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สหรัฐฯ 

เวิลด์แบงก์คาดราคาพลังงานลด 11% ปีหน้า จากผลพวง
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ธนาคารโลกเปิดเผยรายงานแนวโนม้ตลาด
สินคา้โภคภัณฑ ์(Commodity Markets Outlook) ฉบบัล่าสดุในวนัพุธ 
(26 ต.ค.) ระบุว่า ราคาพลังงานมีแนวโน้มลดลง 11% ในปี 2566 
หลงัจากที่พุ่งขึน้ 60% ในปี 2565 อนัเนื่องมาจากการที่รสัเซียส่งก าลงั
ทหารเขา้ท าสงครามในยูเครน ขณะเดียวกันธนาคารโลกคาดว่า การ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และมาตรการที่เขม้งวดในการควบคุมโรค
โควิด-19 ในจีน อาจจะส่งผลใหร้าคาพลงังานปรบัตวัลงรุนแรงมากขึน้ 
ทั้งนี ้ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า ราคาน า้มันดิบเบรนทโ์ดยเฉลี่ยในปี 
2566 จะอยู่ที่ 92 ดอลลาร/์บารเ์รล และจากนั้นจะลดลงสู่ระดับ 80 
ดอลลาร/์บารเ์รลในปี 2567 อย่างไรก็ดี ราคาน า้มนัดิบเบรนทย์งัคงอยู่
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีซึ่งอยู่ที่ 60 ดอลลาร/์บารเ์รล ธนาคารโลกระบุว่า 
ยอดการส่งออกน า้มันของรสัเซียอาจลดลงมากถึง 2 ลา้นบารเ์รล/วัน 
เนื่องจากสหภาพยุโรป (EU) คว ่าบาตรผลิตภัณฑน์ า้มันและก๊าซของ
รสัเซีย ประกอบกับขอ้จ ากัดดา้นการประกันภัยและการขนส่ง ซึ่งจะมี
ผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 5 ธ.ค.ปีนี ้นอกจากนี ้การที่ประเทศกลุ่ม G7 เสนอ
ใหมี้การควบคุมเพดานราคาน า้มนัน าเขา้จากรสัเซีย ก็คาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อปริมาณน า้มนัจากรสัเซียดว้ย อย่างไรก็ดี มาตรการดงักล่าว
จะตอ้งไดร้บัฉันทมติจากชาติสมาชิก G7 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่และ
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ธนาคารโลกยงัระบุดว้ยว่า การแข็งค่าของ
สกลุเงินดอลลาร ์และการรว่งลงของค่าเงินในประเทศก าลงัพฒันาส่วน
ใหญ่นั้น เป็นปัจจัยที่ท  าให้ราคาอาหารและเชือ้เพลิงพุ่งสูงขึน้  ซึ่งจะ
ส่งผลให้ประชาชนทั่วโลกกว่า 200 ลา้นคนเผชิญกับความไม่มั่นคง
ดา้นอาหาร (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผย GDP +2.6% ใน Q3/65 สูงกว่าคาดการณ์ กระทรวง
พาณิชยส์หรฐัเปิดเผยตัวเลขประมาณการครัง้แรกส าหรบัผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 3 ในวันนี ้โดยระบุว่า 
เศ รษฐกิ จสหรัฐขยายตัว  2.6% ใน ไตรมาสดังกล่าว  สู งกว่าที่
นักวิ เคราะห์คาดการณ์ที่ ระดับ  2.3% การเปิดเผยตัวเลข GDP 
ดังกล่าวช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในสหรัฐ หลังจากเศรษฐกิจหดตัว 1.6% ในไตรมาส 1 และ 
0.6% ในไตรมาส 2 ซึ่งท าใหส้หรฐัเขา้สู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค  (อิน
โฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานต ่ากว่าคาดสัปดาหท์ี่แล้ว 
กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดกิารว่างงานครัง้แรก
เพ่ิมขึน้ 3,000 ราย สู่ระดบั 217,000 รายในสปัดาหท์ี่แลว้ อย่างไรก็ดี 
ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานดังกล่าวต ่ากว่าที่นักวิ เคราะห์
คาดการณท์ี่ระดบั 223,000 ราย ขณะเดียวกนั กระทรวงแรงงานสหรฐั

รายงานว่า จ านวนชาวอเมริกันที่ยงัคงขอรบัสวสัดิการว่างงานต่อเนื่อง 
เพ่ิมขึน้ 55,000 ราย สู่ระดบั 1.44 ลา้นราย (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยยอดส่ังซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือน
ก.ย. กระทรวงพาณิชย์สหรฐัเปิดเผยว่า ยอดสั่งซือ้สินค้าคงทนของ
สหรฐั เช่น เครื่องบิน รถยนต ์และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้
งานตั้ งแต่  3 ปี ขึ ้น ไป  เพิ่ มขึ ้น  0.4% ใน เดื อนก .ย . แต่ ต ่ ากว่าที่
นักวิเคราะหค์าดว่าเพิ่มขึน้ 0.6% ทัง้นี ้ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนในเดือน
ก.ย.ไดร้บัแรงหนุนจากค าสั่งซือ้รถยนตแ์ละเครื่องบิน  ส่วนยอดสั่งซือ้
สินคา้คงทนพืน้ฐาน ซึ่งเป็นค าสั่งซือ้สินคา้ทุนที่ไม่รวมเครื่องบิน และ
สินคา้ดา้นอาวุธ โดยเป็นสิ่งบ่งชีแ้ผนการใชจ้่ายของภาคธุรกิจ ลดลง 
0.5% ในเดือนก.ย. โดยสวนทางนักวิเคราะหท์ี่คาดการณเ์พ่ิมขึน้ 0.2% 
หลงัจากเพ่ิมขึน้ 0.3% ในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท)์ 

