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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเหน็ของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน 

เดือนกันยายน 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัขึน้ 5.47% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตวัลดลงเป็น 45.5 จดุ (-3.3 จดุ) โดยภาคบริการปรับตวัลดลงเป็น 42.9 จดุ       
(-4.5 จุด) อยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 19 และต ่าสุดตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 ท่ามกลางการประกาศ
สถานการณ์ฉกุเฉินซึง่ปัจจบุนัครอบคลมุ 13 จงัหวดัและขยายระยะเวลาไปจนถึงวนัที่ 12 กนัยายน (เร่ิมต้น 12 กรกฎาคม) ท าให้
ยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ในประเทศหดตวัมากที่สดุในรอบ 15 เดือนโดยยอดค าสัง่ซือ้ในต่างประเทศหดตวัแรงเช่นเดียวกนั ขณะที่
ภาคการผลิตดัชนีปรับตัวลดลงเป็น 52.7 จุด (-0.3 จุด) จากผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่ชะลอตัวลง ขณะที่ค าสั่งซือ้ 
ในต่างประเทศพลิกกลบัมาหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 7 เดือน ด้านการจ้างงานเพิ่มขึน้สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนมกราคม 2563 
ส่วนดชันีต้นทนุปัจจยัการผลิตชะลอตวัลง ด้านยอดส่งออกเดือนสิงหาคมชะลอลงเป็น +26.2% YoY จาก +37.0% ในเดือนก่อน 
ขณะที่ยอดน าเข้าเร่งตัวขึน้เป็น +44.7% YoY จาก +28.5% ในเดือนก่อนด้านยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน
สิงหาคมพลิกกลับมาหดตัว (-4.1% MoM vs. +1.0% เดือนก่อนและ -3.2% YoY vs. vs. +2.4% เดือนก่อน) จากผลของ
สถานการณ์โรคระบาดและภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ด้านฝ่ายบริหารการเลือกตัง้ประธานพรรค LDP นาย Fumio 
Kishida ได้รับชัยชนะและมีก าหนดจะได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 100 ของญ่ีปุ่ นในการประชุมสภาสมัย
วิสามัญในวันที่ 4 ตุลาคมและเป็นตัวแทนชิงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรค LDP (แทนนาย Yoshihide Suga ที่
ประกาศลงจากต าแหน่งเม่ือครบวาระ) ในการเลือกตัง้ทัว่ไปในเดือนพฤศจิกายน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น
มีมติคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) วนัที่ 21 - 22 กันยายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้า
อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาวและมีมติเป็นเอกฉนัท์คงเปา้การเข้าซือ้สินทรัพย์ตา่งๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 3.25% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตวัลดลงเป็น 59.0 จุด (-1.2 จดุ) โดยดชันีภาคบริการปรับตวัลดลงเป็น 59.0 จดุ  
(-0.8 จดุ) โดยการเติบโตของงานใหม่ชะลอตวัลงแต่ยงัคงขยายตวัในระดบัสงู ส่วนค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศขยายตวัสงู
เป็นอนัดบั 2 นบัตัง้แต่เร่ิมท าการส ารวจในปี 2557 ด้านการจ้างงานยงัคงอยู่ในระดบัสงูสดุในรอบ 3 ปี ท่ามกลางการเพิ่มขึน้
ของงานคงค้างในมือ (Backlogs) ที่เพิ่มขึน้ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 5 ส่วนดชันีราคาทัง้ต้นทนุปัจจยัการผลิตยงัคงอยู่ในระดบัสงูสดุ
เป็นประวตัิการณ์ส่วนราคาผลผลิตชะลอตวัลงมาเล็กน้อย ด้านภาคการผลิตปรับตวัลดลงเป็น 61.4 จดุ (-1.4 จดุ) ชะลอตวั
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนจากผลผลิตที่ต ่าสุดในรอบ 6 เดือน ขณะที่
ยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ทัง้ในและต่างประเทศยงัคงอยู่ในระดบัสงู ด้านการจ้างงานปรับตวัลดลงเล็กน้อยจากจุดสงูสดุในเดือนก่อน 
ด้านดชันีราคาต้นทนุการผลิตชะลอตวัลงเป็นครัง้แรกนบัตัง้แตด่ชันีเร่ิมเพิม่ขึน้ในเดือนสิงหาคม 2563 ส่วนดชันีราคาผลผลิต
ชะลอตวัลงครัง้แรกตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 แต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงูท่ามกลางอปุสงค์ที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วและปัญหา
ในห่วงโซ่อุปทานโดยดชันี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรับตวัในแดนผสมโดยปรับตวัลดลงในเยอรมนี (-2.4, 60.0 จุด) 
ฝร่ังเศส (-0.7, 55.9 จุด) และสเปน (-0.6, 60.6 จุด) ขณะที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ในอิตาลี (+0.5, 59.1 จุด) เงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคม
ขยายตวั +3.0% YoY สูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี โดยหลักๆ เป็นผลจากฐานที่ต ่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะจาก
การลดภาษี VAT ชั่วคราวของเยอรมนีรวมทัง้ผลจากการเปิดเศรษฐกิจที่หนุนกิจกรรมภาคบริการท่องเที่ยวปัญหาขาดแคลน 
ด้านอปุทานและการเพิ่มขึน้อย่างมากของราคาน า้มนั ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีมติชะลอการเข้าซือ้
สินทรัพย์ผ่านมาตรการ Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) ส าหรับไตรมาส 4 
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ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 4.71% 
ดชันีรวมโดย Caixin Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตวัลดลงเป็น 47.2 จดุ (-5.9 จดุ) เป็นการพลิกกลบัมาอยู่ในเกณฑ์หดตวั
ครัง้แรกตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2563 ตามภาคบริการที่ปรับตวัลดลงเป็น 46.7 จดุ (-8.2 จดุ) ท่ามกลางมาตรการควบคมุการระบาด
ของ COVID-19   สายพันธุ์ Delta ทั่วประเทศท าให้ยอดค าสั่งซือ้ใหม่หดตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 16 เดือน ขณะที่การจ้างงาน 
พลิกกลบัมาหดตวั ด้านดชันีราคาต้นทุนปัจจยัการผลิตยงัคงเพิ ่มขึน้จากค่าจ้างพนกังานและค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึน้ 
ในขณะที่ราคาผลผลิตชะลอตัวลงหลังท าจุดสูงสุดของปีไปในเดือนก่อน ด้านภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็น 49.2 จุด  
(-0.9 จดุ) กลบัมาอยู่ในเกณฑ์หดตวัเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 จากยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ที่หดตวัต่อเน่ืองเป็น
เดือนที่ 2 และต ่าสดุในรอบกว่า 16 เดือน (48.0 จดุ) และผลผลิตที่หดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 17 เดือน (47.7 จดุ) ท่ามกลาง
การระบาดของ COVID-19   ต้นทนุวตัถดุิบที ่สงูขึน้และภาวะคอขวดในห่วงโซ่อปุทาน ขณะที่ยอดค าสัง่ซือ้ภายนอก
ประเทศกลบัมาหดตวัเช่นกนั (48.0 จดุ) ด้านยอดส่งออกเดือนสิงหาคมขยายตวั +25.6% YoY จาก +19.3% ในเดือนก่อนจาก
อปุสงค์ของประเทศคู่ค้าหลกัที่เร่งตวั ขณะที่ยอดน าเข้าขยายตวั +33.1% YoY จาก +28.1% ในเดือนก่อนส่วนยอดระดมทนุ
รวมสทุธิ (Total Social Financing) เดือนสิงหาคมอยู่ที่ 2,960 พนัล้านหยวนเร่งตวัขึน้จาก 1,056.6 พนัล้านหยวน ในเดือนก่อนโดย
ยอดออกพนัธบตัรรัฐบาลเร่งตวัขึน้มาก ด้านปัญหาราคาน า้มนัที่ปรับตวัสงูขึน้ในช่วงที่ผ่านมาทางรัฐบาลจีนได้ประกาศเตรียม
ปล่อยน า้มนัออกจากคลงัน า้มนัส ารองทางยทุธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve: SPR) เป็นครัง้แรกในรอบกวา่ 10 ปี เพื่อ
ปอ้นให้แก่โรงกลัน่ภายในประเทศและหวงัลดระดบัความร้อนแรงของราคาน า้มนัลงในสว่นนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน 
(PBoC) อัดฉีดสภาพคล่องต่อเน่ืองและระบุจะคุ้มครองผู้บริโภคในตลาดอสังหาริมทรัพย์ท่ามกลางความกังวลเร่ืองของ 
Evergrande   

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 4.65% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตวัลดลงเป็น 55.4 จดุ (-4.5 จดุ) ตามกิจกรรมทางธุรกิจ (-6.9, 60.1 จดุ) 
ยอดค าสัง่ซือ้ในต่างประเทศ (-5.2, 60.6 จุด) และยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ภายในประเทศ (-0.5, 63.2 จุด) ด้านการจ้างงานยงัคงอยู่ 
ในเกณฑ์ขยายตวั (-0.1, 53.7 จุด) ขณะที่ดชันีราคาชะลอตวัลงหลงัท าจุดสูงสุดในรอบ 15 ปี ไปในเดือนก่อน (-6.9, 75.4 จุด) 
ทัง้นี ้รายงานระบวุา่ตลาดแรงงานที่ตงึตวัปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบและปัญหาด้านโลจิสติกส์เป็นปัจจยัที่ฉดุรัง้การฟืน้ตวั
ของภาคบริการ ส่วนภาคการผลิตปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 59.9 จดุ (+0.4 จดุ) จากยอดค าสัง่ซือ้ทัง้ในประเทศ (+1.8, 66.7 จดุ) 
และต่างประเทศ (+0.9, 56.6 จดุ) และผลผลิต (+1.6, 60.0 จดุ) ที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ ขณะที่การจ้างงาน (-3.9, 49.0 จดุ) ชะลอตวั
ลงมาก ทัง้นี ้ดชันีราคา (-6.3, 79.4 จดุ) ได้ชะลอตวัลงต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดี รายงานยงัคงระบุ
ถึงปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบส าคัญและบริการขนส่งที่แม้จะเร่ิมผ่อนคลายลงแต่ก็ยังคงเป็นปัจจัยฉุดรัง้การฟื้นตัวของ 
ภาคการผลิตโดยรวม ด้านระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery Times) ปรับตวัลดลงเช่นเดียวกัน (-3.0, 69.5 จดุ) 
แต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ขณะที่ยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมพลิกกลบัมาขยายตวั +0.7% MoM จาก -1.8% ในเดือนก่อนและ
ขยายตัว +15.1% YoY และทรงตัวจากเดือนก่อน ด้านจ านวนผู้ ว่างงานขอรับสวัสดิการว่างงานครัง้แรก  (Initial Jobless 
claims) ปรับตวัเพิ่มขึน้ +2.0 หม่ืนรายเป็น 3.32 แสนราย น าโดยการเพิ่มขึน้ในรัฐ Louisiana ที่ได้รับผลกระทบหนักจากพายุ
เฮอร์ริเคน Ida และรัฐ Illinois และ Washington D.C. ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมเพิ่มขึน้เพียง +2.35 แสน
ต าแหน่ง ต ่าสุดในรอบ 7 เดือน ท่ามกลางการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเป็น 5.2% จาก 
5.4% ในเดือนก่อน ด้านอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนสิงหาคมเพิ่มขึน้ +0.1% MoM จาก +0.3% ในเดือนก่อนและ
ชะลอตวัลงเป็น +4.0% YoY จาก +4.3% ในเดือนก่อนอย่างไรก็ตามอตัราเงินเฟ้อยงัคงอยู่ในระดบัสงู ในส่วนนโยบายทางการคลงั 
นาง Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกหนังสือเตือนต่อผู้ น าในสภาว่ารัฐบาลอาจมีเงินสดไม่เพียงพอ
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ส าหรับการช าระหนีห้ลงัวนัที่ 18 ตุลาคม หากสภาไม่เร่งด าเนินการเร่ืองของเพดานหนีส้าธารณะ (Debt Ceiling) ไม่ว่าจะ
ระงบัหรือปรับเพิ่มเพดานอย่างไรก็ตามกฎหมายระงบัเพดานหนีไ้ด้ถกูขยายจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคม ในสว่นนโยบายทางการเงิน 
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา หรือ Fed มีมติเป็นเอกฉันท์ (11-0) คงอัตราดอกเบีย้นโยบาย Federal Funds Rate ไว้ที่ระดบัต ่า  
0%-0.25% และระบุจะเร่ิม QE Taper ในระยะใกล้ ขณะที่ Dot plots ชีจ้ะปรับขึน้ดอกเบีย้ 3 ครัง้ ในปี 2566 และอีก 3 ครัง้ 
ในปี 2567  
 
เดือนตุลาคม 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 1.90% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 47.9 จดุ (+2.4 จุด) โดยภาคบริการปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 47.8 จุด  
(+4.9 จดุ) อยู่ในเกณฑ์หดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 20 แต่สงูสดุในรอบ 3 เดือน หลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ
เร่ิมคลี่คลายและมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินในวนัที่ 30 กนัยายน ท าให้ยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ทัง้ในและนอกประเทศเร่ง
ตวัขึน้ ขณะที่ภาคการผลิตปรับตวัลดลงเป็น 51.5 จดุ (-1.2 จดุ) เน่ืองจากผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดในประเทศและ
ปัญหาในห่วงโซ่อุปทานท าให้กิจกรรมในภาคการผลิตลดลง ในขณะเดียวกันการจ้างงานปรับตัวสูงสุดนับตัง้แต่เดือน
เมษายน 2562 เน่ืองจากงานคงค้างในมือ (Backlogs) เพิ่มขึน้ต่อเน่ือง ส่วนดัชนีต้นทุนปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิต 
เร่งตวัขึน้สงูสดุในรอบ 13 ปี ด้านยอดส่งออกชะลอลง 13.0% YoY จาก หดตวั 26.2% ในเดือนก่อนเน่ืองจากการส่งออกรถยนต์
ที่พลิกมาหดตัวท่ามกลางภาวะการขาดแคลนชิป ด้านยอดน าเข้าชะลอลง 38.6% YoY จากที่ขยายตัว 13.0% ในเดือนก่อน 
ขณะที่ยอดค้าปลีกพลิกกลับมาขยายตัว 2.7% MoM SA จากที่หดตัว 4.0% ในเดือนก่อน น าโดยสินค้าทั่วไปเคร่ืองใช้และ
อุปกรณ์ และเคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์เสริม อย่างไรก็ตามยอดขายรถยนต์พลิกกลับมาหดตัวสูง โดยเม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกหดตัวลดลงเป็น 0.6% YoY จากที่หดตัว -3.2% ในเดือนก่อนในส่วนนโยบายทางการเงิน 
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นหรือ BoJ คงนโยบายการเงินเดิมในการประชมุ Monetary Policy Meeting วนัที่ 27-28 ตลุาคม โดยมีมติ 8 
ตอ่ 1 คงเปา้อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาวและมีมติเป็นเอกฉนัท์คงเปา้การเข้าซือ้สินทรัพย์ตา่งๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้

