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สหรัฐฯ 

IMF-เวิลด์แบงก์ประสานเสียง เตือนเศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะ
ถดถอยปีหน้า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จะเปิดเผย
รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook) ในวัน
พรุ่งนี ้โดยคาดว่าจะมีการปรบัลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกในปี 2566 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ, การ
แพร่ระบาดของโควิด-19, การที่รสัเซียบุกโจมตียูเครน และผลกระทบ
จากภาวะโลกรอ้นต่อเศรษฐกิจในทุกทวีป  ก่อนหนา้นี ้ในการเปิดเผย
รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในเดือนก.ค. IMF ได้ปรบัลดตัวเลข
คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี  2565 และ 2566 สู่
ระดับ  3.2% และ 2.9% ตามล าดับ  นางคริสตาลินา  จอร์เจียวา 
ผูอ้  านวยการ IMF และนายเดวิด มลัพาส ประธานธนาคารโลก กล่าว
เตือนในวันนีว้่า เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงมากขึน้ที่จะเผชิญภาวะ
ถดถอยในปีหน้า ขณะที่ เงินเฟ้อยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
หลงัจากที่รสัเซียส่งก าลงัทหารโจมตียูเครนในเดือนก.พ. "มีความเสี่ยง
และอันตรายอย่างแทจ้ริงที่เศรษฐกิจโลกจะเผชิญภาวะถดถอยในปี
หน้า" แถลงการณ์ร่วมจากนางจอรเ์จียวาและนายมัลพาสระบุ  ก่อน
การประชุมประจ าปีแบบพบหน้ากันเป็นครัง้แรกระหว่าง IMF และ
ธนาคารโลกนบัตัง้แต่เกิดการแพรร่ะบาดของโควิด-19 (อินโฟเควสท)์ 

นักวิเคราะหค์าดดัชนี CPI บ่งชี้เงินเฟ้อยังคงร้อนแรงในเดือน
ก.ย. กระทรวงแรงงานสหรฐัจะเปิดเผยดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่ง
เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค ในวนัพฤหสับดีนี ้ผล
การส ารวจพบว่า ดัชนี CPI ยังคงรอ้นแรงในเดือนก.ย. โดยดีดตัวขึน้
มากกว่า 8% แมช้ะลอตัวจากเดือนส.ค. ทัง้นี ้นักวิเคราะหค์าดการณ์
ว่า ดชันี CPI ปรบัตวัขึน้ 8.1% ในเดือนก.ย. เม่ือเทียบรายปี จากระดบั 
8.3% ในเดือนส.ค. นอกจากนี ้คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI พืน้ฐาน ซึ่งไม่
นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึน้  6.5% โดยสูงกว่าระดับ 
6.3% ในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอรก์: ดาวโจนสปิ์ดลบ 93.91 จุด วิตกเฟดเร่ง
ขึน้ดอกเบี้ยฉุดศก.ถดถอย ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบ
ในวนัจันทร ์(10 ต.ค.) ขณะที่ดชันี Nasdaq ปิดที่ระดบัต ่าสุดนับต ่าสุด
ในรอบกว่า 2 ปี เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การเร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) และจาก
การที่รฐับาลสหรฐัออกมาตรารควบคุมการส่งออกชิปใหก้ับจีน ดัชนี
เฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที่ 29,202.88 จุด ลดลง 93.91 จดุ หรือ 
-0.32%, ดัชนี  S&P500 ปิดที่  3,612.39 จุด ลดลง 27.27 จุด หรือ -
0.75% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 10,542.10 จดุ ลดลง 110.30 จุด หรือ 
-1.04% หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปร่วงลงอย่างหนัก โดยดัชนีหุ้นเซมิคอนดัก
เตอร์ที่ ตลาดหุ้น ฟิลาเดลเฟีย  (Philadelphia SE Semiconductor 

