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สหรัฐฯ

สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมสูงกว่าคาด
ในเดื อ นก.ค. สหพั น ธ์ธุ ร กิ จ อิ ส ระแห่ ง ชาติ ส หรัฐ (NFIB)
แถลงในวัน นี ้ว่ า ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ของธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม
ปรับ ตั ว ขึ น้ สู่ ร ะดั บ 89.9 ในเดื อ นก.ค. และสู ง กว่ า ตั ว เลข
คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ท่ีระดับ 89.5 หลังจากแตะระดับ
89.5 ในเดื อนมิ .ย. อย่ า งไรก็ ดี ดัช นีค วามเชื่ อมั่นยัง คงถูก
กดดันจากความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และภาวะชะงักงันของ
ห่วงโซ่อุปทาน แต่เจ้าของกิจการเพิ่มความเชื่อมั่นต่อภาวะ
เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้า NFIB ระบุว่า องค์ประกอบ
4 ใน 10 ที่ ใ ช้ใ นการค านวณดั ช นี ไ ด้ป รับ ตั ว ขึ ้น ขณะที่ 6
องค์ประกอบปรับตัวลง (อินโฟเควสท์)
"ไบเดน" เตรียมลงนามร่างกฎหมายหนุนผลิตชิปสหรัฐ

หวังแข่งขันจีน ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้ าสหรัฐ เตรียม
ลงนามร่างกฎหมายเพื่อจัดสรรงบอุดหนุนจานวน 5.27 หมื่น
ล้านดอลลาร์สาหรับการผลิตและการวิจัยเซมิคอนดักเตอร์
ของสหรัฐ รวมถึงส่งเสริมขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของสหรัฐให้สามารถแข่งขันกับจีนได้มากขึน้
รายงานระบุว่า สหรัฐกาลังโน้มน้าวบริษัทชิปให้เข้ามาลงทุน
แม้จะยังไม่ชัดเจนว่ากระทรวงพาณิ ชย์ของสหรัฐจะกาหนด
กฎเกณฑ์สาหรับการตรวจสอบเงินทุนที่ได้และระยะเวลาที่
สนับสนุนโครงการนานเท่าใด ทัง้ นี ้ ทาเนียบขาวกล่าวว่า ร่าง
ก ฎ หม าย ดั ง ก ล่ าวก ระตุ้ น ให้ เ กิ ด ก ารลงทุ น ให ม่ ใน
อุตสาหกรรมชิป โดยเมื่อวันจันทร์ท่ผี ่านมา (8 ส.ค.) บริษัทค
วอลคอมม์ได้ต กลงที่ จ ะซื ้อ ชิ ป เซมิ ค อนดั ก เตอร์เ พิ่ ม 4.2
พันล้านดอลลาร์จากโรงงานในนิวยอร์กของโกลบอล ฟาวด์ด
รีย ์ จนส่งผลให้มลู ค่าการซือ้ แตะ 7.4 พันล้านดอลลาร์จนถึงปี
2571 (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น นิ ว ยอร์ก : ดาวโจนส์ปิ ดลบ 58.13 จุ ด
นลท.จับตาเงินเฟ้ อสหรัฐ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุน้ นิวยอร์ก
ปิ ดลบเล็กน้อยในวันอังคาร (9 ต.ค.) ขณะที่ดชั นี Nasdaq ร่วง
ลงกว่ า 1% หลั ง จากบริ ษั ท ไมครอน เทคโนโลยี ป รับ ลด
คาดการณ์ผลประกอบการ และได้ฉุดหุน้ บริษัทผลิตชิปราย
อื่น ๆ ดิ่งลงด้วย ขณะที่นกั ลงทุนจับตาการเปิ ดเผยตัวเลขเงิน

