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สหรัฐฯ
ส ห รั ฐ เ ผย ดั ช นี CPI +0.3% ใ น เ ดื อ น ส . ค . ต่ า ก ว่ า
คาดการณ์ กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิ ดเผยดั ช นี ร าคา
ผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็ นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของ
ผูบ้ ริโภค โดยระบุว่า ดัชนี CPI ปรับตัวขึน้ 0.3% ในเดือนส.ค.
เมื่อเทียบรายเดือน ต่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ
0.4% หลังจากดีดตัวขึน้ 0.5% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี
ดัชนี CPI ปรับตัวขึน้ 5.3% ในเดือนส.ค. ต่ากว่าที่นกั วิเคราะห์
คาดการณ์ท่ีระดับ 5.4% หลังจากพุ่งขึน้ 5.4% ในเดือนก.ค.
ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนส.ค.2551 นอกจากนี ้ หาก
ไม่ นั บ รวมหมวดอาหารและพลั ง งาน ดั ช นี CPI พื ้น ฐาน
ปรับตัวขึน้ 0.1% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ต่ากว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 0.3% หลังจากเพิ่มขึน้ 0.3%
ในเดือนก.ค.เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI พืน้ ฐานดีดตัวขึน้ 4.0%
ในเดือนส.ค. ต่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 4.2%
หลังจากพุ่งขึน้ 4.3% ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)
ทาเนียบขาวขานรับตัวเลข CPI บ่งชีส้ หรัฐเผชิญเงินเฟ้ อ
เพียงชั่วคราว ทาเนียบขาวขานรับการเปิ ดเผยตัวเลขเงิน
เฟ้อของสหรัฐในวันนี ้ ซึ่งเป็ นระดับต่ าที่สุดในรอบ 6 เดือน
และเป็ นสิ่งบ่งชี ้ว่าการดีดตัวขึน้ ของภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐ
เป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ เพียงชั่วคราวเท่านั้น "ข้อมูลในวันนีแ้ สดงให้
เห็นว่าการเพิ่มขึน้ ของดัชนีราคารายเดือนยังคงชะลอตัวลง
ต่อไป โดยดัชนีเงินเฟ้อพืน้ ฐานต่ากว่าคาด และชะลอตัวลง
ในเดือนนี ้ เมื่อเทียบกับในช่วง 2 เดือนที่ ผ่านมา จาก 0.9%
และ 0.3% เหลือเพียง 0.1% โดยราคารถยนต์ได้ปรับ ตัว ลง
ขณะที่ราคาอาหารชะลอตัว" เจ้าหน้าที่ทาเนียบขาวรายหนึ่ง
กล่าว นอกจากนี ้ เจ้าหน้าที่รายนีย้ งั กล่าวว่า การฟื ้ นตัวของ
เศรษฐกิจในขณะนีอ้ าจดีกว่าที่คาดไว้ หลังจากที่ถูกกระทบ
จากโควิด-19 ในปี ท่แี ล้ว (อินโฟเควสท์)
ไบเดนเตรียมจัดประชุมผู้นากลุ่ม Quad ที่สหรัฐ 24 ก.ย.
นี้ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐเตรียมจัดประชุมแบบ
พบกันเป็ นครัง้ แรกระหว่างประเทศในกลุ่ม "Quad" หรือกลุ่ม
ภาคี 4 ประเทศประชาธิปไตยในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ซึ่ง
ประกอบไปด้วยสหรัฐ ญี่ปนุ่ ออสเตรเลีย และอินเดียในวันที่

24 ก.ย.นี ้ นางเจน ซากี โฆษกของทาเนียบขาวระบุว่า การ

ประชุ ม ดั ง กล่ า วจะจัด ขึ ้น ที่ ท าเนี ย บขาว โดยมี ผู้น าของ
ประเทศสมาชิ ก เข้า ร่ ว ม ซึ่ ง ได้แ ก่ นายสกอตต์ มอร์ริ สัน
นายกรั ฐ มนตรี ข องออสเตรเลี ย , นายนเรนทรา โมดี
นายกรัฐมนตรีอินเดีย และนายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรัฐมนตรี
ญี่ปนุ่ (อินโฟเควสท์)
"ดอดด์-แฟรงค์" ผนึกกาลังหนุน "พาวเวล" นั่งประธาน

