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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึน้สัปดาห์ที่แล้ว 
สวนทางคาดการณ์ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาว
อเมริกันที่ยื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกเพิ่มขึน้ 3,000 ราย สู่ระดบั 
222,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะ
ลดลงสู่ระดบั 216,000 ราย ส่วนตวัเลขคา่เฉลี่ย 4 สปัดาห์ของจ านวน
ชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัด
ตลาดแรงงานที่ดีกว่า เน่ืองจากขจดัความผันผวนรายสปัดาห์ เพิ่มขึน้ 
2,500 ราย สู่ระดบั 217,750 รายในสปัดาห์ที่แล้ว ส าหรับจ านวนชาว
อเมริกันที่ยงัคงขอรับสวสัดิการวา่งงานต่อเน่ืองในรอบสปัดาห์ที่สิน้สดุ
วนัที่ 1 มิ.ย. มีจ านวนเพิ่มขึน้ 2,000 ราย สู่ระดบั 1.7 ล้านราย ซึ่งเป็น
ระดบัสงูสดุนบัตัง้แตเ่ดือนมี.ค. (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เผยไม่มีก าหนดเส้นตายส าหรับจีนในการกลับมาเจรจา
การค้า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐเปิดเผยว่า เขาไม่มี
ก าหนดเส้นตายส าหรับจีนในการกลับมาเจรจาการค้า นอกจาก
ก าหนดเส้นตายที่อยู่ในหวัของเขา ปธน.ทรัมป์ระบุว่าเขาจะไม่ยอมรับ
ในสิ่งที่น้อยไปกวา่ที่ได้ตกลงกนัไว้แล้ว โดยระบถุึงข้อตกลงเพื่อป้องกัน
การขโมยทรัพย์สินทางปัญญา และกล่าวว่า สหรัฐจะท าข้อตกลงกับ
จีนในที่สดุ เพราะทัง้สองประเทศมีความสมัพนัธ์ที่ดีมาก แม้จะมีปัญหา
อยูบ้่างเล็กน้อยในขณะนีต้ามที่คาดกนัไว้ก็ตาม (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" ขู่ถอนตัวจาก NATO หากเยอรมนีไม่ยุติสนับสนุน
โครงการท่อก๊าซนอร์ดสตรีม-2 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของ
สหรัฐ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เยอรมนีที่ให้การสนับสนุนโครงการท่อ
ก๊าซนอร์ดสตรีม-2 (Nord Stream-2) ของรัสเซียอีกครัง้ พร้อมขู่ว่าจะ
ถอนสหรัฐออกจากองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) 
เน่ืองจากต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณกลาโหมจ านวน
มหาศาลในแต่ละปี นอกจากนี ้เขายังได้วิพากษ์วิจารณ์เยอรมนีและ
ชาติยโุรปอ่ืนๆที่ได้สมทบค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมของ NATO น้อยกว่า
สหรัฐ โดยไมไ่ด้สมทบคา่ใช้จา่ยด้านกลาโหมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
อัตราส่วน 2% ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 101.94 จุด หลังหุ้น
พลังงานพุ่งตามราคาน า้มัน,เก็งเฟดลดดอกเบีย้ ดัชนีดาวโจนส์
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(13 มิ.ย.) โดยได้แรงหนนุจากหุ้น
กลุม่พลงังานที่พุง่ขึน้ตามทิศทางราคาน า้มนัในตลาดโลก หลงัจากเกิด
เหตกุารณ์โจมตีเรือบรรทกุน า้มนั 2 ล าในอ่าวโอมาน นอกจากนี ้ตลาด
ยงัได้รับปัจจยับวกจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ในปีนี ้หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูแรงงานที่
ซบเซา ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,106.77 จุด เพิ่มขึน้ 

101.94 จุด หรือ +0.39% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,891.64 จุด 
เพ่ิมขึน้ 11.80 จดุ หรือ +0.41% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,837.13 จดุ 
เพ่ิมขึน้ 44.41 จดุ หรือ +0.57% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทยีบเยน,ฟรังก์ ขณะตลาด
คาดเฟดลดดอกเบีย้หลังข้อมูลแรงงานแผ่ว ดอลลาร์สหรัฐออ่นค่า
ลงเม่ือเทียบกับเงินเยนและฟรังก์สวิส ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(13 มิ.ย.) ดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงเม่ือเทียบ
กับเงินเยน ที่ระดับ 108.32 เยน จากระดับ 108.50 เยน และอ่อนค่า
เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9933 ฟรังก์ จากระดบั 0.9956 ฟรังก์ 
นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา 
ที่ระดบั 1.3325 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3332 ดอลลาร์แคนาดา 
ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1279 ดอลลาร์ 
จากระดับ 1.1286 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 
1.2682 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2687 ดอลลาร์ สว่นดอลลาร์ออสเตรเลีย
อ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.6916 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6926 ดอลลาร์
สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก $1.14 หลังเกิดเหตุโจมตี
เรือบรรทุกน า้มันในอ่าวโอมาน สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้กว่า 2% เม่ือคืนนี ้(13 มิ.ย.) หลังจากเกิด
เหตุการณ์เรือบรรทุกน า้มัน 2 ล าถูกโจมตีในอ่าวโอมาน ใกล้กับช่อง
แคบฮอร์มุซ ขณะที่สหรัฐกล่าวหาว่า อิหร่านเป็นผู้ อยู่เบือ้งหลังการ
โจมตีในครัง้นี ้สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 1.14 
ดอลลาร์ หรือ 2.2% ปิดที่ 52.28 ดอลลาร์/บาร์เรล สญัญาน า้มนัดิบเบ
รนท์ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 1.34 ดอลลาร์ หรือ 2.2% ปิดที่ 61.31 
ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก:ทองปิดบวก $6.90 เหตุวิตกการเมือง
หนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิด
บวกติดตอ่กนัเป็นวนัที่ 3 เม่ือคืนนี ้ (13 มิ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทนุยงัคง
เดินหน้าซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ทีป่ลอดภยั ทา่มกลางสถานการณ์
ตงึเครียดทางการเมืองระหวา่งสหรัฐและอิหร่าน นอกจากนี ้ ตลาด
ทองค ายงัได้แรงหนนุจากกระแสคาดการณ์ที่วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ สญัญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) สง่มอบเดือนส.ค. เพ่ิมขึน้ 6.90 ดอลลาร์ 
หรือ 0.52% ปิดที่ 1,343.70 ดอลลาร์/ออนซ์  (อินโฟเควสท์)                                      

