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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงมากกว่าคาดใน

สัปดาห์ท่ีแล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกนั

ที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกลดลง 12,000 ราย สู่ระดบั 209,000 

รายในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 

216,000 รายส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สปัดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่

ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่

ดีกว่า เนื่องจากขจดัความผนัผวนรายสปัดาห์ เพ่ิมขึน้ 500 ราย สู่ระดบั 

214,500 รายในสปัดาห์ที่แล้วส าหรับจ านวนชาวอเมริกนัที่ยงัคงขอรับ

สวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในรอบสัปดาห์ที่สิน้สุดวันที่  10 ส.ค. มี

จ านวนลดลง 54,000 ราย สู่ระดบั 1.67 ล้านราย   (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการสหรัฐต ่าสุดรอบ 3 

เดือนในส.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทาง

การเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิต 

และภาคบริการเบือ้งต้นของสหรัฐ ปรับตวัลงสู่ระดบั 50.9 ในเดือนส.ค. 

ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดในรอบ 3 เดือน หลังจากแตะระดบั 52.6 ในเดือน

ก.ค. การปรับตวัลงของดชันี PMI ได้รับแรงกดดนัจากการชะลอตวัของ

ค าสั่งซือ้ใหม่ ขณะที่การจ้างงานแตะระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนก.พ.

2553 ส่วนความเชื่อมัน่ของภาคธุรกิจร่วงลงเป็นเดือนที่  7 แตะระดับ

ต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนก.ค.2555ดชันียงัคงอยู่สูงกว่าระดบั 50 ซึง่บ่งชีว้่า 

ภาคธุรกิจของสหรัฐยังคงมีการขยายตวั ขณะที่การขยายตวัของภาค

บริการ ช่วยชดเชยผลกระทบจากการหดตวัของภาคการผลิต ส่วนดชันี 

PMI ภาคการผลิตเบือ้งต้น อยู่ที่ 49.9 ซึ่งเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 119 

เดือน จากระดับ 50.4 ในเดือนก.ค. โดยดัชนีอยู่ต ่ากว่าระดับ 50 ซึ่ง

บ่งชีว้่า ภาคการผลิตของสหรัฐอยู่ในภาวะหดตวัส าหรับดชันี PMI ภาค

บริการเบือ้งต้น อยู่ที่ 50.9 ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 3 เดือน จากระดบั 

53.0 ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์) 

ประธานเฟดแคนซัส ซิตีก้ล่าวย า้จุดยืนค้านเฟดลดดอกเบีย้

เดือนท่ีแล้ว นางเอสเธอร์ จอร์จ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 

สาขาแคนซัส ซิตี ้กล่าวย า้ถึงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการที่เฟดปรับลด

อัตราดอกเบีย้ในเดือนที่แล้ว"ดิฉันมีความรู้สึกว่าเราได้เพิ่มการผ่อน

คลายทางการเงิน แต่ดิฉันมองว่าสิ่งนีไ้ม่มีความจ าเป็น" นางจอร์จกล่า

วนางจอร์จกล่าวก่อนหน้านีว้่า  ตนจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

นโยบายอัตราดอกเบีย้ของเฟด ถ้าหากมีข้อมูลใหม่บ่งชีถ้ึงภาวะ

เศรษฐกิจที่อ่อนแอลง  (อินโฟเควสท์) 

ตลาดบอนด์สหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve อีกครั้ง กังวล

ศก.ถดถอย หลังภาคผลิตหดตัว ตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ 

inverted yield curve ในวันนี ้โดยอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาล

สหรัฐอายุ 2 ปี ดีดตวัขึน้สูงกว่าพนัธบตัรอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นการบ่งชีถ้ึง

แนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครัง้นีน้ับเป็นการเกิด inverted 

yield curve เป็นครัง้ที่ 3 ในรอบไม่ถึง 2 สปัดาห์ ขณะที่นักลงทุนวิตก

ว่า มาตรการของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการปรับลดอัตรา

ดอกเบีย้อาจช้าเกินไปที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ หลงัจากมีการ

เปิดเผยข้อมูลแสดงว่า ภาคการผลิตของสหรัฐอยู่ในภาวะหดตัวเป็น

ครัง้แรกในรอบเกือบ 10 ปี ณ เวลา 21.20 น.ตามเวลาไทย อัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 1.60% 

ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ขยับขึน้สู่

ระดับ 1.598% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ  30 ปี 

ปรับตัวขึน้สู่ระดับ 2.084%ราคาพันธบัตร และอัตราผลตอบแทน

พนัธบตัรจะปรับตวัในทิศทางตรงกันข้ามกันไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็น

บริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ 

(PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐร่วงลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 10 ปี

ในเดือนส.ค. ขณะที่สงครามการค้าก าลงัส่งผลกระทบท าให้เศรษฐกิจ

สหรัฐชะลอตวัลงนอกจากนี ้ดชันี PMI ภาคการผลิตปรับตัวลงต ่ากว่า

ระดบั 50 ซึ่งบ่งชีว้่า ภาคการผลิตของสหรัฐอยู่ในภาวะหดตวั ซึ่งเป็น

ครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนก.ย.2552 (อินโฟเควสท์) 

ส านักงบประมาณสหรัฐคาดรัฐบาลขาดดุลงบประมาณสูงกว่า 1 

ล้านล้านดอลล์ในปีงบ 63 ส านักงานงบประมาณแห่งสภาคองเกรส

สหรัฐ (CBO) คาดการณ์ว่า ยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลาง

สหรัฐจะพุ่งขึน้เหนือระดบั 1 ล้านล้านดอลลาร์ ในปีงบประมาณ 2563 

เม่ือพิจารณาจากข้อตกลงงบประมาณมูลค่ามหาศาลที่ประธานาธิบดี

โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ท าร่วมกับสภาคองเกรสในช่วงฤดูร้อนปีนีท้ัง้นี  ้ยอด

ขาดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐมีแนวโน้มสูงกว่า 1 ล้านล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเทียบเป็นรายปี แม้ว่าปธน.ทรัมป์เคยให้ค ามั่น

ในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ว่า จะปรับงบประมาณให้อยู่ในภาวะ

สมดุล และจะช าระหนีส้ินของประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันCBO ระบุว่า 

ข้อตกลงด้านงบประมาณซึ่งได้มีการลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมาย

ในช่วงต้นเดือนนี ้จะส่งผลให้ตวัเลขขาดดลุงบประมาณพุ่งขึน้ 1.7 ล้าน

ล้านดอลลาร์ในช่วง 10 ปีที่จะถึงนี ้พร้อมระบุว่า การใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้

เพื่อบรรเทาภยัพิบตัิและการรักษาความปลอดภัยบริเวณแนวชายแดน

นัน้ จะท าให้งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึน้อีก 2.55 แสนล้าน

ดอลลาร์  (อินโฟเควสท์) 
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 ส านักงบประมาณคองเกรสคาดมาตรการภาษีสหรัฐ กดรายได้

ครัวเรือนลดลงเฉล่ีย 580 ดอลล์ปี 63 ส านักงานงบประมาณแห่ง

สภาคอง เกรส  (CBO) เ ปิด เผยรายงานว่ า  การที่ รั ฐบาลของ

ประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรัมป์ ก าหนดภาษีน าเข้าท่ามกลางความ

ขัดแย้งด้านการค้ากบัประเทศต่างๆ ทัว่โลกนัน้ คาดว่า จะท าให้รายได้

เฉลี่ยของครัวเรือนสหรัฐลดลง 580 ดอลลาร์ในปี 2563CBO คาดว่า 

ภายในปี 2563 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของสหรัฐและ

ต่างประเทศนับตัง้แต่เดือนม.ค. 2561 จะท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ที่แท้จริงของสหรัฐลดลงประมาณ 0.3% และ

คาดว่า ภาษีน าเข้าที่ก าหนดขึน้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการค้า

เหล่านัน้ จะท าให้รายได้ที่แท้จริงส าหรับครัวเรือสหรัฐลดลงโดยเฉลี่ย 

0.4%CBO ประมาณการว่า ภาษีน าเข้าซึ่งไม่รวมแผนเก็บภาษีน าเข้า 

10% จากสินค้าจีนวงเงิน 3 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนก.ย.และธ.ค.นัน้ 

จะท าให้มูลค่าการส่งออกที่แท้จริงของสหรัฐลดลง 1.7% ในปี 2563 

และมลูค่าการน าเข้าที่แท้จริงของสหรัฐจะลดลง 2.6% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 49.51 จุดหลังหุ้นโบอิ ้

งพุ่ งแรง ขณะตลาดจับตาถ้อยแถลง"พาวเวล"  ดัชนี เฉลี่ย

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดบวกเม่ือคืนนี ้(22 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจาก

หุ้นโบอิง้ที่พุ่งขึน้กว่า 4% หลงัจากนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าส านักงาน

บริหารการบินแห่งชาติสหรัฐ (FAA) จะอนุญาตให้โบอิง้น าเคร่ืองบิน 

737 MAX ขึน้บินอีกครัง้ อย่างไรก็ดี ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิด

ในแดนลบ หลังจากไอเอชเอส มาร์กิตรายงานว่า ภาคการผลิตของ

สหรัฐอยู่ในภาวะหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 10 ปี ขณะที่นกัลงทุน

จับตานายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งมี

ก าหนดกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเศรษฐกิจประจ าปีของเฟดที่

เมืองแจ็กสัน โฮล ในวันนีด้ัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  

26,252.24 จุด เพิ่มขึน้ 49.51 จุด หรือ +0.19% ขณะที่ดัชนี S&P500 

ปิดที่ 2,922.95 จดุ ลดลง 1.48 จดุ หรือ -0.05% และดชันี Nasdaq ปิด

ที่ 7,991.39 จดุ ลดลง 28.82 จดุ หรือ -0.36% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ปอนด์แข็งเทียบดอลล์ หลังนักลงทุน

คลายกังวล Brexit เงินปอนด์ดีดตวัขึน้เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ใน

การซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้ (22 ส.ค.) 

เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อังกฤษจะ

แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแบบไร้ข้อตกลง  (No Deal Brexit) 

หลงัจากนางองัเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ได้แสดงมุมมอง

ในด้านบวกเกี่ยวกับการเจรจา Brexit กับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเงิน

ปอนด์แข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.2257 ดอลลาร์ จาก

ระดบั 1.2123 ดอลลาร์ ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 

0.6757 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6781 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนค่าเงินยู

โรทรงตัวที่ระดับ 1.1085 ดอลลาร์ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบ

กับเงินเยน ที่ระดบั 106.41 เยน จากระดบั 106.60 เยน แต่แข็งค่าขึน้

เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9836 ฟรังก์ จากระดบั 0.9824 ฟรังก์ 

และแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3299 ดอลลาร์

แคนาดา จากระดบั  1.3291 ดอลลาร์แคนาดา 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 33 เซนต์ เหตุวิตกศก.โลก

ชะลอฉุดอุปสงค์น า้มัน สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด

นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(22 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่า 

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้

น า้มนั นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับแรงกดดนัหลงัจากดีเอ็นบี มาร์เก็ตส์ 

วาณิชธนกิจรายใหญ่ของนอร์เวย์ ได้ปรับลดคาดการณ์ความต้องการ

น า้มันในตลาดโลกปี 2562  สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. 

ลดลง 33 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่  55.35 ดอลลาร์/บาร์เรลสัญญา

น า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 38 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 

59.92 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $7.20 ขณะนักลงทุนจับ

ตา"พาวเวล"แถลงท่ีแจ็กสันโฮล สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบ

เม่ือคืนนี ้(22 ส.ค.) ขณะที่นักลงทุนระมัดระวงัการซือ้ขายก่อนที่นาย

เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึน้กล่าวสนุทร

พจน์ในการประชุมเศรษฐกิจประจ าปีของเฟดที่เมืองแจ็กสัน โฮล ใน

วันนี ้เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบีย้ สัญญาทองค า

ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 

7.20 ดอลลาร์ หรือ 0.5% ปิดที่  1,508.50 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ

เควสท์) 

ยุโรป 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการยูโรโซนสูงสุดรอบ 2 

เดือนในส.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทาง

การเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิต

และบริการเบือ้งต้นของยูโรโซน ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 51.8 ในเดือนส.ค. 

ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 2 เดือน จากระดบั 51.5 ในเดือนก.ค. ถึงแม้

ดชัน ีPMI ปรับตวัขึน้ในเดือนส.ค. แต่ก็ยงัคงถกูกดดนัจากการชะลอตวั

ของค าสัง่ซือ้ใหม่ และการจ้างงาน ขณะที่ความเชื่อมัน่ในภาคธุรกิจดิ่ง

ลงสู่ระดบัต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนพ.ค.2556อย่างไรก็ดี ดชันี PMI ได้แรง

หนนุจากการขยายตวัของภาคบริการ ซึง่ช่วยชดเชยผลกระทบจากการ

หดตวัของภาคการผลิตดชันี PMI ยงัคงอยู่สูงกว่าระดบั 50 ซึ่งบ่งชีว้่า 
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 กิจกรรมในภาคธุรกิจของยโูรโซนยงัคงมีการขยายตวั  ส าหรับดชันี PMI 

ภาคการผลิตเบือ้งต้น อยู่ที่ 47.0 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน

รอบ 2 เดือน จากระดับ 46.5 ในเดือนก.ค. แต่ดัชนียังคงอยู่ต ่ากว่า

ระดับ 50 ซึ่งบ่งชีว้่า ภาคการผลิตของยูโรโซนยงัคงอยู่ในภาวะหดตวั  

ส่วนดัชนี PMI ภาคบริการเบือ้งต้น อยู่ที่ 53.4 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็น

ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน จากระดับ 53.2 ในเดือนก.ค. (อินโฟ

เควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการเยอรมนีสูงสุดรอบ 

2 เดือนในส.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทาง

การเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิต

และบริการเบือ้งต้นของเยอรมนี ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 51.4 ในเดือนส.ค. 

ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน จากระดับ 50.9 ในเดือนก.ค. 

อย่างไรก็ดี ดชัน ีPMI ยงัคงถกูกดดนัจากการชะลอตวัของค าสัง่ซือ้ใหม่ 

ขณะที่การจ้างงานแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 5 ปี ส่วนความเชื่อมั่นของ

ภาคธุรกิจแตะระดบัต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนพ.ย.2555ดชันี PMI ยงัคงอยู่

เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชีว้่า ภาคธุรกิจของเยอรมนียังคงมีการขยายตวั 

ดัชนี PMI ได้แรงหนุนจากการขยายตวัของภาคบริการ ซึ่งช่วยชดเชย

ผลกระทบจากการหดตัวของภาคการผลิตส าหรับดชันี PMI ภาคการ

ผลิตเบือ้งต้น อยู่ที่ 43.6 ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือน จากระดบั 

43.2 ในเดือนก.ค. แต่ดชันียงัคงอยู่ต ่ากว่าระดบั 50 ซึง่บ่งชีว้่า ภาคการ

ผลิตของเยอรมนียังคงอยู่ในภาวะหดตัวส่วนดัชนี PMI ภาคบริการ

เบือ้งต้น อยู่ที่ 54.4 ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 7 เดือน จากระดบั 54.5 

ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการฝร่ังเศสสูงสุดรอบ 2 

เดือนในส.ค. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทาง

การเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิต

และบริการเบือ้งต้นของฝร่ังเศส ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 52.7 ในเดือนส.ค. 

ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือน จากระดบั 51.9 ในเดือนก.ค. ดชันี 

PMI อยู่เหนือระดบั 50 ซึ่งบ่งชีว้่า ภาคธุรกิจของฝร่ังเศสมีการขยายตวั 

โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึน้ของการจ้างงาน, ค าสัง่ซือ้ใหม่ รวมทัง้

ความเชื่อมัน่ของภาคธุรกิจ ส าหรับดชันี PMI ภาคการผลิตเบือ้งต้น ดีด

ตวัสู่ระดบั 51.0 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือน จาก

ระดบั 49.7 ในเดือนก.ค.ส่วนดชันี PMI ภาคบริการเบือ้งต้น เพิ่มขึน้สู่

ระดบั 53.3 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดบัสงูสุดในรอบ 9 เดือน จากระดบั 

52.6 ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์) 

เยอรมนีเผยยอดส่ังซือ้เคร่ืองจักรปรับตัวลง จากผลกระทบ

สงครามการค้า,ศก.ชะลอตัว สมาคมอุตสาหกรรมวิศวะเคร่ืองกล

เยอรมนี (VDMA) เปิดเผยว่า การส่งออกของภาควิศวกรรมของ

เยอรมนีขยายตวัขึน้ในอตัราที่ชะลอตวัลง โดยได้รับผลกระทบจากข้อ

พิพาททางการค้าโลก และเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงข้อมูลจากส านักงาน

สถิติระบุว่า ค าสัง่ซือ้เคร่ืองจักรในช่วง 6 เดือนแรกของปีนีข้ยายตวัขึน้ 

0.9% แตะที่ 8.92 หม่ืนล้านยูโร (9.9 หม่ืนล้านดอลลาร์) เทียบราย

ปีVDMA เปิดเผยว่า เม่ือปีการปรับค่าแล้ว ยอดส่งออกวิศวะกรรม

เคร่ืองกลปรับตวัขึน้ 3.8% ในช่วงไตรมาสแรก แต่ลดลง 1.8% แตะที่ 

4.47 หม่ืนล้านยโูรในไตรมาส 2 

เยอรมนีเผยผลประมูลพันธบัตร 30 ปี ให้อัตราผลตอบแทนติด

ลบครั้งแรกเป็นประวัติการณ์ รัฐบาลเยอรมนีได้เปิดประมูลขาย

พันธบัตรอายุ  30 ปีเ ม่ือวานนี  ้โดยผลการประมูลระบุว่า  อัตรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรประเภทดงักล่าวอยู่ที่ระดบัติดลบเป็นครัง้แรก ซึง่

ถือเป็นเหตุการณ์ครัง้ประวัติศาสตร์ของตลาดตราสารหนีท้ี่อัตรา

ผลตอบแทนอยู่ที่ระดับน้อยกว่า 0% ทัง้นี ้เยอรมนีขายพันธบัตรอายุ 

30 ปีได้ในวงเงิน 824 ล้านยโูร ซึง่ต ่ากว่าเป้าหมายที่ 2 พนัล้านยโูร โดย

ให้อัตราผลตอบแทนที่ระดับ -0.11%เม่ือวานนีรั้ฐบาลเยอรมนีเปิด

ประมลูพนัธบตัรอาย ุ30 ปี โดยก าหนดอตัราดอกเบีย้หน้าตัว๋ (coupon 

rate) ที่ 0% วงเงิน 2 พนัล้านยโูร (อินโฟเควสท์) 

นายกฯอังกฤษเยือนฝร่ังเศสวันนี ้เตรียมหารือ Brexit กับปธน.

