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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาคการผลิตต ่ากว่าคาดในเดือนส.ค. 
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขานิวยอรก์ เปิดเผยดัชนีภาคการผลิต 
(Empire State Index) ทรุดตัวลงอย่างหนักในเดือนส.ค. ทั้งนี ้ เฟด
สาขานิวยอรก์ รายงานว่า ดัชนีภาคการผลิตดิ่งลงสู่ระดับ -31.3 ใน
เดือนส.ค. และต ่ากว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั +5.0 จากระดบั 
+11.1 ในเดือนก.ค. ดัชนีปรบัตัวต ่ากว่าระดับ 0 ซึ่งบ่งชีว้่าภาคการ
ผลิตในนิวยอรก์อยู่ในภาวะหดตวั ดัชนีภาคการผลิตไดร้บัผลกระทบ
จากปรบัตวัลงของค าสั่งซือ้ใหม่และการจา้งงาน ขณะที่ภาคธุรกิจลด
ความเชื่อมั่นต่อแนวโนม้ในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้ (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้สร้างบ้านร่วงลงเป็นเดือนที่ 8 
สมาคมผูส้รา้งบา้นแห่งชาติ (NAHB) ของสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีความ
เชื่อมั่นผู้สรา้งบ้านลดลง 6 จุด สู่ระดับ 49 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นการ
ปรบัตวัลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 นอกจากนี ้ดชันีความเชื่อมั่นปรบัตวั
ต ่ากว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชีถ้ึงมุมมองทั่วไปที่เป็นลบ ก่อนหน้านี ้ดัชนี
ความเชื่อมั่นปรับตัวต ่ากว่าระดับ 50 ในเดือนมิ.ย.2557 ก่อนที่จะ
ปรับตัวต ่ากว่าระดับดังกล่าวอีกครั้งในช่วงต้นปี  2563 ซึ่งเป็นช่วง
เร่ิมตน้การแพรร่ะบาดของโควิด-19 (อินโฟเควสท)์ 

เฟดเผยแบบจ าลอง GDPNow บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 
2.5% ใน Q3/65 ธนาคารกลางสหรัฐ  (เฟด) สาขาแอตแลนตา 
เปิดเผยว่า แบบจ าลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า 
เศรษฐกิจสหรฐัขยายตวั 2.5% ในไตรมาส 3 ตวัเลขคาดการณด์งักล่าว
สูงกว่าระดับ 1.4% ที่มีการระบุก่อนหน้านี  ้เฟดสาขาแอตแลนตาจะ
รายงานตัวเลขคาดการณ์ GDPNow ครัง้ใหม่ในวันที่  16 ส.ค. ก่อน
หนา้นี ้กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่าเศรษฐกิจสหรฐัหดตัว 0.9% 
ในไตรมาส 2 หลังหดตวั 1.6% ในไตรมาส 1 ซึ่งการที่เศรษฐกิจหดตัว 
2 ไตรมาสติดต่อกัน ท าใหส้หรฐัเขา้สู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค (อินโฟ
เควสท)์ 

สหรัฐกังวลกรณีเรืออินเดียลักลอบซือ้น ้ามันจากรัสเซีย รองผูว้่า
การธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เปิดเผยว่า รฐับาลสหรฐัแสดงความ
กังวลถึงกรณีที่มีบริษัทอินเดียแห่งหนึ่งลักลอบซือ้น ้ามันจากรสัเซีย 
แลว้น าไปแปรรูปเพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์บางส่วนไปยังนิวยอรก์  ส านัก
ข่าวบลมูเบิรก์รายงานว่า นายไมเคิล ภทัระ รองผูว้่าการฝ่ายก ากบัดแูล
นโยบายการเงินของ RBI กล่าวในงานกิจกรรมที่จัดขึน้เม่ือวนัเสาร ์(13 
ส.ค.) ในเมืองภุพเนศวร แห่งรฐัโอฑิศา ทางตะวันออกของประเทศ
อินเดีย โดยระบวุ่า อินเดียไดร้บัแจง้เร่ืองดงักล่าวจากกระทรวงการคลงั
สหรัฐ นายภัทระกล่าวว่า มีเรืออินเดียล าหนึ่งไปรับน ้ามันจากเรือ
บรรทุกน า้มันของรสัเซียในทะเล แลว้แล่นไปยังท่าเรือคุชราตเพื่อน า
น า้มนัดงักล่าวไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑท์ี่ใชใ้นการท าพลาสติกแบบใช้

