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 สรุปข่าวในและต่างประเทศ 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเร่ิมกระบวนการถอดสถานะพิเศษฮ่องกง  หวังเป็น
เคร่ืองมือกดดันจีน รัฐบาลสหรัฐได้เร่ิมกระบวนการยกเลิกสถานะ
พิเศษของฮ่องกงแล้วเม่ือวานนี ้ซึ่งเป็นการยกระดบัความตึงเครียดกบั
จีน อนัเป็นผลจากกฎหมายความมัน่คงแห่งชาติที่จีนพยายามบงัคบัใช้
ในฮ่องกง กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐ ประกาศว่า สหรัฐก าลงัยุติ
การส่งออกยุทโธปกรณ์แบบควบคุมไปยังฮ่องกง และจะด าเนินการ
ตามข้อจ ากัดเดียวกันกบัที่สหรัฐใช้กับจีนแผ่นดินใหญ่ในเร่ืองการถ่าย
โอนเทคโนโลยีกลาโหมและเทคโนโลยีที่ใช้ได้สองทางของสหรัฐไปยัง
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยเทคโนโลยีที่ใช้ได้สองทางดังกล่าว
หมายถึงเทคโนโลยีที่น าไปใช้ได้ทัง้ในทางพลเรือนและกองทัพ ด้าน
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยว่า ทางรัฐบาลได้ระงบัสิทธิพิเศษต่างๆ 
ที่สหรัฐให้กับฮ่องกงแล้ว ซึ่งรวมถึงโอกาสในการขอยกเว้นใบอนุญาต
การส่งออก (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยพบผู้ ป่วยโควิดแบบไม่แสดงอาการจ านวนมากใน
เรือนจ า-สถานกักกัน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) 
เปิดเผยว่า จากการทดสอบในหมู่ผู้ มีประวตัิติดต่อกบัผู้ ป่วยโควิด-19 ที่
อยู่ในเรือนจ าและสถานกักกัน พบว่า มีผู้ ป่วยที่ไม่แสดงอาการและ
ผู้ ป่วยที่อยู่ในระยะก่อนแสดงอาการเป็นจ านวนมาก ส านักข่าวซินหวั
รายงานว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคและส านักสาธารณสุขรัฐ
ลุยเซียนาได้ด าเนินการสอบสวนเพื่อประเมินอตัราการแพร่ระบาดของ
การติดโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้ถกูจองจ าและถกูกกัตวัอยู่ในแหล่งกักกัน
ต่างๆ ในระหว่างวนัที่ 7-21 พ.ค. ซึ่งพบว่ามีผู้ ได้รับผลยืนยนัว่าติดโรค
โควิด-19 จากการทดสอบซ า้เป็นระยะของห้องปฏิบตัิการจ านวน 71 
ราย โดยผู้ติดเชือ้เหล่านีม้าจากผู้ถูกจองจ าและถูกกักตัวเนื่องจากมี
ประวัติสัมผัสกับไวรัสก่อนหน้านี  ้98 ราย ผลการทดสอบพบว่า 
ประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ มีผลการทดสอบเป็นบวก เคยมีประวัติการ
ทดสอบเป็นลบมาก่อน 1-2 ครัง้ระหว่างอยู่ในสถานกกักนั โดยผู้ที่มีผล
เป็นบวกถึงร้อยละ 45 ไม่มีการแสดงอาการใดๆ ในช่วงเวลาที่ท าการ
ทดสอบ (อินโฟเควสท์) 

แพทย์ใหญ่ท าเนียบขาวเตือนผู้ ติดเชือ้โควิดรายใหม่อาจพุ่ ง
มากกว่า 100,000 ราย/วัน นายแพทย์แอนโทนี ฟอซี ผู้อ านวยการ
สถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐ และเป็นนายแพทย์ใหญ่
ของคณะท างานเฉพาะกิจด้านการควบคุมไวรัสโควิด-19 ของท าเนียบ
ขาว เปิดเผยว่า สหรัฐไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 และจ านวนผู้ติดเชือ้รายใหม่อาจพุ่งขึน้มากกว่า 100,000 ราย
ในแต่ละวัน หากไม่มีการด าเนินการใดๆ "ผมไม่สามารถท านายได้
อย่างแม่นย า แต่สิ่งที่จะเกิดขึน้ถือว่าน่าวิตกมาก โดยขณะนีเ้ราเห็นผู้
ติดเชื อ้รายใหม่มากกว่า  40,000 รายในแต่ละวัน  และผมจะไม่

ประหลาดใจ ถ้าเราเห็นตัวเลขเพิ่มขึน้มากกว่า 100,000 รายทุกวัน 
หากเราไม่หาทางพลิกสถานการณ์" นายแพทย์ฟอซีกล่าว  (อินโฟ
เควสท์) 

แพทย์ใหญ่ท าเนียบขาวชีส้หรัฐก าลังจับตาไวรัสไข้หวัดใหญ่ท่ี
พบในสุกรของจีน นายแพทย์แอนโทนี ฟอซี ผู้อ านวยการสถาบัน
ภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐ และเป็นนายแพทย์ใหญ่ของ
คณะท างานเฉพาะกิจด้านการควบคมุไวรัสโควิด-19 ของท าเนียบขาว
เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐก าลงัจบัตาไวรัสไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ที่
พบในสุกรของจีน นายแพทย์ฟอซีกล่าวว่า ไวรัสดังกล่าวมีลักษณะ
เฉพาะตวัเช่นเดียวกับไวรัส H1N1 ที่มีการระบาดในปี 2552 และไวรัส
ไข้หวดัใหญ่ที่มีการระบาดในปี 2461 อย่างไรก็ดี นายแพทย์ฟอซีระบุ
ว่า ไวรัสดังกล่าว ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ตัง้ชื่อว่า "G4 EA H1N1" ไม่มี
แนวโน้มที่จะติดเชือ้ในมนษุย์ (อินโฟเควสท์) 

"พาวเวล-มนูชิน" ให้ค ามั่นร่วมมือพยุงเศรษฐกิจสหรัฐผ่านพ้น
วิกฤตโควิด-19 นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) และนายสตี เวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ได้แถลงต่อ
คณะกรรมาธิการบริการการเงินประจ าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเม่ือวาน
นี ้เกี่ยวกบับทบาทของเฟดและกระทรวงการคลงัสหรัฐในการรับมือกับ
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นายพาวเวลกล่าวว่า การเปิด
เศรษฐกิจที่รวดเร็วเกินคาดของสหรัฐนัน้  ท าให้ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศเผชิญกับความท้าทายแบบใหม่ โดยจะเห็นได้จากหลกัฐานที่
ตัวเลขผู้ ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 พุ่งขึน้ทั่วประเทศเม่ือไม่นานมานี  ้
ทางด้านนายมนูชินได้แสดงมุมมองที่ค่อนข้างเป็นบวกว่า  "ขณะนี ้
เศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งมากพอที่จะฟืน้ตวัขึน้ได้อีกครัง้ 
เนื่องจากคณะบริหารของรัฐบาลสหรัฐได้ร่วมมือกับสภาคองเกรสใน
การผ่านกฎหมายเยียวยาเศรษฐกิจ และจดัหาสภาพคล่องให้กบัตลาด
ในช่วงเวลาที่ยากล าบากนี"้ (อินโฟเควสท์) 

