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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเหน็ของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทนุของกองทุน 

เดือนมกราคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 6.21% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรบัตวัลดลงเป็น 52.5 จุด (-0.8 จุด) ขณะที่ดชันีภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 54.3 จุด 
(-0.2 จดุ) ขยายตวัต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 11 และมีแนวโนม้ขยายตวัดีตอ่เนื่องจากสถานการณโ์รคระบาดในประเทศที่คลี่คลาย
และขอ้จ ากัดในภาคการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศ โดยผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ภายในและนอกประเทศชะลอตวัลง
เล็กนอ้ยแต่ยงัคงอยู่ในเกณฑข์ยายตวั ดา้นดัชนีตน้ทุนปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตผ่อนคลายลงจากเดือนก่อน ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นยงัคงนโยบายการเงินเดิมตามคาดและปรบัประมาณการเศรษฐกิจปี 2565 ขึน้อย่างมาก 
จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจภาครฐัและการฟ้ืนตวัของภาคผลิต แต่คาดการณเ์งินเฟ้อยงัคงห่างไกลเป้า 2% อย่างมาก
และคาดว่าอตัราดอกเบีย้นโยบายระยะสัน้และระยะยาวจะยงัคงอยู่ในระดบัปัจจบุนัหรือต ่ากว่า   

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 3.99 % 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรบัตัวลดลงเป็น 53.3 จุด (-2.1 จุด) ซึ่งต ่าสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมจากดัชนี 
ในภาคบริการที่ชะลอตัวลงต ่าสุดในรอบ 8 เดือน จากผลกระทบของไวรสั Omicron และภาคการผลิตที่ยังคงชะลอตัวลง
ต่อเนื่องเป็น 58.0 จุด (-0.4 จุด) จากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่ชะลอลงต ่าสดุในรอบ 11 เดือน ขณะที่ผลผลิตทรงตวัเท่ากับเดือนก่อน
ซึ่งต ่าสดุเป็นอนัดบัสองนบัตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2563 ท่ามกลางการขาดแคลนวตัถุดิบและอุปสงคจ์ากต่างประเทศที่ชะลอตวัลง 
ดา้นดชันีราคาปรบัลดลงและอาจสะทอ้นปัญหา Supply Disruption ที่เริ่มคล่ีคลาย โดยตน้ทุนปัจจยัการผลิตต ่าสดุในรอบ 
8 เดือน และราคาผลผลิตต ่าสดุในรอบ 4 เดือน ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ปรบัตวัลดลงโดยปรบัตัว
ลดลงในสเปน (-0.9, 56.2 จดุ) อิตาลี (-0.8, 62.0 จดุ) และฝรั่งเศส (-0.3, 55.6 จดุ) ขณะที่เยอรมนีทรงตวัเท่ากบัเดือนกอ่นที่ 
57.4 จุด ดา้นเงินเฟ้อขยายตัวสงูกว่าที่ตลาดคาด โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธันวาคมเรง่ตวัขึน้เป็น +5.0 % YoY (vs. +4.9% 
เดือนก่อน) สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ขณะที่เงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 2.6% YoY เท่ากบัเดือนก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ถกูผลกัดนัจาก
เงินเฟ้อในหมวดพลงังานท่ีชะลอตวัลงเล็กนอ้ย +26.0% YoY (vs. +27.5% เดือนก่อน) แต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงูมาก 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพิม่ขึน้ 2.99% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนธันวาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.0 จดุ (+1.8 จุด) น าโดยดชันีภาคการผลิตที่ปรบัตวั
เพิ่มขึน้เป็น 50.9 จุด (+1.0 จุด) ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 7 เดือน จากผลผลิตที่ เพิ่มขึน้สูงสุดในรอบ 1 ปี และยอดค าสั่งซื ้อ 
ในประเทศที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศและการจา้งงานปรบัตวัลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ดา้น
ดชันีตน้ทุนปัจจยัการผลิตปรบัตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 19 เดือน จากตน้ทุนดา้นพลงังานและวตัถุดิบที่ปรบัตวัลง ส่วนราคา
ผลผลิตปรบัตวัลดลงเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 ดา้นยอดปล่อยสินเชื่อเดือนธันวาคมออกมาต ่ากว่าที่ตลาดคาด
เล็กนอ้ยที่ 2.4 พนัลา้นหยวน (vs. 2.6 พนัลา้นหยวน เดือนก่อน) ถึงแมว้่าจะมีการปรบัลด RRR ลงในช่วงกลางเดือนสะทอ้น
อปุสงคข์องสินเชื่อที่ยงัอ่อนแอ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน ปรบัลดดอกเบีย้ MLF ระยะ 1 ปี และ Reverse Repo 
ระยะ 7 วนั ลงอย่างละ 0.10% ซึ่งนับเป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 2 ปี พรอ้มกับอดัฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมผ่านโครงการ MLF 
เป็นวงเงิน 7 แสนลา้นหยวน ซึ่งมากกว่ายอดครบก าหนดช าระที่ 5 แสนลา้นหยวน และอัดฉีดสภาพคล่องผ่าน Reverse 
Repo เป็นวงเงิน 1 แสนลา้นหยวน ดา้น GDP ไตรมาส 4/2564 และปี 2564 ขยายตวั 4.0% YoY (vs. +4.9% YoY ไตรมาสก่อน) 
และ 8.1% YoY (vs. +9.8% YoY ปีก่อน) ตามล าดบั  
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ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 5.42% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนธันวาคมปรบัตวัลดลงเป็น 57.0 จดุ (-0.2 จดุ) น าโดยดชันีภาคการผลิตที่ปรบัตวัลดลง
เป็น 58.7 จุด (-2.4 จุด) โดยยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (-1.1, 60.4 จุด) ผลผลิต (-2.3, 59.2 จุด) และยอดค าสั่งซือ้ภายนอก
ประเทศ (-0.4, 53.6 จุด) ชะลอตัวลง ขณะที่การจ้างงาน (+0.9, 54.2 จุด) เร่งตัวขึ ้น ด้านเวลาในการส่งมอบสินค้า 
(Suppliers’ Delivery Times) ปรบัตัวลดลงเป็น 64.9 จุด (-7.3 จุด) และดัชนีราคาปรบัตัวลดลง (-14.2, 68.2 จุด) ต ่าสุด 
ในรอบ 13 เดือน ยอดคา้ปลีกเดือนธันวาคมหดตวั (-1.9% MoM vs. +0.2% MoM เดือนก่อน) มากสุดในรอบ 10 เดือน แย่กว่า 
ที่ตลาดคาด ขณะที่แนวโนม้การใชจ้่ายของผูบ้รโิภคในระยะขา้งหนา้ค่อนขา้งตงึตวัท่ามกลางเงินเฟ้อที่สงูและการระบาดของ 
Omicron ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคมเพิ่มขึน้ 1.99 แสนต าแหน่ง นอ้ยกว่าคาดอย่างมากที่ 4.50 แสน
ต าแหน่ง แต่อัตราการว่างงานปรับลดลงมากกว่าคาดและค่าจ้างปรับตัวเพิ่มขึน้มากกว่าคาดสะท้อนตลาดแรงงาน 
ตงึตวัอย่างมาก ขณะที่อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.6% MoM ซึ่งสงูกว่าที่ตลาดคาดเล็กนอ้ยที่ +0.5% ดา้นอตัราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.8% MoM เดือนก่อน) ซึ่งสงูกวาที่ตลาดคาดที่ +0.4% MoM ในส่วนนโยบายทางการเงิน 
ประธานธนาคารกลางสหรฐัอมเริกา (Fed) ระบุจะท าทุกวิถีทางเพื่อยับยั้งเงินเฟ้อและหนุนเศรษฐกิจใหข้ยายตัวต่อเนื่อง  
แต่มีท่าที Hawkish นอ้ยกว่าคาดช่วยคลายความกังวลใหก้บัตลาด ดา้นรายงานการประชมุ FOMC ในช่วงกลางเดือนธันวาคม
ที่ผ่านมาชีว้่าการลดขนาดงบดลุอาจเกิดขึน้หลงัการปรบัขึน้ดอกเบีย้ครัง้แรกไม่นาน 
 