มาครอง นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ จะเดินทางไป

เยือนฝร่ังเศสในวนันี ้ภายหลงัจากที่ได้เดินทางเยือนเยอรมนี และหารือ

เร่ืองการแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) กับนางอัง

เกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีการเยือนฝร่ังเศสวนันี ้นายบอริส 

จะเจรจากับนายเอ็มมานูแอล มาครอง ประธานาธิบดีฝร่ังเศส เพื่อ

แสดงจุดยืนที่ต้องการให้มีการเจรจาต่อรองอีกครัง้เกี่ยวกับเงื่อนไข 

Brexit ซึง่สวนทางกบัจดุยืนของนายมาครองที่ระบวุ่า การเจรจาต่อรอง

เง่ือนไขต่างๆตามที่องักฤษเสนอมานัน้ ไม่ทางเลือก เพราะได้มีการสรุป

ชัดเจนแล้วในเร่ืองนีโ้ดยนายโดนัลด์ ทัสค์ ประธานคณะกรรมาธิการ

ยโุรป (อินโฟเควสท์) 

"มาครง"บอกปัดข้อเรียกร้อง"จอห์นสัน" ยันไม่มีเวลาเจรจา

ข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่ นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรี

อังกฤษ ได้พบปะกับประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ผู้น าฝร่ังเศส 

ในวันนี ้หลังจากที่ได้เดินทางเยือนเยอรมนีเม่ือวานนี  ้ ในการหารือ

เกี่ยวกบัประเด็นการแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) 

กับนางองัเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีนายจอห์นสนัคาดหวงั

ว่า ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะป่ันป่วนจากการเกิด Brexit โดยไม่มีการ

ท าข้อตกลง จะท าให้นางแมร์เคิล และนายมาครง ตระหนกัว่า สหภาพ
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 ยโุรป (EU) ควรท าข้อตกลงในนาทีสดุท้ายตามข้อเรียกร้องของเขานาย

จอห์นสนักล่าวต่อนายมาครงว่า เขาต้องการท าข้อตกลง Brexit ฉบบั

ใหม่ และเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะท าข้อตกลงได้ทนัเส้นตายวนัที่ 31 

ต.ค.อย่างไรก็ดี นายมาครงกล่าวกับนายจอห์นสนัว่า ไม่มีเวลาเพียง

พอที่จะรือ้ฟืน้การเจรจาข้อตกลง Brexit ครัง้ใหม่ ขณะที่เหลือเวลาอีก

เพียง 10 สัปดาห์ก่อนที่อังกฤษจะแยกตัวจาก EU ในวันที่ 31 ต.ค.

นายมาครงกล่าวว่า ชะตากรรมขององักฤษอยู่ในมือของนายจอห์นสนั

เอง และแม้ว่าการเกิด Brexit โดยไม่มีการท าข้อตกลง ถือเป็นสิ่งที่ไม่

พึงปรารถนาส าหรับ EU แต่ EU ก็พร้อมรับมือกับสถานการณ์ดงักล่าว 

(อินโฟเควสท์) 

อังกฤษและเกาหลีใต้ประเดิมเซ็นข้อตกลงการค้าวันนี ้มุ่งปูทาง

การค้าเสรีหลัง Brexit องักฤษและเกาหลีใต้จะลงนามข้อตกลงการค้า

ที่ต่อเนื่องในวนันี ้ซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้ภาคธุรกิจต่างๆสามารถท า

การค้าได้อย่างเสรีภายหลังจากที่อังกฤษถอนตัวจากสหภาพยุโรป 

(Brexit)นางลิซ ทรัสส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอังกฤษ จะ

ลงนามในข้อตกลงกบัย ูมยงุ ฮี รมว.การค้าของเกาหลีใต้ ซึง่ข้อตกลงนี ้

ส่วนใหญ่จะสอดคล้องกบัเงื่อนไขต่างๆของข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง

สหภาพยุโรปและเกาหลีทัง้นี ้มูลค่าการค้าระหว่างองักฤษและเกาหลี

ใต้ปี 2561 อยู่ที่ 1.46 หม่ืนล้านยโูรองักฤษและเกาหลีใต้ได้เห็นพ้องใน

ข้อตกลงการค้าเบือ้งต้นเม่ือเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นข้อตกลง

การค้าภายหลงั Brexit ข้อตกลงแรกที่องักฤษได้ท ากบัประเทศในเอเชีย 

นางทรัสส์กล่าวด้วยว่า ข้อตกลงจะเปิดทางให้บริษัทต่างๆ เช่น เบนท์

ลีย์ สามารถท าธุรกิจต่อไปได้ และยงัจะได้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ

นานาที่จะมากบั Brexit (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุนลท.ผิดหวังเฟดไม่ส่ง

สัญญาณลดดอกเบีย้ลงอีก ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงเม่ือคืนนี  ้

(22 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนผิดหวงัที่รายงานการประชุมของธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ได้ส่งสัญญาณถึงการปรับลดอัตราดอกเบีย้

เพิ่มเติม และเจ้าหน้าที่เฟด 2 รายยงัได้ออกมาแสดงความเห็นคดัค้าน

การปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงอีกดชันี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.40% 

ปิดที่ 374.29 จุดดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่  5,388.25 จุด 

ลดลง 47.22 จุด หรือ -0.87%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้ นเยอรมันปิดที่  

11,747.04 จดุ ลดลง 55.81 จดุ หรือ -0.47%  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดลบ 75.79 จุด ปอนด์แข็งค่า

กดดันหุ้นกลุ่มส่งออก ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเม่ือคืนนี  ้ (22 

ส.ค.) เนื่องจากนกัลงทนุผิดหวงัที่รายงานการประชมุของธนาคารกลาง

สหรัฐ (เฟด) ไม่ได้ส่งสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับลดอัตรา

ดอกเบีย้ลงอีก ขณะที่หุ้นกลุ่มส่งออกถูกกดดนัจากการที่เงินปอนด์แข็ง

ค่าขึน้ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่  7,128.18 จุด ลดลง 

75.79 จดุ หรือ -1.05% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นเผยดัชนี CPI พืน้ฐานเดือนก.ค.เพิ่มขึน้ 0.6% ท าสถิติปรับ

ขึน้ติดต่อกัน 31 เดือน กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของ

ญ่ีปุ่ นรายงานในวันนีว้่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พืน้ฐาน ซึ่งไม่รวม

ราคาอาหารสดเนื่องจากมีความผนัผวน ปรับตวัขึน้ 0.6% ในเดือนก.ค. 

