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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

"พาวเวล"แถลงคองเกรส ส่งสัญญาณลดดบ. หลังชีศ้ก.สหรัฐ
ชะลอตัว,ขณะเงินเฟ้อต ่า นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) กลา่วแถลงการณ์ตอ่คณะกรรมาธิการบริการการเงิน
ประจ าสภาผู้แทนราษฎรในวนันี ้โดยได้ส่งสญัญาณการปรับลดอตัรา
ดอกเบีย้ ทัง้นี ้นายพาวเวลระบุว่า เฟดจะด าเนินการอย่างเหมาะสม
เพื่อรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ขณะที่ปัจจัยลบหลาย
ประการ เชน่ ความตงึเครียดทางการค้า และความวิตกตอ่การขยายตวั
ของเศรษฐกิจโลก ก าลงัถ่วงแนวโน้มเศรษฐกิจ  นอกจากนี ้แถลงการณ์
ยังระบุว่า การลงทุนของภาคธุรกิจในสหรัฐได้ชะลอตัวลงในระยะนี ้
ท่ามกลางความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มทางเศรษฐกิจ ขณะที่อตัราเงิน
เฟ้อก าลังปรับตัวต ่ากว่าเป้าหมายที่เฟดก าหนดไว้ที่ระดบั 2% และมี
ความเสี่ยงที่ภาวะเงินเฟ้อที่อ่อนแอจะยงัคงด าเนินตอ่ไปนานกว่าที่เรา
คาดการณ์ไว้ ประธานเฟดตัง้ข้อสังเกตว่า เศรษฐกิจสหรัฐปรับตัว
คอ่นข้างดีในไตรมาสแรก ขณะที่การใช้จา่ยของผู้บริโภคได้ดีดตวัขึน้ใน
ไตรมาส 2 หลังจากปรับตัวอย่างอ่อนแอในไตรมาสแรก อย่างไรก็ดี 
นายพาวเวลระบุว่า "เศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐได้ชะลอตวัลงในไตร
มาส 2 ขณะที่กรรมการเฟดมีความเห็นพ้องกันว่า มีปัจจัยสนับสนุน
มากขึน้ตอ่การผ่อนคลายนโยบายการเงินมากกวา่นี ้ซึง่นบัตัง้แตน่ัน้มา 
ข้อมลูต่างๆที่เฟดได้รับต่างบ่งชีว้่า ความไม่แน่นอนที่เกิดจากความตงึ
เครียดทางการค้า และความวิตกต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 
ยงัคงถ่วงแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ" (อินโฟเควสท์) 

"พาวเวล"ยันตัวเลขจ้างงานแกร่งไม่เปล่ียนแปลงมุมมองเฟด
เกี่ยวกับศก.,ดอกเบีย้สหรัฐ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) กลา่วแถลงการณ์ตอ่คณะกรรมาธิการบริการการเงิน
ประจ าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวนันี ้โดยยืนยนัวา่ ตวัเลขการจ้างงาน
ที่แข็งแกร่งของสหรัฐจะไม่เปลี่ยนแปลงมุมมองของเฟดเก่ียวกับ
เศรษฐกิจและอตัราดอกเบีย้ของสหรัฐ นายพาวเวลกลา่ววา่ ตวัเลขการ
จ้างงานในเดือนมิ.ย.ถือเป็นปัจจยับวก และเป็นข่าวดี แตภ่าคการผลิต 
การค้า และการลงทนุยงัคงมีความอ่อนแอทัว่โลก โดยยงัคงเป็นปัจจยั
ถ่วงเศรษฐกิจสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

"พาวเวล"แสดงความกังวลต่อสกุลเงิน Libra นายเจอโรม พาวเวล 
ป ระธานธนาคารกลา งสห รัฐ  ( เฟด )  กล่ า วแถลงการ ณ์ต่อ
คณะกรรมาธิการบริการการเงินประจ าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวนันี ้
โดยได้แสดงความกังวลต่อสกุลเงิน Libra ของเฟซบุ๊ก "Libra ได้ท าให้
เกิดความกังวลเก่ียวกับความเป็นส่วนตวั, การฟอกเงิน, การคุ้มครอง
ผู้บริโภค และเสถียรภาพทางการเงิน สิ่งเหล่านีค้ือความกังวลซึ่งเรา
ต้องรับมืออย่างถ่ีถ้วน" นายพาวเวลกล่าว นายพาวเวลยังระบุว่า 
กระบวนการรับมือความกังวลดังกล่าวจะต้องด าเนินไปด้วยความ

อดทน และระมดัระวงั โดยไม่ใช่การเร่งรีบออกกฎระเบียบมาบงัคบัใช้ 
นายพาวเวลเปิดเผยว่า เฟดได้พบกับตัวแทนจากเฟซบุ๊กหลายเดือน
ก่อนที่บริษัทจะเปิดตวัสกลุเงิน Libra และเฟดได้จดัตัง้คณะท างานเพื่อ
ไขข้อข้องใจต่อสกุลเงินดังกล่าว นอกจากนี ้ เฟดยังได้ร่วมมือกับ
ธนาคารกลางแหง่อ่ืนๆทัว่โลกในการรับมือกบั Libra (อินโฟเควสท์) 

