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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"ทรัมป์" ยืนยันพร้อมเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนเพิ่มเติมหลังการ
ประชุม G20 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ยืนยันกับ
ผู้ สื่อข่าวที่ท าเนียบขาวว่า เขาพร้อมที่จะออกมาตรการเรียกเก็บภาษี
น าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีกอย่างน้อย 3 แสนล้านดอลลาร์ หากการ
เจรจากับประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีน ในการประชมุ G20 ไม่มีความ
คืบหน้า โดยการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G20 จะมีขึน้ในวันที่ 28-29 
มิ.ย.นีท้ี่ประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้ปธน.ทรัมป์ยงักลา่วด้วยวา่ หากปธน.
สี จิน้ผิง ไม่เข้าร่วมการประชุมสดุยอด G20 ในครัง้นี ้สหรัฐก็จะเรียก
เก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนเพิ่มเติม (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ชีจ้ีนสร้างความได้เปรียบด้วยการปล่อยให้หยวนอ่อนค่า
ลง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า จีนได้สร้างความได้เปรียบ
อย่างมากด้วยการท าให้สกุลเงินหยวนอ่อนค่าลง ทัง้นี ้ในการให้
สัมภาษณ์ต่อรายการ "Squawk Box" ของส านักข่าว CNBC ในวันนี ้
ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า การที่ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงสามารถก าหนด
ทิศทางนโยบายการเงินถือเป็นการเอาเปรียบแบบไม่ยุติธรรม 
ปธน.ทรัมป์กล่าว ขณะที่หยวนร่วงใกล้แตะระดบัต ่าสดุของปีนีเ้ทียบ
ดอลลาร์ "เราควรจะมีสนามแข่งขนัที่เป็นธรรม เน่ืองจากธนาคารกลาง
สหรัฐพยายามขัดขวางเรา แต่ต่อให้ไม่มีสนามแข่งขนัที่เป็นธรรม เราก็
ก าลงัชนะ เน่ืองจากการเก็บภาษีก าลงัท าให้เราได้เปรียบอย่างมากใน
การแข่งขนั" ปธน.ทรัมป์กลา่ว ปธน.ทรัมป์กลา่ววา่ สหรัฐตดัสินใจที่จะ
ไมต่ราหน้าวา่จีนเป็นประเทศที่ป่ันคา่เงิน แตก็่มีผู้กลา่ววา่ จีนได้ชดเชย
ความเสียหายจากการถกูเรียกเก็บภาษีด้วยการปล่อยให้หยวนอ่อนค่า
ลง ในวันนี ้หยวนได้ดิ่งลงใกล้ระดับต ่าสุดของปีนี ้โดยอยู่ใกล้ระดับ 
7.00 เทียบดอลลาร์ ขณะที่นักวิเคราะห์บางรายเตือนว่า หากหยวน
ทะลุระดับดังกล่าว ก็จะส่งผลกระทบต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก 
เน่ืองจากมีการคาดการณ์กันว่าสหรัฐและจีนจะท าสงครามการค้าที่
ยืดเยือ้ และยาวนานขึน้ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานลดลงในเดือนเม.ย. 
ส านกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลส ารวจการเปิดรับ
สมคัรงานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตวัเลข
การเปิดรับสมคัรงาน ซึ่งเป็นมาตรวดัอปุสงค์ในตลาดแรงงาน ลดลงสู่
ระดบั 7.4 ล้านต าแหน่งในเดือนเม.ย. จากระดบั 7.5 ล้านต าแหน่งใน
เดือนมี.ค กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ อตัราการเปิดรับสมคัรงาน
ทรงตัวที่ระดับ 4.7% นอกจากนี ้ตัวเลขการจ้างงานพุ่งขึน้ 240,000 
ต าแหน่ง สู่ระดับ 5.9 ล้านต าแหน่งในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
นับตัง้แต่ที่รัฐบาลเร่ิมต้นรวบรวมข้อมลูดงักล่าวในปี 2543 อัตราการ
จ้างงานเพิ่มขึน้สู่ระดบั 3.9% ในเดือนเม.ย. จากระดบั 3.8% ในเดือน
มี.ค.ส่วนอัตราการลาออกจากงานโดยสมัครใจ เพิ่มขึน้ 21,000 

