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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

สหรัฐเผยตัวเลขเร่ิมต้นสร้างบ้านลดลงน้อยกว่าคาดในเดือน
พ.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้าน
ลดลง 0.9% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สูร่ะดบั 1.269 ล้านยนิูต 
จากระดับ 1.281 ล้านยูนิตในเดือนเม.ย.นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อน
หน้านีว้่าตวัเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านจะอยู่ที่ระดบั 1.239 ล้านยนิูตใน
เดือนพ.ค.ตวัเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านส าหรับครอบครัวเดี่ยวลดลงใน
ทกุภมิูภาค ยกเว้นเพิ่มขึน้ทางภาคใต้ นอกจากนี ้กระทรวงรายงานว่า 
การอนญุาตก่อสร้างบ้านเพิ่มขึน้ 0.3% สู่ระดบั 1.294 ล้านยนิูต โดย
เป็นการปรับตวัขึน้เป็นเดือนที่ 2 ติดตอ่กนั (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ยืนยันพบ"สี จิน้ผิง"ในเวที G20 ขณะสหรัฐ-จีนเตรียม
เจรจาการค้ารอบใหม่ ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ทวีตข้อความใน
วันนี ้ระบุว่า เขาจะพบกับประธานาธิบดีสี  จิน้ผิง ผู้ น าของจีน ในการ
ประชมุสดุยอดของกลุ่ม G20 ในเดือนนี ้ขณะที่คณะเจรจาการค้าของ
สหรัฐและจีนจะเร่ิมการเจรจาการค้ารอบใหม่ก่อนการประชมุดงักลา่ว 
"ผมได้มีการสนทนาทางโทรศพัท์กบัทา่นประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ซึง่การ
หารือเป็นไปด้วยดี โดยเราจะมีการประชุมกันในสัปดาห์หน้าในการ
ประชุมสุดยอด G20 ที่ญ่ีปุ่ น ขณะที่คณะเจรจาการค้าของเราจะเร่ิม
การเจรจาครัง้ใหม่ก่อนที่ผมจะพบกบัประธานาธิบดีสี จิน้ผิง" ข้อความ
ในทวิตเตอร์ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

ที่ปรึกษาท าเนียบขาวยัน"ทรัมป์"ไม่มีแผนปลด"พาวเวล"พ้น
ต าแหน่งประธานเฟด นายแลร์ร่ี คุดโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ
ประจ าท าเนียบขาว กล่าวว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ไม่ได้
พิจารณาที่จะปลดนายเจอโรม พาวเวล ออกจากต าแหน่งประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในขณะนี ้ถึงแม้ที่ผ่านมา ปธน.ทรัมป์ และ
ท าเนียบขาวมักวิพากษ์วิจารณ์การด าเนินนโยบายการเงินของนาย
พาวเวลทัง้นี ้ส านักข่าวบลมูเบิร์กรายงานว่า ท าเนียบขาวมีแผนที่จะ
ปลดนายพาวเวลในเดือนก.พ.ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์) 

บริษัทสหรัฐประสานเสียงคัดค้าน"ทรัมป์"เล็งขึน้ภาษีสินค้าจีน
อีกรอบ บริษัทและองค์กรจ านวนมากของสหรัฐได้ออกมาคดัค้านตอ่
ข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐที่จะปรับขึน้ภาษี
น าเข้าสินค้าจีนมลูคา่อีก 3 แสนล้านดอลลาร์เป็น 25% ในวนัแรกของ
การท าประชาพิจารณ์ของส านักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐ (USTR) 
เก่ียวกับแผนปรับขึน้ภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนนัน้ นายเบรนท์ คลีฟ
แลนด์ ผู้อ านวยการบริหารของสมาคมการค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบั
แฟชัน่ กลา่ววา่ การน าเข้าสินค้าแฟชัน่จะไมค่กุคามตอ่ความมัน่คงของ
ชาติ แต่การเก็บภาษีสินค้าดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและ
ครอบครัวของผู้ ใช้แรงงานเรย์ ซาร์ราห์ ประธานของบริษัท สตรีมไลท์ 
อิงค์ ผู้ จ าหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประสิทธิภาพสูงระบุว่า บริษัทจะ

