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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

"พาวเวล" ยืนยันเฟดจะด าเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสหรัฐ
ขยายตัวต่อไป นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ได้กล่าวสนุทรพจน์ในงานเลีย้งของธนาคารกลางฝร่ังเศสซึ่งจัด
ขึน้ที่กรุงปารีสเม่ือวานนีว้่า เฟดก าลงัจบัตาอย่างระมัดระวังต่อความ
เสี่ยงขาลงของการขยายตวัทางเศรษฐกิจในสหรัฐ และจะด าเนินการที่
เหมาะสมเพื่อรักษาการขยายตวัของเศรษฐกิจต่อไป ซึ่งตอกย า้ความ
วิตกในสปัดาห์ที่ผ่านมาที่สนับสนนุการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะปรับลด
อตัราดอกเบีย้ลงในเดือนนี ้(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยยอดค้าปลีกสูงกว่าคาดในเดือนมิ.ย. กระทรวงพาณิชย์
สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้ 0.4% ในเดือนมิ.ย. สูงกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้เพียง 0.1% จากระดับ 0.4% ใน
เดือนพ.ค. การดีดตัวขึน้ของยอดค้าปลีกในเดือนมิ.ย.ได้รับแรงหนุน
จากการเพิ่มขึน้ของยอดขายรถยนต์ เม่ือเทียบรายปี ยอดค้าปลีก
เพ่ิมขึน้ 3.4% ในเดือนมิ.ย.(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือน
พ.ค. สอดคล้องคาดการณ์กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อก
สินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเพ่ิมขึน้ 0.3% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายเดือน 
สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ หลังจากเพิ่มขึน้ 0.5% ใน
เดือนเม.ย.ทัง้นี ้สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าปลีกเพิ่มขึน้ 0.4% ในเดือน
พ.ค. ส่วนสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าปลีกพืน้ฐาน โดยไม่รวมหมวด
รถยนต์ ซึ่งใช้ในการค านวณตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) เพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนพ.ค. ส าหรับสต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้า
สง่เพิ่มขึน้ 0.4% ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้สร้างบ้านปรับตัวขึน้ในเดือนก.ค.  
สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีความ
เชื่อมัน่ผู้สร้างบ้านปรับตวัขึน้เพียง 1 จดุ สู่ระดบั 65 ในเดือนก.ค. เม่ือ
เทียบรายปี ดชันีความเชื่อมัน่ปรับตวัลง 3 จดุในเดือนก.ค.ดชันีความ
เชื่อมัน่ได้รับผลกระทบจากค่าก่อสร้างที่ดีดตวัขึน้ และการขาดแคลน
แรงงานทกัษะ แม้วา่อตัราดอกเบีย้จ านองปรับตวัลง (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนีราคาน าเข้าลดลงมากที่สุดในรอบ 6 เดือนในมิ.ย. 
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวันนีว้่า ดัชนีราคาน าเข้าร่วงลง
มากกว่าคาดในเดือนมิ.ย. โดยลดลง 0.9% เม่ือเทียบรายเดือน ซึ่งเป็น
การปรับตวัลงมากที่สดุนับตัง้แต่เดือนธ.ค.ปีที่แล้ว หลงัจากทรงตวัใน
เดือนพ.ค.นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่าดัชนีราคาน าเข้าจะ
ลดลง 0.7% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายปี ดชันีราคาน าเข้าลดลง 2.0% 
ในเดือนมิ.ย. หลงัจากลดลง 1.1% ในเดือนพ.ค.  (อินโฟเควสท์) 

เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวในเดือนมิ.ย.  ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในวนันีว้า่ ตวัเลขการผลิตภาคอตุสาหกรรม
โดยรวมของสหรัฐทรงตัว ในเดือนมิ .ย .  ทั ง้ นี  ้ตัว เลขก ารผลิต
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวม เป็นการวัดการปรับตัวของภาคโรงงาน , 
เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค การผลิตของภาคโรงงานเพิ่มขึน้ 0.4% 
ในเดือนมิ.ย. ส่วนภาคเหมืองแร่เพิ่มขึน้ 0.2% แต่ภาคสาธารณูปโภค
ร่วงลง 3.6%  (อินโฟเควสท์) 

เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาคการผลิตพุ่งสูงสุดรอบกว่า 2 ปีใน
เดือนก.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวนันี ้
วา่ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) ดีดตวัขึน้ 12.9 จดุ ซึง่เป็น
การเพิ่มขึน้มากที่สุดในรอบกว่า 2 ปี สู่ระดับ +4.3 จุดในเดือนก.ค.  
(อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ชีเ้ศรษฐกิจจีนซบกดดันรัฐบาลจีนเร่งบรรลุข้อตกลง
การค้ากับสหรัฐ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี ้
ระบุว่า การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนจะเป็นปัจจยักดดนัรัฐบาลจีนให้
เร่งบรรลขุ้อตกลงการค้ากบัสหรัฐ นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ระบวุา่ การใช้
มาตรการเรียกเก็บภาษีตอ่สินค้าน าเข้าของจีนก าลงัส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อเศรษฐกิจจีน ท าให้บริษัทหลายพันแห่งเตรียมโยกย้ายออก
จากจีน "น่ีคือค าตอบที่ว่า ท าไมจีนต้องการท าข้อตกลงกับสหรัฐ และ
เราหวงัว่าจีนจะไม่ท าผิดข้อตกลงที่ท าไว้ในช่วงแรก" ข้อความในทวิต
เตอร์ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เล็งปรับเพิ่มเกณฑ์สินค้า "made in America" ต้องผลิต 
75% ภายในสหรัฐ ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐเปิดเผยวา่ 
สินค้าที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นสินค้า "made in America" นัน้ 
จะต้องมีการผลิตมากกว่า 55% ในสหรัฐ และ เขามีแผนที่จะปรับเพิ่ม
เกณฑ์ดงักล่าวเป็น 75% ในอนาคตปธน.ทรัมป์เปิดเผยกับกลุ่มผู้ผลิต
สหรัฐในงานแสดงสินค้า "made in America" ที่ท าเนียบขาวว่า ใน
อนาคตนัน้ สินค้าในประเทศต้องผลิตได้ถึง 75% ภายในสหรัฐ และ 
95% ส าหรับสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้า จึงจะได้รับการ
พิจารณาวา่เป็นสินค้า "made in America" ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า 
ในปัจจุบัน เกณฑ์ของสินค้าที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นสินค้า 
"made in America" นัน้ ได้แก่สินค้าที่มีการผลิตขัน้ต ่า 50% ภายใน
สหรัฐ(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 23.53 จุด หลัง"ทรัมป์"
เผยสหรัฐ-จีนเจรจาการค้าไม่คืบ ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ปิดลบเม่ือคืนนี ้(16 ก.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนเร่ิมวิตกกังวลเก่ียวกับ
สงครามการค้าอีกครัง้ หลงัจากประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์เปิดเผยวา่ 
สหรัฐและจีนยังคงไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาการค้า นอกจากนี ้
ตลาดยงัได้รับปัจจยักดดนัหลงัจากธนาคารรายใหญ่บางแหง่ของสหรัฐ
เปิดเผยวา่ รายได้จากอตัราดอกเบีย้ปรับตวัลดลงในไตรมาส 2 แม้ก าไร
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 สทุธิออกมาสงูกว่าตวัเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ก็ตามดัชนีเฉลี่ย

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 27,335.63 จุด ลดลง 23.53 จุด หรือ -
0.09% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 3,004.04 จดุ ลดลง 10.26 จดุ หรือ 
-0.34% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,222.80 จดุ ลดลง 35.39 จดุ หรือ -
0.43% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึน้ 27.13 จุด ขานรับ
ผลประกอบการซิติกรุ๊ป,ข้อมูลเศรษฐกิจจีน ดชันีดาวโจนส์ตลาด
หุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยเม่ือคืนนี ้(15 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจาก
การเปิดเผยผลประกอบการของซิติกรุ๊ปที่สงูเกินคาด และนกัลงทนุขาน
รับการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของจีน โดยตัวเลขการผลิตใน
ภาคอตุสาหกรรม ยอดค้าปลีก และการลงทนุในเขตเมืองในเดือนมิ.ย. 
ต่างก็ปรับตวัสงูกวา่ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ แม้ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 2 มีอตัราการขยายตวัต ่าสดุในรอบ 
27 ปีก็ตามดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 27,359.16 จุด 
เพิ่มขึน้ 27.13 จดุ หรือ +0.10% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 3,014.30 
จดุ เพิ่มขึน้ 0.53 จดุ หรือ +0.02% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,258.19 
จดุ เพ่ิมขึน้ 14.04 จดุ หรือ +0.17%  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก ขานรับ
ยอดค้าปลีกสหรัฐแข็งแกร่งเกินคาด ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือ
เทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
เม่ือคืนนี ้(16 ก.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนขานรับรายงานยอดค้าปลีกที่
แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐ ขณะเดียวกันนักลงทนุจบัตารายงานสรุป
ภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทัง้ 
12 ภาคในวนันีต้ามเวลาสหรัฐดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงิน
เยน ที่ระดบั 108.34 เยน จากระดบั 107.89 เยน และแข็งคา่เม่ือเทียบ
กับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9886 ฟรังก์ จากระดับ 0.9849 ฟรังก์ 
นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่
ระดบั 1.3068 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3046 ดอลลาร์แคนาดายู
โรออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.1205 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.1259 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์ออ่นคา่ลงแตะที่ระดบั 1.2406 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.2518 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนคา่
ลงสูร่ะดบั 0.7013 ดอลลาร์ จากระดบั 0.7037 ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มันปิดร่วง $1.96 เหตุนักลงทุนคลายกังวล
สถานการณ์อิหร่าน สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด
นิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 3% เม่ือคืนนี ้(16 ก.ค.) หลังจากนายไมค์ 
ปอมเปโอ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่า อิหร่านพร้อมที่จะเจรจา
เก่ียวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวท าให้
ตลาดคลายความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐ
และอิหร่าน ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานสต็อกน า้มันดิบซึ่ง
ส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) มีก าหนดเปิดเผยข้อมลู

