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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

สหรัฐ-จีนเตรียมต่อสายตรงเจรจาการค้ารอบใหม่วันนี ้นายสตี
เวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนจะเจรจา
การค้าในวันนี ้ผ่านทางการสนทนาทางโทรศัพท์"ผมและคุณไลท์ไฮ
เซอร์มีก าหนดโทรคยุกบัเจ้าหน้าที่จีนในวนันี ้โดยเป็นการสนทนาครัง้ที่ 
2 ของเรา หลงัจากที่ก่อนหน้านีมี้การเจรจาในระดบัคณะท างาน" นาย
มนูชินกล่าว " เราก าลังท างานภายใต้การก าหนดทิศทางของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิงจากการ
ประชมุที่นครโอซากา และเราจะดวู่ามีความคืบหน้ามากแค่ไหน" เขา
กล่าวนายมนูชินยังระบุว่า หากการเจรจาวันนีเ้ป็นไปด้วยดี เขาก็
คาดหวงัว่าทัง้สองฝ่ายจะเดินทางมาพบกนั เพื่อท าการเจรจาครัง้ใหม่           
นายมนชูินกล่าวว่า เร่ืองของหวัเว่ยไม่ใช่ข้อขัดแย้งหลกัของการเจรจา 
แตเ่สริมวา่ ทัง้สองฝ่ายยงัคงมีประเด็นที่ซบัซ้อนที่ต้องเจรจากนัอีกมาก 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึน้สัปดาห์ที่แล้ว 
สอดคล้องคาดการณ์ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาว
อเมริกันที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกเพิ่มขึน้ 8,000 ราย สู่ระดบั 
216,000 รายในสปัดาห์ที่แล้ว สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
ไว้ ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอ
สวัสดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่ดีกว่า 
เน่ืองจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ ลดลง 250 ราย สู่ระดับ 
218,750 รายในสปัดาห์ที่แล้ว ส าหรับจ านวนชาวอเมริกนัที่ยงัคงขอรับ
สวสัดิการวา่งงานตอ่เน่ืองในรอบสปัดาห์ที่สิน้สดุวนัที่ 6 ก.ค. มีจ านวน
ลดลง 42,000 ราย สู่ระดับ 1.69 ล้านราย  ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 
สปัดาห์ของจ านวนชาวอเมริกนัที่ยื่นขอสวสัดิการวา่งงานอยา่งตอ่เน่ือง 
เพ่ิมขึน้ 5,000 ราย สูร่ะดบั 1.70 ล้านราย 

Conference Board เผยดัชนีชีน้ าเศรษฐกิจปรับตัวลงในเดือน
มิ.ย. Conference Board เปิดเผยว่า ดัชนีชีน้ าเศรษฐกิจ Leading 
Economic Index (LEI) ปรับตวัลง 0.3% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นการร่วง
ลงเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เดือนธ.ค.ปีที่แล้ว สู่ระดบั 111.5 หลงัจากทรง
ตวัในเดือนพ.ค. และเพ่ิมขึน้ 0.1% ในเดือนเม.ย.  Conference Board 
ระบุว่า ดชันี LEI ที่ปรับตวัลง ได้รับผลกระทบจากการร่วงลงของค าสัง่
ซือ้ใหม่ในภาคการผลิต, การอนุญาตสร้างบ้าน และการเพิ่มขึน้ของ
ตวัเลขผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงาน 

ปธ.เฟดนิวยอร์กออกโรงหนุนเฟดเร่งลดดอกเบีย้ แนะใช้
มาตรการป้องกันก่อนเกิดหายนะ นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ได้ออกมาสนับสนนุให้เฟด
ปรับลดอตัราดอกเบีย้ ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจก าลงัชะลอตวั และสร้าง
ความกังวลให้กับหลายภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ นายวิลเลียมส์ได้

กล่าวสนุทรพจน์ในการประชมุประจ าปีของ Central Bank Research 
Association ซึ่งจัดขึน้เม่ือวานนี ้โดยระบุว่า "การใช้มาตรการป้องกัน
เอาไว้ก่อนที่จะเกิดหายนะนัน้ ถือเป็นแนวทางที่ดีกว่า และเม่ือ
พิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต ่า
ขณะนี ้ผมคิดว่าธนาคารกลางควรจะด าเนินการอย่างรวดเร็วและ
จริงจงั" 

