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สหรัฐฯ
IMF คาดเศรษฐกิจโลกขยายตัว 6% ปี นี้ นางคริสตาลินา จอร์เจีย
วา ผู้อานวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่า IMF
คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัว 6% ในปี นี ้ เช่นเดียวกับ
ตัวเลขคาดการณ์ในเดื อนเม.ย. อย่างไรก็ดี นางจอร์เจียวากล่า วว่ า
อัตราการขยายตัวในแต่ละประเทศยังคงมีความแตกต่างกัน โดยบาง
ประเทศเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ว ขณะที่ บ างประเทศเป็ น ไปอย่ า งล่ า ช้า
นอกจากนี ้ นางจอร์เจียวาเตือนว่า เศรษฐกิจโลกจะไม่สามารถฟื ้ นตัว
ได้อย่างเต็มที่ หากอัตราการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ไม่เพิ่มขึน้ มากกว่า
นี ้ และหากอัตราการฉีดวัคซีนยังคงอยู่ในระดับปั จจุบนั ต่ อไป โลกจะไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายในการยุติการแพร่ระบาดของโควิด -19 ภายใน
สิน้ ปี 2565 (อินโฟเควสท์)
สหรัฐ เผยจ านวนผู้ ขอสิ นเชื่ อ จ านองลดลงสั ป ดาห์ที่ แ ล้ ว เหตุ
ดอกเบีย้ ปรับตัวขึน้ สมาคมนายธนาคารเพื่อการจานอง (MBA) ของ
สหรัฐ เปิ ดเผยว่า จานวนผูย้ ื่นขอสินเชื่อเพื่อการจานองลดลงในสัปดาห์
ที่แล้ว โดยได้รบั ผลกระทบจากราคาบ้านที่พุ่งขึน้ และสต็อกบ้านที่ตึง
ตัว รวมทัง้ อัตราดอกเบีย้ เงินกูจ้ านองที่ปรับตัวขึน้ ทัง้ นี ้ จานวนผูย้ ื่นขอ
สินเชื่อเพื่ อการจานองลดลง 4% ในสัป ดาห์ที่ แ ล้ว จานวนผู้ที่ ยื่น ขอ
สินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์ลดลง 2.8% ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่จานวนผู้
ยื่ น ขอสิ น เชื่ อ เพื่ อ การซื ้อ ที่ อ ยู่ อ าศัย ดิ่ ง ลง 6.4% แตะระดั บ ต่ า สุ ด
นับตั้งแต่เดือนพ.ค.ปี ที่ แล้ว อัต ราดอกเบีย้ เงินกู้เฉลี่ยเพื่อการจานอง
แบบคงที่ระยะเวลา 30 ปี ปรับตัวขึน้ สู่ระดับ 3.11% จากระดับ 3.09%
ในสัปดาห์ก่อนหน้านี ้ (อินโฟเควสท์)
EIA เผยสต็ อ กน้ ามั น ดิ บ สหรัฐ เพิ่ ม ขึ้น สั ป ดาห์ท่ี แ ล้ ว สวนทาง
คาดการณ์ สานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ
(EIA) เปิ ด เผยว่ า สต็ อกน้า มัน ดิ บ สหรัฐ เพิ่ ม ขึ น้ 2.1 ล้า นบาร์เรลใน
สัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นกั วิเคราะห์คาดว่าลดลง 6.7 ล้านบาร์เรลสถาบัน
ปิ โตรเลียมอเมริก า (API) ซึ่งเป็ น กลุ่มอุต สาหกรรมน้า มัน ของสหรัฐ
เปิ ดเผยก่อนหน้านีว้ ่า สต็อกนา้ มันดิบสหรัฐเพิ่มขึน้ 806,000 บาร์เรล
ในสัป ดาห์ที่ แ ล้ว EIA ยังเปิ ด เผยว่ า สต็ อ กน้า มัน ดิ บ ที่ เมื อ งคูชิ ง รัฐ
โอกลาโฮมา ซึ่งเป็ น จุด ส่งมอบสัญ ญาน้า มัน ดิ บ ล่ ว งหน้า ของสหรัฐ
ลดลง 1.4 ล้านบาร์เรล (อินโฟเควสท์)
ผู้ ช่ วย "แนนซี เพโลซี " ติ ด เชื้อ โควิ ด แม้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น ครบโดส
ผู้ช่ ว ยของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรสหรัฐ และ
เจ้าหน้า ที่ทาเนียบขาวอีกรายหนึ่ ง มีผ ลการตรวจเชือ้ ไวรัส โควิด -19
เป็ นบวก แม้บุคคลทัง้ สองได้รบั วัคซีนครบโดสแล้วก็ตาม ทาเนียบขาว
ออกแถลงการณ์ว่า "เจ้าหน้าที่ทาเนียบขาวซึ่งได้รบั วัคซีนครบโดสแล้ว
มีผลตรวจเชือ้ ไวรัสโควิด -19 เป็ นบวก และได้เข้ารับการกักตัวแล้วใน
ขณะนี"้ "หน่วยแพทย์ของทาเนียบขาวได้ติดต่อพูดคุยกับผูท้ ี่มีประวัติ

