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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน 

เดือนพฤศจิกายน 2561 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 1.96%  
ตวัเลขยอดคา้ปลีกในเดือน ก.ย. ถูกกดดันจากปัจจัยชั่วคราวจากภยัธรรมชาติ ท าใหผู้บ้ริโภคไม่สามารถออกมาใชจ้่ายได ้
ทางดา้นตวัเลข GDP ปี 2561 มีแนวโนม้ชะลอตวัลงที่ 0.2% จาก +1.4% จากการสง่ออกที่มีแนวโนม้ชะลอตวัลง ทางธนาคาร
กลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คาดว่าเศรษฐกิจยงัสามารถขยายตวัในระดบัปานกลางอย่างต่อเนื่อง และคงนโยบายผ่อนคลาย โดยคง
ดอกเบีย้ระยะสัน้ -0.1% และอตัราผลตอบแทนรฐับาลอาย ุ10 ปีไวท้ี่ 0% นายชินโซะ อาเบะ นายกรฐัมนตรขีองญ่ีปุ่ นมีการเขา้
พบกบัผูน้  าคณะรฐับาลจีนที่นครปักก่ิงเพื่อกระชบัความสมัพนัธท์างการคา้มากขึน้ เพื่อแกปั้ญหานโยบายทางการคา้จากสหรฐัฯ 
 
ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 1.54%  
ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) เดือน ต.ค. เป็น 52.7 จุด ระดบัต ่าสดุในรอบ 25 เดือน โดยภาคการผลิตอยู่ระดบั 52.1 และ 
ภาคบริการ 53.3 ทางดา้นตวัเลข GDP ไตรมาส 3 ขยายตวั 0.2% QoQ ต ่ากวา่ไตรมาสก่อนและต ่ากว่าคาด โดยมีผลกระทบ
มาจากอตุสาหกรรมผลติรถยนตจ์ากการปรบัเปลีย่นมาตรฐานไอเสยีรถยนตท์ี่เขม้งวดมากขึน้ ซึง่คาดวา่จะมีผลกดดนัชั่วคราว 
ทางด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงนโยบายการเงินตามคาด และคงแผนยุติการซือ้พันธบัตรภายในสิน้เดือน ต.ค. 
นอกจากนี ้ECB มีแผนยตุิมาตรการ QE สิน้ปี จากปัจจยัเงินเฟอ้ทั่วไปที่เรง่ตวัขึน้ป็น 2.2% YoY สงูกวา่เปา้หมาย ECB ที่ 2% 
จากการเพิ่มขึน้ของราคาพลงังาน ติดตามขอ้สรุป Brexit สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป (EU) อาจจะบรรลขุอ้ตกลง
ภายในวนัท่ี 21 พ.ย. 2561 
 
ตลาดฮ่องกงปรบัตวัขึน้ 6.11%  
ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ต.ค. ลดลง 0.6 จุด เป็น 50.2 จุด จากเดือนก่อน 50.8 และต ่ากว่าคาด  
ดา้นดชันีภาคบรกิาร (Non-manufacturing PMI) ลดลง 1.0 จุด เป็น 53.9 จดุ จากเดือนก่อน 54.9 โดยยอดค าสั่งซือ้ภายนอก
ประเทศอยู่ในเกณฑ์หดตัว (ต ่ากว่า 50 จุด) และปรบัตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ระดับ 46.9 จุด รฐับาลออกนโยบาย
ทางการคลงั การบริโภค และตลาดรถยนตท์ี่ชะลอตวัลงในช่วงที่ผ่านมา โดยการปรบัลด RRR เพื่อขยายการปลอ่ยกู ้การลด
ภาษีในปีหนา้ รวมถึงประกาศลดภาษีรถยนตจ์าก 10% เหลือ 5% เพื่อกระตุน้ยอดขายรถยนตส์ง่ผลหุน้ยานยนตท์ั่วโลกปรบัตวัขึน้ 
รวมถึงเตรยีมออกนโยบายลดภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีเงินนิติบคุคล เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ ที่ไดร้บัแรงกดดนัทางการคา้กบัสหรฐั 
คาดมลูคา่ 0.5% ของ GDP   
 
ตลาดสหรฐัปรบัตวัขึน้ 1.79%  
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (ISM) ภาคการผลิต เดือน ต.ค. ลดลง 2.1 จุด เป็น 57.7 จุด ต ่าสุดในรอบ 6 เดือน จากแรงกดดัน
ดอลลารท์ี่แข็งค่าและความตึงเครียดทางการคา้ โดยรายงาน GDP ในไตรมาส 3/2561 เติบโต 3.5% สงูกว่าคาดจากการบริโภค
ภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครฐั ตลาดหุน้สหรฐัเริ่มฟ้ืนตัวจากผลประกอบการไตรมาส 3 ของกลุ่มเทคโนโลยีที่ออกมา
แข็งแกรง่ ปัจจุบนั Forward PE Ratio สหรฐัอยู่ระดับ 15.5 เท่า ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ 16.4 เท่า ติดตามผลการเลือกตัง้
กลางเทอมสหรฐัวนัที่ 6 พ.ย. 2561 ซึ่งอาจส่งกระทบต่อนโยบายในอนาคตหากรฐับาลเสียเสียงขา้งมาก ส่วนการวิเคราะห์
ผลกระทบหากผลตอบแทนพันธบตัรระยะยาวสหรฐัเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว สง่ผลใหต้น้ทนุการกูย้ืมของบรษัิทเอกชนปรบัตวัขึน้ 
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ซึง่จะสรา้งผลกระทบตอ่ภาวะการซือ้ขายในตลาดหุน้ นอกจากนีก้ารพุง่ขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรยงัลดความนา่ดงึดดู
ในตลาดหุน้อีกดว้ย 
 
เดือนธันวาคม 2561 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลง 10.43%  
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายผอ่นคลายโดยท าการคงดอกเบีย้ระยะสัน้ที่ -0.1% และอตัราผลตอบแทนรฐับาลอาย ุ10 ปี
ไว้ที่  0% ด้านรายงานการเติบโตเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 หดตัว -1.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากที่ขยายตัว +3.0%  
ในไตรมาสก่อน และหดตวัมากกวา่ที่ตลาดคาดที่ -1.0% โดย GDP ที่หดตวัมาจากการบรโิภคภาคเอกชน การสง่ออกและการลงทนุ
ภาคเอกชนที่ไดร้บัผลกระทบจากปัจจัยชั่วคราวจากภยัธรรมชาติ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4 คาดว่าตวัเลขเศรษฐกิจดีขึน้  
บง่บอกภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดเ้รว็หลงัไตฝุ้่ นและแผน่ดินไหว โดยรวม GDP ปี 2561 มีแนวโนม้ชะลอตวัลงที่ 0.8% ปีก่อนหนา้ 
1.7% จากภยัธรรมชาติและการสง่ออกที่ชะลอตวัลง ผลผลติภาคอตุสาหกรรมเดือน พ.ย. เรง่ตวัขึน้ 2.9% MoM สงูกวา่ที่ตลาดคาด 
1.2 % MoM จากการผลติเครือ่งจกัร อิเลก็ทรอนิกส ์และรถยนต ์ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติเดือน พ.ย. ลดลง 
1.1 จดุ เป็น 51.8 จดุ ต ่าสดุในรอบ 2 ปี 
 
ตลาดยโุรปปรบัตวัลง 6.5%  
การประชุม European Commission ทาง EU อนุมตัิขอ้ตกลง Brexit แต่ตอ้งรอผลการโหวตเห็นชอบในสภาองักฤษในวนัที่  
11 ธ.ค. 2562 ซึ่งมีโอกาสที่จะไม่ได้รบัความเห็นชอบสูง และอาจส่งผลให้ Brexit ต้องออกจาก EU แบบไรข้้อตกลงใน 
เดือน มี.ค. 2562 สง่ผลใหอ้งักฤษอยูภ่ายใตก้ฎขอ้บงัคบัขององคก์ารการคา้โลก (WTO) โดยจะมีการปรบัเพิ่มภาษีน าเขา้จาก
เดิมไมต่อ้งเสยีภาษีในการสง่ออกและน าเขา้สนิคา้ภายใน EU ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบรกิาร
เดือน พ.ย. ปรบัตวัลงสูร่ะดบั 52.4 ต ่าสดุในรอบ 4 ปีจากระดบั 53.1 ในเดือนก่อน ความเช่ือมั่นภาคธุรกิจยโูรโซนเดือน พ.ย. 
ปรบัตวัขึน้สูร่ะดบั 1.09 จาก 1.01 ในเดือนก่อนหนา้ 
 
ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลง 5%  
ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือน พ.ย. ลดลง 0.2 จุด เป็น 50 จุด จากเดือนก่อน 50.2 โดยการเจรจาการคา้
สหรฐั-จีน ยงักดดนัเศรษฐกิจจีนแต่ตลาดหุน้จีนราคาสะทอ้นความเสี่ยงไปสว่นนึงแลว้ หลงัจากการขูเ่ก็บภาษีสินคา้น าเขา้จีน
เพิ่มเป็น 25% จาก 10% มูลค่า 2 แสนลา้นดอลลาร ์1 ม.ค.ปีหนา้ ดา้นก าไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม 10 เดือน
แรกของจีน ขยายตวั 13.6% YoY ชะลอตวัลงจาก ช่วง 9 เดือนแรกที่ระดบั 14.7% 
 
