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สหรัฐฯ 

"พาวเวล"แถลงคองเกรสวันที่ 2 ส่งสัญญาณลดดอกเบีย้เดือนนี ้
นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าว
แถลงการณ์ต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวุฒิสภาในวันนี ้
โดยเขายงัคงสง่สญัญาณการปรับลดอตัราดอกเบีย้ในเดือนนี ้เชน่เดยัว
กับการแถลงต่อคณะกรรมา ธิการบริการการเงินประจ าสภา
ผู้ แทนราษฎรเม่ือวานนีน้ายพาวเวลกล่าวว่า เฟดจะด าเนินการอย่าง
เหมาะสมเพื่อรักษาการขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ ขณะที่ปัจจยัลบ
หลายประการ เช่น ความตึงเครียดทางการค้า และความวิตกต่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ก าลังถ่วงแนวโน้มเศรษฐกิจนอกจากนี ้
แถลงการณ์ยงัระบุว่า การลงทนุของภาคธุรกิจในสหรัฐได้ชะลอตัวลง
ในระยะนี ้ท่ามกลางความไม่แน่นอนตอ่แนวโน้มทางเศรษฐกิจ ขณะที่
อตัราเงินเฟ้อก าลงัปรับตวัต ่ากวา่เป้าหมายที่เฟดก าหนดไว้ที่ระดบั 2% 
(อินโฟเควสท์) 

"พาวเวล"แถลงคองเกรสวันที่  2 ชีก้ารว่างงาน-เงินเฟ้อไม่มี
ความสัมพันธ์กัน นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) กล่าวแถลงการณ์ต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจ า
วุฒิสภาในวันนี  ้โดยเขาระบุว่าการว่างงานและเงินเฟ้อไม่ได้มี
ความสัมพันธ์กันอีกต่อไป "ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจ หรือการว่างงาน และเงินเฟ้อมีความแข็งแกร่งในช่วง 50 ปี
ก่อนหน้านี ้แต่ขณะนี ้ความสมัพนัธ์ดงักล่าวได้หมดลงแล้ว" นายพาว
เวลกลา่ว "ความสมัพนัธ์ระหวา่งการว่างงานและเงินเฟ้อได้เร่ิมอ่อนแอ
ลงในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และความสมัพนัธ์ดงักล่าวก็ได้ลดลงเร่ือยๆ" 
เขากลา่ว นายพาวเวลกลา่ววา่ อตัราดอกเบีย้ในระดบัที่เป็นกลางได้อยู่
ต ่ากว่าที่เฟดคาด ขณะที่อตัราการว่างงานก็ต ่ากว่าคาดเช่นกัน ส่งผล
ให้นโยบายการเงินไมไ่ด้อยูใ่นภาวะผ่อนคลายตามที่เฟดคาดไว้ (อินโฟ
เควสท์) 

ประธานเฟดเซนต์หลุยส์เดินหน้าสนับสนุนเฟดลดดอกเบีย้ แนะ
เร่งผลักดันเงินเฟ้อบรรลุเป้าหมาย นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลยุส์ ได้กลา่วสนุทรพจน์ในการ
ประชมุซึ่งจดัขึน้โดยมลูนิธิ OMFIF ที่มหาวิทยาลยัวอชิงตนัเม่ือวานนี ้
ซึง่นายบลูลาร์ยงัคงเรียกร้องให้เฟดปรับลดอตัราดอกเบีย้ โดยกลา่วว่า 
เฟดควรจะกังวลถึงอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดบัต ่ากว่าเป้าหมาย
ของเฟดที่ 2% และเฟดจ าเป็นต้องผลักดันให้การคาดการณ์เงินเฟ้อ
ปรับตวัเพิ่มขึน้ นายบลูลาร์ดกลา่ววา่ เขาไมส่ามารถคาดคะเนลว่งหน้า
ว่าเฟดจะตดัสินใจอย่างไรในการประชุมวนัที่ 30-31 ก.ค.นี ้แต่ตวัเขา
เองคิดว่าจะโหวตให้คณะกรรมการเฟดปรับลดอัตราดอกเบี ย้ 
นอกจากนี ้นายบูลลาร์ดยงัมองว่า ความไม่แน่นอนด้านการค้าก าลงั
ส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตวัลง และจะส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจสหรัฐด้วย ซึ่งสิ่งที่ เฟดควรจะท าคือการด าเนินการ
บางอย่างเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจที่อาจซบเซามากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
(อินโฟเควสท์) 