ดงักล่าวในวนันีส้ญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 1.96 
ดอลลาร์ หรือ 3.3% ปิดที่ 57.62 ดอลลาร์/บาร์เรลสญัญาน า้มันดิบเบ
รนท์ส่งมอบเดือนก.ย. ดิ่งลง 2.13 ดอลลาร์ หรือ  3.2% ปิดที่ 64.35 
ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 63 เซนต์ เหตุตลาดคลาย
วิตกอุปทานหลังอิหร่านเผยพร้อมเจรจากับสหรัฐ สัญญา
น า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(15 ก.ค.) 
เน่ืองจากนักลงทนุปรับตวัรับข่าวที่วา่ ประธานาธิบดีฮสัซนั รูฮานี ของ
อิหร่าน กล่าวว่า อิหร่านพร้อมจะจดัการเจรจากับสหรัฐ ถ้าหากสหรัฐ
ยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรอิหร่านสญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือน
ส.ค. ลดลง 63 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 59.58 ดอลลาร์/บาร์เรลสญัญา
น า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 24 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 
66.48 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $2.30 เหตุเงินดอลล์
แข็งกดดันตลาด สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(16 
ก.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ 
นอกจากนี ้ข้อมลูเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาสงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ 
ยังส่งผลให้นักลงทุนเทขายทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย 
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดือน
ส.ค. ลดลง 2.30 ดอลลาร์ หรือ 0.16% ปิดที่ 1,411.20 ดอลลาร์/ออนซ์ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $1.30 จากแรงซือ้
สินทรัพย์ปลอดภัยขณะตลาดหุ้นปรับตัวลง สญัญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดปรับตวัขึน้เล็กน้อยเม่ือคืนนี ้(15 ก.ค.) โดยราคาทองได้แรง
หนนุก่อนปิดตลาดจากการที่ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตวัลงสูแ่ดนลบหลงัพุ่ง
ขึน้ในสปัดาห์ที่ผ่านมาจากความหวงัวา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะ
ปรับลดอัตราดอกเบีย้ลงในเดือนนี ้    สัญญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 1.30 ดอลลาร์ 
หรือ 0.09% ปิดที่ 1,413.50 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

"คริสติน ลาการ์ด"ประกาศลาออกจากต าแหน่งผอ.IMF มีผล 12 
ก.ย. นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อ านวยการกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ 
(IMF) ประกาศลาออกจากต าแหน่งอย่างเป็นทางการในวนันี ้โดยจะมี
ผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 12 ก.ย.การประกาศลาออกจากต าแหน่งของนาง
ลาการ์ดท าให้คณะกรรมการบริหารของ IMF เร่ิมต้นกระบวนการสรร
หาผู้ อ านวยการคนใหม่ก่อนหน้านี ้คณะมนตรียุโรปเสนอชื่อนางลา
การ์ดด ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางยโุรป (ECB) แทนนายมาริโอ 
ดรากี ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 8 ปีในเดือนต.ค. (อินโฟ
เควสท์) 
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 รมว.กลาโหมเยอรมนีลาออก ขณะเตรียมรับต าแหน่งประธาน

