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สหรัฐ
ปธ.เฟดคลีฟแลนด์ชตี้ ้องใช้เวลาสองปี เงินเฟ้ อสหรัฐจึง
ลดลงแตะเป้ าหมาย 2% นางลอเรตตา เมสเตอร์ ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาคลีฟแลนด์ระบุว่า อาจต้อง
ใช้เวลานานถึงสองปี เงินเฟ้อจึงจะลดลงแตะระดับเป้าหมาย
2% ของเฟด พร้อมเสริมว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวลดลงแบบค่อย
เป็ นค่อยไปจากระดับปั จจุบนั ทัง้ นี ้ เงินเฟ้อที่พ่งุ ขึน้ แตะระดับ
สูงสุดในรอบ 40 ปี ทาให้กรรมการเฟดเกือบทุกคนสนับสนุน
การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย 0.75% ในสัปดาห์ท่ีผ่าน
มา ซึ่งเป็ นการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ มากที่สดุ ในรอบกว่า 25
ปี ข องเฟด โดยมี ผู้คัด ค้า นเพี ยงรายเดีย วคื อ นางเอสเธอร์
จอร์จ ประธานเฟดสาขาแคนซัส ซิตี ้ (อินโฟเควสท์)
"ไบเดน" เตรี ย มถก "สี จิ้ น ผิ ง " เร็ ว ๆนี้ คาดปรั บ
มาตรการภาษี น าเข้ า จี น ประธานาธิ บดีโจ ไบเดน ผู้นา
สหรัฐ กล่าวว่าเขาจะหารือกับปธน.สี จิน้ ผิง ผูน้ าจีน "ในเร็ว
ๆ นี ้ " และก าลั ง พิ จ ารณาว่ า จะด าเนิ น การอย่ า งไรกั บ
มาตรการเรียกเก็บภาษีนาเข้าสินค้าจากจีนที่ออกโดยรัฐบาล
ของนายโดนัล ด์ ทรัม ป์ อดี ต ปธน.สหรัฐ "เราก าลัง อยู่ใ น
ระหว่างดาเนินการ และผมกาลังตัดสินใจเรื่องนี ้" ปธน.ไบ
เดนเปิ ด เผยกับ ผู้สื่ อ ข่ า วหลัง ถู ก ถามว่ า เขาตัด สิ น ใจที่ จ ะ
ยกเลิกมาตรการเรียเก็บภาษี นาเข้าจากจีนหรือไม่ (อินโฟ
เควสท์)
"เยลเลน" คาดสหรั ฐเผชิญเงินเฟ้ อยาวตลอดปี นี้ แต่
มั่นใจเศรษฐกิจไม่ถดถอย นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรี
คลังสหรัฐคาดการณ์ว่า มีความเป็ นไปได้ท่สี หรัฐจะเผชิญกับ
อัตราเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึน้ ตลอดทัง้ ปี นี ้ และคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐ
จะชะลอตัวลง "เราเผชิญภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงในปี นี ้ และมี
แนวโน้มว่า อัตราเงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปี จะเพิ่มสูงขึน้ อีก
ดิ ฉั น คาดว่ า เศรษฐกิ จ สหรัฐ จะชะลอตัว ลง แต่ ม่ ัน ใจว่ า
เศรษฐกิจของเราจะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้" นางเยลเลน
ให้สัมภาษณ์ในรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์เอบีซี
นิ ว ส์เ มื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ( 19 มิ . ย.) ตามเวลาท้อ งถิ่ น (อิ น โฟ
เควสท์)

เฟดเตรียมเผยผลทดสอบ Stress Test ประจาปี ของภาค
ธนาคารในวั น พฤหั ส บดี นี้ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
เตรี ย มเปิ ดเผยผลการทดสอบภาวะวิ ก ฤต ( Stress Test)
ประจาปี ของภาคธนาคารในวันพฤหัสบดีนี ้ (23 มิ.ย.) ขณะที่
นักวิเคราะห์เชื่อว่า ธนาคารส่วนใหญ่ของสหรัฐจะผ่านการ
ทดสอบในครัง้ นี ้ ซึ่งจะเปิ ดทางให้ธนาคารสามารถจ่ายเงิน
ปั นผลให้กับผู้ถือหุ้นและซือ้ หุ้นคืน การทดสอบ Stress Test
ของเฟดครอบคลุมถึงการประเมินว่า ธนาคารต่าง ๆ มีความ
ปลอดภัยที่จะดาเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินทุนหรือไม่
ซึ่ ง รวมถึ ง การจ่ ายเงิ น ปั นผล และการใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ
นอกเหนือจากการตัง้ สารองหนีเ้ สีย โดยการทดสอบดังกล่าว
มีวตั ถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เงินภาษีของประชาชนมา
อุม้ ธนาคารต่าง ๆ เหมือนในช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินปี 25502552 (อินโฟเควสท์)

ผู้ ว่ า การเฟดหนุ นขึ้นดอกเบี้ย อีก 0.75% ในเดื อนก.ค.
เหตุเงินเฟ้ อยังสูง นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะ
ผูว้ ่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า เขาสนับสนุนให้
เฟดปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ อีก 0.75% ในการประชุมเดือนก.ค.
เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐยังคงอยู่ในระดั บที่สงู มาก
"ในมุม มองของผมนั้น หากข้อมูลเศรษฐกิ จ ในวันข้า งหน้า
เป็ น ไปตามที่ ผมคาดไว้ โดยเฉพาะตัว เลขเงิ น เฟ้ อ ผมจะ
สนับสนุนให้คณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงินของเฟด
(FOMC) ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ อีก 0.75% ในการประชุมเดือน
ก.ค." นายวอลเลอร์กล่ าวในงานเสวนาซึ่งจัด โดยสมาคม
เศรษฐกิจแห่งเมืองดัลลัส (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ตลาดหุ้นสหรัฐปิ ดทาการวันนี้
เนื่องในวันจูนทีนธ์ (Juneteenth) (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ตลาดเงินนิวยอร์กปิ ดทาการ
วันจันทร์ที่ 20 มิ.ย.เนื่องในวันจูนทีนธ์ (Juneteenth) (อิน
โฟเควสท์)
ภาวะตลาดน้ามัน: ตลาดน้ามันนิวยอร์กปิ ดทาการวัน
จันทร์ที่ 20 มิ.ย.เนื่องในวันจูนทีนธ์ (Juneteenth) (อินโฟ
เควสท์)
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ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ก: ตลาดทองคานิวยอร์กปิ ด
ท า ก า รวั น จั น ท ร์ ที่ 20 มิ . ย. เ นื่ อ ง ใ น วั น จู น ที น ธ์
(Juneteenth) (อินโฟเควสท์)
ยุโรป

