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สหรัฐ
"ไบเดน" ขอคองเกรสระงั บ เก็บ ภาษี เบนซิ นชั่วคราว
หวั ง บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นปชช. สานักข่าวรอยเตอร์
รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้ า
สหรัฐ จะยื่นขออนุมัติจากสภาคองเกรสในวันนี ้ เพื่อระงับ
การเก็บภาษีรฐั บาลกลาง (Federal Tax) สาหรับนา้ มันเบนซิน
เป็ นการชั่วคราว โดยปั จจุบันภาษี ดังกล่าวอยู่ท่ี 18.4 เซนต์/
แกลลอน โดยมีเป้าหมายที่จะลดราคาเชือ้ เพลิงที่พุ่งขึ น้ ใน
ขณะนี ้ เมื่อวันจันทร์ (20 มิ.ย.) ปธน.ไบเดนเปิ ดเผยว่า เขา
กาลังพิจารณาว่า จะเรียกร้องสภาคองเกรสให้ระงับการเก็บ
ภาษี ดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากขณะนีช้ าวสหรัฐกาลังเผชิญ
กับความยากลาบาก เนื่องจากการพุ่งขึน้ ของราคานา้ มัน
เบนซินและอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ดี ข้อเสนอดังกล่าวจะถูก
คัดค้านในสภาคองเกรส รวมทัง้ จากสมาชิกพรรคเดโมแครต
จานวนมาก (อินโฟเควสท์)
"เยลเลน" เชื่อศก.สหรัฐไม่ถดถอยรุ นแรง เงินเฟ้ อชะลอ
ตัว-ตลาดแรงงานแกร่ง นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลัง
สหรัฐ กล่ า วว่ า เธอยั ง คงมองว่ า มี ค วามเป็ น ไปได้ท่ี ก าร
ขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐจะติดลบเป็ นเวลา 2 ไตรมาส ซึ่ง
เป็ นเกณฑ์บ่งชีถ้ ึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่เธอเชื่อว่า มี
ความเป็ นไปได้ท่ีเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง ขณะที่ยังคงมีการ
จ้างงานเต็มศักยภาพ "มีความเป็ นไปได้ท่ีการขยายตัวของ
เศรษฐกิจจะติดลบ 2 ไตรมาส และคนส่วนใหญ่ก็คิดเช่นนั้น
แต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีหลายแบบด้วยกัน โดยมีทงั้ ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยแบบลึก (deep recession), เศรษฐกิจถดถอย
แบบตืน้ (shallow recession), เศรษฐกิจที่ถดถอยลงชั่วคราว
และจากนัน้ ฟื ้ นตัวอย่างรวดเร็ว และภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่
อาจทาให้อัตราว่างงานขยับขึน้ เล็กน้อย ทั้งหมดนีแ้ ม้จะอยู่
ในหมวดของภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ก็มีระดับที่แตกต่าง
กัน" นางเยลเลนกล่าว (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเตรียมเสนอกฎใหม่คุมเข้มการปล่อยมลพิษจาก
รถยนต์ภายในมี .ค. 2567 สานักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม
(EPA) ของสหรัฐเตรียมที่จะเสนอกฎใหม่ท่ีเข้มงวดมากขึน้
เกี่ ยวกับการปล่อยมลพิษของยานยนต์สาหรับรถรุ่นที่ผลิต

ภายในปี 2573 เป็ นอย่างน้อย โดยจะเสนอกฎใหม่ดังกล่าว
ภายในเดือนมี .ค.ปี 2567ในเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา EPA ได้สรุ ป
ข้อกาหนดการปล่อยมลพิษจากท่อไอเสียของรถขนาดเล็ก
สาหรับรถทุกรุ่นจนถึงรุ่นที่ผลิตในปี 2569 ซึ่งกลับมาลดการ
ปล่อยมลพิษของรถยนต์อีกครัง้ หลังจากถูกยกเลิกโดยอดีต
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และจะเร่งให้สหรัฐเปลี่ยนไปใช้
รถยนต์ไฟฟ้ามากขึน้ (อินโฟเควสท์)
วุ ฒิ ส ภาสหรั ฐ เห็น ชอบเร่ ง ผ่ า นร่ า งกฎหมายควบคุ ม
อาวุ ธปื น วุฒิสภาสหรัฐมีมติเ ร่งผ่านร่างกฎหมายควบคุม
อาวุธ ปื น ฉบับ แรกในรอบหลายทศวรรษในวัน อัง คาร ( 21
มิ.ย.) โดยได้รบั แรงกระตุน้ จากเหตุกราดยิงสองครัง้ ใหญ่เมื่อ
ไม่นานมานี ้ หลังสหรัฐเผชิญปั ญหาความรุ นแรงจากอาวุธ
ปื นมาอย่างยาวนาน ทั้งนี ้ สานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ า
วุ ฒิ ส มาชิ ก มี แ นวโน้ม ลงมติ ร่ า งกฎหมายยกเครื่ อ งการ
ควบคุมอาวุธปื นที่ได้รบั การสนับสนุนจากทัง้ พรรคริพบั ลิกัน
และเดโมแครตจ านวน 80 หน้า ในสัป ดาห์นี ้ ก่ อ นพัก สมัย
ประชุมสภาเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ (อินโฟเควสท์)

