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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

จับตา"พาวเวล"กล่าวสุนทรพจน์เวที"แจ็กสัน โฮล"ศุกร์นี ้21.00 

น. คาดส่งสัญญาณลดดบ. นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตานายเจอโรม 

พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะกล่าวสุนทรพจน์ใน

การประชมุเศรษฐกิจประจ าปีของเฟดที่เมืองแจ็กสนั โฮล รัฐไวโอม่ิง ใน

วนัที่ 23 ส.ค. เวลา 10.00 น.ตามเวลาสหรัฐ หรือ 21.00 น.ตามเวลา

ไทยนักวิเคราะห์ระบวุ่า นายพาวเวลจะใช้เวทีการประชุมดงักล่าว เพื่อ

ส่งสัญญาณถึงทิศทางอัตราดอกเบีย้ ขณะที่มีการคาดการณ์ว่า นาย

พาวเวลจะส่งสญัญาณว่าเฟดจะปรับลดอตัราดอกเบีย้ในการประชุม

เดือนก.ย. ขณะนี ้ตลาดการเงินเพิ่มคาดการณ์สู่ระดบัเกือบ 100% ว่า 

เฟดจะปรับลดอตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ย.  ล่าสดุ FedWatch Tool ของ 

CME Group บ่งชีว้่า นกัลงทนุคาดการณ์ว่า มีโอกาสสงูถึง 95% ที่เฟด

จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ 0.25% ในการประชมุนโยบายการเงินในวนัที่ 

17-18 ก.ย. จากระดับ 84.6% ก่อนหน้านีส้ าหรับการประชุมที่เมือง

แจ็กสัน โฮล ในปีนี ้จะขึน้ในระหว่างวันที่ 22-24 ส.ค. ภายใต้หัวข้อ 

"ความท้าทายส าหรับนโยบายการเงิน  (Challenges for Monetary 

Policy)" (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"กดดันเฟดห่ันดอกเบีย้ 1% พร้อมรือ้ฟ้ืนโครงการ QE 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี ้เรียกร้องให้ธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบีย้ 1% และรือ้ฟื้นโครงการซือ้

พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)"เศรษฐกิจของเรามี

ความแข็งแกร่งอย่างมาก แม้ว่านายเจอโรม พาวเวล และเฟดจะขาด

วิสัยทัศน์อย่างน่าวิตก ขณะที่พรรคเดโมแครตก าลังพยายามท าให้

เศรษฐกิจแย่เพ่ือหวงัผลในการเลือกตัง้ปีหน้า นี่เป็นการเห็นแก่ตวัอย่าง

มาก ส่วนค่าเงินดอลลาร์ของเราก็มีความแข็งแกร่งมากจนส่งผล

กระทบต่อภูมิภาคอ่ืนของโลก" ข้อความในทวิตเตอร์ระบุก่อนหน้านี ้

ปธน.ทรัมป์ได้เคยแสดงความไม่พอใจที่นายพาวเวลไม่ได้ส่งสญัญาณ

ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้อีกในอนาคต หลังจากที่ได้ปรับลด

อตัราดอกเบีย้ลง 0.25% สู่ระดบั 2.00-2.25% ในการประชุมวนัที่ 30-

31 ก.ค.  นายพาวเวลจะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเศรษฐกิจ

ประจ าปีของเฟดที่เมืองแจ็กสนั โฮล รัฐไวโอม่ิง ในวนัที่ 23 ส.ค. เวลา 

10.00 น.ตามเวลาสหรัฐ หรือ 21.00 น.ตามเวลาไทย (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เตือนเจรจาการค้ามีปัญหาแน่หากจีนใช้มาตรการกวาด

ล้างผู้ประท้วงในฮ่องกง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของจีน ได้

ออกมาเตือนจีนถึงการใช้ก าลังปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงชาว

ฮ่องกงเหมือนเม่ือคราวการกวาดล้างผู้ชมุนุมด้วยกองทพัที่จตรัุสเทียน

อนัเหมินเม่ือปี 2532 ว่า การใช้มาตรการดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อ

การเจรจาการค้าระดับทวิภาคี ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ทรัมป์

กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า "ผมคิดว่า การท าข้อตกลงจะเป็นเร่ืองที่ยากมาก 

หากมีการใช้ความรุนแรง ซึ่งผมหมายความถึงกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่

จตุรัสเทียนอันเหมินขึน้อีกครัง้" โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกวาด

ล้างที่ท าให้ผู้ เสียชีวิตหลายร้อยคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา เม่ือ

กองทพัได้เข้าเคลียร์พืน้ที่ที่จตรัุส  (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ล่ันไม่ต้องการท าธุรกิจกับ"หัวเว่ย" เตรียมตัดสินใจกรณี

ขยายเวลาท าธุรกิจกับบริษัทสหรัฐ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 

แห่งสหรัฐ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเม่ือวานนีว้่า ตนเองไม่ต้องการที่จะท า

ธุรกิจกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ซึ่งเป็นการส่งสญัญาณว่า สหรัฐมี

เจตนาที่จะเดินหน้าขึน้บญัชีด าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนต่อไป"

ผมไม่ต้องการท าธุรกิจกับหวัเว่ย เนื่องจากเป็นภัยคุกคามความมัน่คง

ของชาติ" ปธน.ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวส านักข่าวเกียวโดรายงานโดย

อ้างการเปิดเผยของส านักข่าวรอยเตอร์ว่า คาดว่ากระทรวงพาณิชย์

สหรัฐ ซึ่งได้ประกาศเม่ือเดือนพ.ค.ว่าจะอนุญาตให้หัวเว่ยยังคงท า

ธุรกิจกบับริษัทสหรัฐเพื่อให้บริการแก่ลกูค้าในปัจจบุนัได้จนถึงวนัจนัทร์

ที่ 19 ส.ค.นัน้ อาจจะขยายเส้นตายออกไป 90 วนัจนถึงเดือนพ.ย. (อิน

โฟเควสท์) 

รมว.พาณิชย์สหรัฐแสดงความเช่ือมั่นต่อเศรษฐกิจ แม้เกิดภาวะ 

inverted yield curve นายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์สหรัฐ กล่าว

แสดงความเชื่อมัน่ต่อเศรษฐกิจสหรัฐ แม้ว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร

รัฐบาลสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve เม่ือสัปดาห์ที่แล้ว เป็น

ครัง้แรกในรอบ 12 ปี "ในที่สุดแล้ว จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่

ผมมองว่าภาวะ inverted yield curve ในครัง้นีเ้ชื่อถือไม่ได้" นายรอ

สส์กล่าว (อินโฟเควสท์) 

รมว.พาณิชย์สหรัฐชีรั้ฐบาลไม่พอใจนโยบายเฟดหนุนดอลล์แข็ง

ค่า นายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์สหรัฐ กล่าวว่า รัฐบาลของ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่มีความพอใจต่อนโยบายของธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งก าลังท าให้ดอลลาร์แข็งค่าทัง้นี ้ต่อข้อถามที่ว่า 

ดอลลาร์ที่แข็งค่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือไม่ นายรอสส์กล่าว

ว่า "เรามีความผิดหวงัที่นโยบายเฟดมีส่วนท าให้ดอลลาร์แข็งค่า"ที่ผ่าน

มา รัฐบาลสหรัฐมกักดดนัให้เฟดปรับลดอตัราดอกเบีย้ เพ่ือให้ดอลลาร์

อ่อนค่า และเอือ้ประโยชน์ต่อภาคการส่งออกของสหรัฐ เพ่ือลดการขาด

ดลุการค้าของสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

รมว.พาณิชย์สหรัฐยืนยันขยายเวลาให้"หัวเว่ย"ซือ้สินค้าสหรัฐได้

อีก 90 วัน นายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์สหรัฐ กล่าวยืนยนัในวนันี ้
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 ว่า รัฐบาลสหรัฐจะขยายระยะเวลาในการอนุญาตให้บริษัทหัวเว่ย 

เทคโนโลยีของจีน สามารถซือ้สินค้าจากบริษัทสหรัฐได้อีก 90 วัน 

เพื่อให้หัวเว่ยสามารถให้บริการต่อลูกค้าที่มีอยู่ในขณะนีน้ายรอสส์ก

ล่าวว่า ใบอนุญาตชั่วคราวดงักล่าวจะมีอายุ 90 วนั ขณะที่ใบอนุญาต

เดิมจะหมดอายุลงในวนันีก้่อนหน้านี ้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอนุญาต

ให้หวัเว่ยซือ้สินค้าจากบริษัทสหรัฐในเดือนพ.ค. หลงัจากที่ได้ขึน้บญัชี

ด าบริษัท เพ่ือลดผลกระทบที่จะมีต่อลกูค้าของบริษัท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 249.78 จุด รับข่าวจีน-

เยอรมนีกระตุ้นศก.,สหรัฐขยายเวลาหัวเว่ยซือ้สินค้า ดัชนีดาว

โจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี  ้(19 ส.ค.) โดยได้แรงหนุน

จากข่าวจีนและเยอรมนีออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทัง้อัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดีดตัวขึน้เม่ือคืนนี  ้ซึ่งช่วยให้นัก

ลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 

นอกจากนี ้ตลาดยังขานรับข่าวสหรัฐขยายเวลาในการอนุญาตให้

บริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยีของจีน สามารถซือ้สินค้าจากบริษัทสหรัฐได้

อีก 90 วนัดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,135.79 จุด พุ่งขึน้ 

249.78 จุด หรือ +0.96% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,923.65 จุด 

เพ่ิมขึน้ 34.97 จดุ หรือ +1.21% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,002.81 จดุ 

เพ่ิมขึน้ 106.82 จดุ หรือ +1.35% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก ขานรับ

