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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

IMF ชี้โลกสามารถเล่ียงภาวะศก.ถดถอยได้โดยใช้นโยบายการ
คลังที่เหมาะสม นางคริสตาลินา จอรเ์จียวา ผู้อ านวยการกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยเม่ือวันจันทร ์(3 ต.ค.) ว่า โลก
สามารถหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ ถา้นโยบายการคลงัของ
รฐับาลต่าง ๆ มีความสอดคลอ้งกับนโยบายการเงินที่เขม้งวด แต่ในปี
หนา้นัน้ หลายประเทศมีแนวโนม้ที่จะเขา้สู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย นาง
จอรเ์จียวาระบวุ่า ในบริบทของการด าเนินนโยบายการเงินที่เขม้งวดนัน้ 
รฐับาลต่าง ๆ ไม่สามารถนิ่งเฉยกับนโยบายการคลงัได ้เพราะวิกฤตค่า
ครองชีพก าลังส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนของสังคมอย่างรุนแรง 
นางจอรเ์จียวาใหส้ัมภาษณ์กับส านักข่าวรอยเตอรว์่า "เราตอ้งการให้
ธนาคารกลางด าเนินการอย่างเด็ดขาด เพราะเงินเฟ้ออยู่ในระดบัที่สูง
มาก ซึ่งไม่ดีต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจ และเป็นเร่ืองแย่มากส าหรบั
คนยากจน เงินเฟ้อคือภาษีของคนยากจน" (อินโฟเควสท)์ 

เฟดย า้ต้องเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปเพื่อฉุดเงินเฟ้อ
สู่เป้าหมาย นายจอหน์ วิลเลียมส ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
สาขานิวยอรก์ และควบต าแหน่งรองประธานคณะกรรมการนโยบาย
การเงินเฟด (FOMC) ระบุเม่ือวนัจันทร ์(3 ต.ค.) ว่า แรงกดดนัดา้นเงิน
เฟ้อยงัคงอยู่ในระดบัสงูจนเกินไป โดยแทบไม่มีสญัญาณว่าเงินเฟ้อจะ
ชะลอตวัลง ซึ่งหมายความว่า เฟดตอ้งเดินหนา้ภารกิจคุมเขม้นโยบาย
การเงินต่อไป เพื่อฉุดเงินเฟ้อใหก้ลบัมาอยู่ในภายใตก้ารควบคุม "เห็น
ได้ชัด ว่ า เงิน เฟ้ อสู งเกิ น ไปมาก  และเงิน เฟ้ อที่ อยู่ ใน ระดับสู ง
แบบต่อเนื่องนั้นขัดขวางไม่ให้เศรษฐกิจสหรฐัเติบโตเต็มศักยภาพ " 
นายวิลเลียมสร์ะบุ พรอ้มเสริมว่า "นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึน้ได้
เร่ิมชะลออปุสงคแ์ละลดแรงกดดนัเงินเฟ้อแลว้ แต่ภารกิจของเรายงัไม่
เสรจ็สิน้" (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานต ่ากว่าคาดในเดือนส.ค. 
ส านกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยผลส ารวจการเปิดรบั
สมคัรงานและอตัราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตวัเลข
การเปิดรบัสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวดัอุปสงคใ์นตลาดแรงงาน ลดลง 
1.1 ลา้นต าแหน่ง สู่ระดบั 10.1 ลา้นต าแหน่งในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดบั
ต ่าสุดนับตั้งแต่ เดือนมิ.ย.2564 และต ่ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของ
นกัวิเคราะหท์ี่ระดบั 11.1 ลา้นต าแหน่ง ตวัเลขการเปิดรบัสมคัรงาน ซึ่ง
ลดลงกว่า 1 ล้านต าแหน่งในเดือนส.ค. เป็นการลดลงมากที่สุด
นับตั้งแต่เดือนเม.ย.2563 ตัวเลขการลาออกจากงานโดยสมัครใจ
เพ่ิมขึน้สู่ระดบั 4.16 ลา้นราย (อินโฟเควสท)์ 

ประธานเฟดซานฟรานฯหนุนขึน้ดอกเบีย้จนกว่าเงินเฟ้อลดลงสู่ 
2% นางแมรี ดาลี ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาซานฟราน
ซิสโก กล่าวว่า เฟดจ าเป็นต้องปรับขึน้อัตราดอกเบี ้ยต่อไป และคง

อัตราดอกเบี ้ยไว้ในระดับสูง จนกว่าเฟดจะมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อ
ปรบัตวัลงสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดบั 2% นางดาลีกล่าวว่า อตัราเงิน
เฟ้อที่ขณะนีสู้งกว่า 6% ก าลงัลดมูลค่าค่าจา้งของชาวอเมริกัน ซึ่งเฟด
จ าเป็นตอ้งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ต่อไปเพ่ือกดดนัเงินเฟ้อใหป้รบัตวัลง 
นอกจากนี ้นางดาลีระบุว่า "การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ท าใหเ้ศรษฐกิจ
ชะลอตัวลง และมีผลกระทบต่อค่าเงินของประเทศอ่ืน แต่ธนาคาร
กลางไม่ว่าจะเป็นของชาติใดก็ตาม จะต้องจัดท านโยบายส าหรับ
ประเทศที่พวกเขารบัใชอ้ยู่เท่านัน้" (อินโฟเควสท)์ 

นักลงทุนลดคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.75% เดือนหน้า หลัง
เผยเศรษฐกิจอ่อนแอ นักลงทุนลดคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมก าหนด
นโยบายการเงินในเดือนพ.ย. หลังการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่
อ่อนแอ ทั้งนี ้FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว้่า นักลงทุนให้
น า้หนัก 58.5% ที่เฟดจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% สู่ระดับ 3.75-
4.00% ในการประชุมวนัที่ 1-2 พ.ย. หลงัจากที่ก่อนหนา้นีใ้หน้  า้หนกัสูง
ถึง 68.1% นอกจากนี ้ นักลงทุนเพิ่มน ้าหนักสู่ระดับ 41.5% ต่อการ
คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย  0.50% ในการประชุม
ดังกล่าว นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ของเฟด หลงัสหรฐัเปิดเผยดชันีภาคการผลิตต ่าสดุในรอบกว่า 
2 ปี (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐจ่อประกาศข้อจ ากัดใหม่เก่ียวกับการส่งออกเทคโนโลยีชิป
ไปยังจีน ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัวางแผน
ประกาศขอ้จ ากัดใหม่กับจีนในการเขา้ถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์
ของสหรฐั ซึ่งถือเป็นความพยายามอีกขัน้ของสหรฐัในการยบัยัง้ความ
ทะเยอทะยานทางดา้นอุตสาหกรรมของจีน และขจดัความเสี่ยงที่มีต่อ
ธุรกิจนีซ้ึ่งมีมูลค่า 5.50 แสนลา้นดอลลาร ์ส านกัข่าวบลมูเบิรก์รายงาน
โดยอ้างแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือระบุว่า  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะ
ประกาศมาตรการชุดใหม่ในสัปดาห์นี ้  เพื่อควบคุมการส่งออก
เทคโนโลยีเซมิคอนดกัเตอรไ์ปยงัจีน รวมถึงการจัดวางแนวทางปฏิบัติ
แก่บริษัทต่าง ๆ อาทิ อินวิเดีย คอรป์ (NVIDIA) และ แอดวานซ ์ไมโคร 
ดีไวซ ์อิงค ์(AMD) (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก : ดาวโจนส์ปิดพุ่ ง  825.43 จุด  รับ
ความหวังเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์
ปิดพุ่งขึน้กว่า 800 จุดในวันอังคาร (4 ต.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 ท า
สถิติพุ่งขึน้ในวันเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 2 ปี เนื่องจากนักลงทุน
คลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ 
นอกจากนี ้การที่ธนาคารกลางออสเตรเลียปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้นอ้ย
กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ยังท าใหน้ักลงทุนคาดหวังว่าเฟดจะชะลอ
การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เช่นกนั ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ด
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 ที่ 30,316.32 จุด พุ่งขึน้ 825.43 จุด หรือ +2.80%, ดัชนี S&P500 ปิด

ที่ 3,790.93 จุด เพิ่มขึน้ 112.50 จุด หรือ +3.06% และดัชนี Nasdaq 
ปิ ดที่  11,176.41 จุด  เพิ่ มขึ ้น  360.97 จุด  หรือ  +3.34% หุ้นกลุ่ ม
เทคโนโลยีซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบีย้  พุ่งขึน้อย่างแข็งแกร่ง
หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรฐัอายุ 10 ปีร่วงลงติดต่อกัน
วันที่ 2 โดยหุ้นแอมะซอน ทะยานขึน้ 4.5% หุ้นไมโครซอฟท์ พุ่งขึน้ 
3.38% หุน้อลัฟาเบท พุ่งขึน้ 3.04% หุน้เมตา แพลทฟอรม์ส ์ปรบัตวัขึน้ 
1.2% หุ้นเทสลา พุ่งขึน้ 2.9% ขานรับรายงานที่ว่า นายอีลอน มัสก ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเทสลามีแผนที่จะเดินหน้าท า
ขอ้ตกลงซือ้กิจการทวิตเตอรใ์นราคาหุ้นละ 54.20 ดอลลาร ์หุ้นกลุ่ม
ธนาคารพุ่งขึน้อย่างแข็งแกร่งเช่นกัน โดยหุน้เจพีมอรแ์กน ทะยานขึน้ 
4.68% หุน้มอรแ์กน สแตนลีย ์พุ่งขึน้ 4.47% หุน้โกลดแ์มน แซคส ์พุ่ง
ขึน้ 5.25% หุน้ซิตีก้รุ๊ป พุ่งขึน้ 4.35% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อน หลังบอนด์ยีลด์ร่วง-คาด
เฟดชะลอขึน้ดอกเบีย้ ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงิน
หลกั ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวันองัคาร (4 
ต.ค.) หลงัจากสหรฐัเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ นอกจากนี ้การ
ร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังสรา้งแรงกดดันต่อ
ดอลลาร์ ทั้งนี ้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของ
ดอลลารเ์ม่ือเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน ร่วงลง 1.5% 
แตะที่ระดบั 110.0690 ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่
ระดบั 143.93 เยน จากระดับ 144.72 เยน และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟ
รงัก์สวิส ที่ระดับ 0.9787 ฟรังก์ จากระดับ 0.9930 ฟรงัก์ นอกจากนี ้
ดอลลารส์หรฐัยังอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ที่ระดับ 
1.3510 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.3635 ดอลลารแ์คนาดา ยูโร
แข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลารส์หรฐั ที่ระดบั 1.0000 ดอลลาร ์จากระดบั 
0.9821 ดอลลาร์ ขณะที่ เงินปอนด์แข็งค่าขึ ้นแตะที่ ระดับ  1.1479 
ดอลลาร ์จากระดบั 1.1313 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่า
ลงแตะที่ระดับ 0.6498 ดอลลารส์หรัฐ จากระดับ 0.6517 ดอลลาร์
สหรฐั (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดพุ่ง $2.89 คาดโอเปกพลัสลด
การผลิตคร้ังใหญ่วันนี้ สัญญาน า้มันดิบเวสตเ์ท็กซัส (WTI) ตลาด
นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ติดต่อกันเป็นวันที่  2 ในวันอังคาร (4 ต.ค.) โดยได้
แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ้ามันและ
พนัธมิตร หรือโอเปกพลัส จะปรบัลดก าลงัการผลิตน า้มันครัง้ใหญ่ใน
การประชุมวันนี ้ นอกจากนี ้การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลารย์ังเป็น
ปัจจัยหนุนแรงซือ้ในตลาดน า้มนั ทั้งนี ้สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบ
เดือนพ.ย. เพิ่มขึน้ 2.89 ดอลลาร ์หรือ 3.5% ปิดที่  86.52 ดอลลาร/์
บาร์เรล ซึ่ งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่  14 ก.ย. 2565 ส่วน
สัญญาน ้ามันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้  2.94 

