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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

สหรัฐเตรียมออกกฎหมาย "โนเปก" ฟ้อง "โอเปก" สมรู้ร่วมคิด
ห่ันก าลังการผลิต ท าเนียบขาวแสดงความไม่พอใจต่อการตัดสินใจ
ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ้ามัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือ
โอเปกพลัส ในการปรบัลดก าลังการผลิตครัง้ใหญ่วานนี ้ ซึ่งสวนทาง
ความตอ้งการของสหรฐั ล่าสุด ประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดส้ั่งการให้
กระทรวงพลังงานสหรัฐท าการระบายน ้ามันจากคลังส ารองทาง
ยทุธศาสตร ์(SPR) อีก 10 ลา้นบารเ์รลในเดือนพ.ย.เพื่อสกัดการพุ่งขึน้
ของราคาน า้มัน นอกจากนี ้รฐับาลสหรฐัก าลงัปรึกษาหารือกับสภาค
องเกรสเพื่อหาทางลดอ านาจการควบคุมราคาน า้มันของโอเปกพลัส 
โดยจะมีการออกกฎหมายเพ่ือเปิดช่องใหมี้การฟ้องรอ้งโอเปกพลสัใน
คดีต่อต้านการผูกขาดตลาด ทั้งนี ้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีชื่อว่า "โน
เปก" (No Oil Producing and Exporting Cartels) หรือ NOPEC โดย
ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกร่างขึน้เพื่อปกป้องผู้บริโภคและภาคธุรกิจ
สหรฐัจากการพุ่งขึน้ของราคาน า้มันโดยไม่มีเหตุอนัควร (artificial oil 
spikes) (อินโฟเควสท)์ 

"ไบ เดน " ป ระกาศระบายน ้ า มั นจากค ลังส ารองตอบ โต้
โอเปกพลัส ท าเนียบขาวออกแถลงการณแ์สดงความไม่พอใจต่อการ
ตดัสินใจของกลุ่มประเทศผูส้่งออกน า้มนั (โอเปก) และชาติพันธมิตร 
หรือโอเปกพลัส ในการปรับลดก าลังการผลิตครั้งใหญ่  ซึ่งสวนทาง
ความตอ้งการของสหรฐั แถลงการณ์ระบุว่า "ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 
มีความผิดหวงัต่อการตดัสินใจอย่าง 'สายตาสัน้' ของโอเปกพลสั ซึ่งได้
ปรบัลดโควตาการผลิต ขณะที่เศรษฐกิจโลกก าลงัไดร้บัผลกระทบจาก
การที่รสัเซียส่งก าลังทหารบุกโจมตียูเครน" ท าเนียบขาวเปิดเผยว่า 
ปธน.ไบเดนไดส้ั่งการใหก้ระทรวงพลังงานสหรฐัท าการระบายน า้มัน
จากคลงัส ารองทางยทุธศาสตร ์(SPR) อีก 10 ลา้นบารเ์รลในเดือนพ.ย.
เพ่ือสกัดการพุ่งขึน้ของราคาน า้มัน นอกจากนี ้ท าเนียบขาวจะท าการ
ปรึกษาหารือกับสภาคองเกรสเพื่อหาทางลดอ านาจการควบคุมราคา
น า้มนัของโอเปกพลสั โดยอาจมีการออกกฎหมายเพ่ือเปิดช่องใหมี้การ
ฟ้องรอ้งโอเปกพลสัในคดีต่อตา้นการผูกขาดตลาด  ทัง้นี ้รา่งกฎหมาย
ดงักล่าวมีชื่อว่า "โนเปก" (No Oil Producing and Exporting Cartels) 
หรือ NOPEC โดยร่างกฎหมายฉบับนีถู้กร่างขึน้เพื่อปกป้องผูบ้ริโภค
และภาคธุรกิจสหรฐัจากการพุ่งขึน้ของราคาน า้มนัโดยไม่มีเหตุอนัควร 
(artificial oil spikes) (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดสัปดาหท์ี่แล้ว 
กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดกิารว่างงานครัง้แรก
เพ่ิมขึน้ 29,000 ราย สู่ระดบั 219,000 รายในสปัดาหท์ี่แลว้ และสงูกว่า
ที่ นักวิ เคราะห์คาดการณ์ที่ ระดับ  203,000 ราย  ตัว เลขผู้ยื่นขอ
สวัสดิการว่างงานดังกล่าวอยู่สูงกว่าระดับ  215,000 ราย ซึ่งเป็น

ค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ใน
สหรฐั ขณะเดียวกัน กระทรวงแรงงานสหรฐัรายงานว่า จ านวนชาว
อเมริกันที่ยังคงขอรบัสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง เพิ่มขึน้สู่ระดับ 1.36 
ลา้นราย (อินโฟเควสท)์ 

ประธานเฟดมินเนอาโพลิสพูดชัด เฟดยังไม่ผ่อนคันเร่งขึ้น
ดอกเบีย้ นายนีล แคชแครี ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขา
มินเนอาโพลิส กล่าวว่า เฟดยังคงมีงานที่ต้องท าอีกมากในความ
พยายามที่จะสกดัการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อ นอกจากนี ้นายแคชแครีกล่าว
ว่า เฟดไม่มีแนวโนม้ที่จะชะลอการเร่งขึน้อัตราดอกเบีย้ในอนาคตอัน
ใกล้ "ผมยังไม่พรอ้มที่จะพูดว่าเราจะผ่อนคันเร่งในการปรบัขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ จนกว่าจะมีหลกัฐานบ่งชีว้่าอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานไดช้ะลอตัว
ลงแลว้ ซึ่งขณะนีแ้ทบไม่มีหลักฐานแสดงว่าเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุด
แลว้" นายแคชแครีกล่าว (อินโฟเควสท)์ 

