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 สรุปข่าวในและต่างประเทศ 

สหรัฐฯ 

"ทรัมป์" กล่าวสุนทรพจน์วันชาติ โทษจีนต้องรับผิดชอบล้มเหลว
คุมโควิด ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ กล่าวสนุทรพจน์เนื่องในวนัชาติ
สหรัฐ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 4 ก.ค. โดยความตอนหนึ่งระบุว่า จีนต้อง
รับผิดชอบที่ประสบความล้มเหลวในการควบคุมการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 นอกจากนี ้ทรัมป์อ้างโดยไม่มีหลักฐานว่า 99% ของกรณีการ
ติดเชือ้โควิดในสหรัฐ "ไม่อนัตราย" ส่วนในความเป็นจริงนัน้ หลายรัฐใน
สหรัฐก าลังเผชิญกับตัวเลขผู้ติดเชือ้รายใหม่ที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
ขณะเดียวกัน ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐจะมีวคัซีนป้องกันหรือยารักษาโรค
โควิด-19 ก่อนสิน้ปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐส่งเรือบรรทุกเคร่ืองบินไปทะเลจีนใต้ คุมเชิงจีนจัดซ้อมรบ 
หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล (WSJ) รายงานว่า สหรัฐส่งเรือ
บรรทุกเคร่ืองบิน 2 ล าไปยงัทะเลจีนใต้ ในขณะที่จีนก าลงัจัดการซ้อม
รบทางทหารในน่านน า้ดงักล่าว WSJ ระบวุ่า เรือบรรทกุเคร่ืองบินยเูอส
เอส โรนัลด์ เรแกน และเรือยูเอสเอส นิมิทซ์ จะเข้าประจ าการในทะเล
จีนใต้ตัง้แต่วนันี ้(4 ก.ค.) พลเรือตรีจอร์จ เอ็ม. วิคอฟฟ์ แห่งกองทพัเรือ
สหรัฐเปิดเผยว่า "การส่งเรือบรรทุกเคร่ืองบินดงักล่าวมีจดุประสงค์เพื่อ
แสดงสัญญาณที่ชัดเจนต่อหุ้นส่วนและพันธมิตรของเราว่า เรายังคง
มุ่งมั่นที่จะรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาค " (อินโฟ
เควสท์) 

"เพโลซี" จี ้"ทรัมป์" คว ่าบาตรรัสเซีย หลังจ้างตาลีบันสังหาร
ทหารสหรัฐ นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่า 
สหรัฐควรกลับมาใช้มาตรการคว ่าบาตรกับหน่วยงานด้านข่าวกรอง
และกลาโหมของรัสเซีย หลงัจากที่ได้รับข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับการที่
รัสเซียได้จ้างวานให้กลุ่มตาลีบนัสงัหารทหารของสหรัฐที่ปฏิบตัิหน้าที่
อยู่ในอัฟกานิสถาน นางเพโลซีกล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่า "ก่อน
หน้านีรั้ฐบาลสหรัฐได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสยกเลิกมาตรการคว ่า
บาตรรัสเซียในด้านที่เกี่ยวกบัข่าวกรองและกลาโหม ซึง่เป็นหน่วยงานที่
ถกูกล่าวหาว่า อาจเป็นภยัคกุคามต่อเจ้าหน้าที่กองทพัของเรา เราต้อง
กลับมาใช้มาตรการคว ่าบาตร และต้องด าเนินการกับหน่วยงาน
เหล่านัน้" นางเพโลซีกล่าว (อินโฟเควสท์) 

แพทย์ใหญ่ท าเนียบขาวเตือนโควิด-19 อาจกลายพันธ์ุ แพร่เชือ้
ได้ง่ายขึน้ นายแพทย์แอนโทนี ฟอซี ผู้อ านวยการสถาบนัภูมิแพ้และ
โรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐ เปิดเผยในการให้สัมภาษณ์กับวารสารของ
สมาคมการแพทย์อเมริกันเม่ือวนัพฤหสับดีที่ผ่านมาว่า ไวรัสโควิด-19 
อาจกลายพันธุ์เป็นไวรัสที่สามารถแพร่ระบาดได้มากขึน้ ดร.ฟอซีได้
อ้างอิงผลการวิจัยของกลุ่ม Sheffield COVID-19 Genomics Group 
ที่ระบุว่า ไวรัสที่กลายพนัธุ์เป็นสายพนัธุ์ใหม่นัน้เป็นไวรัสที่พบว่ามีการ

แพร่เชือ้มากที่สุดในการระบาดทัว่โลก และแตกต่างไปจากไวรัสที่พบ
ครัง้แรกในเมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีนเม่ือปลายปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

แพทย์ใหญ่ท าเนียบขาวชีจ้ะเร่ิมทดลองวัคซีนโควิดขัน้สุดท้าย
ปลายเดือนนี ้นายแพทย์แอนโทนี ฟอซี ผู้อ านวยการสถาบันภูมิแพ้
และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่า วคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 บาง
ตวัจะเร่ิมการทดลองทางคลินิกขัน้สดุท้ายอย่างเร็วที่สุดในปลายเดือน
นี ้ขณะที่บางตัวจะเร่ิมในเดือนส.ค.-ต.ค. ข่าวดังกล่าวมีขึน้ หลังโม
เดอร์นา (Moderna) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐออกมายืนยัน
ว่า จะสามารถเร่ิมการทดลองวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในขัน้สุดท้าย
กบัอาสาสมคัร 30,000 รายได้ภายในเดือนก.ค.นี ้(อินโฟเควสท์) 

"จอห์น ฮอปกินส์"เผยสหรัฐเจอติดเชือ้โควิดวันเดียวสูงเกือบ 5.5 
หมื่นราย มหาวิทยาลยัจอห์น ฮอปกินส์ เปิดเผยว่า ในช่วง 24 ชั่วโมง
ที่ผ่านมา จ านวนผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐพุ่งขึน้เกือบ 55,000 
ราย ท าสถิติเพิ่มขึน้วนัเดียวในอตัราสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ข้อมลูของ
จอห์น ฮอปกินส์ ระบุว่า ยอดผู้ติดเชือ้ทัว่ประเทศของสหรัฐที่ได้รับการ
ยืนยันได้ทะลุหลัก 2.7 ล้านรายแล้ว โดยขณะนีอ้ยู่ที่ 2,735,554 ราย 
ส่วนยอดผู้ เสียชีวิตอยู่ที่ 128,684 ราย ด้านกระทรวงสาธารณสุขของ
สหรัฐระบวุ่า รัฐฟลอริดามีจ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ในวนัเดียว
สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ โดยอยู่ที่ 10,109 ราย (อินโฟเควสท์) 

"นิวยอร์ก" เตรียมเปิดเมืองระยะ 3 งัดแผนขายอาหารบนถนน
คนเดิน ขณะยังห้ามน่ังกินในร้าน นายแอนดรูว์ คูโอโม ผู้ว่าการรัฐ
นิวยอร์ก เปิดเผยว่า นิวยอร์กจะเร่ิมเข้าสู่กระบวนการเปิดเมืองระยะที่ 
3 ในวันนี  ้แต่จะยังไม่อนุญาตให้มีการรับประทานอาหารภายใน
ร้านอาหารที่ เป็นพืน้ที่ ปิด  นายคูโอโมกล่าวว่า  นิวยอร์กเคยเป็น
ศูนย์กลางการระบาดของโรคโควิด-19 ระดับโลกจนถึงเม่ือไม่นานนี  ้
และหลังจากที่ได้ "เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของรัฐอ่ืนอย่าง
ใกล้ชิด" เราก็เห็นควรที่จะชะลอการอนุญาตให้ประชาชนรับประทาน
อาหารภายในร้านอาหารที่เป็นพืน้ที่ปิด ขณะเร่ิมเปิดเมืองระยะที่ 3 ใน
วนัจนัทร์ที่ 6 ก.ค.นี ้(อินโฟเควสท์) 

ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐดีดตัวแข็งแกร่งแตะ 57.1 ใน
เดือนมิ.ย. หลังคลายล็อกดาวน์ ผลส ารวจของสถาบนัจัดการด้าน
อุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดชันีภาคบริการของสหรัฐปรับตวัขึน้สู่
ระดบั 57.1 ในเดือนมิ.ย. จากระดบั 45.4 ในเดือนพ.ค. โดยได้รับปัจจยั
หนุนจากการที่หลายรัฐเร่ิมกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครัง้  หลังจากที่
ต้องล็อกดาวน์เพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดชันีที่อยู่เหนือ
ระดบั 50 บ่งชีว้่า ภาคบริการซึ่งคิดเป็นสองในสามของเศรษฐกิจสหรัฐ
ได้กลบัเข้าสู่ภาวะขยายตวัแล้ว หลงัจากที่ร่วงลงไปแตะระดบั 41.8 ใน
เดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับต ่าที่สุดนับตัง้แต่เดือนมี.ค.2552 ขณะที่
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดชันีภาคบริการเดือนมิ.ย. จะอยู่ที่ 48.9 ดชันี
ภาคบริการเดือนมิ.ย.แตะระดบัสูงที่สุดในรอบ 4 เดือนและดีกว่าการ
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 คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของค า

สัง่ซือ้ใหม่และการจ้างงาน โดยค าสัง่ซือ้ใหม่พุ่งขึน้แตะ 61.6 ในเดือน
มิ.ย. จาก 41.9 ในเดือนพ.ค. ขณะที่การจ้างงานเพิ่มขึน้แตะ 43.1 ใน
เดือนมิ.ย. จาก 31.8 ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

มาร์กิตเผยดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐปรับตัวขึน้แตะ 47.9 ใน
เดือนมิ.ย. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึง่เป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน 
เปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายเดือน
มิ.ย.ของสหรัฐ ปรับตัวขึน้สู่ระดบั 47.9 จากระดับ 37.5 ในเดือนพ.ค. 
และสงูกว่าตวัเลขขัน้ต้นเดือนมิ.ย.ซึง่อยู่ที่ 46.7 (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐกว้านซือ้ "เรมเดซิเวียร์" เกือบหมดตลาด ตุนให้รพ.รักษา
โควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐเผยว่า 
สหรัฐก าลงักว้านซือ้เรมเดซิเวียร์ (remdesivir) ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสเพื่อ
รักษาผู้ ป่วยโรคโควิด-19 ให้เพียงพอในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ซึง่อาจท า
ให้ประเทศอ่ืนไม่สามารถเข้าถึงยาชนิดนีใ้นช่วงดังกล่าวได้  เม่ือวัน
จนัทร์ที่ผ่านมา (29 มิ.ย.) กระทรวงยืนยนัการสัง่ซือ้ยาเรมเดซิเวียร์จาก
กิลเลียด ไซเอนเซส (Gilead Sciences) บริษัทยกัษ์ใหญ่ด้านชีวเภสัช
ภณัฑ์สญัชาติอเมริกัน จ านวนกว่า 500,000 โดส หรือคิดเป็นยาที่ผลิต
ทัง้หมดในเดือนกรกฎาคม และ 90% ของเดือนสิงหาคมและกันยายน 
เพ่ือกกัตนุให้โรงพยาบาลในสหรัฐจนถึงเดือนกนัยายน (อินโฟเควสท์) 

ส านักงบประมาณคองเกรสคาดตลาดแรงงานสหรัฐยังไม่ฟ้ืนตัว
เต็มท่ีภายในปี 2573 ส านักงบประมาณแห่งสภาคองเกรสสหรัฐ 
(CBO) คาดการณ์ว่า อตัราว่างงานของสหรัฐในไตรมาส 4 ปี 2573 จะ
อยู่ที่ 4.4% ซึง่ยงัคงสงูกว่าระดบัต ่าสดุเป็นประวตักิารณ์ที่ 3.5% ซึง่เคย
ท าไว้ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 CBO ระบุใน
รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีเม่ือวานนีว้่า อตัราว่างงานของ
สหรัฐอาจจะลดลงแตะระดบั 10.5% ในไตรมาส 4 ปี 2563 และจากนัน้
จะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 7.6% ในไตรมาส 4 ปี 2564 ทัง้นี  ้แม้อัตรา
ว่างงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ CBO คาดว่า อตัราว่างงาน
จะเคลื่อนไหวที่ระดับ 4.4% ได้ในไตรมาส 4 ของปี 2573 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อตลาดแรงงานสหรัฐนัน้ จะกิน
ระยะเวลายาวนานไปจนถึงทศวรรษหน้า (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก (ศ.): ปิดท าการวันศุกร์ท่ี 3 ก.ค. เน่ืองใน
วันชาติสหรัฐ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก (ศ.): ปิดท าการวันวันศุกร์ท่ี 3 ก.ค. เน่ือง
ในวันชาติสหรัฐ 

ภาวะตลาดน า้มันนิวยอร์ก (ศ.): ปิดท าการวันศุกร์ท่ี 3 ก.ค. เน่ือง
ในวันชาติสหรัฐ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก (ศ.): ปิดท าการวันศุกร์ท่ี 3 ก.ค. 
เน่ืองในวันชาติสหรัฐ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก (จ.): ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 459.67 จุด รับภาค
บริการแข็งแกร่ง,ตลาดหุ้นจีนดีดแรง ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้ น
นิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี  ้ (6 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากดัชนีภาค
บริการของสหรัฐที่ดีดตัวขึน้อย่างแข็งแกร่งในเดือนมิ.ย. นอกจากนี ้
ตลาดหุ้นนิวยอร์กยงัได้รับปัจจัยบวกจากดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาด
หุ้ นจีนที่ทะยานขึน้กว่า 5% เม่ือวานนี  ้ท่ามกลางมุมมองบวกที่ว่า
เศรษฐกิจจะฟืน้ตวัขึน้ได้อย่างรวดเร็ว ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดที่ 26,287.03 จุด พุ่งขึน้ 459.67 จุด หรือ +1.78% ขณะที่ดัชนี 
S&P500 ปิดที่ 3,179.72 จดุ เพ่ิมขึน้ 49.71 จดุ หรือ +1.59% ส่วนดชันี 
Nasdaq ปิดที่ 10,433.65 จุด เพิ่มขึน้ 226.02 จุด หรือ +2.21% (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก (จ.): ยูโรแข็งเทียบดอลล์ ขานรับยอด
ค้าปลีกยูโรโซนพุ่งเกินคาด สกลุเงินยโูรแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร
สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(6 ก.ค.) 
ขานรับรายงานยอดค้าปลีกของยูโรโซนที่พุ่งขึน้แข็งแกร่งเกินคาดใน
เดือนพ.ค. หลังจากรัฐบาลในหลายประเทศของยุโรปเร่ิมคลาย
มาตรการล็อกดาวน์ ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 
1.1314 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1244 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่า
ขึน้แตะที่ระดับ 1.2498 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2476 ดอลลาร์ และ
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดับ 0.6975 ดอลลาร์ จากระดับ 
0.6942 ดอลลาร์ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 
107.28 เยน จากระดบั 107.47 เยน และอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวสิ 
ที่ระดับ 0.9413 ฟรังก์ จากระดับ 0.9448 ฟรังก์ แต่หากเทียบกับ
ดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ  1.3541 
ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3553 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน (จ.): น า้มัน WTI ปิดลบเล็กน้อย นักลงทุน
กังวลยอดโควิดพุ่ งกระทบดีมานด์ สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดขยบัลงเม่ือคืนนี ้(6 ก.ค.) เนื่องจากความกงัวล
ว่าจ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึน้ในสหรัฐอาจส่งผลกระทบต่อ
ความต้องการใช้น า้มันในประเทศ อย่างไรก็ดี สัญญาน า้มันดิบ WTI 
ขยับลงเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ โดยตลาดได้แรงหนุนจากมุมมองบวก
เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน และข่าวซาอุดีอาระเบียปรับขึน้ราคา
ขายน า้มนัดิบ สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 2 เซนต์ 
หรือ 0.05% ปิดที่ 40.63 ดอลลาร์/บาร์เรล สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่ง
มอบเดือนก.ย. ลดลง 4 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 43.10 ดอลลาร์/บาร์เรล 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก (จ.): ทองปิดบวก $3.5 เงินดอลล์
อ่อนหนุนแรงซือ้ทอง สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้
(6 ก.ค.) เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยหนนุแรง
ซือ้ทองค า นอกจากนี ้นักลงทุนยังเข้าซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่
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 ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับจ านวนผู้ ติดเชือ้และ