แล้วทิง้ "ผลผลิตที่กลั่นแล้วได้ถูกส่งกลับขึน้เรือล าดังกล่าว ซึ่งแล่น
ออกมากลางทะเลโดยไม่มีจุดหมาย จากนั้นเรือดังกล่าวก็ได้รบัแจ้ง
จดุหมายปลายทาง แลว้แล่นไปยงันิวยอรก์" (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก : ดาวโจนส์ปิดบวก 151.39 จุด รับ
ความหวังเฟดคุมเงินเฟ้อส าเร็จ ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิด
บวกในวันจันทร์ (15 ส.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุน
คาดหวงัว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะประสบความส าเร็จใหก้าร
ควบคุม เงิน เฟ้ อ โดยไม่ท า ให้ เศ รษฐกิ จท รุดตัวล ง  ดัชนี เฉลี่ ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  33,912.44 จุด เพิ่มขึน้ 151.39 จุด หรือ 
+0.45%, ดัชนี S&P500 ปิดที่  4,297.14 จุด เพิ่มขึ ้น 16.99 จุด หรือ 
+0.40% และดัชนี  Nasdaq ปิดที่  13,128.05 จุด เพิ่มขึน้  80.87 จุด 
หรือ +0.62% ในช่วงแรกนั้น ตลาดหุ้นนิวยอรก์ร่วงลงหลังจากจีน
เปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจที่น่าผิดหวงั ซึ่งรวมถึงยอดคา้ปลีกและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวต ่ากว่าคาดในเดือนก.ค. และจากการที่
ธนาคารกลางจีนประกาศลอัตราดอกเบีย้นโยบายเพื่อพยุงเศรษฐกิจ 
ซึ่งถือเป็นการด าเนินการที่เหนือความคาดหมายและสะทอ้นใหเ้ห็นว่า
ธนาคารกลางจีนมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโนม้เศรษฐกิจในประเทศ 
(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่า นลท.รุกซื้อสกุลเงิน
ปลอดภัยหลังกังวลเศรษฐกิจจีน ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกับ
สกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวัน
จันทร ์(15 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซือ้ดอลลารใ์นฐานะสกุลเงิน
ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน 
ทั้งนี ้ดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์ม่ือ
เทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน เพ่ิมขึน้ 0.87% แตะที่ระดบั 
106.5450 ดอลลารแ์ข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส  ที่ระดับ 0.9468 
ฟรังก์ จากระดับ 0.9417 ฟรังก์ และแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ที่ ระดับ  1.2909 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ  1.2777 
ดอลลารแ์คนาดา แต่ดอลลารอ่์อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 
133.31 เยน  จากระดับ  133.49 เยน  ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ
ดอลลารส์หรฐั ที่ระดับ 1.0157 ดอลลาร ์จากระดับ 1.0269 ดอลลาร ์
ขณะที่เงินปอนดอ่์อนค่าลงสู่ระดบั 1.2055 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2141 
ดอลลาร์ ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ  0.7021 
ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7129 ดอลลารส์หรฐั (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดร่วง $2.68 วิตกศก.จีนชะลอ
ตัว-ดอลลแ์ข็งฉุดตลาด สญัญาน า้มันดิบเวสตเ์ท็กซัส (WTI) ตลาด
นิวยอรก์ปิดร่วงหลุดจากระดบั 90 ดอลลารใ์นวนัจนัทร ์(15 ส.ค.) โดย
ได้รบัผลกระทบจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และข้อมูลเศรษฐกิจที่
อ่อนแอของจีน นอกจากนี ้ราคาน า้มนัยังถูกกดดนัจากแนวโนม้ความ
คืบหนา้ในการเจรจาขอ้ตกลงนิวเคลียรอิ์หรา่น ซึ่งอาจปูทางใหอิ้หร่าน
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 กลับมาส่งออกน ้ามันในตลาด  ทั้งนี ้ สัญญาน ้ามันดิบ WTI ส่งมอบ

เดือนก.ย. ร่วงลง 2.68 ดอลลาร ์หรือ 2.9% ปิดที่  89.41 ดอลลาร์/
บารเ์รล ซึ่งเป็นระดับปิดต ่าสุดนับตั้งแต่วันที่  5 ส.ค. ส่วนสัญญา
น ้ามันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ดิ่งลง 3.05 ดอลลาร ์
หรือ 3.1% ปิดที่  95.10 ดอลลาร์/บาร์เรล  ซึ่ งเป็นระดับปิดต ่ าสุด
นับตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. สัญญาน ้ามันดิบถูกกดดันจากการแข็งค่าของ
สกลุเงินดอลลาร ์โดยดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของ
ดอลลารเ์ม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน พุ่งขึน้ 0.87% 
แตะที่ 106.5450 เม่ือคืนนี ้(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $17.4 เหตุดอลลแ์ข็ง-
กังวลดีมานดจ์ีนชะลอตัว สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดรว่งลงใน
วันจันทร ์(15 ส.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลารเ์ป็น
ปัจจยักดดนัตลาด นอกจากนี ้นักลงทุนยงัระมดัระวงัการซือ้ขายก่อนที่
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเปิดเผยรายงานการประชุมประจ าเดือน
ก.ค.ในวันพุธนี ้ ทั้งนี ้ สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. รว่งลง 17.4 ดอลลาร ์หรือ 0.96% ปิดที่ 
1,798.1 ดอลลาร/์ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 
42.6 เซนต ์หรือ 2.06% ปิดที่ 20.272 ดอลลาร/์ออนซส์ญัญาพลาตินัม
ส่งมอบเดือนต.ค. ร่วงลง 25.8 ดอลลาร์ หรือ 2.69% ปิดที่  933.6 
ดอลลาร/์ออนซ์ สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ดิ่งลง 61.10 
ดอลลาร ์หรือ 2.8% ปิดที่ 2,158.30 ดอลลาร/์ออนซ ์(อินโฟเควสท)์ 

บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวลง นักลงทุนจับตาตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรัฐปรับตัวลงในวันนี ้ 
ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  รวมทั้งรายงานการ
ประชุมนโยบายการเงินประจ าวันที่  26-27 ก.ค.ของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ณ เวลา 23.40 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ร่วงลงสู่ระดับ 2.781% ขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 30 ปี ปรบัตวัลงสู่ระดบั 3.081% (อิน
โฟเควสท)์ 