ปธ.เฟดแอตแลนตาแนะเฟดพักการขึน้ดอกเบีย้ หลังปรับขึน้ใน
เดือนธ.ค. นายราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
สาขาแอตแลนตาเปิดเผยว่า เฟดควรปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายสู่
ระดบั 4% - 4.5% ภายในเดือนธ.ค.ปีนี ้และจากนัน้ควรพกัการปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้ นายบอสติกกล่าวสุนทรพจนท์ี่มหาวิทยาลัยนอรธ์เวส
เทิรน์ในวนัพธุ (5 ต.ค.) โดยระบวุ่า "ในความคิดของผมนัน้ ผมตอ้งการ
ใหเ้ฟดปรบัขึน้อึตราดอกเบีย้สู่ระดบั 4% - 4.5% ภายในสิน้ปีนี ้จากนัน้
ก็ใหค้งอตัราดอกเบีย้ไวท้ี่ระดบัดังกล่าว เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อ
เศรษฐกิจและเงินเฟ้อ" (อินโฟเควสท)์ 

ผลส ารวจเผยชาวมะกันเครียดปัญหาเงินเฟ้อ รัดเข็มขัดหาเงิน
จ่ายค่าพลังงาน ผลส ารวจทัศนะภาคครวัเรือน (Household Pulse) 
ของส านักส ารวจส ามะโนประชากรสหรฐัครัง้ล่าสุดบ่งชีว้่า  ภาวะเงิน
เฟ้อสูงในขณะนีท้  าใหป้ระชาชนเผชิญความยากล าบากมากขึน้ในการ
หาเงินมาช าระค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็น ทัง้ยงักระทบแผนการเกษียณ รวมถึง
ท าใหป้ระชาชนตอ้งจ ากัดการเดินทางและระมัดระวงัการใชจ้่าย โดย
ปัญหาเงินเฟ้อสูงท าใหป้ระชาชนมีความตื่นตระหนกเป็นวงกวา้งและ
รุนแรง ผลส ารวจระบุว่า ประมาณ 65% ของผู้ใหญ่ในสหรัฐพบว่า 
ราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึน้นั้นสรา้งความเครียด "อย่างมาก" หรือ "ปาน
กลาง" โดยผลส ารวจฉบับนีเ้ร่ิมสอบถามเรื่องราคาสินคา้ที่เพิ่มสูงขึน้
เป็นครัง้แรก ความเครียดจากปัญหาราคาสินคา้แพงขึน้ ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ใหญ่ที่มีเชือ้สายฮิสแปนิกและผิวด ามากกว่ากลุ่มอ่ืนเล็กน้อย 
ขณะที่  ชาวอเมริกันผู้ใหญ่ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมี
ความเครียดนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืน โดยอยู่ที่ประมาณ 54% ส่วนผูมี้รายได้
ต ่ากว่า 50,000 ดอลลารต์่อปีกว่า 80% รูส้กึเครียดเพราะภาวะเงินเฟ้อ
ในปัจจุบัน เทียบกับระดับ  38% ในกลุ่มผู้ที่ มีรายได้กว่า 200,000 
ดอลลารต์่อปี (อินโฟเควสท)์ 
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 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนสปิ์ดร่วง 346.93 จุด กังวลเฟ