เม่ือเทียบเป็นรายปี ท าสถิติเพิ่มขึน้ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 31ส านักข่าว

เกียวโดรายงานว่า ปัจจัยที่ท าให้ดชันี CPI พืน้ฐานซึ่งเป็นหนึ่งในมาตร

วดัเงินเฟ้อของญ่ีปุ่ น ปรับตวัขึน้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานัน้ เป็นผล

มาจากราคาน า้มนัที่ดีดตวัขึน้ อย่างไรก็ตาม ตวัเลขเงินเฟ้อดงักล่าวยัง

อยู่ต ่ากว่าเป้าหมายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ที่ระดบั 2% 

ญี่ปุ่ นยอมรับไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ  
นายโทชิมิตสึ โมเตกิ รัฐมนตรีเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น ยอมรับว่ายงัมีช่องว่าง

อยู่มากในการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ และท าให้เป็นการเจรจาที่ยาก

มาก ทัง้นีน้ายโมเตกิ เดินทางไปกรุงวอชิงตนั ดีซี เพื่อเจรจาการค้ากับ

นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนเจรจาการค้าสหรัฐฯ ซึ่งก่อนหน้าที่จะมี

การเจรจา ทัง้สองฝ่ายต่างคาดหวังว่าจะสามารถลดช่องว่างลงได้ 

โดยเฉพาะในประเด็นสินค้าการเกษตร และรถยนต์ เพื่อน าไปเป็น

ข้อมูลในการหารือนอกรอบระหว่างนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ แห่ง

ญ่ีปุ่ นกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่จะพบกันในการ

ประชุมจี7 ที่ฝร่ังเศสสดุสปัดาห์นีอ้ย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีญ่ีปุ่ น เปิดเผย

ภายหลังการเจรจา ยอมรับว่า เป็นการเจรจาที่แทบจะไม่มีความ

คืบหน้า แต่ทัง้สองฝ่ายเห็นพ้องให้เร่งกระบวนการเจรจาและท างาน

เพ่ือแก้ไขปัญหา และในวนันีท้ัง้สองฝ่ายจะมีการเจรจากนัอีกครัง้ (ศนูย์

ข่าวแปซิฟิค) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวกเพียง 9.44 จุด เหตุแรง

ขายท าก าไรสกัดช่วงบวก ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดขยบัขึน้

เล็กน้อยในวนันี ้เนื่องจากแรงขายท าก าไรได้สกดัแรงบวกในช่วงเช้าอนั

เนื่องมาจากการพุ่งขึน้ของตลาดหุ้นสหรัฐเม่ือคืนนี  ้ส านักข่าวเกียวโด

รายงานว่า  ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 9.44 จุด  หรือ +0.05% แตะที่  

20,628.01 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ภาวะตลาด หุ้นจีน :  เซี่ ย งไ ฮ้คอมโพสิตปิดบวก  3.11 จุด 

สอดคล้องภูมิภาค ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวนันี ้

ปรับตวัขึน้ ในขณะที่นกัลงทนุรอดกูารกล่าวสนุทรพจน์ของเจอโรม พาว
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 เวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า 

ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 3.11 จุด หรือ 0.11% ปิดที่ 2,883.44 จุด  

(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดร่วง 221.32 จุด วิตกประท้วง

ยืดเยือ้กระทบศก. ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตวัลดลง 

เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการประท้วงที่ยืดเยือ้จะส่งผลกระทบต่อ

ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ นอกจากนี ้นักลงทุนยงัวิตกเกี่ยวกับความไม่

แน่นอนของทิศทางการปรับลดอตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ 

(เฟด) ดชันีฮั่งเส็งลดลง 221.32 จุด หรือ 0.84% ปิดวนันีท้ี่ 26,048.72 

จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

เกาหลีใต้ประกาศยกเลิกข้อตกลงแชร์ข้อมูลข่าวกรองทางทหาร

กับญี่ปุ่ น เกาหลีใต้เผยเตรียมยกเลิกข้อตกลงเร่ืองการแบ่งปันข้อมูล

ข่าวกรองทางทหารกับญ่ีปุ่ น ท่ามกลางความขัดแย้งที่เขม็งเกลียวขึน้

ระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งข้อมูลข่าวกรองดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ช่วยให้

ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ เช่น ขีปนาวุธของเกาหลี

เหนือส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า  รัฐบาลเกาหลีใต้ระบุว่า  การ

ด าเนินการของญ่ีปุ่ นในเร่ืองการค้าอย่างการคุมเข้มการส่งออกวัตถุดิบ

บางรายการที่มีความส าคญัส าหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของเกาหลี

ใต้ ได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความมัน่คงโดยรวม และท าให้การแชร์

ข้อมูลที่อ่อนไหว เช่น ข่าวกรองทางทหารนัน้เป็นเร่ืองที่ไม่สมควร (อิน

โฟเควสท์) 

แบงก์ชาติบราซิลเทขายสกุลเงินดอลลาร์ 200 ล้านดอลล์ มุ่ ง

หนุนเงินเรียลแข็งค่า  ธนาคารกลางบราซิลได้เร่ิมขายสกุลเงิน

ดอลลาร์ในทุนส ารองของประเทศเม่ือวานนี  ้โดยมีเป้าหมายที่จะหนุน

เงินเรียลให้แข็งค่าขึน้ ซึ่งถือเป็นการด าเนินการครัง้แรกนับตัง้แต่ปี  

2552ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ธนาคารกลางบราซิลได้ขายสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐในรูปเงินสดวงเงิน 200 ล้านดอลลาร์ในช่วงเช้าวานนี ้

ตามเวลาท้องถิ่น และวางแผนที่จะขายดอลลาร์ในวงเงินทัง้สิน้ 3.845 

พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 7 วันท าการระหว่างวันที่  21-29 ส.ค.นี ้

นอกจากนี ้ธนาคารกลางบราซิลยังวางแผนที่จะลงทุนในกองทุนเพื่อ

การซือ้ขายแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (ETF) จ านวน 4,000 กองทุน เพื่อถือ

เป็นกลยุทธ์ในการกลบัเข้าซือ้สกุลเงินดอลลาร์คืนในอนาคตทัง้นี  ้เพื่อ

เป็นการหนุนสกุลเงินเรียลให้แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์ ธนาคาร

