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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน 

เดือนพฤศจิกายน 2562 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 1.94%  
ยอดคา้ปลีกเดือน ก.ย. ขยายตวัเรง่ขึน้ต่อจากเดือนก่อนหนา้ และสงูกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากเนื่อง จากการเรง่เขา้ซือ้สินคา้ของ
ผูบ้รโิภคก่อนที่ภาษีการบริโภคจะถกูปรบัขึน้จาก 8% เป็น 10% ในวนัท่ี 1 ต.ค ซึ่งเป็นปัจจยัสนบัสนนุเพียงชั่วคราว ดา้นความ
เช่ือมั่นผูบ้รโิภคเดือน ต.ค. ฟ้ืนตวัขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 22 เดือนหลงัการปรบัขึน้ภาษีการบริโภค ดา้นยอดสั่งซือ้เครือ่งจกัรไม่รวม
สินคา้ที่มีความผนัผวนสงูเดือน ก.ย. หดตวัเพิ่มขึน้โดยยอดค าสั่งซือ้ในภาคการผลิตยงัหดตวัต่อเนื่อง ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ใน
ภาคบรกิารชะลอตวัลง ดา้นดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ภาคการผลติ (Manufacturing PMI) เดือน ต.ค. ปรบัตวัลดลงต ่าสดุในรอบ
กวา่ 3 ปี ขณะที่ดชันีภาคบริการ (Services PMI) ปรบัตวัลดลงแรง -3.1 จุด เป็น 49.7 จุด เขา้สูเ่กณฑห์ดตวั (ต ่ากวา่ 50 จุด) ครัง้แรก
ในรอบ 3 ปี โดยภาคธุรกิจระบกุารปรบัขึน้ภาษีการบรโิภคและผลกระทบจากพายไุตฝุ้่ นเป็นปัจจยัหลกักดดนักิจกรรมเศรษฐกิจ
ในเดือนนี ้

ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 2.16%  
ดชันีความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจเดือน ต.ค. ปรบัตวัดลง และต ่าที่สดุนบัแต่เดือน ก.พ. 2558 ดา้นดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้รวมเดือน 
ต.ค. ฟ้ืนตวัเลก็นอ้ยจากทัง้ภาคการผลิตและการบรกิารที่ฟ้ืนตวัขึน้เลก็นอ้ย โดยเยอรมนียงัเป็นปัจจยัฉดุหลกัของกลุม่โดยดชันี
รวม และฟ้ืนตวัขึน้เล็กนอ้ย สะทอ้นเศรษฐกิจยงัอ่อนแอในไตรมาส 4 ยอดปลอ่ยสินเช่ือเดือน ก.ย. ชะลอลงเล็กนอ้ยขยายตวั 3.7% 
YoY จาก 4.3% YoY ในเดือนก่อนหนา้ ขณะที่ยอดปลอ่ยสนิเช่ือภาคครวัเรือนขยายตวัพอๆ กบัเดือนก่อน ดา้นการบริโภค ยอด
คา้ปลกีเดือน ก.ย. ปรบัตวัเรง่ตวัขึน้จากในเดือนก่อน ซึ่งเป็นการขยายตวัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือน พ.ย. 2560 สะทอ้นการบรโิภคเอกชน
ยงัคงแข็งแกรง่ในขณะที่ภาคการผลิตและสง่ออกยงัคงอ่อนแอ ตวัเลขการสง่ออกเดือน ส.ค. ขยายตวัชะลอลงเมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหนา้ โดยป็นผลมาจากการสง่ออกไปสหรฐัและจีนที่ชะลอตวัลงเมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหนา้      

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 2.68%  
ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของทางการจีน (Official Manufacturing PMI) เดือน ต.ค.ปรบัตวัลดลง สวนทางกับ
การปรบัตวัขึน้ในเดือนก่อนหนา้นี ้และสวนทางกบัที่ตลาดคาดว่าจะทรงตวั และอยู่ในเกณฑห์ดตวั (ต ่ากว่า 50 จุด) ต่อเนื่อง
เป็นเดือนท่ี 6 ส่วนดชันีภาคบริการ (Non-manufacturing PMI) ปรบัตวัลดลง และแย่กว่าที่ตลาดคาดเช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตาม
ดัชนี PMI ภาคการผลิตของทางการจีนไดอ้อกมาสวนทางกับดัชนี PMI ภาคการผลิตของ Caixin ที่ ออกมาเพิ่มขึน้ ดา้นผลผลิต
ภาคอตุสาหกรรม (Industrial Production) เดือน ต.ค. ชะลอตวัลงเป็น 4.7% YoY จาก 5.8% YoY ในเดือนก่อน และแย่กว่าที่ตลาด
คาด มาจากการชะลอตวัของผลผลิตไฟฟ้า ซีเมนต ์และผลิตภณัฑจ์ากเหล็ก ดา้นยอดคา้ปลีก และการลงทุนในสินทรพัยถ์าวร
ขยายตวัลดลง และแย่กว่าที่ตลาดคาด ดา้น PBoC ประกาศลดอตัราดอกเบีย้โครงการ เงินกูร้ะยะกลาง Medium-term Lending 
Facility (MLF) ระยะ 1 ปี ลง -5bps เป็น 3.25% ลดลงเป็นครัง้แรกในรอบ 3 ปี        

ตลาดสหรฐัปรบัตวัขึน้ 2.63%  
ตวัเลขการคา้ปลกีเดือน ต.ค. ขยายตวั 0.3% ซึง่ดีกวา่ที่ตลาดคาด และดีขึน้กวา่เดือนก่อนท่ีหดตวั -0.3% MoM โดยยอดคา้ปลีก
ขยายตวัจากยอดขายรถยนต ์และป๊ัมน า้มนัเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของราคาน า้มนั ดา้นความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคเดือน พ.ย. ยงัคงฟ้ืน
ตวัต่อเนื่องจากเดือนท่ีแลว้จากมมุมองต่อเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึน้ และภาวะความตึงเครียดจากสงครามการคา้ที่ลดลง ยอด
ค าสั่งซือ้ไม่รวมอาวธุยทุโธปกรณแ์ละเครือ่งบินปรบัตวัดีขึน้จากเดือนก่อนจาก -1.8% YoY เป็นคงที่ YoY ขณะที่ดชันียอดค าสั่งซือ้
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ใหม่ของภาคการผลิต (ISM Manufacturing New Orders) ฟ้ืนตวัขึน้ต่อ +1.8 จุด เป็น 49.1 จุด แต่ยงัอยู่ในเกณฑห์ดตวั (ต ่ากวา่ 50 
จดุ) สะทอ้นแนวโนม้การลงทนุที่ยงัออ่นแอ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจัดซือ้ภาคการผลิตโดย ISM เดือน ต.ค. ฟ้ืนตวัขึน้ +0.5 จุด เป็น 48.3 
จดุ ต ่ากวา่ที่ตลาดคาด และอยู่ในเกณฑห์ดตวั (ต ่ากวา่ 50 จดุ) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ดา้นการจา้งงานยงัคงแข็งแกรง่และปรบัตวั
เพิ่มขึน้ดีกว่าคาดในเดือน ต.ค. ช่วยลดความกังวลของตลาดในเรื่องการจา้งงานและการบริโภคภาคเอกชน เฟดท าการลด
ดอกเบีย้ลง 25bps เป็น 1.50-1.75% ตามที่ตลาดคาด และสง่สญัญาณจะหยดุการลดดอกเบีย้ลงในช่วงนี ้