ยุโรป 

นักเศรษฐศาสตร์คาดศก.ยุโรปถดถอย เหตุขาดแคลนพลังงาน 
เส่ียงเงินเฟ้อนิวไฮ ผลส ารวจนักเศรษฐศาสตรข์องบลูมเบิรก์เปิดเผย
ว่า ความเสี่ยงที่ เศรษฐกิจยูโรโซนจะถดถอยพุ่ งแตะระดับสูงสุด
นับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2563 เนื่องจากการขาดแคลนพลังงานเสี่ยงที่จะ
ผลักดันให้เงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์อยู่แล้วสูงขึน้ไปอีก  ความ
น่าจะเป็นที่การผลิตจะหดตวัเป็นเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกนัเพิ่มขึน้แตะ 
60% จากเดิม 45% ในผลส ารวจก่อนหน้า  และเพิ่มขึ ้นจาก 20% 
ในช่วงก่อนรสัเซียรุกรานยูเครน เยอรมนีซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่
ที่สุดในยุโรปและหนึ่งในประเทศที่ไดร้บัผลกระทบจากการลดการส่ง
ก๊าซธรรมชาติของรสัเซียมากที่สุด มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจจะซบเซา

ตัง้แต่ตน้ไตรมาสนี ้ค่าครองชีพที่เพ่ิมสงูขึน้ก าลงัส่งผลกระทบต่อบริษัท
และครวัเรือนในยโุรป โดยปัญหาพลงังานของรสัเซียจะรุนแรงขึน้จนถึง
ช่วงเดือนสุดทา้ยของปี 2565 นอกจากนี ้ปัญหาคอขวดอุปทานก าลัง
เลวรา้ยลงอีกจากภัยแล้งรุนแรง ซึ่งท าให้ระดับน ้าในแม่น ้าทั่วยุโรป
ลดลงในฤดรูอ้นนี ้(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก หุ้นกลุ่มเฮลทแ์คร์หนุน
ตลาด ตลาดหุน้ยุโรปปิดบวกในวันจันทร ์(15 ส.ค.) โดยปรบัตัวใกล้
ระดบัสงูสดุในรอบ 2 เดือน ขณะที่สญัญาณการชะลอตวัของเศรษฐกิจ
จีนท าใหน้ักลงทุนพากันเขา้ซือ้หุน้กลุ่มปลอดภัย อาทิ กลุ่มเฮลทแ์คร์
และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค  ทั้งนี ้ ดัชนี  Stoxx Europe 600 ปิดที่ 
442.35 จุด เพิ่มขึน้ 1.48 จุด หรือ +0.34% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝรั่งเศสปิดที่  6,569.95 จุด เพิ่มขึ ้น  16.09 จุด หรือ +0.25%, ดัชนี 
DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่  13,816.61 จุด เพิ่มขึน้  20.76 จุด หรือ 
+0.15%  (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 8.26 จุด หุ้นกลุ่มเฮลท์
แคร-์สินค้าอุปโภคบริโภคหนุนตลาด ตลาดหุน้ลอนดอนปิดบวกใน
วันจันทร ์(15 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการปรบัตัวขึน้ของหุ้นกลุ่ม
เฮลท์แครแ์ละหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งช่วยชดเชยการร่วงลง
ของหุน้กลุ่มเหมืองแรแ่ละกลุ่มน า้มนัที่ปรบัตวัลงหลงัจีนเปิดเผยขอ้มูล
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวเกินคาดในเดือนก.ค. ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้น
ลอนดอนปิดที่  7,509.15 จุด  เพิ่มขึ ้น  8.26 จุด  หรือ +0.11% โดย
ปรบัตัวอยู่ใกลร้ะดบัสูงสุดในรอบ 10 สปัดาหน์ักลงทุนรอการเปิดเผย
รายงานการจา้งงาน และดัชนีราคาผูบ้ริโภคของอังกฤษในสัปดาห์นี ้
เพื่อบ่งชีภ้าวะตลาดแรงงานและเงินเฟ้อ  ข้อมูลดังกล่าวอาจบ่งชีว้่า 
ธนาคารกลางอังกฤษจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้  0.50% เป็นครัง้ที่สอง
ติดต่อกนัหรือไม่ในเดือนก.ย. (อินโฟเควสท)์ 

ญี่ปุ่ น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 324.80 จุด คลายวิตกเงิน
เฟ้อสหรัฐ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดพุ่งขึน้แตะระดับสูงสุดใน
รอบ 7 เดือนในวนันี ้เนื่องจากนักลงทนุคาดว่าภาวะเงินเฟ้อในสหรฐัได้
ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว  นอกจากนี ้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากผล
ประกอบการที่แข็งแกรง่ของบริษัทมหาชนญ่ีปุ่ นบางแห่งอีกดว้ย ส านัก
ข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดตลาดที่ระดบั 28,871.78 จุด พุ่ง
ขึน้  324.80 จุด หรือ 1.14% หุ้นที่ปรับตัวขึน้ในวันนี ้น  าโดยหุ้นกลุ่ม
เวชภัณฑ์, กลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือส าหรับงานชั่ งตวงวัด  และกลุ่ม
ผลิตภณัฑย์าง (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

จีนเผยยอดลงทุนด้านอสังหาริมทรัพยช่์วงเดือนม.ค.-ก.ค.ลดลง 
6.4% ส านักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ของจีนเปิดเผยในวันนีว้่า ยอด
การลงทุนในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีน  ลดลง 6.4% 
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 ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี ้เม่ือเทียบเป็นรายปี รายงานระบุว่า ยอด

การลงทุนในการพฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์นช่วงเวลาดงักล่าวอยู่ที่  7.95 
ลา้นลา้นหยวน (ประมาณ 1.18 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั)  ขณะที่การ
ลงทุนในอาคารที่พักอาศัยลดลงมาอยู่ที่  6.02 ลา้นลา้นหยวน ลดลง 
5.8% เม่ือเทียบรายปี ทั้งนี ้ยอดขายที่อยู่อาศัยเพ่ือการพาณิชยใ์นแง่
ของพื ้นที่ โดยรวมอยู่ที่  781.78 ล้านตารางเมตร ลดลง 23.1% เม่ือ
เทียบรายปี โดยมีมูลค่าลดลง 28.8% สู่ระดับ 7.58 ล้านล้านหยวน 
NBS กล่าวว่า ดชันีความเช่ือมั่นของกลุ่มบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัย์
ของจีนอยู่ที่ระดบั 95.26 จดุ ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท)์ 

