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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

เฟดเผยรายงาน Beige Book ชีก้ลุ่มผู้ผลิตกังวลผลกระทบจาก
มาตรการเรียกเก็บภาษีน าเข้า  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผย
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจทัง้ 12 เขต หรือ "Beige Book" เม่ือวัน
อังคาร โดยระบุว่า กลุ่มผู้ ผลิตทัง้ใน 12 เขตได้แสดงความวิตกกังวล
เก่ียวกับผลกระทบจากมาตรการเรียกเก็บภาษีน าเข้า แม้ว่าเศรษฐกิจ
ของสหรัฐยงัคงขยายตวัในระดบัปานกลางก็ตาม รายงาน Beige Book 
ซึ่งรวบรวมรายงานภาวะเศรษฐกิจจนถึงวนัที่ 9 ก.ค.นัน้ ระบุว่า "กลุ่ม
ผู้ ผลิตในทุกเขตได้แสดงความกังวลเก่ียวกับมาตรการเรียกเก็บภาษี
น าเข้า โดยหลายเขตรายงานว่า ราคาสินค้าปรับตวัสงูขึน้ และห่วงโซ่
อปุทาน (supply chain) ได้รับผลกระทบจากมาตรการการค้าที่มีการ
น ามาใช้ในปัจจบุนั" (อินโฟเควสท์) 

ปธ.เฟดชีก้ารขึน้ดอกเบีย้อย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นแนวทางที่ดี
ที่ สุดในขณะนี ้ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ได้กล่าวแถลงการณ์รอบคร่ึงปีวา่ด้วยนโยบายการเงินและภาวะ
เศรษฐกิจสหรัฐตอ่คณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวฒิุสภาเม่ือวนั
องัคาร โดยระบุว่า แนวทางที่ดีที่สดุในขณะนีค้ือการที่เฟดยังคงรักษา
จดุยืนในการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างค่อยเป็นค่อยไป "เราตระหนกั
ว่า การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ช้าเกินไปจะส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อสูงขึน้ 
หรืออาจท าให้ตลาดการเงินขยายตวัร้อนแรงเกินไป แตใ่นขณะเดียวกนั 
หากเราปรับขึน้ดอกเบีย้รวดเร็วเกินไป ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจอ่อนแอ
ลง และจะท าให้อตัราเงินเฟ้อเคลื่อนตวัต ่ากวา่เป้าหมายของเฟดต่อไป
อีกเป็นเวลานาน" นายพาวเวลกล่าว "การด าเนินการของเราจะขึน้อยู่
กับแนวโน้มเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมลูใหม่ๆ
ที่เราได้รับ" นายพาวเวลกล่าว พร้อมกับเสริมว่า เศรษฐกิจสหรัฐ
ขยายตัว  " ในอัต ราที่ แ ข็ งแก ร่ ง "  นับตั ง้ แต่ช่ว ง ต้นปี นี  ้ขณะที่
ตลาดแรงงานก็แข็งแกร่งเช่นกัน และอัตราเงินเฟ้อเคลื่อนตัวใกล้
เป้าหมายของเฟด (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขเร่ิมต้นสร้างบ้านร่วงต ่าสุดรอบ 9 เดือนในมิ.ย.  
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านร่วงลง
มากกว่าคาดในเดือนมิ.ย. โดยดิ่งลง 12.3% เม่ือเทียบรายเดือน สู่
ระดบั 1.173 ล้านยนิูต ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนก.ย.ปีที่แล้ว 
และเป็นการทรุดตัวลงหนักที่สุดนับตัง้แต่เดือนพ.ย.2559 หลังจาก
เพิ่มขึน้สู่ระดบั 1.337 ล้านยนิูตในเดือนพ.ค.  การดิ่งลงของตัวเลขการ
เร่ิมต้นสร้างบ้านมีสาเหตจุากการพุง่ขึน้ของต้นทนุการก่อสร้าง รวมทัง้
การขาดแคลนที่ดิน และแรงงาน นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้า่
ตัวเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านจะลดลงสู่ระดบั 1.320 ล้านยูนิตในเดือน
มิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

