รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
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เดือนมกราคม 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 6.21%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตัวลดลงเป็ น 52.5 จุด (-0.8 จุด) ขณะที่ดชั นีภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 54.3 จุด
(-0.2 จุด) ขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 11 และมีแนวโน้มขยายตัวดีตอ่ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่คลี่คลาย
และข้อจากัดในภาคการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศ โดยผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ภายในและนอกประเทศชะลอตัวลง
เล็กน้อยแต่ยงั คงอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว ด้านดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตผ่อนคลายลงจากเดือนก่อน ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญี่ปนยั
ุ่ งคงนโยบายการเงินเดิมตามคาดและปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 2565 ขึน้ อย่างมาก
จากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐและการฟื ้ นตัวของภาคผลิต แต่คาดการณ์เงินเฟ้อยังคงห่างไกลเป้า 2% อย่างมาก
และคาดว่าอัตราดอกเบีย้ นโยบายระยะสัน้ และระยะยาวจะยังคงอยู่ในระดับปั จจุบนั หรือต่ากว่า
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 3.99 %
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตัวลดลงเป็ น 53.3 จุด (-2.1 จุด) ซึ่งต่ าสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมจากดัชนี
ในภาคบริการที่ชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ 8 เดือน จากผลกระทบของไวรัส Omicron และภาคการผลิตที่ยังคงชะลอตัวลง
ต่อเนื่องเป็ น 58.0 จุด (-0.4 จุด) จากยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ท่ีชะลอลงต่าสุดในรอบ 11 เดือน ขณะที่ผลผลิตทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน
ซึ่งต่าสุดเป็ นอันดับสองนับตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2563 ท่ามกลางการขาดแคลนวัตถุดิบและอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลง
ด้านดัชนีราคาปรับลดลงและอาจสะท้อนปั ญหา Supply Disruption ที่เริ่มคลี่คลาย โดยต้นทุนปั จจัยการผลิตต่า สุดในรอบ
8 เดือน และราคาผลผลิตต่าสุดในรอบ 4 เดือน ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงโดยปรับตัว
ลดลงในสเปน (-0.9, 56.2 จุด) อิตาลี (-0.8, 62.0 จุด) และฝรั่งเศส (-0.3, 55.6 จุด) ขณะที่เยอรมนีทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนที่
57.4 จุด ด้านเงินเฟ้อขยายตัวสูงกว่าที่ตลาดคาด โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธันวาคมเร่งตัวขึน้ เป็ น +5.0 % YoY (vs. +4.9%
เดือนก่อน) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่เงินเฟ้อพืน้ ฐานขยายตัว 2.6% YoY เท่ากับเดือนก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ถกู ผลักดันจาก
เงินเฟ้อในหมวดพลังงานที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย +26.0% YoY (vs. +27.5% เดือนก่อน) แต่ยงั คงอยู่ในระดับสูงมาก
ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิม่ ขึน้ 2.99%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 53.0 จุด (+1.8 จุด) นาโดยดัชนีภาคการผลิตที่ปรับตัว
เพิ่ ม ขึ น้ เป็ น 50.9 จุด (+1.0 จุ ด ) ซึ่ง สูงที่ สุด ในรอบ 7 เดื อ น จากผลผลิ ต ที่ เพิ่ ม ขึ น้ สูงสุ ด ในรอบ 1 ปี และยอดค าสั่งซื ้อ
ในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศและการจ้างงานปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 5 ด้าน
ดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 19 เดือน จากต้นทุนด้านพลังงานและวัต ถุดิบที่ปรับตัวลง ส่วนราคา
ผลผลิตปรับตัวลดลงเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 ด้านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนธันวาคมออกมาต่ากว่าที่ตลาดคาด
เล็กน้อยที่ 2.4 พันล้านหยวน (vs. 2.6 พันล้านหยวน เดือนก่อน) ถึงแม้ว่าจะมีการปรับลด RRR ลงในช่วงกลางเดือนสะท้อน
อุปสงค์ของสินเชื่อที่ยงั อ่อนแอ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน ปรับลดดอกเบีย้ MLF ระยะ 1 ปี และ Reverse Repo
ระยะ 7 วัน ลงอย่างละ 0.10% ซึ่งนับเป็ นครัง้ แรกในรอบเกือบ 2 ปี พร้อมกับอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมผ่านโครงการ MLF
เป็ นวงเงิน 7 แสนล้านหยวน ซึ่งมากกว่ายอดครบกาหนดชาระที่ 5 แสนล้านหยวน และอัดฉีดสภาพคล่องผ่าน Reverse
Repo เป็ นวงเงิน 1 แสนล้านหยวน ด้าน GDP ไตรมาส 4/2564 และปี 2564 ขยายตัว 4.0% YoY (vs. +4.9% YoY ไตรมาสก่อน)
และ 8.1% YoY (vs. +9.8% YoY ปี ก่อน) ตามลาดับ
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ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 5.42%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตัวลดลงเป็ น 57.0 จุด (-0.2 จุด) นาโดยดัชนีภาคการผลิตที่ปรับตัวลดลง
เป็ น 58.7 จุด (-2.4 จุด) โดยยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศ (-1.1, 60.4 จุด) ผลผลิต (-2.3, 59.2 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ ภายนอก
ประเทศ (-0.4, 53.6 จุ ด ) ชะลอตัว ลง ขณะที่ ก ารจ้ า งงาน (+0.9, 54.2 จุด ) เร่ง ตัว ขึ ้น ด้า นเวลาในการส่ งมอบสิ น ค้า
(Suppliers’ Delivery Times) ปรับตัวลดลงเป็ น 64.9 จุด (-7.3 จุด) และดัชนีราคาปรับตัวลดลง (-14.2, 68.2 จุด) ต่าสุด
ในรอบ 13 เดือน ยอดค้าปลีกเดือนธันวาคมหดตัว (-1.9% MoM vs. +0.2% MoM เดือนก่อน) มากสุดในรอบ 10 เดือน แย่กว่า
ที่ตลาดคาด ขณะที่แนวโน้มการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคในระยะข้างหน้าค่อนข้างตึงตัวท่ามกลางเงินเฟ้อที่สงู และการระบาดของ
Omicron ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคมเพิ่มขึน้ 1.99 แสนตาแหน่ง น้อยกว่าคาดอย่างมากที่ 4.50 แสน
ต าแหน่ ง แต่ อัต ราการว่ างงานปรับ ลดลงมากกว่า คาดและค่ า จ้างปรับ ตัวเพิ่ ม ขึ น้ มากกว่ าคาดสะท้อ นตลาดแรงงาน
