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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

ประธานเฟดย า้เศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง  ประธานเฟด ประกาศ
ย า้ความเชื่อมัน่ต่อสภาคองเกรสถึงเศรษฐกิจสหรัฐที่มีสภาพแข็งแกร่ง 
พร้อมการคาดการณ์ของตลาดและกรรมการเฟดว่าปีนีเ้ฟดจะมีการ
ปรับขึน้ดอกเบีย้อีก 2 ครัง้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาว
เวลล์ ประกาศย า้ในวนัองัคารตอ่สภาคองเกรสด้วยความเช่ือมัน่วา่ ว่า 
เศรษฐกิจสหรัฐมีสภาพแข็งแกร่งฃ ขณะที่ตลาดและกรรมการเฟดอีก
หลายคนคาดว่า เฟดจะปรับขึน้ดอกเบีย้อีก 2 ครัง้ในปีนี ้เน่ืองจาก
เศรษฐกิจสหรัฐยงัคงขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง การให้ปากค าของประธาน
เฟดต่อคณะกรรมาธิการการเงินของรัฐสภาสหรัฐมักจะไม่ค่อยมี
ประเด็นใหม่ๆ โดยส่วนใหญ่จะทบทวนนโยบายและคาดการณ์
เศรษฐกิจที่เฟดได้ท าไปก่อนหน้านี ้พร้อมกับเปิดโอกาสให้สมาชิกสภา
ซักถามในประเด็นที่ เ ก่ียวข้องกับหน้าที่การงานของเฟด (มันน่ี
แชนแนล)  

เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ 0.6% ในเดือนมิ.ย. 
สอดคล้องคาดการณ์  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในวัน
องัคารว่า การผลิตภาคอตุสาหกรรมของสหรัฐเพิ่มขึน้ 0.6% ในเดือน
มิ.ย. ซึง่สอดคล้องกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ หลงัจากร่วงลง 
0.5% ในเดือนพ.ค. ทัง้นี ้การผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นการวัดการ
ปรับตวัของภาคการผลิต, เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค โดยภาคการ
ผลิต และภาคเหมืองแร่ตา่งก็ปรับตวัขึน้ในเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้ สร้างบ้านทรงตัวในเดือนก.ค.  
สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีความ
เชื่อมัน่ผู้สร้างบ้านทรงตวัที่ระดบั 68 ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบรายเดือน 
โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง และภาวะขาดแคลนบ้านใน
ตลาด แต่ต้นทนุการสร้างบ้านที่เพิ่มขึน้เป็นปัจจัยกดดนัความเชื่อมัน่  
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึน้ 4 จุด 
(อินโฟเควสท์) 

"แบงก์ ออฟ อเมริกา"คาด GDP สหรัฐพุ่งทะลุ 4% ใน Q2 หลัง
ขยายตัว 2.2% ใน Q1  นายไบรอนั มอยนิฮาน ประธานและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของแบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์ คาดการณ์ว่า 
ตัวเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐจะพุ่งขึน้
เหนือ 4% ในไตรมาส 2 หลงัจากขยายตวั 2.2% ในไตรมาสแรก  "เรามี
ความพอใจต่อเศรษฐกิจสหรัฐ" นายมอยนิฮานกลา่ว และเสริมว่า ทาง
ธนาคารปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ 
เน่ืองจากได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการของประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ในการปฏิรูปภาษี และผ่อนคลายกฎระเบียบ นักวิเคราะห์
คาดการณ์วา่ ตวัเลข GDP ของทัง้ปีนี ้จะอยูท่ี่ราว 2.93% โดยได้ปัจจยั

บวกจากการใช้จา่ยของผู้บริโภคที่อาจพุง่แตะ 4% ในไตรมาส 3 (อินโฟ
เควสท์) 

