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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยดัชนี  CPI +8.3% ในเดือนส.ค. สูงกว่าคาดการณ ์
กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็น
มาตรวัดเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผู้บริโภค เพิ่มขึน้ 8.3% ในเดือน
ส.ค. เม่ือเทียบรายปี โดยสงูกว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 8.1% 
เม่ือเทียบรายเดือน ดัชนี CPI เพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนส.ค. สวนทาง
นักวิเคราะหท์ี่คาดว่าลดลง 0.1% ขณะเดียวกัน ดชันี CPI พืน้ฐาน ซึ่ง
ไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึน้ 6.3% ในเดือนส.ค. เม่ือ
เทียบรายปี โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ  6.1% เม่ือ
เทียบรายเดือน ดชันี CPI พืน้ฐานดีดตวัขึน้ 0.6% ในเดือนส.ค. โดยสูง
กว่าตวัเลขคาดการณท์ี่ระดบั 0.3% (อินโฟเควสท)์ 

นักวิเคราะหส่์องกล้อง CPI ชีเ้งินเฟ้อลามทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ
สหรัฐ นายมารก์ แซนดี หวัหนา้นักเศรษฐศาสตรจ์ากมูดีส้ ์อนาลิติกส ์
กล่าวว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ที่พุ่งขึน้เกินคาดในเดือนส.ค.บ่งชีว้่า
เงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกบัราคาน า้มนัเพียงอย่าง
เดียว นายแซนดีระบุว่า ภาวะเงินเฟ้อปรากฎในราคาสินคา้และบริการ
ในวงกวา้งในเดือนส.ค. แมว้่าราคาพลงังานดิ่งลง 5% ทัง้นี ้ราคาค่าเช่า
บ้านเพิ่มขึน้  0.7% ขณะที่ราคาอาหาร รถยนต์ใหม่ และราคาการ
ใหบ้ริการทางการแพทยต์่างก็ดีดตัวขึน้ 0.8% "ตัวเลขเงินเฟ้อพืน้ฐาน
พุ่งขึน้ในวงกวา้ง นับตัง้แต่ราคารถยนตใ์หม่ ค่าเช่าบา้น ไปจนถึงราคา
การใหบ้ริการทางการแพทยต์่างก็เพ่ิมขึน้อย่างมาก" นายแซนดีกล่าว 
(อินโฟเควสท)์ 

นักลงทุนเร่ิมคาดเฟดขึ้นดอกเบี้ย 1.00% สัปดาหห์น้า หลังเงิน
เฟ้อพุ่งเกินคาด นกัลงทนุเริ่มคาดการณว์่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 1.00% ในการประชมุก าหนดนโยบายการเงิน
ในเดือนนี ้หลังสหรฐัเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) สูงกว่า
คาดในวนันี ้ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนใหเ้ฟดเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบี ้ย ทัง้นี ้
ตวัเลขเงินเฟ้อดงักล่าวเป็นขอ้มลูเศรษฐกิจส าคญัตวัสดุทา้ย ก่อนที่เฟด
จะจัดการป ระชุมน โยบ ายการเงิน ในวันที่  20-21 ก .ย . ล่ าสุ ด 
FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว้่า นักลงทุนให้น ้าหนัก 18% 
ที่เฟดจะปรับขึน้อัตราดอกเบี ้ย  1.00% สู่ระดับ 3.25-3.50% ในการ
ประชุมวันที่  20-21 ก.ย. และให้น า้หนัก 82% ที่เฟดจะปรบัขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ 0.75% ก่อนหนา้นี ้นักลงทุนไม่เคยใหน้ า้หนักว่าเฟดจะปรบั
ขึน้อตัราดอกเบีย้ 1.00% ในการประชมุเดือนก.ย. (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจขนาดย่อมสูงกว่าคาดในเดือน
ส.ค. สหพันธธ์ุรกิจอิสระแห่งชาติสหรฐั (NFIB) แถลงในวันนีว้่า ดัชนี
ความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 91.8 ในเดือนส.ค. 
และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 90.5 หลังจาก
แตะระดบั 89.9 ในเดือนก.ค. ดชันีความเช่ือมั่นไดร้บัแรงหนุนจากการ

