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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

"พาวเวล" ส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ เหตุกังวลศก.ชะลอตัว ขณะ
ยืนยันท าหน้าที่ปธ.เฟดจนครบ 4 ปี นายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังการ
ประชุมเฟดเม่ือวานนี ้โดยนายเจอโรมได้แสดงความกังวลเก่ียวกับ
เศรษฐกิจที่ก าลังชะลอตัว พร้อมกับส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า เฟดจะ
ปรับลดอัตราดอกเบีย้ลงในเร็วๆนี"้การผ่อนคลายนโยบายการเงิน
เพ่ิมเติมนัน้ มีแนวโน้มอยา่งมากที่จะเกิดขึน้ เน่ืองจากเฟดมีความกงัวล
เก่ียวกับสถานการณ์การค้าและแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ซึ่งเรามองว่า 
ความเสี่ยงในเร่ืองเหล่านีมี้แนวโน้มที่จะสูงขึน้" นายเจอโรมกล่าว
นอกจากนี ้นายพาวเวลยงัได้ระบุถึงความอ่อนแอของภาคการผลิตวา่
เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สร้างความกังวล และตวัเลขจ้างงานที่น่าผิดหวงั
ในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมานัน้ สะท้อนให้เห็นวา่ การจ้างงานในภาคโรงงาน
และภาคบริการชะลอตัวลง โดยนายพาวเวลกล่าวว่า เฟดจะจับตา
ตัวเลขจ้างงานประจ าเดือนมิ.ย. และจะติดตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในไตรมาส 2 ก่อนที่จะตดัสินใจวา่ควรจะมีการปรับลดอตัรา
ดอกเบีย้ในการประชุมเดือนหน้าหรือไม่ คณะกรรมการก าหนด
นโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติ 9-1 
เสียงในการคงอัตราดอกเบีย้ระยะสัน้ที่ระดับ 2.25-2.50% ในการ
ประชมุเม่ือวานนี ้ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้  นอกจากนี ้เฟดยงั
ได้ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบีย้ 0.50% ในช่วงคร่ึงหลังของปีนี ้
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ และการคาดการณ์เงิน
เฟ้อที่ลดลง เฟดได้คงตัวเลขการขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐที่ระดบั 
2.1% ในปีนี ้และปรับเพ่ิมตวัเลขคาดการณ์ในปีหน้าสูร่ะดบั 2.0% จาก
เดิมที่ 1.9% ขณะที่คงตวัเลขคาดการณ์อตัราการขยายตวัในปี 2564 ที่
ระดบั 1.8% และคงตวัเลขอตัราการขยายตวัในระยะยาวที่ระดบั 1.9% 
นอกจากนี ้เฟดได้ปรับลดตวัเลขอตัราการว่างงานในปีนีสู้่ระดบั 3.6% 
จากเดิม 3.7% ส่วนตวัเลขในปี 2563 และ 2564 ได้ปรับลดลงสูร่ะดบั 
3.7% และ 3.8% ตามล าดบั จากเดิมที่ระดบั 3.8% และ 3.9% ขณะที่
ปรับลดตวัเลขวา่งงานในระยะยาวสูร่ะดบั 4.2% จากเดิมที่ 4.3% (อิน
โฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสินเช่ือจ านองลดลงสัปดาห์ที่แล้ว เหตุ
ดอกเบีย้เงินกู้ปรับตัวขึน้ สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง 
(MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จ านวนผู้ ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจ านอง
ลดลง 3.4% ในสปัดาห์ที่แล้ว โดยได้รับผลกระทบจากการปรับตัวขึน้
ของอัตราดอกเบีย้เงินกู้ อย่างไรก็ดี เม่ือเทียบรายปี จ านวนผู้ ยื่นขอ
สินเชื่อเพื่อการจ านองพุ่งขึน้ 31.6% ในสปัดาห์ที่แล้ว ทัง้นี ้จ านวนผู้ที่
ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์ลดลง 4% ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่พุ่งขึน้ 

79.5% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
นบัตัง้แตเ่ดือนม.ค.ปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