ประธานเฟดริชมอนด์ออกโรงค้านเฟดลดดอกเบีย้ นายโธมสั บาร์
กิน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาริชมอนด์ กล่าวคัดค้าน
การปรับลดอัตราดอกเบีย้ของเฟด โดยระบุว่า หากเฟดปรับลดอตัรา
ดอกเบีย้เพียงเล็กน้อย สิ่งนีก็้จะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างราคาของ
ภาคธุรกิจ แต่หากเฟดปรับลดอตัราดอกเบีย้ครัง้ใหญ่ ก็มีความเสี่ยงที่
จะท าให้เกิดเงินเฟ้อ นายบาร์กินกลา่ววา่ ขณะนีต้วัเลขการวา่งงานของ
สหรัฐอยู่ที่ระดบั 3.6% ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 50 ปี ขณะที่เงินเฟ้อ
อยู่ต ่ากว่าเป้าหมายของเฟดที่ระดบั 2% และมีเสถียรภาพ  "ผมมองไม่
เห็นวา่ เงินเฟ้อในระดบัปัจจบุนั หรือการคาดการณ์เงินเฟ้อ จะท าให้เฟ
ดผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม โดยการชะลอตวัของเงินเฟ้อ ท าให้เฟด
ไม่มีเหตผุลสนับสนนุมากนักในการปรับลดอตัราดอกเบีย้ และขณะที่
อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต ่า และการใช้จ่ายของผู้บริโภคอยู่ใน
ระดบัสงู ก็ท าให้เฟดไมส่ามารถปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เชน่กนั" เขากลา่ว 
นายบาร์กินระบุว่า เขามีความวิตกเพิ่มขึน้เก่ียวกับความไม่แน่นอนที่
เพิ่มขึน้ และความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจที่เปราะบาง และเขาคาดว่า
ความเชื่อมัน่ที่อ่อนแออาจสง่ผลกระทบตอ่การใช้จ่าย และท าให้สหรัฐ
เข้าสูภ่าวะเศรษฐกิจถดถอย (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนี CPI ทั่วไป +0.1% ในมิ.ย. แต่ดัชนี CPI พืน้ฐาน
พุ่งสูงสุดรอบ 1 ปีคร่ึง กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปเพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน 
หลังจากเพิ่มขึน้ 0.1% เช่นกันในเดือนพ.ค.ดัชนี CPI ทั่วไปถูกกดดัน
จากการร่วงลงของราคาอาหาร และพลงังาน เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI 
ทัว่ไปเพิ่มขึน้ 1.6% ในเดือนมิ.ย. หลงัจากเพิ่มขึน้ 1.8% ในเดือนพ.ค. 
นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่า ดัชนี CPI ทั่วไปทรงตัวในเดือน
มิ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน และเพิ่มขึน้ 1.6% เม่ือเทียบรายปี หากไม่นบั
รวมหมวดอาหารและพลงังาน ดชันี CPI พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือน
มิ.ย. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้มากที่สดุนับตัง้แต่เดือนม.ค.ปีที่แล้ว หลงัจาก
เพิ่มขึน้ 0.1% ติดต่อกัน 4 เดือน ดัชนี CPI พืน้ฐานปรับตัวขึน้ 2.1% 
หลงัจากเพ่ิมขึน้ 2.0% ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานต ่าสุดรอบ 3 เดือนใน
สัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกนั
ที่ยื่นขอสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกลดลง 13,000 ราย สู่ระดบั 209,000 
รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนเม.ย. ขณะที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้สู่ระดบั 223,000 ราย ส่วนตวัเลข
ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงาน
ครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวดัตลาดแรงงานที่ดีกว่า เน่ืองจากขจดัความ
ผนัผวนรายสปัดาห์ ลดลง 3,250 ราย สูร่ะดบั 219,250 รายในสปัดาห์
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 ที่แล้ว ส าหรับจ านวนชาวอเมริกันที่ยังคงขอรับสวัสดิการว่างงาน

ต่อเน่ืองในรอบสปัดาห์ที่สิน้สดุวนัที่ 29 มิ.ย. มีจ านวนเพิ่มขึน้ 27,000 
ราย สูร่ะดบั 1.72 ล้านราย ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนมึ.ค. สว่น
ตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการ
วา่งงานอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ิมขึน้ 5,750 ราย สูร่ะดบั 1.69 ล้านราย (อินโฟ
เควสท์) 

