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 สรุปข่าวในและต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

เฟดดัลลัสเผยดัชนีภาคการผลิตเท็กซัสดีดตัวสู่แดนบวก ครั้ง
แรกในรอบ 3 เดือน ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดลัลสั เปิดเผย
ผลส ารวจระบุว่า ดัชนีภาคการผลิตรัฐเท็กซัสพุ่งขึน้สู่ระดับ 13.6 ใน
เดือนมิ.ย. จากระดบั -28.0 ในเดือนพ.ค. ดชันีภาคการผลิตปรับตวัขึน้
เป็นเดือนที่ 2 ในเดือนมิ.ย. หลังจากทรุดตัวลงแตะระดับต ่าสุดเป็น
ประวัติการณ์ในเดือนเม.ย. โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ดัชนีมีค่าเป็นบวกในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นครัง้แรกใน
รอบ 3 เดือน และบ่งชีถ้ึงการขยายตวัของภาคการผลิตในเท็กซสั ดชันี
ค าสั่งซือ้ใหม่เพิ่มขึน้สู่ระดับ 2.9 จากระดับ -30.6 ในเดือนพ.ค. โดย
ดชันีมีค่าเป็นบวกครัง้แรกในรอบ 4 เดือน ส่วนดชันีการจ้างงานดีดตวัสู่
ระดบั -1.5 จากระดบั -11.5 ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนีการท าสัญญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายพุ่ งเป็น
ประวัติการณ์ในเดือนพ.ค. สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ดชันีการท าสญัญาขายบ้านที่รอ
ปิดการขาย (pending home sales) พุ่งขึน้ 44.3% ในเดือนพ.ค. เม่ือ
เทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึน้มากที่สุดนับตัง้แต่ NAR เร่ิมท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนม.ค.2544 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ที่ระดบั 15% หลงัจากดิ่งลง 22% ในเดือนเม.ย. โดยได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลเพ่ือสกดัการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรัสโควิด-19 การทะยานขึน้ของดชันีในเดือนพ.ค.ได้รับแรง
หนุนจากอัตราดอกเบีย้เงินกู้ จ านองที่อยู่ในระดับต ่า  อย่างไรก็ดี  
นักวิเคราะห์เตือนว่า การแพร่ระบาดรอบสองของไวรัสโควิด-19 อาจ
ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของดัชนี เม่ือเทียบรายปี ดัชนีปรับตัวลง 
5.1% ในเดือนพ.ค. หลังจากร่วงลง 33.8% ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นการ
ทรุดตวัลงมากเป็นประวตัิการณ์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 580.25 จุด รับหุ้นโบอิง้ 
ดีดแรง,ข้อมูลศก.แข็งแกร่ง ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่ง
ขึน้เม่ือคืนนี ้(29 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากราคาหุ้นโบอิง้ที่ทะยานขึน้
กว่า 14% และข้อมลูเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึง่รวมถึงดชันีการ
ท าสญัญาขายบ้านที่พุ่งขึน้สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ นอกจากนี ้ตลาดยงั
ได้ รับปัจจัยบวกจากความหวังที่ว่า รัฐต่างๆในสหรัฐจะไม่ออก
มาตรการล็อกดาวน์เป็นวงกว้าง แม้ว่ายอดติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องก็ตาม ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  
25,595.80 จดุ เพ่ิมขึน้ 580.25 จดุ หรือ +2.32% ขณะที่ดชันี S&P500 
ปิดที่ 3,053.24 จดุ เพ่ิมขึน้ 44.19 จดุ หรือ +1.47% ส่วนดชันี Nasdaq 
ปิดที่ 9,874.15 จดุ เพ่ิมขึน้ 116.93 จดุ หรือ +1.20% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่าเล็กน้อย ขณะนักลงทุน
กังวลยอดติดเชือ้โควิดพุ่ง ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเม่ือเทียบ

กับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือ
คืนนี ้(29 มิ.ย.) ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจ านวนผู้ติดเชือ้ไวรัสโค
วิด-19 ที่เพ่ิมขึน้ทัง้ในสหรัฐและทัว่โลก ขณะที่นกัลงทนุปรับโพสิชัน่การ
ลงทุนในช่วงท้ายไตรมาส ดชันีดอลลาร์ ดอลลาร์ซึ่งเป็นดชันีวดัความ
เคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน 
เพิ่มขึน้ 0.1% สู่ระดับ 97.55 เม่ือคืนนี  ้ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับ
สกุลเงินเยนราว 0.45% แตะที่ระดับ 107.69 เยน ขณะที่สกุลเงินยูโร
แข็งค่าขึน้ราว 0.11% แตะที่ระดับ 1.1229 ดอลลาร์ ส่วนเงินปอนด์
อ่อนค่าลงราว 0.41% แตะที่ระดบั 1.2283 ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก $1.21 รับความหวังดี
มานด์ฟ้ืนตัวหลังข้อมูลศก.แกร่ง สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี  ้(29 มิ.ย.) เนื่องจากการ
เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐและจีนท าให้นักลงทุนมี
ความหวงัว่า ภาวะเศรษฐกิจและความต้องการใช้น า้มนัทัว่โลกจะฟืน้
ตัวขึน้ ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน า้มันดิบของสหรัฐซึ่งมี
ก าหนดเปิดเผยในวันพรุ่งนี  ้สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. 
เพ่ิมขึน้ 1.21 ดอลลาร์ หรือ 3.1% ปิดที่ 39.70 ดอลลาร์/บาร์เรล สญัญา
น า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 69 เซนต์ หรือ 1.7% ปิดที่ 
41.71 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก 90 เซนต์ นลท.ซือ้
สินทรัพย์ปลอดภัยหลังยอดติดเชือ้โควิดพุ่ง สญัญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(29 มิ.ย.) เนื่องจากนกัลงทนุเข้าซือ้สินทรัพย์
ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับจ านวนผู้ติดเชือ้ไวรัสโค
วิด-19 ทั่วโลกที่พุ่งขึน้ทะลุระดับ 10 ล้านราย อย่างไรก็ดี การแข็งค่า
ของสกุลเงินดอลลาร์ได้สกัดแรงบวกในตลาด เนื่องจากท าให้ราคา
ทองค ามีความน่าดึงดูดน้อยลง  สัญญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 90 เซนต์ หรือ 
0.05% ปิดที่ 1,781.20 ดอลลาร์/ออนซ ์(อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ฝร่ังเศสชีไ้ม่มีหลักฐานโยงต้นก าเนิดโควิด-19 กับห้องแล็บในอู่
ฮั่น ฝร่ังเศสเผยไม่พบข้อมลูสนบัสนนุความเช่ือมโยงระหว่างต้นก าเนิด
ของเชือ้ไวรัสโควิด-19 กับสถาบนัไวรัสวิทยาในนครอู่ฮั่น เมืองเอกของ
มณฑลหูเป่ยในภาคกลางของจีน ขณะเดียวกัน ฝร่ังเศสสนับสนุนมติ
ของสหภาพยุโรป (EU) เม่ือเดือนพ.ค. ที่เรียกร้องให้องค์การอนามัย
โลก (WHO) ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ (OIE) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) เพื่อระบุว่าเชือ้ไวรัสมีต้นตอมาจากสตัว์ชนิดใด 
และศึกษากลไกการแพร่ระบาดในมนุษย์ ในจดหมายที่ส่งถึงวุฒิสภา
ยงัระบดุ้วยว่า ในระยะนีฝ้ร่ังเศสให้ความส าคญักบัการเดินหน้าต่อสู้กบั
การแพร่ระบาดในระดับโลก และเสริมสร้างความร่วมมือพหุภาคีให้
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 เข้มแข็ง ด้วยเหตุนี ้กระทรวงยุโรปและการต่างประเทศของฝร่ังเศสจึง