ยงัคงได้รับผลกระทบจากการเก็บภาษีเพิ่มขึน้ เพราะบริษัทต้องพึ่งพา
ซพัพลายเออร์ที่น่าเชื่อถือของจีนUSTR เปิดให้มีการท าประชาพิจารณ์
ตัง้แต่เม่ือวานนีไ้ปจนถึงวนัศกุร์ โดยมีบริษัทมากกว่า 300 แห่งเข้าร่วม 
และจะมีการท าประชาพิจารณ์ที่คณะกรรมการการค้าระหวา่งประเทศ
ของสหรัฐในวนัที่ 24-25 มิ.ย.นีด้้วย (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐส่งทหารประจ าการในตะวันออกกลางเพิ่มอีก 1,000 นาย 
หวั่นสถานการณ์อิหร่านตึงเครียด นายแพทริค ชานาฮาน รักษาการ
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐจะส่งทหารเข้าไป
ประจ าการในตะวนัออกกลางเพิ่มอีก 1,000 นาย ท่ามกลางความตึง
เครียดกับอิหร่าน สหรัฐวิจารณ์อิหร่านเร่งเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียม 
แขวะเป็นการแบล็คเมล์ทางนิวเคลียร์รัฐบาลสหรัฐได้ออกมาวิจารณ์
ทางการอิหร่าน ซึ่งได้ประกาศที่จะเพิ่มจ านวนยเูรเนียมเสริมสมรรถนะ
ต ่าให้สูงกว่าขีดจ ากัดที่เคยตกลงไว้ในข้อตกลงนิวเคลียร์เม่ือปี 2558 
โดยทางสหรัฐประณามว่าเป็นการ "แบล็คเมล์ทางนิวเคลียร์"แกร์เร็ตต์ 
มาร์ควิส โฆษกสภาความมัน่คงแห่งชาติ กล่าวว่า "การแบล็คเมล์ทาง
นิวเคลียร์ของอิหร่านจ าเป็นต้องเผชิญกับมาตรการกดดันจากนานา
ประเทศ" ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ทวีตข้อความสัน้ ๆ ว่า 
"อิหร่านใกล้ฝ่าฝืนขีดจ ากัดในการเก็บยูเรเนียม" ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ข้อตกลงนิวเคลียร์ดงักล่าว ซึ่งอิหร่านและประเทศอ่ืน ๆ ได้
สานต่อ แม้ว่าสหรัฐได้ถอนตัวออกไปเม่ือเดือนพ.ค. 2561 นัน้ โดย
ข้อตกลงดังกล่าวได้จ ากัดโควต้าการเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต ่า
ของอิหร่านไว้ที่ 300 กิโลกรัม และห้ามอิหร่านเสริมสมรรถนะยเูรเนียม
สงูกวา่ 3.67% อยา่งไรก็ดี องค์การพลงังานปรมาณขูองอิหร่าน (AEOI) 
เปิดเผยเม่ือวานนีว้่า ทางการได้เร่งเสริมสมรรถนะแร่ยเูรเนียมเกรดต ่า
ขึน้อีก 4 เท่า นับตัง้แต่ที่อิหร่านได้ประกาศว่า จะไม่ยอมท าตาม
ระเบียบบางประการของข้อตกลงนิวเคลียร์เม่ือเดือนที่ผ่านมา (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 353.01 จุด ขานรับ"
ทรัมป์"พบ"สี จิน้ผิง",คาดการณ์เฟดลดดอกเบีย้ ดัชนีดาวโจนส์
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้กวา่ 300 จดุเม่ือคืนนี ้(18 มิ.ย.) โดยได้แรง
หนนุจากความหวงัที่ว่า สหรัฐและจีนจะสามารถบรรลขุ้อตกลงการค้า 
หลังจากประธานาธิบดี โดนัล ด์  ท รัมป์ยืนยันว่าจะพบปะกับ
ประธานาธิบดีสี  จิ น้ ผิง  ในการประชุม G20 ช่วงปลายเดือนนี  ้
นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากกระแสคาดการณ์ที่ว่า 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ในปีนี ้และจากการ
ที่นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ออกมาส่ง
สญัญาณปรับลดอตัราดอกเบีย้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ยูโรร่วงหลังประธาน ECB ส่งสัญญาณ
ลดดอกเบีย้ ขณะตลาดจับตาประชุมเฟด ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบ
กับดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือ
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 คืนนี ้(18 มิ.ย.) หลงัจากนายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยโุรป 

(ECB) ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขณะที่นักลงทุนจับตาผล
การประชมุนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะมีการ
แถลงในวนันีต้ามเวลาสหรัฐ หรือในชว่งเช้าตรู่วนัพรุ่งนีต้ามเวลาไทย ยู
โรออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.1194 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.1217 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งคา่ขึน้แตะที่ระดบั 1.2560 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.2537 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่
ขึน้สู่ระดับ 0.6874 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6851 ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 108.44 เยน จาก
ระดบั 108.57 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 1.0000 
ฟรังก์ จากระดบั 0.9987 ฟรังก์ ขณะเดียวกนัดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่เม่ือ
เทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3382 ดอลลาร์แคนาดา จาก
ระดบั 1.3415 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดพุ่ง $1.97 หลังเจรจาการค้า
สหรัฐ-จีนส่งสัญญาณบวก สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้(18 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทนุคลาย
ความวิตกกังวลเก่ียวกับผลกระทบของข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐ
และจีน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ระบุว่า เขาจะพบกับ
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผู้ น าของจีน ในการประชุมสุดยอดของกลุ่ม 
G20 ที่ประเทศญ่ีปุ่ นในช่วงปลายเดือนนี ้  สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่ง
มอบเดือนก.ค. พุง่ขึน้ 1.97 ดอลลาร์ หรือ 3.8% ปิดที่ 53.90 ดอลลาร์/
บาร์เรล ซึง่เป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แต่วนัที่ 7 มิ.ย.สญัญาน า้มนัดิบเบ
รนท์ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 1.20 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 62.14 
ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $7.8 ขานรับประธาน 
ECB ส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวก
เม่ือคืนนี ้(18 มิ.ย.) โดยได้แรงหนนุจากการที่นายมาริโอ ดรากี ประธาน
ธนาคารกลางยโุรป (ECB) สง่สญัญาณลดอตัราดอกเบีย้ ขณะเดียวกนั
นักลงทนุจบัตาผลการประชมุนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ซึ่งจะมีการแถลงในวันนีต้ามเวลาสหรัฐ สัญญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ น้  7.8 
ดอลลาร์ หรือ 0.58% ปิดที่ 1,350.7 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดบัปิด
สงูสดุในรอบ 14 เดือน (อินโฟเควสท์)                             