บอนด์ยีลด์สหรัฐฟ้ืนตัว ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงิน

หลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้(19 

ส.ค.) หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบัตรสหรัฐดีดตวัขึน้เม่ือคืนนี ้ซึ่ง

ช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล 

ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมเศรษฐกิจประจ าปี

ของเฟดที่เมืองแจ็กสนั โฮล ในวนัศุกร์นี ้เพื่อจับสญัญาณทิศทางอตัรา

ดอกเบีย้ในปีนีด้อลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 

106.62 เยน จากระดบั 106.28 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส 

ที่ระดับ 0.9812 ฟรังก์ จากระดับ 0.9783 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์

สหรัฐยงัแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3329 ดอลลาร์

แคนาดา จากระดบั 1.3269 ดอลลาร์แคนาดายูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบ

กบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.1081 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1095 ดอลลาร์ 

ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2132 ดอลลาร์ จากระดับ 

1.2151 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6765 

ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6781 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดพุ่ง $1.34 จากข่าวกลุ่มกบฎ

เยเมนโจมตีบ่อน า้มันซาอุฯ สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 

ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้กว่า 2% เม่ือคืนนี ้(19 ส.ค.) หลงัจากมีรายงาน

ว่า กลุ่มกบฎฮตูีของเยเมนได้ใช้โดรนโจมตีบ่อน า้มนัทางตะวนัออกของ

ซาอดุีอาระเบีย โดยเหตกุารณ์ดงักล่าวส่งผลให้เกิดความกงัวลเกี่ยวกบั

ภาวะอุปทานน า้มนัในตลาดโลก ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อก

น า้มันดิบของสหรัฐซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวันพรุ่งนี  ้สัญญาน า้มนัดิบ 

WTI ส่งมอบเดือนก.ย. พุ่งขึน้ 1.34 ดอลลาร์ หรือ 2.44% ปิดที่ 56.21 

ดอลลาร์/บาร์เรลสัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึน้ 

1.10 ดอลลาร์ หรือ 1.88% ปิดที่  59.74 ดอลลาร์/บาร์เรล  (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $12 เหตุนลท.ขาย

สินทรัพย์ปลอดภัยหลังตลาดหุ้นพุ่ง สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์ก

ปิดลบเม่ือคืนนี ้(19 ส.ค.) เนื่องจากนกัลงทุนลดการถือครองทองค าใน

ฐานะที่ปลอดภัย หลังจากตลาดหุ้ นทั่วโลกพุ่งขึน้อย่างแข็งแกร่ง 

นอกจากนี ้การแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์ยงัสร้างแรงกดดนัต่อตลาด

ทองค า สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ง

มอบเดือนธ.ค. ลดลง 12 ดอลลาร์  หรือ 0.79% ปิดที่  1,511.60 

ดอลลาร์/ออนซ ์(อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

EU เตือน Brexit แบบไร้ข้อตกลงกระทบอังกฤษมากท่ี สุด 
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป 

(EU) ระบุในวันนีว้่า EU มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ที่

องักฤษจะแยกตวัออกจาก EU (Brexit) โดยไม่มีการท าข้อตกลง และ

อังกฤษจะเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด หากเกิดสถานการณ์

ดงักล่าวนางนาตาชา เบอร์ทอด์ โฆษก EC กล่าวว่า สภาวการณ์ Brexit 

แบบไม่มีข้อตกลง ไม่ใช่สิ่งที่ EU ต้องการ อย่างไรก็ดี ผู้น า EU มองว่า 

ในขณะนี ้ยงัไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการออกมาตรการเตรียมการ

ฉุกเฉินเพิ่มเติม"สิ่งนีจ้ะส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนและภาค

ธุรกิจ รวมทัง้ต่อเศรษฐกิจ แต่จะกระทบมากกว่าต่อสหราชอาณาจักร 

เม่ือเทียบกบัอีก 27 ประเทศใน EU" นางเบอร์ทอด์กล่าว (อินโฟเควสท์) 

หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านอังกฤษเตรียมกล่าวปราศรัย ยันขวาง 

Brexit แบบไร้ข้อตกลง นายเจเรมี คอร์บิน หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน

อังกฤษเตรียมขึน้กล่าวสุนทรพจน์ในวันนี  ้โดยจะพุ่งเป้าไปที่ประเด็น

ความล้มเหลวของ รัฐบาล  และการจัดเลือกตั ง้ทั่ว ไปขึ น้  เพื่ อ

เปลี่ยนแปลงทิศทางการเดินหน้าของประเทศ นอกจากนี ้นายคอร์บิน

ยังจะขึน้กล่าวในประเด็นวิกฤตการถอนตัวของอังกฤษจากสหภาพ
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 ยุโรป (Brexit) รวมทัง้การให้ค ามัน่ว่า จะด าเนินการในสิ่งที่จ าเป็นเพื่อ

