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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานลดลงในเดือนพ.ค. 
ส านกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลส ารวจการเปิดรับ
สมคัรงานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตวัเลข
การเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน ลดลง 
49,000 ต าแหน่ง สูร่ะดบั 7.3 ล้านต าแหน่งในเดือนพ.ค.สว่นอตัราการ
เปิดรับสมัครงานลดลงสู่ระดบั 4.6% จากระดับ 4.7% ในเดือนเม.ย.
การลดลงของตัวเลขการเปิดรับสมัครงานได้รับผลกระทบจากการ
ปรับตัวลงของการจ้างงานในภาคก่อสร้าง และภาคขนส่งนอกจากนี ้
ตวัเลขการจ้างงานลดลง 266,000 ต าแหน่ง สู่ระดบั 5.7 ล้านต าแหน่ง
ในเดือนพ.ค. ขณะที่อตัราการจ้างงานลดลงสู่ระดบั 3.8% จากระดับ 
4.0% ในเดือนเม.ย.ตวัเลขการลาออกจากงานโดยสมคัรใจอยู่ที่ระดบั 
3.4 ล้านต าแหน่ง โดยมีอตัรา 2.3% (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือมั่นธุรกิจขนาดย่อมต ่ากว่าคาดในเดือน
มิ.ย. สหพนัธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) แถลงในวนันีว้่า ดชันี
ความเชื่อมัน่ของธุรกิจขนาดยอ่มลดลง 1.7 จดุ สูร่ะดบั 103.3 ในเดือน
มิ.ย. โดยต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 104.0 ดัชนีความ
เชื่อมั่นได้รับผลกระทบจากการท าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและ
ประเทศคู่ค้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการลดแผนการจ้างงาน และการใช้
จา่ยเงินทนุ รวมทัง้ลดคาดการณ์ยอดขายในอนาคต (อินโฟเควสท์) 

นักวิชาการคาดหนีรั้ฐบาลสหรัฐทะลุเพดานช่วงต้นเดือนก.ย. 
นักวิชาการจาก The Bipartisan Policy Center กล่าววา่ รัฐบาลสหรัฐ
อาจจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้เต็มจ านวนและตรงเวลาในช่วงคร่ึงเดือน
แรกของเดือนก.ย.ที่จะถึงนี ้ซึง่ถือวา่เร็วกวา่ที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ก่อน
หน้านี ้ไช อาคาบัส ผู้ อ านวยการฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจของ The 
Bipartisan Policy Center กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า ข้อมูลล่าสุด
ชีใ้ห้เห็นถึงความเสี่ยงที่ร้ายแรงว่า วันที่สหรัฐไม่สามารถช าระหนีไ้ด้
อาจจะเป็นช่วงต้นเดือนก.ย. โดยเฉพาะรายได้ของรัฐบาลที่ย ่าแย่ ผอ.
กล่าวต่อไปว่า การผิดนัดการช าระหนีใ้นช่วง 2 สปัดาห์แรกของเดือน
จะท าให้โอกาสในการกู้ ยืมของกระทรวงคลังลดน้อยลง ก่อนหน้าที่
กระทรวงจะได้รับเงินสดจ านวนมากจากการจ่ายภาษีรายไตรมาส 
พร้อมกับระบุด้วยว่า ช่วงเวลาที่จะเกิดสถานการณ์ดังกล่าวจะยังคง
เป็นชว่งต้นเดือนต.ค. (อินโฟเควสท์) 

ที่ปรึกษา"ทรัมป์"ยันไม่มีแผนปลด"พาวเวล"พ้นต าแหน่งประธาน
เฟด  นายแล ร์ ร่ี  คุด โล ว์  หัวหน้าที่ป รึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของ
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ กลา่ววา่ รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนลัด์ 
ทรัมป์ไม่มีความพยายามที่จะปลดนายเจอโรม พาวเวล ออกจาก
ต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แต่อย่างใด ที่ผ่านมา 
ปธน.ทรัมป์มกัวิพากษ์วิจารณ์การด าเนินนโยบายการเงินของนายพาว

เวล หลังจากที่ เฟดได้ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ถึง 4 ครัง้ในปีที่แล้ว 
ทางด้านส านักข่าวบลมูเบิร์กรายงานก่อนหน้านีว้า่ ท าเนียบขาวมีแผน
ที่จะปลดนายพาวเวลในเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งนายคดุโลว์ไม่ได้ยืนยนั
หรือปฏิเสธรายงานดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เตรียมเปิดศึกการค้าอินเดีย ขณะล่ันรับไม่ได้ต่อการเก็บ
ภาษีสินค้าสหรัฐ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี ้
ระบุว่า สหรัฐจ าเป็นที่จะต้องตอบโต้ทางการค้าต่ออินเดีย หลังจากที่
อินเดียได้เรียกเก็บภาษีตอ่สินค้าน าเข้าจากสหรัฐ ซึง่เป็นเร่ืองที่ยอมรับ
ไม่ได้ ทัง้นี ้อินเดียได้เรียกเก็บภาษีต่อสินค้าสหรัฐ หลงัจากที่สหรัฐได้
ตัดสิทธิพิเศษทางการค้า (จีเอสพี) ต่ออินเดีย ปธน.ทรัมป์กล่าวก่อน
หน้านีว้า่ "ผมได้ตดัสินใจแล้ววา่ อินเดียไมส่ามารถให้การรับประกันต่อ
สหรัฐว่า อินเดียจะเปิดตลาดอย่างเท่าเทียมกันให้แก่สินค้าสหรัฐ" (อิน
โฟเควสท์) 

