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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"มนูชิน" เผยสหรัฐพร้อมที่จะเจรจาการค้ากับจีน  นายสตีเวน มนู
ชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐเปิดเผยว่า จีนต้องให้ค ามั่นสัญญาว่าจะ
ด าเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจในระดบัลกึ ก่อนที่สหรัฐและจีนจะเปิดฉาก
การเจราจาเพื่อยุติสงครามการค้า นายมนูชินยงักล่าวด้วยว่า ตนเอง
และคณะท างานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พร้อมที่จะเจรจา
การค้ากับจีน พร้อมระบุว่า สหรัฐไม่มีจุดประสงค์ที่จะสนับสนุน
นโยบายเรียกเก็บภาษีน าเข้า แต่สนับสนนุนโยบายการค้าที่เป็นธรรม 
ขณะที่มีรายงานว่า คณะท างานของปธน.ทรัมป์ก็เต็มใจที่จะหนัหน้า
เจรจากบัจีนเชน่กนั (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนี CPI พุ่ง 2.9% ในเดือนมิ.ย.เทยีบรายปี สูงสุดรอบ 
6 ปี  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ บริโภค (CPI) 
ปรับตวัขึน้ 0.1% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน โดยต ่ากว่าตวัเลข
คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 0.2% หลังจากเพิ่มขึน้ 0.2% ใน
เดือนพ.ค. อย่างไรก็ดี เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI พุ่งขึน้ 2.9% ในเดือน
มิ.ย. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้มากที่สุดนับตัง้แต่เดือนก.พ.2555 หลังจาก
เพิ่มขึน้ 2.8% ในเดือนพ.ค. หากไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน 
ดชันี CPI พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.2% เม่ือเทียบรายเดือน โดยสอดคล้องกบั
ตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากเพิ่มขึน้ 0.2% เช่นกันใน
เดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI พืน้ฐานดีดตวั 2.3% ในเดือนมิ.ย. 
ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้มากที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนม.ค.ปีที่แล้ว หลงัจากเพ่ิมขึน้ 
2.2% ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงมากกว่าคาด แตะ
ระดับต ่าสุดรอบ 2 เดือน  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ จ านวน
ชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้แรกลดลง 18,000 ราย สู่
ระดบั 214,000 รายในสปัดาห์ที่แล้ว ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือน
พ.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงสู่ระดบั 225,000 ราย  ส่วน
ตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการ
วา่งงานครัง้แรก ซึง่ถือเป็นมาตรวดัตลาดแรงงานที่ดีกวา่ เน่ืองจากขจดั
ความผันผวนรายสปัดาห์ ลดลง 1,750 ราย สู่ระดบั 223,000 รายใน
สปัดาห์ที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

วุฒิสภาสหรัฐโหวตประเด็นเก็บภาษีน าเข้า หวังคุมอ านาจฝ่าย
บริหาร  วฒิุสภาสหรัฐมีมติด้วยการลงคะแนนเสียง 88-11 เพ่ือสัง่ให้มี
การระบบุทบญัญัติในการมอบอ านาจแก่สภาคองเกรส เม่ือฝ่ายบริหาร
มีการประกาศเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศด้วยเหตผุลด้าน
ความมัน่คงของชาติ ความเคลื่อนไหวดงักลา่วมีขึน้เพ่ือควบคมุอ านาจ
ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการเรียกเก็บภาษีน าเข้าจาก