ฝ่ายข่าวกรองสหรัฐยืนยันรัสเซียแทรกแซงการเลือกตัง้ แม้ "ปู
ติน" ปฏิเสธ  ฝ่ายข่าวกรองของสหรัฐยงัคงยืนยนัผลการประเมินที่วา่ 
รัสเซียได้แทรกแซงการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐเม่ือปี 2559 
หลังจากที่ก่อนหน้านัน้ไม่ก่ีชั่วโมง นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี
สหรัฐ ดเูหมือนจะเชื่อค าพดูของรัฐบาลรัสเซียในประเด็นดงักลา่ว นาย
แดเนียล โค้ทส์  ผู้ อ านวยการฝ่ายข่าวกรองแห่งสหรัฐ ระบุใน
แถลงการณ์ว่า ฝ่ายข่าวกรองยังเชื่ออีกด้วยว่า รัสเซียจะยังคง 
"พยายามบัน่ทอนประชาธิปไตยของสหรัฐตอ่ไป" และเตือนว่า รัฐบาล
รัสเซียอาจแทรกแซงการเลือกตัง้กลางสมัยในเดือนพ.ย.นีด้้วย "ฝ่าย
ข่าวกรองมีหน้าที่ให้ข้อมลูที่ดีที่สดุรวมถึงผลการประเมินที่อ้างอิงจาก
ข้อเท็จจริงแก่ประธานาธิบดีและผู้ก าหนดนโยบาย" นายโค้ทส์ กล่าว 
"เรามีจดุยืนชดัเจนว่า รัสเซียได้แทรกแซงการเลือกตัง้เม่ือปี 2559 และ
ยังมีพฤติกรรมบั่นทอนประชาธิปไตยของสหรัฐอย่างต่อเน่ืองและ
แพร่หลาย" (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 55.53 จุด ขานรับ
ถ้อยแถลงปธ.เฟด,ผลประกอบการแข็งแกร่ง  ดชันีดาวโจนส์ตลาด
หุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนวันอังคาร (17 ก.ค.) หลังจากนายเจอโรม 
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แสดงความเชื่อมั่นต่อ
ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและสนบัสนนุจดุยืนของเฟดในการปรับ
ขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับแรง
หนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึง
โกลด์แมน แซคส์  และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน  ดัชนี เฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,119.89 จุด เพิ่มขึน้ 55.53 จุด หรือ 
+0.22% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,809.55 จดุ เพิ่มขึน้ 11.12 จดุ 
หรือ +0.40% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,855.12 จดุ เพ่ิมขึน้ 49.40 จดุ 
หรือ +0.63% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก ขานรับ 
"พาวเวล" หนุนเฟดเดินหน้าขึน้ดบ.  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้เม่ือ
เทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
เม่ือคืนวันอังคาร (17 ก.ค.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้กล่าวสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้ในปีนี ้เน่ืองจากเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งมากพอ 
ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 112.84 เยน จากระดบั 
112.31 เยน และแข็งคา่เม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9993 ฟรังก์ 
จากระดบั 0.9968 ฟรังก์ ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่
ระดบั 1.1663 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1713 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์
อ่อนค่าลงสู่ระดบั 1.3124 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3231 ดอลลาร์ และ



 

 

 

   

    2 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
18 July 2018 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ดอลลาร์ออสเตรเลียออ่นคา่ลงแตะที่ระดบั 0.7390 ดอลลาร์สหรัฐ จาก

ระดบั 0.7418 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 2 เซนต์ รับคาดการณ์
สต็อกน า้มันดิบร่วง  สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด
นิวยอร์กปิดขยบัขึน้เม่ือคืนวนัองัคาร (17 ก.ค.) หลงัจากผลส ารวจของ
นกัวิเคราะห์ระบวุา่ สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ของสหรัฐจะปรับตวั
ลดลง อย่างไรก็ตาม ภาวะการซือ้ขายในตลาดยังคงได้รับแรงกดดนั
จากข่าวลิเบียเร่ิมกลบัมาส่งออกน า้มันอีกครัง้ สัญญาน า้มันดิบ WTI 
ส่งมอบเดือนส.ค. ขยับขึน้ 2 เซนต์ ปิดที่ 68.08 ดอลลาร์/บาร์เรล 
สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 32 เซนต์ หรือเกือบ 
0.5% ปิดที่ 72.6 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $12.4 เหตุดอลล์แข็ง
,นลท.ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังดาวโจนส์บวกต่อเน่ือง  สญัญา
ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนวนัองัคาร (17 ก.ค.) โดยได้รับ
แรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ 
หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้
สนบัสนนุให้เฟดเดินหน้าปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้นอกจากนี ้การที่
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวขึน้ติดต่อกันหลายวันท าการ 
ยังส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่
ปลอดภยั สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่
มอบเดือนส.ค. ร่วงลง 12.4 ดอลลาร์ หรือ 1.00% ปิดที่ 1 ,227.30 
ดอลลาร์/ออนซ์ ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตว่นัที่ 13 ก.ค. 2560 (อินโฟ
เควสท์) 

ยุโรป 

สมาคมผู้ผลิตรถยุโรปเผยยอดขายรถในสหภาพยุโรปเดือนมิ.ย.
พุ่งขึน้ 5.2%  สมาคมผู้ ผลิตรถยุโรปเปิดเผยว่า ยอดจดทะเบียน
รถยนต์ใหม ่ซึง่เป็นปัจจยัสะท้อนยอดขายรถในสหภาพยโุรปเดือนมิ.ย.
พุ่งขึ น้  5.2% แตะระดับ 1.57 ล้านคัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็น
ประวตัิการณ์ โดยยอดขายรถใหมใ่นฝร่ังเศสและสเปนท าสถิติขยายตวั
มากที่สดุที่ 9.2% และ 8% ตามล าดบัในเดือนมิ.ย. ขณะที่ยอดขายใน
เยอรมนีเพิ่มขึน้ 4.2%  ส่วนยอดขายในอิตาลี ร่วงลง 7.3% และ
ยอดขายในสหราชาอาณาจกัร ร่วงลง 3.5% (อินโฟเควสท์) 