ผู้ เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึน้ทัง้ในสหรัฐและทัว่โลก สญัญา
ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. 
เพิ่มขึน้ 3.5 ดอลลาร์ หรือ 0.2% ปิดที่ 1,793.5 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ
เควสท์) 

ยุโรป 

EU ไฟเขยีวใช้ "เรมเดซิเวียร์" รักษาผู้ป่วยโควิด รุดเจรจาซือ้จาก 
Gilead คณะกรรมาธิการยุโรปเปิดเผยในวนัศุกร์ (3 ก.ค.) ว่า สหภาพ
ยโุรป (EU) ได้อนมุตัิให้มีการใช้ยาเรมเดซิเวียร์ (remdesivir) ซึง่เป็นยา
ต้านไวรัสในการรักษาผู้ ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง หลงัจากที่
ได้ผ่านกระบวนการทบทวนแล้ว ซึ่งส่งผลให้เรมเดซิเวียร์เป็นยารักษา
โรคโควิด-19 ตวัแรกที่ได้รับการอนุมตัิให้ใช้ในการรักษาผู้ ป่วยโควิดได้
ในยูโรโซน ทัง้นี ้EU ได้อนุมัติให้มีการใช้ยาเรมเดซิเวียร์ของบริษัท 
Gilead Sciences ตามค าแนะน าขององค์การเวชภัณฑ์ของยุโรป 
(EMA) โดยจะใช้ยาดงักล่าวกบัผู้ ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงซึ่งเป็น
ผู้ ใหญ่หรือวยัรุ่นตัง้แต่อายุ 12 ปีขึน้ไปที่มีอาการปอดอกัเสบ และต้อง
ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ (อินโฟเควสท์) 

ดัชนี PMI ภาคบริการยูโรโซนพุ่งขึน้ในเดือนมิ.ย. จุดความหวัง
เศรษฐกิจ Q3 ฟ้ืนตัว ไอเอชเอส มาร์กิต ซึง่เป็นบริษัทให้บริการข้อมูล
ทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้
สุดท้ายเดือนมิ.ย.ของยูโรโซน ปรับตัวขึน้สู่ระดับ 48.3 ในเดือนมิ.ย. 
จากระดบั 30.5 ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

ดัชนี PMI ภาคบริการเยอรมนีปรับตัวขึน้ในเดือนมิ .ย. หลัง
คลายล็อกดาวน์ ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทาง
การเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้  (PMI) ภาคบริการขัน้
สุดท้ายในเดือนมิ.ย. ของเยอรมนี ปรับตัวขึน้สู่ระดบั 47.3 จากระดบั 
32.6 ในเดือนพ.ค. และสูงกว่าตัวเลขเบือ้งต้นของเดือนมิ.ย.ซึ่งอยู่ที่
ระดบั 45.8 (อินโฟเควสท์) 

ดัชนี PMI ภาคบริการฝร่ังเศสกลับสู่ภาวะขยายตัวในเดือนมิ .ย. 
ไอเอชเอส มาร์กิต ซึง่เป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า 
ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สุดท้ายเดือนมิ.ย.ของ
ฝร่ังเศส ปรับตัวขึน้สู่ระดับ 50.7 จากระดับ 31.1 ในเดือนพ.ค. และ
ดีกว่าตวัเลขเบือ้งต้นเดือนมิ.ย. ซึง่อยู่ที่ระดบั 50.3 (อินโฟเควสท์) 

ยูโรสแตทเผยยอดค้าปลีกยูโรโซนดีดตัว 17.8% ในเดือนพ.ค. 
หลังหลายประเทศเร่ิมคลายล็อกดาวน์ ส านักงานสถิติแห่งสหภาพ
ยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกของยูโรโซนเดือนพ.ค. 
ปรับตัวขึน้ 17.8% จากระดับของเดือนเม.ย. ท าสถิติดีดตัวในอัตรา
สูงสุดนับตัง้แต่มีการบันทึกยอดค้าปลีกตัง้แต่ปี  2542 และสูงกว่าที่
นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ว่า ยอดค้าปลีกจะขยายตวั 15% ในเดือน
พ.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี ยอดค้าปลีกหดตัวลง 5.1% ในเดือนพ.ค. 

ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะหดตัว 7.5% ยูโรสแตท ระบุว่า ยอดค้า
ปลีกของยโูรโซนเร่ิมส่งสญัญาฟืน้ตวั หลงัจากท าสถิติดิ่งลงมากสดุเป็น
ประวตัิการณ์ที่ 12.1% ในเดือนเม.ย. และ 10.6% ในเดือนมี.ค. ซึง่เป็น
ช่วงเวลาที่หลายประเทศประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกัดการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อินโฟเควสท์) 

เยอรมนีเผยยอดส่ังซือ้ภาคโรงงานเร่ิมฟ้ืนตัวในเดือนพ.ค. หลัง
ทรุดหนักจากผลกระทบโควิด-19 ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนี 
(Destatis) รายงานว่า ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานของเยอรมนีเร่ิมฟืน้ตัวขึน้
ในเดือนพ.ค. หลังจากที่ทรุดลงอย่างหนักในเดือนมี.ค. และเม.ย. 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 

Destatis ระบุว่า ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานของเยอรมนีดีดตัวขึน้ 10.4% 
ในเดือนพ.ค. หลงัจากที่ทรุดตวัลง 26.2% ในเดือนเม.ย. และ 15% ใน
เดือนมี.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี  ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานของเยอรมนีหด
ตวัลง 29.3% ในเดือนพ.ค. รายงานของส านกังานสถิติเยอรมนีระบวุ่า 
ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานที่ปรับตัวขึน้ในครัง้นี  ้ได้อานิสงส์มาจากยอด
สั่งซือ้จากประเทศสมาชิกยูโรโซนซึ่งเพิ่มขึน้ 20.3% และยอดสั่งซือ้
ภายในประเทศที่เพ่ิมขึน้ 12.3% (อินโฟเควสท์) 

ปธน.ฝร่ังเศสแต่งตัง้ "ฌอง คาสเท็กซ์" เป็นนายกฯคนใหม่ก่อน
ปรับครม.ครั้งใหญ่  ท าเนียบประธานาธิบดีฝ ร่ังเศสแถลงว่า 
ประธานาธิบดีเอมมานเูอล มาครง ได้แต่งตัง้นายฌอง คาสเท็กซ์ ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ นายคาสเท็กซ์ ซึ่งเป็นนักการเมืองสาย
กลาง-ขวา ได้ รับการแต่งตัง้หลังจากที่นายเอดัวร์  ฟิลิปป์  อดีต
นายกรัฐมนตรีฝร่ังเศส เพิ่งลาออกจากต าแหน่งในวนันี ้เพื่อปูทางให้มี
การปรับคณะรัฐมนตรีครัง้ใหญ่เพื่อฟืน้ฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (อินโฟเควสท์) 

