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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึน้เกินคาดในเดือนพ.ค.
สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์แหง่ชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยวา่ 
ยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึน้ 2.5% สูร่ะดบั 5.34 ล้านยนิูตในเดือนพ.ค. 
และสงูกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 5.25 ล้านยนิูต จากระดบั 
5.21 ล้านยนิูตในเดือนเม.ย.ยอดขายบ้านได้รับแรงหนนุจากการร่วงลง
ของอัตราดอกเบีย้เงินกู้ จ านอง เม่ือเทียบรายปี ยอดขายบ้านมือสอง
ลดลง 1.1% ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 15 
ยอดขายบ้านเพ่ิมขึน้ทกุภมิูภาคในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการสหรัฐต ่าสุดรอบกว่า 
3 ปีในเดือนมิ.ย.ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทาง
การเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิต 
และภาคบริการเบือ้งต้นของสหรัฐ ปรับตวัลงสูร่ะดบั 50.6 ในเดือนมิ.ย. 
ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 40 เดือน หลงัจากแตะระดบั 50.9 ในเดือน
พ.ค.การปรับตวัลงของดชันี PMI ได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของ
ค าสัง่ซือ้ใหม่ และการจ้างงาน ขณะที่ความเชื่อมัน่ของภาคธุรกิจแตะ
ระดับต ่าสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับการท า
สงครามการค้า, ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เผยไม่รีบร้อนโจมตีอิหร่าน ขณะยันต้องการใช้มาตรการ
คว ่าบาตรมากกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี ้
ระบุว่า เขาไม่รีบร้อนที่จะโจมตีอิหร่าน ขณะที่เขาสั่งระงับการใช้
ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านเม่ือวานนี ้เน่ืองจากไม่ต้องการให้เกิด
การสญูเสียเลือดเนือ้และชีวิตของชาวอิหร่าน และยืนยนัวา่เขาต้องการ
ที่จะใช้มาตรการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจกดดันอิหร่านมากกว่า 
ปธน.ทรัมป์เปิดเผยว่า เขาได้สั่งระงับการใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อ
อิหร่าน ก่อนที่การโจมตีจะเกิดขึน้ 10 นาที เพราะเขาเชื่อว่าการโจมตี
ดังกล่าวเป็นการกระท าที่เกินกว่าเหต ุเน่ืองจากต้องแลกมาด้วยชีวิต
ของชาวอิหร่าน เม่ือเทียบกับการที่อิหร่านยิงโดรนสอดแนมของสหรัฐ 
(อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" ล่ันเตรียมใช้มาตรการคว ่าบาตรอิหร่านเพิ่มเติมวัน
จันทร์นี ้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ เปิดเผยว่า สหรัฐจะ
ใช้มาตรการคว ่าบาตรอิหร่านเพ่ิมเติมในวนัจนัทร์ที่จะถึงนีส้ านกัข่าวซิน
หัวรายงานว่ ทรัมป์ได้ทวีตเม่ือวานนีว้่า เราจะใช้มาตรการคว ่าบาตร
ครัง้ใหญ่กับอิหร่านในวันจันทร์ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกับมาตรการดงักล่าวทรัมป์ยงัได้ย า้ไปในทวีตด้วยว่า อิหร่านไม่
สามารถครอบครองอาวธุนิวเคลียร์ได้ !ก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางออกจา
แคมป์เดวิดนัน้ ทรัมป์กล่าวกับผู้ สื่อข่าวว่า จะมีการใช้มาตรการคว ่า

บาตรเพิ่มเติมกับอิหร่าน ซึ่งมีทัง้ที่เป็นไปอย่างช้าๆและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึน้ (อินโฟเควสท์) 