สหรัฐเผยผู้ ผลิตในประเทศได้รับผลกระทบจากการน าเข้า
เหล็กกล้าโครงสร้างจากจีนและเม็กซิโก รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่า 
ผู้ ผลิตในประเทศก าลังได้รับผลกระทบจากการน าเข้าเหล็กกล้า
โครงสร้างจากจีนและเม็กซิโก ซึ่งทางรัฐบาลจะให้ส านักงานศลุกากร
เรียกเก็บเงินมัดจ าจากผู้น าเข้าเหล็กชนิดดงักล่าว ด้านเม็กซิโกกล่าว
ผ่านแถลงการณ์ว่า การสืบสวนภาษีศลุกากรเหล็กกล้าโครงสร้างจาก
เม็กซิโกถือเป็นการสอบสวนการทุม่ตลาด "ปกติ" ซึง่ไมมี่ความเก่ียวข้อง
กับการขู่เก็บภาษีจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ก่อนหน้านี ้เม็กซิโก
กล่าวเสริมว่า กระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกจะปกป้องผลประโยชน์
ของบริษัทต่างๆภายใต้การสืบสวนครัง้นี ้ทัง้นี ้สหรัฐจะตัดสินใจขัน้
สดุท้ายเก่ียวกบัมาตรการรับมือกบัการน าเข้าเหล็กในวนัที่ 19 พ.ย.ปีนี ้
(อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" ล่ันจะไม่ร่วมงานกับทตูอังกฤษประจ าสหรัฐ หลังวิจารณ์
คณะท างาน ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ เผยจะไมท่ างาน
ร่วมกบัเซอร์คิม ดาร์รอค ทตูองักฤษประจ าสหรัฐ ภายหลงัจากที่มีอีเมล
ร่ัวไหลออกมาพร้อมด้วยข้อความที่ระบุว่า ทูตคนดังกล่าวได้ออกมา
วิจารณ์คณะท างานของทรัมป์วา่ไม่มีความสามารถ ขณะที่นางเทเรซา 
เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ออกมาปกป้องทูตอังกฤษประจ าสหรัฐ  
ทัง้นี ้ทรัมป์ได้วิจารณ์การด าเนินการเก่ียวกับการถอนตัวของอังกฤษ
จากสหภาพยุโรปโดยนางเทเรซา เมย์ ว่าเธอก่อให้เกิดความวุ่นวาย
ทัง้หลายทัง้ปวง ขณะที่โฆษกของท าเนียบนายกฯองักฤษ กล่าวว่า เรา
ได้ท าให้เกิดความชัดเจนแล้วว่า การร่ัวไหลของข้อมูลนีเ้กิดขึน้ได้
อย่างไร และข้อมลูที่ร่ัวไหลก็ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพและ
ความใกล้ชิดในความสมัพนัธ์ ทตูเองจะเป็นต้องประเมินสถานการณ์
การเมืองในแต่ละประเทศได้อย่างตรงไปตรงมา และนายกฯก็ยืนเคียง
ข้างเซอร์คิม โฆษกกล่าวต่อไปว่า อังกฤษมีสายสัมพันธ์อันพิเศษกับ
สหรัฐบนพืน้ฐานของประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน และความ
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 มุ่งมั่นในคุณค่าซึ่งกันและกัน ซึ่งจะยังคงเป็นเช่นนัน้ต่อไป (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 22.65 จุด ขณะนัก
ลงทุนจับตาถ้อยแถลงประธานเฟด ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้ น
นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(9 ก.ค.) เน่ืองจากนักลงทนุชะลอการซือ้ขาย
ก่อนที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะ
กลา่วแถลงการณ์รอบคร่ึงปีวา่ด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจ
สหรัฐต่อสภาคองเกรสในวนันีแ้ละวนัพรุ่งนี ้อย่างไรก็ดี ดชันี S&P500 
และ Nasdaq ดีดตวัขึน้ปิดในแดนบวก โดยได้แรงหนนุจากการพุ่งขึน้
ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงหุ้นแอปเปิลและเน็ตฟลิกซ์ ดชันีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,783.49 จุด ลดลง 22.65 จุด หรือ -
0.08% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,979.63 จดุ เพ่ิมขึน้ 3.68 จดุ หรือ 
+0.12% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,141.73 จดุ เพ่ิมขึน้ 43.35 จดุ หรือ 
+0.54% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทยีบสกุลเงินหลัก ตลาดจับ
ตาถ้อยแถลง"พาวเวล",รายงานประชุมเฟด ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่
เล็กน้อยเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริววรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้ (9 ก.ค.) ขณะที่นักลงทนุจบัตานายเจอโรม 
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งมีก าหนดกล่าว
แถลงการณ์รอบคร่ึงปีวา่ด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ
ต่อสภาคองเกรสในสัปดาห์นี  ้รวมทัง้รายงานการประชุมเฟด
ประจ าเดือนมิ.ย.ซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวนัพธุตามเวลาสหรัฐ ดอลลาร์
สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 108.87 เยน จากระดับ 
108.72 เยน และแข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดาที่ระดบั 1.3126 
ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3096 ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์
สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9935 ฟรังก์ 
จากระดบั 0.9939 ฟรังก์ ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่
ระดบั 1.1207 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1211 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์
อ่อนค่าลงแตะที่ระดบั 1.2466 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2512 ดอลลาร์ 
สว่นดอลลาร์ออสเตรเลียออ่นคา่ลงสูร่ะดบั 0.6927 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดบั 0.6971 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 17 เซนต์ จากปัจจัย
โอเปกลดการผลิต,ความตึงเครียดในตอ.กลาง สญัญาน า้มนัดิบ
เวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(9 ก.ค.) ท าสถิติปิด
ในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 4 โดยได้ปัจจัยหนุนจากการปรับลด
ก าลงัการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มนั (โอเปก) และความตึง
เครียดในตะวนัออกกลาง อยา่งไรก็ตาม สญัญาน า้มนัดิบปรับตวัขึน้ใน
กรอบจ ากัด ท่ามกลางภาวะการซือ้ขายที่ผันผวน เน่ืองจากนักลงทนุ
ยงัคงวิตกกังวลว่าการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลกระทบตอ่
ความต้องการใช้น า้มัน สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. 