รัฐสภาอังกฤษไฟเขียวแผน "ซอฟต์เบร็กซิต" ของเทเรซา เมย์ 
ท่ามกลางกระแสคัดค้านจากฝ่ายตรงข้าม  รัฐสภาอังกฤษมีมติ
เห็นชอบแผนการแยกตวัออกจากสหภาพยโุรปของนายกรัฐมนตรีเทเร
ซา เมย์ ด้วยคะแนนเสียง 318-285 แม้ต้องเผชิญกับวิกฤตการเมือง 
หลังจากที่ รัฐมนตรีกระทรวงส าคัญและเจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้องกับ
กระบวนการ Brexit หลายคนได้ยื่นหนังสือลาออก เพื่อแสดงจุดยืน
ประท้วงต่อต้านแผนการดังกล่าว ก่อนหน้านีรั้ฐบาลอังกฤษได้เสนอ
แผนการน าอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (EU) อย่างราบร่ืน หรือ 

ซอฟต์ เบร็กซิต (Soft Brexit) โดยยงัคงรักษาความสมัพนัธ์ทางการค้า
ที่ใกล้ชิดกับ EU ไว้ต่อไป นางเมย์เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้ตกลงที่
จะให้อังกฤษยังคงอยู่ใน "สถานะที่มีส่วนร่วม (collective position)" 
ส าหรับการเจรจากบั EU ในอนาคต พร้อมระบวุา่ ข้อตกลงดงักล่าวถือ
เป็นย่างก้าวส าคัญที่จะท าให้กระบวนการเจรจา Brexit เป็นไปอย่าง
ราบร่ืน  ข้อเสนอดังกล่าวของรัฐบาลได้สร้างความไม่พอใจให้กับ 
รัฐมนตรีที่สนับสนนุความคิดการแยกตวัออกจาก EU อย่างแข็งกร้าว 
หรือ ฮาร์ด เบร็กซิต (Hard Brexit) จนท าให้นายบอริส จอห์นสัน 
รัฐมนตรีตา่งประเทศขององักฤษ, นายเดวิด ดาวิส รัฐมนตรีฝ่ายกิจการ 
Brexit และนายสตีฟ เบเกอร์ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งที่รับผิดชอบ
ด้านกิจการ Brexit ได้ประกาศลาออกจากต าแหน่ง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับถ้อยแถลง
ประธานเฟด  ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเม่ือคืนวนัองัคาร (17 ก.ค.) ขาน
รับนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่แสดง
ความเชื่อมัน่ตอ่ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐ ในระหวา่งการแถลงนโยบาย
การเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงิน
ประจ าสภาผู้แทนราษฎรเม่ือวนัจนัทร์ ดชันี Stoxx Europe 600 เพ่ิมขึน้ 
0.2% ปิดที่ 384.98 จดุ ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,661.54 
จดุ เพิ่มขึน้ 100.52 จดุ หรือ +0.80% ขณะที่ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝร่ังเศสปิดที่ 5,422.54 จดุ เพิ่มขึน้ 13.11 จดุ หรือ +0.24% และดชันี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,626.33 จุด เพิ่มขึน้ 25.88 จุด 
หรือ +0.34% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นและ EU ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีแล้ววันอังคาร  ญ่ีปุ่ น
และสหภาพยโุรป (EU) ได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีแล้วในวนัองัคาร 
ซึ่งครอบคลุมถึงการยกเลิกการจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑ์หลายรายการ 
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น 
กล่าวว่า ทัง้ญ่ีปุ่ นและ EU จะร่วมกันผลักดันให้มีการด าเนินการตาม
ข้อตกลงการค้าเสรี ในขณะที่นายฌอง คล็อด ยุงเกอร์ ประธาน
คณะกรรมาธิการยโุรป กล่าวว่า ญ่ีปุ่ นและ EU จะเดินหน้าเพื่อปฏิรูป
ตามแนวทางขององค์การการค้าโลก แถลงการณ์ภายหลงัการลงนาม
ข้อตกลงดงักลา่วระบวุา่ ญ่ีปุ่ นและ EU ต่างส่งสญัญาณที่ทรงพลงัเพ่ือ
ต่อต้านลัทธิการกีดกันการค้า โดยทัง้ 2 ฝ่ายจะจัดการเจรจาของ
เจ้าหน้าที่ระดบัสงูในชว่งปลายปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: แรงซือ้หนุนนิกเกอิปิดบวก 100.01 จุด 
ขณะนลท.ยังกังวลสงครามการค้า  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิด
ดีดตวัขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 1 เดือนในวนัองัคาร โดยได้แรงหนุน
จากการดีดตัวขึน้ของหุ้นที่อ่อนไหวต่ออุปสงค์ภายในประเทศ แม้นัก
ลงทุนยังคงวิตกกังวลว่า หุ้นกลุ่มส่งออกอาจได้รับผลกระทบจากข้อ
พิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า 
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 ดชันีนิกเกอิปรับตวัขึน้ 100.01 จดุ หรือ 0.44% ปิดที่ 22,697.36 จดุ ซึง่

เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แตว่นัที่ 15 มิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

จีน 

สนง.สถิติจีนเผยราคาบ้านยังคงทรงตัวในเดือนมิ.ย. หลังรัฐบาล
คุมเข้มตลาดอสังหาฯ  ส านกังานสถิติแหง่ชาติจีน (NBS) รายงานใน
วนัองัคารว่า ราคาบ้านในเมืองขนาดใหญ่ของจีนยงัคงทรงตวัในเดือน
มิ.ย. เน่ืองจากรัฐบาลได้ใช้มาตรการควบคุมราคาอสังหาริมทรัพย์
อย่างเคร่งครัด  ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า จากการส ารวจข้อมลูจาก 
70 เมืองพบว่า ราคาบ้านใหม่ในเมืองขนาดใหญ่อนัดบัหนึ่งจ านวน 4 
เมืองซึ่งรวมถึงกรุงปักก่ิงและนครเซี่ยงไฮ้นัน้ ทรงตวัเม่ือเทียบเป็นราย
เดือน ส่วนราคาบ้านใหม่ในเมืองขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองจ านวน 31 
เมือง ขยายตวัขึน้ 0.9% เม่ือเทียบเป็นรายเดือน ขณะที่ราคาบ้านใหม่
ในเมืองขนาดใหญ่อนัดบัสามจ านวน 31 เมือง ยังคงทรงตวัเม่ือเทียบ
เป็นรายเดือน (อินโฟเควสท์) 

จีนมั่ นใจเศรษฐกิจปีนีโ้ตได้ตามเป้าหมายที่  6.5% แม้เผชิญ
สงครามการค้ากับสหรัฐ  คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูป
แห่งชาติจีน (NDRC) เปิดเผยว่า จีนยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจที่ระดับ 6.5% ในปีนี  ้แม้ว่า
สถานการณ์ด้านการค้าระหวา่งจีนกบัสหรัฐยงัคงเป็นปัจจยัเสี่ยงที่อาจ
เป็นอุปสรรคส าหรับเศรษฐกิจจีนในช่วงคร่ึงปีหลัง  แถลงการณ์จาก 
NDRC มีขึน้หลงัจากที่มีรายงานวา่ เศรษฐกิจจีนชะลอตวัลงในชว่งไตร
มาสที่ 2 ของปี และการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.ชะลอ
ตัวต ่าสดุในรอบ 2 ปี อีกทัง้ยังมีกระแสคาดการณ์ว่า สภาพธุรกิจของ
จีนจะชะลอตัวลงในขณะที่การค้าตึงเครียดขึน้  อย่างไรก็ดี นัก
เศรษฐศาสตร์สว่นใหญ่เช่ือวา่ จีนจะสามารถรักษาระดบัการเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้ตามเป้า (อินโฟเควสท์) 

จีนเตรียมใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อหนุนเสถียรภาพ
ตลาดแรงงาน  คณะกรรมการเพื่อการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาติของ
จีน (NDRC) เปิดเผยวา่ รัฐบาลจีนเตรียมใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
เพื่อสนับสนุนการจ้างงานให้มีเสถียรภาพมากขึน้  NDRC  และ
หน่วยงานของรัฐบาลอีก 16 เปิดเผยรายงานซึ่งระบุว่า ภาวะการจ้าง
งานโดยรวมของจีนนัน้ยงัคงมีเสถียรภาพ แต่ยงัเผชิญกับอปุสรรคเชิง
โครงสร้าง เน่ืองจากการเปลี่ยนผ่านและการยกระดบัภาคอตุสหกรรม 
รวมทัง้ความไมแ่น่นอนทัง้ในและนอกประเทศฃ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษา
ตลาดแรงงานให้มีเสถียรภาพ รัฐบาลจีนจะสนับสนุนบริษัทที่
ด าเนินการตามนโยบายการเปลี่ยนผ่านภาคอตุสาหกรรมแตถ่กูกระทบ
จากปัจจยัความไม่แน่นอนจากในและนอกประเทศ โดยลกูจ้างที่ได้รับ
ผลกระทบจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินและข้อเสนองานที่
เหมาะสม  NDRC เชื่อมั่นว่า การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริม
นวตักรรมและช่วยสนับสนนุผู้ประกอบการในการสร้างงาน อีกทัง้เป็น

