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สหรัฐฯ
สหรั ฐ เผยจ้ า งงานนอกภาคเกษตรพุ่ ง เกิ น คาดในเดื อ นก .ค.
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร
พุ่งขึน้ 528,000 ตาแหน่งในเดือนก.ค. โดยพุ่งขึน้ มากกว่า 2 เท่าจากที่
นั ก วิ เคราะห์ค าดการณ์ ที่ ร ะดับ 258,000 ต าแหน่ ง ส่ ว นอัต ราการ
ว่างงานลดลงสู่ระดับ 3.5% ต่า กว่าที่นักวิเคราะห์ค าดการณ์ที่ระดับ
3.6% กระทรวงแรงงานสหรัฐยังได้ปรับตัวเลขการจ้างงานในเดือนพ.ค.
โดยปรับ เป็ น เพิ่ ม ขึ น้ 386,000 ต าแหน่ ง จากเดิ ม รายงานว่ า เพิ่ ม ขึ น้
384,000 ตาแหน่ง และปรับตัวเลขการจ้างงานในเดือนมิ .ย. โดยปรับ
เป็ น เพิ่ ม ขึน้ 398,000 ต าแหน่ ง จากเดิ มรายงานว่ า เพิ่ มขึน้ 372,000
ต าแหน่ ง กระทรวงแรงงานสหรัฐ ระบุ ว่ า ภาคเอกชนมี ก ารจ้า งงาน
เพิ่ ม ขึ ้น 471,000 ต าแหน่ ง ขณะที่ ภ าครัฐ จ้า งงานเพิ่ ม ขึ ้น 57,000
ตาแหน่ง ขณะเดียวกัน ตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน
ดีดตัวขึน้ 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน และพุ่งขึน้ 5.2% เมื่อเทียบรายปี
ทัง้ นี ้ ตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงนับเป็ นข้อมูลที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
ให้ความสาคัญเพื่อหาสัญญาณบ่งชีภ้ าวะเงินเฟ้อ ส่วนตัวเลขอัตราการ
เข้าสู่ต ลาดแรงงานของสหรัฐ ซึ่งแสดงสัด ส่วนของกาลังแรงงานต่ อ
จานวนประชากรทัง้ หมด อยู่ที่ระดับ 62.1% (อินโฟเควสท์)
ผู้ว่าการเฟดหนุนขึน้ ดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป
มิเชล โบว์แมน หนึ่งในคณะผูว้ ่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิ ดเผย
ในวันเสาร์ (6 ส.ค.) ว่า เฟดควรพิจารณาขึน้ ดอกเบีย้ 0.75% ในการ
ประชุมครัง้ ต่อ ๆ ไป เพื่อทาให้อตั ราเงินเฟ้อลดลงมาอยู่ในระดับที่เฟด
ตัง้ เป้าไว้ที่ 2% "ดิฉันสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการกาหนด
นโยบายการเงินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ระยะ
สัน้ อีก 0.75%" โบว์แมนระบุในสุนทรพจน์ที่เตรียมไว้สาหรับการประชุม
นายธนาคารแห่ ง แคนซัส ซึ่ ง จั ด ขึ ้น ที่ โคโลราโด "ดิ ฉั น มองว่ า ควร
พิจารณาขึน้ ดอกเบีย้ ในระดับ ดังกล่าวต่ อไปจนกว่า อัต ราเงิน เฟ้อจะ
ปรับตัวลงอย่างสม่าเสมอ มีนยั สาคัญ และยั่งยืน" โบว์แมนเป็ นสมาชิก
คณะผู้ว่ า การเฟดคนแรกที่ อ อกมาแสดงความคิ ด เห็ น หลัง จากที่
คณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงินของเฟดตัดสิน ใจขึน้ ดอกเบีย้
ครั้งล่ า สุด และตลอดสัป ดาห์ที่ ผ่า นมา ประธานเฟดสาขาต่ า ง ๆ ก็
ออกมาคาดการณ์ว่าเฟดจะขึน้ ดอกเบีย้ ในระดับที่รุนแรงต่อไป จนกว่า
เงินเฟ้อจะลดลงจากระดับ 9.1% ในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดในรอบ
กว่า 40 ปี (อินโฟเควสท์)
นักลงทุนเพิ่ มคาดการณ์เฟดขึ้นดบ. 0.75% เดือนก.ย. หลังจ้าง
งานพุ่งเกินคาด นักลงทุนเพิ่มคาดการณ์เกี่ยวกับการที่ธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) จะปรับ ขึน้ อัต ราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมกาหนด
นโยบายการเงินในเดือนก.ย. หลังสหรัฐเปิ ดเผยตัวเลขจ้างงานพุ่งขึน้
เกินคาดในวันนี ้ ทั้งนี ้ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว้ ่า นัก

ลงทุนให้นา้ หนัก 65.5% ที่เฟดจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.75% สู่ระดับ
3.00-3.25% ในการประชุ ม วัน ที่ 20-21 ก.ย. และให้น ้า หนั ก เพี ย ง
34.5% ที่เฟดจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.50% ก่อนหน้านี ้ นักลงทุนให้
นา้ หนัก 68.5% ที่เฟดจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุม
วัน ที่ 20-21 ก.ย. และให้น ้าหนักเพียง 31.5% ที่ เฟดจะปรับ ขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ 0.75% หากเฟดปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.75% ในเดือนก.ย. ก็
จะส่งผลให้เฟดขึน้ ดอกเบีย้ 0.75% ติดต่อกันเป็ นครัง้ ที่ 3 หลังจากปรับ
ขึน้ 0.75% ทัง้ ในเดือนมิ.ย.และก.ค. (อินโฟเควสท์)
เฟดเผยแบบจ าลอง GDPNow บ่ ง ชี้ เ ศรษฐกิ จ สหรั ฐ ขยายตั ว
1.4% ใน Q3/65 ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา
เปิ ด เผยว่ า แบบจาลองคาดการณ์ GDPNow ล่า สุด แสดงให้เห็ น ว่ า
เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 1.4% ในไตรมาส 3 ตัวเลขคาดการณ์ดงั กล่าว
สูงกว่าระดับ 1.3% ที่มีการระบุก่อนหน้านี ้ เฟดสาขาแอตแลนตาจะ
รายงานตัว เลขคาดการณ์ GDPNow ครัง้ ใหม่ใ นวัน ที่ 10 ส.ค. ก่อ น
หน้านี ้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิ ดเผยว่าเศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 0.9%
ในไตรมาส 2 หลังหดตัว 1.6% ในไตรมาส 1 ซึ่งการที่เศรษฐกิจหดตัว
2 ไตรมาสติดต่อกัน ทาให้สหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค (อินโฟ
เควสท์)
"เบเกอร์ ฮิวจ์" เผยปริมาณแท่นขุ ดเจาะน้ ามั นสหรัฐลดลงครั้ง
แรกรอบ 10 สัปดาห์ เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริการขุดเจาะนา้ มัน
ของสหรัฐ เปิ ด เผยว่ า แท่ น ขุด เจาะน ้า มัน ในสหรัฐที่ มี ก ารใช้งาน มี
จานวนลดลง 7 แท่น สู่ระดับ 598 แท่นในสัปดาห์นี ้ ทัง้ นี ้ จานวนแท่น
ขุดเจาะนา้ มันลดลงในสัปดาห์นีเ้ ป็ นครัง้ แรกในรอบ 10 สัปดาห์ และ
ลดลงเป็ น จานวนมากที่ สุด นับ ตั้งแต่ เดื อนก.ย. ขณะที่ บ ริษั ท น ้า มัน
เผชิ ญ ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เพิ่ ม ขึ ้น โดยได้รับ ผลกระทบจากเงิ น เฟ้ อ (อิ น โฟ
เควสท์)
"ไบเดน" ชู ตั ว เลขจ้ า งงานแกร่ ง เป็ นผลงานบ่ ง ชี้ ค วามส าเร็ จ
มาตรการกระตุ้ น ศก. ประธานาธิ บ ดี โจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ ออก
แถลงการณ์แสดงความยินดีต่อตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐใน
วันนี ้ "อัต ราว่างงานถือว่ าต่าที่ สุด ในรอบกว่า 50 ปี โดยประชาชนใน
ขณะนี ้ส ามารถหางานท าได้ม ากขึ ้น เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเวลาอื่ น ใน
ประวัติ ศ าสตร์ข องชาวอเมริ กั น นี่ เป็ นผลลัพ ธ์จ ากมาตรการทาง
เศรษฐกิ จ ของผมเพื่ อ สร้า งเศรษฐกิ จ ขึ ้น จากฐานราก โดยผมรับ
ตาแหน่งประธานาธิบดีเพื่อสร้างชนชั้นกลางขึน้ ใหม่ แม้ยงั คงมีงานที่
ต้องทาอีกมาก แต่รายงานในวันนีแ้ สดงให้เห็น ว่าเรามีความคืบหน้า
อย่า งมากในการช่วยเหลือครอบครัวที่ ตอ้ งทางาน" แถลงการณ์ระบุ
(อินโฟเควสท์)
รมว.ต่ างประเทศสหรัฐ จวกจีนหวังเปลี่ยนสถานภาพช่องแคบ
ไต้ ห วั น นายแอนโทนี บลิ ง เกน รัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐกล่าวหาว่า จีนมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสถานภาพใน
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ช่องแคบไต้หวันด้วยการทดสอบขีปนาวุธและซ้อมรบ หลังนางแนนซี
เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดิน ทางเยือนกรุ งไทเป ทั้งนี ้
เจ้า หน้า ที่ ต ะวัน ตกรายหนึ่ ง ระบุ ว่ า นายบลิ งเกนแสดงความเห็ น
ดังกล่าวในที่ประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคในประเทศกัมพูชาในวันนี ้ (5
ส.ค.) ซึ่งนายหวัง อี ้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน และ
นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย
เข้า ร่ว มด้ว ย โดยนายบลิงเกนระบุว่ า จีน ไม่ ส ามารถใช้การเดิ น ทาง
เยือนไต้หวันอย่างสันติ ของนางเพโลซีเป็ น ข้ออ้า งในการตอบโต้ท าง
ทหาร ซึ่งรวมถึงการยิงขีปนาวุธเข้าสู่เขตเศรษฐกิจจาเพาะ (EEZ) ของ
ญี่ปนุ่ (อินโฟเควสท์)
สหรัฐประจาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินในทะเลจีนใต้ อ้างเพื่อ
ติ ด ตามสถานการณ์ไ ต้ ห วัน นายจอห์น เคอร์บี โฆษกสภาความ
มั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวที่ทาเนียบขาวว่า เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอส
เอส โรนัลด์ เรแกน (USS Ronald Reagan) และกองเรือคุม้ กันจะยังคง
ประจ าการอยู่ ใ นทะเลจี น ใต้ น านกว่ า ที่ ว างแผนไว้ใ นตอนแรก
ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐจะเลื่อนกาหนดการ
ทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM) ออกไปก่อน นายเคอร์บีเปิ ดเผย
ว่า เป้าหมายดังกล่าวเป็ นไปเพื่อ "เฝ้าติดตามสถานการณ์" พร้อมระบุ
เสริมว่า "ท่านประธานาธิบ ดีเชื่อว่าเป็ นการรอบคอบที่จะประจาการ
กองเรือดังกล่าวไว้ที่น่ ันนานกว่าเดิมเล็กน้อย" ทัง้ นี ้ ข้อมูลของกองทัพ
สหรัฐระบุว่า เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส โรนัลด์ เรแกน ประจาการ
อยู่ในทะเลจีนใต้มาตัง้ แต่ช่วงกลางเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก : ดาวโจนส์ปิดบวก 76.65 จุด หุ้นแบงก์
พุ่งตามแนวโน้มดอกเบีย้ ขาขึน้ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุน้ นิวยอร์กปิ ด
บวกในวันศุกร์ (5 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากหุน้ กลุ่มธนาคารที่ปรับตัว
ขึ น้ ขานรับ แนวโน้ม ดอกเบี ้ย ขาขึ น้ ขณะที่ ดัช นี S&P500 และดัช นี
Nasdaq ปิ ดลดลง โดยถูกกดดันจากหุน้ เทสลาและหุน้ เทคโนโลยีอื่น ๆ
ที่ปรับตัวลง หลังการเปิ ดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดของ
สหรัฐทาให้นักลงทุนวิตกว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะเร่งปรับ
ขึน้ อัตราดอกเบีย้ อีกเพื่อสกัดกัน้ เงินเฟ้อที่ระดับสูงสุดในรอบหลายสิบปี
ดัชนีเฉลี่ยอุต สาหกรรมดาวโจนส์ปิด ที่ 32,803.47 จุด เพิ่มขึน้ 76.65
จุด หรือ +0.23%, ดัชนี S&P500 ปิ ด ที่ 4,145.19 จุด ลดลง 6.75 จุด
หรือ -0.16% และดัชนี Nasdaq ปิ ดที่ 12,657.56 จุด ลดลง 63.02 จุด
หรือ -0.50% ในรอบสัปดาห์นี ้ ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 0.1% ขณะที่ดชั นี
S&P500 เพิ่ ม ขึ ้ น 0.4% และดั ช นี Nasdaq เพิ่ ม ขึ ้ น 2.2% (อิ น โฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า ขานรับข้อมูลจ้างงาน
แกร่ง-คาดเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับ
สกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ ขายที่ต ลาดปริวรรตเงิน ตรานิวยอร์กในวัน
ศุกร์ (5 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนขานรับการเปิ ดเผยข้อมูลการจ้างงาน

