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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยดัชนี PPI พืน้ฐาน -0.1% ในเดือนก.ค. ลดลงครัง้แรก
รอบเกือบ 4 ปี กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ ผลิต 
(PPI) เพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนก.ค.เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากเพิ่มขึน้ 
0.1% ในเดือนมิ.ย.  เม่ือเทียบรายปี ดัชนี PPI เพิ่มขึน้ 1.7% ในเดือน
ก.ค. หลงัจากเพิ่มขึน้ 1.7% เช่นกันในเดือนมิ.ย.   ดชันี PPI ได้รับแรง
หนุนจากการดีดตัวขึน้ของราคาพลงังานนักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อน
หน้านีว้่า ดัชนี PPI จะเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนก.ค.เม่ือเทียบรายเดือน 
และเพิ่มขึน้ 1.7% เม่ือเทียบรายปีส่วนดชันี PPI พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวม
หมวดอาหาร, พลงังาน และภาคบริการ ลดลง 0.1% ในเดือนก.ค. ซึ่ง
เป็นการปรับตวัลงเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เดือนต.ค.2558 หลังจากทรง
ตัวในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายปี ดัชนี PPI พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 1.7% 
หลงัจากพุง่ขึน้ 2.1% ในเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐชะลอการตัดสินใจออกใบอนุญาตขายสินค้าให้ "หัวเว่ย" 
หลังจีนระงบัซือ้สินค้าเกษตรสหรัฐ สื่อตา่งประเทศรายงานโดยอ้าง
แหล่งข่าวว่า ท าเนียบขาวชะลอการตัดสินใจเก่ียวกับการออก
ใบอนุญาตให้กับบริษัทสหรัฐที่จะเร่ิมท าธุรกิจกับบริษัท หัวเว่ย เทค
โนโลยี่ ของจีน หลังจากจีนได้ระงับการซือ้สินค้าเกษตรของสหรัฐ
อย่างไรก็ดี ทัง้ท าเนียบขาวและกระทรวงพาณิชย์สหรัฐยงัไม่ได้ออกมา
แสดงความเห็นเก่ียวกบัรายงานข่าวดงักลา่ว  นายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.
พาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยก่อนหน้านีว้า่ เขาได้รับการยื่นค าขอท าธุรกิจกับ
หวัเวย่จากบริษัทสหรัฐ 50 ราย และระบวุา่ เขาได้ชะลอการตดัสินใจใน
เร่ืองดังกล่าว ทัง้นี ้บริษัทสหรัฐต้องได้รับใบอนุญาตพิเศษเพื่อขาย
สินค้าให้กับหัวเว่ย หลังจากรัฐบาลสหรัฐขึน้บัญชีด าหัวเว่ยในเดือน
พ.ค.ที่ผ่านมา โดยอ้างถึงความวิตกด้านความมัน่คงของประเทศ (อิน
โฟเควสท์) 

คนวงในอุตสาหกรรมสหรัฐเผยธุรกิจขนาดเล็กได้รับผลกระทบ
หนักสุดจากมาตรการเก็บภาษีน าเข้าเพิ่ม คนวงในอุตสาหกรรม
สหรัฐเปิดเผยว่า ธุรกิจขนาดเล็กทั่วโลก ไม่ใช่แค่ในสหรัฐ จะได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการเก็บภาษีน าเข้าที่สหรัฐขู่ว่าจะใช้กับจีน นาย
มาร์วาน ฟอร์ซลีย์ ซีอีโอของ Veem บริษัทด้านการช าระเงินส าหรับ
ธุรกิจขนาดเล็ก ให้สมัภาษณ์กับส านักข่าวซินหวัว่า การเก็บภาษีเพิ่ม
ถือเป็นวิกฤตส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก"หากไม่มีมาตรการบรรเทา ผู้
ประกอบธุรกิจจ าเป็นต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึน้อย่างมาก หรือผลัก
ภาระไปยงัผู้บริโภคด้วยการขึน้ราคา หรือต้องปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อรักษาก าไรให้อยู่ในระดับเดิม"เขาระบุด้วยว่า ธุรกิจขนาดเล็กจะ
ได้รับผลกระทบจากการเก็บภาษีเพิ่มมากกว่าองค์กรขนาดใหญ่"ธุรกิจ
ขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รุนแรงเชน่นีม้ากกวา่บริษัทขนาดใหญ่ที่มีวิธีการรับมือกบัสถานการณ์ที่
ดีกวา่" (อินโฟเควสท์) 

IMF สวนทางสหรัฐ ชีค่้าเงินหยวนสอดคล้องกับปัจจัยพืน้ฐาน
เศรษฐกิจจีน นายเจมส์ แดเนียล ผู้ อ านวยการแผนกจีนของกองทนุ
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยในการแถลงข่าวเม่ือวนัศกุร์ว่า 
จากการประเมินนโยบายเศรษฐกิจของจีนพบว่า อัตราแลกเปลี่ยน
หยวนในปี 2561 นัน้ ไม่ได้มีค่าสงูเกินไป หรือ ต ่าเกินไป อย่างมากแต่
อย่างใดIMF ระบุว่า ค่าเงินหยวนสอดคล้องกับปัจจัยพืน้ฐานทาง
เศรษฐกิจของจีน แต่ IMF ก็เรียกร้องให้จีนท าให้อัตราแลกเปลี่ยนมี
ความยืดหยุ่นมากขึน้ และ แทรกแซงตลาดน้อยลงทัง้นี ้มมุมองของ 
IMF ต่อค่าเงินหยวนนัน้ ตรงกันข้ามกับสหรัฐซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ 
IMF โดยสหรัฐประกาศในสัปดาห์นีว้่า จีนเป็นประเทศที่ป่ันค่าเงิน 
หลงัจากจีนปลอ่ยให้เงินหยวนร่วงต ่ากวา่ 7 หยวนต่อดอลลาร์ สู่ระดบั
ต ่าสุดในรอบ 11 ปีIMF ระบุว่า ความตึงเครียดด้านการค้าที่รุนแรง
ขึน้กับสหรัฐ อาจท าให้เศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินของจีน
เผชิญความเสี่ยง และจ าเป็นที่รัฐบาลจีนจะต้องออกมาตรการกระตุ้น
ด้านการคลงัใหม่ๆ  (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" เผยไม่พร้อมท าข้อตกลงกับจีน,อาจยกเลิกเจรจาเดือน
ก.ย. ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวในวนัศกุร์ว่า เขา
ไม่พร้อมที่จะท าข้อตกลงการค้ากับจีน และระบุถึงความเป็นไปได้ที่จะ
ยกเลิกการเจรจาการค้ารอบใหม่ที่ก าหนดไว้ในเดือนก.ย."พวกเขา
ต้องการที่จะท าข้อตกลง แต่ผมไม่พร้อมที่จะท า" ปธน.ทรัมป์เปิดเผย
กบัผู้สื่อข่าวที่ท าเนียบขาวส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ เม่ือนกัข่าวถาม
ว่า เขาจะยกเลิกแผนการเจรจาหรือไม่นัน้ ปธน.ทรัมป์ระบุวา่ "อาจจะ" 
และเขากลา่วหาด้วยวา่ จีนป่ันคา่เงินหยวนเพ่ือให้ได้เปรียบด้านการค้า
ที่ไม่เป็นธรรม"ไม่ว่าเราจะเจรจากับจีน หรือจะยกเลิกการเจรจาหรือไม่
นัน้ เราจะรอด"ู ปธน.ทรัมป์ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"กดดันเฟดหั่นดอกเบีย้อีก 1.00% ขณะชีด้อลล์แข็งก าลัง
กระทบผู้ผลิต ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวเรียกร้องในวนันีใ้ห้
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดอตัราดอกเบีย้อีก 1.00% โดยระบวุา่ 
เศรษฐกิจสหรัฐก าลังถูกเฟดใส่กุญแจมือผ่านทางการใช้นโยบาย
การเงินที่เข้มงวดทัง้นี ้ ในการกล่าวที่ท าเนียบขาว ปธน.ทรัมป์ยัง
เปิดเผยว่า สกุลเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าก าลงัส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตของ
สหรัฐ และเฟดจ าเป็นต้องปรับลดอตัราดอกเบีย้ลง (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" โวย "มาครอง" ก้าวก่ายการเจรจาระหว่างสหรัฐและ
อิหร่าน  ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ออกมาต าหนิ
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครอง แห่งฝร่ังเศสว่า เข้ามาก้าวก่าย
เร่ืองการเจรจาระหวา่งสหรัฐกบัอิหร่าน พร้อมระบวุา่ ใครก็ไมมี่สิทธ์ิพดู
กับอิหร่านแทนสหรัฐได้ ปธน.ทรัมป์ ทวีตข้อความลงบนทวิตเตอร์ว่า 
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แทนสหรัฐได้ นอกจากสหรัฐเอง"  (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" เผย "คิม จอง อิน" ต้องการเปิดการเจรจาหลังสิน้สุด
ซ้อมรบร่วมสหรัฐ,เกาหลีใต้ ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ แหง่สหรัฐ 
กล่าววานนีว้่า นายคิม จอง อึน ผู้ น าสูงสุดของเกาหลีเหนือ ได้ส่ง
จดหมายแสดงเจตจ านงที่จะเปิดการประชมุอีกครัง้ หลงัจากที่การซ้อม
รบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้สิน้สดุลงปธน.ทรัมป์ทวีตข้อความ
โดยระบุว่า นายคิมได้กล่าวขอโทษเก่ียวกับการทดสอบขีปนาวุธพิสัย
ใกล้ และกลา่วอีกด้วยวา่ การทดสอบขีปนาวธุจะสิน้สดุลงเม่ือการซ้อม
รบร่วมระหว่างสองชาติเสร็จสิน้"ผมตัง้ตารอที่จะได้พบกับคิม จอง อึน
ในอนาคตอนัใกล้นี!้ การที่เกาหลีเหนือปลอดนิวเคลียร์จะน าไปสู่การ
เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความส าเร็จมากที่สดุในโลก!" ปธน.ทรัมป์
กล่าวอย่างไรก็ตาม ปธน.ทรัมป์ไม่ได้ระบุว่าตนเองได้รับจดหมาย
ดงักลา่วเม่ือใด (อินโฟเควสท์) 

