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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

โอเปกพลัสเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว มีมติห่ันก าลังการผลิต 2 
ล้านบาร์เรล/วัน กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ้ามัน  (โอเปก) และชาติ
พันธมิตร หรือโอเปกพลัส ได้เสร็จสิน้การประชุมในวันนี ้แล้ว โดยที่
ประชมุมีมติปรบัลดก าลงัการผลิต 2 ลา้นบารเ์รล/วนัในเดือนพ.ย. การ
ปรบัลดก าลงัการผลิตดงักล่าว เป็นการปรบัลดก าลงัการผลิตครัง้ใหญ่
ที่สุดของโอเปกพลัสนับตั้งแต่ปี  2563 และเป็นการปรบัลดก าลังการ
ผลิตติดต่อกันเป็นเดือนที่  2 สมาชิกโอเปกพลัสจัดการประชุมที่กรุง
เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเป็นการประชมุแบบพบหนา้กนัเป็นครัง้
แรกนับตัง้แต่เดือนมี.ค.2563 ซึ่งเป็นช่วงที่เร่ิมเกิดการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 (อินโฟเควสท)์ 

"เยลเลน" ยืนยันน่ังเก้าอี้รมว.คลังสหรัฐต่อไป โต้ข่าวลือเตรียม
ลาออก นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัปฏิเสธรายงานที่ระบวุ่า 
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐัจะเปลี่ยนตัวรฐัมนตรีคลังคนใหม่
เขา้มาแทนเธอ หลงัจากการเลือกตัง้กลางเทอมในเดือนพ.ย. โดยนาง
เยลเลนระบุว่า เธอจะยงัคงด ารงต าแหน่งรฐัมนตรีคลงัต่อไป นางเยล
เลนได้ให้สัมภาษณ์ดังกล่าวระหว่างการประชุมฟรีดแมนส์  แบงก ์
ฟอรั่มประจ าปีของกระทรวงการคลังในกรุงวอชิงตัน  ซึ่งได้ยุติการ
คาดการณ์เกี่ยวกับการลาออกของเธอ  นางเยลเลนกล่าวกับนายโจ
นาธาน เคปฮารต์ ผูส้ื่อข่าวของสถานีโทรทัศนเ์อ็มเอสเอ็นบีซีว่า "ไม่มี
ความจริงในเร่ืองนัน้"   ทัง้นี ้พรรครีพับลิกันไดเ้รียกรอ้งใหน้างเยลเลน
ลาออกหรือถูกปลดจากต าแหน่งนับตั้งแต่ที่เธอยอมรบัในระหว่างการ
ใหส้มัภาษณเ์ม่ือเดือนมิ.ย.ว่า เธอคาดการณผ์ิดพลาดเกี่ยวกับทิศทาง
เงินเฟ้อที่จะเกิดขึน้ (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยขาดดุลการค้าต ่ากว่าคาดในเดือนส.ค. กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐเปิดเผยในวันนี ้ว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าสหรฐัลดลง 
4.3% สู่ระดับ 6.74 หม่ืนล้านดอลลารใ์นเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับต ่า
ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2564 และต ่ากว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณ์ที่
ระดับ 6.77 หม่ืนล้านดอลลาร์ ทั้งนี ้ การน าเข้าลดลง 1.1% สู่ระดับ 
3.263 แสนลา้นดอลลาร ์ขณะที่การส่งออกลดลง 0.3% สู่ระดบั 2.589 
แสนลา้นดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์ 

ดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐหดตัวเดือนที่ 3 ในก.ย. เอสแอนดพ์ี 
โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการของ
สหรฐั ปรบัตัวขึน้สู่ระดับ 49.3 ในเดือนก.ย. จากระดับ 43.7 ในเดือน
ส.ค. และสูงกว่าตวัเลขเบือ้งตน้ที่ระดบั 49.2 อย่างไรก็ดี ดชันี PMI อยู่
ต  ่ากว่าระดบั 50 ซึ่งบ่งชีว้่าภาคบริการของสหรฐัยงัคงอยู่ในภาวะหดตวั 
โดยหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่  3 ดัชนี PMI ไดร้บัผลกระทบจากการ
ชะลอตวัของการจา้งงาน แต่ไดแ้รงหนุนจากการขยายตวัของค าสั่งซือ้

ใหม่ ขณะที่ความเช่ือมั่นของภาคธุรกิจดีดตวัแตะระดบัสงูสดุในรอบ 4 
เดือน (อินโฟเควสท)์ 

ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐปรับตัวลงในเดือนก.ย. สถาบัน
จัดการด้านอุปทานของสหรฐั (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีภาคบริการของ
สหรฐัปรบัตัวลงสู่ระดับ 56.7 ในเดือนก.ย. จากระดับ 57.9 ในเดือน
ส.ค. อย่างไรก็ดี  ดัชนีภาคบริการปรับตัวสูงกว่าที่นักวิ เคราะห์
คาดการณ์ที่ระดบั 56.0 ดัชนีภาคบริการของสหรฐัไดร้บัแรงหนุนจาก
การพุ่งขึน้ของการจา้งงาน แมว้่าค าสั่งซือ้ใหม่ชะลอตัว ดัชนียังคงอยู่
เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชีถ้ึงการขยายตัวของภาคบริการ ทัง้นี ้ดัชนีภาค
บริการของ ISM ประกอบด้วยอุตสาหกรรม  17 กลุ่ม  ซึ่ งรวมถึง
อสงัหาริมทรพัย ์การขนส่ง การก่อสรา้ง และเหมืองแร ่(อินโฟเควสท)์ 

ADP เผยการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐสูงกว่าคาดในเดือนก.ย. 
ออโตเมติก ดาตา้ โพรเซสซิ่ง อิงค ์(ADP) เปิดเผยว่า การจา้งงานของ
ภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึน้  208,000 ต าแหน่งในเดือนก.ย. สูงกว่าที่
นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 200,000 ต าแหน่ง จากระดบั 185,000 
ต าแหน่งในเดือนส.ค. ภาคบริการมีการจ้างงานเพิ่มขึ ้น  238,000 
ต าแหน่งในเดือนก.ย. ขณะที่ภาคการผลิตมีการจา้งงานลดลง 30,000 
ต าแหน่ง (อินโฟเควสท)์ 

EIA เผยสต็อกน ้ามันดิบสหรัฐลดลงน้อยกว่าคาดสัปดาหท์ี่แล้ว 
ส านักงานสารสนเทศดา้นการพลงังานของรฐับาลสหรฐั (EIA) เปิดเผย
ว่า สต็อกน ้ามันดิบสหรัฐลดลง 1.4 ล้านบารเ์รลในสัปดาห์ที่แล้ว 
ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 1.5 ล้านบารเ์รล EIA ยังเปิดเผยว่า 
สต็อกน า้มันดิบที่เมืองคูชิง รฐัโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญา
น ้ามันดิบล่วงหน้าของสหรัฐ เพิ่มขึน้  300,000 บารเ์รล ส่วนสต็อก
น ้ามัน เบนซินลดลง 4.7 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ แล้ว  ขณะที่
นกัวิเคราะหค์าดว่าลดลง 2.3 ลา้นบารเ์รล (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 42.45 จุด กังวลจ้าง
งานพุ่งหนุนเฟดเร่งขึน้ดบ. ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบ
ในวันพุธ (5 ต.ค.) หลังมีรายงานว่าตัวเลขจ้างงานของภาคเอกชน
สหรฐัพุ่งขึน้มากกว่าคาดในเดือนก.ย. ซึ่งท าใหน้ักลงทุนกังวลว่าความ
แข็งแกรง่ของตลาดแรงงานอาจส่งผลใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่ง
ปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย  ดัชนี เฉลี่ ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 
30,273.87 จุด ลดลง 42.45 จุด  หรือ -0.14%, ดัชนี  S&P500 ปิดที่ 
3,783.28 จุด ลดลง 7.65 จุด หรือ -0.20% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 
11,148.64 จุด ลดลง 27.77 จุด หรือ -0.25% หุ้น 8 ใน 11 กลุ่มใน
ดชันี S&P500 ปิดในแดนลบ น าโดยหุน้กลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่ม
อสังหาริมทรพัย์ ซึ่งต่างก็เป็นกลุ่มที่ไดร้บัผลกระทบจากการปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้ของเฟด โดยหุน้เอ็กเซลอน คอรป์อเรชั่น ร่วงลง 3.27% 
หุน้ดุ๊ค เอนเนอรจ์ี ดิ่งลง 3.22% หุน้โจนส ์แลง ลาซาลล ์รว่งลง 1.22%   
หุ้นกลุ่มพลังงานพุ่งขึน้ตามทิศทางราคาน ้ามัน  WTI หลังจากกลุ่ม
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 ประเทศผูส้่งออกน า้มัน (โอเปก) และชาติพนัธมิตร หรือโอเปกพลัส มี

