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สหรัฐฯ 

ตลาดจับตา"พาวเวล"แถลงสภาคองเกรสสัปดาห์นี ้หวังจับ
สัญญาณดอกเบีย้หลังตัวเลขจ้างงานพุ่งเกินคาดตลาดการเงินจบั
ตานายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งมี
ก าหนดแถลงนโยบายคร่ึงปีต่อสภาคองเกรสในสปัดาห์นี ้โดยนกัลงทนุ
หวังจับสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบีย้ของเฟด หลังจากกระทรวง
แรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สงูเกินคาดใน
เดือนมิ.ย. นายพาวเวลมีก าหนดแถลงนโยบายการเงินรอบคร่ึงปีต่อ
คณะกรรมาธิการบริการด้านการเงินแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ในวนั
พุธที่ 10 ก.ค.นี ้และจากนัน้จะแถลงนโยบายการเงินรอบคร่ึงปีต่อ
คณะกรรมาธิการด้านการธนาคารแหง่วฒิุสภาสหรัฐ ในวนัพฤหสับดีที่ 
11 ก.ค. (อินโฟเควสท์) 

บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวลง ก่อน"พาวเวล"แถลงสภาคองเกรส
สัปดาห์นี ้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัลงในวันนี ้
ก่อนที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มี
ก าหนดกล่าวแถลงการณ์รอบคร่ึงปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะ
เศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรสในสปัดาห์นี ้ณ เวลา 22.08 น.ตาม
เวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ร่วงลงสู่
ระดับ 2.029% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี 
ปรับตวัลงสูร่ะดบั 2.517% (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" วิจารณ์ประธานเฟดไม่หยุด คาดก าลังเตรียมหาคน
แทนที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ยงัคงวิพากษ์วิจารณ์
การท าหน้าที่ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) อย่างต่อเน่ือง โดยปธน.ทรัมป์ ได้เรียกร้องมาหลายครัง้ให้เฟ
ดลดอตัราดอกเบีย้ เพ่ือให้สหรัฐสามารถแข่งขนักบัประเทศอื่น ซึง่ก าลงั
ลดค่าเงิน แต่นายเจอโรมยังคงไม่ปฏิบตัิตาม ปธน.ทรัมป์ เปิดเผยต่อ
สื่อมวลชนวา่ การที่เฟดยงัไมย่อมลดดอกเบีย้นัน้ท าให้สหรัฐเสียเปรียบ
ยโุรป และยงักดดนัตลาดหุ้นด้วย ซึง่หากเฟด "รู้งานสกันิด" เฟดคงปรับ
ลดดอกเบีย้ไปแล้ว ปธน.ทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่า เขาเตรียมเสนอชื่อ
นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ซึง่เป็นรองประธานบริหารและผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิจยัที่เฟดสาขาเซนต์หลยุส์ และนางจดูี ้เชลตนั ซึ่งเป็นกรรมการ
ผู้บริหารของธนาคารเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนายโุรป (EBRD) ให้ด ารง
ต าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการเฟด อย่างไรก็ตาม การเสนอชื่อนาย
วอลเตอร์และนางเชลตัน จะต้องได้รับการยืนยนัจากวฒิุสภาอีกครัง้ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 115.98 จุด หลังหุ้น
แอปเปิล-โบอิง้ร่วง,วิตกเฟดเมินลดดบ.เดือนนี ้ดัชนีดาวโจนส์
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(8 ก.ค.) โดยได้รับแรงกดดนัจากการ
ร่วงลงของหุ้นแอปเปิล หลงัจากนักวิเคราะห์ได้ปรับลดอนัดบัความน่า