นักลงทุนเพิ่มคาดการณ์เฟดหั่นดบ. 0.50% ในการประชุมเดือน
นี ้ หลัง"พาวเวล"แถลงคองเกรส นักลงทุนในตลาดการเงิน
คาดการณ์มากขึน้ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 30-31 ก.ค. 
หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด กล่าวแถลงการณ์ต่อ
คณะกรรมาธิการบริการการเงินประจ าสภาผู้แทนราษฎรในวนันี ้ โดย
ได้ส่งสญัญาณการปรับลดอตัราดอกเบีย้ในเดือนนี ้ทัง้นี ้ในการส ารวจ
ล่าสุด พบว่า FedWatch ซึ่งเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ภาวะการซือ้ขาย
สญัญาฟิวเจอร์อตัราดอกเบีย้สหรัฐของ CME Group บง่ชีว้า่ นกัลงทนุ
คาดการณ์ว่า มีโอกาส 100% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ในการ
ประชมุนโยบายการเงินในวนัที่ 30-31 ก.ค. โดยนกัลงทนุคาดการณ์ว่า 
มีโอกาส 73.4% ที่เฟดจะปรับลดอตัราดอกเบีย้ 0.25% สู่ระดบั 2.00-
2.25% จากปัจจบุนัที่ระดบั 2.25-2.50% และมีโอกาส 26.6% ที่เฟด
จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ 0.50% สู่ระดบั 1.75-2.00% ก่อนหน้านี ้นัก
ลงทุนคาดการณ์ว่า มีโอกาส 93% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ 
0.25% สู่ระดบั 2.00-2.25% และมีโอกาสเพียง 7% ที่เฟดจะปรับลด
อตัราดอกเบีย้ 0.50% สูร่ะดบั 1.75-2.00% (อินโฟเควสท์) 

บอนด์ยีลด์สหรัฐร่วง หลังแถลงการณ์"พาวเวล"ส่งสัญญาณลด
ดอกเบีย้ อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัลงในวนันี ้
หลงัสื่อท าการเผยแพร่ล่วงหน้าต่อแถลงการณ์ที่นายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีก าหนดกลา่วตอ่คณะกรรมาธิการ
บริการการเงินประจ าสภาผู้แทนราษฎรในวนันี ้ซึง่มีเนือ้หาสง่สญัญาณ
การปรับลดอัตราดอกเบีย้ ณ เวลา 20.50 น.ตามเวลาไทย อัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ2 ปี ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของเฟด ร่วงลงสูร่ะดบั 1.866% ฃอยา่งไร
ก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวยังคงดีดตวัขึน้ 
โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึน้สู่
ระดบั 2.063% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ดีด
ตวัแตะระดบั 2.56% (อินโฟเควสท์) 

รมว.พาณิชย์สหรัฐยันไม่ตัดช่ือ"หัวเว่ย"ออกจากรายช่ือบริษัทที่
ถูกแบนการท าธุรกิจ นายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์สหรัฐเปิดเผย
ว่า สหรัฐจะไม่ตัดบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ของจีน ออกจากรายชื่อ
บริษัทที่ถกูห้ามซือ้ชิน้สว่นประกอบและเทคโนโลยีจากบริษัทสหรัฐ โดย
ที่ไม่ได้รับอุนญาตจากรัฐบาล อย่างไรก็ตาม นายรอสส์กล่าวว่า 
กระทรวงพาณิชย์จะออกใบอนญุาตเป็นรายกรณี ซึ่งจะต้องไม่กระทบ
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 ต่อความมั่นคงของประ เทศ  ส านั กข่ า ว เ กีย ว โดรายงานว่า 

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เปิดเผยหลงัการประชมุกับปธน.สี จิน้ผิง
ของจีนในเดือนที่แล้วที่โอซากา ประเทศญ่ีปุ่ นว่า สหรัฐจะยกเลิก
ข้อจ ากดับางสว่นตอ่หวัเวย่ ขณะที่จีนเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการแบน
หวัเวย่ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐคาดการผลิต-ส่งออกก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึน้ในช่วงหลาย
ปีข้างหน้า ส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ 
(EIA) เปิดเผยในรายงานคาดการณ์ล่าสดุว่า การผลิตและการส่งออก
ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐจะยังคงขยายตัวต่อไปในหลายปีข้างหน้าใน
รายงาน Short-term Energy Outlook (STEO) ลา่สดุ ซึง่มีการเผยแพร่
เม่ือวานนี ้EIA คาดการณ์ว่า การผลิตก๊าซธรรมชาติแห้ง (dry natural 
gas) ของสหรัฐ โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 91.3 หม่ืนล้านลกูบาศก์ฟตุ/วนัในปี 
2562 เพิ่มขึน้ 8 พนัล้านลกูบาศก์ฟตุ/วนัจากปี 2561 ส่วนในปี 2563 
นัน้ คาดว่าการผลิตจะทรงตัว โดยคาดว่าการขยายตัวรายปีจะอยู่ที่ 
1.6% ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า EIA ยังประมาณการว่า สต็อกก๊าซ
ธรรมชาติของสหรัฐจะอยูท่ี่ระดบั 3.8 พนัล้านลกูบาศก์ฟตุ ณ สิน้เดือน
ต.ค.2562 เพ่ิมขึน้ 17% จากเดือนต.ค.2561 และสงูกวา่คา่เฉลี่ยในชว่ง
ปี 2557-2561 อยูป่ระมาณ 2% (อินโฟเควสท์) 

