
 

 

 

   

    1 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
16 July 2018 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"ทรัมป์" ยังเดินหน้าขู่เรียกเก็บภาษีน าเข้ารถยนต์จากสหภาพ
ยุโรป  นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ กล่าวในระหว่างการ
แถลงในการประชุมความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ที่
กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียมว่า สหรัฐยังคงมีแผนที่จะเก็บภาษี
รถยนต์ที่น าเข้าจากสหภาพยโุรป (EU) ในการแถลงข่าวครัง้นี ้ทรัมป์
กลา่ววา่ ตนคาดหวงัให้ EU เปลี่ยนแปลงนโยบายการค้า พร้อมระบุว่า 
"เราจะมาดูกันในวันที่ 25 ก.ค.นีท้ี่พวกเขาจะเร่ิมเจรจากับผม" ทัง้นี ้
คาดว่านายฌอง-คล็อด ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป จะ
ร่วมเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันเพื่อเจรจากับทรัมป์ในวันที่ 25 นีด้้วย 
(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนีราคาน าเข้าร่วงต ่าสุดรอบกว่า 2 ปีในเดือนมิ.ย.  
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวนัศกุร์วา่ ดชันีราคาน าเข้าปรับตวัลง 
0.4% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการปรับตวัลงมากที่สดุ
นับตัง้แต่เดือนก.พ.2559 หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.9% ในเดือนพ.ค. การร่วง
ลงของดชันีราคาน าเข้าได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาน า้มนั  
เม่ือเทียบรายปี ดชันีราคาน าเข้าพุง่ขึน้ 4.3% ในเดือนมิ.ย.   นอกจากนี ้
กระทรวงแรงงานสหรัฐยงัเปิดเผยวา่ ดชันีราคาสง่ออกเพ่ิมขึน้ 0.3% ใน
เดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากเพ่ิมขึน้ 0.6% ในเดือนพ.ค. เม่ือ
เทียบรายปี ดัชนีราคาส่งออกพุ่งขึน้ 5.3% ซึ่งเป็นการปรับตวัขึน้มาก
ที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนต.ค.2554 (อินโฟเควสท์) 

ผลส ารวจม.มิชิแกนชีด้ัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคสหรัฐต ่าสุดรอบ 
6 เดือนในก.ค.  ผลส ารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบวุา่ ดชันีความ
เชื่อมัน่ของผู้บริโภคสหรัฐปรับตวัลงสู่ระดบั 97.1 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็น
ระดับต ่าสุดในรอบ 6 เดือน และต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่
ระดับ 98.2   ผลการส ารวจพบว่า ความเชื่อมั่นของผู้ บริโภคได้รับ
ผลกระทบจากความกังวลเก่ียวกับความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง
สหรัฐและประเทศคูค้่า (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐยกเลิกค าส่ังแบน ZTE ของจีนหลังยินยอมจ่ายค่าปรับ 1.4 
พันล้านดอลลาร์  กระทรวงพาณิชน์ของสหรัฐได้ยกเลิกค าสั่งห้าม
บริษัทอเมริกันขายสินค้าให้กับ ZTE ซึ่งเป็นผู้ ผลิตอุปกรณ์ด้านการ
สื่อสารรายใหญ่ของจีนแล้ว เปิดทางให้บริษัทดงักล่าวเร่ิมกลับมาท า
ธุรกิจในสหรัฐได้ตามเดิมอีกครัง้  ค าสัง่ห้ามดงักลา่วสิน้สดุลงหลงัจาก
ที่บริษัท ZTE ยินยอมจ่ายเงินค่าปรับงวดสดุท้ายจ านวน 1.4 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยวางเงินประกันจ านวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ที่
ธนาคารสหรัฐ โดยเงินจ านวนดงักล่าวเพิ่มเติมจากค่าปรับมลูค่า 892 
ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านีท้ี่บริษัท ZTE จ่ายให้กับรัฐบาลอเมริกา
หลงัยอมรับวา่มีความผิดจริง ฐานสง่ออกสินค้าไปยงัอิหร่านและเกาหลี

