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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

สหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนเพิ่มอีก $2 แสนล้าน 
คาดบังคับใช้เดือนก.ย.  รัฐบาลสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีน าเข้า
สินค้าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้านดอลลาร์ โดยจะเรียกเก็บในอัตรา 
10% ซึ่งครอบคลุมถึงสินค้าจ านวน 6,031 รายการ ตัง้แต่สินค้าเพื่อ
ผู้ บริโภคไปจนถึงสินค้าด้านการเกษตร หลังจากสหรัฐและจีนไม่
สามารถบรรลขุ้อตกลงในการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาททางการค้า โดย
คาดว่ามาตรการเรียกเก็บภาษีน าเข้าเพิ่มเติมในครัง้นีจ้ะมีผลบงัคบัใช้
ในเดือนก.ย. นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าสหรัฐ (USTR) 
กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 1 ปีที่คณะท างานของประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ ได้เรียกร้องให้จีนยุติการด าเนินนโยบายการค้าที่ไม่เป็นธรรม 
รวมทัง้เรียกร้องให้จีนเปิดตลาด และเข้าสู่ระบบการแข่งขันในตลาด
อย่างแท้จริง แต่แทนที่จีนจะด าเนินการตามค าร้องขอของสหรัฐ จีน
กลบัใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้า ซึ่งจีนไม่มีความชอบธรรมในการ
กระท าเชน่นัน้ ทัง้นี ้นายไลท์ไฮเซอร์กลา่ววา่ การที่จีนใช้มาตรการตอบ
โต้ทางการค้า และไม่ยอมเปลี่ยนแปลงการด าเนินนโยบายการค้า 
ปธน.ทรัมป์จึงมีค าสัง่ให้ USTR เร่ิมกระบวนการเรียกเก็บภาษีน าเข้า
สินค้าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้านดอลลาร์ ในอตัรา 10% (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยต าแหน่งงานว่างลดลงสู่ระดับ 6.6 ล้านต าแหน่งใน
เดือนพ.ค.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ ต าแหน่งงานนอกภาค
เกษตรที่เปิดรับสมคัรโดยสถานประกอบการในสหรัฐลดลงสูร่ะดบั 6.6 
ล้านต าแหน่งในเดือนพ.ค. จากระดบั 6.8 ล้านต าแหน่งในเดือนเม.ย. 
ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ขณะที่มีคนว่างงานเพียง 6 ล้าน
คน กระทรวงระบุว่า ต าแหน่งงานว่างในเดือนพ.ค.มีจ านวนมากกว่า
คนวา่งงานเป็นครัง้ที่ 2 ในรอบกวา่ 20 ปี (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 143.07 จุด รับ
ความหวังผลประกอบการสดใส  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ปิดพุง่ขึน้ติดตอ่กนัเป็นวนัที่ 4 เม่ือคืนวนัองัคาร (10 ก.ค.) เน่ืองจากนัก
ลงทุนมีมุมมองที่เป็นบวกต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน 
โดยหุ้นกลุ่มพลงังานดีดตวัขึน้ตามทิศทางราคาน า้มนั ขณะที่หุ้นกลุ่ม
สินค้าผู้ บริโภคปรับตัวขึน้ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ
บริษัทเป๊ปซี่โค นอกจากนี ้ตลาดยังได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทนุ
เร่ิมหนัเหความสนใจออกจากสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน และ
จบัตาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ในสปัดาห์นี ้ซึ่ง
รวมถึงเจพีมอร์แกน และซิตีก้รุ๊ป ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 
24,919.66 จดุ พุ่งขึน้ 143.07 จดุ หรือ +0.58% ดชันี S&P 500 ปิดที่ 
2,793.84 จดุ เพิ่มขึน้ 9.67 จดุ หรือ +0.35% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 
7,759.20 จดุ เพิ่มขึน้ 3.00 จดุ หรือ +0.04% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งหลังบอนด์ยีลด์สหรัฐดีดตัว 
ขณะปอนด์ร่วงเหตุวิตกอนาคต Brexit  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือ
เทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
เม่ือคืนวันอังคาร (10 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐปรับตัวขึน้ รวมทัง้ข้อมลูแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ 
นอกจากนี ้ดอลลาร์ยงัได้รับปัจจยับวกจากการที่นกัลงทนุคลายความ
วิตกกงัวลเก่ียวกบัสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน ดอลลาร์แข็งคา่
ขึน้เม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 111.29 เยน จากระดับ 110.81 เยน 
และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9924 ฟรังก์ จากระดบั 
0.9920 ฟรังก์ เงินปอนด์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์ ที่ระดับ 
1.3215 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3256 ดอลลาร์ ขณะที่ดอลลาร์
ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะระดับ 0.7402 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 
0.7466 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนยูโรแข็งค่าขึน้เล็กน้อยสู่ระดับ 1.1749 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.1748 ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 26 เซนต์ รับข่าวคนงาน
น า้มันประท้วงในนอร์เวย์,กาบอง  สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซสั 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนวันอังคาร (10 ก.ค.) หลังจากมี
รายงานว่า คนงานในอตุสาหกรรมน า้มนัของนอร์เวย์และกาบองเปิด
ฉากผละงานประท้วงเม่ือวันอังคาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิต
เชือ้เพลิงภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม แรงบวกของสญัญาน า้มนัดิบ
ถูกสกัดลงในระหว่างวัน หลังจากรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
ของสหรัฐส่งสัญญาณการผ่อนคลายมาตรการคว ่าบาตรอิหร่าน 
สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 26 เซนต์ หรือเกือบ 
0.4% ปิดที่ 74.11 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบ
เดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 79 เซนต์ หรือ 1% ปิดที่ 78.86 ดอลลาร์/บาร์เรล 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $4.2 เหตุดอลล์แข็ง
,นลท.ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังดาวโจนส์พุ่ง  สัญญาทองค า
ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนวนัองัคาร (10 ก.ค.) เน่ืองจากการแข็งค่า
ของสกลุเงินดอลลาร์ได้สง่ผลให้สญัญาทองค ามีความน่าดงึดดูน้อยลง 
นอกจากนี ้การพุ่งขึน้อย่างต่อเน่ืองของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้ น
นิวยอร์กยังท าให้นักลงทุนเทขายทองค าซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย 
และเข้าลงทนุในสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสงูกวา่  สญัญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 
4.2 ดอลลาร์ หรือ 0.33% ปิดที่ 1,255.4 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ZEW เผยดัชนีความเช่ือมั่นเศรษฐกิจเยอรมนีทรุดต ่าสุดรอบ 6 
ปีในเดือนก.ค.  ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจยโุรป หรือ ZEW เปิดเผยว่า ดชันี
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีลดลงสู่ระดับ -24.7 ในเดือน
ก.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนส.ค.2555 จากระดบั -16.1 ใน
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 เดือนมิ.ย.  นายอาคิม แวมบาค ผู้อ านวยการ ZEW กลา่ววา่ การดิ่งลง