EIA เผยสต็อกน า้มันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว 
ส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผย
ว่า สต็อกน า้มันดิบของสหรัฐลดลง 3.1 ล้านบาร์เรลในสปัดาห์ที่แล้ว 
ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลงเพียง 2 ล้านบาร์เรลทางด้านสถาบัน
ปิโตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน า้มันของสหรัฐ 
เปิดเผยก่อนหน้านีว้า่ สต็อกน า้มนัดิบสหรัฐลดลง 812,000 บาร์เรลใน
สปัดาห์ที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐ-จีนเตรียมเจรจาการค้ารอบใหม่ ก่อน"ทรัมป์"พบ"สี จิ ้
นผิง"ในเวท ีG20 นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) 
กล่าวว่า เขาจะเจรจาการค้ากับเจ้าหน้าที่จีน ก่อนที่ประธานาธิบดี
โดนลัด์ ทรัมป์ จะพบปะกบัประธานาธิบดีสี จิน้ผิง นอกรอบการประชมุ
สดุยอดของกลุ่ม G20 ซึ่งจะมีขึน้ในวนัที่ 28-29 มิ.ย.อย่างไรก็ดี นาย
ไลท์ไฮเซอร์ระบุว่า ขณะนีย้งัไม่เป็นที่ชดัเจนว่า การเจรจาดงักล่าวจะ
เร่ิมขึน้เม่ือใด"ผมจะสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่จีน ขณะที่ผม
และคณุสตีเวน มนชูินจะพบกบัเขาที่นครโอซากา ก่อนที่ประธานาธิบดี
ทรัมป์ จะพบกับประธานาธิบดีสี จิน้ผิง" เขากล่าว"เราก าลงัเจรจากัน 
และเราจะพบกัน โดยเรามีเป้าหมายเดียวกันในการปรับปรุง
ความสัมพันธ์ และรักษาความได้เปรียบของสหรัฐ ซึ่งเราหวังว่าจะ
สามารถไปสูจ่ดุนัน้" นายไลท์ไฮเซอร์กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐหวังบรรลุข้อตกลงลดภาษีสินค้าเกษตรกับญ่ีปุ่นในเวลา
ไม่กี่ สัปดาห์ข้างหน้า นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าสหรัฐ 
(USTR) กล่าวแสดงความหวังว่า สหรัฐและญ่ีปุ่ นจะสามารถบรรลุ
ข้อตกลงในการปรับลดอตัราภาษีน าเข้าสินค้าเกษตรภายในเวลาไมก่ี่
สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการบรรลุ
ข้อตกลงการค้าทวิภาคี"ผมหวงัวา่เราจะสามารถบรรลขุ้อตกลงภายใน
เวลาไม่ก่ีสปัดาห์ น่ีถือเป็นเร่ืองที่มีความส าคญัสงูสดุของเรา" นายไลท์
ไฮเซอร์กลา่ว หลงัจากเม่ือวานนี ้เขาได้เรียกร้องให้ญ่ีปุ่ นเปิดตลาดมาก
ขึน้ให้แก่สินค้าเกษตรจากสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ส่ือเผย"แอปเปิล"เตรียมโยกการผลิตออกจากจีน หวังหนี
สงครามการค้า นิตยสาร Nikkei Asian Review เปิดเผยว่า บริษัท
แอปเปิล อิงค์ ได้แจ้งให้ซัพพลายเออร์รายใหญ่ของบริษัทท าการ
ประเมินค่าใช้จ่ายในการโยกการผลิตราว 15-30% ออกจากจีนไปยัง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่แอปเปิลท าการปรับโครงสร้างห่วงโซ่
อปุทานของบริษัท ท่ามกลางการท าสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐและ
จีนทัง้นี ้ประเทศที่แอปเปิลอาจพิจารณาเข้าไปตัง้ฐานการผลิตแทนที่
จีน ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย และเม็กซิโก (อินโฟ
เควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 38.46 จุด ขานรับที่