ประธานเฟดแคนซัสซิตีห้นุนเฟดปรับขึน้ดอกเบีย้ค่อยเป็นค่อย
ไป  นางเอสเธอร์ จอร์จ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขา
แคนซัส ซิตี ้กล่าวแสดงความเห็นเม่ือวันอังคารว่า เฟดควรเดินหน้า
ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ แต่ก็ควรด าเนินการอย่างค่อย
เป็นค่อยไป เพื่อป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอย นางจอร์จกล่าวว่า 
ตวัเลขจ้างงานมีการขยายตวัอย่างเต็มที่ ขณะที่ราคาสินค้าผู้บริโภคที่
เร่ิมมีเสถียรภาพ ซึ่งท าให้เฟดหนัมาปรับนโยบายการเงินสู่ภาวะปกติ 
อย่างไรก็ตาม นางจอร์จมองว่า การปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ควร
ด าเนินการในลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป (อินโฟเควสท์) 

“ทรัมป์” กลับล า ยอมรับว่ารัสเซียแทรกแซงเลือกตัง้สหรัฐฯ  
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยอมรับผลการสอบสวนของหน่วยข่าวกรอง
ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตัง้สหรัฐเม่ือปี 2016 แม้ว่าก่อนหน้านีจ้ะ
ปฏิเสธก็ตาม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น าสหรัฐ ได้กล่าวยอมรับ
ผลการสอบสวนของหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่สรุปว่า รัสเซียแทรกแซง
การเลือกตัง้สหรัฐเม่ือปี 2016 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนทา่ทีจากก่อนหน้านีท้ี่
ผู้น าสหรัฐปฏิเสธข้อสรุปของหน่วยข่าวกรอง โดยประธานาธิบดีทรัมป์
กล่าวว่า เขาพูดผิดไปเม่ือวันจันทร์ที่ผ่านมา และเขาตัง้ใจที่จะพดูว่า 
เขาไม่เห็นเหตุผลเลยว่าท าไมจะไม่ใช่รัสเซียที่เป็นผู้ แทรกแซงการ
เลือกตัง้สหรัฐ ซึ่งสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวออกมาก่อนหน้านี ้
หลงัจากที่ได้เข้าร่วมการประชมุสดุยอดกบัประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปู
ติน ผู้ น ารัสเซีย ที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ได้ก่อให้เกิดเสียง
วิพากษ์วิจารณ์มากมายแม้แต่จากพันธมิตรข องเขา เอง โดย
ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตอบค าถามต่อนักข่าวไปก่อนหน้านีว้่า เขาไม่
เห็นเหตุผลว่าท าไมรัสเซียจะต้องมาแทรกแซงการเลือกตัง้สหรัฐ แต่
สดุท้ายแล้วผู้น าสหรัฐก็ออกมาชีแ้จงวา่เขาพดูผิดไป (สปริงนิวส์) 

ประธานเฟดเตือนเงินคริปโตสร้างความเส่ียงต่อนักลงทุน  นาย
เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวแถลงการณ์
รอบคร่ึงปีวา่ด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคอง
เกรส เ ป็นวันที่  2  ในวันพุธ  ทั ง้ นี  ้ ในการกล่าว ถ้อยแถลงต่ อ
คณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวุฒิสภาในวันพุธ นายพาวเวล
กล่าวแสดงความวิตกเก่ียวกับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งได้สร้างความเสี่ยงที่
รุนแรงตอ่นกัลงทนุ นายพาวเวลระบวุา่ สกลุเงินดิจิทลัไมใ่ชส่กลุเงินจริง 
เน่ืองจากไมมี่มลูคา่ที่แท้จริง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 79.40 จุด ขานรับผล
ประกอบการสดใส  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืน
วนัพธุ (18 ก.ค.) โดยได้แรงหนนุจากผลประกอบการที่สดใสของบริษัท
จดทะเบียน ซึ่งรวมถึงมอร์แกน สแตนลีย์ นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับ
ปัจจยับวกจากรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) ของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งระบุว่า เศรษฐกิจยังคงขยายตวัปานกลาง ดัชนี
เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,199.29 จุด เพิ่มขึน้ 79.40 จุด 
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 หรือ +0.32% ขณะที่ดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,854.44 จดุ ลดลง 0.67 จดุ 

