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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

สหรัฐล้มแผนแบนสายการบนิจีนแล้ว แต่จ ากัดเพียงแค่ 2 เท่ียว
ต่อสัปดาห์ รัฐบาลสหรัฐประกาศยกเลิกแผนห้ามสายการบินจีนเดิน
ทางเข้าสหรัฐแล้ว หลังจากจีนยินยอมให้สายการบินต่างชาติเดิน
ทางเข้าประเทศได้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการขนส่งของสหรัฐ
ประกาศมาตรการใหม่ในวนัศุกร์ (5 มิ.ย.) ซึ่งระบุว่า สายการบินของ
จีนสามารถให้บริการเท่ียวบินไปยังสหรัฐได้เพียง 2 เท่ียวต่อสปัดาห์ 

ทัง้นี ้กระทรวงฯระบุว่า การประกาศมาตรการใหม่ดังกล่าวเป็นสิ่ง ท่ี
จ าเป็น เพื่อให้เกิดความสมดุลในด้านการแข่งขัน และสร้างโอกาสท่ี
เป็นธรรมและเท่าเทียมในหมู่สายการบินของสหรัฐและจีนในตลาด
บริการด้านการบินระหว่างประเทศ เม่ือวนัพุธท่ีผ่านมา รัฐบาลสหรัฐ
เพิ่งประกาศว่าจะสั่ง ห้ามสายการบินจีนเดินทางเข้าสหรั ฐตัง้แต่
กลางเดือนมิ.ย.นี ้เพื่อตอบโต้ท่ีรัฐบาลจีนไม่อนุมัติให้สายการบินของ
สหรัฐเปิดให้บริการเท่ียวบินเข้าสูจี่น ด้านรัฐบาลจีนได้ออกมาประกาศ
หลงัจากนัน้ไม่นานว่า จีนอนญุาตให้สายการบนิต่างชาติเร่ิมให้บริการ
เท่ียวบนิเข้า-ออกจากจีนได้เพียง 1 เท่ียวต่อสปัดาห์ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ้างงานพุ่ง,อัตราว่างงานร่วงในเดือนพ.ค. สวนทาง
คาดการณ์ กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานวา่ ตวัเลขการจ้างงานนอก
ภาคเกษตรพุง่ขึน้ 2.5 ล้านต าแหนง่ในเดือนพ.ค. สวนทางนกัวเิคราะห์
ท่ีคาดวา่การจ้างงานจะลดลง 8.33 ล้านต าแหนง่ นอกจากนี ้อตัราการ
วา่งงานลดลงสูร่ะดบั 13.3% ในเดือนพ.ค. สวนทางนกัวเิคราะห์ท่ีคาด
ว่าจะพุ่งขึน้สู่ระดับ 19.5% เม่ือเดือนท่ีแล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐ
รายงานวา่ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรดิ่งลง 20.5 ล้านต าแหน่ง
ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นตัวเลขการจ้างงานท่ีย ่าแย่ท่ีสดุในประวตัิศาสตร์
สหรัฐ ส่วนอัตราการว่างงานพุ่งขึน้สู่ระดับ 14.7% ซึ่งสูงกว่าระดับ 
10.8% ซึ่งเป็นอัตราการว่างงานสูงสุดในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี  2 
(อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเล็งขึน้บัญชีด าเรือบรรทุกน า้มันต่างชาติ ฐานละเมิดคว ่า
บาตรเวเนซุเอลา สหรัฐก าลงัพิจารณาท่ีจะก าหนดมาตรการคว ่า
บาตรเรือบรรทกุน า้มนัของต่างชาติเพิม่เติมอีกหลายสบิล าท่ีละเมิดข้อ
ห้ามท าการค้ากับรัฐบาลเวเนซุเอลา ซึ่งนบัเป็นความพยายามล่าสุด
ของสหรัฐท่ีจะตัดช่องทางการหารายได้ของรัฐบาลประธานาธิบดีนิ
โคลสั มาดูโรแหง่เวเนซุเอลา เจ้าหน้าท่ีสหรัฐรายหนึง่เปิดเผยกับส านกั
ข่าวรอยเตอร์ว่า สหรัฐอาจจะประกาศมาตรการคว ่าบาตรเรือบรรทกุ
น า้มันของต่างชาติในเร็วๆ นี ้และอาจก าหนดระยะเวลาคว ่าบาตรท่ี
ยาวนานขึน้ หากยงัคงมีการด าเนนิกิจกรรมการค้าท่ีเป็นการละเมิดข้อ
ห้ามของสหรัฐ ทัง้นี ้แหล่งข่าววงการเดินเรือเปิดเผยกับรอยเตอร์เม่ือ
เช้าวานนี ้ (5 มิ.ย.) วา่ สหรัฐอาจคว ่าบาตรเรือบรรทกุน า้มันอย่างน้อย 

40 ล าในเร็วๆ นี ้แม้คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ยัง
ไม่ได้สรุปการตดัสนิใจในเร่ืองดงักลา่วก็ตาม (อินโฟเควสท์) 

นายกเล็กนิวยอร์กเผยแผนอนุมัติร้านเปิดให้ทานอาหาร
กลางแจ้งได้ในเฟสสอง นายบิล เดอ บลาซิโอ นายกเทศมนตรีนคร
นิวยอร์กประกาศว่า จะอนุญาตให้ร้านอาหารใช้พืน้ท่ีกลางแจ้งเป็น
พืน้ท่ีรับประทานอาหารได้มากขึน้เม่ือเข้าสู่เฟสสองของการเปิดให้มี
การด าเนนิธุรกิจในเมืองอีกครัง้ ส านกัข่าวซนิหวัรายงานวา่ รัฐนวิยอร์ก
จะเข้าสูเ่ฟสหนึง่ของการเปิดให้มีการด าเนนิธุรกิจอีกครัง้ในวนัท่ี 8 ม.ิย.
นี ้และเม่ือวนัพธุท่ีผา่นมา นายแอนดรูว์ คูโอโม ผู้วา่การรัฐนวิยอร์ก ได้
ประกาศว่า จะอนุญาตให้รับประทานอาหารกลางแจ้งได้ในเฟสสอง  
นายเดอ บลาซิโอกล่าวในงานแถลงข่าวประจ าวนัว่า คาดว่านิวยอร์ก
จะสามารถเข้าสู่เฟสสองได้ภายในต้นเดือนก.ค. โดยจะอนุญาตให้
ร้านอาหารสามารถใช้พืน้ท่ีเปิดโล่งได้เป็นการชั่วคราว  เพื่อรักษา
มาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม ขณะเดียวกันก็เพื่อให้สามารถรับ
ลูกค้าได้มากท่ีสุด ตามแผนท่ีเปิดเผยออกมาระบุว่า ร้านอาหารจะ
สามารถจดัโต๊ะบริเวณขอบถนนและทางเท้าได้ และร้านท่ีอยู่ตามแนว
ถนน 100 ไมล์ของเมือง  จะสามารถใช้พืน้ ท่ีหน้าร้านตัวเอง ไ ด้  
นอกจากนี ้จะมีการประกาศกฎระเบียบต่าง ๆ ออกมาเพิ่มเติมด้วย 
(อินโฟเควสท์) 

ลอสแอนเจลิสยกเลิกเคอร์ฟิว หลังการชุมนุมเป็นไปอย่างสงบ 
นครลอสแอนเจลิสประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวในคืนวันพฤหสับดี  ตาม
เวลาท้องถิ่น หลงัการประท้วงเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมให้นายจอร์จ 
ฟลอยด์ ด าเนนิไปอย่างสงบ "จากการเฝ้าระวงัสถานการณ์ในปัจจุบัน
และการประท้วงของผู้ชุมนุมท่ีด าเนินไปอย่างสงบ กรมการปกครอง
นครลอสแอนเจลิสจึงตัดสินใจยกเลิกค าสั่งเคอร์ฟิว " นายอเล็กซ์  
วลิลานเูอวา นายอ าเภอของนครลอสแอนเจลสิทวีตข้อความในช่วงเช้า
วนัพฤหสับดี ตามเวลาท้องถิ่น และเพิม่เติมวา่ ส าหรับเขตการปกครอง
อ่ืนๆ มีสทิธิ์ท่ีจะตดัสนิใจตามความเหมาะสม (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เรียกร้องยกเลิกค า ส่ังอยู่แต่ในบ้าน ขณะหนุนคน
แข็งแรงกลับเข้าท างาน ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์เรียกร้องในวนันี ้
ให้รัฐต่างๆของสหรัฐท าการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์ในการต่อสู้กับการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้มุ่งเน้นทรัพยากรส าหรับการ
ปกป้องประชากรกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง ทัง้นี ้ปธน.ทรัมป์เรียกร้อง
ดงักลา่ว ขณะท่ีเขาพยายามผลกัดนัให้ผู้ว่าการรัฐต่างๆยกเลกิค าสัง่ให้
ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน "ยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสดุเพื่อรับประกนัสขุภาพของ
ประชากรของเราคือการให้ความส าคัญต่อการปกป้องประชากรท่ีมี
ความเส่ียงสูง เช่น คนชรา หรือผู้ ท่ีอยู่ในบ้านพักคนชรา ในขณะท่ี
อนุญาตให้คนหนุ่มสาว และชาวอเมริกันท่ีมีสุขภาพแข็งแรงสามารถ
กลบัมาท างานโดยทนัที" ปธน.ทรัมป์กล่าวในการแถลงข่าวท่ีท าเนียบ
ขาวในวนันี ้(อินโฟเควสท์) 
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 "ทรัมป์" ส่ังถอนทหารบางส่วนออกจากเยอรมนี หว่ันท าสัมพันธ์

