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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาวะธุรกิจดิ่ งต ่าสุดรอบกว่า 2 ปีคร่ึงใน
เดือนมิ.ย. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวนันี ้
วา่ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) ทรุดตวัลง 26 จดุ สูร่ะดบั 
-8.6 จดุในเดือนมิ.ย. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุในรอบกวา่ 2 ปีคร่ึง จากระดบั 
17.8 ในเดือนพ.ค.ดัชนีภาคการผลิตปรับตัวลงสู่แดนลบเป็นครัง้แรก
นบัตัง้แตเ่ดือนต.ค.2559 ซึง่ขณะนัน้ดชันีอยูท่ี่ระดบั -9.2 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้สร้างบ้านปรับตัวลงในเดือนมิ.ย. 
สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีความ
เชื่อมัน่ผู้สร้างบ้านปรับตวัลง 2 จดุ สู่ระดบั 64 ในเดือนมิ.ย. หลงัจาก
แตะระดบั 66 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนับตัง้แต่เดือนต.ค.ปีที่
แล้ว เม่ือเทียบรายปี ดชันีความเชื่อมัน่ปรับตวัลง 4 จดุในเดือนมิ.ย. 

"ทรัมป์" เตรียมเผยแผนโครงการประกันสุขภาพใหม่เร็วๆนี ้
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ แหง่สหรัฐ เตรียมเปิดเผยรายละเอียดของ
โครงการประกันสุขภาพฉบับใหม่ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้านี  ้
ปธน.ทรัมป์ให้สมัภาษณ์กบัส านกัข่าวเอบีซีนิวซ์ ซึง่ออกอากาศเม่ือช่วง
คืนวันอาทิตย์ว่า "เราเตรียมที่จะออกโครงการประกันสขุภาพที่จะถือ
เป็นปรากฎการณ์ใหม่ และขณะนีเ้ราก็วางคอนเซปท์ของโครงการไว้
เรียบร้อยแล้ว" "เราจะเปิดเผยรายละเอียดให้ทราบในระยะเวลา 2 
เดือน หรืออาจจะน้อยกว่านั น้ "  ปธน.ทรัมป์กล่าว นอกจากนี  ้
ปธน.ทรัมป์ยังได้กล่าวโจมตีโครงการประกันสุขภาพโอบามาแคร์ ซึ่ง
เป็นผลงานของอดีตปธน.บารัค โอบามา ว่า "เป็นโครงการหายนะ" ใน
ระหว่างช่วงการหาเสียงนัน้ ปธน.ทรัมป์ได้ให้ค ามั่นว่า จะยกเลิกโอ
บามาแคร์ และจะใช้แผนประกนัสขุภาพใหมแ่ทน 

รมว.พาณิชย์สหรัฐเผย"ทรัมป์"เล็งรีดภาษีจีน 3 แสนล้านดอลล์ 
หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลง นายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์
สหรัฐ กล่าวว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์พร้อมที่จะเรียกเก็บภาษี
ต่อสินค้าน าเข้าจากจีนวงเงิน 3 แสนล้านดอลลาร์ หากสหรัฐและจีน
ยังคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้า "เราอาจจะสามารถบรรลุ
ข้อตกลงในท้ายที่สดุ แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนัน้ ท่านประธานาธิบดีก็มีความ
ยินดีที่จะด าเนินการเรียกเก็บภาษีตามที่เราได้ประกาศไว้ รวมทัง้
ด าเนินการเก็บภาษีครัง้ใหม่จากเดิมที่มีการสั่งระงับไว้" นายรอสส์ก
ล่าว ค ากล่าวของนายรอสส์สอดคล้องกับค าให้สมัภาษณ์ของนายสตี
เวน มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐ เม่ือสปัดาห์ที่แล้ว 

