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 สรุปข่าวในและต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

สหรัฐเล็งเก็บภาษีน าเข้าสินค้ายุโรปอีก 3.1 พันล้านดอลล์ เซ่น
คดีแอร์บัส ส านกังานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) เปิดเผยว่า สหรัฐ
ก าลงัพิจารณาเรียกเก็บภาษีน าเข้ามูลค่า 3.1 พนัล้านดอลลาร์จาก
สนิค้าของประเทศยุโรป ทา่มกลางความขดัแย้งเก่ียวกบัคดีการอุดหนุน
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองบิน USTR ระบุในประกาศท่ีเผยแพร่เม่ือวัน
อังคารว่า "USTR ก าลังพิจารณาเพิ่มรายการสินค้าของฝรั่ง เศส , 
เยอรมนี, สเปน และสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจจะถูกรวมอยู่ในรายการ
สินค้าขัน้สุดท้ายท่ีจะต้องเสียภาษีน าเข้าตามมูลค่าท่ีระดับสูงถึง  
100%" ค าประกาศระบุว่า "รายการผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมประกอบด้วย
สินค้า 30 รายการท่ีจะถูกเก็บภาษีน าเข้ามูลค่าประมาณ 3.1 พนัล้าน
ดอลลาร์ ตามการประเมินมูลค่าน าเข้าส าหรับปีปฏิทิน 2561" โดย 
USTR ขอให้ภาคสาธารณะส่งความเห็นเก่ียวกับการเก็บภาษีเพิ่ม
ขึน้กบัผลติภณัฑ์ท่ีเฉพาะเจาะจงดงักล่าวภายในวนัท่ี 26 ก.ค.นี ้USTR 
ระบุว่า ความเคล่ือนไหวล่าสุดเป็นสว่นหนึ่งของการทบทวนมาตรการ
ตามกฎหมายมาตรา 301 ของสหรัฐท่ีเก่ียวกับการบังคับใช้สิทธิทาง
ภาษีตามท่ีองค์การการค้าโลก (WTO) ตัดสินในคดีความขัดแย้งครัง้
ใหญ่เก่ียวกับการอุดหนุนอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองบินพาณิชย์  (อินโฟ
เควสท์) 

"ทรัมป์"โดดป้องธุรกจิส่งออกลอ็บสเตอร์สหรัฐ ขู่เกบ็ภาษีอาหาร
ทะเลจีนอีก ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยในวนัพธุ 
(24 มิ.ย.) ว่า คณะบริหารของเขาอาจก าหนดอตัราภาษีน าเข้าอาหาร
ทะเลจากจีน หากพบวา่จีนไม่ซือ้สนิค้าของสหรัฐตามข้อตกลงการค้าท่ี
ท าไว้ระหว่างกนั ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า สหรัฐและจีนได้ลงนาม
ข้อตกลงการค้าเฟสแรกเม่ือเดือนม.ค.ท่ีผ่านมา ซึ่งได้ช่วยยุติสงคราม
ภาษีระหวา่งกนัชัว่คราว แต่ปธน.ทรัมป์ระบวุา่ เขาต้องการท่ีจะปกป้อง
ชาวประมงท่ีท าการจับกุ้ งล็อบสเตอร์ ซึ่งนบัว่าเป็น "มงกุฎเพชร" ของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลของสหรัฐ หลงัจากท่ีชาวประมงดงักลา่วได้รับ
ผลกระทบอย่างหนกัจากข้อตกลงการค้าระหว่างแคนาดาและสหภาพ
ยุโรป (EU) ตามบนัทึกความเข้าใจท่ีลงนามโดยปธน.ทรัมป์นัน้ระบวุา่ 
ส านกังานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) จะเร่ิมส่งรายงานประจ าเดือน
ตัง้แต่วนัท่ี 15 ส.ค.เป็นต้นไปให้กับปธน.ทรัมป์ เพื่อแจ้งรายละเอียด
ความคืบหน้าของจีนในการปฎิบตัิตามข้อตกลงการซือ้อาหารทะเล  

หากพบว่าจีนไม่ปฎิบัติตามข้อตกลง ทาง USTR จะพิจารณาตาม
ขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อด าเนินการตามความเหมาะสมในการ
ตอบโต้ด้วยการก าหนดภาษีน าเข้าอาหารทะเลจากจีน (อินโฟเควสท์) 

ผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ในสหรัฐพุ่งเป็นประวัติการณ์วานนี ้
กว่า 45,000 ราย ส านกัข่าว NBC รายงานวา่ จ านวนผู้ติดเชือ้ไวรัสโค
วดิ-19 รายใหม่ในสหรัฐได้พุง่สงูเป็นประวตัิการณ์เม่ือวานนี ้ โดยมีการ

รายงานผู้ติดเชือ้จ านวน 45,557 ราย จ านวนผู้ติดเชือ้รายใหม่ดงักล่าว
สูงกว่าสถิติเดิมท่ีท าไว้ในวนัท่ี 26 เม.ย.กว่า 9,000 ราย ผู้ เช่ียวชาญ
คาดว่าการพุ่งขึน้ของจ านวนผู้ติดเชือ้ในรัฐแถบตะวนัตกและทางใต้
ของสหรัฐอาจเกิดขึน้ตัง้แต่ช่วงวนัหยุดทหารผ่านศึก ซึง่รัฐบาลท้องถิ่น
ในหลายรัฐได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์  และประกาศเปิด
เศรษฐกิจอีกครัง้ ขณะนีส้หรัฐติดอันดบั 1 ของโลกทัง้จ านวนผู้ติดเชือ้
ไวรัสโควิด-19 และผู้ เสียชีวิต โดยมีผู้ติดเชือ้จ านวน 2,462,713 ราย 
และมีผู้เสียชีวติ 124,282 ราย (อินโฟเควสท์) 