ตึงเครียดขึน้ ส านักข่าวซินหัวรายงานการเปิดเผยของส่ือมวลชน
สหรัฐระบุว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐได้สั่งการให้
กระทรวงกลาโหมลดก าลงัทหารของกองทพัสหรัฐท่ีประจ าการอยู่ใน
เยอรมนีลงในเดือนก.ย.นี ้หนงัสือพมิพ์วอลล์สตรีทเจอร์นลัระบุวา่ การ
เคล่ือนไหวดงักล่าวจะลดจ านวนทหาร 9,500 นายจากจ านวนทัง้หมด 
34,500 นายท่ีได้รับมอบหมายให้ประจ าการถาวรในประเทศเยอรมนี  
นอกจากนี ้ทรัมป์ยังได้สั่งจ ากัดขนาดของกองทหารสหรัฐท่ีเคล่ือน
ก าลงัพลในเยอรมนีแต่ละครัง้ไม่ให้เกินระดบั 25,000 นาย ส่วนระดับ
กองทหารโดยรวมท่ีอยู่ภายใต้การฝึกปัจจุบนัสามารถมีจ านวนสูงถึง  
52,000 นาย โดยท่ีมีการหมุนเวียนหน่วยเข้าและออก หรือเข้าร่วมการ
ฝึกซ้อม  รายงานดังกล่าวมีขึ น้  หลังจากนางอัง เกลา แมร์เคิล 
นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ได้ประกาศยกเลิกการเข้าร่วมการประชุมสุด
ยอด G7 ท่ีเดิมมีก าหนดจัดขึน้ท่ีท าเนียบขาวในช่วงปลายเดือนมิ.ย.นี ้
อันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ (โควดิ-19) (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"คาดเศรษฐกจิสหรัฐแข็งแกร่งมากขึน้ หากรัฐจ านวนมาก
ขึน้เปิดเศรษฐกิจ ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์กลา่วว่า รัฐต่างๆท่ีได้
เร่ิมเปิดเศรษฐกิจ และผ่อนคลายมาตรการท่ีเข้มงวดในการสกัดการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก าลงัท าในสิ่งท่ียิ่งใหญ่ "เราก าลงัเปิด
เศรษฐกิจ และเศรษฐกิจจะปรับตัวแข็งแกร่งมากขึน้อีก  ทันทีท่ีรัฐ
จ านวนมากขึน้ เช่น นิวยอร์ก และนิวเจอร์ซีย์กลับมาเปิดเศรษฐกิจ
เช่นกนั" ปธน.ทรัมป์กล่าว ปธน.ทรมัป์ยงัได้ชมเชยรัฐฟลอริดา จอร์เจีย 
และเซาท์แคโรไลนา ซึง่ต่างก็เป็นรัฐท่ีได้ด าเนินการเปิดเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว อย่างไรก็ดี นกัระบาดวทิยาพากันวพิากษ์วิจารณ์แผนการเปิด
เศรษฐกิจในรัฐต่างๆ ขณะท่ีจ านวนผู้ติดเชือ้รายใหม่ยังคงเพิม่มากขึน้
ในแต่ละวนั (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"เตรียมประกาศมาตรการจูงใจหวังให้ประชาชนใช้จ่าย
มากขึน้ ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แสดงความยินดีต่อการเปิดเผย
ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรท่ีแข็งแกร่งเกินคาด และคาดการณ์
วา่เศรษฐกิจสหรัฐจะมีการจ้างงานเพิม่ขึน้ในปีหน้า โดยสามารถชดเชย
จ านวนท่ีหายไปทัง้หมดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วดิ-19 ขณะเดียวกนั ปธน.ทรัมป์ยงักล่าววา่ เขาจะท าการประกาศใน
ไม่ช้าเก่ียวกับมาตรการจูงใจด้านภาษีเพื่อให้ประชาชนออกมาใช้จ่าย
ในร้านอาหาร และเพ่ือสนัทนาการ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ ง 829.16 จุด ขานรับ
ตัวเลขจ้างงานสหรัฐแกร่งเกนิคาด ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนวิยอร์ก
ปิดพุ่งขึน้ทะลุแนว 27,000 จุดเม่ือคืนนี ้(5 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจาก
การเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรท่ีแข็งแกร่งเกินคาด ซึง่
ท าให้นกัลงทนุเช่ือมัน่วา่เศรษฐกิจสหรัฐได้เร่ิมฟืน้ตวัขึน้แล้ว หลงัได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 นอกจากนี ้ตลาดยงัได้
แรงหนุนจากการพุ่งขึน้ของหุ้นกลุ่มพลงังาน ซึ่งทะยานขึน้ตามราคา
น า้มันดิบ WTI ก่อนการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มัน 
(โอเปก) และชาติพนัธมิตร หรือโอเปกพลสัในวนัเสาร์นี ้(6 มิ.ย.) เพื่อ
หารือเก่ียวกับการขยายเวลาปรับลดการผลิตน า้มัน  ดัชนีเฉล่ีย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 27,110.98 จุด เพิ่มขึน้ 829.16 จุด หรือ 
+3.15%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 3,193.93 จุด เพิ่มขึน้ 81.58 จุด หรือ 
+2.62% และดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 9,814.08 จุด เพิ่มขึน้ 198.27 จุด 
หรือ +2.06% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก เหตุนลท.
ซือ้รับตัวเลขจ้างงานพุ่ง ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงิน
หลกัในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้(5 มิ.ย.) 
โดยนกัลงทนุเข้าซือ้ดอลลาร์ หลงัจากท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรของสหรัฐพุง่ขึน้เกินคาดในเดือนพ.ค. ดชันีดอลลาร์ ซึง่
เป็นดัชนีวดัความเคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 
สกุลในตะกร้าเงิน บวก 0.27% สู่ระดับ 96.9360 ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือ
เทียบกับเงินเยน ท่ีระดับ 109.60 เยน จากระดับ 109.12 เยน และ
ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ท่ีระดับ 0.9621 ฟรังก์ จาก
ระดบั 0.9550 ฟรังก์ ขณะท่ีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์
แคนาดา ท่ีระดับ 1.3432 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3505 
ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ  ท่ีระดับ 
1.1294 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1347 ดอลลาร์, เงินปอนด์แข็งค่าแตะท่ี
ระดับ 1.2670 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2612 ดอลลาร์ และดอลลาร์
ออสเตรเลียแข็งค่าสู่ระดบั 0.6967 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6937 
ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดพุ่ง $2.14 รับข่าวโอเปกพลัส
ประชุมเสาร์นีห้ารือลดการผลติ สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เทก็ซสั (WTI) 
ตลาดนวิยอร์กปิดพุง่ขึน้กวา่ 5% เม่ือคืนนี ้(5 มิ.ย.) โดยได้แรงหนนุจาก
ข่าวท่ีว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มัน (โอเปก) และชาติพนัธมิตร หรือ
โอเปกพลสั จะประชุมกนัในวนัเสาร์นี ้ (6 มิ.ย.) เพ่ือหารือเร่ืองการขยาย
เวลาปรับลดก าลงัการผลิตน า้มันลงอีก และราคาน า้มันยังได้ปัจจัย
หนุนจากการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานท่ีแข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐ 
ซึ่งบ่งชีถ้ึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ  ซึ่งจะท าให้อุปสงค์น า้มัน
เพิม่ขึน้ สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือนก.ค. พุง่ขึน้ 2.14 ดอลลาร์ 
หรือ 5.7% ปิดท่ี 39.55 ดอลลาร์/บาร์เรล และปิดพุง่ขึน้ 11.4% ในรอบ
สัปดาห์นี  ้สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนส.ค. พุ่งขึน้ 2.31 
ดอลลาร์ หรือ 5.8% ปิดท่ี 42.30 ดอลลาร์/บาร์เรล และปิดพุ่งขึ น้ 
11.8% ในรอบสปัดาห์นี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $44.4 เหตุนลท.เทขาย
หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐแกร่งเกินคาด  สัญญาทองค าตลาด
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 นวิยอร์กปิดร่วงลงสู่ระดับต ่าสดุในรอบ 2 เดือนเม่ือคืนนี ้ (5 มิ.ย.) สวน