เฟ้ อของสหรัฐในวัน นี ้ เพื่อเป็ นสัญ ญาณบ่งชีท้ ิศทางอัตรา
ดอกเบี ้ ย ของธนาคารกลางสหรั ฐ (เฟ ด) ดั ช นี เ ฉลี่ ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิ ด ที่ 32,774.41 จุด ลดลง 58.13 จุด
หรือ -0.18%, ดัชนี S&P500 ปิ ดที่ 4,122.47 จุด ลดลง 17.59 จุด
หรื อ -0.42% และดั ช นี Nasdaq ปิ ดที่ 12,493.93 จุ ด ร่ ว งลง
150.53 จุด หรือ -1.19% ดัช นีด าวโจนส์ปรับตัวในกรอบแคบ
เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซือ้ ขายก่อนที่สหรัฐจะเปิ ดเผย
ดัชนี ราคาผู้บ ริโภค (CPI) ประจ าเดื อ นก.ค.ในวัน นี ้ ขณะที่
นั ก วิ เคราะห์ค าดการณ์ ว่ า ดั ช นี CPI ทั่ ว ไปซึ่ ง รวมหมวด
อาหารและพลังงาน จะปรับ ตัวขึน้ 8.7% ในเดือ นก.ค. เมื่ อ
เที ย บรายปี ซึ่งชะลอตัวลงหลังจากที่ พุ่งขึ น้ 9.1% ในเดื อ น
มิ.ย. และคาดว่าดัชนี CPI พืน้ ฐานซึ่งไม่นบั รวมหมวดอาหาร
และพลังงาน จะพุ่งขึน้ 6.1% ในเดือนก.ค. เมื่ อเทียบรายปี
โดยดี ด ตัว ขึน้ จากระดับ 5.9% ในเดื อ นมิ .ย. ทั้งนี ้ ดัช นี CPI
เดือนก.ค.จะเป็ นข้อมูลเศรษฐกิจสาคัญ ต่อจากตัวเลขการ
จ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐซึ่งมีการเปิ ดเผยเมื่อวัน
ศุกร์ท่ผี ่านมา และจะเป็ นปั จจัยบ่งชีท้ ิศทางการปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ ของเฟด ขณะที่ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี ้
ว่า นักลงทุนให้นา้ หนัก 67.5% ที่เฟดจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
0.75% ในการประชุมวันที่ 20-21 ก.ย.นี ้ หุ้นบริษัทเทคโนโลยี
และผู้ผ ลิ ต ชิ ป ร่ว งลงอย่ า งหนั ก หลัง จากบริษั ท ไมครอน
เทคโนโลยี ปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการในไตรมาส 4
ของปี งบการเงิน 2565 พร้อมกับคาดการณ์ว่าความต้องการ
ชิป สาหรับ คอมพิ วเตอร์พี ซีและสมาร์ตโฟนจะชะลอตัวลง
ด้วย ทั้งนี ้ หุ้นไมครอน เทคโนโลยี ดิ่งลง 3.74% หุ้นอินวิเดีย
ร่วงลง 3.97% หุ้นแอดวานซ์ ไมโคร ดิไวซ์ (เอเอ็มดี ) ร่วงลง
4.53% หุน้ อินเทล ลดลง 2.43% หุน้ ไอบีเอ็ม ลดลง 1.14% หุน้
เมตา แพลตฟอร์มส์ ร่วงลง 1.01% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนค่า หลังตลาดคาด
เงินเฟ้ อสหรัฐชะลอตัว ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบ
กับ สกุลเงิน หลัก ๆ ในการซื อ้ ขายที่ ต ลาดปริวรรตเงิน ตรา
นิวยอร์กในวันอังคาร (9 ส.ค.) หลังจากมีการคาดการณ์ว่า
ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอาจชะลอตัวลงในเดือนก.ค. ทั้งนี ้
ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็ นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์
เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.06%
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แตะที่ระดับ 106.3750 ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
ที่ระดับ 1.0208 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0190 ดอลลาร์ ขณะที่
เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2070 ดอลลาร์ จากระดับ
1.2072 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ
0.6956 ดอลลาร์ส หรัฐ จากระดั บ 0.6980 ดอลลาร์ส หรัฐ
ดอลลาร์อ่ อนค่ าลงเมื่ อ เที ยบกับ ฟรังก์สวิส ที่ ระดับ 0.9540
ฟรังก์ จากระดับ 0.9561 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบ
กับ เงินเยน ที่ระดับ 135.17 เยน จากระดับ 134.86 เยน และ
แข็ ง ค่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ดอลลาร์แ คนาดา ที่ ร ะดั บ 1.2891
ดอลลาร์แ คนาดา จากระดั บ 1.2863 ดอลลาร์แ คนาดา
กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิ ดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ประจาเดือนก.ค.ในวันนี ้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าตัวเลข
CPI เดื อนก.ค.จะบ่ง ชี ว้ ่าเงิน เฟ้ อของสหรัฐ ได้ผ่า นจุด สูงสุด
แล้ว เนื่องจากราคานา้ มันและสินค้าโภคภัณฑ์ได้ดิ่งลงอย่าง
หนักในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดน้ ามั น : น้ ามั น WTI ปิ ดลบ 26 เซนต์ กั งวล
อิหร่านกลับมาส่งออกน้ามัน สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็ก
ซั ส ( WTI) ตลาดนิ ว ยอร์ก ปิ ดลบในวั น อั ง คาร ( 8 ส.ค.)
หลังจากสื่อรายงานว่าอิหร่านและชาติมหาอานาจใกล้บรรลุ
ข้อตกลงนิวเคลียร์ ซึ่งจะเปิ ดทางให้อิหร่านกลับมาส่งออก
นา้ มัน ได้อี กครัง้ ขณะที่ นัก ลงทุน จับ ตาการเปิ ด เผยสต็ อ ก
นา้ มันดิ บของสหรัฐในวัน นี ้ ทั้งนี ้ สัญ ญาน ้ามันดิ บ WTI ส่ ง
มอบเดื อ นก.ย. ลดลง 26 เซนต์ หรื อ 0.3% ปิ ดที่ 90.50
ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญานา้ มันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่ง
มอบเดื อ นต.ค. ลดลง 34 เซนต์ หรื อ 0.4% ปิ ดที่ 96.31
ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ก : ทองปิ ดบวก $7.10 ดอลล์
อ่ อ นหนุ น แรงซื้อ -จับ ตาเงิน เฟ้ อ สหรั ฐ สัญ ญาทองค า
ตลาดนิวยอร์กปิ ดบวกในวันอังคาร (9 ส.ค.) โดยได้แรงหนุน
จากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนจับตา
การเปิ ดเผยตัวเลขเงิน เฟ้ อของสหรัฐในวัน นี ้ ทั้งนี ้ สัญ ญา
ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ งมอบเดื อ น
ธ.ค . เพิ่ ม ขึ ้ น 7.10 ด อ ล ล าร์ ห รื อ 0.4% ปิ ด ที่ 1,812.30
ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็ นระดับปิ ดสูงสุดนับตัง้ แต่วนั ที่ 29 มิ.ย.
สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 13 เซนต์ หรือ 0.6%

ปิ ดที่ 20.48 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญ ญาพลาตินัมส่งมอบเดื อน
ต .ค . ลด ล ง 5.40 ด อ ล ลาร์ ห รื อ 0.6% ปิ ด ที่ 933 ounce
ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง
22.70 ดอลลาร์ หรือ 1% ปิ ด ที่ 2,218.80 ดอลลาร์/ออนซ์ (อิ น
โฟเควสท์)
ยุโรป

