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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

EIA เผยสหรัฐน าเข้าน า้มันดิบจากกลุ่มโอเปกลดลงแตะระดับ
ต ่าสุดในรอบกว่า 30 ปี ส านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ 
(EIA) เปิดเผยว่า สหรัฐน าเข้าน า้มันดิบจากกลุ่มประเทศผู้ ส่งออก
น า้มัน (โอเปก) ลดลงแตะระดับต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนมี.ค.1986 จาก
ข้อมลูของ EIA พบว่า สหรัฐน าเข้าน ามันดิบจากกลุ่มโอเปกในเดือน
มี.ค.เป็นจ านวนทัง้สิน้ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน  ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลง
อย่างมากจากช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากมีการผลิตน า้มันดิบใน
ประเทศเพ่ิมขึน้(อินโฟเควสท์) 

เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ 0.4% ในเดือนพ.ค. 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในวันนีว้่า  ตัวเลขการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐปรับตัวขึน้ 0.4% ในเดือนพ.ค. 
ทัง้นี ้ตวัเลขการผลิตภาคอตุสาหกรรมโดยรวม เป็นการวดัการปรับตวั
ของภาคโรงงาน, เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค การผลิตของภาค
โรงงานเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนพ.ค. ส่วนภาคเหมืองแร่เพิ่มขึน้ 0.1% 
และภาคสาธารณปูโภคพุง่ขึน้ 2.1% (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือน
เม.ย. สอดคล้องคาดการณ์ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยวา่ สต็อก
สินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายเดือน 
สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ หลงัจากทรงตวัในเดือนมี.ค 
ทัง้นีส้ต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าปลีกเพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือนเม.ย. ส่วน
สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าปลีกพืน้ฐาน โดยไมร่วมหมวดรถยนต์ ซึง่ใช้
ในการค านวณตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
เพ่ิมขึน้ 0.4% ในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยยอดค้าปลีกต ่ากว่าคาดในเดือนพ.ค. กระทรวงพาณิชย์
สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือนพ.ค. ต ่ากว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้ 0.6% อย่างไรก็ดี กระทรวง
พาณิชย์ได้ปรับเพิ่มตวัเลขยอดค้าปลีกในเดือนเม.ย.เป็นเพิ่มขึน้ 0.3% 
จากเดิมที่ระดับ 0.2%  การดีดตัวขึน้ของยอดค้าปลีกในเดือนพ.ค.
ได้รับแรงหนนุจากการเพิ่มขึน้ของยอดขายรถยนต์ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐจะเร่ิมท าประชาพิจารณ์จันทร์ที่ จะถึงนี ้กรณี"ทรัมป์"
วางแผนขึน้ภาษีจีนอีก ส านกังานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) จะเร่ิม
การท าประชาพิจารณ์ในวันจันทร์ที่จะถึงนีเ้ป็นเวลา 7 วัน เพื่อรับฟัง
ความเห็นจากกลุม่ผู้ ค้าปลีก กลุม่ผู้ผลิต และกลุม่ธุรกิจตา่งๆ ของสหรัฐ 
เก่ียวกับแผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะเก็บภาษีน าเข้า
อีกส าหรับสินค้าจีนมูลค่า  3 แสนล้านดอลลาร์  USTR ระบุใน
แถลงการณ์ในวนัศกุร์วา่ การท าประชาพิจารณ์จะเร่ิมขึน้ในวนัจนัทร์ที่
จะถึงนี ้และจะสิน้สุดลงในวันที่ 25 มิ.ย. ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวป

ธน.ทรัมป์จะไม่สามารถเก็บภาษีน าเข้ารอบใหม่กับสินค้าจีนจนกวา่จะ
หลงัวนัที่ 2 ก.ค. เม่ือระยะเวลาการแสดงความเห็นโต้แย้งครัง้สดุท้าย
เป็นเวลา 7 วนัสิน้สดุลง(อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ลดคาดการณ์พบปะ"สี จิน้ผิง"ในการประชุม G20 เดือน
นี ้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ลดการคาดการณ์เก่ียวกับการพบปะ
กับประธานาธิบดีสี จิ น้ ผิงนอกรอบการประชุม G20 ในเดือนนี  ้
ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า "มันไม่ใช่เร่ืองส าคัญที่ว่าประธานาธิบดีจีนจะ
ปรากฎตวัหรือไม ่ซึง่ถ้าเขามา ก็เป็นเร่ืองดี และถ้าเขาไมม่า เราก็จะได้
เงินเพิ่มขึน้อีกหลายพนัล้านดอลลาร์ตอ่เดือนจากการเก็บภาษีจากจีน" 
ก่อนหน้านี ้ปธน.ทรัมป์เคยกล่าวว่า หากปธน.สี จิน้ผิงไม่เข้าร่วมการ
ประชุมสุดยอด G20 ในเดือนนี ้สหรัฐก็จะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อ
สินค้าน าเข้าจากจีนมลูคา่ 3 แสนล้านดอลลาร์ มีการคาดการณ์กนัวา่ 
ปธน.ทรัมป์ และปธน.สี จิน้ผิง จะพบปะกนันอกรอบการประชมุสดุยอด
ของกลุ่ม G20 ซึ่งจะมีขึน้ในวันที่ 28-29 มิ.ย. เพื่อเจรจาแก้ไขความ
ขดัแย้งทางการค้า 