เดือนธันวาคม 2562 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 1.7%  
แมว้่ายอดคา้ปลีกเดือน ต.ค. พลิกกลบัมาหดตวัแรง และแย่กว่าที่ตลาดคาดโดยลดลง 14.4% MoM จากที่ขยายตวั 7.2% MoM ใน
เดือนก่อน เนื่องจากผูบ้ริโภคท าการเรง่ซือ้สิน้คา้ลว่งหนา้ในเดือน ส.ค.- ก.ย. ก่อนจากการปรบัขึน้ภาษี VAT และผลกระทบจาก
พายไุตฝุ้่ น โดยยอดขายหดตวัแรงในกลุม่สนิคา้คงทน ไดแ้ก่ รถยนต ์กลุม่เครือ่งจกัรกล และอปุกรณ ์โดยเฉพาะเครือ่งใชไ้ฟฟ้าใน
ครวัเรือน ดา้นความเช่ือมั่นผูบ้ริโภค (Consumer Confidence) เดือน พ.ย. ดีกว่าที่ตลาดคาดฟ้ืนตวัขึน้ +2.5 จุด เป็น 38.7 จุด ดา้น
การส่งออกมีการหดตัวต่อเนื่องและอาจเป็นปัจจัยเพิ่มเติมกดดันต่อเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ยอดสั่งซือ้เครื่องจักร Core 
Machine Orders เดือน ต.ค. หดตวั -5.2% YoY จากยอดค าสั่งซือ้ในภาคการผลิตที่หดตวัเพิ่มขึน้ ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ในภาค
บริการขยายตวัดี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ภาคการผลิต (Manufacturing PMI) เดือน พ.ย. ฟ้ืนตวัขึน้ +0.5 จุด เป็น 48.9 จุด แต่
ยงัคงอยูใ่นเกณฑห์ดตวั (ต ่ากวา่ 50 จดุ) ตอ่เนื่องจากผลผลติและยอดค าสั่งซือ้ที่ออ่นแอ 

ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 2.2%  
โดยดชันีความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) เดือน พ.ย. ปรบัตวัเพิ่มขึน้เลก็นอ้ย +0.5 จดุ และดีกวา่ที่ตลาดคาดเป็น 
101.3 จุด ความเช่ือมั่นกลบัมาเพิ่มขึน้ในเกือบทุกหมวดโดย เฉพาะความเช่ือมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึน้มากจากความตรึงเครียดของ
สงครามการคา้ที่ลดลง ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้รวม (Composite PMI) เดือน พ.ย. ทรงตวัที่ 50.6 จดุ เท่ากบัเดือนก่อน โดยภาค
บรกิารปรบัตวัลดลง ขณะที่ภาคการผลติฟ้ืนตวัขึน้ ยอดปลอ่ยสินเช่ือเดือน ต.ค. เรง่ตวัขึน้เล็กนอ้ย โดยยอดปลอ่ยสนิเช่ือสูภ่าค
ธุรกิจ (Corporates) และ ยอดปล่อยสินเช่ือภาคครวัเรือน (Household) เร่งตัวขึน้ ดา้นการบริโภคยอดคา้ปลีกเดือน ต.ค. 
ชะลอตวัลงเป็น 1.4% YoY จาก 2.7% YoY ดา้นยอดการสง่ออกเดือน ก.ย. ฟ้ืนตวัขึน้เป็น 2.1% YoY จาก 0.6% YoY ในเดือนก่อน 
โดยสง่ออกไปตลาดหลกั ไดแ้ก่ สหรฐัฯ และสวิตเซอรแ์ลนด ์ยงัขยายตวัดี ประกอบกบัการส่งออกไปองักฤษที่ฟ้ืนตวัขึน้ และ
ตรุกีที่เรง่ตวัขึน้ 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัขึน้ 7.5%  
โดยดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ภาคการผลิตของทางการจีน (Official Manufacturing PMI) เดือน พ.ย. ปรบัตัวเพิ่มขึน้ 0.9 จุด เป็น 
50.2 จุด ดีกว่าที่ตลาดคาด และกลบัเขา้สูเ่กณฑข์ยายตวั (มากกวา่ 50 จุด) ในรอบ 7 เดือน ดา้นสว่นดชันีภาคบริการ (Non-
manufacturing PMI) ปรบัตวัเพิ่มขึน้ +1.6 จดุ เป็น 54.4 จดุ ดีกวา่ที่ตลาดคาด และสงูสดุในรอบ 8 เดือน ผลผลติภาคอตุสาหกรรม 
(Industrial Production) เดือน พ.ย. ฟ้ืนตัวขึน้เป็น 6.2% YoY จาก 4.7% YoY ในเดือนก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาด โดย
ผลผลิตในกลุม่รถยนตแ์ละกลุม่เคมีภณัฑฟ้ื์นตวัขึน้ ยอดคา้ปลีกเดือน พ.ย. ฟ้ืนตวัขึน้เป็น 8.0% YoY จาก 7.2% YoY ในเดือน
ก่อนและดีกวา่ที่ตลาดคาด จากแรงหนนุของการซือ้สนิคา้ออนไลนใ์นเทศกาลวนัคนโสดและยอดขายรถยนตท์ี่ฟ้ืนตวัขึน้ ดา้นการ
ลงทนุในสนิทรพัยถ์าวร (Fixed Assets Investment) เดือน พ.ย. ขยายตวัทรงตวัเพิ่มขึน้ YoY เทา่กบัเดือนก่อน  
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ตลาดสหรฐัปรบัตวัขึน้ 2.7%  
ตวัเลขการคา้ปลีกเดือน ต.ค. ชะลอตวัลง และขยายตวัเพียง 0.2% จาก 0.4% MoM ในเดือนก่อน ซึ่งออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาด โดย
ยอดคา้ปลกีชะลอตวัลงจากยอดขายสนิคา้สขุภาพ ของใชส้ว่นตวั เสือ้ผา้ และสินคา้สนัทนาการ ดา้นความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคโดย 
U. of Michigan เดือน ธ.ค. ปรับตัวดีขึ ้น 2.4 จุด สูงสุดนับตั้งแต่ เดือนพ.ค. ด้านยอดค าสั่ งซื ้อใหม่ของการผลิต (ISM 
Manufacturing New Orders) ปรบัตัวลดลงและอยู่ในเกณฑ์หดตัวที่ต  ่ากว่า 50 จุด สะท้อนถึงแนวโนม้การลงทุนที่ยังคง
อ่อนแอ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจัดซือ้ภาคการผลิตโดย ISM (ISM Manufacturing PMI) ปรบัตวัลดลง 0.2 จุด อยู่ที่ระดบั 48.1 จุด ซึ่ง
สวนทางกบัที่ตลาดคาดวา่จะปรบัตวัขึน้ การจา้งงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน พ.ย. เพิ่มขึน้ 2.66 แสนราย สงูสดุ
ในรอบ 10 เดือน และดีกว่าที่ตลาดคาดอย่างมาก เนื่องจากไดแ้รงหนนุจากการกลบัมาท างานของแรงงานบริษัทรถยนต ์GM ดา้น
เฟดท าการคงดอกเบีย้นโยบายที่ระดบั 1.5%-1.75% ดว้ยมติเอกฉนัท ์(10-0) 

