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สหรัฐฯ
IMF หั่นคาดการณ์เศรษฐกิจโลก เตือนเงินเฟ้ อพุ่งฉุดเศรษฐกิจ
ถดถอย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตัวเลข
คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2565 และ 2566 โดย
เตือนว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย ท่ามกลางความ
เสี่ยงจากเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่รุนแรงกว่ า
คาด รวมทัง้ ผลกระทบจากการที่รสั เซียส่งกาลังทหารบุกโจมตียูเครน
ทั้งนี ้ IMF เปิ ดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (World Economic
Outlook) ในวันนี ้ โดยคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัว
3.2% ในปี 2565 ก่อนที่จะชะลอตัวสู่ 2.9% ในปี 2566 โดยปรับลดลง
0.4% และ 0.7% ตามลาดับจากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนเม.ย. IMF
ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐสู่ระดับ 2.3% ในปี
2565 และ 1.0% ในปี 2566 ขณะที่คาดว่าเศรษฐกิจจีนขยายตัว 3.3%
ในปี นี ้ ซึ่งเป็ นระดับต่าสุดในรอบ 40 ปี และปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจ
อิ น เดี ย สู่ ร ะดั บ 7.4% ในปี นี ้ นอกจากนี ้ IMF ปรับ ลดคาดการณ์
เศรษฐกิ จ ยู โ รโซนสู่ ร ะดั บ 2.6% ในปี 2565 ขณะเดี ย วกั น IMF
คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัว 6.0% ในปี 2565 และ 3.5%
ในปี 2566 โดยได้รบั ผลกระทบจากมาตรการคว่าบาตรจากสหรัฐและ
ชาติตะวันตก ขณะที่เศรษฐกิจยูเครนจะหดตัวมากถึง 45% ในปี 2565
IMF ยังเตือนว่าสงครามรัสเซีย-ยูเครนจะผลักดันให้เงินเฟ้อพุ่งขึน้ โดย
เงินเฟ้อในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะแตะระดับ 6.6% ในปี นี ้ ส่วนเงิน
เฟ้อในตลาดเกิดใหม่และประเทศกาลังพัฒนาจะพุ่งแตะระดับ 9.5%
(อินโฟเควสท์)
เฟดเริ่มประชุ มนโยบายการเงิ นวั นนี้ คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.75%
ครั้งที่ 2 สู้เงินเฟ้ อ คณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงิน (FOMC)
ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีกาหนดจัดการประชุมนโยบายการเงิน
เป็ นครั้งที่ 5 ของปี นีใ้ นวัน ที่ 26-27 ก.ค. ก่อนหน้า นี ้ เฟดได้ป รับ ขึน้
อัตราดอกเบีย้ 0.25% ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็ นการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
เป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่เดือนธ.ค.2561 เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึน้ นับตั้งแต่
ที่รสั เซียส่งกาลังทหารบุกโจมตียเู ครนเมื่อวันที่ 24 ก.พ. เฟดขึน้ ดอกเบีย้
แบบขั้นบันได แต่ คุมเงิน เฟ้อไม่อยู่ แม้เฟดด าเนิ น การปรับ ขึน้ อัต รา
ดอกเบีย้ ในเดือนมี.ค. แต่อตั ราเงินเฟ้อในสหรัฐก็ยงั คงดีดตัวขึน้ ส่งผล
ให้เฟดปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ รุนแรงขึน้ เป็ นลาดับ นับตัง้ แต่ 0.50% ใน
เดือนพ.ค. และ 0.75% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็ นการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
ครั้ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ในรอบ 28 ปี หรื อ นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2537 ขณะที่ มี ก าร
คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ แรงถึง 1.00% ในการประชุม
เดือนก.ค. หลังสหรัฐเปิ ดเผยดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ซึ่งเป็ นมาตรวัด
เงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค พุ่งขึน้ 9.1% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็ น
ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี (อินโฟเควสท์)

นั ก วิ เ คราะ ห์ ค าด GDP สหรั ฐ +1% ใ น Q2/65 สวน ท า ง
แบบจาลองเฟดชี้ -1.6% กระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะเปิ ดเผยตัวเลข
ประมาณการครัง้ ที่ 1 สาหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ประจาไตรมาส 2 ในวันที่ 28 ก.ค. หลังจากเปิ ดเผยก่อนหน้านีว้ ่า GDP
หดตัว 1.6% ในไตรมาส 1 ผลการสารวจของสานักข่าวดาวโจนส์ระบุ
ว่านักวิเคราะห์คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตัว 1% ในไตรมาส 2
อย่างไรก็ดี ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิ ดเผยว่า
แบบจ าลองคาดการณ์ GDPNow ล่ า สุด แสดงให้เ ห็ น ว่ า เศรษฐกิ จ
สหรัฐหดตัว 1.6% ในไตรมาส 2 จากเดิมที่คาดการณ์ในวันที่ 15 ก.ค.
ว่ า มี แ นวโน้ ม หดตั ว 1.5% ตั ว เลขคาดการณ์ GDPNow บ่ ง ชี ้ว่ า
เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 1.6% ทัง้ ในไตรมาส 1 และ 2 ซึ่งแสดงว่าสหรัฐ
เข้าเกณฑ์นิยามของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากเศรษฐกิจ
หดตัว 2 ไตรมาสติดต่อกัน (อินโฟเควสท์)