"ฟอร์ด" เตรียมสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา,ศูนย์ปฏิบัติการแห่ง
ใหม่ในจีน บริษัทฟอร์ด มอเตอร์ จ ากัด เตรียมสร้างศูนย์วิจัยและ
พัฒนาและศูนย์ปฏิบัติการในนครหนานจิง ซึ่งเป็นเมืองหลางของ
มณฑลเจียงซูทัง้สองศูนย์วิจัยถือเป็นการยกระดับศูนย์วิจัยและ
วิศวกรรมของฟอร์ด ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ศนูย์พฒันาผลิตภณัฑ์ที่ใหญ่ที่สดุ
ในระดบัโลก ซึ่งก่อตัง้ขึน้ที่นครหนานจิงเม่ือปี 2540 นายอนัหนิง เฉิน 
ประธานและซีอีโอของฟอร์ด ประเทศจีน กล่าวว่า ทัง้สองศนูย์วิจยัจะ
ช่วยสนับสนนุกลยทุธ์การตลาดของฟอร์ดอย่างรอบด้านทัง้นี ้ฟอร์ดได้
เปิดเผยแผนปฏิบิติการ Ford China 2.0 เพ่ือเร่งการพลิกโฉมธุรกิจและ
วิสัยทัศน์ใหม่ในตลาดจีนแผนการดังกล่าวจะช่วยให้ฟอร์ดสามารถ
เปิดตวัรถฟอร์ดและลินคอล์น 30 รุ่นใหม่ที่ผลิตมาขึน้เพื่อลกูค้าชาวจีน
ตลอด 3 ปีข้างหน้า โดยมี 10 รุ่นที่จะเป็นรถพลังงานไฟฟ้า (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก (จ.): ดาวโจนส์ปิดร่วง 389.73 จุด วิตก
สงครามการค้า,การประท้วงในฮ่องกง ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนนี ้(12 ส.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนวิตกกังวล
เก่ียวกบัผลกระทบของสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน รวมทัง้การ
ชุมนุมประท้วงในฮ่องกง ขณะที่นักลงทุนจับตาท่าทีของจีนอย่าง
ใกล้ชิดว่าจะใช้ก าลังในการจัดการกับกลุ่มผู้ ชุมนุมในฮ่องกงหรือไม่ 
หลังจากที่จีนระบุว่าการประท้วงในฮ่องกงเร่ิมทวีความรุนแรงและมี
สัญญาณของการก่อการร้ายดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 
25,897.71 จุด ลดลง 389.73 จุด หรือ -1.48% ขณะที่ดัชนี S&P500 
ปิดที่ 2,883.09 จุด ลดลง 35.56 จุด หรือ -1.22% และดัชนี Nasdaq 
ปิดที่ 7,863.41 จดุ ลดลง 95.73 จดุ หรือ -1.20% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก (ศ.): ดาวโจนส์ปิดลบ 90.75 จุด เหตุนล
ท.วิตกสงครามการค้าสหรัฐ-จีนยืดเยือ้ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น

นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(9 ส.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวล
เก่ียวกบัผลกระทบของสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน หลงัจากที่
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ท าลายความหวงัที่จะเห็นสหรัฐและจีน
บรรลขุ้อตกลงทางการค้าในเร็วๆ นีด้ชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิด
ที่ 26,287.44 จดุ ลดลง 90.75 จดุ หรือ -0.34% ขณะที่ดชันี S&P500 
ปิดที่ 2,918.65 จุด ลดลง 19.44 จุด หรือ -0.66% และดัชนี Nasdaq 
ปิดที่ 7,959.14 จดุ ลดลง 80.02 จดุ หรือ -1.00% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก (จ.): ดอลล์อ่อนเทยีบสกุลเงนิหลัก วิตก
สงครามการค้ากระทบศก.สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงเม่ือเทียบ
กับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือ
คืนนี ้(12 ส.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนกังวลว่า ข้อพิพาทการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีนอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐ ขณะที่นัก
ลงทุนจับตาข้อมลูเศรษฐกิจที่ส าคัญของสหรัฐในสปัดาห์นี ้ซึ่งรวมถึง
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจ าเดือนก.ค.ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
เม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดบั 105.27 เยน จากระดบั 105.57 เยน และ
อ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9689 ฟรังก์ จากระดับ 
0.9722 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา 
ที่ระดบั 1.3244 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3208 ดอลลาร์แคนาดา
ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1219 ดอลลาร์ จาก
ระดับ 1.1207 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้สู่ระดับ 1.2077 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.2055 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนคา่
ลงแตะที่ระดับ 0.6753 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6791 ดอลลาร์
สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก (ศ.): ดอลล์อ่อนค่าตามปอนด์ หลัง
อังกฤษเผย GDP ชะลอตัว ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ
สกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้
(9 ส.ค.) โดยดอลลาร์อ่อนค่าลงตามเงินปอนด์ หลังอังกฤษเปิดเผย
ข้อมลูผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ชะลอการขยายตวัใน
ไตรมาส 2/2562ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของ
ดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.13% 
สู่ระดบั 97.4958 ในการซือ้ขายเม่ือคืนนีด้อลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือ
เทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 105.57 เยน จากระดับ 105.97 เยน ขณะที่ 
ดอลลาร์อ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9722 ฟรังก์ จาก
ระดบั 0.9751 ฟรังก์ และ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ที่ ระดับ 1.3208 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3239 
ดอลลาร์แคนาดายูโรแข็งค่าขึน้สู่ระดับ 1.1207 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.1186 ดอลลาร์ ขณะที่ เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2055 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.2133 ดอลลาร์ และ ดอลลาร์ออสเตรเลียออ่นค่า
ลงสู่ระดับ 0.6791 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6805 ดอลลาร์สหรัฐ 
(อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดน ้ามัน (จ.): น า้มัน WTI ปิดบวก 43 เซนต์ รับ

