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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

เฟดเผยรายงาน Beige Book ชีเ้ศรษฐกิจขยายตัวเล็กน้อย ขณะ
ภาคเอกชนกังวลผลกระทบสงครามการค้า ธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจทัง้ 12 เขต หรือ "Beige 
Book" เ ม่ือวานนี  ้โดยระบุว่า เศรษฐกิจขยายตัวเล็กน้อยในช่วง
กลางเดือนพ.ค.จนถึงต้นเดือนก.ค. โดยผู้บริโภคยังคงจับจ่ายใช้สอย
อย่างต่อเน่ือง ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจยงัคงอยู่ในทิศทางที่เป็นบวก 
แม้ภาคธุรกิจมีความกังวลเก่ียวกับผลกระทบจากข้อพิพาทการค้า
รายงานระบุว่า การจ้างงานยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และ
ตลาดแรงงานยังคงอยู่ในภาวะตึงตัว ซึ่งหมายความว่านายจ้างยังมี
แนวโน้มที่จะจ้างงานเพิ่มขึน้รายงาน Beige Book ยังระบุด้วยว่า ผล
การส ารวจบริษัทเอกชนจ านวน 360 แห่งของเฟดในเขตดลัลสัพบว่า 
28% ของบริษัทเหลา่นีไ้ด้รับผลกระทบในด้านลบจากนโยบายการปรับ
ขึน้ภาษีน าเข้าสินค้าของรัฐบาล และมีเพียง 5% เท่านัน้ที่ได้รับผลใน
ด้านบวก ขณะที่ธุรกิจของบริษัทในกลุ่มขนส่งชะลอตวัลง ส่วนบริษัท
ในภาคการผลิตได้รับผลกระทบจากนโยบายการค้า โดยมีบริษัท
จ านวนหนึ่งต้องย้ายสายการผลิตที่ใช้วัสดุน าเข้าจากจีน ออกจาก
สหรัฐ ไปยงัประเทศอ่ืน (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขเร่ิมต้นสร้างบ้านต ่ ากว่าคาดในเดือนมิ.ย. 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านลดลง 
0.9% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน สูร่ะดบั 1.253 ล้านยนิูต ซึง่เป็น
การปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 2 จากระดับ 1.265 ล้านยูนิตในเดือนพ.ค.
นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่าตัวเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านจะ
ลดลงสูร่ะดบั 1.261 ล้านยนิูตในเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสินเช่ือจ านองลดลงสัปดาห์ที่แล้ว เหตุ
ดอกเบีย้เงนิกู้ปรับตัวขึน้ สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) 
ของสหรัฐ เปิดเผยวา่ จ านวนผู้ยื่นขอสินเช่ือเพ่ือการจ านองลดลง 1.1% 
ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้ รับผลกระทบจากการดีดตัวขึน้ของอัตรา
ดอกเบีย้เงินกู้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 1 เดือนอย่างไรก็ดี เม่ือเทียบราย
ปี จ านวนผู้ ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจ านองพุ่งขึน้ 36% ในสัปดาห์ที่แล้ว 
ทัง้นี ้จ านวนผู้ที่ยื่นขอสินเช่ือเพ่ือการรีไฟแนนซ์เพ่ิมขึน้ 2% ในสปัดาห์ที่
แล้ว และทะยานขึน้ 87% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนผู้
ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการซือ้ที่อยู่อาศัยลดลง 4% ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่
เพ่ิมขึน้ 7% เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีที่แล้ว  (อินโฟเควสท์) 

EIA เผยสต็อกน า้มันดิบสหรัฐลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่  5 
ส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) 
เปิดเผยว่า สต็อกน า้มันดิบของสหรัฐลดลงติดต่อกันเป็นสปัดาห์ที่ 5 
โดยลดลง 3.1 ล้านบาร์เรลในสปัดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดวา่
ลดลง 4.2 ล้านบาร์เรลทางด้านสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่ง

เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน า้มันของสหรัฐ เปิดเผยก่อนหน้านีว้่า สต็อก
น า้มนัดิบสหรัฐลดลง 1.4  ล้านบาร์เรลในสปัดาห์ที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลสหรัฐ-คองเกรสเร่งเจรจาข้อตกลงเพิ่มเพดานหนี ้เล่ียง
วิกฤตชัตดาวน์ นางแนนซี เพโรซี ประธานสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐ 
กล่าวว่า ตนหวงัว่าจะมีการยื่นข้อเสนอเพิ่มเพดานหนีส้หรัฐเข้าสู่สภา
ผู้แทนราษฎรภายในวนัที่ 25 ก.ค.นางเพโรซีกลา่ววา่ การที่จะมีการยื่น
ข้อเสนอเข้าสูส่ภาฯภายในวนัดงักลา่ว รัฐบาลและสภาคองเกรสจะต้อง
บรรลขุ้อตกลงเก่ียวกับการเพิ่มเพดานหนีภ้ายในวนัศกุร์นี ้นายสตีเวน 
มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ กล่าวว่า รัฐบาลและสภาคองเกรสก าลังใกล้
บ ร รลุ ข้ อตกลง เ ก่ี ย วกับการ เพิ่ ม เพดานห นี ร้ ะยะ  2 ปี  ทั ง้ นี  ้
กระทรวงการคลงัระบุว่า มีงบประมาณส าหรับการบริหารประเทศอีก
เพียง 2 เดือน จนถึงเดือนก.ย.  (อินโฟเควสท์) 