ตลาดสหรฐัปรบัตวัลง 10.16%  
ตวัเลข GDP ในไตรมาส 3/2561 เติบโต 3.5% QoQ โดยไมม่ีเปลีย่นแปลงจากครัง้ก่อนหนา้ เศรษฐกิจขยายตวัจากนโยบายลดภาษี 
สง่ผลดีต่อการบริโภคและการลงทุนผลการเลือกตั้งเป็นไปตามคาด โดยพรรค Democrat ไดค้รองคะแนนเสียงส่วนใหญ่ใน 
สภาผูแ้ทนฯ ขณะที่พรรค Republican ยงัสามารถครองคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ในวฒุิสภา สง่ผลใหป้ระธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์
บริหารประเทศรว่มกับพรรค Democrat ในทิศทางประนีประนอมมากขึน้ ทางดา้นประธาน Fed ส่งสญัญาณชะลอการขึน้
ดอกเบีย้ในปีหนา้ เนื่องจากดอกเบีย้ใกลร้ะดบัสมดลุ สง่ผลใหต้ลาดหุน้อเมรกิาปรบัตวัขึน้แรงช่วงปลายเดือน พ.ย. 
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เดือนมกราคม 2562 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 6.19%  
ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้รวม (Final Composite PMI) เดือน ธ.ค.ปรบัตวัลดลง -0.4 จดุ เป็น 52.0 จดุ จากภาคบรกิาร (-1.3, 51.0 จดุ) 
ที่ปรบัลดลงมาก ขณะที่ภาคการผลติ (+0.4, 52.6 จดุ) เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย ดา้นเงินเฟอ้ Core CPI เดือน ธ.ค. ชะลอตวัลงมากกวา่
คาดจากราคาน า้มนัโดยเงินเฟ้อไม่นบัรวมราคาอาหารสด (Core CPI) เดือน ธ.ค. ชะลอตวัลงเป็น +0.7% YoY จาก +0.9% YoY 
ในเดือนก่อน ขณะที่เงินเฟ้อทั่วไป (CPI) ชะลอตวัลงเป็น +0.3% YoY เท่ากบัที่ตลาดคาดจาก +0.8% YoY ในเดือนก่อน กดดนัให ้
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) ใชน้โยบายการเงินผอ่นคลายตอ่ไป โดยมีมติ 7-2 คงนโยบายผอ่นคลายทางการเงินเดิมตามที่ตลาดคาด 
และคงอัตราดอกเบีย้ระยะสัน้ไว้ที่ -0.1% ตัวเลขการส่งออกดือน ธ.ค. หดตัวมากกว่าคาด จากอุปสงค์ของจีนที่อ่อนแอ  
โดยยอดสง่ออกในรูปเงินเยนเดือน ธ.ค. หดตวั -3.8% YoY จาก +0.1% YoY ทางดา้น IMF ไดป้รบัเพิ่มประมาณการ GDP ปีนี ้
และปี 2563 ขึน้ +0.2 pp เป็น 1.1% YoY และ 0.5% YoY ตามล าดับ จากการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลังเพื่อชดเชย
ผลกระทบจากการขึน้ภาษีการบรโิภคซึง่มีก าหนดในเดือน ต.ค.นี ้
 
ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 6.36%  
ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค. ปรบัตัวลงสู่ระดับต ่าสดุในรอบ 34 เดือน ที่ 51.4 จุด จาก 51.8 ในเดือน 
ก่อนหนา้จากความตอ้งการรถยนตท์ี่ถดถอยและการประทว้งเสือ้กั๊กเหลอืงในฝรั่งเศส ปัจจยัที่ตอ้งติดตามคอืการลงมติเห็นชอบ
ขอ้ตกลง Brexit ในสภาองักฤษ ช่วงกลางเดือน ม.ค. อาจสง่ผลกระทบคา่เงินปอนดแ์ละตลาดทนุยโุรป ดา้นอตัราเงินเฟอ้ชะลอ
ตวัลงมากกว่าคาด ปรบัตัวเพิ่มขึน้เพียง 1.6% YoY ในเดือน ธ.ค. ซึ่งชะลอตัวลงจากเมื่อเดือน พ.ย.ที่ขยายตัว 2.0% YoY  
จากราคาพลงังานที่ลดลงแรง ประเทศอิตาลีและสหภาพยโุรป (EU) สามารถบรรลขุอ้ตกลง หลงัจากสภาผูแ้ทนราษฎรอิตาลี 
ไดข้อ้ตกลงกฎหมายงบประมาณปี 2562 วฒุิสภาใหค้วามเห็นชอบมาแลว้ งบประมาณขาดดลุ 2.04% จากเดิม 2.40% 
 
ตลาดฮ่องกงปรบัตวัขึน้ 11.19%  
ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติเดือน ธ.ค. อยูร่ะดบั 49.7 ลดลง 0.5 จดุ ต ่ากว่า 50 จดุ ครัง้แรกตัง้แตปี่ 2561 สง่ผล
กดดนัตลาดหุน้จีนและการลงทุนทั่วโลก อย่างไรก็ตาม PMI ภาคบริการอยู่เพิ่มขึน้มาอยู่ระดบั 53.9 ในเดือน ธ.ค. จาก 53.8  
ในเดือน พ.ย. ท าสถิติสงูสดุในรอบ 6 เดือน ดา้นธนาคารกลาง PBoC ประกาศลด RRR (Required Reserve Ratio) ลง 1%  
เพิ่มสภาพคลอ่งในระบบ 8 แสนลา้นหยวน เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจและตอ้นรบัเทศกาลตรุษจีน นอกจากนีร้ฐับาลจีนสง่สญัญาณ
ผ่อนคลายนโยบายทางการเงินและการคลงัในปี 2562 เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะเนน้การลดภาษีและการปล่อย
สินเช่ือภาคเอกชน ในสนับสนุนการลงทุนกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก -กลาง และผ่อนคลายปัญหาหนีเ้สีย ติดตามการเจรจาทาง
การคา้สหรฐัฯ-จีน ที่ปักก่ิงวนัท่ี 7-8 ม.ค. 2562 สรุปการขึน้ภาษีกลุม่สนิคา้มลูคา่ 2 แสนลา้นดอลลาร ์วนัท่ี 1 มี.ค. 2562 
 
ตลาดสหรฐัปรบัตวัขึน้ 7.13%  
ประธาน Fed ส่งสญัญาน Dovish ปรบันโยบายการเงินตามตวัเลขเศรษฐกิจหลงัเงินเฟ้อเริ่มชะลอตวัลง สง่ผลใหค้าดการณว์่า 
Fed จะไม่ปรบัดอกเบีย้ขึน้เร็วๆ นี ้พรอ้มทัง้ยืดหยุ่นท่ีจะปรบัเปลี่ยนแผนลดงบดุล ดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิต
เดือน ธ.ค. ปรบัตัวลงสู่ระดับต ่าสุดในรอบ 15 เดือน ที่ 53.8 จุด จาก 55.3 ในเดือนก่อนหนา้ ขณะที่ตัวเลขภาคแรงงานที่
แข็งแกร่งเกิดคาดช่วยคลายความกังวลแนวโนม้การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ บริษัทเทคโนโลยีชั้นน าประกาศปรบัลดรายได้  
ไตรมาส 1 จากยอดขายในจีนชะลอตวั สง่ผลใหต้วับรษัิทและผูผ้ลติชิน้สว่นปรบัราคาปรบัตวัลงแรงในช่วงตน้เดือน ม.ค. ที่ผา่นมา 
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เดือนกุมภาพันธ ์2562 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 2.87%  
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายผ่อนคลายเดิมโดยคงดอกเบีย้ระยะสัน้ -0.1% และอตัราผลตอบแทนรฐับาลอาย ุ10 ปี 
ไวท้ี่ 0% ดา้นตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อไม่รวมอาหารสด Core CPI ถูกปรบัลดคาดการณ์ล 0.5pp เป็น 0.9% ไกลเงินเฟ้อ
เป้าหมายที่ 2% มากขึน้ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิต เดือน ม.ค. เพิ่มขึน้ เป็น 50.3 จุด ตวัเลขยอดคา้ปลีก 
เดือน ธ.ค. พลิกกลบัมาขยายตวั +0.9% MoM จากที่หดตวั -1.1% MoM ในเดือนก่อน สว่นการผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน ธ.ค. 
ลดลง 1.4% MoM แตเ่พิ่มขึน้ 1.6% YoY ดีกวา่เดือนก่อนหนา้ สกลุเงินเยนแข็งคา่ต่อเนื่องคาดเป็นท่ีตอ้งการของหนกัลงทนุหลงั
เศรษฐกิจสหรฐัฯ-จีน รวมถึงปัญหาทางการเมืองของยโุรป สง่ผลใหค้า่เงินเยนแข็งคา่ขึน้ 

 
ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 3.64%  
ตวัเลข GDP ยโูรโซนขยายตวั 0.2% QoQ หรือ 1.2% YoY เทา่กบัไตรมาสก่อนหนา้ ต ่าสดุตัง้แตปี่ 2557 จากความไม่แนน่อน
ทางการเมืองของอิตาลี ฝรั่งเศส รวมถึงความไม่แน่นอนผล Brexit รวมถึงมาตรฐานท่อไอเสียใหม่ตัง้แต่เดือน ก.ย. 2561  
ที่กดดนัอุตสาหกรรมรถยนต ์ดา้นดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเดือน ม.ค. ปรบัตวัลงสู่ระดบั
ต ่าสดุในรอบ 5 ปี ที่ 50.7 จุด ส่วน ECB ท าการคงดอกเบีย้ถึงไตรมาส 3 เป็นอย่างนอ้ย จากเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตวัชา้กว่าคาด 
เนื่องจากอิตาลีเข้าสู่ภาวะเศรฐกิจถดถอยจากการหดตัวจาก GDP ติดกัน 2 ไตรมาส จากการเมืองภายในประเทศและ 
ความขดัแยง้การตัง้เปา้ขาดดลุการคลงัที่สงูเกินไป Brexit รอผลโหวตอีกครัง้วนัท่ี 13-14 ก.พ. 2562 มาตรการ Irish Backstop 
ส่งผลใหอ้ังกฤษยังคงอยู่ในระบบสหภาพศุลกากร (Custom Union) และกังวลหากตอ้งอยู่ถาวร ท าใหอ้ังกฤษเสียโอกาส 
ในการเจรจาการคา้กบัประเทศอื่นๆ เช่น สหรฐัฯ จีน 
 
ตลาดฮ่องกงปรบัตวัขึน้ 2.51%  
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ทางการจีน (PMI) ภาคการผลิตเดือน ม.ค. อยู่ระดับ 49.5 เพิ่มขึน้ 0.1 จุด อย่างไรก็ตาม PMI  
ภาคบริการอยู่เพิ่มขึน้มาอยู่ระดบั 54.7 ท าสถิติสงูสดุในรอบ 4 เดือน ตวัเลขGDP ปี 2561 ขยายตวั 6.6% ตามคาดการณ ์ 
ซึง่เป็นการขยายตวัต ่าสดุในรอบ 3 ทศวรรษ จากผลกระทบสงครามการคา้ แมช้ะลอตวัแต่ยงัคงขยายตวัในระดบัสงูเมื่อเทียบกบั
ภมูิภาคอื่น ทางดา้นรฐับาลจีนมีการด าเนินนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจทางการเงินและการคลงั เช่น ปรบัลดสดัสว่นการกนัเงิน
ส ารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลดภาษีเพิ่มเติม สนับสนุนสินเช่ือธุรกิจ SME และการปรบัเพิ่มเป้าขาดดุลการคลัง  
โดยธนาคารจีนอดัฉีดสภาพคล่องเขา้สู่ระบบธนาคารจ านวน 5 หมื่นลา้นหยวนเมื่อปลายเดือน ม.ค. และอาจปรบัลด RRR  
ลงอีก 100bps จ านวน 2 ครัง้ เพื่อใหธ้นาคารปล่อยกู้ในระบบเพิ่มสภาพคล่อง กระตุน้เศรษฐกิจ และสนบัสนุนการลงทุน  
กลุม่ธุรกิจขนาดเลก็-กลาง 
 
