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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยตัวเลขเร่ิมต้นสร้างบ้านลดลงในเดือนก.ย. 
สวนทางคาดการณ์ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า 
ตวัเลขการเริ่มตน้สรา้งบา้นลดลง 1.6% ในเดือนก.ย. สู่ระดบั 
1.555 ลา้นยูนิต ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนเม.ย. สวน
ทางนักวิเคราะหค์าดว่าจะเพิ่มขึน้สู่ระดับ 1.620 ลา้นยูนิต 
จากระดบั 1.580 ลา้นยูนิตในเดือนส.ค. การเริ่มตน้สรา้งบา้น
ไดร้ับผลกระทบจากการพุ่งขึน้ของราคาวัสดุก่อสรา้ง และ
การขาดแคลนแรงงาน (อินโฟเควสท)์ 

ทรัมป์ย่ืนฟ้องสกัดสภาคองเกรสเข้าถึงเอกสารเหตุ
จลาจล 6 ม.ค. นายโดนลัด ์ทรมัป์ อดีตประธานาธิบดีสหรฐั 
ได้ยื่นฟ้องรอ้งคดีต่อส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและ
คณะกรรมการสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีเป็นผูสื้บสวนเหตจุลาจล 6 
ม.ค. เพื่อสกัดไม่ให้สภาคองเกรสเข้าถึงเอกสารเก่ียวกับ
เ หตุ ก า รณ์ดั ง ก ล่ าว  เ อกสา รยื่ นฟ้ อ ง ร ะบุ ว่ า  ก า รที่
คณะกรรมการชุดนีต้อ้งการขอดูเอกสารเก่ียวกับเหตุการณ์
ดงักล่าวเป็นการ "กลั่นแกลง้" อดีตปธน.ทรมัป์ โดยมีปธน.ไบ
เดนออกตวัสนบัสนุนชดัเจน ทัง้ยงัไม่ชอบดว้ยกฎหมายดว้ย 

(อินโฟเควสท)์ 

ETF บิตคอยน์กองแรกเร่ิมเทรดที่ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
วันนี้  ProShares ซึ่งเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ของสหรัฐ
ยืนยันว่า  กองทุน  ETF สัญญาล่วงหน้าบิตคอยน์ของ 
ProShares จะเริ่มการซือ้ขายอย่างเป็นทางการในตลาดหุน้
นิวยอรก์ (NYSE) ในวันนี ้ (19 ต.ค.) โดย ProShares ถือเป็น
บริษัทแรกที่น ากองทุน ETF บิตคอยนเ์ขา้เทรดในตลาด ทัง้นี ้
กองทุน ETF บิตคอยน์ของ ProShares ซึ่งใช้ชื่อว่า ProShares 

Bitcoin Strategy ETF จะท าการซื ้อขายในตลาด NYSE Arca 

โดยใชส้ัญลักษณ์ "BITO" และจะเป็นกองทุนซือ้ขายสัญญา
ล่วงหนา้บิตคอยน ์ไม่ใช่การซือ้ขายบิตคอยนใ์นตลาดสปอต 

(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 198.70 จุด 
รับแรงซือ้หุ้นเฮลธแ์คร-์ผลประกอบการสดใส ดชันีดาว
โจนสต์ลาดหุ้นนิวยอรก์ปิดบวกเมื่อคืนนี ้ (19 ต.ค.) ขณะที่

ดชันี S&P500 ปรบัตวัขึน้ติดต่อกนัเป็นวนัที่ 5 และกลบัมายืน
ที่เหนือระดับ 4,500 จุดไดอ้ีกครัง้ โดยไดปั้จจัยหนุนจากแรง
ซือ้หุน้กลุ่มเฮลธแ์ครแ์ละกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี ้นกัลงทนุ
ยังขานรบัผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน 
ซึ่งรวมถึงบริษัทจอห์นสัน  แอนด์ จอห์นสัน ดัชนี เฉล่ีย
อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที่ 35,457.31 จุด เพิ่มขึน้ 198.70 จดุ 
หรือ +0.56%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,519.63 จุด เพิ่มขึน้ 33.17 

จดุ หรือ +0.74% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 15,129.09 จดุ เพิ่มขึน้ 
107.28 จดุ หรือ +0.71% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอรก์: ปอนดแ์ข็งค่า หลังแบงกช์าติ
อังกฤษส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย เงินปอนด์แข็งค่าเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ  ในการซื ้อขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์เมื่อคืนนี ้ (19 ต.ค.) หลังจากธนาคารกลาง
อังกฤษ (BoE) ส่งสัญญาณปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบาย 
ดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคล่ือนไหวของดอลลาร์
เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.24% 
แตะที่  93.7341.เมื่อคืนนี ้ เงินปอนด์แข็งค่าเมื่อเทียบกับ
ดอลลารส์หรัฐที่ระดับ 1.3799 ดอลลาร ์จากระดับ 1.3730 
ดอลลาร ์ขณะที่ยูโรแข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ 1.1640 ดอลลาร ์
จากระดบั 1.1610 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่า
ขึ ้นสู่ ระดับ 0.7478 ดอลลาร์ จากระดับ 0.7417 ดอลลาร์ 
ดอลลารส์หรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 114.30 