EU หาทางส่งออกธัญพืชยูเครนหลังคั่งค้างเพราะรัสเซีย

ปิ ดกั้ น ท่ า เรื อ รัฐ มนตรี ต่ า งประเทศสหภาพยุ โ รป ( EU)
เตรียมหารือวิธีส่งออกธัญพืชจานวนหลายล้านตันที่ติดค้าง
อยู่ใ นยูเ ครน เนื่ อ งจากรัสเซี ย ปิ ด กั้น ท่ า เรื อ ทะเลด าที่ ก าร
ประชุมในประเทศลักเซมเบิรก์ ในวันนี ้ (20 มิ.ย.) ทัง้ นี ้ สานัก
ข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ยูเครนคือหนึ่งในซัพพลายเออร์ขา้ ว
สาลีชั้นนาของโลก แต่การส่งออกต้องหยุดชะงัก โดยข้าว
สาลีกว่า 20 ล้านตันต้องติดอยู่ในคลังสินค้านับตัง้ แต่ รสั เซีย
รุ กรานยูเครนและปิ ดกั้นท่าเรือต่าง ๆ ของประเทศ (อินโฟ
เควสท์)
"เซเลนสกี" คาดรัสเซียโจมตีหนักขึน้ เหตุ EU เตรียมจัด
ซัมมิตรับรองสถานะผู้สมัคร ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซ
เลนสกี ผู้น ายู เ ครนคาดว่ า รัส เซี ย จะยกระดับ การโจมตี
เนื่องจากกลุ่มผูน้ าสหภาพยุโรป (EU) อาจพิจารณาลงนาม
รับรองสถานะให้ยเู ครนเป็ นผูส้ มัครเข้าร่วม EU ในการประชุม
สุดยอดในสัปดาห์นี ้ และรัสเซียเร่งเอาชนะเพื่อยึดครองภาค
ตะวันออกของยูเครน ปธน.เซเลนสกีกล่าวผ่านวิดีโอเมื่อคืนนี ้
(19 มิ.ย.) ว่า "เราคาดว่ารัสเซียจะยกระดับการคุกคามใน
สัป ดาห์นี ้อ ย่ างแน่น อน เราก าลังเตรีย มตัว และเราพร้อม
แล้ว" (อินโฟเควสท์)
รัฐสภายูเครนออกกฎหมายแบนหนังสือ-เพลงรั สเซีย
หวังตัดขาดวัฒนธรรม รัฐสภายูเครนลงมติผ่านร่างกฎมาย
สองฉบับที่จะบังคับใช้เพื่อแบนหนังสือและเพลงของรัสเซีย
ซึ่งเป็ นความพยายามที่จะตัดความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
ของสองประเทศ ทั้ง นี ้ กฎหมายฉบับ แรกก าหนดให้ห้า ม
ตี พิ ม พ์ห นัง สื อ ที่ ช าวรัส เซี ย เป็ น ผู้แ ต่ ง เว้น แต่ ว่ า ผู้แ ต่ ง จะ
ยกเลิ ก ถื อ หนัง สื อ เดิ น ทางของรัส เซี ย แล้ว เปลี่ ย นมาถื อ
สัญชาติยูเครน โดยคาสั่งนีม้ ีผลเฉพาะผูท้ ่ีเลือกถือสัญชาติ
รัสเซียหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายลงในปี 2534 (อิน
โฟเควสท์)

