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 สรุปข่าวในและต่างประเทศ 

สหรัฐฯ 

วุฒิสภาสหรัฐผ่านกฎหมายคว ่าบาตรจีนกรณีฮ่องกง รอทรัมป์ลง
นามบังคับใช้ วุฒิสภาสหรัฐมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านร่างกฎหมาย
ลงโทษธนาคารที่ท าธุรกิจกับเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ความมัน่คงซึง่จีนเพิ่งบงัคบัใช้กบัฮ่องกง และเป็นกฎหมายที่ถกูมองว่า
บั่นทอนเอกราชของฮ่องกง  ทัง้นี  ้วุฒิสภาสหรัฐได้ลงมติผ่านร่าง
กฎหมายดงักล่าว หลงัจากสภาผู้แทนราษฎรให้ลงมติเห็นชอบไปแล้ว
เม่ือวันพุธที่ผ่านมา ส่วนขัน้ตอนต่อไปคือการส่งต่อให้ประธานาธิบดี
โดนลัด์ ทรัมป์ ลงนามบงัคบัใช้เป็นกฎหมายต่อไป (อินโฟเควสท์) 

เฟดย า้ตรึงดอกเบีย้ต ่าจนกว่าเศรษฐกิจฟ้ืนตัว ชีน้ านโยบาย
การเงินให้ชัดเจน ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการ
ประชุมประจ าวันที่  9-10 มิ.ย. โดยระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่มี
ความเห็นตรงกันว่า เฟดควรจะมีค าอธิบายที่ชัดเจนมากขึน้ให้กับ
ตลาดการเงิน เกี่ยวกับแนวทางในการก าหนดอัตราดอกเบีย้นโยบาย 
เพื่อให้ตลาดได้รับทราบข้อมูลมากขึน้ว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้เฟด
จ าเป็นต้องตรึงอตัราดอกเบีย้ไว้ที่ระดบัใกล้ 0% หรือต้องปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ รายงานการประชมุยงัระบดุ้วยว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็น
พ้องต้องกันว่า การซือ้สินทรัพย์จะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟืน้ตวัจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และยงัเป็นเคร่ืองมือ
ชัน้ดีในการรักษาเส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ให้อยู่ในแนวราบ 
ขณะที่กรรมการเฟดส่วนหนึ่งกล่าวว่า เฟดจ าเป็นต้องผลกัดนัให้มีการ
ใช้เคร่ืองมืออ่ืนๆ ที่ มีความเป็นไปได้ เช่น การควบคุมเส้นอัตรา
ผลตอบแทน (yield curve control) ซึ่งจะช่วยควบคุมอัตราดอกเบีย้
ระยะยาว (อินโฟเควสท์) 

เฟดเตือนสหรัฐอาจเผชิญวิกฤตการเงิน หากโควิดท าบริษัท
ล้มละลายจ านวนมาก นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์เตือนว่า สหรัฐอาจจะเผชิญกับวิกฤต
การเงิน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้มีบริษัท
ล้มละลายเป็นจ านวนมาก นายบูลลาร์ดเปิดเผยในการให้สมัภาษณ์
กับไฟแนนเชียล ไทม์ว่า "หากไม่มีการจัดการความเสี่ยงในส่วนของ
นโยบายด้านสุขภาพมากกว่านี  ้เราอาจเห็นบริษัทล้มละลายเพิ่มขึน้ 
และนั่นอาจท าให้เกิดวิกฤตการเงินตามมา" นายบูลลาร์ดระบุว่า "ผม
คิดว่า เป็นการรอบคอบที่จะด าเนินโครงการปล่อยสินเชื่อต่อไป แม้
ตอนนีส้ภาพคล่องในตลาดการเงินจะดีขึน้อย่างมากแล้วก็ตาม" (อินโฟ
เควสท์) 

สหรัฐเผยจ้างงานเพิ่ม 4.8 ล้านต าแหน่ง, อัตราว่างงานลดลงแตะ 
11.1% ในเดือนมิ.ย. กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการ
จ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึน้ 4.8 ล้านต าแหน่งในเดือนมิ.ย. มากกว่า
ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้ 3 ล้านต าแหน่ง ขณะที่อตัราการ

ว่างงานเดือนมิ.ย. ลดลงสู่ระดับ 11.1% จากระดับ 13.3% ในเดือน
พ.ค. ซึง่เป็นการลดลงเดือนที่สองติดต่อกนั ด้านนกัวิเคราะห์คาดการณ์
ไว้ว่าอัตราว่างงานจะอยู่ที่  12.3% การเปิดเผยตัวเลขจ้างงานของ
กระทรวงแรงงานมีขึน้หลังจากที่วานนี  ้ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง 
อิงค์  (ADP) และมูดี ส้์  อนาลิติกส์  เ ปิดเผยว่า  การจ้างงานของ
ภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึน้ 2.369 ล้านต าแหน่งในเดือนมิ.ย. แต่ต ่ากว่าที่
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 2.5 ล้านต าแหน่ง (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ท่ี
แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ยื่นขอสวสัดิการว่างงาน
ครัง้แรกจ านวน 1.43 ล้านรายในสปัดาห์ที่แล้ว สูงกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ที่ระดบั 1.35 ล้านราย ตวัเลขผู้ยื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้
แรกยงัคงมีจ านวนมากกว่า 1 ล้านรายติดต่อกนัเป็นสปัดาห์ที่ 15 แม้ว่า
รัฐต่างๆ ได้เ ร่ิมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และกลับมาเปิด
เศรษฐกิจอีกครัง้ อย่างไรก็ดี ตวัเลขผู้ยื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรก
ในวนันี ้ต ่ากว่าที่มีการรายงานในสปัดาห์ที่แล้วที่ระดบั 1.48 ล้านราย 
ขณะที่จ านวนชาวอเมริกันที่ยังคงขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง 
เพิ่มขึน้ 59,000 ราย สู่ระดับ 19.3 ล้านรายในสปัดาห์สิน้สุดวันที่  20 
มิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