ได้หารือกบัหน่วยงานการต่างประเทศของจีนหลายครัง้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ตามทศิทางหุ้นสหรัฐ,ขาน
รับความหวังเศรษฐกิจฟ้ืนตัว ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้
(29 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นวอลล์สตรีทที่ปรับตวัขึน้อย่าง
แข็งแกร่ง และการทะยานขึน้ของหุ้นกลุ่มที่ปรับตวัตามภาวะเศรษฐกิจ 
หลงัจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีขึน้ ซึ่งเพิ่มความหวังเกี่ยวกับ
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 
0.44% ปิดที่  359.89 จุด  ดัชนี  CAC-40 ตลาดหุ้ นฝ ร่ัง เศสปิดที่  
4,945.46 จุด เพิ่มขึน้ 35.83 จุด หรือ +0.73%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้น
เยอรมนีปิดที่ 12,232.12 จุด เพิ่มขึน้ 142.73 จุด หรือ +1.18% (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 66.47 จุด ขานรับ
ความหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวก
เม่ือคืนนี ้(29 มิ.ย.) โดยได้แรงหนนุจากการทะยานขึน้ของตลาดหุ้นทัว่
โลก หลงันกัลงทนุขานรับความหวงัว่า ประเทศต่างๆ จะออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อฟืน้ฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรค
โควิด-19 นอกจากนี ้การอ่อนค่าของเงินปอนด์ช่วยหนนุหุ้นกลุ่มส่งออก 
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,225.77 จุด เพิ่มขึน้ 66.47 
จดุ หรือ +1.08% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นส่ังแบนประชาชนจากอีก 18 ชาติเข้าประเทศ หวังสกัดโค
วิด-19 รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้เพิ่มรายชื่ออีก 18 ประเทศ ซึ่งผู้ที่ได้เดินทางไป
ยงัประเทศดงักล่าวภายใน 14 วนัที่ผ่านมา จะไม่สามารถเดินทางเข้าสู่
ญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโค
วิด-19 โดยค าสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันพุธนี  ้18 ประเทศ
ดงักล่าว เป็นประเทศในลาตินอเมริกา, ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา 
ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีผู้ ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 จ านวนมาก นอกจากนี  ้
รัฐบาลจะระงับการออกวีซ่าของสถานทตูญ่ีปุ่ นที่ตัง้อยู่ในกลุ่มประเทศ
ดงักล่าว จนถึงปลายเดือนก.ค. รัฐบาลยงัระบุว่าจ านวนประเทศและ
ภูมิภาคที่อยู่ในรายชื่อประเทศดงักล่าวจะมีการขยายออกไปเป็น 129 
ประเทศ (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ นเผยยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.ร่วงลง 12.3% เหตุมาตรการล็อก
ดาวน์ฉุดดีมานด์วูบ กระทรวงพาณิชย์ญ่ีปุ่ นปิดเผยในวนันีว้่า ยอดค้า
ปลีกเดือนพ.ค.ของญ่ีปุ่ นร่วงลง 12.3% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่เป็นการ
ทรุดตวัลงติดต่อกนัเดือนที่สอง เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 
และมาตรการล็อกดาวน์ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ของผู้บริโภค 
การร่วงลงของยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.รุนแรงกว่าที่นักวิ เคราะห์
คาดการณ์ว่าจะลดลง 11.6% ทัง้นี ้ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.ปรับตวัลง 
หลงัจากที่ร่วงลง 13.9% เม.ย. ซึ่งท าสถิติดิ่งลงหนักสุดนับตัง้แต่เดือน

มี.ค. 2541 ภาวะอปุสงค์ที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องก่อให้เกิดความเสี่ยง
ที่ว่า ญ่ีปุ่ นซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลกอาจต้อง
เผชิญภาวะซบเซายาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้  และการฟื้นตัวอาจ
ยืดเยือ้ออกไป อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่รัฐบาลญ่ีปุ่ นคาดการณ์ว่า การใช้
จ่ายภาคเอกชนซึ่งมีสดัส่วนมากกว่าคร่ึงหนึ่งของระบบเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น
นัน้ อาจจะดีดตัวขึน้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
หลังจากที่ภาวะผันผวนของอุปสงค์ทั่วโลกได้ส่งผลให้การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นเป็นไปอย่างเชื่องช้า (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ นเผยโควิด-19 ฉุดการผลิตรถยนต์ในประเทศเดือนพ.ค.ทรุด 
62% การผลิตรถยนต์โดยรวมภายในประเทศญ่ีปุ่ นของค่ายรถญ่ีปุ่ น 8 
แห่ง ทรุดตวัลง 61.8% ในเดือนพ.ค. แตะที่ 287,502 คนั เนื่องจากการ
ปิดโรงงานผลิตและอุปสงค์ที่ชะลอตัวลง อันเป็นผลมาจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า การผลิต
รถยนต์ของบริษัทมาสด้า มอเตอร์ ร่วงลง 83.6% ในเดือนพ.ค. 
หลังจากที่ดิ่งลง 86.5% ในเดือนเม.ย. ขณะที่การผลิตของนิสสัน 
มอเตอร์ ร่วงลง 78.7% ในเดือนพ.ค. ท าสถิติทรุดตวัลงรายเดือนหนัก
สุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนการผลิตของซูบารุ ร่วงลง 77.8% ท าสถิติ
ทรุดตวัลงรายเดือนหนกัสดุเป็นประวตัิการณ์เช่นกนั ทางด้านบริษัทโต
โยต้า มอเตอร์ ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การ
ผลิตรถยนต์ทัว่โลกของโตโยต้าร่วงลง 54.4% สู่ระดบั 365,909 คนัใน
เดือนพ.ค. ซึ่งเป็นการทรุดตัวลงหนักสุดนับตัง้แต่เร่ิมมีการรวบรวม
ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบในปี 2547 ขณะเดียวกนัโตโยต้าระบวุ่า ยอดขาย
ทั่วโลกร่วงลง 31.8% ในเดือนพ.ค. แตะที่ระดับ 576,508 คัน แต่ยัง
ดีกว่าในเดือนเม.ย.ที่ยอดขายทัว่โลกทรุดตวัลง 46.3% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ นเร่ิมตรวจสอบการน าเข้าสารท่ีใช้ผลิตจอ LCD จากเกาหลี
ใต้ เล็งเก็บภาษีหากพบทุ่มตลาด รัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า 
ทางรัฐบาลได้เร่ิมด าเนินการตรวจสอบว่า การน าเข้าสารเคมีน าเข้า
จากเกาหลีใต้ที่ใช้ส าหรับการผลิตจอ LCD นัน้ ละเมิดกฎหมายต่อต้าน
การทุ่มตลาดหรือไม่ ทัง้นี ้กระทรวงการคลังและกระทรวงการค้าของ
ญ่ีปุ่ นจะตดัสินใจว่าควรเรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (AD) จาก
สินค้าโพแทสเซียมคาร์บอเนตที่น าเข้าจากเกาหลีใต้หรือไม่ หลังจาก
เสร็จสิน้การตรวจสอบ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ความเคลื่อนไหว
ดังกล่าวมีขึน้หลังจากเม่ือวันที่  30 เม.ย.ที่ผ่านมา กลุ่มอุตสาหกรรม
ของญ่ีปุ่ นได้เรียกร้องให้มีการเรียกเก็บภาษี  AD ต่อสินค้าน าเข้า
ดงักล่าวจากเกาหลีใต้ โดยระบุว่า การน าเข้าโพแทสเซียมคาร์บอเนต
ในราคาต ่าจากเกาหลีใต้นัน้  ได้สร้างความเสียหายต่อกลุ่มผู้ ผลิต
ภายในประเทศที่ต้องถูกบีบให้ปรับลดราคาขายหรือห้ามไม่ให้ปรับขึน้
ราคา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 517.04 จุด วิตกยอดติด
เชือ้โควิดท่ัวโลกทะลุ 10 ล้านราย ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิด
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 ร่วงหลุดจากระดับ 22,000 จุดเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ช่วงปลายเดือน