"ทรัมป์"เ รียกร้องซีอี โอ"ล็อคฮีด มาร์ติน"ทบทวนแผนปิด
โรงงานผลิตเฮลิคอปเตอร์ในเพนซิลวาเนีย ประธานาธิบดีโดนลัด์ 
ทรัมป์แห่งสหรัฐเปิดเผยในทวิตเตอร์ในวันศุกร์ว่า เขาได้เรียกร้องให้
นางมาริลิน ฮิวสัน ซีอีโอของบริษัทล็อคฮีด มาร์ติน ทบทวนการ
ตัดสินใจเก่ียวกับแผนปิดโรงงานผลิตเฮลิคอปเตอร์ซิคอร์สกีในเมือง
โคตสวิลล์ รัฐเพนซิลวาเนีย ซึง่มีพนกังานประมาณ 465 คนระบวุา่ นาง
ฮิวสนัจะพิจารณาข้อเสนอแนะ และจะท าการตดัสินใจเร็วๆ นี ้(อินโฟ
เควสท์) 

"ทรัมป์"ล่ันจะไม่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซ หลังเกิดเหตุโจมตีเรือ
บรรทุกน า้มันวานนี ้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวในการให้
สัมภาษณ์ต่อส านักข่าวฟ็อกซ์นิวส์ในวนันีว้่า จะไม่มีการปิดช่องแคบ
ฮอร์มซุ ซึง่เป็นเส้นทางขนสง่น า้มนัที่ส าคญัของโลก หลงัเกิดเหตกุารณ์
โจมตีเรือบรรทกุน า้มนั 2 ล าเม่ือวานนี ้ซึง่ปธน.ทรัมป์ระบวุา่ อิหร่านอยู่
เบือ้งหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อข้อถามที่ว่า เขาจะจัดการต่ออิหร่าน
อย่างไร และสหรัฐจะมีมาตรการป้องกันเหตุการณ์เช่นนีใ้นอนาคต
อยา่งไร ปธน.ทรัมป์กลา่ววา่ "เราจะได้เห็นกนั" (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 17.16 จุด หุ้นกลุ่มชิพ,
เทคโนโลยีร่วงกดดันตลาด ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบ
เม่ือคืนนี ้(14 มิ.ย.) โดยตลาดถกูกดดนัจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มชิพ
และกลุ่มเทคโนโลยี หลังบริษัทบรอดคอม ซึ่งเป็นผู้ ผลิตชิพในธุรกิจ
สื่อสาร เปิดเผยรายได้ต ่ากวา่คาด ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิด
ที่ 26,089.61 จดุ ลดลง 17.16 จดุ หรือ -0.07% ขณะที่ดชันี Nasdaq 
ปิดที่ 7,796.66 จดุ ลดลง 40.47 จดุ หรือ -0.52% และ ดชันี S&P500 
ปิดที่ 2,886.98 จดุ ลดลง 4.66 จดุ หรือ -0.16%(อนิโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก ขานรับ

ยอดค้าปลีกสหรัฐแกร่ง ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกัๆ 
ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(14 มิ.ย.) โดย
ได้แรงหนนุจากการที่สหรัฐเปิดเผยข้อมลูยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่ง ดชันี
ดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกุล
เงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน บวก 0.58% สู่ระดบั 97.5702 ดอลลาร์
สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 108.56 เยน จากระดับ 
108.32 เยน และแข็งคา่เม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9990 ฟรังก์ 
จากระดบั 0.9933 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งคา่เม่ือเทียบ
กับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3416 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 
1.3325 ดอลลาร์แคนาดายูโรอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่
ระดบั 1.1208 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1279 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์
อ่อนค่าลงแตะที่ระดบั 1.2584 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2682 ดอลลาร์ 
และ ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6866 ดอลลาร์สหรัฐ 
จากระดบั 0.6916 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 23 เซนต์ ตลาดกังวล
ความตึงเครียดในตอ.กลางกระทบการผลิต สญัญาน า้มนัดิบเวสต์
เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(14 มิ.ย.) โดยได้
แรงหนุนจากการที่ตลาดยังคงมุ่งความสนใจไปที่ความตึงเครียดใน
ตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน า้มัน สัญญา
น า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 23 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 
52.51 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนส.ค. 
เพิ่มขึน้ 70 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 62.01 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก 80 เซนต์ จากแรงซือ้
ขณะความตึงเครียดในตอ.กลางเพิ่มขึน้ สัญญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดปรับตวัขึน้เล็กน้อยเม่ือคืนนี ้(14 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทนุ
ยงัคงเข้าซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยั ทา่มกลางสถานการณ์
ตึงเครียดที่เพิ่มขึน้ในตะวันออกกลาง สัญญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 80 เซนต์ หรือ 
0.06% ปิดที่ 1,344.50 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)                               