สภาผู้แทนสหรัฐถล่ม"ทรัมป์"วิจารณ์ส.ส.หญิงแบบเหยียดเชือ้
ชาติ สภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐได้ผ่านมติประณามนายโดนัลด์ ทรัมป์ 
ประธานาธิบดีสหรัฐ ส าหรับการแสดงความคิดเห็นในเชิงเหยียดสีเชือ้
ชาติผิวส.ส.หญิงพรรคเดโมแครตส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ได้มีการ
ลงคะแนนเสียงสนบัสนนุมติดงักลา่ว 240 ตอ่ 187 เสียง โดยส.ส.พรรค
รีรพับลิกันก็ได้ลงคะแนนเสียงเช่นเดียวกันกับพรรคเดโมแครต ขณะ
ที่จัสติน เอแมช ส.ส.อิสระที่ไ ด้ลาออกจากพรรครีพับลิกัน ก็ได้
ลงคะแนนเสียงสนับสนนุเช่นกัน มติดงักล่าวมีชื่อว่า การประณามการ
แสดงความคิดเห็นในเชิงเหยียดเชือ้ชาติของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อ
สมาชิกสภาคองเกรสนัน้ ถือเป็นปฏิกริยาตอบโต้ภายหลงัจากที่ทรัมป์
ได้ทวีตข้อความหลายครัง้เพื่อบอกกล่าวกับส.ส.หญิง 4 รายให้กลับ
ประเทศบ้านเกิดไป ส.ส.หญิงทัง้ 4 รายนี ้ได้แก่ ส.ส.อเล็กซานเดรีย โอ
คาซิโอ คอร์เทซ จากนิวยอร์ก ส.ส.ราชิดา ทเลบ จากมิชิแกน ส.ส.อิล
ฮาน โอมาร์  จากมินนิโซตา และส.ส.อยานนา เพรสลี ย์  จาก
แมสซาชูเซตส์ อย่างไรก็ดี ส.ส.ส่วนใหญ่ในจ านวนนีเ้กิดในสหรัฐ 
ยกเว้นส.ส.อิลฮาน โอมาร์ ซึ่งลีภ้ัยมาจากประเทศโซมาเลีย (อินโฟ
เควสท์) 

ทูตสหรัฐยันยื่นมือช่วยคล่ีคลายความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้-
ญ่ีปุ่น นายเดวิด สติลเวล ทูตระดับสูงด้านนโยบายเอเชียตะวนัออก
ของสหรัฐเปิดเผยในวนันีว้า่ สหรัฐจะด าเนินการเทา่ที่จะสามารถท าได้
เพื่อช่วยขจดัความขัดแย้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่ย ่าแย่ระหว่าง
เกาหลีใต้และญ่ีปุ่ น ขณะที่เกาหลีใต้เตือนว่า ความขัดแย้งดงักล่าวจะ
สง่ผลกระทบไปทัว่โลก (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 115.78 จุด หลังหุ้น
ขนส่งร่วงหนัก,วิตกสงครามการค้า ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ปิดลบเม่ือคืนนี ้(17 ก.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้น
กลุ่มขนส่ง หลังจากบริษัทซีเอสเอ็กซ์ คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการขนส่ง
ทางรถไฟรายใหญ่ของสหรัฐ เปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอ อัน
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 เน่ืองมาจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน 

นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับปัจจยัลบจากรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หรือ "Beige Book" ซึ่งระบุว่า ภาคเอกชน
ของสหรัฐยงัคงวิตกกังวลเก่ียวกับผลกระทบของสงครามการค้า ดชันี
เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 27,219.85 จุด ลดลง 115.78 จุด 
หรือ -0.42% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,984.42 จดุ ลดลง 19.62 จดุ 
หรือ -0.65% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 8,185.21 จุด ลดลง 37.59 จุด 
หรือ -0.46% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทยีบสกุลเงินหลัก หลังเฟด
เผยรายงาน Beige Bookดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุล
เงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(17 
ก.ค.) หลังจากรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) หรือ "Beige Book" ระบุว่า เศรษฐกิจขยายตัวเล็กน้อย และ
ภาคเอกชนยังคงกังวลเก่ียวกับผลกระทบของสงครามการค้า ขณะที่
เงินปอนด์ดีดตัวขึน้หลังจากส านักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) 
เปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.ขยายตวัสอดคล้องกับ
เป้าหมายของธนาคารกลางองักฤษ (BoE)ดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงเม่ือ
เทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 108.09 เยน จากระดบั 108.34 เยน และออ่น
ค่าลงเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9870 ฟรังก์ จากระดบั 0.9886 
ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ที่ ระดับ 1.3041 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3068 
ดอลลาร์แคนาดายูโรแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 
1.1222 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1205 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งคา่
ขึน้แตะที่ระดับ 1.2436 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2406 ดอลลาร์ ส่วน
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดับ 0.7015 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดับ 0.7013 ดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังจากเฟด
เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจทัง้ 12 เขต หรือ "Beige Book" เม่ือ
วานนี ้โดยระบุว่า เศรษฐกิจขยายตัวเล็กน้อยในช่วงกลางเดือนพ.ค.
จนถึงต้นเดือนก.ค. โดยผู้ บริโภคยังคงจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเน่ือง 
ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจยงัคงอยูใ่นทิศทางที่เป็นบวก อยา่งไรก็ดี ภาค
ธุรกิจยงัคงกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบจากข้อพิพาทการค้า (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 84 เซนต์ หลังสต็อก
น า้มันดิบสหรัฐลดลงน้อยกว่าคาด สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซสั 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(17 ก.ค.) หลังจากส านักงาน
สารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน า้มนัดิบสหรัฐ
ลดลงน้อยกวา่คาดในสปัดาห์ที่แล้ว นอกจากนี ้สญัญาน า้มนัดิบยงัถกู
กดดันจากการที่นักลงทุนคลายความกังวลเก่ียวกับความตึงเครียด
ระหว่างสหรัฐและอิหร่าน หลงัจากประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ระบวุา่ 
การเจรจากับอิหร่านมีความคืบหน้าสัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบ
เดือนส.ค. ลดลง 84 เซนต์ หรือ 1.5% ปิดที่ 56.78 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึง่
เป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่วันที่ 3 ก.ค.ปีนี ้สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่ง

มอบเดือนก.ย. ลดลง 69 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 63.66 ดอลลาร์/
บาร์เรล ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตว่นัที่ 4 ก.ค.ปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดพุ่ง $12.10 เหตุดอลล์อ่อน
หนุนตลาด ,แรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย สัญญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดพุ่งขึน้แตะระดับสุงสุดในรอบ 6 ปีเม่ือคืนนี ้(17 ก.ค.) 
เน่ืองจากการออ่นคา่ของสกลุเงินดอลลาร์ชว่ยเพ่ิมความน่าดงึดดูให้กบั
ทองค า นอกจากนี ้ความวิตกกังวลเก่ียวกับผลกระทบของสงคราม
การค้ายังส่งผลให้นักลงทุนยังเข้าซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่
ปลอดภยั สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่
มอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 12.10 ดอลลาร์ หรือ 0.9% ปิดที่ 1,423.30 
ดอลลาร์/ออนซ์ ซึง่เป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แตว่นัที่ 14 พ.ค.2556 (อิน
โฟเควสท์) 

ยุโรป 

EU ส่ังสอบ"อเมซอน"ล้วงข้อมูลผู้ ค้าปลีกสร้างความได้เปรียบใน
ตลาด นางมาร์เกรท เวสทาเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการตอ่ต้านการ
ผกูขาดของสหภาพยโุรป (EU) กลา่ววา่ EU จะท าการสอบสวนบริษัทอ
เมซอนเพ่ือพิจารณาวา่ การที่อเมซอนใช้ข้อมลูทางการค้าจากผู้ ค้าปลีก
อิสระที่จ าหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ของบริษัท ถือเป็นการละเมิด
กฎระเบียบของ EU หรือไม่ทัง้นี ้EU จะท าการสอบสวนกรณีดังกล่าว
โดยพุ่งความสนใจในประเด็นที่ว่า อเมซอนมี 2 บทบาทในการเป็นทัง้
ผู้ ค้าปลีก และเป็นตลาดส าหรับผู้ ค้าปลีกอ่ืนๆมาจ าหน่ายสินค้า (อินโฟ
เควสท์) 

อังกฤษเผยดัชนี CPI ขยายตัว 2% ในเดือนมิ.ย. สอดคล้อง
เป้าหมายเงินเฟ้อ BoE ส านักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) 
เปิดเผยวา่ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) มีการขยายตวั 2.0% ในเดือนมิ.ย. 
หลงัจากดีดตวัขึน้ 2.0% เช่นกันในเดือนพ.ค.ดชันี CPI มีการขยายตวั 
2.0% สอดคล้องกับเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางองักฤษ (BoE) 
ที่ระดบั 2%  (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยราคาบ้านลอนดอนทรุดหนักสุดรอบเกือบ 10 ปีใน
เดือนพ.ค. ส านักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า ราคา
บ้านในกรุงลอนดอนดิ่งลง 4.4% ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลง
มากที่สุดนับตัง้แต่เดือนส.ค.2552 ซึ่งขณะนัน้ราคาบ้านทรุดตัวลง 
7.0%อย่างไรก็ดี ราคาบ้านในกรุงลอนดอนยงัคงมีราคาเฉลี่ยสงูสดุใน
องักฤษ โดยมีราคาเฉลี่ย 457,000 ปอนด์ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

