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สหรัฐฯ 

"เยลเลน" เตือนสหรัฐจ่อผิดนัดช าระหนี้เดือนต.ค.นี้ หากไม่เพิ่ม
เพดานหนี้ นางเจเน็ต เยลเลน รมว.คลงัสหรฐัไดเ้รียกรอ้งใหส้ภาคอง
เกรสปรบัเพิ่มเพดานหนีโ้ดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปไดเ้พื่อหลีกเลี่ยง
การผิดนัดช าระหนีใ้นเดือนต.ค.นีท้ั้งนี ้นางเยลเลนได้ส่งจดหมายถึง
นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรฐัเพื่อเรียกรอ้งให้
สภาคองเกรสอนุมัติการปรับเพิ่มเพดานหนี ้ของรัฐบาล หลังจากที่
ส  านักงบประมาณแห่งสภาคองเกรสสหรฐั (CBO) เตือนเม่ือวันพุธที่
ผ่านมาว่า สหรฐัมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดช าระหนีใ้นเดือนต.ค.หรือพ.ย.
นี ้นอกเสียจากว่า สภาคองเกรสจะปรบัเพ่ิมหรือยกเลิกเพดานหนี "้หาก
เป็นเช่นนัน้ รฐับาลจะไม่สามารถช าระหนีไ้ดอ้ย่างเต็มที่ ท าใหก้ารช าระ
เงินส าหรบักิจกรรมต่างๆ ล่าชา้ และผิดนัดช าระหนี ้หรือทั้งสองอย่าง" 
CBO ระบุทั้งนี ้ณ วันศุกรท์ี่ 23 ก.ค. ระดับหนีข้องสหรฐัสูงเกิน 28.55 
ลา้นลา้นดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์ 

ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการสหรัฐต ่าสุดรอบ 4 เดือนในก.ค. 
ไอเอชเอส มารก์ิต ซึ่งเป็นบริษัทใหบ้ริการขอ้มูลทางการเงิน เปิดเผยว่า 
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื ้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการ
เบือ้งตน้ของสหรฐั ปรบัตวัลงสู่ระดับ 59.7 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับ
ต ่าสุดในรอบ 4 เดือน จากระดับ 63.7 ในเดือนมิ.ย.อย่างไรก็ดี ดัชนี 
PMI ยงัคงอยู่เหนือระดบั 50 ซึ่งบ่งชีว้่า ภาคธุรกิจของสหรฐัยงัคงอยู่ใน
ภาวะขยายตวั โดยไดปั้จจัยบวกจากความแข็งแกร่งของภาคการผลิต 
จากการเพิ่มขึน้ของค าสั่งซือ้ใหม่และการจา้งงาน แมว้่าความเช่ือมั่น
ของภาคธุรกิจร่วงลงแตะระดับต ่าสุดในรอบ 7 เดือน ท่ามกลางความ
กงัวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19ทัง้นี ้ดชันี 
PMI ภาคการผลิต เบื ้องต้น  อยู่ ที่  63.1 ซึ่ งเป็นระดับสูงสุด เป็น
ประวัติการณ์ จากระดับ 62.1 ในเดือนมิ.ย.ส าหรับดัชนี  PMI ภาค
บริการเบื ้องต้น อยู่ที่ 59.8 ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดในรอบ 5 เดือน จาก
ระดบั 64.6 ในเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่เดือนมิ.ย.ร่วงลงสวนทางคาดการณ์ 
กระทรวงพาณิชยส์หรฐัรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ร่วงลง 6.6% สู่
ระดับ 676,000 ยูนิตในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตั้งแต่เดือน
เม.ย. 2563 และสวนทางกบัที่นกัวิเคราะหค์าดการณว์่าจะเพิ่มขึน้ 3% 
สู่ระดับ 800,000 ยูนิต ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชยย์ังได้ปรบัลด
ยอดขายบา้นใหม่เดือนพ.ค.สู่ระดับ 724,000 ยูนิต จากเดิมรายงานที่
ระดบั 769,000 ยนูิต (อินโฟเควสท)์ 

เฟดดัลลัสเผยดัชนีภาคการผลิตเพิ่มขึ้นในเดือนก.ค. ธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) สาขาดัลลัส เปิดเผยผลส ารวจที่ระบุว่า ดัชนีภาค
การผลิตรัฐเท็กซัสปรบัตัวขึน้สู่ระดับ  31.0 ในเดือนก.ค. จากระดับ 
29.4 ในเดือนมิ.ย. ทัง้นี ้ดชันียงัคงมีค่าเป็นบวก ซึ่งบ่งชีถ้ึงการขยายตวั

ของภาคการผลิตในรัฐเท็กซัส โดยดัชนีภาคการผลิตส่งสัญญาณ
ขยายตวันบัตัง้แต่เดือนส.ค.ปีที่แลว้ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอรก์ (ศ.): ดาวโจนสปิ์ดบวก 238.20 จุด ขาน
รับผลประกอบการแกร่ง ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวก
ติดต่อกันเป็นวันที่  4 เม่ือคืนนี ้(23 ก.ค.) และปิดที่ระดับสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์  โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่
แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในสหรฐั รวมถึงสัญญาณการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกิจซึ่งไดก้ระตุน้ใหน้ักลงทุนพากันเข้าซือ้หุ้นในตลาดดัชนี
เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที่  35,061.55 จุด เพิ่มขึน้ 238.20 จุด 
หรือ +0.68%, ดัชนี S&P500 ปิดที่  4,411.79 จุด เพิ่มขึ ้น 44.31 จุด 
หรือ +1.01% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 14,836.99 จุด เพ่ิมขึน้ 152.39 
จุด หรือ +1.04%ข้อมูลจาก FactSet บ่งชี ้ว่า ในรอบสัปดาห์นี ้ ดัชนี
ดาวโจนส์ บวก 1.1%, ดัชนี S&P500 เพิ่มขึน้ 2% และดัชนี Nasdaq 
ปรบัตวัขึน้ 2.8% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก (จ.): ดาวโจนส์ปิดบวก 82.76 จุด รับ
ความหวังผลประกอบการสดใส-จับตาประชุมเฟด ดชันีดาวโจนส์
ตลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกเม่ือคืนนี ้ (26 ก.ค.) โดยดัชนีหลักทัง้ 3 ดชันี
ปิดท านิวไฮติดต่อกันเป็นวนัที่ 2 เนื่องจากนกัลงทุนยงัคงมีมมุมองเป็น
บวกต่อแนวโนม้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงบริษัท
เทคโนโลยีรายใหญ่ที่มีก าหนดเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี ้ 
ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) ในวนัพุธที่ 28 ก.ค.นีต้ามเวลาสหรฐั ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาว
โจนส์ปิดที่  35,144.31 จุด  เพิ่มขึ ้น  82.76 จุด หรือ + 0.24% ดัชนี 
S&P500 ปิดที่  4,422.30 จุด เพิ่มขึ ้น  10.51 จุด หรือ +0.24% ดัชนี 
Nasdaq ปิดที่ 14,840.71 จุด เพิ่มขึน้ 3.72 จุด หรือ +0.03% (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอรก์ (ศ.): ดอลลแ์ข็งค่าหลังปรับตัวรับข้อมูล
ศก.-จับตาประชุมเฟด ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงิน
หลักๆ ในการซื ้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์เม่ือคืนนี ้ (23 
ก.ค.) หลงัจากนักลงทุนปรบัตวัรบัการเปิดเผยดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ 
(PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบือ้งตน้ของสหรฐัที่ลดลงใน
เดือนก.ค. และนักลงทุนได้เข้าซือ้ดอลลารก์่อนการประชุมนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในสปัดาหห์นา้ดชันีดอลลาร ์ซึ่ง
เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์ม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 
สกุลในตะกรา้เงิน เพ่ิมขึน้ 0.09% แตะที่ 92.9104 เม่ือคืนนีย้โูรอ่อนค่า
ลงเม่ือเทียบกับดอลลารส์หรัฐที่ระดับ  1.1770 ดอลลาร ์จากระดับ 
1.1771 ดอลลาร,์ เงินปอนดอ่์อนค่าลงสู่ระดับ 1.3752 ดอลลาร ์จาก
ระดบั 1.3774 ดอลลาร ์และดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดบั 
0.7364 ดอลลาร ์จากระดบั 0.7387 ดอลลารด์อลลารแ์ข็งค่าเม่ือเทียบ
กับเงินเยนที่ระดับ 110.55 เยน จากระดับ 110.14 เยน, แข็งค่าเม่ือ
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 เทียบกับฟรังก์สวิสที่ ระดับ  0.9202 ดอลลาร์ จากระดับ  0.9190 