ผู้ ผลิตชิปสหรัฐเรียกร้องรัฐบาลผ่อนปรนข้อก าหนด หวัง
เดินหน้าท าธุรกิจกับ "หัวเว่ย" สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้าง
แหล่งข่าวว่า บริษัทสัญชาติสหรัฐซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปให้กับบริษัทหวัเว่ย 
ซึ่งรวมถึงควอลคอม และอินเทล ได้พยายามเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐ

ผ่อนปรนข้อก าหนด เพื่อให้ทางบริษัทสามารถจ าหน่ายสินค้าให้กับ
หวัเว่ยได้ รายงานระบุว่า ผู้บริหารของอินเทล และซิลลินซ์ (Xilinx) ได้
เข้าร่วมประชมุกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือปลายเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อ
หารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา หลังหัวเว่ยถูกขึน้บัญชีด าของ
สหรัฐ ความเคลื่อนไหวดงักล่าวมีขึน้หลงัสหรัฐได้สัง่ห้ามไม่ให้ผู้ผลิต
ชิปขายสินค้าให้กบัหวัเว่ยโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยอ้างเหตผุลด้านความ
มั่นคงของชาติ ทัง้นี  ้ผู้ ผลิตชิปชาวสหรัฐให้เหตุผลว่า สินค้าที่จัด
จ าหน่ายให้กับหัวเว่ยเป็นชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปที่ใช้ในสมาร์ท
โฟนหรือเซิร์ฟเวอร์ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เหมือนกบัอปุกรณ์ที่ใช้ในโครงข่าย 5G 

"มอร์แกน สแตนลีย์"ฟันธงเฟดหั่นดบ.ใกล้ 0% หากเศรษฐกิจ
สหรัฐถดถอย  มอร์แกน สแตนลีย์ออกบทวิเคราะห์ "Beyond the 
G20" ระบวุา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับลดอตัราดอกเบีย้ใกล้ 
0% ภายในฤดใูบไม้ผลิปีหน้า ถ้าหากความสมัพนัธ์ทางการค้าระหวา่ง
สหรัฐและจีนยงัคงย ่าแย่ลง และสง่ผลกระทบท าให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้า
สู่ภาวะถดถอย มอร์แกน สแตนลีย์ระบุว่า หากเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว 
ดชันี S&P 500 จะดิ่งลงสูร่ะดบั 2,400 จดุ หรือทรุดตวัลงเกือบ 500 จดุ 
หรือ 17% จากระดบัปัจจบุนั ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
สหรัฐอาย ุ10 ปีจะร่วงลงสู่ระดบั 1.75% ในปีนี ้โดยปรับตวัลง 0.33% 
จากระดบัปัจจบุนั 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 22.92 จุด หลังหุ้น
เทคโนฯฟ้ืน ขณะตลาดจับตาประชุมเฟด ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(17 มิ.ย.) โดยได้แรงหนนุจากการฟืน้ตวัของ
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงหุ้นแอปเปิลและเฟซบุ๊ก ขณะที่นักลงทุน
จับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ใน
วันที่ 18-19 มิ.ย.นี ้ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะส่งสญัญาณ
การปรับลดอตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 
26,112.53 จุด เพิ่มขึน้ 22.92 จุด หรือ +0.09% ขณะที่ดัชนี Nasdaq 
ปิดที่ 7,845.02 จดุ เพ่ิมขึน้ 48.37 จดุ หรือ +0.62% และดชันี S&P500 
ปิดที่ 2,889.67 จดุ เพ่ิมขึน้ 2.69 จดุ หรือ +0.09% 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์ปรับตัวในกรอบแคบ ขณะนัก
ลงทุนจับตาการประชุมเฟด ดอลลาร์สหรัฐปรับตวัในกรอบแคบเม่ือ
เทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
เม่ือคืนนี ้(17 มิ.ย.) ขณะที่นักลงทนุจบัตาการประชมุนโยบายการเงิน
ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัที่ 18-19 มิ.ย.นี ้เพื่อหาสญัญาณ
บง่ชีถ้ึงแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เล็กน้อยเม่ือ
เทียบกับเงินเยน ที่ระดบั 108.57 เยน จากระดบั 108.56 เยน แต่อ่อน
ค่าลงเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9987 ฟรังก์ จากระดบั 0.9990 
ฟรังก์ และอ่อนค่าลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 
1.3415 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3416 ดอลลาร์แคนาดา ยูโร
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 แข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.1217 ดอลลาร์ จากระดบั 