นักลงทุนเพิ่มคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.50% ในการ
ประชุมเดือนธ.ค. นักลงทุนเพ่ิมคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) จะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้เพียง 0.50% ในการประชุมก าหนด
นโยบายการเงินในเดือนธ.ค. หลงัมีรายงานว่า เจา้หนา้ที่เฟดเริ่มแสดง
ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการเร่งขึน้อัตราดอกเบี ้ย  ล่าสุด 
FedWatch Tool ของ CME Group บ่ งชี ้ว่ า  นั กล งทุน ให้น ้ าหนั ก 
51.5% ที่เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมวันที่ 13-
14 ธ.ค. และให้น ้าหนักเพียง 42.5% ที่เฟดจะปรบัขึน้อัตราดอกเบี ้ย 
0.75% ก่อนหนา้นี ้นักลงทุนใหน้ า้หนักมากถึง 75% ที่เฟดจะปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุวนัที่ 13-14 ธ.ค. (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอรก์: ดาวโจนสปิ์ดบวก 194.17 จุด รับ GDP 
โตกว่าคาด-ผลประกอบการสดใส ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์
ปิดบวกในวันพฤหัสบดี (27 ต.ค.) ขานรบัตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ของสหรฐัที่ขยายตัวสูงกว่าคาด 
รวมทั้งผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ซึ่ง
รวมถึงแคทเธอร ์พิลลาร ์อย่างไรก็ดี ดชันี Nasdaq ยงัคงปิดในแดนลบ 
หลังจากบริษัทเมตา แพลตฟอรม์ส ์เปิดเผยตัวเลขก าไรที่ต  ่ากว่าคาด 
รวมทัง้การขาดทุนในธุรกิจเมตาเวิรส์ ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดที่ 32,033.28 จุด เพิ่มขึน้ 194.17 จุด หรือ +0.61%, ดชันี S&P500 
ปิดที่ 3,807.30 จุด ลดลง 23.30 จุด หรือ -0.61% และดัชนี Nasdaq 
ปิดที่ 10,792.67 จุด ลดลง 178.32 จุด หรือ -1.63% ผลประกอบการที่
แข็งแกรง่ของแคทเธอร ์พิลลารเ์ป็นปัจจยัหนุนหุน้กลุ่มอตุสาหกรรมดีด
ตัวขึน้ โดยหุ้นโบอิง้ พุ่งขึน้ 4.37% หุ้นแคทเธอร์ พิลลาร ์ทะยานขึน้ 
7.79% หุน้เจเนอรลั อิเล็กทริก (จีอี) ปรบัตัวขึน้ 0.72% หุ้นฮันนีเวลล ์
พุ่งขึน้ 3.27% หุ้นแมคโคนัลด์ พุ่งขึน้ 3.27% หลังจากบริษัทเปิดเผย
ก าไรต่อหุ้นในไตรมาส  3 ที่ ระดับ  2.68 ดอลลาร์ สูงกว่าตัวเลข
คาดการณท์ี่ระดบั 2.58 ดอลลาร ์และรายไดอ้ยู่ที่ระดับ 5.87 พันลา้น
ดอลลาร ์สงูกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 5.69 พนัลา้นดอลลาร ์
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 หุน้คอมแคสต ์ซึ่งเป็นบริษัทสื่อยกัษ์ใหญ่ของสหรฐั พุ่งขึน้ 1.49% หลงั

บริษัทเปิดเผยก าไรต่อหุน้ในไตรมาส 3 ที่ระดบั 96 เซนต ์สงูกว่าตวัเลข
คาดการณท์ี่ระดบั 90 เซนต ์และรายไดอ้ยู่ที่ 2.985 หม่ืนลา้นดอลลาร ์
สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 2.965 หม่ืนลา้นดอลลาร  ์อย่าไรก็ดี 
ดัชนี Nasdaq ปิดในแดนลบ หลังจากบริษัทเมตา แพลตฟอรม์ส ์ซึ่ง
บริษัทแม่ของเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม เปิดเผยก าไรต่อหุน้ในไตรมาส 
3 อยู่ที่ 1.64 ดอลลาร ์ต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.89 
ดอลลาร ์ขณะเดียวกันเมตาระบุว่า Reality Labs ซึ่งเป็นแผนกที่เมตา
สรา้งขึน้เพื่อรองรบัผลิตภัณฑ์เมตาเวิรส์ ประสบภาวะขาดทุน 3.67 
พนัลา้นดอลลารใ์นไตรมาส 3 และหากพิจารณาตัง้แต่ตน้ปีนี ้ Reality 
Labs มีตัวเลขขาดทุนมากถึง 9.4 พันลา้นดอลลาร  ์นอกจากนี ้เมตา
คาดการณ์ว่า รายได้ในไตรมาส 4 จะอยู่ในช่วง 3.0-3.25 หม่ืนล้าน
ดอลลาร ์ซึ่งต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.22 หม่ืนล้าน
ดอลลาร ์ผลประกอบการที่น่าผิดหวงัของเมตาไดฉ้ดุหุน้กลุ่มเทคโนโลยี
ดิ่ งลงอย่างหนัก  โดยหุ้น เมตา ท รุดตัวลงรุนแรงถึง  24.56% หุ้น
ไมโครซอฟท ์รว่งลง 1.98% หุน้อลัฟาเบท ดิ่งลง 2.85% หุน้แอมะซอน 
รว่งลง 4.06% หุน้แอปเปิล รว่งลง 3.05% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอรก์: ดอลลารแ์ข็งค่า ขานรับ GDP สหรัฐโต
เกินคาดใน Q3 ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ใน
การซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวันพฤหสับดี (27 ต.ค.) 
ขานรบัสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ประจ าไตรมาส 3 ที่ขยายตวัสูงกว่าคาดการณ์ ทั้งนี ้ดัชนีดอลลาร ์ซึ่ง
เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์ม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 
สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.81% แตะที่ระดับ 110.5870 ดอลลาร์
สหรฐัแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรงัก์สวิส ที่ระดับ 0.9916 ฟรงัก ์จากระดับ 
0.9865 ฟรงัก ์และแข็งค่าเม่ือเทียบกับโครนาสวีเดน ที่ระดบั 10.9569 
โครนา จากระดบั 10.8675 โครนา แต่ดอลลารอ่์อนค่าลงเม่ือเทียบกับ
เงินเยน ที่ระดับ 146.25 เยน จากระดับ  146.30 เยน และอ่อนค่าเม่ือ
เทียบกับดอลลารแ์คนาดา ที่ระดับ 1.3559 ดอลลารแ์คนาดา จาก
ระดับ 1.3570 ดอลลารแ์คนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์
สหรฐั ที่ระดบั 0.9965 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0084 ดอลลาร ์ขณะที่เงิน
ปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ  1.1561 ดอลลาร ์จากระดับ 1.1626 
ดอลลาร ์ดอลลารส์หรฐัไดร้บัแรงหนนุ หลงัจากกระทรวงพาณิชยส์หรฐั
เปิดเผยตัวเลขประมาณการครัง้แรกส าหรบั  GDP ประจ าไตรมาส 3 
โดยระบุว่า GDP ขยายตัว 2.6% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่
ระดบั 2.3% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ ามัน: น ้ ามัน WTI ปิดบวก $1.17 ขานรับ GDP 
แข็งแกร่ง-ดีมานดฟ้ื์นตัว สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาด
นิวยอรก์ปิดบวกในวนัพฤหสับดี (27 ต.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจากตวัเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ของสหรัฐที่
ขยายตัวสูงกว่าคาดการณ์  ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวล

เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี ้ตลาดยงัไดปั้จจัยบวกจาก
การส่งออกน า้มันดิบของสหรฐัที่ท  าสถิติสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ ทัง้นี ้
สัญญาน ้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 1.17 ดอลลาร ์หรือ 
1.3% ปิดที่  89.08 ดอลลาร์/บาร์เรล  ส่วนสัญญาน ้ามันดิบเบรนท ์
(BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 1.27 ดอลลาร ์หรือ 1.3% ปิดที่ 
96.96 ดอลลาร/์บารเ์รล (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $3.6 เหตุดอลล์แข็ง
กดดันตลาด สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบในวนัพฤหสับดี (27 
ต.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และจากการที่
นักลงทุนเทขายทองค าในฐานะสินทรพัย์ที่ปลอดภัย หลังจากสหรฐั
เปิดเผยตวัเลขผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ที่
ขยายตัวแข็งแกร่งกว่าการคาดการณ์  ทั้งนี ้ สัญญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) ส่ งมอบ เดื อนธ .ค . ลดลง  3.6 
ดอลลาร ์หรือ 0.22% ปิดที่ 1,665.6 ดอลลาร/์ออนซ ์สญัญาโลหะเงิน
ส่ งมอบ เดื อนธ .ค . เพิ่ มขึ ้น  0.8 เซนต์  หรือ  0.04% ปิ ดที่  19.494 
ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ ้น  4.9 
ดอลลาร ์หรือ 0.51% ปิดที่ 967.4 ดอลลาร/์ออนซ ์สญัญาพลัลาเดียม
ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 22.30 ดอลลาร ์หรือ 1.1% ปิดที่ 1,938.20 
ดอลลาร/์ออนซ ์(อินโฟเควสท)์ 

บอนดย์ีลดส์หรัฐร่วง หลังมีสัญญาณบ่งชีเ้งินเฟ้อชะลอตัว อตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัปรบัตวัลงในวนันี ้หลงัสหรฐัเปิดเผย
ตวัเลขผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 3 ซึ่ง
มีสัญญาณบ่งชีก้ารชะลอตัวของเงินเฟ้อ ณ เวลา 23.14 น.ตามเวลา
ไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี อยู่ที่ระดบั 3.929% 
และอตัราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลอายุ 30 ปี อยู่ที่ระดับ 4.081% 
(อินโฟเควสท)์ 

ยุโรป 

ECB ประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามคาด ธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) มีมติปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุวนันี ้ตามการ
คาดการณ์ของตลาด ทัง้นี ้ECB มีมติปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้เงินฝากสู่
ระดับ 1.50% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี  2552 จากเดิมที่ระดับ 
0.75% นอกจากนี ้ECB ยังส่งสัญญาณปรบัขึน้อัตราดอกเบี ้ยต่อไป
เพ่ือควบคุมเงินเฟ้อ ECB ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นครัง้ที่ 3 ติดต่อกัน 
หลังจากปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.50% ในเดือนก.ค. และ 0.75% ใน
เดือนก.ย. โดยการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ในเดือนก.ค.ถือเป็นการปรบั
ขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นครัง้แรกในรอบ 11 ปี และเป็นการปรบัขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ครัง้ใหญ่ที่สดุนบัตัง้แต่ปี 2543 (อินโฟเควสท)์ 

GfK ชีค้วามเช่ือม่ันผู้บริโภคเยอรมนีฟ้ืนตัวเล็กน้อยในเดือนพ.ย. 
GfK ซึ่งเป็นสถาบนัวิจยัตลาดเปิดเผยผลส ารวจในวนันี ้(27 ต.ค.) บ่งชี ้
ว่า ความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคของเยอรมนีฟ้ืนตัวขึน้เล็กนอ้ยในเดือนพ.ย. 
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 หลังแตะระดับต ่าสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกัน  4 เดือน แม้ยังเร็ว

เกินไปที่จะระบถุึงการเปลี่ยนแปลงแนวโนม้ความเชื่อมั่นดงักล่าวก็ตาม 
ทั้งนี ้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีปรับตัวขึน้แตะ  -41.9 
ในช่วงเขา้สู่เดือนพ.ย. จาก -42.8 ในเดือนต.ค. โดยสอดคลอ้งกับการ
คาดการณข์องนกัวิเคราะหใ์นผลส ารวจที่จดัท าโดยส านกัข่าวรอยเตอร ์
"ยงัคงเร็วเกินไปที่จะเอ่ยถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางบวกในขณะนี ้ 
โดยสถานการณ์ความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคยงัคงตึงเครียด" นายรอลฟ์ 
เบอรเ์คิล ผูเ้ช่ียวชาญดา้นผูบ้ริโภคของ GfK กล่าว ส่วนดชันีคาดการณ์
เศรษฐกิจปรับตัวลงสู่  -22.2 ในเดือนต.ค. จาก -21.9 ในเดือนก.ย. 
เนื่ องจากผู้บริ โภคคาดการณ์ ว่า  เศรษฐกิจเยอรมนีจะถดถอย 
เช่นเดียวกับการคาดการณ์เศรษฐกิจส าหรับปี  2566 ของรัฐบาล
เยอรมนี (อินโฟเควสท)์ 

รัสเซียยันไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครน  นายเซอร์เก ชอยก ู
รฐัมนตรีกลาโหมรสัเซีย กล่าวว่า รัสเซียไม่มีความจ าเป็นในการใช้
อาวุธนิวเคลียรใ์นยูเครน "จากมุมมองทางการทหาร เราไม่มีความ
จ าเป็นในการใชอ้าวุธนิวเคลียรใ์นยูเครนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดย
วตัถุประสงคห์ลกัส าหรบัอาวุธนิวเคลียรข์องรสัเซียก็คือการป้องปราม
ไม่ใหเ้กิดการโจมตีดว้ยอาวธุนิวเคลียร"์ นายชอยกูกล่าว นายชอยกูยงั
ระบวุ่า สื่อก าลงัเผยแพร ่"ค าโกหก" เกี่ยวกบัการที่รสัเซียก าลงัเตรียมใช้
อาวธุนิวเคลียรห์รืออาวธุเคมี (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบเล็กน้อย หลัง ECB ปรับขึน้
ดอกเบีย้ตามคาด ตลาดหุน้ยโุรปปิดลบในวนัพฤหสับดี (27 ต.ค.) แต่
ฟ้ืนตวัขึน้จากระดบัต ่าสุดของวนั หลงัธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรบั
ขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ตามคาด และส่งสญัญาณว่า อตัราการปรบั
ขึน้ดอกเบี ้ยจะชะลอลงในระยะต่อไป  ทั้งนี ้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 
410.19 จดุ ลดลง 0.12 จุด หรือ -0.03% หลงัจากร่วงลงถึง 1.2% ก่อน 
ECB ประกาศปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ดัชนี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศส
ปิดที่ 6,244.03 จุด ลดลง 32.28 จุด หรือ -0.51%, ดัชนี DAX ตลาด
หุน้เยอรมนีปิดที่ 13,211.23 จุด เพิ่มขึน้ 15.42 จุด หรือ +0.12% หุ้น
กลุ่มเทคโนโลยียงัคงเผชิญแรงกดดนั โดยหุน้เอสทีไมโครอีเล็คโทรนิคส ์
รว่งลง 7% หลงัคาดการณ์ยอดขายชะลอลงในช่วงที่เหลือของปีนี ้ หุน้
กลุ่มเหมืองแร่ปรบัตัวลงดว้ย โดยหุ้นแองโกล อเมริกัน ร่วง 2% หลัง
การผลิตทองแดงที่ลดลงท าใหผ้ลผลิตไตรมาส 3 ใกลเ้คียงกับปีที่แลว้ 
ส่วนหุ้นบวกสวนตลาดได้แก่ หุน้กลุ่มธนาคารปรบัตัวขึน้ 0.6% สวน
ทางตลาด หลงัจาก ECB ปรบัเง่ือนไขโครงการช่วยเหลือธนาคารต่าง ๆ 
ผ่านโครงการรีไฟแนนซ์ระยะยาวที่ก าหนดเป้าหมาย  (Targeted 
Longer-Term Refinancing Operations – TLTRO) ซึ่ ง บ ร ร ด า
นกัวิเคราะหม์องว่าไม่ไดเ้ขม้งวดอย่างที่วิตกกัน แต่หุน้เครดิตสวิส ร่วง 
18.6% หลงัเปิดเผยแผนการที่จะระดมทุน 4 พนัลา้นฟรงัก์สวิส (4.05 
พันลา้นดอลลาร)์, ปรบัลดพนักงานหลายพันคน และยกเลิกการท า
ธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ นอกจากนี ้หุ้นกลุ่มน ้ามันและก๊าซของยุโรป 

บวก 3.5% หลังหุ้นเชลล์ของอังกฤษ พุ่ง 5.5% หลังเปิดเผยผลก าไร 
9.45 พันลา้นดอลลาร ์และประกาศแผนการที่จะปรบัเพิ่มเงินปันผล
ภายในสิน้ปี และหุ้นโททาลเอนเนอรย์ี่ส์ของฝรั่งเศส พุ่ง 3.0% หลัง
เปิดเผยก าไรสทุธิไตรมาส 3 เพ่ิมขึน้ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 17.62 จุด หุ้นเชลล์พุ่ง
หนุนตลาด ตลาดหุน้ลอนดอนปิดบวกในวนัพฤหสับดี (27 ต.ค.) โดย
ไดแ้รงหนนุจากการที่บริษัทเชลลป์ระกาศผลก าไรเพิ่มขึน้ และวางแผน
ที่จะเพ่ิมการจ่ายเงินปันผล ซึ่งไดช้่วยบดบงัความวิตกในตลาดเกี่ยวกับ
ภาวะเงินเฟ้อที่ระดับสูง และแนวโน้มที่ เศรษฐกิจที่จะเข้าสู่ภาวะ
ถดถอย ดชัน ีFTSE 100 ตลาดหุน้ลอนดอนปิดที่ 7,073.69 จดุ เพ่ิมขึน้ 
17.62 จุด หรือ +0.25% ตลาดหุน้ลอนดอนปิดที่ระดบัสูงสุดในรอบ 3 
สปัดาห ์โดยฟ้ืนตวัขึน้ในช่วงหลายวนัท าการที่ผ่านมา หลงัจากนายริชี 
ซูนัคไดเ้ขา้มารบัต าแหน่งนายกรฐัมนตรีคนใหม่ของอังกฤษ  หุ้นกลุ่ม
พลงังาน พุ่งขึน้ 4.7% โดยหุน้เชลล์ พุ่งขึน้ 5.5% หลงัรายงานผลก าไร
ไตรมาส 3 ดีกว่าคาดที่ 9.45 พันลา้นดอลลาร ์และเปิดเผยว่าจะเพิ่ม
การจ่ายเงินปันผลภายในสิน้ปีนี ้ หุ้นยูนิลีเวอรพ์ุ่ง 1% หลังปรบัเพิ่ม
คาดการณย์อดขายทัง้ปี แต่หุน้กลุ่มเหมืองแรร่ว่งลง 3.2% หลงัหุน้แอง
โกล อเมริกัน รว่ง 2.9% หลงัเปิดเผยผลผลิตทองแดงลดลงในไตรมาส 
3 (อินโฟเควสท)์ 

ญี่ปุ่ น  

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 86.60 จุด ผิดหวังผล
ประกอบการบ.เทคโนฯสหรัฐ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดลบ
เล็กนอ้ยในวนันี ้หลังหุน้เทคโนโลยีสหรฐัเปิดเผยผลประกอบการที่น่า
ผิดหวงั ขณะที่นกัลงทนุรอรายงานผลประกอบการของบริษัทญ่ีปุ่ นราย
ใหญ่  เช่น บริษัทโตเกียว อิเล็กตรอนในวันนี ้ และบริษัทโตโยต้า 
มอเตอรใ์นสัปดาหห์นา้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิด
ตลาดที่ 27,345.24 จุด ลดลง 86.60 จุด หรือ -0.32% หุน้ลบน าตลาด
วนันีไ้ดแ้ก่ กลุ่มธนาคาร, กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มขนส่ง
ทางทะเล (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

"สี จิน้ผิง" ส่งสัญญาณพร้อมร่วมมือสหรัฐ ก่อนพบ "ไบเดน" ใน
เวที G20 ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผูน้  าจีน ระบุว่า จีนพรอ้มร่วมมือกับ
สหรฐัในการสรา้งสันติภาพในระดับโลก  แถลงการณ์ดังกล่าวมีขึน้ 
ก่อนที่ปธน.สีจะพบปะกับประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐั ในการ
ประชมุสดุยอดของกลุ่ม G20 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียในเดือน
หนา้ "จีนพรอ้มที่จะท างานร่วมกับสหรฐัเพื่อหาแนวทางร่วมมือกันใน
ยุคใหม่บนพืน้ฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน การด ารงอยู่ร่วมกัน
อย่างมีสันติ และความร่วมมือที่ไดร้บัชัยชนะทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะท าให้
เกิดผลประโยชนไ์ม่เพียงแต่ทัง้สองประเทศ แต่จะเกิดประโยชนต์่อทั่ว
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 ทัง้โลก" ปธน.สีระบใุนหนงัสือที่ส่งไปยงัคณะกรรมาธิการแห่งชาติจีนว่า