เยน จากระดบั 114.26 เยน แต่อ่อนค่าเมื่อเทียบกบัฟรงักส์วิส 
ที่ระดับ 0.9226 ฟรังก์ จากระดับ 0.9232 ฟรังก์ และอ่อนค่า
เมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ ระดับ 1.2359 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดบั 1.2376 ดอลลารแ์คนาดา(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดบวก 52 เซนต ์ขาน
รับดีมานดจี์นพุ่งช่วงฤดูหนาว สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็ก
ซัส (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเมื่อคืนนี ้ (19 ต.ค.) โดยได้
ปัจจัยหนุนจากรายงานที่ว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นใน
ประเทศจีนท าใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานในประเทศปรบัตวั
เพิ่มขึน้ ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบัตารายงานสต็อกน า้มนัดิบ
ของสหรฐัในวันนี ้ทั้งนี ้สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือน
พ.ย. เพิ่มขึน้ 52 เซนต ์หรือ 0.6% ปิดที่ 82.96 ดอลลาร/์บารเ์รล 
ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่  13 ต.ค. 2557 สัญญา
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 น า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 75 เซนต ์

หรือ 0.9% ปิดที่ 85.08 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึ่งเป็นระดบัปิดสงูสดุ
นบัตัง้แต่วนัท่ี 3 ต.ค. 2561 (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $4.8 ดอลล์
อ่อนหนุนแรงซือ้ สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเมื่อ
คืนนี ้ (19 ต.ค.)  โดยได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของ
ดอลลาร์ และจากแรงซื ้อสินทรัพย์ปลอดภัยหลังสหรัฐ
เปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ทัง้นี ้สญัญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 4.8 

ดอลลาร ์หรือ 0.27% ปิดที่  1,770.5 ดอลลาร/์ออนซ์ (อินโฟ
เควสท)์ 

ยุโรป 

รัสเซียตัดสินใจไม่เพิ่มการขนส่งก๊าซไปยุโรป แม้ปูติน
ให้ค าม่ันพร้อมย่ืนมือเข้าช่วย รสัเซียตดัสินใจที่จะไม่เพิ่ม
ปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรป ซึ่งเป็นการสกัด
ความหวังที่ว่ารัสเซียอาจผ่อนคลายภาวะตลาดก๊าซตึงตัว 
หลงัจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูินเผยเมื่อเร็ว ๆ นีว้่า
จะหาทางช่วยแกไ้ขปัญหานี ้ทัง้นี ้ผลการประมลูเมื่อวาน (18 

ต.ค.) ระบุว่า บริษัทก๊าซพรอม (Gazprom) ซึ่งเป็นบริษัท
พลงังานของรฐับาลรสัเซียไม่ไดเ้พิ่มปรมิาณการขนส่งก๊าซใน
เดือนพ.ย. ทั้งในเสน้ทางระบบท่อส่งก๊าซผ่านยูเครน และ
เสน้ทางท่อส่งก๊าซไปยังยุโรปตะวันออกผ่านทางโปแลนด์ 
(อินโฟเควสท)์  

แบงกช์าติฝร่ังเศสคาด ECB ไม่ขึ้นดอกเบีย้ปีหน้า เหตุ
เงินเฟ้อจะลดลง นายฟรังซัวส ์วิลเลอรอย เดอ กาลฮาว 
ผูว้่าการธนาคารกลางฝรั่งเศสเปิดเผยในวนันีว้่า ไม่มีเหตุผล
ที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ตัง้แต่
ตอนนีไ้ปจนถึงสิน้ปี 2565 เนื่องจากคาดว่าอตัราเงินเฟ้อในยู
โรโซนจะร่วงต ่ากว่าเป้าหมายของ ECB ที่ระดับ 2% นายวิล
เลอรอยซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการก าหนดนโยบายของ 
ECB เปิดเผยกบัสถานีวิทยฟุรอ็งแซง็โฟ (France Info) ว่า อตัรา
เงินเฟ้อโดยรวมในยูโรโซนทั้ง 19 ประเทศควรจะกลับมาต ่า
กว่าระดบั 2% ภายในสิน้ปีหนา้ (อินโฟเควสท)์ 

ผู้ว่าฯแบงกช์าติฝร่ังเศสคาดวิกฤตหนีเ้อเวอรแ์กรนดไ์ม่
ขยายวง นายฟรังซัวส์ วิลเลอรอย เดอ กาลฮาว ผู้ว่าการ
ธนาคารกลางฝรั่งเศสและคณะกรรมการธนาคารกลางยโุรป 
(ECB) แสดงความเห็นในวนันีว้่า วิกฤตหนีท้ี่เกิดขึน้กับบรษิัท
ไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป คาดว่าจะไม่ลุกลามเป็นวงกวา้ง 
ระหว่างใหส้ัมภาษณท์างสถานีวิทยุฟรองซแ์องโฟ นายเดอ 
กาลฮาวไดต้อบค าถามที่ว่า กรณีของบริษัทเอเวอรแ์กรนด์
นัน้จะส่งผลเหมือนกรณีของวาณิชธนกิจเลหแ์มน บราเธอรส์
ที่ลม้ละลายในปี 2551 หรือไม่ โดยระบุว่า "ประวตัิศาสตรจ์ะ
ไม่ซ  า้รอย ผมคิดว่ากรณีของเอเวอรแ์กรนดน์ั้นเป็นปัญหา
ของจีนโดยส่วนใหญ่" (อินโฟเควสท)์ 