เดือนกุมภาพันธ ์2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 1.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตัวลดลงเป็น 49.9 จุด (-2.6 จุด) ท่ามกลางจ านวนผูต้ิดเชือ้ COVID-19 สายพนัธุ ์
Omicron ที่เพิ่มขึน้ส่งผลใหก้ิจกรรมและยอดค าสั่งซือ้ในภาคบริการซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
จากการเติบโตของผลผลิตแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 8 ปี ด้านยอดส่งออกเดือนมกราคมชะลอตัวลงเป็น +9.6% YoY 
(+17.5% YoY เดือนก่อน) ซึ่งชะลอตวัลงโดยเฉพาะหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ที่หดตวั 0.5% YoY (+10.2% YoY เดือนก่อน) 
ขณะที่เครื่องจกัรกลไฟฟ้า (+9.8% YoY vs. 14.9% YoY เดือนก่อน) สินคา้เคมีภณัฑ ์(+5.8% YoY vs. +15.6% YoY เดือนก่อน) 
และเครื่องจกัรกล (+7.1% YoY vs.+17.6% YoY เดือนก่อน) ชะลอตวัลง ขณะที่ยอดคา้ปลีกเดือนมกราคมหดตวั 1.9% MoM, SA 
(-1.2% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน ยอดคา้ปลีกขยายตวั 1.6% YoY (vs. +1.2% YoY เดือนก่อน)  
น าโดยสินค้าทั่วไป (-8.7% MoM, SA vs. 0.0% MoM เดือนก่อน) เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริม (-17.4% MoM vs. +0.7% 
MoM เดือนก่อน) อาหารและเครื่องดื่ม (-0.1% MoM vs. -4.4% MoM เดือนก่อน) และรถยนต์และชิ ้นส่วน (-0.4% MoM vs. 
+7.5% MoM เดือนก่อน) ขณะที่เครื่องใชแ้ละอุปกรณ์ขยายตัว (+0.8% MoM vs. -0.4% MoM เดือนก่อน) ดา้นดัชนีราคา
ผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมกราคมชะลอลงเป็น +0.5% YoY (+0.8% YoY เดือนก่อน) ส่วนดัชนีราคาผูบ้ริโภคไม่นับรวมอาหารสด 
(Core CPI) ทรงตวัที่ +0.2% YoY เท่ากบัเดือนก่อน  

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 3.23% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตัวลดลงเป็น 52.3 จุด (-1.0 จุด) จากดัชนีในภาคบริการที่ชะลอตัวลงและ
ผลกระทบของไวรสั Omicron ขณะที่ภาคการผลิตปรบัตวัขึน้สงูสดุในรอบ 5 เดือน ท่ามกลางปัญหาในห่วงโซ่อุปทานที่เริ่ม
คล่ีคลาย อย่างไรก็ดีตน้ทุนการผลิตปรบัตัวเพิ่มขึน้สูงเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตรแ์ละราคาขายเร่งตัวขึน้สูงสุดเป็น
ประวตัิการณ ์ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ปรบัตัวในทิศทางที่ผสมกัน โดยดัชนีปรบัตัวลดลงในสเปน  
(-7.5, 48.9 จุด) อิตาลี (-4.6, 50.1 จุด) และฝรั่งเศส (-3.1, 52.7 จุด) ขณะที่เยอรมนี (+3.9, 53.8 จุด) ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ดา้น
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อตัราเงินเฟ้อทั่วไป (HICP Inflation) เดือนมกราคมเร่งตวัขึน้เป็น +5.1% YoY (+5.0% YoY เดือนก่อน) สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ 
ซึ่งสวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะชะลอตวัลงเป็น +4.4% YoY ส่วนอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) ชะลอตวัลงเป็น +2.3% YoY 
(+2.6% YoY เดือนก่อน) น าโดยสินค้าในหมวดพลังงาน (+28.6% YoY vs. +25.9% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและ
เครื่องดื่ม ไม่นับรวมยาสูบ (+3.6% YoY vs. +3.2% YoY เดือนก่อน) ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกุมภาพันธ์ไดเ้กิดความตึงเครียด
ระหว่างรสัเซียกับชาติตะวนัตกเพิ่มขึน้ หลงัรสัเซียใหก้ารรบัรองเอกราช 2 แควน้ของยูเครน ส่งผลใหยุ้โรปออกมาตรการคว ่าบาตร
รสัเซีย โดยขัน้ตน้องักฤษประกาศคว ่าบาตรธนาคารรสัเซีย 3 แห่ง และชาวรสัเซีย 3 คน ขณะที่เยอรมนีประกาศระงบัการอนุมตัิ
การเปิดใชท้่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 และไดอ้อกมาตรการคว ่าบาตรรสัเซียเพิ่มเติม หลงัรสัเซียน ากองก าลังบุกเขา้ยูเครน
และโจมตีกรุง Kyiv โดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมด้านการเงินและการควบคุมการส่งออกสินค้า ซึ่งคาดจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจรสัเซียระบบการเงินรวมถึงการเขา้ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนดา้นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรปประกาศคง
นโยบายการเงินเดิม แต่ส่งสัญญาณ Hawkish ขึน้ และระบุจะปรบัเปล่ียนนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลาง
ความกังวลต่อเงินเฟ้อที่มีแนวโนม้ขยายตวัสงูยาวนานกว่าที่เคยประเมิน ดา้น GDP ไตรมาส 4 เบือ้งตน้ชะลอตัวลงเป็น +0.3% 
QoQ (+2.3% QoQ ไตรมาสก่อน) ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ที่น าไปสู่การบังคับใช้มาตรการเขม้งวด 
ประกอบกับปัญหา Supply Disruption ที่ยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน GDP ของยูโรโซนขยายตัว 4.6% YoY 
(+3.9% YoY ไตรมาสก่อน)   