สหรัฐ เผยยอดขายบ้านใหม่ ต่ากว่ าคาดในเดือนมิ .ย. กระทรวง
พาณิ ช ย์ส หรัฐ รายงานว่ า ยอดขายบ้า นใหม่ ล ดลง 8.1% สู่ ร ะดับ
590,000 ยูนิ ต ในเดื อนมิ .ย. ซึ่งเป็ น ระดับ ต่า สุด นับ ตั้งแต่ เดือนเม.ย.
2563 และต่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 660,000 ยูนิต จาก
ระดับ 642,000 ยูนิตในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี ยอดขายบ้านใหม่ดิ่ง
ลง 17.4% ในเดือนมิ.ย. ยอดขายบ้านใหม่ได้รบั ผลกระทบจากราคา
บ้า นในระดับ สู ง และการดี ด ตัว ขึ น้ ของอัต ราดอกเบี ้ย เงิ น กู้จ านอง
นอกจากนี ้ ราคาเฉลี่ยของบ้านใหม่ลดลงสู่ระดับ 402,400 ดอลลาร์ใน
เดื อ นมิ . ย. ส่ ว นสต็ อ กบ้า นใหม่ เ พิ่ ม ขึ น้ สู่ ร ะดับ 457,000 ยูนิ ต เมื่ อ
พิจารณายอดขายบ้าน และสต็อกบ้านในตลาด พบว่า ผูข้ ายบ้านต้อง
ใช้เวลา 9.3 เดือนในการขายบ้านจนหมดสต็อกในตลาด (อินโฟเควสท์)
"เอสแอนด์พี" เผยราคาบ้านสหรัฐเริ่มชะลอตัวในเดือนพ.ค. ผล
สารวจของเอสแอนด์พี คอร์โลจิก เคส ชิลเลอร์ บ่งชีว้ ่า ราคาบ้านใน
สหรัฐได้เริ่มชะลอตัวในเดือนพ.ค. ทั้งนี ้ ดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศใน
สหรัฐเพิ่มขึน้ 19.7% ในเดื อนพ.ค. เมื่อเที ยบรายปี แต่ ต่ากว่าระดับ
20.6% ในเดือนเม.ย. ส่วนดัชนีราคาบ้านใน 20 เมืองของสหรัฐ เพิ่มขึน้
20.5% หลังจากเพิ่มขึน้ 21.2% ในเดือนเม.ย. ราคาบ้านเพิ่มขึน้ สูงสุด
ในเมืองแทมปา ไมอามี และดัล ลัส นักวิ เคราะห์ระบุว่ า ตลาดที่ อยู่
อาศัยเริ่มชะลอตัวลงจากการที่ อัตราดอกเบีย้ เงิน กู้จานองดีดตัวขึน้
ส่งผลให้ยอดขายบ้านและราคาบ้านปรับตัวลง ขณะที่สต็อกบ้านเริ่ม
เพิ่มมากขึน้ (อินโฟเควสท์)
Conference Board เผยความเชื่ อ มั่ น ผู้ บ ริ โ ภคสหรั ฐ ปรั บ ตั ว ลง
เป็ นเดือนที่ 3 ผลสารวจของ Conference Board ซึ่งเป็ นสถาบันวิจยั
เศรษฐกิจ ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคสหรัฐร่วงลง 2.7 จุด สู่
ระดับ 95.7 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็ นการปรับตัวลงเป็ นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน
ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคดิ่งลง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงิน
เฟ้อ และความวิตกที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลัง
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ของปี นี ้ ดัชนีความเชื่อมั่นต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ร่วงลงสู่ระดับ
141.3 ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้า
ร่วงลงสู่ระดับ 65.3 (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐ เตรี ย มระบายน้ า มั น อี ก 20 ล้ า นบาร์เ รลสกั ด ราคาพุ่ ง
ทาเนียบขาวออกแถลงการณ์ระบุว่ า สหรัฐจะระบายน้า มัน ในคลัง
สารองอีก 20 ล้านบาร์เรลในมาตรการสกัดการพุ่งขึน้ ของราคานา้ มัน
และบรรเทาภาวะเงินเฟ้อในประเทศ ก่อนหน้านี ้ ประธานาธิบดีโจ ไบ
เดนเปิ ดเผยว่า รัฐบาลจะระบายนา้ มันจานวน 1 ล้านบาร์เรล/วันออก
จากคลังสารองทางยุทธศาสตร์ (SPR) เป็ นเวลา 6 เดือน ขณะนี ้ รัฐบาล
สหรัฐได้ระบายนา้ มันจานวน 125 ล้านบาร์เรล โดยมีการส่งมอบนา้ มัน
เกือบ 70 ล้านบาร์เรลแก่ผซู้ อื ้ แล้ว (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐ พิ จ ารณาประกาศฝี ดาษลิ ง เป็ นภาวะฉุ ก เฉิ น ด้ า น
สาธารณสุขในประเทศ วอชิงตัน โพสต์รายงานในวันจันทร์ (25 ก.ค.)
ว่า คณะทางานของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้ าสหรัฐกาลังพิจารณา
ว่า จะประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคฝี ดาษลิงในประเทศเป็ นภาวะ
ฉุกเฉิ นด้า นสาธารณสุข หรือไม่ รายงานระบุว่ า รัฐบาลสหรัฐก าลัง
วางแผนที่จะแต่งตั้งผูป้ ระสานงานของทาเนียบขาวให้กากับดูแลการ
รับมือกับการแพร่ระบาดของโรคฝี ดาษลิงในประเทศ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้ น นิ ว ยอร์ก : ดาวโจนส์ปิ ดร่ ว ง 228.50 จุ ด หลั ง
วอลมาร์ทหั่นคาดการณ์กาไร ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุน้ นิวยอร์กปิ ด
ร่ ว งลงในวัน อัง คาร (26 ก.ค.) หลัง จากบริ ษั ท วอลมาร์ท ปรับ ลด
คาดการณ์ผลประกอบการในปี นี ้ ซึ่งได้ฉุดราคาหุน้ กลุ่มค้าปลีกดิ่งลง
ด้วย นอกจากนี ้ ตลาดยังถูกกดดันจากดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคสหรัฐ
ที่ล ดลงติด ต่อกันเป็ นเดื อนที่ 3 และกองทุน การเงิน ระหว่างประเทศ
(IMF) ปรับลดตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกทัง้ ในปี นีแ้ ละปี หน้า ดัชนี
เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,761.54 จุด ร่วงลง 228.50 จุด
หรือ -0.71%, ดัชนี S&P500 ปิ ดที่ 3,921.05 จุด ลดลง 45.79 จุด หรือ
-1.15% และดัชนี Nasdaq ปิ ดที่ 11,562.57 จุด ร่วงลง 220.09 จุด
หรือ -1.87% ตลาดหุน้ นิวยอร์กร่วงลงหลังจากบริษัทวอลมาร์ทคาด
การณ์ว่า กาไรต่อหุน้ ในไตรมาส 2 จะลดลงราว 8%-9% และกาไรต่อ
หุน้ ในปี งบการเงิน 2565 จะลดลงราว 11%-13% จากเดิมที่คาดว่ า
กาไรต่อหุน้ ในไตรมาส 2 จะเพิ่มขึน้ เล็กน้อย และกาไรต่อหุน้ ในปี 2565
จะลดลงเพียง 1% โดยวอลมาร์ทระบุว่า ภาวะเงินเฟ้อกาลังส่งผลให้
ผูบ้ ริโภคลดการใช้จ่ายสินค้าจาพวกเสือ้ ผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า และหัน
ไปใช้จ่ายเฉพาะสินค้าที่จาเป็ น เช่น อาหาร ทัง้ นี ้ การปรับลดคาดการณ์
ผลกาไรของวอลมาร์ทซึ่งเป็ นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่สดุ ของสหรัฐและ
ได้รับ การพิ จ ารณาว่ า เป็ น บริ ษั ท ที่ ส ามารถสะท้อ นภาพรวมของ
เศรษฐกิ จ สหรัฐ นั้น ได้ฉุด ราคาหุ้น กลุ่ม ค้า ปลีก ร่ว งลงด้ว ย โดยหุ้น
วอลมาร์ท ดิ่งลง 7.64% หุน้ ทาร์เก็ต ร่วงลง 3.64% หุน้ โลว์ส (Lowe's)