1.1208 ดอลลาร์ ขณะที่ เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2537 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.2584 ดอลลาร์ สว่นดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า
ลงแตะที่ระดับ 0.6851 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6866 ดอลลาร์
สหรัฐ คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของเฟดจะ
จดัการประชมุในวนัที่ 18-19 มิ.ย.นี ้ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า 
เฟดจะคงอตัราดอกเบีย้ในการประชมุครัง้นี ้

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 58 เซนต์ เหตุวิตกศก.โลก
ชะลอตัวฉุดอุปสงค์พลังงาน สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(17 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนกังวลว่า 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบของสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีน อาจท าให้ความต้องการใช้น า้มันปรับตัวลดลง
ด้วย ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานสต็อกน า้มันดิบประจ า
สัปดาห์ของสหรัฐซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวันพรุ่งนี ้สัญญาน า้มันดิบ 
WTI ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 58 เซนต์  หรือ 1.1% ปิดที่  51.93 
ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 
1.07 ดอลลาร์ หรือ 1.7% ปิดที่ 60.94 ดอลลาร์/บาร์เรล 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $1.60 นักลงทุนขายท า
ก าไรหลังราคาพุ่งต่อเน่ือง 4 วัน สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิด
ลบเม่ือคืนนี ้(17 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนเทขายท าก าไรหลังจาก
สญัญาทองค าปรับตวัขึน้ติดตอ่กัน 4 วนัท าการก่อนหน้านี ้นอกจากนี ้
นักลงทุนยังชะลอการซือ้ขายก่อนที่จะทราบผลการประชุมนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันพุธนีต้ามเวลาสหรัฐ 
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดือน
ส.ค. ลดลง 1.60 ดอลลาร์ หรือ 0.12% ปิดที่ 1,342.90 ดอลลาร์/ออนซ์                               

ยุโรป 

นายกฯอังกฤษเต รียมพบ"ปูติน "ในเวที  G20 ห วัง ฟ้ืน ฟู
ความสัมพันธ์ทวิภาคี หนังสือพิมพ์เดอะ ไทม์สรายงานว่า นางเทเร
ซา เมย์  นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ก าลังพิจารณาที่จะพบปะกับ
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ผู้น ารัสเซีย ในการประชมุสดุยอด G20 
ที่ญ่ีปุ่ นในเดือนนี ้เพื่อฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศทัง้สอง ก่อนที่
นางเมย์จะพ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ กลุ่มสายการบินกดดัน
ตลาด,นลท.จับตาประชุมเฟดสัปดาห์นี ้ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลง
เล็กน้อยเม่ือคืนนี ้(17 มิ.ย.) น าโดยหุ้ นกลุ่มสายการบินซึ่งร่วงลง
หลงัจากสายการบินลฟุต์ฮนัซาของเยอรมนีประกาศเตือนเก่ียวกับผล
ก าไร และนักลงทุนชะลอการซือ้ขายหุ้น เพื่อรอดูผลการประชุมของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัองัคารและพธุนี ้ดชันี Stoxx Europe 
600 ลดลง 0.09% ปิดที่ 378.46 จุดดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศส
ปิดที่ 5,390.95 จดุ เพ่ิมขึน้ 23.34 จดุ หรือ +0.43% ขณะที่ ดชันี DAX 

ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,085.82 จดุ ลดลง 10.58 จดุ หรือ -0.09% 
และ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,357.31 จุด เพิ่มขึน้ 
11.53 จดุ หรือ  +0.16% 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 11.53 จุด หุ้นกลุ่มแบงก์
หนุนตลาด,นลท.จับตาประชุม ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัขึน้เม่ือ
คืนนี ้(17 มิ.ย.) โดยได้แรงหนนุจากหุ้นกลุม่ธนาคารที่ดีดตวัขึน้ ขณะที่
นักลงทนุมุ่งความสนใจไปที่การประชมุของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
ในวนัที่ 18-19 มิ.ย.นี ้ แตต่ลาดถกูกดดนัจากหุ้นกลุม่สายการบินที่ร่วง
ลง หลงัจากสายการบินลฟุต์ฮนัซาของเยอรมนี ประกาศเตือนเก่ียวกบั
แนวโน้มผลก าไรในปีนีด้ัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที่  
7,357.31 จดุ เพ่ิมขึน้ 11.53 จดุ หรือ +0.16% 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวกเพียง 7.11 จุด ขณะนลท.
จับตาประชุมเฟด ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดขยับขึน้เพียง
เล็กน้อยในวันนี ้ โดยนิกเกอิอ่อนแรงลงหลังจากที่พุ่งขึน้ในช่วงเช้า 
ก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเปิดฉากการประชุมนโยบาย
การเงินในสปัดาห์นี ้ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดบวก 
7.11 จดุ หรือ 0.03% แตะที่ 21,124.00 จดุ 

จีน 

แบงก์ชาติจีนอัดฉีดเงินเข้าระบบวันนี ้ มุ่งรักษาสภาพคล่องใน
ตลาด ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบการเงินใน
วนันี ้ผ่านการด าเนินการทางตลาด (OMO) ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ 
ธนาคารกลางจีนได้อดัฉีดเงินจ านวน 1.5 แสนล้านหยวน หรือประมาณ 
2.176 หม่ืนล้านดอลลาร์ เข้าสู่ตลาดผ่านทางข้อตกลง reverse repo 
ประเภทอายุ 14 วัน ที่อัตราดอกเบีย้ 2.7% โดย reverse repo เป็น
กระบวนการที่ธนาคารกลางเข้าซือ้หลกัทรัพย์จากธนาคารพาณิชย์ด้วย
ข้อตกลงที่จะขายคืนในอนาคต ทัง้นี ้มีข้อตกลง reverse repos มลูคา่ 
3 หม่ืนล้านหยวนที่ครบก าหนดไถ่ถอนในวนันี ้ส่งผลให้ยอดการอดัฉีด
เงินสทุธิอยูท่ี่ 1.2 แสนล้านหยวน 

สนง.สถิติจีนเผยการผลิตถ่านหินดิบของจีนเพิ่มขึน้ 3.5% ใน
เดือนพ.ค. ส านกังานสถิติแหง่ชาติจีน (NBS) เปิดเผยวา่ การผลิตถ่าน
หินดิบของจีนในเดือนพ.ค. เพ่ิมขึน้ 3.5% เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะ 310 
ล้านตนั ส าหรับในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี ้การผลิตถ่านหินดิบของจีน
อยู่ที่ 1.42 พันล้านตัน เพิ่มขึน้ 0.9% เม่ือเทียบเป็นรายปี ข้อมลูจาก 
NBS ระบุว่า การผลิตถ่านหินดิบรายวนัโดยเฉลี่ยของเดือนพ.ค.อยู่ที่ 
10.08 ล้านตนั ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ยอดการน าเข้าถ่านหินดิบ
เพิ่มขึน้ 23% เม่ือเทียบเป็นรายปี สู่ระดบั 27.47 ล้านตนัในเดือนพ.ค. 
สว่นในชว่งเดือนม.ค.-พ.ค. ยอดน าเข้าถ่านหินดิบโดยรวมอยูท่ี่ 127.39 
ล้านตนั เพิ่มขึน้ 5.6% จากชว่งเวลาเดียวกนัของปีที่แล้ว  
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 จีนไฟเขียว 20 โครงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมูลค่า 7.48 

