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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้สร้างบ้านร่วงลงเป็นเดือนที่ 10 
สมาคมผูส้รา้งบา้นแห่งชาติ (NAHB) ของสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีความ
เชื่อมั่นผู้สรา้งบ้านลดลง 8 จุด สู่ระดับ 38 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นการ
ปรบัตวัลงติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 10 และต ่ากว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณ์
ที่ระดับ 43 นอกจากนี ้ดัชนีความเชื่อมั่นปรบัตัวต ่ากว่าระดับ 50 ซึ่ง
บ่งชีถ้ึงมุมมองทั่วไปที่เป็นลบ ก่อนหนา้นี ้ดชันีความเชื่อมั่นปรบัตวัต ่า
กว่าระดบั 50 ในเดือนมิ.ย.2557 ก่อนที่จะปรบัตวัต ่ากว่าระดบัดงักล่าว
อีกครัง้ในช่วงตน้ปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มตน้การแพร่ระบาดของโควิด-
19 การร่วงลงของดัชนีความเชื่อมั่นมีสาเหตุจากความกังวลเกี่ยวกับ
เงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมทัง้การพุ่งขึน้ของอตัราดอกเบีย้
เงินกู้จ  านอง และตน้ทุนในการก่อสรา้ง ส่งผลใหด้ชันีความเช่ือมั่นต่อ
ยอดขายในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้ และดชันีความเชื่อมั่นต่อยอดขายใน
ปัจจบุนัต่างปรบัตวัลง (อินโฟเควสท)์ 

เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าคาดในเดือนก .ย. 
ธน า ค า รก ล า งส ห รัฐ  (เฟ ด )  ร า ย งาน ใน วัน นี ้ ว่ า  ก า รผ ลิ ต
ภาคอตุสาหกรรมโดยรวมของสหรฐัเพ่ิมขึน้ 0.4% ในเดือนก.ย. โดยสูง
กว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณ์ที่ระดับ 0.1% หลังจากลดลง 0.1% ใน
เดือนส.ค. ทัง้นี ้ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม เป็นการวัด
การปรบัตัวของภาคโรงงาน, เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค การผลิต
ของภาคโรงงานเพ่ิมขึน้ 0.4% ในเดือนก.ย. โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ที่ระดบั 0.2% หลงัจากเพ่ิมขึน้ 0.4% ในเดือนส.ค. ส่วนการ
ผ ลิ ต ใน ภ าค เห มื อ งแ ร่ เพิ่ ม ขึ ้น  0.6% ใน เดื อน ก .ย . แ ต่ ภ า ค
สาธารณปูโภคลดลง 0.3% (อินโฟเควสท)์ 

"ไบเดน" เตรียมระบายน ้ามันสกัดราคาพุ่ง ขณะใกล้โค้งสุดท้าย
เลือกตั้งเดือนหน้า แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 
ผูน้  าสหรฐั เตรียมประกาศระบายน า้มนัจากคลงัส ารองทางยุทธศาสตร ์
(SPR) ในสัปดาห์นีเ้พื่อสกัดการพุ่งขึน้ของราคาน ้ามัน ขณะใกล้ถึง
ก าหนดการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรฐัในวนัที่  8 พ.ย. การตัดสินใจ
ของปธน.ไบเดนดังกล่าวมีขึน้ หลงัจากที่กลุ่มประเทศผูส้่งออกน า้มัน 
(โอเปก) และชาติพนัธมิตร หรือโอเปกพลสั มีมติปรบัลดก าลงัการผลิต
ครัง้ใหญ่ในช่วงตน้เดือนนี ้ซึ่งสวนทางความตอ้งการของสหรฐั ที่ผ่าน
มา สหรฐัพยายามกดดันซาอุดีอาระเบียและโอเปกพลัสเพื่อให้เพิ่ม
ก าลังการผลิต เนื่องจากปธน.ไบเดนกังวลว่าราคาน ้ามันที่พุ่งขึน้จะ
กระทบต่อคะแนนนิยมของรฐับาลก่อนการเลือกตัง้กลางเทอมในเดือน
หนา้ คาดว่าปธน.ไบเดนจะประกาศระบายน า้มนัจาก SPR จ านวน 14 
ลา้นบารเ์รลในสัปดาหน์ี  ้หลังจากที่เขาไดป้ระกาศในเดือนมี.ค.ว่าจะ
ระบายน ้ามันจ านวน 180 ล้านบาร์เรลในเดือนพ.ค.-ต.ค. (อินโฟ
เควสท)์ 