ตลาดยโุรปปรับตวัขึน้ 4.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกนัยายนปรับตวัลดลงเป็น 56.2 จดุ (-2.8 จดุ) โดยดชันีภาคบริการปรับตวัลดลงเป็น 56.4 จดุ  
(-2.6 จดุ) โดยการเติบโตของงานใหม่และยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศชะลอตวัลง ด้านการจ้างงานชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ  
4 เดือน ส่วนดชันีราคา ต้นทุนปัจจยัการผลิตยังคงอยู่ในระดบัสงูสดุในรอบ 13 ปี ส่วนราคาผลผลิตยงัคงอยู่ในระดบัเกือบ
สงูสดุในรอบ 20 ปี ด้านภาคการผลิตปรับตวัลดลงเป็น 58.6 จดุ (-2.8 จดุ) ต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 โดยทัง้
ผลผลิตและค าสัง่ซือ้ใหม่ทัง้ในและนอกประเทศปรับตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสดุในรอบ 8 เดือนโดยการชะลอตวัเป็นผลของ
ปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทานและอุปสงค์ที่อ่อนแอลง ด้านการจ้างงานปรับตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 6 เดือน ด้านดชันีราคา
ต้นทนุการผลติชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 5 เดือนแตย่งัคงเป็นหนึ่งในระดบัสงูในรอบ 24 ปี ส่งผลให้ดชันีราคาผลผลิตยงัเร่งตวัขึน้ 
ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ปรับตัวลดลงในทุกประเทศหลัก ได้แก่ เยอรมนี (-4.5 จุด, 55.5 จุด) ฝร่ังเศส (-0.6 จุด, 55.3 จุด) สเปน  
(-3.6 จุด, 57.0 จดุ) และอิตาลี (-2.5 จดุ, 56.6 จดุ) ด้านอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปขยายตวั 3.4% YoY สงูสดุนบัตัง้แต่เดือน
กันยายน 2551 เร่งตัวขึน้จาก 3.0% ในเดือนก่อนน าโดยหมวดพลังงานซึ่งขยายตัว 17.4% YoY สูงสุดเป็นประวัติการณ์  
ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มีมติคงนโยบายการเงินเดิม ได้แก่ คงวงเงินการเข้าซือ้สินทรัพย์
ผ่านมาตรการ (PEPP) คงอตัราดอกเบีย้นโยบายและคงการเข้าซือ้สินทรัพย์แบบปกติ (APP)  
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ตลาดฮ่องกงปรับตวัขึน้ 3.27% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 51.4 จุด (+4.2 จุด) ได้รับปัจจัยหนุนจากจากดัชนีภาค
บริการที่ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 52.4 จดุ (+7.2 จดุ) หลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศได้คลี่คลายลงอย่างไรก็ตามภาค
การผลิตกลบัมาหดตวันบัตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2563 สะท้อนการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจทีไ่ด้ผา่นจดุสงูสดุไปแล้ว ด้านผลผลิต 
(-1.4 จดุ, 49.5 จดุ) และยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ (-0.3 จดุ, 49.3 จดุ) ปรับตวัลดลงท่ามกลางภาวะต้นทนุวตัถดุิบที่สงูขึน้ ปัญหาคอขวด
ในห่วงโซ่อุปทานและปัญหาการขาดแคลนพลงังานส่งผลให้ดัชนีราคาผู้ ผลิตขยายตวั 10.7% YoY จากการเพิ่มขึน้ของราคา 
ถ่านหินเป็นหลกัซึ่งสงูสดุเป็นประวตัิการณ์นบัตัง้แต่เร่ิมเก็บสถิติในปี 2539 และเร่งตวัขึน้จาก 9.5% YoY ในเดือนก่อน ขณะที่
ดชันีราคาผู้บริโภคยังคงเพิ่มขึน้ (+0.7% YoY และ +0.8% ในเดือนก่อน) อย่างจ ากัดจากการลดลงของราคาเนือ้หมู ในส่วนการ
จ้างงานปรับตวัลดลงเป็น 49.0 จดุ (-0.6 จดุ) ด้านยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศปรับตวัลดลงเป็น 46.2 จดุ (-0.5 จดุ) อยู่ในเกณฑ์
หดตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 สะท้อนการส่งออกที่ชะลอลง ด้านยอดส่งออกขยายตวั 28.1% YoY เร่งตวัขึน้จากขยายตวั 
25.6% ในเดือนก่อนน าโดยสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าที่เก่ียวข้องกบัที่อยู่อาศยั ขณะที่กลุ่มสินค้าที่เก่ียวข้องกบั
การป้องกนัเชือ้ COVID-19   อย่างสินค้ากลุ่มพลาสติกและกลุ่มผ้าและสิ่งทอมีการฟืน้ตวัขึน้จากเดือนก่อนหน้า ด้านยอดน าเข้า
ขยายตวั 17.6% YoY แต่ชะลอตวัลงจากขยายตัว 33.1% ในเดือนก่อนโดยยอดน าเข้าที่ชะลอลงสะท้อนอุปสงค์ในประเทศ
อ่อนแอลง ด้านยอดปล่อยสินเช่ือเดือนกนัยายนต ่ากว่าที่ตลาดคาด ส่วนหนึ่งจากยอดปล่อยสินเช่ือนอกภาคธนาคารที่หดตวั
เพิ่มขึน้จากการเพิ่มความเข้มงวดโดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวเน่ืองกับกิจกรรมภาคอสงัหาริมทรัพย์และยอดออกหุ้นกู้ เอกชนที่ชะลอ 
ลงมาก ทัง้นี ้GDP ไตรมาส 3 ของจีนขยายตวั 4.9% YoY ชะลอตวัลงจากขยายตวั 7.9% ในไตรมาสก่อนน าโดยยอดค้าปลีกที่เร่ง
ตวัขึน้ขณะที่ภาคการผลิตและการลงทนุชะลอตวัลงจากไตรมาสก่อน 

สหรัฐอเมริกาปรับตวัขึน้ 7.01% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI ปรับตวัลดลงเป็น 55.0 จดุ (-0.4 จดุ) โดยดชันีภาคบริการปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 61.9 จดุ (+0.2 จดุ) 
ตามการเพิ่มขึน้ของกิจกรรมทางธุรกิจ (+2.2, 62.3 จดุ) ยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ภายในประเทศ (+0.3, 63.5 จดุ) และงานคงค้างในมือ  
(+0.6, 61.9 จุด) ขณะที่ยอดค าสัง่ซือ้ในต่างประเทศ (-1.1, 59.5 จุด) และการจ้างงาน (-0.7, 53.0 จุด) ชะลอตวัลง 
ส่วนดัชนีราคาเร่งตัวขึน้ (+2.1, 77.5 จุด) ทัง้นี ้รายงานยังระบุว่าตลาดแรงงานที่ตึงตัวปัญหาการขาดแคลนวัตุดิบและ
ปัญหาด้านโลจิสติกส์เป็นปัจจยัที่ฉดุรัง้การฟืน้ตวัของภาคบริการ ส่วนภาคการผลิตปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 61.1 จดุ (+1.2 จดุ) จาก
การเพิ่มขึน้ของการจ้างงาน (+1.2, 50.2 จุด) และเวลาในการส่งมอบสินค้า (+3.9 จุด, 73.4 จุด) จากปัญหาความล่าช้า 
ในการจดัส่งวตัถุดิบและการขนส่งผลผลิต ส่วนยอดค าสัง่ซือ้ในประเทศทรงตวัที่ 66.7 จุด ด้านยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศ  
(-3.2, 53.4 จดุ) และผลผลิต (-0.6, 59.4 จุด) ปรับตวัลดลงแต่ยงัอยู่ในระดบัที่แข็งแกร่ง ส่วนดชันีราคา (+1.8, 81.2 จุด) 
ปรับตวัเพิ่มขึน้โดยปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบส าคญั บริการขนส่งและแรงงานยงัคงเป็นปัจจยัฉดุรัง้การฟืน้ตวัของภาคการผลิต
โดยรวมเช่นกนั ด้านยอดค้าปลีกขยายตวั 0.7% MoM สวนทางกบัที่ตลาดคาดว่าจะพลิกกลบัมาหดตวั 0.2% ขณะที่
ความเชื่อมัน่ผู้บริโภค University of Michigan ปรับตวัลดลงในเดือนตลุาคมเกือบต ่าสดุตัง้แต่ปี 2544 ด้านอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป
เพิ่มขึน้ 0.4% MoM และเร่งตวัขึน้จากเดือนก่อนที่ขยายตวั 0.3% โดยหลกัมาจากหมวดพลงังาน (1.3% MoM  vs. 2.0% เดือนก่อน) 
และหมวดอาหาร (0.9% vs. 0.4% เดือนก่อน) การจ้างงานภาคเอกชนโดย ADP เพิ่มขึน้มากสุดในรอบ 3 เดือนกว่า 5.68 
แสนต าแหน่ง ในส่วนนโยบายทางการคลงั วฒุิสภามีมติ 50-48 เสียง เห็นชอบการปรับเพิ่มเพดานหนีส้าธารณะเป็นการชัว่คราว
จนถึงวนัที่ 3 ธนัวาคมเพื่อหลีกเลีย่งความเสี่ยงผดินดัช าระหนีใ้นส่วนนโยบายทางการเงินจากรายงานการประชมุ Fed ชี ้QE Taper 
อาจเร่ิมต้นลดกลางเดือนพฤศจิกายนหรือกลางเดือนธันวาคมและสิน้สดุกลางปี 2565 ทัง้นี ้GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐอเมริกา
ขยายตวั 2.0% QoQ, saar ต า่กวา่ที่ตลาดคาดจากผลกระทบของปัญหาห่วงโซอปุทานและการระบาดของไวรัสสายพนัธุ์ Delta 
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เดือนพฤศจกิายน 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 3.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนตลุาคมปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 50.7 จดุ (+2.8 จดุ) พลิกกลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 6 เดือน 
โดยภาคบริการปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 50.7 จดุ (+2.9 จดุ) พลิกกลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 21 เดือนหลงัสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดในประเทศคลี่คลายและมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินในวนัที่ 30 กนัยายน หนนุให้ยอดค าสัง่ซือ้ใหม่
ในประเทศเร่งตวัขึน้ ส่วนค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศชะลอตวัลงเน่ืองจากหลายประเทศในเอเชียได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19   อีกระลอกในประเทศคู่ค้าที่ยงัไม่คลี่คลายรวมถึงค่าขนส่งที่พุ่งสงูขึน้ส่งผลต่อยอดขายระหว่างประเทศ 
ด้านภาคการผลิตดชันีปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.2 จดุ (+1.7 จดุ) จากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่คลี่คลายและข้อจ ากดัใน
การผลิตที่ผ่อนคลายลงทัว่ประเทศหนนุให้ผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ภายในประเทศกลบัมาขยายตวั ส่วนดชันีต้นทนุปัจจัย
การผลิตและราคาผลผลิตเร่งตวัขึน้สู่ระดบัสงูสดุในรอบ 13 ปี จากแรงกดดนัภายในห่วงโซอ่ปุทานและปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบ 
ขณะที่ยอดส่งออกเดือนตลุาคมชะลอลง (+9.4% YoY vs. +13.0% YoY เดือนก่อน) ต่อจากการส่งออกรถยนต์ที่หดตวัต่อเน่ือง 
ด้านดชันีราคาผู้บริโภคเดือนตลุาคมยงัคงทรงตวั (+0.1% YoY vs. +0.2% YoY เดือนก่อน) จากมาตรการลดค่าบริการโทรศพัท์
แม้ว่าราคาพลงังานจะปรับตวัเพิ่มขึน้ ด้านยอดค้าปลีกเดือนตลุาคมขยายตวั (+1.1% MoM, SA vs. +2.8% MoM, SA เดือนก่อน) 
ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 2 หลงัสถานการณ์โรคระบาดในประเทศเร่ิมคลี่คลายโดยในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพรรค LDP น าโดยนาย 
Fumio Kishida ชนะการเลือกตัง้และรักษาเสียงข้างมากในสภาไว้ได้  ในส่วนนโยบายทางการคลงัรัฐบาลออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจมลูค่ารวมราว 78.9 ล้านล้านเยนซึ่งคาดว่าจะมีผลบวกต่อเศรษฐกิจราว 5.6% ของ GDP  

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 2.50% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตวัลดลงเป็น 54.2 จุด (-2.0 จุด) โดยดชันีภาคบริการปรับตวัลดลงเป็น 54.6 จุด    
(-1.8 จดุ) จากการชะลอตวัของปริมาณธุรกิจใหม่ขณะที่การจ้างงานเร่งตวัขึน้สูงสดุในรอบ 14 ปี ส่วนดชันีราคาทัง้ต้นทุน
ปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตเร่งตวัขึน้สู่ระดบัสงูสดุในรอบ 21 ปี ด้านภาคการผลิตดชันีปรับตวัลดลงเป็น 58.3 จดุ (-0.3 จดุ) 
ต ่าสดุนบัแต่เดือนกมุภาพนัธ์จากผลผลิตที่ปรับตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสดุในรอบ 16 เดือนและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ลดลงสู่ระดบัต ่าสดุ
ในรอบ 10 เดือนจากปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ต้นทุนปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตเร่งตวัขึน้สู่ระดบัสงูสดุ
เป็นประวตัิการณ์ ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ปรับตวัลดลงในทุกประเทศหลกั ได้แก่ เยอรมนี (-3.0 จดุ, 52.5 จดุ) ฝร่ังเศส (-0.6 จดุ, 
54.7 จุด) สเปน (-0.8 จุด, 56.2 จุด) และอิตาลี (-2.4 จุด, 54.2 จุด) ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเบือ้งต้นเดือนตุลาคมเร่งตวัขึน้ 
4.1%  YoY สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2551 จาก +3.4% YoY ในเดือนก่อนโดยหมวดที ่ปรับตวัส ูง ได้แก่ หมวดพลงังานซึ่ง
ขยายตัว 23.5% YoY สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ( vs. +17.6% เดือนก่อน) จากปัญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ หมวดอาหาร 
เคร่ืองดื่มและยาสูบขยายตวั 2.0% เท่ากับเดือนก่อนสูงสุดนับตัง้แต่เดือนตุลาคม 2563 และหมวดบริการขยายตวั 2.1% 
สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2552 จากการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจที่หนนุภาคการท่องเที่ยว ขณะที่หมวดสินค้าอตุสาหกรรม
ที่มิใช่พลงังาน (Non-energy industrial goods) ชะลอตวัลงเล็กน้อยเป็น +2.0% จาก +2.1% เดือนก่อน ทัง้นี ้GDP 
ไตรมาส 3 ขยายตวั 2.2% QoQ ( vs. +2.1 ไตรมาสก่อน) น าโดยประเทศฝร่ังเศส (+3.0% QoQ vs. +1.3% QoQ ไตรมาสก่อน) 
และอติาลี (+2.6% QoQ vs. 2.7% QoQ ไตรมาสก่อน) 
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ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 7.42% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนตลุาคมปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 51.5 จดุ (+0.1 จดุ) ตามภาคบริการที่ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 
53.8 จดุ (+0.4 จดุ) อยู่ในเกณฑ์ขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 2 จากการระบาดของ COVID-19   ที่คลี่คลายหนนุให้ยอดค าสัง่ซือ้ใหม่
ภายในประเทศขยายตวัมากสดุในรอบ 3 เดือน ส่วนค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศพลิกกลบัมาขยายตวั ด้านราคาต้นทุน
ปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 3 เดือน จากค่าจ้างพนกังานและต้นทนุวตัถดิุบที่เร่งตวัขึน้ ด้านภาคการผลิต
ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 50.6 จดุ (+0.6 จดุ) ท่ามกลางการฟืน้ตวัของอปุสงค์ในประเทศโดยยอดค าสัง่ซือ้ในประเทศเพิ่มขึน้สงูสดุ
นบัตัง้แต่เดือนมิถนุายน ขณะที่การจ้างงานปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 3 ด้านดชันีต้นทนุปัจจยัการผลิตปรับตวัเพิ่มขึน้สงูสดุ
ในรอบเกือบ 5 ปี จากต้นทุนด้านพลงังานและวตัถุดิบที่สูงขึน้ ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคเร่งตัวขึน้จากทัง้ราคาอาหารและ 
ค่าสาธารณูปโภค ด้านยอดส่งออกเดือนตลุาคมยงัคงขยายตวัสงูที่ 27.1% YoY ( vs. +28.1% เดือนก่อน) และยงัคงขยายตวั
ในระดับเลขสองหลักเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกนัจากอปุสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ยงัคงแข็งแกร่งน าโดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (+19.3% YoY vs. +14.6% เดือนก่อน) และแผงวงจร (+29.5% vs. +32.7% เดือนก่อน) และ
สินค้าที ่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ (+14.4% vs. +15.8% เดือนก่อน) เคร่ืองใช้ในครัวเรือน (+39.4% vs. 
+38.8% เดือนก่อน) และหลอดไฟบ้าน (+31.0% vs. +35.1% เดือนก่อน) ในส่วนยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมขยายตวั 
4.9% YoY (vs. +4.4% YoY เดือนก่อน) ด้านยอดระดมทุนรวมสุทธิเดือนตุลาคมอยู่ที่  1,590 พันล้านหยวนชะลอตัวลง
จาก 2,901.8 พนัล้านหยวนในเดือนก่อน 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 0.70 % 
ดชันีรวม ISM Composite PMI ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 57.6 จดุ (+2.6 จดุ) โดยดชันีภาคบริการปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 66.7 จดุ     
(+4.8 จดุ) สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ตามกิจกรรมทางธุรกิจ (+7.5, 69.8 จดุ) และยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ภายในประเทศ (+6.2, 69.7 จดุ) 
ที่เพิ่มขึน้อยู่ในระดบัสงูสดุนบัตัง้แตปี่ 2540 ส่วนงานคงค้างในมือ (+5.4, 67.7 จดุ) และยอดค าสัง่ซือ้นอกประเทศ (+2.8, 62.3 จดุ) 
เพิ่มขึน้มากเช่นกนั ขณะที่การจ้างงาน (-1.4, 51.6 จดุ) ชะลอตวัลง ด้านดชันีราคาเร่งตวัขึน้ (+5.4, 82.9 จดุ) และรายงาน
ยงัระบวุา่ตลาดแรงงานที่ตงึตวั ปัญหาขาดแคลนวตัดุิบและปัญหาด้านโลจิสติกส์เป็นปัจจยัที่ฉดุรัง้การฟืน้ตวัของภาคบริการ 
ส่วนภาคการผลิตปรับตวัลดลงเป็น 60.8 จดุ (-0.3 จดุ) โดยยอดค าสัง่ซือ้ในประเทศ (-6.7, 59.8 จดุ) และผลผลติ (-0.1, 59.3 จดุ) 
ชะลอตวัลง ขณะที่ยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศ (+1.2, 54.6 จดุ) และการจ้างงาน (+1.8, 52.0 จดุ) เร่งตวัขึน้เล็กน้อย 
ด้านเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery Times) ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 75.6 จดุ (+2.2 จดุ) จากปัญหาความล่าช้า
ในการจดัส่งวตัถุดิบและการขนส่ง ส่วนดัชนีราคาปรับตวัเพิ่มขึน้เช่นกัน (+4.5, 85.7 จุด) และรายงานยงัคงระบุถึงปัญหา
ขาดแคลนวตัถดุิบส าคญั บริการขนส่งที่ล่าช้ารวมถึงราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที่เพิ่มขึน้ต่อเน่ืองเป็นปัจจยัฉดุรัง้การฟืน้ตวัของภาค
การผลิตโดยรวม ด้านยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมขยายตวั (+1.7% QoQ vs. +0.8% QoQ ไตรมาสก่อน) สูงสุดในรอบ 7 เดือน 
อย่างไรก็ตามความเช่ือมั่นผู้ บริโภคโดย University of Michigan เบือ้งต้นเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็น 66.8 จุด  
(-4.9 จดุ) ต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2544 สะท้อนแนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ค่อนข้างแย่โดยความเช่ือมัน่ต่อ
ทัง้สถานการณ์ปัจจุบัน (-4.5, 73.2 จุด) และเศรษฐกิจในอนาคต (-5.1, 62.8 จุด) ปรับตัวลดลงสู่ระดับต ่าสุดในรอบหลายปี  
โดยหลกัเป็นผลจากความกังวลต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สงูอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา (ดชันีราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคมขยายตัว 
6.2% YoY สงูสดุในรอบ 30 ปี) ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตลุาคมเพิ่มขึน้ 5.31 แสนต าแหน่ง ขณะที่อตัราการว่างงาน
ปรับลดลงเป็น 4.6% (-0.2 ppts) ในส่วนนโยบายทางการคลงัสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาโหวตผ่านแผนกระตุ้น
เศรษฐกิจส่วนที่เหลือของประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน วงเงิน 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่ยงัมีความไม่แน่นอนสงู
ในชัน้สมาชิกวฒุิสภาที่คาดจะมีการแก้ไขและการอนมุตัิอาจลากยาวไปจนถึงสิน้ปี ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง
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สหรัฐอเมริกาหรือ Fed ประกาศ QE Taper ที่อัตรา USD15bn/เดือนเร่ิมต้นในเดือนพฤศจิกายนตามที่ตลาดคาด ขณะที่
ยงัคงมมุมอง Dovish ว่าเงินเฟ้อทีพุ่่งขึน้จะเป็นเพียงชัว่คราวและประธาน Fed ย า้ไม่รีบขึน้ดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม Fed minutes 
ชีท้ี่ประชมุพร้อมถอนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเร็วขึน้เพื่อรักษาไม่ให้เงินเฟ้อพุ่งขึน้สงู  
 
