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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

แบงกใ์หญ่สหรัฐแห่เพิ่มจ่ายเงนิปันผลหลังผ่านทดสอบ 
Stress Test ธนาคารรายใหญ่ 4 แห่งของสหรฐัซึ่งไดแ้ก่ มอร์
แกน สแตนลีย ,์ โกลดแ์มน แซคส,์ แบงก ์ออฟ อเมริกา และ
เวลส ์ฟารโ์ก ประกาศเพิ่มการจ่ายเงินปันผลในวนัจนัทร ์(27 
มิ.ย.) หลังจากธนาคารเหล่านีผ่้านการทดสอบภาวะวิกฤต 
(Stress Test) ทั้งนี ้โกลดแ์มน แซคสป์ระกาศว่าจะเพิ่มการ
จ่ายเงินปันผล 25% สู่ระดับ 2.50 ดอลลาร/์หุ้น ขณะที่มอร์
แกน สแตนลีย ์ประกาศแผนเพิ่มการจ่ายเงินปันผลสู่ระดบั 
77.5 เซนต์/หุ้นและมีแผนที่จะซือ้หุ้นคืนมูลค่า 2 หมื่นล้าน
ดอลลาร ์ส่วนแบงก ์ออฟ อเมริกัน ไดป้รบัเพิ่มการจ่ายเงิน
ปันผล 5% สู่ระดับ 22 เซนต์/ดอลลาร์ และเวลส์ ฟาร์โก 
ประกาศแผนเพิ่มการจ่ายเงินปันผลเป็น 30 เซนต/์หุน้ จาก
เดิม 25 เซนต/์หุน้ (อินโฟเควสท)์ 

"ไบเดน" ลงนามความร่วมมือสกัดท าประมงผิดกม. 
คาดพุ่งเป้าตอบโต้จีน ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐั 
ไดล้งนามในบันทึกข้อตกลงดา้นความมั่นคงของประเทศ 
เพื่อสกัดการท าประมงผิดกฎหมาย ตามที่ไดใ้หค้  ามั่นไวว้่า
จะช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ รบัมือการรุกล า้น่านน า้ของกอง
เรือประมง ท าเนียบขาวออกแถลงการณร์ะบุว่า สหรฐัยงัจะ
ประสานความรว่มมือกบัแคนาดาและสหราชอาณาจกัร เพื่อ
ด าเนินการโดยเร่งด่วนในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวงั
การท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคมุ (IUU Fishing) (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐพบเด็กติดเชือ้โควิดเกือบ 3.3 แสนรายในรอบ 4 
สัปดาหท์ี่ผ่านมา ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า เมื่อวนัจนัทร ์
(27 มิ.ย.) สถาบนักมุารเวชศาสตรอ์เมรกิา (AAP) และสมาคม
โรงพยาบาลเด็ก (CHA) เปิดเผยว่า สหรฐัพบเด็กติดเชือ้ไวรสั
โควิด-19 เกือบ 330,000 ราย ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ ผ่านมา 
รายงานระบุว่า สหรัฐพบเด็กติดเชือ้เกือบ 68,000 ราย ใน
สปัดาหท์ี่สิน้สดุวนัที่ 23 มิ.ย. สงูกว่าช่วงสปัดาหข์องวนัที่ 24 

มิ.ย.เมื่อปีก่อน ซึ่งพบเด็กป่วย 8,400 ราย (อินโฟเควสท)์ 

"เยลเลน" เตรียมเยือนญ่ีปุน 12-13 ก.ค. หารือคว ่า
บาตรรัสเซีย  กระทรวงการคลงัสหรฐัแถลงในวนันีว้่า นางเจ
เน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ จะเดินทางเยือนญ่ีปุนใน
วนัท่ี 12-13 ก.ค. โดยจะท าการหารือกบัทางการญ่ีปุ่ นเก่ียวกบั
มาตรการคว ่าบาตรรสัเซียเพื่อตอบโตต้่อการท่ีรสัเซียส่งก าลงั
ทหารบกุโจมตียเูครน (อินโฟเควสท)์ 

"เอสแอนดพ์ี" เผยราคาบ้านสหรัฐเร่ิมชะลอตัวในเดือน
เม.ย.  ผลส ารวจของเอสแอนดพ์ี คอรโ์ลจิก เคส ชิลเลอร ์
บ่งชีว้่า ราคาบา้นในสหรฐัไดเ้ริ่มชะลอตวัในเดือนเม.ย. ทัง้นี ้
ดัชนีราคาบา้นทั่วประเทศในสหรัฐเพิ่มขึน้  20.4% ในเดือน
เม.ย. เมื่อเทียบรายปี ต ่ากว่าระดบั 20.6% ในเดือนมี.ค. (อิน
โฟเควสท)์ 

Conference Board เผยความเชื่อม่ันผู้บริโภคสหรัฐทรุด
หนักในเดือนมิ.ย.  ผลส ารวจของ Conference Board ซึ่งเป็น
สถาบนัวิจยัเศรษฐกิจ ระบุว่า ดชันีความเชื่อมั่นของผูบ้รโิภค
สหรฐัทรุดตวัลงสู่ระดบั 98.7 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุ
นบัตัง้แต่ปี 2556 และต ่ากว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 
100.0 จากระดับ 103.2 ในเดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคดิ่งลง ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับเงินเฟ้อ และ
ความวิตกที่ว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะชะลอตวัลงในช่วงครึ่งหลงั
ของปีนี ้(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 491.27 จุด 
หลังความเชื่อม่ันผู้บริโภคทรุดหนัก ดชันีดาวโจนสต์ลาด
หุ้นนิวยอรก์ปิดร่วงลงเกือบ 500 จุดในวันอังคาร (28 มิ.ย.) 
เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุน้เป็นวงกวา้ง หลังมีรายงานว่า
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐทรุดตัวลงอย่างหนัก 
ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ดชันีเฉล่ียอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที่  30,946.99 จุด 
ร่วงลง 491.27 จุด หรือ -1.56%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,821.55 