อังกฤษเผยมียอดลงทุนจากต่างประเทศแตะ 1.3 หม่ืน
ล้านดอลลาร์ รัฐบาลอังกฤษเปิดเผยว่า มียอดการลงทุน
จากต่างประเทศจ านวน 9.7 พันลา้นปอนด ์(1.34 หมื่นลา้น
ดอลลาร)์ โดยนายบอรสิ จอหน์สนั นายกรฐัมนตรีองักฤษ ตัง้
เป้าที่จะพลิกสถานการณท์างการเงินหลงัองักฤษแยกตวัออก
จากสหภาพยโุรป (Brexit) (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รับแรงซื้อหุ้น
ปลอดภัย-ผลประกอบการสดใส ตลาดหุน้ยุโรปปิดบวก
เมื่อคืนนี ้ (19 ต.ค.) จากแรงซือ้หุ้นกลุ่มปลอดภัย และนัก
ลงทุนขานรบัการเปิดเผยผลประกอบการที่สดใสของบริษัท
จดทะเบียนในยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 468.58 จุด 
เพิ่มขึน้ 1.54 จดุ หรือ +0.33% ดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศส
ปิดที่  6,669.85 จุด ลดลง 3.25 จุด หรือ -0.05%, ดัชนี DAX 

ตลาดหุน้เยอรมนีปิดที่  15,515.83 จุด เพิ่มขึน้ 41.36 จุด หรือ 
+0.27% และดชันี FTSE 100 ตลาดหุน้ลอนดอนปิดที่ 7,217.53 

จดุ เพิ่มขึน้ 13.70 จดุ หรือ +0.19% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซ่ีปิดบวก 13.70 จุด หุ้น
ประกัน-ค้าปลีกหนุนตลาด ตลาดหุน้ลอนดอนปิดบวกเมื่อ
คืนนี ้(19 ต.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจากการปรับตัวขึน้ของหุน้
กลุ่มประกันและกลุ่มคา้ปลีก แต่ตลาดปรบัตัวขึน้ไดไ้ม่มาก
นัก เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกเก่ียวกับการปรบัขึน้อัตรา
ดอกเบีย้หลังเงินเฟ้อเพิ่มขึน้ และเงินปอนด์ที่แข็งค่าขึน้สู่
ระดบัสงูสดุในรอบ 1 เดือนส่งผลกดดนัหุน้กลุ่มส่งออก ดชันี 
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 FTSE 100 ตลาดหุน้ลอนดอนปิดที่ 7,217.53 จุด เพิ่มขึน้ 13.70 

จดุ หรือ +0.19% (อินโฟเควสท)์ 

ญ่ีปุ่ น 

โตโยต้าเตรียมสร้างโรงงานผลิตแบตฯรถยนตไ์ฟฟ้าใน
สหรัฐ คาดเร่ิมผลิตปี 2568 บริษัทโตโยตา้ มอเตอร ์คอรป์ 
เตรียมสรา้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนตใ์นสหรฐัเพื่อขยาย
ห่วงโซ่อุปทานส าหรบัแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนโดยคาดว่าจะ
เริ่มเปิดด าเนินการผลิตไดใ้นปี 2568 โตโยตา้ มอเตอร ์นอรท์ 
อเมรกิา อิงค ์และบรษิัท โตโยตา้ ทโูช คอรป์ จะตัง้บรษิัทแห่ง
ใหม่ขึน้เพื่อด าเนินกิจการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ โดยจะท า
การลงทุนเป็นมูลค่า 1.29 พันลา้นดอลลารไ์ปจนถึงปี 2574 

โดยจะประกาศรายละเอียด เช่น สถานที่ตั้งและก าลังการ
ผลิตในภายหลงั (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 190.06 จุด รับ
แรงซื้อหุ้นเทคโนฯ-รอผลประกอบการบ.ญ่ีปุ่ น ดชันีนิก
เกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรับตัวขึน้ในวันนี ้ โดยไดแ้รงหนุน
จากการปรับตัวขึ ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี  แม้ราคาหุ้น
ดังกล่าวเคล่ือนไหวในกรอบแคบในช่วงบ่าย เนื่องจากนัก
ลงทุนรอดูรายงานผลประกอบการของบริษัทญ่ีปุ่ นซึ่งจะเริ่ม
ขึน้ในสัปดาหห์นา้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเก
อิปิดตลาดที่ระดับ 29,215.52 จุด เพิ่มขึน้ 190.06 จุด หรือ 
+0.65% (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

