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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยดัชนีราคาน าเข้าเพิ่มเกินคาดในเดือนก.ค กระทรวง

แรงงานสหรัฐเปิดเผยในวนันีว้่า ดชันีราคาน าเข้าเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือน

ก.ค. เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากร่วงลง 1.1% ในเดือนมิ.ย. ดชันีราคา

น าเข้าได้รับแรงหนุนจากการดีดตวัของราคาน า้มัน แม้ว่าราคาสินค้า

ทุน และรถยนต์ปรับตัวลงนักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่าดัชนี

ราคาน าเข้าจะทรงตัวในเดือนก.ค. เม่ือเทียบรายปี ดัชนีราคาน าเข้า

ลดลง 1.8% ในเดือนก.ค. หลงัจากดิ่งลง 2.0% ในเดือนมิ.ย. ส่วนดชันี

ราคาน าเข้าพืน้ฐาน ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน ทรงตัวใน

เดือนก.ค. หลงัจากลดลง 0.2% ในเดือนมิ.ย.เม่ือเทียบรายปี ดชันีราคา

น าเข้าพืน้ฐานลดลง 1.5% ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสินเช่ือจ านองพุ่ งขึน้สัปดาห์ท่ีแล้ว หลัง

ดอกเบีย้เงินกู้ ร่วง สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) ของ

สหรัฐ เปิดเผยว่า จ านวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจ านองพุ่งขึน้ 21.7% 

ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้ปัจจัยหนุนจากการร่วงลงของอัตราดอกเบีย้

เงินกู้ เม่ือเทียบรายปี จ านวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจ านองทะยานขึน้ 

81% ในสปัดาห์ที่แล้ว ทัง้นี ้จ านวนผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์

เพิ่มขึน้ 37% ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนก.ค.

2559 และทะยานขึน้ 196% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีที่แล้วส่วน

ผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการซือ้ที่อยู่อาศยัเพิ่มขึน้ 2% ในสปัดาห์ที่แล้ว และ

เพ่ิมขึน้ 12% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว  (อินโฟเควสท์) 

EIA เผยสต็อกน า้มันดิบสหรัฐเพิ่มขึน้สัปดาห์ท่ี  2 ติดต่อกัน 
ส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผย

ว่า สต็อกน า้มันดิบของสหรัฐเพิ่มขึน้ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่  2 โดย

ปรับตัวขึน้ 1.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางนักวิเคราะห์ที่

คาดว่าลดลง 2.8 ล้านบาร์เรล ทางด้านสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา 

(API) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน า้มนัของสหรัฐ เปิดเผยก่อนหน้านีว้่า 

สต็อกน า้มนัดิบสหรัฐเพิ่มขึน้ 3.7  ล้านบาร์เรลในสปัดาห์ที่แล้ว EIA ยงั

เปิดเผยว่า  สต็อกน า้มันเบนซินลดลง 1.4 ล้านบาร์เรล ขณะที่

นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 700,000 บาร์เรล นอกจากนี ้สต็อกน า้มัน

กลั่น ซึ่งรวมถึงฮีตติง้ออยล์และน า้มันดีเซล ลดลง 1.9 ล้านบาร์เรล 

ขณะที่นกัวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึน้ 870,000  บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

รมว.พาณิชย์สหรัฐยันการชะลอขึน้ภาษีสินค้าจีน ไม่ได้เป็น

เพราะสหรัฐยอมอ่อนข้อต่อจีน นายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์

สหรัฐ กล่าวว่า การที่สหรัฐตัดสินใจชะลอการขึน้ภาษีต่อสินค้าบาง

รายการที่น าเข้าจากจีน ไม่ได้มีสาเหตจุากการที่สหรัฐยอมอ่อนข้อ โดย

มีการแลกเปลี่ยนทางการค้ากับจีน แต่เป็นเพราะรัฐบาลต้องการ

ช่วยเหลือผู้บริโภคชาวอเมริกนั"ไม่มีใครอยากท าลายบรรยากาศในช่วง

คริสต์มาส และสิ่งนีไ้ม่ใช่เป็นเร่ืองยื่นหมูยื่นแมวในการเจรจาทาง

การค้ากับจีน" นายรอสส์กล่าวนอกจากนี ้นายรอสส์ยงักล่าวว่า การที่

ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ตดัสินใจชะลอการขึน้ภาษีสินค้าจีนในครัง้

