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สหรัฐฯ
"เพโลซี " แถลงต่ อ รั ฐ สภาไต้ ห วั น ย้ า สหรั ฐ พร้ อ มหนุ น ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
สหรัฐ กล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาไต้หวันในวันนี ้ (3 ส.ค.) และมีกาหนด
เข้าพบกับนางไช่ อิงเหวิน ประธานาธิบดีของไต้หวัน รวมถึงกลุ่มนัก
เคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในการเดินทางเยือนครัง้ นี ้ ซึ่งสร้างความ
ไม่พอใจกับจีนเป็ นอย่ างยิ่ง ทั้งนี ้ นางเพโลซีได้กล่าวขอบคุณปธน.ไช่
ส าหรับ บทบาทความเป็ น ผู้นาและขอให้ทั้งสองฝ่ ายประสานความ
ร่วมมือด้านรัฐสภาเพิ่มมากขึน้ "เราขอแสดงความชื่นชมไต้หวันที่ยืน
หยัด ในความเป็ นสังคมที่ มีเสรีภาพมากที่สุด แห่งหนึ่ งของโลก" นาง
เพโลซีกล่าวต่อรัฐสภาไต้หวัน นอกจากนี ้ นางเพโลซียังกล่าวว่า ฝ่ าย
นิติบญ
ั ญัติของสหรัฐมีเป้าหมายที่จะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับ
อุตสาหกรรมชิปของสหรัฐเพื่อแข่งขันกับจีน โดยสหรัฐพร้อมเปิ ดโอกาส
ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับไต้หวันเพิ่มขึน้ (อินโฟเควสท์)
สหรัฐยืนยันการเยือนไต้หวันของเพโลซีไม่มีเป้ าหมายจุด ชนวน
ขั ด แย้ ง กั บ จี น นายจอห์น เคอร์บี โฆษกสภาความมั่น คงแห่ งชาติ
สหรัฐเปิ ดเผยว่า สหรัฐไม่ตอ้ งการให้กรณีการเยือนไต้หวันของนางแนน
ซี เพโลซี ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรสหรัฐ บานปลายจนกลายเป็ น
วิกฤตการณ์ระหว่างสหรัฐและจีน และสหรัฐมองว่าไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่
จีนจะนาประเด็นดังกล่าวมาขยายผลจนกลายเป็ นปมขัดแย้ง นายเคอร์
บีกล่า วในการแถลงข่า วว่ า นับ เป็ น ครั้งแรกในรอบ 25 ปี ที่ ป ระธาน
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวัน และการเดินทาง
เยือนของนางเพโลซีครัง้ นี ้ สอดคล้องกับจุดยืนด้านนโยบายของสหรัฐที่
มีต่อไต้หวันมาอย่างยาวนาน โดยนายเคอร์บีย้ า้ ว่า สหรัฐยังคงรักษา
จุดยืนในการคัดค้านความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสถานภาพของ
ไต้หวันแต่เพียงฝ่ ายเดียว แต่ในขณะเดียวกันสหรัฐก็ไม่สนับสนุนการ
แยกตัวเป็ นเอกราชของไต้หวัน "ไม่มีเหตุผลที่จีนจะใช้การเดิ น ทางที่
ถูกต้องตามกฏหมายของประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐในครัง้ นี ้ เป็ น
ข้ออ้างในการสร้างความตึงเครียดหรือเพิ่มความขัดแย้ง " นายเคอร์บี
กล่าว (อินโฟเควสท์)
ปธ.เฟดเซนต์หลุ ยส์ม่ั นใจศก.สหรัฐ รอดภาวะถดถอยแม้ เ ฟด
เดิ น หน้ า ขึ้น ดอกเบี้ย นายเจมส์ บูล ลาร์ด ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์ห ลุย ส์ยัง คงเชื่ อ มั่น ว่ า เศรษฐกิ จ สหรัฐจะ
สามารถหลี ก เลี่ ย งภาวะถดถอยได้ แม้เ ขามองว่ า เฟดจ าเป็ น ต้อ ง
เดินหน้าขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายต่อไป เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ "ผมคิดว่า
เงินเฟ้อร้อนแรงมากกว่าที่ผมคาดการณ์เอาไว้ในช่วงไตรมาส 2 ดังนัน้
เราจึงจาเป็ นต้องปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ มากกว่าที่ผมเคยแนะนาเอาไว้
ก่อนหน้านีเ้ ล็กน้อย" นายบูลลาร์ดกล่าว ทั้งนี ้ นายบูลลาร์ดประมาณ
การว่า อัตราดอกเบีย้ นโยบายจาเป็ นต้องอยู่ที่กรอบ 3.75% - 4.00%

ภายในสิน้ ปี 2565 จากปัจจุบนั ซึ่งอยู่ที่กรอบ 2.25% - 2.50% หลังเฟด
ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 4 ครัง้ ในปี นี ้ (อินโฟเควสท์)

ดั ชนี PMI ภาคบริการสหรัฐ หดตั วในเดื อนก.ค. เอสแอนด์พี โก
ลบอลเปิ ดเผยว่า ดัชนีผจู้ ัดการฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐ
ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.3 ในเดือนก.ค. จากระดับ 52.7 ในเดือนมิ.ย. แต่
ปรับ ตัว ขึ ้น จากตัว เลขเบื ้อ งต้น ที่ ร ะดับ 47.0 ดัช นี PMI ปรับ ตัว ลง
ติดต่อกันเป็ นเดือนที่ 4 และขณะนีอ้ ยู่ต่ากว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชีว้ ่าภาค
บริการของสหรัฐอยู่ในภาวะหดตัว ซึ่งเป็ นการหดตัวครัง้ แรกนับตัง้ แต่
เดื อนมิ .ย.2563 ดัชนี PMI ได้รับ ผลกระทบจากการชะลอตัว ของค า
สั่งซือ้ ใหม่ ขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจดิ่งลงแตะระดับต่าสุดใน
รอบ 22 เดือน แม้ว่าการจ้างงานดีดตัวขึน้ (อินโฟเควสท์)
ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐดีดตัวขึ้นในเดือนก.ค. สวนทาง
คาดการณ์ สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิ ดเผยว่ า
ดัชนีภาคบริการของสหรัฐดีดตัวขึน้ สู่ระดับ 56.7 ในเดือนก.ค. สวนทาง
นักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 53.5 หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 3
เดือน ดัชนีภาคบริการของสหรัฐได้รบั แรงหนุนจากการเพิ่มขึน้ ของคา
สั่งซือ้ ใหม่และการจ้างงาน ดัชนียงั คงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชีถ้ ึงการ
ขยายตัวของภาคบริการ ทัง้ นี ้ ดัชนีภาคบริการของ ISM ประกอบด้วย
อุตสาหกรรม 17 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ การขนส่ง การก่อสร้าง
และเหมืองแร่ (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยจานวนผู้ขอสินเชื่อจานองเพิ่มขึ้น หลังดอกเบี้ยเงินกู้
ปรั บ ตั ว ลง สมาคมนายธนาคารเพื่อการจานอง (MBA) ของสหรัฐ
เปิ ด เผยว่ า จ านวนผู้ยื่ น ขอสิ น เชื่ อ เพื่อ การจ านองเพิ่ม ขึ น้ 1.2% ใน
สัป ดาห์ที่ แ ล้ว โดยได้รับ แรงหนุน จากอัต ราดอกเบี ้ยเงิ น กู้จ านองที่
ปรับตัวลง จานวนผูท้ ี่ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์เพิ่มขึน้ 2% ใน
สัปดาห์ที่แล้ว แต่ดิ่งลง 82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ว ส่วน
จานวนผูย้ ื่นขอสินเชื่อเพื่อการซือ้ ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึน้ 1% ในสัปดาห์ที่
แล้ว แต่ ล ดลง 16% เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ที่ แ ล้ว อัต รา
ดอกเบีย้ เงินกู้เฉลี่ยเพื่อการจานองแบบคงที่ระยะเวลา 30 ปี สาหรับ
วงเงินกูไ้ ม่เกิน 647,200 ดอลลาร์ ปรับตัวลงสู่ระดับ 5.43% จากระดับ
5.74% ในสัปดาห์ก่อนหน้านี ้ (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยคาสั่งซือ้ ภาคโรงงานสูงกว่าคาดในเดือนมิ .ย. กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐเปิ ดเผยว่า คาสั่งซือ้ ภาคโรงงานของสหรัฐพุ่งขึน้ 2.0%
ในเดือนมิ.ย. สูงกว่าที่นกั วิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึน้ 1.1% หลังจากดีดตัว
ขึน้ 1.8% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี ยอดสั่งซือ้ ภาคโรงงานทะยาน
ขึน้ 13.5% ในเดื อนมิ .ย. ส่ว นยอดสั่งซือ้ สิน ค้า ทุน พืน้ ฐาน ที่ ไม่ร วม
หมวดอาวุธและเครื่องบิน เพิ่มขึน้ 0.7% ในเดือนมิ.ย. โดยยอดสั่งซือ้
ดังกล่าวถือเป็ นมาตรวัดความเชื่อมั่น และแผนการใช้จ่ายในภาคธุรกิจ
(อินโฟเควสท์)