ดอลลาร ์หรือ 3.3% ปิดที่  91.80 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึ่งเป็นระดับปิด
สงูสดุนบัตัง้แต่วนัที่ 19 ก.ย. 2565 (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $28.5 รับดอลลอ์่อน-
แรงซื้อสินทรัพยป์ลอดภัย สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้
ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ในวนัองัคาร (4 ต.ค.) เนื่องจากการอ่อนค่าของ
ดอลลารแ์ละการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐั
ยังคงเป็นปัจจัยหนุนตลาด  ทั้งนี ้ สัญญาทองค าตลาด  COMEX 
(Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึน้ 28.5 ดอลลาร ์หรือ 
1.67% ปิดที่ 1,730.5 ดอลลาร/์ออนซ ์สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือน
ธ.ค. เพิ่มขึ ้น  51 เซนต์ หรือ 2.48% ปิดที่  21.099 ดอลลาร์/ออนซ ์
สญัญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึน้ 33.6 ดอลลาร ์หรือ 3.73% 
ปิดที่ 933.7 ดอลลาร/์ออนซ ์สญัญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่ง
ขึน้  98 ดอลลาร ์หรือ 4.4% ปิดที่  2,330.20 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟ
เควสท)์ 

บอนดย์ีลดส์หรัฐร่วง คาดเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย หลังเศรษฐกิจ
อ่อนแอ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัปรบัตวัลง ขณะที่นัก
ลงทุนลดคาดการณ์การเร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) หลงัการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ณ เวลา 18.40 
น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี 
รว่งลงสู่ระดับ 3.581% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลอายุ 
30 ปี ปรบัตวัลงสู่ระดบั 3.651% (อินโฟเควสท)์ 

ยุโรป 

ดัชนี PPI เดือนส.ค.ของยูโรโซนเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดเล็กน้อย 
ส านักงานสถิติยุโรป (Eurostat) เปิดเผยในวันนี ้ (4 ต.ค.) ว่า ราคา
ผู้ผลิตของยูโรโซนเดือนส.ค.นั้นพุ่งขึน้มากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้
เล็กน้อย โดยหลัก ๆ แล้วได้แรงหนุนจากต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึน้
แบบต่อเนื่อง แต่ราคาผู้ผลิตที่ไม่รวมต้นทุนพลังงาน ปรบัตัวลดลง 
รายงานระบุว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของยูโรโซนปรับตัวขึน้แตะ 
5.0% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบรายเดือน และปรบัตวัขึน้แตะ 43.3% เม่ือ
เทียบรายปี ดา้นนักเศรษฐศาสตรใ์นผลส ารวจที่จัดท าโดยส านักข่าว
รอยเตอรค์าดการณ์ว่าจะปรบัขึน้แตะ 4.9% เม่ือเทียบรายเดือน และ
เพิ่มขึน้แตะ 43.1% เม่ือเทียบรายปี ส่วนดัชนี PPI ซึ่งไม่รวมต้นทุน
พลังงานนั้น ปรบัตัวขึน้แตะ 0.3% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบรายเดือน 
และแตะ 14.5% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบรายปี โดยลดลงจากระดับ 
0.6% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบรายเดือน และ 15.1% ในเดือนก.ค. เม่ือ
เทียบรายปี (อินโฟเควสท)์ 

"ปูติน" เตรียมลงนามกฎหมายผนวกดินแดน 4 แคว้นยูเครน
วัน นี้  นายดมิทรี  เพสคอฟ  โฆษกท าเนี ยบ เครมลิน  กล่ าวว่ า 
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  ารสัเซีย มีแนวโนม้ที่จะลงนามใน
กฎหมายผนวกดินแดน 4 แคว้นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
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 สหพันธรฐัรสัเซียในวันนี  ้ก่อนหนา้นี ้วุฒิสภารสัเซียและสภาดูมา ซึ่ง

เป็นสภาผูแ้ทนราษฎรรสัเซีย ลงมติเป็นเอกฉันทใ์นการใหส้ตัยาบนัต่อ
สนธิสญัญาผนวกดินแดน 4 แควน้ของยเูครน ไดแ้ก่ โดเนตสก ์ลฮูันสก ์
เคอรซ์อน และซาปอริซเซีย เขา้เป็นส่วนหนึ่งของรสัเซีย "การเขา้ร่วม
สหพันธรฐัรสัเซียของโดเนตสก์ ลูฮันสก์ เคอรซ์อน และซาปอริซเซีย 
เป็นแนวทางเดียวที่จะช่วยชีวิตประชาชนจ านวนหลายลา้นคนจากการ
ก่ออาชญากรรมของระบอบการปกครองของยูเครน" แถลงการณ์ของ
สภาดูมาระบุ ทั้งนี ้ ปธน.ปูตินประกาศผนวกดินแดน 4 แคว้นของ
ยูเครนเขา้เป็นส่วนหนึ่งของรสัเซียอย่างเป็นทางการเม่ือสปัดาหท์ี่แลว้
ในพิธีซึ่งจดัขึน้ที่พระราชวงัเครมลิน (อินโฟเควสท)์ 