ดอลลาร ์และดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลารแ์คนาดาที่
ระดับ 1.2575 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2556 ดอลลารแ์คนาดา 
(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก (จ.): ยูโรแข็งค่าขานรับ PMI ยูโรโซน
แข็งแกร่ง ตลาดจับตาประชุมเฟด สกุลเงินยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับ
ดอลลารส์หรฐั ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์เม่ือคืนนี ้
(26 ก.ค.) ขานรบัรายงานที่ว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาค
ผลิตและภาคบริการขยายตัวรวดเร็วสุดในรอบกว่า  20 ปี ขณะที่
ดอลลารอ่์อนค่าลงก่อนที่ตลาดจะรูผ้ลการประชมุนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวันพุธที่ 28 ก.ค.นีต้ามเวลาสหรฐัดัชนี
ดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์ม่ือเทียบกบัสกุล
เงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.28% แตะที่ 92.6487 เม่ือคืนนียู้
โรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลารส์หรัฐ ที่ระดับ 1.1800 ดอลลาร ์จาก
ระดับ 1.1770 ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้สู่ระดับ 1.3813 
ดอลลาร ์จากระดบั 1.3752 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่า
ขึน้แตะที่ระดับ 0.7378 ดอลลาร ์จากระดับ 0.7364 ดอลลารด์อลลาร์
สหรฐัอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 110.37 เยน จากระดับ 
110.55 เยน และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟรงักส์วิส ที่ระดบั 0.9160 ฟรงัก ์
จากระดับ 0.9202 ฟรงัก์ นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยังอ่อนค่าลงเม่ือ
เทียบกับดอลลารแ์คนาดา ที่ระดับ 1.2548 ดอลลารแ์คนาดา จาก
ระดบั 1.2575 ดอลลารแ์คนาดา (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ ามัน  (ศ.): น ้ ามัน WTI ปิดบวก 16 เซนต์ รับ
แนวโน้มตลาดน ้ามันโลกตึงตัว สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) 
ตลาดนิวยอรก์ปิดปรบัตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(23 ก.ค.) โดยฟ้ืนตวัขึน้หลงัจาก
ร่วงลงอย่างหนักเม่ือวันจันทรท์ี่ผ่านมา และยังได้แรงหนุนจากการ
คาดการณ์ที่ว่า ปริมาณน า้มันในตลาดโลกจะยังตึงตัวไปจนถึงสิน้ปีนี ้
สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 16 เซนต ์หรือ 0.2% 
ปิดที่  72.07 ดอลลาร/์บารเ์รล และเพิ่มขึน้  0.7% ในรอบสัปดาห์นี ้
สญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. เพ่ิมขึน้ 31 เซนต ์
หรือ 0.4% ปิดที่  74.10 ดอลลาร/์บารเ์รล และเพิ่มขึน้ 0.7% ในรอบ
สปัดาหน์ี ้(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน (จ.): น ้ามัน WTI ปิดลบ 16 เซนต์ วิตกไวรัส
เดลตาฉุดดีมานดน์ ้ามัน สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาด
นิวยอรก์ปิดลบเม่ือคืนนี ้ (26 ก.ค.) ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผันผวน 
เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าการแพร่ระบาดทั่วโลกของไวรสัโควิด -
19 สายพันธุ์เดลตาอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ความต้องการใช้น ้ามัน ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานสต็อก
น า้มนัดิบของสหรฐัซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวนัพรุ่งนี ้ สัญญาน า้มันดิบ 
WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 16 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่  71.91 

ดอลลาร/์บารเ์รล สญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. 
เพิ่มขึน้ 40 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่  74.50 ดอลลาร/์บารเ์รล (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก  (ศ.): ทองปิดลบ 3.60 ดอลลาร ์
เหตุดอลล์แข็ง-ตลาดหุ้นพุ่งกดดันราคา สัญญาทองค าตลาด
นิวยอรก์ปิดลบเม่ือคืนนี ้(23 ก.ค.) โดยถูกกดดันจากการแข็งค่าของ
ดอลลารแ์ละการดีดตวัขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั 
รวมถึงการปรบัตัวขึน้ท านิวไฮของตลาดหุน้สหรฐัไดล้ดความน่าสนใจ
ของสัญญาทองค าในฐานะที่เป็นแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยทั้งนี ้ สญัญา
ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. 
ลดลง 3.60 ดอลลาร ์หรือ 0.2% ปิดที่ 1,801.80 ดอลลาร/์ออนซ ์และ
ลดลง 0.7% ในรอบสปัดาหน์ีส้ญัญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 
14.8 เซนต ์หรือ 0.58% ปิดที่ 25.233 ดอลลาร/์ออนซส์ญัญาพลาตินัม
ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 29.2 ดอลลาร ์หรือ 2.68% ปิดที่  1,061.4 
ดอลลาร/์ออนซ์สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 42.20 
ดอลลาร ์หรือ 1.6% ปิดที่ 2,662.4 ดอลลาร/์ออนซ ์(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอรก์ (จ.): ทองปิดลบ $2.6 นลท.ชะลอซือ้
ขายก่อนรู้ผลประชุมเฟด สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดร่วงหลุด
จากระดบั 1,800 ดอลลารเ์ม่ือคืนนี ้(26 ก.ค.) เนื่องจากนกัลงทุนชะลอ
การซือ้ขายก่อนที่จะรูผ้ลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) ในวนัพุธที่ 28 ก.ค.ตามเวลาสหรฐั ทั้งนี ้สัญญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 
2.60 ดอลลาร ์หรือ 0.1% ปิดที่ 1,799.20 ดอลลาร/์ออนซ ์ซึ่งเป็นระดบั
ปิดต ่าสุดนับตั้งแต่วันที่  6 ก.ค. สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. 
เพ่ิมขึน้ 8.5 เซนต ์หรือ 0.34% ปิดที่ 25.318 ดอลลาร/์ออนซ ์สญัญาพ
ลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึน้ 8.6 ดอลลาร ์หรือ 0.81% ปิดที่ 
1,070 ดอลลาร/์ออนซ ์สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 
15.70 ดอลลาร ์หรือ 0.6% ปิดที่ 2,678.10 ดอลลาร/์ออนซ์ (อินโฟ
เควสท)์ 

ยุโรป 

ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการข้ันต้นยูโรโซนพุ่งสูงสุดในรอบ 
20 ปี ไอเอชเอส มารก์ิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน
เปิดเผยว่า ภาคธุรกิจของยูโรโซนขยายตวัเร็วที่สุดในรอบกว่า 20 ปีใน
เดือนก.ค. เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 ได้
กระตุ้นภาคบริการ อย่างไรก็ตาม ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่
ระบาดระลอกใหม่ไดส้่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจดชันี
ผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาคผลิต-บริการขั้นต้น เพิ่มขึน้แตะที่ 
60.6 ในเดือนก.ค. จากระดบั 59.5 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัที่สูงที่สุด
นับตัง้แต่เดือนก.ค. 2543 และอยู่เหนือระดบั 50 ซึ่งบ่งชีว้่ากิจกรรมใน
ภาคธุรกิจของยูโรโซนยังคงมีการขยายตัว  และยังสูงกว่าระดับที่
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 นักวิเคราะห์คาดไว้ที่  60.0ส าหรับดัชนี PMI ภาคบริการขั้นต้น อยู่ที่ 