"พาวเวล" ยันเฟดมีความมุ่งมั่นสกัดเงินเฟ้ อ/ชีเ้ ศรษฐกิจ

สหรัฐน่าพึงพอใจ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวยืนยันต่อสภาคองเกรสในวันนีว้ ่า
เฟดมีความมุ่งมั่นและมีความสามารถในการสกัดเงินเฟ้อที่
พุ่ ง ขึ ้น ในสหรั ฐ "ภายในองค์ก รของเฟด เราเข้ า ใจดี ถึ ง
ผลกระทบจากเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึน้ โดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะสกัด
เงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง และเรากาลังดาเนินการอย่างรวดเร็ว
ไปสู่เ ป้ า หมายดังกล่ าว ซึ่ง เรามีทั้งเครื่ องมือที่ เราต้องการ
และมี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะฟื ้ น ฟู เ สถี ย รภาพด้า นราคาส าหรับ
ครัวเรือนและภาคธุรกิจของชาวอเมริกัน " นายพาวเวลกล่าว
ต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจาวุฒิสภาในวันนี ้ (อิน
โฟเควสท์)
สหรัฐเผยจานวนผู้ขอสินเชื่อซื้อบ้านเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่
แล้ว แม้ดอกเบีย้ ปรับตัวขึน้ สมาคมนายธนาคารเพื่อการ
จานอง (MBA) ของสหรัฐ เปิ ดเผยว่า จานวนผูย้ ่ืนขอสินเชื่อ
เพื่อซือ้ บ้านเพิ่มขึน้ ในสัปดาห์ท่ีแล้ว แม้อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
จานองปรับตัวขึน้ ทัง้ นี ้ จานวนผูย้ ่ืนขอสินเชื่อเพื่อการซือ้ ที่อยู่
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อาศัยเพิ่มขึน้ 8% ในสัปดาห์ท่ีแล้ว แต่ลดลง 10% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ท่แี ล้ว (อินโฟเควสท์)
ประธานเฟดชิคาโกหนุ นขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงเพื่อ
สกัดเงินเฟ้ อ นายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก กล่าวว่า เขาสนับสนุนให้เฟดปรับ
ขึน้ อัตราดอกเบีย้ ให้เร็วและแรงขึน้ เพื่อสกัดเงินเฟ้อ "ผมมอง
ว่าเฟดมีความจาเป็ นที่จะต้องปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ อีกมาก
ในช่วงหลายเดือนข้างหน้าเพื่อให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย
2%" นายอีแวนส์กล่าว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 47.12 จุด หลัง
พาวเวลแถลงสภาคองเกรส ดัช นี ด าวโจนส์ต ลาดหุ้น
นิวยอร์กปิ ดลบในวันพุธ (22 มิ.ย.) หลังจากนายเจอโรม พาว
เวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวยืนยันต่อสภาค
องเกรสว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง
อย่างไรก็ดี เขากล่าวว่าการที่เฟดเร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากนี ้
การร่วงลงอย่างหนักของหุ้นกลุ่มพลังงานยังเป็ นปั จจัยฉุด
ตลาดเช่ น กั น ดั ช นี เ ฉลี่ ย อุ ต สาหกรรมดาวโจนส์ ปิ ดที่
30,483.13 จุด ลดลง 47.12 จุด หรือ -0.15%, ดัชนี S&P500 ปิ ด
ที่ 3,759.89 จุด ลดลง 4.90 จุด หรือ -0.13% และดัชนี Nasdaq
ปิ ดที่ 11,053.08 จุ ด ลดลง 16.22 จุ ด หรื อ - 0.15% (อิ น โฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดเงิ น นิ ว ยอร์ ก : ดอลลาร์ อ่ อ นค่ า กั ง วล
เศรษฐกิจสหรัฐถดถอย สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ ขายที่ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (22 มิ.ย.) หลังจากนายเจอ
โรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันต่อ
สภาคองเกรสว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอ
ตัวลง อย่างไรก็ดี เขายอมรับว่าการที่เฟดเร่งปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย
ดัชนีดอลลาร์ซ่ึงเป็ นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์
เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.23%
แตะที่ระดับ 104.1980 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ามัน: น้ามัน WTI ปิ ดร่วง $3.33 กังวลเฟด
ขึน้ ดอกเบีย้ ฉุดดีมานด์ สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
ตลาดนิวยอร์กปิ ดร่วงลงแตะระดับต่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์ใน
วันพุธ (22 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า การที่ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) เร่ ง ปรับ ขึ น้ อัต ราดอกเบี ้ย จะส่ ง ผลให้
เศรษฐกิ จ สหรัฐ เข้า สู่ภ าวะถดถอยและฉุ ด ดี ม านด์น ้า มัน