ประชุมเฟดตรึงดอกเบีย้,ส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ปีนี  ้ดัชนีดาว
โจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(19 มิ.ย.) หลังจากธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอตัราดอกเบีย้ในการประชมุเม่ือวานนี ้พร้อม
กับส่งสญัญาณปรับลดอตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ขณะที่นักลงทนุจบัตาการ
เจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนอยา่งใกล้ชิด หลงัจากประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ต่างก็ออกมายืนยันว่าจะ
พบปะกนันอกรอบการประชมุซมัมิตกลุม่ G20 ที่นครโอซากาของญ่ีปุ่ น
ในสัปดาห์หน้าดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,504.00 จุด 
เพิ่มขึน้ 38.46 จดุ หรือ +0.15% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,926.46 
จดุ เพิ่มขึน้ 8.71 จดุ หรือ +0.30% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,987.32 
จดุ เพ่ิมขึน้ 33.44 จดุ หรือ +0.42% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก หลังเฟ
ดคงดอกเบีย้,ส่งสัญญาณหั่นดอกเบีย้ปีนี ้ดอลลาร์สหรัฐออ่นค่าลง
เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(19 มิ.ย.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติ
คงอัตราดอกเบีย้ในการประชุมเม่ือวานนี ้พร้อมกับส่งสัญญาณการ
ปรับลดอัตราดอกเบีย้ลงในปีนี ้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะ
เศรษฐกิจ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 
107.97 เยน จากระดบั 108.44 เยน และอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัฟรังก์
สวิส ที่ระดับ 0.9922 ฟรังก์ จากระดับ 1.0000 ฟรังก์ นอกจากนี ้
ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 
1.3292 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3382 ดอลลาร์แคนาดา ยูโร
แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1244 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.1194 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งคา่ขึน้แตะที่ระดบั 1.2666 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.2560 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่
ขึน้สูร่ะดบั 0.6889 ดอลลาร์ จากระดบั 0.6874 ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 14 เซนต์ เหตุนักลงทุน
ขายท าก าไรหลังราคาพุ่งแรงสัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(19 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทนุเทขายท า
ก าไรหลังจากสัญญาน า้มันพุ่งขึน้แข็งแกร่งเม่ือวันอังคารที่ผ่านมา 
อยา่งไรก็ดี สญัญาน า้มนัดิบ WTI ขยบัลงเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากตลาด
ได้รับปัจจยัหนนุจากสต็อกน า้มนัดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าตวัเลข
คาดการณ์สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 14 เซนต์ 
หรือ 0.26% ปิดที่ 53.76 ดอลลาร์/บาร์เรลสญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่ง
มอบเดือนส.ค. ลดลง 32 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 61.82 ดอลลาร์/
บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $1.9 นักลงทุนเทขาย
สินทรัพย์ปลอดภัยหลังตลาดหุ้นพุ่ง สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์ก
ปิดลบเม่ือคืนนี ้(19 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนเทขายทองค าในฐานะ

สินทรัพย์ที่ปลอดภยั หลงัจากตลาดหุ้นสหรัฐดีดตวัขึน้ขานรับความหวงั
ในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน นอกจากนี ้นักลงทุนยัง
ระมดัระวงัการซือ้ขายก่อนที่จะทราบผลการประชมุของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) โดยตลาดทองค านิวยอร์กปิดท าการซือ้ขายก่อนที่
คณะกรรมการเฟดจะแถลงมติการประชุม สัญญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค .  ลดลง 1.9 
ดอลลาร์ หรือ 0.14% ปิดที่ 1,348.8 ดอลลาร์/ออนซ์      (อินโฟเควสท์)               

ยุโรป 

รองปธ. ECB ส่งสัญญาณท า QE ครัง้ใหญ่ หากเงินเฟ้อยูโรโซน
ยังไม่แตะเป้าหมาย ECBนายหลุยส์ เดอ กวินโดส รองประธาน
ธนาคารกลางยโุรป (ECB) กล่าวว่า ECB อาจท าการซือ้พนัธบตัรครัง้
ใหญ่ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หากเงินเฟ้อในยโูรโซน
ยงัไม่แตะระดบัเป้าหมายของ ECB ทัง้นี ้ECB ตัง้เป้าหมายเงินเฟ้อให้ 
"อยูใ่กล้ แตไ่มเ่กินระดบั 2%"    ค ากลา่วของนายกวินโดสสอดคล้องกบั
นายมาริโอ ดรากี ประธาน ECB ซึ่งส่งสญัญาณวานนีว้า่ ECB จะปรับ
ลดอัตราดอกเบีย้ และด าเนินมาตรการ QE เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยโูร
โซน"เรามีเคร่ืองมือหลายอย่างที่พร้อมใช้ เช่น การส่งสัญญาณชีน้ า
ล่วงหน้า, การใช้โครงการ TLTRO (ซึ่งเป็นโครงการปล่อยเงินกู้ อัตรา
ดอกเบีย้ต ่าของ ECB ให้แก่ธนาคารตา่งๆ เพ่ือให้ธนาคารเหลา่นีป้ล่อย
สินเชื่อแก่ผู้บริโภค และนักลงทนุเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ) , การน ารายได้
จากพันธบัตรที่ครบอายุกลับไปลงทุนในพันธบัตรใหม่ รวมทัง้การใช้
มาตรการ QE" นายกวินโดสกลา่ว (อินโฟเควสท์) 

