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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

เฟดดัลลัสเผยดัชนีภาคการผลิตเทก็ซัสดีดตัวสู่ 8.9 ในเดือนมิ.ย.
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดลัลสั เปิดเผยผลส ารวจระบุวา่ ดชันี
ภาคการผลิตรัฐเท็กซสัดีดตวัสู่ระดบั 8.9 ในเดือนมิ.ย. จากระดบั 6.3 
ในเดือนพ.ค.  ดชันีค าสัง่ซือ้ใหม่เพิ่มขึน้สู่ระดบั 3.7 จากระดบั 2.4 ใน
เดือนพ.ค.อย่างไรก็ดี ดัชนีการใช้จ่ายด้านทนุดิ่งลงแตะระดบั 6.9 ซึ่ง
เป็นระดับต ่าสุดในรอบ 2 ปี จากระดับ 18.3 ในเดือนพ.ค. ส่วนดัชนี
ธุรกิจโดยทั่วไป ลดลงสู่ระดับ -12.1 จากระดับ -5.3 ดัชนีคาดการณ์
การผลิตในช่วง 6 เดือนข้างหน้าร่วงลงสู่ระดบั 25.2 จากระดับ 36.5 
ส่วนดชันีการใช้จา่ยด้านทนุในชว่ง 6 เดือนข้างหน้าลดลงสู่ระดบั 22.5 
จากระดบั 22.8 (อินโฟเควสท์) 

คณะเจรจาการค้าจีน-สหรัฐเร่ิมหารือกันแล้ว ก่อน"ทรัมป์"พบ"สี 
จิน้ผิง"ในเวท ีG20นายหวงั โสว่เหวิน รมช.พาณิชย์จีน กลา่ววา่ คณะ
เจรจาการค้าของจีนก าลงัหารือกับตวัแทนจากทางสหรัฐเก่ียวกับการ
แก้ไขความขดัแย้งทางการค้าก่อนการพบปะกันระหวา่งประธานาธิบดี
สี จิน้ผิง และประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ นอกรอบการประชมุ G20 ที่
ญ่ีปุ่ นในเดือนนีน้ายหวงัระบุวา่ ทัง้สองฝ่ายต้องการสร้างความคืบหน้า
จากการสนทนาทางโทรศพัท์ระหวา่งผู้น าของจีนและสหรัฐในสปัดาห์ที่
แล้ว (อินโฟเควสท์) 

จนท.สหรัฐเผย "ทรัมป์-สี จิน้ผิง" อาจพบปะเจรจานอกรอบ
ประชุม G20 วันเสาร์นีเ้จ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยกับผู้ สื่อข่าวว่า การ
พบปะเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ และ
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีน อาจจะมีขึน้ในวนัเสาร์นี ้ซึ่งเป็นการพบ
กันนอกรอบการประชุมผู้ น ากลุ่ม G20 ที่นครโอซากา ประเทศญ่ีปุ่ น
ทางด้านคณะเจรจาการค้าของจีนและสหรัฐได้เร่ิมหารือกันแล้วเม่ือ
วานนี ้ก่อนปธน.ทรัมป์และปธน.สี จิน้ผิง จะพบปะกนัในเวที G20 โดย
นายหวัง โส่วเหวิน รมช.พาณิชย์จีน กล่าวเม่ือวานนีว้่า คณะเจรจา
การค้าของจีนก าลังหารือกับตวัแทนจากทางสหรัฐเก่ียวกับการแก้ไข
ความขัดแย้งทางการค้าก่อนการพบปะกันระหว่างปธน.ทรัมป์ และป
ธน.สี จิน้ผิง นอกรอบการประชมุ G20 ที่ญ่ีปุ่ น (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ออกโรงปฏิเสธข่าวขู่ปลด"พาวเวล"พ้นประธานเฟด แต่
ยืนยันว่ามีอ านาจท าได้ สื่อสหรัฐรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ แหง่สหรัฐปฏิเสธ ได้ออกมาปฏิเสธข่าวที่วา่เขาที่จะปลดนายเจอ
โรม พาวเวล ออกจากต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
อย่างไรก็ตาม ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขาสามารถปลดนายพาวเวลได้
หากต้องการท าปธน.ทรัมป์ให้สมัภาษณ์ในรายการ "Meet the Press" 
ของสถานี NBC วา่ "ผมไมไ่ด้ขู่จะปลดเขาออกจากต าแหน่ง ถ้าต้องการ
ผมก็สามารถท าได้ แต่ผมไม่ได้บอกว่าจะท า" พร้อมเสริมว่า "เฟดขึน้
ดอกเบีย้เร็วเกินไป" ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า นับแต่ทรัมป์เข้ารับ