ต าแหน่ง สู่ระดบั 3.48 ต าแหน่ง โดยมีอตัรา 2.3% ตวัเลขการลาออก
จากงานโดยสมคัรใจถือเป็นสิ่งบ่งชีค้วามเชื่อมัน่ของแรงงานที่คาดว่า
จะสามารถหางานที่ให้ผลตอบแทนได้ดีขึน้ (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ขู่รีดภาษีเม็กซิโก หากรัฐสภาไม่ให้สัตยาบันต่อข้อตกลง 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี ้ระบวุา่ รัฐสภาของ
เม็กซิโกจะต้องให้สตัยาบนัต่อข้อตกลงอีกสว่นหนึ่งที่รัฐบาลเม็กซิโกท า
ไว้กับรัฐบาลสหรัฐ "เราได้ท าการลงนามในส่วนที่มีความส าคญัอย่าง
มากตอ่ข้อตกลงวา่ด้วยการอพยพเข้าเมือง และความมัน่คงกบัเม็กซิโก 
ซึ่งเป็นข้อตกลงที่สหรัฐได้เรียกร้องเป็นเวลาหลายปี โดยจะมีการ
เปิดเผยรายละเอียดในไม่ช้า และรัฐสภาเม็กซิโกจ าเป็นจะต้อง
ลงคะแนน ซึ่งเราไม่คาดว่าการลงคะแนนจะประสบปัญหาแตอ่ย่างใด 
แต่ถ้ารัฐสภาเม็กซิโกไม่ให้การอนุมัติ สหรัฐก็จะเรียกเก็บภาษีต่อ
เม็กซิโก" ข้อความในทวิตเตอร์ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 78.74 จุด รับข่าว
สหรัฐระงบัรีดภาษีเม็กซิโก ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก
เม่ือคืนนี ้(10 มิ.ย.) ท าสถิติปิดในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 6 ซึ่ง
ยาวนานที่สดุนับตัง้แตเ่ดือนพ.ค. 2561 เน่ืองจากนักลงทนุขานรับข่าว
สหรัฐระงบัการเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากเม็กซิโก รวมทัง้ข่าวการควบ
รวมกิจการและซือ้กิจการของบริษัทจดทะเบียน ขณะเดียวกนันกัลงทนุ
จับตาการประชุมสุดยอดผู้ น ากลุ่ม G20 ที่ประเทศญ่ีปุ่ น และการ
ประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะมีขึน้ใน
เดือนนี ้ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,062.68 จดุ เพิ่มขึน้ 
78.74 จุด หรือ +0.30% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่  2,886.73 จุด 
เพ่ิมขึน้ 13.39 จดุ หรือ +0.47% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,823.17 จดุ 
เพ่ิมขึน้ 81.07 จดุ หรือ +1.05% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก รับข่าว
สหรัฐระงับเก็บภาษีเม็กซิโก ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เม่ือเทียบกับสกุล
เงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(10 
มิ.ย.) ขานรับข่าวที่ว่า สหรัฐระงับการเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจาก
เม็กซิโก หลังจากทัง้สองประเทศได้บรรลขุ้อตกลงในประเด็นผู้อพยพ 
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 108.42 เยน จาก
ระดบั 108.16 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9895 
ฟรังก์ จากระดับ 0.9868 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย
เม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3270 ดอลลาร์แคนาดา จาก
ระดับ 1.3271 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐ ที่ระดบั 1.1315 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1337 ดอลลาร์ ขณะที่เงิน
ปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2689 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2739 
ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.6957 ดอลลาร์
สหรัฐ จากระดบั 0.7003 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 73 เซนต์ วิตกสงคราม

การค้า,รัสเซียลังเลขยายเวลาลดผลิต สัญญาน า้มนัดิบเวสต์เท็ก
ซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(10 มิ.ย.) เน่ืองจากความ
กังวลเก่ียวกับข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีน นอกจากนี ้ตลาด
ยังได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนที่ว่า รัสเซียจะขยายเวลาการ
ปรับลดก าลังการผลิตน า้มันหรือไม่ สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบ
เดือนก.ค. ลดลง 73 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดที่ 53.26 ดอลลาร์/บาร์เรล
สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนส.ค. ร่วงลง 1 ดอลลาร์ หรือ 1.6% 
ปิดที่ 62.29 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)  

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $16.8 นลท.ขาย
สินทรัพย์ปลอดภัยหลังสหรัฐระงับเก็บภาษีเม็กซิโก สัญญา
ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนนี ้(10 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทนุ
เทขายทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยั และเข้าซือ้สินทรัพย์เสี่ยงที่
ให้ผลตอบแทนสูงกว่า หลังจากสหรัฐระงับการเรียกเก็บภาษีน าเข้า
สินค้าจากเม็กซิโก ภายหลังจากทัง้สองประเทศได้บรรลุข้อตกลงใน
ประ เด็ นผู้ อพยพ สัญญาทองค าตลาด  COMEX (Commodity 
Exchange) สง่มอบเดือนส.ค. ร่วงลง 16.8 ดอลลาร์ หรือ 1.25% ปิดที่ 
1,329.30 ดอลลาร์/ออนซ์  (อินโฟเควสท์)                       

ยุโรป 

อังกฤษเผย GDP หดตัว 0.4% ในเดือนเม.ย. ย ่าแย่กว่าตัวเลข
คาดการณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หดตวั 0.4% ในเดือนเม.ย. 
ซึ่งย ่าแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ หลงัจากปรับตวัลง 0.1% ใน
เดือนมี.ค. การทรุดตวัของเศรษฐกิจในเดือนเม.ย.ได้รับผลกระทบจาก
การดิ่งลงเป็นประวัติการณ์ของการผลิตรถยนต์ ขณะที่ผู้ ผลิตรถยนต์
พากันปิดโรงงาน ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการแยกตัวของ
อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) นอกจากนี ้เศรษฐกิจอังกฤษ
ชะลอตัวสู่ระดบั 0.3% ในเดือนก.พ.-เม.ย. จากระดับ 0.5% ในเดือน
ม.ค.-มี.ค. ซึ่งย ่าแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ทัง้นี ้เศรษฐกิจ
อังกฤษได้อ่อนแอลง หลังการท าประชามติ Brexit ในปี 2559 ขณะที่
ก่อนหน้านี ้องักฤษมกัมีการขยายตวัเกินกวา่ 2% ทกุปี (อินโฟเควสท์) 

