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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

"พาวเวล"เน้นย า้การมีอิสรภาพของเฟด แต่ไม่ส่งสัญญาณลด
อัตราดอกเบีย้ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) กลา่วเน้นย า้ถึงการมีอิสรภาพของเฟด ในการกลา่วสนุทรพจน์ใน
วันนีต้่อสภาวิเทศสมัพันธ์ที่กรุงนิวยอร์กนายพาวเวลยังกล่าวว่า เฟด
ก าลังประเมินว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นปัจจัย
สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบีย้หรือไม่ และเฟดก าลังใช้ท่าทีรอ
คอยและจบัตาดสูถานการณ์ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทางเศรษฐกิจในระยะนี ้ นายพาวเวลยืนยนัวา่ การเมืองจะไมถ่กูน ามา
เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณานโยบายการเงิน "เฟดได้รับการคุ้มกัน
ต่อแรงกดดนัทางการเมืองในระยะสัน้ ซึ่งเราเรียกกันว่า เป็น"อิสรภาพ"
ของเรา โดยสภาคองเกรสเลือกที่จะคุ้มครองเฟดเชน่นี ้เน่ืองจากสภาได้
มองเห็นความเสียหายที่มกัจะเกิดขึน้เม่ือมีการปรับนโยบายตามปัจจยั
การเมืองระยะสัน้ ขณะที่ธนาคารกลางในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่
ทัว่โลกมีความเป็นอิสรภาพเช่นกัน" นายพาวเวลกล่าว"สิ่งที่เราได้ยินก็
คือ ภาวะตลาดแรงงานตึงตัวบ่งชีว้่าประโยชน์จากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจได้แผ่มาถึงประชาคมเหลา่นีแ้ล้ว ในระดบัที่เราไมเ่คยเห็นเป็น
เวลาหลายปี" นายพาวเวลกลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ประธานเฟดเซนต์หลุยส์ขวางเฟดหั่นดอกเบีย้ 0.50% นายเจมส์ 
บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลยุส์ กล่าว
วา่ การที่เฟดปรับลดอตัราดอกเบีย้ 0.50% จะเป็นการด าเนินการที่มาก
เกินไป "ผมคิดว่าการปรับลดอัตราดอกเบีย้ 0.50% จะเป็นการ
ด าเนินการที่มากเกินไป ซึ่งผมไม่คิดว่าสถานการณ์ในขณะนีจ้ะท าให้
เฟดต้องลดอัตราดอกเบีย้ขนาดนี ้แต่ผมจะสนับสนุนให้เฟดลดอตัรา
ดอกเบีย้ 0.25% ซึ่งผมไม่ต้องการตัดสินล่วงหน้าก่อนการประชุม 
เน่ืองจากสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปได้เม่ือถึงเวลาการประชมุ แต่
ถ้าผมต้องเข้าประชมุวนันี ้นัน่จะเป็นสิ่งที่ผมจะท า" นายบลูลาร์ดกลา่ว
ตอ่สถานีโทรทศัน์บลมูเบิร์ก (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่ต ่าสุดรอบ 5 เดือนในพ.ค. กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐรายงานวา่ ยอดขายบ้านใหม่ร่วงลง 7.8% ในเดือนพ.ค. 
เม่ือเทียบรายเดือน สูร่ะดบั 626,000 ยนิูต ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่
เดือนธ.ค.ปีที่แล้ว และเป็นการปรับตวัลงเป็นเดือนที่ 2 หลังจากแตะ
ระดับ 679,000 ยูนิตในเดือนเม.ย.  ยอดขายบ้านดิ่งลงในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัตก แต่เพิ่มขึน้ในภาคใต้ และเขต
มิดเวสต์นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่า ยอดขายบ้านใหม่จะ
เพิ่มขึน้ 1.9% สู่ระดับ 680,000 ยูนิตในเดือนพ.ค.เม่ือเทียบรายปี 
ยอดขายบ้านใหม่ลดลง 3.7% ในเดือนพ.ค.นอกจากนี ้ราคาเฉลี่ยของ
บ้านใหม่ลดลง 2.7% สู่ระดับ 308,000 ดอลลาร์ในเดือนพ.ค. ส่วน

สต็อกบ้านใหมเ่พ่ิมขึน้ 0.3% สูร่ะดบั 333,000 ยนิูตในเดือนพ.ค.  (อิน
โฟเควสท์) 