เหนือ ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการคว ่าบาตรของสหรัฐ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 94.52 จุด ขณะนลท.
จับตาผลประกอบการ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดเพิ่มขึน้
เม่ือคืนวันศุกร์ (13 ก.ค.) กลับไปยืนอยู่เหนือระดบั 25,000 จุดได้อีก
ครัง้ ด้าน S&P 500 ปรับตวัขึน้เหนือระดบั 2,800 จดุ และ Nasdaq ปิด
ที่ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ขณะที่นักลงทนุจบัตาผลประกอบการ
บริษัทจดทะเบียน หลังฤดูรายงานผลประกอบการได้เร่ิมเปิดฉากขึน้
แล้ว ซึ่งธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐได้เปิดเผยผลประกอบการรายไตร
มาสก่อนตลาดเปิดท าการในวันศุกร์ ซึ่งผลออกมามีทัง้ที่ดีกว่า
คาดการณ์และแย่กว่าคาด  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 
25,019.41 จดุ เพิ่มขึน้ 94.52 จดุ หรือ +0.38% ขณะที่ดชันี S&P 500 
ปิดที่ 2,801.31 จดุ เพิ่มขึน้ 3.02 จดุ หรือ +0.11% และดชันี Nasdaq 
ปิดที่ 7,825.98 จดุ ขยบัขึน้ 2.06 จดุ หรือ +0.03%ส าหรับทัง้สปัดาห์ 
ดัชนีดาวโจนส์ปรับตวัขึน้ 2.3% S&P ปรับตัวขึน้ 1.5% และ Nasdaq 
เพิ่มขึน้ 1.8% โดยทัง้สามดัชนีปรับตวัขึน้เป็นสปัดาห์ที่สองติดต่อกัน 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนค่า หลังบอนด์ยีลด์ร่วง
,ความเช่ือม่ันผู้บริโภคต ่าสุดรอบ 6 เดือน  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
ลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัอ่ืนๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนวนัศกุร์ (13 ก.ค.) หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลสหรัฐปรับตัวลง ภายหลังผลส ารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกน
ระบุว่า ดชันีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคสหรัฐปรับตวัลงสูร่ะดบัต ่าสดุใน
รอบ 6 เดือน โดยดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากที่แข็งค่าขึน้มาอย่าง
ตอ่เน่ืองตลอดสปัดาห์ ทา่มกลางความเคลื่อนไหวเก่ียวกบัสถานการณ์
การค้าระหวา่งสหรัฐและจีน ดอลลาร์ออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่
ระดบั 112.30 เยน จากระดบั 112.51 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟ
รังก์สวิส ที่ระดบั 1.0021 ฟรังก์ จากระดบั 1.0027 ฟรังก์ และอ่อนลง
แตะ 1.3162 ดอลลาร์แคนาดา จาก 1.3172 ดอลลาร์แคนาดา ยโูรออ่น
แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1678 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.1667 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะระดบั 1.3228 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.3208 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่
ขึน้แตะระดบั 0.7414 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7403 ดอลลาร์สหรัฐ 
ดชันีดอลลาร์ ซึ่งวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกุลเงิน
หลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.08% สูร่ะดบั 94.749 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดดีดขึน้ 68 เซนต์ จากค าส่ังซือ้
เก็งก าไร  สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดดีด
ตวัขึน้เม่ือคืนวนัศกุร์ (13 ก.ค.) จากค าสัง่ซือ้เก็งก าไร แตร่วมทัง้สปัดาห์ 
สญัญาน า้มนัร่วงลงอยา่งหนกั จากความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการที่ลิเบีย
กลบัมาสง่ออกน า้มนัอีกครัง้ ประกอบกับการคาดการณ์ที่ว่าอิหร่านจะ



 

 

 

   

    2 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
16 July 2018 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ยังคงสามารถส่งออกน า้มัน แม้เผชิญกับการคว ่าบาตรจากสหรัฐ 

ขณะที่นกัลงทนุยงัคงซมึซบัรายงานของส านกังานพลงังานสากล (IEA) 
ที่เตือนวา่ การที่ประเทศผู้ผลิตน า้มนัเพ่ิมการผลิตอาจกระทบก าลงัการ
ผลิตสว่นเกินในตลาด ด้านเบเกอร์ ฮิวจ์เผยแทน่ขดุเจาะน า้มนัในสหรัฐ
มีจ านวนคงที่ในสัปดาห์นี ้  สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. 
ปรับตวัขึน้ 68 เซนต์ หรือ 1% ปิดที่ 71.01 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ทัง้
สัปดาห์ ราคาสัญญาร่วงลง 3.8% สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบ
เดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 88 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดที่ 75.33 ดอลลาร์/บาร์เรล 
ขณะที่ลดลง 2.3% ตลอดสปัดาห์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลดลง $5.4 หลังดอลลาร์
แข็งค่า,คาดเฟดเดินหน้าขึน้ดบ.  สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิด
ลดลงเม่ือคืนวันศุกร์ (13 ก.ค.) เพราะได้รับแรงกดดันจากสกุลเงิน
ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึน้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนักลงทุนเข้าซือ้
ดอลลาร์ ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ
และจีน นอกจากนี ้ราคาทองยังถูกกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่า
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ในปีนี ้
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดือน
ส.ค. ลดลง 5.4 ดอลลาร์ หรือ 0.43% ปิดที่ 1,241.2 ดอลลาร์/ออนซ์ 
ขณะที่ทัง้สปัดาห์ สญัญาทองค าปรับตวัลดลง 1.2% ซึ่งเป็นการลดลง
สปัดาห์ที่ 4 ในรอบ 5 สปัดาห์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