ทางกับตลาดหุ้นท่ีพุ่งขึน้ เน่ืองจากนกัลงทุนได้เทขายทองเพื่อเข้าซือ้
สนิทรัพย์เส่ียงท่ีให้ผลตอบแทนสงูกว่า หลงัจากการเปิดเผยตัวเลขจ้าง
งานนอกภาคเกษตรท่ีแข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งท าให้นกัลงทุนเช่ือมั่นว่า
เศรษฐกิจสหรัฐได้เร่ิมฟืน้ตัวขึน้แล้ว หลงัได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) สง่มอบเดือนส.ค. ร่วงลง 44.4 ดอลลาร์ หรือ 2.57% ปิดท่ี 
1,683  ดอลลาร์/ออนซ์ และร่วงลงราว 3.9% ในรอบสปัดาห์นี ้(อินโฟ
เควสท์) 

ยุโรป 

ECB ชีต้ลาดการเงินยังเปราะบาง แม้เร่ิมฟ้ืนตัวในเดือนมี.ค. 
นายฟิลปิ เลน หวัหน้านกัเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) 
เปิดเผยผ่านบล็อกว่า ตลาดการเงินยังคงมีความเปราะบาง แม้ว่าจะ
เร่ิมเหน็สญัญาณของการฟืน้ตวัมาตัง้แต่เดือนมี.ค.ก็ตาม นายเลนระบุ
ว่า แม้ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในตลาดการเงินจะมีเสถียรภาพมากขึน้
นบัตัง้แต่ท่ีมีการประกาศโครงการ Pandemic Emergency Purchase 
Programme (PEPP) แต่สถานการณ์ก็ยังคงมีความเปราะบาง ซึง่เน้น
ย า้ให้เห็นว่า ECB ยังคงต้องด าเนินมาตรการท่ีมีความยืดหยุ่นเพื่อ
สนบัสนนุและรักษาเสถียรภาพของตลาดต่อไป (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาตเิยอรมนีคาดเศรษฐกจิปีนีห้ดตัว 7.1% จากผลกระทบ
โควิด-19 ธนาคารกลางเยอรมนี (Bundesbank) เปิดเผยคาดการณ์
การเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี ้โดยระบุว่า เศรษฐกิจของเยอรมนีอาจ
หดตวัลง 7.1% เน่ืองจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส
โคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ (โควิด-19) และอาจต้องใช้เวลาถึง 2 ปีในการ
ฟืน้ฟูเศรษฐกิจให้กลบัเข้าสู่ภาวะปกติ ตัวเลขดงักล่าวสอดคล้องกบัท่ี
รัฐบาลและสภาผู้ เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจเคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี ้
วา่ เศรษฐกิจของเยอรมนีอาจหดตัวลงระหวา่ง 6-7% ในปีนี ้อย่างไรก็
ตาม ธนาคารกลางเยอรมนีคาดว่า เศรษฐกิจจะดีดตัวขึน้ 3.2% ในปี 
2564 และ 3.8% ในปี 2565 (อินโฟเควสท์) 

เยอรมนีเผยยอดสั่งซือ้ภาคการผลิตเดือนเม.ย.ทรุดหนักสุดเป็น
ประวัติการณ์ ส านกังานสถิติแหง่ชาติเยอรมนี (Destatis) เปิดเผยใน
วนันีว้่า ยอดสัง่ซือ้ภาคการผลิตในเดือนเม.ย. ดิ่งลง 25.8% เม่ือเทียบ
รายเดือน ซึง่เป็นการร่วงลงมากท่ีสดุเป็นประวตัิการณ์ อนัเป็นผลจาก
การระบาดของโรคโควดิ-19 ยอดสัง่ซือ้ภาคการผลติเดือนเม.ย.ออกมา
ย ่าแย่กว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านีว้่าจะลดลง 19.1% 
จากเดือนมี.ค.ท่ีลดลง 15.0% หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว 
ยอดสัง่ซือ้ภาคการผลติเดือนเม.ย. ทรุดตวัลง 36.6% รายงานระบุด้วย
วา่ ยอดสัง่ซือ้ภายในประเทศดิ่งลง 22.3% สว่นยอดสัง่ซือ้ต่างประเทศ
หดตวัลง 28.1% (อินโฟเควสท์) 

ฝร่ังเศส-เยอรมนีหนุนสร้างระบบคลาวด์ของยุโรป หวังลดพึ่งพา
บริษัทสหรัฐ ฝรั่งเศสและเยอรมนีประกาศให้การสนบัสนุนโครงการท่ี
จะสร้างระบบนิเวศน์การประมวลผลบนระบบคลาวด์  (cloud 
computing ecosystem) ซึ่งจะท าให้ยุ โ รปสามารถลดการพึ่งพา
บริษัทอเมซอน, ไมโครซอฟท์ และกูเกิล ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของ
สหรัฐในซลิคิอน แวลลีย์ท่ีใหบ่ริการระบบดงักล่าว โครงการดงักลา่วซึ่ง
ใช้ช่ือว่า Gaia-X จะสร้างมาตรฐานร่วมกันส าหรับการเก็บรักษาและ
การประมวลผลข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งอยู่ในแต่ละประเทศ และจะ
ปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเข้มงวดของสหภาพยุโรป (EU) เก่ียวกับข้อมูล
ความเป็นส่วนตัว นายปีเตอร์ อัลต์แมร์ รมว.เศรษฐกิจของเยอรมนี
เปิดเผยท่ีกรุงเบอร์ลินเมืjอวานนี ้โดยอธิบายว่าโครงการ Gaia-X เป็น
แนวคิดแบบ "moonshot" ซึ่งจะช่วยสนบัสนุนอธิปไตยด้านเทคโนโลยี
ของยุโรป และจะเชิญชวนให้ประเทศอ่ืนๆ และบริษัทต่างๆ เข้าร่วม 
(อินโฟเควสท์) 

อังกฤษยุติทดลองยา hydroxychloroquine ชีไ้ม่สามารถรักษา
ผู้ป่วยโควิด ศาสตราจารย์มาร์ติน แลนเดรย์ แหง่มหาวทิยาลยัออกซ์
ฟอร์ดขององักฤษเปิดเผยในวนัศุกร์ (5 มิ.ย.) วา่ คณะนกัวทิยาศาสตร์
ของอังกฤษได้ยุติการทดลองยาต้านมาลาเรีย hydroxychloroquine 
แล้ว หลงัจากท่ีพบว่า ยาดงักลา่วไม่มีประโยชน์ในการรักษาผู้ ป่วยโรค
โควดิ-19 แต่อย่างใด นายแลนเดรย์ ซึง่เป็นศาสตราจารย์ด้านเวชภัณฑ์
และระบาดวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ดกล่าวว่า ผลเบือ้งต้น
จากการทดลองแบบสุ่มนัน้ค่อนข้างชัดเจนแล้วในขณะนีว้่า  ยา 
hydroxychloroquine ไม่ได้ช่วยลดความเส่ียงจากการเสียชีวิตของ
ผู้ ป่วยโควิด-19 ท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่อย่างใด" (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดพุ่ง ขานรับสัญญาณเศรษฐกิจ
โลกฟ้ืนตัว ตลาดหุ้นยุโรปปิดพุง่ขึน้เม่ือคืนนี ้ (5 มิ.ย.) และปรับตัวขึน้
ในสปัดาห์นีม้ากท่ีสุดในรอบ 2 เดือน เน่ืองจากนกัลงทุนพากันเข้าซือ้
หุ้ นท่ีปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจ  หลังขานรับสัญญาณท่ีบ่งชีว้่า 
เศรษฐกิจโลกก าลังฟื ้นตัวขึน้จากผลกระทบของโรคโควิด-19 ดัชนี 
Stoxx Europe 600 พุ่งขึ น้  2.48% ปิดท่ี 375.32 จุด ดัชนี CAC-40 
ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดท่ี 5,197.79 จุด เพิม่ขึน้ 185.82 จุด หรือ +3.71%, 
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดท่ี 12,847.68 จุด เพิ่มขึน้ 417.12 จุด 
หรือ +3.36%  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุต ซ่ี ปิดพุ่ ง  142.86 จุด  ขานรับ
สัญญาณเศรษฐกิจฟ้ืนตัว ตลาดหุ้นลอนดอนปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้(5 
มิ.ย.) โดยปิดท่ีระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือน และปรับตัวขึน้เป็น
สปัดาห์ท่ี 3 ติดต่อกันแล้ว เน่ืองจากนกัลงทุนพากันเข้าซือ้หุ้น หลงัมี
ความเช่ือมัน่มากขึน้วา่เศรษฐกิจจะฟืน้ตวัจากผลกระทบของโรคโควิด-
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 19 ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดท่ี 6,484.30 จุด พุ่งขึ น้ 