เท็กซัสพับแผนผ่อนคลายล็อกดาวน์เฟสต่อไป หลังผู้ติดเชือ้โค
วิดยังคงพุ่งขึน้ นายเกรก แอบบอตต์ ผู้วา่การรัฐเท็กซสั กลา่ววา่ ทาง
รัฐจะระงับแผนการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในเฟสต่อไป 
เน่ืองจากยงัคงมีการรายงานการเพิม่ขึน้ของจ านวนผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-
19 และผู้ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  อย่างไรก็ดี ธุรกิจท่ีได้รับ
อนญุาตให้เปิดท าการก่อนหน้านี ้ จะยงัคงสามารถด าเนินการต่อไปได้ 

"สิ่งสุดท้ายท่ีเราต้องการท าคือการย้อนกลบัไป และปิดภาคธุรกิจอีก
ครัง้หนึ่ง โดยการระงับแผนการผ่อนคลายในครัง้นีจ้ะช่วยให้ทางรัฐ
สามารถสกัดการแพร่ระบาด จนกว่าเราจะสามารถเปิดภาคธุรกิจใน
เฟสต่อไปอย่างปลอดภยั" นายแอบบอตต์กลา่ว ทัง้นี ้ธุรกิจจ านวนมาก
ในเทก็ซสัได้รับอนญุาตให้เปิดท าการในเดือนพ.ค. หลงัจากท่ีทางรัฐได้
ผอ่นคลายมาตรการลอ็กดาวน์ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผย  GDP Q1/63 หดตัว  5% ขณะคาด Q2 ทรุด 30% 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตวัเลขประมาณการครัง้สดุท้ายส าหรับ
ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 1/2563 โดย
ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐหดตัวลง 5% ซึ่งไม่เปล่ียนแปลงจากตัวเลข
ประมาณการครัง้ท่ี 2 หลงัจากท่ีตวัเลขประมาณการครัง้ท่ี 1 ระบวุา่หด
ตัวลง 4.8% โดยได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล 
ซึง่ท าให้มีการปิดเศรษฐกิจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 ครัง้นีน้บัเป็นครัง้แรกท่ีสหรัฐเปิดเผยตวัเลข GDP ติดลบ นบัตัง้แต่ท่ี
มีการรายงานวา่เศรษฐกิจหดตัว 1.1% ในไตรมาส 1/2557 และเป็นตัว
เลขท่ีย ่าแย่ท่ีสุดนบัตัง้แต่ท่ีเศรษฐกิจหดตัว 8.4% ในไตรมาส 4/2551 
ซึ่งขณะนัน้สหรัฐก าลงัเผชิญวิกฤตการเงิน นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจสหรัฐจะหดตวัลง 30% ในไตรมาส 2 (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ท่ี
แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงาน
ครัง้แรกจ านวน 1.48 ล้านรายในสปัดาห์ท่ีแล้ว สูงกว่าท่ีนกัวิเคราะห์
คาดการณ์ท่ีระดับ 1.35 ล้านราย ตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงานครัง้
แรกยงัคงมีจ านวนมากกวา่ 1 ล้านรายติดต่อกนัเป็นสปัดาห์ท่ี 14 แม้วา่
รัฐต่างๆได้เร่ิมผอ่นคลายมาตรการลอ็กดาวน์ และได้เปิดเศรษฐกิจครัง้
ใหม่ อย่างไรก็ดี ตัวเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกในวนันี  ้ต ่า
กวา่ท่ีมีการรายงานในสปัดาห์ท่ีแล้วท่ีระดับ 1.5 ล้านราย โดยตวัเลขผู้
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 ย่ืนขอสวสัดิการวา่งงานแตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่มีการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควดิ-19 หลงัจากพุง่สงูเป็นประวตัิการณ์แตะระดบั 6.9 ล้านราย
ในสปัดาห์ท่ีสิน้สดุวนัท่ี 28 มี.ค. นอกจากนี ้จ านวนชาวอเมริกนัท่ียังคง
ขอรับสวสัดิการว่างงานต่อเน่ือง ลดลง 767,000 ราย สู่ระดับ 19.52 
ล้านราย โดยต ่ากวา่ระดบั 20 ล้านรายเป็นครัง้แรกในรอบ 2 เดือน (อิน
โฟเควสท์) 

คณะท างาน "ทรัมป์" ยืนยันกองทัพจีนหนุนหลัง  "หัวเว่ย-
ฮิควิช่ัน" คณะท างานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เปิดเผยว่า 
บริษัทจีนหลายแห่ง รวมถึงบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลย่ี ยักษ์ใหญ่ด้าน
อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมของจีน และบริษัทฮิควิชั่น ผู้ ผลิตและ
จ าหน่ายกล้องวงจรปิด  ต่างก็ได้รับการหนุนหลังโดยกองทัพจีน 

กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยรายช่ือบริษัท 20 แห่งท่ีสหรัฐระบุว่า
ได้รับการหนุนหลงัจากกองทพัจีน โดยทางกระทรวงได้รวบรวมรายช่ือ
บรรดาบริษัทจีนท่ีด าเนินงานในสหรัฐ รวมถึงบริษัทท่ีเป็นเจ้าของหรือ
ถูกควบคุมโดยกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ท่ีให้บริการ
การค้า ผลิต หรือส่งออก ทัง้นี ้ตามกฎหมายสหรัฐ ประธานาธิบดี
สามารถคว ่าบาตรบริษัทท่ีถูกขึน้บญัชี ซึ่งอาจน าไปสู่การยึดทรัพย์สนิ
ของบริษัทเหลา่นี ้(อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลสหรัฐประกาศผ่อนคลายข้อก าหนดการลงทุนส าหรับภาค
ธนาคาร คณะกรรมการประกนัเงินฝากของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FDIC) 
แถลงในวนันีว้่า FDIC ได้ผอ่นคลายข้อก าหนดจาก Volcker Rule โดย
จะอนญุาตให้ธนาคารสหรัฐสามารถท าการลงทุนได้มากขึน้ ทัง้นี ้การ
ผ่อนคลายข้อจ ากัดดังกล่าว จะท าให้ธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐ
สามารถเข้าลงทุนในกองทุนร่วมลงทุน (venture capital) หรือกองทนุ
อ่ืนท่ีมีลกัษณะคล้ายกัน นอกจากนี ้ธนาคารยังได้รับการยกเว้นจาก
การส ารองเงินสดส าหรับการซือ้ขายตราสารอนุพนัธ์ระหว่างบริษัทใน
เครือ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยยอดสั่ งซือ้สนิค้าคงทนพุ่งในเดือนพ.ค. หลังดิ่งลงจาก
พิษโควิด กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทน
ของสหรัฐ เช่น เคร่ืองบนิ รถยนต์ และเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ท่ีมีอายุการ
ใช้งานตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป พุ่งขึน้ 15.8% ในเดือนพ.ค. หลงัจากร่วงลง 
18.1% ในเดือนเม.ย. การพุ่งขึน้ของยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนในเดือน
พ.ค. ได้รับแรงหนุนจากการผอ่นคลายมาตรการลอ็กดาวน์ หลงัจากมี
การปิดเศรษฐกิจก่อนหน้านีเ้พ่ือสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ส่วนยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐาน ซึ่งเป็นค าสัง่ซือ้สินค้าทุนท่ีไม่รวม
เคร่ืองบนิ และสนิค้าด้านอาวธุ โดยเป็นสิง่บง่ชีแ้ผนการใช้จ่ายของภาค
ธุรกิจ เพิ่มขึน้ 2.3% ในเดือนพ.ค. หลงัจากดิ่งลง 6.5% ในเดือนเม.ย. 
นกัวเิคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่า ยอดสัง่ซือ้สนิค้าคงทนพืน้ฐานจะ
เพิ่มขึน้ 1.0% ในเดือนพ.ค. อย่างไรก็ดี เม่ือเทียบรายปี ยอดสั่งซือ้
สนิค้าคงทนพืน้ฐานลดลง 2.5% ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 299.66 จุด หุ้นแบงก์
พุ่งรับข่าวสหรัฐผ่อนคลายข้อก าหนดการลงทุน ดัชนีดาวโจนส์
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดดีดตัวขึ น้เกือบ 300 จุดเม่ือคืนนี ้ (25 มิ.ย.) 
เ น่ืองจากนักลงทุนรุกซื อ้หุ้ นกลุ่มธนาคาร  หลังจากรัฐบาลสหรัฐ
ประกาศผอ่นคลายข้อก าหนดการลงทุนส าหรับภาคธนาคาร ขณะท่ีนกั
ลงทุนจับตาธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เตรียมเปิดเผยผลการทดสอบ
ภาวะวิกฤต (Stress Test) ของธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐ ดัชนีเฉล่ีย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 25,745.60 จุด เพิ่มขึน้ 299.66 จุด หรือ 
+1.18% ขณะท่ีดัชนี S&P500 ปิดท่ี 3,083.76 จุด เพิ่มขึน้ 33.43 จุด 
หรือ +1.10% สว่นดชันี Nasdaq ปิดท่ี 10,017.00 จุด เพิม่ขึน้ 107.84 
จุด หรือ +1.09% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก เหตุวิตก
โควิดระบาดหนุนแรงซือ้สกุลเงินปลอดภัย ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้ (25 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนยังคงเดินหน้าซื อ้
ดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และความตึงเครียดทางการค้าระหวา่ง
สหรัฐ และสหภาพยุโรป (EU) ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความ
เคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน 
เพิ่มขึน้ 0.29% สู่ระดับ 97.4380 เม่ือคืนนี ้ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบ
กบัเงินเยน ท่ีระดบั 107.20 เยน จากระดบั 106.94 เยน และแข็งค่าเม่ือ
เทียบกับฟรังก์สวิส ท่ีระดับ 0.9489 ฟรังก์ จากระดับ 0.9478 ฟรังก์ 
นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ท่ี
ระดับ 1.3649 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3611 ดอลลาร์แคนาดา 
ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดับ 1.1215 ดอลลาร์ 
จากระดับ 1.1258 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะท่ีระดับ 
1.2405 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2423 ดอลลาร์ สว่นดอลลาร์ออสเตรเลีย
แข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.6871 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6867 ดอลลาร์ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดบวก 71 เซนต์ รับข้อมูล
เศรษฐกิจสหรัฐสดใส สญัญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาด
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(25 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากรายงานยอด
สัง่ซือ้สินค้าคงทนของสหรัฐท่ีพุ่งขึน้เกินคาดในเดือนพ.ค. ซึ่งบ่งชีถ้ึง
แนวโน้มการฟืน้ตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ นอกจากนี ้ราคาน า้มันยงั
ได้ปัจจัยบวกจากการท่ีนายแลร์รี  คุดโลว์ ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจของ
ท าเนียบขาวกลา่ววา่ รัฐบาลสหรัฐจะไม่ลอ็กดาวน์ประเทศรอบใหม่ แม้
ยอดติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ในหลายรัฐเพิ่มขึน้ก็ตาม สญัญาน า้มันดิบ 
WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ น้  71 เซนต์ หรือ 1.9% ปิดท่ี 38.72 
ดอลลาร์/บาร์เรล สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนส.ค. เพิม่ขึน้ 74 
เซนต์ หรือ 1.8% ปิดท่ี 41.05 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $4.5 เหตุเงินดอลล์แข็ง