ชะลอตัวลง ทั้งนี ้ สัญญานา้ มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.
ร่วงลง 3.33 ดอลลาร์ หรือ 3% ปิ ดที่ 106.19 ดอลลาร์/บาร์เรล
ซึ่ ง เป็ น ระดั บ ปิ ดต่ า สุ ด นั บ ตั้ง แต่ วัน ที่ 12 พ.ค. 2565 ส่ ว น
สัญญานา้ มันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง
2.91 ดอลลาร์ หรื อ 2.5% ปิ ด ที่ 111.74 ดอลลาร์/ บาร์เ รล ซึ่ง
เป็ นระดั บ ปิ ดต่ า สุ ด นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 18 พ.ค. 2565 (อิ น โฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ก: ทองปิ ดลบ 40 เซนต์ หลัง
พาวเวลเดิ น หน้ า ขึ้น ดบ.สกั ด เงิ น เฟ้ อ สัญ ญาทองค า
ตลาดนิวยอร์กปิ ดลบในวันพุธ (22 มิ.ย.) หลังจากนายเจอ
โรม ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวยืนยันต่อสภาค
องเกรสว่า เฟดจะเดินหน้าปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เพื่อสกัดเงิน
เฟ้ อ ให้ ช ะลอตั ว ลง ทั้ ง นี ้ สั ญ ญาทองค าตลาด COMEX
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 40 เซนต์ หรือ
0.02% ปิ ดที่ 1,838.40 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
ยุโรป
"ปูติน" โวรัสเซียเตรียมนาขีปนาวุธซาร์มัตเสริมกองทัพ
ภายในสิ้นปี นี้ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผูน้ ารัสเซีย
เปิ ดเผยว่า รัสเซียจะนาระบบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปซาร์มัต
(Sarmat) เข้าประจาการในกองทัพภายในช่วงสิน้ ปี นี ้ ปธน.ปูติ
นกล่าวกับบรรดานักเรียนนายร้อยที่ สาเร็จการศึกษาจาก
วิ ท ยาลัย ทหารว่ า รัสเซี ย จะเดิ น หน้า พัฒ นาและยกระดับ
กองทัพ ต่ อ ไป โดยพิ จ ารณาถึ ง ภัย คุก คามทางทหารและ
ความเสี่ยง (อินโฟเควสท์)
อังกฤษเผยเงินเฟ้ อเดือนพ.ค.ทานิวไฮรอบ 40 ปี เหตุ
ราคาอาหารพุ่ ง ส านัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ อัง กฤษ ( ONS)
เปิ ดเผยว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ของอังกฤษพุ่งขึน้ 9.1%
ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี
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และยังสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม G7 โดยดัชนี CPI เป็ น
มาตรวัดเงินเฟ้อที่เกิดจากการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค ทัง้ นี ้ ดัชนี
ราคา CPI เดื อ นพ.ค. สู ง กว่ า ระดั บ 9.0% ในเดื อ นเม.ย.
เนื่องจากราคาอาหารที่พ่งุ สูงขึน้ ซึ่งกดดันให้วิกฤติค่าครอง
ชีพของอังกฤษทวีความรุ นแรงกว่าเดิม โดยตัวเลขดังกล่าว
สอดคล้องกับผลสารวจความเห็นนักวิเ คราะห์ในโพลสารวจ
ความเห็นของสานักข่าวรอยเตอร์ (อินโฟเควสท์)
ยูเครนรับมอบปื นใหญ่อัตตาจร PzH 2000 จากเยอรมนี
สานักข่าวซินหัวรายงานว่า นายโอเลคซี เรซนิคอฟ รัฐมนตรี
กลาโหมยูเครน เปิ ดเผยว่ายูเครนได้รบั ปื นใหญ่อตั ตาจรแพน
เซอร์ฮาวอิตเซอร์ 2000 (PzH 2000) ขนาด 155 มิลลิเมตร จาก
เยอรมนีแล้ว นายเรซนิคอฟโพสต์ขอ้ ความบนเฟซบุ๊กว่าปื น
ใหญ่ อัต ตาจร PzH 2000 พร้อ มด้ว ยทหารยูเ ครนที่ ผ่านการ
ฝึ ก อบรมให้ใ ช้อ าวุ ธ นี ้ ได้เ ข้า ร่ ว มกองก าลัง ปื น ใหญ่ ข อง
ยูเครน โดยการส่งมอบครัง้ นีถ้ ือเป็ นแบบอย่างความร่วมมือ
ในการสนับสนุนยูเครน (อินโฟเควสท์)
ผลศึกษาใหม่คาดเบร็กซิตทาแรงงานอังกฤษจนลง 470
ปอนด์/ปี ก่อนสิ้นทศวรรษนี้ สานักข่าวรอยเตอร์รายงาน
ผลการศึ ก ษาฉบั บ หนึ่ ง ซึ่ ง คาดการณ์ว่ า อั ง กฤษจะเป็ น
ประเทศเศรษฐกิจแบบปิ ดมากขึน้ เนื่องจากเบร็กซิต (Brexit)
ขณะที่ความเสียหายต่อผลิต ภาพและค่าแรงในระยะยาว
จากเบร็กซิตจะทาให้แรงงานมีรายได้โดยเฉลี่ย ลดลง 470
ปอนด์ (577 ดอลลาร์) ต่อปี ก่อนสิน้ ทศวรรษนี ้ (อินโฟเควสท์)
ขุนคลังอังกฤษยัน BoE มุ่งมั่นสกัดเงินเฟ้ อ หลัง CPI พุ่ง
นิ วไฮ 40 ปี นายริชิ ซูแนค รัฐมนตรีคลังอังกฤษ กล่าวว่า
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะดาเนินการอย่างเต็มที่ในการ
สกัดเงินเฟ้อ หลังจากมีการเปิ ดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในอังกฤษ
พุ่งขึน้ แตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี "ผมต้องการให้ประชาชน
มั่น ใจว่ าเรามีเ ครื่ อ งมือ ทั้งหมดที่ ตอ้ งการ และเรามีความ
มุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง" นายซูแนคกล่าว (อิน
โฟเควสท์)
IEA เตือนยุโรปรับมือรั สเซียอาจตัดการส่งก๊าซทั้งหมด