ใกล้ชิดกับบุคคลทัง้ สอง และได้คาตอบว่าบุคคลทัง้ สองไม่มีการสัมผัส
ใกล้ชิ ด กั บ ผู้บ ริ ห ารและเจ้า หน้า ที่ ค นอื่ น ๆของท าเนี ย บขาว ส่ ว น
เจ้าหน้าที่ ที่ติ ดเชือ้ นั้น มีอาการเล็กน้อย" ทางด้านส านักงานของนาง
เพโลซียืนยันว่า ผูช้ ่วยของนางเพโลซีมีผลการตรวจเชือ้ โควิด -19 เป็ น
บวก หลังจากเข้าประชุมร่วมกับกลุ่มสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสังกัด
พรรคเดโมแครตจากรัฐเท็กซัสที่เดินทางมายังกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์
ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 286.01 จุด ขานรับผล
ประกอบการสดใส ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุน้ นิวยอร์กปิ ดพุ่งขึน้ เมื่อคืน
นี ้ (21 ก.ค.) ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน
ซึ่งรวมถึงบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และโคคา-โคล่า นอกจากนี ้
ตลาดยังได้แ รงหนุน จากการที่นักลงทุน เข้า ช้อนซือ้ หุ้น ติด ต่ อกันเป็ น
วัน ที่ 2 หลังจากดัชนี ด าวโจนส์ท รุ ด ตัว ลงรุ น แรงที่ สุด ในรอบเกือบ 9
เดื อนเมื่อ วัน จัน ทร์ที่ ผ่า นมา ดัชนี เฉลี่ยอุต สาหกรรมดาวโจนส์ปิ ด ที่
34,798.00 จุด เพิ่มขึน้ 286.01 จุด หรือ +0.83% ดัชนี S&P500 ปิ ด ที่
4,358.69 จุ ด เพิ่ ม ขึ ้น 35.63 จุ ด หรื อ +0.82% ดั ช นี Nasdaq ปิ ดที่
14,631.95 จุด เพิ่มขึน้ 133.08 จุด หรือ +0.92% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก : ดอลล์อ่อนค่า นลท.หั นซื้อสิ นทรัพ ย์
เสี่ยงหลังตลาดหุ้นพุ่ง ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงิน
หลักๆ ในการซื ้อขายที่ ต ลาดปริวรรตเงิน ตรานิ ว ยอร์กเมื่อคื น นี ้ (21
ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเริ่มหันไปถือครองสกุลเงินที่เป็ นสินทรัพย์เสี่ยง
เช่นยูโรและปอนด์ หลังจากตลาดหุน้ ทั่วโลกดีดตัวขึน้ อย่างแข็งแกร่ง
ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็ นดัชนีวดั ความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับ
สกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.22% แตะที่ 92.7613 เมื่อ
คืนนี ้ ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1799 ดอลลาร์
จากระดับ 1.1782 ดอลลาร์ ขณะที่ เงิน ปอนด์แ ข็งค่ าขึน้ แตะที่ ระดับ
1.3715 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3626 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลีย
แข็ ง ค่ า ขึ ้น สู่ ร ะดั บ 0.7357 ดอลลาร์ จากระดั บ 0.7330 ดอลลาร์
ดอลลาร์ส หรัฐแข็งค่าเมื่อเที ยบกับเงิน เยน ที่ ระดับ 110.27 เยน จาก
ระดั บ 109.82 เยน แต่ อ่ อ นค่ า ลงเมื่ อ เที ย บกั บ ฟรัง ก์ ส วิ ส ที่ ร ะดั บ
0.9172 ฟรัง ก์ จากระดั บ 0.9211 ฟรัง ก์ และอ่ อ นค่ า เมื่ อ เที ย บกั บ
ดอลลาร์แ คนาดา ที่ ร ะดั บ 1.2558 ดอลลาร์แ คนาดา จากระดั บ
1.2694 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดน้ามัน: น้ามัน WTI ปิ ดพุ่ง $3.1 หลังสต็อกน้ามันดิบ
เมืองคูชิงร่วงต่าสุดในรอบ 18 เดือน สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็กซัส
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิ ดพุ่งขึน้ เมื่อคืนนี ้ (21 ก.ค.) ขานรับรายงานที่ว่า
สต็ อกน ้า มัน ดิ บ ที่ เมื องคูชิงในรัฐโอกลาโฮมาของสหรัฐ ร่ว งลงแตะ
ระดับต่าสุดในรอบ 18 เดือน ขณะที่สต็อกนา้ มันเบนซินและนา้ มันกลั่น
ปรับ ตัว ลงเช่ น กัน ซึ่งบ่ งชี ้ว่ า ความต้อ งการใช้น ้า มัน ในสหรัฐ ยังคง
เพิ่มขึน้ สัญญานา้ มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 3.1 ดอลลาร์
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หรื อ 4.6% ปิ ด ที่ 70.30 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญ ญาน้า มัน ดิ บ เบรนท์
(BRENT) ส่งมอบเดื อนก.ย. เพิ่ม ขึน้ 2.88 ดอลลาร์ หรือ 4.2% ปิ ด ที่
72.23 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ก : ทองปิ ดลบ 8 ดอลลาร์ เหตุบอนด์
ยีลด์พุ่งกดดันตลาด สัญ ญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิ ดลบเมื่อคืน นี ้
(21 ก.ค.) เนื่องจากการพุ่งขึน้ ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็ น
ปั จจัยกดดันตลาด อย่างไรก็ดี สัญญาทองคาปรับตัวลงเพียงเล็กน้อย
เนื่องความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สาย
พันธุ์เดลตายังคงกระตุ้น ให้นักลงทุน ส่วนหนึ่ งเข้าซือ้ ทองค าในฐานะ
สินทรัพย์ที่ปลอดภัย ทัง้ นี ้ สัญญาทองคาตลาด COMEX (Commodity
Exchange) ส่ งมอบเดื อ นส.ค. ลดลง 8 ดอลลาร์ หรื อ 0.44% ปิ ด ที่
1,803.4 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 26
เซนต์ หรือ 1.04% ปิ ดที่ 25.255 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
ยุโรป
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดบวก หุ้นบลูชิพพุ่งรับแนวโน้ม
ผลประกอบการสดใส ตลาดหุน้ ยุโรปปิ ดบวกเมื่อคืนนี ้ (21 ก.ค.) โดย
หุ้น บลูชิพ ปรับ ตัว ขึ น้ ขานรับ การเปิ ด เผยแนวโน้มผลประกอบการที่
สดใส และหุน้ กลุ่มเดินทางดีดตัวขึน้ หลังจากร่วงลงในช่วง 2 สัปดาห์ที่
ผ่านมา ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิ ดตลาดที่ระดับ 453.97 จุด เพิ่มขึน้
7.36 จุด หรือ +1.65% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุน้ ฝรั่งเศสปิ ดที่ 6,464.48
จุด เพิ่มขึน้ 117.63 จุด หรือ +1.85%, ดัชนี DAX ตลาดหุน้ เยอรมนีปิด
ที่ 15,422.50 จุด เพิ่มขึน้ 206.23 จุด หรือ +1.36% หุน้ กลุ่มเดินทาง
และสันทนาการ พุ่งขึน้ 4.2% หลังร่ว งลงก่อนหน้า นีจ้ ากความวิต ก
เกี่ยวกับจานวนผูต้ ิดเชือ้ โควิด-19 ที่เพิ่มขึน้ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 117.15 จุด กลุ่มเดินทางค้าปลีกหนุนตลาด ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดบวกเมื่อคืนนี ้ (21 ก.ค.) ซึ่ง
เป็ นการปรับตัวขึน้ มากที่สุดในรอบกว่า 5 เดือน โดยได้แรงหนุน จาก
การเปิ ด เผยแนวโน้ม ผลประกอบการที่ ส ดใสของบรรดาบริ ษั ท จด
ทะเบียนในอังกฤษ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดที่ 6,998.28
จุด เพิ่มขึน้ 117.15 จุด หรือ +1.70% หุน้ กลุ่มค้าปลีกปรับตัวขึน้ โดย
หุน้ Next บวกขึน้ มากที่สุด เนื่องจากมีการปรับเพิ่มแนวโน้มผลกาไร
หลังจากการเปิ ดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่ง (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
รองผู้ว่าฯแบงก์ชาติญี่ ปุ่นคาดเศรษฐกิจ ฟื้ นตั วแข็ งแกร่งปี หน้ า
หากฉีดวัคซีนคืบหน้า นายมาซาโยชิ อามามิยะ รองผูว้ ่าการธนาคาร
กลางญี่ ปุ่น (BOJ) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจญี่ ป่ ุนอาจดีดตัวขึน้ ดีกว่า
การคาดการณ์ในปี หน้า หากโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 มี
ความคืบหน้าในระดับที่น่าพอใจ โดยแบงก์ชาติญ่ีป่ นุ พร้อมผ่อนคลาย
นโยบายเพิ่ มเติ มหากเศรษฐกิจจาเป็ น ต้องมี น โยบายกระตุ้น อีก ซึ่ง
รวมถึงการปรับ ลดอัต ราดอกเบีย้ ระยะสั้น และระยะยาว ถ้อยแถลง

