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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

IMF หั่นจีดีพีสหรัฐเหลือ 2.9% ปีนี้ เชื่อเลี่ยงภาวะ
ถดถอยได้หวุดหวิด  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 

เปิดเผยคาดการณใ์นวันศุกร ์(24 มิ.ย.) ว่า ผลิตภัณฑม์วล
รวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของสหรฐัจะขยายตวั 2.9% ในปี
นี ้ซึ่งลดลงจากที่เคยคาดการณไ์วค้รัง้ล่าสุดในเดือนเม.ย.ที่
ผ่านมาว่าจะขยายตัว 3.7% ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า 
IMF ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
สหรฐั เนื่องจากการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) ท าใหอุ้ปสงคช์ะลอตวัลง แต่ก็คาดว่า สหรฐัจะ
หลีกเล่ียงภาวะเศรษฐกิจถดถอยไดอ้ย่างเฉียดฉิว (อินโฟ
เควสท)์ 

เฟดไฟเขียวแบงก์ใหญ่สหรัฐผ่านทดสอบ Stress Test 

เปิดทางจ่ายปันผล-ซื้อหุ้นคืน ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
เปิดเผยผลการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ประจ าปีของ
ภาคธนาคารในวนัพฤหสับดีนี ้(23 มิ.ย.) โดยระบวุ่า ธนาคาร
รายใหญ่ของสหรัฐสามารถผ่านการทดสอบดังกล่าว ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าเฟดยังคงมีความเชื่อมั่นต่อภาคธนาคาร 
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจสหรฐัที่มีแนวโนม้ถดถอยลงในอีก
ไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ ทั้งนี ้การทดสอบ Stress Test ของเฟดคร
อบคลมุถึงการประเมินว่า ธนาคารต่าง ๆ มีความปลอดภยัที่
จะด าเนินการตามแผนการใชจ้่ายเงินทุนหรือไม่  ซึ่งรวมถึง
การจ่ายเงินปันผล และการใชจ้่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากการ
ตัง้ส ารองหนีเ้สีย โดยการทดสอบดงักล่าวมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
หลีกเล่ียงการใชเ้งินภาษีของประชาชนมาอุม้ธนาคารต่าง ๆ 
เหมือนในช่วงที่เกิดวิกฤติการเงินปี 2550-2552 (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐยืนยันฝีดาษลิงแพร่ระบาดภายในประเทศ ศูนย์
ควบคุมและป้องกันโรคสหรฐั (CDC) เปิดเผยว่า มีหลักฐาน
กา รแพร่ ร ะบ าดของ โ รค ฝีดาษ ลิ ง ภาย ในปร ะ เ ทศ 
นอกเหนือจากกรณีผูต้ิดเชือ้จากการเดินทางไปต่างประเทศ 
ทั้งนี ้แพทยห์ญิงอกัม เรา เจา้หนา้ที่ CDC กล่าวในที่ประชุม
เมื่อวนัพฤหสับดี (23 มิ.ย) ว่า ผูต้ิดเชือ้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาย

ที่มีความสัมพันธ์ทางกายกับเพศเดียวกัน แต่ก็มีผูห้ญิงติด
เชือ้เช่นกนั (อินโฟเควสท)์ 

วุฒิสภาสหรัฐไฟเขียวร่างกม.ควบคุมอาวุธปืน ส่งต่อ
สภาผู้แทนฯพิจารณา วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายที่
ไดร้บัการสนบัสนนุจากทัง้พรรครีพบัลิกนัและเดโมแครตแลว้
ในวนัพฤหสับดี (23 มิ.ย.) เพื่อแกปั้ญหาความรุนแรงจากการ
ใช้อาวุธปืน ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปกฎหมายอาวุธปืนของ
รัฐบาลกลางสหรัฐเป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 30 ปี วุฒิสภา
สหรฐัลงมติดว้ยคะแนนเสียง 65 ต่อ 33 เสียง โดยมีสมาชิก
พรรครีพับลิกัน 15 คนเข้าร่วมกับพรรคเดโมแครตเพื่อ
สนบัสนุนร่างกฎหมายดงักล่าว ซึ่งถือเป็นความคืบหนา้ครัง้
ส าคัญของทั้ง 2 พรรคเก่ียวกับนโยบายซึ่งมีการถกเถียงกัน
มากที่สดุในประเทศ (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเตรียมช่วยเหลือด้านความม่ันคงแก่ยูเครนเพิ่ม
อีก 450 ล้านดอลลาร ์กระทรวงกลาโหมสหรฐัเปิดเผยว่า 
สหรฐัจะมอบความช่วยเหลือดา้นความมั่นคงใหก้ับยูเครน
เพิ่มอีก 450 ลา้นดอลลาร ์รวมถึงระบบขีปนาวธุพิสยัไกลเพิ่ม
อีก ส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า กองทพัรสัเซียก าลงัรุกเขา้
สู่ทางตะวนัออกของยูเครนเพื่อควบคุมภูมิภาคดอนบาส ซึ่ง
ยูเครนเกรงว่ากองก าลังของตนเองบางส่วนจะถูกปิดลอ้ม
จากกองทพัรสัเซียที่รุกคืบหนกั (อินโฟเควสท)์ 

ผลส ารวจม.มิชิแกนชีเ้งินเฟ้อฉุดความเชื่อม่ันผู้บริโภค
ต ่าสุดเป็นประวัติการณ์ ผลส ารวจของมหาวิทยาลัย
มิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภคสหรฐัดิ่งลงสู่
ระดับ 50.0 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เริ่มมี
การรวบรวมขอ้มลูดงักล่าวในช่วงทศวรรษ 1940 และต ่ากว่า
ตวัเลขเบือ้งตน้ท่ีระดบั 50.2 หลงัจากแตะระดบั 58.4 ในเดือน
พ.ค. นอกจากนี ้ ดัชนีความเชื่ อมั่ นดังกล่าวต ่ า กว่าที่
นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 50.2  (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้นในเดือนพ.ค. สวน
ทางคาดการณ ์ กระทรวงพาณิชยส์หรฐัรายงานว่า ยอดขาย
บ้านใหม่พุ่งขึน้ 10.7% สู่ระดับ 696,000 ยูนิตในเดือนพ.ค. 
สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าลดลงสู่ระดับ 588,000 ยูนิต 
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 อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบรายปี ยอดขายบา้นใหม่ลดลง 5.9% ใน

เดือนพ.ค. (อินโฟเควสท)์ 

"มูดีส้"์ คงอันดับเครดิตสหรัฐที่ Aaa ชี้เศรษฐกิจฟ้ืนตัว
แกร่งจากโรคระบาด   มูดี ้ส์ สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือระหว่างประเทศประกาศในวันศุกร์ (24 มิ.ย.) ว่า 
มดูีส้ย์งัคงอนัดบัความน่าเชื่อถือของสหรฐัไวท้ี่  Aaa โดยระบุ
ว่า เศรษฐกิจสหรฐัฟ้ืนตวัจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ได้
อย่างแข็งแกร่งมาก มูดี ้ส์ระบุในแถลงการณ์ว่า  "มูดี ้ส์
คาดการณว์่า เศรษฐกิจและเครดิตของสหรฐัยงัคงสามารถ
รบัมือกับความทา้ทายต่าง ๆ ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลก อาทิ เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง , 