ยุโรป 

จนท.เผยรมว.คลัง EU ยังไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ ยวกับ
งบประมาณยูโรโซน เจ้าหน้าที่ยโูรโซนรายหนึ่งเปิดเผยว่า รมว.คลงั
ของสหภาพยโุรป (EU) ยงัไม่สามารถตกลงกันได้ในการเจรจาเม่ือวาน
นีแ้ละในวันนี  ้เ ก่ียวกับบางประเด็นที่ส าคัญส าหรับการก าหนด
งบประมาณในอนาคตของยโูรโซน และได้ตดัสินใจที่จะยงัคงหารือกนั
อีกในเดือนต่อๆ ไปรมว.คลัง EU ต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงที่ว่า 
งบประมาณส าหรับ 19 ประเทศในยโูรโซนควรจดัสรรผ่านทางการเก็บ
ภาษีเฉพาะ (dedicated taxes) หรือควรดึงเงินสดอย่างเดียวมาจาก

งบประมาณทัง้หมดของ EU ที่ประกอบด้วยสมาชิก 28 ประเทศ (อินโฟ
เควสท์) 

"แมทท์ แฮนค็อก"ถอนตัวจากศึกชิงเก้าอีน้ายกฯอังกฤษ นาย
แมทท์ แฮนค็อก รัฐมนตรีสาธารณสขุขององักฤษ ประกาศถอนตวัจาก
การเป็นผู้สมคัรชิงต าแหน่งผู้น าพรรคอนรัุกษ์นิยมคนใหมแ่ล้ว สง่ผลให้
ขณะนีมี้ผู้สมคัรเหลือเพียง 6 รายในการชิงต าแหน่งดงักลา่ว ซึ่งจะเป็น
นายกรัฐมนตรีคนตอ่ไปขององักฤษโดยอตัโนมตัิ"ผมสมคัรชิงต าแหน่งนี ้
เพื่อสถานการณ์ในอนาคต แต่ขณะนีท้างพรรคก าลังมองหาผู้ สมัคร
ส าหรับสถานการณ์พิเศษที่เราก าลงัเผชิญอยู่" นายแฮนค็อกกลา่ว (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ กลุ่มเทคโนโลยีร่วงฉุด
ตลาด ตลาดหุ้ นยุโรปปิดลดลงเม่ือคืนนี ้(14 มิ.ย.) โดยหุ้ นกลุ่ม
เทคโนโลยีน าตลาดปรับตวัลง หลงับริษัทบรอดคอม ซึ่งเป็นบริษัทผลิต
ชิพของสหรัฐเปิดเผยรายได้ต ่ากว่าคาด และปรับลดตวัเลขคาดการณ์
รายได้ส าหรับปีงบการเงินปัจจุบนั นอกจากนี ้ตลาดยงัถูกกดดนัจาก
การที่จีนเปิดเผยข้อมลูการผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.เพ่ิมขึน้น้อย
กวา่คาดดชันี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.40% ปิดที่ 378.81 จดุ ดชันี 
CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,367.62 จุด ลดลง 8.01 จุด หรือ -
0.15% ขณะที่ ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,096.40 จดุ ลดลง 
72.65 จดุ หรือ -0.60% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดลบ 22.79 จุด หุ้นแบงก์ ,
ส่งออกถ่วงตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเม่ือคืนนี ้ (14 มิ.ย.) 
โดยหุ้นกลุม่ธนาคารและกลุ่มส่งออกน าตลาดปรับตวัลง หลงัถกูกดดนั
จากการที่จีนเปิดเผยข้อมลูการผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.เพิ่มขึน้
น้อยกว่าคาด ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,345.78 จุด 
ลดลง 22.79 จดุ หรือ -0.31% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ครม.ญ่ีปุ่นไฟเขียวติดตัง้อุปกรณ์ส่งสัญญาณ 5G เครือข่าย
สัญญาณไฟจราจรทั่วประเทศ คณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นได้อนมุตัิโครงการ
ติดตัง้อุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายส าหรับให้บริการเครือข่าย 5G บน
เครือข่ายอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรทั่วประเทศ ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า สาเหตุที่ต้องมีการติดตัง้อุปกรณ์ส่งสัญญาณ 5G ไว้กับ
สญัญาณไฟจราจรนัน้ เน่ืองมาจากเครือข่าย 5G ต้องการจดุถ่ายทอด
สัญญาณมากกว่าเครือข่าย 4G  ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เพราะใช้การ
ส่งผ่านสญัญาณด้วยคลื่นวิทยรุะยะสัน้ซึ่งไม่สามารถผ่านทะลุอาคาร
ได้ อีกทัง้สถานที่ที่เหมาะสมในการติดตัง้สถานีฐานแห่งใหม่ก็ยังมีไม่
มากนกั เน่ืองจากสถานที่บางแหง่ได้ถกูใช้ไปกบัการติดตัง้สถานีส าหรับ
เครือข่ายที่ถกูใช้งานในปัจจบุนัอยูแ่ล้ว (อินโฟเควสท์) 



 

 

 

   

    3 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
17 June 2019 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 84.89 จุด หลังราคา

น า้มันพุ่งหนุนหุ้นพลังงาน ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกใน
วนันี ้โดยได้แรงหนนุจากการพุ่งขึน้ของหุ้นกลุม่พลงังาน หลงัจากราคา
น า้มันดิบทะยานขึน้จากรายงานข่าวที่ว่า เกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุก
น า้มนัใกล้กับช่องแคบฮอร์มซุเม่ือวานนี ้ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า 
ดชันีนิกเกอิปิดบวก 84.89 จดุ หรือ 0.40% แตะที่ระดบั 21,116.89 จุด 
(อินโฟเควสท์) 

