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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

รายงานประชุมชีก้รรมการเฟดส่วนใหญ่หนุนลดดอกเบีย้เพื่อ

ป้องกันเงินเฟ้อต ่ า ,ความเส่ียงจากมาตรการภาษี "ทรัมป์ " 
คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลาง

สหรัฐ (เฟด) ได้เปิดเผยรายงานการประชุมประจ าเดือนก.ค.เม่ือวานนี ้

ตามเวลาสหรัฐ โดยระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่มองว่า  การที่

คณะกรรมการ FOMC ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี ย้ระยะสัน้ 

(federal funds rate) ลง 0.25% ในการประชุมเม่ือวนัที่ 30-31 ก.ค.ที่

ผ่านมานัน้ มีเป้าหมายที่จะป้องกันไม่ให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดบัต ่า

เกินไป และป้องกันความเสี่ยงที่การลงทุนในภาคธุรกิจจะทรุดตัวลง

มากขึน้ อนัเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี

ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์รายงานการประชุมยังระบุด้วยว่า 

กรรมการเฟดได้อภิปรายเกี่ยวกบัการปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงมากกว่า

เดิม โดยกรรมการบางส่วนเสนอให้มีการปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงมาก

ถึง 0.50% เพื่อกระตุ้นอัตราเงินเฟ้อให้ดีดตัวขึน้สู่เป้าหมายของเฟด 

และยบัยัง้ผลกระทบจากข้อพิพาทการค้าที่เกิดขึน้ทัว่โลก"กรรมการเฟด

ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัว่า จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาทางเลือก

ในการก าหนดเป้าหมายอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ในอนาคต" รายงานการ

ประชมุระบนุอกจากนี ้รายงานการประชมุยงัระบวุ่า กรรมการเฟดส่วน

ใหญ่เห็นพ้องร่วมกบันายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดซึง่กล่าวว่า การ

ปรับลดอตัราดอกเบีย้ 0.25% ในการประชมุล่าสดุนี ้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง

ของมาตรการที่เฟดก าลังด าเนินการอยู่  เพื่อปรับให้เข้ากับสภาวะ

เศรษฐกิจ และการผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นส่วนหนึ่งของ

พัฒนาการซึ่งเร่ิมขึน้ในช่วงต้นปีนี ้ซึ่งในขณะนัน้ เฟดได้เปลี่ยนแปลง

จุดยืนจากเดิมที่ตัง้ใจจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 2 ครัง้ในปีนี ้ไปสู่การใช้ 

"ความอดทน"นายพาวเวลยังกล่าวด้วยว่า การปรับลดอัตราดอกเบีย้

เป็นการป้องกนัความเสี่ยงในช่วงขาลงเพ่ือสนบัสนุนเศรษฐกิจและเพื่อ

กระตุ้นเงินเฟ้อ โดยเฟดมองว่า การปรับลดอตัราดอกเบีย้เป็นเพียงการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายในช่วงกลางวัฏจักร  ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ต่อ

เป้าหมายทัง้หมดของเฟดส าหรับการประชมุเฟดเม่ือวนัที่ 30-31 ก.ค.ที่

ผ่านมานัน้ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง 8 ต่อ 2 เสียง ให้ปรับลด

อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ลง 0.25% สู่ระดบั 2.00-2.25% โดยนายเอริค 

โรเซนเกรน ประธานเฟด สาขาบอสตัน และนางเอสเธอร์ จอร์จ 

ประธานเฟด สาขาแคนซัส ซิตี ้ได้คัดค้านการปรับลดอัตราดอกเบีย้ 

และสนับสนุนให้เฟดคงอัตราดอกเบีย้ที่ระดับ 2.25-2.50% ในการ

ประชมุครัง้นี ้(อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ยอมรับก าลังพิจารณาปรับลดภาษีเงินเดือน สวนทาง

ความเหน็เจ้าหน้าท่ีท าเนียบขาว ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์กล่าว

ยอมรับว่า เขาก าลังพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดของการปรับลดภาษี

เงินเดือน ซึ่งสวนทางกับการให้สมัภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ระดบัสูงของ

ท าเนียบขาวที่ได้ปฏิเสธข่าวเกี่ยวกบัการปรับลดภาษีดงักล่าว"การปรับ

ลดภาษีเงินเดือนเป็นสิ่งที่เราก าลังคิดอยู่  ซึ่งประชาชนจ านวนมาก

ต้องการเห็นสิ่งนี  ้และเร่ืองนีจ้ะมีผลกระทบอย่างมากต่อแรงงานใน

ประเทศเรา" ปธน.ทรัมป์กล่าวปธน.ทรัมป์เปิดเผยว่า เขาได้คิดเร่ืองนี ้

มานานแล้ว แต่ไม่ว่ารัฐบาลจะท าเร่ืองนีใ้นเวลานีห้รือไม่  ก็ไม่ได้

เกี่ยวข้องกบัการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ทวีตโจมตีเฟดยกสอง ขณะชูบอนด์ยีลด์เยอรมันติดลบ 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความโจมตีธนาคารกลางสหรัฐ 

(เฟด) เป็นครัง้ที่ 2 ในวนันี ้โดยระบุว่า การที่ตลาดพนัธบตัรเยอรมนีมี

อัตราผลตอบแทนติดลบ ถือเป็นสิ่งที่ดี และถามหาว่าเฟดก าลงัอยู่ที่

ไหน"เยอรมนีไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ส าหรับพันธบัตร  และยังได้รับ