ซีอีโอ "โกลดแ์มน แซคส"์ เตือนสหรัฐเส่ียงเผชิญภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย นายเดวิด โซโลมอน ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของโกลดแ์มน 
แซคส์ กล่าวเตือนว่าสหรัฐมีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ซึ่งจะท าให้การตัดสินใจด้านการลงทุนและท าธุรกิจเป็นไป
อย่างยากล าบากมากขึน้ "ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราตอ้งด าเนินการ
อย่างระมดัระวงั และหากคุณเป็นผูท้ี่ท  าธุรกิจเกี่ยวกบัสินทรพัยเ์สี่ยง ก็
ถึงเวลาที่คุณตอ้งคิดอย่างระมดัระวงัมากขึน้เกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงของคณุ โดยคณุตอ้งเตรียมคาดว่าจะมีความผนัผวนมากขึน้รออยู่
ขา้งหนา้ และมีโอกาสสูงมากที่เราจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยใน
สหรฐั" นายโซโลมอนกล่าวในรายการ "Squawk Box" ของส านักข่าว 
CNBC (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอรก์: ดาวโจนสปิ์ดพุ่ง 337.98 จุด ขานรับผล
ประกอบการสดใส  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอรก์ปิดพุ่งขึ ้น
ติดต่อกันเป็นวนัที่ 2 ในวนัองัคาร (18 ต.ค.) ขานรบัผลประกอบการที่
แข็งแกรง่ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงโกลดแ์มน แซคส ์และจอหน์
สัน แอนด ์จอห์นสัน นอกจากนี ้ตลาดยังได้ปัจจัยหนุนจากการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐที่ ขยายตัวได้ดี เกินคาด  ดัชนี เฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  30,523.80 จุด เพิ่มขึน้ 337.98 จุด หรือ 
+1.12%, ดัชนี S&P500 ปิดที่  3,719.98 จุด เพิ่มขึ ้น 42.03 จุด หรือ 
+1.14% และดัชนี  Nasdaq ปิดที่  10,772.40 จุด เพิ่มขึน้  96.60 จุด 
หรือ +0.90% นักลงทุนขานรบัผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจด
ทะเบียน โดยโกลดแ์มน แซคสเ์ปิดเผยก าไรต่อหุน้ในไตรมาส 3 ที่ระดบั  
8.25 ดอลลาร ์สูงกว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณ์ที่ระดับ 7.69 ดอลลาร ์
ส่วนรายได้อยู่ที่  1.198 ห ม่ืนล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณท์ี่ระดบั 1.141 หม่ืนลา้นดอลลาร ์ ขอ้มูลดงักล่าวเป็นปัจจัย
หนุนหุน้โกลดแ์มน แซคส ์พุ่งขึน้ 2.33% และช่วยหนุนหุน้ตัวอ่ืน ๆ ใน
กลุ่มธนาคารดีดตวัขึน้เช่นกัน โดยหุน้เจพีมอรแ์กน เชส พุ่งขึน้ 2.55% 
หุน้แบงก์ ออฟ อเมริกา ทะยานขึน้ 3.73% หุน้มอรแ์กน สแตนลีย ์พุ่ง
ขึน้ 2.98%   บริษัทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนัเปิดเผยก าไรต่อหุน้ในไตร
มาส 3 ที่ระดบั 2.55 ดอลลาร ์สูงกว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดับ 
2.48 ดอลลาร ์ส่วนรายได้อยู่ที่ 2.379 หม่ืนล้านดอลลาร ์สูงกว่าช่วง
เดียวกนัในปีที่แลว้ที่ระดบั 2.334 หม่ืนลา้นดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่า รับคาดการณ์เฟด
เดินหน้าขึน้ดอกเบีย้ ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั 
ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัองัคาร (18 ต.ค.) 
โดยไดแ้รงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะ
เดินหนา้ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ทั้งในเดือนพ.ย.และธ.ค. ดัชนี
ดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์ม่ือเทียบกบัสกุล
เงินหลัก  6 สกุล ในตะกร้า เงิน  เพิ่ มขึ ้น  0.09% แตะที่  112.1310 
ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 149.19 เยน จาก
ระดบั 148.89 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ที่ระดับ 
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 1.3780 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.3721 ดอลลารแ์คนาดา แต่