ดเร่งขึน้ดบ.,จับตาจ้างงานสหรัฐ ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดที่  29,926.94 จุด ร่วงลง 346.93 จุด หรือ -1.15%, ดัชนี S&P500 
ปิดที่ 3,744.52 จุด ลดลง 38.76 จุด หรือ -1.02% และดัชนี Nasdaq 
ปิดที่ 11,073.31 จุด ลดลง 75.33 จุด หรือ -0.68% ดัชนีดาวโจนสปิ์ด
ตลาดร่วงหลุดจากระดับ  30,000 จุด ท่ามกลางความวิตกกังวล
เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ เกิดจากการเร่งปรับขึ ้นอัตรา
ดอกเบีย้ของเฟด นอกจากนี ้ตลาดยงัถกูกดดนัจากการที่เจา้หนา้ที่เฟด
ยังคงสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึน้อัตราดอกเบี ้ย  หุ้น 10 ใน 11 
กลุ่มในดัชนี S&P500 ปิดในแดนลบ น าโดยหุน้กลุ่มอสังหาริมทรพัย์
และกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งต่างก็เป็นหุน้ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ ทัง้นี ้
หุ้นโจนส์ แลง ลาซาลล์ ร่วงลง 1.13% หุ้นอเมริกัน เรียลตี ้ อินเวส
เตอรส์ ลดลง 0.53% หุ้นแอมะซอน ลดลง 0.54% หุ้นไมโครซอฟท ์
ปรับตัวลง 0.97% หุ้นอินวิเดีย ลดลง 0.60% อย่างไรก็ดี  หุ้นกลุ่ม
พลงังานปรบัตวัขึน้สวนทางตลาด ขานรบัมติของกลุ่มประเทศผูส้่งออก
น า้มนั (โอเปก) และชาติพนัธมิตร หรือโอเปกพลสั ในการปรบัลดก าลงั
การผลิต 2 ลา้นบารเ์รล/วัน โดยหุน้เอ็กซอน โมบิล พุ่งขึน้ 2.97% หุน้
ฮัลลิเบอรต์ัน ดีดขึน้ 1.95% หุ้นโคโนโคฟิลลิปส์ พุ่งขึน้  1.47% หุ้น
เชฟรอน พุ่งขึน้ 1.84% นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอก
ภาคเกษตรประจ าเดือนก.ย.ของสหรัฐในวันนี ้ ขณะที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึน้เพียง 265,000 ต าแหน่งใน
เดือนก.ย. หลังจากพุ่งขึน้ 315,000 ต าแหน่งในเดือนส.ค. และคาดว่า
อตัราว่างงานเดือนก.ย.จะทรงตวัที่ระดบั 3.7% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า รับคาดการณ์เฟด
เดินหน้าขึน้ดอกเบีย้ ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั 
ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวันพฤหัสบดี  (6 
ต.ค.) โดยไดแ้รงหนนุจากการคาดการณว์่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% เป็นครัง้ที่ 4 ในการประชุมเดือนพ.ย. 
ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรของ
สหรฐัในวนันี ้ทั้งนี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของ
ดอลลารเ์ม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน พุ่งขึน้ 1.07% 
แตะที่ระดับ 112.2590 ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่
ระดับ 145.05 เยน จากระดับ 144.47 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟ
รงัก์สวิส ที่ระดับ 0.9905 ฟรังก์ จากระดับ 0.9825 ฟรงัก์ นอกจากนี ้
ดอลลารส์หรฐัยงัแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ที่ระดบั 1.3751 
ดอลลารแ์คนาดา ที่ระดบั 1.3602 ดอลลารแ์คนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือ
เทียบกับดอลลารส์หรฐั ที่ระดับ 0.9798 ดอลลาร ์จากระดับ 0.9895 
ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดอ่์อนค่าลงแตะที่ระดบั 1.1151 ดอลลาร ์จาก
ระดับ 1.1344 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่
ระดบั 0.6408 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6507 ดอลลารส์หรฐั (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ ามัน: น ้ ามัน  WTI ปิดบวก 69 เซนต์ ขานรับ
โอเปกพลัสลดการผลิตคร้ังใหญ่ สัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดบวกติดต่อกันเป็นวนัที่  4 ในวนัพฤหัสบดี (6 
ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ้ามัน 
(โอเปก) และชาติพนัธมิตร หรือโอเปกพลสั มีมติปรบัลดก าลงัการผลิต
ครัง้ใหญ่ที่สุดในรอบ 2 ปี ทั้งนี ้สัญญาน ้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือน
พ.ย. เพิ่มขึน้ 69 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 88.45 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึ่ง
เป็นระดับ ปิดสูงสุดนับตั้ งแต่ วันที่  14 ก .ย . 2565 ส่วนสัญญ า
น า้มันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 1.05 ดอลลาร ์
หรือ 1.1% ปิดที่  94.42 ดอลลาร์/บาร์เรล  ซึ่ งเป็นระดับ ปิดสูงสุด
นบัตัง้แต่วนัที่ 5 ก.ย. 2565 (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดทรงตัว ก่อนสหรัฐเผย
ตัวเลขจ้างงาน  สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดทรงตัวในวัน
พฤหสับดี (6 ต.ค.) ก่อนที่กระทรวงแรงงานสหรฐัจะเปิดเผยตวัเลขจา้ง
งานนอกภาคเกษตรประจ าเดือนก.ย.ในวนันี ้ทัง้นี ้สญัญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) ส่ งมอบเดือนธ .ค .ปิดทรงตัวที่
ระดับ 1,720.8 ดอลลาร/์ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. 
เพ่ิมขึน้ 11.6 เซนต ์หรือ 0.56% ปิดที่ 20.66 ดอลลาร/์ออนซ ์สญัญาพ
ลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึน้  7.2 ดอลลาร ์หรือ 0.79% ปิดที่ 
921.8 ดอลลาร/์ออนซ ์สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 
19.60 ดอลลาร์ หรือ 0.9% ปิดที่  2,275.50 ดอลลาร/์ออนซ์ (อินโฟ
เควสท)์ 

บอนด์ยีลดส์หรัฐดีดตัวรับคาดการณ์เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย
สกัดเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัปรบัตัวขึน้ใน
วนันี ้โดยไดแ้รงหนุนจากการที่นักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) จะยงัคงเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ ณ เวลา 
23.19 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 
10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 3.811% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
อายุ 30 ปี  ปรบัตัวขึน้สู่ระดับ 3.769% นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะ
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมก าหนดนโยบายการเงินใน
เดือนพ.ย. (อินโฟเควสท)์ 

ยุโรป 

รัสเซียยันพร้อมส่งก๊าซผ่านท่อส่ง Nord Stream 2 หากยุโรป
ยกเลิกมาตรการปิดก้ัน นายอเล็กซานเดอร ์โนวคั รองนายกรฐัมนตรี
รสัเซีย กล่าวว่า รสัเซียพรอ้มที่จะจัดส่งก๊าซใหแ้ก่ยุโรปผ่านทางท่อส่ง
ก๊าซ Nord Stream 2 หากยุโรปยกเลิกมาตรการปิดกัน้ต่อการส่งก๊าซ
ดังกล่าว "ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานมีความพรอ้มแลว้ หากรฐัสภาของ
ยุโรปให้สัตยาบันรับรองโครงการท่อส่งก๊าซดังกล่ าว และยกเลิก
มาตรการจ ากัดต่างๆ ผมก็คิดว่ารสัเซียจะสามารถจัดส่งก๊าซไดอ้ย่าง
รวดเรว็" นายโนวคักล่าว (อินโฟเควสท)์ 
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 "เครดิต สวิส" จ่อขายโรงแรมซาวอยในซูริก ขณะเผชิญวิกฤต

ความเช่ือม่ัน ส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า เครดิต สวิส วาณิชธนกิจ
รายใหญ่จากสวิตเซอรแ์ลนด์ ก าลังพยายามขายโรงแรมซาวอยใน
เมืองซูริก โฆษกของเครดิต สวิสกล่าวว่า เครดิต สวิส มกัจะตรวจสอบ
อสังหาริมทรพัยข์องตนเองเป็นประจ า โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
อสงัหาริมทรพัยท์ั่วโลกของตนเอง และในกระบวนการนี ้เครดิต สวิสได้
ตดัสินใจเริ่มกระบวนการขายโรงแรมซาวอย โดยจะประเมินขอ้เสนอ
ทกุอย่างและนกัลงทนุที่มีศกัยภาพทุกรายอย่างระมดัระวงั และจะแจง้
ผลการตดัสินใจในเวลาที่เหมาะสม" อนึ่ง โรงแรมซาวอยอายุเกือบ 200 
ปีแห่งนี ้ปิดให้บริการในปีนีเ้พื่อท าการปรบัปรุงครัง้ใหญ่และจะเปิด
ให้บริการอีกครัง้ในปี 2567 ในชื่อโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ซา
วอย ซูริก บล็อกการเงิน Inside Paradeplatz ผูร้ายงานข่าวนีเ้ป็นเจา้
แรกระบุว่า โรงแรมดังกล่าวอาจมีมูลค่าถึง 400 ลา้นฟรงัก์สวิส (408 
ลา้นดอลลาร)์ (อินโฟเควสท)์ 