Conference Board เผยความเช่ือม่ันผู้บริโภคสหรัฐร่วงต ่าสุดรอบ
เกือบ 2 ปีในมิ.ย. ผลส ารวจของ Conference Board ระบุว่า ดัชนี
ความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคสหรัฐปรับตวัลงสู่ระดบั 121.5 ในเดือนมิ.ย. 
ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แตเ่ดือนก.ย.2560 หลงัจากดีดตวัขึน้ 3 เดือน
ติดต่อกัน และต ่ากวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ที่ระดบั 131.1 
จากระดับ 134.1 ในเดือนพ.ค. การร่วงลงของดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคสหรัฐได้รับผลกระทบจากการท าสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐ
และจีนนอกจากนี ้ดชันีความเชื่อมัน่ตอ่สภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนัร่วง
ลงแตะ 162.6 จากระดบั 170.7 ในเดือนพ.ค. ขณะที่ดชันีความเชื่อมัน่
ในช่วง 6 เดือนข้างหน้าปรับตวัลงสูร่ะดบั 94.1 จากระดบั 105.0  (อิน
โฟเควสท์) 

เฟดริชมอนด์เผยดัชนีภาคการผลิตปรับตัวขึน้ในเดือนมิ.ย. 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาริชมอนด์ เปิดเผยในวนันีว้า่ ดชันีภาค
การผลิตปรับตัวขึน้สู่ระดับ 7 ในเดือนมิ.ย. หลังจากอยู่ที่ระดับ 5 ใน
เดือนพ.ค. ดชันียงัคงมีค่ามากกว่า 0 ซึ่งบ่งชีถ้ึงภาวะขยายตวัของภาค
การผลิตในเขตริชมอนด์ (อินโฟเควสท์) 

"เอสแอนด์พี คอร์โลจิก เคส ชิลเลอร์"เผยราคาบ้านสหรัฐชะลอ
ตัวในเดือนเม.ย.ผลส ารวจของเอสแอนด์พี คอร์โลจิก เคส ชิลเลอร์ 
ระบุว่า ดชันีราคาบ้านทัว่ประเทศในสหรัฐเพ่ิมขึน้ 3.5% ในเดือนเม.ย. 
เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัในปีที่แล้ว แตช่ะลอตวัจากที่เพ่ิมขึน้ 3.7% ใน
เดือนมี.ค. ส่วนดชันีราคาบ้านใน 20 เมืองของสหรัฐ เพิ่มขึน้ 2.5% ใน
เดือนเม.ย. จากระดับ 2.6% ในเดือนมี.ค. ราคาบ้านเพิ่มขึน้สงูสดุใน
เมืองลาสเวกสั, ฟีนิกซ์ และแทมปา (อินโฟเควสท์) 

เจ้าหน้าที่สหรัฐ-จีนเร่ิมเจรจาการค้าแล้ว ก่อน"ทรัมป์"พบ"สี จิ ้
นผิง"เสาร์นี ้กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการณ์ระบุว่า นาย
หลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน ได้สนทนาทางโทรศพัท์กับนายโรเบิร์ต 
ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าสหรัฐ และนายสตีเวน มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐ 
กระทรวงระบุว่า ในการสนทนาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทัง้สองฝ่ ายได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกบัการค้าตามค าแนะน าของผู้น าของทัง้
สองประเทศ และทัง้สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะด าเนินการเจรจาต่อไปการ
สนทนาดงักลา่วมีขึน้ ก่อนการพบปะกันระหวา่งประธานาธิบดีโดนลัด์ 
ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิง นอกรอบการประชมุ G20 ที่ญ่ีปุ่ นใน
สปัดาห์นี ้(อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์ " ขู่ท าลายล้าง อิห ร่าน หากท าการโจมตีอ เม ริกา 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ขู่อิหร่านในวนันีว้่า สหรัฐจะท าการโจมตี
อิหร่านเพื่อตอบโต้ หากอิหร่านท าการโจมตีสิ่งใดที่ เ ก่ียวข้องกับ
อเมริกา"แถลงการณ์ที่โงเ่ขลา และเหยียดหยามของอิหร่านในวนันี ้เป็น
การแสดงให้เห็นว่าอิหร่านไม่เข้าใจต่อความเป็นจริง และหากอิหร่าน
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 โจมตีต่อสิ่งใดที่เป็นของอเมริกา อิหร่านก็จะเผชิญกับพลังที่ยิ่งใหญ่ 