ที่ภาคธุรกิจผ่อนคลายความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และไดเ้พิ่มการจา้ง
งาน ขณะที่เจา้ของกิจการเพิ่มความเช่ือมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในช่วง 6 
เดือนขา้งหนา้ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอรก์: ดาวโจนสปิ์ดร่วง 1,276.37 จุด วิตกเงิน
เฟ้อพุ่งหนุนเฟดขึน้ดบ.แรง ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดทรุด
ตวัลงอย่างหนักในวนัองัคาร (13 ก.ย.) โดยนักลงทุนเทขายหุน้ออกมา
เป็นวงกวา้ง หลังจากสหรฐัเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด ซึ่งจะ
ผลักดันให้ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ โดย
ขณะนีน้กัลงทนุเร่ิมคาดการณว์่าเฟดจะปรบัขึน้ดอกเบีย้แรงถึง 1.00% 
ในการประชุมเดือนนี ้  ดัชนี เฉลี่ ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 
31,104.97 จุด ร่วงลง 1,276.37 จุด หรือ -3.94%, ดชันี S&P500 ปิดที่ 
3,932.69 จุด ลดลง 177.72 จุด หรือ -4.32% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 
11,633.57 จดุ รว่งลง 632.84 จดุ หรือ -5.16% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอรก์: ดอลลารแ์ข็งค่า เก็งเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้
หลังเงินเฟ้อพุ่ง ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ใน
การซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัองัคาร (13 ก.ย.) หลงั
สหรฐัเปิดเผยดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ที่พุ่งขึน้สูงกว่าคาด ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยหนุนใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือ
สกัดเงินเฟ้อ ทั้งนี ้ดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของ
ดอลลารเ์ม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน พุ่งขึน้ 1.37% 
แตะที่ระดับ 109.8150 ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่
ระดับ 144.37 เยน จากระดับ 142.74 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟ
รงัก์สวิส ที่ระดับ 0.9607 ฟรังก์ จากระดับ 0.9540 ฟรงัก์ นอกจากนี ้
ดอลลารส์หรฐัยงัแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ที่ระดบั 1.3154 
ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2984 ดอลลารแ์คนาดา ยูโรอ่อนค่าลง
เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ  ที่ ระดับ 0.9979 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.0120 ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดอ่์อนค่าลงสู่ระดบั 1.1503 ดอลลาร ์
จากระดบั 1.1679 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่
ระดบั 0.6738 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6881 ดอลลารส์หรฐั (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดลบ 47 เซนต์ หว่ันเฟดเร่ง
ขึ้นดบ.กระทบดีมานด์ สัญญาน า้มันดิบเวสตเ์ท็กซัส (WTI) ตลาด
นิวยอรก์ปิดลบในวันอังคาร (13 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า
ตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐัที่สูงกว่าคาดจะกดดันใหธ้นาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) เร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ และจะส่งผลใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และความตอ้งการใชน้ า้มนัชะลอตวัลง ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่ง
มอบเดือนต.ค. ลดลง 47 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่  87.31 ดอลลาร์/
บารเ์รล ส่วนสัญญาน ้ามันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. 
ลดลง 83 เซนต ์หรือ 0.9% ปิดที่ 93.17 ดอลลาร/์บารเ์รล ในช่วงแรก
นั้น สัญญาน ้ามันไดร้บัแรงหนุนจากรายงานที่ว่า สต็อกน า้มันดิบใน
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 คลงัส ารองทางยุทธศาสตร ์(SPR) ของสหรฐัลดลงสู่ระดบั 434.1 ลา้น

บารเ์รล ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนต.ค. 2527 (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอรก์: ทองปิดร่วง $23.2 ผวาเฟดขึ้นดบ.
แรงหลังเงินเฟ้อสูงกว่าคาด สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดร่วงลง
ในวนัอังคาร (13 ก.ย.) โดยตลาดไดร้บัแรงกดดันจากการแข็งค่าของ
สกุลเงินดอลลลาร ์และความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะ
เรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้หลงัจากสหรฐัเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่า
คาด ทัง้นี ้สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ง
มอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 23.2 ดอลลาร์ หรือ 1.33% ปิดที่  1,717.4 
ดอลลาร/์ออนซ ์สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 36.9 เซนต ์
หรือ 1.86% ปิดที่ 19.491 ดอลลาร/์ออนซ์ สัญญาพลาตินัมส่งมอบ
เดือนต.ค. ลดลง 20.5 ดอลลาร ์หรือ 2.27% ปิดที่  883.7 ดอลลาร/์
ออนซ ์สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 163.50 ดอลลาร ์
หรือ 7.2% ปิดที่ 2,111.10 ดอลลาร/์ออนซ ์(อินโฟเควสท)์ 

ดาวโจนสฟิ์วเจอร์ไหลไม่หยุด ล่าสุดทรุดกว่า 600 จุด ดัชนีดาว
โจนส์ฟิวเจอรด์ิ่งลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทรุดตัวลงกว่า 600 จุด หลัง
สหรฐัเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้เกินคาด ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ก่อนหนา้นี ้ดชันี
ดาวโจนสฟิ์วเจอรพ์ุ่งขึน้กว่า 200 จดุ โดยไดปั้จจยับวกจากการอ่อนค่า
ของดอลลาร ์และการคาดการณท์ี่ว่าเงินเฟ้อของสหรฐัไดผ้่านจดุสูงสุด
แลว้ ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดนัในการเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของเฟด ณ 
เวลา 20.24 น.ตามเวลาไทย ดัชนีดาวโจนสฟิ์วเจอรล์บ 611 จุด หรือ 
1.88% สู่ระดบั 31,887 จดุ (อินโฟเควสท)์ 