เพิ่มขึน้ 17 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 57.83 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญา
น า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.ย. ขยบัขึน้เพียง 5 เซนต์ หรือน้อยกวา่ 
0.1% ปิดที่ 64.16 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก 50 เซนต์ ขณะนัก
ลงทุนรอดูถ้อยแถลงประธานเฟด สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิด
ขยบัขึน้เล็กน้อยเม่ือคืนนี ้(9 ก.ค.) ขณะที่นักลงทนุรอดถู้อยแถลงของ
นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อหา
สัญญาณบ่งชีถ้ึงแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ในปีนี ้สัญญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ขยับขึ น้  50 
เซนต์ หรือ 0.04% ปิดที่ 1,400.50 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)       

ยุโรป 

อังกฤษเผยยอดค้าปลีกขยายตัวต ่าสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือน
มิ.ย.สมาคมผู้ ค้าปลีกองักฤษ (BRC) เปิดเผยวา่ อตัราการขยายตวัของ
ยอดค้าปลีกโดยเฉลี่ยลดลงสู่ระดบั 0.6% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ต ่าที่สดุนับตัง้แต่
เร่ิมบนัทึกข้อมลูในปี 2538 ขณะที่ความวิตกเก่ียวกับการถอนตัวของ
อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค (อินโฟเควสท์)  

ผู้น าพรรคฝ่ายค้านอังกฤษท้าทายนายกฯคนใหม่ท าประชามติ 
Brexit อีกครัง้ นายเจเรมี คอร์บิน ผู้น าพรรคแรงงาน ซึง่เป็นพรรคฝ่าย
ค้านของอังกฤษ กล่าวท้าทายให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษ
จดัท าประชามติอีกครัง้วา่ด้วยการแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพ
ยุโรป (Brexit) เพื่อทดสอบแผน Brexit ของรัฐบาล "ใครที่จะมาเป็น
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ควรมีความเชื่อมั่นที่จะน าข้อตกลงของตน
กลับไปให้ประชาชนโหวต" นายคอร์บินกล่าว นายคอร์บินกล่าวว่า 
พรรคแรงงานจะท าการรณรงค์ให้อังกฤษยังคงอยู่กับสหภาพยุโรป 
(EU) ต่อไป เพื่อสกัดไม่ให้ผู้น าคนใหม่ขององักฤษน าประเทศออกจาก 
EU โดยไม่มีการท าข้อตกลง หรือมีการท าข้อตกลงของพรรคอนุรักษ์
นิยม ซึง่จะสง่ผลเสียตอ่เศรษฐกิจองักฤษ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ กลุ่มเคมีภัณฑ์,เหมืองแร่
ร่วงกดดันตลาด ตลาดหุ้นยโุรปปิดลดลงเม่ือคืนนี ้ (9 ก.ค.)  น าโดย
หุ้นกลุ่มเคมีภัณฑ์ กลุ่มเหมืองแร่ และ กลุ่มผู้ ผลิตรถยนต์ ขณะที่การ
ประกาศเตือนเก่ียวกับผลก าไรของบริษัท BASF ซึ่งเป็นบริษัทผลิต
เคมีภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ของเยอรมนี ส่งผลกดดันตลาด ดัชนี Stoxx 
Europe 600 ลดลง 0.51% ปิดที่ 387.92 จดุ ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝร่ังเศสปิดที่ 5,572.10 จดุ ลดลง 17.09 จดุ หรือ -0.31%ขณะที่ ดชันี 
DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,436.55 จดุ ลดลง 106.96 จดุ หรือ -
0.85% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 12.80 จุด เหตุยอดค้าปลีก
ลด,กังวล Brexit ถ่วงตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเม่ือคืนนี ้(9 
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 ก.ค.) โดยถูกกดดันจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ซบเซา และความไม่