ตึงตัวอย่างมาก ขณะที่อตั ราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเพิ่มขึน้ 0.6% MoM ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ +0.5% ด้านอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.8% MoM เดือนก่อน) ซึ่งสูงกวาที่ตลาดคาดที่ +0.4% MoM ในส่วนนโยบายทางการเงิน
ประธานธนาคารกลางสหรัฐอมเริกา (Fed) ระบุจะทาทุกวิถีทางเพื่อยับยั้งเงินเฟ้อและหนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวต่อเนื่อง
แต่มีท่าที Hawkish น้อยกว่าคาดช่วยคลายความกังวลให้กบั ตลาด ด้านรายงานการประชุม FOMC ในช่วงกลางเดือนธันวาคม
ที่ผ่านมาชีว้ ่าการลดขนาดงบดุลอาจเกิดขึน้ หลังการปรับขึน้ ดอกเบีย้ ครัง้ แรกไม่นาน
เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 1.71%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 49.9 จุด (-2.6 จุด) ท่ามกลางจานวนผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 สายพันธุ์
Omicron ที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้กิจกรรมและยอดคาสั่งซือ้ ในภาคบริการซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตเติบโตอย่ างแข็งแกร่ง
จากการเติ บโตของผลผลิ ตแตะระดับสูงสุดในรอบเกื อบ 8 ปี ด้านยอดส่ งออกเดื อนมกราคมชะลอตัวลงเป็ น +9.6% YoY
(+17.5% YoY เดือนก่อน) ซึ่งชะลอตัวลงโดยเฉพาะหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ท่ีหดตัว 0.5% YoY (+10.2% YoY เดือนก่อน)
ขณะที่เครื่องจักรกลไฟฟ้า (+9.8% YoY vs. 14.9% YoY เดือนก่อน) สินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ (+5.8% YoY vs. +15.6% YoY เดือนก่อน)
และเครื่องจักรกล (+7.1% YoY vs.+17.6% YoY เดือนก่อน) ชะลอตัวลง ขณะที่ยอดค้าปลีกเดือนมกราคมหดตัว 1.9% MoM, SA
(-1.2% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน ยอดค้าปลีกขยายตัว 1.6% YoY (vs. +1.2% YoY เดือนก่อน)
น าโดยสิ นค้าทั่วไป (-8.7% MoM, SA vs. 0.0% MoM เดื อนก่ อน) เครื่องแต่ งกายและอุปกรณ์เสริม (-17.4% MoM vs. +0.7%
MoM เดื อนก่ อน) อาหารและเครื่ องดื่ ม (-0.1% MoM vs. -4.4% MoM เดื อนก่ อน) และรถยนต์และชิ ้นส่ วน (-0.4% MoM vs.
+7.5% MoM เดือนก่อน) ขณะที่เครื่องใช้และอุปกรณ์ขยายตัว (+0.8% MoM vs. -0.4% MoM เดือนก่อน) ด้านดัชนีราคา
ผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนมกราคมชะลอลงเป็ น +0.5% YoY (+0.8% YoY เดือนก่อน) ส่วนดัชนีราคาผูบ้ ริโภคไม่นับรวมอาหารสด
(Core CPI) ทรงตัวที่ +0.2% YoY เท่ากับเดือนก่อน
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 3.23%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 52.3 จุด (-1.0 จุด) จากดัชนีในภาคบริการที่ชะลอตัวลงและ
ผลกระทบของไวรัส Omicron ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวขึน้ สูง สุดในรอบ 5 เดือน ท่ามกลางปั ญหาในห่วงโซ่อุปทานที่เริ่ม
คลี่ค ลาย อย่างไรก็ดี ตน้ ทุนการผลิ ตปรับ ตัวเพิ่ม ขึน้ สูงเป็ นอัน ดับ 2 ในประวัติ ศาสตร์และราคาขายเร่งตัวขึน้ สูงสุดเป็ น
ประวัติการณ์ ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ ปรับตัวในทิศทางที่ผสมกัน โดยดัชนีป รับตัวลดลงในสเปน
(-7.5, 48.9 จุด) อิตาลี (-4.6, 50.1 จุด) และฝรั่งเศส (-3.1, 52.7 จุด) ขณะที่เยอรมนี (+3.9, 53.8 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ ด้าน
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อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (HICP Inflation) เดือนมกราคมเร่งตัวขึน้ เป็ น +5.1% YoY (+5.0% YoY เดือนก่อน) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์
ซึ่งสวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะชะลอตัวลงเป็ น +4.4% YoY ส่วนอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) ชะลอตัวลงเป็ น +2.3% YoY
(+2.6% YoY เดื อนก่ อน) น าโดยสิ นค้าในหมวดพลังงาน (+28.6% YoY vs. +25.9% YoY เดื อนก่ อน) และหมวดอาหารและ
เครื่องดื่ ม ไม่ นับรวมยาสูบ (+3.6% YoY vs. +3.2% YoY เดื อนก่ อน) ขณะที่ ในช่ วงสิ น้ เดื อนกุมภาพันธ์ได้เกิ ดความตึงเครียด
ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกเพิ่มขึน้ หลังรัสเซียให้การรับรองเอกราช 2 แคว้นของยูเครน ส่งผลให้ยุโรปออกมาตรการคว่าบาตร
รัสเซีย โดยขัน้ ต้นอังกฤษประกาศคว่าบาตรธนาคารรัสเซีย 3 แห่ง และชาวรัสเซีย 3 คน ขณะที่เยอรมนีประกาศระงับการอนุมตั ิ
การเปิ ดใช้ท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 และได้ออกมาตรการคว่าบาตรรัสเซียเพิ่มเติม หลังรัสเซี ยนากองกาลังบุกเข้ายูเครน
และโจมตี กรุ ง Kyiv โดยมุ่งเน้น ไปที่ กิ จกรรมด้านการเงิน และการควบคุม การส่งออกสิ น ค้า ซึ่งคาดจะส่งผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจรัสเซียระบบการเงินรวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนด้านโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรปประกาศคง
นโยบายการเงินเดิม แต่ส่งสัญญาณ Hawkish ขึน้ และระบุจะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ท่ามกลาง
ความกังวลต่อเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงยาวนานกว่าที่เคยประเมิน ด้าน GDP ไตรมาส 4 เบือ้ งต้นชะลอตัวลงเป็ น +0.3%
QoQ (+2.3% QoQ ไตรมาสก่อน) ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ ท่ีนาไปสู่การบังคับ ใช้มาตรการเข้มงวด
ประกอบกับปั ญ หา Supply Disruption ที่ ยังคงอยู่ เมื่ อเที ยบกับช่ วงเดี ยวกั นปี ก่ อน GDP ของยูโรโซนขยายตัว 4.6% YoY
(+3.9% YoY ไตรมาสก่อน)
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 4.58%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 50.1 จุด (-2.9 จุด) นาโดยผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ รวมภาคการผลิต
และนอกภาคการผลิตซึ่งแตะระดับต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ส่งผลให้อุปสงค์รวมภายในประเทศยังได้รบั ผลกระทบของมาตรการ Zero-Covid ของทางรัฐบาลจีนและปั ญหา
การขาดสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามด้านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนมกราคมเพิ่มขึน้ มากกว่าที่ตลาดคาด
