
Index Last  Change %Change
     Dow Jones 24,461.70    -196.10 -0.80%
     S&P500 2,749.76      -17.56 -0.63%
     Euro Stoxx50 3,403.51      -36.09 -1.05%
     DAX 12,511.91    -183.25 -1.44%
     Nikkei 225 22,693.04    137.61 0.61%
     Topix 1,750.63      -2.12 -0.12%
     SHCOMP 2,875.81      -39.92 -1.37%
     HSHARE 11,364.66    -141.08 -1.23%
     SENSEX 35,432.39    -114.94 -0.32%
     SET 1,634.44      -29.82 -1.79%
MSCI Asia Ex Japan 685.99         -8.02 -1.16%
Crude Oil (WTI) 65.54           -0.68 -1.03%
Gold Spot 1,270.50      -4.00 -0.31%
USDJYP 109.86         -0.53 -0.48%
USDTHB 32.93           0.06 0.19%
Dollar Index 94.85           -0.31 -0.33%
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Europe
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ (21 มิ.ย.) โดยได้รับปัจจัยลบจากการร่วงลงของ
หุ้นกลุ่มรถยนต์ หลังจากบริษัทเดมเลอร์ เอจี ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
ของเยอรมนี ได้ปรับลดคาดการณ์ผลก าไรในปีงบการเงิน 2561 ขณะที่
หุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงตามทิศทางราคาน  ามันดิบเบรนท์ ก่อนที่การ
ประชุมกลุ่มโอเปกจะมีขึ นที่กรุงเวียนนาในวันนี 

Japan
• ตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ น (21 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเริ่มกลับเข้าซื อ
หุ้น หลังจากความตึงเครียดด้านการค้าเริ่มคลี่คลายลง แม้ว่าการร่วง
ลงของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นโตเกียว
ในช่วงบ่ายก็ตาม

China
• ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงปิดลบ (21 มิ.ย.) โดยภาวะการซื อขายได้รับแรง
กดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีน

Thai
• ตลาดหุ้นไทยปิดลบ (21 มิ.ย.) โดยเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับ
ตลาดหุ้นอ่ืนๆในเอเชียจากความกังวลผลกระทบสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีนอาจยืดเยื อ, ทิศทางอัตราดอกเบี ยของ เฟด เป็นขา
ขึ น รวมทั งการที่กลุ่ม โอเปก อาจเพิ่มก าลังการผลิตน  ามัน

Commodities
• สัญญาน  ามันดิบ WTI ปิดลบ (21 มิ.ย.) โดยได้รับแรงกดดันรายงานที่ว่า 
กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน  ามัน (โอเปก) ใกล้บรรลุข้อตกลงในการเพิ่มก าลังการ
ผลิตในการประชุมซ่ึงจัดขึ นที่กรุงเวียนนาในวันนี 

• สัญญาทองค าปิดลบ (21 มิ.ย.) โดยได้รับแรงกดดันหลังจากประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าขึ นอัตราดอกเบี ยต่อไป 
เนื่องจากเศรษฐกิจยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง

Currency
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ (21 มิ.ย.) หลังจาก
สหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซา ขณะที่เงินปอนด์ดีดตัวขึ นหลังจากมี
รายงานว่า กรรมการของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) บางคนได้สนับสนุนให้
มีการปรับขึ นอัตราดอกเบี ย

• ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 109.86 เยน จากระดับ 
110.39 เยน

• ยูโรแข็งค่าขึ นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ที่ระดับ 1.1622 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.1589 ดอลลาร์ 

• ปอนด์แข็งค่าขึ นแตะระดับ 1.3253 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3186 ดอลลาร์
• คาดค่าเงินบาทวันนี เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.60 - 32.75 บาท/ดอลลาร์

Source: Infoquest, Bloomberg, TMB Analytic
หมายเหต:ุ เอกสารฉบบันี จัดท าขึ นโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โดยทัว่ไป ข้อมลูและขา่วสารจดัท าขึ นโดยใช้ข้อมูลทีม่ีการเผยแพรต่่อสาธารณะและพิจารณาแลว้วา่นา่เชื่อถือ แต่มอิาจรับรอง
ความถูกตอ้งของข้อมูลไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ข้อมูลดังกลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบลว่งหนา้ เอกสารฉบับนี ไม่ถือเปน็ค าเสนอหรือชี ชวนให้ลงทนุ ผู้ใช้ข้อมูลตอ้งใช้ดลุยพนิจิ
และความระมัดระวังในการใช้ข้อมูล และพจิารณาอย่างรอบคอบกอ่นการตดัสนิใจลงทุน ทั งนี ธนาคารไมม่ีความรับผิดต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึ นทกุกรณจีากการน าข่าวสาร รายงานหรือ
ข้อมูลนี ไปใชอ้า้งองิพิจารณาเพื่อประกอบการลงทุน

US
• ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบ (21 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวล
เกี่ยวกับการท าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศต่างๆ โดย
รายงานล่าสุดระบุว่า อินเดียได้ประกาศเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจาก
สหรัฐ เพื่อตอบโต้สหรัฐที่เรียกเก็บภาษีน าเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจาก
อินเดียก่อนหน้านี   ขณะที่หุ้นกลุ่มค้าปลีกออนไลน์ร่วงลงอย่างหนัก ซ่ึง
รวมถึงหุ้นอเมซอน หลังจากศาลฎีกาสหรัฐมีค าพิพากษาให้บริษัทค้า
ปลีกออนไลน์เรียกเก็บภาษีขายจากลูกค้า

• จ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั งแรกลดลง 3,000
ราย สู่ระดับ 218,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาด
ว่าจะเพิ่มขึ นสู่ระดับ 220,000 ราย

• ดัชนีภาวะธุรกิจในภูมิภาคมิด-แอตแลนติก ดิ่งลงสู่ระดับ 19.9 ในเดือน
มิ.ย. ซ่ึงเป็นระดับต่ าสุดนับตั งแต่เดือนพ.ย.2559 จากระดับ 34.4 ใน
เดือนพ.ค.
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