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สหรัฐ
สหรั ฐ คว่ า บาตรบ.จี น - UAE หลั ง ช่ ว ยอิ ห ร่ า นส่ ง ออก
ปิ โตรเลียม หวังฟื้ นดีลนิวเคลียร์ กระทรวงการคลังสหรัฐ
เปิ ดเผยว่าได้ออกมาตรการคว่าบาตรบริษัท 2 แห่งที่ตงั้ อยู่ใน
ฮ่องกง, 3 แห่งในอิหร่าน และ 4 แห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(UAE) ตลอดจนนายจิ่งเฟิ ง เกา ชาวจีน และนายโมฮัมเหม็ด
ชาฮีด รุ กนูดดิน โบร์ ชาวอินเดียที่มีส่วนช่วยอิหร่านในการ
ส่งออกปิ โตรเคมีภณ
ั ฑ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้อิหร่าน
รือ้ ฟื ้ นข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2558 อีกครัง้ "สหรัฐแสวงหาแนว
ทางการทู ต ที่ มี ค วามหมาย เพื่ อ ให้ ต่ า งฝ่ ายต่ า งบรรลุ
ผลตอบแทนที่ เ ป็ น ไปตามข้อ ตกลงแผนปฏิ บัติ ก ารร่ว มที่
สมบูร ณ์แ บบในระยะยาว หากไม่ มี ข้อ ตกลง เราจะยังคง
เดิ น หน้า ใช้อ านาจในการคว่ า บาตรต่ อ ไปเพื่ อ จ ากัด การ
ส่งออกปิ โตรเลียม, ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิ โตรเคมีภณ
ั ฑ์
จากอิหร่าน" นายไบรอัน เนลสัน ปลัดกระทรวงการคลังฝ่ าย
ข่าวกรองด้านการก่อการร้ายและการเงินระบุในแถลงการณ์
โดยกล่าวถึงข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2558 (อินโฟเควสท์)
"ไบเดน" ปลอบใจชาวมะกัน เชื่อมั่นสหรัฐเลี่ยงภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยได้ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้ าสหรัฐให้
สัมภาษณ์กับสานักข่าวเอพีว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะสามารถ
หลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้ และเชื่อมั่นว่าสหรัฐจะสามารถ
เอาชนะปั ญหาเงินเฟ้อได้ ปธน.ไบเดนกล่าวกับผูส้ ื่อข่าวของ
เอพีท่ีทาเนียบขาวเมื่อวันพฤหัสบดี (16 มิ.ย.) ว่า ชาวอเมริ
กันกาลังรู ส้ ึกท้อแท้หลังจากที่ตอ้ งเผชิญกับการแพร่ระบาด
ของโรคโควิ ด - 19 และความผั น ผวนทางเศรษฐกิ จ เป็ น
เวลานานถึ ง 2 ปี และขณะนี ้ก็ ต ้อ งเผชิ ญ กั บ ราคาน ้า มัน
เบนซิ น ที่ พุ่ ง ขึ ้น ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบกั บ ค่ า ครองชี พ ของภาค
ครัวเรือน อย่างไรก็ดี เขายา้ ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะสามารถ
หลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้ และเขาคาดหวังว่าสิ่งนีจ้ ะทาให้
ชาวอเมริกนั มีความเชื่อมั่นมากขึน้ (อินโฟเควสท์)
สหรัฐจ่อเปิ ดตัวโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานระดับโลกใน
การประชุ ม G7 รั บ มื อ แผน BRI ของจี น นายเจค ซัลลิ
แวน ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเปิ ดเผยว่า สหรัฐจะ
เปิ ดตัวความร่วมมือด้านโครงสร้างพืน้ ฐานระดับโลกในการ

ประชุ ม กลุ่ม G7 ที่ เ ยอรมนี ใ นช่ ว งปลายเดื อ นนี ้ เพื่ อ เป็ น
ทางเลือกในการรับมือกับโครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"
( BRI) ของจีน สานักข่าวเกี ยวโดรายงานว่า ในการประชุ ม
กลุ่ม G7 ที่อังกฤษเมื่อเดือนมิ .ย.ปี ท่ีแล้ว ซึ่งสหรัฐ อังกฤษ
แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปนุ่ รวมถึงสหภาพยุโรป
( EU) เห็ น พ้อ งที่ จ ะเปิ ด ตัว โครงการด้า นโครงสร้า งพื น้ ฐาน
สาหรับ ประเทศก าลัง พัฒ นา และในขณะนี ้น ายซัลลิ แ วน
ก าลัง เปิ ด ตัว โครงการดัง กล่ า วอย่ า งเป็ น ทางการ (อิ น โฟ
เควสท์)

สหรัฐจีส้ ายการบินเร่งแก้ปัญหา เลี่ยงซ้ารอยเที่ยวบิน
ถู ก ยกเลิ ก -ล่ า ช้ า ช่ ว งวั น หยุ ด นายพี ท บูติ เ จจ รัฐ มนตรี
คมนาคมสหรัฐ เรี ย กร้อ งให้ซี อี โ อสายการบิ น ต่ า ง ๆ วาง
มาตรการเพื่ อ สร้า งความมั่น ใจว่ า จะสามารถให้บ ริก าร
เที่ยวบินได้ตามกาหนดการในช่วงฤดูรอ้ นนี ้ หลังมีการยกเลิก
เที่ยวบินและเกิดความล่าช้าเพิ่มมากขึน้ ในปี นี ้ สานักข่าวซี
เอ็นบีซีรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในระบุว่า รมว.คมนาคม
สหรัฐได้สอบถามสายการบินต่าง ๆ ว่า มีแผนป้องกันไม่ให้
เกิดเหตุขดั ข้องในการให้บริการในช่วงสัปดาห์วนั หยุดในวันที่
4 ก.ค. นี ้ รวมถึงวันหยุดอื่น ๆ ในฤดูรอ้ นนีอ้ ย่างไร เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซา้ รอยเหมือนในวัน Memorial Day (อินโฟ
เควสท์)
"พาวเวล" ยั น เฟดมุ่ ง มั่ น สกั ด เงิน เฟ้ อ ช่ ว ยสร้ า งความ

เชื่อมั่นต่อดอลลาร์ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงิน
เฟ้อ ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับระบบการเงินระหว่างประเทศ
"ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเฟดในการรักษาเสถียรภาพ
ราคาได้ช่ ว ยสร้า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ด อลลาร์ใ นฐานะ
ตั ว กลางที่ เ ก็ บ รัก ษามู ล ค่ า ซึ่ ง การไปถึ ง จุ ด นั้ น ผมและ
กรรมการเฟดได้พ่งุ ความสนใจไปยังเป้าหมายในการควบคุม
เงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมาย 2% ของเฟด" นายพาวเวลกล่าว
ในงานสัมมนาซึ่งเฟดจัดขึน้ ในหัวข้อ "บทบาทในระดับโลก
ของสกุลเงินดอลลาร์" (อินโฟเควสท์)
เฟดส่งสัญญาณ 'ทุ่มสุดตัว' ในความพยายามต่อสู้เงิน
เฟ้ อ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณในวันนีว้ ่า เฟด
จะไม่ปล่อยให้สิ่งใดก็ตามมาขัดขวางความพยายามของเฟด
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ในการต่ อ สู้กั บ เงิ น เฟ้ อ "คณะกรรมการก าหนดนโยบาย
การเงิ น ( FOMC) มี ค วามมุ่งมั่น 'อย่ า งไม่ มี เ งื่อ นไข ' ในการ
รักษาเสถียรภาพของราคา ซึ่งเป็ นสิ่งที่มีความจาเป็ นต่อการ
รักษาตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง" เฟดระบุในรายงานนโยบาย
การเงินรอบครึง่ ปี ต่อสภาคองเกรส (อินโฟเควสท์)