ยอดค้าปลีกยูโรโซนร่วงลงตามคาดในเดือนส.ค. หลังอุปสงค์
อ่อนแอ ส านักงานสถิติยุโรป (Eurostat) เปิดเผยวันนี ้ (6 ต.ค.) ว่า 
ยอดค้าปลีกของยูโรโซนร่วงลงในเดือนส.ค. ชีใ้ห้เห็นถึงอุปสงค์ของ
ผูบ้ริโภคที่อ่อนแอ และตอกย า้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยก าลงัใกลเ้ขา้
มาทุกขณะ Eurostat ระบุว่า ยอดคา้ปลีกใน 19 ประเทศของยุโรปซึ่ง
ใชส้กุลเงินยูโรรว่มกันปรบัตวัลดลง 0.3% เม่ือเทียบเป็นรายเดือน และ 
2.0% เม่ือเทียบเป็นรายปี  ทั้งนี ้ ผลส ารวจความคิดเห็นจากนัก
เศรษฐศาสตรโ์ดยส านกัข่าวรอยเตอรค์าดว่า ยอดคา้ปลีกจะปรบัตวัลง 
0.4% เม่ือเทียบเป็นรายเดือนและ 1.7% เม่ือเทียบเป็นรายปี (อินโฟ
เควสท)์ 

เยอรมนีเผยค าส่ังซื้อภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค.ร่วงมากกว่า
คาด ส านักงานสถิติของรัฐบาลเยอรมนี  (FSO) เปิดเผยในวันนี ้ (6 
ต.ค.) ว่า ค าสั่งซือ้ภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนส.ค.ปรบัตวัลง
มากกว่าที่คาด เม่ือเทียบรายเดือน โดยเฉพาะค าสั่ งซื ้อล็อตใหญ่ 
รายงานระบุว่า ค าสั่งซือ้ใหม่ในภาคอตุสาหกรรมลดลง 2.4% ในเดือน
ส.ค. เม่ือเทียบรายเดือนหลังปรับค่าตามฤดูกาลแล้ว  ซึ่งมากกว่าที่
นักวิเคราะหใ์นผลส ารวจของส านักข่าวรอยเตอรค์าดไวว้่าอาจลดลง
เพียง 0.7% นอกจากนี ้  FSO ได้ปรับ เพิ่มประมาณการค าสั่ งซื ้อ
ภาคอุตสาหกรรมในเดือนก.ค. โดยระบุว่าค าสั่งซื ้อมีการขยายตัว 
1.9% จากการประมาณการเบื ้องต้นที่ ระบุว่าลดลง 1.1% (อินโฟ
เควสท)์ 

แบงก์ชาติอังกฤษเผย คาดการณ์เงินเฟ้อภาคธุรกิจพุ่งขึ้นใน
เดือนก.ย. ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) เปิดเผยวนันี ้(6 ต.ค.) ว่า การ
คาดการณ์ของภาคธุรกิจอังกฤษต่อดัชนีราคาผู้บริโภค  (CPI) ใน
ระยะเวลาหนึ่งปีเพิ่มขึน้แตะ 9.5% ในเดือนก.ย. จาก 8.4% ในเดือน
ส.ค. นอกจากนี ้ผลส ารวจความคิดเห็นบรรดาประธานเจา้หนา้ที่ฝ่าย

การเงินที่จดัท าโดย BoE แสดงใหเ้ห็นว่า ภาคธุรกิจคาดการณว์่า ราคา
ผลผลิตจะเพ่ิมขึน้ 6.6% ในปีหนา้ ซึ่งมากกว่าการคาดการณ์ในเดือน
ส.ค.ที่ 6.5% ทั้งนี ้ผลส ารวจดังกล่าวจัดท าขึน้ในระหว่างวันที่  2-16 
ก.ย. โดยมีผูต้อบแบบสอบถามทัง้สิน้ 2,522 คน (อินโฟเควสท)์ 

ฟิทชป์รับลดแนวโน้มเครดิตอังกฤษสู่เชิงลบ กังวลรัฐบาลขาด
ดุลงบประมาณเพิ่ม ฟิทช ์เรทติง้ส ์ปรบัลดแนวโนม้ความน่าเชื่อถือ
ของอังกฤษลงสู่ระดับ "เชิงลบ" จาก "มีเสถียรภาพ" ในวนัพุธ (5 ต.ค.) 
โดยระบุว่า แผนกระตุน้เศรษฐกิจครัง้ใหม่ของรฐับาลมีความเสี่ยงที่จะ
ท าใหต้ัวเลขขาดดุลงบประมาณของอังกฤษปรบัตัวสูงขึน้  ทั้งนี ้ฟิทช์
ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของอังกฤษไวท้ี่  AA- ซึ่งเป็นอันดับสูงสุด
ระดับที่  4 อย่างไรก็ดี  ฟิทช์ได้ปรับลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือของ
ธนาคารองักฤษ (BoE) ลงสู่ระดบั "เชิงลบ" จากเดิม "มีเสถียรภาพ" โดย
ระบุถึงความเชื่อมโยงของ BoE กับอนัดับความน่าเช่ือถือของประเทศ 
"รฐับาลองักฤษประกาศมาตรการกระตุน้ดา้นการคลงัครัง้ใหญ่โดยไม่มี
มาตรการใด  ๆ ชดเชย และไม่มีการประเมินอย่างเป็นอิสระต่อ
ผลกระทบที่จะเกิดกบัเศรษฐกิจมหภาคและการคลงัสาธารณะ (Public 
Finance) นอกจากนี ้ อังกฤษยังขาดความต่อเนื่องในการด าเนิน
นโยบายดา้นการเงินและการคลงั เม่ือพิจารณาจากแรงกดดนัดา้นเงิน
เฟ้อที่สูงมากในขณะนี ้โดยฟิทชม์องว่า ปัจจัยเหล่านีไ้ดส้่งผลกระทบ
ต่อความเช่ือมั่นของตลาดการเงินและความน่าเช่ือถือที่มีต่อกรอบการ
ด าเนินนโยบายของอังกฤษ" ทีมนักวิเคราะห์ของฟิทช์กล่าว  (อินโฟ
เควสท)์ 