ดอลลารอ่์อนค่าลงเม่ือเทียบกับฟรงัก์สวิส ที่ระดบั 0.9951 ฟรงัก ์จาก
ระดับ 0.9957 ฟรงัก์ ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลารส์หรฐั ที่ระดับ 
0.9853 ดอลลาร ์จากระดบั 0.9850 ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดอ่์อนค่า
ลงแตะที่ระดับ 1.1317 ดอลลาร ์จากระดับ 1.1363 ดอลลาร ์ส่วน
ดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดับ  0.6295 ดอลลารส์หรัฐ จาก
ระดบั 0.6294 ดอลลารส์หรฐั (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดร่วง $2.64 วิตกข่าวสหรัฐ
เตรียมระบายน ้ามัน สัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส  (WTI) ตลาด
นิวยอรก์ปิดร่วงลงกว่า 3% ในวันอังคาร (18 ต.ค.) หลังมีรายงานว่า
สหรฐัเตรียมระบายน า้มันจากคลงัส ารองทางยุทธศาสตร์ (SPR) เพื่อ
สกัดการพุ่งขึน้ของราคาน า้มนั นอกจากนี ้ตลาดยังถูกกดดันจากการ
คาดการณ์ที่ว่าสต็อกน า้มนัดิบสหรฐัจะเพ่ิมขึน้ติดต่อกันเป็นสปัดาหท์ี่
สอง และความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน  ทั้งนี ้ สัญญา
น า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 2.64 ดอลลาร ์หรือ 3.1% ปิด
ที่ 82.82 ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนสัญญาน า้มนัดิบเบรนท์ (BRENT) ส่ง
มอบเดือนธ.ค. ลดลง 1.59 ดอลลาร ์หรือ 1.7% ปิดที่ 90.03 ดอลลาร/์
บารเ์รล  แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น  าสหรัฐ 
เตรียมประกาศระบายน า้มนัจากคลงัส ารอง SPR ในสปัดาหน์ีเ้พ่ือสกัด
การพุ่งขึน้ของราคาน า้มนั ก่อนถึงก าหนดการเลือกตั้งกลางเทอมของ
สหรฐัในวนัที่ 8 พ.ย. (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอรก์: ทองปิดลบ $8.2 เหตุดอลลแ์ข็งค่า-
วิตกเฟดเร่งขึน้ดบ. สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบในวนัองัคาร 
(18 ต.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และความ
กังวลเกี่ยวกับการเร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ทั้งนี ้สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) 
ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 8.2 ดอลลาร์ หรือ 0.49% ปิดที่  1,655.8 
ดอลลาร/์ออนซ ์สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 11.9 เซนต ์
หรือ 0.64% ปิดที่ 18.6 ดอลลาร/์ออนซ ์สญัญาพลาตินัมส่งมอบเดือน
ม.ค. ลดลง 6.3 ดอลลาร ์หรือ 0.69% ปิดที่  907.3 ดอลลาร/์ออนซ ์
สญัญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 14 ดอลลาร ์หรือ 0.7% 
ปิดที่ 2,013.90 ดอลลาร/์ออนซ ์(อินโฟเควสท)์ 

ยุโรป 

ยอดขายรถยนตเ์ดือนก.ย.ในยุโรปเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที ่
2 สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) เปิดเผยว่า ยอดจดทะเบียน
รถยนตใ์หม่ในยุโรปเดือนก.ย. เพ่ิมขึน้เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน รายงาน
ระบุว่า จ านวนรถยนตใ์หม่ที่จดทะเบียน เพิ่มขึน้ 9.6% แตะ 787,870 
คันในเดือนก.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่เพิ่มขึน้
ดังกล่าวนีส้่วนใหญ่ไดร้บัแรงหนุนจากฐานเปรียบเทียบที่ต  ่าจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงที่การผลิตไดร้บัผลกระทบจากปัญหา

การขาดแคลนเซมิคอนดกัเตอร ์ตลาดที่ส  าคญัทัง้หมดในภมิูภาคมีส่วน
ท าใหย้อดขายเพ่ิมขึน้ โดยยอดจดทะเบียนรถยนตใ์นเยอรมนีและสเปน
พุ่ง 14% และ 13% เม่ือเทียบเป็นรายปี ส่วนฝรั่งเศสและอิตาลีพุ่งขึน้ 
5.5% และ 5.4% เม่ือเทียบเป็นรายปี (อินโฟเควสท)์ 