ก.คลังสหรัฐเผยขาดดุลงบประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ในเดือน
มิ.ย. สูงกว่าคาดการณ์ กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยในวันนีว้่า 
รัฐบาลสหรัฐประสบภาวะขาดดลุงบประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ใน
เดือนมิ.ย. โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 6.35 พันล้าน
ดอลลาร์ กระทรวงการคลังระบุว่า การใช้จ่ายของรัฐบาลอยู่ที่ระดับ 
3.42 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย. ลดลง 12% จากช่วงเดียวกนัในปี
ที่แล้ว ขณะที่รายรับเพิ่มขึน้ 6% สู่ระดบั 3.34 แสนล้านดอลลาร์ ส่วน
การขาดดลุงบประมาณส าหรับปีงบประมาณปัจจบุนัอยู่ที่ระดบั 7.47 
แสนล้านดอลลาร์ เม่ือเทียบกับระดับ 6.07 แสนล้านดอลลาร์ในช่วง
เดียวกนัของปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เผยจีนไม่ได้ส่ังซือ้สินค้าเกษตรจากสหรัฐตามที่สัญญาไว้ 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี ้ระบุว่า จีนไม่ได้
สั่งซื อ้สินค้าเกษตรจากสหรัฐตามที่ ไ ด้ให้สัญญาไว้ "เม็กซิโกได้
ด าเนินการเป็นอย่างดีที่ชายแดน แต่จีนได้สร้างความผิดหวงัให้แก่เรา 
เน่ืองจากจีนไมไ่ด้ซือ้สินค้าเกษตรจากเราตามที่ได้ให้สญัญาไว้ ผมหวงั
ว่าจีนจะเร่ิมซือ้ในไม่ช้า" ข้อความในทวิตเตอร์ระบุ ทางด้านนายแลร์รี 
คดุโลว์ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจประจ าท าเนียบขาว ระบุว่า เป็นสิ่งที่ส าคญั
มากที่จีนจะต้องซือ้สินค้าเกษตรจากสหรัฐ ขณะที่การเจรจาการค้า
ด าเนินไป (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ส่ังผู้แทนการค้าเดินหน้าตรวจสอบกรณีฝร่ังเศสเล็งเก็บ
ภาษีบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐ คณะท างานของประธานาธิบดีโดนลัด์ 
ทรัมป์ แห่งสหรัฐ เปิดเผยว่า สหรัฐก าลังตรวจสอบกรณีที่ฝร่ังเศส
เตรียมเรียกเก็บภาษีน าเข้าจากบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น กูเกิล้ และ 
เฟซบุ๊ก นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าสหรัฐ ได้ออกมาแสดง
ความกังวลต่อการเรียกเก็บภาษีบริการดิจิทลั ซึ่งคาดว่าจะได้รับการ
อนุมัติจากรัฐสภาฝร่ังเศสในวันพฤหัสบดีนีว้่า "พุ่งเป้าไปที่บริษัท
เทคโนโลยีจากสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรม" การสืบสวนดังกล่าวอาจ
น าไปสูก่ารด าเนินการตอบโต้ อาทิ การก าหนดอตัราภาษีและข้อจ ากัด
ทางการค้าใหม่ต่อบริษัทสญัชาติฝร่ังเศส ด้านส านักงานผู้แทนการค้า
สหรัฐได้วิจารณ์มาตรการเก็บภาษีน าเข้าจากบริษัทเทคโนโลยีในอตัรา 
3% ของฝร่ังเศสว่า มีโครงสร้างทางภาษีที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งพุ่งเป้าไปยงั
บริษัทเทคโนโลยีจากสหรัฐ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ส านักงาน
ผู้ แทนการค้าด าเนินการตรวจสอบการเรียกเก็บภาษีดังกล่าวตาม
มาตรา 301 ของพระราชบัญญัติการค้าปี 1974 ซึ่งเป็นบทบัญญัติ

เดียวกับที่สหรัฐใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมกบั
ประเทศต่างๆ รวมถึงจีนผลการสืบสวนครัง้นัน้ส่งผลให้สหรัฐออก
มาตรการเก็บภาษีน าเข้าจากจีนในอตัราร้อยละ 3 ซึง่คิดเป็นมลูคา่ 2.5 
หม่ืนล้านดอลลาร์ จนบานปลายสู่สงครามการค้าระหว่างสองประเทศ
ที่ยงัคงยืดเยือ้มาจนทกุวนันี ้ (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" ขู่คว ่าบาตรอิหร่านเพิ่มอีกระลอก หลังอิหร่านเสริม
สมรรถนะยูเรเนียมเกินก าหนด ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ออกมาขู่วานนีว้า่ สหรัฐจะยกระดบัการคว ่าบาตรอิหร่านอย่างเข้มงวด 
หลังจากที่ความตึงเครียดของทัง้สองประเทศทวีความรุนแรงขึน้ 
ปธน.ทรัมป์ ทวีตข้อความเช้าวานนีว้่า "อิหร่านลกัลอบเสริมสมรรถนะ
ภาพแร่ยเูรเนียมอย่างลบัๆ ซึ่งเป็นระดบัที่เกินกว่าที่ระบุไว้ในข้อตกลง
นิวเคลียร์มลูค่า 1.5 แสนล้านดอลลาร์ที่จดัท าโดยนายจอห์น เคอร์รีแ 
และรัฐบาลของอดีตปธน.โอบามา โปรดจ าไว้ว่า ข้อตกลงดงักล่าวจะ
สิน้สดุในอีกไม่ก่ีปีนี ้โดยสหรัฐจะยกระดับการคว ่าบาตรอย่างเข้มงวด
ในอีกไมช้่า" (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 227.88 จุด ขานรับ"
พาวเวล"ย า้สัญญาณลดดอกเบีย้เดือนนี ้ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดพุ่งขึน้กวา่ 200 จดุเม่ือคืนนี ้(11 ก.ค.) โดยได้แรงหนนุจาก
การที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยงัคงส่ง
สัญญาณปรับลดอัตราดอกเบีย้ในเดือนก.ค. ในระหว่างการแถลงต่อ
สภาคองเกรสวนัที่ 2 เม่ือวานนี ้ขณะที่หุ้นกลุม่ธุรกิจประกนัสขุภาพพุง่
ขึน้ หลงัจากคณะท างานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ตดัสินใจ
ยกเลิกแผนการควบคมุราคายาตามใบสัง่แพทย์ ส่วนหุ้นกลุ่มธนาคาร
ปรับตัวขึน้หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐดีดตวัขึน้
เม่ือคืนนี ้ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 27,088.08 จดุ พุ่งขึน้ 
227.88 จุด หรือ +0.85% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,999.91 จุด 
เพิ่มขึน้ 6.84 จดุ หรือ +0.23% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,196.04 จดุ 
ลดลง 6.49 จดุ หรือ -0.08% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์เคล่ือนไหวเล็กน้อย หลังนัก
ลงทุนซึมซับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหว
เล็กน้อยเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้ (11 ก.ค.) หลงัจากนักลงทนุได้ซึมซบัข้อมลู
เศรษฐกิจหลายรายการของสหรัฐ รวมถึงดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่ง
เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ส าคญัดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเม่ือเทียบ
กบัเงินเยน ที่ระดบั 108.45 เยน จากระดบั 108.42 เยน และแข็งคา่เม่ือ
เทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9900 ฟรังก์ จากระดับ 0.9893 ฟรังก์ 
และหากเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวอยู่ที่ระดบั 
1.3070 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรแข็งค่าเล็กน้อยเม่ือเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐ ที่ระดบั 1.1258 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1253 ดอลลาร์ ขณะที่เงิน
ปอนด์แข็งค่าขึน้สู่ระดบั 1.2525 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2507 ดอลลาร์ 
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 และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้สูร่ะดบั 0.6975 ดอลลาร์สหรัฐ จาก