CDS ของยูบีเอสพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี เซ่นพิษวิกฤต
เครดิตสวิส ค่าประกนัความเสี่ยงตราสารหนีท้ี่ออกโดยยูบีเอส (UBS) 
วาณิชธนกิจของสวิตเซอรแ์ลนดน์ัน้ พุ่งสู่ระดบัสูงสดุในรอบ 10 ปีในวนั
จันทร ์(3 ต.ค.) ขณะที่ตลาดจับตาสถานการณข์องเครดิตสวิส วาณิช
ธนกิ จสัญ ชาติ เดี ย วกัน  ท่ ามกลางความวิตกกั งวล เกี่ ย วกับ
ความสามารถของเครดิตสวิสในพลิกฟ้ืนธุรกิจ และเพิ่มเงินทุน เอส
แอนดพ์ี โกลบอล มารเ์ก็ต อินเทลลิเจนซร์ะบุว่า ค่าประกันความเสี่ยง
ตราสารหนี ้(Credit Default Swap: CDS) ระยะ 5 ปีของยูบีเอสพุ่งขึน้ 
0.12% จากระดับปิดวนัศุกร ์(30 ก.ย.) มาแตะที่ 1.18% ซึ่งเป็นระดับ
สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2556 โดย CDS เป็นตราสารอนุพันธ์ประกันความ
เสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนีท้ี่เจา้หนีซ้ือ้กับสถาบนัการเงินที่เป็นบุคคล
ที่ 3 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องลูกหนี ้ ทั้งนี ้
CDS ระยะ 5 ปีของเครดิตสวิสอยู่ที่ระดับ 3.35% โดยอยู่สูงกว่าระดับ
ปิดของเม่ือวันศุกรท์ี่  2.50% แต่ต ่ากว่าระดับของเม่ือเช้าวันจันทรท์ี่ 
3.55% ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า หุน้เครดิตสวิสร่วงลงอย่างหนัก 
หลงัคณะผูบ้ริหารประสบความลม้เหลวในการกอบกูค้วามเช่ือมั่นของ
นกัลงทนุเกี่ยวกับสภาพคล่องและสถานะดา้นเงินทนุของบริษัท (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือน
มี.ค. คลายวิตกดอกเบี้ย ตลาดหุ้นยุโรปปิดพุ่งขึน้ในวันอังคาร (4 
ต.ค.) ตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่
เพิ่มขึน้ว่า ธนาคารกลางต่าง ๆ อาจชะลออัตราการปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ในอนาคต ขณะที่พยายามจะลดเงินเฟ้อที่อยู่ในระดบัสูง ทัง้นี ้
ดชันี STOXX 600  ปิดตลาดที่ระดบั 403.03 จดุ พุ่งขึน้ 12.20 จดุ หรือ 
+3.12% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่  6,039.69 จุด เพิ่มขึน้ 
245.54 จุ ด  ห รือ  + 4.24%, ดั ชนี  DAX ตล าดหุ้ น เย อ รมนี ปิ ด ที่ 
12,670.48 จุด เพิ่มขึน้ 461.00 จุด หรือ +3.78% ตลาดหุ้นยุโรปและ
ตลาดหุน้ทั่วโลกปรบัตวัขึน้ หลงัขอ้มูลการผลิตของสหรฐัเม่ือวนัจันทร์
ท าใหเ้กิดความหวงัว่า อตัราดอกเบีย้ที่เพ่ิมขึน้ก าลงัเร่ิมที่จะกระทบอุป
สงค์ และธนาคารกลางต่าง ๆ อาจเริ่มที่จะชะลอการปรบัขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ หุ้นทุกกลุ่มในดัชนี STOXX 600 ปรบัตัวขึน้ น าโดยหุ้นกลุ่ม

เดินทางและนันทนาการ ซึ่งพุ่งขึน้ 6.2% หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี พุ่งขึน้ 
5.1% โดยไดแ้รงหนุนจากหุน้ชิปที่ปรบัตวัขึน้ อาทิ หุน้เอเอสเอ็มแอล, 
เอสทีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และอินฟิเนียน หลังรฐัสภายุโรปอนุมัติ
กฎ เกณฑ์ที่ จะใช้พอร์ตชาร์จที่ เป็ นมาตรฐาน เดียวกันส าหรับ
โทรศัพทเ์คลื่อนที่, แท็บเล็ต และกลอ้งถ่ายรูป หุ้นซิกา ซึ่งเป็นบริษัท
ผลิตเคมีภัณฑ์ พุ่ง 6% หลังปรบัเพิ่มคาดการณ์ยอดขายทั้งปี  (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดพุ่ง 177.70 จุด บอนดย์ีลดล์ด
หนุนแรงซื้อหุ้น ตลาดหุ้นลอนดอนปิดพุ่งขึน้ในวันอังคาร (4 ต.ค.) 
โดยปรับตัวขึ ้นเป็นวันที่  3 ติดต่อกัน ขณะที่การลดลงของอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรกระตุน้ความตอ้งการลงทนุในสินทรพัยเ์สี่ยง โดย
นักลงทุนเขา้ชอ้นซือ้หุน้ที่รว่งลงในช่วงที่ผ่านมา อาทิ หุน้กลุ่มการเงิน, 
กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้น
ลอนดอนปิดที่ 7,086.46 จุด เพิ่มขึน้ 177.70 จุด หรือ +2.57% ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่  23 ก.ย. และปรบัตัวขึน้รายวันมากที่สุด
นบัตัง้แต่วนัที่ 24 มิ.ย. หุน้กลุ่มธนาคารพุ่งขึน้ 4% น าโดยหุน้เอชเอสบี
ซี ซึ่งทะยานขึน้ 4.5% หลงัพิจารณาที่จะขายธุรกิจมูลค่าหลายพนัลา้น
ดอลลารใ์นแคนาดาตามที่ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ที่สุดเรียกรอ้ง หุน้บีพี และ
หุน้เชลล ์พุ่งขึน้ 2.7% และ 1.7% ตามล าดบั และหุน้กลุ่มเหมืองแร่ พุ่ง
ขึน้  3.3% โดยได้แรงหนุนจากราคาน ้ามันดิบและราคาทองแดงที่
ปรบัตวัขึน้ (อินโฟเควสท)์ 

ญี่ปุ่ น 

เงินเฟ้อโตเกียวเร่งตัวขึ้นต่อเน่ืองแตะ 2.8% เพิ่มแรงกดดันต่อ
แบงกช์าติญี่ปุ่ น อตัราเงินเฟ้อในกรุงโตเกียวเร่งตัวขึน้ติดต่อกันเป็น
เดือนที่ 4 ในเดือนก.ย. โดยเป็นการปรบัตวัขึน้เรว็ที่สดุนับตัง้แต่ปี 2535 
เม่ือไม่รวมผลกระทบของการปรับขึน้ภาษี  ซึ่งเพิ่มความท้าทายต่อ
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ในการชีแ้จงถึงเหตุผลที่ยังคงเดินหน้า
ด าเนินนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลาย ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ปรบัตวั
สูงขึน้แบบต่อเนื่อง ทั้งนี ้กระทรวงมหาดไทยญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวันนี ้ (4 
ต.ค.) ว่า ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) พืน้ฐาน ซึ่งไม่รวมราคาในหมวด
อาหารสด ในกรุงโตเกียว เมืองหลวงของญ่ีปุ่ น ปรบัตัวขึน้แตะ 2.8% 
ในเดือนก.ย. หลงัปรบัตวัขึน้แตะ 2.6% ในเดือนส.ค. โดยสอดคลอ้งกับ
การคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า 
ปัจจัยที่ท  าให้ ดัชนี CPI พืน้ฐานของกรุงโตเกียวปรับตัวขึน้นัน้ หลกั ๆ 
แล้วมาจากการเพิ่มขึน้ของราคาอาหารแปรรูปและสินคา้คงทน โดย
ราคาอาหารแปรรูปพุ่งขึน้สูงสุดในรอบ 41 ปี ขณะที่ ราคาพลงังานส่ง
ผลกระทบต่อเงินเฟ้อลดลงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัเดือนส.ค. ตวัเลข CPI 
พืน้ฐานของกรุงโตเกียวถือเป็นตวับ่งชีท้ี่ส  าคญัส าหรบัอตัราเงินเฟ้อทั่ว
ประเทศ โดยเงินเฟ้อทั่วประเทศอาจพุ่งแตะ 3% ในเดือนก.ย. หาก