เดือนมกราคม 2563 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 1.9%  
ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ภาคการผลิต (Manufacturing PMI) เดือน ธ.ค. ปรบัตัวลดลง 0.5 จุด เป็น 48.4 จุด ซึ่งยังคงอยู่        ใน
เกณฑห์ดตวั (ต ่ากว่า 50 จุด) ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหนา้นี ้ดา้นดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ภาคบรกิาร (Services PMI) ปรบัตวั
ลดลง 0.9 จุด อยู่ที่ 49.4 จุด สง่ผลใหด้ชันีรวม (Composite PMI) ปรบัตวัลดลง 1.2 จุด อยู่ที่ระดบั 48.6 จุด ต ่าสดุนบัตัง้แต่
เดือน เม.ย. 2014 และอยู่ในเกณฑห์ดตัว (ต ่ากว่า 50 จุด) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ดา้นยอดสั่งซือ้เครื่องจักร Core Machine 
Orders เดือน พ.ย. ปรบัตวัขึน้ 18% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหนา้และสงูกว่าที่ตลาดคาด ดา้นยอดสง่ออก (Exports) เดือน ธ.ค. หด
ตวั -6.3% YoY ฟ้ืนตวัขึน้เลก็นอ้ยจาก -7.3% YoY ในเดือนก่อน แต่แย่กวา่ที่ตลาดคาด สว่นยอดน าเขา้ (Imports) หดตวั -4.9% YoY 
ฟ้ืนตวัขึน้จาก -15.7% YoY เดือนก่อน แต่แยก่ว่าที่ตลาดคาด โดยรวมสง่ผลใหด้ลุการคา้เดือน ธ.ค. ขาดดลุเพิ่มขึน้จากเดือนก่อน 
ดา้นธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) มีมติ 7-2 คงนโยบายผ่อนคลายการเงินเดิมตามที่คาด โดยคงอัตราดอกเบีย้ระยะสัน้ไวท้ี่ -0.1% 
ส าหรบัเงินส ารองสว่นเกินของธนาคารพาณิชย ์(Excess Reserves) บางสว่นคงเป้าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ10 ปี 
(Yield Curve Control: YCC) ไวท้ี่ประมาณ 0% และเคลือ่นไหวในกรอบ +/- 0.2% และคงอตัราการเขา้ซือ้สินทรพัยท์ี่ 80 ลา้นลา้นเยน
ตอ่ปี 

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 1.24%  
ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ภาคการผลิต (Manufacturing PMI) เดือน ธ.ค. ปรบัตวัลดลง 0.6 จุด เป็น 46.3 จุด แต่ดีกว่าที่ตลาด โดย
ยอดค าสั่งซือ้และการจา้งงานท่ีปรบัตวัลดลง ซึง่ดชันีอยูใ่นเกณฑห์ดตวั (ต ่ากวา่ 50 จดุ) ตอ่เนื่องเป็นเดือนท่ี 11 หากพิจารณา
เป็นรายประเทศ ดชันีของอิตาลี ฝรั่งเศษ ปรบัตัวลดลงมากกว่าเมื่อเทียบกับดชันีของเยอรมนี และสเปน ดชันี ผูจ้ัดการฝ่าย
จัดซือ้ภาคบริการ (Service PMI) ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 0.9 จุด อยู่ที่ระดบั 52.8 จุด ส่งผลใหด้ัชนีรวม (Composite PMI) ปรบัตัวเพิ่มขึน้ 
0.3 จุด เป็น 50.9 จุด สูงสุดในรอบ 4 เดือน และดีกว่าที่ตลาดคาด ด้านดัชนีความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic 
Confidence) เดือน ธ.ค. ปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากเดือนที่แลว้ และอยู่ที่ระดบั 101.5 จุด ธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีมติเป็น
เอกฉนัทค์งนโยบายการเงินเดิมตามการคาดการณข์องตลาด โดยคงอตัราดอกเบีย้ Deposit Facility Rate ที่ -0.5% และย า้ว่า
อตัราดอกเบีย้จะคงอยู่ที่ระดบันีห้รอืต ่ากวา่จนกวา่เงินเฟอ้จะเรง่ตวัเขา้สูเ่ปา้หมายที่ 2% ไดอ้ยา่งยั่งยืน นอกจากนี ้ECB ไดค้ง
การเขา้ซือ้สินทรพัย ์(QE) ที่อตัรา EUR20bn ต่อเดือน ซึ่งไดเ้ริ่มในเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา โดยระบุว่าจะเขา้ซือ้ไปเรื่อยๆ เป็น
ระยะเวลานานเทา่ที่มีความจ าเป็นและจะยตุิมาตรการดงักลา่วก่อนที่จะเริม่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายเลก็นอ้ย 
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ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 7.09%  
ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ภาคการผลิตของทางการจีน (Official  Manufacturing PMI) เดือน ธ.ค. ทรงตวัที่ 50.2 จุด เท่ากับ
เดือนก่อน แตส่งูกวา่ที่ตลาดคาดเล็กนอ้ยจดุ โดยเฉลี่ยทัง้ปี 2019 ดชันี PMI ภาคการผลติอยู่ที่ 49.7 จดุ (เทียบกบัระดบัเฉลีย่ 50.9 
จุด ในปี 2018) จากแรงหนุนของความตึงเครียดทางการคา้กับสหรฐัที่ผ่อนคลายลงหลงัทัง้สองฝ่ายบรรลุขอ้ตกลงการคา้ 
Phase 1 ซึ่งประธานาธิบดีนายโดนลัด ์ทรมัป์ ระบลุงนามขอ้ตกลงการคา้ดงักลา่วกบัจีนในวนัที่ 15 ม.ค. สว่นดชันีภาคบรกิาร 
(Non-manufacturing PMI) ปรบัตัวลดลง -0.9 จุด เป็น 53.5 จุด ต ่ากว่าที่ตลาดคาด โดยเฉลี่ยทั้งปี 2019 ดัชนี PMI ภาคการ
บริการอยู่ที่ 54.0 จุด (เทียบกับระดับเฉลี่ย 54.4 จุด ในปี 2018) ดา้นอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflations) เดือน ธ.ค. 
ขยายตัว 4.5% YoY เท่ากับเดือนก่อน ซึ่งนับเป็นการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 2012 แต่ยังต ่ากว่าที่ตลาดคาด 
เนื่องจากราคาหมูที่ปรบัตัวสูงขึน้แรงในช่วงครึ่งหลังของปี 2019 จากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู่ยอดส่งออก 
(Exports) เดือน ธ.ค. พลิกกลบัมาขยายตวั 7.6% YoY จาก -1.3% YoY ในเดือนก่อน สว่นยอดน าเขา้จากสหรฐัเรง่ตวัขึน้เป็น 
7.9% YoY จาก +2.6% เดือนก่อน โดยรวมดลุการคา้เดือน ธ.ค. เกินดลุเพิ่มขึน้จากเดือนก่อน ซึ่งสงูกว่าที่ตลาดคาดเล็กนอ้ย ช่วง
ปลายเดือน ม.ค. ไดเ้กิดการระบาดขึน้ของโรคโควิค-19 ในจีน 

