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สหรัฐฯ 

IMF ห่ันคาดการณ์ GDP โลกปีหน้าสู่ระดับ 2.7% ขณะเตือน
เศรษฐกิจถดถอย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผย
รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook) ในวันนี ้
โดยได้ปรบัลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 
2566 สู่ระดบั 2.7% จากเดิมที่ระดบั 2.9% "ภาวะเลวรา้ยที่สุดก าลงัรอ
อยู่ขา้งหนา้ และประชาชนจ านวนมากจะไดร้บัผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยในปีหนา้" รายงานระบุ IMF ระบุว่ารายงานดังกล่าว
เป็ น ก า รบ่ งชี ้ก า รข ย ายตั ว ที่ อ่ อ น แอที่ สุ ด นั บ ตั้ งแ ต่ ปี  2544 
นอกเหนือจากช่วงที่เกิดวิกฤตการเงิน และการแพร่ระบาดอย่างหนัก
ของโควิด-19 อย่างไรก็ดี IMF ยงัคงตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของ
เศรษฐกิจโลกในปี 2565 ที่ระดับ 3.2% รายงานระบุว่า เศรษฐกิจโลก
มากกว่า 1 ใน 3 จะเผชิญภาวะเศรษฐกิจหดตัวในปีนี ้หรือปีหน้า 
ขณะที่การขยายตวัของสหรฐั สหภาพยโุรป และจีนจะชะลอตวัลง (อิน
โฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจขนาดย่อมสูงกว่าคาดในเดือน
ก.ย. สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรฐั (NFIB) แถลงในวนันีว้่า ดัชนี
ความเช่ือมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 92.1 ในเดือนก.ย. 
โดยปรบัตัวขึน้เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์
ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 91.8 อย่างไรก็ดี ดัชนีความเชื่อมั่นยังคงถูก
กดดันจากความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และการขาดแคลนแรงงาน 
ขณะที่เจา้ของกิจการลดความเช่ือมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือน
ขา้งหนา้ (อินโฟเควสท)์ 

เฟดเผยผลส ารวจชี้ผู้บริโภคลดคาดการณ์เงินเฟ้อช่วง 1 ปี
ข้างหน้า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขานิวยอรก์ เปิดเผยผลส ารวจ
พบว่า ตวัเลขคาดการณเ์งินเฟ้อของผูบ้ริโภคสหรฐัส าหรบัระยะเวลา 1 
ปีขา้งหนา้ไดล้ดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ในเดือนก.ย. ทัง้นี ้ผูบ้ริโภค
คาดการณว์่าในช่วง 1 ปีขา้งหนา้ อตัราเงินเฟ้อจะแตะระดบั 5.4% ซึ่ง
เป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนก.ย.2564 อย่างไรก็ดี ผูบ้ริโภคปรบัเพิ่ม
ตวัเลขคาดการณเ์งินเฟ้อในระยะ 3 ปีขา้งหนา้ สู่ระดบั 2.9% จากเดิม
คาดการณ์ที่ระดบั 2.8% ในเดือนส.ค. นอกจากนี ้ผูบ้ริโภคคาดการณ์
ว่าตัวเลขเงินเฟ้อในระยะ 5 ปีข้างหน้าจะยังคงสูงกว่าเป้าหมายของ
เฟดที่ระดับ 2% โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะแตะระดับ 2.2% ในปี 2570 
ทั้งนี ้ ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อเป็นข้อมูลที่นายเจอโรม  พาวเวล 
ประธานเฟด ยอมรบัว่ามีผลต่อการตัดสินใจในการประชุมนโยบาย
การเงินของเฟด (อินโฟเควสท)์ 

เฟดเผยแบบจ าลอง GDPNow บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 
2.9% ใน Q3/65 ธนาคารกลางสหรัฐ  (เฟด) สาขาแอตแลนตา 
เปิดเผยว่า แบบจ าลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า 

เศรษฐกิจสหรฐัขยายตวั 2.9% ในไตรมาส 3 เฟดสาขาแอตแลนตาจะ
รายงานตัวเลขคาดการณ์ GDPNow ครั้งใหม่ในวันที่  14 ต.ค. ก่อน
หนา้นี ้กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่าเศรษฐกิจสหรฐัหดตัว 1.6% 
ในไตรมาส 1 และ 0.6% ในไตรมาส 2 ซึ่งการที่เศรษฐกิจหดตวั 2 ไตร
มาสติดต่อกนั ท าใหส้หรฐัเขา้สู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค (อินโฟเควสท)์ 

"ไบเดน" เตรียมทบทวนความสัมพันธก์ับซาอุฯ หลังโอเปกพลัส
ลดการผลิตคร้ังใหญ่ ท าเนียบขาวระบุว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 
ผูน้  าสหรฐั ก าลังพิจารณาที่จะท าการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่าง
สหรัฐและซาอุดีอาระเบีย หลังจากที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ้ามัน 
(โอเปก) และชาติพนัธมิตร หรือโอเปกพลสั ตดัสินใจปรบัลดก าลงัการ
ผลิตครัง้ใหญ่เม่ือสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสวนทางความต้องการของสหรฐั 
"ผมคิดว่าท่านประธานาธิบดไีดแ้สดงท่าทีอย่างชดัเจนว่าเราจ าเป็นตอ้ง
ประเมินความสัมพันธ์ใหม่กับซาอุดีอาระเบีย  หลังการตัดสินใจ
ดงักล่าวของโอเปกพลสั โดยท่านประธานาธิบดีจะหารือรว่มกับสภาค
องเกรสเพื่อก าหนดความสัมพันธ์ในอนาคตกับซาอุดีอาระเบีย" นาย
จอหน์ เคอรบ์ี โฆษกท าเนียบขาว กล่าว (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอรก์: ดาวโจนสปิ์ดบวกเพียง 36.31 จุด กังวล
ศก.ถดถอย-จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์
ปิดบวกเพียงเล็กนอ้ยในวนัองัคาร (11 ต.ค.) ขณะที่ดชันี S&P500 และ 
Nasdaq ปิดในแดนลบ ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผนัผวน โดยตลาดไดร้บั
แรงกดดันจากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรบัลด
คาดการณ์ เศรษฐกิจโลก  และธนาคารกลางอังกฤษ  (BoE) ส่ ง
สญัญาณยตุิการพยุงตลาดพนัธบตัร ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดที่ 29,239.19 จุด เพิ่มขึน้ 36.31 จุด หรือ +0.12%, ดัชนี S&P500 
ปิดที่ 3,588.84 จุด ลดลง 23.55 จุด หรือ -0.65% และดัชนี Nasdaq 
ปิดที่ 10,426.19 จุด ลดลง 115.91 จุด หรือ -1.10% นายแอนดรูว ์เบ
ลีย ์ผูว้่าการ BoE สั่งการใหบ้รรดาผูจ้ัดการกองทุนบ านาญเร่งปรบังบ
ดุลบัญชีให้กลับมามีความสมดุลภายในวันศุกรน์ี ้ (14 ต.ค.) ซึ่งเป็น
วนัที่ BoE จะยุติโครงการสนับสนุนตลาดพนัธบตัร ค าสั่งดงักล่าวของ
นายเบลียมี์ขึน้หลังจาก BoE เขา้แทรกแซงตลาดพันธบัตรอีกครัง้เม่ือ
วานนี ้ โดยประกาศขยายการด าเนินการซื ้อพันธบัตรฉุกเฉินให้
ครอบคลุมพันธบัตรที่อา้งอิงกับดัชนี (Index-Linked Gilt) ตั้งแต่วันที่ 
11-14 ต.ค. ทั้งนี ้พันธบัตรที่อ้างอิงกับดัชนีหมายถึงพันธบัตรที่จ่าย
ผลตอบแทนใหก้ับผูถ้ือครองพนัธบตัรโดยอิงกับดชันีราคาคา้ปลีกของ
องักฤษ หุน้กลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบีย้ ปรบัตวั
ลงหลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้โดย
หุน้แอมะซอน ร่วงลง 1.28% หุน้ไมโครซอฟท์ ร่วงลง 1.68% หุน้เมตา 
แพลทฟอรม์ส์ ดิ่งลง 3.92% ทั้งนี ้ ข้อมูลจาก Refinitiv Data ระบุว่า 
บริษัทในดัชนี S&P 500 มีผลประกอบการเพิ่มขึน้เพียง 4.1% ในไตร
มาส 3 โดยลดลงจากระดับ 11.1% ที่มีการคาดการณ์ในช่วงตน้เดือน
ก.ค. นอกจากนี ้  นักลงทุนยังจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค 
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 (CPI) เดือนก.ย.ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี ้  ขณะที่นักวิเคราะห์

คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของ
ผูบ้ริโภค จะปรบัตวัขึน้ 8.1% ในเดือนก.ย. เม่ือเทียบรายปี จากระดับ 
8.3% ในเดือนส.ค. ส่วนดัชนี CPI พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหาร
และพลงังานนัน้ นักวิเคราะหค์าดว่าจะเพ่ิมขึน้ 6.5% โดยสงูกว่าระดบั 
6.3% ในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่าเล็กน้อย นักลงทุนรอดู
ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเพียงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบ
กบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนั
องัคาร (11 ต.ค.) ขณะที่นักลงทนุจบัตาการเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค 
(CPI) ของสหรฐัในวนัพรุง่นี ้เพ่ือหาสญัญาณบ่งชีท้ิศทางอตัราดอกเบีย้
ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความ
เคลื่อนไหวของดอลลารเ์ม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน 
เพิ่ มขึ ้น  0.06% แตะที่ ระดับ  113.2150 ยู โรแข็ งค่ า เม่ือ เทียบกับ
ดอลลารส์หรฐั ที่ระดับ 0.9712 ดอลลาร ์จากระดับ 0.9706 ดอลลาร ์
ขณะที่เงินปอนดอ่์อนค่าลงสู่ระดบั 1.1025 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1058 
ดอลลาร์ ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ  0.6267 
ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6298 ดอลลารส์หรฐั ดอลลารส์หรฐัแข็งค่า
เม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดบั 145.85 เยน จากระดบั 145.67 เยน และ
แข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา  ที่ ระดับ  1.3812 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดับ 1.3758 ดอลลารแ์คนาดา แต่ดอลลารอ่์อนค่าลง
เม่ือเทียบกับฟรงักส์วิส ที่ระดบั 0.9976 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9994 ฟรงัก ์
(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดร่วง $1.78 หว่ันศก.ถดถอยฉุด
ดีมานดน์ ้ามัน สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิด
ลบในวนัองัคาร (11 ต.ค.) เนื่องจากนกัลงทุนกังวลว่าความตอ้งการใช้
น า้มนัในตลาดโลกจะไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศจีน  ทั้งนี ้
สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 1.78 ดอลลาร ์หรือ 2% 
ปิดที่ 89.35 ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนสญัญาน า้มันดิบเบรนท์ (BRENT) 
ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 1.9 ดอลลาร ์หรือ 2% ปิดที่ 94.29 ดอลลาร/์
บารเ์รล (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอรก์: ทองปิดบวก $10.8 ตลาดจับตาเงิน
เฟ้อสหรัฐ สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวกในวันอังคาร (11 
ต.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจากการที่ดอลลารช์ะลอการแข็งค่า ขณะที่นัก
ลงทนุจบัตาการเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของสหรฐัในวนัพรุง่นี ้
เพื่อหาสัญญาณบ่งชีท้ิศทางอัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ทั้งนี ้สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) 
ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ ้น 10.8 ดอลลาร ์หรือ 0.64% ปิดที่  1,686 
ดอลลาร/์ออนซ ์สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 12.8 เซนต ์

หรือ 0.65% ปิดที่ 19.487 ดอลลาร/์ออนซ์ สัญญาพลาตินัมส่งมอบ
เดือนม.ค. เพิ่มขึน้ 3.3 ดอลลาร ์หรือ 0.37% ปิดที่  899.1 ดอลลาร/์
ออนซ์ สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 17.50 ดอลลาร ์
หรือ 0.8% ปิดที่ 2,150.40 ดอลลาร/์ออนซ ์(อินโฟเควสท)์ 

บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ  2 ปี  ดีดตัวเหนือ 4.3% ส่งสัญญาณ
เศรษฐกิจถดถอย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรฐัยังคง
ปรบัตัวขึน้ในวนันี ้ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) จะเร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ นอกจากนี ้อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรฐัยังได้แรงหนุนจากการที่เฟดใช้
มาตรการปรบัลดขนาดงบดุล (QT) โดยเพิ่มวงเงินในการท า QT สู่
ระดบั 9.5 หม่ืนลา้นดอลลาร/์เดือน ทั้งนี ้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
อายุ 2 ปี ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อนโยบายการเงินของเฟด ดีดตัวเหนือ
ระดับ 4.3% และอยู่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐั
อายุ 10 ปีและ 30 ปี        ณ เวลา 18.43 น.ตามเวลาไทย อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลอายุ 2 ปี อยู่ที่ระดับ 4.308% ส่วนอตัรา
ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ  10 ปี  อยู่ที่ระดับ  3.924% และอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี อยู่ที่ระดับ 3.897% การที่
อตัราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นดีดตัวสูงกว่าระยะยาว ส่งผลให้
ตลาดพันธบัตรสหรฐัเกิดภาวะ inverted yield curve ซึ่งเป็นการส่ง
สญัญาณเศรษฐกิจถดถอย (อินโฟเควสท)์ 