1

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

EIA เผยสต็อกน้ ามั นดิ บ สหรัฐ เพิ่ ม ขึ้นสั ป ดาห์ที่แ ล้ ว สวนทาง
คาดการณ์ สานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ
(EIA) เปิ ด เผยว่ า สต็ อกน้า มัน ดิ บ สหรัฐเพิ่ มขึน้ 4.5 ล้า นบาร์เรลใน
สัป ดาห์ที่ แ ล้ว ขณะที่ นั ก วิ เ คราะห์ค าดว่ า ลดลง 700,000 บาร์เ รล
สถาบันปิ โตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่งเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมนา้ มันของ
สหรัฐ เปิ ด เผยก่อนหน้านีว้ ่า สต็ อกน้า มัน ดิบสหรัฐเพิ่มขึน้ 2.2 ล้า น
บาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว EIA ยังเปิ ดเผยว่า สต็อกนา้ มันดิบที่เมืองคูชิง
รัฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็ นจุดส่งมอบสัญญานา้ มันดิบล่วงหน้าของสหรัฐ
เพิ่มขึน้ 926,000 บาร์เรล สู่ระดับ 24.5 ล้านบาร์เรล ส่วนสต็อกนา้ มัน
เบนซินเพิ่มขึน้ 163,000 บาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 1.3
ล้านบาร์เรล นอกจากนี ้ สต็อกนา้ มันกลั่น ซึ่งรวมถึงฮีตติง้ ออยล์และ
นา้ มันดีเซลลดลง 2.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นกั วิเคราะห์
คาดว่าเพิ่มขึน้ 700,000 บาร์เรล (อินโฟเควสท์)
คาดสหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่ม 258,000 ตาแหน่งใน
เดือนก.ค. กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิ ดเผยตัวเลขการจ้างงานนอก
ภาคเกษตรประจาเดื อนก.ค.ในวัน ศุกร์นี ้ นักวิ เคราะห์คาดการณ์ว่า
ตัวเลขจ้างงานเพิ่มขึน้ 258,000 ตาแหน่งในเดือนก.ค. ต่ากว่าระดับ
372,000 ตาแหน่งในเดือนมิ .ย. นอกจากนี ้ นักวิเคราะห์คาดว่าอัตรา
การว่างงานทรงตัวที่ระดับ 3.6% ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น นิ ว ยอร์ก : ดาวโจนส์ปิ ดพุ่ ง 416.33 จุ ด รั บ ผล
ประกอบการ-ข้อมูลศก.สดใส ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุน้ นิวยอร์กปิ ด
พุ่งขึน้ กว่า 400 จุดในวันพุธ (3 ส.ค.) ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
ของบริษัทจดทะเบียน และข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ ซึ่งรวมถึง
ดัชนีภาคบริการที่ดี ด ตัว ขึน้ ในเดือนก.ค. ขณะที่ นักลงทุน จับ ตาการ
เปิ ดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจาเดือนก.ค.ของสหรัฐใน
วันพรุ่งนี ้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,812.50 จุด พุ่งขึน้
416.33 จุด หรือ +1.29%, ดัชนี S&P500 ปิ ดที่ 4,155.17 จุด เพิ่มขึน้
63.98 จุ ด หรื อ +1.56% และดั ช นี Nasdaq ปิ ดที่ 12,668.16 จุ ด
เพิ่มขึน้ 319.40 จุด หรือ +2.59% บรรยากาศการซือ้ ขายในตลาดหุน้
นิวยอร์กเป็ นไปอย่างคึกคัก หลังจากสหรัฐเปิ ดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่ง โดยสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิ ดเผยว่า
ดัชนีภาคบริการของสหรัฐดีดตัวขึน้ สู่ระดับ 56.7 ในเดือนก.ค. สวนทาง
กับนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 53.5 หลังจากร่วงลงติดต่อกัน
3 เดื อ น ทางด้า นกระทรวงพาณิ ช ย์ส หรัฐ เปิ ด เผยว่ า ค าสั่ง ซื ้อ ภาค
โรงงานของสหรัฐพุ่งขึน้ 2.0% ในเดือนมิ.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด
ว่าเพิ่มขึน้ 1.1% หลังจากดีดตัวขึน้ 1.8% ในเดือนพ.ค. ตลาดยังได้แรง
หนุนจากการที่นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
สาขาเซนต์หลุยส์ แสดงความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะสามารถ
หลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้ แม้เฟดยังคงเดินหน้าปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ นอกจากนี ้ บรรยากาศการซือ้ ขายในตลาดยังได้รบั
ปัจจัยบวกจากการที่นักลงทุนคลายความกังวล หลังจากที่การเดินทาง