กลางบราซิลได้วางแผนที่จะขายดอลลาร์ในวงเงินไม่เกิน 550 ล้าน

ดอลลาร์/วนั ขณะเดียวกันก็ซือ้คืนสกุลเงินดอลลาร์ในจ านวนเดียวกนั 

ผ่านการเข้าซือ้ทางกองทุน ETFทุนส ารองเงินตราต่างประเทศของ

บราซิล ซึง่เป็นหนึ่งในเคร่ืองมือหลกัที่รัฐบาลใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติในต่างประเทศนัน้ ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 3.88 

แสนล้านดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

รัสเซียขู่สหรัฐติดตัง้ขีปนาวุธในเอเชียเป็นภัยคุกคามความมั่นคง 
กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการณ์ระบุว่า  การที่สหรัฐ

ติดตัง้ขีปนาวุธในเอเชีย-แปซิฟิกจะถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคง

ระหว่างประเทศ"การกระท าของสหรัฐก าลังท าให้เกิดภัยคุกคามต่อ

ความมัน่คงระหว่างประเทศ" นางมาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการ

ต่างประเทศรัสเซียกล่าวนายมาร์ก เอสเปอร์ รมว.กลาโหมสหรัฐ กล่าว

เม่ือต้นเดือนนีว้่า เขาสนับสนุนการติดตัง้ขีปนาวุธพิสยักลางในเอเชีย

เร็วๆนี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่งกว่า 500 จุด ต ่าสุดรอบ

กว่า 5 เดือน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดิ่งลงกว่า 500 จุด แตะ

ระดบัต ่าสดุในรอบกว่า 5 เดือนในวนันี ้โดยนกัลงทนุมีความผิดหวังต่อ

การที่ รัฐบาลอินเดียยังไม่มีการออกมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ

นอกจากนี ้ดัชนียังปรับตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศ ท่ามกลาง

ความกงัวลเกี่ยวกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกทัง้นี ้ดชัน ีS&P BSE 

Sensex ปิดตลาดที่ 36,472.93 จุด ลดลง 587.44 จุด หรือ 1.59%หุ้น

กลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ดิ่งลงน าตลาดวนันี ้(อินโฟเควสท์) 

ไทย 

คลัง เผยหนีส้าธารณะคงค้างสิน้ ก.ค. 62 อยู่ ท่ี 41.45% ของ 

GDP นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน 

ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ(สบน.) เปิดเผยถึงสถานการณ์หนี ้

สาธารณะของประเทศ ว่า ณ สิน้เดือนก.ค.2562 ไทยมีหนีส้าธารณะ

อยู่ที่ 41.45% ต่อจีดีพี หรือ 6.91 ล้านล้านบาท สูงขึน้จากเดือนก่อน

หน้าเล็กน้อย เนื่องจากมีการกู้ ขาดดุลงบประมาณปี  2562 ซึ่ง

ด าเนินการกู้ เงินไปแล้ว 3.8 แสนล้านบาท จากงบขาดดุลทัง้สิน้ 4.5 

แสนล้านบาท โดยยังเหลือวงเงินอีก  1 แสนกว่าล้านบาทที่จะ

ด าเนินการกู้ ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งกฎหมายเปิดทางให้ท าได้ โดย

การกู้ขาดดลุที่ไม่ครบตามจ านวนเงินนัน้ เพราะที่ผ่านมาส่วนราชการมี

การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าในบางโครงการส าหรับสัดส่วนหนี ้

สาธารณะในเดือน ก.ค. 2562 อยู่ที่  6.91 ล้านล้านบาท คิดเป็น 

41.45% ของจีดีพี  แบ่งเป็น หนี รั้ฐบาล 5.68 ล้านล้านบาท หรือ 

34.06% ของจีดีพี หนีข้องรัฐวิสาหกิจ 8.87 แสนล้านบาท คิดเป็น 

5.31% หนีข้องรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลค า้ประกนั) อยู่

ที่ 3.36 แสนล้านบาท คิดเป็น 2.02% และหนีห้น่วยงานอื่นของรัฐ อยู่ที่ 

9.36 พนัล้านบาท คิดเป็น 0.06% (อินโฟเควสท์) 
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 รมว.คลัง ระบุยังไม่จ าเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ 

เช่ือมาตรการกระตุ้นศก.จะส่งผลดีต่อภาพรวมการใช้จ่ายแล้ว 
นายอตุตม สาวนายน รมว.คลงั ระบวุ่า ขณะนีย้งัไม่มีความจ าเป็นต้อง

ออกมาตรการกระตุ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์ เนื่องจากเชื่อว่ามาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ออกไปก่อนหน้านีจ้ะช่วยให้เกิดการใช้จ่าย

ในระบบมากขึน้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคอสงัหาริมทรัพย์ไปด้วย อีกทัง้ที่

ผ่านมาผู้ประกอบการมีการปรับตัวได้ดีอยู่แล้วรมว.คลงั กล่าวว่า ได้

หารือกับสมาคมธนาคารไทยวานนี ้ (21 ส.ค.) โดยได้สอบถามถึงการ

ปล่อยกู้ ภาคอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งธนาคารพาณิชย์ยอมรับว่ าได้

ผลกระทบจากมาตรการคุมสินเชื่อภาคอสังหริมทรัพย์  (LTV) ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แต่ลูกค้าและผู้ประกอบการสามารถ

ปรับตวัและเข้าใจถึงมาตรการที่ออกมา ท าให้การปล่อยกู้ เร่ิมขยบัตวัดี

ขึน้ (อินโฟเควสท์) 

ม.หอการค้าไทย เผยดัชนี SME Q2/62 ปรับลดทุกรายการ แต่

เช่ือสถานการณ์ฟ้ืนตัวดีขึน้หลังได้มาตรการกระตุ้นศก.ช่วย นาย

ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้ อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยผลส ารวจดชันี SMEs ประจ าไตร

มาส 2/2562 ปรับลดทุกด้าน ทัง้สถานการณ์ธุรกิจ  ความสามารถใน

การท าธุรกิจ  ความยัง่ยืนของธุรกิจ  และความสามารถในการแข่งขัน

โดยดชันีสถานการณ์ธุรกิจ ไตรมาส 2/2562 อยู่ที่ 42.7 ปรับตวัลด 1.0 

จดุ เม่ือเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา (1/2562)  และคาดไตรมาส 3/2562 