ของดชันีความเชื่อมัน่ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้าระหว่าง
สหรัฐและประเทศคูค้่า ซึ่งได้บดบงัข่าวดีเก่ียวกับการจ้างงาน และการ
ผลิตในภาคอตุสาหกรรม (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รับความหวังผล
ประกอบการแข็งแกร่ง  ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเม่ือคืนวนัองัคาร (10 
ก.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนหันเหความสนใจออกจากสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีน และเร่ิมมีมมุมองที่เป็นบวกต่อผลประกอบการ
ของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทาง
การเมืองในอังกฤษยังคงเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อภาวะการซือ้
ขายในตลาด ดชันี  Stoxx Europe 600 เพ่ิมขึน้ 0.4% ปิดที่ 386.25 จดุ 
ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,434.36 จดุ เพิ่มขึน้ 36.25 จดุ 
หรือ +0.67% ขณะที่ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,609.85 จดุ 
เพิ่มขึน้ 65.96 จุด หรือ +0.53% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้ น
ลอนดอนปิดที่ 7,692.04 จุด เพิ่มขึน้ 4.05 จุด หรือ +0.05% (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ครม. ญ่ี ปุ่นไฟเ ขียวแผนงบประมาณปี 62 ปูทางเพิ่ มงบ
ประกันสังคม  คณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นได้มีมติอนุมัติแผนงบประมาณ
ประจ าปี 2562 ซึ่งยื่นค าขอโดยกระทรวงต่างๆของญ่ีปุ่ น โดยร่าง
งบประมาณดังกล่าวจะเปิดทางสู่การเพิ่มงบประมาณด้านการ
ประกันสงัคม ที่คาดว่าจะท าให้งบประมาณมีวงเงินสงูกว่า 100 ล้าน
ล้านเยน (9.01 แสนล้านดอลลาร์) ติดตอ่กนัเป็นปีที่ 5 แผนงบประมาณ
ดงักล่าวได้เสนอวงเงินงบประมาณไว้สูงสดุถึง 6 แสนล้านเยนส าหรับ
ค าขอเพิ่มรายจ่ายด้านการประกันสังคม เช่น เงินบ านาญและการ
ประกันสขุภาพ ซึ่งเป็นปัจจยัที่จ าเป็นส าหรับญ่ีปุ่ นที่มีประชากรสงูอายุ
เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้แผนงบประมาณยงัระบถุึงการจดัสรร
งบประมาณกว่า 4 ล้านล้านเยนให้แก่โครงการที่มี เป้าหมายเพื่อ
สง่เสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ เชน่โครงการสง่เสริมความสามารถใน
การผลิตและการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลกัๆ
ของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 144.71 จุด รับดาวโจนส์
พุ่งแรง,เงินเยนอ่อนหนุนหุ้นส่งออก  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียว
ปิดพุ่งขึน้แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ในวันพุธ โดยได้แรง