และมีอ านาจมาก ซึ่งจะท าลายล้างอิหร่าน" ข้อความในทวิตเตอร์ระบุ 
ปธน.ทรัมป์ทวีตข้อความดงักลา่ว หลงัจากที่อิหร่านระบวุา่ การที่สหรัฐ
ออกมาตรการคว ่าบาตรอิหร่านรอบใหม่ จะปิดกัน้โอกาสในการใช้
แนวทางทางการทตู และอิหร่านยงัได้กล่าวถึงการกระท าของสหรัฐวา่ 
เป็นการกระท าของผู้ที่พิการทางสมอง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 179.32 จุด เหตุตลาด
ผิดหวังปธ.เฟดเมินส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ ดชันีดาวโจนส์ตลาด
หุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(25 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทนุผิดหวงัที่นาย
เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ได้ส่งสญัญาณ
ปรับลดอตัราดอกเบีย้ในการกลา่วสนุทรพจน์เม่ือวานนี ้นอกจากนี ้การ
ร่วงลงของหุ้นกลุม่เทคโนโลยีและข้อมลูเศรษฐกิจที่ออ่นแอของสหรัฐยงั
เป็นปัจจยัฉดุตลาดเชน่กนั ขณะที่นกัลงทนุจบัตาการพบปะกนัระหว่าง
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แหง่สหรัฐ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของ
จีน นอกรอบการประชมุ G20 ที่ประเทศญ่ีปุ่ นในช่วงสดุสปัดาห์นีด้ชันี
เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,548.22 จุด ลดลง 179.32 จุด 
หรือ -0.67% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,917.38 จุด ลดลง 27.97 
จุด หรือ -0.95% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,884.72 จุด ลดลง 
120.98 จดุ หรือ -1.51% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินปอนด์ร่วงเทียบดอลล์ เหตุตลาด
กังวลสถานการณ์ Brexit เงินปอนด์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้ (25 
มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทนุวิตกกังวลว่า องักฤษอาจจะออกจากสหภาพ
ยุโรป (Brexit) แบบไร้ข้อตกลง ขณะที่ดอลลาร์เคลื่อนตัวผันผวน 
หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไมไ่ด้
ส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบีย้ในการกล่าวสุนทรพจน์เม่ือวานนี ้ เงิน
ปอนด์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.2694 ดอลลาร์ 
จากระดบั 1.2742 ดอลลาร์ ขณะที่ยโูรอ่อนค่าลงแตะที่ระดบั 1.1372 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.1400 ดอลลาร์ สว่นดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า
ลงสู่ระดับ 0.6959 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6966 ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 107.14 เยน จาก
ระดบั 107.31 เยน และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 
1.3181 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3188 ดอลลาร์แคนาดา แต่
ดอลลาร์แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9751 ฟรังก์ จาก
ระดบั 0.9721 ฟรังก์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 7 เซนต์ เหตุวิตกอุปสงค์
ชะลอตัว,จับตาสต็อกน า้มันดิบสหรัฐ สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดขยบัลงเม่ือคืนนี ้(25 มิ.ย.) ท่ามกลางการซือ้
ขายที่ผันผวน เน่ืองจากนักลงทุนยังคงกังวลว่า ข้อพิพาทการค้า
ระหวา่งสหรัฐและจีนจะสง่ผลกระทบตอ่ความต้องการใช้น า้มนั ขณะที่

นักลงทุนจับตาสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่าน 
รวมทัง้รายงานสต็อกน า้มันดิบของสหรัฐที่มีก าหนดเปิดเผยในวันนี ้
สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือนส.ค. ลดลง 7 เซนต์ หรือ 0.1% ปิด
ที่ 57.83 ดอลลาร์/บาร์เรล สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนส.ค. 
เพิ่มขึน้ 19 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 65.05 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก 50 เซนต์ หลังดาว
โจนส์ร่วงหนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย สัญญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดขยับขึน้เม่ือคืนนี ้(25 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากค าสัง่ซือ้
สินทรัพย์ปลอดภัย หลังจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กร่วงลง 
อยา่งไรก็ตาม สญัญาทองค าปรับตวัขึน้เพียงเล็กน้อยเทา่นัน้ เน่ืองจาก
นักลงทุนผิดหวังที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ไม่ได้ส่งสญัญาณปรับลดอตัราดอกเบีย้ในการกล่าวสนุทรพจน์
เม่ือวานนี ้สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่
มอบเดือนส.ค. ขยบัขึน้ 50 เซนต์ หรือ 0.04% ปิดที่ 1,418.7 ดอลลาร์/
ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