ECB ชี้ ผู้ ลี้ ภั ย ยู เ ครนอาจช่ ว ยบรรเทาการขาดแคลน

แรงงานของยูโรโซนได้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิ ดเผย
ว่า การอพยพของชาวยูเครนเข้าสหภาพยุโรป (EU) อาจช่วย
บรรเทาการขาดแคลนแรงงานในยูโรโซนลงได้ เนื่องจากผูท้ ่ีลี ้
ภัยจากสงครามบางส่วนมีแนวโน้มที่จะพักอาศัยอย่างถาวร
ในประเทศใหม่ สานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า มีผูล้ ีภ้ ัยจาก
ยู เ ครนประมาณ 7 ล้า นคน ซึ่ ง ส่ ว นมากเป็ น สตรี แ ละเด็ ก
นับตัง้ แต่รสั เซียเปิ ดฉากบุกยูเครนในวันที่ 24 ก.พ. และมีผูล้ ี ้
ภัยเพิ่มอีกทุกวัน โดยผูล้ ีภ้ ยั จานวนมากหวังว่าจะพบโอกาส
ในการจ้างงานที่ม่นั คงในประเทศสมาชิก EU (อินโฟเควสท์)
แหล่งข่าวเผยเยอรมนีม่ันใจสวีเดน-ฟิ นแลนด์ตกลงกับ
นาโตได้ แหล่งข่าวของรัฐบาลเยอรมนีเปิ ดเผยกับสานักข่าว
รอยเตอร์ว่า เยอรมนี "มั่นใจมาก" ว่าองค์การสนธิ สัญญา
ป้ อ งกั น แอตแลนติ ก เหนื อ หรื อ นาโต ( NATO) จะบรรลุ
ข้อตกลงกับสวีเดนและฟิ นแลนด์ได้ในเรื่องที่ทงั้ สองชาตินขี ้ อ
เข้า เป็ น สมาชิ ก นาโต แต่ ห ากเรื่ อ งนี ้ไม่ เ กิ ด ขึน้ ภายในการ
ประชุมสุดยอดในกรุ งมาดริดสัปดาห์หน้า ก็ไม่ถือเป็ นเรื่อง
"คอขาดบาดตาย" (อินโฟเควสท์)
กรีซจ่อให้เงินอุดหนุนครัวเรือนซือ้ แอร์-ตู้เย็นใหม่ หวัง
ช่วยลดค่าไฟ กระทรวงพลังงานกรีซ ประกาศแผนให้เงิน
อุดหนุนเพื่อช่วยภาคครัวเรือนซือ้ ตูเ้ ย็นและเครื่องปรับอากาศ
ใหม่มาใช้แทนของเก่า เพื่อลดค่าไฟเนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
ใหม่ประหยัดพลังงานมากกว่า สานักข่าวรอยเตอร์รายงาน
ว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึน้ ในขณะที่กรีซกาลังเผชิญ
กับปั ญหาพลังงานแพงเหมือนกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งย่าแย่ลง
อีกจากการที่รสั เซียรุกรานยูเครน โดยแผนมอบเงินช่วยเหลือ
นีค้ าดว่าจะใช้เงินประมาณ 150 ล้านยูโร (อินโฟเควสท์)
รัสเซียประณามลิทัวเนียหลังถูกห้ามส่งสินค้าไปยังคา
ลินินกราด ลั่นเจอโต้กลับแน่ สานักข่าวรอยเตอร์รายงาน
ว่า รัฐบาลรัสเซียประณามมติของลิทวั เนียที่ส่งั ห้ามการขนส่ง
สินค้าบางชนิดไปยังภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียว่า "ไม่
เคยมีมาก่อน" พร้อมให้คามั่นว่าจะตอบโต้กลับแน่ รัฐบาล
ลิ ทัว เนี ย มี คาสั่งให้สิน ค้า ที่ถูกคว่ าบาตรโดยสหภาพยุโรป
( EU) ห้ามขนส่งผ่านเขตแดนลิทัวเนีย ส่งผลให้ไม่สามารถ
ขนส่ ง สิ น ค้า ด้ว ยรถไฟไปมาระหว่ า งคาลิ นิ น กราดที่ เ ป็ น
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ดินแดนส่วนแยกในทะเลบอลติก กับพืน้ ที่ส่วนที่เหลือของ
ประเทศรัสเซียได้ โดยสินค้าที่ถูกคว่าบาตร ได้แก่ ถ่านหิน,
โลหะ, วัสดุก่อสร้าง และเทคโนโลยีขนั้ สูง (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้ น ยุ โ รป: หุ้ น ยุ โ รปปิ ดบวก หุ้ น แบงก์พลั ง งานฟื้ นตั วหนุ น ตลาด ตลาดหุ้นยุโรปปิ ดบวกในวัน
จันทร์ (20 มิ.ย.) โดยฟื ้ นตัวขึน้ หลังจากร่วงลงอย่างหนักใน
สัปดาห์ท่ีผ่านมา โดยหุ้นกลุ่มธนาคาร , กลุ่มเดินทาง และ
กลุ่มพลังงานนาตลาดปรับตัวขึน้ แต่ปริมาณการซือ้ ขายเบา
บาง เนื่องจากตลาดหุน้ สหรัฐปิ ดทาการเนื่องในวันหยุด ดัชนี
Stoxx Europe 600 ปิ ดที่ 407.14 จุ ด เพิ่ ม ขึ ้น 3.89 จุ ด หรื อ
+ 0.96% ดั ช นี CAC-40 ตลาดหุ้น ฝรั่ง เศสปิ ดที่ 5,920.09 จุ ด
เพิ่มขึน้ 37.44 จุด หรือ +0.64%, ดัชนี DAX ตลาดหุน้ เยอรมนี
ปิ ดที่ 13,265.60 จุด เพิ่มขึน้ 139.34 จุด หรือ +1.06% และดัชนี
FTSE 100 ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดที่ 7,121.81 จุด เพิ่มขึน้ 105.56
จุด หรือ +1.50% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 105.56 จุด หุ้น
กลุ่มพลังงานหนุนตลาด ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดบวกในวัน
จันทร์ (20 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึน้ ของหุ้น
กลุ่มพลังงานและกลุ่มการเงิน โดยตลาดฟื ้ นตัวขึน้ หลังจาก
ร่ว งลงติดต่อ กัน 3 สัป ดาห์ใ นสัป ดาห์ท่ี ผ่านมา ท่ า มกลาง
ความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ดัชนี FTSE 100
ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดที่ 7,121.81 จุด เพิ่มขึน้ 105.56 จุด หรือ
+1.50% (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติญี่ปุ่นเผยพร้ อมร่ วมมือรั ฐบาลรับมือ
ตลาดเงิน นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผูว้ ่าการธนาคารกลางญี่ปนุ่
(BOJ) เปิ ดเผยในวันนีว้ ่า BOJ หวังที่จะรับมือตลาดเงินอย่าง
เหมาะสมโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลญี่ปนุ่ พร้อมส่ง
สัญญาณเตือนเกี่ยวกับการอ่อนค่าของเงินเยน นายคุโรดะ
กล่ า วกั บ ผู้ สื่ อ ข่ า วหลั ง ประชุ ม กั บ นายฟู มิ โ อะ คิ ชิ ด ะ
นายกรัฐมนตรีญ่ีปนุ่ ว่า "ผมแจ้งกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วว่า
การที่ เ งิ น เยนผั น ผวนรุ น แรงไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งดี " โดยเขาได้
แลกเปลี่ ย นมุม มองกับ นายคิ ชิ ด ะเกี่ ย วกับ เศรษฐกิ จ และ