ระดบั 0.6961 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 23 เซนต์ หลังโอเปกลด
คาดการณ์อุปสงค์น า้มัน สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาด
นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้ (11 ก.ค.) หลังจากกลุ่มประเทศผู้ ส่งออก
น า้มัน (โอเปก) ได้ปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น า้มันดิบในปี
หน้า อย่างไรก็ดี สญัญาน า้มนัดิบได้ปัจจยัหนนุในระหวา่งวนั จากข่าว
พายทุี่เตรียมพดัถล่มอ่าวเม็กซิโก ซึ่งส่งผลให้มีการอพยพคนงานออก
จากแท่นขุดเจาะน า้มันในบริเวณดังกล่าว สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่ง
มอบเดือนส.ค. ลดลง 23 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 60.20 ดอลลาร์/
บาร์เรล สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนก.ย. ลดลง 49 เซนต์ หรือ 
0.7% ปิดที่ 66.52 ดอลลาร์/บาร์เรล  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $5.80 เหตุนักลงทุนขาย
ท าก าไรหลังราคาพุ่ง สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้
(11 ก.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุเทขายท าก าไรหลงัจากราคาทองค าพุ่งขึน้
เม่ือวันพุธที่ผ่านมา อันเน่ืองมาจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ในเดือนนี ้สัญญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 
5.80 ดอลลาร์ หรือ 0.41% ปิดที่ 1,406.70 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ
เควสท์)     

ยุโรป 

ECB เผยรายงานประชุมเดือนมิ.ย. เตรียมใช้มาตรการลด
ดอกเบีย้ , QE กระตุ้นศก.ยูโรโซน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) 
เปิดเผยรายงานการประชมุนโยบายการเงินประจ าวนัที่ 5-6 มิ.ย. ระบุ
ว่า กรรมการ ECB เห็นพ้องกันถึงความจ าเป็นในการออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจยโูรโซน ทา่มกลางความไมแ่น่นอนที่เพิ่มมากขึน้ ทัง้นี ้
ในการประชมุวนัดงักล่าว ECB มีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบาย ซึ่งเป็น
อัตราดอกเบี ย้ รี ไฟแนนซ์ที่ ระดับ  0% ซึ่ ง เ ป็นระดับต ่ าสุด เ ป็น
ประวตัิการณ์ พร้อมกบัคงอตัราดอกเบีย้เงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝาก
ไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.40% ขณะที่คงอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ที่ระดับ 
0.25% นอกจากนี ้ECB ระบวุา่ จะยงัคงตรึงอตัราดอกเบีย้ตอ่ไป อยา่ง
น้อยจนถึงช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 รายงานระบุว่า ECB พร้อมใช้
มาตรการต่างๆ เช่น การปรับลดอัตราดอกเบีย้ และการซือ้พันธบัตร
ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยูโร
โซน ทัง้นี  ้การท าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และการ
คาดการณ์ที่วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ ได้
เป็นปัจจยักดดนัให้ ECB ผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครัง้ นอกจากนี ้
รายงานยงัระบวุา่ ECB ก าลงัพิจารณาใช้มาตรการเชิงกลยทุธ์เพิ่มเติม 
หากอตัราเงินเฟ้อยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า และ ECB อาจผ่อนปรนให้อตัรา

เงินเฟ้อแกว่งตัวเพิ่มขึน้หรือลดลงมากขึน้ จากเดิมที่ตัง้เป้าหมายเงิน
เฟ้อให้ "อยูใ่กล้ แตไ่มเ่กินระดบั 2%" (อินโฟเควสท์) 