142.86 จุด หรือ +2.25% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นตัดสนิใจไม่ร่วมต าหนิจีนกรณีออกกฎหมายความม่ันคงใน
ฮ่องกง ส านกัข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างแหลง่ข่าววา่ ญ่ีปุ่ นตดัสินใจ
ไม่เข้าร่วมกับสหรัฐ อังกฤษ และประเทศอ่ืน ๆ ออกแถลงการณ์
ประณามจีนท่ีประกาศใช้กฎหมายความมัน่คงในฮ่องกง แหลง่ข่าวระบุ
ว่า การตัดสินใจของญ่ีปุ่ นเป็นไปเพื่อหลีกเล่ียงการสร้างความขดัแย้ง
กับจีน แม้จะท าให้ประเทศอ่ืน ๆ ผิดหวงัก็ตาม พร้อมเสริมว่า ญ่ีปุ่ น
ก าลังเผชิญสถานการณ์ท่ียากล าบากในการจัดการความสัมพันธ์
ระหว่างสหรัฐ ซึ่งเป็นพนัธมิตรด้านความมั่นคงรายส าคัญ และจีนซึ่ง
เป็นประเทศเพื่อนบ้านและประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสอง
ของโลก (อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลญ่ีปุ่นปรับเพิ่มประมาณการ GDP Q1 เป็นหดตัว 2.2% 
จากเดมิหดตัว 3.4% ส านกังานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นประกาศปรับเพิ่ม
ประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตร
มาส 1/2563 โดยระบุว่า GDP ไตรมาส 1/2563 หดตัวลง 2.2% จาก
ไตรมาส 4/2562 ซึ่งดีกว่าตัวเลขประมาณเบือ้งต้นท่ีระบุว่า GDP ไตร
มาส 1/2563  หดตวัลง 3.4% ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ GDP ญ่ีปุ่ น
หดตัวลงติดต่อกันสองไตรมาส ซึ่งบ่งชีว้่า เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นซึ่งมีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลกก าลงัเข้าสูภ่าวะถดถอยทางเทคนคิ อย่างไร
ก็ดี นายยาซูโตชิ นชิิมูระ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นเปิดเผยก่อน
หน้านีว้่า มาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจรอบใหม่ซึ่งมีเป้าหมายท่ีจะ
บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นัน้ จะช่วย
หนนุตวัเลข GDP ของญ่ีปุ่ นขยายตวัราว 2% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นเผยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนเม.ย.ร่วงหนักสุดเป็น
ประวัติการณ์ กระทรวงกิจการภายในประเทศและการส่ีอสารของ
ญ่ีปุ่ นรายงานในวนันีว้่า ยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือนเม.ย.
ลดลง 11.1% เ ม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งท าสถิติ ร่วงลงหนักสุดเป็น
ประวตัิการณ์ เน่ืองจากประชาชนหลีกเล่ียงการออกนอกบ้านภายใต้
การประกาศภาวะฉุกเฉินทัว่ประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ยอดการใช้จ่ายภาครัวเรือนเดือนเม.ย.ร่วงลงหนกัสุด
นบัตัง้แต่ทางกระทรวงเร่ิมเผยแพร่ข้อมูลครัง้แรกในเดือนม.ค.2544 
นอกจากนี  ้ตัวเลขดังกล่าวยังปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนท่ี  7 
นบัตัง้แต่เดือนต.ค. 2562 ซึง่เป็นช่วงเวลาท่ีรัฐบาลประกาศขึน้ภาษีการ
อุปโภคบริโภคจาก 8% เป็น 10% รายงานของกระทรวงระบุวา่ การใช้
จ่ายของภาคครัวเรือนท่ีมีสมาชิกตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอยู่ท่ี 267,922 เยน 
หรือ 2,450 ดอลลาร์ในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์)  

ญ่ีปุ่น-ออสเตรเลีย เตรียมหารือผ่อนคลายข้อจ ากัดการเดินทาง 
ญ่ีปุ่ นและออสเตรเลียเห็นพ้องกันว่าจะเร่ิมหารือเร่ืองการเดินทาง

ระหวา่งสองประเทศ หลงัมีสญัญาณบ่งชีว้า่การแพร่ระบาดของโควิด-
19 ในสองประเทศก าลงัลดลงอย่างต่อเน่ือง กระทรวงการต่างประเทศ
ญ่ีปุ่ นเปิดเผยวา่ ในระหวา่งการสนทนาทางโทรศพัท์นาน 30 นาที นาย
โทชิมิตสึ โมเตกิ รัฐมนตรีต่างประเทศญ่ีปุ่ น และนางมาริส เพย์น 
รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย ยืนยนัวา่การป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 และการฟืน้ฟูเศรษฐกิจเป็นเร่ืองส าคัญส าหรับทัง้สอง
ประเทศ ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ นายโมเตกิได้เสนอให้มีการหารือ
เก่ียวกบัการกลบัมาเดินทางระหวา่งสองประเทศ พร้อมกบัใช้มาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดท่ีเหมาะสม ซึง่นางเพย์นก็เห็นพ้องกับข้อเสนอ
ดังกล่าว พร้อมระบุว่า ออสเตรเลียได้ประกาศแผนผ่อนคลายการ
ควบคุมชายแดนท่ีติดกับนิวซีแลนด์และประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกแล้ว 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 167.99 จุด รับความหวัง
เศรษฐกจิโลกฟ้ืนตัว ดชันีนกิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปรับตวัขึน้ปิดแดน
บวกเป็นวนัท่ี 5 ติดต่อกนัในวนันี ้ โดยได้แรงหนนุจากดชันีดาวโจนส์ฟิว
เจอร์ท่ีปรับตวัขึน้ท่ามกลางความหวงัเก่ียวกับการฟืน้ตัวของเศรษฐกิจ
โลก ซึง่กระตุ้นให้นกัลงทนุกลบัเข้าซือ้คืนหุ้นกลุม่ต่างๆ ส านกัข่าวเกียว
โดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดเพิ่มขึน้ 167.99 จุด หรือ 0.74% แตะท่ี 
22,863.73 จุด (อินโฟเควสท์) 

จีน 

แบงก์ชาติจีนออกโรงหนุนกฎหมายความม่ันคง-ชูบทบาทฮับ
การเงินของฮ่องกง ธนาคารกลางจีน (PBOC) เผยแพร่แถลงการณ์
สนบัสนุนการประกาศใช้กฎหมายความมัน่คงในฮ่องกง พร้อมยืนยัน
วา่จะให้การสนบัสนนุฮ่องกงต่อไปในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ แถลงการณ์ท่ีเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของ PBOC ระบุ
ว่า ธนาคารกลางจะด าเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพและความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการเงินของฮ่องกงต่อไป  และจะ
สนับสนุนอย่างเต็มท่ีกับการใช้กฎหมายของรัฐบาลจีนเพื่อปกป้อง
ความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง คณะกรรมการก ากับดูแลการธนาคาร
และประกนัภยัของจีน (CBIRC) ได้ออกแถลงการณ์ในท านองเดียวกัน 
โดยระบุว่า การกระท าใดๆ ท่ีเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพและความ
เจริญรุ่งเรืองด้านการเงินของฮ่องกงนัน้  ถือเป็นการกระท าท่ีขัดต่อ
ผลประโยชน์ของสถาบนัการเงินทัว่โลก ไม่เว้นแม้แต่สถาบนัการเงิน
ของสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

"ปักกิ่ง" จ่อลดระดับการตอบสนองฉุกเฉินต่อโควิด-19 หลัง
สถานการณ์ดีขึน้ต่อเน่ือง เทศบาลเมืองปักกิ่งเตรียมลดระดับการ
ตอบสนองฉกุเฉินต่อโควดิ-19 ลงจากระดบั 2 สูร่ะดบั 3 มีผลตัง้แต่วนั
เสาร์เป็นต้นไป โดยจะยกเลิกการกักตัวประชาชนท่ีเดินทางมาจาก
มณฑลหูเป่ย ซึ่งเคยเป็นจุดศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 

