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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

ปธ.เฟดมินนีแอโพลิสชีเ้ฟดอาจต้องปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ให้สูง
กว่า 4.75% นายนีล แคชแครี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
สาขามินนีแอโพลิสเปิดเผยในวันอังคาร  (18 ต.ค.) ว่า เฟดอาจ
จ าเป็นตอ้งผลกัดนัอตัราดอกเบีย้นโยบายใหสู้งกว่า 4.75% หากอตัรา
เงินเฟ้อพืน้ฐานยงัปรบัตวัสูงขึน้แบบต่อเนื่อง "พูดตรง ๆ นะ ผมมองว่า
อตัราดอกเบีย้สหรฐัจะเขา้สู่ช่วง 4% กลาง ๆ ในช่วงตน้ปีหนา้ไดอ้ย่าง
ง่ายดาย" นายแคชแครีกล่าว"แต่ถ้าเราไม่เห็นความคืบหน้าในการ
ควบคุมอัตราเงินเฟ้อพื ้นฐาน ผมก็ไม่เห็นเหตุผลว่าท าไมผมต้อง
สนับสนุนให้หยุดอัตราดอกเบีย้เอาไวท้ี่  4.5% หรือ 4.75% หรืออะไร
ท านองนัน้ เราจ าเป็นตอ้งเห็นความคืบหนา้ที่แทจ้ริงของอตัราเงินเฟ้อ
พืน้ฐานหรืออตัราเงินเฟ้อบริการ แต่เรายงัไม่เห็นสิ่งเหล่านัน้เลย" นาย
แคชแครีกล่าวว่า "ตวัเลขที่ผมเสนอนัน้พิจารณามาจากเงินเฟ้อพืน้ฐาน
ลดลง" พรอ้มเสริมว่า "ถา้สิ่งนัน้ไม่เกิดขึน้ ผมก็ไม่เห็นว่าเราจะหยดุปรบั
ขึน้อตัราดอกเบีย้ไดอ้ย่างไร" ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า เจา้หนา้ที่
ก าหนดนโยบายของเฟดส่วนใหญ่คาดว่าจะต้องขึน้อัตราดอกเบี ้ย
นโยบายจนแตะระดับ 4.5%-5% ภายในต้นปีหน้า โดยอิงจากการ
คาดการณท์ี่เผยแพรเ่ม่ือเดือนที่ผ่านมาและความคิดเห็นที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะตัง้แต่นัน้มา ทัง้นี ้ถอ้ยแถลงของนายแคชคารีส่งสญัญาณถึง
ความพรอ้มที่จะปรบัขึน้ดอกเบีย้ต่อไป (อินโฟเควสท)์ 

"ไบเดน" ประกาศระบายน ้ามัน 15 ล้านบารเ์รลหวังสกัดราคาพุ่ง 
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐั แถลงในวนันีว้่า รฐับาลจะระบาย
น า้มันจากคลงัส ารองทางยุทธศาสตร ์(SPR) จ านวน 15 ลา้นบารเ์รล
เพื่อสกัดการพุ่งขึน้ของราคาน ้ามัน  ปธน.ไบเดนตัดสินใจดังกล่าว 
หลงัจากที่กลุ่มประเทศผูส้่งออกน า้มนั (โอเปก) และชาติพนัธมิตร หรือ
โอเปกพลัส มีมติปรบัลดก าลังการผลิตครัง้ใหญ่ในช่วงตน้เดือนนี ้ ซึ่ง
สวนทางความต้องการของสหรัฐ  ที่ผ่านมา สหรัฐพยายามกดดัน
ซาอุดีอาระเบียและโอเปกพลัสเพื่อให้เพิ่มก าลังการผลิต เนื่องจากป
ธน.ไบเดนกังวลว่าราคาน า้มันที่พุ่งขึน้จะกระทบต่อคะแนนนิยมของ
รฐับาลก่อนการเลือกตัง้กลางเทอมในวนัที่ 8 พ.ย. (อินโฟเควสท)์ 

EIA เผยสต็อกน ้ามันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าคาดสัปดาหท์ี่แล้ว 
ส านักงานสารสนเทศดา้นการพลงังานของรฐับาลสหรฐั (EIA) เปิดเผย
ว่า สต็อกน ้ามันดิบสหรัฐลดลง 1.7 ล้านบารเ์รลในสัปดาห์ที่แล้ว 
ขณะที่นักวิเคราะหค์าดว่าลดลงเพียง 1.2 ลา้นบารเ์รล EIA ยงัเปิดเผย
ว่า สต็อกน า้มนัดิบที่เมืองคชูิง รฐัโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นจดุส่งมอบสญัญา
น ้ามันดิบล่วงหน้าของสหรัฐ เพิ่มขึน้  600,000 บารเ์รล ส่วนสต็อก
น ้ามัน เบนซินลดลง 100,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่ แล้ว  ขณะที่
นกัวิเคราะหค์าดว่าลดลง 2.2 ลา้นบารเ์รล (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยตัวเลขเร่ิมต้นสร้างบ้านต ่ากว่าคาดในเดือนก.ย. 
กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มตน้สรา้งบา้นดิ่งลง 
8.1% ในเดือนก.ย. สู่ระดบั 1.439 ลา้นยูนิต และต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณท์ี่ระดบั 1.475 ลา้นยนูิต จากระดบั 1.566 ลา้นยนูิตในเดือน
ส.ค. การเริ่มต้นสรา้งบ้านได้รบัผลกระทบจากการพุ่งขึน้ของอัตรา
ดอกเบีย้เงินกู้จ  านอง และราคาวัสดุก่อสรา้ง ตัวเลขการเริ่มต้นสรา้ง
บา้นส าหรบัครอบครวัเดี่ยวร่วงลง 4.7% ส่วนการก่อสรา้งบา้นส าหรบั
หลายครอบครัว ซึ่งรวมถึงอพาร์ทเมนท์และคอนโดมิเนียม ลดลง 
13.2% ส่วนการอนุญาตก่อสรา้งบ้านเพิ่มขึน้  1.4% สู่ระดับ 1.564 
ลา้นยนูิต โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณ์ที่ระดบั 1.530 ลา้นยูนิต 
(อินโฟเควสท)์ 