ยุโรป 

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลีขยายตัวขึน้เกินคาดที่ 2.3% 
ในเดือนส.ค. ส านกังานสถิติแห่งชาติอิตาลี (ISTAT) เปิดเผยวนันี ้(11 
ต.ค.) ว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลีในเดือนส.ค ขยายตัว
แข็งแกรง่กว่าที่คาดอย่างมากที่ 2.3% เม่ือเทียบรายเดือน ซึ่งไดร้บัการ
ปรบัค่าตามฤดูกาลและวนัท างานแลว้ สวนทางกับนักวิเคราะหท์ี่มอง
ว่าจะขยบัขึน้เพียงเล็กนอ้ย อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนยงัคง
ติดลบ ผลส ารวจนักวิเคราะห์ 20 คนที่จัดท าโดยส านักข่าวรอยเตอร์
คาดการณ์ว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะขยับขึน้เพียงเล็กน้อยที่  
0.2% ในเดือนส.ค. ISTAT ไดป้รบัแกต้วัเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
เดือนก.ค.ขึน้เล็กน้อยจากเดิมที่  0.4% สู่ระดับ 0.5% ทั้งนี ้ ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของอิตาลีในเดือนส.ค. มีความผันผวนสูง เนื่องจาก
โรงงานหลายแห่งปิดด าเนินงาน ท าให้การปรบัค่าตามฤดูกาลท าได้
ยากขึน้ โดย ISTAT ระบุว่า แมผ้ลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนส.ค.
จะมีการขยายตวัขึน้ แต่โดยภาพรวมในช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค.ยงัคงลดลง 
1.2% เม่ือเทียบกับช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค. เม่ือพิจารณาหลังปรบัค่าตาม
วนัท างานแบบรายปีแลว้พบว่า ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมของอิตาลี ซึ่ง
มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของยูโรโซน เพิ่มขึน้ 2.9% ในเดือนส.ค. 
หลงัจากที่ลดลง 1.3% ในเดือนก.ค.ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท)์ 



 

 

 

   

    3 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
12 October 2022 

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีตอ้งติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 แบงกช์าติอังกฤษขยายขอบข่ายการแทรกแซงตลาดบอนด์ หวัง

ลดความผันผวน ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศในวันนีว้่า 
BoE ตดัสินใจขยายขอบข่ายการซือ้พนัธบตัรฉกุเฉิน โดยมีเป้าหมายที่
จะลดความผันผวนในตลาดพนัธบตัร "BoE ขอประกาศในวนันีว้่า เรา
จะขยายขอบข่ายการเข้าซือ้พันธบัตรรฐับาลรายวันใหค้รอบคลุมถึง
พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษที่ มีความเชื่อมโยงกับดัชนี  (index-linked 
gilts) โดยการขยายขอบข่ายการซือ้พนัธบตัรดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วันที่ 11 ต.ค. ไปจนถึงวนัที่ 14 ต.ค. ควบคู่ไปกับการประมูลซือ้
พนัธบตัรรฐับาลรายวันที่ BoE ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั" BoE ระบุใน
แถลงการณ ์ทัง้นี ้พนัธบตัรที่มีความเชื่อมโยงกบัดชันีหมายถึงพนัธบตัร
ที่จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือครองพันธบัตรโดยอิงกับดัชนีราคาค้า
ปลีกของอังกฤษ  เม่ือวันที่  28 ก.ย.ที่ผ่านมา BoE ประกาศรับซื ้อ
พันธบัตรรฐับาลอังกฤษโดยไม่จ ากัดจ านวนเพื่อสรา้งเสถียรภาพใน
ตลาดการเงิน "BoE จะท าการซือ้พนัธบตัรในจ านวนที่จ  าเป็นเพ่ือฟ้ืนฟู
เสถียรภาพในตลาด เนื่องจากหากตลาดยงัคงมีความผันผวนต่อไป ก็
จะสรา้งความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญต่อเสถียรภาพทางการเงินของส
หราชอาณาจักร" BoE ระบุในแถลงการณ์เม่ือวันที่  28 ก.ย. (อินโฟ
เควสท)์ 

IFS ชี้อังกฤษต้องเลือกลดการใช้จ่ายหรือขึ้นภาษี เพื่อคุมหนี้
สาธารณะ สถาบันการคลังศึกษา (IFS) เปิดเผยรายงานในวนันี ้(11 
ต.ค.) โดยระบุว่า นายควาซี กวารเ์ต็ง รฐัมนตรีคลงัองักฤษจ าเป็นตอ้ง
ลดการใช้จ่ายภาครฐั 6.2 หม่ืนล้านปอนด์ (6.9 หม่ืนล้านดอลลาร์) 
หรือปรบัขึน้ภาษี เพ่ือหยุดยัง้หนีส้าธารณะที่เพิ่มสูงขึน้เรื่อย ๆ รายงาน
ระบุว่า อัตราดอกเบีย้พันธบัตรรฐับาลระยะยาวสัญญาใหม่พุ่งแตะ
ระดับสูงสุดในรอบ 20 ปีเม่ือเดือนที่ผ่านมา หลังจากที่นายกวารเ์ต็ง
ประกาศแผนลดภาษีวงเงิน  4.5 หม่ืนล้านปอนด์ นอกเหนือจาก
มาตรการใหเ้งินช่วยเหลือดา้นค่าพลงังานชั่วคราวต่อภาคครวัเรือนและ
ภาคธุรกิจ นายกวารเ์ต็งพยายามที่จะฟ้ืนฟคูวามเช่ือมั่นของตลาดดว้ย
การยกเลิกแผนลดภาษีเงินได้อัตราสูงสุดของอังกฤษ  ซึ่งจะช่วย
ประหยดัเงินใหแ้ก่ผูเ้สียภาษี 2 พนัลา้นปอนด ์ตลาดจนรน่ระยะเวลาใน
การเปิดเผยคาดการณท์างเศรษฐกิจรอบใหม่และแผนการลดหนีเ้ขา้มา
เป็นวนัที่ 31 ต.ค. (อินโฟเควสท)์ 

อังกฤษเผยอัตราว่างงานลดลงแตะ 3.5% บ่งชีต้ลาดแรงงานยัง
ตึงตัว ส านักงานสถิติแห่งชาติองักฤษ (ONS) รายงานในวนันีว้่า อตัรา
ว่างงานปรบัตัวลงสู่ระดับ 3.5% ในเดือนมิ.ย.-ส.ค. จากระดับ 3.8% 
ในช่วง 3 เดือนก่อนหนา้นั้น ซึ่งบ่งชีว้่าตลาดแรงงานขององักฤษยงัคง
อยู่ในภาวะตึงตัว นักวิเคราะหส์่วนใหญ่คาดการณ์ว่า อัตราว่างงาน
ในช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค.ของอังกฤษจะลดลงสู่ระดับ 3.6% ส่วนอัตรา
ค่าแรงในช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค.พุ่งขึน้ 5.4% มากกว่าในช่วง 3 เดือนก่อน
หน้านั้นซึ่งปรบัตัวเพิ่มขึน้ 5.2% นอกจากนี ้ONS ระบุ่วา ตัวเลขการ

