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 สรุปข่าวในและต่างประเทศ 

สหรัฐฯ 

"ไฟเซอร์"เผยการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19 ในมนุษย์ได้ผลน่า
พอใจ ไฟเซอร์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทยาใหญ่ที่สุดของสหรัฐ เปิดเผยใน
วนันีว้่า การทดลองใช้วคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในมนษุย์ได้ผลเป็นที่น่า
พอใจ ทัง้นี ้ไฟเซอร์ท าการทดลองในอาสาสมคัร 45 คน ซึง่ทกุคนได้รับ
วัคซีน 10, 30 หรือ 100 ไมโครกรัมจ านวน 2 โดส หรืออาจได้รับยา
หลอก (placebo) ไฟเซอร์เปิดเผยว่า อาสาสมัครซึ่งได้รับวัคซีน 10 
หรือ 30 ไมโครกรัมเป็นเวลา 28 วนัจะท าให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี ซึง่
มีความส าคญัในการป้องกนัเชือ้ไวรัสโควิด-19 นอกจากนี ้ไฟเซอร์ระบุ
ว่า วคัซีนดงักล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่ออาสาสมคัรมากนัก แต่
อาจท าให้เกิดไข้ในบางราย โดยเฉพาะกลุ่มที่ ไ ด้ รับวัคซีน  100 
ไมโครกรัม ทัง้นี ้ไฟเซอร์ได้พฒันาวคัซีนดงักล่าวร่วมกบั BioNTech ซึง่
เป็นบริษัทยาของเยอรมนี และคาดว่าบริษัทจะสามารถผลิตวัคซีน
หลายล้านโดสภายในปลายปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

"แอลเอ"ออกมาตรการสกัดโควิดระบาดช่วงเฉลิมฉลองวันชาติ
สหรัฐสุดสัปดาห์นี ้ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี ซึ่งเป็นเคาน์ตีที่มีประชากร
มากที่สุดในสหรัฐได้ประกาศสัง่ปิดชายหาดและสถานที่กลางแจ้งอ่ืนๆ 
ในระหว่างการเฉลิมฉลองวนัชาติสหรัฐในช่วงสุดสปัดาห์นี ้เนื่องจากมี
ความวิตกเพิ่มขึน้ว่า จะไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ได้ กระทรวงสาธารณสุขของลอสแอนเจลิสเคาน์ตีประกาศว่า 
"แม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และเราทราบดีว่าคุณต้องการ
เฉลิมฉลองกับคนใกล้ชิด เต่เราจะไม่อนุญาตให้มีการรวมตวักับผู้ที่ไม่
ได้มาจากครอบครัวเดียวกัน และท าให้ทกุคนเสี่ยงต่อการติดเชือ้โควิด-
19" ลอสแอนเจลิสเคาน์ตีออกค าสัง่ระบวุ่า ชายหาด, ท่าเรือ, ลานจอด
รถชายหาด และเส้นทางรถจักรยานตามชายหาด จะถูกปิดตัง้แต่เวลา 
12:01 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวนัที่ 3 ก.ค. ไปจนถึง 05:00 น.ของวนัที่ 
6 ก.ค. นอกจากนี ้ลอสแอนเจลิสเคาน์ตียงัได้สัง่ห้ามการจัดการแสดง
ดอกไม้ไฟตามธรรมเนียมในการเฉลิมฉลองวันชาติด้วย โดยระบุว่า
นบัเป็นการตดัสินใจที่ยากล าบาก (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐกร้าวจะเดินหน้ากดดันจีนต่อไปหลังบังคับใช้กฎหมาย
ความมั่ นคงในฮ่องกง สหรัฐให้ค ามั่นว่าจะเดินหน้ากดดันจีนที่
ลิดรอนเสรีภาพและเอกราชของฮ่องกง หลงัจีนบงัคบัใช้กฎหมายความ
มัน่คงในฮ่องกง นายจอห์น อลัโยท์ โฆษกสภาความมัน่คงแห่งชาติของ
ท าเนียบขาวระบุว่า เนื่องจากจีนปฎิบตัิต่อฮ่องกงด้วยนโยบาย "หนึ่ง
ประเทศ หนึ่งระบบ" สหรัฐก็จะปฎิบตัิดงักล่าวด้วยเช่นเดียวกัน พร้อม
เสริมว่า นโยบาย "หนึ่งประเทศ สองระบบของจีน" ซึง่ใช้เป็นรากฐานใน
การด าเนินความสมัพนัธ์ระหว่างฮ่องกงและสหรัฐนัน้ จะไม่สมบรูณ์อีก
ต่อไป อนัเนื่องมาจากกฎหมายความมัน่คง แถลงการณ์ระบุว่า สหรัฐ
จะด าเนินการอย่างแข็งกร้าวต่อผู้ ที่จ ากัดเสรีภาพและเอกราชของ

ฮ่องกง เราขอเรียกร้องให้จีนล้มเลิกการด าเนินการดงักล่าวในทนัที (อิน
โฟเควสท์) 

สหรัฐวอน UNSC ยืดเวลาห้ามค้าอาวุธให้อิหร่าน หวั่นท าลาย
เสถียรภาพ นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเรียกร้อง
ในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) เม่ือ
วานนีใ้ห้ขยายมาตรการคว ่าบาตรการค้าอาวุธกับอิหร่านซึ่งจะสิน้สุด
ลงในเดือนต.ค.นีอ้อกไปอีก ในระหว่างการประชุมออนไลน์ นาย
ปอมเปโอได้เตือนว่า เม่ือข้อตกลงห้ามค้าอาวุธหมดอายุลง จะท าให้
อิหร่านสามารถกลับมาสัน่คลอนเสถียรภาพในตะวันออกกลาง ทัง้นี ้
ตามมติ Resolution 2231 ของ UNSC ซึ่งรับรองข้อตกลงนิวเคลียร์
อิหร่านระบุว่า  การห้ามค้าอาวุธกับอิหร่านจะสิน้สุดลงในช่วง
กลางเดือนต.ค.นี ้โดยรัฐบาลอิหร่านกล่าวว่าจะไม่ยอมรับการต่ออายุ
ข้อตกลงห้ามซือ้ขายอาวธุ (อินโฟเควสท์) 

ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐพุ่งนิวไฮรอบกว่า 1 ปีในเดือน
มิ.ย. ผลส ารวจของสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) ระบวุ่า 
ดชันีภาคการผลิตของสหรัฐดีดตวัขึน้สู่ระดบั 52.6 ในเดือนมิ.ย. ซึง่เป็น
ระดบัสูงสุดนับตัง้แต่เดือนเม.ย.ปีที่แล้ว จากระดบั 43.1 ในเดือนพ.ค. 
และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 49.5 ดัชนีภาคการผลิต
ของสหรัฐอยู่สูงกว่าระดบั 50 ซึ่งบ่งชีถ้ึงภาวะขยายตวั หลงัจากหดตวั
เป็นเวลา 3 เดือน โดยได้แรงหนนุจากการเพิ่มขึน้ของค าสัง่ซือ้ใหม่ และ
การจ้างงาน การดีดตวัของดชันีภาคการผลิตในเดือนมิ.ย.ได้รับปัจจยั
บวกจากการที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ หลงัจากมีการปิด
เศรษฐกิจก่อนหน้านีเ้พื่อสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (อินโฟ
เควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐดีดตัวในเดือนมิ.ย. ไอ
เอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า 
ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐ ปรับตัวขึน้สู่
ระดับ 49.8 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 39.8 ในเดือนพ.ค. อย่างไรก็ดี 
ดชันี PMI ยงัคงอยู่ต ่ากว่าระดบั 50 ซึ่งบ่งชีถ้ึงภาวะหดตวัของภาคการ
ผลิตของสหรัฐ โดยได้หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่  4 ขณะที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การจ้างงานยังคง
ปรับตวัลงเป็นเดือนที่ 4 แต่ในอตัราที่ชะลอลง ขณะที่ค าสัง่ซือ้ใหม่เร่ิม
มีเสถียรภาพ ส่วนความเชื่อมัน่ของภาคธุรกิจพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุใน
รอบ 4 เดือน (อินโฟเควสท์) 

