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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

มาตรการห้ามชาวมะกันท างานให้กับบริษัทชิปจีนอาจบังคับใช้
ในวงแคบกว่าที่กังวล ส านักข่าวบลูมเบิรก์รายงานว่า ค าสั่งห้าม
พลเมืองอเมริกันช่วยเหลืออุตสาหกรรมชิปจีนของสหรฐัจะมีผลบงัคับ
ใชใ้นวงแคบกว่าที่กังวล และอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทบริษัทเซมิคอน
ดกัเตอรท์ี่ด  าเนินธุรกิจในจีนนอ้ยกว่าที่คาดการณไ์ว ้รายงานระบวุ่า กฎ
ดงักล่าวดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่พลเมืองสหรฐัที่ท  างานบางต าแหน่งใน
บริษัทอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอรเ์ป็นหลัก เม่ือพิจารณาจาก
เอกสารที่ส  านักงานด้านอุตสาหกรรมและความปลอดภัย  (BIS) 
เผยแพร่เม่ือวนัศุกรท์ี่ผ่านมา (28 ต.ค) เพ่ือชีแ้จงมาตรการควบคุมการ
ส่งออกซึ่งประกาศเม่ือวันที่  7 ต.ค. การคว ่าบาตรเหล่านีถู้กน ามาใช้
เพื่อป้องไม่ให้กองทัพจีนเขา้ถึงเทคโนโลยีชิปที่ล  า้สมัย แต่กลับสรา้ง
ความไม่แน่นอนแก่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี และสรา้งความเสียหายแก่
หุน้ชิปทั่วโลก พลเมืองสหรฐัที่มีหนงัสือเดินทางสหรฐั กรีดการด์ หรือมี
สถานะเป็นผูพ้  านักถาวร จ าเป็นตอ้งมีใบอนุญาตเพื่อด าเนินการหรือ
อนุญาตให้จัดส่งสิ่งของที่ใช้ในการพัฒนาหรือผลิตชิปขั้นสูงไปที่
โรงงานในจีน แต่ไม่รวมผู้ที่ด  าเนินการด้านการจัดการหรือธุรการที่
เกี่ยวขอ้ง การควบคุมในลักษณะเดียวกันนีมี้ผลบังคบัใชก้ับพลเมือง
สหรฐัที่ท  าหน้าที่บ  ารุงรกัษา ซ่อมแซม และปรับปรุงรายการสิ่งของ
เหล่านัน้เช่นกนั (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึน้ในเดือนก.ย. สวนทาง
คาดการณ์ ส านักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผล
ส ารวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน 
(JOLTS) พบว่า ตวัเลขการเปิดรบัสมคัรงาน ซึ่งเป็นมาตรวดัอปุสงคใ์น
ตลาดแรงงาน เพิ่มขึน้ 437,000 ต าแหน่ง สู่ระดับ 10.7 ลา้นต าแหน่ง
ในเดือนก.ย. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าลดลงสู่ระดับ 9.85 ล้าน
ต าแหน่ง นกัวิเคราะหร์ะบวุ่า การพุ่งขึน้ของตวัเลขการเปิดรบัสมคัรงาน 
ท่ามกลางภาวะตงึตวัในตลาดแรงงาน จะเป็นปัจจัยหนนุการดีดตวัขึน้
ของเงินเฟ้อ เนื่องจากพนักงานจะมีอ านาจต่อรองในการขอขึน้ค่าแรง
ต่อนายจา้ง (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนก.ย. 
กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า การใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเพิ่มขึน้ 
0.2% ในเดือนก.ย. เม่ือเทียบรายเดือน สวนทางนักวิเคราะหท์ี่คาดว่า
ลดลง 0.5% หลงัจากลดลง 0.6% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบรายปี การใช้
จ่ายดา้นการก่อสรา้งพุ่งขึน้ 10.9% ในเดือนก.ย. การใชจ้่ายในโครงการ
ก่อสรา้งของภาคเอกชนเพิ่มขึน้ 0.4% หลังจากลดลง 0.7% ในเดือน
ส.ค. การใชจ้่ายในโครงการที่อยู่อาศัยของภาคเอกชนทรงตวัในเดือน
ก.ย. ขณะที่การใชจ้่ายในโครงการที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศยัเพิ่มขึน้ 1.0% ส่วน

การใชจ้่ายในโครงการภาคสาธารณะลดลง 0.4% หลงัจากลดลง 0.8% 
ในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท)์ 

ดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐปรับตัวลงในเดือนต.ค. เอสแอนดพ์ี 
โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขั้น
สดุทา้ยของสหรฐั ปรบัตวัลงสู่ระดบั 50.4 ในเดือนต.ค. จากระดบั 52.0 
ในเดือนก.ย. แต่สูงกว่าตัวเลขเบือ้งตน้ที่ระดับ 49.9 ดัชนี PMI ได้รบั
ผลกระทบจากการร่วงลงของค าสั่งซือ้ใหม่แตะระดับต ่าสุดนับตั้งแต่
เดือนพ.ค.2563 ขณะที่การจา้งงานชะลอตวั ส่วนความเช่ือมั่นของภาค
ธุรกิจปรบัตวัลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบกว่า 2 ปี ท่ามกลางความกงัวล
เกี่ยวกบัเงินเฟ้อและอปุสงคข์องผูบ้ริโภค (อินโฟเควสท)์ 

ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐต ่าสุดรอบกว่า 2 ปีในเดือนต.ค. 
สถาบนัจัดการดา้นอุปทานของสหรฐั (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีภาคการ
ผลิตของสหรฐัปรบัตวัลงสู่ระดบั 50.2 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสุด
ในรอบกว่า 2 ปี หรือนับตัง้แต่เดือนพ.ค.2563 แต่สงูกว่าที่นกัวิเคราะห์
คาดการณท์ี่ระดบั 50.0 จากระดบั 50.9 ในเดือนก.ย. อย่างไรก็ดี ดชันี
ยงัคงอยู่สูงกว่าระดบั 50 ซึ่งบ่งชีว้่าภาคการผลิตของสหรฐัยงัคงมีการ
ขยายตวั โดยไดแ้รงหนุนจากการเพ่ิมขึน้ของค าสั่งซือ้ใหม่และการจา้ง
งาน (อินโฟเควสท)์ 