สมาพันธ์อุตสาหกรรมอังกฤษเผยดัชนียอดค้าปลีกดิ่งต ่าสุด 10 
ปีในเดือนมิ.ย. สมาพนัธ์อตุสาหกรรมองักฤษ (CBI) เปิดเผยดชันียอด
ค้าปลีกดิ่งลงสูร่ะดบั -42 ในเดือนมิ.ย. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 10 ปี 
และต ่ากวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ที่ระดบั -10 หลงัจากอยูท่ี่
ระดบั -27 ในเดือนพ.ค นอกจากนี ้ดชันีคาดการณ์ยอดขายของเดือน
ก.ค.ดิ่งลงสูร่ะดบั -11 ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนส.ค.2559 จาก
ระดบั +7 ในเดือนมิ.ย.  (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเตรียมประกาศช่ือนายกฯคนใหม่ 23 ก.ค. "บอริส จอห์น
สัน"มาแรง พรรคอนุรักษ์นิยมแถลงในวนันีว้่า ทางพรรคจะประกาศ
รายชื่อผู้ ชนะในการชิงต าแหน่งผู้น าพรรคอนุรักษ์นิยมคนใหม่ในวนัที่ 
23 ก.ค. ซึ่งผู้ ชนะจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของอังกฤษโดย
อัตโนมัติ พรรคอนุรักษ์นิยมระบุว่า การนับคะแนนเสียงของสมาชิก
พรรคอนรัุกษ์นิยมทัว่ประเทศจ านวน 160,000 คนจะยตุิลงในวนัที่ 22 
ก.ค. และจะมีการประกาศรายชื่อผู้ ชนะในวันรุ่งขึน้ ขณะนี ้การชิง
ต าแหน่งผู้น าพรรคอนรัุกษ์นิยม เป็นการขับเคี่ยวกนัระหวา่งนายบอริส 
จอห์นสนั อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศองักฤษ และอดีตนายกเทศมนตรี
กรุงลอนดอน และนายเจเรมี ฮนัท์ รัฐมนตรีต่างประเทศ โดยโพลล์ทกุ
ส านักต่างยกให้นายจอห์นสันเป็นตัวเก็งที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคน
ต่อไปขององักฤษ นายจอห์นสนัถือเป็นผู้ รณรงค์คนส าคญัที่ให้องักฤษ
ถอนตัวจากสหภาพยุโรป (EU) ในการลงประชามติในปี 2559 นาย
จอห์นสนักล่าวว่า องักฤษจะต้องแยกตวัออกจาก EU ในวนัที่ 31 ต.ค.
ไม่ว่าจะมีการท าข้อตกลงหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี ้นายจอห์นสันยัง
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 คัดค้านการจัดการลงประชามติครัง้ใหม่เก่ียวกับ Brexit เน่ืองจากจะ

สร้างความแตกแยกในประเทศ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุกังวลความตึงเครียด
สหรัฐ-อิหร่าน,จับตา"ทรัมป์-สี"ในซัมมิต G20 ตลาดหุ้นยุโรปปิด
ลดลงเม่ือคืนนี ้(25 มิ.ย.) เป็นวนัที่ 3 ติดตอ่กนั โดยถกูกดดนัจากความ
วิตกเก่ียวกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึน้ระหว่างสหรัฐและอิหร่าน และ
ความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ขณะเดียวกัน ตลาดยงั
จับตาการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และ
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง นอกรอบการประชมุ G20 ที่ญ่ีปุ่ นในสปัดาห์นี ้
ดชันี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.10% ปิดที่ 383.40 จดุดชันี CAC-40 
ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่  5,514.57 จดุ ลดลง 7.14 จดุ หรือ -0.13% และ 
ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,228.44 จดุ ลดลง 46.13 จดุ หรือ 
-0.38%  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 5.74 จุด หุ้นกลุ่มเหมือง
แร่,น า้มันหนุนตลาดตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัขึน้เล็กน้อยเม่ือคืน
นี ้(25 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตวัขึน้ของหุ้นกลุ่มเหมืองแร่
และกลุม่น า้มนั ขณะที่ตลาดยงัคงวิตกเก่ียวกบัความตึงเครียดระหว่าง
สหรัฐและอิหร่าน และความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจีน 
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,422.43 จุด เพิ่มขึน้ 5.74 
จดุ หรือ +0.08% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

รายงานประชุมชีก้รรมการ BOJ ปรับสัญญาณชีน้ าล่วงหน้าเหตุ
กังวลเศรษฐกิจโลก ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยรายงานการ
ประชมุประจ าเดือนเม.ย. ในวนันี ้โดยระบวุา่ แนวโน้มความไมแ่น่นอน
เก่ียวกับเศรษฐกิจโลก ประกอบกับทิศทางเงินเฟ้อที่คาดว่าจะบรรลุ
เป้าหมายล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้นัน้ เป็นเหตุให้ BOJ เปลี่ยนแปลง
สญัญาณชีน้ าลว่งหน้า (Forward guidance) เพื่อแสดงให้ตลาดได้รับ
รู้อย่างชัดเจนว่า อัตราดอกเบีย้จะอยู่ที่ระดับต ่าต่อไปนานอีกเท่าใด 
รายงานการประชมุประจ าเดือนเม.ย. ระบวุา่ กรรมการ BOJ หลายราย
มีความเห็นตรงกันว่า เม่ือประเมินจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
โลกแล้ว ทางแบงก์ชาติควรแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนในการ
เดินหน้านโยบายผ่อนคลายพิเศษต่อไป ส่วนในประเด็นเงินเฟ้อนัน้ 
กรรมการ BOJ ส่วนใหญ่เชื่อวา่ เงินเฟ้อจะขยายตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ย
ไป จนบรรลเุป้าหมาย 2% ในท้ายที่สดุ เพียงแค่ไม่ใช่ในเร็ววนันี ้และ
หากเงินเฟ้อขาดปัจจยักระตุ้นแล้ว ทางแบงก์ชาติควรใช้นโยบายผ่อน
คลายเพ่ิมเติมเพ่ือหนนุเงินเฟ้อ (อินโฟเควสท์) 