เฟดเตือนอัตราว่างงานสหรัฐสูงกว่า 10% ปลายปีนีจ้ากพิษโควิด 
นางแมรี ดาลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาซานฟรานซิสโก 
กล่าวว่า แม้แต่ในการคาดการณ์ที่ดีที่สุด อตัราการว่างงานของสหรัฐ
จะยังคงอยู่สูงกว่า 10% ในปลายปีนี ้และจะไม่กลับสู่ระดับก่อนเกิด
วิกฤตการณ์โควิด-19 เป็นเวลา 4-5 ปี "ถ้าเราสามารถควบคมุการแพร่
ระบาดได้ โดยมีการคิดค้นวคัซีน กิจกรรมทางเศรษฐกิจของเราก็จะฟืน้
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 ตวัขึน้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจใช้เวลา 4-5 ปี แต่ถ้าเราเผชิญกบัผลกระทบ

ที่ยาวนาน การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจก็อาจใช้เวลานานกว่านัน้" นางดาลี
กล่าว (อินโฟเควสท์) 

รายงานประชุมชีเ้ฟดเห็นพ้องส่ือสารสัญญาณชีน้ านโยบาย
การเงินให้ชัดเจนขึน้ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการ
ประชุมประจ าวันที่ 9-10 มิ.ย. โดยระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่มี
ความเห็นตรงกันว่า เฟดควรจะมีค าอธิบายที่ชัดเจนมากขึน้ให้กับ
ตลาดการเงิน เกี่ยวกับแนวทางในการก าหนดอัตราดอกเบีย้นโยบาย 
เพื่อให้ตลาดได้รับทราบข้อมูลมากขึน้ว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้เฟด
จ าเป็นต้องตรึงอตัราดอกเบีย้ไว้ที่ระดบัใกล้ 0% หรือต้องปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ รายงานการประชมุยงัระบดุ้วยว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็น
พ้องต้องกันว่า การซือ้สินทรัพย์จะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟืน้ตวัจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และยงัเป็นเคร่ืองมือ
ชัน้ดีในการรักษาเส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ให้อยู่ในแนวราบ 
ขณะที่กรรมการเฟดส่วนหนึ่งกล่าวว่า เฟดจ าเป็นต้องผลกัดนัให้มีการ
ใช้เคร่ืองมืออ่ืนๆ ที่ มีความเป็นไปได้ เช่น การควบคุมเส้นอัตรา
ผลตอบแทน (yield curve control) ซึ่งจะช่วยควบคุมอัตราดอกเบีย้
ระยะยาว อย่างไรก็ดี กรรมการเฟดบางคนเตือนว่า การที่เฟดให้ค ามัน่
ว่าจะตรึงอตัราดอกเบีย้ไว้ที่ระดบัต ่าเป็นเวลานานนัน้ อาจสร้างความ
เสี่ยงต่อเสถียรภาพด้านการเงิน ในการประชมุครัง้นี ้กรรมการเฟดส่วน
ใหญ่มองว่า มีโอกาสอย่างมากที่จะเกิดการแพร่ระบาดรอบสองของ
ไวรัสโควิด-19 และยงัระบวุ่า มีความเสี่ยงที่มาตรการการคลงัในการให้
ความช่วยเหลือภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และรัฐบาลท้องถิ่น อาจจะไม่
เพียงพอ (อินโฟเควสท์) 

ADP เผยภาคเอกชนสหรัฐจ้างงานเพิ่มกว่า 2 ล้านในมิ.ย. ขณะ
ปรับตัวเลขดีขึน้ในเดือนพ.ค. ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ 
(ADP) และมูดีส้์ อนาลิติกส์ เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชน
สหรัฐเพิ่มขึน้ 2.369 ล้านต าแหน่งในเดือนมิ.ย. แต่ต ่ากว่าที่นกัวิเคราะห์
คาดการณ์ที่ระดับ 2.5 ล้านต าแหน่ง นอกจากนี ้ADP ได้ปรับตัวเลข
การจ้างงานของภาคเอกชนในเดือนพ.ค. โดยรายงานว่ามีการจ้างงาน
พุ่งขึน้ 3.065 ล้านต าแหน่ง จากเดิมที่รายงานว่า การจ้างงานลดลง 
2.76 ล้านต าแหน่ง อย่างไรก็ดี ADP ไม่ได้ชีแ้จงสาเหตุการปรับตวัเลข
การจ้างงานในเดือนพ.ค.แต่อย่างใด (อินโฟเควสท์) 

วุฒิสภาสหรัฐอนุมัติขยายโครงการเงินกู้ เยียวยาธุรกิจขนาดเล็ก
จนถึงวันท่ี 8 ส.ค. วฒิุสภาสหรัฐลงมติเป็นเอกฉนัท์ให้ขยายโครงการ
เงินกู้ วงเงิน 6.60 แสนล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กที่
ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 
ออกไปจนถึงวนัที่ 8 ส.ค. โดยโครงการดงักล่าวจะหมดอายลุงในเร็วๆนี ้
ทัง้นี ้การขยายโครงการเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมีชื่อว่า 
"Paycheck Protection Program" จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภา

ผู้แทนราษฎร จึงจะท าให้โครงการดงักล่าวสามารถด าเนินการไปจนถึง
วันที่  8 ส .ค .  รายงานระบุว่ า  นับตั ง้ แต่ เดื อนเม .ย .ที่ ผ่ านมา 
กระทรวงการคลังสหรัฐ และส านักงานบริหารธุรกิจขนาดเล็ก (Small 
Business Administration) ไ ด้จัดสรร เ งิ นจ านวน  5.15 แสนล้าน
ดอลลาร์เพื่อช่วยให้บริษัทที่ขาดแคลนเงินสดให้สามารถเช่าส านกังาน
และจ้างพนกังานต่อไปได้ (อินโฟเควสท์) 