นี ้ไม่ใช่เพื่อต้องการสกัดการดิ่งลงของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทแต่อย่าง

ใดปธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขาตดัสินใจชะลอการขึน้ภาษีสินค้าจีนออกไป

เป็นวันที่  15 ธ.ค. จากเดิมที่มีก าหนดในวันที่  1 ก.ย. เนื่องจากไม่

ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยของชาวสหรัฐในช่วง

เทศกาลคริสต์มาส (อินโฟเควสท์) 

ตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve วันนี ้ส่ง

สัญญาณเศรษฐกิจถดถอย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ

เกิ ดภาวะ  inverted yield curve ในวันนี  ้ ซึ่ ง เ ป็นภาวะที่ อัต ร า

ผลตอบแทนพนัธบตัรระยะสัน้อยู่สูงกว่าพนัธบตัรระยะยาว โดยอตัรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ  2 ปีดีดตัว เหนืออัตรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุ10 ปี ซึง่จะบ่งชีถ้ึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ณ 

เวลา 17.48 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ

อายุ 2 ปี อยู่ที่ระดบั 1.630% ส่วนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล

สหรัฐอาย ุ10 ปี อยู่ที่ระดบั 1.623% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร

รัฐบาลอายุ 30 ปี อยู่ที่ระดับ 2.065% ราคาพันธบัตร และอัตรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรจะปรับตวัในทิศทางตรงกันข้ามกันทัง้นี  ้การเกิด

ภาวะ inversion ของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเป็นการส่ง

สัญญาณว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มเผชิญภาวะถดถอยนักลงทุนจับตา

ค่าสเปรดระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี 

และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ  2 ปี เนื่องจากการเกิดภาวะ 

inversion ของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรดังกล่าว ได้บ่งชีภ้าวะ

ถดถอยในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 800.49 จุด วิตกตลาด

พันธบัตรสหรัฐส่งสัญญาณศก.ถดถอย ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น

นิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 800 จุดเม่ือคืนนี  ้ (14 ส.ค.) หลังจากตลาด

พันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ  inverted yield curve หรือภาวะที่อัตรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรระยะสัน้อยู่สงูกว่าพนัธบตัรระยะยาว ซึ่งบ่งชีถ้ึง

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับแรงกดดนัจากข้อมลู

เ ศ รษฐกิ จที่ อ่ อ น แ อ ในหล ายป ร ะ เ ทศ  ซึ่ ง ร ว มถึ ง ก า ร ผ ลิ ต

ภาคอุตสาหกรรมของจีนที่ขยายตัวในอัตราต ่าสุดในรอบ 17 ปี และ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเยอรมนีที่หดตัวลงใน

ไตรมาส 2 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  25,479.42 จุด ร่วง
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 ลง 800.49 จุด หรือ -3.05% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,840.60 จุด 

ลดลง 85.72 จุด หรือ -2.93% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,773.94 จุด 

ดิ่งลง 242.42 จดุ หรือ -3.02% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ยูโรอ่อนเทียบดอลล์ เหตุวิตก GDP 

เยอรมนีหดตัว,ศก.ยูโรโซนชะลอตัว สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงเม่ือ

เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก

เม่ือคืนนี ้(14 ส.ค.) หลงัจากทางการเยอรมนีเปิดเผยตวัเลขผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่หดตวัลงในไตรมาส 2 และส านกังาน

สถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) ระบุว่า GDP ของยูโรโซนขยายตัว

ในอตัราที่ชะลอในไตรมาส 2ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 

ที่ระดบั 1.1135 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1173 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์

แข็งค่าขึน้เล็กน้อยสู่ระดับ 1.2058 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2053 

ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 0.6745 

ดอลลาร์ จากระดบั 0.6793 ดอลลาร์ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบ

กับเงินเยน ที่ระดับ 105.89 เยน จากระดับ 106.62 เยน และอ่อนค่า

เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9735 ฟรังก์ จากระดบั 0.9760 ฟรังก์ 

แต่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3322 

ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3221 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดร่วง $1.87 หลังสต็อกน า้มันดิบ