 

 

 

   

    4 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
5 October 2022 

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีตอ้งติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 เคลื่อนไหวในลกัษณะคลา้ยคลึงกันกบัเงินเฟ้อของกรุงโตเกียว (อินโฟ

เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ ง 776.42 จุด อานิสงส์
อังกฤษเลิกแผนลดภาษี ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดพุ่งขึน้เกือบ 
3% ในวันนี ้โดยไดแ้รงหนุนจากการประกาศของรฐับาลอังกฤษที่จะ
ยกเลิกการปรบัลดภาษีครัง้ใหญ่ซึ่งไดส้รา้งความป่ันป่วนใหก้ับตลาด
การเงินในสัปดาหท์ี่ผ่านมา ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเก
อิปิดตลาดที่ระดบั 26,992.21 จุด พุ่งขึน้ 776.42 จุด หรือ +2.96% หุน้
ทุกกลุ่มปรบัตัวขึน้วนันีน้  าโดยกลุ่มคา้ส่ง, กลุ่มเหมืองแร่ รวมถึงกลุ่ม
ผลิตภณัฑน์ า้มนัและถ่านหิน (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

จีนเผยยอดขนส่งสินค้าทางน ้าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 65 โต 
4.9% ส านักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างอิงถ้อยแถลงของกระทรวง
คมนาคมจีนว่า ปริมาณการขนส่งสินคา้ทางน า้ของจีนเพิ่มขึน้ 4.9% 
แตะกว่า 5.57 พนัลา้นตนัในช่วงเดือนม.ค.-ส.ค.ของปีนี ้เม่ือเทียบราย
ปี กระทรวงฯ ระบวุ่า หากนบัเฉพาะเดือนส.ค. ปริมาณการขนส่งสินคา้
ทางน า้ รวมอยู่ที่ 731.69 ลา้นตัน มณฑลหูเป่ยทางตอนกลาง มีการ
ขนส่งสินค้าทางน ้าเติบโตมากที่สุดในกลุ่มพื ้นที่ระดับมณฑล โดย
เพิ่มขึน้ 24.3% ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี ้เม่ือเทียบรายปี ตามดว้ย
มณฑลเหลียวหนิงทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และมณฑลไห่หนาน 
(ไหหล า) ทางตอนใตข้องประเทศ (อินโฟเควสท)์ 

ตลาดหุน้จีนปิดท าการวนัที่ 3 - 7 ต.ค. เนื่องในวนัชาติ (อินโฟเควสท)์ 

ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดท าการวันนี ้ (4 ต.ค.) เนื่องในวันหยุดประจ าชาติ 
(อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอ่ืนๆ  

ต่างชาติแห่ขายหุ้นเอเชียในก.ย. เล่ียงปัจจัยเส่ียงจากดอกเบี้ย
ขาขึน้ นกัลงทุนต่างชาติกลบัมาเทขายหุน้เอเชียที่ไม่รวมจีนอีกครัง้ใน
เดือนก.ย. เนื่องจากนักลงทุนตอ้งการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการที่
อัตราดอกเบีย้ของสหรฐัพุ่งสูงขึน้ , สกุลเงินดอลลารแ์ข็งค่าขึน้ และ
แนวโนม้การเติบโตทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอ่อนแอลง ขอ้มูลจาก
ตลาดหุ้นของเกาหลี ใต้  อิน เดี ย  ไต้หวัน  ฟิลิป ปินส์  เวียดนาม 
อินโดนีเซีย และไทย บ่งชีว้่า นักลงทุนต่างชาติไดเ้ทขายหุน้มูลค่ารวม 
8.83 พนัลา้นดอลลารเ์ม่ือเดือนที่แลว้ ซึ่งเป็นการขายรายเดือนครัง้แรก
นับตัง้แต่เดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ตลาดหุน้
ของภูมิภาคเอเชียจนถึงตอนนี ้ ตอ้งเผชิญกับภาวะเงินทุนไหลออกถึง 
6.97 หม่ืนล้านดอลลารใ์นช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี ้ นับว่าเพิ่มขึน้
อย่างก้าวกระโดดจาก 4.763 หม่ืนล้านดอลลารใ์นปี 2551 ในช่วงที่
เกิดวิกฤตการเงินโลก (อินโฟเควสท)์ 

อินโดนีเซียจ่อขยายเวลายกเว้นภาษีส่งออกน ้ามันปาลม์จนถึง
สิ้นปีนี้ นายแอร์ลังกา ฮาร์ตาร์โต หัวหน้ารัฐมนตรีเศรษฐกิจของ
อินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี ้ (4 ต.ค.) ว่า อินโดนีเซียอาจขยายเวลา
ยกเว้นภาษีส่งออกน ้ามันปาล์มไปจนถึงสิน้ปีนี ้ ส านักข่าวรอยเตอร์
รายงานว่า ในปัจจุบันอินโดนีเซียได้ยกเวน้ภาษีส าหรบัการส่งออก
ผลิตภณัฑน์ า้มนัปาลม์จนถึงสิน้เดือนต.ค.นี ้นายฮารต์ารโ์ตไดเ้ปิดเผย
ก่อนหนา้นีว้่า การขยายระยะเวลายกเวน้ภาษีจะช่วยรกัษาทิศทางใน
ปัจจบุนัของราคาน า้มนัปาลม์ดิบและน า้มนัประกอบอาหารในประเทศ
ใหมี้เสถียรภาพ รวมถึงราคาทะลายปาลม์สดที่เพ่ิมขึน้เพ่ือผลประโยชน์
ของเกษตรกร (อินโฟเควสท)์ 