ISM เผยดัชนีภาวะธุรกิจนิวยอร์กปรับตัวขึน้ในเดือนมิ.ย. สถาบนั
จัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า กิจกรรมภาคธุรกิจใน
นครนิวยอร์กปรับตวัขึน้ในเดือนมิ.ย. โดยได้แรงหนนุจากการผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งท าให้ภาคธุรกิจกลับมาเปิดกิจการ หลังจาก
รัฐบาลสั่งปิดเศรษฐกิจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ISM ระบวุ่า ดชันีภาวะธุรกิจนิวยอร์กปรับตวัสู่ระดบั 39.5 ในเดือนมิ.ย. 
เพิ่มขึน้ 20 จุดจากระดบั 19.5 ในเดือนพ.ค. โดยดชันีค่อยๆ ฟืน้ตวัขึน้
จากระดบั 4.3 ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุเป็นประวตัิการณ์ (อิน
โฟเควสท์) 

สหรัฐเผยขาดดุลการค้าเพิ่มขึน้ในเดือนพ.ค. หลังส่งออกร่วง
แตะระดับต ่าสุดในรอบ 10 ปี สหรัฐขาดดุลการค้าเป็นเดือนที่  3 
ติดต่อกันในเดือนพ.ค. เนื่องจากการส่งออกร่วงลงมากกว่าการน าเข้า 
ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการค้า
ทั่วโลก กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าของ
สหรัฐขยายตัวเพิ่มขึน้  9.7% ในเดือนพ.ค. สู่ระดับ 5.46 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนธ.ค.2561 และสูงกว่าที่
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดบั 5.31 หม่ืนล้านดอลลาร์ รายงานระบุ
ว่า การส่งออกร่วงลง 4.4% สู่ระดับ 1.445 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็น
ระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนพ.ย.2552 ขณะที่การน าเข้าสินค้าลดลง 
0.9% สู่ระดับ 1.991 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่
เดือนก.ค.2553 หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดส่งออกใน
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 เดือนพ.ค.2563 ร่วงลง 32% จากเดือนพ.ค. 2562 ขณะที่ยอดน าเข้า

ร่วงลง 25% (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยค าส่ังซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ค.เพิ่ม 8% ดีดขึน้ครัง้แรก
ในรอบ 3 เดือน กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ค าสั่งซือ้ภาค
โรงงานของสหรัฐปรับตวัขึน้ 8% ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้ครัง้
แรกในรอบสามเดือน แต่ยงัน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึน้ 
8.9% หลังจากร่วงลง 13.5% ในเดือนเม.ย. และลดลง 11% ในเดือน
มี.ค. ส่วนยอดสั่งซือ้สินค้าทุนพืน้ฐาน ที่ไม่รวมหมวดอาวุธและ
เคร่ืองบิน เพิ่มขึน้ 1.6% ในเดือนพ.ค. โดยยอดสั่งซือ้ดังกล่าวถือเป็น
มาตรวดัความเช่ือมัน่ และแผนการใช้จ่ายในภาคธุรกิจ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 92.39 จุด ขานรับ
ตัวเลขจ้างงานสหรัฐพุ่งเกินคาด ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ปิดบวกเม่ือคืนนี ้(2 ก.ค.) ขณะที่ดชันี Nasdaq ปิดท านิวไฮ หลงัจาก
สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึน้เกินคาดในเดือน
มิ.ย. ซึ่งท าให้นักลงทุนมีความหวงัว่า การฟืน้ตวัของตลาดแรงงานจะ
เป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจให้กลบัมาขยายตัวอีกครัง้ อย่างไรก็ดี ดัชนี
ดาวโจนส์ลดแรงบวกในระหว่างวนั เนื่องจากนักลงทุนยงัคงวิตกกงัวล
เกี่ยวกับจ านวนผู้ติดเชือ้และผู้ เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐที่
เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนื่อง ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,827.36 
จุด  เพิ่มขึ น้  92.39 จุด  หรือ +0.36% ขณะที่ดัชนี  S&P500 ปิดที่  
3,130.01 จุด เพิ่มขึน้ 14.15 จุด หรือ +0.45% ส่วนดชันี Nasdaq ปิด
ที่ 10,207.63 จดุ เพ่ิมขึน้ 53.00 จดุ หรือ +0.52% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่า เหตุวิตกโควิดหนุนแรง
ซือ้สกุลเงินปลอดภัย ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 
ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้ (2 ก.ค.) 
เนื่องจากนักลงทุนเข้าซือ้ดอลลาร์ซึ่งถือเป็นสกุลเงินปลอดภัยและมี
สภาพคล่องสูง ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกบัการแพร่ระบาดรอบ
สองของโรคโควิด-19 ในสหรัฐและประเทศอ่ืนๆ ดชันีดอลลาร์ ซึ่งเป็น
ดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกลุ
ในตะกร้าเงิน เพ่ิมขึน้ 0.06% สู่ระดบั 97.2696 เม่ือคืนนี ้ดอลลาร์สหรัฐ
แข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 107.55 เยน จากระดับ 107.49 
เยน แต่อ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9457 ฟรังก์ จาก
ระดบั 0.9464 ฟรังก์ และอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 
1.3578 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ  1.3587 ดอลลาร์แคนาดา ยูโร
อ่อนค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.1234 ดอลลาร์ จากระดบั 
1.1244 ดอลลาร์ ขณะที่ เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ  1.2463 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.2466 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่า
ขึน้สู่ระดบั 0.6922 ดอลลาร์ จากระดบั 0.6913 ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 83 เซนต์ รับตัวเลขจ้าง
งานสหรัฐแกร่งเกินคาด สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาด

นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(2 ก.ค.) หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐ
เปิดเผยตวัเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรพุ่งขึน้เกินคาดในเดือนมิ.ย. 
ซึ่งช่วยหนุนสัญญาน า้มันดิบปิดในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่สอง 
หลงัจากที่พุ่งขึน้ 1.4% เม่ือวนัพุธ อนัเนื่องมาจากตลาดขานรับตวัเลข
สต็อกน า้มันดิบสหรัฐที่ลดลงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์คาดการณ์  

สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 83 เซนต์ หรือ 2.1% 
ปิดที่ 40.65 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตัง้แต่วันที่  3 
มี .ค.ปีนี  ้สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.ย. พุ่งขึ น้  1.11 
ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดที่ 43.14 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิด
สงูสดุนบัตัง้แต่วนัที่ 3 มี.ค.ปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดพุ่ ง $10.1 นลท.รุกซือ้
สินทรัพย์ปลอดภัยหลังยอดโควิดพุ่ง สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์ก
ปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้ (2 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซือ้ทองค าในฐานะ
สินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับจ านวนผู้ติด
เชือ้และผู้ เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึน้ทัง้ในสหรัฐและทั่วโลก 
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน
ส.ค. เพิ่มขึน้ 10.1 ดอลลาร์ หรือ 0.57% ปิดที่ 1,790 ดอลลาร์/ออนซ์ 
(อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

อัตราว่างงานยูโรโซนเดือนพ.ค.พุ่ งแตะ 7.4% จากผลกระทบ
มาตรการคุมโควิด-19 ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) 
เปิดเผยว่า อตัราว่างงานในยโูรโซนพุ่งขึน้แตะระดบั 7.4% ในเดือนพ.ค. 
เนื่องจากประเทศต่างๆในยุโรปยังคงใช้มาตรการเว้นระยะห่างทาง
สังคม รวมทัง้มาตรการที่เข้มงวดด้านการเดินทาง ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ  แม้ว่าหลาย
ประเทศได้เร่ิมเปิดให้ธุรกิจในภาคส่วนต่างๆกลบัมาด าเนินการอีกครัง้
ในเดือนพ.ค.ก็ตาม ยูโรสแตทระบุว่า อัตราว่างงานที่ระดับ 7.4% ใน
เดือนพ.ค.ถือเป็นระดบัที่ย ่าแย่ที่สุดนับตัง้แต่เดือนพ.ย. 2562 และยัง
บ่งชีว้่า มีประชาชนในยูโรโซนจ านวนมากถึง 12.146 ล้านรายที่ไม่มี
งานท าในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

Ifo เผยดัชนีคาดการณ์อุตสาหกรรมรถเยอรมนีพลิกดีดตัวขึน้ 
ส่อแววฟ้ืนจากพิษโควิด สถาบัน Ifo เปิดเผยว่า ดัชนีคาดการณ์
อุตสาหกรรมยานยนต์ของเยอรมนีกลบัมาปรับตวัขึน้อีกครัง้ โดยดชันี
ปรับตัวขึน้อย่างแข็งแกร่งสู่ระดบั 27.7 ในเดือนมิ.ย. จากระดับเดือน
พ.ค.ที่ -11.9 ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า Ifo ระบุว่า การคาดการณ์
ดังกล่าวชีใ้ห้เห็นถึงจุดเปลี่ยนที่เป็นบวกครัง้แรกในรอบ 7 เดือน โดย
อุตสาหกรรมยานยนต์ของเยอรมนีต่างตัง้ความหวังถึงเร่ืองการฟื้น
ตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอนาคตอนัใกล้นี  ้ทัง้นี ้บริษัทผู้ผลิตรถของ
เยอรมนีต่างระบุถึงความต้องการที่เพิ่มสูงขึน้อย่างมาก ในขณะที่ดชันี
ได้ปรับตัวขึน้จากระดับ -80.6 เม่ือเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งยอดจด
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 ทะเบียนรถยนต์ใหม่ร่วงลงไปถึง 50% เม่ือเทียบเป็นรายปี เนื่องจากโค

วิด-19 และปรับตวัขึน้มาอยู่ที่ระดบั 52.2 ในเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

ฝร่ังเศสพบการติดเชือ้โควิด-19 แบบกลุ่มครั้งใหม่ถึงกว่า 200 
คน แต่ยังคุมสถานการณ์ได้ นายโอลิเวียร์ เวรอง รัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุขของฝร่ังเศส กล่าวว่า ภายหลงัจากที่ฝร่ังเศสได้ผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์โควิด-19 นัน้ การแพร่กระจายของไวรัสก็อยู่ภายใต้
การควบคมุ แม้ว่า จะพบกรณีการติดเชือ้ครัง้ใหม่แบบกลุ่มถึงกว่า 200 
รายก็ตาม ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า นายเวรอง กล่าวว่า จ านวนผู้ติด
เชือ้นัน้ลดลงในช่วง 10 สัปดาห์ติดต่อกัน และปัจจัยบ่งชีท้ัง้หมดก็
สะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล การ
แพร่กระจายของไวรัสยงัคงถูกควบคุมไว้ได้ภายในพืน้ที่เฉพาะ  (อินโฟ
เควสท์) 