60.4 ในเดือนก.ค. เพิ่มขึน้จากระดบั 58.3 ในเดือนมิ.ย.ส่วนดชันี PMI 
ภาคการผลิตขัน้ตน้ อยู่ที่ 62.6 ในเดือนก.ค. ลดลงจากระดบั 63.4 ใน
เดือนมิ.ย (อินโฟเควสท)์ 

ฝร่ังเศสเผยผู้ใหญ่เกือบ 60% ได้รับวัคซีนโควิดโดสแรกแล้ว 
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ผู้น  าฝรั่งเศส เปิดเผยในวันนี ้ว่า 
ประชากรวยัผูใ้หญ่เกือบ 60% ในฝรั่งเศสไดร้บัวคัซีนป้องกันโควิด-19 
อย่างนอ้ยหนึ่งโดส ซึ่งเป็นไปตามเป้าที่รฐับาลก าหนดไวว้่าตอ้งท าให้
ส  าเร็จภายในสิน้เดือนส.ค. จนถึงขณะนี ้ฝรั่งเศสฉีดวัคซีนป้องกันโค
วิด-19 โดสแรกใหก้ับประชาชนไปแลว้ 40 ลา้นคน โดย 4 ลา้นคนใน
จ านวนนีไ้ดร้บัวคัซีนในช่วงสองสปัดาหท์ี่ผ่านมา (อินโฟเควสท)์ 

ฝร่ังเศสไฟเขียวร่างกม.รับมือโควิดฉบับใหม่  บั งคับจนท.
การแพทย์ฉีดวัคซีน,ปชช.ต้องแสดงผลสุขภาพ รฐัสภาฝรั่งเศส
อนุมัติร่างกฎหมายที่ก าหนดให้บุคลากรทางแพทย์และผูป้ฏิบัติงาน
ดา้นสุขภาพตอ้งมีการฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 รวมทัง้ก าหนดให้
ประชาชนแสดงผลสขุภาพก่อนที่จะเขา้ใชบ้ริการสถานที่ต่าง ๆ ในขณะ
ที่ฝรั่งเศสต่อสูก้ับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 4ประชาชนที่
ตอ้งการเขา้ชมพิพิธภัณฑ ์โรงภาพยนตร ์หรือเขา้ใชง้านสระว่ายน า้ใน
ฝรั่งเศส จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ใชบ้ริการ หากพวกเขาไม่แสดงหลกัฐาน
ยืนยันการฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-19 หรือมีผลตรวจเป็นลบส่วนตัง้แต่
ตน้เดือนสิงหาคม ประชาชนจะตอ้งแสดงหลักฐานดังกล่าวก่อนเขา้สู่
รา้นอาหารและบาร ์รวมถึงการเดินทางดว้ยรถไฟและเครื่องบินทางไกล
มาตรการในร่างกฎหมายดงักล่าวมีก าหนดสิน้สดุในวนัที่ 15 พ.ย. โดย
จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิขัน้สุดทา้ยจากศาลรฐัธรรมนูญก่อนที่กฎหมาย
จะมีผลบงัคบัใช ้(อินโฟเควสท)์ 

ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการข้ันต้นของอังกฤษชะลอตัวแตะ 
57.7 ในเดือนก.ค. การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจอังกฤษที่ เคยรวดเร็ว
ในช่วงก่อนหนา้นีไ้ดก้ลบัเขา้สู่ภาวะชะลอตัวอีกครัง้ในเดือนก.ค. หลัง
ยอดผูต้ิดเชือ้ที่พุ่งขึน้ในระลอกใหม่ท าใหแ้รงงานหลายแสนรายตอ้งกัก
ตวัตามมาตรการของรฐับาล เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไอเอชเอส 
มารก์ิต/ซีไอพีเอสเปิดเผยว่า ดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาค
การผลิตและภาคบริการขั้นตน้ของอังกฤษ อยู่ที่ระดับ 57.7 ในเดือน
ก.ค. ซึ่งลดลงจากระดบั 62.2 ในเดือนมิ.ย. โดยแตะระดับต ่าสุดตัง้แต่
เดือนมี.ค. และต ่ากว่าระดบัที่นกัเศรษฐศาสตรห์ลายรายคาดการณไ์ว้
อย่างมากอย่างไรก็ดี ดัชนี PMI ยังคงอยู่สูงกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชีว้่า 
ภาคธุรกิจขององักฤษยงัคงมีการขยายตวั (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาด หุ้นยุ โรป  (ศ .): หุ้นยุ โรป ปิดบวก  ขาน รับผล
ประกอบการแกร่ง-ECB ยันหนุนศก. ตลาดหุน้ยโุรปปิดบวกเม่ือคืน
นี ้  (23 ก .ค .) เป็ นวันที่  4 ติ ดต่ อกัน  และแตะระดับสู งสุ ด เป็ น
ประวัติการณ์ โดยนักลงทุนไดแ้รงหนุนจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการ

เปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และการยืนยนัจากธนาคารกลาง
ยุโรป (ECB) ที่จะยังคงสนับสนุนด้านการเงินต่อไปนั้นได้ช่วยบดบัง
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากจ านวนผู้ติดเชื ้อโควิด -19 ที่พุ่งขึน้ดัชนี  Stoxx 
Europe 600 ปิดตลาดที่ ระดับ  461.51 จุด  เพิ่มขึ ้น  4.98 จุด  หรือ 
+1.09%ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่  6,568.82 จุด เพิ่มขึน้ 
87.23 จดุ หรือ +1.35%, ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีปิดที่ 15,669.29 
จดุ เพ่ิมขึน้ 154.75 จดุ หรือ +1.00% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป (จ.): หุ้นยุโรปปิดลบจากแรงขายท าก าไร
หลังบวก 4 วันติด ตลาดหุน้ยุโรปปิดปรบัตัวลงเม่ือคืนนี ้ (26 ก.ค.) 
โดยลดลงจากระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ เนื่องจากนกัลงทนุขายหุน้
เพื่ อท าก าไรหลังตลาดปรับตัวขึ ้น  4 วันติดต่อกัน  โดยหุ้นกลุ่ ม
เทคโนโลยีได้รบัผลกระทบจากการที่รฐับาลจีนท าการควบคุมด้าน
กฎระเบียบที่ เข้มงวดดัชนี  Stoxx Europe 600 ปิดตลาดที่ ระดับ 
461.14 จุด ลดลง 0.37 จุด หรือ -0.08%ดัชนี DAX ตลาดหุน้เยอรมนี
ปิดที่ 15,618.98 จุด ลดลง 50.31 จุด หรือ -0.32% ขณะที่ดชันี CAC-
40 ตลาดหุ้นฝรั่ ง เศส ปิดที่  6,578.60 จุด  เพิ่ มขึ ้น  9.78 จุด  ห รือ 
+0.15% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน(ศ.): ฟุตซี่ปิดบวก 59.28 จุด ขานรับ
ข้อมูลศก.-ผลประกอบการแกร่ง ตลาดหุน้ลอนดอนปิดบวกเม่ือคืน
นี ้(23 ก.ค.) น าโดยหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มเหมืองแร่ 
นอกจากนี ้การพุ่งขึน้ของหุน้โวดาโฟนหลงัการเปิดเผยผลประกอบการ
ที่แข็งแกร่งช่วยหนนุตลาดดว้ย ดชันี FTSE 100 ตลาดหุน้ลอนดอนปิด
ที่ 7,027.58 จุด เพิ่มขึน้ 59.28 จุด หรือ +0.85% ตลาดหุน้ลอนดอน
ปรบัตัวขึน้ 0.3% ในรอบสัปดาหน์ี ้ โดยฟ้ืนตัวขึน้จากการร่วงลงก่อน
หนา้นีจ้ากความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และการ
พุ่งขึน้ของจ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 หุ้นโวดาโฟน พุ่งขึน้ 2.4% หลัง
เปิดเผยรายไดด้า้นบริการในไตรมาสแรกเพิ่มขึน้เกินคาด 3.3% (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน (จ.): ฟุตซี่ปิดลบ 2.15 จุด ปอนดแ์ข็งค่า
กดดันตลาด ตลาดหุน้ลอนดอนปิดลดลงเม่ือคืนนี ้(26 ก.ค.) โดยถูก
กดดนัจากการร่วงลงของหุน้กลุ่มเฮลธแ์คร์ และเงินปอนดท์ี่แข็งค่าขึน้
เม่ือเทียบกับดอลลาร์กดดันให้กลุ่มส่งออก  ดัชนี FTSE 100 ปิดที่ 
7,025.43 จุด ลดลง 2.15 จุด หรือ -0.03% หุ้นกลุ่มเฮลธ์แครแ์ละหุ้น
กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค ปรบัตวัลง 1.9% และ 1.8% ตามล าดบั (อิน
โฟเควสท)์ 