ยุโรป 

ยูโรร่วงเทียบดอลลาร์,เยน หลังประธาน ECB ส่งสัญญาณ
ลดดบ.,ท า QE หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ยโูรร่วงลงเทียบดอลลาร์และ
เยน หลังจากที่นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) 
ส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบีย้ และซือ้พันธบัตรตามมาตรการผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (QE) เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจยโูรโซนณ เวลา 17.32 น.

ตามเวลาไทย ยโูรออ่นคา่ 0.26% สูร่ะดบั 1.1188 ดอลลาร์ และร่วงลง 
0.48% สู่ระดบั 121.18 เยนนายดรากีกล่าวว่า ECB อาจท าการปรับ
ลดอัตราดอกเบีย้อีกครัง้ หรือท าการซือ้พันธบัตรตามมาตรการ QE 
หากเงินเฟ้อยงัไม่แตะเป้าหมายของ ECB ทัง้นี ้ECB ตัง้เป้าหมายเงิน
เฟ้อให้ "อยูใ่กล้ แตไ่มเ่กินระดบั 2%" นายดรากียงัระบวุา่ หากเศรษฐกิจ
ย ่าแย่ลงในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ECB ก็อาจประกาศมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม (อินโฟเควสท์) 

"บอริส จอห์นสัน"ตัวเก็งนายกฯอังกฤษแรงไม่ตก หลังคะแนนทิง้
ห่างในการโหวตรอบ 2 สมาชิกสภาสามัญชนสังกัดพรรคอนุรักษ์
นิยมจ านวน 313 คนได้ท าการลงคะแนนเสียงรอบ 2 ในวนันี ้เพื่อสรร
หาผู้ที่จะมาเป็นผู้น าพรรคอนรัุกษ์นิยมคนใหม ่ซึง่จะเป็นนายกรัฐมนตรี
คนต่อไปของอังกฤษโดยอัตโนมัติ ผลการลงคะแนนเสียงปรากฎว่า 
นายบอริส จอห์นสัน ซึ่งเป็นตัวเก็ง สามารถครองอันดับ 1 โดยได้
คะแนน 126 เสียง และมีคะแนนเสียงเพิ่มขึน้ 12 เสียงจากการ
ลงคะแนนเสียงรอบแรก, นายเจเรมี ฮนัท์ รัฐมนตรีตา่งประเทศ ตามมา
เป็นอนัดบั 2 โดยได้ 46 เสียง, นายไมเคิล โกฟ รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม อยู่
ที่อันดับ 3 ได้ 41 เสียง, นายรอรี สจ๊วต รัฐมนตรีพัฒนาการระหว่าง
ประเทศ อยู่ที่อันดับ 4 ได้ 37 เสียง ส่วนนายซาจิด จาวิด รัฐมนตรี
มหาดไทย อยู่ที่อันดับ 5 ได้ 33 เสียง นายโดมินิค ร้าบ อดีตรัฐมนตรี
ฝ่ายกิจการแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) ไมส่ามารถผ่านเข้าสู่
การลงคะแนนเสียงในรอบต่อไป เน่ืองจากได้รับคะแนนเสียงเพียง 30 
เสียง ต ่ากวา่ 33 เสียงที่ก าหนดไว้ (อินโฟเควสท์) 