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 4.58% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตวัลดลงเป็น 50.1 จุด (-2.9 จุด) น าโดยผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้รวมภาคการผลิต
และนอกภาคการผลิตซึ่งแตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ส่งผลใหอุ้ปสงคร์วมภายในประเทศยงัไดร้บัผลกระทบของมาตรการ Zero-Covid ของทางรฐับาลจีนและปัญหา
การขาดสภาพคล่องในภาคอสงัหารมิทรพัย ์อย่างไรก็ตามดา้นยอดปล่อยสินเชื่อเดือนมกราคมเพิ่มขึน้มากกว่าที่ตลาดคาด
อย่างมาก โดยยอดระดมทนุสทุธิอยู่ที่ 6.2 ลา้นลา้นหยวน ซึ่งเรง่ตวัขึน้จากเดือนก่อนอย่างมากที่ 2.4 ลา้นลา้นหยวน ตามผล
ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีน อาทิ การปรบัลด (Reserve Requirement Ratio: RRR) และอตัรา
ดอกเบีย้ในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมซึ่งคาดว่าจะหนุนใหต้ัวเลขการปล่อยสินเชื่อเร่งตัวขึน้ในปี 2565 ประกอบกับ 
อปุสงคเ์งินที่เพิ่มขึน้ช่วงตรุษจีน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBOC) อาจจ าเป็นตอ้งด าเนินนโยบายผ่อนคลาย
มากขึน้โดยอาจปรบัลดอตัราดอกเบีย้หรือลดอตัราเงินสดส ารองลงอีกในช่วงครึง่แรกของปีนี ้เพื่อป้องกันไม่ใหปั้ญหาการผิดนดั
ช าระหนีจ้ากภาคอสงัหารมิทรพัยล์กุลามและลดผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจในภาพรวม 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 3.00% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตวัลดลงเป็น 51.1 จุด (-5.9 จุด) จากการชะลอตัวลงทั้งในภาคบริการ  
(-2.4, 59.9 จดุ) และภาคการผลิต (-1.2, 57.6 จดุ) ดา้นอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 0.6% MoM 
เท่ากบัเดือนก่อน น าโดยหมวดที่พกัอาศยั (Shelter) ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตระกรา้เงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่มขึน้ 0.3% MoM 
จากการเพิ่มขึน้ของค่าเช่า (Rent of primary residence) ที่เพิ่มขึน้มากสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2544 นอกจากนี ้ราคา 
ในหมวดบริการส่วนใหญ่ปรบัตัวเพิ่มขึน้ อาทิ บริการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (+1.2% MoM) สันทนาการ (+0.8% MoM) 
บริการทางการแพทย์ (+0.6% MoM) และบริการขนส่งสินค้า (+1.0% MoM) รวมถึงราคาเสื ้อผ้า (+1.1% MoM) ที่เพิ่มขึน้
ต่อเนื่อง 4 เดือน โดยเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 6.0% YoY สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2527 เรง่ตวัขึน้
จาก +5.5% ในเดือนก่อน ขณะที่การจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 4.67 แสนต าแหน่ง ซึ่งเพิ่มขึน้ในเกือบทุกหมวด
น าโดยการโรงแรมและพกัผ่อน (+1.5 แสนต าแหน่ง) บรกิารทางธุรกิจ (+8.6 หมื่นต าแหน่ง) คา้ปลีก (+6.1 หมื่นต าแหน่ง) 
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ขณะที่ค่าจา้งยงัปรบัเพิ่มขึน้มาก (+0.7% MoM) สงูที่สดุในรอบ 13 เดือน ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกุมภาพนัธไ์ดเ้กิดความตึงเครียด
ระหว่างรสัเซียกบัชาติตะวนัตกเพิ่มขึน้ หลงัรสัเซียใหก้ารรบัรองเอกราช 2 แควน้ของยเูครน ส่งผลใหส้หรฐัอเมรกิาในเบือ้งตน้
ออกมาตรการคว ่าบาตรรสัเซีย โดยการคว ่าบาตรธนาคาร VEB.RF และ Promsvyazbank ซึ่งเป็นธนาคารรฐัวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
ที่ปล่อยกูใ้หก้ับทางการทหารและการพฒันาเศรษฐกิจของรสัเซีย โดยจะส่งผลใหธ้นาคารทัง้สองแห่งไม่สามารถท าธุรกรรมในรูป
สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอเมริกาได ้และไดอ้อกมาตรการคว ่าบาตรรสัเซียเพิ่มเติมหลังรสัเซียน ากองก าลังบุกเขา้ยูเครนและ
โจมตีกรุง Kyiv โดยการคว ่าบาตรสถาบนัการเงินขนาดใหญ่ของรสัเซียเพิ่มรวมทัง้สิน้เป็น 10 แห่ง และควบคุมการส่งออกสินคา้
โดยมุ่งเนน้ไปท่ีสินคา้ High-Tech ซึ่งคาดจะกระทบการน าเขา้สินคา้ High-Tech ของรสัเซียกว่า 50% 
 
เดือนมีนาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพิ่มขึน้ 5.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธป์รบัตัวลดลงเป็น 45.8 จุด (-4.1 จุด) ท่ามกลางจ านวนผูต้ิดเชือ้ COVID-19 สายพันธุ ์
Omicron ที่เพิ่มขึน้ ท าใหม้ีการประกาศสถานการณก์ึ่งฉุกเฉินในหลายพืน้ท่ีส่งผลใหก้ิจกรรมและยอดค าสั่งซือ้ในภาคบรกิาร
ซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตยังคงเผชิญปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทานที่ยงักระทบภาคผลิตอย่างต่อเนื่องท าใหผ้ลผลิต
พลิกกลบัมาหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดือน ส่วนยอดค าสั่งซือ้ชะลอตวัลง ดา้นราคาตน้ทุนปัจจยัการผลิตเรง่ตวัขึน้สงูสดุ
ในรอบ 13 ปีครึ่งท่ามกลางภาวะขาดแคลนวัตถุดิบและบริการขนส่งในภาคการผลิต ขณะที่ยอดส่งออกขยายตัว 19.1% YoY 
(+9.6% YoY เดือนก่อน ) โดยเร่งตัวขึ ้นในหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.4% YoY vs. -0.5%  YoY เดือนก่อน) 
เครื่องจกัรกลไฟฟ้า (+16.0% YoY vs. +8.4% YoY เดือนก่อน) สินคา้เคมีภณัฑ ์(+19.8% YoY vs. +5.8% YoY เดือนก่อน) 
และเครื่องจกัรกล (+19.7% vs. +7.1% YoY เดือนก่อน) ดา้นยอดคา้ปลีกหดตัว 0.8% MoM, SA (vs. -0.9% MoM เดือนก่อน) 
จากการประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉิน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนยอดคา้ปลีกพลิกกลับมาหดตัว 0.8% YoY (vs. 
+1.1% YoY เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary 
Policy Meeting วนัที่ 17-18 มีนาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาวและมีมติเป็นเอกฉันทค์งเป้า
การเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ ท่ีประกาศก่อนหนา้นี ้อีกทัง้ยงัยืนกรานจะเขา้ซือ้พนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี แบบไม่จ ากัดตัง้แต่เมื่อ
วนัที่ 28 - 31 มีนาคมท่ามกลางอตัราผลตอบแทนที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้แตะขอบบนของกรอบที่ 0.25% ส่งผลท าใหค้่าเงินเยนอ่อนตวัลง
สู่ระดบัต ่าสดุในรอบ 7 ปี 