EIA เผยสต็อกน า้มันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ท่ี
แล้ว ส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) 
เปิดเผยว่า สต็อกน า้มันดิบสหรัฐร่วงลง 7.2 ล้านบาร์เรลในสปัดาห์ที่
แล้ว หลงัจากเพ่ิมขึน้ติดต่อกนั 3 สปัดาห์ ขณะที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์
ว่าลดลง 2.7 ล้านบาร์เรล สถาบนัปิโตรเลียมอเมริกา (API) ซึง่เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมน า้มันของสหรัฐ เปิดเผยก่อนหน้านีว้่า สต็อกน า้มันดิบ
สหรัฐลดลง 8.2 ล้านบาร์เรลในสปัดาห์ที่แล้ว EIA ยงัเปิดเผยว่า สต็อก
น า้มนัเบนซินเพ่ิมขึน้ 1.2 ล้านบาร์เรล ขณะที่นกัวิเคราะห์คาดว่าลดลง 
2.7 ล้านบาร์เรล นอกจากนี ้สต็อกน า้มันกลั่น ซึ่งรวมถึงฮีตติง้ออยล์
และน า้มันดีเซล ลดลง 600,000 บาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่า
เพ่ิมขึน้ 900,000 บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างลดลง 2.1% ในเดือนพ.ค. 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างลดลง 
2.1% ในเดือนพ.ค. หลังจากร่วงลง 3.5% ในเดือนเม.ย. โดยได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 นักวิเคราะห์
คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ่มขึน้ 0.7% ใน
เดือนพ.ค. การใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศยัของภาคเอกชน
ลดลง 3.9% ในเดือนพ.ค. ส่วนการใช้จ่ายในโครงการภาคสาธารณะ
เพ่ิมขึน้ 1.2% (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐประกาศหัวเว่ย-ZTE คุกคามความมั่นคง ปิดช่องท าธุรกิจ
เครือข่ายชนบท คณะกรรมการกลางก ากับดูแลกิจการสื่อสารของ
สหรัฐ (FCC) ประกาศว่า บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ และบริษัท ZTE 
Corp เป็นภัยคุกคามต่อความมัน่คงของชาติ ซึ่งเป็นมาตรการอีกขัน้ที่
จะผลกัดนัให้สองบริษัทดงักล่าวของจีนออกไปจากตลาดสหรัฐ ขณะที่
ผู้ ประกอบการเครือข่ายขนาดเล็กในชนบทของสหรัฐพึ่งพาอุปกรณ์
เครือข่ายราคาถูกจากหัวเว่ยและ ZTE โดย FCC เปิดเผยว่า การ
ประกาศดงักล่าวจะส่งผลให้ผู้ประกอบการเครือข่ายขนาดเล็กจ านวน
มากในชนบทของสหรัฐ ไม่สามารถใช้เงินช่วยเหลือของรัฐบาลกลางใน
การซือ้ หรือบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ผลิตโดยหวัเว่ยและ ZTE อีกต่อไป เอ
จิต ไพ ประธาน FCC เปิดเผยในทวิตเตอร์ว่า "ทัง้หัวเว่ยและ ZTE มี
ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคคอมมิวนิสต์และกองทพัของจีน เราก าลงั
ส่งสานส์ที่ชัดเจนว่า รัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง FCC ไม่สามารถ 
และจะไม่ยินยอมให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้ามาหาประโยชน์จากช่อง
โหว่ในเครือข่ายการสื่อสารของสหรัฐ" สหรัฐเชื่อว่า รัฐบาลจีนอาจใช้
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 อุปกรณ์ของหัวเว่ยในการจารกรรมข้อมูล ขณะที่หัวเว่ยปฏิเสธหลาย

ครัง้ว่า บริษัทไม่ได้เป็นความเสี่ยงด้านความมัน่คง และยืนยนัว่า บริษัท
เป็นอิสระจากรัฐบาลจีน (อินโฟเควสท์) 

โควิดระบาดส่งผลบริษัทสหรัฐยื่นขอล้มละลายอัตราสูงสุดใน
รอบ 7 ปี หนังสือพิมพ์เดอะไฟแนนเซียลไทม์สรายงานว่า  บริษัท
สญัชาติอเมริกนัพากนัยื่นขอล้มละลายในอตัราสูงสดุนบัตัง้แต่ปี 2556 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยงัคง
ทวีความรุนแรงทัว่ประเทศ รายงานดงักล่าวได้อ้างข้อมูลจาก Epiq ซึ่ง
เป็นบริษัทให้บริการด้านกฎหมาย โดยระบุว่า ปีนีมี้บริษัทถึง 3,427 
แห่งแล้วที่ยื่นขอล้มละลายภายใต้กฎหมายมาตรา 11 ของสหรัฐ ซึ่ง
ใกล้เคียงกบัจ านวนบริษัท 3,491 แห่งที่ยื่นขอล้มละลายในช่วงคร่ึงแรก
ของปี 2551 รายงานระบุว่า "ข้อมูลดังกล่าวสวนทางกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจที่ดเูหมือนจะเร่ิมฟื้นตวัจากการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่ง
ของธนาคารกลางทั่วโลก และการที่เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เร่ิม
กลบัมาด าเนินการตามปกติอีกครัง้" พร้อมระบุต่อไปว่า ความเสียหาย
ที่เกิดขึน้จากการระบาดของโรคโควิด-19 นัน้ มากเกินกว่าที่บริษัทบาง
แห่งจะสามารถกลบัมาฟืน้ตวัได้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 77.91 จุด แต่ 
S&P500,Nasdaq บวกรับความหวังวัคซีนต้านโควิด ดชันีดาวโจนส์
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(1 ก.ค.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจ าเดือนมิ.ย.ซึ่งนกัลงทุนมองว่า 
เฟดไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารให้ตลาด
รับรู้เร่ืองสญัญาณชีน้ าทิศทางนโยบายการเงิน (Forward Guidance) 
อย่างไรก็ดี ดชันี S&P500 ปิดในแดนบวก ขณะที่ดชันี Nasdaq ปิดท า
นิวไฮ ขานรับความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 รวมทัง้
ข้อมลูเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดที่  25,734.97 จุด  ลดลง  77.91 จุด  ห รือ  -0.30% ขณะที่ดัชนี  
S&P500 ปิดที่ 3,115.86 จดุ เพ่ิมขึน้ 15.57 จดุ หรือ +0.50% ส่วนดชันี 
Nasdaq ปิดที่ 10,154.63 จุด เพิ่มขึน้ 95.86 จุด หรือ +0.95% (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินดอลล์อ่อน นักลงทุนขายสินทรัพย์
ปลอดภัยหลังข้อมูลศก.สหรัฐแกร่ง ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือ
เทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
เม่ือคืนนี ้(1 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนพากันเทขายดอลลาร์ในฐานะ
สกลุเงินปลอดภยั หลงัการเปิดเผยความคืบหน้าในการผลิตวคัซีนต้าน
โควิด-19 รวมทัง้ตวัเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันี
วัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลใน
ตะกร้าเงิน ลดลง 0.19% สู่ระดบั 97.2120 เม่ือคืนนี ้ดอลลาร์อ่อนค่า
ลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 107.49 เยน จากระดับ 107.98 เยน 
และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9464 ฟรังก์ จากระดบั 

0.9475 ฟรังก์ แต่หากเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
ขึ น้ เล็กน้อยที่ ระดับ 1.3587 ดอลลาร์แคนาดา 1.3586 ดอลลาร์
แคนาดา ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1244 
ดอลลาร์ จากระดับ 1.1233 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้สู่
ระดับ 1.2466 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2390 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ 0.6913 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 
0.6897 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 55 เซนต์ รับสต็อก
น า้มันดิบร่วง,ข้อมูลศก.แข็งแกร่ง สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(1 ก.ค.) ขานรับสต็อกน า้มนัดิบ
สหรัฐที่ร่วงลงกว่า 7 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทัง้ข้อมูล
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งบ่งชีถ้ึงการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจและ
ความต้องการใช้น า้มัน  สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. 
เพิ่มขึน้ 55 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดที่ 39.82 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญา
น า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 76 เซนต์ หรือ 1.8% ปิดที่ 
42.03 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: แรงขายท าก าไรฉุดทองปิดร่วง 20.6 
ดอลลาร์ สญัญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 20 ดอลลาร์เม่ือ
คืนนี ้(1 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายท าก าไรหลงัจากราคาทองค า
ทะยานขึ น้ เหนือระดับ  1,800 ดอลลาร์เ ม่ือวันอังคารที่ผ่านมา 
นอกจากนี ้ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐยังเป็นปัจจัยที่ท าให้
นักลงทุนเทขายทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย สัญญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 
20.6 ดอลลาร์ หรือ 1.14% ปิดที่  1,779.9 ดอลลาร์/ออนซ์  (อินโฟ
เควสท์) 