เฟดฟิลาเดลเฟียเผยดัชนีภาวะธุรกิจมิด-แอตแลนติกพุ่งสูงสุด
รอบ 1 ปีในก.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย 
เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจในภมิูภาคมิด-แอตแลนติก พุง่ขึน้สูร่ะดบั 21.8 
ในเดือนก.ค. ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แตเ่ดือนก.ค.ปีที่แล้ว และสงูกวา่
ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 5.0 หลงัจากแตะระดบั 0.3 ในเดือน
มิ.ย. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนก.พ. 

สภาผู้แทนฯสหรัฐไฟเขียวร่างกฎหมายเพิ่มค่าจ้างขัน้ต ่าสู่ระดับ 
15 ดอลลาร์/ชัว่โมง สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้การอนมุตัิร่างกฎหมาย
ของรัฐบาลกลางในการเพิ่มคา่จ้างขัน้ต ่าสูร่ะดบั 15 ดอลลาร์/ชัว่โมงใน
วนันี ้อยา่งไรก็ดี การปรับขึน้คา่จ้างจะเป็นไปอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดย
ขณะนี ้ค่าจ้างขัน้ต ่าอยูท่ี่ระดบั 7.25 ดอลลาร์/ชัว่โมง และจะปรับขึน้สู่
ระดับ 8.40 ดอลลาร์ภายในปีนี ,้ 9.50 ดอลลาร์ในปี 2563, 10.60 
ดอลลาร์ในปี 2564, 11.70 ดอลลาร์ในปี 2565, 12.80 ดอลลาร์ในปี 
2566 , 13.90 ดอลลาร์ในปี 2567 และ 15 ดอลลาร์ในปี 2568
นอกจากนี ้ร่างกฎหมายดงักลา่วยงัก าหนดให้การขึน้ค่าจ้างในอนาคต
อิงกับการขยายตัวของค่าจ้างเฉลี่ยทัง้นี ้ พรรคเดโมแครตในสภา
ผู้ แทนราษฎรสหรัฐมองว่าการปรับขึน้ค่าจ้างดังกล่าวถือเป็นวาระ
ส าคัญของพรรคในการกระตุ้ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพิ่ม
ผลตอบแทนแก่แรงงาน 

สภาผู้แทนฯสหรัฐมีมติระงับการยื่นถอดถอน"ทรัมป์"จากกรณี
เหยียดเชือ้ชาติส.ส.หญิง สภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนน 
332 ต่อ 95 เสียง ให้ระงบักระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีโดนลัด์ 
ทรัมป์ ในกรณีที่ปธน.ทรัมป์ได้แสดงความคิดเห็นในเชิงเหยียดเชือ้ชาติ
ตอ่สมาชิกสภาคองเกรส โดยกระบวนการทางกฎหมายที่จะถอดถอนป
ธน.ทรัมป์ในกรณีดงักล่าวได้ถกูตีตกไปในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี ้แม้
จะได้รับการสนบัสนนุจากส.ส.เกือบ 100 คนก็ตาม 

"ทรัมป์"ยืนยันเรือรบสหรัฐยิงโดรนอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ 
เหตุคุกคามความปลอดภัยประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แหง่สหรัฐได้
แถลงยืนยนัวา่ เรือรบของสหรัฐได้ยิงโดรนล าหนึ่งของอิหร่านตกในช่อง
แคบฮอร์มซุส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ปธน.ทรัมป์ได้แถลงที่ท าเนียบ
ขาวว่า เรือรบ USS Boxer ของกองทพัเรือสหรัฐ ได้ยิงท าลายโดรนล า
หนึ่งของอิหร่านซึ่งคกุคามเรือรบของสหรัฐ โดยอยู่บินห่างจากเรือรบ
ภายในระยะ 1,000 หลา และไม่สนใจค าเตือนหลายครัง้ของสหรัฐ 
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 ปธน.ทรัมป์ระบวุา่ โดรนล าดงักลา่วคกุคามความปลอดภยัของเรือและ