ตลาดเงินโลกในระหว่างการประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็ นการพบ
กันตามปกติของทัง้ สองฝ่ าย (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกี ยว: นิ กเกอิปิดลบ 191.78 จุด วิตก
เฟดขึน้ ดอกเบีย้ สกัดเงินเฟ้ อ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้ โตเกียว
ปิ ดร่วงลงสู่ระดับต่าสุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยนักลงทุนวิตก
ว่าภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐจะย่ าแย่ลง เนื่องจากคาดว่า
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เพื่อ
สกัดเงินเฟ้อ สานักข่าวเกี ยวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิด
ตลาดที่ระดับ 25,771.22 จุด ลดลง 191.78 จุด หรือ -0.74%
ซึ่งเป็ นระดับต่าสุดนับตัง้ แต่วนั ที่ 12 พ.ค. (อินโฟเควสท์)
จีน
แบงก์ชาติจีนตรึงดอกเบีย้ เงินกู้ LPR ประเภท 1 ปี และ
5 ปี ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ กู ค้า
ชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปี ท่ีระดับ 3.7% และคงอัตราดอกเบีย้
LPR ประเภท 5 ปี เ อาไว้ท่ี ร ะดับ 4.45% ในวัน นี ้ ทั้ง นี ้ อัต รา
ดอกเบีย้ LPR ประเภท 1 ปี ของจีนเป็ นดัชนีวดั อัตราดอกเบีย้
เงินกู้ของภาคเอกชน ส่วนอัตราดอกเบีย้ LPR ประเภท 5 ปี
เป็ น ดัช นี วัด ทิ ศ ทางอัต ราดอกเบี ้ย ของภาคครัว เรื อ น ซึ่ ง
รวมถึงอัตราดอกเบีย้ เพื่อการกูจ้ านอง (อินโฟเควสท์)
จีนเผยการทดสอบระบบสกัดกั้นขีปนาวุธภาคพืน้ ดิน
ประสบความสาเร็จตามเป้ าหมาย กระทรวงกลาโหมจีน
เปิ ด เผยว่า จี น ท าการทดสอบระบบสกัดกั้น ขีป นาวุธแบบ
ติดตัง้ บนพืน้ ดิน และประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย โดย
เป็ นระบบเพื่ อ การป้ อ งกั น และไม่ ไ ด้เ ล็ ง เป้ า หมายไปที่
ประเทศใด สานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า จีนได้ยกระดับการ
วิจัยขีปนาวุธทุกประเภท ตั้งแต่ขีปนาวุธที่สามารถทาลาย
ดาวเที ย มในอวกาศไปจนถึ ง ขี ป นาวุ ธ ทิ ้ง ตั ว ติ ด หั ว รบ
นิวเคลียร์ท่ีทันสมัย โดยเป็ นส่วนหนึ่งของความพยายามใน
การปรับปรุ งโครงการให้ทนั สมัยของประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง
ผูน้ าจีน (อินโฟเควสท์)
จี น เดิ น หน้ า กวาดล้ า งคอร์รั ป ชั่ น สั่ ง ญาติ เ จ้ า หน้ า ที่
ระดับสูงเลิกทาธุรกิจทัง้ หมด พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ออก
กฎเกณฑ์ เ พื่ อ ควบคุ ม กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ของสมาชิ ก
ครอบครั ว ของบรรดาเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ สู ง ของรั ฐ โดยมี
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เป้าหมายที่จะกวาดล้างการทุจริตและคอร์รปั ชั่น สานักข่าว
ซินหัวรายงานโดยอ้างบทบัญญัติท่ีออกโดยคณะกรรมการ
กลางของพรรคคอมมิวนิสต์ว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจี น
จะต้องรายงานกิจกรรมทางธุรกิจของคู่สมรสและบุตรของ
ตน ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือพยายามฝ่ าฝื "จะถูกดาเนิ นการ
ตามระเบียบและกฎหมายอย่างเข้มงวด (อินโฟเควสท์)
ขนส่ ง สาธารณะปั ก กิ่ ง กลั บ มาให้ บ ริ ก ารอี ก ครั้ ง หลั ง
สถานการณ์โควิด -19 ดีขึ้น คณะกรรมการขนส่งเทศบาล
กรุ งปั กกิ่งเปิ ดเผยว่า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของกรุ งปั กกิ่งซึ่ง
ปิ ดให้บริการชั่วคราวเพื่อสกัดกัน้ และควบคุมการการระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 กลับมาเปิ ดให้บริการอีกครัง้ แล้วเมื่อ
วานนี ้ (19 มิ.ย.) นอกจากนี ้ กลุ่มขนส่งสาธารณะของปั กกิ่ง
ระบุว่ า บริก ารรถโดยสารประจ าทางในเขตเฟิ งไถที่ ห ยุ ด
ให้บริการไปก่อนหน้านี ้ กลับมาเปิ ดให้บริการตามปกติดว้ ย
เช่นกัน และจานวนรถโดยสารจะกลับมาให้บริการเพิ่มขึน้
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคที่ลดลง (อินโฟเควสท์)
แบงก์ช าติ จี น รั บ พิ จ ารณาค าขอจั ด ตั้ ง "แอนท์ กรุ๊ ป "
เป็ นบริษัทโฮลดิง้ ด้านการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBOC)
ยอมรับการยื่นคาขอจากบริษัทอาลีบาบา เพื่อดาเนินการ
จัด ตั้ง แอนท์ กรุ๊ ป เป็ น บริษั ท โฮลดิ ง้ ด้า นการเงิน ( financial
holding company) ซึ่ง ทาให้ต ลาดคาดหวังว่า ทางการจี นจะ
เปิ ด ทางให้แ อนท์ กรุ๊ ป สามารถกลับ มาเสนอขายหุ้น ต่ อ
สาธารณชน ( IPO) ได้อี ก ครั้ง หลัง ถูก ระงับ ไปเมื่ อ ปลายปี
2563 สานักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในระบุ
ว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของธนาคารกลางจีนเป็ นการส่ง
สัญญาณล่าสุดว่า แอนท์ กรุ๊ป ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริการด้านการเงิน
และบริหารความมั่งคั่งในเครือของอาลีบาบา จะสามารถฟื ้ น
ตัวหลังจากที่ถกู ทางการจีนเพ่งเล็ง (อินโฟเควสท์)

รั ฐ บาลจี น ศึ ก ษามาตรการพิ เ ศษอั ด ฉี ด ภาคการผลิ ต
หลังธุ รกิจปลายน้าขาดทุนหนั ก หนังสือพิมพ์เซี่ยงไฮ้ ซี
เคียวริตีส์ นิวส์ รายงานว่า จีนกาลังวางแผนออกนโยบาย
พิเศษเพื่อช่วยเหลือบริษัทในอุตสาหกรรมปลายนา้ ที่ได้รบั
ผลกระทบจากต้นทุนค่าวัตถุดิบที่สูงขึน้ ไชน่า ซิเคียวริตีส์
ระบุว่า กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
จี น ก าลัง ศึ ก ษามาตรการต่ า ง ๆ เพื่ อ ยกระดับ โครงสร้า ง

นโยบายฝั่ งอุปทาน กระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริโภค และ
จูงใจให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยี (อินโฟเควสท์)