ยุโรป 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตยูโรโซนสูงสุดรอบ 4 เดือน
ในมิ.ย. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน 
เปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายของ
ยโูรโซน ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 47.4 ในเดือนมิ.ย. ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 
4 เดือน จากระดบั 39.4 ในเดือนพ.ค. การดีดตวัของดชันี PMI ในเดือน
มิ.ย.ได้รับแรงหนุนจากการที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์  
หลังจากมีการปิดเศรษฐกิจก่อนหน้านีเ้พื่อสกัดการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ดี ดชันี PMI ยงัคงปรับตวัต ่ากว่าระดบั 50 ซึ่ง
บ่งชีว้่า ภาคการผลิตของยูโรโซนยงัคงเผชิญภาวะหดตวัในเดือนมิ.ย. 
ซึง่เป็นการหดตวัติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 17 (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเยอรมนีสูงสุดรอบ 3 เดือน
ในมิ.ย. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน 
เปิดเผยว่า ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของเยอรมนี 
ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 45.2 ในเดือนมิ.ย. ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 3 เดือน 
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 จากระดับ 36.6 ในเดือนพ.ค. การดีดตัวของดัชนี PMI ในเดือนมิ.ย.

ได้ รับแรงหนุนจากการที่ รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์  
หลังจากมีการปิดเศรษฐกิจก่อนหน้านีเ้พื่อสกัดการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตฝร่ังเศสพลิกขยายตัวครั้ง
แรกรอบ 5 เดือนในมิ.ย. ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการ
ข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการ
ผลิตของฝร่ังเศสพุ่งขึน้สู่ระดบั 52.3 ในเดือนมิ.ย. ซึง่เป็นการปรับตวัขึน้
เหนือระดับ 50 เป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เดือนม.ค. จากระดับ 40.6 ใน
เดือนพ.ค. การดีดตวัของดชันี PMI ในเดือนมิ.ย.ได้รับแรงหนนุจากการ
ที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ หลังจากมีการปิดเศรษฐกิจ
ก่อนหน้านีเ้พ่ือสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (อินโฟเควสท์) 

"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตสหราชอาณาจักรดีดตัวขึน้
ในเดือนมิ.ย. ไอเอชเอส มาร์กิต/ซีไอพีเอส เปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของสหราชอาณาจักร พุ่งขึน้สู่ระดับ 
50.1 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 40.7 ในเดือนพ.ค. การดีดตัวของดชันี 
PMI ในเดือนมิ.ย.ได้รับแรงหนนุจากการที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็
อกดาวน์ หลังจากมีการปิดเศรษฐกิจก่อนหน้านีเ้พื่อสกัดการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 (อินโฟเควสท์) 

เยอรมนีเผยยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.ดีดตัวแรง หลังรบ.คลายล็อก
ดาวน์ ส านกังานสถิติของเยอรมนีเปิดเผยในวนันีว้่า ยอดค้าปลีกเดือน
พ.ค.ของเยอรมนีดีดตวัขึน้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสญัญาณบ่งชีถ้ึงการ
ฟืน้ตวัของการบริโภคภาคเอกชน หลงัจากมีการยกเลิกมาตรการล็อก
ดาวน์ที่รัฐบาลได้น ามาใช้เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ก่อนหน้านี ้ข้อมูลจากส านักงานสถิติระบุว่า ยอดค้าปลีกของเยอรมนี
ในเดือนพ.ค. เพิ่มขึน้ 13.9% เม่ือเทียบเป็นรายเดือน หลังจากร่วงลง 
6.5% ในเดือนเม.ย. และดีกว่าที่บรรดานักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่า 
ยอดค้าปลีกอาจปรับตัวขึน้เพียง 3.9% เม่ือเทียบเป็นรายปี ยอดค้า
ปลีกเดือนพ.ค. เพิ่มขึน้ 3.8% หลงัจากหดตวั 6.4% ในเดือนเม.ย. (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รับข่าวคืบหน้าวัคซีนโค
วิด-ข้อมูลเศรษฐกิจแกร่ง ตลาดหุ้นยุโรปปิดขยบัขึน้เล็กน้อยเม่ือคืน
นี ้(1 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนขานรับข่าวความคืบหน้าในการทดลอง
วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ และตลาดยังได้แรงหนุนจากการ
เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของจีนและยูโรโซน ดัชนี Stoxx 
Europe 600 บวก 0.24% ปิดที่  361.19 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝร่ังเศสปิดที่ 4,926.94 จุด ลดลง 9.05 จุด หรือ -0.18%, ดัชนี DAX 
ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,260.57 จุด ลดลง 50.36 จุด หรือ -0.41% 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดลบ 11.78 จุด เหตุข้อมูล
เศรษฐกิจอ่อนแอกดดันตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัลงเม่ือ
คืนนี ้(1 ก.ค.) โดยถูกกดดนัจากการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชีว้่า ราคาบ้าน
เดือนมิ.ย.ของอังกฤษร่วงลงรายปีเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ปี  2555 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดัชนี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,157.96 จดุ ลดลง 11.78 จดุ หรือ 
-0.19% (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ น 

โควิดฉุดความเช่ือมั่ นผู้ผลิตรายใหญ่ญี่ปุ่ น Q2/63 ดิ่งต ่าสุดใน
รอบ 11 ปี ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยในวนันีว้่า ความเชื่อมัน่
ของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญ่ีปุ่ นประจ าไตรมาส 2/2563 ซึ่งรวมถึง
ผู้ผลิตรถยนต์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ร่วงลงแตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่
เดือนมิ.ย. 2552 เนื่องจากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ฉดุ
เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นชะลอตวัลง ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิต
รายใหญ่ของญ่ีปุ่ น (ทงักัน) ประจ าไตรมาส 2 ร่วงลงสู่ระดบั -34 จาก
ระดับ -8 ในไตรมาส 1 นอกจากนี ้ดัชนีทังกันไตรมาส 2 ยังออกมา
ย ่าแย่กว่าที่นกัวิเคราะห์ในโพลล์ส ารวจของส านกัข่าวเกียวโดคาดว่าจะ
อยู่ที่ -31 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มบริษัทนอกภาคการผลิต ซึ่ง
รวมถึงภาคบริการนัน้ ร่วงลงสู่ระดบั -17 ในไตรมาส 2 จากระดบั 8 ใน
ไตรมาส 1 ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดบั -18 (อินโฟเควสท์) 