หรือ -0.01% และดชันี S&P500 ปิดที่ 2,815.62 จดุ เพิ่มขึน้ 6.07 จดุ  
หรือ +0.22% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่าเทียบสกุลเงินหลัก รับ"
พาวเวล"หนุนเฟดเดินหน้าขึน้ดบ.  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เม่ือเทียบ
กับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือ
คืนวันพุธ (18 ก.ค.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ได้เน้นย า้ถึงการสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้ในปีนี ้ในการกล่าวกล่าวแถลงการณ์รอบคร่ึงปีว่าด้วย
นโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรสเม่ือวัน
องัคาร ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดบั 112.85 เยน จาก
ระดบั 112.84 เยน ขณะที่อ่อนคา่ลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่
ระดับ 0.9991 ฟรังก์ จากระดับ 0.9993 ฟรังก์ล ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1648 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1663 
ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.3063 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.3124 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะระดบั 
0.7402 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7390 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 68 เซนต์ หลังสต็อก
น า้มันเบนซินร่วงเกินคาด  สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนวันพุธ (18 ก.ค.) หลังจากส านักงาน
สารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานว่า สต็อก
น า้มันเบนซินของสหรัฐลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่สต็อก
น า้มันกลั่น ซึ่งรวมถึงฮีทติง้ออยล์และน า้มันดีเซล ปรับตัวลงเช่นกัน 
สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือนส.ค. เพ่ิมขึน้ 68 เซนต์ หรือ 1% ปิด
ที่ 68.76 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.ย. 
เพ่ิมขึน้ 74 เซนต์ หรือ 1% ปิดที่ 72.90 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวกเพียง 60 เซนต์ เหตุ
เงนิดอลล์แข็งกดดันตลาด  สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดขยบัขึน้
เพียงเล็กน้อยเม่ือคืนวันพุธ (18 ก.ค.) เน่ืองจากดอลลาร์สหรัฐยังคง
แข็งค่าและสร้างแรงกดดนัตอ่ตลาดทองค า นอกจากนี ้การที่ดชันีดาว
โจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตวัขึน้ติดตอ่กันเป็นวนัที่ 5 ยงัเป็นปัจจยัที่
กดดนัให้นักลงทนุเทขายทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยั สญัญา
ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. 
เพิ่มขึน้ 60 เซนต์ หรือ 0.05% ปิดที่ 1,227.90 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ
เควสท์) 

ยุโรป 

EU เตรียมส่ังปรับ"กูเกิล" 5 พันล้านดอลล์ข้อหาผูกขาดตลาด
โดยใช้"แอนดรอยด์"  สื่อรายงานวา่ คณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ซึง่
เป็นองค์กรบริหารของสหภาพยโุรป (EU) เตรียมประกาศปรับบริษัทกู

เกิล อิงค์ เป็นเงินจ านวน 4.3 พนัล้านยโูร (5 พนัล้านดอลลาร์) ในวนัพธุ 
ในข้อหาผูกขาดตลาดด้วยการใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการ
สกัดคู่แข่งในตลาด ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบด้านการแข่งขัน
ของ EU วงเงินค่าปรับดงักล่าวถือเป็นจ านวนเงินสูงสดุเท่าที่ EU เคย
สั่งปรับบริษัทอ่ืนๆก่อนหน้านีใ้นการละเมิดข้อบังคับของ EU (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับผลประกอบการ
สดใส,เงินยูโรอ่อน  ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเม่ือคืนวนัพุธ (18 ก.ค.) 
ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึง
บริษัทอิริคสัน นอกจากนี ้ตลาดยังได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของ
เงินปอนด์และยโูรด้วยเชน่กนั          ล ดชันี Stoxx Europe 600 เพ่ิมขึน้ 
0.5% ปิดที่ 387.06 จุด ซึ่งเป็นระดบัปิดสงูสดุนับตัง้แต่วนัที่ 15 มิ.ย. 
ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,447.44 จดุ เพิ่มขึน้ 24.90 จดุ 
หรือ +0.46% ขณะที่ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัเปิดที่ 12,765.94 จดุ 
เพิ่มขึน้ 104.40 จุด หรือ +0.82% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้น
ลอนดอนปิดที่ 7,676.28 จดุ เพิ่มขึน้ 49.95 จดุ หรือ +0.65% (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผยยอดเกินดุลการค้าเดือนมิ.ย.แตะที่ 7.214 แสนล้านเยน  
กระทรวงการคลังญ่ีปุ่ นเปิดเผยรายงานเบือ้งต้นในวันพุธว่า ยอด
เกินดลุการค้าสินค้าในเดือนมิ.ย.อยู่ที่ระดบั 7.214 แสนล้านเยน หรือ
ประมาณ 6.4 พันล้านดอลลาร์ ยอดส่งออกในเดือนมิ.ย.ปรับตัวขึน้ 
6.7% เทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดน าเข้าเพิ่มขึน้ 2.5%  ส านกัข่าวเกียว
โดรายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี ้ ญ่ีปุ่ นมียอดเกินดุลการค้า
ทัง้สิน้ 6.067 แสนล้านเยน (อินโฟเควสท์) 