 

ยุโรป 

เงินเฟ้อเยอรมนีกลับสู่ขาขึ้นอีกคร้ัง เหตุราคาอาหาร-พลังงาน
พุ่งสูง ส านกังานสถิติแห่งชาติเยอรมนี (Destatis) เปิดเผยว่า อตัราเงิน
เฟ้อของเยอรมนีเร่งตวัขึน้อีกครัง้ในเดือนส.ค. หลงัจากที่ชะลอตวัลงใน
เดือนมิ.ย.และก.ค. โดยสอดคลอ้งกบัที่คาดการณไ์ว ้และเป็นสญัญาณ
บ่งบอกว่า แรงกดดนัดา้นราคายงัคงมีอยู่ เนื่องจากวิกฤตดา้นอุปทาน
พลงังานยงัด าเนินต่อไป ขอ้มลูระบวุ่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็น
มาตรวัดเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค ดีดตัวขึน้ 7.9% ในเดือน
ส.ค. เทียบกับเดือนเดียวกันของเม่ือปีก่อน และเพิ่มขึน้จาก 7.5% ใน
เดื อนก .ค . แต่ สอดคล้องกับ ผลส ารวจความคิ ด เห็ นของนั ก
เศรษฐศาสตรโ์ดยหนังสือพิมพว์อลลส์ตรีท เจอรน์ัลซึ่งคาดว่า อตัราเงิน
เฟ้อจะเพิ่มขึน้ 7.9% นายเกออรก์ เธียล ประธานของ Destatis ระบุใน
รายงานว่า "สาเหตุส าคญัที่ท  าใหอ้ตัราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึน้ยงัคงหนีไม่พน้
ราคาผลิตภณัฑพ์ลงังานและอาหารที่พุ่งสงูขึน้" (อินโฟเควสท)์ 

ZEW เผยดัชนีความเช่ือม่ันเยอรมนีต ่ากว่าคาดในเดือนก.ย. 
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป (ZEW) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจของเยอรมนีร่วงลงสู่ระดับ -61.9 ในเดือนก.ย. โดยต ่ากว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ -60.0 จากระดับ -55.3 ในเดือนส.ค. 
ดชันีความเชื่อมั่นไดร้บัผลกระทบจากความวิตกเกี่ยวกบัวิกฤตพลงังาน 
ซึ่งส่งผลให้เงินเฟ้อและค่าครองชีพพุ่งขึน้  และอาจท าให้เศรษฐกิจ
เยอรมนีเขา้สู่ภาวะถดถอย ทั้งนี ้ดัชนีที่อยู่ต  ่ากว่า 0 บ่งชีถ้ึงความไม่
เช่ือมั่นต่อแนวโนม้เศรษฐกิจ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งเกิน
คาด ตลาดหุน้ยุโรปปิดปรบัตัวลงในวันอังคาร (13 ก.ย.) โดยลดลง
จากระดบัสงูสุดในรอบ 2 สปัดาหท์ี่เขา้ทดสอบในช่วงเชา้ ขณะที่ขอ้มูล
เงินเฟ้อที่สูงเกินคาดของสหรฐัไดต้อกย า้การคาดการณ์ที่ว่า ธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ขึน้อย่างมาก  ทั้งนี ้ดัชนี 
STOXX 600 ปิดที่  421.13 จุด  ลดลง 6.62 จุด  หรือ  -1.55% ดัชนี 
CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสปิดที่ 6,245.69 จุด ลดลง 87.90 จุด หรือ -
1.39%, ดัชนี  DAX ตลาดหุ้น เยอรมนี ปิดที่  13,188.95 จุด  ลดลง 
213.32 จุด หรือ -1.59% ตลาดถูกกดดันหลังสหรฐัเปิดเผยอัตราเงิน
เฟ้ออยู่ที่ 8.3% ในเดือนส.ค. ซึ่งเพ่ิมขึน้มากเกินคาด และท าใหค้าดว่า
เฟดจะปรับขึน้อัตราดอกเบี ้ย 0.75% เป็นครั้งที่  3 ในวันพุธหน้า ใน
สปัดาหท์ี่แลว้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เกิน
คาด 0.75% เพ่ือต่อสูก้ับภาวะเงินเฟ้อ หุน้กลุ่มเทคโนโลยีที่อ่อนไหวต่อ
อตัราดอกเบีย้ร่วงลง 3.2% และร่วงลงเกือบ 30% แลว้ในปีนี ้โดยเป็น
กลุ่มที่ร่วงลงรุนแรงที่สุดในยุโรปรองจากกลุ่มอสังหาริมทรพัยแ์ละคา้
ปลีก (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 87.17 จุด ตามดาวโจนส์
หลังวิตกเงินเฟ้อพุ่ง ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันอังคาร (13 
ก.ย.) โดยปรบัตวัลงตามตลาดหุน้สหรฐัหลงัการเปิดเผยขอ้มูลเงินเฟ้อ
ของสหรฐัที่เพ่ิมขึน้เกินคาดท าใหเ้กิดความวิตกว่า ธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้รุนแรงขึน้เพ่ือสกดักัน้เงินเฟ้อ ทัง้นี ้ดชันี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่  7,385.86 จุด ลดลง 87.17 จุด 
หรือ -1.17% ตลาดหุน้ลอนดอนปรบัตวัลง หลงับวกขึน้ 3 วนัติดต่อกัน 
โดยตลาดถูกกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลในวันอังคารที่บ่งชี ้ว่า 
ตลาดแรงงานขององักฤษอ่อนแอลง แมอ้ตัราการว่างงานลดลงสู่ระดบั
ต ่าสดุนบัตัง้แต่ปี 2517 (อินโฟเควสท)์ 