อังกฤษเล็งยกเลิกบังคับกักตัวผู้ เดินทางจาก 75 ประเทศ รวม
ไทย หนงัสือพิมพ์เดลี เทเลกราฟขององักฤษรายงานว่า รัฐบาลองักฤษ
มีแผนที่จะยกเลิกข้อก าหนดที่ผู้ เดินทางเข้าประเทศต้องกักตวั โดยผู้ที่
เดินทางมาจาก 75 ประเทศจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องกักตัว รวมถึง
ประเทศไทย รายงานข่าวระบุว่า การผ่อนปรนมาตรการครัง้นีร้วมถึง
การยกเลิกการห้ามเดินทางที่ไม่จ าเป็นไปยังเกือบทุกประเทศที่เป็น
สมาชิกสหภาพยโุรป (EU), ดินแดนองักฤษซึง่รวมถึงเบอร์มิวดาและยิบ
รอลตาร์, ตรุกี, ไทย, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเมินจีนออกโรงค้าน ยืนกรานคงข้อเสนอสิทธิพิเศษให้
ชาวฮ่องกงต่อไป รัฐบาลอังกฤษได้ออกมาปฏิเสธเร่ืองการถอน
ข้อเสนอในการมอบสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการอยู่อาศยัในอังกฤษให้กับ
ชาวฮ่องกง ภายหลงัจากที่จีนได้ออกโรงคดัค้านข้อเสนอดังกล่างของ
องักฤษ และระบุด้วยว่า จีนขอสงวนสิทธิในการใช้มาตรการตอบโต้ใน
เร่ืองนี ้ในวันนี ้โฆษกประจ าสถานทูตจีนในอังกฤษเปิดเผยว่า จีนขอ
คดัค้านข้อเสนอในการให้สิทธิพิเศษแก่ชาวฮ่องกงที่ถือพาสปอร์ตแบบ 
British National Overseas (BNO) รวมทั ง้ ขอสงวนสิท ธิที่ จะ ใ ช้
มาตรการต่าง ๆ ด้วยเช่นกนั ทัง้นี ้มีประชาชนเกือบ 3 ล้านรายที่มีสิทธิ
ได้รับวีซ่าแบบใหม่ ซึ่งจะกรุยทางสู่การเป็นพลเรือนของอังกฤษ 
ภายหลงัจากที่จีนได้บงัคบัใช้กฎหมายความมัน่คงฉบบัใหม่กับฮ่องกง 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับตัวเลขจ้างงาน
สหรัฐแข็งแกร่ง ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเม่ือคืนนี ้(2 ก.ค.) เนื่องจากนกั
ลงทุนขานรับความหวังเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 
และการจ้างงานที่เพิ่มขึน้เกินคาดในสหรัฐ ซึ่งบ่งชีถ้ึงการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจหลงัจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาด แม้ว่าตลาดจะยงัคง
วิตกเกี่ยวกับจ านวนผู้ ติดเชือ้โควิด-19 ที่เพิ่มขึน้ก็ตาม ดัชนี Stoxx 
Europe 600 บวก 1.97% ปิดที่ 368.29 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝร่ังเศสปิดที่ 5,049.38 จุด เพิ่มขึน้ 122.45 จุด หรือ +2.49%, ดัชนี 

DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,608.46 จุด เพิ่มขึน้ 347.89 จุด หรือ 
+2.84% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 82.40 จุด รับข่าววัคซีน
ต้านโควิด-ข้อมูลศก.สหรัฐแกร่ง ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวขึน้
เม่ือคืนนี ้(2 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากข่าวความคืบหน้าในการพฒันา
วคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 และการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานที่แขง็แกร่ง
ของสหรัฐ ซึ่งท าให้นักลงทุนมีความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรคระบาด ดัชนี FTSE 
100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที่  6,240.36 จุด เพิ่มขึน้ 82.40 จุด หรือ 
+1.34% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