จับตา "พาวเวล" เตรียมกล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปี ต่อ
คองเกรสสั ป ดาห์ห น้ า นายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เตรียมกล่าวแถลงการณ์รอบครึง่
ปี ว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาค
องเกรสในสัปดาห์หน้า ทัง้ นี ้ นายพาวเวลกล่าวถ้อยแถลงต่อ
คณะกรรมาธิการการธนาคารประจาวุฒิสภาในวันพุธที่ 22
มิถุนายน ก่อนที่จะกล่าวต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงิน
ประจาสภาผูแ้ ทนราษฎรในวันพฤหัสบดีท่ี 23 มิถุนายน (อิน
โฟเควสท์)
เฟดเผยการผลิ ต ภาคอุตสาหกรรมเพิ่ม ขึ้น 0.2% ใน
เดือนพ.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในวันนีว้ ่า
การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐเพิ่มขึน้ 0.2%
ในเดือนพ.ค. หลังจากพุ่งขึน้ 1.4% ในเดือนเม.ย. ทัง้ นี ้ ตัวเลข
การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม เป็ นการวัดการปรับตัว
ของภาคโรงงาน , เหมื อ งแร่ และสาธารณู ป โภค (อิ น โฟ
เควสท์)
Conference Board เผยดัชนีชน
ี้ าเศรษฐกิจปรับตัวลง 0.4%

ในเดื อ นพ.ค. Conference Board เปิ ดเผยว่ า ดั ช นี ชี ้ น า
เศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ปรับตัวลง 0.4% ใน
เดื อ นพ.ค. สอดคล้อ งกับ การคาดการณ์ข องนักวิ เคราะห์
หลังจากปรับตัวลง 0.4% เช่นกันในเดือนเม.ย. ทัง้ นี ้ ดัชนี LEI
ถือเป็ นสิ่งบ่งชีภ้ าวะเศรษฐกิจสหรัฐ โดยคานวณจากตัวเลข
เศรษฐกิจ 10 รายการ ซึ่งรวมถึงราคาหุน้ , คาสั่งซือ้ ใหม่ของ
ภาคการผลิ ต , การอนุ ญ าตสร้ า งบ้ า น , ตั ว เลขผู้ ข อรั บ
สวัสดิการว่างงาน และความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภค (อินโฟเควสท์)
ประธานเฟดมินเนอาโพลิสหนุนขึน้ ดอกเบีย้ 0.75% ใน
เดือนก.ค. นายนีล แคชแครี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) สาขามินเนอาโพลิส กล่าวว่า เขาลงมติสนับสนุนให้
เฟดปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมสัปดาห์นี ้

และเขาจะสนับสนุนให้เฟดปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ อีก 0.75%
ในเดือนหน้า อย่างไรก็ดี นายแคชแครีเตือนว่าเฟดจะต้องใช้
ความระมัดระวังอย่าปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เร็วและแรงเกินไป
(อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 38.29 จุด วิตก
ดอกเบี้ย ขาขึ้น ถ่ ว งเศรษฐกิ จ ถดถอย ดัช นี ด าวโจนส์
ตลาดหุน้ นิวยอร์กปิ ดลดลงในวันศุกร์ (17 มิ.ย.) และร่วงลง
รายสัปดาห์คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดในรอบหลายเดือน
เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น วิ ต กเกี่ ย วกั บ แนวโน้ม ที่ จ ะเกิ ด ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย หลังจากธนาคารกลางทั่วโลกพยายามที่
จะปรับ ขึ น้ อัต ราดอกเบี ้ย เพื่ อ สกั ด กั้น เงิ น เฟ้ อ ดัช นี เ ฉลี่ ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 29,888.78 จุด ลดลง 38.29 จุด
หรือ -0.13%, ดัชนี S&P500 ปิ ดที่ 3,674.84 จุด เพิ่มขึน้ 8.07
จุด หรื อ +0.22% และดัช นี Nasdaq ปิ ด ที่ 10 ,798.35 จุด
เพิ่มขึน้ 152.25 จุด หรือ +1.43% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า หลังธนาคาร
กลางญี่ปุ่นตรึงนโยบายการเงิน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
แข็งค่าขึน้ เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ ขายที่ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (17 มิ.ย.) เนื่องจากการที่
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ลงมติท่ีจะยังคงดาเนินนโยบาย
การเงินที่ผ่อนคลายต่อไปนั้น ได้ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐดีด
ตั ว ขึ ้ น อย่ า งมาก ดั ช นี ด อลลาร์ ซ่ึ ง เป็ นดั ช นี วั ด ความ
เคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลใน
ตะกร้าเงิน เพิ่มขึน้ 1.03% แตะที่ 104.6960 (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดน้ามัน : น้ามัน WTI ปิ ดร่ วง 8.03 ดอลลาร์
วิตกเศรษฐกิจถดถอยกระทบดีมานด์ สัญญานา้ มันดิบ
เวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิ ดร่วงลงในวันศุกร์ (17
มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
หลังธนาคารกลางหลายแห่งแห่ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เพื่อ
สกัดกั้นเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้
นา้ มัน ทั้งนี ้ สัญญานา้ มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. ร่วงลง
8.03 ดอลลาร์ หรือ 6.83% ปิ ดที่ 109.56 ดอลลาร์/บาร์เรล
และปิ ดร่ ว งลง 9.2% ในรอบสั ป ดาห์ นี ้ ส่ ว นสั ญ ญา
น ้า มัน ดิ บ เบรนท์ ( BRENT) ส่ ง มอบเดื อ นส.ค. ร่ว งลง 6.69
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ดอลลาร์ หรือ 5.58% ปิ ดที่ 113.12 ดอลลาร์/บาร์เรล และ
ปิ ดร่วงลง 7.3% ในรอบสัปดาห์นี ้ (อินโฟเควสท์)

ชาวรัสเซียประมาณ 15,000 รายพยายามอพยพออกจาก
ประเทศ" กระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ก: ทองปิ ดลบ $9.3 เหตุดอลล์
แข็งค่ากดดันราคา สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิ ดลดลง
ในวั น ศุ ก ร์ (17 มิ . ย.) เนื่ อ งจากการแข็ ง ค่ า ของสกุ ล เงิ น
ดอลลาร์ถ่วงสัญญาทองคาลง โดยดอลลาร์ท่ีแข็งค่าขึน้ ลด
ความน่าดึงดูดของทองคา ขณะที่ทาให้สญ
ั ญาทองคามีราคา
แพงขึน้ และไม่น่าดึงดูดสาหรับผูถ้ ือสกุลเงินอื่น ทัง้ นี ้ สัญญา
ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ ง มอบเดื อ น
ส.ค. ลดลง 9.3 ดอลลาร์ หรือ 0.5% ปิ ดที่ 1,840.6 ดอลลาร์/
ออนซ์ และสั ญ ญาทองค าปรับ ตัว ลงราว 1.9% ในรอบ
สัปดาห์นี ้ (อินโฟเควสท์)