มติปรบัลดก าลังการผลิต 2 ล้านบารเ์รล/วันเพื่อหนุนราคาน ้ามันใน
ตลาด ทั้งนี ้หุ้นเอ็กซอน โมบิล พุ่งขึน้ 4.06% หุ้นฮัลลิเบอรต์ัน พุ่งขึน้ 
3.98% หุ้นโคโนโคฟิลลิปส์ บวก 0.26% หุ้นเชฟรอน เพิ่มขึน้ 0.57% 
หุน้ทวิตเตอร ์รว่งลง 1.35% และหุน้เทสลา ดิ่งลง 3.46% หลงัจากที่หุน้
ทัง้สองบริษัทพุ่งขึน้เม่ือวนัองัคารที่ผ่านมา อนัเนื่องมาจากข่าวที่ว่านาย
อีลอน มสัก ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทเทสลาไดต้ดัสินใจยื่น
ขอ้เสนอซือ้กิจการของทวิตเตอรอี์กครัง้ในราคาหุน้ละ 54.20 ดอลลาร ์
(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอรก์: ดอลลารแ์ข็งค่า หลังบอนดย์ีลดส์หรัฐ
พุ่ง ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายที่
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ  (5 ต.ค.) หลังจากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐดีดตัวขึน้  ขณะที่นักลงทุนจับตาการ
เปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรของสหรฐัในวนัศุกรน์ี ้ทัง้นี ้ดชันี
ดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์ม่ือเทียบกบัสกุล
เงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.91% แตะที่ระดับ 111.0740 
ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 144.47 เยน จาก
ระดบั 143.93 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรงักส์วิส ที่ระดบั 0.9825 
ฟรงัก ์จากระดบั 0.9787 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยงัแข็งค่าเม่ือ
เทียบกับดอลลารแ์คนาดา ที่ระดับ 1.3602 ดอลลารแ์คนาดา จาก
ระดับ 1.3510 ดอลลารแ์คนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์
สหรฐั ที่ระดบั 0.9895 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0000 ดอลลาร ์ขณะที่เงิน
ปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ  1.1344 ดอลลาร ์จากระดับ 1.1479 
ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.6507 ดอลลาร์
สหรฐั จากระดบั 0.6498 ดอลลารส์หรฐั (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดบวก $1.24 รับโอเปกพลัสลด
การผลิตคร้ังใหญ่สุดรอบ 2 ปี สญัญาน า้มันดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (5 ต.ค.) หลังจากกลุ่มประเทศผู้
ส่งออกน า้มนั (โอเปก) และชาติพนัธมิตร หรือโอเปกพลสั มีมติปรบัลด
ก าลงัการผลิตครัง้ใหญ่ที่สดุในรอบ 2 ปี ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่ง
มอบ เดื อนพ .ย . เพิ่ มขึ ้น  1.24 ดอลลาร์ ห รือ  1.4% ปิ ดที่  87.76 
ดอลลาร/์บารเ์รล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่  14 ก.ย. 2565 
ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพ่ิมขึน้ 1.57 
ดอลลาร ์หรือ 1.7% ปิดที่  93.37 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึ่งเป็นระดับปิด
สูงสุดนับตั้งแต่วันที่  14 ก.ย. 2565 สัญญาน ้ามันดิบปรับตัวขึ ้น 
หลังจากที่ประชุมโอเปกพลัสมีมติปรับลดก าลังการผลิต  2 ล้าน
บารเ์รล/วนัส าหรบัเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นการปรบัลดก าลงัการผลิตครัง้ใหญ่
ที่สุดของโอเปกพลัสนับตั้งแต่ปี  2563 และเป็นการปรับลดก าลังการ
ผลิตติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 2 (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $9.7 ดอลล์แข็งฉุด
ตลาด-นลท.จับตาจ้างงานสหรัฐ สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิด
ลบในวนัพุธ (5 ต.ค.) โดยตลาดถูกกดดนัจากการแข็งค่าของดอลลาร ์
และการพุ่งขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐั ขณะเดียวกันนัก
ลงทุนจบัตาการเปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรของสหรฐัในวนั
พรุ่งนี ้ทั้งนี ้สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) 
ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 9.7 ดอลลาร์ หรือ 0.56% ปิดที่  1,720.8 
ดอลลาร/์ออนซ ์สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 55.5 เซนต ์
หรือ 2.63% ปิดที่ 20.544 ดอลลาร/์ออนซ์ สัญญาพลาตินัมส่งมอบ
เดือนม.ค. ลดลง 19.1 ดอลลาร ์หรือ 2.05% ปิดที่  914.6 ดอลลาร/์
ออนซ์ สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 74.30 ดอลลาร ์
หรือ 3.2% ปิดที่ 2,255.90 ดอลลาร/์ออนซ ์(อินโฟเควสท)์ 

ยุโรป 

เศรษฐกิจยูโรโซนส่อเค้ายากหลีกเล่ียงภาวะถดถอย หลัง PMI 
ร่วงหนัก เอสแอนดพ์ี โกลบอล เปิดเผยในวนันี ้(5 ต.ค.) ว่า กิจกรรม
ทางธุรกิจในยูโรโซนที่หดตัวลงอย่างมากมีแนวโน้มบั่ นทอนการ
คาดการณ์ว่ายูโรโซนจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ในขณะที่ปัญหาเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึน้ก าลังสรา้งแรงกดดันให้ธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) ตอ้งด าเนินการเพ่ือชะลอเงินเฟ้อ ผลส ารวจระบุว่า 
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการของยูโร
โซน ซึ่งใชเ้ป็นมาตรวัดภาวะเศรษฐกิจ ร่วงลงแตะระดับต ่าสุดในรอบ 
20 เดือนที่ 48.1 ในเดือนก.ย. ต ่ากว่าการประมาณการขั้นต้นที่  48.2 
ขณะที่ตัวเลขเดือนส.ค.แตะที่ 48.9 โดยดัชนี PMI ที่ต  ่ากว่าระดับ 50 
บ่งชีว้่า กิจกรรมธุรกิจของยโูรโซนอยู่ในภาวะหดตวั (อินโฟเควสท)์ 