ญี่ปุ่ น 

คะแนนความนิยม "ซูงะ" ร่วงแตะ 34% เหตุปชช.ไม่พอใจจัด
โอลิมปิกช่วงโควิด ผลส ารวจล่าสุดระบุว่า คะแนนความนิยมของ
นายกรฐัมนตรีโยชิฮิเดะ ซูงะ ลดลง 9 คะแนน แตะที่ระดบั 34% ซึ่งเป็น
ระดบัต ่าสุดนับตัง้แต่นายซูงะเขา้รบัต าแหน่งนายกรฐัมนตรีญ่ีปุ่ นเม่ือ
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 เดือนก.ย.ปีที่แลว้ผลส ารวจของหนังสือพิมพน์ิกเคอิ บิสสิเนส เดลี ซึ่ง

จัดท าเม่ือวันที่ 23-25 ก.ค. ระบุว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 2 ใน 3 ราย
แสดงความคิดเห็นว่า โครงการฉีดวคัซีนของญ่ีปุ่ นนัน้ไม่เป็นที่น่าพอใจ 
เนื่องจากเริ่มตน้โครงการล่าชา้ และมีจ านวนวคัซีนไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ โดยมีประชาชนนอ้ยกว่า 1 ใน 4 ที่ไดร้บัการฉีดวคัซีนครบโดส
แลว้แมญ่ี้ปุ่ นจะไม่เคยเผชิญกับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-
19 ที่รุนแรง แต่จ านวนผูต้ิดเชือ้ในกรุงโตเกียวไดเ้พิ่มสูงขึน้ในช่วงไม่กี่
สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมียอดผู้ติดเชือ้สะสม 1,763 รายในวันอาทิตย์
ทัง้นี ้ชาวญ่ีปุ่ นวิตกกังวลว่า การเปิดประเทศใหน้ักกีฬาและเจา้หนา้ที่
การแข่งขนัโอลิมปิกจ านวนมหาศาลเดินทางเขา้มานัน้จะเพ่ิมอตัราการ
ติดเชื ้อ โดยมีประชาชน 31% ระบุว่า การแข่งขันโอลิมปิกควรต้อง
ยกเลิกหรือเลื่อนออกไปก่อน (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว (จ.): นิกเกอิปิดบวก 285.29 จุด ตาม
ทิศทางดาวโจนส์ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดบวกในวนันี ้ ตาม
ทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กซึ่งปิดที่ ระดับสูงสุดเป็น
ประวตัิการณเ์ม่ือสปัดาหท์ี่ผ่านมา โดยไดแ้รงหนุนจากการเปิดเผยผล
ประกอบการที่แข็งแกรง่ของบริษัทจดทะเบียนในสหรฐัส านักข่าวเกียว
โดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดที่ 27,833.29 จุด เพ่ิมขึน้ 285.29 จดุ หรือ 
+1.04% โดยตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นปิดท าการเม่ือวันพฤหัสบดีที่  22 ก.ค. 
เนื่องในวนัแห่งทะเล (Marine Day) และวนัศุกรท์ี่ 23 ก.ค. เนื่องในวัน
กีฬา (Sports Day)หุ้นที่ปรับตัวขึ ้นวันนี ้น  าโดยหุ้นกลุ่มเหล็กและ
เหล็กกลา้ สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย และการขนส่งทางทะเล (อินโฟ
เควสท)์ 

ตลาดหุ้นญี่ปุ่ น ปิดท าการวันนี้ (23 ก.ค.) เน่ืองในวันแห่งทะเล 
(Marine Day) 

จีน 

จีนวอนสหรัฐเปล่ียนแนวคิดที่ว่าจีนเป็นศัตรู ชี้เป็นมุมมองที่
ผิดพลาด นายเซีย เฟิง รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
จีน ไดเ้รียกรอ้งใหช้าวสหรฐัเปลี่ยนทัศนคติที่มองว่าจีนเป็นศัตรู โดย
ระบุว่าเป็นมุมมองที่ผิดพลาดและนโยบายที่เป็นอันตราย ท่ามกลาง
ความสมัพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศที่อยู่ในภาวะย ่าแย่ค ากล่าวของนาย
เซียมีขึน้ ในระหว่างการสนทนากบันางเวนดี เชอรแ์มน รฐัมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงการต่างประเทศสหรฐั ซึ่งก าลงัอยู่ในระหว่างการเดินทาง
เยือนเมืองเทียนจิน  ทางตอนเหนือของจีน  ระหว่างวันที่  25-26 
กรกฎาคม  นายเซียระบุว่า ชาวสหรัฐบางคนยังพูดถึงเหตุการณ์ 
"เพิรล์ฮารเ์บอร"์ และ "สปตุนิก" ในประเด็นดา้นความขดัแยง้กบัจีน (อิน
โฟเควสท)์ 

จีนกวาด FDI คร่ึงปีแรกสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี หลังรัฐออก
นโยบายดึงดูดต่างชาติ กระทรวงพาณิชยจ์ีนเปิดเผยในวนันีว้่า ยอด
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่ไหลเขา้สู่จีนในช่วงครึ่งปี

แรก เติบโตอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่จะ
ยกระดับสภาพแวดลอ้มในการท าธุรกิจนายจง ฉางชิง เจา้หนา้ที่ของ
กระทรวงพาณิชยร์ะบุว่า ยอด FDI ที่ไหลเขา้สู่จีนในช่วงครึ่งปีแรกพุ่ง
ขึน้ 28.7% เม่ือเทียบรายปี แตะที่ 6.0784 แสนลา้นหยวน เม่ือค านวณ
ในรูปสกุลเงินหยวน และเม่ือค านวณในรูปสกุลเงินดอลลาร ์ยอด FDI 
พุ่งขึน้ 33.9% เม่ือเทียบรายปี แตะที่ 9.1 หม่ืนลา้นดอลลาร ์โดยยอด 
FDI ทัง้ในรูปเงินหยวนและดอลลารต์่างก็ขยายตวัในอตัราสงูสดุในรอบ
เกือบ 10 ปี (อินโฟเควสท)์ 