จับตาศึกชิงเก้าอีน้ายกฯอังกฤษเข้าโค้งสุดท้าย ขณะ"บอริส 
จอห์นสัน"ยังคงมาแรงสมาชิกสภาสามญัชนสงักดัพรรคอนรัุกษ์นิยม
จ านวน 313 คนจะท าการลงคะแนนเสียงในวันนีแ้ละพรุ่งนี ้เพื่อ
คดัเลือกผู้สมคัรให้เหลือเพียง 2 คนสดุท้ายในการชิงต าแหน่งผู้น าพรรค
อนรัุกษ์นิยมคนใหม่ ซึ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปขององักฤษโดย
อัตโนมัติ ขณะนี ้มีผู้ สมัครเหลือเพียง 5 รายในการชิงต าแหน่งผู้ น า
พรรคอนุรักษ์นิยมคนใหม่ ได้แก่ นายบอริส จอห์นสัน อดีตรัฐมนตรี
ต่างประเทศอังกฤษ และอดีตนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน ซึ่งเป็น
ตวัเก็ง โดยเขาได้รับคะแนนน าโดง่ในการลงคะแนนเสียง 2 รอบที่ผ่าน
มา, นายเจเรมี ฮันท์ รัฐมนตรีต่างประเทศ, นายไมเคิล โกฟ รัฐมนตรี
สิ่งแวดล้อม, นายรอรี สจ๊วร์ต รัฐมนตรีพฒันาการระหวา่งประเทศ และ
นายซาจิด จาวิด รัฐมนตรีมหาดไทย (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยดัชนีค าส่ังซือ้ภาคอุตสาหกรรมร่วงต ่าสุดรอบเกือบ 3 
ปีในเดือนมิ.ย.สมาพนัธ์อตุสาหกรรมองักฤษ (CBI) เปิดเผยว่า ดชันี
ค าสัง่ซือ้ภาคอตุสาหกรรมร่วงลงสูร่ะดบั -15 ในเดือนมิ.ย. ซึง่เป็นระดบั
ต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนต.ค.2559 จากระดับ -10 ในเดือนพ.ค. และต ่า
กว่าตวัเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดบั -12 ขณะเดียวกัน ดชันี
การผลิตดิ่งลงสู่ระดับ +2 จากระดับ +14 ในเดือนพ.ค. โดยได้รับ
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 ผลกระทบจากการหดตวัลงรุนแรงที่สดุของการผลิตรถยนต์นับตัง้แต่

เดือนมี.ค.2552 ท่ามกลางความไม่แน่นอนเก่ียวกับการแยกตัวของ
องักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบเล็กน้อย เหตุนลท.ชะลอซือ้
หุ้นขณะรอผลประชุมเฟด ตลาดหุ้นยโุรปปิดลดลงเล็กน้อยเม่ือคืนนี ้
(19 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนชะลอการซือ้ขายหุ้ น ขณะรอผลการ
ประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยหลังจาก
ตลาดหุ้นยุโรปปิดท าการไปแล้วนัน้ คณะกรรมการก าหนดนโยบาย
การเงิน (FOMC) ของเฟด มีมติ 9-1 เสียงในการคงอตัราดอกเบีย้ระยะ
สัน้ที่ระดบั 2.25-2.50% ในการประชมุเม่ือวานนี ้ตามที่ตลาดการเงิน
คาดการณ์ไว้นอกจากนี ้เฟดยังได้ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบีย้ 
0.50% ในช่วงคร่ึงหลังของปีนี ้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะ
เศรษฐกิจ และการคาดการณ์เงินเฟ้อที่ลดลงดชันี Stoxx Europe 600 
ขยบัลง 0.01 จดุ ปิดที่ 384.77 จดุดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 
5,518.45 จดุ เพ่ิมขึน้ 8.73 จดุ หรือ +0.16% ขณะที่ ดชันี DAX ตลาด
หุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,308.53 จดุ ลดลง 23.22 จดุ หรือ -0.19%  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 39.50 จุด หุ้นเหมืองแร่ร่วง
,ปอนด์แข็งกดดันตลาดตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเม่ือคืนนี ้ (19 
มิ.ย.) โดยหุ้นกลุม่เหมืองแร่ถ่วงตลาดลง หลงับริษัทริโอ ทินโต ปรับลด
คาดการณ์การส่งออกแร่จากออสเตรเลีย นอกจากนี ้เงินปอนด์ที่แข็ง
คา่ขึน้ก่อนการประชมุธนาคารกลางองักฤษ ถ่วงหุ้นกลุม่สง่ออกลงด้วย 
ขณะที่นักลงทุนชะลอการซือ้ขายหุ้น เพื่อรอผลการประชุมก าหนด
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้น
ลอนดอนปิดที่ 7,403.54 จุด ลดลง 39.50 จุด หรือ -0.53% (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 361.16 จุด รับความหวัง
เจรจาการค้าสหรัฐ-จีนคืบหน้า ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่ง
ขึน้แตะระดบัสงุสดุในรอบกว่า 5 สัปดาห์ในวนันี ้โดยได้แรงหนนุจาก
การคาดการณ์ที่ว่า การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะมีความ
คืบหน้า หลังจากประธนาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ยืนยันว่าจะ
พบปะกบัประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีน นอกรอบการประชมุซมัมิตของ
กลุม่ G20 ในชว่งปลายเดือนนี ้ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเก
อิปิดพุง่ขึน้ 361.16 จดุ หรือ 1.72% แตะที่ระดบั 21,333.87 จดุ ซึง่เป็น
ระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แตว่นัที่ 10 พ.ค. (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนคาด"ทรัมป์"พบ"สี จิน้ผิง"ส่งผลบวกต่อการเจรจาการค้า นาย
ลู่ กัง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงว่า การพบปะกัน