จุด ลดลง 78.56 จุด หรือ -2.01% และดัชนี  Nasdaq ปิดที่  
11,181.54 จดุ รว่งลง 343.01 จดุ หรือ -2.98% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่า นลท.ซื้อสกุล
เงินปลอดภัยเหตุวิตกศก.ถดถอย สกุลเงินดอลลารส์หรฐั
แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาด
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 ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัองัคาร (28 มิ.ย.) เนื่องจากนกั

ลงทุนเข้าซือ้ดอลลารซ์ึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลาง
ความวิตกกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ทั้งนี ้ 
ดัชนีดอลลารซ์ึ่งเป็นดัชนีวัดความเคล่ือนไหวของดอลลาร์
เมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.54% 

แตะที่ระดบั 104.5050 (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ า มัน :  น ้ า มัน  WTI ปิดพุ่ ง  $2 .19  รับ
คาดการณอ์ุปทานน ้ามันโลกตึงตัว สญัญาน า้มนัดิบเวสต์
เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ในวนัองัคาร (28 มิ.ย.) 
หลงัมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบีย และสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์
(UAE) ไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มการผลิตน า้มันเนื่องจากก าลัง
การผลิตของทัง้สองประเทศใกลเ้ต็มศักยภาพแลว้ โดยข่าว
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าอุปทานน า้มันในตลาดโลกอาจ
เผชิญภาวะตงึตวัมากขึน้ ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบ
เดือนส.ค. เพิ่มขึ ้น 2.19 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่  111.76 
ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนสัญญาน า้มันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่ง
มอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 2.89 ดอลลาร ์หรือ 2.5% ปิดที่ 117.58 

ดอลลาร/์บารเ์รล(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอรก์: ทองปิดลบ $3.6 เหตุดอลล์
แข็งกดดันตลาด สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบในวนั
องัคาร (28 ม.ิย.) โดยตลาดถกูกดดนัจากการแข็งค่าของสกลุ
เงินดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 
1/2565 ของสหรัฐในวันนี ้ รวมทั้งการประชุมประจ าปีของ
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ โปรตุเกสในสัปดาห์นี ้ ทั้งนี ้ 
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบ
เดือนส.ค. ลดลง 3.6 ดอลลาร์ หรือ  0.2% ปิดที่  1,821.2 

ดอลลาร/์ออนซ ์(อินโฟเควสท)์ 

ยุโรป 

"ลาการ์ด" เชื่อศก.ยูโรโซนไม่ถดถอย/ยัน ECB พร้อม
ขึ้นดบ.แรงเพื่อสกัดเงินเฟ้อ   นางคริสติน ลาการ์ด 
ประธานธนาคารกลางยโุรป (ECB) แสดงความเชื่อมั่นว่า ยโูร
โซนจะไม่เผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ ECB พรอ้มที่จะ
ปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ในอัตราที่แรงขึน้ หากมีความจ าเป็น 

เพื่อควบคมุการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อ "ถึงแมเ้ราไดป้รบัลดตวัเลข
คาดการณก์ารขยายตวัทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปีขา้งหนา้ แต่
เราก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจยังคงมีการขยายตัวเป็นบวกอัน
เนื่องจากปัจจัยภายในที่ช่วยชดเชยการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจ" นางคริสตินกล่าวในงานสมัมนา Sintra Forum (อิน
โฟเควสท)์ 

รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มห้างสรรพสินค้าในยูเครน 
เสียชีวิต 13 ราย บาดเจ็บหลายสิบ นายดีมิโทร ลนูิน ผูว้่า
การประจ าแควน้ปอลตาวาของยูเครนเปิดเผยผ่านทางเทเล
แกรมว่า รสัเซียไดย้ิงขีปนาวุธ 2 ลูกใส่หา้งสรรพสินคา้แห่ง
หนึ่งในเมืองคราเมนชูกเมื่อวันจันทร์ (27 มิ.ย.) ส่งผลให้มี
ผูเ้สียชีวิตอย่างนอ้ย 13 ราย และมีผูบ้าดเจ็บอีก 50 ราย โดย
ขณะนีย้งัเรว็เกินไปท่ีจะสรุปยอดผูเ้สียชีวิต เนื่องจากทีมกูภ้ยั
ยงัคงปฏิบตัิการในพืน้ท่ีดงักล่าว ส าหรบัผูท้ี่ไดร้บับาดเจ็บนัน้ 
มี 21 รายที่ถูกส่งตัวเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาล ส่วนอีก 29 

รายไดร้บัการปฐมพยาบาลแลว้ (อินโฟเควสท)์ 

รัสเซียหนุนอิหร่าน-อาร์เจนตินาสมัครเข้าร่วมกลุ่ม 
BRICS อิหร่านเปิดเผยเมื่อวนัจนัทร ์(27 มิ.ย.) ว่า อิหร่านได้
ยื่นค ารอ้งขอเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ
กลุ่ม BRICS โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่า 
การเป็นสมาชิกของอิหร่านในกลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบดว้ย
บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้นั้น  จะเป็น
ประโยชนก์บัทัง้สองฝ่าย (อินโฟเควสท)์ 

ฝร่ังเศสวอนปชช.สวมหน้ากากอนามัยอีกคร้ังเม่ือ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ นางบริฌิต บูรก์ิญง 
(Brigitte Bourguignon) รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของ
ฝรั่งเศสกล่าวเมื่อวนัจนัทร ์(27 มิ.ย.) ว่า ชาวฝรั่งเศสควรเริ่ม
สวมหน้ากากอนามัยอีกครั้งในพื ้นที่ที่มีคนพลุกพล่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะ 
หลังฝรั่งเศสตอ้งรบัมือกับการระบาดระลอกใหม่ของโรคโค
วิด-19 ซึ่งเกิดขึน้จากสายพันธุ์ใหม่  นางบูรก์ิญงกล่าวกับ
สถานีวิทยุ RTL ว่า นี่ไม่ใช่การบังคับ แต่เป็นการขอความ
ร่วมมือให้ชาวฝรั่งเศสสวมหน้ากากอนามัยในระบบขนส่ง
สาธารณะ และเสริมว่า เป็นหนา้ที่ของพลเมืองที่ตอ้งท า (อิน
โฟเควสท)์ 
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 รัสเซียไล่ นักการทูตกรีซ 8 คนออกจากประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศรสัเซียออกแถลงการณว์่า รสัเซียได้
ประกาศใหค้ณะนักการทูตกรีซ จ านวน 8 คน เป็นบุคคลไม่
พึงปรารถนา (personae non gratae) และมีค าสั่งให้พวกเขา
ออกจากประเทศภายใน 8 วนั แถลงการณร์ะบวุ่า เอกาเตรนิี 
นัสซิกา เอกอัครราชทูตกรีซประจ ารัสเซีย  ถูกเรียกพบที่
กระทรวง เพื่อประทว้งการขบัไล่คณะนกัการทตูรสัเซียในกรซี 
รวมถึงกรณีกรีซจดัหาอาวุธและอุปกรณท์างทหารใหยู้เครน 
(อินโฟเควสท)์ 