เยอรมนี เผยยอดน าเข้าเดื อนส .ค .ขยายตั ว  3.4% เห นือ
คาดการณ ์ส านักงานสถิติของรฐับาลเยอรมนี (FSO) เปิดเผยในวนันี ้
(5 ต.ค.) ว่า การน าเขา้ของเยอรมนีเดือนส.ค.เพิ่มขึน้ 3.4% ซึ่งเป็นการ
ขยายตัวมากกว่าคาดการณ์  ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึน้  1.6% ซึ่ง
มากกว่าคาดการณเ์ล็กนอ้ย ผลส ารวจที่จดัท าโดยส านักข่าวรอยเตอร์
คาดการณว์่า ยอดน าเขา้และส่งออกเดือนส.ค.ของเยอรมนีจะขยายตวั 
1.1% เม่ือเทียบรายเดือน ทัง้นี ้เยอรมนีน าเขา้สินคา้จากจีนมากที่สดุ ที่
ระดับ 1.54 หม่ืนล้านยูโร (1.535 หม่ืนล้านดอลลาร์) เพิ่มขึน้ 2.2% 
เม่ือเทียบรายเดือน (อินโฟเควสท)์ 

Ifo ชีบ้ริษัทเยอรมนีจ่อขึน้ราคาสินค้ากันมากขึน้ เหตุแบกต้นทุน
ต่อไม่ไหว สถาบนัวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนี (Ifo) เปิดเผยในวนันี ้(5 
ต.ค.) ว่า บริษัทเยอรมนีจ านวนมากขึน้ก าลังวางแผนปรบัขึน้ราคา
สินค้า ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวบ่งชีว้่า อัตราเงินเฟ้อไม่ได้ก าลัง
ชะลอตัวลง ทั้งนี ้Ifo ระบุว่า ดชันีคาดการณ์เงินเฟ้อส าหรบัช่วงหลาย
เดือนข้างหน้าอยู่ที่  53.5 ในเดือนก.ย. ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 48.1 ในเดือน
ส.ค. "ความเคลื่อนไหวดงักล่าวหมายความว่า อตัราเงินเฟ้อไม่ไดก้ าลงั
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 ชะลอตวัลง" นายทีโม วอลลเ์มิรส์ฮอยเซอร ์หวัหนา้ฝ่ายการคาดการณ์

ของ Ifo กล่าว (อินโฟเควสท)์ 

เยอรมนีเผย PMI บริการข้ันสุดท้ายเดือนก.ย.หดตัวมากกว่า
ตัวเลขเบื้องต้นเล็กน้อย ผลส ารวจของเอสแอนดพ์ี โกลบอล แสดง
ใหเ้ห็นในวนันี ้(5 ต.ค.) ว่า กิจกรรมภาคบริการเดือนก.ย.ของเยอรมนี
หดตัวมากกว่าตวัเลขเบือ้งตน้เล็กนอ้ย เนื่องจากเงินเฟ้อและความไม่
แน่นอนที่เพิ่มมากขึน้ ได้ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ ซึ่งเป็นสัญญาณ
ล่าสุดที่บ่งชีว้่าเศรษฐกิจเยอรมนีอาจก าลังเข้าสู่ภาวะถดถอย  ดัชนี
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ยของเยอรมนีปรบัตวัลง
สู่ 45.0 ในเดือนก.ย. ต ่ากว่าตัวเลข PMI ภาคบริการเบือ้งต้นที่  45.4 
เล็กน้อย และเป็นการลดลงจากระดับ 47.7 ในเดือนส.ค. รวมถึงเป็น
ระดับต ่าที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนดชันี PMI รวมภาคการผลิตและบริการขัน้
สดุทา้ย ปรบัตวัลดลงในเดือนก.ย. สู่ 45.7 จาก 46.9 ในเดือนส.ค. ทัง้นี ้
ดัชนี  PMI อยู่ต  ่ากว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี ้ถึงการหดตัวของภาคธุรกิจ
เยอรมนี (อินโฟเควสท)์ 