ส่ือเผยรมว.คลังอังกฤษเตรียมลาออกหลังขัดแย้งแผนใช้จ่าย
ของ"เทเรซา เมย์"สถานีโทรทัศน์ไอทีวีรายงานว่า นายฟิลิป แฮม
มอนด์ รมว.คลังของอังกฤษ เตรียมที่จะลาออกจากต าแหน่ง อัน
เน่ืองมาจากความขัดแย้งเร่ืองแผนการใช้จ่ายของนางเทเรซา เมย์ 
นายกรัฐมนตรีองักฤษ ไอทีวีรายงานว่า แหล่งข่าวระดบัสงูของรัฐบาล
เปิดเผยกับ PA ว่า ความตึงเครียดระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลงั
และส านักนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับแผนการใช้จ่ายของนางเมย์ได้ถึงจดุ
เดือดความตัง้ใจของนางเมย์ที่จะใช้จา่ยเงินราว 9 พนัล้านปอนด์ (1.13 
หม่ืนล้านดอลลาร์) ต่อปีในด้านการศึกษาเป็นเวลา 3 ปี รวมถึงแผนที่
จะสร้างโรงเรียนใหม่ๆ  และจา่ยเงินคา่แรงให้ครูเพ่ิมขึน้นัน้ ได้ก่อให้เกิด
สถานการณ์ความตึงเครียดขึน้ นายแฮมมอนด์คัดค้านแผนการ
ดงักล่าวและเตรียมที่จะลาออกจากต าแหน่ง ซึ่งนับเป็นการเคลื่อนไหว
ที่ไมธ่รรมดา  (อินโฟเควสท์) 

"ดรากี"ตอบโต้"ทรัมป์" ยัน ECB ดูแลเงินเฟ้อ ไม่ได้พุ่งเป้าอัตรา
แลกเปล่ียน นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) 
กล่าวตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในวนันี ้หลงัจากที่ผู้น าสหรัฐ
แสดงความไมพ่อใจที่ประธาน ECB สง่สญัญาณออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ซึ่งท าให้ยูโรอ่อนค่าลงเทียบดอลลาร์ และส่งผลให้ยุโรป
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 ได้เปรียบทางการค้าต่อสหรัฐ "เรามีอาณัติรับผิดชอบของเรา คือการ

รักษาเสถียรภาพของราคา ด้วยการดแูลอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ใกล้เคียง 
แตต่ ่ากวา่ระดบั 2% ในระยะกลาง" นายดรากีกลา่วนายดรากีกล่าวย า้
ว่า "ECB พร้อมที่จะใช้เคร่ืองมือทุกอย่างที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลอุาณัติ
ดงักลา่ว และเราไมไ่ด้พุง่เป้าไปที่อตัราแลกเปลี่ยน" (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดพุ่ง ขานรับ"ดรากี"ส่งสัญญาณ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นยโุรปปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้(18 มิ.ย.) โดยได้
แรงหนุนจากการที่นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) ส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบีย้ และซือ้พันธบตัรตามมาตรการ
ผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยโูรโซน นอกจากนี ้
รายงานข่าวที่วา่ สหรัฐและจีนจะเร่ิมเจรจาการค้าอีกครัง้ในการซมัมิต 
G20 ได้ช่วยหนนุตลาดด้วย ขณะที่นักลงทนุยังคงมุ่งความสนใจไปที่
การประชมุนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัองัคาร
และพุธนี ้ดัชนี Stoxx Europe 600 พุ่งขึน้ 1.67% ปิดที่ 384.78 จุด
ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,509.73 จดุ เพ่ิมขึน้ 118.79 จดุ 
หรือ +2.20% ขณะที่ ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,331.75 จดุ 
เพ่ิมขึน้ 245.93 จดุ หรือ +2.03% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 85.73 จุด ขานรับ
ประธาน ECB ส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ ตลาดหุ้ นลอนดอนปิด
ปรับตัวขึน้เม่ือคืนนี ้ (18 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นายมาริโอ 
ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณลดอัตรา
ดอกเบีย้ และซือ้พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจยโูรโซน ขณะที่นกัลงทนุรอผลการประชมุนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะสิน้สดุลงในวนัพธุนีด้ชันี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,443.04 จุด เพิ่มขึน้ 85.73 จุด 
หรือ +1.17% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผยยอดส่งออกเดือนพ.ค.ร่วง 7.8% ส่งผลขาดดุลการค้า 
9.671 แสนล้านเยน กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ นเปิดเผยรายงานเบือ้งต้น
ในวนันีว้่า ยอดส่งออกเดือนพ.ค.ของญ่ีปุ่ นร่วงลง 7.8% เม่ือเทียบเป็น
รายปี ขณะที่ยอดน าเข้าลดลง 1.5% ส่งผลให้ญ่ีปุ่ นมียอดขาด
ดลุการค้าในเดือนพ.ค.ที่ระดบั 9.671 แสนล้านเยน หรือประมาณ 8.9 
พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

