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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

เฟดฟิลาเดลเฟียเผยดัชนีภาคบริการมิด-แอตแลนติกดีดตัวแตะ

ระดับ 32.5 ในเดือนส.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดล

เฟีย เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจภาคบริการในภมิูภาคมิด-แอตแลนติก ดีด

ตวัขึน้ 8 จุด สู่ระดบั 32.5  ในเดือนส.ค. ทัง้นี ้บริษัท 24% รายงานการ

เพิ่มขึน้ของค าสั่งซื อ้ใหม่ ขณะที่บริษัท 15% รายงานการลดลง

นอกจากนี  ้บริษัทมากกว่า 48% รายงานการเพิ่มขึน้ของยอดขาย 

ขณะที่บริษัท 20% รายงานการลดลงขณะเดียวกัน ดัชนีภาวะธุรกิจ

ภาคบริการในภมิูภาคมิด-แอตแลนติกยงัได้แรงหนนุจากการจ้างงานที่

เพ่ิมขึน้ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเตือนจีนเจรจาการค้าล่ม หากกวาดล้างม็อบฮ่องกงแบบ

เทียนอันเหมิน นายไมค์ ปอมเปโอ รมว.ต่างประเทศสหรัฐ กล่าวว่า 

การท าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะประสบปัญหา ถ้าหาก

ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงใช้ความรุนแรงในการกวาดล้างกลุ่มผู้ชุมนุม

เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนายปอมเปโอกล่าวว่า การบรรลุ

ข้อตกลงการค้าจะมีความยากล าบากขึน้ ถ้าหากการชมุนมุประท้วงจบ

ลงด้วยความรุนแรงแบบจัตุรัสเทียนอันเหมิน "ผมหวังว่าการเจรจา

การค้าจะยงัคงเดินหน้าต่อไป และผมหวงัว่าฮ่องกงจะได้รับการแก้ไข

โดยสันติวิธี ซึ่งจะเป็นผลดีที่สุดส าหรับจีนและสหรัฐ" นายปอมเปโอ

กล่าว 

ทรัมป์-นายกฯอังกฤษถกประเด็น Brexit-ดีลการค้าเสรี ก่อน

ประชุม G7 เปิดฉากสุดสัปดาห์นี ้ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ แห่ง

สหรัฐ และนายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ ได้หารือกันทาง

โทรศพัท์เม่ือวานนี ้เกี่ยวกบักรณีที่องักฤษแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป 

(Brexit) และข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐและอังกฤษ โดยการ

พูดคุยของผู้น าทัง้สองประเทศมีขึน้ก่อนที่การประชุมซัมมิตของกลุ่ม 

G7 จะจัดขึน้ที่ฝร่ังเศสในช่วงสุดสปัดาห์นีโ้ฆษกประจ าส านักนายกฯ

อังกฤษ เปิดเผยว่า ผู้ น าสหรัฐและอังกฤษได้หารือกันในประเด็น

เศรษฐกิจ และความสมัพนัธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศ นอกจากนี ้

นายจอห์นสนัยงัได้เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ Brexit 

ให้ปธน.ทรัมป์ได้รับทราบ โดยผู้น าทัง้สองฝ่ายต่างก็รอคอยที่จะพบปะ

กันในการประชุมซัมมิต G7 ที่ฝร่ังเศสในช่วงสุดสัปดาห์นี  ้ (อินโฟ

เควสท์) 

"แอปเปิล"เปิดให้บริการบัตรเครดิตแก่ลูกค้า iPhone ทัง้หมดใน

สหรัฐ บริษัทแอปเปิล อิงค์แถลงว่า ขณะนี ้ลูกค้าทัง้หมดของแอปเปิล

ในสหรัฐสามารถใช้บัตรเครดิตของแอปเปิลแอปเปิลประกาศเปิดตวั

บตัรเครดิตส าหรับผู้ใช้ iPhone อย่างเป็นทางการในวนันี ้โดยเป็นธุรกิจ

ร่วมทุนกับโกลด์แมน แซคส์ หลังจากที่มีการเปิดตัวส าหรับลูกค้า

บางส่วนก่อนหน้านีท้ัง้นี ้ผู้ ใช้ iPhone ในสหรัฐสามารถยื่นขอรับบตัร

เครดิตแอปเปิลผ่านทางแอปพลิเคชัน่ Wallet โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที 

และจะสามารถใช้งานได้ผ่านทาง Apple Pay ในแอปเปิลสโตร์ , 

แอปพลิเคชั่น หรือในเว็บไซต์ หากบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ  บัตร

ดังกล่าวไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ถ้าผู้ ใช้บตัรจ่ายเงินค่าซือ้สินค้าไม่เต็ม

วงเงิน ก็จะต้องเสียดอกเบี ย้  12.99-23.99% โดยขึน้อยู่กับความ

น่าเช่ือถือของผู้ใช้บตัร (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 173.35 จุด เหตุนลท.