ครม."ชินโซ อาเบะ"รอดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี ้หลังถูก
กังขาระบบบ านาญพรรคฝ่ายค้านญ่ีปุ่ นได้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
คณะรัฐมนตรีของนายชินโซ อาเบะ เน่ืองจากข้อสงสยัเก่ียวกับระบบ
บ านาญสาธารณะ ซึ่งเป็นประเด็นที่ดุเดือดส าหรับพรรคร่วมรัฐบาล

ก่อนหน้าการเลือกตัง้วฒิุสภาจะเปิดฉากขึน้ ส านกัข่าวเกียวโดรายงาน
วา่ การยื่นขออภิปรายไมไ่ว้วางใจตอ่สภาผู้แทนราษฎรเกิดขึน้เพียงหนึง่
วันก่อนที่จะมีการเลื่อนประชุมสภาไดเดท โดยการยื่นอภิปรายไม่
ไว้วางใจวนันีต้้องคว้าน า้เหลวหลงัจากที่พรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดี
พี) และพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคโคเมโตะได้ลงคะแนนคว ่า  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาด หุ้นโตเกียว :  นิกเกอิ ปิดลบ 92 .18 จุด  วิตก
ความสัมพันธ์สหรัฐ-ญ่ีปุ่นดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตวัลง
ในวนันี ้โดยนักลงทนุมีความกังวลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งสหรัฐ
กับญ่ีปุ่ น สืบเน่ืองจากความไม่แน่นอนในเร่ืองสนธิสญัญาการป้องกัน
ประเทศของสองฝ่าย นอกจากนี ้ภาวะการซือ้ขายยงัถกูกดดนัจากเงิน
เยนที่แข็งค่าขึน้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดลดลง 
92.18 จดุ หรือ -0.43% แตะที่ 21,193.81 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนระงับน าเข้าเนือ้สัตว์จากแคนาดาหลังตรวจพบใบรับรองการ
ส่งออกปลอม รัฐบาลจีนประกาศว่าจะระงับการน าเข้าเนือ้สัตว์
ทัง้หมดจากแคนาดา โดยความเคลื่อนไหวดงักลา่วเกิดขึน้เพียงไม่ก่ีวนั
ก่อนที่จีนและสหรัฐเตรียมเจรจาเพ่ือคลี่คลายความขดัแย้งด้านการค้า 
สถานทตูจีนในแคนาดาระบุในแถลงการณ์บนเว็บไซต์เม่ือวานนีว้า่ จีน
ได้เปิดการสอบสวน หลงัจากตรวจสอบพบสารตกค้างจากสารเติมแต่ง
อาหารสัตว์ที่ไม่ได้รับการยอมรับจากจีนในเนือ้สุกรของแคนาดา
แถลงการณ์ระบวุา่ จากการสอบสวนพบวา่ มีการปลอมแปลงใบรับรอง
สุขภาพสัตว์มากถึง 188 ใบ และพบว่ายังคงมีช่องโหว่ด้านความ
ปลอดภยัอยา่งเห็นได้ชดั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 26.08 จุด นลท.จับ
ตาประชุม"ทรัมป์-สี"ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาด
วนันีป้รับตวัลง เน่ืองจากนกัลงทนุรอดกูารเจรจาระหวา่งประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ของจีน ในช่วง
การประชมุสดุยอด G20 ที่ญ่ีปุ่ นสปัดาห์นี ้ส านักข่าวซินหวัรายงานวา่ 
ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปรับตัวลง 26.08 จุด หรือ 0.87% ปิดที่  
2,982.07 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดร่วง 327.02 จุด จับตา "ทรัมป์" 
พบ "สี จิน้ผิง"ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮอ่งกงปิดวนันีป้รับตวัลดลง ขณะที่
นักลงทุนจับตาการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของ
สหรัฐ กับประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีน นอกรอบการประชมุผู้น ากลุม่ 
G20 ที่นครโอซากา ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยกับ
ผู้สื่อข่าววา่การพบกนัระหวา่งผู้น าทัง้สองอาจมีขึน้ในวนัเสาร์นี ้ดชันีฮัง่
เส็งลดลง 327.02 จุด หรือ 1.15% ปิดวันนีท้ี่ 28,185.98 จุด (อินโฟ
เควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ  
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 ปธน.อิหร่านประณามการคว ่าบาตรของสหรัฐ ชีแ้สดงถึงความ

สิน้หวังของรัฐบาล"ทรัมป์" ประธานาธิบดี ฮสัซนั รูฮานี ของอิหร่าน 
ประณามการคว ่าบาตรอิหร่านโดยรัฐบาลสหรัฐ พร้อมระบวุา่ นโยบาย
ของสหรัฐที่ มีต่ออิหร่านนัน้  แสดงให้ เห็นถึงความสิ น้หวังของ
คณะท างานของประธานาธิบดี โดนลัด์ ทรัมป์ (อินโฟเควสท์) 