หนุนจากการดีดตัวขึน้อย่างแข็งแกร่งของดัชนีดาวโจนสตลาดหุ้น
นิวยอร์กเม่ือคืนวนัอังคาร ขณะที่การอ่อนค่าของเงินเยนช่วยหนุนหุ้น
กลุม่สง่ออกปรับตวัขึน้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดพุ่ง
ขึน้ 144.71 จดุ หรือ 0.66% แตะที่ 22,196.89 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนประกาศปรับเพิ่มอากร AD ต่อไฟเบอร์ออปติกจากสหรัฐ 
หลังพบมีพฤติกรรมทุ่มตลาด  กระทรวงพาณิชย์ของจีนแถลงในวนั
พุธว่า จีนจะปรับเพิ่มอากรต่อต้านการทุ่มตลาด (AD) ต่อไฟเบอร์ออ
ปติกที่น าเข้าจากสหรัฐ กระทรวงระบุว่า จีนจะปรับเพิ่มอัตราอากร
ดงักลา่วจากระดบั 4.7-18.6% สูร่ะดบั 33.3-78.2% โดยมีผลบงัคบัใช้
ในวนัพฤหสัฯ ทัง้นี ้จีนได้เรียกเก็บอากร AD ตอ่ไฟเบอร์ออปติกที่น าเข้า
จากสหรัฐและสหภาพยโุรป (EU) ตัง้แตเ่ดือนเม.ย.2554 เป็นเวลา 5 ปี 
หลงัจากพบว่าสหรัฐและ EU มีพฤติกรรมทุ่มตลาดไฟเบอร์ออปติกใน
จีน ต่อมา ในเดือนเม.ย.ปีที่แล้ว จีนได้ตดัสินใจเรียกเก็บอากร AD ต่อ
ไฟเบอร์ออปติกที่น าเข้าจากสหรัฐและ EU ตอ่ไปอีก 5 ปี อยา่งไรก็ดี ใน
เดือนส.ค.ปีที่แล้ว จีนประกาศทบทวนอัตราการเรียกเก็บอากร AD 
หลงัจากที่บริษัทของจีนร้องเรียนวา่บริษัทสหรัฐได้เพิ่มการทุม่ตลาดไฟ
เบอร์ออปติกในจีน ซึ่งส่งผลให้จีนตัดสินใจปรับเพิ่มอากร AD ต่อไฟ
เบอร์ออปติกที่น าเข้าจากสหรัฐในวนัพธุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 12.52 จุด 
สอดคล้องภูมิภาค  ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวัน
พธุปรับตวัสงูขึน้ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นสว่นใหญ่ในภมิูภาค ส านักข่าว
ซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 12.52 จุด หรือ 0.44% 
ปิดที่ 2,827.63 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 300 จุด ทะลุแนว 
36,000 ดีดตัวตามภูมิภาค  ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุง่ขึน้กวา่ 
300 จุด ทะลุแนว 36,000 ในวันพุธ โดยดีดตัวขึน้ตามตลาดภูมิภาค 
ขณะที่นักลงทนุคลายความวิตกต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและ
จีน ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ระดับ 36,239.62 บวก 
304.90 จดุ หรือ 0.85% แรงซือ้ในช่วงท้ายตลาดช่วยหนนุดชันีทะยาน
ขึน้ในวนัพธุ (อินโฟเควสท์)