คนซื้อบ้านในสหรัฐอ่วม! ดอกเบี้ยกู้จ่อแตะ 7% สูงสุด 20 ปี 
ขอ้มูลจากสมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) ของสหรฐั ระบุ
ว่า อัตราดอกเบีย้เงินกู้เฉลี่ยของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของสหรฐัไดพุ้่ง
ขึน้เหนือระดบั 6.9% เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ปี 2545 ทัง้นี ้อตัราดอกเบีย้
เงินกูเ้ฉลี่ยเพื่อการจ านองแบบคงที่ระยะเวลา 30 ปีดีดตัวขึน้ สู่ระดับ 
6.94% ในสัปดาหท์ี่แลว้ จากระดับ 6.81% ในสปัดาหก์่อนหนา้นี  ้(อิน
โฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอรก์: ดาวโจนสปิ์ดลบ 99.99 จุด บอนดย์ีลด์
พุ่งกดดันตลาด  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบในวนัพุธ (19 
ต.ค.) เนื่องจากการพุ่งขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบัตรสหรฐัไดบ้ด
บงัปัจจยับวกจากผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง
รวมถึ งเน็ตฟลิกซ์  และพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิ ล  ดัชนี เฉลี่ ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  30,423.81 จุด ลดลง 99.99 จุด หรือ -
0.33%, ดัชนี  S&P500 ปิดที่  3,695.16 จุด ลดลง 24.82 จุด หรือ -
0.67% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,680.51 จุด ลดลง 91.89 จุด หรือ 
-0.85% อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีพุ่งขึน้แตะ
ระดับสูงสุดในรอบกว่า  14 ปี  และเป็นปัจจัยฉุดตลาด เนื่องจาก
พนัธบตัรดงักล่าวใชอ้า้งอิงในการก าหนดราคาของตราสารหนีท้ั่วโลก 
รวมถึงอัตราดอกเบี ้ยจ านองของสหรัฐ  ซึ่ งการพุ่ งขึ ้นของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรประเภทนีจ้ะท าใหผู้บ้ริโภคมีเงินส าหรบัการใช้
จ่ายลดน้อยลง และมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินกู้จ  านองเพิ่มมากขึน้ 
ขณะที่บริษัทต่างๆจะเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึน้จากการช าระหนี ้ ท าให้
บริษัทเหล่านีล้ดการลงทนุ และลดการจ่ายเงินปันผลแก่นักลงทุน การ
พุ่ งขึ ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ  10 ปี ได้ฉุดหุ้นกลุ่ ม
อสังหาริมทรัพย์และกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งเป็นหุ้นที่มีความอ่อนไหวต่อ
อัตราดอกเบี ้ย โดยหุ้นโจนส์ แลง ลาซาลล์ ร่วงลง 4.13% หุ้นแอมะ
ซอน ลดลง 1.11% หุ้นไมโครซอฟท์ ปรบัตัวลง 0.85% หุน้อัลฟาเบท 
รว่งลง 1.13% (อินโฟเควสท)์ 
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 ภาวะตลาดเงินนิวยอรก์: ดอลลารแ์ข็งค่า หลังบอนดย์ีลดส์หรัฐ

พุ่ง ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายที่
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัพุธ (19 ต.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจาก
การพุ่งขึน้ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐั  รวมทั้งการ
คาดการณท์ี่ว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเดินหนา้ปรบัขึน้ดอกเบีย้
อีก 0.75% ในการประชุมทั้งในเดือนพ.ย.และธ.ค. ดัชนีดอลลาร ์ซึ่ง
เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์ม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 
สกุลในตะกรา้เงิน เพ่ิมขึน้ 0.76% แตะที่ 112.9820 ดอลลารส์หรฐัแข็ง
ค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 149.88 เยน จากระดับ 149.19 เยน 
และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรงัก์สวิส ที่ระดับ 1.0055 ฟรงัก์ จากระดับ 
0.9951 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ที่ ระดับ  1.3776 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ  1.3780 
ดอลลารแ์คนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลารส์หรฐั ที่ระดับ 
0.9769 ดอลลาร ์จากระดบั 0.9853 ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดอ่์อนค่า
ลงแตะที่ระดับ 1.1205 ดอลลาร ์จากระดับ 1.1317 ดอลลาร ์ส่วน
ดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ  0.6264 ดอลลารส์หรฐั จาก
ระดบั 0.6295 ดอลลารส์หรฐั (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดบวก $2.73 รับสต็อกน ้ามันดิบ
ลดลงมากกว่าคาด  สัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส  (WTI) ตลาด
นิวยอรก์ปิดบวกในวันพุธ (19 ต.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยสต็อก
น า้มนัดิบลดลงมากกว่าคาดในสปัดาหท์ี่แลว้ อย่างไรก็ดี ภาวะการซือ้
ขายเป็นไปอย่างผันผวน หลงัจากรฐับาลประกาศว่าจะระบายน า้มัน
จากคลังส ารองทางยุทธศาสตร์ (SPR) เพื่อสกัดการพุ่งขึน้ของราคา
น ้ามัน ทั้งนี ้ สัญญาน ้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึน้ 2.73 
ดอลลาร์ หรือ 3.3% ปิดที่  85.55 ดอลลาร์/บาร์เรล  ส่วนสัญญา
น า้มันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 2.38 ดอลลาร ์
หรือ 2.6% ปิดที่ 92.41 ดอลลาร/์บารเ์รล สัญญาน ้ามันดิบดีดตัวขึน้ 
หลงัจากส านกังานสารสนเทศดา้นการพลงังานของรฐับาลสหรฐั (EIA) 
เปิดเผยว่า สต็อกน า้มันดิบสหรฐัลดลง 1.7 ลา้นบารเ์รลในสัปดาห์ที่
สิน้สดุวนัที่ 14 ต.ค. ซึ่งมากกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดว่าจะลดลงเพียง 1.2 
ลา้นบารเ์รล ส่วนสต็อกน า้มันเบนซินลดลง 100,000 บารเ์รล ขณะที่
นักวิเคราะหค์าดว่าลดลง 2.2 ลา้นบารเ์รล และสต็อกน า้มันกลั่น ซึ่ง
รวมถึงฮีตติง้ออยลแ์ละน า้มนัดีเซล เพ่ิมขึน้ 100,000 บารเ์รลในสปัดาห์
ที่แลว้ ขณะที่นกัวิเคราะหค์าดว่าลดลง 2.5 ลา้นบารเ์รล (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก : ทองปิดร่วง $21.6 ดอลล์แข็ง-
บอนดย์ีลดพ์ุ่งทุบตลาด สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดร่วงลงใน
วนัพุธ (19 ต.ค.)  เนื่องจากแข็งค่าของสกุลเงินดอลลารแ์ละการพุ่งขึน้
ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาด  ทั้งนี ้
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน
ธ.ค. ลดลง 21.6 ดอลลาร ์หรือ 1.3% ปิดที่ 1,634.2 ดอลลาร/์ออนซ ์
สญัญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 24.1 เซนต ์หรือ 1.3% ปิดที่ 