นายฟาติห ์ บิโรล ผูอ้ านวยการบริหารของสานักงานพลังงาน
สากล (IEA) กล่าวว่า รัสเซียอาจตัดการส่งก๊ าซไปยัง ยุ โ รป

ทั้งหมดเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางการเมือง ท่ามกลางการสูร้ บ
ในยูเครน "เมื่อพิจารณาจากท่าทีของรัสเซียในเร็วๆนี ้ ผมไม่
ปฏิเสธว่ารัสเซียจะยังคงหาข้ออ้างเพื่อลดการจ่ายก๊าซไปยัง
ยุโรป หรือบางทีอาจตัดการจ่ายก๊าซโดยสิน้ เชิง และนี่เป็ น
เหตุผลที่ว่ายุโรปจาเป็ นต้องมีแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์
ดังกล่าว" นายบิโรลกล่าว (อินโฟเควสท์)

รั ส เซี ย เผยดั ช นี CPI ปรั บ ตั ว ลงติ ด ต่ อ กั น 3 สั ป ดาห์
สานักงานสถิติแห่งชาติรสั เซีย (Rosstat) เปิ ดเผยว่า ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็ นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของ
ผู้ บ ริ โ ภค ปรั บ ตั ว ลง 0.12% ในสั ป ดาห์ ท่ี แ ล้ ว ดั ช นี CPI
ดังกล่าวปรับตัวลงติดต่อกันเป็ นสัปดาห์ท่ี 3 ซึ่งจะปูทางให้
ธนาคารกลางรัสเซียปรับลดอัตราดอกเบีย้ ในปี นเี ้ พื่อสกัดการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดลบ วิตกเงินเฟ้ อ-กลุ่ม
สินค้าโภคภัณฑ์กดดันตลาด ตลาดหุน้ ยุโรปปิ ดลดลงแตะ
ระดับต่าสุดครัง้ ใหม่ในรอบ 1 ปี ในวันพุธ (22 มิ.ย.) เนื่องจาก
การร่วงลงของราคานา้ มันและโลหะส่งผลกระทบต่อหุ้นที่
เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่เงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ ของอังกฤษ
ทาให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ทั้งนี ้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิ ดที่ 405.74 จุด ลดลง 2.84 จุด
หรื อ - 0.70% ดัช นี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิ ดที่ 5,916.63
จุด ลดลง 48.03 จุด หรือ -0.81%, ดัชนี DAX ตลาดหุน้ เยอรมนี
ปิ ดที่ 13,144.28 จุด ลดลง 148.12 จุด หรือ -1.11% และดัชนี
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิ ด ที่ 7,089.22 จุด ลดลง 62.83
จุด หรือ -0.88% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 62.83 จุด วิตก
เงินเฟ้ ออังกฤษพุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี ตลาดหุน้ ลอนดอน
ปิ ด ลบในวัน พุธ ( 22 มิ . ย.) โดยถูก กดดัน จากการเปิ ด เผย
ข้อมูลเงินเฟ้อของอังกฤษพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ใน
เดือนพ.ค. ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
ปรับ ขึ ้น อั ต ราดอกเบี ้ย ต่ อ ไป ขณะที่ ก ารลดลงของราคา
นา้ มันดิบและราคาโลหะทาให้หนุ้ กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์รว่ งลง
ทั้ง นี ้ ดัช นี FTSE 100 ตลาดหุ้น ลอนดอนปิ ด ที่ 7,089.22 จุ ด
ลดลง 62.83 จุด หรือ -0.88% (อินโฟเควสท์)
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รายงานประชุมชีก้ รรมการ BOJ ถกปั ญหาเงินเยนทรุ ด
ตั ว -ผลกระทบตลาด FX ผั น ผวน ธนาคารกลางญี่ ปุ่ น
(BOJ) เปิ ดเผยรายงานการประชุมเดือนเม.ย.ในวันนี ้ โดยระบุ
ว่ า การทรุ ด ตัว ของเงิ น เยนเป็ น หนึ่ ง ในประเด็ น ส าคัญ ที่
กรรมการ BOJ อภิปรายกันในการประชุมวันดังกล่าว โดย
กรรมการส่วนหนึ่งแสดงความกังวลว่า เงินเยนที่ผนั ผวนมาก
เกินไปจะส่งผลให้ภาคเอกชนประสบความยากลาบากใน
การวางแผนธุรกิจ รายงานการประชุมระบุว่า กรรมการบาง
คนของ BOJ กล่าวว่า BOJ จาเป็ นต้องสื่อสารให้ตลาดทราบ
ว่า นโยบายของ BOJ มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายเงิน
เฟ้อที่มีเสถี ยรภาพ ไม่ใช่เพื่อควบคุมความเคลื่อนไหวของ
อัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี ้ BOJ จาเป็ นต้องจับตาความ
เคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงินเยน ไม่เพียง
แค่จบั ตาผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเท่านัน้ (อิน
โฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 96.76 จุด ตามฟิ ว
เจอร์ส หรั ฐ -นลท.เทขายทากาไร ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้น
โตเกี ยวพลิกปิ ดลบในวันนี ้ ตามตลาดฟิ วเจอร์ของสหรัฐที่
ปรับตัวลง ประกอบกับนักลงทุนเทขายทากาไรหลังดัชนีนิก
เกอิปิดตลาดพุ่งแรงเมื่อวานนี ้ สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า
ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดที่ระดับ 26,149.55 จุด ลดลง 96.76 จุด
หรือ -0.37% (อินโฟเควสท์)
จีน
การใช้ ไ ฟฟ้ า ในพื้นที่ตอนเหนื อของจี นพุ่ง หลั งเผชิญ
คลื่นความร้อนสูง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในมณฑลเหอหนาน
ของจีนเพิ่มแตะระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์เมื่อวันจันทร์
( 22 มิ . ย.) โดยได้ รั บ แรงหนุ น จากการที่ ป ระชาชนใช้
เครื่ อ งปรับ อากาศเพิ่ ม ขึ ้น เนื่ อ งจากคลื่ น ความร้อ นแผ่
กระจายไปทั่ว ภูมิ ภาคตอนเหนื อ ของแม่ น ้า แยงซี สื่ อ ของ
ทางการจีนรายงานว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าพุ่งขึน้ แตะระดับ
สูงสุดที่ 71.08 ล้านกิโลวัตต์ มากกว่าสถิติเดิมที่ 65.34 ล้าน
กิโลวัตต์ (อินโฟเควสท์)