พ.ค.ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่า การฟืน้ตัว
ของเศรษฐกิจทัว่โลกอาจเป็นไปอย่างล่าช้า หลงัจากจ านวนผู้ติดเชือ้โค
วิด-19 ทัว่โลกทะลหุลกั 10 ล้านราย ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันี
นิกเกอิร่วงลง 517.04 จุด หรือ 2.30% ปิดที่  21,995.04 จุด (อินโฟ
เควสท์) 

จีน 

จีนเล็งจ ากัดการออกวีซ่าแก่พลเมืองสหรัฐ ตอบโต้สหรัฐไฟเขียว
ร่างกม.คว ่าบาตรกรณีฮ่องกง โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีน 
ประกาศในวันนีว้่า จีนเตรียมจ ากัดการออกวีซ่าแก่พลเมืองสหรัฐที่มี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่จีน
พยายามบังคับใช้ในฮ่องกง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึน้หลังเม่ือ
สัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐได้ประกาศจ ากัดการออกวีซ่าแก่เจ้าหน้าที่
พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีพฤติกรรม "บ่อนท าลายเอกราชของฮ่องกง" 
นอกจากนี ้วุฒิสภาสหรัฐยังได้อนุมัติมาตรการลงโทษธนาคารที่ท า
ธุรกรรมกบัเจ้าหน้าที่จีนที่สนบัสนนุกฎหมายความมัน่คงแห่งชาติซึง่จีน
พยายามบงัคบัใช้ในฮ่องกงด้วย (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยดัชนี PMI ภาคบริการปรับตัวขึน้ในเดือนมิ.ย. 
ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ดชันีผู้จดัการฝ่าย
จัดซือ้ (PMI) ภาคบริการในเดือนมิ.ย.ปรับตัวขึน้สู่ระดับ 54.4 จาก
ระดบั 53.6 ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตดีดตัวขึน้ในเดือนมิ.ย. 
ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ดชันีผู้จดัการฝ่าย
จดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 50.9 จากระดบั 
50.6 ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

