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สหรัฐฯ
สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานต่ากว่าคาดสัปดาห์ที่แล้ว
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผยตัวเลขผูย้ ื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้ แรก
เพิ่มขึน้ 5,000 ราย สู่ระดับ 213,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ต่ากว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 218,000 ราย นอกจากนี ้ ตัวเลขผูย้ ื่น
ขอสวัส ดิ การว่า งงานดังกล่าวอยู่ต่า กว่า ระดับ 215,000 ราย ซึ่งเป็ น
ค่ าเฉลี่ยต่ อสัป ดาห์ใ นช่ว งก่อนเกิด การแพร่ระบาดของโควิ ด -19 ใน
สหรัฐ ขณะเดี ยวกัน กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่ า จานวนชาว
อเมริกันที่ยงั คงขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง ลดลง 22,000 ราย สู่
ระดับ 1.379 ล้านราย (อินโฟเควสท์)
Conference Board เผยดัชนีชีน้ าเศรษฐกิจปรับตัวลงเป็ นเดือนที่
6 Conference Board เปิ ด เผ ยว่ า ดั ช นี ชี ้ น าเศ รษ ฐกิ จ Leading
Economic Index (LEI) ปรับตัวลง 0.3% ในเดือนส.ค. หลังจากร่วงลง
0.5% ในเดือนก.ค. โดยปรับตัวลงเป็ นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน นักวิเคราะห์
คาดการณ์ว่ า ดัชนี ป รับ ตัว ลงเพี ย ง 0.1% ในเดื อ นส.ค. Conference
Board ระบุ ว่ า การปรับ ตั ว ลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของดั ช นี เ ป็ นการส่ ง
สัญ ญาณเศรษฐกิจถดถอย โดยได้รบั ผลกระทบจากการเร่งปรับ ขึน้
อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) (อินโฟเควสท์)
EIA เผยสหรั ฐ น าเข้ า -ส่ ง ออกน้ า มั น ดิ บ เพิ่ ม ขึ้ น สั ป ดาห์ก่ อ น
สานักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน (EIA) ของรัฐบาลสหรัฐเปิ ดเผย
ว่า ปริมาณการนาเข้าและส่งออกนา้ มันดิบของสหรัฐเพิ่มขึน้ ในสัปดาห์
ที่ สิ ้น สุ ด วั น ที่ 16 ก.ย. รายงาน Weekly Petroleum Status Report
ของ EIA ระบุ ว่ า ในสัป ดาห์ที่ ผ่ า นมา สหรัฐ น าเข้า น้า มัน ดิ บ เฉลี่ ย
6.947 ล้า นบาร์เรล/วัน เพิ่ ม ขึน้ 1.155 ล้า นบาร์เรล/วัน เมื่อ เที ยบกับ
สัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ส่งออกนา้ มันดิบเฉลี่ย 3.54 ล้านบาร์เรล/วัน
เพิ่มขึน้ 25,000 บาร์เรล/วันจากสัปดาห์ก่อนหน้า EIA ระบุว่า ในช่วง 4
สัปดาห์ที่ผ่านมา การนาเข้านา้ มันดิบของสหรัฐเฉลี่ยอยู่ที่ราว 6.368
ล้านบาร์เรล/วัน เพิ่มขึน้ 4.5% จากช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ว ขณะที่การ
ส่งออกนา้ มันดิบของสหรัฐโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราว 3.614 ล้านบาร์เรล/วัน
เพิ่มขึน้ 33.7% เมื่อเทียบเป็ นรายปี (อินโฟเควสท์)
ก.คลั ง สหรั ฐ รั บ ทราบ BOJ เข้ า แทรกแซงตลาด FX วั น นี้
กระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการณ์ระบุว่า ทางกระทรวงฯได้รบั
ทราบการที่ธนาคารกลางญี่ ป่ ุน (BOJ) เข้า แทรกแซงตลาดปริว รรต
เงินตราในวันนี ้ "ธนาคารกลางญี่ ป่ ุนได้เข้า แทรกแซงตลาดปริว รรต
เงินตราในวันนี ้ โดยเราเข้าใจถึงการดาเนินการของญี่ ป่ ุน ซึ่งระบุว่ามี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความผันผวนของเยน" โฆษกของกระทรวงฯระบุ
อย่ า งไรก็ ดี ทางกระทรวงฯไม่ ได้แ สดงท่ า ที ส นับ สนุน การแทรกแซง
ตลาดดังกล่าวแต่อย่างใด ด้านธนาคารกลางแคนาดาแถลงว่า ทาง
ธนาคารไม่ได้ทาการแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราร่วมกับญี่ ป่ ุนใน

วันนี ้ "ธนาคารกลางแคนาดาไม่ได้เข้าร่วมการแทรกแซงตลาดปริวรรต
เงิน ตราแต่ อ ย่า งใด" นายพอล บาเดอร์ท เชอร์ ผู้อานวยการฝ่ ายสื่ อ
สัมพัน ธ์ข องธนาคารกลางกล่าว ส่ว นโฆษกของธนาคารกลางยุโรป
(ECB) แถลงเช่ น กั น ว่ า ECB ไม่ ได้ท าการแทรกแซงตลาดปริ ว รรต
เงินตราร่วมกับญี่ป่ นุ ในวันนี ้ (อินโฟเควสท์)