ที่ แ ข็งแกร่งเกิน คาดของสหรัฐ ซึ่งจะเป็ น ปั จจัยที่ ผ ลักดัน ให้ธ นาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ทัง้ นี ้ ดัชนีดอลลาร์ซ่งึ เป็ น
ดัชนีวดั ความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล
ในตะกร้าเงิน พุ่งขึน้ 0.88% แตะที่ ระดับ 106.6190 ดอลลาร์แ ข็งค่ า
เมื่อเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 135.06 เยน จากระดับ 132.91 เยน, แข็ง
ค่ า เมื่ อเที ย บกับ ฟรังก์ส วิ ส ที่ ระดับ 0.9618 ฟรังก์ จากระดับ 0.9546
ฟรัง ก์ และแข็ ง ค่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ดอลลาร์แ คนาดาที่ ร ะดับ 1.2935
ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2851 ดอลลาร์แคนาดา ส่วนยูโรอ่อนค่า
ลงเมื่ อ เที ย บกับ ดอลลาร์ส หรัฐที่ ระดับ 1.0178 ดอลลาร์ จากระดับ
1.0252 ดอลลาร์, เงิน ปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ ระดับ 1.2067 ดอลลาร์
สหรัฐ จากระดับ 1.2174 ดอลลาร์สหรัฐ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อน
ค่าลงสู่ระดับ 0.6912 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6981 ดอลลาร์สหรัฐ
(อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดน้ามัน: น้ามัน WTI ปิ ดบวก 47 เซนต์ ขานรับตัวเลข
จ้างงานสหรัฐแข็งแกร่ง สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด
นิ ว ยอร์กปิ ด ปรับ ตัว ขึน้ ในวัน ศุก ร์ (5 ส.ค.) โดยได้แ รงหนุน จากการ
เปิ ดเผยข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาด แต่ราคาสัญ ญา
นา้ มันดิบยังคงร่วงลงอย่างรุนแรงในรอบสัปดาห์นี ้ ท่ามกลางความวิตก
เกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทัง้ นี ้ สัญญานา้ มันดิบ WTI ส่ง
มอบเดื อ นก.ย. เพิ่ ม ขึ น้ 47 เซนต์ หรือ 0.5% ปิ ด ที่ 89.01 ดอลลาร์/
บาร์เรล ส่ ว นสัญ ญาน ้า มัน ดิ บ เบรนท์ (BRENT) ส่ งมอบเดื อ นต.ค.
เพิ่มขึน้ 80 เซนต์ หรือ 0.9% ปิ ดที่ 94.92 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ในรอบ
สัปดาห์นี ้ สัญญานา้ มันดิบ WTI ร่วงลง 9.7% และสัญญานา้ มันดิบเบ
รนท์ ร่วงลง 8.7% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ก : ทองปิ ดลบ $15.7 บอนด์ยีลด์เพิ่มดอลลาร์แข็งค่ากดดันราคา สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิ ดลดลง
ในวัน ศุกร์ (5 ส.ค.) โดยถูกกดดัน จากดอลลาร์ที่ แข็งค่าขึน้ และอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึน้ หลังการเปิ ดเผยข้อมูลการจ้างงานที่
แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐในเดื อนก.ค. ทั้งนี ้ สัญ ญาทองค าตลาด
COMEX (Commodity Exchange) ส่ ง มอบเดื อ นธ.ค. ลดลง 15.7
ดอลลาร์ หรือ 0.87% ปิ ดที่ 1,791.2 ดอลลาร์/ออนซ์ แต่สญ
ั ญาทองคา
ปรับตัวขึน้ 0.5% ในรอบสัปดาห์นี ้ สัญ ญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย.
ลดลง 28 เซนต์ หรือ 1.39% ปิ ดที่ 19.842 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพลา
ติ นั ม ส่ ง มอบเดื อ นต.ค. ลดลง 20 เซนต์ หรื อ 0.02% ปิ ดที่ 924.7
ดอลลาร์/ออนซ์ สัญ ญาพัล ลาเดี ยมส่งมอบเดื อนก.ย. เพิ่มขึน้ 51.20
ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิ ดที่ 2,128.70 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
บอนด์ยีลด์สหรัฐดี ดตั วทะลุ 2.8% หลังจ้ างงานพุ่งหนุ นเฟดเร่ง
ขึน้ ดอกเบีย้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตัว
ขึน้ ทะลุระดับ 2.8% ในวัน นี ้ หลังสหรัฐเปิ ดเผยตัวเลขจ้างงานพุ่งขึน้
เกินคาด ซึ่งจะเป็ นปั จจัยทาให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้
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อัต ราดอกเบี ้ย ณ เวลา 21.02 น.ตามเวลาไทย อัต ราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 2.838% ขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนพัน ธบัต รรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับ ตัว ขึน้ สู่ระดับ 3.079%
(อินโฟเควสท์)
ยุโรป

"ปูติน " ออกคาสั่งห้ามต่างชาติขายหุ้ นธนาคาร,พลังงานรัสเซีย
สานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบ ดีวลาดิ เมียร์ ปูติ น ผู้น า
รัสเซีย ได้ลงนามในกฤษฎีกาห้ามนักลงทุนจาก "ประเทศที่ไม่เป็ นมิตร"
ขายหุน้ ในธนาคารและธุรกิจที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อรัสเซีย
เช่น โครงการพลังงาน คาสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในทันทีจนถึงสิน้ ปี นี ้
ขณะที่รฐั บาลและธนาคารกลางรัส เซียจะจัด เตรียมรายชื่อธนาคาร
เพื่อให้ปธน.ปูตินลงนามต่อไป ประเทศที่ถูกระบุในรายชื่อ "ไม่เป็ นมิตร"
ของรัสเซีย คือประเทศที่ได้ออกมาตรการคว่าบาตรต่อรัสเซีย หลังจาก
ที่รสั เซียใช้ปฏิบตั ิการพิเศษทางทหารต่อยูเครนเมื่อวันที่ 24 ก.พ. (อิน
โฟเควสท์)
ยู เ ครนส่ ง ออกธั ญ พื ช เพิ่ ม ภายใต้ ข้ อ ตกลงรั บ ประกั น ความ
ปลอดภั ย กระทรวงกลาโหมตุรกี เปิ ด เผยในวัน นี ้ (5 ส.ค.) ว่ า เรือ
บรรทุกธัญ พืชจานวน 3 ลาได้เดิ น ทางออกจากท่ าเรือยูเครนภายใต้
ข้อตกลงรับประกันความปลอดภัยการเดินทางระหว่างรัสเซีย ยูเครน
ตุรกี และองค์การสหประชาชาติ (UN) หลังเรือบรรทุกธัญ พืชล าแรก
เดินทางออกจากท่าเรือยูเครนในวันจันทร์ที่ 1 ส.ค. ศูนย์ประสานงาน
ร่ว มของรัส เซี ย ยูเครน ตุรกี และ UN ในเมื อ งอิ ส ตัน บู ล ระบุ ว่ า เรือ
บรรทุกธัญพืช 2 ลาเดินทางออกจากท่าเรือเมืองชอร์โนมอร์สก์ และเรือ
อีกหนึ่งล าเดินทางออกจากท่าเรือเมืองโอเดสซา สานักข่าวรอยเตอร์
รายงานว่า เรือทัง้ 3 ลาบรรทุกข้าวโพดประมาณ 58,000 ตัน และได้รบั
อนุญ าตให้เดินทางออกจากท่ าเรื อของยูเครนภายใต้ขอ้ ตกลงยกเลิก
การปิ ดกัน้ การส่งออกธัญพืชของยูเครน (อินโฟเควสท์)
ราคาอาหารโลกลดลงมากที่สุ ด ในรอบ 14 ปี หลั งยู เครนเริ่ ม
ส่งออกธัญพืช องค์การอาหารและเกษตร (FAO) แห่งสหประชาชาติ
เปิ ดเผยในวันศุกร์ (5 ส.ค.) ว่า ราคาอาหารโลกลดลงอย่างมากในเดือน
ก.ค. และลดลงมากที่สุดในรอบ 14 ปี FAO ระบุว่า ข้อตกลงที่อนุญาต
ให้ยูเครนส่งออกธัญ พืชและการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกได้ช่วย
ลดแรงกดดันด้า นราคาอาหารโลก ทั้งนี ้ ดัชนี ราคาสิน ค้าโภคภัณ ฑ์
อาหาร ร่วงลง 8.6% ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็ นการลดลงในเดือนเดียวมาก
ที่สุด นับ ตั้งแต่ ปี 2551 อย่ า งไรก็ต าม ดัช นี ราคาอาหารยังคงสูงกว่ า
ระดับในช่วงต้นปี นีอ้ ยู่ 5% และสูงกว่าระดับของปี ที่แล้วอยู่ 13% (อิน
โฟเควสท์)
บริ ษั ทอั ง กฤษจ้ า งงานต่ า สุ ด ในรอบ 17 เดื อ น เหตุ กั ง วล
เศรษฐกิจชะลอตัว สมาพันธ์จัดหางานและจ้างงานอังกฤษ (REC)
เปิ ดเผยผลสารวจในวันนี ้ (5 ส.ค.) ระบุว่า บริษัทในอังกฤษมีการจ้าง