ลงทุนของหุ้นแอปเปิล ขณะที่หุ้นโบอิง้ดิ่งลงหลังจากสายการบินของ
ซาอดุีอาระเบียได้ยกเลิกค าสัง่ซือ้เคร่ืองบินโบอิง้ 737 Max นอกจากนี ้
ตลาดยงัเผชิญปัจจยัลบจากการที่นกัลงทนุคาดการณ์วา่ธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) จะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ในการประชุมเดือนนี ้
หลงัจากตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐพุ่งขึน้เกินคาด ดชันี
เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,806.14 จุด ลดลง 115.98 จุด 
หรือ -0.43% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,975.95 จุด ลดลง 14.46 
จดุ หรือ -0.48% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,098.38 จดุ ลดลง 63.41 
จดุ หรือ -0.78% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก รับ
คาดการณ์เฟดชะลอลดดอกเบีย้หลังตัวเลขจ้างงานพุ่ง ดอลลาร์
สหรัฐแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(8 ก.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการที่นกั
ลงทนุคาดวา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยงัไมป่รับลดอตัราดอกเบีย้
ในการประชุมเดือนนี ้หลังจากสหรัฐเปิดเผยตวัเลขจ้างงานนอกภาค
เกษตรที่พุง่ขึน้แข็งแกร่งเกินคาดในเดือนมิ.ย.ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือ
เทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 108.72 เยน จากระดบั 108.57 เยน และแข็ง
ค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9939 ฟรังก์ จากระดับ 0.9919 
ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ที่ระดับ 1.3096 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3083 
ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 
1.1211 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1221 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่า
ลงแตะที่ระดับ 1.2512 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2526 ดอลลาร์ ส่วน
ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6971 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดับ 0.6979 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แข็งค่าขึน้อย่างต่อเน่ือง 
หลังจากนักลงทนุได้ลดคาดการณ์เก่ียวกับการปรับลดอัตราดอกเบีย้
ของเฟดในการประชมุวนัที่ 30-31 ก.ค. ภายหลงัจากกระทรวงแรงงาน
สหรัฐรายงานว่า ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้ 224,000 
ต าแหน่งในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 5 เดือน และมากกวา่
ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึน้ 165,000 ต าแหน่ง (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 15 เซนต์ หลังอิหร่าน
ละเมิดข้อตกลงนิวเคลียร์ สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาด
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(8 ก.ค.) โดยได้แรงหนนุจากความตึงเครียด
ระหวา่งสหรัฐและอิหร่าน หลงัจากอิหร่านได้เสริมสมรรถนะแร่ยเูรเนียม
สงูกวา่เพดานที่ระบไุว้ในข้อตกลงนิวเคลียร์ อยา่งไรก็ตาม ภาวะการซือ้
ขายเป็นไปอย่างผันผวน เน่ืองจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลว่าการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกอาจสง่ผลกระทบตอ่ความต้องการใช้น า้มนั 
สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 15 เซนต์ หรือ 0.3% 
ปิดที่ 57.66 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือน
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 ก.ย. ลดลง 12 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 64.11 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ 10 เซนต์ เหตุเงนิดอลล์
แข็งกดดันตลาด สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดขยบัลงเม่ือคืนนี ้(8 
ก.ค.) เน่ืองจากสกุลเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าได้สร้างแรงกดดนัต่อตลาด 
อย่างไรก็ตาม สญัญาทองค าปรับตวัลงเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ เน่ืองจาก
นักลงทุนส่วนหนึ่งได้เข้าซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย 
หลงัจากตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงเม่ือคืนนี ้สญัญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 10 เซนต์ หรือ 
0.01% ปิดที่ 1,400 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

เยอรมนีเผยยอดส่งออกเดือนพ.ค.ขยายตัว 1.1% เกินคาดการณ์
ตลาด ส านักงานสถิติเยอรมนี (FSO) เปิดเผยในวนันีว้่า ยอดส่งออก
ของเยอรมนีในเดือนพ.ค.ปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.1% จากเดือนก่อนหน้า โดย
ปรับตัวเพิ่มขึน้มากกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าจะขยับขึน้
เพียง 0.5% และยงัดีดตวัขึน้จากเดือนเม.ย.ที่หดตวัลง 3.4% ด้วย สว่น
ยอดน าเข้าเดือนพ.ค.ปรับตวัลดลง 0.5% จากเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้
เยอรมนีมีเกินดุลการค้าจากเดิม 1.69 หม่ืนล้านยูโรในเดือนเม.ย. 
เพ่ิมขึน้เป็น 1.87 หม่ืนล้านยโูรในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติเยอรมนีเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.ดีด
ขึน้ 0.3% เทียบรายเดือน ส านักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนี 
(Destatis) เปิดเผยในวนันีว้า่ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.ของ
เยอรมนีปรับตัวลง 3.7% เม่ือเทียบรายปี ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ว่าจะลดลงเพียง 1.1% อย่างไรก็ตาม หากเทียบเป็นราย
เดือน การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.ของเยอรมนีปรับตัวขึ น้ 
0.3% ซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 0.4% และช่วยลด
ความกังวลเก่ียวกับการชะลอตวัของเศรษฐกิจเยอรมนีซึ่งใหญ่ที่สดุใน
ยโุรป (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติฝร่ังเศสหั่นคาดการณ์เศรษฐกิจไตรมาส 2 เหลือเพียง 
0.2% เหตุภาคอุตฯซบ ธนาคารกลางฝร่ังเศสประกาศปรับลด
คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาส 2 ลง 1.0% เหลือ
เพียง 0.2% โดยระบุถึงภาคอุตสาหกรรมที่ซบเซา ธนาคารกลาง
เปิดเผยว่า การผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้ลดลงอย่างมากในเดือน
มิ.ย. โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ยาง พลาสติก สินค้า
โทรคมนาคม และอปุกรณ์อิเลคทรอนิค ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางได้
ก าหนดเป้าหมายการขยายตัวของเศรษฐกิจฝร่ังเศสในปีนีท้ี่ระดับ 
1.5% โดยต ่ากวา่เป้าหมายของรัฐบาลที่ระดบั 1.7% (อินโฟเควสท์) 