ส่ือเผยสหรัฐโจมตีทางไซเบอร์ระบบควบคุมอาวุธอิหร่านเมื่อ
สัปดาห์ที่แล้วสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีทางไซเบอร์ระบบอาวุธของ
อิหร่านเม่ือวันพฤหัสบดีที่แล้ว ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ได้สั่งถอนการโจมตีทางอากาศ โดยการโจมตีทางไซ
เบอร์ดงักล่าวพุ่งเป้าไปที่ระบบขีปนาวธุและจรวดของกองก าลงัพิทกัษ์
การปฏิวตัิอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ซึง่การโจมตีดงักลา่วท าให้ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคมุฐานยิงจรวดและขีปนาวธุไม่สามารถท างาน
ได้ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเรียกร้อง UNSC จัดการประชุมลับเกี่ยวกับอิหร่านในวัน
จันทร์แหล่งข่าวระบุว่า สหรัฐได้เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ (UNSC) จดัการประชมุลบัในวนัจนัทร์ โดยมีหวัข้อ
การประชุมเก่ียวกับอิหร่านการเรียกร้องดังกล่าวมีขึน้ หลังจากวานนี ้
อิหร่านยอมรับวา่ได้ยิงโดรนของสหรัฐตกในจงัหวดัฮอร์โมซแกนทางใต้
ของประเทศอย่างไรก็ดี ไม่มีแนวโน้มที่ UNSC จะออกแถลงการณ์
ประณามอิหร่านในเร่ืองดังกล่าว เน่ืองจากรัสเซียและจีน ซึ่งเป็น
สมาชิกถาวรของ UNSC ยงัคงให้การสนับสนนุอิหร่านประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี ้ระบุว่า เขาไม่รีบร้อนที่จะโจมตี
อิหร่าน ขณะที่เขาสั่งระงับการใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านเม่ือ
วานนี ้เน่ืองจากไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียเลือดเนือ้และชีวิตของ
ชาวอิหร่าน และยืนยันว่าเขาต้องการที่จะใช้มาตรการคว ่าบาตรทาง
เศรษฐกิจกดดนัอิหร่านมากกวา่ (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์" ส่ังชะลอแผนบุกค้นที่ พักพิงผู้ อพยพเข้าเมืองผิด
กฎหมายออกไปอีก 2 สัปดาห์ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่ง
สหรัฐเผยจะชะลอมาตรการบุกค้นบ้านหรือที่พักพิงของกลุ่มผู้อพยพ
ผิดกฎหมาย ซึ่งจะเร่ิมขึน้ในวันนีใ้นเมืองต่างๆ จ านวน 10 เมือง 
เพื่อที่จะพิจารณาว่า สภาผู้แทนราษฎรพรรครีพบัลิกันและเดโมแครต
จะสามารถตกลงกันเพื่อหาทางออกให้กับประเด็นนี ไ้ด้หรือไม่  
ปธน.ทรัมป์ กล่าวว่า หากไม่สามารถตกลงกันได้ การส่งตัวจะต้อง
เร่ิมต้นขึน้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 34.04 จุด เหตุข้อมูล
ศก.สหรัฐไร้ทิศทางถ่วงตลาด ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิด
ลดลงเล็กน้อยเม่ือคืนนี ้(21 มิ.ย.) โดยตลาดถกูกดดนัจากการที่สหรัฐ
เปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่ไร้ทิศทาง โดยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) 
รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบือ้งต้นของสหรัฐ ปรับตวัลงในเดือน
มิ.ย. แต่ยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึน้เกินคาดในเดือนพ.ค. ดชันีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,719.13 จุด ลดลง 34.04 จุด หรือ -
0.13 % ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,950.46 จดุ ลดลง 3.72 จดุ หรือ 
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 -0.13% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 8,031.71 จดุ ลดลง 19.63 จดุ หรือ -

0.24 % (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก หลัง
สหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจซบเซา ดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงเม่ือเทียบ
กับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือ
คืนนี ้(21 มิ.ย.) โดยถูกกดดันหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่
อ่อนแอดชันีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือ
เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลบ 0.42% สู่ระดับ 
96.2195ยโูรแข็งคา่ขึน้แตะที่ระดบั 1.1368 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1292 
ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งคา่ขึน้แตะที่ระดบั 1.2735 ดอลลาร์ จาก
ระดับ 1.2699 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดับ 
0.6926ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6923 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐ
แข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 107.41 เยน จากระดับ 107.27 
เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3209 
ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3191 ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์
สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9769 ฟรังก์ จาก
ระดบั 0.9806 ฟรังก์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 36 เซนต์ วิตกความตึง
เครียดสหรัฐ-อิหร่านหนุนตลาด สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตวัขึน้ตอ่เน่ืองเม่ือคืนนี ้(21 มิ.ย.) โดยได้
แรงหนุนจากการที่ตลาดวิตกเก่ียวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-
อิหร่าน และแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณน า้มันสัญญา
น า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 36 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 
57.43 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนส.ค. 
เพิ่มขึน้ 75 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดที่ 65.20 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $3.2 ทะลุ 1,400 
ดอลล์/ออนซ์ เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี  สัญญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดบวกขึน้ต่อเน่ืองเม่ือคืนนี ้(21 มิ.ย.) โดยปรับตัวขึน้เหนือ
ระดบั 1,400 ดอลลาร์/ออนซ์เป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ปี 2556 หลงัได้แรง
หนนุจากแนวโน้มการด าเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจากธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางประเทศอื่นๆ สญัญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ น้  3.2 
ดอลลาร์ หรือ 0.23% ปิดที่ 1,400.10 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการยูโรโซนสูงสุดรอบ 7 
เดือนในมิ.ย. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทาง
การเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิต
และบริการเบือ้งต้นของยโูรโซน ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 52.1 ในเดือนมิ.ย. 

ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 7 เดือน จากระดบั 51.8 ในเดือนพ.ค.  (อิน
โฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการเยอรมนีทรงตัวใน
เดือนมิ.ย.ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทาง
การเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิต
และบริการเบือ้งต้นของเยอรมนี ทรงตัวที่ระดับ 52.6 ในเดือนมิ.ย.  
ดัชนี PMI ได้แรงหนนุจากการขยายตวัของภาคบริการ ซึ่งช่วยชดเชย
ผลกระทบจากการหดตัวของภาคการผลิตส่วนดชันี PMI ภาคบริการ
เบือ้งต้น อยู่ที่ 55.6 ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 2 เดือน จากระดบั 55.4 
ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการฝร่ังเศสสูงสุดรอบ 7 
เดือนในมิ.ย. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทาง
การเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิต
และบริการเบือ้งต้นของฝร่ังเศส ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 52.9 ในเดือนมิ.ย. 
ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน จากระดับ 51.2 ในเดือนพ.ค. 
ส าหรับดัชนี PMI ภาคการผลิตเบือ้งต้น ดีดตัวสู่ระดับ 52.0 ในเดือน
มิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 9 เดือน จากระดบั 50.6 ในเดือนพ.ค. 
(อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยขาดดุลงบประมาณมากกว่าคาดในเดือนพ.ค. เหตุ
รัฐบาลเพิ่ มการใช้จ่าย ส านักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) 
เปิดเผยวา่ องักฤษมีการขาดดลุงบประมาณมากกวา่คาดในเดือนพ.ค. 
จากการที่รัฐบาลเพ่ิมการใช้จา่ยทัง้นี ้ONS ระบวุา่ องักฤษมีตวัเลขขาด
ดุลงบประมาณ 5.115 พันล้านปอนด์ในเดือนพ.ค. โดยเพิ่มขึน้ 23% 
เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีที่แล้ว และสงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ของ
นักวิเคราะห์นอกจากนี ้ตวัเลขขาดดลุงบประมาณในช่วง 2 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ 2019/20 ได้เพิ่มขึน้ 18% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนั
ในปีที่แล้วนักวิเคราะห์บางรายระบุว่า การขาดดุลงบประมาณที่
มากกว่าคาดในเดือนพ.ค. มีสาเหตจุากปัจจยัพิเศษที่เกิดขึน้เพียงครัง้
เดียว ซึง่ได้แก่ การเพ่ิมขึน้ของการลงทนุในภาครัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุนลท.ขายท าก าไรหลัง
ตลาดปรับตัวขึน้ต่อเน่ืองตลาดหุ้นยโุรปปิดลดลงเม่ือคืนนี ้(21 มิ.ย.) 
เน่ืองจากนักลงทนุขายหุ้นเพื่อท าก าไรหลงัตลาดปรับตวัขึน้ต่อเน่ือง 3 
สปัดาห์ ขณะที่นกัลงทนุวิตกเก่ียวกบัความตึงเครียดระหวา่งสหรัฐและ
อิหร่านดชันี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.36% ปิดที่ 384.76 จดุดชันี 
CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,528.33 จุด ลดลง 7.23 จุด หรือ -
0.13% ขณะที่ ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,339.92 จดุ ลดลง 
15.47 จดุ หรือ -0.13%  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดลบ 16.94 จุด วิตกความตึง
เครียดสหรัฐ-อิหร่านกดดันตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเม่ือ
คืนนี ้(21 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทนุเทขายหุ้นจากวิตกเก่ียวกบัความตงึ
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 เครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่าน แม้หุ้ นกลุ่มน า้มันปรับตัวขึน้จาก