ต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ เฟดได้ปรับขึน้ดอกเบีย้ไปแล้ว 7 ครัง้ 
อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบีย้ระยะสัน้ของสหรัฐยงัคงอยู่ในกรอบ  2.25-
2.5% มาตัง้แตเ่ดือนธ.ค. (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ลงนามค าส่ังประธานาธิบดีคว ่าบาตรอิหร่าน ตอบโต้ยิง
โด รนสห รัฐ  ป ระธานา ธิบดี โดนัล ด์  ท รั ม ป์ลงนามในค าสั่ง
ประธานาธิบดีวนันีเ้พื่อท าการคว ่าบาตรต่ออิหร่าน ในการตอบโต้ต่อ
การที่อิหร่านยิงโดรนของสหรัฐเม่ือสปัดาห์ที่แล้ว"เราจะยงัคงกดดนัตอ่
อิหร่าน จนกว่าอิหร่านจะยกเลิกโครงการนิวเคลียร์" ปธน.ทรัมป์กล่าว
ทัง้นี ้สหรัฐได้ประกาศคว ่าบาตรต่ออยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมนี ผู้น า
สงูสดุของอิหร่าน ในวนันี ้ซึง่จะท าให้เขาไมส่ามารถท าธุรกรรมทางการ
เงินกับสหรัฐ นอกจากนี ้สหรัฐยงัได้คว ่าบาตรต่อผู้น าทางกองทพัของ
อิหร่านที่เก่ียวข้องกบัการยิงขีปนาวธุโจมตีโดรนของสหรัฐเม่ือสปัดาห์ที่
แล้วนายสตีเวน มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐ กลา่ววา่ นายจาวาด ซาริฟ รมว.
ต่างประเทศอิหร่าน จะถกูคว ่าบาตรในช่วงเวลาตอ่ไปในสปัดาห์นี ้(อิน
โฟเควสท์) 

รัฐบาลสหรัฐปฏิเสธค าร้องสมาพันธ์วิทยาศาสตร์วอนให้เปิดเผย
จ านวนหัวรบนิวเคลียร์ในครอบครอง รัฐบาลของประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ปฏิเสธค าร้องของสมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์สหรัฐ 
(FAS) ที่ ต้องการให้รัฐบาลเปิดเผยจ านวนหัวรบนิวเคลียร์ที่ มีใน
ครอบครองการปฏิเสธจากรัฐบาลของปธน.ทรัมป์ ซึ่งครัง้หนึ่งเคย
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหัวรบนิวเคลียร์นัน้ ถือเป็นการปรับเปลี่ยน
นโยบายใหม่ หลังจากที่สหรัฐได้เน้นย า้ถึงการป้องปราบนิวเคลียร์
ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ก่อนหน้านี ้รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดี
บารัก โอบามา ได้เปิดเผยจ านวนของหวัรบนิวเคลียร์สหรัฐในปี 2553 
และได้ด าเนินการเปิดเผยตัวเลขต่อ FAS เป็นประจ าทุกปี (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 8.41 จุด นลท.จับตา"
ทรัมป์-สี จิน้ผิง"ในเวท ีG20 ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก
เม่ือคืนนี ้ (24 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี อย่างไรก็ดี การร่วงลงของหุ้นกลุ่ม
สขุภาพได้ฉดุดชันี S&P500 ปิดตลาดในแดนลบ ขณะที่นกัลงทนุจบัตา
การพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ และ
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีน นอกรอบการประชมุผู้น ากลุ่ม G20 ใน
สปัดาห์นี ้ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,727.54 จดุ เพ่ิมขึน้ 
8.41 จดุ หรือ +0.03% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,945.35 จดุ ลดลง 
5.11 จุด หรือ -0.17% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 8,005.70 จุด ลดลง 
26.01 จดุ หรือ -0.32% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก หลัง
ตลาดคาดเฟดหั่นดอกเบีย้เดือนหน้า ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือ
เทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
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 เม่ือคืนนี ้(24 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนยังคงชะลอการซือ้ดอลลาร์ 