ตลาดยโุรปปรบัตวัเพิ่มขึน้ 1.13% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพนัธป์รบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 55.5 จุด (+3.2 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19 
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวที่หนุนภาคบรกิาร ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตวัลงเล็กนอ้ยโดยหลกัเป็นผลจากเวลาในการส่งมอบ
สินคา้ที่ปรบัตวัลดลง ส่วนผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย ดา้นดชันีราคาผลผลิตไดป้รบัตวัเพิ่มขึน้สงูสดุ
เป็นประวตัิการณ ์ทัง้นี ้ดชัน ีComposite PMI ปรบัตวัเพิม่ขึน้ในทกุประเทศหลกั ไดแ้ก่ สเปน (+8.0, 56.5 จดุ) อิตาลี (+3.5, 53.6 จดุ) 
ฝรั่งเศส (+2.8, 55.0 จุด) และเยอรมนี (+1.8, 55.6 จุด) อตัราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกุมภาพนัธเ์รง่ตวัขึน้เป็น +5.8% YoY (vs. 5.1% 
เดือนก่อน) สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ส่วนอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเร่งตวัขึน้เป็น +2.7% YoY (vs. +2.3% YoY เดือนก่อน) ซึ่งการเรง่ตวัขึน้
ของเงินเฟ้อโดยหลกัมาจากหมวดพลงังาน (+31.7% YoY vs. +28.8% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ไม่นบัรวม
ยาสบู (+4.1% YoY% vs. +3.5% YoY เดือนก่อน) อีกทัง้ยงัคงมีความเส่ียงจากความตงึเครียดระหว่างรสัเซีย - ยเูครนที่หนุน
ราคาพลงังาน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรปมีมติคงดอกเบีย้นโยบายไวท้ี่ระดบัต ่าในปัจจุบนัตามที่คาดการณ์
เป็นวงกวา้ง แต่ไดส่้งสญัญาณยุติการเขา้ซือ้สินทรพัย ์(QE) ในไตรมาส 3 ซึ่งเรว็กว่าที่ตลาดคาดการณไ์วว้่าน่าจะชะลอการส่ง
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สญัญาณดงักล่าวออกไปก่อน ท่ามกลางความกังวลต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สงูอย่างมากและยงัมีความเส่ียงโนม้ไปทางดา้นสูง
จากสงครามรสัเซีย - ยูเครน ดา้นธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 8 - 1 ขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.25% สู่ระดับ 0.75% ส่งผลให้
ดอกเบีย้อยู่ในระดบัเดียวกบัก่อนการระบาดของ COVID-19 แต่มีท่าที Dovish ขึน้   

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 2.82% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนกมุภาพนัธท์รงตวัเท่ากบัเดือนก่อนท่ี 50.1 จดุ จากผลผลิตเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยทัง้ในภาค
การผลิตและบรกิาร ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศทรงตวัจากเดือนก่อน ส่วนยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศยงัคงหดตัว
แต่ในอตัราที่ลดลง ดา้นราคาตน้ทุนปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงโดยเฉพาะในภาคบรกิาร ขณะที่ยอดส่งออกเดือนมกราคม – 
เดือนกุมภาพันธข์ยายตวั 16.3% YoY ซึ่งลดลงจากเดือนธันวาคมที่ +20.9% YoY น าโดยสินคา้อิเล็กทรอนิกสแ์ละสินคา้ที่
เก่ียวขอ้งกับการป้องกันเชือ้ COVID-19 ขณะที่เครื่องใชใ้นครวัเรือนชะลอตวัลง ดา้นยอดปล่อยสินเชื่อเดือนกมุภาพนัธช์ะลอตวั 
โดยยอดระดมทุนสิทธิอยู่ที่ 1.19 ลา้นลา้นหยวน ซึ่งต ่ากว่าระดับ 6.17 ลา้นลา้นหยวนในเดือนก่อน โดยยอดคา้ปลีกเดือน
มกราคม – เดือนกมุภาพนัธข์ยายตวั 6.7% YoY เรง่ตวัขึน้จาก +1.7% ในเดือนธันวาคมน าโดยเสือ้ผา้ (+4.8% YoY vs. -2.3% YoY 
เดือนก่อน) เครื่องประดบั (+19.5% YoY % vs. -0.2% YoY เดือนก่อน) เครื่องใชใ้นบา้น (+12.7% YoY vs. -0.6% YoY เดือนก่อน) 
เครื่องส าอาง (+7.0% YoY vs. +2.5% YoY เดือนก่อน) รถยนต ์(+3.9% YoY vs. -7.4% YoY เดือนก่อน) และอุปกรณส์ านกังาน 
(+11.1% YoY vs. +7.4% YoY เดือนก่อน) ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโนม้ชะลอตวัลงจากมาตรการ Zero-Covid ที่ท าใหย้ัง
มีการประกาศ Lockdown ในหลายมณฑล เช่น Shenzhen และเมือง Langfang ใน Beijing ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทัง้ในภาคบรกิารและภาคการผลิตตอ้งหยดุชะงกัลง  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัเพิ่มขึน้ 3.71% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนกุมภาพนัธป์รบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 55.9 จุด (+4.8 จดุ) อย่างไรก็ตามภาคบริการยงัคงชะลอตวัลง 
(-3.4, 56.5 จดุ) เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากปัญหาดา้นโลจิสติกส ์การขาดแคลนแรงงาน และอตัราเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ ขณะที่
ภาคการผลิต (+1.0, 58.6 จดุ) เรง่ตวัขึน้ ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือนกมุภาพนัธเ์พิ่มขึน้ 6.78 
แสนต าแหน่ง สูงสุดในรอบ 8 เดือน โดยอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ปรบัลดลงเป็น 3.8% จาก 4.0% ในเดือนก่อน 
อย่างไรก็ตามอตัราค่าจา้งชะลอลงเป็น +5.1% YoY (vs. +5.5% YoY เดือนก่อน) แต่ยงันบัเป็นอตัราการขยายตวัที่สงูมาก 
ขณะที่อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 
อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตัว 6.4% YoY (vs. 6.0% YoY เดือนก่อน) สงูสุดนับตัง้แต่ปี 2527 น าโดยราคาในหมวดที่พัก
อาศัย ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนักในตระกรา้เงินเฟ้อซึ่งเพิ่มขึน้ 0.5% MoM จากการเพิ่มขึน้ของค่าเช่าที่เพิ่มขึน้มากสุด
ตัง้แต่ปี 2530 (+0.6%) ขณะที่ราคาโรงแรมพลิกกลบัมาขยายตวั 2.2% โดยส่วนหนึ่งจากความกงัวลเรือ่งเชือ้สายพนัธุ ์Omicron 
ที่เริ่มคล่ีคลาย ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกุมภาพนัธต์่อเนื่องเดือนมีนาคมไดเ้กิดความตึงเครียดระหว่างรสัเซียกับชาติตะวนัตก 
ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการคว ่าบาตรในเบือ้งตน้ที่ไดอ้อกไปก่อนหนา้นี ้ทางประธานาธิบดีสหรฐัอเมริกาไดป้ระกาศคว ่าบาตร
น า้มนั ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่น าเขา้จากรสัเซียมีผลบงัคบัใชท้นัที โดยหวงัตดัแหล่งรายไดห้ลกัอนัจะสรา้งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจรสัเซียเนื่องจากส่งออกพลงังานคิดเป็นสดัส่วนกว่า 11% ของ GDP ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธานธนาคาร
กลางสหรฐัอเมริกา (Fed) ระบุพรอ้มขึน้ดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมครัง้ถัดไปพรอ้มกับการลดขนาดงบดุล (QT) เพื่อ
รบัมือเงินเฟ้อ 
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เดือนเมษายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 6.20% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 50.3 จดุ (+4.5 จดุ) ท่ามกลางการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ที่
ผ่อนคลายลงท าใหม้ีการยกเลิกสถานการณก์ึ่งฉุกเฉินในทุกพืน้ที่ตั้งแต่วนัที่ 21 มีนาคมส่งผลใหด้ัชนีภาคบริการเร่งตัวขึน้  
(+5.2, 49.4 จุด) ส่วนภาคการผลิตเร่งตวัขึน้เช่นกนั (+1.4, 54.1 จดุ) จากผลผลิตที่พลิกกลบัมาขยายตวัและยอดค าสั่งซือ้เรง่ตวัขึน้
อย่างรวดเร็ว ด้านราคาตน้ทุนปัจจัยการผลิตเร่งตัวขึน้สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 จากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะ
พลงังาน น า้มนั และเซมิคอนดกัเตอร ์ซึ่งหนนุใหด้ชันีราคาขายเรง่ตวัขึน้สงูอย่างมาก ดา้นยอดส่งออกเดือนมีนาคมชะลอตวัลง
ต่อเนื่องน าโดยการส่งออกไปจีนท่ีชะลอลงอย่างมาก ขณะที่การน าเขา้ยงัคงอยู่ในระดบัสงูจากราคาสินคา้โภคภณัฑท์ี่ยงัคง
อยู่ในระดับสูงและค่าเงินเยนที่อ่อนค่า ขณะที่ยอดคา้ปลีกพลิกกลับมาขยายตัว (+2.0% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA 
เดือนก่อน และ +0.9% YoY vs -0.9% YoY เดือนก่อน) ในเดือนมีนาคมหลงัการยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน น าโดยสินคา้ทั่วไป (+3.7% 
MoM, SA vs. +4.2% MoM, SA เดือนก่อน) และรถยนตแ์ละชิน้ส่วน (+11.8% MoM, SA vs. +1.8% MoM, SA เดือนก่อน) 
ที่ขยายตวัต่อเนื่อง ส่วนเครื่องแต่งกายและอุปกรณเ์สรมิ (+4.7% MoM, SA vs. -6.7% MoM, SA เดือนก่อน) และเครื่องใช้
และอุปกรณ์ (+5.9% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA เดือนก่อน) พลิกกลับมาขยายตัว ด้านเงินเฟ้อเดือนมีนาคมเร่งตัวขึน้ 
อย่างต่อเนื่องสู่ระดบั 1.2% และมีแนวโนม้เรง่ตวัขึน้ต่อในเดือนเมษายนซึ่งอาจจะแตะระดบั 2% อย่างไรก็ตามนาย Kuroda 
ผูว้่าฯ ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น คาดว่าเงินเฟ้อที่สงูขึน้จะไม่กระทบต่อแนวทางการด าเนินนโยบายการเงิน    