เดือนธันวาคม 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัขึน้ 3.60% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.3 จุด (+2.6 จุด) โดยดชันีภาคการผลิตปรับตวัเพิ่มขึน้
เป็น 54.5 จุด (+1.3 จุด) จากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่คลี่คลายและข้อจ ากัดในการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศ 
หนุนให้ผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ภายในประเทศขยายตวัสงูสุดในรอบ 7 เดือน ด้านยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศปรับตวัสงูสดุ 
ในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ดี ดชันีต้นทุนปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตยงัคงอยู่ในระดบัสงูสดุในรอบ 13 ปี จากแรงกดดนั
ภายในห่วงโซ่อปุทาน ขณะที่ยอดส่งออกเดือนพฤศจิกายนเร่งตวัขึน้ (+20.5% YoY vs. +9.4% YoY เดือนก่อน) อย่างมาก 
โดยเร่งตวัขึน้ในกลุ่มสินค้าส่งออกหลกั ได้แก่ เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า (+14.2% YoY  vs. +10.5% YoY เดือนก่อน) สินค้าเคมีภณัฑ์ 
(+20.2% YoY vs. +18.0% YoY เดือนก่อน) และยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.3% YoY vs. -28.7% YoY เดือนก่อน) 
ส่วนเคร่ืองจกัรกล (+22.6% YoY vs. +22.9% YoY เดือนก่อน) เพิ่มขึน้ใกล้เคียงเดือนก่อน โดยเคร่ืองจกัรผลิตเซมิคอนดกัเตอร์
ยังคงขยายตัวสูง (+44.7% YoY  vs. +45.1% YoY เดือนก่อน) โดยในปี 2565 เศรษฐกิจญี่ปุ่ นมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึน้
ในระยะข้างหน้าจากอุปสงค์ในประเทศท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19   ที่คลี่คลายและการแจกจ่ายวัคซีนที่ท าได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงแรงหนนุจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมลูคา่รวมราว 78.9 ล้านล้านเยน ขณะที่ภาคการผลิตและการส่งออก
จะยังได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนชิปที่จะยังคงกดดันผลผลิตโดยเฉพาะสินค้าส่งออกส าคัญอย่างรถยนต์ ในส่วน
นโยบายทางการเงินในปี 2565 คาดว่าธนาคารกลางญ่ีปุ่ นจะคงดอกเบีย้ระยะสัน้ที่ -0.1% และจะใช้มาตรการ Yield Curve 
Control (ตัง้เป้าอตัราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ที่ “ประมาณ 0%”) ไปจนถึงปี 2566 เป็นอย่างน้อยตามมมุมอง
เงินเฟ้อของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น ซึง่ยงัห่างจากเปา้หมายที่ 2.0% อย่างมาก 

ตลาดยโุรปปรับตวัขึน้ 5.63% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตวัลดลงเป็น 55.4 จดุ (+1.2 จดุ) ขณะที่ดชันีภาคการผลิตปรับตวัขึน้เล็กน้อย
เป็น 58.4 จดุ (+0.1 จดุ) ซึง่ยงัเป็นการขยายตวัที่ต ่าเป็นอนัดบัสองนบัตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ์จากผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่
ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้เล็กน้อยท่ามกลางปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ต้นทุนปัจจัยการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงและราคา
ผลผลิตเร่งตวัขึน้สู่ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรับตวัในแดนผสมโดยปรับตวั
ลดลงในเยอรมนี (-0.4, 57.4 จุด) และสเปน (-0.3, 57.1จุด) ขณะที่อิตาลี (+1.7, 62.8 จุด) และฝร่ังเศส (+2.3, 55.9 จุด) ปรับตวั
เพิ่มขึน้ ด้านเงินเฟ้อทั่วไป (+4.9% YoY vs. +4.1% YoY เดือนก่อน) และเงินเฟ้อพืน้ฐาน (+2.6% YoY vs. +2.0% YoY 
เดือนก่อน) เดือนพฤศจิกายนเร่งตวัขึน้สงูกว่าเดือนก่อนหน้าโดยหลกัมาจากหมวดพลงังานที่เร่งตวัขึน้เป็น +27.4% YoY สูงสุด
เป็นประวัติการณ์จาก +23.7% YoY ในเดือนก่อน จากปัญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่คลี่คลาย โดยในปี 2565 
เศรษฐกิจญี ่ปุ่ นมีแนวโน้มขยายตวัจากการแจกจ่ายวคัซีนเป็นวงกว้างหนนุการเปิดเศรษฐกิจและการใช้ COVID 
Certificate ที่หนนุการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกลุ่ม นอกจากนีย้งัได้แรงหนนุจากมาตรการทางการคลงั ทัง้กฎการคลงัของ 
EU ที่จะยังผ่อนปรนในปี 2565 และการเบิกจ่ายเม็ดเงินของกองทุน EU Recovery Fund ที่คาดจะเร่งตัวขึน้ อย่างไรก็ดี 
เศรษฐกิจยังเผชิญแรงกดดันในระยะสัน้โดยเฉพาะการระบาดของ COVID-19   ปัญหา Supply disruption ที่ยังอยู่และ
ปัญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่คลี่คลายซึ่งจะหนุนให้เงินเฟ้อยังขยายตัวสูงกดดันก าลังซือ้ของผู้บริโภค ในส่วน
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นโยบายทางการเงิน ECB จะเร่ิมผ่อนคนัเร่งในนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมาก โดยจะยตุิการซือ้สินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP 
สิน้เดือนมีนาคม 2565 ขณะที่จะเพิ่มการเข้าซือ้สินทรัพย์ผ่านมาตรการปกติหรือ APP ขึน้เล็กน้อยเป็นระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อให้การเข้าซือ้สินทรัพย์มีความคล่องตวัขึน้ในช่วงของการท า Policy normalization ส่วนอตัราดอกเบีย้นโยบายคาดจะคง
อยู่ที่ระดบัต ่าในปัจจบุนัตลอดปี 2565 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 1.53% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตวัลดลงเป็น 51.2 จุด (-0.3 จุด) โดยดชันีภาคการผลิตปรับตวัลดลง
เป็น 49.9 จุด (-0.7 จุด) ท่ามกลางมาตรการ Zero-Covid และอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอลง โดยยอดค าสั่งซือ้ภายในประเทศ
ชะลอตวัลงเล็กน้อย ขณะที่ยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศและการจ้างงานปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 4 ด้านผลผลิต
พลิกกลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 4 เดือนหลงัปัญหาขาดแคลนพลงังานคลี่คลายลง ส่วนดชันีต้นทนุปัจจยัการผลิต
ปรับตวัลดลงต ่าสุดในรอบ 13 เดือน จากต้นทุนด้านพลังงานและวตัถุดิบที่ปรับตวัลงจากมาตรการของรัฐบาล ด้านยอด
ส่งออกเดือนพฤศจิกายนชะลอตวัลง (+22.0% YoY vs. +27.1% YoY เดือนก่อน) แต่การส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังคง
ขยายตวัสงู ขณะที่ดชันีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายนเร่งตวัขึน้เป็น +2.3% YoY สงูสดุในรอบ 15 เดือน จาก +1.5% YoY ใน
เดือนก่อน โดยตลาดมองว่าจะเร่งตวัขึน้ต่อท าจุดสงูสดุในไตรมาส 3 ปี 2565 แต่ยงัคงต ่ากว่าเป้าหมายที่ 3% และดชันี
ราคาผู้ผลิตเดือนพฤศจิกายนขยายตวั +12.9% YoY จาก +13.5% YoY ในเดือนก่อน โดยในปี 2565 เศรษฐกิจจีนมี
แนวโน้มขยายตวัจากแรงหนนุของภาคการส่งออกที่ขยายตวัดีต่อเน่ืองจากอปุสงค์ของสินค้าด้านเทคโนโลยีแม้ไม่ขยายตวัมากเท่า
ปี 2564 ด้านการบริโภคในประเทศยงัมีแรงกดดนัจากมาตรการ Zero-Covid ที่จะยงัมีแนวโน้มเข้มงวดท่ามกลางสถานการณ์
การแพร่ระบาดที่ยงัมีความไม่แน่นอนสงู ขณะที่การลงทนุภาคเอกชนน่าจะยงัถกูกดดนัจากความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนีใ้น
ภาคอสังหาริมทรัพย์ท าให้คาดได้ว่าการด าเนินนโยบายการเงินการคลังในปี 2565 จะมีความผ่อนคลายมากขึน้ โดยให้
ความส าคัญของความมีเสถียรภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาจมีการปรับลด RRR ลงอีกหากเศรษฐกิจยงัส่ง
สญัญาณชะลอตวั นอกจากนีธ้นาคารกลางจีนมีแนวโน้มที่จะสนบัสนุนเป็นพิเศษในกลุ่มธุรกิจ SMEs โครงสร้างพืน้ฐานการ
วิจยัและพฒันา การพฒันาชนบทและธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผ่านการเสริมสภาพคล่อง รวมทัง้การ
ลดหยอ่นภาษีและคา่ธรรมเนียม 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัขึน้ 4.75 % 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตวัลดลงเป็น 57.2 จดุ (-0.4 จดุ) ขณะที่ดชันีภาคการผลิตปรับตวัขึน้
เป็น 61.1 จุด (+0.3 จุด) โดยยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (+1.7, 61.5 จุด) ผลผลิต (+2.2, 61.5 จุด) และการจ้างงาน (+1.3, 53.3 จุด)  
เร่งตวัขึน้ ขณะที่ยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศ (-0.6, 54.0 จุด) ชะลอตวัลง ด้านเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery 
Times) ปรับตัวลดลงเป็น 72.2 จุด (-3.4 จุด) และดัชนีราคาปรับตัวลดลง (-3.3, 82.4 จุด) แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง 
โดยรายงานยงัคงระบุถึงปัญหาด้านอุปทานที่ฉดุรัง้การฟื้นตวัของภาคการผลิต แม้จะเร่ิมมีสญัญาณที่ดีขึน้ในด้านแรงงาน
และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึน้ 2.1 แสนต าแหน่ง ต ่ากว่าที่ตลาดคาด
อย่างมากที่ 5.5 แสนต าแหน่ง แตอ่ตัราการว่างงานปรับลดลงเป็น 4.2% จาก 4.6% ในเดือนก่อน ขณะที่อตัราการมีส่วนร่วม
ของก าลงัแรงงานเพิ่มขึน้ดีกว่าคาด ในส่วนนโยบายทางการคลงั วฒุิสภาอนมุตัิเพิ่มเพดานหนี ้2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงผิดนดัช าระหนีจ้นถึงต้นปี 2566 ในส่วนนโยบายทางการคลงั ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีมติ
เป็นเอกฉันท์คงอตัราดอกเบีย้นโยบายสหรัฐอเมริกาต่อเดือน โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในปี 2565 มีแนวโน้มขยายตวัโดย
แรงหนนุหลกัมาจากอปุสงค์ในประเทศตามการเปิดเศรษฐกิจและแนวโน้มการฟืน้ตวัของตลาดแรงงานที่คาดจะดีต่อเน่ือง หลงั
การให้สวสัดิการว่างงานพิเศษของรัฐบาลสิน้สดุลง ขณะที่เศรษฐกิจจะมีปัจจยัหนุนเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
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ประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน ได้แก่ โครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานวงเงิน 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและโครงการ 
Build Back Better วงเงินราว  2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ก าลงัพิจารณาในชัน้วฒุิสภา อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจยงัรายล้อม
ไปด้วยปัจจัยเสี่ยงทัง้การระบาดของ COVID-19   ปัญหา Supply disruption และเงินเฟ้อที่จะยังขยายตัวสูงอย่างมาก 
ขณะที่นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะด าเนินนโยบายที่เข้มงวดขึน้ในปี 2565 โดยคาด QE Taper จะ
สิน้สดุในเดือนมีนาคมขณะที่อตัราดอกเบีย้มีโอกาสปรับขึน้ 3-4 ครัง้ เพื่อควบคมุเงินเฟ้อ 
 
เดือนมกราคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 6.21% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตวัลดลงเป็น 52.5 จดุ (-0.8 จดุ) ขณะที่ดชันีภาคการผลิตปรับตวัลดลงเป็น 54.3 จดุ 
(-0.2 จดุ) ขยายตวัตอ่เน่ืองเป็นเดือนที่ 11 และมีแนวโน้มขยายตวัดีตอ่เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่คลี่คลาย
และข้อจ ากัดในภาคการผลิตที่ผ่อนคลายลงทัว่ประเทศ โดยผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ภายในและนอกประเทศชะลอตวัลง
เล็กน้อยแต่ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ขยายตวั ด้านดชันีต้นทุนปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตผ่อนคลายลงจากเดือนก่อน ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นยงัคงนโยบายการเงินเดิมตามคาดและปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 2565 ขึน้อย่างมาก 
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและการฟื้นตวัของภาคผลิต แต่คาดการณ์เงินเฟ้อยงัคงห่างไกลเป้า 2% อย่างมาก
และคาดวา่อตัราดอกเบีย้นโยบายระยะสัน้และระยะยาวจะยงัคงอยู่ในระดบัปัจจบุนัหรือต ่ากว่า   