ค่าประกันการขนส่งน ้า มันในอ่าวเปอร์เซีย พุ่ ง สูงกว่า 5 
แสนดอลล์หลังเกิดสถานการณ์ตึงเครียด ค่าประกันการขนส่ง
น า้มนัในตะวนัออกกลางทะยานสงูขึน้ หลงัจากความตงึเครียดระหว่าง
สหรัฐและอิหร่านทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้แหล่งข่าวระบุว่า คาร์โก้
น า้มนัจากอ่าวเปอร์เซียและเรือลากในปัจจบุนั มีมลูค่าการประกันสูง
ถึง 500,000 ดอลลาร์ ขณะที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา เบีย้ประกันยงัมีมลูคา่
เพียง 1 ใน 10 เทา่นัน้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 300 จุด จากค าส่ัง
ซือ้ช่วงท้ายตลาดดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุง่ขึน้กวา่ 300 จดุใน
วนันี ้จากค าสัง่ซือ้ในช่วงท้ายตลาด ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิด
ตลาดที่ 39,434.94 จดุ เพ่ิมขึน้ 311.98 จดุ หรือ 0.80% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

นายกฯ ยืนยันภายในกลางเดือนหน้าได้รัฐบาลใหม่แน่นอน แย้ม
อาจมีรายช่ือหลุดโผพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กลา่ว
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยยืนยันว่า ภายใน
กลางเดือนหน้าจะมีรัฐบาลใหม่แน่นอน โดยขณะนีอ้ยู่ในระหว่าง
ขัน้ตอนการตรวจสอบคณุสมบัติโดยเลขาธิการครม.เป็นผู้ด าเนินการ 
และย า้วา่ทนัเวลาแน่นอน พร้อมเปรยวา่ตอนนีแ้ม้จะตัง้รัฐบาลได้ แตก็่
มีคนจ้องล้มอยู่  ทัง้นี  ้นายกรัฐมนตรี ปฎิเสธตอบค าถามว่า จะ
ทูลเกล้าฯ รายชื่อคณัฐมนตรีใหม่ก่อนไปร่วมประชุม G20 ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่ น หรือ ภายหลงัการประชมุ นายกรัฐมนตรี ตอบค าถามว่าในสว่น
ของพรรคร่วมรัฐบาลจะมีรายชื่อหลดุโผหรือไมว่า่ "มนัก็คงมีบ้างมัง้ ก็มี
อยู ่36 ต าแหน่งนัน้แหละ ถ้ามนัจะได้เพ่ิมมนัก็อยูใ่น 36 ตรงนี ้รัฐมนตรี
หลักถ้ามีการควบ ก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วย ยอดมันมี 36 อาจจะมีคน
มากกวา่นัน้ เพราะซ า้ 3 คนหรือเปลา่ เพราะฉะนัน้ถ้าไมไ่ด้เป็นรัฐมนตรี
ก็เป็นส.ส.ท างานในสภานัน่แหละ" (อินโฟเควสท์) 

ศาลปกครองสูงสุดยืนตามค าส่ังศาลปกครองกลางไม่รับค าฟ้อง
คดีแต่งตัง้กก.สรรหาส.ว.ไว้พิจารณาศาลปกครองสงูสดุ มีค าสัง่ยืน
ตามค าสั่งของศาลปกครองกลาง ไม่ รับค าฟ้องคดีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไว้พิจารณาและให้
จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ เน่ืองจากไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ใน
อ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง คดีนีค้ณะราษฎรไทย
แห่งชาติ ในฐานะผู้ ฟ้องคดีรวมทัง้หมด 34 คน และมีคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้ถกูฟ้องที่ 1 และพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ถกูฟ้องที่ 2 ทัง้นี ้ผู้ ฟ้องคดีทัง้ 34 คน ได้ยื่นค าร้อง

อทุธรณ์ค าสัง่ศาลปกครองชัน้ต้น และแก้ไขเพ่ิมเติมฟ้องวา่ได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายจากการที่ คสช. โดย พล.อ.ประยทุธ์ มีค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหา ส.ว. โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น
ประธาน (อินโฟเควสท์) 

ศาลรธน.นัดพิจารณารับค าร้อง 41 ส.ส.ซีกรัฐบาลถือหุ้นส่ือ
หรือไม่ วันพรุ่งนี ้รายงานข่าว แจ้งว่า ในการประชุมของคณะตุลา
การศาลรัฐธรรมนญู วนัพรุ่งนีเ้วลา 13.30 น.จะมีวาระการพิจารณาวา่
จะรับหรือไม่รับค าร้องที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ส่งความเห็นของ 66 ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา่ 41 ส.ส.ที่ถือครองหุ้นสื่อ เข้าข่ายขาดคณุสมบตัิในการด ารง
ต าแหน่ง ส.ส.หรือไม ่(อินโฟเควสท์) 