"บอริส จอห์นสัน" วางแผนจัดการเลือกตัง้ทั่วอังกฤษในฤดูร้อน
ปีหน้า หนังสือพิมพ์เดอะ ไทม์สรายงานในวนันีว้า่ ทีมงานของนายบอ
ริส จอห์นสนั ต้องการที่จะจดัการเลือกตัง้ทัว่ประเทศองักฤษในช่วงฤดู
ร้อนปี 2563 และได้เร่ิมระดมทุนเพื่อจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มขึน้ ตลอดจน
เตรียมความพร้อมของพรรคอนรัุกษ์นิยมส าหรับการแข่งขนันายจอห์น
สนั อดีตนายกเทศมนตรีของกรุงลอนดอน ซึ่งเป็นตวัเก็งที่จะขึน้มาเป็น
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 หวัหน้าพรรคอนรัุกษ์นิยมแทนนางเทเรซา เมย์ และจะขึน้ด ารงต าแหนง่

นายกรัฐมนตรีองักฤษ เม่ือมีการประกาศผลการแข่งขันกับนายเจเรมี 
ฮนัท์ในวนัองัคารหน้า (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุนักลงทุนวิตกสงคราม
การค้า,หุ้นกลุ่มน า้มันถ่วงตลาด ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเม่ือคืนนี ้
(17 ก.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากความวิตกว่า สงครามการค้าจะ
ลกุลามมายงัทวีปยโุรป ขณะที่การร่วงลงของหุ้นกลุ่มน า้มนัถ่วงตลาด
ลงด้วย แต่การเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนยังคงสนับสนุน
ความหวังเก่ียวกับมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิจครัง้ใหม่ดัชนี Stoxx 
Europe 600 ลดลง 0.37% ปิดที่ 387.66 จุดดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝร่ังเศสปิดที่ 5,571.71 จดุ ลดลง 42.67 จดุ หรือ -0.76% ขณะที่ ดชันี 
DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,341.03 จุด ลดลง 89.94 จุด หรือ -
0.72%  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 41.74 จุด เหตุวิตกสงคราม
การค้า,หุ้นกลุ่มน า้มันร่วง กดดันตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลง
เม่ือคืนนี ้(17 ก.ค.) โดยถูกกดดันจากความวิตกเก่ียวกับสงคราม
การค้ารอบใหม่ หลงัประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐขู่อีกครัง้ที่
จะเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากจีน ขณะที่การร่วงลงของหุ้นกลุ่มน า้มนั
ตามราคาน า้มันที่ปรับตัวลงนัน้ ถ่วงตลาดลงด้วยดัชนี FTSE 100 
ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,535.46 จุด ลดลง 41.74 จุด หรือ -0.55% 
(อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นใช้เวที WTO ย า้ความชอบธรรมค าส่ังห้ามส่งออกสินค้าให้
เกาหลีใต้ แหล่งข่าวทางการทูตเปิดเผยว่า ญ่ีปุ่ นจะส่งเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของรัฐบาลไปร่วมการประชุมสมัชชาองค์การการค้าโลก 
(WTO) ในสัปดาห์หน้า เพื่อย า้ถึงความชอบธรรมในการจ ากัดการ
สง่ออกวสัดทุี่ใช้ในการผลิตอปุกรณ์ไฮเทคไปยงัเกาหลีใต้ญ่ีปุ่ นวางแผน
ที่จะส่งนายชินโก ยามากามิ ผู้อ านวยการส านักกิจการเศรษฐกิจของ
กระทรวงต่างประเทศไปร่วมประชมุดงักลา่ว หลงัจากเกาหลีใต้ระบวุา่ 
จะฟ้องร้องเก่ียวกับประเด็นนีต้่อ WTO โดยญ่ีปุ่ นโต้แย้งว่า การห้าม
ส่งออกสินค้าเป็นมาตรการตอบโต้ต่อการที่ศาลเกาหลีใต้ตัดสิน
เก่ียวกับคดีแรงงานในช่วงสงคราม ขณะนี ้ญ่ีปุ่ นได้ก าหนดให้บริษัท
ตา่งๆ ต้องขอใบอนญุาตเป็นกรณีๆ เพ่ือสง่ออกวสัด ุ3 ชนิดไปยงัเกาหลี
ใ ต้  ไ ด้ แ ก่  fluorinated polyimides ซึ่ ง ใ ช้ ใ นก า รผลิ ต ห น้ า จ อ , 
photosensitising agent resist ซึ่งใช้ในกระบวนการผลิตชิป และ
ไฮโดรเจน ฟลอูอไรด์ ซึง่ใช้เป็นก๊าซกดักรดในการผลิตเซมิคอนดกัเตอร์ 
โดยเร่ิมตัง้แต่วันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา ด้วยการระบุถึงเหตุผลด้านความ
มัน่คงของประเทศ (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นเผยยอดเกินดุลการค้า 5.895 แสนล้านเยนในเดือนมิ.ย.
กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ นเปิดเผยรายงานเบือ้งต้นในวนันีว้่า ญ่ีปุ่ นมียอด