PMI ภาคบริการของอิตาลีหดตัวในก .ย. ต้นทุนพุ่ ง-ศก.ไม่
แน่นอนกระทบดีมานด ์ภาคบริการของอิตาลีหดตวัลงในเดือนก.ย.
หลงัขยายตวัเล็กนอ้ยในเดือนส.ค. เนื่องจากตน้ทุนที่เพ่ิมขึน้และความ
ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่ออุปสงคข์องลูกคา้ เอสแอนด์
พี โกลบอลเปิดเผยผลส ารวจในวันนี ้ (5 ต.ค.) บ่งชีว้่า ดัชนีผูจ้ัดการ
ฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ส าหรบัภาคบริการของอิตาลี ลดลงสู่ระดบั 48.8 ใน
เดือนก.ย. จากระดับ 50.5 ในเดือนส.ค. และต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์ 14 
คนที่ไดร้บัการส ารวจโดยรอยเตอรค์าดการณไ์วท้ี่  49.1 ทัง้นี ้ดชันี PMI 
ที่อยู่ต  ่ากว่าระดบั 50 บ่งชีว้่า ภาคบริการหดตวัลง ส่วนดชันี PMI ที่รวม
ภาคบริการและภาคการผลิต อยู่ที่ระดบั 47.6 ในเดือนก.ย. ลดลงจาก
ระดบั 49.6 ในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท)์ 

"ก๊าซพรอม" ประกาศกลับมาส่งก๊าซให้อิตาลีอีกคร้ังผ่านเส้นทาง
ออสเตรีย ก๊าซพรอม บริษัทพลงังานยกัษ์ใหญ่ของรสัเซียเปิดเผยวนันี ้
(5 ต.ค.) ว่า บริษัทเตรียมกลับมาส่งออกก๊าซไปยังอิตาลีผ่านเสน้ทาง
ออสเตรียอีกครัง้ หลงัจากการระงบัการล าเลียงก๊าซในช่วงสดุสปัดาหท์ี่
ผ่านมา เนื่องจากความอุปสรรคดา้นกฎระเบียบ ส านักข่าวรอยเตอร์
รายงานว่า ก๊าซพรอมและลกูคา้จากอิตาลีพบวิธีการแกปั้ญหาดา้นการ
จ าหน่ายก๊าซแลว้ หลงัจากที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในออสเตรีย 
"ผูด้  าเนินการในออสเตรียไดย้ืนยนัความพรอ้มในการรบัรองการขนส่ง
ของบริษัทแอลแอลซี ก๊าซพรอม เอ็กซพ์อรต์ (LLC Gazprom Export) 
ซึ่งจะท าใหร้สัเซียสามารถจัดส่งก๊าซผ่านเสน้ทางออสเตรียไดอี้กครัง้ " 
ก๊าซพรอมกล่าว (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป : หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกดอกเบี้ยขาขึ้น -
เศรษฐกิจถดถอย ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพุธ  (5 ต.ค.) หลัง

ทะยานขึน้ 3 วันติดต่อกัน โดยนักลงทุนกลับมาวิตกเกี่ยวกับอัตรา
ดอกเบีย้ขาขึน้อีกครัง้ หลังธนาคารกลางนิวซีแลนด์ประกาศปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้ 0.50% และกิจกรรมทางธุรกิจที่ลดลงในยโุรปไดต้อกย า้
ความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตวัของเศรษฐกิจ ทัง้นี ้ดัชนี STOXX 600  
ปิดตลาดที่ระดบั 398.91 จุด ลดลง 4.12 จุด หรือ -1.02% ดชันี CAC-
40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสปิดที่ 5,985.46 จดุ ลดลง 54.23 จดุ หรือ -0.90%, 
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่  12,517.18 จุด ลดลง 153.30 จุด 
หรือ -1.21%  (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 33.84 จุด หุ้นกลุ่มการเงิน-
เหมืองแร่ถ่วงตลาดลง ตลาดหุน้ลอนดอนปิดลดลงในวนัพธุ (5 ต.ค.) 
หลงับวกขึน้ 3 วนัติดต่อกัน โดยหุน้กลุ่มการเงินและกลุ่มเหมืองแร่ถ่วง
ตลาดลง ขณะที่การคาดการณ์ผลก าไรของบริษัทเทสโก้ท าให้เกิด
ความวิตกเกี่ยวกับวิกฤตค่าครองชีพที่รุนแรงขึน้ในองักฤษ และส่งผล
กระทบต่อหุน้กลุ่มคา้ปลีก ทัง้นี ้ดชันี FTSE 100 ตลาดหุน้ลอนดอนปิด
ที่  7,052.62 จุด ลดลง 33.84 จุด หรือ -0.48% ตลาดหุ้นลอนดอน
ปรับตัวลง หลังการเปิดเผยข้อมูลเดือนก.ย.บ่งชี ้ว่า กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาคเอกชนของอังกฤษหดตัวลงรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่มี
การล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโรคโควิด -19 เม่ือต้นปีที่แล้ว นอกจากนี ้
ตลาดยงัถูกกดดันจากการเปิดเผยขอ้มูลการจา้งงานภาคเอกชนของ
สหรฐัที่ยงัคงแข็งแกรง่ในเดือนก.ย. แมอ้ตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้และภาวะ
การเงินตึงตัวมากขึน้ก็ตาม หุน้กลุ่มการเงิน ลดลง 1.5% และหุน้กลุ่ม
เหมืองโลหะมีค่า ร่วงลง 2.2% ส่วนหุน้กลุ่มคา้ปลีก ร่วง 3.6% ขณะที่
หุน้เทสโก ้รว่ง 4.1% หลงัปรบัลดคาดการณผ์ลก าไรทัง้ปีลงจากตวัเลข
คาดการณก์่อนหนา้นี ้(อินโฟเควสท)์ 