ดัชนี PMI เขตชิคาโกฟ้ืนตัวในเดือนมิ.ย. หลังดิ่งต ่าสุด 38 ปี ดชันี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) เขตชิคาโก ซึ่งเป็นดชันีชีว้ดัภาคการผลิตใน
เขตมิดเวสต์ของสหรัฐ ดีดตวัขึน้สู่ระดบั 36.6 ในเดือนมิ.ย. หลงัจากดิ่ง
ลงแตะ 32.3 ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 38 ปีในเดือนพ.ค. แต่ต ่ากว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 44.5 ดชันี PMI เขตชิคาโกยงัคงอยู่ต ่า
กว่าระดบั 50 ซึง่บ่งชีถ้ึงภาวะหดตวั (อินโฟเควสท์) 

Conference Board เผยดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคสหรัฐพุ่ งเกิน
คาดในเดือนมิ .ย .  ผลส ารวจของ  Conference Board ซึ่ง เ ป็น
สถาบนัวิจัยเศรษฐกิจ ระบุว่า ดชันีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคสหรัฐดีด
ตวัสู่ระดบั 98.1 ในเดือนมิ.ย. จากระดบั 85.9 ในเดือนพ.ค. และสงูกว่า
ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ที่ระดบั 91.0 ดชันีความเชื่อมัน่ได้รับ
แรงหนุนจากการที่รัฐต่างๆในสหรัฐเร่ิมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ 
ท าให้เร่ิมมีการเปิดเศรษฐกิจอีกครัง้หนึ่ง ดชันีความเชื่อมัน่ต่อสภาวะ
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 เศรษฐกิจในปัจจบุนั และในช่วง 6 เดือนข้างหน้าต่างก็ดีดตวัขึน้ (อินโฟ

เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 217.08 จุด รับข้อมูล
ศก.สดใส,พาวเวล-มนูชินให้ค ามั่นอุ้มศก. ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี  ้ (30 มิ.ย.) เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูล
เศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐซึง่รวมถึงดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคที่พุ่งเกิน
คาดในเดือนมิ.ย.นัน้ ท าให้นักลงทุนมีความหวังว่าเศรษฐกิจของ
ประเทศจะกลบัมาฟืน้ตวัอีกครัง้ในเร็วๆนี ้นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับแรง
หนนุจากการที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
และนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ให้ค ามั่นว่าจะร่วมมือกัน
พยุงเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาว
โจนส์ปิดที่ 25,812.88 จุด เพิ่มขึน้ 217.08 จุด หรือ +0.85% ขณะที่
ดัชนี S&P500 ปิดที่  3,100.29 จุด เพิ่มขึน้ 47.05 จุด หรือ +1.54% 
ส่วนดัชนี  Nasdaq ปิดที่  10,058.77 จุด  เพิ่มขึ น้  184.61 จุด  หรือ 
+1.87% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก วิตกโค
วิดระบาดหนักกระทบศก. ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ
สกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี  ้
(30 มิ.ย.) โดยนกัลงทนุยงัคงวิตกเกี่ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังจากจ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 
พุ่งขึน้อย่างต่อเนื่องทัง้ในสหรัฐและทัว่โลก ดชันีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนี
วัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลใน
ตะกร้าเงิน ลดลง 0.146% สู่ระดับ 97.3930 เม่ือคืนนี ้ดอลลาร์สหรัฐ
อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9475 ฟรังก์ จากระดับ 
0.9514 ฟรังก์ และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 
1.3586 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3688 ดอลลาร์แคนาดา แต่เม่ือ
เทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์แข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 107.98 เยน จากระดบั 
107.69 เยน ยูโรอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1233 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.1235 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะที่
ระดบั 1.2390 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2286 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์สหรัฐ
แข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.6897 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6859 ดอลลาร์
สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดลบ 43 เซนต์ วิตกโควิดระบาด
หนัก,ลิเบียกลับมาผลิตน า้มัน สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(30 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวล
เกี่ยวกบัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  รวมทัง้แนวโน้มการกลบัมา
ผลิตน า้มันของลิเบีย ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานสต็อก
น า้มันดิบของทางการสหรัฐซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวันนี  ้สัญญา
น า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 43 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่  
39.27 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนส.ค. 

ลดลง 56 เซนต์ หรือ 1.3% ปิดที่  41.15 ดอลลาร์/บาร์เรล  (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดพุ่ ง $19.3 รับแรงซือ้
สินทรัพย์ปลอดภัย,ดอลล์อ่อนหนุนตลาด สัญญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดพุ่งเม่ือคืนนี  ้ (30 มิ.ย.) โดยท าสถิติปิดที่ระดับสูงสุด
นับตัง้แต่เดือนก.ย. 2554 เนื่องนักลงทุนยังคงเดินหน้าซือ้สินทรัพย์
ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับจ านวนผู้ติดเชือ้ไวรัสโค
วิด-19 ทั่วโลกที่พุ่งขึน้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้การอ่อนค่าของสกุล
เงินดอลลาร์ยงัช่วยดงึดูดแรงซือ้ทองค า สญัญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 19.3 ดอลลาร์ 
หรือ 1.08% ปิดที่ 1,800.5 ดอลลาร์/ออนซ์ และตลอดทัง้ไตรมาส 2 ปีนี ้
สญัญาทองค าปรับตวัเพิ่มขึน้ 12.8% (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ไทยติดโผ"ประเทศปลอดภัย"ของ EU ตามคาด ก่อนปลดล็อก
รับนักท่องเท่ียวพรุ่งนี ้สมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ท าการลงมติ
ในวันนีเ้พื่ออนุมัติรายชื่อ"ประเทศปลอดภัย"นอก EU ที่นักท่องเที่ยว
และนกัธุรกิจจากกลุ่มประเทศดงักล่าวจะสามารถเดินทางเข้าสู่ EU ได้ 
ทัง้นี ้EU ได้ท าการอนุมตัิ 15 ประเทศในรายชื่อดงักล่าว ซึ่งได้แก่ ไทย 
จีน แอลจีเรีย ออสเตรเลีย แคนาดา จอร์เจีย ญ่ีปุ่ น มอนเตเนโกร โมรอก
โก นิวซีแลนด์ รวันดา เซอร์เบีย เกาหลีใต้ ตูนิเซีย และอุรุกวัย โดย
นักท่องเที่ยวจากประเทศเหล่านีจ้ะสามารถเดินทางเข้าสู่  EU ในวัน
พรุ่งนี ้อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวจากจีนจะได้รับอนุมตัิให้เดินทางมายงั 
EU ก็ต่อเม่ือจีนยอมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจาก EU โดย EU ระบุ
ว่า การตดัสินใจอนุมตัิรายชื่อประเทศดังกล่าว ได้อิงจากสถานการณ์
ความปลอดภยัด้านสขุภาพของประเทศที่ได้รับการอนมุตัิ และจะมีการ
ทบทวนทกุ 2 สปัดาห์ (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยเศรษฐกิจ Q1/63 หดตัว 2.2% หนักสุดในรอบกว่า 40 
ปี ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) ของอังกฤษ เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลง 
2.2% เม่ือเทียบรายไตรมาส ซึ่งเป็นการหดตัวลงมากที่สุดนับแต่ปี  
2522 และต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะติดลบ 2% ONS ยงั
ระบุด้วยว่า การขาดดุลบญัชีเดินสะพัดของอังกฤษเพิ่มขึน้แตะระดบั 
2.11 หม่ืนล้านปอนด์ (2.59 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในไตรมาสแรก
ของปี 2563 ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่  1.54 หม่ืนล้าน
ปอนด์ ในวันนี ้นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เตรียม
ประกาศแผนเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอังกฤษด้วยการลงทุนใน
โครงสร้างพืน้ฐานวงเงิน 5 พนัล้านปอนด์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับจีนเผยข้อมูล
เศรษฐกิจแข็งแกร่ง ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(30 มิ.ย.) 
โดยได้แรงหนุนจากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ  หลังจากจีน
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 เปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตและภาคบริการที่แข็งแกร่งขึน้ในเดือนมิ.ย. 

