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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

ความเช่ือมั่นผู้บริโภคสหรัฐร่วงเกินคาดในเดือนส.ค. เหตุวิตก

สงครามการค้า ผลส ารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบวุ่า ดชันีความ

เชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงแตะระดับ 92.1 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็น

ระดบัต ่าที่สุดในรอบเจ็ดเดือน โดยลดลงจากระดบั 98.4 ในเดือนก.ค. 

และต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดบั 97.2 ก่อนหน้านี ้

ดัชนีความเชื่อมั่นพุ่งแตะระดับ 102.4 ในช่วงต้นเดือนพ.ค. ซึ่งเป็น

ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี แต่เป็นการส ารวจก่อนที่การเจรจาการค้า

ระหว่างสหรัฐและจีนประสบความล้มเหลวในเดือนดังกล่าว "ความ

เชื่อมั่นผู้ บริโภคปรับตัวลดลงในช่วงต้นเดือนส.ค. สู่ระดับต ่าที่สุด

นบัตัง้แต่เร่ิมปีนีเ้ป็นต้นมา โดยทกุองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณดชันี

ล้วนปรับตัวลงทัง้หมด" ริชาร์ด เคอร์ติน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่

จัดท าผลส ารวจกล่าวโดยดชันีประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนั

อยู่ที่ 107.4 ขณะที่ดชันีคาดการณ์เศรษฐกิจอยู่ที่ 82.3 ซึ่งทัง้สองดชันี

ถือเป็นระดบัต ่าที่สดุในปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขเร่ิมสร้างบ้านเดือนก.ค.ลดลงเป็นเดือนท่ี 3 

ติดต่อกัน ขณะการอนุญาตก่อสร้างพุ่งขึน้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ

เปิดเผยว่า ตัวเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านลดลง 4% ในเดือนก.ค. เม่ือ

เทียบรายเดือน สู่ระดบั 1.191 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นการปรับตวัลงต่อเนื่อง

เป็นเดือนที่ 3 จากระดับ 1.241 ล้านยูนิตในเดือนมิ.ย. เนื่องจากการ

ก่อสร้างอพาร์ทเมนท์ปรับตวัลดลง ประกอบกบัผลกระทบจากพายโุซน

ร้อนแบร์รีที่พดัถล่มรัฐหลยุเซียน่า เม่ือช่วงกลางเดือนก.ค.นักวิเคราะห์

คาดการณ์ว่าตวัเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านจะดีดขึน้สู่ระดบั 1.257 ล้านยู

นิตในเดือนก.ค. ขณะที่ตัวเลขของเดือนมิ.ย.ถูกปรับทบทวนลงจาก

รายงานก่อนหน้านีซ้ึ่งระบุว่าอยู่ที่  1.253 ล้านยูนิตตัวเลขการเร่ิมต้น

สร้างบ้านส าหรับครอบครัวเดี่ยว ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนขนาดใหญ่ที่สุดใน

ตลาดที่อยู่อาศัย เพิ่มขึน้ 1.3% สู่ระดับ 876,000 ยูนิต ซึ่งเป็นระดับ

สูงสุดในรอบ 6 เดือน อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างบ้านส าหรับหลาย

ครอบครัว ซึ่งรวมถึงอพาร์ทเมนท์และคอนโดมิเนียม ร่วงลง 16.2% สู่

ระดบั 315,000 ยนูิตในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์) (อินโฟเควสท์) 

เฟดสาขานิวยอร์กชีม้าตรการขึน้ภาษีของสหรัฐดันราคาสินค้า

และบั่นทอนผลก าไร ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ได้

เปิดเผยรายงานเม่ือเร็วๆนีว้่า การปรับขึน้ภาษีน าเข้าของสหรัฐท าให้

ราคาสินค้าสูงขึน้ และยังบั่นทอนผลก าไรของกลุ่มผู้ผลิตและบริษัท

ด้านบริการของสหรัฐส านักข่าวซินหัวรายงานว่า รายงานของเฟด

นิวยอร์กที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของค าถามไปยัง August Empire State 

Manufacturing and Business Leaders Survey ระบุว่ า  79% ของ

กลุ่มผู้ผลิต และ 60% ของบริษัทด้านการบริการมองว่า การขึน้ภาษี

ก่อให้เกิดต้นทนุโดยตรงและต้นทนุทางอ้อมเพ่ิมขึน้เล็กน้อยขณะที่กลุ่ม

ผู้ ผลิต 14% และบริษัทด้านบริการ 12% มองว่า การขึน้ภาษีท าให้

ต้นทุนเพิ่มขึน้มาก นอกจากนี ้ข้อมูลยงัชีใ้ห้เห็นด้วยถึงผลกระทบในวง

กว้างมากขึน้จากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ในหมู่บริษัทด้านบริการ ซึ่งสูงกว่าผล

การส ารวจเม่ือปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

ตลาดจับตา "พาวเวล" แถลงในการประชุมท่ีแจ็กสันโฮลวันศุกร์

นี ้หวังส่งสัญญาณทิศทางดอกเบีย้ปีนี  ้ตลาดการเงินทัว่โลกจับตา

นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งมีก าหนด

กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเศรษฐกิจประจ าปีของเฟดที่ เ มือง

แจ็กสัน โฮล รัฐไวโอม่ิง ในวันที่ 23 ส.ค.นี ้โดยนักลงทุนคาดหวังว่า 

นายพาวเวลจะส่งสญัญาณเกี่ยวกบัทิศทางอตัราดอกเบีย้ในปีนีส้ าหรับ

การประชมุที่เมืองแจ็กสนั โฮล ในปีนี ้จะขึน้ในระหว่างวนัที่ 22-24 ส.ค. 

