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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

ผอ.IMF ชี้เศรษฐกิจเส่ียงถดถอยยาวนาน หากขึ้นดอกเบี้ยเร็ว
เกินไป นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อ านวยการกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ระบุเม่ือวันพฤหัสบดี  (6 ต.ค.) ว่า แนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกก าลงัทรุดตวัลง และความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะถดถอยนัน้
เพ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็ ดงันั้น IMF จึงตดัสินใจจะปรบัลดคาดการณ์การ
เติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมเติม พรอ้มเตือนว่าการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้
เร็วเกินไปอาจท าให้เศรษฐกิจถดถอยยาวนาน  "เราประมาณการว่า 
ประเทศต่าง ๆ ที่คิดเป็นสดัส่วนประมาณหนึ่งในสามของเศรษฐกิจโลก
นัน้จะประสบกับภาวะเศรษฐกิจหดตวัติดต่อกันอย่างนอ้ย 2 ไตรมาส
ในปีนี ้หรือปีหนา้ และแมว้่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นไปในทิศ
ทางบวก แต่ประชาชนจะยังรูส้ึกเหมือนตกอยู่ภายใต้ภาวะถดถอย 
เพราะการลดลงของรายไดท้ี่แทจ้ริงและเงินเฟ้อที่พุ่งสงูขึน้" นางจอรเ์จีย
วากล่าวปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยจอรจ์ทาวน์ ทั้งนี ้IMF คาดการณ์ว่า 
โลกจะสญูเสียผลผลิตทางเศรษฐกิจราว 4 ลา้นลา้นดอลลารใ์นระหว่าง
ปี 2565 – 2569 "ตวัเลขนีเ้ทียบเท่ากับขนาดเศรษฐกิจของเยอรมนี ซึ่ง
ถือเป็นภาวะทรุดตวัครัง้มโหฬารส าหรบัเศรษฐกิจโลก" นางจอรเ์จียวา
กล่าว ส านักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า IMF ปรบัลดคาดการณเ์ศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง นบัตัง้แต่เศรษฐกิจโลกเติบโตรายปีที่ 6.1% ในเดือนต.ค. 
2564 โดยขณะนี ้IMF คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.2% ใน
ปีนีแ้ละ 2.9% ในปีหนา้ นอกจากนี ้นางจอรเ์จียวาระบุดว้ยว่า IMF จะ
ปรบัลดคาดการณเ์ศรษฐกิจโลกอีกครัง้ในการเปิดเผยรายงานแนวโนม้
เศรษฐกิจโลกฉบบัล่าสดุในสปัดาหห์นา้ (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตร +263,000 เดือนก.ย. สูงกว่า
คาดการณ ์กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ตวัเลขการจา้งงานนอก
ภาค เกษตรเพิ่ มขึ ้น  263,000 ต าแหน่ งใน เดื อนก .ย . สู งกว่ าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 250,000 ต าแหน่ง แต่ต ่ากว่าระดับ 
315,000 ต าแหน่งในเดือนส.ค. ส่วนอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 
3.5% จากระดับ 3.7% ในเดือนส.ค. กระทรวงแรงงานสหรัฐยังได้
ปรับตัวเลขการจ้างงานในเดือนก.ค. โดยปรับเป็นเพิ่มขึน้  537,000 
ต าแหน่ง จากเดิมรายงานว่าเพ่ิมขึน้ 536,000 ต าแหน่ง ส่วนตวัเลขการ
จ้างงานในเดือนส.ค.ไม่มีการปรับแต่อย่างใด  โดยยังคงเพิ่มขึ ้น 
315,000 ต าแหน่ง กระทรวงแรงงานสหรฐัระบุว่าภาคเอกชนมีการจา้ง
งานเพิ่มขึน้ 288,000 ต าแหน่ง ขณะที่ภาครฐัจา้งงานเพิ่มขึน้ 27,000 
ต าแหน่ง (อินโฟเควสท)์ 

เฟดยังคงใจแข็ง ยันเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย แม้สหรัฐเผยตัวเลข
เศรษฐกิจอ่อนแอ เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยังคง
แสดงจุดยืนชัดเจนว่า เฟดจะยงัคงเร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ต่อไปเพ่ือ
สกดัเงินเฟ้อ แมมี้การเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจหลายตวัในช่วงที่ผ่านมา 

ซึ่งบ่งชีถ้ึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรฐั นายนีล แคชแครี ประธาน
เฟด สาขามินเนอาโพลิส กล่าวว่า เฟดยงัคงมีงานที่ตอ้งท าอีกมากใน
ความพยายามที่จะสกัดการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อ และเฟดไม่มีแนวโนม้ที่
จะชะลอการเร่งขึน้อตัราดอกเบีย้ในอนาคตอนัใกล ้"ผมยงัไม่พรอ้มที่จะ
พูดว่าเราจะผ่อนคันเร่งในการปรับขึน้อัตราดอกเบี ้ย  จนกว่าจะมี
หลกัฐานบ่งชีว้่าอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานไดช้ะลอตวัลงแลว้ ซึ่งขณะนีแ้ทบ
ไม่มีหลกัฐานแสดงว่าเงินเฟ้อไดผ้่านจุดสงูสดุแลว้" นายแคชแครีกล่าว 
ขณะเดียวกนั นายแคชแครีระบวุ่า เขาเช่ือว่าการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้
ของเฟดอาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน  แต่การที่เฟดจะท าการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายเพียงเพื่อจะช่วยเหลือตลาดนั้น  ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะ
เกิดขึน้โดยง่าย ดา้นนางลิซา คุก หนึ่งในผูว้่าการเฟด กล่าวว่า "ดิฉัน
จ าเป็นตอ้งเห็นว่าเงินเฟ้อไดป้รบัตวัลงอย่างแทจ้ริง ก่อนที่จะสนับสนุน
ให้เฟดชะลอการปรับขึน้อัตราดอกเบี ้ย " ส่วนนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานเฟด ก็ไดแ้สดงความมุ่งมั่นในการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ต่อไป 
จนกว่าภารกิจของเฟดจะประสบความส าเรจ็ (อินโฟเควสท)์ 

ผู้ว่าการเฟดแนะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ คริสโต
เฟอร ์วอลเลอร ์ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เปิดเผยเม่ือวัน
พฤหัสบดี (6 ต.ค.) ว่า เฟดจ าเป็นตอ้งเดินหนา้ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้
ต่อไปจนถึงช่วงตน้ปีหนา้เพื่อกดเงินเฟ้อใหต้ ่าลง ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่า
นายวอลเลอรแ์ทบไม่มีท่าทีสนับสนุนให้เฟดผ่อนคลายการคุมเข้ม
นโยบายการเงิน นายวอลเลอรก์ล่าวว่า "อัตราเงินเฟ้อยงัห่างไกลจาก
เป้าหมายของคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) และไม่
มีแนวโนม้ที่จะปรบัตวัลงอย่างรวดเรว็ นี่ไม่ใช่เงินเฟ้อที่จะสนับสนุนให้
เฟดชะลอการขึ ้นดอกเบี ้ย  หรือปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายขั้น
สดุทา้ยใหต้ ่ากว่าที่เฟดคาดการณเ์ม่ือเดือนที่แลว้" (อินโฟเควสท)์ 

ปธ.เฟดคลีฟแลนด์หนุนเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย แม้อัตรา
ว่างงานสูงขึ้น นางลอเรตตา้ เมสเตอร ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) สาขาคลีฟแลนดร์ะบุในวนัพฤหสับดี (6 ต.ค.) ว่า อตัราว่างงาน
สหรฐัมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ของเฟด แต่เรื่องดังกล่าวจะไม่ท าใหเ้ฟดหยุดยั้งการต่อสูก้ับ
เงินเฟ้อซึ่งเป็นภารกิจส าคญัเพียงหนึ่งเดียวของเฟดในขณะนี  ้"เราตอ้ง
มุ่งความสนใจไปที่เงินเฟ้อเพียงอย่างเดียว นี่คือสิ่งที่เราตอ้งท า หากเรา
ตอ้งการหวนคืนสู่ภาวะที่แข็งแกร่ง" นางเมสเตอรก์ล่าวที่งานบรรยาย
ของสภาเศรษฐกิจศกึษา (อินโฟเควสท)์ 