หยดุยัง้ Brexit แบบไร้ซึง่ข้อตกลง ภายหลงัจากที่สื่อองักฤษได้รายงาน

ข้อมูลของรัฐบาลที่ร่ัวไหลออกมาในประเด็นเร่ืองการขาดแคลนอาหาร

และยา หากเกิด Brexit แบบไร้ข้อตกลง (อินโฟเควสท์) 

ยูโรสแตทเผยดัชนี CPI ยูโรโซนเดือนก.ค.ชะลอตัวท่ี 1% ต ่าสุด

ในรอบกว่า 2 ปี ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป หรือยูโรสแตท 

เปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยโูรโซนในเดือนก.ค. เพ่ิมขึน้ที่

ระดบั 1% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งชะลอตวัจากระดบั 

1.3% ในเดือนมิ.ย. และลดลงจากตัวเลขประมาณการครัง้แรกของ

เดือนก.ค.ที่ระดบั 1.1% ดชัน ีCPI ขัน้สดุท้ายเดือนก.ค.ที่มีการเปิดเผย

ในวนันี ้ถือเป็นระดบัต ่าที่สดุนบัตัง้แต่เดือนพ.ย. 2559 ขณะที่ดชันี CPI 

พืน้ฐาน ซึง่ไม่รวมหมวดพลงังานและอาหาร และเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อที่

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ให้ความส าคญั ปรับตวัขึน้ 0.9% ในเดือน

ก.ค. ซึง่ทรงตวัจากระดบั 0.9% ในเดือนมิ.ย.  (อินโฟเควสท์) 

ผู้ ว่าฯแบงก์ชาติอังกฤษขวางใช้นโยบายอัตราดอกเบีย้ติดลบ 
นายมาร์ค คาร์นีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางองักฤษ (BoE) กล่าวว่า เขาไม่

คิดว่าการใช้นโยบายอัตราดอกเบีย้ติดลบถือเป็นทางเลือกส าหรับ

เศรษฐกิจองักฤษในขณะนี ้"ในขณะนี ้เราไม่ได้มองว่าอตัราดอกเบีย้ติด

ลบถือเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึง่ผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ประเทศอื่นที่เคยใช้

นโยบายดงักล่าว แต่เรายงัไม่เห็นว่านโยบายนีถ้ือเป็นทางเลือกหนึ่งใน

ขณะนี"้ นายคาร์นีย์กล่าวนอกจากนี ้นายคาร์นีย์ยงัเรียกร้องให้ฝร่ังเศส

และเยอรมนีออกมาตรการที่จะท าให้สัญญาตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่

ครบก าหนดส่งมอบ สามารถมีการท าธุรกรรมได้อย่างราบร่ืน หลงัการ

แยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) ในวนัที่ 31 ต.ค. (อิน

โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับข่าวเยอรมนีเล็ง

กระตุ้นเศรษฐกิจ,บอนด์ยิลด์ฟ้ืน ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือ

คืนนี ้(19 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่เยอรมนีจะด าเนินมาตรการ

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรดีดตวัขึน้หลงั

นักลงทุนคลายวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยดัชนี Stoxx 

Europe 600 บวก 1.14% ปิดที่  373.86 จุดดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น

ฝร่ังเศสปิดที่ 5,371.56 จดุ เพ่ิมขึน้ 70.78 จดุ หรือ +1.34%, ดชันี DAX 

ตลาดหุ้ นเยอรมันปิดที่  11,715.37 จุด  เพิ่มขึ น้  152.63 จุด  หรือ 

+1.32%  

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 72.50 จุด หุ้นแบงก์,

น า้มันน าตลาดปรับตัวขึน้ ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้

(19 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึน้ของหุ้นกลุ่มน า้มันและ

กลุ่มธนาคาร เนื่องจากนักลงทุนขานรับข่าวที่ว่า ธนาคารกลางจีนจะ

ด าเนินการปฏิรูปอัตราดอกเบีย้เพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมของภาคธุรกิจ

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,189.65 จุด เพิ่มขึน้ 72.50 

จดุ หรือ +1.02% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นเผยยอดขาดดุลการค้า 2.496 แสนล้านเยนในเดือนก.ค. 

หลังยอดส่งออกไปจีนร่วง กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ นเปิดเผยรายงาน

เบือ้งต้นในวนันีว้่า ญ่ีปุ่ นมียอดขาดดลุการค้าเดือนก.ค.ที่ระดบั 2.496 

แสนล้านเยน (2.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยได้รับแรงกดดนัจาก

ยอดส่งออกไปยงัประเทศจีนที่ปรับตวัลดลง ท่ามกลางข้อพิพาทการค้า

ระหว่างจีนและสหรัฐที่ยงัคงด าเนินอยู่ในขณะนีก้ระทรวงการคลงัระบุ

ว่า ญ่ีปุ่ นมียอดขาดดุลการค้าดงักล่าวในเดือนก.ค. หลงัจากที่เกินดุล

การค้ามลูค่า 5.896 แสนล้านเยนในเดือนมิ.ย.ส่วนยอดส่งออกในเดือน

ก.ค.ลดลง 1.6% เม่ือเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 6.64 ล้านล้านเยน ท า

สถิติลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ขณะที่ยอดน าเข้าเดือนก.ค.ลดลง 

1.2% สู่ระดบั 6.89 ล้านล้านเยน ซึ่งลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 (อิน

โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 144.35 จุด รับคาดการณ์

จีน-ยุโรปกระตุ้นเศรษฐกิจ ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกใน

วนันี ้โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า จีนและเยอรมนีจะบงัคบั

ใช้มาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวล

เกี่ยวกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจทัว่โลกส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า 

ดชันีนิกเกอิปิดบวก 144.35 จดุ หรือ 0.71% แตะที่ 20,563.16 จดุ (อิน

โฟเควสท์) 

จีน 

"หัวเว่ย"ออกแถลงการณ์ค้านสหรัฐน าบริษัทในเครือขึน้แบล็ก

ลิสต์ บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยีของจีน ออกแถลงการณ์คัดค้านการที่

สหรัฐจะน าบริษัทในเครืออีก 46 แห่งของหัวเว่ยเข้าอยู่ใน Entity List 

ซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อบริษัทด้านสื่อสารโทรคมนาคมที่ถูกสั่งห้ามไม่ให้

บริษัทของสหรัฐเข้าซือ้อุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล

สหรัฐถึงแม้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศขยายระยะเวลาในการ

อนญุาตให้บริษัทหวัเว่ยสามารถซือ้สินค้าจากบริษัทสหรัฐได้อีก 90 วนั 

แต่ส านกังานอตุสาหกรรมและความมัน่คง (BIS) ของกระทรวงพาณิชย์

ก็ได้เพิ่มบริษัทในเครืออีก 46 แห่งของหัวเว่ยเข้าสู่ Entity List "เราขอ

คดัค้านการที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐตดัสินใจเพิ่มบริษัทในเครืออีก 46 

แห่งของหัวเว่ยเข้าอยู่ใน Entity List ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเกิดจาก

ปัจจัยทางการเมือง และไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงแห่งชาติ



 

 

 

   

    4 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
20 August 2019 
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 ของสหรัฐ โดยมาตรการนีถ้ือเป็นการละเมิดหลักการแข่งขันในตลาด

เสรี และความพยายามที่จะกดดันธุรกิจของหัวเว่ยจะไม่ช่วยท าให้

สหรัฐเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐยุติการ

กระท าที่ไม่ยตุิธรรมนี ้และถอดหวัเว่ยออกจาก Entity List" แถลงการณ์

ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

จีนเรียกร้องสหรัฐรักษาค าพูดในประเด็นเกี่ ยวกับฮ่องกง 
กระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงเรียกร้องให้สหรัฐรักษาค าพูดใน

ประเด็นที่ เกี่ยวกับฮ่องกงทัง้นี  ้นายเกิง ชวง โฆษกกระทรวงการ

ต่างประเทศจีน กล่าวว่า "ประเด็นของฮ่องกงถือเป็นกิจการภายในของ

จีน โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เคยพูดว่า 'ฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่ง

ของจีน พวกเขาควรจัดการกันเอง และพวกเขาไม่ต้องการค าแนะน า

ใดๆ' เราหวงัว่าสหรัฐจะยงัคงรักษาค าพูดดงักล่าว"นายเกิงยงักล่าวว่า 

ฮ่องกงมีภาระเร่งด่วนในการระงับการก่อการจลาจล และรือ้ฟืน้ความ

สงบเรียบร้อยตามหลกักฎหมาย โดยรัฐบาลจีนยงัคงให้การสนับสนุน

นางแคร์ร่ี ลัม ผู้ ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ในการน าพารัฐบาล

บริหารกิจการฮ่องกงตามหลกันิติรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ส่ือเผยภาคธุรกิจไพรเวทแบงก์ของจีนมีแนวโน้มเติบ โต

แข็งแกร่ง หลังรัฐออกนโยบายสนับสนุน หนังสือพิมพ์อิโคโนมิค 

อินฟอร์เมชัน เดลี่ รายงานในวันนีว้่า ภาคธนาคารธนบดีธนกิจ หรือ 

Private Banking ของจีน มีแนว โ น้ม เติบ โตอย่ า งแข็ งแก ร่ ง  อัน

เนื่องมาจากปัจจัยสนับสนุนด้านนโยบายที่ เพิ่มขึ น้  โดยระบุว่า 

หน่วยงานของรัฐบาลจีนก าลงัพฒันานโยบายต่างๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจ

ไพรเวทแบงก์เติบโตอย่างแข็งแกร่งทางการจีนได้อนุมัติให้มีการท า

ธุรกิจธนาคารธนบดีธนกิจในปี 2557 แต่การขยายตวัของภาคดงักล่าว

ยังคงทรงตัวในปี 2560 และ 2561 ท่ามกลางการรณรงค์การปรับลด

หนีส้ินของภาคธนาคารภายในประเทศ โดยปัจจุบัน มีไพรเวทแบงก์

จ านวน 17 แห่งที่ยงัด าเนินธุรกิจทัว่ประเทศส่วนไพรเวทแบงก์แห่งที่ 18 

จะมีการจัดตัง้ในเร็วนี  ้หลังจากที่คณะกรรมการก ากับดูแลด้านการ

ธนาคารของจีนได้อนุญาตธนาคารแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซีเม่ือเดือน

พ.ค.ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์) 

สัญญาสินแร่เหล็ก-เหล็กกล้าดีดตัว จากอานิสงส์แบงก์ชาติจีน

ใช้มาตรการก าหนดดอกเบีย้ LPR สัญญาสินแร่เหล็กจีนในตลาด

สินค้าโภคภัณฑ์ต้าเหลียน ซึ่งครบก าหนดส่งมอบในเดือนม.ค. 2563 

ดีดตัวขึน้ถึง 2.2% แตะที่ระดับ 636.50 หยวน หรือ 90.38 ดอลลาร์ 

ภายหลงัจากที่ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศใช้แผนการปรับปรุง

และปฏิรูปกลไกในการก าหนดอัตราดอกเบีย้เงินกู้  loan prime rate 

(LPR) ซึ่งเป็นความพยายามล่าสุดที่จะปรับลดต้นทุนการกู้ยืมส าหรับ

เศรษฐกิจที่แท้จริงนักวิเคราะห์มองว่า การปฏิรูปดงักล่าวของธนาคาร

กลางจีนนัน้ เทียบเท่ากับการปรับลดอัตราดอกเบีย้เงินกู้ลง 0.45% 

นอกจากนี ้การที่อตัราดอกเบีย้เงินกู้ลดลงยงัเป็นผลดีต่อการขยายตัว

ของความต้องการด้านสินเชื่อและแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ

ในช่วงคร่ึงปีหลังของปีนี  ้ เพราะช่วยชดเชยผลกระทบที่เกิดขึน้จาก

สงครามการค้า  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ ง 2.10% ขานรับ

มาตรการดอกเบีย้แบงก์ชาติจีน ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีน

ปิดตลาดวนันีพุ้่งสงูขึน้ เนื่องจากธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศใช้

แผนการปรับปรุงและปฏิรูปกลไกในการก าหนดอัตราดอกเบีย้เงินกู้  

loan prime rate (LPR) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส านักข่าวซินหวัรายงาน

ว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตพุ่ง 59.28 จุด หรือ 2.10% ปิดที่ 2,883.10 

จดุ  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดพุ่ง 557.62 จุด ขานรับบอนด์

ยีลด์สหรัฐ-แบงก์ชาติจีน ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตวั

เพ่ิมขึน้ โดยได้แรงหนนุหลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐดีดตวั

ขึน้ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย นอกจากนี  ้ตลาดยังขานรับธนาคารกลางจีน  (PBOC) 

ประกาศใช้แผนการปรับปรุงและปฏิรูปกลไกในการก าหนดอัตรา

ดอกเบีย้เงินกู้  loan prime rate (LPR) เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ดชันีฮัง่เส็ง

พุ่งขึน้ 557.62 จดุ หรือ 2.17% ปิดวนันีท้ี่ 26,291.84 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

ม็อบฮ่องกงเตรียมชุมนุมต่อสัปดาห์นี ้หลังจัดการประท้วงอย่าง

สงบเมื่อวานนี ้กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเตรียม

ชุมนุมต่อไปในสปัดาห์นี ้หลงัจากที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงจ านวน

หลายแสนคนพากันรวมตัวกันชุมนุมอย่างสงบเม่ือวานนี  ้ท่ามกลาง

สายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทัง้นี ้กลุ่มคริสเตียนมีแผนเข้าร่วมการ

ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในช่วงหลายสปัดาห์ข้างหน้า เช่นเดียวกับกลุ่มผู้

ประกอบวิชาชีพด้านการบญัชีการชุมนุมประท้วงของผู้ชุมนุมราว 1.7 

ล้านคนเม่ือวานนี  ้เ ป็นการแสดงให้เห็นว่าขบวนการเ รียกร้อง

ประชาธิปไตยในฮ่องกงยังคงได้ รับการยอมรับในหมู่ประชาชน 

โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น แม้เกิดการปะทะอย่างรุนแรงกับต ารวจเม่ือ

สปัดาห์ที่แล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าสลายการชมุนมุของกลุ่มผู้ประท้วงที่

ได้ยึดท่าอากาศยานระหว่างประเทศฮ่องกง (อินโฟเควสท์) 