งานผ่านบริษัทจัดหางานลดลงลงมากที่ สุดในรอบ 17 เดือนในเดือน
ก.ค. เนื่องจากวิต กกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจมากขึน้ รายงาน
ระบุว่า การจ้างงานชั่วคราวเติบโตแซงหน้าการจ้างงานประจา ในขณะ
ที่ ธ นาคารกลางอั ง กฤษ (BoE) เตื อ นว่ า มี แ นวโน้ ม จะเกิ ด ภาวะ
เศรษฐกิ จ ถดถอยในช่ว งปลายปี 2565 และต้น ปี 2566 ขณะที่ ก าร
ขยายตัวของค่าจ้างนั้นต่าสุดในรอบ 11 เดือนสาหรับพนักงานประจา
และต่าสุดในรอบกว่า 1 ปี สาหรับพนักงานชั่วคราว แม้ยังอยู่ในระดับ
แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับมาตรฐานในอดีต (อินโฟเควสท์)

ผู้ว่า BoE ปฏิ เสธแนวคิดลดความเป็ นอิสระของธนาคารกลาง
นายแอนดรูว ์ เบลีย์ ผูว้ ่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ออกโรงค้าน
ข้อเสนอของนางลิซ ทรัสส์ รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ และแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษ ที่ว่ารัฐบาลควรจะมีบทบาทควบคุม
การดาเนินงานของ BoE มากยิ่งขึน้ สานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า จาก
การที่อตั ราเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะพุ่งสูงกว่า 13% ในปี นี ้ นางทรัสส์ได้ให้
สัญญาว่าจะทบทวนอานาจของ BoE และกล่าวว่าต้องการจะกาหนด
"ทิศทางที่ชัดเจน" ของนโยบายการเงิน ซูเอลลา บราเวอร์แมน อัยการ
สูงสุด อังกฤษที่ เป็ น พัน ธมิต รของนางทรัส ส์ได้ก ล่า วว่ า การทบทวน
ดังกล่าวจะตัง้ คาถามถึงอานาจเอกสิทธิ์ของ BoE ในการกาหนดอัตรา
ดอกเบีย้ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดลบ วิต กเฟดเร่ งขึ้นดอกเบี้ย
หลังข้อมูลจ้างงานแกร่ง ตลาดหุน้ ยุโรปปิ ดลดลงในวันศุกร์ (5 ส.ค.)
หลังการเปิ ดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐทาให้
เกิดความวิตกว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
อีก 0.75% ในเดื อนหน้า นอกจากนี ้ ความวิ ตกเกี่ยวกับ แนวโน้มการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ซบเซาของยุโรปถ่วงตลาดลงด้วย ทั้งนี ้ ดัชนี
Stoxx Europe 600 ปิ ดที่ 435.72 จุ ด ลดลง 3.34 จุ ด หรื อ -0.76%
และปรับตัวลง 0.6% ในรอบสัปดาห์นี ้ ดัชนี CAC-40 ตลาดหุน้ ฝรั่งเศส
ปิ ด ที่ 6,472.35 จุด ลดลง 41.04 จุด หรือ -0.63%, ดัชนี DAX ตลาด
หุน้ เยอรมนี ปิด ที่ 13,573.93 จุด ลดลง88.75 จุด หรือ -0.65% ตลาด
หุน้ ยุโรปปรับตัวลง หลังสหรัฐเปิ ดเผยตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกิน
คาดในเดือนก.ค. ซึ่งทาให้นกั ลงทุนวิตกว่าเฟดจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
อีก 0.75% ในเดือนก.ย. (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุต ซี่ปิ ดลบ 8.32 จุด วิตกเฟดเร่งขึ้น
ดอกเบี้ย หลั งข้อมูลจ้างงานพุ่ง ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ดลดลงในวัน
ศุกร์ (5 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะ
เร่งปรับ ขึน้ อัต ราดอกเบีย้ อีกหลังการเปิ ด เผยข้อมูลการจ้างงานของ
สหรัฐเพิ่มขึน้ เกินคาดในเดือนก.ค. ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุน้ ลอนดอน
ปิ ดที่ 7,439.74 จุด ลดลง 8.32 จุด หรือ -0.11% นอกจากนี ้ ตลาดยัง
ถูกกดดัน หลังหุน้ ดับเบิลยูพีพี (WPP) ซึ่งเป็ นกลุ่มบริษัทโฆษณาราย
ใหญ่ ที่ สุด ของโลก ร่ว งลง 8.8% เนื่ อ งจากนัก ลงทุน ผิ ด หวังกับ การ
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เปิ ดเผยแนวโน้มยอดขายรายปี ของบริษัท อย่างไรก็ต าม ดัชนี FTSE
100 ยังคงปรับตัวขึน้ ในรอบสัปดาห์นี ้ โดยได้แรงหนุนจากเงินปอนด์ที่
อ่ อ นค่ า ลง หลัง ธนาคารกลางอัง กฤษ (BoE) เตื อ นเกี่ ย วกั บ ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยในระยะยาว ขณะที่ BoE ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ มาก
ที่สุดในรอบ 27 ปี ในวัน พฤหัสบดี (4 ส.ค.) หุ้นกลุ่มส่งออกที่มีรายได้
จากต่างประเทศปรับตัวขึน้ โดยได้แรงหนุนจากเงินปอนด์ที่อ่อนค่าลง
หุ้น ลอนดอน สต็ อ ก เอ็ ก ซ์เชนจ์ กรุ๊ ป (LSEG) บวก 1.6% สวนทาง
ตลาดด้วย หลังประกาศซือ้ หุ้น คื น วงเงิน 750 ล้า นปอนด์ (911 ล้า น
ดอลลาร์) (อินโฟเควสท์)

หลังจากสหรัฐปรับขึน้ ภาษี นาเข้าเนือ้ วัวของญี่ ป่ ุนในช่วงปลายเดือน
มี.ค. สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า จีนเป็ นผูซ้ ือ้ สินค้าเกษตรรายใหญ่
ที่ สุด ของญี่ ป่ ุน โดยยอดส่งออกไปจีน เพิ่ มขึน้ 18% แตะ 1.201 แสน
ล้า นเยน รองลงมาคื อ สหรัฐ ที่ มี ย อดส่ ง ออกเพิ่ ม ขึ น้ 34.5% แตะที่
1.046 แสนล้านเยน ส่วนยอดส่งออกไปยังฮ่องกงลดลง 10.9% แตะที่
9.17 หมื่นล้านเยน เนื่องจากผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิ ด -19 ซึ่ ง รวมถึ ง การห้ า มป ระชาชนออกไป
รับ ประทานอาหารนอกล้าน หลังจากยอดผู้ติด เชือ้ โควิด -19 เพิ่มขึน้
(อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

นายกฯญี่ปุ่นจ่อปรับครม.สัปดาห์หน้า หวังเพิ่มศักยภาพรับมือ
โควิ ด -ปั ญหาอื่ น ๆ นายฟูมิ โอะ คิ ชิ ด ะ นายกรัฐ มนตรีข องญี่ ปุ่ น
เปิ ดเผยในวันนี ้ (6 ส.ค.) ว่า เขาอาจจะปรับ คณะรัฐมนตรีในสัป ดาห์
หน้า เพื่อให้รฐั บาลสามารถรับมือได้ดีขึน้ กับการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 และปัญหาอื่น ๆ นายคิชิดะเปิ ดเผยแถลงการณ์ดงั กล่าวในการ
แถลงข่าวที่เมืองฮิโรชิมา หลังจากเข้าร่วมพิธีราลึกครบรอบ 77 ปี ของ
เหตุการณ์ที่สหรัฐทิง้ ระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมา เมื่อวันพุธที่ผ่าน
มา (3 ส.ค.) ญี่ ป่ ุนรายงานผูต้ ิดเชือ้ โควิด -19 รายวันจานวน 249,830
ราย ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ท่ามกลางการแพร่ระบาดเป็ น
ระลอกที่ 7 แล้ว และยอดผูต้ ิดเชือ้ ที่พ่งุ ขึน้ นัน้ ได้สร้างความวิตกครัง้ ใหม่
ให้กบั ระบบการแพทย์ของญี่ป่ นุ ซึ่งต้องรองรับผูป้ ่ วยจานวนมาก (อินโฟ
เควสท์)