ดอกเบีย้จากการกู้ ยืมเงินจากประชาชน ส่วนสหรัฐซึ่งมีเศรษฐกิจที่

แข็งแกร่งกว่า และมีเครดิตที่ดีกว่า กลบัต้องจ่ายดอกเบีย้ และเพิ่งยุติ

กา รคุม เ ข้ม เชิ งป ริมาณ  ขณะที่ ดอลลา ร์แข็ งค่ ามากที่ สุด ใน

ประวตัิศาสตร์สหรัฐ ซึง่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ทัง้ๆที่ไม่มีเงินเฟ้อ""

เฟดไปอยู่ที่ไหน" ข้อความในทวิตเตอร์ระบุก่อนหน้านี ้ประธานาธิบดี

โดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี  ้ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีความ

แข็งแกร่ง และสิ่งเดียวที่ก าลงัขัดขวางการขยายตวัของสหรัฐคือเฟดน

อกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ยงัเปรียบเทียบนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด 

เหมือนกบั"นกักอล์ฟที่พทัท์ลกูไม่เป็น" (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึน้มากกว่าคาดในเดือนก.ค. 
สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า 

ยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึน้ 2.5% สู่ระดบั 5.42 ล้านยนูิตในเดือนก.ค. 

ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่ายอดขายบ้านจะเพิ่มขึน้สู่ระดบั 5.39 ล้านยู

นิต จากระดบั 5.29 ล้านยูนิตในเดือนมิ.ย.ยอดขายบ้านได้รับแรงหนนุ

จากการที่อัตราดอกเบีย้เงินกู้จ านองปรับตัวลง และตลาดแรงงานที่

แข็งแกร่งเม่ือเทียบรายปี ยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึน้ในเดือนก.ค. ซึ่ง

เป็นการเพิ่มขึน้ครัง้แรกในรอบ 17 เดือน ยอดขายบ้านเพิ่มขึน้ทุก

ภมิูภาค ยกเว้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสต็อกบ้านในตลาดอยู่ที่ระดบั 

1.89 ล้านยูนิตในเดือนก.ค. ลดลงจากระดับ 1.92 ล้านยูนิตในเดือน

มิ.ย. เม่ือพิจารณายอดขายบ้าน และสต็อกบ้านในตลาด พบว่า ผู้ขาย

บ้านต้องใช้เวลา 4.2 เดือนในการขายบ้านจนหมดสต็อกในตลาด 

ลดลงจากระดบั 4.4 เดือนในเดือนมิ.ย.นอกจากนี ้ราคาเฉลี่ยของบ้าน
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 เพิ่มขึน้ 4.3% เม่ือเทียบรายปี สู่ระดบั 280,800 ดอลลาร์ในเดือนก.ค. 

(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ ขอสินเช่ือจ านองลดลง แม้ดอกเบีย้เงินกู้

ต ่าสุดเกือบ 3 ปี สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) ของ

สหรัฐ เปิดเผยว่า จ านวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจ านองลดลง 0.9% ใน

สปัดาห์ที่แล้ว แม้ว่าอตัราดอกเบีย้เงินกู้จ านองร่วงลงแตะระดบัต ่าสุด

ในรอบเกือบ 3 ปีอย่างไรก็ดี เม่ือเทียบรายปี จ านวนผู้ยื่นขอสินเช่ือเพื่อ

การจ านองทะยานขึน้ 70% ในสัปดาห์ที่แล้ว ทัง้นี ้จ านวนผู้ที่ยื่นขอ

สินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์เพิ่มขึน้  0.4% ในสัปดาห์ที่แล้ว และพุ่งขึน้ 

180% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่แล้วส่วนผู้ยื่นขอสินเช่ือเพ่ือการ

ซือ้ที่อยู่อาศยัลดลง 4% ในสปัดาห์ที่แล้ว แต่เพิ่มขึน้ 5% เม่ือเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อตัราดอกเบีย้เงินกู้ เฉลี่ยเพื่อการจ านองแบบ

คงที่ระยะเวลา 30 ปี ส าหรับวงเงินกู้ ไม่เกิน 484,350 ดอลลาร์ ร่วงลง

แตะระดบั 3.90% ในสปัดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดบัต ่าสุดนับตัง้แต่เดือน

พ.ย.2559 จากระดบั 3.93% ในสปัดาห์ก่อนหน้านี ้(อินโฟเควสท์) 

EIA เผยสต็อกน า้มันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ท่ี

แล้ว ส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) 

เปิดเผยว่า สต็อกน า้มนัดิบของสหรัฐลดลง 2.7 ล้านบาร์เรลในสปัดาห์

ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลงเพียง 1.9 ล้านบาร์เรลทางด้าน

สถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน า้มันของ

สหรัฐ เปิดเผยก่อนหน้านีว้่า สต็อกน า้มันดิบสหรัฐลดลง 3.5  ล้าน

บาร์เรลในสปัดาห์ที่แล้วEIA ยงัเปิดเผยว่า สต็อกน า้มนัเบนซินเพิ่มขึน้ 

300,000 บาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 1.6 ล้านบาร์เรล

นอกจากนี ้สต็อกน า้มันกลั่น ซึ่งรวมถึงฮีตติง้ออยล์และน า้มันดีเซล 

เพิ่มขึน้ 2.6 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 200,000  

บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" ชีจ้ าเป็นต้องสู้กับจีน แม้กระทบเศรษฐกิจสหรัฐในระยะ

