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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"มนูชิน" พบปะผู้ ว่าฯแบงก์ชาติจีนนอกรอบการประชุม G20 เผย
มีคุยเร่ืองการค้า นายสตีเวน มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐ เปิดเผยผ่านทวิต
เตอร์ว่า ตนได้พบปะกับนายอี ้กัง ผู้ ว่าการธนาคารกลางจีน (PBOC) 
โดยการหารือเป็นไปอยา่งสร้างสรรค์ ทัง้ยงัมีการพดูคยุในเร่ืองประเด็น
การค้าด้วย อย่างไรก็ดี นายสตีเวน มนชูิน รมว.คลงัสหรัฐเปิดเผยก่อน
หน้านีว้่า ความคืบหน้าที่ส าคัญในความขัดแย้งด้านการค้าระหว่าง
สหรัฐกับจีน จะเกิดขึน้ในปลายเดือนนี ้ในการประชุมซัมมิตระหว่าง
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของ
จีน ทัง้นี ้ปธน.ทรัมป์จะพบปะกบัปธน.สีในการประชมุสดุยอดของกลุ่ม 
G20 ในวนัที่ 28-29 มิ.ย.นี ้ (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เผยสหรัฐบรรลุข้อตกลงกับเม็กซิโกแล้วเพื่อเล่ียงการ
เก็บภาษีน าเข้าในวันจันทร์ที่จะถึงนี  ้ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ตามเวลา
สหรัฐว่า สหรัฐได้บรรลขุ้อตกลงกับเม็กซิโกแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บ
ภาษีสินค้าน า เข้าทัง้หมดจากเม็กซิ โกในวันจันทร์ที่  10 มิ .ย.นี  ้
ปธน.ทรัมป์ระบุว่า เขาจะระงับการเก็บภาษีน าเข้าสินค้าทัง้หมดจาก
เม็กซิโก เน่ืองจากทัง้สองประเทศสามารถบรรลขุ้อตกลงกันได้เก่ียวกบั
ประเด็นผู้ อพยพ ปธน.ทรัมป์โพสต์ในทวิตเตอร์ว่า "สหรัฐได้ระงับ
แผนการเก็บภาษีสินค้าน าเข้าของเม็กซิโกในวันจันทร์ที่จะถึงนี  ้
หลงัจากที่เม็กซิโกได้ตกลงที่จะด าเนินมาตรการที่แข็งกร้าวเพื่อยับยัง้
การหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฏหมายจากเม็กซิโกเข้าสู่สหรัฐ" (อินโฟ
เควสท์) 

สหรัฐยกระดับคว ่าบาตรน า้มันเวเนซุเอลา เตือนจะมีมาตรการ
เพิ่ มเติมในเร็วๆนี ้ กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่า บริษัท
ตา่งประเทศที่สง่ออกสารเจือจางน า้มนัให้กบัเวเนซเุอลานัน้เป็นการฝ่า
ฝืนมาตรการคว ่าบาตรของสหรัฐที่ผ่านมาจากบริษัท Petroleos de 
Venezuela SA (PDVSA) ของรัฐบาลเวเนซุเอลา ได้พึ่งพาการน าเข้า
สารเจือจางน า้มันจากสหรัฐเพื่อผสมกับน า้มันดิบชนิดหนักพิเศษ
เพ่ือให้สามารถสง่ออกได้ แตเ่ม่ือมีการห้ามการซือ้ขายในเดือนม.ค. ท า
ให้บริษัทต้องหาซัพพลายเออร์รายอ่ืน การประกาศดังกล่าว เป็นการ
ยกระดับการกดดันรัฐบาลของประธานาธิบดี นิโกลัส มาดูโร ของ
เวเนซุเอลา ไม่ให้หาเงินได้จากการสง่ออกน า้มนัของ PDVSA หลงัการ
คว ่าบาตรของสหรัฐท าให้การสง่ออกน า้มนัของเวเนซุเอลาในเดือนพ.ค.
ลดลงถึง 17% (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึน้มากเกินคาดใน
เดือนเม.ย. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลัง
ภาคค้าสง่เพิ่มขึน้ 0.8% ในเดือนเม.ย. ขณะที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่
เพิ่มขึน้ 0.7% การเพิ่มขึน้ของสต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งได้รับแรง

หนุนจากการทะยานขึน้ 3.8% ของสต็อกรถยนต์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้
มากที่สดุนับตัง้แต่เดือนส.ค.ปีที่แล้ว ส่วนยอดขายในภาคค้าส่งลดลง 
0.4% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายเดือน และเพิ่มขึน้ 2.7% เม่ือเทียบ
รายปี นอกจากนี ้ผู้ ค้าส่งจะใช้เวลา 1.34 เดือนในการจ าหน่ายสินค้า
ทัง้หมดในสต็อก (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรวูบในเดือนพ.ค. ขณะว่างงาน
ต ่าสุด 50 ปี กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรเพ่ิมขึน้เพียง 75,000 ต าแหน่งในเดือนพ.ค. โดยต ่ากวา่
ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 180,000 ต าแหน่ง และต ่ากว่าระดบั 
224,000 ต าแหน่งในเดือนเม.ย. อตัราการวา่งงานทรงตวัที่ระดบั 3.6% 
ซึ่ ง เ ป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนธ.ค.2512 สอดคล้องกับการ
คาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ (อินโฟเควสท์) 

บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีดิ่ งต ่าสุดรอบเกือบ 2 ปี หลังเผย
ตัวเลขจ้างงานซบ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี
ดิ่งลงต ่ากว่าระดับ 2.06% แตะระดับต ่าสุดในรอบเกือบ 2 ปีในวันนี ้
ขณะที่นักลงทนุพากันเข้าซือ้พนัธบตัรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั หลงั
การเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานสหรัฐที่ออ่นแอเกินคาด (อินโฟเควสท์) 

IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์ศก.สหรัฐสู่ระดับ 2.6% แต่เตือนระวัง
ความเส่ียงทางการเงินระยะกลาง กองทนุการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐปี 2562 สู่
ระดบั 2.6% อยา่งไรก็ตาม IMF ได้เตือนถึงความเสี่ยงที่มีตอ่เสถียรภาพ
ทางการเงินในระยะกลาง IMF เปิดเผยในแถลงการณ์ข้อสรุปเบือ้งต้น
จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐประจ าปี 
(Article IV consultation) ว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่
แท้จริงของสหรัฐมีแนวโน้มขยายตวัในระดบั 2.6% ในปี 2562 ก่อนจะ
ชะลอตวัลงเหลือเพียง 1.9% ในปี 2563 อย่างไรก็ดี การประมาณการ
ดงักล่าวพิจารณาจากอตัราการเรียกเก็บภาษีศลุกากรในปัจจบุนั และ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสหรัฐเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่ง
อาจสง่ผลให้การขยายตวัของ GDP ลดลง  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 263.28 จุด ขานรับ
แนวโน้มเฟดอาจลดดอกเบีย้เร็วๆนี ้ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดพุง่ขึน้มากกวา่ 200 จดุเม่ือวนัศกุร์ (7 มิ.ย.) โดยได้แรงหนนุ
จากการที่บรรดานักลงทนุคาดการณ์วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะ
ปรับลดอตัราดอกเบีย้เร็วกว่าที่คาดไว้ โดยจะด าเนินการอย่างเร็วที่สดุ
ในเดือนหน้า หลงัการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานที่อ่อนแอเกินคาดของ
สหรัฐ นอกจากนี ้แนวโน้มความคืบหน้าด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับ
จีน และเม็กซิโก ช่วยหนุนตลาดขึน้ด้วย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาว
โจนส์ปิดที่ 25,983.94 จดุ พุง่ขึน้ 263.28 จดุ หรือ +1.02% ขณะที่ดชันี 
S&P500 ปิดที่ 2,873.34 จดุ เพ่ิมขึน้ 29.85 จดุ หรือ +1.05% และดชันี 
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 Nasdaq ปิดที่ 7,742.10 จดุ เพ่ิมขึน้ เพ่ิมขึน้ 126.55 จดุ หรือ +1.66% 

(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก เหตุ
เก็งเฟดลดดอกเบีย้หลังข้อมูลจ้างงานอ่อนแอดอลลาร์สหรัฐ
อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้ (7 มิ.ย.)เน่ืองจากนักลงทุนผิดหวังกับการ
เปิดเผยข้อมลูการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่ต ่ากว่าคาด ซึ่ง
ท าให้เกิดความวิตกเก่ียวกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และกระตุ้นการ
คาดการณ์ที่วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ใน
เร็วๆ นี ้ดชันีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือ
เทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลบ 0.51% สูร่ะดบั 96.5515 
ดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 108.16 เยน จาก
ระดับ 108.44 เยน ขณะที่ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์
สวิส ที่ระดับ 0.9868 ฟรังก์ จากระดับ 0.9912 ฟรังก์ และ ดอลลาร์
สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3271 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดบั 1.3370 ดอลลาร์แคนาดา ยโูรแข็งค่าเม่ือเทียบกบั
ดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1337 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1273 ดอลลาร์ 
ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าแตะที่ระดับ 1.2739  ดอลลาร์ จากระดับ 
1.2690 ดอลลาร์ และ ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.7003 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6976 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดพุ่ง $1.40 ขานรับข่าวแท่นขุด
เจาะน า้มันในสหรัฐลดต ่าสุดในรอบกว่า 1 ปีสญัญาน า้มนัดิบเวสต์
เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้ (7 มิ.ย.) โดยได้แรง
หนุนจากการเปิดเผยข้อมูลแท่นขุดเจาะน า้มันในสหรัฐที่ลดลงใน
สัปดาห์นี ้ซึ่งช่วยคลายความวิตกเก่ียวกับสต็อกน า้มันที่เพิ่มขึน้ใน
สหรัฐ และตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่ซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่า 
กลุม่ประเทศผู้สง่ออกน า้มนั (โอเปก) ใกล้บรรลขุ้อตกลงขยายเวลาการ
ปรับลดก าลงัการผลิตน า้มนั สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. 
พุง่ขึน้ 1.40 ดอลลาร์ หรือ 2.7% ปิดที่ 53.99 ดอลลาร์/บาร์เรล สญัญา
น า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนส.ค. พุง่ขึน้ 1.62 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิด
ที่ 63.29  ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)               

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก:  ทองปิดบวก $3.40 ขานรับ
แนวโน้มเฟดลดดอกเบีย้เดือนหน้า,ดอลล์อ่อนค่าสัญญาทองค า
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(7 มิ.ย.) เป็นวนัที่ 8 ติดต่อกัน ขณะที่
นักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้ลงอย่างเร็วที่สดุในเดือนหน้า หลงัการเปิดเผยตวัเลขการจ้าง
งานที่อ่อนแอเกินคาดของสหรัฐ นอกจากนี ้ตลาดยงัได้ปัจจยับวกจาก
การอ่อนค่าของดอลลาร์ ซึ่งจะเพิ่มความน่าดึงดดูของทอง โดยท าให้
สญัญาทองมีราคาถกูลงส าหรับผู้ ถือครองเงินสกุลอ่ืน สญัญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 

3.40 ดอลลาร์ หรือ 0.25% ปิดที่ 1,346.10 ดอลลาร์/ออนซ์  (อินโฟ
เควสท์)               

