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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"ทรัมป์"ตัดสินใจชะลอการท าข้อตกลงการค้ากับจีน ก่อนพบ"สี 
จิน้ผิง"ในการประชุม G20 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ
กล่าวว่า เขาได้ตัดสินใจชะลอการท าข้อตกลงทางการค้ากับจีน และ
ระบุว่า เขาจะไม่ท าข้อตกลง นอกเสียจากว่า จีนจะกลับมาท าตาม
เงื่อนไขที่ได้เจรจาตอ่รองไว้เม่ือต้นปีนี ้ปธน.ทรัมป์กลา่วที่ท าเนียบขาว
ว่า "ผมเองที่เป็นคนตดัสินใจชะลอการท าข้อตกลงในตอนนี ้และเราจะ
ท า ข้อตกลงที่ยิ่ งใหญ่กับจีน หรือไม่ ก็ ไม่ท า ข้อตกลงใดๆ เลย" 
ปธน.ทรัมป์แสดงความเห็นดงักลา่ว หลงัจากที่เขาได้ขู่เพิ่มภาษีน าเข้า
สินค้าจีน หากปธน.สี จิน้ผิงไม่เข้าร่วมประชมุซมัมิตของกลุ่ม G20 ใน
ญ่ีปุ่ น โดยปธน.ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เขาอาจก าหนดภาษี 25% 
หรือมากกว่า 25% ต่อสินค้าจีนมูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์ (อินโฟ
เควสท์) 

แหล่งข่าวเผยยังไม่มีการเตรียมการประชุม"ทรัมป์-สี จิน้ผิง"ใน
เวที G20 แหล่งข่าวระบุว่า ขณะนีย้ังไม่มีการเตรียมการส าหรับการ
ประชุมระหว่างประธานาธิบดี โดนัลด์  ทรัมป์  ผู้ น าสหรัฐ แ ละ
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผู้ น าจีน ที่อาจเกิดขึน้นอกรอบการประชุมสดุ
ยอด G20 ที่ญ่ีปุ่ นในปลายเดือนนี ้การขาดการเตรียมการประชุม
ดงักล่าว สร้างความไม่มัน่ใจตอ่แนวโน้มการพบปะกันของผู้น าทัง้สอง 
ทา่มกลางความตงึเครียดทางการค้า ด้านนายเกิง ชวง โฆษกกระทรวง
การต่างประเทศจีน กล่าวว่า จีนเปิดกว้างส าหรับการเจรจาการค้า แต่
ขณะนี ้จีนไมมี่สิ่งใดที่จะประกาศเก่ียวกบัการพบปะกนัของผู้น าทัง้สอง 
นักการทูตรายหนึ่งกล่าวว่า ปธน.สี จิน้ผิงอาจไม่ต้องการเข้าสู่การ
ประชุมที่ไม่สามารถคาดการณ์ผลลพัธ์ และมีความเสี่ยงที่สหรัฐจะขู่
เก็บภาษีตอ่สินค้าน าเข้าจากจีนเพิ่มขึน้ โดยจีนจะไมต้่องการให้ปธน.สี 
จิน้ผิงเข้าสูก่ารประชมุซึง่อาจท าให้เขาอบัอายขายหน้า (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนี CPI เพิ่มขึน้เพียง 0.1% ในเดือนพ.ค. สอดคล้อง
คาดการณ์ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ บริโภค 
(CPI) เพิ่มขึน้เพียง 0.1% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สอดคล้อง
กับตวัเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือน
เม.ย. ดัชนี CPI ได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึน้ของราคาอาหาร แต่ถูก
กดดนัจากการร่วงลงของราคาน า้มนั เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI เพ่ิมขึน้ 
1.8% ในเดือนพ.ค. ต ่ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดบั 
1.9% หลงัจากเพ่ิมขึน้ 1.9% ในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์) 

บอนด์ยีล์สหรัฐปรับตัวไร้ทิศทาง หลังเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัไร้ทิศทางในวนันี ้หลงั
การเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ณ เวลา 23.28 น.ตามเวลาไทย อตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ร่วงลงสู่ระดบั 2.124% 

ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัขึน้สูร่ะดบั 
2.618% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 43.68 จุด หลังหุ้น
แบงก์-พลังงานร่วง ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้
(12 มิ.ย.) เน่ืองจากหุ้นกลุม่ธนาคารร่วงลง ทา่มกลางกระแสคาดการณ์
ที่วา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ในปีนี ้หลงัจาก
สหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนแอ ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลง
หลังจากราคาน า้มัน WTI ดิ่งลงอย่างหนัก นอกจากนี ้นักลงทุนยัง
ระมดัระวงัการซือ้ขายในขณะที่ข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
ยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลาย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  
26,004.83 จดุ ลดลง 43.68 จดุ หรือ -0.17% ขณะที่ดชันี Nasdaq ปิด
ที่ 7,792.72 จดุ ลดลง 29.85 จดุ หรือ -0.38% และดชันี S&P500 ปิด
ที่ 2,879.84 จดุ ลดลง 5.88 จดุ หรือ -0.20% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก ขณะนัก
ลงทุนจับตาประชุมเฟด ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลกัๆ 
ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้ (12 มิ .ย.) 
ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ในสปัดาห์หน้า ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะ
คงอัตราดอกเบีย้ในการประชมุครัง้นี ้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบ
กับเงินเยน ที่ระดับ 108.50 เยน จากระดับ 108.49 เยน และแข็งค่า
เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9956 ฟรังก์ จากระดบั 0.9918 ฟรังก์ 
นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่
ระดบั 1.3332 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3286 ดอลลาร์แคนาดา 
ยโูรอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.1286 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.1332 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์ออ่นคา่ลงแตะที่ระดบั 1.2687 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.2722 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนคา่
ลงสู่ระดับ 0.6926 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6959 ดอลลาร์สหรัฐ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดร่วง $2.13 หลังสต็อกน า้มันดิบ
สหรัฐพุ่งสวนทางคาดการณ์ สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลง 4% เม่ือคืนนี ้(12 มิ.ย.) หลังจากส านักงาน
สารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานว่า สต็อก
น า้มันดิบพุ่งขึน้กว่า 2 ล้านบาร์เรลในสปัดาห์ที่แล้ว ซึ่งสวนทางกับที่
นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับแรงกดดันจาก
ความกังวลที่ว่า ข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอาจส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจโลกและความต้องการใช้น า้มนั สญัญาน า้มนัดิบ 
WTI ส่งมอบเดือนก.ค. ร่วงลง 2.13 ดอลลาร์ หรือ 4% ปิดที่ 51.14 
ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $5.60 เหตุตลาดหุ้น
ร่วง,วิตกการค้าหนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย สัญญาทองค า
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 ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(12 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนเข้าซือ้

สัญญาทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐ
อ่อนแรงลง นอกจากนี ้สถานการณ์ตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐ
และจีน ยังเป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้ นให้นักลงทุนเข้าซือ้ทองค าเช่นกัน 
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดือน  
(อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ฝ่ายค้านอังกฤษคว้าน า้เหลวป้องกัน Brexit ไร้ข้อตกลง หลงัญัตติ
ถกูคว ่ากลางสภา ความพยายามของพรรคฝ่ายค้านขององักฤษในการ
เสนอกฎหมายเพื่อป้องกันการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพ
ยโุรป (Brexit) โดยไมมี่การท าข้อตกลง ได้ประสบความล้มเหลวในวนันี ้
ทัง้นี ้สมาชิกรัฐสภาลงมติด้วยคะแนนเสียง 309 ต่อ 298 เสียง คว ่า
ญัตติของพรรคแรงงานดงักล่าว การที่รัฐสภามีมติดงักล่าว ถือเป็นชยั
ชนะของนายบอริส  จอห์นสัน  ซึ่ ง เ ป็นตัว เ ก็งส าห รับต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีองักฤษ ซึ่งเขาเคยกล่าวว่า องักฤษจะต้องแยกตัวออก
จากสหภาพยโุรป (EU) ในวนัที่ 31 ต.ค. แม้ไม่มีการท าข้อตกลงก็ตาม 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 30.83 จุด เหตุวิตกการค้า
สหรัฐ-จีน,หุ้นกลุ่มน า้มันร่วงกดดันตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิด
ลดลงเม่ือคืนนี ้(12 มิ.ย.) โดยถกูกดดนัจากความวิตกครัง้ใหม่เก่ียวกับ
การท าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ขณะที่หุ้ นกลุ่มน า้มัน
ปรับตวัลงตามราคาน า้มนัดิบที่ร่วงลง และหุ้นอเมริกนั โทแบคโค ดิ่งลง 
หลังเตือนเก่ียวกับยอดขายบุหร่ีที่ร่วงลงอย่างรุนแรง ดัชนี FTSE 100 
ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,367.62 จดุ ลดลง 30.83 จดุ หรือ -0.42% 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุหุ้นกลุ่มน า้มันร่วง,วิตก
การค้ากดดันตลาด ตลาดหุ้นยโุรปปิดลดลงเม่ือคืนนี ้(12 มิ.ย.) ตาม
ตลาดหุ้นทั่วโลก โดยหุ้นกลุ่มน า้มันร่วงลงตามราคาน า้มัน และนัก
ลงทุนกังวลกับความไม่แน่นอนครัง้ใหม่เก่ียวกับแนวโน้มการท า
ข้อตกลงการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ดชันี Stoxx Europe 600 ลดลง 
0.30% ปิดที่  379.74 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้ นฝร่ังเศสปิดที่  
5,374.92 จดุ ลดลง 33.52 จดุ หรือ -0.62% ขณะที่ ดชันี DAX ตลาด
หุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,115.68 จดุ ลดลง 40.13 จดุ หรือ -0.33% (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผยดัชนี PPI เดือนพ.ค.ขยายตัวต ่าสุดในรอบ 4 เดือน จาก
ผลกระทบสงครามการค้า ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยใน
วันนีว้่า ดัชนีราคาผู้ ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในระดบัค้าส่ง 
ปรับตวัขึน้ 0.7% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่เป็นการขยายตวั

ในอตัราที่ต ่าสดุในรอบ 4 เดือน เน่ืองจากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ชะลอ
ตัวลง อันเน่ืองมาจากข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีน (อินโฟ
เควสท์) 

นายกฯญ่ีปุ่นเดินทางถึงอิหร่านแล้ว หวังคลายความตึงเครียดกับ
สหรัฐ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ได้เดินทางถึงกรุง
เตหะราน เมืองหลวงของอิหร่านในวันนี ้ ในความพยายามที่จะผ่อน
คลายความตงึเครียดระหวา่งอิหร่านและสหรัฐ ในระหว่างการเดินทาง
เยือนอิหร่านเป็นเวลา 2 วัน นายอาเบะมีก าหนดพบปะกับอยาตอล
เลาะห์ อาลี คาเมนี ผู้น าสงูสดุของอิหร่าน และ ประธานาธิบดีฮสัซนั รู
ฮานี ก่อนการเดินทางเยือนอิหร่าน นายอาเบะได้แจ้งตอ่ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์เก่ียวกับการเดินทางดังกล่าว ซึ่งปธน.ทรัมป์ก็ได้ให้การ
สนบัสนนุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 74.56 จุด นลท.ขายท า
ก าไรก่อนสหรัฐเผยตัวเลข CPI ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ
ในวันนี ้เน่ืองจากนักลงทุนเทขายท าก าไรก่อนที่ทางการสหรัฐจะ
เปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจ าเดือนพ.ค.ในวนันี ้ส านักข่าว
เกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดลบ 74.56 จุด หรือ 0.35% แตะที่
ระดบั 21,129.72 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