โตเกียวพบผู้ติดเชือ้ใหม่ 107 ราย ทะลุหลักร้อยครั้งแรกใน 2 
เดือน รัฐบาลกรุงโตเกียวยืนยนัพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่จ านวน 
107 รายในวันนี ้ซึ่งเป็นจ านวนสูงที่สุดในรอบสองเดือน และเป็นครัง้
แรกนับตัง้แต่วันที่ 2 พ.ค.ที่มีการรายงานผู้ติดเชือ้สูงกว่า 100 รายใน
เมืองหลวงของญ่ีปุ่ น จ านวนผู้ ติดเชือ้โควิด-19 ในโตเกียวดีดตัวขึน้
ในช่วงหลายวันมานี ้ท าให้ยอดผู้ติดเชือ้สะสมเพิ่มขึน้มาอยู่ที่  6,399 
ราย ซึ่งมากที่สุดในบรรดา 47 จังหวัดของญ่ีปุ่ น โดยจ านวนผู้ติดเชือ้
รายใหม่ในวันนีเ้พิ่มขึน้จากจ านวน 67 รายวานนี ้ซึ่งสูงกว่าระดับ 50 
รายเป็นวนัที่ 6 ติดต่อกนั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 24.23 จุด ขานรับข้อมูล
เศรษฐกิจสหรัฐ ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตวัขึน้เล็กน้อย
ในวนันี ้โดยหุ้นกลุ่มบริษัทผลิตรถยนต์ปรับตวัขึน้ขานรับสหรัฐเปิดเผย
ข้อมูลภาคการผลิตที่แข็งแกร่ง แต่ความวิตกเกี่ยวกับการระบาดรอบ
สองของโรคโควิด-19 ในกรุงโตเกียวนัน้ ได้ถ่วงความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุน ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดเพิ่มขึน้ 24.23 จุด 
หรือ 0.11% แตะที่ 22,145.96 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ก.ต่างประเทศจีนชีค้อมเมนต์รมว.ตปท.สหรัฐกรณีกม.ความ
มั่นคงมีอคติ โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน กล่าวถึงกรณีการแสดง
ความคิดเห็นของนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ
สหรัฐเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่บังคับใช้กับฮ่องกงว่า 
ความเห็นดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่รู้และอคติ ส านักข่าวซินหวั
รายงานว่า จ้าว ลี่เจียน โฆษกได้กล่าวถึงเร่ืองนีใ้นการแถลงข่าวประจ า
วนั โดยชีว้่า รมว.ต่างประเทศสหรัฐไม่รู้กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้อง
ความมั่นคงของประเทศในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง  และการดึง
ประเด็นสิทธิมนษุยชนเข้ามาเกี่ยวข้องก็ถือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง 
จ้าวกล่าวว่า กฎหมายนัน้ให้ความคุ้มครองแก่ส่วนรวม และลงโทษ
ผู้กระท าความผิดจ านวนน้อยมาก ภายหลงัจากที่กฏหมายมีผลบงัคบั
ใ ช้  ฮ่องกงจะพอใจกับสภาพสังคมที่ มี ระ เบี ยบมากขึ น้  และ
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 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีขึน้ ในขณะเดียวกันประชาชนชาวฮ่องกง

และนกัลงทนุต่างชาติก็จะได้รับประโยชน์ทัง้ปวง (อินโฟเควสท์) 

จีนออกโรงค้านข้อเสนออังกฤษให้สิทธิพิเศษชาวฮ่องกง โฆษก
ประจ าสถานทูตจีนในองักฤษเปิดเผยว่า จีนขอคดัค้านข้อเสนอในการ
ให้สิทธิพิเศษแก่ชาวฮ่องกงที่ถือพาสปอร์ตแบบ British National 
Overseas (BNO) รวมทัง้ขอสงวนสิทธิที่จะใช้มาตรการต่าง ๆ ด้วย
เช่นกนั ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า โฆษกประจ าสถานทตูกล่าวถึงกรณี
ของพาสปอร์ตประเภท BNO ว่า ในบันทึกข้อตกลงของทัง้ 2 ฝ่ายนัน้ 
ทางอังกฤษได้ประกาศว่า จะไม่อนุมัติสิทธิในการพักอาศัยให้กับพล
เรือนชาวจีนที่อยู่ในฮ่องกงถือพาสปอร์ตประเภทดงักล่าว โฆษก กล่าว
ว่า หากทางองักฤษมีการเปลี่ยนแปลงแต่เพียงฝ่ายในการด าเนินการ
เร่ืองนี ้ก็ถือเป็นการละเมิดต่อจุดยืนของตนเอง รวมทัง้กฤมายสากล
และหลกัการขัน้พืน้ฐานที่ใช้กับความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 64.59 จุด ขานรับ
ข่าวคืบหน้าวัคซีนต้านโควิด ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
พุ่งขึน้ในวนันี ้เนื่องจากนักลงทุนขานรับข่าวความคืบหน้าในการผลิต
วัคซีนต้านโควิด-19 โดยไฟเซอร์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทยาใหญ่ที่สุดของ
สหรัฐเปิดเผยว่า ผลการทดลองใช้วคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในมนุษย์
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยไฟเซอร์ได้ด าเนินการทดลองดงักล่าวร่วมกับ 
BioNTech ซึ่งเป็นบริษัทยาของเยอรมนี และคาดว่าบริษัทจะสามารถ
ผลิตวคัซีน 100 ล้านโดสภายในปลายปีนี ้และมากกว่า 1.2 พนัล้านโด
สภายในสิน้ปีหน้า ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต
ปรับตวัขึน้ 64.59 จดุ หรือ +2.13% แตะที่ 3,090.57 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดพุ่ง 697 จุด ขานรับข้อมูลศก.
สหรัฐ, พัฒนาวัคซีนคืบหน้า ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี ้
ปรับตัวเพิ่มขึน้ สอดคล้องกับตลาดหุ้นในภูมิภาค เนื่องจากนักลงทุน
ขานรับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งรวมถึง
ตวัเลขการจ้างงานของภาคเอกชนที่เพ่ิมขึน้ในเดือนมิ.ย. นอกจากนี ้นกั
ลงทุนยงัขานรับข่าวความคืบหน้าในการผลิตวคัซีนต้านโควิด-19 ดชันี
ฮั่งเส็งพุ่งขึน้ 697.00 จุด หรือ +2.85% ปิดวนันีท้ี่ 25,124.19 จุด (อิน
โฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

อนามัยโลกเผยไข้หวัดหมูในจีน ไม่ใช่พันธ์ุใหม่-เฝ้าระวังตัง้แต่ปี 
2554 ดร. ไมเคิล ไรอัน กรรมการบริหารโครงการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขขององค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า ไข้หวัดหมู 
(Swine Flu) ที่เป็นข่าวในจีนเม่ือไม่นานนี ้ไม่ใช่ไวรัสสายพนัธุ์ใหม่และ
อยู่ภายใต้การเฝา้ระวงัโรคอย่างใกล้ชิดแล้ว ดร. ไรอนั อธิบายว่า "ไวรัส
สายพันธุ์นีอ้ยู่ภายใต้การเฝ้าระวังโรคมาตัง้แต่ปี  2554 โดยรายงานที่
เผยแพร่ล่าสุดเป็นข้อมูลการเฝ้าระวงัโรคในช่วงเวลานัน้ และชีใ้ห้เห็น