วุฒิสภาฝร่ังเศสไฟเขียวรีดภาษีดิจิทัลต่อกูเกิล,อเมซอน,เฟซบุ๊ก 
วุฒิสภาฝร่ังเศสให้การอนุมัติต่อการเรียกเก็บภาษีรายได้ของบริษัทกู
เกิล, อเมซอน และเฟซบุ๊กในวนันี ้แม้สหรัฐเตือนว่าอาจมีการตอบโต้ 
หากถกูเรียกเก็บภาษีดงักล่าว บรูโน เลอ แมร์ รมว.คลงัฝร่ังเศส กล่าว
วา่ "ฝร่ังเศสเป็นประเทศที่มีเอกราช และฝร่ังเศสได้ตดัสินใจกฎระเบียบ
ภาษีของตนเอง" เขายงัระบุว่า สหรัฐและฝร่ังเศสควรเจรจากันเพื่อหา
ข้อตกลงด้านภาษีที่เป็นธรรม แทนที่จะใช้การข่มขู่ ทัง้นี ้ฝร่ังเศสจะ
เรียกเก็บภาษี 3% ต่อรายได้ที่เกิดขึน้ในฝร่ังเศสของบริษัทเทคโนโลยี
ราว 30 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทสหรัฐ ภาษีดงักล่าวจะมีการเรียก
เก็บต่อบริษัทที่มีรายได้จากการให้บริการด้านดิจิทัลทั่วโลกอย่างต ่า 
750 ล้านยโูร (845 ล้านดอลลาร์) โดย 25 ล้านยโูร (28 ล้านดอลลาร์) 
เป็นรายได้ที่เกิดขึน้ในฝร่ังเศส นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้า
สหรัฐ แสดงความกังวลต่อการเรียกเก็บภาษีดงักล่าว ซึ่งสหรัฐอาจท า
การตอบโต้ เชน่ การเรียกเก็บภาษี และตัง้ข้อจ ากดัทางการค้าตอ่บริษัท
ฝร่ังเศส (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุนักลงทุนวิตกความ
ขัดแย้งด้านภาษีระหว่างฝร่ังเศส-สหรัฐ ตลาดหุ้นยโุรปปิดลดลงเม่ือ
คืนนี ้(11 ก.ค.) โดยได้รับแรงกดดนัจากความขดัแย้งด้านภาษีระหวา่ง
ฝร่ังเศสกบัสหรัฐ โดยวฒิุสภาฝร่ังเศสได้อนมุตัิการเรียกเก็บภาษีรายได้
ของบริษัทกเูกิล, อเมซอน และเฟซบุ๊ก แม้สหรัฐเตือนวา่อาจมีการตอบ
โต้ หากถกูเรียกเก็บภาษีดงักลา่วก็ตาม ดชันี Stoxx Europe 600 ลดลง 
0.12% ปิดที่  386.70 จุด  ดัช นี  CAC-40 ตลาดหุ้ นฝ ร่ัง เศสปิดที่  
5,551.95 จดุ ลดลง 15.64 จดุ หรือ -0.28% ขณะที่ ดชันี DAX ตลาด
หุ้นเยอรมันปิดที่ 12,332.12 จุด ลดลง 41.29 จุด หรือ -0.33% และ 
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,509.82 จุด ลดลง 20.87 
จดุ หรือ -0.28% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 20.87 จุด เหตุปอนด์แข็ง
กดดันหุ้นส่งออก,กังวล Brexit ไร้ข้อตกลง ตลาดหุ้นลอนดอนปิด
ลดลงเม่ือคืนนี ้(11 ก.ค.) เน่ืองจากเงินปอนด์ที่แข็งคา่ขึน้กดดนัหุ้นกลุม่
สง่ออก ขณะที่ตลาดปรับตวัรับแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะ
ปรับลดอัตราดอกเบีย้ในเดือนนีแ้ล้ว ซึ่งท าให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง 
นอกจากนี ้ตลาดยังถูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางอังกฤษเตือน
เก่ียวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ของการที่อังกฤษจะแยกตัวออกจาก
สหภาพยโุรป (Brexit) แบบไร้ข้อตกลง ซึ่งจะสร้างความป่ันป่วนให้กบั
ตลาด ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,509.82 จุด ลดลง 
20.87 จดุ หรือ -0.28% (อินโฟเควสท์) 
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 ญ่ีปุ่น 

เกาหลีใต้-ญ่ีปุ่นเตรียมเจรจาพรุ่งนี ้คล่ีคลายข้อพิพาทควบคุม
การส่งออกสินค้า รัฐบาลเกาหลีใต้และญ่ีปุ่ นจะจัดการเจรจาที่
กรุงโตเกียวในวนัพรุ่งนี ้ เพื่อคลี่คลายข้อพิพาทกรณีที่ญ่ีปุ่ นได้ควบคุม
การส่งออกสารเคมีที่เกาหลีใต้ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ รวมทัง้
หน้าจอทีวีและสมาร์ทโฟน ทางการญ่ีปุ่ นระบุว่า ภายใต้ข้อบงัคบัใหม่ 
เกาหลีใต้จะต้องยื่นขอใบอนญุาตส าหรับการสง่ออกสารดงักลา่วไปยงั
เกาหลีใต้เป็นกรณีๆไป ซึ่งกระบวนการดงักล่าวจะใช้เวลา 90 วนั (อิน
โฟเควสท์) ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญ่ีปุ่ นได้ตกต ่าลง
อย่างมาก นับตัง้แต่ที่ศาลสงูของเกาหลีใต้มีค าพิพากษาในปีที่แล้วให้
บริษัทของญ่ีปุ่ นจา่ยคา่ชดเชยแก่คนงานเกาหลีใต้ที่ถกูบงัคบัใช้แรงงาน
ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึ่งญ่ีปุ่ นยึดคาบสมุทรเกาหลีเป็นอาณา
นิคมในปี 2453-2488 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 110.05 จุด หลังประธาน
เฟดส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกใน
วันนี  ้ตามทิศทางตลาดหุ้ นนิวยอร์กที่ดีดตัวขึ น้เ ม่ือคืนที่ผ่านมา 
หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่ง
สญัญาณปรับลดอตัราดอกเบีย้ในเดือนนี ้ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า 
ดชันีนิกเกอิปิดบวก 110.05 จดุ หรือ 0.51% แตะที่ระดบั 21,643.53 
จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ก.พาณิชย์จีนเผยยอดการลงทุนต่างประเทศเดือนมิ.ย.ขยายตัว
ต่อเน่ือง กระทรวงพาณิชย์จีน (MOC) เปิดเผยว่า ยอดการลงทุน
ต่างประเทศของจีนขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพในเดือนมิ.ย.รายงาน
ระบุว่า ยอดการลงทุนต่างประเทศสทุธิปรับตัวขึน้ 8.5% เทียบรายปี 
แตะที่ 1.0927 แสนล้านหยวนในเดือนมิ.ย. ตัวเลขดังกล่าวมีมลูค่า
เท่ากับ 1.613 หม่ืนล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึน้ 3% เทียบกับสถิติในเดือน
เดียวกนัของปีที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดทะยาน 227.11 จุด ขานรับ 
"พาวเวล" ส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิด
วันนีป้รับตัวเพิ่มขึน้ หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบีย้ในระหว่างการ
แถลงต่อสภาคองเกรสเม่ือวานนี ้นอกจากนี ้ตลาดยงัได้แรงหนุนจาก
รายงานการประชมุเดือนมิ.ย.ของเฟดซึง่ระบวุา่ กรรมการเฟดสว่นใหญ่
สนับสนุนให้มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ในระยะใกล้นี ้เพื่อรับมือกับ
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึน้ 227.11 จุด หรือ 
0.81% ปิดวนันีท้ี่ 28,431.80 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 2.46 จุด หลังปธ.
เฟดส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ตลาดวนันีข้ยบัขึน้ 2.46 จดุ  ภายหลงัจากที่ได้รับทราบแถลงการณ์ที่