เยอรมนีวอนประชาชนประหยัดพลังงาน เหตุรัสเซียลด
การส่ ง ออกก๊ า ซธรรมชาติ นายโรเบิ ร ์ต ฮาเบก รอง
นายกรัฐมนตรีเยอรมนีขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกัน
ประหยัดพลังงาน หลังบริษัทก๊าซพรอมของรัสเซียประกาศ
ลดการส่งมอบก๊าซธรรมชาติผ่านท่อส่งก๊าซใต้ทะเลนอร์ด สต
รีม 1 ให้กับเยอรมนี โดยเบือ้ งต้นก๊าซพรอมประกาศลดการ
จัดส่งก๊าซ 40% และวันถัดมาก็ประกาศลดการส่งมอบก๊าซ
เพิ่ ม เติ ม รวมทั้ง สิ น้ คิ ด เป็ น ประมาณ 60% ก๊ า ซพรอมให้
เหตุผลเรื่องการลดการส่งมอบก๊าซธรรมชาติให้กับเยอรมนี
ครั้ง นี ้ว่ า เป็ น เพราะปั ญ หาทางเทคนิ ค โดยระบุ ว่ า กรณี ท่ี
แคนาดาคว่าบาตรรัสเซียจากประเด็นสงครามในยูเครนได้
ขัดขวางบริษัทซีเมนส์ เอนเนอร์จี ซึ่งเป็ นพันธมิตรในเยอรมนี
จากการส่งมอบอุปกรณ์ท่ีตอ้ งใช้ในการซ่อมบารุงท่อส่งก๊าซ
(อินโฟเควสท์)

ยุโรป
"เซเลนสกี " ถกผู้นายุโรปประเด็นยูเครนเข้า ร่ วม EUความขัดแย้งกับรัสเซีย ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลน
สกี ผูน้ ายูเครนได้พบปะกับผูน้ าฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และ
โรมาเนียที่กรุ งเคียฟ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวโน้มที่ยูเครนจะ
เข้าร่วมสหภาพยุโรป (EU) และหารือเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ร ะ ห ว่ า ง รั ส เ ซี ย - ยู เ ค ร น ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร พบ ปะ กั บ
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงของฝรั่งเศส, นายโอลาฟ
โช ลซ์ นา ย ก รั ฐ ม นต รี เ ย อ รมนี , นา ย ม า ริ โ อ ด รากี
นายกรัฐมนตรีอิตาลี และประธานาธิบดีเคลาส์ โยฮันนิสแห่ง
โรมาเนี ย นั้น ปธน.เซเลนสกี ได้บ รรยายสรุ ป กับ ผู้น ายุโรป
เกี่ยวกับสถานการณ์แนวหน้าและความต้องการของกองทัพ
ยูเครนในการต่อสูก้ บั รัสเซีย (อินโฟเควสท์)
เศรษฐี 1.5 หมื่นรายเล็งอพยพออกจากรัสเซีย คาดทา
เศรษฐกิจเสียหายหนักขึ้น กระทรวงกลาโหมของอังกฤษ
เปิ ดเผยข้อมูลในวันนี ้ (17 มิ.ย.) บ่งชีว้ ่า เศรษฐี ชาวรัสเซีย
จานวนมากถึง 15,000 คนพยายามหาทางอพยพออกจาก
รัส เซี ย โดยการอพยพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ และ
อภิสิทธิ์ชนมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
ของรัสเซียมากขึน้ ในระยะยาว หลังจากต้องเผชิญกับภาวะ
สงคราม "การยื่นขออพยพย้ายถิ่นฐานแสดงให้เห็นว่า เศรษฐี

ออสเตรียเผยเงินเฟ้ อพุ่ง 7.7% ในเดือนพ.ค. สูงสุดรอบ
46 ปี สานักงานสถิติแห่งออสเตรียรายงานว่า ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็ นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของ
ผูบ้ ริโภค พุ่งขึน้ 7.7% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็ น
ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.2519 เมื่อเทียบรายเดือน
ดัชนี CPI ปรับตัวขึน้ 0.5% ในเดือนพ.ค. การพุ่งขึน้ ของดัชนี
CPI ได้รับ แรงหนุน จากการดี ด ตัว ขึ น้ ของราคาอาหารและ
พลังงาน (อินโฟเควสท์)
อังกฤษเตรียมเจอระบบรถไฟสะดุดสัปดาห์หน้า เหตุ
คนงานกว่า 5 หมื่นคนสไตรค์ สานักข่าวรอยเตอร์รายงาน
ว่า ชาวอังกฤษจะเผชิญกับภาวะชะงักงันของเครือข่ายเดิน
รถไฟเป็ นวงกว้างในสัปดาห์หน้า หลังจากสหภาพแรงงาน
รถไฟ การเดินเรือ และการขนส่ง (RMT) เปิ ดเผยในวันนี ้ (18
มิ.ย.) ว่า การเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงแผนการประท้วงหยุดงาน
ของคนงานมากกว่า 50,000 คนนัน้ ประสบความล้มเหลว โดย
ผู้ป ระกอบการเดิน รถไฟและ RMT ไม่ สามารถตกลงกันได้
เกี่ยวกับประเด็นการระงับการปรับขึน้ ค่าแรง และการปรับลด
การจ้างงาน (อินโฟเควสท์)
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รัสเซียระงับส่งก๊าซผ่านท่อส่งเติรก์ สตรีมชั่วคราว ก๊าซ
พรอม (Gazprom) ยักษ์ใหญ่ดา้ นพลังงานของรัสเซีย ประกาศ
ระงั บ การจั ด ส่ ง ก๊ า ซผ่ า นท่ อ ส่ ง ก๊ า ซเติ ร ์ก สตรี ม ( Turkish
Stream) ทั้ง สองสาย ตั้ง แต่ วันที่ 21-28 มิ .ย. เพื่อด าเนินการ
บารุงรักษาตามกาหนดประจาปี โดยได้รบั อนุมตั ิจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดล่วงหน้าแล้ว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดบวกเล็กน้อย นลท.ยัง
วิ ต กเงินเฟ้ อ -ศก.ชะลอตัว ตลาดหุ้นยุโรปปิ ดบวกในวัน
ศุก ร์ (17 มิ . ย.) แต่ ยัง คงลดลงเป็ น สัป ดาห์ท่ี 3 ติ ด ต่ อ กัน
เนื่องจากการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารกลางราย
ใหญ่ต่าง ๆ ทาให้เกิดความวิตกว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง
อย่างรุนแรง ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิ ดที่ 403.25 จุด เพิ่มขึน้
0.37 จุด หรือ +0.09% แต่ปรับตัวลง 4.6% ในรอบสัปดาห์นี ้
ดัช นี CAC-40 ตลาดหุ้น ฝรั่งเศสปิ ด ที่ 5 ,882.65 จุด ลดลง
3.59 จุด หรื อ -0.06% , ดัช นี DAX ตลาดหุ้น เยอรมนี ปิ ด ที่
13,126.26 จุด เพิ่มขึน้ 87.77 จุด หรือ +0.67% และดัชนี
FTSE 100 ตลาดหุ้น ลอนดอนปิ ด ที่ 7 ,016.25 จุ ด ลดลง
28.73 จุด หรือ -0.41% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 28.73 จุด วิตก
เศรษฐกิจถดถอยถ่วงตลาด ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดลดลง
ในวันศุกร์ (17 มิ.ย.) และปรับตัวลงเป็ นสัปดาห์ท่ี 3 ติดต่อกัน
ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดย
การร่วงลงของหุน้ กลุ่มทรัพยากรถ่วงตลาดลงมากที่สดุ ดัชนี
FTSE 100 ตลาดหุ้น ลอนดอนปิ ด ที่ 7 ,016.25 จุ ด ลดลง
28.73 จุด หรือ -0.41% และปรับตัวลง 4.1% ในรอบสัปดาห์
นี ้ (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
โตโยต้าจ่อระงับการผลิตในญี่ปุ่นจนถึงต้นเดือนหน้า
เหตุขาดแคลนชิป บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประกาศจะระงับ
สายการผลิตรถยนต์เพิ่มเติมที่โรงงานในญี่ปนุ่ เป็ นเวลาถึง 11
วันระหว่างเดือนมิ .ย.ถึงเดือนก.ค.เนื่องจากประสบปั ญหา
ขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ และซัพพลายเออร์รายหนึ่งของ
โตโยต้ า ในนครเซี่ ย งไฮ้ ประเทศจี น นั้ น ประสบปั ญ หา
เนื่ อ งจากการแพร่ ร ะบาดของเชื ้อ ไวรัส โควิ ด - 19 โตโยต้า