เฟดสมัยที่ 2 นายคริสโตเฟอร์ ดอดด์ อดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐ
และนายบาร์นีย ์ แฟรงค์ อดีตสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐ
ซึ่งเป็ นสองผูม้ ีบทบาทสาคัญในการปฏิรูปกฎหมายการเงิน
ของสหรัฐเมื่อ 10 ปี ท่ีแล้ว ได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจ ไบ
เดน แต่งตัง้ นายเจอโรม พาวเวล ทาหน้าที่ประธานธนาคาร
กลางสหรั ฐ (เฟด) เป็ นสมั ย ที่ 2 พร้ อ มกั บ โต้ แ ย้ ง ค า
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ จ ากหลายฝ่ ายที่ ว่ า นายพาวเวลไม่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในด้า นการด าเนิ น นโยบายก ากับ ดูแ ลด้า น
การเงิน (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐ ยื น ยั น ยั ง พร้ อ มเจรจากั บ เกาหลี เ หนื อ แม้ จ ะ
ทดสอบขีปนาวุธ ทาเนียบขาวเปิ ดเผยว่า สหรัฐยังคงพร้อม
ที่จะร่วมมือกับเกาหลีเหนือ หลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบ
ยิงขีปนาวุธร่อนพิสัยไกล (long-range cruise missile) รุ่นใหม่
ในช่วงสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา แครีน ฌ็อง ปิ แอร์ รองเลขาธิการ
ทาเนียบขาวแถลงต่อสื่อมวลชนว่า "จุดยืนของเราต่อเกาหลี
เหนือนัน้ ไม่เปลี่ยนแปลง" พร้อมเสริมว่า "เราพร้อมที่จะมีส่วน
ร่วมทางการทูตกับเกาหลีเหนือเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราใน
การปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์บนคาบสมุทรเกาหลี "
ฌ็ อ ง ปิ แ อร์ ยื น ยัน ถึ ง แนวทางปฏิ บัติท่ี เหมาะสมของฝ่ าย
บริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน สาหรับวิธีการรับมือกับ
เกาหลีเหนือ ซึ่งเปิ ดกว้างสาหรับแนวทางการทูตเพื่อสร้า ง
ความก้าวหน้าในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับสหรัฐและ
พันธมิตร ฌ็อง ปิ แอร์ กล่าวเสริมว่า "เราพร้อมเจรจาข้อเสนอ
ทุกที่และทุกเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข" (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ นนิ ว ยอร์ก : ดาวโจนส์ปิ ดร่ ว ง 292.06 จุ ด
วิตกสหรั ฐจ่อขึ้นภาษีนิติบุคคล ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุน้
นิวยอร์กปิ ดร่วงลงเมื่อคืนนี ้ (14 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตก
กังวลเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ท่ีรฐั บาลสหรัฐจะปรับขึน้ ภาษี
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เงินได้นิติบุคคล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทจด
ทะเบียน โดยความกังวลดังกล่าวส่งผลให้เ กิดแรงเทขายใน
หุน้ กลุ่มต่างๆเป็ นวงกว้าง แม้ว่าในช่วงแรกตลาดได้รบั ปั จจัย
หนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่เพิ่มขึน้ น้อยกว่าคาดก็
ตาม ดัช นี เ ฉลี่ ย อุต สาหกรรมดาวโจนส์ปิ ด ที่ 34,577.57 จุด
ร่ว งลง 292.06 จุด หรื อ - 0.84% ดัช นี S&P500 ปิ ด ที่ 4,443.05
จุด ลดลง 25.68 จุด หรือ -0.57% ดัชนี Nasdaq ปิ ดที่ 15,037.76
จุด ลดลง 67.82 จุด หรือ -0.45% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก : ดอลลาร์อ่อนค่า หลังสหรัฐ
เผยเงินเฟ้ อต่ากว่าคาด ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบ
กับ สกุลเงิ น หลัก ๆ ในการซื อ้ ขายที่ ต ลาดปริว รรตเงิ น ตรา
นิวยอร์กเมื่อคืนนี ้ (14 ก.ย.) หลังสหรัฐเปิ ดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ
ที่ต่ากว่าคาดการณ์ ซึ่งจะลดแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) จะปรั บ ขึ ้น อั ต ราดอกเบี ้ย และปรั บ ลดวงเงิ น ใน
โครงการซือ้ พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
( QE) ดั ช นี ด อลลาร์ซ่ึ ง เป็ น ดั ช นี วั ด ความเคลื่ อ นไหวของ
ดอลลาร์เ มื่ อ เที ย บกั บ สกุ ล เงิ น หลัก 6 สกุ ล ในตะกร้า เงิ น
ลดลง 0.05% แตะที่ 92.6265 เมื่อคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
ลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 109.61 เยน จากระดับ 110.00
เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9193 ฟรังก์
จากระดับ 0.9228 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเที ยบ
กับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2686 ดอลลาร์แคนาดา จาก
ระดับ 1.2667 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดน้ามัน: น้ามัน WTI ปิ ดบวกเล็กน้อย หลังพุ่ง
ทะลุ $71 รับข่าวพายุเฮอริเคน สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็ก
ซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิ ดบวกเล็กน้อยเมื่อคืนนี ้ (14 ก.ย.)
โดยราคาน ้า มัน แผ่ ว ลงในช่ ว งท้า ย หลัง จากที่ พุ่ง ขึ ้น ทะลุ
ระดับ 71 ดอลลาร์/ บาร์เรลในระหว่า งวัน เนื่ อ งจากความ
กังวลที่ว่า พายุเฮอริเคนนิโคลัสจะส่งผลกระทบต่อการผลิต
น ้า มัน ของรัฐ เท็ก ซัสในสัป ดาห์นี ้สัญญานา้ มัน ดิ บ WTI ส่ ง
มอบเดือนต.ค. เพิ่มขึน้ 1 เซนต์ ปิ ดที่ 70.46 ดอลลาร์/บาร์เรล
ซึ่ ง เป็ น ระดั บ ปิ ดสู ง สุ ด นั บ ตั้ง แต่ วัน ที่ 3 ส.ค.ปี นี ้ สั ญ ญา
นา้ มันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึน้ 9 เซนต์
หรือ 0.1% ปิ ดที่ 73.60 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็ นระดับปิ ดสูงสุด
นับตัง้ แต่วนั ที่ 30 ก.ค.ปี นี ้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองค านิ ว ยอร์ก : ทองปิ ดบวก $12.7 รั บ
คาดการณ์เ ฟดชะลอขึ้น ดบ.หลั ง เงิ น เฟ้ อ ต่ า สัญ ญา
ทองคาตลาดนิวยอร์กปิ ดบวกเมื่อคืนนี ้ (14 ก.ย.) โดยได้แรง
หนุนจากการคาดการณ์ท่ีว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะ
ชะลอการปรั บ ขึ ้น อั ต ราดอกเบี ้ย และปรั บ ลดวงเงิ น ใน
โครงการซือ้ พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
( QE) หลัง สหรัฐ เปิ ด เผยตัว เลขเงิ น เฟ้ อ ที่ ต่ า กว่ า คาด ทั้ง นี ้
สัญญาทองคาตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบ
เดื อ นธ.ค. เพิ่ ม ขึ น้ 12.7 ดอลลาร์ หรื อ 0.71% ปิ ด ที่ 1,807.1
ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
ยุโรป