ยุโรป 

"เทเรซา เมย์"พ้นต าแหน่งนายกฯอังกฤษวันนี ้หลังลาออกจาก
หัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ 
ประกาศลาออกจากต าแหน่งหวัหน้าพรรคอนรัุกษ์นิยมในวนันี ้(7 มิ.ย.) 
ส่งผลให้นางเมย์พ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษโดยอัตโนมตัิ
อยา่งไรก็ดี นางเมย์จะยงัคงเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการต่อไปอีกระยะ
หนึ่ง จนกว่าจะมีการสรรหาผู้น าพรรคอนรัุกษ์นิยมคนใหม่นายบอริส 
จอห์นสัน  อดี ต รัฐมนต รีต่ า งประ เทศอังกฤษ  ถือ เ ป็นตัว เ ก็ ง
นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของอังกฤษ โดยนายจอห์นสันได้ประกาศชิง
ต าแหน่งผู้น าพรรคอนรัุกษ์นิยมคนใหม ่(อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติเยอรมนีเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.ร่วง 
1.9% ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีรายงานในวันนีว้่า การผลิต
ภาคอตุสาหกรรมของเยอรมนี ปรับตวัลดลง 1.9% ในเดือนเม.ย. เม่ือ
เทียบเป็นรายเดือน โดยได้รับปัจจัยกดดันจากค าสั่งซือ้ที่ซบเซาและ
ความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจที่แผ่วลง ตัวเลขดังกล่าวปรับตัวลดลง
มากกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ที่คาดไว้ว่าจะปรับตวัลดลง 
0.5% หลงัจากที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ 2 เดือนติดต่อกัน เม่ือเทียบเป็นรายปี 
การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.ของเยอรมนี ปรับตวัลดลง 1.8% 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 72.09 จุด รับความหวังเฟ
ดลดดบ.,คลายวิตกสหรัฐ-เม็กซิโก ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัขึน้
เม่ือคืนนี ้(7 มิ.ย.) โดยบวกขึน้เป็นวนัที่ 5 ติดต่อกันแล้ว เน่ืองจากนัก
ลงทนุขานรับความหวงัที่วา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัรา
ดอกเบีย้ลงในไม่ช้านี ้หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยข้อมลู
การจ้างงานเดือนพ.ค.ออกมาต ่ากว่าคาด นอกจากนี ้แนวโน้มความ
ขดัแย้งที่ผ่อนคลายลงระหวา่งสหรัฐและเม็กซิโกได้ชว่ยหนนุตลาดด้วย 
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,331.94 จุด เพิ่มขึน้ 72.09 
จดุ หรือ +0.99% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับความหวังธนาคาร
กลางลดดอกเบีย้กระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเม่ือคืนนี ้
(7 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนมีความหวังว่า ธนาคารกลางต่างๆ จะ
ช่วยกันสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกด้วยการด าเนิน
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ดชันี Stoxx Europe 600 บวก 0.93% ปิด
ที่  377.48 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้ นฝร่ังเศสปิดที่  5,364.05 จุด 
เพิ่มขึน้ 85.63 จุด หรือ +1.62% ขณะที่ ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนั
ปิดที่ 12,045.38 จดุ เพ่ิมขึน้ 92.24 จดุ หรือ +0.77% (อินโฟเควสท์)  
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 ญ่ีปุ่น 

รัฐบาลญ่ีปุ่นเผยดัชนีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนเม.ย.ปรับตัวเพิ่มขึน้ 
ส านักงานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจที่สะท้อน
สภาพเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นปัจจบุนัปรับตวัเพิ่มขึน้ในเดือนเม.ย. แต่ไม่เพียง
พอที่จะเปลี่ยนการประเมินของรัฐบาลที่ระบุว่า เศรษฐกิจก าลงัแย่ลง 
เจ้าหน้าที่รัฐบาลญ่ีปุ่ นกล่าวว่า ดัชนีพ้อง (Coincident Index) ของ
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของเดือนเม.ย.เพิ่มขึน้ 0.8% จากเดือนก่อน
หน้า สู่ระดบั 101.9 เม่ือเทียบกับฐานปี 2558 ที่ระดบั 100 ท่ามกลาง
การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและการส่งออกรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า การประเมินล่าสุด
ออกมาในช่วงเวลาที่อ่อนไหว โดยรัฐบาลวางแผนที่จะเพิ่มอตัราภาษี
บริโภคจาก 8% เป็น 10% ในเดือนต.ค. ซึ่งอาจท าให้การใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคลดลง ทัง้นี ้รัฐบาลได้กล่าวว่าจะเดินหน้าเพิ่มภาษี เว้นแต่ว่า
จะเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ในระดับที่เทียบเท่าวิกฤติการเงิน
โลกเม่ือปี 2551 ที่ท าให้เลห์แมน บราเธอร์ส โฮลดิง้ส์ วาณิชธนกิจของ
สหรัฐล้มละลาย (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นปรับเพิ่มประมาณการ GDP Q1/62 ขึน้สู่ระดับ 2.2% หลัง
การใช้จ่ายด้านทุนแข็งแกร่ง ส านักงานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นได้ปรับ
เพิ่มประมาณการการขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ประจ าไตรมาส 1/2562 ขึน้สู่ระดบั 2.2% จากตวัเลขประมาณ
การเบือ้งต้นที่ระดบั 2.1% เน่ืองจากตวัเลขการใช้จ่ายด้านทนุมีความ
แข็งแกร่ง ส านกัข่าวเกียโดรายงานวา่ การปรับเพ่ิมประมาณการตวัเลข 
GDP ของส านักงานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นนัน้ สอดคล้องกับมมุมองของ
รัฐบาลที่ว่า เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นซึ่งใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก ก าลงัฟืน้ตวั
ขึน้เล็กน้อย แม้แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยงัคงไม่แน่นอน อนัเน่ืองมาจาก
ข้อพิพาทการค้าระหวา่งจีนและสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นเผยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนเม.ย.เพิ่มขึน้ 1.3% น้อย
กว่าคาดการณ์  รัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวันนีว้่า การใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนปรับตวัขึน้ 1.3% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งแม้ว่า
ท าสถิติขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 แต่ก็ยังต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์
คาดว่าจะพุ่งขึน้ 2.6% นอกจากนี ้ทางการญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า ค่าจ้าง
เดือนเม.ย. ปรับตวัลง 1.1% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นสญัญาณบง่ชี ้
ถึงความออ่นแอของการใช้จา่ยผู้บริโภค ทัง้นี ้การฟืน้ตวัของการอปุโภค
บริโภคภายในประเทศถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ธนาคารกลาง
ญ่ีปุ่ น (BOJ) บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% แต่การใช้จ่ายที่
อ่อนแอท าให้บริษัทเอกชนจ านวนมากไม่ได้ปรับขึน้ราคาสินค้าเป็น
เวลานานหลายปี เพราะเกรงวา่จะเสียลกูค้า (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 110.67 จุด รับข่าวสหรัฐ
อาจเล่ือนเก็บภาษีเม็กซิโก ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกใน
วันนี ้โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซือ้คืนหุ้ น หลังจากมี