จีนเผยอัตราว่างงานในเขตเมืองเดือนก.ค. ลดลงแตะ 5.4% 
ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่า อตัราว่างงานในพืน้ที่เขต
เมืองของจีนเดือนก.ค. อยู่ที่ 5.4% ซึ่งลดลงจาก 5.5% ในเดือนมิ.ย. 
รายงานระบวุ่า มีการสรา้งงานใหม่ 7.83 ลา้นต าแหน่งในพืน้ที่เขตเมือง
ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2565 ขณะที่อตัราว่างงานในหมู่ประชากรที่มี
อายุระหว่าง 25-29 ปี ซึ่งเป็นแรงงานหลกัของจีนนัน้ ลดลงสู่ 4.3% ใน
เดือนก.ค. (อินโฟเควสท)์ 

ยอดกล่ันน ้ามันดิบจีนเดือนก.ค.ลดต ่าสุดในรอบ 2 ปี หลังโรง
กล่ันปิด ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า ปริมาณการ
กลั่นน า้มันดิบของจีนปรบัตัวลดลงในเดือนก.ค. โดยแตะระดบัต ่าสุด
นับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2563 เนื่องจากโรงกลั่นน ้ามันภาครฐัหลายแห่ง
ตอ้งปิดด าเนินงานแบบกะทันหนั ขณะที่ โรงกลั่นเอกชนหลายแห่งลด
ก าลังการผลิต เนื่องจากอัตราก าไรที่ลดลง ทั้งนี ้ ปริมาณการกลั่น
น า้มนัดิบลดลง 8.8% แตะที่ 53.21 ลา้นตนัในเดือนก.ค.เม่ือเทียบราย
ปี หรือคิดเป็น 12.53 ลา้นบารเ์รลต่อวัน ซึ่งเป็นอัตราการกลั่นรายวัน
ต ่าสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2563 และเทียบกับ 13.37 ลา้นบารเ์รลต่อ
วนัในเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท)์ 

ก าลังผลิตถ่านหินรายวันของจีนพุ่ง 16% รับอุปสงคช่์วงฤดูร้อน 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ของจีนเปิดเผยในวันนี ้ (15 ส.ค.) ว่า 
ก าลงัการผลิตถ่านหินรายวนัของจีนในเดือนก.ค.พุ่งขึน้ 16% เม่ือเทียบ
รายปี หลงัจากจีนก าชับใหก้ลุ่มผูท้  าเหมืองรบัประกันว่าจะมีซพัพลาย
เพียงพอต่อความตอ้งการสงูสุดในช่วงฤดูรอ้น รายงานระบุว่า จีนผลิต
ถ่านหินได ้372.66 ล้านตันในเดือนก.ค. เทียบเท่ากับ 12.02 ลา้นตัน
ต่อวนั เพ่ิมขึน้จาก 10.13 ลา้นตนัต่อวนัในเดือนก.ค. 2564 และ ลดลง
จาก 12.64 ล้านตันต่อวันในเดือนมิ.ย. 2565 ในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค. 
2565 การผลิตถ่านหินของจีนเพิ่มขึน้ 12% เม่ือเทียบรายปี แตะที่ 2.56 
พนัลา้นตนั (อินโฟเควสท)์ 

จีนเผยราคาบ้านใหม่ยังทรงตัวในเดือนก.ค. หลังผู้ซื ้อหยุดจ่าย
ค่าผ่อนบ้าน ส านักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ของจีนเปิดเผยในวนันี ้
(15 ส.ค.) ว่า ราคาบา้นใหม่ในเดือนก.ค.ของจีนทรงตวัติดต่อกันเป็น
เดือนที่ 2 โดยได้รบัแรงกดดันจากกรณีที่ผู ้ซือ้บ้านแห่คว ่าบาตรการ

จ านองกู้ซือ้บ้าน เนื่องจากจีนเผชิญวิกฤตสรา้งบา้นไม่แลว้เสร็จตาม
สญัญา หลงัความเชื่อมั่นเปราะบางอยู่แลว้ แมภ้าครฐัจะเดินหนา้ออก
มาตรการกระตุน้อย่างต่อเนื่องก็ตาม รายงานระบุว่า ราคาบา้นใหม่ใน
เดือนก.ค. ลดลง 0.9% เม่ือเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นอตัราการลดลงที่เร็ว
ที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.ย. 2558 หลังปรบัตัวลดลง 0.5% ในเดือนมิ.ย. 
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีน  ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 1 ใน 4 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  (GDP) เผชิญปัญหาผู้ซื ้อทั่ ว
ประเทศพร้อมใจกันหยุดจ่ายเงินค่าผ่อนบ้านในเดือนที่ผ่านมา 
เนื่องจากการบงัคบัใชม้าตรการสกัดโควิด-19 อันเขม้งวดและปัญหา
หนีส้ินของนักพฒันาอสงัหาริมทรพัยท์ าใหก้ารสรา้งบา้นล่าชา้ออกไป
และมีการระงบัโครงการก่อสรา้งจ านวนมาก (อินโฟเควสท)์ 

