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้ และ เศรษฐกิจ
ตัวเลขคาดการณ์ดอกเบีย
จีนคลาย Lockdown เมืองเฉิงตวันนี้ แต่ประชาชน
้ ทุกสัปดาห์
ในเมืองยังต้องตรวจหาเชือ

Gautam Adani มหาเศรษฐีชาวอินเดียแซงหน้า
่ ด
Jeff Bezos เป็นบุคคลทีร่ วยทีส
ุ ในโลกอันดับ 2
จีนเพิ่ มสัดส่วนการถือครองพั นธบัตรสหรัฐฯ
เป็นครัง้ แรกในรอบ 8 เดือน
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ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ เมื่อคืนวันศุกร์ ดัชนี S&P500 -0.7%,
NASDAQ -0.9% ตลาดหุ้นยังขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ และ
ตอบรับข่าวลบหลังบริษัท Fedex ผ้ให้บริการขนส่งรายใหญ่
ประกาศปรับลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ และ ส่งสัญญาณการ
ขนส่งสินค้าทั่วโลกชะลอ ราคาหุ้นปรับตัวลง -21% หุ้นปรับลง
9 ใน 11 กลุ่ม นาโดย Energy -2.2%, Industrial -2.1% และ
Material -1.6% สาหรับกลุ่มเพิ่ มขึ้นได้แก่ Cons Staple
+0.3% และ Real Estate +0.03% ด้าน yield พั นธบัตร
สหรัฐฯ 2 ปี และ 10 ปี เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงโดย EURO STOXX 50 1.17% และตลาดหุ้นเยอรมนี -1.66% โดยตลาดหุ้นปรับตัว
ลดลงต่อเนื่อง จากความกังวลเรื่องการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ และการเข้มงวดนโยบายการเงิน หลังเงินเฟ้อ
เร่งสงขึ้น ขณะที่ทางด้านหุ้นกลุ่มพลังงานราคายังคงผัน
ผวน

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับตัวลดลง ตามทิศทาง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตลาดหุ้นจีน HSCEI -0.88% ,CSI 300
-0.04% และเกาหลีใต้ KOSPI -0.30% ขณะที่ตลาดหุ้น
ญี่ป่น
ุ ปิดทาการในวันนี้
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ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นภมิภาค
-0.73% ปิดที่ระดับ 1,630.40 จุด หลังจากที่ธ.โลกและ
IMF ออกมาเตือนเรื่องศก.ถดถอยหลังธ.กลางทั่วโลกเร่ง
ปรับขึ้นดอกเบี้ย
ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 816 ล้านบาท
เช่นเดียวกับนักลงทุนสถาบันที่ขายสุทธิ 1,093 ล้านบาท
ด้านค่าเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าอย่ทร่ี ะดับ 36.88 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐฯ

สัญญาน้ามัน WTI ปิด +0.01% อย่ที่ 85.11 ดอลลาร์/
บาร์เรล โดยรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาปรับตัวลง 1.9% และ
เป็นการปรับตัวลง 3 สัปดาห์ติดต่อกัน จากความกังวล
ในเรื่องการคุมเข้มนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง
ต่างๆจะทาให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง และจะส่งผล
กระทบต่อความต้องการใช้น้ามัน

สัญญาทองคา +0.37% ปิดที่ 1,683.50 ดอลลาร์/ออนซ์
หลังสหรัฐฯเปิดเผยรายงานความเชื่อมั่นผ้บริโภคที่บ่งชี้
ว่าการคาดการณ์เงินเฟ้อที่ลดลง นอกจากนี้การปรับตัว
ลงของตลาดหุ้นสหรัฐฯได้กระตุ้นให้นลท.กลับเข้าซื้อ
ทองคาซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่ มขึ้น
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้ และ เศรษฐกิจ
สัปดาห์นต
ี้ ลาด focus ไปยังผลประชุม Fed และ ตัวเลขคาดการณ์ดอกเบีย
ค่าเฉลี่ย (median) นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์เศรษฐกิจถดถอยใน 1 ปี ข้างหน้า – จีนต่าที่สุด

▪

ตลาดหุ้นสหรัฐฯขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ ปรับลงหลัง Fedex ส่งสัญญาณการขนส่ง
สินค้าทั่วโลกชะลอตัว สัปดาห์ที่แล้ว S&P 500 -4.7%, NASDAQ -5.5%