คาดการณ์โอเปกลดการผลิต สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(12 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการ
คาดการณ์ที่วา่ กลุ่มประเทศผู้สง่ออกน า้มนั (โอเปก) อาจเพิ่มการปรับ
ลดก าลังการผลิตเพื่อพยุงราคาน า้มันในระยะนี ้รวมทัง้รายงานที่ว่า 
บริษัทน า้มันสหรัฐลดจ านวนแท่นขุดเจาะน า้มันติดต่อกันสปัดาห์ที่ 6  
สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 43 เซนต์ หรือ 0.8% 
ปิดที่ 54.93 ดอลลาร์/บาร์เรลสญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนต.ค. 
เพ่ิมขึน้ 4 เซนต์ ปิดที่ 58.57 ดอลลาร์/บาร์เรล 

ภาวะตลาดน า้มัน (ศ.): น า้มัน WTI ปิดพุ่ง $1.96 หลังสหรัฐเผย
แท่นขุดเจาะน า้มันลดลงต่อเน่ือง สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้ (9 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจาก
จ านวนแท่นขุดเจาะน า้มันในสหรัฐที่ลดลงอย่างมากในสัปดาห์นี ้
สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. พุ่งขึน้ 1.96 ดอลลาร์ หรือ 
3.7% ปิดที่ 54.50 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบ
เดือนต.ค. พุง่ขึน้ 1.15 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 58.53 ดอลลาร์/บาร์เรล 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก (จ.): ทองปิดบวก $8.7 เหตุวิตก
สงครามการค้าหนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย สัญญาทองค า
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(12 ส.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนเข้าซือ้
ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยั ทา่มกลางข้อพิพาทการค้าระหวา่ง
สหรัฐและจีนที่ยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลาย นอกจากนี ้การอ่อนค่าของ
สกลุเงินดอลลาร์ยงัเป็นอีกปัจจยัที่ชว่ยหนนุราคาทองค าสญัญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 
8.7 ดอลลาร์ หรือ 0.58% ปิดที่  1,517.20 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก (ศ.): ทองปิดลบ $1.0 เหตุนลท.ขาย
ท าก าไร สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลดลงเล็กน้อยเม่ือคืนนี ้(9 
ส.ค.) โดยถกูกดดนัจากแรงขายท าก าไร แตร่าคาทองปิดตลาดสปัดาห์
นีพุ้่งขึน้อย่างมาก ท่ามกลางแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภยั อนัเน่ืองมาจาก
ความตึงเครียดด้านการค้าระหวา่งสหรัฐ-จีน และธนาคารกลางหลาย
แห่ งป รับลดอัต ราดอก เบี ย้ล งสัญญาทองค าตลาด  COMEX 
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 1.0 ดอลลาร์ หรือ 
0.07% ปิดที่ 1,508.50 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

เยอรมนีเผยยอดเกินดุลการค้าลดลง เหตุน าเข้าพุ่งแซงส่งออก 
ส านักงานสถิติเยอรมนี (FSO) เปิดเผยวา่ เยอรมนีเกินดลุการค้าลดลง
ในคร่ึงปีแรก เน่ืองจากการน าเข้าขยายตวัเร็วกว่าการส่งออก อันเป็น
ผลจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งยอดน าเข้าในคร่ึงปีแรกเพิ่มขึน้ 3% แตะ
ระดับ 5.562 แสนล้านยูโร (6.222 แสนล้านดอลลาร์) ขณะที่การ

ส่งออกเพิ่มขึน้ 0.5% แตะที่ 6.661 แสนล้านยโูร ส่งผลให้ยอดเกินดุล
การค้าของเยอรมนีปรับตัวลดลงจาก 1.224 แสนล้านยูโร ลงเหลือ 
1.099 แสนล้านยโูร และเกินดลุบญัชีเดินสะพดัลดลงเหลือ 1.264 แสน
ล้านยโูรจากระดบั 1.306 แสนล้านยโูร (อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลอิตาลีเส่ียงเผชิญภาวะวิกฤต หลังรองนายกฯเรียกร้อง
จัดการเลือกตัง้ก่อนเวลา นายจเูซปเป คอนเต นายกรัฐมนตรีอิตาลี 
เปิดเผยว่า เขาจะขอให้รัฐสภาลงมติไว้วางใจ หลงัจากที่นายมตัเตโอ 
ซลัวินี รองนายกรัฐมนตรีอิตาลี เรียกร้องให้มีการเลือกตัง้ก่อนก าหนด 
ส่งผลให้รัฐบาลอิตาลีใกล้เผชิญภาวะวิกฤต นายซลัวินี เป็นผู้น าพรรค
ลีก ซึ่งได้รับเสียงสนับสนนุจากรัฐสภามากถึง 30 นับตัง้แต่เดือนมิ.ย. 
2561 ในขณะที่เขาได้ก่อตัง้รัฐบาลผสมร่วมกับพรรคไฟว์ สตาร์ มฟู
เมนต์ ซึ่งมีเสียงสนับสนุนลดลงมาอยู่ที่ระดับ 17%นายซัลวินีได้ออก
แถลงการณ์ซึง่ระบวุา่ "พรรคเสียงข้างมากไมมี่อยูแ่ล้ว" และเรียกร้องให้
มีการเลือกตัง้ก่อนก าหนดตลอดปีที่ผ่านมา รัฐบาลอิตาลีเผชิญกับ
ความตึงเครียดระหว่าง 2 พรรคซึ่งมีความคิดเห็นขัดแย้งกันในหลาย
ประเด็น โดยประเด็นล่าสุดนัน้เก่ียวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงที่
เชื่อมผ่านเทือกเขาแอลป์ ซึ่งพรรคไฟว์สตาร์ มูฟเมนต์ ประกาศไม่
สนับสนนุ ขณะที่พรรคลีกสนับสนนุโครงการดงักลา่วอย่างเต็มตัว (อิน
โฟเควสท์) 