อย่างมาก โดยยอดระดมทุนสุทธิอยู่ท่ี 6.2 ล้านล้านหยวน ซึ่งเร่งตัวขึน้ จากเดือนก่อนอย่างมากที่ 2.4 ล้านล้านหยวน ตามผล
ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีน อาทิ การปรับลด (Reserve Requirement Ratio: RRR) และอัตรา
ดอกเบีย้ ในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมซึ่งคาดว่าจะหนุนให้ตัวเลขการปล่อยสินเชื่อเร่งตัวขึน้ ในปี 2565 ประกอบกับ
อุปสงค์เงินที่เพิ่มขึน้ ช่วงตรุษจีน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBOC) อาจจาเป็ นต้องดาเนินนโยบายผ่อนคลาย
มากขึน้ โดยอาจปรับลดอัตราดอกเบีย้ หรือลดอัตราเงินสดสารองลงอีกในช่วงครึง่ แรกของปี นี ้ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาการผิดนัด
ชาระหนีจ้ ากภาคอสังหาริมทรัพย์ลกุ ลามและลดผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 3.00%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 51.1 จุด (-5.9 จุด) จากการชะลอตัวลงทั้งในภาคบริการ
(-2.4, 59.9 จุด) และภาคการผลิต (-1.2, 57.6 จุด) ด้านอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) เดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 0.6% MoM
เท่ากับเดือนก่อน นาโดยหมวดที่พกั อาศัย (Shelter) ซึ่งคิดเป็ นราว 1 ใน 3 ของนา้ หนักในตระกร้าเงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่มขึน้ 0.3% MoM
จากการเพิ่ มขึ น้ ของค่ าเช่ า (Rent of primary residence) ที่ เพิ่ มขึน้ มากสุดตั้งแต่ เดื อนพฤษภาคม 2544 นอกจากนี ้ราคา
ในหมวดบริการส่วนใหญ่ ปรับตัวเพิ่มขึน้ อาทิ บริ การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (+1.2% MoM) สันทนาการ (+0.8% MoM)
บริก ารทางการแพทย์ (+0.6% MoM) และบริการขนส่ งสิ นค้า (+1.0% MoM) รวมถึ งราคาเสื ้อผ้า (+1.1% MoM) ที่ เพิ่ ม ขึ น้
ต่อเนื่อง 4 เดือน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานขยายตัว 6.0% YoY สูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2527 เร่งตัวขึน้
จาก +5.5% ในเดือนก่อน ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 4.67 แสนตาแหน่ง ซึ่งเพิ่มขึน้ ในเกือบทุกหมวด
นาโดยการโรงแรมและพักผ่อน (+1.5 แสนตาแหน่ง) บริการทางธุรกิจ (+8.6 หมื่นตาแหน่ง) ค้าปลีก (+6.1 หมื่นตาแหน่ง)
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ขณะที่ค่าจ้างยังปรับเพิ่มขึน้ มาก (+0.7% MoM) สูงที่สดุ ในรอบ 13 เดือน ขณะที่ในช่วงสิน้ เดือนกุมภาพันธ์ได้เกิดความตึงเครียด
ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกเพิ่มขึน้ หลังรัสเซียให้การรับรองเอกราช 2 แคว้นของยูเครน ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาในเบือ้ งต้น
ออกมาตรการคว่าบาตรรัสเซีย โดยการคว่าบาตรธนาคาร VEB.RF และ Promsvyazbank ซึ่งเป็ นธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
ที่ปล่อยกูใ้ ห้กับทางการทหารและการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย โดยจะส่งผลให้ธนาคารทัง้ สองแห่งไม่สามารถทาธุรกรรมในรูป
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้ และได้ออกมาตรการคว่าบาตรรัสเซียเพิ่มเติมหลังรัสเซียนากองกาลังบุกเข้ายูเครนและ
โจมตีกรุง Kyiv โดยการคว่าบาตรสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของรัสเซียเพิ่มรวมทัง้ สิน้ เป็ น 10 แห่ง และควบคุมการส่งออกสินค้า
โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้า High-Tech ซึ่งคาดจะกระทบการนาเข้าสินค้า High-Tech ของรัสเซียกว่า 50%
เดือนมีนาคม 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวเพิ่มขึน้ 5.71%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวลดลงเป็ น 45.8 จุด (-4.1 จุด) ท่ามกลางจานวนผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 สายพันธุ์
Omicron ที่เพิ่มขึน้ ทาให้มีการประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินในหลายพืน้ ที่ส่งผลให้กิจกรรมและยอดคาสั่งซือ้ ในภาคบริการ
ซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตยังคงเผชิญปั ญหาภายในห่วงโซ่อุปทานที่ยงั กระทบภาคผลิตอย่างต่อเนื่องทาให้ผลผลิต
พลิกกลับมาหดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 5 เดือน ส่วนยอดคาสั่งซือ้ ชะลอตัวลง ด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตเร่งตัวขึน้ สูงสุด
ในรอบ 13 ปี ครึ่งท่ามกลางภาวะขาดแคลนวัตถุดิบและบริการขนส่งในภาคการผลิต ขณะที่ยอดส่งออกขยายตัว 19.1% YoY
(+9.6% YoY เดื อ นก่ อ น) โดยเร่ ง ตั ว ขึ ้น ในหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.4% YoY vs. -0.5% YoY เดื อ นก่ อ น)
เครื่องจักรกลไฟฟ้า (+16.0% YoY vs. +8.4% YoY เดือนก่อน) สินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ (+19.8% YoY vs. +5.8% YoY เดือนก่อน)
และเครื่องจักรกล (+19.7% vs. +7.1% YoY เดือนก่อน) ด้านยอดค้าปลีกหดตัว 0.8% MoM, SA (vs. -0.9% MoM เดือนก่อน)
จากการประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉิ น โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนยอดค้าปลี กพลิกกลับมาหดตัว 0.8% YoY (vs.
+1.1% YoY เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญี่ ปุ่นคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary
Policy Meeting วันที่ 17-18 มีนาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ และยาวและมีมติเป็ นเอกฉันท์คงเป้า
การเข้าซือ้ สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้ อีกทัง้ ยังยืนกรานจะเข้าซือ้ พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี แบบไม่จากัดตัง้ แต่เมื่อ
วันที่ 28 - 31 มีนาคมท่ามกลางอัตราผลตอบแทนที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ แตะขอบบนของกรอบที่ 0.25% ส่งผลทาให้ค่าเงินเยนอ่อนตัวลง
สู่ระดับต่าสุดในรอบ 7 ปี
ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึน้ 1.13%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 55.5 จุด (+3.2 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวที่หนุนภาคบริการ ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลงเล็กน้อยโดยหลักเป็ นผลจากเวลาในการส่งมอบ