จีนประกาศเตือนภัยพายุฝนระดับสีส้มในหลายพืน้ที่ท่ัวประเทศ 
ศูนยอ์ุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนไดป้ระกาศเตือนภัยพายุฝนระดบัสี
สม้ในหลายพืน้ที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 20.00 น.ของวนัจันทร ์จนถึง
เวลา 20.00 น.ของวันอังคาร คาดว่าจะมีฝนตกหนักและพายุฝนใน
หลายพืน้ที่ของเจอ้เจียง เซ่ียงไฮ ้เจียงซู และอนัฮุย โดยหลายพืน้ที่อาจ
มีฝนตกสูงสุด 220 มม. ขณะเดียวกัน บางพืน้ที่ของเฮยหลงเจียง ส่าน
ซี เหอเป่ย ปักกิ่ง ยูนนาน เสฉวน และทิเบต อาจมีฝนตกมากกว่า 80 
มม. รวมถึงพายฝุนฟ้าคะนองและลมแรง (อินโฟเควสท)์ 

จีนปฏิเสธ WHO วางแผนสืบหาต้นตอโควิดระยะที่ 2 ย ้าอย่าโยง
เร่ืองการเมือง จีนปฏิเสธแผนขององคก์ารอนามัยโลก (WHO) ที่จะ
ด าเนินการสืบหาต้นตอของโรคโควิด -19 ในระยะที่  2 รวมถึงข้อ
สนันิษฐานที่ว่า ไวรสัอาจหลุดรอดมาจากหอ้งวิจัยในประเทศจีน ก่อน
หน้านี ้ WHO ได้ยื่นขอเพื่อเข้าสืบหาต้นตอการระบาดในระยะที่  2 
รวมถึงการตรวจสอบหอ้งวิจัยและตลาดในเมืองอู่ฮั่นของจีน พรอ้มทั้ง
เรียกรอ้งให้เจา้หนา้ที่ด  าเนินการดว้ยความโปร่งใส  "เราจะไม่ยอมรบั
แผนการสืบหาต้นตอไวรัสดังกล่าว ซึ่งมีบางแง่มุมที่ไม่สอดรับกับ
เหตผุลเบือ้งตน้และขัดต่อหลกัการทางวิทยาศาสตร"์ นายเจิง อีซ้ิน รอง
ผูอ้  านวยการส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) ให้
สมัภาษณผ์ูส้ื่อข่าว (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นจีน (ศ.): เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 24.34 จุด หลัง
ต่างชาติขายท าก าไร ดัชนีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดลบใน
วนันี ้เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติเทขายท าก าไร นอกจากนี ้ตลาดยัง
ได้รบัแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคและกลุ่ม
ธุรกิจเฮลธ์แครท์ั้งนี ้ดัชนีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดที่  3,550.40 จุด ลดลง 
24.34 จุด หรือ -0.68%ดัชนีหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคร่วงลง 2.44% 
ขณะที่ดัชนีหุ้นกลุ่มเฮลธ์แครด์ิ่งลง 2.97% ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ฉุด
ตลาดปิดในแดนลบวนันีน้อกจากนี ้นักลงทุนต่างชาติไดเ้ขา้มาเทขาย
ท าก าไรในตลาดหุ้นจีนวันนี ้ หลังจากที่เข้าซือ้ติดต่อกัน 4 วันท าการ
ก่อนหนา้นี ้

ภาวะตลาดหุ้นจีน (จ.): เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 82.96 จุด จาก
แรงเทขายของนลท. ดัชนีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดลบใน
วันนี ้ โดยได้รับแรงกดดันจากการเทขายของนักลงทุนต่างชาติ 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีตอ้งติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของกฎระเบียบใหม่ในภาค

การศึกษา หลังจากที่รฐับาลจีนเล็งพิจารณาเปลี่ยนธุรกิจติวเตอรใ์ห้
เป็นองค์กรไม่แสวงหาผล าไรทั้งนี ้  ดัชนี เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 
3,467.44 จดุ ลดลง 82.96 จดุ หรือ -2.34% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง(ศ.): ฮั่งเส็งปิดร่วง 401.86 จุด วิตกหุ้น
เทคโนโลยีจีนร่วง ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดร่วงในวนันี ้หลงัจาก
ที่หุน้ของบริษัทเทคโนโลยีจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุน้ฮ่องกงร่วงลง 
ดัชนีฮั่ งเส็งปิดวันนีท้ี่  27,321.98 จุด ลดลง 401.86 จุด หรือ -1.45% 
(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง(จ.):: ฮั่งเส็งปิดร่วง 1,129.66 จุด หลังจีนส่ัง
ลงดาบ "เทนเซ็นต"์ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดรว่งลงกว่า 4% ใน
วันนี ้ หลังจากที่ รัฐบาลจีนประกาศยกระดับการควบคุมบริษัท
เทคโนโลยี โดยสัปดาหท์ี่ผ่านมา ส านักงานบริหารจัดการกฎระเบียบ
ตลาดแห่งรัฐ (SAMR) ได้สั่ งให้บริษัทเทนเซ็นต์ โฮลดิ ้งส์ (Tencent 
Holdings) ยกเลิกการครอบครองลิขสิทธิ์เพลงแต่เพียงผูเ้ดียว และสั่ง
ปรับโทษฐานด าเนินธุรกิจในลักษณะที่ต่อต้านการแข่งขัน  ขณะที่
รัฐบาลจีนยังคงเดินหน้าควบคุมบรรดาบริษั ทยักษ์ ใหญ่ ด้าน
อินเทอรเ์น็ตภายในประเทศ ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีฮั่งเส็งปิด
วนันีท้ี่ 26,192.32 จุด ร่วงลง 1,129.66 จุด หรือ -4.13% ทั้งนี ้หุน้เทน
เซ็นตร์่วงลง 7.72% ขณะหุน้อาลีบาบาร่วงลง 6.38% ในวันนี ้(อินโฟ
เควสท)์ 

เอเชีย และอ่ืนๆ 

แบงก์ชาติ รัสเซียใช้ยาแรง ขึ้นดบ. 1% สกัดเงินเฟ้อ ,รักษา
เสถียรภาพรูเบิล ธนาคารกลางรสัเซียประกาศปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้
นโยบาย 1.00% สู่ระดบั 6.50% ในการประชมุวนันี ้ซึ่งเป็นการปรบัขึน้
อัต ราด อก เบี ้ ย ม ากที่ สุ ด นั บ ตั้ งแต่ ปี  2557 เพื่ อส กั ด เงิ น เฟ้ อ
ภายในประเทศที่ยังคงพุ่งขึน้การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในวนันีถ้ือเป็น
ครัง้ที่ 4 ในปีนี ้และธนาคารกลางรสัเซียยงัไดส้่งสญัญาณปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ต่อไปเพ่ือสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สูงกว่าคาด หลังจากแตะระดับ 
6.5% ในเดือนที่แลว้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนส.ค.2559 และ
สงูกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางที่ระดบั 4% (อินโฟเควสท)์ 