ตลาดสหรฐัปรบัตวัเพิ่มขึน้ 2.88%  
ประธาน Fed สง่สญัญานด าเนินนโยบายทางการเงิน Dovish มากขึน้ โดยจะประเมินเศรษฐกิจ เงินเฟอ้ และตลาดการเงินก่อน
ตัดสินใจปรบัเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้อีกครัง้  ด้านปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงนโยบายประจ าปี (State of Union) เก่ียวกับ
ความส าเร็จในการท างานและความส าเร็จทางเศรษฐกิจที่สหรฐัขยายตัวมากเกือบ 2 เท่า สรา้งงานใหม่มากกว่า 5 ลา้น
ต าแหน่ง รวมถึงอัตราว่างงานลดลงต ่าสุดในรอบ 5 ปี ค่าแรงเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในรอบหลายสิบปี ตัวเลขดัชนีผู้จัดการ 
ฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติ โดย ISM เดือน ม.ค. อยูร่ะดบัท่ี 56.6 จดุ จาก 54.3 ในเดือนก่อนหนา้ สว่นตวัเลขภาคแรงงานที่
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แข็งแกรง่เกิดคาดช่วยคลายความกงัวลแนวโนม้การชะลอตวัลงของเศรษฐกิจ บรษัิทจดทะเบียนทยอยประกาศผลประกอบการ
ไตรมาส 4 ดชันี S&P500 ประกาศมาแลว้เกือบ 50% ผลประกอบการออกมา 74% ดีกว่าคาด โดยเฉพาะกลุม่เทคโนโลยีและ
อตุสาหกรรมและมีอตัราเติบโตอยูท่ี่ 14.5% YoY 
 
เดือนมีนาคม 2562 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 1.84%  
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) ส่งสญัญาณเดินหนา้มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ ส่วนดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI)  
ภาคการผลติเดือน ก.พ. ลดลง 1.4 จดุจาก 50.3 เป็น 48.9 จดุ หดตวัมากที่สดุในรอบ 2 ปีครึง่ ผลจากผลผลติและยอดค าสั่งซือ้
ที่ปรบัตวัลดลงมากจากจีน สวนทางกับภาคบริการเพิ่ม 0.7 จุด อยู่ 52.3 จุด การส่งออกมีแนวโนม้ชะลอตวัลงจากคู่คา้หลกั
อย่างจีนและ EU ซึ่งญ่ีปุ่ นเป็นผูส้ง่ออกหลกัของสินคา้ที่อยู่ห่วงโซ่อปุทาน อาทิ ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส ์รายงานยอดการส่งออก
เดือน ม.ค. หดตัว -8.4% YoY แย่กว่าเดือนก่อนที่ตลาดคาด โดยผลกระทบหลักมาจากยอดส่งออกไปจีนที่หดตัวลงแรง 
อย่างไรก็ตาม BoJ คาดเศรษฐกิจจีนจะกระเตือ้งขึน้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี ้ และยอดคา้ปลีกเดือน ธ.ค. พลิกกลับหดตัว  
-2.3% MoM จากที่ +0.8% MoM ในเดือนก่อนจากผลกระทบยอดขายในกลุม่รถยนตแ์ละเครือ่งจกัรกลหดตวั 
 
ตลาดยโุรปปรบัตวัเพิ่มขึน้ 1.3%  
ตลาดมีการจับตามองความคืบหนา้ของ Brexit โดยรอผลลงมติของรฐัสภาครัง้สดุทา้ยวนัที่ 12 มี.ค. 2562 เพิ่มการเดิมพัน 
เพื่อหลีกเลี่ยงการออกจากสหภาพยโุรป (29 มี.ค 2562) แบบไรข้อ้ตกลง โดยสถานการณเ์ป็นไปอย่างประนีประนอมมากขึน้  
แต่ยงัคงมีความเสี่ยง Hard Brexit หากองักฤษไม่สามารถขอเลื่อนการใชม้าตราที่ 50 ไดท้างดา้นตวัเลขเศรษฐกิจ ดชันีผูจ้ัดการ
ฝ่ายจดัซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิตเดือน ก.พ. 49.3 จุด ลดลงจาก 50.5 ในเดือน ม.ค. อยู่ในเกณฑห์ดตวัครัง้แรกในรอบ 6 ปี  
จากผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ที่อ่อนแอ โดยเฉพาะประเทศเยอรมนัและสเปน สว่นตัวเลข PMI รวมภาคการผลิตและบริการ
สงูสดุในรอบ 3 เดือน ที่ 51.4 แสดงใหเ้ห็นถึงทิศทางที่ดีขึน้แบบค่อยเป็นค่อยไป ดชันีความเช่ือมั่นผูบ้ริโภคเดือน ก.พ. ดีกว่า
เดือนก่อนหนา้ 0.5 จดุ สอดคลอ้งกบัคาดการณ ์สว่นดชันีความเช่ือมั่นทางธุรกิจเดือน ก.พ. ทรงตวัแตส่งูกวา่นกัวิเคราะหค์าด  
 
ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพิ่มขึน้ 0.83%  

รฐับาลตัง้เป้า GDP 6 - 6.5% ลดจากเป้าปีก่อนหนา้ 6.5% จากการขยายตวัที่อตัราความเร็วลดลงดา้นนโยบายการเงินและ
นโยบายการคลงัยงัคงด าเนินการกระตุน้เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น มาตรการลดภาษีมลูค่าเพิ่ม ลดอตัราสว่นเงินกันส ารอง
ขัน้ต ่าของธนาคารพาณิชย(์RRR) ลงเพิ่มเติม และเพิ่มโควตา้ออกพนัธบตัรรฐับาลทอ้งถ่ินเพื่อเพิ่มลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน  
สว่นตวัเลขดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ทางการจีน (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.พ. อยู่ระดบั 49.2 ลดลง 0.3 จุด หดตวัติดต่อกัน
เป็นเดือนที่ 3 จากผลกระทบของวนัหยุดตุรษจีน สวนทางกับ Caixin ฟ้ืนตัวขึน้ 1.6 จุดเป็น 49.9 จุดดีกว่าตลาดคาดจาก
ผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ภายในประเทศเพิ่มขึน้ ทาง MSCI ไดม้ีการเพิ่มสดัสว่นหุน้จีน A-Share เพิ่มขึน้อีก 15% เป็น MSCI 
China 10.4%, MSCI Asia Ex Japan 4%, MSCI EM 3.3% และ MSCI World 0.4% หนนุเงินเขา้ตลาด A-Share 7 หมื่นลา้น
ดอลลารส์หรฐัฯ  
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ตลาดสหรฐัปรบัตวัเพิ่มขึน้ 1.1%  
โดยประธาน Fed กลา่วย า้ทิศทางการด าเนินนโยบายทางการเงินต่อวฒุิสภา เมื่อ 26 ก.พ. แสดงความอดทนในการปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ โดยจะประเมินขอ้มลูเศรษฐกิจ พรอ้มทัง้ระบวุา่เศรษฐกิจสหรฐัฯ ยงัแข็งแกรง่แต่อาจมีความเสีย่งจากเงินเฟ้อสหรฐัฯ 
ดา้นตวัเลข GDP ปี 2561 ขยายตวั +2.9% YoY สงูสดุในรอบ 3 ปี เพิ่มขึน้จากปี 2560 ที่ขยายตวั +2.2% ขณะที่ GDP ไตรมาส 4 
ชะลอตัวลงเป็น +2.6% QoQ, saar  ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าแต่ดีกว่าตลาดคาด การลงทุนภาคธุรกิจและการบริโภค
ภาคเอกชนยงัขบัเคลือ่นเศรษฐกิจในปีนี ้แมแ้รงกดดนัจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวั และนโยบายกระตุน้เศรฐกิจภาครฐัทะยอย
สิน้สดุภายในปลายปีนี ้ทางดา้นผลประกอบการบรษัิทจดทะเบียนไตรมาส 4 ในกลุม่อตุสาหกรรมและเทคโนโลยีออกมาดีกว่าคาด 
และดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติ ISM เดือน ก.พ. อยูร่ะดบัท่ี 54.2 จดุ จาก 56.7 ในเดือนก่อนหนา้  
 
เดือนเมษายน 2562 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพิ่มขึน้ 3.5%  
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายผอ่นคลายดงัเดิมโดยคงดอกเบีย้ระยะสัน้ -0.1% และอตัราผลตอบแทนรฐับาลอาย ุ10 ปีไวท้ี่ 
0% และคงอตัราการเขา้ซือ้สินทรพัยท์ี่ 80 ลา้นลา้นเยนต่อปี พรอ้มติดตามผลกระทบอย่างใกลชิ้ด หากเศรษฐกิจเขา้สู่ภาวะ
ถดถอยหรือค่าเงินเยนแข็งตวั 95 เยนต่อดอลลารส์หรฐั อาจท าใหต้อ้งผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม ดา้นภาคการผลิตไดร้บั
ผลกระทบจากสงครามการคา้ เนื่องจากจีนเป็นคู่คา้หลกัของญ่ีปุ่ น รวมถึงอุปสงคโ์ลกยงัมีแนวโนม้ชะลอตวัลง การส่งออก
ชะลอตวัลงจากคู่คา้หลกัอย่างจีนและ EU หดตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยตวัเลขยอดสง่ออกเดือน ก.พ. หดตวั -1.2% YoY 
ฟ้ืนตวัจาก ม.ค. -8.4%YoY ผลผลติภาคอตุสาหกรรมฟ้ืนกลบัมาขยายตวั +1.4% MoM ครัง้แรกในรอบ 4 เดือน จากการฟ้ืนตวั
ของรถยนต ์อปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกสแ์ละเครือ่งมือสือ่สารและชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส ์
 
