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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยดัชนี PPI +1.7% ในเดือนมิ.ย. (y/y) ต ่าสุดในรอบกว่า 
2 ปี กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึน้ 
0.1% ในเดือนมิ.ย.เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.1% เช่นกัน
ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายปี ดัชนี PPI เพิ่มขึน้เพียง 1.7% ในเดือน
มิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนม.ค.2560 หลังจากเพิ่มขึน้ 
1.8% ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเตรียมคว ่าบาตรตุรกี หลังรับมอบระบบป้องกันภัยทาง
อากาศ S-400 จากรัสเซียสหรัฐเตรียมคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจต่อ
ตรุกี หลงัจากที่ตรุกีได้รับมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 ชดุ
แรกจากรัสเซียในวันนีน้อกจากนี ้ตุรกีจะถูกตัดออกจากโครงการ
พฒันาเคร่ืองบินขับไล่ F-35 เน่ืองจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการร่ัวไหล
ของข้อมลูในการผลิตเคร่ืองบินรบดงักล่าวทัง้นี ้รัฐมนตรีกลาโหมตรุกี
ออกแถลงการณ์ระบุว่า รัสเซียได้ด าเนินการส่งมอบระบบป้องกันภยั
ทางอากาศ S-400 ชดุแรกให้กบัตรุกีแล้วในวนันี ้(อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เผยเจ้าหน้าที่เตรียมกวาดล้างผู้อพยพเข้าสหรัฐโดยผิด
กฎหมายพรุ่งนีป้ระธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์กลา่วในวนันีว้า่ เจ้าหน้าที่
สหรัฐเตรียมเร่ิมท าการกวาดล้างจับกุมผู้ ที่ลักลอบเข้าสหรัฐโดยผิด
กฎหมายใน 10 เมืองในช่วงสุดสปัดาห์นีเ้พื่อเนรเทศกลับประเทศต่อ
ข้อถามของผู้ สื่อข่าวที่ว่า เขามีความกังวลใจหรือไม่หรือการที่เร่ือง
ดังกล่าวได้ร่ัวไหลไปยังสื่อก่อนหน้านี ้ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขาไม่มี
ความกังวลตอ่เร่ืองดงักลา่ว เน่ืองจากแผนการเนรเทศคนเข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมายไม่ถือเป็นความลบัทัง้นี ้สื่อรายงานว่า ผู้ อพยพเข้าสหรัฐ
โดยผิดกฎหมายราว 2,000 ครอบครัวตกอยู่ในข่ายที่จะถูกเนรเทศใน
การกวาดล้างครัง้นี ้(อินโฟเควสท์) 

รมว.คลังสหรัฐวอนคองเกรสขยายเพดานหนี ้ก่อนชัตดาวน์ครัง้
ใหม่ในอีก 2 เดือนนายสตีเวน มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐ สง่หนงัสือไปยงั
นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐ โดยเรียกร้องให้
สภาคองเกรสขยายเพดานหนีส้หรัฐ ก่อนที่รัฐสภาจะปิดสมัยประชมุ
ในช่วงฤดูร้อน ขณะที่กระทรวงการคลังมีงบประมาณส าหรับการ
บริหารประเทศอีกเพียง 2 เดือน"ตามการคาดการณ์ล่าสดุ เราจะหมด
งบประมาณในชว่งต้นเดือนกันยายน ก่อนที่รัฐสภาจะกลบัมาเปิดสมยั
ประชมุครัง้ใหม่ ดงันัน้ ผมขอเรียกร้องให้สภาคองเกรสเพิ่มเพดานหนี ้
ก่อนปิดสมยัประชมุชว่งฤดรู้อน" นายมนชูินระบ ุขณะนี ้สมาชิกรัฐสภา 
และฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ก าลังเร่งด าเนินการ
เพื่อให้มีการผ่านกฎหมายงบประมาณรายจ่ายฉบับใหม่ และเพิ่ม
เพดานหนีข้องรัฐบาลสหรัฐ เพ่ือหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาล (ชตั
ดาวน์) ครัง้ใหม ่(อินโฟเควสท์) 