แน่นอนเก่ียวกบัการถอนตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) 
ขณะที่การเตือนเก่ียวกับผลก าไรของบริษัท BASF ซึ่งเป็นบริษัทผลิต
เคมีภณัฑ์ยกัษ์ใหญ่ของเยอรมนี ส่งผลกระทบตอ่หุ้นกลุม่อตุสาหกรรม
หลายตวั ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,536.47 จดุ ลดลง 
12.80 จดุ หรือ -0.17% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นล่ันคุมการส่งออกวัสดุผลิตสินค้าเทคโนโลยีต่อเน่ือง ยันไม่
เจรจาทวิภาคี โฆษกรัฐบาลญ่ีปุ่ นเผยญ่ีปุ่ นไม่มีแผนการยุติการ
ควบคมุที่เข้มงวดมากยิ่งขึน้การส่งออกวสัดทุี่เก่ียวกับเทคโนโลยีไปยงั
เกาหลีใต้ และยืนยันว่า ญ่ีปุ่ นไม่เต็มใจที่จะเจรจาต่อรองในระดบัทวิ
ภาคีในเร่ืองนี ้นายสึกะกล่าวในการแถลงข่าวว่า มาตรการดังกล่าว
ไมใ่ชป่ระเด็นที่จ าเป็นต้องมาหารือกบัเกาหลีใต้ และเราไมไ่ด้วางแผนที่
จะยกเลิกมาตรการนีแ้ต่อย่างใด นอกจากนี ้ทางการที่ควบคุมการ
ส่งออกของเกาหลีใต้ยังต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับรัฐบาลญ่ีปุ่ น 
และเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับค าร้องขอต่างๆนับตัง้แต่วนัที่ 4 ก.ค.ที่
ผ่านมา กลุ่มผู้ ผลิตได้รับข้อก าหนดให้ยื่นเร่ืองขออนุญาตก่อนที่จะ
ส่งออกสินค้าไปยังเกาหลีใต้ส าหรับวัสดุที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดัก
เตอร์และหน้าจอมือถือและโทรทศัน์ บริษัท ซมัซุง อิเล็กทรอนิกส์ และ
เอสเค ไฮนิกซ์ คาดวา่ จะได้รับผลกระทบจากการตดัสินใจที่พุง่เป้าไปที่
การส่งออก fluorinated polyimide และไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ (อินโฟ
เควสท์) 

กระทรวงแรงงานญ่ีปุ่นเผยค่าจ้างเดือนพ.ค.ลดลง คาดกระทบ
การใช้จ่ายผู้บริโภคก่อนรัฐบาลขึน้ภาษี กระทรวงแรงงานญ่ีปุ่ น
เปิดเผยในวันนีว้่า ค่าจ้างแรงงานที่เป็นเงินสดของญ่ีปุ่ นนัน้ ลดลง 
0.2% ในเดือนพ.ค. ซึ่งลดลงอย่างต่อเน่ืองยาวนานที่สุดนับตัง้แต่ปี 
2556 ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ในผลการส ารวจวา่ ค่าจ้าง
แรงงานอาจลดลง 0.6%ค่าจ้างในญ่ีปุ่ นลดลงเป็นเดือนที่ 5 ในเดือน
พ.ค. ซึ่งเป็นปัจจยัที่เพิ่มความวิตกกังวลเก่ียวกับการฟืน้ตวัของการใช้
จา่ยของผู้บริโภค ขณะที่ญ่ีปุ่ นใกล้จะปรับขึน้ภาษีการขายในเดือนต.ค.
นี ้ค่าจ้างที่แท้จริง ซึ่งปรับตามเงินเฟ้อ ลดลง 1% ในเดือนพ.ค. ขณะที่
นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ -1.5% ส่วนค่าจ้างรายชั่วโมงลดลง 4.6% ใน
เดือนพ.ค. ซึง่เป็นสถิติที่ลดลงมากที่สดุนบัตัง้แตปี่ 2534 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวกเพียง 30.80 จดุ หลงัหุ้นเอเชีย
ร่วงสกัดแรงบวก ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเล็กน้อยในวนันี ้
เน่ืองจากแรงบวกที่ได้รับปัจจยัหนนุจากการอ่อนคา่ของเงินเยนนัน้ ได้
ถูกสกัดด้วยแรงขายอันเน่ืองมาจากการร่วงลงของตลาดหุ้นในเอเชีย 
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 30.80 จุด หรือ 
0.14% แตะที่ 21,565.15 จดุ (อินโฟเควสท์) 