คณะกรรมการสขุภาพกรุงปักกิ่งระบุว่า ปักกิ่งไม่พบผู้ติดเชือ้โควดิ-19 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ในประเทศต่อเน่ืองนาน 50 วนัแล้ว ทัง้นี ้กรุงปักกิ่งก าลงัฟืน้ตัวอย่าง

ต่อเน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19 โดยเม่ือวานนี ้กรุงปักกิ่งได้ประกาศ
แผนการแจกจ่ายบัตรก านัลมูลค่า 1.22 หม่ืนล้านหยวน (ราว 5.49 
หม่ืนล้านบาท) เพื่อกระตุ้ นการบริโภคท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโควดิ-19 (อินโฟเควสท์) 

สนง.ศุลกากรจีนเผยยอดส่งออกเดือนพ.ค.หดตัว 3.3% ขณะ
ยอดน าเข้าแย่สุดในรอบ 4 ปี ส านกังานศุลกากรจีน (GAC) รายงาน
ในวนันีว้่า ยอดส่งออกเดือนพ.ค. ปรับตัวลดลง 3.3% เม่ือเทียบรายปี 
หลงัจากท่ีปรับตัวเพิม่ขึน้ 3.5% ในเดือนเม.ย. ดีกว่ากับท่ีนกัวิเคราะห์
คาดการณ์วา่จะปรับลดลง 7% อย่างไรก็ตาม ยอดน าเข้าเดือนพ.ค.นัน้
ร่วงลง 16.7% เทียบรายปี ย ่าแย่กว่าเดือนเม.ย.ท่ีปรับลดลง 14.2% 
และแย่กว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดไว้ท่ี 9.7% นอกจากนี ้ ยังนบัเป็นการ
ปรับตัวลงมากสุดนบัแต่เดือนม.ค. 2559 ด้วย ทัง้นี ้การรายงานยอด
น าเข้าและส่งออกดังกล่าวนัน้ พิจารณาในรูปของสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ รายงานของ GAC ระบุด้วยว่า ยอดเกินดุลการค้าของจีนใน
เดือนพ.ค.อยู่ ท่ี 6.293 หม่ืนล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าท่ีนักวิเคราะห์
คาดการณ์ไว้ท่ี 3.9 หม่ืนล้านดอลลาร์ และนบัวา่มากท่ีสุดนบัแต่มีการ
เก็บข้อมูลในปี 2524 (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ฟรี รวมเป็นเงินประมาณ 190 
ล้านดอลล์ ส านักงานสารนิเทศของสภาแห่งรัฐจีน (SCIO) ออก
รายงานสมุดปกขาวเก่ียวกับการรับมือกับไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่  
(โควิด-19) ของจีน รายงานระบุว่า จีนให้การรักษาผู้ติดเชือ้โควิด-19 
ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ ป่วยทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ท่ียืนยันแล้วว่า
ติด เ ชื อ้หรือผู้ ต้ องสงสัย ว่ าติด เ ชื อ้  จะไ ด้รับเงินช่วย เห ลือค่ า
รักษาพยาบาลต่าง ๆ ท่ีไม่ครอบคลมุในประกนัสขุภาพพืน้ฐาน ประกัน
โรคร้ายแรง หรือกองทุนช่วยเหลือทางการแพทย์ รายงานระบุว่า ณ 
วันท่ี 31 พ.ค. ประกันสุขภาพพืน้ฐานครอบคลุมค่ารักษาผู้ ป่วยใน 
58,000 ราย โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวม 1.35 พนัล้านหยวน (ประมาณ 
190 ล้านดอลลาร์) หรือคิดเป็นประมาณ 23,000 หยวนต่อคน ขณะท่ี
ค่ารักษาผู้ ป่วยโควิด -19 ท่ีอาการรุนแรงเฉล่ียจะอยู่ ท่ีรายละกว่า 
150,000 หยวน และในบางรายอาจเกินกว่า 1 ล้านหยน ซึ่งทางรัฐจะ
เป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมด (อินโฟเควสท์) 

จีนชีก้ารแพทย์แผนจีนช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ ส านกังาน
สารนเิทศของสภาแหง่รัฐจีน (SCIO) ออกรายงานสมุดปกขาวเก่ียวกับ
การรับมือกบัไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ (โควดิ-19) ของจีน ส านกัข่าว
ซินหวัรายงานว่า สมุดปกขาวซึ่งมีการเผยแพร่ในวันนีมี้ช่ือว่า "การ
รับมือโควิด-19: การด าเนินการของจีน (Fighting COVID-19: China 
in Action) รายงานระบวุ่า ได้มีการน าการแพทย์แผนจีน (TCM) มาใช้
ในการรักษาผู้ป่วยโควดิ-19 ถึง 92% ทัว่ประเทศจีน โดยใช้การวินิจฉัย
และการรักษาด้วย TCM ท่ีพฒันาขึน้เพ่ือให้ครอบคลมุกระบวนการการ

เฝ้าระวงัทางการแพทย์ทัง้หมด รวมถึงการรักษาผู้ ป่วยท่ีมีอาการไม่
รุนแรงจนถึงผู้ ป่วยท่ีอาการรุนแรงมาก รวมไปถึงการฟืน้ฟูผู้ ป่วยด้วย 

รายงานยงัระบุด้วยว่า ในมณฑลหูเป่ยท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
รุนแรงท่ีสุดนัน้ มีผู้ ป่วยกว่า 90% ท่ีได้รับการรักษาด้วย TCM และ
พสิจูน์ให้เหน็วา่การรักษามีประสทิธิภาพ (อินโฟเควสท์) 

ส่ือในฮ่องกงหว่ันกฎหมายความม่ันคงลิดรอนสิทธิเสรีภาพใน
การน า เสนอ ข่ า ว  เ รดิ โอ  เทเลวิชั่น  ฮ่องกง  (RTHK) ซึ่ง เ ป็น
ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและโทรทศัน์ของรัฐบาลฮ่องกงได้วางแผนท่ี
จะยกเลิกรายการ "Headliner" ซึ่งเป็นรายการทีวีรายสัปดาห์ท่ีได้รับ
ความนยิมมากท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นรายการท่ีน าเสนอเหตุการณ์ปัจจุบัน 
และประเด็นเสียดสีการเมืองในฮ่องกง RTHK ประกาศวา่ จะระงบัการ
ผลิตรายการภาษาจีนดังกล่าวซึ่งเร่ิมด าเนินการมาตัง้แต่ปี  2532 เม่ือ
สิน้สุดซีซัน่ปัจจุบนั โดย RTHK ได้ขอโทษทุกคนท่ีถูกรุกรานจากการ
ผลิตรายการของทางสถานี แต่ไม่ได้ให้เหตุผลในการยุติรายการ
ดงักลา่ว แหลง่ข่าวเปิดเผยวา่ นายเหลียง คา-วงิ วยั 67 ปี ผู้อ านวยการ
ของสถานี RTHK  กลา่ววา่ การตดัสนิใจยกเลกิรายการดงักลา่วเป็นไป
เพื่อปกป้องสถานี และพนกังานของ RTHK ด้านผู้ผลิตรายการและ
พนกังานของ RTHK ต้องการให้ผู้บริหารชีแ้จงเหตุผลของการยกเลิก
รายการดงักลา่ว และต้องการทราบวา่เป็นเพราะแรงกดดนัจากรัฐบาล
หรือไม่ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 11.55 จุด จับตา
จ้างงานสหรัฐ,ข้อมูลศก.จีน ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
บวกในวนันี ้ตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียท่ีดีดตัวขึน้ในช่วง
บ่าย ก่อนท่ีกระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาค
เกษตรเดือนพ.ค.ในวนันี ้นอกจากนี ้นกัลงทุนยังรอดูข้อมูลเศรษฐกิจ
จีนในวนัอาทติย์นีด้้วย ซึง่ได้แก่ ยอดน าเข้า ยอดสง่ออก และดุลการค้า
เดือนพ.ค. รวมถึงทุนส ารองเงินตราต่างประเทศเดือนพ.ค. ส านกัข่าว
ซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 11.55 จุด หรือ 
+0.40% แตะท่ี 2,930.80 จุด (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮ่ังเสง็ปิดทะยาน 404.11 จุด รับความหวัง
เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัว ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดปรับตัวขึน้เป็น
วนัท่ี 5 ติดต่อกันในวนันี ้ท่ามกลางความหวงัเก่ียวกับการฟืน้ตัวของ
เศรษฐกิจโลก หลงัจากท่ีประเทศต่าง ๆ เดินหน้าผอ่นคลายมาตรการล็
อกดาวน์อย่างต่อเน่ือง ดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึน้ 404.11 จุด หรือ +1.66% 
ปิดวนันีท่ี้ 24,770.41 จุด (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอ่ืนๆ 