เครมลินเตือนตะวันตกคิดให้ดีหากจะแบนชาวรัสเซีย
ตามเสี ย งเรี ย กร้ อ งยู เครน นายดมิ ท รี เพสคอฟ โฆษก
ทาเนียบเครมลิน กล่าวว่า การที่ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์
เซเลนสกี ผูน้ ายูเครน กล่าวเรียกร้องให้ชาติตะวันตกประกาศ
ห้ามชาวรัสเซียเดินทางเข้าประเทศ ถือเป็ นการกระทาที่ไม่มี
เหตุผล นายเพสคอฟกล่าวว่า ชาติตะวันตกจะต้องตัดสินใจ
ในที่ สุ ด ว่ า พวกเขาพร้อ มที่ จ ะแบกรับ ความเสี ย หายจาก
"แนวคิ ด ที่ ฝัน เฟื่ อง" ของปธน.เซเลนสกี ห รือ ไม่ นอกจากนี ้
นายเพสคอฟระบุว่า เป็ นเรื่องที่เป็ นไปไม่ได้ท่รี สั เซียจะถูกตัด
ขาดจากชาติอื่นในโลก ทัง้ นี ้ ปธน.เซเลนสกีกล่าวเรียกร้องให้
ชาติตะวันตกประกาศห้ามชาวรัสเซียเดินทางเข้าประเทศ ซึ่ง
จะเป็ นแนวทางสกัดกั้นไม่ ให้รัสเซียผนวกดิ นแดนเพิ่ม เติ ม
จากยูเครน "การคว่าบาตรที่สาคัญที่สุดคือการปิ ดชายแดน
เพราะขณะนี ้รสั เซี ยกาลังพยายามยึด ดิน แดนของชาติอื่ น
โดยชาวรัส เซี ย ควรอยู่ ใ นโลกของตนเองจนกว่ า จะมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงปรัช ญาของพวกเขา" ปธน.เซเลนสกี ก ล่ า ว
อย่างไรก็ดี บางฝ่ ายได้คดั ค้านเสียงเรียกร้องของปธน.เซเลน
สกี โดยระบุ ว่ า การประกาศห้า มชาวรัส เซี ย เดิ น ทางเข้า
ประเทศตะวัน ตกจะส่ งผลกระทบต่ อชาวรัสเซี ยที่ ตอ้ งการ
เดิน ทางออกนอกประเทศ เนื่ องจากไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล
ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน และการบุกโจมตียูเครน
(อินโฟเควสท์)
มาตรการคว่ าบาตรพ่ น พิ ษ ! ยู เครนหยุ ด ส่ งน้ ามั น ให้
ยุโรป หลังไม่ได้เงินจากรั สเซีย ทรานสเนฟท์ (Transneft)
ซึ่งเป็ นบริษัทนา้ มันของรัสเซีย เปิ ดเผยว่า ยูเครนได้ระงับการ
ส่งนา้ มันของรัสเซียไปยังยุโรปตะวันออกผ่านท่อส่งทางตอน
ใต้ของประเทศ เนื่องจากยูเครนยังไม่ได้รบั ค่าธรรมเนียมการ
ขนส่ ง น ้า มั น เป็ น เวลาเกื อ บ 1 สั ป ดาห์ โดยมี ส าเหตุ จ าก
มาตรการคว่าบาตรของชาติตะวันตก ทั้งนี ้ ยูเครนได้ระงับ
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การส่ งน ้ามัน ของรัสเซี ยผ่านท่อ ส่ง Druzhba ซึ่งมี การขนส่ ง
นา้ มัน 250,000 บาร์เรล/วัน ส่งผลให้ฮังการี สาธารณรัฐเชก
และสโลวาเกี ย ไม่ ได้รับ น ้า มัน ดัง กล่ า วตั้ง แต่ วัน ที่ 4 ส.ค.
เนื่องจากรัสเซียไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมขนส่งน ้ามัน
ให้แก่ยูเครน โดยถูกสกัดกัน้ จากมาตรการคว่าบาตรของชาติ
ตะวันตก (อินโฟเควสท์)

เยอรมนี เสี่ ย งสู ญ มู ล ค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ 2.65 แสน
ล้านดอลลาร์จากพิ ษสงคราม สถาบันวิจัยด้านการจ้าง
งานของเยอรมนี (IAB) เปิ ดเผยผลการศึกษาในวันนี ้ (9 ส.ค.)
ระบุว่า เยอรมนีจะสูญเสียมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 2.6
แสนล้านยูโร (2.65 แสนล้านดอลลาร์) ภายในปี 2573 จากผล
พวงของสงครามในยูเครนและราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานด้วย ตัวเลขผลิตภัณ ฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่ได้รบั การปรับ ราคาแล้ว
ของเยอรมนี จะลดลง 1.7% ในปี หน้าและตัวเลขการจ้างงาน
จะลดลงประมาณ 240,000 ตาแหน่งในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อ
เที ย บกั บ การประม าณ การเศรษ ฐกิ จ ยุ โ รปในช่ ว งที่
สถานการณ์ ส งบ รายงานระบุ ว่ า ระดั บ การจ้ า งงานมี
แนวโน้มเคลื่ อนไหวที่ ระดับ นี ้ไปจนถึ งปี 2569 ซึ่งเป็ น ช่วงที่
การใช้มาตรการกระตุน้ ต่าง ๆ จะค่อย ๆ เริ่มแสดงผลลัพธ์
และลดทอนผลกระทบเชิงลบ จนกระทั่งนาไปสู่การจ้างงาน
เพิ่มขึน้ ประมาณ 60,000 ตาแหน่งในปี 2573 (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดลบ นลท.รอดูข้อมูล
เงินเฟ้ อสหรัฐ ตลาดหุน้ ยุโรปปิ ดลดลงในวันอังคาร (9 ส.ค.)
เนื่ องจากนักลงทุน ชะลอการเข้าซือ้ หุ้น เพื่ อรอการเปิ ดเผย
ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในวันพุธนี ้ ซึ่งจะบ่งชีถ้ ึงการปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้ ครัง้ ต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทั้งนี ้
ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิ ดที่ 435.98 จุด ลดลง 2.95 จุด หรือ 0.67% ดั ช นี CAC-40 ตลาดหุ้ น ฝรั่ ง เศสปิ ดที่ 6,490.00 จุ ด
ลดลง 34.44 จุด หรือ -0.53%, ดัชนี DAX ตลาดหุน้ เยอรมนีปิด
ที่ 13,534.97 จุด ลดลง 152.72 จุด หรือ -1.12%ตลาดหุน้ ยุโรป
ปรับตัวลงหลังจากบวกขึน้ มากที่สุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์
ในวัน จันทร์ โดยหุ้นที่อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจนาตลาด
ปรับ ตั ว ลง อาทิ กลุ่ม เหมื อ งแร่ และกลุ่ ม รถยนต์ (อิ น โฟ
เควสท์)

