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สหรัฐฯ
เฟดเผยแบบจ าลอง GDPNow บ่ ง ชี้เ ศรษฐกิ จ สหรั ฐ ขยายตั ว
1.3% ใน Q3/65 ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิ ดเผย
ว่า แบบจาลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจ
สหรัฐขยายตัว 1.3% ในไตรมาส 3 ตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าวต่ากว่า
ระดับ 2.1% ที่มีการระบุก่อนหน้า นี ้ หลังเฟดนาตัวเลขภาคการผลิต
และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างที่อ่อนแอที่มีการเปิ ดเผยในวันนี เ้ ข้าสู่
การคานวณในแบบจาลองดังกล่าว เฟดสาขาแอตแลนตาจะรายงาน
ตัว เลขคาดการณ์ GDPNow ครั้ง ใหม่ ใ นวัน ที่ 4 ส.ค. กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐเปิ ดเผยตัวเลขประมาณการครัง้ ที่ 1 สาหรับผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจาไตรมาส 2 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
โดยระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 0.9% หลังจากเปิ ดเผยก่อนหน้านีว้ ่า
GDP หดตัว 1.6% ในไตรมาส 1 (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยการใช้จ่ายด้ านการก่อสร้างลดลงในเดือนมิ .ย. สวน
ทางคาดการณ์ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิ ดเผยว่า การใช้จ่ายด้านการ
ก่ อ สร้า งดิ่ ง ลง 1.1% ในเดื อ นมิ . ย. เมื่ อ เที ย บรายเดื อ น สวนทาง
นักวิเคราะห์ที่คาดว่าเพิ่มขึน้ 0.1% หลังจากเพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนพ.ค.
อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบรายปี การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ่มขึน้ 8.3%
ในเดื อนมิ .ย. การใช้จ่า ยในโครงการก่อสร้า งของภาคเอกชนลดลง
1.3% หลังจากเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนพ.ค. การใช้จ่ายในโครงการที่อยู่
อาศัยของภาคเอกชนลดลง 1.6% และการใช้จ่ายในโครงการที่ไม่ใช่ที่
อยู่อาศัยลดลง 0.5% ส่วนการใช้จ่ายในโครงการภาคสาธารณะลดลง
0.5% หลังจากลดลง 0.7% ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์)
ดั ชนี PMI ภาคการผลิ ต สหรั ฐ ต่าสุ ดรอบ 2 ปี ในเดื อนก.ค. เอส
แอนด์พี โกลบอลเปิ ดเผยว่า ดัชนีผูจ้ ัดการฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการ
ผลิตขัน้ สุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.2 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็ น
ระดับ ต่ า สุด ในรอบ 2 ปี หรื อ นับ ตั้ง แต่ เ ดื อ นมิ . ย.2563 และต่ า กว่ า
ตัวเลขเบือ้ งต้นที่ระดับ 52.3 จากระดับ 52.7 ในเดือนมิ.ย. ดัชนี PMI
ได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของคาสั่งซือ้ ใหม่ ซึ่งร่วงลงติดต่อกัน
เป็ นเดื อนที่ 2 ขณะที่การจ้า งงานต่า สุด ในรอบ 6 เดื อน นอกจากนี ้
ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจดิ่งลงแตะระดับต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนต.ค.
2563 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและห่วงโซ่อปุ ทาน อย่างไร
ก็ดี ดัชนี PMI ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชีถ้ ึงการขยายตัวของภาค
การผลิตของสหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ISM เผยดั ช นี ภ าคการผลิ ต สหรัฐ ต่ า สุ ด รอบ 2 ปี ในเดื อ นก.ค.
สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิ ดเผยว่า ดัชนีภาคการ
ผลิตของสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 52.8 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็ นระดับต่าสุดใน
รอบ 2 ปี หรื อ นั บ ตั้ง แต่ เ ดื อ นมิ . ย.2563 แต่ สู ง กว่ า ที่ นั ก วิ เ คราะห์
คาดการณ์ที่ระดับ 52.0 จากระดับ 53.0 ในเดือนมิ.ย. ดัชนีภาคการ

ผลิตได้รบั ผลกระทบจากการหดตัวของคาสั่งซือ้ ใหม่ ซึ่งเป็ นการหดตัว
ลงติดต่อกันเป็ นเดือนที่ 2 ขณะที่การจ้างงานหดตัวลงเป็ นเดือนที่ 3
อย่างไรก็ดี ดัชนียงั คงอยู่สูงกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชีว้ ่าภาคการผลิตของ
สหรัฐยังคงมีการขยายตัว (อินโฟเควสท์)