ยุโรป 

"บอริส จอห์นสัน"ตัวเก็งนายกฯอังกฤษมาแรงสมราคา หลัง
คะแนนทิง้ห่างในการโหวตรอบแรก สมาชิกสภาสามัญชนสงักัด
พรรคอนุรักษ์นิยมจ านวน 313 คนท าการลงคะแนนเสียงรอบแรกใน
วันนี ้เพื่อสรรหาผู้ ที่จะมาเป็นผู้ น าพรรคอนุรักษ์นิยมคนใหม่ผลการ
ลงคะแนนปรากฎวา่ ในบรรดารายชื่อผู้ที่เสนอตวัเป็นผู้น าพรรคอนรัุกษ์
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 นิยมคนใหมจ่ านวน 10 คน นายบอริส จอห์นสนั ซึง่เป็นตวัเก็ง สามารถ

ครองอนัดบั 1 โดยได้คะแนน 114 เสียง ทิง้ห่างนายเจเรมี ฮนัท์ อนัดบั 
2 ซึง่ได้ 43 เสียง สว่นนายไมเคิล โกฟ อนัดบั 3 ได้ 37 เสียง ขณะที่นาง
แอนเดรีย ลีดซัม นางเอสเธอร์ แมควีย์ และนายมาร์ค ฮาร์เปอร์ ไม่
สามารถผ่านเข้าสู่การลงคะแนนเสียงในรอบที่  2 เน่ืองจากแต่ละคน
ได้รับคะแนนเสียงในวันนีต้ ่ากว่า 17 เสียงที่ก าหนดไว้ ส าหรับการ
ลงคะแนนเสียงในรอบที่ 2 จะมีขึน้ในวนัที่ 18 มิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

นายกฯลักเซมเบิร์กย า้ EU ปิดประตูเจรจา Brexit ไม่ว่าใครจะ
ขึน้มาเป็นนายกฯอังกฤษ นายซาเวียร์ เบทเทล นายกรัฐมนตรี
ลกัเซมเบิร์ก กลา่วย า้ในวนันีว้า่ สหภาพยโุรป (EU) จะไมเ่ปิดการเจรจา
ใหม่เก่ียวกับข้อตกลงการแยกตวัขององักฤษออกจาก EU (Brexit) ไม่
ว่าผู้ ใดจะขึน้มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของอังกฤษ "เราได้ท า
ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลอังกฤษและ EU แล้ว และขณะนีเ้ราก าลงัรอ
การลงมติจากรัฐสภาอังกฤษ เราไม่ต้องการที่จะให้องักฤษแยกตวัจาก 
EU โดยไมมี่การท าข้อตกลง แตเ่ราก็เตรียมพร้อมส าหรับกรณีดงักล่าว" 
เขากล่าว "น่ีเป็นข้อตกลงที่ดีที่สดุ และไม่มีทางที่เราจะเปิดการเจรจา
ครัง้ใหม"่ นายเบทเทลกลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวกเพียง 0.95 จุด นักลงทุน
กลับมากังวลเร่ือง Brexit อีกครัง้ ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัขึน้
เล็กน้อยเม่ือคืนนี ้(13 มิ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทนุยงัคงกงัวลวา่องักฤษจะ
ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) แบบไร้ข้อตกลง หลังผลการ
ลงคะแนนเพื่อสรรหาผู้ ที่จะมาเป็นผู้ น าพรรคอนุรักษ์นิยมคนใหม่
ปรากฎว่า นายบอริส จอห์นสัน ซึ่งเป็นตัวเก็ง สามารถครองอันดบั 1 
ด้วยคะแนน 114 เสียง ทิง้หา่งนายเจเรมี ฮนัท์ อนัดบั 2 ซึง่ได้ 43 เสียง 
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,368.57 จุด เพิ่มขึน้ 0.95 
จดุ หรือ +0.01% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับหุ้นกลุ่มพลังงาน
ปรับตัวขึน้ตามราคาน า้มัน ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเม่ือคืนนี ้(13 
มิ.ย.) โดยได้แรงหนนุจากการปรับตวัขึน้ของหุ้นกลุม่ผู้ผลิตน า้มนั หลงั
ราคาน า้มันดิบ WTI พุ่งขึน้กว่า 2% เม่ือวานนี ้จากรายงานการโจมตี
เ รือบรรทุกน า้มัน 2 ล าในอ่าวโอมาน ใกล้กั บช่องแคบฮอร์มุซ 
นอกจากนี ้ตลาดยงัได้แรงหนนุจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ดชันี Stoxx Europe 600 
บวก 0.16% ปิดที่ 380.33 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 
5,375.63 จดุ เพ่ิมขึน้ 0.71 จดุ หรือ +0.01% ขณะที่ ดชันี DAX ตลาด
หุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,169.05 จดุ เพิ่มขึน้ 53.37 จดุ หรือ +0.44% (อิน
โฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 97.72 จุด วิตกตลาดหุ้น
ฮ่องกงร่วงหลังเกิดเหตุจลาจล ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ

ในวนันี ้เน่ืองจากบรรยากาศการซือ้ขายได้รับผลกระทบจากการร่วงลง
ของตลาดหุ้นฮอ่งกง หลงัจากเกิดเหตกุารณ์ปะทะกนัระหวา่งเจ้าหน้าที่
ต ารวจและกลุ่มผู้ ประท้วงในฮ่องกงที่ออกมาชุมนุมต่อต้านร่าง
กฎหมายส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดนไปยงัจีนแผ่นดินใหญ่ ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดปรับตัวลง 97.72 จุด หรือ 0.46% แตะที่
ระดบั 21,032.00 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนยันต่อสู้ถึงที่สุด หากสหรัฐยังคงเพิ่มความขัดแย้งทางการค้า 
นายเกา เฟิง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีน กลา่ววา่ จีนจะตอ่สู้จนถึงที่สดุ 
ถ้าหากสหรัฐยงัคงเพิ่มความขัดแย้งทางการค้า และจีนจะไม่ยอมอ่อน
ข้อแก่สหรัฐในประเด็นที่เก่ียวข้องกับหลกัการ ในการเจรจาการค้าและ
เศรษฐกิจกบัสหรัฐ ซึ่งมีการระบไุว้ในสมดุปกขาวว่าด้วยการหารือด้าน
การค้าพหภุาคี ซึ่งมีการเผยแพร่ในช่วงต้นเดือนนี ้ต่อข้อถามเก่ียวกับ
ค าขู่ครัง้ใหม่ของสหรัฐที่จะเรียกเก็บภาษีต่อสินค้าน าเข้าจากจีน นาย
เกากลา่ววา่ จีนขอคดัค้านทา่ทีข่มเหงรังแก และการด าเนินการแตเ่พียง
ฝ่ายเดียวของสหรัฐ และจีนไม่กลวัการท าสงครามการค้า "จดุยืนของ
จีนชัดเจนคือสหรัฐจะต้องปรับเปลี่ยนท่าที และแสดงความจริงใจ 
รวมทัง้แก้ไขในสิ่งผิด หากสหรัฐต้องการให้การเจรจาการค้าด าเนิน
ตอ่ไป" เขากลา่ว (อินโฟเควสท์) 

กระทรวงพาณิชย์จีนเผยยอด FDI เดือนพ.ค.ขยายตัว 8.5% 
เทียบรายปี กระทรวงพาณิชย์จีน (MOC) เปิดเผยในวนันีว้า่ ยอดการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเดือนพ.ค. อยู่ที่ 6.383 หม่ืน
ล้านหยวน (ประมาณ 9.47 พนัล้านดอลลาร์) เพิ่มขีน้ 8.5% เทียบราย
ปี ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ส าหรับยอด FDI ในช่วงม.ค.-พ.ค. อยู่ที่ 
3.6906 แสนล้านหยวน เพิ่มขึน้ 6.8% เทียบรายปี (อินโฟเควสท์) 

รองนายกฯจีนเรียกร้องให้ออกมาตรการเพิ่ มเติมเพื่ อหนุน
เศรษฐกิจ,รักษาสภาพคล่อง นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน
กล่าวในวนันีว้า่ ผู้ควบคุมด้านกฎระเบียบของจีนควรจะเพิ่มมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ และรักษาสภาพคล่องที่เพียงพอในระบบการเงิน ซึ่ง
เป็นการบ่งชีว้่า จีนจะเปิดเผยนโยบายเพิ่มขึน้ในเร็วๆ นี ้เพื่อส่งเสริม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางแรงกดดันทางการค้าที่เพิ่มขึน้
จากสหรัฐ นายหลิวกล่าวว่า ในปัจจุบัน จีนเผชิญแรงกดดันจาก
ภายนอกประเทศ แต่แรงกดดนันัน้ จะช่วยให้จีนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพึง่พาตนเองในด้านนวตักรรม และ เร่งอตัราการพฒันาความเร็ว
สูง ขณะเดียวกันนายหลิวกล่าวเสริมว่า รัฐบาลจีนจะใช้มาตรการที่
แข็งแกร่งมากขึน้เพ่ือสง่เสริมการปฏิรูป และการเปิดเสรี (อินโฟเควสท์) 

นักเศรษฐศาสตร์คาดจีนเตรียมหั่ นดอกเบีย้ -RRR หลังยอด
ปล่อยกู้เงินหยวนขยายตัวต ่ากว่าคาด หนังสือพิมพ์ไชน่า เดลี่ 
รายงานโดยอ้างความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ว่า ทางการจีนอาจจะ
ปรับลดอัตราดอกเบีย้ หรือปรับลดสดัส่วนการกันส ารองของธนาคาร
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 พาณิชย์ (RRR) ในช่วงไม่ก่ีสัปดาห์ข้างหน้านี ้ โดยมีเป้าหมายที่จะ