จะอยู่ที่ 41.9  เม่ือจ าแนกตามลักษณะการเป็นลูกค้า พบว่า กลุ่มที่

ไม่ใช่ลกูค้าของ ธพว. ดชันีสถานการณ์ธุรกิจปรับจากระดบั 37.4 มาอยู่

ที่ระดบั 36.2 ส่วนกลุ่มที่เป็นลูกค้า ธพว. ดชันีสถานการณ์ธุรกิจ จาก

ระดบั 49.0 มาอยู่ที่ระดบั 48.0ด้านดชันีความสามารถในการท าธุรกิจ 

ไตรมาสที่ 2/2562 อยู่ที่ระดบั 48.8 ปรับตวัลดลง 1.1 จดุ เม่ือเทียบกับ

ไตรมาสที่ผ่านมา และคาดไตรมาส 3/2562 จะอยู่ที่ 48.1 เม่ือจ าแนก

ตามลักษณะการเป็นลูกค้า พบว่า กลุ่มที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธพว. ดัชนี

ความสามารถในการท าธุรกิจจากระดับ 42.2 มาอยู่ที่ระดับ 40.8 

ขณะที่กลุ่มที่เป็นลกูค้า ธพว. จากระดบั 57.8  มาอยู่ที่ระดบั 56.8และ

ด้านดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที่ 2/2562 อยู่ที่ระดับ 51.8 

ปรับตวัลดลง 0.7 จดุ เม่ือเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา  และคาดไตรมาส 

3/2562 จะอยู่ที่ 50.8 เม่ือจ าแนกลักษณะตามการเป็นลูกค้า  พบว่า  

กลุ่มที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธพว. ดชันีจากระดบั 45.3  มาอยู่ที่ระดบั 44.5  

ขณะที่กลุ่มที่เป็นลูกค้า ธพว. จากระดบั 59.6 มาอยู่ที่ระดบั 59.1ทัง้นี ้

จาก 3 ดัชนีข้างต้น น ามาสู่  ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของ 

SMEs ไตรมาสที่ 2/2562 พบว่า อยู่ที่ระดบั 47.8 ปรับตวัลดลง 0.9 จดุ 

เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และคาดว่าในไตรมาสที่ 3/2562 จะอยู่

ที่ระดับ 46.9  เม่ือจ าแนกตามลักษณะการเป็นลูกค้า  พบว่า กลุ่มที่

ไม่ได้เป็นลกูค้า ธพว. ดชันีความสามารถในการแข่งขนั ลดลงจาก 41.6 

มาอยู่ที่ 40.5  ส่วนลูกค้า ธพว. ดชันีความสามารถในการแข่งขัน จาก 

55.5 มาอยู่ที่ 54.7 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 4.68 จุด Wait & See ปัจจัยใหม่-หุ้น

เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิ่งช่วงรอความชัดเจน  SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 

1,633.56 จุด ลดลง 4.68 จุด (-0.29%) มูลค่าการซือ้ขาย 66,880.96 

ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีป้รับตวัลงคล้ายกบัตลาด

ภูมิภาคซึมทัง้สปัดาห์ลกัษณะ Wait & See รอปัจจัยใหม่หนุน หลงัยงั

ไม่มีความมั่นใจการลงทุนจึงเลือกเล่นหุ้นรายตัวตามข่าว โดยเฉพาะ

กลุ่มโรงไฟฟ้า-กลุ่มสื่อสารที่เป็นหุ้ นปลอดภัย ขณะที่หุ้ นที่เชื่อมโยง

เศรษฐกิจจะปรับตัวลงจากความไม่มั่นใจหลายปัจจัยเพื่อรอความ

ชดัเจนก่อน อย่างสงครามการค้าสหรัฐ-จีนที่จะเจรจาสปัดาห์หน้า และ

รอดูทิศทาง Fund Flow พรุ่งนีต้ลาดฯคงแกว่งไซด์เวย์ พร้อมให้แนวรับ 

1,620 แนวต้าน 1,640 จุดตลาดหลกัทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดบั 1,633.56 

จุด ลดลง 4.68 จุด (-0.29%) มูลค่าการซือ้ขาย 66,880.96 ล้านบาท 

การซือ้ขายหุ้นวนันี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทัง้วนั โดย

ดชันีท าระดบัสงูสดุที่ 1,638.03 จดุ และท าระดบัต ่าสดุที่ 1,627.30 จดุ 

ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวนันี  ้เพิ่มขึน้ 676 หลักทรัพย์ ลดลง 903 

หลกัทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 418 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

รมว.ท่องเท่ียว ส่ังททท.เก็บข้อมูลในพัทยา สะท้อนเสียงสังคม 

ก่อนน าร่องขยายเวลาปิดผับตี 4 ยันไม่ล้มฟรีวีซ่าจีน-อินเดีย 
นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงความ

คืบหน้าข้อเสนอให้ขยายเวลาปิดสถานบริการเป็นเวลา 04.00 น.ว่า 

สปัดาห์นีไ้ด้สัง่การให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไปสุ่มเก็บ

ข้อมลู เสียงสะท้อนผลกระทบมาตรการนีท้ี่พทัยา ทัง้จากผู้ประกอบการ 

นกัท่องเที่ยว และชาวบ้านว่ามีเสียงสะท้อนอย่างไร รวมถึงการค านวณ

ตวัเลขว่าจะได้เม็ดเงินกลบัมาเท่าไหร่ ซึง่หากได้ตวัเลขที่ชดัเจนแล้วจะ

น าเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) 

ต่อไป โดยอาจเร่ิมท าที่จังหวัดน าร่องก่อน เช่น กรุงเทพฯ จ.ภูเก็ต จ.

กระบี่ จ.สงขลา เพราะตอนนีก้ าลังเข้าช่วงไฮซีซั่น หวังว่าเราจะได้

นักท่องเที่ยวตามที่ รัฐบาลก าหนดไว้ประมาณ 41 ล้านคน "ต่อให้

นักท่องเที่ยวเข้าประเทศเท่าเดิม แต่เราได้รายได้เพิ่มเติมโดยเฉลี่ยอีก 

20% จากการขยายเวลาถึงตี 4 ก็เท่ากบัเรามีนกัท่องเที่ยวเพ่ิมขึน้หลาย

ล้านคน ส าหรับคนที่เป็นห่วง ผมย า้ว่าเราไม่ได้ปพูรมท าทัว่ประเทศ แต่

จะจัดโซนนิ่งเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ ตอนนี ้

ก าลังจะหารือผู้ ว่าฯ และต ารวจว่าควรเป็นจุดใดที่เจ้าหน้าที่สามารถ
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 ดูแลไ ด้  100%"นายพิพัฒน์  กล่าวถึ ง ข้อเสนอปล่อยฟรีวี ซ่ าให้