ประเทศอ่ืน โดยหากปธน.ทรัมป์ต้องการเรียกเก็บภาษีน าเข้าแล้ว เขา
ควรได้รับการยินยอมจากสภาคองเกรสก่อน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 224.44 จุด รับหุ้นเทค
โนฯดีดแรง,สหรัฐ-จีนส่งสัญญาณสงบศึกการค้า  ดชันีดาวโจนส์
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทะยานขึน้กว่า 200 จุดเม่ือคืนวันพฤหัสฯ (12 
ก.ค.) โดยได้แรงหนนุจากหุ้นกลุม่เทคโนโลยีและกลุม่อตุสาหกรรมที่ดีด
ตวัขึน้อย่างแข็งแกร่ง รวมทัง้รายงานข่าวที่ว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีน
ส่งสัญญาณยตุิสงครามการค้า ผ่านการเจรจาระดับทวิภาคีรอบใหม่ 
ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 24,924.89 จดุ เพิ่มขึน้ 224.44 
จุด หรือ +0.91% ขณะที่ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2,798.29 จุด เพิ่มขึน้ 
24.27 จดุ หรือ +0.87% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,823.92 จดุ เพ่ิมขึน้ 
107.30 จดุ หรือ +1.39% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบยูโร,เยน รับคาดการณ์
เฟดเดินหน้าขึน้ดบ.หลังเงินเฟ้อพุ่ง  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้เม่ือ
เทียบกบัสกลุเงินยโูรและเงินเยน ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนวนัพฤหสัฯ (12 ก.ค.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงิน
เฟ้อพุง่ขึน้สงูสดุในรอบ 6 ปี ซึง่จะเป็นปัจจยัหนนุให้ธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) เดินหน้าปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบ
กับเงินเยน ที่ระดับ 112.51 เยน จากระดับ 112.03 เยน และแข็งค่า
เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 1.0027 ฟรังก์ จากระดบั 0.9962 ฟรังก์ 
ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1667 ดอลลาร์ 
จากระดับ 1.1672 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะระดับ 
1.3208 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3205 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลีย
แข็งค่าขึน้แตะระดับ 0.7403 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7370 
ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดขยับลง 5 เซนต์ จากข่าวลิเบีย
เร่ิมส่งออกน า้มันอีกครัง้  สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาด
นิวยอร์กปิดขยบัลงเม่ือคืนวนัพฤหสัฯ (12 ก.ค.) โดยตลาดยงัคงได้รับ
ปัจจยักดดนัจากรายงานข่าวที่วา่ ลิเบียเร่ิมกลบัมาสง่ออกน า้มนัอีกครัง้ 
หลังจากที่ปิดสถานีส่งออกน า้มัน 4 แห่งในช่วงก่อนหน้านี ้ สัญญา
น า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 5 เซนต์ หรือประมาณ 0.09% 
ปิดที่ 70.33 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือน
ก.ย. เพิ่มขึน้ 1.05 ดอลลาร์ หรือ 1.4% ปิดที่ 74.45 ดอลลาร์/บาร์เรล 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $2.2 เหตุวิตกสงคราม
การค้าหนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย  สัญญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนวนัพฤหสัฯ (12 ก.ค.) เน่ืองจากความวิตกกังวล
เก่ียวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนได้ส่งผลให้นักลงทุนเข้า
ซือ้ทองค าซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภยั โดยเม่ือวนัพธุที่ผ่านมา รัฐบาล
สหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้าน
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 ดอลลาร์ สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ง

มอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 2.2 ดอลลาร์ หรือ 0.18% ปิดที่ 1 ,246.6 
ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

Donald Trump warns Theresa May a soft Brexit will 'kill' any 
trade deal with the US Donald Trump has warned Theresa May 
that a soft Brexit will “kill” the chance of a trade deal with the US, 
in comments that hugely undermine her attempts to win support 
for her Chequers deal. On the first day of the US President’s four-
day visit to the UK, he suggested Mrs May was not delivering the 
Brexit the British people voted for and said she had not listened 
to his advice on how to negotiate. “I would have done it much 
differently,” he said. (Telegraph) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับสหรัฐ -จีนส่ง
สัญญาณสงบศึกการค้า  ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึน้เม่ือคืนวัน
พฤหสัฯ (12 ก.ค.) ขานรับรายงานข่าวที่ว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนส่ง
สญัญาณยตุิสงครามการค้า ผ่านการเจรจาระดบัทวิภาคีรอบใหม ่ดชันี 
Stoxx Europe 600 เพิ่มขึน้ 0.8% ปิดที่ 384.37 จุด ดัชนี CAC-40 
ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,405.90 จดุ เพิ่มขึน้ 51.97 จดุ +0.97% ดชันี 
DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,492.97 จดุ เพ่ิมขึน้ 75.84 จดุ +0.61%  
ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,651.33 จดุ เพิ่มขึน้ 59.37 
จดุ +0.78% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 255.75 จุด รับเงนิเยนอ่อน
,ตลาดหุ้นจีนดีดตัว  ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึน้ในวัน
พฤหสัฯ โดยได้แรงหนนุจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐ และยังได้ปัจจัยหนุนจากตลาดหุ้นจีนที่พุ่งขึน้อย่างแข็งแกร่ง 
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้ 255.75 จุด หรือ 
1.17% แตะที่ 22,187.96 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนเผยยอดขายรถยนต์เดือนมิ.ย.ลดลงจากพ.ค. จากผลกระทบ
สงครามการค้า  สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ของจีน (CAAM) เปิดเผยวา่ 
ยอดการผลิตรถยนต์ในเดือนมิ.ย.อยู่ที่ระดบั 2.2896 ล้านคนั เพิ่มขึน้ 
5.77% เม่ือเทียบเป็นรายปี ส่วนยอดขายรถยนต์ในเดือนมิ.ย.อยู่ที่
ระดับ 2.2737 ล้านคัน เพิ่มขึน้ 4.79% เม่ือเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็
ตาม หากเทียบรายเดือน ยอดการผลิตรถยนต์เดือนมิ.ย.ลดลง 2.33% 
และยอดขายลดลง 0.61% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า อุตสาหกรรมรถยนต์
ของจีนได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน 
รวมทัง้ผลกระทบจากการที่รัฐบาลจีนใช้มาตรการคุมเข้มด้านการ