ดัชนี PMI ภาคบริการสหราชอาณาจักรดีดตัวแรงในเดือนมิ.ย. 
หลังเปิดเศรษฐกิจ ไอเอชเอส มาร์กิต/ซีไอพีเอส เปิดเผยว่า ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สุดท้ายเดือนมิ.ย.ของสหราช
อาณาจักร ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 47.1 จากระดบั 29.0 ในเดือนพ.ค. และ
สงูกว่าตวัเลขเบือ้งต้นของเดือนมิ.ย.ที่ 47.0 อยู่เล็กน้อย (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษยกเลิกบังคับกักตัวผู้ เดินทางจากหลายประเทศ เร่ิมวัน
จันทร์หน้า รัฐบาลอังกฤษเตรียมยกเลิกมาตรการบังคับให้ผู้ที่เดิน
ทางเข้าประเทศต้องกักตวั โดยมีผลกับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มี
ความเสี่ยงต ่า เร่ิมตัง้แต่วนัจนัทร์หน้าเป็นต้นไป ส าหรับรายชื่อประเทศ
ทัง้หมดจะมีการเปิดเผยภายในวนันี ้แต่ก่อนหน้านีส้ื่อรายงานว่าน่าจะ
มี 75 ประเทศที่ได้รับการยกเว้นจากมาตรการบังคบักักตวั เช่น สเปน 
เยอรมนี ฝร่ังเศส อิตาลี รวมถึงประเทศไทย อย่างไรก็ดี รัฐบาลองักฤษ
จะทบทวนสถานะของประเทศเหล่านีอ้ย่างสม ่าเสมอ โดยพิจารณาจาก
ข้อมลูการระบาดในประเทศ (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป (ศ.): หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเศรษฐกิจฟ้ืนตัว

ช้าหลังยอดติดเชือ้โควิดเพิ่ม ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี  ้
(3 ก.ค.) จากแรงขายท าก าไรหลงับวกขึน้ 4 วันติดต่อกัน ขณะที่ยอด
ติดเชือ้โควิด-19 ที่พุ่งขึน้ในสหรัฐท าให้นักลงทนุกงัวลเกี่ยวกบัแนวโน้ม
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.78% 
ปิดที่ 365.43 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,007.14 จุด 
ลดลง 42.24 จุด หรือ -0.84%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้ นเยอรมนีปิดที่  
12,528.18 จดุ ลดลง 80.28 จดุ หรือ -0.64% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป (จ.): หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับความหวัง
เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัว ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเม่ือคืนนี ้ (6 ก.ค.) โดยได้
แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของประเทศต่างๆ ซึ่ง
ช่วยเพิ่มความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการทะยานขึน้ของ
ตลาดหุ้ นจีนได้ช่วยกระตุ้ นความต้องการซือ้หุ้ นด้วย  ดัชนี  Stoxx 
Europe 600 บวก 1.58% ปิดที่ 371.21 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝร่ังเศสปิดที่ 5,081.51 จดุ เพ่ิมขึน้ 74.38 จดุ หรือ +1.49%, ดชันี DAX 
ตลาดหุ้ นเยอรมนี ปิดที่  12,733.45 จุด  เพิ่มขึ น้  205.27 จุด  หรือ 
+1.64% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน (ศ.): ฟุตซี่ ปิดลบ 83.06 จุด วิตกโควิด
ระบาดรอบสองถ่วงเศรษฐกิจฟ้ืนตัวช้า  ตลาดหุ้นลอนดอนปิด
ปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้ (3 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลกับแนวโน้มการ
ฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก หลงัจากจ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่พุ่ง
ขึน้ในสหรัฐ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่  6,157.30 จุด 
ลดลง 83.06 จดุ หรือ -1.33% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน (จ.): ฟุตซี่ ปิดบวก 128.64 จุด รับ
ความหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวั
ขึน้เม่ือคืนนี ้(6 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนคาดหวงัว่าการออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ จะช่วยให้เศรษฐกิจโลกฟืน้ตวัจาก
ผลกระทบของโรคโควิด-19 ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 
6,285.94 จดุ เพ่ิมขึน้ 128.64 จดุ หรือ +2.09% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นเผยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนพ.ค.ร่วงลงหนักสุดเป็น
ประวัติการณ์ กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของ
ญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวันนีว้่า การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือนพ.ค.ร่วงลง 
16.2% ซึ่งเป็นการดิ่งลงหนักสุดเป็นประวตัิการณ์ และท าสถิติปรับตวั
ลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 รายงานของกระทรวงระบุว่า ยอดการใช้จ่ายของภาค
ครัวเรือนที่มีสมาชิกตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอยู่ที่ 252,017 เยน หรือ 2,300 
ดอลลาร์สหรัฐในเดือนพ.ค. ลดลงจากเดือนเม.ย.ซึ่งอยู่ที่ 267,922 เยน 
หรือ 2,450 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว (ศ.): นิกเกอิปิดบวก 160.52 จุด หุ้นชิป
พุ่งหนุนตลาด ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตวัขึน้ในวนันี ้ โดย
ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มบริษัทผลิตชิปที่ปรับตวัขึน้  แม้นักลงทุนยังคง
วิตกเกี่ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ที่เพ่ิมขึน้ในกรุงโตเกียวก็ตาม ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิก
เกอิปิดเพิ่มขึน้ 160.52 จุด หรือ 0.72% แตะที่ 22,306.48 จุด (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว (จ.): นิกเกอิปิดพุ่ ง 407.96 จุด ขานรับ
ตลาดหุ้นจีนดีดตัว ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึน้ในวนันี ้โดย
ได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึน้ของตลาดหุ้นจีน ประกอบกับการอ่อนค่า
ของสกลุเงินเยนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ได้เข้ามาเป็นปัจจยัหนุน
ให้กับหุ้นกลุ่มส่งออก ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดพุ่ง
ขึน้ 407.96 จดุ หรือ 1.83% แตะที่ 22,714.44 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนเมินค าวิจารณ์สหรัฐ เดินหน้าฝึกซ้อมทางทหารในทะเลจีนใต้ 
จีนเมินเสียงวิจารณ์จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐ กรณีที่จีนท าการ
ฝึกซ้อมทางทหารใกล้กับหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้  ซึ่งจีนและ
เวียดนามต่างอ้างสิทธ์ิเป็นเจ้าของ เม่ือวานนี ้กระทรวงกลาโหมสหรัฐ
แถลงว่า การฝึกซ้อมทางทหารในพืน้ที่พิพาททะเลจีนใต้ เป็นการบัน่
ทอนความพยายามในการบรรเทาความตงึเครียดและรักษาเสถียรภาพ 
ขณะเดียวกัน เวียดนามก็วิจารณ์การฝึกซ้อมทางทหารของจีนเช่นกัน 
โดยเตือนว่าอาจสร้างความตงึเครียดในภมิูภาค นายจ้าว ลี่เจียน โฆษก
กระทรวงต่างประเทศจีน กล่าวว่า การฝึกซ้อมทางทหารอยู่ภายใต้
อ านาจอธิปไตยของจีน พร้อมกับโต้ว่า บางประเทศที่ไม่ได้อยู่ใน
ภูมิภาคนี ้แต่กลับเข้ามาท าการฝึกซ้อมทางทหารในทะเลจีนใต้ นั่น
ต่างหากที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในภมิูภาค (อินโฟเควสท์) 

ไฉซินเผยดัชนี PMI ภาคบริการจีนเดือนมิ.ย.พุ่งแตะระดับสูงสุด
ในรอบ 10 ปี ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการของจีนซึ่ง
มาร์กิตจัดท าร่วมกับไฉซิน อยู่ที่ระดับ 58.4 ในเดือนมิ.ย. พุ่งขึน้จาก
ระดับ 55 ในเดือนพ.ค. โดยดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.ท าสถิติ
สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนเม.ย. 2553 (อินโฟเควสท์) 