สัน้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ เปิดเผยว่า ต้องมีใครสกั

คนยืนหยัดสู้กับจีน แม้จะส่งผลเสียในระยะสัน้ แต่เม่ือมองระยะยาว

แล้วก็เป็นเร่ืองที่จ าเป็นต้องท าปธน.ทรัมป์ กล่าวว่า จีนได้เอาเปรียบ

สหรัฐมา 25 ปีแล้ว และขณะนีถ้ึงเวลาต้องหยดุ ไม่ว่าจะในระยะสัน้จะ

ส่งผลดีหรือร้ายก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องมีใครสักคนท าความเห็น

ดงักล่าว มีขึน้เพียงไม่กี่ชัว่โมงก่อนที่รัฐบาลสหรัฐจะประกาศอนุมตัิการ

ขายเคร่ืองบินรบ F-16 มูลค่า 8 พนัล้านดอลลาร์ให้กับไต้หวนั ก่อนจะ

เผชิญเสียงประณามจากจีน โดยจีนถือว่าไต้หวนัเป็นจังหวดัหนึ่งของ

จีน และจีนได้เตือนถึงการด าเนินมาตรการตอบโต้ที่ ไ ม่ไ ด้ระบุ

เฉพาะเจาะจง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 240.29 จุด ขานรับผล

ประกอบการกลุ่มค้าปลีก,รายงานประชุมเฟด ดชันีดาวโจนส์ตลาด

หุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี  ้(21 ส.ค.) หลังจากบริษัทค้าปลีกราย

ใหญ่ของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงทาร์เก็ต และโลว์ส รายงานผลประกอบการที่

ดีเกินคาด ซึ่งบ่งชีว้่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคยงัคงแข็งแกร่ง นอกจากนี ้

ตลาดยังได้แรงหนุนจากรายงานการประชุมประจ าเดือนก.ค.ของ

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งระบุว่า กรรมการเฟดบางส่วนได้เสนอให้

มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ลงมากถึง 0.50% เพื่อป้องกันผลกระทบ

จากข้อพิพาทการค้า  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,202.73 

จุด  พุ่ งขึ น้  240.29 จุด  หรือ +0.93% ขณะที่ดัชนี  S&P500 ปิดที่  

2,924.43 จุด เพิ่มขึน้ 23.92 จุด หรือ +0.82% ส่วนดชันี Nasdaq ปิด

ที่ 8,020.21 จดุ เพ่ิมขึน้ 71.65 จดุ หรือ +0.90% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 45 เซนต์ หลังสหรัฐเผย

สต็อกน า้มันเบนซิน,น า้มันกล่ันพุ่ ง สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซสั 

(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(21 ส.ค.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผย

ตัวเลขสต็อกน า้มันเบนซินและน า้มันกลั่นที่เพิ่มขึน้สวนทางกับการ

คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจาก

ความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปสงค์น า้มนัที่ชะลอตวัลง อนัเนื่องมาจาก

เศรษฐกิจที่ซบเซาและผลกระทบของสงครามการค้าสญัญาน า้มนัดิบ 

WTI ส่งมอบเดือนก.ย.  ลดลง 45 เซนต์  ห รือ 0.8% ปิดที่  55.68 

ดอลลาร์/บาร์เรลสญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึน้ 27 

เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 60.30 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดทรงตัว ก่อนเฟดเปิดเผย

รายงานการประชุม สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดทรงตวัเม่ือคืนนี ้

(21 ส.ค.) โดยสัญญาทองค าปรับตัวในกรอบแคบๆ ก่อนที่ธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) จะเปิดเผยรายงานการประชุมประจ าเดือนก.ค.  

สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน

ธ.ค.ปิดทรงตวัที่ 1,515.70 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

นายกฯอังกฤษ-เยอรมนีเตรียมหารือ คาดถกประเด็นยกเลิก

นโยบาย Backstop นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ 

เตรียมเข้าหารือกับนางองัเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ที่กรุง

เบอร์ลิน ในเย็นวนันี ้ซึ่งคาดว่านายบอริสจะเน้นย า้ถึงข้อเรียกต่อการ

ยกเลิกแผนนโยบาย Backstop หรือนโยบายที่ทัง้สองฝ่ายใช้ระบบ

ศุลกากรร่วมกันนายจอห์นสนั ระบุว่า การจัดการเพื่อหลีกเลี่ยง Hard 

Border หรือพรมแดนที่มีการตัง้ด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านตรวจ

ศุลกากร หลงัจากที่องักฤษแยกตวัออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) นัน้
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ขดัแย้งต่อหลกัการประชาธิปไตย และต้องถกูยกเลิกเพ่ือรักษาข้อตกลง

ไว้อย่างไรก็ตาม EU ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายดงักล่าวมา

โดยตลอด (อินโฟเควสท์) 

นายกรัฐมนตรีเยอรมนีคาดจะได้ข้อสรุปเงื่อนไขเบร็กซิตภายใน 

30 วัน นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสนั แห่งสหราชอาณาจักร เดินทาง

หารือกบัผู้น าหลายประเทศในสหภาพยโุรป หรืออีย ูเพ่ือให้มีการเจรจา

ข้อตกลงในการออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือที่เรียกว่าเบร็กซิต ซึง่