นั ก ลงทุ น คาดเฟดผ่ อ นคั น เร่ ง ขึ้ น ดอกเบี้ ย ถึ ง สิ้ น ปี ก่ อ นหั่ น
ดอกเบีย้ มี.ค.66 นักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มี
แนวโน้มชะลอการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในการประชุมกาหนดนโยบาย
การเงินอีก 3 ครัง้ ที่เหลือในปี นี ้ ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ ในเดือน
มี.ค.ปี หน้า ทัง้ นี ้ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว้ ่า นักลงทุน
ให้น ้า หนั ก 68.5% ที่ เ ฟดจะปรับ ขึ ้น อัต ราดอกเบี ้ย 0.50% ในการ
ประชุมวันที่ 20-21 ก.ย. และให้นา้ หนัก 63.3% ที่เฟดจะปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ 0.25% ในการประชุมวันที่ 1-2 พ.ย. และให้นา้ หนัก 49.50%
ที่เฟดจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.25% ในการประชุมวันที่ 13-14 ธ.ค.
นอกจากนี ้ นักลงทุนให้นา้ หนัก 46.5% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ ใน
การประชุมวันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.2566 ส่วนในการประชุมวันที่ 14-15
มี . ค.2566 นั ก ลงทุ น ให้น ้า หนัก 33.1% ที่ เ ฟดจะลดอัต ราดอกเบี ้ย
0.25% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก : ดาวโจนส์ปิดลบ 46.73 จุด นลท.ขาย
หุ้นพลังงาน-กังวลข้อมูลศก.ซบ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุน้ นิวยอร์กปิ ด
ลบในวันจันทร์ (1 ส.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุน้ กลุ่ม
พลังงาน และข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับ
ตาการเปิ ดเผยตัวเลขจ้า งงานนอกภาคเกษตรประจาเดื อนก.ค.ของ
สหรัฐในวันศุกร์นี ้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,798.40
จุด ลดลง 46.73 จุด หรือ -0.14%, ดัชนี S&P500 ปิ ดที่ 4,118.63 จุด
ลดลง 11.66 จุด หรือ -0.28% และดัชนี Nasdaq ปิ ดที่ 12,368.98 จุด
ลดลง 21.71 จุด หรื อ -0.18% บรรยากาศการซื ้อ ขายในตลาดหุ้น
นิวยอร์กได้รบั แรงกดดันจากข้อมูลลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ โดย
สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิ ดเผยว่า ดัชนีภาคการ
ผลิตของสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 52.8 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็ นระดับต่าสุดใน
รอบ 2 ปี หรือนับตั้งแต่เดือนมิ .ย. 2563 โดยดัชนีภาคการผลิตได้รับ
ผลกระทบจากคาสั่งซือ้ ใหม่ที่หดตัวลงติดต่อกันเป็ นเดือนที่ 2 และการ
จ้างงานหดตัวลงเป็ นเดือนที่ 3 (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนค่า หลังสหรัฐเผยข้อมูล
เศรษฐกิจซบเซา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
ๆ ในการซือ้ ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (1 ส.ค.)
หลังจากสหรัฐเปิ ดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ขณะที่นักลงทุนจับตา
การเปิ ดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจาเดือนก.ค.ของสหรัฐ
ในวัน ศุกร์นี ้ ทั้งนี ้ ดัชนี ด อลลาร์ซ่ึงเป็ น ดัชนี วัด ความเคลื่อนไหวของ
ดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.43%
แตะที่ระดับ 105.4500 ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่
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ระดับ 131.83 เยน จากระดับ 133.35 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟ
รังก์สวิส ที่ระดับ 0.9506 ฟรังก์ จากระดับ 0.9519 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์
สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2847 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดับ 1.2808 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.0257 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0224 ดอลลาร์
ขณะที่เงินปอนด์แ ข็งค่าขึน้ แตะที่ ระดับ 1.2255 ดอลลาร์ จากระดับ
1.2176 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้ สู่ระดับ 0.7022
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6996 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดน้ามัน: น้ามัน WTI ปิ ดร่วง $4.73 กังวลภาคการผลิต
จี น -สหรั ฐ ชะลอตั ว สัญ ญาน้า มัน ดิ บ เวสต์เ ท็ ก ซัส (WTI) ตลาด
นิว ยอร์กปิ ด ร่ว งลงในวัน จัน ทร์ (1 ส.ค.) หลังจากหลายประเทศซึ่ ง
รวมถึงจีนและสหรัฐเปิ ดเผยข้อมูลภาคการผลิตที่อ่อนแอ ซึ่งทาให้นัก
ลงทุนวิตกว่าการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบ
ต่อความต้องการใช้นา้ มัน ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการประชุมของ
กลุ่มประเทศผูส้ ่งออกนา้ มัน (โอเปก) และชาติพนั ธมิตร หรือโอเปกพลัส
ในวันพุธนี ้ ทัง้ นี ้ สัญญานา้ มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 4.73
ดอลลาร์ หรื อ 4.8% ปิ ดที่ 93.89 ดอลลาร์/ บาร์เ รล ส่ ว นสั ญ ญา
น้า มันดิ บ เบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดื อนต.ค. ลดลง 3.94 ดอลลาร์
หรือ 3.8% ปิ ดที่ 100.03 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ก: ทองปิ ดบวก $5.9 ดอลล์อ่อน-ข้อมูล
ศก.ซบหนุนแรงซื้อ สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิ ดบวกติดต่อกัน
เป็ นวันที่ 4 ในวันจันทร์ (1 ส.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของ
สกุล เงิ น ดดอลลาร์ และแรงซื ้อ ทองค าในฐานะสิน ทรัพ ย์ป ลอดภัย
หลังจากสหรัฐเปิ ดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ทั้งนี ้ สัญญาทองคา
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดื อนธ.ค. เพิ่มขึน้
5.9 ดอลลาร์ หรือ 0.33% ปิ ดที่ 1,787.7 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาโลหะ
เงินส่งมอบเดื อนก.ย. เพิ่มขึน้ 16.5 เซนต์ หรือ 0.82% ปิ ด ที่ 20.362
ดอลลาร์/ ออนซ์ สัญ ญาพลาติ นัม ส่ ง มอบเดื อ นต.ค. เพิ่ ม ขึ น้ 11.8
ดอลลาร์ หรือ 1.33% ปิ ดที่ 901.6 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพัลลาเดียม
ส่งมอบเดื อนก.ย. พุ่งขึน้ 69.70 ดอลลาร์ หรือ 3.1% ปิ ด ที่ 2,99.40
ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับ ตั วลง แต่ ต ลาดยังคงเกิด ภาวะ inverted
yield curve อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลงในวันนี ้
ขณะที่นักลงทุนคาดการณ์ว่ า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลอ
ความแรงในการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ จนถึงสิน้ ปี นี ้ ก่อนที่จะปรับลด
อัต ราดอกเบีย้ ในเดือนมี .ค.ปี ห น้า อย่า งไรก็ดี ตลาดพัน ธบัต รสหรัฐ
ยั ง คงเกิ ด ภาวะ inverted yield curve ขณะที่ อั ต ราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวเหนือระดับ 2.9% และสูงกว่า
อายุ 5 ปี และ 10 ปี ท่ามกลางความกังวลที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญ
ภาวะถดถอยจากการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของเฟด (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายยูโรโซนร่วงต่ากว่า 50 ในเดือน
ก.ค. เอสแอนด์พี โกลบอล เปิ ดเผยว่า ดัชนีผจู้ ัดการฝ่ ายจัดซือ้ (PMI)
ภาคการผลิตขัน้ สุดท้ายของยูโรโซนลดลงแตะระดับ 49.8 ในเดือนก.ค.
จากระดับ 52.1 ในเดือนมิ.ย. โดยตัวเลขดังกล่าวยังสูงกว่าดัชนี PMI
ภาคการผลิตขั้นต้นที่ 49.6 เล็กน้อย ทั้งนี ้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตขัน้
สุดท้ายของยูโรโซนหดตัวลงเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่เดือนมิ .ย. 2563 โดย
ดัชนี PMI ที่รว่ งลงต่ากว่าระดับ 50 บ่งชีว้ ่า ภาคการผลิตของยูโรโซนอยู่
ในภาวะหดตัว กิจกรรมภาคการผลิต ในยูโรโซนหดตัว ในเดือนก.ค.
เนื่องจากหลายโรงงานจาเป็ นต้องสต็อกสินค้าที่ ขายไม่ออกเนื่องจาก
อุป สงค์ที่ อ่อนแรง ซึ่งเพิ่มความกังวลว่ า เศรษฐกิจยูโรโซนอาจเข้า สู่
ภาวะถดถอย ส่วนดัชนีชวี ้ ดั ผลผลิต ซึ่งใช้ในการคานวณดัชนี PMI รวม
ที่ มีกาหนดเผยแพร่ในวันพุธ ที่ 3 ส.ค. และมักใช้เป็ นมาตรวัดภาวะ
เศรษฐกิจ ลดลงสู่ระดับ 46.3 ในเดือนก.ค. จากระดับ 49.3 ในเดือน
มิ.ย. และถือเป็ นระดับต่าสุดในรอบกว่า 2 ปี (อินโฟเควสท์)
ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของเยอรมนีเดือนก.ค.หดตั ว
หลังยอดสั่งซือ้ ลดลง เอสแอนด์พี โกลบอล เปิ ดเผยในวันนี ้ (1 ส.ค.)
ว่า ภาคการผลิตของเยอรมนีหดตัวลงในเดือนก.ค. เป็ นครัง้ แรกในรอบ
กว่า 2 ปี เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ที่ทรุดลงอย่าง
หนัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจเยอรมนี ดัชนีผจู้ ัดการฝ่ าย
จัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของเยอรมนี ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณ 1 ใน 5 ของเศรษฐกิจเยอรมนี ลดลงแตะ 49.3 จาก 52.0 ใน
เดื อนมิ .ย ใกล้เคี ยงกับคาดการณ์ข องนักวิเคราะห์ในผลสารวจของ
รอยเตอร์ที่ 49.2 ดัชนีคาสั่งซือ้ ใหม่แตะที่ 40.1 โดยลดลงต่ากว่าระดับ
50 ซึ่งบ่งชึถ้ ึงการหดตัวและแตะระดับต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนพ.ค. 2563
(อินโฟเควสท์)
ยอดค้าปลีกเยอรมนีร่วง 8.8% ในมิ .ย. ทรุ ด หนั กสุด ในรอบ 3
ทศวรรษ สานักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีเปิ ดเผยในวันนีว้ ่า ยอดค้า
ปลีกเดือนมิ.ย. ของเยอรมนีลดลงมากที่สุดในรอบเกือบ 3 ทศวรรษ
เมื่อเทียบรายปี เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ สงครามใน
ยูเครน และโรคระบาด ทั้งนี ้ ยอดค้า ปลีกเยอรมนี เดื อนมิ .ย. ลดลง
8.8% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นการปรับตัวลงมาก
ที่ สุด นับตั้งแต่ เริ่มมีการเก็บข้อมูลในปี 2537 ด้า นนักวิเคราะห์ในผล
สารวจของสานักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ว่า ยอดค้าปลีกเยอรมนีจะ
ลดลง 8.0% (อินโฟเควสท์)
ยูเครนจ่อส่งออกธัญพืชครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียบุกโจมตีในวันนี้
กระทรวงกลาโหมตุรกีเปิ ดเผยว่า เรือบรรทุกธัญพืชจากยูเครนมีกาหนด
ออกเดินทางเป็ นครัง้ แรกในวันนี ้ (1 ส.ค.) นับตัง้ แต่ถูกรัสเซียบุกโจมตี
เมื่ อ วัน ที่ 24 ก.พ.ที่ ผ่ า นมา ภายใต้ข ้อ ตกลงการรับ ประกั น ความ
ปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมเสริมว่ายูเครนจะส่งออกธัญพืชผ่านทาง
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เรือเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ ต่อจากการขนส่งของเรือลาแรกในวันนี ้
สานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เรือราโซนี (Razoni) ซึ่งติดธงชาติเซียร์
ราลีโอนจะเดินทางออกจากท่าเรือโอเดสซา เพื่อลาเลียงข้าวโพดไปยัง
ประเทศเลบานอน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึน้ หลังจากที่รสั เซีย
ยูเ ครน ตุร กี และองค์ก ารสหประชาชาติ (UN) ลงนามในข้อ ตกลง
ส่งออกธัญพืชและปุ๋ ยเมื่อเดือนก.ค. เพื่อเปิ ดทางให้ส ามารถส่ง ออก
ธัญพืชจากเมืองชอร์โนมอร์สก์, โอเดสซา และท่าเรือปิ ฟเดนนีได้อย่าง
ปลอดภัย (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดลบ กลุ่มพลังงานฉุดตลาดลง
ตลาดหุน้ ยุโรปปิ ดลดลงในวันจันทร์ (1 ส.ค.) โดยถูกถ่วงลงโดยหุน้ กลุ่ม
พลังงานท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
หลังจีนเปิ ดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวัง และข้อมูลบ่งชีว้ ่ากิจกรรม
การผลิ ต หดตัว ลงในยู โ รโซน ทั้ ง นี ้ ดั ช นี Stoxx Europe 600 ปิ ด ที่
437.46 จุ ด ลดลง 0.83 จุ ด หรื อ -0.19% ดัช นี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝรั่งเศสปิ ดที่ 6,436.86 จุด ลดลง 11.64 จุด หรือ -0.18%, ดัชนี DAX
ตลาดหุน้ เยอรมนีปิดที่ 13,479.63 จุด ลดลง 4.42 จุด หรือ -0.03% ผล
สารวจบ่งชีว้ ่า กิจกรรมการผลิตในสหรัฐ, ยุโรปและเอเชียชะลอตัวลง
ในเดือนก.ค. เนื่องจากอุปสงค์ท่วั โลกที่ลดลงและมาตรการจากัดโควิด 19 ของจี น ท าให้ก ารผลิ ต ลดลง และเพิ่ ม ความวิ ต กเกี่ ย วกับ ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย หุ้น กลุ่มพลังงานร่ว งลง 1.5% หลังบวกขึน้ 6 วัน
ติดต่อกัน ขณะที่ราคานา้ มันดิบร่วงลงอย่างรุนแรงหลังข้อมูลภาคการ
ผลิตที่อ่อนแอทาให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับอุปสงค์ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 10.01 จุด ปอนด์แข็ง-หุ้น
กลุ่มน้า มันร่วงถ่วงตลาด ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดลบในวันจันทร์ (1
ส.ค.) เนื่องจากหุ้นกลุ่มนา้ มัน ร่ว งลง และการทะยานขึน้ ของค่า เงิน
ปอนด์ถ่วงตลาดลงด้วย ขณะที่นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางอังกฤษ
(BoE) จะปรับ ขึน้ อัต ราดอกเบี ้ยในการประชุมสัป ดาห์นี ้ ท่ า มกลาง
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลง ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุน้ ลอนดอน
ปิ ดที่ 7,413.42 จุด ลดลง 10.01 จุด หรือ -0.13% เงินปอนด์แตะระดับ
สูงสุด ในรอบ 1 เดื อน ซึ่งส่งผลกดดัน หุน้ กลุ่มส่งออก หุ้น กลุ่มนา้ มัน
อาทิ บีพี และเชลล์รว่ งลงเกือบ 2% เนื่องจากราคานา้ มันดิบดิ่งลงเกือบ
5% หลังข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอในหลายประเทศได้ลดแนวโน้มความ
ต้องการใช้นา้ มัน (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
ผลผลิตอุตสาหกรรมญี่ปุ่ นพุ่ง 8.9% เดือนมิ.ย. รับอานิสงส์จี น
ผ่อนคลายล็อกดาวน์ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
ของญี่ปนุ่ เปิ ดเผยว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ .ย.ของญี่ป่ นุ พุ่ง
ขึน้ 8.9% ซึ่งเป็ นการปรับตัวขึน้ ครัง้ แรกในรอบ 3 เดือน โดยได้แรงหนุน
จากการที่จีนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของ
โรคโควิด-19 และปัญหาการขาดแคลนสิน้ ส่วนในภาคอุตสาหกรรมเริ่ม