จีนสร้างศูนย์วิจัยโควิดในอู่อั่นเสร็จแล้ว คาดผลิตวัคซีนได้ปีละ 
100 ล้ า น โดส  บ ริษั ท  China National Pharmaceutical Group 
(Sinopharm) เปิดเผยว่า การก่อสร้างศนูย์วิจยัและห้องผลิตวคัซีนต้าน
โควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่นของจีนได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว  ศูนย์วิจัยแห่งนีมี้
พืน้ที่รวมทัง้สิน้ 7,260 ตารางเมตร ตัง้อยู่ในสถาบันยาชีววัตถุอู่ฮั่น 
(Wuhan Institute of Biological Products- WIBP) ซึ่งเป็นสถาบนใน
เครือของทัง้ China National Biotec Group (CNBG) และ Sinopharm 
Sinopharm ระบุว่า ห้องวิจัยนีมี้ศกัยภาพในการรองรับการศึกษาวิจัย
วัคซีนต้านไวรัส ขณะที่ ห้องผลิตวัคซีนชนิดเชือ้ตาย (Inactivated 
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 vaccine) ส าหรับป้องกันโควิด-19 มีก าลงัการผลิตอยู่ที่ 100 ล้านโดส/

ปี (อินโฟเควสท์) 

จนท.ระดับสูงฮ่องกงผิดหวังแคนาดาระงับสนธิสัญญาส่งผู้ ร้าย
ข้ามแดน เจ้าหน้าที่ระดบัสงูของฮ่องกงแสดงความผิดหวงัอย่างมากที่
แคนาดาสัง่ระงับสนธิสญัญาส่งผู้ ร้ายข้ามแดนที่ท าไว้กับฮ่องกง และ
อาจเปิดทางให้ชาวฮ่องกงอพยพเข้าประเทศมากขึน้  หลังจากที่จีน
บงัคบัใช้กฎหมายความมัน่คงแห่งชาติฉบบัใหม่ในฮ่องกง นายจอห์น ล ี
รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของฮ่องกง กล่าวเม่ือวันเสาร์ว่า รัฐบาล
แคนาดาต้องอธิบายต่อทั่วโลกว่า เพราะเหตุใดแคนาดาถึงยอมให้ผู้
หลบหนีไม่ต้องรับผิดชอบความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี ้เขาระบวุ่า
ความเคลื่อนไหวของแคนาดาเป็นการปล่อยให้การเมืองอยู่เหนือหลกั
นิติธรรม (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน (ศ.): เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 62.24 จุด รับ 
PMI ภาคบริการแข็งแกร่ง ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
บวกติดต่อกนัเป็นวนัที่ 4 ในวนันี ้โดยได้แรงหนนุจากดชันีผู้จดัการฝ่าย
จัดซือ้ (PMI) ภาคบริการของจีนที่ขยายตวัอย่างแข็งแกร่งในเดือนมิ.ย. 
ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 62.24 จุด 
หรือ +2.01% แตะที่ 3,152.81 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง (ศ.): ฮั่ งเส็งปิดทะยาน 248.93 จุด ขานรับ
ข้อมูลศก.จีน-สหรัฐแข็งแกร่ง ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันี ้
ปรับตวัเพิ่มขึน้ เนื่องจากนกัลงทนุขานรับข้อมลูเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งทัง้
จากจีนและสหรัฐ โดยจีนเปิดเผยว่าดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) 
ภาคบริการเดือนมิ.ย. พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี ขณะที่สหรัฐ
เปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่พุ่งขึน้เกินคาดในเดือนมิ.ย. 
ดชันีฮัง่เส็งเพิ่มขึน้ 248.93 จดุ หรือ +0.99% ปิดวนันีท้ี่ 25,373.12 จดุ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน (จ.): เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 180.07 จุด รับ
ความหวังเศรษฐกิจจีนฟ้ืนตัว ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
พุ่งขึน้กว่า 5% ในวันนี  ้โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนมีความ
เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจีนเร่ิมที่จะฟื้นตัวขึน้ ประกอบกับความหวังที่ว่า 
ทางการจีนจะออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และความเชื่อมัน่
ว่ากรุงปักกิ่งจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ 

ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่งขึน้ 180.07 
จดุ หรือ +5.71%  แตะที่ 3,332.88 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง (จ.): ฮั่ งเส็งปิดพุ่ง 966.04 จุด ตามทิศทาง
ตลาดหุ้นจีน ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดตลาดพุ่งขึน้กว่า 900 จุด 
ตามทิศทางดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนที่ทะยานขึน้กว่า 5% ใน
วนันี ้โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนมีความเชื่อมัน่ว่าเศรษฐกิจจีน
เร่ิมที่จะฟื้นตัวขึน้  ประกอบกับความหวังที่ว่า ทางการจีนจะออก
นโยบายกระตุ้ นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และความเชื่อมั่นว่ากรุงปักกิ่งจะ

สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ ส านักข่าวซินหวั
รายงานว่า  ดัชนีฮั่ ง เส็งปิดบวก  966.04 จุด  หรือ 3.81% แตะที่  
26,339.16 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

WHO เผยพบผู้ติดเชือ้โควิดท่ัวโลกวันเดียว 212,326 ราย สูงสุด
เป็นประวัติการณ์ องค์การอนามยัโลก (WHO) รายงานในวนัเสาร์ว่า 
พบผู้ ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกเพิ่มอีก 212,326 ราย ในรอบ 24 
ชั่วโมง ท าสถิติยอดผู้ ติดเชือ้รายวันสูงสุดเป็นประวัติการณ์  ทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้พบผู้ติดเชือ้รายใหม่ 129,772 ราย โดยพบ
มากที่สุดในสหรัฐอเมริกาและบราซิล, เอเชียใต้พบผู้ติดเชือ้รายใหม่ 
27,947 ราย โดยพบมากที่สุดในอินเดียและบังกลาเทศ , เมดิเตอร์เร
เนียนตะวนัออกพบผู้ติดเชือ้รายใหม่ 20,043 ราย โดยพบมากที่สุดใน
ซาอุดีอาระเบีย ปากีสถาน และอิหร่าน ยุโรปพบผู้ ติดเชือ้รายใหม่ 
19,694 ราย โดยพบมากที่สุดในรัสเซีย, แอฟริกาพบผู้ติดเชือ้รายใหม่ 
12,619 ราย โดยพบมากที่สุดในแอฟริกาใต้ และแปซิฟิกตะวนัตกซึ่ง
รวมถึงจีน พบผู้ติดเชือ้รายใหม่ 2,251 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมง (อินโฟ
เควสท์) 

WHO เผยอาจมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการทดลองยารักษาโค
วิด-19 เร็วๆนี ้นายแพทย์ทีโดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อ านวยการ
ใหญ่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า อาจมีความคืบหน้า
เกี่ยวกับผลการทดลองทางคลินิกของยาที่อาจมีประสิทธิภาพในการ
รักษาโรคโควิด-19 ถูกเปิดเผยออกมาภายในสองสัปดาห์นี  ้ขณะที่
นายแพทย์ไมค์ ไรอัน ผู้ อ านวยการบริหารฝ่ายโครงการฉุกเฉินของ 
WHO ได้ออกมาระบวุ่า ยงัเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์ว่าวคัซีนป้องกันโค
วิดจะพร้อมส าหรับการผลิตเพื่อแจกจ่ายในปริมาณมากได้เม่ือไหร่ แม้
จะมีวัคซีนหลายตัวที่คาดว่าอาจบรรลุผลส าเร็จในการป้องกันไวรัส
ภายในสิน้ปี แต่ค าถามก็คือแล้วจะผลิตวัคซีนเหล่านัน้ได้เร็วแค่ไหน 
(อินโฟเควสท์) 

WHO ยุติการทดลองใช้ยาต้าน HIV รักษาผู้ ป่ วยโควิดใน
โรงพยาบาล องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศในวันเสาร์ว่า 
WHO ได้ตดัสินใจยุติการทดลองใช้ยาต้าน HIV สูตรผสมโลพินาเวียร์
และริโทนาเวียร์ ในการรักษาผู้ ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาล หลังผล
การทดลองระยะกลางพบว่ายาดังกล่าวไม่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต
ของผู้ ป่วยโควิด-19 ก่อนหน้านี ้WHO ได้ประกาศยุติการทดลองใช้ยา
ต้านมาลาเรีย "ไฮดรอกซีคลอโรควิน" เนื่องจากพบว่าไม่สามารถลด
อตัราการเสียชีวิตของผู้ ป่วยโควิด-19 ได้ อย่างไรก็ดี การตดัสินใจยุติ
การทดลองยาไฮดรอกซีคลอโรควิน รวมถึงยาสตูรผสมโลพินาเวียร์และ
ริ โทนาเวีย ร์  มีผล เฉพาะการทดลอง รักษาผู้ ป่ วยโควิด -19 ใน
โรงพยาบาลเท่านัน้ แต่ไม่รวมการทดลองในผู้ ป่วยที่ไม่ได้เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล หรือการทดลองรักษาเชิงป้องกนั (อินโฟเควสท์) 
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 "ปูติน" ลงนามพระราชกฤษฎีกาแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังชาว

รัสเซียโหวตผ่านฉลุย ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้
ลงนามในพระราชกฤษฎีกาแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี  ้หลังจากที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากการลงประชามติของชาวรัสเซียที่สนับสนุนให้มี
เปลี่ยนแปลงกฎหมายรัฐธรรมนูญกันอย่างท่วมท้น ทัง้นี ้บนเว็บไซต์
ของท าเนียบเคลมลินระบุว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบัเปลี่ยนแปลง
ใหม่จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 4 ก.ค. เป็นต้นไป (อินโฟเควสท์) 

รัสเซียออกโรงคัดค้านต่างชาติแทรกแซงกิจการฮ่องกง ส านกัข่าว
ซินหวัรายงานว่า นางมาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
ของรัสเซีย ออกแถลงการณ์ว่า รัสเซียคัดค้านกรณีต่างชาติเข้าไป
แทรกแซงกิจการภายในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ของจีน นาง
ซาคาโรวากล่าวระหว่างแถลงข่าวประจ าสัปดาห์ว่า  รัสเซียยังคงมี
จุดยืนที่มัน่คงดงัเดิมว่าทกุประเด็นที่เกี่ยวกับฮ่องกงเป็นกิจการภายใน
ของจีน โดยรัสเซียเคารพอ านาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
ของจีน (อินโฟเควสท์) 

บราซิลอนุมัติบริษัทจีนทดลองวัคซีนโควิด หลังยอดติดเชือ้ทะลุ 
1.5 ล้าน สื่อต่างประเทศรายงานว่า Anvisa หน่วยงานก ากบัดแูลด้าน
สาธารณสุขของบราซิลได้อนุมัติให้บริษัท Sinovac ของจีนเดินหน้า
ทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ทัง้นี  ้ Instituto Butantan ซึ่งเป็น
สถาบันวิจัยของรัฐเซาเปาโลได้ประกาศเกี่ยวกับการทดลองวัคซีน
ดังกล่าวเป็นครัง้แรกเม่ือวนัที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยข้อตกลงที่ท ากับ
บริษัท Sinovac นัน้ไม่เพียงแต่รวมถึงการทดลองวัคซีนทางคลินิก
เท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยีเพื่อผลิตวคัซีนต้านโควิด-
19 ด้วย นายโจ โดเรีย ผู้ ว่าการรัฐเซาเปาโลเปิดเผยว่า มีอาสาสมคัร 
9,000 คนลงทะเบียนเข้าร่วมการทดลองวคัซีนต้านโควิด-19 ดงักล่าว
แล้ว และการทดลองทางคลินิกดงักล่าวจะถกูจดัขึน้ที่ศนูย์วิจยั 12 แห่ง
ใน 6 รัฐของบราซิล ได้แก่ เซาเปาโล, ริโอเดอจาเนโร, มีนัสเชไรส์, 
บราซิเลีย, รีอกูรันดีดซููล และปารานา (อินโฟเควสท์) 

"ฟิทช์"ห่ันเครดิตแล้ว 33 ประเทศเซ่นพิษโควิด มีแนวโน้มลดอีก 
40 ประเทศ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือฟิทช์ เรทติง้ส์ ได้ปรับลด
อนัดบัความน่าเชื่อถือของประเทศต่างๆ จ านวนสงูเป็นประวตัิการณ์ถึง 
33 ประเทศในช่วงคร่ึงแรกของปีนี  ้และคาดว่าอาจจะต้องปรับลด
เครดิตของอีกหลายประเทศ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสถานะการคลังของรัฐบาลต่างๆ  นาย
เจมส์ แมคคอร์แมค หวัหน้าฝ่ายอนัดบัความน่าเชื่อถือทั่วโลกของฟิทช์
เปิดเผยว่า ฟิทช์ได้จัดแนวโน้มอนัดบัความน่าเชื่อถือของ 40 ประเทศ
อยู่ใน "เชิงลบ" ซึ่งหมายความว่าประเทศเหล่านัน้มีแนวโน้มที่จะถูก
ปรับลดอนัดบัความน่าเชื่อถือ (อินโฟเควสท์) 

FAO เผยดัชนีราคาอาหารโลกเดือนมิ.ย. ปรับตัวขึน้เป็นครั้งแรก
ในปีนี ้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เปิดเผย

ว่า ราคาอาหารทั่วโลกในเดือนมิ.ย. ปรับตัวขึน้เป็นครัง้แรกในปีนี  ้
เนื่องจากราคาน า้มันพืชและน า้ตาลเพิ่มขึน้อย่างมาก และราคานมก็
ปรับตัวขึน้ด้วย ซึ่งได้ช่วยชดเชยการลดลงของราคาอาหารชนิดอ่ืนๆ 

FAO ระบุว่า ดชันีรวมของราคาอาหารในเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 2.4% ซึ่ง
เป็นการปรับตวัขึน้เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนธ.ค. 2562 โดยดชันีราคา
รวมปรับตวัขึน้ แม้ว่าราคาธัญพืชและธัญญาหารซึง่เป็นองค์ประกอบที่
มีสัดส่วนมากที่สุดในดชันีอาหารโลกนัน้ ปรับตัวลง 0.6% ก็ตาม (อิน
โฟเควสท์) 

อินเดียขยายเวลาระงับเท่ียวบินระหว่างประเทศถึง 31 ก.ค. ขณะ
ยอดติดเชือ้โควิดยังพุ่งไม่หยุด ส านกังานการบินพลเรือนของอินเดีย 
(DGCA) ประกาศขยายระยะเวลาระงับการให้บริการเที่ยวบินเชิง
พาณิชย์ระหว่างประเทศไปจนถึงวันที่  31 ก.ค.  DGCA ระบุใน
แถลงการณ์ว่า "มีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดบางส่วนของค าสั่งที่
ประกาศออกมาเม่ือวนัที่ 26 มิ.ย.2563 โดยจะขยายระยะเวลาบังคับ
ใช้ค าสั่งที่เกี่ยวข้องการจ ากัดการเดินทางและระงับวีซ่า  รวมถึงการ
ระงบัเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ทัง้ขาเข้าและขาออกจากอินเดียไปจนถึงวนัที่ 
31 ก.ค.นี ้เพ่ือสกดัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19" (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย (ศ.): ดัชนี Sensex ปิดบวก 177.72 จุด 
ตามทิศทางตลาดภูมิภาค ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดปรับตวั
ขึน้ต่อเนื่องเป็นวนัที่ 3 ติดต่อกนัในวนันี ้โดยภาวะการซือ้ขายเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบัตลาดหุ้นเอเชีย ซึ่งได้ปัจจัยหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่งของสหรัฐและจีน ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 
36,021.42 จดุ เพ่ิมขึน้ 177.72 จดุ หรือ 0.50% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย (จ.): ดัชนี Sensex ดีดตัวกว่า 200 จุด 
ขานรับ"เครดิต สวิส"เพิ่มอันดับน่าลงทุน ดชันี Sensex ตลาดหุ้น
อินเดียดีดตัวกว่า 200 จุดในวันนี ้ขณะที่นักลงทุนเมินปัจจัยการท า
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ดัชนีได้รับแรงหนุนจากการที่
เครดิต สวิส เพิ่มอันดับความน่าลงทุนของหุ้นอินเดีย สู่ระดับ "Small 
Overweight" จากระดับ "Market Weight" โดยระบุถึงมูลค่าหุ้ นของ
อินเดียที่เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัตลาดหุ้นอ่ืน ทัง้นี ้ดชัน ีS&P BSE Sensex 
ปิดตลาดที่  36,976.85 จุด เพิ่มขึน้ 277.01 จุด หรือ 0.75% (อินโฟ
เควสท์) 