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นไฟเขียววัคซีนไฟเซอร์-โมเดอรน์าเข็มบูสเตอร์ป้องกันโอ
มิครอน กระทรวงสาธารณสุขญ่ีปุ่ นอนุมัติการใชว้ัคซีนเข็มบูสเตอร์
ของบริษัทไฟเซอรแ์ละโมเดอรน์าในการป้องกนัไวรสัโควิด-19 สายพนัธุ์
โอมิครอนเม่ือช่วงเย็นวนัจันทร ์(12 ก.ย.) ซึ่งจะปูทางใหว้คัซีนของทัง้ 2 
บริษัทเขา้สู่ตลาดเฮลทแ์ครข์องญ่ีปุ่ นซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของ
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 โลก กระทรวงสาธารณสุขญ่ีปุ่ นอนุมตัิวคัซีนดงักล่าวไม่นาน หลังจาก

คณะผูเ้ช่ียวชาญของญ่ีปุ่ นแนะน าใหฉี้ดวคัซีนเข็มบสูเตอร ์โดยวคัซีนบู
สเตอรป์้องกันไวรสัสายพนัธุโ์อมิครอนของบริษัทไฟเซอรจ์ะใชส้  าหรบั
ชาวญ่ีปุ่ นที่มีอายตุัง้แต่ 12 ปีขึน้ไป ส่วนวคัซีนของโมเดอรน์าก าหนดให้
ใชส้  าหรบัผูท้ี่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึน้ไป ทั้งนี ้ญ่ีปุ่ นเป็นประเทศล่าสุดที่
อนุมตัิการใชว้คัซีนเข็มบูสเตอรข์องไฟเซอรแ์ละโมเดอรน์าเพื่อป้องกัน
ไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน หลังจากสหรัฐ , สหราชอาณาจักร และ
ออสเตรเลียไดอ้นุมตัิใชว้คัซีนดงักล่าวในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่
เกาหลีใตแ้ละไตห้วนัอนมุตัิใชเ้ฉพาะวคัซีนของบริษัทโมเดอรน์าเท่านัน้ 
(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 72.52 จุด หวังท่องเที่ยว
ญี่ปุ่ นฟ้ืน-จับตา CPI สหรัฐ ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตวั
ขึน้ในวนันี ้เนื่องจากหุน้กลุ่มขนส่งไดร้บัอานิสงสจ์ากข่าวที่รฐับาลญ่ีปุ่ น
เตรียมผ่อนคลายขอ้จ ากัดในการเดินทางเขา้ประเทศตามมาตรการ
สกัดโควิด-19 อย่างไรก็ดี ตลาดปรบัตวัขึน้เพียงเล็กนอ้ย เนื่องจากนัก
ลงทุนชะลอการซือ้ขายก่อนสหรัฐเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค 
(CPI) ในวันนี  ้ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดที่
ระดบั 28,614.63 จุด เพิ่มขึน้ 72.52 จุด หรือ +0.25% หุน้ที่ปรบัตวัขึน้
ในวนันีน้  าโดยกลุ่มขนส่งทางบก, กลุ่มขนส่งทางอากาศ และกลุ่มขนส่ง
ทางทะเล (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

จีนเร่งกระตุ้นการบริโภค หลังรายได้ท่องเที่ยวทรุดช่วงเทศกาล
ไหว้พระจันทร์ นายหลี่  เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเรียกร้องให้
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายใชน้โยบายเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการอุปโภคบริโภค
ภายในประเทศ หลังจากขอ้มูลล่าสุดบ่งชีว้่า การเดินทางและการใช้
จ่ายยงัคงทรุดตวัลงในช่วงวนัหยุดยาว 3 วนัที่ผ่านมา อนัเนื่องมาจาก
การใชม้าตรการที่เขม้งวดเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ขอ้มูลจากกระทรวงวฒันธรรมและการท่องเที่ยวของจีนระบุว่า รายได้
จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงวนัหยุดเทศกาลไหวพ้ระจันทร์ 
(Mid-Autumn Festival) ปีนี ้ลดลง 22.8% สู่ ระดับ  2.87 ห ม่ืนล้าน
หยวน (4.1 พันลา้นดอลลาร)์ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แลว้ และ
เม่ือเทียบกับในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปี 
2562 รายไดจ้ากการท่องเที่ยวในปีนีท้รุดตวัลง 39.4% และทรุดตวัลง
รุนแรงกว่าในปีที่แล้วซึ่ งปรับตัวลง 21.4% ส่วนจ านวนทริปการ
ท่องเที่ยวของจีนในช่วงวนัหยดุเทศกาลไหวพ้ระจนัทรปี์นีล้ดลง 16.7% 
สู่ระดับ 73.4 ลา้นทริปเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แลว้  (อิน
โฟเควสท)์ 