ตลาดสหรฐัปรบัตวัเพิ่มขึน้ 0.2%  
ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ภาคการผลติโดย ISM (ISM Manufacturing PMI) เดือน ธ.ค. ปรบัลดลง -0.9 จุด เป็น 47.2 จุด ต ่าสดุ
นบัตัง้แตปี่ 2009 สวนทางกบัที่ตลาดคาดวา่จะฟ้ืนตวัขึน้เป็น 49.0 จดุ โดยดชันีไดอ้ยูใ่นเกณฑห์ดตวั (ต ่ากวา่ 50 จุด) ต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 5 ดา้นดชันี Market PMI ภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ย -0.2 จุด เป็น 52.4 จุด และ ดชันี Market Service PMI 
ปรบัตัวเพิ่มขึน้ 1.2 จุด อยุ่ที่ระดบั 52.8 จุด ส่งผลใหด้ชันีรวมของ Market (Composite PMI) ปรบัตวัเพิ่มขึน้ +0.7 จุด เป็น 
52.7 จดุ สงูสดุในรอบ 8 เดือน ดา้นจ านวนผูว้่างงานขอรบัสวสัดิการครัง้แรก (Initial Jobless Claims) ลดลงและดีกวา่ที่ตลาดคาด 
แต่การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือน ธ.ค. เพิ่มขึน้ 1.45 แสนราย ต ่ากว่าที่ตลาดคาด ยอดค้าปลีก 
(Headline Retail Sales) เดือน ธ.ค. ขยายตัว 0.3% MoM (+5.8% YoY)  ซึ่งสอดคลอ้งกับการคาดการณ์ของตลาด โดย
ยอดขายในกลุม่สนิคา้หลกั 12 จาก 13 กลุม่มีการขยายตวั โดยเฉพาะในกลุม่ของเครือ่งแตง่กายที่มีปรมิาณการซือ้เพิ่มขึน้มาก
ที่สดุนบัตัง้แต่เดือน มี.ค. และกลุม่ของวสัดกุ่อสรา้งที่มีการเพิ่มขึน้มากที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือน ส.ค. ขณะที่ยอดขายรถยนตห์ดตวั
ลงเลก็นอ้ย  

เดือนกุมภาพันธ ์2563 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 8.8%  
ตวัเลขเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นไตรมาส 4 หดตวั -6.3% QoQ และแย่กว่าที่ตลาดคาด โดยนบัเป็นการหดตวัมากสดุนบัตัง้แต่ปี 2014 
จากผลกระทบของการปรบัขึน้ภาษี VAT ในเดือน ต.ค. และพายไุตฝุ้่ นก่อนหนา้นี ้ดา้นยอดคา้ปลีก (Retail Sales) เดือน ธ.ค. 
ชะลอตัวลงเป็น 0.2%  MoM จาก 4.5% ในเดือนก่อนและแย่กว่าที่ตลาดคาด ส่วนความเช่ือมั่นผู้บริ โภค (Consumer 
Confidence) เดือน ม.ค. ทรงตวัที่ 39.1 จุด เท่ากับเดือนก่อนและต ่ากว่าที่ตลาดคาด ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ภาคการผลิต 
(Manufacturing PMI) เดือน ม.ค. ปรบัตวัเพิ่มขึน้ +0.4 จุด เป็น 48.8 จุด แต่ยังอยู่ในเกณฑห์ดตัว (ต ่ากว่า 50 จุด) ส่วนดัชนีภาค
บริการ (Services PMI) ปรบัตัวเพิ่มขึน้ +1.6 จุด เป็น 51.0 จุด สูงสุดในรอบ 4 เดือน ดา้นตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
(Industrial Production) เดือน ธ.ค. พลิกกลบัมาขยายตวั 1.3% MoM (เทียบกบั -1.0% เดือนก่อน) สงูกว่าที่ตลาดคาดที่ โดยเป็น
ผลจากการขายตวัของเครื่องจกัรที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตและชิน้สว่นอิเล็กทรอนิคสท์ี่ส่งออก เช่น Semi-Conductor ที่ขยายตวัแรง 
อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนตวัดงักล่าวมีแนวโนม้ที่จะตอ้งหยดุชะงกัลงจากการระบาดของ COVID-19 ที่ไดส้่งผลกระทบต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ  
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ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 8.3%  
โดยเศรษฐกิจไตรมาส 4 ขยายตวัเพียง 0.1% QoQ ชะลอตวัลงจาก 0.3% ในไตรมาสก่อนและต ่ากว่าที่ตลาดคาดท่ามกลาง
ภาคการผลิตที่อยู่ในภาวะถดถอยต่อเนื่องจากผลกระทบของอุปสงคโ์ลกที่ชะลอความตึงเครียดทางการคา้และอตุสาหกรรม
รถยนตท์ี่ยงัไมฟ้ื่นตวั โดย GDP ในประเทศฝรั่งเศสและอิตาลหีดตวัลง ดา้นสเปนมีการขยายตวัเรง่ขึน้ สว่นเยอรมนีชะลอตวัลง
และเท่ากับ GDP ในไตรมาสก่อน ดา้นดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้รวม (Composite PMI) ปรบัตวัเพิ่มขึน้ +0.4 จุด เป็น 51.3 จุด 
สงูสุดในรอบ 5 เดือน และดีกว่าที่ตลาดคาดตามภาคการผลิตที่ฟ้ืนตัวขึน้แต่ยงัคงอยู่ในระดับต ่ากว่า 50 จุด ขณะที่ภาคบริการ
ปรบัตัวลดลงเล็กน้อย ดัชนีความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) เดือน ม.ค. ฟ้ืนตัวขึน้ 1.5 จุด เป็น 102.8 จุด 
สงูสดุในรอบ 5 เดือน และดีกวา่ที่ตลาดคาด ดา้นองักฤษไดแ้ยกตวัออกจาก EU อย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 31 ม.ค. ที่ผ่านมา 
ซึง่นบัเป็นระยะเวลาเกือบ 4 ปี หลงัจากองักฤษไดจ้ดัท าประชามติเพื่อแยกตวัออกจาก EU โดยองักฤษก าลงัเขา้สูช่่วงเปลี่ยนผ่าน 
(Transition period) จนถึงสิน้เดือน ธ.ค. 2020 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 0.4%  
GDP ไตรมาส 4 ขยายตัว 6.0% เท่ากับท่ีตลาดคาด ส่วนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน ธ.ค. เรง่ตวัขึน้ดีกว่าที่คาดในทุกภาคส่วน 
จากแรงหนนุของนโยบายการเงินและการคลงัที่ผอ่นคลาย ดา้นดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ภาคการผลติของทางการจีน (Official 
Manufacturing PMI) เดือน ม.ค. ปรบัตวัลดลง -0.2 จุด เป็น 50.0 จุด เท่ากับที่ตลาดคาด ซึ่งผลกระทบจากโรคระบาดยงัไม่
สง่ผลตอ่ตวัเลขดงักลา่วในเดือนนีเ้นื่องจาก ดชันีไดถ้กูจดัท าในช่วงก่อนหนา้โรคระบาดจะรา้ยแรงและมีค าสั่งปิดโรงงาน ดชันี
ภาคบริการ (Non-manufacturing PMI) ปรบัตวัเพิ่มขึน้ +0.6 จุด เป็น 54.1 จุด สวนทางกบัที่ตลาด ดา้นยอดคา้ปลีก (Retail 
Sales) เดือน ธ.ค. ขยายตวั 8.0% YoY เท่ากบัเดือนก่อนจากแรงหนนุของยอดขายรถยนตท์ี่พลิกกลบัมาขยายตวั หลงัหดตวั
ต่อเนื่อง 5 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตวัเลขเศรษฐกิจในเดือนหนา้จะเริ่มสะทอ้นถึงผลกระทบของโรคระบาดมากขึน้และ
ปัจจุบนัธนาคารจีนและรฐับาลไดจ้ัดท านโยบายผ่อนคลายต่างๆ เพื่อลดทอนผลกระทบจาก COVID-19 โดย PBoC ไดอ้ดัฉีด
สภาพคลอ่งเขา้สูร่ะบบการเงินผา่นขอ้ตกลง Reverse Repo และไดป้รบัลดอตัราดอกเบีย้ Reverse Repo ลง 