ร่วงลง 3.2% หุน้ โฮมดีโปท์ ร่วงลง 2.6% หุน้ แอมะซอน ดิ่งลง 5.23%
(อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก : ดอลลาร์แข็งค่า รับคาดการณ์เฟดขึ้น
ดอกเบีย้ 0.75% ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ใน
การซือ้ ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (26 ก.ค.) โดย
ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับ
ขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมสัปดาห์นี ้ ทัง้ นี ้ ดัชนีดอลลาร์ซ่งึ
เป็ นดัชนีวดั ความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6
สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึน้ 0.66% แตะที่ระดับ 107.1880 ยูโรอ่อนค่า
ลงเมื่อเที ยบกับ ดอลลาร์ส หรัฐ ที่ ระดับ 1.0126 ดอลลาร์ จากระดับ
1.0223 ดอลลาร์ ขณะที่ เ งิ น ปอนด์อ่ อ นค่ า ลงแตะที่ ร ะดับ 1.2029
ดอลลาร์ จากระดับ 1.2048 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า
ลงสู่ระดับ 0.6933 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6954 ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 136.68 เยน จากระดับ
136.70 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9629 ฟรังก์
จากระดับ 0.9646 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ที่ ร ะดั บ 1.2896 ดอลลาร์แ คนาดา จากระดั บ 1.2846
ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดน้ า มั น: น้ ามั น WTI ปิ ดร่วง $1.72 กังวลข่าวสหรั ฐ
ระบายน้ า มั น ในคลั ง ส ารอง สัญ ญาน ้า มัน ดิ บ เวสต์เท็ กซัส (WTI)
ตลาดนิวยอร์กปิ ดลบในวันอังคาร (25 ก.ค.) หลังมีรายงานว่าสหรัฐ
เตรี ย มระบายน ้า มั น ในคลัง ส ารองเพื่ อ สกั ด การพุ่ ง ขึ ้น ของราคา
นอกจากนี ้ สัญ ญาน ้า มัน ยัง ถู ก กดดัน จากดัช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ของ
ผูบ้ ริโภคสหรัฐที่ร่วงลงติดต่อกันเป็ นเดือนที่ 3 ท่ามกลางความกังวล
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งนี ้ สัญญานา้ มันดิบ WTI ส่งมอบ
เดื อ นก.ย. ลดลง 1.72 ดอลลาร์ หรื อ 1.8% ปิ ด ที่ 94.98 ดอลลาร์/
บาร์เ รล ส่ ว นสัญ ญาน ้า มัน ดิ บ เบรนท์ (BRENT) ส่ ง มอบเดื อ นก.ย.
ลดลง 75 เซนต์ หรือ 0.7% ปิ ด ที่ 104.40 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญ ญา
น ้า มัน ดิ บ WTI ร่ว งหลุด จากระดับ 95 ดอลลาร์/ บาร์เ รล หลัง จาก
ทาเนียบขาวออกแถลงการณ์ว่า สหรัฐจะระบายนา้ มันในคลังสารอง
ทางยุทธศาสตร์ (SPR) อีก 20 ล้านบาร์เรลในมาตรการสกัดการพุ่งขึน้
ของราคานา้ มัน และบรรเทาภาวะเงินเฟ้อในประเทศ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ก : ทองปิ ดลบ $1.4 ดอลล์แข็งกดดัน
ตลาด-นลท.จับตาประชุมเฟด สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิ ดลบ
ติดต่อกันเป็ นวันที่ 2 ในวันอังคาร (26 ก.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจาก
การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และจากการที่นักลงทุนเทขายสัญญา
ทองคาเพื่อลดความเสี่ยง ก่อนที่จะรูผ้ ลการประชุมของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ในวันพุธที่ 27 ก.ค.ตามเวลาสหรัฐ ทั้งนี ้ สัญญาทองคา
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ ง มอบเดื อ นส.ค. ลดลง
1.4 ดอลลาร์ หรือ 0.08% ปิ ดที่ 1,717.7 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาโลหะ

2

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

เงินส่งมอบเดื อนก.ย. เพิ่มขึน้ 20.7 เซนต์ หรือ 1.13% ปิ ด ที่ 18.535
ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพลาตินมั ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 4.9 ดอลลาร์
หรือ 0.56% ปิ ดที่ 864.4 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบ
เดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 8.20 ดอลลาร์ หรือ 0.4% ปิ ดที่ 2,011.20 ดอลลาร์/
ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับ ตั วลง นั กลงทุนจั บ ตาประชุมเฟด อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลงในวันนี ้ ขณะที่นักลงทุน
จับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ณ
เวลา 00.10 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
อายุ 10 ปี ร่ว งลงสู่ระดับ 2.79% ขณะที่ อัต ราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตัวลงสู่ระดับ 3.011% (อินโฟเควสท์)
ยุโรป
สเปนคาด EU ไฟเขียวลดความต้ องการใช้ก๊าซลงไม่เ กิน 15%
นางเทเรซา ริเบรา รัฐมนตรีพลังงานสเปนเปิ ด เผยว่ า สเปนคาดว่า
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) จะบรรลุขอ้ ตกลงในการลดการใช้
ก๊าซธรรมชาติในช่วงฤดูหนาวลงไม่เกิน 15% และเป็ นการดาเนินการ
ด้วยความสมัครใจ ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานที่กรุ งบรัสเซลส์ใน
วัน นี ้ (26 ก.ค.) รายงานระบุว่ า ประเทศสมาชิ ก EU เตรี ย มอนุมัติ
ข้อตกลงตามเกณฑ์ฉกุ เฉินของ EU ที่กาหนดให้ประเทศต่าง ๆ ลดการ
ใช้ก๊ า ซลง แต่ ก็ เ ปิ ด โอกาสให้แ ต่ ล ะประเทศปฏิ บัติ ต ามแนวทางที่
แตกต่างของตนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปริมาณก๊าซที่ลดลงจากรัสเซีย
ด้ว ย เมื่ อ สัป ดาห์ที่ ผ่ า นมา คณะกรรมาธิ ก ารยุโ รป (EC) เสนอแก่
ประเทศสมาชิกทัง้ 27 ให้ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติของตนลงให้ได้ 15%
ตั้งแต่เดือนส.ค.-มี.ค. โดยเป็ นการดาเนินการด้วยความสมัครใจ แต่
EC อาจพิ จ ารณาอ านาจทางกฎหมายเพื่ อ บัง คับ ใช้น โยบายนี ้ใ น
อนาคต ทัง้ นี ้ รัฐบาลสเปนคัดค้านการบังคับให้ผบู้ ริโภคและบริษัทลด
การใช้ก๊าซ โดยอ้างว่าสเปนได้ลงทุนอย่างหนักด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
เพื่อนาเข้าและส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยังส่วนที่เหลือของ EU (อินโฟ
เควสท์)
ผลวิจัยชีค้ วามวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้ อในอังกฤษพุ่งสูงสุดในรอบ 40
ปี บริษัทวิจยั อิปซอส (Ipsos) เปิ ดเผยว่า ความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะ
เงิ น เฟ้ อ พุ่ ง แตะระดับ สูง สุด นับ ตั้ง แต่ ท ศวรรษ 1980 ซึ่ ง ตอกย ้า ถึ ง
ผลกระทบที่วิกฤตการณ์ค่า ครองชีพมีต่ อสถานะการเงิ น ส่วนบุคคล
รายงานระบุว่า 45% ของผูใ้ หญ่ชาวอังกฤษมองว่า เงินเฟ้อเป็ นหนึ่งใน
ปัญหาสาคัญที่สดุ ที่ประเทศกาลังเผชิญ ซึ่งอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่มี
การเริ่ ม จั ด ท าผลส ารวจดัง กล่ า วในช่ ว งต้น ทศวรรษ 1980 ส านั ก
ข่าวบลูมเบิรก์ รายงานว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ปรับตัวขึน้ 9.4%
และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะพุ่งทะลุ 11%
ในช่วงต่อไปของปี นี ้ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% ของ BoE
อย่างมาก ทาให้ตอ้ งเร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ หลายครัง้ โดย BoE มี

