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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน
เดือนมกราคม 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้อย 0.8%
ดัชนีรวม (Composite PMI) เดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 48.5 จุด สูงสุดในรอบ 10 เดือนแต่ยงั คงอยู่ในเกณฑ์หดตัวต่า โดย
ภาคบริการปรับตัวลดลงเล็กน้อยเป็ น 47.7 จุด จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศรอบที่ 3 ซึ่ง
ส่งผลให้รฐั บาลประกาศ State of Emergency ในโตเกียวและพืน้ ที่โดยรอบเป็ นเวลา 1 เดือนซึ่งกดดันการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจใน
ภาคบริการในระยะข้างหน้า ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 50.0 จุด สูงสุดในรอบ 19 เดือนและกลับ เข้าสู่เกณฑ์
ขยายตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบเกือบ 2 ปี จากผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ท่ีปรับตัวเพิ่มขึน้ สู่ระดับสูงรวมถึงการจ้างงาน ที่
พลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวเป็ นครัง้ แรกตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ด้านการส่งออกเดือนธันวาคมพลิกกลับมาขยายตัวเป็ น
ครัง้ แรกในรอบ 2 ปี แต่ยงั คงต่ากว่าคาดเล็กน้อย ขณะที่นาเข้ายังหดตัวสูง ยอดค้าปลีกหดตัวต่อเนื่องในเดือนธันวาคมและแย่
กว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยหดตัว ส่วนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคมหดตัวเพิ่มขึน้ แย่กว่าคาด BoJ คงนโยบายการเงินเดิม
ตามคาดและปรับประมาณการเศรษฐกิจปี งบประมาณ 2563 ลงเล็กน้อยท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศที่
กลับมารุนแรง
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 1%
ดัชนีรวม (Composite PMI) เดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 49.1 จุด โดยภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 46.4 จุด แต่ยงั อยู่ใน
เกณฑ์หดตัว (ต่ากว่า 50 จุด) ต่อเนื่องจากการเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการจากัดการเดินทาง ส่วนภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้
เป็ น 55.2 จุด สูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี เนื่องจากผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ของเยอรมนีท่ีเพิ่มขึน้ แรง ส่วนเนเธอร์แลนด์และ
ไอร์แลนด์มีการเร่งกักตุนสินค้าจากอังกฤษก่อนที่ Brexit Transition Period จะจบลง ดัชนี Composite PMI ปรับตัวเพิ่มขึน้ ในทุก
ประเทศหลัก ได้แก่ ฝรั่งเศส (+8.9, 49.5 จุด) สเปน (+7.0, 48.7 จุด) เยอรมนี (+0.3, 52.0 จุด) และอิตาลี (+0.3, 43.0 จุด) ตัวเลข
Industrial Production เดือนธันวาคมลดลง 1.6% MoM ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนและต่ากว่าที่ตลาดคาด ด้านตัวเลขการว่างงาน
ของ Eurozone อยู่ท่ีระดับ 8.3% คงที่จากเดือนที่แล้วและสอดคล้องกับที่ตลาดคาด ด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงนโยบาย
การเงินเดิมตามที่ตลาดคาด มองเศรษฐกิจยังรายล้อมไปด้วยปั จจัยเสี่ยงแต่ลดลงจากการประชุมครัง้ ก่อน
ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึน้ 4.2%
ดัชนีโดย Caixin (Caixin Composite PMI) ปรับตัวลดลงเป็ น 55.8 จุด จากทั้งภาคการผลิตและภาคบริการที่ปรับตัวลดลง
มากกว่าที่ตลาดคาด โดยภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 53.0 จุด และต่ากว่าที่ตลาดคาด ส่วนภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น
56.3 จุด และแย่กว่าที่ตลาดคาดเช่นกัน อย่างไรก็ตามดัชนียงั คงอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวแม้จะชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึน้ ในประเทศคู่คา้ ด้านยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนธันวาคมขยายตัว 4.6%
YoY ชะลอลงจากในเดือนก่อ นเล็ก น้อ ยและต่ากว่า ตลาดคาด ตัว เลขยอดปล่อ ยสิ นเชื่ อ ชะลอตัว ลง ในเดือนธันวาคมโดย
ตัวเลขยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือนธันวาคมลดลง 13.3% YoY ด้านส่งออกเดือนธันวาคมขยายตัว
18.1% YoY และดีกว่าที่ตลาดคาดด้วยแรงหนุนจากสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 ส่วนยอดนาเข้า (Imports) ขยายตัว 6.5%
YoY และดีก ว่า ที่ต ลาดคาด ส่ง ผลให้ด ลุ การค้า เดือ นธัน วาคมเกิน ดุล สูง สุด เป็ น ประวัต ิก ารณ์ ด้า นรายสิ น ค้า อุป กรณ์
คอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์การแพทย์ ขยายตัวได้ค่อยข้างดี ด้าน GDP ไตรมาส 4 ขยายตัว 6.5%
YoY ดีกว่าที่ ตลาดคาด และทั้งปี 2563 ขยายตัว 2.3% ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือนธัน วาคม
ขยายตัว 7.3% YoY เร่งตัวขึน้ จากในเดือนก่อนและดีกว่าที่ตลาดคาด
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ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 0.4%
ดัชนีรวม Composite PMI โดย Markit เดือนธันวาคมปรับตัวลดลงจุดเป็ น 55.3 จุด จากภาคบริการที่ปรับตัวลดลงเป็ น 54.8 จุด
ส่วนภาคการผลิต ปรับ ตัวเพิ่ม ขึน้ เป็ น 57.1 จุด ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) มีการลดลง 1.40
แสนตาแหน่งในเดือนธันวาคมและแย่กว่าคาดจากการจ้างงานในหมวดที่ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 เช่น โรงแรมและการ
พักผ่อน ขณะที่อัตราการว่างงาน (Unemployment rate) ทรงตัวที่ 6.7% เท่ากับเดือนก่อน ส่วนอัตราเงินเฟ้อ Core CPI เดือ น
ธัน วาคมทรงตัวที่ 1.6% YoY เท่ากับ ที่ต ลาดคาดและอัตราเงิน เฟ้อ ทั่วไป (Headline CPI) เร่งตัวขึน้ เป็ น 1.4% YoY จาก
เดือนก่อน สูงกว่าที่ตลาดคาดจากราคาอาหารและราคานา้ มันที่เพิ่มขึน้ ตัวเลขยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนธันวาคมหดตัว
-0.7% MoM ต่อเนื่องจากในเดือนก่อน โดยหดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 และแย่กว่าที่ตลาดคาด ด้านนายโจ ไบเดน มีการ
เสนอมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จ วงเงิน USD1.9trn เพื่ อ ลดทอนผลกระทบของ COVID-19 นอกจากนี ้ยังมี แ ผนที่ จ ะออก
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจก้อนที่สองในระยะใกล้เพื่อหนุนพัฒนาการเศรษฐกิจในระยะยาวทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานและแก้ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change)
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวเพิ่มขึน้ 4.71%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 47.1 จุด (-1.4 จุด) ต่าสุดในรอบ 5 เดือนและยังคงอยู่ในเกณฑ์หดตัว
ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 12 ซึ่งสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยงั อ่อนแอจากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกที่ 3 ที่ยงั ไม่คลี่คลาย
ส่งผลให้มีการขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินในพืน้ ที่ท่ีการแพร่ระบาดยังรุ นแรงเช่น Tokyo และ Osaka ออกไปอีก 1 เดือน
จนถึงวันที่ 7 มีนาคม ภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 46.1 จุด (-1.6 จุด) ในขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 49.8 จุด (-0.2 จุด)
กลับเข้าสู่เกณฑ์หดตัว (ต่ากว่า 50 จุด) อีกครัง้ จากผลผลิตและการจ้างงานที่ปรับตัวลดลง ด้านการส่งออกเดือนมกราคมขยายตัว
6.4% YoY เร่งตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว 2.0% YoY โดยปั จจัยหลักมาจากการส่งออกไปจีนที่เร่งตัวขึน้ เป็ น 37.5% สูงสุด
ในรอบหลายปี ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากฐานที่ต่าจากเทศกาลตรุษจีนในปี 2563 ซึง่ ตรงกับเดือนมกราคมขณะที่ยอดนาเข้ายังหดตัว
9.5% YoY ลดลงจาก 11.6% YoY ในเดือนก่อนส่งผลให้ดลุ การค้าในเดือนมกราคมกลับมาขาดดุลโดย GDP ไตรมาส 4 ปี
2563 เพิ่มขึน้ 12.7% QoQ ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 22.7% QoQ จากแรงหนุนของการส่งออกและการลงทุน
ภาคเอกชนส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปนุ่ ปี 2563 หดตัว 4.8% YoY
ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึน้ 2.31%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 47.8 จุด (-1.3 จุด) โดยดัชนีภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 45.4 จุด (1.0 จุด) ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัว (ต่ากว่า 50 จุด) ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 5 จากผลของมาตรการจากัดการเดินทางและมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม ส่วนภาคการผลิ ตปรับตัวลดลงเป็ น 54.8 จุด (-0.4 จุด) อยู่ในระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี (เป็ นรองเพียง
เดือนก่อนหน้าและเดือนตุลาคม) ท่ามกลางยอดคาสั่งซือ้ ใหม่และผลผลิตที่ยงั คงแข็งแกร่ง ซึ่งดัชนี Composite PMI ในแต่ละ
ประเทศค่อนข้างบวกลบกันโดยดัชนีของอิตาลี (+2.3, 55.1 จุด) ฝรั่งเศส (+0.5, 51.6 จุด) และเนเธอร์แลนด์ (+0.6, 58.8 จุด)
ปรับตัวขึน้ ขณะที่ดชั นีของเยอรมนี (-1.2, 57.1 จุด) และสเปน (-1.7, 51.0 จุด) ปรับตัวลดลงโดยสเปนได้รบั ผลกระทบจาก
พายุ Filomena ด้านเงินเฟ้อเดือนมกราคมขยายตัวสูงกว่าคาดโดยอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) และอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(Headline CPI) ขยายตัว 1.4% YoY (สูงสุดตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2558) และ 0.9% YoY (สูงสุดในรอบ 5 เดือน) ตามลาดับ โดย GDP
ไตรมาส 4 ปี 2563 หดตัว 0.7% QoQ ชะลอตัวน้อยกว่าที่ ตลาดคาดจากที่ ขยายตัว 12.4% QoQ ในไตรมาสก่ อนหน้าส่งผลให้
เศรษฐกิจยูโรโซนปี 2563 หดตัว 6.8% YoY
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ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึน้ 2.46%
ดัชนี Caixin (Caixin Composite PMI) เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 52.2 จุด (-3.6 จุด) จากทัง้ ภาคการผลิตและภาคบริการที่
ปรับตัวลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดโดยภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 51.5 จุด (-1.5 จุด) ต่าที่สดุ ในรอบ 7 เดือน และต่ากว่าที่
ตลาดคาดที่ 52.6 จุด จากผลผลิตและยอดคาสั่งใหม่ที่ชะลอตัวลงและยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศที่กลับมาหดตัว (1.1, 50.2 จุด) ต่าสุดในรอบ 5 เดือน ในขณะที่คาสั่งซือ้ ภายในประเทศปรับตัวลดลง (-1.3, 52.3 จุด) โดยผลสารวจระบุว่าเป็ น
ผลของการระบาดของ COVID-19 ที่ยงั คงรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิต
ปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของการขาดแคลนวัตถุดิบและการบริการขนส่งโดยดัชนีออกมาสอดคล้องกับดัชนี
ของทางการ (Official Manufacturing PMI) ที่ป รับ ตัว ลดลงสู่ร ะดับ ต่ า สุด ในรอบ 6 เดือ นและต่ า กว่า ที่ต ลาดคาด (-0.6,
51.3 จุด) ส่วนภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 52.0 จุด (-4.3 จุด) และแย่กว่าที่ตลาดคาดที่ 55.5 จุด จากผลของธุรกิจใหม่ แ ละ
คาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศที่ปรับตัวลดลง ด้านผลผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 53.5 จุด (-0.7 จุด) ต่าสุดในรอบ 3 เดือน ขณะที่การ
จ้างงานปรับตัวลดลงเป็ น 48.4 จุด (-1.2 จุด) ด้านยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 200.7%
QoQ มาอยู่ท่ี 5.2 พันล้านหยวน ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากอุปสงค์เงินหยวนที่มกั เพิ่มขึน้ สูงขึน้ ในช่วงต้นปี รวมถึงการฟื ้ นตัวของ
ยอดออกหุน้ กูเ้ อกชนและยอดออกสินเชื่อนอกภาคธนาคารที่ฟื้นตัวขึน้
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึน้ 2.61%
ดัชนีรวม Composite PMI โดย ISM เดือนมกราคม ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 58.7 จุด (+0.7 จุด) จากภาคบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึน้
เป็ น 58.7 จุด (+1.0 จุด) และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 56.8 จุด โดยยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ (+3.2, 61.8 จุด) และจ้างงาน (+6.5, 55.2 จุด)
ปรับตัวเพิ่มขึน้ ขณะที่ยอดผูว้ ่างงานขอรับสวัสดิการครัง้ แรกลดลงต่าสุดในรอบ 3 เดือน โดยยอดผูว้ ่างงานขอรับสวัสดิการ
ว่างงานครัง้ แรก (Initial Jobless Claims) ลดลง 3.3 หมื่นราย เป็ น 7.79 แสนราย ในสัปดาห์สิน้ สุดวันที่ 30 มกราคม โดย
ปรับลดลงต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ ส่วนยอดผูว้ ่างงานขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง (Continuing Claims) ลดลง 1.93 แสนราย เป็ น
4.59 ล้า นราย ในสั ป ดาห์สิ ้น สุ ด วัน ที่ 23 มกราคมและดี ก ว่ า ที่ ต ลาดคาดที่ 4.70 ล้า นราย ขณะที่ อั ต ราการว่ า งงาน
(Unemployment rate) ลดลงเป็ น 6.3% (-0.4 pp) การใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนธันวาคมของสหรัฐ อเมริกาหดตัว (-0.2% MoM)
ขณะที่รายได้ส่วนบุคคลเดือนธันวาคมเพิ่มขึน้ (0.6% MoM) รวมถึงตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนมกราคมที่ขยายตัว 5.3% MoM
สูงสุดในรอบ 7 เดือน เป็ นผลมาจากแรงสนับสนุนของมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจวงเงิน USD920bn ที่อนุมัติเมื่อปลายเดือน
ธันวาคมซึ่งมีการแจกเช็คเงินสดคนละ $600 และให้สวัสดิการว่างงานเพิ่มเติม $300/สัปดาห์ รวมทัง้ แรงหนุนจากอุปสงค์ท่ี
เพิ่มขึน้ อย่างมากจากช่วงเทศกาลในเดือนก่อนที่ไม่สามารถออกมาซือ้ ของได้ตามปกติเนื่องจาก COVID-19 ส่วนด้านนโยบายทาง
การเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ยังคงมุมมองต่อการฟื ้ นตัวของตลาดแรงงานและเงินเฟ้อที่ยงั ห่างไกลเป้าหมายอย่าง
มากและคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึน้ และขยายตัวเฉลี่ยที่ 2% โดยจะใช้เวลากว่า 3 ปี
เดือนมีนาคม 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวเพิ่มขึน้ 0.73%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 48.2 จุด (+1.1 จุด) จากปริมาณการผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ทงั้
ภายในและภายนอกประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามการจ้างงานยังคงอยู่ในเกณฑ์หดตัวเป็ นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดย
ยอดส่งออกเดือนกุมภาพันธ์พลิกกลับมาหดตัว -4.5% YoY ต่าสุดในรอบ 3 เดือนแย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -0.2% YoY นาโดยการหด
ตัวของสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์และรถยนต์ (-12.7% YoY vs. -8.7% เดือนก่อน) เครื่องจักรกล (-1.4% vs. 12.5% เดือน
ก่อน) และเครื่องจักรกลไฟฟ้า (-0.9% YoY vs. 13.2% เดือนก่อน) ขณะที่ยอดส่งออกสินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ชะลอตัวลงเป็ นอย่าง
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มาก (5.2% vs. 23.6% เดือนก่อน) ส่วนยอดส่งออกไปประเทศจีนชะลอตัวลงเป็ น +3.4% YoY หลังจากที่ขยายตัวสูง +37.5%
YoY ในเดือนก่อนหน้าซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลจากเทศกาลตรุษจีนที่ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ในปี นี ้ (vs. ตรงกับเดือนมกราคมในปี
ก่อน) ส่วนยอดนาเข้าพลิกกลับมาขยายตัวสูง +11.8% YoY จากที่หดตัว -9.5% YoY ในเดือนก่อนหน้าใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดที่
+12.0% YoY ซึ่งเป็ นการขยายตัวครัง้ แรกในรอบ 22 เดือน อย่างไรก็ตามยอดค้าปลีกเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัว +3.0% MoM
ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ +0.8% MoM แต่ยังคงหดตัว -1.5% YoY ส่วนด้านธนาคารกลางญี่ ป่ ุนยัง คงนโยบายทางการเงินที่ผ่อน
คลาย แต่มีการเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินบางส่วนเล็กน้อย เช่น ขยายกรอบการเคลื่อนไหวของ Bond Yield 10 ปี เพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการซือ้ ETFs ตัง้ โครงการ Interest Scheme to Promote Lending เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปล่อยสินเชื่อของ
สถาบันการเงิน
ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึน้ 6.08%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 48.8 จุด (+1.0 จุด) จากการเพิ่มขึน้ ของผลผลิต และยอด
คาสั่งซือ้ สินค้า โดยเฉพาะจากอุปสงค์ภายนอกที่ฟื้นตัวดีนอกจากนีก้ ารจ้างงานยังปรับตัวเพิ่มขึน้ อยู่ในเกณฑ์ขยายตัวเป็ นครัง้ แรก
ในรอบ 2 ปี อย่างไรก็ดีภาคธุรกิจระบุถึงปั ญหาขาดแคลนอุปทานในบางกลุ่มสินค้าและการส่งมอบที่ล่าช้าซึ่งส่งผลให้ดชั นีราคา
ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ นอย่างมากโดยเฉพาะดัชนีตน้ ทุนการผลิตที่เพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี ในขณะที่ดชั นี Composite PMI
ในแต่ละประเทศค่อนข้างปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันโดยดัชนีของเยอรมนี (+3.6, 60.7 จุด) เนเธอร์แลนด์ (+0.8, 59.6 จุด)