ดว้ยความสมัพนัธร์ะหว่างจีนและสหรฐั (อินโฟเควสท)์ 

ก าไรภาคอุตสาหกรรมจีนลด  2.3% ช่วง 9 เดือนแรก เซ่น
ผลกระทบมาตรการคุมโควิด ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 
รายงานในวันนี ้(27 ต.ค.) ว่า ก าไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมจีน
ปรบัตวัลงในอตัราที่เร็วขึน้ในเดือนม.ค.-ก.ย. เนื่องจากผลกระทบของ
มาตรการควบคุมโควิด -19 และวิกฤตการณ์ที่ เกิดขึ ้นในตลาด
อสงัหาริมทรพัยย์งัคงส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อกิจกรรมในภาคการผลิต
ของจีน ขอ้มลูของ NBS ระบวุ่า ก าไรของบริษัทในภาคอตุสาหกรรมจีน
ลดลง 2.3% แตะระดบั 6.24 ลา้นลา้นหยวนในช่วงเดือนม.ค.-ก.ย. เม่ือ
เทียบรายปี ซึ่งรุนแรงกว่าในช่วงเดือนม.ค.-ส.ค.ที่ปรับตัวลง 2.1% 
ขอ้มูลดงักล่าวเป็นการส ารวจบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีนที่มี
รายไดใ้นธุรกิจหลกัต่อปีอย่างนอ้ย 20 ลา้นหยวน หรือประมาณ 2.79 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ทั้งนี ้  NBS ไม่ ได้เปิด เผยรายงานก าไรของ
ภาคอตุสาหกรรมของเดือนก.ย. (อินโฟเควสท)์ 

ฮ่องกงเล็งเปิดให้นักลงทุนรายย่อยซือ้ขายคริปโทฯถูกกฎหมาย 
หวังครองต าแหน่งฮับ ฮ่องกงวางแผนออกกฎหมายใหน้ักลงทุนราย
ย่อยสามารถซื ้อขายคริปโทเคอรเ์รนซีได้แบบถูกต้องตามกฎหมาย 
หลังจากลังเลใจมานานหลายปี ขณะที่จีนแผ่นดินใหญ่ยังคงสั่งหา้ม
การลงทุนในสินทรพัย์ดิจิทัล  ทั้งนี ้ส  านักข่าวบลูมเบิรก์รายงานโดย
อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า  โครงการออกใบอนุญาตส าหรับ
แพลตฟอร์มคริปโทฯที่ มีก าหนดบังคับใช้ใน เดือนมี.ค.ปีหน้า จะ
อนุญาตใหน้ักลงทุนรายย่อยสามารถซือ้ขายคริปโทฯไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย แหล่งข่าวระบุว่า เจา้หนา้ที่ก ากบัดูแลกฎระเบียบฮ่องกง
พยายามที่จะอนุญาตการจดทะเบียนเหรียญที่มีขนาดใหญ่  แต่จะไม่
สนบัสนนุเหรียญเฉพาะเจาะจง เช่น บิตคอยนห์รืออีเธอร ์อย่างไรก็ตาม 
ขณะนี ้ยังไม่มีการลงรายละเอียดหรือก าหนดกรอบเวลาที่แน่นอน 
เนื่องจากตอ้งท าประชาพิจารณก์่อนเป็นอนัดบัแรก (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 16.60 จุด วิตกก าไร
ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว ดัชนีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิด
ลบในวันนี ้หลงัจากจีนเปิดเผยก าไรภาคอุตสาหกรรมลดลงในช่วง 9 
เดือนแรกของปีนี ้ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดที่ 2,982.90 จดุ ลดลง 
16.60 จุด หรือ -0.55% ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานใน
วนันี ้(27 ต.ค.) ว่า ก าไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมจีนปรบัตวัลงใน
อัตราที่เร็วขึน้ในเดือนม.ค.-ก.ย. เนื่องจากผลกระทบของมาตรการ
ควบคุมโควิด-19 และวิกฤตการณ์ที่เกิดขึน้ในตลาดอสังหาริมทรพัย์
ยงัคงส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อกิจกรรมในภาคการผลิตของจีน  (อินโฟ
เควสท)์ 

ภ าวะต ล าด หุ้ น ฮ่ อ งก ง : ฮั่ ง เ ส็ ง ปิ ด บ วก  110.27 จุ ด  รับ
ความหวังเฟดชะลอขึน้ดอกเบีย้ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดบวก

ในวันนี ้ขานรบัคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจชะลอ
การเร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ นอกจากนี ้นกัลงทนุยงัจบัตาการเปิดเผย
ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 3 
ของสหรฐัในวันนี  ้ดัชนีฮั่งเส็งปิดตลาดที่ระดับ 15,427.94 จุด เพิ่มขึน้ 
110.27 จดุ หรือ +0.72% (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอ่ืนๆ  

IEA เผยวิกฤตพลังงานจากสงครามยูเครนเร่งการเปล่ียนสู่
พลังงานสะอาด ส านักงานพลังงานสากล (IEA) เปิดเผยว่า การ
ส่งออกเชือ้เพลิงฟอสซิลของรสัเซียที่ลดลงหลงัจากการบุกโจมตียเูครน
ในปีนีจ้ะเปลี่ยนแปลงภูมิทศันพ์ลงังานทั่วโลกเป็นเวลาหลายทศวรรษ 
และสามารถช่วยเรง่การเปลี่ยนผ่านสูพ่ลงังานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
รายงานแนวโนม้เศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook) ประจ าปี
ของ IEA ระบุถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการที่รสัเซียลดการส่ง
น า้มนั ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน แต่เป็นสถานการณด์า้นสิ่งแวดลอ้ม
ที่ดีที่สดุที่ไม่จ าเป็นตอ้งลงทนุในโครงการเชือ้เพลิงฟอสซิลใหม่ รายงาน
ของ IEA ระบุว่า วิกฤตดา้นพลงังานโลกก าลงัสรา้งการเปลี่ยนแปลงที่
ลึกซึง้และยาวนาน ซึ่งอาจเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานที่
ยั่งยืนและมั่นคงยิ่งขึน้ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาด หุ้ น อิ น เดี ย : ดั ช นี  Sensex บ วกกว่ า  200 จุ ด 
ท่ามกลางการซือ้ขายผันผวน ดชันี Sensex ตลาดหุน้อินเดียดีดตัว
ขึน้กว่า 200 จดุในวนันี ้ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผนัผวน ขณะที่นกัลงทนุ
จับตาทิศทางอัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางต่างๆ  ดัชนี S&P BSE 
Sensex ปิดตลาดที่ 59,756.84 บวก 212.88 จุด หรือ 0.36% (อินโฟ
เควสท)์ 