แนวโน้มเร่งอัตราการคุมเข้มนโยบายทางการเงินในเดือนหน้า (อินโฟ
เควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดลบ หลัง EU ทาข้อตกลงลด
การใช้ก๊าซ ตลาดหุน้ ยุโรปปิ ดลดลงในวันอังคาร (26 ก.ค.) นาโดย
ตลาดหุ้น เยอรมนี แ ละอิต าลี หลังประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป
(EU) อนุมัติ แ ผนการฉุกเฉิ นที่ จะควบคุมการใช้ก๊าซ และหุ้น กลุ่มค้า
ปลี ก ร่ว งลงหลัง วอลมาร์ท เตื อ นเกี่ ย วกับ ผลก าไร ทั้ง นี ้ ดัช นี Stoxx
Europe 600 ปิ ดที่ 426.13 จุด ลดลง 0.12 จุด หรือ -0.03% ดัชนี CAC40 ตลาดหุน้ ฝรั่งเศสปิ ดที่ 6,211.45 จุด ลดลง 26.10 จุด หรือ -0.42%,
ดัชนี DAX ตลาดหุ้น เยอรมนี ปิ ด ที่ 13,096.93 จุด ลดลง 113.39 จุด
หรือ -0.86% EU ตกลงที่จะลดความต้องการใช้ก๊าซ หลังจากบริษัท
ก๊า ซพรอมของรัส เซีย เปิ ด เผยว่ า จะลดการส่งก๊า ซผ่า นท่ อส่ง นอร์ด
สตรีม 1 ไปยังเยอรมนีเพียง 1 ใน 5 ของกาลังการจัดส่ง ซึ่งยุโรปมองว่า
เป็ นการตอบโต้มาตรการคว่าบาตรของชาติตะวันตกกรณีรสั เซียรุกราน
ยูเครน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบเล็กน้อย หุ้นแบงก์-ค้าปลีก
กดดั นตลาด ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดลดลงเล็กน้อยในวันอังคาร (26
ก.ค.) ท่ามกลางการซือ้ ขายที่ซบเซา เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับ
วิกฤตพลังงานในยุโรป และการปรับตัวลงของหุน้ กลุ่มค้าปลีกและกลุ่ม
ธนาคารได้บดบังการปรับตัวขึน้ ของหุน้ กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ และการ
คาดการณ์ยอดขายที่สดใสของบริษัทยูนิลีเวอร์ ดัชนี FTSE 100 ตลาด
หุน้ ลอนดอนปิ ดที่ 7,306.28 จุด ลดลง 0.02 จุด หรือ -0.0003% ตลาด
หุน้ ลอนดอนปิ ดตลาดเกือบทรงตัวหลังบวก 0.8% ในการซือ้ ขายช่วง
เช้า โดยหุน้ เชลล์และหุน้ เกล็นคอร์ช่วยหนุนตลาด เนื่องจากราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ปรับตัวขึน้ หลังดอลลาร์อ่อนค่าลง (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
BOJ ตรึงดอกเบี้ยต่า-แนะขึ้นค่าแรงหวังบรรลุเป้ าเงินเฟ้ อ 2%
อย่างยั่งยืน ธนาคารกลางญี่ป่ ุน (BOJ) เปิ ดเผยรายงานการประชุม
เดือนมิ.ย.ในวันนีร้ ะบุว่า กรรมการ BOJ มองว่าการปรับขึน้ ค่าแรงถือ
เป็ นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ BOJ สามารถบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ ระดับ
2% ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็ นการเน้นยา้ ว่า BOJ มีเป้าหมายที่จะคงอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ ระดับต่า เป็ น พิเศษ (Ultra-low interest rates) ต่ อไป แม้มี
สัญญาณบ่งชีว้ ่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในญี่ป่ นุ เพิ่มขึน้ ก็ตาม รายงาน
การประชุมระบุว่า กรรมการบางคนจากทัง้ หมด 9 คนของ BOJ มองว่า
ตั ว เลขเงิ น เฟ้ อ ปรั บ ตั ว ขึ ้น เป็ นวงกว้ า ง และก าลั ง น าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงมุมมองของสาธารณชนที่เคยมองว่า เงินเฟ้อและค่าแรง
จะไม่ ป รับ ตัว ขึ ้น มากนั ก ในอนาคต อย่ า งไรก็ ดี กรรมการ BOJ มี
ความเห็นตรงกันว่า เศรษฐกิจญี่ป่ นุ จาเป็ นต้องได้รบั การสนับสนุนด้วย
นโยบายการเงิน ขนานใหญ่ เพื่อให้สามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิด
จากการพุ่งขึน้ ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และภาวะติดขัดด้านอุปทาน
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ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์คุมโควิด -19 ในประเทศ
จีน "กรรมการ BOJ เห็นตรงกันว่า เศรษฐกิจญี่ป่ นุ กาลังเผชิญกับความ
ไม่ แ น่ น อนในระดับ ที่ สูง มากเกิ น ไป และกรรมการส่ ว นใหญ่ ต่ า งก็
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการปรับขึน้ ค่าแรงว่า เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะ
ทาให้ BOJ บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้ออย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ" BOJ
ระบุในรายงานการประชุม (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่นเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจครั้งแรกในรอบ 3 เดือน หลัง
การบริ โ ภคฟื้ นตั ว รัฐ บาลญี่ ป่ ุนปรับ เพิ่ ม ประมาณการเศรษฐกิจ
สาคัญเป็ นครัง้ แรกในรอบ 3 เดือนในวันนี ้ (26 ก.ค.) ซึ่งสะท้อนการฟื ้ น
ตัว ของการบริโภคส่วนบุคคล เนื่องจากกิจกรรมเศรษฐกิจกลับคืนสู่
ภาวะปกติ อย่า งต่อเนื่อง หลังมีการผ่อนปรนการบังคับใช้มาตรการ
จากัด เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 "เศรษฐกิจญี่ป่ ุนกระ
เตื ้อ งขึ ้น พอสมควร" ส านั ก คณะรั ฐ มนตรี ญ่ี ป่ ุ นระบุ ใ นราย งาน
ประจาเดือนก.ค. ซึ่งเป็ นการปรับเพิ่มประมาณการ จากที่เคยระบุว่า
"เศรษฐกิจญี่ปุ่นส่งสัญญาณกระเตือ้ งขึน้ " ในรายงานฉบับก่อนหน้า
โดยอ้างอิงถึงการบริโภคภาคเอกชน การนาเข้า และการจ้างงานที่ดีขึน้
อย่างไรก็ตาม ในการคาดการณ์ระยะสัน้ รายงานประจาเดือนก.ค.ฉบับ
นีไ้ ด้เตือนถึงความเสี่ยงขาลงจาก "ภาวะผันผวนในตลาดเงินและตลาด
ทุ น ท่ า มกลางการคุ ม เข้ม ทางการเงิ น ทั่ ว โลก" ซึ่ ง อ้า งอิ ง ถึ ง การ
ดาเนินการของบรรดาธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่
รวมถึง ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 44.04 จุด แรงขายหุ้นเทค
โนฯ-จับตาประชุมเฟด ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้ โตเกียวปิ ดลบเล็กน้อย
ในวันนี ้ เนื่องจากมีแรงเทขายหุน้ กลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่นกั ลงทุนยังจับ
ตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่
26-27 ก.ค.นี ้ ส านักข่า วเกียวโดรายงานว่ า ดัชนี นิ กเกอิปิ ด ตลาดที่
ระดับ 27,655.21 จุด ลดลง 44.04 จุด หรือ -0.16% หุน้ ที่ปรับตัวลงใน
วันนีน้ าโดยกลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่มเภสัชภัณฑ์ และกลุ่มขนส่งทาง
บก (อินโฟเควสท์)
จีน
จีนประกาศลดราคาน้ า มันเบนซิ น-ดีเ ซลครั้ ง ที่ 4 ในปี นี้ มีผ ล
พรุ่งนี้ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ประกาศ
ในวันนีว้ ่า จีนจะปรับลดราคาขายปลีกนา้ มันเบนซินและดีเซล โดยมีผล
บังคับใช้ในวันพรุ่งนี ้ ตามการปรับตัวของราคานา้ มันดิบในตลาดโลก
ทั้งนี ้ จีนจะปรับลดราคานา้ มันเบนซินและดี เซล 300 หยวน/ตัน และ
290 หยวน/ตัน ตามลาดับในวันพรุ่งนี ้ การดาเนินการดังกล่าวนับเป็ น
การปรับลดราคานา้ มันของจีนเป็ นครัง้ ที่ 4 นับตัง้ แต่ตน้ ปี 2565 ภายใต้
กลไกปั จจุบนั จีนจะปรับราคานา้ มันในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา
น้า มันดิ บ ในตลาดโลกซึ่งทาให้ราคาน้า มัน เบนซิน และดีเซลของจีน