อิหร่านยันไม่เจรจากับสหรัฐ ยกเว้นสหรัฐกลับสู่ข้อตกลง

นิวเคลียร์อิหร่าน อิหร่านยืนยนัจะไม่เจรจากบัสหรัฐ ยกเว้นการเจรจา

ที่จะท าให้สหรัฐกลับเข้าสู่ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านทัง้นี ้นายโมฮัม
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 หมดั จาวาด ซารีฟ รมว.ต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า อิหร่านไม่มีความ

สนใจที่จะเจรจากบัสหรัฐ นอกจากว่าการเจรจาดงักล่าวจะพุ่งเป้าไปยงั

การท าให้สหรัฐกลบัเข้าสู่ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านปี 2558 ซึง่สหรัฐได้

ถอนตวัจากข้อตกลงดงักล่าวในปีที่แล้วก่อนหน้านี ้อิหร่านส่งสญัญาณ

พร้อมที่จะเจรจากบัสหรัฐ หากสหรัฐยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรทัง้หมด

ต่ออิหร่านประธานาธิบดีฮัสซัน รูฮานี ผู้น าอิหร่าน ระบุว่า มาตรการ

คว ่าบาตรของสหรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเทียบเท่ากับการ

ก่ออาชญากรรม นายรูฮานีกล่าวว่า ตราบใดที่สหรัฐยงัคงท าการกดดนั

ขัน้สูงสุดต่ออิหร่าน อิหร่านก็จะไม่สามารถมั่นใจต่อความจริงใจของ

สหรัฐในการยื่นข้อเสนอท าการเจรจา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex บวกเพียง 52 จุด หลัง

เผชิญแรงขายท าก าไรช่วงท้ายตลาด ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดีย

พุ่งขึน้กว่า 300 จุดในช่วงแรก แต่เผชิญแรงขายท าก าไรในช่วงท้าย 

ส่งผลให้ดัชนีบวกเพียง 52 จุดขณะปิดตลาดทัง้นี  ้ดัชนี S&P BSE 

Sensex ปิดตลาดที่ 37,402.49 จดุ เพ่ิมขึน้ 52.16 จดุ หรือ 0.14% (อิน

โฟเควสท์) 

ไทย 

สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 2/62 โต 2.3% จากตลาดฯคาด 

2.1-2.5%, คร่ึงแรกปี 62 โต 2.6% นายทศพร ศิริสมัพนัธ์ เลขาธิการ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) เปิดเผยตัวเลข

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/62 อยู่ที่ 2.3% จาก

ตลาดคาด 2.1-2.5% ส่งผลให้คร่ึงแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว 

2.6% ทัง้นีภ้าพรวมเศรษฐกิจไทยเผชิญความท้าทายหลายด้าน ความ

เสี่ยงหลายประการทัง้ในปีนีแ้ละปีหน้า โดยเศรษฐกิจไทยในช่วงคร่ึง

แรกของปี 62 เร่ิมเห็นแนวโน้มถูกผลกระทบจากหลายปัจจัยท าให้

เศรษฐกิจไทยชะลอตวั ทัง้จากเศรษฐกิจโลกโลก มาตรการกีดกันทาง

การค้า ความผันผวนทางการเงิน รวมถึงปัจจัยในประเทศเร่ิมมี

สญัญาณชะลอตวั (อินโฟเควสท์) 

ธปท. เล็งปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนีใ้นก.ย. จากเดิมคาด 3.3% 

หลังสงครามการค้ายืดเยือ้กระทบส่งออก นายวิรไท สนัติประภพ 

ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่า ในเดือนก.ย.นี ้ธปท.

จะพิจารณาปรับลดประมาณการอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย 

(GDP) ปี 62 ลงอีก เนื่องจากบรรยากาศการกีดดันทางการค้าที่ยัง

รุนแรงและยืดเยือ้กระทบต่อภาคการส่งออก จากเม่ือเดือนมิ.ย.ได้ปรับ

คาดการณ์ GDP ของปี 62 ลงมาที่ 3.3% จากเดิมคาดโต 3.8% (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 5.86 จุด ตามตลาดตปท.ช่วงรอดู

การประชุมประจ าปีของเฟดท่ีแจ็กสัน โฮล/จับตาครม.ถก

มาตรการกระตุ้ นศก.พรุ่งนี ้ SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,637.26 จุด 

เพิ่มขึน้ 5.86 จุด (+0.36%) มูลค่าการซือ้ขาย 57,927.17 ล้านบาท 

นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีช้ะลอการปรับตวัขึน้หลงัขึน้แรงเม่ือ

วนัศุกร์ที่ผ่านมา จากตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไป

บ้างแล้ว โดยดชันีฯปรับขึน้ตามตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ดีภายใน

สัปดาห์นีใ้ห้รอดูรายงานผลการประชุมเฟดครัง้ก่อน  และรอดูการ

ประชุมเศรษฐกิจประจ าปีของเฟดที่จะมีขึน้ที่เมืองแจ็กสนั โฮล โดยให้

จับตาเฟดจะส่งสญัญาณอะไรออกมา ทัง้นี ้ตลาดยงัมีความคาดหวัง

จากมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจในประเทศหลังจะมีการน าเข้าครม.