ภาวะตลาดหุ้ น ลอนดอน: ฟุ ต ซี่ ปิ ดบวก 5.78 จุ ด นล
ท.รอข้อมูลเงินเฟ้ อสหรัฐ ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดบวกในวัน
อังคาร (9 ส.ค.) โดยยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน
ขณะที่นักลงทุนรอการเปิ ดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐเพื่อ
หาสัญญาณบ่งชีถ้ ึงอัตราการปรับขึน้ ดอกเบีย้ ครัง้ ต่อไปของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุน้ ลอนดอน
ปิ ด ที่ 7,488.15 จุด เพิ่ ม ขึน้ 5.78 จุด หรือ +0.08% แต่หุ้นเอบี
อาร์ดี เอ็น ซึ่งเป็ น บริษั ท จัด การสิน ทรัพ ย์ ร่วงลง 2.8% หลัง
รายงานผลกาไรต่ากว่าคาด โดยถูกกดดันจากความปั่ นป่ วน
ของตลาดทั่วโลก ท่ามกลางความตึงเครียดด้านภูมิรฐั ศาสตร์
และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในวงกว้าง (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 249.28 จุด นลท.
เทขายหุ้นเทคโนโลยี ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้ โตเกียวปิ ดลบ
ในวันนี ้ โดยยุติการปิ ดบวก 4 วันทาการติดต่อกัน เนื่องจาก
นักลงทุนเทขายหุน้ กลุ่มเทคโนโลยีของญี่ปนุ่ หลังบางบริษัท
ในกลุ่ม นีเ้ ปิ ด เผยผลประกอบการอ่อนแอเมื่อ วานนี ้ สานัก
ข่ า วเกี ย วโดรายงานว่ า ดั ช นี นิ ก เกอิ ปิ ดตลาดที่ ร ะดั บ
27,999.96 จุด ลดลง 249.28 จุด หรือ -0.88% หุน้ ลบนาตลาด
ได้แก่ กลุ่มข้อมูลและการสื่อสาร , กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
กลุ่มธนาคาร (อินโฟเควสท์)
จีน
ยอดขายรถยนต์โดยสารในจีนพุ่ง หลังสถานการณ์ห่วง
โซ่อุปทานกระเตือ้ ง สมาคมรถยนต์โดยสารแห่งประเทศจีน
(CPCA) เปิ ดเผยในวันนี ้ (9 ส.ค.) ว่า ตลาดรถยนต์โดยสาร
ของจีนเติบโตอย่างแข็งแกร่งในเดือนก.ค. เนื่องจากยอดขาย
และการผลิตปรับตัวสูงขึน้ รายงานระบุว่า การขายรถยนต์
โดยสารผ่านช่ องทางการขายปลี กในเดือนก.ค.ปรับตัวขึน้
20.4% แตะที่ 1.82 ล้า นคัน ในเดื อนก.ค. เมื่ อเที ย บรายปี ซึ่ง
เป็ นการเติบโตในระดับสูงเมื่อเทียบกับตัวเลขของทศวรรษที่
ผ่านมา การผลิตรถยนต์โดยสารของจีนพุ่งทะยานขึน้ 41.6%
แตะที่ 2.16 ล้านคันในเดือนก.ค. ปั จจัยที่หนุนให้ตลาดยาน
ยนต์แข็งแกร่งในเดือนก.ค.ได้แก่ สถานการณ์ดา้ นโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทานที่กระเตือ้ งขึน้ กิจกรรมธุรกิจที่เพิ่มสูงขึน้
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และการบังคับใช้มาตรการสนับสนุนการบริโภคของจีน (อิน
โฟเควสท์)

รมว.ต่ า งประเทศเกาหลี ใต้ เยื อ นจี น เล็ ง ถกประเด็ น
เกาหลีเหนือ-ส่งออกเคป็ อป นายพัค จิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่ า งประเทศเกาหลี ใ ต้ แ ละนายหวั ง อี ้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนมีกาหนดจัดการ
ประชุมร่วมกันในวันนี ้ (9 ส.ค.) ในขณะที่ เกาหลีใต้พยายาม
ที่จะกลับมาเปิ ดการเจรจาเรื่องปลดอาวุธนิวเคลียร์กบั เกาหลี
เหนื อ และส่งออกวัฒ นธรรมไปยังจี น อี ก ครัง้ โดยนายพัค
เดินทางถึงเมืองชิงเต่าของจีนเมื่อวันจันทร์ (8 ส.ค.) โดยถือ
เป็ นเจ้ า ห น้ า ที่ ระดั บ สู ง ค นแ รกใน ค ณ ะบ ริ ห ารขอ ง
ประธานาธิบดียนุ ซอกยอล ที่เดินทางเยือนจีน ทัง้ นี ้ นายพัค
ระบุว่า จะเสนอแผนความร่วมมือเพื่อกระชับความสัมพันธ์
กั บ จี น ซึ่ ง จะครบรอบ 30 ปี ในปี นี ้ โดยหวัง ยกระดั บ การ
สื่อสารเชิงกลยุทธ์ รวมถึงหารือเรื่องการปลดอาวุธนิว เคลียร์
เกาหลีเหนือและการสร้างเสถี ยรภาพให้ห่วงโซ่อุปทานโลก
โดยปั จจุบัน คณะบริหารของปธน.ยุนกาลังพยายามหาทาง
ระงับการทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือ และนาเกาหลีเหนือ
กลับสู่การเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์อีกครัง้ หลังการเจรจา
หยุดชะงักไปตัง้ แต่ปี 2562 (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดบวก 10.50 จุด
รับแรงซือ้ หุ้นพลังงาน ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุน้ จีน
ปิ ดบวกในวันนี ้ โดยได้แรงหนุนจากคาสั่งซือ้ หุน้ กลุ่มพลังงาน
และกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน ทั้งนี ้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต
ปิ ด ที่ 3,247.43 จุ ด เพิ่ ม ขึ น้ 10.50 จุ ด หรื อ + 0.32% ดัช นี หุ้น
กลุ่มพลังงานพุ่งขึน้ 3% ขณะที่ดชั นีหนุ้ กลุ่มเหมืองถ่านหินพุ่ง
ขึ ้น 4% ส่ ว นดั ช นี หุ้ น กลุ่ ม พลั ง งานทดแทนเพิ่ ม ขึ ้น 2.8%
อย่างไรก็ดี แรงบวกในตลาดได้ถูกสกัด เนื่องจากนักลงทุน
กั ง วลเกี่ ย วกั บ การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 และ
สถานการณ์ตึงเครียดระหว่ างจีน และสหรัฐ หลังจากนาง
แนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือน
ไต้หวัน ซึ่งทาให้จีนไม่พอใจและเปิ ดฉากปฏิบัติการซ้อมรบ
ครัง้ ใหญ่ (อินโฟเควสท์)

นักลงทุนชะลอการซือ้ ขายเพื่อรอดูการเปิ ดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ
ของสหรัฐในวันพุธนี ้ ดัชนีฮ่ งั เส็งปิ ดตลาดที่ระดับ 20,003.44
จุด ลดลง 42.33 จุด หรือ -0.21% นัก ลงทุ น จับ ตากระทรวง
แรงงานสหรัฐเปิ ดเผยดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ประจาเดือน
ก.ค.ในวันพุธนี ้ ขณะที่ นัก วิเคราะห์ค าดการณ์ว่าดัชนี CPI
ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะปรับตัวขึน้ 8.7%
ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี โดยชะลอตัวจากที่พ่งุ ขึน้ 9.1%
ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี (อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ

ตุรกีเผยเรือบรรทุกธัญพืชเดินทางออกจากยูเครนอีก 2
ลาภายใต้ข้อตกลงฯ กระทรวงกลาโหมของตุรกีเปิ ดเผยว่า
เรื อ บรรทุ ก ธั ญ พื ช อี ก 2 ล าออกจากท่ า เรื อ โชร์โนมอร์ส ค์
( Chornomorsk) ของยู เครนแล้ว ในวั น นี ้ ท าให้ข ณะนี ้มี เรื อ
บรรทุกธัญ พื ชออกจากยูเครนแล้ว 12 ลา ภายใต้ข้อตกลง
รับประกันความปลอดภัยการเดินทางระหว่างรัสเซีย ยูเครน
ตุรกี และองค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อยกเลิกการปิ ดกั้น
การส่งออกธัญพืชของยูเครน กระทรวงฯ ระบุว่า เรือโอเชียน
ไลออนออกเดิ น ทางไปยัง เกาหลี ใ ต้ โดยบรรทุ ก ข้า วโพด
64,720 ตัน ขณะที่เรือเราะห์มี ยาเจอะ (Rahmi Yagci) ก าลัง
บรรทุกกากเมล็ดทานตะวัน 5,300 ตันไปยังอิสตัน บูล ส่วน
เรื อ 4 ล าที่ อ อกจากยู เครนเมื่ อ วัน อาทิ ต ย์ ( 7 ส.ค.) จอด
ทอดสมออยู่ ใ กล้ เ มื อ งอิ ส ตั น บู ล แล้ว และจะได้ รับ การ
ตรวจสอบในวันนี ้ (อินโฟเควสท์)
อิหร่านสั่งซื้อสินค้านาเข้าโดยใช้สกุลเงินคริปโทฯเป็ น
ครั้งแรก ทางการอิหร่านเปิ ดเผยว่า อิหร่านได้ทาการสั่งซือ้
สินค้านาเข้าโดยใช้คริปโทเคอร์เรนซีเป็ นครัง้ แรกของประเทศ
คิดเป็ นมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ นายอาลีเรซา เปย์แมน-ปั ค
เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และการค้าของ
อิ ห ร่า น ระบุ ว่ า อิ ห ร่า นจะใช้ค ริ ป โทเคอร์เรนซี ใ นการท า
การค้ากับต่างประเทศมากขึน้ ภายในกลางเดือนก.ย. อย่างไร
ก็ดี ไม่มีการเปิ ดเผยชื่อสกุลเงินคริปโทฯที่อิหร่านใช้ในการทา
การค้า ต่ า งประเทศ และประเทศที่ รับ สกุ ล เงิ น คริ ป โทฯ
ดังกล่าว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิ ดลบ 42.33 จุด จับตาเงิน
เฟ้ อสหรัฐ ดัชนีฮ่งั เส็งตลาดหุน้ ฮ่องกงปิ ดลดลงในวันนี ้ โดย
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เกาหลีใต้เลื่อนประกาศนโยบายที่อยู่อาศัย มุ่งรับมื อ
ฝนตกรอบ 80 ปี ทางการเกาหลี ใ ต้ ไ ด้ เ ลื่ อ นแผนการ
ประกาศมาตรการจัดหาที่อยู่อาศัยในวันนีอ้ อกไปก่อน เพื่อ
รับมือสถานการณ์นา้ ท่วมจากฝนตกหนักในชั่วข้ามคืนอย่าง
ใกล้ชิ ด ส านัก ข่ า วยอนฮับ รายงานว่ า รัฐ บาลมี แ ผนที่ จ ะ
ประกาศรายละเอียดเกี่ ยวกับการจัดหาที่อยู่อาศัยจานวน
กว่า 2.5 ล้านหลัง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาที่อยู่อาศัย โดย
มาตรการดังกล่าวจะเป็ น มาตรการแรกภายใต้การบริห าร
ของประธานาธิ บ ดี ยุน ซอกยอล ผู้น าเกาหลี ใต้ ซึ่งเข้ารับ
ตาแหน่งเมื่อเดือนพ.ค. กระทรวงที่ดินเปิ ดเผยกับนักข่าวว่า
"รัฐ บาลตัด สิ น ใจเลื่ อ นการประกาศที่ เดิ ม ก าหนดไว้ในวัน
อังคารออกไปก่อน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักที่สดุ
ในรอบ 80 ปี (อินโฟเควสท์)
GDP ฟิ ลิ ป ปิ นส์ข ยายตั ว เพี ย ง 7.4% ใน Q2/65 เหตุ เ งิน

เฟ้ อพุ่งกระทบการบริโภค เศรษฐกิจฟิ ลิปปิ นส์ขยายตัวต่า
กว่า คาดในไตรมาส 2/2565 เนื่ อ งจากเงิ น เฟ้ อ ที่ พุ่ งขึ น้ แตะ
ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี ได้ส่งผลกระทบต่อการบริโภคซึ่ง
เป็ นปั จจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สาคัญ ทั้งนี ้
ส านั ก งานสถิ ติ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ร ายงานในวั น นี ้ ( 9 ส.ค.) ว่ า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัว 7.4% ใน
ไตรมาส 2/2565 เมื่อเทียบเป็ นรายปี โดยชะลอตัวลงจากไตร
มาสแรกที่มีการขยายตัว 8.2% และเทียบกับการคาดการณ์
เฉลี่ยที่ 8.4% ในผลสารวจของสานักข่าวบลูมเบิรก์ "ปั ญหาที่
เกิดขึน้ ทั่วโลก โดยเฉพาะเงินเฟ้ อจากการนาเข้าสิน ค้า ซึ่ง
รวมถึงการนาเข้าพลังงานและอาหารนัน้ เป็ นสาเหตุท่ีทาให้
เศรษฐกิจฟิ ลิปปิ นส์ชะลอตัวอย่างชัดเจน" นายอาร์เซนีโอ บา
ลิซากัน รัฐมนตรีฝ่ายวางแผนเศรษฐกิจฟิ ลิปปิ นส์กล่าวที่กรุง
มะนิลา (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ปิ ดทาการวันนี้ เนื่องในวันมุฮัร
รอม ตลาดหุ้นอิ นเดี ยปิ ด ทาการวันนี ้ เนื่ องในวัน มุฮัรรอม
(Muharram) ส่วนในการซือ้ ขายวานนี ้ ดัชนี Sensex ปิ ดตลาดที่
58,853.07 พุ่งขึน้ 465.14 จุด หรือ 0.80% ใกล้แตะระดับสูงสุด
นับตัง้ แต่กลางเดือนเม.ย. โดยได้แรงหนุนจากคาสั่งซือ้ ของ
นัก ลงทุ น ต่ างชาติ และการร่วงลงของราคาน ้ามัน (อิ น โฟ
เควสท์)