ดังกล่ า วสะท้อนให้เห็ น มุม มองที่ ดี เกี่ ยวกับ แนวโน้ม การฟื ้ น ตัว ของ
เศรษฐกิจ แม้การแพร่ระบาดของโรคโควิ ด -19 ส่งผลกระทบต่อการ
บริโภค หลังรัฐบาลญี่ ป่ ุนได้ป ระกาศภาวะฉุกเฉิ น ในกรุ งโตเกียวไป
จนถึงวันที่ 22 ส.ค. ครอบคลุมทั้งก่อนและหลังมหกรรมกีฬาโอลิม ปิ ก
จนทาให้ผู้กาหนดนโยบายล้มเลิกความหวังที่ว่ าเศรษฐกิจจะฟื ้ น ตัว
แข็งแกร่งในไตรมาสนี ้ (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่นส่งออกครึ่งปี แรกพุ่ งขึ้น 23.2% แข็งแกร่งสุดในรอบ 11 ปี
รัฐบาลญี่ ป่ ุนเปิ ด เผยว่ า ยอดส่งออกของญี่ ป่ ุนในช่ว งครึ่งแรกของปี
2564 พุ่งขึน้ 23.2% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็ นการขยายตัวแข็งแกร่งที่สุด
ในรอบ 11 ปี สะท้อนให้เห็ น ว่ าเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื ้ น ตัว ขึน้ หลังจาก
ชะลอตัว ในช่ว งที่ ผ่า นมาเนื่ อ งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิ ด -19
ยอดส่ งออกในช่ว งเดื อนม.ค.-มิ.ย.เพิ่ ม ขึน้ แตะ 39.86 ล้า นล้า นเยน
(3.63 แสนล้านดอลลาร์) สูงกว่าระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดซึ่งอยู่ที่
38.25 ล้า นล้า นเยนในครึ่ง แรกของปี 2562 ซึ่ ง เป็ นช่ ว งเวลาที่ ก าร
ส่งออกของญี่ป่ นุ ได้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง
สหรัฐ กับ จีน ส่ ว นยอดน าเข้า ในช่ ว งครึ่งปี แ รกขยายตัว 12.2% เมื่ อ
เที ย บรายปี แตะที่ 38.87 ล้า นล้า นเยน และเป็ น การเพิ่ ม มากที่ สุ ด
นับตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2560 ที่มีการขยายตัว 15.9% สะท้อนให้เห็น
ว่าราคานา้ มันดิบปรับตัวขึน้ และการบริโภคในประเทศฟื ้ นตัว ตัวเลข
ดังกล่าวทาให้ญ่ีป่ นุ มียอดเกินดุลการค้า 9.8499 แสนล้านเยนในช่วง 6
เดือนแรกของปี ซึ่งเป็ นการเกิน ดุลรอบครึ่งปี 2 ครัง้ ติด ต่อกัน (อิน โฟ
เควสท์)
ยอดผู้ติดเชือ้ โควิดในการแข่งขันโอลิมปิ กพุ่งแตะ 71 ราย ก่อน
เปิ ดฉากศุกร์นี้ คณะผูจ้ ัดโอลิมปิ กของญี่ป่ นุ รายงานว่า ขณะนีพ้ บผูท้ ี่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิ กติดเชือ้ โควิด-19 จานวน 71 ราย
ในขณะที่ การแข่งขัน โตเกียวโอลิม ปิ กเตรียมเปิ ด ฉากขึน้ ในอีก 2 วัน
ข้างหน้า ในจานวนดังกล่าว มี 31 รายที่เป็ น ชาวต่ างชาติ ซ่ึงเดิน ทาง
มายังญี่ ป่ ุนเพื่อปฏิบัติห น้าที่ ในการแข่งขันโอลิมปิ ก โดยคาดว่าจะมี
ผู้ค นอี ก นับ หมื่ น ที่ เตรีย มเดิ น ทางมายังญี่ ป่ ุนเพื่ อ ร่ว มงานนี ้ (อิ น โฟ
เควสท์)
ผู้ เชี่ ย วชาญเตื อ นยอดโควิ ด ในโตเกี ย วเสี่ ย งเข้ าขั้ น วิ ก ฤตช่ ว ง
โอลิมปิ ก ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขออกมาเตือนถึงสถานการณ์การ
ระบาดของโควิด-19 ในกรุงโตเกียวที่อาจเข้าขัน้ วิกฤต โดยคาดการณ์
ว่ายอดผูต้ ิดเชือ้ อาจเพิ่มขึน้ สูงกว่าปัจจุบนั ในช่วงต้นเดือนส.ค. ระหว่าง
การจัด การแข่งขัน กีฬาโอลิมปิ ก ทั้งนี ้ ผู้เชี่ยวชาญได้ชีแ้ จงต่อรัฐบาล
กรุงโตเกียวว่า ยอดผูต้ ิดเชือ้ เฉลี่ยรอบสัปดาห์ในกรุ งโตเกียวอาจแตะ
ระดับ 2,600 รายต่อวันเมื่อถึงวันที่ 3 ส.ค. หากแนวโน้มการระบาดยัง
เพิ่มขึน้ ในระดับปั จจุบนั ซึ่งจะผลให้สถานการณ์ในกรุงโตเกียวเลวร้าย
กว่าการระบาดรอบที่ 3 เมื่อช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา ขณะที่การแข่งขัน
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กีฬ าโอลิ ม ปิ ก ก าลังจะเปิ ด ฉากขึน้ ในวัน ที่ 23 ก.ค.-8 ส.ค.นี ้ (อิน โฟ
เควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 159.84 จุด นลท.ช้อนซือ้
หลั ง หุ้ น ร่ ว งหนั ก ดั ช นี นิ ก เกอิ ต ลาดหุ้น โตเกี ย วปิ ดบวกในวัน นี ้
เนื่องจากนักลงทุนช้อนซือ้ เก็งกาไรหลังจากดัชนีนิกเกอิร่วงลงติดต่อกัน
5 วันทาการก่อนหน้านีส้ านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดที่
27,548.00 จุด เพิ่ ม ขึ น้ 159.84 จุด หรือ +0.58%หุ้น ที่ ป รับ ตัว ขึ น้ ใน
วันนีน้ าโดยหุน้ กลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ และกลุ่ม
โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม (อินโฟเควสท์)
จีน
จี น เตรี ย มระบายสต็ อ กโลหะครั้ ง ใหญ่ หวั ง สกั ด ราคาพุ่ ง
ส านั ก งานบริ ห ารคลั ง ส ารองยุ ท ธศาสตร์แ ละอาหารแห่ ง ชาติ จี น
(NFSRA) ประกาศในวั น นี ้ว่ า NFSRA เตรี ย มระบายสต็ อ กโลหะ
ภาคอุตสาหกรรมจากคลังสารองแห่งชาติ เพื่อสกัดการพุ่งขึน้ ของราคา
สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ทั้ ง นี ้ NFSRA เตรี ย มระบายสต็ อ กโลหะ ได้ แ ก่
ทองแดง อะลูมิเนียม และสังกะสี ผ่านทางการประมูลในวันที่ 29 ก.ค.
โดยจะประมูล ขายทองแดงจานวน 30,000 ตัน , อะลูมิเนี ยม 90,000
ตัน และสังกะสี 50,000 ตัน การระบายสต็อกโลหะดังกล่าวถือเป็ นครัง้
ที่ 2 ในเดื อ นนี ้ หลัง จากที่ NFSRA ได้ท าการประมู ล ขายทองแดง
จานวน 20,000 ตัน, อะลูมิเนียม 50,000 ตัน และสังกะสี 30,000 ตัน
ในวันที่ 5 ก.ค. (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดบวก 25.87 จุด รับแรง
ซือ้ หุ้นเทคโนโลยี ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุน้ จีนปิ ดบวกในวันนี ้
โดยได้ปั จจัยหนุนจากแรงซือ้ หุ้น กลุ่มเทคโนโลยีแ ละกลุ่มทรัพยากร
รวมทัง้ คาสั่งซือ้ จากนักลงทุนต่างชาติ ทัง้ นี ้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดที่
3,562.66 จุด เพิ่มขึน้ 25.87 จุด หรือ +0.73% ตลาดหุ้นจีน ฟื ้ น ตัวขึน้
ในวันนี ้ หลังจากที่อ่อนแรงลงในการซือ้ ขายเมื่อวาน เนื่องจากนักลงทุน
ผิด หวังที่ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศคงอัต ราดอกเบีย้ เงิน กู้
ลู ก ค้ า ชั้ น ดี (LPR) ประเภท 1 ปี และ 5 ปี ซึ่ ง สวนทางกั บ ที่ ต ลาด
คาดการณ์ก่อนหน้านีว้ ่า ธนาคารกลางจีนอาจจะผ่อนคลายนโยบาย
การเงินเพื่อกระตุน้ การฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์)
ภ าวะต ลาด หุ้ น ฮ่ อ งกง: ฮั่ งเส็ งปิ ด ลบ 34.67 จุ ด ห ลั ง หุ้ น
เทคโนโลยีร่วง ดัชนีฮ่ ังเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิ ดลบในวันนี ้ โดยได้รบั
แรงกดดัน จากการร่ว งลงของหุ้น กลุ่มเทคโนโลยี ขณะเดี ย วกัน นัก
ลงทุนยังวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัส โควิด-19 สายพันธุเ์ ดลตาที่กาลังแพร่
ระบาดทั่วโลก ดัชนีฮ่ ังเส็งปิ ด วัน นีท้ ี่ 27,224.58 จุด ลดลง 34.67 จุด
หรือ -0.13% (อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ

เกาหลีใต้เผยส่งออก 20 วันแรกเดือนก.ค.พุ่ง 32.8% รับดีมานด์
ทั่วโลกฟื้ นตัว สานักงานศุลกากรเกาหลีใต้ (KCS) รายงานในวันนีว้ ่า
ยอดส่ ง ออกของเกาหลี ใ ต้ใ นช่ ว ง 20 วัน แรกของเดื อ นก.ค.เพิ่ ม ขึ ้น
32.8% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ 3.26 หมื่นล้านดอลลาร์ ท่ามกลางการ
ฟื ้ นตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ท่ วั โลก ส่วนยอดการส่งออกโดยเฉลี่ย
รายวัน ของเกาหลี ใต้ใ นช่ ว ง 20 วัน แรกของเดื อ นก.ค.พุ่งขึน้ 32.8%
ยอดส่งออกเซมิคอนดักเตอร์, รถยนต์, ผลิตภัณฑ์นา้ มัน, เครื่องจักรกล
ความแม่นยาสูง และสมาร์ทโฟน เพิ่มขึน้ ในระดับเลขสองหลัก ในช่วง
20 วันแรกของเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)
ยอดค้าปลีกออสเตรเลียร่วง 1.8% ในเดือนมิ.ย. จากผลกระทบ
มาตรการล็ อ กดาวน์ ส านัก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ อ อสเตรเลี ย (ABS)
เปิ ดเผยรายงานในวันนีว้ ่า ยอดค้าปลีกเดือนมิ .ย.ของออสเตรเลียร่วง
ลง 1.8% เที ยบรายเดื อน ซึ่งเป็ น การปรับ ตัว ลงมากที่ สุด ในปี นี ้ หลัง
ได้รบั ผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกัดโควิด -19 ในหลาย
พืน้ ที่ ส่วนในเดือนพ.ค. ยอดค้าปลีกขยายตัวเหนือคาดการณ์ที่ระดับ
0.4% นักเศรษฐศาสตร์ของ ANZ ระบุว่ า "เราคาดว่า ยอดค้า ปลีกจะ
ลดลงอีกครัง้ ในเดื อนก.ค. เนื่ องจากมีการยกระดับ การล็อกดาวน์ใน
ซิดนีย์ ขณะที่เมลเบิรน์ เริ่มต้นมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ และเซาท์
ออสเตรเลียก็เข้าสู่การล็อกดาวน์เช่นกัน" (อินโฟเควสท์)
อินโดนีเซียขยายเวลาข้อจากัดฉุกเฉิน หวังคุมโควิดระลอกสอง
สานักข่าวซินหัวรายงานว่า รัฐบาลอินโดนีเซียตัดสินใจขยายระยะเวลา
บังคับ ใช้ข ้อจากัด กิจกรรมทางชุม ชนฉุกเฉิ น หรือพี พีเคเอ็ม (PPKM)
จนถึ ง วัน ที่ 25 ก.ค. เพื่ อ หวัง คุ ม การแพร่ร ะบาดของโรคโควิ ด -19
ระลอกที่ 2 ข้อจากัดดังกล่าวจะห้ามประชาชนรับประทานอาหารที่รา้ น
พร้อมบังคับพนักงานภาคธุรกิจที่ไม่จาเป็ นให้ทางานทางไกล โดยแต่
เดิมมีผลบังคับใช้ในเกาะชวาที่มีจานวนประชากรสูงสุด และบาหลีที่
เป็ นเกาะท่องเที่ยว ตัง้ แต่วนั ที่ 3-20 ก.ค. ก่อนที่อินโดนีเซียจะประกาศ
ขยายการบังคับใช้ไปยังอีก 15 ภูมิภาค เนื่องจากยอดผูป้ ่ วยโรคโควิด 19 พุ่งสูง เมื่ อวัน อังคาร (20 ก.ค.) นายโจโก วิ โดโด ประธานาธิ บ ดี
อิน โดนี เซี ย แถลงข่ า วว่ า รัฐบาลตัด สิน ใจขยายระยะเวลาบังคับ ใช้
ข้อจากัด PPKM อีก 1 สัป ดาห์ และจะผ่อนปรนข้อจากัด ในวัน ที่ 26
ก.ค. หากยอดผูป้ ่ วยลดลง โดยรัฐบาลจะจัดสรรความช่วยเหลือทาง
สังคมและการเงินสาหรับผูม้ ีความจาเป็ นต่อไป (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ปิ ดทาการวานนี้ เนื่องในเทศกาลอีดิล้ อัฎ
ฮา ตลาดหุ้น อิน เดี ย ปิ ด ท าการ เนื่ อ งในเทศกาลอี ดิ ้ล อัฎ ฮา (อิ น โฟ
เควสท์)
ไทย
ธปท.ห่ วงหนี้ครัวเรื อนพุ่งจับ ตาหนี้เกษตรปี 65 เตรียมเปิ ดตั ว
"หมอหนี้" เป็ นทางการ นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผูช้ ่วยผูว้ ่าการ สาย
กากับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิ ดเผยว่า
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จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้ภาวะหนีค้ รัวเรือน