โกลด์แมนแซคส์เพิ่มคาดการณ์ระดับดอกเบี้ยเฟด หลังพาวเวล
ยืนยันปรับขึน้ ต่อ นักเศรษฐศาสตร์ของโกลด์แมน แซคส์ได้ปรับเพิ่ม
คาดการณ์อัตราการปรับ ขึน้ ดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
หลังจากเฟดประกาศขึน้ ดอกเบีย้ อีก 0.75% ในการประชุมเมื่อวานนี ้
(21 ก.ย.) และนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดส่งสัญญาณปรับขึน้
ดอกเบีย้ เชิงรุ กต่ อไปเพื่อสกัด เงินเฟ้อ ทีมนักเศรษฐศาสตร์ซ่ึงน าโดย
นายแจน แฮทซิอสุ คาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึน้ ดอกเบีย้ อีก 0.75% ใน
การประชุมเดือนพ.ย., ปรับขึน้ ดอกเบีย้ 0.50% ในเดือนธ.ค. และปรับ
ขึน้ 0.25% ในเดือนก.พ.ปี หน้า ซึ่งจะส่งผลให้กรอบอัตราดอกเบีย้ ของ
เฟดเพิ่มขึน้ สู่ระดับสูงสุดที่ 4.5%-4.75% เพิ่มขึน้ จากคาดการณ์เดิมที่
ระดับ 4%-4.25% การปรับ เพิ่มคาดการณ์ดังกล่าวมีขึน้ ไม่น าน หลัง
จากเฟดประกาศขึ ้น อัต ราดอกเบี ้ย ระยะสั้น 0.75% สู่ร ะดับ 3.003.25% ในการประชุมเมื่อวานนี ้ ซึ่งเป็ นการปรับขึน้ ดอกเบีย้ 0.75% ใน
การประชุม 3 ครัง้ ติ ด ต่ อกัน นอกจากนี ้ เจ้า หน้า ที่ เฟดยังได้ป รับ ลด
คาดการณ์เศรษฐกิจ , ปรับเพิ่มแนวโน้มอัตราว่างงาน และเน้นยา้ ว่า
การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ อาจทาให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง แต่ก็มีความ
จ าเป็ น เพื่ อ ที่ จ ะควบคุ ม เงิน เฟ้ อ ที่ พุ่ งขึ ้น แตะระดับ สู ง สุ ด นั บ ตั้ง แต่
ทศวรรษ 1980 (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น นิ วยอร์ก : ดาวโจนส์ปิ ดลบ 107.10 จุ ด วิต กเฟ
ดเร่งขึ้นดบ.ฉุ ด เศรษฐกิจ ดัชนีด าวโจนส์ตลาดหุ้นนิ วยอร์กปิ ดลบ
ติด ต่ อกัน เป็ น วัน ที่ 3 ในวัน พฤหัส บดี (22 ก.ย.) เนื่ องจากความวิ ต ก
กังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการเร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) เป็ นปั จจัยกดดันให้นักลงทุนเทขายหุน้ ออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงหุน้ กลุ่มเทคโนโลยี ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
ปิ ด ที่ 30,076.68 จุด ลดลง 107.10 จุด หรือ -0.35%, ดัช นี S&P500
ปิ ด ที่ 3,757.99 จุด ลดลง 31.94 จุด หรือ -0.84% และดัชนี Nasdaq
ปิ ดที่ 11,066.81 จุด ลดลง 153.39 จุด หรือ -1.37% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงิ น นิ ว ยอร์ก : ปอนด์อ่ อ นค่ า ตลาดผิ ด หวั ง BoE
ขึน้ ดบ.เพียง 0.50% เงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
ในการซือ้ ขายที่ ต ลาดปริว รรตเงิน ตรานิ ว ยอร์กในวัน พฤหัส บดี (22
ก.ย.) หลังธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติไม่เป็ นเอกฉันท์ในการปรับ
ขึ น้ อัต ราดอกเบี ้ย เพี ย ง 0.50% ซึ่ ง สร้า งความผิ ด หวัง ต่ อ นั ก ลงทุ น
บางส่ ว นที่ ค าดว่ า BoE จะปรับ ขึ ้น อั ต ราดอกเบี ้ย 0.75% ขณ ะที่
ดอลลาร์ยังคงได้แ รงหนุน จากการที่ ธ นาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่ ง
สัญญาณปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ต่อไปจนถึงปี 2566 ทัง้ นี ้ ดัชนีดอลลาร์
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ซึ่งเป็ นดัชนีวดั ความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึน้ 0.64% แตะที่ระดับ 111.3520 เงินปอนด์
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1251 ดอลลาร์ จาก
ระดับ 1.1354 ดอลลาร์ ขณะที่ ยู โรอ่ อ นค่ า ลงแตะที่ ระดับ 0.9833
ดอลลาร์ จากระดับ 0.9911 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า
ลงสู่ระดับ 0.6640 ดอลลาร์ส หรัฐ จากระดับ 0.6702 ดอลลาร์ส หรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 142.41 เยน จาก
ระดับ 143.57 เยน แต่ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ
0.9787 ฟรัง ก์ จากระดั บ 0.9627 ฟรัง ก์ และแข็ ง ค่ า เมื่ อ เที ย บกั บ
ดอลลาร์แ คนาดา ที่ ร ะดั บ 1.3492 ดอลลาร์แ คนาดา จากระดั บ
1.3369 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดน้ามัน: น้ามัน WTI ปิ ดบวก 55 เซนต์ ขานรับดีมานด์
น้ามันจีนฟื้ นตัว สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์ก
ปิ ดบวกในวันพฤหัสบดี (22 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากความต้องการใช้
นา้ มันในจีนที่เริ่มฟื ้ นตัว รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่า อุป ทานน้า มันจะ
เผชิญภาวะตึงตัว อันเนื่องมาจากการที่รสั เซียประกาศยกระดับการทา
สงครามกับ ยู เครน ทั้ง นี ้ สัญ ญาน้า มัน ดิ บ WTI ส่ งมอบเดื อ นพ.ย.
เพิ่มขึน้ 55 เซนต์ หรือ 0.7% ปิ ดที่ 83.49 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญา
นา้ มันดิ บ เบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึน้ 63 เซนต์ หรือ
0.7% ปิ ดที่ 90.46 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญ ญานา้ มันดิบปิ ดในแดนบวก
หลังจากมีรายงานว่า ความต้องการใช้นา้ มันในจีนส่งสัญญาณฟื ้ นตัว
หลังจากที่ ก่ อ นหน้า นี ้ค วามต้อ งการใช้น้า มัน ปรับ ตัว ลงเนื่ อ งจาก
ผลกระทบของมาตรการล็อกดาวน์ควบคุมโควิด-19 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ก : ทองปิ ดบวก $5.4 สงครามรัสเซีย ยู เ ครนหนุ น แรงซื้อ สิ น ทรั พ ย์ป ลอดภั ย สั ญ ญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิ ดบวกติดต่อกันเป็ นวันที่ 2 ในวันพฤหัสบดี (22 ก.ย.) โดยนัก
ลงทุนยังคงเดินหน้าซือ้ ทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลาง
ความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในยูเครน หลังจากประธานาธิบดีวลาดิ
เมียร์ ปูติ น ผู้นารัส เซีย ประกาศระดมกาลังพลเพื่อยกระดับ การท า
สงครามกับยูเครน ทั้งนี ้ สัญ ญาทองคาตลาด COMEX (Commodity
Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 5.4 ดอลลาร์ หรือ 0.32% ปิ ดที่
1,681.1 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญ ญาโลหะเงิน ส่งมอบเดื อนธ.ค. เพิ่ม ขึน้
13.7 เซนต์ หรือ 0.7% ปิ ดที่ 19.617 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพลาตินัม
ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 10 ดอลลาร์ หรือ 1.09% ปิ ดที่ 906 ดอลลาร์/
ออนซ์ สัญ ญาพัล ลาเดี ยมส่งมอบเดื อ นธ.ค. พุ่งขึ น้ 51.30 ดอลลาร์
หรือ 2.4% ปิ ดที่ 2,174.80 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 2 ปี พุ่งทะลุ 4.1% ขานรับผลประชุมเฟด
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ซึ่งมีความอ่อนไหว
ต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) พุ่งขึน้ เหนือระดับ
4.1% เป็ นครัง้ แรกนับตั้งแต่ปี 2551 และอยู่สูงกว่าอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี และ 30 ปี ณ เวลา 00.05 น.ตามเวลา
ไทย อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รรัฐบาลอายุ 2 ปี อยู่ที่ ระดับ 4.12%
ส่ว นอัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รอายุ 10 ปี อยู่ที่ ระดับ 3.688% และ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี อยู่ที่ระดับ 3.623% การ
พุ่งขึน้ ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ได้รบั แรง
หนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะเร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เพื่อสกัด
เงินเฟ้อ (อินโฟเควสท์)
ยุโรป
ECB ยัน ไม่ ไ ด้ จับ มื อญี่ ปุ่ นแทรกแซงตลาด FX วั นนี้ โฆษกของ
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงว่า ECB ไม่ได้ทาการแทรกแซงตลาด
ปริวรรตเงินตราร่วมกับญี่ป่ นุ ในวันนี ้ คาแถลงดังกล่าวมีขึน้ หลังจากที่
ญี่ป่ นุ เข้าแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราเป็ นครัง้ แรกในรอบ 24 ปี หรือ
นับ ตั้งแต่ ปี 2541 เพื่ อพยุงค่ า เงิน เยนที่ ท รุ ด ตัว ลงก่อนหน้า นี ้ (อิน โฟ
เควสท์)