รั ฐวิสาหกิจจีนทุ่มเม็ดเงินลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐาน
ใหม่ คณะกรรมการกากับ ดูแ ลและบริหารรัฐวิสาหกิจจีน
( SASAC) เปิ ดเผยว่า รัฐวิสาหกิจที่บริหารโดยรัฐ บาลกลาง
ของจีนกาลังเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานใหม่ เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการพลิ ก โฉมภาคอุ ต สาหกรรม
รายงานระบุว่า ในปี 2564 บริษัทกว่า 700 แห่งในเครือของ
รัฐวิสาหกิจที่บริหารโดยรัฐบาลกลางเกือบ 70 แห่ง ได้ลงทุน
ในโครงสร้างพืน้ ฐานใหม่คิดเป็ นมูลค่ารวมกว่า 4 แสนล้าน
หยวน (ราว 5.96 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) (อินโฟเควสท์)

จี น จั ด สรรงบ 200 ล้ า นหยวน หนุ น ควบคุ ม น้ า ท่ ว ม
สานักข่าวซินหัวรายงานว่า เมื่อวันอังคาร (21 มิ.ย.) จีนได้
จัดสรรงบประมาณ 200 ล้านหยวนจากกองทุนบรรเทาสา
ธารณภัย ธรรมชาติ ส่ ว นกลาง หลัง พื ้น ที่ ท างตอนใต้ข อง
ประเทศเผชิญพายุฝนพัดถล่มหลายระลอก กองทุนฉุกเฉิน
ดังกล่าว ซึ่งจัดสรรโดยกระทรวงการคลังและกระทรวงการ
จัดการเหตุฉุกเฉิน จะถูกนาไปใช้สนับสนุนความพยายามใน
การควบคุมอุทกภัยและบรรเทาสาธารณภัยในมณฑลฝูเจีย้ น
เจียงซี และหูหนาน รวมถึงเขตปกครองตนเองกว่างซีจว้ ง
(อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดลบ 39.52 จุด
กังวลโควิดฉุดศก.ชะลอตัว ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาด
หุ้นจีนปิ ดลบในวันนี ้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกพากันปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบี ย้ รวมทั้ง กังวลว่าการแพร่ร ะบาดของโรคโควิด -19
อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจีน ทัง้ นี ้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้
คอมโพสิ ต ปิ ด ที่ 3,267.20 จุ ด ลดลง 39.52 จุ ด หรื อ - 1.20%
(อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิ ดร่วง 551.25 จุด วิตก
เศรษฐกิจถดถอย ดัชนีฮ่ งั เส็งตลาดหุน้ ฮ่องกงปิ ดร่วงลงใน
วันนี ้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย หลังจากธนาคารกลางหลายแห่งประกาศขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ ดัชนีฮ่ ังเส็งปิ ดวันนีท้ ่ี 21,008.34 จุด ร่วงลง 551.25
จุด หรือ -2.56% (อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ
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ศรีลังกาถูกฟ้ องดาเนินคดีในสหรัฐ หลังผิดนัดชาระหนี้
พันธบัตร รัฐบาลศรีลงั กาถูกผูถ้ ือพันธบัตรรายหนึ่งยื่นฟ้อง
ดาเนินคดีในสหรัฐ หลังจากผิดนัดชาระหนีเ้ ป็ นครัง้ แรกใน
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก วิ ก ฤ ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ภายในประเทศที่เกิ ดขึน้ จนถึงขณะนี ้ แม้รัฐ บาลพยายาม
ออกมาตรการแก้ไขก็ตาม ธนาคารฮามิลตัน รีเสิรฟ์ แบงก์
(Hamilton Reserve Bank) ซึ่งถือพันธบัตรรัฐบาลศรีลงั กามูลค่า
กว่า 250 ล้านดอลลาร์ ได้ย่ืนฟ้องต่อศาลรัฐนิวยอร์กในวัน
อังคาร (21 มิ.ย.) เพื่อให้ศรีลงั กาชาระคืนเงินต้นเต็มจานวน
พร้อ มอัต ราดอกเบี ย้ โดยพัน ธบัต รดัง กล่ า วก าหนดอัต รา
ดอกเบีย้ ไว้ท่ี 5.875% และจะครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 25
ก.ค.นี ้ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 700 จุดตาม
ตลาดภูมิภาค ดัชนี Sensex ตลาดหุน้ อินเดียร่วงลงกว่า 700
จุดในวันนี ้ ตามตลาดหุ้นในภูมิภาค ท่ามกลางความกังวล
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการที่ธนาคารกลางทั่ว
โลกปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ทั้งนี ้ ดัชนี S&P
BSE Sensex ปิ ดตลาดที่ 51,822.53 ลบ 709.54 จุด หรือ 1.35%
(อินโฟเควสท์)
ไทย
ฟิ ทช์ คงอันดับความน่าเชื่อถือไทย มอง GDP โต 4.5%
จั บ ตาเงิ น เฟ้ อ -หนี้ ค รั ว เรื อ นใกล้ ชิ ด นางแพตริ เ ซี ย
มงคลวนิ ช ผู้อ านวยการส านัก งานบริ ห ารหนี ้ส าธารณะ
(สบน.) เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65 บริษัท Fitch Ratings
(Fitch) ได้ ค งอั น ดั บ ความน่ า เชื่ อถื อ ของประเทศไทย
( Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุ ม มองความ
น่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ
(Stable Outlook) (อินโฟเควสท์)