"ทรัมป์" เผยแผน Brexit ของ "เทเรซา เมย์" อาจท าลายข้อตกลง
การค้าอังกฤษ-สหรัฐ ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แหง่สหรัฐ ออกมา
เปิดเผยว่า แผนซอฟต์ เบร็กซิต (Soft Brexit ของนางเทเรซา เมย์ 
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ มีแนวโน้มที่จะท าลายข้อตกลงทางการค้ากับ
สหรัฐ พร้อมระบุว่า หากอังกฤษยังดึงดันที่จะใช้แผนดังกล่าวต่อไป 
สหรัฐจะหันไปท าข้อตกลงกับสหภาพยุโรปแทน ความเคลื่อนไหว
ดังกล่าวมีขึน้  หลังนางเมย์ได้จัดงานเลีย้งต้อนรับปธน.ทรัมป์ที่
พระราชวงัเบลนไฮม์ ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของนายวินสตนั เชอร์ชิล อดีต
นายกรัฐมนตรีและรัฐบรุุษขององักฤษ (อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลอังกฤษเผยแพร่แผน Brexit เล็งตัง้เขตการค้าเสรีกับ
สหภาพยุโรป  รัฐบาลองักฤษได้เผยแพร่สมดุปกขาว (white paper) 
หรือรายงานสรุปเก่ียวกับการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) 
เม่ือวนัพฤหสัฯ โดยมีเนือ้หาครอบคลมุเก่ียวกบัการจดัตัง้เขตการค้าเสรี
กับสภาพยุโรป  (EU) รายงานดังกล่าวซึ่ ง มีชื่ อว่า  "The Future 
Relationship between the United Kingdom and the European 
Union (ความสมัพนัธ์ในอนาคตระหวา่งสหราชอาณาจกัรและสหภาพ
ยุโรป)" นัน้ คาดว่าจะเป็นตวัก าหนดวิสยัทัศน์ที่ครอบคลมุและมุ่งมัน่
ส าหรับความสมัพนัธ์ในอนาคตของสหราชอาณาจกัรและสหภาพยโุรป 
โดยจะมีความสมดุลระหว่างสิทธิและพันธกรณี ส านักข่าวซินหัว

รายงานว่า ใจความหลกัของรายงานฉบบันีค้รอบคลมุถึงข้อเสนอการ
จัดตัง้เขตการค้าเสรี เพื่อสร้างความต่อเน่ืองในการเข้าถึ งเขตแดน 
ขณะเดียวกันก็จะปกป้องต าแหน่งงานและการด ารงชีวิต ตลอดจนท า
ให้สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงร่วมกับกับ
ไอร์แลนด์เหนือและไอร์แลนด์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อย ขณะนลท.จับตา
ผลประกอบการ ตลาดหุ้นยโุรปปิดขยบัขึน้เลก็น้อยเม่ือคืนวนัศกุร์ (13 
ก.ค.) โดยนักลงทุนหันมาติดตามการรายงานผลประกอบการจาก
บรรดาธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐ ขณะที่ยังคงจับตาสถานการณ์
การค้าระหว่างสหรัฐและจีนอย่างใกล้ชิด ดัชนี Stoxx Europe 600 
เพิ่มขึน้ 0.66 จุด หรือ 0.17% ปิดที่ 385.03 จุด และปรับตัวขึน้ 0.7% 
ตลอดทัง้สัปดาห์ ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,429.20 จุด 
เพิ่มขึน้ 23.30 จุด หรือ +0.43% ดัชนี DAX ตลาดหุ้ นเยอรมันปิดที่ 
12,540.73 จดุ เพ่ิมขึน้ 47.76 หรือ +0.38% ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้น
ลอนดอนปิดที่ 7,661.87 จุด เพิ่มขึน้ 10.54 จุด หรือ +0.14% (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิ ปิดพุ่ง 409.39 จุด รับผล
ประกอบการ,ข้อมูลการค้าจีนสดใส  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียว
ปิดพุ่งขึน้กว่า 2% ในวันศุกร์ โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่
แข็งแกร่งของบริษัทญ่ีปุ่ น รวมทัง้ข้อมลูการค้าที่สดใสของจีน ส านัก
ข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้ 409.39 จดุ หรือ 1.85% 
แตะที่ 22,597.35 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐ $2.897 หมื่นล้านในเดือนมิ.ย. 
สูงสุดเป็นประวัติการณ์  ส านักงานศลุกากรจีนเปิดเผยในวนัศกุร์วา่ 
จีนมียอดเกินดลุการค้ากับสหรัฐในเดือนมิ.ย.ที่ระดบั 2.897 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่มีการรวบรวมข้อมลูในปี 2542 
ขณะที่ยอดส่งออกสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐในเดือนมิ.ย.อยู่ที่ระดับ 
4.262 หม่ืนล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน (อินโฟ
เควสท์) 

สนง.ศุลกากรจีนเผยเกินดุลการค้าลดลงช่วง 6 เดือนแรก หลัง
ส่งออกโตน้อยกว่าน าเข้า  ส านักงานศลุกากรจีน (GAC) เปิดเผยใน
วนัศกุร์วา่ มลูคา่การค้าตา่งประเทศในชว่ง 6 เดือนแรกของปีนี ้เพ่ิมขึน้ 
7.9% เม่ือเทียบรายปี แตะที่ระดับ 14.12 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 
2.12 ล้านล้านดอลลาร์) โดยยอดสง่ออกในชว่ง 6 เดือนแรกปีนี ้เพ่ิมขึน้ 
4.9% ขณะที่ยอดน าเข้าเพิ่มขึน้ 11.5% ซึ่งส่งผลให้จีนมียอดเกินดุล
การค้าในช่วง 6 เดือนแรกอยู่ที่ 9.0132 แสนล้านหยวน ลดลง 26.7% 
ส านกัข่าวซินหวัรายงาน (อินโฟเควสท์) 
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 จีนเผย FDI ช่วง 6 เดือนแรกขยายตัว 1.1% ขณะ FDI เดือนมิ.ย.