BoE เสี ยงแตกขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมวันนี้ ธนาคาร
กลางอังกฤษ (BoE) มี ม ติ ป รับ ขึ น้ อัต ราดอกเบี ้ย นโยบาย 0.50% สู่
ระดับ 2.25% ในการประชุมวันนี ้ ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดในรอบ 14 ปี หรือ
นับตัง้ แต่ปี 2551 และเป็ นการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็ นครัง้ ที่
7 นับตัง้ แต่เดือนธ.ค.2564 นอกจากนี ้ BoE ส่งสัญญาณว่าจะยังคงคุม
เข้ ม น โย บ า ย ก า รเงิ น ต่ อ ไป เพื่ อ ส กั ด เงิ น เฟ้ อ อ ย่ า งไรก็ ดี
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ) มีค วามเห็ นไม่เป็ นเอกฉัน ท์ในการ
ปรับ ขึน้ อัต ราดอกเบีย้ ในวัน นี ้ โดยกรรมการ 5 รายลงมติ ให้ป รับ ขึน้
อัต ราดอกเบี ้ย 0.50% ขณะที่ 3 รายลงมติ ให้ป รับ ขึน้ 0.75% และ 1
รายให้ปรับขึน้ 0.25% (อินโฟเควสท์)
รัสเซียแก้เผ็ดม็อบต้านระดมพล! ส่งหมายเรียกเข้าเกณฑ์ทหาร
ฝ่ าฝื นเจอคุก OVD-Info ซึ่งเป็ นกลุ่มสิทธิมนุษยชนในรัสเซีย เปิ ดเผย
ว่ า ชาวรัส เซี ย ที่ อ อกมาชุ ม นุ ม ต่ อ ต้า นการประกาศระดมพลของ
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผูน้ ารัสเซีย ได้ถูกตารวจจับกุม พร้อม
กั บ ถู ก หมายเรี ย กให้ เข้า รับ การเกณฑ์ ท หาร OVD-Info ระบุ ว่ า ผู้
ประท้ ว งราว 1,310 คนได้ ถู ก ต ารวจจั บ กุ ม และหลายคนได้ รับ
หมายเรียกให้ไปแสดงตัวต่อทางกองทัพเพื่อเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ซึ่ง
ผูท้ ี่ ป ฏิ เสธหมายเรียกดังกล่า วจะต้องโทษจาคุกสูงสุด 10 ปี ภายใต้
กฎหมายรัสเซีย เจ้าหน้าที่ตารวจมีอานาจจับกุมตัวผูท้ ี่หลบหนีทหาร
โดยกฎหมายบัญ ญั ติ ว่า ผู้ที่หลบหนีการเกณฑ์ทหารโดยไม่มีเหตุอัน
ควร จะต้องโทษทัง้ จาทัง้ ปรับ โดยจะถูกจาคุกหลายปี พร้อมกับถูกปรับ
เป็ นเงินจานวนมาก (อินโฟเควสท์)
แบงก์ชาติตุ รกี สร้างเซอร์ไพรส์ห่ั นดอกเบี้ย 1% แม้เงินเฟ้ อพุ่ ง
ทะลุ 80% ธนาคารกลางตุรกีสร้างความประหลาดใจต่อตลาดด้ว ย
การประกาศลดอัต ราดอกเบี ้ยในการประชุมวัน นี ้ แม้เงิน เฟ้ อพุ่งขึ น้
เหนื อระดับ 80% ทั้งนี ้ ธนาคารกลางตุรกีป ระกาศลดอัตราดอกเบี ้ย
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นโยบาย 1% สู่ระดับ 12% แม้อตั ราเงินเฟ้อของตุรกีพ่งุ ขึน้ 80.21% ใน
เดือนส.ค. ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดในรอบ 24 ปี ท่ามกลางการดีดตัวขึน้ ของ
ราคาพลังงานและอาหาร การด าเนิน การของธนาคารกลางตุรกีสวน
ทางธนาคารกลางทั่วโลกที่มีทิศทางปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เพื่อสกัดเงิน
เฟ้อ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้ น ยุโรป: หุ้ น ยุ โรปปิ ดร่วง วิ ต กดอกเบี้ย ขาขึ้น ฉุ ด
เศรษฐกิจถดถอย ตลาดหุน้ ยุโรปปิ ดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (22 ก.ย.)
โดยถูกกดดันจากการปรับ ขึน้ อัต ราดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด), ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
ซึ่งทาให้นกั ลงทุนวิตกว่า อาจจะทาให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย
ทั้งนี ้ ดัชนี STOXX 600 ปิ ด ที่ระดับ 399.76 จุด ลดลง 7.29 จุด หรือ 1.79% ดั ช นี CAC-40 ตลาดหุ้น ฝรั่ง เศสปิ ดที่ 5,918.50 จุ ด ลดลง
112.83 จุ ด ห รื อ -1.87%, ดั ช นี DAX ต ล า ด หุ้ น เย อ รม นี ปิ ด ที่
12,531.63 จุด ลดลง 235.52 จุด หรือ -1.84% หุน้ ทุกกลุ่มปรับ ตัวลง
ยกเว้น หุ้น กลุ่มธนาคารและกลุ่ม ทรัพ ยากรพื ้น ฐาน ขณะที่ หุ้น กลุ่ม
เทคโนโลยีและกลุ่มเดินทาง ปรับตัวลง 4.24% และ 3.2% ตามลาดับ
ตลาดได้รบั ผลกระทบจากการที่เฟดปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.75% เป็ น
ครั้งที่ 3 ติ ด ต่ อ กัน ในวัน พุธ และยื น ยัน ที่ จ ะปรับ ขึ น้ อัต ราดอกเบี ้ย สู่
ระดับสูงถึง 4.6% ในปี 2566 เพื่อต่อสูก้ บั ภาวะเงินเฟ้อ ขณะที่ธนาคาร
กลางสวิสปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ สู่ระดับ 0.5% และ BoE ปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ 0.50% เป็ นครัง้ ที่ 7 ติดต่อกันในวันพฤหัสบดี (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุต ซี่ปิดลบ 78.12 จุด วิตกเศรษฐกิจ
ถดถอยหลั ง BoE ขึ้น ดอกเบี้ ย ตลาดหุ้น ลอนดอนปิ ด ลบในวัน
พฤหัสบดี (22 ก.ย.) จากแรงเทขายท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิ จ ถดถอย หลังธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับ ขึ ้น อัต รา
ดอกเบี ้ย 0.50% เพื่ อ สกั ด เงิ น เฟ้ อ ทั้ง นี ้ ดั ช นี FTSE 100 ตลาดหุ้น
ลอนดอนปิ ดที่ 7,159.52 จุ ด ลดลง 78.12 จุ ด หรื อ -1.08% ตลาด
ปรับตัวลงหลัง BoE ประกาศปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ สู่ระดับ 2.25% และ
ระบุว่าจะปรับขึน้ อัตราดอกเบี ย้ ต่อไปหากจาเป็ นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
แม้ว่ า เศรษฐกิจ เสี่ ยงที่ จะเข้า สู่ภาวะถดถอยก็ต าม นอกจากนี ้ BoE
ประมาณการว่า เศรษฐกิจของอังกฤษจะหดตัวลง 0.1% ในไตรมาส 3
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลจากวันหยุดพิเศษเนื่องในการจัดพิธีพระบรมศพของ
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และผลผลิตที่ลดลงในไตรมาส 2
ซึ่งเข้า เกณฑ์ข องภาวะถดถอยทางเทคนิ ค หุ้น กลุ่ม ธนาคาร ร่ว งลง
1.5% ขณะที่ปัจจัยบวกจากแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ที่เพิ่มขึน้ นั้นได้ถูก
บดบังโดยภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
แบงก์ชาติญี่ ปุ่นมีมติคงนโยบายการเงินตามคาด สวนทางเฟด
ขึน้ ดอกเบีย้ ธนาคารกลางญี่ป่ นุ (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบ
ผ่ อ นคลายเป็ นพิ เศษ (Ultraeasy Monetary Policy) ในการประชุ ม

วันนี ้ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด แต่สวนทางกับธนาคาร
กลางอื่น ๆ ทั่วโลกที่พากันใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินเพื่อควบคุม
เงินเฟ้อ ในการประชุมระยะเวลา 2 วันซึ่งเสร็จสิน้ ลงในวันนี ้ (22 ก.ย.)
คณะกรรมการ BOJ มีมติคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ที่ระดับ -0.1%
และคงเป้ า หมายอัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รรัฐ บาลอายุ 10 ปี ไว้ที่
ประมาณ 0% เพื่อสนับสนุนการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ ที่ผ่านมานัน้ เงิน
เยนทรุดตัวลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ว่าส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ ของญี่ป่ ุนและสหรัฐปรับตัวกว้างขึน้ (อินโฟ
เควสท์)