18.359 ดอลลาร/์ออนซ์ สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 
26.2 ดอลลาร ์หรือ 2.89% ปิดที่  881.1 ดอลลาร/์ออนซ์ สัญญาพัล
ลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 18.40 ดอลลาร ์หรือ 0.9% ปิดที่ 
1,995.50 ดอลลาร/์ออนซ ์(อินโฟเควสท)์ 

บอนด์ยีลดส์หรัฐอายุ 2 ปี พุ่งทะลุ 4.5% ส่งสัญญาณเศรษฐกิจ
ถดถอย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัดีดตัวขึน้ในวันนี ้ 
ท่ามกลางการคาดการณท์ี่ว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเร่งปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ ทัง้นี ้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 2 
ปี ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อนโยบายการเงินของเฟด ดีดตัวเหนือระดับ 
4.5% และอยู่สงูกว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี
และ 30 ปี ณ เวลา 19.46 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลอายุ 2 ปี อยู่ที่ระดบั 4.522% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
อายุ 10 ปี อยู่ที่ระดบั 4.104% และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
อาย ุ30 ปี อยู่ที่ระดบั 4.095% (อินโฟเควสท)์ 

ยุโรป 

"ปู ติ น " ป ระก าศ กฎ อั ย ก ารศึ ก ใน  4 แ ค ว้ น ผน วก ให ม่ 
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  ารสัเซีย ประกาศกฎอัยการศึกใน
แควน้โดเนตสก,์ ลฮูนัสก,์ เคอรซ์อน และซาปอริซเซีย ในวนันี ้ซึ่งเป็น  4 
แควน้ของยูเครนซึ่งรสัเซียประกาศผนวกดินแดนในเดือนที่แลว้  ทั้งนี ้
การประกาศกฎอัยการศึกจะส่งผลให้กองทัพรัสเซียเข้าปกครอง
ดินแดนดังกล่าวแทนที่ ฝ่ายพลเรือนทันที  ปธน.ปูตินกล่าวว่า การ
ประกาศกฎอัยการศึกมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสาธารณูปโภคที่มี
ความส าคญั และเขาไดต้ดัสินใจในเร่ืองนี ้เนื่องจากยเูครนปฏิเสธที่จะ
ยอมรบัการผนวกดินแดนทั้ง 4 แควน้เขา้เป็นส่วนหนึ่งของรสัเซีย (อิน
โฟเควสท)์ 

EU จ่อคว ่าบาตรอิหร่านเพิ่ม หากเอ่ียวส่งโดรนหนุนรัสเซียโจมตี
ยูเครน ส านักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานโดยอา้งแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือว่า 
สหภาพยุโรป (EU) อาจออกมาตรการคว ่าบาตรครัง้ใหม่ต่ออิหร่านใน
อีก "ไม่กี่วันข้างหน้า" หากเสร็จสิน้การสอบสวนเพิ่มเติมและพบว่า
อิหร่านมีส่วนช่วยเหลือรสัเซียในการโจมตียูเครน  ยูเครนไดก้ล่าวโทษ
อิหร่านว่า มีส่วนในการส่งมอบโดรนใหแ้ก่รสัเซีย ซึ่งต่อมาไดถู้กใชใ้น
การโจมตีกรุงเคียฟเม่ือไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยรายงานของฝ่ายบริหาร
ของกรุงเคียฟระบุว่า รสัเซียใชโ้ดรนโจมตีเมืองหลวงของยเูครนทัง้หมด 
28 ล า โดย 5 ล าเป็นตน้เหตุที่ท  าใหเ้กิดเหตุระเบิดขึน้ภายในกรุงเคียฟ
เม่ือวันจันทรท์ี่  17 ต.ค. นอกจากนี ้ทางสหรฐัยังระบุเพิ่มเติมดว้ยว่า 
โดรนของอิหร่านถูกใชใ้นการโจมตีกรุงเคียฟในวนัเดียวกัน  อย่างไรก็
ตาม อิหรา่นไดป้ฏิเสธขอ้กล่าวหาดงักล่าว (อินโฟเควสท)์ 