อังกฤษเผยเศรษฐกิจ Q2/62 หดตัว 0.2% สวนทางคาดการณ์ 
เศรษฐกิจองักฤษหดตวัลงเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ปลายปี 2555 ซึ่งสวน
ทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าเศรษฐกิจจะขยาย
ตวัอยา่งตอ่เน่ือง ขณะที่สกลุเงินปอนด์ออ่นคา่ลงต ่ากวา่ 1.21 ดอลลาร์
แล้วผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 2 ปี 
2562 ขององักฤษ หดตวัลง 0.2% เม่ือเทียบเป็นรายไตรมาส โดยปัจจยั
หลกัที่ท าให้ GDP หดตวัลงมาจากภาคการผลิต ที่ดิ่งลงถึง 2.3% เม่ือ
เทียบรายไตรมาส ซึ่งเป็นสถิติที่ปรับตวัลงมากสดุนับแต่ไตรมาสแรก
ของปี 2552 (อินโฟเควสท์) 

หัวหน้าพรรคแรงงานอังกฤษเผยการผลักดัน Brexit แบบไร้
ข้อตกลงเป็นการใช้อ านาจในทางมิชอบ นายเจเรมี คอร์บิน ผู้น า
พรรคแรงงานซึง่เป็นพรรคฝ่ายค้านขององักฤษเปิดเผยวา่ การที่นายบอ
ริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีผลักดันในระหว่างการหาเสียงเลือกตัง้
เพื่อให้องักฤษถอนตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) แบบไร้ข้อตกลง
นัน้ จะถือเป็นการใช้อ านาจในทางที่ผิดต่อกฎหมายรัฐธรรมนญู และ
ต่อต้านประชาธิปไตยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนายคอร์บินระบใุน
จดหมายที่ส่งถึงนายมาร์ค เซดวิลล์ เลขาธิการครม.ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
รัฐบาลอาวุโสที่สุดของอังกฤษว่า พรรคแรงงานจะไม่สนับสนุนให้
อังกฤษถอนตัวออจากสหภาพยุโรป (EU) แบบไม่มีข้อตกลง และมี
ความวิตกหลังจากรายงานข่าวระบุว่า นายจอห์นสันจะด าเนินการ
ดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป (จ.): หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุนลท.วิตกสงคราม

การค้าฉุดเศรษฐกิจโลกถดถอย ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัลงเม่ือคืน
นี ้(12 ส.ค.) เน่ืองจากนักลงทนุเทขายหุ้นออกมาท่ามกลางความวิตก
วา่ สงครามการค้าที่ยืดเยือ้ระหวา่งสหรัฐ-จีน อาจฉดุเศรษฐกิจโลกเข้า
สู่ภาวะถดถอยดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.31% ปิดที่ 370.41 
จดุดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,310.31 จดุ ลดลง 17.61 จดุ 
หรือ -0.33% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 11,679.68 จดุ ลดลง 
14.12 จดุ หรือ -0.12% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป (ศ.): หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุนลท.วิตก
การเมืองอิตาลีป่วน ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงเม่ือคืนนี ้(9 ส.ค.) 
โดยถกูกดดนัจากความป่ันป่วนทางการเมืองในอิตาลี หลงันายมตัเตโอ 
ซลัวินี รองนายกรัฐมนตรีอิตาลี เรียกร้องให้มีการเลือกตัง้ก่อนก าหนด 
ส่งผลให้รัฐบาลอิตาลีใกล้เผชิญกับภาวะวิกฤตดัชนี Stoxx Europe 
600 ลดลง 0.84% ปิดที่ 371.56 จุดดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศส
ปิดที่ 5,327.92 จดุ ลดลง 60.03 จดุ หรือ -1.11% ดชันี DAX ตลาดหุ้น
เยอรมนัปิดที่ 11,693.80 จดุ ลดลง 151.61 จดุ หรือ -1.28%  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน (จ.): ฟุตซี่ ปิดลบ 27.13 จุด วิตกการ
ประท้วงในฮ่องกงฉุดหุ้นกลุ่มการเงินร่วง  ตลาดหุ้นลอนดอนปิด
ลดลงเม่ือคืนนี ้(12 ส.ค.) โดยหุ้นที่ท าธุรกิจในเอเชียถูกกดดันอย่าง
หนกัจากความวิตกเก่ียวกบัการประท้วงในฮอ่งกง นอกจากนี ้นกัลงทนุ
ยงัคงวิตกเก่ียวกับสงครามการค้าที่ยืดเยือ้ระหว่างสหรัฐและจีน ดชันี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,226.72 จดุ ลดลง 27.13 จดุ หรือ 
-0.37% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน (ศ.): ฟุตซี่ปิดลบ 32.05 จุด เหตุปอนด์
ร่วง,ศก.หดตัวใน Q2 กดดันตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเม่ือ
คืนนี ้(9 ส.ค.) โดยถกูกดดนัจากการร่วงลงของคา่เงินปอนด์ หลงัข้อมลู
บง่ชีว้า่ เศรษฐกิจองักฤษหดตวัลงในไตรมาส 2 เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ปี 
2555 นอกจากนี ้นักลงทุนยังวิตกเก่ียวกับความไร้เสถียรภาพทาง
การเมืองในอิตาลี และความวิตกอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับความขัดแย้ง
ด้านการค้าที่ รุนแรงขึ น้ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที่  
7,253.85 จดุ ลดลง 32.05 จดุ หรือ -0.44% (อินโฟเควสท์)    

ญ่ีปุ่น 

นายกฯญ่ีปุ่นหวังดีลการค้ากับสหรัฐได้โดยเร็ว ก่อนเจรจาจริง
ปลายเดือนนี ้นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ได้แสดง
ความหวังในการบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐโดยเร็ว เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อทัง้สองฝ่ายนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น กล่าวว่า "การเจรจาใน
อนาคตจะเป็นตัวตัดสินการบรรลุข้อตกลงขัน้สุดท้าย ผมจึงยังบอก
ไม่ได้ตอนนี ้แต่ถึงอย่างนัน้ เรายังคงมีจุดยืนเดิม นั่นคือการบรรลผุล
ลพัธ์ที่ให้ประโยชน์ตอ่ทัง้สองฝ่ายโดยเร็ว"ส านักข่าวเกียวโดรายงานวา่ 

ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึน้ขณะที่ทัง้สองประเทศเตรียมเจรจาระดับ
คณะท างานในวนัองัคารและพธุหน้าที่สหรัฐ การพบปะกันครัง้นีมี้ขึน้
เพื่อเตรียมการเจรจาระดบัรัฐมนตรีในปลายเดือนนี ้ระหว่างนายโทชิ
มิตส ึโมเตกิ รัฐมนตรีเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น กบันายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทน
การค้าสหรัฐทัง้นี ้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ต้องการท า
ข้อตกลงระดบัทวิภาคีเพื่อแก้ไขสิ่งที่ตนมองว่าเป็นการค้าที่เสียสมดุล 
และลดการขาดดุลการค้าอันมหาศาลกับญ่ีปุ่ น โดยทัง้สองฝ่ายได้
เดินหน้าเจรจาอย่างต่อเน่ือง เพื่อบรรลขุ้อตกลงให้ได้ภายในเดือนก.ย. 
(อินโฟเควสท์) 