ส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบีย้ของนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้
คอมโพสิตขยับขึน้ 2.46 จุด หรือ 0.08% ปิดที่ 2,917.76 จุด (อินโฟ
เควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ  

ผู้ เช่ียวชาญชีค้วามขัดแย้งการค้าญ่ีปุ่น-เกาหลีใต้ส่งผลกระทบ
ตลาดเทคโนโลยีโลก นักวิเคราะห์เผยความขัดแย้งทางการค้า
ระหว่างญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้อาจส่งผลกระทบต่อตลาดเทคโนโลยีโลก 
และอาจท าให้ราคาสินค้าปรับตวัสงูขึน้ด้วย นอกจากนีห้ลายฝ่ายกงัวล
ว่า การเปิดใช้เทคโนโลยี 5G อาจล่าช้าออกไป รวมถึงการผลิตหน้าจอ
โทรศพัท์ที่สามารถพบัได้ ผู้ เช่ียวชาญระบวุา่ หากสถานการณ์ยงัยืดเยือ้
ตอ่ไปเชน่นี ้อาจสง่ผลให้การผลิตลดลง ซึง่จะก่อให้เกิดปัญหาราคาชิป
สงูขึน้ ส่งผลให้สินค้ามีราคาสงูขึน้ตามไปด้วย ซึ่งภาวะการขาดแคลน
สินค้านัน้อาจเกิดขึน้ได้หลงัจากนี ้3 เดือน เน่ืองจากปัจจบุนัเกาหลีใต้
ยงัคงมีสต็อกสินค้าเก็บไว้ (อินโฟเควสท์) 

โอเปกเตือนน า้มันล้นตลาดปีหน้า เหตุอุปสงค์ลดลง ขณะสหรัฐ
เพิ่มการผลิต กลุม่ประเทศผู้สง่ออกน า้มนั (โอเปก) ออกรายงานภาวะ
ตลาดน า้มนัประจ าเดือนก.ค. ระบุว่า อปุสงค์น า้มนัจะลดลงในปีหน้า 
ขณะที่สหรัฐจะผลิตน า้มันมากขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะน า้มันล้น
ตลาด แม้ว่าโอเปกและพันธมิตรปรับลดก าลังการผลิตน า้มันก็ตาม
รายงานระบวุา่ อปุสงค์น า้มนัโอเปกในปีหน้าจะอยูท่ี่ระดบั 29.27 ล้าน
บาร์เรล/วนั โดยลดลง 1.34 ล้านบาร์เรล/วนัจากระดบัในปีนี ้นอกจากนี ้
โอเปกยงัเปิดเผยวา่ ผลผลิตน า้มนัในเดือนมิ.ย.ลดลง 68,000 บาร์เรล/
วัน สู่ระดับ 29.83 ล้านบาร์เรล/วนั แต่ยังอยู่สงูกว่าตวัเลขคาดการณ์
อปุสงค์น า้มนัในปีหน้า ซึ่งบ่งชีว้่าตลาดน า้มนัจะเผชิญกับภาวะน า้มนั
ล้นตลาดมากกวา่ 500,000 บาร์เรล/วนัในปีหน้า หากโอเปกยงัคงผลิต
น า้มันในระดับเดียวกับในเดือนมิ.ย.  และปัจจัย อ่ืนๆไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง (อินโฟเควสท์) 