พิจารณาพรุ่งนี ้ทัง้นี ้มองการเคลื่อนไหวของดชันีพรุ่งนี ้คงจะแกว่งออก

ด้านข้าง โดยให้กรอบการแกว่งไว้ที่ 1,630-1,650 จุดตลาดหลกัทรัพย์

ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,637.26 จุด เพิ่มขึน้ 5.86 จุด (+0.36%) มูลค่าการ

ซื อ้ขาย 57,927.17 ล้านบาท การซื อ้ขายหุ้ นวันนี  ้ ดัชนีหุ้ นไทย

เคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทัง้วนั โดยดชันีท าระดบัสงูสดุที่ 1,643.65 

จุด และท าระดับต ่าสุดที่ 1,633.79 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง

วันนี  ้ เพิ่มขึ น้  801 หลักท รัพย์  ลดลง  713 หลักท รัพย์  และไ ม่

เปลี่ยนแปลง 427 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 87,812 

ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด

ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 87,812 

ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 

อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 

253 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบนัการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อค้าตราสาร

หนี ้ซือ้สุทธิ 4,079 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 

2,548 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.42% ปรับตวัเพิ่มขึน้

จากเม่ือวาน +0.02%ภาพรวมของตลาดในวันนี  ้Yield Curve ปรับ

เพิ่มขึน้ 1-4 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนัก

ลงทุนต่างชาติวันนี  ้NET OUTFLOW 2,609 ล้านบาท โดยเกิดจาก 

NET SELL 2,548 ล้านบาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุน

ต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) 61 ล้านบาท  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.85 ระหว่างวันแกว่งแคบ ตลาดจับ

ตาถ้อยแถลงประธานเฟด-รายงานการประชุมเฟดสัปดาห์นี  ้นัก

บริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็น

นีอ้ยู่ที่ 30.85 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากเปิดตลาดเช้าที่ระดับ 30.88 

บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในช่วง 30.84-30.90 



 

 

 

   

    6 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
20 August 2019 
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 บาท/ดอลลาร์"วันนีบ้าทแกว่งตวัในกรอบแคบๆ หลังสภาพัฒน์แถลง

ตวัเลขจีดีพีออกมาแล้วก็ทรงตวันิ่งๆ อาจเป็นเพราะตลาดรับรู้ไปก่อน

หน้านี  ้แล้ว" นักบริหารเงิน กล่าวนักบริหารเงิน ประเมินกรอบการ

เคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนีไ้ว้ระหว่าง 30.80-30.90 บาท/

ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนก.ค. เยอรมนี    
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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 -- -- -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% 19-Aug-19 1.493 1.491 1.484 1.474 1.431 1.426

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Jul -- 0.5% 0.5% Change (bps) +0.36 +0.50 +0.22 +0.77 +1.62 +2.04

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

1.422 1.449 1.511 1.589 1.694 1.896

+2.58 +4.05 +3.21 +6.72 +3.64 -0.68

US Bond Market

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

19-Aug-19 1.94 1.53 1.49 1.47 1.60 2.08

Change (bps) +7.00 +5.00 +5.00 +5.00 +5.00 +7.00

87,812.01         117,017.63       -24.96%

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

322.85 322.75 +0.03%

1,211.66 1,207.49 +0.35%

98.358 98.144 +0.22%

1.2126 1.2150 -0.20%

7.0497 7.0419 +0.11%

1.1077 1.1093 -0.14%

106.62 106.37 +0.23%

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

30.85 30.91 -0.19%

1,500.40 -12.10 -0.80%

2,067.00 -21.00 -1.01%

59.72 +1.06 +1.81%

56.21 +1.34 +2.44%

56.10 +1.33 +2.43%

58.93 +0.58 +0.99%

981.03 +1.03 +0.11%

19-Aug-19 Chg %Chg.

6,296.72 +10.06 +0.16%

7,917.59 -20.76 -0.26%

1,939.90 +12.73 +0.66%

37,402.49 +52.16 +0.14%

2,883.10 +59.28 +2.10%

26,291.84 +557.62 +2.17%

11,715.37 +152.63 +1.32%

20,563.16 +144.35 +0.71%

3,367.00 +42.00 +1.26%

7,189.65 +72.50 +1.02%

2,923.65 +34.97 +1.21%

8,002.81 +106.82 +1.35%

19-Aug-19 Chg %Chg.

26,135.79 +249.78 +0.96%

-971.73

57,927.16

-593.20

-4,112.97

5,677.88

1,079.75 +3.91 +0.36%

2,387.99 +8.91 +0.37%

20-Aug-19

19-Aug-19 Chg %Chg.

1,637.26 +5.86 +0.36%

350.88 +0.86 +0.25%