ภายใต้หวัข้อ "ความท้าทายส าหรับนโยบายการเงิน (Challenges for 

Monetary Policy)"การขึน้กล่าวสุนทรพจน์ของนายพาวเวลในครัง้นี  ้

เกิดขึน้ท่ามกลางแรงกดดนัจากประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ที่ต้องการ

ให้เฟดเร่งปรับลดอัตราดอกเบีย้เพื่อกระตุ้ นเศรษฐกิจ  โดยในการ

ประชุมนโยบายการเงินครัง้ล่าสุดของเฟดเม่ือวนัที่  30-31 ก.ค.ที่ผ่าน

มานัน้ ปธน.ทรัมป์ได้แสดงความไม่พอใจที่นายพาวเวลไม่ได้ส่ง

สัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้อีกในอนาคต หลังจากที่ได้ปรับ

ลดอัตราดอกเบีย้ลง 0.25% สู่ระดับ 2.00-2.25% ในการประชุมวัน

ดงักล่าว (อินโฟเควสท์) 

ส่ือต่างประเทศเผยสหรัฐอาจต่ออายุอีก 90 วันให้ "หัวเว่ย" ซือ้

สินค้าจากบริษัทสหรัฐได้ เว็บไซต์  Wall Street Reporter รายงาน

การเปิดเผยของส านักข่าวต่างประเทศว่า  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ

อาจจะขยายระยะเวลาในการอนุญาตให้บริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยีของ

จีน สามารถซือ้สินค้าจากบริษัทสหรัฐได้อีก 90 วัน เพื่อที่หัวเว่ยจะ

สามารถให้บริการลูกค้าที่มีอยู่ได้แหล่งข่าวระบุว่า สหรัฐจะต่ออายุ

ใบอนญุาตชัว่คราวส าหรับหวัเว่ยออกไปอีก 90 วนั การต่ออายขุ้อตกลง

ดังกล่าวซึ่งจะสิน้สุดลงในวันที่ 19 ส.ค.นี  ้จะท าให้หัวเว่ยสามารถ

ให้บริการเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีอยู่ต่อไปได้  และเพื่อ

อัพเดทซอฟท์แวร์ของโทรศพัท์มือถือของหัวเว่ยด้วยแหล่งข่าวระบุว่า 

สถานการณ์เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งได้กลายเป็น

เคร่ืองมือต่อรองของสหรัฐในการเจรจาการค้ากับจีนนัน้ ยังคงไม่มี

ความแน่นอน และการตัดสินใจต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวอาจ

เปลี่ยนแปลง ก่อนถึงก าหนดเส้นตายเดิมในวันจันทร์ที่จะถึงนี ้
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 แหล่งข่าวระบดุ้วยว่า ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์และประธานาธิบดีสี 

จิน้ผิงของจีนอาจจะหารือเกี่ยวกับหัวเว่ยในการเจรจาทางโทรศัพท์

ในช่วงสดุสปัดาห์นี ้(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐออกหมายศาลยึดเรือบรรทุกน า้มันอิหร่าน หวังสกัดไม่ให้

ออกจากยิบรอลตา ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในกรุงวอชิงตันได้ออก

หมายศาลเพื่อยึดเรือบรรทุกน า้มันของอิหร่าน ซึ่งเป็นความพยายาม

ครัง้สุดท้ายเพื่อสกัดกัน้ไม่ให้เรือดงักล่าวออกจากยิบรอลตา ทัง้นี ้เรือ 

Grace 1 ของอิหร่านดงักล่าวถูกยึดโดยนาวิกโยธินองักฤษที่ปากทะเล

ฝ่ังตะวันตกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเม่ือวันที่  4 ก.ค.ที่ผ่านมา 

เนื่องจากต้องสงสยัว่า ท าการละเมิดมาตรการคว ่าบาตรของสหภาพ

ยุโรป (EU) โดยการขนน า้มันไปยังซีเรียยิบรอลตาได้ยกเลิกค าสั่ง

ควบคุมเรือดังกล่าวเม่ือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา  หลังจากหัวหน้า

คณะรัฐมนตรีของยิบรอลตาระบุว่า เขาได้รับการรับประกันเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากอิหร่านว่า เรือดงักล่าวไม่ได้เดินทางไปยงัซีเรีย (อินโฟ

เควสท์)  

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 306.62 จุด นลท.คลาย

วิตกศก.ถดถอยหลังบอนด์ยิลด์ฟ้ืนตัว  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น

นิวยอร์กปิดปรับตัวขึน้เม่ือคืนนี  ้(16 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนหลังจาก

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐดีดตัวขึน้ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลาย

ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย และนักลงทุนปรับตัวรับ

การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ เ ป็นไปอย่างไร้ทิศทางดัชนี เฉลี่ย

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  25,886.01 จุด พุ่งขึน้ 306.62 จุด หรือ 

+1.20% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,888.68 จุด เพิ่มขึน้ 41.08 จุด 

หรือ +1.44% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,895.99 จุด เพิ่มขึน้ 129.38 

จดุ หรือ +1.67% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่าเทียบเยน,ยูโร ขานรับ

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐแกร่ง ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกลุ

เงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้(16 

ส.ค.) หลงัได้แรงหนนุจากการเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง 

โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยเม่ือวนัพฤหสับดีที่ผ่านมาว่า การใช้

จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึน้ในเดือนก.ค. ขณะที่ยอดค้าปลีกและ

บริการด้านอาหารเพิ่มขึน้ 0.7% สู่ระดบั 5.235 แสนล้านดอลลาร์ดชันี

ดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกุล

เงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึน้ 0.01% สู่ระดบั 98.1554 เม่ือคืน

นีด้อลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดบั 106.28 เยน จาก

ระดบั 106.12 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9783 

ฟรังก์ จากระดบั 0.9769 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกับ

ดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3269 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3323 

ดอลลาร์แคนาดายูโรอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.1095 ดอลลาร์ จาก

ระดับ 1.1106 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้สู่ระดับ 1.2151 

ดอลลาร์ จากระดบั 1.2110 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่า

ขึน้แตะที่ระดับ 0.6781 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6775 ดอลลาร์

สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 40 เซนต์ รับข้อมูลศก.

แกร่ง,นลท.คลายวิตกศก.ถดถอย สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส 

(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(16 ส.ค.) เนื่องจากการเปิดเผย

ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร

สหรัฐที่ฟื้นตัวขึน้ ได้ช่วยคลายความวิตกของนักลงทุนเกี่ยวกับความ

เป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยสญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบ

เดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 40 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 54.87 ดอลลาร์/บาร์เรล

สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนต.ค. เพ่ิมขึน้ 41 เซนต์ หรือ 0.7% 

ปิดที่ 58.64 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $7.6 เหตุนลท.ขาย

สินทรัพย์ปลอดภัยหลังดาวโจนส์พุ่ง,ดอลล์แข็งค่า สญัญาทองค า

ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(16 ส.ค.) เนื่องจากนกัลงทนุขายทองซึ่ง

เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ตลาดหุ้นและดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึน้ 

หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฟื้นตัว  และรัฐบาลสหรัฐ

เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งท าให้นักลงทุนคลายความวิตก

เกี่ ย วกับภาวะ เศ รษฐกิ จถอย สัญญาทองค าตลาด  COMEX 

(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 7.60 ดอลลาร์ หรือ 

0.5% ปิดที่ 1,523.60  ดอลลาร์/ออนซ ์(อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ยูโรโซนเกินดุลการค้าลดลงในเดือนมิ .ย. เหตุส่งออกหดตัว

มากกว่าน าเข้า  ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป หรือยูโรสแตท 

เปิดเผยว่า ยอดเกินดุลการค้าของยูโรโซนในเดือนมิ.ย. ลดลงสู่ระดบั 

1.79 หม่ืนล้านยโูร จากระดบั 1.96 หม่ืนล้านยโูรในเดือนพ.ค. เนื่องจาก

การส่งออกหดตัวมากกว่าน าเข้า ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่า ยอด

เกินดุลการค้าของยูโรโซนในเดือนมิ.ย.จะอยู่ที่ 1.85 หม่ืนล้านยูโร 

รายงานระบุว่า ยอดส่งออกลดลง 1.2% ขณะที่น าเข้าลดลง 0.8% ซึ่ง

สะท้อนถึงสถานการณ์การค้าที่ยังคงซบเซาในกลุ่มประเทศที่ใช้สกุล

เงินยูโร รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตวัในไตรมาส 3 และ 4 ของปี

นี  ้ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีเปิดเผยว่า  ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2562 หดตวัลง 0.1% เม่ือเทียบเป็น

รายไตรมาส หลังจากขยายตัว 0.4% ในไตรมาสแรกส านักงานสถิติ
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ระบุว่า ปัจจัยที่ท าให้ GDP หดตัวลงในไตรมาส 2 นัน้มาจากการ

ส่งออกที่ทรุดตัวลง เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตของเยอรมนีได้รับผลกระทบ

จากอปุสงค์ที่อ่อนแอในตลาดต่างประเทศ และผลกระทบจากข้อพิพาท

การค้าหากเทียบเป็นรายปี GDP ไตรมาส 2 ขยายตวั 0.4% ซึ่งชะลอ

ลงจากไตรมาส 1 ที่มีการขยายตัว 0.7%ด้านส านักงานสถิติแห่ง

สหภาพยุโรปเปิดเผยวานนีเ้ช่นกันว่า GDP ของยูโรโซนขยายตวั 0.2% 

ในไตรมาส 2 เม่ือเทียบรายไตรมาส สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์

ของนักวิเคราะห์ หลงัจากที่เติบโต 0.4% ในไตรมาสแรกเม่ือเทียบราย

ปี เศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัว 1.1% ในไตรมาส 2 หลังจากขยายตัว 

1.2% ในไตรมาสแรก (อินโฟเควสท์)  

นายกฯอังกฤษเตรียมเดินสายถก Brexit กับฝร่ังเศสและเยอรมนี 
นายบอริส จอห์สนั นายกรัฐมนตรีองักฤษเตรียมเดินทางเยือนฝร่ังเศส

และองักฤษในสปัดาห์หน้า ซึง่คาดว่า จะมีการเจรจาเร่ืองข้อตกลงใหม่

ภายใต้การถอนตวัขององักฤษจากสหภาพยุโรป (Brexit) การเดินทาง

เยือนทัง้ 2 ประเทศครัง้นี ้ถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครัง้แรก