ไทย 

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีลาภลอย ส่งกฤษฎีกาตามขัน้ตอน  
นายณัฐพร  จาตุศ รีพิ ทัก ษ์  ที่ ป รึ กษา รั ฐมนต รีป ระจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยวา่ ที่ประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ 

ร่าง พ.ร.บ.ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพฒันาระบบสาธารณูปโภค
ขัน้พืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. .... (ภาษีลาภลอย) 
หลังจากเปิดรับฟังความเห็นเรียบร้อยแล้ว โดยจากนีจ้ะเสนอร่าง 
พ.ร.บ.ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในรายละเอียด 
ก่อนส่งกลับเข้า ครม.และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
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 พิจารณา โดยคาดว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 62 (อินโฟ

เควสท์) 

ครม.อนุมติหลักการร่าง พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สิน
ส่วนบุคคล  นายณฐัพร จาตศุรีพิทกัษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยวา่ ที่ประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติอนมุตัิใน
หลกัการร่าง พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ.... 
รวมทัง้รับทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลา 
และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง ซึ่งต้องออกตามร่าง 
พ.ร.บ.ดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ โดยจะเป็นการน าหลกั
กฎหมายทรัสต์มาใช้ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพย์สิน
ส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และช่วยลดการน าทรัพย์สินออกไป
บริหารจัดการนอกประเทศ อีกทัง้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในสถานการณ์ปัจจบุนัตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้าง ความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ยืน ที่ให้ความส าคญักับ
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงิน เพื่อ
สนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์ เล็งปรับเป้าส่งออกปี 61 ใหม่ คาดขยายตัวเกิน 8% 
เตรียมแถลงเป็นทางการ 16 ก.ค.  นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รอง
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 16 ก.ค.นี ้
กระทรวงพาณิชย์จะแถลงข่าวประเมินตัวเลขการส่งออกของไทย
ในช่วงคร่ึงหลังปี 61 โดยคาดว่าจะปรับเป้าหมายการขยายตัวของ
มลูค่าการส่งออกปี 61 ใหม่ จากเดิมที่ตัง้เป้าหมายขยายตวั 8% เม่ือ
เทียบกับปี 60 โดยน่าจะมีโอกาสขยายตัวได้มากกว่า 8% หาก
พิจารณาจากมลูค่าการส่งออกในช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 61 ที่
ขยายตัวแล้ว 11.55% นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยบวกที่สนับสนับสนนุให้
มลูคา่การสง่ออกขยายตวัได้มากกวา่ 8% เชน่ เศรษฐกิจของประเทศคู่
ค้าส าคญัมีสญัญาณการฟืน้ตวัดีขึน้ ประกอบกบั ราคาน า้มนัเร่ิมสงูขึน้ 
ท าให้สินค้าส่งออกที่เก่ียวข้องกับน า้มันมีมลูค่าเพิ่มสูงขึน้ เช่น น า้มัน
ส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ ฯลฯ และท าให้ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก
ปรับตวัดีขึน้เช่นกัน โดยตลาดส่งออกส าคญัของไทยในช่วงคร่ึงปีหลัง
ยงัคงเป็นกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพชูา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) 
สินค้าสง่ออกที่ส าคญั เชน่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภณัฑ์
ความงาม ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงจับตาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ
สงครามการค้าสหรัฐฯและจีนนัน้ ได้ติดตามรายสินค้าและรายกลุ่มที่
ถูกทัง้สหรัฐฯ และจีนใช้มาตรการภาษีตอบโต้กัน ซึ่งกรมฯ จะท างาน