เพิ่มสูงขึน้ ในทุกประเทศ ขณะที่ ประเทศไทยมีหนีค้ รัวเรือนเพิ่มขึน้ สูง
กว่า หลายประเทศ โดยไตรมาส 1/64 อยู่ที่ 90.5% ของผลผลิต มวล
รวมในประเทศ (GDP) และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็ นผลจากรายได้
ของประชาชนลดลง ขณะที่ภาระหนีเ้ ดิมเพิ่มสูงขึน้ ทัง้ นี ้ ในประเทศไทย
พบว่าหนีค้ รัวเรือนส่วนใหญ่ เป็ นหนีเ้ พื่อที่อยู่อาศัย 34% สินเชื่อส่วน
บุค คลและบัต รเครดิ ต 28% ซึ่งมี ค วามซับ ซ้อนมากขึ น้ เนื่ อ งจากมี
เจ้าหนีห้ ลากหลาย ทัง้ ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐที่มีสัดส่วน 72% คิดเป็ น 3 ใน 4 ส่วนที่เหลืออยู่นอกการกากับ
ดูแลของ ธปท. โดยที่ผ่านมา ธปท.เร่งแก้ปัญหาหนีค้ รัวเรือนตัง้ แต่ตน้
นา้ กลางนา้ และปลายนา้ โดยต้นนา้ คือ ให้ความรูท้ างการเงินแก่ภาค
ประชาชนไม่ให้ก่อหนีเ้ กิน ตัว กลางนา้ คือ ออกมาตรการกากับ ดูแ ล
และวางกฎเกณฑ์ควบคุมดูแลเจ้าหนี ้ ส่วนปลายนา้ คือ วางโครงสร้าง
พืน้ ฐาน สร้า งเครื่องมือ กลไกในการแก้ปั ญ หาหนี ้ เช่น คลินิ กแก้ห นี ้
ทางด่ ว นแก้หนี ้ มหกรรมไกล่เกลี่ ยหนี ้ เป็ น ต้น รวมทั้ง มาตรการลด
เพดานดอกเบีย้ สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลลงอีก 2-4%
และมาตรการดู แ ลในสถานการณ์ โ ควิ ด ตั้ ง แต่ ปี 2563 จนล่ า สุ ด
มาตรการระยะ 3 ในช่ ว ง พ.ค.2564 "เดื อ น ส.ค.นี ้ ธปท.จะเปิ ด ตัว
โครงการหมอหนีเ้ พื่อประชาชนอย่างเป็ น ทางการ โดยได้นาร่องผ่า น
เว็บไซต์ ธปท.ไปบ้างแล้ว โครงการนีจ้ ะให้คาแนะนา ช่วยเหลือลูกหนี ้
รายกลุ่ม ทัง้ รายย่อย และธุรกิจ โดยได้รบั ความร่วมมือจากทุกสถาบัน
การเงินเข้ามาให้คาแนะนา บริหารจัดการหนีใ้ นสถานการณ์โควิด -19
ทัง้ การลดหนี ้ การหารายได้ การควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็ นต้น" นาง
ธัญญนิตย์ ระบุ (อินโฟเควสท์)
40 CEO เสนอรัฐ เยี ยวยาทุ ก ห่ วงโซ่ ธุ ร กิ จ -กระตุ้ น ศก.-เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถประเทศ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจาส านัก
นายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และ รมว.กลาโหม เป็ นประธานการประชุมหารือร่วมกับสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทยและ 40 ซีอีโอ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ-เอกชน ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ผ่านระบบ Video Conference
นายกรัฐ มนตรี ข อบคุ ณ เอกชนที่ ม าร่ว มหารื อ เพื่ อ ช่ ว ยกั น บรรเทา
สถานการณ์โควิด-19 วันนี ้ โดยที่ผ่านมารัฐบาลและเอกชนได้พดู คุยกัน
ต่อเนื่องมาโดยตลอด รัฐบาลไม่นิ่ งนอนใจกับการแพร่ระบาดโควิด ที่
รุนแรงมากขึน้ นี ้ ยังเดินหน้าแก้ไขอย่างรอบด้าน ทัง้ การเร่งฉีดวัคซีนโค
วิด-19 ให้กับประชาชนจนถึง 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีการฉีดวัคซีน
แล้วกว่ า 14 ล้านโดส อีกทั้งกาหนดมาตรการช่วยเหลือ /เยียวยา ทั้ง
สนับ สนุนการเข้า ถึงสิน เชือ้ ดอกเบี ้ยต่า แก่ผู้ป ระกอบการ มาตรการ
กระตุน้ การบริโภคภาคประชาชน ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการคน
ละครึ่ ง ระยะที่ 3 มี ย อดการใช้จ่ า ยแล้ว กว่ า 3.3 หมื่ น ล้ า นบาท
โครงการ Phuket Sandbox และโครงการ Samui Model Plus เพื่ อ