"เบเกอร์ ฮิวจ์"เผยแท่นขุดเจาะน า้มันในสหรัฐมีจ านวนลดลงเป็น
สัปดาห์ที่  2 เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการขุดเจาะน า้มันของสหรัฐ 
เปิดเผยว่า แท่นขุดเจาะน า้มนัในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจ านวนลดลง 4 
แท่นในสปัดาห์นี ้สู่ระดบั 784 แท่น ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่เดือน
ก.พ.ปีที่แล้วทัง้นี ้บริษัทน า้มนัลดจ านวนแท่นขุดเจาะน า้มนัติดต่อกัน
สัปดาห์ที่ 2 สอดคล้องกับแผนการปรับลดรายจ่ายของกลุ่มบริษัท
พลงังาน นอกจากนี ้เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีที่แล้ว แทน่ขดุเจาะ
น า้มนัในสหรัฐมีจ านวนลดลง 79 แทน่(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 243.95 จุด ขานรับ
ความหวังเฟดลดดอกเบีย้เดือนนี ้ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ปิดปรับตัวขึน้ต่อเน่ืองเม่ือวันศุกร์ (12 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการ
คาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ลง
ในเดือนนี ้และจากการเปิดเผยข้อมลูดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่บ่งชีว้่า 
อตัราเงินเฟ้อในสหรัฐยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า ขณะที่บรรดานกัลงทนุจะจบั
ตาการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐ ซึ่งจะเร่ิม
ขึน้ในสปัดาห์นี ้ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 27,332.03 จดุ 
เพ่ิมขึน้ 243.95 จดุ หรือ +0.90% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 3,013.77 
จดุ เพ่ิมขึน้ 13.86 จดุ หรือ +0.46% สว่นดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,244.14 
จดุ เพ่ิมขึน้ 48.10 จดุ หรือ +0.59% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก เหตุ
ตลาดคาดเฟดลดดอกเบีย้เดือนนี ้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือ
เทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
เม่ือคืนนี ้(12 ก.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนคาดว่า มีความเป็นไปได้ที่
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงในเดือนนี ้ดชันี
ดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเม่ือเทียบ
กับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.24% แตะที่ 96.8179 
เม่ือคืนนี ้ดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 107.81 
เยน จากระดบั 108.45 เยน และออ่นคา่เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 
0.9844 ฟรังก์ จากระดับ 0.9900 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงั
อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3032 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดบั 1.3070 ดอลลาร์แคนาดา ยโูรแข็งค่าเม่ือเทียบกบั
ดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1271 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1258 ดอลลาร์ 
ขณะที่เงินปอนด์แข็งคา่ขึน้สูร่ะดบั  1.2571 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2525 
ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ 0.7023 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6975 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 1 เซนต์ เหตุความตึง
เครียดในตอ.กลางช่วยหนุนตลาด สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซสั 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(12 ก.ค.) เน่ืองจากความตึง
เครียดอย่างต่อเน่ืองในตะวนัออกกลางยงัคงช่วยหนนุตลาด แต่ความ
วิตกเก่ียวกบัปริมาณน า้มนัดิบสว่นเกินทัว่โลกนัน้ได้สกดักัน้การปรับตวั
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 ขึน้ของราคาน า้มนัสญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ขยบัขึน้ 1 

เซนต์ ปิดที่ 60.21 ดอลลาร์/บาร์เรลสัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบ
เดือนก.ย. ขยบัขึน้ 20 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 66.72 ดอลลาร์/บาร์เรล 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $5.50 เหตุดอลล์อ่อน
,เก็งเฟดลดดอกเบีย้ช่วยหนุนตลาด สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์ก
ปิดปรับตัวขึน้เม่ือคืนนี ้(12 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากเงินดอลลาร์ที่
อ่อนค่าลง หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบีย้ในเดือนนี ้สัญญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 
5.50 ดอลลาร์ หรือ 0.39% ปิดที่ 1,412.20 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ
เควสท์)  