ปธ.เฟดชิคาโกคาดดอกเบี้ยจ่อแตะ 4.50% -4.75% ภายในฤดู
ใบไม้ผลิปี 2566 นายชารล์ส์ อีแวนส ์ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) สาขาชิคาโกระบุในวันพฤหัสบดี  (6 ต.ค.) ว่า อัตราดอกเบี ้ย
นโยบายมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้สู่ระดบั 4.50% - 4.75% ภายในฤดูใบไมผ้ลิ
ปี 2566 เนื่องจากเฟดเดินหนา้ปรบัขึน้ตน้ทุนการกูย้ืมเงินแบบต่อเนื่อง 
เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่เคลื่อนไหวในระดับสูงจนเกินไป  "เราตอ้งเดินหน้า
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 ปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย  โดยขณะนี ้เงินเฟ้ออยู่ ในระดับสูง เราจึง

จ าเป็นตอ้งด าเนินนโยบายการเงินแบบเขม้งวดมากขึน้ " นายอีแวนส์
กล่าว (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐส่ังคุมเข้มส่งออกชิปให้จีน หว่ันใช้ผลิตระบบทหารคุกคาม
ความม่ันคง กระทรวงพาณิชย์สหรฐัเปิดเผยในวันศุกร์ (7 ต.ค.) ว่า 
สหรฐัจะคุมเขม้การส่งออกเพื่อจ ากัดขีดความสามารถของจีนในการ
เขา้ถึงชิประดับไฮเอนด์ซึ่งจีนอาจใชใ้นการผลิตระบบทหารที่ก้าวล า้  
กระทรวงฯ ระบุว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความ
พยายามในการปกป้องความมั่นคงของชาติและผลประโยชน์ด้าน
นโยบายต่างประเทศของสหรฐั ซึ่งได้ตอกย า้ให้เห็นถึงการแข่งขันที่
รุนแรงในดา้นเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดใน
โลก ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า กฎเกณฑใ์หม่นีจ้ะก าหนดเป้าหมาย
ไปที่การส่งออกชิปคอมพิวเตอรข์ัน้สงูที่มีจดุประสงคเ์พ่ือการใชง้านขัน้
สุดท้ายในซูเปอรค์อมพิวเตอร์ โดยรฐับาลสหรัฐวิตกว่า จีนก าลังใช้
ระบบซูเปอรค์อมพิวเตอรท์ี่ก้าวล า้ดังกล่าวเพื่อปรบัปรุงการค านวณ
ต่าง ๆ ในการออกแบบอาวุธ และทดสอบอาวุธนิวเคลียร์, ระบบ
ไฮเปอรโ์ซนิก และระบบขีปนาวุธอ่ืน ๆ รวมถึงเพื่อวิเคราะหผ์ลการสูร้บ 
(อินโฟเควสท)์ 

"เยลเลน" จวกแผนลดการผลิตน ้ามันของโอเปกพลัส ไม่เป็น
ผลดีต่อเศรษฐกิจโลก นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลังสหรัฐให้
ความเห็นว่า การตัดสินใจปรบัลดการผลิตน า้มนัของกลุ่มโอเปกพลัส
นัน้ "ไม่เหมาะสมและไม่เป็นผลดี" ต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ นางเยลเลนใหส้มัภาษณก์บัหนงัสือพิมพไ์ฟแนน
เชียล ไทม์สวันนี ้ (9 ต.ค.) ว่า "เรามีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับ
บรรดาประเทศก าลงัพฒันาและปัญหาที่พวกเขาตอ้งเผชิญ" นอกจากนี ้
นางเยลเลยยังได้ต าหนิเหล่าชาติพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินแก่ยเูครนไดอ้ย่างล่าชา้ โดยกล่าวว่า "การส่งเงินสนบัสนนุใหแ้ก่
ยเูครนนัน้ล่าชา้เกินไป" และชีใ้หเ้ห็นว่า บางประเทศที่ใหค้  ามั่นว่าจะให้
ความช่วยเหลือนัน้ยงัไม่ไดด้  าเนินการเบิกจ่ายเลย (อินโฟเควสท)์ 

นักลงทุนเพิ่มคาดการณ์เฟดขึน้ดอกเบี้ย 0.75% เดือนหน้า หลัง
ตัวเลขจ้างงานแกร่ง นักลงทุนเพิ่มคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมก าหนด
นโยบายการเงินในเดือนพ.ย. หลงัการเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานนอก
ภาคเกษตรที่สูงกว่าคาด ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนใหธ้นาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) เร่งปรับขึน้อัตราดอกเบี ้ย  ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME 
Group บ่งชี ้ว่า นักลงทุนให้น ้าหนัก 82.3% ที่ เฟดจะปรับขึ ้นอัตรา
ดอกเบี ้ย 0.75% สู่ระดับ 3.75-4.00% ในการประชุมวันที่  1-2 พ.ย. 
หลงัจากที่ก่อนหนา้นีใ้หน้  า้หนกั 77.1% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอรก์: ดาวโจนสปิ์ดร่วง 630.15 จุด วิตกเฟด
ขึ้นดบ.แรงหลังข้อมูลจ้างงานแกร่ง  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น

นิวยอรก์ปิดรว่งลงอย่างรุนแรงในวนัศุกร ์(7 ต.ค.) หลงัจากการเปิดเผย
ขอ้มูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรฐัในเดือนก.ย. ท าให้นักลงทุน
วิตกว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเดินหนา้ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้
อย่างมากต่อไป และจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย 
ทั้งนี ้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  29,296.79 จุด ร่วงลง 
630.15 จุด หรือ -2.11%, ดัชนี  S&P500 ปิดที่  3,639.66 จุด ร่วงลง 
104.86 จุด หรือ -2.80% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,652.40 จุด ร่วง
ลง 420.91 จุด หรือ -3.80% แมต้ลาดร่วงลงอย่างหนักในวันศุกร ์แต่
ดชันีดาวโจนส์, S&P500 และ Nasdaq ปรบัตัวขึน้ไดเ้ป็นสปัดาหแ์รก
หลังจากร่วงลง 3 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยในรอบสัปดาห์นี ้ ดัชนีดาว
โจนส์บ วก  1.99%, ดัชนี  S&P500 ป รับ ตั วขึ ้น  1.51% แ ละดัชนี 
Nasdaq เพิ่มขึน้ 0.73% ตลาดหุ้นนิวยอร์กถูกกดดันในวันศุกรจ์าก
ความเป็นไปได้ที่ เพิ่มขึ ้นถึง 92% ที่ เฟดจะปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย 
0.75% เป็นครัง้ที่ 4 ติดต่อกันในการประชุมวนัที่ 1-2 พ.ย. โดยเพ่ิมขึน้
จาก 83.4% ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงาน  หุ้นทั้ง 11 กลุ่มของ
ดชันี S&P500 ลดลง โดยกลุ่มเทคโนโลยีรว่งลงมากที่สุด 4.14% ดชันี
หุน้เซมิคอนดกัเตอรท์ี่ตลาดหุน้ฟิลาเดลเฟียร่วงลง 6.06% หลังบริษัท
แอดวานซ ์ไมโคร ดีไวเซส (เอเอ็มดี) ผูผ้ลิตชิปรายใหญ่ของสหรฐั ปรบั
ลดคาดการณ์รายได้ในไตรมาส 3/2565 เนื่องจากความต้องการชิป
ชะลอตวัลงมากกว่าที่คาดการณไ์ว ้และคาดว่ารายไดข้องบริษัทในไตร
มาส 3 จะต ่ากว่าที่คาดไวก้่อนหน้านีร้าว 1 พันล้านดอลลาร ์โดยหุ้น
เอเอ็มดี  ปิดร่วงลง 13.9% หุ้น เฟดเอ็กซ์ คอร์ป  ปิดลดลง 0.5% 
หลังจากคาดว่าปริมาณการขนส่งจะลดลง เนื่องจากลูกคา้วางแผนที่
จะส่งพสัดใุนช่วงเทศกาลวนัหยดุลดนอ้ยลง (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลารแ์ข็งค่า ขานรับข้อมูลจ้างงาน
แกร่งหนุนเฟดขึน้ดอกเบี้ย ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุล
เงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัศุกร์ (7 
ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า  ธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) จะปรับขึน้อัตราดอกเบี ้ย 0.75% เป็นครั้งที่  4 ในการประชุม
เดือนพ.ย. หลงัจากสหรฐัเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรที่
สูงกว่าคาด ทั้งนี ้ดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของ
ดอลลารเ์ม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพ่ิมขึน้ 0.48% 
แตะที่ระดับ 112.7950 ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยนที่
ระดับ 145.34 เยน จากระดับ 145.05 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟ
รงัก์สวิสที่ระดับ 0.9949 ฟรงัก์ จากระดับ 0.9905 ฟรงัก์ แต่ดอลลาร์
สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดาที่ ระดับ  1.3725  
ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.3751 ดอลลารแ์คนาดา ยูโรอ่อนค่าลง
เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ ระดับ  0.9737 ดอลลาร์ จากระดับ 
0.9798 ดอลลาร,์ เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.1076 ดอลลาร ์
จากระดบั 1.1151 ดอลลาร ์และดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่
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 ระดบั 0.6369 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6408 ดอลลารส์หรฐั (อินโฟ

เควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดพุ่ง 4.19 ดอลล ์ตลาดขานรับ
โอเปกพลัสลดการผลิต สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซัส (WTI) ตลาด
นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ในวนัศกุร ์(7 ต.ค.) เนื่องจากตลาดยงัคงขานรบักลุ่ม
ประเทศผูส้่งออกน า้มัน (โอเปก) และชาติพนัธมิตร หรือโอเปกพลัส มี
มติปรับลดก าลังการผลิตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ  2 ปี  ทั้งนี ้ สัญญา
น า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. พุ่งขึน้ 4.19 ดอลลาร ์หรือ 4.7% ปิด
ที่ 92.64 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึ่งเป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แต่วนัที่ 29 ส.ค. 
2565 และในรอบสปัดาหน์ี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI พุ่งขึน้ 16.5% ส่วน
สัญญาน ้ามันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่ งขึ ้น  3.5 
ดอลลาร ์หรือ 3.7% ปิดที่  97.92 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึ่งเป็นระดับปิด
สูงสุดนับตั้งแต่วันที่  30 ส.ค. 2565 และในรอบสัปดาห์นี ้ สัญญา
น า้มนัดิบเบรนท ์พุ่งขึน้ 15% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ 11.5 ดอลล ์ข้อมูลจ้าง
งานสหรัฐแกร่งกดดันตลาด สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลดลง
ในวนัศุกร ์(7 ต.ค.) โดยถูกกดดนัหลงัจากสหรฐัเปิดเผยตวัเลขการจา้ง
งานนอกภาคเกษตรที่สูงกว่าคาด ซึ่งจะท าให้ธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) เร่งปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยต่อไป  ทั้งนี ้ สัญญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) ส่ งมอบ เดือนธ .ค . ลดลง 11.5 
ดอลลาร ์หรือ 0.67% ปิดที่ระดบั 1,709.3 ดอลลาร/์ออนซ ์แต่ยงัคงปิด
บวก 2.2% ในรอบสัปดาหน์ี  ้สญัญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 
40.5 เซนต์ หรือ 1.96% ปิดที่  20.255 ดอลลาร/์ออนซ์ สัญญาพลา
ตินัมส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 3.9 ดอลลาร ์หรือ 0.42% ปิดที่ 917.9 
ดอลลาร/์ออนซ์ สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 84.20 
ดอลลาร ์หรือ 3.7% ปิดที่ 2,191.30 ดอลลาร/์ออนซ ์(อินโฟเควสท)์ 

ยุโรป 

"ปูติน" ลงนามกฤษฎีกาจัดตั้งบริษัทใหม่ดูแลโครงการน ้ามันซา
คาลิน 1 ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซียได้ลงนามใน
กฤษฎีกาในวันศุกร ์(7 ต.ค.) เพื่อจัดตั้งบริษัทปฏิบัติการใหม่ส าหรบั
ดูแลโครงการน ้ามันและก๊าซซาคาลิน 1 (Sakhalin 1) ทั้งนี ้รสัเซียจะ
สอบถามหุน้ส่วนต่างชาติว่า พวกเขายังคงตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการนีห้รือไม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ไดร้บัเงินทนุสนับสนนุบางส่วนจาก
รฐับาลและบริษัทญ่ีปุ่ น ซึ่งรวมถึงบริษัทอิโตชู คอรป์ และบริษัทมารู
เบนิ คอรป์ ผ่านทางบริษัทซาคาลิน ออยล ์แอนด ์ก๊าซ ดีเวล็อปเมนต ์
หรือ SODECO ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า SODECO ถือหุ้น 30% 
ในโครงการซาคาลิน 1 ซึ่งเริ่มผลิตน า้มันดิบในปี 2548 โดยกฤษฎีกา
ระบวุ่า หุน้ส่วนธุรกิจต่างประเทศจะมีเวลาหนึ่งเดือนในการตดัสินใจว่า
จะลงทนุในบริษัทใหม่หรือไม่ (อินโฟเควสท)์ 

ECB กดดันให้ธนาคารระมัดระวังเร่ืองการจ่ายโบนัส เหตุ
เศรษฐกิจทรุดตัว ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เดินหนา้กดดนัธนาคาร
บางแห่งให้ระมัดระวังเรื่องการจ่ายเงินโบนัสและเงินปันผลประจ าปี 
2565 ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโนม้เศรษฐกิจที่ย  ่าแย่ลง 
ส านักข่าวบลูมเบิรก์รายงานว่า ECB ไดแ้นะน าใหธ้นาคารจ ากัดการ
จ่ายเงินโบนสัและเงินปันผล เนื่องจากกงัวลว่าวิกฤตพลงังานอาจส่งผล
ใหเ้กิดกระแสการผิดช าระหนี ้โดยค าเตือนดงักล่าวถือเป็นเรื่องเรง่ด่วน 
เนื่องจากขณะนี ้ECB มองว่าเศรษฐกิจยุโรปจะชะลอตัวลงอย่างหนัก
ในปีหนา้ ค าเตือนดงักล่าวมีขึน้หลงัจากที่ธนาคารหลายแห่งในยูโรโซน
เพ่ิงแสดงคาดการณผ์ลประกอบการเชิงบวกไปเม่ือไม่นานมานี ้เช่น  ยู
นิเครดิต เอสพีเอ, คอมเมิรซ์แบงค์ และ ดอยซแ์บงก์ เอจี แมว้่าอัตรา
เงินเฟ้อและอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึน้เริ่มบั่นทอนแนวโน้มเศรษฐกิจ 
นอกจากนี ้ ธนาคารกลุ่มนี ้ยังระบุด้วยว่า ไม่น่าจะมีความจ าเป็นที่
จะตอ้งกันเงินส ารองจ านวนมาก แมว้่าจะมีความทา้ทายมากขึน้จาก
ราคาพลงังานที่พุ่งสงูขึน้ในยโุรป (อินโฟเควสท)์ 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกเยอรมนีเดือนส.ค.หด
ตัวเกินคาด ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีเปิดเผยในวันนี ้ (7 ต.ค.) 
ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีหดตวัลงในเดือนส.ค. โดย
ถูกกดดันจากปัญหาติดขัดดา้นอุปทานที่ยืดเยือ้ จากผลพวงของการ
บิดเบือนที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคโควิด -19 และสงครามใน
ยูเครน รายงานระบุว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรบัตัวลดลง 0.8% 
ในเดือนส.ค. ซึ่งมากกว่าที่นกัวิเคราะหจ์ากผลส ารวจที่จดัท าโดยส านัก
ข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ไว้ว่าจะหดตัวลง  0.5% นอกจากนี ้ ทาง
ส านกังานฯ ไดมี้การปรบัแกต้วัเลขเดือนก.ค.เป็น 0.0% จากก่อนหนา้นี ้
ที่  -0.3% ขณะที่  ยอดค้าปลีกของเยอรมนีปรับตัวลดลงมากกว่า
คาดการณ์เล็กนอ้ยที่ 1.3% ในเดือนส.ค.เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดย
นกัวิเคราะหค์าดไวว้่าจะลดลง 1.1% (อินโฟเควสท)์ 

