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 สรุปข่าวในและต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายคว ่าบาตรแบงก์ท าธุรกรรมกับ
จนท.จีนท่ีหนุนกฎหมายความมั่นคง มาตรการดังกล่าวได้รับการ
สนบัสนนุจากนายคริส แวน โฮลเลน วฒิุสมาชิกรัฐแมรีแลนด์จากพรรค
เดโมแครต และนายแพท ทูมีย์ วุฒิสมาชิกรัฐเพนซิลวาเนียจากพรรครี
พับลิกัน และได้มีการโหวตในสภาภายใต้การสนับสนุนจากทัง้สอง
พรรค โดยขัน้ตอนต่อไปคือรอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนาม
บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป ร่างกฎหมายดังกล่าวคล้ายคลึงกับร่าง
กฎหมาย Hong Kong Human Rights ที่สภาคองเกรสสหรัฐอนมุตัิเม่ือ
ปีที่แล้ว แต่จะใช้การคว ่าบาตรกับสถาบันการเงินที่ท างานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่จีนที่พยายามบ่อนท าลายรูปแบบ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" 
ที่ใช้ในฮ่องกง โดยจะให้อ านาจประธานาธิบดีสัง่ยึดทรัพย์และสัง่ห้าม
บคุคลกลุ่มดงักล่าวเข้ามาในดินแดนของสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ท่ีปรึกษาท าเนียบขาวยืนยันไม่ล็อกดาวน์เศรษฐกิจรอบใหม่ แม้
ยอดโควิดพุ่ง นายแลร์รี คุดโลว์ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของท าเนียบขาว
กล่าวให้สมัภาษณ์กับสถานีโทรทศัน์ฟ็อกซ์ บิสิเนส เน็ตเวิร์คว่า สหรัฐ
จะไม่ล็อกดาวน์เศรษฐกิจรอบใหม่ แม้การพุ่งขึน้ของยอดติดเชือ้โควิด-
19 อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศก็ตาม 

นายคุดโลว์กล่าวว่า หลายพืน้ที่ในสหรัฐมียอดติดเชือ้เพิ่มขึน้และ
กลายเป็นจดุเสี่ยง ซึง่อาจถกูสัง่ให้มีการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดในบางพืน้ที่ และประชาชนจ าต้องปรับตวัให้สามารถมีชีวิตอยู่
กับสถานการณ์เหล่านี ้แต่รัฐบาลสหรัฐจะไม่สัง่ล็อกดาวน์ประเทศรอบ
ใหม่ ทัง้นี ้นายคุดโลว์ไม่ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับจ านวนผู้ติดเชือ้
รายใหม่ที่เพิ่มขึน้ในสหรัฐ โดยกล่าวว่า อัตราการติดเชือ้ที่เพิ่มขึน้ทัว่
ประเทศนัน้ "เพ่ิมเพียงเล็กน้อยเท่านัน้" (อินโฟเควสท์) 

รัฐวอชิงตันระงับแผนคลายล็อกดาวน์เฟส 4 ขณะยอดติดเชือ้โค
วิดยังพุ่ งไม่หยุด นายเจย์ อินส์ลี ผู้ ว่าการรัฐวอชิงตันของสหรัฐ 
เปิดเผยว่า หน่วยงานสาธารณสุขรัฐวอชิงตันได้ระงับแผนการผ่อน
คลายมาตรการล็อกดาวน์ระยะที่ 4 เนื่องจากยงัพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 
รายใหม่เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนื่อง นายอินส์ลีระบวุ่า ยอดผู้ติดเชือ้โควิด-19 
ที่ยังเพิ่มขึน้ และความวิตกกังวลที่ว่าการแพร่ระบาดจะด าเนินต่อไป 
ท าให้แผนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ระยะที่ 4 ซึง่จะเป็นการปลดล็
อกข้อจ ากัดต่าง ๆ นัน้ ยงัคงไม่สามารถเกิดขึน้ได้ในขณะนี  ้นายอินส์ลี
กล่าวว่า "การปลดล็อกเฟส 4 ซึ่งหมายความว่า เราจะสามารถกลบัไป
ใช้ชีวิตกนัได้ตามปกติ ตอนนีย้งัไม่สามารถเกิดขึน้ได้ เพราะยงัพบผู้ติด
เชือ้เพ่ิมขึน้ต่อเนื่องในรัฐของเรา" (อินโฟเควสท์) 

นครนิวยอร์กเตรียมเปิดเศรษฐกิจเฟสสาม 6 ก.ค.นี ้นายบิล เดอ 
บลาซิโอ นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเปิดเผยว่า นครนิวยอร์กเตรียม
เข้าสู่เฟสสามของการเปิดเศรษฐกิจในวนัที่  6 ก.ค.นี ้หลงัจากที่ท าการ

เปิดเศรษฐกิจเฟสสองมาแล้วเป็นเวลา 2 สปัดาห์ นายบลาซิโอกล่าวใน
การแถลงต่อสื่อมวลชนว่า "นี่เป็นเร่ืองที่น่าตื่นเต้น เรายังคงมีความ
คืบหน้าอย่างต่อเนื่อง" พร้อมกบักล่าวว่า "เราจะร่วมงานกบัรัฐนิวยอร์ก
อย่างใกล้ชิดในการตดัสินใจขัน้สุดท้ายเม่ือใกล้ถึงเวลา" ปัจจุบนั นคร
นิวยอร์กมีอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ราว 1% ซึ่งเป็น
ระดบัต ่าที่สดุในประเทศ (อินโฟเควสท์) 