เงินเฟ้อ-การเมืองฉุดความเชื่อม่ันผู้บริโภคฝร่ังเศสร่วง
ต ่าสุดในรอบ 9 ปี  ผลส ารวจของส านกังานสถิติ INSEE ใน
วันนี ้(28 มิ.ย.) บ่งชีว้่า ความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคฝรั่งเศสร่วงลง
มากกว่าที่คาดไวใ้นเดือนมิ.ย. และแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 9 
ปี เนื่องจากผูบ้ริโภคมีความกงัวลเก่ียวกับแนวโนม้เศรษฐกิจ 
ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางการเมืองที่
อยู่ในระดับสูง ขอ้มูลระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคร่วง
ลงสู่ระดับ 82 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 85 ในเดือนพ.ค. และ
เป็นระดบัต ่าที่สดุนบัตัง้แต่เดือนก.ค. 2556 (อินโฟเควสท)์ 

ผลส ารวจคาดรัสเซียส่งออกข้าวสาลีพุ่ง 25% ปี 2565/66 

ผลส ารวจความเห็นของส านักข่าวรอยเตอรร์ะบุว่า ปริมาณ
ข้า วสา ลีที่ ค าดว่ า รัส เ ซี ยจะ ส่ งออกนั้น  อาจสู ง เ ป็น
ประวัติการณถ์ึง 41 ลา้นตันในปี 2565/66 เพิ่มขึน้ 25% จาก
ฤดูกาลปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ปริมาณการส่งออกยังขึน้อยู่
ผลกระทบจากมาตรการคว ่าบาตร รวมถึงความทา้ทายอื่น ๆ 
ค่ามัธยฐานตัวเลขคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่  
และเทรดเดอรใ์นผลส ารวจรวม 9 รายระบุว่า ปริมาณขา้ว
สาลีที่เก็บเก่ียวในปี 2565 นัน้จะเพิ่มขึน้ 14% แตะที่ 86.9 ลา้น
ตนั (อินโฟเควสท)์ 

GfK คาดความเชื่อม่ันผู้บริโภคเยอรมนีเดือนก.ค. จ่อดิ่ง
หนักเป็นประวัติการณ ์สถาบนั GfK ของเยอรมนีเปิดเผยใน
วันนีว้่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเยอรมนีคาดว่าจะปรบัตัว
ลดลงแตะระดับต ่ าสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนก .ค. 
เนื่องจากสงครามยูเครนและห่วงโซ่อุปทานที่ชะงกังนัส่งผล
ใหร้าคาพลงังานและอาหารยิ่งสงูขึน้ GfK ระบุว่า ดชันีความ
เชื่อมั่ นผู้บริโภคในเยอรมนี เดือนก.ค. จากการส ารวจ

ความเห็นของชาวเยอรมัน 2,000 คน ร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ -
27.4 จากระดบั -26.2 ในเดือนก่อนหนา้ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก กลุ่มพลังงาน
ปรับตัวขึน้ตามราคาน ้ามัน ตลาดหุน้ยโุรปปรบัตวัขึน้ต่อใน
วนัองัคาร (28 มิ.ย.) เนื่องจากนกัลงทุนมีความเชื่อมั่นในการ
ลงทุนมากขึน้ หลงัจีนผ่อนคลายขอ้จ ากัดในการควบคุมโรค
โควิด-19 และหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึน้ตามราคาน ้ามัน 
ทัง้นี ้ดชันี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 416.19 จุด เพิ่มขึน้ 1.10 จดุ 
หรือ +0.27% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่  6,086.02 

จุด เพิ่มขึ ้น 38.71 จุด หรือ +0.64%, ดัชนี  DAX ตลาดหุ้น
เยอรมนีปิดที่  13,231.82 จุด เพิ่มขึน้ 45.75 จุด หรือ +0.35% 

และดัชนี  FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่  7,323.41 จุด 
เพิ่มขึน้ 65.09 จดุ หรือ +0.90% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซ่ีปิดบวก 65.09 จุด กลุ่ม
สินค้าโภคภัณฑห์นุนตลาด ตลาดหุน้ลอนดอนปิดบวกขึน้
ต่อในวันอังคาร (28 มิ .ย.) โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ
มากกว่า 2 สปัดาห ์เนื่องจากหุน้กลุ่มสินคา้โภคภณัฑป์รบัตวั
ขึน้ หลงัจีนตดัสินใจผ่อนคลายมาตรการควบคมุโรคโควิด-19 
ซึ่งช่วยหนุนบรรยากาศการซือ้ขายในตลาดหุน้ทั่วโลก ดัชนี 
FTSE 100 ตลาดหุน้ลอนดอนปิดที่ 7,323.41 จุด เพิ่มขึน้ 65.09 

จดุ หรือ +0.90% ซึ่งเป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 10 มิ.ย. 
(อินโฟเควสท)์ 