อิตาลี (+1.8, 56.9 จุด) ฝรั่งเศส (+4.5, 56.1 จุด) และสเปน (+3.6, 52.9 จุด) ส่วนด้านนโยบายทางการเงิน คณะกรรมการ
ธนาคารกลางยุโ รป (ECB) หลายท่า นได้ออกมากล่าวแสดงความกังวลต่อการเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว ของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจของกลุ่มที่ค่อนข้างล่าช้ากว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ
(เช่น สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ) อย่างมากอยู่แล้วจากความล่าช้าในการแจกจ่ายวัคซีนโดยระบุวา่ พร้อมแทรกแซงและเพิ่มการทา
QE หลัง Bond Yield ปรับตัวเพิ่มขึน้
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 2.08%
ดัชนี Caixin Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวลดลงเป็ น 51.7 จุด (-0.5 จุด) ต่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 51.4 จุด จากผลผลิต
และยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ท่ีชะลอตัวลงรวมทัง้ ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศที่หดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 โดยผลสารวจระบุว่า
เป็ นผลจากการระบาดของ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลกในส่วนของด้านราคา ต้นทุนปั จจั ยการผลิตและราคาผลผลิต
ปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของการขาดแคลนวัตถุดิบและการบริการขนส่งในขณะที่การจ้างงานอยู่ในเกณฑ์ หด
ตัวเป็ นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวสูงในเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์นาโดยการผลิต (+
35.1% YoY vs. exp.+32.2% YoY และ +7.3% จากเดือนธันวาคม) และยอดค้าปลีก (+33.8% YoY vs. exp.+32.0% YoY และ
+4.6% จากเดือนธันวาคม) ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่การลงทุน (+35.0% YoY vs. exp.+40.9% YoY และ +2.9%
จากเดือนธันวาคม) และอัตราการว่างงาน (5.5% vs exp. 5.2%) ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาด ส่วนยอดระดมทุนรวมของจีน
(Total Social Financing) เดือนกุมภาพันธ์ฟื้นตัวขึน้ ท่ามกลางสภาพคล่องที่ผ่อนคลายลงมาอยู่ท่ี 1.71 ล้านล้านหยวน ชะลอตัว
ลงจาก 5.17 ล้านล้านหยวนในเดือนก่อนแต่สงู กว่าตลาดคาดที่ 0.9 ล้านล้านหยวนอย่างไรก็ตามยอดปล่อยสินเชื่อมี แนวโน้ม
ชะลอตัวลงในปี 2564 เนื่องจากธนาคารกลางจีนมีแนวโน้มที่จะลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินลงหลังเศรษฐกิจทยอยฟื ้ นตัว
กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยจะกลับมาให้ความสาคัญในการลดความเสี่ยงในภาคการเงินมากขึน้ รวมทัง้ ควบคุมระดับหนีใ้ นระบบ
ที่เพิ่มขึน้ อย่างมากในปี ก่อน
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ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึน้ 4.24%
ดัชนีรวม Composite PMI โดย ISM เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 59.5 จุด (+0.8 จุด) ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 58.9 จุด
จากการปรับเพิ่มขึน้ ในส่วนของผลผลิต (+2.5, 63.2 จุด) ยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศ (+3.7, 64.8 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ นอกประเทศ (+
2.3, 57.2 จุด) และการจ้างงาน (+1.8, 54.4 จุด) ส่วนต้นทุนการผลิต (+3.9, 86.0 จุด) ปรับตัวสูงขึน้ จากปั ญ หาขาดแคลน
อุปทานในบางกลุ่มสินค้า เช่น ชิน้ ส่วนยานยนต์ เป็ นต้น ในขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา เดือนกุมภาพันธ์
ปรับขึน้ กว่า 3.79 แสนตาแหน่งจากการจ้างงานในหมวดการโรงแรมและพักผ่อนเป็ นหลัก ขณะที่อตั ราการว่างงานปรับลดลงเป็ น
6.2% สะท้อนตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวหลังสถานการณ์ COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลายลง อย่างไรก็ตามยอดค้าปลีกเดือนกุมภาพันธ์ของ
สหรัฐอเมริกาพลิกกลับมาหดตัว -3.0% MoM มากกว่าคาดที่ -0.5% MoM หลังจากที่ ขยายตัวสูงในเดือนก่อนประกอบกับ
ผลกระทบของสภาพอากาศที่แปรปรวนแต่ยงั สามารถขยายตัวได้ 6.3% YoY และอยู่ในระดับสูงกว่าก่อนการเกิดโรคระบาด
ทัง้ นี ้ ยังคงได้รบั ปั จจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาและการแจกจ่ายวัคซีนที่
เริ่มครอบคลุมประชากรเป็ นจานวนมากขึน้ ส่วนด้านนโยบายทางการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ยังคงท่าที Dovish
โดยชีว้ ่าดอกเบีย้ จะคงอยู่ท่ี 0.00%-0.25% ตลอดปี 2566 เป็ นอย่างน้อยแม้จะปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
และ Bond Yield จะปรับเพิ่มขึน้ อย่างมากในช่วงที่ผ่านมา โดยประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) คาดว่าเงินเฟ้อจะ
ขยายตัวสูงในปี นีแ้ ต่สามารถควบคุมได้
เดือนเมษายน 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 1.25%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 49.9 จุด (+1.7 จุด) สูงสุดในรอบ 14 เดือน โดยภาคบริการปรับตัว
เพิ่มขึน้ เป็ น 48.3 จุด (+2.0 จุด) จากมาตรการผ่อนคลายการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้
เป็ น 52.7 จุด (+1.3 จุด) ซึง่ สูงที่สดุ ในรอบกว่า 2 ปี จากผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ทงั้ ภายในและภายนอกประเทศที่ปรับตัว
เพิ่มขึน้ ส่วนการจ้างงานเพิ่มขึน้ กลับมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวอีกครัง้ ในรอบ 2 เดือน ขณะที่ ยอดการส่งออกเดือนมีนาคม
ขยายตัว 16.1% YoY ซึ่งพลิกจากการหดตัวในเดือนก่อนหน้าที่ -4.5% YoY โดยส่วนใหญ่มาจากการส่งออกไปยังประเทศจีนที่
ขยายตัวกว่า 37.2% YoY รายการสินค้าที่ ขยายตัวในกลุ่มส่งออกหลัก ได้แก่ สินค้าที่เกี่ ยวเนื่องกับยานยนต์แ ละรถยนต์ (+
11.9% YoY), เครื่อ งจัก รกล (+18.7% YoY) เครื่อ งจัก รกลไฟฟ้า (+12.7% YoY) และสิน ค้า เคมีภ ัณ ฑ์ (+18.5% YoY)
ส่ วนยอดการน าเข้าพลิ กกลับมาขยายตัว 5.7% YoY จากที่ หดตัว 11.8% YoY ในเดื อนก่ อนหน้า ด้านนโยบายทางการเงิน
ธนาคารกลางญี่ ปนุ่ (BoJ) มีมติคงเป้าอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ (-0.1% สาหรับเงินสารองส่วนเกินของธนาคารพาณิ ชย์) และ
ระยะยาว (0% +/- 0.25% สาหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ) รวมถึงคงเป้าการซือ้ สินทรัพย์ท่ีได้ประกาศใน
ครัง้ ก่อนซึ่งประกอบไปด้วย ETFs 1.2 ล้านล้านเยน REITs 1.8 แสนล้านเยน ตราสารหนีเ้ อกชนระยะสัน้ /ระยะยาวรวมวงเงิน
20 ล้านล้านเยน ทัง้ นี ้ ยังคงมองเงินเฟ้อจะยังขยายตัวห่างไกลเป้า 2% ตลอดจนปี 2566 เป็ นอย่างน้อย
ตลาดยุโรปปรับตัวขึน้ 2.36%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 53.2 จุด (+4.4 จุด) กลับเข้าสู่เกณฑ์ขยายตัว (เหนือ 50 จุด) เป็ น
ครัง้ แรกในรอบ 6 เดือน และสูงกว่าตัวเลขเบือ้ งต้นที่ 52.5 จุด โดยดัชนีภาคบริการฟื ้ นตัวขึน้ เป็ น 49.6 จุด (+3.9 จุด) แต่ยงั
อยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 7 จากผลกระทบของมาตรการจากัดการเดินทางและการเว้นระยะห่างทางสังคม ขณะที่
ดัช นี Composite PMI ในแต่ล ะประเทศปรับ ตัวในทิศทางเดียวกัน โดยดัช นีข องเยอรมัน (+6.2, 57.3 จุด ) สเปน (+5.0,
50.1 จุด) ฝรั่งเศส (+3.0, 50.0 จุด) และอิตาลี (+0.5, 51.9 จุด) ส่วนภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 62.5 จุด (+4.6 จุด) สูงสุด
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เป็ นประวัติการณ์ นาโดยประเทศเยอรมนีท่ีได้แรงหนุนจากการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการส่งออกไปสหรัฐ อเมริกา
จีน และประเทศในกลุ่ม EU อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจยังคงมีปัญหาการขาดแคลนอุปทานในบางกลุ่มสินค้าและการส่งมอบที่
ล่าช้า ขณะที่อุปสงค์เร่งตัวขึน้ อย่างรวดเร็วส่งผลให้ดชั นีราคาปรับตัวเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะดัชนีตน้ ทุนการผลิตที่เพิ่มขึน้ สูงสุดใน
รอบกว่า 10 ปี ด้านนโยบายทางการเงิน ECB มีมติคงนโยบายทางการเงินในส่วนของการเข้าซือ้ สินทรัพย์ในรู ปแบบต่างๆ
รวมถึงอัตราดอกเบีย้ นโยบายในแต่ละประเภท อย่างไรก็ตามยังคงท่าที Dovish มากขึน้ จากความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนซึ่งจะ
ช่วยผ่อนคลายนโยบาย Lockdown และยังยา้ เป้าหมายเงินเฟ้อระยาวที่ 2%
ตลาดฮ่องกงปรับตัวขึน้ 1.30%
ดัชนีรวมโดย Caixin Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 53.1 จุด (+1.4 จุด) ตามภาคบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น
54.3 จุด (+2.8 จุด) โดยได้รบั ปั จจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศที่ ฟื้ นตัวและการจ้างงานที่ พ ลิกกลับ มาอยู่ในเกณฑ์
ขยายตัวอีกครัง้ ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวลดลงเล็กน้อยเป็ น 50.6 จุด (-0.3 จุด) โดยอุปสงค์ในประเทศชะลอตัวลง ขณะที่
ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศพลิกกลับมาขยายตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 3 เดือน ด้านดัชนีราคาทัง้ ในส่วนต้นทุนปั จจัยการผลิต
และราคาผลผลิตปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของการขาดแคลนวัตถุดิบและการบริการขนส่ง ส่วนการจ้างงานอยู่
ในเกณฑ์หดตัวเป็ นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน โดย GDP ในไตรมาส 1 ขยายตัวกว่า 18.3% YoY เนื่องจากฐานที่ต่าในช่วงเดียวกันของปี
ก่อนจากการระบาดของ COVID-19 สะท้อนถึงเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากโรคระบาดได้อย่างแข็งแกร่งจากแรงหนุน ของภาค
การผลิตและส่งออกเป็ นสาคัญ ส่วนการบริโภคฟื ้ นตัวดีขึน้ ต่อเนื่อง ด้านยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนมีนาคมขยายตัว
34.2% YoY เร่งตัวขึน้ จาก 33.8% ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ โดยยอดขายรถยนต์ (+48.7% YoY) และยอดขายในกลุ่ม
ร้านอาหาร (+91.6% YoY) ขยายตัวสูง อัตราการว่างงานปรับตัวลดลงเป็ น 5.3% จาก 5.5% ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ขณะที่
การส่งออกเดือนมีนาคมขยายตัว 30.6% YoY ชะลอตัวจาก 60.6% YoY ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ แต่ยงั ได้รบั แรงหนุน
จากฐานที่ต่าในปี ก่อน โดยรายการสินค้าส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการ Work From Home ยังคงขยายตัวดีต่อเนื่อง นาโดย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (45.9% YoY vs. 80.0% เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) และแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (33.0% vs.
30.8% เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) ขณะที่ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 เริ่มชะลอลง ได้แก่ ผ้า (8.4% vs. 60.8%)
และพลาสติก (22.1% vs. 71.7%)
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึน้ 5.34%
ดัชนีรวม Composite PMI โดย ISM เดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 63.8 จุด (+7.9 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น
63.7 จุด (+8.4 จุด) สูงสุดนับตั้งแต่เก็บข้อมูลปี 2540 ซึ่งได้รบั ปั จจัยสนับสนุนจาก Pent-up Demand หลังการทยอยผ่อน
คลายมาตรการ Lockdown โดยยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ (+15.3, 67.2 จุด) กิจกรรมทางธุรกิจ (+13.9, 69.4 จุด) และการจ้างงาน (+4.5,
57.2 จุด) เร่งตัวขึน้ ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (-2.1, 55.5 จุด) ชะลอตัวลงหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ แรงในเดือน
ก่อน ทั้งนี ้ เนื่องจากปั ญ หาการขาดแคลนวัตถุดิบและการขนส่งรวมถึงอากาศที่หนาวเย็นส่งผลให้ ตน้ ทุนการผลิต ปรับตัว
เพิ่มขึน้ สู่ระดับสูงสุดนับตัง้ แต่กลางปี 2551 ส่วนภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 64.7 จุด (+3.9 จุด) สูงสุดในรอบ 38 ปี จากการ
ปรับเพิ่มขึน้ ของผลผลิต (+4.9, 68.1 จุด) ยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศ (+3.2, 68.0 จุด) และการจ้างงาน (+5.2, 59.6 จุด) ขณะที่
คาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศชะลอตัวลง (-2.7, 54.5 จุด) ส่วนต้นทุนการผลิต (-0.4, 85.6 จุด) ยังคงอยู่ในระดับเกือบสูงสุดนับตัง้ แต่ปี
2551 จากปั ญหาขาดแคลนอุปทานในบางกลุ่มสินค้า เช่น เซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็ นต้น ยอดค้าปลีก
เดือนมีน าคมขยายตัว 9.8% MoM สูงสุด ในรอบ 10 เดือน จากทัง้ การแจกเช็ค เงิน สดคนละ $1,400 และการทยอยผ่อน
ปรน Lockdown ด้านจานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานครัง้ แรก (Initial Jobless Claims) เพิ่มขึน้ 6.1 หมื่นราย เป็ น 7.19 แสนราย
ณ สัปดาห์สิน้ สุดวันที่ 27 มีนาคม สะท้อนการฟื ้ นตัวของตลาดแรงงานที่ ยงั คงเปราะบาง อย่างไรก็ตามการจ้างงานนอกภาค
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เกษตรเดือนมีนาคมเพิ่มขึน้ 9.16 แสนตาแหน่ง และอัตราการว่างงานปรับลดลงเป็ น 6.0% ขณะที่ GDP ไตรมาส 1 ขยายตัว
+0.4% YoY และ 6.4% QoQ, saar นาโดยการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคที่แข็งแกร่งจากแรงหนุน ของมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
และการผ่อนปรน Lockdown ในด้านนโยบายทางการคลัง ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เผยแผนกระตุน้ เศรษฐกิจระยะยาวก้อน
ที่สองวงเงิน 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งเน้นการดูแลเด็กและการศึกษาโดยจะใช้งบประมาณจากแผนการปรับขึน้
ภาษี กับผูม้ ีรายได้สูง ส่วนด้านนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติคงดอกเบีย้ นโยบายไว้ท่ีระดับ
0.00-0.25% รวมถึงนโยบายการเข้าซือ้ สินทรัพย์ไว้ท่ีระดับ 1.2 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อเดือนและยังคงมองว่ายังไม่ถึง
เวลาลดการผ่อนคลายนโยบาย
เดือนพฤษภาคม 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวขึน้ 1.17%
ดัชนี รวม Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวเพิ่ มขึน้ เป็ น 51.0 จุด (+1.1 จุด) สูงสุดในรอบเกื อบ 2 ปี โดยภาคบริการ
ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 49.5 จุด (+1.2 จุด) แต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัวเป็ นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน จากการผ่อนคลายการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงต้นเดือนเมษายน อย่างไรก็ตามการฟื ้ นตัวของภาคบริการยังคงมีความเสี่ยงจากจานวนผูต้ ิดเชือ้
COVID-19 ที่เร่งตัวขึน้ อีกครัง้ และนาไปสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครัง้ ในจังหวัด Tokyo, Hyogo, Osaka และ Kyoto
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 11 พฤษภาคม ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 53.6 จุด (+0.9 จุด) สูงที่สดุ ในรอบกว่า 3 ปี
จากผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะยอดคาสั่งซือ้ จากประเทศจีน
ขณะที่การส่งออกเดือนเมษายนของญี่ปนขยายตั
ุ่
วกว่า 38.0% YoY เร่งตัวขึน้ จาก 16.1% YoY ในเดือนก่อน สูงสุดในรอบกว่า 10
ปี ดีกว่าที่คาดการณ์ตลาด จากแรงหนุนของการส่งออกรถยนต์ (69.4% YoY vs. 11.9% เดือนก่อน) และเครื่องจักรกล (40.3%
vs. 18.7% เดือนก่อน) ส่วนยอดการนาเข้าเร่งตัวขึน้ เป็ น 12.8% YoY จากที่ขยายตัว 5.8% ในเดือนก่อน ด้านยอดค้าปลีกเดือน
เมษายนของญี่ ปุ่นพลิกกลับมาหดตัว (-4.5% MoM vs. 1.2% ในเดือนก่อน) จากผลของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วน
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดีต่อเนื่องและกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 ขณะที่ GDP ไตร
มาส 1 ปี 2564 ลดลง 5.1% QoQ จากที่ขยายตัว 11.6% ในไตรมาสก่อน จากการหดตัวในภาคการลงทุนและการบริโภค อย่างไรก็ดี
การส่งออกยังเป็ นปั จจัยสนับสนุนหลักของเศรษฐกิจในไตรมาสนี ้
ตลาดยุโรปปรับตัวขึน้ 3.22%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 53.8 จุด (+0.6 จุด) และสูงกว่าตัวเลขเบือ้ งต้นที่ 53.7 จุด โดยดัชนี
ภาคบริการฟื ้ นตัวขึน้ เป็ น 50.5 จุด (+0.9 จุด) พลิกกลับมาขยายตัวครัง้ แรกในรอบ 8 เดือนจากการฟื ้ นตัวของกิจกรรมใน
ภาคบริการของประเทศสเปนและฝรั่งเศส ขณะที่เยอรมนีและอิตาลียงั คงหดตัวจากผลกระทบของมาตรการจากัดการเดินทางและ
การเว้นระยะห่างทางสังคม ส่วนภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 62.9 จุด (0.4 จุด) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ จากผลผลิตและยอด
คาสั่งซือ้ ใหม่ท่ีฟื้นตัวต่อเนื่องจากแรงหนุนของการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยดัชนี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรับตัวใน
ทิศทางที่ผสมกัน โดยดันชีของสเปน (+5.1, 55.2 จุด) และฝรั่งเศส (+1.6, 51.6 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ ในขณะที่ดชั นีของเยอรมัน