"แบงก ์ออฟ อเมริกา" หั่นคาดการณ์ GDP จีนอีกคร้ัง
หลังเกิดวิกฤติพลังงาน แบงก์ ออฟ อเมริกา (BofA) หั่น
คาดการณก์ารเติบโตของเศรษฐกิจจีนเป็นครัง้ที่  2 ในรอบ
หลายเดือน โดยให้เหตุผลว่าธนาคารกลางออกนโยบาย
ช่วยเหลือล่าช้า หลังเกิดวิกฤติพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีน BofA ปรบัลดคาดการณ์
การเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) จรงิ
ของจีนในปี 2564 ลงเหลือ 7.7% จากเดิม 8.0% และปรับลด
คาดการณ์ GDP ของปี 2565 ลงเหลือ 4.0% จากเดิม 5.3% 

เนื่องจากผลกระทบจากการผ่อนคลายนโยบาย  (อินโฟ
เควสท)์ 

ตลาดหุ้นกู้จีนแกร่ง ขานรับบริษัทอสังหาฯ 2 แห่งช าระ
ดอกเบีย้ตามก าหนด ราคาหุน้กูข้องบรษิัทอสงัหาริมทรพัย์
จี นยั ง ค งปรับตั วแข็ ง แก ร่ ง ในวันนี ้  หลั ง จ ากบริษั ท
อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ 2 แห่งของจีนได้ท าการช าระ
ดอกเบีย้ใหก้ับผูถื้อหุน้กู้ แมว้่าตลาดยงัคงจบัตาดูแนวโนม้ที่
บริษัทไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป อาจจะผิดนัดช าระหนีใ้น
สัปดาหน์ีก้็ตาม ตลาดหุ้นกู้จีนขานรับในเชิงบวก หลังจาก
ธนาคารกลางจีนแสดงความเห็นเมื่อวนัศุกร์ (15 ต.ค.) และ
เมื่อวันอาทิตย์ (17 ต.ค.) ที่ผ่านมาว่า ผลกระทบต่อระบบ
ธนาคารที่เกิดขึน้จากวิกฤตหนีข้องบริษัทเอเวอรแ์กรนดน์ัน้
สามารถควบคุมได ้พรอ้มทั้งระบุว่า เศรษฐกิจของจีนยงัคง
อยู่ในภาวะที่ดี (อินโฟเควสท)์ 

"อาลีบาบา" เปิดตัวชิปเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ผลักดันธุรกิจ
คลาวด์สู้คู่แข่งสหรัฐ  บริษัทอาลีบาบาซึ่งเป็นบริษัทอี
คอมเมิรซ์ยกัษ์ใหญ่ของจีน เปิดตวัชิปโปรเซสเซอร ์Yitian 710 
รุ่นใหม่ ที่จะน าไปใชใ้น Panjiu ซึ่งเป็นเซิรฟ์เวอรรุ์่นใหม่เพื่อ
ผลักดันธุรกิจคลาวดค์อมพิวติง้ของอาลีบาบา และแข่งขัน
กบับรรดาคู่แข่งในสหรฐัอย่างบรษิัทแอมะซอน อาลีบาบาจะ
ไม่ขายชิปและเซิรฟ์เวอรด์ังกล่าวให้กับลูกคา้โดยตรง แต่
ลกูคา้คลาวดค์อมพิวติง้ของอาลีบาบาจะซือ้บริการต่าง ๆ ที่
ใช้ชิปและเซิร ์ฟเวอร์รุ่นล่าสุดเหล่านี ้แทน โดยเซิร ์ฟเวอร์
ดงักล่าวไดถ้กูออกแบบมาส าหรบัพืน้ที่จดัเก็บและแอปพลิเค
ชนัปัญญาประดิษฐ์ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 25.02 จุด 
รับแรงซือ้หุ้นสินค้าผู้บริโภค ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาด
หุน้จีนปิดบวกในวนันี ้น าโดยหุน้กลุ่มสินคา้ผูบ้รโิภคและกลุ่ม
สินคา้เกษตร ทั้งนี ้ดัชนีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดที่  3,593.15 จุด 
เพิ่มขึน้ 25.02 จดุ หรือ +0.70% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดบวก 377.46 จุด 
สอดคล้องภูมิภาค ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดบวกใน
วันนี ้สอดคลอ้งกับทิศทางตลาดในเอเชีย โดยไดแ้รงหนุน
จากการปรบัตัวขึน้ของหุน้กลุ่มเทคโนโลยี ดัชนีฮั่งเส็งปิดที่  
25,787.21 จดุ เพิ่มขึน้ 377.46 จดุ หรือ +1.49% (อินโฟเควสท)์ 
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 เอเชีย และอื่นๆ 

IMF หั่นคาดการณ์เศรษฐกิจเอเชียโต 6.5% ปีนี้ ขณะ
คาดไทยขยายตัว 1% กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 

ประกาศปรบัลดตัวเลขคาดการณก์ารเติบโตของเศรษฐกิจ
เอเชียในปีนี ้ ขณะที่เตือนว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ระลอกใหม่, ปัญหาห่วงโซ่อปุทาน และแรงกดดนัจากเงินเฟอ้ 
จะสรา้งความเส่ียงในช่วงขาลงต่อแนวโนม้การขยายตวัทาง
เศรษฐกิจของเอเชีย ทัง้นี ้รายงาน Regional economic outlook 