ผู้ น าหลายประเทศไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเจรจาใหม่ และท าให้มี

ความกงัวลว่าจะเป็นการออกจากกลุ่มแบบไม่มีข้อตกลงโดยในการพบ

หารือกับนายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เกิล้ แห่งเยอรมนี เธอเปิดเผยว่า 

เงื่อนไขต่าง ๆ ขึน้อยู่กับแผนการท างานของสหราชอาณาจักรเอง และ

คาดว่าจะสามารถได้ข้อสรุปเกี่ยวกบักรณีพรมแดนไอริชภายใน 30 วนั 

ซึ่งท าให้นายกรัฐมนตรีจอห์นสนั กล่าวว่า มีความยินดีที่มีการก าหนด

กรอบเวลาในการพิจารณา ทัง้ยังคงเชื่อว่าจะมีการท าข้อตกลงใหม่ 

และในวนันี ้นายกรัฐมนตรีจอห์นสนั มีก าหนดพบกบัประธานาธิบดีเอ็ม

มานูเอล มาครง แห่งฝร่ังเศส จากนัน้ในวนัเสาร์จะเข้าร่วมการประชุม

สุดยอดผู้น ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชัน้น า 7 ประเทศหรือจี 7ทัง้นี ้

สหภาพยุโรปได้เสนอทางเลือกแก่นายกรัฐมนตรีจอห์นสนัในการแก้ไข

ปัญหาชายแดนไอร์แลนด์เหนือของสหราชอาณาจักร กับสาธารณรัฐ

ไอร์แลนด์ที่เป็นสมาชิกของอียู โดยให้ไอร์แลนด์เหนือยงัคงอยู่สหภาพ

ศลุกากรของยโุรปต่อไป เพ่ือไม่ให้เกิดอปุสรรคในการขนย้ายสินค้าข้าม

พรมแดน แต่รัฐบาลสหราชอาณาจักร ออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วย ทัง้

เห็นว่าเป็นการคกุคามประชาธิปไตย และสร้างความแตกแยกระหว่าง

สองประเทศ (ศนูย์ข่าวแปซิฟิก) 

รัฐบาลเยอรมนีเตรียมประมูลบอนด์ 30 ปี พร้อมยีลด์ 0% เป็น

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ รัฐบาลเยอรมนีเตรียมประมูลพันธบัตร

อายุ 30 ปี พร้อมกับอัตราผลตอบแทน 0% วงเงิน 2 พันล้านยูโร เป็น

ครั ง้แรกในประวัติศาสตร์วันนี ก้ารที่พันธบัตรดังกล่าวมีอัตรา

ผลตอบแทน 0% หมายความว่า รัฐบาลเยอรมนีไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้แก่

ผู้ซือ้พนัธบตัรดงักล่าวจนถึงช่วงครบก าหนดส่งมอบในเดือนส.ค.2593

ทัง้นี ้พนัธบตัรเยอรมนีที่มีอตัราผลตอบแทน 0% ถือเป็นทางเลือกของ

นักลงทุนที่ต้องการพักเงินในสินทรัพย์ปลอดภัยระยะยาว ท่ามกลาง

ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก (อินโฟเควสท์) 

ปธน.อิตาลีนัดถกพรรคการเมืองหวังตัง้รัฐบาลผสม หลังนายกฯ

ลาออกวานนี ้นายเซอร์จิโอ แมตตาเรลลา ประธานาธิบดีอิตาลี ได้เร่ิม

กระบวนการหารือกับพรรคการเมืองต่างๆในวันนี  ้เพื่อหาทางจัดตัง้

รัฐบาลผสม หลังการประกาศลาออกจากต าแหน่งของนายจูเซปเป 

คอนเต นายกรัฐมนตรีอิตาลี เม่ือวานนีอ้ย่างไรก็ดี นายคอนเตจะยงัคง

ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการต่อไป จนกว่าอิตาลีจะมีการ

จัดตัง้รัฐบาลชุดใหม่เจ้าหน้าที่ระบุว่า นายแมตตาเรลลาจะใช้เวลา

หารือกบัพรรคการเมืองต่างๆจนถึงวนัพรุ่งนี ้ซึง่หากยงัไม่สามารถจดัตัง้

รัฐบาลผสมได้ นายแมตตาเรลลาก็จะประกาศยุบสภาเพื่อให้มีการ

เลือกตัง้ใหม่ภายในเวลา 45-70 วันทัง้นี ้นายคอนเตประกาศลาออก

วานนี ้หลงัจากพรรคลีก ซึง่เป็นพรรครัฐบาล ตดัสินใจยื่นมติไม่ไว้วางใจ

พรรคร่วมรัฐบาลนายคอนเตกล่าวโจมตีนายมตัเตโอ ซลัวินี ซึง่เป็นรมว.