แบงก์ชาติอังกฤษจ่อชะลอแผนขายพันธบัตรรัฐบาลจนกว่า
ตลาดหยุดผันผวน หนงัสือพิมพไ์ฟแนนเชียล ไทมส์ รายงานวนันี ้(18 
ต.ค.) ว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีแนวโน้มจะชะลอการขาย
พนัธบัตรรฐับาลมูลค่าหลายพนัลา้นปอนดเ์พื่อส่งเสริมเสถียรภาพใน
ตลาดพนัธบตัรรฐับาลองักฤษมากขึน้ หลงัองักฤษยกเลิกแผนลดภาษี
ครั้งใหญ่  ก่อนหน้านี ้ BoE เพิ่งชะลอแผนการขายพันธบัตรรัฐบาล
มูลค่า 8.38 แสนลา้นปอนด์ (9.5490 แสนลา้นดอลลาร)์ จากเดิมที่มี
ก าหนดเร่ิมตน้ขายในวนัที่ 6 ต.ค.โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึน้ต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน รายงานระบุว่า เงินปอนดแ์ข็ง
ค่าขึน้เพิ่มเติม 0.36% สู่ระดับ 1.1398 ดอลลาร ์โดยใกล้เคียงระดับ
สงูสดุของวนัจนัทรท์ี่ 1.144 ดอลลาร ์ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก นักลงทุนขานรับผล
ประกอบการแกร่ง ตลาดหุน้ยโุรปปิดบวกในวนัองัคาร (18 ต.ค.) เป็น
วนัที่ 4 ติดต่อกัน โดยยังคงไดแ้รงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงแผนการ
คลงัขององักฤษ ขณะที่นกัลงทนุจบัตาการเปิดเผยผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ เพ่ือประเมินแนวโนม้เศรษฐกิจ และบางบริษัท
เปิดเผยผลก าไรและรายได้ที่แข็งแกร่ง ทั้งนี ้ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 
399.84 จุด เพิ่มขึน้ 1.36 จุด หรือ +0.34% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝรั่งเศสปิดที่  6,067.00 จุด เพิ่มขึ ้น  26.34 จุด หรือ +0.44%, ดัชนี 
DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่  12,765.61 จุด เพิ่มขึน้ 116.58 จุด หรือ 
+0.92% ตลาดหุน้ยุโรปปรบัตัวขึน้ต่อ โดยยังคงไดแ้รงหนุนจากการที่
อังกฤษยกเลิกแผนปรับลดภาษีวงเงิน 4.5 หม่ืนล้านปอนด์ซึ่งสรา้ง
ความป่ันป่วนให้กับตลาดการเงินในช่วงที่ผ่านมา  และกดดันให้
ธนาคารกลางองักฤษตอ้งเขา้แทรกแซงตลาด (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ ปิดบวก 16.50 จุด  ขานรับ
แนวโน้มผลประกอบการสดใส ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวัน
อังคาร (18 ต.ค.) เป็นวันที่  4 ติดต่อกัน โดยได้แรงหนุนจากการที่
รฐับาลอังกฤษยกเลิกมาตรการปรับลดภาษีซึ่งสรา้งความป่ันป่วน
ใหก้บัตลาดการเงินก่อนหนา้นี ้ขณะที่ความเช่ือมั่นเกี่ยวกบัการเปิดเผย
ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนได้ช่วยหนุนตลาดด้วย  ดัชนี 
FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่  6,936.74 จุด เพิ่มขึน้ 16.50 จุด 
หรือ +0.24% ตลาดหุน้ลอนดอนยงัคงไดแ้รงหนุนจากการที่นายเจเรมี 
ฮันท์ รมว.คลังคนใหม่ของอังกฤษประกาศยกเลิกแผนการด้าน
เศรษฐกิจของนายกรฐัมนตรีลิซ ทรสัสท์ี่ประกาศก่อนหนา้นี ้ เพื่อที่จะ
สรา้งความเช่ือมั่นใหก้บันกัลงทนุอีกครัง้ (อินโฟเควสท)์ 

ญี่ปุ่ น  
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 ญี่ปุ่ นเตรียมคว ่าบาตรเกาหลีเหนือเพิ่ม หลังทดสอบยิงขีปนาวุธ

หลายคร้ัง นายฮิโรคาส ึมตัสึโนะ หวัหนา้เลขาธิการคณะรฐัมนตรีและ
โฆษกรฐับาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า ญ่ีปุ่ นไดต้ดัสินใจในวนันี ้(18 ต.ค.) ที่จะ
ก าหนดมาตรการคว ่าบาตรเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือ โดยการอายัด
ทรพัย์สินขององค์กรอีก 5 แห่ง เนื่องจากการมีส่วนร่วมในโครงการ
พัฒนานิวเคลียรแ์ละขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ  ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า มาตรการคว ่าบาตรเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุม
คณะรฐัมนตรีในเช้าวันนี ้นั้นมีขึ ้น หลังจากเกาหลีเหนือทดสอบยิง
ขีปนาวุธน าวิถีหลายครัง้ไปยังทะเลญ่ีปุ่ นนับตั้งแต่ปลายเดือนก.ย.ที่
ผ่านมา ซึ่งรวมถึงเม่ือตน้เดือนนีท้ี่ยิงขีปนาวุธน าวิถีขา้มหมู่เกาะญ่ีปุ่ น
เป็นครัง้แรกในรอบ 5 ปี (อินโฟเควสท)์ 

ซีอีโอสนามบินนาริตะเผยท่องเที่ยวญี่ปุ่ นฟ้ืนตัวขึ้นอยู่กับการ
เปิดประเทศของจีน นายอากิฮิโกะ ทามูระ ผู้บริหารระดับสูงของ
สนามบินนาริตะเปิดเผยว่า ญ่ีปุ่ นมีจ านวนนักท่องเที่ยวขาเขา้เพิ่มขึน้ 
นับตัง้แต่ผ่อนปรนมาตรการควบคุมชายแดนเม่ือสปัดาหท์ี่ผ่านมา แต่
การฟ้ืนตัวอย่างสมบูรณ์จะยังคงไม่เกิดขึน้จนกว่าจีนจะเปิดประเทศ  
นายทามรูะใหส้มัภาษณก์ับส านกัข่าวรอยเตอรว์่า ยอดนกัท่องเที่ยวขา
เข้าที่พุ่งขึน้ในสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่ น  ถือเป็นเครื่องบ่งชีถ้ึง
แนวโน้มในวงกวา้ง รายงานระบุว่า ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิน
ทางเขา้ประเทศเพิ่มขึน้ประมาณ 10% - 30% ของระดบัก่อนโควิด-19 
ระบาด นับตั้งแต่ญ่ีปุ่ นกลับมาอนุญาตให้นักเดินทางสามารถเข้า
ประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่าเม่ือวนัที่ 11 ต.ค. (อินโฟเควสท)์ 