นักท่องเที่ยวจีนและอินเดียว่าได้หารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม รวมถึง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

รองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ ต่างก็เห็นด้วย จึงเป็นที่มาของการพิจารณา

ใน ครม.เศรษฐกิจ ซึง่ไม่มีใครคดัค้าน อีกทัง้ ข้อเสนอนีเ้ป็นการลงทุนที่

ต ่าที่สุดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ หลังจากนีค้งจะต้องไป

หารือและอธิบายกบัรองนายกฯ ด้านความมัน่คง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไทย : วันนี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวม 

115,003 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั

อยู่ที่ 115,003 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้

ขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

(บลจ.) ซือ้สุทธิ 22,205 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 

1,116 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ขายสุทธิ 5,355 ล้านบาท 

Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่  1.47% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน 

+0.02%ภาพรวมของตลาดในวนันี ้Yield Curve ปรับเพ่ิมขึน้ 1-3 bps. 

ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี  ้

NET OUTFLOW 5,382 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 5,355 ล้าน

บาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 

(Expired) 27 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.78 ทรงตัวรอปัจจัยใหม่ ตลาดรอฟัง

ถ้อยแถลงประธานเฟดคืนพรุ่งนี  ้นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรี

อยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่  30.78 บาท/ดอลลาร์ 

ทรงตวัจากเปิดตลาดเช้านีอ้ยู่ที่ระดบั 30.78/80 บาท/ดอลลาร์ ระหว่าง

วนัเคลื่อนไหวในกรอบ 30.77 - 30.80 บาท/ดอลลาร์ ตลาดรอฟังถ้อย

แถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ใน

วนัพรุ่งนี ้"บาททรงตวันิ่งมาก ยงัไม่มีปัจจยัส าคญั ระหว่างวนัขยบัแค่ 3 

สตางค์ ค่าเงินภูมิภาคเคลื่อนไหวผสมผสานตามปัจจัยภายในของแต่

ละประเทศ ขณะที่หยวนอ่อนค่าสดุในรอบ 11 ปี ตลาดน่าจะรอฟังถ้อย

แถลงประธานเฟดคืนพรุ่งนี"้ นักบริหารเงิน กล่าวนักบริหารเงินคาดวนั

พรุ่งนีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.75 - 30.85 บาท/ดอลลาร์ (อิน

โฟเควสท์) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- อตัราเงินเฟ้อเดือนก.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ค. สหรัฐ                    
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 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 -7.1% -- -0.5% Hang Seng

Nationw ide Dept Sales YoY Jul -2.9% -- -0.9% KOSPI

Tokyo Dept Store Sales YoY Jul -2.7% -- -1.3% BES Sensex

TH Customs Exports YoY Jul 4.3% -2.1% -2.2% Jakarta Composite

Customs Imports YoY Jul 1.7% -6.0% -9.4% Philippines Composite

Customs Trade Balance Jul $110m $249m $3212m Ho Chi Minh

 Thursday 22 Crude Commodities

Release Actual Cons. Prior WTI ($/bl)

JP Japan Buying Foreign Bonds 16-Aug ¥499.7b -- ¥175.8b Dubai ($/bl)

Foreign Buying Japan Bonds 16-Aug -¥52.1b -- ¥545.5b Brent ($/bl)

Foreign Buying Japan Stocks 16-Aug -¥359.6b -- -¥187.1b NYMEX ($/bl)

All Industry Activity Index MoM Jun -0.8% -0.8% 0.5% COMEX Gold 

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

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Aug P 47 46.2 46.5

Markit Eurozone Services PMI Aug P 53.4 53 53.2 Exchange Rate

Markit Eurozone Composite PMI Aug P 51.8 51.2 51.5 USD/THB

Consumer Confidence Aug A -7.1 -7 -6.6 EUR/USD

US Initial Jobless Claims Aug P 209k 216k 221k USD/JPY

Continuing Claims Aug P 1674k 1707k 1726k GBP/USD

Markit US Manufacturing PMI Aug P 49.9 50.5 50.4 USD/CHY

Markit US Services PMI Aug P 50.9 52.8 53 USD/KRW

Markit US Composite PMI Aug P 50.9 -- 52.6 Dollar Index

Leading Index Jul 0.5% 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% 0.5% 0.7% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Jul 0.6% 0.6% 0.6% 22-Aug-19 1.503 1.504 1.506 1.489 1.450 1.451

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Jul 0.6% 0.5% 0.5% Change (bps) +0.03 -0.18 -0.26 -0.12 +0.32 +0.57

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

1.473 1.512 1.539 1.560 1.761 1.921

+2.25 +2.79 +1.93 +0.13 +2.87 +0.58

US Bond Market

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

22-Aug-19 2.00 1.61 1.53 1.50 1.62 2.11

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

115,003.13       101,104.70       +13.75%

22-Aug-19 21-Aug-19 %Chg.

320.67 320.86 -0.06%

1,209.44 1,202.41 +0.58%

98.206 98.254 -0.05%

1.2252 1.2126 +1.04%

7.0827 7.0621 +0.29%

1.1079 1.1086 -0.06%

106.41 106.60 -0.18%

22-Aug-19 21-Aug-19 %Chg.

30.79 30.78 +0.03%

1,497.30 -7.30 -0.49%

2,118.00 +57.00 +2.77%

60.02 -0.38 -0.63%

55.35 -0.33 -0.59%

55.36 -0.47 -0.84%

59.27 -0.03 -0.05%

997.26 +2.88 +0.29%

22-Aug-19 Chg %Chg.

6,239.25 -13.72 -0.22%

7,767.04 -81.79 -1.04%

1,951.01 -13.64 -0.69%

36,472.93 -587.44 -1.59%

2,883.44 +3.11 +0.11%

26,048.72 -221.32 -0.84%

11,747.04 -55.81 -0.47%

20,628.01 +9.44 +0.05%

3,366.00 -23.00 -0.68%

7,128.18 -75.79 -1.05%

2,922.95 -1.48 -0.05%

7,991.39 -28.82 -0.36%

22-Aug-19 Chg %Chg.

26,252.24 +49.51 +0.19%

2,061.21

66,880.97

-938.78

-3,227.03

2,104.61

1,077.88 -2.58 -0.24%

2,383.46 -6.68 -0.28%

23-Aug-19

22-Aug-19 Chg %Chg.

1,633.56 -4.68 -0.29%

348.66 -1.03 -0.29%