สนง.สถิติจีนเผยดัชนี CPI เดือนพ.ค.เพิ่มขึน้ 2.7% เทียบรายปี 
ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนีว้่า ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ส าคญั ปรับตัวขึน้ 2.7% ใน
เดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายปี ซึ่งเพิ่มขึน้จากเดือนเม.ย.ที่ขยายตวั 2.5% 
และสอดคล้องกบัที่นกัวิเคราะห์คาดวา่จะเพิ่มขึน้ 2.7% (อินโฟเควสท์) 

ก.พาณิชย์จีนเผยการค้าบริการเพิ่ม 4.1% ในช่วง 4 เดือนแรก
ของปีนี ้กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยข้อมลูในวันนีว้่า มลูค่าการค้า
ด้านบริการของจีนเพิ่มขึน้ 4.1% เม่ือเทียบรายปี สู่ระดับ 1.74 ล้าน
ล้านหยวน (ประมาณ 2.5284 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในชว่ง 4 เดือน
แรกของปีนี ้กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า การส่งออกด้านบริการ
เพิ่มขึน้ 10.1% ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่การน าเข้าบริการเพิ่มขึน้ 
1.1% สว่นยอดขาดดลุการค้าบริการ ลดลง 9.7% เม่ือเทียบรายปี แตะ 
5.0606 แสนล้านหยวน การค้าบริการของจีนยังคงมีแนวโน้มการ
ขยายตวัอยา่งแข็งแกร่ง (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติจีนอัดฉีดเงิน 3.5 หม่ืนล้านหยวนเข้าสู่ระบบวันนี ้
ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้อัดฉีดเงินทัง้สิน้ 3.5 หม่ืนล้านหยวน 
(ประมาณ 5.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าสู่ระบบการเงินผ่านการ
ด าเนินการทางตลาด (OMO) ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ PBOC ได้อดั
ฉีดเงิน 1.5 หม่ืนล้านหยวนเข้าสูต่ลาด ผ่านทางข้อตกลง reverse repo 
ประเภทอาย ุ7 วนั ที่อตัราดอกเบีย้ 2.55% และ อดัฉีดเงินอีก 2 หม่ืน
ล้านหยวน ผ่านทางข้อตกลง reverse repo ประเภทอายุ 28 วัน ที่
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 อัตราดอกเบีย้ 2.85% ทัง้นี ้ จีนจะยังคงด าเนินนโยบายการเงินที่

รอบคอบ โดย "ไม่เข้มงวดหรือผ่อนคลายมากเกินไป" ในขณะที่มีการ
รักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอในปี 2562 
(อินโฟเควสท์) 

รัฐสภาฮ่องกงเตรียมอภิปรายร่างกฎหมายส่งตัวผู้ ร้ายข้ามแดน
วันนี ้หลังประกาศเล่ือนเน่ืองจากเหตุประท้วง รัฐสภาฮ่องกง
เตรียมประชมุเพื่ออภิปรายร่างกฎหมายส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดนไปยังจีน
วนันีเ้วลา 11.00 น. ตามเวลาฮ่องกง หลงัจากที่ได้ประกาศเลื่อนจาก
ก าหนดเดิมที่จะอภิปรายร่างกฎหมายดังกล่าวเม่ือวานนี ้อันเป็นผล
จากการที่ผู้ ประท้วงชาวฮ่องกงได้ปิดกัน้ถนนสายหลกัใกล้กับอาคาร
รัฐสภาเพื่อคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ดี ก าหนดการ
ดังกล่าวยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากประธานรัฐสภา
ฮ่องกง ขณะที่มีรายงานข่าววา่ กลุ่มผู้ประท้วงอาจรวมตวักันอีกครัง้ใน
วนันีต้ัง้แตเ่วลา 7.00 น. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 16.34 จุด เหตุวิตก
สงครามการค้า ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวนันีอ้อ่น
ตัวลง  เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกับสงครามการค้าระหว่างจีนและ
สหรัฐ ในขณะที่จีนได้เปิดเผยข้อมลูเงินเฟ้อที่ปรับตวัสงูขึน้ ส านักข่าว
ซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตออ่นตวั 16.34 จดุ หรือ 0.56% 
ปิดที่ 2,909.38 จดุ  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดร่วง 480.88 จุด วิตกสงคราม
การค้าสหรัฐ-จีน ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตัวลดลง 
โดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลเก่ียวกับสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐกับจีน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าจะเรียกเก็บ
ภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนเพิ่มเติม ดัชนีฮั่งเส็งร่วงลง 480.88 จุด หรือ 
1.73% ปิดวนันีท้ี่ 27,308.46 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