บรรเทาลง เมื่อพิจารณาเป็ นรายภาคส่วนพบว่า อุตสาหกรรมรถยนต์มี
การผลิตเพิ่มขึน้ 14% ในเดือนมิ.ย. หลังจากรัฐบาลจีนประกาศผ่อน
คลายมาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งช่วยให้บรรดาบริษัทญี่ป่ นุ ที่เข้าไปดาเนิน
ธุรกิจในประเทศจีนนัน้ สามารถผลิตรถยนต์ได้มากขึน้ ขณะที่การผลิต
ชิน้ ส่ว นและอุป กรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เพิ่มขึน้ 11.4% ส่ว นการผลิตใน
อุตสาหกรรมเครื่องจักรปรับตัวขึน้ 7.4% และการผลิตอุปกรณ์ดา้ นการ
สื่อสารโทรคมนาคม ปรับตัวขึน้ 11% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้ น โตเกี ย ว: นิ ก เกอิ ปิ ดบวก 191.71 จุ ด รั บ ผล
ประกอบการแกร่ง แม้เยนแข็งกดดันตลาด ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้
โตเกียวปิ ดปรับตัว ขึน้ ในวัน นี ้ โดยได้แ รงหนุนจากผลประกอบการที่
แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ช่วงบวกของดัชนีนิกเก
อิถกู สกัดในระหว่างวัน เนื่องจากเงินเยนที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์
สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดที่ระดับ 27,993.35
จุด เพิ่มขึน้ 191.71 จุด หรือ +0.69% หุน้ ที่ปรับตัวขึน้ ในวันนีน้ าโดยหุน้
กลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่มธุรกิจค้าส่ง และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง (อินโฟ
เควสท์)
จีน
ไฉซินเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตจีนชะลอตัวลงในเดือนก.ค. ผล
ส ารวจซึ่งมาร์กิต จัด ทาร่วมกับ ไฉซินระบุว่า ดัชนี ผู้จัด การฝ่ ายจัดซือ้
(PMI) ภาคการผลิต เดือนก.ค.ของจีน ชะลอตัว ลง เนื่ องจากผลผลิต
ยอดสั่งซือ้ ใหม่ และการจ้างงานในภาคการผลิตอ่อนแรงลง ทัง้ นี ้ ดัชนี
PMI ภาคการผลิตเดือนก.ค.อยู่ที่ระดับ 50.4 ลดลงจากระดับ 51.7 ใน
เดือนมิ.ย. และต่ากว่าที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ระดับ 51.5
อย่างไรก็ดี ดัชนีที่อยู่เหนือระดับ 50 บ่งชีว้ ่า ภาคการผลิตของจีนยังคง
มีการขยายตัว และดัชนีที่อยู่ต่ากว่าระดับ 50 บ่งชีถ้ ึงภาวะหดตัวใน
ภาคการผลิต (อินโฟเควสท์)
จีนเผยยอด FDI ครึ่งปี แรกพุ่งขึน้ 17.4% บ่งชีต้ ่างชาติเข้าลงทุ น
ต่อเนื่อง กระทรวงพาณิชย์จีนเปิ ดเผยว่า ยอดการลงทุนโดยตรงจาก
ต่ า งประเทศ (FDI) ที่ ไหลเข้า สู่จีน แผ่นดิ นใหญ่ใ นช่วงครึ่งแรกของปี
2565 เพิ่มขึน้ 17.4% เมื่อเที ยบเป็ น รายปี แตะที่ ระดับ 7.2331 แสน
ล้านหยวน เมื่อพิจารณาในรูปสกุลเงินดอลลาร์ ยอด FDI ในช่วงครึ่งปี
แรกเพิ่มขึน้ 21.8% แตะที่ 1.1235 แสนล้านดอลลาร์ รายงานระบุว่า
อุตสาหกรรมไฮเทคของจีนมียอด FDI พุ่งขึน้ 33.6% ในช่วงครึ่งปี แรก
ขณะที่ อุต สาหกรรมด้านการบริการมียอด FDI เพิ่มขึน้ 9.2% แตะที่
5.3713 แสนล้านหยวน ส่วนยอด FDI จากเกาหลีใต้, สหรัฐ, เยอรมนี
เพิ่มขึน้ 37.2%, 26.1% และ 13.9% ตามลาดับ (อินโฟเควสท์)
ยอดขายบ้ า นในจี น ทรุ ด ตั ว ต่ อ เนื่ อ ง บ่ ง ชี้ก ลุ่ ม ผู้ ซื้อ ขาดความ
เชื่ อ มั่ น ยอดขายบ้า นของบริ ษั ท พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ร ายใหญ่
จานวน 100 แห่งของจีนร่วงลงต่อเนื่องในเดือนก.ค. บ่งชีว้ ่าเหตุการณ์
ที่ผซู้ ือ้ บ้านรวมตัวประท้วงด้วยการไม่จ่ายค่าจานองบ้านนัน้ ได้ส่งผล
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กระทบอย่างหนักต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีน บริษัทไชน่า เรียล
เอสเตท อินฟอร์เมชัน คอร์ป (CRIC) ซึ่งเป็ นบริษัทวิจยั อสังหาริมทรัพย์
เปิ ดเผยรายงานในวั น นี ้ ว่ า ยอดขายบ้ า นของบริ ษั ท พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ชนั้ นาของจีนจานวน 100 แห่งรวมกันร่วงลง 39.7% ใน
เดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี แตะที่ 5.231 แสนล้านหยวน (7.8 หมื่นล้าน
ดอลลาร์) เนื่ อ งจากความต้อ งการยัง คงซบเซาท่ า มกลางภาวะ
เศรษฐกิจตกต่า แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามกระตุน้ การซือ้ ก็ตาม (อินโฟ
เควสท์)