ลกูเรือของสหรัฐ และการยิงโดรนดงักลา่วถือเป็นการป้องกนัตวั 

รมว.คลังสหรัฐเผยรัฐบาล-คองเกรสก าลังเจรจาเพิ่มเพดานหนี ้
หวังเล่ียงผิดนัดช าระหนี ้นายสตีเวน มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐ กลา่ววา่ 
รัฐบาลและสภาคองเกรสก าลงัร่วมมือกนัแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการเพ่ิม
เพดานหนี ้และเขามีความเชื่อมั่นว่า ทัง้สองฝ่ายจะสามารถบรรลุ
ข้อตกลงเพื่อให้สหรัฐจะไม่เกิดการผิดนัดช าระหนี ้ "ผมไม่คิดว่าตลาด
จะต้องมาวิตกในเร่ืองนี ้โดยทุกคนเห็นตรงกันว่า เราไม่ควรท าให้
รัฐบาลเกิดความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี ้และเราคิดว่าไม่มีใคร
อยากให้เกิดภาวะชัตดาวน์" นายมนูชินกล่าวนายมนูชินเตือนว่า 
กระทรวงการคลงัมีงบประมาณส าหรับการบริหารประเทศอีกเพียง 2 
เดือน จนถึงเดือนก.ย. ซึ่งจะท าให้รัฐบาลไม่สามารถช าระหนีจ้ านวน 
22 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นเหตกุารณ์ครัง้ใหญ่ที่จะสะเทิอนตลาด
การเงินทัว่โลก 

ขุนคลังสหรัฐยันจะคุมเข้ม"บิตคอยน์" ไม่ให้ลึกลับเหมือนบัญชี
ธนาคารสวิ ส  นายสตี เวน มนูชิน  รมว .คลังสห รัฐ  กล่าวว่า 
กระทรวงการคลงัสหรัฐจะออกกฎระเบียบควบคมุบิตคอยน์ และสกุล
เงินดิจิทลัอ่ืนๆอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความโปร่งใสตอ่สกลุเงินเหลา่นี"้
เราจะสร้างความมัน่ใจวา่ บิตคอยน์จะไมเ่ป็นเหมือนบญัชีธนาคารสวิส 
ซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อระบบการเงิน และเราจะระวงัไม่ให้มีการใช้บิต
คอยน์ในทางที่ผิดกฎหมาย" นายมนูชินกล่าวทัง้นี ้ธนาคารสวิสบาง
แห่งได้ให้บริการเปิดบัญชีลับแก่ลูกค้า โดยจะมีการเปิดเผยแต่เพียง
หมายเลขบญัชี ซึง่จะเป็นที่รู้กนัเฉพาะลกูค้าและธนาคาร 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 3.12 จุด ขานรับปธ.
เฟดนิวยอร์กหนุนลดดอกเบีย้ ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิด
บวกเม่ือคืนนี ้(18 ก.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุขานรับนายจอห์น วิลเลียมส์ 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ที่ออกมาสนับสนนุ
ให้เฟดปรับลดอตัราดอกเบีย้ ซึ่งปัจจยัดงักล่าวช่วยให้ตลาดดีดตัวขึน้
หลังจากที่ร่วงลงในช่วงแรก อันเน่ืองจากความวิตกกังวลเก่ียวกับผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึง เน็ตฟลิกซ์ดัชนีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 27,222.97 จุด เพิ่มขึน้ 3.12 จุด หรือ 
+0.01% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,995.11 จดุ เพิ่มขึน้ 10.69 จดุ 
หรือ +0.36% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,207.24 จดุ เพ่ิมขึน้ 22.04 จดุ 
หรือ +0.27% 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก หลัง
ข้อมูลศก.สหรัฐซบเซา,คาดเฟดลดดอกเบีย้เดือนนี ้ดอลลาร์
สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้ (18 ก.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผย
ข้อมลูเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึ่งรวมถึงจ านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานที่
ปรับตวัเพิ่มขึน้ในสปัดาห์ที่แล้ว นอกจากนี ้ดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดนั

จากกระแสคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัรา
ดอกเบีย้ในการประชุมเดือนนี ้และจากการที่กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) เตือนว่า ดอลลาร์มีมลูคา่สงูเกินจริงดอลลาร์สหรัฐออ่น
คา่ลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 107.51 เยน จากระดบั 108.09 เยน 
และออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9832 ฟรังก์ จากระดบั 
0.9870 ฟรังก์ อย่างไรก็ดี ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ  1.3045 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 
1.3041 ดอลลาร์แคนาดายูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่
ระดบั 1.1266 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1222 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์
แข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 1.2538 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2436 ดอลลาร์ 
สว่นดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้สูร่ะดบั 0.7066 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดบั 0.7015 ดอลลาร์สหรัฐ 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดร่วง $1.48 เหตุนลท.กังวล
สต็อกน า้มันดิบ,เมินข่าวอิหร่านยึดเรือน า้มัน สัญญาน า้มันดิบ
เวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนนี ้(18 ก.ค.) โดย
ตลาดยงัคงได้รับแรงกดดนัจากตวัเลขสต็อกน า้มนัดิบของสหรัฐที่ลดลง
น้อยกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งความกังวลดังกล่าวได้ฉุดสัญญา
น า้มันดิบปิดร่วงลงแตะระดับต ่าสุดในรอบ 1 เดือน และยังได้บดบัง
ปัจจยับวกรายงานข่าวที่วา่ อิหร่านยดึเรือบรรทกุน า้มนัในช่องแคบฮอร์
มุซก็ตาม   สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 1.48 
ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดที่ 55.30 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิด
ต ่าสดุนับตัง้แต่วนัที่ 19 มิ.ย.ปีนี ้        สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบ
เดือนก.ย. ลดลง 1.73 ดอลลาร์ หรือ 2.7% ปิดที่ 61.93 ดอลลาร์/
บาร์เรล ซึง่เป็นระดบัปิดต ่าสดุนบัตัง้แตว่นัที่ 19 มิ.ย.ปีนี ้

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $4.8 รับคาดการณ์เฟด
หั่ นดอกเบีย้ ,เงินดอลล์อ่อนหนุนตลาด สัญญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(18 ก.ค.) หลงัจากสกุลเงินดอลลาร์อ่อนคา่
ลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดให้กับราคา
ทองค า นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ในการประชมุเดือน
นีส้ัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบ
เดือนส.ค. พิ่มขึน้ 4.80 ดอลลาร์ หรือ 0.34% ปิดที่ 1,428.10 ดอลลาร์/
ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดในรอบ 6 ปี หรือนับตัง้แต่วันที่ 13 พ.ค.
2556  

ยุโรป 

ผู้ แทนเจรจา EU เตือนอังกฤษเล่ียงถอนตัวโดยปราศจาก
ข้อตกลง นายมิเชล บาร์นิเยร์ ตัวแทนเจรจาฝ่ายสหภาพยโุรป (EU) 
ในประเด็นการแยกตัวของอังกฤษออกจาก EU (Brexit) เผยอังกฤษ
จะต้องเผชิญกับผลพวงต่างๆนานา หากอังกฤษเลือกที่จะออกจาก
สหภาพยโุรปโดยปราศจากข้อตกลง พร้อมกับชีด้้วยว่า ร่างข้อตกลงที่
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 ถกูปฏิเสธไปแล้ว 3 ครัง้ของนางเทเรซา เมย์ นัน้ เป็นหนทางเดียวที่จะ

ท าให้องักฤษถอนตวัจาก EU ได้อย่างมีระเบียบแบบแผนขณะที่จดุยืน
ของนายบอริส จอห์นสัน อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็น
ตัวเก็งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของอังกฤษนัน้ ต้องการให้อังกฤษ
แยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (EU) ภายในวนัที่ 31 ต.ค. แม้ว่าจะไม่มี
การท าข้อตกลงก็ตามนายบาร์นิเยร์ ยังได้ยืนกรานผ่านการให้
สมัภาษณ์กบัส านกัข่าวบีบีซีด้วยวา่ นางเมย์และรัฐมนตรีไมเ่คยแจ้งให้
ตนเองทราบวา่ จะเลือกถอนตวัโดยปราศจากข้อตกลง (อินโฟเควสท์) 