"โมดี " ต่อสายตรง "เซเลนสกี " ยืนยันอินเดียสนับสนุนยุติ
สงครามรัสเซีย -ยู เครน  ท าเนียบนายกรัฐมนตรีอิน เดียออก
แถลงการณ์ ระบุว่า นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ได้
สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้น  า
ยูเครน ในวันนี ้ ทั้งนี ้ นายโมดีกล่าวว่า เขาเชื่อว่าไม่ควรมีการใช้
แนวทางทางทหารในการยุติความขัดแย้ง โดยอินเดียพร้อมที่จะ
สนับสนุนความพยายามในการยุติสงครามระหว่างรสัเซียและยูเครน  
นอกจากนี ้นายโมดีเนน้ย า้ถึงความส าคญัในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม
จากอาวธุนิวเคลียรใ์นการสูร้บในยเูครน (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 1,200 จุด ขานรับ
คาดการณ์ผลประกอบการแกร่ง ดัชนี Sensex ตลาดหุน้อินเดียพุ่ง
ขึน้กว่า 1,200 จุดในวันนี ้ทะลุแนว 58,000 จุด ขานรบัคาดการณ์ผล
ป ระกอบการที่ แ ข็ งแก ร่ง  ดั ชนี  S&P BSE Sensex ปิ ด ตลาดที่ 
58,065.47 บวก 1,276.66 จุด หรือ 2.25% หุน้กลุ่มธนาคารพุ่งขึน้น า
ตลาดในวนันี ้(อินโฟเควสท)์ 

ไทย 

ผู้ว่า ธปท.ชี้บาทอ่อนจากดอลลาร์กดดันเป็นหลัก ยันไม่ฝืน
ทิศทางตลาดเพราะมีบทเรียนปี 40 นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤ
พฒิุ ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การอ่อนค่าของ
เงินบาทในระยะนี ้มาจากปัจจยัดอลลารแ์ข็งค่าเป็นหลกั โดยดอลลาร์
สหรฐัแข็งค่าถึง 17-18% และย า้ว่าการที่บาทอ่อนค่า ไม่ไดเ้ป็นเพราะมี
เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกอย่างมีนัยส าคัญ  โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึง
ล่าสุด พบว่ามีเงินไหลเขา้สุทธิราว 3.5 พนัลา้นดอลลาร ์ทัง้นี ้การอ่อน
ค่าของเงินบาทถือว่ายังเป็นการอ่อนค่าอยู่ในระดบักลางๆ เม่ือเทียบ
กับสกุลเงินอ่ืนในภูมิภาค  "การอ่อนค่าของเราไม่ได้เพี ้ยนไปจาก
ภูมิภาค อยู่ในระดับกลางๆ ของกลุ่ม...มีค าถามว่า บาทอ่อน เป็น
เพราะเงินทนุไหลออกจากส่วนต่างดอกเบีย้จริงเปล่า ค าตอบคือ ไม่ ใน
ภาพรวมเราไม่ไดเ้ห็นเงินทนุไหลออกอย่างมีนยัส าคญั...ธปท.จะไม่ฝืน
ทิศทางตลาด เพราะรูว้่าท าไม่ได้ เราเคยมีบทเรียนจากวิกฤติปี 2540 
มาแลว้" ผูว้่าการ ธปท.ระบุ พรอ้มย า้ว่า การที่ไดเ้ห็นเงินบาทอ่อนค่าไป
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 แตะระดับ  38 บาท/ดอลลาร์ ไม่ได้หมายความว่าประเทศขาด

เสถียรภาพ เพราะเสถียรภาพดา้นต่างประเทศของไทยอยู่ในระดับที่
เขม้แข็ง เงินทุนส ารองฯ อยู่ในระดับสูงเป็นอันดับที่  12 ของโลก โดย
เงินทุนส ารองฯ ต่อหนีต้่างประเทศระยะสั้น มีสัดส่วนอยู่ที่  3.2 เท่า 
ตลอดจนฐานะการเงินของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  ก็มีความ
แข็งแกร่งด้วยเช่นกัน ขณะที่คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย จะ
สามารถกลบัมาเกินดุลไดใ้นปี 66 ผูว้่าธปท. กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยมี
แนวโนม้ขยายตัวไดต้่อเนื่อง และทั่วถึงมากขึน้ แมว้่าเศรษฐกิจโลกจะ
ชะลอตวั และตลาดการเงินจะมีความผันผวนสูงก็ตาม โดยคาดการณ ์
GDP ไทยปี 65 โต 3.3% ก่อนขยายตวัเป็น 3.8% ในปี 66 จากแรงส่ง
หลกัจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคท่องเที่ยว โดยคาดว่าจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติปีนีอ้ยู่ที่ 9.5 ลา้นคน และเพ่ิมเป็น 21 ลา้นคนใน
ปี 66 "ตอนนี ้เร่ิมเห็นการบริโภคในประเทศฟ้ืนตวัจากรายได ้ทัง้ในและ
นอกภาคเกษตร แต่อีกตวัที่จะมาช่วยเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
คือเร่ืองท่องเที่ยว เพราะถา้ท่องเที่ยวไม่ฟ้ืน เศรษฐกิจไทยคงจะฟ้ืนต่อ
ไดย้าก เพราะรายไดจ้ากการท่องเที่ยว คิดเป็น 12% ของจีดีพี ส่งผลให้
เกิดการจา้งงานทัง้ทางตรง และทางออ้ม หรือ 1 ใน 5 ของการจา้งงาน
โดยรวม" นายเศรษฐพุฒิ กล่าว พรอ้มเชื่อว่า จะเห็นเศรษฐกิจไทย
กลบัมาฟ้ืนตวัอยู่ในระดบัเดียวกับช่วงก่อนโควิดไดร้าวปลายปีนี ้ถึงตน้
ปี 66 ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวต่อถึงสถานการณ์เงินเฟ้อของไทยว่า 
ปัจจุบนัอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) อยู่ที่ประมาณ 7% ซึ่งถือว่าสูงหลุด
กรอบเป้าหมายนโยบายการเงินที่ระดับ 1-3% ซึ่งเงินเฟ้อที่สูงมาจาก
ดา้นอปุทานเป็นส าคญั และคาดว่าจะเริ่มทยอยคลี่คลายลงเขา้สู่กรอบ
เป้าหมายไดใ้นช่วงกลางปี 66 ซึ่งทัง้ปี 66 คาดว่าอตัราเงินเฟ้อทั่วไปจะ
เฉลี่ยอยู่ที่  2.6% จากในปีนี ้เฉลี่ยที่  6.3% ทั้งนี ้ ต้องจับตาเงินเฟ้อ
พื ้นฐาน (Core CPI) อย่างใกล้ชิด  เพราะจะเป็นตัวที่สะท้อนว่า
เครื่องยนตเ์งินเฟ้อของประเทศติดมากนอ้ยเพียงใด แต่อย่างไรก็ดี เงิน
เฟ้อพืน้ฐานในระยะหลงั มีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ในอัตราที่ชะลอตัวลงแลว้ 
(อินโฟเควสท)์ 