แบงก์จีนเสี่ยงเสียหายจากการผิดนัดชาระหนี้เงินกู้จานองสูงถึ ง
3.50 แสนล้านดอลล์ ผูเ้ ชี่ยวชาญจากมหาวิท ยาลัยฮ่องกงเตือนว่า
ธนาคารพาณิชย์ของจีนกาลังเผชิญกับการผิดนัดชาระหนีเ้ งินกูจ้ านอง
มูลค่าสูงถึง 3.50 แสนล้านดอลลาร์ ในขณะที่ความเชื่อมั่นที่มีต่อตลาด
อสังหาริมทรัพย์ของจีนถดถอยลงอย่างหนัก แม้ทางการจีนพยายามที่
จะควบคุมวิกฤตการณ์ดงั กล่าวไม่ให้รุนแรงมากขึน้ ก็ตาม นายเฉิน จือ้ อู่
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงกล่าวว่า การที่บริษัท
อสังหาริมทรัพย์ของจีนจานวนมากระงับโครงการก่อสร้างนั้น ได้บ่ นั
ทอนความเชื่อมั่นของกลุ่มผูซ้ ือ้ บ้าน และส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ผกู้ ู้
ไม่ ย อมจ่ า ยดอกเบี ้ย เงิ น กู้จ านองในเมื อ งต่ า ง ๆ กว่ า 90 แห่ ง ซึ่ ง
สถานการณ์ดงั กล่าวมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจจีน
เป็ นวงกว้าง "ธนาคารพาณิชย์ของจีนกาลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่น่า
กั ง วล หากรั ฐ บาลไม่ ยื่ น มื อ เข้ า มาช่ ว ยเหลื อ ให้ บ ริ ษั ท พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ธนาคารซึ่งเป็ นเจ้าหนีก้ ็จะ
ได้รบั ความเสียหาย" นายเฉินกล่าว (อินโฟเควสท์)
จีนฮึ่ม! ยันกองทัพพร้อมตอบโต้ หาก "เพโลซี" เยือนไต้หวัน นาย
จ้าว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงว่า การเดินทาง
เยือนไต้หวันของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐ จะ
นามาซึ่งผลกระทบที่รุนแรง "เราขอบอกสหรัฐอีกครัง้ หนึ่งว่า จีนกาลัง
จับ ตามอง และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) จะไม่น่ ังเฉย
โดยจีนจะทาการตอบโต้อย่างรุนแรงเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพ
เหนือดินแดน" นายจ้าวกล่าว ต่อข้อถามที่ว่า PLA จะใช้มาตรการใดใน
การตอบโต้สหรัฐ นายจ้าวกล่าวว่า "ถ้านางเพโลซีกล้าที่จะไป ก็ให้เรา
รอดูละกัน" นิกเกอิ เอเชีย ซึ่งเป็ นสื่อญี่ป่ นุ รายงานว่า กองทัพสหรัฐได้
ส่งเครื่องบินรบ รวมทั้งเรือบรรทุกเครื่อ งบินหลายลาเข้าใกล้ช่องแคบ
ไต้หวัน เพื่อเตรียมการรักษาความปลอดภัยสาหรับเครื่องบินของนาง
เพโลซี หากมีการเยือนไต้หวัน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดบวก 6.72 จุด ขานรับ
ภาคบริการจีนขยายตัว ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุน้ จีนปิ ดบวก
ในวันนี ้ หลังจากทางการจีนเปิ ดเผยว่า ภาคบริการของจีนยังคงมีการ
ขยายตัวในเดือนก.ค. ทัง้ นี ้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดที่ 3,259.96 จุด
เพิ่ ม ขึ น้ 6.72 จุด หรื อ +0.21% ส านัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ จี น (NBS)