EU ส่ังปรับ"ควอลคอมม์" 242 ล้านยูโร ข้อหาสกัดคู่แข่งในตลาด 
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป 
(EU) สัง่ปรับบริษัทควอลคอมม์ อิงค์ ซึง่เป็นผู้ผลิตชิพรายใหญ่ที่สดุของ
โลก เป็นจ านวนเงิน 242 ล้านยโูร (272 ล้านดอลลาร์) ในข้อหาสกดักัน้
คู่แข่งในตลาดEC เปิดเผยว่า ควอลคอมม์จงใจตัง้ราคาชิพในระดบัต ่า
เกินจริงในชว่งปี 2552-2554 โดยมีเป้าหมายที่จะขจดับริษัทไอเซรา ซึง่
เป็นผู้ผลิตซอฟท์แวร์โทรศพัท์ ให้ออกจากตลาด (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยยอดค้าปลีกพุ่ง 1% ในเดือนมิ.ย. สวนทางคาดการณ์
ลดลง ส านักงานสถิติแห่งชาติขององักฤษ (ONS) เปิดเผยว่า ยอดค้า
ปลีกพุ่งขึน้ 1% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน สวนทางนักวิเคราะห์
ที่คาดว่ายอดค้าปลีกจะลดลง 0.3%เม่ือเทียบรายปี ยอดค้าปลีก
เพิ่มขึ น้  3.8% ในเดือนมิ.ย.  และสูงกว่าตัว เลขคาดการณ์ของ
นกัวิเคราะห์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุนลท.วิตกผล
ประกอบการ,หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงกดดันตลาด ตลาดหุ้นยโุรป
ปิดปรับตัวลงเม่ือคืนนี ้(18 ก.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนกังวลกับการ
เปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และการร่วงลงของหุ้น
กลุ่มเทคโนโลยีกดดันตลาด หลังจากบริษัทเอสเอพี ซึ่งเป็นบริษัท
ซอฟท์แวร์ของเยอรมนี เปิดเผยผลก าไรไตรมาส 2/2562 ลดลง 
นอกจากนี ้นักลงทนุยงัคงวิตกกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและ
จีน หลังมีรายงานข่าวว่า การเจรจาหยุดชะงักในประเด็นที่เก่ียวกับ
บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.22% ปิดที่ 
386.80 จุดดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,550.55 จุด ลดลง 
21.16 จุด หรือ -0.38% ขณะที่  ดัชนี DAX ตลาดหุ้ นเยอรมันปิดที่  
12,227.85 จดุ ลดลง 113.18 จดุ หรือ -0.92% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 42.37 จุด เหตุปอนด์แข็ง,
กังวลเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนถ่วงตลาดลง ตลาดหุ้นลอนดอนปิด
ลดลงเม่ือคืนนี ้(18 ก.ค.) เน่ืองจากเงินปอนด์ที่แข็งค่าขึน้ ส่งผลกดดนั
หุ้นกลุ่มส่งออก และนักลงทนุยงัวิตกเก่ียวกบัการเจรจาการค้าระหวา่ง
สหรัฐและจีนที่หยดุชะงกัเก่ียวกบัประเด็นบริษัทหวัเวย่ เทคโนโลยี่ ดชันี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,493.09 จดุ ลดลง 42.37 จดุ หรือ 
-0.56% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 422.94 จุด วิตกสงคราม
การค้าฉุดผลประกอบการ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลง
แตะระดบัต ่าสดุในรอบ 1 เดือนในวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุมีความกงัวล
มากขึน้ว่า ผลประกอบการของบริษัทญ่ีปุ่ นจะได้รับผลกระทบอย่าง
หนักจากข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยงัคงยืดเยือ้มาจนถึง
ขณะนี ้ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิร่วงลง 422.94 จุด 
หรือ 1.97% ปิดที่ 21,046.24 จดุ ซึ่งเป็นระดบัปิดต ่าสดุนับตัง้แตว่นัที่ 
18 มิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 1.04% เหตุวิตก
เจรจาการค้า ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวนันีร่้วงลง 
เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่างจีน
และสหรัฐ  ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตร่วง 
30.51 จดุ หรือ 1.04% ปิดที่ 2,901.18 จดุ  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดลบ 131.51 จุด เหตุวิตกเจรจา
การค้าสหรัฐ-จีน ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตัวลดลง 
เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกกงัวลเก่ียวกบัการเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐกับ
จีน หลังมีรายงานข่าวว่าการเจรจาหยุดชะงักเพราะประเด็นเก่ียวกับ
บริษัท หวัเวย่ เทคโนโลยี่ ดชันีฮัง่เส็งลดลง 131.51 จดุ หรือ 0.46% ปิด
วนันีท้ี่ 28,461.66 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ  