ตัวเก็งนายกฯอังกฤษขู่ระงบัจ่ายเงนิค่า Brexit หากยุโรปไม่แก้ไข
ข้อตกลง นายบอริส จอห์นสนั อดีตรัฐมนตรีตา่งประเทศองักฤษ และ
เป็นตวัเก็งนายกรัฐมนตรีคนตอ่ไปขององักฤษ เปิดเผยวา่ หากตนได้รับ
เลือกเป็นผู้น าองักฤษแล้ว ก็พร้อมที่จะระงบัการจา่ยเงินคา่แยกตวัออก
จากสหภาพยโุรป (Brexit) จ านวน 3.9 หม่ืนล้านปอนด์ หรือประมาณ 
5 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ หากสหภาพยโุรป (EU) ไม่แก้ไขข้อตกลงที่
เคยท าไว้กับนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนปัจจุบัน 
นอกจากนีน้ายจอห์นสนัระบุว่า ข้อตกลง Brexit ยงัคงต้องมีการแก้ไข
ในประเด็น backstop มิฉะนัน้จะท าให้องักฤษถกูสหภาพยโุรป"แบล็ค

เมล์"ไม่มีที่สิน้สดุ ทัง้นี ้backstop เป็นนโยบายในการรับประกันว่า จะ
ไม่มีการกลับไปใช้มาตรการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดระหว่าง
ไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร และ
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 43.60 จุด ขานรับข่าว
สหรัฐเล่ือนเก็บภาษีเม็กซิโก ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัขึน้เม่ือ
คืนนี ้(10 มิ.ย.) โดยได้รับปัจจยัหนนุจากการที่รัฐบาลสหรัฐได้ระงบัการ
จดัเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากเม็กซิโก เน่ืองจากทัง้ 2 ประเทศสามารถ
ตกลงกันได้เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายจากเม็กซิโก 
และความหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้ลงเพื่อกระตุ้ นเศรษฐกิจได้ช่วยหนุนตลาดด้วย ดัชนี FTSE 
100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่  7,375.54 จุด เพิ่มขึน้ 43.60 จุด หรือ 
+0.59% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับข่าวสหรัฐเล่ือน
เก็บภาษีเม็กซิโก,ยอดส่งออกจีนเพิ่ม ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเม่ือคืน
นี ้(10 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนคลายความกังวล หลังจากที่สหรัฐได้
ระงบัการจดัเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากเม็กซิโก เน่ืองจากทัง้ 2 ประเทศ
สามารถตกลงกันได้เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายจาก
เม็กซิโก และตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่จีนเปิดเผยยอดส่งออก
เพิ่มขึ น้ในเดือนพ.ค.  ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 0.21% ปิดที่  
378.27 จดุ ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,382.50 จดุ เพ่ิมขึน้ 
18.45 จดุ หรือ +0.34% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

"คุโรดะ" เผยอาจผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมหากจ าเป็น แต่ยัง
ไม่ใช่ขณะนี ้นายฮารุฮิโกะ คโุรดะ ผู้วา่การธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) 
เปิดเผยวา่ ทางธนาคารกลางอาจมีการผ่อนคลายนโยบายเพ่ิมเติมหาก
จ าเป็น แต่ยงัไม่ใช่ขณะนีเ้ม่ือประเมินจากภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั ผู้ ว่า
ฯแบงก์ชาติญ่ีปุ่ น เปิดเผยว่า ทางแบงก์ชาติจะเดินหน้าผ่อนคลาย
นโยบายหากเงินเฟ้อส่งสญัญาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2% โดยอาจ
อยู่ในรูปแบบของการปรับลดอตัราดอกเบีย้ที่ขณะนีต้ิดลบอยู่แล้ว ไป
จนถึงปรับลดเป้าหมายบอนด์ยีลด์ เพิ่มฐานเงิน และเพิ่มการซือ้
สินทรัพย์ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า อตัราเงินเฟ้อในญ่ีปุ่ นยงัคงซบ
เซา โดยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) พืน้ฐาน ซึง่ไมน่บัรวมราคาอาหารสด
ประจ าเดือนเม.ย.ซึง่มีการเปิดเผยเม่ือวนัศกุร์ที่ผ่านมานัน้ ขยบัขึน้เพียง 
0.9% ซึ่งต ่ากว่าเป้าหมายเงินเฟ้อของ BOJ แม้ว่า BOJ ได้ด าเนิน
นโยบายผ่อนคลายการเงินมลูค่ามหาศาลเป็นเวลานานถึง 6 ปีก็ตาม 
(อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นเผยความเช่ือมั่นทางธุรกิจเดือนพ.ค. ร่วงแตะระดับต ่าสุด
ในรอบ 3 ปี  จากความกั งวลสงครามการค้าส า นักงาน
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 คณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า ความเชื่อมัน่ทางธุรกิจของชาวญ่ีปุ่ นที่