รายงานว่า ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนก.ค.อยู่ที่ระดับ
53.8 ซึ่งแม้ว่าลดลงจาก 54.7 ในเดือนมิ.ย. แต่ดชั นีที่อยู่เหนือ 50 บ่งชี ้
ว่าภาคบริการของจีนยังคงมีการขยายตัว (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็ งปิ ดบวก 9.33 จุ ด จากแรงซื้อคืน
ดัชนีฮ่ งั เส็งตลาดหุน้ ฮ่องกงปิ ดบวกเล็กน้อยในวันนี ้ เนื่องจากนักลงทุน
เข้าช้อนซือ้ หุน้ หลังจากตลาดปิ ดแดนลบ 3 วันทาการติดต่อกัน อย่างไร
ก็ดี ตลาดยังคงได้รบั แรงกดดันหลังภาคการผลิตของจีนหดตัวลง ดัชนี
ฮั่ ง เส็ ง ปิ ดที่ 20,165.84 จุ ด เพิ่ ม ขึ ้น 9.33 จุ ด หรื อ +0.05% ทั้ ง นี ้
สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า ดัชนี PMI ภาคการผลิต
อยู่ที่ระดับ 49 ในเดือนก.ค. ลดลงจากระดับ 50.2 ในเดือนมิ.ย. โดย
ดัชนีที่อยู่ต่ากว่าระดับ 50 บ่งชีถ้ ึงการหดตัว (อินโฟเควสท์)