จีนน าเข้าถั่ วเหลืองสหรัฐพุ่งขึน้ในเดือนม.ค.-พ.ค. กรมศุลกากร
ของเมืองเทียนจินเปิดเผยในวนันีว้่า จีนมีการน าเข้าถั่วเหลืองจ านวน 
2.72 ล้านตนัผ่านท่าเรือเทียนจินในเดือนม.ค.-พ.ค. โดยเพิ่มขึน้ 62% 
จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว กรมศุลกากรระบุว่า การน าเข้าถั่วเหลือง
ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐ โดยคิดเป็นสัดส่วนกว่า 90% ของการน าเข้า
ทัง้หมด ทัง้นี ้จีนน าเข้าถั่วเหลืองส าหรับการสกัดน า้มนัถั่วเหลือง และ
การผลิตอาหารสตัว์ หลงัจากที่การผลิตสุกรในประเทศได้กลบัสู่ภาวะ
ปกติ ซึง่ท าให้อปุสงค์ในการน าเข้าถัว่เหลืองพุ่งขึน้ (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติจีนให้ค ามั่ นปรับนโยบายให้แข็งแกร่ง หวังกระตุ้น
เศรษฐกิจหลังโควิด-19 ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ให้ค ามัน่ในการ
ปรับนโยบายเศรษฐกิจมหภาคให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ รวมทัง้ยกระดบัการ
ด าเนินการและประสานงานด้านนโยบายการคลงั การเงิน และการจ้าง
งานให้ดียิ่งขึน้ด้วย เพื่อรองรับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจ ธนาคารกลางจีน เปิดเผยในแถลงการณ์หลงัการ

ประชุมประจ าไตรมาสของคณะกรรมการนโยบายการเงินว่า  จีนจะ
ด าเนินนโยบายการเงินอย่างรอบคอบระมัดระวัง  โดยให้มีความ
ยืดหยุ่นและเหมาะสมมากขึน้  และให้ความส าคัญกับการกระตุ้ น
เศรษฐกิจที่แท้จริงและการพฒันาอย่างยัง่ยืน นอกจากนี ้แบงก์ชาติจะ
กระตุ้นสถาบนัการเงินให้ร่วมกนัการยกระดบัการสนบัสนุนเศรษฐกิจที่
แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนบริษัทขนาดเล็กและขนาด
ย่อม รวมถึงบริษัทเอกชน ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า แบงก์ชาติจีนยงั
ได้ให้ค ามั่นในการยกระดับการปฏิ รูปอัตราดอกเบี ย้  และรักษา
เสถียรภาพของอตัราแลกเปลี่ยนเงินหยวนให้อยู่ในระดบัเหมาะสมและ
สมดลุ (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติจีนออกมาตรการ CBS ครัง้ท่ี 6 ของปีนี ้มุ่งหนุนสภาพ
คล่องหุ้นกู้แบงก์พาณิชย์ ธนาคารกลางจีนได้ออกมาตรการ central 
bank bills swap (CBS) ครัง้ที่ 6 ของปี 2563 ในวนันี ้โดยมีเป้าหมาย
ที่จะเพ่ิมสภาพคล่องของหุ้นกู้ที่ไม่ก าหนดวนัไถ่ถอน (perpetual bond) 
ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลางจีนระบุในแถลงการณ์ว่า 
มาตรการ CBS วงเงิน 5 พนัล้านหยวน (ราว 709 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
นัน้ จะเปิดให้ดีลเลอร์เสนอซือ้หุ้นกู้ โดยมีอตัราดอกเบีย้คงที่ 0.1% และ
จะครบก าหนด swap ในวันที่ 29 ก.ย. 2563 ส าหรับมาตรการ CBS 
นัน้จะอนุญาตให้บรรดาดีลเลอร์ สามารถแลกเปลี่ยนหุ้นกู้  perpetual 
bond ที่ถืออยู่กับพันธบัตรของธนาคารกลางได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ
ต้องการหุ้นกู้  perpetual bond ในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะ
ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องในระบบธนาคาร ทัง้นี ้perpetual bond 
เป็นหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนคงที่และไม่มีก าหนดอายุ รวมทัง้ไม่สามารถ
ไถ่ถอนได้ แต่จะจ่ายดอกเบีย้ให้กบัผู้ถือไปตลอด (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยก าไรรัฐวิสาหกิจเดือนพ.ค.ดีดตัวขึน้ หลังกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเร่ิมกลับสู่ภาวะปกติ กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยว่า 
รัฐวิสาหกิจจีน (SOE) มีก าไรเพิ่มขึน้ในเดือนพ.ค. เนื่องจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ เ ร่ิมกลับเ ข้าสู่ภาวะปกติอย่ างค่อยเ ป็นค่อยไป 
รัฐวิสาหกิจจีนมีก าไรรวมเพิ่มขึน้ 251.1% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ขณะที่อตัราส่วนหนีส้ินต่อทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจจีน
อยู่ที่  64.6% ณ สิน้เดือนพ.ค. ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า  ตัวเลข
ดงักล่าว ซึ่งไม่รวมบริษัททางการเงินนัน้ รวบรวมมาจากรัฐวิสาหกิจใน 
36 ภมิูภาคระดบัมณฑล และรัฐวิสาหกิจในสงักดัรัฐบาลกลาง ส าหรับ
ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี ้รัฐวิสาหกิจจีนมีก าไรรวมกันอยู่ที่  6.6309 
แสนล้านหยวน (ประมาณ 9.365 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 
52.7% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อันเป็นผลจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนรายได้ในช่วง 5 เดือนแรกของรัฐวิสาหกิจ
จีนอยู่ที่ 21.84 ล้านล้านหยวน ลดลง 7.7% จากช่วงเดียวกันของปีที่
แล้ว ขณะที่ต้นทุนในการด าเนินงานลดลง 4.9% แตะ 21.61 ล้านล้าน
หยวน (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 18.03 จุด วิตกยอด