นักวิเคราะหค์าดจีนส่งออกเชื้อเพลิงเดือนส.ค.พุ่ง แต่ยอดทั้งปี
ต ่าสุดในรอบ 7 ปี นักวิเคราะห์และเทรดเดอรค์าดว่า การส่งออก
ผลิตภณัฑเ์ชือ้เพลิงของจีนจะฟ้ืนตวัในเดือนส.ค. สู่ใกลร้ะดบัสงูสดุในปี
นี ้หลังจีนเพิ่มโควตาในเดือนมิ.ย.และก.ค. แต่การเน้นรกัษาอุปทาน
เชื ้อเพลิงส าหรับใช้งานภายในประเทศจะท าให้จีนมีการส่งออก
เชื ้อเพลิงของทั้งปีต ่าสุดในรอบ 7 ปี ข้อมูลคาดการณ์จากรีฟินิทีฟ 
(Refinitiv) และเจแอลซี (JLC) บริษัทที่ปรกึษาสินคา้โภคภัณฑจ์ีนบ่งชี ้
ว่า จีนจะส่งออกน ้ามันดีเซลเพิ่มขึน้มากที่สุดในเดือนส.ค. โดยทะลุ
ระดับ 1 ลา้นตันเป็นครัง้แรกนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2564 เนื่องจากกลุ่ม
โรงกลั่นของรฐัจะเคลียรส์ต็อกเชือ้เพลิงส่วนเกิน เพราะมาตรการล็อก
ดาวนส์กดัโควิด-19 ของจีนท าใหก้ารอปุโภคเชือ้เพลิงหยดุชะงกั ขณะที่ 
การส่งออกน า้มนัเบนซิน, ดีเซล และน า้มนัเครื่องบินมีแนวโนม้รวมกัน
อยู่ที่ 2.4-2.6 ล้านตันในเดือนส.ค. ซึ่งใกล้ระดับสูงสุดของปีนี ้ ส านัก
ข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า การส่งออกเชือ้เพลิงจากจีนที่ฟ้ืนตวัขึน้นีช้่วย
ให้ราคาเชื ้อ เพลิ งในตลาดโลกลดลง  ซึ่ งแตะระดับสู งสุด เป็ น
ประวตัิการณใ์นเดือนพ.ค.และมิ.ย. เนื่องจากการคว ่าบาตรรสัเซียโทษ
ฐานก่อสงครามในยเูครนของบรรดาชาติตะวนัตก ท าใหต้ลาดพลงังาน
โลกตงึตวั (อินโฟเควสท)์ 

เจพีมอรแ์กนคาดผลประกอบการบริษัทอสังหาฯจีนอาจทรุดลง 
30% ในคร่ึงปีแรก นักวิเคราะห์จากเจพีมอรแ์กน เชส แอนด์ โค
คาดการณว์่า ผลประกอบการของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัยข์องจีน
อาจลดลงราว 30% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี ้และมีแนวโนม้จะบั่นทอน
ความเช่ือมั่นผูบ้ริโภค ทีมนักวิเคราะหข์องเจพีมอรแ์กนระบใุนรายงาน
ว่า "ไม่มีบริษัทอสงัหาริมทรพัยร์ายใดของจีนที่มีภมิูตา้นทาน ท่ามกลาง
ความผันผวนที่เกิดขึน้ในตลาดอสงัหาริมทรพัยแ์ละนักลงทุนมีความ
กังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของบรรดาบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ 
ขณะเดียวกนั นกัวิเคราะหข์องเจพีมอรแ์กนไดป้รบัลดคาดการณร์ายได้
ของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัยห์ลายราย ซึ่งรวมถึงบริษัทซีไอเอฟไอ 
โฮลดิง้ส ์กรุ๊ป โค และบริษัทเคดบับลวิจี กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ในปีนี ้มลูค่าของ
หุน้กลุ่มอสงัหาริมทรพัยจ์ีนและพนัธบตัรสกลุเงินดอลลารห์ายไปอย่าง
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีตอ้งติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 นอ้ย 9 หม่ืนลา้นดอลลาร ์ขณะที่ตลาดที่อยู่อาศัยเผชิญภาวะฟองสบู่

แตก และเกิดวิกฤติหนี ้ที่ รุนแรง ซึ่งอาจท าให้สถานการณ์ในตลาด
อสงัหาริมทรพัยข์องจีนเลวรา้ยลงอีก (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบเล็กน้อย หลังจีนเผย
ข้อมูลศก.ซบเซา ดัชนีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดลบในวันนี ้
หลังจีนจีนเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ อย่างไรก็ดี ดัชนีขยับลง
เพียงเล็กนอ้ย เนื่องจากนกัลงทุนขานรบัธนาคารกลางจีนปรบัลดอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดที่ 
3,276.09 จุด ลดลง 0.80 จุด หรือ -0.024% ตลาดหุ้นจีนปิดอ่อนแรง
ลงหลงัจากส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ยอด
ค้าปลีก เดื อนก .ค .ปรับตัวขึ ้น  2.7% เม่ื อ เที ยบ รายปี  ต ่ ากว่าที่
นกัวิเคราะหใ์นโพลส ารวจของส านกัข่าวรอยเตอรค์าดว่าจะเพิ่มขึน้ 5% 
และชะลอตัวลงจากเดือนมิ.ย.ที่มีการขยายตัว 3.1% ส่วนการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.ของจีนขยายตัวขึ ้น  3.8% ต ่ากว่าที่
นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 4.6% และลดลงจากที่เพ่ิมขึน้ 3.9% ใน
เดือนมิ.ย. ขณะที่การลงทุนในสินทรพัยถ์าวรในช่วง 7 เดือนแรกของปี
นีเ้พิ่มขึน้ 5.7% เม่ือเทียบรายปี ต ่ากว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณ์ว่าจะ
ขยายตัว 6.2% อย่างไรก็ดี ตลาดได้แรงหนุนในระหว่างวัน หลังจาก
ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีมติปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายในวนันี ้
โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ  ทั้งนี ้PBOC 
ปรบัลดอัตราดอกเบีย้เงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปีซึ่งเป็นอัตรา
ดอกเบีย้นโยบายของจีน ลง 0.10% สู่ระดบั 2.75% โดยอตัราดอกเบีย้ 
MLF ประเภท 1 ปีเป็นดอกเบีย้เงินกูท้ี่ปล่อยใหก้ับสถาบนัการเงินบาง
กลุ่มในวงเงิน 1 แสนล้านหยวน (1.48 หม่ืนล้านดอลลาร์) (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 134 จุด หลังจีนเผยข้อมูล
ศก.ซบเซา ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดตลาดในแดนลบ หลังจีน
เปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจที่อ่อนแอ อย่างไรก็ดี ดชันีขยบัลงเพียงเล็กนอ้ย 
เนื่องจากนักลงทุนขานรับธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายเพ่ือฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดตลาดวนันีท้ี่ 
20,040.86 จดุ ลดลง 134.76 จดุ หรือ -0.67% (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอ่ืนๆ 