ขยับขึน้ 0.3%  กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยวา่ การลงทนุโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) ช่วง 6 เดือนแรกของปีนี ้เพิ่มขึน้ 1.1% เม่ือเทียบ
เป็นรายปี แตะระดบั 4.4629 แสนล้านหยวน  หากพิจารณาในรูปสกลุ
เงินดอลลาร์ ตวัเลข FDI ช่วง 6 เดือนแรกของจีนขยายตวั 4.1% แตะ
ระดบั 6.832 หม่ืนล้านดอลลาร์  ส่วน FDI ในเดือนมิ.ย. ขยบัขึน้เพียง 
0.3% เม่ือเทียบรายปี แตะที่ระดับ 1.007 แสนล้านหยวน (อินโฟ
เควสท์) 

แบงก์ชาติจีนเผยยอดปล่อยกู้เงินหยวนเพิ่มขึน้ในเดือนมิ.ย. 
ส่วนปริมาณเงนิ M2 ชะลอตัว  ธนาคารกลางจีนเปิดเผยวา่ ยอดการ
ปล่อยสินเชื่อใหม่สกุลเงินหยวนในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี ้อยู่ที่ระดบั 
9.03 ล้านล้านหยวน (1.35 ล้านล้านดอลลาร์) โดยเพิ่มขึน้ 1.06 ล้าน
ล้านหยวนเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนยอดการ
ปลอ่ยสินเช่ือใหมส่กลุเงินหยวนในเดือนมิ.ย. อยูท่ี่ระดบั 1.84 ล้านล้าน
หยวน ซึ่งเพิ่มขึ น้จากระดับ 1.15 ล้านล้านหยวนในเดือนพ.ค. 
นอกจากนี ้รายงานของธนาคารกลางจีนยังระบุด้วยว่า ปริมาณเงิน
หมนุเวียนในระบบ M2 ซึ่งครอบคลมุเงินสดหมนุเวียนและเงินฝากทกุ
ประเภท เพิ่มขึน้ 8.0% ในเดือนมิ.ย. แต่ชะลอตวัจากระดบั 8.3% ใน
เดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยรายได้การคลังขยายตัว 10.6% ในช่วงคร่ึงปีแรก 
กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยวันศุกร์ว่า จีนมีรายได้ด้านการคลงั
เพ่ิมขึน้ 10.6% เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะที่ 10.43 ล้านล้านหยวน (1.56 
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในชว่งหกเดือนแรกของปีนี ้โดยชะลอลงจากที่
ขยายตัว 12.2% ในช่วงเดือนม.ค.-พ.ค.ที่ผ่านมา ในช่วงคร่ึงปีแรก 
รัฐบาลกลางมีรายได้อยู่ที่ 4.99 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึน้ 13.7% จาก
ชว่งเดียวกนัของปีที่แล้ว ขณะที่รัฐบาลท้องถ่ินมีรายได้เพ่ิมขึน้ 8% แตะ
ที่ 5.44 ล้านล้านหยวน  สว่นรายจา่ยในชว่งเวลาดงักลา่วเพ่ิมขึน้ 7.8% 
แตะที่ 11.16 ล้านล้านหยวน คิดเป็น 53.2% ของแผนงบประมาณ
ประจ าปี 2561 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 6.48 จุด หลังจีน
เผยข้อมูลศก.  ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวันศุกร์
อ่อนตัวลง ภายหลังจากที่จีนได้เปิดเผยยอดเกินดุลการค้าเดือนมิ.ย.  

ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอ่อนตัว 6.48 จุด 
หรือ 0.23% ปิดที่ 2,831.18 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

รัฐบาลเกาหลีใต้เผยรายงานเศรษฐกิจ ชีน้โยบายการค้าสหรัฐน่า
กังวล  กระทรวงการคลงัเกาหลีใต้ ได้แสดงความวิตกกังวลเก่ียวกับ
ความไม่แน่นอนทางการค้า โดยนโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐนัน้
อาจท าให้การค้าโลกอ่อนแรงลง กระทรวงยทุธศาสตร์และการคลังของ
เกาหลีใต้เปิดเผยรายงานเศรษฐกิจประจ าเดือน หรือ Green Book ซึ่ง
ระบุว่า เศรษฐกิจเกาหลีใต้ยังคงมีการฟื้นตัวดังที่ปรากฏในการผลิต
ภาคอตุสาหกรรม ซึง่ยงัคงขยายตวัติดตอ่กนัเป็นเดือนที่สอง ส านกัข่าว
ซินหวัรายงานว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ยงัคงระดบัการประเมินเศรษฐกิจซึง่
ไม่เปลี่ยนแปลงมาตัง้แต่เม่ือเดือนธ.ค.ปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลที่ว่า
เศรษฐกิจยงัคงฟืน้ตวั (อินโฟเควสท์) 