โควิดพุ่งฉุดศก.โลก ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวนันี ้
เนื่องจากการพุ่งขึน้ของยอดผู้ ติดเชือ้และยอดผู้ เสียชีวิตทั่วโลกจาก
ไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการฟืน้
ตวัของเศรษฐกิจโลก ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพ
สิตปรับตวัลง 18.03 จดุ หรือ 0.61% ปิดที่ 2,961.52 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดร่วง 248.71 จุด วิตกยอดผู้ติด
เชือ้โควิดพุ่ งต่อเน่ืองท่ัวโลก ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี ้
ปรับตวัลดลง ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดร่วงลง
กว่า 2% เม่ือวนัศกุร์ เนื่องจากนกัลงทนุยงัคงวิตกกงัวลเกี่ยวกบัจ านวน
ผู้ติดเชือ้โควิด-19 ที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องทั่วโลกจนทะลุ 10 ล้านราย 
ขณะที่ยอดผู้ เสียชีวิตทั่วโลกทะลุ 5 แสนรายแล้ว ดัชนีฮั่งเส็งลดลง 
248.71 จดุ หรือ -1.01% ปิดวนันีท้ี่ 24,301.28 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

อิหร่านออกหมายจับ"ทรัมป์"และพวก ข้อหาสังหารนายพลโซเล
มานี นายอาลี อลัคาไซเมห์ อยัการอิหร่าน เปิดเผยว่า อิหร่านได้ออก
หมายจับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และเจ้าหน้าที่อีก 35 ราย ใน
ข้อหาสังหารนายพลกัสซิม โซเลมานี ผู้บัญชาการกองก าลงัคุดส์ของ
อิหร่าน นอกจากนี ้อิหร่านยงัได้ขอความช่วยเหลือจากต ารวจสากลใน
การจับตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทัง้นี ้สหรัฐได้ส่งโดรนสงัหาร
นายพลโซเลมานีในวันที่ 3 ม.ค. โดยได้กล่าวหาว่านายพลโซเลมานี
เป็นผู้บงการการโจมตีกองก าลงัสหรัฐในภมิูภาค และมีส่วนรับผิดชอบ
โดยตรงต่อการเสียชีวิตของผู้คนจ านวนหลายล้านคน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 200 จุด กังวลผู้ติด
เชือ้โควิดพุ่งไม่หยุด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกว่า 200 
จดุในวนันี ้ท่ามกลางความกงัวลเกี่ยวกบัจ านวนผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 
ที่ยังคงพุ่งขึน้ในประเทศ ทัง้นี  ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  
34,961.52 จดุ ลดลง 209.75 จดุ หรือ 0.60% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ศบค.ชุดใหญ่เคาะต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือน-ผ่อน
คลายเฟส 5 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.
กลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์บ ริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ โดยยืนยนัความจ าเป็นที่จะต้องขยายเวลาการ
ยังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 
เดือน รวมทัง้ผ่อนคลายมาตรการในระยะ 5 ซึง่จะเร่ิมมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 
ก.ค.นี ้ส าหรับการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมระยะที่  5 เช่น สถาน
ประกอบการต่างๆ การเข้าออกประเทศของนักธุรกิจ จะต้องมีการ
ท างานเชิงรุกต่อไปเพื่อรองรับสถานการณ์ในวันข้างหน้า  เกี่ยวกับ

มาตรการด้านการท่องเที่ยว การค้าขาย และการประกอบกิจการต่างๆ 
ซึง่เป็นห่วงการด าเนินธุรกิจของโรงแรม (อินโฟเควสท์) 