ภาคครัวเรือนญี่ปุ่นใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็ นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน
รัฐบาลญี่ ปนุ่ เปิ ดเผยว่า การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ป่ ุนเดือนมิ .ย.
เพิ่ ม ขึ ้น เป็ นครั้ง แรกในรอบ 4 เดื อ น เนื่ อ งจากอุ ป สงค์ด ้า นบริก าร
ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ น้ ซึ่ ง ส่ ง สัญ ญาณบวกต่ อ แนวโน้ม การฟื ้ นตัว ของ
เศรษฐกิจในวงกว้าง ทัง้ นี ้ ยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนพุ่งขึน้ 3.5% ใน
เดื อนมิ .ย.จากปี ก่ อ นหน้า และเพิ่ ม ขึ น้ ครั้งแรกเมื่ อ เที ย บเป็ น รายปี
นับ ตั้งแต่ เดื อ นม.ค. เนื่อ งจากครัว เรือ นญี่ ป่ ุนได้เพิ่ม การใช้จ่า ยเงิน
สาหรับ การเข้าพักค้างแรม, แพ็กเกจทัวร์ และสิน ค้าส าหรับกิจกรรม
กลางแจ้ ง ข้อ มู ล ระบุ ว่ า ยอดการใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า วสู ง กว่ า ระดั บ
คาดการณ์เฉลี่ยที่ 1.5% ซึ่งแสดงให้เห็น ว่า ประชาชนใช้จ่า ยสาหรับ
การซือ้ ผักปลาน้อยลง แต่ใช้จ่ายด้านการขนส่งมากขึน้ นอกจากนี ้ การ
ใช้จ่า ยภาคครัว เรือ นในเดื อ นมิ .ย.ยังปรับ ตัว ขึน้ จากเดื อนพ.ค. โดย
เพิ่ ม ขึ น้ 1.5% เมื่ อ ปรับ ค่ า ตามฤดูก าล ตัว เลขที่ เพิ่ ม ขึ น้ ซึ่ง สูงกว่ า ที่
คาดการณ์ ไว้ 0.2% นั้น เป็ น การดี ด ตัว ขึ น้ จากการร่ว งลง 1.9% ใน
เดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่นส่งออกสินค้าเกษตรและประมงครึ่งแรกของปี 65 พุ่งทานิว
ไฮ กระทรวงเกษตร ป่ าไม้ และประมงของญี่ป่ นุ รายงานว่า มูลค่าการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ท างการเกษตรและประมงของญี่ป่ นุ ในช่วง 6 เดือน
แรกของปี 2565 ขยายตัว 13.1% เมื่ อ เที ย บรายปี ซึ่งเป็ น อัต ราการ
ขยายตัวสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด -19 ที่เริ่มบรรเทาลงได้ช่วยให้ประชาชนสามารถออกไป
รับประทานอาหารนอกบ้านได้มากขึน้ ทั้งนี ้ ยอดส่งออกสินค้าเกษตร
และประมงของญี่ปนุ่ ในช่วงเดือนม.ค.-มิ.ย.อยู่ที่ระดับ 6.525 แสนล้าน
เยน (4.9 พัน ล้า นดอลลาร์) โดยได้แ รงหนุ น จากส่ งออกไปสหรัฐ ที่
เพิ่ม ขึน้ อย่างแข็งแกร่ง รวมทั้งสกุล เงิน เยนที่ อ่อนค่ าลง ยอดส่งออก
สินค้าเกษตรปรับขึน้ ขึน้ เป็ นวงกว้าง โดยยอดการส่งออกหอยเชลล์พุ่ง
67.8% แตะระดับ 3.87 หมื่น ล้านเยน และยอดการส่งออกปลาหาง
เหลืองเพิ่มขึน้ 64.5% แตะที่ 2.09 หมื่นล้านเยน โดยทัง้ 2 ผลิตภัณฑ์นี ้
ได้รับ แรงหนุน จากอุป สงค์ที่ เพิ่ ม ขึ ้น จากร้า นอาหารญี่ ป่ ุ นในสหรัฐ
อย่างไรก็ดี ยอดส่งออกเนื อ้ วัวลดลง 5.2% แตะที่ 2.14 หมื่นล้านเยน

ญี่ปุ่นเล็งพิจารณาข้อเสนอลดภาษีรายได้จากการลงทุนในคริป
โทฯลงเหลื อ 20% เว็ บ ไซต์ ค อยน์ เ ทเลกราฟ (Cointelegraph)
รายงานว่า ญี่ป่ นุ อาจลดภาษี รายได้จากการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี
ลงเหลือ 20% และนักลงทุนรายย่อยยังสามารถนาผลขาดทุนจากการ
ลงทุนในคริปโทฯ เป็ น ระยะเวลา 3 ปี ไปหักลดหย่อนภาษี ได้ สมาคม
ธุรกิจคริปโทฯ ของญี่ป่ นุ (JCBA) และสมาคมตลาดสินทรัพย์คริปโทฯ
ของญี่ป่ นุ (JVCEA) ซึ่งเป็ นสองสมาคมสาคัญที่สนับสนุนธุรกิจคริปโท
ฯ ในญี่ ป่ ุนนั้นได้เปิ ดเผยแผนปฏิรูปภาษี ซ่ึงเรียกร้องให้มีการลดภาษี
รายได้จากการลงทุนในคริปโทฯ ให้กบั นักลงทุนรายย่อย ทัง้ นี ้ ข้อเสนอ
ในการปฏิรูปภาษี สาหรับปี งบการเงิน 2566 นั้นเรียกร้องให้มีการปรับ
ลดภาษี รายได้จากการลงทุนในคริปโทฯ ลงเหลือ 20% จากปั จจุบนั ซึ่ง
อยู่ที่ ระดับ สูง ถึ ง 55% และยกเว้น ภาษี ส าหรับ นัก ลงทุ น รายย่ อ ยที่
ขาดทุนเป็ นเวลา 3 ปี จากการลงทุนในคริปโทฯ (อินโฟเควสท์)
รมว.เศรษฐกิ จ ญี่ ปุ่ นขอให้ มิ ต ซุ ย -มิ ต ซู บิ ชิ พิ จ ารณาเข้ า ร่ ว ม
โครงการซาคาลิน 2 นายโคอิจิ ฮากิอุด ะ รัฐมนตรีว่า การกระทรวง
เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ป่ นุ เปิ ดเผยในวันนีว้ ่า ได้รอ้ ง
ขอให้บ ริษัทมิตซุยแอนด์โค และมิต ซูบิชิ คอร์ป พิจารณาเข้าร่ว มกับ
บริษัทที่ป ระกอบธุรกิจทั่วไป (Operating company) รายใหม่สาหรับ
โครงการนา้ มันและก๊าซซาคาลิน 2 (Sakhalin 2) ในรัสเซียตะวันออก
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ไกลเพื่อรับประกันความมั่นคงทางอุปทานพลังงาน สานักข่าวเกียวโด
รายงานว่า คาขอดังกล่าวต่อทัง้ 2 บริษัทซึ่งปั จจุบนั มีหนุ้ อยู่ในโครงการ
ดังกล่าว มีขนึ ้ หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซียได้ลง
นามกฤษฎีกาเมื่อปลายเดื อนมิ .ย.เพื่อเข้า ควบคุมโครงการดังกล่า ว
ด้ว ยการสร้า งบริษั ท ที่ ป ระกอบธุ รกิ จ ทั่ว ไปแห่ งใหม่ กฤษฎี ก าฉบับ
ดังกล่ า วระบุไว้ว่ า นัก ลงทุน ต่ า งชาติ จาเป็ น ต้อ งยื่ น แสดงเจตจ านง
ภายในเวลาหนึ่งเดื อน เพื่อรักษาหุ้น ที่มีอยู่ในบริษัท แห่ งใหม่ (อิน โฟ
เควสท์)
ภาวะตลาด หุ้ น โตเกี ย ว: นิ ก เกอิ ปิ ดบ วก 243.67 จุ ด ตาม
Nasdaq-ผลประกอบการแกร่ง ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้ โตเกียวปิ ดบวก
วัน นี ้แ ตะระดับ สูงสุด ในรอบเกื อ บ 2 เดื อ น โดยได้แ รงหนุ น จากผล
ประกอบการแกร่งของบริษัท จดทะเบียนในญี่ ป่ ุน ตลอดจนหุ้น กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ปรับตัวขึน้ ตามทิศทางดัชนี Nasdaq ตลาดหุน้ สหรัฐเมื่อ
วานนี ้ ส านัก ข่ า วเกี ย วโดรายงานว่ า ดัช นี นิ ก เกอิ ปิ ด ตลาดที่ ระดับ
28,175.87 จุด เพิ่ ม ขึน้ 243.67 จุด หรือ +0.87% หุ้น ที่ ป รับ ตัว ขึน้ ใน
วัน นี ้น าโดยกลุ่ ม เหล็ ก และเหล็ ก กล้ า , กลุ่ ม อาหาร รวมถึ ง กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์โลหะ (อินโฟเควสท์)
จีน

จี น ลดระยะเวลาระงั บ เที่ ย วบิ น ที่ พ บผู้ โดยสารติ ด โควิ ด หวั ง
กระตุ้นการเดินทางระหว่างประเทศ สานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศจีน (CAAC) ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทาง
ด้วยการลดระยะเวลาการระงับเที่ยวบินที่พบผูโ้ ดยสารติดเชือ้ โควิด -19
ลงเหลื อ 1 สัป ดาห์ห ากพบว่ า มี ผู้โดยสารติ ด เชือ้ จ านวน 5 คน หรือ
ประมาณ 4% ของจานวนผูโ้ ดยสารทัง้ หมด และลดระยะเวลาการระงับ
เที่ยวบินลงเหลือ 2 สัปดาห์หากพบผูโ้ ดยสารติดเชือ้ ประมาณ 8% ของ
จานวนผูโ้ ดยสารทั้งหมด ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ก่อนหน้า นี ้
CAAC กาหนดว่าเที่ยวบิน ที่ พบผู้โดยสารติด เชือ้ โควิ ด -19 จานวน 5
คน จะต้องถูกระงับเที่ยวบินเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ และหากพบผูโ้ ดยสาร
ติดเชือ้ ตั้งแต่ 10 คนขึน้ ไป จะต้องถูกระงับเที่ยวบินเป็ นเวลานานถึง 4
สัปดาห์ CAAC ระบุว่า การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดิน ทาง
ของจีนซึ่งเริ่มบังคับ ใช้ตั้งแต่วัน อาทิ ตย์ที่ 7 ส.ค.นั้น มีเป้าหมายที่จะ
ส่งเสริมการเดินทางระหว่างประเทศ หลังจากที่จีนประสบความสาเร็จ
ในการควบคุม และป้ องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิ ด -19 (อิ น โฟ
เควสท์)
จีนเผยมูลค่าการค้าต่างประเทศเพิ่มขึน้ 10.4% ช่วง 7 เดือนแรก
ของปี นี้ สานักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิ ดเผยในวันนีว้ ่า มูลค่าการค้า
ต่างประเทศของจีนขยายตัว 10.4% เมื่อเทียบรายปี แตะระดับ 23.6
ล้านล้านหยวน (ประมาณ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วง 7 เดือน
แรกของปี นี ้ รายงานระบุว่ า ยอดส่งออกของจีน เพิ่ มขึน้ 14.7% เมื่ อ
เทียบรายปี สู่ระดับ 13.37 ล้านล้านหยวน ขณะที่ยอดนาเข้าเพิ่มขึน้