เยือนไต้หวันของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐ
ไม่ได้ทาให้เกิดการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างจีนและสหรัฐ หุน้ 10 ใน
11 กลุ่มที่ ค านวณในดัชนี S&P500 ปิ ด ในแดนบวก น าโดยหุ้น กลุ่ ม
เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สาร โดยหุ้ น อั ล ฟาเบท พุ่ ง ขึ ้ น 2.56%
ไมโครซอฟท์ พุ่งขึน้ 2.78% หุน้ เมตา แพลทฟอร์มส์ ทะยานขึน้ 5.37%
หุน้ แอปเปิ ล พุ่งขึน้ 3.82% หุน้ แอมะซอน พุ่งขึน้ 4% หุน้ เน็ตฟลิกซ์ ดีด
ขึน้ 2.40% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่า รับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ
สดใส ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ ขาย
ที่ ต ลาดปริ ว รรตเงิ น ตรานิ ว ยอร์ก ในวัน พุธ (3 ส.ค.) ขานรับ ข้อ มูล
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงดัชนีภาคบริการที่ดีดตัวขึน้ ใน
เดือนก.ค. ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิ ดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาค
เกษตรประจาเดือนก.ค.ของสหรัฐในวันพรุง่ นี ้ ทัง้ นี ้ ดัชนีดอลลาร์ซ่งึ เป็ น
ดัชนีวดั ความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล
ในตะกร้าเงิน เพิ่มขึน้ 0.25% แตะที่ระดับ 106.5030 ดอลลาร์แข็งค่า
เมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 134.11 เยน จากระดับ 132.97 เยน และ
แข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9623 ฟรังก์ จากระดับ 0.9570
ฟรังก์ แต่ ด อลลาร์สหรัฐอ่อนค่ าลงเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์แคนาดา ที่
ระดับ 1.2842 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2855 ดอลลาร์แคนาดา
ยูโรอ่อนค่ า ลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ ระดับ 1.0157 ดอลลาร์
จากระดับ 1.0175 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ ร ะดับ
1.2145 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 1.2168 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลี ย แข็ ง ค่ า ขึ ้น สู่ ร ะดับ 0.6947 ดอลลาร์ส หรัฐ จากระดับ
0.6925 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดน้ามัน: น้ามัน WTI ปิ ดร่วง $3.76 กังวลสต็อกน้ ามั น
สหรัฐพุ่ง สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิ ดร่วง
ลง 4% ในวันพุธ (3 ส.ค.) หลังจากสหรัฐเปิ ดเผยตัวเลขสต็อกนา้ มันดิบ
และนา้ มันเบนซินพุ่งขึน้ ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบดบังปัจจัยบวกจากการที่
กลุ่มประเทศผูส้ ่งออกนา้ มัน (โอเปก) และชาติพนั ธมิตร หรือโอเปกพลัส
มีมติปรับเพิ่มกาลังการผลิตเพียงเล็กน้อย ทัง้ นี ้ สัญญานา้ มันดิบ WTI
ส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 3.76 ดอลลาร์ หรือ 4% ปิ ดที่ 90.66 ดอลลาร์/
บาร์เ รล ซึ่ง เป็ น ระดับ ปิ ด ต่า สุด นับ ตั้ง แต่ วัน ที่ 10 ก.พ. ส่ ว นสัญ ญา
นา้ มันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ดิ่งลง 3.76 ดอลลาร์ หรือ
3.7% ปิ ดที่ 96.78 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็ นระดับปิ ดต่าสุดนับตั้งแต่
วันที่ 21 ก.พ. (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดทองค านิ ว ยอร์ก : ทองปิ ดร่ ว ง $13.3 ดอลล์แ ข็ ง บอนด์ยีลด์พุ่งฉุดตลาด สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิ ดร่วงลงในวัน
พุธ (3 ส.ค.) เนื่ อ งจากการแข็ ง ค่ า ของสกุล เงิ น ดอลลาร์แ ละอัต รา
ผลตอบแทนพัน ธบัต รสหรัฐที่ ป รับ ตัว สูงขึน้ เป็ น ปั จจัยกดดัน ตลาด
นอกจากนี ้ ตลาดยังถูกกดดันจากการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ
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(เฟด) ซึ่ง รวมถึ ง นายเจมส์ บูล ลาร์ด ประธานเฟดสาขาชิ ค าโกได้
สนับ สนุนให้คณะกรรมการเฟดเดินหน้า ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ทั้งนี ้
สัญญาทองคาตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน
ธ.ค. ร่วงลง 13.3 ดอลลาร์ หรือ 0.74% ปิ ดที่ 1,776.4 ดอลลาร์/ออนซ์
สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 24.5 เซนต์ หรือ 1.22% ปิ ดที่
19.894 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญ ญาพลาติ นัมส่งมอบเดื อนต.ค. ร่ว งลง
16.5 ดอลลาร์ หรือ 1.82% ปิ ด ที่ 888.5 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญ ญาพัล
ลาเดี ย มส่ ง มอบเดื อ นก.ย. ดิ่ ง ลง 82.30 ดอลลาร์ หรื อ 3.9% ปิ ด ที่
2,007.90 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาทองคาได้รบั แรงกดดันจากการแข็ง
ค่าของดอลลาร์ โดยดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็ นดัชนีวดั ความเคลื่อนไหวของ
ดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึน้ 0.25%
แตะที่ 106.5030 เมื่อคืนนี ้ (อินโฟเควสท์)
บอนด์ยีลด์สหรัฐดีดตัว ขานรับตัวเลขเศรษฐกิจแข็งแกร่ง อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึน้ ในวันนี ้ ขณะที่นักลงทุน
พากันขายพันธบัต รในฐานะสิน ทรัพย์ป ลอดภัย หลังสหรัฐเปิ ด เผย
ตัว เลขเศรษฐกิจที่แ ข็งแกร่ง ณ เวลา 23.52 น.ตามเวลาไทย อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 2.779%
ขณะที่อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตัวขึน้ สู่ระดับ
3.01% (อินโฟเควสท์)
ยุโรป
PMI รวมภาคการผลิต-บริการขั้นสุดท้ายยูโรโซนก.ค.หดตัวต่าสุด
ในรอบ 17 เดือน เอสแอนด์พี โกลบอล เปิ ดเผยในวันนี ้ (3 ส.ค.) ว่า
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้ สุดท้ายของยูโรโซน ลดลง
แตะ 51.2 ในเดื อนก.ค. จากระดับ 53.0 ในเดื อนมิ .ย. แต่ ยังสูงกว่า
ตัวเลขประมาณการขัน้ ต้นที่ระดับ 50.6 ขณะที่ ดัชนี PMI ภาคการผลิต
ขัน้ สุดท้ายของยูโรโซน ซึ่งเผยแพร่ในวันจันทร์ที่ 1 ส.ค. ลดลงแตะระดับ
49.8 ในเดือนก.ค. จากระดับ 52.1 ในเดือนมิ.ย. ส่วนดัชนี PMI รวม
ภาคการผลิต-บริการขัน้ สุดท้ายของยูโรโซน หดตัวลงแตะระดับต่าสุด
ในรอบ 17 เดือน ที่ 49.9 ในเดือนก.ค. จากระดับ 52.0 ในเดือนมิ.ย. แต่
ยังสูงกว่าตัวเลขประมาณการขัน้ ต้นที่ 49.4 เล็กน้อย ทัง้ นี ้ ดัชนี PMI ที่
อยู่ต่ากว่าระดับ 50 บ่งชีว้ ่า ภาคบริการของยูโรโซนอยู่ในภาวะหดตัว
เนื่องจากผูบ้ ริโภคจากัดการใช้จ่ายท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพ (อินโฟ
เควสท์)
ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเยอรมนีเดือนก.ค.หดตัวในรอบ
6 เดื อ น เอสแอนด์พี โกลบอลเปิ ด เผยว่ า ดัชนี ผู้จัด การฝ่ ายจัด ซื ้อ
(PMI) ภาคบริการขัน้ สุดท้ายของเยอรมนีเดือนก.ค. หดตัวลงเป็ นครัง้
แรกในรอบ 6 เดื อ น เนื่ อ งจากราคาสิ น ค้า ที่ สูง ขึ น้ และความกัง วล
เกี่ยวกับ อุ ป ทานก๊าซ ทั้งนี ้ รายงานระบุว่า ดัชนี PMI ภาคบริการขั้น
สุดท้าย ลดลงสู่ระดับ 49.7 จากระดับ 52.4 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งมากกว่า
ตัว เลขประมาณการขั้น ต้น ที่ ร ะดับ 49.2 เล็ ก น้อ ย รายงานระบุ ว่ า