▪

สัปดาห์นี้ตลาด focus หลักไปยังผลการประชุม Fed ในคืนวันพุ ธ
▪

เบื้องต้นคาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.75%

▪

ขณะที่ในครั้งนี้จะมีคาดการณ์ Fed Dot Plots และ คาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในรอบนี้จะมีการคาดการณ์ GDP สหรัฐฯจนถึงปี 2025 เป็นครั้งแรก

(Bloomberg คาดว่า Fed จะให้มุมมองเงินเฟ้อปรับลงไปทีเ่ ป้าหมาย 2% ในปี
้ อาจจะยังยืนสงกว่า 3% ในปี ดังกล่าว)
2025 และ อัตราดอกเบีย
▪

่ ๆประชุมดอกเบี้ยอีกด้วย อาทิ
นอกจากประชุม Fed แล้วยังมีธนาคารกลางอืน
ญี่ป่น
ุ , อังกฤษ และ สวิตซ์เซอร์แลนด์

▪

Goldman Sachs ปรับลดคาดการณ์ GDP สหรัฐฯ ปี 2023 เหลือ 1.1% จากเดิม 1.5%

จากผลกระทบหลังปรับเพิ่ มคาดการณ์ Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ 0.75%, 0.5% และ
0.5% ในการประชุม ก.ย., พ.ย. และ ธ.ค.
▪

จีนยกเลิก lockdown เมืองเฉิงต นับตั้งแต่วันจันทร์ หลังจากเริ่ม lockdown ตั้งแต่
้ และ มีผล
วันที่ 1 ก.ย. โดยประชาชนยังต้องตรวจ COVID อย่างน้อยสัปดาห์ละครัง
ตรวจเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงหากต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนมาก หรือ ใช้ระบบขนส่ง

สาธารณะ
source : Bloomberg

▪

วันนี้ตลาดหุ้นญี่ป่น
ุ ปิดทาการ (วันผ้สงอายุ)
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้ ทุกสัปดาห์
จีนคลาย Lockdown เมืองเฉิงตวันนี้ แต่ประชาชนในเมืองยังต้องตรวจหาเชือ
▪

้ แรก นับตั้งแต่มีการ
ทางการจีนคลาย Lockdown เมืองเฉิงตในวันนี้ ทาให้ประชากรกว่า 21 ล้านคนสามารถเดินทางออกนอกบ้านได้เป็นครัง

Lockdown เมื่อวันที่ 1 กันยายนเป็นต้นมา
▪

้ ไวรัส COVID-19 อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และต้องแสดงผลตรวจเป็นลบอย่างน้อย
อย่างไรก็ดี ชาวเมืองเฉิงตยังคงต้องทาการตรวจหาเชือ
72 ชั่วโมงเพื่ อที่จะเข้าไปในพื้ นที่สาธารณะหรือใช้งานระบบขนส่งสาธารณะ

▪

โดยสื่อจากตะวันตกคาดว่ามาตรการ Lockdown ที่สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งเป็นเพราะทางการจีนต้องการลดแรงกดดันจากความไม่
พอใจของประชาชนก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เพื่ อแต่งตั้ง ปธน.Xi Jinping ขึ้นดารงตาแหน่งอีกสมัยในช่วงเดือนตุลาคมที่
จะถึงนี้ ซึ่งต่างจากในช่วงต้นปีที่มาตรการ Lockdown ที่นามาใช้ในนครเซี่ยงไฮ้กินเวลายาวนานกว่า 3 เดือน

▪

ด้านจานวนผ้ติดเชื้อใหม่ในจีนปรับลดลงต่ากว่า 1 พั นคนเมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมา

่ ุดในโลกอันดับ 2
Gautam Adani มหาเศรษฐีชาวอินเดียแซงหน้า Jeff Bezos เป็นบุคคลทีร่ วยทีส
▪

นาย Gautam Adani มหาเศรษฐีชาวอินเดียเจ้าของ Adani Group ซึ่งประกอบธุรกิจหลากหลายอาทิ พลังงาน , ท่าเรือ , สนามบิน , เหมือง
่ ุดอันดับ 2 ของโลก
และ ขนส่งในอินเดีย แซงหน้า Jeff Besoz มหาเศรษฐจีชาวอเมริกันเจ้าของ Amazon ขึ้นเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินมากทีส
ตามการจัดลาดับของ Bloomberg เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