การเดินหน้าการปฏิรูปฝ่ังอปุทานในภาคการเกษตรเพื่อฝึกเกษตกรให้
เป็นมืออาชีพมากขึน้ และยงัเดินหน้ากระบวนผลกัดนัพืน้ที่ชนบทให้มี
คุณภาพสูงเท่าเทียมกับพืน้ที่เขตเมือง เพื่อกระตุ้ นการจ้างงานใน
ท้องถ่ิน (อินโฟเควสท์) 

จีนอนุมัติโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงมูลค่าเกือบ $2 พันล้าน
ในเขตหนิงเซียหุย  คณะกรรมการเพื่อการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาติ
ของจีน (NDRC) ได้อนุมัติโครงการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงซึ่ง
เชื่อมต่อระหว่างเมืองอินชวนและเขตฮุยนง ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของเขตปกครองตนเองหนิงเซียหุย รวมมลูค่าการลงทุนทัง้สิน้ 
1.287 หม่ืนล้านหยวน (1.93 พันล้านดอลลาร์) ทัง้นี ้NDRC ระบุว่า 
รถไฟฟ้าความเร็วสงูโครงการนีมี้ระยะทางรวม 100.6 กิโลเมตร และมี
สถานีให้บริการทัง้สิน้ 4 จุดโดยสามารถวิ่งด้วยความเร็วสงูสดุที่ 250 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง NDRC เปิดเผยว่า โครงการนีมี้ก าหนดระยะเวลา
สร้าง 4 ปี และตัง้เป้าว่าจะสามารถยกระดบัการขนสง่และช่วยพฒันา
เศรษฐกิจในท้องถ่ิน   ข้อมลูจากองค์การรถไฟจีน (CRC) ระบวุา่ จีนได้
ทุ่มเงิน 8.01 แสนล้านหยวนในโครงการรถไฟหลายโครงการ และได้
ด าเนินการสร้างทางรถไฟใหม่ในปี 2560 รวมระยะทาง 3,038 
กิโลเมตร ซึ่งสงูกว่าระดบัเป้าหมายการลงทนุที่ทางการก าหนดไว้ที่ 8 
แสนล้านหยวน ส าหรับการสร้างทางรถไฟใหม่ระยะทาง 2,100 
กิโลเมตร (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 15.91 จุด หลังจีน
เผยข้อมูลศก.  ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวนัองัคาร
อ่อนตัวลง ภายหลังจากที่จีนได้เปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่บ่งชีถ้ึงการ
ชะลอตวัเม่ือวนัจนัทร์  ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพ
สิตออ่นตวั 15.91 จดุ หรือ 0.57% ปิดที่ 2,789.13 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

อิหร่านเตือนโอเปคไม่ควรเพิ่มก าลังการผลิตน า้มัน ชีเ้ป็นการ
ละเมิดข้อตกลง  นายไบจาน นัมดาร์ ซานกาเนห์ รัฐมนตรีกระทรวง
ปิโตรเลียมของอิหร่านกล่าวว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มัน (โอเปค) 
จะได้รับความเสียหาย หากประเทศสมาชิกไม่ยึดมั่นในข้อตกลงเร่ือง
ก าลงัการผลิตน า้มนั นายซานกาเนห์ระบุในจดหมายถึงนายซูเฮล โม
ฮาหมัด อัล มัสรู ประธานกลุ่มโอเปคว่า  มติในการประชุมของกลุ่ม
โอเปคครัง้ที่ 174 ไม่อนญุาตให้ประเทศสมาชิกเพิ่มก าลงัการผลิตเกิน
โควตาที่จัดสรรไว้ให้ หรือสิทธ์ิในการจัดสรรโควตาในกลุ่มประเทศ
สมาชิกใหมอี่กครัง้ แตร่ายงานประจ าเดือนลา่สดุของกลุม่โอเปคพบว่า 
ระดับการผลิตน า้มันของบางประเทศสมาชิกในเดือนมิ.ย. 2561 นัน้
มากกว่าระดบัที่ได้รับการจดัสรรไปมาก นายซานกาเนห์กล่าวว่าสิ่งนี ้
เป็นการละเมิดข้อตกลง พร้อมเสริมวา่ "เรากงัวลวา่การละเมิดข้อตกลง
นีอ้าจด าเนินต่อไปในเดือนที่เหลือและเป็นการขัดกับข้อตกลงในการ
ประชมุกลุม่โอเปก" (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งเกือบ 200 จุด หลังดิ่ ง