คาด "รีพับลิกัน" แลนดส์ไลดเ์ลือกตั้งกลางเทอม! เหตุ "ไบเดน" 
สอบตกแก้ปัญหาศก. ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น  าสหรัฐ จะ
เดินทางไปยังรัฐฟลอริดาเพื่อท าการรณรงค์หาเสียงในวันนี ้ ขณะที่
เหลือเวลาอีกเพียง 7 วันก่อนถึงก าหนดเลือกตั้งกลางเทอมในวนัที่  8 
พ.ย. การเลือกตั้งกลางเทอมดังกล่าว ถือเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่
ระหว่างพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน โดยจะมีการชิงชัยเก้าอี ้
ทัง้หมดในสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัจ านวน 435 ที่นั่ง รวมทัง้การเลือกตัง้
สมาชิกวุฒิสภาจ านวน 35 ราย จากทัง้หมด 100 ราย นอกจากนี ้ยงัมี
การเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐใน 39 มลรัฐ รวมทั้งการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นอีกจ านวนมาก ผลการส ารวจของ RealClearPolitics พบว่า 
พรรครีพบัลิกันสามารถครองเสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั
หลงัการเลือกตัง้กลางเทอม จากปัจจุบนัที่พรรคเดโมแครตมีเสียงเกิน
กึ่งหนึ่งอยู่เล็กน้อย ส่วนการเลือกตั้งในวุฒิสภาจะเป็นไปอย่างสูสี
ระหว่างพรรคเดโมแครตและรีพบัลิกนั ซึ่งก่อนการเลือกตัง้ทัง้สองพรรค
มีคะแนนเสียงเท่ากนัอยู่ที่ 50-50 (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอรก์: ดาวโจนสปิ์ดลบ 79.75 จุด กังวลข้อมูล
แรงงานแกร่งหนุนเฟดขึน้ดบ. ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิด
ลบในวันอังคาร (1 พ.ย.) หลังสหรฐัเปิดเผยตัวเลขเปิดรบัสมัครงาน
เพ่ิมขึน้ในเดือนก.ย. ซึ่งบ่งชีว้่าตลาดแรงงานสหรฐัยงัคงแข็งแกร่ง และ
อาจท าใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยงัคงเรง่การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 
ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที่ 32,653.20 จดุ ลดลง 79.75 จุด 
หรือ -0.24%, ดชันี S&P500 ปิดที่ 3,856.10 จุด ลดลง 15.88 จุด หรือ 
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 -0.41% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 10,890.85 จุด ลดลง 97.30 จุด หรือ 

-0.89% หุน้ 6 ใน 11 กลุ่มในดัชนี S&P 500 ปิดในแดนลบ น าโดยหุน้
กลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบีย้ โดยหุน้แอมะซอน 
ดิ่งลง 5.52% หุ้นไมโครซอฟท์ ร่วงลง 1.71% หุ้นแอปเปิล ร่วงลง 
1.75% หุน้อลัฟาเบท รว่งลง 4.27% อย่างไรก็ดี หุน้กลุ่มพลงังานดีดตวั
ขึน้หลังจากราคาน ้ามัน WTI พุ่งขึน้กว่า 2% โดยหุ้นเอ็กซอน โมบิล 
บวก 0.99% หุน้ฮัลลิเบอรต์ัน เพิ่มขึน้ 0.21% หุน้โคโนโคฟิลลิปส์ พุ่ง
ขึน้ 1.34% หุน้เชฟรอน เพ่ิมขึน้ 0.70% หุน้ไฟเซอร ์พุ่งขึน้ 3.06% หลัง
บริษัทเปิดเผยรายได ้2.26 หม่ืนลา้นดอลลารใ์นไตรมาส 3 ซึ่งสูงกว่าที่
นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 2.10 หม่ืนลา้นดอลลาร ์โดยไดแ้รงหนุน
จากการจ าหน่ายยา Paxlovid ซึ่งเป็นยารกัษาโรคโควิด-19 หุน้อูเบอร ์
เทคโนโลยีส์ พุ่งขึน้ 11.97% หลังจากบริษัทปรบัเพิ่มคาดการณ์ผล
ก าไรในไตรมาส 4/2565 ซึ่งขอ้มลูดงักล่าวช่วยหนุนหุน้บริษัทคู่แข่งของ
อเูบอรด์ีดตวัขึน้ดว้ย โดยหุน้ลิฟท ์(Lyft) พุ่งขึน้ 3.48% และหุน้ดอรแ์ดช 
(DoorDash) ทะยานขึน้ 3.61% หุน้บริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุน้
นิวยอรก์พุ่งขึน้ขานรบัความหวงัที่ว่าจีนอาจจะกลบัมาเปิดประเทศอีก
ครัง้ หลงัมีกระแสข่าวว่า จีนไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการเพ่ือหารือเร่ืองการ
ผ่อนคลายมาตรการโควิดเป็นศูนย์ ทั้งนี ้หุ้น JD.Com พุ่งขึน้ 3.08% 
หุน้อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิง้ ทะยานขึน้ 3.59% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก : ดอลล์อ่อนค่า นักลงทุนจับตาผล
ประชุมเฟด ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกับสกุลเงิน
หลกั ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวันองัคาร (1 
พ.ย.) ก่อนที่นักลงทุนจะรูผ้ลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) ในวันนีต้ามเวลาสหรฐั ทั้งนี ้ดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็น
ดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์ม่ือเทียบกับสกลุเงินหลกั 6 สกุล
ในตะกร้าเงิน ลดลง 0.04% แตะที่ระดับ 111.4800 ยูโรแข็งค่าเม่ือ
เทียบกับดอลลารส์หรฐั ที่ระดับ 0.9888 ดอลลาร ์จากระดับ 0.9887 
ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้สู่ระดับ 1.1479 ดอลลาร ์จาก
ระดบั 1.1470 ดอลลาร ์ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน 
ที่ระดับ 148.18 เยน จากระดับ 148.62 เยน และอ่อนค่าเม่ือเทียบ
กับฟ รังก์สวิส  ที่ ระดับ  0.9997 ฟ รังก์  จากระดับ  1.0016 ฟ รังก ์
นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยังอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลารแ์คนาดา 
ที่ ระดับ  1.3616 ดอลลาร์แคนาดา  จากระดับ  1.3627 ดอลลาร์
แคนาดา และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับโครนาสวีดเดน ที่ระดับ 11.0160 
โครนา จากระดบั 11.0451 โครนา (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดบวก $1.84 รับความหวังจีน
เปิดประเทศ สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิด
พุ่งขึน้กว่า 2% ในวนัองัคาร (1 พ.ย.) ขานรบัความหวงัที่ว่าจีนอาจจะ
กลบัมาเปิดประเทศอีกครัง้ หลงัจากใชม้าตรการเขม้งวดในการควบคุม
โควิด-19 เป็นเวลานานในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี ้การอ่อนค่าของ
ดอลลารย์งัเป็นปัจจัยหนุนตลาดน า้มนั ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่ง