เวิลด์แบงก์คาดการณ์เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ปี 61 ขยายตัว 6.7% 
แม้สถานการณ์โลกป่ันป่วน  ธนาคารโลกได้คงคาดการณ์การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ปี 2561 และ 2562 ที่ระดับ 6.7% 
แม้ว่าสถาณการณ์เศรษฐกิจโลกจะป่ันป่วนก็ตาม เม่ือพิจารณาข้อมลู
ทางเศรษฐกิจล่าสุด ธนาคารโลกเปิดเผยว่า รายงานการคาดการณ์
เศรษฐกิจได้มีการทบทวนองค์ประกอบของการขยายตัวอีกครัง้เม่ือ
เทียบกับรายงานคาดการณ์เศรษฐกิจฟิลิปปินส์เม่ือเดือนเมษายน เม่ือ
พิจารณาจากแนวโน้มทางด้านการเงิน ธนาคารโลกปรับเพ่ิมคาดการณ์
การบริโภคภาครัฐบาล ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะ
ขยายตวัในระดบั 5.9% ในปี 2561 และ 6.2% ในปี 2562  ธนาคารโลก
ระบุว่า การเติบโตด้านการลงทนุปรับตวัขึน้เล็กน้อย อนัเป็นผลมาจาก
เงินทนุภาคสาธารณะที่เพ่ิมสงูขึน้ รวมถึงการใช้จา่ยด้านสาธารณปูโภค
ที่เพ่ิมขึน้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนลบ หลังบวก 5 วัน
ติดต่อกัน  ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงในวนัศกุร์ หลังจาก
ปรับตวัขึน้ 5 วนัติดตอ่กนั โดยนกัลงทนุวิตกวา่ธนาคารกลางอินเดียจะ
เดินหน้าปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ หลงัการเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ 
ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดลบ 6.78 จุด หรือ 0.02% สู่
ระดบั 36,541.63 (อินโฟเควสท์)

ไทย 

คลังเผยเบิก จ่ายลงทุน Q3 ปี งบ  61 ต ่ าก ว่า เ ป้ า  18.27%  
กรมบัญชีกลาง เผยไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561 เบิกจ่ายได้ 2.1 
ล้านล้านบาท ต ่ากว่า เป้าหมาย 1.42% ผลจากงบลงทุนเบิกจ่ายต ่า
กว่าเป้า 18.27% นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
บอกว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ตัง้แต่

ต้นปีงบประมาณ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่  30 มิถุนายน 2561 
เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้จ านวน 2,113,108 ล้านบาท หรือ 
72.87% ของวงเงินงบประมาณ 2,900,000 ล้านบาท ต ่ากวา่เป้าหมาย 
1.42% ทัง้นี ้แบ่งเป็นรายจ่ายประจ า เบิกจ่ายได้จ านวน 1,842,579 
ล้านบาท หรือ 82.25% ของวงเงินงบประมาณ 2,240,219 ล้านบาท 
ซึง่สงูกวา่เป้าหมาย 5.25% และรายจา่ยลงทนุ ไมร่วมงบกลาง เบิกจา่ย
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 ได้จ านวน 270,403 ล้านบาท หรือ 46.84% ของวงเงินงบประมาณ 

577,298 ล้านบาท ต ่ากวา่เป้าหมาย 18.27% (มนัน่ีแชนแนล) 

พาณิชย์ เผยจีน-สหรัฐ-อินเดีย ติดอันดับ 3 ประเทศแรกที่มี
ศักยภาพการน าเข้าสูงสุดจาก 168 ประเทศ น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอ
พร ผู้ อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) 
เปิดเผยผลการจดัท าดชันีวดัศกัยภาพการน าเข้าของ 168 ประเทศ หรือ 
Import Potential Index (IPI) ครัง้ที่ 2 ของปี 2561 ว่า โดยหลังจากที่
ธนาคารโลก และกองทนุการเงินระหว่างประเทศ ได้เผยแพร่รายงาน
เศรษฐกิจการค้าครัง้ล่าสุด สนค. ได้รวบรวมข้อมูล 27 ตัวชีว้ัด ที่
สะท้อนความสามารถในการน าเข้าของประเทศตา่ง ๆ ประกอบด้วย 3 
ด้านหลกั ได้แก่ การค้า, เศรษฐกิจมหภาค และปัจจยัเสี่ยงอ่ืน ๆ น ามา
จดัท าดชันี IPI โดยค่าดชันีที่ได้จะสะท้อนความสามารถในการน าเข้า
ของประเทศต่าง ๆ เชิงเปรียบเทียบ (Relative potential for import) 
โดยจัดอันดับประเทศที่มีศักยภาพในการน าเข้าสูงสุด (อันดับ 1) ไป
น้อยที่สดุ (อนัดบั 168)   ผลการจดัอนัดบัดชันีชีว้ดัศกัยภาพการน าเข้า 
พบว่าประเทศที่มีศักยภาพการน าเข้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน 
สหรัฐฯ และอินเดีย และพบวา่ประเทศที่มีศกัยภาพการน าเข้าสงูสดุ 10 
อันดับแรก อยู่ในทวีปเอเชียถึง 6 ประเทศ สะท้อนถึงศักยภาพการ
น าเข้าที่สูงของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกับไทย ซึ่งหากไทย
สามารถพัฒนาสินค้าให้มีศกัยภาพ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศเหล่านี ้ก็จะท าให้การค้าไทยเติบโตมากขึน้ โดยประเทศ
และภูมิภาคที่ปรับตัวดีขึน้อย่างโดดเด่น เช่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 
และประเทศในภมิูภาคอเมริกาใต้ ขณะที่ประเทศและภมิูภาคที่ปรับตวั
ลดลง เชน่ ภมิูภาคตะวนัออกกลาง ที่ปรับลดลงทกุประเทศ เน่ืองจากมี
ความขัดแย้งอย่างต่อเน่ืองในภูมิภาค นอกจากนี ้อันดับของอังกฤษ
ปรับลดลงตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตวั อนัเป็นผลจากการเตรียม
ออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยโุรป (อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์คาดส่งออกไทยอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมสงคราม
การค้าในช่วงไตรมาส 4/61  น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ านวยการ
ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) กลา่ววา่ การสง่ออก
ของไทยน่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสงครามการค้าโลกในช่วง
ไตรมาส 4 ปีนี ้ซึ่งเป็นช่วงการสัง่ซือ้สินค้า และมาตรการที่สหรัฐฯ และ
จีนขึน้ภาษีน าเข้าระหวา่งกนัทยอยมีผลบงัคบัใช้จะท าให้หลายประเทศ
ที่ ไทยส่งออกสินค้าไปขายได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐฯใช้
มาตรการกีดกันทางการค้า  ที่ผ่านมา สินค้าไทยได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการส่งออกไปสหรัฐฯ แล้ว คือ แผงโซลาร์เซลส์, เคร่ืองซกั
ผ้า, เหล็กและอะลูมิเนียม ส่วนกลุ่มยานยนต์และชิน้ส่วน ขณะนีอ้ยู่
ระหว่างการไตส่วน หากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตดัสินใจขึน้ภาษีน าเข้า 
น่าจะเร่ิมใช้ในช่วงต้นปี 62 เป็นต้นไป "ที่น่ากังวลขณะนี ้คือผลกระทบ
ทางอ้อมที่ไทยจะได้รับจากการที่สินค้าไทยอยู่ในหว่งโซ่การผลิตสินค้า
ของทัง้โลก รวมถึงของสหรัฐฯ และจีนด้วย ซึ่งการที่ทัง้ 2 ประเทศขึน้