สินค้าที่ปรับตัวลดลง ส่วนผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้อย ด้านดัชนีราคาผลผลิตได้ปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุด
เป็ นประวัติการณ์ ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในทุกประเทศหลัก ได้แก่ สเปน (+8.0, 56.5 จุด) อิตาลี (+3.5, 53.6 จุด)
ฝรั่งเศส (+2.8, 55.0 จุด) และเยอรมนี (+1.8, 55.6 จุด) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์เร่งตัวขึน้ เป็ น +5.8% YoY (vs. 5.1%
เดือนก่อน) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ส่วนอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเร่งตัวขึน้ เป็ น +2.7% YoY (vs. +2.3% YoY เดือนก่อน) ซึ่งการเร่งตัวขึน้
ของเงินเฟ้อโดยหลักมาจากหมวดพลังงาน (+31.7% YoY vs. +28.8% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ไม่นบั รวม
ยาสูบ (+4.1% YoY% vs. +3.5% YoY เดือนก่อน) อีกทัง้ ยังคงมีความเสี่ยงจากความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย - ยูเครนที่หนุน
ราคาพลังงาน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรปมีมติคงดอกเบีย้ นโยบายไว้ท่รี ะดับต่าในปั จจุบนั ตามที่คาดการณ์
เป็ นวงกว้าง แต่ได้ส่งสัญญาณยุติการเข้าซือ้ สินทรัพย์ (QE) ในไตรมาส 3 ซึ่งเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะชะลอการส่ง
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สัญญาณดังกล่าวออกไปก่อน ท่ามกลางความกังวลต่อเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึน้ สูงอย่างมากและยังมีความเสี่ยงโน้มไปทางด้านสูง
จากสงครามรัสเซีย - ยูเครน ด้านธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 8 - 1 ขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.25% สู่ระดับ 0.75% ส่งผลให้
ดอกเบีย้ อยู่ในระดับเดียวกับก่อนการระบาดของ COVID-19 แต่มีท่าที Dovish ขึน้
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 2.82%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนที่ 50.1 จุด จากผลผลิตเพิ่มขึน้ เล็กน้อยทัง้ ในภาค
การผลิตและบริการ ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ภายในประเทศทรงตัวจากเดือนก่อน ส่วนยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศยังคงหดตัว
แต่ในอัตราที่ลดลง ด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตชะลอตัวลงโดยเฉพาะในภาคบริการ ขณะที่ยอดส่งออกเดือนมกราคม –
เดือนกุมภาพันธ์ขยายตัว 16.3% YoY ซึ่งลดลงจากเดือนธันวาคมที่ +20.9% YoY นาโดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันเชือ้ COVID-19 ขณะที่เครื่องใช้ในครัวเรือนชะลอตัวลง ด้านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนกุมภาพันธ์ชะลอตัว
โดยยอดระดมทุนสิทธิอยู่ท่ี 1.19 ล้านล้านหยวน ซึ่งต่ากว่าระดับ 6.17 ล้านล้านหยวนในเดือนก่อน โดยยอดค้าปลีกเดือน
มกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ขยายตัว 6.7% YoY เร่งตัวขึน้ จาก +1.7% ในเดือนธันวาคมนาโดยเสือ้ ผ้า (+4.8% YoY vs. -2.3% YoY
เดือนก่อน) เครื่องประดับ (+19.5% YoY % vs. -0.2% YoY เดือนก่อน) เครื่องใช้ในบ้าน (+12.7% YoY vs. -0.6% YoY เดือนก่อน)
เครื่องสาอาง (+7.0% YoY vs. +2.5% YoY เดือนก่อน) รถยนต์ (+3.9% YoY vs. -7.4% YoY เดือนก่อน) และอุปกรณ์สานักงาน
(+11.1% YoY vs. +7.4% YoY เดือนก่อน) ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากมาตรการ Zero-Covid ที่ทาให้ยัง
มี ก ารประกาศ Lockdown ในหลายมณฑล เช่ น Shenzhen และเมื อง Langfang ใน Beijing ซึ่ งจะส่ งผลให้กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจทัง้ ในภาคบริการและภาคการผลิตต้องหยุดชะงักลง
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึน้ 3.71%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 55.9 จุด (+4.8 จุด) อย่างไรก็ตามภาคบริการยังคงชะลอตัวลง
(-3.4, 56.5 จุด) เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากปั ญหาด้านโลจิสติกส์ การขาดแคลนแรงงาน และอัตราเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึน้ ขณะที่
ภาคการผลิต (+1.0, 58.6 จุด) เร่งตัวขึน้ ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึน้ 6.78
แสนตาแหน่ง สูงสุดในรอบ 8 เดือน โดยอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ปรับลดลงเป็ น 3.8% จาก 4.0% ในเดือนก่อน
อย่างไรก็ตามอัตราค่าจ้างชะลอลงเป็ น +5.1% YoY (vs. +5.5% YoY เดือนก่อน) แต่ยงั นับเป็ นอัตราการขยายตัวที่สงู มาก
ขณะที่อตั ราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน
อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานขยายตัว 6.4% YoY (vs. 6.0% YoY เดือนก่อน) สูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2527 นาโดยราคาในหมวดที่พัก
อาศัย ซึ่งคิดเป็ นราว 1 ใน 3 ของนา้ หนักในตระกร้าเงินเฟ้อซึ่งเพิ่มขึน้ 0.5% MoM จากการเพิ่มขึน้ ของค่าเช่าที่เพิ่มขึน้ มากสุด
ตัง้ แต่ปี 2530 (+0.6%) ขณะที่ราคาโรงแรมพลิกกลับมาขยายตัว 2.2% โดยส่วนหนึ่งจากความกังวลเรือ่ งเชือ้ สายพันธุ์ Omicron
ที่เริ่มคลี่คลาย ขณะที่ในช่วงสิน้ เดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องเดือนมีนาคมได้เกิดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตก
ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการคว่าบาตรในเบือ้ งต้นที่ได้ออกไปก่อนหน้านี ้ ทางประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศคว่าบาตร
นา้ มัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่นาเข้าจากรัสเซียมีผลบังคับใช้ทนั ที โดยหวังตัดแหล่งรายได้หลักอันจะสร้างผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจรัสเซียเนื่องจากส่งออกพลังงานคิดเป็ นสัดส่วนกว่า 11% ของ GDP ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ระบุพร้อมขึน้ ดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมครัง้ ถัดไปพร้อมกับการลดขนาดงบดุล (QT) เพื่อ
รับมือเงินเฟ้อ