พันล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ค. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและ
ปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคญัในการ
วางแผนด้านเศรษฐกิจของจีน ได้อนมุตัิโครงการการลงทนุในสินทรัพย์
ถาวรของจีนจ านวน 20 โครงการ รวมมลูค่ากว่า 5.16 หม่ืนล้านหยวน 
หรือประมาณ 7.48 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนพ.ค นายเหมิง เว่ย 
โฆษก NDRC เปิดเผยในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า 
โครงการส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไฮเทคและการขนส่ง 
ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า การลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี ้ขยายตัว 5.6% เม่ือเทียบเป็นรายปี 
โดยการลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทค และการบริการ พุ่งขึน้ 10.2% 
และ 15.6% ตามล าดบั เม่ือเทียบเป็นรายปี 

กระทรวงการคลังจีนเตรียมออกพันธบัตรสกุลเงินหยวนใน
ฮ่องกง กระทรวงการคลงัจีน (MOF) ประกาศในวนันีว้า่ ทางการจีนจะ
ออกพันธบัตรสกุลเงินหยวนมลูค่ารวม 5 พันล้านหยวน (722.2 ล้าน
ดอลลาร์) ในฮ่องกงวนัพฤหสับดีนี ้ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า MOF มี
แผนที่จะออกพนัธบตัรสกลุเงินหยวนรวมมลูค่า 1.5 หม่ืนล้านหยวนใน
ตลาดตา่งประเทศในปีนี ้

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 5.65 จุด จับตาการ
ประชุมเฟด ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวนันีป้รับตวั
ขึน้ ในขณะที่นักลงทุนรอดูผลการประชุมของคณะกรรมการก าหนด
นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ  ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า 
ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปรับตวัขึน้ 5.65 จดุ หรือ 0.20% ปิดที่ 2,887.62 
จดุ  

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 108.81 จุด หลังฮ่องกง
เล่ือนลงมติกม.ส่งตัวผู้ ร้ายข้ามแดน ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิด
วนันีป้รับตวัเพิ่มขึน้ หลงัจากที่รัฐบาลฮ่องกงตดัสินใจเลื่อนการลงมติ
กฎหมายสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนออกไปอยา่งไม่มีก าหนด อยา่งไรก็ดี ชาว
ฮ่องกงเกือบ 2 ล้านคนยงัคงเดินหน้าชมุนมุประท้วงเพื่อกดดนัให้นาง
แคร์รี ลัม ผู้ ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ลาออกจากต าแหน่ง และ
ยกเลิกร่างกฎหมายสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนอย่างถาวร ดชันีฮัง่เส็งเพิ่มขึน้ 
108.81 จดุ หรือ 0.40% ปิดวนันีท้ี่ 27,227.16 จดุ 

เอเชียและอื่นๆ 

รมว.พลังงานรัสเซีย-อิหร่านหารือวันนี ้หวังได้ข้อสรุปก าหนดวัน
ประชุมโอเปก นายอเล็กซานเดอร์ โนวัค รมว.พลังงานรัสเซีย จะ
พบปะกับนายบิจาน ซานกาเนห์ รมว.น า้มนัอิหร่าน ที่กรุงเตหะรานใน
วนันี ้เพื่อหารือกันเก่ียวกับก าหนดวนัประชมุของกลุม่ประเทศผู้สง่ออก
น า้มนั (โอเปก) และประเทศพนัธมิตร ทัง้นี ้นายโนวคัต้องการที่จะเลื่อน
การประชมุที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ออกไปเป็นวนัที่ 3-4 ก.ค. 
จากเดิมวนัที่ 25-26 มิ.ย. เพื่อไม่ให้ใกล้กับวนัประชมุสดุยอดของกลุม่ 

G20 ในวนัที่ 28-29 มิ.ย.ที่ญ่ีปุ่ น อยา่งไรก็ดี นายซานกาเนห์ต้องการให้
การประชมุเป็นไปตามก าหนดเดิมในวนัที่ 25-26 มิ.ย.  