ตลาดยโุรปปรบัตวัเพิ่มขึน้ 7.74% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรบัตัวลดลงเป็น 54.9 จุด (-0.6 จุด) จากดชันีในภาคการผลิตที่ชะลอตัวลง (-1.7 จุด, 
56.5 จุด) จากสงครามรสัเซีย - ยูเครน รวมถึงการระบาดของ COVID-19 ในจีนที่กดดนัอุปสงคแ์ละส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
อุปทาน ในขณะที่ภาคบริการเร่งตัวขึน้เล็กน้อย (+0.1, 55.6 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยเฉพาะ 
ในภาคการท่องเที่ยวที่หนุนภาคบรกิาร ดา้นดชันีราคาตน้ทุนปัจจยัและราคาผลผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้สูงสดุเป็นประวตัิการณ ์
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) เร่งตวัขึน้ ดา้นอตัราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนมีนาคมเร่งตัวขึน้เป็น +7.5 YoY 
(vs. +5.9% YoY เดือนก่อน) สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานเร่งตัวขึน้เป็น +3.0% YoY (vs. +2.7% YoY 
เดือนก่อน) โดยหลกัมาจากหมวดพลงังาน (+44.7% YoY vs. +32% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่นบัรวม
ยาสบู (+5.0% YoY vs. +4.2% YoY เดือนก่อน) ท่ีเร่งตวัขึน้ต่อเนื่องสงูสดุในรอบหลายปี รวมถึงหมวดบรกิารที่เร่งตวัขึน้ต่อ
เช่นกัน (+2.7% YoY vs. +2.5% YoY เดือนก่อน) จากการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ในส่วนนโยบายทางการเงิน 
ธนาคารกลางยโุรปมีมติคงนโยบายการเงินตามเดิม โดยมองความเส่ียงต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีเพิ่มมากขึน้จากสงคราม
รสัเซีย - ยเูครน 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 26.66% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมีนาคมปรบัตวัลดลงเป็น 43.9 จดุ (-6.2 จุด) ซึ่งต ่าที่สดุนบัตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ ์2563 
จากมาตรการ Lockdown ในหลายพืน้ท่ีของประเทศส่งผลใหก้ิจกรรมเศรษฐกิจหดตัวทั้งในภาคการผลิต (-2.3 จุด, 48.4 จุด) 
และบรกิาร (-8.2, 42.0 จดุ) โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศต ่าสดุในรอบ 2 ปี ส่วนยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศยงัคง
หดตัวต ่าสุดในรอบ 22 เดือน ดา้นราคาตน้ทุนปัจจัยการผลิตเร่งตัวขึน้สูงสุดในรอบ 5 เดือน จากราคาวัตถุดิบ พลังงาน 
อาหาร การขนส่งที่เพิ่มสงูขึน้ ดา้นยอดระดมทุนรวมสทุธิ เดือนมีนาคมเพิ่มขึน้อยู่ที่ 4.65 ลา้นลา้นหยวน (vs. 1.19 ลา้นลา้นหยวน
เดือนก่อน) สะท้อนอุปสงคข์องสินเชื่อที่ฟ้ืนตัวขึน้หลังวันหยุดเทศกาลตรุษจีนในเดือนก่อน และแนวโนม้ที่รฐับาลจีนจะ
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ด าเนินนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึน้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจปีนีท้ี่ก  าหนดไวท้ี่ ราว 5.5% ขณะที่ดา้น
ยอดคา้ปลีกพลิกกลับมาหดตัว 3.5% YoY (vs. +6.7% YoY เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์) น าโดยยอดขายรถยนต ์ 
(-7.5% YoY vs. +3.9% YoY เดือนมราคม – เดือนกมุภาพนัธ)์ และเครื่องประดบั (-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 ขยายตวั 1.3% QoQ (vs. +1.5% QoQ ไตรมาสก่อน)   