เอเชีย และอื่นๆ
เงินเฟ้ ออินโดฯ พุ่งสูงสุดในรอบ 7 ปี แตะ 4.94% ในเดือนก.ค.
ธนาคารกลางอินโดนีเซีย (BI) เปิ ดเผยวันนี ้ (1 ส.ค.) ว่า อัตราเงินเฟ้อ
ของอินโดนีเซียพุ่งขึน้ สู่ระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี แตะที่ 4.94% ในเดือน
ก.ค. สูงเหนื อกรอบเป้า หมายของธนาคารกลางอิน โดนี เซีย ขณะที่
อัต ราเงิน เฟ้อพืน้ ฐานยังคงอยู่ใ นกรอบเป้า หมาย ส่งผลให้มีกระแส
เรียกร้องให้ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค.นีส้ งู
ที่สุดนับตั้งแต่เดือนต.ค. 2558 สะท้อนถึงราคาอาหาร เชือ้ เพลิงภาค
ครัวเรือนและค่าตั๋วเครื่องบินที่สูงขึน้ ตลอดจนถึงการปรับขึน้ ค่าไฟฟ้า
บางส่วน ขณะที่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานในเดือนก.ค. ซึ่งไม่รวมสินค้าที่
รัฐบาลควบคุมและอาหารสด ใกล้เคี ยงกับ การคาดการณ์ที่ 2.86%
โดยเพิ่มขึน้ จาก 2.63% ในเดือนก่อนหน้า (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นอินเดี ย : ดั ชนี Sensex พุ่งกว่า 500 จุ ด นิวไฮ 3
เดือน ขานรับภาคการผลิตแกร่ง ดัชนี Sensex ตลาดหุน้ อินเดียพุ่ง
ขึน้ กว่า 500 จุด แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนในวันนี ้ ขานรับตัวเลข
ภาคการผลิตที่แข็งแกร่งของอินเดีย นอกจากนี ้ ตลาดยังได้แรงหนุน
จากการปรับตัวลงของราคานา้ มัน ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับ
การพุ่ ง ขึ ้น ของเงิ น เฟ้ อ ทั้ ง นี ้ ดั ช นี S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดที่
58,115.50 บวก 545.25 จุ ด หรื อ 0.95% หุ้น กลุ่ ม รถยนต์พุ่ ง ขึ น้ น า
ตลาดวันนี ้ หลังการเปิ ดเผยยอดขายที่สดใส (อินโฟเควสท์)
ไทย
ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจภาคการผลิตก.ค.ลดลง ส่วนภาคบริการฟื้ นตัว
หลังเปิ ดประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า ดัชนี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือนก.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 49.4 ปรับลดลงจาก
50.5 ในเดือนมิ.ย. 65 ตามความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการและคาสั่ง
ซือ้ เป็ นสาคัญ โดยความเชื่อมั่นของภาคการผลิตปรับลดลงจากกลุ่ม
ผลิ ต เคมี ปิ โ ตรเลี ย ม ยาง และพลาสติ ก ที่ ค วามเชื่ อ มั่น ด้า นผล