: Asia and Pacific ที่มีการเปิดเผยในวนันี ้IMF คาดว่าเศรษฐกจิ
เอเชียจะมีการขยายตัว  6 .5% ในปีนี ้  ต  ่ ากว่าตัว เลข
คาดการณใ์นเดือนเม.ย.ที่ระดบั 7.6% อย่างไรก็ดี IMF ปรบั
เพิ่มตัวเลขคาดการณเ์ศรษฐกิจของเอเชียในปีหนา้สู่ระดับ 
5.7% จากเดิมที่ระดบั 5.3% โดยระบถุึงความคืบหนา้ในการ
ฉีดวคัซีนโควิด-19 ในวงกวา้ง (อินโฟเควสท)์ 

แบงก์ชาติออสซ่ีชี้ไวรัสเดลตาขวางศก.ฟ้ืนตัว-ส่ง
สัญญาณตรึงดบ.ยาวถึงปี 67 ธนาคารกลางออสเตรเลีย 
(RBA) เปิดเผยรายงานการประชุมประจ าเดือนต.ค.ในวันนี ้
โดยระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 สายพันธุ์เดล
ตาได้ขัดขวางการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ 
อย่างไรก็ดี คาดว่าภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจจะเกิดขึน้
เพียงชั่วคราวเท่านั้น รายงานการประชุมระบุว่า กรรมการ
ของ RBA คาดว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียจะกลบัมาขยายตวัอกี
ครัง้ในไตรมาส 4/2564 แต่การฟ้ืนตวัจะชา้กว่าในช่วงปลายปี 
2563 หรือในช่วงตน้ปี 2564 (อินโฟเควสท)์ 

นิวซีแลนดพ์บผู้ติดเชื้อโควิดสูงเป็นประวัติการณ์ เหตุ
ไวรัสเดลตาระบาดหนัก นิวซีแลนดพ์บผูต้ิดเชือ้โควิด-19 
รายใหม่ 94 รายในวันนี ้ซึ่งเป็นตัวเลขติดเชือ้รายวันสูงสุด
นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเมื่อปีที่แลว้ เนื่องจากไวรสัโค
วิด-19 สายพนัธุเ์ดลตายงัคงแพรร่ะบาดในเมืองโอ๊คแลนดซ์ึ่ง
เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ในจ านวนผูต้ิด
เชือ้รายใหม่นี ้มี 87 รายอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด ์ส่งผลใหย้อด
รวมผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในนิวซีแลนดข์ณะนีอ้ยู่ที่  2,099 ราย 
ส่วนยอดรวมผูเ้สียชีวิตอยู่ที่  28 ราย และยอดผูป่้วยที่ยงัคง
รกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ที่ 38 ราย (อินโฟเควสท)์ 

เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธลงสูท่ะเลญ่ีปุ่ นเช้านี ้เกาหลใีต-้
สหรัฐร่วมประเมินสถานการณ์ คณะเสนาธิการร่วมของ
เกาหลีใต ้(JCS) เปิดเผยว่า เกาหลีเหนือไดย้ิงขีปนาวุธไม่
ทราบชนิดลงสู่ทะเลตะวันออก หรือทะเลญ่ีปุ่ นในช่วงเชา้นี ้ 
โดยการกระท าดังกล่าวอาจบั่นทอนความพยายามของ
เกาหลีใตท้ี่จะฟ้ืนฟูการเจรจากับเกาหลีเหนือ แถลงการณ์
ของ JCS ระบุว่า กองทัพเกาหลีใตจ้บัสัญญาณไดว้่าเกาหลี
เหนือยิงขีปนาวธุลกูหนึ่งซึ่งยงัไม่สามารถระบุชนิดได้ โดยยิง
จากเมืองซินโปในจังหวัดฮัมกยองเหนือ และตกลงสู่ทะเล
ตะวนัออก (อินโฟเควสท)์ 

แบงกช์าติอินโดฯตรึงดอกเบีย้ต ่าสุดเป็นประวัติการณ์ 
หวังหนุนศก.ฟ้ืนจากโควิด ธนาคารกลางอินโดนีเซียมีมติ
คงอตัราดอกเบีย้ที่ระดบัต ่าสดุเป็นประวตัิการณใ์นวนันี้ โดย
มีเป้าหมายที่จะพยุงเศรษฐกิจใหฟ้ื้นตวัจากการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ของไวรัสโควิด -19 ควบคู่ ไปกับการรักษา
เสถียรภาพของค่าเงินรูเปียห ์ทัง้นี ้ธนาคารกลางอินโดนีเซีย
คงอัตราดอกเบี ้ยซื ้อคืนพันธบัตรโดยมี สัญญาขายคืน 
( reverse repurchase rate) ระยะเวลา  7 วัน  ซึ่ ง เ ป็นอัตรา
ดอกเบีย้นโยบาย ไวท้ี่ระดับ 3.5% นอกจากนี ้ธนาคารกลาง
อินโดนีเซียไดค้งอัตราดอกเบีย้เงินฝาก และอัตราดอกเบีย้
เงินกูไ้วท้ี่ระดบั 2.75% และ 4.25% ตามล าดบั (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปรับตัวลง หลัง
บวก 7 วันติด ดัชนี Sensex ตลาดหุน้อินเดียร่วงลงในวนันี ้ 
ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผนัผวน หลงัปรบัตวัขึน้ 7 วนัติดต่อกนั 
ทั้งนี ้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  61,716.05 ลบ 49.54 