ภาวะการเงินท่ีตงึตวั และการท่ีรสัเซียบกุโจมตียเูครน" (อินโฟ
เควสท)์ 

สหรัฐจับมือ 4 ชาติจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกหนุน
สัมพันธ์ศก.-การทูต  ท าเนียบขาวเปิดเผยในวันศุกร์ (24 
มิ.ย.) ว่า สหรฐั, ออสเตรเลีย, ญ่ีปุ่ น, นิวซีแลนด ์และสหราช
อาณาจกัร ไดจ้ดัตัง้กลุ่มพนัธมิตรอย่างไม่เป็นทางการ โดยมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการ
ทตูกบัประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก รฐับาลสหรฐัไดย้ืนยนัที่จะ
มอบทรพัยากรเพิ่มเติมใหก้ับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ขณะที่
จีนเองก็พยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ , 

ทางทหารและต ารวจกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกซึ่งตอ้งการ
การลงทนุจากต่างประเทศ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 823.32 จุด 
นลท.คลายวิตกเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้  ดชันีดาวโจนสต์ลาด
หุ้นนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้มากกว่า 800 จุดในวันศุกร ์(24 มิ.ย.) 
เนื่องจากนกัลงทุนคลายกงัวลเก่ียวกบัแผนการปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) หลงัจากเศรษฐกิจส่ง
สัญญาณชะลอตัว และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลง
ในช่วงที่ ผ่านมา ดัชนีเฉล่ียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  
31,500.68 จุด เพิ่มขึน้ 823.32 จุด หรือ +2.68%, ดัชนี S&P500 

ปิดที่ 3,911.74 จุด เพิ่มขึน้ 116.01 จุด หรือ +3.06% และดัชนี 
Nasdaq ปิดที่ 11,607.62 จดุ เพิ่มขึน้ +375.43 จดุ หรือ +3.34% 

(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงนินิวยอรก์: ดอลลารอ์่อนค่า หลังนลท.ลด
ซื้อสินทรัพยป์ลอดภัย  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลง
เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์ในวนัศกุร ์(24 มิ.ย.) เนื่องจากนกัลงทุนกลบั
เข้าลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง อาทิ ตลาดหุ้น และลดความ
ต้องการดอลลาร์ซึ่งถือเป็นสกุลเงินปลอดภัย  ทั้งนี ้ ดัชนี
ดอลลารซ์ึ่งเป็นดัชนีวัดความเคล่ือนไหวของดอลลารเ์มื่อ
เทียบกับสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.23% แตะ
ที่ระดบั 104.1870 (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดพุ่ง 3.35 ดอลล ์วิตก
อุปทานตึงตัวหนุนราคา  สัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ในวนัศกุร ์(24 มิ.ย.) โดยไดแ้รง
หนุนจากความวิตกครัง้ใหม่เก่ียวกับปริมาณน า้มันที่ตึงตัว 
ทั้งนี ้สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 3.35 
ดอลลาร์ หรือ 3.2% ปิดที่  107.62  ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน
สัญญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 
3.07 ดอลลาร ์หรือ 2.8% ปิดที่ 113.12 ดอลลาร/์บารเ์รล (อิน
โฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอรก์: ทองปิดบวก 50 เซนต ์ได้
แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่า  สัญญาทองค าตลาด
นิวยอรก์ปิดปรบัตัวขึน้ในวันศุกร ์(24 มิ.ย.) โดยไดแ้รงหนุน
จากการที่ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลง และความวิตกเก่ียวกับ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้กระตุ้นแรงซือ้ทองค าในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภัย  ทั้งนี ้ สัญญาทองค าตลาด COMEX 

(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 50 เซนต์ 
หรือ 0.03% ปิดที่ 1,830.3 ดอลลาร/์ออนซ ์แต่สัญญาทองค า
ลดลง 0.6% ในรอบสปัดาหน์ี ้(อินโฟเควสท)์ 

ยุโรป 

รัสเซียยึดเมือง "ซีวีโรโดเนสก์" ทางตะวันออกของ
ยูเครนแล้ว ส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า กองก าลงัรสัเซีย
ไดเ้ขา้ยึดเมืองซีวีโรโดเนสก์ (Sievierodonetsk) ทางตะวนัออก
ของยูเครนไดอ้ย่างสมบูรณแ์ลว้เมื่อวันเสาร์ (25 มิ.ย.) หลัง
การสูร้บที่ยาวนานหลายสปัดาห ์ทัง้นี ้ยเูครนระบวุ่าการถอน
ก าลงัจากเมืองซีวีโรโดเนสกเ์ป็นการ "ถอนก าลงัทางยุทธวิธี" 
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 เพื่อสูร้บในพืน้ที่สูงกว่าในเมืองลิซิคานสค์ (Lysychansk) อีก

ฝ่ังของแม่น า้ซีเวอรส์กีโดเนตสก ์ขณะที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดน
ที่สนับสนุนรสัเซียระบุว่า กองทัพรสัเซียก าลังโจมตีเมืองลิซิ
คานสคอ์ยู่ (อินโฟเควสท)์ 

กลุ่มประเทศ G7 เตรียมห้ามน าเข้าทองค ารัสเซีย หวัง
เพิ่มแรงกดดันให้ยุติสงคราม  เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ
เปิดเผยว่า กลุ่มประเทศ G7 ได้เตรียมสั่งห้ามการน าเข้า
ทองค าจากรสัเซีย เพื่อเพิ่มแรงกดดนัใหร้สัเซียยตุิสงครามใน
ยูเครน โดยจะมีแถลงการณอ์ย่างเป็นทางการในวันอังคาร 
(28 มิ.ย.) ซึ่งเป็ฯวันสุดท้ายของการประชุม G7 ที่เยอรมนี 
เจา้หนา้ที่คนดงักล่าวระบุว่า "ทองเป็นสินคา้ส่งออกอนัดบั 2 

ของรสัเซียรองจากพลงังาน และเป็นแหล่งรายไดส้ าคญัของ
รสัเซียและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผูน้  ารสัเซีย โดย
มาตรการดังกล่าวจะมีเป้าหมายที่ความสามารถในการท า
ธุรกรรมของรสัเซียในระบบการเงินโลก" (อินโฟเควสท)์ 