รับมือกบัความเสี่ยงที่อาจฉดุรัง้ให้เศรษฐกิจเผชิญภาวะขาลง ไชน่า เด
ลี่ ระบวุา่ การปรับอปุทานด้านการเงินและสินเช่ือผ่านทางการลดอตัรา
ดอกเบีย้ หรือ RRR นัน้ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึน้ หลังจากทางการจีน
เปิดเผยวา่ ปริมาณเงินหมนุเวียนในระบบและยอดการปลอ่ยกู้สกุลเงิน
หยวนในเดือนพ.ค. ขยายตวัน้อยกวา่คาดการณ์ นอกจากนี ้ไชน่า เดลี่ 
ยังระบุว่า การด าเนินมาตรการที่แข็งแกร่งถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการ
รักษาสภาพคล่องในตลาดการเงิน และสนับสนุนการลงทุนใน
โครงสร้างพืน้ฐาน (อินโฟเควสท์) 

ฮ่องกงเผชิญกับแรงกดดันจากนานาชาติหลังการประท้วง
คัดค้านร่างกม.ส่งผู้ ร้ายข้ามแดน เอเอฟพี รายงานว่า ฮ่องกงเผชิญ
กับกระแสกดดนัจากนานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มสหภาพยโุรป(อีย)ูและ
สหรัฐฯได้เรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงเคารพสิทธิขั น้พืน้ฐานของชาว
ฮ่องกง โดยเฉพาะสิทธิการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนเพ่ือคดัค้านกฎหมายดงักลา่ว พร้อมตัง้ข้อสงัเกตวา่กฎหมาย
นีอ้าจจะมีผลกระทบอย่างมากต่อชาวฮ่องกง พลเมืองจากกลุม่อียแูละ
พลเมืองชาวต่างชาติ โดยเฉพาะความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชนใน
การประกอบธุรกิจในฮ่องกง ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของ
สหรัฐฯแสดงความหวงัว่าในที่สดุทัง้สองฝ่ายจะตกลงกันในลกัษณะที่
เกิดผลดีตอ่ทัง้ประเทศจีนและฮอ่งกง (เว็บไซต์ศนูย์ข่าวแปซิฟิก) 

จีนประณามผู้ ประท้วงพฤติกรรมรุนแรง พร้อมป้องรัฐบาล
ฮ่องกงออกกม.ส่งผู้ ร้ายข้ามแดน นายกัง ชวง โฆษกกระทรวงการ
ตา่งประเทศของจีนกลา่วในการแถลงข่าวที่กรุงปักก่ิงในวนันีว้า่ รัฐบาล
กลางได้ประณามพฤติกรรมที่รุนแรงของกลุ่มผู้ประท้วง และสนับสนนุ
รัฐบาลฮ่องกง ทัง้นี ้การปะทะกันระหวา่งกลุม่ผู้ประท้วงและเจ้าหน้าที่
ต ารวจของฮ่องกงเกิดขึน้ในวันนี ้ขณะที่ผู้ประท้วงหลายร้อยคนยังคง
ปักหลักประท้วงบนถนนสายต่างๆ เพื่อคัดค้านกฎหมายการส่งตัว
ผู้ ร้ายข้ามแดนไปยงัจีน หลงัจากที่เม่ือวานนี ้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ยิงแก๊ส
น า้ตาและกระสนุยางเพื่อสลายการชมุนมุ (อินโฟเควสท์)  

จีนเดินหน้าเปิดตัวกระดานหุ้นนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์วันนี ้จีนได้เปิดกระดานการซือ้ขายหุ้นนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แล้วในวนันี ้นับเป็นการเปิดฉากการปฏิรูป
ตลาดทุนที่เฝ้ารอกันมานาน ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า นายอ๋ี ฮุย
หมาน ประธานคณะกรรมการก ากับตลาดหลกัทรัพย์จีน กล่าวในพิธี
เปิดกระดานซือ้ขายหุ้นนวตักรรมและเทคโนโลยีที่เซี่ยงไฮ้วา่ ตลาดแหง่
ใหม่นี จ้ะช่วยสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์ประเทศ อีกทัง้ยงัช่วยผลกัดนัให้เกิดความก้าวหน้าในเร่ือง
เทคโนโลยีหลักๆ และได้รับการยอมรับจากตลาดว่า จะขยายตัว
แข็งแกร่งยิ่งขึน้ (อินโฟเควสท์) 

ก.ล.ต.จีนเตรียมออกมาตรการผลักดันตลาดทุนให้เปิดกว้างมาก
ขึน้ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน 
(CSRC) ประกาศในวนันีว้่า จีนเตรียมเปิดตวัมาตรการใหม่ๆ เพื่อเปิด
กว้างตลาดทนุ นายอ๋ี ฮยุหมาน ประธาน CSRC เปิดเผยขณะร่วมการ
ประชุม Lujiazui Forum ที่เซี่ยงไฮ้ว่า มาตรการดังกล่าวรวมถึง การ
แก้ไขข้อก าหนดในโครงการนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม (QFII) และโครงการนักลงทนุสถาบนัตา่งชาติที่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมส าหรับการใช้สกุลเงินหยวน (RQFII) เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้าร่วมในตลาดทุน CSRC 
ยังประกาศอีกว่า จะผ่อนคลายข้อจ ากัดการเข้าถึงการลงทุนในธุรกิจ
การรับฝากสินทรัพย์กองทุนเพื่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของ
ธนาคารต่างชาติ และเปิดให้มีการลงทุนในตลาดซือ้ขายสัญญา
ลว่งหน้าของจีนมากขึน้ (อินโฟเควสท์)  