ยอดนทท.ต่างชาติเข้าไทยต้นปี-1 ต.ค. 5.6 ล้านคน สร้างรายได้ 
2.22 แสนลบ. กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-1 ต.ค. 65 ประเทศ
ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมจ านวน 5,696,121 คน มีรายไดจ้าก
การท่องเที่ยวสะสมประมาณ 2.22 แสนล้านบาท โดยนักท่องเที่ยว

สงูสดุ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มาเลเซีย 985,617 คน รองลงมา คือ อินเดีย 
569,020 คน สิงคโปร ์314,437 คน เวียดนาม 217,033 คน และลาว 
264,554 คน ตามล าดบั กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ประเมิน
ว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยยังคงมีสัญญาณการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์การท่องเที่ยวทั่วโลกเร่ิมกลบัมาสู่สภาวะปกติ
มากขึน้ โดยหลายประเทศได้ผ่อนคลายมาตรการการเข้าประเทศ 
ตลอดจนการผลักดันนโยบายกระตุ้การท่องเที่ยวอย่างเต็มที่  (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 19.95 จุดแรงซื้อกลับ big cap หลัง 
Bond Yield ปรับลง-ดอลลาร์อ่อน SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,578.00 
จุด เพิ่มขึน้ 19.95 จุด (+1.28%) มูลค่าการซือ้ขาย 64,004.73 ล้าน
บาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวันนีร้ีบาวด์ตามทิศทางตลาด
ภมิูภาค เนื่องจาก Bond Yield ปรบัลงส่งผลใหด้อลลารอ่์อนค่าท าใหมี้
แรงซือ้กลับเข้ามาตลาดหุ้น แต่ก็คาดว่าการปรบัขึน้คงไปได้ไม่ไกล
เพราะยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างมาก พรุ่งนีใ้ห้แนวต้านที่  1,580 
และ 1,592 และ 1,600 จุด ส่วนแนวรบัให้ไว้ที่ 1,565 และ 1,560 จุด 
ตลาดหลักทรพัย์ ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,578.00 จุด เพิ่มขึน้ 19.95 จุด (+
1.28%) มลูค่าการซือ้ขาย 64,004.73 ลา้นบาท (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 37.55 แข็งค่าตามภูมิภาคหลังดอลลาร์
อ่อนลง มองกรอบพรุ่งนี้ 37.50-37.80 นักบริหารเงินจากธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี ้อยู่ที่  37.55 บาท/
ดอลลาร ์แข็งค่าจากเปิดตลาดเม่ือเชา้ที่ระดับ 37.89 บาท/ดอลลาร ์
โดยระหว่างวนัเคลื่อนไหวในกรอบ 37.51-37.96 บาท/ดอลลาร ์วนันี ้
เงินบาทแข็งค่าเช่นเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค โดยระหว่างวันยังไร้
ปัจจัยใหม่ ตลาดยังคงย่อยข่าวตัวเลขภาคการผลิตเดือน ก.ย. ของ
สหรฐัฯ (ISM) ที่ออกมาเม่ือคืนนี ้ โดยคลายความมกังวลว่าธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) จะเรง่ขึน้ดอกเบีย้เร็วและแรงไปบางส่วนแลว้ ท าให้
อตัราผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัฯ ย่อลง ส่งผลใหด้อลลารอ่์อนค่าลง
ไปดว้ย ส าหรบัปัจจัยที่ตอ้งติดตามคืนนี ้ คือ ตัวเลขการเปิดรบัสมัคร
งานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนส.ค.ของ
สหรฐัฯ และในช่วงนีย้งัตอ้งติดตามทิศทางอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
สหรฐัฯอย่างต่อเนื่อง นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของ
เงินบาทในวนัพรุง่นีไ้วท้ี่ 37.50-37.80 บาท/ดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์ 
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ปัจจัยทีต่้องติดตาม                      
- ยอดน าเขา้ ยอดส่งออก และดลุการคา้เดือนส.ค. เยอรมนี 

- ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบรกิารขัน้สดุทา้ยเดือนก.ย.จากเอสแอนดพ์ี โกลบอล เยอรมนี 

- ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบรกิารขัน้สดุทา้ยเดือนก.ย.จากเอสแอนดพ์ี โกลบอล ฝรั่งเศส 

- ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบรกิารขัน้สดุทา้ยเดือนก.ย.จากเอสแอนดพ์ี โกลบอล อีย ู                 

- ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบรกิารขัน้สดุทา้ยเดือนก.ย.จากเอสแอนดพ์ี โกลบอล/ซีไอพีเอส องักฤษ 

- ตวัเลขจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.ย.จาก ADP สหรฐั 

- ยอดน าเขา้ ยอดส่งออก และดลุการคา้เดือนส.ค. สหรฐั 

- ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบรกิารขัน้สดุทา้ยเดือนก.ย.จากเอสแอนดพ์ี โกลบอล สหรฐั 

- ดชันีภาคบรกิารเดือนก.ย.จากสถาบนัจดัการดา้นอปุทานของสหรฐั (ISM) 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาหจ์ากส านกังานสารสนเทศดา้นพลงังานสหรฐั (EIA) 
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As of

 Monday 3 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JN Tankan Large Mfg Index 3Q 8.00 10.00 9.00 SET50

Tankan Large Non-Mfg Index 3Q 14.00 13.00 13.00 SET100

Tankan Large All Industry Capex 3Q 21.5% 18.9% 18.6% MAI

Jibun Bank Japan PMI Mfg Sep F 50.80 -- 51.00 Institution Net Position

Vehicle Sales YoY Sep 17.8% -- -13.3% Proprietary Net Position

EC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI Sep F 48.40 48.50 48.50 Foreign Net Position

