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สหรัฐ 

อดีตที่ปรึกษา"ทรัมป์"ฟันธงสหรัฐ-จีนยังไม่บรรลุข้อตกลงการค้า
ในการประชุม G20 นายครีต วิลเลมส์ อดีตที่ปรึกษาทางการค้าของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า สหรัฐจะสามารถบรรลขุ้อตกลง
ทางการค้ากับจีน แต่สิ่งนีจ้ะไม่เกิดขึน้ในการประชุมสดุยอด G20 ใน
เดือนนี ้"จะไม่มีการท าข้อตกลงในการประชุม G20 แต่ G20 จะช่วย
กระตุ้นให้มีการท าข้อตกลงกับจีน" นายวิลเลมส์กล่าว นายวิลเลมส์
คาดการณ์ว่า สหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนภายใน
กรอบเวลา 3-6 เดือน นอกจากนี ้เขายังระบุว่า การบรรลุข้อตกลง
ระหวา่งสหรัฐและเม็กซิโกในสปัดาห์ที่แล้วถือเป็นการสง่สญัญาณบวก
ตอ่การเจรจาการค้ากบัจีน (อินโฟเควสท์) 

รมว.พาณิชย์สหรัฐคาดสหรัฐ-จีนบรรลุข้อตกลงการค้าในที่ สุด 
นายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์สหรัฐ กล่าวคาดการณ์ว่า สหรัฐและ
จีนจะสามารถบรรลขุ้อตกลงทางการค้าในที่สดุ "ในที่สดุ สิ่งนีจ้ะจบลง
ด้วยการเจรจา แม้แต่ในยามสงคราม ก็จบลงด้วยการเจรจา" นายรอ
สส์กล่าวในการให้สมัภาษณ์ต่อรายการ "Squawk Box" ของส านกัข่าว 
CNBC อย่างไรก็ดี นายรอสส์ไม่คาดวา่ สหรัฐและจีนจะบรรลขุ้อตกลง
การค้าในการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และ
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง นอกรอบการประชุมสุดยอด G20 ในปลาย
เดือนนี ้"ข้อตกลงการค้าไมไ่ด้มีการท าขึน้ในการประชมุสดุยอด แต่การ
เจรจาระหว่างปธน.ทรัมป์และปธน.สี จิน้ผิงจะช่วยวางกรอบข้อตกลง
การค้าที่อาจเกิดขึน้" นายรอสส์กลา่ว (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนี PPI เพิ่ มขึน้ 0.1% ในเดือนพ.ค. สอดคล้อง
คาดการณ์ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) 
เพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนพ.ค.เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.2% 
ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายปี ดัชนี PPI เพิ่มขึน้ 1.8% ในเดือนพ.ค. 
หลงัจากเพ่ิมขึน้ 2.2% ในเดือนเม.ย. นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี ้
วา่ ดชันี PPI จะปรับตวัขึน้ 0.1% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายเดือน และ
ดีดตัวขึน้ 2.0% เม่ือเทียบรายปี ส่วนดัชนี PPI พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวม
หมวดอาหาร, พลังงาน และภาคบริการ เพิ่มขึน้ 0.4% ในเดือนพ.ค. 
สอดคล้องกับเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายปี ดัชนี PPI พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 
2.3% หลงัจากเพ่ิมขึน้ 2.2% ในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 14.17 จุดจากแรงขาย
ท าก าไร,วิตกสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(11 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนเทขายท าก าไร
หลงัจากดชันีดาวโจนส์ท าสถิติปิดในแดนบวกติดต่อกันยาวนานถึง 6 
วัน นอกจากนี ้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเก่ียวกับ
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ ขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนเพิ่มเติม ดัชนีเฉลี่ย