ภาษีน าเข้าสินค้าระหว่างกัน จะท าให้การส่งออกสินค้าระหว่างกันมี
อปุสรรค และสินค้าวตัถดุิบ และกึ่งส าเร็จรูปจากไทย ที่อยูใ่นหว่งโซก่าร
ผลิตสิน ค้าของทั ง้  2 ประเทศจะไ ด้ รับผลกระทบตามไปด้วย 
ขณะเดียวกัน จะท าให้การค้าโลกและเศรษฐกิจโลกซบเซา เพราะผู้
ส่งออกและผู้ น าเข้าทั่วโลกไม่สามารถวางแผนได้ว่าจะหาตลาดใด
ทดแทน เพราะทัว่โลกก็ถกูสหรัฐใช้มาตรการขึน้ภาษีสินค้าเหมือนกัน
หมด ซึ่งไทยต้องเตรียมแผนรับมือและติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิด" 
ผู้อ านวยการ สนค.กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

จีนยกเลิก-ชะลอท่องเที่ยวภูเก็ต เสียรายได้กว่า 4.2 หมื่นล.  นาย
ไชยา ระพือพล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน เปิดเผยถึง
ผลกระทบจากเหตกุารณ์เรือล่มที่ จ.ภเูก็ต ว่า ยอดการจองห้องพักใน 
จ.ภูเก็ต ในช่วง 2 เดือนข้างหน้า หายไปแล้วกว่าร้อยละ 70 กระทบ
รายได้ไม่น้อยกว่า 42,000 ล้านบาท จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเรียกความ
เชื่อมั่นกลับมาให้ได้ภายในระยะ 3 เดือน เพื่อไม่ให้กระทบรายได้
ท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต ที่เติบโตกว่าปีละ 350,000 ล้านบาท ด้านนาย
ถาวรรัตน์ คงแก้ว รองผู้วา่ราชการจงัหวดัภเูก็ต ได้เปิดตวัสายรัดข้อมือ
คิวอาร์โค้ด ซึ่งใช้ระบบจีพีเอสเชื่อมกับกล้องวงจรปิด (ซีซีทีวี) เพื่อ
ติดตามและค้นหานกัทอ่งเที่ยว หากเกิดอบุตัิเหตทุัง้ทางบกและทางเรือ 
รวมทั ง้ประชาสัมพัน ธ์มาตรการหลักประกันความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว หลังยอดจองห้องพักและโปรแกรมการท่องเที่ยวใน จ.
ภูเก็ต หยุดชะงักขณะที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม สัง่กรมเจ้าทา่ทบทวนมาตรฐานความปลอดภยัการ
เดินทางเรือใหม่ โดยอาจพิจารณาแนวทางการบริหารการตรวจปลอ่ย
ท่าเรือเหมือนท่าอากาศยาน รวมทัง้ ปรับปรุงข้อกฎหมายเพิ่มอ านาจ
เจ้าที่ หากพบพฤติกรรมผู้ประกอบการฝ่าฝืนค าเตือน คาดว่าจะเร่ง
ออกมาตรการปลอดภยัในการเดินเรือใหมภ่ายในสิน้ปีนี ้(มติชน) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 2.59 จุด ตามตลาดภูมิภาคหลัง
คลายกังวลสงครามการค้า/สัปดาห์หน้าแกว่งไซด์เวย์-โฟกัสเก็ง
งบฯ  SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,643.52 จุด เพิ่มขึน้ 2.59 จุด (+
0.16%) มูลค่าการซือ้ขาย 37,635.36 ล้านบาท  นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยวนัศกุร์ปรับตวัขึน้เช่นเดียวกับตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่
บวกกัน หลงัคลายความกังวลเก่ียวกบัสงครามการค้า นอกจากนีบ้้าน
เรากีมีเร่ืองการเลือกตัง้ที่ได้กกต.มาแล้ว ท าให้ Sentiment ตลาดฯดีขึน้ 
และในทางเทคนิคที่ผ่านมามีการท า Short Sell มาก ดังนัน้ ตลาดฯ
น่าจะยืนได้จากแรงซือ้กลบัคืนในช่วงนี ้ส่วนต่างชาติแม้ไม่ซือ้แต่แรง
ขายก็น่าจะชะลอ สปัดาห์หน้าหากไมมี่ข่าวลบ ตลาดฯน่าจะยืนได้-เข้า
สู่ไซด์เวย์ พร้อมให้กรอบการแกว่งไว้ที่ 1,640-1,680 จดุ โดยช่วงนีค้วร
จะโฟกสัไปที่การประกาศผลประกอบการงวดไตรมาส 2/61 โดยเฉพาะ
หุ้ นที่คาดว่างบฯจะออกมาดีสามารถเข้าเล่นเก็งก าไรได้ ตลาด
หลกัทรัพย์ปิดวนัศกุร์ที่ระดบั 1,643.52 จดุ เพ่ิมขึน้ 2.59 จดุ (+0.16%) 
มลูค่าการซือ้ขาย 37,635.36 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวนัศกุร์ ดชันีหุ้ น
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 ไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 