พุ่ ง,วิตกศก.ถดถอย สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด

นิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 3% เม่ือคืนนี ้(14 ส.ค.) หลังจากส านักงาน

สารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) รายงานว่า สต็อกน า้มันดิบของ

สหรัฐพุ่งขึน้ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่  2 นอกจากนี  ้ความวิตกกังวล

เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยยังเป็นอีกปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อ

ตลาดน า้มันสัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 1.87 

ดอลลาร์ หรือ 3.3% ปิดที่ 55.23 ดอลลาร์/บาร์เรลสญัญาน า้มนัดิบเบ

รนท์ส่งมอบเดือนต.ค. ดิ่งลง 1.82 ดอลลาร์ หรือ 3% ปิดที่  59.48 

ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดพุ่ ง $13.7 นลท.แห่ซือ้
สินทรัพย์ปลอดภัยหลังดาวโจนส์ร่วง ,วิตกศก.ถดถอย สัญญา
ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้(14 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุน
เข้าซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐ
ทรุดตัวลงอย่างหนัก รวมทัง้ความวิตกกังวลที่ว่าเศรษฐกิจโลกมี
แนวโน้มถดถอย หลังจากจีนและเยอรมนีเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่
อ่อนแอสัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ง
มอบเดือนธ.ค. พุ่งขึน้  13.70 ดอลลาร์ หรือ 0.9% ปิดที่  1,527.80 
ดอลลาร์/ออนซ ์(อินโฟเควสท์)      

ยุโรป 

สนง.สถิติเยอรมนีเผย GDP ไตรมาส 2 หดตัว 0.1% หลังส่งออก

ทรุด ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีเปิดเผยรายงานเบือ้งต้นวันนีว้่า  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2562 หดตวัลง 

0.1% เม่ือเทียบเป็นรายไตรมาส หลงัจากขยายตวั 0.4% ในไตรมาส 1 

ส านกังานสถิติระบวุ่า ปัจจยัที่ท าให้ GDP หดตวัลงในไตรมาส 2 นัน้มา

จากการส่งออกที่ทรุดตัวลง เนื่องจากกลุ่มผู้ ผลิตของเยอรมนีได้รับ

ผลกระทบจากอุปสงค์ที่อ่อนแอในตลาดต่างประเทศ และผลกระทบ

จากข้อพิพาทการค้า หากเทียบเป็นรายปี GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 

0.4% ซึง่ชะลอลงจากไตรมาส 1 ที่มีการขยายตวั 0.7% แต่ยงัสงูกว่าที่

นกัวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตวัเพียง 0.1% (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติฝร่ังเศสเผยอัตราว่างงานไตรมาส 2 ลดลงแตะ 8.5% 
ส านักงานสถิติแห่งชาติฝร่ังเศส (Insee) รายงานในวันนีว้่า อัตรา

ว่างงานของฝร่ังเศสปรับตวัลงแตะ 8.5% ในไตรมาส 2 จากไตรมาส

แรกที่ระดบั 8.7% โดยอตัราว่างงานในไตรมาส 2 ถือเป็นระดบัต ่าสุด

นับตัง้แต่ปี 2551นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่า  อัตรา

ว่างงานในไตรมาส 2 จะอยู่ที่ระดบั 8.7% (อินโฟเควสท์) 

ฝร่ังเศสเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค.ลดลง สอดคล้องรายงาน

เบือ้งต้น ส านกังานสถิติแห่งชาติของฝร่ังเศส (INSEE) เปิดเผยว่า ดชันี

ราคาผู้บริโภค (CPI) ของฝร่ังเศสในเดือนก.ค. ลดลง 0.2% เม่ือเทียบ

รายเดือน และลดลงแตะ 1.3% เม่ือเทียบรายปี ซึ่งสอดคล้องกบัข้อมลู

เบือ้งต้น (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผย CPI เดือนก.ค.ขยายตัว 2.1% สวนทางคาดการณ์ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติองักฤษ (ONS) เปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภค 

(CPI) ขยายตวั 2.1% ในเดือนก.ค. ซึง่สงูกว่าที่ขยายตวั 2.0% ในเดือน

มิ.ย. และสวนทางกบัที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 1.9% ONS ระบุ