มอบ เดื อนธ .ค . เพิ่ มขึ ้น  1.84 ดอลลาร์ ห รือ  2.1% ปิ ดที่  88.37 
ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือน
ม.ค. เพิ่มขึน้ 1.84 ดอลลาร ์หรือ 2% ปิดที่  94.65 ดอลลาร/์บารเ์รล 
(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $9 เหตุดอลล์อ่อน-
บอนดย์ีลดร่์วงหนุนตลาด สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวกใน
วนัองัคาร (1 พ.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และ
การปรบัตวัลงของอตัราผลตอบแทนพันธบัตร ขณะที่นักลงทุนจับตา
ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนันี ้
ตามเวลาสหรัฐ  ทั้งนี ้ สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 9 ดอลลาร ์หรือ 0.55% ปิดที่ 
1,649.7 ดอลลาร/์ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 
54.8 เซนต์ หรือ 2.87% ปิดที่  19.667 ดอลลาร/์ออนซ์ สัญญาพลา
ตินัมส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึน้ 20.4 ดอลลาร ์หรือ 2.19% ปิดที่ 950.5 
ดอลลาร/์ออนซ์ สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 45.30 
ดอลลาร ์หรือ 2.5% ปิดที่ 1,877 ดอลลาร/์ออนซ ์(อินโฟเควสท)์ 

บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวลง นักลงทุนจับตาประชุมเฟด อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัปรบัตวัลงในวนันี ้ ขณะที่นักลงทุน
จับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ใน
สปัดาหน์ี ้ณ เวลา 23.23 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลอายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 4.04% และอตัราผลตอบแทนพันธบัตร
รฐับาลอาย ุ30 ปี อยู่ที่ระดบั 4.107% (อินโฟเควสท)์ 

ยุโรป 

ประธาน ECB ยันต้องเพิ่มดอกเบี้ยอีกเพื่อคุมเงินเฟ้อ แม้เส่ียง
ท าศก.ถดถอย นางคริสติน ลาการด์ ประธานธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) เปิดเผยในวนันี ้(1 พ.ย.) ว่า ECB ตอ้งเพ่ิมอตัราดอกเบีย้ต่อไป 
เพ่ือรบัมือเงินเฟ้อ แมค้วามเป็นไปไดท้ี่เศรษฐกิจยูโรโซนจะเขา้สู่ภาวะ
ถดถอยจะเพ่ิมขึน้ก็ตาม "หนา้ที่ของเราคือการรกัษาเสถียรภาพของเงิน
เฟ้อ ด้วยการใช้เครื่องมือทั้งหมดที่ เรามี  โดยเรามุ่งมั่นที่จะท าสิ่งที่
จ  าเป็นเพื่อท าให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2%" นางลาการด์ให้
สมัภาษณ์กับส านักข่าวเดลฟี (Delfi) ของลัตเวีย ส านักข่าวรอยเตอร์
รายงานว่า ECB ไดป้รบัเพ่ิมอตัราดอกเบีย้รวมกัน 2% ในการประชุม
นโยบาย 3 ครัง้ที่ผ่านมา และตลาดคาดการณว์่าจะมีการปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้อีก โดยจะท าใหอ้ตัราดอกเบีย้เงินฝากเพิ่มจาก 1.5% เขา้ใกล้
ระดับ 3% ในปี 2566 "เรามีเป้าหมายชัดเจน แต่ยงัไปไม่ถึง ดงันัน้ เรา
จะตอ้งเพิ่มดอกเบีย้อีกในอนาคต" นางลาการด์กล่าวโดยไม่ไดร้ะบุว่า
จะหยดุเพิ่มดอกเบีย้เม่ือใด (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รับความหวังเฟดชะลอ
อัตราขึ้นดอกเบีย้ ตลาดหุน้ยุโรปปิดบวกในวนัองัคาร (1 พ.ย.) โดย
เร่ิมตน้เดือนพ.ย.ไดอ้ย่างสดใส ท่ามกลางความหวงัว่า ธนาคารกลาง
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 สหรัฐ (เฟด) จะชะลออัตราการปรบัขึน้ดอกเบี ้ย ทั้งนี ้ ดัชนี STOXX 

600 ปิดที่  414.61 จุด เพิ่มขึน้ 2.41 จุด หรือ +0.58% ดัชนี CAC-40 
ตลาดหุน้ฝรั่งเศสปิดที่ 6,328.25 จุด เพิ่มขึน้ 61.48 จุด หรือ +0.98%, 
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่  13,338.74 จุด เพิ่มขึน้ 85.00 จุด 
หรือ +0.64%  หุน้หลยุส ์วิตตอง, หุน้เคอริ่ง, หุน้เพอรน์อด ริคารด์ และ
หุน้แอรเ์มส อินเตอรเ์นชันแนล พุ่ง 1.9-3.0% หุน้กลุ่มเหมืองแร่ พุ่งขึน้ 
3.4% รวมถึงหุ้นกลุ่มน ้ามันและก๊าซ พุ่ง 1.7% หลังราคาน ้ามันและ
โลหะอุตสาหกรรมปรบัตวัขึน้ ขณะที่เงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลง การ
เปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนช่วยหนุน
ตลาดด้วย โดยบริษัท 163 แห่งในดัชนี  STOXX  600 รายงานผล
ประกอบการออกมาแลว้ และ 58.3% รายงานผลประกอบการสูงเกิน
คาด  หุน้โพรซสั พุ่ง 9.3% หลงัปฏิเสธรายงานที่ว่า บริษัทอาจขายหุน้ 
28% ในบริษัทเทนเซ็นตข์องจีน (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 91.63 จุด หุ้นสินค้าโภค
ภัณฑห์นุนตลาด ตลาดหุน้ลอนดอนปิดที่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 6 
สปัดาหใ์นวนัองัคาร (1 พ.ย.) เนื่องจากหุน้กลุ่มสินคา้โภคภณัฑท์ะยาน
ขึน้ก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) และหุน้บีพีพุ่งขึน้
หลังรายงานผลก าไรเพิ่มขึน้และเพิ่มแผนซือ้หุ้นคืน  ดัชนี FTSE 100 
ตลาดหุน้ลอนดอนปิดที่ 7,186.16 จุด เพิ่มขึน้ 91.63 จดุ หรือ +1.29% 
ซึ่งเป็นระดบัปิดสูงสุดนับตัง้แต่วนัที่ 22 ก.ย. หุน้บีพี พุ่งขึน้ 1.4% หลัง
ปรบัเพิ่มผลก าไรรายไตรมาสสู่ระดบั 8.15 พันลา้นดอลลารเ์ม่ือเทียบ
เป็นรายปี และเพ่ิมการซือ้หุน้คืน 2.5 พนัลา้นดอลลาร ์หุน้กลุ่มพลงังาน
และกลุ่มเหมืองแร่ พุ่งขึน้ 1.9% และ 4.9% ตามล าดบั โดยปรบัตวัขึน้
ตามราคาสินคา้โภคภัณฑท์ี่แข็งแกรง่ หุน้รายตวัที่ปรบัตวัขึน้ อาทิ หุน้
โอคาโด กรุ๊ป พุ่ง 38.6% แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี หลังจากบริษัท
ประกาศจับมือเป็นหุน้ส่วนกับบริษัทล็อตเต ้ชอปปิงของเกาหลีใต ้(อิน
โฟเควสท)์ 