อิหร่านเตรียมให้ค าตอบข้อเสนอรื้อฟ้ืนข้อตกลงนิวเคลียร์
ภายในเที่ยงคืนวันนี้ นายฮอสเซน อามีรอ์ับดุลลาฮีอาน รัฐมนตรี
ต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า อิหร่านจะให้ค าตอบต่อข้อเสนอจาก
สหภาพยุโรป (EU) ในการรือ้ฟ้ืนข้อตกลงนิวเคลียรปี์  2558 ภายใน
เที่ยงคืนของวันนี ้ นอกจากนี ้ นายอามีรอ์ับดุลลาฮีอานเรียกรอ้งให้
สหรัฐแสดงความยืดหยุ่นมากขึน้ในการรือ้ฟ้ืนข้อตกลงนิวเคลียร์
ดงักล่าว "เราจ าเป็นตอ้งเจรจามากขึน้ หากสหรฐัยงัคงไม่แสดงความ
ยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาที่ค้างคาอยู่  และเราก็มีแผน 2 หากการ

เจรจาลม้เหลวลง" นายอามีรอ์บัดุลลาฮีอานกล่าว ดา้นสหรฐัระบุก่อน
หนา้นีว้่าพรอ้มที่จะบรรลุขอ้ตกลงกับอิหร่านอย่างรวดเร็วตามขอ้เสนอ
ของ EU (อินโฟเควสท)์ 

นายกฯอินเดียตั้งเป้าผลักดันอินเดียสู่ประเทศพัฒนาแล้วใน 25 
ปี นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดียกล่าวในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 75 ปี การประกาศอิสรภาพของอินเดียในวันนี ้ (15 ส.ค.) ว่า 
อินเดียตั้งเป้าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในเวลา  25 ปี  ด้วย
นโยบายสนับสนุนการผลิตในดา้นพลังงาน กลาโหม และเทคโนโลยี
ดิจิทลัภายในประเทศ พรอ้มทัง้สนับสนุนใหเ้ยาวชนฝันใหใ้หญ่และน า
ความส าเร็จมาสู่ประเทศ "เราตอ้งพลิกโฉมอินเดียใหก้ลายเป็นประเทศ
พฒันาแลว้ใน 25 ปีขา้งหนา้" นายกฯโมดีกล่าว (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ปิดท าการวันนี้ เน่ืองในวันประกาศ
อิสรภาพ ตลาดหุน้อินเดียปิดท าการวนันี ้เนื่องในวนัประกาศอิสรภาพ 
(Independence Day) ส่วนในการซื ้อขายเม่ือวันศุกร์ ดัชนี  Sensex 
ปิดตลาดที่ 59,462.78 บวก 130.18 จุด หรือ 0.22% โดยได้แรงหนุน
จากหุน้กลุ่มพลงังาน (อินโฟเควสท)์ 

ไทย 

สภาพัฒน์ เผย GDP Q2/65 ขยายตัว 2.5% หลังโควิดคล่ีคลาย
หนุนท่องเที่ยวฟ้ืน สภาพฒัน ์เปิดเผยผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 
ไตรมาสที่ 2/65 ขยายตวั 2.5% ต่อเนื่องจากการขยายตวั 2.3% ในไตร
มาสที่ 1/65 โดยมีปัจจยัส าคญัมาจากการเรง่ตวัของภาคบริการที่มีแรง
สนับสนุนจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพรร่ะบาดของโรค
โควิด-19 ประกอบกบัการด าเนินมาตรการเพ่ือสนบัสนุนการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่องของภาครฐั ส่งผลใหน้กัท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผูเ้ยี่ยม
เยือนชาวไทยขยายตัวสูง นายดนุชา พิชยนันท ์เลขาธิการสภาพัฒน ์
กล่าวว่า ในช่วงไตรมาส 2/65 การอปุโภค-บริโภคภาคเอกชน ขยายตวั 
6.9% เร่งตัวขึน้จากการขยายตัวที่  3.5 ในไตรมาสที่ 1/65 โดยหมวด
สินคา้กึ่งคงทนขยายตัวต่อเนื่อง แต่หมวดสินคา้ไม่คงทน และสินค้า
คงทนยงัชะลอตวัลง ดา้นการอปุโภคภาครฐั ขยายตวั 2.4% ในขณะที่
การลงทุนรวม ลดลง 1% ซึ่งในนีก้ารลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวได้ 
2.3% แต่การลงทุนภาครฐั ลดลง -9% ซึ่งเป็นการลดลงทั้งด้านการ
ก่อสร้าง และเครื่องมือเครื่องจักร ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการก่อสรา้งถนน สะพาน รวมถึงสิ่งก่อสรา้ง
อ่ืนมีมลูค่าลดลง (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 2.99 จุด รับแรงกดดันเศรษฐกิจจีน
แย่กว่าคาดแต่ได้กลุ่มโรงกล่ันช่วยประคอง SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 
1,625.25 จุ ด  เพิ่ ม ขึ ้น  2.99 จุ ด  (+ 0.18%) มู ล ค่ า ก า รซื ้ อ ข า ย 
72,517.63 ลา้นบาท นักวิเคราะหฯ์เผยตลาดหุน้ไทยวันนีแ้กว่งตัวอยู่
ในกรอบแคบ รบัแรงกดดนัขอ้มูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอทัง้ยอดคา้ปลีก
และการผลิตภาคอตุสาหกรรมที่ออกมาต ่ากว่านกัวิเคราะหค์าด แต่ยงั
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 มีแรงซื ้อกลุ่มโรงกลั่นเข้ามาช่วยหนุนในระดับหนึ่งหลังงบ  Q2/65 