ไทย

รมว.แรงงาน เผยชง ครม.ต้น ก.ย.ขึน้ ค่าแรงขั้นต่า 5-8%
หวั ง มี ผ ลตั้ ง แต่ ต.ค. นายสุ ช าติ ชมกลิ่ น รมว.แรงงาน
กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับค่าแรงขัน้ ต่าว่า ได้ให้นโยบาย
กับปลัดกระทรวงแรงงานไปแล้วว่าจะต้องทาให้จบภายใน
เดื อ น ส.ค.65 และน่ า จะน าเสนอเข้า สู่ก ารพิ จ ารณาของ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายในช่วงต้นเดือน ก.ย.65 สาหรับ
ตัวเลขเบือ้ งต้นที่กาหนดจะปรับขึน้ ราว 5-8% มีพืน้ ฐานจาก
คาดการณ์อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) และภาวะ
เงิ น เฟ้ อ โดยน า GDP ของแต่ ล ะจัง หวัด มาค านวณ ซึ่ ง จะ
สามารถตอบคาถามเกี่ยวกับอัตราการการปรับขึย้ ของแต่ละ
จังหวัดได้ โดยสถานการณ์ค่าครองชีพจากฐานเดิมจะเห็นว่า
บางพื น้ ที่ อย่าง กทม. ภูเก็ต และ EEC คงต้องปรับขึน้ ก่อน
และสูง ขึ น้ มากกวาพื ้น ที่ อื่ น เพราะค่ า ครองชี พ และ GDP
จังหวัดนัน้ สูงมาก นอกจากนั้น จากเดิมที่วางกาหนดไว้ให้มี
ผลบังคับใช้ช่วงต้นปี 66 นัน้ แต่โดยส่วนตัวเห็นว่าควรจะให้มี
ผลบังคับใช้วนั ที่ 1 ต.ค.65 เพราะคิดว่าเป็ นเวลาที่เหมาะสม
ซึ่งขณะนี ้อยู่ใ นขั้น ตอนหารือ กับ สภานายจ้างว่าเป็ น ไปได้
หรือไม่ท่ีจะปรับให้ขึน้ เร็วกว่าต้นปี 66 เนื่องจากขณะนีส้ ินค้า
อุปโภคบริโภคมีการปรับตัวขึน้ ไปแล้ว และขอให้เชื่อมั่นว่า
นายกรัฐมนตรีให้ความสาคัญกับเรื่องนี ้ (อินโฟเควสท์)
ม.หอการค้าฯ หนุนปรับค่าแรงดันศก.เติบโต คาดกนง.
รอบนีข้ นึ้ ดอกเบีย้ 0.25% นายธนวรรธน์ พลวิชยั อธิการบดี
และประธานที่ ป รึก ษาศูน ย์พ ยากรณ์ เศรษฐกิ จ และธุ รกิ จ
มหาวิท ยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงแนวโน้มการปรับขึ น้
ค่าแรงขัน้ ต่าอีก 5-8% ที่จะเริ่มตัง้ แต่ปี 66 ว่า เห็นด้วยกับการ
ปรับขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่า เพราะไม่ได้มีการปรับขึน้ มานานถึง 3 ปี
และการจะเริ่ม ปรับขึน้ ตั้งแต่ต ้นปี 66 ถื อว่าเป็ นช่ วงเวลาที่
เหมาะสม ซึ่งปั จ จุบัน จะเริ่ม เห็ น สัญ ญาณการฟื ้ น ตัวของ
เศรษฐกิ จ บ้า งแล้ว อย่ า งไรก็ ดี ในบางธุ ร กิ จ อาจจะยั ง มี
ปั ญ หาสภาพคล่ องอยู่บ ้าง ยอดขายยังไม่ โดดเด่ น ต้น ทุน
สินค้าสูงขึน้ จากราคานา้ มันและราคาวัตถุดิบ และบางส่วน
ยังไม่สามารถปรับขึน้ ราคาสินค้าได้ ดังนัน้ การที่แต่ละธุรกิจ
จะปรับ ขึ ้น ค่ า แรงขั้ น ต่ า ก็ ต ้อ งอยู่ ท่ี ก ารพิ จ ารณาความ
เหมาะสมของแต่ ล ะกิ จ การด้ว ย "เมื่ อ รัฐ บาลชี ้ว่ า การขึ น้
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ค่าแรงขัน้ ต่าจะเริ่มใน ม.ค.66 ก็ทาให้เห็นว่าเศรษฐกิจน่าจะ
เริ่มฟื ้ น โดยคาดว่าจะฟื ้ นไตรมาส 4 ปี นี ้ ภาคธุรกิจเริ่มมีกาลัง
การเงินที่เข้มแข็งแล้ว การขึน้ ค่าแรงขั้นต่ าในเดือนม.ค.จึง
เหมาะสม เพราะค่าแรงไม่ได้ปรับมา 3 ปี กรอบที่คาดว่าจะ
ปรับขึน้ 5-8% ก็เหมาะสมกับเงินเฟ้อ สอดคล้องกับค่าครอง
ชีพ" นายธนวรรธน์ กล่าว พร้อมระบุว่า การปรับขึน้ ค่าแรงขัน้
ต่ า ดังกล่ า วอาจจะมี ผ ลกระทบต่ อ ภาคธุ รกิ จ ที่ ใช้จ านวน
แรงงานสูง เช่น ธุรกิจในภาคบริการ ร้านอาหาร โรงแรม เป็ น
ต้น ซึ่งอาจทาให้ธุรกิจต้องเลือกใช้กลไกในการลดผลกระทบ
จากการปรับ ขึ น้ ค่ า แรงที่ แ ตกต่ า งกั น ไป เช่ น การปรับ ลด
คนงาน การปรับราคาสินค้าหรือค่าบริการเพิ่มขึน้ หรือแม้แต่
การยอมรับผลกาไรที่นอ้ ยลง เป็ นต้น แต่หากเศรษฐกิจเริ่ม
ฟื ้ นตัวดีขึน้ และการปรับขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่าสามารถเริ่มได้ในต้น
ปี หน้า ก็อาจทาให้ประชาชนสามารถยอมรับกับราคาสินค้า
และบริการที่สงู ขึน้ ได้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดบวก 9.93 จุด คลายกังวลเฟด
ขึน้ ดอกเบีย้ -Fund Flow ยังไหลเข้าต่อเนื่อง SET ปิ ดวันนีท้ ่ี
ระดับ 1,618.80 จุด เพิ่ มขึน้ 9.93 จุด (+0.62%) มูลค่าการซือ้
ขาย 57,673.66 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุน้ ไทยวันนี ้
ปรับ ตั ว ขึ ้น หลั ง จากคลายึ ค วามกั ง วลการปรับ ขึ ้น อั ต รา
ดอกเบี ย้ ของเฟด และเงิน ทุ น ต่ า งชาติ ยัง ไหลเข้า ต่ อ เนื่ อ ง
แนวโน้ม พรุ่งนี ้ค าดปรับ ขึน้ จ ากัด ระหว่ างรอเงิน เฟ้ อ สหรัฐ
ตลาดคาด 8.7% ชะลอลงจากเดื อ นก่ อ นหน้า ให้แ นวรับ
1,600 จุด และแนวต้าน 1,630 จุด ตลาดหลักทรัพย์ ปิ ดวันนีท้ ่ี
ระดับ 1,618.80 จุด เพิ่ มขึน้ 9.93 จุด (+0.62%) มูลค่าการซือ้
ขาย 57,673.66 ล้า นบาท การซื อ้ ขายหุ้น วัน นี ้ ดัช นี หุ้น ไทย
ปรับตัวขึน้ โดยดัชนีทาระดับ สูงสุด 1,620.98 จุด และระดับ
ต่าสุด 1,606.48 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี ้ เพิ่มขึน้
848 หลัก ทรัพย์ ลดลง 740 หลัก ทรัพย์ และไม่ เปลี่ยนแปลง
615 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