เปิ ดเผยว่า จะระงับสายการผลิตทัง้ หมด 11 สายที่โรงงาน 7
แห่งตัง้ แต่วนั ศุกร์นี ้ (17 มิ.ย.) ไปจนถึงวันที่ 8 ก.ค. ซึ่งขณะนี ้
บริษัทผลิตรถยนต์ได้ประมาณ 750,000 คันทั่วโลกในเดือน
มิ.ย. ลดลงจากเป้าหมายการผลิตเดิมที่ตงั้ ไว้ท่ี 800,000 คัน
(อินโฟเควสท์)
แบงก์ช าติ ญี่ ปุ่ นคงนโยบายการเงิน เมิ น ขึ้น ดอกเบี้ย
ตามแบงก์ชาติท่ัวโลก ธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BOJ) มีมติคง
นโยบายการเงิ น แบบผ่ อ นคลายเป็ นพิ เ ศษ ( Ultraeasy
Monetary Policy) ในการประชุ ม วัน นี ้ ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ การ
คาดการณ์ของตลาด โดยการดาเนินนโยบายการเงินของ
BOJ ยัง คงสวนทางกับธนาคารกลางอื่ น ๆ ทั่ว โลกที่พากัน
ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เพื่อสกัดเงินเฟ้อ คณะกรรมการ BOJ มี
มติ ค งอั ต ราดอกเบี ้ย นโยบายไว้ท่ี ร ะดั บ -0.1% และคง
เป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ท่ี
ประมาณ 0% (อินโฟเควสท์)
"คุ โ รดะ" เตื อ นเยนทรุ ดกระทบศก.ญี่ ปุ่ น-เอกชน

วางแผนธุรกิจยาก นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผูว้ ่าการธนาคาร
กลางญี่ปนุ่ (BOJ) แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังเสร็จสิน้
การประชุมนโยบายการเงินในวันนี ้ โดยนายคุโรดะเตือนว่า
เงินเยนที่ทรุ ดตัวลงกาลังส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจ
ญี่ปนุ่ พร้อมทัง้ ระบุว่าเงินเยนควรจะเคลื่อนไหวอย่างมีเสียร
ภาพ และสะท้อนถึงปั จจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและการเงิน
นายคุโรดะกล่าวยา้ ว่า BOJ จาเป็ นต้องใช้นโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายเป็ นพิเศษ (Ultraeasy Monetary Policy) เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% อย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน นอกจากนี ้ BOJ จะจับตาความเคลื่อนไหวของตลาด
ปริวรรตเงินตราอย่างใกล้ชิด (อินโฟเควสท์)
ท่องเที่ยวญี่ปุ่นยังไม่กระเตือ้ งหลังเปิ ดรับทัวร์ต่างชาติ
ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของญี่ปนุ่ ยัง
ไม่มีแนวโน้มฟื ้ นตัว โดยแม้ว่าญี่ปนจะกลั
ุ่
บมาเปิ ดพรมแดน
อีกครัง้ อย่างเป็ นทางการ และเปิ ดรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเป็ น
20,000 คนต่ อ วั น แต่ บ รรยากาศที่ ส นามบิ น ฮาเนดะใน
กรุ ง โตเกี ย วเมื่ อ วั น ที่ 10 มิ . ย. ก็ ยั ง ไม่ มี ภ าพของกลุ่ ม
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ คึ ก คัก เหมื อ นอย่ า งที่ เ คย ขณะที่ อ งค์ก าร
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ระบุว่า ยัง
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ไม่ได้รบั ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์ในช่วง
สัปดาห์นี ้ หลังญี่ปนเริ
ุ่ ่มเปิ ดรับนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.
(อินโฟเควสท์)

รั ฐ บาลญี่ ปุ่นจ่ อจั ดสรรงบ 3.6 พั น ล้ า นดอลลาร์ หนุ น
สร้างโรงงานผลิตชิป นายโคอิจิ ฮากิอุดะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเศรษฐกิ จ , การค้า และอุ ต สาหกรรมของญี่ ปุ่ น
เปิ ดเผยในวั น นี ้ ( 17 มิ . ย.) ว่ า รั ฐ บาลญี่ ปุ่ นจะจั ด สรร
งบประมาณ 4.76 แสนล้านเยน (3.6 พันล้านดอลลาร์) ให้กับ
บริษัทย่อยของบริษัทไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ เมนูแฟคเจอ
ริ ง โค ( TSMC) เพื่ อ ใช้เ ป็ น เงิ น ทุ น ในการเดิ น หน้า ก่ อ สร้า ง
โรงงานผลิตชิปที่กาลังก่อสร้างอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
ญี่ปนุ่ (อินโฟเควสท์)
เงินเฟ้ อญี่ปุ่นเดือนพ.ค.ส่อเค้าพุ่งต่อ คาดยังคงสูงเกิน
เป้ าที่ระดับ 2% สานักข่าวรอยเตอร์เปิ ดเผยผลสารวจใน
วันนีบ้ ่งชีว้ ่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พืน้ ฐานของญี่ ปุ่นใน
เดือนพ.ค. 2565 มีแนวโน้มปรับตัวขึน้ 2.1% จากปี ก่อน ซึ่ง
จะเป็ นเดือนที่ 2 ติดต่อกันที่อตั ราเงินเฟ้อสูงเกินเป้าหมายที่
ระดับ 2% ของธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BOJ) "แม้ว่าต้นทุนด้าน
พลังงานชะลอการขยายตัว เนื่องจากรัฐได้เพิ่มเงินอุดหนุน
ตลอดจนราคาเชือ้ เพลิงปรับตัวขึน้ ผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว แต่
ราคาสินค้าประเภทอาหารที่เพิ่มขึน้ มีแนวโน้มจะผลักดันให้
ราคาผูบ้ ริโภคพุ่งสูงขึน้ อีก" กลุ่มนักวิเคราะห์จากบริษัทมิซูโฮ
รีเสิรช์ แอนด์ เทคโนโลยีสก์ ล่าว (อินโฟเควสท์)
รมว.กลาโหมญี่ ปุ่ นจ่ อ ร่ ว มประชุ ม อาเซี ย นสั ป ดาห์
หน้าที่กัมพูชา ถกประเด็นความมั่นคง นายโนบุโอะ คิชิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปนเปิ
ุ่ ดเผยในวันนี ้ (17
มิ.ย.) ว่า จะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) สัปดาห์
หน้าที่กมั พูชา ภายใต้ความพยายามในการจับตากรณีจีนเร่ง
รุกคืบทางทะเลในอาเซียนอย่างใกล้ชิด (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นโตเกี ยว: นิกเกอิปิดร่วง 468.20 จุด หวั่น
สหรั ฐ -ยุ โ รปขึ้น ดบ.ฉุ ด ศก.โลก ดัช นี นิ ก เกอิ ต ลาดหุ้น
โตเกี ย วปิ ด ร่ว งลงสู่ร ะดับ ต่ า สุด ในรอบกว่ า 1 เดื อ น ตาม
ทิศทางตลาดหุน้ ต่างประเทศที่รว่ งลงเมื่อคืนวานนี ้ ท่ามกลาง

ความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการ
ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และ
บรรดาธนาคารกลางในยุโรป สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า
ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดที่ระดับ 25,963.00 จุด ร่วงลง 468.20
จุด หรือ -1.77% ซึ่งเป็ นระดับปิ ดต่าที่สุดนับตัง้ แต่วันที่ 12
พ.ค. (อินโฟเควสท์)
จีน

จีนเล็งสนับสนุนบริษัทเอกชนขยายธุรกิจและส่งเสริม
การลงทุ น ภาคเอกชน คณะกรรมการพัฒนาและปฏิ รู ป
แห่ ง ชาติ จี น ( NDRC) ให้ ค ามั่ น ว่ า จะด าเนิ น มาตรการที่
หลากหลาย เพื่ อ เร่ง พัฒนาบริษัทเอกชนและส่ งเสริมการ
ลงทุ น ภาคเอกชน นางเมิ่ ง เหวย โฆษก NDRC แถลงต่ อ
สื่อมวลชนว่า ทางหน่วยงานจะใช้นโยบายเฉพาะใน 6 ภาค
ส่ ว น เช่ น การพัฒ นาโครงการส าคัญ การอ านวยความ
สะดวกด้า นการเงิ น ส าหรั บ บริ ษั ท เอกชน และการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพด้านการลงทุน (อินโฟเควสท์)
จี น เร่ ง ตรวจโควิ ด เพิ่ ม สองเท่ า เมิ น ทู ต สหรั ฐ เตื อ น
กระทบลงทุนต่างชาติ จีนประกาศเพิ่มการตรวจหาเชือ้ โค
วิด-19 เป็ นสองเท่าในเมืองใหญ่ โดยมีเป้าหมายที่จะควบคุม
การแพร่ระบาด ขณะที่นายนิโคลัส เบิรน์ ส์ เอกอัครราชทูต
สหรัฐประจาประเทศจีนเตือนว่า จีนอาจจะขยายระยะเวลา
การใช้นโยบายโควิดเป็ นศูนย์ (Zero-Covid) ต่อไปจนถึงปี หน้า
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของบริษัทต่างชาติ เทศบาล
กรุ ง ปั ก กิ่ ง ระบุ ว่ า พนัก งานในภาคส่ ว นหลัก ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง
โรงเรียน โรงพยาบาล และซูเปอร์มาร์เก็ต รวมทัง้ พนักงานขับ
รถส่งของและแม้แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้สนามบินที่มี
เที่ยวบินขาเข้านัน้ จะต้องเข้ารับการตรวจเชือ้ โควิด -19 บ่อย
ขึน้ ขณะที่นครเซี่ยงไฮ้ประกาศแผนการตรวจเชือ้ โควิด -19
ให้กับประชาชนทัง้ หมดทุก ๆ สุดสัปดาห์จนถึงสิน้ เดือนก.ค.
และหากอาคารที่อยู่อาศัยแห่งใดถูกพบว่ามีผู้ติดเชือ้ ก็จะ
ถูกล็อกดาวน์ทนั ที (อินโฟเควสท์)
"สี จิน้ ผิง" เป็ นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกลุ่ม BRICS
วั น ที่ 23 มิ . ย. นางหั ว ชุ น หยิ ง โฆษกกระทรวงการ
ต่างประเทศจีนประกาศว่า ประธานาธิ บดีสี จิน้ ผิง จะเป็ น
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เจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกลุ่ม BRICS ครัง้ ที่ 14 ณ กรุง
ปั กกิ่ง ในวันที่ 23 มิ.ย.นี ้ นางชุนหยิงระบุว่า การประชุมสุด
ยอดครัง้ จะจัดขึน้ ทางออนไลน์ ภายใต้หวั ข้อ "บ่มเพาะความ
ร่วมมือกลุ่ม BRICS ก้าวสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาระดับโลก
( Foster High-quality BRICS Partnership, Usher in a New Era for
Global Development)" โดยปธน.สีจะเป็ นเจ้าภาพการประชุม
และบรรดาผูน้ าของกลุ่ม BRICS, ผูน้ าประเทศเศรษฐกิจเกิด
ใหม่และประเทศกาลังพัฒนา จะเข้าร่วมประชุมครัง้ นี ้ (อินโฟ
เควสท์)

จีนเปิ ดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลาที่ 3 ท่ามกลางความ
ตึงเครียดกับสหรัฐ จีนเปิ ดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลาที่ 3 "ฝู
เจีย้ น" ในนครเซี่ยงไฮ้ในวันนี ้ (17 มิ.ย.) ในขณะที่สถานการณ์
ความตึ ง เครี ย ดด้า นความมั่น คงกับ สหรัฐ และไต้ห วัน ทวี
ความรุนแรงขึน้ สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า เรือลานีต้ งั้ ชื่อ
ตามชื่อมณฑลฝูเจีย้ นทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน และเป็ น
เ รื อ บ ร ร ทุ ก เ ค รื่ อ ง บิ น ล า แ ร ก ข อ ง จี น ที่ พั ฒ น า ขึ ้ น
ภายในประเทศอย่างสมบูรณ์แบบ โดยมาพร้อมระบบดีดส่ง
อากาศยาน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดบวก 31.40 จุด
รับความหวังจีนกระตุ้นศก. ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาด
หุ้นจีนปิ ดบวกในวันนี ้ ขานรับความหวังที่ว่ารัฐบาลจี น จะ
ออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ นอกจากนี ้ ตลาดยังได้แรง
หนุ น จากการที่ จี น ผ่ อ นคลายมาตรการควบคุ ม การแพร่
ระบาดของโรคโควิ ด - 19 ซึ่ ง ช่ ว ยสกั ด ปั จ จัย ลบจากการที่
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศขึน้ ดอกเบีย้ แรงถึง 0.75%
ทั้งนี ้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดที่ 3,316.79 จุด เพิ่มขึน้ 31.40
จุด หรือ +0.96% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิ ดบวก 229.57 จุด จาก
แรงซื้ อ คื น ดัช นี ฮ่ ัง เส็ ง ตลาดหุ้น ฮ่ อ งกงปิ ด บวกในวั น นี ้
เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซือ้ หุ้นหลังจากตลาดปิ ดร่วงลง
กว่า 400 จุดเมื่อวานนี ้ (16 มิ.ย.) โดยการพุ่งขึน้ ของหุน้ กลุ่ม
เทคโนโลยีได้บดบังความกังวลเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลาง
ทั่วโลกพากันปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ดัชนีฮ่ งั
เส็งปิ ดที่ 21,075 จุด เพิ่มขึน้ 229.57 จุด หรือ +1.10% (อิน
โฟเควสท์)