ตลาดสหรฐัปรบัตวัลดลง 8.2%  
ยอดคา้ปลกี (Retail Sales) เดือน ม.ค. ขยายตวั 0.3% MoM เทา่กบัเดือนก่อนและเป็นไปตามที่ตลาดคาด อยา่งไรก็ตาม ยอด
คา้ปลกีที่หกัสนิคา้ที่มีความผนัผวน (รถยนต ์วสัดกุ่อสรา้ง และป๊ัมน า้มนั) หรอื Retail Control Group ไมไ่ดข้ยายตวัจากเดือนก่อน 
ดา้นความเช่ือมั่นผูบ้ริโภคโดย U. of Michigan เดือน ก.พ. ปรบัตวัเพิ่มขึน้ +1.1 จุด เป็น 100.9 จุด โดยสงูสดุนบัตัง้แต่เดือน 
มี.ค. 2018 ดชันีปรบัตวัเพิ่มขึน้ต่อเนื่องแมช้่วงเวลาดงักล่าวจะมีการระบาดของ COVID-19 เกิดขึน้ ทัง้นี ้ยงัคงตอ้งติดตาม
ผลกระทบต่อไป ตวัเลขดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ภาคการผลติโดย ISM (ISM Manufacturing PMI) เดือน ม.ค. ปรบัตวัเพิ่มขึน้ +3.1 
จดุ เป็น 50.9 จดุ กลบัเขา้สูเ่กณฑข์ยายตวั (สงูกว่า 50 จดุ) ครัง้แรกในรอบ 6 เดือน และดีกวา่ที่ตลาด ดา้น GDP ไตรมาส 4/2019 
(เบือ้งตน้) ขยายตวั 2.1% QoQ เท่ากบัไตรมาสก่อน และสงูกว่าที่ตลาดคาดเล็กนอ้ยจากยอดน าเขา้ลดลงมากกว่ายอดสง่ออก
สทุธิที่เพิ่มขึน้ ขณะเดียวกนัเฟดก าลงัจบัตาการระบาดของ COVID-19 อย่างใกลชิ้ด ซึง่การระบาดดงักลา่วอาจสง่ผลใหเ้ศรษฐกิจ
จีนหยดุชะงกัจนสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจทั่วโลกได ้
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เดือนมีนาคม 2563 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 9.7%  
ยอดคา้ปลีก (Retail Sales) เดือน ม.ค. เรง่ตัวขึน้เป็น 0.6% MoM จาก 0.2% ในเดือนก่อนและดีกว่าที่ตลาดคาดจากกลุ่ม
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณเ์ครือ่งใชภ้ายในบา้นท่ีเรง่ตวัขึน้ อยา่งไรก็ตามแนวโนม้การฟ้ืนตวัตอ่จากนีน้า่จะไดร้บัแรงกดดนัจาก
การระบาดของ COVID-19 ซึง่เริม่สะทอ้นผา่นความเช่ือมั่นผูบ้รโิภค (Consumer Confidence) เดือน ก.พ. โดยตวัเลขดงักลา่ว
ปรบัตวัลดลง -0.7 จุด เป็น 38.4 จุด และคาดว่าการระบาดของไวรสัที่มีความรุนแรงขึน้จะกดดนัใหด้ัชนีปรบัตวัลดลงต่อใน
เดือน มี.ค. ดา้นดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ภาคการผลิต (Manufacturing PMI) เดือน ก.พ. ปรบัตวัลดลง -1.0 จุด เป็น 47.8 จุด 
ต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือน พ.ค. 2016 ส่วนดชันีภาคบริการ (Services PMI) ปรบัตวัลงลง -4.2 จุด เป็น 46.8 จุด กลบัเขา้มาอยู่ในเกณฑ์
หดตวัอีกครัง้และต ่าสดุในรอบ 5 ปี จากผลกระของโรคระบาดต่ออตุสาหกรรมการท่องเที่ยว ดา้นธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) ท า
การผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในวันท่ี 17 มี.ค. ก่อนการประชุมที่มีก าหนดวันท่ี 18-19 มี.ค. เพื่อลดผลกระทบจากการ
ระบาดของ COVID-19 ที่ไดส้รา้งความผันผวนให้กับตลาดการเงิน โดยเพิ่มการซือ้ทัง้ ETFs และตราสารหนีเ้อกชนและออก
โครงการเงินกูป้ลอดดอกเบีย้ 

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 14.5%  
ตวัเลขเศรษฐกิจเดือน ก.พ. ส่งสญัญาณฟ้ืนตวัขึน้ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้รวม (Composite PMI) ปรบัตวัเพิ่มขึน้ +0.3 จุด เป็น 
51.6 จุด สงูสดุในรอบ 6 เดือน จากทัง้ดชันีภาคการผลติและภาคบรกิารที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ดา้นดชันีความเช่ือมั่นทาง เศรษฐกิจ 
(Economic Confidence) เดือน ก.พ. ฟ้ืนตัวขึน้ 0.9 จุด เป็น 103.5 จุด สงูสดุในรอบ 9 เดือนและดีกว่าที่ตลาดคาด อย่างไรก็ตาม
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงมากขึน้และมากกว่าการระบาดในประเทศจีน โดยไดแ้พรก่ระจายสู่
หลายประเทศในยโูรโซน โดยเฉพาะอิตาลีที่จ านวนผูต้ิดเชือ้ไดเ้พิ่มขึน้อยา่งรวดเรว็เป็นไปไดส้งูว่าสถานการณด์งักลา่วจะสง่ผล
กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะขา้งหนา้ ดา้นธนาคารกลางยโุรป (ECB) ไดอ้อกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินในการ
ประชุมวนัที่ 12 มี.ค. เพื่อลดทอนผลกระทบจาก COVID-19 แต่ยงัคงดอกเบีย้ Deposit rate ไวท้ี่ -0.5% เนื่องจากขอ้จ ากัดในการ
ลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย  