และประเทศต่างๆ ในยุโรปได้ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เพื่อ เปิด
ด าเนินการด้านเศรษฐกิจอีกครัง้ นอกจากนี ้การจัดตัง้กองทุนฟื้นฟู
เศรษฐกิจสหภาพยุโรปวงเงิน 1.8 ล้านล้านยูโร และความหวงัเกี่ยวกบั
การพฒันาวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ได้ช่วยหนนุตลาดด้วย ดชันี Stoxx 
Europe 600 บวก 0.13% ปิดที่ 360.34 จุด และปรับตวัขึน้ 12.44% 
ในไตรมาส 2 ซึ่งนับเป็นการปรับขึน้รายไตรมาสมากที่สุดนับตัง้แต่
เดือนมี.ค. 2558 ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่  12,310.93 จุด 
เพ่ิมขึน้ 78.81 จดุ หรือ +0.64% ขณะที่ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศส
ปิดที่ 4,935.99 จุด ลดลง 9.46 จุด หรือ -0.19% และดชันี FTSE 100 
ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,169.74 จุด ลดลง 56.03 จุด หรือ -0.90% 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 56.03 จุด หลังอังกฤษเผย 
GDP หดตัวใน Q1/63 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้(30 
มิ.ย.) โดยถูกกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชีว้่า  เศรษฐกิจของ
องักฤษในช่วงไตรมาสแรกของปีนีห้ดตวัลงรุนแรงที่สดุนบัตัง้แต่ปี 2522 
นอกจากนี  ้การที่หุ้ นเชลล์ร่วงลงเกือบ 4% ถ่วงตลาดลงด้วย ดัชนี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,169.74 จดุ ลดลง 56.03 จดุ หรือ 
-0.90% แต่ดชันีปิดตลาดไตรมาส 2/2563 ปรับตวัขึน้ 8.8% ซึง่เป็นการ
ปรับตวัขึน้รายไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดนับตัง้แต่เกิดวิกฤตการเงินโลก
ในปี 2553 (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นติงจีนใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกง ท าลายหลักการ"1 
ประเทศ 2 ระบบ" รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ออกมาแสดงความเห็นในวนันีว้่า 
การที่สภานิติบัญญัติของจีนลงมติบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง
แห่งชาติในฮ่องกงนัน้ ถือเป็นเร่ืองที่น่าเสียใจ เนื่องจากกฎหมายฉบบันี ้
จะท าลายความเชื่อมัน่ของนานาประเทศที่มีต่อหลกัการ "หนึ่งประเทศ 
สองระบบ" ที่จีนใช้ในการปกครองฮ่องกง นายโยชิฮิเดะ ซูกะ หวัหน้า
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นกล่าวว่า จ าเป็นอย่างยิ่งที่ฮ่องกงจะต้อง
รักษาระบบที่มีเสรีภาพและเปิดกว้าง เพื่อที่ฮ่องกงจะเจริญรุ่งเรืองอยู่
ในแนวทางแห่งประชาธิปไตยและมีเสถียรภาพ (อินโฟเควสท์) 

รัฐบาลญี่ปุ่ นเผยอัตราว่างงานเดือนพ.ค.เพิ่มขึน้แตะ 2.9% 
รัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า อตัราว่างงานของญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ในเดือน
พ.ค. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทหลายแห่ง
ปลดพนัก งาน  หลั ง จากธุ ร กิ จหยุดชะ งั ก  กระทรว งกิ จกา ร
ภายในประเทศและการสื่อสารของญ่ีปุน รายงานว่า อัตราว่างงาน
เดือนพ.ค. อยู่ที่ระดับ 2.9% เพิ่มขึน้จากระดับ 2.6% ในเดือนเม.ย. 
ทางด้านกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดิการของญ่ีปุ่ น ระบวุ่า 
อัตราต าแหน่งงานว่างเดือนพ.ค. อยู่ที่ระดับ 1.20 ลดลงจาก 1.32 
ในเดือเม.ย. ซึ่งนับเป็นระดับต ่าสุดนับแต่เดือนก.ค. 2560 และ

หมายความว่า มีต าแหน่งงานว่าง 120 ต าแหน่งต่อผู้หางานทกุ ๆ 100 
คน (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ นเผยโควิดฉุดการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.ดิ่งต ่าสุด
ในรอบ 7 ปี กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่ น 
เปิดเผยในรายงานเบือ้งต้นวันนีว้่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน
พ.ค.ร่วงลงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 7 ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ยงัคงท าให้ห่วงโซ่อปุทานสะดดุลง และส่งผลกระทบต่อ
อปุสงค์ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ รายงานของกระทรวงฯระบุ
ว่า ดชันีการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งครอบคลุมถึงการผลิตในโรงงาน
และเหมืองแร่ ร่วงลง 8.4% ในเดือนพ.ค. แตะที่ระดบั 79.1 เม่ือเทียบ
กับฐาน 100 ในปี 2558 โดยดชันีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.
อยู่ที่ระดับต ่าสุดนับตัง้แต่ที่กระทรวงเร่ิมมีการรายงานข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบในปี 2556 ส่วนดชันีการขนส่งภาคอุตสาหกรรม ปรับตวั
ลดลง 8.4% แตะระดับ 77.2 จุด ขณะที่ดัชนีสต็อกสินค้าคงคลังใน
ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลง 2.5% แตะระดับ 103.4 จุด ส านักข่าว
เกียวโดรายงานว่า ผลส ารวจความเห็นของกลุ่มผู้ผลิตซึ่งจัดท าโดย
กระทรวงฯ ระบุว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมจะดีดตัวขึน้  5.7% ใน
เดือนมิ.ย. และเพ่ิมขึน้ 9.2% ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 293.10 จุด ขานรับข้อมูล
เศรษฐกิจสหรัฐ-จีนแข็งแกร่ง ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึน้
ในวนันี ้หลงัทะยานขึน้กว่า 400 จดุ เนื่องจากนกัลงทนุคลายความวิตก
เกี่ยวกับการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกจากโรคโควิด-19 หลงัสหรัฐและ
จีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาด  ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้  293.10 จุด หรือ 1.33% แตะที่  
22,288.14 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

กองทัพจีนไฟเขียวใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ท่ีพัฒนาโดยบริษัทจีน 
บริษัท CanSino Biologics ของจีนเปิดเผยว่า กองทัพจีนได้อนุมัติให้
ใช้มีการใช้วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึน้แล้ว 
หลงัจากที่ผลการทดลองทางคลินิกพบว่า วคัซีน Ad5-nCoV ของบริษัท
มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกนัไวรัสโควิด-19 ทัง้นี ้
วคัซีน Ad5-nCoV ของ CanSino เป็น 1 ในวคัซีนต้านโควิด-19 จ านวน 
8 ตัวที่ ไ ด้ รับการอนุมัติ ใ ห้ใ ช้ทดลองกับมนุษย์ได้ ในจีนและใน
ต่างประเทศ และวัคซีนดงักล่าวยงัได้รับการทดลองให้ใช้กับคนได้ใน
ประเทศแคนาดา (อินโฟเควสท์) 

นักวิจัยจีนพบไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ในสุกร ชีเ้ส่ียงแพร่
เ ชื ้อระบาดใหญ่ในคน วารสาร Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS) ของสหรัฐเปิดเผยรายงานวิจัยของ
จีน ระบุเชือ้ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ที่พบในสุกรของจีนนัน้ 
สามารถติดต่อสู่คนได้มากขึน้ และจ าเป็นจะต้องมีการจับตาอย่าง
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 ใกล้ชิดว่า ไวรัสดังกล่าวจะกลายเป็นไวรัสที่แพร่ระบาดในวงกว้าง

หรือไม่ คณะนกัวิจยัจีนได้ตรวจสอบไวรัสไข้หวดัใหญ่ที่พบในสกุรตัง้แต่
ปี 2554-2561 และพบว่า ไวรัส H1N1 สายพันธุ์  G4 นัน้ มีลักษณะ
ส าคญัทัง้หมดที่เข้าเกณฑ์ของการเป็นไวรัสระบาดใหญ่ รายงานระบุ
ว่า คนงานในฟาร์มสุกรมีระดับไวรัสดังกล่าวเพิ่มขึน้ในกระแสเลือด 
และรายงานระบุว่า ควรจะมีการตรวจสอบประชากรมนุษย์อย่าง
ใกล้ชิดและเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนงานในอุตสาหกรรมสุกร 
ผลการวิจัยครัง้นีช้ีใ้ห้เห็นถึงความเสี่ยงที่ไวรัสจะแพร่เชือ้ข้ามสายพนัธุ์
ไปสู่มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีประชากรหนาแน่นใน
ประเทศจีน ซึ่งมีคนนับล้านอาศัยอยู่ใกล้กับฟาร์มเลีย้งสัตว์  สถานที่
เพาะพนัธุ์ โรงฆ่าสตัว์ และตลาดสด (อินโฟเควสท์) 

สภานิติบัญญัติจีนไฟเขียวบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับ
ใหม่ในฮ่องกงวันนี ้คณะกรรมาธิการประจ าสภาประชาชนแห่งชาติ
จีน (NPC) ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติของจีน ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้
บงัคบัใช้กฎหมายความมัน่คงแห่งชาติฉบบัใหม่ในฮ่องกงแล้วในวันนี  ้
หลงัจากคณะกรรมาธิการได้เสร็จสิน้การประชุมเป็นเวลา 3 วนั การลง
มติดังกล่าวมีขึน้หลังจากเม่ือไม่นานมานี  ้ทางการจีนได้เปิดเผย
รายละเอียดของกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ซึ่งเผยให้เห็ นถึง
แผนการจัดตัง้ส านักงานความมัน่คงในฮ่องกง เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าว
กรอง และจัดการกับการก่ออาชญากรรมที่เป็นภัยต่อความมัน่คงของ
ประเทศ นอกจากนี  ้กฎหมายฉบับใหม่ยังจะมีอ านาจเหนือกว่า
กฎหมายท้องถิ่นของฮ่องกงที่มีเนือ้หาขดัแย้งกบักฎหมายฉบบัใหม่ของ
จีน โดยจีนระบุว่า จีนจ าเป็นต้องมีกฎหมายฉบับนี  ้เพื่อใช้ในการ
ปราบปรามการกระท าที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยก การโค่นล้ม การก่อการ
ร้าย และการสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติ รวมทัง้การแทรกแซงกิจการ
ภายใน (อินโฟเควสท์) 

จีนมั่ นใจกม.ความมั่ นคงฉบับใหม่มีมาตรการท่ีตรงจุดและ
สอดคล้องสถานการณ์จริง ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า สมาชิกสภา
นิติบญัญัติจีนได้จัดการอภิปรายกลุ่มเพื่อพิจารณากฎหมายฉบับร่าง
เกี่ยวกับการรักษาความมัน่คงแห่งชาติในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของ
จีน (HKSAR) ระหว่างการประชุมคณะกรรมการถาวรสภาผู้ แทน
ประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) เม่ือวนัอาทิตย์ที่ผ่านมา สมาชิกสภานิติ
บญัญัติกล่าวว่า ร่างกฎหมายดงักล่าวที่ผ่านการพิจารณาวาระที่  2 มี
ค าอธิบายที่ละเอียดยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัมีมาตรการที่ตรงจุดและปฏิบัติได้
จริงมากขึน้ ตลอดจนสอดคล้องกบัสถานการณ์จริงในเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงอีกด้วย (อินโฟเควสท์) 

"แคร์รี ลัม" กร้าวฮ่องกงไม่กลัวสหรัฐคว ่าบาตรกรณีใช้กฎหมาย
ความมั่นคง นางแคร์รี ลมั ผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ออกมา
โต้ตอบการที่สหรัฐยกเลิกสถานะพิเศษของฮ่องกง โดยกล่าวว่าฮ่องกง
ไม่หวัน่เกรงต่อการคว ่าบาตรใดๆ นางลมักล่าวว่า ฮ่องกงพร้อมรับมือ

กบัการกระท าของสหรัฐ และประเมินว่ามาตรการกีดกนัทางการค้าของ
สหรัฐจะส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ทัง้ยงัย า้ด้วย
ว่าภาคนวตักรรมเทคโนโลยีของฮ่องกงจะได้รับผลกระทบในวงจ ากัด
เท่านัน้ ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ผู้ บริหารฮ่องกงออกมาแสดง
ความเห็นดังกล่าว หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ประกาศจะ
ระงับการให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับฮ่องกง ซึ่งรวมถึงการยกเว้น
ใบอนุญาตส่งออก โดยใช้กฎหมายความมัน่คงแห่งชาติในฮ่องกงเป็น
ข้ออ้าง นางลมัระบวุ่า หากรัฐบาลกลางของจีนด าเนินมาตรการตอบโต้ 
รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงก็พร้อมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ใน
การปฏิบตัิตามมาตรการเหล่านัน้ (อินโฟเควสท์) 