ญ่ีปุ่ น 

ขุนคลังญ่ีปุ่ นคาดรัสเซียผิดนัดช าระหนี้พันธบัตรไม่
ก ร ะ ท บ ญ่ี ปุ่ น ม า ก  น า ย ชุ น อิ จิ  ซู ซู กิ  รั ฐ ม น ต รี
กระทรวงการคลังญ่ีปุ่ นเปิดเผยกับผู้ส่ือข่าวภายหลังการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีว่ า  แม้ว่ าขณะนี ้ยัง ไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบที่เกิดจากการที่รัสเซียผิดนัดช าระหนี ้
พันธบัตร แต่เขาคาดการณว์่าผลกระทบดังกล่าวอาจจะอยู่
แค่ในวงจ ากัด เนื่องจากญ่ีปุ่ นมีอัตราส่วนการลงทุนใน
พันธบัตรรัสเซียไม่มากนัก ท าเนียบขาว และมูดีส้ ์อินเวส
เตอร ์เซอรว์ิสยืนยนัว่า รสัซียไดผิ้ดนัดช าระหนีต้่างประเทศ
เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 100 ปี (อินโฟเควสท)์ 
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 ผู้น าญ่ีปุ่ นชีรั้สเซียต้นเหตุวิกฤตอาหาร ขณะหารือผู้น า

เซเนกัล นายฟมูิโอะ คิชิดะ นายกรฐัมนตรีญ่ีปุ่ นแสดงความ
กังวลในระหว่างหารือกับประธานาธิบดีแม็กคี  ซัลล์ ของ
เซเนกลั เก่ียวกบัความทกุขย์ากในแอฟรกิาที่เกิดขึน้เนื่องจาก
การรุกรานยูเครนของรสัเซีย และย า้ว่าเหตุดงักล่าวน ามาซึ่ง
วิกฤตอาหารทั่วโลก กระทรวงการต่างประเทศญ่ีปุ่ นเปิดเผย
ว่า ปธน.ซัลลร์ะบุในการหารือนอกรอบการประชุมสุดยอด 
G7 กับญ่ีปุ่ นว่า การเจรจาเป็นส่ิงส าคัญเพื่อยุติสงคราม
โดยเร็ว และจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการเพื่อจัดการกับ
ผลกระทบเชิงลบในแอฟรกิา (อินโฟเควสท)์ 

ญ่ีปุ่ นเผชิญคลื่นความร้อนในโตเกียวเดือนมิ.ย.เลวร้าย
สุดในรอบเกือบ 150 ปี  ญ่ีปุ่ นเผชิญกับอุณหภูมิที่ ร ้อน
จดัเป็นวนัที่ 4 ติดต่อกันในวนันี ้หลงัอุณหภูมิในกรุงโตเกียว
สูงท าลายสถิติในรอบเกือบ 150 ปีในเดือนมิ.ย. ขณะที่
ทางการเตือนว่าอุปทานไฟฟ้ายังคงตึงตัวจนอาจท าให้เกิด
ไฟดบัได ้ส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ทางการกรุงโตเกียว
คาดว่า จะมีอุณหภูมิสูงแตะ 36 องศาเซลเซียสในวันนี ้ 
หลังจากอุณหภูมิสูงแตะ 35 องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็น
เวลา 3 วนั ซึ่งนบัเป็นอุณหภูมิสงูที่สดุของเดือนมิ.ย.ที่เคยมี
การบนัทึกไวต้ัง้แต่ปี 2418 (อินโฟเควสท)์ 

ญ่ีปุ่ นยกเลิกค าสั่ งอพยพในพื้นที่บางส่วนของเขต
โรงไฟฟ้านิวเคลียร ์หลังไม่ให้เข้ามา 11 ปี ทางการญ่ีปุ่ น
ได้มีมติในวันนี ้ (28 มิ.ย.) เพื่อยกเลิกค าสั่งอพยพในพืน้ที่
บางส่วนของเมืองโอกุมะ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียรท์ี่เคยเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรใ์นจงัหวดัฟุกุชิมะ 
เปิดโอกาสใหผู้อ้ยู่อาศัยในแถบนัน้ไดก้ลับบา้นเป็นครัง้แรก
ในสัปดาหน์ี ้ นับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหว สึนามิ และภัย
พิบตัินิวเคลียรใ์นเดือนมี.ค. 2554 (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 178.20 จุด เยน
อ่อนหนุนตลาด  ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดบวกเป็น
วนัท่ี 4 ติดต่อกนั โดยไดแ้รงหนนุจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร ์ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเก
อิปิดตลาดที่ระดับ 27,049.47 จุด เพิ่มขึน้ 178.20 จุด หรือ 
+0.66% (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

ปักกิ่ง-เซ่ียงไฮ้ไม่พบผู้ติดเชือ้โควิดรายใหม่เป็นคร้ังแรก
ในรอบ 4 เดือน กรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮข้องจีนสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ผล หลังจาก
พยายามต่อสู้มานานถึง 4 เดือน คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติจีน (NHC) ระบุว่า กรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮไ้ม่พบผู้
ติดเชือ้รายใหม่ในประเทศเมื่อวานนี ้ (27 มิ.ย.) และนับเป็น
ครัง้แรกที่ทัง้สองเมืองไม่พบไวรสัโควิด-19 นบัตัง้แต่วนัที่ 19 
ก.พ.ที่ผ่านมา ส่วนยอดผูต้ิดเชือ้รายใหม่ทั่วประเทศจีนนัน้อยู่
ที่ 22 ราย (อินโฟเควสท)์ 

จีนให้ค าม่ันพร้อมงัดนโยบายรับมือความเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจ  คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปของจีน 
(NDRC) เปิดเผยว่า จีนจะสามารถน ามาตรการดา้นนโยบาย
ออกมาใชไ้ดเ้หมาะสมกับเวลา เพื่อรบัมือความทา้ทายทาง
เศรษฐกิจที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 
และความเส่ียงจากวิกฤติยูเครน ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อการ
จ้างงานและเสถียรภาพด้านราคา ส านักข่าวรอยเตอร์
รายงานว่า แมว้่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในจีนก าลงัเริ่มฟ้ืนตวั 
หลงัผ่านพน้ช่วงล็อกดาวนเ์พื่อควบคุมการระบาดของโควิด-
19 ในเดือนเม.ย. และตน้เดือนพ.ค. ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจ
ชะลอตวัลง แต่ยงัมีปัจจยัที่ขดัขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เช่น ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซา การใช้จ่ายที่
อ่อนแอของผู้บริโภค และความเส่ียงที่โควิด-19 จะกลับมา
ระบาดเพิ่มขึน้ (อินโฟเควสท)์ 