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 9.5%  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตา่งๆ สองเดือนแรกของปีไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของ COVID-19 โดยการผลิตการบริโภค
และการลงทุนออกมาต ่าสุดตั้งแต่มีการเก็บข้อมูล โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ภาคการผลิตของทางการจีน (Official 
Manufacturing PMI) เดือน ก.พ. ปรบัตวัลดลงแรง -14.3 จดุ เป็น 35.7 จดุ และต ่ากวา่ที่ตลาดคาดเป็นอยา่งมากจากผลของ
โรคระบาดที่สง่ผลใหร้ฐับาลระงบักิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ และปิดโรงงานนบัตัง้แต่ปลายเดือน  ม.ค. ดา้นดชันีภาคบริการ 
(Non-manufacturing PMI) ปรบัตัวลดลงแรง -24.5 จุด เป็น 29.6 จุด และต ่ากว่าที่ตลาดคาดเช่นกัน ส่วนยอดคา้ปลีก (Retail 
Sales) เดือน ม.ค. - ก.พ. หดตวั -20.5% YoY จาก 8.0% ในเดือน ธ.ค. จากยอดขายในกลุ่มบริการจดัเลีย้งอาหารและยอดขาย
รถยนตท์ี่หดตัวลดลงอย่างรุนแรง ดา้นผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ( Industrial Production) และการลงทุนในสินทรพัยถ์าวร 
(Fixed Assets Investment) เดือน ม.ค. - ก.พ. หดตวัลดลงอย่างมากและแย่กว่าที่ตลาดคาดเช่นกนั โดยหดตวัในทุกหมวด
ของทัง้ 2 ตวัเลขเศรษฐกิจรฐับาลยงัคงกระตุน้เศรษฐกิจโดยออกมาตราการตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง 
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ตลาดสหรฐัปรบัตวัลดลง 12.4%  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตวัดีก่อนการระบาดของ COVID-19 จะรุนแรงขึน้มีเพียงดชันีชีว้ดัความเช่ือมั่นภาคการผลิตและ
ผูบ้รโิภคที่เริม่สะทอ้นถึงผลกระทบจากโรคระบาด โดยความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคโดย U. of Michigan เบือ้งตน้ เดือน มี.ค. ปรบัตวั
ลดลง -5.1 จุด เป็น 95.9 จุด จากความกังวลต่อการระบาด ด้านดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ภาคการผลิตโดย ISM (ISM 
Manufacturing PMI) เดือน ก.พ. ปรบัตวัลดลง -0.8 จุด อยู่ที่ระดบั 50.1 จุด และต ่ากว่าที่ตลาดคาด ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ภาค
การบริการ (Market Services PMI) ปรบัตวัลดลงแรงเช่นกันที่ -4 จุด ไปอยู่ที่ระดบั 49.4 จุด ในเดือน ก.พ. มากกว่าที่ตลาด
คาด ดา้นตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน ก.พ. ยงัคงแข็งแกรง่และออกมาดีกวา่ที่ตลาดคาด โดย
เพิ่มขึน้ 2.73 แสนราย เมื่อเทียบกับตลาดคาดที่ 1.75 แสนราย อย่างไรก็ตาม การแพรบ่าดระบาดของ Covid-19 ที่รุนแรงมากขึน้
จะเริ่มส่งผลต่อตวัเลขการจา้งงานในเดือนถดัไปได ้ธนาคารกลางสหรฐัเฟดไดท้ าการปรบัลดดอกเบีย้นโยบายลง 100 bps. เป็น 
0.00-0.25% นอกรอบการประชุมในวนัที่ 15 มี.ค. ต่อเนื่องจากการปรบัลด 50 bps. นอกรอบการประชุมในวนัที่ 3 มี.ค. โดย
ระบวุา่ดอกเบีย้จะคงอยูท่ี่ระดบัดงักลา่วไปอีกระยะเวลาหนึง่และท าการอดัฉีดสภาพคลอ่งเขา้สูร่ะบบดว้ยวิธีการตา่งๆ 

เดือนเมษายน 2563 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพิ่มขึน้ 6.8%  
Covid-19 ส่งผลใหก้ารจัดมหกรรมกีฬา Olympic ถูกเลื่อนออกไปเป็นปี 2021 ซึ่งท าใหเ้ม็ดเงินท่ีเคยคาดว่าจะไดร้บัเขา้มาในปีนี ้
หายไป ดา้นตวัเลขยอดคา้ปลกี (Retail Sales) เดือน ก.พ. ขยายตวั 0.6% MoM ชะลอตวัลงจาก 1.5% ในเดือนก่อนแตด่ีกวา่ที่
ตลาดคาด ยอดคา้ปลกีขยายตวัดีในหมวดอาหารและเครือ่งดื่มที่เรง่ตวัจากการเรง่กกัตนุสนิคา้จากการระบาด ขณะที่ยอดขาย
ในกลุ่มอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านยังขยายตัวดีต่อเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ที่ท าใหค้นไม่ออกไปขา้งนอก 
อย่างไรก็ตามตวัเลขความเช่ือมั่นผูบ้ริโภค (Consumer Confidence) เดือน มี.ค. ที่ปรบัตวัลดลงแรงสูร่ะดบัต ่าสดุในรอบ 11 ปี ซึ่ง
อาจสง่ผลต่อตวัเลขยอดคา้ปลกีในเดือน มี.ค. ดา้นรฐับาลญ่ีปุ่ นไดอ้อกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจมลูค่า 108 ลา้นลา้นเยน ซึ่ง
ใหญ่สุดในประวัติศาสตรญ่ี์ปุ่ นรวมถึงการแจกเงินให้ประชาชนคนละ 1 แสนเยน เพื่อลดผลกระทบของ Covid-19 ต่อระบบ
เศรษฐกิจ 