"คุโรดะ"เผย BOJ เล็งหารือปัจจัยเส่ียงต่างประเทศในการประชุม
นโยบายสัปดาห์นี ้นายฮารุฮิโกะ คโุรดะ ผู้ ว่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่ น 
(BOJ) ได้แถลงต่อรัฐสภาญ่ีปุ่ นในวนันีว้่า คณะกรรมการของ BOJ จะ
หารืออย่างแน่นอนเก่ียวกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจต่างประเทศที่
เพิ่มขึน้ ในการประชมุทบทวนนโยบายอตัราดอกเบีย้เป็นเวลา 2 วนัซึ่ง
จะเร่ิมขึน้ในวันพรุ่งนี ้นายคุโรดะกล่าวว่า BOJ จะด าเนินนโยบาย
การเงินอย่าง เหมาะสม โดยพิจารณาถึ งผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในตา่งประเทศที่อาจมีตอ่แนวโน้มเศรษฐกิจ
ของญ่ีปุ่ น และมีผลกระทบต่อแนวโน้มในการบรรลเุป้าหมายเงินเฟ้อ
ของ BOJ (อินโฟเควสท์) 

ญ่ี ปุ่นประกาศยกเ ลิกเตือนภัย สึนามิแ ล้ว  หลัง เกิด เหตุ
แผ่นดินไหววันนี ้กรมอตุนิุยมวิทยาของญ่ีปุ่ น (JMA) ประกาศยกเลิก
การเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิส าหรับจังหวัดยามากาตะ , นิอิกาตะ 
และอิชิกาวะ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในวันนี ้JMA 
เปิดเผยก่อนหน้านีว้่า เกิดเหตุแผ่นดินไหววัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.8 
แมกนิจดู นอกชายฝ่ังจงัหวดัยามากาตะ ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ญ่ีปุ่ นในวนันี ้สง่ผลให้มีการเตือนภยัคลื่นยกัษ์สนึามิ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 151.29 จุด เหตุเงินเยน
แข็งฉุดหุ้นกลุ่มส่งออก ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในวันนี ้
ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผันผวน โดยดัชนีนิกเกอิปรับตัวลงต่อในช่วง
บา่ย เน่ืองจากเงินเยนที่แข็งคา่ขึน้กดดนัหุ้นกลุม่ส่งออกส านกัข่าวเกียว
โดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดลดลง 151.29 จุด หรือ -0.72% แตะที่
ระดบั 20,972.71 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

กระทรวงพาณิชย์จีนเผยการอุปโภคบริโภคของจีนยังคงมี
เสถียรภาพในเดือนพ.ค.กระทรวงพาณิชย์จีน (MOC) รายงานว่า 
การขยายตวัของการอปุโภคบริโภคของจีนยงัคงมีเสถียรภาพในเดือน
พ.ค. โดยได้แรงหนุนจากปัจจัยบวกต่างๆ เช่น การใช้จ่ายในช่วง
วันหยุด รายงานของ MOC ซึ่งมีการเผยแพร่เม่ือวานนีร้ะบุว่า การ
อุปโภคบริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการจัดเลีย้ง
อาหาร มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยรายได้จากอตุสาหกรรมการบริการ
จัดเลีย้งอาหารอยู่ที่ระดับสูงถึง 3.631 แสนล้านหยวน (5.246 หม่ืน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนพ.ค. ซึง่เพิ่มขึน้ 9.4% เม่ือเทียบเป็นรายปี 
(อินโฟเควสท์) 

"สี จิน้ผิง"ย า้พร้อมพบ"ทรัมป์" หวังแก้ไขปัญหาการค้าผ่านการ
เจรจาที่ เท่าเทียมกัน ส านักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า 
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผู้ น าของจีน ได้มีการสนทนาทางโทรศัพท์กับ
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ผู้น าสหรัฐ ในวนันี ้ทัง้นี ้ปธน.ทรัมป์กลา่ว
ว่า เขาหวังที่จะพบกับปธน.สี จิน้ผิง ในการประชุมสุดยอดของกลุ่ม 
G20 ในเดือนนี ้เพื่อหารือเก่ียวกับความสัมพันธ์ทวิภาคี และประเด็น
อ่ืนๆที่ทัง้สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันทางด้านปธน.สี จิน้ผิงระบุว่า 
เขาพร้อมที่จะพบกับปธน.ทรัมป์ที่นครโอซากาของญ่ีปุ่ น เพื่อ
แลกเปลี่ยนมมุมองเก่ียวกับประเด็นต่างๆในการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหวา่งจีนและสหรัฐนอกจากนี ้ปธน.สี จิน้ผิงยงัเน้นย า้วา่ ทัง้สองฝ่าย
ควรจะแก้ไขปัญหาการค้าผ่านทางการเจรจาที่มีความเทา่เทียมกนั (อิน
โฟเควสท์)  
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 จีนบรรลุข้อตกลงการค้ากับอังกฤษมูลค่า 500 ล้านปอนด์ แม้