แนวโน้มผลกระทบต่อการผลิตน า้มนัก็ตามดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้น
ลอนดอนปิดที่ 7,407.50 จุด ลดลง 16.94 จุด หรือ -0.23% (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ก.คลังญ่ีปุ่น, BOJ จัดการประชุมวันนี ้หาทางรับมือเยนพุ่งเทียบ
ดอลลาร์ กระทรวงการคลังญ่ีปุ่ น, ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) และ
ส านักงานบริการการเงินของญ่ีปุ่ น จดัการประชมุในวนันี ้เพื่อหารือกนั
เก่ียวกับการแข็งค่าอย่างรวดเร็วของเยนเม่ือเทียบกับดอลลาร์ "เรา
กังวลต่อการปรับตวัอยา่งรวดเร็วของเยน ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วย
ปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ และเราจะใช้มาตรการที่เหมาะสม หาก
ตลาดเกิดความผันผวน" นายมาซัตสึกะ อาซากาวะ รมช.คลังญ่ีปุ่ น 
กล่าวทัง้นี ้ดอลลาร์ร่วงลงใกล้หลดุระดบั 107 เยน ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุ
ในรอบกว่า 5 เดือน ขณะที่นักลงหันไปซือ้เยนในฐานะสินทรัพย์
ปลอดภยั ทา่มกลางการท าสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐและประเทศคู่
ค้า, ความตึงเครียดระหวา่งสหรัฐและอิหร่าน รวมทัง้การคาดการณ์วา่
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 204.22 จุด เหตุเยนแข็ง ,
วิตกสถานการณ์สหรัฐ-อิหร่าน ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วง
ลงในวนันี ้เน่ืองจากเงินเยนที่แข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ไ ด้
ฉดุหุ้นกลุม่สง่ออกดิ่งลง รวมทัง้ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์ใน
ตะวนัออกกลาง หลงัจากมีรายงานวา่ ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ได้
สั่งการให้กองทัพสหรัฐปฏิบตัิการโจมตีอิหร่านทางอากาศแต่ได้ถอน
ค าสัง่ในเวลาตอ่มา ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดร่วงลง 
204.22 จดุ หรือ 0.95% แตะที่ 21,258.64 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ปธน.จีนเตรียมเดินทางเยือนญ่ีปุ่น 3 วัน พร้อมเข้าร่วมประชุม
ซัมมิต G20 ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ของจีน จะเดินทางเยือนญ่ีปุ่ นเป็น
เวลา 3 วนั ตัง้แตว่นัพฤหสับดีหน้าเป็นต้นไป เพ่ือเข้าร่วมการประชมุสดุ
ยอด G20 ที่เมืองโอซาก้าส านักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างส านักข่าว
ซินหัวว่า โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนได้ประกาศก าหนดการณ์
ดงักล่าวแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดแตอ่ย่างใด ซึ่งการเดินทางเยือนญ่ีปุ่ น
ครัง้นี ้จะเป็นการเดินทางเยือนครัง้แรกของประธานาธิบดีสี นบัตัง้แต่ที่
เข้ามาท าหน้าที่ประธานาธิบดีจีนตัง้แต่ปี 2556ทุกฝ่ายต่างจับตาว่า 
สถานการณ์ตึงเครียดด้านการค้าระหว่างจีนและสหรัฐจะมีความ
คืบหน้าหรือไม่ เม่ือปธน.สีเจรจากับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่ง
สหรัฐ นอกรอบการประชมุสดุยอด G20 (อินโฟเควสท์) 

ส่ือรัฐบาลจีนเผยพร้อมสู้สงครามการค้าจนถึงที่สุด-เรียกร้องให้
ยกเลิกการจัดเก็บภาษีหากต้องการเจรจา  บทบรรณาธิการของ

นสพ.พีเพิ่ล เดลี่ ของรัฐบาลจีนเม่ือวนัเสาร์ที่ผ่านมาระบุวา่ จีนมีความ
แข็งแกร่งและอดทนที่จะยืนหยดัต่อสงครามการค้า และจีนจะสู้จนถึง
ที่สุด หากรัฐบาลสหรัฐยงคงยืนกรานในเร่ืองนีส้ื่อจีนระบุว่า สหรัฐ
จะต้องยกเลิกมาตรการจัดเก็บภาษีจีนทัง้หมด หากสหรัฐต้องการ
เจรจาต่อรองเร่ืองการค้า และการเจรจาที่เท่าเทียมกันเท่านัน้ที่จะ
สามารถคลี่คลายปัญหาและน าไปสูท่างออกที่ได้รับประโยชน์กนัทัง้ 2 
ฝ่ายได้นสพ.ยงัระบุด้วยว่า หากสหรัฐเลือกที่จะเจรจา ก็ต้องแสดงให้
เห็นถึงความศรัทธาที่ดี และใส่ใจในประเด็นที่สร้างความกังวลของทัง้ 
2 ฝ่าย และยกเลิกการเก็บภาษีทัง้หมด (อินโฟเควสท์) 

สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีนเผยยอดส่งออกรถเดือนม.ค.-พ.ค.ร่วง 
4.9% เทยีบรายปี สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีนเผยยอดสง่ออกรถในชว่ง 
5 เดือนแรกของปีนี ้ลดลง 4.9% เม่ือเทียบเป็นรายปี ส านักข่าวซินหวั
รายงานว่า ยอดส่งออกรถยนต์เพ่ือการโดยสาร ปรับตวัลง 14.5% เม่ือ
เทียบรายปี แตะ 259,000 คนัในช่วงดงักล่าว ส่วนรถยนต์เชิงพาณิชย์ 
พุ่งขึน้ 21.7% แตะ 133,000 คันเม่ือเทียบเป็นรายปียอดส่งออกใน
เดือนพ.ค.เพียงเดือนเดียว ลดลง 16.4% แตะ 78,000 คนั จากระดบัปี
ที่แล้วบริษัทรายใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์มองว่า รายได้จาก
ธุรกิจจะลดลง 9.2% แตะ 1.26 ล้านล้านหยวน ในชว่งเดือนม.ค.-เม.ย.
จีน ซึ่งเป็นตลาดรถรายใหญ่ที่สดุในโลกนัน้ มียอดขายรถที่ลดลงเป็น
ครัง้แรกในรอบกว่า 20 ปีเมื่อปี 2561 (อินโฟเควสท์) 