ผลส ารวจเผย บริษัทอังกฤษกังวล Brexit เพิ่มขึน้ เล็งลดจ้างงาน-
การลงทุน ผลส ารวจบรรดาผู้บริหารฝ่ายการเงินเผยให้เห็นว่า บริษัท
ในอังกฤษมีแผนที่จะปรับลดการลงทุนและการจ้างงาน ท่ามกลาง

ความกังวลที่เพิ่มสูงขึน้เก่ียวกับการที่อังกฤษจะแยกตัวออกจาก
สหภาพยโุรป (Brexit) โดยความกงัวลดงักลา่วเพ่ิมสงูเป็นประวตัิการณ์
นับตัง้แต่ที่มีการท าประชามติ Brexit เม่ือปี 2559 ผลส ารวจซึ่งจดัท า
โดย ดีลอยท์ บริษัทให้ค าปรึกษาด้านการเงิน พบวา่ ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงิน (ซีเอฟโอ) ถึง 83% เชื่อว่าการออกจาก EU จะส่งผลเสีย
ต่อสภาวะทางธุรกิจขององักฤษในระยะยาว และมีเพียง 4% ที่บอกวา่
เป็นเวลาที่ดีที่จะใช้งบดลุที่มีความเสี่ยงมากขึน้ ซึ่งเป็นอตัราส่วนที่ต ่า
ที่สุดนับตัง้แต่เหตุการณ์ล้มละลายของ เลห์แมน บราเธอร์ส เม่ือปี 
2551 ที่เป็นสาเหตุของวิกฤติการเงินโลกในเวลาต่อมา นอกจากนี ้
เกือบ 2 ใน 3 ของซีเอฟโอที่ตอบแบบส ารวจ คาดว่าจะปรับลดการจ้าง
งานในอีก 3 ปีข้างหน้า เน่ืองจากผลของ Brexit และ 47% คาดว่าจะ
ปรับลดการใช้จ่ายด้านทุน บริษัทในอังกฤษได้ปรับลดการลงทุนมา
ตลอดปี 2561 ซึ่งยาวนานที่สดุนับแต่เกิดวิกฤติการเงินโลก จนท าให้
เกิดความกังวลมากขึน้ว่าวิกฤติ Brexit อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว ทัง้นี ้ผลส ารวจซึ่งมีการเปิดเผยเม่ือสปัดาห์ที่แล้ว
แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจองักฤษหดตวัในไตรมาสที่ 2 และนายมาร์ค 
คาร์นีย์ ผู้ ว่าการธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ได้ออกโรงเตือนถึงความ
เสี่ยงที่เพิ่มขึน้จาก Brexit แบบไมมี่ข้อตกลง และจากความขดัแย้งทาง
การค้าที่เพ่ิมสงูขึน้ในเศรษฐกิจโลก (อินโฟเควสท์) 

รัฐมนตรี Brexit หนุนอังกฤษแยกตัวจาก EU วันที่ 31 ต.ค. โดย
ไม่เล่ือนออกไปอีก นายสตีเฟน บาร์เคลย์ รัฐมนตรีฝ่ายกิจการการ
แยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) กลา่ววา่ องักฤษควร
แยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (EU) ในวนัที่ 31 ต.ค.โดยไม่มีการเลื่อน
ออกไปอีก นายบาร์เคลย์ยงัระบุว่า ทัง้องักฤษและ EU ควรร่วมมือกัน
เพื่อให้องักฤษแยกตวัโดยมีการท าข้อตกลง เพื่อประโยชน์ของทัง้สอง
ฝ่าย และเป็นประโยชน์ตอ่ภาคธุรกิจ ซึง่ต้องการความแน่นอนในปัจจยั 
Brexit ส าหรับการลงทุน โดยพุ่งเป้าไปยังความสัมพันธ์ในเชิงบวก
ระหว่างอังกฤษและ EU อย่างไร ก็ดี  นายบาร์ เคลย์เ น้นย า้ถึ ง
ความส าคัญในการเตรียมรับมือสถานการณ์ Brexit ที่ไม่มีการบรรลุ
ข้อตกลง นอกจากนี ้นายบาร์เคลย์ยงัคดัค้านการท าประชามติเก่ียวกับ 
Brexit ครัง้ใหม ่โดยชีว้า่จะท าให้องักฤษตกอยูใ่นความไมแ่น่นอนตอ่ไป
อีก 1 ปี และจะเป็นการสร้างความแตกแยกในประเทศ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ หุ้นดอยซ์ แบงก์ร่วงกว่า 
5% กดดันหุ้นกลุ่มธนาคาร ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเม่ือคืนนี ้(8 
ก.ค.)  โดยหุ้นกลุม่ธนาคารถ่วงตลาดลง หลงัหุ้นดอยซ์ แบงก์ร่วงลง แม้
ธนาคารท าการปรับโครงสร้างครัง้ใหญ่ นอกจากนี ้การที่นกัลงทนุหมด
หวงัที่จะเห็นธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงอยา่ง
มากในเดือนนี ้หลงักระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขการจ้างงาน
นอกภาคที่แข็งแกร่งเกินคาดเม่ือวันศุกร์ที่ผ่านมานัน้ ได้ถ่วงตลาดลง
ด้วยดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.05% ปิดที่ 389.90 จุด ดัชนี 
CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,589.19 จุด ลดลง 4.52 จุด หรือ -
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 0.08% ขณะที่ ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,543.51 จดุ ลดลง 