Index) รว่งลง 3.5% หลงัจากคณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน 
ออกมาตรการควบคุมการส่ งออกชิป ให้กับจีน  เพื่ อจ ากัดขีด
ความสามารถของจีนในการเขา้ถึงชิประดบัไฮเอนดซ์ึ่งจีนอาจใชใ้นการ
ผลิตยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ล  า้สมัย  มาตรการใหม่นีพุ้่งเป้าไปที่การ
ส่งออกชิปคอมพิวเตอรข์ั้นสูงที่มีจุดประสงคเ์พื่อการใชง้านในซูเปอร์
คอมพิวเตอร์ โดยรัฐบาลสหรัฐวิตกว่า  จีนก าลังใช้ระบบซูเปอร์
คอมพิวเตอรท์ี่ล  า้สมยัเพ่ือปรบัปรุงการค านวณต่าง ๆ ในการออกแบบ
อาวุธ, การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์, ระบบไฮเปอรโ์ซนิก และระบบ
ขีปนาวุธอ่ืน ๆ รวมถึงเพ่ือวิเคราะหผ์ลการสูร้บ ทัง้นี ้หุน้อินวิเดีย รว่งลง 
3.36% หุน้ควอลคอมม์ ดิ่งลง 5.22% หุ้นไมครอน เทคโนโลยี ร่วงลง 
2.89% หุ้นแอดวานซ ์ไมโคร ดิไวเซส (เอเอ็มดี) ร่วงลง 1.08% หุน้อิน
เทล รว่งลง 2.02% หุน้ไมโครซอฟท ์หุน้ไมโครซอฟท ์รว่งลง 2.13% หุน้
กลุ่มพลงังานรว่งลงตามทิศทางราคาน า้มนั WTI โดยหุน้เอ็กซอน โมบิล 
รว่งลง 2.17% หุน้ฮลัลิเบอรต์นั ดิ่งลง 2.83% หุน้โคโนโคฟิลลิปส ์ลดลง 
1.44% หุน้เชฟรอน ปรบัตวัลง 1.81% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอรก์: ดอลลแ์ข็งค่ารับคาดการณ์เฟดขึ้นดบ. 
ตลาดจับตาเงินเฟ้อสหรัฐ ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุล
เงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัจันทร์ 
(10 ต.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) จะปรับขึน้อัตราดอกเบี ้ย 0.75% เป็นครั้งที่  4 ในการประชุม
เดือนพ.ย. หลงัจากสหรฐัเปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรที่สูง
กว่าคาด  ทั้งนี ้ ดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของ
ดอลลารเ์ม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพ่ิมขึน้ 0.31% 
แตะที่ระดับ 113.1450 ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่
ระดับ 145.67 เยน จากระดับ 145.34 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟ
รงัก์สวิส ที่ระดับ 0.9994 ฟรังก์ จากระดับ 0.9949 ฟรงัก์ นอกจากนี ้
ดอลลารส์หรฐัยงัแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ที่ระดบั 1.3758 
ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.3725 ดอลลารแ์คนาดา ยูโรอ่อนค่าลง
เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ  ที่ ระดับ 0.9706 ดอลลาร์ จากระดับ 
0.9737 ดอลลาร์ ขณะที่ เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ  1.1058 
ดอลลาร ์จากระดบั 1.1076 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่า
ลงสู่ระดับ 0.6298 ดอลลารส์หรฐั จากระดับ 0.6369 ดอลลารส์หรัฐ 
(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดลบ $1.51 กังวลศก.ถดถอย
กระทบดีมานด์น ้ามัน สัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด
นิวยอรก์ปิดลบในวันจันทร์ (10 ต.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากความ
กงัวลเกี่ยวกับการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน รวมทัง้เศรษฐกิจโลกที่เร่ิม
ส่งสญัญาณถดถอย ซึ่งปัจจัยเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบต่อความตอ้งการ
ใช้น ้ามัน ทั้งนี ้สัญญาน ้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 1.51 
ดอลลาร์ หรือ 1.6% ปิดที่  91.13 ดอลลาร์/บาร์เรล  ส่วนสัญญา
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 น ้ามันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 1.73 ดอลลาร ์

หรือ 1.8% ปิดที่ 96.19 ดอลลาร/์บารเ์รล (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $34.1 เหตุดอลลแ์ข็ง-
วิตกเฟดเร่งขึน้ดบ. สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดรว่งลงติดต่อกัน
เป็นวันที่  2 ในวันจันทร ์(10 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่า
ตัวเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรที่สูงกว่าคาดของสหรฐัจะผลักดันให้
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ นอกจากนี ้การ
แข็งค่าของสกุลเงินดอลลารย์ังเป็นปัจจัยกดดันตลาดทองค า  ทั้งนี ้
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน
ธ.ค. ลดลง 34.1 ดอลลาร ์หรือ 1.99% ปิดที่ 1,675.2 ดอลลาร/์ออนซ ์
สญัญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 64 เซนต ์หรือ 3.16% ปิดที่ 
19.615 ดอลลาร/์ออนซ์ สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 
22.1 ดอลลาร ์หรือ 2.41% ปิดที่  895.8 ดอลลาร/์ออนซ์ สัญญาพัล
ลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 23.40 ดอลลาร ์หรือ 1.1% ปิดที่ 
2,167.90 ดอลลาร/์ออนซ ์(อินโฟเควสท)์ 

ยุโรป 

"ปูติน" ออกโรงยืนยันเป็นผู้ ส่ังการยิงขีปนาวุธถล่มยูเครน 
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  ารสัเซีย กล่าวยืนยนัว่า เขาเป็นผูส้ั่ง
การใหร้สัเซียยิงขีปนาวุธพิสยัไกลโจมตียูเครน โดยเป็นเป้าหมายทาง
ทหาร พลงังาน และการสื่อสาร "หากยูเครนยงัคงใชค้วามพยายามท า
การก่อการรา้ยบนดินแดนของเรา รัสเซียก็จะท าการตอบโต้อย่าง
รุนแรง และในสดัส่วนเดียวกับระดบัภัยคุกคามที่เกิดขึน้ต่อสหพันธรฐั
รสัเซีย ไม่ควรมีผูใ้ดกงัขาในเร่ืองนี"้ ปธน.ปูตินกล่าวในการประชุมสภา
ความมั่นคงรสัเซียในวันนี ้ อย่างไรก็ดี ปธน.ปูตินไม่ไดก้ล่าวถึงการที่
รสัเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนหลายจดุทั่วยูเครน จนท าใหมี้ผูบ้าดเจ็บ
และเสียชีวิตจ านวนมาก (อินโฟเควสท)์ 