ประกอบอาชีพที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจเดือนพ.ค. ดิ่งลง
แตะระดับต ่าสุดในรอบเกือบ 3 ปี เน่ืองจากความวิตกกังวลเก่ียวกับ
แนวโน้มความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางความตึงเครียด
ทางการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน ดชันีความเชื่อมัน่ diffusion index ซึง่
สะท้อนความเชื่อมั่นในกลุ่มอาชีพที่อ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจบุนั เชน่ พนกังานขบัรถแท็กซี่ และพนกังานร้านอาหาร ร่วงลง 1.2 
จดุจากเดือนเม.ย. มาอยู่ที่ 44.1 จดุ ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือน
มิ.ย.2559 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 249.71 จุด ขานรับสหรัฐ
พับแผนเก็บภาษีสินค้าเม็กซิโก ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุง่
ขึน้อยา่งแข็งแกร่งในวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุเข้าซือ้สินทรัพย์เสี่ยงอย่าง
คกึคกั หลงัจากมีรายงานวา่ สหรัฐได้ระงบัแผนการเรียกเก็บภาษีน าเข้า
สินค้าจากเม็กซิโก หลังจากทัง้สองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ในประเด็น
ผู้อพยพผิดกฎหมาย ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิเกอิปิดพุง่ขึน้ 
249.71 จุด หรือ 1.20% แตะที่ 21,134.42 จุด ซึ่งท าสถิติปิดเหนือ
ระดบั 21,000 จดุเป็นครัง้แรกนบัตัง้แตว่นัที่ 29 พ.ค.ปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

จีน 

สนง.ศุลกากรจีนเผยยอดส่งออกเดือนพ.ค.เพิ่มขึน้ 7.7% ขณะ
ยอดน าเข้าหดตัว 2.5% ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยใน
วนันีว้่า ยอดส่งออกเดือนพ.ค.เพิ่มขึน้ 7.7% เม่ือเทียบรายปี สงูกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึน้เพียง 4.7% ขณะที่ยอดน าเข้าหดตัวลง 
2.5% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะ
ขยายตวั 5.8% สง่ผลให้จีนมียอดเกินดลุการค้าที่ระดบั 2.79 แสนล้าน
หยวน ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดบั 1.36 แสนล้านหยวน หาก
พิจารณาในรูปสกลุเงินดอลลาร์ ยอดสง่ออกของจีนเพิ่มขึน้ 1.1% สวน
ทางกบัที่นกัวิเคราะห์คาดวา่จะลดลง 3.8% ขณะที่ยอดน าเข้าหดตวัลง 
8.5% ซึ่งหดตัวมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะหดตัวเพียง 3.3% 
ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าที่ระดบั 4.165 หม่ืนล้านดอลลาร์ สูง
กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่  2.32 หม่ืนล้านดอลลาร์ (อินโฟ
เควสท์) 

แบงก์ชาติจีนดูดซับสภาพคล่องออกจากระบบ 5 พันล้านหยวน
วันนี ้ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ดูดซับสภาพคล่องออกจากระบบ
การเงินมูลค่า 5 หม่ืนล้านหยวน (ประมาณ 7.26 พันล้านดอลลาร์) 
จากระบบการเงินในวนันี ้ขณะที่วงเงินของข้อตกลง reverse repo ที่
ครบก าหนดไถ่ถอนนัน้ สงูกวา่วงเงินที่ทางธนาคารได้ด าเนินการ ส านกั
ข่าวซินหวัรายงานวา่ แบงก์ชาติจีนได้อดัฉีดเงินเข้าสูต่ลาด 3 หม่ืนล้าน
หยวน ผ่านทางข้อตกลงการขาย reverse repo อายุ 7 วันที่อัตรา
ดอกเบีย้ 2.55% และข้อตกลง reverse repo ที่ครบก าหนดไถ่ถอน
มลูค่า 8 หม่ืนล้านหยวน ซึ่งเท่ากับว่า มีเม็ดเงินสุทธิที่ถูกระบายออก

จากระบบทัง้สิน้ 5 หม่ืนล้านหยวน ทัง้นี ้ จีนจะยังคงด าเนินนโยบาย
การเงินที่รอบคอบ โดย "ไมเ่ข้มงวดหรือผ่อนคลายมากเกินไป" ในขณะ
ที่มีการรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมและเพียงพอในปี 
2562 (อินโฟเควสท์) 

ผู้ ว่าฯแบงก์ชาติจีนยืนยันไม่มีการก าหนดระดับเงินหยวนอย่าง
เฉพาะเจาะจง นายอี ้กัง ผู้ ว่าการธนาคารกลางจีน (PBOC)  เปิดเผย
กับผู้ สื่อข่าวที่กรุงปักก่ิง จีนไม่ได้ก าหนดระดับเงินหยวนอย่าง
เฉพาะเจาะจง และมั่นใจว่าเงินหยวนจะกลับมาแข็งค่าอีกครัง้เม่ือ
สงครามการค้าลดความร้อนแรงลง นายอีก้ล่าวว่า สงครามการค้ามี
อิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินหยวนอย่างชดัเจน โดยในช่วงที่
ผ่านมา เงินหยวนอ่อนค่าลงเล็กน้อย เน่ืองจากได้รับแรงกดดนัจากฝ่ัง
สหรัฐ อย่างไรก็ตาม นายอีม้องว่า การที่เงินหยวนอ่อนค่าลงนัน้ ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากแรงกดดนัของตลาด ซึ่งเป็นไปตามปริมาณอปุสงค์
และอปุทาน (อินโฟเควสท์) 

