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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

OECD ห่ันคาดการณเ์ศรษฐกิจโลก เซ่นผลกระทบแบงกช์าติคุม
เข้มนโยบายการเงิน องคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD) เปิดเผยรายงานคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกในปี 
2566 จะขยายตวั 2.2% ลดลงจากตวัเลขคาดการณเ์ดิมที่ระดบั 2.8% 
เนื่องจากเศรษฐกิจถูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางในกลุ่มประเทศ
พฒันาแลว้พากนัใชน้โยบายคมุเขม้ดา้นการเงินเพื่อสกดัเงินเฟ้อ ส านัก
ข่าวเกียวโดรายงานว่า OECD ได้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นจะ
ขยายตัว 1.4% ในปี 2566 ซึ่งลดลงจากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 
1.8% แมว้่าธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ยงัคงด าเนินนโยบายตรงึอตัรา
ดอกเบีย้ที่ระดับต ่าเป็นพิเศษก็ตาม ทั้งนี ้การขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกชะลอตวัลงในไตรมาส 2 ปีนี ้เนื่องจากการที่รสัเซียส่งก าลงัทหาร
เขา้ท าสงครามกับยูเครนไดส้่งผลใหร้าคาพลงังาน อาหาร และวตัถดุิบ
ประเภทอ่ืน ๆ ปรบัตวัสูงขึน้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภค ขณะเดียวกัน 
OECD คาดการณ์ว่า ภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจจะยังคงเกิดขึน้
ต่อไปอีกระยะหนึ่ง อันเนื่องมาจากผลกระทบของการที่หลายประเทศ
พากนัใชน้โยบายคมุเขม้ดา้นการเงิน ส าหรบัในปีนี ้OECD คาดว่าการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและญ่ีปุ่ นจะชะลอตัวลงสู่  1.5% และ 
1.6% ตามล าดบั ซึ่งต ่ากว่าตวัเลขคาดการณก์่อนหนา้นี  ้ขณะเดียวกัน
คาดว่า เศรษฐกิจจีนในปี 2566 จะขยายตวั 4.7% จากระดบั 3.2% ใน
ปี 2565 โดยตวัเลขคาดการณด์งักล่าวลดลงจากตวัเลขคาดการณเ์ดิม 
นอกจากนี ้OECD คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจยูโรโซนจะขยายตัว 3.1% 
ในปี 2565 แต่จะชะลอตัวลงอย่างรุนแรงจนแตะที่ระดับ 0.3% ในปี 
2566 โดยระบุว่ายุโรปซึ่งตอ้งพึ่งพาพลงังานจากรสัเซียในระดบัสูงนั้น 
ได้รบัผลกระทบอย่างหนักจากเงินเฟ้อที่สูงขึน้  ทั้งนี ้ปัญหาเงินเฟ้อ
ยังคงเป็นปัจจัยที่สรา้งความยากล าบากให้กับธนาคารกลางทั่วโลก 
โดย OECD คาดการณว์่า อตัราเงินเฟ้อของสหรฐัจะพุ่งขึน้ 6.2% ในปี 
2565 และจากนั้นจะเพิ่มขึน้ 3.4% ในปี 2566 ขณะเดียวกันคาดว่า 
อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนจะพุ่งขึน้ 8.1% ในปี 2565 และเพิ่มขึน้ 6.2% 
ในปี 2566 (อินโฟเควสท)์ 

EIA เผยสต็อกน ้ามันดิบสหรัฐลดลงสัปดาห์ที่แล้ว สวนทาง
คาดการณ์ ส านักงานสารสนเทศดา้นการพลังงานของรฐับาลสหรฐั 
(EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน ้ามันดิบสหรัฐลดลง 215,000 บารเ์รลใน
สปัดาหท์ี่แลว้ สวนทางนักวิเคราะหท์ี่คาดว่าเพ่ิมขึน้ 443,000 บารเ์รล 
ส่วนสต็อกน า้มนัเบนซินลดลง 2.4 ลา้นบารเ์รล ขณะที่นกัวิเคราะหค์าด
ว่าเพิ่มขึน้ 709,000 บารเ์รล นอกจากนี ้สต็อกน า้มันกลั่น ซึ่งรวมถึงฮี
ตติ ้งออยล์และน ้ามันดีเซลลดลง 2.9 ล้านบารเ์รลในสัปดาห์ที่แล้ว 
ขณะที่นกัวิเคราะหค์าดว่าลดลง 69,000 บารเ์รล (อินโฟเควสท)์ 

คนซื้อบ้านในสหรัฐอ่วม! ดอกเบี้ยกู้ทะลุ 6.5% สูงสุด 14 ปี 
ขอ้มูลจากสมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) ของสหรฐั ระบุ
ว่า อัตราดอกเบีย้เงินกู้เฉลี่ยของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของสหรฐัไดพุ้่ง
ขึน้เหนือระดบั 6.5% เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนส.ค.2551 และเพ่ิมขึน้
มากกว่า 2 เท่าเม่ือเทียบกบัปีที่แลว้ ทัง้นี ้อตัราดอกเบีย้เงินกูเ้ฉลี่ยเพื่อ
การจ านองแบบคงที่ระยะเวลา 30 ปีดีดตัวขึน้ 0.27% สู่ระดบั 6.52% 
ในสัปดาหท์ี่แลว้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงสิน้สุดวิกฤตการเงิน
และภาวะเศรษฐกิจถดถอยครัง้ใหญ่ อตัราดอกเบีย้เงินกูเ้ฉลี่ยเพ่ือการ
จ านองไดเ้พิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตน้ปี 2565 โดยปรบัตัวตาม
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอตัราอา้งอิง
ส าหรบัอตัราดอกเบีย้เงินกูจ้  านอง ขณะที่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่ง
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ (อินโฟเควสท)์ 

ปธ.เฟดมินนีแอโพลิสชี้ เฟดมีฉันทามติคุมเข้มการเงินเชิงรุก
ด้วยความเร็วที่เหมาะสม นายนีล แคชคารี ประธานธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) สาขามินนีแอโพลิสเปิดเผยในวนัองัคาร (27 ก.ย.) ว่า เจา้
หนา้ที่เฟดมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันที่จะท าทุกวิถีทางที่จ  าเป็น เพ่ือ
ฉุดเงินเฟ้อลง และเชื่อว่าตลาดการเงินเข้าใจในเรื่องนี ้ "เฟดเตรียม
ด าเนินมาตรการคมุเขม้นโยบายการเงินอีกมากในอนาคต" นายแคชคา
รีใหส้ัมภาษณ์กับวอลล์สตรีท เจอรน์ัล ไลฟ์  โดยอา้งอิงถึงการที่เฟด
เดินหนา้ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้หลายครัง้ในช่วงที่ผ่ามา แต่จนถึงขณะนี ้
ยงัไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรฐัและแรงกดดนัเงินเฟ้อ "เรายึดมั่น
ต่อการฟ้ืนฟูเสถียรภาพเงินเฟ้อ  แต่เรายอมรับด้วยว่าการคุมเข้ม
นโยบายการเงินมากเกินไปนั้นมีความเสี่ยงรออยู่  เม่ือพิจารณาถึง
ผลลัพธท์ี่ล่าชา้ ดังนั้นผมจึงคิดว่าเราก าลังด าเนินการคุมเขม้การเงิน
เชิงรุกดว้ยความเรว็ที่เหมาะสม" (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอรก์: ดาวโจนสปิ์ดพุ่ง 548.75 จุด บอนดย์ีลด์
ร่วงหนุนแรงซือ้ ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 500 
จุดในวันพุธ  (28 ก.ย.) โดยได้ปัจจัยบวกจากอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรฐัที่ปรบัตัวลดลงหลังจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) 
ประกาศรับซื ้อพันธบัตรรัฐบาลโดยไม่จ ากัดจ านวน เพื่ อสร้าง
เสถียรภาพในตลาด ทั้งนี ้ การปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรช่วยหนุนหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมีความ
อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี ้ย  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 
29,683.74 จุด พุ่งขึน้ 548.75 จุด หรือ +1.88%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 
3,719.04 จุด เพิ่มขึน้ 71.75 จุด หรือ +1.97% และดัชนี Nasdaq ปิด
ที่ 11,051.64 จุด เพ่ิมขึน้ 222.13 จุด หรือ +2.05% หุน้กลุ่มเทคโนโลยี
พุ่งขึน้ขานรบัการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรฐั โดย
หุ้นเมตา แพลทฟอร์มส์ ทะยานขึ ้น  5.36% หุ้นแอมะซอน พุ่ งขึ ้น 
3.15% หุ้นไมโครซอฟท์ เพิ่มขึน้ 1.97% หุ้นอัลฟาเฟท พุ่งขึน้ 2.62% 
หุน้กลุ่มพลังงานพุ่งขึน้หลังจากราคาน า้มัน WTI ทะยานขึน้กว่า 4% 
โดยหุน้ฮัลลิเบอรต์นั พุ่งขึน้ 4.12% หุน้โคโนโคฟิลลิปส ์ดีดขึน้ 4.44% 
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 หุน้เชฟรอน พุ่งขึน้ 3.33% หุ้นเอ็กซอน โมบิล พุ่งขึน้ 3.65% หุ้นไบโอ