จีนปัดตอบ "สี จิ้นผิง" จะพบปะ "ปูติน" ในการประชุมสุดยอด
สัปดาหนี์้ กระทรวงการต่างประเทศจีนปฏิเสธที่จะใหค้ าตอบในการ
แถลงข่าวประจ าวนันี ้(13 ก.ย.) ว่า ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีน จะ

พบปะกับนายวลาดีเมียร์ ปูติน ผู้น  ารสัเซีย หรือนายนเรนทรา โมดี 
นายกรัฐมนตรีอินเดียหรือไม่  ในระหว่างการประชุมสุดยอดของ
องคก์ารความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ซึ่งจะจัดขึน้ในสัปดาห์นี ้ ส านัก
ข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า การประชุมดงักล่าวจะจัดขึน้ ณ เมืองซามาร์
กนัต ์ประเทศอุซเบกิสถาน ระหว่างวนัที่ 15-16 ก.ย. ทัง้นี ้การเดินทาง
เยือนอุซเบกิสถานดังกล่าวนับว่ามีความหมายต่อปธน.สี เนื่องจากมี
ขึน้ก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสตจ์ีนในวันที่  16 
ต.ค. (อินโฟเควสท)์ 

จีนเพิ่มระดับเตือนภัยไต้ฝุ่ น "หมุ่ยฟ้า" คาดพัดถล่มเจ้อเจียง
พรุ่งนี้ จีนประกาศยกระดับการเฝ้าระวังพายุ "หมุ่ยฟ้า" ซึ่งเป็นพายุ
ไต้ฝุ่ นลูกที่  12 ของปีนีข้ึน้สู่ระดับสีส้มในวันนี ้ (12 ก.ย.) โดยคาดว่า 
พ ายุ จะ เคลื่ อนตัวขึ ้น ฝ่ั งที่ มณ ฑล เจ้อ เจี ย งในวันพ รุ่งนี ้  ศูน ย์
อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ (NMC) ของจีนระบุว่า ลมพายุก าลงัแรงจะพัด
เขา้สู่บริเวณชายฝ่ังของไตห้วัน เจอ้เจียง ฟูเจียน เซี่ยงไฮ ้และเจียงซู 
ตัง้แต่บัดนีจ้นถึงช่วงบ่ายวันพุธนี ้ และคาดว่าจะมีฝนตกหนักปกคลุม
ทั่วพืน้ที่ของไตห้วัน เจอ้เจียง เซี่ยงไฮ ้เจียงซู ชานตง และเหลียวหนิง 
ในช่วง 3 วันข้างหน้า  ทั้งนี ้ NMC ได้แนะน าให้ผู้อยู่อาศัยในพื ้นที่
ดงักล่าวเตรียมมาตรการฉุกเฉินเพ่ือรบัมือกบัพายไุตฝุ้่ น และหลีกเลี่ยง
การเดินทางในช่วงที่มีลมกระโชกแรงและฝนตกหนกั (อินโฟเควสท)์ 