นาโตประณามรัสเซีย หลังถล่มเป้าหมายพลเรือนในยูเครน 
องคก์ารสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ออกแถลงการณ์
ประณามรสัเซีย หลังท าการยิงขีปนาวุธถล่มเป้าหมายพลเรือนหลาย
จุดทั่วประเทศยูเครนในช่วงสุดสปัดาหท์ี่ผ่านมาจนท าใหมี้ผูบ้าดเจ็บ
และเสียชีวิตจ านวนมาก  "ผมได้หารือกับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศ
ยูเครนแลว้ และเราไดป้ระณามการที่รสัเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือน
อย่างโหดรา้ยและไม่เลือกหนา้ ขณะที่นาโตจะยังคงใหก้ารสนับสนุน
ยูเครนในการตอบโตก้ารรุกรานของรสัเซียต่อไปไม่ว่าจะนานเพียงใด" 
นายเยนส์ สโตลเทนเบิรก์ เลขาธิการนาโต ระบุในทวิตเตอร์ (อินโฟ
เควสท)์ 

แบงก์ชาติยูเครนเผยระบบธนาคารยังคงด าเนินการตามปกติ
วันนี้ ธนาคารกลางยูเครนแถลงในวนันีว้่า ระบบธนาคารของยูเครน
ยังคงด าเนินการตามปกติในวันนี ้ แม้รสัเซียท าการยิงขีปนาวุธถล่ม
หลายจุดทั่วประเทศ "ธนาคารกลางไดท้ าการติดต่อกับธนาคารต่างๆ

อย่างต่อเนื่อง และไดใ้ชม้าตรการต่างๆที่จ  าเป็นเพื่อใหร้ะบบธนาคาร
ด าเนินการได้ตามปกติ" แถลงการณ์ระบุ นอกจากนี ้ธนาคารกลาง
เปิดเผยว่า การช าระเงินผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ยังคงใช้การได้
ตามปกติ (อินโฟเควสท)์ 

ดัชนีความเช่ือม่ันนักลงทุนยูโรโซนต ่าสุดรอบกว่า 2 ปีในเดือน
ต.ค. สถาบันวิจัย Sentix ของเยอรมนี เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่น
ของนกัลงทนุในยโูรโซนปรบัตวัลงเป็นเดือนที่ 3 ในเดือนต.ค.แตะระดบั
ต ่าสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2563 และบ่งชี ้คาดการณ์การเกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ทัง้นี ้ดชันีความเชื่อมั่นของนักลงทุนร่วงลงสู่ระดบั -
38.3 จากระดับ  -31.8 ใน เดื อนก .ย . และต ่ ากว่าที่ นักวิ เคราะห์
คาดการณท์ี่ระดบั -34.7 ดชันีความเช่ือมั่นไดร้บัผลกระทบจากเงินเฟ้อ
และวิกฤตพลงังาน ขณะที่รสัเซียลดการส่งก๊าซธรรมชาติสู่ยุโรป ดชันี
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันดิ่งลงแตะระดับต ่าสุดนับตั้งแต่เดือนส .ค.
2563 ขณะที่ดัชนีคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตแตะระดับต ่าสุด
นบัตัง้แต่เดือนธ.ค.2551 (อินโฟเควสท)์ 

ECB ประกาศมุ่งกดเงินเฟ้อยูโรโซนลงสู่ระดับ 2% ในอีก 2-3 ปี
ต่อจากนี้ นายฟรงัซวัส ์วิลเลอรอย เดอ กาลฮาว สมาชิกของธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) และผูว้่าการธนาคารกลางฝรั่งเศส กล่าวกับสถานี
วิทยุฟรานซ์ คัลเจอร ์เรดิโอ (France Culture radio) วันนี ้(10 ต.ค.) 
ว่า ECB จะมุ่งกดอัตราเงินเฟ้อลงให้เหลือ 2% ในอีก 2-3 ปีต่อจากนี ้
นายวิลเลอรอยเนน้ย า้ว่า อัตราเงินเฟ้อที่ "ระดับเกือบ 2%" ยังคงเป็น
เป้าหมายที่ผูก้  าหนดนโยบายทางการเงินของ ECB และที่อื่น ๆ ควรท า
ตามดว้ย โดยเขามองว่า เศรษฐกิจของยโูรโซน "ยงัห่างไกล" จากตวัเลข
ดงักล่าวมากนัก "ธนาคารกลางส่งสญัญาณชัดไปถึงเหล่าคนส าคญัใน
แวดวงเศรษฐกิจทุกคนว่า เราจะกดอตัราเงินเฟ้อลงสู่ระดบัเป้าหมาย" 
นายวิลเลอรอยกล่าว พรอ้มระบุว่านโยบายทางการเงินต้องใชเ้วลา
ประมาณ 2-3 ปี ถึงจะเกิดผลโดยสมบูรณ์ อนึ่ง ส านักข่าวรอยเตอร์
รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนปรบัตัวขึน้ถึง 10% เม่ือเดือนที่
ผ่านมา (อินโฟเควสท)์ 

