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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

เวิลดแ์บงกเ์ตือนโลกเส่ียงเผชิญภาวะ Stagflation ขณะศก.ยุโรป
จ่อถดถอย นายเดวิด มัลพาสส ์ประธานธนาคารโลกเตือนว่า การที่
ทั่วโลกจะสามารถผลิตพลงังานไดเ้พียงพอโดยไม่ตอ้งพึ่งพารสัเซียนั้น 
อาจจะตอ้งใชเ้วลานานหลายปี โดยนับตัง้แต่รสัเซียส่งกองก าลงัทหาร
รุกรานยูเครนในเดือนก.พ.นั้น ทั่วโลกก็ตอ้งประสบกับวิกฤตพลงังาน 
และส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกบัภาวะชะลอตวัแต่
เงินเฟ้อสูง (Stagflation) ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า นายมลัพาสส์
ระบุในระหว่างการกล่าวสุนทรพจนท์ี่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด์ในวัน
พธุ (28 ก.ย.) ว่า มีความเป็นไปไดม้ากขึน้ที่เศรษฐกิจยุโรปจะเผชิญกับ
ภาวะถดถอย ขณะที่การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนก าลังชะลอตัวลง
อย่างรุนแรง และผลผลิตทางเศรษฐกิจของสหรฐัไดห้ดตวัลงในช่วงครึ่ง
แรกของปีนี ้ "สถานการณ์เหล่านีจ้ะสรา้งผลกระทบที่รุนแรงต่อกลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนา" นายมัลพาสส์กล่าว พร้อมกับแนะน าว่า 
ผลกระทบที่เกิดขึน้จากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกพากันปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบี ้ย , เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่าง
เชื่องช้านั้น จ าเป็นต้องแก้ไขด้วยมาตรการทั้งในระดับมหภาคและ
จลุภาค ซึ่งรวมถึงการใชจ้่ายแบบก าหนดเป้าหมายใหม้ากขึน้ และการ
ทุ่มเทความพยายามในการเพิ่มอุปทาน  "เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนาก าลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่  ซึ่งรวมถึงราคา
อาหาร ปุ๋ ย และพลังงานที่พุ่งขึน้อย่างมาก รวมทั้งอัตราดอกเบี ้ยที่
ปรบัตวัสูงขึน้ การอ่อนค่าของสกุลเงิน และเม็ดเงินทุนที่ไหลออกนอก
ประเทศ นอกจากนี ้เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันายงัเผชิญกับ
อนัตรายจากการที่เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่จะถดถอย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหลายประเทศที่ประสบกับความยากล าบากในการหวน
กลับไปมีรายไดต้่อหัวประชากรที่ระดบัก่อนเกิดโรคโควิด-19 ระบาด" 
นายมลัพาสสก์ล่าว (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผย GDP -0.6% ใน Q2 หลัง -1.6% ใน Q1 บ่งชี้เศรษฐกิจ
ถดถอย กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้ง
สุดทา้ยส าหรบัผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตร
มาส 2 ในวันนี ้โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 0.6% ในไตรมาส
ดงักล่าว ไม่เปลี่ยนแปลงจากตวัเลขประมาณการครัง้ที่ 2 ขณะที่ตวัเลข
ประมาณการครั้งที่  1 ระบุว่า เศรษฐกิจหดตัว  0.9% ก่อนหน้านี ้
กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า เศรษฐกิจสหรฐัหดตวั 1.6% ในไตร
มาส 1 การที่เศรษฐกิจหดตัว 2 ไตรมาสติดต่อกัน ท าให้สหรัฐเข้าสู่
ภาวะถดถอยทางเทคนิค (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงสัปดาหท์ี่แล้ว สวน
ทางคาดการณ์  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอ
สวสัดิการว่างงานครัง้แรกลดลง 16,000 ราย สู่ระดบั 193,000 รายใน

สัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. และสวนทาง
นักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นสู่ ระดับ  213,000 ราย นอกจากนี ้
ตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานดงักล่าวอยู่ต  ่ากว่าระดบั 215,000 ราย 
ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อสปัดาหใ์นช่วงก่อนเกิดการแพรร่ะบาดของโควิด-19 
ในสหรฐั ขณะเดียวกัน กระทรวงแรงงานสหรฐัรายงานว่า จ านวนชาว
อเมริกันที่ยงัคงขอรบัสวสัดิการว่างงานต่อเนื่อง ลดลง 29,000 ราย สู่
ระดบั 1.35 ลา้นราย (อินโฟเควสท)์ 

เฟดเผยแบบจ าลอง GDPNow บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 
0.3% ใน Q3/65 ธนาคารกลางสหรัฐ  (เฟด) สาขาแอตแลนตา 
เปิดเผยว่า แบบจ าลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า 
เศรษฐกิจสหรฐัขยายตวั 0.3% ในไตรมาส 3 เฟดสาขาแอตแลนตาจะ
รายงานตัวเลขคาดการณ์  GDPNow ครั้งใหม่ในวันพรุ่งนี ้ (อินโฟ
เควสท)์ 

สหรัฐจ่อคว ่าบาตรเพิ่มหลังรัสเซียเตรียมผนวกดินแดน 4 แคว้น
ของยูเครน นางแครีน ฌ็อง ปิแอร ์โฆษกประจ าท าเนียบขาวเปิดเผย
ว่า สหรฐัเตรียมใชม้าตรการตอบโตท้างเศรษฐกิจที่ "รวดเรว็และรุนแรง" 
ต่อรสัเซีย หลงัรสัเซียเริ่มรุกคืบปฏิบตัิการผนวกดินแดนของยเูครนที่ยึด
มาได้จากการสู้รบ  ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ความเคลื่อนไหว
ดังกล่าวมีขึน้ หลังจากรสัเซียได้จัดการลงประชามติใน 4 แควน้ทาง
ตะวนัออกและทางใตข้องยเูครนเพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
ว่าต้องการผนวกดินแดนเข้ากับรัสเซียหรือไม่  โดยสื่อของรัสเซีย
รายงานว่า ผลการลงประชามติซึ่งสิน้สดุลงในวนัองัคาร (27 ก.ย.) บ่งชี ้
ว่า ประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนการรวมดินแดนกับรสัเซีย  อย่างไรก็
ตาม สหรฐัและบรรดาชาติพันธมิตรมองว่า การลงประชามติในครัง้นี ้
เป็นการลงประชามติ "จอมปลอม" โดยนางปิแอรร์ะบุในการแถลงข่าว
ว่า ทุกขั้นตอนของการลงประชามติครั้งนี ้ด  าเนินการโดยรัสเซีย  ซึ่ง
ประชาชนชาวยเูครนถกูบงัคบัใหล้งคะแนนเสยีงภายใตก้ารจบัตาดขูอง
กองก าลงัติดอาวุธของรสัเซีย "เราจะไม่มีวนัยอมรบัความพยายามใน
การควบรวมดินแดนของรสัเซียที่มิชอบดว้ยกฎหมายเช่นนี ้ ดินแดนนี ้
ยังคงเป็นอธิปไตยของยูเครน และยูเครนมีสิทธิทุกประการที่จะต่อสู้
เพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจอธิปไตยอย่างเต็มที่ " นางปิแอรก์ล่าว (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 458.13 จุด หว่ันเฟ
ดเร่งขึน้ดบ.ฉุดเศรษฐกิจถดถอย ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์
ปิดร่วงลงกว่า 400 จุดในวันพฤหัสบดี (29 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุน
วิตกว่าการที่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อ
สกัดเงินเฟ้อจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัเขา้สู่ภาวะถดถอย นอกจากนี ้
ความผันผวนที่เกิดขึน้ในตลาดปริวรรตเงินตราและตลาดตราสารหนี ้
ทั่ วโลกยังเป็นอีกปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้น  ดัชนีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที่  29,225.61 จุด ลดลง 458.13 จุด หรือ -
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 1.54%, ดัชนี  S&P500 ปิดที่  3,640.47 จุด ลดลง 78.57 จุด หรือ -