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัเพิ่มขึน้ 9.51% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนมีนาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 57.7 จดุ (+1.8 จดุ) จากการเรง่ตวัขึน้ในภาคบรกิาร (+1.8, 
58.3 จดุ) จากสถานการณ ์COVID-19 ที่ผ่อนคลายลง ขณะที่ภาคการผลิต (-1.5, 57.1 จดุ) ชะลอตวัลง โดยผลผลิต (-4.0, 
54.5 จุด) และอุปสงคท์ั้งยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (-7.9, 53.8 จุด) และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (-3.9, 53.2 จุด) ชะลอตวัลง
มาก ขณะที่การจา้งงาน (+3.4, 56.3 จุด) เรง่ตวัขึน้ โดยอตัราการว่างงานปรบัลดลงอยู่ที่ 3.6% (vs. 3.8% เดือนก่อน) และ
อตัราค่าจา้งเร่งตัวขึน้ 0.4% MoM และ 5.6% YoY ส่วนเวลาในการส่งมอบสินคา้ (-0.7, 65.4 จุด) ลดลงเล็กนอ้ย แต่ดัชนี
ราคา (+11.5, 87.1 จดุ) ปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่างมาก ดา้นอตัราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เพิ่มขึน้ 1.2% MoM (vs. +0.8% 
MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อตัราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตวั 8.5% YoY สงูสดุนบัตัง้แต่ปลายปี 2524 และ
เร่งตัวขึน้จากเดือนก่อนที่ขยายตัว 7.9 % YoY ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed) มีแผนที่จะ 
ลดขนาดงบดุลในอัตราเดือนละ 95 พันล้านดอลลารส์หรัฐอเมริกา แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 60 พันล้านดอลลาร์
สหรฐัอเมริกาและ MBS เดือนละ 35 พันลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา โดยทยอยเพิ่มอัตราการลดสู่ระดับดงักล่าวในเวลา 3 
เดือน ขณะที่ชีว้่าการขึน้ดอกเบีย้ถึง 0.50% ในการประชมุครัง้ต่อไปมีความเหมาะสมหากแรงกดดนัเงินเฟ้อยงัอยู่ในระดบัสงู 
อย่างไรก็ตามตลาดการเงินมีความกังวลต่อการเพิ่มความเข้มงวดในนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วของธนาคารกลาง
สหรฐัอเมรกิา (Fed) ซึ่งจะน าไปสู่ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจในระยะขา้งหนา้ 
 
เดือนพฤษภาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพิ่มขึน้ 1.61% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 51.1 จุด (+0.8 จุด) ในขณะที่ภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 
53.5 จดุ (-0.6 จุด) จากยอดค าสั่งซือ้ที่ชะลอตวัลงและการจา้งงานท่ีชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 9 เดือน ดา้นดชันีราคาตน้ทุน
การผลิตเร่งตัวสูงขึน้เป็นอันดบั 5 นบัตัง้แต่มีการส ารวจ ส่วนดัชนีราคาขายเร่งตัวขึน้สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ยอดคา้ปลีก
ขยายตวั (+0.8% MoM, SA) อย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายนแต่ชะลอตวัลงจากเดือนก่อนที่ขยายตวั (+1.7% MoM, SA) น าโดย
เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริม (+12.8% MoM, SA vs. -2.3% เดือนก่อน) ที่พลิกกลับมาขยายตัว ส่วนสินค้าทั่วไป 
(+1.6% MoM, SA% vs. +3.7% เดือนก่อน) และเครื่องใช้และอุปกรณ์ (+1.9% MoM, SA vs. +6.0% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง 
ขณะที่รถยนตแ์ละชิน้ส่วน (-5.7% MoM, SA vs. +12.1% เดือนก่อน) พลิกกลับมาหดตัว โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 
ยอดค้าปลีกขยายตัว 2.9% YoY (vs. +0.7% เดือนก่อน) อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นยังคงมีปัจจัยกดดันจากความ 
ไม่แน่นอนของการ Lockdown ในจีนและสงครามรสัเซีย - ยูเครน ซึ่งสะทอ้นไดจ้ากการชะลอตวัของการส่งออกประกอบกับ
ความแตกต่างในนโยบายทางการเงินของประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศกลุ่มตะวันตกไดส้รา้งความผันผวนต่อค่าเงินเยน 
เนื่องจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจยงัค่อนขา้งชา้เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศดงักล่าว และส่งผลใหเ้กิดการเรง่ตวัขึน้ของอตัรา
เงินเฟ้อในประเทศ 
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ตลาดยโุรปปรบัตวัเพิ่มขึน้ 0.17% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 55.8 จุด (+0.9 จุด) อย่างไรก็ตามภาคการผลิตปรบัตวัลดลง
เป็น 55.5 จุด (-1.0 จุด) ต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 จากผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ที่ชะลอตัวจากผลของสงคราม
รสัเซีย - ยูเครน รวมถึงการ Lockdown ในจีนที่กดดนัอุปสงคแ์ละส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ดา้นดชันีราคาตน้ทุนการผลิต
ปรบัตวัสงูสดุในรอบ 5 เดือน ขณะที่ดชันีราคาขายเร่งตวัขึน้สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ท่ามกลาง
เงินเฟ้อจากตน้ทนุท่ีสงูขึน้ โดยเฉพาะจากการพุ่งขึน้ของราคาสินคา้หมวดพลงังานอาจจะส่งผลใหธ้นาคารกลางยโุรป (ECB) 
เร่งปรบัขึน้ดอกเบีย้เพื่อลดผลกระทบดงักล่าว โดยประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ระบุว่าการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ครัง้แรก
ในรอบหลายปีของยูโรโซนอาจจะเกิดขึน้ในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายนตามล าดับ ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจาก 
การเขา้ซือ้พนัธบตัรที่เป็นส่วนหน่ึงของมาตรการ QE นัน้จบลง และระบเุพิ่มเติมว่าอาจจะออกจากสถานะดอกเบีย้ติดลบได้
ภายในสิน้ไตรมาสที่ 3 ขณะที่คณะกรรมการยโุรปปรบัลดคาดการณ ์GDP ปี 2565 - ปี 2566 ลง และปรบัเพิ่มคาดการณเ์งินเฟ้อ
โดยมองกรณีแย่สดุ GDP ของกลุ่มจะโตเพียง 0.2% ขณะที่เงินเฟ้ออาจพุ่งแตะ 9.1% ในปีนี ้