เกินดลุการค้าที่ระดบั 5.895 แสนล้านเยน หรือประมาณ 5.5 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนมิ.ย.รายงานระบุว่า ยอดส่งออกเดือนมิ.ย.
ลดลง 6.7% เม่ือเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดน าเข้าลดลง 5.2% (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่นเผยจ านวนนักท่องเที่ ยวต่างชาติคร่ึงปีแรกสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ หลังรัฐบาลผ่อนคลายกฎวีซ่า ส านักงานการ
ท่องเที่ยวญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามาในประเทศญ่ีปุ่ น ท าสถิติสูงสุดในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี ้
โดยประมาณการว่า ตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ระดับ 16.63 ล้านคน ซึ่ง
เพ่ิมขึน้ 4.6% จากชว่งเวลาเดียวกนัของปีที่แล้ว ส าหรับยอดการใช้จา่ย
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศญ่ีปุ่ นในช่วงเวลาดงักลา่ว
นัน้ เพิ่มขึน้ 8.3% เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดบั 2.43 ล้านล้านเยน 
(2.2 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นระดับสุงสุดเป็นประวัติการณ์
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ก าหนดเป้าหมายการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้ราว 40 ล้านคนต่อปี และได้เพิ่ม
เป้าหมายยอดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติขึน้สู่ระดับ 8 ล้าน
ล้านเยนในปีหน้า ซึ่งเป็นปีที่ญ่ีปุ่ นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกที่กรุงโตเกียว และพาราลิมปิก (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 66.07 จุด เหตุวิตกข้อ
พิพาทการค้าสหรัฐ-จีน ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในวันนี ้
ตามทิศทางตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดอ่อนแรงลงเม่ือคืนนี ้ท่ามกลาง
ความกังวลเก่ียวกับข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้แสดงความเห็นว่า การ
เจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนยงัไม่มีความคืบหน้าส านกัข่าวเกียว
โดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดลบ 66.07 จุด หรือ 0.31% แตะที่  
21,469.18 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 5.93 จุด เหตุวิตก
เจรจาการค้าจีน-สหรัฐ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาด
วนันีอ้อ่นตวัลง เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกบัแนวโน้มการเจรจาการค้า
ระหวา่งจีนและสหรัฐ ภายหลงัประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ เปิดเผยวา่ 
สหรัฐและจีนยังคงไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาการค้า และขู่ที่จะ
เก็บภาษีสินค้าจีนเพิ่มขึน้ส านักข่าวซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอม
โพสิตออ่นตวั 5.93 จดุ หรือ 0.20% ปิดที่ 2,931.69 จดุ  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 26.45 จุด วิตกเจรจาการค้า
สหรัฐ-จีน ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตวัลดลง เน่ืองจาก
นักลงทุนเร่ิมวิตกกังวลเก่ียวกับสงครามการค้าอีกครัง้ หลังจาก
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ เปิดเผยวา่ การเจรจาระหวา่งสหรัฐกับจีน
ยังคงไม่คืบหน้า และยังคงอยู่ห่างไกลจากการบรรลุข้อตกลงทาง
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 การค้าดชันีฮัง่เส็งลดลง 26.45 จดุ หรือ 0.09% ปิดวนันีท้ี่ 28,593.17 

จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ  

IMF ชีด้อลลาร์แข็งค่ามากเกินไป 6-12% ขณะเตือนสงคราม
การค้ากระทบศก.โลก กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) เผยแพร่
รายงาน External Sector Report ในวนันี ้โดยระบวุา่ สกลุเงินดอลลาร์
สหรัฐมีมลูคา่สงูเกินจริงถึง 6-12% เม่ือพิจารณาจากปัจจยัพืน้ฐานทาง
เศรษฐกิจในระยะใกล้ ขณะที่สกุลเงินเยน หยวน และยูโร มีมูลค่า
สอดคล้องกับปัจจัยพืน้ฐานอย่างไรก็ดี IMF ระบุว่า แม้ยูโรมีมูลค่า
สอดคล้องกับปัจจัยพืน้ฐานของยุโรป แต่ก็มีมลูค่าต ่าเกินไป 8-18% 
เม่ือเทียบกับปัจจยัพืน้ฐานของเยอรมนี เม่ือพิจารณาถึงตวัเลขเกินดลุ
บัญชีเดินสะพัดในระดับสงูของเยอรมนีนอกจากนี ้รายงานยังระบุว่า 
แม้สกุลเงินหยวนมีมูลค่าสอดคล้องกับปัจจัยพืน้ฐานของจีน แต่
แบบจ าลองของ IMF แสดงมลูค่าของหยวนที่แตกต่างกันต่อนโยบาย
ทางเศรษฐกิจของจีน นับตัง้แต่มีมลูค่าต ่าเกินไป 11.5% ไปจนถึงมาก
เกินไป 8.5% อันเน่ืองจากความไม่แน่นอนของแนวโน้มนโยบาย
เศรษฐกิจของจีนขณะเดียวกัน IMF เตือนว่าการท าสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีนก าลงัสง่ผลกระทบตอ่การค้าในระดบัโลก ขณะที่
บั่นทอนความเชื่อมั่น และเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน รวมทัง้จะสร้าง
ความเสียหายตอ่เศรษฐกิจโลกคิดเป็นมลูคา่ 455,000 ล้านดอลลาร์ใน
ปีหน้า (อินโฟเควสท์) 