ฮ่องกงเปล่ียนศูนยกั์กกันโควิดเป็นทีร่องรับผู้ติดเชือ้ฝีดาษลิง แม้
เพิ่งพบรายเดียว ฮ่องกงก าลังเปลี่ยนศูนย์กักกันผู้ติดเชือ้โควิด-19 
แห่งหนึ่งไปเป็นสถานกักตวัผูต้ิดเชือ้โรคฝีดาษลิงแทน แมเ้พิ่งพบผูต้ิด
เชือ้ฝีดาษลิงเพียงรายเดียวก็ตาม หนงัสือพิมพเ์ซาทไ์ชน่ามอรน์ิงโพสต์
รายงานในวนันี ้(13 ก.ย.) โดยอา้งถอ้ยแถลงของเจา้หนา้ที่สาธารณสุข
ฮ่องกงว่า ศูนย์นันทนาการกลางแจ้งไซกุง ซึ่งเดิมเป็นค่ายพักรอ้น
ก่อนที่ถูกปรับมาใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้ป่วยในช่วงที่โรคโควิดแพร่
ระบาดนัน้ มีเตียงรองรบัผูป่้วยราว 100 เตียง (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 1.74 จุด ขานรับ
ข่าวจีนกระตุ้นศก. ดัชนี เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวก
เล็กนอ้ยในวนันี ้หลงัจากนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรฐัมนตรีจีนใหค้ ามั่น
ว่าจะใช้นโยบายเพื่อสรา้งเสถียรภาพเศรษฐกิจ  หลังเศรษฐกิจของ
ประเทศไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 
ทัง้นี ้ดัชนีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดที่ 3,263.80 จุด เพิ่มขึน้ 1.74 จุด หรือ 
+0.05% นายหลี่กล่าวว่า จีนจะใชม้าตรการที่หลากหลายเพื่อใหก้าร
เติบ โตของเศรษฐกิจ  การจ้างงาน  และเงินเฟ้ออยู่ ในระดับที่ มี
เสถียรภาพ โดยเศรษฐกิจก าลงัเผชิญกบัความผนัผวนเล็กนอ้ยในช่วงที่
ก าลังฟ้ืนตัว และเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในภาวะส าคัญที่จะต้องใช้
มาตรการเร่งด่วน ถอ้ยแถลงดงักล่าวมีขึน้หลงัจากขอ้มูลล่าสุดบ่งชีว้่า 
การเดินทางและการใชจ้่ายยงัคงทรุดตัวลงในช่วงวนัหยุดยาว 3 วนัที่
ผ่านมา อนัเนื่องมาจากการใชม้าตรการที่เขม้งวดเพื่อควบคุมการแพร่
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 ระบาดของโรคโควิด-19 ดชันีหุน้กลุ่มบริโภคพุ่งขึน้ 2% ขณะที่ดชันีหุน้

กลุ่มรถยนตพ์ุ่งขึน้ 2.2% และดชันีหุน้กลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มธนาคาร
ปรบัตวัขึน้กว่า 1% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 35.39 จุด จากแรงขายท า
ก าไร ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดลดลงในวนันี ้ เนื่องจากนักลงทุน
ขายหุน้เพ่ือท าก าไร หลงัจากตลาดเคลื่อนไหวแดนบวกในช่วงเชา้ตาม
ทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอรก์ที่ปิดพุ่งขึน้ในวันจันทร์ (12 
ก.ย.) ดัชนีฮั่ งเส็งปิดตลาดที่ระดับ 19,326.86 จุด ลดลง 35.39 จุด 
หรือ -0.18% นักลงทุนรอคอยการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค 
(CPI) ของสหรฐัในวนันี ้เพ่ือหาสญัญาณบ่งชีภ้าวะเงินเฟ้อและทิศทาง
อตัราดอกเบีย้ของสหรฐัก่อนการประชมุของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
ในวนัที่ 20-21 ก.ย. (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอ่ืนๆ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 400 จุด บวกวันที ่4 
หุ้นแบงกห์นุนตลาด ดัชนี Sensex ตลาดหุน้อินเดียดีดตัวกว่า 400 
จดุในวนันี ้โดยปรบัตวัขึน้เป็นวนัท าการที่ 4 ขณะที่ไดแ้รงหนุนจากการ
พุ่งขึน้ของหุน้กลุ่มธนาคาร ทั้งนี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 
60,571.08 บวก 455.95 จุด หรือ 0.76% นักลงทุนจับตาตัวเลขเงิน
เฟ้อของสหรฐัหลงัปิดตลาดวนันี ้(อินโฟเควสท)์ 

ไทย 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 4.65 จุด แกว่งในกรอบคล้ายภูมิภาค
ระหว่างรอลุ้นตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,661.09 
จุด ลดลง 4.65 จุด (-0.28%) มูลค่าการซือ้ขาย 67,292.24 ลา้นบาท 
นกัวิเคราะหฯ์เผยตลาดหุน้ไทยวนันีเ้คลื่อนไหวอยู่ในกรอบเป็นไปตาม
ตลาดภมิูภาคระหว่างรอติดตามตวัเลขเงินเฟ้อสหรฐัคืนนี ้ประกอบกับ 
SET ขึน้มารบัข่าวคาดการณ์เงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดไปแลว้ แนวโนม้วัน
พรุ่งนีห้ากเงินเฟ้อสหรฐัออกมาใกลเ้คียงคาดก็น่าจะท าใหต้ลาดแกว่ง
ในกรอบต่อไป หากต ่ากว่าคาดจะหนุนให้ปรบัขึน้ไปได้ ให้แนวรับ 
1,650 จุด และแนวตา้น 1,670 จุด ตลาดหลักทรพัย์ ปิดวันนีท้ี่ระดับ 
1,661.09 จุด ลดลง 4.65 จุด (-0.28%) มูลค่าการซือ้ขาย 67,292.24 
ลา้นบาท การซือ้ขายหุน้วนันี ้ ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบคลา้ยภูมิภาค 
โดยท าระดบัสงูสดุ 1,671.19 จดุ และระดบัต ่าสดุ 1,660.81 จดุ (อินโฟ
เควสท)์ 