(-1.5, 55.8 จุด) และอิตาลี (-0.7, 51.2 จุด) ปรับตัวลดลง ดัชนีราคายังปรับตัวเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องอยู่ในระดับสูง จากทัง้ อุปสงค์ท่ี
เพิ่มขึน้ มากรวมทั้งปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและการส่งมอบสินค้าที่ล่าช้า โดยดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตปรั บตัวสูงสุด
ตัง้ แต่ปี 2554 โดยดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึน้ ดีกว่าคาดเป็ น 114.5 จุด (+4.0 จุด) สูงสุดในรอบ
กว่า 3 ปี หลังสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลายและมาตรการ Lockdown ถูกผ่อนปรน ในขณะที่ GDP ไตรมาส 1 ปี
2564 หดตัวต่อเนื่องที่ -0.6% QoQ เป็ น Double-dip Recession หรือ เศรษฐกิจเข้าสู่สภาวะถดถอยซา้ ซ้อนจากการบังคับใช้
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มาตรการ Lockdown เพื่ อคุมการระบาดของ COVID-19 ขณะที่ การแจกจ่ ายวัคซี นค่ อนข้างล่ าช้า โดยเศรษฐกิ จ 3 ประเทศ
(เยอรมนี, อิตาลี, และสเปน) จาก 4 ประเทศหลักหดตัวมีเพียงฝรั่งเศสที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างไรก็ดีคณะกรรมาธิการยุโรป
ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 2564 ของยูโรโซนขึน้ เป็ น 4.3% จากที่คาด 3.8% ในเดือนกุมภาพันธ์และปรับขึน้ คาดการณ์ปี
2565 เป็ น 4.4% จากที่เคยคาด 3.8% จากการแจกจ่ายวัคซีนที่จะสามารถเร่งตัวขึน้ ในช่วงครึง่ ปี หลัง การออกมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศรวมทัง้ อุปสงค์โลกที่แข็งแกร่งหนุนภาคการส่งออก โดยระบุเศรษฐกิจของกลุ่มคาดจะกลับเข้าสู่
ระดับก่อน COVID-19 ได้เร็วขึน้ เป็ นภายในปี นี ้
ตลาดฮ่องกงปรับตัวขึน้ 1.99%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI ปรับตัวเพิ่มขึน้ 54.7 จุด (+1.6 จุด) สูงสุดในรอบ 4 เดือนตามภาคบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึน้
เป็ น 56.3 จุด (+2.0 จุด) สูงสุดในรอบ 4 เดือน และสูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 52.1 จุด จากอุปสงค์ในและนอกประเทศที่ฟื้นตัวและ
การจ้างงานที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 51.9 จุด (+1.3 จุด) และดีกว่าตลาดคาดที่ 50.9 จุด จาก
ผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ภายในประเทศที่ปรับตัวสูงสุดในรอบ 4 เดือน ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศพลิกกลับมาขยายตัว
ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 ด้านดัชนีราคาทัง้ ต้นทุนปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของการ
ขาดแคลนวัตถุดิบและการบริการขนส่ง ส่วนการจ้างงานพลิกกลับมาขยายตัวครัง้ แรกในรอบ 4 เดือน ด้านการส่งออกขยายตัว
32.3% YoY เร่งตัวขึน้ จาก 30.6% ในเดือนก่อนหน้า และดีกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 24.1% ซึ่งส่วนหนึ่งได้รบั แรงหนุนจากฐานที่
ต่าในปี ก่อน โดยสินค้าส่งออกที่เกี่ ยวเนื่องกับ COVID-19 และ Work from Home ยังคงขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยอด
นาเข้าขยายตัว 43.1% YoY เร่งตัวขึน้ จาก 38.1% ในเดือนก่อนหน้า ด้านยอดค้าปลีกขยายตัว 17.7% YoY ชะลอตัวลงจาก
34.2% ในเดื อนก่ อ นหน้า น าโดยยอดขายอัญ มณี (48.3% vs. 83.2% เดื อนก่ อน) รถยนต์ (16.1% vs. 48.7% เดื อ นก่ อ น)
เฟอร์นิ เจอร์ (21.7% vs. 42.8% เดือนก่อน) อุปกรณ์ส่ือสาร (14.2% vs. 23.5% เดือนก่อน) และยอดขายในกลุ่มร้านอาหาร
46.4% (vs. 91.6% เดือนก่อน) อย่างไรก็ตามการชะลอตัวส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากตัวเลขที่ขยายตัวสูงในเดือนก่อนที่ได้รบั แรงหนุน
จากฐานที่ต่าในปี ก่อนหน้า ด้านยอดปล่อยสินเชื่อรวมสุทธิอยู่ท่ี RMB1,850.0bn ชะลอตัวลงจาก RMB3,340bn ในเดือนก่อน
เนื่องจากรัฐบาลจีนมีนโยบายที่จะลดการผ่อนคลายทัง้ ทางด้านการเงินและการคลังลงโดยจะกลับมาให้ความสาคัญในการลดความ
เสี่ยงในภาคการเงินมากขึน้ รวมทัง้ ควบคุมระดับหนีใ้ นระบบที่เพิ่มขึน้ อย่างมากในปี ก่อน
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึน้ 0.70%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI ปรับตัวลดลงเป็ น 62.5 จุด (-1.3 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 62.7 จุด (-1.0 จุด)
สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึน้ เป็ น 64.1 จุด แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายปี จากแรงหนุนของ Pent-up Demand
หลังการทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown โดยยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ (-4.0, 63.2 จุด), กิจกรรมทางธุรกิจ (-6.7, 62.7 จุด)
ชะลอตัวลงหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ แรงในเดือนก่อน ขณะที่การจ้างงาน (+1.6, 58.8 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (+
3.1, 58.6 จุด) ปรับตัวขึน้ ต่อเนื่อง ทั้งนี ้ รายงานระบุว่าธุรกิจประสบปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบและตูค้ อนเทนเนอร์ ส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ สู่ระดับสูงสุดนับตัง้ แต่กลางปี 2551 (76.8 จุด) ส่วนภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 60.7 จุด (-4.0 จุด)
สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึน้ เป็ น 65.0 จุด จากการปรับลดลงของผลผลิต (-5.6, 68.1 จุด) ยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศ (3.7, 64.3 จุด) และการจ้างงาน (-4.5, 55.1 จุด) ส่วนต้นทุนการผลิต (+4.0, 89.6 จุด) ยังคงอยู่ในระดับเกือบสูงสุดนับตัง้ แต่ ปี
2551 จากปั ญหาขาดแคลนอุปทานในบางกลุ่มสินค้า เช่น แร่เงินทองแดง เหล็ก และไม้ เป็ นต้น ส่วนระยะเวลาในการส่งมอบ
สินค้า (Suppliers’ Delivery Times) ยังคงอยู่ในระดับเกือบสูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2518 (75.0 จุด) จากผลกระทบของ COVID-19
การขาดแคลนบริการขนส่งและการขาดแคลนสินค้า ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนเมษายน เพิ่มขึน้ เพียง 2.66
แสนตาแหน่ง ต่ากว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 1 ล้านตาแหน่ง ขณะที่อตั ราการว่างงานปรับเพิ่มขึน้ เป็ น 6.1% สะท้อนการฟื ้ นตัวของ
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ตลาดแรงงาน ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ขณะที่จานวนผูว้ ่างงานขอรับสวัสดิการว่างงานครัง้ แรก (Initial Jobless Claims)
ลดลง 3.8 หมื่นราย เป็ น 4.06 แสนราย ณ สัปดาห์สิน้ สุดวันที่ 22 พฤษภาคม ต่าสุดนับตัง้ แต่เกิด การระบาดรุ น แรงของ
COVID-19 ในกลางเดือน มีนาคม 2563 และดีกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 4.25 แสนราย ในด้านนโยบายทางการคลังมี
ความคืบ หน้า จากการเจรจามาตรการลงทุน โครงสร้า งพื ้น ฐานระหว่ า งเดโมแครต (วงเงิ น 1,700 พั น ล้า นดอลล่ า ร์
สหรัฐอเมริกา) และริพบั ลิกนั (วงเงิน 928 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) แต่วงเงินยังคงมีความแตกต่างกันอย่างมากและการ
ปรับขึน้ ภาษี ยงั มีความเป็ นไปได้นอ้ ยที่จะตกลงกันได้ ในส่วนนโยบายทางการเงิน จากรายงานการประชุมธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed Minutes) ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน ชีค้ ณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) หลายท่าน
มองว่าหากเศรษฐกิจส่งสัญ ญาณฟื ้ นตัวขึน้ อย่างรวดเร็วต่อเนื่องเข้าสู่เป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) การ
พิจารณาถึงแนวทางการลดการเข้าซือ้ สินทรัพย์ (QE taper) ก็อาจมีความเหมาะสมในการประชุมระยะข้างหน้า ขณะที่อตั ราเงิน
เฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือนเมษายน เพิ่มขึน้ 0.8% MoM มากที่สุดนับตั้งแต่กลางปี 2552 ต่อเนื่องจาก 0.6% ในเดือน
ก่อน สูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่จะเพิ่ มขึน้ 0.2% ด้านอัตราเงิน เฟ้ อ พืน้ ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.9% MoM มากที่สุด
นับตัง้ แต่ปี 2525 ต่อเนื่องจาก 0.3% ในเดือนก่อน สูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่จะเพิ่มขึน้ 0.3%
เดือนมิถุนายน 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวขึน้ 0.01%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงเป็ น 48.8 จุด (-2.2 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 46.5 จุด (0.3 จุด ) อยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 16 จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครัง้ ในเดือนพฤษภาคม หลัง
จานวนผูต้ ิดเชือ้ เร่งตัวขึน้ โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 10 จังหวัดรวมถึง Tokyo และ Osaka ระหว่างวันที่
25 เมษายน - 20 มิถุนายน ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 53.0 จุด (-0.6 จุด ) แต่ดีกว่าตัวเลขเบือ้ งต้นที่ 52.5 จุด
จากผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ทงั้ ภายในและภายนอกประเทศที่ชะลอตัวลงรวมถึงผลกระทบบางส่วนจากการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ สู่ระดับสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2561 ขณะที่ยอดส่งออก
เดือนพฤษภาคมขยายตัวสูง 49.6% YoY เร่งตัวขึน้ จาก 38.0% YoY ในเดือนก่อนโดยนับเป็ นการขยายตัว สูงสุดนับตัง้ แต่เดือน
เมษายน 2523 โดยการขยายตัวในระดับสูงเป็ นผลมาจากฐานที่ต่าในเดือนพฤษภาคมปี ก่อน (-28.3% YoY) ด้านยอดนาเข้าเร่งตัว
ขึน้ เป็ น 27.9% YoY จากที่ขยายตัว 12.8% YoY ในเดือนก่อน โดยนับเป็ นการขยายตัวสูงสุดนับตัง้ แต่ เดือนพฤษภาคม 2553
และสูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 26.6% โดยการขยายตัวในระดับสูงเป็ นผลมาจากฐานที่ต่าในเดือนพฤษภาคมปี ก่อน (-25.9% YoY)
เช่ นกัน ในส่ วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางญี่ ปุ่ น (BoJ) มี มติ คงนโยบายการเงินเดิ มในการประชุม Monetary Policy
Meeting รอบวันที่ 17-18 มิถนุ ายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ และระยะยาวและมีมติเป็ นเอกฉันท์คงเป้า
การเข้าซือ้ สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านีแ้ ละมีการต่ออายุมาตรการ เช่น คงอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ ไว้ท่ี -0.1% สาหรับ
เงินสารองส่วนเกินของธนาคารพาณิ ชย์ (Excess Reserve) และคงเป้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Yield
Curve Control : YCC) ไว้ท่ีประมาณ “0%” และเคลื่อนไหวในกรอบ +/-0.25% เป็ นต้น โดย BoJ มีมมุ มองต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ดีขนึ ้ จากอุปสงค์ภายนอกที่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายรวมถึงมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลแต่ระบุธุรกิจใน
ภาคบริการยังคงได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยืดเยือ้
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ตลาดยุโรปปรับตัวขึน้ 0.78%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 57.1 จุด (+3.3 จุด) สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 และ
สูงกว่าตัวเลขเบือ้ งต้นที่ 56.9 จุด โดยดัชนีภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 55.2 จุด (+4.7 จุด) สูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี จาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ท่ีฟื้นตัวตามการแจกจ่ายวัคซีนที่เร่งตัวขึน้ โดยยอดคาสั่งซือ้ ใหม่พลิกกลับมาขยายตัวครัง้
แรกนับตัง้ แต่เผชิญวิกฤต COVID-19 ในช่วงกลางปี 2563 ส่วนภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 63.1 จุด (+0.2 จุด) สูงสุด
เป็ นประวัติการณ์และดีกว่าตัวเลขเบือ้ งต้นที่ 62.8 จุด จากยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ทงั้ ในและนอกประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง ขณะที่
ผลผลิตมีการชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ 3 เดือน ด้านดัชนีราคาผลผลิตและงานในมือ (Backlogs) ยังปรับตัวเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง
อยู่ในระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่สินค้าคงคลังปรับตัวลดลงต่าสุดเป็ นประวัติ การณ์ จากทัง้ อุปสงค์ท่ีเพิ่มขึน้ มากหลัง
การทยอยผ่อนปรนมาตรการ Lockdown รวมทัง้ ปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและการส่งมอบสินค้าที่ล่าช้าโดยดัชนี Composite
PMI ปรับตัวเพิ่มขึน้ ในทุกประเทศหลัก โดยฝรั่งเศส (+5.4, 57.0 จุด) อิตาลี (+4.5, 55.7 จุด) สเปน (+4.0, 59.2 จุด) และเยอรมนี
(+0.4, 56.2 จุด) ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB) มี มติ คงนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน เดิ ม ตามการ
คาดการณ์ของตลาดพร้อมระบุจะยังเข้าซือ้ สินทรัพย์ผ่านมาตรการ Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) คงวงเงิน
การเข้าซือ้ ที่ EUR1,850bn จนถึงเดือนมีนาคม 2565 เป็ นอย่างน้อยและจนกว่าจะมั่นใจว่าวิกฤต COVID-19 ได้สิน้ สุดแล้วและยา้ จะ
ท าการลงทุนซา้ ในตราสารที่ ครบก าหนดอายุ (Reinvestment) ที่ ซือ้ ผ่ านมาตรการ PEPP จนถึงสิน้ ปี 2566 เป็ นอย่ างน้อย ด้าน
ประมาณการเศรษฐกิจ ECB ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี นี ้ (+0.6ppt, 4.6%) และปี หน้า (+0.6ppt, 4.7%) ขึน้ อย่างมาก ส่วน
เงินเฟ้อ ECB ปรับเพิ่มคาดการณ์ปีนีข้ นึ ้ มาก (+0.1ppt, 1.9%) เพื่อให้สอดรับกับปั จจัยทางเทคนิคหลายปั จจัย เช่น มาตรการ
ลด VAT ของเยอรมนีท่ีสิน้ สุดลงในปี ก่อนและราคาพลังงาน อย่างไรก็ดี ECB ยังคงมองเงินเฟ้อจะชะลอลงอยู่ท่ี 1.4% ใน
ปี 2566 ยังห่างไกลเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2%
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 1.73%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงเป็ น 53.8 (-0.9 จุด) ตามภาคบริการที่ปรับตัวลดลงเป็ น
55.1 จุด (-1.2 จุด) และต่ ากว่าที่ตลาดคาดที่ 56.2 จุด โดยรายงานระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงจากสถานการณ์
COVID-19 ภายนอกประเทศที่กระทบยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ ด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุด
นับตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 52.0 จุด (+0.1 จุด) สูงสุดในรอบ 5 เดือน จาก
ยอดคาสั่งซือ้ ภายในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบ 5 เดือน และยอดคาสั่งซือ้ นอกประเทศปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบ
6 เดือน ด้านดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงจากผลกระทบของการขาดแคลนวัตถุดิบและการบริการขนส่ง โดยต้นทุนปั จจัยการ
ผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 และราคาผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบ 10 ปี ส่วนการจ้าง
งานยังขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 ขณะที่ยอดส่งออกเดือนพฤษภาคมขยายตัว 27.9% YoY ชะลอตัวลงจาก 32.3% ใน
เดือนก่อน แต่ยงั นับเป็ นอัตราการขยายตัวที่สงู ส่วนหนึ่งได้รบั ปั จจัยหนุนจากฐานที่ต่าในปี ก่อน โดยสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับที่
อยู่อาศัย (Work From Home) เป็ นตัวขับเคลื่อนหลัก ด้านยอดนาเข้าขยายตัว 51.1% YoY สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2553
เร่งตัวขึน้ จาก 43.1% ในเดือนก่อน ขณะที่ยอดปล่อยสินเชื่อเดือนพฤษภาคมเร่งตัวขึน้ เล็กน้อยนาโดยยอดออกพันธบัตรรัฐบาล
โดยยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือนพฤษภาคมอยู่ที่ RMB1,920.0bn เร่งตัวขึน้ จาก RMB1,850bn
ในเดือนก่อนแต่ต่ ากว่าตลาดคาดที่ RMB2,001.0bn ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางจี น (PBOC) ประกาศจะเพิ่ ม
อัตราส่วนเงินกันสารองขัน้ ต่า (Reserve Requirement Ratio: RRR) สาหรับเงินฝากในรูปสกุลเงินต่างประเทศขึน้ จาก 5% เป็ น
7% มี ผลตั้งแต่ วันที่ 15 มิ ถุนายน เพื่ อช่ วยลดสภาพคล่ องของสกุลเงินต่ างประเทศลดการไหลเข้ามาเพิ่ ม เติ ม ของสกุล เงิน
ต่างประเทศและลดแรงกดดันต่อการแข็งค่าของเงินหยวน
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ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึน้ 2.38%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 63.7 จุด (+1.2 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น
64.0 จุ ด (+1.3 จุ ด ) สู ง สุ ด เป็ นประวัติ ก ารณ์ จ ากแรงหนุ น ของ Pent-up Demand หลัง การทยอยผ่ อ นคลายมาตรการ
Lockdown โดยยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ (+0.7, 63.9 จุด) กิจกรรมทางธุรกิจ (+3.5, 66.2 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (+
1.4, 60.0 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ ขณะที่การจ้างงานชะลอตัวลง (-3.5, 55.3 จุด) ทั้งนี ้ รายงานระบุว่าธุรกิจประสบปั ญหาขาด