ค่าเฉล่ีย 7 วันของผู้ติดเชือ้โควิดรายใหม่ของสหรัฐพุ่งเมื่อเทียบ
สัปดาห์ท่ีแล้ว ส านักข่าว CNBC ระบุว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ติด
เชือ้ไวรัสโควิด-19 จากมหาวิทยาลยัจอห์น ฮอปกินส์ พบว่า ค่าเฉลี่ย 7 
วนัของจ านวนผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 รายใหม่ของสหรัฐพุ่งขึน้มากกว่า 
33,000 ราย โดยเพิ่มขึน้กว่า 38% เม่ือเทียบกับสปัดาห์ที่แล้ว ผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูพบว่า 35 รัฐทัว่สหรัฐมีจ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 เพ่ิมขึน้
ราว 5% หรือมากกว่า โดยอิงจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยของ
จ านวนผู้ติดเชือ้รายใหม่เม่ือเทียบกับสปัดาห์ที่แล้ว ส่วนอตัราการติด
เชือ้ของรัฐเท็กซสัและแอริโซนาอยู่ในระดบัสูงเกิน 10% ซึ่งเป็นระดบัที่
ต้องเฝา้ระวงั ขณะที่จ านวนผู้ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึน้
ใน 15 รัฐ (อินโฟเควสท์) 

CDC เตือนผู้ติดเชือ้โควิดในสหรัฐสูงกว่าตัวเลขท่ีรายงานถึง 10 
เท่า ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรัฐระบวุ่า จ านวนผู้ติด
เชือ้โควิด-19 อาจมีจ านวนสูงกว่าตัวเลขที่มีการรายงานถึง 10 เท่า 
ทั ง้นี  ้ศูน ย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิ งระบบ  (CSSE) แห่ ง
มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ รายงานว่า ยอดผู้ติดเชือ้โควิด-19 ใน
สหรัฐอยู่ที่ 2,422,312 ราย และยอดผู้ เสียชีวิตอยู่ที่ 124,415 ราย นาย
โรเบิร์ต เรดฟิลด์ ผู้ อ านวยการ CDC กล่าวว่า การประเมินดังกล่าว
อ้างอิงจากการตรวจแอนติบอดี ซึ่งบ่งชีว้่าชาวอเมริกันอย่างน้อย 24 
ล้านคนได้ติดเชือ้โควิด-19 ในขณะนี ้นายเรดฟิลด์เชื่อว่า ประชากร
สหรัฐราว 5-8% ได้ติดเชือ้โควิด-19 แล้ว นอกจากนี ้นายเรดฟิลด์ยัง
เตือนว่า ชาวอเมริกันส่วนใหญ่มากกว่า 90% มีความเสี่ยงต่อการติด
เชือ้โควิด-19 (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนี PCE พืน้ฐานขยับขึน้ในเดือนพ.ค. หลังร่วงลงใน
เดือนเม.ย. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาการใช้จ่าย
เพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหาร
และพลังงาน และเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ให้ความส าคัญ เพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนพ.ค. หลังจากร่วงลง 
0.4% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายปี ดชันี PCE พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 1.0% 
หลงัจากเพ่ิมขึน้ 1.0% เช่นกนัในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยการใช้จ่ายผู้บริโภคพุ่งขึน้ในเดือนพ.ค. หลังทรุดตัว
จากพิษโควิด กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายส่วน
บุคคลของผู้ บริโภคสหรัฐพุ่งขึน้  8.2% ในเดือนพ.ค. แต่ต ่ากว่าที่
นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดบั 9.0% หลงัจากดิ่งลง 12.6% ในเดือนเม.ย. 
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 ซึง่เป็นการทรุดตวัลงมากที่สดุนบัตัง้แต่เร่ิมมีการเก็บรวบรวมข้อมลูในปี 

2502 การใช้จ่ายของผู้บริโภคได้แรงหนุนจากการที่รัฐบาลผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์ หลังจากมีการปิดเศรษฐกิจเพื่อสกัดการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ซึง่ท าให้มีการปิดร้านค้าต่างๆ ส่งผลให้มี
ผู้ตกงานจ านวนมาก และฉุดอุปสงค์ในการใช้จ่ายสินค้า อย่างไรก็ดี 
รายได้ส่วนบุคคลลดลง 4.2% ในเดือนพ.ค. หลงัจากพุ่งขึน้ 10.8% ใน
เดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์) 