ครม.อนุมัติหลักการร่างพ.ร.ฎ.-ร่างกฎกระทรวงปรับปรุงการ
จัดเก็บภาษีลงทุนตราสารหนีผ่้านกองทุนรวม มีผล 20 ส.ค. 
รายงานข่าวจากท าเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.) มีมติอนมุตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง
เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนีผ้่าน
กองทุนรวมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 5.33 จุด สวนทางตลาดภูมิภาค 
ขานรับกระแสเงินทุนไหลเข้าต่อเน่ือง/จับตาประชุมกนง.พรุ่งนี  ้
SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,721.33 จดุ เพิ่มขึน้ 5.33 จดุ (+0.31%) มลูค่า
การซือ้ขาย 65,135.92 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันี ้
ปรับตวัขึน้สวนทางตลาดหุ้นเอเชียที่ต่างปรับตวัลง โดยตลาดบ้านเรา
ขานรับเงินทุนไหลเข้าต่อเน่ือง หลังจากที่ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้
ระหว่างสหรัฐฯ-ไทย ยงัห่างกันอยู่ค่อนข้างมาก พรุ่งนีต้ลาดฯคงจะผนั
ผวนก่อนประชุมกนง. จับตาการส่งสัญญาณจากกนง.จะมีผลต่อ
กระแสเงินทุน พร้อมให้แนวต้าน 1,740 แนวรับ 1,710 จุด ตลาด
หลกัทรัพย์ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,721.33 จดุ เพิ่มขึน้ 5.33 จดุ (+0.31%) 
มลูคา่การซือ้ขาย 65,135.92 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
133,042 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยู่ที่ 133,042 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 24,353 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 
2,939 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 2,154 ล้านบาท 
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.87% ปรับตัวลดลงจากเม่ือวาน -
0.02%ภาพรวมของตลาดในวันนี ้Yield Curve ปรับลดลง 1-4 bps. 
ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทนุของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้
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 NET INFLOW 154 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET BUY 2,154 ล้านบาท 

และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทนุต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) 
2,000 ล้านบาท  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.75 ระหว่างวันผันผวนตามแรงซือ้-
ขาย รอดูทิศทางจากการประชุมกนง.วันพรุ่งนี ้นักบริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ 30.75 
บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเปิดตลาดเช้าที่ระดับ 30.62/68 บาท/
ดอลลาร์ ระหวงัวนัเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ  30.62 - 30.76 บาท/
ดอลลาร์ ตามแรงซือ้-ขายทัง้บาทและดอลลาร์สลบักันไปตลอดทัง้วัน 

โดยตลาดมีความกังวลเร่ืองสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง
ระหวา่งสหรัฐและอิหร่าน รวมถึงความขดัแย้งทางการค้าระหวา่งสหรัฐ
กบัจีน "วนันีบ้าทคอ่นข้างผนัผวน เหวี่ยงแรงมากทัง้วนัตามแรงซือ้-ขาย
ทัง้บาทและดอลลาร์" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงิน คาดวนัพรุ่งนี ้
เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.65 - 30.85 บาท/ดอลลาร์ โดย
ปั จจัยที่ ต ล าดจับตามองวัน  พ รุ่ ง นี เ้ ป็ นผลกา รประชุ ม ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วา่จะสง่สญัญานอยา่งไรกรณีที่
ไม่ต้องการให้เงินแข็งค่าจนส่งผลกระทบ ต่อการส่งออก "มองกรอบ
พรุ่งนีไ้ว้ค่อนข้างกว้าง เพราะคาดว่าจะมีความผันผวน" นักบริหารเงิน 
กลา่ว (อินโฟเควสท์)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนก.ค.จากGfKเยอรมนี 

- ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนพ.ค.สหรัฐ 

- สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดือนพ.ค.สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ(EIA) 

-  
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Friday 21 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Markit US Manufacturing PMI Jun P 50.1 50.5 50.5 SET50

Markit US Services PMI Jun P 50.7 51.0 50.9 SET100

Markit US Composite PMI Jun P 50.6 -- 50.9 MAI

Existing Home Sales May 5.34m 5.30m 5.21m Institution Net Position

Existing Home Sales MoM May 2.5% 2.1% 0.0% Proprietary Net Position

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Jun P 47.8 48.0 47.7 Foreign Net Position