ผู้นาจีนเผยการค้ากับรัสเซียจ่อแตะระดับประวัติการณ์
เร็ว ๆ นี้ ประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง แห่งประเทศจีนยา้ ถึงพันธ
สัญญาด้านการค้าระหว่างจีนกับรัสเซีย แม้ชาติตะวันตก
พร้อมใจกันออกมาตรการคว่าบาตรรัสเซีย เพื่อลงโทษการที่
รัสเซียรุ กรานยูเครนตัง้ แต่ปลายเดือนก.พ.ที่ผ่านมา "ขณะนี ้
ความร่วมมือระหว่างรัสเซียและจีนเพิ่มสูงขึน้ เรื่อย ๆ โดย
การค้าในช่วงครึ่งแรกของปี นีค้ ิดเป็ นตัวเลขมหาศาล และ
คาดว่าจะแตะระดับสูงเป็ นประวัติการณ์อีกครัง้ ในช่วงไม่กี่
เดือนข้างหน้า ซึ่งถื อเป็ นข้อพิสูจน์ถึงความร่วมมืออันยอด
เยี่ยมระหว่างสองประเทศได้เป็ นอย่างดี" (อินโฟเควสท์)
มาเก๊ า ปิ ดธุ รกิ จ และร้ า นอาหารส่ ว นใหญ่ แต่ ยั ง เปิ ด
กาสิโนแม้โควิดระบาดหนัก มาเก๊า ศูนย์กลางการพนันที่
ใหญ่ท่ีสุดในโลกเริ่มการปูพรมตรวจหาเชือ้ โควิด -19 วันที่ 2
ในวันนี ้ โดยธนาคาร, โรงเรียน, ศูนย์บริการภาครัฐ และธุรกิจ
อื่น ๆ ปิ ดให้บริการ แต่บ่อนกาสิโนยังเปิ ดให้บริการอยู่ คาด
กันว่า การปูพรมตรวจหาเชือ้ ในผูอ้ ยู่อาศัยประมาณ 600,000
คนของมาเก๊าจะเสร็จสิน้ ในวันอังคาร (21 มิ.ย.) โดยความ
เคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึน้ หลังพบผูต้ ิดเชือ้ โควิด -19 ในมาเก๊า
หลายสิบคนในช่วงสุดสัปดาห์ท่ผี ่านมา (อินโฟเควสท์)
จี น น าเข้าน้า มั นจากรั สเซีย มากสุ ดเป็ นประวัติการณ์
แซงหน้ า ซาอุ ดี อ าระเบี ย สานัก งานศุลกากรจี น ( GAC)
รายงานว่า จีนนาเข้านา้ มันดิบจากรัสเซียในเดือนพ.ค.พุ่งขึน้
55% แตะระดั บ 8.42 ล้า นตั น ซึ่ ง เป็ น ระดั บ สู ง สุ ด เป็ น
ประวั ติ ก ารณ์ และสู ง กว่ า ยอดน าเข้ า น ้ า มั น ดิ บ จาก
ซาอุดีอาระเบียซึ่งอยู่ท่ี 7.82 ล้านตัน ทั้งนี ้ จีนหันไปนาเข้า
นา้ มันดิบจากจีนมากกว่าซาอุดีอาระเบีย เนื่องจากโรงกลั่น
ของจีนสามารถซือ้ นา้ มันจากรัสเซียในราคาถูกลง หลังจาก
ชาติตะวันตกประกาศแบนนาเข้านา้ มันจากรัสเซียเพื่อตอบ
โต้การใช้กาลังทหารรุกรานยูเครน (อินโฟเควสท์)
จีนเผยความต้องการไฟฟ้ าในบางมณฑลทาสถิติสูงสุด
ท่ามกลางอุณหภูมิร้อนระอุ สื่อจีนรายงานว่า ปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ น้ ในมณฑลใหญ่ ๆ ของจี น อัน เป็ น ผลจาก
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สภาพอากาศที่ ร ้อ นกว่ า ปกติ โดยมณฑลเหอหนานซึ่ ง มี
ประชากรมากที่ สุด เป็ น อัน ดับ 3 ของจี น มี ค วามต้อ งการ
ไฟฟ้ า แตะระดับ สูง สุด เป็ น ประวัติ ก ารณ์ รายงานระบุว่ า
ปริมาณความต้องการไฟฟ้าในมณฑลเหอหนานแตะระดับ
สู ง สุ ด 65.34 ล้า นกิ โ ลวัต ต์ใ นวัน อาทิ ต ย์ท่ี ผ่ า นมา (อิ น โฟ
เควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นจี น เซี่ ย งไฮ้ ค อมโพสิตปิ ดลบเล็กน้ อย
หลังแบงก์ชาติจีนตรึงดอกเบีย้ LPR ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพ
สิตตลาดหุน้ จีนปิ ดขยับลงเล็กน้อยในวันนี ้ ธนาคารกลางจีน
ประกาศคงอัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ กู ค้าชัน้ ดี (LPR) ประเภท 1 ปี
และ 5 ปี ในวันนี ้ ทั้งนี ้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดที่ 3,315.43
จุด ลดลง 1.36 จุด หรือ -0.041% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิ ดบวก 88.91 จุด รับแรง
ซื้อหุ้นอสังหาฯ ดัชนีฮ่ งั เส็งตลาดหุน้ ฮ่องกงปิ ดบวกในวันนี ้
จากแรงซื อ้ หุ้น กลุ่ม อสัง หาริมทรัพ ย์ซ่ึง ช่ว ยชดเชยหุ้น ของ
บริษัทเทคโนโลยีจีนที่รว่ งลง แม้นกั ลงทุนจะยังกังวลเกี่ยวกับ
ภาวะเงิ น เฟ้ อ ที่ พุ่ ง สู ง ขึ ้น และการปรั บ ขึ ้น ดอกเบี ้ย ของ
ธนาคารกลางหลายแห่ ง ดั ช นี ฮ่ ั ง เส็ ง ปิ ดที่ 21,163.91 จุ ด
เพิ่มขึน้ 88.91 จุด หรือ +0.42% (อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ
"กุ ส โตโว เปโตร" คว้ า ชั ย เลื อ กตั้ ง ประธานาธิ บ ดี
โคลอมเบีย สานักบริหารการทะเบียนแห่งชาติโคลอมเบีย
เปิ ดเผยว่ า นายกุ ส ตาโว เปโตร คว้า ชั ย ในการเลื อ กตั้ง
ประธานาธิ บดีโคลอมเบียเมื่อวานนี ้ (19 มิ.ย.) หลังจากที่
เฉือนเอาชนะนายโรดอลโฟ เฮอร์นนั เดส ในการเลือกตัง้ รอบ
สองด้วยคะแนนที่สูสี จากคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตัง้ ซึ่ง
นับ ไปแล้ว ประมาณ 99.67% ของผู้ม าใช้สิ ท ธิ์ ทั้งหมด นาย
เปโตร ผูส้ มัครฝ่ ายซ้ายอดีตนายกเทศมนตรีกรุ งโบโกตาวัย
62 ปี ได้ค ะแนน 11,266,138 คะแนน หรื อ คิ ด เป็ น 50.48%
ในขณะที่นายเฮอร์นนั เดสได้รบั คะแนน 10,546,163 คะแนน
หรือคิดเป็ น 47.26% (อินโฟเควสท์)
คณะผู้แทน IMF เยือนศรีลังกา มุ่งหารือวิกฤตเศรษฐกิจ
คณะผู้ แ ทนจากกองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ ( IMF)
เดิ น ทางถึ ง ศรี ลัง กาแล้ว เพื่ อ เจรจาเกี่ ย วกั บ โครงการเงิ น