จีนลดเวลากักตัวส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเหลือ 7 
วัน เจา้หนา้ที่สาธารณสขุจีนเปิดเผยว่า ทางการจีนเตรียมลด
ระยะเวลากกัตวันกัท่องเที่ยวต่างชาตใินสถานท่ีรฐับาลจดัหา
ใหเ้พื่อป้องกนัโรคโควิด-19 ลงครึ่งหน่ึงเหลือ 7 วนั จากนัน้ให้
อยู่บา้นต่อเพื่อสงัเกตอาการอีก 3 วนั จากที่เคยบงัคบัใหอ้ยู่
บ้าน 7 วัน ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า  การปรับลด
ระยะเวลาดังกล่าวมาจากแนวทางปฏิบัติ ล่าสุดของ
คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัโรค 
(อินโฟเควสท)์ 
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 ราคาบ้านในฮ่องกงลดลงในเดือนพ.ค. กังวลดอกเบีย้

สูงเบรกการซื้อ  ราคาบา้นในฮ่องกงลดลงในเดือนพ.ค. 
หลงัจากที่เพิ่งจะฟ้ืนตวัขึน้ในระยะสัน้ เนื่องจากผูต้อ้งการซือ้
บา้นเริ่มกังวลกับตน้ทุนการกู้ยืมเงินที่ปรับตัวสูงขึน้  ข้อมูล
ระบุว่า ราคาบา้นในฮ่องกงในเดือนพ.ค. ลดลง 0.3% จาก
เดือนเม.ย.ซึ่งปรบัตัวขึน้ 1% และเมื่อเทียบรายเดือน ราคา
บา้นไดล้ดลงในช่วงเดือนม.ค.-มี.ค. (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นจีน เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 30.02 จุด 
ขานรับจีนคลายมาตรการคุมโควิด ดัชนีเซี่ยงไฮค้อมโพ
สิตตลาดหุน้จีนปิดบวกในวนันี ้ ขานรบัข่าวจีนประกาศผ่อน
คลายมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ดว้ย
การลดจ านวนวนัในการกักตวัส าหรบันักท่องเที่ยวต่างชาติ  
ทั้งนี ้ดัชนีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดที่  3,409.21 จุด เพิ่มขึน้ 30.02 

จดุ หรือ +0.89% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 189.45 จุด หลัง
จีนคลายมาตรการคุมโควิด ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิด
บวกในวันนี ้ ขานรับข่าวจีนประกาศผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดว้ยการลดจ านวน
วนัในการกักตวัส าหรบันกัท่องเที่ยวต่างชาติ จาก 3 สปัดาห ์
เหลือ 10 วนั ดชันีฮั่งเส็งปิดที่ 22,418.97 จดุ เพิ่มขึน้ 189.45 จดุ 
หรือ +0.85% (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอื่นๆ 

นาโตจ่อเสริมทัพเตรียมพร้อมระดับสูงเพิ่มทหารกว่า 7 
เท่าเป็น 3 แสนนาย นายเยนส ์สโตลเทนเบิรก์ เลขาธิการ
องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ  (นาโต) 
ประกาศเมื่อวันจันทร์ (27 มิ.ย.) ว่า นาโตจะเพิ่มจ านวน
ทหารในการเตรียมความพรอ้มระดับสูงขึน้มากกว่า 7 เท่า
เป็น 300,000 นาย ในขณะที่ชาติพนัธมิตรเตรียมใชก้ลยุทธ์
ใหม่ซึ่งระบุว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อสงคราม
ยูเครนที่ด  าเนินมาเป็นเวลา 4 เดือน การที่รัสเซียรุกราน
ยูเครนนับตัง้แต่เดือนก.พ.ที่ผ่านมา ไดจุ้ดชนวนใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองครัง้ใหญ่ขึน้ในซีกโลกตะวันตก 
ส่งผลใหป้ระเทศที่เป็นกลางอย่างฟินแลนดแ์ละสวีเดนสมคัร

เขา้รว่มนาโต และยเูครนไดส้มคัรเขา้รว่มเป็นสมาชิกสหภาพ
ยโุรป (EU) (อินโฟเควสท)์ 

โอเปกเผยรายได้ส่งออกน ้ามันปี 64 พุ่ง 77% รับดี
มานดฟ้ื์นตัว กลุ่มประเทศผูส่้งออกน า้มนัหรือโอเปก (OPEC) 

เปิดเผยว่า รายไดจ้ากการส่งออกน า้มนัของกลุ่มโอเปกพุ่งขึน้
ในปี 2564 หลังราคาและความต้องการน ้ามันฟ้ืนตัวจาก
ระดบัต ่าสดุในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รายงาน
สถิติประจ าปี (ASB) ของโอเปกระบุว่า มูลค่าการส่งออก
ปิโตรเลียมจากโอเปกเพิ่มขึน้แตะ 5.61 แสนลา้นดอลลารใ์นปี 
2564 เพิ่มขึน้ 77% จากปี 2563 (อินโฟเควสท)์ 

กลุ่ม G7 ประกาศตั้งงบ 5 พันล้านดอลล์ แก้ปัญหา
อาหารขาดแคลนทั่วโลก ส านักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า 
กลุ่มผู้น าประเทศ G7 ประกาศจัดหาทุนสูงถึง  5 พันล้าน
ดอลลารเ์พื่อแกปั้ญหาความมั่นคงดา้นอาหารทั่วโลกในวนันี้ 
(28 มิ.ย.) นับเป็นมาตรการล่าสุดในการตอบโตผ้ลกระทบ
ระดบัโลกจากกรณีประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูิน สั่งกองทพั
รสัเซียบุกยูเครน เงินทุนดงักล่าวมากกว่าครึ่งหนึ่งจะมาจาก
สหรฐั โดยรฐับาลปธน.โจ ไบเดน ประกาศว่าจะมอบเงิน 2.76 

พันลา้นดอลลารเ์พื่อสนับสนุนมาตรการนีใ้นประเทศและ
องคก์รระดบัภมูิภาคกว่า 47 แห่ง(อินโฟเควสท)์ 