แคลนวัตถุดิบและตูค้ อนเทนเนอร์ส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตปรับตัวเพิ่ มขึน้ สู่ระดับสูงสุดนับตัง้ แต่กันยายน 2548 (+3.8, 80.6
จุด) ส่วนภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 61.2 จุด (+0.5 จุด) จากยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ (+2.7, 67.0 จุด) ที่เพิ่มขึน้ สู่ระดับสูงสุด
ในรอบ 17 ปี และคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (+0.5, 55.4 จุด) ที่เร่งตัวขึน้ ขณะที่ผ ลผลิต (-4.0, 58.5 จุด) การจ้างงาน (4.2, 50.9 จุด) ชะลอตัวลงค่อนข้างมาก ทัง้ นี ้ ต้นทุนการผลิต (-1.6, 88.0 จุด) ยังคงอยู่ในระดับเกือบสูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2551 จาก
ปั ญหาขาดแคลนอุปทานในบางกลุ่มสินค้า เช่น สินค้ากลุ่มแร่ เคมีภัณฑ์ และไม้ เป็ นต้น ส่วนระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า
(Suppliers’ Delivery Times) อยู่ใ นระดับ สูง สุด นับ ตั ง้ แต่ปี 2517 (+3.8, 78.8 จุด ) จากผลกระทบของการขาดแคลน
บริการขนส่งและการขาดแคลนวัตถุดิบ ด้านยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมพลิกกลับมาหดตัว -1.3% MoM แย่กว่าที่ตลาดคาด
ที่ -0.8% MoM เป็ นผลจากที่ผบู้ ริโภคหันมาใช้จ่ายในภาคบริการ เช่น ท่องเที่ยวและสถานบันเทิงมากขึน้ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปี ก่อน ยอดค้าปลีกยังขยายตัวสูง 28.1% YoY (vs. 53.4% เดือนก่อน) จากปั จจัยฐานต่า ด้านการจ้างงานนอกภาค
เกษตร (Nonfarm payrolls) เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึน้ 5.59 แสนตาแหน่ง ต่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 6.75 แสนตาแหน่ง ขณะที่
จานวนผูว้ ่างงานขอรับสวัสดิการว่างงานครัง้ แรก (Initial Jobless Claims) ลดลง 7 พันราย เป็ น 4.11 แสนราย ณ สัปดาห์
สิ น้ สุด วัน ที่ 19 มิถ ุน ายนสูง กว่า ที่ ตลาดคาดที่ 3.80 แสนราย ด้านเงินเฟ้ อ Core PCE เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึน้ 0.5% MoM
ต่อเนื่องจาก 0.7% ในเดือนก่อนเร่งตัวขึน้ ต่อเนื่องสูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2535 เท่ากับที่ตลาดคาด ขณะที่การใช้จ่ายหยุดชะงักแย่กว่าที่
ตลาดคาดและรายได้ส่วนบุคคลหดตัวลงในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) คงนโยบายการเงินเดิมตาม
คาดแต่มีท่าที Hawkish ขึน้ กว่าที่ตลาดคาดไว้มากโดย Dot plot ชีด้ อกเบีย้ จะปรับขึน้ 2 ครัง้ ภายในปี 2566 จากเดิมที่ชีว้ ่าจะยัง
ไม่ปรับขึน้ ตลอดจนสิน้ ปี 2566
เดือนกรกฎาคม 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 5.23%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมิถนุ ายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 48.9 จุด (+0.1 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 48.0 จุด (+
1.5 จุด) อยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 17 จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกใน 10 จังหวัดรวมถึง Tokyo และ
Osaka ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 20 มิถนุ ายน ทัง้ นี ้ จานวนผูต้ ิดเชือ้ ใหม่ท่ลี ดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การแจกจ่ายวัคซีนเร่งตัวขึน้
อย่างรวดเร็วน่าจะทาให้กิจกรรมในภาคบริการกลับมาดาเนินการได้เป็ นปกติมากขึน้ ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 52.4
จุด (-0.6 จุด ) จากผลผลิต และยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ ชะลอตัวลงรวมถึงผลกระทบจากการ
ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน ส่วนดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ สู่ระดับสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2554ตามราคา
วัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึน้ ซึ่งส่งผลให้ดัชนีราคาผลผลิตปรับตัวสูงสุดในรอบ 4 เดือนโดยยอดส่งออกเดือนมิถุนายน ขยายตัว
48.6% YoY แต่ชะลอตัวลงเล็กน้อยจาก 49.6% ในเดือนก่อนโดยการขยายตัวในระดับสูงส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากฐานที่ต่าใน
เดือ นมิถุน ายนปี ก่อ น (-26.2% YoY) ขณะที่ย อดนาเข้า เร่ง ตัว ขึน้ เป็ น 32.7% YoY จากที่ข ยายตัว 27.9% ในเดือนก่อน
โดยนับเป็ นการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 โดยการขยายตัวในระดับสูงเป็ นผลมาจากฐานที่ ต่ าในเดือน
มิถุนายนปี ก่อน (-14.1% YoY) เช่นกัน ด้านยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายนขยายตัว 3.1% MoM, SA พลิกกลับมาขยายตัวหลัง
ครัง้ แรกในรอบ 3 เดือนจากที่หดตัว -0.3% ในเดือนก่อนโดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนยอดค้าปลีกขยายตัว 0.1% YoY (vs.
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8.2% เดือนก่อน) ด้านเงินเฟ้อ Core CPI เดือนมิถุนายนเร่งตัวขึน้ สูงสุดในรอบ 15 เดือนด้วยแรงหนุนจากราคานา้ มันที่เพิ่ม
สูงขึน้ ในส่ วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางญี่ ปุ่ น (BoJ) มี มติ คงนโยบายการเงินเดิ มในการประชุม Monetary Policy
Meeting (MPM) วันที่ 15-16 กรกฎาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ และระยะยาวและมีมติเป็ นเอกฉันท์
คงเป้าการเข้าซือ้ สินทรัพย์ตา่ งๆ ดังเดิม
ตลาดยุโรปปรับตัวขึน้ 2.09%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมิถนุ ายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 59.5 จุด (+2.4 จุด) สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2549 โดย
ดัชนีภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 58.3 จุด (+3.1 จุด) สูงสุดในรอบ 14 ปี จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ท่ีฟื้นตัวตาม
การแจกจ่ายวัคซีนที่เร่งตัวขึน้ โดยการเติบโตของงานใหม่เพิ่มขึน้ ทาสถิติท่ีดีท่ีสุดในรอบ 14 ปี และการจ้างงานเพิ่มขึน้ สูงสุด
นับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2561 ส่วนราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องสู่ระดับสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2551 และ
ส่งผลให้ดชั นีราคาผลผลิตเพิ่มขึน้ สู่ระดับสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2543 ด้านภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 63.4 จุด (+0.3
จุด) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์โดยผลผลิต ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่และยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศได้ปรับตัวเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง โดยงาน
คงค้าง (Backlogs) ยังปรับตัวเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องอยู่หนึ่งในระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์จากทัง้ อุปสงค์ที่เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว
รวมถึงปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและบริการการขนส่งที่ล่าช้าซึ่งได้ส่งผลให้ดชั นี ราคาต้นทุนการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ อยู่ใน
ระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่การจ้างงานปรับตัวเพิ่มขึน้ มากที่สดุ ในรอบ 24 ปี เพื่อตอบสนองอุปสงค์ท่ีฟื้นตัวได้อย่าง
รวดเร็ว โดยดัชนี Composite PMI ปรับตัวเพิ่มขึน้ ในทุกประเทศหลัก นาโดยสเปน (+3.2, 62.4 จุด) เยอรมนี (+3.9, 60.1 จุด)
อิตาลี (+2.6, 58.3 จุด) และฝรั่งเศส (+0.4, 57.4 จุด) ด้านคณะกรรมาธิ การยุโรป (European Commission: EC) ปรับเพิ่ ม
คาดการณ์เศรษฐกิ จยูโรโซนปี 2564F ขึน้ เป็ น 4.8% จากประมาณการครัง้ ก่ อนในเดื อนพฤษภาคมที่ 4.3% และปรับ เพิ่ ม
คาดการณ์ปี 2565F ขึน้ เล็กน้อยเป็ น 4.5% (vs. 4.4% ประมาณการครัง้ ก่อน) จากแนวโน้ม การใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคที่คาดจะ
เพิ่มขึน้ อย่างมากตามการเปิ ดเศรษฐกิจและการเริ่มใช้ Digital COVID Certificate (เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม) ที่คาดจะช่วยหนุน
ภาคการท่ องเที่ ยว อย่างไรก็ ตามเศรษฐกิจยังคงมี ความเสี่ยงต่อ เงินเฟ้ อและการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ECB คงนโยบายการเงินตามเดิมและปรับเปลี่ยนการส่งสัญญาณแนวโน้มของดอกเบีย้ ซึง่ สะท้อนว่าดอกเบีย้
จะคงอยู่ท่ีระดับต่านีไ้ ปอีกอย่างน้อย 2 ปี พร้อมปรับเป้าหมายเงินเฟ้อเป็ น 2% แต่ยืดหยุ่นโดยจะปล่อยให้ Overshoot ได้ตาม
ความจาเป็ น
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 9.58%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมิถนุ ายนปรับตัวลดลงเป็ น 50.6 จุด (-3.2 จุด) ต่าสุดในรอบกว่า 1 ปี ตามภาคบริการที่
ปรับตัวลดลงเป็ น 50.3 จุด (-4.8 จุด) ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta ที่แพร่ระบาดมากขึน้ ในมณฑลกวางตุง้
และได้ส่งผลให้มีการกาหนดมาตรการป้องกันไวรัสภายในประเทศกดดันยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ให้ชะลอตัวลงสู่ระดับต่าสุดนับตัง้ แต่
เดือนเมษายน 2563 ขณะที่การจ้างงานพลิกกลับมาหดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 เดือน ด้านดัชนีราคาได้สะท้อนถึงแรงกดดัน
ด้านเงินเฟ้อที่เริ่มผ่อนคลายลงโดยอัตราเงินเฟ้อของต้นทุนปั จจัยการผลิตเพิ่มขึน้ น้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2563
ขณะที่ราคาผลผลิตลดลงเป็ นครัง้ แรกในรอบเกือบ 1 ปี ด้านภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 51.3 จุด (-0.7 จุด) ต่าสุดในรอบ
3 เดือนจากยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ท่ีปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 3 เดือนและผลผลิตที่ขยายตัวต่าสุดในรอบกว่า 1 ปี ท่ามกลางยอด
ผูต้ ิดเชือ้ ใหม่ทงั้ ในและนอกประเทศที่เพิ่มขึน้ และปั ญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะการขาดแคลนวัตถุดิบ ส่วนดัชนีราคาเริ่ม
ผ่อนคลายลงบ้างโดยต้นทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 7 เดือนและราคาผลผลิตปรับตัวลดลงต่ าสุดในรอบ 5
เดือนด้านการจ้างงานขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน ด้านการส่งออกเดือนมิถนุ ายนเร่งตัว
ขึน้ 32.2% YoY เร่งตัวขึน้ จาก 27.9% ในเดือนก่อนสวนทางกับที่ตลาดคาดจากแรงหนุนของสินค้ากลุ่มเหล็กและเรือขณะที่สินค้าที่
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เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยชะลอตัวลง ส่วนยอดนาเข้าขยายตัว
36.7% YoY ชะลอตัวลงจาก 51.1% ในเดือนก่อน ส่วน GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 7.9% YoY ชะลอตัวลงจาก 18.3% ในไตรมาสก่อน
สะท้อนถึงแนมโน้มการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจที่ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน GDP ขยายตัว 1.3% QoQ
ด้า นยอดปล่ อ ยสิ น เชื่ อ เดื อ นมิ ถุน ายนเพิ่ ม ขึ น้ มากกว่ า ที่ ค าด ขณะที่ PBoC ประกาศลด RRR ลง 50bps มี ผ ลวัน ที่ 15
กรกฎาคมโดยยอดระดมทุนรวมสุทธิเดือนมิถนุ ายนอยู่ท่ี RMB3,670.0bn เร่งตัวขึน้ จาก RMB1,920.5bn ในเดือนก่อน
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึน้ 2.38%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI ปรับตัวลดลงเป็ น 60.2 จุด (-3.5 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 60.1 จุด (-3.9 จุด)
ชะลอลงจากระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ในเดือนก่อนตามยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ (-1.8, 62.1 จุด) กิจกรรมทางธุรกิจ (-5.8, 60.4 จุด)
และยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (-9.3, 50.7 จุด) ที่ชะลอตัวลงขณะที่การจ้างงานลดลงและพลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์หดตัว
จากภาวะขาดแคลนแรงงาน (-6.0, 49.3 จุด) ทัง้ นี ้ รายงานระบุว่าธุรกิจยังคงประสบปั ญ หาขาดแคลนวัตถุดิบ การขนส่ง
และแรงงานที่ส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูง (-1.1, 79.5 จุด) อันเป็ นอุปสรรคต่อการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ ส่วน
ภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 60.6 จุด (-0.6 จุด) ตามยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศ (-1.0, 66.0 จุด) และการจ้างงาน (-1.0, 49.9 จุด)
ที่ชะลอตัวลงขณะที่คาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (+0.8, 56.2 จุด) และผลผลิต (+2.3, 60.8 จุด) เร่งตัวขึน้ ทัง้ นี ้ ดัชนีราคา (+4.1,
92.1 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ ต่อสู่ระดับสูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2522 จากปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบประกอบกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ี
ปรับตัวสูงขึน้ และการขาดแคลนบริการขนส่งส่ว นระยะเวลาการในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery Times) ปรับตัว
ลดลงแต่ยงั คงอยู่ในระดับสูง (-3.7, 75.1 จุด) ยอดค้าปลีกเดือนมิถนุ ายนขยายตัว 0.6% MoM สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะ
หดตัว -0.3% แต่ตวั เลขเดือนก่อนถูกปรับลดลงขณะที่ความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 5 เดือนจากความกังวล
เรื่องเงินเฟ้อ การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิถนุ ายนเพิ่มขึน้ มากสุดในรอบ 10 เดือน กว่า 8.50 แสนตาแหน่งดีกว่าที่
ตลาดคาดขณะที่อตั ราการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้อยเป็ น 5.9% สวนทางกับที่คาด ด้าน GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว
6.5% QoQ, saar เร่ง ตัว ขึน้ เล็ก น้อ ยจาก 6.3% ในไตรมาสก่อ นโดยเศรษฐกิจ ได้แ รงหนุน จากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จ
ภาครัฐ (วงเงิน USD1.9 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาอนุมตั ิเดือนมีนาคม) นโยบายการเงินผ่อนคลายของด้านธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) และการแจกจ่ายวัคซีนที่รวดเร็ว ด้านอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) เดือนมิถุนายนเพิ่มขึน้ 0.9% MoM
ต่อ เนื่อ งจาก 0.7% ในเดือ นก่อ นโดยหลัก ยัง คงมากจากราคารถยนต์มือ สองและกลุ่ม ที่เกี่ ยวเนื่องกับการเปิ ดเศรษฐกิ จ
สะท้อนการพุ่งขึน้ ของเงินเฟ้อที่เกิดขึน้ เพียงชั่วคราวในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ยังคงนโยบาย
การเงินตามเดิมและชีก้ ารเริ่ม QE taper ได้ใกล้เข้ามาขณะที่ยงั ไม่ได้แสดงความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์
Delta มากนัก
เดือนสิงหาคม 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวขึน้ 3.00%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงเป็ น 48.8 จุด (-0.1 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 47.4 จุด (-0.6
จุด) อยู่ในเกณฑ์ห ดตัวต่ อ เนื่ อ งเป็ น เดื อ นที่ 18 ท่ ามกลางการประกาศสถานการณ์ฉุก เฉิ น รอบใหม่ ใน Tokyo และพื ้น ที่
ใกล้เคี ย งระหว่างวัน ที่ 12 กรกฎาคม - 31 สิ งหาคม (เดิ ม สิ น้ สุด วัน ที่ 22 สิ งหาคม) และมี แ นวโน้ม ว่ารัฐ บาลจะประกาศ
สถานการณ์ฉกุ เฉินเพิ่มเติมในหลายจังหวัดเนื่องจากจานวนผูต้ ิดเชือ้ จากไวรัสสายพันธุ์ Delta ที่เพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง ขณะที่ภาค
การผลิตดัชนีปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 53.0 จุด (+0.6 จุด) จากผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่
ปรับตัวเพิ่มขึน้ รวมถึงการจ้างงานที่ขยายตัวเป็ นเดือนที่ 4 ติดต่อกันส่วนดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ สู่ระดับสูงสุด
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นับตัง้ แต่เดือนกันยายน 2551 ตามราคาวัตถุดิบซึ่งส่งผลให้ดชั นีราคาผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ ตามสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี
ขณะที่ยอดส่งออกเดือนกรกฎาคม ขยายตัว 37.0% YoY (vs. +48.6% เดือนก่อน) ซึ่งยังคงขยายตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจาก
แรงหนุนของการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจโลกและปั จจัยฐานต่าในปี ก่อน ด้านยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคมขยายตัว 1.1% MoM, SA
(vs. +3.1% เดือนก่อน) และขยายตัว 2.4% YoY (vs. +0.1% เดือนก่อน) โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมพลิก
กลับมาหดตัว 1.5% MoM (vs. +6.5% เดือนก่อน) จากการหดตัวในกลุ่มยานยนต์และเครื่องจักรไฟฟ้าและขยายตัวสูง 11.6%
YoY (vs. +23.0% เดือนก่อน) จากฐานที่ต่ าในปี ก่อน ในส่วนของ GDP ไตรมาส 2 (เบือ้ งต้น) พลิกกลับมาขยายตัว 1.3%
QoQ, saar (vs. -0.9% ไตรมาสก่อน) และขยายตัว 7.5% YoY (vs. -1.3% ไตรมาสก่อน) โดยได้รบั ปั จจัยสนับสนุนจากการ
ลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน
ตลาดยุโรปปรับตัวขึน้ 2.22%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 60.2 จุด (+0.7 จุด) สูงสุดในรอบกว่า 15 ปี โดยดัชนีภาคบริการ
ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 59.8 จุด (+1.5 จุด) สูงสุดในรอบ 15 ปี จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ท่ีฟื้นตัวหลังการผ่อนคลาย
ข้อจากัดที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 โดยการเติบโตของงานใหม่เพิ่มขึน้ ทาสถิติท่ีดีท่ีสดุ ในรอบ 14 ปี และการจ้างงานเพิ่มขึน้
สูงสุดในรอบ 3 ปี ท่ามกลางการเพิ่มขึน้ ของงานคงค้างในมือ (Backlogs) ที่เพิ่มขึน้ สู่ระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์จากอุปสงค์ท่ี
เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วและความท้าทายด้านอุปทานทัง้ ปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและการขนส่งวัตถุดิบที่ล่าช้า ส่วนดัชนีราคาทัง้
ต้นทุนปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ด้านภาคการผลิตดัชนีปรับตัวลดลงเป็ น
62.8 จุด (-0.6 จุด) แต่ยงั คงเป็ นหนึ่งในระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ โดยผลผลิตยอดคาสั่งซือ้ ใหม่และยอดคาสั่งซือ้ ภายนอก
ประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงหนุนให้การจ้างงานเพิ่มขึ น้ สูงสุดในรอบ 24 ปี ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตปรับตัวเพิ่ม ขึน้ อยู่ใน
ระดับ สูงสุด เป็ นประวัติ การณ์โดยดัชนี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรับ ตัวในทิ ศทางที่ ผสมกันโดยปรับ ตัว สูงขึน้ ใน
เยอรมนี (+2.3, 62.4) และอิตาลี (+0.3, 58.6 จุด) ขณะที่ชะลอตัวลงในฝรั่งเศส (-0.8, 56.6 จุด) และสเปน (-1.2, 61.2 จุด) ในส่วน
ของ GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 2.0% QoQ, saar (vs. -0.3% ไตรมาสก่อน) และขยายตัว 13.7% YoY (vs. -1.3% ไตรมาส
ก่อน) ซึ่งทาให้เศรษฐกิจของยูโรโซนได้หลุดพ้นจากภาวะ Recession จากการแจกจ่ายวัคซีนอย่างรวดเร็วที่หนุน การเปิ ด
เศรษฐกิจ (ประชากร EU เกือบ 60% ได้รบั วัคซีนอย่างน้อย 1 โดส ณ วันที่ 30 กรกฎาคม) โดยการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ นาโดย
สเปน (+2.8% QoQ vs. -0.4% ไตรมาสก่อน) และอิตาลี (+2.7% QoQ vs. +0.2% ไตรมาสก่อน)
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 0.05%
ดัช นี รวมโดย Caixin Composite PMI เดื อ นกรกฎาคมปรับ ตัวเพิ่ ม ขึน้ เป็ น 53.1 จุด (+2.5 จุด ) ตามภาคบริก ารที่ ป รับ ตัว
เพิ่มขึน้ เป็ น 54.9 จุด (+4.6 จุด) สูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 50.5 จุด สะท้อนถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกิจกรรมใน
ภาคบริการจากการควบคุมการแพร่ระบาดในมณฑล Guangdong ในเดือนก่อนหน้าที่ประสบความสาเร็จโดยการเติบโตของ
คาสั่งซือ้ ใหม่เร่งตัวขึน้ จากระดับต่าในเดือนก่อน ขณะที่การจ้างงานเพิ่มขึน้ เล็กน้อย ด้านดัชนีราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตยังคง
เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วหนุนให้ราคาผลผลิตเพิ่มขึน้ สูงสุดในปี นี ้ ด้านภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 50.3 จุด (-1.0 จุด) จากยอด
คาสั่งซือ้ ใหม่ท่ีพลิกกลับมาหดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบกว่า 1 ปี และผลผลิตที่ขยายตัวต่าสุดในรอบกว่า 16 เดือน ท่ามกลาง
การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta ในมณฑล Nanjing ต้นทุนวัตถุดิบที่สงู ขึน้ และสภาพอากาศที่รุนแรงส่วนดัชนีราคา
เริ่มผ่อนคลายลงบ้าง โดยต้นทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 9 เดือน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ ด้าน
การจ้างงานขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 4 ด้านยอดส่งออกเดือนกรกฎาคมขยายตัว 19.3% YoY (vs. +32.2% เดือนก่อน) โดย
ยอดส่งออกชะลอตัวลงในทุกประเทศหลักเนื่องจากความต้องการสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 ที่ลดลงภายหลังสถานการณ์
การแพร่ระบาดในหลายๆ ประเทศดีขึน้ โดยเฉพาะสินค้าจาพวกอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่อาศัยในส่วน
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ของยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคมขยายตัว 8.5% YoY (vs. +12.1% เดือนก่อน) โดยการชะลอตัวนาโดยยอดขายอัญมณี
(+14.3% vs. +26.0% เดือนก่อน) เครื่องสาอาง (+2.8% vs. +12.8% เดือนก่อน) และอุปกรณ์ส่ือสาร (+0.1% vs. +15.9%
เดือนก่อน) ขณะที่ยอดขายรถยนต์พลิกกลับมาหดตัว (-1.8% vs. +4.5% เดือนก่อน) ในส่วนของยอดระดมทุนรวมสุทธิเดือน
กรกฎาคมชะลอตัวอยู่ท่ี 1,060 พันล้านหยวน (vs. 3,670 พันล้านหยวนเดือนก่อน)
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึน้ 3.04%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงเป็ น 59.9 จุด (-3.8 จุด) ตามภาคบริการที่ปรับตัวลดลงเป็ น
59.8 จุด (-4.8 จุด) โดยชะลอตัวลงต่อเนื่องหลังทาจุดสูงสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมท่ามกลางปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน ทั้ง นี ้
รายงานระบุบางบริษัทได้สังเกตเห็นความลังเลในการตัดสินใจของลูกค้าท่ามกลางราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึน้ ส่วนภาค
การผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 63.1 จุด (+1.0 จุด) จากอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศที่ยังคงแข็งแกร่ง ทั้งนี ้ ภาคธุรกิจ ยัง
ระบุถึ งปั ญ หาการขาดแคลนปั จ จั ย การผลิต และแรงงานในการผลิ ต สิ น ค้าให้ทัน ยอดค าสั่งซือ้ จากห่ วงโซ่อุป ทานที่ ได้รบั
ผลกระทบและการขนส่งสินค้าที่ล่าช้าซึ่งส่งผลให้ดชั นีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตและราคาขายปรับตัวขึน้ สูงสุดในประวัติศาสตร์ ด้านการ
ใช้จ่ายส่วนบุคคลพลิกกลับ มาขยายตัว 1.0% MoM (vs. -0.1% เดือนก่อน) โดยการใช้จ่ายนาโดยภาคบริการ (+12.1%
vs. +1.0% เดือนก่อน) ที่ฟื้นตัวขึน้ ต่อเนื่องจากอานิสงส์ของการเปิ ดเศรษฐกิจโดยอยู่เหนือระดับก่อน COVID-19 แล้วที่ 0.5%
ขณะที่การใช้จ่ายซือ้ สินค้า (+0.5% vs. -2.1% เดือนก่อน) เพิ่มขึน้ เล็กน้อยโดยเริ่มทรงตัวหลังเพิ่มขึ ้นไปมากแล้วก่อนหน้านี ้
และอยู่เหนือระดับก่อน COVID-19 ราว 20% ขณะที่อตั ราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) เดือนกรกฎาคมชะลอตัวลงโดยหลักเป็ น
ผลมาจากราคารถยนต์มือสองที่ชะลอตัวลงอย่างมาก โดยเพิ่มขึน้ 0.3% MoM (vs. +0.9% เดือนก่อน) และเพิ่มขึน้ +4.3% YoY
(vs. +4.5% เดือนก่อน) แต่ยงั คงอยู่ในระดับสูงนับตัง้ แต่ปี 2534 ด้านยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคมพลิกกลับมาหดตัว 1.1%
MoM แต่ขยายตัว 15.7% YoY จากฐานต่าในปี ก่อนหน้า (vs. +18.7% เดือนก่อน) ด้านจานวนผูว้ ่างงานขอรับ สวัส ดิก ารว่างงาน
ครัง้ แรกเพิ่ม ขึ น้ เล็ก น้อ ยเป็ น 3.53 แสนล้า น (+4 พัน ราย) แต่ย ัง คงอยู่ใ นระดับ ต่ า สุด นับ ตัง้ แต่มี ก ารแพร่ระบาดของ
COIVD-19 ในด้านแผนกระตุน้ เศรษฐกิจสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเห็นชอบกรอบงบประมาณสาหรับ แผนกระตุน้ เศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนวงเงิน USD3,500bn ขณะที่ระบุจะโหวตแผนลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานวงเงิน 550 พันล้านดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกาภายในวันที่ 27 กันยายน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ระบุว่า QE
Taper อาจเริ่มขึน้ ในช่วงปลายปี 2563 แต่จะไม่รบี ปรับขึน้ ดอกเบีย้ ในปี นี ้
เดือนกันยายน 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวขึน้ 5.47%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็ น 45.5 จุด (-3.3 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 42.9 จุด
(-4.5 จุ ด ) อยู่ ใ นเกณฑ์ ห ดตัว ต่ อ เนื่ อ งเป็ นเดื อ นที่ 19 และต่ า สุ ด ตั้ง แต่ เดื อ นพฤษภาคม 2563 ท่ า มกลางการประกาศ
สถานการณ์ฉกุ เฉินซึ่งปั จจุบนั ครอบคลุม 13 จังหวัดและขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 12 กันยายน (เริ่มต้น 12 กรกฎาคม) ทา
ให้ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ในประเทศหดตัวมากที่สดุ ในรอบ 15 เดือนโดยยอดคาสั่งซือ้ ในต่างประเทศหดตัวแรงเช่นเดียวกัน ขณะที่
ภาคการผลิตดัชนี ปรับตัวลดลงเป็ น 52.7 จุด (-0.3 จุด) จากผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ ใหม่ ท่ี ชะลอตัวลง ขณะที่ คาสั่งซือ้ ใน
ต่างประเทศพลิกกลับมาหดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 7 เดือน ด้านการจ้างงานเพิ่มขึน้ สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนมกราคม 2563ส่วน
ดัชนี ตน้ ทุนปั จจัยการผลิตชะลอตัวลง ด้านยอดส่งออกเดือนสิงหาคมชะลอลงเป็ น +26.2% YoY จาก +37.0% ในเดือนก่อน
ขณะที่ยอดนาเข้าเร่งตัวขึน้ เป็ น +44.7% YoY จาก +28.5% ในเดือนก่อน ด้านยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน
สิง หาคมพลิก กลับ มาหดตัว (-4.1% MoM vs. +1.0% เดือ นก่อ นและ -3.2% YoY vs. vs. +2.4% เดือ นก่อ น) จากผล
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ของสถานการณ์โรคระบาดและภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ด้านฝ่ ายบริหารการเลือกตัง้ ประธานพรรค LDP นาย Fumio
Kishida ได้รบั ชัยชนะและมีกาหนดจะได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นนายกรัฐมนตรีคนที่ 100 ของญี่ปนในการประชุ
ุ่
มสภาสมัยวิสามัญ
ในวัน ที่ 4 ตุล าคมและเป็ น ตัว แทนชิง ตาแหน่ง นายกรัฐ มนตรีข องพรรค LDP (แทนนาย Yoshihide Suga ที่ประกาศลง
จากตาแหน่งเมื่ อครบวาระ) ในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางญี่ ปุ่ นมีม ติค ง
นโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) วันที่ 21 - 22 กันยายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตรา
ดอกเบีย้ ระยะสัน้ และระยะยาวและมีมติเป็ นเอกฉันท์คงเป้าการเข้าซือ้ สินทรัพย์ตา่ งๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 3.25%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็ น 59.0 จุด (-1.2 จุด) โดยดัชนีภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 59.0 จุด (0.8 จุด) โดยการเติบโตของงานใหม่ชะลอตัวลงแต่ยงั คงขยายตัวในระดับสูง ส่วนคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศขยายตัวสูงเป็ น
อันดับ 2 นับตัง้ แต่เริ่มทาการสารวจในปี 2557 ด้านการจ้างงานยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ท่ามกลางการเพิ่มขึน้ ของ
งานคงค้างในมือ (Backlogs) ที่เพิ่มขึน้ ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 5 ส่วนดัชนีราคาทัง้ ต้นทุนปั จจัยการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็ น
ประวัติก ารณ์ส่ วนราคาผลผลิ ตชะลอตัวลงมาเล็กน้อย ด้านภาคการผลิตปรับ ตัวลดลงเป็ น 61.4 จุด (-1.4 จุด ) ชะลอตัว
ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 จากระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนจากผลผลิตที่ต่าสุดในรอบ 6 เดือน ขณะที่ยอด
คาสั่งซือ้ ใหม่ทงั้ ในและต่างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง ด้านการจ้างงานปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากจุดสูงสุดในเดือนก่อน ด้าน
ดัชนีราคาต้นทุนการผลิตชะลอตัวลงเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่ดชั นีเริ่มเพิ่มขึน้ ในเดือนสิงหาคม 2563 ส่วนดัชนีราคาผลผลิตชะลอ
ตัวลงครัง้ แรกตัง้ แต่เดือนมกราคม 2564 แต่ยงั คงอยู่ในระดับ สูงท่ามกลางอุปสงค์ท่ีเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วและปั ญหาในห่วงโซ่
อุปทานโดยดัชนี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรับตัวในแดนผสมโดยปรับตัวลดลงในเยอรมนี (-2.4, 60.0) ฝรั่งเศส (-0.7,
55.9 จุด) และสเปน (-0.6, 60.6 จุด) ขณะที่ ปรับตัวเพิ่ มขึน้ ในอิตาลี (+0.5, 59.1 จุด) เงินเฟ้ อทั่วไปเดื อนสิงหาคมขยายตัว
+3.0% YoY สูง สุด ในรอบเกือ บ 10 ปี โดยหลัก ๆ เป็ น ผลจากฐานที่ต่า ในช่ว งเดีย วกัน ของปี ก่อ นโดยเฉพาะจากการลด
ภาษี VAT ชั่วคราวของเยอรมนีรวมทัง้ ผลจากการเปิ ดเศรษฐกิจที่หนุนกิจกรรมภาคบริการท่องเที่ยว ปั ญหาขาดแคลนด้านอุปทาน
และการเพิ่ม ขึน้ อย่างมากของราคานา้ มัน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีม ติช ะลอการเข้าซือ้
สินทรัพย์ผ่านมาตรการ Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) สาหรับไตรมาส 4
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 4.71%
ดัชนีรวมโดย Caixin Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็ น 47.2 จุด (-5.9 จุด) เป็ นการพลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์
หดตัวครัง้ แรกตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 ตามภาคบริการที่ปรับตัวลดลงเป็ น 46.7 จุด (-8.2 จุด) ท่ามกลางมาตรการควบคุม
การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta ทั่วประเทศทาให้ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่หดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 16 เดือน ขณะที่การ
จ้างงานพลิกกลับมาหดตัว ด้านดัชนีราคาราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตยังคงเพิ่มขึน้ จากค่าจ้างพนักกงานและค่าขนส่ง ที่เพิ่ม
สูงขึน้ ในขณะที่ราคาผลผลิตชะลอตัวลงหลังทาจุดสูงสุดของปี ไปในเดือนก่อน ด้านภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 49.2 จุด (-0.9
จุด) กลับมาอยู่ในเกณฑ์หดตัวเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 จากยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ท่ีหดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่
2 และต่าสุดในรอบกว่า 16 เดือน (48.0 จุด) และผลผลิตที่หดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 17 เดือน (47.7 จุด) ท่ามกลางการระบาด
ของ COVID-19 ต้นทุนวัตถุดิบที่สงู ขึน้ และภาวะคอขวดในห่ วงโซ่อปุ ทาน ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศกลับมาหดตัว
เช่น กัน (48.0 จุด ) ด้า นยอดส่ง ออกเดือ น สิงหาคม ขยายตัว +25.6% YoY จาก +19.3% ในเดือนก่อนจากอุป สงค์ของ
ประเทศคู่คา้ หลักที่เร่งตัว ขณะที่ยอดนาเข้าขยายตัว +33.1% YoY จาก +28.1% ในเดือนก่อน ส่วนยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total
Social Financing) เดือนสิงหาคมอยู่ท่ี 2,960 พันล้านหยวนเร่งตัวขึน้ จาก 1,056.6 พันล้านหยวน ในเดือนก่อนโดยยอดออกพันธบัตร
รัฐบาลเร่งตัวขึน้ มาก ด้านปั ญหาราคานา้ มันที่ปรับตัวสูงขึน้ ในช่วงที่ผ่านมา ทางรัฐบาลจีนได้ประกาศเตรียมปล่อยนา้ มันออก
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จากคลังนา้ มันสารองทางยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve: SPR) เป็ นครัง้ แรกในรอบกว่า 10 ปี เพื่อป้อนให้แก่โรง
กลั่นภายในประเทศและหวังลดระดับความร้อนแรงของราคานา้ มันลงในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBoC)
อัดฉีดสภาพคล่องต่อเนื่องและระบุจะคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในตลาดอสังหาริมทรัพย์ท่ามกลางความกังวลเรื่องของ Evergrande
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 4.65%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็ น 55.4 จุด (-4.5 จุด) ตามกิจกรรมทางธุรกิจ (-6.9, 60.1 จุด)
ยอดคาสั่งซือ้ ในต่างประเทศ (-5.2, 60.6 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ภายในประเทศ (-0.5, 63.2 จุด) ด้านการจ้างงานยังคงอยู่ใน
เกณฑ์ขยายตัว (-0.1, 53.7 จุด) ขณะที่ดัชนีราคาชะลอตัวลงหลังทาจุดสูงสุดในรอบ 15 ปี ไปในเดือนก่อน (-6.9, 75.4 จุด)
ทัง้ นี ้ รายงานระบุว่าตลาดแรงงานที่ตึงตัว ปั ญหาการขาดแคลนวัตุดิบและปั ญหาด้านโลจิสติ กส์เป็ นปั จจัยที่ฉุดรัง้ การฟื ้ นตัว
ของภาคบริการ ส่วนภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 59.9 จุด (+0.4 จุด) จากยอดคาสั่งซือ้ ทั้งในประเทศ (+1.8, 66.7 จุด)
และต่างประเทศ (+0.9, 56.6 จุด) และผลผลิต (+1.6, 60.0 จุด) ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ขณะที่การจ้างงาน (-3.9, 49.0 จุด) ชะลอตัว
ลงมาก ทัง้ นี ้ ดัชนีราคา (-6.3, 79.4 จุด) ได้ชะลอตัวลงต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดี รายงานยังคงระบุถึงปั ญหา
ขาดแคลนวัตถุดิบสาคัญ และบริการขนส่งที่แม้จะเริ่มผ่อนคลายลงแต่ก็ยังคงเป็ นปั จจัยฉุดรัง้ การฟื ้ นตัว ของภาคการผลิต
โดยรวม ด้านระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery Times) ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน (-3.0, 69.5 จุด) แต่
ยังคงอยู่ในระดับ สูง ขณะที่ ยอดค้าปลี กเดื อนสิงหาคมพลิ กกลับ มาขยายตัว +0.7% MoM จาก -1.8% ในเดือ นก่อนและ
ขยายตัว +15.1% YoY และทรงตัวจากเดือนก่อน ด้านจานวนผูว้ ่างงานขอรับสวัสดิการว่างงานครัง้ แรก (Initial Jobless claims)