เฟดสั่งแบงก์สหรัฐคุมจ่ายปันผล-งดซือ้หุ้นคืนใน Q3 หลังเผยผล 
Stress Test ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ก าหนดให้ธนาคารรายใหญ่
ของสหรัฐจะต้องกันเงินทุนส ารองไว้ที่ระดบัปัจจุบนัด้วยการระงับการ
ซือ้หุ้นคืน และจ ากัดการจ่ายเงินปันผลในไตรมาส 3/2563 โดยค าสัง่
ดงักล่าวมีขึน้ หลงัจากการเปิดเผยผลการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress 
Test) ของธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ 34 แห่งในสหรัฐเม่ือวานนี  ้เฟด
ระบุว่า เกณฑ์ในการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถจ่ายเงินปัน
ผลนัน้ จะพิจารณาจากก าไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งการ
ค านวณตามเกณฑ์ดงักล่าว อาจท าให้ธนาคารบางแห่งต้องปรับลดการ
จ่ายเงินปันผล ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดรายหนึ่งกล่าวว่า 
กฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจท าให้ธนาคารบางแห่งไม่สามารถจ่ายเงินปัน
ผลได้ เจ้าหน้าที่เฟดยงักล่าวด้วยว่า เฟดจะเดินหน้าพิจารณากฎเกณฑ์
ดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และคาดว่าก าไรสุทธิของธนาคารบางแห่ง
อาจจะลดลง เพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
(อินโฟเควสท์) 

ผลส ารวจม.มิชิแกนชีค้วามเช่ือมั่นผู้บริโภคสหรัฐดีดตัวขานรับ
คลายล็อกดาวน์ ผลส ารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า  ดัชนี
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดีดตัวขึน้สู่ระดับ 78.1 ในเดือนมิ.ย. 
จากระดับ 72.3 ในเดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวขึน้โดยได้แรง
หนุนจากการเปิดเศรษฐกิจครัง้ใหม่ หลงัจากที่รัฐบาลใช้มาตรการล็อก
ดาวน์เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ดัชนีบ่งชีภ้าวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคตต่างดีดตัวขึน้ในเดือน
มิ.ย. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 730.05 จุด วิตกหลาย
รัฐส่ังล็อกดาวน์หลังโควิดพุ่ ง ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิด
ร่วงลงมากกว่า 2% เม่ือคืนนี ้(26 มิ.ย.) เนื่องจากนกัลงทนุวิตกว่า การ
ฟืน้ตวัของเศรษฐกิจสหรัฐจะเป็นไปอย่างล่าช้า หลงัจากหลายรัฐของ
สหรัฐกลบัมาก าหนดข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจอีกครัง้ เพื่อรับมือกบั
จ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 ที่พุ่งขึน้ ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด
ที่ 25,015.55 จดุ ร่วงลง 730.05 จดุ หรือ -2.84%, ดชันี S&P500 ปิดที่ 
3,009.05 จุด ร่วงลง 74.71 จุด หรือ -2.42% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 
9,757.22 จดุ ร่วงลง 259.78 จดุ หรือ -2.59% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก วิตกโค
วิดระบาดเพิ่มถ่วงเศรษฐกิจสหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย
เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(26 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนขายดอลลาร์ออกมา
ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ยืดเยือ้
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐ หลงัจากที่มีรายงานการ
พบผู้ติดเชือ้เพ่ิมขึน้ในหลายสหรัฐ ซึง่ส่งผลให้มีการประกาศมาตรการล็
อกดาวน์อีกครัง้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ดชันีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันี
วัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลใน
ตะกร้าเงิน ลดลง 0.01% สู่ระดับ 97.4326 เม่ือคืนนี  ้ดอลลาร์สหรัฐ
อ่อนค่าเม่ือเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 107.18 เยน จากระดับ 107.20 
เยน และอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9474 ฟรังก์ จาก
ระดับ 0.9489  ฟรังก์ แต่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ที่ ระดับ 1.3656 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3649 
ดอลลาร์แคนาดา ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 
1.1228 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1215 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่า
แตะที่ระดบั 1.2344 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2405 ดอลลาร์ และดอลลาร์
ออสเตรเลียอ่อนค่าสู่ระดบั 0.6866 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6871 
ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 23 เซนต์ วิตกล็อกดาวน์
สกัดโควิดอีกรอบกระทบดีมานด์ สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลดลงเม่ือคืนนี ้ (26 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุน
ขายสัญญาน า้มันดิบออกมา ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ยืดเยือ้จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ซึ่งท าให้เกิดความวิตกว่า อุปสงค์น า้มันดิบจะอ่อนแอลงอีก สัญญา
น า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 23 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่  
38.49 ดอลลาร์/บาร์เรล และร่วงลง 3.4% ในรอบสัปดาห์นี ้สัญญา
น า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 3 เซนต์ หรือ 0.07% ปิดที่ 
41.02 ดอลลาร์/บาร์เรล และร่วงลง 2.8% ในรอบสัปดาห์นี  ้(อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $9.7 วิตกโควิดพุ่งหนุน
แรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือ
คืนนี  ้(26 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากค าสั่งซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย 
หลงัจากตลาดหุ้นทัว่โลกร่วงลงจากความวิตกเกี่ยวกบัจ านวนผู้ติดเชือ้
ไวรัสโควิด-19 ที่พุ่งขึน้ในสหรัฐ และในประเทศต่างๆ สัญญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 
9.7 ดอลลาร์ หรือ 0.55% ปิดที่ 1,780.3 ดอลลาร์/ออนซ์ และปรับตวั
ขึน้ 1.6% ในรอบสปัดาห์นี ้(อินโฟเควสท์) 
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 ยุโรป 