ปล่อยกู้ ในภาคธนาคาร เพื่อสกัดการพุ่งขึน้ของตัวเลขหนีส้ิน (อินโฟ
เควสท์) 

จีน-สหรัฐส่งสัญญาณหันหน้าเจรจาการค้ารอบใหม่ หลัง 
"ทรัมป์" เก็บภาษีน าเข้าจีนเพิ่ม  เจ้าหน้าที่จีนและสหรัฐมีแนวโน้มที่
จะจัดการเจรจาเพื่อยุติสงครามการค้าระหว่างสองประเทศอีกครัง้ 
หลังจากที่คณะท างานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศ
เรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้านดอลลาร์เม่ือวนั
พุธ นายหวัง ชูเหวิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่สหรัฐร่วมแก้ปัญหาความขดัแย้งด้านการค้า ผ่าน
การเจรจาทวิภาคีรอบใหม่ โดยความเคลื่อนไหวดงักลา่วสอดคล้องกบั
ที่มีรายงานข่าวก่อนหน้านีว้า่ คณะท างานของปธน.ทรัมป์ก็เต็มใจที่จะ
หันหน้าเจรจากับจีนเช่นกัน นอกจากนี ้ยังถือเป็นสัญญาณบวก 
หลังจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐและจีนแทบไม่ได้สื่อสารกัน
นับตัง้แต่การเจรจาอย่างเป็นทางการรอบที่สามประสบความล้มเหลว
ในชว่งต้นเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 2.16% ขานรับ
สหรัฐ-จีนเล็งเจรจา  ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวนั
พฤหสัฯพุ่งสงูขึน้ เน่ืองจากนักลงทนุคลายความกงัวลเก่ียวกับสงคราม
การค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ภายหลังจากที่มีรายงานข่าวว่า จีนและ
สหรัฐจะจดัการเจรจาเพื่อหารือเก่ียวกบันโยบายการจดัเก็บภาษีสินค้า
ของทัง้ 2 ประเทศ  ส านักข่าวซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต
พุง่ 59.89 จดุ หรือ 2.16% ปิดที่ 2,837.66 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

เวิลด์แบงก์ชูอินเดียขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก 
แซงหน้าฝร่ังเศส  รายงานล่าสุดของธนาคารโลกระบุว่า อินเดียได้
แซงหน้าฝร่ังเศสในการเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สดุเป็น
อันดับ 6 ของโลก รายงานระบุว่า ขณะนีอิ้นเดียมีขนาดเศรษฐกิจ 
2.597 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าฝร่ังเศสที่ระดับ 2.582 ล้านล้าน
ดอลลาร์ ทัง้นี  ้ตามรายงานของธนาคารโลก ประเทศที่ มีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 1-7 ของโลก ได้แก่ สหรัฐ จีน ญ่ีปุ่ น เยอรมนี 
สหราชอาณาจักร อินเดีย และฝร่ังเศส นอกจากนี ้กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอินเดียจะมีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลกภายในปี 2565 (อินโฟเควสท์) 