ในฐานะนายกรัฐมนตรี ก่อนหน้าที่องักฤษจะถอนตวัจากสหภาพยโุรป

ในวันที่ 31 ต.ค.นี ้ไม่ว่าจะได้มีการสรุปข้อตกลงกันหรือปราศจาก

ข้อตกลงในเร่ือง Brexit ก็ตามขณะที่นสพ.ซันเดย์ ไทม์ส ได้รายงาน

เร่ืองเอกสารของรัฐบาลที่ร่ัวไหลออกมาโดยมีใจความเกี่ยวกับการ

เตือนถึงภาวะขาดแคลนอาหาร ยา และเชือ้เพลิง หากเกิด Brexit แบบ

ไร้ซึ่งข้อตกลงอย่างไรก็ดี ทางส านักนายกฯองักฤษระบวุ่า การเดินทาง

เยือนทัง้ 2 ประเทศครัง้นี ้จะมีการหารือเร่ือง Brexit ไม่มากนัก (อินโฟ

เควสท์) 

รมว.พลังงานอังกฤษฟันธงรัฐบาลชนะหากมีการลงมติไม่

ไว้วางใจ นายควาสิ ควาร์เตง รมว.พลงังานขององักฤษ เช่ือว่า รัฐบาล

ของนายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน จะชนะการลงมติไม่ไว้วางใจที่

ผลักดันโดยพรรคแรงงาน ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเม่ือวานนี  ้ พรรค

แรงงานได้เรียกร้องสมาชิกสภานิติบัญญัติในพรรคอนุรักษ์นิยมที่มี

ความเห็นต่างกับรัฐบาล ให้ช่วยสกัดกัน้กระบวนการถอนองักฤษออก

จากสหภาพยโุรป (Brexit) แบบไร้ข้อตกลง ด้วยการล้มรัฐบาลของนาย

จอห์นสนั และเปิดทางให้นายเจเรมี คอร์บิน ผู้น าพรรคแรงงาน เข้ามา

จดัตัง้รัฐบาลรักษาการก่อนจะจดัให้มีการเลือกตัง้ทัว่ไปนายควาร์เตงก

ล่างกับส านักข่าวสกายนิวส์ว่า เขาเชื่อมัน่ว่ารัฐบาลจะชนะการลงมติ

ไม่ไว้วางใจ โดยเขาไม่คิดว่านายเจเรมี คอร์บิน จะสามารถรวบรวม

ผู้ สนับสนุนได้ และไม่เห็นแนวโน้มที่นายคอร์บินจะขึน้มาเป็นผู้ น า

รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับความหวัง

เยอรมนี,ECB ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นยุโรปปิด

ปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(16 ส.ค.) โดยได้แรงหนนุจากหุ้นกลุ่มธนาคารที่พุ่ง

ขึน้ท่ามกลางความหวังที่ว่า รัฐบาลเยอรมนี อาจจะออกมาตรการ

กระตุ้ นด้านการคลัง ดัชนี  Stoxx Europe 600 บวก 1.24% ปิดที่  

369.63 จดุ ดชัน ีCAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,300.79 จดุ เพ่ิมขึน้ 

63.87 จดุ หรือ +1.22%, ดชัน ีDAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 11,562.74 

จดุ เพ่ิมขึน้ 150.07 จดุ หรือ +1.31% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 50.14 จุด หุ้นแบงก์บวก

ขานรับแผนกระตุ้นศก.เยอรมนี,จีน ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวั

ขึน้เม่ือคืนนี ้(16 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของจีน และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึน้ว่า อังกฤษจะสามารถหลีกเลี่ยง

ภาวะ Brexit แบบไร้ข้อตกลงได้ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิด

ที่ 7,117.15 จดุ เพ่ิมขึน้ 50.14 จดุ หรือ +0.71% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นเผยยอดขาดดุลการค้า 2.496 แสนล้านเยนในเดือนก.ค. 

กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ นเปิดเผยรายงานเบือ้งต้นในวนันีว้่า ญ่ีปุ่ นมียอด

ขาดดุลการค้าเดือนก.ค.ที่ระดับ 2.496 แสนล้านเยน หรือประมาณ 

2.34 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนยอดส่งออกในเดือนก.ค.ลดลง 1.6% 

เม่ือเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดน าเข้าเดือนก.ค.ลดลง 1.2% (อินโฟ

เควสท์) 

บอนด์ยีลด์ญี่ ปุ่ นปิดทรงตัว  หลัง BOJ วางแผนลดการซื ้อ

พันธบัตร ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลญ่ีปุ่ นอายุ 10 ปีปิดทรงตวัใน

วันนี ้เนื่องจากแรงซือ้ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากการปรับขึน้ของตลาด

พันธบัตรสหรัฐ ถูกหักลบด้วยแรงขายหลงัมีรายงานว่าธนาคารกลาง

ญ่ีปุ่ น (BOJ) วางแผนลดการซือ้พันธบตัรระยะยาวส านักข่าวเกียวโด

รายงานว่า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรหมายเลข 355 ซึ่งเป็นมาตรวดั

อตัราดอกเบีย้ระยะยาว ปิดที่ -0.240% ไม่เปลี่ยนแปลงจากระดบัเม่ือ

วานนี ้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 13.16 จุด จากแรงซือ้คืน

หลังหุ้นร่วงหนัก  ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้ นโตเกียวปิดบวกในวันนี  ้

ท่ามกลางการซือ้ขายที่ค่อนข้างเงียบเหงา โดยตลาดฟืน้ตวัขึน้จากการ

ร่วงลงในช่วงเช้า หลังจากตลาดหุ้ นต่างๆในเอเชียดีดตัวขึน้อย่าง

แข็งแกร่ง และจากการที่นักลงทุนเข้าช้อนซือ้หุ้นที่ร่วงลงอย่างหนักเม่ือ

วานนีส้ านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิเพิ่มขึน้ 13.16 จุด หรือ 