 

จีน 

จีนเผยยอดขายรถยนต์น่ังส่วนบุคคลเพิ่มขึน้ 4.9% ในเดือนมิ.ย. 
สมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน (CPCA) รายงานว่า 
ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของจีนปรับตวัขึน้ 4.9% เทียบรายปีใน
เดือนมิ.ย. หลงัจากที่ปรับตวัลงตอ่เน่ืองกนัถึง 12 เดือน รายงานระบวุ่า 
ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเดือนมิ.ย.อยู่ที่ 1.8 ล้านคัน เพิ่มขึน้
จากระดับ 1.61 ล้านคันในเดือนพ.ค. ส่วนในช่วงคร่ึงแรกของปีนี ้
ยอดขายรถยนต์นัง่สว่นบคุคลทัง้หมดอยูท่ี่ 10.13 ล้านคนั ลดลง 9.2% 
จากชว่งเวลาเดียวกนัของปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

เจ้าหน้าที่สหรัฐ-จีนเร่ิมเจรจาการค้ารอบใหม่ทางโทรศัพท์ 
กระทรวงพาณิชย์ของจีนเปิดเผยในแถลงการณ์วันนีว่้า นายหลิว 
เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีนได้หารือทางโทรศพัท์กับนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮ
เซอร์ ผู้ แทนการค้าของสหรัฐ และนายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ
เจ้าหน้าที่ด้านการค้าของสหรัฐ ในช่วงเย็นวันอังคารซึ่งนับเป็นการ
ติดต่อกันเป็นครัง้แรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูง หลังจากประธานาธิบดี
โดนลัด์ ทรัมป์แหง่สหรัฐและประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีน ได้ตกลงกัน
เม่ือปลายเดือนที่แล้วว่าจะเร่ิมเจรจาการค้าครัง้ใหม่ แถลงการณ์ระบุ
ว่า ทัง้สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะเก่ียวกับการน าข้อตกลงมาใช้ 
หลงัจากปธน.ทรัมป์และปธน.สีบรรลขุ้อตกลงดงักลา่วในการประชมุที่
โอซากา ประเทศญ่ีปุ่ นในช่วงปลายเดือนมิ.ย.เจ้าหน้าที่ระบวุ่า ทัง้สอง
ฝ่ายจะยังคงเจรจากันตามความเหมาะสม แต่ไม่ไ ด้ เ ปิด เผย
รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการขัน้ตอ่ไป (อินโฟเควสท์) 

ผู้ ว่าการฮ่องกงเผยการแก้ไขร่างกฎหมายส่งตัวผู้ ร้ายข้ามแดน
ประสบความล้มเหลว นางแคร์รี ลัม ผู้ ว่าการเขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง ได้แถลงในวนันีว้่า การแก้ไขร่างกฎหมายส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดน
ซึ่งเป็นประเด็นส าคญัที่ท าให้เกิดการประท้วงครัง้ใหญ่ในฮ่องกงนัน้ ได้
ประสบความล้มเหลว พร้อมกับย า้ว่า ขณะนีรั้ฐบาลยังไม่มีแผนที่จะ
ผลกัดนัร่างกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้นางลมักล่าวว่า เธอขอรับผิดชอบ
ตอ่สิ่งที่เกิดขึน้ทัง้หมดในฮ่องกง อยา่งไรก็ตาม นางลมัไมไ่ด้ระบวุา่ เธอ
จะถอนร่างกฎหมายดงักลา่วอยา่งเป็นทางการหรือไม ่(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดลบ 215.41 จุด วิตกหุ้นไอพีโอ
ดูดซับสภาพคล่อง,กระแสเฟดลดดบ.แผ่ว ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้น
ฮ่องกงปิดปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันในวันนี ้เน่ืองจากความ
กงัวลที่วา่การออกหุ้นไอพีโอในชว่งนีท้ าให้เกิดภาวะการดดูสภาพคลอ่ง
ในตลาด ขณะเดียวกนันกัลงทนุวิตกวา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจ
ไม่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ในการประชุมวันที่ 30-31 ก.ค. หลังจาก
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่พุ่งขึน้
เกินคาดเม่ือวนัศกุร์ที่ผ่านมา ดชันีฮัง่เส็งลดลง 215.41 จดุ หรือ 0.76% 
ปิดวนันีท้ี่ 28,116.28 จดุ (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 5.13 จุด เหตุวิตก

หุ้นไอพีโอ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวนันี ้เน่ืองจาก
ความกังวลเก่ียวกับการเปิดซือ้ขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครัง้แรก 
(IPO) ของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนี
เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 5.13 จุด หรือ 0.17% แตะที่ 2,928.23 จุด 
(อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ  