EIA เผยสต็อกน า้มันดิบสหรัฐดิ่งลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว 
ส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผย
ว่า สต็อกน า้มันดิบของสหรัฐดิ่งลง 9.5 ล้านบาร์เรลในสปัดาห์ที่แล้ว 
ขณะที่นกัวิเคราะห์คาดวา่ลดลงเพียง 2.1 ล้านบาร์เรล ทางด้านสถาบนั
ปิโตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน า้มันของสหรัฐ 
เปิดเผยก่อนหน้านีว้่า สต็อกน า้มนัดิบสหรัฐลดลง 8.1 ล้านบาร์เรลใน
สัปดาห์ที่แล้ว EIA ยังเปิดเผยว่า สต็อกน า้มันเบนซินลดลง 1.5 ล้าน
บาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 400,000 บาร์เรล (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 76.71 จุด ขานรับ 
"พาวเวล" ส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ปิดบวกเม่ือคืนนี ้(10 ก.ค.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบีย้ ใน
ระหว่างการแถลงต่อสภาคองเกรสเม่ือวานนี ้นอกจากนี ้ตลาดยังได้
แรงหนนุจากรายงานการ ประชมุเดือนมิ.ย.ของเฟดซึง่ระบวุา่ กรรมการ
เฟดส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ในระยะใกล้นี ้
เพื่อรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน โดยสัญญาณบวกจาก
เฟดในครัง้นีไ้ด้ชว่ยหนนุดชันี S&P500 ดีดตวัเหนือระดบั 3,000 จดุเป็น
ครัง้แรกในระหว่างวัน และหนุนดัชนี Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,860.20 จุด 
เพิ่มขึน้ 76.71 จดุ หรือ +0.29% ขณะที่ดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,202.53 

จดุ เพ่ิมขึน้ 60.80 จดุ หรือ +0.75% และดชันี S&P500 ปิดที่ 2,993.07 
จดุ เพ่ิมขึน้ 13.44 จดุ หรือ +0.45% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: "พาวเวล"ส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ ฉุด
ดอลลาร์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุ
เงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(10 
ก.ค.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
ส่งสญัญาณปรับลดอตัราดอกเบีย้ ในระหว่างการแถลงตอ่สภาคองเก
รสเม่ือวานนี ้นอกจากนี ้รายงานการประชมุเดือนมิ.ย.ของเฟดยงัระบุ
ว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่สนับสนนุให้มีการปรับลดอตัราดอกเบีย้ใน
ระยะใกล้นี ้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 
108.42 เยน จากระดบั 108.87 เยน และออ่นคา่เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวสิ 
ที่ระดับ 0.9893 ฟรังก์ จากระดับ 0.9935 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์
สหรัฐยังอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3070 
ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3126 ดอลลาร์แคนาดา ยโูรแข็งค่าเม่ือ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1253 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1207 
ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้สู่ระดับ  1.2507 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.2466 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้แตะที่ระดบั 
0.6961 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6927 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดพุ่ง $2.60 หลังสต็อกน า้มันดิบ
สหรัฐร่วงเกินคาด สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด
นิวยอร์กปิดพุ่งขึน้กว่า 4% เม่ือคืนนี ้(10 ก.ค.) หลังจากส านักงาน
สารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อก
น า้มนัดิบสหรัฐร่วงลงมากกว่าคาดในสปัดาห์ที่แล้ว นอกจากนี ้ราคา
น า้มนัยงัได้แรงหนนุจากข่าวพายทุี่เตรียมพดัถลม่อ่าวเม็กซิโก สญัญา
น า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. พุ่งขึน้ 2.60 ดอลลาร์ หรือ 4.5% ปิด
ที่ 60.43 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.ย. 
เพิ่มขึน้ 2.85 ดอลลาร์ หรือ 4.4% ปิดที่ 67.01 ดอลลาร์/บาร์ เรล 
สัญญาน า้มันดิบพุ่งขึน้หลังจากรายงานของ EIA ระบุว่า สต็อก
น า้มันดิบของสหรัฐดิ่งลง 9.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิน้สุดวันที่ 5 
ก.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลงเพียง 2.1 ล้านบาร์เรล (อินโฟ
เควสท์)                 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก 12 ดอลล์ ขานรับปธ.
เฟดส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้
แตะระดบัสูงสดุในนรอบ 1 สัปดาห์เม่ือคืนนี ้(10 ก.ค.) หลังจากนาย
เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณปรับ
ลดอัตราดอกเบีย้ ในระหว่างการแถลงต่อสภาคองเกรสเม่ือวานนี ้
นอกจากนี ้การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเพิ่มความน่าดึงดูด
ให้กบัทองค า สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) 
สง่มอบเดือนส.ค. เพ่ิมขึน้ 12.00 ดอลลาร์ หรือ 0.86% ปิดที่ 1,412.50 
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 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดบัปิดสงูสดุนับตัง้แตว่นัที่ 3 ก.ค.ปีนี ้(อินโฟ

เควสท์)                       

ยุโรป 

EU หั่นคาดการณ์เศรษฐกิจ,เงินเฟ้อยูโรโซน จากปัจจัยสงคราม
การค้าสหรัฐ คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของ
สหภาพยุโรป (EU) ประกาศปรับลดคาดการณ์การขยายตัวและเงิน
เฟ้อของยโูรโซน โดยได้รับผลกระทบจากการท าสงครามการค้าระหวา่ง
สหรัฐและประเทศคู่ค้า ทัง้นี ้ในรายงานคาดการณ์เศรษฐกิจรายไตร
มาส  EC ระบุว่า เศรษฐกิจยโูรโซนจะมีการขยายตวั 1.2% ในปีนี ้โดย
ชะลอตัวจากระดับ 1.9% ในปีที่แล้ว และคาดว่าเศรษฐกิจจะมีการ
ขยายตวั 1.4% ในปีหน้า ลดลงจากตวัเลขคาดการณ์เดิมที่ระดบั 1.5% 
ขณะเดียวกัน EC ได้ปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อในยูโรโซน สู่ระดับ 
1.3% ในปีนีแ้ละปีหน้า จากเดิมที่ระดบั 1.4% ส าหรับทัง้สองปี ขณะที่
ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ตัง้เป้าหมายเงินเฟ้อให้ "อยู่ใกล้ แต่ไม่เกิน
ระดับ 2%" EC ระบุว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจในยูโรโซนได้รับ
อิทธิพลจากความอ่อนแอของเศรษฐกิจเยอรมนี ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่ที่สดุในภมิูภาค รวมทัง้ภาวะซบเซาในอิตาลี ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของยโูรโซน (อินโฟเควสท์) 