ไทย 

ผู้ว่าฯธปท.ย ้าต้องรักษาสมดุลนวัตกรรมควบคู่ดูแลความเส่ียง 
ลดผลกระทบต่อศก. นายเศรษฐพุฒิ  สุทธิวาทนฤพุฒิ  ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  (ธปท.) กล่ าวปาฐกถาพิ เศษ  หัวข้อ 
" Unlocking Opportunities for Thailand with Responsible 
Financial Innovations" ใน งาน  BOT Digital Finance Conference 
2022 โดยระบุว่า ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังเผชิญความทา้ทาย 4 
ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 1. การเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภาพการผลิตที่
ต  ่า รวมทั้งการขาดความสามารถในการแข่งขัน 2. การขาดภูมิคุม้กัน 
(resiliency) ที่เพียงพอในการรบัมือกับความผันผวนต่าง ๆ ในโลก ซึ่ง
อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินไทย 3. การละเลย
ความส าคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน  ซึ่งเห็นได้ชัดจากปัญหาหนี ้
ครัวเรือน และ 4. ความเหลื่อมล า้ทางสังคมและเศรษฐกิจ  ในอดีต 
ธปท. และผูด้  าเนินนโยบายเศรษฐกิจ เนน้แกโ้จทยข์อ้แรกเป็นหลกั แต่
ปัจจุบันจ าเป็นต้องพิจารณาให้รอบด้าน โดยครอบคลุมอีก 3 ดา้นที่
เหลือมากขึน้ เพื่อช่วยใหเ้ศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างเขม้แข็งและยั่งยืน 
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 นายเศรษฐพุฒิ กล่าวว่า ที่ผ่านมา "นวตักรรม" เหมือนจะเป็นค าตอบ

ส าคัญที่ภาคส่วนต่าง ๆ เห็นว่าจะเป็นพลังส าคัญที่ช่วยผลักดันให้
ประเทศไทยก้าวผ่านความทา้ทายขา้งตน้ โดยเฉพาะการสรา้งความ
เติบโตทางเศรษฐกิจ แต่แทจ้ริงแลว้ เราไม่ควรพิจารณานวตักรรมจาก
เฉพาะแง่มุมของการเป็นสิ่งใหม่ที่ดูจะมีศักยภาพเท่านั้น  แต่ต้องให้
ความส าคัญกับการดูแลความเสี่ยงที่อยู่บนพื ้นฐานของความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมโดยรวมดว้ย หรือที่เรียกว่า "นวตักรรมที่มีการดูแล
ความเสี่ ยงบนพื ้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
(responsible innovation)" (อินโฟเควสท)์ 

ก.พลังงาน เตรียมมาตรการของขวัญปีใหม่บรรเทาผลกระทบ
ราคาพลังงาน-ตรึงค่าไฟ นายกลุิศ สมบตัิศิริ ปลดักระทรวงพลงังาน 
บรรยายหัวขอ้ "ถอดบทเรียนวิกฤติพลังงานโลก สะเทือนถึงไทย" ใน
การเสวนาของสมาคมผูส้ื่อข่าวเศรษฐกิจ "ฝ่าวิกฤติพลังงานโลก ทาง
ร อ ด พ ลั ง ง า น ไท ย " ว่ า  ก ร ะ ท ร ว งพ ลั ง ง า น เต รี ย ม เส น อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  (กพช.) เดือน พ.ย. 65 ให้
ของขวัญปีใหม่ประชาชน ด้วยการออกมาตรการบรรเทาผลกระทบ
ราคาพลังงาน พรอ้มตรึงค่าไฟฟ้างวดแรกปี 66 (ม.ค.-เม.ย.)ไวท้ี่ 4.72 
บาทต่อหน่วย "กระทรวงพลังงาน เตรียมจัดท าของขวัญปีใหม่ใหค้น
ไทย โดยจะเสนอในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ ( กพช.) ในเดือน พ.ย. 2565 นี ้เพ่ือพิจารณาทัง้เรื่องของราคา
ก๊าซหงุตม้ ( LPG) และค่าไฟฟ้า เป็นตน้ ซึ่งในส่วนของค่าไฟ ยงัจะดแูล
กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย และ 500 หน่วยต่อไป รวมถึงจะมี
มาตรการเสริมส าหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าทั่วไปดว้ย" นายกลุิศ กล่าวว่า ตลอด 2 
ปีที่ผ่านมา ราคาพลงังานปรบัตวัสงูขึน้มากจากปัจจยัภายนอกประเทศ 
ซึ่งกระทรวงพลังงานเขา้ไปดูแลทั้งค่าไฟฟ้า ,ราคาดีเซลไม่ให้เกิน 35 
บาทต่อลิตร และปัจจุบันยงัตรึงราคาก๊าซหุงตม้ (LPG) ไวท้ี่ 408 บาท
ต่อถงัขนาด 15 กิโลกรมั โดยใชเ้งินกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิงเขา้ไปชดเชย
ราคา หลังจากนีก้ระทรวงพลังงานไดเ้ตรียมมาตรการหลายดา้นเพื่อ
ดูแลราคาพลังงานในประเทศ โดยจะพยุงอัตราค่าไฟฟ้าระหว่างไตร
มาส 4/65 ถึงไตรมาส 1/66 ให้อยู่ในอัตราไม่เกิน 4.72 บาทต่อหน่วย 
เพ่ือลดภาระค่าครองชีพใหก้ับประชาชน ภายใตส้มมติฐานราคาน า้มนั
ที่ระดบั 100 เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล โดยหากราคาก๊าซธรรมชาติเหลว ( 
LNG ) สูงเกิน 25 เหรียญสหรฐัฯ/ลา้นบีทียู ก็จะใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย(กฟผ.) และโรงไฟฟ้าเอกชน หันไปใช้น ้ามันดีเซล
เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซฯ ซึ่งคาดว่าจะใช้ดีเซล ประมาณ 
200-300 ลา้นลิตร (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 5.87 จุด รับแรงหนุนดอลลารอ์่อน-
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแม้ DELTA ถ่วง SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 
1,602.33 จุ ด  เพิ่ ม ขึ ้น  5.87 จุ ด  (+ 0.37%) มู ล ค่ า ก า รซื ้ อ ข า ย 
64,424.17 ลา้นบาท นกัวิเคราะหฯ์ระบตุลาดหุน้ไทยวนันีแ้กว่งไซดเ์วย์
ถึงไซด์เวย์อัพ โดยปรับตัวขึน้มาได้ดีแม้เจอแรงถ่วงจากหุ้น  DELTA 