"โกลด์แมน แซคส์" คาดเงนิหยวนอ่อนค่าหลุดระดับ 7 หยวนต่อ
ดอลลาร์ภายใน 3 เดือนนี ้โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่า สกุลเงิน
หยวนของจีนจะอ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่ากว่า 7 หยวนต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็น
ระดบัต ่าสดุในรอบกวา่ 10 ปี ภายใน 3 เดือนนีท้นกัวิเคราะห์จากโกลด์
แมน แซคส์ ระบวุา่ โกลด์แมน แซคส์ ได้ปรับลดคาดการณ์คา่เงินหยวน
ต่อดอลลาร์สหรัฐลง เน่ืองจากมองว่าทางการจีนอาจจะปล่อยให้เงิน
หยวนอ่อนค่าลงเพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิดจากการถูกเรียกเก็บภาษี
น าเข้าของสหรัฐ ซึ่งแม้จะเจ้าหน้าที่ฝ่ายก าหนดนโยบายของจีนไม่
ต้องการให้เงินหยวนอ่อนคา่ลงต ่ากวา่ระดบัดงักลา่ว แตก็่มีแนวโน้มว่า 
เงินหยวนอาจอ่อนค่าลงจนต ่ากว่าดบั 7 หยวนต่อดอลลาร์ต่อไป ทัง้นี ้
โกลด์แมน แซคส์ คาดว่า สกุลเงินหยวนของจีนจะอ่อนค่าลงสู่ระดับ 
7.05 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐในอีก 3 เดือนข้างหน้า ก่อนจะแข็งคา่ขึน้
เล็กน้อยมาอยู่ที่ 6.95 หยวนต่อดอลลาร์ใน 6 เดือน และ 6.80 หยวน
ตอ่ดอลลาร์ในอีก 12 เดือนจากนี ้ซึง่ตวัเลขดงักลา่วลดลงจากเดิมที่เคย
คาดการณ์ไว้ที่ 6.95, 6.65 และ 6.65 หยวนต่อดอลลาร์ใน 3, 6 และ 
12 เดือนจากนี ้ตามล าดบั นักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ยงักล่าว
ด้วยว่า เงินหยวนที่อ่อนค่าลงซึ่งสง่ผลให้สินค้าจีนมีราคาถกูลงตามไป
ด้วย ท าให้มีความเสี่ยงที่สงครามการค้าจะกลายมาเป็นสงครามคา่เงิน 
อย่างไรก็ดี ยงัมีแนวทางสกัดด้วยการควบคมุเงินทนุที่มีประสิทธิภาพ 
ซึง่อาจท าให้การออ่นคา่ของเงินหยวนเป็นไปอยา่งจ ากดั (อินโฟเควสท์) 

สนง.ศุลกากรเผย จีนน าเข้าแร่เหล็กเพิ่ มขึน้ในเดือนพ.ค. 
ส านักงานศลุกากรจีน (GAC) เปิดเผยว่า จีนน าเข้าแร่เหล็กเพิ่มขึน้ใน
เดือนพ.ค. หลงัจากยอดน าเข้าร่วงลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 18 เดือน
เม่ือเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยอดน าเข้าแร่เหล็กเดือนพ.ค.
ยังคงต ่ากว่าระดบัในเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว เน่ืองจากปัญหาด้าน
การผลิตในบราซิลและออสเตรเลีย รายงานของ GAC ระบุว่า จีนได้
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 น าเข้าแร่เหล็กเป็นจ านวนทัง้สิน้ 83.75 ล้านตนัในพ.ค. เพิ่มขึน้ 3.7% 

จากระดบัของเดือนเม.ย. แต่ลดลง 11% เม่ือเทียบเป็นรายปี ส าหรับ
ในช่วง 5 เดือนแรกปีนี ้จีนมียอดน าเข้าแร่เหล็กเป็นจ านวนทัง้สิ น้ 
423.92 ล้านตนั ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 5.2% ส านัก
ข่าวซินหวัรายงานวา่ การขาดแคลนแร่เหล็กจากปัจจยัในตา่งประเทศ
ครัง้นี ้เกิดขึน้ในขณะที่ผลผลิตเหล็กของจีนเพิ่มขึน้แตะระดบัสงูสดุใน
เดือนเม.ย. จึงท าให้ราคาสญัญาซือ้ขายแร่เหล็กล่วงหน้าในจีนพุ่งขึน้
ท าสถิติสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ในเดือนดงักลา่ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 24.33 จุด ขานรับ
ยอดส่งออกจีนสดใส ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาด
วันนี ้เน่ืองจากยอดส่งออกเดือนพ.ค.ของจีนที่ขยายตัวขึน้สูงกว่าการ
คาดการณ์ ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 
24.33 จุด หรือ 0.86% ปิดที่ 2,852.13 จุด ส านักงานศุลกากรจีน 
(GAC) เปิดเผยในวันนีว้่า ยอดส่งออกเดือนพ.ค.เพิ่มขึน้ 7.7% เม่ือ
เทียบรายปี สงูกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึน้เพียง 4.7% ขณะที่
ยอดน าเข้าหดตัวลง 2.5% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งสวนทางกับที่
นักวิเคราะห์คาดวา่จะขยายตวั 5.8% ส่งผลให้จีนมียอดเกินดลุการค้า
ที่ระดับ 2.7912 แสนล้านหยวน ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 
1.36 แสนล้านหยวน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดพุ่ง 613.36 จุด ขานรับสหรัฐ
ยกเลิกเก็บภาษีสินค้าเม็กซิโก ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันี ้
ปรับตัวเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่ง หลังจากมีรายงานว่าสหรัฐได้ระงับ
แผนการเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากเม็กซิโก เน่ืองจากทัง้สองฝ่าย
สามารถตกลงกันได้ในประเด็นผู้อพยพผิดกฎหมาย ดชันีฮัง่เส็งพุ่งขึน้ 
613.36 จุด หรือ 2.27% ปิดวันนีท้ี่ 27,578.64 จุด ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ เปิดเผยเม่ือวนัศกุร์ที่ผ่านมาว่า จะระงบัการ
เก็บภาษีน าเข้าสินค้าทัง้หมดจากเม็กซิโก เน่ืองจากทัง้สองประเทศ
สามารถบรรลขุ้อตกลงกนัได้เก่ียวกบัประเด็นผู้อพยพ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