ธนาคารกลางฝรั่ ง เศสปรั บ เพิ่ ม คาดการณ์เ ศรษฐกิ จ
หลังฟื้ นตัวได้เร็วกว่าคาด ธนาคารกลางฝรั่งเศสประกาศ
ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
โดยระบุเหตุผลว่า เศรษฐกิจของประเทศฟื ้ นตัวได้เร็วกว่าที่
คาด ขณะที่วิกฤตการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายแล้ว ธนาคาร
กลางฝรั่งเศสระบุในรายงานประจาไตรมาสว่า เศรษฐกิจ
ฝรั่งเศสซึ่งมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของยุโรป มีแนวโน้มว่า
จะขยายตั ว 6.3% ในปี นี ้ ซึ่ ง เป็ นการปรั บ เพิ่ ม ขึ ้น จาก
คาดการณ์เดิมที่ระดับ 5.8% เมื่อเดือนมิ.ย. เศรษฐกิจฝรั่งเศส
ในช่ ว งไม่ กี่ เ ดื อ นที่ ผ่ า นมาเติ บ โตได้เ กิ น ความคาดหมาย
หลั ง จากที่ ส ามารถระดมฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โควิ ด - 19
ภายในประเทศได้ร วดเร็ ว ขึ น้ ในไตรมาส 2 รวมถึ ง มี ก าร
ยกเลิ ก มาตรการควบคุม ต่ า ง ท าให้ธุ ร กิ จ ต่ า งๆ สามารถ
กลับมาเปิ ดให้บริการได้ดงั เดิม อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลาง
ฝรั่งเศสปรับลดตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2565 และ 2566
ลงสู่ 3.7% และ 1.9% จากเดิม 4.1% และ 2.1% ตามลาดับ (อิน
โฟเควสท์)
อังกฤษเผยตัวเลขจ้างงานเดือนส.ค.พุ่งเหนือระดับก่อน
โควิ ด แพร่ ระบาด สานักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS)
รายงานในวันนีว้ ่า ตัวเลขจ้างงานเดือนส.ค.พุ่งขึน้ 241,000
ราย ซึ่งสูงกว่าระดับก่อนการล็อกดาวน์ครัง้ แรกเมื่อปี ท่ีผ่าน
มา รายงานระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ตลาดแรงง
งานของอังกฤษฟื ้ นตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รฐั บาลเตรียมยุติ
การช่วยเหลือแรงงานที่ถูกพักงาน ซึ่งจะสิน้ สุดในวันที่ 30
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ก.ย. ONS กล่าวว่า ภาคธุรกิจมีตาแหน่ง งานว่างมากกว่า 1
ล้ า นต า แ หน่ ง ในเ ดื อ นส . ค . ซึ่ ง เ ป็ นสถิ ติ สู ง สุ ด เป็ น
ประวัติการณ์ และอัตราการว่างงานในช่วงเวลา 3 เดือนซึ่ง
สิ ้น สุ ด ณ เดื อ นก.ค. ลดลงเล็ ก น้อ ยสู่ ร ะดั บ 4.6% และ
สอดคล้องกับที่นกั เศรษฐศาสตร์คาดการณ์

อังกฤษเตรียมแผนฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ให้กลุ่มเสี่ยง
สู ง ในฤดู ห นาวนี้ นายบอริ ส จอห์น สั น นายกรัฐ มนตรี
อังกฤษเตรียมเปิ ดเผยรายละเอียดโครงการวัคซีนกระตุน้ ภูมิ
ป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 หรือวัคซีนบูสเตอร์สาหรับกลุ่มเสี่ยง
และผูส้ งู อายุในวันนี ้ โดยเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การรับมือ
กั บ ไวรัส โควิ ด - 19 ส าหรับ ช่ ว งฤดู ห นาวที่ ก าลั ง จะมาถึ ง
รัฐบาลของนายจอห์นสันระบุว่า ทางการได้ยกเลิกการบังคับ
ให้แสดงพาสปอร์ตวัคซีนก่อนเข้าไนท์คลับ รวมถึงยุติอานาจ
ฉุกเฉินด้านโควิด-19 บางส่วนของรัฐบาล และการล็อกดาวน์
จะเป็ นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น ในทางกลับกัน อังกฤษจะ
พึ่งพาวัคซีนและการทดสอบหาเชือ้ เพื่อพยายามควบคุมโค
วิด-19 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ซึ่งรวมถึงโครงการ
วัคซีนบูสเตอร์ (อินโฟเควสท์)
อุตสาหกรรมการเดินทางอังกฤษจ่อปลดคนงานเพิม่ อีก
เหตุรัฐบาลตั้งกฎยุ่งยากจนไม่มีนักท่องเที่ยว ABTA ซึ่ง
เป็ นสมาคมในอุตสาหกรรมการเดินทางของอังกฤษ เปิ ดเผย
ว่า สมาชิกในสมาคมกว่า 2 ใน 3 ซึ่งเป็ นตัวแทนท่องเที่ยว
และผูจ้ ดั ทัวร์นนั้ คาดว่าจะต้องปลดพนักงานออกเพิ่มอีกใน
เร็วๆ นี ้ เนื่องจากรัฐบาลอังกฤษตัง้ กฎเกณฑ์ท่ีซบั ซ้อนและมี
ค่ า ใช้จ่ า ยสูง จนท าให้ไ ม่ มี นัก ท่ อ งเที่ ย ว มาร์ค แทนเซอร์
ประธานบริหารของ ABTA ระบุในแถลงการณ์ว่า "ข้อจากัด
ด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลได้เข้ามาขัดขวางการเดินทาง
ในช่วงฤดูรอ้ น ส่งผลให้พนักงาน ธุรกิจ และการเชื่อมโยง
ของสหราชอาณาจักรตกอยู่ในความเสี่ยง" ABTA คาดการณ์
ว่า การปลดงานรอบใหม่นีน้ ่าจะทาให้มีผู้ตกงานเพราะโค
วิด-19 รวมกันเกือบ 100,000 คนในภาคการเดินทางขาออก
ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึน้ เป็ น 226,000 คนเมื่อประเมิน
รวมผลกระทบต่อซัพพลายเชนเข้าไปด้วย นอกจากนี ้ ABTA
ยังเรียกร้องให้รฐั บาลล้มเลิกแผนในการบังคับให้ผทู้ ่ฉี ีดวัคซีน
ครบโดสแล้วต้องเข้ารับการตรวจแบบ PCR ที่มีค่าใช้จ่ายสูง