"โอเปกพลัส"บรรลุข้อตกลงขยายเวลาปรับลดก าลังการผลิต
น า้มัน 9.7 ล้านบาร์เรล/วัน ถึงสิน้เดือนก.ค. ส านักข่าวซินหัว
รายงานวา่ ท่ีประชุมของกลุม่ประเทศผู้สง่ออกน า้มนั (โอเปก) และชาติ
พันธมิตร หรือโอเปกพลัสเม่ือคืนวันเสาร์ท่ีผ่านมา ได้เห็นพ้องท่ีจะ
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 ขยายเวลาปรับลดก าลงัการผลิตน า้มัน 9.7 ล้านบาร์เรล/วันออกไป

จนถึงเดือนก.ค. จากเดิมท่ีมีก าหนดสิน้สดุในเดือนมิ.ย.นี ้และประเทศ
ท่ีผลติน า้มนัเกินโควต้าในเดือนพ.ค.และมิ.ย. จะชดเชยโดยการปรับลด
ก าลงัการผลิตเพิ่มกว่าท่ีตกลงในเดือนก.ค.-ก.ย. นอกจากนี ้ท่ีประชุม
ยงัคาดการณ์ด้วยวา่ ความต้องการน า้มนัทัว่โลกยงัคงถูกคาดว่าจะหด
ตวัลงประมาณ 9 ล้านบาร์เรล/วนั ตลอดทัง้ปี 2563 ทัง้นี ้เพ่ือตรวจสอบ
ตลาดพลังงานและสังเกตการปรับใช้ข้อตกลงอย่างใกล้ชิด  ท าให้
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบตัิตามข้อตกลงปรับลดก าลงัการผลิต 
(JMMC) จะจัดประชุมกันทุกเดือนจนถึงเดือนธ.ค. 2563 โดยการ
ประชุมครัง้ถัดไปถูกก าหนดไว้เป็นวนัท่ี 18 มิ.ย. ขณะเดียวกัน ในการ
ประชุมครัง้นี ้ยังก าหนดวนัประชุมรัฐมนตรีกลุม่โอเปกพลสัครัง้ถัดไป
เป็นวนัท่ี 1 ธ.ค. 2563 ณ กรุงเวียนนาด้วย (อินโฟเควสท์) 

WHO เตือนจ านวนผู้ติดเชือ้โควิดพุ่ งในบางประเทศ ทันทีท่ี
คลายล็อกดาวน์ องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนว่า จ านวนผู้ติด
เชือ้ไวรัสโควิด-19 ได้เพิ่มขึน้ในบางประเทศ ทนัทีท่ีมีการผ่อนคลาย
มาตรการลอ็กดาวน์ "เราพบวา่หลายประเทศทัว่โลกมีจ านวนผู้ติดเชือ้
เพิ่มขึน้ และเราไม่ได้พูดถึงเฉพาะท่ียุโรป โดยทนัทีท่ีมีการผ่อนคลาย
มาตรการลอ็กดาวน์ ประชาชนก็มกัจะตีความว่า "โอเค เร่ืองนีจ้บแล้ว" 
แต่เร่ืองนีย้งัไม่จบ จนกว่าจะไม่มีไวรัสโควิด-19 บนโลกนี"้ นางมาร์กา
เร็ท แฮร์ริส โฆษก WHO กลา่ว นอกจากนี ้นางแฮร์ริสยงัระบวุา่ กลุม่ผู้
ชุมนุมในสหรัฐท่ีประท้วงการใช้ความรุนแรงของต ารวจจนท าให้นาย
จอร์จ ฟลอยด์ ซึ่งเป็นชายผิวสีเสียชีวิต จะต้องใช้ความระมัดระวงั
เก่ียวกบัการแพร่กระจายของไวรัส ขณะท่ีท าการชุมนมุประท้วง (อินโฟ
เควสท์) 

บราซิลขู่ถอนตัวจาก WHO ขณะโควิดคร่าชีวิตชาวบราซิลตาย
นาทีละคน ประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลโซนารูของบราซิลประกาศขู่ใน
วนัศุกร์ (5 มิ.ย.) ว่า เขาจะถอนบราซิลออกจากการเป็นสมาชิกของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) หลังจากท่ี WHO เตือนรัฐบาลต่างๆ 
เก่ียวกับความเส่ียงในการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ก่อนท่ีการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 จะชะลอตวัลง แม้ยอดผู้ติดเชือ้และผู้เสียชีวิต
จากโควดิ-19 ในบราซลิยงัคงเพิม่ขึน้ แต่นายโบลโซนารูก็ยงัคงต้องการ
ยกเลิกค าสัง่ต่างๆ ของรัฐบาลในการกักกันโรค โดยเขาระบุว่าความ
เสียหายทางเศรษฐกิจจากมาตรการล็อกดาวน์นัน้รุนแรงกว่าความ
เส่ียงด้านสาธารณสุข ทัง้นี ้ยอดรวมผู้ เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ใน
บราซิลพุ่งแซงอิตาลีแล้วเม่ือวนัพฤหสับดีท่ีผ่านมา โดยยอดผู้ติดเชือ้
ไวรัสโควดิ-19 ของบราซลิ ณ ขณะนีอ้ยู่ท่ี 646,006 ราย ซึง่ถือเป็นยอด
ผู้ติดเชือ้สงูสดุอนัดบั 2 รองจากสหรัฐ และยอดผู้เสียชีวติของบราซลิอยู่
ท่ี  35,047 ราย ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 3รองจากสหรัฐ  และสหราช
อาณาจกัร (อินโฟเควสท์) 

บราซิลไฟเขียวทดลองวัคซีนโควิด-19 พัฒนาโดยม.อ็อกซ์ฟอร์ด 
ส านกังานเฝ้าระวงัสุขภาพแห่งชาติของบราซิล (Anvisa) เปิดเผยว่า 
รัฐบาลบราซิลได้อนุญาตให้ทดสอบวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ใน
ประเทศ โดยวัคซีนดังกล่าวพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด  

Anvisa ระบุว่า วคัซีนดังกล่าวเป็นหนึ่งในวคัซีนน าร่องส าหรับต่อสู้กบั
เชือ้โควิด-19 ซึ่งบราซิลจะเป็นประเทศแรกนอกสหราชอาณาจักรท่ีมี
การทดสอบประสิทธิภาพของวคัซีนตัวนี  ้ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า 
การศึกษาประสิทธิภาพของวคัซีนได้รับการสนบัสนุนจากกระทรวง
สาธารณสุขบราซิล และจะด าเนินการทดสอบในกลุม่อาสาสมัครท่ียงั
ไม่ เคยติดเชือ้ไวรัสโควิด -19 มาก่อน ภายใต้การก ากับดูแลของ
เจ้าหน้าท่ีกระทรวงสาธารณสุขและสถาบนัวิจยัหลายแห่งของบราซลิ 
(อินโฟเควสท์) 

"อาเซียน+3" ให้ค าม่ันเดนิหน้าเปิดตลาดเพื่อบรรเทาผลกระทบ
โควิด -19 รัฐมนตรี เศรษฐกิจของ  10 ประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน), จีน, ญ่ีปุ่ น และ
เกาหลีใต้ หรืออาเซียน +3  ได้เน้นย า้ถึงความส าคญัของการเปิดตลาด 
เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วดิ-19 ส านกัข่าวซนิหวัรายงานวา่ บรรดารัฐมนตรีเศรษฐกิจได้จัดการ
ประชุมออนไลน์เม่ือวานนี ้โดยมีนายทราน ตวน อัน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามเป็นประธาน และได้มี
การออกแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจกลุม่อาเซียน+3 วา่ด้วย
การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควดิ-19 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดีดตัวกว่า 300 จุดตาม
ตลาดหุ้นโลก ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตัวกว่า 300 จุดใน
วนันีต้ามตลาดหุ้นโลก โดยสามารถปรับตวัขึน้ในการซือ้ขาย 7 ใน 8 วนั
ท าการท่ีผ่านมา การพุ่งขึน้ของตลาดในวันนีไ้ด้รับแรงหนุนจากการ
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เม่ือวาน
นี ้ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดท่ี 34,287.24 จุด เพิ่มขึน้ 
306.54 จุด หรือ 0.90% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

กรมบัญชีกลาง เผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ณ สิน้ พ.ค. 
63 เกนิเป้าแม้รับผลกระทบโควิด นางสาววลิาวรรณ พยาน้อย รอง
อธิบดีกรมบญัชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบญัชีกลาง เปิดเผยวา่ ตามท่ี
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติก าหนดเปา้หมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ทกุหนว่ยงานเร่งรัดการใช้จ่าย 
รายจ่ายลงทนุท่ีเหลือให้สามารถลงนามให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.
63 โดยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ตัง้แต่ต้นปีงบประมาณจนถึง
วนัท่ี 29 พ.ค.63 (1 ต.ค. 62-29 พ.ค.63) งบประมาณภาพรวมใช้จ่าย
แล้ว จ านวน 2,259,423 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,200,000 
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 ล้านบาท คิด เ ป็นร้อยละ 70.61 สูงกว่า เป้าหมายร้อยละ 1.28 