"แคร์รี ลัม" ล่ันไม่ขอออกความเห็นหลังจีนบังคับใช้กฎหมาย
ความมั่ นคงในฮ่องกง นางแคร์รี ลัม ผู้ บริหารเขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง เปิดเผยว่า เป็นเร่ืองไม่เหมาะสมที่เธอจะแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่สภานิติบัญญัติของจีนมีมติ
บังคับใช้ในฮ่องกง นางลัมแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนว่า เธอเข้าใจว่า
ประชาชนจ านวนมากมีความกังวลเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคง
แห่งชาติ เนื่องจากมีการคาดเดามากมายในช่วง 2 วันที่ผ่านมา แต่
ยืนยนัว่าไม่เหมาะสมที่จะแสดงความคิดเห็น ทัง้นี ้สภานิติบญัญัติจีน
ลงมติให้มีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ใน
ฮ่องกงแล้วในวันนี  ้โดยเนือ้หาของกฎหมายดังกล่าวชี ใ้ห้เห็นถึง
แผนการจัดตัง้ส านักงานความมัน่คงในฮ่องกง เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าว
กรอง และจัดการกับการก่ออาชญากรรมที่เป็นภัยต่อความมัน่คงของ
ประเทศ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 23.15 จุด ขานรับ 
PMI ภาคการผลิตสดใส ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวก
ในวนันี ้ขานรับดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของจีนที่พุ่ง
ขึน้ในเดือนมิ.ย. ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิด
บวก 23.15 จดุ หรือ 0.78% แตะที่ 2,984.67 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 125.91 จุด นลท.ขานรับ
ข้อมูลศก.สหรัฐ-จีน ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้ นฮ่องกงปิดวันนีป้รับตัว
เพ่ิมขึน้ เนื่องจากนกัลงทนุขานรับข้อมลูเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ 
ซึ่งรวมถึงดชันีการท าสญัญาขายบ้านที่พุ่งขึน้สูงสุดเป็นประวตัิการณ์  
นอกจากนี ้ตลาดยงัได้ปัจจยับวกหลงัจากที่จีนเปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการ
ฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการดีดตวัขึน้ในเดือนมิ.ย. 
ดชันีฮั่งเส็งเพิ่มขึน้ 125.91 จุด หรือ +0.52% ปิดวนันีท้ี่ 24,427.19 จุด 
(อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

IMF ห่ันคาดการณ์เศรษฐกิจเอเชียเหลือ -1.6% ปีนี ้จากเดิมคาด
โต 0% กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศปรับลด
ประมาณการเศรษฐกิจของเอเชีย โดยคาดว่าจะหดตวัลง 1.6% ในปีนี ้
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ขณะที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ ท่ามกลางการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลงัจากคาดการณ์ในเดือนเม.ย.ว่าจะมีการ
ขยายตวั 0% IMF ระบวุ่า เศรษฐกิจเอเชียมีการขยายตวัมากกว่าที่คาด
ไว้ในช่วงไตรมาสแรก จากการที่บางประเทศสามารถควบคุมการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน IMF คาดว่า
เศรษฐกิจเอเชียจะขยายตวัอย่างแข็งแกร่งในปีหน้า หากไม่มีการแพร่
ระบาดรอบสองของไวรัสโควิด-19 โดยจะมีการเติบโต 6.6% ขณะที่ได้
แรงหนุนจากการที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเยียวยา
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (อินโฟเควสท์) 

อินเดียเล็งห้าม "หัวเว่ย" ร่วมพัฒนาเครือข่าย 5G หลังแบนแอ
ปจีนอ้างความมั่นคง บริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยี่ ยกัษ์ใหญ่ด้านอปุกรณ์
สื่อสารโทรคมนาคมของจีน อาจถูกรัฐบาลอินเดียห้ามไม่ให้ร่วมการ
เปิดตัวเครือข่าย 5G ของอินเดีย เพียงไม่กี่เดือนหลงัจากที่หัวเว่ยเคย
ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในการทดลองเทคโนโลยี 5G ในอินเดีย ความ
เคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึน้หลังจากที่อินเดียได้สั่งแบนแอปพลิเคชัน
จากจีน 59 แอปรวมถึง TikTok และ Wechat โดยอ้างถึงภยัคุกคามต่อ
อธิปไตย ความมัน่คง และความสงบเรียบร้อยของประชาชน ย้อนกลบั
ไปเม่ือเดือนธ.ค. ที่ผ่านมา อินเดียประกาศอนญุาตให้ผู้จดัจ าหน่ายทุก
รายเข้าร่วมการทดลองเทคโนโลยี  5G รวมถึงบริษัทจีน ทัง้นี ้ความ
เคลื่อนไหวดังกล่าวของอินเดียมีขึน้หลังจากความสัมพันธ์ระหว่าง
อินเดียและจีนตึงเครียด นับตัง้แต่เกิดเหตุปะทะกันระหว่างทหารสอง
ฝ่ายซึง่ส่งผลให้ทหารอินเดียเสียชีวิต 20 นาย (อินโฟเควสท์) 

ปธน.ไต้หวันผิดหวังจีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกง 
นางไช่ อิงเหวิน ประธานาธิบดีไต้หวนั แสดงความผิดหวงัในวนันีท้ี่จีน
บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติกับฮ่องกง โดยระบุว่าจีนไม่
ปฏิบัติตามสัญญาที่เคยให้ไว้ว่า จะไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองของ
ฮ่องกงเป็นเวลา 50 ปี ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ภายใต้นโยบาย 
"หนึ่งประเทศ สองระบบ" ของจีน ฮ่องกงได้รับสิทธิและเสรีภาพในฐานะ
เขตปกครองตนเองเป็นเวลา 50 ปีนับตัง้แต่อังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืน
ให้แก่จีนในปี 2540 นางไช่กล่าวที่กรุงไทเปว่า ท่าทีของรัฐบาลจีนแสดง
ให้เห็นว่า นโยบายหนึ่งประเทศ สองระบบ เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ผู้น า
ไต้หวนัยงัระบุด้วยว่า ไต้หวนัจะยงัคงสนับสนุนการเรียกร้องสิทธ์ิและ
เสรีภาพของประชาชนชาวฮ่องกง และเพ่ิมเติมว่า ไต้หวนัมุ่งหวงัที่จะให้
ความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมแก่ชาวฮ่องกง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดตลาดแดนลบ ท่ามกลาง
การซือ้ขายผันผวน ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดตลาดในแดน
ลบ ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผันผวน หลังดีดตัวขึน้กว่า 200 จุดในช่วง
แรก นกัลงทนุยงัคงมีความกงัวลเกี่ยวกบัจ านวนผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 
ที่ยังคงพุ่งขึน้ในประเทศ ทัง้นี  ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  
34,915.80 จดุ ลดลง 45.72 จดุ หรือ 0.13% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

เวิลด์แบงก์ คาด GDP ไทยปี 63 หดตัว -5% ก่อนฟ้ืนโต 4.1% ใน
ปี 64 และ 3.6% ในปี 65 ธนาคารโลก (World Bank) ประเมินว่า 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ
รุนแรง โดยเฉพาะประเทศไทยที่ เ ปิดกว้างทางการค้า  และเป็น
ศูนย์กลางของการท่องเที่ยว จึงคาดว่าในปี 2563 เศรษฐกิจไทยจะหด
ตัว -5% ซึ่งนับเป็นหนึ่งในประเทศที่ เศรษฐกิจหดตัวมากที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก ทัง้นี ้อุปสงค์ที่อ่อนตวัลงน าไปสู่
การหดตวัของการค้าโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย และ
กระทบกับห่วงโซ่มูลค่าโลก เช่น รถยนต์ ซึ่งไทยเป็นประเทศหนึ่งใน
ผู้ผลิตที่โดดเด่นของโลก นอกจากนี ้ภาคการท่องเที่ยวที่มีสดัส่วนเกือบ 
15% ของจีดีพี  ได้ รับผลกระทบอย่างรุนแรง  เนื่องจากการห้าม
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศนับตัง้แต่มี .ค.63 
อย่างไรก็ดี ธนาคารโลก คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะกลบัมาฟืน้ตวัอีกครัง้
ในปี 64 ที่ 4.1% และปี 65 ที่ 3.6% ซึ่งการกลับมาฟื้นตัวในระดับ
เดียวกบัก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 ได้นัน้ต้องใช้เวลาประมาณ 
2 ปี เศรษฐกิจจึงสามารถฟื้นตัวได้อย่างเข้มแข็ง และต้องอาศัยการ
ตอบสนองทางเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนครัวเรือนและผู้ประกอบการที่
เปราะบางอย่างมีประสิทธิภาพ (อินโฟเควสท์) 