จดุ หรือ 0.08% (อินโฟเควสท)์ 

ไทย 

รมว.สธ. คาดปลายปีนี้อาจฉีดวัคซีนได้ครอบคลุม 80% 

เ ร่ ง คุ ม โควิ ดภาค ใต้  นายอนุทิ น  ชาญวี รกูล  รอง
นายกรฐัมนตรีและ รมว.สาธารณสขุ คาดปีนีจ้ะสามารถฉีด
วคัซีนใหค้รอบคลมุ 80% ของประชากรทัง้ประเทศ หลงัผูผ้ลิต
ส่งมอบวัคซีนให้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้จนสามารถ
กระจายออกไปให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนไดเ้พิ่มขึน้
แตะวนัละ 1 ลา้นโดส "ในภาพรวมทั่วประเทศใหบ้รกิารวคัซีน
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 ไดม้ากกว่า 65 ลา้นโดสแลว้ ถือว่าเร็วกว่าที่คาดกันเอาไว้ 

ส่วนหนึ่งเพราะเราฉีดกบัเด็กดว้ย จากเดิมที่ไม่มีแผนนีต้ัง้แต่
แรก นอกจากนัน้วคัซีนก็เขา้มาอย่างสม ่าเสมอ คาดว่าเราจะ
ฉีดไดม้ากกว่าเป้าที่วางไวว้่าจะฉีดใหไ้ด้ 70% ของประชากร 
ซึ่งผู้บริหารกระทรวงฯ เห็นว่า เรามองเป้าที่  80% ได้เลย 
เมื่อก่อนฉีดไดว้นัละ 6 แสนโดสก็เยี่ยมแลว้ ปัจจุบนั บางวนั
สามารถฉีดไดแ้ตะ 1 ลา้นโดส วัคซีนเขา้มาต่อเนื่อง เราเร่ง
ตรวจสอบ ส่งเขา้ระบบบริการอย่างต่อเนื่อง การใหบ้ริการ
รวดเร็ว แต่ทุกอย่างตอ้งเป็นไปตามการพิจารณาของแพทย์ 
ตอ้งมีทัง้ปริมาณและคุณภาพดว้ย" นายอนุทิน กล่าว (อินโฟ
เควสท)์ 

สธ.ส่งมอบวัคซีนไฟเซอรใ์ห้โรงเรียนแล้ว 4.5 ล้านโดส 
ฉีดทันก่อนเปิดเทอม 1 พ.ย. นพ.โอภาส การยก์วินพงศ ์
อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผย
ว่า การจัดสรรและส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์ส าหรับนักเรียน
ใหก้ับสถาบนัการศึกษาจ านวน 4.5 ลา้นโดส ซึ่งเพียงพอต่อ
การฉีดเข็มที่ 1 ไดท้ันก่อนเปิดเรียนในวนัที่  1 พ.ย.64 อย่าง
แน่นอน และจะเรง่ด าเนินการจดัสรรวคัซีนเข็มที่ 2 เพื่อใหท้นั
ภายใน 3-4 สัปดาหห์ลังจากฉีดเข็มแรกแลว้ โดยก าหนด
ใหบ้ริการฉีดวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ไดแ้ก่ 
โรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัรฐับาลและเอกชน สถานศกึษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.) 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
สถาบันการศึกษาปอเนาะ เป็นตน้ ซึ่งขอ้มูลจากการส ารวจ
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่  14 
ต.ค.64 มีนักเรียนแสดงความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีน
จ านวน 4.07 ลา้นคน (อินโฟเควสท)์ 

ครม. อนุมัติ 3.7 หม่ืนลบ. รักษาการจ้างงานในธุรกิจ 
SMEs ช่วยพยุงศก. นายธนกร วงับุญคงชนะ โฆษกประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
(ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมตัิกรอบวงเงินจ านวน 37,521.69 
ลา้นบาท ส าหรบัโครงการส่งเสริมและรกัษาระดับการจ้าง
งานในธุรกิจ SMEs ของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 
ครอบคลมุเป้าหมายนายจา้งในธุรกิจ SMEs จ านวน 394,621 
แห่ง ลูกจา้งสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs จ านวน 4,236,320 