ตลาดยโุรปปรบัตวัเพิ่มขึน้ 1.91%  
ประธาน ECB พรอ้มชะลอการปรบัขึน้ดอกเบีย้ออกไปจนถึงสิน้ปีหากเศรษฐกิจยังไม่ฟ้ืน หลงัจากยุติ QE แต่ยังตอ้งออก
มาตรการเงินกูด้อกเบีย้ต ่าอดัฉีดสภาพคลอ่งเขา้สูร่ะบบเศรษฐกิจและสถาบนัการเงินดว้ย TLTRO3 เพื่อช่วยลดผลกระทบกบั
ธนาคารพาณิชย ์ดา้น Brexit รอผลลงมติของรฐัสภาครัง้สดุทา้ยวนัที่ 12 เม.ย. 2562 หากโหวตผ่านจะท าใหส้ามารถแยกตวั
ออกจาก EU อยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 22 พ.ค. 2562 หากไมผ่า่นอาจมีผลออกจาก EU โดยไรข้อ้ตกลง แตม่ีความเป็นไปไดว้า่ 
องักฤษสามารถขอเลื่อนการใชม้าตราที่ 50 ไดอ้ย่างนอ้ย 1 ปี โดยองักฤษตอ้งเขา้รว่มการเลือกตัง้รฐัสภายโุรป สว่นตวัเลขดชันี
ผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตยโูรโซนปรบัตวัลง -1.8 จุดสู่ระดบั 47.5 จุด เหตุจากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ลดลงโดยเยอรมัน
และฝรั่งเศสปรบัลดลงมากกวา่คาด 
 
ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพิ่มขึน้ 0.46%  
เศรษฐกิจจีนสง่สญัญาณฟ้ืนตวัชดัเจนอยา่งมีเสถียรภาพในไตรมาสแรก ผลประกอบการธุจกิจขนาดเลก็ฟ้ืนตวัหลงัรฐับาลออก
นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจต่อเนื่อง ไดแ้ก่ นโยบายลดภาษีและเพิ่มสินเช่ือ รวมถึง PBOC อดัฉีดเงิน 6 หมื่นลา้นหยวนเขา้สู่
ตลาดเพื่อรกัษาสภาพคล่อง ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิต Caixin ปรบัตวัขึน้ +0.9 จุดอยู่ระดบั 50.8 ดีกว่า
ตลาดคาด สะทอ้นถึงเศรษฐกิจที่เริ่มฟ้ืนตัวจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐั ช่ วยคลายกังวลการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกและจีน การเจรจาทางการคา้มีความคืบหนา้หลงัรฐับาลจีนยื่นขอ้เสนอออกนโยบายปกปอ้งทรพัยส์นิทางปัญญา 
แตอ่าจขยายเวลาไปจนกวา่สหรฐัฯจะมั่นใจวา่นโยบายรดักมุและใชไ้ดจ้รงิ 
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ตลาดสหรฐัปรบัตวัเพิ่มขึน้ 2.65%  
ธนาคารกลาง Fed คงนโยบายการเงินมติเอกฉนัทค์งดอกเบีย้นโยบาย 2.25-2.5% คาดไม่ปรบัขึน้ดอกเบีย้ในปีนีแ้ละยตุิการลด
งบดุลสิน้ไตรมาส 3 โดยปรบัลดคาดการณ์ GDP 2562 -0.2 ppt เป็น 2.1% และ ปี 2563 -0.1 ppt เป็น 1.9% ตวัเลข GDP 
ไตรมาส 4 ชะลอตวัลงเป็น +2.2% QoQ, saar ลดลงจากตวัเลขเบือ้งตน้ +2.6% ชะลอตวัลงจากไตรมาสก่อนหนา้ +3.4% และ
ต ่ากว่าตลาดคาด +2.3% เล็กนอ้ย จากการลงทนุในภาคอสงัหาริมทรพัย์, คา่ใชจ้่ายภาครฐั และอปุสงคใ์นประเทศถกูปรบัลด 
คาดตัวเลขไตรมาสแรกจะชะลอตัวลงจากการปิดหน่วยงานภาครฐับางส่วนไปช่วงเดือน ม.ค. ด้านนางเจเนต เยลเลน  
อดีตประธาน Fed กลา่วถึง Inverted yield curve ว่าไม่ไดเ้ป็นสญัญาณบ่งชีถ้ึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่อาจเป็นสญัญาณ
วา่Fed อาจจ าเป็นตอ้งปรบัลดอตัราดอกเบีย้ ตวัเลขดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตโดย ISM ปรบัตวัขึน้มากกว่า
คาด +1.1 จดุเป็น 55.3 ในเดือน มี.ค. 
 
เดือนพฤษภาคม 2562 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 6.03%  
โดยตลาดญ่ีปุ่ นเคลื่อนไหวในกรอบก่อนปิดท าการยาว 10 วนัจาก วนัหยดุ Golden Week และสถาปนาจักรพรรดิองคใ์หม่
ในช่วงวนัที่ 27 เม.ย. - 6 พ.ค. 2562 ทางดา้นเงินเฟ้อยงัต ่ากว่าเป้าหมายที่ 2% ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) ยงัคงนโยบายผ่อน
คลายเดิม โดยคงดอกเบีย้ระยะสัน้ -0.1% ถึงช่วงใบไมผ้ลปีิ 2563 ตวัเลขดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติเดือน เม.ษ. 
อยูร่ะดบั 49.5 ดีขึน้กวา่เดือนก่อนหนา้ที่ 49.2 ยอดคา้ปลกีเดือน มี.ค. ปรบัตวัขึน้ 1% YoY ดีกวา่คาด 0.8% YoY และดชันีการผลิต 
(Industrial Production) เดือน มี.ค. -0.9% MoM ต ่ากวา่ตลาดคาด +0.8% MoM 
 
ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 3.3%  
Brexit เริ่มมีการผ่อนคลายการออกแบบไรข้อ้ตกลง หลงั  EU มีมติเห็นชอบใหอ้ังกฤษขยายเวลาการถอนตวัออกจากยุโรป  
จากเดิมวนัที่ 12 เม.ษ. 2562 ไปเป็นวนัที่ 31 ต.ค. 2562 ดา้น ECB มีมติคงอัตราดอกเบีย้นโยบายตามคาด โดยคงอัตรา
ดอกเบีย้รีไฟแนนซท์ี่ระดบั 0% อตัราดอกเบีย้เงินฝากที่ธนาคารพาณิชยฝ์ากไวก้บั ECB ที่ -0.40% อตัราดอกเบีย้เงินกูท้ี่ระดบั 
0.25% ดา้น BoE มีการคงดอกเบีย้ที่ 0.75% ตามคาด ปรบัเพิ่มคาดการณ ์GDP ปีนี ้แตป่รบัลดคาดการณเ์งินเฟ้อลง และระบุ
วา่การปรบัเปลี่ยนนโยบายขึน้อยู่กบัผลการเจรจา Brexit ตวัเลขดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตยโูรโซนปรบัตวัขึน้ 
0.4 จุดสู่ระดบั 47.9 จุด โดยอิตาลีและสเปนฟ้ืนตวัสงูสดุ GDP ไตรมาส 1/2562 เบือ้งตน้ของยูโรโซน ขยายตวัดีกว่าคาดจาก
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจจากไตรมาส 4/2561 +0.4% QoQ จาก +0.2% ไตรมาสก่อน  
 
ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 8.38% 
ตวัเลขเศรษฐกิจและรายงาน GDP ออกมาดีกว่าคาด สง่สญัญาณฟ้ืนตวัท าใหน้กัลงทุนกังวลหากรฐับาลชะลอการกระตุน้
เศรษฐกิจ สรา้งปัจจยักดดนัตอ่สินทรพัยเ์สีย่ง สง่ผลใหเ้กิดแรงขายจากการท าก าไรในช่วงปลายเดือน เม.ษ. ดา้นดชันีผูจ้ดัการ
ฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติ Caixin ปรบัตวัลง -0.6 จดุอยู่ระดบั 50.2 จากการชะลอมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐั
เศรษฐกิจที่มีแนวโนม้ขยายตวัดึขึน้ PBOC มีการเผยยอดปลอ่ยกูภ้าคการเงิน ไตรมาส 1 ขยายตวัรวดเร็ว หลงัรฐับาลกดดัน 
ขณะที่รองผูว้่าการธนาคารกลางจีนออกแถลงไม่มีความตัง้ใจที่จะคุมเขม้หรือผ่อนคลายนโยบายการเงิน ขณะที่นักลงทุน
ต่างชาติใหค้วามส าคญัว่ารฐับาลจีนจะสนบัสนุนเศรษฐกิจมากนอ้ยเพียงใด สว่นตวัเลขอตุสาหกรรมโลจิสติกสย์งัคงขยาย
ตวัอยา่งมีเสถียรภาพ การลงทนุดา้นการคมนาคมยงัคงแข็งแกรง่ 
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ตลาดสหรฐัปรบัตวัลดลง 4.58%  
Fed คงดอกเบีย้นโยบาย 2.25-2.5% คาดไมป่รบัขึน้ดอกเบีย้เรว็ๆ นี ้เนื่องจากเศรษฐกิจยงัขยายตวั ตลาดแรงงานแข็งแกรง่จะ
หนนุใหเ้งินเฟอ้กลบัเขา้สูเ่ปา้หมาย 2% โดยประธาน Fed ย า้วา่จะด าเนินนโยบายโดยปราศจากแรงกดดนัทางการเมือง ขณะที่
ประธานาธิบดีโดนลั ทรมัป์ เรียกรอ้งให ้Fed ลดอตัราดอกเบีย้ลง 1% และ กลบัมาใชน้โยบาย QE ใหม่ ดา้น GDP ไตรมาส 1 
เร่งตวัเป็น +3.2% QoQ, saar ดีกว่าคาด 2.3% อย่างไรก็ตามผลที่ดีกว่าคาดเกิดจากการเพิ่มขึน้ของสินคา้คงคลงัและยอด
น าเขา้ที่ออ่นแอ ซึง่พิจารณาเป็นปัจจัยชั่วคราว อตัราจา้งงานยงัแข็งแกรง่ อตัราการวา่งงานต ่าสดุในรอบ 49 ปี เป็นปัจจยัช่วย
สนบัสนุนการบริโภคเอกชน ดา้นตลาดหุน้สหรฐัฯ ทัง้ดชันี S&P และ NASDAQ ท าจุดสงูสดุใหม่เป็นประวตัิการณ์ในเดือน เม.ษ. 
หลงัทะลจุุดสูงสดุที่แลว้ในช่วงเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ตอบรบัเทศกาลประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 1  
สว่นใหญ่ดีเกินคาด 
 