ออกมาดี แนวโนม้พรุง่นีค้าดตลาดฯแกว่งไซตเ์วยใ์นกรอบต่อไป โดยให้
กรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,615-1,630 จุด ตลาดหลักทรพัย์ ปิดวันนีท้ี่
ระดับ 1,625.25 จุด เพิ่มขึ ้น 2.99 จุด (+0.18%) มูลค่าการซื ้อขาย 
72,517.63 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวันนี ้ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวใน
แดนบวกเป็นส่วนใหญ่  โดยดัชนีท าระดับสูงสุด 1,630.12 จุด และ
ระดับต ่าสุด 1,617.00 จุด ส่วนหลักทรพัย์เปลี่ยนแปลงวันนี ้ เพิ่มขึน้ 
832 หลักทรัพย์ ลดลง 898 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 503 
หลกัทรพัย ์(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 54,552 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วันอยู่ที่  54,552 
ลา้นบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 
2,895 ล้านบาท2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สุทธิ 4,692 
ลา้นบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ6,045 ล้านบาท Yield 
พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.94% ปรบัตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.01%
ภาพรวมของตลาดในวนันี ้Yield Curve เปลี่ยนแปลงจากวนัก่อนหนา้
เล็กน้อยประมาณ 1-2 bps. ด้านปัจจัยในประเทศส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) รายงานผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศประจ าไตรมาสที่  2/2565 ขยายตัว 2.5%(YoY) 
โดยขยายตวัต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1/2565 ที่ 2.3% มีปัจจัยส าคญัมา
จากการเร่งตัวของภาคบริการที่มีแรงสนับสนุนจากการผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19ประกอบกับ
มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาครฐัอย่างต่อเนื่อง ดา้นปัจจัย
ต่างประเทศ รฐับาลญ่ีปุ่ นรายงานผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ประจ าไตรมาส 2/2565 ขยายตัว 2.2% (YoY)โดยได้แรงหนุน
จากการอุปโภคบริโภคในภาคเอกชนที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง  ส าหรบั
กระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวนันี ้NET INFLOW 6,045 ลา้น
บาท โดยเกิดจาก NET BUY 6,045 ลา้นบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือ
ครองโดยนกัลงทนุต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินบาท : ปิด  35.52 อ่อนค่ าจากช่วงเช้า หลัง
เศรษฐกิจไทย Q2/65 โตต ่ากว่าคาด นกับริหารเงินจากธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี ้อยู่ที่  35.52 บาท/
ดอลลาร ์ปรบัตวัอ่อนค่าจากเปิดตลาดเม่ือเชา้อยู่ที่ระดบั 35.36 บาท/
ดอลลาร ์ระหว่างวนัเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 35.25 - 35.53 บาท/
ดอลลาร ์เย็นนีบ้าทอ่อนค่าเช่นเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค เนื่องจาก
วัน นี ้ตั ว เล ข เศ รษ ฐกิ จของจี นทั้ งยอดค้าปลี ก  และการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม เดือนก.ค. ออกมาต ่ากว่าคาด ขณะเดียวกัน ตวัเลข 
GDP ของไทยไตรมาส 2/65 ก็ออกมาต ่ากว่าคาดเช่นกนั นอกจากนีย้งั
มีการทบทวน GDP ของทั้งปี 65 ลงดว้ย ส่งผลใหเ้งินบาทอ่อนค่า นัก
บริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนีไ้วท้ี่  
35.40 - 35.60 บาท/ดอลลาร ์ส าหรบัปัจจัยที่ตอ้งติดตามในช่วงนี ้คือ 
ทิศทางตลาดหุน้ และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐั (อินโฟเควสท)์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทีต่้องติดตาม                      
- อตัราวา่งงานเดือนมิ.ย. องักฤษ 

- ดลุการคา้เดอืนมิ.ย. อีย ู                 

- ดชันีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนส.ค.จากสถาบนั ZEW อีย ู                 

- ดชันีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนส.ค.จากสถาบนั ZEW เยอรมน ี

- การเริ่มสรา้งบา้นและการอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.ค. สหรฐั 

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค. สหรฐั 
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KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
16 August 2022 

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีตอ้งติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Monday 8 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JN GDP Annualized SA QoQ 2Q P 2.20% 2.60% 0.10% SET50

GDP SA QoQ 2Q P 0.50% 0.70% 0.00% SET100

GDP Nominal SA QoQ 2Q P 0.30% 0.60% 0.40% MAI

GDP Deflator YoY 2Q P -0.40% -0.80% -0.50% Institution Net Position

Industrial Production MoM Jun F 9.20% -- 8.90% Proprietary Net Position

Industrial Production YoY Jun F -2.80% -- -3.10% Foreign Net Position

Capacity Utilization MoM Jun 9.60% -- -9.20% Individual Net Position

CH 1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate 1-Aug 2.75% 2.85% 2.85% Total Trading Value