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สงู ขึน้ และค่าแรงที่พ่งุ ขึน้ นัน้ เพิ่มแรงกดดันต่อ
ต้นทุน แม้ว่าอัตราค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโดยรวมจะลดลงในเดือน
ก.ค. และแตะระดับต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนก.พ. ก็ตาม (อินโฟเควสท์)

เยอรมนีส่งออกเดือนมิ.ย.พุ่งสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ รับดีมานด์
ต่างประเทศสดใส สานักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีรายงานในวันนีว้ ่า
ยอดส่งออกเดื อนมิ . ย.พุ่งขึน้ 4.5% เมื่อเที ยบรายเดื อน ซึ่งเป็ น การ
ขยายตัว แข็ ง แกร่ง ที่ สุด เป็ น ประวัติ ก ารณ์ และเป็ น การปรับ ตัว ขึ ้น
ติ ด ต่ อ กั น เดื อ นที่ 3 โดยได้แ รงหนุ น จากอุ ป สงค์ที่ แ ข็ ง แกร่ ง จาก
ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงสหภาพยุโรป, สหรัฐ และจีน ส่วนยอดนาเข้า
เดือนมิ.ย.ขยับขึน้ เพียง 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน ส่งผลให้เยอรมนีมี
ยอดขาดดุลการค้ามูลค่า 6.4 พันล้านยูโร (6.51 พันล้านดอลลาร์) สูง
กว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 2.7 พันล้านยูโร ข้อมูลจากสานักงานสถิติ
ระบุว่า ยอดส่งออกไปยังสหรัฐ ซึ่งเป็ นตลาดส่งออกที่ใ หญ่ที่สุด ของ
เยอรมนี พุ่งขึน้ 6.2% ในเดือนมิ.ย. ขณะที่ยอดส่งออกไปยังสหภาพ
ยุโรปเพิ่มขึน้ 3.9% ทางด้านนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า นี ว้ ่ า
ยอดส่งออกเดือนมิ .ย.ของเยอรมนีจะเพิ่มขึน้ 1% และยอดนาเข้าจะ
เพิ่มขึน้ 1.3% (อินโฟเควสท์)
ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายฝรั่งเศสเดือนก.ค.ชะลอตัวน้อย
กว่ าที่คาด เอสแอนด์พี โกลบอล มาร์เก็ต อินเทลลิเจนซ์รายงานใน
วันนี ้ (3 ส.ค.) ว่า ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้ สุดท้าย
ของฝรั่งเศสเดื อนก.ค. 2565 ลดลงสู่ระดับ 53.2 จากระดับ 53.9 ใน
เดือนมิ.ย. ซึ่งเป็ นการปรับตัวลงน้อยกว่าที่คาดไว้ที่ 52.1 อย่างไรก็ดี
ฝรั่งเศสซึ่งเป็ นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อนั ดับ 2 ในยูโรโซนนัน้ มี
แนวโน้มว่าจะได้รบั แรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อในระยะสัน้ ทัง้ นี ้ ดัชนี
PMI ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชีถ้ ึงการขยายตัวของภาคบริการของ
ฝรั่งเศส ส่วนดัชนี PMI รวมภาคการผลิต-บริการขัน้ สุดท้ายของฝรั่งเศส
อยู่ที่ระดับ 51.7 ในเดือนก.ค. ลดลงจากระดับ 52.5 ในเดือนมิ.ย. และ
สูงกว่าประมาณการขัน้ ต้นที่ 50.6 (อินโฟเควสท์)
ฝรั่งเศสเผชิญเดือนก.ค.ร้อนสุดในรอบกว่า 60 ปี หนังสือพิมพ์เลอ
ฟิ กาโรของฝรั่งเศส รายงานเมื่อวันอังคาร (2 ส.ค.) ว่าพืน้ ที่ส่วนใหญ่
ของฝรั่งเศสยังคงเผชิญคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมในสัปดาห์นี ้ ส่งผลให้
มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยแล้งหลังฝรั่งเศสเผชิญเดือนก.ค.ที่แห้งแล้ง
ที่ สุด ในรอบกว่ า 60 ปี รายงานระบุว่ า วัน นี ้ (3 ส.ค.) จะเป็ น วัน ที่ มี
อากาศร้อนที่สดุ ในสัปดาห์นี ้ โดยพืน้ ที่เมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้จะมี
อุณหภูมิสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส และคลื่นความร้อนจะแผ่ขยายไป
ทางตอนเหนือของประเทศ ขณะเดียวกัน 5 จังหวัดทางตะวันตกเฉียง
ใต้ได้ออกแจ้งเตือน "สภาพอากาศร้อนรุนแรง" และทั่วประเทศกาลังเฝ้า
ระวัง ภัย แล้ง จากคลื่ น ความร้อ นแผ่ป กคลุม และไม่ มี ฝ นตก (อิ น โฟ
เควสท์)
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ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของอังกฤษเดือนก.ค. ร่วงต่าสุด
ในรอบ 17 เดือน เอสแอสด์พี โกลบอล/ซีไอพีเอส เปิ ดเผยในวันนี ้ (3
ส.ค.) ว่า ดัชนีผจู้ ัดการฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้ สุดท้ายเดื อน
ก.ค. ของอังกฤษปรับตัวลงสู่ระดับต่าที่สดุ นับตัง้ แต่ตน้ ปี 2564 ซึ่งเป็ น
ช่วงที่มีการล็อกดาวน์เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แม้ว่า
แรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มชะลอลงแล้วก็ตาม ทั้งนี ้ รายงานระบุว่า ดัชนี
PMI ภาคบริการขัน้ สุดท้ายร่วงสู่ 52.6 ในเดือนก.ค. จาก 54.3 ในเดือน
มิ.ย. ซึ่งเป็ นระดับต่าสุดในรอบ 17 เดือน และต่ากว่าตัวเลขดัชนี PMI
ภาคบริการเบือ้ งต้นที่ 53.3 เนื่องจากเศรษฐกิจยังคงได้รบั ผลกระทบ
จากเงินเฟ้อที่ใกล้แตะเลขสองหลัก เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและเงินเฟ้อ
ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ ้น แตะระดับ สู ง สุด ในรอบ 40 ปี ไ ด้เ พิ่ ม แรงกดดัน ให้กับ
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ซึ่งมีกาหนดประกาศการตัดสิ น ใจเรื่ อ ง
ดอกเบีย้ ครัง้ ต่อไปในวันพฤหัสบดี (4 ส.ค.) (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดบวก ขานรับผลประกอบการ
แข็ ง แกร่ ง ตลาดหุ้นยุโรปปิ ด บวกในวัน พุธ (3 ส.ค.) เนื่องจากการ
เปิ ดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนได้ช่วยบดบัง
ความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิ จหลังการเปิ ดเผยข้อมูล
กิจกรรมทางธุรกิจที่ซบเซาของยูโรโซน ทั้งนี ้ ดัชนี Stoxx Europe 600
ปิ ดที่ 438.29 จุด เพิ่มขึน้ 2.22 จุด หรือ +0.51% ดัชนี CAC-40 ตลาด
หุน้ ฝรั่งเศสปิ ดที่ 6,472.06 จุด เพิ่มขึน้ 62.26 จุด หรือ +0.97%, ดัชนี
DAX ตลาดหุน้ เยอรมนีปิดที่ 13,587.56 จุด เพิ่มขึน้ 138.36 จุด หรือ
+1.03% ตลาดหุน้ ยุโรปฟื ้ นตัวจากการติดลบ 2 วันติดต่อกัน โดยได้แรง
หนุนจากการเปิ ดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน
ต่าง ๆ ในยุโรป (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 36.57 จุด หุ้นแบงก์ดี ด
ขึน้ รับคาดการณ์ BoE ขึน้ ดอกเบีย้ ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดบวกในวัน
พุธ (3 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึน้ ของหุน้ กลุ่มธนาคาร
ก่ อ นธนาคารกลางอั ง กฤษ (BoE) ประชุ ม นโยบายการเงิ น ในวั น
พฤหัสบดีนี ้ และคาดว่าจะลงมติปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ อีก ดัชนี FTSE
100 ตลาดหุ้น ลอนดอนปิ ด ที่ 7,445.68 จุด เพิ่ ม ขึ น้ 36.57 จุด หรื อ
+0.49% บรรดานักลงทุนจับตาการประชุมของ BoE ในวันพฤหัสบดีนี ้
ซึ่งคาดว่าจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.50% หลังจากธนาคารกลางอื่น ๆ
ปรับ ขึน้ อัตราดอกเบีย้ อย่างมากในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่า นมา แม้มี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การชะลอตัว ทางเศรษฐกิจหรือภาวะเศรษฐกิ จ
ถดถอยก็ตาม หุน้ กลุ่มธนาคารปรับตัวขึน้ 1.5% (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
จนท.ท้ อ งถิ่ น ญี่ ปุ่ นวอนหาทางป้ อ งกั น หวั่ น น้ า เสี ย โรงไฟฟ้ า
กระทบอาหารทะเล นายมาซาโอะ อุจิโบริ และนายจุน โยชิดะ สอง
นายกเทศมนตรีจากเมืองโอกุมะและฟุตาบะ ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของโรงไฟฟ้า
นิว เคลียร์ฟูกุชิมะ ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกลางออกมาตรการ

ป้องกันความเสียหายต่อชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ทางทะเล หลังจากที่มี
การอนุมตั ิแผนปล่อยนา้ เสียจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิจิล งสู่
มหาสมุทรได้เพียง 1 วัน ทัง้ นี ้ นายอุจิโบริได้ยื่นคาร้องดังกล่าว ระหว่าง
การประชุมกับนายโคอิจิ ฮากิอุดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ
การค้าและอุตสาหกรรม ณ กรุ งโตเกียว โดยกล่าวว่า "ชาวญี่ปุ่นและ
ประชาชนผู้อ ยู่อ าศัย ในบริ เ วณนั้น ยัง ไม่ เ ข้า ใจแผนดัง กล่ า วอย่ า ง
กระจ่า งชัด เนื่ องจากยังคงมีค วามกังวลเกี่ยวกับ ความเสียหายต่ อ
ชื่อเสียงที่กาลังก่อตัวขึน้ " (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 147.17 จุด เยนอ่อนหนุน
หุ้นส่งออก ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้ โตเกียวปิ ดบวกในวันนี ้ เนื่องจากนัก
ลงทุนเข้าซือ้ หุน้ กลุ่มส่งออก หลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ดัชนีปรับตัวขึน้ ไม่มากนักเนื่องจากเกิดความ
ตึ ง เครี ย ดระหว่ า งสหรั ฐ และจี น หลั ง จากที่ น างแนนซี เพโลซี
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวัน สานักข่าวเกียว
โดรายงานว่ า ดัช นี นิ ก เกอิ ปิ ด ตลาดที่ ร ะดับ 27,741.90 จุด เพิ่ ม ขึน้
147.17 จุด หรือ +0.53% หุน้ บวกนาตลาดวันนีไ้ ด้แก่กลุ่มเครื่องมือชั่ง
ตวงวัด, กลุ่มค้าส่ง และกลุ่มประกัน (อินโฟเควสท์)
จีน
ภาคบริ ก ารจี น เดื อ นก.ค.แข็ ง แกร่ ง สุ ด ในรอบ 15 เดื อ น หลั ง
คลายมาตรการคุมโควิด ผลสารวจซึ่งมาร์กิตจัดทาร่วมกับไฉซินระบุ
ว่ า ดัช นี ผู้จั ด การฝ่ ายจั ด ซื ้อ (PMI) ภาคบริ ก ารเดื อ นก.ค.ของจี น
ขยายตัวรวดเร็วที่สุดในรอบ 15 เดือน หลังจากรัฐบาลจีนผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งช่วยให้ผบู้ ริโภคมี
ความเชื่อมั่นมากขึน้ ทั้งนี ้ ดัชนี PMI ภาคบริการเดือนก.ค.พุ่งขึน้ แตะ
ระดับ 55.5 จากระดับ 54.5 ในเดือนมิ.ย. โดยดัชนี PMI เดือนก.ค.ทา
สถิติขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วที่สดุ นับตัง้ แต่เดือนเม.ย. 2564 ทางด้าน
ส านักงานสถิติ แ ห่ งชาติ จีน (NBS) รายงานก่อนหน้า นี ว้ ่ า ดัชนี PMI
ภาคบริการเดือนก.ค.อยู่ที่ระดับ 53.8 ในเดือนก.ค. ซึ่งแม้ว่าลดลงจาก
ระดับ 54.7 ในเดือนมิ.ย. แต่ดชั นีที่อยู่เหนือ 50 บ่งชีว้ ่าภาคบริการของ
จีนยังคงมีการขยายตัว (อินโฟเควสท์)
ทูตจีนเตือนนักการเมืองแดนผู้ดีอย่าคิดเยือนไต้ หวันตามรอย
สหรัฐ นายเจิง้ เจ๋อกวง เอกอัค รราชทูต จีน ประจาอังกฤษ เตื อนถึง
ผลกระทบร้า ยแรงที่จะตามมา หากมีส มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของ
อังกฤษเดินทางเยือนไต้หวัน นายเจิง้ แถลงที่กรุงลอนดอนว่า การเยือน
ไต้หวันของนางเพโลซีนนั้ เข้าข่ายเป็ นการแทรกแซงกิจการภายในของ
จีน และอาจนาไปสู่ผลกระทบที่รา้ ยแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ
อังกฤษ "เราขอให้องั กฤษปฏิบตั ิตามข้อตกลงร่วมระหว่างอังกฤษและ
จีน และอย่าได้ประเมินประเด็นอันละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน
ต่าเกินไป รวมทัง้ อย่าได้เดินตามรอยสหรัฐ" (อินโฟเควสท์)
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จีนเตือนสายการบินในเอเชียหลีกเลี่ยงบินใกล้ไต้หวัน ก่อนเปิ ด
ฉากซ้อมรบตอบโต้สหรัฐ จีนประกาศเตือนให้สายการบินต่าง ๆ ที่
ให้บริการในเอเชียหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบินรอบเกาะไต้หวัน ซึ่งเป็ น
จุดที่จีนจะใช้เป็ นสถานที่ซอ้ มรบ เพื่อแสดงแสนยานุภาพตอบโต้การ
เดินทางเยือนไต้หวันของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
สหรัฐ ทั้ง นี ้ สายการบิ น ต่ า ง ๆ และนายจาง ชางซ็ อ ก เจ้า หน้า ที่
กระทรวงคมนาคมเกาหลีเปิ ด เผยว่า จีน ได้ส่งประกาศแจ้งเรื่องการ
หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางรอบเกาะไต้หวัน โดยจีนกาหนดให้พืน้ ที่น่านฟ้า
จ านวน 6 จุด เป็ น "เขตอัน ตราย" และสั่ง ห้า มเครื่ อ งบิ น ใช้เ ส้น ทาง
ดัง กล่ า วตั้ง แต่ เ วลา 12.00 น.ของวัน พฤหัส บดี ที่ 4 ส.ค.ตามเวลา
ท้องถิ่น (11.00 น.ตามเวลาไทย) ไปจนถึงเวลา 12.00 น.ของวันอาทิตย์
ที่ 7 ส.ค.ตามเวลาท้องถิ่น (11.00 น.ตามเวลาไทย) สายการบินเซียะเห
มินแอร์ไลน์ของจีนได้ป ระกาศปรับ เปลี่ยนตารางการบิน หลายเที่ ยว
โดยอ้างอิงถึงการ "ควบคุมการไหลเวียนของเที่ยวบิน" ในมณฑลฝูเจีย้ น
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเกาะไต้หวันโดยมีเพียงช่องแคบไต้หวันคั่นกลาง (อิน
โฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น จี น : เซี่ ย งไฮ้ ค อมโพสิ ต ปิ ดลบ 22.59 จุ ด วิ ต ก
ผลกระทบจีน-สหรัฐตึงเครียด ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุน้ จีน
ปิ ด ลบในวันนี ้ เนื่องจากนักลงทุน วิ ต กกังวลเกี่ยวกับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐ หลังจากจีนประกาศซ้อม
รบบริ เ วณรอบเกาะไต้ห วัน เพื่ อ ตอบโต้ก รณี ที่ น างแนนซี เพโลซี
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวัน ทัง้ นี ้ ดัชนีเซีย่ งไฮ้
คอมโพสิตปิ ดที่ 3,163.67 จุด ลดลง 22.59 จุด หรือ -0.71% รัฐบาลจีน
ได้ส่งั ระงับการนาเข้าขนมบิสกิตและขนมอบจากบริษัทส่งออกจานวน
35 แห่ ง ของไต้ห วัน และสั่ง ระงั บ การน าเข้า ผลไม้ต ระกู ล ส้ม และ
ผลิตภัณฑ์ปลา 2 ชนิดจากไต้หวันตัง้ แต่วนั นี ้ (3 ส.ค.) เป็ นต้นไป (อิน
โฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิ ดบวก 77.88 จุด จากแรงซื้อคืน
ดัชนีฮ่ งั เส็งตลาดหุน้ ฮ่องกงปิ ดบวกในวันนี ้ เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อน
ซือ้ หุน้ หลังจากตลาดปิ ดร่วงลงกว่า 400 จุดเมื่อวานนี ้ (2 ส.ค.) ขณะที่
นัก ลงทุน วิ ต กกัง วลเกี่ ย วกับ ผลกระทบจากสถานการณ์ตึง เครี ย ด
ระหว่ า งจีน กับ สหรัฐ หลัง จากจี น ประกาศซ้อ มรบบริเ วณรอบเกาะ
ไต้หวัน เพื่อตอบโต้กรณีที่นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
สหรัฐ เดิ นทางเยือนไต้ห วัน ดัชนี ฮ่ ังเส็งปิ ดที่ 19,767.09 จุด เพิ่มขึน้
77.88 จุด หรือ +0.40% (อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ
โอเปกพลั ส เสร็ จ สิ้น การประชุ ม แล้ ว มี ม ติ เ พิ่ ม การผลิ ต เพี ยง
100,000 บาร์เรล/วันในก.ย. กลุ่มประเทศผูส้ ่งออกนา้ มัน (โอเปก)
และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ได้เสร็จสิน้ การประชุมในวันนีแ้ ล้ว
โดยที่ป ระชุมมีมติ เพิ่ ม กาลังการผลิต เพีย ง 100,000 บาร์เรล/วัน ใน