เงินเฟ้ออังกฤษพุ่ ง 10.1% ในเดือนก.ย. เหตุราคาอาหาร -
พลังงานเพิ่มต่อเน่ือง ส านักงานสถิติแห่งชาติองักฤษรายงานในวนันี ้
ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่าย
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 ของผูบ้ริโภค พุ่งขึน้ 10.1% ในเดือนก.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี สูงกว่าที่

นักวิเคราะหข์องรอยเตอรค์าดไวว้่าอาจเพิ่มขึน้  10% เนื่องจากราคา
อาหารและพลงังานปรบัตวัขึน้อย่างต่อเนื่อง ตวัเลขเงินเฟ้อขององักฤษ
พุ่งขึ ้น  ในขณะที่วิกฤตค่าครองชีพสูงยังคงส่งผลกระทบต่อภาค
ครวัเรือนและภาคธุรกิจก่อนที่จะถึงฤดูหนาว ส่วนในเดือนส.ค.ที่ผ่าน
มา อตัราเงินเฟ้อขององักฤษลดลงสู่ระดบั 9.9% จากระดบั 10.1% ใน
เดือนก.ค. หลังจากราคาเชือ้เพลิงชะลอตัวลง ข้อมูลเงินเฟ้อที่มีการ
เปิดเผยในวนันีจ้ะส่งผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายในระยะใกลข้อง
ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) โดย BoE มีแผนที่จะขายพนัธบตัรรฐับาล
องักฤษออกมาบางส่วนตัง้แต่วนัที่ 1 พ.ย.นีเ้ป็นตน้ไป (อินโฟเควสท)์ 

ราคาบ้านอังกฤษเพิ่มขึ้น 13.6% ในเดือนส.ค. เทียบรายปี 
ส านกังานสถิติแห่งชาติองักฤษเปิดเผยในวนันี ้(19 ต.ค.) ว่า ราคาบา้น
อังกฤษปรบัตัวขึน้ 13.6% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี โดยเป็น
การเติบโตที่ชะลอตวัลงจากการพุ่งขึน้ 16% ในเดือนก.ค. ซึ่งสะทอ้นให้
เห็นว่า ราคาบ้านไดร้บัผลกระทบจากการยกเลิกการลดหย่อนภาษี
ส าหรบัผูซ้ือ้บา้น ผลส ารวจของส านักข่าวรอยเตอรท์ี่มีการเผยแพร่ใน
เดือนส.ค.แสดงใหเ้ห็นว่า การพุ่งขึน้ของราคาบา้นองักฤษมีแนวโนม้จะ
สิน้สุดลงในปีหน้า เนื่องจากวิกฤตค่าครองชีพและอัตราดอกเบี ้ยที่
สงูขึน้บั่นทอนตลาดที่อยู่อาศยั ในวนัเดียวกัน ส านักงานสถิติแห่งชาติ
อังกฤษรายงานว่า ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อ
จากการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค พุ่งขึน้ 10.1% ในเดือนก.ย. เม่ือเทียบเป็น
รายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ของรอยเตอรค์าดไวว้่าอาจเพิ่มขึน้  10% 
เนื่องจากราคาอาหารและพลังงานปรับตัวขึน้อย่างต่อเนื่อง  (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเงินเฟ้อสูง-ดอกเบีย้ขา
ขึน้ ตลาดหุน้ยโุรปปิดลดลงในวนัพธุ (19 ต.ค.) เนื่องจากนกัลงทนุวิตก
เกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ระดับสูง, แนวโนม้ที่ธนาคารกลางต่าง ๆ จะปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้อีก รวมถึงรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน
ที่ เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง  ทั้งนี ้ ดัชนี  STOXX 600 ปิดที่  397.73 จุด 
ลดลง 2.11 จุด หรือ -0.53% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 
6,040.72 จุด  ลดลง 26.28 จุด  หรือ -0.43%, ดัชนี  DAX ตลาดหุ้น
เยอรมนีปิดที่ 12,741.41 จุด ลดลง 24.20 จุด หรือ -0.19% ตลาดหุน้
ยุโรปปิดลบหลังทะยานขึน้ติดต่อกัน 4 วัน โดยตลาดถูกกดดันหลัง
องักฤษเปิดเผยขอ้มลูเงินเฟ้อพุ่งขึน้สู่ระดบั 10.1% ในเดือนก.ย.ซึ่งเป็น
ระดบัสูงสุดในรอบ 40 ปีที่เคยพุ่งขึน้แตะในเดือนก.ค. และจะเพ่ิมแรง
กดดนัมากขึน้ใหธ้นาคารกลางองักฤษ (BoE) ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อีก
เพ่ือควบคุมการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อ ส่วนอตัราเงินเฟ้อของยูโรโซนไดถู้ก
ปรับลดลงสู่  9.9% จากระดับ 10% แต่ก็ยังคงเป็นระดับสูงสุดเป็น
ประวตัิการณ ์ซึ่งตอกย า้การคาดการณท์ี่ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) 
จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อีกก่อนสิน้ปีนี  ้หุน้กลุ่มต่าง ๆ มากกว่าครึง่ใน
ดัชนี STOXX 600 ปรับตัวลง โดยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มค้า