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค

5

เดือนเมษายน 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 6.20%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 50.3 จุด (+4.5 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่
ผ่อนคลายลงทาให้มีการยกเลิกสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินในทุกพืน้ ที่ตั้งแต่วนั ที่ 21 มีนาคมส่งผลให้ดัชนีภาคบริการเร่งตัวขึน้
(+5.2, 49.4 จุด) ส่วนภาคการผลิตเร่งตัวขึน้ เช่นกัน (+1.4, 54.1 จุด) จากผลผลิตที่พลิกกลับมาขยายตัวและยอดคาสั่งซือ้ เร่งตัวขึน้
อย่างรวดเร็ว ด้านราคาต้น ทุน ปั จจัยการผลิ ตเร่งตัวขึน้ สูงสุด นับ ตั้งแต่ ปี 2551 จากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ โดยเฉพาะ
พลังงาน นา้ มัน และเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งหนุนให้ดชั นีราคาขายเร่งตัวขึน้ สูงอย่างมาก ด้านยอดส่งออกเดือนมีนาคมชะลอตัวลง
ต่อเนื่องนาโดยการส่งออกไปจีนที่ชะลอลงอย่างมาก ขณะที่การนาเข้ายังคงอยู่ในระดับสูงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ยี งั คง
อยู่ในระดับสูงและค่าเงินเยนที่อ่อนค่า ขณะที่ยอดค้าปลีก พลิกกลับมาขยายตัว (+2.0% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA
เดือนก่อน และ +0.9% YoY vs -0.9% YoY เดือนก่อน) ในเดือนมีนาคมหลังการยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน นาโดยสินค้าทั่วไป (+3.7%
MoM, SA vs. +4.2% MoM, SA เดือนก่อน) และรถยนต์และชิน้ ส่วน (+11.8% MoM, SA vs. +1.8% MoM, SA เดือนก่อน)
ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริม (+4.7% MoM, SA vs. -6.7% MoM, SA เดือนก่อน) และเครื่องใช้
และอุ ปกรณ์ (+5.9% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA เดื อนก่ อน) พลิ กกลับมาขยายตัว ด้านเงิ นเฟ้ อเดื อนมี นาคมเร่งตั วขึ น้
อย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 1.2% และมีแนวโน้มเร่งตัวขึน้ ต่อในเดือนเมษายนซึ่งอาจจะแตะระดับ 2% อย่างไรก็ตามนาย Kuroda
ผูว้ ่าฯ ธนาคารกลางญี่ปนุ่ คาดว่าเงินเฟ้อที่สงู ขึน้ จะไม่กระทบต่อแนวทางการดาเนินนโยบายการเงิน
ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึน้ 7.74%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวลดลงเป็ น 54.9 จุด (-0.6 จุด) จากดัชนีในภาคการผลิตที่ชะลอตัวลง (-1.7 จุด,
56.5 จุด) จากสงครามรัสเซีย - ยูเครน รวมถึงการระบาดของ COVID-19 ในจีนที่กดดันอุปสงค์และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
อุปทาน ในขณะที่ ภาคบริการเร่งตัวขึ น้ เล็กน้อย (+0.1, 55.6 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยเฉพาะ
ในภาคการท่องเที่ยวที่หนุนภาคบริการ ด้านดัชนีราคาต้นทุนปั จจัยและราคาผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ สู งสุดเป็ นประวัติการณ์
ทั้งนี ้ ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในเกือบทุกประเทศหลัก อาทิ สเปน (-3.4, 53.1 จุด) อิตาลี (-1.5, 52.1 จุด) และ
เยอรมนี (-0.5, 55.1 จุด) ขณะที่ฝรั่งเศส (+0.8, 56.3 จุด) เร่งตัวขึน้ ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนมีนาคมเร่งตัวขึน้ เป็ น +7.5 YoY
(vs. +5.9% YoY เดือนก่อน) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเร่งตัวขึ น้ เป็ น +3.0% YoY (vs. +2.7% YoY
เดือนก่อน) โดยหลักมาจากหมวดพลังงาน (+44.7% YoY vs. +32% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่นบั รวม
ยาสูบ (+5.0% YoY vs. +4.2% YoY เดือนก่อน) ที่เร่งตัวขึน้ ต่อเนื่องสูงสุดในรอบหลายปี รวมถึงหมวดบริการที่เร่งตัวขึน้ ต่อ
เช่ น กัน (+2.7% YoY vs. +2.5% YoY เดื อ นก่ อ น) จากการผ่ อ นปรนมาตรการ Lockdown ในส่ ว นนโยบายทางการเงิ น
ธนาคารกลางยุโรปมีมติคงนโยบายการเงิน ตามเดิม โดยมองความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีเพิ่มมากขึน้ จากสงคราม
รัสเซีย - ยูเครน
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 26.66%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวลดลงเป็ น 43.9 จุด (-6.2 จุด) ซึ่งต่าที่สดุ นับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563
จากมาตรการ Lockdown ในหลายพืน้ ที่ของประเทศส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจหดตัวทั้งในภาคการผลิต (-2.3 จุด, 48.4 จุด)
และบริการ (-8.2, 42.0 จุด) โดยยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ภายในประเทศต่าสุดในรอบ 2 ปี ส่วนยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศยังคง
หดตัวต่ าสุดในรอบ 22 เดือน ด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตเร่งตัวขึน้ สูงสุดในรอบ 5 เดือน จากราคาวัตถุดิบ พลังงาน
อาหาร การขนส่งที่เพิ่มสูงขึน้ ด้านยอดระดมทุนรวมสุทธิ เดือนมีนาคมเพิ่มขึน้ อยู่ท่ี 4.65 ล้านล้านหยวน (vs. 1.19 ล้านล้านหยวน
เดือนก่อน) สะท้อนอุปสงค์ของสินเชื่อที่ฟื้นตัวขึน้ หลังวันหยุดเทศกาลตรุ ษจีนในเดือนก่อน และแนวโน้มที่ รฐั บาลจีนจะ
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ดาเนินนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึน้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจปี นีท้ ่ีกาหนดไว้ท่ี ราว 5.5% ขณะที่ดา้ น
ยอดค้าปลีกพลิกกลับมาหดตัว 3.5% YoY (vs. +6.7% YoY เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์) นาโดยยอดขายรถยนต์
(-7.5% YoY vs. +3.9% YoY เดือนมราคม – เดือนกุมภาพันธ์) และเครื่องประดับ (-16.4% YoY vs.+19.5% YoY เดือนมกราคม –
เดือนกุมภาพันธ์) โดย GDP ไตรมาส 1/2565 ขยายตัว 4.8% YoY (vs. 4.0% YoY ไตรมาสก่อน) ขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
GDP ขยายตัว 1.3% QoQ (vs. +1.5% QoQ ไตรมาสก่อน)
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึน้ 9.51%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 57.7 จุด (+1.8 จุด) จากการเร่งตัวขึน้ ในภาคบริการ (+1.8,
58.3 จุด) จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่อนคลายลง ขณะที่ภาคการผลิต (-1.5, 57.1 จุด) ชะลอตัวลง โดยผลผลิต (-4.0,
54.5 จุด) และอุปสงค์ทั้งยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศ (-7.9, 53.8 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (-3.9, 53.2 จุด) ชะลอตัวลง
มาก ขณะที่การจ้างงาน (+3.4, 56.3 จุด) เร่งตัวขึน้ โดยอัตราการว่างงานปรับลดลงอยู่ท่ี 3.6% (vs. 3.8% เดือนก่อน) และ
อัตราค่าจ้างเร่งตัวขึน้ 0.4% MoM และ 5.6% YoY ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้า (-0.7, 65.4 จุด) ลดลงเล็กน้อย แต่ดัชนี
ราคา (+11.5, 87.1 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ อย่างมาก ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เพิ่มขึน้ 1.2% MoM (vs. +0.8%
MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว 8.5% YoY สูงสุดนับตัง้ แต่ปลายปี 2524 และ
เร่งตัวขึน้ จากเดือนก่อนที่ขยายตัว 7.9 % YoY ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีแผนที่จะ
ลดขนาดงบดุ ลในอัต ราเดื อ นละ 95 พัน ล้า นดอลลาร์สหรัฐ อเมริก า แบ่ งเป็ น Treasury เดื อ นละ 60 พัน ล้า นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาและ MBS เดือนละ 35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยทยอยเพิ่มอัตราการลดสู่ระดับดังกล่าวในเวลา 3