ญี่ปุ่ น  

ญี่ปุ่ นวอนประชาชนประหยัดไฟในฤดูหนาว เล่ียงวิกฤตขาด
แคลนพลังงาน รฐับาลญ่ีปุ่ นไดเ้รียกรอ้งใหภ้าคครวัเรือนและธุรกิจทั่ว
ประเทศประหยดัการใชไ้ฟฟ้าในช่วงฤดูหนาวนี ้ หลงัจากที่ก่อนหนา้นี ้
รฐับาลเคยรอ้งขอใหภ้าคครวัเรือนและภาคธุรกิจประหยดัไฟฟ้าในช่วง
ฤดูรอ้น ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนพลงังาน ส านัก
ข่าวเกียวโดรายงานว่า นับเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปีที่รัฐบาลญ่ีปุ่ น
เรียกรอ้งใหภ้าคครวัเรือนและภาคธุรกิจประหยดัการใชไ้ฟฟ้าในช่วงฤดู
หนาว โดยมาตรการครัง้ล่าสุดนีจ้ะมีขึน้ตัง้แต่วนัที่  1 เดือนธ.ค. 2565 
จนถึงวนัที่ 30 เดือนมี.ค. 2566 เนื่องจากซพัพลายก๊าซธรรมชาติเหลว
ที่ใชเ้ป็นเชือ้เพลิงใหก้ับโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นนัน้  เผชิญกับความไม่
แน่นอน อันเป็นผลกระทบของการที่รัสเซียส่งก าลังทหารเข้าท า
สงครามในยูเครน ทั้งนี ้คาดว่าญ่ีปุ่ นจะสามารถรกัษาอัตราการผลิต

ไฟฟ้าส ารองไวท้ี่ 3% ซึ่งเป็นระดบัต ่าที่สดุที่จะประคองการใชง้านใหอ้ยู่
ในระดบัที่เสถียรส าหรบัฤดูหนาว แต่รฐับาลตอ้งการสรา้งความเช่ือมั่น
ว่ามีพลงังานเพียงพอส าหรบัใหค้วามรอ้นแก่ครวัเรือนและการด าเนิน
ธุรกิจ หากเกิดภัยธรรมชาติหรือความผิดพลาดในโรงไฟฟ้า  (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 91.46 จุด นลท.รอผล
ประชุมเฟด ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรบัตัวขึน้เล็กนอ้ยใน
วนันี ้โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนก่อนที่จะรูผ้ลการประชุม
ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ่งจะเปิดฉากในวันนีแ้ละจะแถลงผล
การประชุมในวันพรุ่งนี  ้ขณะที่หุ้นกลุ่มยานยนตถ์ูกเทขายหลังจากที่
บริษัทโตโยต้า มอเตอร ์รายงานผลประกอบการอ่อนแอ ส านักข่าว
เกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดตลาดที่ระดบั 27,678.92 จุด เพ่ิมขึน้ 
91.46 จุด หรือ +0.33% หุน้ที่ปรบัตัวขึน้ในวันนีน้  าโดยหุน้กลุ่มคา้ส่ง, 
กลุ่มอาหาร รวมถึงกลุ่มเหล็กและเหล็กกลา้ (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

ตลาดอสังหาฯจีนชะลอตัวต่อเน่ืองในเดือนต.ค. จากผลกระทบ
มาตรการคุมโควิด ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังคงปรบัตัวลง
ต่อเนื่องในเดือนต.ค. โดยข้อมูลจาก China Index Academy (CIA) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทวิจัยดา้นอสังหาริมทรพัยอิ์สระรายใหญ่ที่สุดของ
จีนระบุว่า ราคาและยอดขายบา้นปรบัตัวลง ซึ่งบ่งชีถ้ึงความเชื่อมั่นที่
ลดลงและแนวโนม้ที่ย  ่าแย่ เนื่องจากมาตรการคมุโควิด-19 ที่เขม้งวดได้
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภค ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงาน
ว่า ภาคอสงัหาริมทรพัยจ์ีน หนึ่งเคยเป็นแรงหนนุหลกัของการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจจีนนั้น ชะลอตัวลงอย่างมากในปีที่ผ่านมา เนื่องการที่
รฐับาลจีนจ ากัดการกูย้ืมของบริษัทพฒันาอสังหาริมทรพัย์ และภาวะ
เศรษฐกิจที่ทรุดตวัจากผลกระทบของโควิด-19 CIA ระบุว่า ราคาบา้น
ใน 100 เมืองของจีนลดลงเป็นเดือนที่  4 ติดต่อกันในเดือนต.ค. โดย
ปรบัตวัลง 0.01% เม่ือเทียบรายเดือนหลังจากที่ปรบัตวัลง 0.02% ใน
เดือนก.ย. ส่วนยอดขายในแง่ของพื ้นที่โดยรวมใน 100 เมืองของจีน
ลดลงประมาณ 20% เม่ือเทียบรายปีในเดือนต.ค. เฉิน เหวินจิง 
นักวิเคราะหจ์าก CIA เปิดเผยว่า การฟ้ืนตัวของภาคอสังหาริมทรพัย์
ขึน้อยู่กับมาตรการควบคุมโควิด-19 และความเขม้แข็งของนโยบาย 
พรอ้มกับกล่าวว่า การฟ้ืนตัวในตลาดอสังหาริมทรพัย์มีแนวโน้มจะ
เกิดขึน้ล่าชา้หากจีนยังคงยึดมั่นในมาตรการคุมโควิด -19 ที่เขม้งวด
ต่อไป (อินโฟเควสท)์ 

PMI ภาคการผลิตจีนหดตัวลงติดต่อกันเดือนที่ 3 เหตุล็อกดาวน์
กระทบเศรษฐกิจ  ผลส ารวจจากมาร์กิตและไฉซินระบุว่า  ดัชนี
ผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค.ของจีนเพิ่มขึน้แตะ
ระดบั 49.2  จากระดบั 48.1 ในเดือนก.ย. โดยดชันี PMI เดือนต.ค.อยู่
ในระดับสูงกว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณ์ไวท้ี่  49 อย่างไรก็ดี นายหวัง 
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 เจ๋อ นักเศรษฐศาสตรอ์าวุโสของไฉซิน อินไซต ์โกลบอลกล่าวว่า แม้

ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนต.ค.ปรบัตัวขึน้จากระดบัของเดือนก.ย. 
แต่ดชันีที่อยู่ต  ่ากว่า 50 บ่งชีว้่าภาคการผลิตจีนอยู่ในภาวะหดตวั และ
เป็นการหดตวัติดต่อกันเดือนที่ 3 อนัเนื่องมาจากผลกระทบของการที่
จีนใชล้็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อินโฟ
เควสท)์ 