0.06% ปิดที่ 20,418.81 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 จีนไฟเขียวโครงการลงทุนในสินทรัพย์คงท่ีเดือนก .ค. 12 

โครงการ วงเงิน 1 หมื่นล้านดอลล์ คณะกรรมการเพื่อการพฒันา

และปฏิ รูปแห่งชาติจีน (NDRC) ได้อนุมัติ โครงการการลงทุนใน

สินทรัพย์คงที่จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 7.05 หม่ืนล้าน

หยวน หรือประมาณ 1 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนก.ค.ส านกัข่าว

ซินหัวรายงานว่า เม่ิง เหว่ย โฆษกของ NDRC เปิดเผยว่า โครงการ

เหล่านีส้่วนใหญ่เป็นโครงการในภาคอุตสาหกรรมและคมนาคมการ

ขยายตัวของการลงทุนในสินทรัพย์คงที่ของจีนนัน้ยงัคงมีเสถียรภาพ

ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา และขยายตัว 5.7% เม่ือเทียบเป็นรายปี 

เนื่องจากการลงทุนในภาคไฮเทคที่คึกคักทัง้นี ้การลงทุนในภาคการ

ผลิตด้านไฮเทค พุ่งขึน้ 11.1% ซึง่ขยายตวัเร็วกว่าการขยายตวัด้านการ

ลงทุนทัง้หมด 5.4% ส่วนการลงทุนในภาคบริการด้านไฮเทค ขยายตวั 

11.9% ซึง่รวดเร็วกว่าอตัราการขยายตวัเฉลี่ย 6.2% (อินโฟเควสท์) 

ครม.จีนเน้นการใช้แนวทางปฏิรูปตลาดเพื่อให้อัตราดอกเบีย้

ปรับตัวลง คณะรัฐมนตรีจีนได้จัดเตรียมการหลายประการ เพื่อที่จะ

ท าให้อัตราดอกเบีย้อ่อนตัวลงด้วยการใช้มาตรการปฏิรูปบนพืน้ฐาน

ของตลาด และการคลี่คลายสถานการณ์ความยากล าบากทางการเงิน

ส านักข่ าวซินหัวรายงานว่ า  รายงานการประชุมของสมาชิก

คณะรัฐมนตรีจีนที่มีนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีเป็นประธานนัน้ ชี ้

ว่า อัตราดอกเบีย้โดยรวมมีเสถียรภาพและอ่อนตัวลงเล็กน้อยในปีนี ้

ดงันัน้ การคงสภาวะดงักล่าวไว้ การดแูลให้อปุทานการเงินอยู่ในระดบั

ที่เพียงพออย่างสมเหตุสมผลจึงเป็นเร่ืองที่จ าเป็น รวมทัง้การยึดมัน่ใน

การด าเนินการให้อตัราดอกเบีย้อีอนตวัลง (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติจีนเผยแผนปฏิรูปดอกเบีย้ LPR หวังลดต้นทุนการ

กู้ยืม ธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยแผนการที่จะปรับปรุงและ

ปฏิรูปกลไกในการก าหนดอตัราดอกเบีย้เงินกู้  loan prime rate (LPR) 

ซึ่งเป็นความพยายามล่าสุดที่จะปรับลดต้นทุนการกู้ ยืมส าหรับ

เศรษฐกิจที่แท้จริงPBOC ระบุในแถลงการณ์ว่า ตัง้แต่วนัที่ 20 ส.ค.นี ้

ศูนย์ระดมทนุระหว่างธนาคารแห่งชาติ จะเปิดเผยระดบัอตัราดอกเบีย้ 

LPR ใหม่ในเวลา 09.30 น. ทุกวนัที่ 20 ของเดือนจ านวนธนาคารที่จะ

ก าหนดอัตราดอกเบีย้ดังกล่าวจะเพิ่มขึน้จาก 10 แห่งเป็น 18 แห่ง 

รวมถึงธนาคารแห่งชาติ ธนาคารพาณิชย์ในเขตเมืองและในชนบท 

ธนาคารต่างประเทศและธนาคารเอกชน เพ่ือเพ่ิมจ านวนตวัแทนในการ

ก าหนดอัตราดอกเบีย้  LPRPBOC ระบุว่า จะมีการก าหนดอัตรา

ดอกเบีย้เงินกู้  LPR ระยะเวลากว่า 5 ปี นอกเหนือจาก LPR ระยะ 1 ปี

ในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นอัตราอ้างอิงในการก าหนดอัตราดอกเบีย้เงินกู้

ธนาคารครัง้ใหม่ (อินโฟเควสท์) 

จีนออกโรงค้าน EU ก้าวก่ายกิจการภายในฮ่องกง  โฆษกของ

ส านักงานจีนประจ าสหภาพยุโรป (EU) เผยจีนกังวลเป็นอย่างยิ่ง และ

ขอคัดค้านอย่างเต็มที่ต่อการเข้ามาก้าวก่ายของ EU ในกิจการต่างๆ

ของฮ่องกงส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า เฟดริกา โมเกรีนี ผู้แทนระดบัสูง

กิจการระหว่างประเทศและนโยบายความมัน่คงของ EU และคริสเทีย 

ฟรีแลนด์ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศแคนาดาได้ออกแถลงการณ์