รัฐมนตรีการค้ากลุ่ม G20 ปิดฉากการประชุม 2 วัน ให้ค ามั่ น
เดินหน้าปฏิรูปองค์การการค้าโลก รัฐมนตรีการค้าและเศรษฐกิจ
ดิจิทัลจากประเทศในกลุ่ม G20 ได้ปิดฉากการประชุมระยะเวลา 2 
วนัที่จงัหวดัอิบารากิ ประเทศญ่ีปุ่ น ในช่วงสดุสปัดาห์ที่ผ่านมา พร้อม
ให้ค ามั่นที่จะเดินหน้าปฏิ รูปองค์การการค้าโลก (WTO) ต่อไป 
แถลงการณ์ร่วมระบุว่า "เราจะท างานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับสมาชิก 
WTO รายอ่ืนๆ เพื่อด าเนินการปฏิรูป WTO อย่างเร่งด่วน""เราเห็นพ้อง
กันว่า เป็นเร่ืองจ าเป็นที่จะต้องลงมือด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
กลไกการระงบัข้อพิพาท ตามกฎกติกาที่สมาชิก WTO เจรจาตกลงกนั
ไว้" แถลงการณ์กลา่วเสริม (อินโฟเควสท์) 

เกาหลีใต้-อังกฤษบรรลุข้อตกลง FTA หวังรักษาสถานะคู่ค้าแม้
ในช่วงหลัง Brexit รัฐบาลเกาหลีใต้และอังกฤษได้บรรลุข้อตกลง
การค้าเสรี (FTA) ในวันนี ้เพื่อรักษาสถานะทางการค้าระหว่างสอง
ประเทศ แม้ในชว่งที่องักฤษแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) แล้ว
ก็ตาม โดยเกาหลีใต้เป็นประเทศนอกกลุ่มสภาพยุโรป (EU) ประเทศ
แรกที่ลงนามในข้อตกลง FTA ร่วมกับองักฤษ นายย ูมยองฮี รัฐมนตรี
กระทรวงการค้าของเกาหลีใต้ และนายเลียม ฟอกซ์ รัฐมนตรีกระทรวง
การค้าของอังกฤษ ได้ลงนามในข้อตกลงทางการค้าเสรีที่กรุงโซลใน
วนันี ้โดยการบรรลขุ้อตกลงดงักล่าวเกิดขึน้ในช่วงเวลาที่บริษัทเกาหลี
ใต้มีความกังวลว่าจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงดังกล่าว หาก
องักฤษออกจาก EU โดยไร้ข้อตกลง รายงานระบวุา่ ยอดสง่ออกสินค้า
จากเกาหลีใต้ไปยงัองักฤษในปี 2561 อยูท่ี่ระดบั 6.36 พนัล้านดอลลาร์ 
โดยเกาหลีใต้ส่งออกยานยนต์และเรือ ขณะที่น าเข้าน า้มันดิบและ
รถยนต์จากอังกฤษ ทัง้สองประเทศได้ให้ค ามั่นสัญญาในการขยาย
ความร่วมในภาคอุตสาหกรรมที่ก าลังเติบโต รวมถึง เทคโนโลยี
พลงังาน และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (อินโฟเควสท์) 