จับตาญี่ปุ่ นแทรกแซงตลาด FX ขณะเยนเข้าใกล้จุดวัดใจ 150 
เทียบดอลลาร์ เยนยังคงอ่อนค่าเทียบดอลลารใ์นวนันี ้ ล่าสุดร่วงลง
ทะล ุ149 เยน แตะระดบัต ่าสดุครัง้ใหม่ในรอบ 32 ปี ใกลแ้นวรบัส าคญั
ทางจิตวิทยาที่ ระดับ  150 เยน  ณ เวลา 23.24 น .ตามเวลาไทย 
ดอลลารแ์ข็งค่า 0.1% สู่ระดับ 149.18 เยน นายชูนิจิ ซูซูกิ รฐัมนตรี
คลังญ่ีปุ่ น กล่าวว่า ญ่ีปุ่ นมีความพรอ้มที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสม
เพ่ือรบัมือกับความผันผวนในตลาดปริวรรตเงินตรา โดยรฐับาลก าลัง
จบัตาสถานการณ ์และพรอ้มด าเนินมาตรการเรง่ด่วน หากจ าเป็น (อิน
โฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 380.35 จุด ขานรับขุนคลัง
อังกฤษพับแผนห่ันภาษี ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดพุ่งวนันี ้โดย
ได้แรงหนุนจากการที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของ
องักฤษตดัสินใจยกเลิกมาตรการปรบัลดภาษีที่มีการประกาศก่อนหนา้
นี ้เพ่ือควบคมุความป่ันป่วนในตลาดการเงิน ส านกัข่าวเกียวโดรายงาน
ว่า ดชันีนิกเกอิปิดตลาดที่ระดบั 27,156.14 จดุ พุ่งขึน้ 380.35 จุด หรือ 
+1.42% หุน้บวกน าตลาดในวนันีไ้ดแ้ก่กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวดั , กลุ่ม
เภสชัภณัฑ ์และกลุ่มบริการ (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

นักวิเคราะหชี์จ้ีนเล่ือนเปิดเผย GDP เป็นเร่ืองไม่เหมาะสม-สร้าง
ความไม่แน่นอนในตลาด บรรดานักวิเคราะหก์ล่าวว่า การที่รฐับาล
จีนประกาศเลื่อนการเปิดเผยตวัเลขผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ประจ าไตรมาส 3 ออกไปโดยไม่มีก าหนดนั้น ไดเ้พิ่มความไม่
แน่นอนให้กับบรรดานักลงทุน  รายงานระบุว่า รฐับาลจีนเลื่อนการ
ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหมดออกไปโดยไม่มีก าหนด จากเดิมที่มี
ก าหนดเปิดเผยในสัปดาหน์ีโ้ดยไม่ไดใ้หเ้หตุผลของการเลื่อนเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ส  านักข่าวรอยเตอรต์ัง้ขอ้สงัเกต
ว่า การเลื่อนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมีขึน้ในขณะที่จีนก าลัง
จัดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ โดยมีการคาดการณ์ว่า 
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผูน้  าจีน จะไดร้บัการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการพรรคและประธานาธิบดีจีนสมัยที่  3 เป็นระยะเวลาอีก 5 ปี 
(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 3.98 จุด วิตก
แนวโน้มศก.จีน ดัชนีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวันนี ้
เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโนัมเศรษฐกิจจีน หลังจาก
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ส่งสญัญาณว่าจีนไม่มีแผนที่จะลดระดบัความ
เข้มงวดในการด าเนินนโยบายโควิด-19 เป็นศูนย์ ทั้งนี ้ดัชนีเซี่ยงไฮ้
คอมโพสิตปิดที่ 3,080.96 จุด ลดลง 3.98 จุด หรือ -0.13% รฐับาลจีน
ประกาศเลื่อนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหมดออกไปโดยไม่มี
ก าหนด จากเดิมที่มีก าหนดเปิดเผยในสปัดาหน์ีโ้ดยไม่ไดใ้หเ้หตผุลของ
การเลื่อนเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวแต่อย่างใด (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 301.68 จุด ขานรับอังกฤษ
ยกเลิกมาตรการลดภาษี ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดบวกในวนันี ้
โดยไดร้บัแรงหนนุจากข่าวที่ว่ารฐับาลองักฤษตดัสินใจยกเลิกมาตรการ
ปรบัลดภาษีที่มีการประกาศก่อนหนา้นี ้ ดัชนีฮั่งเส็งปิดตลาดที่ระดับ 
16,914.58 จุด  เพิ่มขึ ้น  301.68 จุด หรือ +1.82% นายเจเรมี  ฮันท ์
รฐัมนตรีคลงัคนใหม่ขององักฤษออกแถลงการณ์ว่า รฐับาลอังกฤษได้
ตัดสินใจยกเลิกมาตรการปรบัลดภาษีเกือบทั้งหมดที่มีการประกาศ
ก่อนหน้านี ้ หลังจากมาตรการดังกล่าวได้สรา้งความป่ันป่วนให้กับ
ตลาดการเงินในช่วงที่ผ่านมา (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอ่ืนๆ  