ปรับตัวเพิ่มขึน้ +2.0 หมื่นรายเป็ น 3.32 แสนราย นาโดยการเพิ่มขึน้ ในรัฐ Louisiana ที่ได้รบั ผลกระทบหนักจากพายุเฮอร์ริเคน Ida
และรัฐ Illinois และ Washington D.C. ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ ้นเพี ยง +2.35 แสนตาแหน่ง
ต่าสุดในรอบ 7 เดือน ท่ามกลางการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta ขณะที่อตั ราการว่างงานลดลงเป็ น 5.2% จาก 5.4% ใน
เดือนก่อน ด้านอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) เดือนสิงหาคมเพิ่มขึน้ +0.1% MoM จาก +0.3% ในเดือนก่อนและชะลอตัว
ลงเป็ น +4.0% YoY จาก +4.3% ในเดือนก่อนอย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ในส่วนนโยบายทางการคลัง
นาง Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกหนังสือเตือนต่อผูน้ าในสภาว่ารัฐบาลอาจมีเงินสดไม่เพียงพอสาหรับ
การชาระหนีห้ ลังวันที่ 18 ตุลาคม หากสภาไม่เร่งดาเนินการเรื่องของเพดานหนีส้ าธารณะ (Debt Ceiling) ไม่วา่ จะระงับหรือปรับ
เพิ่มเพดานอย่างไรก็ตามกฎหมายระงับเพดานหนีไ้ ด้ถูกขยายจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคม ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคาร
กลางสหรัฐอเมริกา หรือ Fed มีมติเป็ นเอกฉันท์ (11-0) คงอัตราดอกเบีย้ นโยบาย Federal Funds Rate ไว้ท่ีระดับต่า 0-0.25%
และระบุจะเริ่ม QE Taper ในระยะใกล้ ขณะที่ Dot plots ชีจ้ ะปรับขึน้ ดอกเบีย้ 3 ครัง้ ในปี 2566 และอีก 3 ครัง้ ในปี 2567
เดือนตุลาคม 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 1.90%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 47.9 จุด (+2.4 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 47.8 จุด (+
4.9 จุด) อยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 20 แต่สงู สุดในรอบ 3 เดือน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเริ่ม
คลี่คลายและมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 30 กันยายนทาให้ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ทงั้ ในและนอกประเทศเร่งตัว
ขึน้ ขณะที่ภ าคการผลิต ปรับ ตัว ลดลงเป็ น 51.5 จุด (-1.2 จุด ) เนื่อ งจากผลกระทบของการสถานการณ์โ รคระบาดใน
ประเทศและปั ญหาในห่วงโซ่อปุ ทานทาให้กิจกรรมในภาคการผลิตลดลง ในขณะเดียวกันการจ้างงานปรับตัวสูงสุดนับตัง้ แต่
เดือนเมษายน 2562 เนื่องจากงานคงค้างในมื อ (Backlogs) เพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง ส่วนดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิต
เร่งตัวขึน้ สูงสุดในรอบ 13 ปี ด้านยอดส่งออกชะลอลง 13.0% YoY จาก หดตัว 26.2% ในเดือนก่อนเนื่องจากการส่งออก
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รถยนต์ที่พลิกมาหดตัวท่ามกลางภาวะการขาดแคลนชิป ด้านยอดนาเข้าชะลอลง 38.6% YoY จากที่ขยายตัว 13.0% ใน
เดือนก่อน ขณะที่ยอดค้าปลีกพลิกกลับมาขยายตัว 2.7% MoM SA จากที่หดตัว 4.0% ในเดือนก่อน นาโดยสินค้าทั่วไป เครื่องใช้
และอุปกรณ์ และเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริม อย่างไรก็ตามยอดขายรถยนต์พลิกกลับมาหดตัวสูง โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ปี ก่อน ยอดค้าปลีกหดตัวลดลงเป็ น 0.6% YoY จากที่หดตัว -3.2% ในเดือนก่อนในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางญี่ปนุ่
หรือ BoJ คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting วันที่ 27-28 ตุลาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตรา
ดอกเบีย้ ระยะสัน้ และยาวและมีมติเป็ นเอกฉันท์คงเป้าการเข้าซือ้ สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้
ตลาดยุโรปปรับตัวขึน้ 4.71%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวลดลงเป็ น 56.2 จุด (-2.8 จุด) โดยดัชนีภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 56.4 จุด (2.6 จุด) โดยการเติบโตของงานใหม่และยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศชะลอตัวลง ด้านการจ้างงานชะลอตัวลงต่าสุด ใน
รอบ 4 เดือน ส่วนดัชนีราคา ต้นทุนปั จจัยการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี ส่วนราคาผลผลิตยังคงอยู่ในระดับเกือบ
สูงสุดในรอบ 20 ปี ด้านภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 58.6 จุด (-2.8 จุด) ต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยทัง้
ผลผลิตและคาสั่งซือ้ ใหม่ทงั้ ในและนอกประเทศปรับตัวลดลงสู่ระดับต่าสุดในรอบ 8 เดือนโดยการชะลอตัวเป็ นผลของปั ญหา
ภายในห่วงโซ่อุปทานและอุปสงค์ท่ีอ่อนแอลง ด้านการจ้างงานปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 6 เดือน ด้านดัชนีราคาต้นทุนการ
ผลิตชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ 5 เดือนแต่ยังคงเป็ นหนึ่งในระดับสูงในรอบ 24 ปี ส่งผลให้ดชั นีราคาผลผลิตยังเร่งตัวขึน้ ทัง้ นี ้ ดัชนี
Composite PMI ปรับตัวลดลงในทุกประเทศหลัก ได้แก่ เยอรมนี (-4.5 จุด, 55.5 จุด) ฝรั่งเศส (-0.6 จุด, 55.3 จุด) สเปน (-3.6
จุด , 57.0 จุด) และอิตาลี (-2.5 จุด , 56.6 จุด) ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว 3.4% YoY สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนกันยายน
2551 เร่งตัวขึน้ จาก 3.0% ในเดือนก่อนนาโดยหมวดพลังงานซึ่งขยายตัว 17.4% YoY สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ในส่วนนโยบาย
ทางการเงินธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มี มติค งนโยบายการเงิน เดิม ได้แก่ คงวงเงินการเข้าซื ้อสินทรัพ ย์ผ่านมาตรการ
(PEPP) คงอัตราดอกเบีย้ นโยบาย และคงการเข้าซือ้ สินทรัพย์แบบปกติ (APP)
ตลาดฮ่องกงปรับตัวขึน้ 3.27%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 51.4 จุด (+4.2 จุด) ได้รบั ปั จจัยหนุนจากจากดัชนีภาค
บริการที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 52.4 จุด (+7.2 จุด) หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศได้คลี่คลายลงอย่างไรก็ตามภาค
การผลิต กลับ มาหดตัว นับ ตัง้ แต่เดือ นกุม ภาพัน ธ์ 2563 สะท้อ นการฟื ้ น ตัว ของเศรษฐกิจ ที่ไ ด้ผ่า นจุด สูงสุด ไปแล้ว ด้าน
ผลผลิต (-1.4 จุด, 49.5 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ (-0.3 จุด, 49.3 จุด) ปรับตัวลดลงท่ามกลางภาวะต้นทุนวัตถุดิบที่สงู ขึน้ ปั ญหา
คอขวดในห่วงโซ่อปุ ทานและปั ญหาการขาดแคลนพลังงานส่งผลให้ดชั นีราคาผูผ้ ลิตขยายตัว 10.7% YoY จากการเพิ่มขึน้ ของราคา
ถ่านหินเป็ นหลักซึง่ สูงสุดเป็ นประวัติการณ์นบั ตัง้ แต่เริ่มเก็บสถิติในปี 2539 และเร่งตัวขึน้ จาก 9.5% YoY ในเดือนก่อน ขณะที่ดชั นี
ราคาผูบ้ ริโภคยังคงเพิ่มขึน้ (+0.7% YoY และ +0.8% ในเดือนก่อน) อย่างจากัดจากการลดลงของราคาเนือ้ หมู ในส่วนการจ้าง
งานปรับตัวลดลงเป็ น 49.0 จุด (-0.6 จุด) ด้านยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศปรับตัวลดลงเป็ น 46.2 จุด (-0.5 จุด) อยู่ในเกณฑ์หด
ตัว ต่อ เนื่อ งเป็ น เดือ นที่ 5 สะท้อ นการส่ง ออกที่ช ะลอลง ด้า นยอดส่ง ออกขยายตัว 28.1% YoY เร่ง ตัว ขึ น้ จากขยายตัว
25.6% ในเดือนก่อนนาโดยโดยสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ขณะที่กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันเชือ้ COVID-19 อย่างสินค้ากลุ่มพลาสติกและกลุ่มผ้าและสิ่งทอมีการฟื ้ นตัวขึน้ จากเดือนก่อนหน้า ด้านยอดนาเข้า
ขยายตัว 17.6% YoY แต่ชะลอตัวลงจากขยายตัว 33.1% ในเดือนก่อนโดยยอดนาเข้าที่ชะลอลงสะท้อนอุปสงค์ในประเทศอ่อนแอ
ลง ด้านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนกันยายนต่ากว่าที่ตลาดคาด ส่วนหนึ่งจากยอดปล่อยสินเชื่อนอกภาคธนาคารที่หดตัวเพิ่มขึน้ จาก
การเพิ่มความเข้มงวดโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์และยอดออกหุน้ กูเ้ อกชนที่ชะลอลงมาก ทัง้ นี ้
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GDP ไตรมาส 3 ของจีนขยายตัว 4.9% YoY ชะลอตัวลงจากขยายตัว 7.9% ในไตรมาสก่อน นาโดยยอดค้าปลีกที่เร่งตัวขึน้
ขณะที่ภาคการผลิตและการลงทุนชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน
สหรัฐอเมริกาปรับตัวขึน้ 7.01%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI ปรับตัวลดลงเป็ น 55.0 จุด (-0.4 จุด) โดยดัชนีภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 61.9 จุด (+0.2 จุด)
ตามการเพิ่มขึน้ ของกิจกรรมทางธุรกิจ (+2.2, 62.3 จุด) ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ภายในประเทศ (+0.3, 63.5 จุด) และงานคงค้างในมือ (+
0.6, 61.9 จุด ) ขณะที่ย อดคาสั่งซื อ้ ในต่า งประเทศ (-1.1, 59.5 จุด ) และการจ้า งงาน (-0.7, 53.0 จุด ) ชะลอตัว ลง ส่วน
ดัชนีราคาเร่งตัวขึน้ (+2.1, 77.5 จุด) ทั้งนี ้ รายงานยังระบุว่าตลาดแรงงานที่ตึงตัว ปั ญ หาการขาดแคลนวัตุดิบและปั ญ หา
ด้านโลจิสติกส์เป็ นปั จจัยที่ฉดุ รัง้ การฟื ้ นตัวของภาคบริการ ส่วนภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 61.1 จุด (+1.2 จุด) จากการ
เพิ่มขึน้ ของการจ้างงาน (+1.2, 50.2 จุด) และเวลาในการส่งมอบสินค้า (+3.9 จุด, 73.4 จุด) จากปั ญหาความล่าช้าในการ
จัดส่งวัตถุดิบและการขนส่งผลผลิต ส่วนยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศทรงตัวที่ 66.7 จุด ด้านยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (-3.2,
53.4 จุด) และผลผลิต (-0.6, 59.4 จุด) ปรับตัวลดลงแต่ยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ส่วนดัชนีราคา (+1.8, 81.2 จุด) ปรับตัว
เพิ่มขึน้ โดยปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบสาคัญ บริการขนส่งและแรงงานยังคงเป็ นปั จจัยฉุดรัง้ การฟื ้ นตัวของภาคการผลิต โดยรวม
เช่นกัน ด้านยอดค้าปลีกขยายตัว 0.7% MoM สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะพลิกกลับมาหดตัว 0.2% ขณะที่ความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภค
U. of Michigan ปรับตัวลดลงในเดือนตุลาคมเกือบต่าสุดตัง้ แต่ปี 2544 ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึน้ 0.4% MoM และเร่งตัว
ขึน้ จากเดือนก่อนที่ขยายตัว 0.3% โดยหลักมาจากหมวดพลังงาน (1.3% MoM vs. 2.0% เดือนก่อน) และหมวดอาหาร (0.9% vs.
0.4% เดือ นก่อ น) การจ้า งงานภาคเอกชนโดย ADP เพิ่มขึน้ มากสุดในรอบ 3 เดือนกว่า 5.68 แสนตาแหน่ง ในส่วนนโยบาย
ทางการคลัง วุฒิสภามีมติ 50-48 เสียง เห็นชอบการปรับเพิ่มเพดานหนีส้ าธารณะเป็ นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 3 ธันวาคมเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงผิดนัดชาระหนี ใ้ นส่วนนโยบายทางการเงินจากรายงานการประชุม Fed ชี ้ QE Taper อาจเริ่มต้นลด
กลางเดือนพฤศจิกายนหรือกลางเดือนธันวาคมและสิน้ สุดกลางปี 2565 ทัง้ นี ้ GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐอเมริกาขยายตัว 2.0%
QoQ, saar ต่ากว่าที่ตลาดคาดจากผลกระทบของปั ญหาห่วงโซอุปทานและการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta
เดือนพฤศจิกายน 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 3.71%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 50.7 จุด (+2.8 จุด) พลิกกลับมาขยายตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 6 เดือน
โดยภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 50.7 จุด (+2.9 จุด) พลิกกลับมาขยายตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 21 เดือนหลังสถานการณ์การ
แพร่ระบาดในประเทศคลี่คลายและมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 30 กันยายน หนุนให้ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ ใน
ประเทศเร่งตัวขึน้ ส่วนคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศชะลอตัวลงเนื่องจากหลายประเทศในเอเชียได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 อีกระลอกในประเทศคู่คา้ ที่ยงั ไม่คลี่คลายรวมถึงค่าขนส่งที่พ่งุ สูง ขึน้ ส่งผลต่อยอดขายระหว่างประเทศ ด้านภาค
การผลิตดัชนีปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 53.2 จุด (+1.7 จุด) จากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่คลี่คลายและข้อจากัดในการผลิต
ที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศหนุนให้ผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ภายในประเทศกลับมาขยายตัว ส่วนดัชนีตน้ ทุน ปั จจัยการผลิต
และราคาผลผลิตเร่งตัวขึน้ สู่ระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี จากแรงกดดัน ภายในห่วงโซ่อุป ทานและปั ญ หาขาดแคลนวัตถุดิบ
ขณะที่ ย อดส่ งออกเดื อ นตุล าคมชะลอลง (+9.4% YoY vs. +13.0% YoY เดื อ นก่ อ น) ต่อ จากการส่ งออกรถยนต์ที่ห ดตัว
ต่อ เนื่อ ง ด้า นดัช นีร าคาผูบ้ ริโ ภคเดือ นตุล าคมยัง คงทรงตัว (+0.1% YoY vs. +0.2% YoY เดือ นก่อ น) จากมาตรการลด
ค่าบริการโทรศัพท์แม้ว่าราคาพลังงานจะปรับตัวเพิ่มขึน้ ด้านยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมขยายตัว (+1.1% MoM, SA vs. +2.8% MoM,
SA เดือนก่อน) ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 หลังสถานการณ์โรคระบาดในประเทศเริ่มคลี่คลายโดยในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพรรค LDP
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นาโดยนาย Fumio Kishida ชนะการเลือกตัง้ และรักษาเสียงข้างมากในสภาไว้ได้ ในส่วนนโยบายทางการคลัง รัฐบาลออก
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจมูลค่ารวมราว 78.9 ล้านล้านเยนซึ่งคาดว่าจะมีผลบวกต่อเศรษฐกิจราว 5.6% ของ GDP
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 2.50%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวลดลงเป็ น 54.2 จุด (-2.0 จุด) โดยดัชนีภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 54.6 จุด
(-1.8 จุด) จากการชะลอตัวของปริมาณธุรกิจใหม่ขณะที่การจ้างงานเร่งตัวขึน้ สูงสุดในรอบ 14 ปี ส่วนดัชนีราคาทัง้ ต้นทุนปั จจัย
การผลิตและราคาผลผลิตเร่งตัวขึน้ สู่ระดับสูงสุดในรอบ 21 ปี ด้านภาคการผลิตดัชนีปรับตัวลดลงเป็ น 58.3 จุด (-0.3 จุด) ต่าสุด
นับแต่เดือนกุมภาพันธ์จากผลผลิตที่ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่าสุดในรอบ 16 เดือนและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ลดลงสู่ระดับต่าสุดในรอบ
10 เดือ นจากปั ญ หาภายในห่ว งโซ่อ ุป ทาน ขณะที่ต น้ ทุน ปั จ จั ย การผลิต และราคาผลผลิต เร่ง ตัว ขึ น้ สู่ร ะดับ สูง สุด เป็ น
ประวัติการณ์ ทั้งนี ้ ดัชนี Composite PMI ปรับตัวลดลงในทุกประเทศหลัก ได้แก่ เยอรมนี (-3.0 จุด, 52.5 จุด) ฝรั่งเศส (-0.6 จุด,
54.7 จุด) สเปน (-0.8 จุด, 56.2 จุด) และอิตาลี (-2.4 จุด, 54.2 จุด) ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเบือ้ งต้นเดือนตุลาคมเร่ง ตัว ขึ น้
4.1% YoY สูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2551 จาก +3.4% YoY ในเดือนก่อนโดยหมวดที่ปรับตัวสูง ได้แก่ หมวดพลังงานซึ่งขยายตัว
23.5% YoY สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ( vs. +17.6% เดือนก่อน) จากปั ญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ หมวดอาหาร เครื่องดื่มและ
ยาสูบขยายตัว 2.0% เท่ากับเดือนก่อนสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2563 และหมวดบริการขยายตัว 2.1% สูงสุดนับตัง้ แต่
เดือนพฤษภาคม 2552 จากการเปิ ดกิจกรรมเศรษฐกิจที่หนุนภาคการท่องเที่ยว ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมที่มิใช่พลังงาน
(Non-energy industrial goods) ชะลอตัวลงเล็กน้อยเป็ น +2.0% จาก +2.1% เดือนก่อน ทัง้ นี ้ GDP ไตรมาส 3 ขยายตัว
2.2% QoQ ( vs. +2.1 ไตรมาสก่ อน) นาโดยประเทศฝรั่งเศส (+3.0% QoQ vs. +1.3% QoQ ไตรมาสก่ อน) และอิตาลี (+2.6%
QoQ vs. 2.7% QoQ ไตรมาสก่อน)
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 7.42%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 51.5 จุด (+0.1 จุด) ตามภาคบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น
53.8 จุด (+0.4 จุด) อยู่ในเกณฑ์ขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 จากการระบาดของ COVID-19 ที่คลี่คลายหนุนให้ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่
ภายในประเทศขยายตัวมากสุดในรอบ 3 เดือน ส่วนคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศพลิกกลับมาขยายตัว ด้านราคาต้นทุน ปั จจัย
การผลิตและราคาผลผลิตเพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบ 3 เดือน จากค่าจ้างพนักงานและต้นทุนวัตถุดิบที่เร่งตัวขึน้ ด้านภาคการผลิตปรับตัว
เพิ่มขึน้ เป็ น 50.6 จุด (+0.6 จุด) ท่ามกลางการฟื ้ นตัวของอุปสงค์ในประเทศโดยยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศเพิ่มขึน้ สูงสุดนับตัง้ แต่
เดือนมิถุนายน ขณะที่การจ้างงานปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 ด้านดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบ
เกื อบ 5 ปี จากต้น ทุน ด้า นพลัง งานและวัต ถุดิ บ ที่ สูง ขึ น้ ขณะที่ ดัช นี ราคาผู้บ ริโภคเร่งตัว ขึ น้ จากทั้งราคาอาหารและค่า