เจน (Biogen) ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ของสหรฐั ทะยานขึน้ 
39.85% หลังจากบริษัทประกาศความส าเร็จในการทดลองยารกัษา
โรคอลัไซเมอร ์โดยยาดงักล่าวเป็นการพฒันาร่วมกันระหว่างไบโอเจน 
และบริษัทเอไซ (Eisai) ของญ่ีปุ่ น (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ปอนด์แข็งค่า ขานรับ BoE รุกซื้อ
บอนดส์ร้างเสถียรภาพตลาด เงินปอนดแ์ข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์
สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวันพุธ  (28 
ก.ย.) หลังจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศมาตรการสรา้ง
เสถียรภาพในตลาดการเงิน ด้วยการรับซือ้พันธบัตรระยะยาวของ
รฐับาลองักฤษโดยไม่จ ากัดจ านวน ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวัด
ความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์ม่ือเทียบกับสกุลเงินหลัก  6 สกุลใน
ตะกรา้เงิน รว่งลง 1.31% แตะที่ระดบั 112.6080 เงินปอนดแ์ข็งค่าเม่ือ
เทียบกับดอลลารส์หรฐั ที่ระดับ 1.0903 ดอลลาร ์จากระดับ 1.0733 
ดอลลาร ์ขณะที่ยูโรแข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 0.9748 ดอลลาร ์จากระดบั 
0.9602 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดับ 0.6526 
ดอลลารส์หรฐั จากระดับ 0.6436 ดอลลารส์หรฐั ดอลลารอ่์อนค่าลง
เม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดบั 143.99 เยน จากระดบั 144.80 เยน และ
อ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส  ที่ ระดับ  0.9759 ฟรังก์ จากระดับ 
0.9913 ฟรังก์ นอกจากนี ้ ดอลลารส์หรัฐยังอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์แคนาดา ที่ ระดับ  1.3616 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 
1.3712 ดอลลารแ์คนาดา (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดพุ่ง $3.65 รับสต็อกน ้ามันดิบ
ลด-ดอลล์อ่อนหนุนตลาด สัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส  (WTI) 
ตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ในวันพุธ (28 ก.ย.) หลังสหรฐัเปิดเผยสต็อก
น า้มนัดิบลดลงในสปัดาหท์ี่แลว้ ซึ่งบ่งชีว้่าความตอ้งการใชน้ า้มนัยงัคง
ฟ้ืนตัว นอกจากนี ้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร ์
และผลกระทบของพายุเฮอรร์ิเคนเอียน (Ian) ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าว
เม็กซิโกซึ่งเป็นแหล่งผลิตน ้ามันนอกชายฝ่ังของสหรัฐ  ทั้งนี ้สัญญา
น า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. พุ่งขึน้ 3.65 ดอลลาร ์หรือ 4.7% ปิด
ที่ 82.15  ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ (BRENT) ส่ง
มอบ เดื อนพ .ย . เพิ่ มขึ ้น  3.05 ดอลลาร์ ห รือ  3.5% ปิ ดที่  89.32 
ดอลลาร/์บารเ์รล สญัญาน า้มนัดิบพุ่งขึน้หลงัจากส านกังานสารสนเทศ
ดา้นการพลงังานของรฐับาลสหรฐั (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน า้มันดิบ
สหรฐัลดลง 215,000 บารเ์รลในสปัดาหท์ี่สิน้สุดวนัที่ 23 ก.ย. สวนทาง
กบัที่นักวิเคราะหค์าดว่าจะเพ่ิมขึน้ 443,000 บารเ์รล ส่วนสต็อกน า้มนั
เบนซินลดลง 2.4 ล้านบารเ์รล สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะ
เพ่ิมขึน้ 709,000 บารเ์รล และสต็อกน า้มันกลั่น ซึ่งรวมถึงฮีตติง้ออยล์
และน า้มนัดีเซลลดลง 2.9 ลา้นบารเ์รล ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะหค์าด
ว่าจะลดลงเพียง 69,000 บารเ์รล (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอรก์: ทองปิดพุ่ง $33.8 รับอานิสงสด์อลล์
อ่อน-บอนดย์ีลดร่์วง สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 30 
ดอลลารใ์นวันพุธ (28 ก.ย.) โดยได้แรงหนนุจากการอ่อนค่าของ
ดอลลาร ์และการร่วงลงของอตัราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลสหรฐั 
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน
ธ.ค. พุ่งขึน้ 33.8 ดอลลาร ์หรือ 2.07% ปิดที่  1,670 ดอลลาร/์ออนซ ์  
สญัญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพ่ิมขึน้ 54.3 เซนต ์หรือ 2.96% ปิด
ที่ 18.88 ดอลลาร/์ออนซ ์สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึน้ 
21.1 ดอลลาร ์หรือ 2.51% ปิดที่ 860.80 ดอลลาร/์ออนซ์ สัญญาพัล
ลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึน้ 78.70 ดอลลาร์ หรือ 3.8% ปิดที่ 
2,169.10 ดอลลาร/์ออนซ ์(อินโฟเควสท)์ 

ยุโรป 

"คริสติน ลาการ์ด" ย ้า ECB ต้องให้ความส าคัญต่อเงินเฟ้อ
มากกว่าการขยายตัวของศก. นางคริสติน ลาการด์ ประธานธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) เปิดเผยในวันนี ้ (28 ก.ย.) ว่า ECB ต้องเดินหน้า
ปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยต่อไป  เพื่ อควบคุมอัตราเงิน เฟ้ อ  แม้ว่ า
ผลข้างเคียงของการคุมเขม้นโยบายการเงินนั้น จะเป็นการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงก็ตาม "เราฉดุเงินเฟ้อลงสู่ระดบั 2% ในระยะ
กลาง และเราจะตอ้งท าในสิ่งที่จ  าเป็นตอ้งท า ซึ่งก็คือการเดินหนา้ปรบั
ขึน้อตัราดอกเบีย้ในการประชุมครัง้ต่อไป ๆ ไป" นางลาการด์กล่าวต่อ
สื่อมวลชน พรอ้มเสริมว่า "หากเราไม่ด าเนินการเช่นนัน้ เศรษฐกิจก็จะ
เสียหายมากยิ่งขึน้" ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานโดยอา้งอิงถอ้ยแถลง
ของนางลาการด์ว่า เป้าหมายแรกของการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้คือ 
การน าพาอตัราดอกเบีย้ไปสู่ระดบัที่เป็นกลาง ซึ่งไม่กระตุน้ หรือชะลอ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (อินโฟเควสท)์ 