ญี่ปุ่ นเผยยอดขายรถใหม่เดือนมิ.ย.ร่วงลง 26% จากผลกระทบ
โควิด-19 สมาคมผู้ ค้ารถยนต์ของญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวันนีว้่า ยอดขาย
รถยนต์ใหม่เดือนมิ.ย. ซึ่งไม่นับรวมรถยนต์ขนาดเล็ก ปรับตวัลง 26% 
เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะที่ 214,857 คัน โดยยอดขายรถยนต์ลดลง
อย่างต่อเนื่อง หลงัจากที่ทรุดตวัลง 40.2% ในเดือนพ.ค. เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อความต้องการรถยนต์ 
ทางด้านสมาคมรถยนต์ เล็กแห่งญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวันนี เ้ช่นกันว่า 
ยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กที่มีขนาดเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 660 ซีซี ร่วงลง 
17.3% แตะที่ 132,514 คัน ซึ่งลดลงเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 166.41 จุด ผิดหวังทังกัน-
วิตกโควิดระบาดเพิ่ม ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในวันนี  ้
เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่ผลส ารวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นหรือทงักนับ่งชีว้่า บรรดาผู้ผลิตรายใหญ่ของญ่ีปุ่ นมี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจร่วงลงในเดือนมิ.ย. และตลาดยงัวิตกเกี่ยวกับ
จ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 ที่เพิ่มขึน้ทัง้ในและนอกประเทศ ส านักข่าว
เกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดลบ 166.41 จุด หรือ 0.75% แตะที่ 
22,121.73 จดุ (อินโฟเควสท์) 
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 จีน 

จีนจีส้หรัฐยุติคว ่าบาตรอิหร่าน ขณะขวาง UN ขยายเวลาใช้
ค าส่ังห้ามขายอาวุธให้อิหร่าน นายจาง จนุ เอกอคัราชทตูจีนประจ า
สหประชาชาติ (UN) เรียกร้องสหรัฐให้ยตุิการคว ่าบาตรอิหร่านแต่เพียง
ฝ่ายเดียวซึ่งผิดกฎหมาย พร้อมกับคัดค้านการที่สหรัฐผลกัดนัให้ UN 
ขยายเวลาการใช้ค าสัง่ห้ามส่งออกอาวุธให้กับอิหร่าน นายจางระบวุ่า 
ต้นเหตุของวิกฤตในปัจจุบันคือการที่สหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลง
นิวเคลียร์อิหร่านเม่ือเดือนพ.ค. 2561 และประกาศคว ่าบาตรอิหร่านอีก
ครัง้ นายจางกล่าวกับคณะมนตรีความมั่นคงของ  UN ว่า สหรัฐ
ตัดสินใจที่จะยุติการผ่อนผันการคว ่าบาตรโครงการนิวเคลียร์ และ
ผลกัดนัให้ UN ขยายเวลาการใช้ค าสัง่ห้ามส่งออกอาวุธให้กับอิหร่าน 
ซึง่เดิมจะสิน้สดุในเดือนต.ค. ซึง่เร่ืองดงักล่าวเป็นการบ่อนท าลายความ
พยายามร่วมมือเพ่ือรักษาข้อตกลงนิวเคลียร์ไว้ (อินโฟเควสท์) 

ไฉซินเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตจีนพุ่งขึน้เกินคาดในเดือนมิ.ย. 
ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของจีนซึ่งมาร์กิตจัดท า
ร่วมกับไฉซิน อยู่ที่ระดบั 51.2 ในเดือนมิ.ย. พุ่งขึน้จากระดบั 50.7 ใน
เดือนพ.ค. และแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดบั 
50.5 ทัง้นี ้ดชันี PMI ที่เคลื่อนไหวเหนือระดบั 50 บ่งชีว้่า ภาคการผลิต
ของจีนมีการขยายตวั ขณะที่ดชันีต ่ากว่าระดบั 50 จะบ่งชีถ้ึงภาวะหด
ตวั ข้อมูลของไฉซินมีความสอดคล้องกับที่ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน 
(NBS) รายงานเม่ือวานนีว้่า ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ปรับตวั
ขึน้สู่ระดบั 50.9 จากระดบั 50.6 ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติจีนยันเศรษฐกิจฟ้ืนตัวต่อเน่ือง ไม่เจอเงินเฟ้อ-เงินฝืด
ระดับสูง ธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยบทความในวนันีร้ะบุว่า 
จีนจะไม่เผชิญกับอัตราเงินเฟ้อหรือเงินฝืดในระดับสูง  เนื่องจาก
เศรษฐกิจของจีนก าลงัฟืน้ตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป แบงก์ชาติจีนคาด
ว่า อัตราเงินเฟ้อจากราคาผู้บริโภคของจีนจะลดลงเม่ือเทียบเป็นราย
ไตรมาสในปีนี  ้และไม่ได้มีโอกาสในระดับสูงที่เงินเฟ้อจะดีดตัวขึน้ 
นอกจากนี ้แบงก์ชาติจีนระบุว่า การร่วงลงของราคาผู้ผลิตเม่ือเทียบ
เป็นรายปีนัน้คาดว่าจะหดแคบลง เนื่องจากการลงทุนและการบริโภค
จะฟืน้ตวัขึน้ในช่วงคร่ึงปีหลงั (อินโฟเควสท์) 

ต ารวจฮ่องกงใช้ปืนฉีดน า้สลายผู้ ชุมนุมต่อต้านกฎหมายความ
มั่นคงฉบับใหม่ ต ารวจฮ่องกงใช้ปืนฉีดน า้ไปยงักลุ่มผู้ชมุนมุที่ออกมา
ต่อต้านกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ไปเม่ือวานนี  ้
กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่นี  ้ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภานิติ
บัญญัตของจีนในวันอังคารที่ผ่านมา และมีผลบังคับใช้หลังจากนัน้
เพียงไม่นาน ได้ก าหนดบทลงโทษต่อการกระท าที่ก่อให้เกิดการ
แบ่งแยก การโค่นล้ม การก่อการร้าย และการสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติ 
รวมทัง้การแทรกแซงกิจการภายใน โดยมีโทษสูงสุดถึงขัน้จ าคุกตลอด
ชีวิต ผู้ชุมนุมชาวฮ่องกงหลายพนัคนออกมารวมตวักันในวนันี  ้ซึ่งเป็น

วนัครบรอบวาระที่องักฤษได้ส่งคืนฮ่องกงให้กับจีนเม่ือปี 2540 พร้อม
แสดงการต่อต้านกฎหมายฉบับดงักล่าว ส่งผลให้สถานีรถไฟฟ้าและ
ร้านค้าทัว่ทัง้เมืองต้องปิดท าการ สถานการณ์การประท้วงเร่ิมรุนแรงขึน้
เร่ือยๆ ขณะที่ผู้ชุมนุมได้ออกมาตะโกนตามท้องถนนว่า "resist till the 
end" และ "Hong Kong independence" จนท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ต้องใช้สเปร์ยพริกไทยและเข้าจบักมุผู้ชมุนมุ (อินโฟเควสท์) 