ไทย 

ศบค.เผยพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ 5 ราย ทัง้หมดเดินทาง
มาจากตปท. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 ในประเทศวนันีว้่า พบผู้ ป่วยยืนยนัติดเชือ้รายใหม่ 5 ราย ซึง่เป็นผู้ที่
เดินทางกลับจากต่างประเทศที่พักอยู่ใน State Quarantine ส่วนใน
ประเทศไม่พบผู้ติดเชือ้รายใหม่ต่อเนื่อง 42 วัน ส าหรับผู้ ป่วยยืนยัน
สะสมล่าสุดอยู่ที่ 3,195 ราย เป็นผู้ติดเชือ้ในประเทศ 2,444 ราย และ
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 ผู้ ป่วยใน State Quarantine จ านวน 258 ราย จากการคัดกรองผู้ ที่

เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทัง้หมด 52,957 ราย ขณะที่มีผู้ ป่วย
รักษาหายเพิ่ม 1 ราย ท าให้จ านวนผู้ ป่วยรักษาหายแล้วอยู่ที่  3,072 
ราย รักษาตวัอยู่ 65 ราย ขณะที่ไม่มีผู้ เสียชีวิตเพิ่ม โดยยอดผู้ เสียชีวิต
สะสมอยู่เท่าเดิมที่ 58 ราย (อินโฟเควสท์) 

สภาผู้แทนฯ ลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 64 
วาระแรก ด้วยคะแนน 273 ต่อ 200 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลง
มติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 273 เสียง ไม่เห็นด้วย 200 เสียง 
งดออกเสียง 3 เสียง จากจ านวนผู้ ลงมติ 476 คน จากนัน้มีการตัง้
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวนทัง้สิน้ 72 คน ซึ่งมาจาก
สัดส่วนของคณะรัฐมนตรี 18 คน พรรคเพื่อไทย 15 คน พรรคพลัง
ประชารัฐ 13 คน พรรคภูมิใจไทย 7 คน พรรคก้าวไกล 6 คน พรรรค
ประชาธิปัตย์ 6 คน พรรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคเสรีรวมไทย 1 
คน พรรคประชาชาติ 1 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน พรรครวมพลงั
ประชาชาติไทย 1 คน พรรคเพ่ือชาติ 1 คน พรรคพลงัท้องถิ่นไทย 1 คน 
(อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์ เผย CPI มิ.ย.หดตัว -1.57% YoY คาดแนวโน้มดีขึน้หลัง
ผ่านจุดต ่าสุดแล้ว ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) 
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) หรืออัตรา
เงินเฟ้อ ในเดือน มิ.ย. 63 อยู่ที่ 101.32 หดตวั -1.57% จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน แต่เม่ือเทียบกบัเดือน พ.ค.63 ขยายตวั 1.56% โดยในช่วง 6 
เดือนแรกของปีนี  ้ (ม.ค.-มิ.ย.) เฉลี่ยหดตัว -1.13% ส่วนดัชนีราคา
ผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) ในเดือน มิ.ย.63 อยู่ที่ 102.50 หดตัว -
0.05% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนับเป็นครัง้แรกในรอบ 10 ปี 8 
เดือนที่ Core CPI ติดลบ และยงัหดตวั -0.01% จากเดือน พ.ค.63 ส่วน 
6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) เฉลี่ยยังเป็นบวก 0.32% อย่างไรก็ดี จาก
ข้อจ ากัดด้านเศรษฐกิจในสถานการณ์ไม่ปกติที่ยังฟื้นตวัได้อย่างช้าๆ 
และอยู่ในระดบัต ่ากว่าปีก่อน ท าให้คาดว่าอตัราเงินเฟ้อในช่วงคร่ึงหลงั
ของปีนีย้ังมีแนวโน้มต ่ากว่า  0% และเฉลี่ยทัง้ปียังติดลบ ดังนัน้ 
กระทรวงพาณิชย์จึงปรับคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปของปีนีล้งมาอยู่
ที่ -1.5 ถึง -0.7%. จากเดิม -1.0  ถึง -0.2% (อินโฟเควสท์) 

"ธนกร"เผยคลังเยียวยาบัตรคนจน 1.14 ล้านคน จ่าย 3 พันบาท/
คน ช่วง 4-9 ก.ค. นายธนกร วงับญุคงชนะ เลขานกุารรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า กระทรวงการคลงัยงัคงเดินหน้าช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดนายอุตตม สาวนายน รมว.คลงั ให้
ส านักงานเศรษฐกิจการคลังด าเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐจ านวน 1.14 ล้านคน เดือนละ 1,000 บาท เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม 2563 รวมเป็น

เงิน 3,000 บาทต่อคน โดยเงินจะเข้าบญัชีตัง้แต่วนัที่ 4-9 ก.ค.นี ้ซึ่งผู้ที่
ได้รับสิทธ์ิจะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของส านักงาน
ประกนัสงัคม อีกทัง้ยงัไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการ
ใด ๆ ของรัฐ (อินโฟเควสท์) 

สนพ.เผยพ.ค.ยอดใช้น า้มันดีเซลเพิ่มขึน้จากเม.ย.หลังคลายล็
อกดาวน์ นายวฒันพงษ์ คโุรวาท ผู้อ านวยการส านกังานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่าเดือนพ.ค. 63 มีการใช้น า้มันดีเซล
ประมาณ 61.59 ล้านลิตรต่อวนั เพ่ิมขึน้จากเดือนเม.ย. ประมาณ 3.22 
ล้านลิตร/วัน เนื่องจากเร่ิมมีการเปิดเมือง ปริมาณการใช้ B100 ใน
เดือน พ.ค. ประมาณ 5.12 ล้านลิตร/วนั คาดการณ์การใช้น า้มนัดีเซล
ในเดือนมิ.ย. จะเพิ่มขึน้มากกว่าเดือน พ.ค. 63 

ภาวะตลาดหุ้นไทย (ศ.): ปิดลบ 1.86 จุด กลุ่มแบงก์กดดันหลัง
กังวลจะยืดเวลาพักช าระหนี/้สัปดาห์หน้าคาดแกว่งไซด์เวย์ SET 
ปิดวันนีท้ี่ระดบั 1,372.27 จุด ลดลง 1.86 จุด (-0.14%) มูลค่าการซือ้
ขาย 71,138.56 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีผ้ันผวน
ในกรอบแคบ-เผชิญแรงขายท าก าไรระหว่างทางก่อนหยุดยาว 
โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์หลังกังวลรัฐฯจะให้ขยายระยะเวลายืดพกัช าระ
หนีจ้าก 6 เดือนเป็น 2 ปี และยงัไม่วางใจสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด-19 ท าให้เลือกที่จะขายออกมาก่อน อย่างไรก็ดี หุ้นที่ปรับตวั
ได้ดีเป็นหุ้ นปลอดภัยอย่างหุ้ นในกลุ่มไฟฟ้า-ถุงมือยาง ด้านตลาด
ภูมิภาคบวกได้ดีกว่าบ้านเรา ส่วนตลาดในยโุรปเทรดบ่ายนีแ้กว่งทัง้ใน
แดนบวก-ลบ ขณะที่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สบวกเล็กน้อย สัปดาห์หน้า
ตลาดฯคงจะแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ 1,350-1,400 จุด ลุ้นเก็งหุ้ นที่มี
แนวโน้มงบฯจะออกมาดี/หุ้นปลอดภยั (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย (ศ.): วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 
54,740 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวันนี  ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วันอยู่ที่  
54,740 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูง
ที่สุด 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 
ซือ้สุทธิ 6,154 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 2,019 ล้าน
บาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ซือ้สุทธิ 10 ล้านบาท Yield พนัธบตัร
อายุ 5 ปี ปิดที่ 0.87% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.01% ภาพรวม
ของตลาดในวันนี  ้Yield Curve ปรับตัวขึน้เล็กน้อยจากวันก่อนหน้า 
ประมาณ 1-3 bps ส าหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวนันี  ้
NET INFLOW 10 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 10 ล้านบาท และ
ไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท (ศ.): ปิด 31.12/14 แกว่งแคบจากช่วงเช้า 
แต่มีทิศทางอ่อนค่า ธุรกรรมเบาบาง คาดกรอบสัปดาห์หน้า 
31.10 - 31.25 นกับริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาท
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 ปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดบั 31.12/14 บาท/ดอลลาร์ ใกล้เคียงจากช่วง