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 1.36 จุด นลท.จับ
ตาสถานการณ์การค้า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาด
วนันีข้ยบัขึน้ ในขณะที่นักลงทนุยงัคงกังวลเก่ียวกบัสถานการณ์การค้า
ระหว่างจีนและสหรัฐ ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพ
สิตบวก 1.36 จดุ หรือ 0.05% ปิดที่ 2,910.74 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดลบ 13.75 จุด วิตกเหตุชุมนุม
ประท้วง ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตัวลดลง หลังจาก
เกิดเหตกุารณ์ปะทะกนัระหวา่งเจ้าหน้าที่ต ารวจและกลุ่มผู้ประท้วงใน
ฮ่องกงที่ออกมาชุมนุมต่อต้านร่างกฎหมายส่งตัวผู้ ร้ายข้ามแดนไปยัง
จีนแผ่นดินใหญ่ ดัชนีฮั่งเส็งลดลง 13.75 จุด หรือ 0.05% ปิดวันนีท้ี่ 
27,294.71 จดุ  (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

"มอร์แกน สแตนลีย์"เผยดัชนีภาวะธุรกิจดิ่งต ่าสุดรอบกว่า 10 ปี
ในเดือนมิ.ย. บริษัทมอร์แกน สแตนลีย์เปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจ
ประจ าเดือนมิ.ย. ดิ่งลง 32 จดุ สู่ระดบั 13 หลงัจากแตะระดบั 45 ใน
เดือนพ.ค. โดยดัชนีท าสถิติทรุดตัวลงมากที่สุดภายใน 1 เดือน และ
แตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนธ.ค.2551 ซึง่เป็นชว่งที่เกิดวิกฤตการเงิน 
ทัง้นี ้ความเชื่อมัน่ในภาคธุรกิจได้ร่วงลงในทกุภาคอตุสาหกรรม ขณะที่
การจ้างงาน, แผนการลงทนุด้านทนุ และความคาดหวงัตอ่ภาวะธุรกิจ 
ต่างก็ปรับตวัลง นอกจากนี ้ดชันีย่อยภาวะธุรกิจภาคการผลิตทรุดตัว
ลงแตะระดบั 0 ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุเป็นประวตัิการณ์ (อินโฟเควสท์) 

นักวิเคราะห์ฟันธงราคาน า้มันโลกดิ่ งแตะ 45 ดอลลาร์ หาก
สหรัฐ-จีนวืดบรรลุข้อตกลงการค้า นายเรนเนอร์ ไมเคิล เพรส 
ผู้อ านวยการบริหารของบริษัททอรัส เวลท์ แอดไวเซอร์ กล่าวว่า ราคา
น า้มันโลกจะดิ่งลงแตะระดับ 45 ดอลลาร์ หากความตึงเครียดทาง
การค้าระหว่างสหรัฐและจีนเลวร้ายลง นายเพรสกล่าวว่า อุปสงค์
น า้มันมีความเสี่ยงที่จะทรุดตวัลง หากสหรัฐและจีนไม่สามารถบรรลุ
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 ข้อตกลงทางการค้า ซึง่จะสง่ผลกระทบให้เศรษฐกิจโลกออ่นแอมากขึน้ 

"สิ่งที่ผมมองเห็นในขณะนีล้้วนแตบ่ง่ชีว้า่การขยายตวัของเศรษฐกิจโลก
จะขึน้อยู่กับผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน" เขากล่าว (อิน
โฟเควสท์) 

โอเปกผลิตน า้มันต ่าสุดรอบ 5 ปี กังวลสงครามการค้าฉุดความ
ต้องการใช้น า้มัน กลุ่มประเทศผู้สง่ออกน า้มนั (โอเปก) ออกรายงาน
ภาวะตลาดน า้มนัประจ าเดือนมิ.ย. ระบวุา่ โอเปกลดการผลิตน า้มนัใน
เดือนพ.ค. สู่ระดับต ่าสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่โอเปกกังวลว่า การท า
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะส่งผลกระทบต่อการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ และความต้องการใช้น า้มัน ทัง้นี ้การผลิตน า้มันจาก
กลุม่ประเทศโอเปกทัง้ 14 ชาติลดลง 236,000 บาร์เรล/วนัในเดือนพ.ค. 
สู่ระดับ 29.88 ล้านบาร์เรล/วนั ซึ่งเป็นครัง้แรกที่โอเปกผลิตน า้มนัต ่า
กวา่ 30 ล้านบาร์เรล/วนั นบัตัง้แตเ่ดือนมิ.ย.2557 (อินโฟเควสท์) 