วิวฒันาการของไวรัสสายพนัธุ์นีใ้นประชากรสุกร ตลอดจนการสมัผัส
เชือ้ไวรัสระหว่างการท างานของคนงานในช่วงเวลานัน้อย่างชัดเจน " 
(อินโฟเควสท์) 

โอเปกปรับลดการส่งออกน า้มันดิบ 1.84 ล้านบาร์เรล/วันใน
เดือนมิ.ย. Kpler ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการข้อมูลด้านการส่งออกน า้มัน 
เปิดเผยว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มนั (โอเปก) ได้ปรับลดการส่งออก
น า้มันดิบในเดือนมิ.ย.ลง 1.84 ล้านบาร์เรล/วัน จากระดับของเดือน
พ.ค. มาอยู่ที่ระดับ 17.2 ล้านบาร์เรล/วัน ในขณะที่กลุ่มโอเปกยังคง
ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการปรับลดก าลงัการผลิตน า้มนั
ที่ท าร่วมกับรัสเซียและประเทศพันธมิตรรายอ่ืนๆ รายงานของ Kpler 
ระบุว่า ซาอุดีอาระเบียปรับลดการส่งออกน า้มนัลง 979,000 บาร์เรล/
วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่าคร่ึงหนึ่งของยอดการปรับลดการส่งออก
โดยรวมของโอเปกในเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่ง 429.25 จุด ตามตลาด
หุ้นท่ัวโลก ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึน้กว่า 400 จุดในวนันี ้
ตามทิศทางตลาดหุ้นทัว่โลกที่ขานรับข่าวความคืบหน้าในการพฒันา
วคัซีนต้านโควิด-19 และข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งช่วย
บดบงัความกงัวลเกี่ยวกบัจ านวนผู้ติดเชือ้ที่ยงัคงพุ่งขึน้ในประเทศ โดย
ยอดผู้ติดเชือ้ล่าสุดทะลุหลกั 600,000 รายแล้ว ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE 
Sensex ปิดตลาดที่ 35,843.70 จุด เพิ่มขึน้ 429.25 จุด หรือ 1.21% 
(อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ศบค.เผยพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ 6 รายเป็นผู้ เดินทางมา
จาก ตปท. พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนีว้่า พบผู้ ป่วยยืนยันติดเชือ้รายใหม่ 6 
ราย ซึ่ง เ ป็นผู้ ที่ เดินทางกลับจากต่างประเทศที่พักอยู่ ใน  State 
Quarantine ส่วนในประเทศไม่พบผู้ติดเชือ้รายใหม่ต่อเนื่อง ส าหรับ
ผู้ ป่วยยืนยนัสะสมล่าสุดอยู่ที่ 3,179 ราย เป็นผู้ ป่วยในประเทศ 2,444 
ราย และผู้ ป่วยใน State Quarantine จ านวน 242 ราย จ านวนผู้ ป่วย
รักษาหายแล้วรวม 3,059 ราย  และยัง มีผู้ ป่ วย รักษาตัวอยู่ ใน
โรงพยาบาล 62 ราย ขณะที่ไม่มีผู้ เสียชีวิตเพ่ิม โดยยอดผู้ เสียชีวิตสะสม
อยู่ที่ 58 ราย (อินโฟเควสท์)  

ม.หอการค้าไทย เผยดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค มิ.ย.ฟ้ืนต่อเน่ือง
เป็นเดือนท่ี 2 หลังคลายล็อกดาวน์ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยผลส ารวจดชันีความเชื่อมัน่
ผู้บริโภคเดือนมิ.ย. 63 อยู่ที่ 49.2 จาก 48.2 ในเดือนพ.ค.63 โดยดชันีฯ 
ปรับตวัขึน้ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หลงัจากมีการผ่อนคลายมาตรการล็
อกดาวน์ ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 41.4 จาก 
40.2 ในเดือนพ.ค. 63 ขณะที่ดชันีความเชื่อมัน่เกี่ยวกับโอกาสหางาน
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 ท า อยู่ที่  47.6 จาก 46.6 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ใน

อนาคตเท่ากบั 58.6 จาก 57.7 (อินโฟเควสท์) 