เซี่ยงไฮ้ดิสนียแ์ลนดล็์อกนักท่องเที่ยวไว้ในสวนสนุก หลังพบผู้
ติดเชือ้โควิด เซ่ียงไฮ ้ดิสนียแ์ลนดไ์ดปิ้ดกัน้ไม่ใหน้กัท่องเที่ยวออกจาก
สวนสนุกเม่ือวันจันทร ์(31 ต.ค.) จนกว่าจะแสดงผลการตรวจเชือ้โค
วิด-19 เป็นลบ หลังพบว่ามีนักท่องเที่ยวรายหนึ่งที่เคยเดินทางมายัง
สวนสนุกติดเชื ้อโควิด  โดยเหตุการณ์ล่าสุดนี ้นับ เป็นครั้งที่  2 ที่
ประชาชนถกูล็อกใหอ้ยู่ภายในสวนสนกุหลงัพบผูต้ิดเชือ้ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรการโควิดเป็นศูนยข์องรฐับาลจีน รายงานระบวุ่า นักท่องเที่ยวที่มี
ผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบได้รบัอนุญาตใหอ้อกจากสวนสนุกใน
เวลาต่อมา ขณะที่โฆษกของบริษัทวอลท์ ดิสนีย์ เปิดเผยกับส านัก
ข่าวบลมูเบิรก์ในช่วงเชา้ของวนันี ้(1 พ.ย.) ว่า นักท่องเที่ยวทกุคนไดร้บั
การตรวจหาเชือ้แลว้ และขณะนีไ้ดมี้การปิดสวนสนุกเป็นการชั่วคราว 
หลังจากพบว่านักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่งซึ่งเพ่ิงเดินทางเยือนเซี่ยงไฮ ้
ดิสนียแ์ลนด ์มีผลตรวจหาเชือ้โควิด-19 เป็นบวก นอกจากนี ้เจา้หนา้ที่
ยังขอให้ผู้ที่ เคยมาเที่ยวสวนสนุกตั้งแต่วันที่  27 ต.ค. เข้ารับการ
ตรวจหาเชือ้เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกัน และเวน้ระยะห่างทางสงัคมเพื่อ
ป้องกนัการแพรร่ะบาด (อินโฟเควสท)์ 

ฮ่องกงเผยยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก.ย. รฐับาลฮ่องกง
เปิดเผยในวนันี ้(1 พ.ย.) ว่า ยอดคา้ปลีกของฮ่องกงเดือนก.ย. ปรบัตวั
ขึ ้น  0.2% เม่ือเทียบเป็นรายปี  โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขาย
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและสินคา้คงทนส าหรบัผูบ้ริโภคอื่น ๆ ที่เพ่ิมขึน้ รายงาน
ระบวุ่า ยอดคา้ปลีกของฮ่องกงปรบัตวัขึน้แตะ 2.81 หม่ืนลา้นดอลลาร์
ฮ่องกง (3.58 พันลา้นดอลลารส์หรฐั) ในเดือนก.ย. เม่ือเทียบกับการ
ปรับตัวลดลง 0.2% ในเดือน ส.ค ในแง่ของปริมาณ ยอดค้าปลีก
ปรบัตวัลง 1.5% ในเดือนก.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี หลงัลดลง 3.0% ใน
เดือนส.ค อนึ่ง รฐับาลฮ่องกงเปิดเผยเม่ือวานนี ้(31 ต.ค.) ว่า เศรษฐกิจ
ไตรมาส 3/2565 หดตวั 4.5% เม่ือเทียบรายปี ซึ่งปรบัตวัลดลงเป็นไตร
มาสที่ 3 ติดต่อกนั เนื่องจากตวัเลขการคา้ยงัคงอ่อนแอ (อินโฟเควสท)์ 

นักเศรษฐศาสตร์ห่ันคาดการณ์ GDP ฮ่องกง กังวลผลกระทบ
ดอกเบี้ยขาขึ้นท่ัวโลก นักเศรษฐศาสตรพ์ากันปรับลดคาดการณ์
ตวัเลขผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2565 ของฮ่องกง 
หลงัจากรฐับาลฮ่องกงรายงานตวัเลข GDP ไตรมาส 3/2565 ที่อ่อนแอ
ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2563 เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ทั่วโลกพุ่งสูงขึน้และ
การค้าอ่อนแอลง ซึ่งท าให้ฮ่องกงมีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยในปีนี ้ นักเศรษฐศาสตร์จากโกลด์แมน แซคส ์

คาดการณว์่า GDP ของฮ่องกงในปี 2565 จะหดตวัลง 3.2% จากก่อน
หนา้นีท้ี่คาดว่าจะหดตวัเพียง 1.4% โดยระบุว่าเป็นกระทบจากตวัเลข 
GDP ในไตรมาส 3 อ่อนแอมากกว่าที่ คาดการณ์ ไว้  ขณะที่นัก
เศรษฐศาสตรข์องซิตีก้รุ๊ปคาดการณว์่า GDP ของฮ่องกงในปี 2565 จะ
หดตวั 2.6% สวนทางกับการคาดการณเ์ดิมที่คาดว่าจะขยายตวั 0.3% 
โดยอ้างถึ งภาวะเศ รษฐกิ จที่ มี แนวโน้มถดถอย  ทางด้านนัก
เศรษฐศาสตรข์องธนาคารยูโอบีคาดการณ์ว่า  GDP ของฮ่องกงในปี 
2565 จะหดตัวลง 3% จากเดิมที่คาดว่าจะหดตวัเพียง 0.7% โดยระบุ
ว่าเศรษฐกิจฮ่องกงขาดแรงผลกัดนัที่จะช่วยสนับสนุนการฟ้ืนตัว  (อิน
โฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 75.72 จุด นลท.
ช้อนซือ้หลังตลาดร่วง ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดบวกใน
วนันี ้โดยตลาดดีดตวัขึน้เนื่องจากแรงชอ้นซือ้ หลงัจากที่ร่วงลงในช่วง
เชา้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของภาคการผลิตจีน  
ทัง้นี ้ดชันีเซ่ียงไฮค้อมโพสิตปิดที่ 2,969.20 จดุ เพิ่มขึน้ 75.72 จุด หรือ 
+2.62% ตลาดหุน้จีนฟ้ืนตัวขึน้ในช่วงบ่าย หลังจากดิ่งลงอย่างหนัก
ในช่วงเชา้ อันเนื่องมาจากรายงานผลส ารวจของมารก์ิตและไฉซินซึ่ง
ระบุว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของจีนยงัคงอยู่ใน
ภาวะหดตวั (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดพุ่ง 768.25 จุด ขานรับจีนเล็ง
ผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดบวกใน
วนันี ้เนื่องจากนกัลงทนุมีความหวงัมากขึน้เกี่ยวกบัเศรษฐกิจจีน หลงัมี
รายงานว่าจีนได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือเรื่องการผ่อนคลาย
มาตรการโควิดเป็นศูนย์ ดัชนีฮั่ งเส็งปิดตลาดที่ระดับ 15,455.27 จุด 
เพ่ิมขึน้ 768.25 จดุ หรือ +5.23% (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอ่ืนๆ  