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจประเทศปีนี ้
ลงสู่ระดับ 2.9%ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) ปรับลดคาดการณ์
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนีล้งสู่ระดบั 2.9% เน่ืองจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึน้ ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ในการประชุม
นโยบายการเงินประจ าเดือนกรกฎาคม ธนาคารเกาหลีใต้ได้ปรับลด
แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลง 0.1% จากเดือน
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 เมษายนที่คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศจะโตขึน้ 3.0% นอกจากนี ้

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ยงัปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในปี 2562 มาอยู่ที่ระดับ 2.8% ซึ่งลดลง 0.1% จากการ
คาดการณ์ก่อนหน้านี ้(อินโฟเควสท์) 

IEA ออกรายงานเตือนประเทศผู้ผลิตน า้มันเพิ่มการผลิต อาจ
กระทบก าลังการผลิตส่วนเกินในตลาด  ส านักงานพลงังานสากล 
(IEA) ออกรายงานระบุว่า การที่ประเทศผู้ ผลิตน า้มันท าการเพิ่มการ
ผลิตเพื่อให้ราคาน า้มนัปรับตวัลง อาจส่งผลให้ก าลงัการผลิตส่วนเกิน
ในตลาดลดน้อยลง "การผลิตน า้มนัที่ยงัประสบภาวะชะงกังนัในหลาย
ประเทศ ได้เน้นย า้ให้เห็นถึงแรงกดดนัต่อปริมาณน า้มันในตลาดโลก 
และหากมีการผลิตน า้มนัเพิ่มขึน้จากตะวนัออกกลางและรัสเซีย ก็จะ
สง่ผลกระทบตอ่ก าลงัการผลิตสว่นเกินในตลาด" รายงานของ IEA ระบุ 
"ภาวะเปราะบางดงักลา่วได้เป็นปัจจยัหนนุราคาน า้มนัในขณะนี ้และมี
แนวโน้มที่จะยงัคงเป็นเชน่นีต้อ่ไป" รายงานระบ ุ   (อินโฟเควสท์) 

สิงคโปร์เผย GDP ขยายตัว 3.8% ใน Q2 ชะลอลงจาก Q1 เหตุ
ภาคการผลิตซบเซาลง  กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของ
สิงคโปร์เปิดเผยในวันพฤหัสฯว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ไตรมาส 2 ขยายตัว 3.8% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลง
จากไตรมาสแรกที่ขยายตัว 4.4% และต ่ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของ
นักวิเคราะห์ที่ระดับ 4% สาเหตุที่ท าให้อัตราการขยายตัวของ GDP 
สิงคโปร์ชะลอลงในไตรมาส 2 นัน้ มาจากภาคการผลิตที่ขยายตวัอ่อน
แรงลง โดยภาคการผลิตของสิงคโปร์ขยายตวั 8.6% เม่ือเทียบรายปีใน
ไตรมาส 2 ซึ่งชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกที่ขยาตัว 9.7% (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งเกือบ 300 จุดท านิวไฮ 
ขณะคลายวิตกสงครามการค้า  ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีด
ตัวเกือบ 300 จุดในวันพฤหัสฯ ขณะที่นักลงทุนคลายความวิตกต่อ
สงครามการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน หลงัเจ้าหน้าที่ของทัง้สองประเทศ
มีแนวโน้มจัดการเจรจาเพื่อยุติสงครามการค้าระหว่างกัน ทัง้นี ้ดัชนี 
S&P BSE Sensex ปิดตลาดบวก 282.48 จุด หรือ 0.78% สู่ระดับ 
36,548.41 ในวันพฤหัสฯ ดัชนี Sensex สามารถท าสถิติสูงสุดตลอด
กาลส าหรับการซือ้ขายระหวา่งวนั โดยอยูท่ี่ 36,699.53 และท าสถิติปิด
ตลาดสูงสุด เ ป็นประวัติการณ์ที่  36,548.41 โดยสูงกว่าระดับ 
36,283.25 ที่ท าไว้ในวนัที่ 29 ม.ค. (อินโฟเควสท์)