อิหร่านขอให้ชาติยุโรปวางตัวเป็นกลางทางการค้า นายโมฮมัหมดั 
จาวัด ซาริฟรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเตือนชาติยุโรปว่าไม่อยู่ใน
สถานะที่จะวิจารณ์อิหร่านกรณีการเสริมสมรรถนะทางทหาร และ
ขอให้ผู้ น าชาติยโุรปเลือกเอาระหว่างการวางตวัเป็นกลางทางการค้า
กับอิหร่านแม้สหรัฐอเมริกามีมาตรการคว ่าบาตร หรือว่าจะเผชิญกับ
ผลกระทบที่จะตามมา ก่อนหน้านี ้ชาติตะวนัตก อยา่งฝร่ังเศส องักฤษ 
และเยอรมนี แสดงความห่วงใยที่สหรัฐคว ่าบาตรอิหร่าน ที่พัฒนา
ขีปนาวธุและเข้ามาแสดงบทบาทในภมิูภาคตะวนัออกกลางแตอิ่หร่าน
ยืนกรานว่าการด าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์เป็นไปเพื่อสันติและ
ปฏิเสธซ า้กนัหลายครัง้ที่จะเจรจาในเร่ืองโครงการขีปนาวธุ และในวนันี ้
อิหร่านเปิดตัวระบบป้องกันทางอากาศระบบใหม่สามารถสกัดกัน้
เคร่ืองบินไอพ่น เคร่ืองบินทิง้ระเบิดและเคร่ืองบินไร้นกับินหรือโดรนได้
ในคราวเดียวและใช้ขีปนาวุธท าลายได้ นายอามีร์ ฮาตามี รัฐมนตรี
กลาโหมอิหร่านกลา่ววา่อิหร่านจะเพิ่มสมรรถนะทางทหารเพื่อปกป้อง
ความมัน่คงและผลประโยชน์ของชาติตอ่ไป และจะไม่ขออนญุาตจาก
ใครในการด าเนินการ (เว็บไซต์ศนูย์ข่าวแปซิฟิก) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex บวกกว่า 100 จุด คลาย
กังวลสหรัฐรีดภาษีเม็กซิโก ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตวักวา่ 
100 จดุในวนันี ้ขณะที่นักลงทนุคลายความกังวล หลงัจากที่สหรัฐได้
ระงบัการจดัเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากเม็กซิโก เน่ืองจากทัง้ 2 ประเทศ
สามารถตกลงกันได้เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายจาก
เม็กซิโก ทัง้นี  ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  39,784.52 จุด 
เพิ่มขึน้ 168.62 จดุ หรือ 0.43% หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศพุ่งขึน้
น าตลาดวนันี ้(อินโฟเควสท์) 
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ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 11.23 จุด ตามตปท. รับแรงหนุนจาก
กลุ่ม Global plays หลังผ่อนคลายสงครามการค้า-เล็งเฟดลดดบ.-
ราคาน า้มนัขึน้ SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,664.73 จดุ เพิ่มขึน้ 11.23 จดุ 
(+0.68%) มลูค่าการซือ้ขาย 47,579.69 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยวนันีป้รับตวัขึน้ตามตลาดต่างประเทศ ทัง้ตลาดภมิูภาค-
ตลาดในยุโรปต่างปรับขึน้ทั่วหน้า ขานรับปัจจัยบวกจากต่างประเทศ
เป็นหลกั จากมองมีโอกาสมากขึน้ที่เฟดจะลดดอกเบีย้หลงัตวัเลขจ้าง
งานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯต ่ากว่าคาด , ผ่อนคลายสงครามการค้า
ชั่วคราว, ราคาน า้มันปรับตัวขึน้ ด้วยปัจจัยดังกล่าวนีส้่งผลให้หุ้ น
จ าพวก Global plays ปรับตัวขึน้ในวนันี ้พร้อมให้ติดตามการประชมุ 
FOMC ใน 18-19 มิ.ย., ประชมุกลุ่มโอเปก 25-26 มิ.ย., ประชมุ G20 
ใน 28-29 มิ.ย. พรุ่งนีต้ลาดฯคงแกว่งไซด์เวย์-มีโอกาสพักตวับ้าง แต่
หากดชันีฯไม่หลดุแนวรับที่เป็นเส้นคา่เฉลี่ย 200 วนัที่ 1,653 ก็เป็นแค่
การพกัตวับ้างเทา่นัน้ แนวต้าน 1,670 จดุ 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
102,233 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยู่ที่ 102,233 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.) ขายสุทธิ 27,620 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน

ประเทศ ซือ้สทุธิ 5,494 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 
3,722 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.96% ปรับตัวลดลง
จากเม่ือวาน -0.01% ภาพรวมของตลาดในวันนี ้Yield Curve ปรับ
เพิ่มขึน้ 1-3 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนัก
ลงทนุต่างชาติวนันี ้NET INFLOW 3,722 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET 
BUY 3,722 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุน
ตา่งชาติหมดอาย ุ(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.33/35 ระหว่างวันผันผวนแต่ทิศทาง
ยังแข็งค่า คาดกรอบพรุ่งนี ้31.20-31.40 นักบริหารเงินจากธนาคาร
กรุงเทพ เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยูท่ี่ระดบั 31.33/35 บาท/
ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วง เช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 31.29/34 บาท/
ดอลลาร์ ระหว่างวนัเงินบาทค่อนข้างจะผนัผวน แต่ยงัมีโอกาสจะแข็ง
ค่าได้ต่อในวนัพรุ่งนี ้เน่ืองจากระยะนีต้วัเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออก มา
ไม่ค่อยดี ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจเร่ิมชะลอตัวจากผลกระทบของ
สงครามการค้า จงึท าให้ดอลลาร์สหรัฐปรับตวัออ่นคา่เม่ือเทียบกบัสกลุ
เงินหลกัอ่ืนๆ "บาทที่แข็งคา่ในชว่งนี ้เป็นผลจากปัจจยัตา่งประเทศเป็น
หลัก โดยเฉพาะจากดอลลาร์ที่อ่อนค่า หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
หลายตัวออกมาไม่ค่อยดี เศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตัวจาก trade 
war" นักบริหารเงินระบุ นักบริหารเงิน คาดว่าพรุ่งนีเ้งินบาทยังมี
แนวโน้มแข็งคา่ ให้กรอบการเคลื่อนไหวที่ 31.20 - 31.40 บาท/ดอลลาร์ 
(อินโฟเควสท์)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  

- ยอดขายรถเดือนพ.ค.จีน 

- อตัราวา่งงานเดือนเม.ย.องักฤษ 

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนพ.ค.สหรัฐ 
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Monday 10 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH Trade Balance May $41.65b $23.20b $13.84b SET50

Exports YoY May 1.1% -3.8% -2.7% SET100

Imports YoY May -8.5% -3.3% 4.0% MAI

JP BoP Current Account Balance Apr P ¥1707.4b ¥1514.5b ¥2847.9b Institution Net Position

