท าให้อปุสงค์ของภาคเอกชนภายในประเทศเร่ิมฟื้น
ตัวตามมาทัง้การบริโภคและการลงทุน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐก็
กลบัมาขยายตวัหลงัจากหดตวัในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ส าหรับในช่วง
คร่ึงปีหลัง มองว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึน้มากกว่าช่วงคร่ึงปีแรกจาก
ผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีออกมามากขึน้จากฝ่ัง
สหรัฐฯ และการตอบโต้ของประเทศผู้ ได้ รับผลกระทบ SCB EIC 
ประเมินว่าในระยะสัน้ ผลกระทบต่อการส่งออกของไทยโดยรวมยัง
จ ากัดเน่ืองจากสัดส่วนของมลูค้าการส่งออกสินค้าที่ได้รับผลกระทบ
เทียบกับการส่งออกรวมของไทยอยู่ในระดบัไม่สงู ท าให้การส่งออกใน
ภาพรวมทัง้ปี 61 จึงยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ตามทิศทางการค้าโลก 
ทัง้นี ้SCB EIC คาดการณ์ว่ามลูค่าการส่งออกสินค้าของไทยทัง้ปีจะ
เติบโตที่ 8.5%YOY อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงสงครามการค้ามีโอกาส
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 ทวีความรุนแรงขึน้ได้อีกหลังจากนีซ้ึ่งอาจกระทบกับการค้าโลกและ

ภาคการสง่ออกของไทยในระยะตอ่ไป ผู้สง่ออกควรให้ความส าคญัเพ่ิม
ขึน้กับกลยทุธ์การรับมือไม่ว่าจะเป็นการหาตลาดใหม่รองรับ หรือการ
เตรียมความพร้อมกับการแข่งขันที่อาจมีเพิ่มขึน้ในบางตลาด (อินโฟ
เควสท์) 

"คลัง" เก็บรายได้รัฐวิสาหกิจ 9 เดือน เกินเป้า 23.87%  สคร.
จัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจ 9 เดือนของปีงบฯ 61 สูงกว่าเป้าร้อยละ 
23.87 ช่วยรักษาเสถียรภาพการคลัง  นายประภาศ คงเอียด 
ผู้ อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
เปิดเผยวา่ ในช่วง 9 เดือนของปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 - มิ.ย.61) 
สคร.สามารถจดัเก็บเงินน าสง่รายได้แผ่นดิน 130,603.59 ล้านบาท ซึง่
สงูกว่าเป้าหมายการจดัเก็บรายได้แผ่นดินสะสม 25,171.03 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 23.87 ของเป้าหมายรายได้แผ่นดินสะสม 
(105,432.56 ล้านบาท) โดยเดือนมิถุนายน 2561 จัดเก็บรายได้
แผ่นดิน 4,672.43 ล้านบาท ทัง้นี ้คาดว่าภายในปีงบประมาณ 2561 
สคร.จะสามารถจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ที่ 137,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นส่วนส าคญัในการช่วยรักษา
เสถียรภาพการคลงัของประเทศได้อีกทางหนึ่ง นายชาญวิทย์ นาคบุรี 
รองผู้ อ านวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า 
รัฐวิสาหกิจที่น าส่งรายได้สะสมสูงสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ ส านักงาน
สลากกินแบง่รัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย บริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค (ผู้จดัการ) 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 8.20 จุด ตามภูมิภาคหลังตอบรับ
สงครามการค้าไปมากแล้ว , Valuation ต ่าเพิ่มความน่าสนใจ  
SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,622.96 จุด เพิ่มขึน้ 8.20 จุด (+0.51%) 
มลูคา่การซือ้ขาย 42,276.96 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทย
วันจันทร์ผันผวนแดนบวกเช่นเดียวกับตลาดภูมิภาคหลังตอบรับ
สงครามการค้าไปมากแล้ว ท าให้ Valuation ของตลาดฯต ่าลงสร้าง
ความน่าสนใจให้นักลงทนุ โดยเฉพาะสถาบนั แต่ยงัมอง Upside เร่ิม
จ ากัด-ไร้ปัจจัยบวกผลักดันให้ไปต่อ แนะติดตามกลุ่มแบงก์ทยอย
ประกาศงบฯปลายสปัดาห์นี ้วันอังคารตลาดฯมีโอกาสย่อตวัลง ให้มี
แนวรับ 1,610 แนวต้าน 1,630-1,640 จดุ ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนัจนัทร์
ที่ระดับ 1,622.96 จุด เพิ่มขึน้ 8.20 จุด (+0.51%) มลูค่าการซือ้ขาย 