ทา่มกลางกระแสคาดการณ์ที่วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลด
อตัราดอกเบีย้ในการประชมุเดือนหน้า นอกจากนี ้ดอลลาร์ยงัได้รับแรง
กดดนัจากความกงัวลเก่ียวกบัข่าวสหรัฐประกาศคว ่าบาตรอิหร่านรอบ
ใหม่เม่ือวานนี ้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดบั 
107.31 เยน จากระดบั 107.41 เยน และอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัฟรังก์
สวิส ที่ระดับ 0.9721 ฟรังก์ จากระดับ 0.9769 ฟรังก์ นอกจากนี ้
ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 
1.3188 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3209 ดอลลาร์แคนาดา ยูโร
แข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 1.1400 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1368 ดอลลาร์ 
ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ 1.2742 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.2735 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.6966 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6926 ดอลลาร์สหรัฐ. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 47 เซนต์ หลังสหรัฐคว ่า
บาตรอิหร่านรอบใหม่ ขณะตลาดกังวลอุปสงค์ชะลอตัว สญัญา
น า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(24 มิ.ย.) 
หลงัจากสหรัฐประกาศคว ่าบาตรอิหร่านรอบใหม่ เพื่อตอบโต้อิหร่านที่
ยิงโดรนของกองทพัสหรัฐตกเม่ือสปัดาห์ที่แล้ว อยา่งไรก็ตาม ภาวะการ
ซือ้ขายในตลาดเป็นไปอยา่งผนัผวน เน่ืองจากนกัลงทนุยงัคงวิตกกังวล
วา่ ความต้องการใช้น า้มนัในตลาดโลกจะชะลอตวัลงสญัญาน า้มันดิบ 
WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 47 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 57.90 
ดอลลาร์/บาร์เรล สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 34 
เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 64.86 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดพุ่ง $18.10 เหตุสถานการณ์
สหรัฐ-อิหร่านตึงเครียดหนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัยสญัญา
ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้(24 มิ.ย.) เน่ืองจากการอ่อน
ค่าของสกุลเงินดอลลาร์ช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดให้กับทองค า  
นอกจากนี ้นักลงทุนยังเข้าซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย 
ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่าน โดยล่าสดุ
สหรัฐได้ประกาศคว ่าบาตรอิหร่านรอบใหม่ เพื่อตอบโต้อิหร่านที่ยิงโดร
นของกองทพัสหรัฐตกเม่ือสปัดาห์ที่แล้วสญัญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. พุ่งขึน้ 18.10 ดอลลาร์ 
หรือ 1.3% ปิดที่ 1,418.20 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

สถาบันด้านเศรษฐกิจคาดยอดการใช้จ่ายผู้บริโภคอังกฤษปี 62 
ขยายตัวต ่าสุดในรอบ 6 ปี EY ITEM Club สถาบันด้านเศรษฐกิจ
ขององักฤษคาดการณ์ว่า ยอดการใช้จ่ายของผู้บริโภคองักฤษปี 2562  
จะขยายตวัในระดบัที่ชะลอตวัที่สดุในรอบ 6 ปี สง่ผลให้มีแรงกดดนัต่อ
กลุ่มผู้ ค้าปลีกมากขึน้ รายงานดังกล่าวเปิดเผยว่า การใช้จ่ายของ