EU เตรียมเปิดประเทศรับผู้ เดินทางจากกว่า 10 ชาติ ดีเดย์ 1 
ก.ค.นี ้ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า สหภาพยโุรป (EU) ก าลงัพิจารณา
ที่จะเปิดพรมแดนของประเทศสมาชิกอีกครัง้ เพ่ือต้อนรับผู้ เดินทางจาก
กว่า 10 ประเทศนอกเขตยูโรโซน อาทิ ญ่ีปุ่ น, เกาหลีใต้ และแคนาดา 
ตัง้แต่วันที่  1 ก.ค.นี ้หลังจากที่จ ากัดการเดินทางมาเป็นเวลาหลาย
เดือนท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แหล่งข่าวด้านการทูต
ของยุโรประบุว่า EU ก าลังพิจารณาที่จะเปิดประเทศอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปก่อนถึงฤดกูารเดินทางในหน้าร้อนนี ้โดยจะยกเลิกข้อจ ากดัด้าน
การเดินทางกับประเทศต่างๆ ที่มีอตัราการติดเชือ้โควิด-19 ในระดบัที่
ใกล้เคียง หรือต ่ากว่าอตัราการติดเชือ้ของ EU (อินโฟเควสท์) 

ECB เสนอปล่อยกู้แบงก์ชาตินอกยูโรโซน หวังช่วยเสริมสภาพ
คล่องสู้โควิด-19 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดเผยในวนัพฤหสับดี 
(25 มิ.ย.) ว่า ECB จะปล่อยเงินกู้สกุลยูโรโดยมีหลกัทรัพย์ค า้ประกัน
ให้กบัธนาคารกลางต่างๆ ที่อยู่นอกเขตยโูรโซน เพ่ือสนบัสนนุตลาดการ
ระดมทนุท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ECB ระบใุน
แถลงการณ์ว่า ภายใต้ระบบการปล่อยเงินกู้ ให้กับธนาคารกลางหรือ 
Eurosystem repo facility for central banks (EUREP) นั น้  ECB จะ
จดัสรรสภาพคล่องสกลุยโูรให้กบับรรดาธนาคารกลางที่อยู่นอกเขตยูโร
โซนโดยต้องวางหลกัทรัพย์ค า้ประกนัสกลุยูโรที่สามารถซือ้ขายได้ ทัง้นี ้
โครงการปล่อยกู้ ใหม่ดงักล่าวซึ่งจะมาเสริมข้อตกลงสวอปทวิภาคีและ
ข้อตกลงซือ้คืนพนัธบตัรที่มีอยู่แล้วนัน้ จะด าเนินไปจนถึงสิน้เดือนมิ.ย. 
2564 (อินโฟเควสท์) 

ประธาน ECB คาดโลกอาจพ้นจุดตกต ่าของโควิด-19 แล้ว แต่
ฟ้ืนตัวกลับสู่จุดปกติยาก นางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) เปิดเผยว่า โลกอาจพ้นจุดตกต ่าที่สุดของวิกฤติการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว แต่การจะฟืน้ตวัสู่ระดบัปกติก่อนเกิด
วิกฤตินัน้น่าจะเป็นไปได้ยากและไม่สมบรูณ์ ประธาน ECB คาดการณ์
ว่า การค้าน่าจะปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยจ าเป็นต้องใส่ใจ
ภาคส่วนที่มีความเสี่ยงมากที่สดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวช้า
หลังโควิดพุ่งอีก ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้(26 มิ.ย.) ตาม
การร่วงลงของตลาดหุ้นสหรัฐ หลงัจากที่จ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 ที่พุ่ง
ขึน้ในหลายรัฐ และการประกาศมาตรการล็อกดาวน์อีกครัง้ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจนัน้ ท าให้นักลงทุนวิตกเกี่ยวกบัอตัรา
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.39% 
ปิดที่ 358.32 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 4,909.64 จุด 
ลดลง 8.93 จุด หรือ -0.18% และดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่  
12,089.39 จดุ ลดลง 88.48 จดุ หรือ -0.73% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 12.16 จุด จากแรงซือ้หุ้น
ปลอดภัย-ปอนด์อ่อนหนุนหุ้นส่งออก ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวก
เม่ือคืนนี ้(26 มิ.ย.) โดยหุ้นกลุ่มส่งออกได้แรงหนนุจากเงินปอนด์ที่อ่อน
ค่าลง และหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตวัขึน้ เนื่องจากนักลงทุน
พากันเข้าซือ้หุ้นกลุ่มปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดเพิ่มขึน้ทัว่โลก ดชันี 
FTSE 100 ตลาดหุ้ นลอนดอนปิดที่ 6,159.30 จุด เพิ่มขึน้ 12.16 จุด 
หรือ +0.20% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นเผยผู้ ติดเชือ้โควิดรายใหม่พุ่ งขึน้กว่า 100 รายครั้งแรก
นับตัง้แต่ 9 พ.ค. กระทรวงสาธารณสุขญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า ผู้ติด
เชือ้โควิด-19 รายใหม่พุ่งขึน้ 103 รายในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่ง
เป็นการเพิ่มขึน้มากกว่า 100 รายเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่วันที่  9 พ.ค. 
ขณะที่จ านวนผู้ ติดเชือ้สะสมอยู่ที่ระดับ  18,110 ราย ส่วนจ านวน
ผู้ เสียชีวิตสะสมอยู่ที่  968 ราย ในจ านวนผู้ติดเชือ้ 103 รายดังกล่าว 
เป็นผู้ติดเชือ้ในกรุงโตเกียวจ านวน 54 ราย ซึ่งจ านวนผู้ติดเชือ้ยังคง
มากกว่า 50 รายเป็นวนัที่ 3 หลงัจากมีการรายงานจ านวนผู้ติดเชือ้ 55 
รายในวนัพธุ ซึง่เป็นจ านวนมากที่สดุนบัตัง้แต่วนัที่ 25 พ.ค. ซึง่ขณะนัน้
ญ่ีปุ่ นได้ประกาศยกเลิกภาวะฉกุเฉินทัว่ประเทศ (อินโฟเควสท์) 