ผู้ว่า BOJ ยันไม่ขนึ้ ดอกเบีย้ ในอนาคตอันใกล้ เหตุเศรษฐกิจเพิ่ง
ฟื้ นตั ว นายฮารุ ฮิ โกะ คุโรดะ ผู้ว่ า การธนาคารกลางญี่ ป่ ุ น (BOJ)
ออกมาปฏิเสธแนวคิดที่ว่าจะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ ในอนาคต
อันใกล้นี ้ เนื่องจากเศรษฐกิจญี่ ป่ ุนเพิ่งฟื ้ นตัวจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 มาได้เพียงครึ่งทางเท่านั้น แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึน้
อย่างรวดเร็วก็ตาม ทัง้ นี ้ สานักข่าวเกียวโดยรายงานถ้อยแถลงของนาย
คุโรดะ หลังเสร็จสิน้ การประชุมนโยบายการเงินในวันนี ้ (22 ก.ย.) ว่า
เงิน เยนที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วในช่วงนี ้ ทาให้บริษัทในญี่ ปุ่ นเผชิญ
ความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึน้ ทัง้ ยังส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจญี่ป่ นุ พร้อม
ยอมรับว่าพบเห็นการเก็งกาไรในตลาดปริวรรตเงินตรา นอกจากนี ้ นาย
คุโรดะยอมรับว่า เงินเฟ้อญี่ป่ นุ ที่เพิ่มสูงขึน้ ในช่วงนี ้ ส่วนหนึ่งเป็ นผลมา
จากเงินเยนที่อ่อนค่าลง ทาให้ตน้ ทุนการนาเข้าเพิ่มสูงขึน้ โดยเงินเยนมี
การซือ้ ขายกันที่ระดับต่าที่สดุ ในรอบ 24 ปี เมื่อเทียบกับดอลลาร์ (อินโฟ
เควสท์)
ญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาด FX เพื่อพยุงเงินเยนครั้งแรกนั บตั้งแต่
ปี 2541 ญี่ ป่ ุนเข้าแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตรา (FX) เป็ น ครัง้ แรก
นับ ตั้งแต่ ปี 2541 เพื่ อแก้ปั ญ หาเงิน เยนร่ว งหนัก หลังถูกกดดัน จาก
กรณีที่ธนาคารกลางญี่ ป่ ุน (BOJ) ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
เป็ นพิเศษ สวนทางกับการเร่งคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ท าให้ส่ว นต่ า งอัต ราดอกเบีย้ ของญี่ ป่ ุนและสหรัฐขยับ
กว้ า งม ากยิ่ ง ขึ ้ น นายม าซาโต ะ คั น ด ะ รั ฐ ม นต รี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงการคลังฝ่ ายกิจการต่างประเทศของญี่ป่ นุ เปิ ดเผยในวันนี ้ (22
ก.ย.) ว่า รัฐบาลญี่ป่ นุ ได้เข้าแทรงแซงตลาด FX เนื่องจากเงินเยนอ่อน
ค่าลงเพียงฝั่งเดียวแบบฉับพลัน โดยการเข้าแทรกแซงครัง้ ล่าสุดนีท้ าให้
เงินเยนแข็งค่าขึน้ 1.1% แตะที่ 142.48 เยนต่อดอลลาร์ หลังจากที่เงิน
เยนอ่อนค่าลงหลุดระดับ 145 เยนต่อดอลลาร์เป็ นครัง้ แรกนับตั้งแต่ปี
2541 เนื่องจาก BOJ ประกาศคงอัต ราดอกเบีย้ เอาไว้ที่ ระดับ ต่า เป็ น
พิเศษในวันนี ้ หลังจากที่เฟดประกาศขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.75% เมื่อวาน
นี ้ (21 ก.ย.) (อินโฟเควสท์)
ญี่ ปุ่ นเพิ่ มเงินอุด หนุ นน้ามันเบนซิ นเป็ น 36.7 เยนต่อลิ ตรวั นนี้
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ป่ นุ (METI) เปิ ดเผยใน
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วันนี ้ (22 ก.ย.) ว่า ญี่ ป่ ุนได้เพิ่มเงิน อุด หนุน น้า มัน เบนซิน ให้แ ก่ผู้จัด
จ าหน่ า ยน้า มั น ทั้ ง หมดเป็ น 36.7 เยน (25.3 เซนต์ ) ต่ อ ลิ ต ร เป็ น
ระยะเวลา 1 สัป ดาห์เริ่มตั้งแต่วันนี ้ เพิ่มจากเดิม 35.6 เยนต่อลิตรใน
สัป ดาห์ก่อนหน้า เว็ บ ไซต์ส านักข่า วแชนแนลนิ ว ส์เอเชียรายงานว่ า
ญี่ ปุ่ นเริ่ มใช้โครงการเงิน อุด หนุน น้า มัน ชั่ว คราวนีใ้ นเดื อนม.ค. เพื่ อ
บรรเทาผลกระทบจากราคานา้ มันดิบที่ปรับตัวสูงขึน้ เนื่องจากอุปทาน
โลกที่ตงึ ตัวขึน้ เนื่องจากสงครามยูเครน (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่นจัดมหกรรมท่องเที่ยวครั้งแรกในรอบ 2 ปี หวังกระตุ้นการ
ท่องเที่ยว ญี่ปนุ่ จัดมหกรรมท่องเที่ยวระดับนานาชาติเป็ นครัง้ แรกใน
รอบ 2 ปี โดยเปิ ด ฉากขึ น้ ในวัน นี ้ (22 ก.ย.) โดยอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวหวังว่าจะสามารถพลิกฟื ้ นธุรกิจได้ หลังจากรัฐบาลเริ่มทยอย
ผ่ อนปรนมาตรการควบคุม พรมแดนที่ บัง คับ ใช้ตั้งแต่ เกิ ด โควิ ด -19
ระบาด ทั้งนี ้ มหกรรมการท่องเที่ยวญี่ ป่ ุนถือเป็ นหนึ่ งในงานด้านการ
ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ที่สุดในโลก โดยจัดขึน้ ที่ศูนย์นิทรรศการโตเกียว
บิ๊ก ไซต์ โดยมี ตัว แทนจากกว่ า 70 ประเทศและดิ น แดน รวมถึง 47
จังหวัด ของญี่ ปุ่ นเข้า ร่ว มส่ งเสริม การเดิ น ทางระหว่ า งประเทศและ
ภายในประเทศ หลังต้องยกเลิกงานดังกล่าวไปเมื่อปี 2564 เพราะโค
วิด-19 ระบาด มหกรรมการท่องเที่ยวครัง้ นีจ้ ัดขึน้ ทัง้ สิน้ 4 วันจนถึงวัน
อาทิตย์ที่ 25 ก.ย.นี ้ โดยมีสมาคมการเดินทางและท่องเที่ยวญี่ป่ นุ ร่วม
เป็ นเจ้าภาพ โดยคาดการณ์ว่าจะดึงดูดผูเ้ ข้าชมได้ประมาณ 150,000
คน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิ ดลบ 159.30 จุ ด วิต กเฟดขึ้น
ดอกเบี้ยกระทบศก.โลก ดัชนี นิ กเกอิต ลาดหุ้นโตเกียวปิ ด ลบวัน นี ้
หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า จะยังคงปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
ในเชิงรุกต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งทาให้เกิดความวิตกว่าเศรษฐกิจ
สหรัฐและเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงอีก สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า
ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดที่ระดับ 27,153.83 จุด ลดลง 159.30 จุด หรือ 0.58% ส่ว นเงินเยนอ่อนค่ า ลงรุ น แรงที่ สุด ในรอบ 24 ปี เมื่อเที ยบกับ
ดอลลาร์สหรัฐในวันนี ้ หลังจากเฟดประกาศขึน้ ดอกเบีย้ 0.75% ในการ
ประชุมวานนี ้ และธนาคารกลางญี่ป่ นุ (BOJ) ยังคงใช้นโยบายการเงิน
แบบผ่ อ นคลายเป็ นพิ เ ศษ (Ultraeasy Monetary Policy) ในการ
ประชุมวันนี ้ (อินโฟเควสท์)
จีน
จี น ปรั บ ลดราคาน้ า มั น เบนซิ น -ดี เ ซลวั น นี้ ต ามทิ ศ ทางราคา
ตลาดโลก คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่ งชาติ (NDRC) ของจีน
ประกาศว่า รัฐบาลจีนจะปรับลดราคาขายปลีกนา้ มันเบนซินและดีเซล
ตัง้ แต่วนั นี ้ (22 ก.ย.) NDRC เปิ ดเผยว่า ราคานา้ มันเบนซินและดีเซล
จะถูกปรับลดลง 290 หยวน (ประมาณ 41.71 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อตัน
และ 280 หยวน/ตันตามลาดับ ทัง้ นี ้ ภายใต้กลไกการกาหนดราคาใน
ปั จ จุบัน ของจี น นั้น หากราคาน้า มัน ดิ บ ในตลาดโลกเปลี่ ย นแปลง