ญี่ปุ่ น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 128.32 จุด คาดเฟด
ชะลอขึ้นดบ.แรง ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกในวันนี ้
เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) หลังจากสหรฐัเปิดเผยขอ้มูล
ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานที่ อ่อนแอเกินคาด  ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดที่ ระดับ  27,120.53 จุด  เพิ่มขึ ้น 
128.32 จุด หรือ +0.48% หุน้บวกน าตลาดวนันีไ้ดแ้ก่กลุ่มเครื่องมือชั่ง
ตวงวดั, กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มประกนั (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

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

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดพุ่ง 1,008.46 จุด คลายวิตกเฟ
ดเร่งขึน้ดอกเบีย้ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดพุ่งในวนันี ้ เนื่องจาก
นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของ
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) หลังจากสหรฐัเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจที่
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 อ่อนแอ ดัชนีฮั่งเส็งปิดตลาดที่ระดับ 18,087.97 จุด เพิ่มขึน้ 1,008.46 

จดุ หรือ +5.90% (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอ่ืนๆ  

ภาวะตลาด หุ้นอินเดีย : ปิดท าการวันนี้  เน่ืองในเทศกาล 
Dussehra ตลาดหุน้อินเดียปิดท าการวนันี ้เนื่องในเทศกาล Dussehra 
ทัง้นี ้ดัชนี Sensex ปิดตลาดวานนีท้ี่ระดบั 58,065.47 บวก 1,276.66 
จุด หรือ 2.25% ขานรบัคาดการณ์ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ขณะที่
หุน้กลุ่มธนาคารพุ่งขึน้น าตลาด (อินโฟเควสท)์ 

ไทย 

พาณิชย์ เผย CPI ก.ย. ขยายตัว 6.41% Core CPI ขยายตัว 
3.12% แนวโน้มชะลอตัว กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยดัชนีราคา
ผู้บริโภคทั่ วไป  (CPI) เดือนก.ย.65 อยู่ที่  107.70 เพิ่มขึ ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน 6.41% และเพ่ิมขึน้จากเดือนส.ค. 0.22% ส่งผลให้
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เฉลี่ย 9 เดือนแรกของปีนี ้ (ม.ค.-ก.ย. 65) อยู่ที่ 
6.17% ขณะที่ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนก.ย.65 อยู่
ที่ 103.73 เพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.12% และเพ่ิมขึน้จาก
เดือนส.ค. 0.14% ส่งผลใหอ้ตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน เฉลี่ย 9 เดือนแรกของ
ปีนี ้ อยู่ที่  2.26% นายพูนพงษ์  นัยนาภากรณ์  รองปลัดกระทรวง
พาณิชย ์เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ก.ย.65 ได้ชะลอตัวลง
จากเดือนส.ค. เนื่องจากการชะลอตวัของราคาสินคา้ในกลุ่มพลงังาน 
เคหสถาน และเครื่องประกอบอาหาร ประกอบกบัฐานดชันีราคาฯ ที่ใช้
ค  านวณเงินเฟ้อในเดือนเดียวกันของปีก่อน (ก.ย. 64) อยู่ระดับสูง 
อย่างไรก็ตาม ในเดือน ก.ย.65 ราคาสินคา้และบริการโดยรวมยงัคงสูง
กว่าเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากการทยอยปรบัราคาเพิ่มตาม
ตน้ทุนในช่วงก่อนหนา้ ขณะที่พืน้ที่การเกษตรไดร้บัความเสียหายจาก
น า้ท่วมขัง และอปุสงคใ์นประเทศที่ปรบัตวัดีขึน้ ซึ่งมีส่วนท าใหเ้งินเฟ้อ
ยังคงขยายตัว แต่ในอัตราที่ชะลอตัวลงตามที่คาดการณ์ไว้ ส าหรบั
ปัจจัยที่ท  าใหอ้ตัราเงินเฟ้อเดือนก.ย. 65 อยู่ที่ 6.41% มาจากสินคา้ใน
กลุ่มพลงังาน ขยายตัว 16.10% (YoY) ตามการสูงขึน้ของราคาน า้มัน
เชือ้เพลิง แม้ว่าราคาจะลดลงเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ราคา
ยังคงสูงกว่าเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  นอกจากนี ้ ค่า
กระแสไฟฟ้า ก๊าซหงุตม้ การตรวจรกัษาและบริการส่วนบคุคล (ค่าแต่ง
ผมชาย ยาสีฟัน แชมพู) ค่าโดยสารสาธารณะ การศึกษา ยาสูบและ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ์(บุหรี่ เบียร ์สรุา) ยงัสูงกว่าปีที่ผ่านมา จึงส่งผล
ให้สินค้าในหมวดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม  สูงขึน้  4.10% 
(YoY) อย่างไรก็ดี ยังมีสินค้าส าคัญหลายรายการที่ราคาลดลง อาทิ 
แ ป้ ง ผั ด ห น้ า  น ้ า ย า รี ด ผ้ า  ค่ า ส่ ง พั ส ดุ  เค รื่ อ ง รับ โท รทั ศ น ์
เครื่องปรบัอากาศ และเครื่องซกัผา้ เป็นตน้ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 2.27 จุด แรงขายท าก าไรกดดัน-
กังวลปัจจัยภายนอก จับตาโอเปกพลัส  SET ปิดวันนี ้ที่ระดับ 