สมาคมค้าปลีกฮ่องกงคาดยอดขายถูกกระทบหนักจาก
เหตุการณ์ประท้วง สมาคมการจดัการการค้าปลีกของฮ่องกงเปิดเผย
ว่า เศรษฐกิจฮ่องกงก าลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ประท้วง
ต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ ร้ายข้ามแดน เน่ืองจากความโกลาหลที่เกิด
จากการประท้วงดงักลา่วท าให้ชาวฮ่องกงหลีกเลี่ยงการออกไปจบัจา่ย
ใช้สอย และท าให้นกัท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ต้องการเดินทาง
มายังฮ่องกงสมาคมฯระบุว่า ห้างค้าปลีกซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคม 
ส่วนใหญ่รายงานตวัเลขยอดขายลดลงในช่วงเดือนมิ.ย.จนถึงสปัดาห์
แรกของเดือนก.ค. ซึง่เป็นชว่งเวลาที่กลุม่ผู้ประท้วงได้ปักหลกัชุมนมุบน
พืน้อันที่เป็นตัง้ของส านักงานและห้างค้าปลีกทัง้นี ้ทางการฮ่องกงจะ
เปิดเผยยอดค้าปลีกประจ าเดือนมิ.ย.ในวันที่ 1 ส.ค.นี ้ซึ่งคาดว่า
เหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกงจะส่งผลกระทบต่อภาคค้าปลีก (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex บวกวันที่  3 จับตาผล
ประกอบการ ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปรับตวัขึน้เป็นวนัที่ 3 ใน
วนันี ้ขณะที่นกัลงทนุจบัตาการเปิดเผยผลประกอบการทัง้นี ้ดชันี S&P 
BSE Sensex ปิดตลาดที่  39,215.64 จุด เพิ่มขึน้ 84.60 จุด หรือ 
0.22% (อินโฟเควสท์) 

 

ไทย 

ผู้ ว่าธปท. ยอมรับบาทกลับมาอ่อนค่าทันท ีหลังใช้มาตรการป้อง
ปรามการเก็งก าไรค่าเงินบาท  นายวิรไท สันติประภพ ผู้ ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า จากภาวะเงินบาทที่แข็งคา่
ขึน้ในช่วงที่ผ่านมา ธปท.ได้มีการปรับปรุงมาตรการป้องปรามการเก็ง
ก าไรค่าเงินบาทและเพิ่มความเข้มงวดในการรายงานข้อมลูการลงทนุ
ในตราสารหนีข้องนกัลงทนุตา่งชาติ ซึง่เป็นเคร่ืองมือในการชว่ยลดแรง
กระแทกที่จะเข้ามาที่อัตราแลกเปลี่ยน ทัง้นี ้ต้องยอมรับว่าปัจจัย
ส าคญัที่เป็นแรงกดดนัตอ่คา่เงินบาทมาจากปัจจยัพืน้ฐานในประเทศที่
ยงัมีความแข็งแกร่งทัง้จากการเกินดลุบญัชีเดินสะพดัในระดบัสงู และ
ปัจจัยต่างประเทศจากการด าเนินนโยบายการเงินของธนาคากลาง
สหรัฐ (เฟด) ที่มีแนวโน้มจะลดอตัราดอกเบีย้ จึงท าให้เงินบาทแข็งค่า
มากกว่าเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคผู้ ว่าธปท. กล่าวต่อว่า 
ยอมรับว่ามาตรการดังกล่าว เป็นการส่งสัญญาณที่แรง เพื่อให้นัก
ลงทนุตา่งประเทศระมดัระวงัมากขึน้ในการน าเข้าเข้ามาพกัในประเทศ
ไทย โดยค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าทันทีในวันแรกที่ออกมาตรการ
ดงักลา่ว และหวงัวา่จะเกิดผลตอ่เน่ืองในระยะยาว ชว่ยลดแรงกระแทก
เม่ือมีงินไหลเข้า ส าหรับภาวะอัตราดอกเบีย้ของไทยนัน้ กนง.มองว่า 
ในปัจจุบันอัตราดอกเบีย้ที่แท้จริงของไทยยังอยู่ในระดบัต ่าเม่ือเทียบ
กับประเทศในภมิูภาค การลดอัตราดอกเบีย้นโยบายจึงอาจไม่ส่งผล
มากนัก และมองว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบันที่ 
1.75% มีส่วนช่วยสนับสนนุการขยายตวัของเศรษฐกิจและสอดคล้อง
กบักรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 9.13 จุด  ตามตลาดภูมิภาคหลัง
กลับมากังวลสงครามการค้า-เงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าส่งผลให้
เงินทุนชะลอไหลเข้า SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,718.85 จดุ ลดลง 9.13 
จดุ (-0.53%) มลูคา่การซือ้ขาย 62,632.00 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามตลาดภูมิภาคที่ติดลบกันทั่วหน้า จาก
ความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนกลับมาอีกครัง้ หลัง"
ทรัมป์"ขู่จะเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่ม ขณะที่ตลาดฯตอบ
รับเร่ืองเฟดจะลดดอกเบีย้ไปแล้ว ซึ่งต้องรอดูการประชุมเฟดปลาย
เดือนนี ้ชว่งสัน้หนัไปโฟกสังบฯไตรมาส 2/62 ก่อน ทัง้นี ้ตลาดฯได้ตอบ
รับปัจจยับวกไปพอควรแล้ว ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งคา่ขึน้ส่งผล
ให้เงินทนุไหลเข้าตลาดฯชะลอ พรุ่งนีต้ลาดฯคงจะปรับฐานในลกัษณะ
ซมึลง โดยมีแนวรับ 1,705-1,680 แนวต้าน 1,750 จดุ ตลาดหลกัทรัพย์
ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,718.85 จดุ ลดลง 9.13 จดุ (-0.53%) มลูค่าการซือ้
ขาย 62,632.00 ล้านบาท  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 63,904 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 63,904 
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซื อ้ขายสูงที่สุด 2 
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 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) ซือ้สทุธิ 