1,649.66 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,639.49 จดุ  ส่วนหลกัทรัพย์
เปลี่ยนแปลงวันศุกร์ เพิ่มขึน้ 668 หลักทรัพย์ ลดลง 470 หลักทรัพย์ 
และไมเ่ปลี่ยนแปลง 519 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: Yield Curve ค่อนข้างน่ิงในทุกช่วง
อายุตราสาร สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนัศกุร์  มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 
64,237 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสงู
ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.)
ซือ้สทุธิ 8,777 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สทุธิ 
7,852 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 722 ล้านบาท 
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.18% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน 
+0.01% Yield Curve ค่อนข้างน่ิงในทุกช่วงอายตุราสาร ด้านกระแส
เงินลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติวนัศกุร์ NET OUTFLOW 722 ล้านบาท 
โดยเกิดจาก  NET SELL 722 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครอง
โดยนกัลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ(Expired) ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (SET) มี NET SELLของนักลงทนุต่างชาติ 357 ล้านบาท 
ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ ขอรับสวัสดิการ

ว่างงานครัง้แรกรายสัปดาห์ปรับลดลง 18,000 ราย มาอยู่ที่ระดับ 
214,000 ดีกวา่ที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดบั 225,000 ราย ส าหรับยอด 
Holding ของนักลงทนุต่างชาติ ณ สิน้สปัดาห์นีป้รับลดลง 5,158 ล้าน
บาท จาก 845,223 ล้านบาท ในสปัดาห์ก่อนหน้า เป็น 840,065 ล้าน
บาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนิบาท: ปิด 33.32/36 อ่อนค่าจากเช้า นลท.ยังมั่นใจ
ถือดอลลาร์ คาดบาทสัปดาห์หน้า 33.25-33.45  นกับริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดับ 
33.32/36 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าเปิดตลาดที่ระดับ 33.19 
บาท/ดอลลาร์ เย็นนีเ้งินบาทอ่อนค่าจากช่วงเช้า เน่ืองจาก Sentiment 
ของทางสหรัฐฯ ยงัคอ่นข้างดี ตวัเลขเศรษฐกิจหลายตวัออกมาดี ท าให้
นกัลงทนุมัน่ใจที่จะถือครองดอลลาร์สหรัฐ สง่ผลให้ดอลลาร์แข็งคา่เม่ือ
เทียบกบัสกลุเงินอ่ืนๆ แม้ปัจจยัเร่ืองของสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐฯ 
และจีนจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง "Sentiment ของสหรัฐฯดีต่อเน่ือง 
เพราะตวัเลขเศรษฐกิจออกมาดี ท าให้นกัลงทนุเพ่ิมความมัน่ใจที่จะถือ
ดอลลาร์" นักบริหารเงินระบุ นักบริหารเงิน คาดว่า สัปดาห์หน้าเงิน
บาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.25 - 33.45 บาท/ดอลลาร์  (อินโฟ
เควสท์)          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- การลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรเดือนมิ.ย. จีน 

- ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 จีน 

- การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. จีน 

- ยอดค้าปลกีเดือนมิ.ย. จีน 

- ดลุการค้าเดอืนพ.ค. อีย ู

- ดชันีภาคการผลติ (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.ค.จากเฟดนวิยอร์ก                  

- ยอดค้าปลกีเดือนมิ.ย. สหรัฐ 

- สต็อกสนิค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนพ.ค. สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

  

As of

 Friday 13 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP Industrial Production MoM May F -0.2% -- -0.2% SET50