ยุโรป 

กรรมการ ECB ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินในการ
ประชุมเดือนนี ้นายอิกนาซิโอ วิสโก ผู้วา่การธนาคารกลางอิตาลี และ
เป็นกรรมการบริหารของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดเผยว่า ECB 
จะต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม หากเศรษฐกิจยโูรโซน
ยังคงไม่ฟื้นตัวขึน้นายวิสโกกล่าวว่า กรรมการ ECB จะพิจารณา
ทางเลือกในการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเวลาไม่ก่ีสปัดาห์
ข้างหน้า ทา่มกลางการขยายตวัทางเศรษฐกิจที่ออ่นแอ และคาดการณ์
เงินเฟ้อในระดบัต ่าค ากล่าวของนายวิสโกท าให้มีการคาดการณ์กนัวา่ 
ECB จะผ่อนคลายนโยบายการเงินในการประชมุครัง้ต่อไปในวนัที่ 25 
ก.ค. หรือในการประชมุเดือนก.ย. นอกจากนี ้ค ากลา่วของนายวิสโกยงั
สอดคล้องกับรายงานการประชุมนโยบายการเงินของ ECB ประจ า
วนัที่ 5-6 มิ.ย. ซึง่ระบวุา่ กรรมการ ECB เห็นพ้องกนัถึงความจ าเป็นใน
การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยโูรโซน ท่ามกลางความไม่แน่นอน
ที่เพิ่มมากขึน้ ทัง้นี ้ในการประชุมวันดังกล่าว ECB มีมติคงอัตรา
ดอกเบีย้นโยบาย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้รีไฟแนนซ์ที่ระดบั 0% ซึ่งเป็น
ระดับต ่าสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมกับคงอัตราดอกเบีย้เงินฝากที่
ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.40% ขณะที่คงอัตรา
ดอกเบีย้เงินกู้ ที่ระดับ 0.25% นอกจากนี ้ECB ระบุว่า จะยังคงตรึง
อตัราดอกเบีย้ต่อไป อย่างน้อยจนถึงช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 (อินโฟ
เควสท์) 

รมว.ต่างประเทศอังกฤษล่ันหากได้เป็นนายกฯคนใหม่ จะส่ังเพิ่ม
เรือรบในกองเรือราชนาวี นายเจเรมี ฮนัท์ รมว.ต่างประเทศองักฤษ 
กล่าวว่า หากเขาชนะการเลือกตัง้ผู้น าพรรคอนรัุกษ์นิยมคนใหม่ ซึ่งจะ
เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปขององักฤษโดยอตัโนมตัิ เขาก็จะสัง่การให้
มีการเพิ่มจ านวนเรือรบในกองเรือราชนาวีอังกฤษนายฮันท์กล่าวว่า 
ขณะนี ้การตอบโต้ขององักฤษต่อความตึงเครียดกับอิหร่าน ได้ด าเนิน
ไปอย่างระมัดระวงั และค่อยเป็นค่อยไปขณะเดียวกัน สื่อรายงานว่า 

องักฤษก าลงัสง่เรือรบล าที่ 2 เข้าไปในอา่วเปอร์เซีย ทา่มกลางความตึง
เครียดที่เพิ่มขึน้กับอิหร่าน หลังจากที่เรือรบอังกฤษได้ยึดเรือน า้มัน
อิหร่านนอกชายฝ่ังยิบรอลตาเม่ือสปัดาห์ที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก แต่หุ้นเยอรมนีถูกกดดัน
หลังเดมเลอร์เตือนเร่ืองผลก าไร ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือ
คืนนี ้(12 ก.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สง่
สัญญาณว่าอาจจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ลงในเดือนนี ้และจากการ
เปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของยูโรโซน แต่ตลาดหุ้นเยอรมนี
ปรับตวัลง หลงับริษัทเดมเลอร์ เอจี ออกมาเตือนเก่ียวกับผลก าไรดชันี 
Stoxx Europe 600 บวก 0.04% ปิดที่ 386.85 จดุดชันี CAC-40 ตลาด
หุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,572.86 จดุ เพ่ิมขึน้ 20.91 จดุ หรือ +0.38% ขณะที่ 
ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,323.32 จดุ ลดลง 8.80 จดุ หรือ 
+0.07%  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 3.85 จุด หุ้นกลุ่มเวชภัณฑ์
ถ่วงตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเม่ือคืนนี ้(12 ก.ค.) โดยปรับตวั
ลงต่อเน่ือง 7 วัน ยาวนานที่สุดนับตัง้แต่ปี 2558 ขณะที่หุ้ นกลุ่ม
เวชภณัฑ์น าตลาดร่วงลงตามหุ้นกลุ่มเดียวกันในสหรัฐ หลงัถกูกดดัน
จากการที่ท าเนียบขาวของสหรัฐพยายามเข้าแทรกแซงราคายาดชันี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,505.97 จดุ ลดลง 3.85 จดุ หรือ 
-0.05% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