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 3.99 % 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตัวลดลงเป็น 53.3 จุด (-2.1 จุด) ซึ่งต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนมีนาคมจากดัชนี 
ในภาคบริการที่ชะลอตวัลงต ่าสุดในรอบ 8 เดือน จากผลกระทบของไวรัส Omicron และภาคการผลิตที่ยังคงชะลอตวัลง
ต่อเน่ืองเป็น 58.0 จดุ (-0.4 จดุ) จากยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ที่ชะลอลงต ่าสดุในรอบ 11 เดือน ขณะที่ผลผลิตทรงตวัเท่ากบัเดือนก่อน
ซึง่ต ่าสดุเป็นอนัดบัสองนบัตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2563 ท่ามกลางการขาดแคลนวตัถดุิบและอปุสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตวัลง 
ด้านดชันีราคาปรับลดลงและอาจสะท้อนปัญหา Supply disruption ที่เร่ิมคลี่คลาย โดยต้นทนุปัจจยัการผลิตต ่าสดุในรอบ 8 
เดือน และราคาผลผลิตต ่าสุดในรอบ 4 เดือน ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงโดยปรับตัว
ลดลงในสเปน (-0.9, 56.2 จดุ) อิตาลี (-0.8, 62.0 จดุ) และฝร่ังเศส (-0.3, 55.6 จดุ) ขณะที่เยอรมนีทรงตวัเท่ากบัเดือนก่อนที่ 
57.4 จดุ ด้านเงินเฟ้อขยายตวัสงูกว่าที่ตลาดคาด โดยอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนธันวาคมเร่งตวัขึน้เป็น +5.0 % YoY (vs. +4.9% 
เดือนก่อน) สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ขณะที่เงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 2.6% YoY เท่ากบัเดือนก่อน ซึง่ส่วนใหญ่ถกูผลกัดนัจาก
เงินเฟ้อในหมวดพลงังานที่ชะลอตวัลงเล็กน้อย +26.0% YoY (vs. +27.5% เดือนก่อน) แต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงูมาก 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพิ่มขึน้ 2.99% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.0 จดุ (+1.8 จดุ) น าโดยดชันีภาคการผลิตที่ปรับตวั
เพิ่มขึน้เป็น 50.9 จุด (+1.0 จุด) ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 7 เดือน จากผลผลิตที่เพิ่มขึน้สูงสุดในรอบ 1 ปี และยอดค าสั่งซือ้ 
ในประเทศที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ ขณะที่ยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศและการจ้างงานปรับตวัลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 
ด้านดชันีต้นทนุปัจจยัการผลิตปรับตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 19 เดือน จากต้นทนุด้านพลงังานและวตัถดุิบที่ปรับตวัลง ส่วนราคา
ผลผลิตปรับตวัลดลงเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 ด้านยอดปล่อยสินเช่ือเดือนธันวาคมออกมาต ่ากว่าที่ตลาดคาด
เล็กน้อยที่ 2.4 พนัล้านหยวน (vs. 2.6 พนัล้านหยวน เดือนก่อน) ถึงแม้ว่าจะมีการปรับลด RRR ลงในช่วงกลางเดือนสะท้อน
อปุสงค์ของสินเช่ือที่ยงัอ่อนแอ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน ปรับลดดอกเบีย้ MLF ระยะ 1 ปี และ Reverse Repo 
ระยะ 7 วนั ลงอย่างละ 0.10% ซึ่งนบัเป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 2 ปี พร้อมกับอดัฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมผ่านโครงการ MLF 
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เป็นวงเงิน 7 แสนล้านหยวน ซึง่มากกว่ายอดครบก าหนดช าระที่ 5 แสนล้านหยวน และอดัฉีดสภาพคล่องผ่าน Reverse Repo 
เป็นวงเงิน 1 แสนล้านหยวน ด้าน GDP ไตรมาส 4/2564 และปี 2564 ขยายตวั 4.0% YoY (vs. +4.9% YoY ไตรมาสก่อน) 
และ 8.1% YoY (vs. +9.8% YoY ปีก่อน) ตามล าดบั  

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 5.42% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตวัลดลงเป็น 57.0 จดุ (-0.2 จดุ) น าโดยดชันีภาคการผลิตที่ปรับตวัลดลง
เป็น 58.7 จดุ (-2.4 จดุ) โดยยอดค าสัง่ซือ้ในประเทศ (-1.1, 60.4 จดุ) ผลผลิต (-2.3, 59.2 จดุ) และยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศ 
(-0.4, 53.6 จดุ) ชะลอตวัลง ขณะที่การจ้างงาน (+0.9, 54.2 จดุ) เร่งตวัขึน้ ด้านเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery 
Times) ปรับตวัลดลงเป็น 64.9 จุด (-7.3 จุด) และดชันีราคาปรับตวัลดลง (-14.2, 68.2 จุด) ต ่าสุดในรอบ 13 เดือน ยอดค้าปลีก
เดือนธันวาคมหดตวั (-1.9% MoM vs. +0.2% MoM เดือนก่อน) มากสดุในรอบ 10 เดือน แย่กว่าที่ตลาดคาด ขณะที่แนวโน้ม
การใช้จ่ายของผู้บริโภคในระยะข้างหน้าค่อนข้างตงึตวัท่ามกลางเงินเฟ้อที่สงูและการระบาดของ Omicron ด้านการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรเดือนธันวาคมเพิ่มขึน้ 1.99 แสนต าแหน่ง น้อยกว่าคาดอย่างมากที่ 4.50 แสนต าแหน่ง แต่อตัราการว่างงาน
ปรับลดลงมากกว่าคาดและค่าจ้างปรับตวัเพิ่มขึน้มากกว่าคาดสะท้อนตลาดแรงงานตึงตวัอย่างมาก ขณะที่อตัราเงินเฟ้อ
พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.6% MoM ซึง่สงูกวา่ที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ +0.5% ด้านอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.8% 
MoM เดือนก่อน) ซึ่งสงูกวาที่ตลาดคาดที่ +0.4% MoM ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธาน Fed ระบุจะท าทกุวิถีทางเพื่อ
ยบัยัง้เงินเฟ้อและหนนุเศรษฐกิจให้ขยายตวัต่อเน่ือง แต่มีท่าที Hawkish น้อยกว่าคาดช่วยคลายความกงัวลให้กบัตลาด ด้าน
รายงานการประชุม FOMC ใช่ช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาชีว้่าการลดขนาดงบดุลอาจเกิดขึน้หลังการปรับขึน้ดอกเบีย้ 
ครัง้แรกไม่นาน 
 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 1.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตวัลดลงเป็น 49.9 จดุ (-2.6 จดุ) ท่ามกลางจ านวนผู้ติดเชือ้ COVID-19 สายพนัธุ์ 
Omicron ที่เพิ่มขึน้ส่งผลให้กิจกรรมและยอดค าสัง่ซือ้ในภาคบริการซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
จากการเติบโตของผลผลิตแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 8 ปี ด้านยอดส่งออกเดือนมกราคมชะลอตัวลงเป็น +9.6% YoY 
(+17.5% YoY เดือนก่อน) ซึ่งชะลอตวัลงโดยเฉพาะหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ที่หดตวั 0.5% YoY (+10.2% YoY เดือนก่อน) 
ขณะที่เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า (+9.8% YoY vs. 14.9% YoY เดือนก่อน) สินค้าเคมีภณัฑ์ (+5.8% YoY vs. +15.6% YoY เดอืนก่อน) 
และเคร่ืองจกัรกล (+7.1% YoY vs.+17.6% YoY เดือนก่อน) ชะลอตวัลง ขณะที่ยอดค้าปลีกเดือนมกราคมหดตวั 1.9% MoM, SA 
(-1.2% MoM เดือนก่อน) โดยเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน ยอดค้าปลีกขยายตวั 1.6% YoY (vs. +1.2% YoY เดือนก่อน)  
น าโดยสินค้าทั่วไป (-8.7% MoM, SA vs. 0.0% MoM เดือนก่อน) เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์เสริม (-17.4% MoM vs. +0.7% MoM 
เดือนก่อน) อาหารและเคร่ืองดื่ม (-0.1% MoM vs. -4.4% MoM เดือนก่อน) และรถยนต์และชิน้ส่วน (-0.4% MoM vs. +7.5% MoM 
เดือนก่อน) ขณะที่เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ขยายตวั (+0.8% MoM vs. -0.4% MoM เดือนก่อน) ด้านดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) 
เดือนมกราคมชะลอลงเป็น +0.5% YoY (+0.8% YoY เดือนก่อน) ส่วนดชันีราคาผู้บริโภคไม่นบัรวมอาหารสด (Core CPI) ทรงตวั 
ที่ +0.2% YoY เท่ากบัเดือนก่อน  
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ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 3.23% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็น 52.3 จุด (-1.0 จุด) จากดัชนีในภาคบริการที่ชะลอตัวลงและ
ผลกระทบของไวรัส Omicron ขณะที่ภาคการผลิตปรับตวัขึน้สงูสดุในรอบ 5 เดือน ท่ามกลางปัญหาในห่วงโซ่อปุทานที่เร่ิม
คลี่คลาย อย่างไรก็ดี ต้นทุนการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้สูงเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์และราคาขายเร่งตัวขึน้สูงสุดเป็น
ประวตัิการณ์ ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางที่ผสมกัน โดยดชันีปรับตวัลดลงในสเปน  
(-7.5, 48.9 จุด) อิตาลี (-4.6, 50.1 จุด) และฝร่ังเศส (-3.1, 52.7 จุด) ขณะที่เยอรมนี (+3.9, 53.8 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ ด้าน
อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (HICP Inflation) เดือนมกราคมเร่งตวัขึน้เป็น +5.1% YoY (+5.0% YoY เดือนก่อน) สงูสดุเป็นประวตัิการณ์  
ซึง่สวนทางกบัที่ตลาดคาดวา่จะชะลอตวัลงเป็น +4.4% YoY สว่นอตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) ชะลอตวัลงเป็น +2.3% YoY 
(+2.6% YoY เดือนก่อน) น าโดยสินค้าในหมวดพลงังาน (+28.6% YoY vs. +25.9% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและ
เคร่ืองดื่ม ไม่นบัรวมยาสบู (+3.6% YoY vs. +3.2% YoY เดือนก่อน) ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกมุภาพนัธ์ได้เกิดความตงึเครียด
ระหว่างรัสเซียกบัชาติตะวนัตกเพิ่มขึน้ หลงัรัสเซียให้การรับรองเอกราช 2 แคว้นของยเูครน ส่งผลให้ยโุรปออกมาตรการคว ่าบาตร
รัสเซีย โดยขัน้ต้นองักฤษประกาศคว ่าบาตรธนาคารรัสเซีย 3 แห่ง และชาวรัสเซีย 3 คน ขณะที่เยอรมนีประกาศระงบัการอนมุติั
การเปิดใช้ท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 และได้ออกมาตรการคว ่าบาตรรัสเซียเพิ่มเติม หลงัรัสเซียน ากองก าลงับุกเข้ายูเครน
และโจมตีกรุง Kyiv โดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมด้านการเงินและการควบคุมการส่งออกสินค้า ซึ่งคาดจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจรัสเซียระบบการเงินรวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนด้านโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรปประกาศ 
คงนโยบายการเงินเดิม แต่ส่งสญัญาณ Hawkish ขึน้ และระบจุะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลาง
ความกังวลต่อเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงยาวนานกว่าที่เคยประเมิน ด้าน GDP ไตรมาส 4 เบือ้งต้นชะลอตัวลงเป็น +0.3% 
QoQ (+2.3% QoQ ไตรมาสก่อน) ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19   รอบใหม่ที่น าไปสู่การบังคับใช้มาตรการเข้มงวด 
ประกอบกับปัญหา Supply Disruption ที่ยังคงอยู่ เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน GDP ของยูโรโซนขยายตัว 4.6% YoY 
(+3.9% YoY ไตรมาสก่อน)   

ตลาดฮอ่งกงปรับตวัลดลง 4.58% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมกราคมปรับตวัลดลงเป็น 50.1 จดุ (-2.9 จดุ) น าโดยผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้รวมภาคการผลิต
และนอกภาคการผลิตซึง่แตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2564 ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ส่งผลให้อปุสงค์รวมภายในประเทศยงัได้รับผลกระทบของมาตรการ Zero-Covid ของทางรัฐบาลจีนและปัญหา
การขาดสภาพคล่องในภาคอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามด้านยอดปล่อยสินเช่ือเดือนมกราคมเพิ่มขึน้มากกว่าที่ตลาดคาด
อย่างมาก โดยยอดระดมทนุสทุธิอยู่ที่ 6.2 ล้านล้านหยวน ซึง่เร่งตวัขึน้จากเดือนก่อนอย่างมากที่ 2.4 ล้านล้านหยวน ตามผล
ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีน อาทิ การปรับลด (Reserve Requirement Ratio: RRR) และอตัรา
ดอกเบีย้ในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมซึ่งคาดว่าจะหนุนให้ตัวเลขการปล่อยสินเช่ือเร่งตัวขึน้ในปี 2565 ประกอบกับ 
อปุสงค์เงินที่เพิ่มขึน้ช่วงตรุษจีน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBOC) อาจจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายผ่อนคลาย
มากขึน้โดยอาจปรับลดอตัราดอกเบีย้หรือลดอตัราเงินสดส ารองลงอีกในช่วงคร่ึงแรกของปีนี ้เพื่อป้องกนัไม่ให้ปัญหาการผิดนดั
ช าระหนีจ้ากภาคอสงัหาริมทรัพย์ลกุลามและลดผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจในภาพรวม 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 3.00% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนมกราคมปรับตวัลดลงเป็น 51.1 จุด (-5.9 จุด) จากการชะลอตวัลงทัง้ในภาคบริการ  
(-2.4, 59.9 จดุ) และภาคการผลิต (-1.2, 57.6 จดุ) ด้านอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 0.6% MoM 
เท่ากบัเดือนก่อน น าโดยหมวดที่พกัอาศยั (Shelter) ซึง่คิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตระกร้าเงินเฟ้อ ซึง่เพิ่มขึน้ 0.3% MoM 
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จากการเพิ่มขึน้ของค่าเช่า (Rent of primary residence) ที่เพิ่มขึน้มากสุดตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2544 นอกจากนีร้าคา 
ในหมวดบริการส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึน้ อาทิ บริการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (+1.2% MoM) สันทนาการ (+0.8% MoM) 
บริการทางการแพทย์ (+0.6% MoM) และบริการขนส่งสินค้า (+1.0% MoM) รวมถึงราคาเสือ้ผ้า (+1.1% MoM) ที่เพิ่มขึน้
ตอ่เน่ือง 4 เดือน โดยเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 6.0% YoY สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2527 เร่งตวัขึน้
จาก +5.5% ในเดือนก่อน ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 4.67 แสนต าแหน่ง ซึง่เพิม่ขึน้ในเกือบทกุหมวด
น าโดยการโรงแรมและพกัผ่อน (+1.5 แสนต าแหน่ง) บริการทางธุรกิจ (+8.6 หม่ืนต าแหน่ง) ค้าปลีก (+6.1 หม่ืนต าแหน่ง) 
ขณะที่ค่าจ้างยงัปรับเพิ่มขึน้มาก (+0.7% MoM) สงูที่สดุในรอบ 13 เดือน ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกุมภาพนัธ์ได้เกิดความตึงเครียด
ระหว่างรัสเซียกบัชาติตะวนัตกเพิ่มขึน้ หลงัรัสเซียให้การรับรองเอกราช 2 แคว้นของยเูครน ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาในเบือ้งต้น
ออกมาตรการคว ่าบาตรรัสเซีย โดยการคว ่าบาตรธนาคาร VEB.RF และ Promsvyazbank ซึง่เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
ที่ปล่อยกู้ ให้กับทางการทหารและการพฒันาเศรษฐกิจของรัสเซีย โดยจะส่งผลให้ธนาคารทัง้สองแห่งไม่สามารถท าธุรกรรมในรูป
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้ และได้ออกมาตรการคว ่าบาตรรัสเซียเพิ่มเติมหลงัรัสเซียน ากองก าลงับุกเข้ายูเครนและ
โจมตีกรุง Kyiv โดยการคว ่าบาตรสถาบนัการเงินขนาดใหญ่ของรัสเซียเพิ่มรวมทัง้สิน้เป็น 10 แห่ง และควบคมุการส่งออกสินค้า
โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้า High-Tech ซึง่คาดจะกระทบการน าเข้าสินค้า High-Tech ของรัสเซียกวา่ 50% 
 
เดือนมีนาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ 5.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพนัธ์ปรับตวัลดลงเป็น 45.8 จุด (-4.1 จุด) ท่ามกลางจ านวนผู้ติดเชือ้ COVID-19 สายพนัธุ์ 
Omicron ที่เพิ่มขึน้ ท าให้มีการประกาศสถานการณ์กึ่งฉกุเฉินในหลายพืน้ที่ส่งผลให้กิจกรรมและยอดค าสัง่ซือ้ในภาคบริการ
ซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตยงัคงเผชิญปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทานที่ยงักระทบภาคผลิตอย่างต่อเน่ืองท าให้ผลผลิต
พลิกกลบัมาหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดือน ส่วนยอดค าสัง่ซือ้ชะลอตวัลง ด้านราคาต้นทนุปัจจยัการผลิตเร่งตวัขึน้สงูสดุ
ในรอบ 13 ปีคร่ึงท่ามกลางภาวะขาดแคลนวตัถุดิบและบริการขนส่งในภาคการผลิต ขณะที่ยอดส่งออกขยายตวั 19.1% YoY 
(+9.6% YoY เดือนก่อน ) โดยเร่งตัวขึน้ ในหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่  (+4.4% YoY vs. -0.5%  YoY เดือนก่อน) 
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า (+16.0% YoY vs. +8.4% YoY เดือนก่อน) สินค้าเคมีภณัฑ์ (+19.8% YoY vs. +5.8% YoY เดือนก่อน) 
และเคร่ืองจกัรกล (+19.7% vs. +7.1% YoY เดือนก่อน) ด้านยอดค้าปลีกหดตวั 0.8% MoM, SA (vs. -0.9% MoM เดือนก่อน) 
จากการประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉิน โดยเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนยอดค้าปลีกพลิกกลับมาหดตัว 0.8% YoY (vs. 
+1.1% YoY เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary 
Policy Meeting วนัที่ 17-18 มีนาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาวและมีมติเป็นเอกฉันท์คงเป้า
การเข้าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้อีกทัง้ยงัยืนกรานจะเข้าซือ้พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี แบบไม่จ ากดัตัง้แต่เม่ือ
วนัที่ 28 - 31 มีนาคมท่ามกลางอตัราผลตอบแทนที่ปรับตวัเพิ่มขึน้แตะขอบบนของกรอบที่ 0.25% ส่งผลท าให้คา่เงินเยนออ่นตวัลง
สูร่ะดบัต ่าสดุในรอบ 7 ปี 

ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.13% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพนัธ์ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 55.5 จดุ (+3.2 จดุ) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกนั COVID-19   
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวที่หนนุภาคบริการ ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตวัลงเล็กน้อยโดยหลกัเป็นผลจากเวลาในการส่งมอบ
สินค้าที่ปรับตวัลดลง สว่นผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อย ด้านดชันีราคาผลผลิตได้ปรับตวัเพิ่มขึน้สงูสดุ
เป็นประวตัิการณ์ ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ปรับตวัเพิ่มขึน้ในทกุประเทศหลกั ได้แก่ สเปน (+8.0, 56.5 จดุ) อิตาล ี(+3.5, 53.6 จดุ) 
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ฝร่ังเศส (+2.8, 55.0 จดุ) และเยอรมนี (+1.8, 55.6 จดุ) อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ์เร่งตวัขึน้เป็น +5.8% YoY (vs. 5.1% 
เดือนก่อน) สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ส่วนอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเร่งตวัขึน้เป็น +2.7% YoY (vs. +2.3% YoY เดือนก่อน) ซึ่งการเร่งตวัขึน้
ของเงินเฟ้อโดยหลกัมาจากหมวดพลงังาน (+31.7% YoY vs. +28.8% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม ไม่นบัรวม
ยาสบู (+4.1% YoY% vs. +3.5% YoY เดือนก่อน) อีกทัง้ยงัคงมีความเสี่ยงจากความตงึเครียดระหว่างรัสเซีย - ยเูครนที่หนนุ
ราคาพลงังาน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยโุรปมีมติคงดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ระดบัต ่าในปัจจบุนัตามที่คาดการณ์
เป็นวงกว้าง แต่ได้ส่งสญัญาณยตุิการเข้าซือ้สินทรัพย์ (QE) ในไตรมาส 3 ซึง่เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะชะลอการส่ง
สญัญาณดงักล่าวออกไปก่อน ท่ามกลางความกังวลต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สงูอย่างมากและยงัมีความเสี่ยงโน้มไปทางด้านสงู
จากสงครามรัสเซีย - ยูเครน ด้านธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 8 - 1 ขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.25% สู่ระดับ 0.75% ส่งผลให้
ดอกเบีย้อยู่ในระดบัเดียวกบัก่อนการระบาดของ COVID-19   แตมี่ท่าที Dovish ขึน้   

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 2.82% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนกมุภาพนัธ์ทรงตวัเท่ากบัเดือนก่อนที่ 50.1 จดุ จากผลผลิตเพิ่มขึน้เล็กน้อยทัง้ในภาค
การผลิตและบริการ ขณะที่ยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ภายในประเทศทรงตวัจากเดือนก่อน ส่วนยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศยงัคงหดตวั
แต่ในอตัราที่ลดลง ด้านราคาต้นทนุปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงโดยเฉพาะในภาคบริการ ขณะที่ยอดส่งออกเดือนมกราคม – 
เดือนกุมภาพนัธ์ขยายตวั 16.3% YoY ซึ่งลดลงจากเดือนธันวาคมที่ +20.9% YoY น าโดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าที่
เก่ียวข้องกบัการป้องกนัเชือ้ COVID-19   ขณะที่เคร่ืองใช้ในครัวเรือนชะลอตวัลง ด้านยอดปล่อยสินเช่ือเดือนกมุภาพนัธ์ชะลอตวั 
โดยยอดระดมทุนสิทธิอยู่ที่ 1.19 ล้านล้านหยวน ซึ่งต ่ากว่าระดบั 6.17 ล้านล้านหยวนในเดือนก่อน โดยยอดค้าปลีกเดือน
มกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ขยายตัว 6.7% YoY เร่งตัวขึน้จาก +1.7% ในเดือนธันวาคมน าโดยเสื อ้ผ้า (+4.8%  YoY vs. 
 -2.3% YoY เดือนก่อน) เคร่ืองประดับ (+19.5% YoY % vs. -0.2% YoY เดือนก่อน) เคร่ืองใช้ในบ้าน (+12.7% YoY vs. -0.6% YoY 
เดือนก่อน) เคร่ืองส าอาง (+7.0% YoY vs. +2.5% YoY เดือนก่อน) รถยนต์ (+3.9% YoY vs. -7.4% YoY เดือนก่อน) และ
อปุกรณ์ส านกังาน (+11.1% YoY vs. +7.4% YoY เดือนกอ่น) ซึง่ในภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตวัลงจากมาตรการ Zero-
Covid ที่ท าให้ยังมีการประกาศล็อกดาวน์ในหลายมณฑล เช่น Shenzhen และเมือง Langfang ใน Beijing ซึ่งจะส่งผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ในภาคบริการและภาคการผลิตต้องหยดุชะงกัลง  

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัเพิ่มขึน้ 3.71% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนกมุภาพนัธ์ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 55.9 จดุ (+4.8 จดุ) อย่างไรก็ตามภาคบริการยงัคงชะลอตวัลง 
(-3.4, 56.5 จดุ) เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านโลจิสติกส์ การขาดแคลนแรงงาน และอตัราเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ ขณะที่
ภาคการผลิต (+1.0, 58.6 จดุ) เร่งตวัขึน้ ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือนกมุภาพนัธ์เพิ่มขึน้ 6.78 
แสนต าแหน่ง สูงสุดในรอบ 8 เดือน โดยอัตราการว่างงาน (Unemployment rate) ปรับลดลงเป็น 3.8% จาก 4.0% ในเดือนก่อน 
อย่างไรก็ตามอตัราค่าจ้างชะลอลงเป็น +5.1% YoY (vs. +5.5% YoY เดือนก่อน) แต่ยงันบัเป็นอตัราการขยายตวัที่สงูมาก 
ขณะที่อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% MoM เดือนก่อน) โดยเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน 
อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 6.4% YoY (vs. 6.0% YoY เดือนก่อน) สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2527 น าโดยราคาในหมวดที่พกัอาศยั 
ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตระกร้าเงินเฟ้อซึ่งเพิ่มขึน้ 0.5% MoM จากการเพิ่มขึน้ของค่าเช่าที่เพิ่มขึน้มากสดุ
ตัง้แต่ปี 2530 (+0.6%) ขณะที่ราคาโรงแรมพลิกกลบัมาขยายตวั 2.2% โดยสว่นหนึง่จากความกงัวลเร่ืองเชือ้สายพนัธุ์ Omicron 
ที่เร่ิมคลี่คลาย ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกุมภาพนัธ์ต่อเน่ืองเดือนมีนาคมได้เกิดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับชาติตะวนัตก 
ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการคว ่าบาตรในเบือ้งต้นที่ได้ออกไปก่อนหน้านี ้ทางประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศคว ่าบาตร
น า้มนั ก๊าซธรรมชาต ิและถ่านหิน ที่น าเข้าจากรัสเซียมีผลบงัคบัใช้ทนัที โดยหวงัตดัแหล่งรายได้หลกัอนัจะสร้างผลกระทบต่อ
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เศรษฐกิจรัสเซียเน่ืองจากส่งออกพลงังานคิดเป็นสดัส่วนกว่า 11% ของ GDP ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธาน Fed ระบุ
พร้อมขึน้ดอกเบีย้ 0.50% ในการประชมุครัง้ถดัไปพร้อมกบัการลดขนาดงบดลุ (QT) เพื่อรับมือเงินเฟ้อ 
 
เดือนเมษายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 6.20% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 50.3 จุด (+4.5 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19   
ที่ผ่อนคลายลงท าให้มีการยกเลิกสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินในทกุพืน้ที่ตัง้แต่วนัที่ 21 มีนาคมส่งผลให้ดชันีภาคบริการเร่งตวัขึน้  
(+5.2, 49.4 จดุ) ส่วนภาคการผลิตเร่งตวัขึน้เช่นกนั (+1.4, 54.1 จดุ) จากผลผลิตที่พลิกกลบัมาขยายตวัและยอดค าสัง่ซือ้เร่งตวัขึน้
อย่างรวดเร็ว ด้านราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตเร่งตัวขึน้สูงสุดนับตัง้แต่ปี 2551 จากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะ
พลงังาน น า้มนั และเซมิคอนดกัเตอร์ ซึง่หนนุให้ดชันีราคาขายเร่งตวัขึน้สงูอย่างมาก ด้านยอดส่งออกเดือนมีนาคมชะลอตวัลง
ต่อเน่ืองน าโดยการส่งออกไปจีนที่ชะลอลงอย่างมาก ขณะที่การน าเข้ายงัคงอยู่ในระดบัสงูจากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที่ยงัคง
อยู่ในระดับสูงและค่าเงินเยนที่อ่อนค่า ขณะที่ยอดค้าปลีกพลิกกลบัมาขยายตัว (+2.0% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA 
เดือนก่อน และ +0.9% YoY vs -0.9% YoY เดือนก่อน) ในเดือนมีนาคมหลังการยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน น าโดยสินค้าทั่วไป (+3.7% 
MoM, SA vs. +4.2% MoM, SA เดือนก่อน) และรถยนต์และชิน้ส่วน (+11.8% MoM, SA vs. +1.8% MoM, SA เดือนก่อน) 
ที่ขยายตวัต่อเน่ือง ส่วนเคร่ืองแต่งกายและอปุกรณ์เสริม (+4.7% MoM, SA vs. -6.7% MoM, SA เดือนก่อน) และเคร่ืองใช้
และอุปกรณ์ (+5.9% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA เดือนก่อน) พลิกกลับมาขยายตัว ด้านเงินเฟ้อเดือนมีนาคมเร่งตัวขึน้ 
อย่างต่อเน่ืองสู่ระดบั 1.2% และมีแนวโน้มเร่งตวัขึน้ต่อในเดือนเมษายนซึง่อาจจะแตะระดบั 2% อย่างไรก็ตามนาย Kuroda 
ผู้วา่ฯ ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น คาดวา่เงินเฟ้อที่สงูขึน้จะไม่กระทบตอ่แนวทางการด าเนินนโยบายการเงิน    

ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่มขึน้ 7.74% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตวัลดลงเป็น 54.9 จดุ (-0.6 จุด) จากดชันีในภาคการผลิตที่ชะลอตวัลง (-1.7 จุด, 
56.5 จดุ) จากสงครามรัสเซีย - ยเูครน รวมถึงการระบาดของ COVID-19   ในจีนที่กดดนัอปุสงค์และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
อุปทาน ในขณะที่ภาคบริการเร่งตวัขึน้เล็กน้อย (+0.1, 55.6 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19   โดยเฉพาะ 
ในภาคการท่องเที่ยวที่หนนุภาคบริการ ด้านดชันีราคาต้นทนุปัจจยัและราคาผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ 
ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในเกือบทุกประเทศหลัก อาทิ สเปน (-3.4, 53.1 จุด) อิตาลี (-1.5, 52.1 จุด) และ
เยอรมนี (-0.5, 55.1 จดุ) ขณะที่ฝร่ังเศส (+0.8, 56.3 จุด) เร่งตวัขึน้ ด้านอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป เดือนมีนาคมเร่งตวัขึน้เป็น +7.5 YoY 
(vs. +5.9% YoY เดือนก่อน) สงูสุดเป็นประวติัการณ์ ขณะที่อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเร่งตวัขึน้เป็น +3.0% YoY (vs. +2.7% YoY 
เดือนก่อน) โดยหลกัมาจากหมวดพลงังาน (+44.7% YoY vs. +32% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มไม่นบัรวม
ยาสบู (+5.0% YoY vs. +4.2% YoY เดือนก่อน) ที่เร่งตวัขึน้ต่อเน่ืองสงูสุดในรอบหลายปี รวมถึงหมวดบริการที่เร่งตวัขึน้ต่อ
เช่นกนั (+2.7% YoY vs. +2.5% YoY เดือนก่อน) จากการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลาง
ยโุรปมีมติคงนโยบายการเงินตามเดิม โดยมองความเสี่ยงตอ่เศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีเพิ่มมากขึน้จากสงครามรัสเซีย - ยเูครน 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 26.66% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตวัลดลงเป็น 43.9 จดุ (-6.2 จดุ) ซึง่ต ่าที่สดุนบัตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 
จากมาตรการล็อกดาวน์ในหลายพืน้ที่ของประเทศส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจหดตวัทัง้ในภาคการผลิต (-2.3 จดุ, 48.4 จดุ) และ
บริการ (-8.2, 42.0 จุด) โดยยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ภายในประเทศต ่าสดุในรอบ 2 ปี ส่วนยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศยงัคงหดตวั
ต ่าสุดในรอบ 22 เดือน ด้านราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตเร่งตัวขึน้สูงสุดในรอบ 5 เดือน จากราคาวตัถุดิบ พลงังาน อาหาร  
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การขนส่งที่เพิ่มสงูขึน้ ด้านยอดระดมทนุรวมสทุธิ เดือนมีนาคมเพิ่มขึน้อยู่ที่ 4.65 ล้านล้านหยวน (vs. 1.19 ล้านล้านหยวนเดือนก่อน) 
สะท้อนอปุสงค์ของสินเช่ือที่ฟืน้ตวัขึน้หลงัวนัหยดุเทศกาลตรุษจีนในเดือนก่อน และแนวโน้มที่รัฐบาลจีนจะด าเนินนโยบายที่
ผ่อนคลายมากขึน้เพื่อให้บรรลเุป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจปีนีท้ี่ก าหนดไว้ที่ราว 5.5% ขณะที่ด้านยอดค้าปลีกพลิก
กลบัมาหดตวั 3.5% YoY (vs. +6.7% YoY เดือนมกราคม – เดือนกมุภาพนัธ์) น าโดยยอดขายรถยนต์ (-7.5% YoY vs. +3.9% YoY 
เดือนมกราคม – เดือนกมุภาพนัธ์) และเคร่ืองประดบั (-16.4% YoY vs.+19.5% YoY เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพนัธ์) โดย GDP 
ไตรมาส 1/2565 ขยายตวั 4.8% YoY (vs. 4.0% YoY ไตรมาสก่อน) ขณะที่เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน GDP ขยายตวั 1.3% QoQ 
(vs. +1.5% QoQ ไตรมาสก่อน)   

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัเพิ่มขึน้ 9.51% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 57.7 จดุ (+1.8 จดุ) จากการเร่งตวัขึน้ในภาคบริการ (+1.8, 
58.3 จดุ) จากสถานการณ์ COVID-19   ที่ผ่อนคลายลง ขณะที่ภาคการผลิต (-1.5, 57.1 จดุ) ชะลอตวัลง โดยผลผลิต (-4.0, 
54.5 จุด) และอปุสงค์ทัง้ยอดค าสัง่ซือ้ในประเทศ (-7.9, 53.8 จดุ) และยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศ (-3.9, 53.2 จดุ) ชะลอตวัลง
มาก ขณะที่การจ้างงาน (+3.4, 56.3 จดุ) เร่งตวัขึน้ โดยอตัราการว่างงานปรับลดลงอยู่ที่ 3.6% (vs. 3.8% เดือนก่อน) และ
อัตราค่าจ้างเร่งตวัขึน้ 0.4% MoM และ 5.6% YoY ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้า (-0.7, 65.4 จุด) ลดลงเล็กน้อย แต่ดัชนี
ราคา (+11.5, 87.1 จุด) ปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างมาก ด้านอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (Headline CPI) เพิ่มขึน้ 1.2% MoM (vs. +0.8% MoM 
เดือนก่อน) โดยเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปขยายตวั 8.5% YoY สงูสดุนบัตัง้แต่ปลายปี 2524 และเร่งตวัขึน้
จากเดือนก่อนที่ขยายตัว 7.9 % YoY ในส่วนนโยบายทางการเงิน  ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีแผนที่จะ 
ลดขนาดงบดุลในอัตราเดือนละ 95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 60 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาและ MBS เดือนละ 35 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยทยอยเพิ่มอตัราการลดสู่ระดบัดงักล่าวในเวลา 3 เดือน 
ขณะที่ชีว้่าการขึน้ดอกเบีย้ถึง 0.50% ในการประชุมครัง้ต่อไปมีความเหมาะสมหากแรงกดดันเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง 
อย่างไรก็ตามตลาดการเงินมีความกังวลต่อการเพิ่มความเข้มงวดในนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วของ Fed ซึ่งจะน าไปสู่
ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า 
 
เดือนพฤษภาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.61% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 51.1 จุด (+0.8 จุด) ในขณะที่ภาคการผลิตปรับตวัลดลงเป็น 
53.5 จดุ (-0.6 จดุ) จากยอดค าสัง่ซือ้ที่ชะลอตวัลงและการจ้างงานที่ชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 9 เดือน ด้านดชันีราคาต้นทนุ
การผลิตเร่งตวัสูงขึน้เป็นอันดบั 5 นับตัง้แต่มีการส ารวจ ส่วนดชันีราคาขายเร่งตวัขึน้สูงสุดเป็นประวตัิการณ์  ยอดค้าปลีก
ขยายตวั (+0.8% MoM, SA) อย่างต่อเน่ืองในเดือนเมษายนแต่ชะลอตวัลงจากเดือนก่อนที่ขยายตวั (+1.7% MoM, SA) น าโดย
เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์เสริม (+12.8% MoM, SA vs. -2.3% เดือนก่อน) ที่พลิกกลับมาขยายตัว ส่วนสินค้าทั่วไป 
(+1.6% MoM, SA% vs. +3.7% เดือนก่อน) และเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ (+1.9% MoM, SA vs. +6.0% เดือนก่อน) ชะลอตวัลง 
ขณะที่รถยนต์และชิน้ส่วน (-5.7% MoM, SA vs. +12.1% เดือนก่อน) พลิกกลบัมาหดตวั โดยเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 
ยอดค้าปลีกขยายตัว 2.9% YoY (vs. +0.7% เดือนก่อน) อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นยังคงมีปัจจัยกดดันจากความ 
ไม่แน่นอนของการล็อกดาวน์ในจีนและสงครามรัสเซีย - ยูเครน ซึ่งสะท้อนได้จากการชะลอตวัของการส่งออกประกอบกับ
ความแตกต่างในนโยบายทางการเงินของประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศกลุ่มตะวันตกได้สร้างความผันผวนต่อค่าเงินเยน 
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เน่ืองจากการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจยงัค่อนข้างช้าเม่ือเทียบกับกลุ่มประเทศดงักล่าว และส่งผลให้เกิดการเร่งตวัขึน้ของอตัรา
เงินเฟ้อในประเทศ 

ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่มขึน้ 0.17% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 55.8 จุด (+0.9 จุด) อย่างไรก็ตามภาคการผลิตปรับตวัลดลง
เป็น 55.5 จุด (-1.0 จุด) ต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 จากผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ที่ชะลอตวัจากผลของสงคราม
รัสเซีย - ยูเครน รวมถึงการล็อกดาวน์ในจีนที่กดดนัอุปสงค์และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ด้านดชันีราคาต้นทุนการผลิต
ปรับตวัสงูสดุในรอบ 5 เดือน ขณะที่ดชันีราคาขายเร่งตวัขึน้สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ท่ามกลาง
เงินเฟ้อจากต้นทนุที่สงูขึน้ โดยเฉพาะจากการพุ่งขึน้ของราคาสินค้าหมวดพลงังานอาจจะส่งผลให้ธนาคารกลางยโุรป (ECB) 
เร่งปรับขึน้ดอกเบีย้เพื่อลดผลกระทบดงักล่าว โดยประธาน ECB ระบวุ่าการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้แรกในรอบหลายปีของ
ยโูรโซนอาจจะเกิดขึน้ในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนกนัยายนตามล าดบั ซึง่เป็นช่วงเวลาหลงัจากการเข้าซือ้พนัธบตัรที่เป็น
ส่วนหนึ่งของมาตรการ QE นัน้จบลง และระบุเพิ่มเติมว่าอาจจะออกจากสถานะดอกเบีย้ติดลบได้ภายในสิน้ไตรมาสที่ 3 
ขณะที่คณะกรรมการยุโรปปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2565 - ปี 2566 ลง และปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อโดยมองกรณีแย่สุด 
GDP ของกลุม่จะโตเพียง 0.2% ขณะที่เงินเฟ้ออาจพุ่งแตะ 9.1% ในปีนี ้

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพิ่มขึน้ 6.26% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนเมษายนปรับตวัลดลงเป็น 37.2 จดุ (-6.7 จุด) สอดคล้องกบัภาคการผลิตที่ปรับตวั
ลดลงเป็น 46.0 จุด (-2.1 จุด) ต ่าสุดในรอบ 26 เดือน จากผลของการล็อกดาวน์ที่ส่งผลให้ผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ 
ในประเทศที่ชะลอตัวลงต ่าเป็นอันดับ 2 นับตัง้แต่เร่ิมมีการส ารวจในปี 2547 และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศที่ต ่าสุด 
ในรอบเกือบ 2 ปี ด้านดชันีต้นทุนปัจจัยการผลิตชะลอตวัลง ขณะที่ราคาผลผลิตเร่งตวัขึน้เล็กน้อย ด้านยอดส่งออกเดือน
เมษายนชะลอตัวลงเป็น +3.9% YoY (vs. +14.7% เดือนก่อน) โดยกลุ่มสินค้าที่เก่ียวข้องกับการป้องกันเชือ้ COVID-19   
อย่างสินค้ากลุ่มพลาสติก (+9.7% YoY vs. +20.8% เดือนก่อน) และกลุ่มผ้าและสิ่งทอ (+0.9% YoY vs. +22.2% เดือนก่อน) 
ชะลอตวัลงอย่างมาก ขณะที่สินค้าที่เก่ียวข้องกับที่อยู่อาศยั/เฟอร์นิเจอร์ (-3.0% YoY vs. +7.1% เดือนก่อน) พลิกกลบัมา
หดตวั และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (-5.4% YoY vs. -8.5% เดือนก่อน) ยงัคงหดตวัอย่างต่อเน่ือง ด้านยอดค้าปลีกหดตวั 11.1% YoY 
(vs. 3.5% เดือนก่อน) น าโดยยอดขายรถยนต์ (-31.6% YoY vs. -7.5% เดือนก่อน) และเคร่ืองประดบั (-26.7% YoY vs. -17.9% 
เดือนก่อน) ในส่วนยอดระดมทมุสทุธิลดลงอย่างมากจากเดือนก่อนที่ 4.7 ล้านล้านหยวน มาอยู่ที่ 0.9 ล้านล้านหยวน โดย
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนยอดระดมทนุรวมสทุธิคงค้างในระบบชะลอตวัลงเป็น +10.2% YoY (vs. +10.5% เดือนก่อน) 
ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจของจีนยงัคงถูกกดดนัต่อเน่ืองจากการใช้มาตรการ Zero-Covid ของรัฐบาลที่ท าให้มีการประกาศ 
ล็อกดาวน์ในหลายพืน้ที่ อาทิ Shanghai และ Beijing ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ในภาคบริการและภาคการผลิตต้อง
หยดุชะงกัลง   

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 3.44% 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวลดลงเป็น 56.0 จุด (-1.7 จุด) สอดคล้องกับภาคการผลิตที่ปรับตัว
ลดลงเป็น 55.4 จุด (-1.7 จุด) ต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยผลผลิต (-0.9, 53.6 จุด) อุปสงค์ทัง้ยอดค าสัง่ซือ้ 
ในประเทศ (-0.3, 53.5 จุด) ยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศ (-0.5, 52.7 จุด) และการจ้างงาน (-5.4, 50.9 จุด) ชะลอตวัลง 
ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้า (+1.8, 67.2 จดุ) ปรับตวัเพิ่มขึน้ แต่ดชันีราคา (-2.5, 84.6 จดุ) ชะลอตวัลง ด้านเงินเฟ้อ PCE 
เพิ่มขึน้ 0.2% MoM (vs. +0.9% ในเดือนก่อน) โดยเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อนเงินเฟ้อ PCE ชะลอลงเป็น +6.3% YoY 
(vs. +6.6% เดือนก่อน) โดยนบัเป็นการชะลอลงในรอบ 17 เดือน ขณะที่การใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Spending) 
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เดือนเมษายนเพิ่มขึน้ 0.9% MoM (vs. +1.4% เดือนก่อน) โดยการใช้จ่ายหกัผลของการเปลี่ยนแปลงของราคา (Real Spending) 
เพิ่มขึน้ 0.7% MoM (vs. +0.5% เดือนก่อน) สงูสดุในรอบ 3 เดือน แบ่งเป็นการใช้จ่ายซือ้สินค้าเพิ่มขึน้ 1.0% MoM (vs. +0.2% 
เดือนก่อน) และการใช้จ่ายภาคบริการเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติเป็นเอกฉนัท์ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 50 bps. สูร่ะดบั 0.75% - 1.00% โดยประธาน Fed ระบกุารขึน้
ในอัตราดังกล่าวต่อเน่ืองในเดือนข้างหน้ามีความเหมาะสมและกล่าวปัดการปรับขึน้ถึง 75 bps. โดยมองว่าการเร่งขึน้
ดอกเบีย้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการด าเนินนโยบายในช่วงที่เหลือของปี ขณะที่กระบวนการลดขนาดงบดุล (QT) จะเร่ิม
วนัที่ 1 มิถุนายนในอตัราเดือนละ 47.5 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 30.0 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาและ MBS เดือนละ 17.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และจะทยอยปรับขึน้ในระยะเวลา 3 เดือน สู่ระดบั 
95.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 60.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ MBS เดือนละ 
35.0 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ตามแผนเดิม 

 
เดือนมิถุนายน 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 3.13% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 52.3 จุด (+1.2 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19    
ที่ผ่อนคลายลงส่งผลให้ดชันีภาคบริการเร่งตวัขึน้ (+1.9, 52.6 จดุ) ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตวัลง (-0.2, 53.3 จดุ) จากผลผลิต
และยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่ชะลอตัวลงต ่าสุดในรอบ 8 เดือน รวมถึงยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศที่ชะลอตัวลงต ่าสุด 
ในรอบเกือบ 2 ปี ท่ามกลางการหยดุชะงกัของห่วงโซ่อปุทานจากผลของสงครามรัสเซีย - ยเูครน รวมไปถึงปัญหาขาดแคลน
วตัถุดิบและการล็อกดาวน์ในจีน ด้านดชันีราคาต้นทุนการผลิตเร่งตวัสงูขึน้เป็นประวตัิการณ์ส่วนดชันีราคาขายยงัคงอยู่ใน
ระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ ด้านยอดค้าปลีกยังคงฟื้นตวัอย่างต่อเน่ือง โดยขยายตวั 0.6% MoM, SA ชะลอตวัลงจากที่
ขยายตวั 1.0% MoM, SA ในเดือนก่อน ซึง่หากเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนจะขยายตวัที่ 3.6% YoY (vs. +3.1% เดือนก่อน) 
ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting 
(MPM) วนัที่ 16 - 17 มิถุนายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาวและมีมติแบบไม่เปิดเผยในการคงเป้า 
การเข้าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี  ้ทัง้นี ้ภายหลงัการประชุมนาย Haruhiko Kuroda ผู้ ว่าฯ BoJ ยงัเน้นย า้ว่า
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายยงัคงจ าเป็นส าหรับเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นที่ยงัคงไม่ฟืน้ตวัเข้าสู่ระดบัก่อน COVID-19   และไม่มีแผนที่
จะขยายกรอบของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี 

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 8.00% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตวัลดลงเป็น 54.8 จดุ (-1.0 จดุ) จากภาคบริการที่ชะลอตวัลง (-1.6, 56.1 จดุ) 
ตามอุปสงค์ที่อ่อนแอลง และภาคการผลิตที่ชะลอตวัลง (-0.9, 54.6 จุด) โดยยอดค าสัง่ซือ้ใหม่หดตวั (ต ่ากว่า 50 จดุ) เป็น
ครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2563 ท่ามกลางความกังวลสงครามรัสเซีย - ยเูครน และการล็อกดาวน์ในจีนที่กดดนัอุปสงค์
และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตยังคงปรับตวัสูงขึน้อย่างมาก ส่วนราคาผลผลิตปรับตัว
เพิ่มขึน้สูงสุดเป็นอันดับ 2 ในประวตัิการณ์ ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตัวลงในเกือบทุกประเทศหลัก ได้แก่ อิตาลี  
(-2.1, 52.4 จดุ) ฝร่ังเศส (-0.6, 57.0 จดุ) และเยอรมนี (-0.6, 53.7 จดุ) ขณะที่สเปนทรงตวัเท่ากบัเดือนก่อน (55.7 จดุ) ด้านเงินเฟ้อ
เดือนพฤษภาคมเร่งตวัขึน้ท าจุดสูงสุดใหม่ต่อเน่ืองที่ 8.1% YoY (vs. +7.4% เดือนก่อน) โดยการเร่งขึน้โดยหลกัยงัมาจาก
หมวดพลังงาน (+39.2% YoY vs. +37.5% เดือนก่อน) ขณะที่ราคาหมวดบริการ (+3.5% YoY vs. +3.3% เดือนก่อน) 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมที่มิใช่พลังงาน (+4.2% YoY vs. +3.8% เดือนก่อน) และหมวดอาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสูบ 
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(+7.5% YoY vs. +6.3% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้อย่างต่อเน่ือง ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติ
เป็นเอกฉันท์ประกาศยตุิการเข้าซือ้สินทรัพย์แบบปกติหรือ  APP ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม และระบุจะปรับดอกเบีย้ขึน้ในอตัรา 
0.25% ในการประชมุวนัที่ 21 กรกฎาคม ซึง่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์เพื่อรับมือกบัเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สงูกว่าเป้าอย่างมาก 
อย่างไรก็ตามมีท่าที Hawkish กวา่คาด โดยระบอุาจปรับดอกเบีย้ขึน้ถึง 0.50% ในการประชมุเดือนกนัยายน   

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพิ่มขึน้ 3.00% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 42.2 จุด (+5.0 จุด) จากการผ่อนคลายมาตรการ 
ล็อกดาวน์ใน Shanghai และ Beijing ส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจฟื้นตัวขึน้ในภาคการผลิต (+2.1, 48.1 จุด) และบริการ 
(+5.2, 41.4 จดุ) โดยยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ปรับตวัเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 3 เดือน ด้านราคาต้นทนุปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงต ่าสดุ
นบัตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ์ ขณะที่ราคาผลผลิตปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 2 ในส่วนยอดค้าปลีกหดตวั 6.7% ลดลงจาก
เดือนก่อนที่หดตัว 11.1% น าโดยยอดขายรถยนต์ (-16.0% YoY vs. -31.6% เดือนก่อน) เคร่ืองประดับ (-15.6% YoY vs.  
-26.7% เดือนก่อน) และร้านอาหาร (-21.1% YoY vs. -22.7% เดือนก่อน) ด้านยอดส่งออกขยายตัว 16.9% YoY (vs. 
+3.9% เดือนก่อน) โดยหมวดรถยนต์เร่งตวัขึน้อย่างมาก (+46.7% YoY vs. +8.6% เดือนก่อน) ด้านเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
(+8.3%  YoY vs. -5.4% เดือนก่อน) พลิกกลับมาขยายตัว ส่วนยอดส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ 
(+14.0% YoY vs. -7.3% เดือนก่อน) อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (+5.5% YoY vs. -5.1% เดือนก่อน) และแผงวงจรรวม (+17.6% YoY 
vs. +1.1% เดือนก่อน) เร่งตวัขึน้อย่างมาก ในส่วนยอดระดมทุนรวมสทุธิ (Total Social Financing) เดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 
2.79 ล้านล้านหยวนเพิ่มขึน้อย่างมากจาก 0.91 ล้านล้านหยวนในเดือนก่อน  