เมื่อเดินทางกลับอังกฤษอีกด้วย หลังจากที่สายการบินและ
สนามบินต่างๆ เคยเรียกร้องไว้ก่อนแล้ว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้ น ยุ โ รป: หุ้ น ยุ โ รปปิ ดลบเล็ ก น้ อ ย กลุ่ ม
เหมืองแร่-ธนาคารถ่วงตลาด ตลาดหุน้ ยุโรปปิ ดลบเมื่อคืน
นี ้ (14 ก.ย.) โดยหุน้ กลุ่มเหมืองแร่, ธนาคาร และสินค้าหรูหรา
น าตลาดปรับ ตั ว ลง หลั ง ตลาดได้แ รงหนุ น ในระยะสั้น ๆ
เท่านั้นจากการเปิ ดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงในสหรัฐ
ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิ ดที่ 467.65 จุด ลดลง 0.04 จุด หรือ 0.01% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุน้ ฝรั่งเศสปิ ดที่ 6,652.97 จุด ลดลง
23.96 จุด หรือ -0.36% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุน้ ลอนดอน
ปิ ดที่ 7,034.06 จุด ลดลง 34.37 จุด หรือ -0.49% ส่วนดัชนี DAX
ตลาดหุน้ เยอรมนีปิดที่ 15,722.99 จุด เพิ่มขึน้ 21.57 จุด หรือ
+0.14% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 34.37 จุด กลุ่ม
โลหะ-แบงก์กดดันตลาด ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดลบเมื่อคืน
นี ้ (14 ก.ย.) โดยถูกกดดันจากหุน้ กลุ่มโลหะและกลุ่มธนาคาร
ที่ ป รับ ตัว ลง นอกจากนี ้ การเปิ ดเผยผลประกอบการที่น่า
ผิ ด หวัง ของบริษัท จดทะเบี ย นของอังกฤษ และความวิตก
เกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อถ่วงตลาดลงด้วย ดัชนี FTSE 100 ตลาด
หุน้ ลอนดอนปิ ดที่ 7,034.06 จุด ลดลง 34.37 จุด หรือ -0.49%
(อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น
ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 222.73 จุด ขาน
รับคืบหน้าฉีดวัคซีน -แนวโน้มกระตุ้นศก. ดัชนีนิกเกอิต
ลาดหุน้ โตเกียวปิ ดบวกขึน้ ในวันนีแ้ ตะระดับสูงสุดในรอบ 31
ปี โดยบรรยากาศการซือ้ ขายปรับตัวดีขึน้ หลังจากญี่ ปุ่นมี
ความคื บหน้าในการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคโควิด -19 และมี
ความหวังเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ท่ีญ่ีปนจะออกมาตรการ
ุ่
กระตุน้ เศรษฐกิจครัง้ ใหม่ภายใต้รฐั บาลของนายกรัฐมนตรี
คนใหม่ สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดที่
ระดับ 30,670.10 จุด เพิ่มขึน้ 222.73 จุด หรือ +0.736% ซึ่ง
เป็ นระดับปิ ดสูงสุดนับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ส.ค. 2533 (อินโฟเควสท์)
จีน
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จีนล็อกดาวน์เมืองในมณฑลฝูเจีย้ น หลังพบโควิดสาย
พันธุเ์ ดลตาระบาดหนัก จีนประกาศล็อกดาวน์เมืองเซียะเห
มินในมณฑลฝูเจีย้ น ซึ่งมีประชากรกว่า 4.5 ล้านคน หลังพบ
ผูต้ ิดเชือ้ โควิด-19 หลายสิบราย ท่ามกลางความพยายามใน
การสกัดโควิด-19 สายพันธุเ์ ดลตาอย่างเต็มกาลัง เมืองเซียะ
เหมิน ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของ
บริ ษั ท ต่ า งๆ ซึ่ ง รวมถึ ง ABB Ltd. และ Schneider Electric SE
ต้องอยู่ภายใต้คาสั่งการควบคุมโรคระบาด โดยย่านที่ อ ยู่
อาศัยและหมู่บา้ นทั้งหมดถูกปิ ด ขณะที่สถานที่พักผ่อนใน
เมือง เช่น โรงภาพยนตร์, บาร์, โรงยิม , และห้องสมุด ต้อง
หยุดให้บริการชั่วคราว ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึน้ ไม่ถึง 1
เดือนหลังจากที่จีนต่อสูก้ ับการแพร่ระบาดครัง้ ใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศ โดยทางการได้ใช้มาตรการที่รวดเร็วและรุ นแรง ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความยากลาบากในการควบคุมเชือ้ ไวรัสโค
วิ ด -19 สายพัน ธุ์เ ดลตาที่ แ พร่ ร ะบาดได้ร วดเร็ ว กว่ า เดิ ม
รวมถึงความพยายามในการรักษายุทธศาสตร์ "โควิดเป็ น
ศูนย์" ของจีน ตั้งแต่วันนีเ้ ป็ นต้นไป โรงเรียนระดับอนุบาล
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นในเซียะเหมินจะปิ ด
ทาการทัง้ หมด และขอให้นกั เรียนเข้าเรียนทางออนไลน์แทน
ขณะสถานีขนส่งทางไกลของเมืองระงับเส้นทางที่เชื่อมต่อไป
ยัง จัง หวัดอื่ น ๆ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการขยายวงของโรค
ขณะเดี ย วกั น ทางการเซี ย ะเหมิ น ได้เ ริ่ ม ท าการทดสอบ
ตรวจหาเชือ้ ครัง้ ใหญ่ และวางแผนที่จะเปิ ดการทดสอบทั่ว
เมืองต่อไป (อินโฟเควสท์)

ให้กั บ สองชิ ้น ส่ ว นนี ้" นายฉิ น กล่ า วในที่ ป ระชุ ม กั บ คณะ
ผูบ้ ริหารสภาธุรกิจสหรัฐ-จีน (USCBC) ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัทสหรัฐรายใหญ่หลายแห่งเป็ นสมาชิก นาย
ฉิ น กล่ า วถึ ง ผลการส ารวจโดย USCBC ที่ ร ะบุ ว่ า ความไม่
แน่นอนที่เกิดขึน้ จากปั ญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างจีน
และสหรัฐ ทาให้บรรดาผูป้ ระกอบการสหรัฐเกิดความวิตก
กังวลอย่างมาก (อินโฟเควสท์)

ทู ต จี น ประจ าสหรั ฐ วอนรั ฐ บาลมะกั น พยายามสาน
สัมพันธ์กับจีนอย่างจริงจัง นายฉิน กัง เอกอัครราชทูตจีน
ประจาสหรัฐ ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รฐั บาลสหรัฐให้มี
การดาเนินการต่างๆ ที่ชดั เจน เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระดับ
ทวิ ภาคี โดยเน้น ย ้า ถึ ง ความสาคัญ ของความร่ว มมือ ทาง
เศรษฐกิจและการค้า และเปรียบว่าสิ่งนีเ้ ป็ นเสมือน "อับเฉา
และใบจัก รเรื อ " ที่ จ ะขับ เคลื่ อ นความสัม พัน ธ์ข องทั้ง สอง
ประเทศ "หากเปรียบความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเป็ น
เรือลาใหญ่ ยักษ์ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าก็
เปรียบดั่งอับเฉาและใบจักรของเรือ เมื่อขณะนีเ้ รือต้องเผชิญ
กับ คลื่ น ลมที่รุ น แรง เราก็ จาเป็ น ต้อ งเสริมความแข็งแกร่ง