ทูตอังกฤษประจ าสหรัฐลาออกแล้ว หลังถูก"ทรัมป์"แอนตี ้เหตุ
วิจารณ์การท างานอ่อนหดั เซอร์คิม ดาร์รอค เอกอคัรราชทตูองักฤษ
ประจ าสหรัฐ ประกาศลาออกจากต าแหน่งแล้ว หลังการร่ัวไหลของ
เอกสารทางการทตู ซึ่งเขาได้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ว่ามีการท างานที่"เละเทะ" และ"อ่อนหดั" จนสร้างความ
ไม่พอใจต่อผู้ น าสหรัฐ "ถึงแม้ผมยังไม่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
จนกว่าจะถึงสิน้ปีนี ้แต่ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี ้ท าให้ผม
ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปได้ และผมขอแสดงความรับผิดชอบด้วย
การลาออก และให้มีการแต่งตัง้เอกอัครราชทตูคนใหม่" แถลงการณ์
ของเซอร์คิมระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุ EU ปรับลดคาดการณ์
เศรษฐกิจกดดันตลาด ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเม่ือคืนนี ้(10 ก.ค.) 
โดยได้รับแรงกดดันจากการที่สหภาพยุโรป (EU) ปรับลดคาดการณ์
การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และบรรดานกัลงทนุมุง่ความสนใจไปที่การ
แถลงนโยบายการเงินและเศรษฐกิจของนายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อสภาคองเกรสเพื่อหาสัญญาณบ่งชี ้
ทิศทางอตัราดอกเบีย้ของสหรัฐ ดชันี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.20% 
ปิดที่ 387.15 จดุ ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,567.59 จดุ 
ลดลง 4.51 จดุ หรือ -0.08% ขณะที่ ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 
12,373.41 จดุ ลดลง 63.14 จดุ หรือ -0.51% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดลบ 5.78 จุด เหตุเงินปอนด์
แข็งค่ากดดันหุ้นกลุ่มส่งออก ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเม่ือคืนนี ้

(10 ก.ค.) เน่ืองจากถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มส่งออก หลัง
เงินปอนด์แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์ โดยดอลลาร์อ่อนค่าลงหลงั
นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แถลงนโยบาย
ต่อสภาคองเกรส และส่งสญัญาณถึงการปรับลดอัตราดอกเบีย้ ดัชนี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,530.69 จดุ ลดลง 5.78 จดุ หรือ 
-0.08% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผยราคาค้าส่งเดือนมิ.ย.ลด 0.1% ปรับตัวลงครั้งแรก
นับตัง้แต่ธ.ค. 2559 ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยในวันนีว้่า 
ราคาค้าสง่ปรับตวัลง 0.1% ในเดือนมิ.ย.จากปีก่อน โดยลดลงเป็นครัง้
แรกนับตัง้แตเ่ดือนธ.ค. 2559 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากราคาน า้มนัดิบที่
อ่อนตัวลง เจ้าหน้าที่ BOJ ระบุในการแถลงข่าวว่า ราคาค้าส่งลดลง
เป็นครัง้แรกหลงัจากขยายตวัติดตอ่กนั 29 เดือน ขณะที่ความตงึเครียด
ด้านภาษีระหว่างสหรัฐและจีนรุนแรงขึน้ในเดือนมิ.ย. และท าให้ราคา
น า้มนัดิบและสินค้าโภคภณัฑ์อ่ืนๆ อาทิ ทองแดง และ อลมิูนัม่  ปรับตวั
ลง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 31.67 จุด ขณะนักลงทุน
จับตาปธ.เฟดแถลงสภาคองเกรส ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิด
ลบในวันนี ้ขณะที่นักลงทุนระมัดระวังการซือ้ขายก่อนที่นายเจอโรม 
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะแถลงกลา่วแถลงการณ์
รอบคร่ึงปีวา่ด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคอง
เกรสในวันนีต้ามเวลาสหรัฐ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเก
อิปิดลบ 31.67 จดุ หรือ 0.15% แตะที่ 21,533.48 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

สนง.สถิติ จีน เผยดัช นี  PPI ทรงตั วในเดือนมิ .ย .  ขณะที่
นักวิเคราะห์คาดเพิ่มขึน้ 0.2% ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 
รายงานในวนันีว้่า ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัต้นทนุสินค้า
ที่หน้าประตูโรงงาน ทรงตัวในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี ขณะที่
นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่จะเพิ่มขึน้ 0.2% (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยยอดขายรถยนต์เดือนมิ.ย.ร่วง 9.6% ท าสถิติลดลง
ติดต่อกัน 12 เดือน สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีน (CAAM) เปิดเผยว่า 
ยอดขายรถยนต์ในเดือนมิ.ย. ร่วงลง 9.6% เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะที่ 
2.06 ล้านคนั ซึ่งเป็นสถิติที่ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 ยอดขายรถ
ในประเทศจีนยงัคงอยู่ในช่วงขาลง หลังจากที่ลดลง 16.4% ในเดือน
พ.ค. และ 14.6% ในเดือนเม.ย. ขณะที่ในปีที่แล้ว ยอดขายรถยนต์จีน
เผชิญกับการหดตวัรายปีครัง้แรกนบัตัง้แตท่ศวรรษที่  90 ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงการชะลอตวัของเศรษฐกิจ ประกอบกับผลกระทบจากสงคราม
การค้ากับสหรัฐ ขณะที่ยอดขายรถยนต์ในคร่ึงปีแรกนัน้ ปรับตวัลดลง 
12.4% เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะที่ 12.3 ล้านคนั (อินโฟเควสท์) 
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 จีนเผยมีความพร้อมส่งเสริมการพัฒนาระบบเครือข่าย 5G กับ