เดือนก.ย. การเพิ่มกาลังการผลิตดังกล่ าวถือว่าต่ามากเมื่อเทียบกับ
การเพิ่มกาลังการผลิต 648,000 บาร์เรล/วัน ในเดื อนก.ค.และส.ค.
ขณะที่เดือนมิ.ย.มีการเพิ่มกาลังการผลิต 432,000 บาร์เรล/วัน (อินโฟ
เควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดี ย : ดั ชนี Sensex บวกกว่า 200 จุ ด จั บ ตา
แบงก์ชาติประชุมวันศุกร์ ดัชนี Sensex ตลาดหุน้ อินเดียดีดตัวกว่า
200 จุด ปรับ ตัว ขึน้ เป็ นวัน ที่ 6 ติ ด ต่ อกัน ขณะที่ นักลงทุน จับ ตาการ
ประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางอินเดียในวันศุกร์ ทัง้ นี ้ ดัชนี
S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดที่ 58,350.53 บวก 214.17 จุด หรือ 0.37%
หุน้ กลุ่มเทคโนโลยีพ่งุ ขึน้ นาตลาดวันนี ้ (อินโฟเควสท์)
ไทย
กอบศั ก ดิ์ เตื อ นรั บ ความเสี่ ย งโลกจากความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
ประเทศ-เศรษฐกิ จ ถดถอย นายกอบศัก ดิ์ ภู ต ระกู ล ประธาน
กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิ ดเผยในงานสัมมนา "จัดทัพลงทุน
ฝ่ าวิกฤติเงินเฟ้อ" เรื่อง "เงินเฟ้อพุ่ง ดอกเบีย้ ขึน้ จะอยู่รอดและเติบโต
กันอย่างไร" ว่า จากที่ก่อนหน้านีก้ ารลงทุนต่างๆเป็ นไปได้ดว้ ยดี อัตรา
ดอกเบีย้ ที่อยู่ในระดับต่ามาอย่างต่อเนื่อง สภาพคล่องเต็มระบบ และ
การซือ้ ขายในตลาดหุน้ สินทรัพย์ต่างๆมีความคึกคักมากนัน้ ได้จบลง
ไปแล้วเมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่ปัจจุบนั อยู่ในช่วงของการเปลี่ยน
ผ่าน หรือรูปแบบของเศรษฐกิจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะมีความ
ผันผวนค่อนข้างมากและคาดว่าจะกินระยะเวลาอย่างน้อย 2-3 ปี โดย
ระยะเวลาผ่านมาแล้วประมาณครึง่ ปี เหลืออีกราวปี ครึง่ -2 ปี ครึง่ ขึน้ กับ
การดาเนินนโยบายทางการเงินต่างๆของทั่วโลกที่จะส่งผลให้รูปแบบ
การลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน สถานการณ์ต่างๆที่
เปลี่ ย นแปลงไปเป็ น ผลมาจากเงิ น เฟ้ อ ที่ พุ่ง ขึ น้ ทั่ว โลก โดยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะสูงสุดในช่ว ง
ครึ่ง หลัง ของปี 65 ก่ อ นที่ จ ะค่ อ ยๆปรับ ตัว ลดลงมา โดยปั จ จุ บัน มี
สัญ ญาณที่ ดี ขึน้ จากราคาน ้า มัน ที่ ราคาปรับ ตัว ลดลงมาอยู่ที่ ร ะดับ
ใกล้เคียงกับช่วงก่อนสงครามระหว่า งรัสเซียและยูเครนแล้ว ซึ่งเป็ น
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึน้ ในครัง้ นี ้ ทัง้ นี ้ หากราคานา้ มันทรง
ตัวอยู่ที่ระดับ 94-100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และราคาสินค้าโภคภัณฑ์
อื่นๆก็ได้ปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ตน้ ทุนการก่อสร้าง
การผลิต และ อาหารปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกัน ก็จะเป็ นปั จจัยที่
ลดแรงกดดันต่อเงินเฟ้ออีกด้วย (อินโฟเควสท์)
ยอดการค้าครึ่งปี แรกใน RCEP โต 13% หนุนไทยใช้ประโยชน์
เพิ่ ม ช่ อ งทางน าเข้ า สิ น ค้ า ทุ น นายสินิ ต ย์ เลิศ ไกร รมช.พาณิ ช ย์
เปิ ดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ติดตาม
สถิติการค้าของไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิก RCEP ในช่วงครึ่งปี แรก
โดยได้รบั รายงานว่า นับจากความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RCEP) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 65 การค้าระหว่างไทย
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กับประเทศสมาชิก RCEP ในช่วงครึ่งปี แรก (ม.ค.-มิ.ย. 65) มีมูลค่า
รวม 169,041 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 13% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปยังประเทศสมาชิก RCEP มูลค่า 78,172
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 9% ตลาดส่งออกสาคัญที่ขยายตัวได้ดี อาทิ
อาเซียน จีน ญี่ ปุ่ น และเกาหลีใ ต้ "การขยายตัว ของมูล ค่ า การค้า
RCEP ถือเป็ นสัญญาณบวกที่สะท้อนให้เห็นแนวโน้มการฟื ้ นตัว ทาง
เศรษฐกิจของไทยและประเทศสมาชิก RCEP ดังนัน้ จึงเป็ นโอกาสของ
ผูป้ ระกอบการไทยจะใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP เพื่อขยาย
การส่งออกไปตลาดต่างประเทศ นอกจากนี ้ ปั จจุบนั ภาคอุตสาหกรรม
ไทยเติบโตขึน้ ทาให้สินค้าที่ไทยนาเข้าส่วนใหญ่จะใช้ในกระบวนการ
ผลิต สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าส่งออก ซึ่งการใช้ประโยชน์จาก
RCEP จะช่วยเพิ่มช่องทางการนาเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบจากแหล่ง
นาเข้าที่หลากหลายด้วยเกณฑ์ถ่ินกาเนิดสินค้าที่ยืด หยุ่นขึน้ " นายสิ
นิตย์ กล่าว (อินโฟเควสท์)