กกพ.ยั น ขึ้ น ค่ า Ft งวดใหม่ 68.66 สต./หน่ ว ย รอแค่
รัฐบาลสรุ ปมาตรการช่วยประชาชน คณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) ยืนยัน ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)
งวด ก.ย.-ธ.ค. 2565 ปรับขึน้ อีก 68.66 สตางค์/หน่วย โดยให้
การไฟฟ้าฝ่ ายจาหน่ายประกาศใช้อย่างเป็ นทางการไปแล้ว
ส่วนกรณี ท่ีภาครัฐไม่ตอ้ งการให้ปรับขึน้ ค่าไฟฟ้านั้นคงเป็ น
เรื่องที่รฐั บาลจะต้องหาเงินมาช่วยเหลือประชาชน ซึ่ง กกพ.
ได้ ช่ ว ยค านวณ วงเงิ น และส่ ง ข้ อ มู ล 5 แนวทางความ
ช่ ว ยเหลื อ ไปกั บ ทางกระทรวงพลังงานเมื่ อ วัน ที่ 8 ส.ค.65
แหล่งข่าว กกพ. เปิ ดเผยว่า กกพ. ได้ชีแ้ จงรัฐบาลกรณี การ
ปรับ ขึน้ ค่ า Ft ไปแล้ว ซึ่งรัฐ บาลมี ค วามเข้าใจเหตุผล และ
ไม่ได้ทว้ งติง แต่รฐั บาลจะหามาตรการมาดูแลราคาค่าไฟฟ้า
ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อไม่ให้ได้รบั ผลกระทบในครัง้
นี ้ ดังนั้น ค่า Ft งวดใหม่จะปรับขึน้ จาก 24.77 สตางค์/หน่วย
มาเป็ น 93.43 สตางค์/หน่วย และเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานอีก
3.79 บาท/หน่วย จะทาให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บอยู่ท่ี 4.72 บาท/
หน่วย ซึ่งอัตราดังกล่าวทาง กกพ. ได้ส่งให้ทางการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศใช้
ไปแล้ว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วัน นี้มี มู ลค่ าการซื้อ ขายรวม
71,579 ล้ านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย( ThaiBMA)
สรุ ปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทยประจาวันนีม้ ีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้ง วัน อยู่ท่ี 71,579 ล้านบาท ด้า นประเภทของนัก
ลงทุน ที่มีมลู ค่าการซือ้ ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่ม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) ซือ้ สุทธิ 39,166 ล้าน
บาท2. กลุ่มบริษัทประกัน ซือ้ สุทธิ 1,237 ล้านบาท ในขณะที่
นัก ลงทุน ต่างชาติ ซื อ้ สุท ธิ 4,863 ล้านบาท Yield พันธบัต ร
อายุ 5 ปี ปิ ดที่ 2.03% ปรับ ตั ว ลดลงจากเมื่ อ วาน -0.03%
ภาพรวมของตลาดในวันนี ้ Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวัน
ก่อนหน้าประมาณ 1-3 bps. สาหรับกระแสเงินลงทุนของนัก
ลงทุ น ต่ า งชาติ วัน นี ้ NET INFLOW 4,863 ล้า นบาท โดยเกิ ด
จาก NET BUY 4,863 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ ่ีถือครอง
โดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 35.39 แข็งค่ากว่าภูมิภาคจาก
เงินไหลเข้าตลาดพันธบัตร ติดตามกนง.-เงินเฟ้ อสหรัฐ
พรุ่งนี้ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุ งศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า
เงินบาทปิ ดตลาดเย็นนีอ้ ยู่ท่ี 35.39 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็ง
ค่ า ต่ อ เนื่ อ งจากเปิ ดตลาดเมื่ อ เช้า อยู่ ท่ี ร ะดับ 35.44 บาท/
ดอลลาร์ หลังดอลลาร์อ่ อ นค่ า เนื่ อ งจากตลาดกั ง วลเรื่อ ง
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ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยและทิศทางการปรับตัวเบีย้ ขา
ขึ น้ ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกอบกั บ มี เงิ น ทุ น
ต่ า งประเทศไหลเข้า มาในตลาดพั น ธบั ต รระยะสั้น โดย
ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 35.37 - 35.55
บาท/ดอลลาร์ "บาทปรับ ตัว แข็ งค่ า ต่ อ เนื่ อ งวัน ละกว่ า 10
สตางค์ และวัน นี ้แ ข็ งค่ า มากสุด ในภู มิ ภ าค โดยลงมาอยู่
ระดับแข็งค่าสุดในเดือน ก.ค.65 จากที่เคยปรับตัวอ่อนค่าขึน้
ไปก่อนหน้านี ้" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงิน ประเมิน