เดือนมิถุนายน 2562 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 3.89%  
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายผ่อนคลายตามคาด โดยคงดอกเบีย้ระยะสัน้ -0.1% อตัราผลตอบแทนรฐับาลอายุ 10 ปี  
ไวท้ี่ 0% และคงอตัราการเขา้ซือ้สินทรพัยท์ี่ 80 ลา้นลา้นเยนต่อปี พรอ้มสง่สญัญาณพรอ้มใชม้าตราการผอ่นคลายทางการเงิน
เพิ่มเติมตามนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และสหภาพยุโรป (ECB) และเงินเยนแข็งค่าสู่ระดับต ่ ากว่า  
100 เยน/ดอลลารส์หรฐั BoJ ยงัคงมาตรการ Yield Curve Control และยงัคงอตัราดอกเบีย้ที่ระดับต ่ายาวไปจนถึงกลางปี 2563 
ดา้นดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตบือ้งตน้ ปรบัตวัลดลง -0.3 จุด อยู่ระดบั 49.5 จากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ปรบัลด 
อนัเป็นผลกระทบจากสงครามการคา้ ไดก้ระทบต่อเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นเช่นกนั ยอดสง่ออกเดือน พ.ค. หดตวัต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี  6  
อยู่ที่ระดับ -7.8% YoY แย่ลงกว่าเดือนก่อนที่ระดับ -2.4% ส่วนยอดน าเข้าเดือน พ.ค. พลิกกลับหดตัวเช่นกันอยู่ที่ ระดับ  
-1.5% YoY แยล่งกวา่เดือนก่อนท่ีระดบั +6.5% 
 
ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 4.28%  
ธนาคารกลางยุโรป (BoE) คงดอกเบีย้นโยบาย 0.75% ตามคาด โดยมี Brexit แบบไรข้อ้ตกลงยงัเป็นความเสี่ยงที่จะชะลอ
เศรษฐกิจองักฤษมากขึน้ และปรบัลดคาดการณก์ารเติบโต GDP ไตรมาส 2 ปี 2562 ลดลงเหลือ 0% จาก 0.2% การเลือกตัง้
ประธาน ECB และเจา้หนา้ที่ระดบัสงู แทนที่นาย Mario Dragi เลื่อนไปวนัท่ี 30 มิ.ย. ซึ่งอาจมีผลกระทบกบันโยบายทางการเงิน 
โดยภายหลงันางครสิติน ลาการด์ ประกาศสละต าแหนง่ผอ.IMF ชั่วคราว หลงัไดร้บัแตง่ตัง้เป็นประธาน ECB คณะมนตรยีโุรป
ประกาศแตง่ตัง้อย่างเป็นทางการใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางยโุรป (ECB) แทนนายมาริโอ ดรากี ซึง่จะครบวาระ
การด ารงต าแหนง่ 8 ปีในเดือนต.ค.  
 
ตลาดฮ่องกงปรบัตวัขึน้ 6.10%  
จีนไดม้ีปรบัขึน้ภาษีน าเขา้จาก 10% เป็น 25% สินคา้สหรฐัฯ มลูคา่ 6 หมื่นลา้นดอลลาร ์เพื่อตอบโตท้ี่สหรฐัฯ ท่ีปรบัเพิ่มสนิคา้
จีนกลุม่ 2 แสนลา้นดอลลาร ์ดา้นเศรษฐกิจ การสง่ออก การลงทนุ และผลตอบแทนตลาดหุน้จีนไดร้บัผลกระทบจากสงคราม
การคา้ชัดเจน ธนาคารกลางจีนประกาศลดค่าสกุลเงินหยวนสูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 6.8930 ต่อดอลลาร ์หลงัเงินหยวน 
อ่อนค่าลงแรงในช่วงตน้เดือน พ.ค.ปริมาณการถือครองพันธบัตรสหรฐัฯ โดยนักลงทุนจีนลดลง -7.5 พันลา้นดอลลารส์หรฐัฯ  
อยู่ที่ระดบั 1.13 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ณ สิน้เดือน เม.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 2 ปี จึงขายพนัธบตัรสหรฐัฯ เพื่อพยุง
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ค่าเงินหยวนท่่ีอ่อนค่า ทุนส ารองระหว่างประเทศของจีนท่ีปรบัตัวลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรบัโครงสรา้งทาง
เศรษฐกิจในการพึ่งพาการบริโภคในประเทศมากขึน้ สง่ผลใหดุ้ลบญัชีเดินสะพดัของจีนปรบัตวัลง กระทรวงพาณิชยจี์น (MOC) 
เปิดเผยยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเดือน พ.ค. อยู่ที่ 6.383 หมื่น ลา้นหยวน (ประมาณ 9.47 พันลา้น
ดอลลาร)์ เพิ่มขึน้ 8.5% YoY 
 
ตลาดสหรฐัปรบัตวัขึน้ 6.89%  
การประชมุ FOMC ปลายเดือน มิ.ย. สง่สญัญาณผอ่นคลายทางการเงินเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจที่ตวัเลขเริม่สง่สญัญาณชะลอตวั  
โดยสมาชิก 7 จาก 17 ลงความเห็นปรบัลดอตัราดอกเบีย้ 2 ครัง้ในปีนีแ้ละ 1 ครัง้ในปี 2563 ส่งผลใหผ้ลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลอายุ 10 ปี (US Treasury 10Y) ลดลงสู่ระดบั 2% กดดนัใหค้่าเงินดอลลารอ์่อนค่าลงแรง ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) 
ภาคการผลิตเดือน มิ.ย. ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 50.1 จากเดือนที่แล้ว 50.5 ซึ่งเป็นจุดต ่าสุดตั้งแต่ปี 2552 
เช่นเดียวกบั ภาคบริการเดือน มิ.ย. อยู่ระดบั 50.7 จาก พ.ค.ที่ 50.9 ต ่าสดุนบัตัง้แต่ปี 2559 ตลาดหุน้สหรฐัฯ ดชันี S&P500 
ท าจุดสงูสดุ (All time high) ที่ระดบั 2,954.18 จุดเมื่อวนัที่ 20 มิ.ย. 2562 จากแรงหนุนการสง่สญัญาณลดดอกเบีย้ของ Fed 
และจากราคาน า้มนัพุ่งขึน้กว่า 5%, ราคาทองค าท าจุดสงูสดุรอบ 6 ปี,พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อาย ุ10 ปี ต ่ากว่า 2% เป็นครัง้แรก
นบัตัง้แตเ่ดือน พ.ย. 2559 
 
เดือนกรกฎาคม 2562 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 1.06%  
ดชันี Composite PMI เดือน มิ.ย. ปรบัตวัเพิ่มขึน้เลก็นอ้ย +0.1 จดุอยูท่ี่ 50.8 โดยภาคการผลติเดือน มิ.ย. ปรบัตวัลดลง -0.5 จุด 
เป็น 49.3 จุด ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์หดตัว จากยอดค าสั่งซือ้และผลผลิตที่ลดลงต่อเนื่องท่ามกลางความตึงเครียดทางก ารคา้  
แตไ่ดร้บัการชดเชยจากภาคการบริการที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ +0.2 จดุ ท่ีระดบั 49.9 จดุ ดา้นตวัเลขการสง่ออกเดือน มิ.ย. ยงัหดตวั
ตอ่เนื่อง โดยสง่ออกยงัไม่มีแนวโนม้ฟ้ืนตวัในระยะใกลท้่ามกลางอปุสงคโ์ลกที่ชะลอ ความไม่แน่นอนของสงครามการคา้และ
ความตึงเครยีดกบัเกาหลใีตท้ี่ประทขุึน้หลงัญ่ีปุ่ นระงบัการสง่ออกชิน้สว่น Electronics และ เงินเฟ้อเดือน มิ.ย. ของญ่ีปุ่ นชะลอ
ตวัลงสูร่ะดบัต ่าสดุในรอบ 2 ปี 
 
ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 0.8%  
ดา้น ECB ยังท าการคงด าเนินนโยบายผ่อนคลายเดิมตามคาด โดยคงดอกเบีย้ Main refinancing ที่ 0.0% และ Deposit 
facility rate ที่ -0.4% ส่งสญัญาณพรอ้มลดดอกเบีย้ในการประชุมครัง้ถัดไปในเดือน ก.ย. และด าเนินนโยบายผ่อนคลาย
เนื่องจากเงินเฟ้อยงัต ่ากว่าเป้าหมายเพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ ฝ่ังองักฤษนายกรฐัมนตรีใหม่ขององักฤษ นาย Boris Johnson 
ซึ่งเป็นแกนน ารณรงค ์Brexit ยืนยนัจะแยกตัวออกจาก EU ในวนัที่ 31 ต.ค. 2562 ตามก าหนดการ เพิ่มความเสี่ยง Brexit  
ไรข้อ้ตกลงและเพิ่มความไม่แน่นอน หลงั EU ยืนยันยึดแผนที่ตกลงไวก้่อนหนา้ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิต 
เดือน ก.ค. ปรบัตวัลดลง -0.6 จดุ แยก่วา่คาดอยูท่ี่ระดบั 46.4 จดุ ต ่าสดุในรอบ 7 ปี และอยูใ่นเกณฑห์ดตวัเป็นเดือนที่ 6 
 
ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 3.8%  
ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติของทางการจีนเดือน มิ.ย. ทรงตวัที่ 49.4 จดุ ยงัคงหดตวัและสะทอ้นโมเมนตมัทาง
เศรษฐกิจที่อ่อนแอ โดยแมค้วามตึงเครียดทางการคา้กับสหรฐัฯ จะผ่อนคลายลง แต่ความไม่แน่นอนที่ยงัคงอยู่ ซึ่งโมเมนตมั
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ทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอจะสง่ผลใหร้ฐับาลจีนผ่อนคลายนโยบายลงเพิ่มเติมในช่วงครึง่หลงัของปีนี ้ตวัเลข GDP ไตรมาส 2 ของ
จีนขยายตวั 6.2% YoY ต ่าสดุในรอบเกือบ 30 ปี จากผลกระทบของสงครามการคา้ ขณะที่ตวัเลขเศรษฐกิจเดือน มิ.ย. ออกมา
ดีกว่าที่คาดหลงัรฐับาลกลบัมากระตุน้เศรษฐกิจอีกครัง้ ดา้นตวัเลขสง่ออกจีน เดือน มิ.ย. ลดลง 1.3% YoY ดีกว่าที่ตลาดคาด
วา่จะลดลง 2% YoY ขณะที่ตวัเลขน าเขา้ลดลง 7.3% YoY แย่กว่าตลาดคาด 4.5% YoY สง่ผลใหข้าดดลุการคา้ 41.65 พนัลา้น
เหรยีญ คาดเกิดจากสงครามการคา้ที่เรง่ตวัขึน้ 
 