คาดผลผลิตน ้าตาลอินเดียปี 65-66 เพิ่ม 2% ส่งออกแตะ 9 ล้าน
ตัน สมาคมโรงงานน า้ตาลอินเดีย (ISMA) เปิดเผยคาดการณ์เม่ือวัน
จันทร ์(17 ต.ค.) ว่า อินเดียจะผลิตน า้ตาลไดป้ระมาณ 36.5 ลา้นตัน
ในช่วงฤดูกาลใหม่ในปี 2565-2566 ซึ่งเร่ิมขึน้เม่ือวนัที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา 
โดยเพ่ิมขึน้ 2% จากฤดกูาลปี 2564-2565 ISMA รายงานว่า อินเดียซึ่ง
เป็นผูผ้ลิตน า้ตาลรายใหญ่ที่สดุของโลกและเป็นผูส้่งออกรายใหญ่ที่สุด
อันดับ 2 ของโลกรองจากบราซิลนั้น ผลิตน ้าตาลได้ประมาณ 35.8 
ลา้นตนัในฤดกูาลปี 2564-2565 (อินโฟเควสท)์ 
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 ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 500 จุด หุ้นแบงก์

น าตลาด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึน้กว่า 500 จุดในวันนี ้
โดยปรบัตวัขึน้เป็นวนัที่ 3 ขณะที่นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับการเร่ง
ปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย  หลังธนาคารกลางอินเดียระบุว่าเงินเฟ้อมี
แนวโน้มปรับตัวลง ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  58,960.60 
บวก 549.62 จุด หรือ 0.94% หุน้กลุ่มธนาคารพุ่งขึน้น าตลาดในวนันี  ้
(อินโฟเควสท)์ 

ไทย 

สุพัฒนพงษ์ เล็งชงมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปีเข้า ครม.
อย่างช้ากลาง พ.ย.นี ้นายสพุฒันพงษ์ พนัธุมี์เชาว ์รองนายกรฐัมนตรี
และรมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรฐัมนตรี (ครม.) 
ว่า ขณะนีร้ฐับาลอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในช่วง
ปลายปี คาดว่าจะน าเสนอเขา้สู่ที่ประชุม ครม.ราวกลางเดือน พ.ย.นี ้
ซึ่งจะเป็นมาตรการเดิมที่เคยน ามาใชก้่อนหนา้นี ้โดยกระทรวงการคลงั 
อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ เช่น คน
ละครึ่ง ช้อปดีมีคืน หรือเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น โดยจะใชง้บประมาณ
จากงบกลาง และงบประมาณที่เหลือจากจากโครงการคนละครึง่รอบที่
ผ่านมา ส่วนมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจที่ออกมาจะถกูมองว่าน ามาใช้
ในการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ นายสุพัฒนพงษ์  กล่าวว่า ไม่กังวล 
เพราะช่วงนีเ้ป็นช่วงที่ตอ้งกระตุน้การใชจ้่าย  นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว
เพ่ิมเติมว่า สญัญาณทางเศรษฐกิจดีขึน้ รวมถึงการท่องเที่ยวที่จ  านวน
นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึน้ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมิน
ว่าเศรษฐกิจไทยปี 65 อยูที่ 3.3% ส่วนรฐับาลประเมินไวท้ี่  3% ขึน้ไป 
(อินโฟเควสท)์ 