เกาหลีใต้คว า้น า้เหลวคล่ีคลายข้อพิพาทส่งออกสารเคมี หลัง
ญ่ีปุ่นยันไม่ยกเลิกมาตรการควบคุม  การเจรจาระหว่างรัฐบาล
เกาหลีใต้และญ่ีปุ่ นที่กรุงโตเกียวในวนันี ้เพื่อคลี่คลายข้อพิพาทกรณีที่
ญ่ีปุ่ นได้ควบคมุการส่งออกสารเคมีที่เกาหลีใต้ใช้ในการผลิตเซมิคอน
ดักเตอร์ รวมทัง้หน้าจอทีวีและสมาร์ทโฟน ได้ประสบความล้มเหลว 
หลังจากที่ญ่ีปุ่ นยืนกรานว่า จะไม่มีการยกเลิกมาตรการดังกล่าว 
เน่ืองจากไม่ได้เป็นการละเมิดข้อก าหนดขององค์การการค้าโลก 
(WTO) การเจรจาดงักลา่วใช้เวลานานถึง 5 ชัว่โมงคร่ึง ซึง่ยาวนานกวา่
ที่คาดการณ์ไว้ โดยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรมของญ่ีปุ่ น ชีแ้จงต่อฝ่ายเกาหลีใต้ว่า มาตรการควบคุม
ดงักล่าวมีขึน้เพื่อรักษาความมัน่คงแห่งชาติของญ่ีปุ่ น ทางด้านเกาหลี
ใต้เรียกร้องให้ญ่ีปุ่ นยกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกสารเคมี ซึ่ง
ไ ด้ แ ก่  fluorinated polyimides ซึ่ ง ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ห น้ า จ อ , 
photosensitising agent resist ซึ่งใช้ในกระบวนการผลิตชิป และ 
hydrogen fluoride ซึ่งใช้เป็นก๊าซกัดกรดในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ 
ซึ่งตามข้อบังคับของญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้จะต้องยื่นขอใบอนุญาตส าหรับ
สารดงักลา่ว ขณะที่ญ่ีปุ่ นจะใช้เวลา 90 วนัในการอนมุตัิ (อินโฟเควสท์) 

โพลล์ชีค้ะแนนนิยมพรรค "อาเบะ" เพิ่มขึน้ก่อนเลือกตัง้วุฒิสภา
ญ่ีปุ่นสัปดาห์หน้า ผลส ารวจของส านักข่าวเกียวโดเผยให้เห็นว่า 
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 คะแนนนิยมของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ของนายกรัฐมนตรีชิน

โซ อาเบะ เพิ่มขึน้ 2.2 จุด สู่ระดับ 31.0% ก่อนที่จะมีการเลือกตัง้
วฒิุสภาในสปัดาห์หน้า (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 42.37 จุด ตามทิศทาง
ดาวโจนส์ ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึน้ในวนันี ้ โดยได้
แรงหนนุจากดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้แต่แรง
ขายท าก าไรก่อนวันหยุดยาว 3 วันในช่วงสุดสัปดาห์นี ้ท าให้ตลาด
ปรับตัวขึน้ไม่มากนัก  ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิด
เพ่ิมขึน้ 42.37 จดุ หรือ 0.20% แตะที่ 21,685.90 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนเตรียมคว ่าบาตรบริษัทสหรัฐ ตอบโต้การขายอาวุธให้แก่
ไต้หวันกระทรวงการตา่งประเทศจีนออกแถลงการณ์ระบวุา่ รัฐบาลจีน
จะท าการคว ่าบาตรบริษัทสหรัฐ เพื่อตอบโต้ต่อการที่สหรัฐได้อนุมัติ
การขายอาวุธให้แก่ไต้หวัน"เราจะคว ่าบาตรบริษัทสหรัฐที่ มีส่วน
เก่ียวข้องกบัการจ าหน่ายอาวธุ เพ่ือรักษาผลประโยชน์แหง่ชาติของจีน" 
แถลงการณ์ระบุทางด้านนายหวงั อี ้รมว.ต่างประเทศจีน กล่าวเตือน
สหรัฐในวันนีว้่า อย่าเล่นกับไฟ ในกรณีที่เก่ียวกับไต้หวัน "เราขอ
เรียกร้องให้สหรัฐตระหนักถึงความส าคญัในประเด็นของไต้หวนั และ
อยา่เลน่กบัไฟในกรณีของไต้หวนั" นายหวงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยยอดส่งมอบโทรศัพท์มือถือลดลง 6.3% ในเดือนมิ.ย. 
ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจีน (CAICT) 
รายงานวา่ ยอดสง่มอบโทรศพัท์มือถือของจีนปรับตวัลดลง 6.3% แตะ
ที่ 34.31 ล้านเคร่ืองในเดือนมิ.ย.สว่นยอดสง่มอบโทรศพัท์มือถือในช่วง
เดือนม.ค.-มิ.ย. อยู่ที่  186 ล้านเคร่ือง ลดลง 5.1% จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่แล้ว ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ตลาดโทรศพัท์มือถือ
ก าลังอยู่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก 4G เป็น 5G โดยมีการเปิดตัว
โทรศพัท์มือถือ 5G รุ่นแรกไปเม่ือเดือนที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