ว่า อตัราเงินเฟ้อเพิ่มขึน้เล็กน้อยในเดือนก.ค. โดยมีปัจจัยมาจากราคา

เกมคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเล่นเกม ตลอดจนราคาห้องพักโรงแรมที่

ปรับตัวขึน้จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทัง้นี ้ดัชนี CPI เดือนก.ค. สูง

กว่าเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ที่ระดับ 2% 

โดยเม่ือต้นเดือนนี  ้แบงก์ชาติอังกฤษคาดการณ์ว่า ในช่วงไตรมาส

สุดท้ายของปีนี ้อตัราเงินเฟ้อจะปรับตวัลงสู่ระดบัต ่ากว่า 1.6% ซึ่งเป็น

ระดบัต ่าสดุในรอบ 3 ปี เนื่องจากราคาน า้มนัที่ลดลง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุนลท.วิตกเศรษฐกิจ

เยอรมนีหดตัว ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้ (14 ส.ค.) โดย

ถูกกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชีว้่า เศรษฐกิจเยอรมนีหดตัวลง 

และการผลิตภาคอตุสาหกรรมของยโูรโซนลดลง นอกจากนี ้การร่วงลง

ของดัชนีดาวโจนส์ในช่วงเปิดตลาดหุ้นสหรัฐ ได้ส่งผลถ่วงตลาดหุ้น
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 ยุโรปลงด้วย ดชันี Stoxx Europe 600 ลดลง 1.68% ปิดที่ 366.16 จุด

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,251.30 จุด ร่วง 111.76 จุด 

หรือ -2.08%, ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 11,492.66 จดุ ร่วงลง 

257.47 จดุ หรือ -2.19%  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 103.02 จุด เหตุวิตกภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยกดดันตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเม่ือคืนนี ้
(14 ส.ค.) เนื่องจากนกัลงทนุวิตกกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลงัอตัรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐและอังกฤษ ลดต ่า
กว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เกิด
วิกฤติการเงินปี  2551   ดัชนี  FTSE 100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที่  
7,147.88 จดุ ลดลง 103.02 จดุ หรือ -1.42% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 199.69 จุด ขานรับ"

ทรัมป์"ชะลอเก็บภาษีสินค้าจีน ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดดีด

ตัวขึน้ในวันนี ้เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาท

การค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากรัฐบาลสหรัฐได้ตัดสินใจชะลอ

การเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนออกไปเป็นเดือนธ.ค.ส านักข่าวเกียว

โดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดบวก 199.69 จดุ หรือ 0.98% แตะที่ระดบั 

20,655.13 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

สนง.สถิติจีนเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.ขยายตัว 

4.8% น้อยกว่าคาดการณ์ ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผย

ในวันนีว้่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.ขยายตัว 4.8% เม่ือ

เทียบเป็นรายปี ซึ่งลดลง 1.5% จากเดือนมิ.ย. และน้อยกว่าที่

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตวั 6%ส่วนในช่วง 7 เดือนแรกปีนี ้

การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวขึน้ 5.8% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่ง

ชะลอตวัลงจากช่วง 6 เดือนแรกที่มีการขยายตวั 6%   (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วงเดือนม.ค.-ก.ค.

เพิ่มขึน้ 5.7% น้อยกว่าคาดการณ์ ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 

รายงานว่า การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วงเดือนม.ค.-ก.ค. ปรับตวัขึน้ 

5.7% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่ลดลง 0.1% จากระดบัการขยายตวัในชว่ง 

6 เดือนแรก และต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตวั 5.8%

ทัง้นี ้NBS ระบุว่า มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วง 7 เดือนแรก 

อยู่ที่ระดับ 34.89 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 4.98 ล้านล้านดอลลาร์

สหรัฐ)การลงทุนในภาคเอกชนปรับตวัขึน้ 5.4% เม่ือเทียบรายปี แตะที่

ระดับ 21.03 ล้านล้านหยวน แต่อัตราการขยายตัวลดลง 0.3% จาก

ช่วง 6 เดือนแรก (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว 10.6% 

ในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค. ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยใน

วนันีว้่า การลงทนุด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ขยายตวั 10.6% เม่ือ