รัสเซียระงับข้อตกลงส่งออกธัญพืชจ่อท าราคาธัญพืช-เนื้อสัตว์
ในเอเชียพุ่ง นักวิชาการคาดการณ์ว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาจ
เผชิญกับราคาธัญพืชและเนือ้สตัวท์ี่พุ่งสูงขึน้ หลงัจากรสัเซียประกาศ
ระงับการมีส่วนร่วมในข้อตกลงการส่งออกธัญพืชของยูเครนผ่าน
เส้ น ท า งท ะ เล ด า  (Black Sea Grain Initiative) ซึ่ ง มี อ งค์ ก า ร
สหประชาชาติ  (UN) เป็นคนกลาง ส านักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า 
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รัสเซียประกาศระงับการมีส่วนร่วมใน
ขอ้ตกลงส่งออกธัญพืชยูเครนออกไปแบบไม่มีก าหนด เนื่องจากไม่
สามารถรบัประกันความปลอดภัยของเรือพลเรือนที่เดินทางภายใต้
ข้อตกลงดังกล่าว หลังเกิดเหตุโจมตีกองเรือรัสเซียในทะเลด า  โดย
รสัเซียเชื่อว่าเป็นฝีมือของฝ่ังยูเครน นางเจเนวีฟ ดอนเนลลอน-เมย ์
และนายพอล เต็ง นักวิชาการซึ่งเป็นผู้เขียนบทวิจัยที่ตีพิมพ์โดย
สถาบันคลังความคิด RSIS ของสิงคโปร ์กล่าวว่า การผลิตและการ
บริโภคเนือ้สตัวเ์ป็นสิ่งส าคญัต่อภมิูภาคเอเชียและในหลายประเทศใน
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 เอเชีย โดยธัญพืช อาทิ ขา้วสาลี ขา้วโพด ถั่วเหลือง เป็นสิ่งจ าเป็นต่อ

การเลีย้งสัตวเ์พื่อการผลิตเนือ้วัว เนือ้หมู เนือ้สัตวปี์ก ตลอดจนเนือ้
ปลา (อินโฟเควสท)์ 

กิจกรรมการผลิตเอเชียอ่อนก าลัง เซ่นพิษเศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัว-จีนคุมโควิด ผลส ารวจทางธุรกิจในวนันี ้(1 พ.ย.) แสดงใหเ้ห็นว่า 
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเอเชียทรุดตวัลงในเดือนต.ค. เนื่องจาก
ความวิตกกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกถดถอยและการเดินหนา้บังคับใช้
นโยบายโควิด-19 เป็นศูนย์ของจีน กดดันอุปสงค์ หลังจากที่เผชิญ
ปัญหาห่วงโซ่อุปทานชะงักงันเรือ้รังและแนวโน้มการฟ้ืนตัวทาง
เศรษฐกิจที่ย  ่าแย่ลงอยู่แลว้ นักวิเคราะหร์ะบุว่า การขึน้อัตราดอกเบีย้
นโยบายเพ่ิมเติมของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีแนวโนม้เป็นปัจจัยที่
จะกดดนัใหธ้นาคารกลางส่วนใหญ่ในเอเชียด าเนินการคุมเขม้นโยบาย
การเงินภายในประเทศ เพื่อยับยัง้การเกิดภาวะเงินทุนไหลออกอย่าง
รุนแรง แมว้่าการด าเนินการดงักล่าวจะชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
อ่อนแออยู่แลว้ก็ตาม ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า กิจกรรมการผลิต
เดือนต.ค.หดตวัลงในเกาหลีใต ้ไตห้วนั และมาเลเซีย ขณะที่กิจกรรม
การผลิตในญ่ีปุ่ นขยายตวัในอตัราที่ชะลอลงมากที่สดุในรอบ 21 เดือน 
ซึ่งตอกย า้ใหเ้ห็นถึงผลกระทบจากอุปสงคท์ี่ชะลอตัวลงจากจีน และ
ตน้ทนุการน าเขา้ที่อยู่ในระดบัสงูอย่างต่อเนื่อง (อินโฟเควสท)์ 

เกาหลีใต้ส่งออกลดลง 5.7% ในเดือนต.ค. ท าสถิติลดลงคร้ังแรก
ในรอบ 2 ปี กระทรวงการคา้ อตุสาหกรรม และพลงังานของเกาหลีใต้
เปิดเผยว่า ยอดส่งออกของเกาหลีใตป้รบัตวัลดลงเป็นครัง้แรกในรอบ 
2 ปีในเดือนต.ค. เนื่องจากอุปสงคท์ั่วโลกซบเซาลงจากภาวะเงินเฟ้อ
และการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ้เกาหลีใตย้งัประสบกบัการ
ขาดดลุการคา้เป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน เนื่องจากราคาพลงังานทั่วโลกที่
พุ่งสูงขึน้ ซึ่งสรา้งความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ทัง้นี ้ยอดส่งออกเดือนต.ค.ของเกาหลีใตร้ว่ง
ลง 5.7% เม่ือเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 5.248 หม่ืนล้านดอลลาร ์โดย
ยอดส่งออกท าสถิติลดลงเป็นครัง้แรกนับตั้งแต่เดือนต.ค. 2563 ส่วน
ยอดน าเขา้เดือนต.ค.ของเกาหลีใตป้รบัตวัขึน้ 9.9% เม่ือเทียบเป็นราย
ปี  สู่ ระดับ  5.918 ห ม่ืนล้านดอลลาร์ เนื่ องจากราคาพลังงานใน
ตลาดโลกพุ่งสงูขึน้ ส่งผลใหเ้กาหลีใตข้าดดลุการคา้มลูค่า 6.7 พนัลา้น
ดอลลารใ์นเดือนต.ค. (อินโฟเควสท)์ 

เงินเฟ้ออินโดนีเซียเดือนต.ค.ชะลอตัวลง แต่ยังสูงกว่าเป้าของ
แบงกช์าติ ส านักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยในวนันี ้(1 พ.ย.) 
ว่า อัตราเงินเฟ้อของอินโดนีเซียในเดือนต.ค. ต ่ากว่าคาดการณ์ของ
ทางการและตลาด แต่ยังคงสูงกว่ากรอบเป้าหมายที่ธนาคารกลาง
อินโดนีเซีย (BI) ตั้งไวเ้ป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน ขอ้มูลระบุว่า อัตราเงิน
เฟ้อทั่วไปรายปีลดลงสู่ระดบั 5.71% ในเดือนต.ค. เทียบกับ 5.95% ใน
เดือนก.ย. และ 5.99% จากคาดการณ์ของผลส ารวจความคิดเห็น