2.11% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 10,737.51 จดุ ลดลง 314.13 จุด หรือ 
-2.84% หุ้นทั้ง 11 กลุ่มในดัชนี S&P500 ปรับตัวลง น าโดยหุ้นกลุ่ม
สาธารณูปโภค และกลุ่มสินค้าฟุ่ มเฟือย โดยหุ้นพีจีแอนด์อี ดิ่งลง 
2.56% หุน้เอ็กเซลอน คอรป์อเรชั่น รว่งลง 4.86% หุน้ราลฟ์ ลอเรน รว่ง
ลง 1.87% หุ้นไนกี ้ ดิ่งลง 3.41% หุ้นกลุ่มสายการบินและกลุ่มเรือ
ส าราญร่วงลง หลงัมีรายงานว่าอิทธิพลของพายุเฮอรร์ิเคนเอียน (Ian) 
ส่งผลใหมี้การยกเลิกเที่ยวบินและการเดินเรือส าราญ โดยหุน้ยูไนเต็ด 
แอรไ์ลน ์ร่วงลง 2.98% หุน้เดลตา้ แอรไ์ลน ์ดิ่งลง 3.56% หุน้อเมริกัน 
แอรไ์ลน ์ร่วงลง 3.92% หุน้รอยัล คาริบเบียน ครูส ร่วงลง 7.93% หุ้น
คารน์ิวัล คอรป์ ดิ่งลง 6.82% หุ้นแอปเปิล ร่วงลง 4.91% หลังจาก
นักวิเคราะหข์องแบงก์ ออฟ อเมริกา ปรบัลดน ้าหนักความน่าลงทุน
ของหุน้แอปเปิลลงสู่ระดบั "Neutral" จากระดบั "Buy" ภายหลงัจากที่มี
รายงานว่าแอปเปิลได้ยกเลิกแผนการเพิ่มการผลิต  iPhone 14 
เนื่องจากความตอ้งการในตลาดต ่ากว่าที่คาดการณก์่อนหนา้นี ้  หุน้เม
ตา แพลตฟอรม์ รว่งลง 3.67% หลงัจากสื่อรายงานว่าทีมผูบ้ริหารของ
เฟซบุ๊กมีแผนระงับการจา้งงานและเตือนพนักงานใหเ้ตรียมรบัมือกับ
การเลยอ์อฟที่จะเกิดขึน้ในไม่ชา้นี ้(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอรก์: ดอลลอ์่อนเทยีบยูโร เหตุวิตกเศรษฐกิจ
สหรัฐถดถอย ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับยูโร ในการซือ้
ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี  (29 ก.ย.) 
เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรฐั 
ทั้งนี ้ดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์ม่ือ
เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.31% แตะที่ระดับ 
112.2540 ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลารส์หรัฐ  ที่ ระดับ 0.9793 
ดอลลาร ์จากระดบั 0.9748 ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะที่
ระดับ 1.1058 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0903 ดอลลาร ์ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ ระดับ  0.6478 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 
0.6526 ดอลลาร ์ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 
144.40 เยน จากระดบั 143.99 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรงักส์วิส 
ที่ระดับ 0.9779 ฟรงัก์ จากระดับ 0.9759 ฟรงัก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์
สหรัฐยังแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา  ที่ ระดับ  1.3707 
ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.3616 ดอลลารแ์คนาดา (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดลบ 92 เซนต ์วิตกศก.ถดถอย-
จับตาประชุมโอเปกพลัส สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาด
นิวยอรก์ปิดลบในวนัพฤหสับดี (29 ก.ย.) โดยตลาดถกูกดดนัจากความ
กงัวลเกี่ยวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่นกัลงทนุจบัตาการประชุม
ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ้ามัน  (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือ
โอเปกพลัส ในสปัดาหห์นา้ ทั้งนี ้สญัญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือน
พ.ย. ลดลง 92 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่  81.23 ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วน

สญัญาน า้มันดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 83 เซนต ์
หรือ 0.9% ปิดที่ 88.49 ดอลลาร/์บารเ์รล (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอรก์: ทองปิดลบ $1.4 เหตุบอนดย์ีลดพ์ุ่ง
กดดันตลาด สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบในวนัพฤหสับดี (29 
ก.ย.) เนื่องจากการพุ่งขึน้ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรฐัเป็น
ปัจจยักดดนัตลาดทองค า สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 1.4 ดอลลาร ์หรือ 0.08% ปิดที่ 
1,668.6 ดอลลาร/์ออนซ์   สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 
16.8 เซนต์ หรือ 0.89% ปิดที่  18.712 ดอลลาร/์ออนซ์ สัญญาพลา
ตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 60 เซนต์ หรือ 0.07% ปิดที่  860.2 
ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้  42 
ดอลลาร ์หรือ 1.9% ปิดที่ 2,211.10 ดอลลาร/์ออนซ ์(อินโฟเควสท)์ 

บอนดย์ีลดส์หรัฐดีดตัว หลังร่วงลงวานนี้จากการแทรกแซงตลาด
ของ BoE อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดีดตัวขึน้  หลัง
ปรบัตวัลงวานนีจ้ากการที่ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ประกาศรบัซือ้
พนัธบตัรรฐับาลโดยไม่จ ากดัจ านวนเพ่ือสรา้งเสถียรภาพในตลาด ทัง้นี ้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ดีดตวัขึน้เหนือระดบั 4.2% และ
อยู่สงูกว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีและ 30 ปี 
ณ เวลา 21.19 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 
2 ปี อยู่ที่ระดบั 4.229% ส่วนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 10 ปี อยู่
ที่ระดบั 3.81% และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 30 ปี อยู่ที่
ระดบั 3.751% (อินโฟเควสท)์ 