ตลาดสหรฐัปรบัตวัเพิ่มขึน้ 0.37%  
ดชันี ISM ภาคการผลิตปรบัตวัลดลง -0.4 จุด เป็น 51.7 จุด ระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือน ต.ค. 2559 แต่ยงัดีกว่าตลาดคาดที่ 51.0 จุด 
โดยยอดค าสั่งซือ้ใหมไ่ดป้รบัตวัลดลงมากสูร่ะดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือน ธ.ค. 2558 ขณะที่ผลผลติเพิ่มขึน้ คาดเป็นเพียงชั่วคราว
เท่านัน้จากการผลิตสินคา้ที่อยู่ในยอดสั่งซือ้คงคา้งมิใช่จากอปุสงคท์ี่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร
สหรฐัฯ ในเดือน มิ.ย. ออกมาแข็งแกรง่กวา่ที่ตลาดคาดชว่ยคลายความกงัวลวา่ตลาดแรงงานเริม่ออ่นแอ ดา้น GDP ไตรมาส 2 
ชะลอตวัลงเป็น +2.1% QoQ, saar จาก +3.1% ไตรมาสก่อน แต่สงูกว่าที่ตลาดคาด โดยการส่งออกและการลงทุนเอกชน
ออ่นแอลงท่ามกลางสงครามการคา้กบัจีนที่ยืดเยือ้ ขณะที่สินคา้คงคลงัไดพ้ลิกกลบัมาเป็นปัจจยัฉดุเศรษฐกิจหลงัจากเพิ่มขึน้
ตอ่เนื่องตัง้แตก่ลางปี 2561 
 
เดือนสิงหาคม 2562 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 3.81%  
ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.ค. ฟ้ืนตวัขึน้เล็กนอ้ย +0.1 จุด เป็น 49.4 จุด โดยยอดค าสั่งซือ้ทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศปรบัตวัลดลงทา่มกลางอปุสงคโ์ลกที่ชะลอลงอยา่งตอ่เนื่อง ขณะที่อปุสงคใ์นประเทศได้รบัแรงกดดนัจาก
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ดา้นดชันีภาคการบริการปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ย -0.1 จุด เป็น 51.8 จุด ยอดส่งออกและน าเขา้
เดือน ก.ค. ยงัหดตวัต่อเนื่อง โดยยอดสง่ออกเดือน ก.ค. หดตวั -1.6% YoY ลดลงจาก -6.6% YoY ในเดือนก่อน และดีกว่าตลาด
คาดที่ -2.3% YoY อย่างไรก็ดี ส่งออกไดห้ดตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 สะทอ้นผลกระทบจากสงครามการคา้และอุปสงคโ์ลกที่
อ่อนแอ ส่วนยอดน าเขา้หดตัว -1.2% YoY ลดลงจาก -5.2% YoY ในเดือนก่อน และดีกว่าตลาดคาดที่ -2.3% YoY ส่งผลให้
ดลุการคา้เดือน ก.ค. ขาดดลุ 2.5 แสนลา้นเยน ลดลงจาก 5.9 แสนลา้นเยนในเดือนก่อน แต่ต ่ากว่าตลาดคาดที่จะขาดดลุลดลง
เป็น 1.5 แสนลา้นเยน 
 
ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 1.81%  
เศรษฐกิจยงัคงชะลอตวัไม่เวน้แมแ้ตเ่ยอรมนีและฝรั่งเศส โดย GDP ยโูรโซนในไตรมาส 2 ขยายตวัเพียง 0.2% QoQ ตามที่ตลาด
คาด จาก +0.4% QoQ ในไตรมาสก่อน โดยเมื่่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน GDP ขยายตวั +1.1% YoY ต ่าสดุในรอบกวา่ 5 ปี 
ดชันีภาคการผลติของยโูรโซนในเดือน ก.ค. ยงัคงหดตวัต่อเนื่องในเดือนท่ี 6 ดชันี PMI ภาคการผลติในของเยอรมนี เดือน ก.ค. 
ชีว้่าโรงงานผลิตสินคา้ในอตัราที่ชะลอตวัมากที่สดุในรอบ 7 ปี ดา้นฝรั่งเศสเศรษฐกิจยงัคงชะลอตวัเกินคาดในไตรมาสที่ 2  
ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารปรบัตวัลดลง -0.4 จดุ เป็น 53.2 จดุ และต ่ากวา่ตวัเลขเบือ้งตน้เลก็นอ้ยที่ 53.3 จุด 
การปรบัลดลงอาจสะทอ้นไดถ้ึงภาคการผลิตที่อ่อนแอต่อเนื่องนบัตัง้แต่ตน้ปีเริ่มส่งผลกระทบต่ออปุสงคใ์นประเทศ ซึ่งอาจเป็น
ความเสี่ยงส าคัญต่อเศรษฐกิจของกลุ่ม ธนาคารกลางยุโรประบุว่าความตึงเครียดทางการค้าและความเสี่ยงของ  Brexit  
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แบบไรข้อ้ตกลงยังคงอยู่บ่งชีถ้ึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงของยูโรโซนในไตรมาส 2 และ 3 ขณะที่การส ารวจดัชนี 
ความเช่ือมั่นของนกัลงทนุในยโูรโซนย ่าแยล่งในเดือน ส.ค. 
 
ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 6.34%  
ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิต Caixin ฟ้ืนตวัขึน้ +0.5 จุด เป็น 49.9 จุด และสงูกว่าตลาดคาดที่ 49.5 จุด โดยใน
รายงานระบุผลผลิตไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ใหม่ฟ้ืนตัวขึน้ อย่างไ รก็ดี ดัชนีอาจจะยังคงอยู่ 
ในเกณฑห์ดตวัท่ามกลางความตงึเครียดทางการคา้กบัสหรฐัฯ ที่เพิ่มขึน้ หลงัสหรฐัฯ ประกาศขึน้ภาษีน าเขา้สินคา้จีนเพิ่มเติม PMI 
ภาคบริการ โดย Caixin ปรบัตวัลดลง -0.4 จุด เป็น 51.6 จุด ระดบัต ่าสดุในรอบ 5 เดือน และสวนทางกบัตลาดคาดที่จะทรงตวัที่ 
52.0 จุด เท่ากับเดือนก่อน ดา้นส่งออกเดือน ก.ค. พลิกกลบัมาขยายตัวดีกว่าคาด จากส่งออกไป EU และ ASEAN ช่วยชดเชย
ส่งออกไปสหรฐัฯ ที่หดตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยอดปล่อยสินเช่ือเดือน ก.ค. ลดลงแย่กว่าคาด และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เดือน ก.ค. ชะลอลงมากกว่าคาด ทัง้ภาคการผลิต การลงทุนและการบริโภค หลงัรฐับาลถอนมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเนื่อง
ตวัเลขเศรษฐกิจเดือน มิ.ย. ออกมาดีกว่าคาดเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับท่ีสหรฐัฯและจีนดูเหมือนจะไดข้อ้ตกลงการคา้ร่วมกัน
ส าเร็จในขณะนัน้ ธนาคารกลางจีนประกาศปฏิรูปอตัราดอกเบีย้กูย้ืมจะอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ Loan Prime Rate (LPR) หรือ
ดอกเบีย้ที่ธนาคารพาณิชยค์ิดกบัลกูคา้ชัน้ดีจากเดิมที่อา้งอิงกบัอตัราดอกเบีย้นโยบายที่เป็นเงินกู ้(Benchmark Lending rate)  
 
ตลาดสหรฐัปรบัตวัลดลง 0.7%  
โดยธนาคารกลางสหรฐัมีมติลดอตัราดอกเบีย้ 0.25% สู ่2.00-2.25% โดยอา้งถึงภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ความตึงเครียด
ทางการคา้และความตอ้งการกระตุน้เงินเฟ้อ ดชันี ISM ภาคการผลิตปรบัตวัลดลง -0.5 จุด เป็น 51.2 จุด ระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่
เดือน ส.ค. 2559 และสวนทางกบัตลาดคาดที่จะฟ้ืนตวัขึน้ โดยผลผลิตและการการจา้งงานปรบัตวัลดลง ขณะที่ยอดค าสั่งซื ้อ
ใหม่ฟ้ืนตวัขึน้ ดชันี ISM ภาคการบริการเดือน ก.ค. ปรบัตัวลดลง -1.4 จุด เป็น 53.7 จุด ระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือน ส.ค. 2559  
จากการลดลงของยอดค าสั่งซือ้ใหม่และการด าเนินธุรกิจ ขณะที่การจา้งงานยงัขยายตวัไดด้ี Nonfarm payrolls เดือน ก.ค. 
สะทอ้นตลาดแรงงานที่เริ่มชะลอลงเพิ่มขึน้ +1.64 แสนราย ต ่ากว่าตลาดคาดที่ +1.65 แสนรายเล็กนอ้ย ผูแ้ทนการคา้สหรฐัฯ 
(USTR) ประกาศชะลอการปรบัขึน้ภาษีน าเขา้สนิคา้จีนที่ 10% ส าหรบัสินคา้บางรายการซึ่งโดยมากเป็นสินคา้อปุโภคบริโภค
ส าคัญไดแ้ก่ โทรศัพทม์ือถือ คอมพิวเตอร ์โทรทัศน ์เครื่องเล่นเกมส ์และของเล่นบางอย่าง มูลค่ารวมราว 1.56 แสนลา้น
ดอลลารส์หรฐัฯ ส าหรบัสินคา้กลุม่ที่เหลือมลูค่าราว 1.04 แสนลา้นดอลลารส์หรฐัฯ จะยงัคงถกูปรบัขึน้ภาษีน าเขา้ที่ 10% ใน
วนัที่ 1 ก.ย. 2562 ตามก าหนดการเดิม ซึ่งสินค้าที่ส  าคัญ ได้แก่ สินคา้เกษตร ของสะสมโบราณ เสือ้ผ้าและรองเทา้ และ
เครือ่งครวั   
 