บอนด์ยีลด์ญ่ีปุ่นปิดที่ระดับต ่าสุดในรอบ 3 ปี เหตุวิตกความ
ขัดแย้งสหรัฐ-จีน ผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลญ่ีปุ่ นอาย ุ10 ปี ปิด
ตลาดที่ระดบัต ่าสดุในรอบ 3 ปีวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุเข้าซือ้พนัธบตัร
ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั ทา่มกลางความกงัวลเก่ียวกบัความขดัแย้ง
ทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรหมายเลข 355 ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราดอกเบีย้
ระยะยาวปิดตลาดร่วงลง 0.030% จากระดับปิดเม่ือวานนี ้แตะที่ -
0.225% ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนก.ค.2559  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว (จ.): ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ปิดท าการวันนี ้ (12 
ส.ค.) เน่ืองในวนัหยดุชดเชยวนัภเูขา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว (ศ.): นิกเกอิปิดบวก 91.47 จุด ขานรับ 
GDP Q2/62 แกร่งเกินคาด ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกใน
วันนี ้โดยได้แรงหนุนจากการที่ ญ่ีปุ่ นเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 2/2562 ขยายตัวดีกว่าคาด 
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดเพิ่มขึน้ 91.47 จุด หรือ 
+0.44% แตะที่ 20,684.82 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

แบงก์ชาติจีนเตรียมเปิดตัวคริปโทเคอร์เรนซี หวังช่วยเพิ่ม
กระแสหมุนเวียนหยวน นายมู่ ฉางฉุน รองผู้ อ านวยการฝ่ายการ
ช าระเงินของธนาคารกลางจีน กล่าวว่า ธนาคารกลางจีนใกล้ที่จะออก
สกุลเงินดิจิทลัของทางธนาคารกลางเอง หลงัจากที่ได้มีการเตรียมการ
เป็นเวลา 5 ปีนายมู่กล่าววา่ สกุลเงินดิจิทลัดงักลา่วจะช่วยเพิ่มกระแส
หมนุเวียนของหยวน ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ นายมู่ยงัระบุว่า 
ธนาคารกลางจีนจะเปิดตวัสกลุเงินดิจิทลัผ่านทาง 2 ระบบ ซึง่ธนาคาร
กลางจีน และธนาคารพาณิชย์ต่างก็สามารถออกสกุลเงินดงักล่าวได้
อย่างถกูต้องตามกฎหมายนอกจากธนาคารกลางจีนแล้ว ยงัมีรายงาน
วา่ ธนาคารกลางสวีเดน ก็เป็นธนาคารกลางอีกแหง่หนึ่งที่มีความสนใจ
ในการออกสกลุเงินดิจิทลัเชน่กนั (อินโฟเควสท์) 

จีนเรียกร้องสหรัฐยุติแทรกแซงกิจการภายในฮ่องกง นางหวั ชนุห
ยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวว่า สหรัฐควรยุติการ
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 แทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงโดยทนัทีนางหวักล่าวว่า ที่ผ่านมา 

สหรัฐมักแสดงความคิดเห็นอย่างไม่รับผิดชอบเก่ียวกับฮ่องกง โดย
สร้างความสับสนจากขาวเป็นด า และยั่วยุให้เกิดความไม่สงบ"
นักการเมืองและนักการทตูของสหรัฐ ซึ่งได้เข้าข้างกลุ่มก่อการจลาจล 
และได้กล่าวหารัฐบาลจีนอย่างไม่เป็นธรรม ก าลงักระพือความรุนแรง 
และการกระท าผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่งคั่ง และ
เสถียรภาพของฮ่องกง" นางหวักลา่นางหวัยงัย า้วา่ "ฮ่องกงเป็นของจีน 
และกิจการของฮ่องกงถือเป็นกิจการภายในของจีน" ขณะเดียวกัน 
เจ้าหน้าที่จีนกล่าวในวันนีว้่า การชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกง 
ก าลงัทวีความรุนแรงมากขึน้ และบง่ชีถ้ึงการก่อการร้าย (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยรายได้หลังหักภาษีของประชาชนปรับตัวขึน้ 60 
เท่าในรอบ 70 ปี ส านักงานสถิติแห่งชาติของจีนเปิดเผยในวนันีว้่า 
รายได้ภายหลงัหกัภาษีตอ่หวัของจีนเพิ่มขึน้เกือบ 60 เทา่ ในชว่ง 70 ปี
ที่ผ่านมา ด้วยแรงหนนุจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง
รายงานระบุว่า รายได้ภายหลงัหกัภาษีต่อหวัของจีนอยู่ที่ 49.7 หยวน
ในปี 2492 และพุง่ขึน้มาอยูท่ี่ 28,200 หยวน (ราว 4,030 ดอลลาร์) ใน
ปี 2561นอกจากนี ้รายได้ที่ปรับตัวขึน้อย่างมีเสถียรภาพยังส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคปรับตัวขึน้อีกด้วย โดยค่าใช้จ่ายเพื่อการ
บริโภคต่อหัวของชาวจีนปรับตวัขึน้จากระดับ 88.2 หยวนในปี 2499 
มาอยูท่ี่ 19,853 ในปี 2561  (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ช่วงคร่ึง
แรกปีนี ้ส านักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE) เปิดเผยใน
วันนีว้่า จีนมียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในช่วงคร่ึงแรกของปีนี  ้
ท่ามกลางการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ 
SAFE ระบุว่า ยอดเกินดลุบญัชีเดินสะพดัของจีนอยู่ที่ 1.06 แสนล้าน
ดอลลา ร์  เทียบเท่ากับ  1 .6% ของตัว เลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ทัง้นี ้จีนมียอดเกินดุลการค้าภาคสินค้าอยู่ที่ระดับ 
2.228 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การค้าภาค บริการมียอดขาดดุล 
1.293 แสนล้านดอลลาร์ ลดลง 12% เม่ือเทียบรายปี (อินโฟเควสท์) 