G7 ออกแถลงการณ์เพิ่มความร่วมมือป้องกันไซ
เบอร,์ภัยคุกคามจากรัสเซีย กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชัน้
น าทั้ง 7 หรือ G7 ออกแถลงการณ์ระบุว่า G7 จะเพิ่มความ
ร่วมมือในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอรแ์ละการบิดเบือน
ขอ้มลู รวมทัง้รบัมือภยัคุกคามจากรสัเซีย "เรามีความมุ่งมั่น
ที่จะกระชบัความร่วมมือดา้นความมั่นคงภายใน ท่ามกลาง
ภยัคกุคามจากรสัเซียและระบอบเผด็จการอื่นๆ" แถลงการณ์
ระบ ุ(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้ นอิน เดี ย : ดัช นี  Sensex บวกวันที่  4 

ท่ามกลางการซื้อขายผันผวน  ดัชนี Sensex ตลาดหุ้น
อินเดียปรบัตวัขึน้เป็นวนัที่ 4 ในวนันี ้ท่ามกลางการซือ้ขายที่
ผนัผวน โดยนกัลงทนุส่งค าสั่งซือ้ในช่วงทา้ยตลาด ขานรบัจีน
ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคมุโควิด-19 ทัง้นี ้ดชันี S&P 
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 BSE Sensex ปิดตลาดที่ 53,177.45 บวก 16.17 จุด หรือ 0.03% 

(อินโฟเควสท)์  

ไทย 

รมว.คมนาคม ขอรอดูความชัดเจนค่าโดยสารสายสี
เขียว ย ้าต้องยึดตามกฎหมาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รมว.คมนาคม กล่าวถึงความคืบหนา้โครงการรถไฟฟ้าสายสี
เ ขี ย ว  ก ร ณี น า ย ชั ช ช า ติ  สิ ท ธิ พั น ธุ์  ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร
กรุงเทพมหานคร (กทม.) คาดว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสี
เขียวตลอดสายไม่เกิน 59 บาทนั้นว่า ยังจะตอ้งรอดูความ
ชดัเจน ซึ่งปัญหาดงักล่าวจะตอ้งพิจารณาตัง้แต่ตน้เรื่อง ตอ้ง
ไปดูจุดเริ่มตน้ของการก่อหนีว้่าท าถูกตามระเบียบกฎหมาย
หรือไม่ "เหมือนกับเราสวมเสือ้ถา้เรากลดักระดุมเม็ดแรกผิด 
ก็ผิดทุกเม็ด อย่ามาดูปลายทางขอใหดู้ตน้ทาง…ตอนนีไ้ม่รู ้
ว่ากลัดกระดุมเม็ดที่ เท่าไหร่  คนที่มากลัดต่อก็จะผิดไป
เรื่อยๆ"นายศกัดิ์สยาม กล่าว (อินโฟเควสท)์ 

รมว.พลังงาน เผยปมเจรจาโรงกลั่นส่งเงินเข้ากองทุน
ยังไร้ข้อสรุป นัดใหม่พรุ่งนี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธม์ีเชาว ์
รองนายกรฐัมนตรีและรมว.พลงังาน กล่าวถึงความคืบหนา้
การหารือกับโรงกลั่นน ้ามันในการน าส่งก าไรเข้ากองทุน
น า้มนัเชือ้เพลิงวานนี ้(27 มิ.ย.) ว่า ยงัไม่ไดข้อ้สรุปว่าจะน า
ส่วนต่างจากค่ากลั่นมาเขา้กองทุนน า้มันฯ เท่าไร แต่จะนัด
หารือกันอีกครัง้ในวนัพรุ่งนี ้ (29 มิ.ย.) ซึ่งยอมรบัว่ายงัไม่ได้
ข้อสรุปเก่ียวกับตัวเลขที่แน่นอน แต่ทางกระทรวงพลังงาน
เตรียมความพรอ้มไวห้มดแลว้ (อินโฟเควสท)์ 

ก.ล.ต.หนุนธุรกิจออกตราสารหนีก้ลุ่มความย่ังยืน ช่วย
ลดต้นทุน-สร้างโลกสีเขียว  นายทยากร จิตรกุลเดชา 
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายตราสารหนี ้ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) ระบุในบทความ
เรื่อง "ตราสารหนีเ้พื่อความยั่งยืน : เพื่อธุรกิจ เพื่อผู้ลงทุน 
เพื่อโลก" ว่า หลังจากที่โลกได้ตื่นรูก้ับสภาพภูมิอากาศที่
เปล่ียนแปลงไป การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศน์
ควบคู่กับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วนเริ่ม
เห็นชดัเจนและจรงิจงัมากขึน้ ภาคประชาชนมีความตอ้งการ
บริโภคสินคา้และบริการจากกิจการที่มีความรบัผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดลอ้มที่เพิ่มสูงขึน้ และภาคธุรกิจเริ่มปรับ
กระบวนการผลิตสินค้าที่ เ ป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม  ใช้
ทรพัยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพให้ไดม้ากที่สุด 
รวมทั้งภาครัฐซึ่งมีนโยบายขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศ
มุ่งเนน้แกปั้ญหาในการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่าง
เป็นรูปธรรม ตามที่ไดป้ระกาศเจตนารมณเ์พื่อยกระดับการ
ด าเนินการของไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทาง
คารบ์อน (Carbon Neutrality) ในปี 2593 และเป้าหมายการลด
การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดห์รือก๊าซเรือนกระจกสทุธิ
ให้เป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี 2608 โดยไม่ทิง้ใครไว้
ขา้งหลงั (อินโฟเควสท)์ 

ไทยส่งออกสินค้าปศุสัตว์ 5 เดือนแรกแล้วกว่า 1 แสน
ลบ. คาด H2/65 ยอดพุ่งต่อเน่ือง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังสถานการณ์โควิดทั่ วโลกดีขึน้
ต่อเนื่อง เศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัว  และรัฐบาลประกาศเปิด
ประเทศ ส่งผลใหสิ้นคา้ปศสุตัวข์องไทยเป็นท่ีตอ้งการทั่วโลก 
เพียง 5 เดือนแรกของปี 65 มียอดส่งออกแลว้กว่า 1,014,611 
ตนั คิดเป็นมลูค่า 106,656.17 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ถึง 20.82% 
(เทียบกบัปี 64) สะทอ้นความเชื่อมั่นของประเทศคู่คา้ในการ
ตรวจสอบ ควบคมุคณุภาพการผลิตของไทย (อินโฟเควสท)์ 