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพิ่มขึน้ 6.26% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนเมษายนปรบัตวัลดลงเป็น 37.2 จุด (-6.7 จุด) สอดคลอ้งกับภาคการผลิตที่ปรบัตวั
ลดลงเป็น 46.0 จุด (-2.1 จุด) ต ่าสุดในรอบ 26 เดือน จากผลของการ Lockdown ที่ส่งผลให้ผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ 
ในประเทศที่ชะลอตัวลงต ่าเป็นอันดับ 2 นับตัง้แต่เริ่มมีการส ารวจในปี 2547 และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศที่ต  ่าสุด 
ในรอบเกือบ 2 ปี ดา้นดัชนีตน้ทุนปัจจัยการผลิตชะลอตวัลง ขณะที่ราคาผลผลิตเร่งตัวขึน้เล็กนอ้ย ดา้นยอดส่งออกเดือน
เมษายนชะลอตัวลงเป็น +3.9% YoY (vs. +14.7% เดือนก่อน) โดยกลุ่มสินคา้ที่เก่ียวขอ้งกับการป้องกันเชือ้ COVID-19 
อย่างสินคา้กลุ่มพลาสติก (+9.7% YoY vs. +20.8% เดือนก่อน) และกลุ่มผา้และส่ิงทอ (+0.9% YoY vs. +22.2% เดือนก่อน) 
ชะลอตวัลงอย่างมาก ขณะที่สินคา้ที่เก่ียวขอ้งกับที่อยู่อาศยั/เฟอรน์ิเจอร ์(-3.0% YoY vs. +7.1% เดือนก่อน) พลิกกลบัมา
หดตวั และเครื่องใชใ้นครวัเรือน (-5.4% YoY vs. -8.5% เดือนก่อน) ยงัคงหดตวัอย่างต่อเนื่อง ดา้นยอดคา้ปลีกหดตวั 11.1% YoY 
(vs. 3.5% เดือนก่อน) น าโดยยอดขายรถยนต ์(-31.6% YoY vs. -7.5% เดือนก่อน) และเครื่องประดบั (-26.7% YoY vs. -17.9% 
เดือนก่อน) ในส่วนยอดระดมทุนสทุธิลดลงอย่างมากจากเดือนก่อนที่ 4.7 ลา้นลา้นหยวน มาอยู่ที่ 0.9 ลา้นลา้นหยวน โดย
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนยอดระดมทุนรวมสทุธิคงคา้งในระบบชะลอตวัลงเป็น +10.2% YoY (vs. +10.5% เดือนก่อน) 
ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจของจีนยงัคงถูกกดดนัต่อเนื่องจากการใชม้าตรการ Zero-Covid ของรฐับาลที่ท  าใหม้ีการประกาศ 
Lockdown ในหลายพืน้ที่ อาทิ Shanghai และ Beijing ส่งผลใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในภาคบริการและภาคการผลิต
ตอ้งหยดุชะงกัลง   

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 3.44% 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนเมษายนปรบัตัวลดลงเป็น 56.0 จุด (-1.7 จุด) สอดคลอ้งกับภาคการผลิตที่ปรบัตัว
ลดลงเป็น 55.4 จุด (-1.7 จุด) ต ่าสุดนบัตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยผลผลิต (-0.9, 53.6 จุด) อุปสงคท์ัง้ยอดค าสั่งซือ้ 
ในประเทศ (-0.3, 53.5 จุด) ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (-0.5, 52.7 จุด) และการจา้งงาน (-5.4, 50.9 จุด) ชะลอตัวลง 
ส่วนเวลาในการส่งมอบสินคา้ (+1.8, 67.2 จดุ) ปรบัตวัเพิ่มขึน้ แต่ดชันีราคา (-2.5, 84.6 จดุ) ชะลอตวัลง ดา้นเงินเฟ้อ PCE 
เพิ่มขึน้ 0.2% MoM (vs. +0.9% ในเดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเงินเฟ้อ PCE ชะลอลงเป็น +6.3% YoY 
(vs. +6.6% เดือนก่อน) โดยนบัเป็นการชะลอลงในรอบ 17 เดือน ขณะที่การใชจ้่ายส่วนบคุคล (Personal Spending) เดือน 
เมษายนเพิ่มขึน้ 0.9% MoM (vs. +1.4% เดือนก่อน) โดยการใชจ้่ายหกัผลของการเปล่ียนแปลงของราคา (Real Spending) 
เพิ่มขึน้ 0.7% MoM (vs. +0.5% เดือนก่อน) สงูสดุในรอบ 3 เดือน แบ่งเป็นการใชจ้่ายซือ้สินคา้เพิ่มขึน้ 1.0% MoM (vs. +0.2% 
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เดือนก่อน) และการใชจ้่ายภาคบริการเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง
สหรฐัอเมริกา (Fed) มีมติเป็นเอกฉันทป์รบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 50 bps. สู่ระดบั 0.75% - 1.00% โดยประธานธนาคารกลาง
สหรฐัอเมรกิา (Fed) ระบุการขึน้ในอตัราดงักล่าวต่อเนื่องในเดือนขา้งหนา้มีความเหมาะสมและกล่าวปัดการปรบัขึน้ถึง 75 bps. 
โดยมองว่าการเรง่ขึน้ดอกเบีย้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการด าเนินนโยบายในช่วงที่เหลือของปี ขณะที่กระบวนการลดขนาด
งบดุล (QT) จะเริ่มวนัที่ 1 มิถนุายนในอตัราเดือนละ 47.5 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา (แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 30.0 
พนัลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิาและ MBS เดือนละ 17.5 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา) และจะทยอยปรบัขึน้ในระยะเวลา 3 
เดือน สู่ระดับ 95.0 พันลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา (แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 60.0 พันลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกาและ 
MBS เดือนละ 35.0 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา) ตามแผนเดิม  
 
เดือนมิถุนายน 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 3.13% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 52.3 จุด (+1.2 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ที่ผ่อนคลายลงส่งผลใหด้ชันีภาคบรกิารเรง่ตวัขึน้ (+1.9, 52.6 จุด) ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตวัลง (-0.2, 53.3 จุด) จากผลผลิต
และยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่ชะลอตัวลงต ่าสดุในรอบ 8 เดือน รวมถึงยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศที่ชะลอตัวลงต ่าสุดในรอบ
เกือบ 2 ปี ท่ามกลางการหยดุชะงกัของห่วงโซ่อปุทานจากผลของสงครามรสัเซีย - ยเูครน รวมไปถึงปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบ
และการ Lockdown ในจีน ดา้นดชันีราคาตน้ทุนการผลิตเร่งตวัสงูขึน้เป็นประวตัิการณ์ส่วนดชันีราคาขายยงัคงอยู่ในระดบั
สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ดา้นยอดคา้ปลีกยงัคงฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตวั 0.6% MoM, SA ชะลอตวัลงจากที่ขยายตวั 
1.0% MoM, SA ในเดือนก่อน ซึ่งหากเทียบกับช่วงเดียวกับของปีก่อนจะขยายตวัที่ 3.6% YoY (vs. +3.1% เดือนก่อน) ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) 
วนัที่ 16 - 17 มิถุนายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาวและมีมติแบบไม่เปิดเผยในการคงเป้าการเขา้ซือ้
สินทรพัยต์่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้ ทั้งนี ้ภายหลังการประชุม นาย Haruhiko Kuroda ผูว้่าฯ BoJ ยังเนน้ย า้ว่านโยบาย
การเงินท่ีผ่อนคลายยังคงจ าเป็นส าหรบัเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นท่ียังคงไม่ฟ้ืนตัวเขา้สูร้ะดับก่อน COVID-19 และไม่มีแผนที่จะขยาย
กรอบของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ10 ปี 