ต ารวจฮ่องกงประเดิมจับผู้กระท าผิดรายแรกภายใต้กฎหมาย
ความมั่นคงฉบับใหม่ เจ้าหน้าที่ต ารวจฮ่องกงได้จบักมุตวัผู้กระท าผิด
รายแรกภายใต้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ในวันนี  ้โดยผู้ กระท า
ความผิดรายนีเ้ป็นชายซึ่งถูกตัง้ข้อกล่าวหาว่าถือธงที่ระบุข้อความว่า 
"Hong Kong Independence" ซึ่งถือเป็นการกระท าที่ละเมิดกฎหมาย
ความมัน่คงของฮ่องกง สภานิติบญัญัตจีนได้ผ่านกฎหมายความมัน่คง
แห่งชาติในฮ่องกงเม่ือวานนี ้และได้สั่งให้มีการบังคับใช้หลังจากนัน้
ไม่กี่ชั่วโมง กฎหมายความมัน่คงฉบบัใหม่ระบุว่า ผู้ที่กระท าการบ่อน
ท าลายความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างฮ่องกงและจีน จะมีโทษสูงสุด
โดยถูกจ าคุกตลอดชีวิต ซึ่งจะขึน้อยู่กับความรุนแรงของการกระท าผิด 
(อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติจีนประกาศลดดอกเบีย้วันนี ้ หวังอุ้ มธุรกิจเกษตร-
บริษัทขนาดเล็ก ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศลดอัตรา
ดอกเบีย้  refinancing และอัตราดอกเบีย้  rediscount โดยจะมีผล
บังคับใช้ตัง้แต่วนันีเ้ป็นต้นไป ทัง้นี ้ธนาคารกลางจีนได้ปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้เงินกู้  refinancing ส าหรับธุรกิจด้านการเกษตรและบริษัท
ขนาดเล็กลง 0.25% และปรับลดอตัราดอกเบีย้ rediscount ลง 0.25% 
สู่ระดบั 2% นอกจากนี ้ธนาคารกลางจีนได้ปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้  
refinancing เพ่ือวตัถปุระสงค์ด้านการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ลง 
0.5% สู่ระดับ 1.75% ความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางจีนมีความ
สอดคล้องกับที่หนังสือพิมพ์ซีเคียวริตีส์ ไทมส์ของรัฐบาลจีน รายงาน
ก่อนหน้านีว้่า ธนาคารกลางจีนจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ดังกล่าวใน
วนัที่ 1 ก.ค. เพื่อลดต้นทุนส าหรับบริษัทขนาดเล็กและอุตสาหกรรมใน
ชนบท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 41.31 จุด รับ
แบงก์ชาติจีนลดดอกเบีย้,ภาคการผลิตสดใส ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพ
สิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวนันี ้ขานรับธนาคารกลางจีนที่ประกาศลด
ดอกเบีย้เพื่อช่วยเหลือบริษัทขนาดเล็ก รวมทัง้ดชันีผู้จัดการฝ่ายจดัซือ้ 
(PMI) ภาคการผลิตที่ขยายตวัอย่างแข็งแกร่งในเดือนมิ.ย. ส านักข่าว
ซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปรับตัวขึน้  41.31 จุด หรือ 
+1.38% แตะที่ 3,025.98 จุด ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศลด
อัตราดอกเบีย้เงินกู้  refinancing ส าหรับธุรกิจด้านการเกษตรและ
บริษัทขนาดเล็กลง 0.25% และปรับลดอตัราดอกเบีย้ rediscount ลง 
0.25% สู่ระดบั 2% โดยจะมีผลตัง้แต่วนันีเ้ป็นต้นไป นอกจากนี ้ตลาด
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 หุ้นจีนยงัได้แรงหนุนหลงัจากผลส ารวจซึ่งมาร์กิตท าร่วมกับไฉซินระบุ

ว่า ดชันี PMI  ภาคการผลิตของจีนซึ่งมาร์กิตจัดท าร่วมกับไฉซิน อยู่ที่
ระดับ 51.2 ในเดือนมิ.ย. พุ่งขึน้จากระดับ 50.7 ในเดือนพ.ค. และ
แข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 50.5 (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง ปิดท าการวันนี ้ (1 ก.ค.) เน่ืองในวัน
สถาปนาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอื่นๆ 

WHO ชีบ้างประเทศท่ีก าลังเผชิญโควิดระบาด อาจจะต้องล็อก
ดาวน์รอบสอง พญ.มาเรีย แวน เคิร์คโฮฟ หวัหน้าหน่วยโรคอุบตัิใหม่
ขององค์การอนามยัโลก (WHO) กล่าวว่า บางประเทศที่ก าลงัเผชิญกบั
การแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด-19 อาจจะต้องกลับมาใช้
มาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกัดการระบาด พญ.เคิร์คโฮฟกล่าวว่า บาง
ประเทศที่มีการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพต่อการระบาดของไวรัสโค
วิด-19 เป็นประเทศที่มีประสบการณ์ในการต่อสู้กบัการแพร่ระบาดของ
โรค SARS ในปี 2546 และ MERS ในปี 2556 "ขณะนีย้งัไม่สายเกินไป
ที่จะพลิกสถานการณ์  เราได้ เห็นหลายประเทศที่ เคยตกอยู่ ใน
สถานการณ์ที่ยากล าบาก แต่ก็สามารถกลบัมาได้" พญ.เคิร์คโฮฟกล่าว 
ทางด้านนายแพทย์ทีโดรส ผู้อ านวยการใหญ่ของ WHO กล่าวว่า การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ก าลงัเกิดขึน้อย่างรวดเร็วทัว่โลก ขณะที่
ในสัปดาห์ที่แล้ว มีการเพิ่มขึน้ของผู้ ติดเชือ้รายใหม่ทั่วโลกทุกวัน
จ านวนกว่า 160,000 ราย ซึ่งขณะนีท้ั่วโลกมีผู้ติดเชือ้สะสมมากกว่า 
10.5 ล้านราย และมีผู้ เสียชีวิตกว่า 510,000 ราย (อินโฟเควสท์) 

52 ประเทศร่วมยินดีจีนประกาศใช้กฎหมายความม่ันคงแห่งชาติ
ในฮ่องกง ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า คิวบาเป็นตวัแทนในนามของ 
52 ประเทศ ร่วมแสดงความยินดีต่อการลงมติอนมุตัิใช้กฎหมายความ
มั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง เม่ือวันที่  30 มิ.ย. ที่ผ่านมา แถลงการณ์
ดั งกล่ า ว มีขึ น้ ใ นกา รประชุมคณะมนต รีสิ ท ธิมนุษยชนแห่ ง
สหประชาชาติ (UNHRC) ครัง้ที่ 44 เม่ือวานนี ้โดยคิวบาเปิดเผยว่า 
คาดว่ าจะมี อีกหลายประเทศที่ จะ ร่วมลงนามในแถลงการณ์  
แถลงการณ์มีใจความว่า "การไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐเอกราช
เป็นหลักการส าคัญที่ด ารงอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติ  และเป็น
กฎเกณฑ์พืน้ฐานของความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ" "ในบริบทข้างต้น 
เราขอยินดีต่อการอนุมตัิข้อตดัสินใจของฝ่ายนิติบญัญัติของจีนในการ
จัดตัง้และปรับปรุงกรอบกฎหมาย และกลไกการบงัคบัใช้ส าหรับเขต
บริหารพิเศษฮ่องกง เพ่ือจดุประสงค์ในการปกป้องความมัน่คงแห่งชาติ 
รวมถึงการยึดมั่นในแนวทาง ‘หนึ่งประเทศ สองระบบ’ ของจีน" 
แถลงการณ์ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

ไต้หวันเปิดส านักงานช่วยผู้ หลบหนีจากฮ่องกงหลังจีนผ่าน
กฎหมายความม่ันคง ไต้หวนัเปิดส านกังานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หลบหนี