ยุโรป 

ดัชนีความเช่ือม่ันเศรษฐกิจยูโรโซนร่วงหนัก เหตุคาดการณ์เงิน
เฟ้อพุ่ง ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจยูโรโซนเดือนก.ย.ปรบัตัวลดลงอย่าง
หนกัและมากกว่าที่เคยคาดการณเ์อาไว ้เนื่องจากความเช่ือมั่นในกลุ่ม
บริษัทและผูบ้ริโภคปรบัตวัลดลง โดยกลุ่มบริษัทและผูบ้ริโภคมีมุมมอง
เชิงลบเกี่ยวกับแนวโนม้เงินเฟ้อในช่วงไม่กี่เดือนขา้งหน้า  ดัชนีความ
เช่ือมั่นเศรษฐกิจประจ าเดือนของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ปรบัตวั
ลดลงสู่  93.7 จุดในเดือนก.ย. จากระดับ 97.3 ในเดือนส.ค. ลดลง
มากกว่าที่นักเศรษฐศาสตรใ์นผลส ารวจของรอยเตอรค์าดไว้ว่าจะ
ลดลงแตะ 95.0 จุด ความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงในทุกภาคส่วนของ
เศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม บริการ คา้ปลีก และในกลุ่มผูบ้ริโภค 
ท่ามกลางการพุ่งขึน้ของการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อในวงกวา้ง  ดา้น
ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคครวัเรือนปรบัตัวลดลงสู่  -28.8 จุด จาก -
25.0 จุด เนื่องจากผูบ้ริโภคคาดการณ์ว่าสถานการณ์ทางการเงินจะ
ย ่าแย่ลงตลอดช่วงหลายเดือนขา้งหนา้และคาดว่าจะลดแผนซือ้ของ
ใหญ่เขา้บา้น (อินโฟเควสท)์ 
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 สถาบันเศรษฐกิจ 4 แห่งของเยอรมนีคาดศก.ปี 66 หดตัวจาก

วิกฤตก๊าซ ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า สถาบันวิจัยเศรษฐกิจของ
เยอรมนี (Ifo), สถาบันวิจัยเศรษฐกิจโลกคีล (IfW Kiel), สถาบันวิจัย
เศรษฐกิจเฮลลี (IWH) และสถาบนัวิจัยเศรษฐกิจไลบน์ิทซ์ (RWI) ต่าง
ปรบัลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเยอรมนีในปีนีล้ง
เกือบครึ่งหนึ่ง และปรบัลดคาดการณ์ของปี 2566 จาก 3.1% เหลือ -
0.4% สถาบันทั้ง 4 แห่งคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเยอรมนีในปีนี ้จะ
ขยายตวัเพียง 1.4% ลดลงจากคาดการณ์เดิมเม่ือฤดูใบไมผ้ลิที่  2.7% 
แถลงการณ์ระบุว่า "วิกฤตในตลาดก๊าซส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
เศรษฐกิจเยอรมนี ราคาก๊าซที่พุ่งทะยานขึน้ท าใหต้น้ทุนพลงังานสงูขึน้
อย่างมาก น าไปสู่ก าลงัซือ้ที่ลดลงอย่างใหญ่หลวง" ภายใตส้ถานการณ์
เสี่ยงที่จะเกิดฤดูหนาวที่รุนแรงมาก การขาดแคลนก๊าซและการขาด
การประหยดัพลงังาน ท าใหส้ถาบนัทัง้ 4 แห่งคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเยอรมนีจะหดตัว 7.9% ในปี 
2566 และ 4.2% ในปี 2567 (อินโฟเควสท)์ 

เยอรมนีเผยการใช้ก๊าซในครัวเรือนสูงเกินไป เส่ียงเกิดวิกฤต
พลังงาน ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ส านักงานเครือข่ายรฐับาล
กลาง (Federal Network Agency) ของเยอรมนี ซึ่งรบัผิดชอบการปัน
ส่วนก๊าซในกรณีที่ตอ้งใชซ้พัพลายก๊าซฉุกเฉิน ออกมาเปิดเผยในวนันี ้
(29 ก.ย.) ว่า การใชก้๊าซในครวัเรือนยงัสงูเกินไปกว่าระดบัที่จะท าใหใ้ช้
ก๊าซไดอ้ย่างยั่งยืน แถลงการณร์ะบวุ่า การใชก้๊าซธรรมชาติในครวัเรือน
ในสปัดาหท์ี่แลว้ของเยอรมนีซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใชก้๊าซท าความรอ้น 
รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี 2561-2564 ถึง 14.5% (อินโฟเควสท)์ 

เครมลินยัน "ปูติน" เตรียมประกาศผนวกดินแดน 4 แคว้น
ยูเครนเป็นของรัสเซียพรุ่งนี้ นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกท าเนียบเค
รมลิน กล่าวว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  ารสัเซีย จะประกาศ
ผนวกดินแดน 4 แควน้ของยูเครนเขา้เป็นส่วนหนึ่งของรสัเซียอย่างเป็น
ทางการในวันพรุ่งนี ้ ทั้งนี ้ปธน.ปูตินจะลงนามในสนธิสัญญาผนวก
ดินแดนดังกล่าวร่วมกับผู้น  าจากทั้ง  4 แคว้นในพิธีซึ่งจะจัดขึ ้นที่
ท  าเนียบเครมลิน ทางการรสัเซียอา้งว่า ผลการลงประชามติในแควน้โด
เนตสก ์ลฮูนัสก ์เคอรซ์อน และซาปอริซเซีย บ่งชีว้่า ประชาชนส่วนใหญ่
เห็นชอบต่อการผนวกดินแดนเขา้กบัรสัเซีย (อินโฟเควสท)์ 

รัสเซียส่งสัญญาณไฟเขียวจัดการเจรจาอาวุธนิวเคลียรก์ับสหรัฐ 
นางมาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรสัเซีย กล่าวว่า 
รสัเซียก าลงัศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัการประชุมแบบพบหนา้กัน
ระหว่างเจา้หนา้ที่รสัเซียและสหรฐัเพ่ือเจรจาสนธิสญัญาควบคุมอาวุธ
นิวเคลียร ์นอกจากนี ้นางซาคาโรวากล่าวว่า รสัเซียเปิดกวา้งส าหรบั
การรือ้ฟ้ืนการเข้าตรวจสอบภายใต้สนธิสัญญา START ฉบับใหม่ 

หลงัจากที่ถกูระงบัไปในปี 2563 อนัเนื่องจากการแพรร่ะบาดของโควิด-
19 (อินโฟเควสท)์ 

"เซเลนสกี" เรียกประชุมฉุกเฉิน หลัง "ปูติน" เตรียมประกาศ
ผนวกดินแดนยูเครน ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกี ผู้น  า
ยูเครน เรียกประชุมฉุกเฉินร่วมกับเจา้หนา้ที่ระดบัสูงฝ่ายความมั่นคง, 
การเมือง และกองทัพในวนัพรุ่งนี ้หลังจากท าเนียบเครมลินแถลงว่า 
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูิน ผูน้  ารสัเซีย จะประกาศผนวกดินแดน 4 
แควน้ของยูเครนเขา้เป็นส่วนหนึ่งของรสัเซียอย่างเป็นทางการในวัน
พรุง่นี ้นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกท าเนียบเครมลิน กล่าวว่า ปธน.ปูติน
จะลงนามในสนธิสญัญาผนวกดินแดนดังกล่าวร่วมกับผูน้  าจากทั้ง 4 
แควน้ของยูเครนในพิธีซึ่งจะจัดขึน้ที่ท  าเนียบเครมลิน  ทางการรสัเซีย
อา้งว่า ผลการลงประชามติในแควน้โดเนตสก์ ลูฮันสก ์เคอรซ์อน และ
ซาปอริซเซีย บ่งชีว้่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบต่อการผนวกดินแดน
เขา้กบัรสัเซีย (อินโฟเควสท)์ 