ขายท าก าไร ,วิตกแนวโน้มศก.สหรัฐ  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้ น

นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(20 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายท าก าไร

หลังจากดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึน้ติดต่อกัน  3 วันท าการก่อนหน้านี  ้

นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับปัจจัยกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับ

แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับตานายเจอโรม พาวเวล 

ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึง่มีก าหนดกล่าวสนุทรพจน์ในการ

ประชุมเศรษฐกิจประจ าปีของเฟดที่เมืองแจ็กสนั โฮล ในวนัศุกร์นี ้เพื่อ

หาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบีย้  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ปิดที่ 25,962.44 จุด ลดลง 173.35 จุด หรือ -0.66% ดัชนี 

S&P500 ปิดที่ 2,900.51 จุด ลดลง 23.14 จุด หรือ -0.79% ส่วนดชันี 

Nasdaq ปิดที่ 7,948.56 จดุ ลดลง 54.25 จดุ หรือ -0.68% 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก หลัง

บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวลง ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ

สกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้

(20 ส.ค.) หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐ

ปรับตวัลง ซึ่งส่งผลให้เกิดความกงัวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั 

ขณะที่นักลงทุนจับตานายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลาง

สหรัฐ (เฟด) ซึ่งมีก าหนดกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเศรษฐกิจ

ประจ าปีของเฟดที่เมืองแจ็กสัน โฮล ในวันศุกร์นี  ้เพื่อหาสัญญาณ

เกีย่วกบัทิศทางอตัราดอกเบีย้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงิน

เยน ที่ระดับ 106.27 เยน จากระดับ 106.62 เยน และอ่อนค่าลงเม่ือ

เทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9782 ฟรังก์ จากระดับ 0.9812 ฟรังก์ 

นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา 

ที่ระดบั 1.3316 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3329 ดอลลาร์แคนาดา

สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1096 

ดอลลาร์ จากระดับ 1.1081 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้สู่

ระดับ 1.2165 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2132 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์
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 ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ 0.6775 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 

0.6765 ดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์อ่อนค่าลงหลงัจากอัตราผลตอบแทน

พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ร่วงลงสู่ระดบั 1.554% ขณะที่อตัรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตวัลงสู่ระดบั 2.047% เม่ือ

เวลา 23.09 น.ตามเวลาไทยส่วนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอายุ 

3 เดือน ดีดตวัขึน้เหนือระดบั 1.95% เม่ือคืนนี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 13 เซนต์ รับคาดการณ์

สต็อกน า้มันดิบสหรัฐร่วง สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาด

นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(20 ส.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการคาดการณ์

ที่ว่า สต็อกน า้มนัดิบของสหรัฐจะปรับตวัลดลงในรอบสปัดาห์ที่สิน้สดุ

วนัที่ 16 ส.ค. นอกจากนี ้สถานการณ์ตงึเครียดระหว่างอิหร่านและชาติ

ตะวนัตกยงัคงเป็นปัจจัยหนุนตลาดน า้มนั   สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่ง

มอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 13 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 56.34 ดอลลาร์/

บาร์เรลสัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึน้ 29 เซนต์ 

หรือ 0.5% ปิดที่ 60.03 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $4.1 นลท.ซือ้สินทรัพย์

ปลอดภัยหลังตลาดหุ้นร่วง สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวก

เม่ือคืนนี ้ (20 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกลับเข้าซือ้ทองค าในฐานะ

สินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐอ่อนแรงลง นอกจากนี ้

การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยหนุนตลาดทองค า   

สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน

ธ.ค. เพ่ิมขึน้ 4.1 ดอลลาร์ หรือ 0.27% ปิดที่ 1,515.70 ดอลลาร์/ออนซ์ 

(อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

EU เมินอังกฤษขอเปิดเจรจาข้อตกลง Brexit ขณะยันเดินหน้า

นโยบาย backstop นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ 

เรียกร้องให้สหภาพยุโรป (EU) ท าการเจรจาครัง้ใหม่เกี่ยวกับข้อตกลง

การถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) รวมทัง้ให้ EU 

ยกเลิกนโยบาย backstop ส าหรับชายแดนไอร์แลนด์ เนื่องจากไม่เป็น

ประชาธิปไตยทัง้นี ้นายจอห์นสันได้ส่งจดหมายแจ้งต่อนายโดนัลด์  

ทสัก์ ประธานคณะมนตรียุโรป ว่า นโยบาย backstop หรือพรมแดนที่

มีการตัง้ด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านตรวจศุลกากรบนเกาะ

ไอร์แลนด์ สร้างความเสี่ยงที่จะท าลายสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือ 