(เปา้หมายร้อยละ 69.33) (อินโฟเควสท์) 

สภาฯ ผ่านพ.ร.บ.โอนงบประมาณวาระแรก ตัง้ 49 กมธ. แปร
ญัตติ 3 วัน ก่อนเสนอวาระ 2-3 วันท่ี 11 มิ.ย. สภาผู้แทนราษฎร 
ลงมติ เ สียง ข้างมาก  264 คะแนน รับหลักการ ร่างพ .ร .บ. โอน
งบประมาณ พ.ศ...... ขณะท่ีไม่เหน็ด้วย 4 เสียง งดออกเสียง 185 เสียง 
และไม่ลงคะแนน 1 เสียง หลังจากใช้เวลาพิจารณากว่า 9 ชั่วโมง 
จากนัน้ได้ตัง้คณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน 49 คน สัดส่วน
คณะรัฐมนตรี 12 คน รัฐบาล 20 คน ฝ่ายค้าน 17 คน ก าหนดการแปร
ญัตติภายใน 3 วนั และวางกรอบการท างานของกรรมาธิการ (กมธ.) 
ภายใน 7 วนั ก่อนจะเสนอกลบัสู่สภาฯ พิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 
วนัท่ี 11 มิ.ย. ก่อนการลงมติ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรมว.กลาโหม กล่าวตอนหนึ่งว่า งบกลางปี 63 และงบรายจ่าย
ประจ าปี 2563 ของหน่วยงานถูกใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงอนมุตัิ
ให้ใช้ระหวา่งการลงพืน้ท่ี ครม.สญัจร ทัง้นีห้ากไม่มีเงินเติม เงินสว่นงบ
กลางจะเหลือเพียง 100 กวา่ล้านบาทเทา่นัน้ ทัง้นี ้งบประมาณท่ีใช้ไป
ก่อนหน้านีส้ามารถตรวจสอบได้ (อินโฟเควสท์) 

ศบค.พบผู้ติดเชือ้โควิดใหม่ 8 รายเป็นผู้เดินทางกลับมาจาก
ต่างประเทศ ไม่มีผู้เสียชีวิต พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วย
โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวนันีว้่า พบผู้ ป่วยยืนยันติด
เชือ้รายใหม่ 8 ราย จาก State Quarantine ซึง่เป็นผู้ ท่ีเดินทางกลบัจาก
ต่างประเทศ ส าหรับผู้ ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ท่ี 3,112 ราย จ านวน
ผู้ ป่วยรักษาหายคงท่ี  2,972 ราย และยังมีผู้ ป่วยรักษาตัวอยู่ ใน
โรงพยาบาล 82 ราย ขณะท่ีไม่มีผู้ เสียชีวิตเพิ่ม ท าให้ยอดผู้ เสียชีวิต
สะสมอยู่ท่ี 58 รายเทา่เดิม (อินโฟเควสท์) 

รมว.พาณิชย์ ถกกมธ.การค้ายุโรป ร่วมฟ้ืนศก.หลังโควิด พร้อม
ฝากอียูเพิ่มโควตาน าเข้าไก่ไทย นายจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ์ รอง
นายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการหารือทางไกล กับ
นายฟิล โฮแกน กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า เม่ือวนัท่ี 2 มิ.ย.63 ว่า 
การหารือครัง้นี ้เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งกนั และ
เป็นครัง้แรกท่ีรัฐมนตรีการค้าสองฝ่ายได้หารือกัน หลงันายฟิล โฮแกน 
ต าแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรีการค้าของฝ่ายสหภาพยุโรป (อียู) เข้ารับ
ต าแหน่งเม่ือเดือน ธ.ค.62 ส าหรับการหารือครัง้นี ้ มีประเด็นส าคัญ 
อาทิ 1. ไทยขอให้อียูพิจารณาจัดสรรโควตาน าเข้าไก่ให้ไทยเพิ่มขึ น้  
จาก 288,000 ตัน เป็น 320,000 ตัน 2. ร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง
วิกฤตโควิด-19 โดยให้ความส าคัญกับกลไลการค้าเสรีของ  WTO 
หลีกเล่ียงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าท่ีไม่จ าเป็น  3. เร่งรัดให้
แต่งตัง้สมาชิกองค์กรอุทธรณ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) ทดแทน

ต าแหนง่ท่ีวา่งลง 4. ความเป็นไปได้ในการฟืน้การเจรจา เอฟทีเอไทย-อี
ยู (อินโฟเควสท์) 

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ ออกแผนปฏิบัติการ
ฮานอยร่วมฟ้ืนศก.-ดันลงนาม RCEP ภายในปีนี ้นายสรรเสริญ 
สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การ
ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโควิด –19 ผ่าน
ระบบทางไกล เม่ือวนัท่ี 4 มิ.ย.2563 ท่ีผา่นมา ท่ีประชุมได้แลกเปล่ียน
ความเห็นเก่ียวกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในภูมิภาค 
หลงัจากท่ีกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์วา่ ในปี 
2563 เศรษฐกิจโลกจะหดตวัถึง 3% โดยได้ออกแผนปฏิบตัิการฮานอย
วา่ด้วยการสง่เสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเช่ือมโยงห่วง
โซอุ่ปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่
ของไวรัสโควดิ-19 ส าหรับแผนดงักล่าว เป็นแผนงานความร่วมมือเพื่อ
แก้ปัญหาและส่งเสริมให้การเคลื่อนย้ายสินค้าในภูมิภาคเป็นไปอย่าง
ราบร่ืน โดยเฉพาะสินค้าท่ีจ าเป็น ได้แก่ อาหาร ยา และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ โดยจะหลีกเล่ียงการออกมาตรการต่างๆ ท่ีไม่จ าเป็น
และอาจเป็นอุปสรรคทางการค้า (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 24.69 จุด พลังงาน-ปิโตรฯน าตลาด
รอลุ้นประชุมโอเปก/สัปดาห์หน้าผันผวน SET ปิดวันนีท่ี้ระดับ 
1,435.70 จุ ด  เพิ่ ม ขึ น้  24.69 จุ ด  ( +1.75%) มู ลค่ าการซื อ้ ขาย 
120,331.42 ล้านบาท นกัวเิคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีป้รับขึน้ทะลุ
แนวต้านส าคัญ 1,430 ขานรับ Fund Flow ไหลเข้า-มีข่าวกลุ่มโอเปก
จะจัดประชุมสุดสปัดาห์นี ้ส่งราคาน า้มันพุ่ง-ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเด้ง
กวา่ 300 จุด ดนักลุม่พลงังาน-ปิโตรเคมี-โรงกลัน่ขึน้น าตลาด อย่างไรก็
ดียงัต้องติดตามการปลดลอ็กดาวน์เฟสถดัไป-สถานการณ์แพร่ระบาด
ไวรัสโควดิ-ประชุม FOMC ใน 9-10 มิ.ย.นี-้ตวัเลขการจ้างงานนอกภาค
เกษตรของสหรัฐฯในคืนนี ้ สปัดาห์หน้าตลาดฯมีโอกาสผนัผวนหลงัขึน้
ไปมากแล้ว แต่ขึน้อยู่กบัทศิทาง Fund Flow ด้วย พร้อมแนวรับ 1,400 
แนวต้าน 1,460 จุด (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไทย : วันนี ้มี มูลค่าการซื ้อขายรวม 
106,196 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี  ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยู่ท่ี 106,196 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทุน ท่ีมีมูลค่าการซือ้
ขายสูงท่ีสุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ 
(บลจ.) ซือ้สทุธิ 48,072 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สทุธิ 8,133 ล้านบาท ในขณะท่ีนกัลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 623 ล้าน
บาท Yield พนัธบตัรอายุ 5 ปี ปิดท่ี 0.94% ปรับตวัเพิม่ขึน้จากเม่ือวาน 
+0.02% ภาพรวมของตลาดในวนันี  ้Yield Curve ปรับตัวขึน้เล็กน้อย
จากวนัก่อนหน้า ประมาณ 1-3 bps. ส าหรับกระแสเงินลงทุนของนกั
ลงทุนต่างชาติวันนี  ้NET INFLOW 623 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET 
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 BUY 623 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท่ี้ถือครองโดยนักลงทุน