จีน 

สนง.สถิติจีนเผยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วง 5 เดือนแรก
ปรับตัวขึน้ 5.6% ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันี ้
การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรในชว่ง 5 เดือนแรกของปีนี ้ปรับตวัขึน้ 5.6% 
เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งลดลง 0.5% จากช่วง 4 เดือนแรกของปีนี ้ทัง้นี ้
มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในช่วงเดือนม.ค.-พ.ค.อยู่ที่ระดับ 
21.75 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 3.14 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ การ
ลงทนุในสินทรัพย์ถาวรของภาคเอกชน ปรับตวัขึน้ 5.3% แตะระดบั 13 
ล้านล้านหยวน ซึง่ลดลงจากระดบัของชว่ง 4 เดือนแรกประมาณ 0.2% 
(อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.เพิ่มขึน้ 5% 
น้อยกว่าคาดการณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานใน
วันนี ้การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. ปรับตัวขึน้ 5% เม่ือเทียบ
เป็นรายปี ซึ่งชะลอตวัลงจากเดือนเม.ย.ที่มีการขยายตวั 5.4% และต ่า
กวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่จะขยายตวั 5.4%   สว่นในชว่ง 5 เดือน
แรกปีนี ้การผลิตภาคอตุสาหกรรมปรับตวัขึน้ 6% เม่ือเทียบรายปี ซึ่ง
ขยายตวัน้อยกวา่ในชว่ง 4 เดือนแรกอยู ่0.2% (อินโฟเควสท์) 

สนง.สถิติจีนเผยยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.เพิ่มขึน้ 8.6% สูงกว่า
คาดการณ์ ส านกังานสถิติแหง่ชาติจีน (NBS) รายงานในวนันี ้ยอดค้า
ปลีกเดือนพ.ค. ปรับตัวขึน้ 8.6% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าที่
นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่จะเพิ่มขึน้ 8.1% (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยยอดการผลิตก๊าซธรรมชาติปรับตัวขึน้ 12.9% ในเดือน
พ.ค. ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่า ยอดการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติของจีนปรับตวัขึน้ 12.9% เทียบรายปี แตะที่ 1.44 หม่ืนล้าน
คิวบิกเมตรในเดือนพ.ค. รายงานระบุว่า ตัวเลขดังกล่าวขยายตวัขึน้
จากระดบั 7.9% ในเดือนเม.ย ตลอดช่วง 5 เดือนแรกของปีนี ้ยอดการ
ผลิตก๊าซธรรมชาติของจีนปรับตวัขึน้ 9.8% จากปีที่ผ่านมา แตะที่ 7.25 
หม่ืนล้านคิวบิกเมตร (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยราคาสินค้าทุน 36 รายการปรับตัวลงในช่วงต้นเดือนมิ.ย 
ส านกังานสถิติแหง่ชาติของจีน (NBS) เปิดเผยวา่ ราคาสินค้าทนุในจีน
ส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ืองในช่วงต้นเดือนมิ.ย. เม่ือ
เทียบกบัชว่ง 10 วนัก่อนหน้า รายงานระบวุา่ สินค้าทนุ 50 รายการจาก 
9 ประเภทที่ได้มีการติดตามราคาโดย NBS ซึ่งรวมถึงท่อเหล็ก น า้มัน

เบนซิน ถ่านหิน ปุ๋ ย และสารเคมี มีราคาลดลงทัง้สิน้ 36 รายการใน
ระหวา่งวนัที่ 1-10 มิ.ย. ขณะที่สินค้า 10 รายการมีการปรับตวัขึน้ สว่น
อีก 4 รายการไมมี่การเปลี่ยนแปลงทางราคา (อินโฟเควสท์) 

ผู้ ว่าฯแบงก์ชาติจีนยันเข็นมาตรการหนุน"เซี่ยงไฮ้"เป็นศูนย์กลาง
การเงินระหว่างประเทศ นายอี ้กัง ผู้ ว่าการธนาคารกลางจีน 
(PBOC) กล่าววานนีว้่า PBOC จะเพิ่มการสนับสนนุในการท าให้นคร
เซี่ยงไฮ้กลายเป็นศนูย์กลางการเงินระหว่างประเทศ  ส านักข่าวซินหวั
รายงานว่า นายอีก้ล่าวในการประชมุ Lujiazui Forum ในนครเซี่ยงไฮ้
วา่ PBOC จะสนบัสนนุการสร้างระบบบญัชีแบบบรูณาการส าหรับสกลุ
เงินหยวนและสกุลเงินต่างประเทศในภาคส่วนใหม่ของเขตการค้าเสรี
น าร่องของเซี่ยงไฮ้ (อินโฟเควสท์) 