นกัวิเคราะหท์ี่จัดท าโดยส านกัข่าวรอยเตอร ์ทัง้นี ้อตัราเงินเฟ้อในเดือน
ก.ย.นับว่าสูงที่สุดในรอบ 7 ปีส าหรบัอินโดนีเซีย โดยราคาสินคา้ขยับ
ขึน้หลังจากที่รฐับาลประกาศขึน้ราคาน ้ามันเม่ือวันที่  3 ก.ย. (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 300 จุด ท านิวไฮ 9 
เดือน ดชันี Sensex ตลาดหุน้อินเดียพุ่งขึน้กว่า 300 จุดในวนันี ้เหนือ
ระดับ 61,000 จุด แตะระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน ขณะที่ราคาหุน้ใน
ตลาดป รับตัวขึ ้น ทุ กกลุ่ ม  ดัชนี  S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดที่ 
61,121.35 บวก 374.76 จุด หรือ 0.62% นักลงทุนจับตาการประชุม
นโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายแห่งในสปัดาหน์ี ้ โดยธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) จะจัดการประชุมในวันที่  1-2 พ.ย. ส่วนธนาคาร
กลางอินเดียและธนาคารกลางองักฤษจะจัดการประชมุในวนัที่ 3 พ.ย. 
(อินโฟเควสท)์ 

ไทย 

ครม.เล็งทบทวน กม.อนุญาตต่างชาติซือ้ที่ดิน/คลังชงสินเช่ือแก้
หนี้เพิ่มทุน รายงานข่าวจากท าเนียบรฐับาล เปิดเผยว่า การประชุม
คณะรฐัมนตรี (ครม.) วนันี ้พล.อ.ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี 
และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ที่ตึกสันติไมตรี ท าเนียบ
รฐับาล โดยในที่ประชุม ครม. คาดว่าจะมีการหารือทบทวนกฎหมาย
อนุญาตใหต้่างชาติซือ้ที่ดินในประเทศไทย หลงัจากมีเสียงคดัคา้นร่าง
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทยจากหลายฝ่าย นอกจากนี ้ที่ประชุม 
ครม. อาจมีการหารือมาตรการเยียวยาน า้ท่วมเพ่ิมเติมดว้ย รวมทัง้ตอ้ง
ติดตามความคืบหน้าของแต่ละกระทรวงในการทยอยน าเสนอ
มาตรการเพื่อจะเป็นของขวญัปีใหม่ 2566 ใหก้ับประชาชนดว้ย (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 16.97 จุด รับความหวังจีนกลับมา
เปิดประเทศ-เช่ือเฟดขึ้นดอกเบี้ยตามคาด SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 
1,625.73 จุ ด  เพิ่ ม ขึ ้น  16.97 จุ ด  (+ 1.05%) มู ล ค่ า ก า รซื ้อ ข า ย 
68,448.75 ลา้นบาท นักวิเคราะหฯ์ ระบุตลาดหุน้ไทยวนันีป้รบัเพ่ิมขึน้
แรงช่วงบ่ายจากการเข้าซื ้อเก็งก าไร ตอบรับความคาดหวังจีนจะ
ยกเลิกล็อกดาวน์และกลับมาเปิดประเทศ พรอ้มคาดการณ์เฟดขึน้
ดอกเบีย้ 0.75% พรุ่งนีต้ลาดฯน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ แนวรบั 
1,620 จุด และแนวตา้น 1,630 จุด ตลาดหลักทรพัย์ ปิดวันนีท้ี่ระดับ 
1,625.73 จุ ด  เพิ่ ม ขึ ้น  16.97 จุ ด  (+ 1.05%) มู ล ค่ า ก า รซื ้อ ข า ย 
68,448.75 ล้านบาท การซือ้ขายหุ้นวันนี ้ ดัชนีปรบัตัวขึน้ตลอดทั้งัน 
โดยท าระดบัสงูสดุ 1,628.29 จดุ และระดบัต ่าสดุ 1,613.96 จดุ (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 84,518 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 84,518 
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 ลา้นบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงที่สุด 2 

อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน (บลจ.) ซือ้สุทธิ 
35,138 ล้านบาท2. กลุ่มบริษัทประกัน  ซื ้อสุท ธิ  2,746 ล้านบาท 
ในขณะที่นกัลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 466 ลา้นบาท  Yield พนัธบตัรอาย ุ
5 ปี ปิดที่  2.71% ปรับตัวลดลงจากเม่ือวาน -0.01% ภาพรวมของ
ตลาดในวันนี ้ Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า
ประมาณ 1-3 bps. ส าหรบักระแสเงินลงทนุของนกัลงทุนต่างชาติวนันี ้
NET INFLOW 466 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 466 ล้านบาท 
และไม่มีตราสารหนี ้ที่ ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 
(Expired) ดา้นปัจจยัต่างประเทศ มารก์ิตและไฉซิน รายงานผลส ารวจ
ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค.ของจีนเพิ่มขึน้
ถึงระดับ 49.2 จากระดับ 48.1 ในเดือนก.ย.สูงกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณไ์วท้ี่ 49 ขณะที่ ส  านกังานสถิติแห่งสหภาพยโุรป (ยโูรสแตท)
รายงานดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของยูโรโซนเพิ่มขึน้สู่ระดับ 10.7% 
ในเดือนต.ค.(YoY) หลงัจากถึงระดบั 9.9% ในเดือนก.ย.(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 37.82 แข็งค่าตามภูมิภาค คาดกรอบ
พรุ่งนี้  37.70 - 38.00 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี ้อยู่ที่ระดับ 37.82 บาท/ดอลลาร ์
ปรบัตวัแข็งค่าจากเปิดตลาดเม่ือเชา้ที่ระดบั 38.01 บาท/ดอลลาร ์วนันี ้
เงินบาทแข็งค่าเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาค  โดย
ระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบ 37.76 - 38.03 บาท/ดอลลาร ์ทั้งีน ้
ตลาดยังรอดูผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ  (เฟด) ในช่วงกลาง
สปัดาห ์"บาทปรบัตัวแข็งค่าตามภูมิภาค แต่ยังไม่มีปัจจัยใหม่เขา้มา 
อาจเป็นผลจากมี Flow ไหลเขา้มาในตลาดหุ้น" นักบริหารเงิน กล่าว 
คืนนีมี้การประกาศตัวเลขดัชนีภาคการผลิตเดือน ต.ค.จากสถาบัน
จัดการดา้นอุปทานของสหรฐั(ISM) ซึ่งเป็นเครื่องชีว้ดัภาวะเศรษฐกิจ
ของสหรฐัฯ นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทใน
วนัพรุง่นีไ้วท้ี่ 37.70 - 38.00 บาท/ดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทีต่้องติดตาม                      
- ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชมุ ญ่ีปุ่ น 

- ยอดน าเขา้ ยอดส่งออก และดลุการคา้เดือนก.ย. เยอรมนี 

- ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ยเดือนต.ค.จากเอสแอนดพ์ี โกลบอล เยอรมนี 

- อตัราวา่งงานเดือนต.ค. เยอรมนี 

- ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ยเดือนต.ค.จากเอสแอนดพ์ี โกลบอล ฝรั่งเศส 

- ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ยเดือนต.ค.จากเอสแอนดพ์ี โกลบอล อีย ู                 

- ตวัเลขจา้งงานภาคเอกชนเดือนต.ค.จาก ADP สหรฐั 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาหจ์ากส านกังานสารสนเทศดา้นพลงังานสหรฐั (EIA) 

- ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ประชมุนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบีย้ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Monday 31 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JN Industrial Production MoM Sep P -1.6% -0.8% 3.4% SET50