เปลี่ยนแปลงมากกว่ า 50 หยวน/ตัน เป็ น เวลา 10 วัน ท าการ (อิน โฟ
เควสท์)

จีนกดดันบริษัทใหญ่ทางานในระบบปิ ดหวังสกัดโควิด รวมถึงฟ็
อกซ์คอนน์ จีนกดดันให้บริษัทขนาดใหญ่ที่สดุ บางแห่งของประเทศใน
เมืองเซินเจิน้ ซึ่งรวมถึงบริษัทฟ็ อกซ์คอนน์ ผูผ้ ลิตโทรศัพท์ไอโฟนในจีน
และซีนกุ จากัด ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตนา้ มันของจีน ดาเนินงานภายในระบบปิ ด
เป็ นเวลา 7 วัน ในขณะที่เมืองเซินเจิน้ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการผลิตทาง
ภาคใต้ของประเทศ กาลังต่อสูก้ ับการแพร่ระบาดระลอกล่าสุดของโรค
โควิด-19 ทัง้ นี ้ รัฐบาลเซินเจิน้ ได้ขอให้บริษัทขนาดใหญ่ที่สดุ 100 แห่ง
ซึ่ง รวมถึ ง ผู้ผ ลิ ต ยานยนต์บีว ายดี บริ ษั ท เทคโนโลยี เ ครื อ ข่ า ยอย่า ง
หัว เว่ ย และแซดที อี ตลอดจนผู้ผ ลิ ต โดรนอย่ า งดี เ จไอ จ ากั ด การ
ดาเนินงานเฉพาะในกลุ่มพนักงานที่อาศัยอยู่ภายในระบบปิ ด โดยลด
การติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่อยู่นอกโรงงานหรือสานักงานให้เหลือน้อย
ที่สดุ (อินโฟเควสท์)
ทางการเผย จี นเดิ นหน้ าปรับ มาตรการควบคุม ชายแดนตาม
สถานการณ์โควิด -19 สานักข่าวซินหัวรายงานว่า จาง หนิง โฆษก
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของจีน (NIA) กล่าววันนี ้ (26 ก.ค.)
ว่า NIA จะยังคงเดินหน้าปรับปรุ งมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า ออกชายแดนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่เปลี่ยนแปลง
ไป เพื่อตอบสนองความจาเป็ นของผูค้ นในการเดินทางข้ามพรมแดน
อย่า งเต็ มที่ จาง หนิ ง กล่า วว่ า งานของ NIA จะยังคงอานวยความ
สะดวกให้แก่การผลิตและการดาเนินงานของกิจการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
การเปิ ดประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ พร้อมทัง้ ระบุว่า ในปั จจุบนั ด้วยมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 ตามปกติแล้ว หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของจีนจะดาเนินการออก
ใบรับรองการเข้า-ออกประเทศทันท่วงทีสาหรับผูท้ ี่จาเป็ นต้องเดินทาง
ไปต่างประเทศ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดบวก 27.05 จุด รับข่าว
จัดตั้งกองทุนฟื้ นฟูอสังหาฯ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุน้ จีนปิ ด
บวกในวั น นี ้ ขานรั บ รายงานข่ า วที่ ว่ า จี น เตรี ย มจั ด ตั้ ง กองทุ น
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์มู ล ค่ า สู ง ถึ ง 3 แสนล้า นหยวน (4.439 หมื่ น ล้า น
ดอลลาร์) เพื่อช่วยพยุงธุรกิจของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี ้ ดัชนีเซี่ยง
ไฮ้คอมโพสิตปิ ดที่ 3,277.44 จุด เพิ่มขึน้ 27.05 จุด หรือ +0.83% จีน
เตรียมจัดตัง้ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 3 แสน
ล้านหยวน (4.439 หมื่นล้านดอลลาร์) เพื่อช่วยพยุงธุรกิจของบริษัท
อสังหาริมทรัพย์นับสิบแห่ง โดยหนึ่งในนัน้ คือ บริษัทไชน่า เอเวอร์แก
รนด์ กรุ๊ป (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น ฮ่ อ งกง: ฮั่ ง เส็ ง ปิ ดบวก 342.94 จุ ด หลั ง หุ้ น
เทคโนโลยีพุ่ง ดัชนีฮ่งั เส็งตลาดหุน้ ฮ่องกงปิ ดเพิ่มขึน้ ในวันนี ้ โดยได้รบั
แรงหนุนจากการพุ่งขึน้ ของหุน้ กลุ่มเทคโนโลยี หลังจากบริษัทอาลีบา
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บาประกาศว่ า จะยื่นขอจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหุ้น ฮ่องกง จาก
ปั จจุบันที่จดทะเบียนในกระดานรอง ดัชนีฮ่ ังเส็งปิ ดที่ 20,905.88 จุด
เพิ่ ม ขึ น้ 342.94 จุด หรื อ +1.67% ทั้ง นี ้ อาลี บ าบาได้น าหุ้น เข้า จด
ทะเบียนซือ้ ขายทัง้ ในตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุน้ ฮ่องกง แต่ในตลาด
หุน้ ฮ่องกงนั้น หุน้ ของบริษัทอาลีบาบาอยู่ในกระดานรองเท่านัน้ ส่วน
กระบวนการจดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหุน้ ฮ่องกงคาดว่าจะ
แล้วเสร็จก่อนสิน้ ปี นี ้ (อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ
ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงเกือบ 500 จุด นลท.เท
ขายหุ้นเทคโนโลยี ดัชนี Sensex ตลาดหุน้ อินเดียร่วงลงเกือบ 500
จุดในวันนี ้ ขณะที่นักลงทุนเทขายหุน้ กลุ่มเทคโนโลยี ท่ามกลางความ
กังวลว่าการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะฉุด
ให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย ทัง้ นี ้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิ ด
ตลาดที่ 55,268.49 ลบ 497.73 จุด หรือ 0.89% หุน้ กลุ่มเทคโนโลยีดิ่ง
ลงนาตลาดวันนี ้ (อินโฟเควสท์)
ไทย