เดือน ขณะที่ชีว้ ่าการขึน้ ดอกเบีย้ ถึง 0.50% ในการประชุมครัง้ ต่อไปมีความเหมาะสมหากแรงกดดันเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง
อย่ างไรก็ ต ามตลาดการเงิน มี ค วามกังวลต่ อการเพิ่ ม ความเข้ม งวดในนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วของธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) ซึ่งจะนาไปสู่ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า
เดือนพฤษภาคม 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวเพิ่มขึน้ 1.61%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 51.1 จุด (+0.8 จุด) ในขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น
53.5 จุด (-0.6 จุด) จากยอดคาสั่งซือ้ ที่ชะลอตัวลงและการจ้างงานที่ชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ 9 เดือน ด้านดัชนีราคาต้นทุน
การผลิตเร่งตัวสูงขึน้ เป็ นอันดับ 5 นับตัง้ แต่มีการสารวจ ส่วนดัชนีราคาขายเร่งตัวขึน้ สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ยอดค้าปลีก
ขยายตัว (+0.8% MoM, SA) อย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายนแต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว (+1.7% MoM, SA) นาโดย
เครื่อ งแต่ งกายและอุป กรณ์เสริม (+12.8% MoM, SA vs. -2.3% เดื อ นก่ อ น) ที่ พ ลิ ก กลับ มาขยายตัว ส่ ว นสิ น ค้า ทั่ว ไป
(+1.6% MoM, SA% vs. +3.7% เดือนก่อน) และเครื่องใช้และอุปกรณ์ (+1.9% MoM, SA vs. +6.0% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง
ขณะที่รถยนต์และชิน้ ส่วน (-5.7% MoM, SA vs. +12.1% เดือนก่อน) พลิกกลับมาหดตัว โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน
ยอดค้าปลี กขยายตัว 2.9% YoY (vs. +0.7% เดื อ นก่ อน) อย่ างไรก็ ต ามเศรษฐกิ จญี่ ปุ่ นยัง คงมี ปั จ จัย กดดัน จากความ
ไม่แน่นอนของการ Lockdown ในจีนและสงครามรัสเซีย - ยูเครน ซึ่งสะท้อนได้จากการชะลอตัวของการส่งออกประกอบกับ
ความแตกต่างในนโยบายทางการเงิน ของประเทศญี่ ปุ่ นและประเทศกลุ่ม ตะวันตกได้สร้างความผันผวนต่ อค่าเงินเยน
เนื่องจากการฟื ้ นตัวทางเศรษฐกิจยังค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับ กลุ่มประเทศดังกล่าว และส่งผลให้เกิดการเร่งตัวขึน้ ของอัตรา
เงินเฟ้อในประเทศ
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ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึน้ 0.17%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 55.8 จุด (+0.9 จุด) อย่างไรก็ตามภาคการผลิตปรับตัวลดลง
เป็ น 55.5 จุด (-1.0 จุด) ต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนมกราคม 2564 จากผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ที่ชะลอตัวจากผลของสงคราม
รัสเซีย - ยูเครน รวมถึงการ Lockdown ในจีนที่กดดันอุปสงค์และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิต
ปรับตัวสูงสุดในรอบ 5 เดือน ขณะที่ดชั นีราคาขายเร่งตัวขึน้ สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ท่ามกลาง
เงินเฟ้อจากต้นทุนที่สงู ขึน้ โดยเฉพาะจากการพุ่งขึน้ ของราคาสินค้าหมวดพลังงานอาจจะส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB)
เร่งปรับขึน้ ดอกเบีย้ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ระบุว่าการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ครัง้ แรก
ในรอบหลายปี ของยูโรโซนอาจจะเกิดขึน้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายนตามลาดับ ซึ่งเป็ นช่วงเวลาหลังจาก
การเข้าซือ้ พันธบัตรที่เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรการ QE นัน้ จบลง และระบุเพิ่มเติมว่าอาจจะออกจากสถานะดอกเบีย้ ติดลบได้
ภายในสิน้ ไตรมาสที่ 3 ขณะที่คณะกรรมการยุโรปปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2565 - ปี 2566 ลง และปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ
โดยมองกรณีแย่สดุ GDP ของกลุ่มจะโตเพียง 0.2% ขณะที่เงินเฟ้ออาจพุ่งแตะ 9.1% ในปี นี ้
ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึน้ 6.26%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวลดลงเป็ น 37.2 จุด (-6.7 จุด) สอดคล้องกับภาคการผลิตที่ปรับตัว
ลดลงเป็ น 46.0 จุด (-2.1 จุด ) ต่ าสุดในรอบ 26 เดื อน จากผลของการ Lockdown ที่ส่งผลให้ผลผลิ ต และยอดค าสั่งซื อ้
ในประเทศที่ชะลอตัวลงต่าเป็ นอันดับ 2 นับตัง้ แต่เริ่มมีการสารวจในปี 2547 และยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศที่ต่ าสุด
ในรอบเกือบ 2 ปี ด้านดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตชะลอตัวลง ขณะที่ราคาผลผลิตเร่งตัวขึน้ เล็กน้อย ด้านยอดส่งออกเดือน
เมษายนชะลอตัวลงเป็ น +3.9% YoY (vs. +14.7% เดือนก่อน) โดยกลุ่มสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเชือ้ COVID-19
อย่างสินค้ากลุ่มพลาสติก (+9.7% YoY vs. +20.8% เดือนก่อน) และกลุ่มผ้าและสิ่งทอ (+0.9% YoY vs. +22.2% เดือนก่อน)
ชะลอตัวลงอย่างมาก ขณะที่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย/เฟอร์นิเจอร์ (-3.0% YoY vs. +7.1% เดือนก่อน) พลิกกลับมา
หดตัว และเครื่องใช้ในครัวเรือน (-5.4% YoY vs. -8.5% เดือนก่อน) ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านยอดค้าปลีกหดตัว 11.1% YoY
(vs. 3.5% เดือนก่อน) นาโดยยอดขายรถยนต์ (-31.6% YoY vs. -7.5% เดือนก่อน) และเครื่องประดับ (-26.7% YoY vs. -17.9%
เดือนก่อน) ในส่วนยอดระดมทุนสุทธิลดลงอย่างมากจากเดือนก่อนที่ 4.7 ล้านล้านหยวน มาอยู่ท่ี 0.9 ล้านล้านหยวน โดย
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนยอดระดมทุนรวมสุทธิคงค้างในระบบชะลอตัวลงเป็ น +10.2% YoY (vs. +10.5% เดือนก่อน)
ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจของจีนยังคงถูกกดดันต่อเนื่องจากการใช้มาตรการ Zero-Covid ของรัฐบาลที่ทาให้มีการประกาศ
Lockdown ในหลายพืน้ ที่ อาทิ Shanghai และ Beijing ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในภาคบริการและภาคการผลิต
ต้องหยุดชะงักลง
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 3.44%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวลดลงเป็ น 56.0 จุด (-1.7 จุด) สอดคล้องกับภาคการผลิตที่ปรับตัว
ลดลงเป็ น 55.4 จุด (-1.7 จุด) ต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยผลผลิต (-0.9, 53.6 จุด) อุปสงค์ทงั้ ยอดคาสั่งซือ้
ในประเทศ (-0.3, 53.5 จุด) ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (-0.5, 52.7 จุด) และการจ้างงาน (-5.4, 50.9 จุด) ชะลอตัวลง
ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้า (+1.8, 67.2 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ แต่ดชั นีราคา (-2.5, 84.6 จุด) ชะลอตัวลง ด้านเงินเฟ้อ PCE
เพิ่มขึน้ 0.2% MoM (vs. +0.9% ในเดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนเงินเฟ้อ PCE ชะลอลงเป็ น +6.3% YoY
(vs. +6.6% เดือนก่อน) โดยนับเป็ นการชะลอลงในรอบ 17 เดือน ขณะที่การใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Spending) เดือน
เมษายนเพิ่มขึน้ 0.9% MoM (vs. +1.4% เดือนก่อน) โดยการใช้จ่ายหักผลของการเปลี่ยนแปลงของราคา (Real Spending)
เพิ่มขึน้ 0.7% MoM (vs. +0.5% เดือนก่อน) สูงสุดในรอบ 3 เดือน แบ่งเป็ นการใช้จ่ายซือ้ สินค้าเพิ่มขึน้ 1.0% MoM (vs. +0.2%