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,048.51 จุด ลดลง 14.17 จุด หรือ -
0.05% ขณะที่ดชันี S&P500 ปิดที่ 2,885.72 จดุ ลดลง 1.01 จดุ หรือ -
0.03% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,822.57 จุด ลดลง 0.60 จุด หรือ -
0.01%  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบยูโร,ปอนด์ หลังสหรัฐ
เผยดัชนี PPI ขยับขึน้เล็กน้อย ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบ
กับสกุลเงินยูโรและปอนด์ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(11 มิ.ย.) หลงัจากทางการสหรัฐเปิดเผยดชันีราคา
ผู้ผลิต (PPI) ขยบัขึน้เพียงเล็กน้อยในเดือนพ.ค. นอกจากนี ้ดอลลาร์ยงั
ได้รับแรงกดดนัจากความกังวลเก่ียวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ
และจีน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษี
สินค้าน าเข้าจากจีนเพิ่มเติม ยโูรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่
ระดบั 1.1332 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1315 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์
แข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ 1.2722 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2689 ดอลลาร์ 
และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้สูร่ะดบั 0.6959 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดับ 0.6957 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือ
เทียบกับเงินเยน ที่ระดบั 108.49 เยน จากระดบั 108.42 เยน และแข็ง
ค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9918 ฟรังก์ จากระดับ 0.9895 
ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ที่ ระดับ  1.3286 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3270 
ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวกเพียง 1 เซนต์ ขณะนัก
ลงทุนจับตาสต็อกน า้มันดิบสหรัฐ สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดขยับขึน้เพียงเล็กน้อยเม่ือคืนนี ้(11 มิ.ย.) 
ท่ามกลางความวิตกกังวลที่ว่า การชะลอตวัของเศรษฐกิจทัว่โลกอาจ
สง่ผลกระทบตอ่ความต้องการใช้น า้มนั ขณะที่นกัลงทนุระมดัระวงัการ
ซือ้ขายก่อนที่ส านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) จะ
เปิดเผยรายงานสต็อกน า้มนัดิบในวนันี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบ
เดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 1 เซนต์ หรือ 0.02% ปิดที่ 53.27 ดอลลาร์/บาร์เรล 
สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนส.ค. ปิดทรงตวัที่ 62.29 ดอลลาร์/
บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $1.90 นักลงทุนซือ้
สินทรัพย์ปลอดภัยหลังดาวโจนส์อ่อนแรง สัญญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(11 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนกลับเข้าซือ้
ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยั หลงัจากตลาดหุ้นสหรัฐปรับตวัลง 
นอกจากนี ้การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเพิ่มความน่าดึงดูด
ให้กับสัญญาทองค าสัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 1.90 ดอลลาร์ หรือ 0.14% ปิด
ที่ 1,331.20 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 
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อังกฤษเร่ิมกระบวนการสรรหานายกฯคนใหม่ ประกาศรายช่ือผู้
ชนะ 22 ก.ค. องักฤษก าลงัเร่ิมต้นกระบวนการสรรหานายกรัฐมนตรี
คนใหม่ เพื่อทดแทนนางเทเรซา เมย์ เม่ือวานนี น้ับเป็นวันสุดท้าย
ส าหรับการเสนอชื่อผู้ที่จะสมคัรเป็นผู้น าพรรคอนรัุกษ์นิยมคนใหม่ ซึ่ง
จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษโดยอัตโนมัติ โดยผู้ ที่สมัคร
เป็นผู้น าพรรคอนรัุกษ์นิยมคนใหม่มีจ านวนทัง้สิน้ 10 คน ขณะนี ้นาย
บอริส จอห์นสนั ถือเป็นตวัเก็งอนัดบั 1 ส าหรับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
องักฤษ โดยราคาตอ่รองในส านกัพนนัที่ถกูกฎหมายในองักฤษตา่งบ่งชี ้
ว่า นายจอห์นสันจะเป็นผู้ น าพรรคอนุรักษ์นิยมคนใหม่แทนนางเมย์ 
สว่นผลอยา่งเป็นทางการวา่ใครจะเป็นนายยกคนตอ่ไปนัน้ จะทราบใน
วนัที่ 22 ก.ค. (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยอัตราว่างงานทรงตัวที่ 3.8% ในช่วงเดือนก.พ.-เม.ย. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า อัตราการ
ว่างงานในองักฤษทรงตวัที่ระดบั 3.8% ในช่วงเดือนก.พ.-เม.ย. ซึ่งเป็น
ระดบัต ่าที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนธ.ค.2517 ONS ยงัเปิดเผยวา่ ผู้ที่มีงานท า
ในอังกฤษมีจ านวนเพิ่มขึน้ 32,000 คนในช่วงเดือนก.พ.-เม.ย. แตะ
ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ที่ 32.75 ล้านคน ขณะที่อตัราการจ้างงาน
ทรงตวัที่ 76.1% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 22.91 จุด หุ้นกลุ่มเหมือง
พุ่งขานรับข่าวจีนกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัขึน้
เม่ือคืนนี ้(11 มิ.ย.) โดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่น าตลาดปรับตัวขึน้ หลังมี
รายงานข่าววา่ รัฐบาลจีนได้ออกมาตรการเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถ่ิน 
ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,398.45 จดุ เพิ่มขึน้ 22.91 
จดุ หรือ +0.31% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับข่าวจีนกระตุ้น
เศรษฐกิจ,คลายวิตกการค้า ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเม่ือคืนนี ้(11 
มิ.ย.) เป็นวนัที่ 3 ติดตอ่กนั โดยได้แรงหนนุจากการที่รัฐบาลจีนได้ออก
มาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถ่ิน ซึ่งช่วยหนนุหุ้นกลุ่มทรัพยากร
พืน้ฐาน ขณะที่ตลาดคลายวิตกเก่ียวกับความตึงเครียดด้านการค้า 
หลงัสหรัฐเลื่อนเก็บภาษีน าเข้าสินค้าของเม็กซิโก และตลาดยงัได้แรง
หนนุจากการคาดการณ์ที่วา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัรา
ดอกเบีย้ในเดือนหน้า ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 0.69% ปิดที่ 
380.89 จดุ ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,408.45 จดุ เพ่ิมขึน้ 
25.96 จุด , +0.48% ขณะที่  ดัชนี  DAX ตลาดหุ้ นเยอรมันปิดที่  
12,155.81 จดุ เพ่ิมขึน้ 110.43 จดุ หรือ +0.92% และ ดชันี FTSE 100 
(อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผยยอดส่ังซือ้เคร่ืองจักรเดือนเม.ย.ปรับตัวขึน้ 5.2% 
รัฐบาลญ่ีปุ่นเปิดเผยในวันนีว่้า ยอดสั่งซือ้เคร่ืองจักรพืน้ฐานซึ่งไม่