ส่ือเผย "หวัเว่ย" เตรียมปลดพนักงานหลายร้อยคนในสหรัฐ หลัง
ถูกกระทบจากแบล็คลิสต์ หนงัสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นลั รายงาน
โดยอ้างแหลง่ข่าววา่ หวัเวย่ เทคโนโลยี่ ซึง่เป็นบริษัทเทเลคอมรายใหญ่
ของจีน วางแผนปลดพนักงานหลายร้อยคนในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่
ทางบริษัทก าลงัเผชิญกบัความยากล าบากในการท าธุรกิจ หลงัจากถกู
รัฐบาลสหรัฐแบล็คลิสต์ รายงานระบวุา่ การปลดพนกังานครัง้นีค้าดวา่
จะพุ่งเป้าไปที่ ฟิวเจอร์เว่ย เทคโนโลยี่ (Futurewei Technologies) 
บริษัทในเครือของหวัเว่ยที่ด าเนินกิจการด้านวิจยัและพัฒนาซึ่งตัง้อยู่
ในสหรัฐ โดยปัจจบุนั บริษัทในเครือของหวัเวย่แหง่นีมี้การจ้างพนกังาน
ประมาณ 850 คนในรัฐต่างๆ ซึ่งรวมถึงรัฐเท็กซัส แคลิฟอร์เนีย และ
วอชิงตนัแหล่งข่าวที่เปิดเผยกับวอลล์สตรีท เจอร์นัล ระบุว่า พนักงาน
ชาวจีนของหวัเว่ยที่ท างานในสหรัฐ ได้รับข้อเสนอทางเลือกให้เดินทาง

กลับประเทศจีน และยังสามารถท างานในบริษัทต่อไปได้ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 12.79 จุด นลท.รอ
ดูข้อมูลศก.จีน ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวันนี ้
ปรับตัวสูงขึน้ ในขณะที่นักลงทุนรอดูการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ 3 
รายการในวนันี ้ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตบวก 
12.79 จดุ หรือ 0.44% ปิดที่ 2,930.55 จดุ  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 39.82 จุด ตามทิศทางดาว
โจนส์ ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตวัเพิ่มขึน้ ตามทิศทาง
ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึน้กว่า 200 จดุเม่ือคืนนี ้โดย
ได้แรงหนนุจากการที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ยงัคงสง่สญัญาณปรับลดอตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ค. ในระหว่าง
การแถลงต่อสภาคองเกรสวนัที่ 2 เม่ือวานนีด้ชันีฮัง่เส็งเพิ่มขึน้ 39.82 
จดุ หรือ 0.14% ปิดวนันีท้ี่ 28,471.62 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ  

อิหร่านขู่ใช้มาตรการตอบโต้ หากอังกฤษไม่ปล่อยเรือบรรทุก
น า้มันที่ยึดไป นายฮามิด บาเอดิเนจ๊าด เอกอคัรราชทตูอิหร่านประจ า
องักฤษ ออกโรงเตือนองักฤษให้ปลอ่ยเรือบรรทกุน า้มนัของอิหร่านที่ยึด
ไปเม่ือสัปดาห์ที่แล้ว มิเช่นนัน้อิหร่านจะใช้มาตรการตอบโต้ นายบา
เอดิเนจ๊าดกล่าวว่า อังกฤษละเมิดข้อบังคับด้านการเดินเรือด้วยการ
กระท าที่ผิดกฎหมายและการปล้นสะดมในทะเลส านักข่าวซินหัว
รายงานว่า เรือนาวิกโยธินของอังกฤษในช่องแคบยิบรอลตาร์ ได้รับ
ค าสัง่จากทางการองักฤษให้เข้ายึดเรือบรรทกุน า้มนัของอิหร่านที่ก าลัง
มุ่งหน้าไปยังซีเรีย เน่ืองจากละเมิดมาตรการคว ่าบาตรของสหภาพ
ยโุรป (EU) อย่างไรก็ดี อิหร่านปฏิเสธวา่เรือล าดงักลา่วไม่ได้มุ่งหน้าไป
ยังซีเรียเม่ือวันศุกร์ที่ผ่านมา กระทรวงต่างประเทศอิหร่านก็เตือนให้
อังกฤษปล่อยเรือบรรทุกน า้มันของอิหร่าน "โดยเร็ว"นอกจากนี  ้
ประธานาธิบดีฮัสซัน รูฮานี ของอิหร่าน ก็เตือนอังกฤษถึง "ผลที่จะ
ตามมา" จากการยดึเรือบรรทกุน า้มนัของอิหร่าน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนลบ ท่ามกลางการ
ซือ้ขายผันผวน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงในวันนี ้โดย
ได้รับผลกระทบจากแรงขายในช่วงท้ายตลาด ท่ามกลางการซือ้ขายที่
ผนัผวน ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 38,736.23 จดุ ลดลง 
86.88 จดุ หรือ 0.22% 