มากกว่า 50 หยวนต่อตันและยังคงอยู่ที่ระดับดังกล่าวเป็ นเวลา 10 วัน
ทาการ ราคาผลิตภัณฑ์นา้ มันกลั่น อาทิ นา้ มันเบนซินและดีเซลในจีนก็
จะถูกปรับราคาตามไปด้วย (อินโฟเควสท์)

เอชเอสบี ซีขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125% หลังธนาคารกลางฮ่องกง
ขึน้ ดอกเบีย้ ตามเฟด เอชเอสบีซี โฮลดิง้ ส์ (HSBC) ธนาคารรายใหญ่
ของอังกฤษเปิ ด เผยในวัน นี ้ว่ า ธนาคารได้ป รับ ขึ น้ ดอกเบี ้ยเงิน กู้ใ น
ฮ่ อ งกงอี ก 0.125% สู่ ร ะดั บ 5.125% โดยจะมี ผ ลในวัน ที่ 23 ก.ย.
หลังจากที่ ธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) ประกาศขึน้ อัต ราดอกเบีย้
นโยบาย 0.75% เป็ น 3.5% ในวัน นี ้ ส านัก ข่ า วรอยเตอร์รายงานว่ า
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขนึ ้ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติ
ปรับ ขึน้ อัต ราดอกเบี ้ย ระยะสั้น 0.75% สู่ระดับ 3.00-3.25% ในการ
ประชุมในวัน พุธ (21 ก.ย.) ตามที่ ต ลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี ้ ธนาคาร
กลางฮ่องกงปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ตามเฟดเพื่อรักษาค่าเงินดอลลาร์
ฮ่องกงซึ่งผูกกับดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าธนาคารพาณิชย์ในฮ่องกงจะมีวิธี
อื่ น ในการก าหนดอัต ราดอกเบี ้ย เฉพาะ เพื่ อ ชะลอการปรับ อัต รา
ดอกเบีย้ ตามเฟด (อินโฟเควสท์)
ฮ่องกงจ่อยกเลิกมาตรการกักตัวสกัดโควิดในโรงแรมตั้งแต่ต้ น
ต.ค. เอชเค01 (HK01) เว็บท่าของฮ่องกงรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าว
ในวันนี ้ (22 ก.ย.) ว่า รัฐบาลฮ่องกงจะยกเลิกการบังคับใช้นโยบายกัก
ตัวที่โรงแรมเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 สาหรับนักเดินทางขาเข้าทุกคน
ตัง้ แต่ตน้ เดือนต.ค.นี ้ หลังจากใช้มาตรการดังกล่าวมานานกว่า 2 ปี ครึ่ง
โดยคาดการณ์ ว่ า รัฐ บาลฮ่ อ งกงจะประกาศเรื่ อ งดั ง กล่ า วต่ อ
สาธารณชนในสั ป ดาห์ห น้ า ทั้ ง นี ้ นายไมเคิ ล เที ย น ผู้ แ ทนสภา
ประชาชนแห่ งชาติ จี น ประจ าฮ่อ งกงและสมาชิ กสภาผู้แ ทนราษฎร
ฮ่ อ งกงเปิ ด เผยว่ า รัฐ บาลฮ่ อ งกงอาจเริ่ ม ต้น เปิ ดเผยรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการกักตัวดังกล่าวภายในช่วงสิน้ เดือนก.ย.
นี ้ โดยนโยบายใหม่อาจมีผลบังคับใช้ภายในช่วงกลางเดือนต.ค. (อิน
โฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น จี น : เซี่ ย งไฮ้ ค อมโพสิ ต ปิ ดลบ 8.27 จุ ด ตาม
ทิศทางหุ้นเอเชีย ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุน้ จีนปิ ดลบในวันนี ้
ตามทิ ศ ทางตลาดหุ้น อื่ น ๆ ในเอเชี ย ที่ ป รับ ตัว ลงในวัน นี ้ หลัง จาก
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศขึน้ ดอกเบี ้ยอี ก 0.75% และส่ ง
สัญญาณว่าจะเดินหน้าปรับขึน้ ดอกเบีย้ อย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
ทัง้ นี ้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดที่ 3,108.91 จุด ลดลง 8.27 จุด หรือ 0.27% เฟดมีมติปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ระยะสั้น 0.75% สู่ระดับ 3.003.25% ในการประชุมเมื่อวานนี ้ ซึ่งเป็ นการปรับขึน้ ดอกเบีย้ 0.75% ใน
การประชุม 3 ครัง้ ติดต่อกัน (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น ฮ่ อ งกง: ฮั่ ง เส็ งปิ ดร่ ว ง 296.67 จุ ด หลั งเฟดส่ ง
สัญญาณขึน้ ดอกเบีย้ ต่อไป ดัชนีฮ่งั เส็งตลาดหุน้ ฮ่องกงปิ ดร่วงลงใน
วันนี ้ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศขึน้ อัตราดอกเบีย้ อีก

4

KTAM Daily Update
23 September
Research Department, Krung Thai Asset Management
2022
Update
สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ตอ้ งติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

0.75% และส่ งสัญ ญาณว่ า จะเดิ น หน้า ปรับ ขึ น้ ดอกเบี ้ย ต่ อ ไปในปี
2566 เพื่ อ สกัด เงิ น เฟ้ อ ดัช นี ฮ่ ังเส็ ง ปิ ด ตลาดที่ ระดับ 18,147.95 จุด
ลดลง 296.67 จุด หรือ -1.61% ทั้งนี ้ เฟดมีมติ ป รับ ขึน้ อัต ราดอกเบีย้
ระยะสัน้ 0.75% สู่ระดับ 3.00-3.25% ในการประชุมเมื่อวานนี ้ ซึ่งเป็ น
การปรับ ขึน้ ดอกเบี ้ย 0.75% ในการประชุม 3 ครั้งติ ด ต่ อกัน ในการ
คาดการณ์อตั ราดอกเบีย้ นโยบาย (Dot Plot) เจ้าหน้าที่เฟดคาดการณ์
ว่าอัตราดอกเบีย้ จะแตะระดับ 4.4% ในช่วงสิน้ ปี นี ้ และแตะ 4.6% ใน
สิน้ ปี 2566 นอกจากนี ้ Dot Plot ยังระบุว่า เจ้าหน้าที่เฟดคาดว่าจะไม่
มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ จนกว่าจะถึงปี 2567 (อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ

ADB หั่นคาดการณ์จีดีพีอินเดียลงเหลือ 7% หลังเงินเฟ้ อพุ่ง-คุม
เข้มนโยบาย ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับลดคาดการณ์
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของอินเดีย
ในช่วงเวลาที่เหลือของปี งบประมาณนี ้ (เม.ย. 2565 - มี.ค. 2566) ลงสู่
ระดับ 7% จาก 7.5% ที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดื อนเม.ย. ADB ระบุว่ า
เป็ น "การปรับลดคาดการณ์ลงเล็กน้อย" ซึ่งเป็ นผลจากภาวะเงินเฟ้อที่
พุ่งขึน้ เกินคาดและการคุมเข้มนโยบายการเงิน ขณะเดียวกัน ADB ได้
ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อของอินเดียขึน้ สู่ระดับ 6.7% พร้อมระบุว่า
การบริโภคของภาคเอกชนจะได้รบั ผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่ พุ่ง
สูงขึน้ ซึ่งกาลังบั่นทอนกาลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค แม้ความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภค
ยังคงดีขึน้ อย่างต่อเนื่องก็ตาม ทัง้ นี ้ ADB คาดว่า แรงกดดันด้านราคา
จะส่งผลกระทบต่อการบริโภคภายในประเทศ และทาให้อปุ สงค์ท่วั โลก
ซบเซา รวมทั้งราคานา้ มันที่พุ่งสูงขึน้ นั้นมีแนวโน้มที่จะทาให้ยอดการ
ส่งออกสุทธิลดลง (อินโฟเควสท์)
แบงก์ชาติอินโดนีเซียประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.50% สูงกว่าที่คาด
ธนาคารกลางอิ น โดนี เซี ย ประกาศขึ ้น อั ต ราดอกเบี ้ ย มากกว่ า ที่
คาดการณ์เอาไว้ในการประชุมวัน นี ้ (22 ก.ย.) เพื่อสกัดเงิน เฟ้อและ
สร้างเสถียรภาพให้กับค่าเงินรูเปี ยห์ ทั้งนี ้ ธนาคารกลางอินโดนีเซียมี
มติปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ซือ้ คืนพันธบัตรโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse
repurchase rate) ระยะเวลา 7 วันในอัตรา 0.50% สู่ระดับ 4.25% ซึ่ง
เป็ น การปรับ ขึ ้น ครั้ง ใหญ่ ที่ สุ ด นั บ ตั้ง แต่ ปี 2561 การปรับ ขึ น้ อัต รา
ดอกเบีย้ ของธนาคารกลางอินโดนีเซียนัน้ สวนทางคาดการณ์ของนัก
เศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ จากทั้งหมด 37 รายในผลสารวจที่จัดทาโดย
สานักข่าวบลูมเบิรก์ ที่คาดการณ์ว่าธนาคารกลางอินโดนีเซียจะปรับขึน้
ดอกเบีย้ 0.25% โดยมีนักเศรษฐศาสตร์เพียง 7 คนที่คาดการณ์ว่าจะมี
การปรับขึน้ ดอกเบีย้ 0.50% (อินโฟเควสท์)
แบงก์ชาติฟิลิปปิ นส์ขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ตามคาด ธนาคารกลาง
ฟิ ลิปปิ นส์ป ระกาศขึน้ อัต ราดอกเบีย้ นโยบาย 0.50% สู่ระดับ 4.25%
ในการประชุมวันนี ้ (22 ก.ย.) โดยเป็ นการปรับขึน้ ครัง้ ที่ 5 ในปี นี ้ เพื่อ
บรรเทาแรงกดดันเงินเฟ้อ ท่ ามกลางปั ญ หาค่ าเงิน เปโซทรุ ด ตัว และ

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ทัง้ นี ้ การประกาศ
ขึน้ อัต ราดอกเบี ้ยของธนาคารกลางฟิ ลิป ปิ น ส์นั้น สอดคล้องกับ การ
คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ 19 จาก 25 รายในผลสารวจที่จัดทาโดย
สานักข่าวบลูมเบิรก์ ขณะที่ นักวิเคราะห์ 4 คนคาดการณ์ถึงการปรับ
ขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.25% ส่วนนักวิเคราะห์ที่เหลือ 2 คนคาดการณ์ว่า
จะปรับ ขึน้ 0.75% หนึ่ งคนและอีกหนึ่ งคนคาดว่า จะไม่มีการปรับ ขึน้
ดอกเบีย้ (อินโฟเควสท์)

แบงก์ชาติ สวิ ส ขึ้น ดอกเบี้ย 0.75% วั น นี้ หลั งเงิน เฟ้ อพุ่ งสูงสุ ด
รอบ 30 ปี ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ประกาศขึน้ อัตราดอกเบีย้
นโยบาย 0.75% สู่ ร ะดั บ 0.5% จากระดั บ -0.25% ในวั น นี ้ โดยมี
เป้ าหมายที่จะสกัดเงินเฟ้อที่ พุ่งขึน้ แตะระดับสูงสุด ในรอบ 30 ปี การ
ประกาศขึน้ ดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ มีขึน้ หลังจาก
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับ ขึน้ อัต ราดอกเบีย้ ระยะสั้น 0.75% สู่
ระดั บ 3.00-3.25% ในการประชุ ม เมื่ อ วานนี ้ ซึ่ ง เป็ นการปรับ ขึ ้ น
ดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุม 3 ครัง้ ติ ด ต่ อกัน ทั้งนี ้ ธนาคารกลาง
สวิต เซอร์แลนด์มีเป้าหมายที่จะรับ มือกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ โดย
อัตราเงินเฟ้อในเดือนส.ค.ของสวิตเซอร์แลนด์ดีดตัวขึน้ ระดับ 3.5% ซึ่ง
เป็ นระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 300 จุด กังวลเฟด
ขึน้ ดอกเบีย้ นานกว่าคาด ดัชนี Sensex ตลาดหุน้ อินเดียร่วงลงกว่า
300 จุด ในวัน นี ้ ตามตลาดหุ้น ในภูมิ ภ าค หลัง ธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) ส่งสัญญาณปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นานกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
ดัชนี S&P BSE Sensex ปิ ด ตลาดที่ 59,119.72 ลบ 337.06 จุด หรือ
0.57% ทั้งนี ้ เฟดปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.75% เมื่อวานนีต้ ามที่ตลาด
คาดการณ์ไว้ แต่เฟดยังคงส่งสัญญาณปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ต่อไปในปี
2566 ซึ่งสร้างความผิดหวังต่อนักลงทุนที่คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตรา
ดอกเบี ้ย ในปี ห น้า นอกจากนี ้ นั ก ลงทุ น วิ ต กว่ า การปรับ ขึ ้น อัต รา
ดอกเบีย้ ของเฟดจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ
หลังเฟดปรับลดตัวเลขคาดการณ์ผลิตภัณ ฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ในปี นเี ้ หลือเพียง 0.2% (อินโฟเควสท์)
ไทย
ส.อ.ท.เผยยอดส่งออกรถยนต์ ส.ค.65 อยู่ที่ 73,325 คัน เพิ่มขึ้น
23.09%YoY นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่ม
อุต สาหกรรมยานยนต์ สภาอุต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
เปิ ดเผยว่า ยอดส่งออกรถยนต์สาเร็จรูปเดือน ส.ค.65 อยู่ที่ 73,325 คัน
เพิ่มขึน้ 23.09% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน "ยอดส่งออกปี นีน้ ่าจะได้
ตามเป้า 9 แสนคัน หากช่วงที่เหลือของปี นีม้ ียอดเท่ากับเดือนสิงหาคม
ที่ผ่านมา" นายสุรพงษ์ กล่าว ขณะที่ยอดส่งออกรถยนต์สาเร็จรูปช่วง 8
เดื อนแรกของปี นี ้ (ม.ค.-ส.ค.65) อยู่ที่ 606,055 คัน เพิ่มขึน้ เล็กน้อย
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 0.40% โดยมีมูลค่าการส่งออกรถยนต์อยู่ที่
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551,483.9 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ ้น จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น 4.80%
"ปริมาณส่งออกเพิ่มขึน้ ไม่มาก แต่มูลค่าเพิ่มขึน้ มาก เนื่องจากเป็ นรถพี
พีวีและรถกระบะที่มีมูลค่าสูงกว่ารถอีโคคาร์" นายสุรพงษ์ กล่าว (อิน
โฟเควสท์)