4

KTAM Daily Update
2 August 2022
Research Department, Krung Thai Asset Management
Update
สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ตอ้ งติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ประกอบการปรับลดลงมาก ส่วนหนึ่งจากราคานา้ มันที่ลดลง และกลุ่ม
ผลิตเหล็กที่คาสั่งซือ้ ลดลงมาก สาหรับความเชื่อมั่นของภาคที่มิใช่การ
ผลิต ปรับเพิ่มขึน้ และอยู่เหนือระดับ 50 ได้ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 จาก
ความเชื่อมั่นของเกือบทุกหมวดธุรกิจที่ดีขนึ ้ จากเดือนก่อน ยกเว้นกลุ่ม
ก่อสร้าง สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง หลัง
การเปิ ดประเทศในเดือนพ.ค. 65 โดยในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีความ
เชื่ อ มั่น ปรับ ลดลงจาก 53.6 ในเดื อ นก่ อ น มาอยู่ที่ 52.1 ตามความ
เชื่อมั่นของภาคการผลิตที่ป รับลดลง ขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคที่
มิใช่การผลิตทรงตัว ในด้านความเชื่อมั่นรายองค์ประกอบ ความเชื่อมั่น
ปรับ ลดลงจากเกือบทุกองค์ป ระกอบ ยกเว้น ด้า นต้น ทุน ที่ ป รับ ดี ขึน้
หลังจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกหลายรายการเริ่ มลดลงบ้าง
แต่เนื่องจากราคาโดยรวมยังสูงกว่าช่วงเดียวกันปี ก่อน ส่งผลให้ความ
เชื่อมั่นด้านต้นทุนยังอยู่ในระดับต่า (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้ น ไทย: ปิ ดพุ่ ง 16.83 จุ ด กลุ่ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์น า
ตลาด-เชื่อเฟดไม่เร่งขึน้ ดอกเบีย้ แรง SET ปิ ด 1,593.24 จุด เพิ่มขึน้
16.83 จุ ด (+1.07%) มู ล ค่ า การซื ้อ ขายราว 82,256.81 ล้า นบาท
นักวิเคราะห์ฯเผยดัชนีตลาดหุน้ ไทยวันนีป้ รับตัวขึน้ ตอบรับคาดการณ์
เฟดจะปรับขึน้ ดอกเบีย้ ในอัตราชะลอลงในการประชุมอีก 3 ครัง้ ของปี นี ้
ส่งผลดีต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง แรงหนุนหลักของวันนีม้ าจาก
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงค้าปลีกและโรงไฟฟ้า แนวโน้มวันพรุ่งนีค้ าด
แกว่ งออกข้า ง ให้แ นวรับ 1,580 จุด และแนวต้า น 1,600 จุด ตลาด
หลักทรัพย์ ปิ ดวันนีท้ ี่ระดับ 1,593.24 จุด เพิ่มขึน้ 16.83 จุด (+1.07%)
มูลค่าการซือ้ ขายราว 82,256.81 ล้านบาท การซือ้ ขายหุน้ วันนี ้ ดัชนีฯ
ปรับตัวขึน้ โดยขึน้ ไปทาระดับสูงสุด 1,596.66 จุด และลงไปต่าสุดที่
1,581.23 จุ ด ส่ ว นหลั ก ทรั พ ย์ เ ปลี่ ย นแปลงวั น นี ้ เพิ่ ม ขึ ้น 1,170
หลักทรัพย์ ลดลง 679 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 357 หลักทรัพย์
(อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดตราสารหนี:้ วันนีม้ ีมูลค่าการซือ้ ขายรวม 51,244 ล้าน
บาท สรุ ปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทยประจาวันนี ้มีมูลค่าการซือ้ ขาย
รวมทัง้ วันอยู่ที่ 51,244 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่า
การซือ้ ขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน (บลจ.) ซือ้ สุทธิ 10,464 ล้านบาท2. กลุ่มบริษัทประกัน ซือ้ สุทธิ
351 ล้า นบาท ในขณะที่ นักลงทุน ต่ า งชาติ ซือ้ สุท ธิ 5,192 ล้า นบาท
Yield พัน ธบัต รอายุ 5 ปี ปิ ด ที่ 2.15% ปรับ ตัว ลดลงจากเมื่ อ วาน 0.09% ภาพรวมของตลาดในวันนี ้ Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวัน
ก่อนหน้าประมาณ 3-9 bps. ในตราสารระยะยาวทิศทางเดียวกับ USTreasury หลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ประจาไตรมาส 2/2565 ประมาณการครัง้
ที่ 1 หดตัว 0.9%(QoQ) หลังจากที่หดตัว 1.6% ในไตรมาส 1ซึ่งทาให้
สหรัฐฯเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค ขณะที่สานักงานสถิติแห่งชาติจีน
(NBS) รายงานดัชนีผูจ้ ัดการฝ่ ายซือ้ (PMI)ภาคการผลิตประจาเดือน
ก.ค. ปรับตัวสู่ระดับ 49 ซึ่งลดลงจาก 50.2 ในเดือนมิ.ย. จากการแพร่
ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 และแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัวทั่ว
โลกส่งผลต่อผูผ้ ลิตในจีน สาหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ
วัน นี ้ NET INFLOW 5,188 ล้า นบาท โดยเกิ ด จาก NET BUY 5,192
ล้านบาท และมีตราสารหนีท้ ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
(Expired) 4 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงิ น บาท: ปิ ด 36.01 แข็ ง ค่ า กว่ า ภู มิ ภ าค ให้ ก รอบ
พรุ ่งนี้ 35.90-36.15 จับตาตัวเลขศก.สหรัฐคืนนี้ นักบริหารเงินจาก
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาดเย็นนีอ้ ยู่ที่ระดับ
36.01 บาท/ดอลลาร์ ปรับ ตัว แข็ง ค่ า จากเปิ ด ตลาดเมื่ อ เช้า ที่ ระดับ
36.25 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 35.95 36.36 บาท/ดอลลาร์ ปั จจัยจากฝั่ งดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ภาพรวมตลาด
ยังคงกังวลว่ า เศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะถดถอย และมองว่ า ธนาคาร
กลางสหรัฐ(เฟด) จะขึน้ ดอกเบีย้ ในอัตราที่ลดลงในรอบหลังจากนี "้ วันนี ้
ระหว่างวันบาทหลุด 36 บาท/ดอลลาร์ ไปแตะ 35 บาท/ดอลลาร์ ถือว่า
แข็งค่าในรอบ 3 สัปดาห์ ด้านภูมิภาคเป็ นแบบผสม โดยบาทแข็งค่า
มากสุดในภูมิภาค เพราะหยุดไป 2 วัน" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหาร
เงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนีไ้ ว้ที่ 35.90 36.15 บาท/ดอลลาร์ ส่วนปัจจัยที่ตอ้ งติดตามคืนนี ้ คือ ดัชนีภาคบริการ
เดื อนก.ค. จากสถาบัน จัด การด้า นอุป ทานของสหรัฐ (ISM) (อิน โฟ
เควสท์)

ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
-

ตัวเลขการเปิ ดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนมิ.ย. สหรัฐ
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Monday

1
Actual

Cons.