กดดันตลาด สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้ (25 มิ.ย.) 
เน่ืองจากการแข็งค่าอย่างต่อเน่ืองของสกุลเงินดอลลาร์ยงัคงเป็นปัจจัย
กดดนัตลาดทองค า อย่างไรก็ดี สญัญาทองค าปรับตวัลงเพียงเล็กน้อย 
เน่ืองจากข้อมูลแรงงานท่ีซบเซาของสหรัฐท าให้นกัลงทนุสว่นหนึง่ยังคง
เข้าซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ท่ีปลอดภัย  สัญญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส .ค .  ลดลง  4.5 
ดอลลาร์ หรือ 0.25% ปิดท่ี 1770.6 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

GfK เผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคเยอรมนีเดือนก.ค.ฟ้ืนตัว 
หลังคลายลอ็กดาวน์ ผลส ารวจซึง่จดัท าโดยสถาบนัวจิยั GfK ระบวุ่า 
ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคขัน้ต้นเดือนก.ค.ของเยอรมนี ปรับตวัขึน้แตะ
ระดับ -9.6 ซึ่งฟื ้นตัวขึน้จากระดับ -18.6 ในเดือนมิ.ย. และดีกว่าท่ี
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอยู่ท่ี  -15.0 ข้อมูลล่าสุดบ่งชีว้่า ความ
เช่ือมั่นของผู้บริโภคเยอรมนีเร่ิมฟืน้ตัวขึน้ หลงัจากรัฐบาลผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์และเร่ิมเปิดเศรษฐกิจ นอกจากนี ้ความเช่ือมั่น
ผู้บริโภคยงัได้แรงหนนุจากการท่ีรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่างครอบคลมุ ซึง่ท าให้ผู้บริโภคคาดหวงัวา่ เศรษฐกิจเยอรมนีจะฟื้น
ตวัรวดเร็วกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ (อินโฟเควสท์) 

สมาพันธ์อุตสาหกรรมอังกฤษเผยดัชนียอดค้าปลีกฟ้ืนตัวใน
เดือนมิ.ย. สมาพนัธ์อุตสาหกรรมองักฤษ (CBI) เปิดเผยดัชนียอดค้า
ปลีกดีดตัวสู่ระดับ -37 ในเดือนมิ.ย. หลงัจากดิ่งลงแตะระดับ -50 ใน
เดือนพ.ค. อย่างไรก็ดี ดัชนีคาดการณ์ยอดขายในเดือนก.ค.ยังคง
ปรับตัวลง CBI ระบุว่า เครือข่ายค้าปลีกท่ีถูกส ารวจราว 62% ยังคงมี
ความวติกวา่อุปสงค์ท่ีอ่อนแอของผู้บริโภคจะเป็นปัจจยัสกดัการฟืน้ตัว
ของยอดขายสินค้าส่วนใหญ่ ทัง้นี ้รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้ร้านค้า
ปลีกสามารถกลบัมาเปิดกิจการได้ แต่ต้องปฏิบตัิตามกฎการรักษา
ระยะหา่งทางสงัคม ซึง่ท าให้มีการจ ากัดจ านวนลกูค้าท่ีสามารถเข้ามา
ในร้าน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับข้อมูลเศรษฐกจิ
กระเตือ้ง,มาตรการ ECB ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึน้เม่ือคืนนี ้ (25 
มิ.ย.) โดยได้แรงหนนุจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจท่ีสดใส และจาก
มาตรการสนบัสนุนของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในการปล่อยกู้ เพ่ือ
เพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดระดมทุน ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 
0.72% ปิด ท่ี  359.74 จุด  ดัช นี  CAC-40 ตลาดหุ้ นฝรั่ ง เศส ปิด ท่ี  
4,918.58 จุด เพิ่มขึน้ 47.23 จุด หรือ +0.97%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้น
เยอรมนีปิดท่ี 12,177.87 จุด เพิ่มขึน้ 83.93 จุด หรือ +0.69% (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซ่ีปิดบวก 23.45 จุด ขานรับ ECB 
เตรียมหนุนสภาพคล่อง ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกเม่ือคืนนี ้ (25 