ศบค.เผยมีผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ 7 รายเป็นผู้ เดินทางมา
จากต่างประเทศ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
(สธ.) เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ
วนันีว้่า พบผู้ ป่วยยืนยนัติดเชือ้รายใหม่ 7 รายในสถานกกักนัตวัของรัฐ 
(State Quarantine) ส่วนภายในประเทศไม่พบผู้ ติดเชื อ้รายใหม่
ต่อเนื่องถึง 35 วนัแล้ว ส าหรับผู้ ป่วยยืนยนัสะสมล่าสดุอยู่ที่ 3,169 ราย 
จ านวนผู้ ป่วยรักษาหายแล้วรวม 3,053 ราย และยงัมีผู้ ป่วยรักษาตวัอยู่
ในโรงพยาบาล 58 ราย ขณะที่ไม่มีผู้ เสียชีวิตเพิ่ม ท าให้ยอดผู้ เสียชีวิต
สะสมอยู่ที่ 58 ราย (อินโฟเควสท์) 

สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม พ.ค.อยู่ ท่ี 80.31 หดตัว 
23.19% รับพิษโควิด นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อ านวยการ ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโค
วิด-19 ที่ท าให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว  ส่งผลให้ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือน พ.ค.63 อยู่ที่ 80.31 หดตัว 23.19% จาก
เดือน พ.ค.62 แต่ขยายตัว 2.86% จากเดือน เม.ย.63 ที่ MPI อยู่ใน
ระดับ 78.08 ส่งสัญญาณดีขึน้หลังจากผ่านคลายล็อกดาวน์ โดย
อุตสาหกรรมอาหาร (ไม่รวมน า้ตาล) และยายังคงขยายตัวต่อเนื่อง 
คาดเศรษฐกิจในเดือน มิ.ย.63 จะดีขึน้หลังได้เงินหมุนเศรษฐกิจจาก
มาตรการเยียวยาของภาครัฐและมีการคลายล็อกดาวน์ทัง้ในและ
ต่างประเทศ ขณะที่ดชันี MPI ช่วง 5 เดือนแรกของปีนี ้(ม.ค.-พ.ค.63) 
หดตวั -11.82% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 0.58 จุด สถานการณ์โควิดยังกดดัน 
แต่คาดแรงซือ้จาก SSFX ประคองตลาด SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 
1,329.76 จุด ลดลง 0.58 จุด (-0.04%) มูลค่าการซือ้ขาย 48,903.24 
ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีป้รับตวัลดลงมากในช่วง
เช้า รับแรงกดดนัจากการแพร่ระบาดเชือ้โควิด-19 ก่อนที่จะลดช่วงลบ
ลงในภาคบ่าย ซึ่งคาดว่าจะมาจากเม็ดเงิน SSFX ที่เข้าช่วยประคอง
ตลาด พรุ่งนี ต้ลาดฯคงจะแกว่งไซด์เวย์จากภาพที่ยังกังวลต่อถ
สถานการณ์โควิด-19 และรอติดตามผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
ไตรมาส 2/63 พร้อมให้แนวรับ 1,300-1,305 จุด ส่วนแนวต้าน 1,330 
จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 57,933 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่  57,933 
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) ซือ้สทุธิ 
8,682 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 4,950 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 3,389 ล้านบาท Yield พนัธบตัร
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 อายุ 5 ปี ปิดที่ 0.82% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือวานภาพรวมของ

ตลาดในวันนี  ้Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า 
ส าหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี  ้NET OUTFLOW 

3,390 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 3,390 ล้านบาท และไม่มีตรา
สารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ  (Expired) (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิดตลาด 30.88 เคล่ือนไหวตามสกุลเงินใน
ภูมิภาค มองกรอบพรุ่งนี ้30.80-31.00 นักบริหารเงินจากธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่  30.88 บาท/
ดอลลาร์ แข็งค่าเล็กน้อยจากเปิดตลาดช่วงเช้าที่ระดับ 30.90 บาท/

ดอลลาร์ โดยระหว่างวนั เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงิน
ภูมิภาคในกรอบ 30.87-30.93 บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากยังขาดปัจจัย
ใหม่เข้ามาที่จะมีผลต่อตลาดเงิน รวมทัง้ปริมาณธุรกรรมที่เบาบาง 
"วันนีบ้าทค่อนข้างทรงตัว อาจเป็นเพราะมีปริมาณธุรกิจที่เบาบาง 
เนื่องจากการค้าซบเซา ผิดไปจากปกติที่จะการเคลื่อนไหวคกึคกัจากผู้
ส่งออกและน าเข้า" นักบริหารเงินระบุ นักบริหารเงิน คาดกรอบการ
เคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี  ้ระหว่าง 30.80-31.00 บาท/
ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- อตัราว่างงานเดือนพ.ค. ญ่ีปุ่ น 

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จากส านกังานสถิติแหง่ชาติ (NBS) จีน 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากส านกังานสถิติแห่งชาติ (NBS) จีน 

- ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2563 (ประมาณการครัง้สดุท้าย) องักฤษ 

- ดชันีราคาบ้านเดือนมิ.ย.จากเนชัน่ไวด์ องักฤษ 

- อตัราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. อียู 

- ราคาบ้านเดือนเม.ย.จากเอสแอนด์พี/เคส-ชิลเลอร์ สหรัฐ 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมิ.ย. สหรัฐ 

- ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จาก Conference Board สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

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 -- -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% -0.10% Jakarta Composite

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

US MNI Chicago PMI Jun -- 44.00 32.30 Ho Chi Minh

Conf. Board Consumer Confidence Jun -- 90.50 86.60

Crude Commodities

     Wednesday 1 WTI ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Dubai ($/bl)

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

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

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

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

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

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

Consumer Confidence Index Jun -- 28.50 24.00 USD/THB

Official Reserve Assets Jun -- -- $1378.2b EUR/USD

CH Caixin China PMI Mfg Jun -- 50.70 50.70 USD/JPY

TH Business Sentiment Index Jun -- -- 34.40 GBP/USD

Markit Thailand PMI Mfg Jun -- -- 41.60 USD/CHY

EC Markit Eurozone Manufacturing PMI Jun F -- 46.90 46.90 USD/KRW

US Markit US Manufacturing PMI Jun F -- 49.60 49.60 Dollar Index

ISM Manufacturing Jun -- 49.50 43.10

Thai Bond Market

 Thursday 2 Total Return Index

Release Actual Cons. Prior Outright/ Cash Trading

JP Monetary Base YoY Jun -- -- 3.90% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

EC PPI MoM May -- -0.40% -2.00% 29-Jun-20 0.424 0.444 0.475 0.479 0.454 0.550

PPI YoY May -- -4.70% -4.50% Change (bps) -0.27 -0.16 -0.22 -0.38 -1.13 -1.86

Unemployment Rate May -- 7.70% 7.30% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

US Trade Balance May -- -$53.0b -$49.4b 0.816 1.031 1.269 1.535 1.822 2.056

Change in Nonfarm Payrolls Jun -- 3000k 2509k -0.59 -0.07 -0.26 -2.99 -2.16 -1.11

Unemployment Rate Jun -- 12.40% 13.30%

Labor Force Participation Rate Jun -- 61.20% 60.80% US Bond Market

Initial Jobless Claims 1-Jun -- 1336k 1480k Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Continuing Claims 1-Jun -- 18904k 19522k 29-Jun-20 0.14 0.16 0.18 0.28 0.64 1.39

Durables Ex Transportation May F -- 4.00% 4.00% Change (bps) +0.00 -1.00 -1.00 -2.00 +0.00 +2.00

Durable Goods Orders May F -- 15.80% 15.80%

Factory Orders May -- 7.90% -13.00%

Durable Goods Orders May F -- 15.80% 15.80%

 Friday 3

Release Actual Cons. Prior

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

Jibun Bank Japan PMI Composite Jun F -- -- 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  

878.64 +0.03 +0.00%

1,944.37 +0.47 +0.02%

30-Jun-20

29-Jun-20 Chg %Chg.

1,329.76 -0.58 -0.04%

1,069.58

-642.56

293.48 -2.48 -0.84%

1,852.19

29-Jun-20 Chg %Chg.

25,595.80 +580.25 +2.32%

-2,279.20

48,903.25

3,222.00 +40.00 +1.26%

6,225.77 +66.47 +1.08%

3,053.24 +44.19 +1.47%

9,874.15 +116.93 +1.20%

2,961.52 -18.03 -0.61%

24,301.28 -248.71 -1.01%

12,232.12 +142.73 +1.18%

21,995.04 -517.04 -2.30%

4,901.82 -2.27 -0.05%

6,141.08 +35.90 +0.59%

2,093.48 -41.17 -1.93%

34,961.52 -209.75 -0.60%

39.62 +1.45 +3.80%

40.80 -0.01 -0.02%

829.36 -22.62 -2.65%

29-Jun-20 Chg %Chg.

1,773.30 +10.20 +0.58%

1,794.00 +45.00 +2.57%

41.66 +0.98 +2.41%

39.70 +1.21 +3.14%

1.1241 1.1218 +0.21%

107.55 107.17 +0.36%

29-Jun-20 26-Jun-20 %Chg.

30.88 30.91 -0.08%

1,198.51 1,202.56 -0.34%

97.467 97.471 -0.00%

1.2302 1.2337 -0.28%

7.0800 7.0774 +0.04%

57,933.10         87,995.61         -34.16%

29-Jun-20 26-Jun-20 %Chg.

326.15               325.61               +0.17%