ร่วมเร่ืองฮ่องกงเม่ือช่วงคืนวนัเสาร์ที่ผ่านมาแถลงการณ์ดงักล่าวระบุว่า 

เ ม่ือเร็วๆนี  ้ เหตุรุนแรงได้เพิ่มจ านวนมากขึน้  การมีส่วนร่วมใน

กระบวนการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับผู้ มีส่วนร่วมหลกัๆนัน้ ถือเป็นเร่ืองที่

จ าเป็น เสรีภาพขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้สิทธิใรการการชมุนมุอย่างสนัติ และ

อธิปไตยในระดบัสงูของฮ่องกงภายใต้หลกัการหนึ่งประเทศ สองระบบ

นัน้ ได้รับการยกระดับแล้วในกฎหมายพืน้ฐานและข้อตกลงในระดบั

สากล ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนต่อไปโฆษกของจีนได้ผลักดันให้

ทาง EU ปฏิบัติตามกฎหมายสากลและกฎพืน้ฐานในการบริหาร

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยศรัทธาที่ดี  และยุติการก้าวก่าย

กิจการของฮ่องกงและจีนในทันที  เพื่อมิให้เป็นการบั่นทอนซึ่งการ

เติบโตของความสมัพนัธ์ระหว่างจีนและ EU (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 238.76 จุด จากแรงซือ้เก็ง

ก าไร ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตวัเพิ่มขึน้ เนื่องจากนัก

ลงทุนเข้าช้อนซือ้หุ้ นเพื่อเก็งก าไร หลังจากที่ตลาดผันผวนตลอด

สัปดาห์ดัชนีฮั่ ง เส็ ง เพิ่มขึ น้  238.76 จุด  ห รือ  0.94% ปิดวันนี ท้ี่  

25,734.22 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

โอเปกปรับลดคาดการณ์ความต้องการน า้มันท่ัวโลกปีนี ้ เหตุ

เศรษฐกิจชะลอตัว กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มนั (โอเปก) ได้ปรับลด

คาดการณ์ความต้องการน า้มันในตลาดโลกปี  2562 ลง เนื่องจาก

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวโอเปกเปิดเผยรายงานคาดการณ์ประจ าเดือน

ล่าสุดว่า ความต้องการน า้มันในตลาดโลกจะขยายตัว  1.1 ล้าน

บาร์เรล/วันในปี 2562 ซึ่งลดลง 40,000 บาร์เรล/วันจากตัวเลข

คาดการณ์ในเดือนก.ค."แม้ดเูหมือนว่าแนวโน้มปัจจัยพืน้ฐานตลาดยงั

ค่อนข้างซบเซาในช่วงที่เหลือของปีนี  ้เม่ือพิจารณาจากการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจที่อ่อนแรง ประเด็นการค้าโลก และความต้องการน า้มนัที่

ชะลอตัวลง แต่ก็ยังคงเป็นเร่ืองส าคัญที่จะต้องติดตามภาวะอุปสงค์-

อปุทานอย่างใกล้ชิด และช่วยให้ตลาดมีเสถียรภาพในเดือนต่อๆไปจาก

นี"้ โอเปกระบใุนรายงานนอกจากนี ้โอเปกได้คงคาดการณ์การขยายตวั

ของความต้องการน า้มันปี 2563 ที่ระดับ 1.14 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่ง

เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปีนี ้พร้อมกันนี ้โอเปกยงัได้ปรับลดคาดการณ์การ
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ขยายตวัของเศรษฐกิจโลกปีนี ้ลงสู่ระดบั 3.1% จากเดิมที่ 3.2% ขณะ

คงคาดการณ์การขยายตัวปี 2563 ไว้ที่ 3.2%ขณะเดียวกัน โอเปกได้

หัน่คาดการณ์การขยายตวัของอุปทานน า้มนั โดยคาดว่าอุปทานของ

บรรดาประเทศผู้ ผลิตน า้มันนอกกลุ่มโอเปกจะขยายตัว  1.97 ล้าน

บาร์เรล/วันในปีนี ้ลดลง 72,000 บาร์เรล/วันจากการคาดการณ์ใน

เดือนก.ค. ขณะที่ในปี 2563 อปุทานน า้มนัของประเทศผู้ผลิตนอกกลุ่ม

โอเปก คาดว่าจะขยายตวั 2.39 ล้านบาร์เรล/วนั ลดลง 50,000 บาร์เรล

จากการคาดการณ์ในเดือนก.ค.  (อินโฟเควสท์) 

ฮ่องกงปรับลด GDP ไตรมาส 2/62 หลังเหตุประท้วงฉุดกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ รัฐบาลฮ่องกงเปิดเผยว่า เศรษฐกิจฮ่องกงไตรมาส 2 ปี 

2562 ขยายตวั 0.5% เม่ือเทียบรายปี ซึ่งชะลอลงจากที่ขยายตวั 0.6% 

ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการประท้วงที่ลกุลามบานปลายได้ส่งผล

กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ที่มีการ

เปิดเผยในวนันี ้เป็นการปรับทบทวนลงจากตวัเลขประมาณการครัง้ที่

แรกที่ระบุว่า เศรษฐกิจฮ่องกงขยายตวั 0.6% ในช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย. 