ไทย 

'แบงก์ชาติ' รับแทรกแซงเงนิบาท  ธนาคารแหง่ประเทศไทย ยอมรับ
เข้าไปดูแลค่าเงินบาท เพื่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป ในช่วงที่เงิน
ไหลออก หลงัประเทศเศรษฐกิจหลกักลบัทิศนโยบายการเงิน นายวิรไท 
สันติประภพ ผู้ ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า 
ยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมา ได้เข้าไปดแูลคา่เงินบาท ไม่ให้เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ซึ่งเห็นได้จาก ทุนส ารองระหว่างประเทศที่ปรับลดลง 
เพราะเราขาย Forward ซึ่งเป็นนโยบายของเรา เพราะเราใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนแบบลอยตวั เวลาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทัง้ 2 ด้าน
ไม่ว่าจะเป็นการอ่อนค่าหรือแข็งค่าและมองว่าจะกระทบกับตลาด 
กระทบกับภาคธุรกิจเราก็เข้าไปดแูลในบางช่วง "ตวัเลขการส ารองที่มี
การเปลี่ยนแปลง ก็สะท้อนให้เห็นอยู่แล้วว่าเราเข้า ไปดแูล ในบางชว่ง 
แตต้่องระวงัวา่ ในอีกด้านหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของมลูคา่ ทนุส ารอง
อยู่บ้าง เพราะส ารองของเราไม่ได้อยู่ในเงินดอลลาร์อย่างเดียวแต่ถือ
หลายสกุล เราให้ความส าคัญกับการกระจายตัว รายการเอาเงินทุน
ส ารองระหวา่งประเทศไปลงทนุหลายสกลุ เวลาดเูงินทนุส ารองระหวา่ง
ประเทศโดยรวมในรูปของเงินดอลลาร์ ไม่ได้หมายความว่าเราเข้าไป
ดแูลอย่างเดียว แต่อาจมาจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลกัหลกั
ได้ เชน่ เราถือเงินสกลุ ยโูรเวลาคา่เงินยโูรเปลี่ยนแปลง มลูคา่ ที่เป็นใน
รูปของดอลลาร์ก็อาจจะเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของทนุส ารอง
จงึมีสว่นที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของมลูคา่ด้วย" (กรุงเทพธุรกิจ) 

รมว.พาณิชย์ เผยเตรียมปรับเป้าส่งออกปีนีเ้ป็นโต 9% จากเดิม 
8% หลังศก.โลกขยายตัวดีขึน้  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.
พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมปรับเป้าหมายมลูค่าการ
ส่งออกไทยในปีนีใ้หม่ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึน้เป็น 9% จากเดิมที่
ตัง้เป้าหมายไว้ที่ 8% เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกขยายตวัดีขึน้ และ
การท างานอย่างหนกัร่วมกับผู้ส่งออกในการผลกัดนัการส่งออก แม้จะ
มีปัจจัยเสี่ยงในเ ร่ืองสงครามการค้าโลกก็ตาม อนึ่ง ก่อนหน้านี ้
กระทรวงพาณิชย์ระบวุา่จะแถลงปรับเป้าหมายการสง่ออกไทยในปี 61 
ในวนัที่ 16 ก.ค.นี ้(อินโฟเควสต์) 

ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม  นายค ายืน 
วงศ์ชาลี ประชาสมัพนัธ์จงัหวดัมกุดาหาร เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมี
มติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วา่ด้วยการลดอตัราภาษีมลูคา่เพิ่ม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลงัเสนอ เป็นการขยายเวลาปรับลดอตัราภาษีมลูคา่เพิ่ม 
(VAT) จากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 7 ซึ่งจะครบก าหนด ในวันที่ 30 
กันยายน 2561 ออกไปอีก 1 ปี ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 
กนัยายน 2562  เพ่ือสนบัสนนุการขยายตวัของเศรษฐกิจไมใ่ห้เกิดการ
สะดดุ และขณะนีเ้ศรษฐกิจไทยยงัฟืน้ตวัต่อเน่ือง ไม่มีปัญหาการเก็บ
รายได้จนต้องขึน้ VAT  และที่ผ่านมามีการขยายเวลาการลด VAT 
ตัง้แต่ปี 2535 ที่เร่ิมเก็บ VAT ตามกฎหมายประมวลรัษฎากรให้เก็บใน
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 อตัราร้อยละ 10 แตไ่ด้มีการออกพระราชกฤษฎีกาประกาศลด VAT  ให้