รัฐสภาญ่ีปุ่นผ่านร่างกฎหมายให้เพิ่มที่ น่ังในสภาสูงอีก 6 ที่ น่ัง  
ที่ประชมุรัฐสภาญ่ีปุ่ นได้ผ่านร่างกฎหมายในการเพิ่มที่นั่งในสภาสูงอีก 
6 ที่นั่ง เน่ืองจากต้องการให้ระบบการลงคะแนนเสียงมีความยตุิธรรม
มากขึน้ โดยร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการผลักดันโดยพรรคเสรี
ประชาธิปไตย (แอลดีพี) ของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ส านักข่าว
เกียวโดรายงานว่า การผ่านร่างกฎหมายดงักล่าวเกิดขึน้ในช่วงเวลาที่
ญ่ีปุ่ นพยายามลดความเหลื่อมล า้ของระบบ vote-value  อยา่งไรก็ตาม 
พรรค ฝ่ายค้านไ ด้ออกมาต าหนิแอลดีพีที่ ใ ห้ความส าคัญกับ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องก่อนการแก้ไขช่องว่างในน า้หนักการโหวต
ระหวา่งผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในเขตเมืองและชนบท (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นไฟเขียวผลักดันไทยเข้าร่วมความตกลง TPP  ญ่ีปุ่ นและไทย
เห็นพ้องกันในวนัพธุในการผลกัดนัให้ไทยเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพืน้แปซิฟิกหรือ TPP  ทัง้นี ้ในการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมระดบัสูงไทย-ญ่ีปุ่ นที่กรุงโตเกียว ซึ่งมีนายโยชิฮิ
เดะ สึกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น และนายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์ 
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 รองนายกรัฐมนตรีของไทย เป็นประธานร่วม ที่ประชุมได้ออก

แถลงการณ์ระบวุ่า ญ่ีปุ่ นยืนยนัให้การสนับสนนุอย่างเต็มที่เพื่อให้ไทย
เป็นสมาชิก TPP และทัง้ 2 ฝ่ายจะจัดการประชุมหารือกันในระดับ
คณะท างานเพ่ือเร่งกระบวนการดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 96.83 จุด รับแนวโน้ม
ศก.สหรัฐแข็งแกร่ง  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกติดต่อกัน
เป็นวันที่ 4 ในวันพุธ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึน้ของหุ้ นบริษัทที่
พึ่งพาการส่งออกเป็นรายได้หลัก ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ ว่า 
เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตวัแข็งแกร่งขึน้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า 
ดชันีนิกเกอิปิดบวก 96.83 จดุ หรือ 0.43% แตะที่ระดบั 22,794.19 จดุ 
(อินโฟเควสท์) 