ธปท.คาดศก.ไทย Q2/63 หดตัวมากกว่า -10% แต่ไม่ถึง -20% 
ก่อนเร่ิมฟ้ืนใน Q3/63 นายดอน นาครทรรพ ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่าย
เศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/63 จะเข้าสู่จุดต ่าสุดในปีนี ้โดยคาดว่าจะ
หดตวั 2 หลกั หรือมากกว่า -10% แต่ไม่เกิน -20% พร้อมคงคาดการณ์
ทัง้ปีหดตัว -8.1% ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน  (กนง.) 
ประเมินไว้ นายดอน กล่าวว่า จากเคร่ืองชีเ้ศรษฐกิจในเดือน มิ.ย.63 
เร่ิมเห็นสญัญาณปรับตวัดีขึน้ ท าให้คาดว่าในเดือน พ.ค.63 น่าจะอยู่
ในจุดต ่าสดุแล้ว โดยคาดว่าไตรมาส 3/63 เศรษฐกิจไทยจะฟืน้ตวัตาม
เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวแรงพอสมควร ขณะที่มาตรการคลายล็อกใน
ประเทศไทยท าให้คนเร่ิมใช้จ่ายและการท่องเที่ยวเร่ืมผ่อนคลายมาก
ขึน้ ขณะที่การแข็งค่าของเงินบาทนัน้ ธปท.ยอมรับว่าการแข็งค่าเป็น
ปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อยู่ระหว่างการติดตามดูแลใกล้ชิด ส่วนดุลบญัชีเดินสะพดัในปีนีค้าด
ว่าจะเป็นบวกเล็กน้อย (อินโฟเควสท์) 

ธปท.เผยเศรษฐกิจไทย พ.ค.หดตัวสูงต่อเน่ืองตามท่องเท่ียว-ส่ง
ออก,ตลาดแรงงานเปราะบาง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุ
ว่าเศรษฐกิจไทยในเดือน พ.ค.63 หดตัวสูงต่อเนื่องจากอุปสงค์
ต่างประเทศทัง้งภาคการท่องเที่ยวที่ยังหดตัวสูงจากการจ ากัดการ
เดินทางระหว่างประเทศ และภาคการส่งออกสินค้าที่หดตวัสงูขึน้ตาม
อุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่อ่อนแอ ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายงักิจกรรม
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 ทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะเคร่ืองชีก้ารลงทุนภาคเอกชนและ

การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตวัสงูขึน้ อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐ
ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง ขณะที่เคร่ืองชีก้ารบริโภคภาคเอกชนหดตัว
น้อยลงบ้าง จากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองและมาตรการ
เยียวยาของภาครัฐ (อินโฟเควสท์) 

ศบค.เผยพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ 2 ราย เป็นผู้ เดินทางมา
จากตปท. พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ ช่วยโฆษกศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนีว้่า พบผู้ ป่วยยืนยันติดเชือ้รายใหม่ 2 
ราย ซึ่ง เ ป็นผู้ ที่ เดินทางกลับจากต่างประเทศที่พักอยู่ ใน  State 
Quarantine ส่วนในประเทศไม่พบผู้ ติดเชือ้รายใหม่ต่อเนื่อง 36 วัน 
ส าหรับผู้ ป่วยยืนยนัสะสมล่าสดุอยู่ที่  3,171 ราย เป็นผู้ ป่วยในประเทศ 
2,444 ราย และผู้ ป่วยใน State Quarantine จ านวน 234 ราย วันนีมี้
ผู้ ป่วยรักษาหายเพิ่มอีก 3 ราย ท าให้จ านวนผู้ ป่วยรักษาหายแล้วรวม 
3,056 ราย และยงัมีผู้ ป่วยรักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล 57  ราย ขณะที่
ไม่มีผู้ เสียชีวิตเพ่ิม โดยยอดผู้ เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 58 ราย (อินโฟเควสท์) 

ครม.รวม"เราเท่ียวด้วยกัน-เท่ียวปันสุข"ช่วยค่าตั๋ วเคร่ืองบิน-ท่ี
พัก-ค่าอาหาร เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ 15 ก.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตร
สรณกุล รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ 22,400 ล้านบาทให้การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพ่ือด าเนินการฟืน้ฟเูศรษฐกิจสงัคม
ภาคการท่องเที่ยวจ านวน 2 โครงการ คือ 1.โครงการ "เราเที่ยวด้วยกนั" 
ที่เป็นรวมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"กับโครงการ "เที่ยวปันสุข" มาไว้
ด้วยกัน โดยจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือค่า
เดินทาง จะให้เฉพาะค่าตัว๋เคร่ืองบินเพียงอย่างเดียว ส่วนค่ารถโดยสาร
ประจ าทางนัน้เนื่องจากจะมีผู้ประกอบการให้บริการรถร่วมที่เป็นรถ
โดยสารไม่ประจ าทางและรถเช่าเป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถ
จัดท าแพลตฟอร์มที่จะตรวจสอบได้ทัน 2.โครงการ"ก าลังใจ"ส าหรับ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน 1.2 ล้านคนผ่านบริษัทท่องเที่ยวไม่
น้อยกว่า 2 วนั 1 คืน โดยสาธารณสขุจงัหวดัจะรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับ
สิทธิส่งให้ ททท.ประสานไปยงับริษัทท่องเที่ยว (อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์ เผยส่งออกไปจีนมีแนวโน้มดีขึน้ หลัง 5 เดือนแรกเร่ิม
ฟ้ืนจากโควิดคล่ีคลาย นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจีนผ่อน
คลายมาตรการปิดเมืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ภาค
การผลิตและภาคธุรกิจของจีนเร่ิมกลบัมาเปิดด าเนินการ ท าให้ความ
ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและวตัถุดิบเพ่ิมสูงขึน้ สอดคล้องกับสถิติ
ส่งออกของไทยไปจีนในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค.-พ.ค.) มี
มูลค่า 12,221 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 5% เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปี 2562 ส าหรับสินค้าของไทยหลายรายการมียอดส่งออก
ไปจีนขยายตวัอย่างน่าพอใจ โดยในกลุ่มสินค้าเกษตรและอตุสาหกรรม
การเกษตร เช่น ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง ส่งออกมูลค่า 1,391 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ขยายตัว 67% ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ส่งออกมูลค่า 147 
ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตวั 54% และกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ส่งออกมลูค่า 
65 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 35% ส าหรับสินค้าอุตสาหกรรม เช่น 
ผลิตภัณฑ์ยาง ส่งออกมูลค่า 1,275 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตวั 24% 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส่งออกมูลค่า 912 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ขยายตัว 29% รถยนต์และส่วนประกอบ ส่งออกมูลค่า 541 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ขยายตวั 164% (อินโฟเควสท์) 