จีนประกาศขึน้ภาษี AD ท่อเหล็กผสมอัลลอยด์น าเข้าจากสหรัฐ
และ EU กระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศในวนันีว้่า ทางกระทรวงจะ
ปรับขึน้ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (AD) ส าหรับท่อเหล็กเรียบผสมอลั
ลอยด์ที่น าเข้าจากสหรัฐ และสหภาพยุโรป (EU) ส านักข่าวซินหัว
รายงานว่า ผู้ ผลิตท่อเหล็กเรียบผสมอัลลอยด์ส าหรับงานที่ต้ องใช้
อุณหภูมิและแรงดันสูงของสหรัฐ จะถูกเรียกเก็บภาษี AD ในอัตรา
ระหว่าง 101% - 147.8% ขณะที่บริษัทของ EU จะถูกเรียกเก็บภาษี
ดงักล่าวในอตัรา 57.9% - 60.8%  ทัง้นี ้การปรับขึน้ภาษี AD ในอตัรา
ดงักลา่วจะมีผลบงัคบัใช้ในวนันี ้(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 28.77 จุด หลังจีน
เผยข้อมูลศก. ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้ นจีนปิดตลาดวันนี ้
ป รั บ ตั ว ล ง  ภ า ยหลั ง จ า กที่ จี น ไ ด้ เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อมูล ก า ร ผ ลิ ต
ภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.ที่ขยายตวัต ่ากวา่คาดการณ์ ส านักข่าวซิน
หวัรายงานวา่ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปรับตวัลง 28.77 จดุ หรือ 0.99% 
ปิดที่ 2,881.97 จดุ ส านักงานสถิติแหง่ชาติจีน (NBS) รายงานในวนันี ้
การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. ปรับตวัขึน้ 5% เม่ือเทียบเป็นราย
ปี ซึ่งต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้ 5.4% ยอดค้าปลีก
เดือนพ.ค. ป รับตัวขึ น้  8.6% เ ม่ือเทียบเป็นรายปี  ซึ่ งสูงกว่าที่
นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่จะเพิ่มขึน้ 8.1% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดลบ 176.36 จุด นักลงทุนยังจับ
ตาเหตุชุมนุมประท้วงดัชนีฮั่ งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตวั
ลดลง ขณะที่นักลงทุนยังคงจบัตาการชุมนุมประท้วงร่างกฎหมายส่ง
ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนไปยงัจีน โดยมีรายงานว่ากลุ่มผู้ชมุนมุชาวฮ่องกงจะ
รวมตวักนัเพ่ือเดินขบวนประท้วงอีกครัง้ในวนัอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. ขณะที่
โรงเรียน ร้านค้า และคนท างานจะร่วมประท้วงในวนัจนัทร์หน้า ดชันีฮัง่
เส็งลดลง 176.36 จุด หรือ 0.65% ปิดวันนีท้ี่ 27,118.35 จุด (อินโฟ
เควสท์) 

 

 



 

 

 

   

    4 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
17 June 2019 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 เอเชียและอื่นๆ 

แบงก์ชาติรัสเซียลดดอกเบีย้ตามคาด ขณะส่งสัญญาณปรับลด
อีก 1-2 ครั้งปีนี ้ธนาคารกลางรัสเซียประกาศลดอัตราดอกเบีย้
นโยบาย 0.25% สู่ ระดับ  7.50% ในวัน นี  ้ซึ่ งสอดคล้องกับการ
คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และเป็นการปรับลดอตัราดอกเบีย้เป็นครัง้
แรกนับตัง้แต่เดือนมี.ค.ปีที่แล้ว หลงัจากคงอตัราดอกเบีย้ติดต่อกัน 3 
ครัง้ (อินโฟเควสท์) 

อินเดียประกาศขึน้ภาษีน าเข้าสินค้าจากสหรัฐ 28 รายการ หวัง
ตอบโต้หลังถูกสหรัฐตัดสิทธิ GSP รัฐบาลอินเดียประกาศขึน้ภาษี
น าเข้าสินค้าจากสหรัฐจ านวน 28 รายการ ซึง่รวมถึงอลัมอนด์ แอปเปิล 
และวอลนทั โดยมีผลบงัคบัใช้แล้วเม่ือวานนี ้เพ่ือตอบโต้รัฐบาลสหรัฐที่
ยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากร (GSP) ของอินเดีย ซึง่สง่ผลกระทบ
ต่อสินค้าส่งออกแบบปลอดภาษีของอินเดียมลูค่าสูงถึง 5.6 พันล้าน
ดอลลาร์ นอกจากนี ้มาตรการตอบโต้ของอินเดียยังมีขึน้หลังจาก
รัฐบาลสหรัฐได้ปฏิเสธที่จะยกเว้นการปรับขึน้ภาษีน าเข้าเหล็กและ
อลมิูเนียมจากอินเดียหนงัสือพิมพ์เพรส ทรัสต์ ออฟ อินเดียรายงานวา่ 
การปรับขึน้ภาษีน าเข้าสินค้าจากสหรัฐในครัง้นี ้จะท าให้อินเดียมี
รายได้ราว 217 ล้านดอลลาร์ ซึง่มีมลูคา่เทา่กบัรายได้ที่สหรัฐได้รับจาก
การปรับขึน้ภาษีน าเข้าเหล็กและอลมิูเนียมของอินเดีย (อินโฟเควสท์) 