ผู้บริโภคจากองักฤษปี 2562 คาดวา่ อยูท่ี่ 1.3% ลดลงจากระดบั 1.6% 
เม่ือปีก่อนหน้า  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุข้อมูลศก.เยอรมนี
อ่อนแอ,หุ้นกลุ่มรถยนต์ร่วงถ่วงตลาด ตลาดหุ้นยโุรปปิดลดลงเม่ือ
คืนนี ้(24 มิ.ย.) โดยถกูกดดนัจากการที่เยอรมนีเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจ
ที่ออ่นแอ และบริษัทเดมเลอร์ เอจี ประกาศเตือนเก่ียวกบัผลก าไรในปีนี ้
ขณะที่นักลงทนุรอการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่ง
สหรัฐ และประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีน นอกรอบการประชุมกลุ่ม 
G20 ในวนัที่ 28-29 มิ.ย.นีด้ชันี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.25% ปิด
ที่  383.79 จุดดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้ นฝร่ังเศสปิดที่   5,521.71 จุด 
ลดลง 6.62 จดุ หรือ -0.12%ขณะที่ ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 
12,274.57 จดุ ลดลง 65.35 จดุ หรือ -0.53%ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: 
ฟตุซี่ปิดบวก 9.19 จดุ นกัลงทนุจบัตาเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ตลาดหุ้น
ลอนดอนปิดปรับตวัขึน้เล็กน้อยเม่ือคืนนี ้(24 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทนุ
ชะลอการซือ้ขายหุ้นก่อนการประชุมซัมมิตกลุ่ม G20 ในวันศุกร์นี ้ซึ่ง
คาดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีสี จิ ้
นผิงของจีนจะพบปะกันเพื่อเจรจาการค้านอกรอบการประชมุดงักลา่ว 
นอกจากนี  ้ตลาดยังถูกกดดันจากการที่ เยอรมนีเปิดเผยข้อมูล
เศรษฐกิจที่อ่อนแอ และบริษัทเดมเลอร์ เอจีของเยอรมนีประกาศเตือน
เก่ียวกบัแนวโน้มผลก าไรในปีนี ้ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิด
ที่ 7,416.69 จดุ เพ่ิมขึน้ 9.19 จดุ หรือ +0.12% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดลบ 16.94 จุด วิตกความตึง
เครียดสหรัฐ-อิหร่านกดดันตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเม่ือ
คืนนี ้(21 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทนุเทขายหุ้นจากวิตกเก่ียวกบัความตงึ
เครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่าน แม้หุ้ นกลุ่มน า้มันปรับตัวขึน้จาก
แนวโน้มผลกระทบต่อการผลิตน า้มนัก็ตามดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้น
ลอนดอนปิดที่ 7,407.50 จุด ลดลง 16.94 จุด หรือ -0.23% (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิเปิดลบ 47.92 จุด นักลงทุนจับตา
เจรจาการค้าสหรัฐ-จีนสัปดาห์นี ้ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิด
ลบในวนันี ้เน่ืองจากนักลงทนุชะลอการซือ้ขายหุ้น ขณะรอการเจรจา
การค้าระหวา่งสหรัฐและจีนที่อาจจะจดัขึน้ในวนัเสาร์นี ้ส านกัข่าวเกียว
โดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิเปิดลดลง 47.92 จุด หรือ -0.23% แตะที่
ระดบั 21,238.07 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

รัฐบาลท้องถิ่นจีนแห่ออกพันธบัตรในเดือนมิ.ย. จ่อแตะระดับ
สูงสุดในรอบ 3 ปีส านักข่าวซินหวัรายงานว่า การออกพนัธบตัรของ
รัฐบาลท้องถ่ินจีนในเดือนมิ.ย. อาจพุ่งแตะระดบัสงูสดุในรอบ 3 ปี ที่
เกือบ 9 แสนล้านหยวน (1.31 แสนล้านดอลลาร์)Wind Info ซึ่งเป็นผู้
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 ให้บริการข้อมูลด้านการเงิน เปิดเผยว่า รัฐบาลท้องถ่ินจีนได้ออก