ปอนด์กลับมาอ่อนค่าเทียบดอลลาร์ หลังดีดตัววานนี้จากการ
แทรกแซงของ BoE ปอนดก์ลบัมาอ่อนค่าเทียบดอลลาร ์หลงัดีดตัว
ขึน้วานนีจ้ากการแทรกแซงตลาดของธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ณ 
เวลา 18.38 น.ตามเวลาไทย ปอนด์อ่อนค่า 0.312% สู่ระดับ 1.085 
ดอลลาร ์ปอนดแ์ข็งค่าวานนี ้หลงั BoE ประกาศรบัซือ้พนัธบตัรรฐับาล
โดยไม่จ ากัดจ านวนเพื่อสรา้งเสถียรภาพในตลาดการเงิน  ทั้งนี ้นัก
ลงทุนแห่เทขายพันธบตัรรฐับาลอังกฤษ หลงัจากที่เม่ือสัปดาหท์ี่แลว้ 
รัฐบาลเปิดเผยมาตรการปรับลดภาษีครั้งใหญ่  รวมทั้งมาตรการ
เยียวยาภาคครวัเรือนและภาคธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากการพุ่งขึน้
ของราคาพลังงาน ท าให้เกิดความวิตกต่อสถานะทางการคลังของ
องักฤษจากการก่อหนีเ้พ่ิมขึน้ของรฐับาล (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดร่วง วิตกเงินเฟ้อพุ่ง-เศรษฐกิจ
ถดถอย ตลาดหุน้ยุโรปปิดรว่งลงในวนัพฤหสับดี (29 ก.ย.) เนื่องจาก
นกัลงทนุเทขายหุน้ออกมา ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัภาวะเงินเฟ้อที่
ระดบัสงูและภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลงัเยอรมนีเปิดเผยขอ้มลูเงินเฟ้อ
ที่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 25 ปีในเดือนก.ย. ซึ่งท าใหมี้การคาดการณ์
กันว่า ธนาคารกลางจะคุมเขม้นโยบายการเงินเชิงรุกเพื่อควบคุมเงิน
เฟ้อ ทั้งนี ้ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ระดับ 382.89 จุด ร่วงลง 6.52 จุด 
หรือ  -1.67% ดัชนี  CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่ งเศสปิดที่  5,676.87 จุด 
ลดลง 88.14 จุด หรือ -1.53%, ดัชนี  DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 
11,975.55 จุด ลดลง 207.73 จุด หรือ -1.71% ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลง 
โดยถูกกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก และบรรดาผูค้า้ปลีกของยุโรปเตือนเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางธุรกิจที่เกิดจากวิกฤตค่าครองชีพสูงหุ้นเกือบทุกกลุ่มปรบัตัวลง 
โดยกลุ่มคา้ปลีกร่วง 4.4% โดยหุ้น H&M ซึ่งเป็นเชนสินคา้แฟชั่นราย
ใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลก ร่วงลง 5.9% หลังเปิดเผยผลก าไรที่
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 อ่อนแอเกินคาด ขณะที่หุน้ Next รว่งลง 12.2% หลงัปรบัลดคาดการณ์

ยอดขายและผลก าไร การเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังของ
บริษัทจดทะเบียนไดต้อกย า้ความวิตกของนักลงทนุเกี่ยวกบัผลกระทบ
ที่จะเกิดกบัผลประกอบการ  (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดร่วง 123.80 จุด วิตกนโยบาย
การคลังอังกฤษป่วนตลาด  ตลาดหุ้นลอนดอนปิดร่วงลงในวัน
พฤหัสบดี  (29 ก.ย.) เนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบจาก
แผนการด้านเศรษฐกิจฉบับใหม่ของรฐับาลอังกฤษนั้นยังคงกดดัน
ตลาด ขณะที่อตัราผลตอบแทนพันธบัตรองักฤษและค่าเงินปอนดด์ีด
ตวัขึน้อีกครัง้ ทั้งนี ้ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุน้ลอนดอนปิดที่ 6,881.59 
จุด ลดลง 123.80 จุด หรือ -1.77% หุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภคถ่วงตลาดลง และมีแนวโนม้ที่ตลาดหุน้ลอนดอนจะปิด
ตลาดสปัดาหน์ีเ้ป็นสปัดาหท์ี่ 3 ติดต่อกนั นางลิซ ทรสัส ์นายกรฐัมนตรี
อังกฤษได้ออกมาปกป้องแผนงบประมาณใหม่ที่รวมถึงการปรบัลด
ภาษี ค รั้งใหญ่  แม้มู ดี ้ส์แล ะกองทุนการเงิน ระหว่ างป ระ เทศ
วิพากษ์วิจารณง์บประมาณดงักล่าว และการเปิดเผยแผนงบประมาณ
นัน้ไดส้รา้งความป่ันป่วนใหก้ับตลาดก็ตาม ดชันี FTSE 100 รว่งลง 7% 
แลว้ในปีนี ้ขณะที่ตลาดหุน้ทั่วโลกต่างก็ถูกกดดันในปีนี ้ เนื่องจากนัก
ลงทุนวิตกว่า การคุมเขม้นโยบายการเงินเชิงรุกเพ่ือควบคุมเงินเฟ้อนัน้ 
อาจจะท าให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย  ตลาดหุ้นลอนดอนยังถูก
กดดนัจากการเปิดเผยขอ้มลูในวนัพฤหสับดี (29 ก.ย.) ที่บ่งชีว้่า ความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคอังกฤษร่วงลงสู่ระดับต ่าสุดเป็นประวัติการณ์ใน
เดือนก.ย. ท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพที่สงูขึน้ (อินโฟเควสท)์ 