ส่ือตปท.เผย"หัวเว่ย"ยื่นฟ้องก.พาณิชย์สหรัฐกรณีส่ังยึดอุปกรณ์
ส่ือสารโทรคมนาคม สื่อต่างประเทศรายงานในวนันีว้่า บริษัทหวัเวย่ 
เทคโนโลยี่ของจีนได้ยื่นฟ้องกระทรวงพาณิชย์สหรัฐต่อศาลรัฐบาล
สหรัฐในกรุงวอชิงตันเม่ือวานนี ้เก่ียวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่สหรัฐได้ท า
การยึดอปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมของหวัเว่ยค าฟ้องระบวุา่ หวัเว่ยได้
ส่งอุปกรณ์ดังกล่าวไปยังห้องทดลองในรัฐแคลิฟอร์เนียในเดือนก.ค. 
2560 ตอ่มาเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ยดึอปุกรณ์ดงักลา่วไว้ในรัฐอลาสกาเพื่อ
ตรวจสอบว่า การส่งอุปกรณ์ดังกล่าวกลับไปยังจีนต้องมีใบอนุญาต
ส่งออกหรือไม่หัวเว่ยระบุว่า บริษัทรอการตัดสินใจของกระทรวง
พาณิชย์สหรัฐมาเป็นเวลา 2 ปีแล้วว่า บริษัทจะสามารถขนย้าย
อปุกรณ์ดงักลา่วกลบัจีนได้หรือไมค่ าฟ้องร้องระบวุา่ กระทรวงพาณิชย์
สหรัฐไม่ได้ตดัสินใจเร่ืองใบอนญุาตหรือด าเนินการใดๆ เม่ือมีการร้อง
ขอ พวกเขาเพียงแต่ยึดอปุกรณ์เหล่านัน้ไว้เฉยๆทนายความของหัวเว่
ยกล่าวว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ด าเนินการใดๆ เป็นเวลา 
20 เดือน และไม่ได้ตัดสินใจเก่ียวกับประเด็นใบอนุญาตส่งออกด้วย  
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน:เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 14.86 จุด นลท.จับ
ตาเจรจาการค้าจีนและสหรัฐ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ตลาดวนันีป้รับตวัสงูขึน้ ในขณะที่นักลงทนุยงัคงติดตามแนวโน้มการ
เจรจานอกรอบการประชุมสดุยอด G20 ของประธานาธิบดีสหรัฐและ
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 จีน ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 14.86 จดุ 

หรือ 0.50% ปิดที่ 3,001.98 จดุ นายเกา ซู่ชิง ผู้อ านวยการส านักงาน
ก ากับดูแลด้านการธนาคารและการประกันของจีน ได้แสดงความ
เชื่อมัน่ว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึน้จากการที่สหรัฐปรับขึน้
ภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนนัน้ จะอยูใ่นวงจ ากดัมาก โดยนายเกาได้แสดง
ความเห็นดงักล่าวในบทความในหนังสือพิมพ์พีเพิลส์เดลี่ของจีน (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 76.72 จุด เหตุวิตกการเมือง
สหรัฐ-อิหร่าน ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้ นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตัวลดลง 
ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ตึงเครียดทางภมิูรัฐศาสตร์ 
หลังจากอิหร่านได้ยิงโดรนของกองทพัสหรัฐร่วงเม่ือวานนีด้ัชนีฮั่งเส็ง
ลดลง 76.72 จดุ หรือ 0.27% ปิดวนันีท้ี่ 28,473.71 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ  

สายการบินเม็กซิโกเสนอค่าโดยสาร 1 ดอลลาร์แก่ผู้อพยพที่
ต้องการกลับบ้านเกิดโดยสมัครใจสายการบินโวลาริสของเม็กซิโก 
เปิดตวัข้อเสนอค่าโดยสารเพียง 1 ดอลลาร์ให้แก่ผู้อพยพจากอเมริกา
กลางได้เดินทางกลับบ้านเกิดสายการบินโวลาริสระบุบนเว็บไซต์ว่า 
โครงการดังกล่าวชื่อว่า "Reuniting Families" ซึ่งจัดขึน้เพื่อผู้ อพยพที่
ต้องการกลับประเทศบ้านเกิดด้วยความเต็มใจทัง้นี ้ นับตัง้แต่วันนี ้
จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. ชาวอเมริกากลางคนใดที่ต้องการกลับบ้านเกิด
สามารถแสดงความจ านงที่สนามบินเมืองติฮวันา ซิวดดั ฮวัเรซ กวาดา
ลาฮารา และกรุงเม็กซิโก ซิตี ้โดยทางสายการบินโวลาริสมีความยินดีที่
จะให้บริการแก่ผู้ ที่ต้องการเดินทางไปยังคอสตาริกา เอล ซัลวาดอร์ 
และกวัเตมาลา  (อินโฟเควสท์) 