กรอบการเคลื่ อ นไหวของเงิน บาทในวัน พรุ่ง นี ้ไว้ท่ี 35.30 35.50 บ า ท /ด อ ล ล าร์ โด ย ช่ วงบ่ า ย จ ะ มี ก า รป ระ ชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งตลาดคาดว่าจะมี
การปรับ ขึ ้น อั ต ราดอกเบี ้ ย 0.25% ส่ ว นช่ ว งค่ า จะมี ก าร
ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ก.ค.65 ของสหรัฐ ซึ่งตลาดคาด
ว่าจะชะลอตัว ลดลงจากเดื อ น มิ .ย.ที่ เพิ่ ม ขึ น้ 9.1% (อิ น โฟ
เควสท์)

ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
-

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนก.ค. จีน
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนก.ค. จีน
อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค. เยอรมนี
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนก.ค. สหรัฐ
สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนมิ.ย. สหรัฐ
สต็อกนา้ มันรายสัปดาห์จากสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Monday

8
Release

Actual
-¥132.4b

Cons.
-¥706.2b

Prior
¥128.4b

-¥27.6b

¥8.2b

JN BoP Current Account Balance

Jun

BoP Current Account Adjusted

Jun

¥838.3b

Trade Balance BoP Basis

Jun

-¥1114.0b

Bank Lending Incl Trusts YoY

Jul

1.8%

--

1.2%

Bank Lending Ex-Trusts YoY

Jul

2.10%

--

1.50%

Aug

-25.20

-29.00

-26.40

Actual
3.4%

Cons.
3.3%

Prior
3.3%

5.5%

--

17.1%

---

---

35.70
41.60

EC Sentix Investor Confidence

-¥985.9b -¥1951.2b

Tuesday

9
Release

JN Money Stock M2 YoY
Machine Tool Orders YoY

TH Consumer Confidence Economic
Consumer Confidence

US NFIB Small Business Optimism

Jul
Jul P
Jul
Jul
Jul

89.90

89.50

89.50

Nonfarm Productivity

2Q P

-4.6%

-4.6%

-7.3%

Unit Labor Costs

2Q P

10.8%

9.5%

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

Jul

8.60%

8.40%

9.40%

Jul

0.40%

0.40%

0.90%

CH PPI YoY

Jul

--

4.90%

6.10%

CPI YoY

Jul

--

2.90%

2.50%

1-Aug

--

0.75%

0.50%

Wednesday
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JN PPI YoY
PPI MoM

Thai Stock Market

9-Aug-22

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

1,618.80
982.23
2,219.75
621.54
-780.30
-38.61
3,187.23
-2,368.32
57,673.66

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

As of 10-Aug-22
Chg
%Chg.
+9.93
+3.17
+8.28
+2.42

+0.62%
+0.32%
+0.37%
+0.39%

9-Aug-22

Chg

%Chg.

32,774.41
4,122.47
12,493.93
3,715.37
7,488.15
13,534.97
27,999.96
3,247.43
20,003.44
2,503.46
58,853.07
7,102.88
6,468.97
1,258.85

-58.13
-17.59
-150.53
-41.85
+5.78
-152.72
-249.28
+10.50
-42.33
+10.36
+0.00
+16.03
+34.73
+2.10

-0.18%
-0.42%
-1.19%
-1.11%
+0.08%
-1.12%
-0.88%
+0.32%
-0.21%
+0.42%
+0.00%
+0.23%
+0.54%
+0.17%

9-Aug-22

Chg

%Chg.

90.50
95.98
96.31
90.50
1,794.00

-0.26
-0.07
-0.34
-0.26
+7.20

-0.29%
-0.07%
-0.35%
-0.29%
+0.40%

+0.00

+0.00%

1-Aug

--

--

1.20%

CPI MoM

Jul

--

0.20%

1.30%

CPI Ex Food and Energy MoM

Jul

--

0.50%

0.70%

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

CPI YoY

Jul

--

8.70%

9.10%

Batic Dry Index

1,566.00

CPI Ex Food and Energy YoY

Jul

--

6.10%

5.90%

CPI Index NSA

Jul

--

296.60

296.31

CPI Core Index SA

Jul

--

295.84

294.35

Wholesale Inventories MoM

Jun F

--

1.90%

1.90%

Actual

Cons.

Prior

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

9-Aug-22
35.37
1.0213
135.05
1.2080
6.7527
1,304.45
106.374

8-Aug-22
35.76
1.0197
134.95
1.2082
6.7512
1,306.40
106.435

%Chg.
-1.09%
+0.16%
+0.07%
-0.02%
+0.02%
-0.15%
-0.06%

9-Aug-22
298.71
71,579.21
1M
3M
0.510
0.663
-0.32 +0.81
5Y
7Y
2.027
2.304
-2.90
-0.22

8-Aug-22
298.57
20,839.65
6M
1Y
0.860
1.118
+0.18 +0.37
10Y
15Y
2.514
3.150
-2.13
-0.01

%Chg.
+0.05%
+243.48%
2Y
3Y
1.642
1.866
-0.82
-0.75
20Y
30Y
3.314
4.026
+0.37
-0.09

3M
2.56
+6.52

3Y
3.21
+6.50

10Y
2.78
+2.01

TH BoT Benchmark Interest Rate
US MBA Mortgage Applications

Thursday
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Release

TH Foreign Reserves
US Monthly Budget Statement

1-Aug

--

--

$220.0b

Jul

--

-$178.5b

-$88.8b

PPI Ex Food and Energy YoY

Jul

--

0.08

0.08

Initial Jobless Claims

1-Aug

--

265k

260k

Continuing Claims

1-Jul

--

1410k

1416k

PPI Final Demand MoM

Jul

--

0.30%

1.10%

PPI Ex Food and Energy MoM

Jul

--

0.40%

0.40%

PPI Final Demand YoY

Jul

--

10.40%

11.30%

Actual
--

Cons.
--

Prior
-¥120.3b

Friday

12

JN Foreign Buying Japan Stocks

Release
1-Aug

Foreign Buying Japan Bonds
Japan Buying Foreign Bonds
EC Industrial Production SA MoM

1-Aug
1-Aug
Jun

----

Industrial Production WDA YoY
US Import Price Index MoM
Import Price Index YoY

Jun
Jul
Jul

----

1.00%
-0.90%
9.40%

1.60%
0.20%
10.70%

Aug P
Aug P
Aug P

----

52.50
5.10%
2.80%

51.50
5.20%
2.90%

U. of Mich. Sentiment
U. of Mich. 1 Yr Inflation
U. of Mich. 5-10 Yr Inflation

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

-- ¥1296.3b
-¥37.1b
0.10%
0.80%

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

2Y
3.27
+6.43

5Y
2.96
+5.47

30Y
2.99
+0.48
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