เอเชีย และอื่นๆ

อาร์เ จนติ น าขึ้น ดอกเบี้ย รวดเดี ย ว 3% หวั ง สกั ด เงิน
เฟ้ อ-หนุ นปชช.ออมเงินเปโซ ธนาคารกลางอาร์เจนตินา
ประกาศขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย 3% สู่ระดับ 52% จากเดิม
49% ซึ่งเป็ นการปรับขึน้ ดอกเบีย้ ครัง้ ที่ 6 ในปี นี ้ หลังจากอัตรา
เงิ น เฟ้อ พุ่งขึ น้ รุ น แรงถึง 29.3% ในช่ ว ง 5 เดื อ นแรกของปี นี ้
แถลงการณ์ข องธนาคารกลางอาร์เ จนติ น าระบุว่ า แม้ว่ า
อัตราเงินเฟ้อในประเทศเริ่มชะลอตัวลงจากระดับสูงสุดเป็ น
ประวัติ การณ์ท่ี เคยเกิดขึ น้ ในเดือ นมี .ค. แต่ ธ นาคารกลาง
ยังคงปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ อย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าเป็ น
แนวทางที่เหมาะสมที่จะกระตุน้ การออมในรู ปสกุลเงินเปโซ
อาร์เจนตินา (อินโฟเควสท์)
อิ ส ราเอลจับ มือฮ่อ งกงทดสอบสกุล เงิน CBDC พร้ อ ม
ประเมินความเสี่ยงไซเบอร์ ธนาคารกลางอิสราเอลและ
ธนาคารกลางฮ่องกงประกาศร่วมมือกันเพื่อทาการทดสอบ
สกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล ที่ อ อกโดยธนาคารกลาง ( CBDC) รวมทั้ ง
ทดสอบความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ โครงการ
ความร่วมมือดังกล่าวซึ่งจะเริ่มดาเนินการในไตรมาส 3 ปี นี ้
จะดาเนินการกับ CBDC เป็ น 2 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนแรก
ธนาคารกลางจะทาการออก CBDC และจากนั้นจะอนุญาต
ให้สถาบันที่ทาหน้าที่เป็ นคนกลางด้านการเงิน เช่น ธนาคาร
พาณิชย์ ทาการจัดจาหน่าย (อินโฟเควสท์)
ผู้ว่าแบงก์ชาติอินเดียตั้งเป้ าคุมเงินเฟ้ อค่อยเป็ นค่อยไป
ไม่เร่งตามชาติอื่น นายชัคติคานตา ดาส ผูว้ ่าการธนาคาร
กลางอินเดีย (RBI) ระบุว่า ธนาคารกลางฯ จะเปลี่ยนจาก
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็ นพิเศษ มาใช้นโยบายคุม
เข้มทางการเงินแบบค่อยเป็ นค่อยไป หรือซอฟท์แลนดิง้ (soft
landing) โดยไม่ ทาให้เ ศรษฐกิ จ หยุด ชะงัก "เราตั้ง เป้า จะทา
ซอฟท์แลนดิง้ " นายดาสกล่าวในงานประชุมที่จดั ขึน้ โดยเดอะ
ไฟแนนเชียล เอ็กซ์เพรส (The Financial Express) พร้อมเสริม
ว่ า RBI ด าเนิ น การ โดยพิ จ ารณาถึ ง ความจ าเป็ นทาง
เศรษฐกิจของอินเดีย (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงเป็ นวันที่ 6 ทา
นิ ว โลว์ก ว่ า 1 ปี ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงแตะ
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ระดับต่าสุดในรอบกว่า 1 ปี และปรับตัวลงติดต่อกันเป็ นวันที่
6 ท่ า มกลางความกั ง วลที่ ว่ า เศรษฐกิ จ โลกจะเข้า สู่ภ าวะ
ถดถอย หลังจากธนาคารกลางหลายแห่งพากันปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบี ้ย เพื่ อ สกั ด เงิ น เฟ้ อ ทั้ง นี ้ ดัช นี S&P BSE Sensex ปิ ด
ตลาดที่ 51,360.42 ลบ 135.37 จุด หรือ 0.26% (อินโฟเควสท์)
ไทย

ก.ล.ต.ปรับปรุ งเกณฑ์โฆษณากองทุนรวม-การส่งเสริม
การขายหน่ ว ยลงทุ น ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ปรั บ ปรุ ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณากองทุนรวมและการส่งเสริม
การขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผปู้ ระกอบธุรกิจมีความยืดหยุ่น
ในการโฆษณาและส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนได้อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของ
การประกอบธุรกิจ โดยยังอยู่บนพืน้ ฐานของการคุม้ ครองผู้
ลงทุน และการกากับดูแลที่เหมาะสม รวมทัง้ ลดกฎเกณฑ์ท่ี
ซา้ ซ้อน ตามแนวทาง Regulatory Guillotine* (อินโฟเควสท์)
คลัง เล็งทบทวน GDP ปี 65, ชง ครม.ลดหย่อนภาษีจัด
ประชุม-สัมมนา-อีเว้นท์ นายพรชัย ฐี ระเวช ผูอ้ านวยการ
ส า นั ก ง า นเ ศ รษ ฐ กิ จ ก า รค ลั ง ( สศ ค .) เ ปิ ด เ ผย ว่ า
กระทรวงการคลัง เตรียมปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย
( GDP) ในปี 2565 รอบใหม่ ใ นเดื อ น ก.ค. 65 จากปั จ จุบัน ที่
คาดการณ์ว่าปี นี ้ GDP จะขยายตัวได้ 3.5% โดยการทบทวน
จะพิจารณาจากหลายปั จจัย เนื่องจากเครื่องชีว้ ดั เศรษฐกิจ
หลายตัวได้เปลี่ยนแปลงไป เช่น การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
ของธนาคารกลางสหรัฐ ฯ (เฟด) ที่ 0.75% ส่ ง ผลให้อัต รา
ดอกเบีย้ นโยบายอยู่ท่ี 1.50-1.75% ทาให้มีส่วนต่างกับอัตรา
ดอกเบีย้ ไทยค่อนข้างมาก อาจส่งผลให้มีเงินทุนไหลออกบ้าง
แต่เชื่อว่าจะเป็ นเพียงระยะหนึ่ง เมื่อทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อย
การไหลเข้า-ออกของเงินทุนก็จะเป็ นปกติ (อินโฟเควสท์)
กกพ.เผยค่า Ft งวดก.ย.-ธ.ค.65 อาจปรั บขึ้นมากกว่า
40 สต.จากบาทอ่ อ น-ต้ นทุน แพง นายคมกฤช ตันตระ
วาณิ ชย์ เลขาธิ การสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. กล่าวในการปาฐกถา
"ไขข้อข้องใจ...รับมือค่าไฟครึ่งปี หลัง" ว่า แนวโน้มการปรับ