Markit Eurozone Services PMI Jun P 53.4 53.0 52.9 Individual Net Position

Markit Eurozone Composite PMI Jun P 52.1 52.0 51.8 Total Trading Value

JP Markit Japan PMI Mfg Jun P 49.5 -- 49.8

TH Foreign Reserves 14-Jun $212.2b -- $212.0b Major Indices

Forw ard Contracts 14-Jun $35.0b -- $35.2b Dow Jones

Customs Exports YoY May -5.8% -5.0% -2.6% S&P 500

Customs Imports YoY May -0.6% -2.0% -0.7% Nasdaq

STOXX Europe 50

 Monday 24 FTSE 100

Release Actual Cons. Prior DAX

JP Supermarket Sales YoY May -0.7% -- -1.0% Nikkei 225

Leading Index CI Apr F 95.9 -- 95.5 Shanghai Composite

Coincident Index Apr F 102.1 -- 101.9 Hang Seng

SK Department Store Sales YoY May 97.5 -- 97.9 KOSPI

BES Sensex

 Tuesday 25 Jakarta Composite

Release Actual Cons. Prior Philippines Composite

US New  Home Sales May 626k 684k 679k Ho Chi Minh

New  Home Sales MoM May -7.8% 1.6% -3.7%

Conf. Board Consumer Confidence Jun 121.5 131.0 131.3 Crude Commodities

JP PPI Services YoY May 0.8% 1.0% 1.0% WTI ($/bl)

SK Consumer Confidence Jun 97.5 -- 97.9 Dubai ($/bl)

Brent ($/bl)

 Wednesday 26 NYMEX ($/bl)

Release Actual Cons. Prior COMEX Gold 

US Durable Goods Orders May P -- 0.0% -2.1% Batic Dry Index

Durables Ex Transportation May P -- 0.1% 0.0%

Retail Inventories MoM May -- -- 0.5% Exchange Rate

Wholesale Inventories MoM May P -- -- 0.8% USD/THB

EUR/USD

 Thursday 27 USD/JPY

Release Actual Cons. Prior GBP/USD

US Initial Jobless Claims 22-Jun -- -- 216k USD/CHY

Continuing Claims 15-Jun -- -- 1662k USD/KRW

Pending Home Sales MoM May -- 1.0% -1.5% Dollar Index

Pending Home Sales NSA YoY May -- -- 0.4%

EU Economic Confidence Jun -- 104.9 105.1 Thai Bond Market

Business Climate Indicator Jun -- -- 0.3 Total Return Index

Industrial Confidence Jun -- -3.1 -2.9 Outright/ Cash Trading

Services Confidence Jun -- -- 12.2 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Consumer Confidence Jun F -- -- -7.2 25-Jun-19 1.683 1.714 1.757 1.792 1.757 1.784

JP Retail Sales YoY May -- 1.2% 0.4% Change (bps) +0.01 +0.06 +0.00 +0.04 -0.71 -0.45

Retail Sales MoM May -- 0.6% -0.1% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Dept. Store, Supermarket Sales YoY May -- 0.2% -1.8% 1.866 1.978 2.168 2.370 2.615 3.006

Foreign Buying Japan Bonds 21-Jun -- -- ¥471.7b -2.03 -2.65 -4.13 -2.97 -2.79 -0.46

 Friday 28 US Bond Market

Release Actual Cons. Prior Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

US Personal Income May -- 0.3% 0.5% 25-Jun-19 2.12 1.71 1.67 1.73 2.00 2.53

Personal Spending May -- 0.4% 0.3% Change (bps) -1.00 -1.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00

133,042.35       61,538.64         +116.19%

25-Jun-19 24-Jun-19 %Chg.

292.56 292.10 +0.16%

1,154.20 1,153.75 +0.04%

96.176 96.004 +0.18%

1.2681 1.2728 -0.37%

6.8788 6.8760 +0.04%

1.1366 1.1397 -0.27%

107.16 107.28 -0.11%

25-Jun-19 24-Jun-19 %Chg.

30.70 30.66 +0.15%

1,414.90 +0.60 +0.04%

1,280.00 +22.00 +1.75%

65.74 +0.98 +1.51%

57.83 -0.07 -0.12%

58.72 +0.99 +1.71%

61.63 -0.01 -0.02%

960.13 -2.72 -0.28%

25-Jun-19 Chg %Chg.

6,320.45 +31.98 +0.51%

8,029.57 -4.52 -0.06%

2,121.64 -4.69 -0.22%

39,434.94 +311.98 +0.80%

2,982.07 -26.08 -0.87%

28,185.98 -327.02 -1.15%

12,228.44 -46.13 -0.38%

21,193.81 -92.18 -0.43%

3,437.00 -4.00 -0.12%

7,368.57 +0.95 +0.01%

2,917.38 -27.97 -0.95%

7,884.72 -120.98 -1.51%

25-Jun-19 Chg %Chg.

26,548.22 -179.32 -0.67%

-1,691.89

51,729.71

1,245.63

2,350.74

-1,691.89

1,145.73 +3.75 +0.33%

2,535.07 +9.36 +0.37%

26-Jun-19

25-Jun-19 Chg %Chg.

1,721.33 +5.33 +0.31%

362.91 +1.87 +0.52%