รายงานว่า รัฐบาลสหรัฐอาจจะเลื่อนการเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจาก
เม็กซิโก ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดบวก 110.67 จดุ 
หรือ 0.53% แตะที่ระดบั 20,884.71 จดุ หุ้นที่ปรับตวัขึน้ในวนันีน้ าโดย
หุ้นกลุ่มผลิตภณัฑ์น า้มันและถ่านหิน กลุ่มเคร่ืองจกัร และกลุ่มบริษัท
หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์)  

จีน 

บ.ก.ส่ือจีนเผยทางการจีนอาจจ ากัดการส่งออกเทคโนโลยีไปยัง
สหรัฐ ห ูสีจิน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โกลบอลไทม์สของรัฐบาลจีน 
เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ @HuXijin_GT ว่า ขณะนีท้างการจีนก าลังหา
มาตรการจ ากดัการสง่ออกเทคโนโลยีบางสว่นไปยงัสหรัฐ โดยคาดวา่มี
ขึน้เพื่อตอบโต้การที่สหรัฐได้ออกมาตรการต่อต้านบริษัทหัวเว่ย เทค
โนโลยี่ ธุรกิจโทรคมนาคมยกัษ์ใหญ่ของจีน ข้อความในทวิตเตอร์ระบุ
วา่ "จีนก าลงัสร้างกลไกควบคมุดแูลเพื่อคุ้มครองเทคโนโลยีส าคญัของ
จีน" และ "เม่ือมาตรการของจีนมีผลแล้ว การสง่ออกเทคโนโลยีบางสว่น
ไปยังสหรัฐจะถูกควบคมุ" ทัง้นี ้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีน
รุนแรงขึน้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากการเจรจาการค้า
ระหว่างสองประเทศประสบความล้มเหลวในช่วงต้นเดือนพ.ค. 
หลงัจากนัน้ รัฐบาลสหรัฐก็ได้ขึน้บญัชีด าบริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยี่ของ
จีน และก าลังพิจารณาจะใช้มาตรการจ ากัดแบบเดียวกันกับบริษัท
เทคโนโลยีจ านวนมากขึน้ของจีน ขณะที่จีนเองก็ได้ตอบโต้โดยขู่ที่จะขึน้
บญัชีด าหน่วยงานที่ไมน่่าเช่ือถือของสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

"สี จิน้ผิง"ชู"ทรัมป์"เป็นเพื่อน ขณะย า้ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ
ยังคงแข็งแกร่ง ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผู้ น าจีน กล่าวในวันนีว้่า 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ น าสหรัฐ ยังคงเป็นเพื่อนของเขา และ
สหรัฐไม่มีความสนใจที่จะตดัความสมัพนัธ์กับจีน "เป็นเร่ืองยากที่จะ
จินตนาการว่าสหรัฐจะตัดขาดจากจีนอย่างสิน้เชิง หรือจีนจะตดัขาด
จากสหรัฐ เราไม่มีความสนใจในเร่ืองนี ้และคู่ค้าของเราซึ่งเป็นชาว
อเมริกันก็ไม่มีความสนใจเช่นกัน ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเพื่อน
ของผม และผมก็ตระหนักดีวา่ทา่นก็ไม่ได้สนใจในเร่ืองนีเ้ช่นกัน" ปธน.
สี จิน้ผิงกล่าว ในการประชุมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์ก (SPIEF) ในวนัสดุท้ายของการเดินทางเยือนรัสเซียเป็นเวลา 3 
วนั ทัง้นี ้ในการกล่าวปาฐกถาในการประชมุ SPIEF ปธน.สี จิน้ผิงระบุ
ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐยังคงมีความแข็งแกร่ง (อินโฟ
เควสท์) 

แบงก์ชาต์จีนเล็งหนุนสภาพคล่องให้ธนาคารขนาดเล็ก-กลาง 
หวังคลายวิตกข่าวเทคโอเวอร์ ธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผย
ว่า ทางธนาคารกลางมีแผนที่จะสนับสนุนสภาพคล่องแก่ธนาคาร
ขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยจะใช้นโยบายที่จ าเป็นเพื่อให้สภาพ
คล่องอยู่ในระดับที่เพียงพอ ขณะเดียวกัน คณะกรรมการก ากับดูแล
การธนาคารและการประกันภัยแห่งประเทศจีน (CBIRC) เปิดเผยว่า 
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 ความเสี่ยงของธนาคารขนาดเล็กและกลางอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ 