1,580.27 จุ ด  เพิ่ ม ขึ ้น  2.27 จุ ด  (+ 0.14%) มู ล ค่ า ก า รซื ้ อ ข า ย 
59,395.03 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี ้ช่วงต้นรี
บาวด์ต่อเนื่องตามตลาดหุ้นทั่วโลกก่อนเจอแรงขายท าก าไรกลุ่มหุ้น
ขนาดใหญ่ ทั้งโรงไฟฟ้า แบงก์ และ DELTA กดดันใหต้ลาดย่อตัวลง 
ขณะที่นักลงทุนกังวลปัจจัยภายนอก ทัง้ประชุมโอเปกพลสั และยุโรป
ยงัใชม้าตรการคว ่าบาตรรสัเซีย พรุ่งนีค้าดตลาดฯแกว่งไซดเ์วย ์พรอ้ม
ใหก้รอบการเคลื่อนไหว 1,570-1,590 จุด ตลาดหลักทรพัย์ ปิดวันนีท้ี่
ระดับ 1,580.27 จุด เพิ่มขึ ้น 2.27 จุด (+0.14%) มูลค่าการซื ้อขาย 
59,395.03 ลา้นบาท การซือ้ขายหุน้วันนี ้ ดัชนีปรบัตัวขึน้แรงช่วงเช้า
ก่อนมีแรงขายท าก าไรจากกลุ่มหุน้ขนาดใหญ่ โดยดชันีท าระดบัสูงสุด 
1,590.34 จดุ และระดบัต ่าสดุ 1,576.71 จดุ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 49,083 
ล้านบาท สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 49,083 ลา้นบาท ดา้นประเภทของนักลงทุน ที่มี
มูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรพัย์
จดัการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 15,305 ลา้นบาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน 
ซือ้สทุธิ 893 ลา้นบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ซือ้สุทธิ 3,477 ลา้น
บาท  Yield พนัธบตัรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.54% ปรบัตวัลดลงจากเม่ือวาน 
-0.01% ภาพรวมของตลาดในวนันี ้Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กนอ้ย
จากวนัก่อนหนา้ประมาณ 1 bps. โดยผลการประมูลพันธบตัรรฐับาล
ในวนันีซ้ึ่งเป็นพนัธบตัรอา้งอิงรุ่นใหม่ (Benchmark) LB336A อายุ 10 
ปีวงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 
3.1407% โดยมีผูส้นใจยื่นประมูล 2.08 เท่าของวงเงินประมูล ส าหรบั
กระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวนันี ้NET INFLOW 3,457 ลา้น
บาทโดยเกิดจาก NET BUY 3,477 ล้านบาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือ
ครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ  (Expired)20 ล้านบาท ด้าน
ปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชยร์ายงานดัชนีราคาผูบ้ริโภคทั่วไป 
(CPI) ประจ าเดือนก.ย.65อยู่ที่ 107.70 เพ่ิมขึน้ 6.41%(YoY) จากการ
สูงขึน้ของราคาน า้มันเชือ้เพลิง โดยมีมุมมองว่าแนวโนม้อตัราเงินเฟ้อ
ไตรมาสที่ 4/65 จะชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าตามต้นทุนการ
ผลิตและโลจิสติกส์ในประเทศจากราคาน ้ามันดิบและอาหารโลกที่
ปรบัตวัลดลง (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 37.38 แข็งค่าจากช่วงเช้า แม้ระหว่าง
วันผันผวน ขานรับตัวเลขเงินเฟ้อออกมาดีกว่าคาด นกับริหารเงิน
จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี ้อยู่ที่
ระดับ 37.38 บาท/ดอลลาร ์แข็งค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 
37.45 บาท/ดอลลาร ์เย็นนีเ้งินบาทแข็งค่าจากเปิดตลาดในช่วงเช้า 
โดยระหว่างวนัเงินบาทค่อนขา้งผันผวน และเคลื่อนไหวในกรอบกวา้ง
ที่37.18 - 37.55 บาท/ดอลลาร ์อย่างไรก็ดี วนันีเ้งินบาทที่แข็งค่า เป็น
ส่วนหนึ่งมาจากตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนก.ย. ที่ออกมาดีกว่าตลาด
คาดการณ์ไว้ จึงท าใหต้ลาดตอบรบัในเชิงบวก "ระหว่างวนั เงินบาท
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 เคลื่อนไหวค่อนข้างกว้าง low สุดที่  37.18 และ high สุดที่  37.55 มี