แคนาดาปฏิเสธข้อเสนอล้มเลิกการส่งตัวผู้บริหาร "หัวเว่ย" ไป
ด าเนินคดีในสหรัฐ นางคริสเตีย ฟรีแลนด์ รัฐมนตรีต่างประเทศของ
แคนาดาได้ปฏิเสธข้อเสนอให้แคนาดาล้มเลิกการส่งตวันางเม่ิง หว่าน
โจว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน หรือซีเอฟโอ ของบริษัท
หวัเว่ย เทคโนโลยี่ของจีน ไปด าเนินคดีในสหรัฐในฐานะผู้ ร้ายข้ามแดน  
โดยระบุว่า จะเป็นการสร้างแบบอย่างที่เป็นอันตราย  นางเม่ิงซึ่งถูก
จบักมุตวัในเมืองแวนคเูวอร์ของแคนาดาเม่ือเดือนธ.ค.ปีที่แล้วในข้อหา
ฉ้อโกงนัน้ จะคัดค้านข้อเสนอในการส่งตัวเธอไปยังสหรัฐในการ
พิจารณาคดีที่จะเร่ิมต้นในเดือนม.ค.ปีหน้ารัฐบาลจีนได้เรียกร้องให้
แคนาดาปลอ่ยตวันางเม่ิง และได้ท าการควบคมุชาวแคนาดา 2 คนใน
ข้อหาจารกรรมข้อมลู นอกจากนี ้จีนยงัสัง่ห้ามการน าเข้าเมล็ดคาโนลา
ของแคนาดา ขณะที่นายกรัฐมนตรีจสัติน ทรูโดว์ของแคนาดากลา่ววา่ 
เขาวิตกเก่ียวกบัมาตรการตอบโต้เพ่ิมเติม (อินโฟเควสท์) 

ส่ือเผยรัฐบาลฮ่องกงอาจระงบัการเสนอกม.ส่งตัวผู้ ร้ายข้ามแดน
ไปจีน สื่อหลายส านักของฮ่องกงรายงานในวนันีว้่า รัฐบาลฮ่องกงจะ
ระงับการเสนอกฎหมายส่งตัวผู้ ร้ายข้ามแดนไปยังจีน ซึ่งกฎหมาย
ดงักลา่วสร้างความไมพ่อใจให้กบัประชาชน และท าให้เกิดการประท้วง
อย่างรุนแรงตามมา บริษัทไอเคเบิล หนังสือพิมพ์เซาท์ ไชน่า มอร์น่ิง 
โพสต์ และ หนังสือพิมพ์ซิง เต่า ของฮ่องกง รายงานว่า จะมีการระงับ
การเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวในวันนี ้สถานีโทรทัศน์ทีวีบี และไอ

เคเบิลระบวุา่ นางแคร์รี แลม ผู้วา่การเขตบริหารพิเศษฮ่องกง วางแผน
ที่จะจดัการแถลงข่าวในชว่งบา่ยวนันี ้(อินโฟเควสท์) 

ชาวฮ่องกง 2 ล้านคนเดินหน้าประท้วง หวังบีบ"แคร์รี แลม"พ้น
ต าแหน่ง,ยกเลิกกม.ส่งตัวผู้ ร้ายข้ามแดน ชาวฮ่องกงราว 2 ล้าน
คนยังคงเดินหน้าชุมนุมประท้วง เพื่อกดดันให้นางแคร์รี แลม 
ผู้ ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ลาออกจากต าแหน่ง และยกเลิกร่าง
กฎหมายส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดนอย่างถาวร โดยชาวฮ่องกงยงัคงปักหลกั
ประท้วงอย่างต่อเน่ือง แม้ว่ารัฐบาลฮ่องกงภายใต้การน าของนางแลม 
ได้ตดัสินใจเลื่อนการลงมติกฎหมายส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดนออกไปอย่าง
ไมมี่ก าหนดก็ตาม รายงานระบวุา่ ชาวฮอ่งกงเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิก
ร่างกฎหมายสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนอยา่งถาวร ไมใ่ชเ่พียงแคเ่ลื่อนการลง
มติร่างกฎหมายดังกล่าวเท่านัน้ โดยเม่ืวันเสาร์ที่ผ่านมา นางแลมได้
ออกแถลงการณ์ว่า การลงมติร่างกฎหมายส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดนจะถูก
เลื่อนออกไป แต่นางแลมได้ปฏิเสธที่จะยกเลิกร่างกฎหมายดังกล่าว 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงเกือบ 300 จุด แรงขาย
ช่วงท้ายฉุดตลาด ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงเกือบ 300 จดุ
ในวันนี ้โดยได้รับผลกระทบจากแรงขายในช่วงท้ายตลาด ทัง้นี ้ดัชนี 
S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 39,452.07 จุด ลดลง 289.29 จุด หรือ 
0.73% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ปชป.เคาะ 7 รายช่ือน่ังรัฐมนตรี "จุรินทร์"น่ังรองนายกฯควบ
รมว.พาณิชย์ รายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยวา่ 
การประชุมร่วมกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร 
(ส.ส.) ของพรรคเม่ือช่วงเย็นวานนี ้ (14 มิ.ย.) มีมติเห็นชอบด้วยเสียง
สว่นใหญ่ ให้บคุคลไปด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี จ านวน 7 คน 8 ต าแหน่ง 
ประกอบด้วย นายจริุนทร์ ลกัษณวิศิษฎ์ จะด ารงต าแหน่ง รองนายกรัฐ
มนครี ควบรมว.พาณิชย์ , นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ด ารงต าแหน่ง รมว.
เกษตรและสหกรณ์ ,นายนิพนธ์ บุญญามณี ด ารงต าแหน่ง รมว.การ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ  ไกรฤกษ์ ด ารง
ต าแหน่ง รมช.มหาดไทย ,คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ด ารงต าแหน่ง 
รมช.ศึกษาธิการ ,นายถาวร เสนเนียม ด ารงต าแหน่ง รมช.คมนาคม , 
นายสาธิต ปิตเุตชะ ด ารงต าแหน่ง รมช.สาธารณสขุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 1.81 จุด ตามตลาดตปท.หลังไร้
ปัจจัยใหม่หนุน/สัปดาห์หน้าคาดผันผวนมาก-จับตาการประชุม
เฟด SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,672.33 จุด ลดลง 1.81 จุด ( -0.11%) 
มลูคา่การซือ้ขาย 42,432.02 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทย
วนันีแ้กว่งแคบ อิงแดนลบ คล้ายตลาดต่างประเทศ ทัง้ตลาดภมิูภาค-
ตลาดในยุโ รป  ต่ า งติ ดลบกันทั่ วหน้า  เหตุ ไ ร้ ปั จจัย ใหม่หนุน 
ขณะเดียวกนัตา่งรอดกูารประชมุเฟดสปัดาห์หน้า จะมีการสง่สญัญาณ
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 เก่ียวกับทิศทางอตัราดอกเบีย้อย่างไรบ้าง ส่วนการประชมุกลุ่มโอเปก