พนัธบตัรรวมมลูค่า 5.942 แสนล้านหยวนในระหว่างวนัที่ 1-23 มิ.ย. 
นอกจากนี ้รัฐบาลท้องถ่ินจีนยงัเตรียมออกพนัธบตัรมลูค่ากวา่ 3 แสน
ล้านหยวนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี ้ซึ่งจะดันยอดรวมเป็น
เกือบ 9 แสนล้านหยวนทัง้นี ้ทางการจีนมีแผนออกพันธบัตรรัฐบาล
ท้องถ่ินพิเศษในวงเงินรวมกัน 2.15 ล้านล้านหยวนในปีนี ้ซึ่งเพิ่มขึน้ 8 
แสนล้านหยวนจากปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

ผู้แทนเจรจาของจีนชีส้หรัฐและจีนต้องประนีประนอมช่วงการ
เจรจา"สี-ทรัมป์" ผู้แทนในการเจรจาของจีนเผยทัง้จีนและสหรัฐควรที่
จะประนีประนอม หากทัง้ 2 ฝ่ายต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงการค้า
ในช่วงการประชุมของประธานาธิบดีสี จิน้ผิง และประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ในการประชุมสุดยอด G20 ที่เมืองโอซาก้า สัปดาห์นี ้
นายหวาง โจวเหวิน รัฐมนตรีชว่ยกระทรวงพาณิชย์ กลา่วถึงจดุยืนของ
จีนว่า จีนไม่ควรที่จะเป็นฝ่ายยอมเพียงฝ่ายเดียวเพื่อที่จะยตุิสงคราม
การค้า เราควรที่จะพบกันคร่ึงทาง ซึ่งหมายความว่า ทัง้ 2 ฝ่ายจะต้อง
ประนีประนอม นายหวางกลา่วตอ่ไปวา่ การที่จะบรรลขุ้อตกลงการค้า 
ทัง้ฝ่ายควรที่จะเจรจาบนพืน้ฐานของความเท่าเทียม การเคารพซึ่งกัน
และกัน รวมทัง้กฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก ตลอดจนเพื่อ
ผลประโยชน์ของทัง้ 2 ฝ่าย (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยจะไม่อนุญาตให้ที่ประชุม G20 หารือประเด็นฮ่องกงใน
การประชุมซัมมิตสัปดาห์นี ้นายจาง จุน รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ต่างประเทศของจีนเปิดเผยว่า รัฐบาลจีนจะไม่อนุญาตให้ประเทศ
สมาชิกกลุ่ม G20 หารือเก่ียวกับปัญหาฮ่องกง ในการประชมุสดุยอด
กลุ่ม G20 ซึ่งจะจัดขึน้ในในสปัดาห์นี ้ก่อนหน้านี ้ชาวฮ่องกงเกือบ 2 
ล้านคนได้ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อกดดันให้นางแคร์รี ลัม ผู้ ว่าการ
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ลาออกจากต าแหน่ง และยกเลิกร่างกฎหมาย
สง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนอยา่งถาวร (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 6.17 จุด จับตาการ
เจรจา"ทรัมป์-สี" ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวนันี ้
ปรับตัวขึน้ ก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะพบปะกับ
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง นอกรอบการประชมุสดุยอดของกลุ่ม G20 ซึ่ง
จะมีขึน้ในวนัที่ 28-29 มิ.ย.นี ้ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้
คอมโพสิตบวก 6.17 จุด หรือ 0.21% ปิดที่ 3,008.15 จุด   (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 39.29 จุด จับตาเจรจาผู้น า
สหรัฐ-จีน ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตวัเพิ่มขึน้ ขณะที่
นักลงทุนจับตาการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของ
สหรัฐ กับประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ของจีน นอกรอบการประชมุสุดยอด
ของกลุ่ม G20 ซึ่งจะมีขึน้ในวันที่ 28-29 มิ.ย.นี ้ดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึน้ 
39.29 จดุ หรือ 0.14% ปิดวนันีท้ี่ 28,513.00 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ  