ฝร่ังเศสตรวจพบโรคไข้หวัดนกในฟารม์เป็ดทางตะวันตกเฉียงใต้ 
หนังสือพิมพเ์ลอ ฟิกาโร ของฝรั่งเศสรายงานเม่ือวานนี ้(8 ต.ค.) ว่า มี
การตรวจพบโรคไขห้วดันกชนิดรุนแรง (HPAI) ที่ฟารม์เป็ดแห่งหนึ่งใน
เขตฌีรงด์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส  หนังสือพิมพ์ฯ ระบุว่า 
เจา้ของฟารม์ไดซ้ือ้สตัวท์ี่ติดเชือ้มาโดยไม่รูต้วัจากเลา้เป็ดในเขตแซน-
เอ-มารน์ซึ่งตัง้อยู่ทางตะวนัออกของกรุงปารีส นับเป็นครัง้ที่ 2 แลว้ที่มี
การตรวจพบโรคไข้หวัดนกในพื ้นที่ดังกล่าว โดยขณะนี ้ หน่วยงาน
ท้องถิ่นได้จัดตั้งเขตป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในพื ้นที่
โดยรอบเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้โรคไขห้วดันกเป็นเหตใุหเ้กิดการก าจัดสตัว์
จ านวนกว่า 21 ลา้นตวัในฝรั่งเศสนับตัง้แต่ช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา (อิน
โฟเควสท)์ 

ครัวเรือนในสหราชอาณาจักรอาจถูกตัดไฟฤดูหนาวนี้ หากการ
น าเข้าไฟฟ้า-ก๊าซลด ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า เม่ือวนัพฤหสับดี (6 
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 ต.ค.) รายงานแนวโนม้สถานการณฤ์ดหูนาว (Winter Outlook Report) 

จากเนชันแนล กริด อีเอสโอ (National Grid ESO) ผูดู้แลระบบไฟฟ้า
ของบริเตนใหญ่ระบุว่า ครวัเรือนในสหราชอาณาจักรอาจถูกตดัไฟฟ้า
ในฤดูหนาวนี ้หากการน าเขา้ไฟฟ้าจากยุโรปลดนอ้ยลง และอุปทาน
ก๊าซมีไม่เพียงพอ รายงานเปิดเผยว่า ในกรณีรุนแรง ผูบ้ริโภคบางส่วน
อาจไม่มีไฟฟ้าใชใ้นช่วงเวลาที่ก าหนดไวล้่วงหนา้ ทว่าแนวโนม้ดงักล่าว 
"ไม่น่าเป็นไปได้" โดยการรบัรองความมั่นคงและคุณภาพของระบบ
ไฟฟ้าทั่วบริเตนใหญ่ในภาพรวมเป็นสิ่งส าคญั ซึ่งทางการจะด าเนินกล
ยทุธบ์รรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ทัง้หมดเพ่ือลดทอนการหยุดชะงัก
ของการจ่ายไฟฟ้า เม่ือวนัพฤหสับดี (6 ต.ค.) ผลการวิเคราะหจ์ากวตัต-์
โลจิก (Watt-Logic) บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานบ่งชี ้ว่า  สหราช
อาณาจักรไม่น่าตัดไฟฟ้าในฤดูหนาวนี ้ เนื่องจากตอ้งมีการใชส้ารพัด
มาตรการก่อนจะไปถึงจดุนัน้ เช่น การเรียกรอ้งใหภ้าคครวัเรือนลดการ
ใชไ้ฟฟ้าโดยสมคัรใจแบบไม่มีค่าตอบแทน (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรง
หลังข้อมูลจ้างงานแกร่ง ตลาดหุน้ยุโรปปิดลดลงในวนัศุกร ์(7 ต.ค.) 
หลงัจากการเปิดเผยขอ้มูลการจา้งงานที่แข็งแกรง่ของสหรฐัท าใหเ้กิด
ความวิตกว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่าง
รุนแรงเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่ระดบัสูง ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 ปิดที่ 391.67 
จุด ลดลง 4.68 จุด หรือ -1.18% แต่ยงัคงปรบัตวัขึน้เกือบ 1% ในรอบ
สัปดาห์นี  ้ซึ่งแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 1 เดือน ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝรั่งเศสปิดที่ 5,866.94 จุด ลดลง 69.48 จุด หรือ -1.17%, ดัชนี DAX 
ตลาดหุน้เยอรมนีปิดที่ 12,273.00 จุด ลดลง 197.78 จุด หรือ -1.59% 
ตลาดหุน้ยุโรปปิดปรบัตัวลงเป็นวันที่  3 ติดต่อกัน หลังสหรฐัเปิดเผย
ขอ้มูลการจา้งงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้เกินคาดในเดือนก.ย. และ
อตัราการว่างงานลดลง ซึ่งท าใหมี้การคาดการณก์นัว่า เฟดจะปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้อีก 0.75% เป็นครัง้ที่ 4 ในเดือนพ.ย. ส่วนธนาคารกลาง
ยุโรป (ECB) ไดเ้ปิดเผยรายงานการประชุมครัง้ก่อนเม่ือวนัพฤหัสบดี 
ซึ่งก็ท าใหต้ลาดวิตกว่า ECB จะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้อย่างมากเพื่อ
ควบคุมเงินเฟ้อในยูโรโซน บรรดานักลงทุนจะจับตาการเปิดเผยดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีหน้า  เพื่อ
ประเมินแนวโนม้การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของเฟด หุน้กลุ่มเทคโนโลยี
ที่ อ่ อ น ไห วต่ อ อั ต รา ด อก เบี ้ ย  ร่ ว งล ง  4.3% ขณ ะที่ หุ้ น ก ลุ่ ม
อสังหาริมทรพัยแ์ละอุตสาหกรรมร่วงลง 2.4% และ 2.3% ตามล าดับ 
หุน้กลุ่มผูผ้ลิตชิปในยุโรป อาทิ อินฟิเนียน และบีอี เซมิคอนดักเตอร ์
ร่วงลงราว 3-7% หลงัซมัซุง อิเล็กทรอนิกสข์องเกาหลีใต้ และเอเอ็มดี 
บริษัทผลิตชิปของสหรฐั ส่งสัญญาณว่า ความตอ้งการชิปที่ลดลงนั้น 
อาจรุนแรงเกินคาด หุน้อาดิดาสของเยอรมนี ร่วงลง 5.2% หลังบริษัท
ทบทวนการเป็นหุน้ส่วนธุรกิจกบั คานเย เวสต ์นกัรอ้งเพลงแรปและนัก
ออกแบบแฟชั่นของสหรฐั แต่หุน้โรโนลตข์องฝรั่งเศส พุ่งขึน้ 4.9% หลงั
ธนาคาร ODDO BHF ปรบัเพิ่มค าแนะน าลงทุนหุน้เรโนลต์ หุน้เครดิต 

สวิส พุ่ง 5.4% หลังเปิดเผยว่าจะซื้อคืนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์วงเงิน 3 
พนัลา้นฟรงักส์วิส (3 พนัลา้นดอลลาร)์ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดลบ 6.18 จุด วิตกเฟดขึ้น
ดอกเบีย้แรงกดดันตลาด ตลาดหุน้ลอนดอนปิดลดลงในวนัศุกร ์(7 
ต.ค.) โดยหุน้กลุ่มการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรมถ่วงตลาดลง หลงัจาก
การเปิดเผยขอ้มูลการจา้งงานที่แข็งแกร่งของสหรฐับ่งชีว้่า  ธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างมาก ซึ่งกระตุน้แรงเท
ขายหุน้ทั่วโลก ทัง้นี ้ดชัน ีFTSE 100 ตลาดหุน้ลอนดอนปิดที่ 6,991.09 
จุด ลดลง 6.18 จุด หรือ -0.09% แต่ปรบัตัวขึน้ในรอบสัปดาห์นี ้หลัง
ร่วงลง 3 สปัดาหต์ิดต่อกัน อย่างไรก็ตาม FTSE 100 ปรบัตวัลง 5.3% 
แลว้ในปีนี ้โดยถกูกดดนัจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกคมุเขม้นโยบาย
การเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อ  ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลง หลังสหรัฐ
เปิดเผยขอ้มูลบ่งชีว้่า ตลาดแรงงานยงัคงตึงตวั ซึ่งจะสนับสนุนใหเ้ฟด
เดินหนา้ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างรุนแรง หุน้กลุ่มการเงินที่อ่อนไหว
ต่ออตัราดอกเบีย้ อาทิ กลุ่มธนาคารและกลุ่มประกันร่วงลง 0.5% และ 
1.3% ตามล าดับ ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรม ร่วงลง 2.3% ส่วนหุ้นบีพี
และหุ้นเชลล์ ปรับตัวขึน้ 1.9% และ 1.4% ตามล าดับ หลังสัญญา
น า้มนัดิบปรบัตวัขึน้ หุน้กลุ่มพลงังานปรบัตวัขึน้ 5.6% แลว้ในปีนี ้หลงั
กลุ่มโอเปกพลสัตดัสินใจปรบัลดการผลิตน า้มนัลงมากที่สุดนับตัง้แต่ปี 
2563 แม้มีความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและอัตรา
ดอกเบีย้ที่เพ่ิมขึน้ก็ตาม (อินโฟเควสท)์ 