ดัชนีเช่ือม่ันผู้บริโภคส.ค.ปรับขึ้นต่อเน่ืองเดือนที่ 3 เร่ิมเห็น
สัญญาณศก.ฟ้ืน ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนส.ค.65 
ปรบัตัวขึน้มาอยู่ที่ระดับ 43.7 จากระดับ 42.4 ในเดือนก.ค.65 ส่วน
ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่  37.8, ดัชนีความ
เช่ือมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานท า อยู่ที่ 40.9 และดชันีความเชื่อมั่น
เกี่ยวกบัรายไดใ้นอนาคต อยู่ที่ 52.3 (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 36.26 แข็งค่าตามทศิทางภูมิภาค ตลาด
รอลุ้นตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ 36.26 บาท/ดอลลาร ์จากเปิด
ตลาดเม่ือเช้าที่ ระดับ  36.32 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาท
เคลื่อนไหวในกรอบ  36.25 - 36.33 บาท /ดอลลาร์ วันนี ้เงินบาท
เคลื่อนไหวแกว่งออกขา้ง โดยตลาดรอติดตามดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 
ของสหรฐัฯ เป็นหลัก ดา้นสกุลเงินภูมิภาคแข็งค่าเล็กนอ้ย นักบริหาร
เงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทของวันพรุ่งนีท้ี่  36.15 - 
36.35 บาท/ดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 71,550 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วันอยู่ที่  71,550 
ลา้นบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 
35,833 ล้านบาท2. กลุ่มบริษัทประกัน  ซื ้อสุท ธิ  1,920 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 3,348 ลา้นบาท  Yield พันธบัตร
อายุ 5 ปี ปิดที่ 2.18% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือวานภาพรวมของ
ตลาดในวันนี ้ Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า 
ส าหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้ NET INFLOW 
3,348  ลา้นบาท โดยเกิดจาก NET BUY 3,348 ลา้นบาทและไม่มีตรา
สารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ดา้นปัจจัย
ในประเทศศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจ าเดือนส.ค.65 ปรบัตัว
ขึน้มาอยู่ที่ระดับ 43.7 จากระดับ 42.4 ในเดือนก.ค.65 โดยคาดว่า
เศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟ้ืนตวัชดัเจนมากขึน้ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี ้(อินโฟ
เควสท)์ 
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ปัจจัยทีต่้องติดตาม                      
- ยอดสั่งซือ้เครื่องจกัรเดือนก.ค. ญ่ีปุ่ น 

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค. ญ่ีปุ่ น 

- อตัราเงินเฟ้อเดือนส.ค. องักฤษ 

- การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค. อีย ู                 

- ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนส.ค. สหรฐั 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาหจ์ากส านกังานสารสนเทศดา้นพลงังานสหรฐั (EIA) 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Monday 12 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH FDI YTD YoY CNY Aug -- -- 17.3% SET50

JN Machine Tool Orders YoY Aug P 10.7% -- 5.5% SET100

MAI

 Tuesday 13 Institution Net Position

Release Actual Cons. Prior Proprietary Net Position

CH FDI YTD YoY CNY Aug -- -- 17.3% Foreign Net Position

PPI YoY Aug 9.0% 8.9% 9.0% Individual Net Position

PPI MoM Aug 0.2% 0.3% 0.7% Total Trading Value

BSI Large Manufacturing QoQ 3Q 0.40 -- -0.90

TH Consumer Confidence Aug 43.70 -- 42.40 Major Indices

EC ZEW Survey Expectations Sep -60.70 -- -54.90 Dow Jones

US NFIB Small Business Optimism Aug 91.80 90.80 89.90 S&P 500

CPI MoM Aug 0.1% -0.1% 0.0% Nasdaq

CPI Ex Food and Energy MoM Aug 0.6% 0.3% 0.3% STOXX Europe 50

CPI YoY Aug 8.3% 8.1% 8.5% FTSE 100

CPI Ex Food and Energy YoY Aug 6.3% 6.1% 5.9% DAX

Nikkei 225

     Wednesday 14 Shanghai Composite

Release Actual Cons. Prior Hang Seng

US Monthly Budget Statement Aug -- -$220.0b -$211.1b KOSPI

JN Core Machine Orders MoM Jul -- -0.60% 0.90% BES Sensex

Core Machine Orders YoY Jul -- 6.60% 6.50% Jakarta Composite

Industrial Production MoM Jul F -- -- 1.00% Philippines Composite

Industrial Production YoY Jul F -- -- -1.80% Ho Chi Minh

Capacity Utilization MoM Jul -- -- 9.60%

EC Industrial Production SA MoM Jul -- -1.00% 0.70% Crude Commodities

US MBA Mortgage Applications 1-Sep -- -- -0.80% WTI ($/bl)