"คุโรดะ"ยันแบงก์ชาติญี่ปุ่ นพร้อมใช้มาตรการรับมือหากโควิด
ระบาดรอบสอง นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ ว่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่ น 
(BOJ) กล่าวว่า เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง หาก
ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดรอบสอง ขณะเดียวกันนายคุโรดะส่ง
สัญญาณว่า BOJ มีความพร้อมที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
รอบใหม่ เพื่อรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตดงักล่าว นายคุโรดะกล่าว
ว่า เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก และคาดว่าในไตร
มาส 2 ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของญ่ีปุ่ น
อาจจะหดตวัลงอีก หลงัจากที่ได้หดตวัลง 2.2% ในไตรมาส นอกจากนี ้
นายคโุรดะกล่าวว่า BOJ จะมุ่งเน้นไปที่การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในการ
ระดมเงินทุนของภาคธุรกิจ และสร้างสเถียรภาพให้กับตลาด โดยเม่ือ
ไม่นานมานี ้BOJ ประกาศเปิดตัวโครงการเงินกู้ปลอดอัตราดอกเบีย้ 
วงเงิน 30 ล้านล้านเยนให้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง และยงั
ได้จัดสรรเงินกู้ วงเงิน 25 ล้านล้านเยนให้กับบริษัทขนาดใหญ่ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 252.29 จุด ขานรับสหรัฐ
ผ่อนคลายการลงทุนของภาคธนาคาร ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียว
ปิดปรับตวัขึน้ในวนันี ้ขณะที่นกัลงทนุพากนัเข้าซือ้หุ้นกลุ่มการเงิน หลงั
ขานรับข่าวสหรัฐเตรียมผ่อนคลายกฎเกณฑ์การลงทุนของธนาคาร
พาณิชย์ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดเพิ่มขึน้ 252.29 
จดุ หรือ 1.13% แตะที่ 22,512.08 จดุ (อินโฟเควสท์) 
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 จีน 

จีนเผยก าไรภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.เพิ่มขึน้ 6% ส่งสัญญาณ
ศก.จีนเร่ิมฟ้ืนตัว ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันี ้
ว่า ก าไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนปรับตวัขึน้ 6% ในเดือนพ.ค. แตะที่
ระดับ 5.8234 แสนล้านหยวน (8.2 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็น
การดีดตวัขึน้ครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนพ.ย. 2562 และเป็นสญัญาณบ่งชี ้
ว่า เศรษฐกิจจีนก าลังฟื้นตัวจากผลกระทบของการชัตดาวน์ในช่วงที่
ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างหนกั นายซู หง นกัสถิติของ NBS กล่าว
ว่า การที่ก าไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนดีดตวัขึน้ในเดือนพ.ค.นัน้ มา
จากหลากหลายปัจจยั ซึ่งรวมถึงต้นทุนที่ปรับตวัลดลง และรายได้จาก
การลงทุนที่เพิ่มขึน้ในอุตสาหกรรมเหล็ก เคมีภัณฑ์ และพลงังาน ส่วน
ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี  ้ก าไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนลดลง 
19.3% เม่ือเทียบรายปี ที่ระดบั 1.84 ล้านล้านหยวน ซึ่งดีกว่าในช่วง 4 
เดือนแรกที่ก าไรของบริษัทอุตสาหกรรมทรุดตัวลงถึง 27.4% (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: ปิดท าการวันนี ้ (26 มิ.ย.) เน่ืองในเทศกาล
ขนมจ้าง (Dragon Boat Festival) 

ภาวะตลาด หุ้น ฮ่อ งกง :  ฮั่ ง เ ส็ ง ปิด ร่วง  231.59 จุด  วิ ตก
ความสัมพันธ์สหรัฐ-จีน,โควิด-19 ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิด
วนันีป้รับตวัลดลง หลงัวุฒิสภาสหรัฐอนมุตัิมาตรการลงโทษธนาคารที่
ท าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่จีนที่สนบัสนุนกฎหมายความมัน่คงแห่งชาติที่
จีนพยายามบังคับใช้ในฮ่องกง นอกจากนี ้นักลงทุนยังคงวิตกกังวล
เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ดัชนีฮั่งเส็งลดลง 
231.59 จดุ หรือ -0.93% ปิดวนันีท้ี่ 24,549.99 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