ช่วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่การท่องเที่ยว ที่
ผ่ า นมาสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทยและภาคเอกชนได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของรัฐบาลมาตลอด
ข้อเสนอแนะที่ ท าได้ รัฐบาลด าเนิ น การทัน ที ในส่ว นที่ เป็ น อุป สรรค
รัฐบาลก็พยายามเร่งแก้ไขให้ ทัง้ นี ้ ทุกมาตรการต้องเป็ นตามกฎหมาย
และหลักการงบประมาณ เพราะเงิน ที่ รฐั บาลที่ น ามาใช้จ่ายมาจาก
ภาษีของประชาชน (อินโฟเควสท์)

นายกฯ เรียกประชุม ศบศ.พรุ ่งนี้หารือมาตรการกระตุ้นศก.-ลง
ทุ น ,เยี ย วยาเพิ่ ม เติ ม นายธนกร วังบุ ญ คงชนะ เลขานุ ก าร รมต.
ประจาส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูน ย์บ ริห ารสถานการณ์
เศรษฐกิจ จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิ ด -19 (ศบศ.)
เปิ ด เผยว่ า พล.อ.ประยุ ท ธ์ จัน ทร์โอชา นายกรัฐ มนตรี และ รมว.
กลาโหม เรี ย กประชุ ม ศบศ.ในวั น พรุ่ง นี ้ เพื่ อ หารื อ สถานการณ์
เศรษฐกิ จและมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจและการลงทุน รวมไปถึ ง
มาตรการเยียวยาต่างๆ เพิ่มเติม สาหรับความคืบหน้าของมาตรการให้
ความช่วยเหลือและเยียวยาเร่งด่ ว นผู้ป ระกอบการนายจ้าง ลูกจ้า ง
ตลอดจนแรงงานกลุ่มอาชีพอิสระ และพ่อค้าแม่คา้ รายย่อย 9 ประเภท
กิจการ ในพืน้ ที่ 10 จังหวัด ล่าสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกรอบ
วงเงิ น โครงการเยี ย วยา ม.33 เพิ่ ม อี ก 10,985 ล้า นบาท จากเดิ ม
เห็นชอบไปแล้ว 2,519.38 ล้านบาท รวมเป็ น 13,504 ล้านบาท ขณะนี ้
สานักงานประกันสังคมเปิ ดให้ผูป้ ระกอบการรายใหม่และผูป้ ระกอบ
อาชีพอิสระขึน้ ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 40
ตามลาดับ ภายในวันที่ 31 ก.ค.64 เพื่อได้รบั การช่วยเหลือเยียวยาจาก
ภาครัฐ และความคุ้มครองและสิท ธิ ป ระโยชน์ป ระกัน สังคม (อิน โฟ
เควสท์)
นายกฯ สั่งปรับสโมสรตารวจ-ทหารเป็ นศูนย์พักคอยผู้ป่วยและ
รพ.สนาม พล.ท.คงชี พ ตัน ตระวาณิ ช ย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม
เปิ ด เผยว่ า พล.อ.ชัย ชาญ ช้า งมงคล รมช.กลาโหม กล่ า วว่ า พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม สั่งการให้ทุก
เหล่าทัพ ประสานกับ กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาปรับปรุงสโมสร
ทหารและตารวจในพืน้ ที่ กทม.และต่างจังหวัด เป็ นศูนย์พกั คอยผูป้ ่ วย
หรือ รพ.สนาม ตามความเหมาะสม เพื่อใช้เป็ น สถานที่พักคอยและ
รั ก ษ า ผู้ ป่ ว ย รอ งรั บ ส ถ า น ก า รณ์ ใ น แ ต่ ล ะ พื ้ น ที่ แ ล ะ ใ ห้
กระทรวงกลาโหมประสานกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัต กรรม สนั บ สนุ น จั ด ตั้ ง รพ.สนาม ร่ว มกั บ รพ.ในสั ง กั ด
มหาวิทยาลัย รองรับ ดูแลผู้ป่วยในพืน้ ที่ต่ างๆเสริมไปด้วยกัน (อินโฟ
เควสท์)
นายกฯ สั่งทามาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง-ครู -นร.-นศ.
เข้า ครม. สัป ดาห์หน้ า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และ รมว.กลาโหม โพสต์ขอ้ ความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า วันนีไ้ ด้ประชุม
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กับ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุด มศึกษา วิท ยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อกาหนดมาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนใน
การช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ให้กบั ผูป้ กครอง ครู และนักเรียน นักศึกษา
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มด้อยโอกาสยากจนและกลุ่มผูพ้ ิการ
โดยมีแนวทางในด้านต่าง ๆ เช่น มาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการ
เรียน ,ขอความร่วมมือให้ลด หรือชะลอการเรียกเก็บค่ าใช้จ่ายต่ างๆ
จากผูป้ กครองในโรงเรียนเอกชน ,สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่สถานศึกษา
เพื่ อ รองรับ การเรีย นแบบออนไลน์ และช่ว ยเหลือ ผู้ป กครองที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงาน (อินโฟเควสท์)
สธ.ยั น ซื้ อ วั ค ซี น โปร่ ง ใส-ตรวจสอบได้ แ ต่ เ ปิ ดสั ญ ญาไม่ ไ ด้
เดิ น ห น้ าจั ด ห าเพิ่ ม ทุ ก มิ ติ น พ .ศุ ภ กิ จ ศิ ริ ลั ก ษ ณ์ อ ธิ บ ดี
กรมวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ยื น ยัน ว่ า กลไกการจั ด หาวัค ซี น ของ
กระทรวงสาธารณสุข เป็ นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และไม่
มีการทุจริตโดยเด็ดขาด แต่โดยหลักการในการเจรจากับผูผ้ ลิตวัคซีนไม่
ว่ารายใดก็ตามต้องไม่นาเอาสัญญาที่เจรจากันมาเปิ ดเผย เพราะมีผล
ทั้งเรื่องราคาและคุณ สมบัติ รวมทั้งหากเปิ ดเผยการเจรจาทุ กครัง้ จะ
เกิดผลเสียและผูผ้ ลิตจะไม่เจรจากับไทย การนาผลการเจรจาเผยแพร่
ออกไปมีหลายกรณีส่งผลร้าย เช่น กรณีที่มีการแพร่ระบาดและขอให้
ทางแอสตราเซนเนกาไปจัด หาวัค ซี น จากแหล่ งผลิ ต อื่ น มาให้ก่ อ น