แบ งก์ช าติ ฝ ร่ั ง เศ ส ห่ั น ค าด ก ารณ์ ศ ก .ไต รม าส  3 เห ตุ
ภาคอุตสาหกรรมซบเซา ธนาคารกลางฝรั่งเศสเปิดเผยรายงาน
แนวโนม้เศรษฐกิจรายเดือนซึ่งมาจากการส ารวจผูน้  าทางธุรกิจในวนันี ้ 
โดยระบุว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสมีแนวโน้มเติบโต 0.25% ในไตรมาส 3 
เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหนา้ ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากการคาดการณ์
ก่ อ น ห น้ า นี ้ ที่  0.3% โด ย มี ส า เห ตุ ห ลั ก ม า จ า ก กิ จ ก ร รม ใน
ภาคอตุสาหกรรมที่ซบเซา "ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่เผชิญกบัวิกฤต
พลงังานรวมถึงอปุสรรคในการจดัซือ้จดัจา้ง กิจกรรมทางธุรกิจโดยรวม
ยงัคงฟ้ืนตวั แต่ภาคอุตสาหกรรมไดร้บัผลกระทบมากกว่าภาคส่วนอ่ืน 
ๆ" ธนาคารกลางฝรั่งเศสระบุ ธนาคารกลางฝรั่งเศสระบุในรายงานว่า 
กิจกรรมทางธุรกิจในภาคอตุสาหกรรมของฝรั่งเศสทรงตวัในเดือนก.ย. 
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 ขณะที่ภาคบริการมีการขยายตัว  ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า 

ส านกังานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศส (INSEE) ไดท้ าการส ารวจเม่ือสปัดาหท์ี่
แล้ว และคาดการณ์ว่าจีดีพีของฝรั่งเศสจะโต 0.2% ในไตรมาส 3 
ก่อนที่จะเขา้สู่ภาวะชะงักงันในไตรมาส 4 ทั้งนี ้เศรษฐกิจของฝรั่งเศส
ขยายตวั 0.5% ในไตรมาส 2 (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกรัสเซีย-ยูเครนตึง
เครียด,จับตาผลประกอบการ ตลาดหุน้ยุโรปปิดลดลงในวันจันทร ์
(10 ต.ค.) เนื่องจากนกัลงทนุยงัคงระมดัระวังในการซือ้ขายหุน้ก่อนการ
เปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ในสัปดาห์นี ้ 
ขณะที่ความวิตกเกี่ยวกบัอตัราดอกเบีย้ที่เพ่ิมขึน้ และความตึงเครียดที่
เพ่ิมขึน้ซึ่งเกิดจากความขัดแยง้ระหว่างรสัเซียและยูเครนถ่วงตลาดลง
ดว้ย ทั้งนี ้ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 390.12 จุด ลดลง 1.55 จุด หรือ -
0.40% ดัชนี  CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่ งเศสปิดที่  5,840.55 จุด  ลดลง 
26.39 จุด หรือ -0.45%, ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีปิดที่ 12,272.94 
จุด ลดลง 0.06 จุด หรือ -0.001% ตลาดหุน้ยุโรปปิดลดลงเป็นวนัที่  4 
ติดต่อกัน โดยความวิตกทางด้านภูมิรัฐศาสตรเ์พิ่มขึน้ในวันจันทร์ 
หลงัจากรสัเซียเปิดฉากโจมตีทางอากาศเป็นวงกวา้งมากที่สดุนบัตัง้แต่
เร่ิมสงครามยเูครน ซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูตินแห่งรสัเซียระบวุ่า
เป็นการแกแ้คน้เหตรุะเบิดบนสะพานไครเมีย ดชัน ีSTOXX 600 รว่งลง
มากกว่า 3% แลว้ในช่วง 4 วนัที่ผ่านมาจากความวิตกเกี่ยวกับการคุม
เขม้นโยบายการเงินของธนาคารกลางต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ โดยขอ้มลูเม่ือวนัศุกรบ์่งชีว้่า ขอ้มูลการจา้งงาน
ที่แข็งแกรง่ของสหรฐัไดบ้ดบงัความหวงัที่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะ
ชะลอการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็ๆ นี ้(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 31.78 จุด ความตึงเครียด
รัสเซีย-ยูเครนกดดันตลาด ตลาดหุน้ลอนดอนปิดลดลงในวนัจันทร ์
(10 ต.ค.) เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยปรบัตัวลงตามตลาดหุ้นทั่วโลก 
ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึน้ระหว่างรสัเซีย
และยเูครน ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรองักฤษที่พุ่งขึน้ถ่วงตลาด
ลงดว้ย ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุน้ลอนดอนปิดที่ 6,959.31 จุด ลดลง 
31.78 จุด หรือ -0.45% ตลาดปรับตัวลงต่อจากเม่ือวันศุกร์ ซึ่งถูก
กดดนัจากขอ้มูลการจา้งงานที่แข็งแกรง่ของสหรฐั ซึ่งบดบงัความหวงัที่
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะชะลอการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ หุน้กลุ่ม
พลังงานร่วงลง 1% ตามราคาน ้ามันดิบ เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่า
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น ้ามัน
เชือ้เพลิง (อินโฟเควสท)์ 

ญี่ปุ่ น 

ตลาดหุ้นญี่ปุ่ นปิดท าการวันนี ้(10 ต.ค.) เน่ืองในวันกีฬาแห่งชาติ 
(Sports Day) (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