"หวัเว่ย" เปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่ ล่ันเลิกใช้ Android ได้ทนัที
หากต้องท า นายริชาร์ด หยู ซีอีโอแผนกสินค้าผู้ บริโภคของบริษัท
หวัเว่ย เทคโนโลยี่ ได้ประกาศเปิดตวัระบบปฏิบตัิการของตนเองในชื่อ 
HongmengOS หรือ HarmonyOS ทัง้ยงัได้ประกาศพร้อมเลิกใช้ระบบ 
Android ทันทีหากหัวเว่ยจ าเป็นต้องท า อย่างไรก็ดี หัวเว่ยยังคง
ต้องการที่จะใช้ระบบ Android ตอ่ไปนายริชาร์ด หย ูเปิดเผยวา่ หวัเวย่
จะประเดิมใช้ระบบปฏิบตัิการใหมนี่ใ้นอปุกรณ์สมาร์ททีวีเป็นอยา่งแรก
ในปลายปีนี ้และในอีก 3 ปีข้างหน้าจะน ามาใช้กับอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น 
อุปกรณ์สวมใส่และเคร่ืองเสียงในรถ โดยการน ามาใช้กับสมาร์ทโฟ
นก็อยูใ่นแผนด้วยเชน่กนัทัง้นี ้ระบบปฏิบตัิการดงักลา่วจะเปิดตวัในจีน
เป็นที่แรก ก่อนที่จะขยายไปทัว่โลก (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน (จ.): เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 40.24 จุด จับ
ตาสงครามการค้าใกล้ชิด ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ปรับตัวเพิ่มขึน้ในวันนี ้โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภค 
อย่างไรก็ดี นักลงทนุยงัคงจบัตาข้อพิพาททางการค้าระหวา่งสหรัฐกบั
จีนอย่างใกล้ชิดส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต
เพ่ิมขึน้ 40.24 จดุ หรือ 1.45% ปิดวนันีท้ี่ 2,814.99 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน (ศ.): เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 19.80 จุด เหตุ
วิตกข้อพิพาทการค้า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาด
วนันีป้รับตวัลดลง เน่ืองจากนกัลงทนุยงัคงวิตกกงัวลเก่ียวกบัข้อพิพาท
การค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังมีรายงานข่าวว่า สหรัฐชะลอการ
ตดัสินใจออกใบอนญุาตขายสินค้าให้หวัเวย่ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ 
ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดวันนีท้ี่ 2,774.75 จุด ลดลง 
19.80 จดุ, -0.71%อย่างไรก็ดี การซือ้ขายยงัพอได้รับปัจจยัหนุนบ้าง 
หลังส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนีว้่า ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ส าคญั ปรับตัวขึน้ 2.8% ใน
เดือนก.ค. ซึง่เพิ่มขึน้จากเดือนมิ.ย.ที่มีการขยายตวั 2.7% และมากกวา่
ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่จะเพิ่มขึน้ 2.7% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง (จ.): ฮั่ งเส็งปิดลบ 114.58 จุด วิตกเหตุ
ประท้วงยืดเยือ้ ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตัวลดลง 
ขณะที่นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเก่ียวกับเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่
ยืดเยือ้ โดยนางแคร์รี ลมั ผู้ ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง กล่าวเม่ือ
วันศุกร์ว่า เศรษฐกิจฮ่องกงก าลังได้รับผลกระทบจากการประท้วงซึ่ง
เร่ิมมาตัง้แต่เดือนมิ.ย.ดัชนีฮั่งเส็งลดลง 114.58 จุด หรือ 0.44% ปิด
วนันีท้ี่ 25,824.72 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง (ศ.): ฮั่ งเส็งปิดลบ 181.47 จุด จับตา
ประท้วงในฮ่องกง, การค้าสหรัฐ-จีน ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิด
วันนีป้รับตัวลดลง โดยนักลงทุนจับตาเหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกง
อยา่งใกล้ชิด ขณะที่กลุม่ผู้ประท้วงตอ่ต้านรัฐบาลเตรียมปักหลกัชุมนุม
เป็นเวลา 3 วันดัชนีฮั่งเส็งลดลง 181.47 จุด หรือ 0.69% ปิดวันนีท้ี่ 
25,939.30 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

แบงก์ชาติออสเตรเลียส่งสัญญาณผ่อนคลายการเงิน คาดศก.ได้
แรงหนุนจากการลดดอกเบีย้ ,มาตรการภาษี ธนาคารกลาง
ออสเตรเลีย (RBA) เปิดเผยรายงานนโยบายการเงินประจ าเดือนส.ค.
ในวันนี ้โดยระบุว่า คณะกรรมการของ RBA พร้อมที่จะผ่อนคลาย
นโยบายการเงินหากจ าเป็น และจะจับตาตลาดแรงงานอย่างใกล้ชิด 
ทัง้นี ้RBA ได้เปิดเผยตวัเลขคาดการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ โดย
คาดว่าการขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ใน
ปี 2562 จะอยู่ที่ 2.5% ก่อนที่จะดีดตัวขึน้แตะระดับ 2.75% ปี 2563 
และ 3% ในปี 2564 โดยคาดว่ามีปัจจัยที่จะสนับสนุนการเติบโตทาง
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 เศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงอตัราดอกเบีย้ที่ปรับตวัลดลง และมาตรการภาษีที่

ทางรัฐบาลได้ประกาศใช้เม่ือไมน่านมานี ้ (อินโฟเควสท์) 

สนามบินฮ่องกงเตรียมรับมือผู้ประท้วงวางแผนชุมนุมวันนี ้เผย
เปิดให้ผู้โดยสารขาออกเข้าอาคารสนามบินเท่านัน้ การทา่อากาศ
ยานฮ่องกงได้ออกแถลงการณ์เพื่อแจ้งให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทาง
มายงัฮอ่งกงได้ทราบวา่ มีเพียงผู้ โดยสารขาออกที่มีเอกสารการเดินทาง
เท่านัน้ ที่จะได้รับอนญุาตให้เข้าไปยงัอาคารผู้ โดยสารในวันนี ้ขณะที่
กลุ่มผู้ ประท้วงต่อต้านรัฐบาลเตรียมปักหลักชุมนุมเป็นเวลา 3 วัน
แถลงการณ์ดงักล่าวมีขึน้หลงัจากเจ้าหน้าที่ฮ่องกงยืนยนัในวนันีว้่า ผู้
บัญชาการต ารวจที่ดแูลเหตุการณ์ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยใน
ฮ่องกง ได้เตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมรับมือกับการประท้วงครัง้ใหม่ 
หลงัจากเหตกุารณ์ประท้วงรุนแรงได้ส่งผลให้ฮ่องกงซึ่งเป็นศนูย์กลาง
การเงินต้องอยูใ่นภาวะวิกฤติ (อินโฟเควสท์) 

เกาหลีใต้ประกาศถอดญ่ีปุ่นจากบัญชี "white list" มีผลเดือนก.ย.
นี  ้เกาหลีใต้ตัดสินใจถอดถอนญ่ีปุ่ นออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่
ได้รับสิทธิพิเศษด้านการส่งออกสินค้าทางเทคโนโลยีและทางทหาร 
หรือ "white list" โดยจะมีผลในเดือนก.ย.นีน้ายซอง ยุนโม รัฐมนตรี
กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานเกาหลีใต้ กล่าวว่า เป็น
เร่ืองยากที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศที่ละเมิดกฎพืน้ฐานของ
ระบบควบคมุการสง่ออกระหวา่งประเทศ กระทรวงการค้าฯ ระบุว่าจะ
มีการบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ทางการค้าที่เข้มงวดขึน้กบับริษัทเกาหลีใต้ทีจ่ะ
ส่งออกสินค้าส าหรับผลิตอาวุธและเคร่ืองจักรไปยังญ่ีปุ่ น ซึ่งรวมถึง
ขัน้ตอนการอนุมัติที่ใช้เวลานานกว่าเดิมความเคลื่อนไหวดังกล่าว
เกิดขึน้หลงัจากที่รัฐบาลญ่ีปุ่ นถอนชื่อเกาหลีใต้ออกจากบญัชี "white 
list" เม่ือต้นเดือนนี ้(อินโฟเควสท์) 