รวมเคร่ืองจกัรส าหรับอตุสาหกรรมต่อเรือและสาธารณูปโภค ปรับตวั
ขึน้ 5.2% ในเดือนเม.ย. แตะที่ระดบั 9.137 แสนล้านเยน หรือประมาณ 
8.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ยอดสั่งซือ้
เคร่ืองจักร ซึ่งเป็นดัชนีวดัการใช้จ่ายด้านทุนของภาคเอกชนญ่ีปุ่ นนัน้ 
ขยายตวัแข็งแกร่งขึน้ในเดือนเม.ย. หลงัจากที่ปรับตวัขึน้เพียง 3.8% ใน
เดือนมี.ค. (อินโฟเควสท์) 

เจ้าหน้าที่ญ่ีปุ่น-สหรัฐจัดการประชุมเพื่อหารือประเด็นการค้าทวิ
ภาคี เจ้าหน้าที่ญ่ีปุ่ นและสหรัฐเปิดฉากการประชมุระยะเวลาเวลา 2 
วัน ที่กรุงวอชิงตัน เพื่อเจรจาเก่ียวกับข้อตกลงการค้าทวิภาคี การ
ประชมุระดบัคณะท างานระหวา่งสองประเทศเกิดขึน้ก่อนหน้าการเจรา
ระหว่างนายโทชิมิตส ึโมเตกิ รัฐมนตรีเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น และนายโรเบิร์ต 
ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าของสหรัฐ โดยทัง้สองฝ่ายจะให้ความส าคญั
กับข้อเรียกร้องในการปรับลดภาษีน าเข้ายานยนต์และผลิตภัณฑ์
การเกษตร ซึ่งเป็นประเด็นส าคญัส าหรับการเจรจาระดบัทวีภาคีครัง้นี ้
นอกจากนี ้ญ่ีปุ่ นจะเสนอการปรับลดภาษีด้านสินค้าเกษตรกรรมของ
สหรัฐให้อยู่ในระดับที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงหุ้ นส่วนยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจภาคพืน้แปซิฟิก (TPP) ฉบับใหม่ หากสหรัฐยินยอมที่จะ
ยกเลิกการเรียกเก็บภาษีสินค้าด้านอตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ น เชน่ รถยนต์ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 69.86 จุด หลังเงินเยน
อ่อนหนุนแรงซือ้เก็งก าไรดัชนีนิกเกอิ  ตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวก
ติดตอ่กนัเป็นวนัที่ 3 ในวนันี ้เน่ืองจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐได้กระตุ้นให้มีแรงซือ้เก็งก าไรสง่เข้าหนนุตลาด และชว่ย
ชดเชยการร่วงลงของดชันีนิกเกอิในช่วงเช้า อันเน่ืองมาจากค าสัง่ขาย
ท าก าไร ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 69.86 จุด 
หรือ 0.33% แตะที่ 21,204.28 จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