รัสเซียผิดนัดช าระหนี้สกุลเงินต่างประเทศคร้ังแรกใน
รอบกว่า 100 ปี รสัเซียผิดนัดช าระหนีส้กุลเงินต่างประเทศ
เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 1 ศตวรรษ หรือนับตัง้แต่ปี 2461 ซึ่ง
เป็นผลมาจากการที่ชาติตะวนัตกประกาศคว ่าบาตรรสัเซีย 
ซึ่งรวมถึงการปิดช่องทางการช าระหนี ้ให้กับกลุ่มเจ้าหนี ้
ต่างประเทศ เพื่อตอบโตร้สัเซียที่ใชก้ าลงัทหารรุกรานยเูครน 
ทัง้นี ้รสัเซียมีก าหนดช าระอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรมลูค่า 100 

ล้านดอลลารส์หรัฐในวันอาทิตย์ที่  26 มิ.ย. และนับจนถึง
ขณะนีก้็ยังไม่มีการช าระอัตราดอกเบีย้ดังกล่าว ซึ่งบ่งชีว้่า 
รสัเซียไดผิ้ดนดัช าระหนีแ้ลว้ (อินโฟเควสท)์ 

ความเชื่อม่ันผู้บริโภคอังกฤษเดือนมิ.ย.ทรุด เซ่นพิษ
เศรษฐกิจ ผลส ารวจจากสถาบนัวิจยัตลาด GfK ระบุในวนันี ้
(24 มิ.ย.) ว่า ความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคเดือนมิ.ย.ขององักฤษรว่ง
ลงสู่ระดับต ่าสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากภาคครัวเรือน
ตอ้งรับมือค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึน้และเผชิญความเส่ียงของ
การผละงานประทว้งต่อเนื่องหลายเดือน ผลส ารวจบ่งชีว้่า 
ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคซึ่งเริ่มบนัทึกเมื่อ 48 ปีก่อน ลดลง
แตะที่  -41 ในเดือนมิ.ย. จาก -40 เมื่อเดือนพ.ค. ต ่ากว่าที่
นบัเศรษฐศาตรค์าดการณไ์วท้ี่ -40 (อินโฟเควสท)์ 

อังกฤษเผยยอดค้าปลีกลดลง 0.5% ในเดือนพ.ค. 
ส านกังานสถิติแห่งชาติองักฤษ (ONS) เปิดเผยขอ้มลูในวนันี ้
ว่า ยอดคา้ปลีกของอังกฤษเดือนพ.ค. ปรับตัวลดลง 0.5% 
เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นสญัญาณครัง้ใหม่ที่บ่งชีว้่า ภาวะ
เงินเฟ้อที่พุ่งขึน้นัน้ก าลงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อย่างไรก็
ดี  ตัวเลขดังกล่าวดีกว่าผลส ารวจความคิดเห็นของนัก
เศรษฐศาสตร ์ซึ่งคาดว่าจะลดลง 0.7% ในเดือนพ.ค. (อินโฟ
เควสท)์ 

เยอรมนีเผยความเชื่อม่ันภาคธุรกิจเดือนมิ.ย. ต ่ากว่า
คาด เหตุราคาพลังงานพุ่ง ดชันีความเชื่อมั่นภาคธุรกจิของ
เยอรมนีลดลงมากกว่าที่คาดการณใ์นเดือนมิ.ย. เนื่องจาก
ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึน้และความเส่ียงเรื่องการขาดแคลน
ก๊าซ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพธุรกิจของเยอรมนี Ifo ซึ่งเป็น
สถาบนัวิจยัเศรษฐกิจของเยอรมนี ระบุว่า ดชันีความเชื่อมั่น
ภาคธุรกิจเยอรมนีเดือนมิ.ย. ปรับตัวลดลงแตะ 92.3 จาก
ระดบั 93.0 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่ดชันีความเชื่อมั่นภาค
ธุรกิจฟ้ืนตัวแบบไม่คาดคิด แม้เศรษฐกิจเผชิญผลกระทบ
จากสงครามรสัเซีย-ยเูครน (อินโฟเควสท)์ 

เครมลินเผยยูเครน-มอลโดวาสมัครเป็นสมาชิก EU ถือ
เป็นกิจการภายในยุโรป   นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษก
ท าเนียบเครมลิน กล่าวว่า การที่สหภาพยุโรป (EU) ตดัสินใจ
อนุมัติใหยู้เครนและมอลโดวาไดร้บัสถานะประเทศที่สมคัร
เป็นสมาชิก EU นั้น ถือเป็นกิจการภายในของยุโรป  "นี่เป็น
กิจการภายในของยุโรป แต่เป็นเรื่องส าคัญส าหรับเราที่
กระบวนการต่างๆเหล่านี ้จะไม่สรา้งปัญหาให้เรามากขึน้ 
รวมทั้งไม่สร้างปัญหาต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เหล่านีก้บัเรา" นายเพสคอฟกล่าว (อินโฟเควสท)์ 

อิหร่าน-EU เผยเตรียมเจรจาข้อตกลงนิวเคลียรอ์ีกคร้ัง
เร็ว ๆ นี ้ อิหรา่นและสหภาพยโุรป (EU) เปิดเผยเมื่อวนัเสาร ์
(25 มิ.ย.) ว่าจะเริ่มการเจรจาทางอ้อมระหว่างอิหร่านกับ
สหรฐัในเร็ว ๆ นี ้เพื่อฟ้ืนฟูขอ้ตกลงนิวเคลียรอ์ิหร่านอีกครัง้ 
นายโจเซฟ บอเรลล ์หวัหนา้ฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ EU 

เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายฮอสเซน อามีรอ์บั
ดุลลาฮีอาน รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ว่าการเจรจาระ
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 เริ่มต้นอีกครั้ง  "อย่างรวดเร็ว" และ "ทันที" เพื่อพยายาม 

"แกปั้ญหาสดุทา้ยที่เหลืออยู่" (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดพุ่ง นลท.แห่ซื้อหุ้น
หลังลดคาดการณ์แบงกข์ึ้นดบ. ตลาดหุน้ยุโรปปิดพุ่งขึน้
ในวนัศุกร ์(24 มิ.ย.) และปิดบวกในรอบสปัดาหน์ี ้เนื่องจาก
นักลงทุนเริ่มปรับลดคาดการณ์เก่ียวกับการปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ของธนาคารกลางต่าง ๆ ซึ่งกระตุน้ใหม้ีเงินลงทุน
ไหลเข้าสู่สินทรัพย์เส่ียง ทั้งนี ้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่  
412.93 จดุ พุ่งขึน้ 10.53 จดุ หรือ +2.62% และปรบัตวัขึน้ 2.4% 
ในรอบสัปดาหน์ี ้หลังติดลบ 3 สัปดาหต์ิดต่อกัน ดัชนี CAC-

40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสปิดที่ 6,073.35 จุด พุ่งขึน้ 190.02 จุด หรือ 
+3.23%, ดัชนี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีปิดที่  13,118.13 จุด พุ่ง
ขึ ้น 205.54 จุด หรือ +1.59% และดัชนี  FTSE 100 ตลาดหุ้น
ลอนดอนปิดที่ 7,208.81 จุด พุ่งขึน้ 188.36 จุด หรือ +2.68% 