จีน 

ทางการจีนสารภาพปรับแต่งตัวเลขก าไรรัฐวิสาหกิจ  ส านักงาน
สถิติของทางการจีน ยอมรับปรับแต่งตวัเลขผลก าไรบริษัทรัฐวิสาหกิจ
ของประเทศในช่วงที่ผ่านมา จดุชนวนสงสยัทางการปรับแตง่ตวัเลขจีดี
พีและข้อมลูเศรษฐกิจอ่ืนๆด้วย ส านักงานสถิติของจีน ด าเนินการใน
ลกัษณะที่ไม่ปรากฏให้เห็นบอ่ยนักนั่นคือ การออกแถลงการณ์ยอมรับ
วา่ ที่ผ่านมา ส านกังานฯได้ปรับแตง่ตวัเลขของบรรดารัฐวิสาหกิจให้ดูดี
ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน ถือเป็นการสั่นคลอนความน่าเชื่อถือ
เก่ียวกับข้อมูลเศรษฐกิจอ่ืนๆที่ทางการเปิดเผย รวมทัง้  ตัวเลข

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ทัง้นี ้ผลก าไรของรัฐวิสาหกิจ
ในอุตสาหกรรมการผลิตของจีนระหว่างเดือนม.ค. -พ.ค.ขยายตัว 
16.5% ท าให้เกิดข้อสงสยัวา่ตวัเลขนีเ้ป็นตวัเลขที่สงูเกินกวา่ความเป็น
จริง นายเหมา เฉิงหยาง โฆษกส านักงานสถิติจีน เปิดเผยว่า ผลจาก
การสอบสวนภายในพบว่า ในช่วงปี 2560จนถึงเดือนเม.ย.ปีนี ้มีการ
ตกแต่งตวัเลขผลก าไรอย่างผิดกฏหมายของบริษัทรัฐวิสาหกิจของจีน
รายใหญ่ระดบัประเทศจ านวน 72 กรณีด้วยกัน ส่วนในระดบัเทศบาล
นครมีจ านวนกวา่ 7,000 กรณี (กรุงเทพธุรกิจ) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตพลิกปิดลบ 10.87 จุด  ดชันี
เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดปรับตวัลงในวนัพธุ จากแรงขายชว่ง
ท้ายตลาด หลงัจากเคลื่อนไหวในแดนบวกตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชีย
ในช่วงเช้า  ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 
10.87 จดุ หรือ -0.39% แตะที่ 2,787.26 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 100 จุด ค าส่ังเท
ขายช่วงท้ายตลาดฉุดดัชนี  ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลง
กว่า 100 จดุในวนัพธุ โดยถกูถ่วงลงจากค าสัง่เทขายในช่วงท้ายตลาด 
ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 36,373.44 จดุ ลดลง 146.52 
จดุ หรือ 0.40%  หุ้นกลุม่โลหะดิ่งลงน าตลาดวนัพธุ (อินโฟเควสท์)

ไทย 

ก.ท่องเที่ยวฯ เผย H1/61 ยอดนทท.ต่างชาติ 19.5 ล้านคน 
เพิ่มขึน้ 12.46% YoY สร้างรายได้ 1.01 ล้านลบ.  นายพงษ์ภาณุ 
เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวน 19,481,749 คน 
ขยายตัว 12.46% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสร้าง
รายได้รวม 1,015,893.31 ล้านบาท ขยายตวั 15.88% จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์) 

ส.อ.ท.เผยดัชนีเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรม มิ.ย.61 ที่  91.7 สูงสุด
ในรอบ 42 เดือน  นายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่ งป ระ เทศ ไทย  ( ส .อ .ท . )  เ ปิ ด เผยว่ า  ดัช นี ค วาม เชื่ อมั่ น
ภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิ.ย.61 อยู่ที่ระดับ 91.7 เพิ่มขึน้จากระดบั 
90.2 ในเดือนพ.ค.61 โดยค่าดัชนีฯ สูงสุดในรอบ 42 เดือนนับตัง้แต่
เดือนม.ค.58 ทัง้นี ้ค่าดชันีฯ ที่เพิ่มขึน้เกิดจากองค์ประกอบยอดค าสั่ง
ซือ้โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ 
ดชันีความเชื่อมัน่ภาคอตุสาหกรรม ปรับตวัเพิ่มขึน้ติดตอ่กันเป็นเดือน
ที่ 2 และสูงสดุในรอบ 42 เดือน โดยความเชื่อมั่นที่ปรับตวัเพิ่มขึน้มา
จากผู้ประกอบการอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่