ระหว่างประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิง นอก
รอบการประชมุสุดยอดของกลุ่ม G20 ซึ่งจะมีขึน้ในวันที่ 28-29 มิ.ย. 
จะเกิดผลดีต่อการเจรจาการค้านายลู่กล่าวว่า เป็นเร่ืองส าคญัในการ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ของทัง้สองฝ่าย"ผมไม่ได้
กล่าวเกินเลยไป แต่การติดต่อสื่อสารระหว่างจีนและสหรัฐในช่วง 40 
กว่าปีที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะบรรลผุลที่เป็น
บวก" เขากล่าวนายลู่ระบุว่า เขาไม่สามารถให้รายละเอียดเก่ียวกับ
วาระการประชมุของผู้น าทัง้สอง  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 27.64 จุด รับ
ความหวังเจรจาการค้าจีน-สหรัฐคืบหน้า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต
ตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวนันี ้ขานรับมมุมองบวกที่ว่า การเจรจาการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีนจะคืบหน้าด้วยดี หลงัจากประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ต่างก็ยืนยันว่าจะพบปะเจรจา
ร่วมกนั นอกรอบการประชมุซมัมิตกลุม่ G20 ที่ญ่ีปุ่ นในชว่งปลายเดือน
นีส้ านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 27.64 จดุ 
หรือ 0.96% แตะที่ 2,917.80 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดพุ่ง 703.37 จุด รับความหวัง
เจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตวั
เพิ่มขึน้ โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าสหรัฐและจีนจะสามารถ
บรรลขุ้อตกลงการค้า หลงัจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยนัว่า
จะพบกับประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ในการประชมุ G20 ช่วงปลายเดือนนี ้
ดัชนีฮั่งเส็งพุ่งขึน้ 703.37 จุด หรือ 2.56% ปิดวันนีท้ี่ 28,202.14 จุด 
(อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ  

โอเปกและชาติพันธมิตรก าหนดจัดประชุมอย่างเป็นทางการใน
วันที่ 1-2 ก.ค.นี ้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มัน (โอเปก) และประเทศ
ผู้ผลิตน า้มนันอกกลุม่โอเปกซึง่รวมถึงรัสเซีย ได้ก าหนดวนัประชมุอยา่ง
เป็นทางการในวันที่ 1-2 ก.ค.นี ้การประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะ
พิจารณานโยบายการผลิตน า้มันในช่วงคร่ึงปีหลงั หลังจากเม่ือเดือน
ธ.ค.ปีที่แล้ว กลุม่โอเปกและประเทศนอกกลุม่โอเปกเห็นพ้องกันในการ
ปรับลดก าลงัการผลิตน า้มนั 1.2 ล้านบาร์เรล/วนั จนถึงเดือนมิ.ย.ปีนี ้
เพ่ือป้องกนัการทรุดตวัของราคาน า้มนั (อินโฟเควสท์) 