เดือนกันยายน 2562 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 3.28%  
ภาพรวมทางเศรษฐกิจยังคงสอดคลอ้งกับภูมิภาคอื่นๆ จากผลกระทบสงครามการคา้ท าให ้ดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI)  
ภาคการผลิตไดอ้ยู่ในเกณฑห์ดตวัต่อเนื่อง 4 เดือน และปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ย -0.1 จุด เป็น 49.3 จุด จากการปรบัลดลงของ
ผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ ส่วนดัชนีภาคบริการ (Services PMI) ปรบัตัวเพิ่มขึน้ +1.5 จุด เป็น 53.3 จุด ซึ่งเป็นระดับสงูสุด
นบัตัง้แต่เดือน ต.ค. 2560 ดา้นยอดการส่งออกเดือน ส.ค. หดตวั -8.2% YoY เพิ่มขึน้จาก -1.5% YoY ในเดือนก่อน แต่ดีกว่า
ตลาดคาด ส่งผลใหก้ารส่งออกหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 จากผลกระทบของสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ กับจีน และ 
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อปุสงคโ์ลกที่อ่อนแอ ดา้นธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) ท าการลดการเขา้ซือ้พนัธบตัรรฐับาลหลงั Bond Yield 10 ปี ที่ปรบัลดลงแรง
ในก่อนหนา้นี ้เพื่อใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ10 ปี กลบัมาเพิ่มขึน้กลบัเขา้สูก่รอบเปา้หมายอีกครัง้ 
 
ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 3.6%  
เศรษฐกิจยโุรปยงัออ่นแอถึงแมภ้าพรวมในช่วงที่ผ่านมาไมไ่ดแ้ยล่งจากเดิม แตย่งัไมม่ีสญัญาณฟ้ืนตวัอยา่งชดัเจน ท าให ้ECB  
ลดดอกเบีย้ Deposit Rate ลง -10bps เป็น -0.5%, กลบัมาท า QE ที่อตัรา EUR20bn ต่อเดือน โดยยงัไม่ก าหนดจุดสิน้สุด และ
ผ่อนคลายเง่ือนไขในโครงการ TLTRO3 ใหก้ับธนาคารพาณิชย ์ดา้นความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) 
เดือน ส.ค. ปรบัตัวเพิ่มขึน้ +0.4 จุด เป็น 103.1 จุด ดา้นดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้รวม (Composite PMI) เดือน ส.ค. ปรบัตัว
เพิ่มขึน้ +0.4 จุด เป็น 51.9 จุด จากการปรบัตวัเพิ่มขึน้ของทัง้ภาคการผลิตและภาคบริการ ขณะที่การบรโิภค ตวัเลขยอดคา้ปลีก 
เดือน ก.ค. ชะลอลงเป็น 2.2% YoY จากที่ขยายตวัดี 2.8% YoY ในเดือนก่อนแตย่งัดีกวา่ตลาดคาด  
 
ตลาดฮ่องกงปรบัตวัขึน้ 1.43%  
ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของทางการจีนเดือน ส.ค. ปรบัตัวลดลง -0.2 จุด เป็น 49.5 จุด อยู่ในเกณฑห์ดตัว  
(ต ่ากวา่ 50 จุด) ตอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 4 ยงัคงสะทอ้นถึงภาคการผลิตที่ออ่นแอตอ่เนื่อง ดา้นภาคบริการ (Non-manufacturing PMI) 
ปรบัตัวเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย +0.1 จุด เป็น 53.8 จุด ดีกว่าคาด จากการปรบัตัวเพิ่มขึน้ของภาคก่อสรา้ง หลงัรฐับาลผ่อนคลาย  
ความเขม้งวดการกูย้ืมของรฐับาลทอ้งถ่ินเพื่อหนนุเศรษฐกิจ ดา้นยอดคา้ปลีกเดือน ส.ค. ชะลอตวัลงเป็น 7.5% YoY จาก 7.6% YoY 
ในเดือนก่อน สวนทางกบัที่ตลาดคาด โดยยอดการขายรถยนตม์ีการหดตวัเพิ่มขึน้ ดา้นธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลด
อตัราสว่นเงินกนัส ารองขัน้ต ่า(RRR) ลงเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจที่ชะลดตวัทา่มกลางสง่ครามการคา้ที่ยืดเยือ้ 
 
ตลาดสหรฐัปรบัตวัขึน้ 1.72%  
สงครามการคา้ยงัคงยืดเยือ้ และสง่ผลกระทบกบัภาคการผลติโดยดชันี ISM ภาคการผลิตเดือน ส.ค. ปรบัตวัลดลง -2.1 จดุ เป็น 
49.1 จดุ นบัเป็นการปรบัตวัลดลงตอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 5 เขา้สูเ่กณฑห์ดตวัต ่ากวา่ 50 จดุ เป็นครัง้แรกนบัตัง้แตเ่ดือน ต.ค. 2559 
และสวนทางกับตลาดคาดที่จะฟ้ืนตวัขึน้เล็กนอ้ย การบริโภคเอกชนถือเป็นแรงขบัเคลื่อนเศรษฐกิจหลกัของสหรฐั โดยยอด 
การบริโภคยังคงขยายตัวดี ตัวเลขการคา้ปลีกเดือน ส.ค. +0.4% MoM แต่สูงกว่าตลาดคาดที่ 0.2% MoM และเร่งตัวขึน้เป็น 
4.1% YoY (vs. 3.6% YoY เดือนก่อน) โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากยอดขายรถยนตท์ี่เพิ่มขึน้ ดา้นความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคเบือ้งตน้
เดือน ก.ย. ฟ้ืนตัว +2.2 จุด เป็น 92.0 จุด และ ดีกว่าตลาดคาดที่ 90.8 จุด หลงัจากปรบัลดลงแรงสู่ระดับต ่าสุดในรอบ 3 ปี  
ในเดือนก่อน ตลาดแรงงานเริ่มมีสญัญาณที่อ่อน โดยในเดือน ส.ค. การจา้งงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เพิ่มขึน้ 
1.3 แสนราย ซึง่ต  ่ากวา่ตลาดคาดที่ 1.6 แสนราย   
 
เดือนตุลาคม 2562 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 5.3%  
ยอดคา้ปลีกเดือน ส.ค. พลิกกลบัมาขยายตวั +4.8% MoM จากที่หดตวัในเดือนก่อน โดยยอดคา้ปลกีฟ้ืนตวัขึน้หลงัโดนสภาพ
อากาศที่ไม่ดีในเดือนก่อนกดดัน รวมทัง้มีการเร่งซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภคก่อนหนา้ภาษีการบริโภคจะถูกปรบัขึน้ ดา้นการส่งออก 
ในรูปเงินเยนเดือน ก.ย. หดตวั -5.2% YoY หดตวัลดลงจากเดือนท่ีแลว้ เป็นผลกระทบจากความไม่แน่นอนของนโยบายการคา้
ระหว่างจีนกับสหรฐั และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ดา้นการลงทุนยอดสั่งซือ้เครื่องจักรไม่รวมสินคา้ที่ มีความผันผวนสูง 
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พลิกกลบัมาหดตวั -0.6% YoY ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ภาคการผลติ (Manufacturing PMI) เดือน ก.ย. ปรบัตวัลดลงเป็น 48.9 จุด 
ต ่าสุดในรอบ 7 เดือน และหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ส่วนดัชนีภาคบริการ (Services PMI) ปรบัตัวลดลงเป็น 52.8 จุด  
โดยภาพรวมญ่ีปุ่ นยังคงได้รบัแรงกดดันจากสงครามการคา้และอุปสงค์ที่ชะลอตัวส่งผลกดดันภาคการผลิต การลงทุนและ  
การสง่ออก ดา้นการบรโิภคไดร้บัแรงสนบัสนนุจากการเรง่ซือ้สนิคา้ก่อนหนา้ภาษีการบรโิภคจะปรบัขึน้ในเดือน ต.ค. 
 
ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 5.27%  
ดชันีชีค้วามเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจไดป้รบัลดลงสูร่ะดบัต ่าสดุในรอบหลายปีในช่วงที่ผ่านมาโดยตวัเลขเดือน ก.ย. ปรบัตวัลดลง
และแย่กว่าที่ตลาดคาด และปรบัลดลงมากในภาคการผลิต สะทอ้นถึงผลกระทบจากอปุสงคโ์ลกที่ชะลอ ความไม่แนน่อนของ
นโยบายกีดกันการคา้สหรฐัฯ และความไม่แน่นอนของ Brexit ดา้นดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้รวม (Composite PMI) เดือน ก.ย.
ปรบัตวัลดลงต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือน มิ.ย. 2556 จากการปรบัลดลงทัง้ภาคการผลิตและบรกิาร โดยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้รวม
ปรบัลดลงในเยอรมนีเป็นส าคญั และเขา้สู่เกณฑห์ดตวัเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือน เม.ย. 2556 ส่วนดชันีดงักลา่วในฝรั่งเศสและ
สเปนปรบัลดลง แต่ดชันีดงักลา่วของอิตาลีฟ้ืนตวัขึน้ ดา้นยอดปล่อยสินเช่ือเดือน ส.ค. ยงัขยายตวัไดด้ีทัง้ยอดปล่อยสินเช่ือ
ภาคธุรกิจและยอดปลอ่ยสนิเช่ือภาคครวัเรือน ซึง่สะทอ้นถึงอปุสงคใ์นประเทศที่ยงัขยายตวัดี ยอดสง่ออกเดือน ก.ค. เรง่ตวัขึน้
จากสง่ออกไปสหรฐัและสวิตเซอรแ์ลนด ์ขณะที่สง่ออกไปจีนชะลอลงเล็กนอ้ย โดยภาพรวมเศรษฐกิจยโุรปยงัคงชะลอตวัและ
ยงัตอ้งเผชิญความเสีย่งทัง้อปุสงคโ์ลกที่ชะลอและความเสีย่งจากการปรบัขึน้ภาษีน าเขา้รถยนตข์องสหรฐั 
    
ตลาดฮ่องกงปรบัตวัขึน้ 5.24%  
ตวัเลขเศรษฐกิจเดือน ก.ย. มีการปรบัตัวขึน้เล็กนอ้ย ซึ่งสว่นหนึ่งเป็นผลดีมาจากนโยบายผ่อนคลายการเงินของ PBoC และ 
ยอดอนุมัติโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานและการออกพันธบัตรรฐับาลทอ้งถ่ินเพื่อช่วยอุดหนุนในการก่อสรา้ง ดัชนีผูจ้ัดการ  
ฝ่ายจัดซือ้ภาคการผลิตของทางการจีน (Official Manufacturing PMI) เดือน ก.ย. ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 49.8 และดีกว่าที่ตลาดคาด 
แต่ยงัอยู่ในเกณฑห์ดตวั (ต ่ากว่า 50 จดุ) ดา้น Manufacturing PMI โดย Caixin ฟ้ืนตวัเป็น 51.4 สงูสดุตัง้แต่เดือน ก.พ. และ
ดีกว่าที่ตลาดคาด ดา้นภาคบริการ (Non-manufacturing PMI) ปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ยและออกมาต ่ากว่าที่ตลาดคาด ตวัเลข
ผลผลติภาคอตุสาหกรรม (Industrial Production) เดือน ก.ย. ขยายตวั 5.8% YoY และดีกวา่ที่ตลาดคาด ยอดคา้ปลกีเดือน ก.ย. 
ขยายตวั 7.8% YoY เทา่กบัท่ีตลาดคาด สว่นการลงทนุในสินทรพัยถ์าวร (Fixed Assets Investment) เดือน ก.ย. ชะลอตวัลง
เป็น 5.4% YoY โดยการลงทนุภาคการผลิตชะลอตวัลง การลงทนุในภาคอสงัหารมิทรพัยท์รงตวัขณะที่การลงทนุในโครงสรา้ง
พืน้ฐานฟ้ืนตวัขึน้ตอ่ อยา่งไรก็ตาม GDP ไตรมาส 3 ขยายตวั 6% ต ่าสดุในรอบ 27 ปี 
 