"ดรากี-ลาการ์ด"พร้อมใจเตือนผลกระทบจากการท าสงคราม
การค้า นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยโุรป (ECB) และนาง
คริสติน ลาการ์ด ผู้ อ านวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) 
กล่าวว่า มีสัญญาณความผันผวนเกิดขึน้จากการท าสงครามการค้า 
นายดรากีและนางลาการ์ดระบุเตือนว่า ความขัดแย้งทางการค้า
ระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้า เช่น จีนและสหภาพยโุรป (EU) จะท า
ให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝ่าย และสถานการณ์จะเลวร้ายลง นางลา
การ์ดยงัระบุว่า การที่สหรัฐขู่เก็บภาษีต่อสินค้าน าเข้าจากยโุรป จะท า
ให้ประเทศในยุโรป ซึ่ง เ ป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ เช่น 
สาธารณรัฐเชค สโลวาเกีย โปแลนด์ และโรมาเนีย จะได้รับผลกระทบ
มากเป็นพิเศษ (อินโฟเควสท์) 

อิหร่านล่ันไม่ต้องการท าสงครามสหรัฐ แต่จะด าเนินการอย่าง
เฉียบขาด หากถูกท้าทาย ประธานาธิบดีฮัสซัน รูฮานี ผู้ น าอิหร่าน 

กล่าวในวนันีว้่า อิหร่านไม่ต้องการท าสงครามกับสหรัฐ แต่อิหร่านจะ
ด าเนินการอย่างเฉียบขาด ถ้าหากถูกท้าทาย ทัง้นี ้ในการแถลงข่าว
ร่วมกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น นายรูฮานีกล่าวว่า 
อิหร่านยังคงยึดมั่นต่อข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2558 และอิหร่านมีความ
ชื่นชมต่อญ่ีปุ่ นที่ได้ให้การสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าว แม้ว่าสหรัฐได้
ประกาศถอนตวัในปีที่แล้ว นอกจากนี ้นายรูฮานียงัได้โจมตีสหรัฐที่ได้
ท าสงครามเศรษฐกิจต่ออิหร่าน และเสริมว่าญ่ีปุ่ นยงัคงซือ้น า้มันจาก
อิหร่าน แม้จะถกูสหรัฐคว ่าบาตร (อินโฟเควสท์)           

อินเดียอพยพประชาชน 3 แสนคนในรัฐคุชราต เตรียมพร้อม
รับมือไซโคลน"วายุ"จ่อถล่ม แหล่งข่าวทางการของรัฐบาลอินเดีย
เปิดเผยในวันนีว้่า ประชาชนราว 300,000 คนเตรียมอพยพจากรัฐคุ
ชราต ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของอินเดีย และเมืองดีอูซึ่งเป็นดินแดน
สหภาพ ก่อนที่พายไุซโคลนวายจุะพดัเข้าสูอิ่นเดีย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงเกือบ 200 จุด กังวล
เจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงเกือบ 
200 จดุในวนันี ้หลงัจากดีดตวัขึน้ 3 วนัติดตอ่กนั ขณะที่นกัลงทนุกงัวล
ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ทัง้นี ้ดชันี S&P BSE 
Sensex ปิดตลาดที่ 39,756.81 จดุ ลดลง 193.65 จดุ หรือ 0.48% (อิน
โฟเควสท์) 