จุรินทร์ จับมือ 4 ประเทศนับหนึ่งเจรจา EFTA ในรอบ
20 ปี เพิ่ ม มู ล ค่ า การค้ า นายจุริ น ทร์ ลัก ษณวิ ศิ ษฏ์ รอง
นายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิ ชย์ ร่วมพิธีประกาศเริ่มการ
เจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรียุโรป
(EFTA) กับผูแ้ ทนของ 4 ประเทศสมาชิก EFTA (สวิตเซอร์แลนด์
นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์) ที่เมืองบอร์การ์เนส

สาธารณรัฐ ไอซ์แ ลนด์ นายจุ ริ น ทร์ กล่ า วว่ า ถื อ เป็ น วัน
ประวั ติ ศ าสตร์ท างการค้า ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ การค้า ของ
ประเทศไทย และของกลุ่มประเทศสมาชิกเอฟตา 4 ประเทศ
ซึ่งไทยได้ใช้ความพยายามในการเจรจา FTA ระหว่างกันมา
เกือบ 20 ปี และเพิ่งมาประสบความสาเร็จในครัง้ นี ้ จึงถือเป็ น
การประกาศนับหนึ่งในการเริ่มการเจรจา FTA ระหว่างไทย
กับเอฟตา โดยตัง้ เป้าว่าจะเจรจาให้จบภายใน 2 ปี หลังจาก
นั้นจะเป็ นไปตามขั้นตอนกระบวนการกฎหมายของแต่ละ
ประเทศต่อไป (อินโฟเควสท์)
สภาพัฒน์ คาด GDP ไทยปี 66 ขยายตัว 4.3-4.5% จาก
ราว 3%ปี นี้ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) หรื อ สภาพั ฒ น์
คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 66 จะขยายตัวได้ 4.3-4.5% จาก
ในปี นีท้ ่ีคาดว่าจะโตได้ 3% โดยมาจากแรงหนุนการส่งออก
และท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 7-10
ล้านคน แต่ยงั คงต้องติดตามปั จจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้อย่างใกล้ชิด ได้แก่ ปั ญหาเงินเฟ้อในสหรัฐและ
สหภาพยุโรป เศรษฐกิจจีนชะลอตัว "ต่างประเทศยังเชื่อมั่น
ประเทศไทย โครงสร้างทางเศรษฐกิจหรือความแข็งแกร่งทาง
เศรษฐกิจยังดีอยู่ ปี หน้าน่าจะโตได้ 4.3-4.5% ซึ่งขึน้ อยู่กบั การ
บริหารจัดการ เพราะความเสี่ยงมันเยอะ" นายดนุชา กล่าว
ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "สู่โอกาสใหม่ Stronger Thailand" (อินโฟ
เควสท์)

ธปท.เผยรายงานกนง.ส่ ง สั ญ ญาณขึ้น ดอกเบี้ย ให้
น้าหนักความเสี่ยงเงินเฟ้ อมากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศ
ไ ท ย ( ธ ป ท . ) เ ผ ย แ พ ร่ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) วั น ที่ 2 และ 8
มิถุนายน 2565 ซึ่งมีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้คงอัตราดอกเบีย้
นโยบายไว้ท่ี 0.50% ต่ อ ปี โดย 3 เสี ย ง เห็ น ควรให้ขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ นโยบาย 0.25% ต่อปี "มองไปข้างหน้า การดาเนิน
นโยบายการเงิ น ที่ ผ่ อ นคลายมากในระดั บ ปั จ จุ บั น จะมี
ความจ าเป็ น ลดลง กรรมการ 4 ท่ า นเห็ น ควรให้ค งอัต รา
ดอกเบีย้ นโยบายไว้ก่อนในการประชุมครัง้ นี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่า
เศรษฐกิจในระยะต่อไปจะฟื ้ นตัวได้อย่างต่อเนื่องตามคาด...
ส่วนกรรมการ 3 ท่าน เห็นว่าแนวโน้มการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ
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และความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีความชัดเจนเพียงพอที่จะปรับ
ขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายในการประชุมครัง้ นี"้ รายงาน กนง.
ระบุ (อินโฟเควสท์)