ความเช่ือมั่ นบริษัทญี่ปุ่ นในไทยดิ่ งต ่าสุดในรอบ 35 ปี จาก
ผลกระทบโควิด หอการค้าญ่ีปุ่ น-กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจของบริษัทญ่ีปุ่ นที่มีการด าเนินงานอยู่ในประเทศไทย ดิ่งลง
แตะระดับต ่าสุดในรอบ 35 ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ผลส ารวจทางออนไลน์ของหอการค้าญ่ีปุ่ น-กรุงเทพฯ ระบุว่า ดัชนี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจในช่วงเดือนม.ค.-มิ.ย. 2563 อยู่ที่ -69 ลดลง
จากระดบั -24 ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2562 โดยดชันีความเชื่อมัน่ช่วง
คร่ึงปีแรกของปีนีถ้ือเป็นระดับต ่าที่สุดนับตัง้แต่ช่วงครัง้ปีหลังของปี 
2528 ซึง่ในขณะนัน้ดชันีอยู่ที่ระดบั -91 (อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์เผยยอดใช้สิทธิ GSP/FTA ช่วง 4 เดือนแรกปี 63 ลดลง 
12.08% จากผลกระทบสถานการณ์โควิด นายกีรติ รัชโน อธิบดี
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การใช้สิทธิ
ประโยชน์ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป 
(GSP) และการใช้สิทธิประโยชน์ส าหรับการส่งออกภายใต้ความตกลง
การค้าเสรี (FTA) ช่วง 4 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-เม.ย.) ว่า มีการใช้
สิทธิประโยชน์ฯ รวมมูลค่า  21,340.04 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 
12.08% มีสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ฯ 78.11% ของการใช้สิทธิ
ทัง้หมด แบ่งเป็นการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ GSP มูลค่า 1,793.52 
ล้านเหรียญสหรัฐ และการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้  FTA มูลค่า 
19,546.52 ล้านเหรียญสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 24.69 จุด ตามตลาดตปท. คาดหวัง
เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวหนุนเงินไหลเข้า  SET ปิดวันนี ท้ี่ ระดับ 
1,374.13 จุด  เพิ่ มขึ น้  24.69 จุด  (+1.83%) มูลค่ าการซื อ้ ข าย 
84,485.85 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนีป้รับตัวขึน้
ตามตลาดต่างประเทศ โดยตลาดภมิูภาค-ตลาดในยุโรป-ดาวโจนส์ฟิว
เจอร์ส ต่างปรับตัวขึน้กันทัว่หน้า เช่นเดียวกับราคาน า้มันฟิวเจอร์สก็
ปรับตัวขึน้ เก็งเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวหลังตัวเลขเศรษฐกิจจีน-สหรัฐฯ

ออกมาดี ส่งผลให้มีการเก็งหุ้นที่อิงเศรษฐกิจ น าโดย SCC ขึน้เด่นวนันี ้
คาดหวงัเงินไหลเข้า Emerging Market หลงัเศรษฐกิจโลกฟืน้ตวั และ
ยงัได้หุ้นใหม่ STGT เทรดวนัแรกหนุนวอลุ่มตลาดโดยรวมด้วย พร้อม
ให้จบัตาอตัราว่างงาน-ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรงวดมิ.ย.ของ
สหรัฐฯคืนนี ้พรุ่งนีต้ลาดฯยงัมีลุ้นขึน้ได้แต่ไม่แรง โดยให้แนวรับ 1,355-
1,360 แนวต้าน 1,380-1,386 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 93,500 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี  ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่  93,500 
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 
44,579 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 4,808 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 1,613 ล้านบาท Yield พันธบัตร
อาย ุ5 ปี ปิดที่ 0.86% ปรับตวัลดลงจากเม่ือวาน -0.01% ภาพรวมของ
ตลาดในวันนี  ้Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า 
ส าหรับกระแสเงินลงทนุของนักลงทุนต่างชาติวนันี ้NET INFLOW 700 
ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,610 ล้านบาท และมีตราสารหนีท้ี่
ถือครองโดยนกัลงทนุต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.08 อ่อนค่าต่อเน่ืองจากช่วงเช้า จับ
ตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯคืนนี ้นักบริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีท้ี่ระดับ 
31.08 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าต่อเนื่องจากเปิดตลาดเช้าที่ระดบั 31.02 
บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 31.00-31.13 
บาท/ดอลลาร์ นกับริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาท
ในวันพรุ่งนีไ้ว้ระหว่าง 31.00-31.10 บาท/ดอลลาร์ โดยนักลงทุนรอดู
การประกาศตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐ (Non 
Farm Payroll)คืนนี ้โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึน้
ราว 3 ล้านคน (อินโฟเควสท์) 

 

 

 
ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จาก Gfk องักฤษ 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต/ซีไอพีเอส องักฤษ 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายเดือนมิ.ย.จากไฉซิน จีน 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต ฝร่ังเศส 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต เยอรมนี 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต อีย ู
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As of

 Monday 29 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP Retail Sales MoM May 2.10% 3.00% -9.60% SET50

Retail Sales YoY May -0.12 -0.12 -0.14 SET100

Dept. Store, Supermarket Sales YoY May -16.70% -18.20% -22.10% MAI

TH Mfg Production Index ISIC NSA YoY May -23.19% -19.80% -17.21% Institution Net Position

Capacity Utilization ISIC May 52.84 -- 51.87 Proprietary Net Position

EC Economic Confidence Jun 75.70 80.00 67.50 Foreign Net Position

Industrial Confidence Jun -21.70 -19.70 -27.50 Individual Net Position

Services Confidence Jun -35.60 -25.40 -43.60 Total Trading Value

Consumer Confidence Jun F -14.70 -- -14.70

US Pending Home Sales MoM May 44.30% 18.00% -21.80% Major Indices

Pending Home Sales NSA YoY May -10.40% -22.00% -34.60% Dow Jones

S&P 500

 Tuesday 30 Nasdaq

Release Actual Cons. Prior STOXX Europe 50

JP Jobless Rate May 2.90% 2.80% 2.60% FTSE 100

Job-To-Applicant Ratio May 1.20 1.22 1.32 DAX

Industrial Production MoM May P -8.40% -5.70% -9.80% Nikkei 225

Industrial Production YoY May P -25.90% -23.20% -15.00% Shanghai Composite

Housing Starts YoY May -12.30% -14.70% -12.90% Hang Seng

CH Composite PMI Jun 54.20 -- 53.40 KOSPI

Manufacturing PMI Jun 50.90 50.50 50.60 BES Sensex

EC CPI MoM Jun P 0.30% 0.30% -0.10% Jakarta Composite

CPI Core YoY Jun P 0.80% 0.80% 0.90% Philippines Composite

US MNI Chicago PMI Jun 36.60 44.00 32.30 Ho Chi Minh

Conf. Board Consumer Confidence Jun 98.10 90.50 86.60

Crude Commodities

     Wednesday 1 WTI ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Dubai ($/bl)