สศค.คาด GDP ปี 66 ยังโตในกรอบสมมติฐานจัดทางบฯ ที่ 3.24.2% นายพรชัย ฐี ระเวช ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ประเมินว่า แนวโน้มเศรษฐกิจ
ไทยในปี 66 ยังมีทิศทางการฟื ้ นตัวที่ต่อเนื่องจากปี นี ้ โดยเบือ้ งต้น สศค.
ยังคงให้กรอบการขยายตัวไว้ที่ 3.2-4.2% ซึ่งเป็ นสมมติฐานที่ใช้ในการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2566 ส่วนที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 66 มีโอกาสจะ
ขยายตัว ได้ 4.2% นั้น สศค.ก็ มี ค วามเห็ น ที่ ส อดคล้อ งกัน ส าหรับ
เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 2/65 สศค.เชื่อว่าจะสามารถขยายตัวได้
ดีกว่าไตรมาส 1/65 ที่ขยายตัว 2.2% ซึ่งตัวเลขอย่างเป็ นทางการนั้น
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) จะ
รายงานในเดือนส.ค. "จากที่ สศค.ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยปี 65 จะ
เติบโตได้ 3.5% นัน้ ก็เป็ นเครื่องสะท้อนว่า ในช่วงไตรมาส 2 ต่อเนื่อง
ไปไตรมาส 3 และ 4 ปี นี ้ ทิศทางเศรษฐกิจไทยยังเติบ โตได้ต่ อเนื่ อง"
นายพรชัย กล่าว พร้อมระบุว่า ในช่วงครึง่ หลังของปี นี ้ เศรษฐกิจไทยจะ
ขยายได้ชัด เจนมากขึ น้ โดยมี ปั จ จัย สนับ สนุน ส าคัญ จากภาคการ
ท่องเที่ยวที่มีทิศทางดีขึน้ หลังหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการ
จากัดการเดินทาง อันเนื่องจากการระบาดของโรคโควิดคลี่คลายลง
รวมทั้ ง ที่ ไ ทยได้ป ลดล็ อ ก Thailand Pass ด้ว ย ซึ่ ง ส่ ง ผลให้เ ริ่ ม มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยมากขึน้ ในช่วงครึ่งปี หลัง (อินโฟ
เควสท์)
คลัง เผยเศรษฐกิจไทย มิ.ย.รับแรงหนุนท่องเทีย่ ว-รายได้เกษตร
โตดั น บริ โ ภคเอกชน ส านัก งานเศรษฐกิ จ การคลัง (สศค.) เผย
เศรษฐกิ จ ไทยในเดื อ น มิ . ย.65 ได้รับ ปั จ จัย สนับ สนุน จากภาคการ