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นเผยทุนส ารอง FX ร่วงแตะ 1.24 ล้านล้านดอลล์ หลัง
แทรกแซงตลาดเพื่อพยุงเงินเยน กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ นเปิดเผยใน
วันนีว้่า ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศของญ่ีปุ่ นร่วงลงสู่ระดับ  1.24 
ลา้นลา้นดอลลารใ์นเดือนก.ย. จากระดับ 1.29 ลา้นลา้นดอลลารใ์น
เดือนส.ค. หลังจากธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เข้าแทรกแซงตลาด
ปริวรรตเงินตราเป็นครัง้แรกในรอบ 24 ปี เพ่ือยบัยัง้การอ่อนค่าลงอย่าง
รวดเร็วของเงินเยน ขอ้มูลของกระทรวงระบุว่า ในทุนส ารองเงินตรา
ต่างประเทศทั้งหมดนั้น มีเงินฝากจ านวน 1.3611 แสนลา้นดอลลาร ์
โดยเงินฝากในทนุส ารองเงินตราต่างประเทศของญ่ีปุ่ นนัน้ สามารถเบิก
ถอนไปใช้ได้ในกรณีที่ ต้องเข้าแทรกแซงตลาด  นอกจากนี ้ยังมี
หลักทรพัยม์ูลค่า 9.8527 แสนลา้นดอลลาร ์ซึ่งลดลงจากระดับ 1.04 
ลา้นลา้นดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์ 

ญี่ปุ่ นเผยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนส.ค.เพิ่มขึ้น 5.1% แต่
แนวโน้มอาจซบเซาจากเงินเฟ้อ รฐับาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้า่ การ
ใชจ้่ายของภาคครวัเรือนญ่ีปุ่ นปรบัตัวเพิ่มขึน้ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบ
เป็นรายปี เนื่องจากเศรษฐกิจยงัคงฟ้ืนตวัจากผลกระทบของมาตรการ
ควบคุมโควิด -19 อย่างไรก็ดี  อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ ้นอาจจะบดบัง
แนวโนม้ขาขึน้ของการใชจ้่ายภาคครวัเรือนในวนัขา้งหนา้ การใชจ้่าย
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 ของภาคครวัเรือนญ่ีปุ่ นปรบัตัวขึน้ 5.1% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบเป็น

รายปี ซึ่งน้อยกว่าที่นักเศรษฐศาสตรค์าดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้  6.7% 
หลังจากที่เพิ่มขึน้ 3.4% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบเป็นรายเดือน การใช้
จ่ายของภาคครวัเรือนญ่ีปุ่ นลดลง 1.7% ในเดือนส.ค. ซึ่งมากกว่าเดือน
ก.ค.ที่ปรบัตัวลง 1.4% และสวนทางกับที่นักเศรษฐศาสตรค์าดว่าจะ
เพ่ิมขึน้ 0.2% ในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท)์ 

รมว.การค้าญี่ปุ่ นชี ้โครงการน ้ามันซาคาลิน 1 ส าคัญยิ่งต่อการ
จัดหาน ้ามันดิบญี่ปุ่ น นายยาสโุตชิ นิชิมูระ รฐัมนตรีกระทรวงการคา้
ญ่ีปุ่ นเปิดเผยวันนี ้ (9 ต.ค.) ว่า โครงการน ้ามันและก๊าซซาคาลิน 1 
(Sakhalin 1) ของรสัเซียมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อญ่ีปุ่ นในการรบัรอง
การจัดหาน า้มนัดิบที่หลากหลาย การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึน้
หลงัจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ไดล้งนามในกฤษฎีกาในวนั
ศุกร ์(7 ต.ค.) เพื่อจัดตั้งบริษัทปฏิบัติการใหม่ส าหรบัดูแลโครงการ
ดังกล่าว ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า บริษัทเอ็กซอน โมบิล คอรป์ 
ของสหรฐัเป็นผูถ้ือหุ้นราว 30% ในโครงการซาคาลิน 1 โดยมีบริษัท
รอสเนฟต์ (Rosneft) ของรัส เซีย  บริษัทโอเอ็นจีซี  วิ เดช (ONGC 
Videsh) จากอินเดีย และบริษัทซาคาลิน ออยล ์แอนด ์ก๊าซ ดีเวล็อป
เมนต ์หรือ SODECO ของญ่ีปุ่ นเป็นพนัธมิตร (อินโฟเควสท)์ 

กูเกิลจ่อเปิดศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในญี่ปุ่ น หวังผลักดันการ
เช่ือมโยงในเอเชีย กูเกิลเตรียมเปิดศูนยข์อ้มูลแห่งแรกในญ่ีปุ่ นในปี
หนา้ตามแผนเพ่ิมการลงทุนในญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่
เป็นอนัดบั 3 ของโลก นายซนัดาร ์พิชัย ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ
บริษัทกูเกิล อิงค ์ระบุผ่านบล็อกวนันี ้(7 ต.ค.) ว่า ศูนยข์อ้มูลแห่งใหม่
ซึ่งตั้งอยู่ที่ เมืองอินไซ จังหวัดชิบะ จะช่วยเร่งการด าเนินการด้าน
เครื่องมือและบริการของกูเกิล รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการจา้งงาน นายพิชยั กล่าวภายหลงัการปรากฏตวัแบบคาดไม่ถึง
ในงานเปิดตัวกูเกิล พิกเซล 7 (Pixel 7) และพิกเซล วอตช์ (Pixel 7 
Watch) ณ กรุงโตเกียว ว่า "ตอนนี ้ ความเป็นพันธมิตรของกูเกิลใน
ญ่ีปุ่ นนั้นแน่นแฟ้นยิ่งขึน้  ซึ่งญ่ีปุ่ นมีประวัติศาสตรก์ารเป็นผู้น  าด้าน
เทคโนโลยีที่ล  า้หนา้ที่สดุในโลกมาอย่างยาวนาน" (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 195.19 จุด วิตกเฟด
ขึน้ดบ.แรง ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดในแดนลบวนันีเ้ป็นครัง้
แรกหลังจากที่ปิดบวกมา 4 วันติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่า 
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเดินหนา้ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ส านกัข่าว
เกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดตลาดที่ระดบั 27,116.11 จุด ลดลง 
195.19 จุด หรือ -0.71% หุน้ทุกกลุ่มปรบัตัวลงวันนีย้กเวน้กลุ่มขนส่ง
ทางบกและกลุ่มขนส่งทางอากาศ ขณะที่หุ้นลบน าตลาดได้แก่กลุ่ม
เครื่องจกัร, กลุ่มประกนั รวมถึงกลุ่มขนส่งทางทะเล (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