ผู้น าญ่ีปุ่นเตือนความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน อาจท าให้เกิด
สงครามในตะวันออกกลาง รอยเตอร์ รายงานว่านายกรัฐมนตรีชิน
โซ อาเบะ ของญ่ีปุ่ น ซึง่อยูร่ะหวา่งการเยือนอิหร่าน ได้กลา่วหลงัพบกบั
ประธานาธิบดีฮสัซนั โรฮานี ของอิหร่าน โดยแสดงความกังวลว่า อาจ
เกิดสงครามในตะวนัออกกลาง หลงัมีความตงึเครียดมาสกัพกัหนึ่งแล้ว
ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ด้านประธานาธิบดีฮสัซนั โรฮานีของอิหร่าน 
กล่าวในการแถลงข่าวร่วมกับนายอาเบะว่า รัฐบาลญ่ีปุ่ นแสดงความ
สนใจในการซือ้น า้มันดิบจากอิหร่าน ถึงแม้ว่าขณะนีส้ัญญาซือ้ขาย
น า้มนัจะถกูระงบัไว้ชัว่คราวตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม และเตือนสหรัฐฯให้
เลี่ยงการใช้ปฏิบตัิการทางทหารโจมตีอิหร่านก่อน ระบุว่าอิหร่านจะไม่
เร่ิมต้นสงครามก่อน ขณะเดียวกนัอิหร่านก็พร้อมจะตอบโต้อยา่งรุนแรง 
ถ้าอิหร่านถกูโจมตีก่อน (เว็บไซต์ศนูย์ข่าวแปซิฟิก) 

ซาอุฯโดดร่วมวงสหรัฐ เช่ืออิหร่านอยู่ เบือ้งหลังเหตุโจมตีเรือ
บรรทุกน ้ามันในอ่าวโอมาน นายอาเดล อัล -จูบี ร์  รัฐมนตรี
ต่างประเทศของซาอดุีอาระเบียเปิดเผยวา่ ซาอดุีอาระเบียเห็นด้วยกบั
สหรัฐที่ว่า อิหร่านอยู่เบือ้งหลงัเหตกุารณ์โจมตีเรือบรรทกุน า้มัน 2 ล า
ในอ่าวโอมาน เน่ืองจากอิหร่านมีประวัติในการกระท าการเช่นนี ้การ
แสดงความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทซาอุดีอาระเบียมีความ
สอดคล้องกับที่นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้
ออกมากล่าวก่อนหน้านีว้่า อิหร่านอยู่เบือ้งหลังการโจมตีเรือบรรทุก
น า้มนั 2 ล าในอ่าวโอมาน เน่ืองจากต้องการให้สหรัฐยกเลิกมาตรการ
คว ่า ทัง้นี ้สื่อรายงานวา่ เรือบรรทกุน า้มนั 2 ล าที่ถกูโจมตีในอา่วโอมาน 
ใกล้กบัชอ่งแคบฮอร์มซุ เม่ือวานนี ้โดยล าหนึ่งเป็นเรือสญัชาติญ่ีปุ่ นชื่อ 
Kokuka Courageous ส่วนอีกล าหนึ่งเป็นเรือสญัชาติไต้หวนัชื่อ Front 
Altair (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนลบ ราคาน า้มันพุ่ง
กดดันตลาด ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปรับตวัลงในวนันี ้โดยถกู

กดดนัจากการพุง่ขึน้ของราคาน า้มนั หลงัมีรายงานวา่เกิดการโจมตีเรือ
บรรทุกน า้มัน 2 ล าในช่องแคบฮอร์มซุ ขณะเดียวกัน นักลงทุนจับตา
การประชมุก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ใน
สปัดาห์หน้า ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 39,741.36 จดุ 
ลดลง 15.45 จดุ หรือ 0.04% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ส.อ.ท.เผยดัชนีเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรม พ.ค.62 ที่  95.9 จาก 
95.0 ใน เม.ย.62 สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.62 อยู่ที่ระดับ 95.9 
ปรับตัวเพิ่มขึน้จากระดับ 95.0 ในเดือนเม.ย.62 โดยเป็นการปรับตวั
เพ่ิมขึน้ในองค์ประกอบยอดค าสัง่ซือ้โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณ
การผลิต และผลประกอบการ ส าหรับปัจจัยบวกที่ดัชนีปรับตัวเพิ่ม
ขึ น้มาจากการบ ริ โภคในประ เทศ เ ป็นส าคัญ  อย่า ง ไ ร ก็ตาม 
ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อการชะลอตัวของภาคการส่งออกที่
เกิดจากข้อพิพาททางการค้าระหวา่งจีนกบัสหรัฐ ตามการชะลอตวัของ
เศรษฐกิจโลก รวมทัง้การแข็งค่าของเงินบาท ทัง้นี ้ผู้ประกอบการได้มี
ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ โดยขอให้ออกมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะมาตรการทางด้านภาษี เช่น มาตรการช้อปช่วยชาติ เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศ และเร่งการเจรจาข้อตกลง
ทางการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทย-สหภาพยุโรป เพื่อขยายตลาด
การค้าและการลงทนุระหวา่งกนั (อินโฟเควสท์) 