ตลาดยโุรปปรบัตวัเพิ่มขึน้ 7%  
ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้รวม (Composite PMI) เดือน มี.ค. ปรบัตวัลดลง -21.9 จุด เป็น 29.7 จุด ต ่าสดุในประวตัิการณจ์าก
การระบาดของ COVID-19 โดย ภาคบริการ (Services PMI) ที่ปรบัตวัลดลงแรง -26.2 จุด เป็น 26.4 จุด จากอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและรา้นอาหารที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรง สว่นดชันีภาคการผลิต (Manufacturing PMI) ปรบัตวัลดลง -4.7 จุด เป็น 
44.5 จดุ ต ่าสดุในรอบ 8 ปี ดา้นมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัยงัคงมีจ ากดั การระบาดของ COVID-19 ซ  า้เติมโมเมนตมัทาง
เศรษฐกิจที่ออ่นแอของยโุรป สง่ผลใหร้ฐับาลตอ้งใชม้าตรการเขม้งวดเพื่อระงบัการระบาดซึง่กดดนักิจกรรมทางเศรษฐกิจตา่งๆ 
รวมทัง้ในวนัที่ 9 เม.ย. รฐัมนตรีคลงัของประเทศสมาชิกยูโรโซนเห็นชอบมาตรการลดผลกระทบจาก COVID-19 มูลค่ารวม 5.4 
แสนลา้นยโูร หรือราว 4.9% ของ GDP อย่างไรก็ตาม มาตรการช่วยเหลือดงักลา่วของยโุรป เมื่อเทียบกบัของสหรฐัที่ประกาศ
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจมลูค่ารวมสงูถึง 11% ของ GDP อาจไม่เพียงพอที่จะหนนุเศรษฐกิจที่อ่อนแอทัง้อิตาลีและสเปนที่
เผชิญการระบาดของโรคมากที่สดุ 
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ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพิ่มขึน้ 4.1%  
GDP ไตรมาส 1/2020 หดตวั -6.8% YoY แย่กว่าที่ตลาดคาดอย่างไรก็ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดท้ยอยฟ้ืนตวัขึน้ในเดือน 
มี.ค. ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ภาคการผลิตของทางการจีน (Official Manufacturing PMI) เดือน มี.ค. ฟ้ืนตวัขึน้ +16.2 จุด เป็น 52.0 
จดุ กลบัเขา้สูเ่กณฑข์ยายตวัสงูกวา่ 50 จดุ อีกครัง้ดา้นดชันีภาคบริการ (Non-manufacturing PMI) ฟ้ืนตวัขึน้ +22.7 จดุ เป็น 52.3 
จุด กลบัเขา้สู่เกณฑ์ขยายตวัอีกครัง้เช่นกัน ดา้นผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน มี.ค. ฟ้ืนตวัขึน้เป็น -
1.1% YoY จากที่หดตวั -13.5% ในเดือน ม.ค. - ก.พ. และดีกวา่ที่ตลาดคาดจากผลผลติรถยนตฟ้ื์นตวัขึน้ ดา้นยอดคา้ปลกี (Retail 
Sales) และการลงทุนในสินทรพัยถ์าวร (Fixed Assets Investment) ฟ้ืนตวัขึน้เช่นกนั รฐับาลจีนไดใ้ชม้าตรการคมุเขม้กดดนั
กิจกรรมทางเศรษฐกิตต่างๆ นบัตัง้แต่ปลายเดือน ม.ค. ก่อนที่จะทยอยผ่อนคลายมาตรการเขม้งวดในเดือน มี.ค. หลงัการระบาด
ของไวรสัดงักลา่วคลีค่ลายลง 

ตลาดสหรฐัปรบัตวัเพิ่มขึน้ 10.9%  
จากการปรบัตวัลดลงในเดือนก่อนหนา้นี ้ตวัเลขเศรษฐกิจต่างๆ ของเดือน มี.ค. เริ่มสะทอ้นถึงผลกระทบของโรคระบาด โดย
ตวัเลขยอดคา้ปลีก (Retail Sales) เดือน มี.ค. หดตวัแรง -8.7% MoM จาก -0.5% MoM ในเดือนก่อนเป็นการหดตวัที่รุนแรง
ที่สดุนบัตัง้แตม่ีการเก็บขอ้มลูและแยก่วา่ที่ตลาดคาด โดยกลุม่สนิคา้ที่หดตวัแรง ไดแ้ก่ เครื่องแตง่กาย เฟอรน์ิเจอร ์รา้นอาหาร
และบาร ์รถยนต ์และป๊ัมน า้มนั สวนทางกบัยอดขายสินคา้ที่ขยายตวัจากอาหารและเครือ่งดื่ม และยอดขายในหมวดสขุภาพ 
ดา้นความเช่ือมั่นผูบ้ริโภคโดย U. of Michigan เบือ้งตน้เดือน เม.ย. ปรบัตวัลดลง -18.1 จุด อยู่ที่ 71.0 จุด ดชันีผูจ้ดัการฝ่าย
จัดซือ้ภาคการผลิต (ISM Manufacturing) เดือน มี.ค. ปรบัตัวลดลง -1.0 จุด อยู่ที่ 49.1 จุด แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดและดัชนี
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ภาคการบรกิาร (ISM Non-manufacturing) ปรบัตวัลดลง -4.8 จดุ เป็น 52.5 จุด จากการที่รฐับาลใชม้าตรการ
คมุเขม้ไม่ใหป้ระชาชนออกนอกที่พกัอาศยัและการปิดตวัลงของธุรกิจชั่วคราว สง่ผลใหโ้ดยจ านวนผูว้่างงานขอรบัสวสัดิการ
ครัง้แรก (Initial Jobless Claims) เพิ่มขึน้สทุธิ 22 ลา้นราย อย่างไรก็ตามรฐับาลยงัคงออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจอย่างเต็มที่ 
ขณะที่ดา้นนโยบายการเงินเฟดไดผ้อ่นคลายมาตรการตา่งๆ อยา่งเต็มที่ดว้ยเช่นกนั 

การลงทุนของกองทุน 

 กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC) 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน 
หลกัทรพัย ์และ/หรอืทรพัยส์นิในต่างประเทศในภมูิภาคตา่งๆ ทั่วโลก ตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบให้
ลงทุนได ้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ  80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหลกัทรัพยท์ี่
คาดการณว์า่มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนท่ีดีในแตล่ะช่วงเวลา (Investment Themes) โดยผูจ้ดักองทนุจะปรบัสดัสว่นการลงทนุ
ใหเ้หมาะสมกบัภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ ์แนวโนม้การลงทุนในแต่ละขณะ ซึ่งท าใหบ้างช่วงเวลากองทนุอาจเนน้ลงทุน        
ในกลุ่มหลกัทรพัยภ์ูมิภาค กลุ่มประเทศ หรือกลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากภาวะการลงทุนในแต่ละช่วง ทัง้นี ้
ผูจ้ัดการกองทุนจะปรบัสดัส่วนการลงทุน ระหว่างตราสารทุน และตราสารหนีไ้ด ้0-100% เพื่อใหเ้หมาะสมกับสถานการณ ์         
ในแตล่ะช่วงเวลา 
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กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic 
ผลการด าเนินงานยอ้นหลังของกองทุน 

รอบระยะเวลา 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 เมษายน 2563 
(NAV ณ 30 เมษายน 2563 = 9.5037 บาท) 

ASP-STRATEGIC ต้ังแต่ต้นปี 
3 เดอืน  

(ตามเวลา) 
6 เดอืน  

(ตามเวลา) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ต้ังแต่จัดต้ัง
กองทุน 2 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -0.77% -1.98% 5.98% 3.57% 2.95% -2.26% - -0.78% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 1.70% -1.78% 3.91% 2.19% 2.23% 3.68% - 4.62% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

40.18% 46.42% 33.40% 26.14% 19.41% 17.24% - 16.08% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation) * 

20.01% 23.17% 16.66% 12.59% 8.47% 7.78% - 7.35% 

Information Ratio -0.33 -0.03 0.23 0.09 0.05 -0.48 - -0.45 

หมายเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 14 พฤศจิกายน 2556 

- * 1. ดชัน ีMSCI AC World ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน ในสดัสว่น 50% 
      2. ดัชนี JP Morgan Global Aggregate Bond Index TR (Unhedged) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ค  านวณผลตอบแทน            
ในสดัสว่น 50% 