อิหร่านพยายามขัดขวางการเดินเรือบรรทุกน า้มันของสหราช
อาณาจักร ทางการสหราชอาณาจกัร เปิดเผยว่า พบเรือ 5 ล าซึ่งเชื่อ
ว่าจะเป็นของกองก าลงัพิทกัษ์ปฏิวตัิอิหร่าน หรือไออาร์จีซี เดินเรือเข้า
มาหาเรือบรรทกุน า้มนัชื่อ บริติช เฮอริเทจ ของสหราชอาณาจกัรในอา่ว
เปอร์เซียเม่ือวานนี ้แตเ่รือเอชเอ็มเอช มอนท์โรส ของกองทพัเรือสหราช
อาณาจกัร ที่เดินเรือคุ้มกันสง่สญัญาณแจ้งเตือน ท าให้เรือทัง้ 5 ล าลา่
ถอยออกไป ซึ่งสหราชอาณาจักรมีความเห็นว่า เป็นความพยายาม
ขัดขวางการเดินเรือบรรทุกน า้มัน และเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย
สากล (ศนูย์ข่าวแปซิฟิก) 

อังกฤษยันไม่ส่งเรือรบคุ้มกันเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซ เหตุ
ไม่ต้องการเพิ่มความตึงเครียด แหล่งข่าวจากฝ่ายความมัน่คงของ
อังกฤษเปิดเผยว่า อังกฤษจะไม่ส่งเรือรบคุ้มกันเรือสินค้าทุกล าของ
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 องักฤษที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มซุ หลงัเกิดเหตกุารณ์ซึ่งเรือรบล าหนึ่ง

ของอังกฤษจ าเป็นต้องเข้าสกัดเรืออิหร่าน 3 ล าที่ต้องการขวางเรือ
บรรทกุน า้มนัขององักฤษในบริเวณดงักลา่ว แหล่งข่าวระบวุ่า ในแตล่ะ
วนัจะมีเรือองักฤษ 15-30 ล าแล่นในอ่าวเปอร์เซีย และจะมี 3 ล าแล่น
ผ่านช่องแคบฮอร์มซุ "เรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของ
องักฤษในอ่าวเปอร์เซีย และเราไม่ต้องการที่จะเพิ่มความตึงเครียดกบั
อิหร่าน" เขากล่าว ทางด้านนายโมฮัมหมัด จาวาด ซาริฟ รมว.
ต่างประเทศอิหร่าน กล่าวปฏิเสธข่าวที่ว่า อิหร่านได้ท าการขวางเรือ
บรรทกุน า้มนัขององักฤษ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 200 จุด หลังเฟดส่ง
สัญญาณลดดอกเบีย้ ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตวักว่า 200 
จดุในวนันี ้ขานรับการส่งสญัญาณปรับลดอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด)  ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 38,823.11 
จดุ เพ่ิมขึน้ 266.07 จดุ หรือ 0.69% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวกแค่ 1.02 จุด เผชิญแรงขายท าก าไร
หลังขึน้ไปแรงตอบรับเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ -ตัง้รัฐบาล
ชัดเจน SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,740.45 จดุ เพ่ิมขึน้ 1.02 จดุ (+0.06%) 
มลูคา่การซือ้ขาย 69,148.13 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทย
วันนีป้รับตัวขึน้ก่อนย่อตัวเผชิญแรงขายท าก าไรหลังวานนีข้ึน้ไปแรง
ตอบรับเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบีย้-การตัง้รัฐบาลไปแล้ว ตอนนีร้อ
ติดตามนโยบายรัฐบาล-การประชุมเฟดปลาย ก.ค.นี ้ช่วงนีก็้เกาะติด
การทยอยประกาศงบฯไตรมาส 2/62 ด้านตลาดภมิูภาควนันีบ้วกถ้วน
หน้า พรุ่งนีค้าดตลาดฯแกว่งออกด้านข้างคงเลือกเล่นหุ้นเป็นรายตวั 
พร้อมให้แนวรับ 1,730 แนวต้าน 1,748 จดุ ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนันีท้ี่
ระดับ 1,740.45 จุด เพิ่มขึน้ 1.02 จุด (+0.06%) มูลค่าการซือ้ขาย 
69,148.13 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวันนี ้ดัชนีหุ้ นไทยเคลื่อนไหวใน

แดนบวกเป็นสว่นใหญ่  โดยดชันีท าระดบัสงูสดุที่ 1,748.15 จดุ และท า
ระดบัต ่าสดุที่ 1,738.63 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วนันีมี้มลูคา่การซือ้ขายรวม 114,151 ล้าน
บาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสาร
หนีไ้ทยประจ าวันนีมี้มลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วันอยู่ที่ 114,151 ล้าน
บาท ด้านประเภทของนักลงทนุ ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบั
แรก คือ 1. กลุม่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) ซือ้สทุธิ 9,083 
ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สทุธิ 3,977 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ขายสทุธิ 3,436 ล้านบาท Yield พนัธบตัร
อาย ุ5 ปี ปิดที่ 1.77% ปรับตวัลดลงจากเม่ือวาน -0.01%  Yield Curve 
ปรับลดลง 1-3 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทนุของนัก
ลงทุนต่างชาติวันนี ้NET OUTFLOW 3,756 ล้านบาท โดยเกิดจาก 
NET SELL 3,456 ล้านบาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุน
ตา่งชาติหมดอาย ุ(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.56 แข็งค่าต่อเน่ืองตามทิศทางภูมิภาค
จากแรงขายดอลล์ จบัตาตวัเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯคืนนี ้นักบริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ 30.56 
บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าต่อเน่ืองจากเปิดตลาดเช้าที่ระดับ 30.65 บาท/
ดอลลาร์ เน่ืองจากยังคงมีแรงเทขายดอลลาร์ออกมา จากปัจจัยเร่ือง
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญานปรับลดอตัราดอกเบีย้ 
โดยระหว่างวนัเงินบาทเคลื่อนไหวตามภูมิภาคในกรอบ 30.56-30.67 
บาท/ดอลลาร์ "บาทแข็งค่าต่อเน่ืองตามภมิูภาค เน่ืองจากมีแรงเทขาย
ดอลลาร์จากปัจจยัเร่ืองเฟดสง่สญัญานปรับลดอตัราดอกเบีย้ โดยบาท
แข็งค่าในระดบักลางๆ น้อยกว่าค่าเงินหยวนและเงินริงกิต" นักบริหาร
เงิน กล่าว นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทใน
วนัพรุ่งนีไ้ว้ที่ 30.55-30.65 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 
 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ยอดสง่ออก, น าเข้า และดลุการค้าเดือนมิ.ย.จีน 