เหลือร้อยละ 7 มาโดยตลอด (กรมประชาสมัพนัธ์) 

สนช.ลงมติคัดเลือก กกต.ใหม่ 5 คน จากที่ เสนอมา 7 คน 
เพียงพอเรียกประชุม-เลือกประธาน  ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แหง่ชาติ (สนช.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชยั เป็นประธาน ได้ลงคะแนน
ลับในการเลือกคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ตามรายชื่อที่ผ่าน
การสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา โดย
ผลการลงคะแนนพบวา่มี 5 คนที่ได้รับคะแนนเสียงเกินกวา่กึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิก สนช. ให้ด ารงต าแหน่ง กกต.ชดุใหม่ คือ  1.นายสนัทดั 
ศิริอนนัต์ไพบลูย์ นกัวิชาการสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 2.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดี
กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย และอดีตเอกอคัรราชทตู ณ กรุงไนโรบี 
สาธารณรัฐเคนยา และกรุงเฮก ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ 3.นายธวชั
ชยั เทิดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  
4.นายฉัตรไชย จนัทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหวัหน้าคณะในศาลฎีกา  5.
นายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 4.30 จุด แกว่งตัวแคบ หุ้นกลุ่ม
น า้มันถ่วงหลังราคาน า้มันร่วงแรง ,สงครามการค้ายังกดดัน  SET 
ปิดช่วงบ่ายที่ระดบั 1,640.93 จดุ เพิ่มขึน้ 4.30 จดุ (+0.26%) มลูค่า
การซือ้ขาย 46,976.00 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนั
พฤหสัฯแกวง่ตวัไม่มาก เจอแรงถ่วงจากราคาน า้มนัร่วงแรงกดดนักลุม่
น า้มนั และยงัเผชิญแรงกดดนัจากตา่งประเทศในเร่ืองสงครามการค้าที่
ยงัแก้ไมต่กและไมรู้่จบเม่ือใด ขณะที่ตลาดภมิูภาควนัพฤหสัฯสว่นใหญ่
บวกราว 0.6% โดยช่วงนีจ้ับตาความเคลื่อนไหวของ"ทรัปม์"-ทิศทาง
คา่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ สว่นบ้านเราติดตามการทยอยประกาศงบฯกลุ่ม
แบงก์ วนัศกุร์ตลาดฯคงซิกแซกขึน้ แต่ Upside ไม่มาก โดยตลาดฯเข้า
เขต Oversold มากแล้ว พร้อมให้แนวรับ 1,624 แนวต้าน 1,664 จุด 
ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนัพฤหสัฯที่ระดบั 1,640.93 จดุ เพิ่มขึน้ 4.30 จดุ 
(+0.26%) มลูค่าการซือ้ขาย 46,976.00 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวนั
พฤหัสฯ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนีฯ
แตะจดุสงูสดุที่ 1,646.12 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,633.53 จดุ   