EU ฟันธงท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีมร่ัวเกิดจากวินาศกรรม เตือน
พร้อมตอบโต้รุนแรง นางเออรซ์ูลา ฟอน เดอร ์เลเยน ประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) กล่าวเม่ือวันอังคาร (27 ก.ย.) ว่า การ
รั่วไหลของท่อส่งก๊าซนอร์ด สตรีม (Nord Stream) เกิดจากการก่อ
วินาศกรรม และเตือนว่าอาจจะมีการตอบโต้ขั้นรุนแรงที่สุด  หาก
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นพลงังานของยุโรปถูกโจมตี ส านักข่าวรอยเตอร์
รายงานว่า นางฟอน เดอร ์เลเยนได้เปิดเผยในทวิตเตอรว์่า "ดิฉันได้
กล่าวกับนางเมตเต เฟรเดอริกเซน นายกรฐัมนตรีประเทศเดนมารก์
เกี่ยวกับการก่อวินาศกรรมท่อส่งก๊าซนอรด์ สตรีม" และเสริมว่าเป็น
เร่ืองส าคญัอย่างยิ่งในตอนนีท้ี่จะสืบสวนเหตุการณด์งักล่าวเพ่ือใหเ้กิด
ความกระจ่างชัดอย่างเต็มที่เกี่ยวกับเหตุการณ์และสาเหตุ" "การจงใจ
ท าใหโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นพลงังานในยโุรปเกิดความชะงักงันนัน้เป็น
สิ่งที่ไม่สามารถยอมรบัได้ และจะน าไปสู่การตอบโตข้ั้นรุนแรงที่สุด" 
นางฟอน เดอร ์เลเยนกล่าวเตือน (อินโฟเควสท)์ 
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 รัสเซียประกาศชัยชนะในการท าประชามติผนวก 4 แคว้นยูเครน 

ส านกัข่าวบลมูเบิรก์รายงานว่า คณะผูน้  าของรสัเซียไดอ้อกมาประกาศ
ชยัชนะในการท าประชามติผนวก 4 แควน้ของยูเครน ท่ามกลางกระแส
ประณามจากองคก์ารสหประชาชาติ (UN) หลงัเผชิญความปราชัยอนั
น่าอดสูในสมรภูมิรบอย่างต่อเนื่อง นายดมิทรี เมดเวเดฟ รองหัวหนา้
สภาความมั่นคงแห่งรสัเซียกล่าวผ่านบญัชีเทเลแกรมในวนันี ้(28 ก.ย.) 
ว่า การท าประชามติผนวกพืน้ที่ 4 แควน้ของยเูครนเสรจ็สิน้ลงแลว้ โดย
เขากล่าวว่า "ผลลัพธ์เป็นที่กระจ่างชัด  ขอต้อนรับสู่รัสเซีย" (อินโฟ
เควสท)์ 

ปูตินม่ันใจรัสเซียเก็บเก่ียวธัญพืชสูงเป็นประวัติการณ์ 150 ล้าน
ตันปีนี้ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผู้น  ารัสเซีย ได้แสดงความ
เชื่อมั่นว่า การเก็บเกี่ยวธัญพืชของรสัเซียในปีนีจ้ะท าสถิติสูงสุดเป็น
ประวตัิการณท์ี่ 150 ลา้นตนั "นับจนถึงขณะนี ้เกษตรกรรสัเซียสามารถ
เก็บเกี่ยวธัญพืชได้ประมาณ 138.7 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่แล้ว" ปธน.ปูตินกล่าวในระหว่างการประชุมว่าด้วย
ความคืบหนา้ดา้นการเกษตรที่ท  าเนียบเครมลิน นอกจากนี ้ปธน.ปูติ
นกล่าวว่า "ผูเ้ชี่ยวชาญรายงานว่า การเก็บเกี่ยวธัญพืชอาจสูงถึง 150 
ลา้นตนัในปีนี ้ซึ่งจะสามารถรองรบัความตอ้งการภายในประเทศ และ
ท าใหร้สัเซียสามารถส่งออกไดม้ากขึน้ดว้ย" (อินโฟเควสท)์ 

แบงกช์าติอังกฤษเคล่ือนไหวแล้ว! หลังนักลงทุนแห่ขายบอนด ์
เหตุวิตกฐานะการคลัง ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) แถลงในวนันีว้่า 
ทางธนาคารจะท าการรับซื ้อพันธบัตรระยะยาวของรฐับาลอังกฤษ
จ านวนมากเท่าที่มีความจ าเป็นตั้งแต่ขณะนีจ้นถึงวันที่  14 ต.ค.เพื่อ
สรา้งเสถียรภาพในตลาดการเงิน "BoE จะท าการซือ้พนัธบตัรในขนาด
ที่มีความจ าเป็นเพื่อฟ้ืนฟูเสถียรภาพในตลาด เนื่องจากหากตลาด
ยังคงมีความผันผวนต่อไปก็จะสรา้งความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญต่อ
เสถียรภาพทางการเงินของสหราชอาณาจกัร" แถลงการณร์ะบุ (อินโฟ
เควสท)์ 

ก.คลังอังกฤษออกโรงหนุน BoE หลังประกาศรับซือ้บอนดไ์ม่อ้ัน
สกัดความผันผวนในตลาด  กระทรวงการคลังอังกฤษออก
แถลงการณ์สนับสนุนธนาคารกลางอังกฤษ  (BoE) ในการรับซื ้อ
พันธบัตรรฐับาลโดยไม่จ ากัดจ านวนเพื่อสรา้งเสถียรภาพในตลาด
การเงิน "ท่านรฐัมนตรีคลงัยึดมั่นในหลกัการความเป็นอิสระของ BoE 
และรัฐบาลจะท างานอย่างใกล้ชิดกับทางธนาคารเพื่อสนับสนุน
เสถียรภาพในระบบการเงินและการรกัษาเป้าหมายเงินเฟ้อ " โฆษก
กระทรวงการคลังกล่าว นอกจากนี ้โฆษกระบุว่า การแทรกแซงตลาด
พนัธบัตรรฐับาลของ BoE มีความจ าเป็นเพื่อสกัดความผันผวนอย่าง
มากในตลาด และรฐับาลจะท าการชดเชยการขาดทนุใดๆที่เกิดขึน้จาก
การด าเนินการของ BoE (อินโฟเควสท)์ 