ไทย 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 0.70 จุด ชะลอ-เผชิญแรงขายท า
ก าไรหลังขึน้ไปมากระหว่างรอลุ้นมาตรการกระตุ้นศก.จาก
รัฐบาลใหม่ SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,671.11 จดุ เพิ่มขึน้ 0.70 จดุ (+
0.04%) มูลค่าการซือ้ขาย 44,224.96 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผย
ตลาดหุ้นไทยวนันีช้ะลอตวัหลงัขึน้ไปมาก โดยบริเวณใกล้ 1,682 เผชิญ
แรงขายท าก าไร คาดตลาดฯคงชะลออีกสกัพกั ด้านตลาดภมิูภาคสว่น
ใหญ่ยอ่ตวัรหวา่งรอการประชมุ G20 และการประชมุเฟด สว่นบ้านเรา
รอลุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลงัตัง้รัฐบาลใหม่ พรุ่งนีต้ลาดฯคง
แกว่งย ่าใกล้แนวต้าน 1,682 ให้แนวรับ 1,662-1,659 จุด (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 87,755 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่ 87,755 
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) ซือ้สทุธิ 
7,421 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อค้าตรา
สารหนีข้ายสุทธิ 60 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 
2,698 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.93% ปรับตัวลดลง
จากเม่ือวาน -0.03% ภาพรวมของตลาดในวันนี ้Yield Curve ปรับ
ลดลง 1-4 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนัก
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 ลงทนุต่างชาติวนันี ้NET INFLOW 2,698 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET 

BUY 2,698 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุน
ตา่งชาติหมดอาย ุ(Expired)  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.23 แข็งค่ากว่าภูมิภาคจากเงินไหล
เข้า นลท.จบัตาข้อมลูเงินเฟ้อสหรัฐฯคืนนี ้นักบริหารเงินจากธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ 31.23 บาท/

ดอลลาร์ แข็งค่าจากเปิด ตลาดเช้าที่ 31.26 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหว
ในทิศทางเดียวกับภูมิภาค ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 
31.22-31.27 บาท/ดอลลาร์ "บาทแข็งคา่ตอ่เน่ือง และแข็งคา่มากกวา่
ภมิูภาค เน่ืองจากมี fund flow ไหลเข้ามา" นกับริหารเงิน กลา่ว (อินโฟ
เควสท์)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  

- การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) เดือนพ.ค.จีน 

- อตัราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. เยอรมนี 

- ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.อีย ู

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์สหรัฐ 

- ราคาน าเข้าและราคาสง่ออกเดือนพ.ค.สหรัฐ 
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As of

Tuesday 11 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US PPI Final Demand MoM May 0.1% 0.1% 0.2% SET50

PPI Ex Food and Energy MoM May 0.2% 0.2% 0.1% SET100

PPI Final Demand YoY May 1.8% 2.0% 2.2% MAI

PPI Ex Food and Energy YoY May 2.3% 2.3% 2.4% Institution Net Position

Proprietary Net Position

 Wednesday 12 Foreign Net Position

Release Actual Cons. Prior Individual Net Position

CH CPI YoY May 2.7% 2.7% 2.5% Total Trading Value

PPI YoY May 0.6% 0.6% 0.9%

US CPI MoM May 0.1% 0.1% 0.3% Major Indices

CPI Ex Food and Energy MoM May 0.1% 0.2% 0.1% Dow Jones

CPI YoY May 1.8% 1.9% 2.0% S&P 500

CPI Ex Food and Energy YoY May 2.0% 2.1% 2.1% Nasdaq

STOXX Europe 50

 Thursday 13 FTSE 100

Release Actual Cons. Prior DAX

JP PPI MoM May -0.1% 0.0% 0.3% Nikkei 225

PPI YoY May 0.7% 0.7% 1.2% Shanghai Composite

Japan Buying Foreign Bonds 7-Jun ¥1736.0b -- ¥441.7b Hang Seng

Foreign Buying Japan Bonds 7-Jun ¥589.5b -- ¥685.8b KOSPI

Foreign Buying Japan Stocks 7-Jun -¥148.0b -- -¥285.9b BES Sensex

CH CPI YoY May 2.7% 2.7% 2.5% Jakarta Composite

PPI YoY May 0.6% 0.6% 0.9% Philippines Composite

Money Supply M0 YoY May 4.3% 3.5% 3.5% Ho Chi Minh

Money Supply M1 YoY May 3.4% 3.2% 2.9%

Money Supply M2 YoY May 8.5% 8.6% 8.5% Crude Commodities

New  Yuan Loans CNY May 1180.0b 1300.0b 1020.0b WTI ($/bl)