กกร.ปรั บ เพิ่ ม เป้ า ส่ ง ออกปี นี้เ ป็ น 6-8% จากเดิ ม 5-7%, ขยั บ
กรอบเงินเฟ้ อเป็ น 5.5-7% ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3
สถาบัน (กกร.) ปรับเพิ่มเป้าส่งออกปี นีเ้ ป็ นโต 6-8% จากเดิมที่ 5-7%
และปรับเงินเฟ้อทัง้ ปี เพิ่มขึน้ เป็ น 5.5-7.0% จากเดิม 5-7% ทัง้ นี ้ กกร.
มองว่าเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มจะได้รบั แรงกดดันจากเงินเฟ้อที่
เพิ่มขึน้ และคาดว่าจะยังเร่งขึน้ ในช่วงครึ่งปี หลัง เนื่องจากราคานา้ มัน
โลกยังอยู่ในระดับสูง รวมทัง้ การปรับขึน้ ราคาสินค้าที่กระจายตัวมาก
ขึน้ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดบวก 5.57 จุด แกว่งไซด์เวย์คลายกังวล
สถานการณ์ป ธ.สภาสหรั ฐ เยื อ นไต้ ห วั น SET ปิ ด 1,594.73 จุด
เพิ่มขึน้ 5.57 จุด (+0.35%) มูลค่าการซือ้ ขายราว 50,898.19 ล้านบาท
นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุน้ ไทยวันนีแ้ กว่งไซด์เวย์แม้กังวลการเยือน
ไต้หวันของบุคคลสาคัญของสหรัฐฯ แต่ยงั ไม่มีการตอบโต้ที่รุนแรงจาก
จีน ทาให้ตลาดคลายกังวลลงระดับหนึ่ง และยังไร้ปัจจัยใหม่หลังรับ
เรื่องลบไปมากแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงขายทางเทคนิคออกมาเมื่อ
ดัชนีขึน้ ไปใกล้ 1,600 จุด ส่วนตลาดหุน้ เอเชียเคลื่อนไหวทั้งบวก-ลบ
กรอบแคบๆ แนวโน้มพรุ่งนีค้ าดแกว่งไซด์เวย์ต่อไป ให้แนวต้าน 1,600
จุด แนวรับ 1,580 จุด ตลาดหลักทรัพย์ ปิ ดวันนีท้ ี่ระดับ 1,594.73 จุด
เพิ่มขึน้ 5.57 จุด (+0.35%) มูลค่าการซือ้ ขายราว 50,898.19 ล้านบาท
การซือ้ ขายหุน้ วันนี ้ ดัชนีฯเคลื่อนไหวผันผวน ทัง้ แดนบวกและลบ โดย
ขึน้ ไปทาระดับ สูงสุด 1,597.74 จุด และลงไปต่า สุด ที่ 1,586.49 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี ้ เพิ่มขึน้ 606 หลักทรัพย์ ลดลง 969
หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 580 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี:้ วันนีม้ ีมูลค่าการซือ้ ขายรวม 37,974 ล้าน
บาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย(ThaiBMA) สรุ ปภาวะตลาดตรา
สารหนีไ้ ทยประจาวันนี ้ มีมลู ค่าการซือ้ ขายรวมทัง้ วันอยู่ที่ 37,974 ล้าน
บาท ด้านประเภทของนักลงทุนที่มีมูลค่าการซือ้ ขายสูงที่สุด 2 อันดับ
แรก คื อ 1. กลุ่ ม บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์จั ด การกองทุ น (บลจ.) ซื ้อ สุท ธิ
11,835 ล้านบาท 2.กลุ่มบริษัทประกัน ซือ้ สุทธิ 687 ล้านบาทในขณะที่
นักลงทุนต่างชาติ ซือ้ สุทธิ 1,020 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี
ปิ ดที่ 2.11% ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากเมื่อวาน +0.02% ภาพรวมของตลาด
ในวัน นี ้ Yield Curve ปรับ ตัว เพิ่มขึน้ จากวัน ก่อนหน้า ประมาณ 1-4
bps. ท่ามกลางความกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดด้านการเมือง
ระหว่างสหรัฐฯ จีน และไต้หวันหลังจากนางแนนซี เพโลซี ประธานสภา
ผู้แ ทนราษฎรสหรัฐ ฯ เดิ น ทางเยื อ นไต้ห วัน โดยจี น แถลงว่ า จะใช้
มาตรการทุกอย่า งที่ จาเป็ นเพื่อปกป้องอธิป ไตย ด้านผลการประมูล
พันธบัตรรัฐบาลในวันนีร้ ุ่น LB286A อายุ 5 ปี วงเงิน 22,000 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.10% ต่ากว่า Yield ตลาดของ
วัน ก่ อ นหน้า 4 bps. โดยมี ผู้ส นใจยื่ น ประมู ล 3.18 เท่ า ของวงเงิ น
ประมูล และรุ่น LB726A อายุ 50 ปี วงเงิ น 5,000 ล้า นบาท อัต รา
ผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 4.472% ต่ากว่า Yield ตลาดของวัน
ก่อนหน้า 10 bps.โดยมีผสู้ นใจยื่นประมูล 2.97 เท่าของวงเงินประมูล
สาหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวนั นี ้ NET INFLOW 864
ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,019 ล้านบาทและมีตราสารหนีท้ ี่
ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 155 ล้านบาท (อิน
โฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 36.25 ทรงตัวจากช่วงเช้า ระหว่างวัน
เคลื่อนไหวตามแรงซื้อขาย จับตาประเด็นไต้หวัน นักบริหารเงิน
จากธนาคารกรุ งศรีอยุธ ยา เปิ ด เผยว่ า เงิน บาทปิ ด ตลาดเย็นนีอ้ ยู่ที่
36.25 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่ า เล็กน้อยจากเปิ ด ตลาดเมื่อเช้า ที่ ระดับ
36.26 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 36.16 36.28 บาท/ดอลลาร์ โดยวันนีด้ อลลาร์ยังได้รบั ปั จจัยกดดันจากเรื่อง
การปรับขึน้ ของบอนด์ยิลด์ และความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ตึง
เครียดในไต้หวัน ซึ่งต้องรอดูว่าทางการจีนจะตอบโต้อย่างไร "วันนีบ้ าท
ผัน ผวนไปตามแรงซือ้ แรงขายทั่ว ไป ย่ า ฐานเคลื่อนไหวไปด้า นข้า ง
ทิศทางวันพรุง่ นีน้ ่าจะแกว่งตัวในกรอบ" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหาร
เงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนีไ้ ว้ที่ 36.05 36.35 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)
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ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
-