แบงก์ ช าติ อ อสซี่ ค าดเศรษฐกิ จ ฟื้ นตั ว ใน Q4 ส่ ง
สัญญาณตรึงดอกเบีย้ ต่าถึงปี 67 นายฟิ ลิป โลว์ ผูว้ ่าการ
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เปิ ดเผยในวันนีว้ ่า การใช้
มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโค
วิ ด -19 จะส่ ง ผลให้เ ศรษฐกิ จ ออสเตรเลี ย หดตัว ลงอย่ า ง
รุ นแรงในไตรมาส 3 ปี นี ้ อย่างไรก็ดี เขาเชื่อมั่นว่ากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจจะดีดตัวขึน้ อย่างรวดเร็วเมื่อมีการผ่อนคลาย
มาตรการที่ เ ข้ม งวดลงในไตรมาส 4 นายโลว์ย ้า ว่ า อัต รา
ดอกเบีย้ ยังไม่มีแนวโน้มจะปรับขึน้ จากระดับ 0.1% ซึ่งเป็ น
ระดับต่าสุดเป็ นประวัติการณ์ไปจนถึงปี 2567 เมื่อพิจารณา
จากค่าจ้างที่มีการขยายตัวอย่างซบเซาเป็ นเวลานาน ทั้งนี ้

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดลบ 52.77 จุด
นลท.ขายหุ้ นอสัง หาฯ-การเงิน ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต
ตลาดหุ้น จี น ปิ ด ร่วงลงกว่า 1.4% ในวัน นี ้ น าโดยหุ้น กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และกลุ่มการเงินที่รว่ งลงอย่างหนัก หลังจาก
บ ริ ษั ท China Evergrande Group ซึ่ ง เ ป็ น บ ริ ษั ท พั ฒ น า
อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนได้เตือนความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การผิ ด นั ด ช าระหนี ้ ทั้ ง นี ้ ดั ช นี เ ซี่ ย งไฮ้ ค อมโพสิ ต ปิ ดที่
3,662.60 จุด ลดลง 52.77 จุด หรือ -1.42% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ นฮ่อ งกง: ฮั่ ง เส็ ง ปิ ดลบ 311.58 จุ ด นั ก
ลงทุนจับตา CPI สหรัฐ ดัชนีฮ่ งั เส็งตลาดหุน้ ฮ่องกงปิ ดลบ
ในวันนี ้ ขณะที่นกั ลงทุนจับตาการเปิ ดเผยดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
(CPI) เดือนส.ค.ของสหรัฐในวันนี ้ รวมทัง้ การประชุมนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 21-22 ก.ย.
ดัชนีฮ่งั เส็งปิ ดวันนีท้ ่ี 25,502.23 จุด ลดลง 311.58 จุด หรือ 1.21% (อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ
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นายโลว์ตระหนักว่า การล็อกดาวน์เมืองซิดนีย ์, เมลเบิร น์
และแคนเบอร์รา อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจออสเตรเลียหดตัว
ลงอย่างน้อย 2% ในไตรมาส 3 และมีแนวโน้มที่จะหดตัวลง
อีก ขณะเดียวกันคาดว่า อัตราว่างงานจะพุ่งขึน้ แตะระดับ
5% ในช่วงเวลาสั้นๆ จากระดับ 4.6% ในเดือนก.ค. "การ
ชะลอตั ว ลงส่ ว นใหญ่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ น้ แค่ เ พี ย งชั่ว คราว
เท่านัน้ เราคาดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวอีกครัง้ ในไตร
มาส 4 และจะฟื ้ นตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2565 โดยปั จจัยที่
ท าให้ เ ศรษฐกิ จ ฟื ้ นตั ว ขึ ้น นั้ น มาจากความคื บ หน้ า ใน
โครงการฉี ดวัคซีน ซึ่งจะเปิ ดทางให้ออสเตรเลียผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์ท่ีเข้มงวดลงได้ในไตรมาส 4" นายโลว์ก
ล่าว (อินโฟเควสท์)

บราซิ ล เผยยอดส่ ง ออกกาแฟลดลง 27% เหตุ เ ผชิ ญ
อุ ป สรรคด้ า นการขนส่ ง สภาผู้ส่งออกกาแฟแห่งบราซิล
(Cecafe) รายงานว่า ปริมาณการส่งออกกาแฟของบราซิล ซึ่ง
เป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ท่สี ดุ ของโลก ปรับตัวลดลง 27% ในเดือน
ส.ค. จากปี ก่อนหน้า แตะ 2.33 ล้านถุง (ถุงละ 60 กิโลกรัม)
เนื่องจากปั ญหาด้านการหาตูค้ อนเทนเนอร์และพืน้ ที่บนเรือ
ได้ยากขึน้ รายงานประจาเดือนของ Cecafe ระบุว่า บราซิลไม่
สามารถจัดส่งกาแฟประมาณ 3.5 ล้านถุงได้ทันเวลาในปี นี ้
เนื่องจากมีอุปสรรคด้านการขนส่ง ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรม
การส่ ง ออกกาแฟของบราซิ ล ขาดทุ น ประมาณ 500 ล้า น
ดอลลาร์ นอกจากนี ้ ยอดการส่งออกกาแฟของบราซิลเดือน
ส.ค. ยังแตะระดับรายเดือนที่นอ้ ยที่สดุ ในรอบอย่างน้อยหนึ่ง
ปี (อินโฟเควสท์)
ขุนคลังมาเลเซี ยเล็งเพิ่มงบโควิดกว่าหมื่นล้านดอลล์
พร้ อ มเพิ่ ม เพดานหนี้ นายเต็ ง กู ซาฟรู ล อับ ดุ ล อาซิ ซ
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังมาเลเซียเปิ ดเผยในวันนีว้ ่า รัฐบาล
มาเลเซียเตรียมยื่นร่างงบประมาณเพิ่มเติมต่อรัฐสภา เพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณสาหรับมาตรการเยียวยาผลกระทบจาก
โรคโควิ ด -19 พร้อ มกั บ ปรับ ระดับ เพดานหนี ้สาธารณะที่
ทางการก าหนดไว้ ใ ห้ สู ง ขึ ้ น นายซาฟรู ลเปิ ดเผยว่ า
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ท่ีนาโดยนายอิสมาอิล ซาบรี ยาค็อบ
นายกรัฐมนตรี ตัง้ ใจจะเพิ่มงบประมาณ 4.5 หมื่นล้านริงกิต
(1.08 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ) สาหรับมาตรการเยียวยา

ผลกระทบจากโรคโควิ ด -19 ต่ อ ภาคธุ ร กิ จ และครัว เรื อ น
ส่งผลให้งบประมาณส่วนนีม้ ีวงเงินรวม 1.10 แสนล้านริงกิต
นอกจากนี ้ นายซาฟรูลยังระบุว่า รัฐบาลมาเลเซียวางแผนที่
จะขอความเห็ นชอบจากรัฐสภาเพื่ อปรับระดับ เพดานหนี ้
สาธารณะให้สูงขึน้ จากเดิม 60% สู่ 65% ของผลิตภัณ ฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) (อินโฟเควสท์)