Industrial Production YoY May F 4.2% -- 4.2% SET100

Capacity Utilization MoM May -2.10% -- 1.80% MAI

CH Trade Balance Jun $41.61b $27.72b $24.92b Institution Net Position

Exports YoY Jun 11.30% 9.50% 12.60% Proprietary Net Position

Imports YoY Jun 14.10% 21.30% 26.00% Foreign Net Position

Individual Net Position

 Monday 16 Total Trading Value

Release Actual Cons. Prior

US Empire Manufacturing Jul -- 21 25 Major Indices

Retail Sales Advance MoM Jun -- 0.5% 0.8% Dow Jones

Retail Sales Ex Auto MoM Jun -- 0.30% 0.90% S&P 500

Business Inventories May -- 0.40% 0.30% Nasdaq

EC Trade Balance SA May -- 18.6b 18.1b STOXX Europe 50

Trade Balance NSA May -- 17.6b 16.7b FTSE 100

CH GDP YoY 2Q -- 6.70% 6.80% DAX

GDP SA QoQ 2Q -- 1.60% 1.40% Nikkei 225

GDP YTD YoY 2Q -- 6.70% 6.80% Shanghai Composite

Retail Sales YoY Jun -- 8.80% 8.50% Hang Seng

Retail Sales YTD YoY Jun -- 9.40% 9.50% KOSPI

Industrial Production YoY Jun -- 6.50% 6.80% BES Sensex

Industrial Production YTD YoY Jun -- 6.80% 6.90% Jakarta Composite

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Jun -- 6.00% 6.10% Philippines Composite

Ho Chi Minh

 Tuesday 17

Release Actual Cons. Prior Crude Commodities

US Industrial Production MoM Jun -- 0.5% -0.1% WTI ($/bl)

Capacity Utilization Jun -- 78.2% 77.9% Dubai ($/bl)

NAHB Housing Market Index Jul -- 69.00 68.00 Brent ($/bl)

JN Tokyo Condominium Sales YoY Jun -- -- -5.40% NYMEX ($/bl)

CH New  Home Prices MoM Jun -- -- 0.80% COMEX Gold 

Batic Dry Index

 Wednesday 18

Release Actual Cons. Prior Exchange Rate

US Housing Starts Jun -- 1320k 1350k USD/THB

Housing Starts MoM Jun -- -2.2% 5.0% EUR/USD

Building Permits Jun -- 1330k 1301k USD/JPY

Building Permits MoM Jun -- 2.20% -4.60% GBP/USD

EC CPI Core YoY Jun F -- 1.00% 1.00% USD/CHY

CPI YoY Jun F -- 2.00% 1.90% USD/KRW

CPI MoM Jun -- 0.10% 0.50% Dollar Index

 Thursday 19 Thai Bond Market

Release Actual Cons. Prior Total Return Index

US Initial Jobless Claims 14-Jul -- 221k 214k Outright/ Cash Trading

Continuing Claims 7-Jul -- 1725k 1739k Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Leading Index Jun -- 0.50% 0.20% 13-Jul-18 1.2259 1.3364 1.4973 1.5610 1.7389 1.8574

JN Trade Balance Jun -- ¥531.2b -¥578.3b Change (bps) +0.03 -0.19 -0.04 -0.00 +0.26 +0.15

Trade Balance Adjusted Jun -- ¥155.0b -¥296.8b 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Exports YoY Jun -- 7.00% 8.10% 2.1823 2.4442 2.7550 3.1611 3.3302 3.6464

Imports YoY Jun -- 5.30% 14.00% +0.86 +0.33 +0.11 +0.52 +0.68 +0.09

Machine Tool Orders YoY Jun F -- -- 11.40%

US Bond Market

 Friday 20 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Release Actual Cons. Prior 13-Jul-18 1.98 2.59 2.66 2.73 2.83 2.94

EC ECB Current Account SA May -- -- 28.4b Change (bps) +0.00 -1.00 -2.00 -2.00 -2.00 -1.00

Current Account NSA May -- -- 26.2b

JN Natl CPI YoY Jun -- 0.80% 0.70%

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Jun -- 0.80% 0.70%

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Jun -- 0.40% 0.30%

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

Convenience Store Sales YoY Jun -- -- -1.20%

TH Customs Trade Balance Jun -- $1315m $1204m

Customs Exports YoY Jun -- 9.50% 11.40%

Customs Imports YoY Jun -- 14.45% 11.70%

16-Jul-18

2,393.33 +2.10 +0.09%

1,035.12

28,529.33

429.41 +1.70 +0.40%

-661.00

-357.04

1,035.12

%Chg.Chg

13-Jul-18 Chg %Chg.

25,019.41 +94.52

3,448.00 +10.00

+0.38%

2,801.31 +3.02 +0.11%

+0.29%

7,825.98 +2.06 +0.03%

7,661.87 +10.54 +0.14%

12,540.73 +47.76 +0.38%

28,525.44 +44.61 +0.16%

22,187.96 +255.75 +1.17%

2,831.18 -6.48 -0.23%

909.72 +11.21 +1.25%

13-Jul-18 Chg %Chg.

2,310.90 +25.84 +1.13%

5,944.07 +36.20 +0.61%

7,368.47 -30.71 -0.42%

36,541.63 -6.78 -0.02%

70.49 +0.17 +0.24%

73.82 +0.59 +0.81%

74.82 +0.43 +0.58%

1,666.00 +34.00 +2.08%

1.1700 1.1666 +0.29%

-0.13%

1.3229 1.3200 +0.22%

+30.99%49,040.41         64,237.20         

-0.06%271.92271.77

%Chg.10-Jul-1813-Jul-18

-0.09%94.82894.746

+0.50%1,123.541,129.21

13-Jul-18

+0.27%6.66896.6872

+0.02%+0.181,080.05

+0.16%+2.591,643.52

71.01 +0.68 +0.97%

13-Jul-18 12-Jul-18 %Chg.

33.30 33.20 +0.30%

1,242.00 -3.00 -0.24%

112.38 112.53

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

 