(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซ่ีปิดพุ่ง 188.36 จุด แรง
ซื้อหุ้นปลอดภัยหนุนตลาด ตลาดหุน้ลอนดอนปิดพุ่งขึน้
ในวนัศุกร ์(24 มิ.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากหุน้กลุ่มปลอดภยัที่
ปรับตัวขึ ้น หลังจากการซื ้อขายเป็นไปอย่างผันผวนใน
สัปดาหน์ี ้เนื่องจากนกัลงทุนวิตกเก่ียวกับการปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบี ้ยของธนาคารกลางต่าง  ๆ , การเปิดเผยข้อมูล
เศรษฐกิจที่อ่อนแอ และความเส่ียงเพิ่มขึน้ที่ภาวะเศรษฐกิจ
โลกจะถดถอย ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่  
7,208.81 จุด พุ่งขึน้ 188.36 จุด หรือ +2.68% และปิดบวก
ในรอบสัปดาห์นี ้ หลังลดลงติดต่อกัน 3 สัปดาห์ (อินโฟ
เควสท)์ 

ญ่ีปุ่ น 

เงินเฟ้อญ่ีปุ่ นเดือนพ.ค.พุ่ง 2.1% สูงกว่าเป้าของ BOJ 

ติดกัน 2 เดือน กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและ
การส่ือสารของญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวันนีว้่า ดัชนีราคาผูบ้ริโภค 
(CPI) พืน้ฐานซึ่งไม่นับรวมราคาอาหารสด พุ่งขึน้ 2.1% ใน
เดือนพ.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสงูกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อท่ี
ระดบั 2% ของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ติดต่อกันเป็นเดือน
ที่ 2 เนื่องจากราคาพลังงานและอาหารปรบัตัวสูงขึน้  ดัชนี 

CPI พืน้ฐานของญ่ีปุ่ นปรับตัวขึน้ติดต่อกันเป็นเดือนที่  9 ซึ่ง
เป็นสัญญาณบ่งชี ้ว่า อัตราเงินเฟ้อซึ่งถูกขับเคล่ือนด้วย
ตน้ทุนที่สงูขึน้นัน้ ยงัไม่มีแนวโนม้ที่จะชะลอตวัลง เนื่องจาก
การอ่อนค่าของเงินเยนยงัคงส่งผลใหต้น้ทนุการน าเขา้สินคา้
ของญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้อย่างต่อเนื่อง (อินโฟเควสท)์ 

ญ่ีปุ่ นผุดไอเดียแจกคะแนนมูลค่า 2,000 เยนให้ผู้ร่วม
โครงการประหยัดพลังงาน รฐับาลญ่ีปุ่ นแถลงในวันนีว้่า 
รฐับาลจะใหค้ะแนนสะสมมลูค่า 2,000 เยน (15 ดอลลาร)์ แก่
ครวัเรือนที่เขา้รว่มโครงการประหยดัพลงังาน ส านกัข่าวเกียว
โดรายงานว่า ในช่วงก่อนการเลือกตัง้วุฒิสภาหรือสภาสูง 
(House of Councillors) ในเดือนหนา้ นายกรฐัมนตรีฟมูิโอะ คิชิ
ดะเปิดเผยเมื่อตน้สัปดาหน์ีว้่า รฐับาลจะออกระบบคะแนน
สะสม เพื่อช่วยครัวเรือนลดภาระค่าไฟที่ พุ่งสูงขึ ้นจาก
ผลกระทบของการท่ีรสัเซียบกุยเูครน (อินโฟเควสท)์ 

แบงกช์าติญ่ีปุ่ นย า้เฝ้าระวังผลกระทบทางเศรษฐกจิจาก
เงินเยนอ่อนค่า  นายมาซาโยชิ อามามิยะ รองผู้ว่าการ
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยในวนันีว้่า BOJ ตอ้งจบัตา
ดูผลกระทบของค่าเงินที่อาจเกิดกับเศรษฐกิจอย่างใกลช้ิด 
พรอ้มย า้เตือนว่า การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจที่เปราะบางอาจ
ได้รับความเสียหายจากการที่สกุลเงินเยนร่วงแตะระดับ
ต ่าสดุในรอบ 24 ปี นายอามามิยะระบุว่า ญ่ีปุ่ นก าลงัฟ้ืนตัว 
แต่เผชิญกบัความไม่แน่นอนที่ "สงูมาก" เนื่องจากผลกระทบ
ของวิกฤติยูเครนและราคาสินคา้โภคภัณฑท์ี่ปรับตัวสูงขึน้ 

(อินโฟเควสท)์ 

ญ่ีปุ่ นเตือนปชช.ระวังร้อนจนป่วย หลังอุณหภูมิพุ่งทะลุ 
40 องศาเซลเซียส ส านกังานอตุนุิยมวิทยาญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า 
อุณหภูมิในกรุงโตเกียวและพืน้ที่โดยรอบพุ่งขึน้ในวันนี ้ (25 
มิ.ย.) โดยแตะระดับ 40.1 องศาเซลเซียสในเมืองอิเซซากิ
ของจังหวัดกุนมะ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ของญ่ีปุ่ นส าหรับเดือนมิ.ย. นอกจากนี ้ เมืองมาเอบาชิซึ่ง
ตัง้อยู่ในจงัหวดักนุมะดว้ยเช่นกนั โดยอยู่ห่างจากกรุงโตเกียว
ไปทางเหนือราว 100 กิโลเมตรนัน้ มีอณุหภมูิพุ่งขึน้แตะ 39.5 
องศาเซลเซียส (อินโฟเควสท)์ 
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 ผลส ารวจเผยบ.ญ่ีปุ่ นถอนตัวจากรัสเซียไม่ถึง 3% 

ต ่าสุดในกลุ่ม G7 ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ผลส ารวจ
ล่าสดุแสดงใหเ้ห็นว่า มีบริษัทญ่ีปุ่ นที่ด  าเนินงานในรสัเซียไม่
ถึง 3% ที่ตัดสินใจถอนตัวออกจากรสัเซียหลังรสัเซียท าการ
รุกรานยูเครน ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่นอ้ยที่สุดในกลุ่มประเทศ 
G7 บรษิัทเตโกก ุดาตา้แบงก ์จ ากดั ไดท้ าการวิเคราะหข์อ้มลู
โดยอา้งอิงผลส ารวจที่จดัท าโดยวิทยาลยัการจดัการของเยล
ในสหรัฐ ซึ่งครอบคลุมบริษัทใหญ่กว่า 1,300 แห่งทั่วโลก 
โดยการวิเคราะหแ์สดงใหเ้ห็นว่า มีบริษัทญ่ีปุ่ นจ านวนมาก
ระวังการถอนตวัออกจากรสัเซีย โดยหลายบริษัทเพียงหยุด
ด าเนินงานเป็นการชั่วคราวเพื่อหวงัว่าจะกลบัมาท าธุรกิจได้
อีกครัง้ในอนาคต (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 320.72 จุด ตาม
ฟิวเจอร์สหรัฐ-หุ้นเทคโนฯพุ่ง   ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้น
โตเกียวปิดพุ่งขึน้ในวันนี ้ โดยไดแ้รงหนุนจากตลาดฟิวเจอร์
ของสหรฐัที่ดีดตัวขึน้ ตลอดจนหุน้กลุ่มเทคโนโลยีที่ปรบัตัว
ขึน้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดที่
ระดับ 26,491.97 จุด พุ่งขึน้ 320.72 จุด หรือ +1.23% (อินโฟ
เควสท)์ 