ครม.ไฟเขียวตั้งกองทุนช่วยเหลือภาคการผลิต-บริการ
ทีไ่ด้รับผลกระทบจาก FTA  น.ส.รชัดา ธนาดิเรก รองโฆษก
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  เ ปิด เผยว่ า  ที่ ป ระชุม
คณะรฐัมนตรี (ครม.) เห็นชอบการจัดตัง้กองทุนช่วยเหลือ
เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ ได้รับ
ผลกระทบ FTA โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือ เยียวยา 
และบรรเทาผลกระทบใหก้ับผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้น หรือที่
คาดว่าจะไดร้บัผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ (FTA) 

ทั้งในภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และ
ภาคบรกิาร (อินโฟเควสท)์ 

ครม.อนุมัติหลักการยกเว้น VAT ผู้ประกอบการบริการ 
Data Center ในไทย นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
(ครม.) ได้อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้ภาษีมลูค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 
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 ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนใน

กิจการศูนย์ข้อมูล (Data Centre) เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาค  (Regional Digital Hub) ตาม
นโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับมติศูนย์บริหาร
สถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) โดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(VAT) จากเดิมที่ตอ้งเสียภาษีอตัรา 7% ส าหรบัผูใ้หป้ระกอบ
กิจการศูนยข์อ้มูล (Data Center) เพื่อการใหบ้ริการพืน้ที่เก็บ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกสผ่์านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต บริการเช่า
พืน้ที่ เซิรฟ์เวอรแ์ละอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งเพื่อใชใ้นการจดัเก็บ 
ประมวลผล และเชื่อมต่อขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกสผ่์านทาง
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ ง  14.27 จุด รับแรงซื้อ
พลังงาน-เปิดเมืองหลังจีนคลายมาตรการสกัดโควิด 

SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,594.47 จุด เพิ่มขึน้ 14.27 จุด (+0.90%) 

มูลค่าการซื ้อขาย 60,346.04 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยวันนีป้รับตัวขึน้รับแรงหนุนกลุ่มพลังงานและ
กลุ่มเปิดเมือง  หลังจากรัฐบาลจีนประกาศผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมไวรสัโควิด-19 และทิศทางเงินทุนต่างชาติ
ไหลเข้าหลังเงินบาทแข็งค่า 0.8% ขณะเดียวกันดัชนีดาว
โจนสฟิ์วเจอรด์ีดขึน้กว่า 100 จดุ พรอ้มใหแ้นวรบัท่ี 1,590 และ 
1,585 จดุ แนวตา้น 1,600 และ 1,608 จดุ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 
91,442 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย(ThaiBMA) 

สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวันนีม้ีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวันอยู่ที่  91,442 ล้านบาท ด้านประเภทของนัก
ลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่ม
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) ซือ้สทุธิ 38,535 ลา้น
บาท 2. กลุ่มบริษัทประกนั ซือ้สทุธิ 2,347 ลา้นบาท ในขณะที่
นกัลงทนุต่างชาติ ขายสทุธิ 227 ลา้นบาท Yield พนัธบตัรอายุ 

5 ปี ปิดที่ 2.5% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเมื่อวาน +0.02% (อินโฟ
เควสท)์  

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 35.37 แข็งค่าเล็กน้อย จับตา
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ-สุนทรพจน์ประธาน ECB นัก
บริหารเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิด
ตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่  35.37 บาท/ดอลลาร ์แข็งค่าจากเปิดตลาด
เมื่อเชา้ที่ระดบั 35.39 บาท/ดอลลาร ์โดยระหว่างวนัเงินบาท
เคล่ือนไหวในกรอบ 35.05 - 35.39 บาท/ดอลลาร ์ช่วงเย็นนี ้
บาทแข็งค่า เนื่องจากระหว่างวนัมีข่าวว่า ทางการจีนเตรียม
ผ่อนคลายมาตรการการเข้าประเทศของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ซึ่งสรา้งความหวังต่อภาคการท่องเที่ยวไทย ดา้น
สกุลเงินในภูมิภาคแข็งค่าตามสกุลเงินหยวน นกับริหารเงิน 
ประเมินกรอบการเคล่ือนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนีไ้ว้ที่  
35.00 - 35.25 บาท/ดอลลาร ์โดยฝ่ังสหรฐัฯ คืนนีต้อ้งติดตาม
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนมิ.ย.จาก Conference Board 

และการประมูลพันธบัตรอายุ 7 ปี ส่วนทางฝ่ังยุโรปมีงาน
สมัมนา ECB Forum ตอ้งรอติดตามว่า ประธานธนาคารกลาง
ยุโรป (ECB) จะมีความเห็นอย่างไรกับนโยบายการเงินใน
ยโุรป (อินโฟเควสท)์ 
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ปัจจัยทีต่้องติดตาม 

− ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคเดือนมิ.ย.    ญ่ีปุ่ น 

− ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคเดือนมิ.ย.     อีย ู

− ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2565(ประมาณการครัง้สดุทา้ย)    สหรฐั 

− สต็อกน า้มนัรายสปัดาหจ์ากส านกังานสารสนเทศดา้นพลงังานสหรฐั (EIA)    สหรฐั  
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As of

     Monday 27 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Durable Goods Orders May P 0.70% 0.10% 0.50% SET50