ไดร้บัปัจจัยหนุนมาจาก Dollar Index อ่อนตวัลงหลังตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรฐัชะลอลง และนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐั แนวโนม้วัน
พรุ่งนีค้าดแกว่งคลา้ยวันนี ้ใหแ้นวรบั 1,595 จุด และแนวตา้น 1,612-
1,620 จดุ ตลาดหลกัทรพัย ์ปิดวนันีท้ี่ระดบั 1,602.33 จดุ เพิ่มขึน้ 5.87 
จุด (+0.37%) มูลค่าการซือ้ขาย 64,424.17 ลา้นบาท การซือ้ขายหุ้น
วนันี ้ดัชนีแกว่งไซดเ์วย-์ไซดเ์วยอ์พั โดยดชันีท าระดบัสูงสุด 1,605.76 
จุด และระดับต ่าสุด 1,592.49 จุด ส่วนหลักทรพัย์เปลี่ยนแปลงวันนี ้
เพิ่มขึน้ 986 หลักทรพัย ์ลดลง 657 หลักทรพัย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 
608 หลกัทรพัย ์(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 52,011 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วันอยู่ที่  52,011 
ลา้นบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 
22,460 ล้านบาท2. กลุ่มบริษั ทประกัน  ขายสุท ธิ  931 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 879 ลา้นบาท  Yield พันธบัตร
อาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.71% ปรบัตวัลดลงจากเม่ือวาน -0.02% ภาพรวมของ
ตลาดในวนันี ้Yield Curve ปรบัตวัลดลงจากวนัก่อนหนา้ประมาณ 1-
3 bps. ส าหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี ้  NET 
OUTFLOW 1,730 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 880 ล้านบาท 
และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 
850 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขา
แอตแลนตา รายงานแบบจ าลองคาดการณ์ GDPNow ว่าเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ  ในไตรมาส  3 จะขยายตัว  3.1% สู งกว่ าระดับ  2.9% ที่
คาดการณ์เดิม ขณะที่ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว้่านัก
ลงทุนใหน้ ้าหนักเพียง 49.5% ที่เฟดจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% 
ในการประชุมธนาคารกลางสหรฐัฯ วนัที่ 13-14 ธ.ค. ลดลงจากเดิมที่
เคยใหน้ ้าหนักมากถึง 75% หลังจากเจา้หน้าที่เฟดบางรายเริ่มแสดง
ความกงัวลผลกระทบจากการเรง่ขึน้อตัราดอกเบีย้ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 37.83 อ่อนค่าหลังผันผวนระหว่างวัน 
จับตา ECB-GDP สหรัฐ Q3/65 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรี
อยุธยา เปิดเผยว่า  เงินบาทปิดตลาดเย็นนี ้ที่ ระดับ  37.83 บาท/
ดอลลาร ์อ่อนค่าจากช่วงเชา้ที่เปิดตลาดที่ระดบั 37.64 บาท/ดอลลาร ์
ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนในช่วง 37.64-37.85 
บาท/ดอลลาร ์โดยช่วงสายเงินบาทแข็งค่าไปอยู่ในช่วง 37.60 กว่าๆ 
แต่ช่วงบ่ายอ่อนค่าขึน้มาอยู่ในช่วง 37.80 กว่าๆ เนื่องจากมีแรงซื ้อ
ดอลลารก์ลับเขา้มา โดยคืนนี ้ตลาดติดตามผลประชุมธนาคารกลาง
ยุโรป (ECB) คาดว่าจะปรับขึน้ดอกเบี ้ยนโยบาย 0.75% รวมทั้งรอ
ตวัเลขGDP สหรฐัไตรมาส 3/65 หากออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไวก้็จะมี
ผลใหด้อลลารส์หรฐักลบัมาแข็งค่าขึน้ได้ "คืนนี ้ตลาดรอลุน้ GDP ไตร
มาส 3 ซึ่งหากออกมาดีกว่าที่คาดไว้ ก็น่าจะท าให้มีแรงซือ้ดอลลาร ์
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 ส่งผลใหด้อลลารก์ลบัมาแข็งค่าขึน้ หลงัจากที่อ่อนค่าต่อเนื่องมา 2-3 

วัน" นักบริหารเงิน  ระบุ นักบริหารเงิน  คาดว่า พรุ่งนี ้เงินบาทจะ
เคลื่อนไหวในกรอบ  37.65-37.95 บาท/ดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทีต่้องติดตาม                      
- ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 (ประมาณการเบือ้งตน้) ฝรั่งเศส 

- ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 (ประมาณการเบือ้งตน้) เยอรมนี 

- ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคเดือนต.ค. อีย ู                 

- ดชันีราคาการใชจ้า่ยเพื่อการบรโิภคส่วนบคุคล (PCE) เดือนก.ย. สหรฐั 

- ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคขัน้สดุทา้ยเดือนต.ค.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรฐั 
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As of

 Monday 24 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JN Jibun Bank Japan PMI Services Oct P 53.00 -- 52.20 SET50

Jibun Bank Japan PMI Composite Oct P 51.70 -- 51.00 SET100

Jibun Bank Japan PMI Mfg Oct P 50.70 -- 50.80 MAI

CH GDP YoY 3Q 3.9% 3.3% 0.4% Institution Net Position

GDP YTD YoY 3Q 3.0% 3.0% 2.5% Proprietary Net Position

Industrial Production YoY Sep 6.3% 4.8% 4.2% Foreign Net Position

Retail Sales YoY Sep 2.5% 3.0% 5.4% Individual Net Position

New Home Prices MoM Sep -0.3% -- -0.3% Total Trading Value

Exports YoY Sep 5.7% 4.0% 7.1%

Imports YoY Sep 0.3% 0.0% 0.3% Major Indices

Trade Balance Sep $84.74b $80.30b $79.39b Dow Jones

EC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI Oct P 46.60 47.90 48.40 S&P 500