ซาอุฯเผยมีผู้ เสียชีวิต 1 ราย,บาดเจ็บ 8 ราย หลังผู้ ก่อการร้าย
โจมตีท่าอากาศยานอับฮา สถานีโทรทัศน์อัล อาราบิยา ของ
ซาอดุีอาระเบีย รายงานว่า มีผู้ เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย และบาดเจ็บ 
8 ราย หลงัจากผู้ก่อการร้ายใช้โดรนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติอบั
ฮา ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบีย เม่ือวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถ่ิน 
ขณะที่กลุ่มกบฎฮตูีซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยอิหร่าน ได้ออกมาอ้างวา่
เป็นผู้ก่อเหตโุจมตีทา่อากาศยานอบัฮา และยงัได้โจมตีทา่อากาศยานจี
ซานเม่ือไม่นานมานี ้พร้อมกับขู่ว่า จะเดินหน้าโจมตีซาอุดีอาระเบีย 
หากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียยังคงท าสงครามกับเยเมนอย่างไม่ลดละ
ทัง้นี ้กลุ่มกบฏฮูตีได้ก่อเหตุโจมตีท่าอากาศยานของซาอุดีอาระเบีย
อยา่งตอ่เน่ือง โดยเม่ือวนัพธุที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา กลุม่ก่อการร้ายกลุ่มนี ้
ได้โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติอับฮา ส่งผลให้ประชาชนได้รับ
บาดเจ็บ 26 ราย และสร้างความเสียหายต่ออาคารที่พักผู้ โดยสารขา
เข้า โดยผู้ ได้รับบาดเจ็บทัง้ 26 รายประกอบด้วยบุคคลจากหลาย
สญัชาติ เชน่ อินเดีย เยเมน และซาอดุีอาระเบีย (อินโฟเควสท์) 

ส่ือเผยผู้ ประท้วงในฮ่องกงสลายตัวแล้วเช้านีห้ลังปิดล้อม
ส านักงานต ารวจ 15 ช่ัวโมง สื่อต่างประเทศรายงานว่า ผู้ ประท้วง
หลายพันคนซึ่งปิดล้อมส านักงานใหญ่ต ารวจฮ่องกงได้สลายตัวไป
อย่างสันติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี ้หลังจากพวกเขาได้ท าการปิดล้อม
ทางเข้าอาคารส านกังานต ารวจทัง้หมดเป็นเวลา 15 ชัว่โมง ซึง่เป็นสว่น
หนึ่งของการประท้วงต่อเน่ือง เพ่ือให้ทางการฮ่องกงยกเลิกกฎหมายส่ง
ผู้ ร้ายข้ามแดนผู้ประท้วงได้เร่ิมมาชุมนุมกันที่ส านักงานใหญ่ต ารวจ
ฮ่องกงในเขตหว่านไจ๋เ ม่ือวานนี ้ หลังเคลื่อนย้ายมาจากอาคาร
ส านกังานของรัฐบาลกลางซึง่นางแคร์รี ลมั ผู้บริหารเขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกงได้สั่งปิดท าการล่วงหน้าเน่ืองจากการขู่ประท้วงนายรอย กวง 
สมาชิกสภานิติบัญญัตซึ่งเข้าร่วมการประท้วงจนจบระบุว่า มี
ประชาชนราว 50,000 คนมาชมุนมุประท้วงเม่ือวานนี ้และลดจ านวน
ลงเหลือไม่ก่ีร้อยคนหลงัเที่ยงคืน ก่อนจะสลายตวัไปจนหมดเม่ือเวลา
ประมาณ 03.00 น.ตามเวลาท้องถ่ิน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 400 จุด จากแรง
ขายท าก าไร ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกวา่ 400 จดุในวนันี ้
จากการที่นักลงทุนพากันเทขายท าก าไรจากการพุ่งขึน้ก่อนหน้านี ้
นอกจากนี ้นักลงทนุยงัมีความกังวลเก่ียวกบัฤดมูรสมุที่ลา่ช้ากวา่ปกติ 
รวมทัง้การขาดดลุงบประมาณ และการเปิดเผยผลประกอบการที่ซบ
เซา ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 39,194.49 จุด ลดลง 
407.14 จดุ หรือ 1.03% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 0.68 จุด เผชิญแรงขายท าก าไรหลัง
ขึน้ไปแรง-ตัวเลขส่งออกไม่ดี/ต้นสัปดาห์หน้ามีความเส่ียงชะลอ
ตัว SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,717.14 จดุ ลดลง 0.68 จดุ (-0.04%) มลูคา่
การซือ้ขาย 81,233.98 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันี ้
ผันผวน เผชิญแรงขายท าก าไรหลังขึน้ไปแรง แต่ดัชนีฯยังยืนเหนือ 
1,690 โมเมนตัมยังเป็นบวก ด้านตลาดภูมิภาควันนีส้่วนใหญ่ติดลบ 
หลงัตอบรับเฟดมีโอกาสปรับลดอตัราดอกเบีย้ไปแล้ว ตอนนีก็้รอดกูาร
เจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนในการประชุม G20 ในวันที่ 28-29 
มิ.ย.นี ้สว่นบ้านเราเจอแรงกดดนัจากตวัเลขสง่ออกที่ออกมาไมด่ี ท าให้
เกิดความกงัวลเศรษฐกิจในช่วงคร่ึงปีหลงั อีกทัง้เงินบาทก็กลบัมาอ่อน
ค่าเม่ือเทียบจากช่วงเช้าที่บาทแข็งค่า ช่วงต้นสัปดาห์หน้าตลาดฯมี
ความเสี่ยงที่จะชะลอตัว จับตาการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน 
พร้อมให้กรอบการแกวง่ไว้ที่ 1,690-1,730 จดุ ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนันี ้
ที่ระดับ 1,717.14 จุด ลดลง 0.68 จุด ( -0.04%) มูลค่าการซือ้ขาย 
81,233.98 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 94,060 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 94,060 
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 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 

อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) ซือ้สทุธิ 
9,572 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัยซือ้สุทธิ 3,216 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 9,117 ล้านบาท  Yield พนัธบตัร
อายุ 5 ปี ปิดที่ 1.88% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.04%Yield 
Curve ปรับเพิ่มขึน้ 1-4 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงิน
ลงทนุของนักลงทนุต่างชาติวนันี ้NET INFLOW 9,117 ล้านบาท โดย
เกิดจาก NET BUY 9,117 ล้านบาท และไมมี่ตราสารหนีท้ี่ถือครองโดย
นกัลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ(Expired)  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.83/87 คาดแนวโน้มสัปดาห์หน้ายัง
แข็งค่าจากเงินไหลเข้า-จับตาผลประชุม G20 มองกรอบ 30.70-

30.90 นกับริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาด
เย็นนีอ้ยูท่ี่ระดบั 30.83/87 บาท/ดอลลาร์ แข็งคา่จากชว่งเช้าเปิดตลาด
ที่ระดบั 30.89 บาท/ดอลลาร์ปิดตลาดเย็นนีเ้งินบาทปรับตวัแข็งคา่จาก
ช่วงเช้าอีกเล็กน้อย ในขณะที่ระหว่างวันเงินบาทยังเคลื่อนไหวอยู่ใน
กรอบแคบๆ คาดว่านกัลงทนุคงจบัตาผลการประชมุสดุยอดผู้น า G20 
ที่จะมีขึน้สัปดาห์หน้าในระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย. ทัง้นี ้ประเมินว่า
สปัดาห์หน้าเงินบาทยงัมีทิศทางแข็งค่าต่อจากสปัดาห์นี"้สปัดาห์หน้า
คงต้องรอดผูลประชมุ G20 ว่าจะออกมาอย่างไร แต่แนวโน้มเงินบาท
น่าจะยังแข็งค่าต่อ เพราะยังมี flow เข้ามา" นักบริหารเงินระบุนัก
บริหารเงิน คาดวา่ สปัดาห์หน้าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.70 - 
30.90 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจ เดือน เม.ย. ญ่ีปุ่ น 

- ความเชื่อมัน่ภาคธุรกิจเดือน มิ.ย. จากสถาบนั Ifo เยอรมนี 

- ดชันีกิจกรรมเศรษฐกิจทัว่ประเทศ เดือน พ.ค. จากเฟดชิคาโก สหรัฐฯ 

- ดชันีการผลติเดือน มิ.ย. จาก เฟดสาขาดลัลสั สหรัฐฯ 
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Friday 21 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Markit US Manufacturing PMI Jun P 50.1 50.5 50.5 SET50

Markit US Services PMI Jun P 50.7 51.0 50.9 SET100

Markit US Composite PMI Jun P 50.6 -- 50.9 MAI

Existing Home Sales May 5.34m 5.30m 5.21m Institution Net Position

Existing Home Sales MoM May 2.5% 2.1% 0.0% Proprietary Net Position

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Jun P 47.8 48.0 47.7 Foreign Net Position