ไทย 

"อนุทิน" รับข้อเสนอวงสัมมนากัญชาเสรีเพื่ อการแพทย์ไป
ขับเคล่ือนเป็นรูปธรรม คาดทดแทนน าเข้าได้ปีละ 2 แสนลบ. 
นายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะรอง
นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวปิดงานสัมมนาเชิง
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 ปฏิบัติการ "กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์" ว่า จะน าข้อสรุปที่ได้จากการ

สัมมนาครัง้นีเ้สนอให้ผู้ บริหารกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเพื่อ
ขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม และการที่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสขุได้
เดินทางมาร่วมงานเม่ือช่วงเช้าที่ผ่านมาย่อมแสดงให้เห็นว่าเร่ืองนีมี้
ประโยชน์มากกว่าผลเสีย ส าหรับข้อเสนอของการสัมมนากลุ่มย่อยที่
น่าสนใจ ได้แก่ 1.ขอให้แยกกัญชา กัญชง และกระท่อม ออกจาก 
พ.ร .บ .ยา เสพติด แ ล้ว มีกฎหมายเฉพาะ 2. เสนอให้ มีการตัง้
คณะกรรมการระดับชาติที่จะน าไปสู่การจัดตัง้องค์กรขึน้มาดแูลเป็น
การเฉพาะ 3.การอนญุาตให้ประชาชนสามารถปลกูกัญชาไว้ใช้เองใน
ครัวเรือนรายละ 6 ต้น 4.ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาตัง้แต่ต้นน า้ 
กลางน า้ และปลายน า้ 5.ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากัญชาเพื่อ
การแพทย์และเพ่ือธุรกิจปัจจบุนัแพทย์แผนไทยมีการน ากญัชามาใช้ใน
การรักษาผู้ ป่วย 16 ต ารับ แพทย์แผนปัจจบุนั 4 โรค แต่มีผู้ ป่วยกว่า 8 
แสนคนที่ใช้การรักษาแบบใต้ดินราว 40-50 โรค ซึ่งประสบปัญหาเร่ือง
คณุภาพของน า้มนักญัชา เพราะไมส่ามารถด าเนินการได้อยา่งเปิดเผย
เพราะผิดกฎหมาย ทัง้นี ้หากมีการอนุญาตให้น ากัญชามาใช้เพื่อ
การแพทย์ได้จะสามารถทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศได้ปีละ 2 
แสนล้านบาท และสง่ออกได้ปีละ 1 แสนล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 8.86 จุด ขายลดความเส่ียงหลังธปท.
ออกมาตรการสกัดเก็งก าไรค่าเงินบาท/สัปดาห์หน้าตลาดฯคง
แกว่งแคบ SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,731.59 จุด ลดลง 8.86 จุด ( -
0.51%) มลูค่าการซือ้ขาย 70,717.19 ล้านบาท  นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยวนันีป้รับตวัลงหลงัแบงก์ชาติออกมาตรการสกัดการเก็ง
ก าไรคา่เงินบาท และหุ้นไทยก็ปรับตวัขึน้ไปมากแล้ว สง่ผลให้นกัลงทนุ
ขายลดความเสี่ยง-รอดสูถานการณ์ก่อน ด้านตลาดภมิูภาควนันีแ้กวง่
แคบหลังเชื่อเฟดจะลดดอกเบีย้ในการประชุมปลายก.ค.นี ้พร้อมให้
ติดตามตวัเลข GDP งวดไตรมาส 2/62 ของจีนที่จะประกาศในสปัดาห์
หน้า ด้านทิศทางตลาดฯในสปัดาห์หน้าคงจะแกวง่แคบ โดยให้แนวรับ 
1,700 แนวต้าน 1,750 จดุตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,731.59 
จดุ ลดลง 8.86 จดุ (-0.51%) มลูค่าการซือ้ขาย 70,717.19 ล้านบาท  
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
104,145 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั

อยู่ที่ 104,145 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สทุธิ 5,209 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สุทธิ 15,040 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ขายสุทธิ 912 
ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 1.8% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือ
วาน +0.03%ภาพรวมของตลาดในวนันีY้ield Curve ปรับเพิ่มขึน้ 1-3 
bps.ในตราสารระยะยาว สว่นหนึ่งมาจาก ธปท. ออกมาตรการเพ่ือเฝ้า
ระวงัเงินทนุไหลเข้าระยะสัน้ ปรับหลกัเกณฑ์มาตรการป้องปรามการ
เก็งก าไรค่าเงินบาท โดยการลดวงเงินการถือครองสกุลเงินบาทที่นัก
ลงทนุต่างชาติเปิดบญัชีไว้กับสถาบนัการเงินในประเทศไทยลดลงจาก
เดิมที่ก าหนดไว้ 300 ล้านบาท เหลือ 200 ล้านบาทต่อรายต่อประเภท
บญัชี ซึง่มีผลวนัที่ 22 ก.ค.นีเ้ป็นต้นไป และการยกระดบัการดแูลข้อมลู
การถือครองตราสารหนีไ้ทยของนักลงทุนต่างชาติให้ลึกขึน้ถึงระดับผู้
ถือ ผู้ ได้รับประโยชน์ เพ่ือติดตามพฤติกรรมการลงทนุของตา่งชาติ เพ่ือ
ไม่ให้ถูกเป็นที่พักเงินระยะสัน้ ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุน
ตา่งชาติวนันี ้NET OUTFLOW 912 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 
912 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติ
หมดอาย ุ(Expired)  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.88/93 อ่อนค่าจากช่วงเช้าหลังธปท.
ออกมาตรการสกัดการเก็งก าไร คาดสัปดาห์หน้าอาจกลับสู่ 
31.00 นกับริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาด
เย็นนีอ้ยู่ที่ระดับ 30.88/93 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าที่เปิด
ตลาดที่ระดบั 30.72/75 บาท/ดอลลาร์วนันีก้ารเคลื่อนไหวของเงินบาท
ค่อนข้างผันผวน โดยหลงัจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออก
มาตรการป้องปรามการเก็งก าไรค่าเงินบาท และเฝ้าระวงัเงินทนุไหล
เข้าระยะสัน้ไปเม่ือช่วงสาย ส่งผลให้เงินบาทปรับอ่อนค่าไปทันทีที่
ระดบั 30.91 บาท/ดอลลาร์ และเป็น high สดุของวนั แต่หลงัจากนัน้
เงินบาทก็เร่ิมกลับไปแข็งค่า และกลับมาอ่อนค่าอีกครัง้ในช่วงท้าย
ตลาด ทัง้นี ้มองวา่สปัดาห์หน้าเงินบาทคงจะมีทิศทางที่อ่อนคา่ลงแล้ว 
จากที่ก่อนหน้านีเ้งินบาทแข็งคา่ไปคอ่นข้างมาก โดยมองวา่มีโอกาสจะ
กลับเข้าสู่ระดบั 31 บาท/ดอลลาร์ได้ อย่างไรก็ดี นักลงทุนยังติดตาม
การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่จะมีขึน้ในช่วงปลายเดือนนี ้
เพื่อรอดวู่าเฟดจะตดัสินใจปรับลดดอกเบีย้นโยบายหรือไม่ นักบริหาร
เงิน คาดวา่ สปัดาห์หน้าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.80 - 31.00 
บาท/ดอลลาร์(อินโฟเควสท์)
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ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีราคาบ้านเดือนมิ.ย. จีน 

- ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 จีน 

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. จีน 

- ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. จีน 

- การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนมิ.ย. จีน 

- ดชันีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.ค. จากเฟดนิวยอร์ก สหรัฐ 
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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 Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Jun -- 5.6% 5.6% STOXX Europe 50