ท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึน้ ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและผูเ้ ยี่ยมเยือน
ชาวไทย ประกอบกั บ รายได้เ กษตรกรที่ ยัง ขยายตัว ต่ อ เนื่ อ ง ช่ ว ย
สนับสนุนการบริโภคภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามสถานการณ์
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยู เครนที่ส่งผลกระทบต่อระดับราคา
พลังงาน ค่าครองชีพของประชาชน และทิศทางเศรษฐกิจโลกอย่า ง
ใกล้ชิด (อินโฟเควสท์)
ดัชนีเชื่อมั่นอนาคตศก.ภูมิภาคก.ค.ทิศทางดีขึน้ ได้แรงหนุนภาค
ท่องเที่ยว นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผูอ้ านวยการสานักนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิ ดเผยว่า ดัชนีความ
เชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI) ประจาเดือนกรกฎาคม 2565
แสดงถึงความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ดีขึน้ ในอนาคต โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เนื่องจากจานวนนักท่องเที่ ยวที่ มี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ จากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย และ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง (อินโฟเควสท์)
รมว.คลัง หวังคนละครึ่งเฟส 5 กระตุ้นบริโภคหลังกาลังซือ้ ซึมตัว
จากสินค้าแพง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิ ดเผยว่า การ
จัดทามาตรการคนละครึ่ง เฟส 5 นัน้ เนื่องจากมองเห็นว่าการบริโภค
ภายในประเทศเริ่มแผ่ว ลง จากราคาสินค้าและราคาพลังงานที่ เพิ่ม
สูงขึน้ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยงั มีอยู่ประปราย
ขณะเดียวกันยังมาจากคาดการณ์ว่าระยะต่อไปธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) จะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
กับกาลังซือ้ ของประชาชนด้วย ดังนัน้ จึงเชื่อว่ามาตรการคนละครึ่ง เฟส
5 จะช่วยทาให้การบริโภคภายในประเทศมีความคึกคักมากขึน้ "วงเงิน
ที่ลดลงเหลือ 800 บาทต่อคนนัน้ เพราะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนั
ฟื ้ นตัวดีขึน้ กว่าช่วงก่อน ดังนั้นการช่วยเหลือต่าง ๆ จากภาครัฐก็ควร
ลดลงเรื่อย ๆ ตามความเหมาะสม" รมว.คลัง กล่าว (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดลบ 7.13 จุด ขายลดเสี่ยงช่วงใกล้ หยุ ด
ยาว รอผลเฟด-ตั ว เลขศก.ต่ า งประเทศ SET ปิ ด 1,553.18 จุด
ลดลง 7.13 จุด (-0.46%) มูลค่าการซือ้ ขายราว 58,698.22 ล้านบาท
นักวิเคราะห์เผยดัชนีตลาดหุน้ ไทยวันนีแ้ กว่งไซด์เวย์ วอลุ่มค่อนข้าง
บาง โดยมีแรงขายหุน้ IVL, TLI, SCGP กดดันตลาด ขณะที่แรงซือ้ กลุ่ม
แบงก์แ ผ่วลง นักลงทุน อยู่ระหว่ างรอผลการประชุมเฟด และตัวเลข
GDP ของสหรัฐและยุโรป รวมทัง้ ตลาดหุน้ ไทยใกล้เข้าสู่วนั หยุดยาว จึง
ขายลดเสี่ยงออกมาก่อน แนวโน้มพรุ่งนีแ้ กว่งไซด์เวย์อาจเงียบเหงา
ต่อเนื่อง ให้แนวรับ 1,550-1,545 จุด แนวต้าน 1,565-1,570 จุด ตลาด
หลักทรัพย์ ปิ ด วัน นี ท้ ี่ ระดับ 1,553.18 จุด ลดลง 7.13 จุด (-0.46%)
มูลค่าการซือ้ ขายราว 58,698.22 ล้านบาท การซือ้ ขายหุน้ วันนี ้ ดัชนีฯ
เคลื่อนไหวในแดนลบเป็ นส่วนใหญ่ โดยขึน้ ไปทาระดับสูงสุด 1,563.84
จุด และลงไปต่าสุดที่ 1,551.96 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวัน นี ้
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เพิ่มขึน้ 509 หลักทรัพย์ ลดลง 1,040 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง
618 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี:้ วันนีม้ ีมูลค่าการซือ้ ขายรวม 91,212 ล้าน
บาท สรุ ปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทยประจาวันนี ้มีมูลค่าการซือ้ ขาย
รวมทัง้ วันอยู่ที่ 91,212 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่า
การซือ้ ขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน (บลจ.) ซือ้ สุทธิ 44,595 ล้านบาท2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศ ซือ้ สุทธิ 6,494 ล้า นบาท ในขณะที่ นักลงทุน ต่ า งชาติ ขาย
สุทธิ1,357 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิ ดที่ 2.3% ปรับตัวลดลง
จากเมื่อวาน -0.06%ภาพรวมของตลาดในวันนี ้ Yield Curve ปรับตัว
ลดลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 2-7 bps. ในตราสารระยะยาวโดยนัก
ลงทุนมองว่า กนง. อาจปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายน้อยกว่าที่คาด
ไว้ หลังจากที่สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประเมินว่า เศรษฐกิจ
ไทยในช่วงไตรมาส 2/65 จะสามารถขยายตัวได้ดีกว่าไตรมาส 1/65 ที่
ขยายตัว 2.2% และเศรษฐกิจไทยยังเติบโตได้ต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับ
ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยใน
ไตรมาส 2/65 จะสามารถเติบโตได้มากกว่า 3% โดยมีปัจจัยสนับสนุน
ส าคัญ จากการส่งออกของไทยด้า นปั จจัยต่ างประเทศ รายงานการ
ประชุมธนาคารกลางญี่ป่ ุน (BOJ) เดือนมิ.ย. ระบุว่ากรรมการ BOJ

มองว่าการปรับขึน้ ค่าแรงถือเป็ นสิ่งสาคัญ เพื่อบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ
ที่ ร ะดับ 2%ได้อ ย่ า งยั่ง ยื น ส าหรับ กระแสเงิ น ลงทุน ของนั ก ลงทุน
ต่ า งชาติ วัน นี ้ NET OUTFLOW 1,357 ล้า นบาทโดยเกิ ด จาก NET
SELL 1,357 ล้า นบาท และไม่มีต ราสารหนี ท้ ี่ ถือครองโดยนัก ลงทุน
ต่างชาติหมดอายุ (Expired) (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: เย็ นนี้ 36.68 ไร้ปั จ จั ยใหม่ รอผลประชุม
เฟด คาดกรอบพรุ ่งนี้ 36.60-36.80 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทเย็นนีอ้ ยู่ที่ระดับ 36.68 บาท/ดอลลาร์
แข็งค่าจากเปิ ดตลาดเมื่อเช้าที่ระดับ 36.73 บาท/ดอลลาร์ โดยระหว่าง
วัน เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 36.62 - 36.74 บาท/ดอลลาร์ เงินบาท
ยังไร้ปัจจัยใหม่ การเคลื่อนไหวเป็ นไปตาม flow ในช่วงสิน้ เดือน ด้าน
สกุลเงินในภูมิภาควันนีเ้ คลื่อนไหวแบบผสม คือมีทงั้ อ่อนค่าและแข็งค่า
ทั้งนี ้ ตลาดรอดูผลการประชุมคณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงิน
ของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในคืนวันพรุ่งนี ้ (27 ก.ค.) เป็ นหลัก
สาหรับปั จจัยที่ตอ้ งติดตามคืนนี ้ คือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน
ก.ค. จาก Conference Board และยอดขายบ้านใหม่เดือนมิ.ย. ของ
สหรัฐฯนักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวัน
พรุ่ ง นี ้ไ ว้ที่ 36.60 - 36.80 บาท/ดอลลาร์THAI BAHT SPOT RATE
FIXING อยู่ที่ระดับ 36.6510 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
-

กาไรภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. จีน
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคเดือนส.ค.จากสถาบัน GfK เยอรมนี
ยอดสั่งซือ้ สินค้าคงทนเดือนมิ.ย. สหรัฐ
ยอดทาสัญญาขายบ้านที่รอปิ ดการขาย (pending home sales) เดือนมิ.ย. สหรัฐ
สต็อกนา้ มันรายสัปดาห์จากสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
คณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอตั ราดอกเบีย้
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Monday

25
Actual

Cons.