นอกจากนี ้นายจอห์นสันยังเชื่อด้วยว่า หากยกเลิกนโยบายดังกล่าว 

จะท าให้ข้อตกลง Brexit สามารถผ่านการอนุมัติของรัฐสภาอังกฤษ

อย่างไรก็ดี  นายทัสก์กล่าวปฏิเสธข้อเรียกร้องของนายจอห์นสันที่

ต้องการเปิดการเจรจาครัง้ใหม่เกี่ยวกับข้อตกลง Brexit รวมทัง้ระบุว่า 

นายจอห์นสนัไม่ได้เสนอทางเลือกอ่ืนๆที่เป็นไปได้ที่จะมาแทนนโยบาย 

backstop "ผู้ที่คดัค้านนโยบาย backstop แต่ก็ไม่เสนอทางเลือกอ่ืนๆ

ที่ เป็นไปได้ ถือว่าเป็นผู้ สนับสนุนการตัง้ด่านตรวจตามชายแดน 

ถึงแม้ว่าพวกเขาไม่ยอมรับมนัก็ตาม" นายทสัก์ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

เยอรมนีเผยจ านวนผู้มีงานท าเพิ่มขึน้ 1% ในไตรมาส 2 ส านกังาน

สถิติแห่งชาติเยอรมนี เปิดเผยว่า จ านวนผู้ มีงานท าในเยอรมนีเพิ่มขึน้ 

1% ในไตรมาส 2 เม่ือเทียบรายปี สู่ระดับ 45.2 ล้านคน อย่างไรก็ดี 

จ านวนผู้ มีงานท าในเยอรมนีชะลอตวัในไตรมาส 2 เม่ือเทียบกับการ

เพ่ิมขึน้ 1.1% และ 1.3% ในไตรมาส 1 ของปีนี ้และไตรมาส 4 ของปีที่

แล้วตามล าดบันอกจากนี ้การเพิ่มขึน้ของจ านวนผู้ มีงานท าในไตรมาส 

2 ยังคงต ่ากว่าระดับเฉลี่ยในรอบ 5 ปีการจ้างงานในภาคบริการเป็น

ปัจจยัหนนุจ านวนผู้ มีงานท าในไตรมาส 2 โดยเฉพาะในด้านการศกึษา 

และสาธารณสขุ ส่วนการจ้างงานในภาคการเงิน และธุรกิจประกนั ได้

ปรับตวัลง (อินโฟเควสท์) 

นายกฯอิตาลีประกาศลาออก หลังถูกยื่ นมติ ไม่ไ ว้วางใจ 

ท่ามกลางการเมืองป่วน นายจูเซปเป คอนเต นายกรัฐมนตรีอิตาลี 

ประกาศลาออกในวนันี ้หลงัจากพรรคลีก ซึง่เป็นพรรครัฐบาล ตดัสินใจ

ยื่นมติไม่ไว้วางใจพรรคร่วมรัฐบาลนายคอนเตกล่าวว่า เขาจะยื่น

จดหมายลาออกต่อนายเซอร์จิโอ แมตตาเรลลา ประธานาธิบดีอิตาลี 

ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะจัดการเลือกตัง้ก่อนก าหนดหรือไม่ หรือจะ

รวบรวมเสียงจากพรรคการเมืองเพื่อจดัตัง้รัฐบาลใหม่ ทัง้นี ้นายคอนเต 

ซึ่งไม่ได้สงักัดพรรคลีก และพรรค 5-Star Movement ซึ่งเป็นพรรคร่วม

รัฐบาล ได้กล่าวโจมตีนายมตัเตโอ ซลัวินิ ซึ่งเป็นรมว.มหาดไทย และ

ผู้น าพรรคลีก โดยกล่าวหาว่านายซัลวินิเป็นผู้บ่อนท าลายพรรคร่วม

รัฐบาล และสร้างความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

นายซลัวินิยื่นมติไม่ไว้วางใจพรรคร่วมรัฐบาล เนื่องจากมองว่าพรรค 5-

Star Movement เ ป็นอุปสรรคต่อการบริหารประเทศนายซัลวินิ

เรียกร้องให้มีการเลือกตัง้ก่อนก าหนด โดยหวังว่าคะแนนนิยมใน

ระดบัสูงของเขา จะส่งผลให้เขาขึน้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และ

ผลกัให้พรรค 5-Star Movement ไปเป็นพรรคฝ่ายค้าน (อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลอังกฤษประกาศคว ่าบาตรการประชุม EU มีผล 1 ก.ย. 
รัฐบาลอังกฤษแถลงในวันนีว้่า  ตัง้แต่วันที่  1 ก.ย. รัฐมนตรีและ

เจ้าหน้าที่ของอังกฤษจะคว ่าบาตรการประชุมส่วนใหญ่ของสหภาพ

ยุโรป (EU) "ตัง้แต่บดันี ้เราจะเข้าร่วมการประชุมที่มีความส าคญัมาก

เท่านัน้ โดยจะลดการเข้าร่วมการประชุมกับ EU ลงกว่าคร่ึง ซึ่งจะช่วย

ประหยดัเวลาไปได้หลายร้อยชัว่โมง" นายสตีฟ บาร์เคลย์ รัฐมนตรีฝ่าย

กิจการแยกตวัออกจาก EU (Brexit) กล่าวรัฐบาลองักฤษระบวุ่า บรรดา
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 รัฐมนตรีจะเข้าร่วมเฉพาะการประชุมสุดยอด และการประชุมที่

เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของอังกฤษ เช่น ประเด็นความมั่นคง ส่วน

การประชุมที่เหลือจะถูกยกเลิก มาตรการดงักล่าวของรัฐบาลอังกฤษ

เป็นการส่งสัญญาณว่าอังกฤษมีความจริงจังในการแยกตัวออกจาก 

EU ในวันที่  31 ต.ค. แม้จะไม่มีการท าข้อตกลงก็ตามนอกจากนี  ้

มาตรการดงักล่าวยงัมีขึน้ ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างองักฤษและ 

EU ในประ เด็ นนโยบาย  backstopทั ง้นี  ้ นายบอ ริส  จอห์นสัน 

นายกรัฐมนตรีองักฤษ เรียกร้องให้ EU ท าการเจรจาครัง้ใหม่เกี่ยวกับ

ข้อตกลง Brexit รวมทัง้ให้ EU ยกเลิกนโยบาย backstop ส าหรับ

ชายแดนไอร์แลนด์ เนื่องจากไม่เป็นประชาธิปไตย (อินโฟเควสท์) 

นายกฯอังกฤษชีน้โยบาย backstop ต้องยกเลิกเพราะไม่เป็น

ประชาธิปไตย นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ ยืนยนัว่า 

ต้องยกเลิกแผน backstop ส าหรับชายแดนไอร์แลนด์ เนื่องจากไม่

สามารถใช้ได้จริงและไม่เป็นประชาธิปไตยทัง้นี  ้นายจอห์นสนัได้แจ้ง

ต่อนายโดนัลด์  ทัสก์ ประธานสภายุโรปว่า  แผน backstop หรือ

พรมแดนที่มีการตัง้ด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านตรวจศุลกากรบน

เกาะไอร์แลนด์ เป็นการเสี่ยงที่จะท าลายสนัติภาพในไอร์แลนด์เหนือ 

นอกจากนี ้นายจอห์นสนัยงัเชื่อด้วยว่า หากยกเลิกแผนดงักล่าว จะท า

ให้ข้อตกลงการถอนตวัของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) จะ

ผ่านสภาได้อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาทางสหภาพยโุรป (EU) ได้ยืนยนัมา

ตลอดว่าแผน backstop ต้องยงัคงอยู่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อีก

ทัง้นายลีโอ วาราดคาร์ นายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์ ก็ได้กล่าวย า้หลายครัง้

ว่า  ข้อตกลง Brexit ไม่สามารถแก้ไขได้  และแผน backstop จะ

เปลี่ยนแปลงไม่ได้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุนลท.วิตกการเมือง

อิตาลีกดดันตลาด ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงเม่ือคืนนี ้(20 ส.ค.) 

เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มขึน้  หลงั

นายจเูซปเป คอนเต นายกรัฐมนตรีอิตาลี ประกาศลาออกจากต าแหนง่ 

ซึง่ส่งผลให้ตลาดหุ้นและอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอิตาลีดิ่งลง

ดชันี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.68% ปิดที่ 371.30 จดุดชันี CAC-40 

ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,344.64 จุด ลดลง 26.91 จุด หรือ -0.50%, 

ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 11,651.18 จดุ ลดลง 64.19 จดุ หรือ 

-0.55% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดลบ 64.65 จุด เหตุนลท.วิตก

การค้าสหรัฐ-จีน,การเมืองอิตาลีป่วน ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลง

เม่ือคืนนี ้(20 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังวิตกเกี่ยวกับความขัดแย้ง

ด้านการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน และความวุ่นวายทางการเมืองในอิตาลี 

ขณะที่หุ้ นกลุ่มส่งออกถูกกดดันจากการที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้  ดัชนี 

FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,125.00 จดุ ลดลง 64.65 จดุ หรือ 

-0.90%            

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นเผยยอดขายร้านสะดวกซือ้ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 2 

ในก.ค. สมาคมแฟรนไชส์ของญ่ีปุ่ น (JFA) เปิดเผยว่า ยอดขายของ

ร้านสะดวกซือ้ในญ่ีปุ่ นลดลง 2.5% ในเดือนก.ค.เม่ือเทียบรายปี โดย

ปรับตวัลงติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 2 ขณะที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะฝน

ตก และสภาพอากาศที่หนาวเย็นJFA ระบุว่า ยอดขายของห้างสะดวก

ซือ้ขนาดใหญ่ 7 แห่งในญ่ีปุ่ นมีมูลค่ารวม 9.1706 แสนล้านเยน (8.62 

พนัล้านดอลลาร์) ในเดือนก.ค. โดยการทรุดตวัของรายการอาหารและ

เคร่ืองดื่มในฤดูร้อน ได้บดบงัการเพิ่มขึน้ของความต้องการอาหารแช่

แข็ง และอาหารส าเร็จรูปนอกจากนี ้จ านวนลกูค้าลดลง 4.7% ในเดือน

ก.ค. โดยปรับตวัลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 แต่การใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหวั

เพ่ิมขึน้ติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 9 

ค่ายมือถือญี่ปุ่ นประกาศรับออเดอร์สมาร์ทโฟน "หัวเว่ย" หลัง

สหรัฐขยายเวลา เอ็นทีที โดโคโม อิงค์ ค่ายมือถือยกัษ์ใหญ่ของญ่ีปุ่ น 

เปิดเผยว่า บริษัทจะกลับมาเปิดรับค าสั่งซือ้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ

บริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยี่ อีกครัง้ หลงัจากสหรัฐอนุมตัิขยายระยะเวลา

ในการอนุญาตให้บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ของจีน สามารถซือ้สินค้า

จากบริษัทสหรัฐได้อีก 90 วนั เพื่อให้หวัเว่ยสามารถให้บริการต่อลกูค้า

ที่มีอยู่ในขณะนีค้วามเคลื่อนไหวดงักล่าวมีขึน้ หลงัเอ็นทีที โดโคโม ซึ่ง

เป็นผู้ ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ นเม่ือวดัจากจ านวนผู้ ใช้  ได้ระงับ

การสัง่ซือ้สมาร์ทโฟนหวัเว่ย P30 Pro ตัง้แต่ช่วงปลายเดือนพ.ค.ที่ผ่าน

มา เนื่องจากสหรัฐได้ขึน้บัญชีด าหัวเว่ยด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง 

โดยเอ็นทีที โดโคโม จะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้สมาร์ทโฟนรุ่นดงักล่าวอีกครัง้ใน

วนัพุธโดยจะวางขายในเดือนก.ย.โฆษกเอ็นทีที โดโคโม กล่าวว่า "เรา

ได้ส ารวจผลกระทบที่ข้อจ ากดัการค้าของสหรัฐมีต่อหวัเว่ย แต่ได้ยืนยนั

ว่าลูกค้าของเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยได้อย่างปลอดภัย

ในตอนนี"้ก่อนหน้านี ้เอ็นทีที โดโคโม เคยประกาศว่า เป็นไปได้ที่แอป

พลิเคชันบางอย่างของกูเกิล บริษัทเทคโนโลยียกัษ์ใหญ่จากสหรัฐ จะ

ไม่สามารถใช้กบัสมาร์ทโฟนของหวัเว่ยได้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 114.06 จุด ขานรับสหรัฐ

ขยายเวลา "หัวเว่ย" ซือ้สินค้า ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวก

ในวนันี ้ขานรับข่าวที่ว่ารัฐบาลสหรัฐขยายระยะเวลาในการอนญุาตให้

บริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยีของจีน สามารถซือ้สินค้าจากบริษัทสหรัฐได้

อีก 90 วัน ซึ่งข่าวดังกล่าวช่วยคลายความวิตกเกี่ยวกับความขัดแย้ง
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า  ดัชนีนิ

กเอิปิดบวก 114.06 จุด หรือ 0.55% แตะที่ระดับ 20,677.22 จุด (อิน

โฟเควสท์) 

จีน 

สนง.สถิติจีนเผยการผลิตถ่านหินท าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ในเดือนก.ค. ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่า การผลิต

ถ่านหินของจีนในเดือนก.ค. เพ่ิมขึน้สงูสดุในรอบ 3 ปี เนื่องจากมีการใช้

พลังงานที่เพิ่มขึน้ในช่วงฤดูร้อน และการเร่งการผลิตเหล็กกล้าเพื่อ

รองรับการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานทัง้นี  ้ การผลิตถ่านหินของจีน

เพ่ิมขึน้ 12.2% ในเดือนก.ค เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดบั 320 ล้าน

ตนั ข้อมลูจาก NBS ระบวุ่า ยอดการน าเข้าถ่านหินเพ่ิมขึน้ 32.89 ล้าน

ตนัในเดือนก.ค. สูงสุดในรอบคร่ึงปี เพิ่มขึน้ 13.4 % เม่ือเทียบเป็นราย

ปีส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่พุ่ง

สงูขึน้ เช่น การเพิ่มการใช้เคร่ืองปรับอากาศ ซึง่เป็นผลมาจากอุณหภูมิ

ที่สงูในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดถ่านหินเติบโตอย่างรวดเร็ว 

(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 3.10 จุด หลังแบงก์

ชาติจีนใช้มาตรการดอกเบีย้ LPR ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้น

จีนปิดตลาดวันนีข้ยับลง ภายหลังจากธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้

ประกาศใช้อัตราดอกเบีย้เงินกู้  loan prime rate (LPR) ประเภท 1 ปี

และ 5 ปี ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอ่อนตวัลง 

3.10 จดุ หรือ 0.11% ปิดที่ 2,880.00 จดุ  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดลบ 60.30 จุด วิตกเหตุประท้วง