42,276.96 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวนัจนัทร์ ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหว
ในแดนบวกตลอดทัง้วนั โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,629.21 จดุ และ
แตะจุดต ่าสุดที่ระดบั 1,620.92 จุด  ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวนั
จันทร์ เพิ่มขึ น้  679 หลักทรัพย์ ลดลง 534 หลักทรัพย์ และไม่
เปลี่ยนแปลง 409 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: Yield Curve น่ิงในทุกช่วงอายุตรา
สาร สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสาร
หนีไ้ทยประจ าวันจันทร์  มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วันอยู่ที่ 42,837 
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุม่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.)  ซือ้สทุธิ 
4,585 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สุทธิ 6,494 
ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 120 ล้านบาท Yield 
พันธบัตรอายุ 5 ปี  ปิดที่ 2.15% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือวาน  
Yield Curve น่ิงในทุกช่วงอายุตราสาร ด้านกระแสเงินลงทุนของนัก
ลงทุนต่างชาติวันจันทร์ NET OUTFLOW 120 ล้านบาท โดยเกิดจาก 
NET SELL 120 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทนุ
ต่างชาติหมดอาย ุส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี 
NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ  2,545 ล้านบาท ด้านปัจจัย
ต่างประเทศ ตลาดยงัคงติดตามการท าสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐฯ 
และจีนอย่างใกล้ชิด หลงัจากเม่ือวนัศกุร์ที่ผ่านมา (6 ก.ค.) สหรัฐฯ ได้
เรียกเก็บภาษี 25% ต่อสินค้าน าเข้าจากจีนจ านวนมากกว่า 800 
รายการ คิดเป็นมลูคา่ 3.4 หม่ืนล้านดอลลาร์ ขณะที่จีนก็ได้ตอบโต้ด้วย
การเก็บภาษี 25% ต่อสินค้าน าเข้าจากสหรัฐฯ ในวงเงินที่เท่ากัน (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.15 ระหว่างวันผันผวนก่อนกลับมา
อ่อนค่าจากช่วงเช้าตามทิศทางภูมิภาค ไร้ปัจจัยใหม่  นักบริหาร
เงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยูท่ี่ 
33.15 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากเปิดตลาดเช้าที่ระดบั 33.12 
บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาค ระหว่างวันเงิน
บาทเคลื่อนไหวระหว่าง 33.08-33.15 บาท/ดอลลาร์ "บาทปิดตลาด
อ่อนค่าสดุของวนั เคลื่อนไหวตามภมิูภาค ระหว่างวนัเปลี่ยนแปลงไป
ตามแรงซือ้และขายดอลลาร์ ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา" นักบริหารเงิน 
กล่าว นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวัน
องัคารไว้ที่ 33.05-33.20 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

 
 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนม.ิย. จีน 

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนมิ.ย.  จีน 
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 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 -- $12.000b $9.262b Dow Jones

EU ZEW Survey Expectations Jul -- -- -1260.0% S&P 500

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

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

CPI YoY Jun -- 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 -- 0.2% 0.5% Jakarta Composite

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

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

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

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

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

Tertiary Industry Index MoM May -- -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% 9-Jul-18 1.2123 1.3317 1.4927 1.5554 1.7039 1.8412

CH Trade Balance Jun -- $27.72b $24.92b Change (bps) +1.21 +0.14 -0.04 -0.16 +0.41 +0.07

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

Imports YoY Jun -- 21.50% 26.00% 2.1540 2.4197 2.7968 3.1523 3.2986 3.6125

+0.31 +0.43 +0.30 +0.07 +0.15 -0.12

US Bond Market

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

9-Jul-18 1.98 2.57 2.66 2.75 2.86 2.96

Change (bps) +1.00 +4.00 +2.00 +4.00 +4.00 +2.00

+0.51%+8.201,622.96

%Chg.Chg9-Jul-18

3,902.99

+0.32419.44

+0.60%+14.002,366.75

+0.58%+6.121,069.83

9-Jul-18 6-Jul-18 %Chg.

6.6151 6.6415 -0.40%

1,112.62 1,114.55 -0.17%

Chg9-Jul-18

-2,545.40

-826.05

94.076 93.976 +0.11%

110.81 110.47 +0.31%

1.3250 1.3287 -0.28%

33.06 33.13 -0.22%

1.1749 1.1753 -0.03%

1,622.00 +0.00 +0.00%

272.52 272.44 +0.03%

42,837.17         56,702.86         -24.45%

9-Jul-18 6-Jul-18 %Chg.

1,258.70 +4.40 +0.35%

78.19 +1.09 +1.41%

73.85 +0.05 +0.07%

9-Jul-18 Chg %Chg.

73.97 +0.10 +0.14%

75.08 +0.82 +1.10%

915.12 -2.39 -0.26%

28,688.50 +372.88 +1.32%

2,285.80 +12.93 +0.57%

7,217.73 +0.43%+31.11

22,052.18

2,815.11

5,807.38

35,934.72

+1.21%

+2.47%

+1.97%

+24.35

+67.81

+19.00

+70.29

+47.72

+264.04

+67.88

+112.47

+276.86 +0.78%

+0.88%

+0.88%

+0.55%

+0.92%

+0.38%

10-Jul-18

2,784.17

7,756.20

3,457.00

7,687.99

12,543.89

+0.08%

24,776.59 +320.11 +1.31%

3,902.99

33,618.10

%Chg.

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

 