Durables Ex Transportation May P 0.70% 0.30% 0.40% SET100

Cap Goods Orders Nondef Ex Air May P 0.50% 0.20% 0.40% MAI

Cap Goods Ship Nondef Ex Air May P 0.80% 0.20% 0.80% Institution Net Position

Pending Home Sales MoM May 0.70% -4.00% -3.90% Proprietary Net Position

Pending Home Sales NSA YoY May -12.00% -- -11.50% Foreign Net Position

CN Industrial Profits YTD YoY May 1% -- 3.50% Individual Net Position

Industrial Profits YoY May -6.50% -- -8.50% Total Trading Value

 Tuesday 28 Major Indices

Release Actual Cons. Prior Dow Jones

US Advance Goods Trade Balance May -$104.3b -$104.8b -$105.9b S&P 500

Wholesale Inventories MoM May P 2.00% 2.10% 2.20% Nasdaq

Retail Inventories MoM May 1.10% 1.80% 0.70% STOXX Europe 50

FHFA House Price Index MoM Apr 1.60% 1.40% 1.50% FTSE 100

DAX

 Wednesday 29 Nikkei 225

Release Actual Cons. Prior Shanghai Composite

US MBA Mortgage Applications Jun-24 -- -- 4.20% Hang Seng

GDP Annualized QoQ 1Q T -- -1.40% -1.50% KOSPI

Personal Consumption 1Q T -- -- 3.10% BES Sensex

GDP Price Index 1Q T -- -- 8.10% Jakarta Composite

Core PCE QoQ 1Q T -- -- 5.10% Philippines Composite

EC Economic Confidence Jun -- -- 105 Ho Chi Minh

Industrial Confidence Jun -- -- 6.3

Services Confidence Jun -- -- 14 Crude Commodities

Consumer Confidence Jun F -- -- -- WTI ($/bl)

JN Retail Sales MoM May -- -- 0.80% Dubai ($/bl)

Retail Sales YoY May -- -- 2.90% Brent ($/bl)

Dept. Store, Supermarket Sales YoY May -- -- 4.00% NYMEX ($/bl)

Consumer Confidence Index Jun -- -- 34.1 COMEX Gold 

TH Mfg Production Index ISIC NSA YoY May -- 2.15% 0.56% Batic Dry Index

Capacity Utilization ISIC May -- -- 58.91

Exchange Rate

 Thursday 30 USD/THB

Release Actual Cons. Prior EUR/USD

US Personal Income May -- 0.50% 0.40% USD/JNY

Personal Spending May -- 0.80% 0.90% GBP/USD

Initial Jobless Claims Jun-25 -- -- -- USD/CHY

Real Personal Spending May -- 0.70% USD/KRW

Continuing Claims Jun-18 -- -- Dollar Index

PCE Deflator MoM May -- 0.20%

PCE Deflator YoY May -- 6.30% Thai Bond Market

PCE Core Deflator MoM May 0.50% 0.30% Total Return Index

PCE Core Deflator YoY May -- 4.90% Outright/ Cash Trading

EC Unemployment Rate May -- -- 6.80% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

JN Industrial Production MoM May P -- -- -1.50% 28-Jun-22 0.498 0.602 0.753 1.091 1.763 2.058

Industrial Production YoY May P -- -- -4.90% Change (bps) -0.21 -0.90 -0.25 -0.56 +0.43 +1.13

CN Composite PMI Jun -- -- 48.4 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Manufacturing PMI Jun -- -- 49.6 2.499 2.752 2.972 3.605 3.768 4.399

Non-manufacturing PMI Jun -- -- 47.8 +2.14 +3.36 +3.26 +5.73 +5.73 +0.39

TH BoP Current Account Balance May -- -- -$3351m

Exports YoY May -- -- 6.60% US Bond Market

Exports May -- -- $22691m Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Imports YoY May -- -- 19.10% 28-Jun-22 1.70 3.11 3.20 3.23 3.17 3.28

Imports May -- -- $21603m Change (bps) +6.18 -1.16 -0.53 -2.15 -2.82 -3.31

Trade Balance May -- -- $1088m

BoP Overall Balance May -- -- -$6515m

 Friday 1

Release Actual Cons. Prior

US S&P Global US Manufacturing PMI Jun F -- -- --

Construction Spending MoM May -- 0.70% 0.20%

ISM Manufacturing Jun -- 55.8 56.1

ISM Prices Paid Jun -- -- 82.2

ISM New Orders Jun -- -- 55.1

ISM Employment Jun -- -- 49.6

Wards Total Vehicle Sales Jun -- 13.70m 12.68m

EC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI Jun F -- -- --

CPI Estimate YoY Jun -- -- 8.10%

CPI MoM Jun P -- -- 0.80%  

CPI Core YoY Jun P -- -- 3.80%

JN Job-To-Applicant Ratio May -- -- 1.23

Jobless Rate May -- -- 2.50%

Jibun Bank Japan PMI Mfg Jun F -- -- --

Vehicle Sales YoY Jun -- -- -16.70%

CN Caixin China PMI Mfg Jun -- -- 48.1

TH S&P Global Thailand PMI Mfg Jun -- -- 51.9

Business Sentiment Index Jun -- -- 49.3

968.73 +10.02 +1.05%

2,199.15 +21.31 +0.98%

29-Jun-22

28-Jun-22 Chg %Chg.

1,594.47 +14.27 +0.90%

-364.02

2,641.26

613.59 +1.36 +0.22%

667.47

28-Jun-22 Chg %Chg.

30,946.99 -491.27 -1.56%

-2,944.71

60,346.04

3,549.29 +10.41 +0.29%

7,323.41 +65.09 +0.90%

3,821.55 -78.56 -2.01%

11,181.54 -343.01 -2.98%

3,409.21 +30.03 +0.89%

22,418.97 +189.45 +0.85%

13,231.82 +45.75 +0.35%

27,049.47 +178.20 +0.66%

6,996.46 -19.60 -0.28%

6,345.41 +106.59 +1.71%

2,422.09 +20.17 +0.84%

53,177.45 +16.17 +0.03%

111.76 +2.19 +2.00%

113.11 +0.41 +0.36%

1,218.10 +15.28 +1.27%

28-Jun-22 Chg %Chg.

1,817.50 -3.40 -0.19%

2,295.00 +0.00 +0.00%

117.98 +2.89 +2.51%

111.76 +2.19 +2.00%

1.0519 1.0584 -0.61%

136.14 135.46 +0.50%

28-Jun-22 27-Jun-22 %Chg.

35.11 35.31 -0.57%

1,283.65 1,286.50 -0.22%

104.506 103.939 +0.55%

1.2184 1.2265 -0.66%

6.7080 6.6918 +0.24%

91,441.51          22,773.53          +301.53%

28-Jun-22 27-Jun-22 %Chg.

289.49               290.28               -0.27%