เช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 31.11 บาท/ดอลลาร์ ตลอดทัง้วันนีเ้งินบาท
เคลื่อนไหวในกรอบแคบเพียง 5-6 สตางค์ โดยระหว่างวนัแข็งค่าสุดที่
ระดับ 31.06/07 บาท/ดอลลาร์ และอ่อนค่าสุดที่ระดับปิดตลาด โดย
ช่วงนีก้ารซือ้ขายค่อนข้างเบาบาง ธุรกรรมน้อย การเคลื่อนไหวเป็นไป
ตามกระแสของ flow เป็นหลกั "วนันีบ้าทแกว่งแคบมาก ทัง้วนัแค่ 5-6 

สตางค์ ช่วงนี  ้trade เบาบาง การเคลื่อนไหวเป็นไปตาม flow" นัก
บริหารเงินระบุ นักบริหารเงิน ระบุว่า เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเม่ือ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับสกุลเงินอ่ืนๆ ในภูมิภาค คาด
สปัดาห์หน้าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.10 - 31.25 บาท/ดอลลาร์ (อิน
โฟเควสท์) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนพ.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนพ.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ดชันีราคาบ้านเดือนมิ.ย.จากฮาลิแฟกซ์ องักฤษ  

- ทนุส ารองเงินตราต่างประเทศเดือนมิ.ย. จีน  

- ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงานและอตัราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดอืนพ.ค. สหรัฐ  
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Friday 3 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP Jibun Bank Japan PMI Services Jun F 45.00 -- 42.30 SET50

Jibun Bank Japan PMI Composite Jun F 40.80 -- 37.90 SET100

CH Caixin China PMI Composite Jun 55.70 -- 54.50 MAI

Caixin China PMI Services Jun 58.40 53.30 55.00 Institution Net Position

TH CPI YoY Jun -1.57% -3.00% -3.44% Proprietary Net Position

CPI NSA MoM Jun 1.56% 0.40% 0.01% Foreign Net Position

CPI Core YoY Jun -0.05% 0.00% 0.01% Individual Net Position

Foreign Reserves 1-Jun $241.9b -- $240.7b Total Trading Value

EC Markit Eurozone Services PMI Jun F 48.30 47.30 47.30

Markit Eurozone Composite PMI Jun F 48.50 47.50 47.50 Major Indices

Dow Jones

 Monday 6 S&P 500

Release Actual Cons. Prior Nasdaq

EC Sentix Investor Confidence Jul -18.20 -10.40 -24.80 STOXX Europe 50

Retail Sales MoM May 17.80% 15.00% -11.70% FTSE 100

Retail Sales YoY May -5.10% -6.50% -19.60% DAX

US Markit US Services PMI Jun F 47.90 46.90 46.70 Nikkei 225

Markit US Composite PMI Jun F 47.90 -- 46.80 Shanghai Composite

ISM Non-Manufacturing Index Jun 57.10 50.20 45.40 Hang Seng

KOSPI

 Tuesday 7 BES Sensex

Release Actual Cons. Prior Jakarta Composite

JP Household Spending YoY May -16.20% -11.80% -11.10% Philippines Composite

Official Reserve Assets Jun $1383.2b -- $1378.2b Ho Chi Minh

Leading Index CI May P -- 79.30 77.70

Coincident Index May P -- 74.60 80.10 Crude Commodities

WTI ($/bl)

     Wednesday 8 Dubai ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Brent ($/bl)

JP BoP Current Account Balance May -- ¥1083.6b ¥262.7b NYMEX ($/bl)

Trade Balance BoP Basis May -- -¥639.0b -¥966.5b COMEX Gold 

Bankruptcies YoY Jun -- -- -54.82% Batic Dry Index

 Thursday 9 Exchange Rate

Release Actual Cons. Prior USD/THB

US
Consumer Credit May -- -$15.500b -$68.779b EUR/USD

Initial Jobless Claims 1-Jul -- 1375k 1427k USD/JPY

Continuing Claims 1-Jun -- 18800k 19290k GBP/USD

JP Core Machine Orders MoM May -- -5.00% -12.00% USD/CHY

Core Machine Orders YoY May -- -16.80% -17.70% USD/KRW

Machine Tool Orders YoY Jun P -- -- -52.80% Dollar Index

CH PPI YoY Jun -- -3.20% -3.70%

CPI YoY Jun -- 2.50% 2.40% Thai Bond Market

Total Return Index

 Friday 10 Outright/ Cash Trading

Release Actual Cons. Prior Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

JP PPI YoY Jun -- -2.00% -2.70% 3-Jul-20 0.431 0.448 0.479 0.484 0.464 0.569

PPI MoM Jun -- 0.30% -0.40% Change (bps) +0.33 +0.25 +0.35 +0.20 +0.99 +1.15

US PPI Final Demand MoM Jun -- 0.40% 0.40% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

PPI Ex Food and Energy MoM Jun -- 0.10% -0.10% 0.865 1.099 1.367 1.628 1.881 2.082

PPI Final Demand YoY Jun -- -0.20% -0.80% +0.24 +1.85 +3.06 +3.03 +0.96 +0.80

PPI Ex Food and Energy YoY Jun -- 0.40% 0.30%

CH Money Supply M2 YoY Jun -- 11.10% 11.10% US Bond Market

New  Yuan Loans CNY Jun -- 1800.0b 1480.0b Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

6-Jul-20 0.15 0.16 0.19 0.31 0.69 1.45

Change (bps) +1.00 +0.00 +0.00 +2.00 +1.00 +2.00

54,740.43         93,500.48         -41.45%

3-Jul-20 2-Jul-20 %Chg.

324.85               325.16               -0.10%

1,191.94 1,198.34 -0.53%

96.767 97.185 -0.43%

1.2484 1.2480 +0.03%

7.0177 7.0653 -0.67%

1.1305 1.1246 +0.52%

107.38 107.41 -0.03%

6-Jul-20 3-Jul-20 %Chg.

31.10 31.10 +0.00%

1,784.00 +10.80 +0.61%

1,956.00 +62.00 +3.27%

43.09 +0.33 +0.77%

40.63 -0.02 -0.05%

40.58 +0.35 +0.87%

42.89 +2.10 +5.15%

861.16 +13.55 +1.60%

6-Jul-20 Chg %Chg.

4,988.87 +15.08 +0.30%

6,323.10 -5.31 -0.08%

2,187.93 +35.52 +1.65%

36,487.28 +465.86 +1.29%

3,332.88 +180.07 +5.71%

26,339.16 +966.04 +3.81%

12,733.45 +205.27 +1.64%

22,714.44 +407.96 +1.83%

3,339.00 +68.00 +2.08%

6,285.94 +128.64 +2.09%

3,179.72 +49.71 +1.59%

10,433.65 +226.02 +2.21%

6-Jul-20 Chg %Chg.

26,287.03 +459.67 +1.78%

-2,798.34

71,138.57

626.49

383.71

303.04 +1.10 +0.36%

1,788.15

908.49 -3.73 -0.41%

2,013.48 -5.13 -0.25%

7-Jul-20

3-Jul-20 Chg %Chg.

1,372.27 -1.86 -0.14%