อยา่งหนกัในการรักษาฐานตลาดเดิมให้เอกชนยงัคงสง่ออกสินค้าไปได้
อยู่ และการหาตลาดใหม่ให้กับกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการสงครามการค้า เช่น เคร่ืองซักผ้า , แผงโซลาร์เซลล์, เหล็ก 
และอะลมิูเนียม (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่งแรง 20.64 จุด รับแรงหนุนกลุ่ม
พลังงาน-ปิโตรฯ ขึน้น าหลังหันสนใจตัวเลขศก.-ก าไรบจ.  SET 
ปิดช่วงบ่ายที่ระดบั 1,643.60 จดุ เพิ่มขึน้ 20.64 จดุ (+1.27%) มลูค่า
การซือ้ขาย 53,429.38 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนัพธุ
ปรับตัวขึน้ได้ดีจากแรงหนุนกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีที่ขึน้น าตลาดฯ 
หลงัค่าการกลัน่สงูขึน้จากสปัดาห์ก่อน แต่เชื่อตลาดคงยงัไม่ยงัฟื้นไป
ยืนระดับ 1,700 จุดได้เร็ว ด้านตลาดภมิูภาคส่วนใหญ่บวกเฉลี่ยราว 
0.5% แนะติดตามความคืบหน้าสงครามการค้า แม้ช่วงนีเ้บนความ
สนใจไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจ-ก าไรบริษัทจดทะเบียนแต่ละตลาดฯ วัน
พฤหสัฯตลาดฯคงแกวง่ไซด์เวย์กรอบจ ากัด ให้แนวรับ 1,625 แนวต้าน 
1,650 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันพุธที่ระดับ 1,643.60 จุด เพิ่มขึน้ 
20.64 จดุ (+1.27%) มลูค่าการซือ้ขาย 53,429.38 ล้านบาท การซือ้
ขายหุ้นวันพุธ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดย
ดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,643.76 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,617.51 
จดุ    สว่นหลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงวนัพธุ เพิ่มขึน้ 807 หลกัทรัพย์ ลดลง 
428 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 392 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ 1-2 bps. 
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี ้
ไทยประจ าวนัพธุ มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 81,250 ล้านบาท 
ด้านประเภทของนักลงทนุ ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสงูที่สดุ 2 อันดับแรก 
คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 24,592 
ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้
ซือ้สทุธิ 4,165 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ขายสทุธิ 2,731 
ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.16% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือ
วาน +0.01%  Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ 1-2 bps. ด้านกระแสเงิน
ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันพุธ NET OUTFLOW 2,731 ล้านบาท 
โดยเกิดจาก NET SELL 2,731 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ ถือ
ครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,393 ล้าน
บาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ ตลาดติดตามรายงานตัวเลขผู้ ขอรับ
สวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์ของสหรัฐฯ ในวนัพฤหสัฯ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.16/20 อ่อนค่าจากช่วงเช้าตามยูโร
กังวลการเมืองในอังกฤษ-จับตาตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯวันพฤหัสฯ  
นกับริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดเย็นนีท้ี่
ระดบั 33.16/20 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 
33.06 บาท/ดอลลาร์ เงินบาทปรับตวัอ่อนค่าจากช่วงเช้าตามทิศทาง
ของค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เน่ืองจากนัก
ลงทนุยงัมีความกังวลต่อทิศทางการเมืองในองักฤษ ภายหลงัรัฐมนตรี
อังกฤษประกาศลาออกจากต าแหน่ ง  เพื่ อประท้วงแผนของ
นายกรัฐมนตรีในการรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างใกล้ชิดกับ
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 สหภาพยโุรป (EU) อย่างไรก็ดี วนัพฤหสัฯมีปัจจยัส าคญัที่ต้องติดตาม 