เทียบเป็นรายปีในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี ้ลดลงจากช่วงเดือนม.ค.-

มิ.ย.ที่มีการขยายตัว 10.9% NBS รายงานว่า มูลค่าการลงทุนด้าน

อสงัหาริมทรัพย์ในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค.อยู่ที่ระดบั 7.28 ล้านล้านหยวน 

(ประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยการผลิตเหล็กดิบเดือนก.ค.ลดลง จากผลกระทบ

มาตรการส่ิงแวดล้อม,ต้นทุนวัตถุดิบสูง ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน 

(NBS) เปิดเผยว่าการผลิตเหล็กเดือนก.ค.ของจีนลดลงเป็นเดือนที่ 2 

ติดต่อกันเม่ือเทียบเป็นรายเดือน ขณะที่โรงงานเหล็กลดการผลิตลง

ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มด้านสิ่งแวดล้อมมากขึน้ และราคาวตัถุดิบ

สูงเป็นประวตัิการณ์ NBS เปิดเผยว่า จีนผลิตเหล็กดิบ 85.22 ล้านตนั

ในเดือนก.ค. ลดลงจากระดบั 87.53 ล้านตันในเดือนมิ.ย. แต่สูงกว่า

เดือนก.ค.ปีที่แล้วซึง่อยู่ที่ระดบั 81.24 ล้านตนั (อินโฟเควสท์)  

จีนจับตาพลเมืองเดินทางไปฮ่องกงใกล้ชิด หวั่ นเข้าร่วมการ

ประท้วง จีนด าเนินมาตรการเพ่ือกนัตนเองออกจากเหตปุระท้วงรุนแรง

ในฮ่องกง โดยนอกเหนือจากการควบคุมสื่อในประเทศเร่ืองการ

น าเสนอข่าวเกี่ยวกับการประท้วงแล้ว  ทางการจีนยังได้เร่ิมจับตา

พลเมืองที่เดินทางไปยงัฮ่องกงอย่างใกล้ชิดมากขึน้อีกด้วย  เมืองต่างๆ 

ทั่วประเทศจีนได้ห้ามตัวแทนการท่องเที่ยวและสายการบินต่างๆ ใน

การให้ความช่วยเหลือชาวจีนยื่นขอใบอนุญาตเดินทางไปยังฮ่องกง 

โดยผู้ ที่ต้องการเดินทางไปฮ่องกงจะต้องปรากฏตัวด้วยตนเองเพื่อ

ยืนยนัตวัตน ซึง่อย่างน้อยเจ็ดเมืองหรืออ าเภอ รวมถึงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ 

ได้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ดังกล่าวมาตัง้แต่วนัที่  1 ส.ค. เจ้าหน้าที่จีน

และสื่อในประเทศจีนได้ตีกรอบการจลาจล โดยเน้นรายงานข่าว

เกี่ยวกับกรณีที่ผู้ประท้วงท าร้ายต ารวจหรือพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

การประท้วง จนถึงขณะนีย้งัไม่มีความเคลื่อนไหวจากประธานาธิบดีสี 

จิ น้ผิ งของจีน  เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จีนจะส่งกองก าลังไป

ปราบปรามการประท้วงที่เกิดขึน้มานานหลายสปัดาห์ในฮ่องกง ขณะที่

ผู้ประท้วงท าให้ฮ่องกงเผชิญกบัภาวะชะงกังนัและส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของสนามบิน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 11.65 จุด ขานรับ

สหรัฐชะลอเก็บภาษีจีน ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาด

วนันีป้รับตวัสูงขึน้ ภายหลงัจากที่สหรัฐได้ชะลอการจัดเก็บภาษีสินค้า

จีน และการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนตัวลงส านักข่าวซินหัว

รายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 11.65 จุด หรือ 0.42% ปิดที่ 
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 2,808.91 จดุเม่ือวานนี ้นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน ได้สนทนา

ทางโทรศัพท์กับนายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ และนายโรเบิร์ต 

ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) โดยทัง้สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะ

จัดการเจรจาการค้าในอีก 2 สปัดาห์ข้างหน้า ส านักงานสถิติแห่งชาติ

จีน (NBS) เปิดเผยในวันนีว้่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.