จา้งงานของอังกฤษในเดือนก.ย.เพิ่มขึน้ 69,000 ต าแหน่ง แตะระดับ
สงูสดุเป็นประวตัิการณท์ี่ 29.7 ลา้นต าแหน่ง (อินโฟเควสท)์ 

สนามบินฮีทโธรว์เตือนอุปสงค์การเดินทางของอังกฤษไม่
แน่นอน จากปัญหาเศรษฐกิจ สนามบินฮีทโธรวข์ององักฤษเตือนว่า 
แนวโน้มอุปสงค์การเดินทางในช่วงฤดูหนาวที่ก าลังมาถึงนีย้ังคงไม่
แน่นอน จากปัญหาทางเศรษฐกิจ และผลกระทบของการระบาด
ระลอกใหม่ของโควิด-19 รวมถึงสถานการณใ์นยูเครนที่ทวีความรุนแรง
ขึน้ สนามบินฮีทโธรว ์ซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษระบุว่า 
แมค้าดการณก์ารเดินทางในช่วงเทศกาลคริสมาสตย์งัคงอยู่ในระดบัสงู 
แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงไม่แน่นอน โดยชาวอังกฤษต้องประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้านนันทนาการ เพราะอัตราเงินเฟ้อและค่าใช้จ่ายใน
ครวัเรือนที่พุ่งสงูขึน้ เม่ือเดือนก.ย.ที่ผ่านมา สนามบินฮีทโธรวร์ะบวุ่า มี
ผูโ้ดยสารราว 5.8 ลา้นคนที่เดินทางผ่านสนามบินดังกล่าว ซึ่งต ่ากว่า
เม่ือปี 2562 อยู่ 15% ชีใ้ห้เห็นว่า ภาคการเดินทางเริ่มฟ้ืนตัวขึน้จาก
การระบาดของโควิด-19 แต่ยงัเผชิญแรงกดดนัจากการก าหนดเพดาน
ผู้โดยสารขาออก ที่ทางสนามบินบังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาภาวะขาด
แคลนแรงงานและลดความแออดั (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห ์
วิตกเศรษฐกิจถดถอย ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันอังคาร (11 
ต.ค.) เป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับแนวโน้ม
การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และผลก าไรของบริษัทจดทะเบียนที่ถูก
กดดันจากการที่ธนาคารกลางต่าง ๆ เร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้เพื่อ
ควบคุมเงินเฟ้อ ทั้งนี ้ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 387.95 จุด ลดลง 2.17 
จุด หรือ -0.56% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่  5,833.20 จุด 
ลดลง 7.35 จุด  หรือ -0.13%, ดัชนี  DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี ปิดที่ 
12,220.25 จุด  ลดลง 52.69 จุด  หรือ  -0.43% ตลาดหุ้นยุ โรป ปิด
ปรบัตวัลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบกว่า 1 สปัดาห ์และรว่งลง 3.7% แลว้
ในรอบ 5 วันท าการที่ผ่านมา หลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่
แข็งแกร่งของสหรฐัท าใหเ้กิดความวิตกว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
จะยงัคงปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างรุนแรงต่อไป ซึ่งจะท าใหเ้ศรษฐกิจ
เข้าสู่ภาวะถดถอย  หุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลง โดยกลุ่มการเงินและ
เทคโนโลยีถ่วงตลาดลงมากที่สุด ส่วนหุ้นกลุ่มเฮลท์แครป์รับตัวขึน้ 
0.6% สวนทางตลาด (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 74.08 จุด ตามทิศทาง
ตลาดหุ้นท่ัวโลก ตลาดหุน้ลอนดอนปิดลดลงในวนัองัคาร (11 ต.ค.) 
เนื่องจากความเสี่ยงดา้นภูมิรฐัศาสตร ์และแนวโนม้อัตราดอกเบีย้ที่
เพ่ิมขึน้ส่งผลกระทบต่อตลาดหุน้ทั่วโลก ขณะที่นกัลงทนุมุ่งความสนใจ
ไปที่การด าเนินมาตรการใหม่ ๆ ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เพ่ือ
พยายามยับยั้งการร่วงลงของราคาพันธบัตรรฐับาล  ทั้งนี ้ดัชนี FTSE 
100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่  6,885.23 จุด ลดลง 74.08 จุด หรือ -
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 1.06% ตลาดหุ้นลอนดอนปรบัตัวลงเป็นวันที่  5 ติดต่อกันแล้ว โดย

กลุ่มการเงินถ่วงตลาดลง หุ้นของบริษัทที่ให้บริการด้านบ าเหน็จ
บ านาญ อาทิ ลีเกิล แอนด ์เจเนอรลั, พรูเดนเชียล และเอวิวา ร่วงลง
ราว 4.2-5.2% ดัชนีหุน้กลุ่มธนาคาร ร่วงลง 2.0% แตะระดับต ่าสุดใน
รอบ 1 สปัดาห ์แมมี้แนวโนม้ที่ BoE จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างมาก
ในเดือนหนา้ก็ตาม ส่วนขอ้มูลเศรษฐกิจบ่งชีว้่า อตัราการว่างงานของ
องักฤษร่วงลงสู่ระดับ 3.5% ในรอบ 3 เดือนที่นับถึงเดือนส.ค. ซึ่งเป็น
ระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่ปี 2517 (อินโฟเควสท)์ 

ญี่ปุ่ น 

"คิชิดะ"หนุน BOJ ผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป แม้เงินเยน
ดิ่งหนัก นายกรฐัมนตรีฟมิูโอะ คิชิดะ ผูน้  าญ่ีปุ่ นส่งสญัญาณสนบัสนุน
การเดินหนา้ผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) 
ในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทม์ส โดยระบุว่า 
BOJ ควรคงนโยบายการเงินในปัจจุบนัไวจ้นกว่าค่าจา้งจะปรบัตวัขึน้ 
นายคิชิดะกล่าวถึงวาระการด ารงต าแหน่ง 10 ปีของนายฮารุฮิโกะ คุโร
ดะ ผูว้่าการ BOJ ซึ่งจะสิน้สุดลงในเดือนเม.ย.ปีหนา้ว่า ในขณะนีเ้ขา
ยงัไม่คิดที่จะร่นระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของนายคุโรดะ และระบุ
ว่า "ผมจะพิจารณาการคาดการณภ์าวะเศรษฐกิจในเดือนเม.ย.ปีหนา้ 
เม่ือผมตอ้งเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับต าแหน่งผูว้่าการ BOJ คนใหม่" 
ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า BOJ ยงัคงเป็นหนึ่งในธนาคารกลางที่มี
นโยบายสวนทางกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ต่างก็เร่งคุมเขม้นโยบาย
การเงินเพื่อรบัมือกบัภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสงูขึน้ ซึ่งไดส้่งผลใหเ้งินเยนอ่อน
ค่าลงมากที่สดุในรอบ 24 ปีเม่ือเทียบกบัดอลลารส์หรฐั (อินโฟเควสท)์ 