คือ การรายงานตวัเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเดือน มิ.ย. นกับริหารเงิน คาด
ว่า วันพฤหัสฯเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.10-33.30 บาท/
ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนมิ.ย. ญ่ีปุ่ น 

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนมิ.ย. สหรัฐ 

- สต็อกสนิค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดอืนพ.ค. สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) 
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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 -- 0.2% 0.5% Jakarta Composite

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

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

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

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

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

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

Brent ($/bl)

 Thursday 12 NYMEX ($/bl)

Release Actual Cons. Prior COMEX Gold 

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

Continuing Claims 30-Jun -- -- 1739k

CPI MoM Jun -- 0.20% 0.20% Exchange Rate

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

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

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

CPI Index NSA Jun -- 252.05 251.59 GBP/USD

CPI Core Index SA Jun -- 257.36 256.89 USD/CHY

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

Industrial Production WDA YoY May -- 2.30% 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% 10-Jul-18 1.2222 1.3401 1.4965 1.5582 1.7245 1.8547

CH Trade Balance Jun -- $27.72b $24.92b Change (bps) +0.99 +0.83 +0.39 +0.28 +2.06 +1.34

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

Imports YoY Jun -- 21.50% 26.00% 2.1621 2.4281 2.8031 3.1717 3.3130 3.6154

+0.81 +0.84 +0.63 +1.94 +1.44 +0.28

US Bond Market

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

10-Jul-18 1.99 2.59 2.69 2.77 2.87 2.97

Change (bps) +1.00 +2.00 +3.00 +2.00 +1.00 +1.00

+0.35%

+0.04%

+0.26%

+0.05%

+0.53%

11-Jul-18

2,793.84

7,759.20

3,466.00

7,692.04

12,609.85

+1.00%

24,919.66 +143.07 +0.58%

4,220.58

43,139.35

%Chg.

22,196.89

2,827.63

5,881.76

36,239.62

+0.66%

+0.44%

+1.28%

+9.67

+3.00

+9.00

+4.05

+65.96

+144.71

+12.52

+74.38

+304.90 +0.85%

911.12 -4.00 -0.44%

28,682.25 -6.25 -0.02%

2,294.16 +8.36 +0.37%

7,246.44 +0.18%+13.15

10-Jul-18 Chg %Chg.

74.14 +0.17 +0.23%

75.73 +0.65 +0.87%

10-Jul-18 9-Jul-18 %Chg.

1,256.00 -2.10 -0.17%

78.85 +0.66 +0.84%

74.11 +0.26 +0.35%

272.35 272.52 -0.06%

81,249.85         42,837.17         +89.67%

Chg10-Jul-18

-1,393.12

-801.83

94.154 94.076 +0.08%

110.97 110.81 +0.14%

1.3275 1.3250 +0.19%

33.17 33.06 +0.33%

1.1738 1.1749 -0.09%

1,555.00 -54.00 -3.36%

10-Jul-18 9-Jul-18 %Chg.

6.6303 6.6151 +0.23%

1,113.10 1,112.62 +0.04%

+1.27%+20.641,643.60

%Chg.Chg10-Jul-18

4,220.58

+4.18423.62

+1.43%+33.852,400.60

+1.45%+15.531,085.36

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 

 