รมว.คลังสิงคโปร์เตือนนโยบายที่จากัดมากเกินไปจะ
ฉุ ด เศรษฐกิ จ หดตั ว นายลอว์ เ รนซ์ หว่ อ ง รั ฐ มนตรี
กระทรวงการคลังสิงคโปร์เปิ ดเผยว่า บรรดาบริษัทในสิงคโปร์
อาจย้า ยธุ ร กิ จ ไปที่ อื่ น หากนโยบายของสิ ง คโปร์ยัง คงมี
ข้อจากัดมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจสิงคโปร์ตกต่า
นายหว่องกล่าวว่า "หากเราไม่ระมัดระวัง ความพยายาม
อย่ า งหนั ก ตลอดหลายทศวรรษที่ ผ่ า นมาในการสร้า ง
ศูนย์กลางทางธุรกิจจะสูญเปล่า เศรษฐกิจของเราจะหดตัว
และตกต่ าลง" พร้อมระบุว่า "เราจะลงเอยด้วยปั ญหาที่แย่
กว่านั้น และไม่ใช่ชาวต่างชาติ แต่เป็ นชาวสิงคโปร์ท่ีจะต้อง
ได้รบั ผลกระทบในที่สดุ " (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น อิ น เดี ย : ดั ช นี Sensex ปิ ดบวก หลั ง
อิ น เดี ย เผยเงิ น เฟ้ อ ต่ า กว่ า คาด ดัช นี Sensex ตลาดหุ้น
อินเดียดีดตัวขึน้ ในวันนี ้ ขณะที่นักลงทุนคลายความกังวล
เกี่ยวกับการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารกลางอินเดีย
หลังการเปิ ดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ากว่าคาด ทั้งนี ้ ดัชนี S&P
BSE Sensex ปิ ดตลาดที่ 58,247.09 บวก 69.33 จุด หรือ 0.12%
(อินโฟเควสท์)
ไทย
รมว.ท่องเทีย่ ว ยันเดินหน้าเปิ ดประเทศตามแผน 1 ต.ค.
น าร่ อ งท่ อ งเที่ย ว 5 จั ง หวั ด นายพิ พัฒ น์ รัช กิ จ ประการ
รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ยืนยันเดินหน้าเปิ ดประเทศใน
วัน ที่ 1 ต.ค. ซึ่ง จะเปิ ดให้มีก ารท่อ งเที่ ยวใน 5 จัง หวัด คื อ
กรุ ง เทพมหานคร ชลบุ รี เพชรบุ รี ป ระจวบคี รี ขั น ธ์ และ
เชียงใหม่ ซึ่งเป็ นไปตามแผนที่เคยประกาศไว้ล่วงหน้า ส่วน
จังหวัดที่เหลือจะเดินตามแผนให้เปิ ดให้ท่องเที่ยวได้ใน 21
จังหวัด ในวันที่ 15 ต.ค.นี ้ ขณะที่โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"
และโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" จะประกาศให้มีการดาวน์โหลด
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ได้ในวันที่ 24 ก.ย.นี ้ และคาดว่าจะสามารถใช้เดินทางได้ใน
วันที่ 15 ต.ค.นีเ้ ช่นกัน จากนั้นจะหารือกับนายกรัฐมนตรีว่า
จะเปิ ดให้มีการท่องเที่ยวในจังหวัดที่เหลือได้อีกเมื่อไหร่ ส่วน
อุปสรรคต่อแผนการเปิ ดประเทศในขณะนีค้ ือ ตัวเลขการแพร่
ระบาดของโรคโควิ ด - 19 ในประเทศ ส่ ว นเรื่ อ งอื่ น ๆนั้ น
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า และการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย (ททท.) ได้เตรียมพร้อมไว้เกือบ 100% แล้ว คาด
ว่าจังหวัดที่เหลือที่จะเปิ ดให้มีการท่องเที่ยวได้ทนั กาหนดใน
วันที่ 15 ต.ค.นี ้ (อินโฟเควสท์)