ITC ชีโ้ควิด-19 ท าเศรษฐกิจโลกปีนีเ้สียหายอย่างน้อย 1.26 แสน
ล้านดอลลาร์ ศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ (International 
Trade Centre หรือ ITC) เปิดเผยรายงานฉบบัใหม่พบว่า มลูค่าการค้า
ระหว่างประเทศ ร่วงลงมาตัง้แต่ไตรมาส 4/2562 และการร่วงลงนัน้
รุนแรงยิ่งขึน้ในช่วงต้นปี 2563 จากผลกระทบของโรคโควิด-19 ระบาด
ที่ เ ร่ิมขึ น้ ในประเทศจีน  ITC คาดการณ์ในรายงาน  2020 SME 
Competitive Outlook ที่เผยแพร่เม่ือวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า ภาวะ
ชะงักงันด้านการผลิตทั่วโลกซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 นัน้ จะสร้างความเสียหายต่อการค้าโลกเป็นมูลค่าราว 1.26 
แสนล้านดอลลาร์ รายงานของ ITC ระบุว่า การส่งออกของจีนร่วงลง
ราว 21% ในเดือนก.พ.ที่ผ่านมาเม่ือเทียบกับปีก่อน และในขณะที่การ
ส่งออกของจีนฟื้นตวัขึน้เล็กน้อยในเดือนมี.ค.นัน้ การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ได้เร่ิมส่งผลกระทบต่อการส่งออกจากประเทศอ่ืนๆ โดย
ข้อมูลสถิติบ่งชีว้่า การส่งออกจากประเทศยุโรปและสหรัฐ ลดลง 8% 
และ 7% ตามล าดบัเม่ือเทียบเป็นรายปี (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดีดตัวกว่า 300 จุด หลังร่วง
ติดต่อกัน 2 วัน ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตวักว่า 300 จุดใน
วนันี ้หลงัร่วงลงติดต่อกัน 2 วนั อย่างไรก็ดี ตลาดยงัคงถูกกดดนัจาก
จ านวนผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ที่ยงัคงพุ่งขึน้ในประเทศ ทัง้นี ้ดชันี S&P 
BSE Sensex ปิดตลาดที่  35,171.27 จุด เพิ่มขึ น้  329.17 จุด หรือ 
0.94% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ศบค.เผยวันนีไ้ม่พบผู้ ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนีว้่า ไม่พบผู้ ป่วยยืนยันติดเชือ้รายใหม่ 
ส าหรับผู้ ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่  3,162 ราย โดยเป็นผู้ติดเชือ้ใน
ประเทศ  2,444 ราย  และจากสถานที่ กักกันที่ รั ฐจัดใ ห้  (State 
Quarantine) 225 ราย ส่วนจ านวนผู้ ป่วยรักษาหายแล้วรวม 3,053 
ราย และยังมีผู้ ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 51 ราย ขณะที่ไม่มี
ผู้ เสียชีวิตเพ่ิม ท าให้ยอดผู้ เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 58 ราย (อินโฟเควสท์) 

สภาพัฒน์ เข็นโครงการภายใต้เงินกู้  4 แสนลบ.รอบแรกเข้าครม. 
8 ก.ค.นี ้มท.คาดได้ราวหมื่นลบ. รายงานจากกระทรวงมหาดไทย 
เปิดเผยว่า ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(สศช.) หรือสภาพฒัน์ ได้พิจารณาโครงการฟืน้ฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศตามแผนงานภายใต้กรอบ พ.ร.ก.กู้ เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
สถานการณ์โควิด-19 วงเงิน 4 แสนล้านบาท ในรอบแรก มีโครงการที่
ผ่านการคดักรองเบือ้งต้น 213 โครงการ วงเงิน 101,482,.29 ล้านบาท 
โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวนัที่  8 ก.ค.นี ้ทัง้นี ้โครงการ
ของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านรอบแรก ประกอบด้วย โครงการ
อาสาสมคัรบริบาลท้องถิ่นเพื่อดแูลผู้สงูอายทุี่มีภาวะพึ่งพิง ระดบัต าบล 
วงเงิน 1,080.58 ล้านบาท โครงการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  "โคก หนอง นา โมเดล" 
วงเงิน 4,953.78  ล้านบาท โครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ 
2,701.87 ล้านบาท และ โครงการชมุชนท่องเที่ยวเชิงคณุภาพ เพ่ือการ
พฒันาที่ยัง่ยืน 546.13 ล้านบาท รวมทัง้สิน้กว่า 9.28 พนัล้านบาท (อิน
โฟเควสท์) 

รมว.คลัง ยอมรับวิกฤตโควิด-19 ท ารายได้หลุดเป้า อาจต้องกู้
ชดเชยเพิ่มหากจ าเป็น นายอตุตม สาวนายน รมว.คลงั เผยสัง่การให้
กรมจัดเก็บภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรม
ศุลกากร ไปจัดเตรียมแนวทางในการบริหารจัดการรายได้รัฐบาลใน
อนาคต ซึ่งหลงัจากปีนีไ้ด้รับผลกระทบหนักจากวิกฤตโควิด-19 จนท า
ให้การจดัเก็บรายได้รัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ยงัอยู่ในระดบัที่
กระทรวงการคลงัยงัสามารถบริหารจัดการได้ รมว.คลงั กล่าวว่า การ
จัดเก็บรายได้ปี 2563 อาจจะไม่เป็นไปตามเป้า ซึ่งส่งผลต่อการกู้ เพื่อ
ชดเชยการขาดดลุงบประมาณ ถ้ามีการขาดดุลเพ่ิมขึน้จริง ต้องบริหาร
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 จัดการเร่ืองการกู้ เพิ่ม ซึ่งเป็นไปได้ที่ต้องกู้ เพิ่ม แต่ยงัไม่ได้ดตูวัเลข (อิน

โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 4.46 จุด คาดหวังเศรษฐกิจฟ้ืนหลัง
คลายล็อก/สัปดาห์หน้าแกว่งไซด์เวย์  SET ปิดวันนี ท้ี่ ระดับ 
1,330.34 จดุ เพ่ิมขึน้ 4.46 จดุ (+0.34%) มลูค่าการซือ้ขาย 47,193.61 
ล้านบาท นักวิ เคราะห์ฯเผยตลาดหุ้ นไทยวันนี ป้ รับตัวขึ น้ตาม 
Sentiment ตลาดเอเชียที่บวก ได้แรงหนนุจากดาวโจนส์ปิดบวกเม่ือคืน
ที่ผ่านมา-คาดหวงัการฟืน้ตวัเศรษฐกิจ แม้ยงักังวลการแพร่ระบาดโค
วิดระลอกสอง แต่ในเอเชียคงไม่แรงเท่าสหรัฐ อีกทัง้ในเดือนก.ค.ก็จะมี
การผ่อนคลายล็อกดาวน์มากขึน้ แต่ในช่วงบ่ายนีด้ชันีฯลดช่วงบวกลง
หลังดาวโจนส์ฟิวเจอร์สร่วงกว่า 100 จุด หลังมีกระแสข่าวจะยกเลิก
โครงการประกันสุขภาพโอบามาแคร์-สหรัฐฯก็ผ่านร่างกฎหมายคว ่า
บาตรแบงก์ที่ท าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่จีนที่หนุนกฎหมายความมั่นคง
ของจีนที่จะใช้ในฮ่องกง รวมถึงยงัรับแรงกดดนัจากสหรัฐฯให้ธนาคาร
รายใหญ่งดซือ้หุ้นคืน-จ ากดัจ่ายปันผล สปัดาห์หน้าตลาดฯคงจะแกว่ง 
Sideway up พร้อมให้แนวรับ 1,300-1,310 แนวต้าน 1,350 จดุ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 87,996 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่  87,996 
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 

อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) ซือ้สทุธิ 
33,088 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 4,482 ล้านบาท 

ในขณะที่นกัลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 646 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอายุ 
5 ปี ปิดที่  0.82% ปรับตัวลดลงจากเม่ือวาน -0.04% ภาพรวมของ
ตลาดในวันนี  ้Yield Curve ปรับตัวลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า 
ประมาณ 2-4 bps ส าหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวนันี  ้
NET OUTFLOW 7,787 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 646 ล้าน
บาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ  
(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: เงินบาทปิด 30.90 แกว่งแคบตามแรงซือ้-
ขายไร้ปัจจัยใหม่ มองกรอบ 30.80-31.00 นักบริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีท้ี่ระดับ 
30.90 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าเปิดตลาดที่ระดับ 30.89 บาท/
ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 30.88-30.92 บาท/ดอลลาร์ 
"เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ตามแรงซือ้แรงขายของผู้ส่งออก
และน าเข้า เพราะช่วงนีย้งัไม่มีปัจจยัใหม่ๆ น่าจะรอท้ายสปัดาห์หน้าที่
จะมีตวัเลขการจ้างนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ"นักบริหารเงินระบุ นัก
บริหารเงิน คาดว่า ต้นสัปดาห์หน้าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ
ระหว่าง 30.80-31.00 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคขัน้สดุท้ายเดือนมิ.ย. อียู 

- ยอดท าสญัญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนพ.ค. สหรัฐ 

- ดชันีการผลติเดือนมิ.ย. จากเฟดสาขาดลัลสั สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Friday 26 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP Tokyo CPI YoY Jun 0.30% 0.30% 0.40% SET50

Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY Jun 0.20% 0.10% 0.20% SET100

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

TH Foreign Reserves 1-Jun $240.7b -- $240.3b Institution Net Position

US Personal Income May -4.20% -6.00% 10.50% Proprietary Net Position

Personal Spending May 8.20% 8.80% -13.60% Foreign Net Position

Real Personal Spending May 8.10% 9.10% -13.20% Individual Net Position

PCE Deflator MoM May 0.10% 0.00% -0.50% Total Trading Value

PCE Deflator YoY May 0.50% 0.50% 0.50%

PCE Core Deflator MoM May 0.10% 0.00% -0.40% Major Indices

PCE Core Deflator YoY May 1.00% 0.90% 1.00% Dow Jones

U. of Mich. Sentiment Jun F 78.10 79.00 78.90 S&P 500

U. of Mich. Current Conditions Jun F 87.10 -- 87.80 Nasdaq

U. of Mich. Expectations Jun F 72.30 -- 73.10 STOXX Europe 50

U. of Mich. 1 Yr Inflation Jun F 3.00% -- 3.00% FTSE 100

U. of Mich. 5-10 Yr Inflation Jun F 2.50% -- 2.60% DAX

Nikkei 225

 Monday 29 Shanghai Composite

Release Actual Cons. Prior Hang Seng

JP Retail Sales MoM May 2.10% 3.00% -9.60% KOSPI

Retail Sales YoY May -0.12 -0.12 -0.14 BES Sensex

Dept. Store, Supermarket Sales YoY May -16.70% -18.20% -22.10% Jakarta Composite

TH Mfg Production Index ISIC NSA YoY May -- -19.80% -17.21% Philippines Composite