ยอดสั่งซือ้ ภาคโรงงานเดือนมิ.ย. เยอรมนี
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอตั ราดอกเบีย้ อังกฤษ
จานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ
ยอดนาเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนมิ.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

-13.4%

--

-15.8%

Jul

50.40

51.50

51.70

Jul F

49.80

49.60

49.60

Jun

6.6%

6.6%

6.6%

S&P Global US Manufacturing PMI

Jul F

52.20

52.30

52.30

Construction Spending MoM

Jun

-1.1%

0.1%

0.1%

ISM Manufacturing

Jul

52.80

52.00

53.00

ISM Prices Paid

Jul

60.00

74.30

78.50

Actual

Cons.

Prior

Jul

2.8%

--

3.9%

Jul

¥666.0t

--

¥677.4t

JN Jibun Bank Japan PMI Mfg
Vehicle Sales YoY

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

Tuesday

2
Release

JN Monetary Base YoY
Monetary Base End of period

CH JOLTS Job Openings

Jun

10698k

11000k

11303k

Jul

13.35m

13.40m

13.00m

Actual

Cons.

Prior

Jul F

50.30

--

51.20

Jul F

50.20

--

50.60

Jul

54.00

--

55.30

Jul

55.50

53.90

54.50

Jul F

51.20

50.60

50.60

S&P Global Eurozone Composite PMI

Jul F

49.90

49.40

49.40

PPI MoM

Jun

1.10%

1.00%

0.50%

PPI YoY

Jun

35.80%

35.70%

36.20%

Retail Sales MoM

Jun

-1.20%

0.00%

0.40%

Retail Sales YoY

Jun

-3.70%

-1.70%

0.40%

1-Jul

1.20%

--

-1.80%

S&P Global US Services PMI

Jul F

47.30

47.00

47.00

S&P Global US Composite PMI

Jul F

47.70

--

47.50

Durable Goods Orders

Jun F

2.00%

1.90%

1.90%

Durables Ex Transportation

Jun F

0.40%

0.30%

0.30%

Factory Orders

Jun

2.00%

1.20%

1.80%

ISM Services Index

Jul

56.70

53.50

55.30

Actual

Cons.

Prior
¥297.6b

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

-¥120.3b

--

Foreign Buying Japan Bonds

1-Jul

¥1296.3b

--

-¥15.5b

Japan Buying Foreign Bonds

1-Jul

¥37.1b

--

¥112.0b

Jul

--

--

35.70

Jul

--

--

41.60

Jul

--

--

0.59

Trade Balance

Jun

--

-$80.0b

-$85.5b

Initial Jobless Claims
Continuing Claims

1-Jul
1-Jul

---

260k
1380k

256k
1359k

Actual
--

Cons.
1.50%

Prior
-0.50%

TH Consumer Confidence Economic
Consumer Confidence

US Challenger Job Cuts YoY

Friday
JN Household Spending YoY
Labor Cash Earnings YoY
TH CPI YoY
CPI NSA MoM
CPI Core YoY

Jun
Jul
Jul
Jul

-----

1.90%
8.00%
0.00%
2.60%

1.00%
7.66%
0.90%
2.51%

JN Leading Index CI

Jun P
Jun P
1-Jul
Jul
Jul
Jul

-------

---250k
3.60%
0.30%

101.20
94.90
$218.0b
372k
3.60%
0.30%

Jul
Jul
2Q P

---

4.90%
62.20%

5.10%
62.20%

--

--

$88.9b

Average Hourly Earnings YoY
Labor Force Participation Rate
BoP Current Account Balance

3-Aug-22

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

1,594.73
967.19
2,188.13
599.30
-853.53
387.42
-108.08
574.19
50,898.19

+5.57
+1.54
+2.24
+2.55

+0.35%
+0.16%
+0.10%
+0.43%

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

3-Aug-22
32,812.50
4,155.17
12,668.16
3,732.54
7,445.68
13,587.56
27,741.90
3,163.67
19,767.09
2,461.45
58,350.53
7,046.64
6,430.08
1,249.76

Chg
+416.33
+63.98
+319.40
+47.91
+36.57
+138.36
+147.17
-22.59
+77.88
+21.83
+214.17
+58.48
+67.78
+8.14

%Chg.
+1.29%
+1.56%
+2.59%
+1.30%
+0.49%
+1.03%
+0.53%
-0.71%
+0.40%
+0.89%
+0.37%
+0.84%
+1.07%
+0.66%

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

3-Aug-22
90.66
95.97
96.78
90.66
1,758.00
1,731.00

Chg
-3.76
-3.43
-3.76
-3.76
-13.10
-86.00

%Chg.
-3.98%
-3.45%
-3.74%
-3.98%
-0.74%
-4.73%

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

3-Aug-22
36.28
1.0166
133.86
1.2149
6.7580
1,310.50
106.506

2-Aug-22
36.13
1.0166
133.17
1.2170
6.7525
1,305.10
106.241

%Chg.
+0.42%
+0.00%
+0.52%
-0.17%
+0.08%
+0.41%
+0.25%

3-Aug-22
298.52
37,973.87
1M
3M

2-Aug-22
298.61
84,336.78
6M
1Y

%Chg.
-0.03%
-54.97%
2Y
3Y

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

0.511
+0.47
5Y
2.107
+1.32

0.639
+1.49
7Y
2.339
-1.11

0.835
+1.80
10Y
2.516
+1.88

1.114
+0.74
15Y
3.139
+1.37

1.676
+2.15
20Y
3.273
+3.56

1.930
+0.16
30Y
4.030
+0.49

3M
2.43
-0.27

2Y
3.07
+1.43

3Y
3.01
+0.00

5Y
2.83
-2.71

10Y
2.70
-4.37

30Y
2.95
-6.12

5
Release
Jun

Coincident Index
TH Foreign Reserves
US Change in Nonfarm Payrolls
Unemployment Rate
Average Hourly Earnings MoM

As of 4-Aug-22
Chg
%Chg.

Thai Stock Market

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