เหตุน า้ท่วมใหญ่ในอินเดียคร่าชีวิตผู้ คนไปแล้วอย่างน้อย 95 
ราย ขณะผู้คนนับแสนอพยพหนี รายงานระบวุา่ ขณะนีมี้ผู้ เสียชีวิต
จากเหตุน า้ท่วมใหญ่ทางตอนใต้และตอนตะวันตกของอินเดียแล้ว
อย่างน้อย 95 ราย ขณะที่ประชาชนนับแสนรายต้องอพยพออกจาก
บ้านของตนเองทัง้นี ้รัฐเกรละได้รับผลกระทบหนักมากที่สุด โดยมี
ผู้ เสียชีวิตมากกว่า 40 ราย โดยน า้ที่ท่วมขังและแผ่นดินถล่มได้ท าให้
บางพืน้ที่ถกูตดัขาดจากภายนอก โดยเจ้าหน้าที่ได้ประกาศให้ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบหาที่ปลอดภัยอาศัย และอยู่บนที่สูงอนึ่ง อินเดียได้รับ
ผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในช่วงฤดมูรสมุระหว่างเดือนมิ.ย.-ก.ย. ซึ่ง
คร่าชีวิคผู้คนและก่อให้เกิดความเสียหายเช่นนีท้กุปีเจ้าหน้าที่จดัการ
ภยัพิบตัิกล่าวว่า ขณะนีท้างการได้มีการอพยพผู้คนนับแสนรายในรัฐ
เกรละไปยงัที่ปลอดภยัแล้วโฆษกเจ้าหน้าที่ต ารวจระบวุา่ มีพืน้ที่อีก 80 
แหง่ที่ฝนและน า้ทว่มได้ก่อให้เกิดโคลนถลม่ ซึง่เจ้าหน้าที่ยงัไมส่ามารถ
เข้าไปชว่ยเหลือได้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย (จ.): ตลาดหุ้นอินเดีย ปิดท าการวันนี ้(12 
ส.ค.) เน่ืองในเทศกาลฮารีรายออีฎิล้อดัฮา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย (ศ.): ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 200 จุด บวก
เป็นวันที่  2 ดัชนี Sensex ตลาดหุ้ นอินเดียดีดตัวขึน้กว่า 200 จุด 
ปรับตัวขึน้เป็นวันที่ 2นักลงทุนส่งแรงซือ้เข้าตลาด ขานรับข่าวที่ว่า 
รัฐบาลอาจยกเลิกแผนเรียกเก็บภาษีจากพอร์ทลงทุนของนักลงทุน
ตา่งชาติ รวมทัง้อาจพิจารณาทบทวนการเก็บภาษีก าไรจากการซือ้ขาย
หุ้นทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 37,581.91 จุด เพิ่มขึน้ 
254.55 จดุ หรือ 0.68% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ธปท.เผยสินเช่ือระบบแบงก์พาณิชย์ Q2/62 โต 4.2% ชะลอลง
จาก 5.6% ใน Q1/62 คาดทัง้ปีโตไม่ถึง 6% นายธาริฑธ์ิ ปัน้เป่ียม
รัษฎ์ ผู้ อ านวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยง
สถาบนัการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงการเติบโต
ของสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 2/62 อยู่ที่ 4.2% ลดลง
จาก 5.6% ในไตรมาสก่อน สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของ
เศรษฐกิจ ทัง้นี ้จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ท าให้การปล่อยสินเชื่อ
ลดลงตามไปด้วย ซึง่คาดวา่แนวโน้มการขยายตวัสินเช่ือปีนีจ้ะต ่ากวา่ปี
ก่อน หรือขยายตัวไม่ถึง 6%ในไตรมาส 2/62 สินเชื่อธุรกิจ (คิดเป็น 
65.1% ของสินเชื่อรวม) ขยายตัว 1.7% โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 
(ไม่รวมธุรกิจการเงิน) เติบโตในอัตราที่ลดลงจาก 4.4% ในไตรมาส
ก่อน มาอยูท่ี่ 2.6% จากการช าระคืนหนีข้องลกูหนีใ้นภาคอตุสาหกรรม 
พาณิชย์ และบริการ ขณะที่สินเช่ือธุรกิจในภาคสาธารณปูโภคและภาค
อสังหาริมทรัพย์ขยายตัวสูงขึน้ต่อเน่ือง สินเชื่อธุรกิจ SME (ไม่รวม
ธุรกิจการเงิน) หดตวั 0.1% จากที่ขยายตวั 1.5% ในไตรมาสก่อน โดย
เป็นการลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและการคืนหนีข้อง SME รายใหญ่ 
ซึง่น าเงินจากการออกหุ้นกู้มาทยอยช าระหนี ้สินเช่ืออปุโภคบริโภค (คิด
เป็น 34.9% ของสินเชื่อรวม) เติบโตลดลงเล็กน้อยจาก 10.1% ในไตร
มาสก่อน มาอยู่ที่ 9.2% โดยหลักมาจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เติบโต
ลดลง หลงัมีการเร่งปล่อยสินเชื่อในชว่งก่อนมาตรการ LTV มีผลบงัคบั
ใช้และสินเชื่อรถยนต์ที่เติบโตลดลงตามยอดขายรถยนต์ที่เร่ิมชะลอตวั 
ขณะที่สินเช่ือบตัรเครดิตและสินเช่ือสว่นบคุคลขยายตวัสงูขึน้ สว่นหนึ่ง
มาจากการแข่งขันที่สงูขึน้ในตลาดสินเชื่อรายย่อยของสถาบนัการเงิน 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 14.48 จุด เผชิญแรงขายหนักเล็งมา
จากต่างชาติ-Block Trade ซ า้ ส่งเทคนิคเสีย/สัปดาห์หน้าตลาดฯ
คงยังผันผวน SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,650.64 จดุ ลดลง 14.48 จดุ (-
0.87%) มูลค่าการซือ้ขาย 59,240.66 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยวันนีไ้ม่ดี เผชิญแรงขายมาก เล็งต่างชาติขาย-ผสมโรง 
Block Trade ซ า้ ส่งผลให้ทางเทคนิคไม่ดีหลังหลุดแนวรับส าคัญ 
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 1,672 และ 1,660 จุด ท าให้รูปแบบเทคนิคลงได้อีก ด้านสงคราม

การค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนก็ยงัไม่ชดัเจน ขณะที่ปัจจยัในประเทศก็อยู่
ในช่วงทยอยประกาศงบฯ-การเมืองที่มีความไม่แน่นอน-ตลาดฯจะปิด
ท าการ 3 วนัซ้อน-หุ้นจะขึน้ XD หลายตวัเพื่อจา่ยปันผล สง่ผลให้ตลาด
ฯยงัไปไหนไม่ได้ สปัดาห์หน้าตลาดฯคงจะยงัผันผวน แต่ให้ไปโฟกัสที่
ทยอยประกาศงบฯ พร้อมให้ติดตามตวัเลขค้าปลีก-เงินเฟ้อของสหรัฐฯ 
โดยให้แนวรับ 1,650-1,640 แนวต้าน 1,660-1,672 ถัดไป 1,680 จดุ 
ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,650.64 จุด ลดลง 14.48 จุด (-
0.87%) มลูค่าการซือ้ขาย 59,240.66 ล้านบาทการซือ้ขายหุ้นวันนี ้
ดัชนีหุ้ นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนีท าระดับ
สูงสุดที่ 1,675.44 จุด และท าระดับต ่าสุดที่ 1,649.52 จุด  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 82,692 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวันนี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วันอยู่ที่ 
82,692 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสงู
ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) 
ขายสทุธิ 647 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สทุธิ 
1,304 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ขายสุทธิ 629 ล้านบาท 

Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.42% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน 
+0.01%ภาพรวมของตลาดในวันนี ้Yield Curve ค่อนข้างผันผวน
เล็กน้อยในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุน
ตา่งชาติวนันี ้NET OUTFLOW 629 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 
629 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติ
หมดอาย ุ(Expired)  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนิบาท: ปิด 30.72/73 แกว่งแคบ แนวโน้มยังแข็งค่า
ตามภูมิภาค คาดกรอบสัปดาห์หน้า 30.60-30.85 นักบริหารเงิน
จากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดับ 
30.72/73 บาท/ดอลลาร์ ใกล้เคียงกับช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 
30.70/74 บาท/ดอลลาร์วันนีเ้งินบาทค่อนข้างวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆ 
เน่ืองจากไม่มีปัจจยัส าคญัที่จะมีผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของเงิน
บาทมากนัก แต่ทัง้นี เ้งินบาทยังมีแนวโน้มไปในทิศทางที่แข็งค่า
เช่นเดียวกับค่าเงินสกุลอ่ืนๆ ในภูมิภาคส าหรับปัจจัยที่จะมีผลใน
สปัดาห์หน้ายงัคงเป็นเร่ืองสงครามการค้า รวมทัง้ติดตามการรายงาน
ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่ส าคัญนักบริหารเงิน คาดว่า
สัปดาห์หน้าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 30.60 - 30.85 บาท/
ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนก.ค. ญ่ีปุ่ น   

- อตัราเงินเฟ้อเดือนก.ค. เยอรมนี    

- ความเชื่อมัน่ทางเศรษฐกิจเดือนส.ค.จากสถาบนั ZEW เยอรมนี    

- อตัราวา่งงานเดือนมิ.ย. องักฤษ   

- ความเชื่อมัน่ทางเศรษฐกิจเดือนส.ค.จากสถาบนั ZEW อีย ู                     

- ความเชื่อมัน่ของธุรกิจขนาดยอ่มเดือนก.ค.จากสหพนัธ์ธุรกิจอิสระแหง่ชาติสหรัฐ (NFIB) 

- ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. สหรัฐ       
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Friday 9 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US PPI Final Demand YoY Jul 1.7% 1.7% 1.7% SET50

PPI Ex Food and Energy YoY Jul 2.1% 2.3% 2.3% SET100

JP GDP SA QoQ 2Q P 0.4% 0.1% 0.7% MAI

GDP Annualized SA QoQ 2Q P 1.8% 0.6% 2.8% Institution Net Position

GDP Nominal SA QoQ 2Q P 0.4% 0.1% 1.0% Proprietary Net Position

GDP Deflator YoY 2Q P 0.4% 0.4% 0.1% Foreign Net Position

GDP Private Consumption QoQ 2Q P 0.6% 0.6% 0.1% Individual Net Position

GDP Business Spending QoQ 2Q P 1.5% 0.8% 0.4% Total Trading Value

CH CPI YoY Jul 2.8% 2.7% 2.7%

PPI YoY Jul -0.3% -0.1% 0.0% Major Indices

Dow Jones

 Tuesday 13 S&P 500

Release Actual Cons. Prior Nasdaq

US CPI MoM Jul -- 0.3% 0.1% STOXX Europe 50

CPI Ex Food and Energy MoM Jul -- 0.2% 0.3% FTSE 100

CPI YoY Jul -- 1.7% 1.6% DAX

CPI Ex Food and Energy YoY Jul -- 2.1% 2.1% Nikkei 225

JP Machine Tool Orders YoY Jul P -- -- -37.9% Shanghai Composite

Hang Seng

 Wednesday 14 KOSPI

Release Actual Cons. Prior BES Sensex

EU Industrial Production SA MoM Jun -- -1.3% 0.9% Jakarta Composite

Industrial Production WDA YoY Jun -- -1.4% -0.5% Philippines Composite

Employment QoQ 2Q P -- -- 0.3% Ho Chi Minh

Employment YoY 2Q P -- -- 1.3%

GDP SA QoQ 2Q P -- 0.2% 0.2% Crude Commodities

GDP SA YoY 2Q P -- 1.1% 1.1% WTI ($/bl)

JP Core Machine Orders MoM Jun -- -1.0% -7.8% Dubai ($/bl)

Core Machine Orders YoY Jun -- -1.1% -3.7% Brent ($/bl)

CH Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Jul -- 5.9% 5.8% NYMEX ($/bl)

Industrial Production YoY Jul -- 6.0% 6.3% COMEX Gold 

Industrial Production YTD YoY Jul -- 6.0% 6.0% Batic Dry Index

Retail Sales YoY Jul -- 8.6% 9.8%

Retail Sales YTD YoY Jul -- 8.4% 8.4% Exchange Rate

Property Investment YTD YoY Jul -- -- 10.9% USD/THB

EUR/USD

 Thursday 15 USD/JPY

Release Actual Cons. Prior GBP/USD

US Nonfarm Productivity 2Q P -- 1.4% 3.4% USD/CHY

Unit Labor Costs 2Q P -- 1.8% -1.6% USD/KRW

Retail Sales Advance MoM Jul -- 0.2% 0.4% Dollar Index

Retail Sales Ex Auto MoM Jul -- 0.4% 0.4%

Initial Jobless Claims 10-Aug -- -- 209k Thai Bond Market

Continuing Claims 3-Aug -- -- 1684k Total Return Index

Industrial Production MoM Jul -- 0.3% 0.0% Outright/ Cash Trading

Manufacturing (SIC) Production Jul -- -0.3% 0.4% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Capacity Utilization Jul -- 77.9% 77.9% 9-Aug-19 1.475 1.471 1.462 1.442 1.411 1.417

Business Inventories Jun -- 0.1% 0.3% Change (bps) -0.42 -0.45 -0.07 -0.18 -0.08 +0.78

Industrial Production MoM Jun F -- -- -3.6% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Industrial Production YoY Jun F -- -- -4.1% 1.423 1.449 1.537 1.643 1.806 2.138

Capacity Utilization MoM Jun -- -- 1.7% +1.21 +1.62 +0.85 +1.75 +1.52 -1.52

 Friday 16 US Bond Market

Release Actual Cons. Prior Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

TH Foreign Reserves 9-Aug -- -- $219.1b 12-Aug-19 2.00 1.58 1.51 1.49 1.65 2.14

Forw ard Contracts 9-Aug -- -- $31.8b Change (bps) +0.00 -5.00 -7.00 -8.00 -9.00 -12.00

13-Aug-19

9-Aug-19 Chg %Chg.

1,650.64 -14.48 -0.87%

357.63 -5.61 -1.54%

-30.01

1,087.14 -9.13 -0.83%

2,405.17 -22.70 -0.93%

3,024.51

59,240.67

-969.00

-2,025.49

2,883.09 -35.56 -1.22%

7,863.41 -95.73 -1.20%

12-Aug-19 Chg %Chg.

25,897.71 -389.73 -1.48%

11,679.68 -14.12 -0.12%

20,684.82 +91.47 +0.44%

3,325.00 +2.00 +0.06%

7,285.90 +87.20 +1.21%

1,942.29 +4.54 +0.23%

37,581.91 +254.55 +0.68%

2,814.99 +40.24 +1.45%

25,824.72 -114.58 -0.44%

975.31 +0.97 +0.10%

12-Aug-19 Chg %Chg.

6,250.60 -31.53 -0.50%

7,783.08 -71.31 -0.91%

58.30 +0.04 +0.07%

54.93 +0.43 +0.79%

54.74 +0.51 +0.94%

58.35 +0.04 +0.07%

12-Aug-19 9-Aug-19 %Chg.

30.85 30.79 +0.18%

1,505.30 +8.70 +0.58%

1,774.00 +26.00 +1.49%

1.2077 1.2036 +0.34%

7.0572 7.0614 -0.06%

1.1216 1.1310 -0.83%

105.21 105.67 -0.44%

9-Aug-19 8-Aug-19 %Chg.

316.66 315.15 +0.48%

1,216.70 1,213.42 +0.27%

97.384 97.553 -0.17%

82,692.12         166,748.41       -50.41%