จีน 

ทริปเยือนฮ่องกงของ "สี จิ้นผิง" อาจวืด หลังจนท.
ระดับสูงติดโควิด   แผนการเดินทางเยือนฮ่องกงของ
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผูน้  าจีน เพื่อรว่มพิธีฉลองครบรอบ 25 
ปีที่ฮ่องกงหวนคืนสู่จีนในวนัที่  1 ก.ค.นี ้อาจเผชิญกับความ
ไม่แน่นอน หลังมีรายงานว่า เจา้หนา้ที่ระดับสูงของรฐับาล
ฮ่องกงติดเชือ้โควิด-19 รฐับาลฮ่องกงแถลงเมื่อวนัพฤหสับดี 
(23 มิ.ย.) ว่า สมาชิก 2 คนในคณะรฐับาลของนายจอหน์ ลี 
ว่าที่ผูบ้ริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกง มีผลตรวจเชือ้โควิด-
19 เป็นบวก โดยนายลีและคณะรฐับาลของเขามีก าหนดเขา้
พิธีสาบานตนรบัต าแหน่งในวนัท่ี 1 ก.ค. ซึ่งคาดว่าผูน้  าจีนจะ
เขา้รว่มพิธีดงักล่าวดว้ย (อินโฟเควสท)์ 

มาเก๊าสั่งล็อกดาวน์อาคารที่พักอาศัยหลายแห่งหลัง
ยอดติดโควิดพุ่งอีก เจา้หนา้ที่ของมาเก๊าไดส้ั่งล็อกดาวน์
อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่ง โดยพยายามที่จะสกัดกั้นการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่พุ่งขึน้ ซึ่งท าใหก้ิจกรรมต่าง ๆ 
หยดุชะงกั ยกเวน้บ่อนคาสิโนซึ่งส่วนใหญ่ยงัคงเปิดใหบ้รกิาร
อยู่ รฐับาลมาเก๊าซึ่งเป็นศนูยก์ลางการพนนัใหญ่ที่สดุในโลก
ระบุในแถลงการณว์่า มีผูต้ิดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ 39 รายใน
วันนี ้(24 มิ.ย.) ส่งผลให้มีผู้ติดเชือ้สะสมทั้งสิน้ 149 รายใน
การระบาดรอบปัจจุบัน และส่งผลให้ตอ้งมีการล็อกดาวน์
อาคารที่อยู่อาศัยหลายสิบแห่ง รวมถึงหา้มผูอ้ยู่อาศัยออก
จากบริเวณที่ถูกล็อกดาวน์ โดยมีประชาชนจ านวนมากกว่า 
5,000 คนที่ถกูกกัตวัอยู่ในขณะนี ้(อินโฟเควสท)์ 

ไต้หวันรายงานพบผู้ป่วยรายแรกติดเชื้อฝีดาษลิง ศูนย์
ควบคมุโรคติดต่อไตห้วนัออกแถลงการณย์ืนยนัการตรวจพบ
ผูป่้วยติดเชือ้ฝีดาษลิงเป็นครัง้แรกในวนันี ้ ทั้งนี ้ผูป่้วยรายนี ้
เป็นชายอยู่ในวัยราว 20 ปี ซึ่งไดศ้ึกษาในเยอรมนีในเดือน
ม.ค.ก่อนที่จะเดินทางกลับไตห้วันเมื่อวันที่  16 มิ.ย. และได้
ถกูกกัตวัตามมาตรการป้องกนัโควิด-19 (อินโฟเควสท)์ 

ปักกิ่งไฟเขียวเด็กประถม-มัธยมกลับเข้าชั้นเรียนได้
จันทรห์น้าหลังโควิดลด คณะกรรมการการศึกษาของกรุง
ปักกิ่งเปิดเผยในวนันี ้(25 มิ.ย.) ว่า นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
และมธัยมศกึษาทกุคนในกรุงปักกิ่งสามารถกลบัเขา้ชัน้เรียน
ไดแ้ลว้ตัง้แต่วนัจนัทรท์ี่จะถึงนี ้(27 มิ.ย.) เนื่องจากจ านวนผู้
ติดเชือ้โควิด-19 ลดลงในช่วงไม่ก่ีวนัที่ผ่านมา ส่วนโรงเรียน
อนุบาลจะไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดท าการไดอ้ีกครัง้ตัง้แต่วนัที่  4 
ก.ค.เป็นตน้ไป ส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานวา่ กรุงปักกิ่งไดส้ั่ง
ปิดโรงเรียนในช่วงตน้เดือนพ.ค. และขอใหน้กัเรียนเปล่ียนไป
เรียนออนไลน์ เนื่องจากยอดติดเชือ้โควิด-19 ที่ระบาดใน
ประเทศพุ่งสูงขึน้ ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้และ
ตอนปลายนัน้ไดร้บัอนุญาตใหก้ลบัเขา้ชั้นเรียนไดต้ัง้แต่วนัท่ี 
2 มิ.ย.ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นจีน เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 29.60 จุด 
ตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาด
หุ้นจีนปิดแดนบวกในวันนี ้เช่นเดียวกับตลาดหุ้นทั่ วโลก 
นอกจากนี ้ยังไดแ้รงหนุนจากการที่ธนาคารกลางจีนอัดฉีด
เงินเข้าสู่ระบบการเงิน ทั้งนี ้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่  
3,349.75 จดุ เพิ่มขึน้ 29.60 จดุ หรือ +0.89% (อินโฟเควสท)์ 
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 ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 445.19 จุด ตาม

ทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดบวก
ในวันนี ้ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดเพิ่มขึน้เมื่อวานนี ้ 
ขณะเดียวกนั ตลาดยงัไดร้บัแรงหนุนจากการปรบัตวัขึน้ของ
หุน้กลุ่มเทคโนโลยี หลงันกัลงทุนมีความหวงัว่าจีนจะยตุิการ
คมุเขม้อตุสาหกรรมเทคโนโลยี ดชันีฮั่งเส็งปิดที่ 21,719.06 จดุ 
เพิ่มขึน้ 445.19 จดุ หรือ +2.09% (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอื่นๆ 

อนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชือ้ฝีดาษลิงเพิ่มขึน้มากกว่า 
3 พันรายทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) ยืนยันว่า 
ขณะนีม้ีผูต้ิดเชือ้ฝีดาษลิง (Monkeypox) แลว้กว่า 3,200 ราย
ทั่วโลก และมีผูเ้สียชีวิต 1 ราย ขณะที่นายแพทยท์ีโดรส อัด
ฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อ  านวยการใหญ่ของ WHO กล่าวว่า 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมีการเฝา้ระวงัอย่างเขม้งวดในชมุชน
เป็นวงกว้างขึน้   นายแพทย์ทีโดรสกล่าวในการประชุม
คณะกรรมการฉกุเฉินว่าดว้ยกฎอนามยัระหว่างประเทศ (IHR 

2005) ว่า "การระบาดจากคนสู่คนยงัคงเกิดขึน้ต่อเนื่อง และ
อาจมีการประเมินที่ต  ่าเกินไป นอกจากนี ้ ในประเทศที่โรค
ฝีดาษลิงไม่ใช่โรคประจ าถิ่นนั้นส่วนใหญ่พบการติดเชือ้ใน
หมู่ผูช้ายที่มีเพศสมัพนัธก์บัผูช้ายดว้ยกนั (อินโฟเควสท)์ 

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสิงคโปรเ์ดือนพ.ค.โต 13.8% 
รับดีมานดต์ลาด 5G แกร่ง  สิงคโปรเ์ปิดเผยในวนันีว้่า การ
ผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.เพิ่มขึน้ 13.8% เมื่อเทียบราย
ปี ซึ่งเป็นผลมาจากความตอ้งการที่แข็งแกร่งจากตลาด 5G 

และศูนย์ข้อมูลท่ามกลางภาวะขาดแคลนชิปเซมิคอนดัก
เตอรท์ั่วโลก ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ตัวเลขดังกล่าว
สงูกว่าการคาดการณข์องนกัเศรษฐศาสตรใ์นผลส ารวจของ
รอยเตอรท์ี่คาดไวว้่า การผลิตภาคอตุสาหกรรม อาจขยายตวั 
5.8% เมื่อเทียบรายปีในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท)์ 

SWIFT เผยยอดท าธุรกรรมด้วยเงินหยวนเพิ่มขึ้นติด
อันดับ 5 ของโลก  เครือข่ายโทรคมนาคมทางการเงิน
ระหว่างธนาคารทั่ วโลก  (SWIFT) ซึ่ ง เ ป็นผู้ให้บริการส่ง
ขอ้ความทางการเงินระดบัโลกเปิดเผยรายงานประจ าเดือน
บ่งชีว้่า สกุลเงินหยวนของจีนถูกใชใ้นการช าระเงินทั่วโลก

เพิ่มขึน้ โดยติดอันดับ 5 ของโลกเมื่อคิดตามมูลค่าในเดือน
พ.ค. ทัง้นี ้รายงานระบุว่า สดัส่วนของสกุลเงินหยวนที่ถูกใช้
ในการช าระเงินทั่วโลกคิดเป็น 2.15% ในเดือนพ.ค. ซึ่งเพิ่มขึน้
จาก 2.14% ในเดือนเม.ย. โดยมลูค่าการช าระเงินดว้ยหยวน
เพิ่มขึน้ 4.04% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย. ขณะที่
โดยรวมแล้ว การช าระเงินทุกสกุล เพิ่มขึน้ 3.88% (อินโฟ
เควสท)์ 

ปากีสถานเสี่ยงเผชิญวิกฤตพลังงานรุนแรง หลัง
ข้อตกลงซื้อก๊าซล่ม  ส านักข่าวบลูมเบิร ์กรายงานว่า 
ปากีสถานก าลังประสบปัญหาวิกฤตพลังงานขั้นรุนแรง 
หลังจากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงจัดหาก๊าซธรรมชาติใน
เดือนหนา้ได ้แหล่งข่าวระบุว่า บริษัทปากีสถาน แอลเอ็นจี 
(Pakistan LNG Ltd.) ซึ่งเป็นรฐัวิสาหกิจของประเทศ ไดย้กเลิก
การประกวดราคาเพื่อจดัหาก๊าซธรรมชาติเหลวในเดือนก.ค. 
หลังไดร้บัขอ้เสนอราคาแพงที่สุดเท่าที่เคยมีมาของประเทศ 
และนับเป็นครั้งที่  3 ในเดือนนี ้ที่ปากีสถานไม่สามารถ
ประกวดราคาเพื่อจดัหาก๊าซธรรมชาติเหลวส าหรบัเดือนหนา้
ได้ ซึ่งเพิ่มความเส่ียงที่ประเทศจะต้องเผชิญกับวิกฤต
พลังงานไฟฟ้ารุนแรงนั้น ขณะที่สภาพอากาศที่รอ้นอบอา้ว
ส่งผลให้ความตอ้งการใช้เครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าเพิ่ม
สงูขึน้ (อินโฟเควสท)์ 

เงินเฟ้อมาเลเซียพุ่ง 2.8% ในเดือนพ.ค. เหตุราคา
อาหารและค่าขนส่งปรับตัวขึ้น ส านักงานสถิติแห่งชาติ
มาเลเซีย (DOSM) เปิดเผยในวันนี ้(24 มิ.ย.) ว่า ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อ ปรับตัวขึน้ 2.8% ใน
เดือนพ.ค. จากปีก่อนหนา้ เนื่องจากเงินเฟ้อจากราคาอาหาร
สูงขึน้ ซึ่งสูงกว่าดัชนี CPI เฉล่ียในช่วงเดือนม.ค. 2554 ถึง
เดือนพ.ค. 2565 ที่ระดับ 1.9% ทั้งนี ้รายงานระบุว่า เงินเฟ้อ
จากราคาอาหารปรับตัวขึน้ 5.2% ในเดือนพ.ค. ซึ่งสูงที่สุด
นับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2554 เนื่องจากราคาสินคา้กลุ่มอาหาร
กว่า 93% ปรบัตวัขึน้ (อินโฟเควสท)์ 

เวิลดแ์บงกป์ล่อยเงินกู้หนุนฟิลิปปินส์ แก้ปัญหาขาด
สารอาหาร ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ธนาคารโลกอนุมตัิ
เงินกูว้งเงิน 178.1 ลา้นดอลลาร ์เพื่อสนบัสนนุความพยายาม
ของฟิลิปปินสใ์นการจดัการภาวะทพุโภชนาการ รายงานระบุ



 

 

 

   

    7 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
27 June 2022 

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีตอ้งติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ว่า  ธนาคารโลกจะสนับสนุนการส่งมอบบริการด้าน

โภชนาการและการดูแลสุขภาพในการบริการปฐมภูมิและ
ระดบัชุมชน เพื่อช่วยลดภาวะแคระแกร็นที่เกิดจากการขาด
สารอาหารเป็นเวลานานในทารกและเด็กเล็ก (อินโฟเควสท)์ 