EU Industrial Production SA MoM Apr -- -0.5% -0.3% Dubai ($/bl)

Industrial Production WDA YoY Apr -- -0.6% -0.6% Brent ($/bl)

US Initial Jobless Claims 8-Jun -- 215k 218k NYMEX ($/bl)

Continuing Claims 1-Jun -- 1660k 1682k COMEX Gold 

 Friday 14 Batic Dry Index

Release Actual Cons. Prior

CH Industrial Production YoY May -- 5.4% 5.4% Exchange Rate

Industrial Production YTD YoY May -- 6.2% 6.2% USD/THB

Retail Sales YoY May -- 8.0% 7.2% EUR/USD

Retail Sales YTD YoY May -- 8.0% 8.0% USD/JPY

JP Industrial Production MoM Apr F -- -- 0.6% GBP/USD

Industrial Production YoY Apr F -- -- -1.1% USD/CHY

Capacity Utilization MoM Apr -- -- -0.4% USD/KRW

Tertiary Industry Index MoM Apr -- 0.4% -0.4% Dollar Index

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

Retail Sales Ex Auto MoM May -- 0.5% 0.1% Thai Bond Market

Industrial Production MoM May -- 0.2% -0.5% Total Return Index

Capacity Utilization May -- 78.0% 77.9% Outright/ Cash Trading

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

12-Jun-19 1.69 1.72 1.76 1.80 1.79 1.80

Change (bps) -0.08 -0.24 -0.11 -0.33 -0.54 -0.31

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

1.93 2.03 2.26 2.52 2.79 3.18

-2.64 -2.83 -3.56 -2.57 -2.19 -0.73

US Bond Market

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

12-Jun-19 2.24 1.88 1.83 1.88 2.13 2.62

Change (bps) -3.00 -5.00 -4.00 -4.00 -2.00 +0.00

87,755.40         179,507.54       -51.11%

12-Jun-19 11-Jun-19 %Chg.

288.17 287.92 +0.09%

1,183.43 1,178.21 +0.44%

96.956 96.710 +0.25%

1.2686 1.2715 -0.23%

6.9168 6.9104 +0.09%

1.1289 1.1326 -0.33%

108.48 108.54 -0.06%

12-Jun-19 11-Jun-19 %Chg.

31.26 31.29 -0.10%

1,331.90 +5.50 +0.41%

1,080.00 -25.00 -2.26%

59.78 -2.30 -3.70%

51.14 -2.13 -4.00%

51.06 -1.96 -3.70%

59.37 -1.57 -2.58%

954.17 -7.90 -0.82%

12-Jun-19 Chg %Chg.

6,305.99 +16.38 +0.26%

8,030.98 -14.41 -0.18%

2,108.75 -3.06 -0.14%

39,756.81 -193.65 -0.48%

2,909.38 -16.34 -0.56%

27,308.46 -480.88 -1.73%

12,115.68 -40.13 -0.33%

21,129.72 -74.56 -0.35%

3,386.00 -16.00 -0.47%

7,367.62 -30.83 -0.42%

2,879.84 -5.88 -0.20%

7,792.72 -29.85 -0.38%

12-Jun-19 Chg %Chg.

26,004.83 -43.68 -0.17%

-201.51

33,656.31

267.97

768.66

-201.51

1,108.20 -0.33 -0.03%

2,453.73 -1.60 -0.07%

13-Jun-19

12-Jun-19 Chg %Chg.

1,671.11 +0.70 +0.04%

352.76 +3.19 +0.91%