S&P Global Eurozone Services PMI Oct P 48.20 48.20 48.80 Nasdaq

S&P Global Eurozone Composite PMI Oct P 47.10 47.60 48.10 STOXX Europe 50

US S&P Global US Manufacturing PMI Oct P 49.90 51.00 52.00 FTSE 100

S&P Global US Services PMI Oct P 46.60 49.50 49.30 DAX

S&P Global US Composite PMI Oct P 47.30 49.20 49.50 Nikkei 225

Shanghai Composite

 Tuesday 25 Hang Seng

Release Actual Cons. Prior KOSPI

JN Nationwide Dept Sales YoY Sep 20.20% -- 26.10% BES Sensex

Tokyo Dept Store Sales YoY Sep 27.00% -- 38.40% Jakarta Composite

Machine Tool Orders YoY Sep F 4.30% -- 4.3% Philippines Composite

US FHFA House Price Index MoM Aug -0.70% -0.6% -0.6% Ho Chi Minh

S&P CoreLogic CS US HPI YoY NSA Aug 12.99% -- 15.62%

Conf. Board Consumer Confidence Oct 102.50 105.90 107.80 Crude Commodities

Richmond Fed Manufact. Index Oct -10.00 -5.00 0.00 WTI ($/bl)

CH FX Net Settlement - Clients CNY Sep -- -- 188.9b Dubai ($/bl)

Brent ($/bl)

     Wednesday 26 NYMEX ($/bl)

Release Actual Cons. Prior COMEX Gold 

JN PPI Services YoY Sep 2.10% 2.10% 2.00% Batic Dry Index

Leading Index CI Aug F 101.30 -- 100.90

EC M3 Money Supply YoY Sep 6.3% 6.0% 6.1% Exchange Rate

US MBA Mortgage Applications 1-Oct -1.7% -- -4.5% USD/THB

Wholesale Inventories MoM Sep P 0.8% 1.0% 1.4% EUR/USD

New Home Sales Sep 603k 580k 677k USD/JNY

New Home Sales MoM Sep -10.9% -15.3% 24.7% GBP/USD

TH Customs Exports YoY Sep 7.8% 4.1% 7.5% USD/CHY

Customs Imports YoY Sep 15.6% 20.0% 21.3% USD/KRW

Customs Trade Balance Sep -$853m -$3050m -$4215m Dollar Index

 Thursday 27 Thai Bond Market

Release Actual Cons. Prior Total Return Index

JN Japan Buying Foreign Bonds 1-Oct ¥164.5b -- ¥389.9b Outright / Cash Trading

Foreign Buying Japan Bonds 1-Oct -¥1391.2b -- -¥182.0b Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

CH Industrial Profits YoY Sep -2.30% -- -2.10% 27-Oct-22 0.804 0.998 1.173 1.362 1.902 2.178

EC ECB Main Refinancing Rate 1-Oct 2.00% 2.00% 1.25% Change (bps) -0.31 +0.17 +0.64 +0.21 -1.21 -4.48

US GDP Annualized QoQ 3Q A 2.60% 2.40% -0.60% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Personal Consumption 3Q A 1.40% 1.00% 2.00% 2.713 2.959 3.231 3.761 4.033 4.328

GDP Price Index 3Q A 4.10% 5.30% 9.00% -2.03 -2.93 -1.81 -4.07 -3.11 -1.20

Core PCE QoQ 3Q A 4.50% 4.50% 4.70%

Durable Goods Orders Sep P 0.40% 0.60% 0.20% US Bond Market

Initial Jobless Claims 1-Oct 217k 220k 214k Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

27-Oct-22 4.00 4.27 4.24 4.06 3.92 4.08

 Friday 28 Change (bps) -0.04 -12.98 -13.33 -12.41 -8.41 -5.48

Release Actual Cons. Prior

JN Tokyo CPI YoY Oct 3.50% 3.30% 2.80%

Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY Oct 3.40% 3.20% 2.80%

Jobless Rate Sep 2.60% 2.50% 2.50%

BOJ Policy Balance Rate 1-Oct -- -0.10% -0.10%

BOJ 10-Yr Yield Target 1-Oct -- 0.00% 0.00%

TH Foreign Reserves 1-Oct -- -- $197.8b

EC Economic Confidence Oct -- 92.30 93.70

Consumer Confidence Oct F -- -- -27.60

US Employment Cost Index 3Q -- 1.20% 1.30%

Personal Income Sep -- 0.40% 0.30%

Personal Spending Sep -- 0.40% 0.40%  

Real Personal Spending Sep -- 0.20% 0.10%

PCE Deflator MoM Sep -- 0.30% 0.30%

PCE Deflator YoY Sep -- 6.30% 6.20%

PCE Core Deflator MoM Sep -- 0.50% 0.60%

PCE Core Deflator YoY Sep -- 5.20% 4.90%

Pending Home Sales MoM Sep -- -4.50% -2.00%

Pending Home Sales NSA YoY Sep -- -- -22.50%

U. of Mich. Sentiment Oct F -- 59.60 59.80

974.96 +7.62 +0.79%

2,193.24 +16.79 +0.77%

28-Oct-22

27-Oct-22 Chg %Chg.

1,602.33 +5.87 +0.37%

236.47

2,461.51

640.69 +1.22 +0.19%

-1,474.36

27-Oct-22 Chg %Chg.

32,033.28 +194.17 +0.61%

-1,223.62

64,424.17

3,604.51 -0.80 -0.02%

7,073.69 +17.62 +0.25%

3,807.30 -23.30 -0.61%

10,792.67 -178.32 -1.63%

2,982.90 -16.60 -0.55%

15,427.94 +110.27 +0.72%

13,211.23 +15.42 +0.12%

27,345.24 -86.60 -0.32%

7,091.76 +47.82 +0.68%

6,230.58 +109.05 +1.78%

2,288.78 +39.22 +1.74%

59,756.84 +212.88 +0.36%

89.08 +1.17 +1.33%

91.27 +0.10 +0.11%

1,028.01 +34.65 +3.49%

27-Oct-22 Chg %Chg.

1,660.70 -3.30 -0.20%

1,706.00 +0.00 +0.00%

96.96 +1.27 +1.33%

89.08 +1.17 +1.33%

0.9964 1.0081 -1.16%

146.29 146.37 -0.05%

27-Oct-22 26-Oct-22 %Chg.

37.82 37.76 +0.16%

1,417.70 1,426.25 -0.60%

110.587 109.700 +0.81%

1.1565 1.1625 -0.52%

7.2290 7.1730 +0.78%

52,010.55          38,813.92          +34.00%

27-Oct-22 26-Oct-22 %Chg.

289.50               288.97               +0.18%