เวียดนามประกาศเคอรฟิ์ว "โฮจิมินหซ์ิตี" รับมือโควิด-19 ระบาด
หนัก โฮจิมินหซ์ิตี ซึ่งปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ในเวียดนาม ประกาศบังคับใชเ้คอรฟิ์วทั่วเมืองตั้งแต่เย็นวันนี ้
เป็นต้นไป  หน่วยงานเทศบาลนครโฮจิมินห์ซิตีตัดสินใจประกาศ
เคอรฟิ์วช่วงเวลา 18.00-06.00 น. ของวันนี ้โดยสั่งห้ามประชาชนทั่ว
เมืองเดินทางออกนอกบา้นทุกกรณี สื่อทอ้งถิ่นรายงานว่า โฮจิมินหซ์ิตี
สั่ งระงับกิจกรรมทุกประเภทระหว่างช่วงเคอรฟิ์ว  ยกเว้นกิจกรรม
ทางการแพทยฉ์ุกเฉิน หรือการประสานงานที่เกี่ยวขอ้งกบัโรคโควิด-19 
(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย  (ศ.): ดัชนี Sensex บวกกว่า 100 จุด 
ท่ามกลางการซือ้ขายผันผวน ดชันี Sensex ตลาดหุน้อินเดียดีดตัว
กว่า 100 จุดในวันนี ้ ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผันผวนทั้งนี ้ ดัชนี S&P 
BSE Sensex ปิดตลาดที่ 52,975.80 บวก 138.59 จุด หรือ 0.26%หุน้
กลุ่มธนาคารพุ่งขึน้น าตลาดวนันี ้(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย  (จ.): ดั ชนี  Sensex ปิดลบ  หลังหุ้น
ธนาคาร-ยานยนตร่์วง ดชันี Sensex ตลาดหุน้อินเดียปิดลบในวนันี ้
โดยไดร้บัแรงกดดันจากการร่วงลงของหุน้กลุ่มธนาคารและยานยนต์ 
ก่อนที่บริษัทยกัษ์ใหญ่หลายแห่งจะเปิดเผยผลประกอบการ หนึ่งในนัน้
คือบริษัท ทาทา มอเตอรส์ ดัชนี Sensex ปิดที่ 52,852.27 จุด ลดลง 
123.53 จดุ หรือ -0.23% (อินโฟเควสท)์ 

ไทย 

ประธานบริษัท แอสตร้าฯ ท าจม.เปิดผนึกแจงส่งมอบวัคซีนให้
ไทย 5-6 ล้านโดส/เดือน นายเจมส ์ทีก ประธานบริษัท แอสตรา้เซน
เนก้า (ประเทศไทย) จ ากัด ท าจดหมายเปิดผนึกชีแ้จงว่า ขณะที่ทั่ว
ประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัความทา้ทายในการต่อสูก้บัการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 และในฐานะตวัแทนของแอสตรา้เซนเนกา้ในประเทศ
ไทยขอแจง้ใหท้่านทราบถึงสิ่งที่ก าลงัท าอยู่เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุก
คนและยับยั้งการแพร่ระบาดนีพ้วกเราทุกคนที่แอสตรา้เซนเนก้ามี
ความกังวลและเป็นห่วงกับสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยที่มี
จ านวนผูต้ิดเชือ้สายพนัธุเ์ดลตาเพิ่มสูงขึน้มากอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา
เราไดมี้การหารือกับกรมควบคุมโรคมาโดยตลอดเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการกลายพันธุ์ของไวรัส  และแนวทางที่แอสตรา้เซนเนก้าจะ
สามารถช่วยสนับสนุนโครงการฉีดวัคซีนใหก้ับประชาชนได้"ขอยืนยัน
กับทุกคนว่าสิ่งที่แอสตรา้เซนเนก้าให้ความส าคัญเหนือสิ่ งอ่ืนใดใน
ขณะนี ้คือ การเร่งผลิตและส่งมอบวคัซีนที่มีคุณภาพเพื่อปกป้องคุณ
และคนที่ คุณ รัก ให้ ได้ โดย เร็วที่ สุ ด  เราจะพยายามอย่ างสุ ด
ความสามารถ" จดหมายเปิดผนึกฯ ระบ ุ(อินโฟเควสท)์ 

อภ.เป็นตัวแทน รพ.เอกชนเซ็นซื้อวัคซีนโมเดอร์นา 5 ล้านโดส
ทยอยส่งมอบ Q4/64 บริษัท ซิลลิค ฟารม์า ประเทศไทย เปิดเผยว่า 
แซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจภายใต ้
ซิลลิค ฟารม์า ลงนามร่วมกับองคก์ารเภสัชกรรม (อภ.) ในการจัดหา
และกระจายวคัซีนโควิด-19 ของโมเดอรน์า จ านวน 5 ลา้นโดส โดยจะ
ทยอยน าเขา้มาในประเทศไทย ตัง้แต่ช่วงไตรมาส 4/64นพ.วิฑูรย ์ด่าน
วิบลูย ์ผูอ้  านวยการ องคก์ารเภสชัฯ กล่าวว่า ทัง้ 2 หน่วยงานจะท างาน
อย่างใกล้ชิดกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนในการขยายการเข้าถึง
วคัซีนทางเลือก พรอ้มวางแผนการจัดหาวัคซีนในวาระถัดไป เพ่ือเร่ง
ส่งเสริมแผนการฉีดวัคซีนของประเทศ และสนับสนุนประเทศไทยให้
กา้วผ่านวิกฤตโควิด-19"องคก์ารฯ จะประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐั 
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และแซดพี เทอราพิวติกส์ เพื่อเตรียมการ
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 จัดหาวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอรน์าส าหรบัปี 65 ต่อไป"นพ.วิฑูรย ์

กล่าว (อินโฟเควสท)์ 

พาณิชย ์เผยส่งออก มิ.ย.โตพุ่ง 44% สูงสุดในรอบ 11 ปีต่อเน่ือง
จากสินค้าเกษตรหนุน นายจุรินทร ์ลกัษณวิศิษฎ ์รองนายกรฐัมนตรี 
และ รมว.พาณิชย ์แถลงภาวะการคา้ระหว่างประเทศของไทย เดือน 
มิ.ย.64 โดยการส่งออกมีมูลค่า 23,699.43 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 
43.82% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการการขยายตวั
สงูสดุในรอบ 11 ปี จากสินคา้เกษตรที่มีอตัราการขยายตวัสูง อย่างไรก็
ตาม เม่ือหกัสินคา้เกี่ยวเนื่องน า้มนั ทองค า และอาวุธแลว้ การส่งออก
ขยายตัว 41.56% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนการ
เติบ โตที่ ฟ้ื นตัวจากภาคเศรษฐกิจจริง  ด้านการน าเข้ามีมูลค่ า 
22,754.37 ล้านดอลลาร ์ขยายตัว 53.75% ส่งผลให้เกินดุลการค้า 
945.06 ล้านดอลลาร  ์ส าหรับภาพรวมในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี ้
(ม.ค.-มิ.ย.64) การส่งออกมีมูลค่า 132,334.65 ลา้นดอลลาร ์ขยายตวั 
15.53% การน าเข้า  มีมูลค่า  129,895.50 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 
26.15% ส่งผลใหช้่วง 6 เดือนแรกปีนีไ้ทยเกินดุลการคา้ 2,439.15 ลา้น
ดอลลาร ์"มูลค่าการส่งออกของไทยในเดือนมิ.ย. 64 เป็นการขยายตัว
สูงสุดในรอบ 11 ปี โดยกลุ่มสินคา้เกษตร ขยายตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี 
ที่ 59.8% และเป็นการขยายตัวต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่ 9 ขณะที่ตลาด
หลักในการส่งออกสินคา้ของไทยเติบโตไดด้ีในทุกตลาด" นายจุรินทร ์
ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรฐัมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าว (อินโฟ
เควสท)์ 