อยูใ่นภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สะท้อน
วา่ผู้ประกอบการมองภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศวา่ยงัมีการ
ขยายตัวต่อเน่ือง อีกทัง้ยังได้รับผลดีจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก 2018 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ขณะเดียวกัน การฟื้นตัว
ต่อเน่ืองของเศรษฐกิจโลกส่งผลดีต่อการส่งออกของไทย สะท้อนจาก
ดัชนียอดค าสั่งซือ้ และยอดขายจากต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึน้
ต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยงัมีความกังวลต่อการขยายตวั
ของเศรษฐกิจที่ยังไม่ครอบคลุมทุกภูมิภาค ตลอดจนราคาน า้มันที่มี
ความผนัผวน และปัญหาการแข่งขนัด้านราคา (อินโฟเควสท์) 

ส.อ.ท.เผยยอดส่งออกรถยนต์ มิ.ย.61 โต 2.36% มาที่ 95,284 
คัน  นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่ม
อุตสาหกรรมยายนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
เปิดเผยว่า ในเดือนมิ.ย.61 มียอดส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป 95,284 คนั 
เพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกันของปีก่อน 2.36% คิดเป็นมลูค่าการส่งออก 
49,147 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.03%  ทัง้นี ้การ
สง่ออกรถยนต์ส าเร็จรูปเพ่ิมขึน้เกือบทกุตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลีย 
และตลาดยโุรป โดยการส่งออกไปตลาดตะวันออกกลางกลบัเพิ่มขึน้
จากราคาน า้มันที่ปรับตัวสูงขึน้ ส่งผลให้ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี ้
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 (ม.ค.-มิ.ย.61) มียอดส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป 561,960 คัน เพิ่มขึน้ 

4.76% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นมลูค่าการส่งออก 290,892 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.59% จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 9.78 จุด ตามภูมิภาคหลังคลายกังวล
สงครามการค้า, หวังเงินทุนไหลกลับในช่วงประกาศงบฯ  SET 
ปิดช่วงบ่ายที่ระดบั 1,635.85 จดุ เพิ่มขึน้ 9.78 จดุ (+0.60%) มลูค่า
การซือ้ขาย 46,621.49 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนัพธุ
ดัชนีฯปรับตัวขึน้ตามตลาดภูมิภาค หลังคลายกังวลสงครามการค้า 
และช่วงนีเ้ป็นช่วงทยอยประกาศงบฯ ท าให้คาดว่าจะมีกระแสเงินทุน
ไหลกลบัมาเข้ามาอีกครัง้ โดยเฉพาะในตลาดประเทศเกิดใหม่ที่ราคา
หุ้ นปรับตัวลงไปมากในช่วงก่อนหน้านี ้ขณะที่แรงขายต่างชาติเร่ิม
ลดลง วนัพฤหสัฯดชันีฯคงแกว่งไซด์เวย์ โดยยงัต้องติดตามการทยอย
ประกาศงบฯไตรมาส 2/61 ของกลุ่มแบงก์ พร้อมให้แนวต้าน 1,650 
แนวรับ 1,620-1,630 จดุ ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนัพธุที่ระดบั 1,635.85 
จดุ เพ่ิมขึน้ 9.78 จดุ (+0.60%) มลูค่าการซือ้ขาย 46,621.49 ล้านบาท 
การซือ้ขายหุ้นวันพุธ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทัง้วนั 
โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,638.52 จุด และแตะจุดต ่าสุดที่ระดับ 
1,630.04 จุด    ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันพุธ เพิ่มขึน้ 649 
หลกัทรัพย์ ลดลง 511 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 450 หลกัทรัพย์ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ 2-4 bps. 
ในตราสารระยะยาว สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนัพธุ มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยูท่ี่ 83,111 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขาย
สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 15,872 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มี
ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สุทธิ 224 ล้านบาท ในขณะที่นัก
ลงทนุตา่งชาติ ขายสทุธิ 1,573 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 