มิ.ย.) ตามทศิทางตลาดหุ้นยุโรปอ่ืนๆ ซึง่ได้แรงหนนุจากการท่ีธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) จะเสนอเงินกู้สกุลเงินยูโรให้กบัธนาคารกลางต่างๆ 
นอกเขตยูโรโซน เพ่ือสนบัสนนุตลาดระดมทนุทา่มกลางการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดท่ี 6,147.14 
จุด เพิม่ขึน้ 23.45 จุด หรือ +0.38% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผยสินทรัพย์ภาคครัวเรือนเดือนมี.ค.ลดลง 0.5% หลังโค
วิด-19 ฉุดราคาหุ้นร่วง ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยในวนันีว้่า 
ภาคครัวเรือนของญ่ีปุ่ นถือครองสินทรัพย์ด้านการเงินท่ีระดับ 1,845 
ล้านล้านเยน (17.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนมี.ค. ลดลง 0.5% 
เม่ือเทียบรายปี ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลจากราคาหุ้นท่ีลดลงในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า เม่ือพิจารณา
ประเภทของสินทรัพย์แล้ว พบว่า สินทรัพย์ประเภทหลกัทรัพย์ ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนราว 9.6% ของสินทรัพย์โดยรวมของภาคครัวเรือนนัน้ 
ลดลง 11.9% สู่ระดับ 178 ล้านล้านเยน และสินทรัพย์ประเภททรัสต์
เพื่อการลงทุน ลดลง 11.7% แตะระดับ 63 ล้านล้านเยน ขณะท่ี
สินทรัพย์ในรูปเงินสดและเงินฝาก ปรับตัวขึน้ 2.1% แตะระดับ 1000 
ล้านล้านเยน ส่วนสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้ พุ่งขึน้ 5.3% แตะท่ี
ระดบั 26 ล้านล้านเยน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 274.53 จุด วิตกโควิด
ระบาดเพิ่มกระทบเศรษฐกจิ ดชันีนกิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลง
ในวันนี ้หลังนักลงทุนหมดหวังท่ีจะเห็นเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่าง
รวดเร็ว ท่ามกลางยอดผู้ ติดเชือ้โควิด -19 ท่ีเพิ่มขึน้ในสหรัฐ และ
ประเทศอ่ืนๆ ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิร่วงลง 274.53 
จุด หรือ 1.22% ปิดท่ี 22,259.79 จุด (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนล่ันจะไม่อยู่เฉย หากสหรัฐติดขีปนาวุธในเอเชียแปซิฟิก อู๋ 
เชียน โฆษกกระทรวงกลาโหมของจีน ได้แสดงท่าทีคัดค้านอย่างหนกั
แนน่ต่อแผนของสหรัฐในการติดตัง้ขีปนาวุธพสิยักลางในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก พร้อมระบุว่า จีนจะไม่นิ่งเฉยหากสหรัฐด าเนินแผนการ
ดังกล่าว ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า โฆษกกองทัพจีนมีถ้อยแถลง
ดงักลา่วในการแถลงข่าวท่ีกรุงปักกิ่ง เม่ือถูกถามเก่ียวกบัการหารือของ
สหรัฐกบัฝ่ายญ่ีปุ่ น เร่ืองการติดตัง้ขีปนาวธุพสิยักลาง ณ ฐานทพัสหรัฐ 
ในประเทศญ่ีปุ่ น โฆษกกองทพัจีน เปิดเผยว่า หากสหรัฐผลกัดันการ
ติดตัง้ดงักลา่วแล้ว ก็จะนบัเป็นการยั่วยุอย่างชดัแจ้งว่าสหรัฐก าลงัย่ืน
เท้าเข้ามาเหยียบ "ธรณีประตู" ของจีน ซึ่งจีนจะด าเนินมาตรการท่ี
จ าเป็นทัง้หมดเพื่อตอบโต้การกระท าของสหรัฐอย่าง เด็ดข าด  

นอกจากนี ้โฆษกรายนีย้ังแสดงความหวงัว่าญ่ีปุ่ นและประเทศอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง จะสามารถรักษาสนัติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคไว้ด้วย
การพจิารณาอย่างรอบคอบ การด าเนนิการด้วยความระมดัระวงั และ



 

 

 

   

    4 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
26 June 2020 

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 การไม่อนุมัติให้มีการติดตัง้ขีปนาวุธพิสยักลางสหรัฐภายในดินแดน

ของตน เพ่ือหลีกเล่ียงการตกเป็นเหย่ือแผนการทางการเมืองของสหรัฐ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: ปิดท าการวันนี ้(25 มิ.ย.) เน่ืองในเทศกาล
ขนมจ้าง (Dragon Boat Festival) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ปิดท าการวันนี ้(25 มิ.ย.) เน่ืองในเทศกาล
ขนมจ้าง (Tuen Ng Festival) 

เอเชีย และอ่ืนๆ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนลบ กังวลโควิด
ระบาดในอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียอ่อนตัวลงเล็กน้อย
ในวนันี ้โดยนกัลงทนุยงัคงกงัวลต่อการพุง่ขึน้ของจ านวนผู้ติดเชือ้ไวรัส
โควิด -19 ใ นอิ น เ ดี ย  ทั ง้ นี  ้ดั ช นี  S&P BSE Sensex ปิดตลาด ท่ี  
34,842.10 จุด ลดลง 26.88 จุด หรือ 0.08% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

สมช.เสนอต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือน หวังคุมเข้มเปิด
กิจการกลุ่มเส่ียงเฟส 5 พล.อ.สมศกัดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่า ท่ีประชุม สมช.เห็นชอบขยายการ
บงัคบัใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 
เดือน จากท่ีจะหมดอายุในวันท่ี 30 มิ.ย.นี ้ เพื่อให้การผ่อนคลาย
มาตรการในระยะท่ี 5 ท่ีเป็นกิจการและกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะได้น าเสนอต่อท่ีประชุมศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) หรือศบค.ชุดใหญ่ ในวนัท่ี 29 มิ.ย.63 ท่ีมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค. เพื่อพิจารณาต่อไป รวมทัง้
น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีในสปัดาห์หน้าด้วย (อินโฟเควสท์) 