คณะกรรมาธิการยุโรป นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน รัฐมนตรี
กลาโหมเยอรมนี ประกาศลาออกจากต าแหน่งในวนันี ้เพ่ือเตรียมตวัรับ
ต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ซึง่เป็นองค์กรบริหารของ
สหภาพยโุรป (EU)ทัง้นี ้การลาออกดงักลา่วจะมีผลบงัคบัใช้อย่างเป็น
ทางการในวนัพธุนี ้(อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยจ านวนผู้ มีงานท าแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ในเดือนพ.ค ส านักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า 
อัตราการว่างงานในอังกฤษอยู่ที่ระดับ 3.8% ในช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค. 
ONS ยงัเปิดเผยว่า ผู้ที่มีงานท าในองักฤษมีจ านวน 32.75 ล้านคน ณ 
สิน้เดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ขณะที่ผู้ ว่างงานมี
จ านวน 1.29 ล้านคน ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่ปี 2535 ส่วนอตัรา
ว่างงานยงัคงอยู่ที่ระดบั 3.8% ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนม.ค.
2518 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก หุ้นกลุ่มสินค้าหรูหรา
,กลุ่มธนาคารหนุนตลาด ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(16 
ก.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการพุ่งขึน้ของหุ้นเบอร์เบอร่ีของอังกฤษ ซึ่ง
ช่วยหนุนหุ้ นกลุ่มผู้ ผลิตสินค้าหรูหราอ่ืนๆ ขึน้ด้วย ขณะที่หุ้ นกลุ่ม
ธนาคารของยโุรปบวกขึน้ ขานรับการเปิดเผยผลประกอบการที่สดใส
จากธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐดชันี Stoxx Europe 600 บวก 0.35% 
ปิดที่ 389.10 จุดดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,614.38 จุด 
เพิ่มขึน้ 36.17 จดุ หรือ +0.65% ขณะที่ ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมัน
ปิดที่ 12,430.97 จดุ เพ่ิมขึน้ 43.63 จดุ หรือ +0.35% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับจีนเผยข้อมูลภาค
การผลิต,ยอดค้าปลีกสูงเกินคาด ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือ
คืนนี ้(15 ก.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการที่รัฐบาลจีนเปิดเผยข้อมลูภาค
การผลิต และยอดค้าปลีกที่สงูกว่าคาดการณ์ แม้เศรษฐกิจจีนโดยรวม
มีการขยายตัวในไตรมาส 2 ต ่าที่สุดในรอบ 27 ปีก็ตามดัชนี Stoxx 
Europe 600 บวก 0.23% ปิดที่ 387.75 จุดดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝร่ังเศสปิดที่ 5,578.21 จดุ เพ่ิมขึน้ 5.35 จดุ หรือ +0.10% ขณะที่ ดชันี 
DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,387.34 จุด เพิ่มขึน้ 64.02 จุด หรือ 
+0.52% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 45.48 จุด เหตุเงินปอนด์
อ่อนค่าหนุนหุ้นกลุ่มส่งออก ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัขึน้เม่ือ
คืนนี ้(16 ก.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการปรับตวัขึน้ของหุ้นกลุ่มส่งออก 
หลงัเงินปอนด์ออ่นคา่ลงจากความวิตกเก่ียวกบัการถอนตวัของอังกฤษ
ออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) แบบไร้ข้อตกลง ดชันี FTSE 100 ตลาด
หุ้นลอนดอนปิดที่ 7,577.20 จดุ เพิ่มขึน้ 45.48 จดุ หรือ +0.60% (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 25.75 จุด หุ้นเหมืองบวก
ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจจีน ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัขึน้เม่ือคนืนี ้
(15 ก.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการพุ่งขึน้ของหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ ขานรับ
รัฐบาลจีนเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิต และยอดค้าปลีกที่สูงกว่า
คาดการณ์ แม้เศรษฐกิจจีนโดยรวมมีการขยายตวัในไตรมาส 2 ต ่าที่สดุ
ในรอบ 27 ปีก็ตามดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,531.72 
จดุ เพ่ิมขึน้ 25.75 จดุ หรือ +0.34 % (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 150.65 จุด ขณะเงินเยน
แข็งค่ากดดันตลาด (16 ก.ค. 62) ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิด
ลบในวนันี ้โดยถกูกดดนัจากเงินเยนที่แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์ 
ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลด
อัตราดอกเบีย้ลงในเดือนนี ้ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเก
อิปิดลบ 150.65 จดุ หรือ -0.69% แตะที่ 21,535.25 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ปิดท าการวันนี ้(15 ก.ค.) 
เน่ืองในวันแห่งทะเล (อินโฟเควสท์) 