เม่ือเทียบรายปี   หากเทียบเป็นรายไตรมาส เศรษฐกิจไตรมาส 2/62 

ของฮ่องกงหดตัวลง 0.4% จากไตรมาสแรก จากเดิมที่ระบุว่าหดตัว 

0.3% ในรายงานตวัเลขประมาณการครัง้แรกที่มีการเปิดเผยเม่ือวันที่  

31 ก.ค. นายแอนดรูว์ อ ูนกัเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาลฮ่องกง เปิดเผยใน

ระหว่างการแถลงข่าววันนีว้่า เศรษฐกิจฮ่องกงขยายตัวเพียง 0.5% 

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปีนี ้ซึง่ย ่าแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก ด้วยเหตุ

นี ้รัฐบาลจึงพิจารณาปรับทบทวนการขยายตัวของ GDP ทัง้ปี 2562 

จาก 2-3% ที่คาดการณ์ไว้เม่ือเดือนพ.ค. ลงมาอยู่ที่ 0-1% การเปิดเผย

ตัวเลข GDP ของฮ่องกงมีขึน้หลังจากที่วานนี  ้รัฐบาลฮ่องกงเพิ่ง

ประกาศอดัฉีดงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลงัเจอพิษม็อบและ

สงครามการค้า  (อินโฟเควสท์) 

กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงรวมตัวอีกครั้งท่ีวิคตอเรีย

ปาร์คช่วงบ่ายวันนี ้กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงได้รวมตวักัน

อีกครัง้ที่วิคตอเรียปาร์คในช่วงบ่ายวนันี ้นับเป็นการประท้วงในช่วงสดุ

สัปดาห์ที่  11 แล้ว หลังจากที่การประท้วงเม่ือวานสิน้สุดลงโดย

ปราศจากการใช้แก็สน า้ตากลุ่มแนวหน้าด้านสิทธิมนษุยชนพลเรือน ซึง่

อยู่เบือ้งหลงัการประท้วงครัง้ใหญ่ที่สุดเพื่อต้านกฎหมายส่งผู้ ร้ายข้าม

แดน ไม่ได้รับการอนุมัติให้เดินขบวนประท้วงจากคอสเวย์เบย์ไปยัง

ย่านเซ็นทรัล โดยต ารวจฮ่องกงได้อนุมัติให้รวมตัวกันได้ที่วิคตอเรีย

ปาร์คเท่านัน้  เนื่องจากแกนน าไม่สามารถรับประกันเ ร่ืองความ

ปลอดภัยของประชาชนได้ หลังจากที่เคยเกิดเหตุปะทะขึน้  (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดบวก 38.80 จุด ขณะ

นลท.ประเมินผลประกอบการ, แนวโน้มศก. ตลาดหุ้นอินเดียปิด

บวกเล็กน้อยในวนันี ้หลงัจากที่ร่วงลงถึง 0.9% ในระหว่างวนั โดยนัก

ลงทุนชะลอการซือ้ขายเพื่อประเมินผลประกอบการของบริษัทจด

ทะเบียน รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ส่งสัญญาณชะลอตัว 

ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดทางการค้าที่ยืดเยือ้ระหว่างสหรัฐกับ

จีนดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดวันนีท้ี่  37,350.33 จุด เพิ่มขึน้ 

38.80 จดุ หรือ 0.10% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

*ครม.เศรษฐกิจ แถลงตัง้เป้าดัน GDP ปีนีโ้ตไม่ต ่ากว่า 3% จาก

ช่วง 2.7-3.2%, ปี 63 โต 3.5% นายกอบศกัดิ์ ภตูระกลู รองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝ่ายเศรษฐกิจนัดแรก (ครม.เศรษฐกิจ) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมเป็นประธานว่า ที่ประชุมตัง้เป้า

ผลกัดนัอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปีนีเ้ติบโต

ไม่ต ่ากว่า 3% จากช่วงคาดการณ์ 2.7-3.2% ก่อนขยายตัวเพิ่มเป็น 

3.5% ในปี 63 (อินโฟเควสท์) 

*ครม.เศรษฐกิจ อนุมัติกรอบมาตรการแก้ภัยแล้ง-กระตุ้นลงทุน

และบริโภค-ช่วยค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อย นายอุตตม สาวนายน 

รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.เศรษฐกิจนัดแรกว่า ที่

ประชุมคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) มีมติเห็นชอบ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ 

เพื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบอีกครัง้  มัน่ใจว่าจะมี

เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 316,000 ล้านบาท โดยใช้เงิน

งบกลางไม่ถึง 5 หม่ืนล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินจากธนาคาร

เฉพาะกิจของรัฐราว 207,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นเงินกองทนุต่าง ๆ 5 

หม่ืนล้านบาท ตัง้เป้าผลกัดนัเศรษฐกิจไทยในปีนีไ้ม่ต ่ากว่า 3%ส าหรับ

ชุดมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ 3 ด้าน คือ 1. มาตรการช่วยเหลือ

เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  2.มาตรการกระตุ้นการบริโภคและ

การลงทุนประเทศ และ 3. มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ มีรายได้

น้อย อนัเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกผนัผวน เพื่อสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ายังสามารถจับจ่ายใช้สอยกันได้ต่อไป

ตามปกติทัง้นี ้รมว.คลงัระบุว่า มาตรการต่างๆเหล่านี ้ได้มีการหรือกบั

ส านักงบประมาณมาโดยตลอด โดยค านึงถึงวินับการเงินการคลงัเป็น

ส าคญั โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเชื่อมัน่ต่อเศรษฐกิจไทยที่ยังสามารถ

เดินหน้าเติบโต และบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจปีนีท้ี่  3% 

(อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 27.37 จุด ตอบรับมาตรการกระตุ้น

ศก.คาดหนุน GDP โตเพิ่ม 0.2%/สัปดาห์หน้าคาดผันผวนแต่มี

ลุ้นขึน้ SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,631.40 จุด เพิ่มขึน้ 27.37 จุด (+