ผอ. IMF ชีไ้ม่มีฝ่ายใดได้ประโยชน์จากสถานการณ์ตึงเครียดด้าน
การค้า นางคริสติน ลาการ์ด ผู้ อ านวยการกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) เผยในระหว่างการแถลงข่าวที่มาเลเซียในวันนีว้่า ใน
ระยะยาวนัน้ ไม่มีฝ่ายใดได้ประโยชน์จากสถานการณ์ตึงเครียดด้าน
การค้าระหวา่งสหรัฐและจีน ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ผอ. IMF กลา่ว
วา่ บรรยากาศที่ตงึเครียดด้านการค้าไมเ่ป็นประโยชน์ต่อการค้าทัว่โลก 
โดยประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซีย ซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องอย่างมากในระบบ
ซัพพลายเชน อาจจะต้องเผชิญกับการขยายตัวที่ซบเซาได้ นางลา
การ์ดระบุว่า "เราไม่ได้มองในมุมการเมือง แต่เราสังเกตและเห็นว่า 
ความตึงเครียดด้านการค้า สงครามการค้า ไม่เป็นประโยชน์กับผู้ ใด" 
(อินโฟเควสท์) 

อิหร่านขู่ยิงโดรนสอดแนมสหรัฐอีกระลอก ชีก้ารยิงโดรนสหรัฐ
ร่วงสัปดาห์ที่แล้วเป็นการตอบโต้ พลเรือตรีฮอสซิน คาซาดี ผู้
บญัชาการกองทพัเรือของอิหร่าน เปิดเผยในวนันีว้า่ อิหร่านมีศกัยภาพ
ที่จะโจมตีโดรนสอดแนมของสหรัฐอีก พร้อมระบวุา่ การที่อิหร่านยิงโดร
นของกองทพัสหรัฐตกในบริเวณช่องแคบฮอร์มซุเม่ือสปัดาห์ที่แล้วนัน้ 
ถือเป็นการตอบโต้ขัน้รุนแรงต่อสหรัฐส านักข่าวทาสนิมของอิหร่าน
รายงานว่า พลเรือตรีคาซาดีได้แสดงความเห็นดงักลา่วในระหวา่งการ
ประชมุกับเจ้าหน้าที่ด้านกลาโหม ซึ่งการประชมุครัง้นีเ้กิดขึน้หลงัจาก
กองก าลังปฏิวัติของอิหร่านได้ยิงโดรนของกองทัพสหรัฐ ซึ่งมีมูลค่า 
100 ล้านดอลลาร์ ตกลงในชอ่งแคบฮอร์มซุเม่ือสี่วนัก่อน (อินโฟเควสท์) 

ทูตอิหร่านกล่าวหาสหรัฐอยู่ เบือ้งหลังโจมตีเรือบรรทุกน า้มัน 
หวังป้ายสีอิหร่าน นายมอร์เตซา ราห์มานี เอกอัครราชทูตอิหร่าน
ประจ าญ่ีปุ่ น กล่าวว่า สหรัฐอยู่เบือ้งหลงัการโจมตีเรือบรรทกุน า้มนั 2 
ล าใกล้กบัชอ่งแคบฮอร์มซุในชว่งต้นเดือนนี ้เพ่ือหวงัป้ายสีอิหร่านให้ถกู
มองวา่เป็นประเทศที่ก่อเหตดุงักลา่ว"เราขอประณามการโจมตีในครัง้นี ้
เราเชื่อว่าสหรัฐ และอีกหลายประเทศซึ่งไม่ต้องการเห็นเสถียรภาพใน
ตะวนัออกกลางมีสว่นรับผิดชอบในเร่ืองนี"้ นายราห์มานีกลา่ว นายราห์
มานียังระบุว่า  การโจมตีดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อบ่อนท าลาย
เสถียรภาพทางการเมืองในภูมิภาค และหว่านความไม่ไว้วางใจต่อ
อิหร่าน (อินโฟเควสท์) 