ประเทศอื่นๆ นายหวัง อี ้รมว.ต่างประเทศจีน กล่าวว่า จีนมีความ
พร้อมในการส่งเสริมการพัฒนาระบบเครือข่าย 5G กับประเทศอ่ืนๆ 
นายหวงักล่าวว่า เทคโนโลยี 5G ถือเป็นสญัลกัษณ์ของความคืบหน้า
ในเทคโนโลยีสื่อสาร และเป็นผลของความร่วมมือระหวา่งประเทศ นาย
หวงักลา่วย า้วา่ การพฒันาระบบ 5G ควรมีการแบง่ปันกบัประเทศอื่นๆ 
มากกว่าที่จะมีการควบคมุโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยรัฐบาลจีนเต็มใจที่
จะสนับสนนุให้บริษัทจีนแบ่งปันความส าเร็จในระบบ 5G กับประเทศ
อ่ืนๆเพื่อยกมาตรฐานการสื่อสารระดบัโลก ทางด้านบริษัทหวัเว่ย เทค
โนโลยี่ ได้เสร็จสิน้การวางระบบเครือข่าย 5G ในโมนาโกวนันี ้ส่งผลให้
โมนาโกเป็นประเทศแรกในยโุรปที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์ไปสู่
ระบบ 5G  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 88.41 จุด นักลงทุนจับตา
ถ้อยแถลงประธานเฟด ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันีป้รับตัว
เพิ่มขึน้ ขณะที่นักลงทนุจับตานายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวแถลงการณ์รอบคร่ึงปีวา่ด้วยนโยบายการเงิน
และภาวะเศรษฐกิจสหรัฐตอ่สภาคองเกรสในวนันีแ้ละวนัพรุ่งนี ้ดชันีฮัง่
เส็งเพิ่มขึน้ 88.41 จุด หรือ 0.31% ปิดวันนีท้ี่ 28,204.69 จุด (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 12.93 จุด หลังจีน
เผยข้อมูลเงินเฟ้อ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวนันี ้
ออ่นตวัลง ภายหลงัจากที่จีนได้เปิดเผยข้อมลูดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) 
และดัชนีราคาผู้ ผลิต (PPI) ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้
คอมโพสิตออ่นตวัลง 12.93 จดุ หรือ 0.44% ปิดที่ 2,915.30 จดุ (อินโฟ
เควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ  

สหรัฐเตรียมชวนประเทศพันธมิตรร่วมปกป้องน่านน า้อ่าว
เปอร์เซียและเยเมน นายพลอาวุโสของสหรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐ
ต้องการจัดตัง้พันธมิตรด้านการทหารระหว่างประเทศ เพื่อปกป้อง
เส้นทางเดินเรือบริเวณน่านน า้บริเวณอ่าวเปอร์เซียและเยเมน พลเอก
โจเซฟ ดนัฟอร์ด ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมของสหรัฐกลา่ววา่ 
ตนเองต้องการที่จะคุ้มครองเสรีภาพการเดินเรือในภมิูภาคดงักลา่ว ซึ่ง
ถือเป็นเส้นทางการค้าที่ส าคัญ นอกจากนี ้นายพลดันฟอร์ดกล่าวว่า 
สหรัฐก าลงัเจรจากบัหลายประเทศที่มี "เจตจ านงทางการเมือง" ในการ
สนับสนนุแผนการดงักลา่ว พร้อมเสริมว่า สหรัฐจะร่วมงานโดยตรงกบั
เหล่ากองทัพเพื่อก าหนดศักยภาพเฉพาะของแต่ละประเทศในการ
สนับสนุนแผนการดังกล่าวทางด้านสหรัฐจะสนับสนุนเรือบัญชาการ
และควบคมุ ขณะฝ่ายพนัธมิตรจะสนับสนุนเรือที่มาช่วยลาดตระเวน
รอบเรือเหลา่นี ้(อินโฟเควสท์) 

ปธน.มูนแจอินเตือนภาคธุรกิจเกาหลีใต้เตรียมพร้อมรับมือ
ความขัดแย้งญ่ีปุ่นยืดเยือ้ ประธานาธิบดีมนู แจ อิน แห่งเกาหลีใต้ 
ได้ออกโรงเตือนภาคธุรกิจให้เตรียมพร้อมรับมือกับการต่อสู้ที่ยืดเยือ้
จากการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดของญ่ีปุ่ น แม้ว่านายซัง ยุน โม 
รัฐมนตรีการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ กล่าวว่า 
รัฐบาลเกาหลีใต้และญ่ีปุ่ นก าลงัเตรียมจดัการเจรจาที่กรุงโตเกียวในวนั
ศกุร์นี ้เพื่อคลี่คลายข้อพิพาทกรณีที่ญ่ีปุ่ นได้ควบคมุการสง่ออกสารเคมี
ที่เกาหลีใต้ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ รวมทัง้หน้าจอทีวีและ
สมาร์ทโฟน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 100 จุด กังวล"
ทรัมป์"เปิดศึกการค้าอินเดีย ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ก.ค. 62)--
ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกว่า 100 จุด ท่ามกลางการซือ้
ขายที่ ผันผวนในวัน นี  ้ ทั ง้ นี ด้ัช นี  S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  
38,557.04 จดุ ลดลง 173.78 จดุ หรือ 0.45% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