กลุ่มผู้ประท้วงฮ่องกงปิดล้อมส านักงานผู้ ว่าการเขตฮ่องกง หวัง
กดดันให้ลาออก กลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงพากันปิดกัน้ถนนด้านนอก
อาคารที่ท าการส านักงานของนางแคร์รี ลมั ผู้ ว่าการเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง เพื่อกดดันให้นางลัมลาออกจากต าแหน่ง นอกจากนี ้กลุ่มผู้
ประท้วงยังได้เรียกร้องให้นางลัมยกเลิกร่างกฎหมายส่งตวัผู้ ร้ายข้าม
แดนอย่างถาวร และให้เจ้าหน้าที่ออกมาขอโทษประชาชนกรณีใช้
กระสุนยาง แก๊สน า้ตา และความรุนแรงอ่ืนๆในการสลายการชุมนุม 
รวมทัง้เรียกร้องให้รัฐบาลระงบัการด าเนินคดีตอ่ผู้ชมุนมุ และให้นางลมั
ถอนค าพดูที่ได้กลา่วถึงการชมุนมุประท้วงวา่เป็น "การก่อการจลาจล"  

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงเกือบ 500 จุด ปรับตัว
ลงเป็นวันที่ 4 ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงเกือบ 500 จดุใน
วันนี ้ขณะที่ดัชนีปรับตัวลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยนักลงทุนพากัน
ขายหุ้นกลุม่ธนาคาร โลหะ และยานยนต์ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE Sensex 
ปิดตลาดที่ 38,960.79 จุด ลดลง 491.28 จุด หรือ 1.25นักวิเคราะห์
ระบุว่า ตลาดได้รับปัจจยัลบจากความกังวลเก่ียวกับฤดูมรสมุที่ล่าช้า
กว่าปกติ รวมทัง้สภาพคล่องในระบบ และความขัดแย้งทางการค้า
ระหวา่งสหรัฐและประเทศคูค้่า 

ไทย 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 5.10 จุด แกว่งกรอบจ ากัด แรงซือ้
ต่างชาติชะลอ ช่วงรอดูผลประชุมเฟด-ทิศทางราคาน า้มัน SET 
ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,667.23 จดุ ลดลง 5.10 จดุ (-0.30%) มลูค่าการซือ้
ขาย 49,424.72 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยดีดตวัขึน้ได้
เล็กน้อยในการซือ้ขายภาคเช้า แตก็่เผชิญแรงขายออกมากดดนัให้ดชันี
กลับมาเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ในภาคบ่าย แต่ภาพรวม
ดชันียงัเคลื่อนไหวในกรอบจ ากดั ขณะที่แรงซือ้ของตา่งชาติน่าจะชะลอ
ตวัลง เพ่ือรอดปัูจจยัใหม่ที่จะเข้ามา โดยเฉพาะผลการประชมุเฟดที่จะ
ออกมาในเช้าวันพฤหัสบดีนีต้ามเวลาไทยว่าจะส่งสญัญาณการปรับ
ลดดอกเบีย้ในปีนีก่ี้ครัง้ และรอดทูิศทางราคาน า้มนั ท าให้คาดวา่ดชันี
มีโอกาสที่จะแกว่งตวัในกรอบแคบต่อไปในการซือ้ขายวนัพรุ่งนี ้โดยให้
แนวรับที่ 1,665 จดุ และแนวต้านที่ 1,677 จดุ 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 59,820 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 59,820 
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุม่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) ขายสทุธิ 
257 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 2,023 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 2,160 ล้านบาท Yield พันธบัตร
อายุ 5 ปี ปิดที่ 1.88% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.03%ภาพรวม
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 ของตลาดในวันนี ้Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ 2 bps. ในตราสารระยะ

ยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้NET INFLOW 
2,160 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 2,160 ล้านบาท และไม่มีตรา
สารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ(Expired)  

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.30 อ่อนค่าจากช่วงเช้า หลังมีแรง
ขายท าก าไรจากสัปดาห์ก่อนแข็งค่าเร็ว นกับริหารเงินจากธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ 31.30 บาท/

ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเปิด ตลาดเช้านีอ้ยู่ที่  31.24 บาท/ดอลลาร์ 
ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 31.22-31.30 บาท/ดอลลาร์ 
"บาทอ่อนค่าต่อเน่ืองหลังมีแรงซือ้ดอลลาร์กลับเข้ามา และคาดว่ามี
แรงเทขายดอลลาร์ท าก าไร หลงัจากสปัดาห์ก่อนบาทแข็งค่าเร็วมาก" 
นกับริหารเงิน กลา่ว ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวนัพรุ่งนี ้
ไว้ที่ 31.25-31.35 บาท/ดอลลาร์

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  

- ธนาคารกลางออสเตรเลียเปิดเผยรายงานการประชมุ 

- ดชันีราคาบ้านเดือนพ.ค. จีน   

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนพ.ค. เยอรมนี 

- ความเชื่อมัน่ทางธุรกิจเดือนมิ.ย.จากสถาบนั ZEW เยอรมนี 

- ดลุการค้าเดือนเม.ย. อีย ู                     

- อตัราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. อีย ู                     

- ความเชื่อมัน่ทางธุรกิจเดือนมิ.ย.จากสถาบนั ZEW อีย ู                   

- ตวัเลขการเร่ิมสร้างบ้านและการอนญุาตก่อสร้างเดือนพ.ค. สหรัฐ      
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KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
18 June 2019 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Friday 14 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH Industrial Production YoY May 5.0% 5.4% 5.4% SET50

Industrial Production YTD YoY May 6.0% 6.1% 6.2% SET100

Retail Sales YoY May 8.6% 8.1% 7.2% MAI

Retail Sales YTD YoY May 8.1% 8.0% 8.0% Institution Net Position

JP Industrial Production MoM Apr F 0.6% -- 0.6% Proprietary Net Position

Industrial Production YoY Apr F -1.1% -- -1.1% Foreign Net Position

Capacity Utilization MoM Apr 1.6% -- -0.4% Individual Net Position

US Retail Sales Advance MoM May 0.5% 0.6% 0.3% Total Trading Value

Retail Sales Ex Auto MoM May 0.5% 0.4% 0.5%

Industrial Production MoM May 0.4% 0.2% -0.4% Major Indices

Capacity Utilization May 78.1% 78.0% 77.9% Dow Jones

S&P 500

 Monday 17 Nasdaq

Release Actual Cons. Prior STOXX Europe 50

US NAHB Housing Market Index Jun 64.0 67.0 66.0 FTSE 100

DAX

 Tuesday 18 Nikkei 225

Release Actual Cons. Prior Shanghai Composite

US Housing Starts May -- 1239k 1235k Hang Seng

Housing Starts MoM May -- 0.3% 5.7% KOSPI

EU Trade Balance SA Apr -- -- 17.9b BES Sensex

Trade Balance NSA Apr -- -- 22.5b Jakarta Composite

CPI Core YoY May F -- 0.8% 0.8% Philippines Composite

CPI MoM May -- 0.7% 0.7% Ho Chi Minh

CPI YoY May F -- 1.2% --

Crude Commodities

 Wednesday 19 WTI ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Dubai ($/bl)

JP Trade Balance May -- -¥1207.0b ¥56.8b Brent ($/bl)