Industrial Production YoY Jun -- 5.2% 5.0% FTSE 100

Retail Sales YoY Jun -- 8.5% 8.6% DAX

GDP SA QoQ 2Q -- 1.5% 1.4% Nikkei 225

GDP YTD YoY 2Q -- 6.3% 6.4% Shanghai Composite

GDP YoY 2Q -- 6.2% 6.4% Hang Seng

KOSPI

 Tuesday 16 BES Sensex

Release Actual Cons. Prior Jakarta Composite

US Import Price Index MoM Jun -- -0.5% -0.3% Philippines Composite

Import Price Index YoY Jun -- -- -1.5% Ho Chi Minh

Export Price Index MoM Jun -- -0.2% -0.2%

Export Price Index YoY Jun -- -- -0.7% Crude Commodities

Retail Sales Advance MoM Jun -- 0.2% 0.5% WTI ($/bl)

Industrial Production MoM Jun -- 0.1% 0.4% Dubai ($/bl)

EU Trade Balance SA May -- 18.0b 15.3b Brent ($/bl)

Trade Balance NSA May -- -- 15.7b NYMEX ($/bl)

COMEX Gold 

 Wednesday 17 Batic Dry Index

Release Actual Cons. Prior

US Housing Starts Jun -- 1260k 1269k Exchange Rate

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

MBA Mortgage Applications 12-Jul -- -- -2.4% EUR/USD

USD/JPY

 Thursday 18 GBP/USD

Release Actual Cons. Prior USD/CHY

US Initial Jobless Claims 13-Jul -- -- 209k USD/KRW

Continuing Claims 6-Jul -- -- 1723k Dollar Index

Leading Index Jun -- 0.1% 0.0%

JP Trade Balance Jun -- ¥406.0b -¥968.3b Thai Bond Market

Trade Balance Adjusted Jun -- -¥140.9b -¥609.1b Total Return Index

Exports YoY Jun -- -5.4% -7.8% Outright/ Cash Trading

Imports YoY Jun -- -0.2% -1.5% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

12-Jul-19 1.691 1.716 1.751 1.758 1.726 1.746

 Friday 19 Change (bps) +0.44 +0.42 +0.12 +0.23 +0.63 +1.45

Release Actual Cons. Prior 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

EU ECB Current Account SA May -- -- 20.9b 1.797 1.876 2.030 2.223 2.467 2.735

JP Natl CPI YoY Jun -- 0.7% 0.7% +2.76 +4.03 +3.13 +2.98 +2.61 +0.46

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Jun -- 0.6% 0.8%

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Jun -- 0.5% 0.5% US Bond Market

Foreign Buying Japan Bonds 12-Jul -- -- ¥466.0b Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

All Industry Activity Index MoM May -- 0.3% 0.9% 12-Jul-19 2.14 1.84 1.81 1.86 2.12 2.64

SK PPI YoY Jun -- -- 0.4% Change (bps) -6.00 +2.00 +2.00 +4.00 +5.00 +7.00

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

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

15-Jul-19

12-Jul-19 Chg %Chg.

1,731.59 -8.86 -0.51%

374.51 -0.65 -0.17%

-3,354.86

1,143.08 -7.12 -0.62%

2,535.51 -13.32 -0.52%

-3,354.86

49,549.38

73.48

457.09

3,013.77 +13.86 +0.46%

8,244.14 +48.10 +0.59%

12-Jul-19 Chg %Chg.

27,332.03 +243.95 +0.90%

12,323.32 -8.80 -0.07%

21,643.53 +110.05 +0.51%

3,489.00 -1.00 -0.03%

7,509.82 -20.87 -0.28%

2,086.66 +6.08 +0.29%

38,736.23 -86.88 -0.22%

2,930.55 +12.79 +0.44%

28,471.62 +39.82 +0.14%

975.40 -3.23 -0.33%

12-Jul-19 Chg %Chg.

6,417.07 +6.39 +0.10%

8,153.88 +12.06 +0.15%

66.86 +0.10 +0.15%

60.21 +0.01 +0.02%

60.30 -0.08 -0.13%

64.44 -0.18 -0.28%

12-Jul-19 11-Jul-19 %Chg.

30.93 30.70 +0.75%

1,409.90 +5.60 +0.40%

1,865.00 +49.00 +2.70%

1.2571 1.2525 +0.37%

6.8798 6.8692 +0.15%

1.1286 1.1252 +0.30%

107.91 108.49 -0.53%

12-Jul-19 11-Jul-19 %Chg.

297.13 297.39 -0.09%

1,177.22 1,174.12 +0.26%

96.805 97.058 -0.26%

104,145.18       114,150.72       -8.77%