เกาหลีใต้-ญ่ีปุ่นเตรียมเจรจาศุกร์นี ้คล่ีคลายข้อพิพาทควบคุม
การส่งออกสินค้า นายซงั ยนุ โม รัฐมนตรีการค้า อตุสาหกรรม และ
พลงังานของเกาหลีใต้ กลา่ววา่ รัฐบาลเกาหลีใต้และญ่ีปุ่ นก าลงัเตรียม
จัดการเจรจาที่กรุงโตเกียวในวันศุกร์นี ้เพื่อคลี่คลายข้อพิพาทกรณีที่
ญ่ีปุ่ นได้ควบคมุการส่งออกสารเคมีที่เกาหลีใต้ใช้ในการผลิตเซมิคอน
ดกัเตอร์ รวมทัง้หน้าจอทีวีและสมาร์ทโฟน นายซงักล่าวว่า เกาหลีใต้
เตรียมเรียกร้องให้ญ่ีปุ่ นยกเลิกมาตรการดงักล่าว ขณะที่จะตรวจสอบ
หาสาเหตุเบือ้งหลังที่ท าให้ญ่ีปุ่ นด าเนินการควบคุมสารเหล่านี ้ทัง้นี ้
ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญ่ีปุ่ นได้ตกต ่าลงอย่างมาก 
นับตัง้แต่ที่ศาลสงูของเกาหลีใต้มีค าพิพากษาในปีที่แล้วให้บริษัทของ
ญ่ีปุ่ นจ่ายค่าชดเชยแก่คนงานเกาหลีใต้ที่ถูกบังคับใช้แรงงานในช่วง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึ่งญ่ีปุ่ นยึดคาบสมทุรเกาหลีเป็นอาณานิคมในปี 
2453-2488 (อินโฟเควสท์) 

เลขาฯ UN ชีอิ้หร่านเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเกินก าหนด ไม่ช่วย
รักษาข้อตกลงนิวเคลียร์ นายฟาร์ฮาน แฮค รองโฆษกของนายแอน
โตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) เปิดเผยว่า นายกู
เตอร์เรสเชื่อว่า การที่อิหร่านละเมิดข้อจ ากัดในการเสริมสมรรถนะแร่
ยเูรเนียมในข้อตกลงนิวเคลียร์นัน้ จะไม่ช่วยในการด ารงรักษาข้อตกลง 
หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส าหรับประชาชนอิหร่าน ในการแถลง
ข่าวตามปกตินัน้ นายแฮคกล่าวว่า นายกูเตอร์เรสได้รับทราบการ
ประกาศที่ว่า อิหร่านอาจเร่ิมเสริมสมรรถนะแร่ยเูรเนียมเกิน 3.67% ที่
ก าหนดโดยแผนปฏิบตัิการเบ็ดเสร็จร่วม (Joint Comprehensive Plan 
of Action) ซึ่งเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของข้อตกลงนิวเคลียร์ ส านัก
ข่าวซินหวัรายงานวา่ สหรัฐได้ถอนตวัจากข้อตกลงนิวเคลียร์ในปีที่ผ่าน
มา และได้ก าหนดมาตรการคว ่าบาตรครัง้ใหม่ต่ออิหร่าน ส่วนประเทศ
ที่เหลือที่ท าข้อตกลงกับอิหร่าน ได้แก่ อังกฤษ จีน ฝร่ังเศส เยอรมนี 
และรัสเซีย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแทบไม่ขยับ หลังทรุด
ตัวเกือบ 400 จุด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดตลาดแทบไม่
เปลี่ยนแปลงในวนันี ้หลงัจากที่ดชันีดิ่งลงเกือบ 400 จดุในชว่งแรก การ
ซื อ้ขายเป็นไปอย่างผันผวน ขณะที่นักล งทุนรอการเปิดเผยผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิด
ตลาดที่ 38,730.82 จดุ เพ่ิมขึน้ 10.25 จดุ หรือ 0.03% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