ต่างชาติหมดอายุ (Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.46/48 ยังแข็งค่าต่อเน่ืองตามภมูภิาค 
เม็ดเงินไหลเข้าหนุน นกับริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยวา่ 
เงินบาทปิดตลาดท่ีระดับ 31.46/48 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าท่ีเปิด
ตลาดท่ีระดับ 31.53 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคล่ือนไหวระหว่าง 

31.43-31.56 บาท/ดอลลาร์ "เงินบาทเคล่ือนไหวตามภูมิภาค ยังมี 
Flow เงินต่างประเทศไหลเข้ามา"นกับริหารเงิน ระบ ุนกับริหารเงิน คาด
ว่า กรอบการเคล่ือนไหวของค่าเงินบาทในสปัดาห์หน้าจะอยู่ระหวา่ง 
31.35-31.55 บาท/ดอลลาร์ โดยตลาดรอดูตวัเลขการจ้างงานนอกภาค
เกษตรของสหรัฐฯ ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะลดลง 8.33 ล้าน
ต าแหนง่ (อินโฟเควสท์) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1 (ประมาณการครัง้สดุท้าย) ญ่ีปุ่ น  

- ดุลบญัชีเดินสะพดัเดือนเม.ย. ญ่ีปุ่ น 

- การผลติภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. เยอรมนี 
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 ตัวเลขเศรษฐกจิ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Friday 5 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP Household Spending YoY Apr -11.10% -12.80% -6.00% SET50

TH CPI YoY May -3.44% -3.30% -2.99% SET100

CPI Core YoY May 0.01% 0.33% 0.41% MAI

JP Leading Index CI Apr P 76.2 76.3 84.7 Institution Net Position

TH Foreign Reserves 29-May $237.2b -- $234.8b Proprietary Net Position

US Change in Nonfarm Payrolls May 2509k -7500k -20537k Foreign Net Position

Unemployment Rate May 13.30% 19.60% 14.70% Individual Net Position

Total Trading Value

 Monday 8

Release Actual Cons. Prior Major Indices

US Consumer Credit Apr -$68.779b -$20.000b -$12.044b Dow Jones

CH Trade Balance May $62.93b $41.40b $45.34b S&P 500

Exports YoY May -3.30% -6.50% 3.50% Nasdaq

Imports YoY May -16.70% -7.90% -14.20% STOXX Europe 50

Foreign Reserves May $3101.69b $3095.50b $3091.46b FTSE 100

JN Bank Lending Incl Trusts YoY May 4.80% -- 3.00% DAX

Bank Lending Ex-Trusts YoY May 5.10% -- 3.10% Nikkei 225

GDP SA QoQ 1Q F -0.60% -0.50% -0.90% Shanghai Composite

GDP Annualized SA QoQ 1Q F -2.20% -2.10% -3.40% Hang Seng

GDP Nominal SA QoQ 1Q F -0.50% -0.40% -0.80% KOSPI

GDP Deflator YoY 1Q F 0.90% 0.90% 0.90% BES Sensex

GDP Private Consumption QoQ 1Q F -0.80% -0.70% -0.70% Jakarta Composite

GDP Business Spending QoQ 1Q F 1.90% 1.50% -0.50% Philippines Composite

Trade Balance BoP Basis Apr -¥966.5b -¥965.6b ¥103.1b Ho Chi Minh

EU Sentix Investor Confidence Jun -- -22 -41.8

Crude Commodities

 Tuesday 9 WTI ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Dubai ($/bl)

JP Money Stock M2 YoY May -- 4.00% 3.70% Brent ($/bl)

Money Stock M3 YoY May -- 3.10% 3.00% NYMEX ($/bl)

EU Employment QoQ 1Q F -- -- -0.20% COMEX Gold 

Employment YoY 1Q F -- -- 0.30% Batic Dry Index

Gross Fix Cap QoQ 1Q -- -4.80% 4.20%

Household Cons QoQ 1Q -- -4.80% 0.10% Exchange Rate

Govt Expend QoQ 1Q -- -0.40% 0.30% USD/THB

GDP SA QoQ 1Q F -- -3.80% -3.80% EUR/USD

GDP SA YoY 1Q F -- -3.20% -3.20% USD/JPY

US Wholesale Inventories MoM Apr F -- 0.40% 0.40% GBP/USD

USD/CHY

     Wednesday 10 USD/KRW

Release Actual Cons. Prior Dollar Index

JP PPI MoM May -- -0.30% -1.50%

PPI YoY May -- -2.40% -2.30% Thai Bond Market

Core Machine Orders MoM Apr -- -7.50% -0.40% Total Return Index

Core Machine Orders YoY Apr -- -13.20% -0.70% Outright/ Cash Trading

CH PPI YoY May -- -3.30% -3.10% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

CPI YoY May -- 2.70% 3.30% 8-Jun-20 0.450 0.469 0.501 0.515 0.571 0.696

Money Supply M1 YoY May -- 5.70% 5.50% Change (bps) -0.14 -0.07 -0.11 -0.16 -0.23 -0.83

Money Supply M0 YoY May -- 9.80% 10.20% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Money Supply M2 YoY May -- 11.30% 11.10% 0.939 1.167 1.396 1.659 1.914 2.091

New Yuan Loans CNY May -- 1600.0b 1700.0b +2.15 +1.87 +3.15 +4.05 +2.36 +1.63

Aggregate Financing CNY May -- 3100.0b 3090.0b

Foreign Direct Investment YoY CNY May -- -- 11.80% US Bond Market

US Real Avg Weekly Earnings YoY May -- -- 6.90% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Real Avg Hourly Earning YoY May -- -- 7.50% 5-Jun-20 0.15 0.22 0.29 0.47 0.91 1.68

CPI MoM May -- 0.00% -0.80% Change (bps) +0.00 +3.00 +3.00 +7.00 +9.00 +7.00

CPI Ex Food and Energy MoM May -- 0.00% -0.40%

CPI YoY May -- 0.30% 0.30%

CPI Ex Food and Energy YoY May -- 1.30% 1.40%

CPI Index NSA May -- 256.813 256.389

CPI Core Index SA May -- 265.601 265.601

 Thursday 11

Release Actual Cons. Prior

US FOMC Rate Decision (Upper Bound) 1-Jun -- 0.25% 0.25%

FOMC Rate Decision (Lower Bound) 1-Jun -- 0.00% 0.00%

Interest Rate on Excess Reserves 1-Jun -- 0.10% 0.10%

Monthly Budget Statement May -- -$625.0b -$737.9b

PPI Final Demand MoM May -- 0.10% -1.30%

PPI Ex Food and Energy MoM May -- -0.10% -0.30%

PPI Final Demand YoY May -- -0.013 -0.012

PPI Ex Food and Energy YoY May -- 0.50% 0.60%  

Initial Jobless Claims 1-Jun -- 1550k 1877k

Continuing Claims 1-May -- 20600k 21487k

JN Japan Buying Foreign Bonds 1-Jun -- -- -¥499.3b

Foreign Buying Japan Bonds 1-Jun -- -- ¥157.9b

BSI Large All Industry QoQ 2Q -- -38.4 -10.1

BSI Large Manufacturing QoQ 2Q -- -- -17.2

975.42 +10.05 +1.04%

2,147.03 +22.55 +1.06%

8-Jun-20

8-Jun-20 Chg %Chg.

1,449.01 +13.31 +0.93%

1,470.12

52.23

296.95 +2.46 +0.84%

2,269.43

5-Jun-20 Chg %Chg.

27,110.98 +829.16 +3.15%

-3,791.77

120,331.43

3,381.00 +128.00 +3.93%

6,484.30 +142.86 +2.25%

3,193.93 +81.58 +2.62%

9,814.08 +198.27 +2.06%

2,930.80 +11.55 +0.40%

24,770.41 +404.11 +1.66%

12,847.68 +417.12 +3.36%

22,863.73 +167.99 +0.74%

4,947.78 +31.08 +0.63%

6,501.12 +35.99 +0.56%

2,181.87 +30.69 +1.43%

34,287.24 +306.54 +0.90%

39.07 +1.75 +4.69%

41.32 +2.17 +5.54%

896.14 +9.92 +1.12%

5-Jun-20 Chg %Chg.

1,676.20 -42.70 -2.48%

679.00 +47.00 +7.44%

41.86 +1.97 +4.94%

39.55 +2.14 +5.72%

1.1291 1.1339 -0.42%

109.61 109.12 +0.45%

5-Jun-20 4-Jun-20 %Chg.

31.50 31.54 -0.13%

1,200.83 1,216.40 -1.28%

96.954 96.761 +0.20%

1.2666 1.2589 +0.61%

7.0810 7.1093 -0.40%

106,196.01         77,074.92           +37.78%

8-Jun-20 5-Jun-20 %Chg.

323.26                323.92                -0.20%