Capacity Utilization ISIC May -- -- 51.87 Ho Chi Minh

EC Economic Confidence Jun -- 80.00 67.50

Industrial Confidence Jun -- -19.70 -27.50 Crude Commodities

Services Confidence Jun -- -25.40 -43.60 WTI ($/bl)

Consumer Confidence Jun F -- -- -14.70 Dubai ($/bl)

US Pending Home Sales MoM May -- 18.00% -21.80% Brent ($/bl)

Pending Home Sales NSA YoY May -- -22.00% -34.60% NYMEX ($/bl)

COMEX Gold 

 Tuesday 30 Batic Dry Index

Release Actual Cons. Prior

JP Jobless Rate May -- 2.80% 2.60% Exchange Rate

Job-To-Applicant Ratio May -- 1.22 1.32 USD/THB

Industrial Production MoM May P -- -5.70% -9.80% EUR/USD

Industrial Production YoY May P -- -23.20% -15.00% USD/JPY

Housing Starts YoY May -- -14.70% -12.90% GBP/USD

CH Composite PMI Jun -- -- 53.40 USD/CHY

Manufacturing PMI Jun -- 50.50 50.60 USD/KRW

EC CPI MoM Jun P -- 0.30% -0.10% Dollar Index

CPI Core YoY Jun P -- 0.80% 0.90%

US MNI Chicago PMI Jun -- 44.00 32.30 Thai Bond Market

Conf. Board Consumer Confidence Jun -- 90.50 86.60 Total Return Index

Outright/ Cash Trading

     Wednesday 1 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Release Actual Cons. Prior 26-Jun-20 0.427 0.445 0.478 0.483 0.465 0.569

JP Tankan Large Mfg Index 2Q -- -30.00 -8.00 Change (bps) -0.76 -0.25 -0.65 -0.71 -4.17 -3.70

Tankan Large Mfg Outlook 2Q -- -24.00 -11.00 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Tankan Large Non-Mfg Outlook 2Q -- -15.00 -1.00 0.821 1.032 1.272 1.565 1.844 2.068

Tankan Large Non-Mfg Index 2Q -- -20.00 8.00 -3.48 -3.37 -2.79 -2.74 -1.56 -0.33

Tankan Large All Industry Capex 2Q -- 1.30% 1.80%

Jibun Bank Japan PMI Mfg Jun F -- -- 37.80 US Bond Market

Consumer Confidence Index Jun -- 28.50 24.00 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Official Reserve Assets Jun -- -- $1378.2b 26-Jun-20 0.14 0.17 0.19 0.30 0.64 1.37

CH Caixin China PMI Mfg Jun -- 50.70 50.70 Change (bps) -2.00 +0.00 -2.00 -2.00 -4.00 -6.00

TH Business Sentiment Index Jun -- -- 34.40

Markit Thailand PMI Mfg Jun -- -- 41.60

EC Markit Eurozone Manufacturing PMI Jun F -- 46.90 46.90

US Markit US Manufacturing PMI Jun F -- 49.60 49.60

ISM Manufacturing Jun -- 49.50 43.10

87,995.61         61,610.56         +42.83%

26-Jun-20 25-Jun-20 %Chg.

325.61               325.33               +0.09%

1,202.56 1,201.61 +0.08%

97.471 97.388 +0.09%

1.2337 1.2421 -0.68%

7.0774 7.0772 +0.00%

1.1218 1.1215 +0.03%

107.17 107.19 -0.01%

26-Jun-20 25-Jun-20 %Chg.

30.91 30.91 -0.02%

1,773.30 +10.20 +0.58%

1,749.00 +11.00 +0.63%

40.68 -0.75 -1.81%

38.49 -0.23 -0.59%

38.17 -0.85 -2.18%

40.81 +0.03 +0.07%

851.98 -2.61 -0.31%

26-Jun-20 Chg %Chg.

4,896.73 -68.01 -1.37%

6,074.36 -117.48 -1.90%

2,134.65 +22.28 +1.05%

35,171.27 +329.17 +0.94%

2,979.55 +8.93 +0.30%

24,549.99 -231.59 -0.93%

12,089.39 -88.48 -0.73%

22,512.08 +252.29 +1.13%

3,182.00 -26.00 -0.81%

6,159.30 +12.16 +0.20%

3,009.05 -74.71 -2.42%

9,757.22 -259.78 -2.59%

26-Jun-20 Chg %Chg.

25,015.55 -730.05 -2.84%

628.25

47,193.61

-209.58

-2,550.92

295.96 +0.66 +0.22%

2,132.25

878.61 +3.65 +0.42%

1,943.90 +6.37 +0.33%

29-Jun-20

26-Jun-20 Chg %Chg.

1,330.34 +4.46 +0.34%