25.02 จดุ หรือ -0.20% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดลบ 3.87 จุด เหตุนักลงทุน
หมดหวังที่จะเห็นเฟดลดดบ.อย่างมากเดือนนีต้ลาดหุ้นลอนดอน
ปิดลดลงเม่ือคืนนี ้(8 ก.ค.) โดยการซือ้ขายในตลาดเป็นไปอยา่งซบเซา 
เน่ืองจากนกัลงทนุหมดหวงัที่จะเห็นธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลด
อัตราดอกเบีย้ลงอย่างมากในเดือนนี ้หลังจากเม่ือวันศุกร์ที่ผ่านมา 
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร
เพ่ิมขึน้เกินคาด ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,549.27 จดุ 
ลดลง 3.87 จดุ หรือ -0.05% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผยความเช่ือมั่นทางธุรกิจเดือนมิ.ย. ร่วงแตะระดับต ่าสุด
ในรอบ 3 ปี ส านักงานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า ความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจของชาวญ่ีปุ่ นที่ประกอบอาชีพที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะ
เศรษฐกิจเดือนมิ.ย. ดิ่งลงแตะระดับต ่าสุดในรอบ 3 ปี เน่ืองจาก
ผู้บริโภคได้งดการใช้จ่ายอย่างต่อเน่ืองภายหลงัช่วงวันหยดุยาวถึง 10 
วันติดต่อกันในเดือนก่อนหน้านัน้ ดัชนีความเชื่อมั่น diffusion index 
ซึ่งสะท้อนความเชื่อมัน่ในกลุ่มอาชีพที่อ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน เช่น พนักงานขับรถแท็กซี่ และพนักงานร้านอาหาร ขยับลง 
0.1 จุดจากเดือนพ.ค. มาอยู่ที่ 44.0 จุด ซึ่งเป็นระดับต ่าสดุนับตัง้แต่
เดือนมิ.ย. 2559 และยงัปรับตวัลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดตอ่กนั อยา่งไรก็
ดี ดชันีดงักล่าวปรับตวัลงไม่มากนัก เพราะยงัพอได้รับปัจจยัหนนุจาก
ความต้องการก่อนที่ญ่ีปุ่ นจะปรับขึน้ภาษีบริโภคในเดือนต.ค.นีท้ัง้นี ้ตวั
เลขที่ต ่ากว่า 50 บ่งชีว้่า ผู้ ที่มีมุมมองเป็นลบมีจ านวนมากกว่าผู้ ที่มี
มมุมองบวกในชว่ง 3 เดือนที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 212.03 จุด หลังกระแส
คาดเฟดลดดอกเบีย้เร่ิมแผ่ว ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลง
ในวนันี ้เน่ืองจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะ
ปรับลดอัตราดอกเบีย้ลงอย่างมากในเดือนนี ้ได้เร่ิมแผ่วลง หลังจาก
สหรัฐเปิดเผยตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สงูกวา่คาดในเดือนมิ.ย. 
นอกจากนี ้บรรยากาศการซือ้ขายในตลาดหุ้นโตเกียวยังได้รับแรง
กดดันจากการร่วงลงของตลาดหุ้นจีน ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า 
ดชันีนิกเกอิปิดร่วงลง 212.03 จดุ หรือ 0.98% แตะที่ระดบั 21,534.35 
จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

บล.จีนคาดดัชนี CPI จีนขยายตัว 2.6% ในเดือนมิ.ย.หนังสือพิมพ์
มนัเดย์ ซิเคียวริตีส์ เดลี รายงานวา่ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนซึง่
เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อที่ส าคญั มีแนวโน้มว่า จะขยายตวัเพิ่มขึน้ในเดือน
มิ.ย.เม่ือเทียบรายปีดชันี CPI มีแนวโน้มขยายตัวที่ระดบั 2.6% เทียบ

รายปีในเดือนมิ.ย. จากระดับต ่าสุดที่ 2.2% ถึงระดับสูงสุดที่ 2.9% 
ข้อมลูจากกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีน เปิดเผยวา่ ณ วนัที่ 29 
มิ.ย. ราคาหมปูรับตวัขึน้เม่ือเทียบรายปี ขณะที่ราคาผลไม้ปรับตวัขึน้
ต่อเน่ืองเทียบรายปี นับตัง้แต่ผลไม้อยา่งแอปเปิ้ลและแพร์หมดฤดกูาล
ในเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