ค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) งวดสุดท้ายของปี นี ้ (ก.ย.-ธ.ค.65) มี
โอกาสปรับสูงขึน้ กว่าประมาณการเดิมที่คาดว่าจะปรับ ขึน้
ราว 40 สต./หน่วย เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากค่าเงินบาท
และ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซเพิ่มสูงขึน้ (อินโฟเควสท์)

ศบค.ปรับพืน้ ที่สีเขียวทั่วปท.-เลิก Thailand Pass-เคลื่อน
แรงงานต่างด้าวตามปกติ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) แถลงว่า ที่ประชุม
ศบค.ชุดใหญ่มีมติให้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรค
ในประเทศเพิ่มเติม ดังนี ้ 1.พืน้ ที่สถานการณ์ ให้ปรับระดับ
พืน้ ที่สถานการณ์เป็ นระดับเฝ้าระวัง (สีเขียว) ทั้งประเทศ
และยกเลิ ก การก าหนดพื ้น ที่ น าร่ อ งด้า นการท่ อ งเที่ ย ว 2.
มาตรการการใส่หน้ากากอนามัย ให้ปรับเป็ นข้อแนะนาว่า
ควรสวมหน้ากาก และให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน
ที่แออัด สถานที่ปิด หรือมีการอยู่ใกล้ชิดกับคนจานวนมาก 3.
การบริโภคสุราหรือแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ให้เปิ ดบริการ
ได้ตามปกติโดยต้องปฏิบตั ิตามมาตรการป้อ งกันโรค รวมทัง้
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4. สถานประกอบการ
ประเภทสถานบันเทิง ฯลฯ เปิ ดให้บริการและให้ผูร้ บั บริการ
ดื่ ม แอลกอฮอล์ไ ด้ โดยเปิ ดให้บ ริ ก ารตามกฎหมายเดิ ม
กาหนด 5.การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ผ่อนคลายให้การ
ด าเนิ น การเป็ น ไปตามปกติ 6.การคัด กรองอุณ หภูมิ ไม่ มี
ความจาเป็ นต้องคัดกรองอุณหภูมิในอาคารสถานที่ (อาจให้
มีการคัดกรองอุณหภูมิในสถานที่เสี่ยงหรือพืน้ ที่ระบาด) 7.
การเว้นระยะห่าง แนะนาให้มีการเว้นระยะห่างตามความ
เหมาะสม เพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ การแพร่โรค 8.มาตรการ
รวมกลุ่ม ให้ต รวจคัด กรอง ATK กรณี เ ป็ น ผู้ป่ วยสงสัย ที่ มี
อาการทางเดินหายใจ หากมีการรวมกลุ่มมากกว่า 2,000 คน
ขอให้ แ จ้ ง ทางคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด กหรื อ
กรุ งเทพมหานคร (กทม.) เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง การระบาด
นอกจากนั้น ยังให้ยกเว้นการลงทะเบียน Thailand Pass ทั้ง
คนไทยและชาวต่างชาติท่จี ะเดินทางเข้าประเทศตัง้ แต่วนั ที่ 1
ก.ค.65 พร้อมทั้งยกเลิกข้อกาหนดเงินประกันการเดินทาง
สาหรับชาวต่างชาติ แต่จะแนะนาให้มีการซือ้ ประกันแทน
(อินโฟเควสท์)
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สุพัฒนพงษ์ ยอมรับเจรจาโรงกลั่นนาส่งกาไรยังไม่ได้
ข้ อ ยุ ติ เล็ ง หาช่ องทางตามกม. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี
เชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน กล่าวถึงการขอ
ความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นนา้ มันให้นาส่งกาไรค่าการกลั่น
นา้ มันเพื่อช่วยบรรเทาภาระกองทุนนา้ มันเชือ้ เพลิง และลด
ราคาขายปลีกนา้ มัน โดยยอมรับว่าการเจรจายังไม่ได้ขอ้ ยุติ
โดยได้เ ริ่ ม ทยอยพู ด คุ ย ไปบ้า งแล้ว แต่ ยัง ไม่ ค รบทุ ก ราย
ส่วนตัวเลขที่ออกมาว่าจะได้เงินเข้ามาที่ภาครัฐราว 2 หมื่น
ล้านบาทนั้นเป็ นการประเมินจากกระทรวงพลังงานเท่านั้น
(อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดลบ 1.71 จุด แกว่งผันผวนกังวล
ดึงสภาพคล่องกลับ-รอนาส่งค่าการกลั่นชัดเจน SET ปิ ด
วันนีท้ ่ีระดับ 1,559.39 จุด ลดลง 1.71 จุด (-0.11%) มูลค่าการ
ซือ้ ขาย 101,339.12 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุน้ ไทย
วันนีแ้ กว่งตัวผันผวน จากความเสี่ยงการดึงสภาพคล่องกลับ
ออกจากระบบ และรอความชัดเจนการขอความร่วมมือกลุ่ม
โรงกลั่น น ้า มัน ให้น าส่ งก าไรค่ าการกลั่น เพื่ อช่ วยลดภาระ
ภาครัฐ แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดตลาดฯ ยังแกว่งไซด์เวย์ ให้
กรอบแนวรับ 1,500-1,530 จุด และแนวต้าน 1,580-1,590 จุด
(อินโฟเควสท์)

แบงก์ชาติไม่เรียกประชุม กนง.นัดพิเศษ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่ า ยั ง ไม่ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) นัดพิเศษ ภายหลัง
จากที่ ธ นาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับ ขึ น้ อัต ราดอกเบีย้
นโยบาย 0.75% ส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ นโยบายอยู่ท่ี 1.501.75% ทั้ ง นี ้ ตารางการประชุ ม กนง.ที่ ถู ก ก าหนดเอาไว้
ล่ ว งหน้า ที่ 6 ครั้ง ต่ อ ปี ยัง เพี ย งพอและมี ค วามเหมาะสม
ส าหรับ การได้ม าซึ่ ง ข้อ มูล ใหม่ ๆ เพื่ อ พิ จ ารณานโยบาย
การเงิน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วั น นี้มี มู ล ค่า การซื้อขายรวม
30,058 ล้ า นบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไ ทย( ThaiBMA)
สรุ ปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทยประจาวันนีม้ ีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวัน อยู่ท่ี 30,058 ล้า นบาท ด้า นประเภทของนัก
ลงทุน ที่มีมลู ค่าการซือ้ ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่ม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้ สุทธิ 4,604 ล้าน
บาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้ สุทธิ 698 ล้าน
บาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 5,457 ล้านบาท
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิ ดที่ 2.6% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน
-0.03% (อินโฟเควสท์)