พาณิชย์ เผยความตกลง FTA อาเซียน-จีนดันมูลค่าส่งออกสินค้า
ผักและผลไม้ไทยไปจีน 5 เดือนแรกปีนีโ้ต 31% นางอรมน ทรัพย์
ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สินค้า
พืชผักและผลไม้ของไทยถือเป็นหนึ่งในสินค้าส าคญัที่ได้ประโยชน์จาก
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับจีน (ACFTA) ซึ่งมีผลให้จีน
ยกเลิกการเก็บภาษีน าเข้าสินค้าผกัและผลไม้ของไทยทกุรายการตัง้แต่
ปี 2546 นับเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ช่วยสร้างข้อได้เปรียบและขยาย
โอกาสทางการค้าให้กบัเกษตรกรและผู้สง่ออกสินค้าผกัผลไม้ไทยอยา่ง
มาก ทัง้นี ้ตัง้แต่ความตกลงดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ การส่งออกผักและ
ผลไม้ไปจีนของไทยขยายตวัถึง 1,312% โดยในปี 2561 ไทยสง่ออกผัก
และผลไม้ไปจีนรวม 1,927.31 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ในชว่ง 5 เดือน
แรก (มกราคม-พฤษภาคม) ของปี 2562 สินค้าผักและผลไม้ไทยไป
ตลาดจีนยังคงขยายตัวต่อเน่ือง มีมลูค่าการส่งออก 1,199.69 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ขยายตัวขึน้กว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 ถึง 31%            
นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดจีน เป็นตลาดใหญ่ที่มีก าลงัซือ้และ
จ านวนประชากรสูงถึง 1.4 พันล้านคน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ไทย
ได้เปรียบดลุการค้าสินค้าผกัและผลไม้กบัจีนมาโดยตลอด ซึง่เม่ือเทียบ
กับก่อนที่ความตกลง ACFTA มีผลใช้บังคับพบว่า ไทยได้เปรียบ
ดลุการค้าผกัผลไม้กบัจีนอยูเ่พียง 100.22 ล้านเหรียญสหรัฐ แตใ่นชว่ง 
5 เดือนแรกของปี 2562 ไทยได้เปรียบดลุการค้ากบัจีนถึง 854.75 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 9.55 จุด ตาม ตปท.เผชิญแรงขาย
ท าก าไรช่วงรอปธ.เฟดแถลงนโยบายฯต่อสภาคองเกรส SET ปิด
วนันีท้ี่ระดบั 1,721.48 จดุ ลดลง 9.55 จดุ (-0.55%) มลูคา่การซือ้ขาย 
65,334.84 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีป้รับลงตาม
ต่างประเทศที่ตา่งติดลบถ้วนหน้า เผชิญแรงขายท าก าไรในช่วงรอถ้อย
แถลงประธานเฟดต่อสภาคองเกรสเกาะติดสัญญาณปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้ปลายเดือนนีห้ลังตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ
ออกมาดี ขณะที่ต่างชาติเร่ิมขายตราสารหนี-้หุ้น-ท า Short ฟิวเจอร์ส์
หลงัเงินดอลลาร์กลบัมาแข็งคา่ ช่วงสัน้แนะขายท าก าไรก่อนเพ่ือรอรับ
เม่ือดชันีต ่ากวา่ 1,700 พรุ่งนีต้ลาดฯคงซมึลง ให้แนวรับ 1,707 จดุ แนว
ต้าน 1,737 จดุ ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,721.48 จดุ ลดลง 
9.55 จดุ (-0.55%) มลูคา่การซือ้ขาย 65,334.84 ล้านบาท การซือ้ขาย
หุ้นวนันี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่  โดยดชันีท า
ระดบัสงูสดุที่ 1,734.35 จดุ และท าระดบัต ่าสดุที่ 1,721.33 จดุ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
124,921 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันีมี้มลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
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 ที่ 124,921 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทนุ ที่มีมลูค่าการซือ้ขาย

สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 23,429 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มี
ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนีซ้ือ้สุทธิ 8,490 ล้านบาท ในขณะที่นัก
ลงทนุตา่งชาติ ขายสทุธิ 4,625 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 
1.78% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือวาน Yield Curve น่ิงในทุกช่วง
อายุตราสาร ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้NET 
OUTFLOW 4,625 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 4,625 ล้านบาท 
และไม่มีตราสารหนีท้ี่ ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนิบาท: ปิด 30.81/85 แกว่งแคบ จับตาประธานเฟด
แถลงต่อสภาคองเกรส คาดกรอบพรุ่งนี ้30.75-30.90 นักบริหาร

เงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยูท่ี่ระดบั 
30.81/85 บาท/ดอลลาร์ ใกล้เคียงจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 
30.82/87 บาท/ดอลลาร์ วันนีเ้งินบาทยังเคลื่อนไหวไม่มากนัก โดย
ระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ที่ 30.78-30.85 บาท/ดอลลาร์ 
เน่ืองจาก วนันีย้งัไม่มีปัจจยัส าคญัที่มีผลต่อค่าเงินมากนัก ตลาดรอดู
แถลงการณ์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ต่อสภาคองเกรสในช่วงกลางสปัดาห์นี ้ถึงนโยบายการเงินและ
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐในรอบคร่ึงปี ส่วนปัจจัยการเมืองในประเทศ
ขณะนี ้ยงัไม่ค่อยมีผลต่อทิศทางเงินบาทมากนัก อย่างไรก็ดี เงินบาท
ในช่วงนีเ้ร่ิมอ่อนค่าเม่ือ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นไปตามทิศทาง
เดียวกับสกุลเงินอ่ืนๆ ในภมิูภาค นักบริหารเงิน คาดว่า พรุ่งนีเ้งินบาท
จะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.75-30.90 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนมิ.ย.ญ่ีปุ่ น 

- ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.จีน 

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนมิ.ย.จีน 

- ดลุการค้าเดือนพ.ค.องักฤษ 

- สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดือนพ.ค.สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA)สหรัฐ 

- คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) สหรัฐ               

- รายงานการประชมุFOMC วนัที่ 18-19 มิ.ย.สหรัฐ(เช้าวนัที่ 11 ก.ค.)     
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Friday 5 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Change in Nonfarm Payrolls Jun 224k 160k 72k SET50