มหาดไทย และผู้ น าพรรคลีก โดยกล่าวหาว่านายซัลวินีเป็นผู้ บ่อน

ท าลายพรรคร่วมรัฐบาล และสร้างความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ  เพื่อ

ผลประโยชน์ของตนเอง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก กลุ่มรถยนต์ดีดตัวขึน้รับ

ข่าวเฟียต-เรโนลต์เจรจาควบกิจการ ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตวัขึน้

เม่ือคืนนี ้(21 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่ตลาดหุ้นอิตาลีดีดตวัขึน้ 

และนักลงทุนเชื่อว่า การที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางส่งสญัญาณที่เป็น

รูปธรรมมากขึน้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนัน้ อาจช่วยคลายความวิตก

เกี่ยวกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี ้ตลาดยงัได้แรงหนนุ

จากการที่หุ้ นกลุ่มรถยนต์ปรับตัวขึน้รับข่าวการเจรจาควบกิจการ

ระหว่างบริษัทเฟียต ไครสเลอร์และเรโนลต์ดัชนี Stoxx Europe 600 

บวก 1.21% ปิดที่ 375.80 จุดดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่  

5,435.48 จุด เพิ่มขึน้ 90.84 จุด หรือ +1.70%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้น

เยอรมนัปิดที่ 11,802.85 จุด เพิ่มขึน้ 151.67 จุด หรือ +1.30% (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 78.97 จุด หุ้นกลุ่มน า้มัน,

ส่งออกหนุนตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวขึน้เม่ือคืนนี  ้(21 

ส.ค.) โดยได้แรงหนนุจากหุ้นกลุ่มน า้มนัที่ดีดตวัขึน้ และหุ้นกลุ่มส่งออก

บวกขึน้หลังเงินปอนด์อ่อนค่าลง ขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผย

รายงานการประชมุของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพ่ือหาสญัญาณการ

ผ่อนคลายนโยบายการเงินลงอีกดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอน

ปิดที่ 7,203.97 จดุ เพ่ิมขึน้ 78.97 จดุ หรือ +1.11%  (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นเผยยอดนักท่องเท่ียวชาวเกาหลีใต้เดือนก.ค ร่วง 7.6%  

ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสองประเทศ  กระทรวงการ

ท่องเที่ยวญ่ีปุ่ น เปิดเผยว่า จ านวนนกัท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่เดินทาง

เยือนญ่ีปุ่ นในเดือนก.ค.  ลดลง 7.6% เ ม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 

ท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงจากประเด็นสงครามโลก

และนโยบายการค้าส าหรับเดือนก.ค. ยอดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 เพิ่มขึน้ 5.6% จากปีก่อนหน้า แตะที่ 2,991,200 คน นับเป็นระดับที่

สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทว่าจ านวนนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ลดลงแตะ 

561,700 คน ตามหลังจีนที่ ระดับ  1,050,500 คน เพิ่มขึ น้  19.5% 

รายงานดงักล่าวระบวุ่า ยอดนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่ปรับตวัลดลง

นี ้เป็นผลมาจากความตกต ่าทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้  ตลอดจน

ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศที่ย ่าแย่ ข้อพิพาทจากประเด็นช่วง

สงครามโลกที่บานปลายจนเกิดความขัดแย้งทางการค้า  ส่งผลให้

นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ยกเลิกและลดเที่ยวบินที่เชื่อมโยงกับแต่ละ

เมืองระหว่าง 2 ประเทศ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อยอดการจองโรงแรม

ใหม่ ทัง้นี ้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้คิดเป็นร้อยละ 20% ของจ านวน

นักท่องเที่ยวต่างชาติทัง้หมดในญ่ีปุ่ น และจ านวนนกัท่องเที่ยวที่ลดลง

อาจจะกระทบภมิูภาคคิวชู ซึ่งตัง้อยู่ใกล้กบัเกาหลีใต้ ในจังหวดัโออิตะ 

60% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมเป็นนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ (อิน

โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 58.65 จุด เหตุวิตก

สงครามการค้าสหรัฐ-จีน ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในวนันี ้

เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน 

ขณะที่นักลงทุนระมัดระวังการซือ้ขายก่อนที่การเจรจาการค้าระดับ

รัฐมนตรีระหว่างญ่ีปุ่ นกบัสหรัฐจะเปิดฉากขึน้ที่กรุงวอชิงตนัในวนันี ้ซึง่

ส่งผลให้ภาวะการซือ้ขายในช่วงบ่ายเป็นไปอย่างซบเซาส านกัข่าวเกียว

โดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดลบ 58.65 จุด หรือ 0.28% แตะที่ระดบั 

20,618.57 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ส่ือเผย"หัวเว่ย" มีสนง.ในอิหร่าน เข้าทางสหรัฐกรณีกล่าวหา

ละเมิดมาตรการคว ่าบาตร สื่อต่างประเทศได้เปิดเผยเอกสารของ

ศาลที่ว่า ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) ของบริษัทหัวเว่ย 

เทคโนโลยี ได้เปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดาว่า 

หวัเว่ยมีส านักงานอยู่ในประเทศอิหร่าน ซึ่งถือเป็นการยืนยนัที่อาจจะ

สนับสนุนข้อกล่าวหาของสหรัฐที่ว่า หัวเว่ยด าเนินธุรกิจในอิหร่าน ซึ่ง

เป็นการละเมิดมาตรการคว ่าบาตรของสหรัฐเอกสารศาลระบุว่า เม่ือ

นางเม่ิง หว่านโจว CFO ของหวัเว่ยถกูควบคมุตวัเม่ือเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว 

ซึ่งเป็นไปตามการเรียกร้องของสหรัฐที่ต้องการให้ส่งตัวนางเม่ิงไป

ด าเนินคดีในสหรัฐนัน้  เธอได้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ

แคนาดาสอบสวนเกี่ยวกบัการท าธุรกิจของหวัเว่ยในอิหร่าน รวมทัง้การ

ขายผลิตภัณฑ์ในประเทศต่างๆ ที่หวัเว่ยไม่สมควรขายหรือไม่สหรัฐได้

กล่าวหาหัวเว่ยว่า มีบริษัทลับในเครืออยู่ในอิหร่าน เพื่อรับสินค้า, 

เทคโนโลยี และบริการของสหรัฐ ซึง่เป็นการละเมิดมาตรการคว ่าบาตร

ของสหรัฐ  ขณะที่หัวเว่ยปฏิเสธว่า ไม่ได้กระท าการละเมิดมาตรการ

คว ่าบาตรใดๆ  (อินโฟเควสท์) 

ม็อบฮ่องกงชุมนุมสถานีรถไฟใต้ดิน เรียกร้องความเป็นธรรม 

หลังถูกแก๊งอันธพาลท าร้าย กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยใน

ฮ่องกงจ านวนหลายพนัคนพากนัชมุนมุที่สถานีรถไฟใต้ดินเหยินหลงใน

วันนี  ้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม หลังจากที่ เกิดเหตุการณ์แก๊ง

อันธพาลกลุ่มหนึ่งได้ดักท าร้ายกลุ่มผู้ ชุมนุมในสถานีรถไฟใต้ดิน

ดงักล่าวเม่ือเดือนที่แล้ว แต่จนถึงบดันี ้ยงัคงไม่มีการจบักุมตวัผู้กระท า

ความผิดอย่างไรก็ดี ต ารวจได้ปะทะกบักลุ่มผู้ชมุนมุที่สถานีดงักล่าวใน

วันนี  ้โดยผู้ ประท้วงบางรายน าถังดับเพลิงฉีดใส่เจ้าหน้าที่  ขณะที่

บางส่วนราดน า้มนัพืชบนพืน้เพื่อสกดัการเคลื่อนที่ของต ารวจทัง้นี ้การ

ชุมนุมของชาวฮ่องกงได้ลุกลามออกไปจากเดิมที่เป็นการประท้วงร่าง

กฎหมายส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดน กลายเป็นการชมุนมุเรียกร้องให้นางแคร์

รี ลัม ลาออกจากต าแหน่งผู้ ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง  และ

เรียกร้องให้มีประชาธิปไตยในฮ่องกง รวมทัง้ให้ฮ่องกงเป็นอิสระจากจีน

แผ่นดินใหญ่ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวกเล็กน้อย ขณะ

นลท.รอสัญญาณผ่อนคลายเพิ่มเติมจากแบงก์ชาติ ดชันีเซี่ยงไฮ้

คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดขยบัขึน้เล็กน้อยในวนันี ้ขณะที่นักลงทุนรอ

การส่งสญัญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมจากธนาคารกลาง

จีนและธนาคารกลางในประเทศอื่นๆ นอกจากนี ้ความเสี่ยงด้านการค้า

ยงัคงเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดนัต่อตลาดส านักข่าวซินหวัรายงานว่า 

ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 0.33 จดุ หรือ +0.01% แตะที่ 2,880.33 

จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 38.50 จุด จับตารายงาน

ประชุมเฟด ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตวัเพิ่มขึน้ ขณะที่

นักลงทุนจับตาคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจ าวนัที่ 30-

31 ก.ค. ในวันนีต้ามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าตรู่วันพรุ่งนีต้ามเวลา

ไทยดชันีฮัง่เส็งเพิ่มขึน้ 38.50 จดุ หรือ 0.15% ปิดวนันีท้ี่ 26,270.04 จดุ  

(อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

ภาคอสังหาฯมาเลย์,ไทยส้มหล่น หลังชาวฮ่องกงแห่ซือ้ห้องพัก

หนีม็อบการเมือง นักธุรกิจในแวดวงอสังหาริมทรัพย์คาดการณ์ว่า 

มาเลเซียและไทยจะเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์สงูสดุจากภาวะความ

วุ่นวายทางการเมืองในฮ่องกงขณะนีท้ัง้นี ้ชาวฮ่องกงได้เข้าซือ้อพาร์

ทเมนท์หรูจ านวนราว 200 ยูนิตในมาเลเซียในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 เพื่อเป็นที่พกัอาศยัเป็นแห่งที่ 2 โดยหวงัหลีกหนีจากเหตุการณ์รุนแรง

ในฮ่องกงชาวฮ่องกงซือ้อพาร์ทเมนท์ในโครงการฟอเรสต์  ซิตีเ้พิ่มขึน้

เกือบ 2 เท่า โดยโครงการดงักล่าวมีมูลค่า 1 แสนล้านดอลลาร์ และมี

การพฒันาโดยบริษัทคนัทรี การ์เด้น โฮลดิง้ส์นายบรู๊ซ ลี ที่ปรึกษาของ

บริษัทวีพีซี เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า ชาวฮ่องกงที่เข้าซือ้ห้องชดุดงักล่าว 

เป็นการซือ้ส าหรับการอยู่อาศยัในมาเลเซีย ไม่ใช่ซือ้เพื่อการลงทุน"ทกุ

สดุสปัดาห์ จะมีคนมาดหู้องพกั และยืนยนัที่จะเข้าซือ้" นายลีกล่าวทัง้นี ้

ฟอเรสต์ ซิตี ้ถือเป็นโครงการห้องชดุระดบัหรูหราในมาเลเซีย โดย 1 ยนูิ

ตมีราคามากกว่า 1 ล้านริงกิต  (อินโฟเควสท์) 