5.3% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 10.23 ล้านล้านหยวนในช่วงเดือนม.ค.ก.ค. มูลค่าการค้าของจีนกับกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่ ง เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ (อาเซี ย น), สหภาพยุ โรป (อี ยู ) และ
สหรัฐ อเมริ ก า เพิ่ ม ขึ ้น 13.2%, 8.9% และ 11.8% เมื่ อ เที ย บรายปี
ตามล าดับ ส านัก ข่า วซิ น หัว รายงานว่ า ในช่ว งเวลาดังกล่า ว มูล ค่ า
การค้าของจีนกับประเทศในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and
Road Initiative) และประเทศสมาชิกความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับ ภู มิ ภ าค (RCEP) ทะยาน 19.8% และ 7.5% เมื่ อ เที ย บรายปี
ตามลาดับ (อินโฟเควสท์)

จี น เผยทุ น ส ารองเงิ น ตราต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ในเดื อ นก.ค.
สานักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE) เปิ ดเผยว่า ทุนสารอง
เงินตราต่างประเทศของจี นเพิ่มขึน้ 3.28 หมื่นล้านดอลลาร์จากเดือน
มิ.ย. แตะที่ระดับ 3.1041 ล้านล้านดอลลาร์ ณ สิน้ เดือนก.ค. (อินโฟ
เควสท์)
จีนประกาศระงับความร่วมมือสหรัฐ หลัง "เพโลซี" เยือนไต้หวัน
รัฐบาลจีนประกาศระงับ ความร่วมมือกับ สหรัฐในหลายด้าน รวมถึง
การเจรจาระหว่า งผู้บัญ ชาการทหารระดับ สูง เพื่อตอบโต้การที่ น าง
แนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อ
เร็ว ๆ นี ้ ทัง้ นี ้ กระทรวงการต่างประเทศของจีนยังระบุในแถลงการณ์ว่า
จีนจะยุติการเจรจาเรื่องสภาพอากาศกับสหรัฐ ตลอดจนความร่วมมือ
ในการป้องกัน อาชญากรรมระหว่ างประเทศ และการส่งตัว ผู้อพยพ
อย่างผิดกฎหมายกลับประเทศ นอกจากนี ้ ทางการจีนยังตัดสินใจสั่ง
คว่าบาตรนางเพโลซี รวมถึงคนในครอบครัว เพื่อตอบโต้การกระทาที่
จีนมองว่า "ชั่วร้าย" และเป็ นการจงใจ "ยั่วยุ" (อินโฟเควสท์)
จีนเรีย กทูต ญี่ ปุ่ น-ยุโรปเข้าพบ จวกแถลงการณ์ G7 แทรกแซง
กิ จ การภายใน กระทรวงการต่ า งประเทศจี น เปิ ดเผยในวัน นี ้ว่ า
ทางการจีนได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตของญี่ป่ ุนและของประเทศยุโรป
ประจาจีนเข้าพบ เพื่อแสดงการประท้วงอย่างรุนแรงต่อแถลงการณ์ของ
กลุ่ม G7 ที่ประกาศออกมาในสัปดาห์นี ้ ซึ่งแสดงความกังวลเกี่ยวกั บ
ท่าทีของจีนในการตอบโต้การเดินทางเยือนไต้หวันของนางแนนซี เพโล
ซี ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐ สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า นาย
เติ ้ง ลี รองรัฐมนตรีต่ า งประเทศจี น ได้เรียกตัว เอกอัค รราชทูต ญี่ ปุ่ น
ประจ าประเทศจี น รวมถึ ง ทู ต จากประเทศอื่ น ๆ ในฝั่ งยุ โรปที่ เป็ น
สมาชิกของกลุ่ม G7 ให้เข้าพบอย่างเร่งด่วนเมื่อวานนี ้ (4 ส.ค.) พร้อม
ทัง้ แสดงความไม่พอใจกับแถลงการณ์ของกลุ่ม G7 เมื่อวันพุธ (3 ส.ค.)
ซึ่งบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการกระทา
ที่คุกคามของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ้อมรบและการบีบบังคับทาง
เศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์)
จีน สั่ งเครื่ องบิ น -เรือรบจาลองการโจมตี ขณะไต้ หวันประกาศ
เตื อ น-เตรี ย มพร้ อ มยิ ง ขี ป นาวุ ธ เจ้า หน้า ที่ ไ ต้ห วัน เปิ ดเผยว่ า
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เครื่องบินและเรือรบของจีนฝึ กซ้อมจาลองการโจมตีไต้หวันในวันนี ้ (6
ส.ค.) เพื่อตอบโต้ต่อการที่นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
สหรัฐเดินทางเยือนไต้หวัน สานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า การเดินทาง
เยือนไต้หวันของนางเพโลซีในสัปดาห์นสี ้ ร้างความไม่พอใจให้กบั จีนซึ่ง
ถือว่า ไต้ห วัน เป็ นดิ น แดนส่ว นหนึ่ งของจีน และจีน ได้ทาการซ้อมรบ
อย่างที่ไม่เคยทามาก่อนซึ่งรวมถึงการยิงขีปนาวุธข้ามกรุงไทเป เมือง
หลวงของไต้ห วัน ทั้งนี ้ การซ้อ มรบของจีน นั้น มี กาหนดที่ จ ะด าเนิ น
ต่อไปจนถึงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม (อินโฟเควสท์)

จีนส่งเครื่องบินรุกล้าเส้นกึ่งกลางช่องแคบไต้หวัน ตอบโต้ "เพโล
ซี" เยือนไทเป กระทรวงกลาโหมของไต้หวันเปิ ดเผยในวันนี ้ (5 ส.ค.)
ว่า เรือและเครื่องบินรบของกองทัพจีน ได้รุก ล า้ เส้น กึ่งกลางของช่อง
แคบ ไต้ ห วั น ภายห ลั ง จากที่ น างแนนซี เพโลซี ป ระธานสภา
ผู้ แ ท น ราษ ฎ รส ห รั ฐ เดิ น ท างเยื อ น ไต้ ห วั น แ ถ ล งก ารณ์ ขอ ง
กระทรวงกลาโหมไต้ห วันระบุว่า มีการตรวจพบเรือและเครื่องบิน รบ
ของจี น รุ ก ล ้า เส้น กึ่ งกลางของช่ องแคบไต้ห วัน หลายครั้ง นับ ตั้งแต่
กองทัพ ปลดปล่ อยประชาชนจี น (PLA) เริ่ม ปฏิ บัติ ก ารซ้อ มรบด้ว ย
กระสุนจริงในพืน้ ที่ 6 จุดรอบเกาะไต้หวัน โดยจีนวางแผนจัดซ้อมรบ 4
วั น ตั้ ง แต่ วั น พฤหั ส บดี ที่ 4 ส.ค.-อาทิ ต ย์ ที่ 7 ส.ค. นอกจากนี ้
กระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุดว้ ยว่า การซ้อมรบครัง้ นีถ้ ือเป็ นการยั่วยุ
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นการยิงขีปนาวุธ หรือรุกล่าเส้นกึ่งกลางช่องแคบ
ไต้หวัน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดบวก 37.99 จุด รับแรง
ซือ้ หุ้นไอที ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุน้ จีนปิ ดบวกในวันนี ้ นาโดย
หุ้น กลุ่มเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT) เนื่ องจากนักลงทุน มองว่ า การที่
รัฐบาลสหรัฐพยายามออกกฎหมายเพื่อแข่งขันกับกลุ่มผูผ้ ลิตชิปของ
จี น นั้ น จะกระตุ้ น ให้ รัฐ บาลจี น หั น มาออกมาตรการสนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมชิปภายในประเทศมากขึน้ ทัง้ นี ้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ด
ที่ 3,227.03 จุ ด เพิ่ มขึ ้ น 37.99 จุ ด หรื อ + 1.19% ดั ช นี หุ้ น กลุ่ ม
เทคโนโลยีส ารสนเทศ พุ่งขึน้ 3.4% ขณะที่ ดัชนี หุ้น กลุ่มเซมิ ค อนดัก
เตอร์ทะยานขึน้ เกือบ 6% วุฒิ สภาสหรัฐผ่านร่า งกฎหมายสนับ สนุน
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนให้บริษั ท
สหรัฐให้สามารถแข่งขันกับบริษัทจีนได้มากขึน้ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิ ดบวก 27.90 จุด จับตาตัวเลขจ้าง
งานสหรัฐ ดัชนีฮ่ งั เส็งตลาดหุน้ ฮ่องกงปิ ดบวกเล็กน้อยในวันนี ้ ขณะที่
นักลงทุนจับตาการเปิ ดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐใน
วัน นี ้ เพื่ อ หาสัญ ญาณบ่ งชี ้ทิ ศ ทางการปรับ ขึ น้ อัต ราดอกเบี ้ย ของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดัช นี ฮ่ ังเส็ งปิ ด ที่ 20,201.94 จุด เพิ่ ม ขึ น้
27.90 จุด หรือ +0.14% (อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ

แบงก์ชาติออสเตรเลียเตือนเศรษฐกิจอาจชะลอตัวรุ นแรง ขณะ
เงินเฟ้ อพุ่งสูง ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ประกาศเตือนในวันนี ้
(5 ส.ค.) ว่ า อัต ราเงิน เฟ้ อมี แ นวโน้ม พุ่งขึน้ สูงสุด ในรอบ 30 ปี และ
RBA อาจต้องปรับ อัต ราดอกเบี ้ย ขึน้ อี ก ซึ่งจะท าให้ก ารเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างรุนแรง และส่งผลให้เป็ นการยากที่จะทาให้
เศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติ RBA เปิ ดเผยในแถลงการณ์รายไตรมาสว่า
RBA ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อ, ปรับลดคาดการณ์แนวโน้ม
การเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมทัง้ คาดการณ์ว่า อัตราการว่างงานจะ
เพิ่มขึน้ RBA คาดว่า อัตราเงินเฟ้อจะยังไม่กลับสู่กรอบเป้าหมายที่ 23% ไปจนถึงสิน้ ปี 2567 และ RBA ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ ในปี นี ้ล ง 1% สู่ ร ะดั บ 3.25% ในขณะที่ ก ารเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจในปี 2566 และ 2567 ได้ถูกปรับลดลงสู่ระดับ 1.75% (อินโฟ
เควสท์)
แบงก์ชาติอินเดียขึน้ ดอกเบีย้ อีก 0.50% หวั่นเงินเฟ้ อพุ่งกระทบ
เศรษฐกิจ ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ประกาศขึน้ อัตราดอกเบีย้ ซือ้
คื น พัน ธบัต ร (repo rate) อี ก 0.50% สู่ ระดับ 5.40% ในการประชุ ม
วันนี ้ ซึ่งเป็ นการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เป็ นครัง้ ที่ 3 ในรอบหลายเดือน
โดยมีเป้าหมายที่จะควบคุมเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึน้ อย่างรุนแรง นักวิเคราะห์ใน
โพลสารวจของสานักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้ ่า ตัวเลขเงิน
เฟ้อของอินเดียที่พ่งุ ขึน้ แตะระดับ 7% ในเดือนมิ.ย.จะทาให้ RBI ปรับ
ขึน้ อัตราดอกเบีย้ อีก โดยนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งคาดว่า RBI จะขึน้ ปรับ
ขึน้ ดอกเบีย้ 0.25% และนักวิ เคราะห์อีกส่ ว นหนึ่ งคาดว่ าจะปรับ ขึ น้
0.50% ทัง้ นี ้ การพุ่งขึน้ ของเงินเฟ้อได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการใช้
จ่า ยของผู้บ ริโภค และบดบังแนวโน้ม การเติ บ โตทางเศรษฐกิจ ของ
อินเดียในระยะกลาง โดยในไตรมาสแรกปี นี ้ เศรษฐกิจอินเดียขยายตัว
ในอัตราต่าที่สดุ ในรอบ 1 ปี (อินโฟเควสท์)

จี ดี พี อิน โดนี เซียขยายตั วแข็ งแกร่ง 5.44% ใน Q2 รับ อานิ สงส์
ส่งออกสดใส สานักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซียรายงานในวัน นีว้ ่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัว 5.44% ในไตรมาส
2/2565 เมื่อเทียบเป็ นรายปี ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
ไว้ ที่ 5.17% และขยายตั ว ได้ ดี ก ว่ า ในไตรมาส 1 ซึ่ ง อยู่ ที่ 5.01%
เศรษฐกิจอินโดนีเซียได้แรงหนุนจากการส่งออกที่พ่งุ ขึน้ อย่างแข็งแกร่ง
และจากการที่รฐั บาลกลับ มาเปิ ดพรมแดนอีกครัง้ โดยยอดส่งออกใน
ไตรมาส 2 พุ่งขึน้ เกือบ 20% จากไตรมาส 1 ที่ปรับตัวขึน้ 16.22% ทัง้ นี ้
คาดว่าตัว เลข GDP ที่ ขยายตัวได้ดี เกิน คาดในไตรมาส 2 อาจท าให้
ธนาคารกลางอินโดนีเซียพุ่งความสนใจไปที่การควบคุมเงินเฟ้อ โดย
ขณะนีอ้ ตั ราเงินเฟ้อของอินโดนีเซียอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี (อินโฟ
เควสท์)
เมีย นมาไฟเขีย วผู้ ส่งออกแปลงรายได้ ส กุล ต่ างประเทศเพี ย ง
65% เป็ นเงินจ๊าต ธนาคารกลางเมียนมา (CBM) ได้ผ่อนคลายคาสั่ง
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ในการแปลงสกุลเงินตราต่ างประเทศ โดยอนุญ าตให้ผูส้ ่งออกแปลง
รายได้สกุลเงินตราต่างประเทศเพียง 65% เป็ นเงินจ๊าต สานักข่าวซิน
หัวรายงานว่า CBM ได้ออกคาสั่งที่มีการผ่อนปรนใหม่ดังกล่าวในวัน
ศุกร์ (5 ส.ค.) โดยให้มีผลบังคับใช้ในทันที ก่อนหน้านี ้ ผูส้ ่งออกในเมียน
มาถูกบังคับ ให้ต ้องแปลงรายได้จากการส่งออก 100% ไปเป็ น สกุล
เงินจ๊าต (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex บวกเกือบ 100 จุด ขานรับ
แบงก์ชาติขึ้นดบ.ตามคาด ดัชนี Sensex ตลาดหุน้ อินเดียดีดตัวขึน้
เกือบ 100 จุดในวันนี ้ หลังธนาคารกลางอินเดียปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
นโยบาย 0.50% สู่ระดับ 5.40% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี ้ ดัชนี
S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดที่ 58,387.93 บวก 89.13 จุด หรือ 0.15%
หุน้ กลุ่มธนาคารพุ่งขึน้ นาตลาดวันนี ้ (อินโฟเควสท์)
ไทย
นักวิชาการ ชีป้ มขัดแย้งจีนกับสหรัฐกรณีไต้หวันส่งผลวิกฤตขาด
แคลนชิปรุ นแรง นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการวิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค์ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ กล่ า วว่ า ความขัด แย้ง
ระหว่า งจีน กับ สหรัฐกรณี ไต้ห วัน จะส่งผลกระทบและพลิกผัน ธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) ที่บริษัท Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company-TSMC เป็ นผู้ ผ ลิ ต เซมิ ค อนดั ก เตอร์ที่ มี
มูลค่ามากที่สดุ ในโลก โรงหล่อเซมิคอนดักเตอร์อิสระที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
และเป็ นหนึ่ ง ในบริ ษั ท ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของไต้ห วัน มี สัด ส่ ว น 54% ใน
ตลาดโลก มี โรงงานการผลิต ส่ ว นหนึ่ งอยู่ใ นจีน หากความสัม พัน ธ์
ระหว่างจีนกับไต้หวันย่าแย่ลงอีก คาดว่า จะมีการลงทุนบางส่วนย้าย
ฐานการผลิต มายังภูมิ ภาคอาเซี ยน มาตรการกดดัน ทางเศรษฐกิ จ
ล่ า สุด ของจี น ที่ เริ่ ม แบนสิ น ค้า หลายอย่ า งจากไต้ห วัน เช่ น สิ น ค้า
ประเภทอาหาร ผลไม้ และสินค้าจากการประมง แต่กลับไม่แตะต้อง
ธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์เลย ปั ญหาเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนที่ดาเนิน
ต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปลายปี 2563 อยู่แล้ว จากสงครามการค้าระหว่างจีน
กับสหรัฐฯ ซา้ ด้วยการระบาดของโควิด -19 จนโรงงานหลายแห่งต้อง
ปิ ดตัวลงจากการล็อกดาวน์ จนถึงตอนนีแ้ ม้สถานการณ์จะเริ่มดีขนึ ้ บ้าง
แต่ ก็ ยังไม่ ฟื้ น ตัว เท่ า ไหร่นั ก รายงานของ TrendForce (บริ ษั ท วิ จั ย
การตลาดชัน้ นาของโลก) ที่เปิ ดเผยออกมาเมื่อปี ที่แล้ว บริษัทในไต้หวัน
ถือครองส่วนแบ่งตลาดเซมิคอนดักเตอร์รวม 63% และคาดการณ์ว่าจะ
เพิ่มขึน้ เป็ น 66% ในปี นี ้ โดยมี TSMC เป็ นหัวหอก ถือครองส่วนแบ่ง
54% ของทั้งโลก ส่วนอันดับรองลงมาคือ เกาหลีใต้ที่ 18% โดย 17%
มาจาก Samsung หากปัญหาวิกฤตความสัมพันธ์บานปลายกลายเป็ น
ภาวะสงครามในช่องแคบไต้หวัน ย่อมทาให้สินค้าไอทีมีโอกาสสูงที่จะ
ได้รบั ผลกระทบอย่างหนักจากการที่เซมิคอนดักเตอร์อาจหายไปค่อน
หนึ่งของกาลังการผลิตทั่วโลก นอกจากนี ้ กลุ่มทุนข้ามชาติไต้หวันยัง
เข้า ไปลงทุน ในประเทศจี น จ านวนมาก และใช้ฐ านการผลิ ต ในจี น

ส่ ง ออกไปทั่ ว โลก มี ร ายได้จ ากการส่ ง ออกไม่ ต่ า กว่ า 2 แสนล้า น
ดอลลาร์ คิดเป็ นเงินบาทเท่ากับประมาณ 7.2 ล้านล้านบาทในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา ไต้หวันนาเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึน้ 87% อัตราการขยายตัว
การส่งออกไต้หวันเพิ่มขึน้ มากกว่า 70% ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (อินโฟ
เควสท์)