Markit Eurozone Services PMI Jun P 53.4 53.0 52.9 Individual Net Position

Markit Eurozone Composite PMI Jun P 52.1 52.0 51.8 Total Trading Value

JP Markit Japan PMI Mfg Jun P 49.5 -- 49.8

TH Foreign Reserves 14-Jun $212.2b -- $212.0b Major Indices

Forw ard Contracts 14-Jun $35.0b -- $35.2b Dow Jones

Customs Exports YoY May -5.8% -5.0% -2.6% S&P 500

Customs Imports YoY May -0.6% -2.0% -0.7% Nasdaq

STOXX Europe 50

 Monday 24 FTSE 100

Release Actual Cons. Prior DAX

JP Supermarket Sales YoY May -- -- -1.0% Nikkei 225

Leading Index CI Apr F -- -- 95.5 Shanghai Composite

Coincident Index Apr F -- -- 101.9 Hang Seng

SK Department Store Sales YoY May -- -- -3.8% KOSPI

BES Sensex

 Tuesday 25 Jakarta Composite

Release Actual Cons. Prior Philippines Composite

US New  Home Sales May -- 685k 673k Ho Chi Minh

New  Home Sales MoM May -- 0.0 -0.1

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

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

SK Consumer Confidence Jun -- -- 97.9 Dubai ($/bl)

Brent ($/bl)

 Wednesday 26 NYMEX ($/bl)

Release Actual Cons. Prior COMEX Gold 

US Durable Goods Orders May P -- 0.0% -2.1% Batic Dry Index

Durables Ex Transportation May P -- 0.1% 0.0%

Retail Inventories MoM May -- -- 0.5% Exchange Rate

Wholesale Inventories MoM May P -- -- 0.8% USD/THB

EUR/USD

 Thursday 27 USD/JPY

Release Actual Cons. Prior GBP/USD

US Initial Jobless Claims 22-Jun -- -- 216k USD/CHY

Continuing Claims 15-Jun -- -- 1662k USD/KRW

Pending Home Sales MoM May -- 1.0% -1.5% Dollar Index

Pending Home Sales NSA YoY May -- -- 0.4%

EU Economic Confidence Jun -- 104.9 105.1 Thai Bond Market

Business Climate Indicator Jun -- -- 0.3 Total Return Index

Industrial Confidence Jun -- -3.1 -2.9 Outright/ Cash Trading

Services Confidence Jun -- -- 12.2 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Consumer Confidence Jun F -- -- -7.2 21-Jun-19 1.682 1.715 1.757 1.792 1.763 1.785

JP Retail Sales YoY May -- 1.2% 0.4% Change (bps) +0.09 +0.12 +0.03 +0.08 +0.20 +0.34

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

Dept. Store, Supermarket Sales YoY May -- 0.2% -1.8% 1.877 1.998 2.212 2.397 2.642 3.016

Foreign Buying Japan Bonds 21-Jun -- -- ¥471.7b +3.27 +3.57 +3.57 +4.65 +2.85 +1.29

 Friday 28 US Bond Market

Release Actual Cons. Prior Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

US Personal Income May -- 0.3% 0.5% 21-Jun-19 2.11 1.77 1.74 1.80 2.07 2.59

Personal Spending May -- 0.4% 0.3% Change (bps) -3.00 +5.00 +5.00 +6.00 +6.00 +6.00

94,059.51         119,522.05       -21.30%

21-Jun-19 20-Jun-19 %Chg.

292.20 292.52 -0.11%

1,158.17 1,158.41 -0.02%

96.187 96.627 -0.46%

1.2741 1.2701 +0.31%

6.8689 6.8509 +0.26%

1.1394 1.1288 +0.94%

107.31 107.28 +0.03%

21-Jun-19 20-Jun-19 %Chg.

30.79 30.85 -0.21%

1,396.20 +3.30 +0.24%

1,239.00 +45.00 +3.77%

65.29 +0.73 +1.13%

57.43 +0.78 +1.38%

57.58 +0.45 +0.79%

61.81 +0.23 +0.37%

959.20 +0.02 +0.00%

21-Jun-19 Chg %Chg.

6,315.44 -20.26 -0.32%

8,071.48 +16.01 +0.20%

2,125.62 -5.67 -0.27%

39,194.49 -407.14 -1.03%

3,001.98 +14.86 +0.50%

28,473.71 -76.72 -0.27%

12,339.92 -15.47 -0.13%

21,258.64 -204.22 -0.95%

3,448.00 -23.00 -0.66%

7,368.57 +0.95 +0.01%

2,950.46 -3.72 -0.13%

8,031.71 -19.63 -0.24%

21-Jun-19 Chg %Chg.

26,719.13 -34.04 -0.13%

-2,878.74

64,929.50

1,096.42

4,589.08

-2,878.74

1,142.46 -2.18 -0.19%

2,527.36 -5.00 -0.20%

24-Jun-19

21-Jun-19 Chg %Chg.

1,717.14 -0.68 -0.04%

359.30 +0.29 +0.08%