หวั่ นกระแสประท้วงในฮ่องกง รัฐบาลจีนและอังกฤษได้บรรลุ
ข้อตกลงทางการค้า มูลค่า 500 ล้านปอนด์ (ประมาณ 630 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) หลงัจากที่นายห ูชนุหวั รองนายกรัฐมนตรีจีน เดินทาง
ไปเจรจาที่กรุงลอนดอนเม่ือวานนี ้แม้ว่าเจ้าหน้าที่องักฤษมีความวิตก
กงัวลวา่การเจรจาการไมร่าบร่ืน เน่ืองจากมีการประท้วงในฮอ่งกง ทัง้นี ้
นายห ูและนายฟิลิป ฮมัมอนด์ รมว.คลงัขององักฤษ ได้ให้ค ามัน่ที่จะ
ร่วมมือกันในการปกป้องการค้าโลก แม้ว่าเจ้าหน้าที่ของอังกฤษ
บางส่วนมีความวิตกกังวลว่า การชุมนุมประท้วงในฮ่องกงอาจคว ่า
ข้อตกลงดงักลา่ว ทา่มกลางภาวะ Brexit ที่ยงัไมมี่ความแน่นอน(อินโฟ
เควสท์) 

ทางการจีนคัดค้านการน าแร่หายากจากจีนมาผลิตสินค้าเพื่อใช้
โจมตีจีนเอง นางเม่ิง เหว่ย โฆษกคณะกรรมการเพื่อการพฒันาและ
ปฏิรูปแห่งชาติของจีน (NDRC) ได้แสดงจุดยืนคดัค้านการใช้สินค้าที่
ผลิตขึน้จากทรัพยากรแร่หายากของจีน มาใช้ขัดขวางความก้าวหน้า
ของจีนเองโฆษก NDRC กล่าวว่า "เราขอคัดค้านความพยายามใด ๆ 
ในการใช้สินค้าที่ผลิตขึน้จากทรัพยากรแร่หายากของจีน เพื่อกีดกัน
และกดข่ีความก้าวหน้าของจีนเอง"ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า นางเม่ิง
ได้มีถ้อยแถลงดังกล่าวหลังถูกสื่อมวลชนสอบถามว่า จีนจะใช้แร่หา
ยากเป็นมาตรการตอบโต้สหรัฐหรือไม่ โฆษก NDRC เปิดเผยวา่ จีนได้
สนับสนนุระบบการค้าระดบัพหภุาคีและโลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกิจมา
โดยตลอด ทัง้ยังได้ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่หายากใน
ลกัษณะที่เปิดกว้าง ร่วมมือหลายฝ่าย และเดินหน้าไปด้วยกัน (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 2.54 จุด หลังจีน
เผยราคาบ้าน ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวนันีข้ยบั
ขึน้ ในขณะที่นักลงทนุยงัคงติดตามสถานการณ์การค้าระหวา่งจีนและ
สหรัฐ รวมทัง้สถานการณ์การเมืองในฮ่องกง ส านักข่าวซินหวัรายงาน
วา่ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตขยบัขึน้ 2.54 จดุ หรือ 0.09% ปิดที่ 2,890.16 
จดุ  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดทะยาน 271.61 จุด นักลงทุนจับ
ตาประชุมเฟด ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตัวเพิ่มขึน้ 
ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ในวนัที่ 18-19 มิ.ย. ท่ามกลางการคาดการณ์ที่วา่เฟดจะ
ส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบีย้ในปีนี ้  ดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึน้ 
271.61 จดุ หรือ 1.00% ปิดวนันีท้ี่ 27,498.77 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

"แคร์รี ลัม"ยันอยู่ ในต าแหน่งอีก 3 ปี แต่ส่งสัญญาณปล่อยให้
ร่างกม.อือ้ฉาวตกไปนางแคร์รี ลมั ผู้ ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
ยืนยนัในวนันีว้า่ ตนจะยงัคงอยูใ่นต าแหน่งตอ่ไปจนครบวาระในวนัที่ 1 

ก.ค.2565 แม้กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องให้นางลัมลาออกจากต าแหน่ง
ทางด้านเจ้าหน้าที่ฮอ่งกงรายหนึ่งกลา่ววา่ รัฐบาลจีนจะไมมี่วนัยอมให้
นางลมัลาออกจากต าแหน่ง แม้วา่นางลมัต้องการที่จะลาออกก็ตาม"สิ่ง
นีจ้ะไม่เกิดขึน้ นางลมัได้รับการแต่งตัง้จากรัฐบาลกลางของจีน ดงันัน้
การลาออกของนางลัมจะต้องผ่านการพิจารณาหารือจากเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของจีน" เจ้าหน้าที่รายนีก้ล่าว แหล่งข่าวยังระบุว่า แม้ว่า
ทางการจีนให้การอนมุตัิต่อการลาออกของนางลมั โดยมองว่าถึงเวลา
ที่นางลมัจะพ้นจากต าแหน่งแล้ว แตก่ระบวนการสรรหาผู้น าฮ่องกงคน
ใหม่ที่ถูกควบคุมดูแลจากรัฐบาลจีน ก็จะกลายเป็นประเด็นที่สร้าง
ความไม่พอใจต่อชาวฮ่องกงอีกเ ก่ียวกับการมี อิสรภาพ และ
ประชาธิปไตยในฮอ่งกง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนบวก จากค าส่ังซือ้
เก็งก าไร ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดในแดนบวกวนันี ้จากค าสัง่
ซือ้เก็งก าไร หลังตลาดปรับตวัลง 4 วันติดต่อกันทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE 
Sensex ปิดตลาดที่ 39,046.34 จดุ เพ่ิมขึน้ 85.55 จดุ หรือ 0.22% (อิน
โฟเควสท์) 