ผู้เช่ียวชาญชีฮ้่องกงเปิดเศรษฐกิจอีกคร้ัง บ่งชีจ้ีนใช้เป็นประตูสู่
ตะวันตก รฐับาลฮ่องกงตดัสินใจผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 
ดว้ยการประกาศยกเลิกขอ้ก าหนดในการกักตวัผูท้ี่เดินทางเขา้สู่ฮ่องกง 
โดยมีผลตัง้แต่เดือนก.ย.ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ฮ่องกงไดผ้่อนคลายมาตรการ
ดงักล่าว หลังจากที่ไดคุ้มเขม้มาตรการควบคุมโควิด-19 นานถึง 3 ปี 
การที่ฮ่องกงบงัคบัใชม้าตรการ "Zero-Covid" ตามจีน ไดส้่งผลกระทบ
อย่างหนักต่อเศรษฐกิจ และท าให้ฮ่องกงสูญเสียสถานะความเป็น
ศูนย์กลางการเงินอันดับหนึ่ งของเอเชียให้แก่สิ งค โปร์  Global 
Financial Centres Index (GFCI) จัดอันดับใหม้หานครนิวยอรก์ของ
สหรัฐเป็นศูนย์กลางการเงินอันดับ 1 ของโลก รองลงมาได้แก่กรุง
ลอนดอนของอังกฤษอยู่ที่อนัดบั 2 ส่วนสิงคโปรข์ยับขึน้มาอยู่ที่อนัดับ 
3 และฮ่องกงหล่นลงไปอยู่ที่อันดับ 4 เนื่องจากผลกระทบของการใช้
มาตรการเขม้งวดในการควบคุมโควิด-19 และปัญหาการยา้ยถิ่นฐาน
ของบุคลากรที่มีทักษะสูง ขณะที่นครซานฟรานซิสโกของสหรฐัขึน้มา
อยู่ในอันดับ 5 ของเมืองที่เป็นศูนยก์ลางทางการเงินของโลก  (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาคบริการจีนเดือนก.ย.หดตัวลงเป็นคร้ังแรกในรอบ 4 เดือน 
ผลส ารวจของไฉซินที่เปิดเผยในวันนี ้ (8 ต.ค.) บ่งชีว้่า กิจกรรมภาค
บริการของจีนในเดือนก.ย.หดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน 
เนื่องจากขอ้จ ากัดต่าง ๆ ในการควบคุมโรคโควิด-19 ไดส้่งผลกระทบ
ต่ออุปสงคแ์ละความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ทั้งนี ้ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ 
(PMI) ภาคบริการจีนซึ่งจัดท าโดยไฉซิน ลดลงสู่ระดับ 49.3 ในเดือน
ก.ย. จาก 55.0 ในเดือนส.ค. เนื่องจากมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 
ได้ส่งผลกระทบต่ออุปทานและอุปสงค์ รวมถึงจ ากัดการเดินทางทั่ว
ประเทศ โดยดัชนี PMI ซึ่งอยู่ต  ่ากว่าระดับ 50 บ่งชีว้่า ภาคบริการหด
ตวัลง ผลส ารวจของไฉซินบ่งชีว้่า บริษัทในภาคบริการก าลงัเผชิญกับ
ภาวะอปุสงคท์ี่ซบเซา, การผลิตที่หดตวัลง และตน้ทนุที่สงูขึน้ แมค้ าสั่ง
ซือ้จากต่างประเทศฟ้ืนตัวขึน้ก็ตาม  ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า 
เศรษฐกิจจีนแสดงสัญญาณ ฟ้ืนตัวในเดือนส .ค . โดยผลผลิต
ภาคอตุสาหกรรมและยอดคา้ปลีกเพ่ิมขึน้เกินคาด แต่เศรษฐกิจก็ยงัคง
ไดร้บัผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ที่ยืดเยือ้ และการ
ทรุดตวัของภาคอสงัหาริมทรพัย ์(อินโฟเควสท)์ 

จีนเผยสินทรัพย์การเงินต่างประเทศสุทธิเดือนมิ.ย.ที่ 2.0816 
ล้านล้านดอลลาร์ ส านักงานปริวรรตเงินตราแห่งรฐัของจีน (SAFE) 
เปิดเผยว่า สินทรพัยท์างการเงินต่างประเทศของจีนอยู่ที่ระดบั 9.1563 
ลา้นลา้นดอลลาร ์ณ สิน้เดือนมิ.ย. และหนีส้ินทางการเงินต่างประเทศ
อยู่ที่ 7.0746 ลา้นลา้นดอลลาร ์ซึ่งส่งผลใหมี้สินทรพัยต์่างประเทศสทุธิ
กว่า 2.0816 ลา้นลา้นดอลลาร ์รายงานระบุว่า สินทรพัยท์างการเงิน
ต่างประเทศของจีนแบ่งเป็นทุนส ารองระหว่างประเทศ 3.2466 ลา้น
ลา้นดอลลาร ์คิดเป็น 35% ของทั้งหมด และสินทรพัย์เพื่อการลงทุน
โดยตรง 2.6039 ล้านล้านดอลลาร์ คิดเป็น 28% ของทั้งหมด ส่วน
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีตอ้งติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 หนีส้ินต่างประเทศ แบ่งเป็นหนีส้ินจากการลงทุนโดยตรง 3.5874 ลา้น

ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 51% ของทั้งหมด ขณะที่หนี ้สินจากการ
ลงทุนในหลักทรพัย ์1.9633 ลา้นลา้นดอลลาร ์หรือคิดเป็น 28% ของ
ทัง้หมด (อินโฟเควสท)์ 

ตลาดหุ้นจีนปิดท าการวันที่ 3 - 7 ต.ค. เน่ืองในวันชาติ (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 272.10 จุด จับตาตัวเลขจ้าง
งานสหรัฐ ดัชนีฮั่ งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลดลงในวันนี ้ ขณะที่นัก
ลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรประจ าเดือน
ก.ย.ของสหรัฐในวันนี ้ ดัชนีฮั่ งเส็งปิดตลาดที่ระดับ  17,740.05 จุด 
ลดลง 272.10 จุด หรือ -1.51% ทัง้นี ้นักวิเคราะหค์าดการณว์่า ตวัเลข
จา้งงานจะเพ่ิมขึน้เพียง 265,000 ต าแหน่งในเดือนก.ย. หลงัจากพุ่งขึน้ 
315,000 ต าแหน่งในเดือนส.ค. และคาดว่าอตัราว่างงานเดือนก.ย.จะ
ทรงตวัที่ระดบั 3.7% (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอ่ืนๆ  

ผู้เช่ียวชาญชีส้กุลเงินเอเชียจะอ่อนค่าลงอีกหลังเฟดขึน้ดอกเบีย้
ต่อเน่ือง อีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิต (Economist Intelligence 
Unit - EIU) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะหเ์ศรษฐกิจระบุว่า สกุลเงินของ
เอเชียมีแนวโนม้จะอ่อนค่าลงอีกหนึ่งไตรมาส หลงัธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) เดินหนา้ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ EIU คาดการณว์่า เฟดจะปรบัขึน้
ดอกเบีย้อีกในเดือนพ.ย.และธ.ค. และมีความเป็นไปไดม้ากขึน้ว่าเฟด
จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าที่ EIU คาดการณไ์ว"้ ส านกัข่าวซีเอ็นบี
ซีรายงานว่า ความแตกต่างระหว่างนโยบายการเงินที่เขม้งวดของเฟด
และนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในบางประเทศในเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่ น
และจีน ท าให้ดอลลารส์หรฐัจะแข็งค่าขึน้อีกและสรา้งแรงกดดันต่อ
สกลุเงินของเอเชีย (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนลบ ขายท าก าไรฉุด
ตลาด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวลงในวันนี ้ ขณะที่นัก
ลงทุนขายท าก าไรหลังตลาดหุ้นพุ่งขึน้ก่อนหน้านี ้  ดัชนี S&P BSE 
Sensex ปิดตลาดที่  58,191.29 ลบ 30.81 จุด หรือ 0.05% แม้ดัชนี 
Sensex ปรบัตวัลงในวนันี ้แต่สามารถพุ่งขึน้กว่า 1% ในสปัดาหน์ี ้โดย
ปรบัตวัขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 4 สัปดาห ์หุน้กลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงน า
ตลาดในวนันี ้(อินโฟเควสท)์ 

ไทย 

รัฐบาล เผยมาตรการภาษีหนุนยอดรถ EV แตะ 2.8 แสนคัน เร่ง
แก้เบี้ยประกัน  น.ส .รัชดา ธนาดิ เรก  รองโฆษกประจ าส านัก
นายกรฐัมนตรี กล่าวถึงแนวโนม้การใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า (EV)ในประเทศ
ไทยซึ่งประชาชนให้ความสนใจเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง เป็นผลจากนโยบาย
รฐับาลที่ส่งเสริมการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าเพื่อลดการใชพ้ลังงานเชือ้เพลิง