5,762 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สุทธิ 4,395 
ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ขายสทุธิ 3,645 ล้านบาท Yield 
พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.78% ปรับตัวลดลงจากเม่ือวาน -0.01%
ภาพรวมของตลาดในวันนี ้Yield Curve ปรับลดลง 1-3 bps. ในตรา
สารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้NET 
OUTFLOW 3,645 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 3,645 ล้านบาท 
และไม่มีตราสารหนีท้ี่ ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.92 แกว่งกรอบแคบทิศทางอ่อนค่า
สอดคล้องภูมิภาค หลังธปท.ออกมาตรการดูแลค่าเงิน-นลท.

กังวลสงครามการค้า นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ 30.92 บาท/ดอลลาร์ จากเปิด
ตลาดเช้าที่ระดบั 30.94 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับ
ตามภูมิภาค ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 30.88-30.94 
บาท/ดอลลาร์ โดยตลาดรอปัจจัยใหม่เข้ามา"บาทแกว่งตัวในกรอบ
แคบๆ จากปัจจยัเร่ืองความไมแ่น่นอนเก่ียวกบัสงครามการค้า และการ
ที่แบงก์ชาติใช้มาตรการป้องปรามการเก็งก าไรคา่เงินบาท ถ้าเทียบกับ
เม่ือเย็นวนัจนัทร์ก็ยงัถือว่าอยู่ในทิศทางอ่อนค่า" นักบริหารเงิน กล่าว
นักบริหารเงินประเมินวนัพรุ่งนีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.85-
30.95 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ยอดน าเข้า ยอดสง่ออก และดลุการค้าเดือนมิ.ย. ญ่ีปุ่ น 

- ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. องักฤษ 

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ 

- ดชันีการผลติเดือนก.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย สหรัฐ 

- ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Friday 12 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US PPI Ex Food and Energy MoM Jun 0.3% 0.2% 0.2% SET50