จีนเตรียมเปิดกระดานซือ้ขายหุ้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 
ก.ค.นี ้ตลาดหุ้ นเซี่ยงไฮ้เปิดเผยว่า กระดานหุ้ นวิทยาศาสตร์และ
นวตักรรมด้านเทคโนโลยีใหมข่องจีน จะเร่ิมเปิดซือ้ขายในวนัที่ 22 ก.ค.
นี ้โดยมีบริษัทที่จะเร่ิมเปิดซือ้ขายหุ้นชดุแรกจ านวน 25 บริษัท ส านัก
ข่าวซินหัวรายงานว่า ทางตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ได้จัดการกับการเสนอซือ้
ขายหุ้นไอพีโอในกระดานหุ้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบริษัท
ต่างๆ 141 บริษัทเม่ือวันพฤหัสบดีที่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศรุ่นใหม่, ชีวการแพทย์, อุปกรณ์ที่ทันสมัย และวัสดุใหม่ๆ 
กระดานหุ้นใหม่นี ้ได้เปิดตัวไปเม่ือเดือนที่แล้วที่ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ ซึ่ง
เป็นตลาดย่อยแห่งแรกของตลาดทนุจีนที่จะประยุกต์ใช้ระบบไอพีโอ
แบบอิงการจดทะเบียน โดยมีเป้าหมายที่จะดึงการสนับสนุนด้าน
การเงินจากบริษัทเทคโนโลยี และชว่ยให้ตลาดทนุสามารถเดินหน้าการ
ปฏิรูปในด้านตา่งๆได้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 2.58% เหตุวิตกหุ้น
ไอพีโอทะลัก ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวนันีร่้วงลง 
เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครัง้
แรก (IPO) เป็นจ านวนมากจนท าให้เกิดภาวะการเลี่ยงการซือ้ขายใน
ตลาด ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตร่วง 77.70 
จดุ หรือ 2.58% ปิดที่ 2,933.36 จดุ  (อินโฟเควสท์)  

ภาวะตลาด หุ้นฮ่องกง :  ฮั่ ง เ ส็ ง ปิด ร่วง  443 .14 จุด  หลัง
ความหวังเฟดหั่นดอกเบีย้เร่ิมแผ่ว ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิด
วนันีป้รับตวัลดลง ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดลบ
เม่ือวันศุกร์ เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่
แข็งแกร่งเกินคาด ได้ท าลายความหวังที่ว่าธนาคารสหรัฐ (เฟด) จะ
ปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงอยา่งมากในเดือนนี ้ดชันีฮัง่เส็งร่วงลง 443.14 
จดุ หรือ 1.54% ปิดวนันีท้ี่ 28,331.69 จดุ (อินโฟเควสท์) 

 

เอเชียและอื่นๆ  

"มอร์แกน สแตนลีย์"เตือนลดน า้หนักหุ้นทั่ วโลก หวั่ นศก.ซบ
หักล้างมาตรการธนาคารกลาง มอร์แกน สแตนลีย์ประกาศปรับลด
น า้หนักการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก ท่ามกลางความวิตกที่ว่า การ
ขยายตัวที่อ่อนแอของเศรษฐกิจโลกจะหักล้างมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจของธนาคารกลางตา่งๆ ทัง้นี ้มอร์แกน สแตนลีย์แนะน าให้นกั
ลงทุนลดน า้หนักการลงทุนในหุ้น , คงน า้หนักการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาล และเพิ่มน า้หนักในการถือครองเงินสดนอกจากนี ้มอร์แกน 
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 สแตนลีย์ระบุว่า สินทรัพย์ที่น่าลงทนุมากที่สดุยงัคงเป็นตราสารหนีใ้น

ตลาดเกิดใหม่ นายชีทส์ระบุว่า นักลงทุนไม่ได้เรียนรู้ว่า เม่ือธนาคาร
กลางใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน ขณะที่เศรษฐกิจชะลอตวัลง 
ปัจจัยการขยายตัวที่อ่อนแอของเศรษฐกิจมักส่งผลกระทบท าให้
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้ นลดน้อยลง ขณะที่ท า ใ ห้ผล
ประกอบการซบเซา ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกับความขัดแย้งทาง
การค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้า, ตัวเลขภาคการผลิตที่อ่อนแอ 
และการคาดการณ์เงินเฟ้อที่ลดลง และเตือนวา่ ผลประกอบการในไตร
มาส 2 จะสร้างความผิดหวงัตอ่นกัลงทนุ ซึง่ขณะนีก้ าลงัมีความเชื่อมัน่
มากเกินไปเก่ียวกบัตวัเลขคาดการณ์ผลประกอบการประจ าปีนี ้ (อินโฟ
เควสท์) 