ญี่ปุ่ นจ่อใช้มาตรการที่จ าเป็นหากเยนผันผวนหนัก เล็งชี้แจง 
G20 กรณีแทรกแซง FX นายชูนิชิ ซูซูกิ รฐัมนตรีคลงัญ่ีปุ่ นเปิดเผยใน
วนันีว้่า ญ่ีปุ่ นจะใชม้าตรการต่าง ๆ ที่จ  าเป็น หากความผนัผวนของเงิน
เยนทวีความรุนแรงมากขึน้ โดยขณะนีเ้งินเยนอ่อนค่าลงใกลแ้ตะระดบั
เดียวกับที่รฐับาลญ่ีปุ่ นเขา้แทรกแซงตลาดเม่ือเดือนที่แลว้ นายซูซูกิ
กล่าวกับผูส้ื่อข่าวว่า รฐับาลญ่ีปุ่ นก าลงัติดตามความคืบหนา้ในตลาด
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศอย่างระมดัระวงั ขณะที่นักลงทุนในตลาด
ต่างก็จับตาว่ารฐับาลญ่ีปุ่ นอาจจะเขา้แทรกตลาดอีกครัง้เพื่อสกัดการ
อ่อนค่าของเงินเยน ทั้งนี ้นายซูซูกิกล่าวว่า เขาจะอธิบายสถานะของ
ญ่ีปุ่ นเกี่ยวกับการแทรกแซงค่าเงิน ในการประชุมรฐัมนตรีคลังกลุ่ม 
G20 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัพธุและวนัพฤหสับดีนีท้ี่กรุงวอชิงตนั "ญ่ีปุ่ นจะไม่
เปลี่ยนแปลงจุดยืนในการใชม้าตรการที่จ  าเป็น หากเราพบว่าตลาด
ปริวรรตเงินตรามีความผันผวนมากเกินไป" นายซูซูกิกล่าว (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 714.86 จุด วิตกเฟดขึ้น
ดอกเบีย้แรง ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดร่วงลงมากกว่า 2% ใน
วนันี ้เนื่องจากการเปิดเผยขอ้มูลการจา้งงานที่แข็งแกร่งของสหรฐัใน

สัปดาห์ที่ผ่านมาได้กระตุ้นการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) จะยังคงปรับขึน้อัตราดอกเบี ้ยอย่างรุนแรงเพื่อชะลอความ
รอ้นแรงของเศรษฐกิจสหรฐั ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเก
อิปิดตลาดที่ระดบั 26,401.25 จุด ร่วงลง 714.86 จุด หรือ -2.64% หุน้
ลบน าตลาดวนันีไ้ดแ้ก่กลุ่มเกษตรและประมง, กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวดั 
และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า  ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ
เพิ่ มขึ ้น  263,000 ต าแหน่ งใน เดื อนก .ย . สูงกว่ าที่ นักวิ เค ราะห์
คาดการณไ์วท้ี่ระดบั 250,000 ต าแหน่ง ส่วนอตัราการว่างงานลดลงสู่
ระดบั 3.5% ในเดือนก.ย. จากระดบั 3.7% ในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

จีนเพิ่มมาตรการสกัดโควิด-19 หลังพบยอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นอีก
คร้ัง ทางการจีนไดเ้พิ่มการตรวจหาเชือ้โควิด-19 ในเซี่ยงไฮแ้ละเมือง
ใหญ่อ่ืน ๆ เนื่องจากยอดผูต้ิดเชือ้โควิด-19 เพ่ิมขึน้อีกครัง้ รวมทัง้ขยาย
เวลาการกักตวั และปิดพืน้ที่สาธารณะบางแห่งที่ไวรสัอาจแพรร่ะบาด 
ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ยอดผูต้ิดเชือ้ในทอ้งถิ่นเพ่ิมขึน้สู่ระดับ
สูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.ในสัปดาหน์ี  ้และยอดผูต้ิดเชือ้ที่เพิ่มขึน้นั้น
สอดคล้องกับการเดินทางในประเทศที่เพิ่มขึน้ในช่วงวันหยุดยาว  1 
สปัดาหห์รือ "โกลเดน วีค" เนื่องในวนัชาติจีนเม่ือตน้เดือนนี  ้เจา้หนา้ที่
เปิดเผยในวนันีว้่า เซ่ียงไฮซ้ึ่งมีประชากร 25 ลา้นคน รายงานพบผูต้ิด
เชือ้รายใหม่ในพืน้ที่จ  านวน 28 รายในวันจันทร ์(10 ต.ค.) ซึ่งนับเป็น
วันที่ 4 ที่ยอดผูต้ิดเชือ้เพิ่มขึน้เป็นเลข 2 หลัก ส่วนยอดผู้ติดเชือ้ราย
ใหม่ในพืน้ที่ทั่วประเทศอยู่ที่  2,089 ราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่
วนัที่ 20 ส.ค. (อินโฟเควสท)์ 

จีนเผยยอดขายรถยนต์เดือนก.ย.โตชะลอตัว บ่งชี้อุปสงค์เร่ิม
อ่อนก าลัง สมาคมผูผ้ลิตยานยนตจ์ีน (CAAM) เปิดเผยในวันนี ้(11 
ต.ค.) ว่า ยอดขายรถยนตข์องจีนเพิ่มขึน้ 25.7% แตะที่ 2.61 ลา้นคัน
ในเดือนก.ย. เม่ือเทียบกับปีก่อนหนา้ ซึ่งชะลอตัวลงจากเม่ือ 2 เดือน
ก่อนที่ยอดขายรถยนตไ์ฟฟ้า (EV) พุ่งแรงดว้ยแรงหนนุจากมาตรการจูง
ใจของภาครฐั ในขณะที่ยอดขายยงัคงสดใสเม่ือเทียบกบัปีก่อน แต่การ
เติบโตรายปีที่ชะลอตวัลง เม่ือเทียบกบัเดือนก.ค.และส.ค. แสดงใหเ้ห็น
ว่าอุปสงค์เริ่มทรุดตัวลงท่ามกลางเศรษฐกิจที่ก าลังชะลอตัว  โดย
ยอดขายในช่วงครึ่งปีแรกได้รบัผลกระทบจากการใช้มาตรการล็อก
ดาวน์ที่ เข้มงวดในเซี่ยงไฮ้และเมืองอ่ืน  ๆ ของจีน  รายงานระบุว่า 
ยอดขายรถยนต์ในช่วง 9 เดือนแรกสูงขึน้  4.4% เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันในปี 2564 ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ซึ่งรวมถึง
รถยนตไ์ฟฟ้าแบบใชแ้บตเตอรี รถยนตไ์ฟฟ้าแบบไฮบริด และรถยนต์
พลังงานเซลล์เชื ้อเพลิงไฮโดรเจน ในเดือนก.ย. ปรับตัวขึน้  93.9% 
เทียบกบัปีก่อนหนา้ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวกเล็กน้อย ตลาดจับ
ตาข้อมูลศก.จีน ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดบวกเล็กนอ้ย
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สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยท่ีตอ้งติดตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ในวนันี ้ขณะที่นกัลงทนุจบัตาการเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจที่ส  าคญัของ