ส่วนหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงวนัพฤหสัฯ เพิ่มขึน้ 713 หลกัทรัพย์ ลดลง 
469 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 475 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้เล็กน้อยใน
ตราสารระยะยาว สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวันพฤหัสฯ มีมูลค่าการซือ้ขาย
รวมทัง้วนัอยู่ที่ 58,377 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทนุ ที่มีมลูค่า
การซือ้ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทนุ (บลจ.) ซือ้สทุธิ 7,755 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบนัการเงินที่ไมมี่
ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สุทธิ 3,610 ล้านบาท ในขณะที่นัก
ลงทนุตา่งชาติ ขายสทุธิ 2,425 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 
2.17% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.01%  Yield Curve ปรับเพ่ิมขึน้
เล็กน้อยในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติวันพฤหัสฯ NET OUTFLOW 4,125 ล้านบาท โดยเกิดจาก  
NET SELL 2,425 ล้านบาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุน
ต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) 1,700 ล้านบาท ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทนุต่างชาติ 558 ล้าน
บาท ด้านปัจจยัต่างประเทศ สหรัฐฯ เปิดเผยว่าดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) 
ดีดตัวขึน้ 0.3% ในเดือน มิ.ย. เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของวันก่อน
หน้า สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะปรับเพิ่มขึน้ 0.2% ทัง้นีต้ลาดติดตาม
รายงานตวัเลขผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์ของสหรัฐฯ 
ในคืนวนัพฤหสัฯ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.26 ระหว่างวันผันผวนท านิวไฮรอบ 
9 เดือนที่ระดับ 33.36 มองกรอบวันศุกร์ 33.20-33.30  นกับริหาร
เงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยูท่ี่ 
33.26 บาท/ดอลลาร์ แข็งคา่จากเปิดตลาดชว่งเช้าที่ระดบั 33.33 บาท/
ดอลลาร์  โดยระหวา่งวนัเงินบาทเคลื่อนไหวตามแรงซือ้ขายดอลลาร์ใน
กรอบ 33.23-33.36 บาท/ดอลลาร์ และไปท านิวไฮในรอบ 9 เดือน 
นบัตัง้แตว่นัที่ 10 ต.ค.60 ที่ระดบั 33.36 บาท/ดอลลาร์  "บาทคอ่นข้าง
ผันผวน หลงัผู้ ว่า ธปท.ออกมาแสดงความคิดเห็นเร่ืองการดแูลค่าเงิน 
บาทก็กลบัมาแข็งค่าจากช่วงเช้า" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงิน
ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันศุกร์ไว้ที่ 33.20-33.30 
บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

 
 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ยอดสง่ออก, น าเข้า และดลุการค้าเดือนมิ.ย. จีน 

- การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ราคาน าเข้าและสง่ออกเดือนมิ.ย. สหรัฐ 

- ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนก.ค.จากมหาวิทยาลยัมชิิแกน สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

  

As of

 Monday 9 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP BoP Current Account Balance May ¥1938.3b ¥1266.0b ¥1845.1b SET50

BoP Current Account Adjusted May ¥1850.0b ¥1184.8b ¥1885.5b SET100

Trade Balance BoP Basis May -¥303.8b -¥483.1b ¥573.8b MAI

Bank Lending Incl Trusts YoY Jun 2.20% -- 2.00% Institution Net Position

Bank Lending Ex-Trusts YoY Jun 2.10% -- 1.90% Proprietary Net Position

Bankruptcies YoY Jun -2.26% -- -4.36% Foreign Net Position

CH Foreign Reserves Jun $3112.13b $3101.80b $3110.62b Individual Net Position

Total Trading Value

 Tuesday 10

Release Actual Cons. Prior Major Indices

US Consumer Credit May $24.559b $12.000b $9.262b Dow Jones

EU ZEW Survey Expectations Jul -18.70 -- -12.60 S&P 500

JP Machine Tool Orders YoY Jun P 11.40% -- 14.90% Nasdaq

CH PPI YoY Jun 4.70% 4.50% 4.10% STOXX Europe 50

CPI YoY Jun 1.90% 1.90% 1.80% FTSE 100

Aggregate Financing CNY Jun -- 1425.0b 760.8b DAX

New  Yuan Loans CNY Jun -- 1520.0b 1150.0b Nikkei 225

Money Supply M2 YoY Jun -- 8.40% 8.30% Shanghai Composite

Hang Seng

 Wednesday 11 KOSPI

Release Actual Cons. Prior BES Sensex

US PPI Final Demand MoM Jun 0.3% 0.2% 0.5% Jakarta Composite

PPI Ex Food and Energy MoM Jun 0.3% 0.2% 0.3% Philippines Composite

PPI Final Demand YoY Jun 3.40% 3.10% 3.10% Ho Chi Minh

PPI Ex Food and Energy YoY Jun 2.80% 2.60% 2.40%

JP PPI YoY Jun 2.80% 2.80% 2.70% Crude Commodities

PPI MoM Jun 0.20% 0.20% 0.60% WTI ($/bl)

Tertiary Industry Index MoM May 0.10% -0.30% 1.00% Dubai ($/bl)

Brent ($/bl)

 Thursday 12 NYMEX ($/bl)