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค

8

เดือนก่อน) และการใช้จ่ายภาคบริการเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติเป็ นเอกฉันท์ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 50 bps. สู่ระดับ 0.75% - 1.00% โดยประธานธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) ระบุการขึน้ ในอัตราดังกล่าวต่อเนื่องในเดือนข้างหน้ามีความเหมาะสมและกล่าวปั ดการปรับขึน้ ถึง 75 bps.
โดยมองว่าการเร่งขึน้ ดอกเบีย้ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการดาเนินนโยบายในช่วงที่เหลือของปี ขณะที่กระบวนการลดขนาด
งบดุล (QT) จะเริ่มวันที่ 1 มิถนุ ายนในอัตราเดือนละ 47.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็ น Treasury เดือนละ 30.0
พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ MBS เดือนละ 17.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และจะทยอยปรับขึน้ ในระยะเวลา 3
เดือน สู่ระดับ 95.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็ น Treasury เดือนละ 60.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ
MBS เดือนละ 35.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ตามแผนเดิม
เดือนมิถุนายน 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 3.13%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 52.3 จุด (+1.2 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19
ที่ผ่อนคลายลงส่งผลให้ดชั นีภาคบริการเร่งตัวขึน้ (+1.9, 52.6 จุด) ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลง (-0.2, 53.3 จุด) จากผลผลิต
และยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ท่ีชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ 8 เดือน รวมถึงยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศที่ชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ
เกือบ 2 ปี ท่ามกลางการหยุดชะงักของห่วงโซ่อปุ ทานจากผลของสงครามรัสเซีย - ยูเครน รวมไปถึงปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
และการ Lockdown ในจีน ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตเร่งตัวสูงขึน้ เป็ นประวัติการณ์ส่วนดัชนีราคาขายยังคงอยู่ในระดับ
สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ด้านยอดค้าปลีกยังคงฟื ้ นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัว 0.6% MoM, SA ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัว
1.0% MoM, SA ในเดือนก่อน ซึ่งหากเทียบกับช่วงเดียวกับของปี ก่อนจะขยายตัวที่ 3.6% YoY (vs. +3.1% เดือนก่อน) ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญี่ ปนุ่ (BoJ) คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM)
วันที่ 16 - 17 มิถุนายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ และยาวและมีมติแบบไม่เปิ ดเผยในการคงเป้าการเข้าซือ้
สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้ ทั้งนี ้ ภายหลังการประชุม นาย Haruhiko Kuroda ผูว้ ่าฯ BoJ ยังเน้นยา้ ว่านโยบาย
การเงินที่ผ่อนคลายยังคงจาเป็ นสาหรับเศรษฐกิจญี่ ปุ่นที่ยังคงไม่ฟื้นตัวเข้าสูร้ ะดับก่อน COVID-19 และไม่มีแผนที่จะขยาย
กรอบของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 8.00%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงเป็ น 54.8 จุด (-1.0 จุด) จากภาคบริการที่ชะลอตัวลง (-1.6, 56.1 จุด)
ตามอุปสงค์ท่ีอ่อนแอลง และภาคการผลิตที่ชะลอตัวลง (-0.9, 54.6 จุด) โดยยอดคาสั่งซือ้ ใหม่หดตัว (ต่ากว่า 50 จุด) เป็ นครัง้ แรก
นับตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2563 ท่ามกลางความกังวลสงครามรัสเซีย - ยูเครน และการ Lockdown ในจีนที่กดดันอุปสงค์และ
ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อปุ ทาน ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตยังคงปรับตัวสูงขึน้ อย่างมาก ส่วนราคาผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้
สูงสุดเป็ นอันดับ 2 ในประวัติการณ์ ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในเกือบทุกประเทศหลัก ได้แก่ อิตาลี (-2.1, 52.4 จุด)
ฝรั่งเศส (-0.6, 57.0 จุด) และเยอรมนี (-0.6, 53.7 จุด) ขณะที่สเปนทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน (55.7 จุด) ด้านเงินเฟ้ อเดือ น
พฤษภคมเร่งตัวขึน้ ทาจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องที่ 8.1% YoY (vs. +7.4% เดือนก่อน) โดยการเร่งขึน้ โดยหลักยังมาจากหมวด
พลังงาน (+39.2% YoY vs. +37.5% เดือนก่ อน) ขณะที่ราคาหมวดบริการ (+3.5% YoY vs. +3.3% เดือนก่อน) หมวด
สินค้าอุตสาหกรรมที่มิใช่พลังงาน (+4.2% YoY vs. +3.8% เดือนก่อน) และหมวดอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ (+7.5% YoY
vs. +6.3% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้ อย่างต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติเป็ นเอกฉันท์
ประกาศยุติการเข้าซือ้ สินทรัพย์แบบปกติหรือ APP ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมและระบุจะปรับดอกเบีย้ ขึน้ ในอัตรา 0.25%
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ในการประชุมวันที่ 21 กรกฎาคม ซึ่งเป็ นไปตามที่ตลาดคาดการณ์เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึน้ สูงกว่าเป้าอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
มีท่าที Hawkish กว่าคาด โดยระบุอาจปรับดอกเบีย้ ขึน้ ถึง 0.50% ในการประชุมเดือนกันยายน
ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึน้ 3.00%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 42.2 จุด (+5.0 จุด) จากการผ่อนคลายมาตรการ
Lockdown ใน Shanghai และ Beijing ส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจฟื ้ นตัวขึน้ ในภาคการผลิต (+2.1, 48.1 จุด) และบริการ
(+5.2, 41.4 จุด) โดยยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบ 3 เดือน ด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตชะลอตัวลงต่าสุด
นับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่ราคาผลผลิตปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 ในส่วนยอดค้าปลีกหดตัว 6.7% ลดลงจาก
เดือนก่อนที่หดตัว 11.1% นาโดยยอดขายรถยนต์ (-16.0% YoY vs. -31.6% เดือนก่อน) เครื่องประดับ (-15.6% YoY vs.
-26.7% เดื อ นก่ อ น) และร้า นอาหาร (-21.1% YoY vs. -22.7% เดื อ นก่ อ น) ด้า นยอดส่ ง ออกขยายตัว 16.9% YoY (vs.
+3.9% เดือนก่อน) โดยหมวดรถยนต์เร่งตัวขึน้ อย่างมาก (+46.7% YoY vs. +8.6% เดือนก่อน) ด้านเครื่องใช้ในครัวเรือน
(+8.3% YoY vs. -5.4% เดื อ นก่ อ น) พลิ ก กลับ มาขยายตัว ส่ วนยอดส่ ง ออกกลุ่ม อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้แ ก่ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ
(+14.0% YoY vs. -7.3% เดือนก่อน) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (+5.5% YoY vs. -5.1% เดือนก่อน) และแผงวงจรรวม (+17.6% YoY
vs. +1.1% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้ อย่างมาก ในส่วนยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือนพฤษภาคมอยู่ท่ี
2.79 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึน้ อย่างมากจาก 0.91 ล้านล้านหยวนในเดือนก่อน
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 8.26 %
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงเป็ น 53.6 จุด (-2.4 จุด) จากการชะลอตัวลงในภาคบริการ
(-1.2, 55.9 จุด) ขณะที่ภาคการผลิต (+0.7, 56.1 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ รายงานระบุว่าภาคธุรกิจยังคงมีความเชื่อมั่นที่ดีต่อ
อุปสงค์ ส่วนปั ญหาในห่วงโซ่อปุ ทาน ปั ญหาด้านแรงงานและปั ญหาด้านเงินเฟ้อยังคงเป็ นข้อกังวลหลักของภาคธุรกิจ ด้านอัตรา
เงินเฟ้อพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ 0.6% MoM เท่ากับเดือนก่อน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี กอ่ นจะชะลอตัวลงเป็ น +6.0% YoY
(vs. +6.2% เดือนก่อน) โดยหมวดที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิ ดเมืองยังเพิ่มสูงขึน้ อาทิ ตั๋วเครื่องบิน (+12.6% MoM) โรงแรม (+0.9%
MoM) และประกันรถยนต์ (+0.5 MoM) รวมถึงหมวดราคาที่พกั อาศัย ซึ่งคิดเป็ นราว 1 ใน 3 ของนา้ หนักในตระกร้าเงินเฟ้อที่
เพิ่ ม ขึน้ มากถึ ง 0.6% MoM (vs. +0.5% ต่ อ เนื่ อง 3 เดื อ นก่ อนหน้า) สูงสุด ในรอบหลายปี ขณะที่ ก ารจ้างงานนอกภาค
การเกษตร เพิ่มขึน้ 3.9 แสนตาแหน่ง โดยการจ้างงานเพิ่มขึน้ ในเกือบทุกหมวดนาโดยการโรงแรมและพักผ่อน (+8.4 หมื่น
ต าแหน่ ง) การบริก ารธุ รกิ จ (+7.5 หมื่ น ต าแหน่ ง) การจ้า งงานภาครัฐ (+5.7 หมื่ น ต าแหน่ ง) และก่ อ สร้าง (+3.6 หมื่ น
ตาแหน่ง) ขณะที่ลดลงมากในหมวดค้าปลีก (-6.1 หมื่นตาแหน่ง) ส่วนอัตราว่างงานทรงตัวที่ 3.6% และอัตราค่าจ้างชะลอตัวลง
(+0.3% MoM, และ +5.2% YoY vs. +5.5% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติ 10 - 1
ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.75% สู่ระดับ 1.50 - 1.75% ซึ่งนับเป็ นการปรับขึน้ ในอัตรามากสุดนับตัง้ แต่ปี 2537 พร้อมระบุว่าจะ
ปรับขึน้ ในอัตรา 0.50% หรือ 0.75% ในการประชุมเดื อนกรกฎาคม นอกจากนี ้ Jerome Powell ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ อเมริกา (Fed) ยา้ ว่าพร้อมดาเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดและมองว่าการเกิด Soft Landing ยังคงมีความเป็ นไปได้
ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายอย่างมากในปั จจุบนั
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การลงทุนของกองทุน
• กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC)
กองทุ น มี น โยบายลงทุ น ในกองทุ น Templeton BRIC Fund (กองทุ น หลั ก ) ซึ่ ง บริ ห ารจั ด การโดย Templeton Asset
Management Limited (Singapore) จดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิรก์ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่ าทรัพ ย์สิน สุท ธิ ข องกองทุ น ซึ่งกองทุน หลัก เป็ น กองทุน ที่ เน้น ลงทุน ในหุ้น ประเทศบราซิ ล รัส เซี ย อิ น เดี ย และจี น
(ซึ่งหมายรวมถึงไต้หวันและฮ่องกง) และประเทศที่มีรายได้หรือกาไรอย่างมีนยั สาคัญจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศเหล่านี ้ หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่ มาจากการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเหล่านี ้ โดยเลือกลงทุนใน
หลักทรัพย์ท่มี ีพืน้ ฐานดีและมีราคาไม่แพง (Value Style) มีกระจายการลงทุนแบบกว้าง (Wide Diversification)
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กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค
ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
(NAV ณ 30 มิถนุ ายน 2565 = 5.8497 บาท)
ASP-BRIC