Trade Balance BoP Basis Apr P -¥98.2b ¥5.0b ¥700.1b Proprietary Net Position

GDP SA QoQ 1Q F 0.6% 0.6% 0.5% Foreign Net Position

GDP Annualized SA QoQ 1Q F 2.2% 2.2% 2.1% Individual Net Position

GDP Nominal SA QoQ 1Q F 0.8% 0.8% 0.8% Total Trading Value

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

GDP Private Consumption QoQ 1Q F -0.1% -0.1% -0.1% Major Indices

GDP Business Spending QoQ 1Q F 0.3% 0.5% -0.3% Dow Jones

S&P 500

Tuesday 11 Nasdaq

Release Actual Cons. Prior STOXX Europe 50

US PPI Final Demand MoM May -- 0.1% 0.2% FTSE 100

PPI Ex Food and Energy MoM May -- 0.2% 0.1% DAX

PPI Final Demand YoY May -- 2.0% 2.2% Nikkei 225

PPI Ex Food and Energy YoY May -- 2.3% 2.4% Shanghai Composite

CH 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

New  Yuan Loans CNY May -- 1300.0b 1020.0b Jakarta Composite

Philippines Composite

 Wednesday 12 Ho Chi Minh

Release Actual Cons. Prior

CH CPI YoY May -- 2.7% 2.5% Crude Commodities

PPI YoY May -- 0.6% 0.9% WTI ($/bl)

US CPI MoM May -- 0.1% 0.3% Dubai ($/bl)

CPI Ex Food and Energy MoM May -- 0.2% 0.1% Brent ($/bl)

CPI YoY May -- 1.9% 2.0% NYMEX ($/bl)

CPI Ex Food and Energy YoY May -- 2.1% 2.1% COMEX Gold 

Batic Dry Index

 Thursday 13

Release Actual Cons. Prior Exchange Rate

JP Japan Buying Foreign Bonds 7-Jun -- -- ¥441.7b USD/THB

Foreign Buying Japan Bonds 7-Jun -- -- ¥685.8b EUR/USD

Foreign Buying Japan Stocks 7-Jun -- -- -¥285.9b USD/JPY

Tertiary Industry Index MoM Apr -- 0.4% -0.4% GBP/USD

EU Industrial Production SA MoM Apr -- -0.3% -0.3% USD/CHY

Industrial Production WDA YoY Apr -- -0.4% -0.6% USD/KRW

US Initial Jobless Claims 8-Jun -- -- 218k Dollar Index

Continuing Claims 1-Jun -- -- 1682k

Thai Bond Market

 Friday 14 Total Return Index

Release Actual Cons. Prior Outright/ Cash Trading

CH Industrial Production YoY May -- 5.4% 5.4% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Industrial Production YTD YoY May -- 6.2% 6.2% 10-Jun-19 1.69 1.72 1.76 1.80 1.80 1.82

Retail Sales YoY May -- 8.0% 7.2% Change (bps) -0.14 -0.39 -0.38 -0.14 -0.35 -0.46

Retail Sales YTD YoY May -- 8.0% 8.0% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

JP Industrial Production MoM Apr F -- -- 0.6% 1.96 2.06 2.32 2.56 2.82 3.19

Industrial Production YoY Apr F -- -- -1.1% -1.65 -1.87 -1.19 -3.17 -2.68 -1.17

Capacity Utilization MoM Apr -- -- -0.4%

US Retail Sales Advance MoM May -- 0.6% -0.2% US Bond Market

Retail Sales Ex Auto MoM May -- 0.5% 0.1% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Industrial Production MoM May -- 0.2% -0.5% 10-Jun-19 2.29 1.90 1.87 1.91 2.15 2.62

Capacity Utilization May -- 78.0% 77.9% Change (bps) +1.00 +5.00 +5.00 +6.00 +6.00 +5.00

125,777.53       152,889.35       -17.73%

10-Jun-19 7-Jun-19 %Chg.

287.34 286.50 +0.29%

1,182.25 1,181.08 +0.10%

96.772 96.690 +0.08%

1.2683 1.2739 -0.44%

6.9300 6.9088 +0.31%

1.1312 1.1340 -0.25%

108.44 108.18 +0.24%

10-Jun-19 7-Jun-19 %Chg.

31.35 31.25 +0.30%

1,324.70 -16.50 -1.23%

1,125.00 -13.00 -1.14%

62.36 -0.92 -1.45%

53.26 -0.73 -1.35%

53.41 -0.66 -1.22%

60.59 -0.67 -1.09%

962.90 +4.62 +0.48%

10-Jun-19 Chg %Chg.

6,209.12 +105.01 +1.72%

8,045.39 +61.41 +0.77%

2,099.49 +27.16 +1.31%

39,784.52 +168.62 +0.43%

2,827.80 -33.62 -1.17%

27,578.64 +613.36 +2.27%

12,045.38 +92.24 +0.77%

21,134.42 +249.71 +1.20%

3,385.00 +13.00 +0.39%

7,375.54 +43.60 +0.59%

2,886.73 +13.39 +0.47%

7,823.17 +81.07 +1.05%

10-Jun-19 Chg %Chg.

26,062.68 +78.74 +0.30%

1,203.85

38,132.00

-142.05

1,625.92

1,203.85

1,103.29 +7.77 +0.71%

2,445.71 +18.45 +0.76%

11-Jun-19

10-Jun-19 Chg %Chg.

1,664.73 +11.23 +0.68%

350.70 +3.86 +1.11%