จีนในสปัดาหน์ี ้ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดที่ 2,979.79 จดุ เพ่ิมขึน้ 5.65 
จุด หรือ +0.19% ทางการจีนจะเปิดเผยยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวน
ประจ าเดือนก.ย.ในวนัพฤหสับดีนี ้ส่วนในวนัศกุรจ์ะเปิดเผย ดชันีราคา
ผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย. และ
ดลุการคา้เดือนก.ย. (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 384.30 จุด วิตกเศรษฐกิจ
ถดถอย ดัชนีฮั่ งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลดลงในวันนี ้ เนื่องจากนัก
ลงทุนกลับมาวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางหลายประเทศขึน้
ดอกเบี ้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ โดยเกรงว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจหลาย
ประเทศเขา้สู่ภาวะถดถอย ดชันีฮั่งเส็งปิดตลาดที่ระดบั 16,832.36 จุด 
ลดลง 384.30 จุด หรือ -2.23% ทั้งนี ้นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี ้ ขณะที่
นกัวิเคราะหค์าดการณว์่า ดชันี CPI ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้
จ่ายของผู้บริโภค จะปรบัตัวขึน้ 8.1% ในเดือนก.ย. เม่ือเทียบรายปี 
จากระดบั 8.3% ในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอ่ืนๆ  

หุ้นบริษัทผลิตชิปในเอเชียร่วงหนัก วิตกข่าวสหรัฐคุมการส่งออก
ชิปให้จีน ราคาหุน้ผูผ้ลิตชิปในตลาดหุน้ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้และไตห้วัน
ต่างก็รว่งลงอย่างหนักในวนันี ้เนื่องจากนักลงทุนวิตกกงัวลต่อรายงาน
ข่าวที่ว่าคณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ออกมาตรการ
ควบคุมการส่งออกชิปใหก้ับจีน เพ่ือจ ากัดขีดความสามารถของจีนใน
การเขา้ถึงชิประดับไฮเอนด์ซึ่งจีนอาจใชใ้นการผลิตยุทโธปกรณ์ทาง
ทหารที่ล  า้สมยั มาตรการใหม่นีพุ้่งเป้าไปที่การส่งออกชิปคอมพิวเตอร์
ขัน้สูงที่มีจุดประสงคเ์พื่อการใชง้านในซูเปอรค์อมพิวเตอร์ โดยรฐับาล
สหรัฐวิตกว่า จีนก าลังใช้ระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ล  ้าสมัยเพื่อ
ปรบัปรุงการค านวณต่าง ๆ ในการออกแบบอาวุธ, การทดสอบอาวุธ
นิวเคลียร ,์ ระบบไฮเปอรโ์ซนิก และระบบขีปนาวุธอ่ืน ๆ รวมถึงเพื่อ
วิเคราะหผ์ลการสูร้บ ข่าวดงักล่าวส่งผลใหด้ัชนีหุน้เซมิคอนดักเตอรท์ี่
ตลาดหุน้ฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia SE Semiconductor Index) ร่วง
ลง 3.5% ในวนัจันทร ์(10 ต.ค.) และยงัไดฉ้ดุราคาหุน้บริษัทผลิตชิปใน
เอเชียรว่งลงเชา้นีด้ว้ย โดยหุน้ไตห้วนั เซมิคอนดกัเตอร ์เมนแูฟคเจอริง 
(TSMC) ร่วงลงกว่า 7% ซึ่งเป็นการปรบัตัวลงรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่
เดือนพ.ค. 2564 ขณะที่หุน้ซมัซุง อิเล็กทรอนิกส์ ร่วงลง 3.9%, หุน้เอส
เค ไฮนิกส ์ร่วงลง 3.5% และหุน้โตเกียว อิเล็กตรอน ร่วงลง 5.3% (อิน
โฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่งกว่า 800 จุด ร่วงวันที่ 3 
ตามตลาดภูมิภาค ดชันี Sensex ตลาดหุน้อินเดียดิ่งลงกว่า 800 จุด 
ปรบัตัวลงเป็นวันที่  3 ตามตลาดภูมิภาค ท่ามกลางความกังวลที่ว่า 
การเร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะส่งผล

ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 
57,147.32 ลบ 843.79 จุด หรือ 1.46% หุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงน า
ตลาดในวนันี ้(อินโฟเควสท)์ 

ไทย 

กนง.ระบุจะขึน้ดอกเบีย้ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ให้กระทบศก. แต่ยัง
ลดความเส่ียงเงินเฟ้อสูงได้ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่า
การธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท าจดหมายเปิดผนึกถึง รมว.คลงั 
ชีแ้จงการเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนก่อน และ
ประมาณการ 12 เดือนข้างหน้า สูงกว่ากรอบเป้าหมายนโยบาย
การเงิน โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ
รมว.คลัง มีขอ้ตกลงร่วมกัน เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 64 ก าหนดให้
อตัราเงินเฟ้อทั่วไป ในช่วง 1-3% เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินดา้น
เสถียรภาพราคาส าหรบัระยะปานกลาง และเป็นเป้าหมายส าหรบัปี 
2565 รวมถึงระบุให้ กนง.มีจดหมายเปิดผนึกหากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ย 12 เดือนที่ผ่านมา หรือประมาณการอตัราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 
เดือนข้างหน้า เคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้าหมายนั้น  เม่ือวันที่  5 
ตุลาคม 65 กระทรวงพาณิชย์ ได้เผยแพร่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อทั่วไป 
เดือนกันยายน 65 อยู่ที่  6.41% ท าให้อัตราเงินเฟ้อทั่ วไปเฉลี่ย  12 
เดือนที่ผ่านมา (ตลุาคม 64 - กนัยายน 65) อยู่ที่ 5.23% ซึ่งสงูกว่าขอบ
บนของกรอบเป้าหมายนโยบายการเงินในปัจจุบัน ประกอบกับ กนง.
ไดป้ระเมินไวใ้นการประชมุวนัที่ 28 กนัยายน 65 ว่าอตัราเงินเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ย 12 เดือนข้างหน้า (ไตรมาส 4/65 ถึง ไตรมาส 3/66) จะอยู่ที่ 
3.9% ซึ่งสูงกว่าขอบบนของกรอบเป้าหมาย ตามแรงกดดันด้าน
อุปทาน โดยเฉพาะราคาพลังงานที่แม้จะทยอยลดลงตามราคาใน
ตลาดโลก แต่ยงัอยู่ในระดบัสงู โดยคาดว่าอตัราเงินเฟ้อหมวดพลงังาน 
จะอยู่ที่  12.4% และหมวดอาหารสดที่  1.7% ในขณะเดียวกัน อัตรา
เงินเฟ้อพืน้ฐานเฉลี่ย 12 เดือนขา้งหนา้ คาดว่าจะอยู่ที่  2.9% โดยสูง
กว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมาที่ 0.46% เนื่องจากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวดีขึน้ที่  3.8% ในปี 2566 จะเอื ้อให้ผู้ประกอบการสามารถ
ส่งผ่านตน้ทุนที่อยู่ในระดบัสูงในช่วงก่อนหนา้ไปยงัราคาสินคา้ไดม้าก
ขึน้ ส าหรบัระยะเวลาที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับเขา้สู่กรอบ
เป้าหมายนัน้ กนง.ประเมินว่า อตัราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในระดบัสูงสุด
ไตรมาสที่ 3/65 และมีแนวโนม้ทยอยลดลงตัง้แต่ไตรมาส 4/65 ก่อนจะ
กลบัมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเป้าหมายตัง้แต่ช่วงกลางปี 66 ตามแรง
กดดนัเงินเฟ้อดา้นอุปทานที่มีแนวโนม้ลดลงจาก 1) ราคาพลงังานและ
สินค้าโภคภัณฑ์ที่คาดว่าจะไม่ปรบัสูงขึน้ต่อเนื่อง จากอุปสงคท์ี่อาจ
ลดลงจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และอุปทานน า้มนัโลกที่อาจ
เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะสหรฐั และ 2) ราคาอาหารสดที่คาดว่าจะไม่ปรบั
สูงขึน้ดังเช่นในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากอุปทานเนื ้อสุกรมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้  และต้นทุนปุ๋ ย และอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลง จากการ
คลี่คลายของปัญหาการชะงกังนัของห่วงโซ่อุปทานโลก และการขนส่ง
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 สินคา้ระหว่างประเทศ นอกจากนี ้แนวโนม้ตน้ทนุที่ลดลงจะชวยลดแรง