เนื่องจากไทยพบการแพร่ระบาดในระลอก 2 ช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค.63 ทา
ให้รอไม่ได้ ซึ่งทางแอสตราเซนเนก้าก็ได้พยายามไปตัดล็อตวัคซีนจาก
ยุโรป แต่เมื่อมีข่าวนีอ้ อกไปทาให้ทางยุโรปสั่งห้ามโรงงานผลิตในอิตาลี
ส่ งวัค ซี น ให้ไทยทัน ที ดัง นั้น จึ งจ าเป็ น ต้อ งรัก ษาผลประโยชน์ข อง
ประเทศให้สงู สุด (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดบวก 2.02 จุด แกว่งไซด์เวย์หลังไร้ปัจจัย
บวกใหม่ -โควิด ระบาดหนั กกดดั น SET ปิ ด วันนีท้ ี่ ระดับ 1,540.88
จุด เพิ่มขึน้ 2.02 จุด (+0.13%) มูลค่าการซือ้ ขาย 73,683.46 ล้านบาท
นักวิ เคราะห์ฯเผยตลาดหุ้น ไทยวัน นี ้แกว่ งไซด์เวย์ไร้ปั จจัยบวกหนุน
คล้ายตลาดภูมิภาค ส่วนตลาดในยุโรป-ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สแกว่งบวก
เป็ นเทคนิคเคิลรีบาวด์ ขณะที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกเร่งขึน้ และบ้าน
เราก็ยังหนัก จึงกดดัน ตลาดให้ upside ไม่ กว้า ง และงบกลุ่ม แบงก์
ออกมาไม่ดีนกั เล็งปรับประมาณการจากแนวโน้มต้องตัง้ สารองฯสูงขึน้
รับผลกระทบโควิด-ช่วยลูกหนี ้ พรุง่ นีต้ ลาดฯคงแกว่งไซด์เวย์ ให้แนวรับ
1,530 แนวต้าน 1,550 จุดตลาดหลักทรัพย์ ปิ ดวันนีท้ ี่ระดับ 1,540.88
จุด เพิ่มขึน้ 2.02 จุด (+0.13%) มูลค่าการซือ้ ขาย 73,683.46 ล้านบาท
การซือ้ ขายหุน้ วันนี ้ ดัชนีหนุ้ ไทยเคลื่อนไหวทัง้ ในแดนบวก-ลบ โดยดัชนี
ทาระดับ สูงสุด 1,545.39 จุด และระดับ ต่ า สุด 1,532.34 จุด (อิน โฟ
เควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ : วั น นี้ มี มู ล ค่ า การซื้อ ขายรวม 77,903
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ ทยประจาวันนี ้มีมูลค่าการซือ้ ขายรวมทัง้ วันอยู่ที่ 77,903
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูล ค่า การซือ้ ขายสูงที่ สุด 2
อันดับแรก คือ1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้ สุทธิ
22,283 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 1,451 ล้านบาท
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้ สุทธิ 1,563 ล้านบาท Yield พันธบัตร
อายุ 5 ปี ปิ ดที่ 0.81% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%ภาพรวมของ
ตลาดในวันนีY้ ield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้า 3-9 bps. ใน
ตราสารระยะยาว ในทิศทางเดียวกับผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลใน
วันนีร้ ุ่น LB496A อายุ 30 ปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทน
ของผลประมูลอยู่ที่ 2.49400% ต่ากว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 6
bps. โดยมี ผู้ส นใจยื่ น ประมู ล 3.79 เท่ า ของวงเงิ น ประมู ล และรุ่น
LB246A อายุ 3 ปี วงเงิน 25,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผล
ประมู ล อยู่ที่ 0.5645% สู งกว่ า Yield ตลาดของวัน ก่ อ นหน้า 1 bps.
โดยมีผูส้ นใจยื่น ประมูล 1.80 เท่าของวงเงิน ประมูล พร้อมกัน นี ้ เวิล ด์
แบงก์ป ระกาศปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี 2564
อยู่ที่ระดับ 2.2% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมีนาคมไว้ที่ 3.4%
ส า ห รั บ ก ระ แ ส เงิ น ล งทุ น ข อ งนั ก ล งทุ น ต่ า งช า ติ วั น นี ้ NET
INFLOW1,563 ล้ า นบาท โดยเกิ ด จาก NET BUY 1,563 ล้า นบาท
และไม่ มี ต ราสารหนี ้ ที่ ถื อ ครองโดยนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ห มดอายุ
(Expired) (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 32.85 ทรงตัวรอปั จจัยชีน้ าใหม่-ลุ้นผล
ECB คาดกรอบพรุ ่งนี้ 32.80-32.90 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุ ง
ศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาดเย็นนีอ้ ยู่ที่ระดับ 32.85 บาท/
ดอลลาร์ ใกล้เคี ยงจากช่ว งเช้า ที่ เปิ ด ตลาดที่ ระดับ 32.83/84 บาท/
ดอลลาร์ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบไม่เกิน 10 สตางค์ ซึ่ง
เป็ นเช่นนีต้ ่อเนื่องมา 2 วันแล้ว คาดว่าตลาดรอดูปัจจัยชีน้ าใหม่ๆ เช่น
ผลกระทบจากการกลายพัน ธุ์ข องไวรัส สายพัน ธุ์เดลตา ตลอดจน
สถานการณ์ระบาดของหลายประเทศทั่วโลก ขณะที่วนั พรุ่งนีจ้ ะมีผล
ประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ออกมา ซึ่งตลาดรอดูว่าจะมีการส่ง
สัญญาณลดการทา QE ในระยะต่อไปหรือไม่"ตลาดลุน้ ว่า ECB จะส่ง
สัญ ญาณลดการท า QE ในระยะถัด ไปหรือไม่ ถ้าไม่พูด ถึง เงิน ยูโรก็
อาจจะอ่อนค่า และทาให้คนหันไปถือสกุลดอลลาร์สหรัฐ " นักบริหาร
เงิน ระบุนักบริห ารเงิน คาดว่ า พรุ่งนี เ้ งิน บาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ
32.80 - 32.90 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)
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ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
-