อิหร่านเตรียมลดค่าเงินริอัล พร้อมเปล่ียนช่ือสกุลเงิน หลังทรุด

หนักจากมาตรการคว ่าบาตร ประธานาธิบดีฮสัซนั รูฮานี ผู้น าอิหร่าน 

ส่งร่างกฎหมายฉบบัหนึ่งเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวนันี ้โดยร่าง

กฎหมายดงักล่าวเสนอให้มีการตดัตวัเลขศนูย์จ านวน 4 หลกัออกจาก

สกลุเงินริอลั พร้อมกบัรือ้ฟืน้การใช้สกลุเงิน"โทมาน" (Toman) เป็นสกลุ

เงินหลกัปัจจบุนั ชาวอิหร่านมีการใช้สกลุเงินโทมานกนัอย่างแพร่หลาย 

แต่ไม่เป็นทางการ โดย 1 โทมานมีค่าเท่ากับ 10 ริอลัหากร่างกฎหมาย

ดงักล่าวได้รับการอนมุตัิจากรัฐสภา ธนาคารกลางอิหร่านก็จะประกาศ

ลดค่าเงินริอลั และตัง้ช่ือใหม่เป็น "โทมาน" โดยธนาคารกลางจะใช้เวลา 

2 ปีในการผลิตสกุลเงินดังกล่าว หลังจากที่ไม่ได้มีการใช้อย่างเป็น

ทางการนบัตัง้แต่ทศวรรษ 1930ทัง้นี ้ค่าเงินริอลัได้ทรุดตวัลงอย่างหนัก

จากการที่สหรัฐท าการคว ่าบาตรอิหร่าน นับตัง้แต่ที่ประธานาธิบดี

โดนัลด์ ทรัมป์ตดัสินใจน าสหรัฐถอนตวัจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน

ในปีที่แล้ว ส่งผลให้ 1 ดอลลาร์มีค่าเท่ากบั 116,500 ริอลัในวนันี ้เทียบ

กบัระดบั 32,000 ริอลัต่อดอลลาร์ในปี 2015 (อินโฟเควสท์) 

ดัชนี SENSEX ตลาดหุ้นอินเดียปิดวันนีท่ี้ 37,060.37 จุด ลดลง 

267.64 จุด, -0.72% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

พาณิชย์ เผยส่งออก ก.ค.โต 4.28% จากตลาดคาดหดตัว, น าเข้า

โต 1.67% เกินดุล 110 ล้านดอลล์  ส านักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้า

ระหว่างประเทศของไทยในเดือน ก.ค.62 โดยระบวุ่าการส่งออกมีมลูคา่ 

21,205 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตวั 4.28% จากตลาดคาดแนวโน้ม

ชะลอตัวลงต่อเนื่อง ส่วนการน าเข้ามีมูลค่า 21,094.6 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตวั 1.67% เกินดุลการค้า 110.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯทัง้นี ้

ส่งผลให้ช่วง 7 เดือนแรกของปีนี ้(ม.ค.-ก.ค.62) การส่งออกมีมลูค่ารวม 

144,175.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตวั -1.91% ส่วนการน าเข้ามีมลูค่า

รวม 140,122.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตวั -1.81% แต่ยงัเกินดลุการค้า 

4,053.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (อินโฟเควสท์) 

คลังเผยผลจัดเก็บรายได้รัฐ 10 เดือนแรกปีงบ 62 ท่ี 2.11 ล้าน

ลบ. สูงกว่าเป้า 2.9% นายลวรณ แสงสนิท ผู้อ านวยการส านักงาน

เศรษฐกิจการคลงั (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า 

ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 - ก.ค.62) 

รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จ านวน 2,119,739 ล้านบาท สูงกว่าช่วง

เดียวกันของปีก่อน 91,218 ล้านบาท หรือ 4.5% และสูงกว่าประมาณ

การตามเอกสารงบประมาณ 60,444 ล้านบาท หรือ 2.9%โดยเป็นผล

จากการจัดเก็บรายได้ที่สงูกว่าประมาณการของกรมสรรพากร 48,208 

ล้านบาท หรือ 3.1% หน่วยงานอ่ืน 40,865 ล้านบาท หรือ 31.1% การ

น าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ 14,893 ล้านบาท หรือ 10.1% รวมถึงการ

จัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรสูงกว่าประมาณการ 7,909 ล้านบาท 

หรือ 9.5% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 12.67 จุด แกร่งกว่าภูมิภาค ตอบรับ

ตัวเลขส่งออกงวดก.ค.ดีกว่าตลาดคาด/รอดูความคืบหน้าหลาย

ปัจจัยตปท. SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,638.24 จุด เพิ่มขึน้ 12.67 จุด (+

0.78%) มูลค่าการซือ้ขาย 56,879.09 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย

ตลาดหุ้นไทยวนันีป้รับตวัขึน้ได้ดีกว่าตลาดภูมิภาคที่ต่างติดลบ ตอบ

รับตัวเลขส่งออกของไทยงวดก.ค.ออกมาดีกว่าตลาดฯคาด ขณะที่

ปัจจัยนอกประเทศยงัอยู่ในช่วงของการติดตามความคืบหน้าสงคราม

การค้า-Brexit-การเมืองในอิตาลี-รายงานผลประชุมเฟดครัง้ก่อน-การ

ประชุมเศรษฐกิจประจ าปีของเฟดที่เมืองแจ็กสนั โฮล พรุ่งนีต้ลาดฯคง

จะแกว่งไซด์เวย์ โดยให้แนวรับ 1,630 แนวต้าน 1,650 จุดตลาด

หลกัทรัพย์ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,638.24 จุด เพิ่มขึน้ 12.67 จุด (+0.78%) 