"สมคิด" ก าชับธปท.ดูแลเงินบาทใกล้ชิด หลังแข็งค่ามาก, พอใจ
หาก GDP ปีนีโ้ตได้ 3% ท่ามกลางภาวะศก.โลกชะลอ นายสมคิด 
จาตศุรีพิทกัษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวถึงกรณีเงินบาท
แข็งค่าขึน้ว่า เป็นการสะท้อนว่าไทยเป็นที่พึ่งพิงของเงินลงทุน แต่เชื่อ
ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะติดตามคา่เงินอย่างใกล้ชิด 
และฝ่ายการเมืองไม่ควรเข้าไปแทรกแซง ซึ่งตนเองฝากให้ดูแลเป็น
อย่างดี ส่วนเร่ืองภาวะเศรษฐกิจของไทยนัน้ ก่อนหน้านีไ้ด้มีการ
ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยขยายตวัได้ 3.5% แต่ในเม่ือภาวะเศรษฐกิจ
โลกขณะนี ้หากไทยสามารถประคองตวัให้เติบโตได้เกิน 3% ก็ถือว่า
ใช้ได้แล้ว "ที่ประเมินว่า เศรษฐกิจโต 3% ไม่ได้บอกว่าพอใจหรือไม่
พอใจ แต่พืน้ฐานเศรษฐกิจไทยดีอยู่แล้ว และไม่ควรให้เศรษฐกิจ
ถดถอย แต่บังเอิญเรามีการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ซึ่งตรงนีต้้อง
มัน่ใจเราเปลี่ยนผ่านไปได้ อย่ากังวลมากจนเกินไป แต่ยอมรับว่า การ
ใช้จ่ายงบประมาณอาจช้าไปไปบ้าง แต่เราชดเชยด้วยอย่างอ่ืนได้ ทกุ
คนก็เตรียมตัวแต่ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งส าคัญ" นายสมคิด กล่าว นาย
สมคิด กล่าวถึงกรณีธนาคารโลกประเมินว่า ไทยมีความเสี่ยงทาง
การเมืองเน่ืองจากความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลว่า ที่ผ่านมาหลาย
รัฐบาลก็มาจากพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งคุ้นเคยมาอย่างดีแตบ่งัเอิญที่ 4-5 
ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้มีพรรคร่วม ซึ่งในขณะนีน้ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการ
ให้มีการหารือร่วมกันกับพรรคร่วมรัฐบาล เร่ืองร่างนโยบายที่แถลงต่อ
รัฐสภา ซึง่จะท าให้ความไมแ่น่นอนในเร่ืองของเสถียรภาพรัฐบาลยตุิไป 
นายสมคิด กล่าวต่อว่า หากทุกคนร่วมมือกันก็เชื่อว่า จะสามารถฝ่า
มรสุมเศรษฐกิจโลกไปได้ พร้อมทัง้ให้ความเชื่อมั่นว่า จากการที่ได้
นายกรัฐมนตรีคนเดิม จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย โดยเฉพาะ
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เหมือนเป็น

เคร่ืองหมายทางการค้าไปแล้วก็ไมเ่ปลี่ยนแปลง (อินโฟเควสท์) 

ผู้ ว่าฯธปท.ชีแ้ม้บังคับใช้มาตรการ LTV แต่สินเช่ือบ้าน 5 เดือน
ยังโต 15% ยันไม่กระทบผู้ซือ้บ้านหลังแรก นายวิรไท สนัติประภพ 
ผู้ ว่าการ ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ยืนยนัว่า การออกมาตรการ
ก ากับดแูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั (LTV) ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ เม.ย.
62 ที่ผ่านมานัน้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะท าให้คนที่ต้องการซือ้บ้าน
หลังแรกได้รับผลกระทบ ในทางกลับกัน มาตรการที่ออกมาต้องการ
ช่วยคนที่อยากมีบ้านหลังแรก เพราะราคาบ้านของเดิมที่มีอุปสงค์ 
(demand) เทียม ท าให้ราคาบ้านโดยเฉพาะคอนโดมีเนียมเพิ่มสงูขึน้
ต่อเน่ือง ท าให้คนที่มีความต้องการจะซือ้จริงๆ ไม่สามารถซือ้ได้  หรือ
ซือ้ไปในราคาที่สูงเกินควร   นายวิรไท กล่าวด้วยว่า หากธปท.ไม่น า
มาตรการดังกล่าวออกมาบงัคับใช้ อาจจะเกิดปัญหาฟองสบู่แตกใน
ภาคอสังหาริมทรัพย์ และจะส่งผลกระทบต่อทุกคนตามมา ไม่ว่าจะ
เป็นเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ที่กู้  หรือไมไ่ด้กู้  รวมทัง้สร้างผลข้างเคียงอีก
มาก เน่ืองจากอสงัหาริมทรัพย์เป้นหลกัประกนัทางธุรกิจ เป็นสินทรัพย์
ที่เป็นเงินออมก้อนส าคัญ อย่าคิดว่าราคาจะตกไม่ได้ อย่างไรก็ดี 
ส าหรับยอดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในเดือนเม.ย.62 ปรับ
ลดลงบ้าง แตส่ว่นส าคญัเป็นเพราะมีการเร่งกู้ ในเดือนม.ค.-มี.ค. ก่อนที่
มาตรการ LTV จะเร่ิมมีผลในวันที่ 1 เม.ย.62 ซึ่งหากพิจารณาใน
ภาพรวมช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) จะพบว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทัง้
ประเทศ ยงัเพิ่มขึน้ 15% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน ผู้ ว่าการ
กล่าวว่า "ตลาดที่อยู่อาศัยไม่ได้ลดลง สินเชื่อที่อยู่อาศัยยังโต 15% 
ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี ้แต่ถ้าดขู้อมลูเดือน เม.ย. – พ.ค. บ้านหลงั
แรกและบ้านแนวราบโดยรวมไม่ได้ถกูผลกระทบ คอนโดมิเนียมที่เป็น
สญัญาที่ 2 ที่ 3 ขึน้ไป เห็นวา่ยอดขายลดลง จากข้อมลูผลเป็นไปตามที่
คาดไว้ ที่ส าคญัคือถ้าดเูงินเดือนของคนที่กู้สญัญาที่ 3 ช่วงที่มีการเก็ง
ก าไร รายได้ของคนกู้สญัญาที่ 3 ลดลงมากจากเดิมรายได้เคยอยูท่ี่ 2.5 
แสนบาท ลดลงเหลือ 1.4 แสนบาท วนันีร้ายได้ของคนที่เข้ามาซือ้หรือ
ขอกู้สญัญาที่ 3 เร่ิมขยบัสงูขึน้ สะท้อนว่า ถ้าคณุจะเก็งก าไรคณุต้องมี
รายได้มากพอที่จะรับความเสี่ยง โดยรวมผลเป็นไปตามที่คาด"  พร้อม
ระบุว่า ขณะนีอ้าจยงัเร็วเกินไปที่จะประเมิน เพราะมาตรการ LTV เพิ่ง
มีผลบงัคบัใช้เพียง 2 เดือน และมีผลของการเร่งกู้ ในช่วง 3 เดือนแรก
ก่อนที่มาตรการจะมีผลบงัคบัใช้ด้วย (อินโฟเควสท์)     