ปธน.เม็กซิโกยืนกรานปกป้องการค้าเสรี ย า้ไม่ต้องการสงคราม
การค้า นายแอนเดรส มานูเอล โลเปซ โอบราดอร์ ประธานาธิบดี
เม็กซิโก เปิดเผยวา่ เม็กซิโกมุ่งมัน่ที่จะคงรูปแบบการค้าเสรีกับสหรัฐไว้ 
และจะไม่เข้าร่วม "สงครามการค้า" ท่ามกลางความขดัแย้งในประเด็น
ด้านการย้ายถ่ินฐานกับสหรัฐประธานาธิบดีเม็กซิโกกล่าวย า้ต่อ
สื่อมวลชนว่า เม็กซิโกจะท าทุกหนทางเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลง
ของผู้อพยพเข้าเมืองที่ลงนามกับสหรัฐเม่ือวนัที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา "เรา
ไมต้่องการให้มีการบงัคบัการเก็บภาษีน าเข้า และไมใ่ชเ่พราะเราไมรู้่ว่า
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 จะตอบโต้อย่างไร เราสามารถท าได้เช่นเดียวกัน แต่เราเชื่อมัน่ว่าการ

เผชิญหน้าไม่ใช่เร่ืองที่เหมาะสม สงครามการค้าไม่ใช่เร่ืองที่ควร เรา
ต้องการท าการค้าแบบเสรี" นายโลเปซ โอบราดอร์ กลา่ว"เป็นเร่ืองที่ไม่
เหมาะสมส าหรับทัง้เม็กซิโก หรือสหรัฐ นัน่คือสิ่งที่เราคิด เราคิดวา่หาก
จะต้องการแก้ไขปัญหาด้านการเข้าเมือง เราสามารถจดัการปัญหาให้
บรรเทาลงได้" เขากลา่วเสริม (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนบวก นักลงทุนจับ
ตาประชุม เฟด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้ นอินเดียปรับตัวขึน้ในวันนี ้
ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด)ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 39,112.74 จุด 
เพ่ิมขึน้ 66.40 จดุ หรือ 0.17% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 22.38 จุด ตามภูมิภาค ขานรับ Fund 
Flow ไหลเข้า-หุ้น AOT ดันดัชนีปิดยืนเหนือ 1,700 จุดสูงสุดรอบ
กว่า 8 เดือน SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,705.98 จดุ เพ่ิมขึน้ 22.38 จดุ (+
1.33%) มลูค่าการซือ้ขาย 107,568.94 ล้านบาท ขณะที่มีแรงซือ้หุ้น
ขนาดใหญ่เข้ามาผลักดันดัชนีให้ปิดสูงสุดรอบกว่า 8 เดือนนับจาก
ระดบั 1,721.82 จดุเม่ือวนัที่ 10 ต.ค.61 นกัวิเคราะห์ฯเผยดชันีหุ้นไทย
วนันีป้รับตวัขึน้ตามตลาดภมิูภาค ขานรับ Fund Flow ไหลเข้าทัว่เอเชีย 
จากเก็งสหรัฐฯจะผ่อนคลายนโยบายการเงิน แต่ต้องรอดผูลประชมุเฟ
ดก่อนว่าจะมีการส่งสญัญาณปรับลดอตัราดอกเบีย้อย่างไร ส่วนบ้าน
เราในช่วงบ่ายดัชนีทะลุ 1,700 ได้อย่างยั่งยืน รับแรงหนุนจาก AOT 
หลงัสว่นแบง่ผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก"คิง เพาเวอร์"สงูกวา่ตลาดคาด 
ท าให้หุ้น AOT เป็นตวัขบัเคลื่อนดชันีฯในชว่งบา่ยนี ้พรุ่งนีต้ลาดฯคงจะ
แกว่งตัวขึน้ โดยมีแนวรับ 1,700-1,695 แนวต้าน 1,720 จุด ตลาด
หลกัทรัพย์ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,705.98 จดุ เพิ่มขึน้ 22.38 จดุ (+1.33%) 
มลูคา่การซือ้ขาย 107,568.94 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
108,666 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั

อยู่ที่ 108,666 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 7,701 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 
3,785 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 4,995 ล้านบาท 
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.88% ปรับตัวลดลงจากเม่ือวาน -
0.01%ภาพรวมของตลาดในวนันี ้Yield Curve ปรับลดลงประมาณ 1-
21 bps. ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งมาจากผลการประมลูพนัธบตัร
ระยะยาวในวนันีไ้ด้รับความสนใจจากนักลงทนุค่อนข้างมาก โดยการ
ประมลูพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 50 ปี (LB676A) วงเงิน 8,000 ล้าน
บาท อัตราผลตอบแทนของผลประมลูอยู่ที่ 3.2995% ต ่ากว่า Yield 
ตลาดของวนัก่อนหน้า 26 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมลู 5.54 เท่าของ
วงเงินประมลู ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 5 ปี (LB23DA) วงเงิน 
30,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมลูอยู่ที่ 1.28420%
เทา่กบั Yield ตลาดของวนัก่อนหน้า โดยมีผู้สนใจยื่นประมลู 2.35 เทา่
ของวงเงินประมลู ด้านกระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติวนันี ้NET 
INFLOW 4,995 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 4,995 ล้านบาท 
และไม่มีตราสารหนีท้ี่ ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired)  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.24 แกว่งแคบจากช่วงเช้า ตลาดรอ
สัญญาณทิศทางดอกเบีย้จากเฟดคืนนี ้นักบริหารเงินจากธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดที่ระดับ 31.24 บาท/
ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 31.26 บาท/ดอลลาร์ ระหวา่ง
วนัเคลื่อนไหวระหว่าง 31.24-31.26 บาท/ดอลลาร์ "วนันีว้ิ่งแคบมาก 
ตลาดหุ้นไทยขึน้เยอะแตค่า่เงินบาทไมค่อ่ยไปไหน เข้าใจวา่ตลาดคงรอ
ดผูลการประชมุนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึง่จะมี
การแถลงในวนันีต้ามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าตรู่วันพรุ่งนีต้ามเวลา
ไทย ซึง่คาดวา่จะคงอตัราดอกเบีย้ในการประชมุครัง้นี ้แตอ่าจจะมีการ
ส่งสัญญาณเก่ียวกับทิศทางดอกเบีย้ในการประชุมครัง้ต่อไป" นัก
บริหารเงิน กลา่วนกับริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของคา่เงิน
บาทวนัพรุ่งนีร้ะหวา่ง 31.20-35 บาท/ดอลลาร์   (อินโฟเควสท์)

 



 

 

 

   

    5 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
20 June 2019 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ธนาคาร กลาง ญ่ีปุ่ น (BOJ) ประชมุ นโยบาย การเงิน และ แถลง มติ อตัรา ดอกเบีย้ 

- ยอด ค้า ปลีก เดือน พ.ค. องักฤษ 

- ธนาคาร กลาง องักฤษ (BoE) ประชมุ นโยบาย การเงิน และ แถลง มติ อตัรา ดอกเบีย้ 

- จ านวน ผู้  ขอ รับ สวสัดิการ วา่ง งาน ราย สปัดาห์ สหรัฐฯ 

- ดลุ บญัชี เดินสะพดั ไตรมาส 1/2562 สหรัฐฯ 

- ดชันี การ ผลิต เดือน มิ.ย. จาก เฟด ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐฯ 

- ดชันี ชี ้น า เศรษฐกิจ เดือน พ.ค. จาก Conference Board สหรัฐฯ 

- ดชันี ความ เช่ือ มัน่ ผู้  บริโภค เบือ้งต้น เดือน มิ.ย อีย ูสหรัฐฯ         
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As of

 Friday 14 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH Industrial Production YoY May 5.0% 5.4% 5.4% SET50

Industrial Production YTD YoY May 6.0% 6.1% 6.2% SET100

Retail Sales YoY May 8.6% 8.1% 7.2% MAI

Retail Sales YTD YoY May 8.1% 8.0% 8.0% Institution Net Position

JP Industrial Production MoM Apr F 0.6% -- 0.6% Proprietary Net Position

Industrial Production YoY Apr F -1.1% -- -1.1% Foreign Net Position

Capacity Utilization MoM Apr 1.6% -- -0.4% Individual Net Position

US Retail Sales Advance MoM May 0.5% 0.6% 0.3% Total Trading Value

Retail Sales Ex Auto MoM May 0.5% 0.4% 0.5%

Industrial Production MoM May 0.4% 0.2% -0.4% Major Indices

Capacity Utilization May 78.1% 78.0% 77.9% Dow Jones

S&P 500

 Monday 17 Nasdaq

Release Actual Cons. Prior STOXX Europe 50

US NAHB Housing Market Index Jun 64.0 67.0 66.0 FTSE 100

DAX

 Tuesday 18 Nikkei 225

Release Actual Cons. Prior Shanghai Composite

US Housing Starts May 1269k 1239k 1281k Hang Seng

Housing Starts MoM May -0.9% 0.3% 6.8% KOSPI

EU Trade Balance SA Apr 15.3b 17.0b 17.9b BES Sensex

Trade Balance NSA Apr 15.7b -- 22.5b Jakarta Composite

CPI Core YoY May F 0.8% 0.8% 0.8% Philippines Composite

CPI MoM May 0.1% 0.2% 0.7% Ho Chi Minh

CPI YoY May F 1.2% 1.2% --

Crude Commodities

 Wednesday 19 WTI ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Dubai ($/bl)