"อนุทนิ"เผยบริษัทไทยพัฒนาวัคซีนคืบหน้าลุ้นส าเร็จได้ใช้กลาง
ปี 64 นายอนทุนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 
กล่าวภายหลงัหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้อ านวยการสถาบัน
วคัซีนแหง่ชาติ และผู้บริหารของบริษัท ไบโอเนท เอเชีย จ ากดั เก่ียวกับ
การค้นคว้าวคัซีนโควิด-19 ว่า สปัดาห์นีเ้ป็นสปัดาห์แห่งการหารือกบั
ทีมผู้ผลิตวคัซีน เม่ือวานนีไ้ปคุยกับทีมคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ วนันี ้
หารือร่วมกบัทีมของไบโอเนท เอเชีย ซึง่ ทางกระทรวงสาธารณสขุ เคย
ไปตรวจเย่ียมบริษัทมาแล้ว ซึ่งล่าสุดผู้ผลิตได้รายงานความคืบหน้า
ของการค้นคว้าทดลองวคัซีนโควิด-19 ว่าผลการทดลองเป็นไปด้วยดี 
สัตว์ทดลองสามารถสร้างภูมิต้านทานหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว 

ขัน้ตอนต่อไปทางผู้ ผลิตต้องขออนุญาตส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) รวมไปถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อขอ
ทดลองกบัคน ซึง่หากวคัซีนของบริษัทมีความปลอดภยัมีประสิทธิภาพ
ผ่านการอนุญาตให้ทดลองกับคนแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นบวก 

หลงัจากนีอี้ก 9 เดือนหรือประมาณช่วงไม่เกินกลางปี 64 ประเทศไทย
อาจจะได้ใช้วคัซีนปอ้งกนัเชือ้ไวรัสโควดิ-19 (อินโฟเควสท์) 

ศบค.เผยพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ 1 รายกลับมาจาก
ต่างประเทศ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวนันีว้่า พบ
ผู้ ป่วยยืนยันติดเชือ้รายใหม่ 1 ราย ในสถานกักกันตัวของรัฐ (State 
Quarantine) สว่นผู้ป่วยรายใหม่ภายในประเทศไม่พบรายใหม่ต่อเน่ือง
มาเป็นเวลา 31 วนั ส าหรับผู้ ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ท่ี 3,158 ราย 
วนันีมี้ผู้ ป่วยรักษาหายเพิ่มอีก 12 ราย ท าให้จ านวนผู้ ป่วยรักษาหาย
แล้วรวม 3,018 ราย และยงัมีผู้ป่วยรักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล 62 ราย 
ขณะท่ีไม่มีผู้ เสียชีวิตเพิม่ ท าให้ยอดผู้ เสียชีวิตสะสมอยู่ท่ี 58 ราย (อิน
โฟเควสท์) 

ธปท.ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้ว่าการคนใหม่เป็น 10 ก.ค. เหตุ
ผู้ ส มัคร  4 คนน้อย ไป  นายรั งสรร ค์  ศ รีวรศาสตร์  อ ดีตปลัด
กระทรวงการคลงั ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยวา่ จะขยายเวลาการรับสมัคร
ผู้ ว่าการ ธปท.คนใหม่ออกไปเป็นวันท่ี 10 ก.ค.นี ้เน่ืองจากเห็นว่า
จ านวนผู้สมคัรยงัน้อยเกินไป อนึง่ ตามก าหนดเดิม คณะกรรมการสรร
หาฯ จะเปิดซองของผู้สมัครทัง้หมดในวนันี ้ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ  
และจะนดัผู้ ท่ีผ่านคุณสมบตัิมาแสดงวิสยัทศัน์ในวนัท่ี 29 มิ.ย.นี ้ก่อน
สรุปผลการพิจารณาเสนอ รมว.คลงั พิจารณาภายในวันท่ี 2 ก.ค.นี  ้
(อินโฟเควสท์) 

ยูเอ็นชีว้ิกฤติโควิดกระทบเป้าพัฒนาย่ังยืนของไทยฉุด GDP ปี 
68 วูบ 5% โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย เปิดเผย
รายงานเบือ้งต้นของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ชีใ้ห้เหน็วา่การระบาดของ
โควดิ-19 อาจสง่ผลให้ผลผลติมวลรวมในประเทศ (จีดีพ)ี ของไทยในปี 
68 หดตัวลง 5% เม่ือเทียบกับสถานการณ์ปกติ พร้อมทัง้ประเมินผล
กระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 จะท าให้อัตราการว่างงานในกลุม่
ผู้ หญิงสูงถึง 4.5% ขณะท่ีอัตราการว่างงานโดยรวมจะเพิ่มขึน้เป็น 
3.1% ส าหรับทัง้ปี 63 ขณะท่ีในระหว่างปีการว่างงานจะเพิม่สูงกวา่นี ้
โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ทัง้นี ้อุตสาหกรรมยานยนต์และ
การท่องเท่ียวมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างรุนแรง ขณะท่ีผลิตผลทางการ
เกษตรจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากการระบาดของไวรัส 
นอกเหนือจากท่ีประสบปัญหาภยัแล้ง สว่นภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น 
การดูแลสุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภค และบริการทางการเงิน ได้รับ
ผลกระทบน้อยกว่า และการออกมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็วได้ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ได้ใน
ระดบัหนึง่ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 7.55 จุด ดัชนีลดช่วงลบจากแรงซือ้
กลับกลุ่มแบงก์หลังราคาลงลึก SET ปิดวนันีท่ี้ระดับ 1,325.88 จุด 
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 ลดลง 7.55 จุด (-0.57%) มูลค่าการซื อ้ขาย 60,823.68 ล้านบาท 

นกัวเิคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีป้รับตัวลง รับผลกระทบจากหลาย
ส านกัปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก และจ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 
ในสหรัฐฯก็เพิม่ขึน้ ท าให้กระเทือนตลาดอีกรอบ ซึง่ภาพใหญ่ตลาดยัง
เป็นขาลง แต่เม่ือตลาดลงลึกก็มีแรงซือ้กลบัเข้ามาระหว่างทาง ท าให้
ดัชนีฯลดช่วงลบ โดยเฉพาะแรงซื อ้กลับหุ้ นในกลุ่มแบงก์หลังได้
ประโยชน์จากกนง.คงอัตราดอกเบีย้นโยบาย-ราคาก็ลงลึกแล้ว ส่วน
กลุ่มน า้มัน-ปิโตรฯยังได้รับแรงกดดันจากราคาน า้มันท่ีปรับลงตาม
ความกังวลสถานการณ์โควิดจะกระทบความต้องการใช้น า้มนั พรุ่งนี ้
ตลาดฯคงจะแกว่งไซด์เวย์-มีลุ้นเกิดเทคนิคเคิลรีบาวด์ได้ระหว่างทาง
หลงัลงลกึ แต่แรงซือ้ยงัจ ากดั-เหตุกงัวลทศิทางเศรษฐกิจ พร้อมให้แนว
รับ 1,310 แนวต้าน 1,330 จุด (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 61,611 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ท่ี  61,611 
ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทุน ท่ีมีมูลค่าการซือ้ขายสูงท่ีสุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุม่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน (บลจ.) ซือ้สทุธิ 
7,000 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 1,671 ล้านบาท 

ในขณะท่ีนกัลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 1,754 ล้านบาท Yield พนัธบตัร
อายุ 5 ปี ปิดท่ี 0.86% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.01% ภาพรวม

ของตลาดในวนันี ้ Yield Curve เปล่ียนแปลงเลก็น้อยจากวนัก่อนหน้า 
ส าหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี  ้NET INFLOW 
1,754 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,754 ล้านบาท และไม่มีตรา
สารหนีท่ี้ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ  (Expired) (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: บาทปิด 30.91 อ่อนค่าตามภูมิภาค นลท.
หันถือดอลลาร์ มองกรอบพรุ่งนี ้30.85-31.00 นกับริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีท่ี้ระดับ 
30.91 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าท่ีเปิดตลาดท่ีระดับ 30.84 
บาท/ดอลลาร์ เงินบาทเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกับเงินสกุลอ่ืนใน
ภูมิภาคท่ีอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เน่ืองจากตลาดกลบัมา
กงัวลการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ระลอกสอง รวมทัง้กงัวลภาวะ
เศรษฐกิจโลก จึงท าให้นกัลงทุนกลบัมาถือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดย
ระหวา่งวนัเงินบาทอ่อนค่าสดุท่ีระดับ 30.92 บาท/ดอลลาร์ และแข็งค่า
สดุท่ีระดบั 30.85 บาท/ดอลลาร์ "ท่ีผา่นมา นกัลงทนุอาจจะมองในแง่ดี
มากเกินไปว่าจะคุมการระบาดของโควิดได้แล้ว แต่พอเกิดการระบาด
ในระลอกสองของหลายประเทศแบบนี ้ ความไม่แนน่อนก็ยิ่งมีเพิ่มมาก
ขึน้"  นักบริหารเงินระบุ นักบริหารเงิน คาดว่า พรุ่งนีเ้งินบาทจะ
เคล่ือนไหวในกรอบ 30.85-31.00 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือน มิ.ย. ฝรั่งเศส 

- ดชันีราคาการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคสว่นบคุคล (PCE) เดือนพ.ค. สหรัฐ 

- ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกจิ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Friday 21 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JN Natl CPI YoY May 0.10% 0.20% 0.10% SET50

Natl CPI Ex Fresh Food YoY May -0.20% -0.10% -0.20% SET100

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY May 0.40% 0.50% 0.20% MAI

TH Foreign Reserves 1-Jun $240.3b -- $239.4b Institution Net Position

Forward Contracts 1-Jun $27.1b -- $27.3b Proprietary Net Position

EU ECB Current Account SA Apr 14.4b -- 27.4b Foreign Net Position

US Current Account Balance 1Q -$104.2b -$103.0b -$109.8b Individual Net Position

Total Trading Value

 Monday 22

Release Actual Cons. Prior Major Indices

JN Convenience Store Sales YoY May -10.00% -- -10.60% Dow Jones

EC Consumer Confidence Jun A -14.70 -15.00 -18.80 S&P 500

US Existing Home Sales May 3.91m 4.09m 4.33m Nasdaq

US Existing Home Sales MoM May -9.70% -5.60% -17.80% STOXX Europe 50

FTSE 100

 Tuesday 23 DAX

Release Actual Cons. Prior Nikkei 225

JN Jibun Bank Japan PMI Mfg Jun P 37.80 -- 38.40 Shanghai Composite

Jibun Bank Japan PMI Services Jun P 42.30 -- 26.50 Hang Seng

Jibun Bank Japan PMI Composite Jun P 37.90 -- 27.80 KOSPI

Supermarket Sales YoY May 1.30% -- -4.50% BES Sensex

Nationwide Dept Sales YoY May -65.60% -- -72.80% Jakarta Composite

Tokyo Dept Store Sales YoY May -71.60% -- -76.10% Philippines Composite

Machine Tool Orders YoY May F -52.80% -- -52.80% Ho Chi Minh

EC Markit Eurozone Manufacturing PMI Jun P 46.90 45.00 39.40

Markit Eurozone Services PMI Jun P 47.30 41.50 30.50 Crude Commodities

Markit Eurozone Composite PMI Jun P 47.50 43.00 31.90 WTI ($/bl)