นายกฯ ส่ังคุมเข้มชายแดนต่อเน่ือง หนุนกทม.จัดพื้นที่แยก
รักษาตัวในชุมชน 50 เขต  พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก
กระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ชัยชาญ ชา้งมงคล รมช.กลาโหม 
และพล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ไดป้ระชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพ่ือติดตามการสนับสนุนแกปั้ญหาวิกฤตโควิด-
19 พรอ้มรบัฟังภาพรวมการปฏิบัติหนา้ที่ของหน่วยงานความมั่นคง 
ทหาร และต ารวจในพืน้ที่ชายแดน โดยยงัคงพบการจบักมุผูล้กัลอบเขา้
เมืองผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงเดือน ก.ค.64 สามารถจบักุม
ไดถ้ึง 3,552 คน โดยพบชาวกมัพชูาและลาวมากขึน้ ส าหรบัพืน้ที่ชัน้ใน 
ก าลังทหารต ารวจ ยังคงกระจายก าลังควบคุมโรคใน 593 แคมป์
คนงาน และจัดตั้งจุดตรวจร่วมตามเส้นทางต่างๆ กว่า 230 จุด พบ
ประชาชนให้ความร่วมมือเดินทางลดลง แต่ยังพบผูฝ่้าฝืนมาตรการ
รวมตวักนัตามสถานที่ต่างๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพรก่ระจายเชือ้ในชมุชน 
ขณะเดียวกันพบเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิงานในการดูแลแคมป์คนงานติดเชือ้
มากขึน้ (อินโฟเควสท)์ 

รัฐบาลช่วยเกษตรกรผ่านวิกฤติโควิด จัดครบชุดสินเช่ือ-พักหนี้-
ไก ล่ เก ล่ียห นี้  น.ส .รัชดา ธนาดิ เรก  รองโฆษกประจ าส านั ก
นายกรฐัมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการรฐัในการบรรเทา

ปัญหาหนีส้ินประชาชนและ และการเขา้ถึงสภาพคล่องของภาคเอกชน
ที่ไดร้บัผลกระทบจากมาตรป้องกันการแพรร่ะบาดโควิด-19 ว่า ในเรื่อง
นี ้ พล .อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้ก าชับ ให้การ
ด าเนินการต้องครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในภาค
การเกษตรด้วยโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ได้
ออกมาตรการสินเชื่อ 2 โครงการ วงเงินรวม 9 หม่ืนลา้นบาท คือ 1)
โครงการสินเชื่อสานฝันสรา้งอาชีพ วงเงิน 3 หม่ืนลา้นบาท ปล่อยกูแ้ก่
เกษตรกรหรือหรือบุคคลทั่วไปที่ไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 เพ่ือการ
ประกอบอาชีพเกษตร หรือลงทุนคา้ขายที่ใชเ้งินลงทุนไม่มาก ใหกู้ไ้ม่
เกิน 1 แสนบาท/ราย ระยะเวลาช าระคืนไม่เกิน 5 ปี ดอกเบีย้ 4% ต่อปี
ปลอดช าระตน้เงิน 2 ปีแรก (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 7.26 จุด ตามเอเชียหลังโควิดระบาด
หนักกดดันศก./สัปดาห์หน้าแกว่งตั ว  SET ปิดวันนี ้ที่ ระดับ 
1,545.10 จุด ลดลง 7.26 จุด (-0.47%) มูลค่าการซือ้ขาย 59,508.14 
ลา้นบาท นักวิเคราะหฯ์เผยตลาดหุน้ไทยวันนีป้รบัตัวลงเช่นเดียวกับ
ตลาดภมิูภาคที่ต่างติดลบกนั สวนทางตลาดในยโุรปที่เทรดบ่ายนีแ้กว่ง
บวกไดเ้ป็นส่วนใหญ่ จากความกังวลโควิดระบาดหนักหวั่นถกูปรบัลด
ประมาณการเศรษฐกิจลง และเอเชียก็ฉีดวคัซีนไดใ้นระดบัต ่าอยู่ ท าให้
อาจตอ้งใชม้าตรการเขม้งวดต่อเนื่อง-ส่งไปกดดนัเศรษฐกิจ นอกจากนี ้
นักลงทุนบางส่วนอาจปรบัพอรต์เพ่ือเตรียมความพรอ้มก่อนที่สหรฐัฯ
จะปรบัลด QE อีกทัง้เศรษฐกิจในเอเชียดดูอ้ยกว่าฝ่ังสหรฐัฯ-ยุโรป ท า
ใหเ้ม็ดเงินอาจไหลออกจากเอเชีย สปัดาหห์นา้ตลาดฯคงจะแกว่งตวัถึง
แกว่งตัวลง พรอ้มให้แนวรบั 1,535-1,510 แนวต้าน 1,563 จุดตลาด
หลักทรัพย์ ปิดวันนี ้ที่ระดับ 1,545.10 จุด ลดลง 7.26 จุด (-0.47%) 
มลูค่าการซือ้ขาย 59,508.14 ลา้นบาทการซือ้ขายหุน้วนันี ้ดชันีหุน้ไทย
เคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนีท าระดบัสูงสุด 1,553.25 
จดุ และระดบัต ่าสดุ 1,540.35 จดุ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 74,290 
ล้านบาท สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันีมี้มูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 74,290 ลา้นบาท ดา้นประเภทของนักลงทุน ที่มี
มูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ1. กลุ่มบริษัทหลักทรพัย์
จัดการกองทุน (บลจ.) ซื ้อสุทธิ 36,742 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัท
ประกันภัย ซือ้สุทธิ 899 ลา้นบาทในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 
509 ลา้นบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 0.81% ปรบัตวัลดลงจาก
เม่ือวาน -0.01%ภาพรวมของตลาดในวนันีY้ield Curve ปรบัตวัลดลง
จากวนัก่อนหนา้ 2-8 bps. ในตราสารระยะยาว ภายหลงัหลายสถาบนั
ประกาศปรบัลดประมาณอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย
ในปี 64 ลง จากความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19ประกอบกับ 
ธปท. ประเมินว่าจะท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยในปี  64 
หายไป 0.8-2.0% ของจีดีพีส  าหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติวันนี ้ NET INFLOW 509  ล้านบาท โดยเกิดจากNET BUY 
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 509 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติ

หมดอายุ (Expired)ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) มีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบายและวงเงินในการซือ้
พนัธบัตรในการประชุมนโยบายการเงิน ตามที่คาดการณ์ไว ้และปรบั
เป้าหมายเงินเฟ้อในระยะกลางอยู่ที่ระดบั 2% จากเดิมที่ก าหนดใหไ้ม่
เกิน 2% ขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอ
สวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึน้สู่ระดับ  419,000 ราย สูงกว่าที่
คาดการณท์ี่ระดบั 350,000 ราย (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.92 อ่อนค่าสุดในรอบ 15 เดือน คาด
กรอบสัปดาหห์น้า 32.85-33.00 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรี
อยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี ้อยู่ที่ระดับ 32.92 บาท/

ดอลลาร์ ทรงตัวจากช่วงเช้าที่ เปิดตลาดที่ระดับ  32.92/95 บาท/
ดอลลารว์ันนีเ้งินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่  32.90-32.94 บาท/
ดอลลาร ์โดยวันนีมี้แรงซือ้ดอลลารเ์ขา้มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหเ้งิน
บาทอ่อนลงไปค่าสดุในรอบ 15 เดือน"วนันีเ้งินบาทเคลื่อนไหวแคบมาก
เพียง 4 สตางค์เท่านั้น ถึงแม้เงินบาทจะขึน้ไปไม่ถึง 33 บาท แต่ปิด
วนันีแ้ตะ 32.92 บาทก็ถือว่าอ่อนค่าสุดในรอบ 15 เดือนครัง้ใหม่" นัก
บริหารเงิน กล่าวนักบริหารเงิน คาดว่าต้นสัปดาห์หน้าเงินบาทจะ
เคลื่อนไหวในกรอบ 32.85-33.00 บาท/ดอลลาร ์โดยสัปดาห์หน้ามี
ปัจจยัที่ตอ้งติดตาม คือการประชุมของคณะกรรมการก าหนดนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรฐั (FOMC) เพื่อแถลงมติอัตราดอกเบีย้
ในวนัที่ 28 ก.ค. (อินโฟเควสท)์ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทีต่้องติดตาม               