กระทบเศรษฐกิจ ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตวัลดลง 

เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกบัผลกระทบของการประท้วงที่มีต่อ

เศรษฐกิจ หลงัจากที่มอร์แกน สแตนลีย์ คาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์มวล

รวมภายในประเทศ (GDP) ของฮ่องกงในปี 2562 จะหดตัวลง 0.3% 

จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 1%ดัชนีฮั่งเส็งลดลง 60.30 จุด 

หรือ 0.23% ปิดวนันีท้ี่ 26,231.54 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

สายการบินเกาหลีใต้เล็งพิจารณาระงับเท่ียวบินไปญี่ปุ่ นเพิ่มเติม 

บริษัท โคเรีย แอร์ไลน์ สายการบินยกัษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า 

บริษัทก าลังทบทวนเร่ืองการยกเลิกเที่ยวบินไปยังญ่ีปุ่ นเพิ่มเติม 

เนื่ องจากจ านวนผู้ โดยสารไปยัง ญ่ีปุ่ นลดลงอย่า งมาก  หลัง

ความสมัพนัธ์ที่ตงึเครียดระหว่างสองประเทศบริษัทระบุในแถลงการณ์

ว่า เที่ยวบินปซูาน-โอซาก้า จะหยดุให้บริการตัง้แต่วนัที่ 16 ก.ย. ขณะที่

เส้นทางเที่ยวบินอินชอน-โคมัตสุ และอินชอน-คาโงชิมะ จะหยุด

ให้บริการตัง้แต่วนัที่ 16 ก.ย. ขณะที่เส้นทางอินชอน-อาซาฮิคาวะ จะ

หยดุให้บริการตัง้แต่ 29 ก.ย.- 26 ต.ค.  (อินโฟเควสท์) 

กลุ่มผู้ประท้วงฮ่องกงเดินหน้าชุมนุมต่อสัปดาห์นี ้ก่อนจีนฉลอง

วันชาติยิ่ งใหญ่ 1 ต.ค. กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยใน

ฮ่องกงเตรียมชุมนุมต่อเนื่องในสัปดาห์นี  ้ หลังจากที่ปักหลักชุมนุม

ตัง้แต่เดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา โดยการชุมนุมประท้วงของชาวฮ่องกงก าลัง

ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากเป็นการนับถอยหลังสู่การ

ฉลองวนัชาติจีน ซึ่งตรงกับวนัที่ 1 ต.ค.นี ้การประท้วงในฮ่องกงก าลัง

เข้าสู่ช่วงเวลาที่อ่อนไหวที่สุด ก่อนที่การฉลองวนัชาติจีนจะเกิดขึน้ใน

อีกเพียง 6 สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งกองทัพจีนจะจัดขบวนพาเหรดและ

แสดงแสนยานุภาพในวันดังกล่าว โดยจะมีประธานาธิบดีสี จิน้ผิง 

ตรวจแถวทหารและรับชมการแสดงแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ของ

กองทพัจีนนักวิเคราะห์มองว่า ปธน.สี จิน้ผิง จะส่งสญัญาณผ่านการ

แสดงแสนยานุภาพในวันชาติของจีน เพื่อกดดันให้ฮ่องกงอยู่ภายใต้

การควบคมุของจีนแผ่นดินใหญ่ แทนการใช้ความรุนแรง หลงัจากที่เกิด

เหตุการณ์ปะทะกันอย่างรุนแรงในฮ่องกงเม่ือสัปดาห์ที่แล้ว  ซึ่ง

กลายเป็นข่าวพาดหวัในทกุสื่อของต่างประเทศ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วง ขณะซือ้ขายผันผวน 

หลังปรับตัวขึน้ 3 วันติด ดชัน ีSensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงในวนันี ้

ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผนัผวน หลงัจากปรับตวัขึน้ 3 วนัติดต่อกนั ทัง้นี ้

ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 37,328.01 จุด ลดลง 74.48 จุด 

หรือ 0.20% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

คลัง แถลงแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างแรงส่งให้ GDP ปีนี ้

และปีหน้าโตเพิ่มขึน้ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อ านวยการส านักงาน

เศรษฐกิจการคลงั (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 62 มี

วตัถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่

ประชาชนผู้ มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยให้สามารถด ารงชีพได้

ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน

เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่ เหลือของปีนี  ้

ประกอบด้วย 4 ด้านหลกั ได้แก่ 1. มาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่าน

บตัรสวสัดิการแห่งรัฐและกองทุนหมู่บ้าน 2. มาตรการเพื่อบรรเทาค่า

ครองชีพส าหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562 และเกษตรกรราย

ย่อย 3. มาตรการเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ 

และ 4. แต่งตัง้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์) 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 11.69 จุด ตามตลาดในกลุ่ม TIP, 

เผชิญ Sell on fact หลังครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,625.57 จุด ลดลง 11.69 จุด (-0.71%) มูลค่า

การซือ้ขาย 56,866.61 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันี ้

ปรับตวัลงเช่นเดียวกบัตลาดในกลุ่ม TIP ที่ติดลบทัว่หน้า ขณะที่ตลาด

อ่ืนในภูมิภาคแกว่งทัง้ในแดนบวก-ลบ เผชิญ Sell on fact หลังครม.

อนุมัติมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ โดยมีหุ้ น AOT น าดิ่งหลังผิดหวัง

ครม.ปัดตกยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวจีนและอินเดีย อย่างไรก็ดียังต้อง

ติดตามความคืบหน้าสงครามการค้า และรอดูการส่งสัญญาณจาก

ประธานเฟดในการประชุมเศรษฐกิจประจ าปีของเฟดที่เมืองแจ็กสนั 

โฮล พรุ่งนีต้ลาดฯคงสร้างฐานในกรอบ โดยมีแนวรับ 1,612-1,604 

แนวต้าน 1,644 จุดตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,625.57 จุด 

ลดลง 11.69 จดุ (-0.71%) มลูค่าการซือ้ขาย 56,866.61 ล้านบาท การ

ซือ้ขายหุ้นวันนี ้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดย

ดชันีท าระดบัสงูสดุที่ 1,643.41 จดุ และท าระดบัต ่าสดุที่ 1,621.85 จดุ 

ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงวนันี ้เพ่ิมขึน้ 545 หลกัทรัพย์ ลดลง 1,034 

หลกัทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 366 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไทย : วันนี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวม 

139,311 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั

อยู่ที่ 139,311 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้

ขายสูงที่สุด 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน 

(บลจ.) ซือ้สุทธิ 32,808 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มี

ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สุทธิ 12,662 ล้านบาท ในขณะที่นัก

ลงทนุต่างชาติ ขายสทุธิ 8,138 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 

1.44% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.02%ภาพรวมของตลาดใน

วนันีY้ield Curve ปรับเพ่ิมขึน้ 1-5 bps. ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่ง

มาจากนักลงทุนต่างชาติบางส่วนขายท าก าไร ด้านกระแสเงินลงทุน

ของนักลงทุนต่างชาติวนันี ้NET OUTFLOW 8,158 ล้านบาท โดยเกิด

จาก  NET SELL 8,158 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดย

นกัลงทนุต่างชาติหมดอาย ุ(Expired)  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: เงินบาทปิด 30.76/81 แข็งค่าเล็กน้อย มอง

กรอบพรุ่งนี ้30.70-30.85 นกับริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผย

ว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดบั 30.76/81 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่า

เล็กน้อยจากช่วงเช้า ที่เปิดตลาดที่ระดบั 30.81/85 บาท/ดอลลาร์วนันี ้

เงินบาทยงัเคลื่อนไหวในกรอบแคบ แต่ปรับแข็งค่าขึน้เล็กน้อย มองว่า

ช่วงนีต้ลาดยงันิ่งๆ แม้วนันี ้ครม.จะอนุมตัิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

3.16 แสนล้านบาทออกมาก ก็ไม่ได้ส่งผลต่อทิศทางของค่าเงินบาท

มากนัก เชื่อว่าเป็นเพราะตลาดรับข่าวนีไ้ปแล้วจากการอนุมัติของ 

ครม.เศรษฐกิจ ในสปัดาห์ก่อน"บาทวนันีแ้ข็งค่าจากเช้าแค่ 4-5 สตางค์ 

มี flow เข้ามา แต่ก็ไม่ได้มีผลมากนัก ส่วนที่ ครม.อนุมัติมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจวันนี ้ก็ไม่ได้มี effect มาก เพราะตลาดคงรับข่าวไป

ตัง้แต่รอบที่ ครม.เศรษฐกิจอนมุตัิแล้ว" นักบริหารเงินระบปัุจจยัส าคญั

ส าหรับสปัดาห์นีท้ี่นักลงทุนรอติดตาม คือ การประชุมวิชาการแจ็คสนั 

โฮลล์ ที่จะมีประธานธนาคารกลางสหรัฐ  มากล่าวสุนทรพจน์ นัก

บริหารเงิน คาดว่า พรุ่งนีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.70-30.95 

บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ค. สหรัฐ   

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) 

- คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชมุวนัที่ 30-31 ก.ค. 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 
 