ปลีกรว่งลงน าตลาด หุน้ของบรรดาผูผ้ลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลป์รบัตวั
ลง โดยหุ้นคัมพารีและหุ้นคาร์ลส เบิ ร ์ก  ร่วง  2.7% และ  3.5% 
ตามล าดับ ขณะที่หุน้โอลวี ร่วง 2% หลังเปิดเผยผลประกอบการไตร
มาส 3 ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากแรงกดดันดา้นเงินเฟ้อที่เพิ่มขึน้  (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 11.75 จุด วิตกเงินเฟ้อพุ่ง
สูงสุดในรอบ 40 ปี ตลาดหุน้ลอนดอนปิดลดลงในวันพุธ (19 ต.ค.) 
โดยถูกกดดนัหลงัจากองักฤษเปิดเผยขอ้มลูเงินเฟ้อพุ่งสู่ระดบัสงูสดุใน
รอบ 40 ปีในเดือนก.ย. และหุน้กลุ่มธนาคารไดร้บัผลกระทบจากข่าว
การเก็บภาษีลาภลอย (windfall taxes) ทั้งนี ้ดัชนี FTSE 100 ตลาด
หุน้ลอนดอนปิดที่ 6,924.99 จุด ลดลง 11.75 จุด หรือ -0.17% ตลาด
หุน้ลอนดอนปรบัตัวลงหลังจากบวกขึน้ติดต่อกัน 4 วัน เนื่องจากนัก
ลงทุนวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สู่ระดบั 10.1% ในเดือนก.ย.ซึ่งเป็น
ระดบัสงูสุดในรอบ 40 ปีที่เคยแตะมาแลว้ในเดือนก.ค. และจะเพ่ิมแรง
กดดนัมากขึน้ใหธ้นาคารกลางองักฤษ (BoE) ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อีก
เพื่อควบคุมการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อ หุ้นกลุ่มธนาคารปรบัตัวลง 0.3% 
หลงัสื่อรายงานว่า นายเจเรมี ฮันท ์รมว.คลงัขององักฤษก าลงัเตรียมที่
จะเก็บภาษีลาภลอยจากผลก าไรของภาคธนาคาร (อินโฟเควสท)์ 

ญี่ปุ่ น  

BOJ ยังคงใจแข็ง ยันไม่ขึ้นดอกเบี้ย แม้เยนทรุดนิวโลว์ 32 ปี 
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เน้นย า้ในวันนีถ้ึงความจ าเป็นในการใช้
นโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นพิเศษต่อไปเพื่อปกป้องเศรษฐกิจจาก
ความเสี่ยงภายนอก โดยยืนยนัว่าจะไม่มีการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ แม้
เยนทรุดตัวลงแตะระดับต ่าสุดในรอบ 32 ปี ทั้งนี ้เยนยังคงอ่อนค่า
เทียบดอลลารใ์นวนันี ้ล่าสุดร่วงลงทะลุ 149 เยน แตะระดบัต ่าสุดครัง้
ใหม่ในรอบ 32 ปี ใกลแ้นวรบัส าคญัทางจิตวทิยาที่ระดบั 150 เยน นาย
เซอิจิ อาดาชิ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ BOJ กล่าวว่า ยังคงเร็ว
เกินไปที่ BOJ จะหันออกจากนโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นพิ เศษ 
เนื่องจากญ่ีปุ่ นยงัคงเผชิญความเสี่ยงจากภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจ
โลก และตลาดการเงินที่ผนัผวน (อินโฟเควสท)์ 

"มิตซูบิ ชิ ยูเอฟเจ" ยอมรับท าข้อมูลลูกค้าร่ัว เร่งปรับปรุง
มาตรการป้องกัน สมาคมผูค้า้หลกัทรพัยแ์ห่งญ่ีปุ่ น (JSDA) เปิดเผย
ในวนันี ้(19 ต.ค.) ว่า เกิดเหตุการณข์อ้มูลลูกคา้รั่วไหลจากบริษัทมิตซู
บิชิ ยเูอฟเจ มอรแ์กน สแตนลีย ์ซีเคียวริตีส ์ซึ่งเป็นบริษัทโบรกเกอรร์าย
ใหญ่ของญ่ีปุ่ น โดย JSDA ไม่ได้ระบุวันเวลาที่ชัดเจนว่าเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ ้น เม่ือใด  JSDA ระบุว่า มิตซูบิชิ  ยูเอฟเจ มอร์แกน 
สแตนลีย ์ซีเคียวริตีส ์ไดแ้ชรข์อ้มูลที่เป็นความลบัจ านวน 499 รายการ
จากลูกค้า 401 รายไปให้กับบริษัทออกหุ้นกู้บางราย  ส านักข่าว
รอยเตอรร์ายงานว่า มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ มอรแ์กน สแตนลีย ์ซีเคียวริตีสไ์ด้
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 ออกแถลงการณร์ะบวุ่า JSDA ไดต้  าหนิบริษัทอย่างรุนแรง และไดส้ั่งให้

บริษัทปรบัปรุงมาตรการปกป้องขอ้มลูของลกูคา้ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 101.24 จุด ขานรับเน็ตฟ
ลิกซไ์ด้ยอดสมาชิกเพิ่ม ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดบวกในวนันี ้
เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าดัชนี  Nasdaq ของสหรัฐจะปรับตัวขึ ้น 
หลงัจากที่บริษัทเน็ตฟลิกซ ์ผูใ้หบ้ริการสตรีมมิงภาพยนตรร์ายใหญ่ของ
สหรฐั เปิดเผยว่าไดย้อดสมาชิกทั่วโลกเพ่ิมขึน้เกินคาด โดยเฉพาะจาก
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิด
ตลาดที่ระดับ 27,257.38 จุด เพิ่มขึน้ 101.24 จุด หรือ +0.37% หุ้น
บวกน าตลาดวันนีไ้ดแ้ก่กลุ่มพลงังานไฟฟ้าและก๊าซ, กลุ่มสารสนเทศ
และเทคโนโลยี รวมถึงกลุ่มอสงัหาริมทรพัย ์(อินโฟเควสท)์ 