จีนวอนสหรัฐหยุดท าร้ายอุตสาหกรรมชิปของจีน หลังถูกจ ากัด
การส่งออกรอบใหม่ กระทรวงพาณิชยจ์ีนระบุในแถลงการณ์วันนี ้
(10 ต.ค.) ว่า จีนคัดค้านการออกมาตรการจ ากัดการส่งออกชิปเซมิ
คอนดกัเตอรข์องสหรฐั พรอ้มเรียกรอ้งใหส้หรฐัหยดุการกระท าดงักล่าว
โดยทันที กระทรวงพาณิชย์จีนแถลงว่า การตัดสินใจออกมาตรการ
จ ากัดการส่งออกชิปเซมิคอนดักเตอรข์องสหรัฐนั้นไม่เพียงท ารา้ย
บริษัทจีน แต่ยงัเป็นอนัตรายต่อผลประโยชนเ์ชิงพาณิชยต์่อผูส้่งออก
สหรฐัเองดว้ย (อินโฟเควสท)์ 

หุ้นบริษัทผลิตชิปจีนร่วงยกแผง เหตุสหรัฐส่ังจ ากัดการส่งออก
รอบใหม่ หุน้บริษัทชิปเซมิคอนดกัเตอรข์องจีนปรบัตัวลดลงแบบถว้น
หน้าในวันนี ้(10 ต.ค.) โดยถูกกดดันจากกรณีที่สหรฐัออกมาตรการ
จ ากัดอุตสาหกรรมการผลิตชิปจีนรอบล่าสุด เพ่ือชะลอความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีและทหารของจีน ทัง้นี ้คณะบริหารภายใตก้ารน าของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรฐัได้เผยแพร่มาตรการควบคุมการ
ส่งออกครัง้ใหญ่ในวนัศุกรท์ี่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงมาตรการตดัจีน
ออกจากชิปเซมิคอนดกัเตอรส์  าคญัที่ผลิตดว้ยอุปกรณข์องสหรฐัในทุก
พืน้ที่ของโลก ดชันีกลุ่มบริษัทชิปเซมิคอนดกัเตอรข์องจีนปรบัตวัลดลง
ประมาณ 5% ขณะที่ ตลาดสตาร ์(STAR Market) ซึ่งเป็นกระดานหุน้
กลุ่มเทคโนโลยีของเซี่ยงไฮ้ ปรบัตัวลดลงเกือบ 2% ในการซือ้ขายเชา้
วันนี ้ ส่วนหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟกเจอริง อินเทอรเ์นชันแนล 
คอรป์ (SMIC) ปรบัตวัลดลงเกือบ 5%, หุน้นอรา เทคโนโลยี กรุ๊ป โคดิ่ง
ลง 10% แตะขีดจ ากัดของวัน และหุน้หัวหง เซมิคอนดักเตอร ์จ ากัด
รว่งประมาณ 9% ณ เวลา 08.54 น.ตามเวลาไทย (อินโฟเควสท)์ 

จีนไฟเขียวเปิดกองทุนเพื่อการลงทุนในกลุ่มผู้ผลิตชิปเกาหลี 
เจ้าหน้าที่จากบริษัทหัวไท่  ไพน์บริดจ์ แมเนจเมนต์ โคเปิดเผยว่า 
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์องจีน (CSRC) 
ไดอ้นมุตัิการเปิดกองทนุ เพ่ือการลงทนุในกลุ่มผูผ้ลิตชิปจีนและเกาหลี
ใตแ้ถวหนา้เป็นครัง้แรก ท่ามกลางสงครามเทคโนโลยีระหว่างจีนและ
สหรัฐที่ ทวีความรุนแรงขึ ้น  ทั้งนี ้  การอนุมัติ ของ CSRC เกิดขึ ้น
ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึน้ระหว่างสหรฐัและ
จีน ซึ่งเป็นสองประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยคณะ
บริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรฐัเพิ่งเผยแพร่มาตรการ
จ ากัดการส่งออกครัง้ใหญ่ในวันศุกรท์ี่  7 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อขัดขวาง
อุตสาหกรรมชิปของจีน ขณะที่ บริษัทหัวไท่ได้ยื่นขออนุมัติกองทุน
ดังกล่าวตั้งแต่วันที่  9 ส.ค. กองทุนรวม (ETF) ดังกล่าวจะลงทุนใน
บริษัทชิปเซมิคอนดักเตอรช์ั้นน าของเกาหลี  ซึ่งรวมถึงบริษัทซัมซุง 
อิเล็กทรอนิกส์ และเอสเค ไฮนิกซ์ อิงค์ ตลอดจนบริษัทผลิตชิปราย
ใหญ่ของจีน เช่น บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟกเจอริง อินเทอร์
เนชันแนล  คอร์ป  และมอนเทจ เทคโนโลยี  โค  "คาดการณ์ ว่า
อตุสาหกรรมชิปเซมิคอนดกัเตอรจ์ีนและเกาหลีจะไดร้บัการบูรณาการ
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 อย่างใกล้ชิด " บริษัทหัวไท่ระบุในเอกสารที่ เตรียมไว้ส  าหรับ  ETF 