New Home Prices MoM Jul -0.11% -0.10% -0.10%

Industrial Production YoY Jul 3.80% 4.30% 3.90% Major Indices

Retail Sales YoY Jul 2.70% 4.90% 3.10% Dow Jones

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Jul 5.70% 6.20% 6.10% S&P 500

Property Investment YTD YoY Jul -6.40% -5.70% -5.40% Nasdaq

TH GDP YoY 2Q 2.50% 3.10% 2.30% STOXX Europe 50

GDP SA QoQ 2Q 0.70% 0.90% 1.20% FTSE 100

US Empire Manufacturing Aug -31.30 5.00 11.10 DAX

NAHB Housing Market Index Aug 49.00 54.00 55.00 Nikkei 225

Shanghai Composite

 Tuesday 9 Hang Seng

Release Actual Cons. Prior KOSPI

US Net Long-term TIC Flows Jun $121.8b -- $155.3b BES Sensex

Total Net TIC Flows Jun $22.1b -- $182.5b Jakarta Composite

JN Tertiary Industry Index MoM Jun -- 0.40% 0.80% Philippines Composite

EC ZEW Survey Expectations Aug -- -- -51.10 Ho Chi Minh

Trade Balance SA Jun -- -22.0b -26.0b

US Housing Starts Jul -- 1528k 1559k Crude Commodities

Housing Starts MoM Jul -- -2.00% -2.00% WTI ($/bl)

Building Permits Jul -- 1640k 1685k Dubai ($/bl)

Building Permits MoM Jul -- -3.30% -0.60% Brent ($/bl)

Industrial Production MoM Jul -- 0.30% -0.20% NYMEX ($/bl)

Capacity Utilization Jul -- 80.20% 80.00% COMEX Gold 

Batic Dry Index

     Wednesday 10

Release Actual Cons. Prior Exchange Rate

JN Trade Balance Jul -- -¥1362.5b -¥1383.8b USD/THB

Exports YoY Jul -- 17.60% 19.40% EUR/USD

Imports YoY Jul -- 45.50% 46.10% USD/JNY

Core Machine Orders MoM Jun -- 1.00% -5.60% GBP/USD

Core Machine Orders YoY Jun -- 7.70% 7.40% USD/CHY

EC Employment QoQ 2Q P -- -- 0.60% USD/KRW

Employment YoY 2Q P -- -- 2.90% Dollar Index

GDP SA QoQ 2Q P -- 0.70% 0.70%

GDP SA YoY 2Q P -- 4.00% 4.00% Thai Bond Market

US MBA Mortgage Applications 1-Aug -- -- 0.20% Total Return Index

Retail Sales Advance MoM Jul -- 0.10% 1.00% Outright/ Cash Trading

Retail Sales Control Group Jul -- 0.60% 0.80% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Business Inventories Jun -- 1.40% 1.40% 15-Aug-22 0.516 0.673 0.882 1.103 1.542 1.759

Change (bps) +0.56 +1.07 +1.85 -0.09 -1.34 -2.34

 Thursday 11 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Release Actual Cons. Prior 1.938 2.189 2.435 3.085 3.262 4.009

US FOMC Meeting Minutes 1-Jul -- -- -- +0.65 -2.06 +1.04 +1.12 +0.51 +0.33

JN Foreign Buying Japan Bonds 1-Aug -- -- ¥1027.5b

Japan Buying Foreign Bonds 1-Aug -- -- ¥827.0b US Bond Market

Foreign Buying Japan Stocks 1-Aug -- -- ¥61.0b Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

EC CPI YoY Jul F -- 8.90% 8.60% 15-Aug-22 2.54 3.18 3.11 2.90 2.79 3.10

CPI MoM Jul F -- 0.10% 0.10% Change (bps) +2.03 -6.01 -6.88 -5.65 -4.34 -0.65

54,552.49          27,052.39          +101.65%

15-Aug-22 12-Aug-22 %Chg.

300.40               300.21               +0.06%

1,302.45 1,302.45 +0.00%

106.546 105.631 +0.87%

1.2055 1.2138 -0.68%

6.7735 6.7428 +0.46%

1.0160 1.0259 -0.97%

133.32 133.42 -0.07%

15-Aug-22 12-Aug-22 %Chg.

35.50 35.19 +0.89%

1,781.40 -17.20 -0.96%

1,404.00 -73.00 -4.94%

95.10 -3.05 -3.11%

89.41 -2.68 -2.91%

89.41 -2.68 -2.91%

94.97 -1.51 -1.57%

1,274.20 +11.87 +0.94%

15-Aug-22 Chg %Chg.

7,093.28 -36.00 -0.50%

6,737.84 +38.18 +0.57%

2,527.94 +0.00 +0.00%

59,462.78 +0.00 +0.00%

3,276.09 -0.80 -0.02%

20,040.86 -134.76 -0.67%

13,816.61 +20.76 +0.15%

28,871.78 +324.80 +1.14%

3,789.62 +12.81 +0.34%

7,509.15 +8.26 +0.11%

4,297.14 +16.99 +0.40%

13,128.05 +80.86 +0.62%

15-Aug-22 Chg %Chg.

33,912.44 +151.39 +0.45%

-3,266.57

72,517.63

-1,052.73

5,774.63

615.36 +4.41 +0.72%

-1,455.33

986.65 +1.03 +0.10%

2,229.13 +2.77 +0.12%

16-Aug-22

15-Aug-22 Chg %Chg.

1,625.25 +2.99 +0.18%