จีน 

สนง.สถิติจีนเผย GDP Q2 ขยายตัว 6.2% ต ่าสุดในรอบ 27 ปี 
เหตุสงครามการค้ากระทบศก. ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 
รายงานในวนันีว้่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ า
ไตรมาส 2/2562 ขยายตวัที่ระดบั 6.2% เทียบรายปี ซึ่งเป็นอตัราการ
ขยายตวัต ่าสดุในรอบ 27 ปี  (อินโฟเควสท์) 

กระทรวงพาณิชย์จีนเผยยอด ODI นอกภาคธุรกิจการเงินคร่ึงปี
แรกเพิ่มขึน้ 0.1% กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยวา่ การลงทนุโดยตรง
ในต่างประเทศ (ODI) นอกภาคธุรกิจการเงินใน 151 ประเทศและ
ภูมิภาค อยู่ที่  3.468 แสนล้านหยวน (ประมาณ 5.04 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์) ในช่วงคร่ึงแรกของปีนี ้ซึ่งเพิ่มขึน้ 0.1% เ ม่ือเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วส านักข่าวซินหัวรายงานว่า เฉพาะใน
เดือนมิ.ย.เดือนเดียวนัน้ ODI เพิ่มขึน้ 6.3% สู่ 6.37 หม่ืนล้านหยวน 
(อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.ขยายตัว 9.8% สูงกว่า
คาดการณ์ ส านกังานสถิติแหง่ชาติจีน (NBS) รายงานวา่ ยอดค้าปลีก
เดือนมิ.ย.ขยายตัว 9.8% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่
นกัวิเคราะห์คาดวา่จะขยายตวัเพียง 8.5% สว่นยอดค้าปลีกในชว่งคร่ึง
ปีแรก ขยายตวั 8.4% เม่ือเทียบเป็นรายปี (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยรายได้เฉล่ียต่อหัวในช่วง H1/62 เพิ่ มขึน้ 8.8% แตะ 
15,294 หยวน ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยในวนันีว้่า 
รายได้หลงัหกัภาษีเฉลี่ยต่อหวัของจีน ขยายตวั 8.8% เม่ือเทียบรายปี 
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 แตะ 15,294 หยวน (ประมาณ 2,227 ดอลลาร์สหรัฐ) ในชว่งคร่ึงปีแรก

ของปี 2562 (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วงคร่ึงปีแรก
ขยายตัว 5.8% ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้า่ 
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วงคร่ึงปีแรก ขยายตัว 5.8% ซึ่งเพิ่มขึน้ 
0.2% จากระดับการขยายตัวในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี ้นอกจากนี ้
การลงทนุในช่วงคร่ึงปีแรกยงัขยายตวัได้ดีกว่าที่นกัวิเคราะห์คาดวา่จะ
ขยายตวั 5.5% (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ช่วงคร่ึงปีแรก
ขยายตัว 10.9%  ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันี ้
วา่ การลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์ชว่งคร่ึงปีแรก ขยายตวั 10.9% เทียบ
รายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกที่ท าสถิติขยายตัวสูงสุดเป็น
ประวตัิการณ์ถึง 11.8% (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยราคาบ้านปรับตัวขึน้ 0.2% ในเดือนมิ.ย. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ราคาบ้านใน 70 
เมืองใหญ่ของจีนยงัคงมีเสถียรภาพ แม้จะชะลอตวัลงเล็กน้อยในเดือน
มิ.ย.รายงานของ NBS ระบุว่า ราคาบ้านใหม่ใน 4 เมืองหลักของจีน 
ได้แก่ ปักก่ิง เซี่ยงไฮ้ เซินเจิน้ และกว่างโจว ขยายตัว 0.2% ในเดือน
มิ.ย. เม่ือเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งลดลง 0.1% จากระดบัการขยายตวัใน
เดือนพ.ค. ส่วนราคาบ้านใหม่ใน 31 เมืองรองระดับสองปรับตัวขึน้ 
0.8% และราคาบ้านใหม่ใน 35 เมืองรองระดับสามปรับตวัขึน้ 0.7% 
(อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยอัตราว่างงานเดือนมิ.ย.ขยับขึน้แตะ 5.1% บ่งชี ้
ตลาดแรงงานยังมีเสถียรภาพ ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 
ตลาดแรงงานของจีนยงัคงมีเสถียรภาพในเดือนมิ.ย. โดยผลส ารวจระบุ
ว่า อตัราว่างงานในพืน้ที่เขตเมืองอยู่ที่ระดบั 5.1% ขยบัขึน้ 0.1% จาก
เดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