แบงก์ชาติเกาหลีใต้ปรับลดคาดการณ์ศก.ปีนีล้งเหลือ 2.2% หลัง
หั่นดอกเบีย้ 0.25% ในการประชุมวันนี ้ธนาคารกลางเกาหลีใต้ 
(BOK) ปรับลดคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศในปีนี ้
ลง 0.3% สู่ระดับ 2.2% โดยการปรับลดคาดการณ์ดังกล่าวมีขึน้
หลงัจากที่ธนาคารกลางเกาหลีใต้มีมติปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย
ลง 0.25% สู่ระดบั 1.50% ในการประชมุวนันีส้ านักข่าวซินหวัรายงาน
วา่ ตวัเลขคาดการณ์เศษฐกิจของธนาคารกลางเกาหลีใต้นัน้ ย ่าแยก่วา่
ที่รัฐบาลได้ประมาณการไว้ก่อนหน้านี ้โดยในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา 
กระทรวงการคลังเกาหลีใต้ได้ปรับลดแนวโน้มการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจลง 0.2% สู่กรอบ 2.4% - 2.5% โดยระบุถึงความไม่แน่นอน
ในตา่งประเทศสว่นแนวโน้มของอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปนัน้ ได้ถกูปรับลดลง
สู่ระดับ 0.7% จากระดับ 1.1% ซึ่งได้ประมาณการไว้ในช่วง 3 เดือน
ก่อนหน้านี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่งกว่า 300 จุดจากแรงขาย
หุ้นบิ๊กแคป หลังบวก 3 วัน ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดิ่งลงกว่า 
300 จดุในวนันี ้หลงัจากปรับตวัขึน้ 3 วนัติดต่อกัน ขณะที่นักลงทนุเท
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 ขายหุ้นขนาดใหญ่ในตลาด ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 

38,897.46 จดุ ลดลง 318.18 จดุ หรือ 0.81% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