แบงก์ช าติจั บมื อธ.กลางมาเลย์ส่ง เสริ มการค้าลงทุน
ข้ า มพรมแดน ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) และ
ธนาคารกลางมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia: BNM) เปิ ดรับ
สมัคร Qualified ASEAN Bank (QAB) สาหรับธนาคารพาณิ ชย์
สัญ ชาติ ม าเลเซี ย และสัญ ชาติ ไทยที่ สนใจ ซึ่ง เป็ น ไปตาม
ความตกลง QAB ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ภายใต้กรอบ
การรวมตั ว ภาคการธนาคารอาเซี ย น ( ASEAN Banking
Integration Framework: ABIF) และเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกรอบ
ความตกลงว่ า ด้ว ยการค้า บริ ก ารของอาเซี ย น ( ASEAN
Financial Agreement on Services: AFAS) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ สนั บ สนุ น การค้า การลงทุ น ระหว่ า งประเทศสมาชิ ก
อาเซียนด้วยกัน ซึ่งเป็ นไปตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 2025 ในการสร้างเศรษฐกิจอาเซียนให้มีความเป็ น
อัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกั น โดยก าหนดคุณ สมบัติ ข อง QAB เพื่ อ
เสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศที่ QAB ไปจัดตัง้ ว่า
ต้ อ งมี ฐ านะมั่ น คงแข็ ง แกร่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
หน่ ว ยงานก ากั บ ดูแ ลของประเทศตน และปฏิ บัติ ไ ด้ต าม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลความมั่นคงของประเทศที่ QAB ไป
จั ด ตั้ง ซึ่ ง QAB ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กและได้รับ อนุ ญ าตให้
ประกอบธุรกิจแล้ว จะได้รบั สิทธิประโยชน์ตามข้อผูกพันของ
ประเทศคู่เจรจา นับเป็ นอีกก้าวสาคัญที่จะนาไปสู่การรวมตัว
ภาคการเงิ น อาเซีย นตามกรอบ ABIF ซึ่ง ก่ อ นหน้า นี ้ ธปท.
และ BNM ได้เ ปิ ด ตัว นวัต กรรมด้า นการช าระเงิ น ผ่ า น QR
Code ระหว่างสองประเทศเป็ นครัง้ แรก (อินโฟเควสท์)
ครม.อนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ฐานรากเพิ่มอีก 11 จังหวัด น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี กล่ า วว่ า ที่ ป ระชุ ม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มเข็มของเศรษฐกิจฐานราก ครัง้ ที่ 5 จานวน 1,013
โครงการ ในพืน้ ที่ 11 จังหวัด วงเงินรวม 3,484.27 ล้านบาท
โดยให้ใช้จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น ตามที่สานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
ฝ่ ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิน กู้
เสนอ สาหรับ 1,013 โครงการในพืน้ ที่ 11 จังหวัดนีจ้ าแนก
ลักษณะโครงการดาเนินการเป็ น 4 กลุ่มลักษณะ ได้แก่ 1)
กลุ่ม โครงการพัฒ นาสิ น ค้า ท่ อ งเที่ ย ว บริก ารและการค้า
จานวน 46 โครงการ หรือ 5% ของจานวนโครงการรวม 2)
กลุ่มโครงการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้าน
การเกษตร จ านวน 33 โครงการ หรื อ 3% ของจ านวน
โครงการรวม 3)โครงการส่ ง เสริ ม และพัฒ นาทัก ษะฝี มื อ
แรงงานจานวน 43 โครงการ หรือ 4% ของจานวนโครงการ
รวม และ 4)กลุ่มโครงการที่เป็ นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
จานวน 891 โครงการ หรือ 88% ของจานวนโครงการ (อินโฟ
เควสท์)
ครม.เห็นชอบมาตรการดึงต่างชาติลงทุนในไทย ตั้งเป้ า
เพิ่ ม เม็ ดเงินลงทุน -รายได้ใ น 5 ปี นายธนกร วังบุญคง
ชนะ โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
และการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติท่ีมีศักยภาพสูงสู่
ประเทศไทย ในลักษณะผู้พานักระยะยาว (long-term stay)
โดย มี 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.กลุ่มประชากรโลกผูม้ ีความ
มั่ง คั่ง สูง 2.กลุ่ม ผู้เ กษี ย ณอายุจ ากต่ า งประเทศ 3.กลุ่ม ที่
ต้อ งการท างานจากประเทศไทย และ 4.กลุ่ ม ผู้มี ทัก ษะ
เชี่ยวชาญพิเศษ สาหรับการออกวีซ่าประเภทผูพ้ านักระยะ
ยาว (Long-term resident visa) กาหนดวีซ่าประเภทใหม่ให้กบั
กลุ่มของชาวต่างชาติท่มี ีศกั ยภาพสูง ซึ่งจะได้ขอ้ ยกเว้นและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การยกเว้นให้ผถู้ ือวีซ่า
ประเภท ผูพ้ านักอาศัยระยะยาวและวีซ่าประเภท Smart visa
ทัง้ หมดไม่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบหาก
อยู่ใ นประเทศเกิ น 90 วัน รวมถึ ง การแก้ไขกฎหมายหรื อ
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กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือ
ครองที่ดิน การบริหารจัดการการทางานและอนุญาตให้คน
ต่ า งด้า วสามารถท างานให้น ายจ้า ง ทั้ง ที่ อ ยู่ ใ นและนอก
ราชอาณาจักรได้ การยกเว้นหลักเกณฑ์การกาหนดให้การ
จ้างคนต่างด้าว 1 คน ต้องจ้างงานพนักงานคนไทยทางาน
ประจา 4 คน การยกเว้นภาษี ประเภทต่าง ๆ และระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิดา้ นการศุลกากร (อินโฟเควสท์)

ขายรวมทั้งวัน อยู่ท่ี 86,132 ล้า นบาท ด้า นประเภทของนัก
ลงทุน ที่มีมลู ค่าการซือ้ ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่ม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) ซือ้ สุทธิ 38,644 ล้าน
บาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศซือ้ สุทธิ 6,108 ล้าน
บาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 5,368 ล้านบาท
Yield พันธบัต รอายุ 5 ปี ปิ ด ที่ 0.86% ปรับตัว ลดลงจากเมื่อ
วาน -0.01% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดลบ 9.92 จุดรับแรงขาย DELTAกังวลปรับลด QE ลุ้นตัวเลขเงินเฟ้ อสหรัฐคืนนี้ SET ปิ ด
วันนีท้ ่ีระดับ 1,623.84 จุด ลดลง 9.92 จุด (-0.61%) มูลค่าการ
ซือ้ ขาย 84,176.04 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุน้ ไทย
วัน นี ้ป รับ ตัว ลงรับ DELTA กดดัช นี ถึ ง 7 จุ ด แต่ ไ ด้หุ้น กลุ่ม
นา้ มัน โดยเฉพาะ PTTEP พยุงไว้ ในระยะสัน้ ตลาดกาลังสร้าง
ฐานและยังไร้ปัจจัยใหม่หนุน แม้ตวั เลขผูต้ ิดเชือ้ โควิดลดลง
แต่ปัจจัยต่างประเทศสร้างความกังวล รอติดตามตัวเลขเงิน
เฟ้อสหรัฐคืนนี ้ หากออกมาสูงอาจส่งผลต่อการปรับลด QE
ของเฟด แนวโน้ม วัน พรุ่งนี ้แ กว่ง ตัวไซด์เวย์ กรอบแนวรับ
1,615 จุด แนวต้านที่ 1,635-1,640 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 32.91 ตลาดรอตัวเลขเงินเฟ้ อ
สหรัฐ คาดกรอบพรุ่งนี้ 32.80 - 33.00 นักบริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาดเย็นนีอ้ ยู่
ที่ 32.91 บาท/ดอลลาร์ ใกล้เคียงจากเปิ ดตลาดเมื่อเช้าอยู่ท่ี
ระดับ 32.89/90 บาท/ดอลลาร์ วัน นี ้บ าทปิ ด อ่ อ นค่ า จากที่
ระหว่ า งวัน มี แ รงขายพัน ธบัตรไทยจากนัก ลงทุน ต่างชาติ
5,300 ล้านบาท โดยตลาดโลกรอปั จจัยชีน้ าหลัก คือตัวเลข
เงินเฟ้อ (CPI) เดือนส.ค.ของสหรัฐที่จะประกาศคืนนี ้ ระหว่าง
วันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 32.83-32.96 บาท/ดอลลาร์
นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวัน
พรุง่ นีไ้ ว้ท่ี 32.80 - 33.00 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม
86,132 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย(ThaiBMA)
สรุ ปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทยประจาวันนีม้ ีมูลค่าการซือ้
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ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
-

อัตราว่างงานเดือนส.ค. เกาหลีใต้
ยอดสั่งซือ้ เครื่องจักรเดือนก.ค. ญี่ปนุ่
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคเดือนก.ย.จากเวสต์แพค ออสเตรเลีย
ดัชนีราคาบ้านเดือนส.ค. จีน
อัตราว่างงานเดือนส.ค. จีน
ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. จีน
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. จีน
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนส.ค. จีน
อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. อังกฤษ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. อียู
ราคานาเข้าและส่งออกเดือนส.ค. สหรัฐ
ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.ย.จากเฟดนิวยอร์ก สหรัฐ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. สหรัฐ
สต็อกนา้ มันรายสัปดาห์จากสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ
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Monday

13
Aug

Release

Actual
5.50%

Cons.
5.70%

Prior
5.60%

Aug

0.00%

0.30%

1.10%

Actual

Cons.