วันจันทร์ แรงซือ้เก็งก าไรหนุนตลาด  ดัชนี Sensex ตลาดหุ้น
อินเดียพุง่ขึน้เกือบ 200 จดุ หลงัดิ่งลงเม่ือวนัจนัทร์ โดยได้แรงหนนุจาก

ค าสัง่ซือ้เก็งก าไรของนกัลงทนุ ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาด
วนัองัคารที่ระดบั 36,519.96 จดุ เพิ่มขึน้ 196.19 จดุ หรือ 0.54% (อิน
โฟเควสท์)

ไทย 

กกบ.มีมติเล่ือนบังคับใช้มาตรฐาน IFRS9 เวลา 1 ปีไปเป็น 1 
ม.ค.63  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลการประกอบวิชาชีพบญัชี (กกบ.) มีมติให้เลื่อนการบงัคบัใช้
มาตรฐานบัญชี IFRS9 ออกไป 1 ปี เป็นวันที่ 1 ม.ค.63 จากก าหนด
เดิมวันที่  1 ม.ค.62 แต่หากผู้ ประกอบการรายใดมีความพร้อมก็
สามารถเร่ิมใช้ไปก่อนได้ (อินโฟเควสท์) 

หอการค้าไทย เผยดัชนีความเช่ือม่ันหอการค้าไทยมิ.ย.61 อยู่ที่  
48.4 เพิ่มจาก 47.7 ในพ.ค.  ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย กล่าวว่า ดชันีความเชื่อมัน่ของหอการค้า
ไทย เดือน มิ.ย.61 อยูท่ี่ 48.4 จาก 47.7 ในเดือน พ.ค.61 โดยปัจจยัที่มี
ผลกระทบต่อดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทยในด้านบวก ได้แก่ 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล, การออ่นคา่ของเงินบาทส่งผลดี
ต่อภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก , สถานการณ์การส่งออกยังคง
ขยายตัวได้ดี, สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวได้อย่าง
ตอ่เน่ือง, ระดบัราคาพืชผลทางการเกษตรบางชนิดมีการปรับตวัเพ่ิมขึน้ 
และการขยายตัวของการค้าชายแดนที่ยังคงมีการขยายตัวได้อย่าง
ต่อเน่ือง ขณะที่ปัจจยัด้านลบ ได้แก่ ความกังวลเก่ียวกบัเศรษฐกิจของ
ไทย, ราคาต้นทนุของผู้ประกอบการยงัคงอยูใ่นระดบัสงู อาทิเชน่ ราคา
วตัถดุิบ คา่จ้างขัน้ต ่า ราคาน า้มนั เป็นต้น, ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร, ภาคครัวเรือนยังมีความระมัดระวังใน
การจบัจ่ายใช้สอย, ความกังวลเก่ียวกับสงครามการค้าระหว่างจีนกบั
สหรัฐฯ และคู่แข่งทางด้านธุรกิจที่เพิ่มสูงขึน้ โดยเฉพาะธุรกิจขนาด
ใหญ่ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 1.62 จุด ลดช่วงลบลงจากภาคเช้ารับ
แรงหนุนกลุ่มแบงก์หลังเล่ือนบังคับใช้ IFRS9  SET ปิดช่วงบา่ยที่
ระดับ 1,626.07 จุด ลดลง 1.62 จุด ( -0.10%) มูลค่าการซือ้ขาย 
47,970.32 ล้านบาท  นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเช้านีแ้กว่งตวัใน
กรอบ โดยช่วงเช้ารับ Sentiment ลบราคาน า้มันปรับลง แต่ช่วงบ่าย
กลุ่มแบงก์หนุนหลังเลื่อนใช้ IFRS9 แต่เป็นแค่ Sentiment ไม่ได้มีผล
ต่อก าไรมากนัก แนะติดตามการทยอยประกาศงบฯแบงก์ต่อไป ส่วน
กลุ่มพลังงาน-ท่องเที่ยวยังกดดันตลาดฯในวันอังคาร ด้านตลาด
ภมิูภาคแกว่งบวก-ลบเช่นเดียวกับตลาดยโุรป คาดวนัพธุตลาดฯแกวง่
ไซด์เวย์ ให้แนวรับ 1,617 แนวต้าน 1,640 จดุ ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนั
องัคารที่ระดบั 1,626.07 จดุ ลดลง 1.62 จดุ (-0.10%) มลูค่าการซือ้
ขาย 47,970.32 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้ นวันอังคาร ดัชนีหุ้ นไทย