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 8.26% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงเป็น 53.6 จุด (-2.4 จุด) จากการชะลอตัวลงในภาคบริการ  
(-1.2, 55.9 จดุ) ขณะที่ภาคการผลิต (+0.7, 56.1 จดุ) ปรับตวัเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้รายงานระบวุ่าภาคธุรกิจยงัคงมีความเช่ือมัน่ที่ดีต่อ
อปุสงค์ ส่วนปัญหาในห่วงโซอ่ปุทาน ปัญหาด้านแรงงานและปัญหาด้านเงินเฟ้อยงัคงเป็นข้อกงัวลหลกัของภาคธุรกิจ ด้านอตัรา
เงินเฟ้อพืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.6% MoM เท่ากับเดือนก่อน โดยเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจะชะลอตัวลงเป็น +6.0% 
YoY (vs. +6.2% เดือนก่อน) โดยหมวดที่เก่ียวเน่ืองกับการเปิดเมืองยังเพิ่มขึน้สูง อาทิ ตั๋วเคร่ืองบิน (+12.6% MoM) โรงแรม 
(+0.9% MoM) และประกนัรถยนต์ (+0.5 MoM) รวมถึงหมวดราคาที่พกัอาศัย ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตระกร้า
เงินเฟ้อที่เพิ่มขึน้มากถึง 0.6% MoM (vs. +0.5% ต่อเน่ือง 3 เดือนก่อนหน้า) สงูสดุในรอบหลายปี ขณะที่การจ้างงานนอก
ภาคการเกษตร เพิ่มขึน้ 3.9 แสนต าแหน่ง โดยการจ้างงานเพิ่มขึน้ในเกือบทุกหมวดน าโดยการโรงแรมและพักผ่อน (+8.4 
หม่ืนต าแหน่ง) การบริการธุรกิจ (+7.5 หม่ืนต าแหน่ง) การจ้างงานภาครัฐ (+5.7 หม่ืนต าแหน่ง) และก่อสร้าง (+3.6 หม่ืน
ต าแหน่ง) ขณะที่ลดลงมากในหมวดค้าปลีก (-6.1 หม่ืนต าแหน่ง) ส่วนอตัราวา่งงานทรงตวัที่ 3.6% และอตัราคา่จ้างชะลอตวัลง 
(+0.3% MoM, และ +5.2% YoY vs. +5.5% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติ 10 - 1 
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% สู่ระดบั 1.50%-1.75% ซึง่นบัเป็นการปรับขึน้ในอตัราดอกเบีย้มากสดุนบัตัง้แต่ปี 2537 พร้อม
ระบุว่าจะปรับขึน้ในอัตรา 0.50% หรือ 0.75% ในการประชุมเดือนกรกฎาคม นอกจากนีน้าย Jerome Powell ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาย า้ว่าพร้อมด าเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด และมองว่าการเกิด Soft Landing ยังคงมีความ
เป็นไปได้ ถึงแม้วา่จะมีความท้าทายอย่างมากในปัจจบุนั 
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เดือนกรกฎาคม 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 1.53% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมิถนุายนปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.0 จดุ (+0.7 จดุ) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19   
ที่ผ่อนคลายลง ส่งผลให้ดชันีภาคบริการเร่งตวัขึน้ (+1.4 จุด, 54.0 จุด) สูงสดุในรอบ 9 ปี ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตวัลง  
(-0.6 จุด, 52.7 จุด) จากผลผลิตที่ชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 4 เดือน และยอดค าสัง่ซือ้ที่ชะลอตวัลงเช่นกัน ด้านต้นทุนการผลิต
ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็นประวตัิการณ์เน่ืองจากการขาดแคลนวตัถดุิบและปัญหาห่วงโซ่อปุทานอย่างต่อเน่ือง ท าให้ดชันีราคาขาย
เพิ่มขึน้สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ด้านยอดส่งออกเดือนมิถุนายนเร่งตวัขึน้ (+19.4% YoY vs. +15.8% เดือนก่อน) จากแรงหนุน
ของการส่งออกไปยงัจีนและยโุรป โดยการส่งออกเร่งตวัขึน้ในกลุ่มสินค้าส่งออกหลกั ได้แก่ เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า (+17.1% YoY  
vs. +11.1% เดือนก่อน) สินค้าเคมีภัณฑ์ (+19.6% YoY vs. +15.5% เดือนก่อน) และเคร่ืองจักรกล (+14.3% YoY vs. 
+13.3% เดือนก่อน) ขณะที่หมวดยานพาหนะรวมอะไหล่กลับมาขยายตวั (+3.4% YoY vs. -5.3% เดือนก่อน) ยอดน าเข้า
ชะลอตวัลงเป็น +46.1% YoY จากขยายตวั 48.9% ในเดือนก่อหน้า อย่างไรก็ตามแนวโน้มการส่งออกยงัคงเผชิญความไม่แน่นอน
จากปัญหาภายในห่วงโซ่อปุทานทัว่โลกที่ยงัไม่คลี่คลายรวมไปถึงประเด็นสงครามรัสเซีย - ยเูครน ซึง่น าไปสู่การใช้มาตรการ
คว ่าบาตรที่จะกระทบอปุทานสินค้าส าคญั ขณะที่การน าเข้ายงัคงขยายตวัอยู่ในระดบัสงูต่อเน่ืองจากผลกระทบของการอ่อนค่า
ของค่าเงินเยนและราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที่ปรับตวัสงูขึน้ส่งผลให้ดลุการค้าขาดดลุอย่างต่อเน่ือง ในส่วนนโยบายทางการเงิน 
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นมีมติคงนโยบายการเงินตามเดิม โดยคงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาวและเป้าการเข้าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ 
พร้อมปรับคาดการณ์เงินเฟ้อปีนีแ้ละปีหน้าเพิ่มขึน้ 

ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่มขึน้ 0.22% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมิถนุายนปรับตวัลดลงเป็น 52.0 จดุ (-2.8 จดุ) โดยทัง้ภาคบริการ (-3.1 จดุ, 53.0 จดุ) และ
ภาคการผลิต (-2.5 จดุ, 52.1 จดุ) ชะลอตวัลง ในส่วนของภาคการผลิตผลผลิตได้หดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 2 ปี ขณะที่ยอด
ค าสัง่ซือ้ภายในและภายนอกประเทศชะลอตวัลง ด้านระยะเวลารอสินค้าลดลงต ่าสดุในรอบ 1 ปีคร่ึง สะท้อนสถานการณ์ 
ในห่วงโซ่อปุทานมีเสถียรภาพมากขึน้ ดชันีราคาต้นทนุการผลิตชะลอตวัลงแต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ส่วนราคาผลผลิตปรับตวั
เพิ่มขึน้เล็กน้อย ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในทุกประเทศหลัก ได้แก่ อิตาลี (-1.1 จุด, 51.3 จุด) ฝร่ังเศส (-4.5 จุด, 
52.5 จุด) เยอรมนี (-2.4 จุด, 51.3 จดุ) และสเปน (-2.1 จุด, 53.6 จุด) ด้านดชันีความเช่ือมัน่เศรษฐกิจของเยอรมนี ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สดุในยุโรปปรับตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 2 ปี ท่ามกลางสถานการณ์ด้านก๊าซที่มีความไม่แน่นอน
อย่างมากประกอบกับราคาพลงังานที่อยู่ในระดับสูงกดดนัเศรษฐกิจให้ชะลอลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และอาจเข้าสู ่
Recession ได้ในช่วงคร่ึงหลังของปี ในขณะที่รัสเซียระบุว่าก๊าซส่งผ่านท่อ Nord Stream จะลดลงเหลือเพียง 20% ตัง้แต่
วันที่  27 กรกฎาคมเน่ืองจากการซ่อมบ ารุงโดยวิฤตขาดแคลนพลังงานอาจท าให้ต้องมีการจ ากัดการใช้พลังงานใน
อุตสาหกรรมต่างๆ อันจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในภาคการผลิตก่อนที่จะเร่ิมจ ากัดการใช้พลังงานในครัวเรือน และ
หน่วยงานส าคัญและมีแนวโน้มที่ประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะประสบปัญหาให้รูปแบบเดียวกัน ในส่วนนโยบายทางการเงิน 
ธนาคารกลางยุโรปมีมติปรับอตัราดอกเบีย้ Deposit Rate ขึน้ 0.50% สู่ระดบั 0% ซึ่งนบัเป็นการปรับขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 
11 ปี และปรับขึน้ในอัตรามากที่สุดนับตัง้แต่ปี 2543 พร้อมออกมาตรการใหม่ “Transmission Protection Instrument 
(TPI)” ซึง่จะช่วยให้การส่งผ่านนโยบายการเงินในยโูรโซนมีประสิทธิภาพ  
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ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 27.60% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมิถนุายนปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 55.3 จดุ (+13.1 จดุ) จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ 
และมาตรการสนบัสนนุของภาครัฐบาลส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจฟืน้ตวัขึน้ในภาคการผลิต (+3.6 จดุ, 51.7 จดุ) และบริการ 
(+13.1 จุด, 54.5 จุด) โดยยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ปรับตวัเพิ่มขึน้สูงสุดนับตัง้แต่เดือนตุลาคม 2564 และยอดค าสัง่ซือ้ภายนอก
ประเทศปรับตวัขึน้สงูสดุในรอบ 19 เดือน ด้านราคาต้นทนุปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนกนัยายน 2563 ขณะที่
ราคาผลผลิตทรงตวัเท่าเดือนก่อนหลงัมีการชะลอตวัลงตอ่เน่ืองก่อนหน้านี ้ส่วนยอดค้าปลีกพลิกกลบัมาขยายตวั 3.1% YoY 
(vs. -6.7% เดือนก่อน) น าโดยยอดขายรถยนต์ (+13.9% YoY vs. -16.0% เดือนก่อน) เคร่ืองประดบั (+8.1% YoY vs. -15.5% 
เดือนก่อน) และร้านอาหาร (-4.0% YoY vs. -21.1% เดือนก่อน) อปุกรณ์สื่อสาร (+6.6% vs. -7.7% เดือนก่อน) ด้านยอดส่งออก
เดือนมิถุนายนเร่งตวัขึน้ (+17.9% YoY vs. +16.9% เดือนก่อน) สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะชะลอตวัด้วยแรงหนุน
ของการส่งออกคอมพิวเตอร์ (+9.2% YoY vs. -5.5% เดือนก่อน) ขณะที่รถยนต์ (+21.2% YoY vs. +46.7% เดือนก่อน) และ
ผลิตภณัฑ์จากเหล็ก (+41.2% YoY vs. +77.8% เดือนก่อน) ชะลอลงแต่ยงัขยายตวัในระดบัสงู ส่วนเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
(-13.1% YoY vs. -8.3% เดือนก่อน) ยงัคงหดตวัต่อเน่ือง ด้านยอดระดมทุนรวมสทุธิเดือนมิถนุายนอยู่ที่ 5.17 ล้านล้านหยวน
เพิ่มขึน้เกือบเท่าตวัจาก 2.79 ล้านล้านหยวน ในเดือนก่อนจากแรงหนนุของการออกพนัธบตัรรัฐบาลและยอดปล่อยกู้ เงินหยวน
เพื่อน าไปลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานตามนโยบายของภาครัฐ โดย GDP จีนไตรมาส 2 ขยายตวั 0.4% YoY ต ่ากว่าที่ตลาดคาด 
(+1.2 YoY) อย่างมากจากผลของการกลบัมาใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อคมุ COVID-19 ในเมืองส าคญัอย่าง Shanghai 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 2.40% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตวัลดลงเป็น 52.3 จุด (-1.3 จุด) จากการชะลอตวัลงทัง้ในภาคบริการ  
(-0.6 จุด, 55.3 จุด) และภาคการผลิต (-3.1 จุด, 53.0 จุด) โดยยอดค าสัง่ซือ้ในประเทศ (-5.9 จุด, 49.2 จุด) และยอดค าสัง่ซือ้
ภายนอกประเทศ (-2.2 จุด, 50.7 จดุ) เร่งตวัขึน้ ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery Times: -8.4 จดุ, 57.3 จดุ) 
และดชันีราคา (-3.7 จุด, 78.5 จุด) ชะลอตวั ทัง้นี ้รายงานระบุว่าภาคธุรกิจยงัคงมีความเช่ือมั่นที่ดีต่ออุปสงค์ ส่วนปัญหา 
ในห่วงโซ่อปุทานความท้าทายด้านการขนส่ง สงครามรัสเซีย - ยูเครนการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัจจยัด้านราคา
เป็นข้อกังวลหลักของภาคธุรกิจ ด้านยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายนเพิ่มขึน้ 1.0% MoM โดยเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 
ยอดค้าปลีกเร่งตวัขึน้เป็น +8.4% YoY (vs. +8.2% เดือนก่อน) โดยยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้ 9 จากทัง้หมด 13 หมวดหลกั น าโดย
ยอดขายป๊ัมน า้มนั (+3.6% MoM) ตามการเพิ่มขึน้ของราคาค้าปลีกเชือ้เพลิง ร้านขายของออนไลน์ (+2.2% MoM) ร้านขาย
เฟอร์นิเจอร์ (+1.4% MoM) ขณะที่ยอดขายหดตัวในห้างสรรพสินค้า (-2.6% MoM) วสัดุก่อสร้างและสวน (-0.9% MoM) 
และเสือ้ผ้าและเคร่ืองประดบั (-0.4% MoM) ด้านยอดขายร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ซึ่งภาคบริการเพียงหมวดเดียวในยอดค้าปลีก 
ที่ขยายตวั (+1.0% MoM) ในส่วนยอดขอรับสวสัดิการว่างงานครัง้แรก (Initial Jobless Claims) เพิ่มขึน้ 4,000 ราย สู่ระดบั 
235,000 ราย ในสปัดาห์สิน้สดุ ณ วนัที่ 2 กรกฎาคมซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่กลางเดือนมกราคม 2564 ขณะที่อตัราเงินเฟ้อ
พืน้ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.7% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) สูงสุดนับตัง้แต่กลางปี 2564 และสูงกว่าตลาดคาดที่ 0.5% 
โดยเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานชะลอตัวลงต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 3 เป็น +5.9% YoY (vs. +6.0% 
เดือนก่อน) ซึง่กดดนัธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) เร่งขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างต่อเน่ือง โดยตลาดมอง Fed อาจต้องปรับขึน้
ในอตัรามากถึง 0.75% - 1.00% ในการประชมุปลายเดือนกรกฎาคมนี ้
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เดือนสิงหาคม 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.10% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตวัลดลงเป็น 50.2 จดุ (-2.8 จดุ) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ที่รุนแรงขึน้อีกครัง้ ส่งผลให้ดชันีภาคบริการปรับตวัลดลง (-3.7 จดุ, 50.3 จดุ) มากสดุในรอบ 9 ปี ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตวัลง 
(-0.6 จดุ, 52.1 จุด) ท่ามกลางต้นทุนด้านพลงังานและค่าจ้างที่สงูขึน้ ท าให้ผลผลิตหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดือน และ
ยอดค าสั่งซือ้ใหม่หดตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 10 เดือน ด้านราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตชะลอตัวลงเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่  
เดือนมกราคม ด้านยอดส่งออกเดือนกรกฎาคมชะลอตวัลงเป็น +19.0% YoY (vs. +19.3% เดือนก่อน) น าโดยกลุ่มสินค้า
ส่งออกหลัก ได้แก่ เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า (+13.8% YoY vs. +17.1% เดือนก่อน) และสินค้าเคมีภัณฑ์ (+15.6% YoY vs. 
+19.6% เดือนก่อน) ขณะที่ เคร่ืองจักรกล (+17.3% YoY vs. +14.3% เดือนก่อน) และหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ 
(+14.6% YoY vs. +3.4% เดือนก่อน) เร่งตวัขึน้ ในส่วนการท่องเที่ยวรัฐบาลเตรียมผ่อนคลายกฎเกณฑ์การรับนกัท่องเที่ยว
เข้าประเทศเพิ่มเติม โดยนบัตัง้แต่วนัที่ 7 กันยายน นกัท่องเที่ยวไม่จ าเป็นต้องตรวจหาเชือ้ COVID-19 ผ่าน RT-PCR Test 
ก่อนเข้าประเทศและสามารถเดินทางโดยไม่มีผู้น าทาง (ไกด์) แต่ยงัจ ากดัให้เดินทางผ่านบริษัททวัร์เท่านัน้ นอกจากนีย้งัเพิ่ม
โควต้าของจ านวนผู้ที่เข้าประเทศเป็น 50,000 คนต่อวนั จากเดิมที่ 20,000 คนต่อวนั ด้าน GDP ไตรมาส 2 ขยายตวั 2.2% 
QoQ, Saar (vs. +0.1% ไตรมาสก่อน) จากการบริโภคเอกชนหนุนเศรษฐกิจกลบัสู่ระดบัก่อน COVID-19 โดยเม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน GDP ขยายตวั 1.1% YoY (vs. +0.7% ไตรมาสก่อน) อย่างไรก็ตามภาคการผลิตและการส่งออกจะยัง
ได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนวตัถุดิบและอุปสงค์โลกที่ชะลอตัวรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศที่ยังไม่
แน่นอน ในไตรมาส 3 