ส.อ.ท.เผยยอดส่งออกรถยนต์ พ.ค.62 ลดลง 3.58% มาที่ 95,331 
คัน สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยวา่ การสง่ออก
รถยนต์ส าเร็จรูปในเดือน พ.ค.62 ส่งออกได้ 95,331 คัน ลดลงจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อน 3.58% โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด 
ยกเว้นตลาดเอเชีย ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดยุโรป และตลาด
อเมริกาเหนือ มีมลูคา่การสง่ออก 48,649.82 ล้านบาท ลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน 6.22% ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือน 
พ.ค.62 มีจ านวนทัง้สิน้ 88,097 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกันของปี
ก่อน 3.7% โดยยอดขายที่เพิ่มขึน้เน่ืองจากเศรษฐกิจในประเทศยังคง
เติบโต (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 3.03 จุด ได้แรงหนุนจากกลุ่ม
พลังงาน หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน า้มันในอ่าวโอมาน
ดันราคาน า้มันฟ้ืน SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,674.14 จดุ เพิ่มขึน้ 3.03 
จุด (+0.18%) มลูค่าการซือ้ขาย 55,324.82 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ
เผยตลาดหุ้นไทยในชว่งบา่ยนีป้รับตวัขึน้ได้เชน่เดียวกบัตลาดภมิูภาคที่
บา่ยนีฟื้น้ตวัดีขึน้ จากราคาน า้มนัที่ฟืน้ตวัขึน้หลงัข่าวเกิดเหตเุพลิงไหม้
เรือบรรทกุน า้มนัในน่านน า้อ่าวโอมาน ส่งผลให้มีแรงซือ้กลบัเข้ามาที่
กลุ่มพลงังาน-โรงกลัน่ หลงัจากถกูขายออกมากในช่วงเช้า นอกจากนี ้
ยังมีแรงซือ้หุ้น CPALL เข้ามาช่วยหนุนตลาดด้วย อย่างไรก็ดียังต้อง
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 ติดตามการประชุมเฟดสปัดาห์หน้า ว่าจะมีการส่งสญัญาณการปรับ

ลดอัตราดอกเบีย้หรือไม่ และติดตามการประชุม G20 ในช่วงปลาย
เดือนนี ้จบัตาความคืบหน้าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน พรุ่งนี ้
ตลาดฯยังมีลุ้นแกว่งในแดนบวกได้ พร้อมให้แนวรับ 1,670 แนวต้าน 
1,680 จดุ  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
129,056 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยู่ที่ 129,056 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 10,060 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 
2,591 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 8,243 ล้านบาท 
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.89% ปรับตัวลดลงจากเม่ือวาน -
0.04% ภาพรวมของตลาดในวนันี ้Yield Curve ปรับลดลง 1-10 bps. 
ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งมาจากการที่ตลาดคาดการณ์ว่า Fed 
น่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายในการประชุมวันที่ 18 -19 นี ้
ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ทยอยรายงานออกมาซึ่งไม่ค่อยดีนัก 
ได้แก่ อตัราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจ าเดือน พ.ค. 62 อยูท่ี่ระดบั 1.8% 

(YoY) ต ่ากวา่ที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดบั 1.9% (YoY) ด้านกระแสเงิน
ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้NET OUTFLOW 5,160 ล้านบาท 
โดยเกิดจาก  NET BUY 8,243 ล้านบาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือครอง
โดยนกัลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.22/24 แนวโน้มแข็งค่าตามภูมิภาค 
ตลาดเก็งเฟดลดดอกเบีย้-รอความชัดเจนครม.ชุดใหม่ นกับริหาร
เงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยูท่ี่ระดบั 
31.22/24 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวจากช่วง เช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 
31.23/24 บาท/ดอลลาร์ วนันีเ้งินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ เป็น
เพราะไม่มีปัจจัยส าคญัที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินในระยะนี ้
แตใ่นระยะ สัน้เงินบาทยงัมีทิศทางแข็งคา่ เชน่เดียวกบัสกลุเงินอ่ืนๆ ใน
ภมิูภาคที่แข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ โดยเหตผุลหลกัเป็นเพราะ
ตลาดเช่ือวา่ มีความเป็นไปได้มากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับ
ลดอตัราดอกเบีย้นโยบายในชว่งคร่ึงหลงัของปีนี ้ขณะที่ปัจจยัการเมือง
ในประเทศของไทยเอง โดยเฉพาะหน้าตาของคณะรัฐมนตรีชดุใหม่ยงั
ไม่มีความชัดเจนมากนัก นักบริหารเงิน คาดว่า พรุ่งนีเ้งินบาทจะ
เคลื่อนไหวในกรอบ 31.15 - 31.35 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 
 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  

- การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนพ.ค.จีน 

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.จีน 

- ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.จีน 

- ยอดปลอ่ยกู้สกลุเงินหยวนเดือนพ.ค.จีน 

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.ญ่ีปุ่ น 

- อตัราเงินเฟ้อเดือนพ.ค.ฝร่ังเศส 

- ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.สหรัฐ 

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.สหรัฐ 

- สต็อกสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนเม.ย.สหรัฐ 

- ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคขัน้ต้นเดือนมิ.ย.สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Monday 10 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH Trade Balance May $41.65b $23.20b $13.84b SET50

Exports YoY May 1.1% -3.8% -2.7% SET100

Imports YoY May -8.5% -3.3% 4.0% MAI

JP BoP Current Account Balance Apr P ¥1707.4b ¥1514.5b ¥2847.9b Institution Net Position