สรรพากร เตรียมเสนอรมว.คลังตัดสินใจ นโยบายลดภาษีเงินได้ 
10% ส่อกระทบจัดเก็บรายได้ นายเอกนิติ นิติทณัฑ์ประภาศ อธิบดี
กรมสรรพากร เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่นายอุตตม สาวนายน รมว.
คลัง  ไ ด้ เ ข้ ามา รับต าแหน่ งที่ กระทรวงการคลังแ ล้ว  ไ ด้ขอใ ห้
กรมสรรพากรเข้ามาชีแ้จงถึงความเป็นไปได้ในการลดอตัราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 10% ตามแนวนโยบายที่ รัฐบาลได้หาเสียงไว้ ซึ่ง
กรมสรรพากรจะเสนอข้อดีและข้อเสียให้ รมว.คลังได้พิจารณา
ประกอบการตัดสินใจว่าท าได้หรือไม่"การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 10% กระทบกบัรายได้ของกรมสรรพากรคอ่นข้างมาก สว่นจะ
ท าให้ฐานภาษีหายไปเป็นจ านวน 3 ล้านรายตามที่นายกรณ์ จาติกวา
นิช อดีต รมว.คลัง ระบุไว้หรือไม่นัน้ ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะ
ต้องรายงาน รมว.คลงั ก่อน" นายเอกนิติ กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 4.59 จุด หลังปรับลงหลายวัน-แรง
ซือ้หุ้นขนาดเล็กประคองตลาดช่วงรอปัจจัยใหม่  SET ปิดวันนีท้ี่
ระดับ 1,723.44 จุด เพิ่มขึน้ 4.59 จุด (+0.27%) มูลค่าการซือ้ขาย 
54,793.51 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีเ้คลื่อนไหวทัง้
ในแดนบวกและลบ ยังไม่ปัจจัยใหม่ แต่ด้วยตลาดฯที่ปรับตัวลงไป
หลายวนั ท าให้วนันีรี้บาวด์ได้บ้าง โดยหุ้นที่ Outperform สว่นใหญ่เป็น
หุ้นขนาดเล็ก ขณะที่ตลาดหุ้นอ่ืนในภมิูภาคเอเชียส่วนใหญ่เคลื่อนไหว
อยู่ในแดนลบ พรุ่งนีค้าดตลาดฯ น่าจะแกว่งไซด์เวย์ต่อ จากนักลงทุน
ยงัรอดกูารประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 2/62 
โดยมีแนวรับ 1,710 แนวต้าน 1,740 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนีท้ี่
ระดับ 1,723.44 จุด เพิ่มขึน้ 4.59 จุด (+0.27%) มูลค่าการซือ้ขาย 
54,793.51 ล้านบาท  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 77,928 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 77,928 
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) ซือ้สทุธิ 
22,704 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สทุธิ 2,427 
ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 905 ล้านบาท Yield 
พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.77% ปรับตัวลดลงจากเม่ือวาน -0.01%
ภาพรวมของตลาดในวันนี ้Yield Curve ปรับลดลง 1-2 bps. ในตรา
สารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้NET 
OUTFLOW 935 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET SELL 905 ล้านบาท 
และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทนุต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) 
30 ล้านบาท  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนิบาท: ปิด 30.86/90 แกว่งแคบแต่มีทศิทางอ่อนค่า 
มองกรอบพรุ่งนี ้30.80-30.95 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ 
เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยูท่ี่ระดบั 30.86/90 บาท/ดอลลาร์ 
ใกล้เคียงกับช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 30.85/87 บาท/ดอลลาร์วนันี ้
เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เพราะไม่มีปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
ทิศทางของค่าเงินมากนัก อย่างไรก็ดี เงินบาทเร่ิมกลบัมาอ่อนค่าเข้า
ใกล้ระดับ 31 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลจากการที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ประกาศปรับปรุงมาตรการป้องปรามการเก็งก าไร
ค่าเงินบาท "วันนีบ้าทยังวิ่งในกรอบแคบๆ ไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรมาก 
เชื่อว่าตอนนีบ้าทเร่ิมอ่อนค่ามาอยู่ในระดบัใกล้เคียงกับสกุลเงินอ่ืนๆ 
ในภมิูภาค หลงัจากที่แบงก์ชาติมีมาตรการนัน้ออกมา" นักบริหารเงิน
ระบ ุนกับริหารเงิน คาดวา่ พรุ่งนีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.80-
30.95 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

 

 
 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนมิ.ย. เกาหลีใต้                 

- อตัราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. ญ่ีปุ่ น 

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนมิ.ย. เยอรมนี 

- ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนก.ค.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

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 Industrial Production YoY Jun 6.3% 5.2% 5.0% STOXX Europe 50

Industrial Production YTD YoY Jun 6.0% 5.9% 6.0% FTSE 100

Retail Sales YoY Jun 9.8% 8.5% 8.6% DAX

Retail Sales YTD YoY Jun 8.4% 8.2% 8.1% Nikkei 225

GDP SA QoQ 2Q 1.6% 1.5% 1.4% Shanghai Composite

GDP YTD YoY 2Q 6.3% 6.3% 6.4% Hang Seng

GDP YoY 2Q 6.2% 6.2% 6.4% KOSPI

BES Sensex

 Tuesday 16 Jakarta Composite

Release Actual Cons. Prior Philippines Composite

US Import Price Index MoM Jun -0.9% -0.6% 0.0% Ho Chi Minh

Import Price Index YoY Jun -2.0% -2.1% -1.1%

Export Price Index MoM Jun -0.7% -0.2% -0.2% Crude Commodities

Export Price Index YoY Jun -1.6% -- -0.8% WTI ($/bl)