ตลาดสหรฐัปรบัตวัขึน้ 3.5%  
ตวัเลขยอดการคา้ปลีกเดือน ก.ย. หดตัว -0.3% MoM โดยต ่าสุดในรอบ 7 เดือนและออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาด โดยยอด
การคา้ปลีกหดตวัจากยอดขายรถยนต ์วสัดกุ่อสรา้ง และ ยอดขายจากป๊ัมน า้มนั ดา้นความเช่ือมั่นผูบ้ริโภคเดือน ต.ค. ฟ้ืนตวัขึน้
ตอ่เนื่องจากเดือนที่แลว้ สงครามการคา้ยงัคงสง่ผลกดดนัตอ่การสง่ออก การลงทนุ และภาคการผลิต ดา้นการลงทนุ ยอดค าสั่งซือ้
ไมร่วมอาวธุยทุโธปกรณแ์ละเครือ่งบินในเดอืน ก.ค. หดตวั 1.8% YoY จาก +0.7% YoY ในเดือนก่อน ขณะที่ดชันียอดค าสั่งซือ้
ใหมข่องภาคการผลิต (ISM Manufacturing New Orders) ฟ้ืนตวัขึน้เลก็นอ้ยแต่ยงัอยู่ในระดบัต ่าสดุในรอบหลายปีซึง่สะทอ้น
แนวโนม้การลงทนุที่อ่อนแอ ภาคการผลิต ดชันี ISM เดือน ก.ย. ยงัคงปรบัตวัลงต่อเนื่องจากเดือนที่แลว้ ลดลง -1.3 จุด เป็น 
47.8 จุด โดยดชันีปรบัตวัลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 และอยู่ในเกณฑห์ดตวั (ต ่ากว่า 50 จุด) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 สวนทาง
กบัที่ตลาดคาดว่าจะฟ้ืนตวั ดา้นการจา้งงานนอกภาคการเกษตรมีสญัญาอ่อนตวัลง โดยเดือน ก.ย. เพิ่มขึน้ 1.36 แสนราย  
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แต่ต ่ากว่าตลาดคาดที่ 1.45 แสนราย ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัต่อการบริโภคภาคเอกชน และเป็นแรงขบัเคลื่อนเศรษฐกิจหลกัใน
ปัจจบุนัทา่มกลางการออ่นตวัของภาคการผลติในสหรฐั 

การลงทุนของกองทุน 

 กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC) 

กองทนุเปิดแอสเซทพลสั Strategic มีนโยบายลงทนุในตราสารแหง่ทนุ ตราสารแหง่หนี ้เงินฝาก ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หลกัทรพัย ์
และ/หรือทรพัยส์ินในต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบใหล้งทนุได ้โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิกองทนุ โดยกองทนุจะ
ลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่คาดการณว์า่มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนท่ีดีในแต่ละช่วงเวลา(Investment Themes) โดยผูจ้ดัการกองทนุ
จะปรบัสดัส่วนการลงทุนใหเ้หมาะสมกับภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์ แนวโนม้การลงทุนในแต่ละขณะ ซึ่งท าใหบ้าง
ช่วงเวลากองทนุอาจเนน้ลงทุนในกลุม่หลกัทรพัยภ์มูิภาค กลุม่ประเทศ  หรือกลุม่ธุรกิจที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากภาวะการ
ลงทนุในแตล่ะช่วง ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทนุจะปรบัสดัสว่นการลงทนุระหวา่งตราสารทนุ และตราสารหนีไ้ด ้0-100% เพื่อใหเ้หมาะสม
กบัสถานการณใ์นแตล่ะช่วงเวลา 
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กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic 
ผลการด าเนินงานยอ้นหลังของกองทุน 

รอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2562 
(NAV ณ 31 ตลุาคม 2562 = 8.9678 บาท) 

ASP-STRATEGIC ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน  

(ตามเวลา) 
6 เดือน  

(ตามเวลา) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน 2 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม 17.02% 0.26% -2.26% 7.73% 2.74% -1.67% - -1.81% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 5.52% -0.05% -1.65% 1.60% 2.24% 3.52% - 4.34% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 

(standard deviation) 
15.20% 17.33% 15.76% 17.50% 14.26% 14.14% - 13.63% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 

(standard deviation) * 
5.91% 5.87% 6.21% 6.33% 5.33% 6.02% - 5.92% 

Information Ratio 1.18 0.09 -0.10 0.46 0.04 -0.45 - -0.55 

หมายเหตุ : 
- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 14 พฤศจิกายน 2556  

- * 1. ดชันี MSCI AC World ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีค  านวณผลตอบแทน ในสดัส่วน 50% 
  2. ดชันี JP Morgan Global Aggregate Bond Index TR (Unhedged) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีค  านวณผลตอบแทน ในสดัส่วน 50% 
- 1 % ตอ่ปี 

- 2 % ตอ่ปี ยกเวน้กรณีท่ีกองทนุจดัตัง้ไม่ถงึ 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิ 

- การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัขึน้ตามประกาศสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุท่ี สจก.ร.1/2559 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์ิน หรือค่าใชจ้่ายต่างๆ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยนัถึงผลการด าเนินงาน
ในอนาคต 
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ผลขาดทุนสงูสุดในชว่งเวลา 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 31 ตุลาคม 2562 
 

-33.95% 
 
 
 
 

อายุเฉลี่ยของทรัพยส์นิที่กองทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 31 ตุลาคม 2562 
 

N/A 
 
 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 
ณ สิน้รอบ 31 ตุลาคม 2562 

 

3.00% 
 
 
 
 

ข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 31 ตุลาคม 2562 

 

50.13% 
 
 
 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

นายณฐัพล จนัทรส์วิานนท ์
นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
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หมายเหตุ : บรษิัทจดัการไดค้  านวณมลูค่าหลกัทรพัยข์องกองทนุโดยใชว้ธีิการค านวณตามหลกัเกณฑข์องสมาคมบรษิัทจดัการกองทนุ (AIMC)
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถอื 
AAA เป็นอนัดบัเครดติสงูสดุและมีความเส่ียงต ่าท่ีสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์งูสดุ ความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบนอ้ยมาก 

AA มีความเส่ียงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แตอ่าจไดร้บัผลกระทบ
จากความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดติท่ีสงูกวา่ 

A มีความเส่ียงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูแตอ่าจไดร้บัผลกระทบ
จากความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดติท่ีสงูกวา่ 

BBB มีความเส่ียงและมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑป์านกลาง ความผนัผวนท่ีเกิดขึน้จาก
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหค้วามสามารถในการช าระหนีล้ดลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดติ
ท่ีสงูกว่า 

T1+ เป็นอนัดบัเครดติสงูสดุ บรษิัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกท่ีไดร้บั
อนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวท่ีมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดติสงูสดุ บรษิัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกท่ีไดร้บั
อนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวท่ีมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 
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ข้อมูลการรับผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนเน่ืองจากการใช้บริการ 

ดว้ยบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทุนไดร้บัการบริการขอ้มลูจากบคุคล              ผู้
ใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ คูค่า้ตา่งๆ เป็นตน้ อนัเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบคุคลดงักลา่ว เช่น บทวิเคราะหว์ิจยัภาพรวมเศรษฐกิจทัง้
ภายในและตา่งประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ภาวะสงัคมการเมืองและภาวะอตุสาหกรรมตา่งๆ 
รวมถึงปัจจยัพืน้ฐานของธุรกิจรายบรษัิทท่ีกองทนุลงทนุ ประกอบกบัการไดร้บัเชิญใหเ้ขา้รว่ม Company Visit และ การสมัมนา
ต่างๆ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นการน ามาใชว้ิเคราะหปั์จจัยเพื่อการตดัสินใจลงทุนเพื่ อผลประโยชนข์องกองทุนและผูถื้อหน่วย
ลงทนุเป็นหลกั 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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หมายเหต ุ: 
1/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แตว่นัท่ี 23 มกราคม 2562 
2/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2562 
3/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
4/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
5/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 2562 

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

รายงานรายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง   
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

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 นางจีรภทัร พิมานทิพย ์2/  
6 นายพิทเยนท ์อศัวนิก 
7 นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์ 
8 นายพชัร สรุะจรสั 
9 นายรชัต ์โสดสถิตย ์3/ 

10 นายคมสนั ผลานสุนธิ 
11 นายณฐัพล จนัทรส์ิวานนท ์
12 นายพงศพ์นัธุ ์อภิญญากลุ 
13 นายไมตร ีโสตางกรู 
14 นางสาวฤดี ปติอารยกลุ1/ 
15 นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
16 นางสาวทิพยว์ดี  อภิชยัสิร ิ
17 นายกฤช โคมิน 
18 นายธนาชิต ตัง้สขุสนัต ์5/ 
19 นายวราย ุวฒันศิร ิ
20 นายนิธิวิทย ์ฐานวรนนท ์4/ 
21 นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม  
22 นายธีรธ์วชั ลิมปิสขุ  
23 นายไกรสร โอภาสวงการ 
24 นายวิศรุต ปรางมาศ 
25 นายณฐัพงษ ์จนัทรห์อม 
26 นายวชิรศกัดิ ์ จงึสถาพร 
27 นางธนพร  ตัง้มณีนิมิตร 
28 นางกสุมุาลย ์ ศรสีอา้น  
29 นางสาวพิมพศ์ิร ิ ชีพสตัยากร 
30 นางสาวภทัรา  ฉายรศัมีวงศ ์ 
31 นางสาวนวรตัน ์ พรหมศรโีชติ  
32 นางผสุดี  นาคอินทร ์ 
33 นางสาวพรประภา ธนพูนัธ ์ 

http://www.asset/







