เล็งจะเลื่อนออกไปเป็นต้นก.ค.จากเดิม 25-26 มิ.ย.ต้องรอดูความ
ชัดเจนอีกที ส าหรับบ้านเราก็รอดูทีมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ คาดหวัง
โครงการภาครัฐฯเร่งตวัขึน้ สัปดาห์หน้าตลาดฯคงจะผันผวนมาก-รอ
ลุ้นผลประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์ พร้อมให้นแนวรับ 1,653 แนว
ต้าน 1,680 และหากผลประชมุเฟดออกมาดีมากก็อาจจะท าให้ดชันีฯ
วิ่งขึน้ไปทดสอบแนวต้านระดบั 1,700 จดุได้เช่นกัน ตลาดหลกัทรัพย์
ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,672.33 จดุ ลดลง 1.81 จดุ (-0.11%) มลูค่าการซือ้
ขาย 42,432.02 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
119,539 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยู่ที่ 119,539 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 13,165 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 
7,212 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทนุตา่งชาติ ขายสทุธิ 1,897 ล้านบาท 
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.85% ปรับตัวลดลงจากเม่ือวาน -
0.04% ภาพรวมของตลาดในวันนี ้Yield Curve ปรับลดลง 1-4 bps. 

ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทนุของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้
NET OUTFLOW 1,897 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,897 ล้าน
บาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired)  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.16 แข็งค่าในรอบ 4 เดือน คาด
กรอบสัปดาห์หน้า 31.10-31.20 จับตายอดค้าปลีกสหรัฐฯคืนนี-้
เงนิทุนเคล่ือนย้าย-ผลประชุมเฟด นกับริหารเงินจากธนาคารกรุงศรี
อยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นวันนีท้ี่ระดับ 31.16 บาท/
ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่ เปิดตลาดที่ระดับ 31.19 บาท/ดอลลาร์ 
ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 31.16-31.26 บาท/ดอลลาร์ "ที่ระดับ 
31.16  ถือว่าแข็งค่าสดุในรอบ 4 เดือนนับตัง้แต ่21 กุมภาพนัธ์ 2562" 
นักบริหารเงิน กล่าว ส าหรับปัจจัยหลักๆ ช่วงนีย้ังคงเป็นเร่ืองของ
กระแสเงินทนุเคลื่อนย้าย คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เตรียมแถลงมติอัตราดอกเบีย้เบือ้งต้น 
ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของคา่เงินบาทวนัจนัทร์หน้า (17 มิ.ย.) ไว้
ระหวา่ง 31.10-31.20 บาท/ดอลลาร์ อยา่งไรก็ตาม คืนวนันีจ้ะมีตวัเลข
ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค.ของสหรัฐฯ หากออกมาไม่ดีมีโอกาสที่เงินบาท
อาจจะหลดุ 31.10 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  

- ดชันีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนมิ.ย.จากเฟดนิวยอร์ก สหรัฐ     

- ดชันีตลาดที่อยูอ่าศยัเดือนมิ.ย. จากสมาคมผู้สร้างบ้านแหง่ชาติ (NAHB) สหรัฐ     
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ตั ว เ ล ข เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  แ ล ะ ภ า พ ร ว ม ต ล า ด 

 

As of

 Friday 14 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH Industrial Production YoY May 5.0% 5.4% 5.4% SET50