ขยายตัว 4.8% เ ม่ือเทียบเป็นรายปี  ซึ่ ง น้อยกว่าที่นักวิ เคราะห์

คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 6% ขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วง

เดือนม.ค.-ก.ค. ปรับตัวขึน้ 5.7% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งต ่ากว่าที่

นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้ 5.8% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 20.98 จุด นลท.คลายวิตก

การค้าสหรัฐ-จีน ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตวัเพิ่มขึน้ 

หลังนักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่าง

สหรัฐกบัจีน อย่างไรก็ดี นกัลงทนุยงัคงจบัตาสถานการณ์ทางการเมือง

ในฮ่องกงอย่างใกล้ชิดดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึน้ 20.98 จุด หรือ 0.08% ปิด

วนันีท้ี่ 25,302.28 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

เกาหลีเหนือออกโรงหนุนจีนปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดน จวก

ชาติตะวันตกอยู่เบือ้งหลังเหตุจลาจลในฮ่องกง หนงัสือพิมพ์โรดอง 

ซินมุน ซึ่งเป็นสื่อของทางการเกาหลีเหนือ รายงานว่า เกาหลีเหนือ

สนับสนุนจีนอย่างเต็มที่ในการปกป้องหลักการปกครองแบบ "หนึ่ง

ประเทศ สองระบบ" และรักษาบูรณภาพแห่งดินแดนบทวิจารณ์ใน

หนงัสือพิมพ์ระบุว่า พรรคแรงงานเกาหลีสนบัสนนุทกุมาตรการที่พรรค

คอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลกลางจีนด าเนินการเพื่อรักษาหลักการ

ปกครองแบบ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" รวมถึงปกป้องเสถียรภาพและ

บูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศ"การด าเนินมาตรการเพื่อกิจการ

ภายในประเทศ ถือเป็นอ านาจอธิปไตยของประเทศนัน้" บทวิจารณ์ระบุ

สื่อของรัฐบาลโสมแดงระบุด้วยว่า การจลาจลที่เกิดขึน้ในฮ่องกงแสดง

ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ใครอยู่เบือ้งหลงัความเคลื่อนไหวและอะไรเป็น

จุดประสงค์ พร้อมวิพากษ์วิจารณ์อ านาจตะวันตกที่เข้าแทรกแซง

กิจการภายในของจีนและเพิ่มเชือ้ไฟให้ความเคลื่อนไหวในฮ่องกง

รุนแรงขึน้ (อินโฟเควสท์) 

เจ้าหน้าท่ีเผยผู้น าอิหร่านเตรียมร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ใน

เดือนหน้าท่ีกรุงนิวยอร์ก นายมาห์มูด แวซี หวัหน้าคณะท างานของ

ประธานาธิบดีฮัสซนั รูฮานี ของอิหร่าน กล่าวว่า นายรูฮานีจะเข้าร่วม

การประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนหน้าที่กรุงนิวยอร์ก 

หากไม่ มีสิ่ ง ใด เปลี่ ยนแปลง "ถ้า ไ ม่ มีสิ่ ง ใด เปลี่ ยนแปลง  ท่ าน

ประธานาธิบดีก็จะเข้าร่วมการประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

ในเดือนหน้าที่กรุงนิวยอร์ก" นายแวซีกล่าวนอกจากนี ้นายรูฮานีจะ

กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสหประชาชาติ รวมทัง้จะพบปะกับผู้น า

ทางการเมืองระดับโลก และชาวอิหร่านที่อาศัยอยู่ในสหรัฐ  (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 300 จุด ขานรับ

สหรัฐชะลอเก็บภาษีจีน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึน้กว่า 

300 จดุในวนันี ้โดยได้รับปัจจยับวกจากการที่สหรัฐชะลอการเรียกเก็บ

ภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดวนันีท้ี่ 

37,311.53 จดุ เพ่ิมขึน้ 353.37 จดุ หรือ 0.96% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 0.78 จุด เจอแรงกดดันจากกลุ่ม

แบงก์ท่ีน าดิ่งหลัง KBANK-KTB น าร่องลดดบ.เงินกู้ -หวั่นกระทบ

ก าไร SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,619.45 จุด ลดลง 0.78 จุด (-0.05%) 