จากฮ่องกง หลงัจีนบงัคบัใช้กฎหมายความมัน่คงแห่งชาติฉบบัใหม่ใน
ฮ่องกง นายเฉิน หมิงทง ผู้น าฝ่ายนโยบายจีนของไต้หวนักล่าวในพิธี
เปิดส านกังานว่า ส านกังานแห่งนีเ้ป็นสิ่งส าคญัที่แสดงให้เห็นว่าไต้หวนั
สนับสนุนประชาธิปไตยและเสรีภาพในฮ่องกง นอกจากนี ้นายเฉินยงั
เตือนด้วยว่า เป้าหมายของกฎหมายนีไ้ม่เพียงแค่ประชาชนในฮ่องกง 
แต่ยังเป็นประชาชนทั่วโลกด้วย กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับ
ใหม่จะมีผลบงัคบัใช้ในวนันี ้ โดยจะลงโทษการกระท าที่ก่อให้เกิดการ
แบ่งแยก การโค่นล้ม การก่อการร้าย และการสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติ 
รวมทัง้การแทรกแซงกิจการภายใน โดยมีโทษสูงสุดถึงขัน้จ าคุกตลอด
ชีวิต (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งเกือบ 500 จุดตามตลาด
หุ้นท่ัวโลก ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึน้เกือบ 500 จุดในวนันี ้
ตามตลาดหุ้นทัว่โลก อย่างไรก็ดี นักลงทุนยงัคงมีความกังวลเกี่ยวกับ
จ านวนผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ที่ยงัคงพุ่งขึน้ในประเทศ ทัง้นี ้ดชันี S&P 
BSE Sensex ปิดตลาดที่  35,414.45 จุด เพิ่มขึ น้  498.65 จุด หรือ 
1.43% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

นายกฯ เสนอร่าง พ.ร.บ.งบปี 64 กรอบ 3.3 ล้านลบ.สมมติฐาน 
GDP ปี 63 หด -5 ถึง -6% ก่อนฟ้ืนโต 4-5% ปีหน้า พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ชีแ้จงต่อที่ประชมุสภา
ผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีวงเงินรายจ่าย 3.3 ล้านล้านบาท ประมาณ
การรายได้สุทธิ 2.67 ล้านล้านบาท ภายใต้สมมติฐานการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปีนีท้ี่หดตัว -5 ถึง -6% ขณะที่อัตราเงิน
เฟ้อหดตวัตามราคาพลงังาน "ปีนีค้าดการณ์ว่า GDP จะหดตวั 5-6% 
จากปัญหาสงครามการค้า , การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19, 
มาตรการจ ากัดการเดินทางของหลายประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจ
การค้าโลก และจ านวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างรุนแรง...แต่คาดว่า
ในช่วงคร่ึงปีหลัง การหดตัวของเศรษฐกิจก็จะช้าลง จากทิศทาง
เศรษฐกิจโลกที่จะเร่ิมดีขึน้  รวมถึงการฟื้นตัวของการค้าและการ
ท่องเที่ยว การใช้จ่าย และการลงทุนของภาครัฐ" นายกรัฐมนตรีระบุ 
(อินโฟเควสท์) 

ศบค.เผยพบผู้ติดเชือ้โควิดรายใหม่ 2 ราย,ออกเกณฑ์เปิดรับ 11 
กลุ่มชาวต่างชาติ  นพ.ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนีว้่า พบผู้ ป่วยยืนยันติดเชือ้รายใหม่ 2 
ราย ซึ่ง เ ป็นผู้ ที่ เดินทางกลับจากต่างประเทศที่พักอยู่ ใน  State 
Quarantine ส่วนในประเทศไม่พบผู้ ติดเชือ้รายใหม่ต่อเนื่อง 37 วัน 
ส าหรับผู้ ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่  3,173 ราย เป็นผู้ ติดเชือ้ใน
ประเทศ 2,444 ราย และผู้ ป่วยใน State Quarantine จ านวน 236 ราย 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีต้องติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 วนันีมี้ผู้ ป่วยรักษาหายเพ่ิมอีก 3 ราย ท าให้จ านวนผู้ ป่วยรักษาหายแล้ว

รวม 3,059 ราย และยังมีผู้ ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 56  ราย 
ขณะที่ไม่มีผู้ เสียชีวิตเพิ่ม โดยยอดผู้ เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 58 ราย (อินโฟ
เควสท์) 

ธปท.เผยดัชนีเช่ือมั่นธุรกิจมิ.ย.ปรับตัวดีขึน้เกือบทุกกลุ่ม หลัง
หลายประเทศผ่อนคลายล็อกดาวน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) เปิดเผยดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ เดือนมิ.ย.63 พบว่า ดชันีฯ 
อยู่ที่ระดับ 38.5 ปรับเพิ่มขึน้จากระดับ 34.4 ในเดือนพ.ค.63 ซึ่งเป็น
การเพิ่มขึน้ในเกือบทุกธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่
ดชันีฯ ปรับตวัขึน้มาอยู่เหนือระดบั 50 อย่างไรก็ตาม ดชันีฯ รวมที่ยัง
อยู่ต ่ากว่าระดบั 50 ค่อนข้างมาก สะท้อนว่าแม้ปัจจุบนัจะกลบัมาเปิด
เมืองได้เกือบเป็นปกติแล้ว แต่ผู้ ประกอบการส่วนใหญ่ยังมีความ
เชื่อมั่นอยู่ในระดับต ่าใกล้เคียงกับเดือนก่อน ส่วนหนึ่งจากค าสัง่ซือ้ที่
ลดลง และการรักษามาตรการเว้นระยะห่าง ท าให้รายได้ของธุรกิจยัง
กลับมาไม่มากนัก ซึ่งบางส่วนมองว่าอาจยังไม่คุ้ มที่จะกลับมาเปิด
ให้บริการ (อินโฟเควสท์) 

กกร.ปรับลดคาดการณ์ GDP-ส่งออกปีนีรั้บผลโควิด ห่วงบาท
แข็งค่าเร็วซ า้เติม ที่ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบนั  (กกร.) ได้
ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 63 
ลงมาเป็น -8.0 ถึง -5.0% (จากเดิม -5.0 ถึง -3.0%) แม้ในเดือน พ.ค.
และ มิ.ย. ภาครัฐจะทยอยคลายล็อกให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลบัมา
เปิดด าเนินการ แต่เคร่ืองชีเ้ศรษฐกิจส่วนใหญ่ยงัอยู่ในภาวะหดตวัจาก
ก าลงัซือ้ที่อ่อนแอของครัวเรือนและภาคธุรกิจ ส่งผลต่อบรรยากาศการ
ใช้จ่ายภายในประเทศ ขณะเดียวกันการส่งออกและการท่องเที่ยวยงั
อยู่ภายใต้แรงกดดนัจากเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยและสถานการณ์โควิด-
19 ในต่างประเทศที่ยังไม่ยุติ  จึงได้ปรับลดกรอบประมาณการการ
ส่งออกปีนีม้าเป็น -10.0 ถึง -7.0% (จากเดิม -10.0 ถึง -5.0%) และ
ปรับลดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมาที่  -1.5 ถึง -1.0% (จากเดิม -1.5 ถึง 
0.0%) (อินโฟเควสท์) 

สมาคมธนาคารไทย มั่ นใจระบบสถาบันการเงินไทยมีความ
เข้มแข็งเพียงพอ นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย 
เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารพาณิชย์ยงัคง
เร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพ ร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับการรักษา
ความเข้มแข็งของระบบสถาบันการเงินในภาพรวม ขณะที่ปัจจุบัน
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีเงินกองทนุในระดบัสูง และเกินกว่าเกณฑ์
เงินกองทุนที่ต้องด ารงขัน้ต ่าของ ธปท.ที่ 11.0% (ระดบัเงินกองทุนขัน้
ต ่ า ที่  8.5% แ ล ะ  Conservation Buffer ที่  2.5%) แ ล ะ สู ง ก ว่ า
มาตรฐานสากลของ  Basel Committee on Banking Supervision 
(BCBS) ที่ 10.5% โดย ณ เดือนเม.ย.63 ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมี

เงินกองทุนชัน้ที่ 1 อยู่ที่ 2.19 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 15.84% 
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง และเงินกองทุนทัง้สิน้อยู่ที่ 2.62 ล้านล้านบาท คิด
เป็นสัดส่วน 18.90% ต่อสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งสามารถรองรับการด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดดันพุ่ง 10.41 จุด ตามตลาดภูมิภาคขาน
รับตัวเลขเศรษฐกิจจีน-ยุโรปออกมาดี  SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 
1,349.44 จุด  เพิ่ มขึ น้  10.41 จุด  (+0.78%) มูลค่ าการซื อ้ ข าย 
53,380.74 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีแ้กว่งไซด์เวย์
ออกด้านข้างตามตลาดยุโรป-ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส และปรับตัวขึน้ได้
เช่นเดียวกับตลาดภูมิภาคบวกได้เป็นส่วนใหญ่ หลังตัวเลขเศรษฐกิจ
ทัง้ของจีน-ยุโรปออกมาดี แต่มองตลาดยงัไม่เป็นขาขึน้ยังอยู่ระหว่าง
สร้างฐาน พร้อมให้ติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และ
ความคืบหน้าวคัซีนต้านโควิด รวมถึงตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และ
รายงานผลประชมุเฟดครัง้ก่อน พรุ่งนีต้ลาดฯคงจะยงัอยู่ในช่วงของการ
สร้างฐานหลังยังไร้ปัจจัยใหม่ โดยให้แนวรับ 1,330 แนวต้าน 1,350 
ถดัไป 1,360-1,365 จดุ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีม้ีมูลค่าการซือ้ขายรวม 62,046 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ที่  62,046 
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) ซือ้สทุธิ 
9,887 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย 301 ล้านบาท ในขณะที่นัก
ลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 2,276 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอายุ 5 ปี ปิดที่ 
0.87% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.05% ภาพรวมของตลาดใน
วนันี ้Yield Curve ปรับตวัขึน้ค่อนข้างมากจากวนัก่อนหน้า โดยเฉพาะ
ในตราสารระยะยาว ประมาณ 3-5 bps. จากที่จะมีการประมูล
พนัธบตัรระยะยาวปริมาณค่อนข้างมากตลอดทัง้เดือนนี ้ส าหรับกระแส
เงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี  ้NET INFLOW 2,273 ล้านบาท 
โดยเกิดจาก NET BUY 2,273 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครอง
โดยนกัลงทนุต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.95 ระหว่างวันแกว่งแคบตามแรงซือ้
ขาย ตลาดรอดูข้อมูลเศรษฐกิจส าคัญของสหรัฐฯ คืนนี ้นกับริหาร
เงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดวันนีท้ี่
ระดับ 30.95 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 30.96 
บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 30.90-30.99 บาท/
ดอลลาร์ "ยงัเป็นไปตามแรงซือ้แรงขาย เข้าใจว่าตลาดรอข้อมลูส าคญั
ที่จะออกมาในคืนนี ้ทัง้ดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จากสถาบนัจัดการ
ด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน
ของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวนัที่ 9-
10 มิ.ย., ตวัเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนมิ.ย.จาก ADP"นักบริหารเงิน
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 ระบุ ดังนัน้ จึงยังประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทไว้

ระหว่าง 30.85 - 31.00 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- อตัราว่างงานเดือนพ.ค. อีย ู

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนพ.ค. อีย ู

- ตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย. สหรัฐ 

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ 

- อตัราว่างงานเดือนมิ.ย. สหรัฐ 

- ยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดลุการค้าเดือนพ.ค. สหรัฐ 

- ดชันีภาวะธุรกิจนิวยอร์กเดือนมิ.ย.จากสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) สหรัฐ 

- ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ค. 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 -12.30% -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 28.40 28.50 24.00 USD/THB

CH Caixin China PMI Mfg Jun 51.20 50.70 50.70 EUR/USD

TH Business Sentiment Index Jun 38.50 -- 34.40 USD/JPY

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

EC Markit Eurozone Manufacturing PMI Jun F 47.40 46.90 46.90 USD/CHY

US Markit US Manufacturing PMI Jun F 49.80 49.60 49.60 USD/KRW

ISM Manufacturing Jun 52.60 49.50 43.10 Dollar Index

 Thursday 2 Thai Bond Market

Release Actual Cons. Prior Total Return Index

JP Monetary Base YoY Jun 6.00% -- 3.90% Outright/ Cash Trading

EC PPI MoM May -- -0.40% -2.00% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

PPI YoY May -- -4.70% -4.50% 1-Jul-20 0.425 0.446 0.476 0.480 0.454 0.555

Unemployment Rate May -- 7.70% 7.30% Change (bps) -0.10 -0.16 -0.20 -0.06 +0.53 +1.76

US Trade Balance May -- -$53.0b -$49.4b 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Change in Nonfarm Payrolls Jun -- 3000k 2509k 0.870 1.079 1.331 1.600 1.865 2.076

Unemployment Rate Jun -- 12.40% 13.30% +4.83 +4.03 +4.88 +5.36 +3.37 +1.53

Labor Force Participation Rate Jun -- 61.20% 60.80%

Initial Jobless Claims 1-Jun -- 1336k 1480k US Bond Market

Continuing Claims 1-Jun -- 18904k 19522k Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Durables Ex Transportation May F -- 4.00% 4.00% 1-Jul-20 0.14 0.17 0.19 0.31 0.69 1.43

Durable Goods Orders May F -- 15.80% 15.80% Change (bps) -2.00 +1.00 +1.00 +2.00 +3.00 +2.00

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

892.30 +7.15 +0.81%

1,976.29 +17.28 +0.88%

2-Jul-20

1-Jul-20 Chg %Chg.

1,349.44 +10.41 +0.78%

430.10

-2,306.40

298.82 +0.95 +0.32%

2,232.09

1-Jul-20 Chg %Chg.

25,734.97 -77.91 -0.30%

-355.79

53,380.75

3,205.00 -18.00 -0.56%

6,157.96 -11.78 -0.19%

3,115.86 +15.57 +0.50%

10,154.63 +95.86 +0.95%

3,025.98 +41.31 +1.38%

24,427.19 +125.91 +0.52%

12,260.57 -50.36 -0.41%

22,121.73 -166.41 -0.75%

4,905.39 +3.57 +0.07%

6,202.19 -7.52 -0.12%

2,106.70 -1.63 -0.08%

35,414.45 +498.65 +1.43%

39.70 -0.10 -0.25%

40.79 +0.00 +0.00%

843.49 +18.38 +2.23%

1-Jul-20 Chg %Chg.

1,793.00 +18.20 +1.03%

1,803.00 +4.00 +0.22%

41.89 +0.31 +0.75%

39.82 +0.55 +1.40%

1.1251 1.1233 +0.16%

107.46 107.92 -0.43%

1-Jul-20 30-Jun-20 %Chg.

31.03 30.89 +0.45%

1,200.69 1,199.26 +0.12%

97.148 97.384 -0.24%

1.2471 1.2392 +0.64%

7.0702 7.0645 +0.08%

62,046.20         110,650.40       -43.93%

1-Jul-20 30-Jun-20 %Chg.

325.48               326.04               -0.17%