- ก าไรภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. จีน 

- ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมิ.ย. สหรฐั 

- ราคาบา้นเดอืนพ.ค.จากเอสแอนดพ์ี/เคส-ชิลเลอร ์สหรฐั 

- ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคเดือนก.ค.จาก Conference Board สหรฐั 
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KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
27 July 2021 

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีตอ้งติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Monday 26 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JN Jibun Bank Japan PMI Mfg Jul P 52.20 -- 52.40 SET50

Jibun Bank Japan PMI Services Jul P 46.40 -- 48.00 SET100

Jibun Bank Japan PMI Composite Jul P 47.70 -- 48.90 MAI

Nationwide Dept Sales YoY Jun -1.60% -- 65.20% Institution Net Position

Tokyo Dept Store Sales YoY Jun 3.70% -- 77.70% Proprietary Net Position

US New Home Sales Jun 676k 796k 724k Foreign Net Position

New Home Sales MoM Jun -6.60% 3.50% -7.80% Individual Net Position

Dallas Fed Manf. Activity Jul 27.30 31.60 31.10 Total Trading Value

 Tuesday 27 Major Indices

Release Actual Cons. Prior Dow Jones

JN PPI Services YoY Jun 1.40% 1.30% 1.50% S&P 500

CH Industrial Profits YoY Jun -- -- 36.40% Nasdaq

EC M3 Money Supply YoY Jun -- 8.20% 8.40% STOXX Europe 50

US Durable Goods Orders Jun P -- 2.10% 2.30% FTSE 100

Durables Ex Transportation Jun P -- 0.80% 0.30% DAX

Cap Goods Orders Nondef Ex Air Jun P -- 0.80% 0.10% Nikkei 225

Cap Goods Ship Nondef Ex Air Jun P -- 0.80% 1.10% Shanghai Composite

FHFA House Price Index MoM May -- 1.60% 1.80% Hang Seng

Conf. Board Consumer Confidence Jul -- 123.90 127.30 KOSPI

Richmond Fed Manufact. Index Jul -- 20.00 22.00 BES Sensex

Jakarta Composite

     Wednesday 28 Philippines Composite

Release Actual Cons. Prior Ho Chi Minh

JN Leading Index CI May F -- -- 102.60

Coincident Index May F -- -- 9270.00% Crude Commodities

US MBA Mortgage Applications 1-Jul -- -- -4.00% WTI ($/bl)

Wholesale Inventories MoM Jun P -- 1.10% 1.30% Dubai ($/bl)

Brent ($/bl)

 Thursday 29 NYMEX ($/bl)

Release Actual Cons. Prior COMEX Gold 

US FOMC Rate Decision (Lower Bound) 1-Jul -- 0.00% 0.00% Batic Dry Index

FOMC Rate Decision (Upper Bound) 1-Jul -- 0.25% 0.25%

Interest on Reserve Balances Rate 1-Jul -- 0.15% 0.15% Exchange Rate

JN Japan Buying Foreign Bonds 1-Jul -- -- -¥1217.8b USD/THB

Foreign Buying Japan Bonds 1-Jul -- -- ¥2567.8b EUR/USD

EC Consumer Confidence Jul F -- -- -440.00% USD/JNY

Industrial Confidence Jul -- 12.60 12.70 GBP/USD

Services Confidence Jul -- 19.30 17.90 USD/CHY

US GDP Annualized QoQ 2Q A -- 8.50% 6.40% USD/KRW

Personal Consumption 2Q A -- 10.50% 11.40% Dollar Index

GDP Price Index 2Q A -- 5.40% 4.30%

Core PCE QoQ 2Q A -- 6.10% 2.50% Thai Bond Market

Initial Jobless Claims 1-Jul -- 384k 419k Total Return Index

Continuing Claims 1-Jul -- 3192k 3236k Outright/ Cash Trading

Langer Consumer Comfort 1-Jul -- -- 51.50 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Pending Home Sales MoM Jun -- 0.30% 8.00% 23-Jul-21 0.364 0.408 0.458 0.484 0.508 0.575

Pending Home Sales NSA YoY Jun -- -- 13.90% Change (bps) +0.09 -0.01 -0.07 -0.03 +0.18 +0.13

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

 Friday 30 0.813 1.137 1.600 2.044 2.242 2.475

Release Actual Cons. Prior -0.46 -1.34 -1.10 -5.06 -3.83 -7.83

JN Jobless Rate Jun -- 3.00% 3.00%

Job-To-Applicant Ratio Jun -- 110.00% 109.00% US Bond Market

Industrial Production MoM Jun P -- 5.00% -6.50% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Industrial Production YoY Jun P -- 20.70% 21.10% 26-Jul-21 0.04 0.19 0.38 0.72 1.29 1.94

Retail Sales YoY Jun -- 0.20% 8.20% Change (bps) -0.25 -0.40 +0.53 +0.96 +1.33 +2.67

Retail Sales MoM Jun -- 2.70% -0.40%

BoP Current Account Balance Jun -- -$2150m -$2624m

Foreign Reserves 1-Jul -- -- $247.2b

TH Exports YoY Jun -- -- 0.44

Imports YoY Jun -- -- 0.57

Trade Balance Jun -- -- $3378m

BoP Overall Balance Jun -- -- -$1561m

EC Unemployment Rate Jun -- 7.90% 7.90%

CPI Core YoY Jul P -- 0.70% 0.90%

CPI MoM Jul P -- -0.30% 0.30%

GDP SA QoQ 2Q A -- 1.50% -0.30%

CPI Estimate YoY Jul -- 2.00% 1.90%  

GDP SA YoY 2Q A -- 13.20% -1.30%

US Personal Income Jun -- -0.40% -2.00%

Personal Spending Jun -- 0.70% 0.00%

PCE Deflator YoY Jun -- 4.10% 3.90%

PCE Core Deflator MoM Jun -- 0.60% 0.50%

PCE Core Deflator YoY Jun -- 3.70% 3.40%

MNI Chicago PMI Jul -- 64.10 66.10

U. of Mich. Sentiment Jul F -- 80.80 80.80

74,290.00          72,226.72          +2.86%

23-Jul-21 22-Jul-21 %Chg.

322.51               321.74               +0.24%

1,155.10 1,150.80 +0.37%

92.649 92.912 -0.28%

1.3818 1.3748 +0.51%

6.4829 6.4813 +0.02%

1.1803 1.1771 +0.27%

110.39 110.55 -0.14%

26-Jul-21 23-Jul-21 %Chg.

32.91 32.91 +0.00%

1,799.20 -2.60 -0.14%

3,199.00 +0.00 +0.00%

74.50 +0.40 +0.54%

71.91 -0.16 -0.22%

71.91 -0.16 -0.22%

72.83 -0.04 -0.05%

1,272.71 +3.88 +0.31%

26-Jul-21 Chg %Chg.

6,106.39 +4.70 +0.08%

6,372.61 -148.13 -2.27%

3,224.95 -29.47 -0.91%

52,852.27 -123.53 -0.23%

3,467.44 -82.96 -2.34%

26,192.32 -1,129.66 -4.13%

15,618.98 -50.31 -0.32%

27,833.29 +285.29 +1.04%

4,102.59 -6.51 -0.16%

7,025.43 -2.15 -0.03%

4,422.30 +10.51 +0.24%

14,840.71 +3.72 +0.03%

26-Jul-21 Chg %Chg.

35,144.31 +82.76 +0.24%

1,369.73

59,508.15

-304.63

-2,219.68

507.65 +0.17 +0.03%

1,154.58

923.24 -6.06 -0.65%

2,111.53 -13.78 -0.65%

27-Jul-21

23-Jul-21 Chg %Chg.

1,545.10 -7.26 -0.47%