สาธารณูปโภค ด้านยอดส่งออกเดือนตุลาคมยังคงขยายตัวสูงที่ 27.1% YoY ( vs. +28.1% เดือนก่อน) และยังคงขยายตัว
ในระดับเลขสองหลักเป็ นเดือนที่ 13 ติดต่อกันจากอุปสงค์ของประเทศคู่คา้ ที่ยงั คงแข็งแกร่งนาโดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อุปกรณ์
คอมพิ วเตอร์
(+19.3% YoY vs. +14.6% เดื อนก่อน) และแผงวงจร (+29.5% vs. +32.7% เดื อนก่อ น) และสิน ค้า ที่
เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ (+14.4% vs. +15.8% เดือนก่อน) เครื่องใช้ในครัวเรือน (+39.4% vs. +38.8% เดือน
ก่อน) และหลอดไฟบ้าน (+31.0% vs. +35.1% เดือนก่อน) ในส่วนยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมขยายตัว 4.9% YoY (vs. +4.4%
YoY เดือนก่อน) ด้านยอดระดมทุนรวมสุทธิเดือนตุลาคมอยู่ท่ี 1,590 พันล้านหยวนชะลอตัวลงจาก 2,901.8 พันล้านหยวนใน
เดือนก่อน
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ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 0.70 %
ดัชนีรวม ISM Composite PMI ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 57.6 จุด (+2.6 จุด) โดยดัชนีภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 66.7 จุด(+
4.8 จุด) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ตามกิจกรรมทางธุรกิจ (+7.5, 69.8 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ภายในประเทศ (+6.2, 69.7 จุด) ที่
เพิ่มขึน้ อยู่ในระดับสูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2540 ส่วนงานคงค้างในมือ (+5.4, 67.7 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ นอกประเทศ (+2.8, 62.3 จุด)
เพิ่มขึน้ มากเช่นกัน ขณะที่การจ้างงาน (-1.4, 51.6 จุด) ชะลอตัวลง ด้านดัชนีราคาเร่งตัวขึน้ (+5.4, 82.9 จุด) และรายงาน
ยังระบุว่าตลาดแรงงานที่ตึงตัว ปั ญหาขาดแคลนวัตดุ ิบและปั ญหาด้านโลจิสติ กส์เป็ นปั จจัยที่ฉุดรัง้ การฟื ้ นตัวของภาคบริการ
ส่วนภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 60.8 จุด (-0.3 จุด) โดยยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศ (-6.7, 59.8 จุด) และผลผลิต (-0.1, 59.3 จุด)
ชะลอตัวลง ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (+1.2, 54.6 จุด) และการจ้างงาน (+1.8, 52.0 จุด) เร่งตัวขึน้ เล็กน้อย ด้าน
เวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery Times) ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 75.6 จุด (+2.2 จุด) จากปั ญหาความล่าช้าในการ
จัดส่งวัตถุดิบและการขนส่ง ส่วนดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึน้ เช่นกัน (+4.5, 85.7 จุด) และรายงานยังคงระบุถึงปั ญหาขาดแคลน
วัตถุดิบสาคัญ บริการขนส่งที่ล่าช้ารวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องเป็ นปั จจัยฉุดรัง้ การฟื ้ นตัวของภาคการผลิต
โดยรวม ด้านยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมขยายตัว (+1.7% QoQ vs. +0.8% QoQ ไตรมาสก่อน) สูงสุดในรอบ 7 เดือน อย่างไรก็ตาม
ความเชื่ อมั่นผู้บ ริโภคโดย University of Michigan เบื ้องต้นเดื อนพฤศจิ กายนปรับตัวลดลงเป็ น 66.8 จุด (-4.9 จุด ) ต่ า สุด
นับตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2544 สะท้อนแนวโน้มการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคที่คอ่ นข้างแย่โดยความเชื่อมั่นต่อทัง้ สถานการณ์ปัจจุบนั
(-4.5, 73.2 จุด) และเศรษฐกิจในอนาคต (-5.1, 62.8 จุด) ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่าสุดในรอบหลายปี โดยหลักเป็ นผลจากความ
กังวลต่อเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึน้ สูงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา (ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคเดือนตุลาคมขยายตัว 6.2% YoY สูงสุดในรอบ 30 ปี ) ด้าน
การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมเพิ่มขึน้ 5.31 แสนตาแหน่ง ขณะที่อตั ราการว่างงานปรับลดลงเป็ น 4.6% (-0.2 ppts) ใน
ส่ว นนโยบายทางการคลัง สมาชิก สภาผู แ้ ทนราษฎรสหรัฐ อเมริก าโหวตผ่า นแผนกระตุ้น เศรษฐกิ จ ส่ วนที่ เหลื อ ของ
ประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน วงเงิน 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่ยงั มีความไม่แน่นอนสูงในชัน้ สมาชิกวุฒิสภาที่คาดจะ
มีการแก้ไขและการอนุมตั ิอาจลากยาวไปจนถึงสิน้ ปี ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือ Fed ประกาศ
QE Taper ที่อตั รา USD15bn/เดือนเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนตามที่ตลาดคาด ขณะที่ยงั คงมุมมอง Dovish ว่าเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึน้
จะเป็ นเพียงชั่วคราวและประธาน Fed ยา้ ไม่รีบขึน้ ดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม Fed minutes ชีท้ ่ีประชุมพร้อมถอนนโยบายผ่อนคลาย
ทางการเงินเร็วขึน้ เพื่อรักษาไม่ให้เงินเฟ้อพุ่งขึน้ สูง
เดือนธันวาคม 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวขึน้ 3.60%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 53.3 จุด (+2.6 จุด) โดยดัชนีภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น
54.5 จุด (+1.3 จุด) จากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่คลี่คลายและข้อจากัดในการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศ หนุนให้
ผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ภายในประเทศขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 เดือน ด้านยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศปรับตัวสูงสุดในรอบ 5
เดือน อย่างไรก็ดี ดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี จากแรงกดดันภายในห่วงโซ่
อุปทาน ขณะที่ยอดส่งออกเดือนพฤศจิกายนเร่งตัวขึน้ (+20.5% YoY vs. +9.4% YoY เดือนก่อน) อย่างมาก โดยเร่งตัวขึน้ ใน
กลุ่มสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เครื่องจักรกลไฟฟ้า (+14.2% YoY vs. +10.5% YoY เดือนก่อน) สินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ (+20.2% YoY
vs. +18.0% YoY เดือนก่อ น) และยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.3% YoY vs. -28.7% YoY เดือ นก่อ น) ส่วนเครื่องจักรกล
(+22.6% YoY vs. +22.9% YoY เดือนก่อน) เพิ่มขึน้ ใกล้เคียงเดือนก่อน โดยเครื่องจักรผลิตเซมิคอนดักเตอร์ย ัง คงขยายตัว สูง
(+44.7% YoY vs. +45.1% YoY เดือ นก่อ น) โดยในปี 2565 เศรษฐกิจ ญี่ ป่ ุนมีแ นวโน้ม ฟื ้ น ตัว ดีขึน้ ในระยะข้างหน้าจาก
อุปสงค์ในประเทศท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลายและการแจกจ่ายวัคซีนที่ทาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงแรงหนุนจาก
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มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ มูลค่ารวมราว 78.9 ล้านล้านเยน ขณะที่ภ าคการผลิตและการส่งออกจะยัง ได้ร ับ ผลกระทบ
จากปั ญ หาขาดแคลนชิป ที่ จ ะยัง คงกดดัน ผลผลิต โดยเฉพาะสิน ค้า ส่ง ออกสาคัญ อย่า งรถยนต์ ในส่วนนโยบายทางการ
เงินในปี 2565 คาดว่าธนาคารกลางญี่ ปุ่นจะคงดอกเบีย้ ระยะสัน้ ที่ -0.1% และจะใช้มาตรการ Yield Curve Control (ตัง้ เป้า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ท่ี “ประมาณ 0%”) ไปจนถึงปี 2566 เป็ นอย่างน้อยตามมุมมองเงินเฟ้อของ
ธนาคารกลางญี่ปนุ่ ซึง่ ยังห่างจากเป้าหมายที่ 2.0% อย่างมาก
ตลาดยุโรปปรับตัวขึน้ 5.63%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็ น 55.4 จุด (+1.2 จุด) ขณะที่ดชั นีภาคการผลิตปรับตัวขึน้ เล็กน้อย
เป็ น 58.4 จุด (+0.1 จุด) ซึ่งยังเป็ นการขยายตัวที่ต่าเป็ นอันดับสองนับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์จากผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ ท่ี
ปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้อยท่ามกลางปั ญหาภายในห่วงโซ่อปุ ทาน ขณะที่ตน้ ทุนปั จจัยการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงและราคาผลผลิตเร่ง
ตัวขึน้ สู่ระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ทั้งนี ้ ดัชนี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรับตัวในแดนผสมโดยปรับตัวลดลงใน
เยอรมนี (-0.4, 57.4 จุด) และสเปน (-0.3, 57.1จุด) ขณะที่อิตาลี (+1.7, 62.8 จุด) และฝรั่งเศส (+2.3, 55.9 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ ด้าน
เงินเฟ้อทั่วไป (+4.9% YoY vs. +4.1% YoY เดือนก่อน) และเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (+2.6% YoY vs. +2.0% YoY เดือนก่อน ) เดือน
พฤศจิก ายนเร่ง ตัว ขึ น้ สูง กว่า เดือ นก่อ นหน้า โดยหลัก มาจากหมวดพลัง งานที่เ ร่ง ตัว ขึ น้ เป็ น + 27.4% YoY สูง สุด เป็ น
ประวัติการณ์จาก +23.7% YoY ในเดือนก่อน จากปั ญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติท่ียงั ไม่คลี่คลาย โดยในปี 2565 เศรษฐกิจ
ญี่ปนมี
ุ่ แนวโน้มขยายตัวจากการแจกจ่ายวัคซีนเป็ นวงกว้างหนุนการเปิ ดเศรษฐกิจและการใช้ COVID Certificate ที่หนุนการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกลุ่ม นอกจากนีย้ งั ได้แรงหนุนจากมาตรการทางการคลัง ทัง้ กฎการคลังของ EU ที่จะยังผ่อนปรนใน
ปี 2565 และการเบิกจ่ายเม็ดเงินของกองทุน EU Recovery Fund ที่คาดจะเร่งตัวขึน้ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจยังเผชิญแรงกดดัน
ในระยะสัน้ โดยเฉพาะการระบาดของ COVID-19 ปั ญหา Supply disruption ที่ยงั อยู่และปั ญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติท่ียงั
ไม่คลี่คลายซึ่งจะหนุนให้เงินเฟ้อยังขยายตัวสูง กดดันกาลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค ในส่วนนโยบายทางการเงิน ECB จะเริ่มผ่อนคันเร่งใน
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมาก โดยจะยุติการซือ้ สินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP สิน้ เดือนมีนาคม 2565 ขณะที่จะเพิ่มการ
เข้าซือ้ สินทรัพย์ผ่านมาตรการปกติหรือ APP ขึน้ เล็กน้อยเป็ นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้การเข้าซือ้ สินทรัพย์มีความคล่องตัวขึน้
ในช่วงของการทา Policy normalization ส่วนอัตราดอกเบีย้ นโยบายคาดจะคงอยู่ท่รี ะดับต่าในปั จจุบนั ตลอดปี 2565
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 1.53%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็ น 51.2 จุด (-0.3 จุด) โดยดัชนีภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น
49.9 จุด (-0.7 จุด) ท่ามกลางมาตรการ Zero-COVID และอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอลง โดยยอดคาสั่งซือ้ ภายในประเทศ
ชะลอตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศและการจ้างงานปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 4 ด้านผลผลิตพลิก
กลับมาขยายตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 เดือนหลังปั ญหาขาดแคลนพลังงานคลี่คลายลง ส่วนดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตปรับตัว
ลดลงต่าสุดในรอบ 13 เดือน จากต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบที่ปรับตัวลงจากมาตรการของรัฐบาล ด้านยอดส่งออกเดือน
พฤศจิกายนชะลอตัวลง (+22.0% YoY vs. +27.1% YoY เดื อนก่อน) แต่การส่งออกสิ นค้ากลุ่มอิเล็ กทรอนิ กส์ยังคงขยายตัวสูง
ขณะที่ดชั นีราคาผูบ้ ริโภคเดือนพฤศจิกายนเร่งตัวขึน้ เป็ น +2.3% YoY สูงสุดในรอบ 15 เดือน จาก +1.5% YoY ในเดือนก่อน โดย
ตลาดมองว่าจะเร่งตัวขึน้ ต่อทาจุดสูงสุดในไตรมาส 3 ปี 2565 แต่ยงั คงต่ากว่าเป้าหมายที่ 3% และดัชนีราคาผูผ้ ลิตเดือน
พฤศจิกายนขยายตัว +12.9% YoY จาก +13.5% YoY ในเดือนก่อน โดยในปี 2565 เศรษฐกิจจีน มีแนวโน้มขยายตัวจาก
แรงหนุนของภาคการส่งออกที่ขยายตัวดีต่ อเนื่องจากอุปสงค์ของสินค้าด้านเทคโนโลยีแม้ไม่ขยายตัวมากเท่าปี 2564 ด้านการ
บริโภคในประเทศยังมีแรงกดดันจากมาตรการ Zero-COVID ที่จะยังมีแนวโน้มเข้มงวดท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยงั มี
ความไม่แน่นอนสูง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนน่าจะยังถูกกดดันจากความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนีใ้ นภาคอสังหาริมทรัพย์
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ทาให้คาดได้ว่าการดาเนินนโยบายการเงินการคลังในปี 2565 จะมีความผ่อนคลายมากขึน้ โดยให้ความสาคัญของความมี
เสถียรภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาจมีการปรับลด RRR ลงอีกหากเศรษฐกิจยังส่งสัญญาณชะลอตัว นอกจากนีธ้ นาคาร
กลางจีนมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนเป็ นพิเศษในกลุ่มธุรกิจ SMEs โครงสร้างพืน้ ฐาน การวิจยั และพัฒนา การพัฒนาชนบทและธุรกิจ
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายผ่านการเสริมสภาพคล่อง รวมทัง้ การลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียม
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึน้ 4.75 %
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็ น 57.2 จุด (-0.4 จุด) ขณะที่ดชั นีภาคการผลิตปรับตัวขึน้ เป็ น
61.1 จุด (+0.3 จุด) โดยยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศ (+1.7, 61.5 จุด) ผลผลิต (+2.2, 61.5 จุด) และการจ้างงาน (+1.3, 53.3 จุด) เร่งตัว
ขึน้ ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (-0.6, 54.0 จุด) ชะลอตัวลง ด้านเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery Times)
ปรับตัวลดลงเป็ น 72.2 จุด (-3.4 จุด ) และดัชนีราคาปรับตัวลดลง (-3.3, 82.4 จุด) แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยรายงาน
ยังคงระบุถึงปั ญหาด้านอุปทานที่ฉดุ รัง้ การฟื ้ นตัวของภาคการผลิต แม้จะเริ่มมีสญ
ั ญาณที่ดีขึน้ ในด้านแรงงานและระยะเวลาใน
การส่งมอบสินค้า ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึน้ 2.1 แสนตาแหน่ง ต่ากว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 5.5
แสนตาแหน่ง แต่อตั ราการว่างงานปรับลดลงเป็ น 4.2% จาก 4.6% ในเดือนก่อน ขณะที่อตั ราการมีส่วนร่วมของกาลังแรงงาน
เพิ่ มขึ น้ ดีกว่าคาด ในส่วนนโยบายทางการคลัง วุฒิ สภาอนุมัติ เพิ่ มเพดานหนี ้ 2.5 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาซึ่ง สามารถ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงผิดนัดชาระหนีจ้ นถึงต้นปี 2566 ในส่วนนโยบายทางการคลัง ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา มี มติเป็ นเอก
ฉันท์คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายสหรัฐอเมริกาต่อเดือน โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวโดยแรงหนุน
หลักมาจากอุปสงค์ในประเทศตามการเปิ ดเศรษฐกิจและแนวโน้มการฟื ้ นตัวของตลาดแรงงานที่คาดจะดีต่อเนื่องหลังการให้
สวัสดิ การว่ างงานพิ เศษของรัฐบาลสิ น้ สุดลง ขณะที่ เศรษฐกิ จจะมี ปั จจัยหนุ นเพิ่ ม เติ มจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จของ
ประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน ได้แก่ โครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานวงเงิน 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและโครงการ Build
Back Better วงเงินราว 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กาลังพิจารณาในชัน้ วุฒิสภา อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจยังรายล้อมไปด้วย
ปั จจัยเสี่ยงทัง้ การระบาดของ COVID-19 ปั ญหา Supply disruption และเงินเฟ้อที่จะยังขยายตัวสูงอย่างมาก ขณะที่นโยบาย
ทางการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะดาเนินนโยบายที่เข้มงวดขึน้ ในปี 2565 โดยคาด QE Taper จะสิน้ สุดในเดือน
มีนาคมขณะที่อตั ราดอกเบีย้ มีโอกาสปรับขึน้ 3-4 ครัง้ เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
การลงทุนของกองทุน
• กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC)
กองทุ น มี น โยบ ายทุ น ในกองทุ น Templeton BRIC Fund (กองทุ น หลั ก ) ซึ่ ง บ ริ ห ารจั ด การโดย Templeton Asset
Management Limited (Singapore) จดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิรก์ โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็ นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุน้ ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน (ซึ่งหมายรวมถึง
ไต้หวันและฮ่องกง) และประเทศที่มีรายได้หรือกาไรอย่างมีนัยสาคัญจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเหล่านี ้ หรือ
ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเหล่านี ้ โดยเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีพืน้ ฐานดีและ
มีราคาไม่แพง (Value Style) มีกระจายการลงทุนแบบกว้าง (Wide Diversification)
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ASP-BRIC
ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนดัชนีชีว้ ดั *
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชีว้ ดั
(standard deviation) *
Information Ratio