JP Trade Balance May -¥967.1b -¥1200.0b ¥56.8b Brent ($/bl)

Exports YoY May -7.8% -8.4% -2.4% NYMEX ($/bl)

Imports YoY May -1.5% 1.0% 6.5% COMEX Gold 

Batic Dry Index

 Thursday 20

Release Actual Cons. Prior Exchange Rate

US FOMC Rate Decision (Upper Bound) 19-Jun 2.5% 2.5% 2.5% USD/THB

FOMC Rate Decision (Low er Bound) 19-Jun 2.3% 2.3% 2.3% EUR/USD

Current Account Balance 1Q -- -$123.5b -$134.4b USD/JPY

Initial Jobless Claims 15-Jun -- -- 222k GBP/USD

Continuing Claims 8-Jun -- -- 1695k USD/CHY

Leading Index May -- 0.1% 0.2% USD/KRW

JP All Industry Activity Index MoM Apr -- 0.7% -0.4% Dollar Index

Machine Tool Orders YoY May F -- -- -27.3%

Convenience Store Sales YoY May -- -- 1.3% Thai Bond Market

Supermarket Sales YoY May -- -- -1.0% Total Return Index

BOJ Policy Rate 20-Jun -- -0.1% -0.1% Outright/ Cash Trading

Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

 Friday 21 19-Jun-19 1.684 1.717 1.760 1.796 1.774 1.796

Release Actual Cons. Prior Change (bps) +0.04 +0.07 +0.08 +0.04 +0.34 +0.35

US Markit US Manufacturing PMI Jun P -- 50.6 50.5 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Markit US Services PMI Jun P -- 51.0 50.9 1.883 2.001 2.198 2.422 2.670 3.024

Markit US Composite PMI Jun P -- -- 50.9 -0.52 -1.40 -0.20 -0.44 -3.66 -12.81

Existing Home Sales May -- 5.30m 5.19m

Existing Home Sales MoM May -- 0.0 0.0 US Bond Market

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Jun P -- 47.9 47.7 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Markit Eurozone Services PMI Jun P -- 53.0 52.9 19-Jun-19 2.18 1.74 1.70 1.77 2.03 2.54

Markit Eurozone Composite PMI Jun P -- 52.0 51.8 Change (bps) -4.00 -12.00 -10.00 -6.00 -3.00 -1.00

TH Foreign Reserves 14-Jun -- -- $212.0b

Forw ard Contracts 14-Jun -- -- $35.2b

108,665.54       117,111.85       -7.21%

19-Jun-19 18-Jun-19 %Chg.

291.45 289.74 +0.59%

1,172.05 1,173.83 -0.15%

97.222 97.634 -0.42%

1.2640 1.2558 +0.65%

6.9026 6.9023 +0.00%

1.1226 1.1196 +0.27%

108.06 108.47 -0.38%

19-Jun-19 18-Jun-19 %Chg.

31.23 31.21 +0.08%

1,344.60 -2.00 -0.15%

1,179.00 +44.00 +3.88%

62.21 -0.03 -0.05%

53.76 -0.14 -0.26%

54.12 +0.07 +0.13%

60.64 +0.70 +1.17%

949.69 +5.68 +0.60%

19-Jun-19 Chg %Chg.

6,339.26 +81.93 +1.31%

7,984.80 -32.21 -0.40%

2,124.78 +26.07 +1.24%

39,112.74 +66.40 +0.17%

2,917.80 +27.64 +0.96%

28,202.14 +703.37 +2.56%

12,308.53 -23.22 -0.19%

21,333.87 +361.16 +1.72%

3,454.00 -3.00 -0.09%

7,368.57 +0.95 +0.01%

2,926.46 +8.71 +0.30%

7,987.32 +33.44 +0.42%

19-Jun-19 Chg %Chg.

26,504.00 +38.46 +0.15%

9,348.97

98,921.88

2,378.62

1,809.61

9,348.97

1,135.23 +17.74 +1.59%

2,512.62 +38.58 +1.56%

20-Jun-19

19-Jun-19 Chg %Chg.

1,705.98 +22.38 +1.33%

360.31 +3.13 +0.88%