จีนหวังมาเลเซียหนัหน้าเจรจา หลัง"มหาเธร์"ส่ังยึดเงินบริษัทจีน 
เหตุทิง้งานก่อสร้างท่อส่งน า้มัน รัฐบาลจีนแสดงความหวงัว่ากรณี
พิพาทระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและบริษัทจีนในโครงการก่อสร้างทอ่สง่
น า้มันมูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ จะสามารถได้รับการแก้ไขผ่าน
ทางการเจรจานายเกิง ชวง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าว
ว่า บริษัทไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บิวโร ได้ด าเนินโครงการดงักล่าว
โดยปฏิบัติตามสัญญา"ส าหรับปัญหาที่เกิดจากความร่วมมือกัน ทัง้
สองฝ่ายควรแก้ไขผ่านทางการปรึกษาอย่างฉันท์มิตร" นายเกิงกล่าว
ทัง้นี ้บริษัทไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บิวโร เป็นบริษัทในเครือของไช
น่า เนชัน่แนล ปิโตรเลียม คอร์ป ซึ่งเป็นบริษัทพลงังานของรัฐบาลจีน 
นายเกิงกล่าว หลังจากวานนี ้รัฐบาลมาเลเซียประกาศยึดเงิน 1 
พนัล้านริงกิต (243 ล้านดอลลาร์) ในบญัชีของบริษัทไชน่า ปิโตรเลียม 
ไปป์ไลน์ บิวโร เน่ืองจากโครงการดังกล่าวได้ถูกยกเลิกนายมหาเธร์ 

โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวว่า มาเลเซียมีสิทธิยึดเงิน
ดงักลา่ว เน่ืองจากรัฐบาลได้ออกคา่ใช้จา่ยในโครงการไปมากกวา่ 80% 
แตท่างบริษัทท างานแล้วเสร็จเพียง 13%  นายมหาเธร์ไมไ่ด้แสดงความ
กังวลว่า การที่มาเลเซียยึดเงินของบริษัทดงักล่าว จะส่งผลกระทบต่อ
ความสมัพนัธ์ทวิภาคีระหวา่งจีนและมาเลเซีย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 4.57 จุด เหตุวิตก
เศรษฐกิจจีนชะลอตัว,ผลกระทบสงครามการค้า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอม
โพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวนันีป้รับตวัลง โดยถกูกดดนัจากความวิตก
เก่ียวกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจที่ชะลอลงในจีน และผลกระทบจาก
สงครามการค้าจีน-สหรัฐ ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอม
โพสิตลดลง 4.57 จดุ หรือ -0.16% ปิดที่ 2,937.62 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 11.64 จุด หลัง
ยอดค้าปลีก-การผลิตขยายตัว ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีน
ปิดตลาดวนันีป้รับตวัสงูขึน้ ภายหลงัจากที่ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน
ได้เผยแพร่ข้อมลูเศรษฐกิจที่มีทัง้ที่ขยายตวัและชะลอตวัลง ส านักข่าว
ซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 11.64 จุด หรือ 0.40% 
ปิดที่ 2,942.19 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 64.74 จุด นลท.จับตา
ข้อมูลศก.,ผลประกอบการสหรัฐ ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิด
ปรับตัวขึน้ต่อในวนันี ้โดยได้แรงหนุนจากการที่จีนเปิดเผยข้อมลูยอด
ค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.ขยายตัวเกินคาด 
ขณะที่นักลงทนุรอการเปิดเผยข้อมลูยอดค้าปลีกและผลประกอบการ
ของบริษัทสหรัฐ และยงัคงมุ่งความสนใจไปที่แนวโน้มที่ธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ลงในเดือนนี ้ส านักข่าวซินหัว
รายงานว่า ดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึน้ 64.74 จุด หรือ +0.23% แตะที่  
28,619.62 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 83.26 จุด หลังจีนเผย
ข้อมูลเศรษฐกิจ ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงดีดขึน้มาปิดแดนบวกใน
วนันี ้หลงัจากที่ปรับตวัลงในชว่งเปิดตลาด โดยภาวะการซือ้ขายฟืน้ตวั
ขึน้ หลังจากที่ทางการจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ส าคัญหลาย
รายการ ซึ่งข้อมลูบางตัวออกมาดีกว่าที่ตลาดได้คาดการณ์ไว้ส านัก
ข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีฮัง่เส็งเพิ่มขึน้ 83.26 จดุ หรือ +0.29% แตะ
ที่ 28,554.88 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ  