WHO ยัน ฝีดาษลิ งยั ง ไม่จัด เ ป็นภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ องคก์ารอนามัยโลก (WHO) 

เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ (25 มิ.ย.) ว่าการแพร่ระบาดของโรค
ฝีดาษลิง (monkeypox) ครั้งล่าสุดในกว่า 50 ประเทศ ไม่
จดัเป็นภาวะฉกุเฉินดา้นสาธารณสขุระหว่างประเทศ (PHEIC) 

ซึ่งเป็นการเฝา้ระวงัระดบัสงูสดุของ WHO อย่างไรก็ตาม หน่ึง
ในคณะกรรมการสถานการณฉ์ุกเฉินของ WHO ระบุว่า ยงัไม่
ควรมองข้ามความเส่ียงที่จะเกิดการแพร่ระบาดในกลุ่ม
ประชากรที่มากขึน้กว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดยี: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 400 จุด หลัง
คลายกังวลเงินเฟ้อ ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึน้
กว่า  400 จุดในวันนี ้ ขณะที่นักลงทุนคลายความกังวล
เก่ียวกับเงินเฟ้อ หลังจากที่ราคาสินคา้โภคภัณฑป์รบัตวัลง 
ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 52,727.98 บวก 462.26 

จดุ หรือ 0.88% (อินโฟเควสท)์  

ไทย 

ราชกิจจาฯ ประกาศผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัย
โดยความสมัครใจ มีผลทันที เว็บไซตร์าชกิจจานุเบกษา 
เผยแพร่ ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน พ.ศ.2548 
ฉบับที่  46 หนึ่งในนั้นให้ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่ วราชอาณาจักร หลัง
สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน า 2019 (โค
วิด-19) ปัจจุบันได้คล่ีคลายและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึน้ 
ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตไดใ้กลเ้คียงกับ
สภาวะปกติยิ่งขึน้ จึงสมควรผ่อนคลายขอ้จ ากัดในเรื่องการ
สวมหนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ ใหเ้ป็นการปฏิบตัิโดย
ความสมัครใจ โดยขอใหป้ระชาชนพิจารณาประโยชนต์าม
ขอ้มูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงานว่า การสวมหนา้กากอย่าง
ถกูวิธีเป็นประโยชนด์า้นสขุอนามยัในการป้องกนัการแพรเ่ชือ้

และการรับเชือ้ ทั้งเชื ้อโรคโควิดและโรคติดเชือ้ทางระบบ
ทางเดินหายใจอื่นๆ รวมทั้งยังสามารถลดความเส่ียงอื่นที่
อาจมีผลกระทบต่อสขุภาพ (อินโฟเควสท)์ 

คมนาคมเร่งรฟท.เปิดประมูลส่วนต่อขยายรถไฟสายสี
แดง 3 เส้นทางกว่า 2 หม่ืนลบ.  นายศกัดิ์สยาม ชิดชอบ 
รมว.คมนาคม กล่าวว่า ไดส้ั่งการใหก้ารรถไฟแห่งประเทศ
ไทย (รฟท.) เร่งเปิดประกวดราคาหาผู้รับจ้าง สายสีแดง 
( ส่วนต่อขยาย)  3 เส้นทาง ได้แก่  ช่วงตล่ิงชัน-ศิริราช 
ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร วงเงิน 4,694.36 ลา้นบาท ช่วงรงัสิต - 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รัง สิต  ระยะทาง 8.84 

กิโลเมตร วงเงิน 6,468.69 ลา้นบาท ในเดือนธันวาคม 65 ส่วน
ช่วงตล่ิงชัน - ศาลายา ระยะทาง 14.8 กิโลเมตร วงเงิน 
10,670.27 ล้านบาท มีความพร้อมประกวดราคาในเดือน
มกราคม 66 (อินโฟเควสท)์ 

สธ.จับตาโอมิครอน BA.4 BA.5 หลังพบผู้ติดเชื้อ 181 
ราย แนวโน้มแพร่เร็วขึน้-หลบภูมิมากขึน้ นพ.ศุภกิจ ศิริ
ลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากระบบการเฝ้าระวังสาย
พนัธุ ์ของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ในช่วงวนัท่ี 18-22 มิ.ย. 
65 พบว่า โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 มีสัดส่วน
เพิ่มขึน้ โดยพบทัง้หมด 181 ราย ทัง้นี ้ยงัพบในผูเ้ดินทางมา
จากต่างประเทศมากกว่าในประเทศ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 11.15 จุดรีบาวด์ทาง
เทคนิคตามภูมิภาค รับแรงซือ้กลับหลังร่วงหนัก SET ปิด
วันนีท้ี่ระดับ 1,568.76 จุด เพิ่มขึน้ 11.15 จุด (+0.72%) มูลค่า
การซือ้ขาย 65,946.00 ลา้นบาท นักวิเคราะหฯ์เผยตลาดหุน้
ไทยวนันีร้ีบาวดท์างเทคนิคตามตลาดหุน้ภมูิภาคหลงัปรบัตวั
ลงไปมาก ส่วนถอ้ยแถลงประธานเฟดไม่ไดรุ้นแรงมากกว่าที่
ตลาดรบัรูแ้ลว้ และวนันีไ้ม่มีปัจจยัใหม่  แนวโนม้สปัดาหห์นา้
คาด Sideway Up แต่ยังไม่สามารถยืนเหนือ 1,600 จุด ดัชนี
ทดสอบบริเวณแนวตา้น 1,585 -1,590 จุด แนวรบัที่ 1,550 จุด 

(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 
21,081 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย(ThaiBMA) 
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 สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวันนีม้ีมูลค่าการซือ้

ขายรวมทั้งวันอยู่ที่  21,081 ล้านบาท ด้านประเภทของนัก
ลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่ม
บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 2,895 ลา้น
บาท 2. กลุ่มบริษัทประกนั ซือ้สทุธิ 3,174 ลา้นบาท ในขณะที่
นกัลงทนุต่างชาติ ขายสทุธิ 636 ลา้นบาท Yield พนัธบตัรอายุ 
5 ปี ปิดที่ 2.47% ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากเมื่อวาน (อินโฟ
เควสท)์  

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 35.47/49 ระหว่างวันอ่อนค่า 
ก่อนกลับมาแข็งค่าช่วงบ่าย จับตาตัวเลขศก.สหรัฐคืน
นี ้นกับรหิารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิด
ตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดับ 35.47 บาท/ดอลลาร ์แข็งค่าจากช่วง
เชา้ที่เปิดตลาดที่ระดบั 35.52 บาท/ดอลลาร ์โดยระหว่างวนั 
เงินบาทอ่อนค่าไปมากสุดที่ ระดับ  35.55 บาท/ดอลลาร์ 
จากนัน้ค่อยเริ่มปรบัขึน้มา โดยช่วงนีต้ลาดคงยงัติดตามและ