- ยอดปลอ่ยกู้สกลุเงินหยวนเดือนมิ.ย.จีน 

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.ญ่ีปุ่ น(ประมาณการครัง้สดุท้าย) 

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.อีย ู                     

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนมิ.ย.สหรัฐ 
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
  

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

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

Wholesale Inventories MoM May F 0.4% 0.4% 0.4% Hang Seng

KOSPI

 Thursday 11 BES Sensex

Release Actual Cons. Prior Jakarta Composite

JP Japan Buying Foreign Bonds Jun ¥297.1b -- ¥514.5b Philippines Composite

Foreign Buying Japan Bonds Jul ¥466.0b -- ¥453.6b Ho Chi Minh

Foreign Buying Japan Stocks Aug ¥192.2b -- ¥58.5b

Foreign Direct Investment YoY CNY Jun 8.5% -- 8.5% Crude Commodities

CH Money Supply M0 YoY Jun -- 4.6% 4.3% WTI ($/bl)

Money Supply M1 YoY Jun -- 3.5% 3.4% Dubai ($/bl)

Money Supply M2 YoY Jun -- 8.6% 8.5% Brent ($/bl)

New  Yuan Loans CNY Jun -- 1675.0b 1180.0b NYMEX ($/bl)

US CPI MoM Jun 0.1% 0.0% 0.1% COMEX Gold 

CPI Ex Food and Energy MoM Jun 0.3% 0.2% 0.1% Batic Dry Index

CPI YoY Jun 1.6% 1.6% 1.8%

CPI Ex Food and Energy YoY Jun 2.1% 2.0% 2.0% Exchange Rate

Continuing Claims 29-Jun 1723k 1683k 1696k USD/THB

EUR/USD

 Friday 12 USD/JPY

Release Actual Cons. Prior GBP/USD

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

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

Capacity Utilization MoM May -- -- 1.6% Dollar Index

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

Exports YoY Jun -- -0.6% 1.1% Thai Bond Market

Imports YoY Jun -- -4.6% -8.5% Total Return Index

EU Industrial Production SA MoM May -- 0.2% -0.5% Outright/ Cash Trading

Industrial Production WDA YoY May -- -1.6% -0.4% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

US PPI Ex Food and Energy MoM Jun -- 0.2% 0.2% 11-Jul-19 1.687 1.712 1.750 1.756 1.720 1.732

PPI Ex Food and Energy YoY Jun -- -- 2.3% Change (bps) -0.08 -0.06 +0.04 -0.20 -0.25 -0.80

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

1.770 1.836 1.998 2.193 2.441 2.730

-1.45 -1.85 -2.35 -2.46 -2.62 -2.24

US Bond Market

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

10-Jul-19 2.20 1.82 1.79 1.82 2.07 2.57

Change (bps) -6.00 -10.00 -9.00 -6.00 +0.00 +3.00

12-Jul-19

11-Jul-19 Chg %Chg.

1,740.45 +1.02 +0.06%

375.16 +3.22 +0.87%

2,637.95

1,150.20 -0.89 -0.08%

2,548.83 -0.92 -0.04%

2,637.95

54,576.01

-1,006.11

1,243.32

2,999.91 +6.84 +0.23%

8,196.04 -6.49 -0.08%

11-Jul-19 Chg %Chg.

27,088.08 +227.88 +0.85%

12,332.12 -41.29 -0.33%

21,643.53 +110.05 +0.51%

3,490.00 -4.00 -0.11%

7,509.82 -20.87 -0.28%

2,080.58 +21.80 +1.06%

38,823.11 +266.07 +0.69%

2,917.76 +2.46 +0.08%

28,431.80 +227.11 +0.81%

978.63 +4.98 +0.51%

11-Jul-19 Chg %Chg.

6,417.07 +6.39 +0.10%

8,175.49 +21.00 +0.26%

66.76 +0.11 +0.17%

60.20 -0.23 -0.38%

60.38 +0.14 +0.23%

64.24 -0.38 -0.59%

11-Jul-19 10-Jul-19 %Chg.

30.70 30.69 +0.03%

1,404.30 -5.80 -0.41%

1,816.00 +39.00 +2.19%

1.2525 1.2505 +0.16%

6.8692 6.8721 -0.04%

1.1252 1.1254 -0.02%

108.49 108.40 +0.08%

11-Jul-19 10-Jul-19 %Chg.

297.39 296.88 +0.17%

1,174.12 1,175.66 -0.13%

97.058 97.082 -0.02%

114,150.72       88,119.08         +29.54%