ดงักล่าว แต่ยงัไม่มีการเปิดเผยก าหนดการเปิดตวั (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 50.24 จุด กังวล
สถานการณโ์ควิดจีน ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดรว่งลงใน
วนันี ้เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด-19 ในจีน รวมทั้งรายงานข่าวที่ว่าสหรฐัออกมาตรการ
จ ากัดอุตสาหกรรมการผลิตชิปจีนรอบล่าสุด เพ่ือชะลอความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีและทหารของจีน  ทั้งนี ้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 
2,974.15 จดุ ลดลง 50.24 จดุ หรือ -1.66% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดร่วง 523.39 จุด วิตกเฟดขึ้น
ดอกเบี้ยแรง ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดร่วงลงในวนันี ้ เนื่องจาก
นักลงทุนวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเดินหนา้ปรบัขึน้
อัตราดอกเบีย้ หลังสหรฐัเปิดเผยตัวเลขจา้งงานที่แข็งแกร่งเกินคาด 
ดัชนีฮั่ งเส็งปิดตลาดที่ระดับ 17,216.66 จุด ลดลง 523.39 จุด หรือ -
2.95% (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอ่ืนๆ  

แบงกช์าติอินเดียจ่อแทรกแซงตลาด FX วันนี้ เล็งขายดอลลาร์
เพื่อสกัดรูปีร่วง ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) มีแนวโนม้ที่จะแทรกแซง
ตลาดปริวรรตเงินตราดว้ยการขายสกุลเงินดอลลารผ์่านทางธนาคาร
ของรัฐบาลในวันนี ้  หลังจากค่าเงิน รูปีร่วงแตะระดับต ่ าสุดเป็น
ประวตัิการณ์ ภายหลงัจากสหรฐัเปิดเผยตวัเลขจา้งงานที่สูงกว่าคาด 
ซึ่งท าใหเ้กิดกระแสคาดการณว์่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้
อัตราดอกเบี ้ย ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ค่าเงินรูปีร่วงลงแตะ
ระดบัต ่าสุดเป็นประวตัิการณท์ี่ 82.6825 ดอลลาร ์ก่อนจะดีดตวัขึน้มา
อยู่ที่ระดบั 82.38 ดอลลาร ์โดยค่าเงินรูปีในวนันีอ้ยู่ในระดบัต ่ากว่าวาน
นีซ้ึ่งอยู่ที่ 32.32 ดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วง 200 จุด หลุดแนว 
58,000 ท่ามกลางซื้อขายผันผวน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดีย
ปรบัตัวลง 200 จุด หลุดระดับ 58,000 จุดในวันนี ้ ท่ามกลางการซือ้
ขายที่ผันผวน  ดัชนี  S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  57,991.11 ลบ 
200.18 จุด หรือ 0.34% หุน้กลุ่มพลังงานร่วงลงน าตลาดในวนันี ้ (อิน
โฟเควสท)์ 

ไทย 

ดัชนีเช่ือม่ันท่องเที่ยว H2/65 ทยอยฟ้ืนต่อเน่ือง คงเป้านทท.สิ้น
ปีแตะ 12 ล้านคน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(สทท.) เผยดชันีความเช่ือมั่นผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาส
ที่ 3/65 เท่ากับ 65 สะท้อนสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึน้กว่าไตร
มาสที่ผ่านมา แต่ยังอยู่ในระดับที่ต  ่ากว่าปกติมาก ผลจากการเปิด
ประเทศเต็มรูปแบบ และเริ่มมีการใช้ Booster Shot ด้านการตลาด 