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอตั ราดอกเบีย้ อียู
จานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ
ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนมิ.ย.จากเฟดชิคาโก สหรัฐ
ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย. สหรัฐ
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Monday

19
Release

TH Car Sales
JN Tokyo Condominiums for Sale YoY
EC Construction Output MoM
Construction Output YoY

US NAHB Housing Market Index

Jun

Actual
--

Jun

25.70%

--

May

0.90%

--

-0.40%

May

13.60%

--

45.20%

80.00

81.00

81.00

Actual

Cons.

Prior

Jun

0.20%

0.20%

-0.10%

Jul

Cons.
Prior
-- 55942.00

Tuesday

20
Release

JN Natl CPI YoY
Natl CPI Ex Fresh Food YoY

556.00%

Jun

0.20%

0.20%

0.10%

CH 1-Year Loan Prime Rate

1-Jul

3.85%

3.85%

3.85%

5-Year Loan Prime Rate

1-Jul
May

4.65%
11.7b

4.65%
--

4.65%
22.8b

EC ECB Current Account SA
US Building Permits MoM

Jun

6.30%

1.20%

2.10%

Building Permits

Jun

1598k

1696k

1683k

Housing Starts

Jun

1643k

1590k

1546k

Housing Starts MoM

Jun

-5.10%

0.70%

2.90%

Cons.
¥460b

Prior
-¥187.1b

Wednesday

21
Release
Jun

Actual
¥383.2b

Exports YoY

Jun

48.60%

46.20%

49.60%

Imports YoY

Jun

32.70%

28.20%

27.90%

Jun

1.70%

--

2.90%

Jun F

96.60%

--

96.60%

1-Jul

-4.00%

--

16.00%

Actual

Cons.

Prior

JN Trade Balance

JN Supermarket Sales YoY

As of 22-Jul-21
Chg
%Chg.

Thai Stock Market

21-Jul-21

SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position

1,540.88
922.25
2,109.02
502.32
-5.46
-140.75
-1,261.09
1,407.31

Total Trading Value

73,683.46

Major Indices
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
STOXX Europe 50
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
Hang Seng
KOSPI
BES Sensex
Jakarta Composite
Philippines Composite
Ho Chi Minh

21-Jul-21

Chg

%Chg.

34,798.00
4,358.69
14,631.95
4,026.68
6,998.28
15,422.50
27,548.00
3,562.66
27,224.58
3,215.91
52,198.51
6,029.98
6,476.21
1,270.79

+286.01
+35.63
+133.07
+70.34
+117.15
+206.23
+159.84
+25.87
-34.67
-16.79
+0.00
+12.58
-110.99
-2.50

+0.83%
+0.82%
+0.92%
+1.78%
+1.70%
+1.36%
+0.58%
+0.73%
-0.13%
-0.52%
+0.00%
+0.21%
-1.68%
-0.20%

21-Jul-21
70.30
72.28
72.23
70.30
1,803.40

Chg
+3.10
+1.00
+2.88
+3.10
-8.00

%Chg.
+4.61%
+1.40%
+4.15%
+4.61%
-0.44%

+5.00

+0.16%

+2.02
+1.85
+3.75
+1.98

+0.13%
+0.20%
+0.18%
+0.40%

1-Jul

--

0.00%

0.00%

Crude Commodities
WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)
COMEX Gold

ECB Marginal Lending Facility

1-Jul

--

0.25%

0.25%

Batic Dry Index

3,058.00

ECB Deposit Facility Rate

1-Jul

--

-0.50%

-0.50%

US Chicago Fed Nat Activity Index

Exchange Rate
USD/THB
EUR/USD
USD/JNY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index

21-Jul-21

20-Jul-21

%Chg.

32.85
1.1794
110.29
1.3713
6.4680
1,153.90
92.754

32.81
1.1781
109.85
1.3628
6.4850
1,150.40
92.973

+0.13%
+0.11%
+0.40%
+0.62%
-0.26%
+0.30%
-0.24%

Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield

21-Jul-21

20-Jul-21

%Chg.

321.80
77,902.70
1M
3M

320.84
77,463.25
6M
1Y

+0.30%
+0.57%
2Y
3Y

Machine Tool Orders YoY

US MBA Mortgage Applications

Thursday

22
Release

EC ECB Main Refinancing Rate

Jun

--

30.00%

29.00%

Initial Jobless Claims

1-Jul

--

350k

360k

Continuing Claims

1-Jul

--

3050k

3241k

Langer Consumer Comfort

1-Jul

--

--

52.20

Leading Index

Jun

--

0.80%

1.30%

Existing Home Sales

Jun

--

5.90m

5.80m

Existing Home Sales MoM

Jun

--

1.70%

-0.90%

Jul A

--

-2.50

-3.30

1-Jul

Actual
--

Cons.
--

Prior
$247.5b

1-Jul

--

--

$32.7b

Jun

--

38.00%

41.59%

EC Markit Eurozone Manufacturing PMI

Jun
Jul P

---

50.00%
62.50

63.54%
63.40

Markit Eurozone Services PMI
Markit Eurozone Composite PMI
US Markit US Manufacturing PMI

Jul P
Jul P
Jul P

----

59.30
60.00
62.00

58.30
59.50
62.10

Jul P
Jul P

---

64.50
--

64.60
63.70

EC Consumer Confidence

Friday

23
Release

TH Foreign Reserves
Forward Contracts

TH Customs Exports YoY
Customs Imports YoY

Markit US Services PMI
Markit US Composite PMI

21-Jul-21
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
21-Jul-21
Change (bps)

0.361
+0.17
5Y
0.811
-2.08

0.406
+0.21
7Y
1.136
-1.64

0.458
-0.00
10Y
1.608
-3.15

0.482
-0.17
15Y
2.098
-5.73

0.505
-0.34
20Y
2.273
-6.22

0.574
-0.64
30Y
2.550
-1.29

3M
0.04
+0.25

2Y
0.21
+0.82

3Y
0.39
+2.11

5Y
0.74
+5.12

10Y
1.29
+6.66

30Y
1.94
+6.16
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