เคลื่อนไหวในแดนลบเป็นสว่นใหญ่ โดยดชันีฯแตะจดุสงูสดุที่ 1,629.18 
จุด และแตะจุดต ่าสุดที่ระดับ 1,616.59 จุด    ส่วนหลักทรัพย์
เปลี่ยนแปลงวนัองัคาร เพิ่มขึน้ 478 หลกัทรัพย์ ลดลง 678 หลกัทรัพย์ 
และไมเ่ปลี่ยนแปลง 472 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: Yield Curve ค่อนข้างน่ิงในทุกช่วง
อายุตราสาร  สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนัองัคาร มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่
ที่ 83,657 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงู
ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) 
ซือ้สทุธิ 29,718 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้สทุธิ 
5,445 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 368 ล้านบาท 
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.19% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน 
+0.01%  Yield Curve ค่อนข้างน่ิงในทกุช่วงอายตุราสาร ด้านกระแส
เงินลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติวนัองัคาร NET INFLOW 363 ล้านบาท 
โดยเกิดจาก NET BUY 368 ล้านบาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดย
นักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 5 ล้านบาท ส าหรับตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทนุต่างชาติ 
12 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ นายโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงท่าที
ปกป้องรัสเซียต่อประเด็นข้อกล่าวหาการแทรกแซงการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เม่ือปีพ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ระหว่างพบหารือสดุ
ยอดกับนายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีของรัสเซีย ที่ประเทศ
ฟินแลนด์ เม่ือวันจันทร์ ทัง้นีต้ลาดติดตามรายงานตัวเลขผู้ ขอรับ
สวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์ของสหรัฐฯ ในวนัพฤหสัฯ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.24/26 แกว่งแคบ ตลาดรอติดตาม
ถ้อยแถลงประธานเฟดเกี่ ยวกับนโยบายการเงินและภาวะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ  นกับริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยวา่ เงิน
บาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยูท่ี่ระดบั 33.24/26 บาท/ดอลลาร์ ทรงตวัจากชว่ง
เช้าอยู่ที่ระดบั 33.25 บาท/ดอลลลาร์ วนัองัคารเงินบาทเคลื่อนไหวใน
กรอบแคบๆ ที่ระดับ 33.23-33.27 บาท/ดอลลาร์ เน่ืองจากคาดว่า
ตลาดคงรอปัจจัยใหม่ๆ จากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ที่จะแถลงการณ์รอบคร่ึงปีว่าด้วยนโยบายการเงิน
และภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ต่อคณะกรรมาธิการบริหารการเงินประจ า
สภาผู้ แทนราษฎรในวันอังคาร และการแถลงต่อคณะกรรมาธิการ
ธนาคารประจ าวฒิุสภาในวนัถัดไป  "วันอังคารบาทวิ่งแคบๆ คงรอดู
ปัจจยัใหม่ๆ ที่จะเกิดขึน้หลงัค าแถลงการณ์คร่ึงปีของประธานเฟดที่จะ
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 มีต่อสภาสหรัฐ" นักบริหารเงินระบุ นักบริหารเงิน คาดว่า วันพุธเงิน

บาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.15-33.35 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- อตัราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. อีย ู

- ตวัเลขการเร่ิมสร้างบ้านและการอนญุาตก่อสร้างเดือนมิ.ย. สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) 

- รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
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As of

 Monday 16 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Empire Manufacturing Jul 22.6 21 25 SET50

Retail Sales Advance MoM Jun 0.5% 0.5% 0.8% SET100

Retail Sales Ex Auto MoM Jun 0.40% 0.30% 0.90% MAI

Business Inventories May 0.40% 0.40% 0.30% Institution Net Position

EC Trade Balance SA May 16.9b 18.6b 18.1b Proprietary Net Position

Trade Balance NSA May 16.5b 17.6b 16.7b Foreign Net Position

CH GDP YoY 2Q 6.70% 6.70% 6.80% Individual Net Position

GDP SA QoQ 2Q 1.80% 1.60% 1.40% Total Trading Value

GDP YTD YoY 2Q 6.80% 6.70% 6.80%

Retail Sales YoY Jun 9.00% 8.80% 8.50% Major Indices

Retail Sales YTD YoY Jun 9.40% 9.40% 9.50% Dow Jones

Industrial Production YoY Jun 6.00% 6.50% 6.80% S&P 500

Industrial Production YTD YoY Jun 6.70% 6.80% 6.90% Nasdaq

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Jun 6.00% 6.00% 6.10% STOXX Europe 50