2.23% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.04%  Yield Curve ปรับเพ่ิมขึน้ 
2-4 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติวันพุธ NET OUTFLOW 1,573 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET 
SELL 1,573 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุน
ต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) มี NET SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 1,011 ล้านบาท ด้านปัจจยั
ต่างประเทศ นายพาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าว
วา่ การขยายตวัในไตรมาส 2/2561 คาดวา่จะสงูกวา่ไตรมาสแรกอย่าง
มาก ส่วนภาวะตลาดแรงงานนัน้ ยงัคงมีความแข็งแกร่งในช่วงหลายปี
ข้างหน้า ขณะที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มขึน้ และสนบัสนนุการขึน้
อัตราดอกเบีย้นโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทัง้นีต้ลาดติดตาม
รายงานตวัเลขผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์ของสหรัฐฯ 
ในวนัพฤหสัฯ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.35/36 อ่อนค่าจากช่วงเช้าจากแรง
ซือ้ดอลล์ ขานรับถ้อยแถลงปธ.เฟดหนุนเดินหน้าขึน้ดอกเบีย้  
นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี ้
อยูท่ี่ระดบั 33.35/36 บาท/ดอลลาร์ ออ่นคา่ตอ่จากชว่งเช้าที่เปิดตลาด
ที่ระดบั 33.31 บาท/ดอลลาร์ เงินบาทยงัคงออ่นคา่ตอ่เน่ืองจากชว่งเช้า 
จากผลของแถลงการณ์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่มีต่อ
สภาคองเกรส โดยได้แสดงความมัน่ใจถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่สดใสของ
สหรัฐ และระบุว่าเฟดจะยังเดินหน้าปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบาย
ในช่วงที่เหลือของปีนี ้ซึ่งท าให้เกิดความเชื่อมัน่ต่อนักลงทนุในการเข้า
ซือ้ดอลลาร์  "หลงัจากประธานเฟดออกมาให้มมุมองวา่เศรษฐกิจสหรัฐ
ยงัสดใส พร้อมเดินหน้าจะปรับขึน้ดอกเบีย้ตอ่ จงึท าให้มีมมุมองที่ดีต่อ
นกัลงทนุ จงึมีแรงซือ้ดอลลาร์เพ่ิมขึน้ ซึง่เป็นปัจจยัที่ท าให้ดอลลาร์แข็ง
ค่า" นักบริหารเงินระบุ นักบริหารเงิน คาดว่า วนัพฤหสัฯเงินบาทยังมี
แนวโน้มอ่อนค่า มองกรอบไว้ที่ 33.25-33.45 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟ
เควสท์)
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As of

 Monday 16 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Empire Manufacturing Jul 22.6 21 25 SET50

Retail Sales Advance MoM Jun 0.5% 0.5% 0.8% SET100

Retail Sales Ex Auto MoM Jun 0.40% 0.30% 0.90% MAI

Business Inventories May 0.40% 0.40% 0.30% Institution Net Position

EC Trade Balance SA May 16.9b 18.6b 18.1b Proprietary Net Position

Trade Balance NSA May 16.5b 17.6b 16.7b Foreign Net Position

CH GDP YoY 2Q 6.70% 6.70% 6.80% Individual Net Position

GDP SA QoQ 2Q 1.80% 1.60% 1.40% Total Trading Value

GDP YTD YoY 2Q 6.80% 6.70% 6.80%

Retail Sales YoY Jun 9.00% 8.80% 8.50% Major Indices

Retail Sales YTD YoY Jun 9.40% 9.40% 9.50% Dow Jones

Industrial Production YoY Jun 6.00% 6.50% 6.80% S&P 500

Industrial Production YTD YoY Jun 6.70% 6.80% 6.90% Nasdaq

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Jun 6.00% 6.00% 6.10% STOXX Europe 50

FTSE 100

 Tuesday 17 DAX

Release Actual Cons. Prior Nikkei 225

US Industrial Production MoM Jun 0.6% 0.5% -0.1% Shanghai Composite

Capacity Utilization Jun 78.0% 78.3% 77.9% Hang Seng

NAHB Housing Market Index Jul 68.00 68.00 68.00 KOSPI

JN Tokyo Condominium Sales YoY Jun 16.40% -- -5.40% BES Sensex

CH New  Home Prices MoM Jun 1.11% -- 0.80% Jakarta Composite

Philippines Composite

 Wednesday 18 Ho Chi Minh

Release Actual Cons. Prior

US Housing Starts Jun 1173k 1320k 1350k Crude Commodities

Housing Starts MoM Jun -12.3% -2.2% 5.0% WTI ($/bl)