พลังงาน เผยยอดใช้น า้มันม.ค.-พ.ค.63 หดตัว 13.4% หลังรัฐ
ขยายใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯกระทบห่วงโซ่ธุรกิจ นางสาวนันธิกา ทงัสุ
พานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า สถานการณ์การใช้น า้มัน
เชือ้เพลิงเฉลี่ยต่อวนัรอบ 5 เดือน ของปี 2563 (มกราคม – พฤษภาคม) 
ลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 13.4% โดย
กลุ่มเบนซิน ลดลง 8.5% กลุ่มดีเซล ลดลง 5.0% น า้มนัอากาศยานเชิง
พาณิชย์ (Jet A1) ลดลง 43.3% น า้มันเตา ลดลง 21.7% น า้มันก๊าด 
ลดลง 16.6% ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ลดลง 16.2% และก๊าซ
ธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) ลดลง 27.5% โดยมีสาเหตุมาจาก
การขยายระยะเวลาการบังคับใช้พ .ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ไปจนถึงสิน้เดือน มิ.ย.63 เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของโควิด-19 จึงท าให้ห่วงโซ่การด าเนินธุรกิจยังคงได้รับ
ผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้เชือ้เพลิง  และ
เศรษฐกิจภายในประเทศยงัคงหยดุชะงกั (อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์ เผยสมาชิก RCEP 15 ประเทศลงนามความตกลงสิน้ปี
นี ้เว้นอินเดียท่ียังไม่พร้อม นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เม่ือวนัที่ 23 มิ.ย.63 รัฐมนตรี
ความตกลงหุ้ นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ระหว่าง
อาเซียนและคู่ เจรจาคือ จีน, ญ่ีปุ่ น, เกาหลีใต้ , ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ ได้ประชุมทางไกล เพื่อรับทราบความคืบหน้าการท างาน
ของสมาชิก เพ่ือน าไปสู่การลงนามความตกลง โดยยืนยนัว่าสมาชิก 15 
ประเทศ จะลงนามความตกลงร่วมกันภายในสิน้ปีนีต้ามเป้าหมายของ
ผู้ น า ส่วนอินเดียยังไม่พร้อมลงนามในปีนี  ้แต่สมาชิกได้เปิดทางให้
อินเดียกลับมาเจรจาต่อได้ โดยให้ถือว่ายังเป็นสมาชิกเก่า ไม่ต้อง
เร่ิมต้นเจรจาใหม่หรือนับหนึ่งใหม่ โดยอินเดียไม่ได้เข้าร่วมประกาศ
ความส าเร็จของการเจรจาในช่วงการประชุมสดุยอด RCEP ที่ไทยเป็น
เจ้าภาพเม่ือปลายปี 62 เพราะเกรงจะได้รับผลกระทบด้านลบกับ
ประเทศมากกว่าผลดี โดยเฉพาะการขาดดุลการค้ากับสมาชิกบาง
ประเทศ (อินโฟเควสท์) 
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 ครม.เห็นชอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 4 แห่ง ลดน าส่ง

เงินเข้ากองทุนในปี 63-64 เหลือ 0.125% นางนฤมล ภิญโญ
สินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลงั ซึ่งได้มี
การปรับปรุงอตัราการน าส่งเงินเข้ากองทุนของสถาบนัการเงินเฉพาะ
กิจของรัฐ 4 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) จากเดิมที่ต้อง
สมทบเงินเข้ากองทุนในอัตรา 0.25% ต่อปี ของยอดเงินฝากที่ได้จาก
ประชาชน มาเหลือ 0.125% ต่อปี ของยอดเงินฝากที่ได้จากประชาชน 
โดยให้มีผลบงัคบัใช้เป็นเวลา 2 ปี (63-64) เร่ิมตัง้แต่ 1 ม.ค.63 เป็นต้น
ไป (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 9.27 จุด รับแรงหนุนแผนกระตุ้น
ท่องเท่ียวไทย ,ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ-จีนดี SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 
1,339.03 จุด เพิ่มขึน้ 9.27 จุด (0.70%) มูลค่าการซือ้ขาย 58,589.45 
ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีป้รับตวัขึน้ดีกว่าภูมิภาค
รับปัจจัยหนุนมาตรการกระตุ้ นท่องเที่ยวไทย 2 โครงการ รวมไปถึง
ตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐและ PMI จีนออกมาดีกว่าคาด พรุ่งนีต้ลาดฯคง
แกว่งตัวในกรอบแคบ แนะติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาค
การเกษตรและการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐในสปัดาห์นี ้พร้อมให้
แนวรับ 1,330 จดุ ส่วนแนวต้าน 1,355 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนี ้ไทย : วันนี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวม 
110,650 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี  ้ มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วัน
อยู่ที่ 110,650 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้

ขายสูงที่สุด 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 53,076 ล้านบาท 2. ลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 
3,993 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 389 ล้านบาท 
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.82% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือ
วาน ภาพรวมของตลาดในวนันี ้Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจาก
วันก่อนหน้า ส าหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวนันี  ้NET 
INFLOW 389 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 389 ล้านบาท และไม่
มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: เย็นนี ้30.87 ทรงตัวจากช่วงเช้า ตลาดไม่
รับข่าวเวิลด์แบงก์ห่ันจีดีพีไทย มองกรอบพรุ่งนี ้30.80-30.95 นกั
บริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทช่วงเย็นนีอ้ยู่
ที่ระดบั 30.87 บาท/ดอลลาร์ ใกล้เคียงจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดบั 
30.88/89 บาท/ดอลลาร์ วันนีเ้งินบาทค่อนข้างนิ่งมาก ระหว่างวัน
เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ 30.86-30.91 บาท/ดอลลาร์ คาดว่าจะเป็นไป
ตาม flow ของการค้าที่ภาวะการส่งออกน าเข้าหดตวั ซึ่งปกติแล้วช่วง
สิน้เดือนจะคึกคักมากกว่านี  ้ ในขณะที่ตลาดไม่ได้ตอบรับกับการ
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนีข้องธนาคารโลก (World Bank) เท่าใด
นักที่ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัว  -5.1% "วันนีบ้าทนิ่งมาก 
ระหว่างวนัเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ไม่ค่อยมีใครท าอะไร ช่วงบ่ายเงิน
บาทก็ยงัทรงๆ" นักบริหารเงินระบุ นักบริหารเงินคาดว่าพรุ่งนีเ้งินบาท
จะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.80 - 30.95 บาท/ดอลลาร์ ล่าสุด THAI 
BAHT SPOT RATE FIXING อยู่ที่ระดับ 30.8852 บาท/ดอลลาร์ (อิน
โฟเควสท์) 
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ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จาก GfK องักฤษ 

- ยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดลุการค้าเดือนมิ.ย. เกาหลีใต้ 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จากไฉซิน จีน 

- ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนมิ.ย. ญ่ีปุ่ น 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต ฝร่ังเศส 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต เยอรมนี 

- อตัราว่างงานเดือนมิ.ย. เยอรมนี 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต อีย ู