ช่ ว ยเหลือ แต่ เ วลาของประเทศเหลื อ น้อยเพราะนา้ มันจะ
หมดในอีกไม่กี่วัน และคาดว่ากว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือก็
นานอีกหลายเดือน สานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ศรีลังกา
กาลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครัง้ เลวร้ายที่สดุ ในรอบ 70 ปี
เนื่องจากการจัดการที่ผิดพลาดทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
หลายทศวรรษและข้ อ ผิ ด พลาดด้า นนโยบาย รวมถึ ง
ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด - 19 ต่ อ การ
ท่องเที่ยวและการส่งเงินกลับประเทศ ซึ่งส่งผลให้ทุนสารอง
ระหว่างประเทศปรับตัวลดลงสู่ระดับต่าสุดเป็ นประวัติการณ์
(อินโฟเควสท์)
อินเดีย-บังคลาเทศน้าท่วมหนัก คร่าชีวิตหลายสิบ ติด
ค้างนั บล้าน สานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า พบผู้เสียชีวิต
อย่างน้อย 25 รายจากเหตุฟ้าผ่าและดินถล่มในบังคลาเทศ
ในช่วงสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา ขณะที่ผคู้ นนับล้านยังคงติดค้าง
แ ล ะ ไ ร้ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย บ ริ เ ว ณ พื ้ น ที่ ร า บ ท า ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รบั ผลกระทบจากมรสุมอุทกภัย
ครัง้ ใหญ่ท่สี ดุ ในประวัติศาสตร์ของประเทศ เจ้าหน้าที่ตารวจ
เปิ ดเผยว่า รัฐอัสสัมในอินเดียมีรายงานผูเ้ สียชีวิตอย่างน้อย
17 คนจากเหตุ น ้า ท่ ว มรุ น แรงที่ เ ริ่ ม ต้น ในเดื อ นนี ้ (อิ น โฟ
เควสท์)
ศรีลังกายื่นขอสินเชื่อน้ามันดิบจากรัสเซีย หวังบรรเทา
ปั ญ หาขาดแคลนเชื้อ เพลิ ง นายกาญจนา วิ เ จเสเครา
รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานศรีลังกาเปิ ดเผยว่ากับนักข่าวว่า
ทางการศรี ลังกาได้ติดต่ อกับซัพพลายเออร์น ้ามัน ดิบของ
รัสเซียหลายรายเพื่อหาทางออกวิกฤตด้านพลังงานของศรี
ลังกาแล้ว ทั้งนี ้ สถานทูตรัสเซียประจากรุ งโคลัมโบเปิ ดเผย
ว่ า นายวิ เ จเสเคราระบุว่ า ทางการก าลัง พยายามยื่ น ขอ
สินเชื่อนา้ มันดิบจากรัสเซียเพื่อให้โรงกลั่นนา้ มันแห่งเดียว
ของประเทศยังคงทางานต่อไปได้ (อินโฟเควสท์)

ผู้ น าอิ น โดฯเผยราคาอาหารสู ง ขึ้ น เป็ นอั น ตรายต่ อ
ประเทศก าลั ง พั ฒ นา ประธานาธิ บ ดี โจโก วิ โดโด ผู้น า
อินโดนีเซียเปิ ดเผยว่า สงครามในยูเครนจาเป็ นต้องยุติลง
เนื่ อ งจากวิ ก ฤตการณ์ ดั ง กล่ า วท าให้ ร าคาอาหารและ
พลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึน้ และทาให้กลุ่มประเทศกาลังพัฒนา
ซึ่ง รวมถึงอิ น โดนี เซี ย ตกอยู่ใ นความเสี่ ยง ปธน.วิ โดโดให้
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สัมภาษณ์กับสานักข่าวซีเอ็นบีซีว่า "สิ่งที่ผมกังวลมากที่สดุ
คือราคาอาหาร ดังนัน้ เราต้องการให้สงครามในยูเครนจบลง
ปั ญ หานี ้ต ้อ งเร่ ง แก้ปั ญ หาด้ว ยการเจรจา เพื่ อ ที่ เ ราจะ
สามารถฟื ้ นฟูเศรษฐกิจได้ หากไม่เช่นนัน้ มันจะไม่มีทางจบ
วิ ก ฤตการณ์ ค รั้ง นี ้เ ป็ นอั น ตรายมากกั บ หลายประเทศ
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา" (อินโฟเควสท์)
วิ ก ฤตพลั ง งานออสเตรเลี ย กดดัน ธุ รกิ จ ย้ า ยฐานการ
ผลิตไปต่างประเทศ บรรดาผูผ้ ลิตวัสดุก่อสร้างรายใหญ่
ที่ สุด ของออสเตรเลี ยได้พ ากัน ลดการด าเนิ น งาน ปรับ ขึ น้
ราคาสินค้า และพิจารณาย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ
เพื่ อ รับ มื อ กั บ การพุ่ ง ขึ น้ ของราคาพลัง งานและก๊ า ซ โดย
สถานการณ์ดังกล่าวจะเพิ่มแรงกดดันให้กับรัฐบาลในการ
แก้ปั ญ หาวิ ก ฤตพลัง งานของประเทศ ประธานเจ้า หน้า ที่
บริห ารบริษั ท บริกเวิร ก์ ส์ ( Brickworks) ซึ่ง เป็ น ผู้ผลิ ต อิฐราย
ใหญ่ท่ีสุดของออสเตรเลีย และบริษัทโบรอล (Boral) ซึ่งเป็ น
ผูผ้ ลิตวัสดุก่อสร้างชั้นนา ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงกล
ยุทธ์การดาเนินธุรกิจ แม้ว่ารัฐบาลชุดใหม่จากพรรคแรงงาน
ของออสเตรเลียพยายามเพิ่มอุปทานพลังงานและลดราคา
ไฟฟ้าอย่างมีนยั สาคัญ (อินโฟเควสท์)

อิ ห ร่ า นโทษสหรั ฐ ท าเจรจาข้ อ ตกลงนิ ว เคลี ย ร์ส ะดุด
นายซาอีด คาติบซาเดห์ โฆษกของกระทรวงต่างประเทศของ
อิหร่านเผยในวันนี ้ (20 มิ.ย.) ว่า รัฐบาลอิหร่านพร้อมที่จะ
บรรลุ "ข้อ ตกลงที่ ดี " กับ ชาติ ม หาอ านาจ พร้อ มทั้ง ต าหนิ
สหรัฐ ว่ า เป็ น ต้น เหตุท่ี ท าให้การเจรจาเพื่ อ รื อ้ ฟื ้ น ข้อ ตกลง
นิวเคลียร์ปี 2558 ต้องหยุดชะงักลง "หากสหรัฐทาตามคามั่น
สัญญา เราก็พร้อมกลับไปเวียนนาเพื่อบรรลุขอ้ ตกลงที่ดีได้
วันนีเ้ ลย" โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านกล่าว (อินโฟ
เควสท์)
อิรักเล็งเพิ่มผลิตน้ามันแตะ 8 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี
2570 สานักข่าวซินหัวรายงานว่า อิรกั พยายามเพิ่มการผลิต
นา้ มันดิบเป็ น 8 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ภายในสิน้ ปี 2570
เพื่อตอบสนองข้อผูกพันจากโควตาส่งออกภายในองค์การ
กลุ่มประเทศผูส้ ่งนา้ มันออกหรือโอเปก (OPEC) "อิรกั กาลังเร่ง
เพิ่มขีดความสามารถผลิตนา้ มัน มีหลายโครงการขนาดใหญ่
ที่จะเพิ่มกาลังการผลิต และตัง้ เป้าหมายบรรลุการผลิตสูงสุด