Building Permits Jun 1273k 1330k 1301k Dubai ($/bl)

Building Permits MoM Jun -2.20% 2.20% -4.60% Brent ($/bl)

EC CPI Core YoY Jun F 0.90% 1.00% 1.00% NYMEX ($/bl)

CPI YoY Jun F 2.00% 2.00% 2.00% COMEX Gold 

CPI MoM Jun 0.10% 0.10% 0.50% Batic Dry Index

 Thursday 19 Exchange Rate

Release Actual Cons. Prior USD/THB

US Initial Jobless Claims 14-Jul -- 221k 214k EUR/USD

Continuing Claims 7-Jul -- 1725k 1739k USD/JPY

Leading Index Jun -- 0.50% 0.20% GBP/USD

JN Trade Balance Jun ¥721.4b ¥531.2b -¥578.3b USD/CHY

Trade Balance Adjusted Jun ¥66.2b ¥155.0b -¥296.8b USD/KRW

Exports YoY Jun 6.70% 7.00% 8.10% Dollar Index

Imports YoY Jun 2.50% 5.30% 14.00%

Machine Tool Orders YoY Jun F -- -- 11.40% Thai Bond Market

Total Return Index

 Friday 20 Outright/ Cash Trading

Release Actual Cons. Prior Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

EC ECB Current Account SA May -- -- 28.4b 18-Jul-18 1.2382 1.3478 1.4945 1.5599 1.7591 1.9057

Current Account NSA May -- -- 26.2b Change (bps) +0.40 +0.32 -0.35 -0.04 +1.61 +3.31

JN Natl CPI YoY Jun -- 0.80% 0.70% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Jun -- 0.80% 0.70% 2.2266 2.4764 2.7590 3.1893 3.3768 3.6522

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Jun -- 0.40% 0.30% +3.63 +3.23 +2.44 +5.45 +3.71 +0.89

All Industry Activity Index MoM May -- 0.00% 1.00%

Convenience Store Sales YoY Jun -- -- -1.20% US Bond Market

TH Customs Trade Balance Jun -- $1315m $1204m Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Customs Exports YoY Jun -- 9.50% 11.40% 18-Jul-18 2.00 2.60 2.69 2.77 2.88 2.99

Customs Imports YoY Jun -- 14.45% 11.70% Change (bps) -2.00 -2.00 +0.00 +1.00 +2.00 +2.00

+0.22%

-0.01%

+0.75%

+0.65%

+0.82%

19-Jul-18

2,815.62

7,854.44

3,478.00

7,676.28

12,765.94

+0.95%

25,199.29 +79.40 +0.32%

2,570.63

36,158.85

%Chg.

22,794.19

2,787.26

5,890.73

36,373.44

+0.43%

-0.39%

+0.50%

+6.07

-0.68

+26.00

+49.95

+104.40

+96.83

-10.87

+29.22

-146.52 -0.40%

942.39 +21.12 +2.29%

28,117.42 -64.26 -0.23%

2,290.11 -7.81 -0.34%

7,408.98 -0.57%-42.39

18-Jul-18 Chg %Chg.

68.96 +1.38 +2.04%

72.72 +0.35 +0.48%

18-Jul-18 17-Jul-18 %Chg.

1,226.30 +0.60 +0.05%

72.90 +1.33 +1.86%

68.76 +0.68 +1.00%

271.53 271.92 -0.14%

83,111.31         83,657.05         -0.65%

Chg18-Jul-18

-1,011.45

4.23

95.087 94.985 +0.11%

112.81 112.86 -0.04%

1.3076 1.3107 -0.24%

33.30 33.31 -0.03%

1.1643 1.1658 -0.13%

1,688.00 -33.00 -1.92%

18-Jul-18 17-Jul-18 %Chg.

6.7220 6.7053 +0.25%

1,130.15 1,126.00 +0.37%

+0.60%+9.781,635.85

%Chg.Chg18-Jul-18

2,570.63

+4.01427.73

+0.79%+18.702,385.79

+0.85%+9.131,077.22

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 

 