จีน 

เซี่ยงไฮ้เตรียมสร้างอาคารกักตัวผู้ป่วยโควิด 3,250 เตียงใกล้ใจ
กลางเมือง เซี่ยงไฮ้จะสรา้งอาคารกักตัวผู้ติดโควิด -19 ที่สามารถ
รองรับประชาชนได้หลายพันคนใกล้ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นการส่ง
สญัญาณว่าจีนไม่น่าจะเปลี่ยนจากนโยบายโควิด-19 เป็นศูนย ์(Covid 
Zero) ในเร็ว ๆ นี ้แมน้โยบายดังกล่าวจะมีค่าใชจ้่ายสูงก็ตาม เอกสาร
การประมูลที่เผยแพร่บนแพลตฟอรม์เสนอราคาของรฐับาลระบุว่า 
อาคารดงักล่าวจะสรา้งขึน้ครอบคลุมพืน้ที่ราว 35 เอเคอรบ์นเกาะฟู่ ซิง 
ซึ่งตัง้อยู่ทางตะวนัออกของย่านธุรกิจของเซี่ยงไฮ ้และเม่ือเสรจ็สมบรูณ์
จะมีเตียง 3,250 เตียง โดยโครงการมูลค่า 1.38 พันล้านหยวน (191 
ลา้นดอลลาร)์ นีไ้ดต้กเป็นของไชน่า คอมมิวนิเคชนัส ์คอนสตรคัชนั โค 
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน  ทั้งนี ้เจ้าหน้าที่รฐับาลเซี่ยงไฮ้ยังไม่ได้ให้
ความเห็นใด ๆ เกี่ยวกบัอาคารดงักล่าว (อินโฟเควสท)์ 

ฮ่องกงประกาศแผนพลิกโฉมคร้ังใหญ่ หวังทวงบัลลังกฮ์ับอันดับ 
1 เอเชียจากสิงคโปร ์หนังสือพิมพเ์ซาท ์ไชน่า มอรน์ิ่ง โพสต ์รายงาน
ว่า รฐับาลฮ่องกงไดป้ระกาศแผนเพ่ือสรา้งความแข็งแกร่งต่อบทบาท
ของฮ่องกงในฐานะศูนยก์ลางทางการเงินระหว่างประเทศ หลงัจากที่
ถูกสิงคโปรแ์ซงหน้าขึน้มาเป็นศูนย์กลางทางการเงินอันดับ  1 ของ
เอเชีย  นายจอห์น ลี ผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประกาศ
แผนการต่างๆ ในวนันี ้เพื่อดึงดูดบริษัทชัน้น าระดบัโลกอย่างนอ้ย 200 
แห่งเขา้มาตั้งส านักงานหรือขยายการด าเนินงานในฮ่องกงภายในปี 
2568 ทั้งนี ้ บริษัทที่ เป็นเป้าหมายของรัฐบาลฮ่องกงดังกล่าวเป็น
บริษัทเอกชนที่จัดตั้งขึน้เพื่อบริหารสินทรพัยข์องนักธุรกิจที่มั่งคั่ง  โดย 
InvestHK ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของฮ่องกง ไดผ้ลักดัน
การจัดตัง้บริษัทดงักล่าวจ านวน 14 แห่งในฮ่องกงในปีที่ผ่านมา และมี
แนวโน้มจัดตั้งบริษัทอีก 50 แห่งในอนาคต นอกจากนี ้นายลียังได้
ประกาศมาตรการส่งเสริมการจดทะเบียนหลักทรพัย์ในตลาด และ
โครงการสนบัสนุนทางการเงินส าหรบัการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม นายลียงั
ไดใ้หค้  ามั่นที่จะท าการขยายแพลตฟอรม์การซือ้ขายขา้มพรมแดนกับ

จีน และส่งเสริมการใชส้กุลเงินหยวนในการท าธุรกรรมในฮ่องกง โดย
ฮ่องกงจะท าการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีการยกเว้นการเก็บอากร
แสตมป์ส าหรบับริษัทที่สรา้งสภาพคล่องในตลาดเพ่ือสนับสนุนการซือ้
ขายหลักทรพัยใ์นสกุลเงินหยวนผ่านระบบ Stock Connect ในปีหนา้ 
ขณะเดียวกัน นายลียังไดป้ระกาศโครงการ Top Talent Pass เพื่อจูง
ใจบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาท างานในฮ่องกง หลังจากที่
ฮ่องกงเกิดภาวะสมองไหลอย่างรุนแรงนับตั้งแต่โควิด -19 เริ่มแพร่
ระบาด (อินโฟเควสท)์ 

แบงกช์าติไต้หวันคาดเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจรุนแรงใน
ปีหน้า นายหยาง จินหลง ผูว้่าการธนาคารกลางไตห้วันเปิดเผยว่า 
ไตห้วนัจะเผชิญความทา้ทายทางเศรษฐกิจที่รุนแรงในปี 2566 ซึ่งท าให้
เป็นเรื่องยากกว่าเดิมที่จะคาดการณแ์นวโนม้การเติบโตของเศรษฐกิจ 
อัตราเงินเฟ้อ และภาวะเงินทุนไหลออก  ทั้งนี ้ นายหยางกล่าวว่า 
นโยบายการเงิน เผชิญความท้าทายหลายประการท่ามกลาง
สภาพแวดลอ้มที่ไม่แน่นอนอย่างมาก อัตราดอกเบีย้ทั่วโลกที่ปรบัตัว
สงูขึน้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแบบเปิดขนาดเล็กอย่างไตห้วนั ท าให้
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเรื่องนโยบายด้วยตนเองน้อยลง 
"ไต้หวันปรับตัวรับอุปสรรคทั่ วโลกได้อย่างดี  และแสดงให้เห็นว่า
เศรษฐกิจมีความยืดหยุ่นในปีที่ผ่านมาเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ แต่
ไต้หวันจะเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมในปี 
2566 เนื่องจากความไม่แน่นอนหลายประการยังคงอยู่ " นายหยางก
ล่าว (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 36.58 จุด กังวล
ความไม่แน่นอนจากที่ประชุม CPC ดัชนีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาด
หุ้นจีนปิดลบในวันนี ้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่
แน่นอนที่เกิดขึน้ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์
จีน (CPC) ทั้งนี ้ ดัชนี เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่  3,044.38 จุด ลดลง 
36.58 จุด หรือ -1.19% การประชุมพรรคคอมมิวนิสตจ์ีนยังคงด าเนิน
ไปในขณะนี ้ท่ามกลางการคาดการณท์ี่ว่า ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผูน้  า
จีน  จะได้รับการแต่ งตั้งให้ด ารงต าแหน่ งเลขาธิการพรรคและ
ประธานาธิบดีจีนสมยัที่ 3 เป็นระยะเวลาอีก 5 ปี (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดร่วง 403.30 จุด จากแรงขายท า
ก าไร ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดลดลงในวนันี ้ เนื่องจากนักลงทุน
เทขายหุ้นเพื่อท าก าไร หลังจากที่ฮั่งเส็งปิดในแดนบวก 3 วันท าการ
ติดต่อกัน ดัชนีฮั่งเส็งปิดตลาดที่ระดับ 16,511.28 จุด ลดลง 403.30 
จดุ หรือ -2.38% (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอ่ืนๆ  