Prior

TH S&P Global Thailand PMI Mfg

Jul

Release

52.40

--

50.70

Business Sentiment Index

Jul

49.40

--

50.50

Jul F

52.10

--

52.20

Jul

-0.13

--

-0.16

50.40

51.50

51.70

49.80

49.60

49.60

0.07

0.07

0.07

52.20

52.30

52.30

JN Jibun Bank Japan PMI Mfg
Vehicle Sales YoY

CH Caixin China PMI Mfg
Jul
EU S&P Global Eurozone Manufacturing PMI Jul F
US Unemployment Rate
Jun
S&P Global US Manufacturing PMI

Jul F

Construction Spending MoM

Jun

-0.01

0.00

0.00

ISM Manufacturing

Jul

52.80

52.00

53.00

ISM Prices Paid

Jul

60.00

74.30

78.50

Actual

Cons.

Prior

Jul

0.03

--

0.04

Jul

¥666.0t

--

¥677.4t

Tuesday

2
Release

JN Monetary Base YoY
Monetary Base End of period

CH JOLTS Job Openings

Jun

--

11000k

11254k

Jul

--

13.40m

13.00m

Actual

Cons.

Prior

Jul F

--

--

51.20

Jul F

--

--

50.60

Jul

--

--

55.30

Jul

--

53.90

54.50

Jul F

--

50.60

50.60

S&P Global Eurozone Composite PMI

Jul F

--

49.40

49.40

PPI MoM

Jun

--

1.00%

0.70%

PPI YoY

Jun

--

35.70%

36.30%

Retail Sales MoM

Jun

--

0.00%

0.20%

Retail Sales YoY

Jun

--

-1.70%

0.20%

1-Jul

--

--

-1.80%

S&P Global US Services PMI

Jul F

--

47.00

47.00

S&P Global US Composite PMI

Jul F

--

--

47.50

Durable Goods Orders

Jun F

--

1.90%

1.90%

Durables Ex Transportation

Jun F

--

0.30%

0.30%

Factory Orders

Jun

--

1.20%

1.60%

ISM Services Index

Jul

--

53.50

55.30

Actual

Cons.

Prior
¥298.1b

Wards Total Vehicle Sales

Wednesday

3
Release

JN Jibun Bank Japan PMI Services
Jibun Bank Japan PMI Composite

CH Caixin China PMI Composite
Caixin China PMI Services

EU S&P Global Eurozone Services PMI

US MBA Mortgage Applications

Thursday

4
Release

JN Foreign Buying Japan Stocks

1-Jul

--

--

Foreign Buying Japan Bonds

1-Jul

--

--

-¥15.6b

Japan Buying Foreign Bonds

1-Jul

--

--

¥107.9b

Jul

--

--

35.70

Jul

--

--

41.60

Jul

--

--

0.59

Trade Balance

Jun

--

-$80.0b

-$85.5b

Initial Jobless Claims

1-Jul

--

260k

256k

Continuing Claims

1-Jul

--

1380k

1359k

Actual
--

Cons.
1.50%

Prior
-0.50%

Jun

--

1.90%

1.00%

TH Consumer Confidence Economic
Consumer Confidence

US Challenger Job Cuts YoY

Friday
JN Household Spending YoY
Labor Cash Earnings YoY

TH CPI YoY

1-Aug-22

SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position
Total Trading Value

1,593.24
965.53
2,186.08
598.35
579.20
-186.25
1,853.53
-2,246.48
82,256.81

+16.83
+6.80
+17.91
+16.89

+1.07%
+0.71%
+0.83%
+2.90%

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

1-Aug-22
32,798.40
4,118.63
12,368.98
3,706.62
7,413.42
13,479.63
27,993.35
3,259.96
20,165.84
2,452.25
58,115.50
6,968.78
6,312.03
1,231.35

Chg
-46.73
-11.66
-21.71
-1.48
-10.01
-4.42
+191.71
+6.72
+9.33
+0.75
+545.25
+17.66
-3.90
+25.02

%Chg.
-0.14%
-0.28%
-0.18%
-0.04%
-0.13%
-0.03%
+0.69%
+0.21%
+0.05%
+0.03%
+0.95%
+0.25%
-0.06%
+2.07%

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

1-Aug-22
93.89
97.87
100.03
93.89
1,769.00
1,895.00

Chg
-4.73
-3.65
-3.94
-4.73
+6.10
+0.00

%Chg.
-4.80%
-3.59%
-3.79%
-4.80%
+0.35%
+0.00%

Exchange Rate

1-Aug-22

29-Jul-22

%Chg.

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

36.01
1.0262
131.61
1.2250
6.7688
1,304.05
105.450

36.81
1.0220
133.27
1.2171
6.7445
1,299.25
105.903

-2.17%
+0.41%
-1.25%
+0.65%
+0.36%
+0.37%
-0.43%

Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
1-Aug-22
Change (bps)

1-Aug-22
297.90
51,244.12
1M
3M
0.501
0.606
+0.00
-0.11
5Y
7Y
2.154
2.372
-8.58
-8.24

27-Jul-22
296.44
54,060.26
6M
1Y
0.792
1.091
+1.17
-0.42
10Y
15Y
2.514
3.156
-6.52
-6.74

2Y
1.693
-5.83
20Y
3.244
-8.07

%Chg.
+0.49%
-5.21%
3Y
1.978
-4.42
30Y
4.044
-3.35

3M
2.31
-0.78

3Y
2.79
-1.13

10Y
2.57
-7.55

30Y
2.91
-9.54

5
Release
Jun
Jul

--

8.00%

7.66%

CPI NSA MoM

Jul

--

0.00%

0.90%

CPI Core YoY

Jul

--

2.60%

2.51%

JN Leading Index CI

Jun P

--

--

101.20

Coincident Index

Jun P

--

--

94.90

1-Jul

--

--

$218.0b

TH Foreign Reserves
US Change in Nonfarm Payrolls

As of 2-Aug-22
Chg
%Chg.

Thai Stock Market

Jul

--

250k

372k

Unemployment Rate

Jul

--

3.60%

3.60%

Average Hourly Earnings MoM

Jul

--

0.30%

0.30%

Average Hourly Earnings YoY

Jul

--

4.90%

5.10%

Labor Force Participation Rate

Jul

--

62.20%

62.20%

BoP Current Account Balance

2Q P

--

--

$88.9b

US Bond Market
Bond Yield
1-Aug-22
Change (bps)

2Y
2.87
-1.43

5Y
2.63
-4.19
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