ส าหรบัไตรมาส 4/65 ผูป้ระกอบการคาดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวจะดี
ขึน้อีก โดยมีดัชนีเพิ่มขึน้เป็น 70 และเชื่อมั่นว่าในปีนี ้จะมีจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ  12 ล้านคน ก่อนขยับสู่ 30-40 ล้านคนปีหน้า 
ส าหรบัปัจจยัที่ผูป้ระกอบการกงัวลในไตรมาสหนา้ คือ สภาวะเงินเฟ้อ 
และการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและค่าแรง  รายได้ใน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไตรมาสนีเ้พ่ิมขึน้มากกว่าไตร
มาสที่ผ่านมา โดยมีรายไดก้ลบัมาประมาณ 40% ของช่วงก่อนเกิดการ
ระบาดของโรคโควิด-19 สถานประกอบการเปิดบริการ 87% ธุรกิจที่
พกัแรมส่วนใหญ่ (78%) มีรายไดอ้ยู่ในช่วง 30-50% ของรายไดก้่อนมี
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 และ 27% ระบุว่าขาดแรงงาน (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 9.09 จุด หว่ันเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย-
เกาะติดเงินเฟ้อสหรัฐสัปดาห์นี้ SET ปิดวันนี ้ที่ระดับ 1,570.57 
ลดลง 9.09 จุด (-0.58 %) มูลค่าการซือ้ขาย 53,323.57 ลา้นบาท นัก
วิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี ้แกว่งไซด์เวย์ลงตามตลาดหุ้น
ต่างประเทศ หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตรา
ว่างงานสหรฐัดีกว่าคาด เกิดความกงัวลเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้แรง ขณะที่
นักลงทุนรอติดตามคาดการณ์เงินเฟ้อในมุมมองผูบ้ริโภค และตัวเลข 
CPI สหรฐัที่จะออกมาสปัดาหน์ี ้พรุ่งนีค้าดดชันีมีโอกาสค่อยๆฟ้ืนหลงั
ปรบัฐาน พรอ้มใหแ้นวรบั 1,563 และ 1,550 จุด แนวตา้น 1,580 และ 
1,595 จุด ตลาดหลักทรพัย ์ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,570.57 ลดลง 9.09 จุด 
(-0.58 %) มลูค่าการซือ้ขาย 53,323.57 ลา้นบาท (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 37.93 ดอลลาร์ยังกดดันบาทอ่อนค่า
ต่อเน่ือง พรุ่งนี้ลุ้นแตะ 38 อีกรอบ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดับ 37.93 บาท/
ดอลลาร ์อ่อนค่าต่อจากช่วงเช้าที่ เปิดตลาดที่ระดับ  37.65 บาท/
ดอลลาร ์เย็นนีเ้งินบาทปรบัตัวอ่อนค่าต่อเนื่องตามทิศทางเดียวกับ
สกุลเงินอ่ืนในภูมิภาค โดยระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 
37.66-37.95 บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากดอลลารส์หรัฐยังแข็งค่าเม่ือ
เทียบกบัทกุสกลุเงินหลกั ซึ่งวนันีต้ลาดย่อยข่าวตวัเลขการจา้งงานนอก
ภาคเกษตรสหรฐัเดือนก.ย.ที่ออกมาดีกว่าคาด ประกอบกบัมีข่าวว่าจีน
เร่ิมกลบัมาล็อกดาวนใ์นบางเมืองอีกครัง้ หลงัจากยอดผูต้ิดเชือ้โควิด
เพิ่มถึง 3 เท่าในช่วงวันหยุดยาว ส าหรับคืนนี ้ สหรัฐฯ ยังไม่มีการ
รายงานขอ้มูลเศรษฐกิจส าคญั โดยตลาดรอดตูวัเลขเงินเฟ้อเดือนก.ย. 
ที่จะประกาศในคืนวนัพฤหสันี ้นักบริหารเงิน คาดว่า พรุง่นีเ้งินบาทจะ
เคลื่อนไหวในกรอบ 37.80 - 38.10 บาท/ดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 52,446 
ล้านบาท สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 52,446 ลา้นบาท ดา้นประเภทของนักลงทุน ที่มี
มูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรพัย์
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 จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 10,443 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจด

ทะเบียนในประเทศ ซื ้อสุทธิ 3,876 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุน
ต่างชาติขายสุทธิ 2,182 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี  ปิดที่ 
2.62% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.03% ภาพรวมของตลาดใน
วนันี ้Yield Curve ปรบัตัวเพิ่มขึน้จากวนัก่อนหนา้ประมาณ 1-4 bps. 
ส าหรบักระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้ NET OUTFLOW 
2,182 ลา้นบาท โดยเกิดจาก NET SELL 2,182 ลา้นบาทและไม่มีตรา

สารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ดา้นปัจจัย
ต่างประเทศกระทรวงแรงงานสหรฐัฯ รายงานตวัเลขการจา้งงานนอก
ภาคเกษตรประจ าเดือน ก.ย.เพิ่มขึ ้น 263,000 ต าแหน่ง สูงกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 250,000 ต าแหน่งขณะที่ FedWatch 
Tool ของ CME Group บ่งชีว้่า นกัลงทุนใหน้ า้หนกั 92% ที่เฟดจะปรบั
ขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% สู่ระดบั 3.75-4.00% ในการประชุมธนาคาร
กลางสหรฐัฯ วนัที่ 1-2 พ.ย. (อินโฟเควสท)์ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทีต่้องติดตาม                      
- อตัราวา่งงานเดือนส.ค. องักฤษ 

- ดชันีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนก.ย.จากสหพนัธธ์ุรกิจอิสระแห่งชาติสหรฐั (NFIB)         
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As of

 Monday 10 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH Caixin China PMI Composite Sep 48.50 -- 53.00 SET50

Caixin China PMI Services Sep 49.30 54.40 55.00 SET100

Aggregate Financing CNY Sep -- 2750.0b 2430.0b MAI

New Yuan Loans CNY Sep -- 1800.0b 1250.0b Institution Net Position

Money Supply M0 YoY Sep -- 14.0% 14.3% Proprietary Net Position

Money Supply M1 YoY Sep -- 6.4% 6.1% Foreign Net Position

Money Supply M2 YoY Sep -- 12.1% 12.2% Individual Net Position

EC Sentix Investor Confidence Oct -38.30 -34.70 -31.80 Total Trading Value

 Tuesday 11 Major Indices

Release Actual Cons. Prior Dow Jones

JN BoP Current Account Balance Aug ¥58.9b -¥56.7b ¥229.0b S&P 500

BoP Current Account Adjusted Aug -¥530.5b -¥550.0b -¥629.0b Nasdaq

Trade Balance BoP Basis Aug -¥2490.6b -¥2428.3b -¥1212.2b STOXX Europe 50

US NFIB Small Business Optimism Sep -- 9130.00% 9180.00% FTSE 100

Monthly Budget Statement Sep -- -$25.0b -$64.9b DAX

Nikkei 225

     Wednesday 12 Shanghai Composite

Release Actual Cons. Prior Hang Seng

JN Core Machine Orders MoM Aug -- -2.9% 5.3% KOSPI

Core Machine Orders YoY Aug -- 9.7% 12.8% BES Sensex

TH Consumer Confidence Economic Sep -- -- 3780.00% Jakarta Composite

Foreign Reserves 1-Oct -- -- $199.4b Philippines Composite

EC Industrial Production SA MoM Aug -- 0.6% -2.3% Ho Chi Minh

Industrial Production WDA YoY Aug -- 1.2% -2.4%

US MBA Mortgage Applications 1-Oct -- -- -14.2% Crude Commodities

PPI Ex Food and Energy YoY Sep -- 7.3% 7.3% WTI ($/bl)