Industrial Production YoY Sep P 9.8% 10.5% 5.8% SET100

Retail Sales MoM Sep 1.1% 0.8% 1.4% MAI

Retail Sales YoY Sep 4.5% 4.1% 4.1% Institution Net Position

Housing Starts YoY Sep 1.0% 2.4% 4.6% Proprietary Net Position

CH Manufacturing PMI Oct 49.20 49.80 50.10 Foreign Net Position

Non-manufacturing PMI Oct 48.70 50.10 50.60 Individual Net Position

TH BoP Current Account Balance Sep $623m -$1275m -$3492m Total Trading Value

Exports YoY Sep 8.4% -- 8.2%

Imports YoY Sep 20.5% -- 23.8% Major Indices

Trade Balance Sep $1851m -- -$1027m Dow Jones

EC CPI Estimate YoY Oct 10.7% 10.3% 10.0% S&P 500

CPI MoM Oct P 1.5% 1.2% 1.2% Nasdaq

CPI Core YoY Oct P 5.0% 5.0% 4.8% STOXX Europe 50

GDP SA QoQ 3Q A 0.2% 0.1% 0.8% FTSE 100

GDP SA YoY 3Q A 2.1% 2.1% 4.1% DAX

US MNI Chicago PMI Oct 45.20 47.30 45.70 Nikkei 225

Dallas Fed Manf. Activity Oct -19.40 -17.40 -17.20 Shanghai Composite

Hang Seng

 Tuesday 1 KOSPI

Release Actual Cons. Prior BES Sensex

JN Jibun Bank Japan PMI Mfg Oct F 50.70 -- 50.70 Jakarta Composite

Vehicle Sales YoY Oct 19.70% -- 17.80% Philippines Composite

CH Caixin China PMI Mfg Oct 49.20 48.50 48.10 Ho Chi Minh

US S&P Global US Manufacturing PMI Oct F 50.40 49.90 49.90

JOLTS Job Openings Sep 10717K 9625k 10280K Crude Commodities

Construction Spending MoM Sep 0.20% -0.50% -0.70% WTI ($/bl)

ISM Manufacturing Oct 50.20 50.00 50.90 Dubai ($/bl)

ISM Prices Paid Oct 46.60 53.00 51.70 Brent ($/bl)

NYMEX ($/bl)

     Wednesday 2 COMEX Gold 

Release Actual Cons. Prior Batic Dry Index

JN Monetary Base YoY Oct -6.90% -- -3.30%

EC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI Oct F -- 46.60 46.60 Exchange Rate

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

ADP Employment Change Oct -- 180k 208k EUR/USD

USD/JNY

 Thursday 3 GBP/USD

Release Actual Cons. Prior USD/CHY

US FOMC Rate Decision (Upper Bound) 1-Nov -- 4.00% 3.25% USD/KRW

CH Caixin China PMI Composite Oct -- -- 48.50 Dollar Index

Caixin China PMI Services Oct -- 49.00 49.30

EC Unemployment Rate Sep -- 6.60% 6.60% Thai Bond Market

US Trade Balance Sep -- -$72.0b -$67.4b Total Return Index

Initial Jobless Claims 1-Oct -- 220k 217k Outright/ Cash Trading

ISM Services Index Oct -- 55.10 56.70 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

S&P Global US Services PMI Oct F -- 46.60 46.60 1-Nov-22 0.815 1.008 1.188 1.393 1.864 2.098

S&P Global US Composite PMI Oct F -- 47.30 47.30 Change (bps) +0.82 +1.04 +0.71 +2.65 -1.37 -2.36

Factory Orders Sep -- 0.30% 0.00% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Durable Goods Orders Sep F -- 0.40% 0.40% 2.711 2.953 3.246 3.753 4.014 4.333

Cap Goods Orders Nondef Ex Air Sep F -- -- -0.70% -0.97 -0.75 -1.75 -3.04 -2.34 -0.25

 Friday 4 US Bond Market

Release Actual Cons. Prior Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

JN Japan Buying Foreign Bonds 1-Oct -- -- ¥164.5b 1-Nov-22 4.09 4.54 4.50 4.27 4.04 4.09

Foreign Buying Japan Bonds 1-Oct -- --

-

¥1391.2b Change (bps) +3.38 +6.23 +5.74 +3.87 -0.59 -7.20

Jibun Bank Japan PMI Services Oct F -- -- 53.00

Jibun Bank Japan PMI Composite Oct F -- -- 51.70

TH CPI YoY Oct -- 6.00% 6.41%

CPI NSA MoM Oct -- 0.33% 0.22%

CPI Core YoY Oct -- 3.20% 3.12%

Foreign Reserves 1-Oct -- -- $200.7b

EC S&P Global Eurozone Services PMI Oct F -- 48.20 48.20

S&P Global Eurozone Composite PMI Oct F -- 47.10 47.10

PPI MoM Sep -- 1.70% 5.00%

PPI YoY Sep -- 42.00% 43.30%

US Change in Nonfarm Payrolls Oct -- 190k 263k

Unemployment Rate Oct -- 3.60% 3.50%

Average Hourly Earnings MoM Oct -- 0.30% 0.30%

Average Hourly Earnings YoY Oct -- 4.70% 5.00%

Labor Force Participation Rate Oct -- 62.40% 62.30%

84,518.27         42,611.64         +98.35%

1-Nov-22 31-Oct-22 %Chg.

289.41              288.91              +0.17%

1,417.20 1,424.65 -0.52%

111.481 111.527 -0.04%

1.1484 1.1469 +0.13%

7.2775 7.3050 -0.38%

0.9877 0.9882 -0.05%

148.27 148.71 -0.30%

1-Nov-22 31-Oct-22 %Chg.

37.78 38.06 -0.75%

1,649.70 +9.00 +0.55%

1,377.00 -86.00 -5.88%

94.65 +1.84 +1.98%

88.37 +1.84 +2.13%

88.37 +1.84 +2.13%

91.22 +1.79 +2.01%

1,033.75 +5.81 +0.57%

1-Nov-22 Chg %Chg.

7,052.30 -46.59 -0.66%

6,153.43 +0.00 +0.00%

2,335.22 +41.61 +1.81%

61,121.35 +374.76 +0.62%

2,969.20 +75.72 +2.62%

15,455.27 +768.25 +5.23%

13,338.74 +85.00 +0.64%

27,678.92 +91.46 +0.33%

3,651.02 +33.48 +0.93%

7,186.16 +91.63 +1.29%

3,856.10 -15.88 -0.41%

10,890.85 -97.30 -0.89%

1-Nov-22 Chg %Chg.

32,653.20 -79.75 -0.24%

-5,858.28

68,447.97

-233.34

6,138.46

648.82 +2.89 +0.45%

-46.84

989.52 +10.07 +1.03%

2,223.07 +23.10 +1.05%

2-Nov-22

1-Nov-22 Chg %Chg.

1,625.73 +16.97 +1.05%
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