ญี่ปุ่ น 

โตโยต้าผลิตรถยนตเ์ดือนส.ค.สูงเป็นประวัติการณ์ รับวิกฤตขาด
แคลนชิน้ส่วนคล่ีคลาย บริษัทโตโยตา้ มอเตอร ์คอรป์ ผูผ้ลิตรถยนต์
ของญ่ีปุ่ นระบุในวันนี ้ (29 ก.ย.) ว่า ยอดการผลิตรถโตโยต้าทั่วโลก
ปรบัตวัขึน้ 44.3% แตะที่ 766,683 คนัในเดือนส.ค. เม่ือเทียบกบัปีก่อน
หนา้ ซึ่งสูงเป็นประวตัิการณ์ส าหรบัเดือนส.ค. เนื่องจากผลกระทบเชิง
ลบจากภาวะขาดแคลนเซมิคอนดกัเตอรแ์ละการล็อกดาวนส์กดัโควิด-
19 ในเมืองเซี่ยงไฮ้เริ่มลดนอ้ยลง ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ยอด
การผลิตที่ปรบัตวัขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดือนเม่ือเทียบรายปีนีมี้ขึน้
ในขณะที่โตโยตา้พยายามเสริมความแข็งแกรง่ในห่วงโซ่อปุทานของตน 
ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลนชิน้ส่วนทั่วโลก ซึ่งบีบใหบ้รรดาผูผ้ลิตยาน
ยนตท์ั่วโลกต้องลดการผลิต  โตโยตาเผยว่าได้เพิ่มการติดต่อสื่อสาร
กบัซพัพลายเออรเ์พื่อจัดหาเซมิคอนดกัเตอรจ์ าเป็นและยกระดบัก าลงั
การผลิตในอเมริกาเหนือและจีน การผลิตในต่างประเทศของโตโยตา้
เพิ่มขึ ้น  65.1% แตะที่  570,645 คัน โดยยอดการผลิตเพิ่มขึ ้นเป็น
เท่าตัวในจีน และเพิ่มขึน้  24.6% ในอเมริกาเหนือ ขณะที่การผลิต
ภายในประเทศปรบัตวัขึน้ 5.6% แตะที่ 196,038 คนั (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 248.07 จุด รับอานิสงส ์
BoE รุกซือ้บอนด ์ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดบวกวนันี ้โดยไดร้บั
อานิสงส์จากการที่ ธนาคารกลางอังกฤษ  (BoE) ประกาศรับซื ้อ
พันธบัตรระยะยาวของรฐับาลอังกฤษโดยไม่จ ากัดจ านวนเพื่อสรา้ง
เสถียรภาพใหก้บัตลาดการเงิน ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเก
อิปิดตลาดที่ระดับ 26,422.05 จุด เพิ่มขึน้ 248.07 จุด หรือ +0.95% 
หุน้บวกน าตลาดวันนีไ้ดแ้ก่กลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มเภสัชภัณฑ์ และกลุ่ม
ขนส่งทางบก (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

การเดินทางในช่วงสัปดาหท์องของจีนส่อแววซบเซา เหตุวิตกโค
วิดระบาดเพิ่ม บรรดานักวิเคราะหค์าดว่า การเดินทางในช่วงวนัหยุด
เนื่องในวันชาติของจีนนั้นมีแนวโน้มซบเซาแตะระดับต ่าสุดในรอบ
หลายปี เนื่องจากความหวั่นวิตกเร่ืองการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ท าใหท้างการเรียกรอ้งใหป้ระชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางและเก็บตัว
อยู่ในถิ่นอาศัย ในขณะที่ภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจกระทบการใช้
จ่ายด้วย โดยวันหยุดของจีนเนื่องในวันชาติจะเริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 7 
ต.ค. ซึ่งเรียกว่าเป็นสปัดาหท์อง (Golden Week) ส านักข่าวรอยเตอร์
รายงานว่า แมก้ารเดินทางทั่วโลกเริ่มฟ้ืนตัว เนื่องจากประเทศต่าง ๆ 
จ านวนมากเลือกอยู่ร่วมกับโควิด-19 แต่ภาคการท่องเที่ยวจีนกลับ
ยังคงทรุดตัว โดยถูกกดดันจากการบังคับใชน้โยบายโควิดเป็นศูนย์
อย่างเขม้งวด ซึ่งรวมถึงการล็อกดาวนเ์ป็นวงกวา้ง "การตั้งความหวัง
เรื่องการท่องเที่ยวเอาไวสู้งนั้น ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง" นาย
หลิว ซือหม่ิน เจา้หนา้ที่ฝ่ายการท่องเที่ยวของสมาคมจีนเพื่อการศกึษา
ในอนาคต ซึ่งเป็นสถาบนัวิจยัในกรุงปักกิ่งระบุ (อินโฟเควสท)์ 

ส่ือจีนคาดเงินหยวนไม่มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงอย่างต่อเน่ือง 
หนังสือพิมพซ์ีเคียวริตีส ์ไทมส์ของรฐับาลจีนรายงานในวนันี ้(29 ก.ย.) 
ว่า เงินหยวนของจีนยังไม่มีแนวโนม้ที่จะอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ขณะที่สกุลเงินต่าง ๆ ก็ยังคงได้รับแรงกดดันจากการที่
ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึน้ หลังจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ด าเนิน
นโยบายคุมเขม้ดา้นการเงิน รายงานข่าวระบุว่า การด าเนินนโยบาย
ดลุการช าระเงินที่ระมดัระวงัของจีนช่วยสนบัสนุนค่าเงินหยวน และท า
ใหเ้งินหยวนอ่อนค่าลงอย่างจ ากัดเม่ือเทียบกับสกุลเงินอ่ืน ๆ ซีเคียวริ
ตีส์ ไทม์ส  ระบุว่า  "ตราบใดที่ ความคาดหวังของตลาดยังคงมี
เสถียรภาพ และตราบเท่าที่นโยบายสนับสนนุการเติบโตของเศรษฐกิจ
ในประเทศยังคงมีผลบังคับใช้ ก็เป็นเรื่องยากที่ดัชนีดอลลารจ์ะสรา้ง
ความผันผวนครัง้ใหญ่ใหก้ับสกุลเงินหยวน" ทั้งนี ้นักลงทุนมักจะมอง
ว่าความเห็นจากสื่อของรฐับาลนัน้เป็นตวับ่งชีค้วามกังวลของทางการ
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของสกุลเงินหยวน  (อินโฟ
เควสท)์ 
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีตอ้งติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 3.86 จุด นลท.รอดู

ข้อมูล PMI จีน ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดลดลงเล็กนอ้ย
ในวนันี ้ขณะที่นักลงทุนชะลอการซือ้ขายหุน้ เพ่ือรอการเปิดเผยขอ้มูล
เศรษฐกิจที่ส  าคญัของจีนในวันพรุ่งนี ้ ทั้งนี ้ดชันีเซ่ียงไฮค้อมโพสิตปิด
ตลาดที่ระดับ 3,041.20 จุด ลดลง 3.86 จุด หรือ -0.13% บรรดานัก
ลงทุนรอการเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจจีนในวนัพรุง่นี ้โดยส านกังานสถิติ
แห่งชาติ (NBS) มีก าหนดเปิดเผยดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาค
การผลิตและภาคบริการของจีนประจ าเดือนก.ย.ในเวลาประมาณ 
08.30 น.ตามเวลาไทย (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 85.01 จุด วิตกเศรษฐกิจ
โลกถดถอย ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดลดลงในวนันี ้ หลังจากที่
ปิดบวกกว่า 200 จุดในช่วงเชา้ เนื่องจากนักลงทุนยงัคงวิตกกังวลว่า
การที่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) รวมถึงธนาคารกลางประเทศอื่น ๆ เร่ง
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ จะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโลกเผชิญ
ภาวะถดถอย ดชันีฮั่งเส็งปิดตลาดที่ระดบั 17,165.87 จุด ลดลง 85.01 
จดุ หรือ -0.49% (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอ่ืนๆ  