Industrial Production YTD YoY May 6.0% 6.1% 6.2% SET100

Retail Sales YoY May 8.6% 8.1% 7.2% MAI

Retail Sales YTD YoY May 8.1% 8.0% 8.0% Institution Net Position

JP Industrial Production MoM Apr F 0.6% -- 0.6% Proprietary Net Position

Industrial Production YoY Apr F -1.1% -- -1.1% Foreign Net Position

Capacity Utilization MoM Apr 1.6% -- -0.4% Individual Net Position

US Retail Sales Advance MoM May 0.5% 0.6% 0.3% Total Trading Value

Retail Sales Ex Auto MoM May 0.5% 0.4% 0.5%

Industrial Production MoM May 0.4% 0.2% -0.4% Major Indices

Capacity Utilization May 78.1% 78.0% 77.9% Dow Jones

S&P 500

 Monday 17 Nasdaq

Release Actual Cons. Prior STOXX Europe 50

US NAHB Housing Market Index Jun -- 67.0 66.0 FTSE 100

DAX

 Tuesday 18 Nikkei 225

Release Actual Cons. Prior Shanghai Composite

US Housing Starts May -- 1239k 1235k Hang Seng

Housing Starts MoM May -- 0.3% 5.7% KOSPI

EU Trade Balance SA Apr -- -- 17.9b BES Sensex

Trade Balance NSA Apr -- -- 22.5b Jakarta Composite

CPI Core YoY May F -- 0.80% 0.80% Philippines Composite

CPI MoM May -- 0.70% 0.70% Ho Chi Minh

CPI YoY May F -- 1.20% --

Crude Commodities

 Wednesday 19 WTI ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Dubai ($/bl)

JP Trade Balance May -- -¥1207.0b ¥56.8b Brent ($/bl)

Exports YoY May -- -8.4% -2.4% NYMEX ($/bl)

Imports YoY May -- 1.0% 6.5% COMEX Gold 

Batic Dry Index

 Thursday 20

Release Actual Cons. Prior Exchange Rate

US FOMC Rate Decision (Upper Bound) 19-Jun -- 2.5% 2.5% USD/THB

FOMC Rate Decision (Low er Bound) 19-Jun -- 2.3% 2.3% EUR/USD

Current Account Balance 1Q -- -$123.5b -$134.4b USD/JPY

Initial Jobless Claims 15-Jun -- -- 222k GBP/USD

Continuing Claims 8-Jun -- -- 1695k USD/CHY

Leading Index May -- 0.1% 0.2% USD/KRW

JP All Industry Activity Index MoM Apr -- 0.7% -0.4% Dollar Index

Machine Tool Orders YoY May F -- -- -27.3%

Convenience Store Sales YoY May -- -- 1.3% Thai Bond Market

Supermarket Sales YoY May -- -- -1.0% Total Return Index

Outright/ Cash Trading

 Friday 21 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Release Actual Cons. Prior 14-Jun-19 1.682 1.715 1.756 1.793 1.768 1.777

US Markit US Manufacturing PMI Jun P -- 50.6 50.5 Change (bps) -0.00 -0.58 -0.28 -0.13 -0.44 -0.81

Markit US Services PMI Jun P -- 51.0 50.9 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Markit US Composite PMI Jun P -- -- 50.9 1.854 1.973 2.157 2.386 2.675 3.142

Existing Home Sales May -- 5.30m 5.19m -3.42 -1.61 -0.72 -4.40 -3.71 -1.06

Existing Home Sales MoM May -- 0.0 0.0

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Jun P -- 47.9 47.7 US Bond Market

Markit Eurozone Services PMI Jun P -- 53.0 52.9 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Markit Eurozone Composite PMI Jun P -- 52.0 51.8 14-Jun-19 2.20 1.84 1.79 1.85 2.09 2.59

TH Foreign Reserves 14-Jun -- -- $212.0b Change (bps) +1.00 +1.00 +1.00 +1.00 -1.00 -2.00

Forw ard Contracts 14-Jun -- -- $35.2b

17-Jun-19

14-Jun-19 Chg %Chg.

1,672.33 -1.81 -0.11%

355.84 +1.33 +0.38%

-320.14

1,107.36 -1.87 -0.17%

2,453.31 -3.58 -0.15%

-320.14

30,638.17

-136.33

349.69

2,886.98 -4.66 -0.16%

7,796.66 -40.47 -0.52%

14-Jun-19 Chg %Chg.

26,089.61 -17.16 -0.07%

12,096.40 -72.65 -0.60%

21,116.89 +84.89 +0.40%

3,376.00 -13.00 -0.38%

7,368.57 +0.95 +0.01%

2,095.41 -7.74 -0.37%

39,452.07 -289.29 -0.73%

2,881.97 -28.77 -0.99%

27,118.35 -176.36 -0.65%

953.61 +3.53 +0.37%

14-Jun-19 Chg %Chg.

6,250.27 -22.81 -0.36%

7,991.78 +1.58 +0.02%

62.04 +0.72 +1.17%

52.51 +0.23 +0.44%

52.48 +0.31 +0.59%

60.18 +0.81 +1.36%

14-Jun-19 13-Jun-19 %Chg.

31.21 31.20 +0.03%

1,339.20 +7.30 +0.55%

1,085.00 +23.00 +2.17%

1.2588 1.2674 -0.68%

6.9244 6.9207 +0.05%

1.1236 1.1275 -0.35%

108.56 108.36 +0.18%

14-Jun-19 13-Jun-19 %Chg.

289.26 288.17 +0.38%

1,185.47 1,182.30 +0.27%

97.510 97.029 +0.50%

129,055.61       87,755.40         +47.06%