อิหร่านส่งสัญญาณพร้อมเจรจาสหรัฐ หากยกเลิกมาตรการคว ่า
บาตร อิหร่านสง่สญัญาณพร้อมที่จะเจรจากบัสหรัฐ หากสหรัฐยกเลิก
มาตรการคว ่าบาตร และยื่นข้อเสนอจงูใจใหม่ๆนายเฮซาเมดดิน อาเช
นา ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีฮัสซัน รูฮานี ผู้ น าอิหร่าน ระบุว่า 
อิหร่านพร้อมเจรจากบัสหรัฐ หากมีการยกเลิกมาตรการคว ่าบาตร และ
มีการยื่นข้อเสนอใหม่ที่อยู่นอกเหนือจากข้อตกลง JCPOA ทัง้นี  ้
JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) เ ป็ น ข้ อ ต ก ล ง
นิวเคลียร์ที่อิหร่านท าไว้กบัชาติมหาอ านาจในปี 2558  (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนลบ ตลาดพักฐาน 

ขณะขาดปัจจัยกระตุ้นดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงในวนันี ้
โดยดชันียงัคงอยู่ในช่วงพกัฐาน ขณะที่ยงัไม่มีปัจจยัใหม่ๆผลกัดนัการ
ซือ้ขายในตลาด นอกจากนี ้นกัลงทนุยงัมีความกังวลเก่ียวกบัฤดูมรสุม
ที่ล่าช้ากว่าปกติ ขณะที่จับตาการเปิดเผยงบประมาณของรัฐบาลใน
สัปดาห์หน้าทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 39,122.96 จุด 
ลดลง 71.53 จดุ หรือ 0.18% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 1.14 จุด แกว่งไซด์เวย์คล้ายภูมิภาค
ไร้ปัจจัยใหม่หนุน-เทคนิคเข้าเขต Overbought SET ปิดวันนีท้ี่
ระดับ 1,716.00 จุด ลดลง 1.14 จุด ( -0.07%) มูลค่าการซือ้ขาย 
51,907.48 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนีแ้กว่งไซด์
เวย์คล้ายตลาดภมิูภาค ยงัไร้ปัจจยัใหม่หนนุหลงัตอบรับปัจจยับวกจน
ดชันีขึน้มาระดบัหนึ่งแล้ว ทางเทคนิคเข้าเขต Overbought สง่ผลกรอบ
การขึน้ค่อนข้างจ ากัด พรุ่งนีต้ลาดฯอาจแกว่งไซด์เวย์กรอบจ ากัด ให้
แนวรับ 1,700-1,710 แนวต้าน 1,725-1,730 จดุ ตลาดหลกัทรัพย์ปิด
วนันีท้ี่ระดบั 1,716.00 จดุ ลดลง 1.14 จดุ (-0.07%) มลูคา่การซือ้ขาย 
51,907.48 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 61,539 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 61,539 

ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) ซือ้สทุธิ 
5,103 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 1,988 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 2,262 ล้านบาท Yield พันธบัตร
อายุ 5 ปี ปิดที่ 1.89% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.01%ภาพรวม
ของตลาดในวนันี ้Yield Curve คอ่นข้างน่ิงในทกุชว่งอายตุราสาร ด้าน
กระแสเงินลงทนุของนกัลงทนุต่างชาติวนันี ้NET INFLOW 2,262 ล้าน
บาท โดยเกิดจาก  NET BUY 2,262 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่
ถือครองโดยนกัลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนิบาท: ปิด 30.76 เคล่ือนไหวในกรอบแคบตามแรง
ซือ้แรงขาย คาดกรอบพรุ่งนี ้30.70 - 30.80นักบริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดที่ระดับ 30.76 
บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 30.78 บาท/ดอลลาร์ 
ระหวา่งวนัเคลื่อนไหวระหวา่ง 30.76-30.82 บาท/ดอลลาร์ "ระหวา่งวนั
ยงัคงเคลื่อนไหวไปตามแรงซือ้แรงขาย ช่วงนีต้ลาดให้น า้หนกัไปที่เร่ือง
เฟดน่าจะลดอกเบี ย้ในเดือนหน้าเลย และก็ติดตามการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวนัที่ 26 มิ.ย. ซึง่คาดวา่น่าจะ
ตรึงดอกเบีย้ไว้ที่ระดบั 1.75% ขณะที่ ธปท.กล่าวก่อนหน้านีว้า่จะเพิ่ม
ความเข้มงวดในการติดตามธุรกรรมที่มุ่งใช้ไทยเป็นแหล่งพกัเงินระยะ
สัน้ซึง่เป็นสิ่งที่ทางการไม่พึงประสงค์" นกับริหารเงิน ระบนุกับริหารเงิน 
คาดว่า กรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในวนัพรุ่งนีจ้ะอยู่ระหว่าง 
30.70-30.80 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนก.ค.จากGfKเยอรมนี 

- ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนพ.ค.สหรัฐ 

- สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดือนพ.ค.สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ(EIA) 
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 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 -- 685k 673k Ho Chi Minh

New  Home Sales MoM May -- 0.0 -0.1

Conf. Board Consumer Confidence Jun -- 132.0 134.1 Crude Commodities

JP PPI Services YoY May -- 1.0% 0.9% WTI ($/bl)

SK Consumer Confidence Jun -- -- 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 24-Jun-19 1.682 1.713 1.757 1.792 1.764 1.789

JP Retail Sales YoY May -- 1.2% 0.4% Change (bps) +0.02 -0.15 +0.02 +0.02 +0.19 +0.41

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

Dept. Store, Supermarket Sales YoY May -- 0.2% -1.8% 1.886 2.004 2.210 2.400 2.642 3.011

Foreign Buying Japan Bonds 21-Jun -- -- ¥471.7b +0.86 +0.67 -0.27 +0.29 +0.01 -0.50

 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% 24-Jun-19 2.13 1.72 1.69 1.75 2.02 2.55

Personal Spending May -- 0.4% 0.3% Change (bps) +2.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -4.00

25-Jun-19

24-Jun-19 Chg %Chg.

1,716.00 -1.14 -0.07%

361.04 +1.74 +0.48%

-3,523.66

1,141.98 -0.48 -0.04%

2,525.71 -1.65 -0.07%

-3,523.66

39,496.58

652.99

4,064.48

2,945.35 -5.11 -0.17%

8,005.70 -26.01 -0.32%

24-Jun-19 Chg %Chg.

26,727.54 +8.41 +0.03%

12,274.57 -65.35 -0.53%

21,285.99 +27.35 +0.13%

3,441.00 -7.00 -0.20%

7,368.57 +0.95 +0.01%

2,126.33 +0.71 +0.03%

39,122.96 -71.53 -0.18%

3,008.15 +6.17 +0.21%

28,513.00 +39.29 +0.14%

962.85 +3.65 +0.38%

24-Jun-19 Chg %Chg.

6,288.47 -26.97 -0.43%

8,072.42 +11.84 +0.15%

64.76 -0.53 -0.81%

57.90 +0.47 +0.82%

57.73 +0.15 +0.26%

61.64 -0.17 -0.28%

24-Jun-19 21-Jun-19 %Chg.

30.66 30.79 -0.42%

1,414.30 +18.10 +1.30%

1,258.00 +19.00 +1.53%

1.2728 1.2741 -0.10%

6.8760 6.8689 +0.10%

1.1397 1.1394 +0.03%

107.28 107.31 -0.03%

24-Jun-19 21-Jun-19 %Chg.

292.10 292.20 -0.03%

1,153.75 1,158.17 -0.38%

96.004 96.187 -0.19%

61,538.64         94,059.51         -34.57%


