
Index Last  Change %Change
     Dow Jones 25,064.36    44.95 0.18%
     S&P500 2,798.43      -2.88 -0.10%
     Euro Stoxx50 3,449.08      -5.46 -0.16%
     DAX 12,561.02    20.29 0.16%
     Nikkei 225 Closed Closed Closed
     Topix Closed Closed Closed
     SHCOMP 2,814.04      -17.14 -0.61%
     HSHARE 10,752.86    6.41 0.06%
     SENSEX 36,323.77    -217.86 -0.60%
     SET 1,627.69      -15.83 -0.96%
MSCI Asia Ex Japan 668.67         -2.86 -0.43%
Crude Oil (WTI) 68.06           -2.95 -4.15%
Gold Spot 1,239.70      -1.50 -0.12%
USDJYP 112.31         0.01 0.01%
USDTHB 33.25           -0.07 -0.20%
Dollar Index 94.55           -0.12 -0.13%
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Europe
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ (16 ก.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่ม

พลังงานที่ร่วงลงตามทิศทางราคาน้้ามันดิบ รวมทั้งหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ที่
ร่ ว ง ล ง ห ลั ง ท า ง ก า ร จี น เ ปิ ด เ ผ ย ตั ว เ ล ข ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม
ภายในประเทศ (GDP) ชะลอตัวลงในไตรมาส 2

Japan
• ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดท้าการเนื่องในวันแห่งทะเล

China
• ตลาดหุ้นจีนปิดลบ ขณะที่ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกเล็กน้อย (16 ก.ค.) 

เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ้าไตรมาส 2/2561

ขยายตัว 6.7% ซ่ึงชะลอตัวลงเล็กน้อยจากไตรมาส 1 ที่ขยายตัว 
6.8%

Thai
• ตลาดหุ้นไทยปิดลบ (16 ก.ค.) เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากตัวเลข

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/61 ของจีนชะลอ
ตัวลงจากไตรมาส 1/61 ท้าให้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนอาจมี
สัญญาณการอ่อนตัวในคร่ึงปีหลัง

Commodities
• สัญญาน้้ามันดิบ WTI ปิดร่วงลงกว่า 4% (16 ก.ค.) หลังสหรัฐประกาศผ่อน

ผันให้ประเทศต่างๆสามารถซ้ือน้้ามันอิหร่านต่อไป แม้มีการคว่้าบาตรอิหร่าน 
โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวท้าให้นักลงทุนมองว่า สหรัฐอาจยกเลิก
มาตรการคว่้าบาตรอิหร่านในวันข้างหน้า

• สัญญาทองค้าปิดลบ (16 ก.ค.) โดยได้รับผลกระทบจากการคาดการณ์ที่ว่า 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หลังสหรัฐ
เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งข้ึนในเดือนมิ.ย.

Currency
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ (16 ก.ค.) เนื่องจากนัก

ลงทุนชะลอการซ้ือขาย ก่อนที่นายเจอโรม พาวเวล ประธาน เฟด จะแถลง
รอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรส
ในวันนี้และวันพรุ่งนี้

• ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลลาร์ ที่ระดับ 1.1713 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.1678 ดอลลาร์

• ปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะระดับ 1.3231 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3228 ดอลลาร์
• ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเยน ที่ระดับ 112.31 เยน จากระดับ 

112.30 เยน
• คาดค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.20 - 33.30 บาท/ ดอลลาร์

Source: Infoquest, Bloomberg, TMB Analytic
หมายเหต:ุ เอกสารฉบบันีจ้ัดทา้ขึ้นโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โดยทัว่ไป ข้อมลูและขา่วสารจดัทา้ขึน้โดยใช้ข้อมูลทีม่ีการเผยแพรต่่อสาธารณะและพิจารณาแลว้วา่นา่เชื่อถือ แต่มอิาจรับรอง
ความถูกตอ้งของข้อมูลไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ข้อมูลดังกลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบลว่งหนา้ เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเปน็ค้าเสนอหรือชี้ชวนให้ลงทนุ ผู้ใช้ข้อมูลตอ้งใช้ดลุยพนิจิ
และความระมัดระวังในการใช้ข้อมูล และพจิารณาอย่างรอบคอบกอ่นการตดัสนิใจลงทุน ทั้งนีธ้นาคารไมม่ีความรับผิดต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึ้นทกุกรณจีากการนา้ข่าวสาร รายงานหรือ
ข้อมูลนี้ไปใชอ้า้งองิพิจารณาเพื่อประกอบการลงทุน

US
• ดัชนี Dow Jones ปิดบวก (16 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้น

ของหุ้นธนาคาร หลังจากแบงก์ ออฟ อเมริกาเปิดเผยก้าไรและรายได้ที่
สูงกว่าคาดในไตรมาส 2 อย่างไรก็ตาม ดัชนี S&P500 ปิดในแดนลบ 
เนื่องจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงานหลังราคาน้้ามันดิบ WTI ดิ่ง
ลงกว่า 4% ขณะที่นักลงทุนส่วนหนึ่งชะลอการซ้ือขายก่อนที่ ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะกล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปีว่าด้วย
นโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรสในวันนี้

• ยอดค้าปลีกและสต็อกสินค้าปรับตัวขึ้นตามคาด โดยยอดค้าปลีก
เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนมิ.ย. ขณะที่สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ
เพิ่มข้ึน 0.4% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน

https://www.tmbbank.com/tmbadvisory/