อังกฤษเผยดัชนี  PMI ภาคก่อสร้างเดือนก.ย. ฟ้ืนตัว แต่มี
แนวโน้มหดตัว เอสแอนด์พี โกลบอล/ซีไอพีเอสเปิดเผยในวันนี ้ (6 
ต.ค.) ว่า ดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการก่อสรา้งของสหราช
อาณาจักร เพ่ิมขึน้สู่ระดบั 52.3 ในเดือนก.ย. จาก 49.2 ของเดือนส.ค. 
และสงูเหนือระดบั 50 เป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เดือนมิ.ย. แต่มีแนวโนม้หด
ตัว เนื่ องจากค าสั่ งซื ้อใหม่เติบ โตชะลอตัว  ขณะที่  นักวิเคราะห์
คาดการณ์ก่อนหนา้นีว้่าดชันี PMI เดือนก.ย.จะลดลงเหลือ 48.0 ดัชนี 
PMI ที่อยู่สูงกว่าระดับ  50 บ่งชี ้ว่า กิจกรรมธุรกิจขยายตัว  (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยขา
ขึ้น ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพฤหัสบดี  (6 ต.ค.) เป็นวันที่สอง
ติดต่อกัน หลงัการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) ไดเ้พิ่มความวิตกเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อในยูโรโซน และการคุม
เข้มนโยบายการเงินเชิงรุก นอกจากนี ้ การเปิดเผยข้อมูลค้าปลีกที่
อ่อนแอได้เพิ่มความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวดว้ย  ทั้งนี ้
ดชันี STOXX 600 ปิดที่ 396.35 จุด ลดลง 2.56 จุด หรือ -0.64% ดัชนี 
CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสปิดที่ 5,936.42 จุด ลดลง 49.04 จุด หรือ -
0.82%, ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีปิดที่ 12,470.78 จุด ลดลง 46.40 
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 จดุ หรือ -0.37% หุน้ส่วนใหญ่ปรบัตวัในแดนลบ โดยหุน้กลุ่มเหมืองแร่

และกลุ่มสาธารณูปโภค ร่วงลงราว 2% หุ้นเชลล์ ร่วงลง 2.8% หลัง
เปิดเผยว่า ผลก าไรในไตรมาส 3 จะลดลง เนื่องจากค่าการกลั่นรว่งลง
อย่างรุนแรง รวมถึงผลก าไรจากการขายก๊าซธรรมชาติลดลงอย่างมาก 
ส่วนหุน้เครดิต สวิส กรุ๊ป พุ่งขึน้ 2.6% สวนทางตลาด หลงัเจพีมอรแ์กน 
ปรบัเพิ่มค าแนะน าลงทุนเป็น  คงน า้หนักการลงทุน (neutral) จาก ลด
น า้หนกัการลงทนุลง (underweight ) (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 55.35 จุด หุ้นเชลลร่์วงถ่วง
ตลาดลง ตลาดหุน้ลอนดอนปิดลดลงในวนัพฤหสับดี (6 ต.ค.) โดยหุน้
เชลล์ถ่วงตลาดลงหลังเปิดเผยว่า  ผลก าไรไตรมาส 3 จะถูกกดดัน 
เนื่องจากมีความวิตกเพิ่มขึน้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ทัง้นี ้
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่  6,997.27 จุด ลดลง 55.35 
จุด หรือ -0.78% หุ้นบีพีทรงตัว ขณะที่หุ้นเชลล์ร่วงลง 2.8% หลัง
เปิดเผยว่า ผลก าไรในไตรมาส 3/2565 จะถูกกดดนัจากค่าการกลั่นที่
ลดลงเกือบครึ่ง, ก าไรจากธุรกิจเคมีที่ลดลง และการซื ้อขายก๊าซ
ธรรมชาติที่ลดลง หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ ร่วงลง 1.4% โดยหุ้นแองโกล 
อเมริกัน ปรบัตัวลงมากที่สุด หลังบีเรนเบิรก์ปรบัลดค าแนะน าลงทุน
จาก "ซือ้" เป็น "ถือ" แต่หุน้อิมพีเรียล แบรนดส์ พุ่งขึน้ 2.5% สวนทาง
ตลาด หลังประกาศโครงการซือ้หุน้คืนวงเงิน 1 พันล้านปอนด ์(1.13 
พนัลา้นดอลลาร)์ และระบวุ่า การคา้ในปีงบการเงิน 2565 เป็นไปตาม
ความคาดหมาย (อินโฟเควสท)์ 