FTSE 100

 Tuesday 17 DAX

Release Actual Cons. Prior Nikkei 225

US Industrial Production MoM Jun 0.6% 0.5% -0.1% Shanghai Composite

Capacity Utilization Jun 78.0% 78.3% 77.9% Hang Seng

NAHB Housing Market Index Jul 68.00 68.00 68.00 KOSPI

JN Tokyo Condominium Sales YoY Jun 16.40% -- -5.40% BES Sensex

CH New  Home Prices MoM Jun 1.11% -- 0.80% Jakarta Composite

Philippines Composite

 Wednesday 18 Ho Chi Minh

Release Actual Cons. Prior

US Housing Starts Jun -- 1320k 1350k Crude Commodities

Housing Starts MoM Jun -- -2.2% 5.0% WTI ($/bl)

Building Permits Jun -- 1330k 1301k Dubai ($/bl)

Building Permits MoM Jun -- 2.20% -4.60% Brent ($/bl)

EC CPI Core YoY Jun F -- 1.00% 1.00% NYMEX ($/bl)

CPI YoY Jun F -- 2.00% 1.90% COMEX Gold 

CPI MoM Jun -- 0.10% 0.50% Batic Dry Index

 Thursday 19 Exchange Rate

Release Actual Cons. Prior USD/THB

US Initial Jobless Claims 14-Jul -- 221k 214k EUR/USD

Continuing Claims 7-Jul -- 1725k 1739k USD/JPY

Leading Index Jun -- 0.50% 0.20% GBP/USD

JN Trade Balance Jun -- ¥531.2b -¥578.3b USD/CHY

Trade Balance Adjusted Jun -- ¥155.0b -¥296.8b USD/KRW

Exports YoY Jun -- 7.00% 8.10% Dollar Index

Imports YoY Jun -- 5.30% 14.00%

Machine Tool Orders YoY Jun F -- -- 11.40% Thai Bond Market

Total Return Index

 Friday 20 Outright/ Cash Trading

Release Actual Cons. Prior Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

EC ECB Current Account SA May -- -- 28.4b 17-Jul-18 1.2342 1.3447 1.4980 1.5602 1.7430 1.8726

Current Account NSA May -- -- 26.2b Change (bps) +0.35 +0.44 +0.13 +0.09 +0.33 +1.35

JN Natl CPI YoY Jun -- 0.80% 0.70% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Jun -- 0.80% 0.70% 2.1902 2.4441 2.7347 3.1348 3.3396 3.6433

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Jun -- 0.40% 0.30% +0.71 +0.47 -0.68 -1.45 +0.58 -0.17

All Industry Activity Index MoM May -- 0.00% 1.00%

Convenience Store Sales YoY Jun -- -- -1.20% US Bond Market

TH Customs Trade Balance Jun -- $1315m $1204m Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Customs Exports YoY Jun -- 9.50% 11.40% 17-Jul-18 2.02 2.62 2.69 2.76 2.86 2.97

Customs Imports YoY Jun -- 14.45% 11.70% Change (bps) +1.00 +3.00 +2.00 +1.00 +1.00 +1.00

+0.40%

+0.63%

+0.20%

+0.34%

+0.80%

18-Jul-18

2,809.55

7,855.12

3,452.00

7,626.33

12,661.54

-0.21%

25,119.89 +55.53 +0.22%

-2,217.92

33,611.23

%Chg.

22,697.36

2,798.13

5,861.51

36,519.96

+0.44%

-0.57%

-0.74%

+11.12

+49.40

+7.00

+25.88

+100.52

+100.01

-15.91

-43.65

+196.19 +0.54%

921.27 +10.16 +1.12%

28,181.68 -357.98 -1.25%

2,297.92 -4.07 -0.18%

7,412.56 +0.42%+30.88

17-Jul-18 Chg %Chg.

67.58 -0.29 -0.43%

72.37 +0.36 +0.50%

17-Jul-18 16-Jul-18 %Chg.

1,227.70 -10.40 -0.84%

71.57 -0.38 -0.53%

68.08 +0.02 +0.03%

271.92 271.91 +0.00%

83,657.05         39,879.04         +109.78%

Chg17-Jul-18

12.18

874.93

94.985 94.511 +0.50%

112.86 112.24 +0.55%

1.3107 1.3238 -0.99%

33.31 33.26 +0.15%

1.1658 1.1710 -0.44%

1,721.00 +26.00 +1.53%

17-Jul-18 16-Jul-18 %Chg.

6.7053 6.6910 +0.21%

1,126.00 1,127.39 -0.12%

-0.10%-1.621,626.07

%Chg.Chg17-Jul-18

-2,217.92

-0.90423.72

-0.11%-2.552,367.09

-0.09%-0.951,068.09

เอกสารฉบบันี้จดัท าโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ทัง้หลายทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้
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อืน่ใด บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืเป็นผลจากการใชเ้นื้อหาหรอืรายงานฉบบันี้ 

 