ขุนคลังอังกฤษย า้รัฐบาลมุ่งม่ันรักษาวินัยการคลัง หลังหลายฝ่าย
กังวลก่อหนี้เพิ่ม นายควาซี กวารเ์ต็ง รฐัมนตรีคลงัอังกฤษ กล่าวว่า 
รัฐบาลอังกฤษมีความมุ่งมั่ นในการรักษาวินัยทางการคลัง  และ
กระทรวงการคลังได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธนาคารกลางอังกฤษ 
(BoE) นายกวารเ์ต็งกล่าวถอ้ยแถลงดังกล่าวในการประชุมกับบรรดา
ผูบ้ริหารวาณิชธนกิจของอังกฤษในวันนี ้ ขณะที่หลายฝ่ายเกิดความ
กังวลต่อสถานะทางการคลังของอังกฤษจากการก่อหนีเ้พิ่มขึน้ของ
รฐับาล หลงัจากที่เม่ือสปัดาหท์ี่แลว้ รฐับาลเปิดเผยมาตรการปรบัลด
ภาษีครัง้ใหญ่ รวมทั้งมาตรการเยียวยาภาคครวัเรือนและภาคธุรกิจที่
ไดร้บัผลกระทบจากการพุ่งขึน้ของราคาพลงังาน "ท่านรฐัมนตรีไดเ้นน้
ย า้ถึงความมุ่งมั่นในการรกัษาวินัยทางการคลงั และท่านก าลงัร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดกับผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ  และส านักงาน
รบัผิดชอบงบประมาณองักฤษ (OBR) ก่อนการแถลงแผนการดา้นการ
คลงัระยะกลางในวนัที่ 23 พฤศจิกายน" "นอกจากนี ้ท่านรฐัมนตรีระบุ
ว่ามาตรการของรฐับาลที่มีการประกาศเม่ือวันศุกรท์ี่ผ่านมาจะช่วย
หนุนการขยายตัวดา้นอุปทานของเศรษฐกิจผ่านทางมาตรการจูงใจ
ดา้นภาษีและมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึ่งจะกระตุน้การเติบโต และ
สนับสนุนการลงทุน รวมทัง้เพิ่มค่าแรงทั่วสหราชอาณาจักร ขณะที่ท า
ให้เงินเฟ้อปรบัตัวลง" แถลงการณ์ของกระทรวงการคลังระบุ (อินโฟ
เควสท)์ 

ขุนคลังอังกฤษยันไม่ลาออก ไม่ยกเลิกแผนห่ันภาษี แม้เป็น
ต้นเหตุท าตลาดป่ันป่วน ส านักข่าว Sky News รายงานโดยอ้าง
แหล่งข่าวระบุว่า นายควาซี กวารเ์ต็ง รัฐมนตรีคลังอังกฤษ จะไม่
ลาออกจากต าแหน่ง และจะไม่มีการยกเลิกนโยบายที่เขาไดป้ระกาศ
ก่อนหนา้นี ้ซึ่งสรา้งความป่ันป่วนในตลาดการเงิน ทั้งนี ้ปอนดด์ิ่งลง
ต ่าสุดเป็นประวัติการณ์เทียบดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนแห่เทขาย
พนัธบตัรรฐับาลองักฤษ ท่ามกลางความกงัวลเกี่ยวกับสถานะทางการ
คลังของรฐับาล หลังนายกวารเ์ต็งเปิดเผยมาตรการปรบัลดภาษีครัง้
ใหญ่ในสปัดาหท์ี่แลว้ นายกวารเ์ต็งไดจ้ดัการประชมุกบับรรดาผูบ้ริหาร
วาณิชธนกิจของอังกฤษในวนันีเ้พื่อสรา้งความมั่นใจต่อตลาดการเงิน 
โดยเขากล่าวว่า รฐับาลองักฤษมีความมุ่งมั่นในการรกัษาวินยัทางการ
คลัง และกระทรวงการคลังได้ร่วมมืออย่างใกลช้ิดกับธนาคารกลาง
องักฤษ (BoE) นายกวารเ์ต็งกล่าวถอ้ยแถลงดงักล่าว ขณะที่หลายฝ่าย
เกิดความกังวลต่อสถานะทางการคลังของอังกฤษจากการก่อหนี ้
เพิ่มขึ ้นของรัฐบาล หลังจากที่ เม่ือสัปดาห์ที่แล้ว  รัฐบาลเปิดเผย
มาตรการปรบัลดภาษีครัง้ใหญ่ รวมทัง้มาตรการเยียวยาภาคครวัเรือน
และภาคธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากการพุ่งขึน้ของราคาพลังงาน  (อิน
โฟเควสท)์ 

ปอนด์พลิกแข็งค่าเทียบดอลลาร์ หลัง BoE รับซื้อพันธบัตรไม่
อ้ัน ปอนด์เริ่มมีเสถียรภาพ หลังดิ่งลงกว่า 1% ก่อนหน้านี ้ ขณะที่
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศรบัซือ้พันธบัตรรัฐบาลโดยไม่
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 จ ากัดจ านวนในวันนี ้ ณ เวลา 21.58 น.ตามเวลาไทย ปอนด์แข็งค่า 

0.14% สู่ระดับ 1.075 ดอลลาร ์BoE แถลงในวันนีว้่า ทางธนาคารจะ
ท าการรบัซือ้พนัธบัตรระยะยาวของรฐับาลองักฤษจ านวนมากเท่าที่มี
ความจ าเป็นตั้งแต่ขณะนีจ้นถึงวันที่  14 ต.ค.เพื่อสรา้งเสถียรภาพใน
ตลาดการเงิน  "BoE จะท าการซือ้พันธบัตรในขนาดที่มีความจ าเป็น
เพ่ือฟ้ืนฟูเสถียรภาพในตลาด เนื่องจากหากตลาดยงัคงมีความผนัผวน
ต่อไปก็จะสรา้งความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคญัต่อเสถียรภาพทางการเงิน
ของสหราชอาณาจกัร" แถลงการณร์ะบ ุ(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับ BoE ซื้อบอนด์
สร้างเสถียรภาพตลาด ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธ (28 ก.ย.) 
โดยไดแ้รงหนุนจากการที่ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) เปิดเผยว่า จะ
เข้าซื ้อพันธบัตรเพื่อบรรเทาความป่ันป่วนในตลาดที่ เกิดจากการ
เปิดเผยแผนการคลังของรฐับาลองักฤษ ทัง้นี ้ดัชนี STOXX 600 ปิดที่
ระดบั 389.41 จดุ เพ่ิมขึน้ 1.17 จดุ หรือ +0.30% ดชันี CAC-40 ตลาด
หุน้ฝรั่งเศสปิดที่ 5,765.01 จุด เพิ่มขึน้ 11.19 จุด หรือ +0.19%, ดัชนี 
DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่  12,183.28 จุด เพิ่มขึน้  43.60 จุด หรือ 
+0.36%  ตลาดหุน้ยุโรปปิดดีดตัวขึน้ หลังร่วงลงเกือบ 2% ในการซือ้
ขายช่วงเชา้ เนื่องจากวิกฤตพลงังานที่รุนแรงขึน้ในยโุรป และการพุ่งขึน้
ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกท าให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย BoE เปิดเผยว่า จะซือ้พันธบัตรรฐับาลระยะ
ยาวจ านวนมากไปตั้งแต่ขณะนี ้ไปจนถึงวันที่  14 ต.ค. เพื่อสร้าง
เสถียรภาพให้กับตลาดการเงิน  และระบุเสริมว่า จะเลื่อนการเริ่ม
โครงการขายพันธบัตรรฐับาลในสัปดาหอ์อกไปก่อน ซึ่งส่งผลให้เงิน
ปอนดแ์ข็งค่าขึน้ และราคาพันธบตัรรฐับาลอังกฤษพุ่งขึน้ ทั้งนี ้ความ
เคลื่อนไหวของ BoE มีขึน้ หลังจากที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) และมูดี ้ส์เพิ่มแรงกดดันต่ออังกฤษให้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
เศรษฐกิจใหม่ซึ่งไดป้ระกาศเม่ือสัปดาหท์ี่ผ่านมาที่เสนอปรบัลดภาษี
ครัง้ใหญ่ และได้ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึน้และเงิน
ปอนด์ร่วงลง หุ้นกลุ่มพลังงาน, เฮลท์แคร ์และเหมืองแร่ ปรบัตัวขึน้ 
0.4-2% ขณะที่หุน้กลุ่มธนาคารและกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคร่วงลง 
อย่างไรก็ตาม ตลาดยงัคงถกูกดดนั หลงัจากผูก้ าหนดนโยบายการเงิน
ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดเผยในวันพุธ (28 ก.ย.) ว่า ECB 
อาจจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้อีก 0.75% ในการประชุมเดือนต.ค.และ
ธ.ค. นอกจากนี ้ความตึงเครียดทางการเมืองในยุโรปเพิ่มขึน้  ขณะที่
ยุโรปด าเนินการสอบสวนการรั่วไหลของท่อส่งก๊าซนอรด์สตรีม  ซึ่ง
เยอรมนี, เดนมารก์ และสวีเดนระบุว่า เป็นผลจากการถูกโจมตี (อินโฟ
เควสท)์ 