อิหร่านเตือนอังกฤษเร่งปล่อยเรือบรรทุกน า้มัน อ้างไม่ได้มุ่งหน้า
สู่ซีเรีย นายโมฮมัหมดั จาหวดั ซารีฟ รมว.ต่างประเทศอิหร่าน กล่าว
ผ่านทวิตเตอร์ในวันนีว้่า การที่อังกฤษได้ยึดเรือบรรทุกน า้มันของ
อิหร่านถือเป็นการสร้างแบบอยา่งที่อนัตราย และสิ่งนีจ้ าเป็นต้องยตุิลง
ในขณะนี ้"อิหร่านไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป และไม่ได้อยู่
ภายใต้มาตรการคว ่าบาตรน า้มันของยุโรป ซึ่งการที่อังกฤษได้ยึดเรือ
บรรทุกน า้มันของอิหร่านถือเป็นการสร้างแบบอย่างที่อันตราย และ
จ าเป็นต้องยตุิลงในขณะนี"้ นายซารีฟกลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ปธน.เกาหลีใต้เล็งตอบโต้หากมาตรการของญ่ีปุ่นส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทเกาหลีใต้ ประธานาธิบดีมูน แจ อิน แห่งเกาหลีใต้ได้
เรียกร้องให้ญ่ีปุ่ นยกเลิกกฎเกณฑ์ควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดมาก
ยิ่งขึน้ เล็งตอบโต้หากมาตรการของญ่ีปุ่ นส่งผลกระทบต่อบริษัทของ
เกาหลีใต้ นอกจากนี ้เกาหลีใต้ยังได้เตรียมใช้มาตรการระยะสัน้กับ
บริษัทที่ได้รับผลกระทบ (อินโฟเควสท์) 

อิหร่านเผยเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเกินเพดาน-เล็งเพิ่มจ านวน
เคร่ืองหมุนเหวี่ยง โฆษกของหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่าน
เปิดเผยว่า อิหร่านได้เสริมสมรรถนะแร่ยเูรเนียมสงูกวา่ 3.67% ซึ่งเป็น
ตวัเลขที่สงูกว่าเพดานที่ได้มีการระบุไว้ในข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านปี 
2558 โดยโฆษกเปิดเผยว่า อิหร่านยงัพิจารณาที่จะเสริมสมรรถนะแร่
ยูเรเนียมสู่ระดับ 20% และอาจจะเพิ่มจ านวนเคร่ืองหมุนเหวี่ยง
ยเูรเนียมด้วยเชน่กนั (อินโฟเควสท์) 

IAEA ยืนยันอิหร่านเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมเกินกว่าระบุไว้ใน
ข้อตกลงนิวเคลียร์ ส านกังานพลงังานปรมาณสูากล (IAEA) แถลงใน
วนันีว้า่ อิหร่านได้เสริมสมรรถนะแร่ยเูรเนียมสงูกวา่ 3.67% ที่มีการระบุ
ไว้ในข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านปี 2558 ค าแถลงของ IAEA เป็นการ
ยืนยนัแถลงการณ์ของโฆษกหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ระบุ
ว่า อิหร่านได้เสริมสมรรถนะแร่ยเูรเนียมสงูกว่า 3.67% ทางด้านโฆษก
ขององค์การพลังงานปรมาณูของอิหร่าน เปิดเผยว่า อิหร่านได้เสริม
สมรรถนะแร่ยเูรเนียมสงูกว่า 4.5% ขณะที่มีรายงานระบุว่า การเสริม

สมรรถนะแร่ยเูรเนียมแตะระดบั 5% ที่โรงงานในเมืองนาทานซ์  (อินโฟ
เควสท์) 

อินเดียเล็งขายพันธบัตรรัฐบาลในต่างแดน คาดระดมทุนได้ 1 
หมื่นล้านดอลลาร์ นายซูบาช การ์ก เลขาธิการส านักงานกิจการ
เศรษฐกิจแหง่อินเดีย เปิดเผยวา่ อินเดียมีแผนเปิดขายพนัธบตัรรัฐบาล
ในต่างประเทศเป็นครั ง้แรก โดยคาดว่าการขายพันธบัตรใน
ต่างประเทศดงักล่าวจะท าให้อินเดียระดมทนุรวมกันได้ถึง 1 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์ หรือประมาณ 10-15% ของการเปิดขายพันธบัตรทัง้หมด 
ความเคลื่อนไหวดงักลา่วมีขึน้เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการพนัธบตัร
รัฐบาลอินเดียในตา่งประเทศ โดยอินเดียจะเร่ิมวางโครงสร้างโครงการ
พนัธบตัรดงักลา่วในอีกไมก่ี่สปัดาห์หน้า และน่าจะเปิดเผยรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ในเดือนก.ย. นอกจากนี ้การเปิดขายพนัธบตัรรัฐบาลอินเดีย
ในต่างประเทศ ยงัเปิดโอกาสให้รัฐบาลอินเดียออกพนัธบตัรเพื่อกู้ เงิน
โดยเสียดอกเบีย้ลดลงเม่ือเทียบกับการขายพันธบตัรในประเทศ และ
ลดต้นทนุด้านดอกเบีย้ลงในท้ายที่สดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่งเกือบ 800 จุด ผิดหวัง
งบประมาณ,วิตกเฟดชะลอลดดบ. ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดีย
ร่วงลงเกือบ 800 จดุในวนันี ้โดยปรับตวัลงตามตลาดในภมิูภาค ขณะที่
นักลงทนุลดคาดการณ์เก่ียวกับการปรับลดอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) หลังการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่ง 
นอกจากนี ้นักลงทนุยงัผิดหวงัต่อการเปิดเผยงบประมาณของรัฐบาล
อินเดีย ซึง่มีการเสนอให้มีการปรับเพ่ิมภาษีรายได้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบ
ต่อกองทุนต่างชาติจ านวน 2,000 แห่ง ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex 
ปิดตลาดที่ 38,720.57 จุด ลดลง 792.82 จุด หรือ 2.01% (อินโฟ
เควสท์) 