Release Actual Cons. Prior COMEX Gold 

US Initial Jobless Claims 7-Jul 214k 225k 231k Batic Dry Index

Continuing Claims 30-Jun 1739k 1730k 1739k

CPI MoM Jun 0.10% 0.20% 0.20% Exchange Rate

CPI Ex Food and Energy MoM Jun 0.20% 0.20% 0.20% USD/THB

CPI YoY Jun 2.90% 2.90% 2.80% EUR/USD

CPI Ex Food and Energy YoY Jun 0.023 0.023 0.022 USD/JPY

CPI Index NSA Jun 251.99 252.09 251.59 GBP/USD

CPI Core Index SA Jun 257.31 257.36 256.89 USD/CHY

EU Industrial Production SA MoM May 1.30% 1.20% -0.90% USD/KRW

Industrial Production WDA YoY May 2.40% 2.40% 1.70% Dollar Index

 Friday 13 Thai Bond Market

Release Actual Cons. Prior Total Return Index

JP Industrial Production MoM May F -- -- -0.2% Outright/ Cash Trading

Industrial Production YoY May F -- -- 4.2% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Capacity Utilization MoM May -- -- 1.80% 12-Jul-18 1.2256 1.3383 1.4978 1.5610 1.7363 1.8560

CH Trade Balance Jun -- $27.72b $24.92b Change (bps) +0.26 -0.33 +0.18 +0.36 +0.56 +1.06

Exports YoY Jun -- 10.00% 12.60% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Imports YoY Jun -- 21.50% 26.00% 2.1737 2.4409 2.7539 3.1559 3.3233 3.6455

+1.17 +1.59 +0.72 +1.29 +0.82 +0.81

US Bond Market

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

12-Jul-18 1.98 2.60 2.68 2.75 2.85 2.95

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

+0.87%

+1.39%

+0.56%

+0.78%

+0.61%

13-Jul-18

2,798.29

7,823.92

3,438.00

7,651.33

12,492.97

+0.49%

24,924.89 +224.44 +0.91%

-41.25

33,864.26

%Chg.

22,187.96

2,837.66

5,893.36

36,548.41

+1.17%

+2.16%

+0.20%

+24.27

+107.31

+19.00

+59.37

+75.84

+255.75

+59.89

+11.60

+282.48 +0.78%

898.51 +5.35 +0.60%

28,480.83 +169.14 +0.60%

2,285.06 +4.44 +0.19%

7,367.95 +0.24%+17.37

12-Jul-18 Chg %Chg.

70.32 -0.24 -0.34%

73.23 +0.88 +1.22%

12-Jul-18 11-Jul-18 %Chg.

1,247.20 +4.40 +0.35%

74.39 +0.31 +0.42%

70.33 -0.05 -0.07%

271.92 271.92 +0.00%

49,040.41         49,040.41         +0.00%

Chg12-Jul-18

-558.14

56.98

94.828 94.718 +0.12%

112.53 111.98 +0.49%

1.3200 1.3205 -0.04%

33.20 33.32 -0.34%

1.1666 1.1673 -0.06%

1,632.00 +46.00 +2.90%

12-Jul-18 11-Jul-18 %Chg.

6.6689 6.6793 -0.16%

1,123.54 1,127.26 -0.33%

+0.26%+4.301,640.93

%Chg.Chg12-Jul-18

-41.25

+2.10427.71

+0.18%+4.192,391.23

+0.10%+1.051,079.87

เอกสารฉบบันี้จดัท าโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ทัง้หลายทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้
จดัท าบนพืน้ฐานแหลง่ขอ้มูลทีด่ทีีส่ดุทีไ่ด้รบัมา และพจิารณาแลว้เหน็วา่น่าเชือ่ถอื มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน และอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบบันี้ไมถ่อืเป็นค าเสนอหรอืค าชีช้วนใหล้งทุน และ3จดัท าขึน้เป็นการเฉพาะเพือ่ประโยชน์แกบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัเท่านัน้ มใิหน้ าไปเผยแพร่ทางสือ่มวลชน หรอืโดยทาง
อืน่ใด บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืเป็นผลจากการใชเ้นื้อหาหรอืรายงานฉบบันี้ 

 