ความผันผวน วนันีท้ี่แข็งค่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะตวัเลขเงินเฟ้อ ออกมา
ดีกว่าที่ตลาดคาด" นกับริหารเงิน ระบ ุส าหรบัปัจจยัส าคญัที่จะมีผลตอ่
ค่าเงินในระยะนี ้ คงต้องติดตามนโยบายการเงินจากธนาคารกลาง

สหรฐั (เฟด) รวมถึงอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั เป็นหลกั 
นักบริหารเงิน คาดว่า พรุ่งนีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 37.25 - 
37.50 บาท/ดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทีต่้องติดตาม                      
- ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนส.ค. เยอรมนี 

- ยอดคา้ปลีกเดือนส.ค. อีย ู                 

- จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์สหรฐั 
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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 6.41% 6.58% 7.86% Brent ($/bl)

CPI Core YoY Sep 3.12% 3.20% 3.15% NYMEX ($/bl)

EC S&P Global Eurozone Services PMI Sep F 48.8 48.9 48.9 COMEX Gold 

S&P Global Eurozone Composite PMI Sep F 48.1 48.2 48.2 Batic Dry Index

US MBA Mortgage Applications 1-Sep -14.20% -- -3.70%

ADP Employment Change Sep 208k 200k 185k Exchange Rate

Trade Balance Aug -$67.4b -$67.7b -$70.5b USD/THB

S&P Global US Services PMI Sep F 49.3 49.2 49.2 EUR/USD

S&P Global US Composite PMI Sep F 49.5 49.3 49.3 USD/JNY

ISM Services Index Sep 56.7 56 56.9 GBP/USD

USD/CHY

 Thursday 6 USD/KRW

Release Actual Cons. Prior Dollar Index

JN Japan Buying Foreign Bonds 1-Sep -¥886.3b -- -¥1102.5b

Foreign Buying Japan Bonds 1-Sep -¥1565.6b -- -¥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 5-Oct-22 0.766 0.953 1.084 1.316 1.827 2.158

Change (bps) +1.17 +0.72 +0.94 +1.24 -0.27 -0.71

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

Release Actual Cons. Prior 2.544 2.852 3.085 3.695 3.899 4.228

JN Household Spending YoY Aug -- 6.70% 3.40% -0.22 +2.60 -4.57 -0.04 +0.02 -0.06

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 5-Oct-22 3.35 4.15 4.17 3.97 3.75 3.75

TH Foreign Reserves 1-Sep -- -- $202.8b Change (bps) -0.03 +5.55 +6.67 +11.23 +11.99 +5.93

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%

948.33 +1.44 +0.15%

2,137.30 +4.64 +0.22%

6-Oct-22

5-Oct-22 Chg %Chg.

1,580.27 +2.27 +0.14%

-1,557.83

226.36

647.40 -0.20 -0.03%

-293.70

5-Oct-22 Chg %Chg.

30,273.87 -42.45 -0.14%

1,625.17

59,395.02

3,447.72 -36.76 -1.05%

7,052.62 -33.84 -0.48%

3,783.28 -7.65 -0.20%

11,148.64 -27.77 -0.25%

3,024.39 +0.00 +0.00%

18,087.97 +1,008.46 +5.90%

12,517.18 -153.30 -1.21%

27,120.53 +128.32 +0.48%

7,075.39 +3.13 +0.04%

5,988.59 +0.87 +0.01%

2,215.22 +5.84 +0.26%

58,065.47 +0.00 +0.00%

87.76 +1.24 +1.43%

92.12 +1.21 +1.34%

1,104.26 +26.12 +2.42%

5-Oct-22 Chg %Chg.

1,711.40 -9.70 -0.56%

1,996.00 +131.00 +7.02%

93.37 +1.57 +1.71%

87.76 +1.24 +1.43%

0.9884 0.9986 -1.02%

144.64 144.13 +0.35%

5-Oct-22 4-Oct-22 %Chg.

37.41 37.55 -0.39%

1,410.60 1,426.45 -1.11%

111.208 110.065 +1.04%

1.1326 1.1476 -1.31%

7.1160 7.1160 +0.00%

49,082.68          81,799.34          -40.00%

5-Oct-22 4-Oct-22 %Chg.

291.11               290.64               +0.16%