กดดันที่ผูป้ระกอบการจะส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้าและบริการ 
ส่งผลใหอ้ตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานจะไม่เรง่ขึน้ต่อเนื่องในระยะถัดไป (อินโฟ
เควสท)์ 

ดัชนีศก.ครัวเรือน ก.ย. ทรงตัว กังวลค่าใช้จ่ายจากผลกระทบน ้า
ท่วม ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ดัชนี KR-ECI เดือนก.ย. 65 ทรงตัว
จากเดือนก่อน สถานการณ์น ้าท่วมส่งผลให้ครัวเรือนเริ่มกลับมามี
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับรายได้และการจา้งงานเพิ่มขึน้  โดยในเดือน 
ก.ย. 65 ดชันีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครวัเรือนในปัจจุบัน 
และ 3 เดือนขา้งหนา้ทรงตวัอยู่ที่  33.9 และ 35.2 จาก 33.9 และ 35.7 
ในเดือนส.ค. 65 ทั้งนี ้ครวัเรือนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับระดับราคา
สินคา้ลดลงสอดคลอ้งกับดชันีเงินเฟ้อในเดือนก.ย. 65 ที่ชะลอลงอยู่ที่ 
6.41% หลงัสถานการณร์าคาน า้มนัขายปลีกในประเทศ ที่เริ่มชะลอทิศ
ทางการปรบัเพิ่มขึน้ เช่น แก๊สโซฮอลโ์ดยตลอดเดือนก.ย.65 ประเทศ
ไทยยงัมีการตรึงราคาน า้มันดีเซลอยู่ที่  35 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตาม 
เม่ือพิจารณาองค์ประกอบอ่ืนๆ ของดัชนีฯ พบว่า ครวัเรือนมีความ
กังวลเกี่ยวกับระดับอาหารเพิ่มขึน้อยู่ที่  29.5 จาก 27.0 ในเดือนส.ค. 
65 ซึ่งคาดว่าเกิดจากส่งผ่านตน้ทุนจากผูผ้ลิตมาสู่ผูบ้ริโภคที่เพิ่มขึน้ 
หลงัตน้ทุนวตัถุดิบต่างๆ ยงัอยู่ในระดับสูง เช่น เนือ้หมู ราคาไข่ไก่ อีก
ทัง้อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจประกอบกับพืน้ที่เพาะปลูกบางแหล่งมีน า้
ท่วมขังจึงท าให้ราคาสินค้ากลุ่มผักสดสูงขึ ้น  "สถานการณ์ราคา
พลงังานที่เร่ิมทรงตัว ส่งผลใหค้รวัเรือนมีมุมมองที่ดีขึน้ต่อระดบัราคา
สินค้าในหลายหมวด ยกเว้นในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มที่
ครวัเรือนกลับมามีความกังวลเพิ่มมากขึน้" บทวิเคราะห์ ระบุ (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 7.89 จุด แกว่งกรอบแคบในแดนลบ 
ดอกเบี้ย-เงินเฟ้อสหรัฐยังกดดัน SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,562.68 
ลดลง 7.89 จุด (-0.50%) มูลค่าการซือ้ขาย 51,876.61 ล้านบาท นัก
วิเคราะหฯ์ เผยตลาดหุน้ไทยวนันีแ้กว่งกรอบแคบๆ ในแดนลบ ยงัคงถูก
กดดนัจากทิศทางดอกเบีย้และเงินเฟ้อสหรฐั ท าใหเ้งินดอลลารแ์ข็งค่า
และเงินบาทอ่อนค่า ส่งผลกระทบต่อภาพการลงทุนในระยะสั้น 
ประกอบกับตลาดหุน้ไทยจะเขา้สู่ช่วงหยุดยาว และจะมีการเปิดเผย
ตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐั ท าใหเ้กิดการชะลอการลงทนุออกไป แนวโนม้
วันพรุ่งนีค้าดตลาดฯ เคลื่อนไหวในกรอบ ให้แนวรบั 1,560 จุด และ