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน
(ตามเวลา)

6 เดือน
(ตามเวลา)

1 ปี 1
(ต่อปี )

3 ปี 1
(ต่อปี )

5 ปี 1
(ต่อปี )

10 ปี 1
(ต่อปี )

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน 2

ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนดัชนีชีว้ ดั *
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชีว้ ดั
(standard deviation) *
Information Ratio

-21.14%
-10.81%

-7.17%
1.81%

-21.14%
-10.81%

-33.84%
-22.68%

-5.59%
2.75%

-1.28%
3.29%

-0.02%
4.42%

-3.62%
-0.43%

30.11%

27.50%

30.11%

25.67%

24.63%

21.44%

18.73%

22.33%

29.73%

26.57%

29.73%

25.48%

22.25%

19.56%

17.83%

23.37%

-0.88

-1.68

-0.88

-0.68

-0.62

-0.39

-0.45

-0.15

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 หรือค่าใช้จ่าย
ต่างๆ
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยันถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต
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ผลการดาเนินงานของ Templeton BRIC Fund

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของ Templeton BRIC Fund ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565
- สามารถดูขอ้ มูลปั จจุบนั ได้ท่ี : https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/investor/products/overview/4343/Z/templetonbric-fund
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
N/A*
* ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ท่เี ว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 30 มิถุนายน 2565
N/A

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
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หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)
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AAA
AA
A
BBB

T1+
F1+

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สงู สุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก
มีความเสี่ยงต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบ
จากความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รบั ผลกระทบ
จากความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึน้
จากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชาระหนีล้ ดลงเมื่อเทียบกับอันดับ
เครดิตที่สงู กว่า
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึง่ ผูอ้ อกที่ได้รบั
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มเี ครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่ีสงู ยิ่งขึน้
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึ่งผูอ้ อกที่ได้รบั
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มเี ครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่ีสงู ยิ่งขึน้
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ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ
ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทุนได้รบั การบริการข้อมูลจากบุคคลผูใ้ ห้บริการ
ได้แก่ คู่คา้ ต่างๆ เป็ นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจยั ภาพรวมเศรษฐกิ จทัง้ ภายใน
และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุต สาหกรรมต่างๆ
รวมถึงปั จจัยพืน้ ฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รบั เชิญให้เข้าร่วม Company Visit และ การ
สัมมนาต่างๆ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ในการนามาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนเป็ นหลัก จึงขอเปิ ดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ ดังนี ้
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.
Fixed Income
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
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Securities
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PCL.
YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Foreign Bank
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
AHLI BANK QSC
BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
COMMERZBANK AG
THE COMMERCIAL BANK OF QATAR
THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)
CHINA CONSTRUCTION BANK
CITIBANK N.A.
CITIBANK N.A. (HONG KONG BRANCH)
CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) LIMITED
DEUTSCHE BANK AG
DOHA BANK QPSC
EFG INTERNATIONAL AG
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.,
HONGKONG & SHANGHAI CORPORATION LTD.
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. (ASIA)
JPMORGAN CHASE & CO.
MASRAF AI RAYAN Q.P.S.C.
MASHREQ BANK
MORGAN STANLEY
STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
SOCIETE GENERALE BANK
UBS AG
UNITED OVERSEAS BANK LTD. (SG)
Master Fund
AXA Fund Management SA
BlackRock, Inc.
The Vanguard Group, Inc.
UBS Fund Management

24

FIF

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค

Foreign Bank
BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
CITIBANK N.A.
COMMERZBANK AG
STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
SOCIETE GENERALE SA
MORGAN STANLEY
Master Fund
FIL Investment Management Luxembourg SA
Franklin Templeton International Services Sarl
E.I. Sturdza Strategic Management Ltd
AXA Fund Management SA
BlackRock Investment Management UK Ltd
Credit Suisse Group AG
Quantum GBL, LLC
Janus Henderson Horizon
Mirae Asset Financial Group
Invesco Asset Management (Schweiz) AG
BAILLIE GIFFORD & CO
BNP PARIBAS AM
NOMURA IRELAND FUNDS PLC
UTI International
Transfer Agent/Agent
FIL Investment Management Luxembourg SA
UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
SS&C Fund Services Ireland
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
LGT
Securities
UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
Asia Plus Securities Company Limited
KT-ZMICO Securities
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL
CGS-CIMB Securities (Thailand)
Jefferies International Limited
Commerzbank AG
CCB International (Holdings) Limited
25
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Securities
China Merchant Securities (CMS)
SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)
Viet Capital Securities (VCSC)
D.B.S. Vickers Securities Company Limited
HAITONG
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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รายงานรายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
ประจาปี พ.ศ. 2565
รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด
นายนภดล รมยะรูป
นายพิทเยนท์ อัศวนิก
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
นายพัชร สุระจรัส
นายคมสัน ผลานุสนธิ
นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
นายไมตรี โสตางกูร
นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ
นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ
นายกฤช โคมิน
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
นายธีรธ์ วัช ลิมปิ สขุ
นายสิทธิเดชน์ เอีย้ วสกุล 3/
นายยุรนันท์ วิภศู ิริ
นายไกรสร โอภาสวงการ
นายวิศรุต ปรางมาศ
นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
นางธนพร ตัง้ มณีนิมิตร
นางกุสมุ าลย์ ศรีสอ้าน
นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
นางสาวนวรัตน์ พรหมศรีโชติ 4/
นางผุสดี นาคอินทร์
นางสาวพรประภา ธนูพนั ธ์
นางสาวสุวิชญา ปิ ยะพิสทุ ธิ์ 1/
นางกาญดา สินอยู่ 2/

หมายเหตุ :
1/
เริ่มเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่วนั ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565
2/
เริ่มเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565
3/
ออกจากการเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
4/
ออกจากการเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่วนั ที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565
ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค

27

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค
ในรอบปี บัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
วันที่

ชื่อหลักทรัพย์

อัตราส่วน ณ สิน้ วัน
(%NAV)

อัตราส่วนตามโครงการ
(%NAV)

สาเหตุ

การดาเนินการ

-

-

-

-

-

-
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