- 1 % ตอ่ปี 

- 2 % ตอ่ปี ยกเวน้กรณีที่กองทนุจดัตัง้ไมถ่ึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิ 

- การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัขึน้ตามประกาศสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุท่ี สจก.ร.1/2559 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอืคา่ใชจ้่าย
ตา่งๆ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยนัถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

53.59% * 

* ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ี่เว็บไซต ์www.assetfund.co.th 
 

 
 
 
 
 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 30 เมษายน 2563 
 

66.43% 
 

 

 

 

 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

 

นายณฐัพล จนัทรส์วิานนท ์
นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

http://www.assetfund.co.th/
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หมายเหตุ : บรษิัทจดัการไดค้  านวณมลูคา่หลกัทรพัยข์องกองทนุโดยใชว้ธีิการค านวณตามหลกัเกณฑข์องสมาคมบรษิัทจดัการกองทนุ (AIMC) 
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ค าอธิบายการจัดอนัดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 
AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสีย่งต ่าที่สดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์งูสดุ ความเปลีย่นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบนอ้ยมาก 
AA มีความเสีย่งต ่ามาก มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แตอ่าจไดร้บัผลกระทบ

จากความเปลีย่นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 
A มีความเสีย่งในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูแตอ่าจไดร้บัผลกระทบ

จากความเปลีย่นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 
BBB มีความเสีย่งและมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑป์านกลาง ความผนัผวนท่ีเกิดขึน้

จากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหค้วามสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบั
เครดิตที่สงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกที่ไดร้บั
อนัดบัเครดติในระดบัดงักลา่วทีม่เีครือ่งหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกที่ไดร้บั
อนัดบัเครดติในระดบัดงักลา่วทีม่เีครือ่งหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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ข้อมูลการรับผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนเน่ืองจากการใช้บริการ 

ดว้ยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทนุไดร้บัการบริการขอ้มลูจากบคุคลผูใ้ห้บริการ 
ไดแ้ก่ คู่คา้ต่างๆ เป็นตน้ อนัเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบคุคลดงักล่าว เช่น บทวิเคราะหว์ิจยัภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ภายใน
และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ภาวะสงัคมการเมืองและภาวะอตุสาหกรรมต่างๆ รวมถึง
ปัจจยัพืน้ฐานของธุรกิจรายบรษัิทที่กองทนุลงทนุ ประกอบกบัการไดร้บัเชิญใหเ้ขา้รว่ม Company Visit และ การสมัมนาต่างๆ 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นการน ามาใชว้ิเคราะหปั์จจยัเพื่อการตดัสินใจลงทนุเพื่อผลประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็น
หลกั จึงขอเปิดเผยรายช่ือบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้รกิาร ดงันี ้
 

Fixed Income 

Thai Commercial Banks 

 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD 

 BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD 

 CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LTD 

 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC. 

 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD 

 KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD 

 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD 

 STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD 

 TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

Securities 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

FINANSA SECURITIES LIMITED 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
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Fixed Income 

Foreign Bank 

BANK OF AMERICA N.A. 

BANK OF CHINA LIMITED 

BNP PARIBAS SA 

CITI BANK N.A. 

COMMERZ BANK AG 

CREDIT SUISSE GROUP AG 

DEUTSCHE BANK AG 

GARANTI BANK 

GOLDMAN SACHS GROUP INC 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD 

JP MORGAN CHASE & CO 

MORGAN STANLEY 

SOCIETE GENERALE SA 

THE COMMERCIAL BANK OF QATAR 

UBS GROUP AG 

VAKIFBANK 

YAPI KREDI 

Master Fund 

AXA Fund Management SA 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

FIF 

Foreign Bank 

COMMERZBANK AG 

GARANTI BANK 

SOCIETE GENERALE SA 

THE COMMERCIAL BANK OF QATAR 

VAKIFBANK 

YAPI KREDI 

Master Fund 

FIL Investment Management Luxembourg SA 

Franklin Templeton International Services Sarl 

E.I. Sturdza Strategic Management Ltd 

AXA Fund Management SA 

BlackRock Investment Management UK Ltd 
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FIF 

Transfer Agent/Agent 

FIL Investment Management Luxembourg SA 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL 

SS&C Fund Services Ireland 

State Street Bank Luxembourg S.C.A. 

LGT 

Securities 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL 

Asia Plus Securities Company Limited 

KT ZMICO Securities 

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL 

CGS-CIMB Securities (Thailand) 

Saigon Securities Inc. 

Jefferies International Limited 

Commerzbank AG 

Viet Capital Securities 

Equity 

Brokers 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

Krungsri Securities Public Company Limited 

Credit Suisse Securities (Thailand) Limited 

Bualuang Securities Public Company Limited 

Capital Nomura Securities Public Company Limited 

Kasikorn Securities Public Company Limited 

Phatra Securities Public Company Limited 

SCB Securities Company Limited 

CIMB Securities (Thailand) Company Limited 

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 

KGI Securities (Thailand) Company Limited 

JPMorgan Securities (Thailand) Limited 

Tisco Securities Company Limited 

D.B.S. Vickers Securities Company Limited 

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 

Thanachart Securities Public Company Limited 

KTZMICO Securities Company Limited 
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Brokers 

RHB Securities (Thailand) Public Company Limited 

Trinity Securities Company Limited 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited 

KTB Securities (Thailand) Public Company Limited 
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รายงานรายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง   
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ล าดับ รายช่ือบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง 
1 บรษัิท เอเซีย พลสั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ  ากดั (มหาชน)  
2 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
3 บรษัิทที่ปรกึษา เอเซีย พลสั จ ากดั  
4 นายนภดล รมยะรูป 
5 นายพิทเยนท ์อศัวนิก 
6 นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์ 
7 นายพชัร สรุะจรสั 
8 นายคมสนั ผลานสุนธิ 
9 นายณฐัพล จนัทรส์ิวานนท ์
10 นายพงศพ์นัธุ ์อภิญญากลุ 
11 นายไมตร ีโสตางกรู 
12 นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
13 นางสาวทิพยว์ดี  อภิชยัสิร ิ
14 นายกฤช โคมิน 
15 นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม  
16 นายธีรธ์วชั ลิมปิสขุ  
17 นายไกรสร โอภาสวงการ 
18 นายวิศรุต ปรางมาศ 
19 นายณฐัพงษ ์จนัทรห์อม 
20 นายวชิรศกัดิ ์ จงึสถาพร 
21 นางธนพร  ตัง้มณีนิมิตร 
22 นางกสุมุาลย ์ศรสีอา้น 
23 นางสาวพิมพศ์ิร ิชีพสตัยากร 
24 นางสาวภทัรา ฉายรศัมีวงศ ์
25 นางสาวนวรตัน ์พรหมศรโีชติ 
26 นางผสุดี นาคอินทร ์
27 นางสาวพรประภา ธนพูนัธ ์

หมายเหต ุ: 

ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท้ี่ website บรษัิทจดัการ  www.assetfund.co.th

http://www.asset/
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