จีนผลักดันรัฐบาลท้องถิ่นออกพันธบัตรเพื่อหนุนเศรษฐกิจและ
รักษาสภาพคล่อง รายงานว่าด้วยการออกพันธบัตรของรัฐบาล
ท้องถ่ินจีนซึ่งมีการเผยแพร่เม่ือวานนีร้ะบุว่า จีนได้ผลักดันให้รัฐบาล
ท้องถ่ินออกพันธบัตรพิเศษ และเคร่ืองมือทางการเงินแบบอิงตลาด
ประเภทอ่ืนๆ ในการสนับสนุนโครงการต่างๆที่ส าคัญ เช่น โครงการ
พัฒนาภูมิภาคปักก่ิง-เทียนจิน-เหอเป่ย และโครงการก่อสร้างเขต
เศรษฐกิจลุ่มแม่น า้แยงซีเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
รักษาสภาพคล่องในตลาดให้อยู่ในระดบัที่เพียงพอและสมเหตุสมผล 
สถานบนัการเงินตา่งๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกัน และบริษัท
กองทุน รวมทัง้นักลงทุนทั่วไป โดยมีได้รับการสนับสนุนให้ลงทุนใน
พนัธบตัรของรัฐบาลท้องถ่ินจีน (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติจีนประกาศแผนออกพันธบัตรในฮ่องกงช่วงปลาย
เดือนมิ.ย. ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ออกแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์
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 ในวันนีว้่า PBOC วางแผนที่จะออกพันธบัตรในฮ่องกง ในช่วงปลาย

เดือนมิ.ย.นี ้หลังจากที่ได้ออกพันธบัตรไปแล้ว 3 ครัง้นับตัง้แต่เดือน
พ.ย.ปีที่แล้ว PBOC เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ว่า การด าเนินการ
ดงักล่าวมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงเส้นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสกุล
เงินหยวนในฮ่องกง แต่ทาง PBOC ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม (อิน
โฟเควสท์) 

ผลส ารวจชีบ้ริษัทจีนวิตกภาวะแวดล้อมในการท าธุรกิจเป็นมิตร
น้อยลงในสหรัฐ เหตจุากสงครามการค้า สภาหอการค้าจีน (CGCC) 
สาขานิวยอร์กเปิดเผยผลส ารวจบ่งชีว้่า บริษัทจีนที่ท าธุรกิจในสหรัฐมี
ความวิตกอยา่งชดัเจนวา่ ภาวะธุรกิจของสหรัฐมีความเป็นมิตรน้อยลง 
อันเป็นผลจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน CGCC 
ระบใุนรายงานผลส ารวจธุรกิจประจ าปี 2562 ซึง่มีการเผยแพร่เม่ือวาน
นีว้่า นโยบายปกป้องด้านการค้าในสหรัฐส่งผลให้เกิดสงครามการค้า 
และท าให้การลงทนุจากจีน ลดลง การลงทนุโดยตรงของจีน (FDI) ใน
สหรัฐ ได้ลดลงอย่างมากในปี 2561 และ ต้นปี 2562 หลังจากที่เร่ิม
ขยายตัวแบบก้าวกระโดดในปี 2556 และแตะระดบัสงูสดุในปี 2559 
และ 2560 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 73.59 จุด ขานรับ
เงินทุนโครงการขนาดใหญ่ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ตลาดวันนีพุ้่งสูงขึน้ เน่ืองจากหน่วยงานท้องถ่ินของรัฐบาลได้รับการ
อนุมัติให้น ารายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตรพิเศษไปใช้ในโครงการ
การลงทนุขนาดใหญ่ได้ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่า ผู้น า
สหรัฐจะออกมาขู่เก็บภาษีสินอีกรอบก็ตาม (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 210.70 จุด ตามตลาดหุ้น
จีน ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดปรับตัวขึน้ต่อเน่ืองเป็นวันที่ 4 ใน
วนันี ้ตามทิศทางตลาดหุ้นจีนที่พุง่สงูขึน้ หลงัจากหน่วยงานท้องถ่ินของ
รัฐบาลได้รับการอนมุตัิให้น ารายได้จากการจ าหน่ายพนัธบตัรพิเศษไป
ใช้ในโครงการการลงทนุขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี ้ภาวะการซือ้ขายใน
ตลาดหุ้นฮ่องกงยังได้แรงหนนุจากดัชนีหุ้นนิวยอร์กที่ท าสถิติปิดแดน
บวกติดตอ่กนัเป็นวนัที่ 6 เน่ืองจากนกัลงทนุขานรับข่าวสหรัฐระงบัการ
เก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากเม็กซิโก (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