มลูค่าการซือ้ขาย 71,270.53 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทย

ในช่วงบ่ายนีป้รับตวัลงสวนทางภาคเช้าที่รีบาวด์ขึน้ไป เจอแรงกดดัน

จากกลุ่มแบงก์ที่ปรับตัวลงน าตลาดฯ หลัง KBANK-KTB ปรับลด

ดอกเบีย้เงินกู้ -หวัน่กระทบก าไร นอกจากนีต้ลาดภูมิภาคก็ลดช่วงบวก

ลงด้วย อย่างไรก็ดียังต้องติดตามสงครามการค้าระหว่งสหรัฐฯ-จีน, 

ติดตามการทบทวนประมาณการของบริษัทจดทะเบียนหลังงบฯไตร

มาส 2/62 ส่วนใหญ่ออกมาไม่ดี และติดตามการประท้วงที่ฮ่องกงที่

ส่งผลกระทบในแง่ Sentiment แต่ยงัไม่กระทบเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะ 

พรุ่งนีต้ลาดฯมีโอกาสผนัผวน โดยมีแนวรับ 1,600 แนวต้าน 1,640 จุด

ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี ท้ี่ระดับ 1,619.45 จุด ลดลง 0.78 จุด (-

0.05%) มูลค่าการซือ้ขาย 71,270.53 ล้านบาทการซือ้ขายหุ้นวันนี  ้

ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดช่วงเช้า ขณะที่ช่วงบ่ายดชันีฯ

ลดช่วงบวกลงจนมาติดลบ โดยดัชนีท าระดับสูงสุดที่  1,640.92 จุด 

และท าระดบัต ่าสุดที่ 1,612.09 จุด ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี  ้

เพิ่มขึน้ 682 หลักทรัพย์ ลดลง 976 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 

369 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไทย : วันนี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวม 

123,300 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั

อยู่ที่ 123,300 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้

ขายสูงที่สุด 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน 

(บลจ.) ขายสุทธิ 15,032 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 

1,288 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,011 ล้านบาท 

Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่  1.43% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน 
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 +0.01%ภาพรวมของตลาดในวันนี ้Yield Curve ค่อนข้างผันผวนใน

ตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุต่างชาติวนันี ้NET 

OUTFLOW 1,091 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET SELL 1,011 ล้านบาท 

และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 

80 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.80/83 ทรงตัวจากช่วงเช้า คาดพรุ่งนี ้

ยังเคล่ือนไหวในกรอบแคบ รอปัจจัยใหม่หนุนทิศทาง นักบริหาร

เงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดบั 

30.80/83 บาท/ดอลลาร์ ทรงตวัจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 30.83 

บาท/ดอลลาร์วนันีเ้งินบาทค่อนข้างนิ่ง เพราะหลงัจากที่เม่ือคืนเงินบาท

ปรับตัวอ่อนค่าไปค่อนข้างมากจากข่าวที่สหรัฐฯ ชะลอการขึน้ภาษี

สินค้าน าเข้าจากจีนออกไปเป็น ธ.ค.62 และพอเช้ามาก็กลบัมาแข็งค่า

ตามภูมิภาค และตลอดทัง้วันเงินบาทก็ยังคงทรงตัว เพราะยังไม่มี

ปัจจัยใหม่ที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของเงินบาทมากนัก"เม่ือคืน 

บาทอ่อนค่าไปเยอะจากข่าวที่สหรัฐยงัไม่ขึน้ภาษีสินค้าจีน พอเปิดมา

ตอนเช้า ก็แข็งค่าตามภูมิภาค และตลอดทัง้วนัก็ยงัทรงๆ นิ่งๆ คาดว่า

พรุ่งนีก้็ยงัเป็นทิศทางนี ้ เพราะปัจจัยใหม่มีไม่มาก" นักบริหารเงินระบุ 

นักบริหารเงิน คาดว่า พรุ่งนีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.70-

30.90 บาท/ดอลลาร์  (อินโฟเควสท์) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ดชันีราคาบ้านเดือนก.ค. จีน     

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. ญ่ีปุ่ น 

- ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. องักฤษ   

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ         

- ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. สหรัฐ         

- ดชันีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนส.ค. จากเฟดนิวยอร์ก สหรัฐ         