ปธน.อิหร่านยืนยันพร้อมเจรจาสหรัฐหากยกเลิกมาตรการคว ่า
บาตร ประธานาธิบดีฮสัซนั รูฮานี ของอิหร่าน กล่าวว่า อิหร่านพร้อม
จะจัดการเจรจากับสหรัฐ ถ้าหากสหรัฐยกเลิกมาตรการคว ่าบาตร
อิหร่านส านักข่าว Mehr ของอิหร่านอ้างอิงค าพูดของ ปธน.รูฮานีว่า 
"เราพร้อมจะเจรจามาตลอด ผมขอให้คณุหยดุกลัน่แกล้งเราและยกเลกิ
มาตรการคว ่าบาตรในทนัที และเราจะกลบัสูก่ารเจรจาด้วยเหตแุละผล 
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 เราพร้อมแล้ว"ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ผู้ น าฝร่ังเศส เยอรมนีและ

องักฤษ ซึ่งเป็นประเทศยโุรปที่ได้ลงนามในข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านปี 
2558 ได้แสดงความกังวลอย่างมากเก่ียวกับความตึงเครียดในบริเวณ
ภมิูภาคอ่าวที่เพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว และระบวุ่าข้อตกลงนิวเคลียร์นัน้ยงั
มีความเสี่ยงนอกเสียว่าจากฝ่ายที่เก่ียวข้องจะมาร่วมโต๊ะเจรจากันอีก
ครัง้ (อินโฟเควสท์) 

"เฟซบุ๊ก"ยันจะไม่เปิดตัวสกุลเงิน Libra จนกว่าจะได้รับการ
อนุมัติด้านกฎระเบียบ บริษัทเฟซบุ๊ก อิงค์ เปิดเผยว่า จะไม่เปิดตวั
สกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซีที่เรียกว่า Libra จนกว่าจะมีการคลี่คลาย
ความวิตกด้านกฎระเบียบ หลงัจากที่นายสตีเวน มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐ
แสดงความกงัวลวา่ สกลุเงิน Libra อาจถกูใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 200 จุด บวกวันที่ 2 
หุ้นอสังหาฯน าตลาด (16 ก.ค. 62) ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุง่
ขึน้กว่า 200 จุดในวันนี ้โดยปรับตัวขึน้เป็นวันที่ 2 น าโดยหุ้ นกลุ่ม
อสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 39,131.04 
จดุ เพ่ิมขึน้ 234.33 จดุ หรือ 0.60% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex บวกกว่า 100 จุด ท่ามกลาง
การซือ้ขายผันผวน ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียบวกกว่า 100 จดุ 
ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผันผวนในวันนีท้ัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex 
ปิดตลาดที่ 38,896.71 จุด เพิ่มขึน้ 160.48 จุด หรือ 0.41% (อินโฟ
เควสท์) 

ไทย 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 3.61 จุด แกว่งไซด์เวย์รอดูรัฐบาล
แถลงนโยบายกระตุ้นศก.-ติดตามการประกาศงบฯกลุ่มแบงก์ 
SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,727.98 จดุ ลดลง 3.61 จดุ (-0.21%) มลูคา่การ
ซือ้ขาย 53,418.43 ล้านบาท  นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีแ้กวง่
ไซด์เวย์ ทัง้ในแดนบวก-ลบ ในช่วงไร้ปัจจยั ส่วนตวัเลข GDP งวดไตร
มาส 2/62 ของจีนออกมาตามคาด พร้อมให้ไปรอดูช่วงปลายสัปดาห์
จะมีหลายแบงก์ประกาศงบฯไตรมาส 2/62 ออกมา ส่วนวันนีก้ลุ่ม