และยงัมีสภาพคล่องเพียงพอ แม้มีธนาคารขนาดเล็กบางรายเผยแพร่
รายงานประจ าปีไม่ทนัตามเวลา แต่เป็นเพียงเพราะเหตผุลที่ไม่น่าเป็น
หว่ง เชน่ การเปลี่ยนผู้ตรวจบญัชี โดยทางการจีนจะเร่งให้บริษัทเหล่านี ้
เปิดเผยผลประกอบการให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ความเคลื่อนไหว
ดังกล่าวมีขึน้หลังตลาดเกิดความวิตกจากการที่ รัฐบาลจีนได้เข้า
ควบคมุกิจการธนาคารเปาซาง แบงก์ โค (Baoshang Bank Co.) เม่ือ
เดือนที่ผ่านมา โดยระบุว่า ธนาคารแห่งนีมี้ความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่
ร้ายแรง (อินโฟเควสท์) 

ผู้ ว่าฯแบงก์ชาติจีนม่ันใจเงนิหยวนมีเสถียรภาพ ยืนยันมีนโยบาย
มากพอรับมือสงครามการค้า นายอี ้กัง ผู้ ว่าการธนาคารกลางจีน 
(PBOC) เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่กรุงปักก่ิงในวนันีว้่า จีนมีนโยบายมาก
พอในการรับมือ หากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐทวีความ
รุนแรงมากขึน้ อย่างไรก็ตาม นายอีเ้ชื่อว่า สงครามการค้าจะมี
ผลกระทบแค่เพียงชัว่คราวเท่านัน้ นายอีไ้ด้กล่าวถึงประเด็นเงินหยวน
ว่า เงินหยวนยังคงมีเสถียรภาพและเคลื่อนไหวในระดับที่มีดุลยภาพ 
"เรามีนโยบายอีกมาก ซึ่งรวมถึงนโยบายอัตราดอกเบีย้ และนโยบาย
ก าหนดสดัส่วนการกันส ารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) นอกจากนี ้
เรายงัมีนโยบายการเงินและการคลงั ซึง่นโยบายเหลา่นีน้บัวา่มากเพียง
พอที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ" นายอีก้ล่าว นอกจากนี ้นายอี ้
กล่าววา่ การพบปะเจรจากบันายสตีเวน มนชูิน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ใน
เวทีประชมุ G20 ที่ญ่ีปุ่ นนัน้ คงเป็นเร่ืองยาก (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติจีนเผยทุนส ารองเงินตราต่างประเทศเดือนพ.ค.
เพิ่มขึน้ 6 พันล้านดอลล์ ธนาคารกลางจีนเปิดเผยในวันนีว้่า ทุน
ส ารองเงินตราตา่งประเทศของจีนปรับตวัเพิ่มขึน้ 6 พนัล้านดอลลาร์ใน
เดือนพ.ค. สูร่ะดบั 3.101 ล้านล้านดอลลาร์ ข้อมลูดงักลา่วสวนทางกับ
ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านีว้า่ ทนุส ารองเงินตราตา่งประเทศ
เดือนพ.ค.ของจีนจะลดลง 5 พนัล้านดอลลาร์ สู่ระดบั 3.090 ล้านล้าน
ดอลลาร์ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของมลูค่าอัตราแลกเปลี่ยนและ
ราคาพนัธบตัรตา่งชาติที่จีนถือครอง (อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลจีนเรียกร้องสหรัฐยุติการขายอาวุธและความสัมพันธ์ทาง
ทหารกับไต้หวัน กระทรวงการตา่งประเทศเปิดเผยวา่ จีนเรียกร้องให้
สหรัฐยตุิการขายอาวธุและตดัความสมัพนัธ์ทางทหารกบัไต้หวนั ความ
เคลื่อนไหวดงักล่าวมีขึน้หลงัจากมีรายงานว่า สหรัฐวางแผนที่จะขาย
อาวุธให้กับไต้หวันมุลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยรถถัง
จ านวน 108 คัน จรวดต่อสู้ รถถังน าวิถีแบบเส้นลวด TOW-II จ านวน 
1,240 ลกู จรวดต่อสู้รถถงัน าวิถีเจฟลินแบบประทบับา่ยิง จ านวน 409 
ลกู และจรวดตอ่สู้อากาศยานสติงเจอร์แบบประทบับา่ยิง จ านวน 250 
ลูก และจะมีการขายรถถังรุ่น M1A2 ซึ่งเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของกองทัพ
สหรัฐ ทัง้นี ้นายเกิง ฉวง โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนได้กล่าวใน

ระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า "เรามีความกังวลอย่างยิ่งต่อ
ท่าทีของสหรัฐ" พร้อมกับกล่าวว่า จดุยืนของจีนในการตอ่ต้านการขาย
อาวุธของสหรัฐแก่ไต้หวันนัน้ "แน่วแน่และชัดเจน" ส านักข่าวซินหัว
รายงานว่า จีนเรียกร้องให้สหรัฐตระหนักถึงความอ่อนไหวและความ
ร้ายแรงของประเด็นการขายอาวุธ ตลอดจนยึดหลกัการจีนเดียวและ
แถลงการณ์ร่วม 3 ฉบบัที่ท าขึน้ระหวา่งทัง้สองประเทศ (อินโฟเควสท์)  

ภาวะตลาดหุ้นจีน: ตลาดหุ้นจีนปิดท าการวันนี ้(7 มิ.ย.) เน่ืองใน
เทศกาลขนมจ้าง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดท าการวันนี ้ (7 มิ.ย.) 
เน่ืองในเทศกาลขนมจ้าง (อินโฟเควสท์)  