ดีมานด์สมาร์ตโฟนท่ัวโลกชะลอตัวต่อเน่ือง วิกฤตเศรษฐกิจ
กระทบผู้บริโภค คานาลิส (Canalys) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดเปิดเผย
ว่า ตลาดสมารต์โฟนทั่วโลกเผชิญสถานการณย์ ่าแย่ที่สุดในไตรมาส 3 
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 นับตั้งแต่ปี 2557 เนื่องจากภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจไดผ้ลกัดันให้

ผู้บ ริ โภคประวิ งเวลาในการซื ้อสิ นค้าฟุ่ ม เฟื อย  เช่น  อุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงสมารต์โฟน ส านักข่าวบลูมเบิร ์
กรายงานขอ้มูลของคานาลิสระบุว่า ยอดการจัดส่งสมารต์โฟนทั่วโลก
ปรบัตวัลง 9% ในไตรมาส 3 ซึ่งเป็นการปรบัตวัลงอย่างต่อเนื่องในปีนี ้
และมีแนวโน้มที่อุปสงคจ์ะยังคงชะลอตัวลงต่อไปอีกในช่วง 9 เดือน
ขา้งหนา้ การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางทั่วโลกและราคา
พลังงานที่สูงขึน้นั้น ได้บั่นทอนความต้องการซือ้ของผู้บริโภคในปีนี ้
นอกจากนี ้การที่จีนล็อกดาวนเ์มืองส าคญัเพ่ือควบคุมการแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด-19 ยังส่งผลใหย้อดขายสมารต์โฟนอ่อนแอลงดว้ย โดย
บรรดาผูผ้ลิตสมารต์โฟนของจีนเช่น เสียวหม่ี, วีโว และออปโป ต่างก็มี
ยอดขายลดลงเป็นเลขสองหลักในปีนี ้และมีเพียงแอปเปิลเท่านั้นที่มี
ยอดขายเพ่ิมขึน้หลงัจากเปิดขาย iPhone 14 ในเดือนก.ย. บริษัทซมัซุง 
อิเล็กทรอนิกส์ยังครองอันดับหนึ่งในฐานะบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาด
สมารต์โฟนสูงสดุในโลกที่ 22% โดยไดแ้รงหนุนจากการลดราคาอย่าง
มากและรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ขณะที่บริษัทแอปเปิลมีส่วน
แบ่งตลาดเพ่ิมขึน้เป็น 18% ส่วนออปโปและวีโวต่างก็มีส่วนแบ่งตลาด
ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่แลว้ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดีดตัวกว่า 100 จุด ขานรับ
ผลประกอบการแกร่ง ดัชนี Sensex ตลาดหุน้อินเดียดีดตวัขึน้กว่า 
100 จุดในวนันี ้โดยปรบัตวัขึน้เป็นวนัที่ 4 ขานรบัผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียน  ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  59,107.19 
บวก 146.59 จุด หรือ 0.25% หุน้กลุ่มธนาคารพุ่งขึน้น าตลาดในวนันี  ้
(อินโฟเควสท)์ 

ไทย 

สภาผู้บริโภคฯ นัดผู้ใช้มือถือรวมตัวรอลุ้น กสทช.เคาะดีล 
TRUE-DTAC พรุ่งนี้ สภาองคก์รของผูบ้ริโภค ประกาศเชิญชวนรวม
พลคนใชมื้อถือ นัดเจอกันเวลา 9.00 น.ที่ส  านักงาน กสทช.ซอยสายลม 
เพ่ือรอฟังค าตอบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) จะเคาะปิดดีลควบรวม
กิจการระหว่าง บมจ.ทรู คอรป์อเรชั่น (TRUE) และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) เป็นอย่างไร ที่ผ่านมา สภาองค์กรของ
ผูบ้ริโภค แสดงจุดยืนคัดค้านการควบรวม TRUE และ DTAC พรอ้ม
เรียกร้องให้ กสทช.ยึดมั่ นต่อหน้าที่ที่ มีต่อประชาชนในการรักษา
ผลประโยชนส์งูสดุ ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 60 ของรฐัธรรมนญู พ.ศ.
2560 ด้วยการไม่อนุญาตให้เกิดการควบรวม เนื่องจากเห็นว่าหาก
วิเคราะห์ตาม มาตรา 21 ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ปี 2549 จะพบว่าได้มีการแสดงเจตนารมณ์ทางกฎหมาย