US S&P Global US Manufacturing PMI Sep F 52.00 51.80 51.80 Individual Net Position

Construction Spending MoM Aug -0.7% -0.3% -0.6% Total Trading Value

ISM Manufacturing Sep 50.90 52.00 52.80

ISM Prices Paid Sep 51.70 51.80 52.50 Major Indices

ISM New Orders Sep 47.10 50.50 51.30 Dow Jones

S&P 500

 Tuesday 4 Nasdaq

Release Actual Cons. Prior STOXX Europe 50

JN Tokyo CPI YoY Sep 2.80% 2.80% 2.90% FTSE 100

Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY Sep 1.70% 1.6% 1.40% DAX

Monetary Base YoY Sep -3.30% -- 0.4% Nikkei 225

EC PPI MoM Aug 5.00% 5.00% 4.00% Shanghai Composite

PPI YoY Aug 43.30% 43.20% 38.00% Hang Seng

US Factory Orders Aug 0.00% 0.00% -1.00% KOSPI

Durable Goods Orders Aug F -0.20% -0.20% -0.20% BES Sensex

Durables Ex Transportation Aug F 0.30% 0.20% 0.20% Jakarta Composite

JOLTS Job Openings Aug 10053k 11088k 11170k Philippines Composite

Ho Chi Minh

     Wednesday 5

Release Actual Cons. Prior Crude Commodities

JN Jibun Bank Japan PMI Services Sep F 52.2 -- 51.9 WTI ($/bl)

Jibun Bank Japan PMI Composite Sep F 51 -- 50.9 Dubai ($/bl)

TH CPI YoY Sep -- 6.50% 7.86% Brent ($/bl)

CPI Core YoY Sep -- 3.20% 3.15% NYMEX ($/bl)

EC S&P Global Eurozone Services PMI Sep F -- 48.9 48.9 COMEX Gold 

S&P Global Eurozone Composite PMI Sep F -- 48.2 48.2 Batic Dry Index

US MBA Mortgage Applications 1-Sep -- -- -3.70%

ADP Employment Change Sep -- 200k 132k Exchange Rate

Trade Balance Aug -- -$67.9b -$70.7b USD/THB

S&P Global US Services PMI Sep F -- 49.2 49.2 EUR/USD

S&P Global US Composite PMI Sep F -- 49.3 49.3 USD/JNY

ISM Services Index Sep -- 56 56.9 GBP/USD

USD/CHY

 Thursday 6 USD/KRW

Release Actual Cons. Prior Dollar Index

JN Japan Buying Foreign Bonds 1-Sep -- -- -¥1102.5b

Foreign Buying Japan Bonds 1-Sep -- -- -¥2862.8b Thai Bond Market

EC Retail Sales MoM Aug -- -0.40% 0.30% Total Return Index

Retail Sales YoY Aug -- -1.70% -0.90% Outright/ Cash Trading

US Initial Jobless Claims 1-Oct -- 205k 193k Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Continuing Claims 1-Sep -- 1380k 1347k 4-Oct-22 0.754 0.946 1.074 1.304 1.830 2.166

Change (bps) +1.03 +0.94 +0.94 +6.62 -3.38 -4.30

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

Release Actual Cons. Prior 2.546 2.826 3.131 3.696 3.899 4.228

JN Household Spending YoY Aug -- 6.70% 3.40% -7.67 -9.69 -7.62 -7.45 -3.45 -0.72

Labor Cash Earnings YoY Aug -- 1.40% 1.80%

Real Cash Earnings YoY Aug -- -1.80% -1.30% US Bond Market

Leading Index CI Aug P -- -- 98.9 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Coincident Index Aug P -- -- 100.1 4-Oct-22 3.35 4.09 4.10 3.85 3.63 3.69

TH Foreign Reserves 1-Sep -- -- $202.8b Change (bps) +13.83 -2.08 -1.67 -2.43 -0.58 +1.62

Consumer Confidence Economic Sep -- -- 37.8

CH Foreign Reserves Sep -- $3000.00b $3054.88b

US Change in Nonfarm Payrolls Sep -- 250k 315k

Change in Private Payrolls Sep -- 300k 308k

Change in Manufact. Payrolls Sep -- 20k 22k

Unemployment Rate Sep -- 3.70% 3.70%

Average Hourly Earnings MoM Sep -- 0.30% 0.30%

Average Hourly Earnings YoY Sep -- 5.10% 5.20%

Labor Force Participation Rate Sep -- 62.40% 62.40%

Wholesale Inventories MoM Aug F -- 1.30% 1.30%

81,799.34          27,651.02          +195.83%

4-Oct-22 3-Oct-22 %Chg.

290.64               289.81               +0.29%

1,426.45 1,431.15 -0.33%

110.065 111.745 -1.50%

1.1476 1.1323 +1.35%

7.1160 7.1160 +0.00%

0.9986 0.9826 +1.63%

144.13 144.55 -0.29%

4-Oct-22 3-Oct-22 %Chg.

37.55 38.13 -1.52%

1,721.10 +28.20 +1.67%

1,788.00 +0.00 +0.00%

91.80 +2.94 +3.31%

86.52 +2.89 +3.46%

86.52 +2.89 +3.46%

90.90 +2.88 +3.27%

1,078.14 -8.30 -0.76%

4-Oct-22 Chg %Chg.

7,072.26 +62.54 +0.89%

5,987.72 +204.57 +3.54%

2,209.38 +53.89 +2.50%

58,065.47 +1,276.66 +2.25%

3,024.39 +0.00 +0.00%

17,079.51 +0.00 +0.00%

12,670.48 +461.00 +3.78%

26,992.21 +776.42 +2.96%

3,484.48 +142.31 +4.26%

7,086.46 +177.70 +2.57%

3,790.93 +112.50 +3.06%

11,176.41 +360.98 +3.34%

4-Oct-22 Chg %Chg.

30,316.32 +825.43 +2.80%

2,059.94

64,004.73

-786.00

-1,313.93

647.60 +6.88 +1.07%

39.99

946.89 +9.34 +1.00%

2,132.66 +22.15 +1.05%

5-Oct-22

4-Oct-22 Chg %Chg.

1,578.00 +19.95 +1.28%