Trade Balance BoP Basis Apr P -¥98.2b ¥5.0b ¥700.1b Proprietary Net Position

GDP SA QoQ 1Q F 0.6% 0.6% 0.5% Foreign Net Position

GDP Annualized SA QoQ 1Q F 2.2% 2.2% 2.1% Individual Net Position

GDP Nominal SA QoQ 1Q F 0.8% 0.8% 0.8% Total Trading Value

GDP Deflator YoY 1Q F 0.1% 0.2% 0.2%

GDP Private Consumption QoQ 1Q F -0.1% -0.1% -0.1% Major Indices

GDP Business Spending QoQ 1Q F 0.3% 0.5% -0.3% Dow Jones

S&P 500

Tuesday 11 Nasdaq

Release Actual Cons. Prior STOXX Europe 50

US PPI Final Demand MoM May 0.1% 0.1% 0.2% FTSE 100

PPI Ex Food and Energy MoM May 0.2% 0.2% 0.1% DAX

PPI Final Demand YoY May 1.8% 2.0% 2.2% Nikkei 225

PPI Ex Food and Energy YoY May 2.3% 2.3% 2.4% Shanghai Composite

Hang Seng

 Wednesday 12 KOSPI

Release Actual Cons. Prior BES Sensex

CH CPI YoY May 2.7% 2.7% 2.5% Jakarta Composite

PPI YoY May 0.6% 0.6% 0.9% Philippines Composite

US CPI MoM May 0.1% 0.1% 0.3% Ho Chi Minh

CPI Ex Food and Energy MoM May 0.1% 0.2% 0.1%

CPI YoY May 1.8% 1.9% 2.0% Crude Commodities

CPI Ex Food and Energy YoY May 2.0% 2.1% 2.1% WTI ($/bl)

Dubai ($/bl)

 Thursday 13 Brent ($/bl)

Release Actual Cons. Prior NYMEX ($/bl)

JP PPI MoM May -0.1% 0.0% 0.3% COMEX Gold 

PPI YoY May 0.7% 0.7% 1.2% Batic Dry Index

Japan Buying Foreign Bonds 7-Jun ¥1736.0b -- ¥441.7b

Foreign Buying Japan Bonds 7-Jun ¥589.5b -- ¥685.8b Exchange Rate

Foreign Buying Japan Stocks 7-Jun -¥148.0b -- -¥285.9b USD/THB

CH CPI YoY May 2.7% 2.7% 2.5% EUR/USD

PPI YoY May 0.6% 0.6% 0.9% USD/JPY

Money Supply M0 YoY May 4.3% 3.5% 3.5% GBP/USD

Money Supply M1 YoY May 3.4% 3.2% 2.9% USD/CHY

Money Supply M2 YoY May 8.5% 8.6% 8.5% USD/KRW

New  Yuan Loans CNY May 1180.0b 1300.0b 1020.0b Dollar Index

EU Industrial Production SA MoM Apr -0.5% -0.5% -0.4%

Industrial Production WDA YoY Apr -0.4% -0.6% -0.7% Thai Bond Market

US Initial Jobless Claims 8-Jun 222k 215k 219k Total Return Index

Continuing Claims 1-Jun 1695k 1660k 1693k Outright/ Cash Trading

 Friday 14 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Release Actual Cons. Prior 13-Jun-19 1.68 1.72 1.76 1.79 1.77 1.78

CH Industrial Production YoY May -- 5.4% 5.4% Change (bps) -0.35 +0.28 -0.12 -0.26 -1.44 -1.75

Industrial Production YTD YoY May -- 6.2% 6.2% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Retail Sales YoY May -- 8.0% 7.2% 1.89 1.99 2.16 2.43 2.71 3.15

Retail Sales YTD YoY May -- 8.0% 8.0% -4.24 -4.60 -9.95 -9.14 -7.72 -2.37

JP Industrial Production MoM Apr F -- -- 0.6%

Industrial Production YoY Apr F -- -- -1.1% US Bond Market

Capacity Utilization MoM Apr -- -- -0.4% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Tertiary Industry Index MoM Apr -- 0.4% -0.4% 13-Jun-19 2.19 1.83 1.78 1.84 2.10 2.61

US Retail Sales Advance MoM May -- 0.6% -0.2% Change (bps) -5.00 -5.00 -5.00 -4.00 -3.00 -1.00

Retail Sales Ex Auto MoM May -- 0.5% 0.1%

Industrial Production MoM May -- 0.2% -0.5%

Capacity Utilization May -- 78.0% 77.9%

14-Jun-19

13-Jun-19 Chg %Chg.

1,674.14 +3.03 +0.18%

354.51 +1.75 +0.50%

-3,715.25

1,109.23 +1.03 +0.09%

2,456.89 +3.16 +0.13%

-3,715.25

39,689.87

1,339.00

2,889.63

2,891.64 +11.80 +0.41%

7,837.13 +44.41 +0.57%

13-Jun-19 Chg %Chg.

26,106.77 +101.94 +0.39%

12,169.05 +53.37 +0.44%

21,032.00 -97.72 -0.46%

3,389.00 +3.00 +0.09%

7,368.57 +0.95 +0.01%

2,103.15 -5.60 -0.27%

39,741.36 -15.45 -0.04%

2,909.38 -16.34 -0.56%

27,294.71 -13.75 -0.05%

950.08 -4.09 -0.43%

13-Jun-19 Chg %Chg.

6,276.18 -29.81 -0.47%

8,051.76 +20.78 +0.26%

61.32 +1.54 +2.58%

52.28 +1.14 +2.23%

52.17 +1.11 +2.17%

60.18 +0.81 +1.36%

13-Jun-19 12-Jun-19 %Chg.

31.20 31.26 -0.19%

1,331.90 +5.50 +0.41%

1,062.00 -18.00 -1.67%

1.2674 1.2686 -0.09%

6.9207 6.9168 +0.06%

1.1275 1.1289 -0.12%

108.36 108.48 -0.10%

13-Jun-19 12-Jun-19 %Chg.

289.26 288.17 +0.38%

1,182.30 1,183.43 -0.10%

97.029 96.956 +0.08%

129,055.61       87,755.40         +47.06%