PPI Final Demand MoM Sep -- 0.2% -0.1% Dubai ($/bl)

PPI Ex Food and Energy MoM Sep -- 0.3% 0.4% Brent ($/bl)

PPI Final Demand YoY Sep -- 8.4% 8.7% NYMEX ($/bl)

COMEX Gold 

 Thursday 13 Batic Dry Index

Release Actual Cons. Prior

US FOMC Meeting Minutes 1-Sep -- -- -- Exchange Rate

JN PPI YoY Sep -- 8.90% 9.00% USD/THB

PPI MoM Sep -- 0.30% 0.20% EUR/USD

Bank Lending Incl Trusts YoY Sep -- -- 1.90% USD/JNY

US CPI MoM Sep -- 0.20% 0.10% GBP/USD

CPI Ex Food and Energy MoM Sep -- 0.40% 0.60% USD/CHY

CPI YoY Sep -- 8.10% 8.30% USD/KRW

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

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

Real Avg Hourly Earning YoY Sep -- -- -2.80% Thai Bond Market

Continuing Claims 1-Oct -- 1365k 1361k Total Return Index

Outright/ Cash Trading

 Friday 14 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Release Actual Cons. Prior 10-Oct-22 0.780 0.964 1.106 1.350 1.865 2.187

JN Money Stock M2 YoY Sep -- 3.40% 3.40% Change (bps) +0.69 +0.44 +0.70 +1.05 +2.05 +0.23

Money Stock M3 YoY Sep -- 3.00% 3.00% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Japan Buying Foreign Bonds 1-Oct -- -- -¥886.3b 2.621 2.901 3.139 3.756 3.940 4.250

Foreign Buying Japan Bonds 1-Oct -- -- -¥1565.6b +2.79 +2.83 +3.53 +3.49 +3.83 +1.24

CH PPI YoY Sep -- 1.00% 2.30%

CPI YoY Sep -- 2.90% 2.50% US Bond Market

Trade Balance Sep -- $80.30b $79.39b Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Exports YoY Sep -- 4.00% 7.10% 10-Oct-22 3.33 4.31 4.34 4.14 3.88 3.84

Imports YoY Sep -- 0.20% 0.30% Change (bps) +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00

Trade Balance CNY Sep -- 564.30b 535.91b

Exports YoY CNY Sep -- 11.3% 11.8%

Imports YoY CNY Sep -- 11.4% 4.6%

US Retail Sales Advance MoM Sep -- 0.2% 0.3%

Retail Sales Ex Auto MoM Sep -- -0.1% -0.3%

Retail Sales Ex Auto and Gas Sep -- 0.2% 0.3%

Import Price Index MoM Sep -- -1.1% -1.0%

Import Price Index YoY Sep -- 6.2% 7.8%

Business Inventories Aug -- 0.9% 0.6%

U. of Mich. Sentiment Oct P -- 59.00 58.60

940.62 -5.89 -0.62%

2,118.78 -17.28 -0.81%

11-Oct-22

10-Oct-22 Chg %Chg.

1,570.57 -9.09 -0.58%

-493.86

-3,487.78

636.05 -5.79 -0.90%

1,182.34

10-Oct-22 Chg %Chg.

29,202.88 -93.91 -0.32%

2,799.29

53,323.57

3,356.88 -18.58 -0.55%

6,959.31 -31.78 -0.45%

3,612.39 -27.27 -0.75%

10,542.10 -110.30 -1.04%

2,974.15 -50.24 -1.66%

17,216.66 -523.39 -2.95%

12,272.94 -0.06 -0.00%

27,116.11 +0.00 +0.00%

6,994.40 -32.39 -0.46%

5,832.58 -99.61 -1.68%

2,232.84 +0.00 +0.00%

57,991.11 -200.18 -0.34%

91.13 -1.51 -1.63%

94.42 -1.38 -1.44%

1,042.48 +6.57 +0.63%

10-Oct-22 Chg %Chg.

1,667.30 -33.20 -1.95%

1,944.00 -17.00 -0.87%

96.19 -1.73 -1.77%

91.13 -1.51 -1.63%

0.9702 0.9744 -0.43%

145.72 145.25 +0.32%

10-Oct-22 7-Oct-22 %Chg.

37.91 37.40 +1.38%

1,412.80 1,412.80 +0.00%

113.144 112.795 +0.31%

1.1055 1.1086 -0.28%

7.1554 7.1160 +0.55%

52,445.82          26,042.93          +101.38%

10-Oct-22 7-Oct-22 %Chg.

290.07               290.53               -0.16%