ใหค้วามส าคัญกับปัจจัยเรื่องทิศทางดอกเบีย้นโยบายของ
สหรฐัฯ ขณะที่คืนนี ้ฝ่ังสหรฐัฯ จะการรายงานยอดขายบา้น
ใหม่เดือนพ.ค. และดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนมิ.ย. นกั
บริหารเงิน คาดว่า สัปดาห์หน้าเงินบาทจะเคล่ือนไหวใน
กรอบ 35.20 - 35.60 บาท/ดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทีต่้องติดตาม 

− ก าไรภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.    จีน 

− ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนเม.ย.    ญ่ีปุ่ น 

− ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนพ.ค.    สหรฐั 

− ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขาย (pending home sales) เดือนพ.ค.    สหรฐั  

− ดชันีการผลิตเดือนมิ.ย.จากเฟดสาขาดลัลสั    สหรฐั  
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Friday 24 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US New Home Sales May 696k 590k 591k SET50

New Home Sales MoM May 10.70% -0.20% -16.60% SET100

JN Natl CPI YoY May 2.50% 2.50% 2.50% MAI

Natl CPI Ex Fresh Food YoY May 2.10% 2.10% 2.10% Institution Net Position

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY May 0.80% 0.80% 0.80% Proprietary Net Position

PPI Services YoY May 1.80% 1.70% 1.70% Foreign Net Position

CN BoP Current Account Balance 1Q F $88.9b -- $89.5b Individual Net Position

Total Trading Value

     Monday 27

Release Actual Cons. Prior Major Indices

US Durable Goods Orders May P -- 0.40% 0.50% Dow Jones

Durables Ex Transportation May P -- 0.40% 0.40% S&P 500

Cap Goods Orders Nondef Ex Air May P -- -- 0.40% Nasdaq

Cap Goods Ship Nondef Ex Air May P -- 0.80% STOXX Europe 50

Pending Home Sales MoM May -- -3.90% FTSE 100

Pending Home Sales NSA YoY May -- -11.50% DAX

CN Industrial Profits YTD YoY May -- -- 3.50% Nikkei 225

Industrial Profits YoY May -- -- -8.50% Shanghai Composite

Hang Seng

 Tuesday 28 KOSPI

Release Actual Cons. Prior BES Sensex

US Advance Goods Trade Balance May -- -$102.0b -$105.9b Jakarta Composite

Wholesale Inventories MoM May P -- -- 2.20% Philippines Composite

Retail Inventories MoM May -- -- 0.70% Ho Chi Minh

FHFA House Price Index MoM Apr -- 1.50%

Crude Commodities

 Wednesday 29 WTI ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Dubai ($/bl)

US MBA Mortgage Applications Jun-24 -- -- 4.20% Brent ($/bl)

GDP Annualized QoQ 1Q T -- -1.40% -1.50% NYMEX ($/bl)

Personal Consumption 1Q T -- -- 3.10% COMEX Gold 

GDP Price Index 1Q T -- -- 8.10% Batic Dry Index

Core PCE QoQ 1Q T -- -- 5.10%

EC Economic Confidence Jun -- -- 105 Exchange Rate

Industrial Confidence Jun -- -- 6.3 USD/THB

Services Confidence Jun -- -- 14 EUR/USD

Consumer Confidence Jun F -- -- -- USD/JNY

JN Retail Sales MoM May -- -- 0.80% GBP/USD

Retail Sales YoY May -- -- 2.90% USD/CHY

Dept. Store, Supermarket Sales YoY May -- -- 4.00% USD/KRW

Consumer Confidence Index Jun -- -- 34.1 Dollar Index

TH Mfg Production Index ISIC NSA YoY May -- 2.15% 0.56%

Capacity Utilization ISIC May -- -- 58.91 Thai Bond Market

Total Return Index

 Thursday 30 Outright/ Cash Trading

Release Actual Cons. Prior Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

US Personal Income May -- 0.50% 0.40% 24-Jun-22 0.500 0.613 0.758 1.098 1.751 2.048

Personal Spending May -- 0.80% 0.90% Change (bps) +0.13 -0.14 -0.32 -0.25 +0.06 -1.59

Initial Jobless Claims Jun-25 -- -- -- 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Real Personal Spending May -- 0.70% 2.472 2.709 2.919 3.525 3.700 4.387

Continuing Claims Jun-18 -- -- -0.15 +0.05 -0.65 +1.19 +0.23 +0.15

PCE Deflator MoM May -- 0.20%

PCE Deflator YoY May -- 6.30% US Bond Market

PCE Core Deflator MoM May 0.50% 0.30% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

PCE Core Deflator YoY May -- 4.90% 24-Jun-22 1.63 3.06 3.15 3.19 3.13 3.26

EC Unemployment Rate May -- -- 6.80% Change (bps) +6.11 +4.87 +2.57 +3.93 +4.31 +5.75

JN Industrial Production MoM May P -- -- -1.50%

Industrial Production YoY May P -- -- -4.90%

CN Composite PMI Jun -- -- 48.4

Manufacturing PMI Jun -- -- 49.6

Non-manufacturing PMI Jun -- -- 47.8

TH BoP Current Account Balance May -- -- -$3351m

Exports YoY May -- -- 6.60%

Exports May -- -- $22691m

Imports YoY May -- -- 19.10%

Imports May -- -- $21603m

Trade Balance May -- -- $1088m

BoP Overall Balance May -- -- -$6515m

52,374.58          52,374.58          +0.00%

24-Jun-22 23-Jun-22 %Chg.

290.33               290.29               +0.01%

1,298.40 1,301.55 -0.24%

104.185 104.431 -0.24%

1.2268 1.2260 +0.07%

6.6898 6.6990 -0.14%

1.0553 1.0523 +0.29%

135.23 134.95 +0.21%

24-Jun-22 23-Jun-22 %Chg.

35.48 35.51 -0.08%

1,826.50 +0.80 +0.04%

2,331.00 -23.00 -0.98%

113.12 +3.07 +2.79%

107.62 +3.35 +3.21%

107.62 +3.35 +3.21%

112.30 +0.44 +0.39%

1,185.48 -3.40 -0.29%

24-Jun-22 Chg %Chg.

7,042.94 +44.67 +0.64%

6,217.56 +152.33 +2.51%

2,366.60 +52.28 +2.26%

52,727.98 +462.26 +0.88%

3,349.75 +29.60 +0.89%

21,719.06 +445.19 +2.09%

13,118.13 +205.54 +1.59%

26,491.97 +320.72 +1.23%

3,533.17 +96.88 +2.82%

7,208.81 +188.36 +2.68%

3,911.74 +116.01 +3.06%

11,607.62 +375.43 +3.34%

24-Jun-22 Chg %Chg.

31,500.68 +823.32 +2.68%

-1,636.73

65,945.99

445.02

-1,145.32

606.52 +4.46 +0.74%

2,337.03

950.36 +6.94 +0.74%

2,159.60 +13.78 +0.64%

27-Jun-22

24-Jun-22 Chg %Chg.

1,568.76 +11.15 +0.72%