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต/ซีไอพีเอส องักฤษ 

- ตวัเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนมิ.ย.จาก ADP สหรัฐ 

- ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต สหรัฐ 

- ดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จากสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) สหรัฐ 

- การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนพ.ค. สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ 

- คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชมุวนัที่ 9-10 มิ.ย. สหรัฐ 
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As of

 Monday 29 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JP Retail Sales MoM May 2.10% 3.00% -9.60% SET50

Retail Sales YoY May -0.12 -0.12 -0.14 SET100

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

TH Mfg Production Index ISIC NSA YoY May -23.19% -19.80% -17.21% Institution Net Position

Capacity Utilization ISIC May 52.84 -- 51.87 Proprietary Net Position

EC Economic Confidence Jun 75.70 80.00 67.50 Foreign Net Position

Industrial Confidence Jun -21.70 -19.70 -27.50 Individual Net Position

Services Confidence Jun -35.60 -25.40 -43.60 Total Trading Value

Consumer Confidence Jun F -14.70 -- -14.70

US Pending Home Sales MoM May 44.30% 18.00% -21.80% Major Indices

Pending Home Sales NSA YoY May -10.40% -22.00% -34.60% Dow Jones

S&P 500

 Tuesday 30 Nasdaq

Release Actual Cons. Prior STOXX Europe 50

JP Jobless Rate May 2.90% 2.80% 2.60% FTSE 100

Job-To-Applicant Ratio May 1.20 1.22 1.32 DAX

Industrial Production MoM May P -8.40% -5.70% -9.80% Nikkei 225

Industrial Production YoY May P -25.90% -23.20% -15.00% Shanghai Composite

Housing Starts YoY May -- -14.70% -12.90% Hang Seng

CH Composite PMI Jun 54.20 -- 53.40 KOSPI

Manufacturing PMI Jun 50.90 50.50 50.60 BES Sensex

EC CPI MoM Jun P 0.30% 0.30% -0.10% Jakarta Composite

CPI Core YoY Jun P 0.80% 0.80% 0.90% Philippines Composite

US MNI Chicago PMI Jun 36.60 44.00 32.30 Ho Chi Minh

Conf. Board Consumer Confidence Jun 98.10 90.50 86.60

Crude Commodities

     Wednesday 1 WTI ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Dubai ($/bl)

JP Tankan Large Mfg Index 2Q -34.00 -30.00 -8.00 Brent ($/bl)

Tankan Large Mfg Outlook 2Q -27.00 -24.00 -11.00 NYMEX ($/bl)

Tankan Large Non-Mfg Outlook 2Q -33.00 -15.00 -1.00 COMEX Gold 

Tankan Large Non-Mfg Index 2Q -26.00 -20.00 8.00 Batic Dry Index

Tankan Large All Industry Capex 2Q 3.20% 1.30% 1.80%

Jibun Bank Japan PMI Mfg Jun F 40.10 -- 37.80 Exchange Rate

Consumer Confidence Index Jun -- 28.50 24.00 USD/THB

Official Reserve Assets Jun -- -- $1378.2b EUR/USD

CH Caixin China PMI Mfg Jun -- 50.70 50.70 USD/JPY

TH Business Sentiment Index Jun -- -- 34.40 GBP/USD

Markit Thailand PMI Mfg Jun 43.50 -- 41.60 USD/CHY

EC Markit Eurozone Manufacturing PMI Jun F -- 46.90 46.90 USD/KRW

US Markit US Manufacturing PMI Jun F -- 49.60 49.60 Dollar Index

ISM Manufacturing Jun -- 49.50 43.10

Thai Bond Market

 Thursday 2 Total Return Index

Release Actual Cons. Prior Outright/ Cash Trading

JP Monetary Base YoY Jun -- -- 3.90% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

EC PPI MoM May -- -0.40% -2.00% 30-Jun-20 0.426 0.447 0.478 0.481 0.449 0.538

PPI YoY May -- -4.70% -4.50% Change (bps) +0.23 +0.36 +0.22 +0.16 -0.47 -1.26

Unemployment Rate May -- 7.70% 7.30% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

US Trade Balance May -- -$53.0b -$49.4b 0.822 1.039 1.282 1.546 1.831 2.061

Change in Nonfarm Payrolls Jun -- 3000k 2509k +0.65 +0.81 +1.30 +1.09 +0.85 +0.41

Unemployment Rate Jun -- 12.40% 13.30%

Labor Force Participation Rate Jun -- 61.20% 60.80% US Bond Market

Initial Jobless Claims 1-Jun -- 1336k 1480k Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Continuing Claims 1-Jun -- 18904k 19522k 30-Jun-20 0.16 0.16 0.18 0.29 0.66 1.41

Durables Ex Transportation May F -- 4.00% 4.00% Change (bps) +2.00 +0.00 +0.00 +1.00 +2.00 +2.00

Durable Goods Orders May F -- 15.80% 15.80%

Factory Orders May -- 7.90% -13.00%

Durable Goods Orders May F -- 15.80% 15.80%

 Friday 3

Release Actual Cons. Prior

JN Jibun Bank Japan PMI Services Jun F -- -- 42.30

Jibun Bank Japan PMI Composite Jun F -- -- 37.90

CH Caixin China PMI Composite Jun -- -- 54.50

Caixin China PMI Services Jun -- 53.30 55.00

TH CPI YoY Jun -- -3.00% -3.44%

CPI NSA MoM Jun -- 0.40% 0.01%

CPI Core YoY Jun -- 0.00% 0.01%

Foreign Reserves 1-Jun -- -- $240.7b

EC Markit Eurozone Services PMI Jun F -- 47.30 47.30

Markit Eurozone Composite PMI Jun F -- 47.50 47.50  

110,650.40       57,933.10         +91.00%

30-Jun-20 29-Jun-20 %Chg.

326.04               326.15               -0.03%

1,199.26 1,198.51 +0.06%

97.384 97.467 -0.09%

1.2392 1.2302 +0.73%

7.0645 7.0800 -0.22%

1.1233 1.1241 -0.07%

107.92 107.55 +0.34%

30-Jun-20 29-Jun-20 %Chg.

30.89 30.88 +0.03%

1,774.80 +1.50 +0.08%

1,799.00 +5.00 +0.28%

41.58 -0.08 -0.19%

39.27 -0.43 -1.08%

39.80 +0.18 +0.45%

40.79 -0.01 -0.02%

825.11 -4.25 -0.51%

30-Jun-20 Chg %Chg.

4,901.82 -2.27 -0.05%

6,165.49 -42.23 -0.68%

2,108.33 +14.85 +0.71%

34,915.80 -45.72 -0.13%

2,984.67 +23.15 +0.78%

24,301.28 -248.71 -1.01%

12,310.93 +78.81 +0.64%

22,288.14 +293.10 +1.33%

3,223.00 +1.00 +0.03%

6,169.74 -56.03 -0.90%

3,100.29 +47.05 +1.54%

10,058.77 +184.62 +1.87%

30-Jun-20 Chg %Chg.

25,812.88 +217.08 +0.85%

-2,325.15

58,589.44

-12.60

-1,173.69

297.87 +4.39 +1.50%

3,511.43

885.15 +6.51 +0.74%

1,959.01 +14.64 +0.75%

1-Jul-20

30-Jun-20 Chg %Chg.

1,339.03 +9.27 +0.70%