ที่ 8 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิน้ ปี 2570" นายอิซาน อับดุลจับบาร์ อิสมาอิล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนา้ มันเผยกับสื่อ
ทางการอิรกั โดยปั จจุบนั อิรกั เดินหน้าหลายโครงการในแหล่ง
นา้ มันของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดบาสราทางตอนใต้ (อิน
โฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิ ดบวก 237.42 จุด
รับแรงซือ้ หุ้นไอที ดัชนี Sensex ตลาดหุน้ อินเดียปิ ดบวกใน
วันนี ้ ขานรับแรงซือ้ หุน้ กลุ่มไอที กลุ่มการเงิน และกลุ่มเฮลธ์
แคร์ นอกจากนี ้ การที่ ต ลาดหุ้นในยุโรปเปิ ดบวกเป็ นส่วน
ใหญ่ ยังเป็ นปั จจัยหนุนแรงซือ้ ในตลาดหุน้ อินเดียด้วย ทั้งนี ้
ดั ช นี Sensex ปิ ดที่ 51,597.84 จุ ด เพิ่ ม ขึ ้น 237.42 จุ ด หรื อ
+0.46% (อินโฟเควสท์)
ไทย
ปลัดคลัง เตรียมปั ดฝุ่ นภาษีลาภลอย พร้อมดาเนินการ
หากรั ฐ บาลไฟเขี ย ว นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ ปลัด
กระทรวงการคลั ง กล่ า วว่ า ได้ม อบหมายให้ส านัก งาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมาย
ภาษี ลาภลอย (Windfall tax) ที่กระทรวงการคลังได้เคยเสนอ
ไปก่ อ นหน้า นี ้ เพราะมองว่าเป็ น เรื่ อ งที่ น่ าสนใจ และหาก
รัฐ บาลมี เ หตุผ ลที่ จ ะต้อ งด าเนิ น การเก็ บ ภาษี ใ นส่ ว นนี ้ ก็
พร้อมจะทาได้ "ร่างกฎหมายเดิมมีอยู่แล้ว กระทรวงการคลัง
เคยเสนอ แต่เรื่องนีก้ ็ตกไป โดยหากตอนนีร้ ฐั บาลมีเหตุผลที่
จะทา ก็พร้อมจะหยิบมาดาเนินการได้ มองว่าเป็ นประเด็นที่
น่าสนใจ และน่าจะใช้ แต่ไม่ใช่ว่าจะนามาเสนออีก ทัง้ หมด
อยู่ท่ี เ หตุผลของรัฐบาล หากมองเห็น ถึงความจาเป็ นที่จะ
ดาเนินการ" ปลัดกระทรวงการคลังกล่าว (อินโฟเควสท์)
กนอ. เผย BOI อนุ มัติเพิ่มสิทธิประโยชน์เว้นภาษี 8 ปี
ในนิ คมฯ อัจฉริยะ นายวีริศ อัมระปาล ผูว้ ่าการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิ ดเผยว่า นักลงทุน
ในนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate : Smart
IE) ได้รบ
ั สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม หลังคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) ปรับเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุน โดยยกเว้น
ภาษี เงินได้นิติบุคคล 8 ปี และหากอยู่ในพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะได้รบั การลดหย่อนภาษีเงินได้
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นิ ติ บุ ค ลเพิ่ ม อี ก 50% เป็ น ระยะ 5 ปี เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้น า
นวัต กรรมและเทคโนโลยี ขั้น สูง มาบริห ารจัด การในนิ ค ม
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ และพืน้ ที่ประกอบการอัจฉริยะในนิคม
อุ ต สาหกรรม ( Smart Industrial Estate and Smart Industrial
Zone) (อินโฟเควสท์)

ปรับตัวลดลงอย่างหนักตามราคาเหรียญบิทคอยน์ แต่ช่วง
บ่ายกลับมายืนแดนบวกได้จากแรงเก็งกาไรในกลุ่มท่องเที่ยว
หลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการด้านท่องเที่ยวต่อเนื่อง มอง
ว่ามีโอกาสที่จะแกว่งตัวสร้างฐานเพื่อปรับตัวขึน้ พร้อมให้
แนวรับ 1,550 จุด และแน้วต้าน 1,575 จุด (อินโฟเควสท์)

บขส.ยืนยันเดินรถปกติ ไม่ลดเที่ยววิ่ง เตรียมเจรจารถ
ร่วมฯหาทางแก้ปัญหาน้ามันแพง นายสัญลักข์ ปั ญวัฒน
ลิ ขิ ต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษั ท ขนส่ ง จ ากัด (บขส.)
เปิ ดเผยว่า ตามที่ผปู้ ระกอบการรถร่วมฯ เตรียมปรับลดเที่ยว
วิ่ ง ลง 80% ตั้ง แต่ วัน ที่ 1 ก.ค.นี ้ เป็ น ต้น ไป เนื่ อ งจากได้รับ
ผลกระทบจากต้น ทุน น ้า มัน ที่ ป รับ ตัว สูง ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่อง
บขส. เข้าใจและเห็นใจผูป้ ระกอบการรถร่วมฯ ที่ตอ้ งรับภาระ
ดังกล่าว โดย บขส. พร้อมจะหารือร่วมกับผูป้ ระกอบการรถ
ร่วมฯ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการปรับการเดินรถ
และเที่ยววิ่ง ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผปู้ ระกอบการด้วย (อิน
โฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วั น นี้มี มู ล ค่า การซื้อขายรวม
46,964 ล้ า นบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไ ทย( ThaiBMA)
สรุ ปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทยประจาวันนีม้ ีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวัน อยู่ท่ี 46,964 ล้า นบาท ด้า นประเภทของนัก
ลงทุน ที่มีมลู ค่าการซือ้ ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่ม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้ สุทธิ 5,757 ล้าน
บาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้ สุทธิ 3,246 ล้าน
บาท ในขณะที่ นัก ลงทุน ต่ า งชาติ ซื อ้ สุท ธิ 3,011 ล้า นบาท
Yield พัน ธบัต รอายุ 5 ปี ปิ ด ที่ 2.57% ปรับ ตัว ลดลงจากเมื่ อ
วาน -0.03% (อินโฟเควสท์)