As of

 Friday 16 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

TH Foreign Reserves 9-Aug $221.3b -- $219.1b SET50

Forw ard Contracts 9-Aug $31.9b -- $31.8b SET100

MAI

 Monday 19 Institution Net Position

Release Actual Cons. Prior Proprietary Net Position

JP Trade Balance Jul -¥249.6b -¥194.5b ¥589.5b Foreign Net Position

Trade Balance Adjusted Jul -¥126.8b -¥150.8b -¥33.9b Individual Net Position

Exports YoY Jul -1.6% -2.3% -6.7% Total Trading Value

Imports YoY Jul -1.2% -2.3% -5.2%

TH GDP YoY 2Q 2.3% 2.3% 2.8% Major Indices

GDP SA QoQ 2Q 0.6% 0.7% 1.0% Dow Jones

EU ECB Current Account SA Jun 18.4b -- 30.3b S&P 500

CPI Core YoY Jul F 0.9% 0.9% 0.9% Nasdaq

CPI MoM Jul -0.5% -0.4% 0.2% STOXX Europe 50

CPI YoY Jul F 1.0% 1.1% 1.3% FTSE 100

DAX

 Wednesday 21 Nikkei 225

Release Actual Cons. Prior Shanghai Composite

JP Supermarket Sales YoY Jul -- -- -0.5% Hang Seng

Nationw ide Dept Sales YoY Jul -- -- -0.9% KOSPI

Tokyo Dept Store Sales YoY Jul -- -- -1.3% BES Sensex

TH Customs Exports YoY Jul -- -2.2% -2.2% Jakarta Composite

Customs Imports YoY Jul -- -6.0% -9.4% Philippines Composite

Customs Trade Balance Jul -- $249m $3212m Ho Chi Minh

 Thursday 22 Crude Commodities

Release Actual Cons. Prior WTI ($/bl)

JP Japan Buying Foreign Bonds 43693 -- -- ¥173.1b Dubai ($/bl)

Foreign Buying Japan Bonds 43693 -- -- ¥545.5b Brent ($/bl)

Foreign Buying Japan Stocks 43693 -- -- -¥187.0b NYMEX ($/bl)

All Industry Activity Index MoM Jun -- -0.8% 0.3% COMEX Gold 

Machine Tool Orders YoY Jul F -- -- -0.33 Batic Dry Index

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Aug P -- 46.2 46.5

Markit Eurozone Services PMI Aug P -- -0.8% -0.8% Exchange Rate

Markit Eurozone Composite PMI Aug P -- -0.8% -0.8% USD/THB

Consumer Confidence Aug A -- -0.8% -0.8% EUR/USD

US Initial Jobless Claims 43694 -- 216k 220k USD/JPY

Continuing Claims 43687 -- -- 1726k GBP/USD

Markit US Manufacturing PMI Aug P -- 50.5 50.4 USD/CHY

Markit US Services PMI Aug P -- 52.8 53 USD/KRW

Markit US Composite PMI Aug P -- -- 52.6 Dollar Index

Leading Index Jul -- 0.2% -0.3%

Thai Bond Market

 Friday 23 Total Return Index

Release Actual Cons. Prior Outright/ Cash Trading

TH Natl CPI YoY Jul -- 0.5% 0.7% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Jul -- 0.6% 0.6% 20-Aug-19 1.502 1.508 1.508 1.489 1.443 1.447

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Jul -- 0.5% 0.5% Change (bps) +0.81 +1.70 +2.34 +1.55 +1.15 +2.16

5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

1.445 1.475 1.543 1.636 1.747 1.919

+2.25 +2.65 +3.17 +4.69 +5.24 +2.25

US Bond Market

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

20-Aug-19 1.94 1.50 1.44 1.42 1.55 2.04

Change (bps) +0.00 -3.00 -5.00 -5.00 -5.00 -4.00

21-Aug-19

20-Aug-19 Chg %Chg.

1,625.57 -11.69 -0.71%

347.98 -2.90 -0.83%

1,247.51

1,070.23 -9.52 -0.88%

2,367.37 -20.62 -0.86%

1,486.79

56,866.62

256.21

-2,990.50

2,900.51 -23.14 -0.79%

7,948.56 -54.25 -0.68%

20-Aug-19 Chg %Chg.

25,962.44 -173.35 -0.66%

11,651.18 -64.19 -0.55%

20,677.22 +114.06 +0.55%

3,346.00 -21.00 -0.62%

7,125.00 -64.65 -0.90%

1,960.25 +20.35 +1.05%

37,328.01 -74.48 -0.20%

2,880.00 -3.10 -0.11%

26,231.54 -60.30 -0.23%

984.67 +3.64 +0.37%

20-Aug-19 Chg %Chg.

6,295.74 -0.98 -0.02%

7,886.91 -51.44 -0.65%

60.08 +0.36 +0.60%

56.34 +0.13 +0.23%

56.09 -0.01 -0.02%

59.12 +0.19 +0.32%

20-Aug-19 19-Aug-19 %Chg.

30.76 30.85 -0.29%

1,504.60 +4.20 +0.28%

2,059.00 -8.00 -0.39%

1.2168 1.2126 +0.35%

7.0596 7.0497 +0.14%

1.1101 1.1077 +0.22%

106.24 106.62 -0.36%

20-Aug-19 19-Aug-19 %Chg.

320.40 322.85 -0.76%

1,205.38 1,211.66 -0.52%

98.149 98.358 -0.21%

139,311.20       87,812.01         +58.65%