มูลค่าการซือ้ขาย 56,879.09 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวันนี ้ดัชนีหุ้น

ไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนีท าระดับสูงสุดที่  

1,642.07 จุด และท าระดับต ่าสุดที่  1,623.24 จุด ส่วนหลักทรัพย์

เปลี่ยนแปลงวนันี ้เพิ่มขึน้ 939 หลกัทรัพย์ ลดลง 604 หลกัทรัพย์ และ

ไม่เปลี่ยนแปลง 421 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไทย : วันนี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวม 

101,105 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั

อยู่ที่ 101,105 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้

ขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

(บลจ.) ซือ้สุทธิ 11,709 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 

1,197 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ขายสุทธิ 7,473 ล้านบาท 
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 Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่  1.45% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน 

+0.01%ภาพรวมของตลาดในวันนี ้Yield Curve เคลื่อนไหวในกรอบ

แคบๆ  ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้ NET 

OUTFLOW 7,473 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET SELL 7,473 ล้านบาท 

และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ  

(Expired) โดยในวันนีมี้การประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ  15 ปี 

(LB356A) วงเงิน 18,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูล

อยู่ที่ 1.567% เท่ากับ Yield ตลาดของวันก่อนหน้า โดยมีผู้ สนใจยื่น

ประมลู 2.75 เท่าของวงเงินประมลู  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.78 แข็งค่าจากช่วงเช้า ตลาดรอ

ติดตามการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC คืนนี ้นักบริหาร

เงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ 

30.78 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากช่วงเปิดตลาดเช้าที่ระดบั 30.81 บาท/

ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 30.77-30.83 บาท/

ดอลลาร์ ตลาดรอดูบันทึกการประชุมของคณะกรรมการนโยบาย

การเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) คืนนี"้บาทแกว่งตวัในกรอบ

แคบๆ ตัวเลขส่งออกของไทยส่งผลในวงจ ากัด ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด

น่าจะเป็นการเปิดเผยบนัทึกการประชุมของ FOMC คืนนี"้ นักบริหาร

เงิน กล่าวนักบริหารเงิน คาดวันพรุ่งนีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 

30.70-30.85 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ต้นเดือนส.ค.จากมาร์กิต ฝร่ังเศส    

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ต้นเดือนส.ค.จากมาร์กิต เยอรมนี    

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้ต้นเดือนส.ค.จากมาร์กิต อีย ู                     

- ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเบือ้งต้นเดือนส.ค. อีย ู                     

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์  สหรัฐ 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ต้นเดือนส.ค.จากมาร์กิต สหรัฐ 

- ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนก.ค.จาก Conference Board 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 -- ¥173.1b Dubai ($/bl)

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

Foreign Buying Japan Stocks 16-Aug -¥359.6b -- -¥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 Aug P -- 216k 220k USD/JPY

Continuing Claims Aug P -- -- 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% 21-Aug-19 1.503 1.505 1.508 1.490 1.447 1.446

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Jul -- 0.5% 0.5% Change (bps) +0.12 -0.27 +0.05 +0.14 +0.37 -0.19

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

1.450 1.484 1.519 1.559 1.732 1.915

+0.55 +0.91 -2.35 -7.75 -1.44 -0.36

US Bond Market

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

21-Aug-19 1.97 1.56 1.50 1.47 1.59 2.07

Change (bps) +3.00 +6.00 +6.00 +5.00 +4.00 +3.00

22-Aug-19

21-Aug-19 Chg %Chg.

1,638.24 +12.67 +0.78%

349.69 +1.71 +0.49%

-212.03

1,080.46 +10.23 +0.96%

2,390.14 +22.77 +0.96%

-1,129.20

56,879.10

587.92

753.31

2,924.43 +23.92 +0.82%

8,020.21 +71.65 +0.90%

21-Aug-19 Chg %Chg.

26,202.73 +240.29 +0.93%

11,802.85 +151.67 +1.30%

20,618.57 -58.65 -0.28%

3,389.00 +43.00 +1.29%

7,203.97 +78.97 +1.11%

1,964.65 +4.40 +0.22%

37,060.37 -267.64 -0.72%

2,880.33 +0.33 +0.01%

26,270.04 +38.50 +0.15%

994.38 +9.71 +0.99%

21-Aug-19 Chg %Chg.

6,252.97 -42.77 -0.68%

7,783.91 -103.00 -1.31%

60.40 +0.32 +0.53%

55.68 -0.66 -1.17%

55.83 -0.26 -0.46%

59.30 +0.18 +0.30%

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

30.78 30.76 +0.05%

1,504.60 +0.00 +0.00%

2,061.00 +2.00 +0.10%

1.2126 1.2168 -0.35%

7.0621 7.0596 +0.04%

1.1086 1.1101 -0.14%

106.60 106.24 +0.34%

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

320.86 320.40 +0.14%

1,202.41 1,205.38 -0.25%

98.254 98.149 +0.11%

101,104.70       139,311.20       -27.43%