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ต่างชาติ Q1/65 ชะลอตัว
แม้รัฐผ่อนมาตรการเดินทางเข้าไทย นายวิชยั วิรตั กพันธ์
ผู้ ต รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรั ก ษาการ
ผูอ้ านวยการศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า ภาพรวม
สถานการณ์ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห้อ งชุ ด ให้ค นต่ า งชาติ ท่ ัว
ประเทศ ในไตรมาส 1/65 มีจานวน 2,107 หน่วย ลดลง 10.3%
จากช่วงเดียวกันของปี กอ่ น แต่มีจานวนหน่วยสูงกว่าค่าเฉลีย่
2 ปี ในช่ ว งโควิด - 19 (ปี 63-64) ที่มี จ านวน 2,061 หน่ว ย/ไตร
มาส มูลค่าการโอนห้องชุดรวม 10,262 ล้านบาท ลดลง 6.1%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน มูลค่าการโอนในไตรมาสนี ้ สูง
กว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วงโควิด-19 ที่มีมูลค่า 9,683 ล้านบาท/
ไตรมาส (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 35.30 เคลื่อนไหวกรอบแคบ
ธุ รกรรมเบาบาง ตลาดขาดปั จจัยใหม่หนุ น นักบริหาร
เงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาด
เย็นนีอ้ ยู่ท่รี ะดับ 35.30 บาท/ดอลลาร์ จากช่วงเช้าที่เปิ ดตลาด
ที่ระดับ 35.31 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหว
ในกรอบ 35.23-35.34 บาท/ดอลลาร์ โดยระหว่ า งวัน ยัง ไร้
ปั จจัยใหม่ "วันนีบ้ าทเคลื่อนไหวไซด์เวย์ แกว่งในกรอบ ตลาด
ค่ อ นข้า งเงี ย บ ระหว่ า งวัน ไม่ มี ปั จ จัย ใหม่ ด้า นภู มิ ภ าคก็
เคลื่อนไหวเล็กน้อยเช่นกัน ส่วนคืนนีต้ ลาดก็ค่อนข้างเบาบาง
เนื่องจากสหรัฐฯ หยุด " นักบริหารเงิน ระบุ นักบริหารเงิน
ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันพรุ่งนีไ้ ว้ท่ี 35.20
- 35.40 บาท/ดอลลาร์ ส่วนปั จจัยที่ตอ้ งติดตาม คือ ถ้อยแถลง
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดลบ 0.18 จุ ด รั บ แรงขายกลุ่ม
แบงก์- พลัง งานแต่มีแ รงซื้อ กลุ่ม ท่องเที่ย วพยุงตลาด
SET ปิ ดวั น นี ้ท่ี ร ะดับ 1,559.21 จุ ด ลดลง 0.18 จุ ด (- 0.01%)
มูล ค่ า การซื ้อ ขาย 56,962.88 ล้า นบาท นัก วิ เ คราะห์ฯ เผย
ตลาดหุ้น ไทยวั น นี ้ป รับ ตั ว ลงจากแรงขายกลุ่ ม ธนาคาร
พาณิ ช ย์ และ กลุ่ม พลัง งานต้น น ้า รวมถึ ง ราคาหุ้น JTS ที่
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ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
−
−

ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนพ.ค.จากเฟดชิคาโก สหรัฐ
ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค. 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

May

--

5.43m

5.61m

May

--

-3.30%

-2.40%

Apr

--

--

-1.6b

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

21

Wednesday

22
Release

Actual

Cons.

Prior

US MBA Mortgage Applications
EC Consumer Confidence

Jun-17

--

--

6.60%

Jun P

--

--

-21.1

JN Machine Tool Orders YoY

May F

--

--

23.70%

TH Customs Exports YoY

May

--

--

9.90%

Customs Imports YoY

May

--

--

21.50%

Customs Trade Balance

May

--

--

-$1908m

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

Thai Stock Market

As of 21-Jun-22
Chg
%Chg.

20-Jun-22

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

1,559.21
946.34
2,151.78
599.19
1,876.71
-40.19
-2,494.48
657.95

-0.18
+1.29
+2.12
-3.40

-0.01%
+0.14%
+0.10%
-0.56%

Total Trading Value

56,962.88

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

20-Jun-22

Chg

%Chg.

29,888.78
3,674.84
10,798.35
3,469.83
7,121.81
13,265.60
25,771.22
3,315.43
21,163.91
2,391.03
51,597.84
6,976.38
6,333.94
1,180.40

+0.00
+0.00
+0.00
+31.37
+105.56
+139.34
-191.78
-1.36
+88.91
-49.90
+237.42
+39.41
+2.38
-36.90

+0.00%
+0.00%
+0.00%
+0.91%
+1.50%
+1.06%
-0.74%
-0.04%
+0.42%
-2.04%
+0.46%
+0.57%
+0.04%
-3.03%

20-Jun-22
108.81
112.72
114.13
109.56
1,835.60

Chg
+0.82
+0.00
+1.01
+0.00
+0.00

%Chg.
+0.76%
+0.00%
+0.89%
+0.00%
+0.00%

+0.00

+0.00%

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

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

Jun P

--

--

52.6

Batic Dry Index

2,578.00

Jibun Bank Japan PMI Composite

Jun P

--

--

52.3

Jibun Bank Japan PMI Mfg

Jun P

--

--

53.3

17-Jun-22

%Chg.

--

--

19.00%

Release
May

Actual
--

Cons.
630k

Prior
591k

May

--

6.60%

-16.60%

May

--

--

2.50%

Exchange Rate
USD/THB
EUR/USD
USD/JNY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index

20-Jun-22

May

35.29
1.0511
135.07
1.2253
6.6925
1,292.20
104.700

35.23
1.0499
135.02
1.2241
6.7167
1,287.65
104.700

+0.18%
+0.11%
+0.04%
+0.10%
-0.36%
+0.35%
+0.00%

Natl CPI Ex Fresh Food YoY

May

--

--

2.10%

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY

May

--

--

0.80%

17-Jun-22

%Chg.

May

--

--

1.70%

1Q F

--

--

$89.5b

Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield

20-Jun-22

PPI Services YoY

289.38
46,964.09
1M
3M

288.60
30,058.31
6M
1Y

+0.27%
+56.24%
2Y
3Y

JN Jibun Bank Japan PMI Services

Nationwide Dept Sales YoY

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

CN BoP Current Account Balance

24

20-Jun-22
Change (bps)

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

0.497
+0.09
5Y
2.572
-2.61

0.633
+1.12
7Y
2.806
-3.02

0.760
+1.98
10Y
2.992
-5.61

1.100
+1.02
15Y
3.557
-5.61

1.749
-0.45
20Y
3.750
-3.15

2.139
-0.70
30Y
4.405
-1.24

3M
1.56
+0.00

2Y
3.18
+0.00

3Y
3.35
+0.00

5Y
3.34
+0.00

10Y
3.23
+0.00

30Y
3.28
+0.00
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