PPI Ex Food and Energy YoY Aug -- 7.10% 7.60% Dubai ($/bl)

PPI Final Demand MoM Aug -- -0.10% -0.50% Brent ($/bl)

PPI Ex Food and Energy MoM Aug -- 0.30% 0.20% NYMEX ($/bl)

PPI Final Demand YoY Aug -- 8.80% 9.80% COMEX Gold 

Batic Dry Index

 Thursday 15

Release Actual Cons. Prior Exchange Rate

JN Trade Balance Aug -- -¥2390.0b -¥1436.8b USD/THB

Exports YoY Aug -- 24.10% 19.00% EUR/USD

Imports YoY Aug -- 46.90% 47.20% USD/JNY

Japan Buying Foreign Bonds 1-Sep -- -- ¥149.1b GBP/USD

Foreign Buying Japan Bonds 1-Sep -- -- ¥111.6b USD/CHY

Foreign Buying Japan Stocks 1-Sep -- -- -¥704.2b USD/KRW

Tertiary Industry Index MoM Jul -- -0.10% -0.20% Dollar Index

EC Trade Balance SA Jul -- -32.3b -30.8b

US Initial Jobless Claims 1-Sep -- 226k 222k Thai Bond Market

Retail Sales Advance MoM Aug -- 0.00% 0.00% Total Return Index

Continuing Claims 1-Sep -- 1477k 1473k Outright/ Cash Trading

Retail Sales Ex Auto MoM Aug -- 0.00% 0.40% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Retail Sales Ex Auto and Gas Aug -- 0.80% 0.70% 13-Sep-22 0.547 0.668 0.908 1.128 1.631 1.858

Import Price Index MoM Aug -- -1.20% -1.40% Change (bps) +0.43 +1.79 +0.78 +0.47 -0.66 -0.32

Import Price Index ex Petroleum MoM Aug -- -0.50% -0.70% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Import Price Index YoY Aug -- 7.70% 8.80% 2.178 2.464 2.780 3.415 3.528 4.060

Industrial Production MoM Aug -- 0.10% 0.60% -0.25 -1.17 -0.50 -0.94 -0.38 -0.30

Capacity Utilization Aug -- 80.30% 80.30%

US Bond Market

 Friday 16 Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Release Actual Cons. Prior 13-Sep-22 3.13 3.76 3.76 3.58 3.41 3.49

CH New Home Prices MoM Aug -- -- -0.11% Change (bps) +7.36 +18.46 +14.81 +12.94 +5.02 -2.53

Industrial Production YoY Aug -- 3.80% 3.80%

Retail Sales YoY Aug -- 3.20% 2.70%

Property Investment YTD YoY Aug -- -7.00% -6.40%

EC EU27 New Car Registrations Aug -- -- -15.40%

TH Foreign Reserves 1-Sep -- -- $213.5b

EC CPI YoY Aug F -- 9.10% 9.10%

CPI MoM Aug F -- 0.50% 0.50%

CPI Core YoY Aug F -- 4.30% 4.30%

US U. of Mich. Sentiment Sep P -- 60.00 58.20

U. of Mich. 1 Yr Inflation Sep P -- 4.60% 4.80%

U. of Mich. 5-10 Yr Inflation Sep P -- 2.90% 2.90%

TH Car Sales Aug -- -- 64033.00

1,001.73 +0.54 +0.05%

2,268.31 +1.30 +0.06%

14-Sep-22

13-Sep-22 Chg %Chg.

1,661.09 -4.65 -0.28%

662.41

-567.05

683.86 +10.47 +1.55%

529.76

13-Sep-22 Chg %Chg.

31,104.97 -1,276.37 -3.94%

-625.12

67,292.23

3,586.18 -60.33 -1.65%

7,385.86 -87.17 -1.17%

3,932.69 -177.72 -4.32%

11,633.57 -632.84 -5.16%

3,263.80 +1.74 +0.05%

19,326.86 -35.39 -0.18%

13,188.95 -213.32 -1.59%

28,614.63 +72.52 +0.25%

7,318.02 +63.55 +0.88%

6,701.81 -13.94 -0.21%

2,449.54 +65.26 +2.74%

60,571.08 +455.95 +0.76%

87.31 -0.47 -0.54%

92.51 -0.85 -0.91%

1,248.40 -1.22 -0.10%

13-Sep-22 Chg %Chg.

1,707.10 -23.70 -1.37%

1,408.00 +152.00 +12.10%

93.17 -0.83 -0.88%

87.31 -0.47 -0.54%

0.9970 1.0122 -1.50%

144.58 142.84 +1.22%

13-Sep-22 12-Sep-22 %Chg.

36.26 36.37 -0.30%

1,373.85 1,380.75 -0.50%

109.815 108.330 +1.37%

1.1493 1.1683 -1.63%

6.9305 6.9265 +0.06%

71,549.84          49,473.80          +44.62%

13-Sep-22 12-Sep-22 %Chg.

296.75               296.70               +0.02%