ญี่ปุ่ น 

เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธอีก 2 ลูกไปยังทะเลญี่ปุ่ นเช้านี้ ไม่สน
ละเมิดมติ UN รฐับาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า เกาหลีเหนือไดย้ิงขีปนาวุธทิง้
ตัว (Ballistic Missile) จ านวน 2 ลูกในช่วงเช้าวันนี ้ ซึ่งเป็นการยิง
ขีปนาวุธครัง้ที่ 6 นับตัง้แต่ปลายเดือนก.ย.ปีนี ้นายยาซูคาสึ ฮามาดะ 
รฐัมนตรีกลาโหมของญ่ีปุ่ นเปิดเผยกบัผูส้ื่อข่าวว่า ขีปนาวธุทัง้ 2 ลกูตก
ลงบริเวณดา้นนอกของเขตเศรษฐกิจพิเศษของญ่ีปุ่ น หลงัจากที่เคลื่อน
ตัวในอากาศด้วยระยะทางประมาณ 350-800 กิโลเมตร และอยู่ที่
ระดับความสูงประมาณ 50-100 กิโลเมตร ทางดา้นกองทัพเกาหลีใต้
เปิดเผยว่า เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธทั้ง 2 ลูกจากฐานยิงใกล้กรุง
เปียงยางไปยังทะเลญ่ีปุ่ น เม่ือเวลาประมาณ 06.01-06.23 น. ตาม
เวลาทอ้งถิ่นในวนันี ้การยิงขีปนาวุธ 2 ลูกในช่วงเชา้วนันีเ้กิดขึน้เพียง
ไม่กี่วัน หลังจากที่เกาหลีเหนือไดย้ิงขีปนาวุธทิง้ตัวจ านวน 1 ลูกขา้ม
ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นครัง้แรกในรอบ 5 ปี โดยมีเป้าหมายที่จะตอบโตก้าร
รว่มซอ้มรบทางทหารระหว่างเกาหลีใตแ้ละสหรฐั (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 190.77 จุด หุ้นพลังงาน
หนุนตลาด ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดบวกเป็นวนัที่ 4 ติดต่อกัน 
โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึน้ของหุ้นกลุ่มพลังงาน  เนื่องจากราคา
น า้มันยังคงปรบัตัวขึน้หลังกลุ่มโอเปกพลัสตัดสินใจปรบัลดการผลิต

น ้ามัน ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดที่ระดับ 
27,311.30 จุด เพ่ิมขึน้ 190.77 จุด หรือ +0.7% หุน้บวกน าตลาดวนันี ้
ไดแ้ก่กลุ่มเหมืองแร,่ กลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้า และกลุ่มคา้ส่ง (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

คาดจีนเพิ่มดีมานดเ์รือขนส่งสินค้าใน Q4 รับเศรษฐกิจฟ้ืนหลัง
คลายล็อกดาวน์  บรรดาผู้บ ริหารระดับสูงของบริษัท เดิน เรือ
คาดการณ์ว่า ความตอ้งการดา้นการขนส่งสินคา้โภคภัณฑ์ของจีนมี
แนวโน้มฟ้ืนตัวในไตรมาส 4 ปีนี ้ เนื่องจากการลงทุนในโครงการ
โครงสรา้งพืน้ฐานและการผลิตเหล็กในจีนปรบัตวัสูงขึน้ ขณะเดียวกัน
จีนก็เพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑน์ ้ามันด้วย ทั้งนี ้จีนซึ่งเป็นผูซ้ือ้สินค้า
โภคภัณฑร์ายใหญ่อนัดับหนึ่งของโลก ไดป้รบัลดการน าเขา้พลังงาน
และโลหะในช่วงครึ่งแรกของปีนี ้ เนื่องจากมาตรการควบคุมโควิด-19 
ไดส้่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ แมว้่าจีนใหค้ ามั่นว่าจะ
สนบัสนนุการเติบโตของเศรษฐกิจผ่านการใชม้าตรการกระตุน้ต่าง ๆ ก็
ตาม อย่างไรก็ดี นายเจมส ์มารแ์ชลล์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ
บริษัทเบิร ์จ บัลค์ (Berge Bulk) ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือของสิงคโปร์
เปิดเผยว่า การผลิตเหล็กของจีนเริ่มส่งสญัญาณฟ้ืนตวั ขณะที่แนวโนม้
อปุสงคส์ินคา้โภคภัณฑไ์ดร้บัปัจจยัหนุนจากการผ่อนคลายมาตรการล็
อกดาวนโ์ควิด-19 (อินโฟเควสท)์ 

ไต้หวันคาดถูกจีนบีบค้ันหนัก หลัง "สี จิ้นผิง" กุมบังเหียน
ประเทศต่อสมัยที่ 3 นายชิว ไท่ซาน ประธานคณะกรรมการกิจการ
จีนแผ่นดินใหญ่ของไตห้วนัระบุในวนันี ้ (6 ต.ค.) ว่า จีนมีแนวโนม้บีบ
บงัคบัและข่มขู่ไตห้วนัเพ่ิมมากขึน้ เพื่อบรรลเุป้าหมายในการรวมเกาะ
ไต้หวันให้อยู่ ภายใต้การควบคุมของจีนแผ่นดิน ใหญ่  ทันทีที่
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงขึน้ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีต่อเป็นสมยัที่ 3 
ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า  ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค
คอมมิวนิสตจ์ีนที่มีก าหนดเปิดฉากขึน้ในวันที่  16 ต.ค. เพื่อคัดเลือก
คณะผูน้  าใหม่นัน้ ปธน.สีมีแนวโนม้จะขึน้กุมอ านาจบริหารประเทศต่อ
เป็นสมัยที่  3 โดยถือเป็นการท้าทายธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมที่เคย
บัญญัติในรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี ้นายชิวกล่าวต่อสมาชิกสภาไต้หวันว่า 
ปธน.สี จะกระชับอ านาจในการประชุมสมัชชาฯครั้งนี ้  ซึ่งเป็นการ
ประชมุที่จดัขึน้ทกุ 5 ปี (อินโฟเควสท)์ 