US Markit US Manufacturing PMI Jun P 49.60 50.00 39.80 Dubai ($/bl)

Markit US Services PMI Jun P 46.70 48.00 37.50 Brent ($/bl)

Markit US Composite PMI Jun P 46.80 -- 37.00 NYMEX ($/bl)

New Home Sales May 676k 635k 623k COMEX Gold 

New Home Sales MoM May 16.60% 1.90% 0.60% Batic Dry Index

     Wednesday 24 Exchange Rate

Release Actual Cons. Prior USD/THB

JN PPI Services YoY May 0.80% 0.80% 1.00% EUR/USD

Leading Index CI Apr F 77.70 -- 76.20 USD/JPY

Coincident Index Apr F 80.10 -- 81.50 GBP/USD

TH Customs Exports YoY May -22.50% -6.35% 2.12% USD/CHY

Customs Imports YoY May -34.41% -16.00% -17.13% USD/KRW

Customs Trade Balance May $2695m $2736m $2462m Dollar Index

BoT Benchmark Interest Rate 1-Jun 0.50% 0.50% 0.50%

CH BoP Current Account Balance 1Q F -$33.7b -- -$29.7b Thai Bond Market

Total Return Index

 Thursday 25 Outright/ Cash Trading

Release Actual Cons. Prior Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

JN All Industry Activity Index MoM Apr -6.40% -6.60% -3.80% 25-Jun-20 0.434 0.448 0.484 0.490 0.507 0.606

US Wholesale Inventories MoM May P -1.20% 0.40% 0.30% Change (bps) -0.06 -0.10 -0.07 -0.07 -0.75 -0.66

Durable Goods Orders May P 15.80% 10.90% -17.70% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Durables Ex Transportation May P 4.00% 2.30% -7.70% 0.856 1.065 1.300 1.593 1.860 2.071

GDP Annualized QoQ 1Q T -5.00% -5.00% -5.00% +0.41 +0.32 +0.47 -0.86 +0.12 -0.06

Personal Consumption 1Q T -6.80% -6.80% -6.80%

GDP Price Index 1Q T 1.40% 1.40% 1.40% US Bond Market

Core PCE QoQ 1Q T 1.70% 1.60% 1.60% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Initial Jobless Claims 1-Jun 1480k 1350k 1508k 25-Jun-20 0.16 0.17 0.21 0.32 0.68 1.43

Continuing Claims 1-Jun 19522k -- 20544k Change (bps) +1.00 -2.00 +0.00 -1.00 -1.00 -1.00

 Friday 26

Release Actual Cons. Prior

JN Tokyo CPI YoY Jun 0.30% 0.30% 0.40%

Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY Jun 0.20% 0.10% 0.20%

Tokyo CPI Ex-Fresh Food, Energy YoY Jun 0.40% 0.40% 0.50%

TH Foreign Reserves 1-Jun -- -- $240.3b

US Personal Income May -- -6.00% 10.50%

Personal Spending May -- 8.80% -13.60%

Real Personal Spending May -- 9.10% -13.20%

PCE Deflator MoM May -- 0.00% -0.50%

PCE Deflator YoY May -- 0.50% 0.50%

PCE Core Deflator MoM May -- 0.00% -0.40%

PCE Core Deflator YoY May -- 0.90% 1.00%

U. of Mich. Sentiment Jun F -- 79.00 78.90

U. of Mich. Current Conditions Jun F -- -- 87.80  

U. of Mich. Expectations Jun F -- -- 73.10

U. of Mich. 1 Yr Inflation Jun F -- -- 3.00%

U. of Mich. 5-10 Yr Inflation Jun F -- -- 2.60%

874.96 -5.24 -0.60%

1,937.53 -10.53 -0.54%

26-Jun-20

25-Jun-20 Chg %Chg.

1,325.88 -7.55 -0.57%

-779.24

-740.08

295.30 -3.86 -1.29%

-252.23

25-Jun-20 Chg %Chg.

25,745.60 +299.66 +1.18%

1,771.55

60,823.68

3,208.00 +30.00 +0.94%

6,147.14 +23.45 +0.38%

3,083.76 +33.43 +1.10%

10,017.00 +107.83 +1.09%

2,970.62 +5.35 +0.18%

24,781.58 -125.76 -0.50%

12,177.87 +83.93 +0.69%

22,259.79 -274.53 -1.22%

4,896.73 -68.01 -1.37%

6,169.00 +50.74 +0.83%

2,112.37 -49.14 -2.27%

34,842.10 -26.88 -0.08%

39.02 +0.96 +2.52%

40.78 +0.14 +0.34%

854.59 -5.12 -0.60%

25-Jun-20 Chg %Chg.

1,763.10 -5.00 -0.28%

1,738.00 +33.00 +1.94%

41.43 +1.13 +2.80%

38.72 +0.71 +1.87%

1.1215 1.1253 -0.34%

107.19 107.05 +0.13%

25-Jun-20 24-Jun-20 %Chg.

30.91 30.86 +0.16%

1,201.61 1,206.31 -0.39%

97.388 97.210 +0.18%

1.2421 1.2423 -0.02%

7.0772 7.0768 +0.01%

61,610.56           65,861.87           -6.45%

25-Jun-20 24-Jun-20 %Chg.

325.33                325.28                +0.02%