ไทย 

เวิลด์แบงก์ ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปี 62 เหลือโต 3.5% 
จากเดิมคาด 3.8%, ปี 63 คาดโต 3.6% จาก 3.9%ธนาคารโลก 
(World Bank) เปิดตัวรายงานตามติดเศรษฐกิจไทยฉบับล่าสุด โดย
ระบุว่า ช่วงต้นปี 2562 เศรษฐกิจไทยเร่ิมเติบโตช้าลงท่ามกลาง
เศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวลง ขณะที่การส่งออกไทยหดตัวเหลือ 4% 
ในไตรมาสแรกของปี 2562 นับเป็นการหดตวัไตรมาสแรกในรอบ 3 ปี 
ด้านการลงทุนของภาคเอกชนและการบริโภคของครัวเรือน ยังคง
เติบโตใกล้เคียงกับระดับสูงสุดที่เคยมีมาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา โดย
ได้รับปัจจยัด้านบวกจากอตัราเงินเฟ้อต ่า การเพิ่มการจ้างงาน และการ
เพ่ิมการใช้จา่ยภาครัฐเพ่ือมาใช้ด าเนินการ คาดวา่เศรษฐกิจไทยปีนีจ้ะ
ชะลอการเติบโตลงมาอยูท่ี่ 3.5% จากปีก่อนที่เติบโต 4.1% ขณะที่คาด
ว่าปีนีก้ารส่งออกจะเติบโตได้ 2.2% อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.1% พร้อม
คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2563 และ 2564 ว่าจะเติบโตได้ 3.6% 
และ 3.7% ตามล าดบั (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 0.20 จุด ปรับฐาน-วิตกเฟดจะชะลอ

ลดดอกเบีย้หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดี SET ปิดวันนีท้ี่
ระดับ 1,731.03 จุด ลดลง 0.20 จุด ( -0.01%) มูลค่าการซือ้ขาย 
57,308.74 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีป้รับฐานจาก
ความวิตกเฟดชะลอลดดอกเบีย้หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดี 
คาดมีผลต่อ Fund Flow แต่ยังต้องจับตาประธานเฟดแถลงนโยบาย
ตอ่สภาคองเกรส 10-11 ก.ค.นี ้ด้านตลาดภมิูภาควนันีป้รับฐานเช่นกัน
และแรงกว่าบ้านเรา พรุ่งนีต้ลาดฯมีโอกาสพักฐานต่อ ให้แนวรับ 
1,720-1,710 แนวต้าน 1,740-1,750 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 55,824 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 55,824 
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) ซือ้สทุธิ 
9,569 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 1,258 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ขายสทุธิ 8,748 ล้านบาท Yield พนัธบตัร
อาย ุ5 ปี ปิดที่ 1.78% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือวาน Yield Curve 
ปรับลดลง 1-2 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทนุของนัก
ลงทุนต่างชาติวันนี ้NET OUTFLOW 8,748 ล้านบาท โดยเกิดจาก  

NET SELL 8,748 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ ถือครองโดยนัก
ลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.77/78 อ่อนค่าจากช่วงเช้าเล็กน้อย
หลังดอลล์แข็ง-ตลาดเช่ือเฟดไม่ลดดอกเบีย้ถึง 0.50% คาด
กรอบพรุ่งนี ้30.70-30.85นกับริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผย
วา่ เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยูท่ี่ระดบั 30.77/78 บาท/ดอลลาร์ ออ่นค่า
เล็กน้อยจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 30.73/77 บาท/ดอลลาร์ เงิน
บาทยงัเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยระหว่างวนัเงินบาทอ่อนค่าไปท า 
high สุดที่ระดับ 30.80 บาท/ดอลลาร์ แล้ว ค่อยๆ ปรับแข็งค่าขึน้มา
ในช่วงท้ายตลาด ซึ่งการที่เงินบาทในระยะสัน้ปรับอ่อนค่าเป็นผลมา
จากตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.ของสหรัฐฯ ออกมาดี 
จึงท าให้ดอลลาร์แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับสกุลเงินอ่ืนๆ แต่ทิศทางของ
เงินบาทยังมีแนวโน้มจะแข็งค่าได้อีก "ระยะสัน้บาทอ่อนค่าลง เป็น
เพราะตัวเลขจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาดี คนจึงมองว่าที่เฟดจะลด
ดอกเบีย้ในการประชมุปลายเดือนนี ้คงจะลดไมถ่ึง 0.50% และมองว่า 
trend ของเงินบาทมีโอกาสมากกวา่ที่จะแข็งคา่" นกับริหารเงินระบ ุนกั
บริหารเงิน คาดวา่ พรุ่งนีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.70 - 30.85 
บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ความเชื่อมัน่ของธุรกิจขนาดยอ่มเดือนมิ.ย.จากสหพนัธ์ธุรกิจอิสระแหง่ชาติสหรัฐ (NFIB)สหรัฐ 

- ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดอืนพ.ค.สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

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

CH Money Supply M0 YoY Jun -- 4.6% 4.3% Dow Jones

Money Supply M1 YoY Jun -- 3.5% 3.4% S&P 500

Money Supply M2 YoY Jun -- 8.6% 8.5% Nasdaq

New  Yuan Loans CNY Jun -- 1675.0b 1180.0b STOXX Europe 50

FTSE 100

 Wednesday 10 DAX

Release Actual Cons. Prior Nikkei 225

CH CPI YoY Jun -- 2.7% 2.7% Shanghai Composite

PPI YoY Jun -- 0.3% 0.6% Hang Seng

JP PPI YoY Jun -- 0.4% 0.7% KOSPI

BES Sensex

 Thursday 11 Jakarta Composite

Release Actual Cons. Prior Philippines Composite

JP Japan Buying Foreign Bonds Jun -- -- ¥514.3b Ho Chi Minh

Foreign Buying Japan Bonds Jul -- -- ¥453.5b

Foreign Buying Japan Stocks Aug -- -- ¥58.5b Crude Commodities

Foreign Direct Investment YoY CNY Jun -- -- 8.5% WTI ($/bl)

US CPI MoM Jun -- 0.0% 0.1% Dubai ($/bl)

CPI Ex Food and Energy MoM Jun -- 0.2% 0.1% Brent ($/bl)

CPI YoY Jun -- 1.6% 1.8% NYMEX ($/bl)

CPI Ex Food and Energy YoY Jun -- 2.0% 2.0% COMEX Gold 

Continuing Claims 29-Jun -- -- 1686k Batic Dry Index

 Friday 12 Exchange Rate

Release Actual Cons. Prior USD/THB

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

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

Capacity Utilization MoM May -- -- 1.6% GBP/USD

CH Trade Balance Jun -- $45.25b $41.65b USD/CHY

Exports YoY Jun -- -0.6% 1.1% USD/KRW

Imports YoY Jun -- -4.6% -8.5% Dollar Index

EU Industrial Production SA MoM May -- 0.2% -0.5%

Industrial Production WDA YoY May -- -1.6% -0.4% Thai Bond Market

US PPI Ex Food and Energy MoM Jun -- 0.2% 0.2% Total Return Index

PPI Ex Food and Energy YoY Jun -- -- 2.3% Outright/ Cash Trading

Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

8-Jul-19 1.682 1.710 1.749 1.759 1.721 1.728

Change (bps) +0.14 +0.05 +0.25 +0.00 +0.02 +0.09

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

1.780 1.855 2.022 2.212 2.484 2.885

-0.15 -0.56 -1.57 -1.07 -0.70 -0.08

US Bond Market

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

8-Jul-19 2.26 1.88 1.84 1.86 2.05 2.53

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

55,824.38         69,404.88         -19.57%

8-Jul-19 5-Jul-19 %Chg.

295.89 295.98 -0.03%

1,179.91 1,174.11 +0.49%

97.363 97.243 +0.12%

1.2514 1.2521 -0.06%

6.8809 6.8926 -0.17%

1.1213 1.1233 -0.18%

108.71 108.46 +0.23%

8-Jul-19 5-Jul-19 %Chg.

30.80 30.78 +0.06%

1,397.00 +0.30 +0.02%

1,725.00 -15.00 -0.86%

63.90 -0.52 -0.81%

57.66 +0.15 +0.26%

57.52 -0.20 -0.35%

62.61 +0.08 +0.13%

966.35 -8.99 -0.92%

8-Jul-19 Chg %Chg.

6,351.83 -21.65 -0.34%

8,046.68 -4.84 -0.06%

2,064.17 -46.42 -2.20%

38,720.57 -792.82 -2.01%

2,933.36 -77.70 -2.58%

28,331.69 -443.14 -1.54%

12,543.51 -25.02 -0.20%

21,534.35 -212.03 -0.98%

3,516.00 -1.00 -0.03%

7,549.27 -3.87 -0.05%

2,975.95 -14.46 -0.48%

8,098.38 -63.41 -0.78%

8-Jul-19 Chg %Chg.

26,806.14 -115.98 -0.43%

-1,686.70

41,840.48

476.90

-650.22

-1,686.70

1,145.56 -2.72 -0.24%

2,538.21 -3.51 -0.14%

9-Jul-19

8-Jul-19 Chg %Chg.

1,731.03 -0.20 -0.01%

367.99 +3.51 +0.96%