รมว.ตปท.สหรัฐเตรียมเยือนญ่ีปุ่น-เกาหลีใต้ปลายเดือนนี ้
เตรียมถกประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ กระทรวงต่างประเทศ
สหรัฐเปิดเผยว่า นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ
สหรัฐ มีก าหนดเดินทางเยือนญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือน
มิ.ย.นี ้เพื่อหารือเก่ียวกับการปลดอาวธุนิวเคลียร์บนคาบสมทุรเกาหลี  
นายปอมเปโอ พร้อมด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ จะ
ประชมุนอกรอบกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ในช่วงการ
ประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่จะจัดขึน้ในวันที่ 28-29 มิ.ย. ณ กรุงโอ

ซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากการประชมุสดุยอด G20 นายปอมเปโอ
จะเดินทางไปกับปธน.ทรัมป์เพื่อเยือนเกาหลีใต้ โดยจะมีการหารือกับ
ประธานาธิบดีมนู แจ อิน ของเกาหลีใต้ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
ปลดอาวธุนิวเคลียร์และการเป็นพนัธมิตรระดบัทวิภาคี โดยก่อนหน้า
นัน้นายปอมเปโอจะเดินทางเยือนประเทศอินเดียและศรีลงักา ซึ่งจะ
เป็น 2 ประเทศแรกของการเยือนเอเชียในระหวา่งวนัที่ 24-30 มิ.ย. (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดีดตัวรับคาดการณ์เฟดลด
ดอกเบีย้ ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตัวขึน้ในวันนี ้จากการ
คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบีย้เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ นอกจากนี ้ตลาดยงัได้แรงหนนุจากการแข็งคา่
ของรูปี และการที่สหรัฐระงบัการเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากเม็กซิโก (อิน
โฟเควสท์) 

ไทย 

ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา"เป็น
นายกรัฐมนตรีอีกสมัย นายสรศักดิ์  เพียรเวช เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร อญัเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ณ ตึก
ไทยคูฟ้่า โดยมีนางนราพร จนัทร์โอชา ภริยาร่วมในพิธีในวนันีด้้วย (อิน
โฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 5.68 จุด รับแรงหนุนจากการเมืองดี
ขึน้ ,ปัจจัยนอกประเทศน่ิง รอดูประชุมเฟด-โอเปก-G20 SET ปิด
วันนีท้ี่ระดับ 1,670.41 จุด เพิ่มขึน้ 5.68 จุด (+0.34%) มลูค่าการซือ้
ขาย 50,095.39 ล้านบาทนักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีป้รับตัว
ขึน้เล็กน้อย รับแรงซือ้จากหุ้นรายตวัในหลายกลุ่มอตุสาหกรรมหลงัไร้
ข่าวลบ แต่ได้แรงหนุนจากการเมืองดีขึน้ -เล็งตัง้รัฐบาลได้ในมิ.ย.นี ้
ขณะที่ปัจจยันอกประเทศน่ิง ต่างรอดกูารประชมุเฟดในสปัดาห์หน้า , 
การประชมุกลุม่โอเปก และการประชมุ G20 ในชว่งปลายเดือนนี ้พรุ่งนี ้
ลุ้นไปต่อหลงัดชันีฯยืนเหนือ 1,670 ได้ พร้อมให้แนวรับ 1,665-1,660 
แนวต้าน 1,675-1,680 และมีแนวจิตวิทยาที่ไม่ควรหลดุที่ 1,650 จุด 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
179,508 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยู่ที่ 179,508 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สทุธิ 16,861 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สุทธิ 9,550 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 1,501 
ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 1.96% ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จากเม่ือวาน ภาพรวมของตลาดในวนันี ้Yield Curve ปรับลดลง 1-2 
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 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทนุของนักลงทนุตา่งชาติ

วันนี ้NET INFLOW 1,501 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET BUY 1,501 
ล้านบาท และไมมี่ตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ
(Expired) (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.30 อ่อนค่าจากช่วงเช้า ตลาด
กลับมากังวลสงครามการค้าสหรัฐฯกับจีน-จับตาหน้าตาทีม
เศรษฐกิจ ครม.ใหม่-Fund Flow นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรี
อยธุยา เปิดเผยวา่ เงินบาทปิดตลาดวนันีท้ี่ระดบั 31.30 บาท/ดอลลาร์ 
จากเปิดตลาด เช้าที่ระดับ 31.29/34 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวัน

เคลื่อนไหวระหว่าง 31.27-31.36 บาท/ดอลลาร์ ตลาดกลับมากังวล
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน หลงัจากประเด็นเม็กซิโกซาลง
ไปจากกรณีสหรัฐประกาศระงบัการเรียกเก็บภาษีน าเข้าจากเม็กซิโก"
นักบริหารเงิน กล่าว ส าหรับทิศทางวันพรุ่งนี ้ต้องรอดูมีตัวเลขดัชนี
ราคาผู้ ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.ของสหรัฐฯ คืนนี ้กับกระแสเงินทุน
เคลื่อนย้าย รวมทัง้ติดตามการจดัทพัคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของ
ไทยหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีนักบริหารเงิน ให้กรอบการเคลื่อนไหว
วนัพรุ่งนีร้ะหวา่ง 31.25 - 31.35 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  

- ยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเดือนเม.ย.ญ่ีปุ่ น 

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนพ.ค.เม.ย.ญ่ีปุ่ น 

- ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค.จีน 

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนพ.ค.จีน 

- การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) เดือนพ.ค.จีน    

- อตัราเงินเฟ้อเดือนพ.ค.สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA)สหรัฐ 
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

 Monday 10 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH Trade Balance May $41.65b $23.20b $13.84b SET50

Exports YoY May 1.1% -3.8% -2.7% SET100

Imports YoY May -8.5% -3.3% 4.0% MAI

JP BoP Current Account Balance Apr P ¥1707.4b ¥1514.5b ¥2847.9b Institution Net Position

Trade Balance BoP Basis Apr P -¥98.2b ¥5.0b ¥700.1b Proprietary Net Position

GDP SA QoQ 1Q F 0.6% 0.6% 0.5% Foreign Net Position

GDP Annualized SA QoQ 1Q F 2.2% 2.2% 2.1% Individual Net Position

GDP Nominal SA QoQ 1Q F 0.8% 0.8% 0.8% Total Trading Value

GDP Deflator YoY 1Q F 0.1% 0.2% 0.2%

GDP Private Consumption QoQ 1Q F -0.1% -0.1% -0.1% Major Indices

GDP Business Spending QoQ 1Q F 0.3% 0.5% -0.3% Dow Jones

S&P 500

Tuesday 11 Nasdaq

Release Actual Cons. Prior STOXX Europe 50

US PPI Final Demand MoM May 0.1% 0.1% 0.2% FTSE 100

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

PPI Final Demand YoY May 1.8% 2.0% 2.2% Nikkei 225

PPI Ex Food and Energy YoY May 2.3% 2.3% 2.4% Shanghai Composite

Hang Seng

 Wednesday 12 KOSPI

Release Actual Cons. Prior BES Sensex

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

PPI YoY May 0.6% 0.6% 0.9% Philippines Composite

US CPI MoM May -- 0.1% 0.3% Ho Chi Minh

CPI Ex Food and Energy MoM May -- 0.2% 0.1%

CPI YoY May -- 1.9% 2.0% Crude Commodities

CPI Ex Food and Energy YoY May -- 2.1% 2.1% WTI ($/bl)