และช่วยรกัษาสิ่งแวดลอ้ม ผ่านมาตรการจงูใจทางภาษี ซึ่งปัจจบุนันี ้มี
จ านวนรถยนต์ไฟฟ้า จ านวน 2.84 แสนคัน แบ่งเป็น รถยนต์ไฮบริด 
2.28 แสนคัน รถยนต์ไฮบริดปลั๊กอิน 3.7 หม่ืนคัน และรถยนต์ไฟฟ้า
แบตเตอร์รี่  1.8 ห ม่ืนคัน  และมีการประเมินจากผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า สิ ้นปี  2565 ยอดขายรวม 6.3 หม่ืนคัน 
แบ่งเป็น รถยนตไ์ฮบริด 4.2 หม่ืนคัน รถยนตไ์ฮบริดปลั๊กอิน 1.1 หม่ืน
คนั และ รถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรร์ี่ 1 หม่ืนคนั อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ท  า
ให้ประชาชนลังเลในการตัดสินใจซือ้รถ EV คือ เบีย้ประกัน ที่พบว่า 
เบีย้ประกันภัยของรถยนต์ไฟฟ้าแพงกว่าเบีย้ประกันภัยของรถยนต์
ทั่วไปอย่างมาก ซึ่งทางส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยในช่วงนี ้บริษัทประกันภัยรถ EV จะไม่มีการขึ ้นเบี ้ย
ประกันภัยเพิ่มเติมโดยบริษัทจะคงราคานี ้ไว้ไปก่อน  ส่วนอนาคต 
ทางคปภ. จะพิจารณากรมธรรมป์ระกันภัยรถยนต์ EV โดยเฉพาะ ซึ่ง
จ าเป็นตอ้งจดัท าพิกดัอตัราเบีย้ประกันภัยรถ EV เพ่ือใหค้วามคุม้ครอง
และอตัราเบีย้ประกันภัยสอดคลอ้งกับความเสี่ยงและตน้ทุนในการรบั
ประกันภัยอันจะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและสามารถตอบ
โจทยค์วามตอ้งการของประชาชนได ้(อินโฟเควสท)์ 

กอบศักดิ์ แนะไทยเตรียมรับมือศก.โลกถดถอย หลัง IMF ออก
โรงเตือน-จ่อห่ันคาดการณ์ GDP ปี 66 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 
ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) โพสต์ขอ้ความ
ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เตือนประเทศไทยและเราทุกคนตอ้งเตรียมความ
พร้อมให้มากขึ ้น  ในการรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกถดถอย 
หลงัจากเม่ือ 2-3 วนัที่แลว้ นางคริสตาลินา จอรจ์ีวา กรรมการผูจ้ัดการ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ไดไ้ปกล่าวสุนทรพจน ์เพ่ือเป็น
การอุ่นเครื่องก่อนการประชุมใหญ่ประจ าปีของ ผู้ว่าแบงก์ชาติและ
รฐัมนตรีคลงัประเทศต่างๆ โดยมีค าเตือนที่น่าสนใจอยู่ 5 เร่ือง ดงันี ้ค า
เตือนที่ 1 - เศรษฐกิจโลกก าลังทรุดตัวอย่างน่ากังวลใจ โอกาสของ 
Global Recessions ก าลังเพิ่มขึน้ โดยสัปดาห์หน้า IMF จะปรบัลด
ประมาณการเศรษฐกิจลงเป็นครัง้ที่ 4 ส าหรบัปี 66   ที่ส  าคญั 1/3 ของ
เศรษฐกิจโลกจะเขา้สู่การหดตวัของเศรษฐกิจ 2 ไตรมาสต่อกนั ภายใน
ปีนีแ้ละปีหนา้ ความเสียหายจาก Output Loss หรือเศรษฐกิจที่ควรโต
แต่ไม่โต อยู่ที่  4 ล้านล้านดอลลาร์ หรือประมาณเท่ากับเศรษฐกิจ
เยอรมันทั้งประเทศ  เตือนที่  2 - ประเทศต่างๆ ต้องระวังการ "เดิน
นโยบายผิดพลาด" เงินเฟ้อยังดือ้แพ่ง ไม่ยอมลง นโยบายการเงินยัง
ตอ้งเดินหน้าต่อไป ตอ้งไม่ใจอ่อน ตอ้งไม่หยุด ก่อนเวลาอนัควร การ
ตัดสินใจต้องเด็ดเดี่ยว แมว้่าเศรษฐกิจจะชะลอลง ไม่เช่นนั้น การใจ
อ่อน จะน ามาซึ่งความเสียหายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ในอนาคต ค าเตือนที่ 
3 - ประเทศต่างๆ ระวงัการออกนโยบายการคลงัที่ "ไม่เหมาะสม" นโน
บายการเงินและการคลงัตอ้งไปดว้ยกนั อย่าไปคนละทาง อย่างองักฤษ
เสนอ ตอ้งไม่ควรช่วยเป็นการทั่วไป เพราะถ้าช่วยทุกคน จะเป็นการ
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 กระตุน้เศรษฐกิจ บ่อนท าลายการสูศ้ึกเงินเฟ้อของแบงกช์าติ สิ่งที่ควร

ท า คือ ช่วยเป็นจดุจุด  เนน้กลุ่มเปราะบาง เป็นส าคญัเป็นการชั่วคราว 
ค าเตือนที่  4 - มรสุม Emerging Markets Debt Crisis ก าลังก่อตัว
ดอลลารแ์ข็ง ดอกเบี ้ยกู้ที่ เพิ่ม เงินที่ก าลังไหลออกจาก Emerging 
Markets ก าลังท าใหป้ระเทศเกิดใหม่เริ่มเซ  โอกาสที่เงินจะไหลออก
จากกลุ่ม Emerging Markets ในช่วง 3 ขา้งหนา้ ไดเ้พิ่มขึน้เป็น 40% 
โดยมากกว่า 25% ของประเทศ Emerging Markets ไดผ้ิดนัดช าระหนี ้
หรือราคาพนัธบตัรรฐับาลตกแรงมาอยู่ระดบั "Distressed Level" ที่จะ
ท าใหกู้ย้ากต่อไปและถา้เจาะลึกลงไปที่ประเทศในกลุ่ม Low-income 
Countries พบว่า เกินครึ่ง หรือ 60% ก าลังมีหรือจะมีปัญหา Debt 
Distress ที่ราคาพันธบัตรตก ดอกเบีย้พุ่งสูง มีปัญหาในการกู้ยืมจาก
ตลาด ค าเตือนที่ 5 - ต้อง Work together จะรอดจากปัญหานีไ้ด ้จะ
ลดความเสียหายใหน้อ้ยได ้ทุกประเทศตอ้งท างานรว่มกันไม่ไปคนละ
ทิศคนละทางเหมือนช่วงที่สูศ้กึโควิด (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 9.52 จุดตามภูมิภาค บาทอ่อน
กดดัน-ขายลดเส่ียงหลังสัปดาหห์น้าหยุดยาว SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 
1,579.66 จุด ลดลง 9.52 จุด (-0.60%) มูลค่าการซือ้ขาย 50,536.42 
ลา้นบาท นักวิเคราะหฯ์เผยตลาดหุน้ไทยวนันีป้รบัตวัลงตามตลาดหุน้
เอเชีย รบัปัจจัยกดดนัค่าเงินบาทกลบัมาอ่อนค่า และ Bond yield 10 
สหรฐัฯ ปรับเพิ่มขึน้ และมีแรงขายหุ้นปรับลดพอรต์ออกมาก่อนที่
สปัดาหห์นา้จะมีช่วงเขา้วนัหยดุยาว แนวโนม้ตลาดหุน้ไทยในสปัดาห์
หนา้คาดว่าแกว่งไซดเ์วย ์พรอ้มใหแ้นวตา้น 1,590-1,600 จุด แนวตา้น 
1,565-1,575 จุด  ตลาดหลักทรัพย์ ปิดวันนี ้ที่ ระดับ  1,579.66 จุด 
ลดลง 9.52 จุด (-0.60%) มูลค่าการซือ้ขาย 50,536.42 ลา้นบาท (อิน
โฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 37.41 ตลาดรอดูตัวเลขจ้างงานสหรัฐ
คืนนี้-เงินเฟ้อสหรัฐสัปดาหห์น้า นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรี
อยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี ้อยู่ที่ระดับ 37.41 บาท/
ดอลลาร ์ใกลเ้คียงจากช่วงเชา้ที่เปิดตลาดที่ระดบั 37.43 บาท/ดอลลาร ์
ระหว่างวนัเงินบาทค่อนขา้งผนัผวน โดยแข็งค่าสุดที่ระดบั 37.33 บาท/