ญี่ปุ่ น 

BOJ เฝ้าระวังเงินเยนร่วงหนัก คาดเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอาจ
ช่วยสกัดเยนอ่อน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยรายงานการ

ประชุมนโยบายการเงินประจ าเดือนก.ค.ในวนันี ้โดยระบุว่า กรรมการ 
BOJ มีความเห็นตรงกันว่า BOJ จะตอ้งด าเนินการตรวจสอบว่า การ
ร่วงลงอย่างหนักของเงินเยนในช่วงที่ผ่านมานั้น จะส่งผลกระทบต่อ
ภาวะเงินเฟ้ออย่างไร กรรมการรายหนึ่งของ BOJ กล่าวว่า  แรงกดดนั
ช่วงขาลงของเงินเยนอาจจะบรรเทาลง เนื่องจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกเริ่มที่จะถ่วงเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบีย้ระยะยาวทั่วโลก 
"หากเศรษฐกิจโลกเผชิญกบัภาวะวิกฤต ก็มีโอกาสที่แนวโนม้เงินเยนซึ่ง
อ่อนค่าลงในปัจจุบันนัน้ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่แข็งค่าขึน้ " 
กรรมการ BOJ กล่ าว  ส านักข่ าวรอยเตอร์รายงานว่า  BOJ ได้
คาดการณ์ว่า ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) พืน้ฐานซึ่งไม่นับรวมราคาใน
หมวดอาหารสดนั้น อาจจะปรบัตัวขึน้ในปีนี ้แต่อัตราการปรบัขึน้จะ
ชะลอตวัลงตามทิศทางราคาพลงังาน (อินโฟเควสท)์ 

รองปธน.สหรัฐเรียกร้องบ.ญี่ปุ่ นยกระดับความร่วมมือกระตุ้น
การผลิตชิป นางคามาลา แฮรร์ิส รองประธานาธิบดีสหรฐั ออกมา
เรียกรอ้งให้บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของญ่ีปุ่ นยกระดับความ
ร่วมมือ เนื่องจากชิปมีความส าคัญมากขึน้ในการรับประกันความ
มั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจ นางแฮรร์ิสกล่าวระหว่างประชมุกับ
คณะผูบ้ริหารบริษัทญ่ีปุ่ นที่บา้นพกัเอกอคัรราชทูตสหรฐัในกรุงโตเกียว
ว่า "ไม่มีประเทศใดประเทศเดียวที่สามารถเติมเต็มความตอ้งการชิปทั่ว
โลกได ้ญ่ีปุ่ นและสหรฐัมีความมุ่งมั่นรว่มกันที่จะสรา้งห่วงโซ่อุปทานที่
ยืดหยุ่นและลงทุนในด้านนวัตกรรมแห่งอนาคต" นางแฮรร์ิสอธิบาย
รายละเอียดของกฎหมายชิปและวิทยาศาสตร์ (CHIPS and Science 
Act) ที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐั ไดล้งนามเป็นกฎหมายเม่ือ
เดือนส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการลงทุนในดา้นการ
วิจยัและผลิตชิปในสหรฐั (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 397.89 จุด ตามทิศทาง
ดาวโจนส์-หุ้นเทคโนฯ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดร่วงสู่ระดับ
ต ่าสุดในรอบ 3 เดือน โดยปรับตัวลงตามดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอรก์ที่ปิดในแดนลบติดต่อกันเป็นวันที่  6 ในวันอังคาร (27 ก.ย.) 
ตลอดจนปรบัตวัลงตามหุน้เทคโนโลยี หลงัมีรายงานว่า บริษัทแอปเปิล
ตดัสินใจยกเลิกแผนเพิ่มการผลิตไอโฟน (iPhone) รุ่นใหม่ ส านักข่าว
เกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดตลาดที่ระดบั 26,173.98 จุด รว่งลง 
397.89 จุด หรือ -1.5% ซึ่งเป็นระดบัต ่าที่สุดนับตั้งแต่วนัที่  6 ก.ค. หุน้
ลบในวนันีน้  าโดยกลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่มอสงัหาริมทรพัย ์และกลุ่ม
ประกนั (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

หยวนอ่อนค่าที่สุดในรอบ 14 ปี แบงก์ชาติจีนอาจต้องชะลอ
นโยบายผ่อนคลาย เงินหยวนในตลาดจีนและตลาดต่างประเทศอ่อน
ค่าทะลุระดบั 7.2 หยวนต่อดอลลารใ์นวนันี ้ซึ่งเป็นระดบัที่หยวนอ่อน
ค่ามากที่สุดนับตั้งแต่ตน้ปี 2551 หรือในรอบ 14 ปี นักวิเคราะหข์องซิ
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 ติก ซีเคียวริตีส ์และเทียนเฟิง ซีเคียวริตีสเ์ปิดเผยว่า หยวนอ่อนค่าลง

มากที่สุดเป็นประวัติการณ์แตะ 7.2162 หยวนต่อดอลลารใ์นการซือ้
ขายที่ตลาดต่างประเทศเช้านี ้ ซึ่งบ่งชีว้่า ธนาคารกลางจีน (PBOC) 
อาจจะชะลอมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ อาทิ การปรบัลดสัดส่วนการ
กั น ส า รอ งข อ งธน าค า รพ าณิ ชย์  (RRR) ด้ าน  China Foreign 
Exchange Trading System (CFETS) รายงานว่า อัตราค่ากลางสกุล
เงินหยวนในวันนี ้อ่อนค่าลง 0.0385 หยวน แตะที่ 7.1107 หยวนต่อ
ดอลลารส์หรฐั (อินโฟเควสท)์ 

จีนคาดประชาชนสัญจรทางถนน 210 ล้านเทีย่วช่วงหยุดวันชาติ 
ส านักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างอิงการคาดการณ์ของกระทรวง
คมนาคมจีนในวนันี ้(28 ก.ย.) ว่า ประชาชนมีแนวโนม้เดินทางบนทอ้ง
ถนนประมาณ 210 ลา้นเที่ยวในช่วงวนัหยุด เนื่องในวนัชาติตัง้แต่วนัที่ 
1 - 7 ต .ค. โดยลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 30% 
นอกจากนี ้ กระทรวงฯ ยังได้ประกาศงดเก็บค่าทางด่วนทั่วประเทศ
ส าหรบัรถยนตน์ั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งในระหว่างวนัหยุดดงักล่าว 
ส่วนการเดินทางทางน า้คาดว่าจะเพ่ิมขึน้ 16% แตะที่ 7.2 ลา้นเที่ยวใน
ช่วงเวลาดงักล่าว (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 48.79 จุด หว่ันดบ.
ขาขึน้ฉุดเศรษฐกิจโลกถดถอย ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีน
ปิดลบในวันนี ้ ตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกที่พากันร่วงลงในวันนี ้ 
เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการเร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคาร
กลางต่าง ๆ จะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะถดถอย ดชันีเซี่ยงไฮ้
คอมโพสิตปิดที่  3,045.07 จุด ลดลง 48.79 จุด หรือ -1.58% (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดร่วง 609.43 จุด วิตกศก.โลก
ถดถอย ดัชนีฮั่ งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดร่วงลงในวันนี ้ เนื่องจากนัก
ลงทุนวิตกว่าการที่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) รวมถึงธนาคารกลาง
ประเทศอื่น ๆ เรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ จะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโลกเผชิญ
ภาวะถดถอย นอกจากนี ้นักลงทุนยงักังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความ
ตึงเครียดระหว่างรสัเซียกับโลกตะวนัตกที่ทวีความรุนแรงขึน้  ดัชนีฮั่ง
เส็งปิดตลาดที่ระดับ 17,250.88 จุด ลดลง 609.43 จุด หรือ -3.41% 
ทัง้นี ้เจา้หนา้ที่ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ไดอ้อกมาสนับสนุนให้
เฟดเดินหนา้ปรบัขึน้ดอกเบีย้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ แมมี้ความเสี่ยงที่จะท า
ใหเ้ศรษฐกิจชะลอตัวลงก็ตาม โดยนายเจมส์ บูลลารด์ ประธานเฟด
สาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเศรษฐกิจที่กรุง
ลอนดอนเม่ือวานนีว้่า เขายังคงสนับสนุนใหเ้ฟดขึน้อัตราดอกเบีย้อีก
เพ่ือควบคมุเงินเฟ้อใหก้ลบัสู่เป้าหมาย และคาดว่าภายในสิน้ปีนี ้อตัรา
ดอกเบีย้นโยบายของเฟดจะดีดตวัขึน้แตะที่ระดบั 4.5% (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอ่ืนๆ 