Retail Sales Advance MoM Jun 0.4% 0.2% 0.4% Dubai ($/bl)

Industrial Production MoM Jun 0.0% 0.1% 0.4% Brent ($/bl)

EU Trade Balance SA May 20.2b 17.8b 15.7b NYMEX ($/bl)

Trade Balance NSA May 23.0b -- 15.7b COMEX Gold 

Batic Dry Index

 Wednesday 17

Release Actual Cons. Prior Exchange Rate

US Housing Starts Jun 1253k 1260k 1269k USD/THB

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

MBA Mortgage Applications 12-Jul -1.1% -- -2.4% USD/JPY

GBP/USD

 Thursday 18 USD/CHY

Release Actual Cons. Prior USD/KRW

US Initial Jobless Claims 13-Jul 216k 216k 208k Dollar Index

Continuing Claims 6-Jul 1686k 1700k 1728k

Leading Index Jun -0.3% 0.1% 0.0% Thai Bond Market

JP Trade Balance Jun ¥589.5b ¥406.0b -¥968.3b Total Return Index

Trade Balance Adjusted Jun -¥14.4b -¥140.9b -¥621.5b Outright/ Cash Trading

Exports YoY Jun -6.7% -5.4% -7.8% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Imports YoY Jun -5.2% -0.2% -1.5% 18-Jul-19 1.689 1.715 1.749 1.754 1.725 1.741

Change (bps) -0.10 +0.13 -0.10 -0.05 +0.27 -0.59

 Friday 19 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Release Actual Cons. Prior 1.773 1.860 2.002 2.181 2.393 2.698

EU ECB Current Account SA May -- -- 20.9b -0.86 -0.30 -1.55 -1.49 -1.60 -1.87

JP Natl CPI YoY Jun -- 0.7% 0.7%

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Jun -- 0.6% 0.8% US Bond Market

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Jun -- 0.5% 0.5% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Foreign Buying Japan Bonds 12-Jul -- -- ¥466.0b 18-Jul-19 2.05 1.77 1.74 1.78 2.04 2.56

All Industry Activity Index MoM May -- 0.3% 0.9% Change (bps) -9.00 -6.00 -6.00 -5.00 -2.00 -1.00

SK PPI YoY Jun -- -- 0.4%

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

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

77,927.90         63,904.34         +21.94%

18-Jul-19 17-Jul-19 %Chg.

297.94 297.65 +0.10%

1,171.78 1,179.64 -0.67%

96.682 97.184 -0.52%

1.2550 1.2425 +1.01%

6.8791 6.8727 +0.09%

1.1275 1.1226 +0.44%

107.29 107.89 -0.56%

18-Jul-19 17-Jul-19 %Chg.

30.81 30.87 -0.18%

1,426.10 +4.80 +0.34%

2,130.00 +66.00 +3.20%

62.45 -1.14 -1.79%

55.30 -1.48 -2.61%

55.61 -0.94 -1.66%

62.31 -0.54 -0.86%

976.05 -6.52 -0.66%

18-Jul-19 Chg %Chg.

6,394.61 -7.27 -0.11%

8,280.23 +22.18 +0.27%

2,066.55 -6.37 -0.31%

38,897.46 -318.18 -0.81%

2,901.18 -30.51 -1.04%

28,461.66 -131.51 -0.46%

12,227.85 -113.18 -0.92%

21,046.24 -422.94 -1.97%

3,478.00 -16.00 -0.46%

7,535.46 -41.74 -0.55%

2,995.11 +10.69 +0.36%

8,207.24 +22.03 +0.27%

18-Jul-19 Chg %Chg.

27,222.97 +3.12 +0.01%

-1,396.79

41,499.72

-68.61

1,351.78

-1,396.79

1,140.37 +1.61 +0.14%

2,528.85 +4.90 +0.19%

19-Jul-19

18-Jul-19 Chg %Chg.

1,723.44 +4.59 +0.27%

373.83 +2.13 +0.57%