Unemployment Rate Jun 3.7% 3.6% 3.6% SET100

MAI

 Monday 8 Institution Net Position

Release Actual Cons. Prior Proprietary Net Position

JP Trade Balance BoP Basis May P -¥650.9b -¥758.9b -¥98.2b Foreign Net Position

Bankruptcies YoY Jun 6.4% -- -9.4% Individual Net Position

Total Trading Value

 Tuesday 9

Release Actual Cons. Prior Major Indices

JP Money Stock M2 YoY Jun 0.023 2.6% 2.7% Dow Jones

Money Stock M3 YoY Jun 0.02 2.3% 2.3% S&P 500

Nasdaq

 Wednesday 10 STOXX Europe 50

Release Actual Cons. Prior FTSE 100

CH CPI YoY Jun 2.7% 2.7% 2.7% DAX

PPI YoY Jun 0.0% 0.3% 0.6% Nikkei 225

Money Supply M0 YoY Jun -- 4.6% 4.3% Shanghai Composite

Money Supply M1 YoY Jun -- 3.5% 3.4% Hang Seng

Money Supply M2 YoY Jun -- 8.6% 8.5% KOSPI

New  Yuan Loans CNY Jun -- 1675.0b 1180.0b BES Sensex

JP PPI YoY Jun -0.1% 0.4% 0.7% Jakarta Composite

Philippines Composite

 Thursday 11 Ho Chi Minh

Release Actual Cons. Prior

JP Japan Buying Foreign Bonds Jun -- -- ¥514.3b Crude Commodities

Foreign Buying Japan Bonds Jul -- -- ¥453.5b WTI ($/bl)

Foreign Buying Japan Stocks Aug -- -- ¥58.5b Dubai ($/bl)

Foreign Direct Investment YoY CNY Jun -- -- 8.5% Brent ($/bl)

US CPI MoM Jun -- 0.0% 0.1% NYMEX ($/bl)

CPI Ex Food and Energy MoM Jun -- 0.2% 0.1% COMEX Gold 

CPI YoY Jun -- 1.6% 1.8% Batic Dry Index

CPI Ex Food and Energy YoY Jun -- 2.0% 2.0%

Continuing Claims 29-Jun -- -- 1686k Exchange Rate

USD/THB

 Friday 12 EUR/USD

Release Actual Cons. Prior USD/JPY

JP Industrial Production MoM May F -- -- 2.3% GBP/USD

Industrial Production YoY May F -- -- -1.8% USD/CHY

Capacity Utilization MoM May -- -- 1.6% USD/KRW

CH Trade Balance Jun -- $45.25b $41.65b Dollar Index

Exports YoY Jun -- -0.6% 1.1%

Imports YoY Jun -- -4.6% -8.5% Thai Bond Market

EU Industrial Production SA MoM May -- 0.2% -0.5% Total Return Index

Industrial Production WDA YoY May -- -1.6% -0.4% Outright/ Cash Trading

US PPI Ex Food and Energy MoM Jun -- 0.2% 0.2% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

PPI Ex Food and Energy YoY Jun -- -- 2.3% 9-Jul-19 1.685 1.710 1.749 1.758 1.723 1.734

Change (bps) +0.36 +0.02 -0.06 -0.07 +0.18 +0.62

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

1.781 1.852 2.021 2.210 2.489 2.885

+0.14 -0.32 -0.13 -0.17 +0.44 -0.02

US Bond Market

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

9-Jul-19 2.26 1.92 1.88 1.88 2.07 2.54

Change (bps) +0.00 +4.00 +4.00 +2.00 +2.00 +1.00

10-Jul-19

9-Jul-19 Chg %Chg.

1,721.48 -9.55 -0.55%

366.69 -1.30 -0.35%

-2,946.41

1,136.68 -8.88 -0.78%

2,519.06 -19.15 -0.75%

-2,946.41

47,772.78

-478.04

1,864.79

2,979.63 +3.68 +0.12%

8,141.73 +43.35 +0.54%

9-Jul-19 Chg %Chg.

26,783.49 -22.65 -0.08%

12,436.55 -106.96 -0.85%

21,565.15 +30.80 +0.14%

3,501.00 -15.00 -0.43%

7,536.47 -12.80 -0.17%

2,052.03 -12.14 -0.59%

38,730.82 +10.25 +0.03%

2,928.23 -5.13 -0.17%

28,116.28 -215.41 -0.76%

969.05 +2.70 +0.28%

9-Jul-19 Chg %Chg.

6,388.32 +36.49 +0.57%

8,043.18 +1.14 +0.01%

64.46 +0.56 +0.88%

57.83 +0.17 +0.29%

58.33 +0.81 +1.41%

62.77 +0.16 +0.26%

9-Jul-19 8-Jul-19 %Chg.

30.80 30.80 +0.00%

1,397.50 +0.50 +0.04%

1,759.00 +34.00 +1.97%

1.2460 1.2514 -0.43%

6.8889 6.8809 +0.12%

1.1207 1.1213 -0.05%

108.85 108.71 +0.13%

9-Jul-19 8-Jul-19 %Chg.

295.89 295.89 +0.00%

1,182.40 1,179.91 +0.21%

97.499 97.363 +0.14%

124.921.15 55,824.38         #VALUE!