PPI Ex Food and Energy YoY Jun 2.3% 2.1% 2.3% SET100

EU Industrial Production SA MoM May 0.9% 0.2% -0.5% MAI

Industrial Production WDA YoY May -0.5% -1.5% -0.4% Institution Net Position

JP Industrial Production MoM May F 2.0% -- 2.3% Proprietary Net Position

Industrial Production YoY May F -2.1% -- -1.8% Foreign Net Position

Capacity Utilization MoM May 1.7% -- 1.6% Individual Net Position

CH Trade Balance Jun $50.98b $45.25b $41.73b Total Trading Value

Exports YoY Jun -1.3% -1.4% 1.1%

Imports YoY Jun -7.3% -4.6% -8.5% Major Indices

Dow Jones

 Monday 15 S&P 500

Release Actual Cons. Prior Nasdaq

CH Industrial Production YoY Jun 6.3% 5.2% 5.0% STOXX Europe 50

Industrial Production YTD YoY Jun 6.0% 5.9% 6.0% FTSE 100

Retail Sales YoY Jun 9.8% 8.5% 8.6% DAX

Retail Sales YTD YoY Jun 8.4% 8.2% 8.1% Nikkei 225

GDP SA QoQ 2Q 1.6% 1.5% 1.4% Shanghai Composite

GDP YTD YoY 2Q 6.3% 6.3% 6.4% Hang Seng

GDP YoY 2Q 6.2% 6.2% 6.4% KOSPI

BES Sensex

 Tuesday 16 Jakarta Composite

Release Actual Cons. Prior Philippines Composite

US Import Price Index MoM Jun -0.9% -0.6% 0.0% Ho Chi Minh

Import Price Index YoY Jun -2.0% -2.1% -1.1%

Export Price Index MoM Jun -0.7% -0.2% -0.2% Crude Commodities

Export Price Index YoY Jun -1.6% -- -0.8% WTI ($/bl)

Retail Sales Advance MoM Jun 0.4% 0.2% 0.4% Dubai ($/bl)

Industrial Production MoM Jun 0.0% 0.1% 0.4% Brent ($/bl)

EU Trade Balance SA May 20.2b 17.8b 15.7b NYMEX ($/bl)

Trade Balance NSA May 23.0b -- 15.7b COMEX Gold 

Batic Dry Index

 Wednesday 17

Release Actual Cons. Prior Exchange Rate

US Housing Starts Jun 1253k 1260k 1269k USD/THB

Housing Starts MoM Jun -0.9% -0.7% -0.9% EUR/USD

MBA Mortgage Applications 12-Jul -1.1% -- -2.4% USD/JPY

GBP/USD

 Thursday 18 USD/CHY

Release Actual Cons. Prior USD/KRW

US Initial Jobless Claims 13-Jul -- -- 209k Dollar Index

Continuing Claims 6-Jul -- -- 1723k

Leading Index Jun -- 0.1% 0.0% Thai Bond Market

JP Trade Balance Jun -- ¥406.0b -¥968.3b Total Return Index

Trade Balance Adjusted Jun -- -¥140.9b -¥609.1b Outright/ Cash Trading

Exports YoY Jun -- -5.4% -7.8% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Imports YoY Jun -- -0.2% -1.5% 17-Jul-19 1.690 1.714 1.750 1.755 1.722 1.747

Change (bps) -0.12 -0.16 -0.12 -0.18 -0.19 +0.20

 Friday 19 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Release Actual Cons. Prior 1.781 1.863 2.018 2.195 2.409 2.717

EU ECB Current Account SA May -- -- 20.9b -0.91 -0.75 -0.29 -2.16 -3.50 -1.80

JP Natl CPI YoY Jun -- 0.7% 0.7%

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Jun -- 0.6% 0.8% US Bond Market

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Jun -- 0.5% 0.5% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Foreign Buying Japan Bonds 12-Jul -- -- ¥466.0b 17-Jul-19 2.14 1.83 1.80 1.83 2.06 2.57

All Industry Activity Index MoM May -- 0.3% 0.9% Change (bps) -1.00 -4.00 -4.00 -5.00 -7.00 -6.00

SK PPI YoY Jun -- -- 0.4%

TH Foreign Reserves 12-Jul -- -- $214.9b

Forw ard Contracts 12-Jul -- -- $34.5b

18-Jul-19

17-Jul-19 Chg %Chg.

1,718.85 -9.13 -0.53%

371.70 -4.19 -1.11%

-3,354.59

1,138.76 -3.84 -0.34%

2,523.95 -9.20 -0.36%

-3,354.59

44,694.38

532.95

682.04

2,984.42 -19.62 -0.65%

8,185.21 -37.59 -0.46%

17-Jul-19 Chg %Chg.

27,219.85 -115.78 -0.42%

12,341.03 -89.94 -0.72%

21,469.18 -66.07 -0.31%

3,494.00 -18.00 -0.51%

7,535.46 -41.74 -0.55%

2,072.92 -18.95 -0.91%

39,215.64 +84.60 +0.22%

2,931.69 -5.93 -0.20%

28,593.17 -26.45 -0.09%

982.57 +0.46 +0.05%

17-Jul-19 Chg %Chg.

6,394.61 -7.27 -0.11%

8,290.63 +57.15 +0.69%

63.59 -0.76 -1.18%

56.78 -0.84 -1.46%

56.55 -0.90 -1.57%

62.85 -0.34 -0.54%

17-Jul-19 16-Jul-19 %Chg.

30.87 30.90 -0.11%

1,421.30 +12.10 +0.86%

2,064.00 +53.00 +2.64%

1.2425 1.2409 +0.13%

6.8727 6.8753 -0.04%

1.1226 1.1210 +0.14%

107.89 108.22 -0.31%

17-Jul-19 15-Jul-19 %Chg.

297.65 297.21 +0.15%

1,179.64 1,178.83 +0.07%

97.184 97.375 -0.20%

63,904.34         102,634.86       -37.74%