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

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 75.82 จุด จากแรงขายท า
ก าไร ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดลดลงในวนันี ้ เนื่องจากนักลงทุน
ขายหุ้นเพื่อท าก าไร หลังจากตลาดปิดพุ่งกว่า 1,000 จุดเม่ือวานนี ้
ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังชะลอการลงทุนระหว่างจับตาการเปิดเผย
ตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรประจ าเดือนก.ย.ของสหรฐัในวนัพรุ่งนี ้ 
ดัชนีฮั่ งเส็งปิดตลาดที่ระดับ 18,012.15 จุด ลดลง 75.82 จุด หรือ -
0.42% (อินโฟเควสท)์ 
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 เอเชีย และอ่ืนๆ  

ภาวะตลาด หุ้ น อิ น เดี ย : ดั ช นี  Sensex บ วกกว่ า  100 จุ ด 
สอดคล้องภูมิภาค ดชันี Sensex ตลาดหุน้อินเดียบวกกว่า 100 จุด
ในวันนี ้โดยดัชนีปรบัตัวขึน้สอดคล้องกับตลาดหุ้นในภูมิภาค  ดัชนี 
S&P BSE Sensex ปิ ด ตลาดที่  58,222.10 บ วก  156.63 จุด  ห รือ 
0.27% หุน้กลุ่มโลหะพุ่งขึน้น าตลาดในวนันี ้(อินโฟเควสท)์ 

ไทย 

พาณิชย์ ยันปุ๋ ยในประเทศมีสต็อกเพียงพอ-ย ้าคุมเข้มราคา
ต่อเน่ืองแม้ปรับลดลง ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยว่า ขณะนีปั้ญหาดา้นปริมาณสต็อก
ปุ๋ ยไดผ้่อนคลายลงแล้ว  เนื่องจากปริมาณสต็อกปุ๋ ยเคมีของผู้ผลิต/
ผู้น  าเข้าทุกรายรวมกัน  ณ  สิ ้น เดือนส.ค. 65 อยู่ที่  1.50 ล้านตัน 
มากกว่าปริมาณสต็อกในช่วงเวลาเดียวกันของปี 64 และเม่ือเทียบกับ
ช่วงสิ ้นไตรมาสแรกของปีนี ้ปริมาณสต็อกเพิ่มขึ ้นถึง  66% ซึ่งเป็น
ปริมาณที่เพียงพอส าหรบัการเพาะปลกูของเกษตรกร ส่วนราคาปุ๋ ยเคมี
ขณะนีไ้ดป้รบัลดลงมาแลว้ ตามสถานการณ์ราคาและความตอ้งการ
ปุ๋ ยเคมีในตลาดโลกที่ลดลงในช่วงนี ้ ประกอบกับปริมาณปุ๋ ยเคมีใน
ประเทศที่มีเพียงพอ ท าใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นราคาระหว่างผูผ้ลิต/ผูน้  า
เขา้ของไทยแต่ละราย อาทิ ปุ๋ ยยูเรีย (46-0-0) ที่ราคาไดป้รบัลดลงมา
ประมาณ 15-20% ร.ต.จักรา กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าราคาปุ๋ ยเคมี
ยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่ ที่สถานการณ์ราคาเป็นเช่นนีท้ั่วโลกเพราะ
ปุ๋ ยเคมีสตูรส าคญัๆ หลายสตูรผลิตมาจากสารแอมโมเนีย (NH3) ที่ท  า
จากก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซไฮโดรคารบ์อน เช่น ปุ๋ ยยูเรีย (46-0-0) ปุ๋ ย
แอมโมเนียมซลัเฟต (21-0-0) และปุ๋ ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-
0) เป็นตน้ โดยราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกไดป้รบัตัวสูงขึน้มาก 
จากความตอ้งการใชก้๊าซธรรมชาติที่เพิ่มมากขึน้ และการจ ากัดการรบั
ซือ้ก๊าซธรรมชาติจากรสัเซียของประเทศตะวนัตก (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 8.91 จุด ตามภูมิภาครับแรงซือ้หุ้น
ใหญ่ ลุ้นพรุ่งนี้ทดสอบ 1,600 จุด SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,589.18 
จดุ เพิ่มขึน้ 8.91 จุด (+0.56%) มูลค่าการซือ้ขาย 63,797.29 ลา้นบาท 
นักวิเคราะหฯ์ เผยตลาดหุน้ไทยวันนีป้รบัขึน้ในทิศทางเดียวกับตลาด
หุน้อ่ืนในภูมิภาคเอเชีย โดยรบัแรงซือ้กลุ่มหุน้ขนาดใหญ่ ทั้งพลังงาน 
แบงก ์ไฟแนนซ ์และท่องเที่ยว เขา้มาหนนุ พรุง่นีค้าดดชันีปรบัขึน้ต่อไป
ทดสอบแนวต้าน 1,600 จุด ส่วนแนวรบัให้ไวท้ี่  1,580 จุด ขณะที่นัก
ลงทุนรอตวัเลขการจา้งงานนอกภาคการเกษตรสหรฐัวันศุกรน์ี ้ ตลาด
หลกัทรพัย ์ปิดวนันีท้ี่ระดับ 1,589.18 จุด เพิ่มขึน้ 8.91 จุด (+0.56%) 