ภ าว ะต ล าด หุ้ น ไท ย : ปิ ด พุ่ ง  18.96 จุ ด  ต าม  Sentiment 
ต่ างประเทศ  ลุ้นพ รุ่งนี้ทดสอบ  1,600 SET ปิดวันนี ้ที่ ระดับ 
1,590.36 เพิ่มขึน้ 18.96 จุด (+1.21%) มูลค่าการซือ้ขาย 63,968.20 
ลา้นบาท นักวิเคราะหฯ์ เผยตลาดหุน้ไทยวนันีฟ้ื้นตวัขึน้ต่อเนื่องตาม 
Sentiment ตลาดต่างประเทศหลังปรบัตัวลงไปค่อนขา้งมาก และรบั
ข่าวดีรัฐบาลอังกฤษตัดสินใจยกเลิกมาตรการปรับลดภาษีที่มีการ
ประกาศก่อนหนา้นี ้แนวโนม้วันพรุ่งนีค้าดดัชนีฯมีโอกาสขึน้ทดสอบ
แนวต้าน  1,600 จุด  และให้แนวรับไว้ที่  1,580-1,575 จุด  ตลาด
หลักทรัพย์ ปิดวันนี ้ที่ระดับ 1,590.36 เพิ่มขึน้ 18.96 จุด (+1.21%) 

มลูค่าการซือ้ขาย 63,968.20 ลา้นบาท การซือ้ขายหุน้วนันี ้ดชันีฟ้ืนตวั
ขึ ้นต่อเนื่ อง ระหว่างวันท าระดับสูงสุด  1,594.68 จุด  และต ่ าสุด 
1,576.62 จดุ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 84,750 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วันอยู่ที่  84,750 
ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 
43,649 ล้านบาท  2. กลุ่มบริษัทประกัน  ซื ้อสุทธิ  1,450 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 2,860 ลา้นบาท  Yield พนัธบตัร
อายุ 5 ปี ปิดที่ 2.74% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือวานภาพรวมของ
ตลาดในวันนี ้ Yield Curve ปรบัตัวเพิ่มขึน้จากวันก่อนหนา้ประมาณ 
1-3 bps. ส าหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้ NET 
OUTFLOW 2,860 ลา้นบาท โดยเกิดจาก NET SELL 2,860 ลา้นบาท
และไม่มีตราสารหนี ้ที่ ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired) ด้านปัจจัยต่ างประเทศธนาคารกลางสหรัฐฯ  สาขา
แอตแลนตา รายงานแบบจ าลองคาดการณ์ GDPNow ว่า เศรษฐกิจ
สหรฐัฯในไตรมาส 3 จะขยายตัว 2.8% ขณะที่ธนาคารกลางสหรฐัฯ 
สาขานิวยอรก์ รายงานดัชนีภาคการผลิตประจ าเดือนต.ค. ลดลงสู่
ระดับ -9.1 ต ่ากว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณ์ที่ระดับ -5.0 จากระดับ -
1.5 ในเดือนก.ย. จากการชะลอตัวของค าสั่งซือ้ใหม่และการจา้งงาน 
(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 38.07 ระหว่างวันผันผวนสอดคล้อง
ภูมิภาค ตลาดรอปัจจัยใหม่จากตปท. นักบริหารเงินจากธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี ้อยู่ที่  38.07 บาท/
ดอลลาร์ จากเปิ ดตลาด เม่ือ เช้าที่ ระดับ  38.05 บาท /ดอลลาร ์
เคลื่อนไหวตามทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาคและทิศทางของเงินทุน
ต่างประเทศ โดยระหว่างวนัเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 37.92 - 38.18 
บาท/ดอลลาร  ์"วันนี ้บาทผันผวน แต่ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ภมิูภาคและ Flow ไหลออกหลงัต่างชาติขายพนัธบตัร 2.8 พนัลา้นบาท 
ช่วงนีต้ลาดดปัูจจยัต่างประเทศ แต่ยงัไม่มีปัจจยัใหม่เขา้มา" นกับริหาร
เงิน กล่าว นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทใน
วนัพรุง่นีไ้วท้ี่ 38.00 - 38.20 บาท/ดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์ 
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ปัจจัยทีต่้องติดตาม                      
- อตัราเงินเฟ้อเดือนก.ย. องักฤษ 

- อตัราเงินเฟ้อเดือนก.ย. อีย ู                 

- ตวัเลขการเริม่สรา้งบา้นและการอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.ย. สหรฐั 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาหจ์ากส านกังานสารสนเทศดา้นพลงังานสหรฐั (EIA) 

- รายงานสรุปภาวะเศรษฐกจิ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
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As of

 Monday 17 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH 1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate 1-Oct 2.8% 2.8% 2.8% SET50