คน โดยใชจ้่ายจากเงินกูภ้ายใตแ้ผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 
ตามบญัชีทา้ยพระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 พรอ้ม
ทั้งมอบหมายให้กรมการจัดหางาน ก าหนดเงื่อนไขให้
นายจ้างที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ต้องลงทะเบียนและ
จัดส่งขอ้มูลผ่านระบบ e-Service รวมถึงประสานส านักงาน
ประกันสังคม  ในการ เ ร่ งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง
กลุ่มเป้าหมายทราบถึงขั้นตอนดังกล่าว และอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดเล็ก ที่ตอ้งการไดร้บัความ
ช่วยเหลือในการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Service เพื่อให้
กรมการจดัหางาน สามารถจ่ายเงินอุดหนุนไดอ้ย่างรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกับแผนการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอโครงการ รวมถึงจะช่วยส่งเสริมนโยบายการ
ใหบ้รกิารภาครฐัผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 13.53 จุด รับแรงขายท า
ก าไรกลุ่มพลังงาน-แบงก-์กลุ่มเปิดเมือง SET ปิดวันนีท้ี่
ระดับ 1,630.39 จุด ลดลง 13.53 จุด (-0.82%) มูลค่าการซือ้
ขาย 96,547.31 ลา้นบาท นักวิเคราะหเ์ผยตลาดหุน้ไทยวนันี ้
รว่งรบัแรงขายท าก าไรกลุ่มพลงังาน โรงกลั่น แบงก ์และกลุ่ม
เปิดเมือง ทัง้ที่ไรข้่าวลบ คาดสถาบนัขายกดดชันีลงต ่าก่อน
จะกลับมาซือ้ถูก มองกลุ่มเปิดเมืองรอรฐับาลประกาศแผน
และรายชื่อ 10 ประเทศเส่ียงต ่าชัดเจนก่อนเริ่ม 1 พ.ย.และ
ราคาน า้มนัคาดกลบัมาขึน้ต่อหลงัเปิดสต๊อกน า้มนัดิบสหรฐั 
มองแนวโนม้พรุ่งนีอ้าจมีแรงซือ้กลับหลังลงลึก ใหแ้นวตา้น 
1,640 จดุ แนวรบั 1,625 จดุ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 
67,701 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) 

สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวันนีม้ีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวันอยู่ที่  67,701 ล้านบาท ด้านประเภทของนัก
ลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่ม
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) ซือ้สทุธิ 31,505 ลา้น
บาท  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย  ซื ้อสุทธิ  2,949 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 317 ล้านบาท Yield 

พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.2% ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากเมื่อ
วาน (อินโฟเควสท)์ 
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 ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.30 แข็งค่าจากช่วงเช้าตาม

ทศิทางภูมิภาค คาดกรอบพรุ่งนี ้33.20-33.40 นกับรหิาร
เงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาด
เย็นนีอ้ยู่ที่ 33.30 บาท/ดอลลาร ์แข็งค่าจากเปิดตลาดเมื่อ
เช้าอยู่ที่ระดับ 33.43 บาท/ดอลลาร ์เคล่ือนไหวในทิศทาง
เดียวกับภูมิภาค ระหว่างวันเงินบาทเคล่ือนไหวในกรอบ 
33.23 -33.41 บาท/ดอลลาร ์"บาทแข็งค่าต่อเนื่องจากช่วง

เช้า หลังดอลลารอ์่อนค่าเนื่องจากมีข่าวลือว่านายเจอโรม 
พาวเวล อาจไม่ไดเ้ป็นประธานเฟดต่ออีกสมยั จากกรณีการ
ซือ้ขายหุน้ที่อาจผิดกฎ" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงิน 
ประเมินกรอบการเคล่ือนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนีไ้ว้ที่  
33.20 - 33.40 บาท/ดอลลาร ์ปัจจยัที่ตอ้งติดตามคนืนี ้ไดแ้ก่ 
ตวัเลขการเริ่มสรา้งบา้นและการอนุญาตก่อสรา้งเดือน ก.ย.
ของสหรฐัฯ (อินโฟเควสท)์ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทีต่้องติดตาม               

- ยอดน าเขา้ ยอดส่งออก และดลุการคา้เดือนก.ย.   ญ่ีปุ่ น 

- ธนาคารกลางจีนก าหนดอตัราดอกเบีย้เงินกู ้LPR   จีน 

- ดชันีราคาบา้นเดือนก.ย.   จีน 

- อตัราเงินเฟ้อเดือนก.ย.   องักฤษ 

- อตัราเงินเฟ้อเดือนก.ย.   อีย ู

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาหจ์ากส านกังานสารสนเทศดา้นพลงังานสหรฐั (EIA)   สหรฐั 
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 

 
 
 

As of

     Monday 18 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Industrial Production MoM Sep -1.30% 0.20% 0.40% SET50

Capacity Utilization Sep 75.20% 76.50% 76.40% SET100

CN GDP SA QoQ 3Q 0.20% 0.40% 1.30% MAI

GDP YoY 3Q 4.90% 5.00% 7.90% Institution Net Position

GDP YTD YoY 3Q 9.80% 10.10% 12.70% Proprietary Net Position

Retail Sales YoY Sep 4.40% 3.50% 2.50% Foreign Net Position

Retail Sales YTD YoY Sep 16.40% 16.30% 18.10% Individual Net Position

Industrial Production YoY Sep 3.10% 3.90% 5.30% Total Trading Value

Industrial Production YTD YoY Sep 11.80% 12.20% 13.10%

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Sep 7.30% 7.90% 8.90% Major Indices