1.71%) มูลค่าการซือ้ขาย 66,019.24 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย

ตลาดหุ้นไทยวนันีรี้บาวด์รับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสัน้เล็ง

หนุน GDP โตเพิ่ม 0.2% จากคาด 2.8% และด้วยสญัญาณเศรษฐกิจ

โลกที่ไม่ดี ส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกผ่อนคลายนโยบายคาดปรับ

ลดอัตราดอกเบีย้ลง ด้านตลาดภูมิภาคดีดตัวขึน้เช่นเดียวกับตลาด

ยุโรป คาดสปัดาห์หน้าตลาดฯคงผนัผวนแต่มีลุ้นขึน้ไปต่อ แนะติดตาม

ความคืบหน้าสงครามการค้าสหรัฐ-จีน และตวัเลข GDP ไทยงวดไตร

มาส 2/62 คาดโต 2.3% รวมถึงทิศทาง Bond yield สหรัฐ ให้แนวรับ 

1,600 แนวต้าน 1,630-1,650 จุดตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 

1,631.40 จุด เพิ่มขึ น้  27.37 จุด (+1.71%) มูลค่าการซือ้ขาย 

66,019.24 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวันนี ้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวใน

แดนบวกตลอดทัง้วนั โดยดชันีท าระดบัสูงสุดที่ 1,632.42 จุด และท า

ระดบัต ่าสุดที่ 1,607.22 จุด ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงวนันี ้เพิ่มขึน้ 

1,207 หลักทรัพย์ ลดลง 479 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 315 

หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไทย : วันนี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวม 

117,018 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั

อยู่ที่ 117,018 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้

ขายสูงที่สุด 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน 

(บลจ.) ขายสทุธิ 4,694 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ 

ซือ้สุทธิ 12,605 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ขายสุทธิ 1,668 

ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.4% ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

จากเม่ือวาน>> ภาพรวมของตลาดในวันนี ้<<Yield Curve แกว่งตัว

ในกรอบแคบๆ ประมาณ 1-2 bps. ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทนุ

ต่างชาติวันนี ้NET OUTFLOW 1,668 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET 

SELL 1,668 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุน

ต่างชาติหมดอาย ุ(Expired)  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.90/91 อ่อนค่าจากช่วงเช้า ตลาด

ยังให้น า้หนักสงครามการค้าสหรัฐฯกับจีน  นักบริหารเงินจาก

ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดที่ระดบั 30.90/91 บาท/

ดอลลาร์ จากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 30.85 บาท/ดอลลาร์"ระหว่าง

วนัทยอยปรับตวัอ่อนค่าขึน้เร่ือยๆ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมา

ยงัไม่ได้ส่งผลอย่างมีนยัต่อค่าเงินบาทเท่าไหร่ ช่วงนีต้ลาด Focus ไปที่

เร่ือง Trade war และ Flow จากต่างประเทศเข้ามาน้อยลง"นักบริหาร

เงิน ระบุ   นักบริหารเงิน คาดว่าเงินบาทยงัมีทิศทางอ่อนค่าจากปัจจยั

สงครามการค้า หลังสหรัฐเลื่อนการเก็บภาษีสินค้าจากจีนออกไป 

ส าหรับสัปดาห์หน้า ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทไว้

ระหว่าง 30.80 - 31.00 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 
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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% 2.8% Major Indices

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

ECB Current Account SA Jun -- -- 29.7b S&P 500

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

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

CPI YoY Jul F -- 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% 16-Aug-19 1.490 1.486 1.482 1.466 1.415 1.405

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Jul -- 0.5% 0.5% Change (bps) +0.66 +0.63 +0.51 +0.30 +0.81 +1.12

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

1.397 1.408 1.479 1.522 1.658 1.903

+0.08 -0.95 -0.87 -2.18 -2.27 -1.06

US Bond Market

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

16-Aug-19 1.87 1.48 1.44 1.42 1.55 2.01

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

19-Aug-19

16-Aug-19 Chg %Chg.

1,631.40 +27.37 +1.71%

350.02 +7.22 +2.11%

7,716.26

1,075.84 +19.52 +1.85%

2,379.08 +43.46 +1.86%

-924.66

66,019.25

-1,722.69

-5,068.91

2,888.68 +41.08 +1.44%

7,895.99 +129.37 +1.67%

16-Aug-19 Chg %Chg.

25,886.01 +306.62 +1.20%

11,562.74 +150.07 +1.31%

20,418.81 +13.16 +0.06%

3,325.00 +44.00 +1.34%

7,117.15 +50.14 +0.71%

1,927.17 -11.20 -0.58%

37,350.33 +38.80 +0.10%

2,823.82 +8.02 +0.28%

25,734.22 +238.76 +0.94%

980.00 +0.62 +0.06%

16-Aug-19 Chg %Chg.

6,286.66 +29.07 +0.46%

7,806.05 +10.07 +0.13%

58.66 +0.32 +0.55%

54.87 +0.40 +0.73%

54.77 +0.10 +0.18%

58.35 +0.26 +0.45%

16-Aug-19 15-Aug-19 %Chg.

30.91 30.82 +0.29%

1,512.50 -7.10 -0.47%

2,088.00 +41.00 +2.00%

1.2150 1.2080 +0.58%

7.0419 7.0330 +0.13%

1.1093 1.1105 -0.11%

106.37 106.15 +0.21%

16-Aug-19 15-Aug-19 %Chg.

322.75 322.28 +0.15%

1,207.49 1,212.40 -0.40%

98.144 98.153 -0.01%

117,017.63       115,133.32       +1.64%