รมว.คลั ง ยั น ไม่ แ ทรกแซงธปท.คุ ม ค่ า เงิ น -ก าหนดดอกเบี้ ย
น โย บ าย น า ย อา ค ม เติ ม พิ ท ย า ไพ สิ ฐ รม ว .ค ลั ง ก ล่ า วว่ า
กระทรวงการคลัง ได้ห ารือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อ
ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด และมีการแลกเปลี่ยนความ
คิด เห็นกันในทุกเรื่อง ทั้งการขึน้ อัต ราดอกเบีย้ นโยบายของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (เฟด) ปัญหาความยืดเยือ้ ของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และ
สถานการณ์การอ่อนค่าของเงินบาท โดยยอมรับว่าเงินบาทอ่อนค่าลง
จริง แต่ ไม่ได้ส่ ังการอะไรเป็ น พิเศษ เพราะเป็ น หน้าที่ ของ ธปท. โดย
ธปท. เองก็มีค วามเห็ น ว่ าจะดูแ ลติ ด ตามให้เศรษฐกิจไทยเติ บ โตได้
อย่างปกติให้มากที่สดุ ส่วนผลกระทบต่อราคานา้ มันจากการนาเข้านัน้
ถือว่าไม่มาก เพราะราคานา้ มันไม่ผันผวนมากนัก ค่ากลางอยู่ที่ 90-95
ดอลลาร์ต่อบาเรล ยังต่ากว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาเรล ถือว่าเป็ นระดับที่
ดี แต่ก็ยงั ต้องติดตาม เพราะอีกไม่ก่ีเดือนจะเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งทางฝั่ ง
ยุโรปจะมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึน้ ดังนัน้ ต้องดูว่าราคานา้ มันจะผัน
ผวนอีกหรือไม่ (อินโฟเควสท์)
บอร์ด PPP ไฟเขียวโครงการทางยกระดับบางขุนเทียน-บางบัว
ท อ ง น า ง ป า น ทิ พ ย์ ศ รี พิ ม ล ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายรัฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) เปิ ดเผยว่ า ที่ ป ระชุ ม
คณ ะกรรมการนโยบ ายการร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งรัฐ และเอกชน
(ค ณ ะกรรมการ PPP) ที่ มี น ายสุ พั ฒ นพ งษ์ พั น ธ์ มี เ ชาว์ รอง
นายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เป็ นประธาน ได้พิจารณาให้โครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ตอนทางยกระดับบางขุนเทียน-บางบัวทอง ของกรม
ทางหลวง (ทล.) ดาเนินการในลักษณะการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน เนื่ อ งจากจะเป็ น การพัฒ นาโครงข่ า ยทางหลวงพิ เศษรอบ
กรุงเทพฯ ให้ครบสมบูรณ์ สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่าย
ทางหลวงพิ เศษระหว่ า งเมื อ งระยะ 20 ปี (2560 - 2579) และเป็ น
ประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชน ทัง้ นี ้ ให้กระทรวงคมนาคม และ
ทล. รับ ไปด าเนิ น การตามความเห็ น ของหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อง เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาตามขัน้ ตอนต่อไป (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดพุ่ง 11.84 จุดบวกสวนตลาดตปท.รับแรง
ซื้ อ Big Cap เก็ ง ยุ บ ศบค.-ลดวั น กั ก ตั ว SET ปิ ดวั น นี ้ ที่ ร ะดั บ
1,645.29 จุ ด เพิ่ ม ขึ ้ น 11.84 จุ ด (+ 0.72%) มู ล ค่ า ก า รซื ้ อ ข า ย
67,375.23 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุน้ ไทยวันนีร้ ีบาวด์สวน
ทางตลาดหุ้น ต่ า งประเทศ รับ แรงซื ้อ กลั บ ในกลุ่ ม หุ้น ขนาดใหญ่
โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ ที่ได้รบั ประโยชน์จากทิศทางดอกเบีย้ ขาขึน้ และ

เก็งการยกเลิกศบค. การยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และปรับ ลดวัน กักตัว
หนุนต่อเศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาสสุดท้าย แนวโน้มพรุง่ นีค้ าดแกว่งไซด์
เวย์ขึน้ ต่ อ พร้อ มให้แ นวต้า น 1,665-1,670 จุด แนวรับ 1,625-1,630
จุด ตลาดหลักทรัพย์ ปิ ดวันนีท้ ี่ระดับ 1,645.29 จุด เพิ่มขึน้ 11.84 จุด
(+0.72%) มูลค่าการซือ้ ขาย 67,375.23 ล้านบาท การซือ้ ขายหุน้ วันนี ้
ดัชนีผนั ผวนแกว่งตัวลงช่วงต้นภาคเช้าและฟื ้ นขึน้ มาได้ตลอดบ่าย โดย
ดัชนีทาระดับสูงสุด 1,649.29 จุด และระดับต่าสุด 1,627.34 จุด ส่วน
หลัก ทรัพ ย์เปลี่ ย นแปลงวัน นี ้ เพิ่ ม ขึ ้น 927 หลัก ทรัพ ย์ ลดลง 693
หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 596 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดตราสารหนี้ : วั น นี้ มี มู ล ค่ า การซื้อ ขายรวม 47,292
ล้านบาท สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทยประจาวันนี ้มีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 47,292 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่ มี
มูล ค่ าการซือ้ ขายสูงที่ สุด 2 อัน ดับ แรก คือ 1. กลุ่มบริษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้ สุทธิ 11,883 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน
ซือ้ สุทธิ 613 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 230 ล้าน
บาท Yield พัน ธบัต รอายุ 5 ปี ปิ ด ที่ 2.45% ปรับ ตัว เพิ่ มขึน้ จากเมื่ อ
วาน +0.07% ภาพรวมของตลาดในวันนี ้ Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึน้
จากวัน ก่อนหน้าประมาณ 1-6 bps.หลังจากผลการประชุมธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ 0.75% สู่ระดับ
3.00-3.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และส่งสัญญาณว่าจะปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้ ต่อไปจนกว่าตัวเลขเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่ระดับเป้าหมาย
ของเฟดที่ 2% ด้านผลการประชุมธนาคารกลางญี่ป่ ุน (BOJ) มีมติคง
นโยบายการเงิ น แบบผ่ อ นคลายเป็ นพิ เศษ (Ultraeasy Monetary
Policy) ไว้ที่ระดับ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ที่ประมาณ 0% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ
ตลาดเพื่อสนับสนุนการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ สาหรับกระแสเงินลงทุน
ของนักลงทุน ต่ า งชาติ วัน นี ้ NET OUTFLOW 235 ล้า นบาทโดยเกิ ด
จาก NET SELL 230 ล้า นบาท และมี ต ราสารหนี ้ที่ ถื อ ครองโดยนั ก
ลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 5 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 37.33 ระหว่างวันผันผวน คาดแนวโน้ม
พรุ ่งนี้ยังอ่ อนค่าให้ กรอบ 37.30-37.50 นักบริหารเงินจากธนาคาร
กรุ งศรีอยุธยา เปิ ด เผยว่า เงิน บาทปิ ด ตลาดเย็น นี ้ อยู่ที่ ระดับ 37.33
บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่ า จากช่ว งเช้า ที่ เปิ ด ตลาดที่ ระดับ 37.25 บาท/
ดอลลาร์ เย็ น นี ้เงิน บาทปรับ อ่ อ นค่ า จากเปิ ด ตลาดในช่ว งเช้า โดย
ระหว่างวัน เงินบาทเคลื่อนไหวค่อนข้างกว้างในกรอบ 37.24 - 37.45
บาท/ดอลลาร์ และมีความผันผวนอย่างมาก ซึ่งในช่วงบ่าย หลังจากที่
ธนาคารกลางญี่ป่ นุ (BOJ) เข้าแทรกแซงค่าเงินเยน และยืนยันว่าจะไม่
ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย ซึ่งสวนทางกับธนาคารกลางของหลาย
ประเทศ ที่ ต่ างปรับ ขึน้ ดอกเบีย้ นโยบาย จึงท าให้ช่ว งบ่ ายค่ า เงิน ใน
ภูมิภาคกลับ มาแข็งค่ าได้บ ้าง ประกอบกับ มีการขายดอลลาร์ "วัน นี ้
ตลาดค่อนข้างผันผวนมาก แกว่งในกรอบกว้างๆ ระหว่างวันอ่อนค่าไป
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ถึง 37.45 โดยหลังจาก BOJ เข้าแทรกแซงเงินเยน ทาให้บาทกลับมา
แข็งค่าได้บ ้าง ประกอบกับมีการขายดอลลาร์ออกมา" นักบริห ารเงิน
ระบุ โดยช่วงเย็นนีต้ อ้ งรอผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
ซึ่งตลาดคาดว่าจะปรับ ขึน้ ดอกเบีย้ อีก 0.25% รวมทั้งรอดูข ้อมูลการ

ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐ ที่จะประกาศในคืนนี ้ นัก
บริหารเงิน คาดว่า พรุ่งนีเ้ งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 37.30 -37.50
บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
-

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้ ต้นเดือนก.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล ฝรั่งเศส
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ ต้นเดือนก.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล ฝรั่งเศส
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้ ต้นเดือนก.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล เยอรมนี
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ ต้นเดือนก.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล เยอรมนี
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้ ต้นเดือนก.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล อียู
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ ต้นเดือนก.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล อียู
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้ ต้นเดือนก.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล สหรัฐ
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ ต้นเดือนก.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล สหรัฐ
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด
Monday

19
Release

US NAHB Housing Market Index
CH FDI YTD YoY CNY

Actual

Cons.

Prior

Sep

46.00

47.00

49.00

Aug

16.4%

--

17.3%

Actual

Cons.

Prior

Aug

3.0%

2.9%

2.6%

Aug

2.8%

2.7%

2.4%

Tuesday

20
Release

JN Natl CPI YoY
Natl CPI Ex Fresh Food YoY

CH 1-Year Loan Prime Rate

1-Sep

3.65%

3.65%

3.65%

5-Year Loan Prime Rate

1-Sep

4.30%

4.30%

4.30%

Jul

-19.9b

--

4.2b

Aug

1575k

1450k

1404k

EC ECB Current Account SA
US Housing Starts
Building Permits

Aug

1517k

1604k

1674k

Housing Starts MoM

Aug

12.20%

0.30%

-10.90%

Building Permits MoM

Aug

-10.00%

-4.80%

-1.30%

Actual

Cons.

Prior

-40.1%

--

16.2%

3.80%

--

-1.20%

Wednesday

21
Release

JN Tokyo Condominiums for Sale YoY
US MBA Mortgage Applications

Aug
1-Sep

Existing Home Sales

Aug

4.80m

4.70m

4.81m

Existing Home Sales MoM

Aug

-0.40%

-2.30%

-5.90%

Actual

Cons.

Prior

Thursday

22
Release

US FOMC Rate Decision (Upper Bound)

1-Sep

3.25%

3.25%

2.50%

FOMC Rate Decision (Lower Bound)

1-Sep

3.00%

3.00%

2.25%

7.70%

4.30%

TH Customs Exports YoY

Aug

--

Customs Imports YoY

Aug

--

18.00%

23.90%

Customs Trade Balance

Aug

--

-$3000m

-$3660m

JN Nationwide Dept Sales YoY

Aug

26.10%

--

9.60%

Tokyo Dept Store Sales YoY

Aug

38.40%

--

17.60%

BOJ Policy Balance Rate

1-Sep

-0.10%

-0.10%

-0.10%

BOJ 10-Yr Yield Target

1-Sep

0.00%

0.00%

0.00%

-$251.1b

-$260.0b

-$282.5b

213k

217k

208k

US Current Account Balance

2Q

Initial Jobless Claims

1-Sep

Continuing Claims

1-Sep

Leading Index

Aug

1379k

1418k

1401k

-0.30%

-0.10%

-0.50%

-28.80

-25.50

-25.00

Actual

Cons.

Prior

1-Sep

--

--

$213.8b

1-Sep

--

--

$28.0b

EC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI Sep P

--

48.70

49.60

EC Consumer Confidence

Sep P

Friday

23
Release

TH Foreign Reserves
Forward Contracts
S&P Global Eurozone Services PMI

Sep P

--

49.10

49.80

S&P Global Eurozone Composite PMI

Sep P

--

48.20

48.90

US S&P Global US Manufacturing PMI

Sep P

--

51.30

51.50

S&P Global US Services PMI

Sep P

--

45.50

43.70

S&P Global US Composite PMI

Sep P

--

46.00

44.60

Thai Stock Market

22-Sep-22

As of 23-Sep-22
Chg
%Chg.

SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position
Total Trading Value

1,645.29
989.15
2,235.45
681.25
-821.68
-262.42
2,306.00
-1,221.90
67,375.22

+11.84
+5.72
+13.52
+14.63

+0.72%
+0.58%
+0.61%
+2.19%

Major Indices
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
STOXX Europe 50
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
Hang Seng
KOSPI
BES Sensex
Jakarta Composite
Philippines Composite
Ho Chi Minh

22-Sep-22
30,076.68
3,757.99
11,066.80
3,427.14
7,159.52
12,531.63
27,153.83
3,108.91
18,147.95
2,332.31
59,119.72
7,218.91
6,301.71
1,214.70

Chg
-107.10
-31.94
-153.39
-64.73
-78.12
-235.52
-159.30
-8.27
-296.67
-14.90
-337.06
+30.59
-39.98
+4.15

%Chg.
-0.35%
-0.84%
-1.37%
-1.85%
-1.08%
-1.84%
-0.58%
-0.27%
-1.61%
-0.63%
-0.57%
+0.43%
-0.63%
+0.34%

Crude Commodities
WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)
COMEX Gold
Batic Dry Index

22-Sep-22
83.49
92.18
90.46
83.49
1,671.40
1,720.00

Chg
+0.55
+0.36
+0.63
+0.55
+5.60
-26.00

%Chg.
+0.66%
+0.39%
+0.70%
+0.66%
+0.34%
-1.49%

Exchange Rate

22-Sep-22

21-Sep-22

%Chg.

37.37
0.9836
142.39
1.1261
7.0781
1,411.30
111.353

37.15
0.9837
144.06
1.1270
7.0502
1,394.85
110.642

+0.61%
-0.01%
-1.16%
-0.08%
+0.40%
+1.18%
+0.64%

USD/THB
EUR/USD
USD/JNY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index
Thai Bond Market
Total Return Index
Outright / Cash Trading
Bond Yield
22-Sep-22
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
22-Sep-22
Change (bps)

22-Sep-22
293.37
47,292.17
1M
3M
0.564
0.730
+0.93 +1.59
5Y
7Y
2.445
2.739
+6.27 +4.99

3M
3.17
-5.43

21-Sep-22
294.02
25,794.99
6M
1Y
0.941
1.151
+1.67 +0.62
10Y
15Y
3.041
3.566
+6.11 +4.33

%Chg.
-0.22%
+83.34%
2Y
3Y
1.695
1.993
+1.47 +4.50
20Y
30Y
3.725
4.140
+2.78 +1.85

2Y
3Y
5Y
10Y
30Y
4.12
4.14
3.94
3.71
3.64
+7.38 +13.39 +17.01 +18.39 +13.80
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