สื่อสารปรับขึน้ได้ดีหลังงบฯ DTAC งวดไตรมาส 2/62 ออกมาดีกว่า
ตลาดคาด ด้านตลาดภูมิภาควันนีแ้กว่งในแดนบวกเล็กน้อย ขณะที่
ตลาดในยุโรปเทรดบ่ายนีแ้กว่งทัง้แดนบวก-ลบ ต่างรอดูการประชุม
เฟดปลายเดือนนี  ้ส่วนบ้านเรารอรัฐบาลแถลงนโยบายกระตุ้ น
เศรษฐกิจในสปัดาห์หน้า พรุ่งนีต้ลาดฯปิดท าการ วนัถัดไปตลาดฯคง
แกว่งไซด์เวย์ พร้อมให้แนวรับ 1,720 แนวต้าน 1,750 จุดตลาด
หลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,727.98 จุด ลดลง 3.61 จุด (-0.21%) 
มลูคา่การซือ้ขาย 53,418.43 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
102,635 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยู่ที่ 102,635 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้
ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ 
(บลจ.) ซือ้สทุธิ 23,783 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สุทธิ 4,462 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 8,333 
ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 1.79% ปรับตวัลดลงจากเม่ือ
วาน -0.01%ภาพรวมของตลาดในวันนี ้Yield Curve ปรับลดลง 1-2 
bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทนุของนักลงทนุตา่งชาติ
วนันี ้NET OUTFLOW 8,333 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 8,333 
ล้านบาท และไมมี่ตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ
(Expired)  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนิบาท: ปิด 30.87 เคล่ือนไหวทศิทางเดียวกันค่าเงิน
หยวนและภูมิภาค จับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯสัปดาห์นี ้นัก
บริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดเย็น
นีท้ี่ระดบั 30.87 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 30.89 
บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 30.86-30.94 บาท/
ดอลลาร์"วันนีเ้งินบาทเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันค่าเงินหยวน
และสกุลในภมิูภาค เพราะตวัเลขเศรษฐกิจจีนออกมาดี"นักบริหารเงิน 
กล่าวนักบริหารเงิน คาดว่า เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.80 - 
31.00 บาท/ดอลลาร์ จบัตาตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เช่น ยอดค้าปลีก
เดือนมิ.ย., การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย (อินโฟเควสท์)

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- อตัราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. องักฤษ        

- อตัราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. อีย ู                     

- ตวัเลขการเร่ิมสร้างบ้านและการอนญุาตก่อสร้างเดือนมิ.ย. สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) 

- รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ 
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 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 -- 1260k 1269k USD/THB

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

MBA Mortgage Applications 12-Jul -- -- -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% 15-Jul-19 1.691 1.715 1.751 1.756 1.724 1.745

Change (bps) -0.02 -0.11 -0.02 -0.17 -0.24 -0.10

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

Release Actual Cons. Prior 1.790 1.870 2.021 2.217 2.444 2.735

EU ECB Current Account SA May -- -- 20.9b -0.67 -0.59 -0.89 -0.61 -2.32 -0.02

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 16-Jul-19 2.15 1.87 1.84 1.88 2.13 2.63

All Industry Activity Index MoM May -- 0.3% 0.9% Change (bps) -1.00 +4.00 +4.00 +4.00 +4.00 +2.00

SK PPI YoY Jun -- -- 0.4%

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

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

102,634.86       104,145.18       -1.45%

15-Jul-19 12-Jul-19 %Chg.

297.21 297.13 +0.03%

1,178.83 1,179.47 -0.05%

97.375 96.923 +0.47%

1.2409 1.2514 -0.84%

6.8753 6.8768 -0.02%

1.1210 1.1259 -0.44%

108.22 107.90 +0.30%

16-Jul-19 15-Jul-19 %Chg.

30.90 30.89 +0.03%

1,409.20 -2.20 -0.16%

2,011.00 +83.00 +4.30%

64.35 -1.83 -2.77%

57.62 -1.96 -3.29%

57.45 -1.85 -3.12%

63.19 -1.12 -1.74%

982.11 +9.58 +0.99%

16-Jul-19 Chg %Chg.

6,418.23 +44.88 +0.70%

8,286.86 +23.29 +0.28%

2,091.87 +9.39 +0.45%

39,131.04 +234.33 +0.60%

2,937.62 -4.57 -0.16%

28,619.62 +64.74 +0.23%

12,430.97 +43.63 +0.35%

21,535.25 -150.65 -0.69%

3,512.00 +12.00 +0.34%

7,509.82 -20.87 -0.28%

3,004.04 -10.26 -0.34%

8,222.80 -35.39 -0.43%

16-Jul-19 Chg %Chg.

27,335.63 -23.53 -0.09%

-2,425.38

39,872.11

463.55

1,274.65

-2,425.38

1,142.60 -0.48 -0.04%

2,533.15 -2.36 -0.09%

17-Jul-19

15-Jul-19 Chg %Chg.

1,727.98 -3.61 -0.21%

375.89 +1.38 +0.37%