Exports YoY May -- -8.4% -2.4% NYMEX ($/bl)

Imports YoY May -- 1.0% 6.5% COMEX Gold 

Batic Dry Index

 Thursday 20

Release Actual Cons. Prior Exchange Rate

US FOMC Rate Decision (Upper Bound) 19-Jun -- 2.5% 2.5% USD/THB

FOMC Rate Decision (Low er Bound) 19-Jun -- 2.3% 2.3% EUR/USD

Current Account Balance 1Q -- -$123.5b -$134.4b USD/JPY

Initial Jobless Claims 15-Jun -- -- 222k GBP/USD

Continuing Claims 8-Jun -- -- 1695k USD/CHY

Leading Index May -- 0.1% 0.2% USD/KRW

JP All Industry Activity Index MoM Apr -- 0.7% -0.4% Dollar Index

Machine Tool Orders YoY May F -- -- -27.3%

Convenience Store Sales YoY May -- -- 1.3% Thai Bond Market

Supermarket Sales YoY May -- -- -1.0% Total Return Index

Outright/ Cash Trading

 Friday 21 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Release Actual Cons. Prior 17-Jun-19 1.683 1.715 1.757 1.794 1.766 1.785

US Markit US Manufacturing PMI Jun P -- 50.6 50.5 Change (bps) +0.07 -0.02 +0.08 +0.13 -0.14 +0.79

Markit US Services PMI Jun P -- 51.0 50.9 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Markit US Composite PMI Jun P -- -- 50.9 1.879 1.993 2.180 2.400 2.679 3.146

Existing Home Sales May -- 5.30m 5.19m +2.41 +2.05 +2.31 +1.38 +0.40 +0.40

Existing Home Sales MoM May -- 0.0 0.0

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Jun P -- 47.9 47.7 US Bond Market

Markit Eurozone Services PMI Jun P -- 53.0 52.9 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Markit Eurozone Composite PMI Jun P -- 52.0 51.8 17-Jun-19 2.23 1.86 1.80 1.85 2.09 2.58

TH Foreign Reserves 14-Jun -- -- $212.0b Change (bps) +3.00 +2.00 +1.00 +0.00 +0.00 -1.00

Forw ard Contracts 14-Jun -- -- $35.2b

59,819.71         119,539.40       -49.96%

17-Jun-19 14-Jun-19 %Chg.

290.01 290.08 -0.02%

1,184.89 1,185.47 -0.05%

97.527 97.510 +0.02%

1.2534 1.2588 -0.43%

6.9248 6.9244 +0.01%

1.1218 1.1236 -0.16%

108.54 108.56 -0.02%

17-Jun-19 14-Jun-19 %Chg.

31.35 31.21 +0.46%

1,340.10 +0.90 +0.07%

1,093.00 +8.00 +0.74%

60.94 -1.10 -1.77%

51.93 -0.58 -1.10%

51.90 -0.58 -1.11%

59.94 -0.63 -1.04%

946.95 -6.66 -0.70%

17-Jun-19 Chg %Chg.

6,190.53 -59.74 -0.96%

7,898.44 -10.55 -0.13%

2,090.73 -4.68 -0.22%

38,960.79 -491.28 -1.25%

2,887.62 +5.65 +0.20%

27,227.16 +108.81 +0.40%

12,085.82 -10.58 -0.09%

21,124.00 +7.11 +0.03%

3,387.00 +11.00 +0.33%

7,368.57 +0.95 +0.01%

2,889.67 +2.69 +0.09%

7,845.02 +48.36 +0.62%

17-Jun-19 Chg %Chg.

26,112.53 +22.92 +0.09%

715.33

41,192.64

1,240.19

-3,112.48

715.33

1,103.64 -3.72 -0.34%

2,445.42 -7.89 -0.32%

18-Jun-19

17-Jun-19 Chg %Chg.

1,667.23 -5.10 -0.30%

355.07 -0.77 -0.22%