เอเชียและอื่นๆ 

แถลงการณ์หลังการประชุม G20 เล่ียงประเด็นต่อสู้มาตรการ
คุ้มครองการค้า ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า บรรดารัฐมนตรีจาก
ชาติสมาชิกกลุม่ G20 ได้เลี่ยงที่จะไมใ่ห้ค ามัน่ในการต่อสู้กบัมาตรการ
คุ้มครองการค้าในแถลงการณ์ร่วมวนันี ้ซึ่งแสดงให้เห็นความแตกแยก
ในเร่ืองความสมัพนัธ์ทางการค้า ขณะที่สหรัฐและจีนก าลงัท าสงคราม
การค้าแถลงการณ์ดงักล่าวมีขึน้ หลงับรรดารัฐมนตรีจากกลุ่มประเทศ
สมาชิก G20 ได้เข้าร่วมประชมุที่เมืองสึกูบะ เขตอิบารากิของญ่ีปุ่ นใน
วันนีเ้ป็นวันที่สอง เพื่อหารือเร่ืองการค้าและเศรษฐกิจดิจิทัล โดย
แถลงการณ์มีเนือ้หาวา่ "การค้าและการลงทนุระหว่างประเทศควรเป็น
กลไกส าคญัตอ่ไปในการขบัเคลื่อนการเติบโต ผลิตภาพ นวตักรรม การ
สร้างงาน และการพัฒนา"อย่างไรก็ดี แถลงการณ์ดังกล่าวไม่ได้ให้
ค ามั่นในการต่อสู้กับมาตรการคุ้มครองการค้า เพียงแค่แสดงความ
กังวลถึงสถานการณ์ที่เกิดขึน้เท่านัน้ โดยผู้ เข้าร่วมการประชุมบาง
รายได้แสดงความเต็มใจในการต่อสู้ ลัทธิคุ้ มครองการค้า แต่ก็มี
รัฐมนตรีบางรายไม่เห็นด้วย จึงออกแถลงการณ์ร่วมในประเด็นนีไ้มไ่ด้ 
(อินโฟเควสท์) 

G20 เห็นชอบผลักดันกฎเกณฑ์ด้ านภา ษีส าห รับบ ริ ษัท
เทคโนโลยียักษ์ใหญ่ รัฐมนตรีคลงัของประเทศกลุ่ม G20 เห็นชอบที่
จะผลกัดนัการก าหนดกฎเกณฑ์ร่วมกนั เพื่อปิดช่องโหวท่ี่บรรดาบริษัท
เทคโนโลยียกัษ์ใหญ่ทัว่โลก อาทิ เฟซบุ๊ก ใช้เพื่อลดภาระด้านภาษีนิติ
บคุคล เฟซบุ๊ก กเูกิล อเมซอน และ บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อ่ืนๆ ได้
ถกูวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับการลดภาระด้านภาษีด้วยการบนัทึกก าไร
ในประเทศที่มีภาษีต ่า โดยไมค่ านึงถึงสถานที่ตัง้ของลกูค้าขัน้ปลาย ซึง่
เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ทัง้นี ้กฎเกณฑ์ใหม่จะท าให้บริษัทข้าม
ชาติขนาดใหญ่ มีภาระด้านภาษีเพิ่มขึน้ แต่ก็เป็นการยากมากขึน้
ส าหรับประเทศอย่างไอร์แลนด์ ที่ต้องการดึงดดูการลงทนุโดยตรงของ
ตา่งชาติ โดยสญัญาที่จะเก็บภาษีนิติบคุคลที่อตัราต ่าเป็นพิเศษ (อินโฟ
เควสท์) 
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ผอ. IMF เตือนเทคโนโลยีฟินเทคอาจท าให้ระบบการเงินโลก

หยุดชะงัก นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อ านวยการกองทนุการเงินระหวา่ง
ประเทศ (IMF) เตือนในวันนีว้่า การเพิ่มขึน้ของบริษัทด้านเทคโนโลยี
ขนาดใหญ่ที่ใช้บิ๊กดาต้า และปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจท าให้ระบบ
การเงินโลกเกิดภาวะชะงักงันครัง้ใหญ่ การพัฒนาอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีด้านการเงินหรือฟินเทค (fintech) ได้เพิ่มการเข้าถึงระบบ
การจ่ายเงินและช าระเงินที่มีค่าใช้จ่ายถูกส าหรับภาคครัวเรือนที่ มี
รายได้ต ่าในประเทศตลาดเกิดใหมซ่ึ่งขาดแคลนเครือข่ายธนาคารแบบ
ดัง้เดิม  แต่เทคโนโลยีดงักล่าวก็ได้เพิ่มความวิตกเก่ียวกับการครอบง า
ที่เพิ่มขึน้ของบริษัทด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในระบบการช าระเงิน
เคลื่อนที่  ซึ่งอาจผลักดันให้ผู้ ก าหนดนโยบายทั่วโลกต้องทบทวน
แนวทางในการก ากบัดแูลระบบธนาคาร และรับประกนัความปลอดภยั
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน นางลาการ์ดกล่าวในการสัมมนาด้าน
เทคโนโลยีทางการเงินที่จดัขึน้นอกรอบการประชมุรมว.คลงักลุม่ G20 
ในเมืองฟูกูโอกะ ทางภาคใต้ของญ่ีปุ่ นว่า ขณะที่นวัตกรรมอาจช่วย
สร้างความทนัสมยัให้กับตลาดการเงิน แต่ก็อาจท าให้ระบบการเงินมี
ความเปราะบาง หากระบบการช าระเงินและช าระบญัชีอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเพียงไม่ก่ีราย (อินโฟ
เควสท์) 