พาณิชย์ เผย CPI ก.ค.ขยายตัว 7.61% ปรับคาดการณ์เงินเฟ้ อปี
65 เป็ น 5.5-6.5% สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)
กระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไป (CPI) หรืออัตรา
เงิน เฟ้อทั่ว ไป เดื อนก.ค. 65 อยู่ที่ ระดับ 107.41 เพิ่ มขึน้ 7.61% จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยลดลงเล็กน้อย -0.16% จากเดือน มิ.ย.65
ส่งผลให้เงิน เฟ้อทั่ว ไปเฉลี่ย 7 เดื อนแรก (ม.ค.-ก.ค.) เพิ่มขึน้ 5.89%
"เป็ นครัง้ แรกในรอบปี ที่เงินเฟ้อลดลงจากเดือนก่อน ซึ่งเป็ นผลมาจาก
การตรึงราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง และการดูแล
ค่าครองชีพให้ผบู้ ริโภคฐานรากอย่างเข้มข้น ซึ่งทาให้ราคาสินค้ายังทรง
ตัว" นายรณรงค์ พูนพิพัฒน์ ผูอ้ านวยการ สนค.ระบุ ขณะที่ดชั นีราคา
ผูบ้ ริโภคพืน้ ฐาน (Core CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน เดือนก.ค. 65
อยู่ที่ ระดับ 103.50 เพิ่ม ขึน้ 2.99% จากช่วงเดี ยวกัน ของปี ก่อน และ
เพิ่ ม ขึ น้ 0.50% จากเดื อ น มิ .ย.65 ส่ ง ผลให้เงิน เฟ้ อ พื ้น ฐานเฉลี่ ย 7
เดือนแรก เพิ่มขึน้ 2.01% นายรณรงค์ กล่าวว่า สินค้ากลุ่มพลังงาน ยัง
เป็ น สาเหตุ ห ลัก ต่ อ อัต ราเงิ น เฟ้ อ เดื อ นก.ค.65 ซึ่ง เป็ น ต้น ทุ น ในทุ ก
ขัน้ ตอนการผลิตและโลจิสติกส์ของสินค้าและบริการ ประกอบกับอุป
สงค์ในประเทศปรับตัวดีขึน้ จากการท่องเที่ยว การส่งออก และราคา
สินค้าเกษตรสาคัญสูงขึน้ (อินโฟเควสท์)
กกพ.เลื่ อ นไม่ มี ก าหนดแถลงชี้ แ จงปรั บ ขึ้ น ค่ า Ft งวดใหม่
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.) แจ้ง
เลื่อน "การชีแ้ จงตอบข้อซักถามค่ า ไฟฟ้า ผัน แปร (ค่ า Ft) รอบเดื อ น
กัน ยายน-ธัน วาคม 2565" ที่กาหนดมีขึน้ ในเวลาประมาณ 10.30 น.
ของวันนีอ้ อกไปอย่างไม่มีกาหนด แม้ว่าจะรายงานข่าวออกมาแล้วว่า
กกพ.ได้ปรับขึน้ ค่า Ft งวดใหม่ไปแล้วในระดับ 68.66 สต./หน่วยเพื่อให้
สอดคล้องกับต้นทุนด้านพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ รายงานข่าว เปิ ดเผย
ว่า การเลื่อนแถลงครัง้ นีเ้ ป็ นรอบที่ 2 โดยครัง้ แรกมีกาหนดจัดขึน้ ตัง้ แต่
วันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีค่อนข้างกังวล
ต่อการปรับขึน้ ค่า Ft ในครัง้ นี ้ โดยก่อนหน้านีม้ ีรายงานข่าวว่าได้เรียก
รมว.พลังงานเข้าหารือ แต่ ป รากฎว่า ขณะนี น้ ายสุพัฒ นพงษ์ พัน ธ์มี
เชาว์ รองนายกรัฐ มนตรีแ ละ รมว.พลังงาน อยู่ ระหว่ า งการกัก ตัว
เนื่องจากติดเชือ้ โควิดหลังจากเดินทางกลับมาจากการเยือนซาอุดีอารา
เบีย (อินโฟเควสท์)
กรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยยืนยันฝี ดาษลิงรายที่ 4 ของไทยเป็ น
หญิ งใกล้ชิดต่ างชาติ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี กรม
ควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้รบั รายงานพบผูป้ ่ วยยืนยันโรค
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ฝี ด าษวานร รายที่ 4 ของประเทศไทย เป็ น หญิ งไทย อายุ 22 ปี มี
ประวัติ เสี่ย งไปเที่ ย วสถานบัน เทิ ง ในพื ้น ที่ ก รุ งเทพมหานคร ย่า นที่
ชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยว เป็ นประจาประมาณสัปดาห์ละครัง้ และมี
การสัมผัสใกล้ชิดกับชายชาวต่างชาติ โดยผูป้ ่ วยเริ่มมีไข้ตงั้ แต่วนั ที่ 29
กรกฎาคม 2565 แต่ยงั ไปเที่ยวสถานบันเทิงพร้อมเพื่อนชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เริ่มมีต่มุ ขึน้ ที่แขนขา แล้วลาม
ไปทั่วร่างกาย รวมถึงอวัยะเพศ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 จึงเดินทางเข้า
รับการรัก ษาที่โรงพยาบาลแห่ งหนึ่ งในจังหวัดสมุท รปราการ และผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติ การยืน ยันจากกรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณ สุ ข และห้อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ค ณ ะแพทยศาสตร์
จุฬ าลงกรณ์ม หาวิ ท ยาลัย ยื น ยัน พบเชือ้ ฝี ด าษวานร (Monkeypox
virus) วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ก่อนส่งตัวผูป้ ่ วยมารับการดูแลรักษาต่อ
ที่สถาบันบาราศนราดูร (อินโฟเควสท์)

ททท. เผย "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" สร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 1.2
หมื่นลบ. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
เปิ ดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รายงานการใช้สิทธิ
โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" ที่เริ่มเปิ ดให้จองโรงแรมที่พักตั้งแต่
วันที่ 1 ก.ค.65 ที่ ผ่านมา พบว่า เดื อนแรกตั้งแต่ 1-31 ก.ค. มี การใช้
จ่ายในโครงการรวมมูลค่ากว่า 12,228 ล้านบาท มีผูใ้ ช้สิทธิโรงแรมที่
พักจานวน 834,192 คน แบ่งเป็ น การจองโรงแรม 2,028 แห่ง จานวน
ห้อง 2,888,881 ห้องพัก ท าเงิน สะพัด ในธุ รกิ จ โรงแรม 10,218 ล้า น
บาท โดยประชาชนที่ จ่ า ยเอง 60% อยู่ ที่ 6,354 ล้า นบาท รัฐ บาล
สนับสนุนส่วนลดให้ 40% อยู่ที่ 3,864 ล้านบาท ส่วนยอดการใช้จ่าย
คูปองสูงสุดไม่เกิน 600 บาทต่อวัน มียอดใช้จ่ายรวม 2,010 ล้านบาท
แบ่ ง เป็ นยอดการใช้จ่ า ยในร้า นอาหารในโรงแรม 1,051 ล้า นบาท
ร้านอาหาร 834.3 ล้านบาท สถานที่ท่องเที่ยว 81.3 ล้านบาท ร้านโอท็
อป 11.2 ล้านบาท สปาและนวด 5.7 ล้านบาท ขนส่งเพื่อท่ องเที่ ยว
25.7 ล้านบาท ขณะนี ้ ยังมีสิทธิที่พกั เหลือ 516,734 สิทธิ (จากทัง้ หมด
1.5 ล้านสิทธิ) ส่วนสิทธิต๋ วั เครื่องบินเหลือ 267,116 สิทธิ (ข้อมูล ณ 5
ส.ค. เวลา 21.00 น.) ทั้งนี ้ ผู้ที่ ส นใจใช้สิ ท ธิ เราเที่ ยวด้ว ยกัน เฟส 5
สามารถเข้า ไปใช้สิทธิได้ที่ www. เราเที่ ยวด้ว ยกัน .com โดยเปิ ด ให้
จองโรงแรมวันสุดท้ายภายในวันที่ 23 ต.ค.65 และเดินทางเข้าพักวัน
สุดท้ายภายใน 31 ต.ค.65 ส่วนลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินวันสุดท้ายคือ
วันที่ 5 พ.ย.65 (อินโฟเควสท์)
หมอระวี แนะจับตาประชุมร่วมรัฐสภา 10 ส.ค. เชื่อเล่นเกมยื้อ
เวลากม.ลูก นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค
พลังธรรมใหม่ ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ
..ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ า ด้วยการเลื อกตั้ง ส.ส. (ฉบับ ที่ ... ) พ.ศ....
รัฐสภา กล่าวว่า การนัดประชุมร่วมรัฐสภาวันที่ 10 ส.ค.65 ตนเชื่อว่า
ฝ่ ายที่สนับ สนุนสูต รคานวณ ส.ส.บัญ ชีรายชื่อ หารด้วย 500 ต้องยือ้
เต็ ม ที่ โดยร่า ง พ.ร.บ.ดัง กล่ า วอาจจะไม่ ได้พิ จ ารณา หรื อ หากได้

พิจารณาเชื่อว่าจะยือ้ จนถึงที่สดุ เพื่อให้รา่ ง พ.ร.บ.พิจารณาไม่แล้วเสร็จ
และเกินกรอบเวลาที่รฐั ธรรมนูญกาหนดให้ทาให้เสร็จภายใน 180 วัน
หรื อ วัน ที่ 15 ส.ค.นี ้ อย่ า งไรก็ ดี ใ นวัน ที่ 10 ส.ค.65 มี ง านวัน ก านั น
ผูใ้ หญ่บา้ น ส.ส.เขตบางส่วนต้องขาดไปเพราะเป็ นงานสาคัญ นพ.ระวี
กล่าวว่า คงไม่ไปร้องให้ตรวจสอบเรื่องจริยธรรม ส.ส.ที่ขาดองค์ประชุม
แต่ไม่ม่นั ใจว่าจะมีคนอื่นร้องหรือไม่ เรื่องที่เกิดขึน้ เป็ นเกมการเมือง คน
ที่ไม่อยู่เป็ นองค์ประชุมซึ่งไม่ใช่ทงั้ หมดอาจติดงานสาคัญในพืน้ ที่ หรือ
มี ภ ารกิ จ ส าคัญ ญาติ ป่ วย งานของหัว คะแนน หากร้อ งจริย ธรรม
ทัง้ หมดก็ลาบาก (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดบวก 2.34 จุ ด ทรงตั ว จั บ ตาตั วเลขจ้าง
งานสหรั ฐ -สถานการณ์ ซ้ อ มรบของจี น SET ปิ ด 1,601.09 จุ ด
เพิ่มขึน้ 2.34 จุด (+0.15%) มูลค่าการซือ้ ขายราว 58,838.20 ล้านบาท
นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุน้ ไทยวันนีเ้ คลื่อนไหวทรงตัว โดยมีแรงขาย
พลังงานต้นนา้ จากราคานา้ มันร่วง แต่ก็มีแรงหนุนจากลุ่มแบงก์และค้า
ปลีก แม้เงินเฟ้อไทย เดือนก.ค.จะต่ากว่าเดือนก่อน แต่ Core CPI กลับ
สูงกว่า ทาให้ทิศทางไม่ชัดเจน โดยยังคาดว่า กนง.จะปรับขึน้ ดอกเบีย้
0.25% ในการประชุม 10 ส.ค. แนวโน้มตลาดวันจันทร์หน้า รอดูตวั เลข
จ้างงานนอกภาคเกษตรและอัต ราว่างงานคืน นี ้ และสถานการณ์จีน
ซ้อมรบรอบเกาะไต้หวัน หากไม่มีเหตุการณ์ตลาดน่าจะปรับขึน้ พร้อม
ให้ แ นวต้ า นที่ 1,605-1,610 จุ ด แนวรับ ที่ 1,585-1,590 จุ ด ตลาด
หลักทรัพย์ ปิ ดวัน นีท้ ี่ระดับ 1,601.09 จุด เพิ่มขึน้ 2.34 จุด (+0.15%)
มูลค่าการซือ้ ขายราว 58,838.20 ล้าน บาท การซือ้ ขายหุน้ วันนี ้ ดัชนีฯ
เคลื่ อ นไหวทั้ง แดนบวกและลบสลับ กั น โดยขึ น้ ไปท าระดับ สู ง สุ ด
1,603.86 จุ ด และล งไป ต่ า สุ ด ที่ 1,595.89 จุ ด ส่ ว นหลั ก ท รั พ ย์
เปลี่ยนแปลงวันนี ้ เพิ่มขึน้ 680 หลักทรัพย์ ลดลง 912 หลักทรัพย์ และ
ไม่เปลี่ยนแปลง 558 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 35.57 แข็ งค่าต่อเนื่อง จับ ตาการปรับ
ขึน้ ดอกเบีย้ ของกนง.ในสัปดาห์หน้า นักบริหารเงินจากธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาดเย็นนีอ้ ยู่ที่ระดับ 35.57 บาท/
ดอลลาร์ แข็งค่าจากช่วงเช้าที่เปิ ดตลาดที่ระดับ 35.74 บาท/ดอลลาร์
เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องจากช่วงเช้า โดยระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบ
35.54 - 35.86 บาท/ดอลลาร์ เงิน เฟ้ อเดื อนก.ค.ที่ กระทรวงพาณิ ช ย์
รายงานวันนี ้ น่ าสนใจตรงที่เงิน เฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) ที่เพิ่มขึน้ ถึง
2.99% ขึน้ ไปใกล้แตะขอบบนของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ที่ 1-3% ซึ่งต้องจับตาไปที่การประชุม กนง.ในสัปดาห์
หน้า "Core CPI เดือนก.ค.ขึน้ ไปใกล้ 3% เกือบถึงขอบบนเป้าหมาย
เงินเฟ้อของแบงก์ชาติ ก็น่าห่วง ทาให้ตอ้ งจับตาประชุม กนง.สัปดาห์
หน้า ซึ่งอาจมี กรรมการ กนง.บางเสีย ง อาจจะเสนอให้ขึน้ ดอกเบี ้ย
0.50%" นักบริหารเงินระบุ ส่วนคืนนี ้ ตลาดรอดูตวั เลขการจ้างงานนอก
ภาคเกษตรเดือน ก.ค.ของสหรัฐ นักบริหารเงิน คาดว่า ต้นสัปดาห์หน้า
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เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 35.50 - 35.80 บาท/ดอลลาร์ (อิน โฟ
เควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ : วั น นี้ มี มู ล ค่ า การซื้อ ขายรวม 35,193
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ ทยประจาวันนี ้มีมูลค่าการซือ้ ขายรวมทัง้ วันอยู่ที่ 35,193
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูล ค่า การซือ้ ขายสูงที่ สุด 2
อันดับ แรก คื อ 1. กลุ่มบริษัท หลักทรัพ ย์จัด การกองทุน (บลจ.) ขาย
สุทธิ 605 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน ซือ้ สุทธิ 77 ล้านบาท ในขณะ
ที่นักลงทุนต่ างชาติ ซือ้ สุท ธิ 546 ล้านบาท Yield พัน ธบัตรอายุ 5 ปี
ปิ ดที่ 2.02% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.08%ภาพรวมของตลาดใน
วันนี ้ Yield Curve ปรับ ตัวลดลงจากวันก่อนหน้า ประมาณ 2-8 bps.
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ US- Treasury ประกอบกั บ กระทรวงพาณิ ชย์

รายงานดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไปของไทย (CPI)เดือนก.ค. 65 เพิ่มขึน้
7.61% (YoY) ต่ า กว่ า ที่ ต ลาดคาดการณ์ ไว้ และปรับ ประมาณการ
กรอบเงินเฟ้อปี 65 เพิ่มขึน้ เป็ น 5.5-6.5% จากประมาณการเดิมที่ 4.05.0% ด้า นปั จ จัย ต่ า งประเทศผลการประชุม ธนาคารกลางอังกฤษ
(BoE) มีมติ 8-1 ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย 0.50% สู่ระดับ 1.75%
ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ เงิน เฟ้อ และส่งสัญ ญาณว่าเศรษฐกิจ
อังกฤษจะเข้าสู่ภาวะถดถอยตั้งแต่ไตรมาส 4ของปี 2565 จนถึงสิน้ ปี
2566 จากรายได้ในภาคครัวเรือนทรุดตัวลงอย่างหนัก สาหรับกระแส
เงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวนั นี ้ NET INFLOW 546 ล้านบาท โดย
เกิดจาก NET BUY 546 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี ท้ ี่ถือครองโดย
นักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) (อินโฟเควสท์)

ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
-

ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนมิ.ย. ญี่ปนุ่
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคเดือนก.ค. อินโดนีเซีย
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Friday

5
Release

Actual

Cons.

Prior

3.50%

1.50%

-0.50%

Jun

2.20%

1.90%

1.00%

Jun P

100.60

--

101.20

JN Household Spending YoY

Jun

Labor Cash Earnings YoY
Leading Index CI
Coincident Index

Jun P

99.00

--

94.90

Jul

7.61%

8.00%

7.66%

CPI NSA MoM

Jul

CPI Core YoY

Jul

-0.16%
2.99%

0.00%
2.63%

0.90%
2.51%
$218.0b

TH CPI YoY

TH Foreign Reserves
US Change in Nonfarm Payrolls

$220.0b

--

Jul

528k

250k

398k

Unemployment Rate

Jul

3.50%

3.60%

3.60%

Average Hourly Earnings MoM

Jul

0.50%

0.30%

0.40%

Average Hourly Earnings YoY
Labor Force Participation Rate

Jul
Jul

5.20%
62.10%

4.90%
62.20%

5.20%
62.20%

Consumer Credit

Jun

$40.154b

$27.000b

$23.793b

Actual

Cons.

Prior

1-Jul

Monday

6
Release

JN BoP Current Account Adjusted

Jun

--

-¥27.6b

¥8.2b

BoP Current Account Balance

Jun

--

-¥706.2b

¥128.4b

Trade Balance BoP Basis

Jun

--

-¥985.9b -¥1951.2b

Bank Lending Incl Trusts YoY

Jul

--

--

1.3%

Bank Lending Ex-Trusts YoY

Jul

--

--

1.50%

Aug

--

-29.00

-26.40

Actual

Cons.

Prior

Jul

--

3.3%

3.3%

Jul P

--

--

17.1%

Jul

--

--

35.70

Jul

--

--

41.60

Jul

--

89.50

89.50

Nonfarm Productivity

2Q P

--

-4.6%

-7.3%

Unit Labor Costs

EC Sentix Investor Confidence

Tuesday

Machine Tool Orders YoY

TH Consumer Confidence Economic
Consumer Confidence

US NFIB Small Business Optimism

2Q P

--

9.6%

12.6%

CH New Yuan Loans CNY

Jul

--

1160.0b

2810.0b

Money Supply M2 YoY

Jul

--

11.4%

11.4%

Money Supply M1 YoY

Jul

--

5.9%

5.8%

Money Supply M0 YoY

Jul

--

--

13.8%

Actual

Cons.

Prior

Wednesday
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JN PPI YoY

Jul

--

8.50%

9.20%

PPI MoM

Jul

--

0.40%

0.70%

CH PPI YoY

Jul

--

4.90%

6.10%

CPI YoY

Jul

--

2.90%

2.50%

1-Aug

--

0.75%

0.50%

1-Aug

--

--

1.20%

CPI MoM

Jul

--

0.20%

1.30%

CPI Ex Food and Energy MoM
CPI YoY
CPI Ex Food and Energy YoY
CPI Index NSA

Jul
Jul
Jul
Jul

---

0.50%
8.70%

0.70%
9.10%

---

6.10%
296.60

5.90%
296.31

CPI Core Index SA
Wholesale Inventories MoM

Jul
Jun F

--

295.84

294.35

--

1.90%

1.90%

TH BoT Benchmark Interest Rate
US MBA Mortgage Applications

Thursday
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TH Foreign Reserves
US Monthly Budget Statement
PPI Ex Food and Energy YoY
Initial Jobless Claims
Continuing Claims
PPI Final Demand MoM
PPI Ex Food and Energy MoM
PPI Final Demand YoY

5-Aug-22

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

1,601.09
969.41
2,192.97
612.89
-505.20
-112.11
901.44
-284.13
58,838.20

+2.34
+2.12
+4.92
+3.34

+0.15%
+0.22%
+0.22%
+0.55%

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

5-Aug-22
32,803.47
4,145.19
12,657.55
3,725.39
7,439.74
13,573.93
28,175.87
3,227.03
20,201.94
2,490.80
58,387.93
7,084.66
6,405.50
1,252.74

Chg
+76.65
-6.75
-63.03
-29.21
-8.32
-88.75
+243.67
+37.99
+27.90
+17.69
+89.13
+27.31
-77.61
-1.41

%Chg.
+0.23%
-0.16%
-0.50%
-0.78%
-0.11%
-0.65%
+0.87%
+1.19%
+0.14%
+0.72%
+0.15%
+0.39%
-1.20%
-0.11%

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

5-Aug-22
89.01
94.41
94.92
89.01
1,772.90
1,560.00

Chg
+0.47
+0.32
+0.80
+0.47
-15.60
-43.00

%Chg.
+0.53%
+0.34%
+0.85%
+0.53%
-0.87%
-2.68%

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

5-Aug-22
35.57
1.0183
135.01
1.2073
6.7619
1,298.25
106.621

4-Aug-22
36.03
1.0246
132.89
1.2160
6.7493
1,310.15
105.693

%Chg.
-1.28%
-0.61%
+1.60%
-0.72%
+0.19%
-0.91%
+0.88%

5-Aug-22
299.08
35,193.32
1M
3M

4-Aug-22
298.54
48,878.86
6M
1Y

%Chg.
+0.18%
-28.00%
2Y
3Y
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JN Money Stock M2 YoY

As of 8-Aug-22
Chg
%Chg.

Thai Stock Market

1-Aug
Jul
Jul
1-Aug
1-Jul
Jul
Jul
Jul

Actual
---

Cons.
--$178.5b

Prior
$220.0b
-$88.8b

----

0.08
265k
1410k

0.08
260k
1416k

---

0.30%
0.40%

1.10%
0.40%

--

10.40%

11.30%

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

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

0.508
-0.05
5Y
2.016
-8.36

0.645
+0.38
7Y
2.273
-7.54

0.848
+0.78
10Y
2.486
-3.30

3M
2Y
3Y
2.47
3.23
3.17
+7.39 +18.30 +19.36

1.109
-0.28
15Y
3.125
-1.51

1.641
-2.66
20Y
3.279
-2.26

1.859
-5.52
30Y
4.018
-0.67

5Y
10Y
30Y
2.96
2.83
3.07
+16.33 +13.85 +10.09
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