แนวตา้น 1,580 จุด ตลาดหลกัทรพัย ์ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,562.68 ลดลง 
7.89 จดุ (-0.50 %) มลูค่าการซือ้ขาย 51,876.61 ลา้นบาท การซือ้ขาย
หุน้วนันี ้ดชันีแกว่งแคบๆ ในแดนลบ ดชันีท าระดบัสูงสุด 1,569.13 จุด 
และระดบัต ่าสดุ 1,559.22 จดุ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 83,764 
ล้านบาท สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 83,764 ลา้นบาท ดา้นประเภทของนักลงทุน ที่มี
มูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรพัย์
จดัการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 56,072 ลา้นบาท2. กลุ่มบริษัทประกัน 
ซือ้สุทธิ 961 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ  ขายสุทธิ 4,063 
ลา้นบาท  Yield พนัธบตัรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.7% ปรบัตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือ
วาน +0.08% ภาพรวมของตลาดในวนันี  ้Yield Curve ปรบัตวัเพิ่มขึน้
จากวันก่อนหนา้ประมาณ 1-8 bps. โดยตลาดคาดการณ์ว่าธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (เฟด) มีโอกาสปรับขึน้อัตราดอกเบี ้ย  0.75% ในการ
ประชุมครัง้หนา้ เดือนพ.ย.ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อสูง ส าหรบักระแส
เงินลงทนุของนกัลงทุนต่างชาติวนันี ้NET OUTFLOW 4,063 ลา้นบาท 
โดยเกิดจาก NET SELL 4,063 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี ้ที่ถือ
ครองโดยนกัลงทนุต่างชาติหมดอายุ (Expired) ดา้นปัจจยัต่างประเทศ 
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศเพิ่มปริมาณการซือ้พันธบัตร
รฐับาลองักฤษ (Gilt) ฉกุเฉิน จากเดิม 5 พนัลา้นปอนดเ์ป็น 1 หม่ืนลา้น
ปอนด ์หลังจากการซือ้พันธบัตรยังไม่ไดต้ามเป้าหมายซึ่งจะสิน้สุดใน
วนัที่ 14 ต.ค. นี ้เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดวิกฤตการเงิน (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 38.16 อ่อนค่าต่อเน่ืองจากช่วงเช้าหลัง
มีเงินไหลออกจากตลาดพันธบัตร นกับริหารเงินจากธนาคารกรุงศรี
อยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่  38.16 บาท/ดอลลาร ์
ปรบัตวัอ่อนค่าจากเปิดตลาดเชา้นีอ้ยู่ที่ 38.00 บาท/ดอลลาร ์เนื่องจาก
ดอลลาร์แข็ งค่ า  จากความกังวล เรื่องสงครามในยู เค รน  และ
สถานการณโ์ควิด-19ในจีน โดยเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับ
ค่าเงินภูมิภาค ระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบ 37.94 - 38.22 บาท/
ดอลลาร ์"วันนีบ้าทค่อนข้างผันผวน เนื่องจากมี Flow ไหลออกจาก
ตลาดพันธบัตร 4 พันกว่าลา้นบาท และอาจมาจากการค้าทองค าที่
ราคาลดลง" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการ
เคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนีไ้วท้ี่  38.00 - 38.25 บาท/ดอลลาร ์
(อินโฟเควสท)์ 
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ปัจจัยทีต่้องติดตาม                      
- ยอดสั่งซือ้เครื่องจกัรเดือนส.ค. ญ่ีปุ่ น 

- ธนาคารกลางเกาหลีใตแ้ถลงมตอิตัราดอกเบีย้ เกาหลีใต ้            

- ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ย. สหรฐั 

- คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั(FOMC) เปิดเผยรายงานการประชมุ 
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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 3530.0b 2750.0b 2432.2b MAI

New Yuan Loans CNY Sep 2470.0b 1800.0b 1254.2b Institution Net Position

Money Supply M0 YoY Sep 13.6% 14.0% 14.3% Proprietary Net Position

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

Money Supply M2 YoY Sep 12.1% 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 92.10 91.60 91.80 FTSE 100

DAX

     Wednesday 12 Nikkei 225

Release Actual Cons. Prior Shanghai Composite

JN Core Machine Orders MoM Aug -5.8% -2.8% 5.3% Hang Seng

Core Machine Orders YoY Aug 9.7% 9.7% 12.8% KOSPI

TH Consumer Confidence Economic Sep -- -- 3780.00% BES Sensex

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

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

Industrial Production WDA YoY Aug -- 1.2% -2.4% Ho Chi Minh

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

PPI Ex Food and Energy YoY Sep -- 7.3% 7.3% Crude Commodities

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

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

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

NYMEX ($/bl)

 Thursday 13 COMEX Gold 

Release Actual Cons. Prior Batic Dry Index

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

JN PPI YoY Sep -- 8.90% 9.00% Exchange Rate

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

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

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

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

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

CPI Ex Food and Energy YoY Sep -- 6.50% 6.30% USD/KRW

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

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

Continuing Claims 1-Oct -- 1365k 1361k Thai Bond Market

Total Return Index

 Friday 14 Outright/ Cash Trading

Release Actual Cons. Prior Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

JN Money Stock M2 YoY Sep -- 3.40% 3.40% 11-Oct-22 0.795 0.972 1.124 1.358 1.884 2.227

Money Stock M3 YoY Sep -- 3.00% 3.00% Change (bps) +1.59 +0.79 +1.74 +0.74 +1.93 +3.97

Japan Buying Foreign Bonds 1-Oct -- -- -¥886.3b 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Foreign Buying Japan Bonds 1-Oct -- -- -¥1565.6b 2.701 2.976 3.203 3.831 3.987 4.255

CH PPI YoY Sep -- 1.00% 2.30% +8.02 +7.46 +6.45 +7.49 +4.63 +0.53

CPI YoY Sep -- 2.90% 2.50%

Trade Balance Sep -- $80.30b $79.39b US Bond Market

Exports YoY Sep -- 4.00% 7.10% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Imports YoY Sep -- 0.20% 0.30% 11-Oct-22 3.42 4.31 4.35 4.17 3.95 3.92

Trade Balance CNY Sep -- 564.30b 535.91b Change (bps) +8.98 -0.20 +0.36 +2.81 +6.56 +8.06

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

937.22 -3.40 -0.36%

2,110.10 -8.68 -0.41%

12-Oct-22

11-Oct-22 Chg %Chg.

1,562.68 -7.89 -0.50%

-313.54

-363.98

628.36 -7.69 -1.21%

-481.11

11-Oct-22 Chg %Chg.

29,239.19 +36.31 +0.12%

1,158.63

51,876.61

3,340.35 -16.53 -0.49%

6,885.23 -74.08 -1.06%

3,588.84 -23.55 -0.65%

10,426.19 -115.91 -1.10%

2,979.79 +5.65 +0.19%

16,832.36 -384.30 -2.23%

12,220.25 -52.69 -0.43%

26,401.25 -714.86 -2.64%

6,939.15 -55.25 -0.79%

5,847.37 +14.79 +0.25%

2,192.07 -40.77 -1.83%

57,147.32 -843.79 -1.46%

89.35 -1.78 -1.95%

92.93 -1.49 -1.58%

1,006.20 -36.28 -3.48%

11-Oct-22 Chg %Chg.

1,678.70 +11.40 +0.68%

1,904.00 -40.00 -2.06%

94.29 -1.90 -1.98%

89.35 -1.78 -1.95%

0.9708 0.9702 +0.06%

145.86 145.72 +0.10%

11-Oct-22 10-Oct-22 %Chg.

38.17 37.91 +0.67%

1,435.40 1,412.80 +1.60%

113.221 113.144 +0.07%

1.0968 1.1055 -0.79%

7.1687 7.1554 +0.19%

83,764.20          52,445.82          +59.72%

11-Oct-22 10-Oct-22 %Chg.

289.05               290.07               -0.35%