จีดีพีเวียดนามโตกว่า 13% ใน Q3 รับอานิสงส์ภาคการผลิต -
ส่งออกแข็งแกร่ง ส านกังานสถิติแห่งชาติเวียดนามรายงานในวนันีว้่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  (GDP) ในไตรมาส 3/2565 
ขยายตัว 13.67% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการขยายตัวที่รวดเร็ว
ที่สุดในรอบหลายสิบปี  โดยได้แรงหนุนจากความแข็งแกร่งของ
อุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า 
GDP ที่ขยายตัวแข็งแกร่งถึง  13.67% ในไตรมาส 3 นั้น  บ่ งชี ้ว่ า
เศรษฐกิจเวียดนามฟ้ืนตัวขึน้อย่างมากจากไตรมาส 3 ของปีที่แลว้ซึ่ง
หดตัวลง 6.02% โดยในช่วงเวลาดังกล่าวเวียดนามต้องปิดโรงงาน
หลายแห่ง ภายใตม้าตรการที่เขม้งวดในการควบคมุการระบาดของโรค
โควิด-19 อย่างไรก็ดี หลงัจากเศรษฐกิจหดตวัลงในไตรมาส 3 ปีที่แลว้ 
ภาวะเศรษฐกิจของเวียดนามก็เริ่มฟ้ืนตัว โดยได้แรงหนุนจากการที่
รัฐบาลประกาศยกเลิกมาตรการเข้มงวดในการควบคุมโควิด -19 
รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ปรบัตัวดีขึน้  และการ
ส่งออกที่เพ่ิมขึน้ดว้ย (อินโฟเควสท)์ 

รัฐสภาอินโดนีเซียมีมติอนุมัติงบประมาณปี 2566 ตั้งเป้า GDP ปี
หน้าโต 5.3% นายรชัมาต โกเบล รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรของ
อินโดนีเซียเปิดเผยว่า รัฐสภาอินโดนีเซียมีมติอนุมัติงบประมาณ 
3,061.2 ล้านล้านรูเปีย (2.0073 แสนล้านดอลลาร์) ส าหรับปี 2566 
ตามขอ้เสนอของประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ซึ่งคิดเป็นงบประมาณขาด
ดุลที่ 2.84% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เว็บไซต์
แชนแนลนิวส์เอเชียรายงานว่า อินโดนีเซียตั้งเป้าการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศในปีหนา้ไวท้ี่ 5.3% และอตัราเงินเฟ้อในปีหนา้ที่ 
3.6% (อินโฟเควสท)์ 

อินโดนีเซียจ่อลดพึ่งพาดอลลาร ์หลังค่าเงินรูเปียหร่์วงต ่าสุดใน
รอบ 2 ปี นายเอดิ ซูเซียนโต หัวหนา้ฝ่ายบริหารการเงินของธนาคาร
กลางอินโดนีเซีย (BI) เปิดเผยในวันนี ้(29 ก.ย.) ว่า BI ก าลังแสวงหา
หนทางเพื่อลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลารส์หรัฐ โดยวางแผนที่จะ
อนุญาตให้มีการท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แบบไม่มีการส่ง
มอบเงินเม่ือครบก าหนด (NDF) ในสกุลเงินต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ดอลลาร์
สหรัฐ และเพิ่มการท าข้อตกลงเกี่ยวกับการช าระเงินด้วยสกุลเงิน
ทอ้งถิ่นมากขึน้ ทัง้นี ้ส  านกัข่าวบลมูเบิรก์เปิดเผยค าสมัภาษณข์องนาย
ซูเซียนโตว่า BI อาจเสนอให้มีการท า NDF ที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์
สหรฐัในปีหนา้ พรอ้มเสริมว่า ธนาคารกลางอินโดนีเซียก าลงัพยายาม
ท าขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการช าระเงินดว้ยสกลุเงินทอ้งถิ่นกบัเกาหลีใตแ้ละ
ออสเตรเลีย ควบคู่ไปกับการผลักดันใหมี้การบรรลุขอ้ตกลงลักษณะ
เดียวกันนี ้กับจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย   (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงเกือบ 200 จุด จับตา
การประชุมแบงกช์าติอินเดีย ดชันี Sensex ตลาดหุน้อินเดียร่วงลง
เกือบ 200 จุดในวนันี ้ปรบัตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่  7 ขณะที่นักลงทุน
จบัตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางอินเดียในวนัพรุง่นี ้
โดยคาดว่าธนาคารกลางจะปรับขึน้อัตราดอกเบี ้ย 0.50% ในการ
ประชุมรอบนี ้ ดัชนี  S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  56,409.96 ลบ 
188.32 จุด หรือ 0.33% หุน้กลุ่มเทคโนโลยีดิ่งลงน าตลาดในวนันี ้ (อิน
โฟเควสท)์ 

ไทย 

ADB พ ร้อมห นุนไทยพัฒ นาโครงส ร้างพื้ น ฐาน  เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถแข่งขัน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลงั เปิดเผย
ว่า ในระหว่างเข้าร่วมการประชุมประจ าปีสภาผู้ว่าธนาคารพัฒนา
เอเชีย  (Asian Development Bank: ADB) เม่ือวันที่  28 ก.ย .65 ณ 
ส านักงานใหญ่ ADB กรุงมะนิลา สาธารณรฐัฟิลิปปินส์ ได้มีโอกาส
หารือทวิภ าคี กับ นาย  Masatsugu Asakawa ประธาน  ADB ถึ ง
ประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ ADB รวมถึงแนวทาง
การส่งเสริมการพฒันาของภมิูภาค  (อินโฟเควสท)์ 

ผู้ว่าฯ ธปท. เผยปล่อยค่าเงินบาทตามกลไกตลาด พร้อมติดตาม
ใกล้ชิด นายเศรษฐพฒิุ สทุธิวาทนฤพฒิุ ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) กล่าวถึงเงินบาทที่ อ่อนค่าว่า  ธปท.ได้เฝ้าติดตาม
สถานการณค์่าเงินบาทอย่างใกลช้ิด และพรอ้มที่จะเขา้ไปดูแลตอนที่มี
ความผันผวนผิดปกติ  เพราะไม่อยากให้กระทบกับการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจ  แต่การดูแลจะตอ้งไม่ฝืนทิศทางตลาด สาเหตุการอ่อนค่า
ของเงินบาทนัน้เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลก และการแข็งค่าขึน้ของเงิน
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 ดอลลารส์หรฐั ตัง้แต่ตน้ปีถึงปัจจุบนัเงินบาทอ่อนค่าแลว้ราว 12% ซึ่ง

อยู่ในระดับกลาง ๆ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ซึ่ง ธปท. พรอ้มดูแล
ค่าเงินบาทในช่วงที่ผันผวนผิดปกติ เพราะไม่อยากใหก้ระทบต่อการ
การน าเขา้และส่งออก รวมถึงการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ ทัง้นี ้เงินบาทที่
อ่อนค่าในปัจจุบันว่ามีผลต่อเสถียรภาพไม่มากนัก เนื่องจากปัจจุบัน
ไทยมีการกู้เงินจากต่างประเทศในระดับต ่า ขณะที่ทุนส ารองระหว่าง
ประเทศอยู่ ในระดับสูงที่  2.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ  ส่วนการ
เคลื่อนย้ายของเงินทุนในปัจจุบันนั้นยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นกังวล  โดย
พบว่ายงัเป็นการไหลเขา้สทุธิอยู่ (อินโฟเควสท)์ 