ไต้ฝุ่ นโนรูพัดกระหน ่าพืน้ที่เกษตรของฟิลิปปินส ์นาข้าวเสียหาย
หนักสุด พายุไต้ฝุ่ นโนรูได้สรา้งความเสียหายให้กับพื ้นที่เกษตรใน
ฟิลิปปินส ์ซึ่งส่งผลใหป้ระเทศเผชิญความเสี่ยงดา้นอุปทานอาหารและ
เงินเฟ้อ ทั้งนี ้ พืน้ที่เกษตรของฟิลิปปินส์ได้รับความเสียหายคิดเป็น
มูลค่าประมาณ 1.29 พันลา้นเปโซ (21.9 ลา้นดอลลาร)์ ในวนัอังคาร 
(27 ก.ย.) ซึ่งเพิ่มขึน้อย่างมากจากความเสียหายที่ประมาณการไวท้ี่  
160 ลา้นเปโซเม่ือวนัจันทร ์(26 ก.ย.) โดยมีพืน้ที่เกษตรกว่า 141,000 
เฮกตาร์ที่ได้รับความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและ
ชาวประมงราว 82,000 คน กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า 
ผลผลิตขา้วคดิเป็นสดัส่วนเกือบ 90% ของปริมาณพืชผลเกษตรที่ไดร้บั
ความเสียหาย 72,000 เมตริกตัน และเสริมว่าการประเมินความ
เสียหายยังคงด าเนินอยู่ในขณะนี ้ โดยรฐับาลฟิลิปปินสร์ะบุว่า พายุ
ไตฝุ้่ นโนรูอาจส่งผลกระทบต่อขา้วยืนตน้ในประเทศราว 76% (อินโฟ
เควสท)์ 

อาเซียน-ฮ่องกง เจรจาปรับโอนพิกัดศุลกากรใหม่ หนุนกระตุ้น
การค้า-การลงทุน นางอรมน ทรพัยท์วีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคา้
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร ์ลักษณ
วิศิษฏ ์รองนายกรฐัมนตรีและรมว.พาณิชย ์มอบหมายให้กรมเจรจา
การคา้ระหว่างประเทศร่วมประชุมรฐัมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ฮ่องกง 
ครั้งที่  6 เม่ือวันที่  17 ก.ย. 65 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหารือ
ประเด็นส าคัญภายใต้ความตกลงการค้า เสรีอาเซียน -ฮ่องกง 
(AHKFTA) และความตกลงดา้นการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง (AHKIA) 
นางอรมน กล่าวว่า อาเซียนและฮ่องกงอยู่ระหว่างการเจรจาปรบัโอน
พิกัดศุลกากรของตารางการลดภาษีเป็นระบบฮาร์โมไนซ์ปี  2022 
(HS2022) โดยตั้งเป้าเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี ้ ซึ่งการปรับโอน
พิกัดศุลกากรดังกล่าว จะช่วยปรับปรุงความตกลง AHKFTA ให้มี
ความทนัสมยั สอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิขององคก์ารศุลกากรโลก และ
ช่วยอ านวยความสะดวกใหภ้าคธุรกิจสามารถใชพ้ิกัดศุลกากรที่เป็น
ปัจจบุนั (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 500 จุด กังวล
เศรษฐกิจถดถอย ดชันี Sensex ตลาดหุน้อินเดียร่วงลงกว่า 500 จุด
ในวันนี ้แตะระดับต ่าสุดในรอบ 2 เดือน และปรบัตัวลงติดต่อกันเป็น
วันที่  6 ซึ่งเป็นช่วงขาลงที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิ .ย. 
ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดชันี S&P BSE 
Sensex ปิดตลาดที่ 56,598.28 ลบ 509.24 จุด หรือ 0.89% หุ้นกลุ่ม
โลหะดิ่งลงน าตลาดในวนันี ้นกัลงทนุจับตาการประชมุนโยบายการเงิน
ของธนาคารกลางอินเดียในวนัศุกร ์ขณะที่มีการคาดการณว์่าธนาคาร
กลางจะปรับขึน้อัตราดอกเบี ้ย  0.50% ในการประชุมรอบนี ้ (อินโฟ
เควสท)์ 

ไทย 
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 กนง.เอกฉันทขึ์้นดอกเบี้ย 0.25% แจงบาทอ่อนไม่กระทบศก.-

เงินเฟ้อ ยันติดตามใกล้ชิด ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) ครั้งที่  5/2565 วันที่  28 ก.ย. 65 มีมติ เอกฉันท์ให้ขึ ้นอัตรา
ดอกเบีย้นโยบาย 0.25% ต่อปี จากปัจจบุนัที่ 0.75% เป็น 1.00% ต่อปี 
โดยใหมี้ผลทนัที นายปิติ ดิษยทตั เลขานุการ กนง. ระบุว่า เศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโนม้ฟ้ืนตัวต่อเนื่อง ตามแรงส่งของภาคท่องเที่ยวและการ
บริโภคภาคเอกชนเป็นส าคญั ดา้นอตัราเงินเฟ้อทั่วไปยงัอยู่ในระดบัสูง
จากการส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึน้ในช่วงที่ผ่านมาแม้แรงกดดันด้าน
อุปทานจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มคลี่คลาย ในภาพรวม
แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อใกล้เคียงกับที่ได้ประเมินไว้ก่อนหน้า 
คณะกรรมการฯ เห็นว่าการทยอยปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายยงัเป็น
แนวทางการด าเนินนโยบายที่เหมาะสม "กนง.ประเมินว่าการปรบัขึน้
นโยบายครัง้นี ้จะส่งผ่านไปยงัธนาคารพาณิชยใ์หมี้การทยอยตดัสินใจ
ปรบัขึน้ดอกเบีย้ เนื่องจากปัจจุบันลูกค้าของธนาคารพาณิชยอ์ยู่ใน
กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม และเอสเอ็มอี หลังจากการ
ก่อนหนา้นีธ้นาคารพาณิชยย์งัไม่มีการปรบัขึน้ดอกเบีย้" นายปิติ กล่าว 
ทั้งนี ้กนง.ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ 
3.3% และ 3.8% ในปี 65 และ 66 ตามล าดับ ตามแรงส่งของภาค
ท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นส าคญั โดยภาคการท่องเที่ยว
ฟ้ืนตวัไดด้ีกว่าคาดจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่อง 
โดยคาดว่าสิน้ปี 65 จะอยู่ที่ 9.5 ลา้นคน จากเดิมที่คาดราว 6 ลา้นคน  
ก่อนขยบัสู่ 21 ลา้นคนในปี 66 เพ่ิมขึน้จากคาดการณเ์ดิมที่ 19 ลา้นคน  
อีกทั้งการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยังมีความทั่วถึงมากขึน้ ทั้งในมิติของ
สาขาธุรกิจโดยเฉพาะภาคบริการและในมิติของรายไดท้ี่เริ่มกระจายตวั
ดีขึน้ ขณะที่เศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงกว่าคาดส่งผลต่อภาคการส่งออก 
แต่ไม่ได้กระทบแนวโนม้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม  (อินโฟ
เควสท)์ 

