
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้และปีหน้าลง โดยคาด
ว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวลง 4.9% ในปีนี้ แย่กว่าคาดการณ์เดิมในเดือนเม.ย. ที่คาดจะ
หดตัวลง 3% IMF ยังได้ลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปีหน้าลงเหลือ 5.4% 
จากเดิม 5.8% เนื่องจากคาดว่าการระบาดของโรคโควิด-19 จะกินระยะเวลานานกว่าคาด

25
ม.ิย.
2563

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงแรง (24 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าจ านวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นใน
สหรัฐฯ อาจท าให้ต้องล็อกดาวน์ประเทศอีกครั้ง ซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อเศรษฐกิจ โดยล่าสุดรัฐนิวยอร์ก 
นิวเจอร์ซีย์ และคอนเนกติกัตมีค าสั่งให้กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างรัฐเป็นเวลา 14 วันเพื่อเฝ้าดูอาการ ตลาดยังถูก
กดดันจากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้และปีหน้าลง โดยคาดว่าเศรษฐกิจ
โลกจะหดตัวลง 4.9% ในปีนี้ แย่กว่าคาดการณ์เดิมในเดือนเม.ย. ที่คาดจะหดตัวลง 3% IMF ยังลดคาดการณ์การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปีหน้าลงเหลือ 5.4% จากเดิม 5.8% เนื่องจากคาดว่าการระบาดของโรคโควิด-19 จะกินระยะ
เวลานานกว่าคาด IMF ยังคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะหดตัวลง 8% ในปีนี้ จากเดิมที่คาดว่าจะหดตัวลง 5.9% ก่อนที่จะ
มีการขยายตัว 4.5% ในปีหน้า โดยหุ้นกลุ่มพลังงาน สายการบิน กลุ่มธุรกิจเรือส าราญปรับตัวลงแรง

• ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงสู่ระดับต่ าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ (24 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นออกมาท่ามกลางความ
วิตกเกี่ยวกับรายงานข่าวที่ว่าจ านวนผู้ติดโรคโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นในหลายรัฐของสหรัฐฯ รวมถึงรายงานที่ว่า
สมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เตรียมที่จะห้ามชาวอเมริกันเดินทางเข้าสู่ยุโรป ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการที่
ส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ อาจพิจารณาเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากอังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน และเยอรมนี ซึ่งมีมูลค่า
ประมาณ 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงการที่ IMF คาดว่าเศรษฐกิจยูโรโซนจะหดตัว 10.2% ในปีนี้ จากเดิมที่
คาดว่าจะหดตัวลง 7.5% ก่อนที่จะมีการขยายตัว 6.0% ในปีหน้า

• ตลาดหุ้นจีนส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง (24 มิ.ย.) โดยได้รับแรงกดดันจากการที่นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรค
โควิด-19 ที่มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐฯ เยอรมนี รวมถึงญ่ีปุ่น ขณะที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงแรง
ในช่วงบ่ายหลังธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าจะหดตัวลง 8.1% ในปีนี้ ต่ าที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ จากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19

• จีนเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพียงประเทศเดียวที่ IMF คาดว่าจะมีการขยายตัวในปีนี้ โดยจะอยู่ที่ระดับ 1.0% แต่
ต่ ากว่าที่คาดการณ์ในเดือนเม.ย.ว่าจะขยายตัว 1.2% และจะพุ่งขึ้น 8.2% ในปีหน้า ขณะที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัว
ลง 7.7% ในปีนี้ ซึ่งต่ าที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และคาดวา่จะขยายตัว 5% ในปีหน้า

• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เตรียมขยายเวลาการใช้หลักเกณฑ์ราคาเสนอขายชอร์ต (Short Sell) และ
หลักเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ าสุด (Ceiling & Floor) ออกไปจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

• สัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 5% (24 มิ.ย.) หลังจากทางการสหรัฐฯ เปิดเผย
ปริมาณน้ ามันดิบส ารองของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน โดยเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุด
วันที่ 19 ม.ิย. สวนทางกับที่นักวิเคราะห์ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่ว่าการแพร่ระบาดที่รุนแรงเพิ่มขึ้นของ
โรคโควิด-19 ในสหรัฐฯ จะกระทบต่อเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ ามัน

• สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปรับตัวลดลง (24 มิ.ย.) โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
อย่างไรก็ดีสัญญาทองค าปรับตัวลงไม่มากนัก เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างหนักจากความกังวล
เกี่ยวกับการระบาดรอบสองของโรคโควิด-19 การที่ IMF รวมถึงความรุนแรงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับยุโรปที่มี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้นกระตุ้นให้นักลงทุนส่วนหนึ่งยังคงเข้าซื้อทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

• ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ (24 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนแห่ซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นสกุลเงิน
ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจ านวนผู้ติดโรคโควิด-19 ที่พุ่งขึ้นทั่วสหรัฐฯ โดยเฉพาะในรัฐฟลอริดาพุ่งขึ้น 
5,508 รายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับแต่มีการระบาด

Hang Seng

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในรุ่นอายุยาว (24 มิ.ย.) โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2

ปี และ 10 ปี อยู่ที่ 0.19% และ 0.68% ตามล าดับ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อยในรุ่น
อายุสั้นจากความคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในการประชุมครั้งถัดไป

25,445.94          -710.16 -2.72%
3,050.33            -80.96 -2.59%
3,196.12            -102.71 -3.11%

12,093.94          -429.82 -3.43%
22,534.32          -14.73 -0.07%

1,580.50            -6.64 -0.42%
2,979.55            8.93 0.30%

24,781.58          -125.76 -0.50%
34,868.98          -561.45 -1.58%

1,333.43            -23.00 -1.70%
657.61                -0.05 -0.01%

38.01                  -2.36 -5.85%
1,761.17            -7.24 -0.41%

107.04                0.52 0.49%
30.84                  -0.12 -0.38%
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