Property Investment YTD YoY Sep 8.80% 9.50% 10.90% Dow Jones

Surveyed Jobless Rate Sep 4.90% 5.10% 5.10% S&P 500

Nasdaq

 Tuesday 19 STOXX Europe 50

Release Actual Cons. Prior FTSE 100

US Building Permits MoM Sep -7.70% -3.00% 6.00% DAX

Building Permits Sep 1589k 1670k 1728k Nikkei 225

Housing Starts Sep 1555k 1615k 1615k Shanghai Composite

Housing Starts MoM Sep -1.60% 0.00% 3.90% Hang Seng

EC Construction Output MoM Aug -1.30% -- 0.10% KOSPI

Construction Output YoY Aug -1.60% -- 3.30% BES Sensex

Jakarta Composite

 Wednesday 20 Philippines Composite

Release Actual Cons. Prior Ho Chi Minh

US MBA Mortgage Applications Oct-15 -- -- 0.20%

CN 1-Year Loan Prime Rate Oct-20 -- 3.85% 3.85% Crude Commodities

5-Year Loan Prime Rate Oct-20 -- 4.65% 4.65% WTI ($/bl)

New Home Prices MoM Sep -- -- 0.16% Dubai ($/bl)

JN Trade Balance Sep -- -¥501.9b -¥635.4b Brent ($/bl)

Trade Balance Adjusted Sep -- -¥670.2b -¥271.8b NYMEX ($/bl)

Exports YoY Sep -- 10.00% 26.20% COMEX Gold 

Imports YoY Sep -- 34.50% 44.70% Batic Dry Index

EC ECB Current Account SA Aug -- -- 21.6b

CPI YoY Sep F -- -- 3.00% Exchange Rate

CPI Core YoY Sep F -- -- 1.90% USD/THB

CPI MoM Sep F -- -- 0.50% EUR/USD

USD/JNY

 Thursday 21 GBP/USD

Release Actual Cons. Prior USD/CHY

US Initial Jobless Claims Oct-16 -- -- 293k USD/KRW

Continuing Claims Oct-09 -- -- 2593k Dollar Index

Existing Home Sales Sep -- 6.00m 5.88m

Existing Home Sales MoM Sep -- 2.00% -2.00% Thai Bond Market

JN Machine Tool Orders YoY Sep F -- -- 71.90% Total Return Index

EC Govt Debt/GDP Ratio 2020 -- -- 98.00% Outright/ Cash Trading

Consumer Confidence Oct A -- -- -4 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

19-Oct-21 0.475 0.497 0.503 0.521 0.678 0.894

 Friday 22 Change (bps) -0.06 +0.00 +0.00 +0.04 +0.53 +1.27

Release Actual Cons. Prior 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

US Markit US Manufacturing PMI Oct P -- -- 60.7 1.197 1.627 2.013 2.570 2.713 2.873

Markit US Services PMI Oct P -- -- 54.9 -0.25 -2.48 -1.66 +0.18 -0.46 +0.38

Markit US Composite PMI Oct P -- -- 55

JN Natl CPI YoY Sep -- 0.20% -0.40% US Bond Market

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Sep -- 0.10% 0.00% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Sep -- -0.50% -0.50% 19-Oct-21 0.04 0.40 0.72 1.16 1.64 2.08

Jibun Bank Japan PMI Mfg Oct P -- -- 51.5 Change (bps) +0.00 -3.01 -2.11 -0.81 +3.70 +5.11

Jibun Bank Japan PMI Services Oct P -- -- 47.8

Jibun Bank Japan PMI Composite Oct P -- -- 47.9

EC Markit Eurozone Manufacturing PMI Oct P -- -- 58.6

Markit Eurozone Services PMI Oct P -- -- 56.4

Markit Eurozone Composite PMI Oct P -- -- 56.2

TH Customs Exports YoY Sep -- -- 8.93%

Customs Imports YoY Sep -- -- 47.92%

Customs Trade Balance Sep -- -- -$1216m

982.02 -9.05 -0.91%

2,234.44 -19.86 -0.88%

20-Oct-21

19-Oct-21 Chg %Chg.

1,630.39 -13.53 -0.82%

647.06

-1,591.57

554.01 -4.43 -0.79%

-3,125.32

19-Oct-21 Chg %Chg.

35,457.31 +198.70 +0.56%

4,069.83

96,547.30

4,166.83 +15.43 +0.37%

7,217.53 +13.70 +0.19%

4,519.63 +33.17 +0.74%

15,129.09 +107.28 +0.71%

3,593.15 +25.01 +0.70%

25,787.21 +377.46 +1.49%

15,515.83 +41.36 +0.27%

29,215.52 +190.06 +0.65%

6,656.00 -2.77 -0.04%

7,266.31 +46.50 +0.64%

3,029.04 +22.36 +0.74%

61,716.05 -49.54 -0.08%

82.44 +0.75 +0.92%

81.61 +0.30 +0.37%

1,395.33 -0.20 -0.01%

19-Oct-21 Chg %Chg.

1,769.70 +4.90 +0.28%

4,732.00 +0.00 +0.00%

85.08 +0.75 +0.89%

82.96 +0.52 +0.63%

1.1633 1.1610 +0.20%

114.38 114.32 +0.05%

19-Oct-21 18-Oct-21 %Chg.

33.33 33.47 -0.43%

1,179.15 1,187.45 -0.70%

93.734 93.953 -0.23%

1.3797 1.3726 +0.52%

6.3826 6.4298 -0.73%

67,700.54          46,306.81          +46.20%

19-Oct-21 18-Oct-21 %Chg.

314.63               314.53               +0.03%