รัฐบาลเม็กซิโกระงับบัญชีกลุ่มลักลอบส่งผู้อพยพเข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมาย รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเม็กซิโกเปิดเผยว่า รัฐบาล
เม็กซิโกได้ระงับบญัชีธนาคารของบุคคลและกลุ่มธุรกิจ 26 ราย ที่ถูก
กลา่วหาวา่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการลกัลอบน าคนเข้าเมืองและจดัตัง้กอง
คาราวานผิดกฎหมาย ส านักข่าวซินหวัรายงานวา่ หน่วยข่าวกรองทาง
การเงิน (FIU) ของกระทรวงการคลงัเม็กซิโกได้ใช้วิธีที่เชื่อมโยงข้อมลู
กองคาราวานผู้ อพยพที่มุ่งหน้าสู่เม็กซิโกจากเดือนต.ค. 2561 จนถึง
ปัจจบุนั รวมถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจผ่านการโอนเงิน การด าเนินการ
ของรัฐบาลเม็กซิโกมีขึน้หลงัเจ้าหน้าที่เม็กซิโกและสหรัฐประชุมกันใน
กรุงวอชิงตันเม่ือวันพุธที่ผ่านมา เน่ืองจากรัฐบาลสหรัฐขู่จะเร่ิมเรียก
เก็บภาษีน าเข้าสินค้าทกุชนิดจากเม็กซิโกในวนัที่ 10 มิ.ย. ถ้าเม็กซิโก
ยังไม่สามารถหยุดการอพยพเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายผ่านทาง
พรมแดนเม็กซิโกได้ (อินโฟเควสท์) 

อิหร่านยืนยันยังไม่มีแผนถอนตัวจากโอเปก แม้ถูกชาติสมาชิก
โจมตี ไบจาน ซานกาเนห์ รัฐมนตรีกระทรวงน า้มนัของอิหร่าน เปิดเผย
กับส านักข่าว ICANA ของอิหร่านว่า ขณะนีอิ้หร่านยังไม่มีแผนที่จะ
ถอนตัวออกจากกลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มัน (โอเปก) แม้อิหร่านถูก
โจมตีจากชาติสมาชิกบางรายที่เป็นพนัธมิตรกบัสหรัฐ อยา่งไรก็ดี นาย
ซานกาเนห์ไม่ได้ระบุชื่อของประเทศสมาชิกที่โจมตีอิหร่านแต่อย่างใด 
แต่คาดกันว่าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึน้เพื่อเจาะจงซาอุดีอาระเบียและ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐ หลังจากที่ทัง้สอง

ประเทศได้ประกาศแผนเพิ่มการผลิตน า้มนัเพื่อชดเชยน า้มนัที่หายไป
จากการที่อิหร่านถกูสหรัฐคว ่าบาตร (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนบวก หลังร่วง 2 วัน
ติดต่อกัน ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดในแดนบวกวนันี ้หลงัจาก
ร่วงลง 2 วันติดต่อกัน ทั ง้ นี  ้ดัชนี  S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  
39,615.90 จุด เพิ่มขึน้ 86.18 จุด หรือ 0.22% หุ้นกลุ่มธนาคารพุ่งขึน้
น าตลาดวนันี ้(อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 0.09 จุด แกว่งแคบพร้อมวอลุ่มแผ่ว 
หลังตอบรับปัจจัยบวกมากแล้ว/สัปดาห์หน้าจับตาตัง้รัฐบาล
ไทย-สงครามการค้า SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,653.50 จดุ เพ่ิมขึน้ 0.09 
จุด (+0.01%) มลูค่าการซือ้ขาย 36,707.98 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ
เผยดัชนีหุ้ นไทยเคลื่อนไหวกรอบจ ากัด ด้วยวอลุ่มที่แผ่วลงกว่าช่วง
ก่อนหน้านี ้หลังตลาดตอบรับปัจจัยบวกไปมากแล้ว ทัง้ประเด็น
การเมืองในประเทศ และการที่เฟดสง่สญัญาณลดดอกเบีย้ หลงัจากนี ้
ตลาดยงัรอดกูารจดัตัง้รัฐบาลของไทยที่น่าจะมีความชดัเจนมากขึน้ใน
สัปดาห์หน้า และความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและ
เม็กซิโก ส่วนการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนน่าจะมีความ
ชดัเจนมากขึน้ในการประชมุ G20 ปลายเดือนนี ้โดยมองสปัดาห์หน้า
ดชันีน่าจะยงัแกวง่ตวัในกรอบแคบ มีแนวรับที่ 1,640 จดุ และแนวต้าน 
1,665 และ 1,680 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
125,778 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยู่ที่ 125,778 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.) ขายสทุธิ 1,975 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สุทธิ 8,879 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 9,370 
ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 1.97% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือ
วาน +0.02%Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ 1-2 bps. ในตราสารระยะยาว 
ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทนุตา่งชาติวนันี ้NET INFLOW 9,370 
ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET BUY 9,370 ล้านบาท และไมมี่ตราสารหนี ้
ที่ถือครองโดยนกัลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.36 แกว่งแคบ ตลาดรอดูตัวเลขการ
จ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯคืนนี ้ประเมินกรอบสัปดาห์หน้า 
31.30-31.40 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยว่า เงิน
บาทปิดตลาดเย็นนีท้ี่ 31.36 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิด ตลาดที่ 
31.30 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 31.30-31.40 
บาท/ดอลลาร์ "วันนีแ้กว่งแคบๆ ตามแรงซือ้แรงขาย หลักๆน่าจะรอ
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯคืนนี"้ นักบริหารเงิน
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ที่กล่าวมาข้างต้นว่าจะดีขึน้หรือแย่ลง รวมถึงรายละเอียดของข้อมลู
เก่ียวกับตัวเลขดังกล่าว เบือ้งต้น ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวไว้ที่ 
31.30 - 31.40 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  

- ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2562 ญ่ีปุ่ น 

- ดลุบญัชีเดินสะพดัเดือนเม.ย. ญ่ีปุ่ น 

- ยอดน าเข้า สง่ออก และดลุการค้าเดือนพ.ค.จีน 

- ดลุการค้าเดือนเม.ย.องักฤษ 

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.องักฤษ 

- ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดอืนเม.ย. สหรัฐ 
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 Friday 7 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP Household Spending YoY Apr 1.3% 2.6% 2.1% SET50

US Change in Nonfarm Payrolls May 75k 175k 263k SET100

Unemployment Rate May 3.6% 3.6% 3.6% MAI

Institution Net Position

 Monday 10 Proprietary Net Position

Release Actual Cons. Prior Foreign Net Position

CH New  Yuan Loans CNY May -- 1300.0b 1020.0b Individual Net Position

Trade Balance May $41.65b $23.20b $13.84b Total Trading Value

Exports YoY May 1.1% -3.8% -2.7%

Imports YoY May -8.5% -3.3% 4.0% Major Indices

JP BoP Current Account Balance Apr P ¥1707.4b ¥1514.5b ¥2847.9b Dow Jones

Trade Balance BoP Basis Apr P -¥98.2b ¥5.0b ¥700.1b S&P 500

GDP SA QoQ 1Q F 0.6% 0.6% 0.5% Nasdaq

GDP Annualized SA QoQ 1Q F 2.2% 2.2% 2.1% STOXX Europe 50

GDP Nominal SA QoQ 1Q F 0.8% 0.8% 0.8% FTSE 100

GDP Deflator YoY 1Q F 0.1% 0.2% 0.2% DAX

GDP Private Consumption QoQ 1Q F -0.1% -0.1% -0.1% Nikkei 225

GDP Business Spending QoQ 1Q F 0.3% 0.5% -0.3% Shanghai Composite

Money Supply M0 YoY May -- 3.5% 3.5% Hang Seng

Money Supply M1 YoY May -- 3.1% 2.9% KOSPI

Money Supply M2 YoY May -- 8.6% 8.5% BES Sensex

Jakarta Composite

Tuesday 11 Philippines Composite

Release Actual Cons. Prior Ho Chi Minh

US PPI Final Demand MoM May -- 0.1% 0.2%

PPI Ex Food and Energy MoM May -- 0.2% 0.1% Crude Commodities

PPI Final Demand YoY May -- 2.0% 2.2% WTI ($/bl)

PPI Ex Food and Energy YoY May -- 2.3% 2.4% Dubai ($/bl)

Brent ($/bl)

 Wednesday 12 NYMEX ($/bl)

Release Actual Cons. Prior COMEX Gold 

CH CPI YoY May -- 2.7% 2.5% Batic Dry Index

PPI YoY May -- 0.6% 0.9%

US CPI MoM May -- 0.1% 0.3% Exchange Rate

CPI Ex Food and Energy MoM May -- 0.2% 0.1% USD/THB

CPI YoY May -- 1.9% 2.0% EUR/USD

CPI Ex Food and Energy YoY May -- 2.1% 2.1% USD/JPY

GBP/USD

 Thursday 13 USD/CHY

Release Actual Cons. Prior USD/KRW

JP Japan Buying Foreign Bonds 7-Jun -- -- ¥441.7b Dollar Index

Foreign Buying Japan Bonds 7-Jun -- -- ¥685.8b

Foreign Buying Japan Stocks 7-Jun -- -- -¥285.9b Thai Bond Market

Tertiary Industry Index MoM Apr -- 0.4% -0.4% Total Return Index

EU Industrial Production SA MoM Apr -- -0.3% -0.3% Outright/ Cash Trading

Industrial Production WDA YoY Apr -- -0.4% -0.6% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

US Initial Jobless Claims 8-Jun -- -- 218k 7-Jun-19 1.69 1.73 1.77 1.80 1.80 1.82

Continuing Claims 1-Jun -- -- 1682k Change (bps) +0.58 +0.23 -0.13 +0.05 +0.22 +1.30

5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

2.22 0.97 0.98 2.07 2.22 0.47

-1.66 +1.32 +2.82 -1.74 +0.20 +1.02

US Bond Market

Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

7-Jun-19 2.28 1.85 1.82 1.85 2.09 2.57

Change (bps) -5.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -5.00

7-Jun-19 Chg %Chg.

1,653.50 +0.09 +0.01%

346.84 +1.55 +0.45%

-645.78

1,095.52 -1.62 -0.15%

2,427.26 -2.27 -0.09%

-645.78

25,348.24

1,310.42

-293.47

2,873.34 +29.85 +1.05%

7,742.10 +126.55 +1.66%

7-Jun-19 Chg %Chg.

25,983.94 +263.28 +1.02%

12,045.38 +92.24 +0.77%

20,884.71 +110.67 +0.53%

3,372.00 +41.00 +1.23%

7,331.94 +72.09 +0.99%

2,072.33 +3.22 +0.16%

39,615.90 +86.18 +0.22%

2,861.42 -0.86 -0.03%

26,895.44 +133.92 +0.50%

958.28 +10.07 +1.06%

7-Jun-19 Chg %Chg.

6,104.11 +70.97 +1.18%

7,983.98 +24.12 +0.30%

63.28 +1.06 +1.70%

53.99 +1.40 +2.66%

54.07 +1.01 +1.90%

61.26 +1.41 +2.36%

7-Jun-19 6-Jun-19 %Chg.

31.25 31.30 -0.16%

1,341.20 +3.60 +0.27%

1,138.00 +0.00 +0.00%

1.2739 1.2694 +0.35%

6.9088 6.9090 -0.00%

1.1340 1.1276 +0.57%

108.18 108.37 -0.17%

7-Jun-19 6-Jun-19 %Chg.

287.34 286.50 +0.29%

1,181.08 1,177.89 +0.27%

96.690 96.990 -0.31%

125,777.53       152,889.35       -17.73%