ดอลลาร ์และอ่อนค่าสดุที่ระดบั 37.51 บาท/ดอลลาร ์วนันีมี้แรงเทขาย
พนัธบตัรจากนักลงทุนต่างชาติประมาณ 1,600 ลา้นบาท ขณะที่คืนนี ้
นักลงทุนรอดูตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรของสหรฐั เดือนก.ย. 
โดยตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 2.5 แสนคน ขณะที่สัปดาห์หน้า มี
ปัจจัยส าคญัที่นักลงทุนรอดูในช่วงวนัพฤหสั คือ การรายงานอตัราเงิน
เฟ้อเดือนก.ย.ของสหรฐั "สัปดาหห์นา้ บา้นเราเปิดท าการเพียง 3 วัน 
เพราะมีช่วงวนัหยุดยาว จึงคาดว่าตน้สปัดาหต์ลาดจะย่อยข่าวตวัเลข 
nonfarm ของสหรัฐ เพราะช่วงที่สหรัฐรายงานเงินเฟ้อ บ้านเราอยู่
ในช่วงวนัหยุดยาว" นักบริหารเงินระบุ นักบริหารเงิน คาดว่า เงินบาท
สปัดาหห์นา้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 37.30 - 37.50 บาท/ดอลลาร ์(อิน
โฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 26,043 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วันอยู่ที่  26,043 
ลา้นบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 
582 ลา้นบาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน ซือ้สุทธิ 661 ลา้นบาท ในขณะที่
นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,651 ลา้นบาท  Yield พนัธบตัรอายุ 5 ปี 
ปิดที่ 2.59% ปรบัตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.01% ภาพรวมของตลาด
ในวันนี  ้Yield Curve เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าเล็กน้อย ส าหรบั
กระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้ NET OUTFLOW 1,653 
ลา้นบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,653 ลา้นบาทและไม่มีตราสารหนี ้
ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ  (Expired) ด้านปัจจัย
ต่างประเทศกระทรวงแรงงานสหรฐัฯ รายงานตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการ
ว่างงานครัง้แรกเพิ่มขึน้  29,000 รายสู่ระดับ 219,000 ราย สูงกว่าที่
นักวิเคราะหค์าดการณ์ที่ระดับ 203,000 ราย ขณะที่ FedWatch Tool 
ของ CME Group บ่งชีว้่านักลงทุนใหน้ า้หนัก 70.7% ที่เฟดจะปรบัขึน้
อัตราดอกเบี ้ย  0.75% สู่ระดับ  3.75-4.00% และให้น ้าหนักเพียง 
29.3% ที่เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% (อินโฟเควสท)์ 

 

 

 

 
 
 
 
 

ปัจจัยทีต่้องติดตาม                      
- ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคเดือนก.ย. อินโดนีเซีย 
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As of

 Friday 7 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JN Household Spending YoY Aug 5.10% 6.70% 3.40% SET50

Labor Cash Earnings YoY Aug 1.70% 1.40% 1.80% SET100

Real Cash Earnings YoY Aug -1.70% -1.80% -1.30% MAI

Leading Index CI Aug P 100.9 100.3 98.9 Institution Net Position

Coincident Index Aug P 101.7 101.6 100.1 Proprietary Net Position

TH Foreign Reserves 1-Sep $199.4b -- $202.8b Foreign Net Position

CH Foreign Reserves Sep $3028.96b $2997.50b $3054.88b Individual Net Position

US Change in Nonfarm Payrolls Sep 263k 255k 315k Total Trading Value

Change in Private Payrolls Sep 288k 275k 275k

Change in Manufact. Payrolls Sep 22k 20k 27k Major Indices

Unemployment Rate Sep 3.50% 3.70% 3.70% Dow Jones

Average Hourly Earnings MoM Sep 0.30% 0.30% 0.30% S&P 500

Average Hourly Earnings YoY Sep 5.00% 5.00% 5.20% Nasdaq

Labor Force Participation Rate Sep 62.30% 62.40% 62.40% STOXX Europe 50

Wholesale Inventories MoM Aug F 1.30% 1.30% 1.30% FTSE 100

DAX

 Monday 10 Nikkei 225

Release Actual Cons. Prior Shanghai Composite

CH Caixin China PMI Composite Sep 48.50 -- 53.00 Hang Seng

Caixin China PMI Services Sep 49.30 54.40 55.00 KOSPI

Aggregate Financing CNY Sep -- 2750.0b 2430.0b BES Sensex

New Yuan Loans CNY Sep -- 1800.0b 1250.0b Jakarta Composite

Money Supply M0 YoY Sep -- 14.0% 14.3% Philippines Composite

Money Supply M1 YoY Sep -- 6.4% 6.1% Ho Chi Minh

Money Supply M2 YoY Sep -- 12.1% 12.2%

EC Sentix Investor Confidence Oct -- -3470.0% -3180.0% Crude Commodities

WTI ($/bl)

 Tuesday 11 Dubai ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Brent ($/bl)

JN BoP Current Account Balance Aug -- -¥56.7b ¥229.0b NYMEX ($/bl)

BoP Current Account Adjusted Aug -- -¥550.0b -¥629.0b COMEX Gold 

Trade Balance BoP Basis Aug -- -¥2428.3b -¥1212.2b Batic Dry Index

US NFIB Small Business Optimism Sep -- 9130.00% 9180.00%

Monthly Budget Statement Sep -- -$25.0b -$64.9b Exchange Rate

USD/THB

     Wednesday 12 EUR/USD

Release Actual Cons. Prior USD/JNY

JN Core Machine Orders MoM Aug -- -2.9% 5.3% GBP/USD

Core Machine Orders YoY Aug -- 9.7% 12.8% USD/CHY

TH Consumer Confidence Economic Sep -- -- 3780.00% USD/KRW

Foreign Reserves 1-Oct -- -- $199.4b Dollar Index

EC Industrial Production SA MoM Aug -- 0.6% -2.3%

Industrial Production WDA YoY Aug -- 1.2% -2.4% Thai Bond Market

US MBA Mortgage Applications 1-Oct -- -- -14.2% Total Return Index

PPI Ex Food and Energy YoY Sep -- 7.3% 7.3% Outright/ Cash Trading

PPI Final Demand MoM Sep -- 0.2% -0.1% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

PPI Ex Food and Energy MoM Sep -- 0.3% 0.4% 7-Oct-22 0.773 0.960 1.099 1.340 1.844 2.185

PPI Final Demand YoY Sep -- 8.4% 8.7% Change (bps) +0.17 +0.40 +0.55 +0.57 +0.94 +0.79

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

 Thursday 13 2.593 2.873 3.104 3.721 3.902 4.238

Release Actual Cons. Prior +1.41 -0.51 -0.04 +2.30 -0.07 +0.24

US FOMC Meeting Minutes 1-Sep -- -- --

JN PPI YoY Sep -- 8.90% 9.00% US Bond Market

PPI MoM Sep -- 0.30% 0.20% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Bank Lending Incl Trusts YoY Sep -- -- 1.90% 7-Oct-22 3.33 4.31 4.34 4.14 3.88 3.84

US CPI MoM Sep -- 0.20% 0.10% Change (bps) -3.73 +5.20 +7.24 +7.52 +5.78 +5.79

CPI Ex Food and Energy MoM Sep -- 0.40% 0.60%

CPI YoY Sep -- 8.10% 8.30%

CPI Ex Food and Energy YoY Sep -- 6.50% 6.30%

Initial Jobless Claims 1-Oct -- 225k 219k

Real Avg Hourly Earning YoY Sep -- -- -2.80%

Continuing Claims 1-Oct -- 1365k 1361k

26,042.93          57,477.11          -54.69%

7-Oct-22 6-Oct-22 %Chg.

290.53               290.59               -0.02%

1,412.80 1,402.65 +0.72%

112.795 112.258 +0.48%

1.1086 1.1162 -0.68%

7.1160 7.1160 +0.00%

0.9744 0.9791 -0.48%

145.25 145.14 +0.08%

7-Oct-22 6-Oct-22 %Chg.

37.40 37.34 +0.15%

1,700.50 -11.20 -0.65%

1,961.00 -31.00 -1.56%

97.92 +3.50 +3.71%

92.64 +4.19 +4.74%

92.64 +4.19 +4.74%

95.80 +2.82 +3.03%

1,035.91 -38.61 -3.59%

7-Oct-22 Chg %Chg.

7,026.78 -49.84 -0.70%

5,932.19 -2.08 -0.04%

2,232.84 -5.02 -0.22%

58,191.29 -30.81 -0.05%

3,024.39 +0.00 +0.00%

17,740.05 -272.10 -1.51%

12,273.00 -197.78 -1.59%

27,116.11 -195.19 -0.71%

3,375.46 -57.99 -1.69%

6,991.09 -6.18 -0.09%

3,639.66 -104.86 -2.80%

10,652.40 -420.91 -3.80%

7-Oct-22 Chg %Chg.

29,296.79 -630.15 -2.11%

2,725.70

50,536.15

367.99

-3,087.21

641.84 -5.60 -0.86%

-6.48

946.51 -3.66 -0.39%

2,136.06 -8.18 -0.38%

10-Oct-22

7-Oct-22 Chg %Chg.

1,579.66 -9.52 -0.60%