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 17.95 จุด แกร่งกว่าตลาดต่างประเทศ 
ขานรับคืบหน้าตัง้รัฐบาล หนุนกลุ่ม Domestic plays เด่น SET 
ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,739.43 จดุ เพิ่มขึน้ 17.95 จดุ (+1.04%) มลูค่าการ
ซือ้ขาย 73,610.25 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนี ้
ปรับตวัขึน้ได้ดีกวา่ตลาดต่างประเทศ โดยตลาดภมิูภาคแกวง่บวก-ลบ
เล็กน้อย ส่วนตลาดในยโุรปเทรดบา่ยนีก็้ติดลบกัน ในช่วงรอดปูระธาน
เฟดแถลงนโยบายการเงินและเศรษฐกิจต่อสภาคองเกรส-จบัตาการส่ง

สัญญาณปรับอัตราดอกเบีย้ ส่วนบ้านเราได้รับแรงหนุนจากความ
คืบหน้าการจัดตัง้รัฐบาล-ลุ้ นการกระตุ้ นเศรษฐกิจ ส่งผลให้กลุ่ม 
Domestic plays ปรับตัวขึน้ได้ดี ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มค้าปลีก-สื่อสาร-นิ
คมฯ พรุ่งนีต้ลาดฯมีโอกาสผันผวนหลังขึน้มาแรงวันนี ้และขึน้อยู่กับ
ถ้อยแถลงของประธานเฟดด้วย พร้อมให้แนวรับ 1,730 แนวต้าน 
1,747 จดุตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,739.43 จดุ เพ่ิมขึน้ 17.95 
จดุ (+1.04%) มลูค่าการซือ้ขาย 73,610.25 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้น
วนันี ้ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทัง้วนั  โดยดชันีท าระดบั
สูงสุดที่ 1,741.76 จุด และท าระดับต ่าสุดที่ 1,724.58 จุด (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 88,119 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วันอยู่ที่ 
88,119 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสงู
ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) 
ขายสทุธิ 2,086 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สทุธิ 
5,067 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 365 ล้านบาท 
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.78% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือ
วาน Yield Curve ปรับลดลง 2-13 bps. ในตราสารรุ่นอายตุัง้แต ่20 ปี
ขึน้ไป เน่ืองจากนักลงทุนให้ความสนใจประมลูตราสารรุ่นอายุ 20 ปี
(LB466A)ในวันนี ้วงเงิน 8,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผล
ประมลูอยู่ที่ 2.6113% ต ่ากว่า Yield ตลาดของวนัก่อนหน้า 19 bps. 
โดยมีผู้ สนใจยื่นประมูล 3.70 เท่าของวงเงินประมูล ในขณะที่ผล
ประมลูพนัธบตัรรัฐบาลรุ่นอาย ุ10 ปี (LB28DA) วงเงิน 20,000 ล้าน
บาท อัตราผลตอบแทนของผลประมลูอยู่ที่ 1.9733% เท่ากับ Yield 
ตลาดของวันก่อนหน้า โดยมีผู้ สนใจยื่นประมลู 2.96 เท่าของวงเงิน
ประมลู ด้านกระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติวนันี ้NET INFLOW 
365 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET BUY 365 ล้านบาท และไมมี่ตราสาร
หนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.81 ตลาดจับตาสัญญาณดอกเบีย้
จากถ้อยแถลงประธานเฟดคืนนี ้ยังให้กรอบ 30.75-30.90 นัก
บริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดวนันี ้
ที่ระดบั 30.81 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 30.82 
บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 30.80-30.88 บาท/
ดอลลาร์"ระหว่างวันถือว่าวิ่งกว้างปานกลาง ภาพรวมตลาดยังรอ
ประธานเฟดแถลงนโยบายการเงินต่อสภาคองเกรสคืนนี ้ ถ้าส่ง
สญัญาณว่าลดดอกเบีย้ต่อเน่ือง เงินบาทบาทมีแนวโน้มแข็งค่า แต่ถ้า
ส่งสญัญาออกมาว่าจะใช้ความระมดัระวงั เงินบาทน่าจะอ่อนค่า" นัก
บริหารเงิน ระบนุกับริหารเงิน คาดวา่ วนัพรุ่งนีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวใน
กรอบ 30.75-30.90 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 
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ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- อตัราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย.เยอรมนี 