คนร. ผ่ า นแผนพั ฒนารั ฐ วิ ส าหกิ จ ปี 66-70 เน้ น ลงทุ น
กระตุ้นศก.-ยกระดับคุณภาพชีวิตปชช. นางปานทิพย์ ศรี
พิ ม ล ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ( ส ค ร . ) เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครัง้ ที่ 2/2565 ที่มี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ได้
เห็ น ชอบร่ า งแผนพั ฒ นารั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2566 - 2570
(แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) ซึ่งจะเป็ นกรอบทิศทางหลักในการ
พั ฒ นารั ฐ วิ ส าหกิ จ แต่ ล ะแห่ ง ให้ มี ค วามสอดคล้อ งกั บ
ยุท ธศาสตร์ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อเป็ น
กลไกในการถ่ า ยทอดยุท ธศาสตร์ไปสู่ก ารปฏิ บัติ ได้อย่าง
ครบถ้วน (อินโฟเควสท์)
กพช.ให้เปิ ดรับซือ้ ไฟฟ้ าเชือ้ เพลิงขยะอุตสาหกรรม 100
MW อั ต รา 6.08 บาท/หน่ ว ย นายวั ฒ นพงษ์ คุ โ รวาท
ผูอ้ านวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในฐานะ
เลขาคณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห่ ง ชาติ (กพช.)
เปิ ดเผยว่า ที่ประชุม กพช.มีมติเห็นชอบหลักการการรับซือ้
ไฟฟ้าและอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ในรูปแบบ
Feed-in Tariff (FiT) ส าหรับ ปี 65 ปริ ม าณ 100 เมกะวั ต ต์ ใน
อัตรา 6.08 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมอัตรา Fit Premium) สาหรับ
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และกาหนดวันจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในปี 69 (อินโฟเควสท์)
ฟิ ทช์ คาดศก.ไทยปี นี้ โ ต 3.2% ได้ ปั จจั ย หนุ น จาก
ท่องเที่ยว-อุปสงค์ในปท. นาย Jeremy Zook ผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายจัด อัน ดับ เครดิ ตประเทศ ภูมิ ภาคเอชี ย -แปซิฟิ ค ของ
บริ ษั ท ฟิ ทช์ เรทติ ้ง ส์ จ ากั ด กล่ า วในการบรรยายในงาน
สัมมนา หัวข้อ "2022 Thailand Sovereign and Bank Outlook" ว่า
จากการประมาณการคาดว่าเศรษฐกิจไทย (จีดีพ)ี ปี 65 จะมี
อัตราการเติบโตที่ 3.2% และปี 66 เติบโตที่ 4.5% โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการฟื ้ นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
อุป สงค์ภายในประเทศ ขณะที่ อัต ราเงิน เฟ้ อ ที่สูง และการ

ชะลอตัวของอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก จะเป็ นปั จจัย
เสี่ยงต่อการประมาณการของฟิ ทช์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดร่วง 14.50 จุดตามภูมิภาคกังวล
เศรษฐกิจถดถอย-เกาะติด SET ปิ ดวันนีท้ ่ีระดับ 1,560.02
จุ ด ลดลง 14.50 จุ ด (- 0.92%) มูล ค่ า การซื ้อ ขาย 68,260.93
ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุน้ ไทยวันนีป้ รับตัวลงตาม
เอเชีย รับแรงขายกลุ่มพลังงาน กลุ่มแบงก์ และกลุ่มค้าปลีก
ระหว่างรอติดตามถ้อยแถลงประธานเฟดคืนนี ้ ขณะที่เงิน
เฟ้ออังกฤษพุ่งสูงต่อเนื่องหวั่นธนาคารกลางทั่วโลกเร่ง ขึน้
ดอกเบีย้ กดดันเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหล
ออกทาให้ค่าเงินเอเชียอ่อนลง แต่ยังพอมีแรงเก็งกาไรกลุ่ม
ส่ ง ออกอาหาร-กลุ่ม ได้ป ระโยชน์น ้า มัน ลง-กลุ่ม เปิ ด เมื อง
แนวโน้ม พรุ่ง นี ้ม องตลาดมี โอกาสย่ อ ตัว ลงต่ อ ให้แ นวรับ
1,540 จุด แนวต้าน 1,565 จุด (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดตราสารหนี้: วั น นี้มี มู ล ค่า การซื้อขายรวม
43,356 ล้ า นบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไ ทย( ThaiBMA)
สรุ ปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทยประจาวันนีม้ ีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวัน อยู่ท่ี 43,356 ล้า นบาท ด้า นประเภทของนัก
ลงทุน ที่มีมลู ค่าการซือ้ ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่ม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้ สุทธิ 8,460 ล้าน
บาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน ซือ้ สุทธิ 1,812 ล้านบาท ในขณะที่
นักลงทุนต่างชาติ ซือ้ สุทธิ 3,031 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ
5 ปี ปิ ด ที่ 2.5% ปรับ ตัว ลดลงจากเมื่ อ วาน - 0.01% (อิ น โฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 35.52 อ่อนค่าสุดในภูมิภาค
ไร้ปัจจัยบวก จับตาเฟดแถลง นักบริหารเงินจากธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาดเย็นนีอ้ ยู่ท่ี 35.52
บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเปิ ดตลาดเมื่อเช้าที่ระดับ 35.42
บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากมีแรงซือ้ ดอลลาร์จากผูน้ าเข้าที่ตอ้ ง
ชาระก่อนปิ ดบัญชีครึ่งปี ขณะที่ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าจาก
ความกังวลเรื่องการปรับขึน้ ดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกถดถอย ระหว่างวันเงินบาท
เคลื่อนไหวในกรอบ 35.40 - 35.52 บาท/ดอลลาร์ "วันนีบ้ าท
ปิ ด ตลาดอ่ อ นค่ า สุด ในรอบ 5 ปี ค รึ่ง หลุด แนวต้า น 35.50
บาท/ดอลลาร์ หลังมีแรงซือ้ ดอลลาร์จากผูน้ าเข้า ทาให้บาท
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อ่อนค่าสุดในภูมิภาค เพราะหาปั จจัยบวกยาก" นักบริหาร
เงิน กล่าวนักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของ
เงิ น บาทในวัน พรุ่ง นี ้ไ ว้ท่ี 35.40 - 35.60 บาท/ดอลลาร์ โดย
ตลาดรอฟั งถ้อยแถลงนโยบายต่อสภาคองเกรสของประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)ว่าจะส่งสัญญาณอย่างไร (อินโฟ
เควสท์)

ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
−
−
−
−
−
−

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ ต้นเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล อียู
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้ ต้นเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล อียู
จานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ ต้นเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล สหรัฐ
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้ ต้นเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล สหรัฐ
สต็อกนา้ มันรายสัปดาห์จากสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Monday
EC Construction Output MoM

20
Release
Apr

Actual
-1.10%

Cons.
--

Prior
0.00%

Construction Output YoY
CN 1-Year Loan Prime Rate

Apr

3%

--

3.30%

Jun-20

3.70%

3.70%

3.70%

5-Year Loan Prime Rate

Jun-20

4.45%

4.45%

4.45%

Release

Actual

Cons.

Prior

Tuesday
US Existing Home Sales
Existing Home Sales MoM
EC ECB Current Account SA

21
May

5.41m

5.43m

5.61m

May

-3.40%

-3.30%

-2.40%

Apr

−5.8b

--

-1.6b

Wednesday

22
Release

Actual

Cons.

Prior

US MBA Mortgage Applications

Jun-17

4.20%

--

6.60%

EC Consumer Confidence
JN Machine Tool Orders YoY

Jun P

-23.6

--

-21.1

May F

23.70%

--

23.70%

Release

Actual

Cons.

Prior

Thursday
US Current Account Balance

23
1Q

--

--

-$217.9b

Initial Jobless Claims

Jun-18

--

--

--

Continuing Claims

Jun-11

--

--

--

S&P Global US Manufacturing PMI

Jun P

--

--

57

S&P Global US Services PMI

Jun P

--

--

53.4

S&P Global US Composite PMI

Jun P

--

--

53.6

EC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI

Jun P

--

--

54.6

S&P Global Eurozone Services PMI

Jun P

--

--

56.1

S&P Global Eurozone Composite PMI

Jun P

--

--

54.8

Jun P

--

--

52.6

Jibun Bank Japan PMI Composite

Jun P

--

--

52.3

Jibun Bank Japan PMI Mfg

Jun P

--

--

53.3

May

--

--

19.00%

Release

Actual

Cons.

Prior

May

--

630k

591k

May

--

6.60%

-16.60%

JN Jibun Bank Japan PMI Services

Nationwide Dept Sales YoY

Friday
US New Home Sales
New Home Sales MoM
JN Natl CPI YoY

24

May

--

--

2.50%

Natl CPI Ex Fresh Food YoY

May

--

--

2.10%

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY

May

--

--

0.80%

PPI Services YoY

May

--

--

1.70%

1Q F

--

--

$89.5b

CN BoP Current Account Balance

Thai Stock Market

As of 23-Jun-22
Chg
%Chg.

22-Jun-22

SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position

1,560.02
945.80
2,150.83
598.99
736.46
-334.43
-3,585.56
3,183.54

-14.50
-8.91
-20.96
-7.11

-0.92%
-0.93%
-0.97%
-1.17%

Total Trading Value

68,260.92

Major Indices
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
STOXX Europe 50
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
Hang Seng
KOSPI
BES Sensex
Jakarta Composite
Philippines Composite
Ho Chi Minh

22-Jun-22

Chg

%Chg.

30,483.13
3,759.89
11,053.08
3,464.64
7,089.22
13,144.28
26,149.55
3,267.20
21,008.34
2,342.81
51,822.53
6,984.31
6,168.00
1,169.27

-47.12
-4.90
-16.22
-29.36
-62.83
-148.12
-96.76
-39.52
-551.25
-66.12
-709.54
-59.76
-117.19
-3.20

-0.15%
-0.13%
-0.15%
-0.84%
-0.88%
-1.11%
-0.37%
-1.20%
-2.56%
-2.74%
-1.35%
-0.85%
-1.86%
-0.27%

Crude Commodities
WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)
COMEX Gold

22-Jun-22
106.19
112.34
111.74
106.19
1,834.30

Chg
-3.33
-1.01
-2.91
-3.33
-0.30

%Chg.
-3.04%
-0.89%
-2.54%
-3.04%
-0.02%

Batic Dry Index

2,484.00

+0.00

+0.00%

Exchange Rate

22-Jun-22

21-Jun-22

%Chg.

35.48
1.0566
136.26
1.2266
6.7023
1,297.55
104.197

35.30
1.0533
136.57
1.2277
6.6895
1,293.65
104.435

+0.50%
+0.31%
-0.23%
-0.09%
+0.19%
+0.30%
-0.23%

22-Jun-22

21-Jun-22

%Chg.

290.07
43,355.79
1M
3M
0.500
0.621
+0.14 +0.00
5Y
7Y
2.498
2.744
-1.34
-0.76

289.91
68,638.16
6M
1Y
0.770
1.102
+0.80 +0.36
10Y
15Y
2.943
3.520
-0.94
-0.30

+0.06%
-36.83%
2Y
3Y
1.747
2.096
-0.39
-0.49
20Y
30Y
3.703
4.387
-1.59
-0.64

3M
1.53
+0.80

3Y
3.20
-14.76

USD/THB
EUR/USD
USD/JNY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index
Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
22-Jun-22
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
22-Jun-22
Change (bps)

2Y
3.06
-14.04

5Y
3.23
-13.33

10Y
3.16
-11.88

30Y
3.25
-8.80
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