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 5.03% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตวัลดลงเป็น 49.9 จุด (-2.1 จุด) โดยภาคบริการ (-1.8 จุด, 51.2 จุด) ชะลอตัวลง 
ขณะที่ภาคการผลิต (-2.3 จุด, 49.8 จุด) พลิกหดตัวครัง้แรกในรอบ 2 ปี โดยยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ชะลอตัวลงทัง้ในและนอก
ประเทศ ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจปรับตวัต ่าสดุนบัตัง้แต่กลางปี 2563 ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึน้เก่ียวกบัวิกฤตพลงังาน
และแรงกดดนัเงินเฟ้อที่สงูอย่างต่อเน่ือง ด้านดชันีราคาต้นทุนการผลิตชะลอตวัลงเล็กน้อย ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตวัลง
ในทุกประเทศหลัก ได้แก่ ฝร่ังเศส (-0.8 จุด, 51.7 จุด) และสเปน (-0.9 จุด, 52.7 จุด) ขณะที่เยอรมนี (-3.2 จุด, 48.1 จุด) 
และอิตาลี (-3.6 จดุ, 47.7 จดุ) ดชันีได้เข้าสู่เกณฑ์หดตวั ด้านธนาคารกลางองักฤษขึน้ดอกเบีย้ 50 bps. สู่ระดบั 1.75% ซึ่ง
นับเป็นการปรับขึน้ในอัตรามากสุดในรอบ 27 ปี ท่ามกลางเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สูงต่อเน่ืองซึ่งคาดจะกดดันเศรษฐกิจเข้าสู ่
Recession ที่รุนแรงและยาวนาน ขณะที่ GDP ไตรมาส 2 (เบือ้งต้น) ของยูโรโซนขยายตวั 0.7% QoQ สงูกว่าที่ตลาดคาด
อย่างมากที่ +0.2% และเร่งตวัขึน้จาก +0.5% ไตรมาสก่อน จากผลดีของการเปิดเศรษฐกิจจาก COVID-19 หนนุการท่องเที่ยว 
โดยเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนเศรษฐกิจของยูโรโซนขยายตัว 4.0% YoY (vs. +5.4% ไตรมาสก่อน) และอยู่เหนือระดับก่อน 
COVID-19 ที่ 1.5% โดยเศรษฐกิจของประเทศหลกัส่วนใหญ่ขยายตวัดีกว่าคาด ยกเว้นเยอรมนีที่เศรษฐกิจ ไม่ขยายตวั
จากไตรมาสก่อนเน่ืองจากยอดส่งออกสทุธิยงัคงเป็นปัจจยัฉดุรัง้ 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 0.78% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตวัลดลงเป็น 54.0 จดุ (-1.3 จดุ) จากกิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการผลิต  
(-1.3 จุด, 50.4 จุด) ที่ชะลอลงจากการจ ากัดการใช้พลังงานในบางอุตสาหกรรมที่ท าให้ทัง้ผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่
ชะลอตัวลง ส่วนภาคบริการเร่งตัวขึน้ (+1.0 จุด, 55.5 จุด) หลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ขณะที่สถานการณ์ 
COVID-19 ดูดีขึน้ โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่เพิ่มขึน้สูงสุดในรอบ 9 เดือน ด้านราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตชะลอตัวลงต ่าสุด 
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ในรอบ 2 ปี ขณะที่ราคาผลผลิตลดลงเล็กน้อย ในส่วนการจ้างงานหดตวัติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 4 ยอดค้าปลีกชะลอตวัลงเป็น 
+2.7% YoY (vs. +3.1% เดือนก่อน) น าโดยยอดขายรถยนต์ (+9.7% YoY vs. +13.9% เดือนก่อน) เคร่ืองส าอาง (+0.7% YoY 
vs. +8.1% เดือนก่อน) อุปกรณ์สื่อสาร (+4.9% YoY vs. +6.6% เดือนก่อน) ขณะที่ร้านอาหารฟื้นตัวขึน้ (-1.5% YoY vs.  
-4.0% เดือนก่อน) ด้านยอดส่งออกขยายตวั 18.0% YoY เร่งตวัขึน้เล็กน้อยจาก +17.9% ในเดือนก่อนน าโดยยอดส่งออก
รถยนต์เร่งตัวขึน้อย่างมาก (+64.0% YoY vs. +21.2% เดือนก่อน) ขณะที่ส่งออกผลิตภัณฑ์จากเหล็ก (+41.2% YoY vs. 
+41.2% เดือนก่อน) และแร่หายาก หรือ Rare Earth (+43.9% YoY vs. +44.6% เดือนก่อน) ขยายตัวสูง ในส่วนนโยบาย
ทางการคลงัรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก 1 ล้านล้านหยวน ท่ามกลางความเสี่ยงด้านต ่าหลายปัจจยั  
โดยก่อนหน้านี ้ในเดือนพฤษภาคมรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 33 มาตรการ วงเงิน 1.9 ล้านล้านหยวน ขณะที่
นโยบายทางการเงินมีแนวโน้มผ่อนคลายขึน้ หลงัจากธนาคารกลางจีนปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ที่ธนาคารพาณิชย์ให้ลกูค้า
ชัน้ดีระยะ 1 ปี ลง 5 bps. เป็น 3.65% นอกจากนีไ้ด้ปรับลดดอกเบีย้ LPR ระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นดอกเบีย้อ้างอิงส าหรับดอกเบีย้
บ้านลงเป็น 4.30% (-15 bps.) ซึง่นบัเป็นการปรับลดครัง้แรกตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 4.08% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตวัลดลงเป็น 47.7 จุด (-4.6 จุด) จากยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ (-1.2 จดุ, 
48.0 จุด) ที่ลดลงและอยู่ในเกณฑ์หดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 2 และผลผลิต (-1.4 จดุ, 53.5 จดุ) ชะลอตวัลง ด้านระยะเวลา
ในการส่งมอบสินค้า (-2.1 จุด, 55.2 จุด) และดัชนีราคา (-18.5 จุด, 60.0 จุด) ชะลอตัวลงอย่างมากสะท้อนแรงกดดัน 
ด้านต้นทุนที่ชะลอลง ขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลัง (+1.3 จุด, 57.3 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองสูงสุดตัง้แต่ปี 2527 ทัง้นี ้
รายงานระบุว่าภาคธุรกิจแสดงความกังวลเก่ียวกับการชะลอตวัของเศรษฐกิจ ท่ามกลางความวิตกกังวลเก่ียวกับสินค้าคง
คลังส่วนเกินในห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตามภาคบริการ (+1.4 จุด, 56.7 จุด) เร่งตัวขึน้ ด้านเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) 
เพิ่มขึน้ 0.3% MoM ต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนกนัยายน 2564 ชะลอลงจาก +0.7% ในเดือนก่อน โดยหมวดที่พกัอาศยัซึง่คิดเป็นราว 
1 ใน 3 ของน า้หนักในตระกร้าเงินเฟ้อเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) ส่วนราคาในหมวดร้านอาหารซึ่งเป็น
หมวดที่ใช้แรงงานเป็นจ านวนมากยงัเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองที่ +0.7% MoM (vs. +0.9% เดือนก่อน) ด้านราคาในหมวดที่เก่ียวเน่ือง
กับการท่องเที่ยว อาทิ ตัว๋เคร่ืองบิน (-7.8% MoM vs. +1.8% เดือนก่อน) และโรงแรม (-2.7% MoM vs. -2.8% เดือนก่อน) 
ปรับตวัลดลง ขณะที่หมวดสินค้าหลกั (Core Goods) ปรับตวัเพิ่มขึน้ต่อในรถยนต์ใหม่ (+0.6% MoM vs. +0.7% เดือนก่อน) 
และเฟอร์นิ เจอร์และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (+0.6% MoM vs. 0.5% เดือนก่อน) ขณะที่ปรับตัวลดลงในรถยนต์มือสอง  
(-0.4% MoM vs. +1.6% เดือนก่อน) และเสือ้ผ้า (-0.1% MoM vs. +0.8% เดือนก่อน) ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตร
เดือนกรกฎาคมเพิ่มขึน้ 5.28 แสนต าแหน่ง มากกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 2.50 แสนต าแหน่ง ถึงแม้ว่าอตัราเงินเฟ้อจะ
ชะลอตวัลงรวมถึงตลาดแรงงานที่ยงัคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกายงัคงย า้ถึงความจ าเป็น
ในการปรับขึน้ดอกเบีย้ต่อเน่ืองและคงดอกเบีย้ในระดบัที่เป็น Restrictive เป็นระยะเวลาหนึง่เพื่อสกดัเงินเฟ้อ   
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การลงทุนของกองทุน 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเช่ียนสเปเช่ียลซิททเูอช่ันส์ (ASP-ASIAN)  
กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund (กองทนุหลกั) บริหารจดัการโดย FIL 
Investment Management (Luxembourg) S.A. ที่จดทะเบียนที่ประเทศลกัเซมเบิร์ก โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลกัมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นประเทศแถบเอเชียยกเว้นประเทศญ่ีปุ่ น  
ในหลกัทรัพย์ที่มีแนวโน้มการฟืน้ตัวของธุรกิจหรือการปรับโครงหนี ้(Special Situation) และบริษัทที่มีมลูค่าตลาดขนาดเล็ก
แต่มีอตัราการเติบโตสูงโดยทั่วไปหุ้นกลุ่มนีจ้ะมีมูลค่าตลาดต ่ากว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ หรือความสามารถในการท าก าไร
รวมถึงมีปัจจยัอื่นๆ สนบัสนนุเป็นปัจจยับวกต่อราคาหุ้น กองทนุหลักอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ทีไม่ใช่หุ้นกลุ่มนีไ้ด้ไม่เกิน 25% 
และกองทนุสามารถลงทนุโดยตรงในหุ้นจีน A Shares และ B Shares ได้ 
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กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเช่ียนสเปเชียลซิททเูอช่ันส์ 
ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทุน 

รอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
(NAV ณ 31 สิงหาคม 2565 = 10.8080 บาท) 

ASP-ASIAN ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน  

(ตามเวลา) 
6 เดือน  

(ตามเวลา) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทนุ 2 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -22.13% -7.23% -17.42% -26.45% -1.86% -2.53% 3.73% 0.52% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -9.33% -0.90% -2.72% -11.58% 7.81% 1.41% 3.77% -0.22% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

23.24% 18.42% 24.18% 21.30% 21.41% 19.26% 16.44% 20.01% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation) * 

18.63% 14.58% 19.65% 16.70% 18.07% 16.05% 14.26% 19.56% 

Information Ratio -1.29 -1.87 -1.97 -1.14 -0.89 -0.37 0.00 0.04 

หมายเหตุ : 

- วนัที่จดทะเบียนกองทนุ 26 ตลุาคม 2550 

- * ดชันี MSCI All Country Asia ex Japan ในสดัส่วน 100% ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ 
วนัที่ค านวณผลตอบแทน 

- 1 % ตอ่ปี 

- 2 % ตอ่ปี ยกเว้นกรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริง 

- การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้จัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เร่ือง มาตรฐานการวัดและ
น าเสนอผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือ
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยนัถึงผล
การด าเนินงานในอนาคต 



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอเช่ียนสเปเชียลซิททเูอชัน่ส์  26 

ผลการด าเนินงานของ Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  แหลง่ที่มาของข้อมลู : Fact Sheet ของ Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2565 
-  สามารถดขู้อมลูปัจจบุนัได้ที่ https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0346390601 
-  ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอเช่ียนสเปเชียลซิททเูอชัน่ส์  27 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 31 สิงหาคม 2565 
 

-36.39% 
 
 
 

อายุเฉล่ียของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 31 สิงหาคม 2565 
 
N/A 

 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 31 สิงหาคม 2565 
 
N/A 

 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 31 สิงหาคม 2565 

 
N/A* 

* ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th 
 
 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 
 

นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 
นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
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หมายเหตุ : บริษัทจดัการได้ค านวณมลูค่าหลกัทรัพย์ของกองทนุโดยใช้วิธีการค านวณตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ (AIMC) 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงต ่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ 

ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบน้อยมาก 

AA มีความเสี่ยงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แตอ่าจได้รับผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูแตอ่าจได้รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผนัผวนที่เกิดขึน้จากการ
เปลีย่นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมือ่เทียบกบัอนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่ได้รับอนัดบั
เครดิตในระดบัดงักลา่วท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่ได้รับอนัดบั
เครดิตในระดบัดงักลา่วท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเช่ียนสเปเชียลซิททเูอช่ันส์ 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

รอบปีบัญชี ตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถงึวันที่ 31 สิงหาคม 2565 

ล าดับที่ ช่ือบริษัท ค่านายหน้า (บาท) 
อัตราค่านายหน้า 

ต่อค่านายหน้าทัง้หมด (%) 

-ไม่มี- 
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ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเน่ืองจากการใช้บริการ  

ด้วยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทนุได้รับการบริการข้อมลูจากบคุคลผู้ให้บริการ 
ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของบคุคลดงักล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจยัภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ภายใน
และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ 
รวมถึงปัจจัยพืน้ฐานของธุรกิจรายบริษัทที่ กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม Company Visit และ 
การสมัมนาต่างๆ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการน ามาใช้วิเคราะห์ปัจจยัเพื่อการตดัสินใจลงทนุเพื่อผลประโยชน์ของกองทนุและ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั จงึขอเปิดเผยรายช่ือบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดงันี ้

Fixed Income 

Thai Commercial Banks 
BANGKOK BANK PLC. 
BANK OF AYUDHYA PLC. 
BANGKOK FIRST INVESTMENT AND TRUST PLC. 
CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LIMITED 
CITIBANK THAILAND 
GOVERNMENT HOUSING BANK 
GOVERNMENT SAVING BANK 
KASIKORN BANK PLC. 
THE KRUNG THAI BANK PLC. 
LAND AND HOUSES RETAIL BANK PLC. 
SIAM COMMERCIAL BANK PLC. 
TISCO BANK PLC. 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC. 
Securities 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC. 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
FINANSA SECURITIES  LTD. 
KGI SECURITIES (THAILAND)  PLC. 
KIATNAKINPHATRA SECURITIES  PLC. 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
KT-ZMICO SECURITIES CO., LTD. 
MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND)  PLC. 
TRINITY SECURITIES CO., LTD. 
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Fixed Income 

Securities 
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND)  PCL. 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
Foreign Bank 
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 
AHLI BANK QSC  
BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING  
BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH) 
COMMERZBANK AG 
THE COMMERCIAL BANK OF QATAR 
THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.) 
CHINA CONSTRUCTION BANK 
CITIBANK N.A. 
CITIBANK N.A. (HONG KONG BRANCH) 
CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) LIMITED 
DEUTSCHE BANK AG 
DOHA BANK QPSC 
EFG INTERNATIONAL AG 
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC., 
HONGKONG & SHANGHAI CORPORATION LTD. 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. (ASIA) 
JPMORGAN CHASE & CO. 
MASRAF AI RAYAN Q.P.S.C. 
MASHREQ BANK 
MORGAN STANLEY 
STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM 
SOCIETE GENERALE BANK 
UBS AG 
UNITED OVERSEAS BANK LTD. (SG) 
Master Fund 
AXA Fund Management SA  
BlackRock, Inc. 
The Vanguard Group, Inc. 
UBS Fund Management 
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FIF 
 

Foreign Bank 
BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING  
CITIBANK N.A. 
COMMERZBANK AG 
STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM 
SOCIETE GENERALE SA 
MORGAN STANLEY 
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 
Credit Suisse Group AG  
Quantum GBL, LLC 
Janus Henderson Horizon 
Mirae Asset Financial Group 
Invesco Asset Management (Schweiz) AG 
BAILLIE GIFFORD & CO 
BNP PARIBAS AM 
NOMURA IRELAND FUNDS PLC 
UTI International 
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) 
Jefferies International Limited 
Commerzbank AG 
CCB International (Holdings) Limited  
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Securities 
China Merchant Securities (CMS) 
SSI Securities Corporation (SSI - HOSE) 
Viet Capital Securities (VCSC) 
D.B.S. Vickers Securities Company Limited 
HAITONG 

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 
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited 
Trinity Securities Company Limited 
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited 
KTB Securities (Thailand) Public Company Limited 
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 
Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 
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รายงานรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ล าดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
1 บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
2 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 
3 บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั 
4 นายนภดล รมยะรูป 
5 นายพิทเยนท์ อศัวนิก 
6 นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ 
7 นายพชัร สรุะจรัส 
8 นายคมสนั ผลานสุนธิ 
9 นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 
10 นายไมตรี โสตางกรู 
11 นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
12 นางสาวทิพย์วดี  อภิชยัสิริ 
13 นายกฤช โคมิน 
14 นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
15 นายธีร์ธวชั ลิมปิสขุ 
16 นายสิทธิเดชน์ เอีย้วสกลุ 3/ 
17 นายยรุนนัท์ วิภศูิริ  
18 นายไกรสร โอภาสวงการ 
19 นายวิศรุต ปรางมาศ 
20 นายณฐัพงษ์ จนัทร์หอม 
21 นายวชิรศกัด์ิ  จึงสถาพร 
22 นางธนพร  ตัง้มณีนิมิตร 
23 นางกสุมุาลย์  ศรีสอ้าน 
24 นางสาวพิมพ์ศริิ  ชีพสตัยากร 
25 นางสาวภทัรา  ฉายรัศมีวงศ์ 
26 นางสาวนวรัตน์  พรหมศรีโชติ 4/ 
27 นางผสุดี  นาคอินทร์ 
28 นางสาวพรประภา ธนพูนัธ์ 
29 นางสาวสวุิชญา ปิยะพิสทุธ์ิ 1/ 
30 นางกาญดา สินอยู่ 2/ 

 

 หมายเหต ุ: 
1/ เร่ิมเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องตัง้แต่วนัที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 
2/ เร่ิมเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 
3/ ออกจากการเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
4/ ออกจากการเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องตัง้แต่วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที่ website บริษัทจดัการ  www.assetfund.co.th 

http://www.assetfund.co.th/
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเช่ียนสเปเชียลซิททเูอช่ันส์ 

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถงึวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
 

วันที่ ช่ือหลักทรัพย์ 
อัตราส่วน ณ สิน้วัน 

(%NAV) 
อัตราส่วนตามโครงการ 

(%NAV) 
สาเหตุ การด าเนินการ 

- - - - - - 
 



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอเช่ียนสเปเชียลซิททเูอชัน่ส์  40 

ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทนิล่าสุด 

 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ 
 Website ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th 

 

 
 

http://www.assetfund.co.th/

