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค
ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 1 ปี สิน้ สุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564
(NAV ณ 30 ธันวาคม 2564 = 7.4175 บาท)
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี 1
3 ปี 1
ตัง้ แต่ตน้ ปี
(ตามเวลา) (ตามเวลา) (ต่อปี ) (ต่อปี )
-7.99% -5.67%
-16.11% -7.99% 5.96%
-1.85% -7.51%
-13.31% -1.85% 9.42%

5 ปี 1
(ต่อปี )
6.72%
7.89%

10 ปี 1
(ต่อปี )
1.91%
5.76%

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน 2
-2.10%
0.36%

19.74%

18.16%

20.60%

19.74% 22.11%

19.54%

18.02%

22.01%

19.10%

16.53%

20.69%

19.10% 19.56%

17.52%

17.05%

23.12%

-0.53

0.48

-0.38

-0.12

-0.43

-0.12

-0.53

-0.31

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 13 ธันวาคม 2550
- * ดัชนี MSCI BRIC Net TR ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณ
ผลตอบแทน
- 1 % ต่อปี
- 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีท่กี องทุนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะเป็ นผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริง
- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จัดขึน้ ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและ
นาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยันถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค

25

ข้อมูลกองทุนหลัก Templeton BRIC Fund
ผลการดาเนินงานย้อนหลัง

สัดส่วนการลงทุน

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของ Templeton BRIC Fund (กองทุนหลัก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- สามารถดูขอ้ มูลปั จจุบนั ได้ท่ี
https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/investor/products/overview/4343/Z/templeton-bric-fund
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิน้ รอบ 30 ธันวาคม 2564
-37.73%

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิน้ รอบ 30 ธันวาคม 2564
N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 30 ธันวาคม 2564
N/A

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิน้ รอบ 30 ธันวาคม 2564
N/A*
* ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ท่เี ว็บไซต์ www.assetfund.co.th
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
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หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)
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AAA
AA
A
BBB

T1+
F1+

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สงู สุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก
มีความเสี่ยงต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รบั ผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึน้
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจ อาจมีผลให้ความสามารถในการชาระหนีล้ ดลงเมื่อเทียบกับอันดับ
เครดิตที่สงู กว่า
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึ่ งผูอ้ อกที่ได้รบั
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึ่งผูอ้ อกที่ได้รบั
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
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ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่ กองทุนเนื่องจากการใช้บริการ
ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทุนได้รบั การบริการข้อมูลจากบุคคลผูใ้ ห้บริการ
ได้แก่ คู่คา้ ต่างๆ เป็ นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจยั ภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ ภายใน
และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง
ปั จจัยพืน้ ฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รบั เชิญให้เข้าร่วม Company Visit และ การสัมมนาต่างๆ
ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ในการนามาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
หลัก จึงขอเปิ ดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ ดังนี ้

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.
UNITED SECURITIES PLC.
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.
AL KHALIJ COMMERCIAL BANK
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.
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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
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
China Merchant Securities (CMS)
SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)
Viet Capital Securities (VCSC)
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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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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รายงานรายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
ประจาปี พ.ศ. 2564
รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
บริษัท เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด
นายนภดล รมยะรูป
นายพิทเยนท์ อัศวนิก
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
นายพัชร สุระจรัส
นายคมสัน ผลานุสนธิ
นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
นายพงศ์พนั ธุ์ อภิญญากุล 1/
นายไมตรี โสตางกูร
นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ
นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ
นายกฤช โคมิน
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
นายธีรธ์ วัช ลิมปิ สขุ
นายสิทธิเดชน์ เอีย้ วสกุล
นายยุรนันท์ วิภศู ิริ
นายไกรสร โอภาสวงการ
นายวิศรุต ปรางมาศ
นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
นางธนพร ตัง้ มณีนิมิตร
นางกุสมุ าลย์ ศรีสอ้าน
นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
นางสาวนวรัตน์ พรหมศรีโชติ
นางผุสดี นาคอินทร์
นางสาวพรประภา ธนูพนั ธ์

หมายเหตุ
1/
ออกจากการเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ี website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
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ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค
ในรอบปี บัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่

ชื่อหลักทรัพย์

อัตราส่วน ณ สิน้ วัน
(%NAV)

อัตราส่วนตามโครงการ
(%NAV)

สาเหตุ

การดาเนินการ

-

-

-

-

-

-
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผู้ถือหุน้
ในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิทนิ ล่าสุด

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ี
Website ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค

41