Prior

Jun

Release

67952.00

--

64735.00

Jun

11.70%

--

57.80%

Jun

13.80%

--

80.60%

US Chicago Fed Nat Activity Index

Jun

-0.19

0.00

-0.19

Dallas Fed Manf. Activity

Jul

-22.60

-18.50

-17.70

Actual

Cons.

Prior

TH Car Sales
JN Nationwide Dept Sales YoY
Tokyo Dept Store Sales YoY

Tuesday

26
Release

JN PPI Services YoY
US FHFA House Price Index MoM

Jun

2.00%

2.00%

1.90%

May

20.50%

20.60%

21.22%

S&P CoreLogic CS US HPI YoY NSA

May

0.20

--

0.21

Richmond Fed Manufact. Index

Jul

0.00

-14.00

-9.00

Conf. Board Consumer Confidence

Jul

95.70

97.00

98.40

New Home Sales

Jun

590k

655k

642k

New Home Sales MoM

Jun

-8.10%

-5.90%

6.30%

Actual

Cons.

Prior

Wednesday

27
Release

CH Industrial Profits YTD YoY

Jun

--

--

1.00%

Industrial Profits YoY

Jun

--

--

-6.50%

JN Leading Index CI

May F

--

--

101.40

Coincident Index

May F

--

--

95.50

TH Exports YoY

Jun

--

--

11.30%

Imports YoY

Jun

--

--

23.30%

Trade Balance

Jun

--

--

$1985m

Foreign Reserves

1-Jul

--

--

$215.8b

EU M3 Money Supply YoY

Jun

--

5.40%

5.60%

MBA Mortgage Applications

1-Jul

--

--

-6.30%

Wholesale Inventories MoM

Jun P

--

1.50%

1.80%

Durable Goods Orders

Jun P

--

-0.30%

0.80%

Durables Ex Transportation

Jun P

--

0.20%

0.70%

Cap Goods Orders Nondef Ex Air

Jun P

--

0.20%

0.60%

Cap Goods Ship Nondef Ex Air

Jun P

--

0.40%

0.80%

Pending Home Sales MoM

Jun

--

-1.00%

0.70%

Pending Home Sales NSA YoY

Jun

--

--

-12.00%

Actual

Cons.

Prior
1.50%

Thursday

28
Release

US FOMC Rate Decision (Lower Bound)

1-Jul

--

2.25%

FOMC Rate Decision (Upper Bound)

1-Jul

--

2.50%

1.75%

1-Jul

--

--

¥476.0b

Foreign Buying Japan Bonds

1-Jul

--

--

¥1753.5b

Japan Buying Foreign Bonds

1-Jul

--

--

-¥919.6b

Jul

--

102.00

104.00

Consumer Confidence

Jul F

--

--

-27.00

US GDP Annualized QoQ

2Q A

--

0.50%

-1.60%

Personal Consumption

2Q A

--

1.20%

1.80%

GDP Price Index

2Q A

--

7.90%

8.20%

Core PCE QoQ

2Q A

--

4.30%

5.20%

Initial Jobless Claims

1-Jul

--

250k

251k

Continuing Claims

1-Jul

--

1380k

1384k

Actual

Cons.

Prior

Jul

--

2.40%

2.30%

Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY

Jul

--

2.20%

2.10%

Tokyo CPI Ex-Fresh Food, Energy YoY

Jul

--

1.10%

1.00%

Jobless Rate

Jun

--

2.50%

2.60%

Job-To-Applicant Ratio

Jun

--

1.25

1.24

Retail Sales MoM

Jun

--

0.20%

0.60%

Retail Sales YoY

Jun

--

2.80%

3.60%

Dept. Store, Supermarket Sales YoY

Jun

--

4.90%

8.50%

Industrial Production MoM

Jun P

--

4.00%

-7.50%

Industrial Production YoY

Jun P

--

-7.20%

-3.10%

Consumer Confidence Index

Jul

--

31.30

32.10

Housing Starts YoY

Jun

--

-1.70%

-4.30%

Annualized Housing Starts

Jun

--

0.840m

0.828m

Jul

--

8.70%

8.60%

CPI MoM

Jul P

--

-0.10%

0.80%

CPI Core YoY

Jul P

--

3.90%

3.70%

US GDP SA QoQ

2Q A

--

0.20%

0.60%

GDP SA YoY

2Q A

--

3.40%

5.40%

JN Foreign Buying Japan Stocks

EU Economic Confidence

Friday

29
Release

JN Tokyo CPI YoY

EU CPI Estimate YoY

As of 27-Jul-22
Chg
%Chg.

Thai Stock Market

26-Jul-22

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

1,553.18
950.42
2,149.06
574.57
-2,020.91
524.15
410.89
1,085.87
58,698.23

-7.13
-2.65
-6.70
-3.87

-0.46%
-0.28%
-0.31%
-0.67%

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

26-Jul-22
31,761.54
3,921.05
11,562.57
3,575.36
7,306.28
13,096.93
27,655.21
3,277.44
20,905.88
2,412.96
55,268.49
6,871.54
6,223.00
1,185.07

Chg
-228.50
-45.79
-220.10
-28.80
-0.02
-113.39
-44.04
+27.05
+342.94
+9.27
-497.73
+13.13
+13.47
-3.43

%Chg.
-0.71%
-1.15%
-1.87%
-0.80%
-0.00%
-0.86%
-0.16%
+0.83%
+1.67%
+0.39%
-0.89%
+0.19%
+0.22%
-0.29%

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

26-Jul-22
94.98
102.66
104.40
94.98
1,717.70
2,114.00

Chg
-1.72
+0.03
-0.75
-1.72
-1.40
+0.00

%Chg.
-1.78%
+0.03%
-0.71%
-1.78%
-0.08%
+0.00%

Exchange Rate

26-Jul-22

25-Jul-22

%Chg.

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

36.69
1.0117
136.91
1.2028
6.7638
1,307.90
107.189

36.62
1.0220
136.69
1.2043
6.7509
1,313.45
106.483

+0.18%
-1.01%
+0.16%
-0.12%
+0.19%
-0.42%
+0.66%

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

US Bond Market
Bond Yield
26-Jul-22
Change (bps)

26-Jul-22
295.86
91,212.36
1M
3M
0.501
0.602
+0.00 +0.81
5Y
7Y
2.298
2.472
-6.31
-4.01

25-Jul-22
295.22
29,531.37
6M
1Y
0.777
1.093
+0.55
-0.06
10Y
15Y
2.580
3.228
-3.11
-5.49

%Chg.
+0.22%
+208.87%
2Y
3Y
1.775
2.033
-1.67
-2.43
20Y
30Y
3.339
4.091
-7.09
-2.96

3M
2.47
+3.18

3Y
3.01
+3.87

10Y
2.81
+1.09

2Y
3.05
+3.67

5Y
2.90
+2.36

30Y
3.03
+1.06
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