คลังเผยศก.ไทยส.ค.ได้ท่องเทีย่ว-บริโภคเอกชน-ส่งออกหนุน จับ
ตาเศรษฐกิจโลก นายวฒิุพงศ ์จิตตัง้สกลุ ที่ปรกึษาดา้นเศรษฐกิจการ
คลัง ในฐานะโฆษกส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า 
เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2565 ไดร้บัปัจจัยสนับสนุนจากการ
บริโภคภาคเอกชน ภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออกที่ขยายตัว
จากช่วงเดียวกนัปีก่อน แต่ยงัตอ้งติดตามสถานการณค์วามขดัแยง้ทาง
ภมิูรฐัศาสตรท์ี่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกและการด าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ส  าคญัอย่างใกลช้ิด ส าหรบัเครื่องชี ้
เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนปรบัตัวดีขึน้จากช่วงเดียวกันปี
ก่อน โดยการบริโภคในหมวดสินคา้คงทน สะทอ้นจากปริมาณจ าหน่าย
รถยนตน์ั่ งในเดือนสิงหาคม 2565 เพิ่มขึน้ 62.7% จากช่วงเดียวกันปี
ก่อน และเพิ่มขึน้ 2.8% เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทาง
ฤดูกาล ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือนสิงหาคม 
2565 ขยายตัว 67.0% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และเพ่ิมขึน้ 8.3% เม่ือ
เทียบกบัเดือนก่อนหนา้หลงัขจดัผลทางฤดกูาล ขณะที่รายไดเ้กษตรกร
ที่แท้จริงในเดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวต่อเนื่อง 9.7% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน ส าหรบัการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคา
คงที่ ในเดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัว 10.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
และเพิ่มขึน้ 3.9% เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหนา้หลงัขจัดผลทางฤดูกาล 
และดชันีความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคในเดือนสิงหาคม 2565 ปรบัตวัเพ่ิม
ขึน้มาอยู่ที่ระดบั 43.7 จากระดบั 42.4 ในเดือนก่อน ซึ่งเป็นการปรบัตวั
ดีขึน้ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยเป็นผลมาจากผูบ้ริโภคมีความเชื่อมั่นว่า
เศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึน้  อย่างไรก็ดี  ยังมีความกังวลในเรื่องการ
เพ่ิมขึน้ของราคาน า้มันขายปลีกในประเทศที่ท  าใหค้่าครองชีพปรบัตัว
สูงขึน้จากสถานการณ์ความขัดแยง้ระหว่างรสัเซียและยูเครน  (อินโฟ
เควสท)์ 

คลังเผยดัชนีเช่ือม่ันอนาคตศก.ภูมิภาคก.ย.ดีขึน้ถ้วนหน้า จับตา
อุทกภัย นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อ  านวยการเฉพาะด้าน  (วิชาการ
เศรษฐกิจ) สูง รกัษาราชการแทนผูอ้  านวยการกองนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่ นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
ประจ าเดือนก.ย. 65 ดีขึ ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ ภาค
ตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก 

อย่างไรก็ดี ยงัมีความกงัวลในภาคการจา้งงานและการลงทุนใน กทม. 
และปริมณฑล (อินโฟเควสท)์ 

พาณิชย์ จี้สมาคมปุ๋ ยเคมีลดราคาขายหลังต้นทุนน าเข้าลด
ต่อเน่ือง นายวฒันศกัย ์เสือเอ่ียม อธิบดีกรมการคา้ภายใน กระทรวง
พาณิชย์ กล่าวภายหลังหารือถึงสถานการณ์ปุ๋ ยเคมีร่วมกับสมาคม
การคา้ปุ๋ ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการคา้ผูผ้ลิตปุ๋ ยไทย และ
สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรว่า โดยขอความรว่มมือสมาคมต่างๆ ก าชับ
ไปยงัยี่ป๊ัว ซาป๊ัว และเอเย่นตจ์ าหน่ายปุ๋ ยเคมีใหข้ายในราคาสอดคลอ้ง
กบัตน้ทุนที่ลดลง หา้มฉวยโอกาสขายแพงกว่าตน้ทุน เนื่องจากขณะนี ้
ราคาปุ๋ ยเคมี โดยเฉพาะปุ๋ ยยเูรียที่เกษตรกรใชก้นัมาก ราคาปรบัลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันราคาลดลงแล้วประมาณ 20% มาอยู่ที่
กระสอบละ 1,300 บาท จาก 1,600 บาท ในช่วง พ.ค.65 "สมาคมและ
ผูผ้ลิตปุ๋ ยเคมียืนยันว่าราคาปุ๋ ยเคมีตลาดโลกได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
และจะช่วยก าชบัยี่ป๊ัว ซาป๊ัว และเอเย่นตล์ดราคาใหส้อดคลอ้ง เพราะ
ปุ๋ ยที่ออกจากโรงงานได้ลดราคาลงแลว้ ปลายทางก็ตอ้งลดราคาลง
ดว้ย โดยกรมจะลงพืน้ที่ตรวจสอบอย่างใกลช้ิด หากพบฉวยโอกาส ไม่
ปรับลดราคาให้สอดคล้องกับต้นทุน  จะด าเนินการตามกฎหมาย
เด็ดขาด มีโทษสูงสุดจ าคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรบัไม่เกิน 140,000 บาท 
หรือทัง้จ าทัง้ปรบั" นายวฒันศกัย ์กล่าว (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 6.86 จุดหลังเช้ายืนบวก จากแรงขาย
ท าไรหลังภาพรวมศก.-ก าไร Q3/65 กดดัน SET ปิดวันนี ้ที่ระดับ 
1,592.37 จุด ลดลง 6.86 จุด (-0.43%) มูลค่าการซือ้ขาย 78,853.34 
ลา้นบาท นกัวิเคราะหฯ์เผยตลาดหุน้ไทยวนันีเ้คลือ่นไหวทัง้ในแดนบวก
และลบ โดยเชา้ฟ้ืนตัวขึน้ตามตลาดหุ้นต่างประเทศ รบัแรงเก็งก าไร
หลงั BoE ประกาศซือ้พนัธบตัรรฐับาล แต่ก็ช่วยหนุนตลาดไดใ้นระยะ
สัน้ ก่อนที่ช่วงบ่ายจะปรบัตวัลงมาอยู่ในแดนลบ จากตลาดหุน้ไทยยงัมี
ความเสี่ยงจากการปรบัประมาณการเศรษฐกิจ และผลประกอบการ
ของบริษัทจดทะเบียนไทยในไตรมาส 3/65 แนวโน้มวันพรุ่งนีค้าดมี
โอกาสแกว่งตวัลง ใหแ้นวรบั 1,580 จุด และแนวตา้น 1,615 จุด ตลาด
หลักทรัพย์ ปิดวันนี ้ที่ระดับ 1,592.37 จุด ลดลง 6.86 จุด (-0.43%) 
มูลค่าการซื ้อขาย 78,853.34 ล้านบาท  การซื ้อขายหุ้นวันนี ้ ดัชนี
เคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกและลบ โดยดัชนีท าระดับสูงสุด 1,617.23 
จุด และระดับต ่าสุด 1,589.79 จุด ส่วนหลักทรพัย์เปลี่ยนแปลงวันนี ้
เพ่ิมขึน้ 517 หลกัทรพัย ์ลดลง 1,230 หลักทรพัย ์และไม่เปลี่ยนแปลง 
514 หลกัทรพัย ์(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 52,984 
ล้านบาท สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันีมี้มูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 52,984 ลา้นบาท ดา้นประเภทของนักลงทุน ที่มี
มูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรพัย์
จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 7,471 ลา้นบาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน 
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 ซือ้สุทธิ 2,635 ลา้นบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 9,936 