JP Tankan Large Mfg Index 2Q -34.00 -30.00 -8.00 Brent ($/bl)

Tankan Large Mfg Outlook 2Q -27.00 -24.00 -11.00 NYMEX ($/bl)

Tankan Large Non-Mfg Outlook 2Q -33.00 -15.00 -1.00 COMEX Gold 

Tankan Large Non-Mfg Index 2Q -26.00 -20.00 8.00 Batic Dry Index

Tankan Large All Industry Capex 2Q 3.20% 1.30% 1.80%

Jibun Bank Japan PMI Mfg Jun F 40.10 -- 37.80 Exchange Rate

Consumer Confidence Index Jun 28.40 28.50 24.00 USD/THB

CH Caixin China PMI Mfg Jun 51.20 50.70 50.70 EUR/USD

TH Business Sentiment Index Jun 38.50 -- 34.40 USD/JPY

Markit Thailand PMI Mfg Jun 43.50 -- 41.60 GBP/USD

EC Markit Eurozone Manufacturing PMI Jun F 47.40 46.90 46.90 USD/CHY

US Markit US Manufacturing PMI Jun F 49.80 49.60 49.60 USD/KRW

ISM Manufacturing Jun 52.60 49.50 43.10 Dollar Index

 Thursday 2 Thai Bond Market

Release Actual Cons. Prior Total Return Index

JP Monetary Base YoY Jun 6.00% -- 3.90% Outright/ Cash Trading

EC PPI MoM May -0.60% -0.40% -2.00% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

PPI YoY May -5.00% -4.70% -4.50% 2-Jul-20 0.428 0.445 0.475 0.482 0.454 0.558

Unemployment Rate May 7.40% 7.70% 7.30% Change (bps) +0.23 -0.02 -0.03 +0.19 -0.05 +0.23

US Trade Balance May -$54.6b -$53.0b -$49.4b 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Change in Nonfarm Payrolls Jun 4800k 3000k 2509k 0.863 1.080 1.337 1.598 1.871 2.074

Unemployment Rate Jun 11.10% 12.40% 13.30% -0.74 +0.10 +0.57 -0.23 +0.65 -0.20

Labor Force Participation Rate Jun 61.50% 61.20% 60.80%

Initial Jobless Claims 1-Jun 1427k 1336k 1480k US Bond Market

Continuing Claims 1-Jun 19290k 18904k 19522k Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Durables Ex Transportation May F 3.70% 4.00% 4.00% 2-Jul-20 0.14 0.16 0.19 0.29 0.68 1.43

Durable Goods Orders May F 15.70% 15.80% 15.80% Change (bps) +0.00 -1.00 +0.00 -2.00 -1.00 +0.00

Factory Orders May 8.00% 7.90% -13.00%

 Friday 3

Release Actual Cons. Prior

JN Jibun Bank Japan PMI Services Jun F 45.00 -- 42.30

Jibun Bank Japan PMI Composite Jun F 40.80 -- 37.90

CH Caixin China PMI Composite Jun -- -- 54.50

Caixin China PMI Services Jun -- 53.30 55.00

TH CPI YoY Jun -- -3.00% -3.44%

CPI NSA MoM Jun -- 0.40% 0.01%

CPI Core YoY Jun -- 0.00% 0.01%

Foreign Reserves 1-Jun -- -- $240.7b

EC Markit Eurozone Services PMI Jun F -- 47.30 47.30

Markit Eurozone Composite PMI Jun F -- 47.50 47.50

93,500.48         62,046.20         +50.69%

2-Jul-20 1-Jul-20 %Chg.

325.16               325.48               -0.10%

1,197.91 1,200.69 -0.23%

97.212 97.148 +0.07%

1.2468 1.2471 -0.02%

7.0659 7.0702 -0.06%

1.1236 1.1251 -0.13%

107.54 107.46 +0.07%

2-Jul-20 1-Jul-20 %Chg.

31.09 31.03 +0.19%

1,773.20 -19.80 -1.10%

1,823.00 +20.00 +1.11%

42.72 +0.83 +1.98%

40.65 +0.83 +2.08%

40.27 +0.57 +1.44%

40.79 +0.00 +0.00%

842.38 -1.11 -0.13%

2-Jul-20 Chg %Chg.

4,966.78 +52.39 +1.07%

6,377.92 +13.84 +0.22%

2,135.37 +28.67 +1.36%

35,843.70 +429.25 +1.21%

3,090.57 +64.59 +2.13%

25,124.19 +697.00 +2.85%

12,608.46 +347.89 +2.84%

22,145.96 +24.23 +0.11%

3,301.00 +96.00 +3.00%

6,240.36 +82.40 +1.34%

3,130.01 +14.15 +0.45%

10,207.63 +53.00 +0.52%

2-Jul-20 Chg %Chg.

25,827.36 +92.39 +0.36%

-7,405.60

84,485.86

1,201.38

-613.50

301.94 +3.12 +1.04%

6,817.73

912.22 +19.92 +2.23%

2,018.61 +42.32 +2.14%

3-Jul-20

2-Jul-20 Chg %Chg.

1,374.13 +24.69 +1.83%