JN Tertiary Industry Index MoM Aug 0.7% 0.3% -0.6% SET100

Industrial Production MoM Aug F 3.4% -- 2.7% MAI

Industrial Production YoY Aug F 5.8% -- 5.1% Institution Net Position

Capacity Utilization MoM Aug 1.2% -- 2.4% Proprietary Net Position

US Empire Manufacturing Oct -910.0% -430.0% -150.0% Foreign Net Position

Individual Net Position

 Tuesday 18 Total Trading Value

Release Actual Cons. Prior

EC EU27 New Car Registrations Sep 9.60% -- 4.40% Major Indices

ZEW Survey Expectations Oct -59.70 -- -60.70 Dow Jones

US Industrial Production MoM Sep 0.40% 0.1% -0.2% S&P 500

Capacity Utilization Sep 80.30% 80.0% 80.0% Nasdaq

NAHB Housing Market Index Oct 38.00 43.00 46.00 STOXX Europe 50

FTSE 100

     Wednesday 19 DAX

Release Actual Cons. Prior Nikkei 225

EC CPI YoY Sep F -- 10.00% 9.10% Shanghai Composite

CPI MoM Sep F -- 1.20% 1.20% Hang Seng

CPI Core YoY Sep F -- 4.8% 4.8% KOSPI

US Net Long-term TIC Flows Aug -- -- $21.4b BES Sensex

Total Net TIC Flows Aug -- -- $153.5b Jakarta Composite

MBA Mortgage Applications 1-Oct -- -- -2.0% Philippines Composite

Building Permits MoM Sep -- -0.8% -10.0% Ho Chi Minh

Housing Starts MoM Sep -- -7.0% 12.2%

Crude Commodities

 Thursday 20 WTI ($/bl)

Release Actual Cons. Prior Dubai ($/bl)

JN Trade Balance Sep -- -¥2154.7b -¥2817.3b Brent ($/bl)

Exports YoY Sep -- 26.60% 22.10% NYMEX ($/bl)

Imports YoY Sep -- 44.90% 49.90% COMEX Gold 

Japan Buying Foreign Bonds 1-Oct -- -- -¥1713.7b Batic Dry Index

Foreign Buying Japan Bonds 1-Oct -- -- -¥109.7b

Tokyo Condominiums for Sale YoY Sep -- -- -40.10% Exchange Rate

EC ECB Current Account SA Aug -- -- -19.9b USD/THB

US Philadelphia Fed Business Outlook Oct -- -5.00 -9.90 EUR/USD

Initial Jobless Claims 1-Oct -- 230k 228k USD/JNY

Continuing Claims 1-Oct -- 1380k 1368k GBP/USD

Existing Home Sales MoM Sep -- -2.10% -0.40% USD/CHY

Leading Index Sep -- -0.30% -0.30% USD/KRW

Dollar Index

 Friday 21

Release Actual Cons. Prior Thai Bond Market

JN Natl CPI YoY Sep -- 2.90% 3.00% Total Return Index

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Sep -- 3.00% 2.80% Outright/ Cash Trading

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Sep -- 1.80% 1.60% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

TH Foreign Reserves 1-Oct -- -- $199.8b 18-Oct-22 0.803 0.989 1.147 1.362 1.918 2.224

Forward Contracts 1-Oct -- -- $28.5b Change (bps) -0.02 +0.34 +0.25 -0.03 -0.13 -0.80

EC Govt Debt/GDP Ratio 13-Jul -- -- 95.60% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Consumer Confidence Oct P -- -30.00 -28.80 2.739 3.036 3.237 3.821 4.028 4.301

CH FX Net Settlement - Clients CNY Sep -- -- 188.9b -0.48 +1.95 -0.72 -1.44 +2.53 +0.71

US Bond Market

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

18-Oct-22 3.87 4.43 4.43 4.22 4.01 4.03

Change (bps) +13.67 -1.47 -0.27 -0.70 -0.38 +0.93

84,749.87          37,132.26          +128.24%

18-Oct-22 17-Oct-22 %Chg.

288.61               288.45               +0.06%

1,422.65 1,435.30 -0.88%

112.130 112.039 +0.08%

1.1320 1.1358 -0.33%

7.2023 7.1965 +0.08%

0.9858 0.9841 +0.17%

149.26 149.04 +0.15%

18-Oct-22 17-Oct-22 %Chg.

38.08 38.24 -0.40%

1,649.00 -8.00 -0.48%

1,875.00 +32.00 +1.74%

90.03 -1.59 -1.74%

82.82 -2.64 -3.09%

82.82 -2.64 -3.09%

89.92 -0.79 -0.87%

1,063.66 +12.08 +1.15%

18-Oct-22 Chg %Chg.

6,834.49 +3.38 +0.05%

6,128.64 +158.31 +2.65%

2,249.95 +30.24 +1.36%

58,960.60 +549.62 +0.94%

3,080.96 -3.98 -0.13%

16,914.58 +301.68 +1.82%

12,765.61 +116.58 +0.92%

27,156.14 +380.35 +1.42%

3,463.83 +22.19 +0.64%

6,936.74 +16.50 +0.24%

3,719.98 +42.03 +1.14%

10,772.40 +96.60 +0.90%

18-Oct-22 Chg %Chg.

30,523.80 +337.98 +1.12%

-2,931.95

63,968.20

-500.30

419.62

642.48 +10.54 +1.67%

3,012.63

952.84 +10.07 +1.07%

2,148.26 +25.15 +1.18%

19-Oct-22

18-Oct-22 Chg %Chg.

1,590.36 +18.96 +1.21%