Prior

Aug

0.60%

--

3.30%

21.60%

--

19.20%

Export Price Index MoM

Aug
Aug

1.00%

--

3.50

Export Price Index YoY

Aug

18.60%

--

16.90%

AU NAB Business Confidence
JP Industrial Production MoM

Aug

-5.00

--

-8

Jul F

-1.50%

--

-1.50%

Jul F

11.60%

--

11.60%

4.60%
0.40%

4.70%
0.50%

JP PPI YoY
PPI MoM

Tuesday

14
Release

KR Import Price Index MoM
Import Price Index YoY

Industrial Production YoY

UK ILO Unemployment Rate 3 Months
US CPI MoM

Aug

4.60%
0.30%

CPI Ex Food and Energy MoM

Aug

0.10%

0.30%

0.30%

CPI YoY

Aug

5.30%

5.30%

5.40%

CPI Ex Food and Energy YoY

Aug

4.00%

4.20%

4.30%

CPI Index CSA

Aug

273.57

273.835

273.03

CPI Core Index CSA

Aug

279.34

279.74

279.05

Cons.

Prior

Jul

Wednesday

15
Release

KR Unemployment Rate SA

Aug

JP

Core Machine Orders MoM

Jul

Actual
---

Core Machine Orders YoY

Jul

--

Sep

--

Aug

--

Surveyed Jobless Rate

Aug

--

5.10%

5.10%

Retail Sales YoY

Aug

--

7.00%

8.50%

Industrial Production YoY

Aug

--

5.80%

6.40%

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY

Aug

--

9.00%

10.30%

Aug

--

0.50%

0.00%

Aug

--

2.90%

2.00%

Jul

--

0.60%

-0.30%

Aug

--

9.40%

10.20%

Export Price Index YoY

Aug

--

Empire Manufacturing

Sep

--

18.00

18.30

Industrial Production MoM

Aug

--

0.40%

0.90%

Cons.

Prior

AU Westpac Consumer Confidence Index
CN New Home Prices MoM

UK CPI MoM
CPI YoY

EC Industrial Production SA MoM
US Import Price Index YoY

3.50%

3.30%

2.80%

-1.50%

14.90%

18.60%
104.10

17.20%

16

JP Exports YoY

Aug

Actual
--

33.90%

37.00%

Imports YoY

Aug

--

40.00%

28.50%

Trade Balance Adjusted

Aug

--

¥75.7b

¥52.7b

Aug

--

4.90%

4.60%

Sep-11

--

320k

310k

Retail Sales Advanced MoM

Aug

--

-0.80%

-1.10%

Philadelphia Fed Business Outlook

Sep

--

19

19.4

Business Inventories

Jul

--

0.50%

0.80%

Actual
---

Cons.
0.50%
2.70%

Prior
-2.50%
2.40%

Aug
Aug
Aug F
Aug F

-----

0.80%
2.50%
0.40%
3%

-2.40%
1.80%
0.40%
2.20%

Sep P

--

72

AU Unemployment Rate
US Initial Jobless Claims

Friday
UK Retail Sales Inc Auto Fuel MoM
Retail Sales Inc Auto Fuel YoY
Retail Sales Ex Auto Fuel MoM
Retail Sales Ex Auto Fuel YoY
EC CPI MoM
CPI YoY
US U. Mich. Sentiment

17
Release
Aug
Aug

As of 15-Sep-21
Chg
%Chg.

14-Sep-21

SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position

1,623.84
974.58
2,220.47
552.89
278.10
420.13
350.90
-1,049.13

Total Trading Value

84,176.04

-9.92
-6.94
-13.00
+2.84

-0.61%
-0.71%
-0.58%
+0.52%

Major Indices
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
STOXX Europe 50
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
Hang Seng
KOSPI
BES Sensex
Jakarta Composite
Philippines Composite
Ho Chi Minh

14-Sep-21

Chg

%Chg.

34,577.57
4,443.05
15,037.76
4,191.67
7,034.06
15,722.99
30,670.10
3,662.60
25,502.23
3,148.83
58,247.09
6,129.10
6,920.36
1,339.70

-292.06
-25.68
-67.82
+2.14
-34.37
+21.57
+222.73
-52.77
-311.58
+20.97
+69.33
+40.94
-47.78
-1.73

-0.84%
-0.57%
-0.45%
+0.05%
-0.49%
+0.14%
+0.73%
-1.42%
-1.21%
+0.67%
+0.12%
+0.67%
-0.69%
-0.13%

Crude Commodities
WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)
COMEX Gold

14-Sep-21
70.46
71.20
73.60
70.46
1,805.00

Chg
+0.01
+0.08
+0.09
+0.01
+12.70

%Chg.
+0.01%
+0.12%
+0.12%
+0.01%
+0.71%

Batic Dry Index

4,163.00

+0.00

+0.00%

Exchange Rate
USD/THB
EUR/USD
USD/JNY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index

14-Sep-21

13-Sep-21

%Chg.

32.93
1.1803
109.69
1.3810
6.4386
1,170.80
92.623

32.91
1.1811
109.99
1.3838
6.4518
1,175.95
92.675

+0.05%
-0.07%
-0.27%
-0.20%
-0.20%
-0.44%
-0.06%

Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
14-Sep-21
Change (bps)

14-Sep-21

13-Sep-21

%Chg.

321.65
86,131.72
1M
3M
0.399
0.426
-0.06
-0.11
5Y
7Y
0.859
1.225
-0.81
-0.47

321.70
75,931.51
6M
1Y
0.458
0.477
-0.19
-0.11
10Y
15Y
1.676
2.169
-0.62
-0.66

-0.02%
+13.43%
2Y
3Y
0.516
0.589
-0.22
-0.53
20Y
30Y
2.369
2.625
-0.13
-0.14

3M
0.03
-0.26

3Y
0.43
-0.79

10Y
1.28
-4.23

0.30%

Thursday
Release

Thai Stock Market

70.3

US Bond Market
Bond Yield
14-Sep-21
Change (bps)

2Y
0.21
-0.59

5Y
0.79
-1.93

30Y
1.86
-4.52
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