สศอ.เผยดัชนี MPI ส.ค.ขยายตัว 14.52%YoY, 8 เดือนโต 2.72% 
นางศิริเพ็ญ  เกียรติเฟ่ืองฟู  รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  เผยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือน ส.ค.65 อยู่ที่ระดับ 99.28 ขยายตัวเพิ่มขึน้ 
14.52% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) 
ดัชนี MPI เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 99.81 ขยายตัวเพิ่มขึน้  2.72% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัอตัราการใชก้ าลงัการผลิต (CapU) ในเดือน 
ส.ค.65 อยู่ที่ระดับ 63.78% เพิ่มขึน้จากระดับ 60.77% ในเดือน ก.ค.
65 ส่วนอตัราการใชก้ าลงัการผลิตในช่วง 8 เดือนแรกเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 
63.43% ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการผลิตในเดือน ส.ค.65 ได้แก่ ผล
ของฐานต ่า เนื่องจากในปีก่อนเป็นช่วงที่มีการระบาดค่อนขา้งรุนแรง มี
การล็อกดาวนใ์นหลายพืน้ที่ รวมทัง้มีการติดเชือ้ในสถานประกอบการ
ค่อนขา้งมาก ขณะที่ปีนีก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศยังคงทยอย
ปรบัตวัดีขึน้ (อินโฟเควสท)์ 

BBL น าร่องปรับขึน้ดอกเบีย้เงินฝาก-เงินกู้ มีผล 29 ก.ย. นางรชันี 
นพเมือง รองผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เปิดเผยว่า ธนาคาร
ประกาศปรบัอตัราดอกเบีย้เงินฝากและเงินกูเ้พ่ิมขึน้ โดยอตัราดอกเบีย้
เงินฝากปรับเพิ่มขึ ้น  0.15-0.50% ต่อปี  ส่วนอัตราดอกเบี ้ยเงินให้
สินเช่ือ เอ็มแอลอาร ์(MLR) หรืออัตราดอกเบีย้ส าหรบัลูกคา้รายใหญ่
ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) เพิ่มขึน้ 
0.40% ต่อปี เอ็มโออาร ์(MOR) หรืออัตราดอกเบีย้ส าหรบัลูกคา้ราย
ใหญ่ชั้นดี  ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี  (Minimum Overdraft Rate) 
เพิ่มขึน้  0.375% ต่อปี และเอ็มอารอ์าร์ (MRR) หรืออัตราดอกเบี ้ย
ลกูคา้รายย่อยชัน้ดี (Minimum Retail Rate) เพิ่มขึน้ 0.30% ต่อปี โดย
มีผลตัง้แต่วนัที่ 29 กนัยายน 2565 (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 11.35 จุด หลุด 1,600 จุดรับบาท
อ่อนกังวล Flow ไหลออกแม้กนง.ขึน้ดอกเบี้ยตามคาด SET ปิด
วันนี ้ที่ระดับ 1,599.23 จุด ลดลง 11.35 จุด (-0.70%) มูลค่าการซื ้อ
ขาย 69,726.47 ลา้นบาท นักวิเคราะหฯ์ระบุตลาดหุน้ไทยวนันีป้รบัตวั
ลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอ่ืนๆในภูมิภาค รบัแรงกดดันค่าเงิน
ดอลลารส์หรฐัแข็ง บาทอ่อน กังวลเงินทุนต่างชาติไหลออก ดา้น กนง. 
ขึน้ดอกเบีย้ 0.25%ตามคาด แนะติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรฐั จีน 
และ ยโุรป แนวโนม้พรุง่นีค้าดพกัตวัต่อ โดยใหแ้นวรบัที่ 1,600 จดุ และ
มีแนวรับส าคัญที่  1,580 จุด พร้อมให้แนวต้านที่  1,610-1,620 จุด 
ตลาดหลักทรัพย์ ปิดวันนี ้ที่ระดับ 1,599.23 จุด ลดลง 11.35 จุด (-
0.70%) มูลค่าการซือ้ขาย 69,726.47 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวันนี ้
ดชันีปรบัตวัลงตลอดทัง้วนั โดยดชันีท าระดบัสูงสุด 1,606.23 จุด และ
ระดบัต ่าสดุ 1,595.76 จดุ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 32,001 
ล้านบาท สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 32,001 ลา้นบาท ดา้นประเภทของนักลงทุน ที่มี
มูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรพัย์
จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 5,054 ลา้นบาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน 
ซือ้สุทธิ 3,143 ลา้นบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 3,477 
ลา้นบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.77% ปรบัตัวเพิ่มขึน้จาก
เม่ือวาน +0.04% ภาพรวมของตลาดในวันนี ้ Yield Curve ปรับตัว
เพิ่มขึน้วันก่อนหน้าประมาณ 2-9 bps. ภายหลังจากผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันทใ์หป้รบัขึน้อัตรา
ดอกเบีย้นโยบาย 0.25%ต่อปี จาก 0.75% เป็น 1.00% ต่อปี โดยมอง
ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัต่อเนื่อง จากภาคท่องเที่ยวและการ
บริโภคภาคเอกชน และคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 65 มีแนวโน้มจะ
ขยายตัวที่ 3.3%  และ 3.8%ในปี 66 ส าหรบักระแสเงินลงทุนของนัก
ลงทุนต่างชาติวันนี ้ NET OUTFLOW 3,727 ล้านบาท โดยเกิดจาก
NET SELL 3,477 ลา้นบาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุน
ต่างชาติหมดอายุ (Expired) 250 ล้านบาทด้านปัจจัยต่างประเทศ 
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 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  (OECD) 

คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2566 จะขยายตัว 2.2% ลดลงจาก
คาดการณเ์ดิมที่ระดบั 2.8% เนื่องจากเศรษฐกิจถกูกดดนัจากธนาคาร
กลางในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วใชน้โยบายคุมเขม้ด้านการเงินเพื่อ
สกดัเงินเฟ้อ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 38.35 อ่อนค่าจากช่วงเช้า หลังกนง.ขึน้
ดอกเบีย้ตามคาด นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผย
ว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่  38.35 บาท/ดอลลาร ์ปรบัตัวอ่อนค่า
จากเปิดตลาดเม่ือเชา้ที่ระดบั 38.00 บาท/ดอลลาร ์ระหว่างวนัเงินบาท
อ่อนค่าไปท าสถิติสูงสุดในรอบ 16 ปีที่ระดบั 38.46 บาท/ดอลลารห์ลงั 

กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรบัขึน้อัตราดอกเบี ้ยนโยบายอีก 0.25%  
ขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายพนัธบตัร 3.7 พนัลา้นบาท "วนันีบ้าทผัน
ผวนมาก หลังเปิดตลาดบาททยอยอ่อนค่าต่อเนื่อง แต่มาเร่งตัวมาก
หลงั กนง.มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หป้รบัขึน้ดอกเบีย้อีก 0.25% จากที่ตลาด
คาดว่า กนง.จะเสียงแตกใหป้รบัขึน้ดอกเบีย้มากกว่านี ้ ขณะที่ตลาด
กลวัดอลลารแ์ข็งค่า พอขึน้ดอกเบีย้นอ้ย นักลงทุนปิดรบัความเสี่ยงเท
ขายบาทออกมามาก"  นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงิน ประเมิน
กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวนัพรุ่งนีไ้วท้ี่  38.25 - 38.50 บาท/
ดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทีต่้องติดตาม                      
- ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคเดือนก.ย. อีย ู                 

- จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์สหรฐั 

- ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2565 สหรฐั 
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KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
29 September 
2022 

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีตอ้งติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Monday 26 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JN Jibun Bank Japan PMI Services Sep P 51.90 -- 49.50 SET50

Jibun Bank Japan PMI Composite Sep P 50.90 -- 49.40 SET100

Jibun Bank Japan PMI Mfg Sep P 51.00 -- 51.50 MAI

TH Customs Exports YoY Aug 7.5% 7.7% 4.3% Institution Net Position

Customs Imports YoY Aug 21.3% 18.0% 23.9% Proprietary Net Position

Customs Trade Balance Aug -$4215m -$3044m -$3660m Foreign Net Position

US Chicago Fed Nat Activity Index Aug 0.0% 23.0% 27.0% Individual Net Position

Dallas Fed Manf. Activity Sep -17.20 -9.00 -12.90 Total Trading Value

 Tuesday 27 Major Indices

Release Actual Cons. Prior Dow Jones

JN PPI Services YoY Aug 1.9% 2.4% 2.1% S&P 500

Machine Tool Orders YoY Aug F 10.7%      -- 10.7% Nasdaq

CH Industrial Profits YTD YoY Aug -2.1%      --      -- STOXX Europe 50

EC M3 Money Supply YoY Aug 6.1% 5.3% 5.7% FTSE 100

US Durable Goods Orders Aug P -0.2% -0.3% -0.1% DAX

Durables Ex Transportation Aug P 0.2% 0.2% 0.2% Nikkei 225

FHFA House Price Index MoM Jul -0.6% 0.0% 0.1% Shanghai Composite

Conf. Board Consumer Confidence Sep 108.0 104.6 103.6 Hang Seng

Richmond Fed Manufact. Index Sep 0.0 -10.0 -8.0 KOSPI

New Home Sales Aug 685.0k 500.0k 532.0k BES Sensex

New Home Sales MoM Aug 28.8% -2.1% -8.6% Jakarta Composite

Philippines Composite

     Wednesday 28 Ho Chi Minh

Release Actual Cons. Prior

TH Capacity Utilization ISIC Aug 6378.0% -- 6101.0% Crude Commodities

Mfg Production Index ISIC NSA YoY Aug 14.52% 9.00% 6.37% WTI ($/bl)

BoT Benchmark Interest Rate 1-Sep 1.00% 1.00% 0.75% Dubai ($/bl)

JN Leading Index CI Jul F 98.90 -- 99.60 Brent ($/bl)

US MBA Mortgage Applications 1-Sep -3.70% -- 3.80% NYMEX ($/bl)

Wholesale Inventories MoM Aug P 1.30% 0.40% 0.60% COMEX Gold 

Pending Home Sales MoM Aug -2.00% -1.50% -0.60% Batic Dry Index

Pending Home Sales NSA YoY Aug -22.50% -24.50% -22.20%

Exchange Rate

 Thursday 29 USD/THB

Release Actual Cons. Prior EUR/USD

JN Japan Buying Foreign Bonds 1-Sep -¥1102.5b -- -¥140.7b USD/JNY

Foreign Buying Japan Bonds 1-Sep -¥2862.8b -- -¥2570.5b GBP/USD

EC Economic Confidence Sep -- 9600.00% 9760.00% USD/CHY

Industrial Confidence Sep -- -70.00% 120.00% USD/KRW

Services Confidence Sep -- 7.00 8.70 Dollar Index

Consumer Confidence Sep F -- -- -2880.00%

US Initial Jobless Claims 1-Sep -- 215k 213k Thai Bond Market

Continuing Claims 1-Sep -- 1383k 1379k Total Return Index

GDP Annualized QoQ 2Q T -- -0.60% -0.60% Outright/ Cash Trading

Personal Consumption 2Q T -- 0.02 0.02 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

GDP Price Index 2Q T -- 0.09 0.09 28-Sep-22 0.683 0.874 1.035 1.217 1.935 2.289

Core PCE QoQ 2Q T -- 4.40% 4.40% Change (bps) +6.18 +5.34 +3.33 +3.59 +9.17 +13.27

5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

 Friday 30 2.767 3.050 3.299 3.902 4.003 4.238

Release Actual Cons. Prior +3.71 +4.29 +8.41 +6.83 +6.60 +1.97

JN Jobless Rate Aug -- 2.50% 2.60%

Retail Sales MoM Aug -- 0.40% 0.80% US Bond Market

Industrial Production MoM Aug P -- 0.20% 0.80% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Retail Sales YoY Aug -- 2.80% 2.40% 28-Sep-22 3.28 4.13 4.16 3.95 3.73 3.70

Housing Starts YoY Aug -- -4.00% -5.40% Change (bps) +4.09 -14.80 -21.18 -23.67 -21.39 -12.64

Annualized Housing Starts Aug -- 0.832m 0.825m

CH Manufacturing PMI Sep -- 49.60 49.40

Non-manufacturing PMI Sep -- 52.30 52.60

Caixin China PMI Mfg Sep -- 49.40 49.50

EC Unemployment Rate Aug -- 6.60% 6.60%

CPI Estimate YoY Sep -- 9.70% 9.10%

CPI MoM Sep P -- 0.90% 0.60%

CPI Core YoY Sep P -- 4.70% 4.30%

US Personal Income Aug -- 0.30% 0.20%

Personal Spending Aug -- 0.20% 0.10%

PCE Deflator YoY Aug -- 6.00% 6.30%

PCE Core Deflator MoM Aug -- 0.50% 0.10%

PCE Core Deflator YoY Aug -- 4.70% 4.60%

MNI Chicago PMI Sep -- 51.80 52.20

U. of Mich. Sentiment Sep F -- 59.50 59.50

32,000.52          70,041.69          -54.31%

28-Sep-22 27-Sep-22 %Chg.

287.93               289.00               -0.37%

1,440.15 1,422.45 +1.24%

112.604 114.106 -1.32%

1.0889 1.0733 +1.45%

7.2005 7.1761 +0.34%

0.9735 0.9594 +1.47%

144.16 144.80 -0.44%

28-Sep-22 27-Sep-22 %Chg.

38.37 37.98 +1.03%

1,660.30 +33.80 +2.08%

1,807.00 +0.00 +0.00%

89.32 +3.05 +3.54%

82.15 +3.65 +4.65%

82.15 +3.65 +4.65%

90.91 +0.19 +0.21%

1,143.62 -22.92 -1.96%

28-Sep-22 Chg %Chg.

7,077.03 -35.42 -0.50%

5,879.68 -140.39 -2.33%

2,169.29 -54.57 -2.45%

56,598.28 -509.24 -0.89%

3,045.07 -48.80 -1.58%

17,250.88 -609.43 -3.41%

12,183.28 +43.60 +0.36%

26,173.98 -397.89 -1.50%

3,335.30 +6.65 +0.20%

7,005.39 +20.80 +0.30%

3,719.04 +71.75 +1.97%

11,051.64 +222.14 +2.05%

28-Sep-22 Chg %Chg.

29,683.74 +548.75 +1.88%

1,780.10

69,726.48

-1,185.45

-208.48

658.45 -6.37 -0.96%

-386.17

963.75 -8.96 -0.92%

2,171.39 -20.21 -0.92%

29-Sep-22

28-Sep-22 Chg %Chg.

1,599.23 -11.35 -0.70%