มูลค่าการซือ้ขาย 63,797.29 ลา้นบาท การซือ้ขายหุน้วันนี ้ดัชนีปรบั
ขึน้ตามตลาดภูมิภาค ดัชนีท าระดับสูงสุด 1,597.80 จุด และระดับ
ต ่าสุด 1,586.16 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี ้ เพิ่มขึน้ 910 
หลกัทรพัย ์ลดลง 716 หลกัทรพัย ์และไม่เปลี่ยนแปลง 578 หลกัทรพัย ์
(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 57,477 
ล้านบาท สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 57,477 ลา้นบาท ดา้นประเภทของนักลงทุน ที่มี
มูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรพัย์
จดัการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 12,228 ลา้นบาท2. กลุ่มบริษัทประกัน 
ซือ้สทุธิ 1,656 ลา้นบาท ในขณะที่นักลงทนุต่างชาติ ซือ้สุทธิ 573 ลา้น
บาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่  2.58% ปรบัตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือ
วาน +0.04% ภาพรวมของตลาดในวนันี  ้Yield Curve ปรบัตวัเพิ่มขึน้
จากวนัก่อนหนา้ประมาณ 1-3 bps. ดา้นปัจจัยต่างประเทศโกลดแ์มน 
แซคส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของสหรฐัฯไตรมาส 3/2565 สู่ระดบั 1.9% จาก
ตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 0.9% หลังจากสหรฐัฯเปิดเผยข้อมูล
เศรษฐกิจที่ดีเกินคาด เนื่องจากตวัเลขจา้งงานของภาคเอกชนเพิ่มขึน้ 
208,000 ต าแหน่งในเดือนก.ย.สงูกว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 
200,000 ต าแหน่งและยอดขาดดุลการคา้ที่ลดลง 4.3% สู่ระดับ6.74 
หม่ืนลา้นดอลลารใ์นเดือนส.ค. ต ่ากว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 
6.77 หม่ืนลา้นดอลลาร ์ส าหรบักระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ
วนันี ้NET OUTFLOW 377 ลา้นบาท โดยเกิดจากNET BUY 573 ลา้น
บาท และมีตราสารหนี ้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired) 950 ลา้นบาท  (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 37.28 แข็งค่าเกาะกลุ่มภูมิภาค แม้
ระหว่างวันผันผวน นกับริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผย
ว่า เงินบาทปิดตลาดที่ 37.28 บาท/ดอลลาร ์ปรบัตัวแข็งค่าจากเปิด
ตลาดเม่ือเชา้ที่ระดบั 37.39 บาท/ดอลลาร ์เคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับ
ค่าเงินในภูมิภาค ระหว่างวนัเคลื่อนไหวในกรอบ 37.13 - 37.46 บาท/
ดอลลาร  ์"วันนี ้บาทค่อนข้างผันผวน แต่เคลื่อนไหวเกาะกลุ่มไปกับ
ค่าเงินในภูมิภาคที่ปรบัตัวแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์ น่าจะเป็นผล
มาจากแรงเทขายดอลลารท์ าก าไร" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงิน 
ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี ้ไว้ที่  37.20 - 
37.40 บาท/ดอลลาร  ์"ทิศทางบาทวันพรุ่งนี ้น่าจะแกว่งตัวในกรอบ 
ตลาดรอดูตัวเลข Non-farm Payroll" นักบริหารเงิน  กล่าว  (อินโฟ
เควสท)์ 
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ปัจจัยทีต่้องติดตาม                      
- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค. เยอรมน ี

- ยอดคา้ปลีกเดือนส.ค. เยอรมน ี

- ดชันีราคาบา้นเดือนก.ย.จากฮาลิแฟกซ ์องักฤษ 

- ดลุการคา้เดอืนส.ค. ฝรั่งเศส 

- ทนุส ารองเงินตราต่างประเทศเดอืนก.ย. จีน 

- ตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรเดอืนก.ย. สหรฐั 

- สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดอืนส.ค. 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 -0.30% -0.30% -0.40% Total Return Index

Retail Sales YoY Aug -2.00% -1.70% -1.20% Outright / Cash Trading

US Initial Jobless Claims 1-Oct 219k 204k 190k Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Continuing Claims 1-Sep 1361k 1350k 1346k 6-Oct-22 0.771 0.955 1.094 1.334 1.835 2.177

Change (bps) +0.52 +0.28 +1.02 +1.77 +0.75 +1.82

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

Release Actual Cons. Prior 2.579 2.878 3.104 3.698 3.903 4.235

JN Household Spending YoY Aug 5.10% 6.70% 3.40% +3.47 +2.58 +1.87 +0.31 +0.35 +0.75

Labor Cash Earnings YoY Aug 1.70% 1.40% 1.80%

Real Cash Earnings YoY Aug -1.70% -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 6-Oct-22 3.37 4.26 4.27 4.07 3.82 3.78

TH Foreign Reserves 1-Sep -- -- $202.8b Change (bps) +1.77 +10.77 +10.46 +10.09 +7.08 +3.00

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%

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

950.17 +1.84 +0.19%

2,144.24 +6.94 +0.32%

7-Oct-22

6-Oct-22 Chg %Chg.

1,589.18 +8.91 +0.56%

-505.52

377.48

647.44 +0.04 +0.01%

-559.21

6-Oct-22 Chg %Chg.

29,926.94 -346.93 -1.15%

687.26

63,797.29

3,433.45 -14.27 -0.41%

6,997.27 -55.35 -0.78%

3,744.52 -38.76 -1.02%

11,073.31 -75.33 -0.68%

3,024.39 +0.00 +0.00%

18,012.15 -75.82 -0.42%

12,470.78 -46.40 -0.37%

27,311.30 +190.77 +0.70%

7,076.62 +1.24 +0.02%

5,934.27 -54.32 -0.91%

2,237.86 +22.64 +1.02%

58,222.10 +156.63 +0.27%

88.45 +0.69 +0.79%

92.98 +0.87 +0.94%

1,074.52 -29.74 -2.69%

6-Oct-22 Chg %Chg.

1,711.70 +0.30 +0.02%

1,992.00 -4.00 -0.20%

94.42 +1.05 +1.12%

88.45 +0.69 +0.79%

0.9791 0.9884 -0.94%

145.14 144.64 +0.35%

6-Oct-22 5-Oct-22 %Chg.

37.34 37.41 -0.17%

1,402.65 1,410.60 -0.56%

112.258 111.208 +0.94%

1.1162 1.1326 -1.45%

7.1160 7.1160 +0.00%

57,477.11          49,082.68          +17.10%

6-Oct-22 5-Oct-22 %Chg.

290.59               291.11               -0.18%