ไทย 

นายกฯ ขอให้มั่ นใจโผรายช่ือครม.เ รียบร้อยดี  สยบข่าว 
ส.ส.พปชร.อีสาน-ใต้ เช่ือไร้ปัญหา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ตอบค าถามสื่อมวลชนถึงรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
วา่เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม ่โดยระบวุา่ ไมมี่ปัญหา เร่ืองนีข้อให้เช่ือมัน่ 
เพราะตนจะเป็นคนที่บริหารจดัการ สว่นกรณีกระแสข่าวความไมพ่อใจ
ของ ส.ส.ในพืน้ที่ภาคใต้ และภาคอีสานของพรรคพลังประชารัฐ ที่
ต้องการต าแหน่งรัฐมนตรีนัน้ นายกรัฐมนตรี ตอบเพียงสัน้ๆ ว่า ไม่มี
ปัญหา ได้พดูคยุกนัแล้ว ทกุคนต้องค านึงถึงบ้านเมือง  (อินโฟเควสท์) 

ฝ่ายค้าน จ่อยื่นญัตติด่วนตัง้คกก.สอบข้อเท็จจริงปมสรรหา 
ส.ว.-คุณสมบัตินายกฯ-จีต้ัง้รัฐบาลโดยเร็ว นายภมิูธรรม เวชยชัย 
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) จาก 7 พรรควา่ ที่ประชมุ
วิปฝ่ายค้านได้หยิบยกประเด็นเร่ืองการยื่นญัตติด่วนตอ่ประธานสภาฯ 
เพื่อขอให้ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการสรรหา ส.ว.
มาหารือ  "ขณะนีร่้างญัตติดงักลา่วมี ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยร่วมลงชื่อ
ครบถ้วนตามระเบียบแล้ว และจะเชิญชวนพรรคร่วมได้ร่วมลงชื่อใน
ญัตติดงักล่าวด้วย หากขัน้ตอนการลงชื่อเสร็จเรียบร้อยจะน าเสนอตอ่
ประธานสภาฯ ทันที เพื่อให้บรรจุเป็นวาระการประชุมได้ทันภายใน
สปัดาห์นี"้ นายภมิูธรรม กลา่ว  นอกจากนี ้วิปฝ่ายค้านยงัหารือถึงแนว
ทางการอภิปรายรัฐบาลที่เตรียมจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และจะ
เดินหน้าพิจารณาคุณสมบัติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อ 
เน่ืองจากเห็นว่าคุณสมบัติของ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 16.37 จุด ตามตลาดตปท. ขานรับโผ

ครม.ถึงมือนายกฯแล้ว-ปธ.ECB มองลดดอกเบีย้ยังจ าเป็นใช้
กระตุ้นศก. SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,683.60 จดุ เพิ่มขึน้ 16.37 จดุ (+
0.98%) มูลค่าการซือ้ขาย 61,976.88 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยวันนีป้รับตัวขึน้ได้ดีกว่าคาด ขานรับข่าวนายกฯได้รับ
รายชื่อครม.แล้ว-เล็งประกาศได้ในปลายเดือนนี/้ต้นเดือนหน้า และยงั
ได้แรงหนนุจากนอกประเทศในเร่ืองประธาน ECB ออกมาระบุว่า การ
ปรับลดอตัราดอกเบีย้เป็นมาตรการที่ยงัจ าเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ท าให้ตลาดฯเก็งหลายธนาคารกลางคงจะด าเนินนโยบายผ่อนคลาย 
พร้อมเล็งเฟดลดดอกเบีย้ในช่วงที่เหลือปีนี ้ส่งผลให้ตลาดภูมิภาค-
ตลาดในยุโรป-ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส ต่างเคลื่อนไหวในแดนบวกกันทัว่
หน้า พรุ่งนีต้ลาดฯคงจะแกว่งไซด์เวย์ออกด้านข้างหลงัขึน้มาชนแนว
ต้าน 1,680-1,685 จดุ โดยยงัติดตามผลประชมุเฟดอยู่ พร้อมให้แนว
รับ 1,670 แนวต้าน 1,685-1,690 จดุ ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนันีท้ี่ระดบั 
1,683.60 จุด เพิ่มขึ น้  16.37 จุด (+0.98%) มูลค่าการซือ้ขาย 
61,976.88 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
117,112 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยู่ที่ 117,112 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.) ซื อ้สุทธิ 5,648 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ ไม่มี

ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สุทธิ 7,198 ล้านบาท ในขณะที่นัก
ลงทนุตา่งชาติ ขายสทุธิ 7,216 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 
1.89% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.01%ภาพรวมของตลาดใน
วันนีY้ield Curve ปรับเพิ่มขึน้ 1-3 bps. ในตราสารระยะยาว ด้าน
กระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้NET OUTFLOW 7,216 
ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET SELL 7,216 ล้านบาท และไม่มีตราสาร
หนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ(Expired)  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.35/37 อ่อนค่าตามยูโร หลัง ECB ชี ้
ความจ าเป็นมาตรการกระตุ้นศก.แต่ได้ความชัดเจนการเมือง-
เงินไหลเข้าหนุน นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงิน
บาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดบั 31.35/37 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจาก
ชว่งเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 31.31/35 บาท/ดอลลาร์  เงินบาทปรับอ่อน
ค่าลงไปในช่วงบ่าย หลังจากที่ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) 
ออกมาพดูถึงความเป็นไปได้ที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หาก
แนวโน้มเศรษฐกิจยงัไม่ดีขึน้ ซึ่งส่งผลให้เงินยโูรปรับตวัอ่อนค่าลงและ
บาทก็ปรับตวัอ่อนค่าด้วยเม่ือเทียบกับดอลลาร์แต่ทัง้นี ้ เงินบาทไม่ได้
อ่อนค่าไปมากนัก เน่ืองจากรับข่าวจากปัจจัยในประเทศเร่ืองความ
ชดัเจนของรายชื่อครม.ที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าเรียบร้อยแล้ว ประกอบ
กับปัจจัยที่วันนีมี้ยังมีเงินทุนไหลเข้านักบริหารเงิน คาดว่า พรุ่งนีเ้งิน
บาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.30 - 31.40 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟ
เควสท์)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ยอดน าเข้า ยอดสง่ออก และดลุการค้าเดือนพ.ค.  ญ่ีปุ่ น 

- อตัราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. องักฤษ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังาน สหรัฐ (EIA) 

- คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอตัราดอกเบีย้ (เช้าวนัที่ 20 มิ.ย.) 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

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 -- -¥1207.0b ¥56.8b Brent ($/bl)

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

Imports YoY May -- 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% USD/THB

FOMC Rate Decision (Low er Bound) 19-Jun -- 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

Outright/ Cash Trading

 Friday 21 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Release Actual Cons. Prior 18-Jun-19 1.684 1.717 1.759 1.795 1.770 1.793

US Markit US Manufacturing PMI Jun P -- 50.6 50.5 Change (bps) +0.07 +0.15 +0.20 +0.09 +0.38 +0.78

Markit US Services PMI Jun P -- 51.0 50.9 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Markit US Composite PMI Jun P -- -- 50.9 1.889 2.015 2.200 2.427 2.707 3.152

Existing Home Sales May -- 5.30m 5.19m +0.99 +2.19 +1.94 +2.70 +2.79 +0.53

Existing Home Sales MoM May -- 0.0 0.0

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Jun P -- 47.9 47.7 US Bond Market

Markit Eurozone Services PMI Jun P -- 53.0 52.9 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Markit Eurozone Composite PMI Jun P -- 52.0 51.8 18-Jun-19 2.22 1.86 1.80 1.83 2.06 2.55

TH Foreign Reserves 14-Jun -- -- $212.0b Change (bps) -1.00 +0.00 +0.00 -2.00 -3.00 -3.00

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

19-Jun-19

18-Jun-19 Chg %Chg.

1,683.60 +16.37 +0.98%

357.18 +2.11 +0.59%

-1,006.14

1,117.49 +13.85 +1.25%

2,474.04 +28.62 +1.17%

-1,006.14

49,164.97

1,945.72

4,121.08

2,917.75 +28.08 +0.97%

7,953.88 +108.86 +1.39%

18-Jun-19 Chg %Chg.

26,465.54 +353.01 +1.35%

12,331.75 +245.93 +2.03%

20,972.71 -151.29 -0.72%

3,457.00 +70.00 +2.07%

7,368.57 +0.95 +0.01%

2,098.71 +7.98 +0.38%

39,046.34 +85.55 +0.22%

2,890.16 +2.54 +0.09%

27,498.77 +271.61 +1.00%

944.01 -2.94 -0.31%

18-Jun-19 Chg %Chg.

6,190.53 -59.74 -0.96%

7,941.49 +19.45 +0.25%

62.24 +1.30 +2.13%

53.90 +1.97 +3.79%

54.05 +2.15 +4.14%

60.64 +0.70 +1.17%

18-Jun-19 17-Jun-19 %Chg.

31.21 31.35 -0.46%

1,346.60 +7.90 +0.59%

1,135.00 +42.00 +3.84%

1.2558 1.2534 +0.19%

6.9023 6.9248 -0.32%

1.1196 1.1218 -0.20%

108.47 108.54 -0.07%

18-Jun-19 17-Jun-19 %Chg.

289.74 290.01 -0.09%

1,173.83 1,184.89 -0.93%

97.634 97.527 +0.11%

117,111.85       59,819.71         +95.77%