รมว.พาณิ ช ย์ เดิ น หน้ า เปิ ดเจรจาไทย-เอฟต้ า ( EFTA)
ขยายตลาดส่งออกใหม่ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก
ประจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เปิ ดเผยว่ า ที่ ประชุ ม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบให้นายจุริ
นทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็ น
ผูแ้ ทนประเทศไทย เดินทางไปลงนามเปิ ดการเจรจา เอฟทีเอ
ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมการค้าเสรีแห่ง
ยุโรป (EFTA) ที่ประกอบด้วย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์
ไอซ์แ ลนด์แ ละลิ ก เตนสไตน์ หลัง จากที่ ป ระเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ได้ใช้เวลาในการสร้างความสัมพัน ธ์แ ละ
เจรจามาอย่างยาวนาน ทัง้ นีเ้ พื่อหวังให้ประเทศไทยสามารถ
เปิ ดตลาดการค้ากับกลุ่มประเทศยุโรปได้มากขึน้ ในอนาคต
รวมทั้งเพื่อสนองนโยบายการเปิ ดตลาดใหม่ของกระทรวง
พาณิชย์ หลังจากการประสบความสาเร็จในการขับเคลื่อน
การส่งออกนาเงินเข้าประเทศถึง 8.5 ล้านๆบาท ขยายตัว
17.1% ในปี 64 ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 35.27 อ่อนค่าต่อเนื่ องตาม
เยน จับตาตัวเลขเศรษฐกิจ -ทิศทางบอนด์ยิลด์สหรัฐ
นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาท
ปิ ดตลาดเย็นนีอ้ ยู่ท่ีระดับ 35.27 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจาก
ช่วงเช้าที่เปิ ดตลาดที่ระดับ 35.08 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวัน
เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 35.06-35.28 บาท/ดอลลาร์ โดย
เงินบาทยังคงอ่อนค่าในรอบ 5 ปี (ตัง้ แต่เดือนมี.ค. 60) เงิน
บาทเย็นนีอ้ ่อนค่าเช่นเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค โดยวันนีม้ ี
นัก ลงทุ น ต่ า งประเทศขายสุท ธิ ใ นตลาดพัน ธบัต รรัฐ บาล
สหรัฐ (Bond Yield) และมี โฟลว์ซื อ้ ขายทั่ว ไป (ซื อ้ ดอลลาร์ขายบาท) "หลัง จากที่ วัน นี ้ ธนาคารกลางญี่ ปุ่ น ( BOJ) ไม่
เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน ทาให้เงินเยนกลับมาอ่อนค่า
รวดเร็วมาก" นักบริหารเงิน ระบุ นักบริหารเงิน ประเมินกรอบ
การเคลื่อนไหวของเงินบาทวันจันทร์ไว้ท่ี 35.10 - 35.35 บาท/
ดอลลาร์ ส าหรับ ปั จ จัย ที่ ต ้อ งติ ด ตามคื น นี ้ คื อ การผลิ ต
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ภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. ของสหรัฐฯ นอกจากนีใ้ นช่วงนี ้
ยัง ต้อ งติดตามทิ ศทางอัต ราผลตอบแทนพัน ธบัตรสหรัฐฯ
และหุน้ สหรัฐฯ ด้วย (อินโฟเควสท์)

ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
−
−

ธนาคารกลางจีนกาหนดอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ LPR จีน
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนพ.ค. เยอรมนี
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Friday

17
Release
May

Actual
0.20%

Cons.
0.40%

Prior
1.10%

Capacity Utilization

May

79.00%

79.20%

79.00%

Manufacturing (SIC) Production

May

-0.10%

0.30%

0.80%

May F

8.10%

8.10%

7.40%

May F

0.80%

0.80%

0.80%

May F
Jun-17

3.80%
-0.10%

3.80%
--

3.80%
-0.10%

Jun-17

0%

--

0.00%

Release
Apr
Apr

Actual
---

Cons.
---

Prior
0.00%
3.30%

CN 1-Year Loan Prime Rate

Jun-20

--

3.70%

3.70%

5-Year Loan Prime Rate

Jun-20

--

4.45%

4.45%

Release
May

Actual
--

Cons.
5.43m

Prior
5.61m

May

--

-3.30%

-2.40%

Apr

--

--

-1.6b

Release
Jun-17

Actual
--

Cons.
--

Prior
6.60%

US Industrial Production MoM

EC CPI YoY
CPI MoM
CPI Core YoY
JN BOJ Policy Balance Rate
BOJ 10-Yr Yield Target

Monday
EC Construction Output MoM
Construction Output YoY

20

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

21

Wednesday
US MBA Mortgage Applications
EC Consumer Confidence
JN Machine Tool Orders YoY

22

Jun P

--

--

-21.1

May F

--

--

23.70%

TH Customs Exports YoY

May

--

--

9.90%

Customs Imports YoY

May

--

--

21.50%

Customs Trade Balance

May

--

--

-$1908m

Release
1Q

Actual
--

Cons.
--

Prior
-$217.9b

Initial Jobless Claims

Jun-18

--

--

--

Continuing Claims

Thursday
US Current Account Balance

23

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%

JN Jibun Bank Japan PMI Services

Nationwide Dept Sales YoY

Friday

24
Release
May
May
May

Actual
----

Cons.
630k
6.60%
--

Prior
591k
-16.60%
2.50%

Natl CPI Ex Fresh Food YoY
Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY

May
May

---

---

2.10%
0.80%

PPI Services YoY

May

--

--

1.70%

1Q F

--

--

$89.5b

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

CN BoP Current Account Balance

Thai Stock Market
SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position
Total Trading Value

As of 20-Jun-22
Chg
%Chg.

17-Jun-22
1,559.39
945.05
2,149.66
602.59
-1,937.28
1,011.11
-1,611.43
2,537.59

-1.71
+0.15
-0.91
+2.61

-0.11%
+0.02%
-0.04%
+0.44%

101,339.13

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

17-Jun-22

Chg

%Chg.

29,888.78
3,674.84
10,798.35
3,438.46
7,016.25
13,126.26
25,963.00
3,316.79
21,075.00
2,440.93
51,360.42
6,936.97
6,331.56
1,217.30

-38.29
+8.07
+152.25
+10.55
-28.73
+87.77
-468.20
+31.40
+229.57
-10.48
-135.37
-113.36
-61.45
-19.33

-0.13%
+0.22%
+1.43%
+0.31%
-0.41%
+0.67%
-1.77%
+0.96%
+1.10%
-0.43%
-0.26%
-1.61%
-0.96%
-1.56%

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

17-Jun-22
107.99
112.72
113.12
109.56
1,835.60
2,578.00

Chg
-7.26
-2.63
-6.69
-8.03
-10.10
+116.00

%Chg.
-6.30%
-2.28%
-5.58%
-6.83%
-0.55%
+4.71%

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

17-Jun-22

16-Jun-22

%Chg.

35.23
1.0499
135.02
1.2241
6.7167
1,287.65
104.700

35.10
1.0549
132.21
1.2352
6.7044
1,286.25
103.631

+0.37%
-0.47%
+2.13%
-0.90%
+0.18%
+0.11%
+1.03%

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

17-Jun-22

16-Jun-22

%Chg.

288.60
30,058.31
1M
3M

288.35
44,036.07
6M
1Y

+0.09%
-31.74%
2Y
3Y

17-Jun-22
Change (bps)

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

0.497
+0.37
5Y
2.599
-2.94

0.622
+0.75
7Y
2.836
-3.74

0.740
+0.98
10Y
3.049
-4.11

1.090
-0.15
15Y
3.613
-2.89

1.754
-1.71
20Y
3.781
-6.20

2.146
+0.30
30Y
4.417
-0.10

3M
1.56
+7.38

2Y
3.18
+8.52

3Y
3.35
+6.84

5Y
3.34
+5.75

10Y
3.23
+3.04

30Y
3.28
+3.21
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