▪

โดย Adani อย่ในลาดับที่ 14 ในการจัดอันดับบุคคลที่ร่ารวยที่สุดในโลกของ Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) เมื่อตอนต้นปี
2022 แต่ในปัจจุบันทรัพย์สินรวมของ Adani เพิ่ มสงขึ้นเป็น $146.8 billion เป็นรองเพี ยงแค่ Elon Musk เจ้าของ Tesla ที่ครองอันดับ 1
และมีสินทรัพย์รวม $263.9 billion

▪

้ มาแล้วกว่า 1,000% นับจากปี 2020 เป็นต้น
ซึ่งราคาหุ้นของ Adani Enterprises Ltd ขึ้นไปทาจุดสงสุดเมื่อสัปดาห์ท่ผ
ี ่านมาและปรับเพิ่ มขึน
มา สวนทางกับราคาหุ้นของ Amazon ของ Jeff Besoz ที่ปรับตัวลดลงแรงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
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เงินเฟ้อยุโรปพุ ่ งต่อ +9.1% YoY ราคาพลังงานยังคงเป็นปัญหาหลัก
▪

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สหภาพยุโรป ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อรอบสุดท้าย เดือน ส.ค. ขยายตัว +9.1% YoY ปรับเพิ่ มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว
ที่ 8.9% YoY แต่เท่ากับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

▪

ปัจจัยหลักยังคงมาจากราคาพลังงานที่ปรับเพิ่ มขึ้น +38.6% YoY ใกล้เคียงกับเดือนที่แล้วที่ปรับเพิ่ มขึ้น +39.6% YoY ขณะที่ราคาอาหาร
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ยาสบ ปรับเพิ่ มขึ้น +10.6% YoY มากกว่าเดือนที่แล้วที่ +9.8% YoY

▪

หากตัดราคาสินค้าพลังงานและอาหารออกไป ตัวเลข Core CPI ขยายตัวได้ +4.3% YoY ซึ่งมากกว่าเดือนที่แล้วที่ +4% YoY และเป็นการ
ปรับเพิ่ มขึ้นสงสุดเป็นสถิติใหม่ ทั้งนี้ สะท้อนว่าภาวะเงินเฟ้อได้สะท้อนไปในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

▪

ยุโรปยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนด้านพลังงานค่อนข้างสง ไม่ว่าจะเป็น ก๊าซธรรมชาติ ที่ปัจจุบันท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 ยังไม่เปิด
่ ๆให้ปรับขึน
้ ตาม และมีแนวโน้มสงต่อเนื่อง
ให้บริการได้ตามปกติ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าปัญหานี้ได้ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าอืน

จีนเพิ่ มสัดส่วนการถือครองพั นธบัตรสหรัฐฯ เป็นครัง้ แรกในรอบ 8 เดือน
▪

กระทรวงการคลังสหรัฐฯรายงานว่า ในเดือนก.ค. ประเทศต่างๆ เริม
่ เพิ่ มสัดส่วนการถือครองพั นธบัตรสหรัฐฯ เพิ่ มขึ้นแตะ $7.5tn สะท้อนใน
กระแสเงินไหลเข้าสุทธิจากต่างประเทศติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ขณะที่พันธบัตรภาคเอกชนมีเงินไหลเข้าราว $8.78bn ลดลงจากเดือนก่อน
หน้า ทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผ้ซื้อสุทธิหุ้นกส
้ หรัฐฯติดต่อกัน 7 เดือน

▪

โดยประเทศจีนเพิ่ มสัดส่วนการถือครองพั นธบัตรสหรัฐฯในเดือนก.ค.เป็น $970bn เป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือน จากระดับ $967bn ในเดือน
มิ.ย. โดยค่าเงินหยวนอ่อนค่าที่สุดในรอบ 2 ปี แตะระดับราว 7 หยวนต่อดอลล่าร์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีส่วนจากเศรษฐกิจจีนที่ยังเผชิญกับ
้
ความไม่แน่นอนและค่าเงินดอลล่าร์ที่แข็งขึน

▪

ขณะเดียวกัน ญึ่ป่น
ุ ลดการถือครองพั นธบัตรสหรัฐฯลงเหลือ $1.234tn ในเดือนก.ค. จาก $1.236tn ในเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ญี่ป่น
ุ ยังคง
เป็นผ้ถือครองพั นธบัตรสหรัฐฯนอกประเทศรายใหญ่ท่ส
ี ุด โดยตั้งแต่ต้นปี ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงราว 20% เมื่อเทียบกับดอลล่าร์ ซึ่งทางผ้
ดาเนินนโยบายเริ่มที่จะแทรกแซงตลาดเพื่ อคงเสถียรภาพของค่าเงิน
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