Dubai ($/bl)

 Thursday 13 Brent ($/bl)

Release Actual Cons. Prior NYMEX ($/bl)

JP Japan Buying Foreign Bonds 7-Jun -- -- ¥441.7b COMEX Gold 

Foreign Buying Japan Bonds 7-Jun -- -- ¥685.8b Batic Dry Index

Foreign Buying Japan Stocks 7-Jun -- -- -¥285.9b

Tertiary Industry Index MoM Apr -- 0.4% -0.4% Exchange Rate

EU Industrial Production SA MoM Apr -- -0.3% -0.3% USD/THB

Industrial Production WDA YoY Apr -- -0.4% -0.6% EUR/USD

US Initial Jobless Claims 8-Jun -- -- 218k USD/JPY

Continuing Claims 1-Jun -- -- 1682k GBP/USD

USD/CHY

 Friday 14 USD/KRW

Release Actual Cons. Prior Dollar Index

CH Industrial Production YoY May -- 5.4% 5.4%

Industrial Production YTD YoY May -- 6.2% 6.2% Thai Bond Market

Retail Sales YoY May -- 8.0% 7.2% Total Return Index

Retail Sales YTD YoY May -- 8.0% 8.0% Outright/ Cash Trading

JP Industrial Production MoM Apr F -- -- 0.6% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Industrial Production YoY Apr F -- -- -1.1% 11-Jun-19 1.69 1.72 1.76 1.80 1.79 1.81

Capacity Utilization MoM Apr -- -- -0.4% Change (bps) +0.01 -0.08 -0.06 +0.01 -0.76 -1.41

US Retail Sales Advance MoM May -- 0.6% -0.2% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Retail Sales Ex Auto MoM May -- 0.5% 0.1% 1.96 2.06 2.30 2.55 2.81 3.18

Industrial Production MoM May -- 0.2% -0.5% +0.17 -0.16 -1.99 -0.95 -0.88 -0.13

Capacity Utilization May -- 78.0% 77.9%

US Bond Market

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

11-Jun-19 2.27 1.93 1.87 1.92 2.15 2.62

Change (bps) -2.00 +3.00 +0.00 +1.00 +0.00 +0.00

12-Jun-19

11-Jun-19 Chg %Chg.

1,670.41 +5.68 +0.34%

349.57 -1.13 -0.32%

-149.44

1,108.53 +5.24 +0.47%

2,455.33 +9.62 +0.39%

-149.44

38,570.54

-44.23

2,910.31

2,885.72 -1.01 -0.03%

7,822.57 -0.60 -0.01%

11-Jun-19 Chg %Chg.

26,048.51 -14.17 -0.05%

12,155.81 +110.43 +0.92%

21,204.28 +69.86 +0.33%

3,402.00 +17.00 +0.50%

7,398.45 +22.91 +0.31%

2,111.81 +12.32 +0.59%

39,950.46 +165.94 +0.42%

2,925.72 +73.59 +2.58%

27,789.34 +210.70 +0.76%

962.07 -0.83 -0.09%

11-Jun-19 Chg %Chg.

6,305.99 +16.38 +0.26%

8,030.98 -14.41 -0.18%

62.08 -0.28 -0.45%

53.27 +0.01 +0.02%

53.02 -0.39 -0.73%

60.94 +0.35 +0.58%

11-Jun-19 10-Jun-19 %Chg.

31.29 31.35 -0.19%

1,326.40 +1.70 +0.13%

1,105.00 -20.00 -1.78%

1.2715 1.2683 +0.25%

6.9104 6.9300 -0.28%

1.1326 1.1312 +0.12%

108.54 108.44 +0.09%

11-Jun-19 10-Jun-19 %Chg.

287.92 287.81 +0.04%

1,178.21 1,182.25 -0.34%

96.710 96.772 -0.06%

179,507.54       102,232.85       +75.59%