อย่างชดัเจนว่าไม่ตอ้งการใหมี้การผกูขาด หรือลดการแข่งขันในกิจการ
โทรคมนาคมในธุรกิจประเภทเดียวกนั (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 1.64 จุด ไซด์เวย์สร้างฐานรอขึ้น
คาดหวังผลงานบจ.ฟ้ืน-เก็งงบแบงก ์SET ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,588.72 
ลดลง 1.64 จุด (-1.64%) มูลค่าการซื ้อขาย 48,990.05 ล้านบาท 
นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนีไ้ซดเ์วยส์รา้งฐานเพื่อรอปรบัขึน้ 
โดยนกัลงทุนคาดหวงัผลงานของบริษัทจดทะเบียนฟ้ืนตวั และติดตาม
งบกลุ่มแบงกท์ี่ออกมาต่อเนื่อง พรอ้มรอตวัเลขจ านวนผูย้ื่นขอรบัสวดัดิ
การว่างงานครัง้แรกของสหรฐั แนวโนม้วนัพรุ่งนีค้าดดชันีฯมีโอกาสฟ้ืน
ตวัขึน้ทดสอบ 1,607 จุดหากผ่านระดบั 1,597 จุดไปได ้พรอ้มใหแ้นว
รบั 1,580-1,575 จดุ ตลาดหลกัทรพัย ์ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,588.72 ลดลง 
1.64 จุด (-1.64%) มูลค่าการซือ้ขาย 48,990.05 ลา้นบาท การซือ้ขาย
หุ้นวันนี ้ดัชนีเคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกและแดนลบ ระหว่างวันท า
ระดบัสงูสดุ 1,596.03 จดุ และต ่าสดุ 1,583.81 จดุ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 47,605 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วันอยู่ที่  47,605 
ลา้นบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 
11,136 ล้านบาท  2. กลุ่มบริษัทประกัน  ซื ้อสุทธิ  1,179 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 4,910 ลา้นบาท  Yield พนัธบตัร
อายุ 5 ปี ปิดที่ 2.79% ปรบัตัวเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.05% ภาพรวม
ของตลาดในวันนี ้  Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากวันก่อนหน้า
ประมาณ 4-8 bps.ในทิศทางเดียวกับผลการประมูลพนัธบัตรรฐับาล
ในวันนี ้ รุ่น  LB436A อายุ  20 ปี  วง เงิน  13,500 ล้านบาท  อัต รา
ผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 4.1483% สูงกว่า Yield ตลาดของวนั
ก่อนหนา้ 17 bps.โดยมีผูส้นใจยื่นประมูล 1.25 เท่าของวงเงินประมูล 
ส าหรบักระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้ NET OUTFLOW 
4,920 ลา้นบาท โดยเกิดจาก NET SELL 4,920 ลา้นบาท และไม่มีตรา
สารหนี ้ที่ถือครอง โดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 1,769 
ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ  ส านักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ 
รายงาน ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เพ่ิมขึน้ 10.1% ในเดือนก.ย. (YoY) 
สงูกว่าที่นักวิเคราะหค์าดไวว้่าอาจเพิ่มขึน้ 10% เนื่องจากราคาอาหาร
และพลงังานปรบัตวัขึน้อย่างต่อเนื่อง (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 38.24 อ่อนค่าจากช่วงเช้า หลังเงินไหล
ออกรับผลต่างชาติขายพันธบัตร นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรี
อยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่  38.24 บาท/ดอลลาร ์
อ่อนค่าจากเปิดตลาดเม่ือเชา้ที่ระดบั 38.07 บาท/ดอลลาร ์โดยระหว่าง
วนัเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 37.95 - 38.24 บาท/ดอลลาร ์วนันีเ้งิน
บาทปิดที่ระดบัอ่อนค่าสุดของวนั เนื่องจากนกัลงทนุต่างชาติยงัคงขาย
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 สทุธิพนัธบตัรประมาณ 4,900 ลา้นบาท มีกระแสเงินทุนไหลออก และ

ในช่วงบ่ายสกุลเงินดอลลารก์ลบัมาแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลัก 
โดยตลาดยงัรอดสูญัญาณจากธนาคารสหรฐัฯ(เฟด) และยงัไม่มีปัจจัย
ใหม่ หลังจากที่มีการขายดอลลารท์ าก าไรเม่ือคืนที่ผ่านมา วันนีน้ัก
ลงทุนกลับเข้าถือครองดอลลารอี์กครั้งหนึ่ง  ขณะที่ประเทศอังกฤษ 
ประกาศตวัเลขเงินเฟ้อเกินระดบั 10% ท าใหต้ลาดกลบัมากงัวลอีกครัง้ 

ในส่วนของสกุลเงินช่วงบ่ายเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับเงินบาท นัก
บริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนีไ้วท้ี่  
38.10 - 38.25 บาท/ดอลลาร ์ปัจจัยที่ตอ้งติดตามคืนนี ้คือ ตวัเลขการ
เร่ิมสรา้งบา้นและการอนุญาตก่อสรา้งเดือนก.ย. ของสหรฐัฯ อย่างไรก็
ดี ตลาดไม่ได้ให้น า้หนักมากเหมือนตัวเลขเงินเฟ้อ หรือการจา้งงาน 
(อินโฟเควสท)์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทีต่้องติดตาม                      
- ยอดน าเขา้ ยอดส่งออก และดลุการคา้เดือนก.ย. ญ่ีปุ่ น 

- ธนาคารกลางจีนประกาศอตัราดอกเบีย้เงินกูล้กูคา้ชัน้ดี (LPR) จีน 

- ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ย. เยอรมน ี

- ธนาคารกลางอินโดนเีซยีแถลงมติอตัราดอกเบีย้ อินโดนีเซีย 

- จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์สหรฐั 

- ดชันีการผลิตเดือนต.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย สหรฐั 

- ยอดขายบา้นมอืสองเดือนก.ย. สหรฐั 

- ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนก.ย.จากคอนเฟอเรนซบ์อรด์ สหรฐั 
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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%