- ดชันีการผลติเดือนส.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย สหรัฐ         

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค. สหรัฐ         

- ดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนส.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) สหรัฐ         

- สต็อกสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนมิ.ย. สหรัฐ         
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 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% 0.3% 0.1% STOXX Europe 50

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

CPI YoY Jul 1.8% 1.7% 1.6% DAX

CPI Ex Food and Energy YoY Jul 2.2% 2.1% 2.1% Nikkei 225

JP Machine Tool Orders YoY Jul P -33.0% -- -37.9% Shanghai Composite

Hang Seng

 Wednesday 14 KOSPI

Release Actual Cons. Prior BES Sensex

EU Industrial Production SA MoM Jun -1.6% -1.5% 0.8% Jakarta Composite

Industrial Production WDA YoY Jun -2.6% -1.5% -0.8% Philippines Composite

Employment QoQ 2Q P 0.2% -- 0.4% Ho Chi Minh

Employment YoY 2Q P 1.1% -- 1.3%

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

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

JP Core Machine Orders MoM Jun 13.9% -1.0% -7.8% Dubai ($/bl)

Core Machine Orders YoY Jun 12.5% -1.1% -3.7% Brent ($/bl)

CH Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Jul 5.7% 5.8% 5.8% NYMEX ($/bl)

Industrial Production YoY Jul 4.8% 6.0% 6.3% COMEX Gold 

Industrial Production YTD YoY Jul 5.8% 6.0% 6.0% Batic Dry Index

Retail Sales YoY Jul 7.6% 8.6% 9.8%

Retail Sales YTD YoY Jul 8.3% 8.4% 8.4% Exchange Rate

Property Investment YTD YoY Jul 10.6% -- 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% 14-Aug-19 1.484 1.481 1.478 1.463 1.423 1.416

Business Inventories Jun -- 0.1% 0.3% Change (bps) +0.99 +0.80 +1.20 +1.93 +1.29 +0.38

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

Industrial Production YoY Jun F -- -- -4.1% 1.429 1.450 1.524 1.626 1.764 1.992

Capacity Utilization MoM Jun -- -- 1.7% +0.74 +0.12 -0.97 -1.29 -4.35 -12.29

 Friday 16 US Bond Market

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

TH Foreign Reserves 9-Aug -- -- $219.1b 14-Aug-19 1.96 1.58 1.53 1.51 1.59 2.03

Forw ard Contracts 9-Aug -- -- $31.8b Change (bps) -4.00 -8.00 -7.00 -6.00 -9.00 -12.00

15-Aug-19

14-Aug-19 Chg %Chg.

1,619.45 -0.78 -0.05%

345.59 -3.62 -1.04%

2,087.53

1,065.92 +0.34 +0.03%

2,357.36 +1.52 +0.06%

3,442.44

71,270.52

-1,563.51

-3,966.47

2,840.60 -85.72 -2.93%

7,773.94 -242.42 -3.02%

14-Aug-19 Chg %Chg.

25,479.42 -800.49 -3.05%

11,492.66 -257.47 -2.19%

20,655.13 +199.69 +0.98%

3,281.00 -78.00 -2.32%

7,285.90 +87.20 +1.21%

1,925.83 -16.46 -0.85%

37,311.53 +353.37 +0.96%

2,808.92 +11.66 +0.42%

25,302.28 +20.98 +0.08%

968.91 +2.08 +0.22%

14-Aug-19 Chg %Chg.

6,267.34 +56.38 +0.91%

7,632.15 -226.50 -2.88%

58.94 -1.99 -3.27%

55.23 -1.87 -3.27%

54.91 -1.78 -3.14%

58.71 -1.33 -2.22%

14-Aug-19 13-Aug-19 %Chg.

30.84 30.79 +0.18%

1,515.90 +13.70 +0.91%

1,950.00 +86.00 +4.61%

1.2055 1.2053 +0.02%

7.0234 7.0426 -0.27%

1.1138 1.1171 -0.30%

105.76 106.74 -0.92%

14-Aug-19 13-Aug-19 %Chg.

320.86 317.26 +1.13%

1,216.50 1,205.74 +0.89%

97.951 97.826 +0.13%

123,300.00       111,535.39       +10.55%