- ยอดขายรถเดือนมิ.ย.จีน 

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์สหรัฐ 

- อตัราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย.สหรัฐ 
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As of

 Friday 5 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Change in Nonfarm Payrolls Jun 224k 160k 72k SET50

Unemployment Rate Jun 3.7% 3.6% 3.6% SET100

MAI

 Monday 8 Institution Net Position

Release Actual Cons. Prior Proprietary Net Position

JP Trade Balance BoP Basis May P -¥650.9b -¥758.9b -¥98.2b Foreign Net Position

Bankruptcies YoY Jun 6.4% -- -9.4% Individual Net Position

Total Trading Value

 Tuesday 9

Release Actual Cons. Prior Major Indices

JP Money Stock M2 YoY Jun 0.023 2.6% 2.7% Dow Jones

Money Stock M3 YoY Jun 0.02 2.3% 2.3% S&P 500

Nasdaq

 Wednesday 10 STOXX Europe 50

Release Actual Cons. Prior FTSE 100

CH CPI YoY Jun 2.7% 2.7% 2.7% DAX

PPI YoY Jun 0.0% 0.3% 0.6% Nikkei 225

JP PPI YoY Jun -0.1% 0.4% 0.7% Shanghai Composite

Wholesale Inventories MoM May F 0.4% 0.4% 0.4% Hang Seng

KOSPI

 Thursday 11 BES Sensex

Release Actual Cons. Prior Jakarta Composite

JP Japan Buying Foreign Bonds Jun ¥297.1b -- ¥514.5b Philippines Composite

Foreign Buying Japan Bonds Jul ¥466.0b -- ¥453.6b Ho Chi Minh

Foreign Buying Japan Stocks Aug ¥192.2b -- ¥58.5b

Foreign Direct Investment YoY CNY Jun -- -- 8.5% Crude Commodities

CH Money Supply M0 YoY Jun -- 4.6% 4.3% WTI ($/bl)

Money Supply M1 YoY Jun -- 3.5% 3.4% Dubai ($/bl)

Money Supply M2 YoY Jun -- 8.6% 8.5% Brent ($/bl)

New  Yuan Loans CNY Jun -- 1675.0b 1180.0b NYMEX ($/bl)

US CPI MoM Jun -- 0.0% 0.1% COMEX Gold 

CPI Ex Food and Energy MoM Jun -- 0.2% 0.1% Batic Dry Index

CPI YoY Jun -- 1.6% 1.8%

CPI Ex Food and Energy YoY Jun -- 2.0% 2.0% Exchange Rate

Continuing Claims 29-Jun -- -- 1686k USD/THB

EUR/USD

 Friday 12 USD/JPY

Release Actual Cons. Prior GBP/USD

JP Industrial Production MoM May F -- -- 2.3% USD/CHY

Industrial Production YoY May F -- -- -1.8% USD/KRW

Capacity Utilization MoM May -- -- 1.6% Dollar Index

CH Trade Balance Jun -- $45.25b $41.65b

Exports YoY Jun -- -0.6% 1.1% Thai Bond Market

Imports YoY Jun -- -4.6% -8.5% Total Return Index

EU Industrial Production SA MoM May -- 0.2% -0.5% Outright/ Cash Trading

Industrial Production WDA YoY May -- -1.6% -0.4% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

US PPI Ex Food and Energy MoM Jun -- 0.2% 0.2% 10-Jul-19 1.688 1.713 1.750 1.758 1.723 1.740

PPI Ex Food and Energy YoY Jun -- -- 2.3% Change (bps) +0.25 +0.27 +0.12 -0.04 +0.01 +0.57

5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

1.784 1.854 2.022 2.218 2.468 2.753

+0.27 +0.24 +0.12 +0.78 -2.11 -13.20

US Bond Market

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

10-Jul-19 2.20 1.82 1.79 1.82 2.07 2.57

Change (bps) -6.00 -10.00 -9.00 -6.00 +0.00 +3.00

88,119.08         124,921.15       -29.46%

10-Jul-19 9-Jul-19 %Chg.

296.88 296.07 +0.27%

1,175.66 1,182.40 -0.57%

97.082 97.499 -0.43%

1.2505 1.2460 +0.36%

6.8721 6.8889 -0.24%

1.1254 1.1207 +0.42%

108.40 108.85 -0.41%

10-Jul-19 9-Jul-19 %Chg.

30.69 30.80 -0.36%

1,410.10 +12.60 +0.90%

1,777.00 +18.00 +1.02%

66.65 +2.19 +3.40%

60.43 +2.60 +4.50%

60.24 +1.91 +3.27%

64.62 +2.44 +3.92%

973.65 +4.60 +0.47%

10-Jul-19 Chg %Chg.

6,410.68 +22.36 +0.35%

8,089.96 +11.75 +0.15%

2,058.78 +6.75 +0.33%

38,557.04 -173.78 -0.45%

2,915.30 -12.93 -0.44%

28,204.69 +88.41 +0.31%

12,373.41 -63.14 -0.51%

21,533.48 -31.67 -0.15%

3,494.00 -7.00 -0.20%

7,530.69 -5.78 -0.08%

2,993.07 +13.44 +0.45%

8,202.53 +60.80 +0.75%

10-Jul-19 Chg %Chg.

26,860.20 +76.71 +0.29%

873.03

59,387.59

60.01

3,249.84

873.03

1,151.09 +14.41 +1.27%

2,549.75 +30.69 +1.22%

11-Jul-19

10-Jul-19 Chg %Chg.

1,739.43 +17.95 +1.04%

371.94 +5.25 +1.43%