ลา้นบาท  Yield พนัธบตัรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.73% ปรบัตวัลดลงจากเม่ือ
วาน -0.04% ภาพรวมของตลาดในวนันี  ้Yield Curve ปรบัตัวผันผวน
จากวันก่อนหน้าประมาณ 2-4 bps. ในทิศทางเดียวกับตลาดโลก
หลังจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศรบัซือ้พันธบัตรรฐับาล
โดยไม่จ ากัดจ านวนจนถึงวันที่  14 ต.ค.เพื่อสรา้งเสถียรภาพในตลาด
การเงิน ส าหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้  NET 
OUTFLOW 9,936 ลา้นบาทโดยเกิดจาก NET SELL 9,936 ลา้นบาท 
และไม่มีตราสารหนี ้ที่ ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired) 5 ลา้นบาท (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 38.15 อ่อนค่าสอดคล้องภูมิภาค หลัง
ดอลลารแ์ข็งค่าต่อเน่ือง-ต่างชาติขายพันธบัตร นักบริหารเงินจาก

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่  38.15 
บาท/ดอลลาร ์ปรับตัวอ่อนค่าจากเปิดตลาดเม่ือเช้าที่ระดับ  37.96 
บาท/ดอลลาร ์ระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบ 37.89 - 38.28 บาท/
ดอลลาร  ์เงินบาทอ่อนค่าเช่นเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค เนื่องจาก
ระหว่างวนัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ ปรบัตวัขึน้ต่อ ส่งผลให ้
ดอลลารแ์ข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ขณะที่วันนีต้่างชาติขายพันธบัตรไทย
สุทธิจ านวนค่อนขา้งมากอยู่ที่  9,900 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งินบาทอ่อน
ค่าในวนันี ้นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทใน
วนัพรุ่งนีไ้วท้ี่ 37.90 - 38.20 บาท/ดอลลาร ์ปัจจัยที่ตอ้ง ติดตามคืนนี ้
คือ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ไตรมาส 2/65 และจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์
(อินโฟเควสท)์ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทีต่้องติดตาม                      
- ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ย.จากส านกังานสถิติแห่งชาติ (NBS) จีน 

- ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบรกิารเดือนก.ย.จากส านกังานสถิติแห่งชาติ (NBS) จีน 

- ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ย.จากไฉซิน จนี 

- ธนาคารกลางอินเดยีประชมุนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบีย้ อินเดีย 

- ยอดคา้ปลีกเดือนก.ย. เยอรมน ี

- อตัราเงินเฟ้อขัน้ตน้เดือนก.ย. ฝรั่งเศส 

- การใชจ้า่ยภาคครวัเรือนเดือนส.ค. ฝรั่งเศส 

- อตัราวา่งงานเดือนส.ค. อีย ู                 

- ดชันีราคาการใชจ้า่ยเพื่อการบรโิภคส่วนบคุคล (PCE) เดือนส.ค. สหรฐั 

- ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคขัน้สดุทา้ยเดือนก.ย.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรฐั 
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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 9370.00% 9500.00% 9730.00% USD/CHY

Industrial Confidence Sep -40.00% -70.00% 100.00% USD/KRW

Services Confidence Sep 4.90 7.00 8.10 Dollar Index

Consumer Confidence Sep F -28.80 -- -28.80

US Initial Jobless Claims 1-Sep 193k 215k 209k Thai Bond Market

Continuing Claims 1-Sep 1347k 1385k 1376k Total Return Index

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

Personal Consumption 2Q T 2.00% 1.50% 1.50% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

GDP Price Index 2Q T 9.00% 8.90% 8.90% 29-Sep-22 0.717 0.912 1.056 1.232 1.924 2.291

Core PCE QoQ 2Q T 4.70% 4.40% 4.40% Change (bps) +3.38 +3.77 +2.08 +1.48 -1.07 +0.16

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

 Friday 30 2.729 3.012 3.271 3.842 3.978 4.239

Release Actual Cons. Prior -3.80 -3.81 -2.80 -6.01 -2.48 +0.09

JN Jobless Rate Aug 2.50% 2.50% 2.60%

Retail Sales MoM Aug 132.00% 130.00% 129.00% US Bond Market

Industrial Production MoM Aug P 2.70% 0.20% 0.80% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Retail Sales YoY Aug 4.10% 2.80% 2.40% 29-Sep-22 3.28 4.19 4.21 4.02 3.79 3.72

Housing Starts YoY Aug -- -4.00% -5.40% Change (bps) +0.23 +5.75 +5.22 +6.93 +5.44 +2.48

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

52,984.42          32,000.52          +65.57%

29-Sep-22 28-Sep-22 %Chg.

288.68               287.93               +0.26%

1,439.00 1,440.15 -0.08%

112.254 112.604 -0.31%

1.1117 1.0889 +2.09%

7.1249 7.2005 -1.05%

0.9815 0.9735 +0.82%

144.46 144.16 +0.21%

29-Sep-22 28-Sep-22 %Chg.

38.09 38.37 -0.72%

1,658.50 -1.80 -0.11%

1,757.00 -42.00 -2.33%

88.49 -0.83 -0.93%

81.23 -0.92 -1.12%

81.23 -0.92 -1.12%

90.81 -0.09 -0.10%

1,126.07 -17.55 -1.53%

29-Sep-22 Chg %Chg.

7,036.20 -40.83 -0.58%

5,934.25 +54.57 +0.93%

2,170.93 +1.64 +0.08%

56,409.96 -188.32 -0.33%

3,041.21 -3.86 -0.13%

17,165.87 -85.01 -0.49%

11,975.55 -207.73 -1.71%

26,422.05 +248.07 +0.95%

3,279.04 -56.26 -1.69%

6,881.59 -123.80 -1.77%

3,640.47 -78.57 -2.11%

10,737.51 -314.13 -2.84%

29-Sep-22 Chg %Chg.

29,225.61 -458.13 -1.54%

2,526.92

78,853.35

-801.20

-2,105.36

653.17 -5.28 -0.80%

379.65

956.73 -7.02 -0.73%

2,155.00 -16.39 -0.75%

30-Sep-22

29-Sep-22 Chg %Chg.

1,592.37 -6.86 -0.43%