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 8.00% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรบัตัวลดลงเป็น 54.8 จุด (-1.0 จุด) จากภาคบริการที่ชะลอตัวลง (-1.6, 56.1 จุด) 
ตามอุปสงคท์ี่อ่อนแอลง และภาคการผลิตที่ชะลอตวัลง (-0.9, 54.6 จุด) โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่หดตวั (ต ่ากว่า 50 จุด) เป็นครัง้แรก
นบัตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2563 ท่ามกลางความกังวลสงครามรสัเซีย - ยเูครน และการ Lockdown ในจีนที่กดดนัอปุสงคแ์ละ
ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อปุทาน ดา้นดชันีราคาตน้ทุนการผลิตยงัคงปรบัตวัสงูขึน้อย่างมาก ส่วนราคาผลผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้
สงูสดุเป็นอันดบั 2 ในประวตัิการณ ์ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตวัลงในเกือบทุกประเทศหลัก ไดแ้ก่ อิตาลี (-2.1, 52.4 จุด) 
ฝรั่งเศส (-0.6, 57.0 จุด) และเยอรมนี (-0.6, 53.7 จุด) ขณะที่สเปนทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน (55.7 จุด) ดา้นเงินเฟ้อเดือน
พฤษภคมเร่งตวัขึน้ท าจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องที่ 8.1% YoY (vs. +7.4% เดือนก่อน) โดยการเร่งขึน้โดยหลกัยงัมาจากหมวด
พลังงาน (+39.2% YoY vs. +37.5% เดือนก่อน) ขณะที่ราคาหมวดบริการ (+3.5% YoY vs. +3.3% เดือนก่อน) หมวด
สินคา้อตุสาหกรรมที่มิใช่พลงังาน (+4.2% YoY vs. +3.8% เดือนก่อน) และหมวดอาหาร เครื่องดื่ม และยาสบู (+7.5% YoY 
vs. +6.3% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติเป็นเอกฉันท์
ประกาศยุติการเขา้ซือ้สินทรพัยแ์บบปกติหรือ  APP ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมและระบุจะปรบัดอกเบีย้ขึน้ในอัตรา 0.25%  
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ในการประชุมวนัที่ 21 กรกฎาคม ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณเ์พื่อรบัมือกบัเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สงูกว่าเป้าอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
มีท่าที Hawkish กว่าคาด โดยระบอุาจปรบัดอกเบีย้ขึน้ถึง 0.50% ในการประชมุเดือนกนัยายน   

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพิ่มขึน้ 3.00% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 42.2 จุด (+5.0 จุด) จากการผ่อนคลายมาตรการ 
Lockdown ใน Shanghai และ Beijing ส่งผลใหก้ิจกรรมเศรษฐกิจฟ้ืนตวัขึน้ในภาคการผลิต (+2.1, 48.1 จุด) และบริการ 
(+5.2, 41.4 จดุ) โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่ปรบัตวัเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 3 เดือน ดา้นราคาตน้ทนุปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงต ่าสดุ
นบัตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ ์ขณะที่ราคาผลผลิตปรบัตวัลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 ในส่วนยอดคา้ปลีกหดตวั 6.7% ลดลงจาก
เดือนก่อนที่หดตัว 11.1% น าโดยยอดขายรถยนต ์(-16.0% YoY vs. -31.6% เดือนก่อน) เครื่องประดับ (-15.6% YoY vs.  
-26.7% เดือนก่อน) และรา้นอาหาร (-21.1% YoY vs. -22.7% เดือนก่อน) ด้านยอดส่งออกขยายตัว 16.9% YoY (vs. 
+3.9% เดือนก่อน) โดยหมวดรถยนตเ์ร่งตวัขึน้อย่างมาก (+46.7% YoY vs. +8.6% เดือนก่อน) ดา้นเครื่องใชใ้นครวัเรือน 
(+8.3% YoY vs. -5.4% เดือนก่อน) พลิกกลับมาขยายตัว ส่วนยอดส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ 
(+14.0% YoY vs. -7.3% เดือนก่อน) อปุกรณค์อมพิวเตอร ์(+5.5% YoY vs. -5.1% เดือนก่อน) และแผงวงจรรวม (+17.6% YoY 
vs. +1.1% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้อย่างมาก ในส่วนยอดระดมทุนรวมสทุธิ (Total Social Financing) เดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 
2.79 ลา้นลา้นหยวน เพิ่มขึน้อย่างมากจาก 0.91 ลา้นลา้นหยวนในเดือนก่อน  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 8.26 % 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรบัตัวลดลงเป็น 53.6 จุด (-2.4 จุด) จากการชะลอตัวลงในภาคบริการ  
(-1.2, 55.9 จุด) ขณะที่ภาคการผลิต (+0.7, 56.1 จุด) ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้รายงานระบุว่าภาคธุรกิจยงัคงมีความเชื่อมั่นที่ดีต่อ
อปุสงค ์ส่วนปัญหาในห่วงโซ่อปุทาน ปัญหาดา้นแรงงานและปัญหาดา้นเงินเฟ้อยงัคงเป็นขอ้กงัวลหลกัของภาคธุรกิจ ดา้นอตัรา
เงินเฟ้อพืน้ฐานเพิม่ขึน้ 0.6% MoM เท่ากบัเดือนก่อน โดยเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่นจะชะลอตวัลงเป็น +6.0% YoY 
(vs. +6.2% เดือนก่อน) โดยหมวดที่เก่ียวเนื่องกับการเปิดเมืองยังเพิ่มสูงขึน้ อาทิ ตั๋วเครื่องบิน (+12.6% MoM) โรงแรม (+0.9% 
MoM) และประกนัรถยนต ์(+0.5 MoM) รวมถึงหมวดราคาที่พกัอาศยั ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตระกรา้เงินเฟ้อที่
เพิ่มขึน้มากถึง 0.6% MoM (vs. +0.5% ต่อเนื่อง 3 เดือนก่อนหน้า) สูงสุดในรอบหลายปี  ขณะที่การจ้างงานนอกภาค
การเกษตร เพิ่มขึน้ 3.9 แสนต าแหน่ง โดยการจา้งงานเพิ่มขึน้ในเกือบทุกหมวดน าโดยการโรงแรมและพกัผ่อน (+8.4 หมื่น
ต าแหน่ง) การบริการธุรกิจ (+7.5 หมื่นต าแหน่ง) การจ้างงานภาครัฐ (+5.7 หมื่นต าแหน่ง) และก่อสรา้ง (+3.6 หมื่น
ต าแหน่ง) ขณะที่ลดลงมากในหมวดคา้ปลีก (-6.1 หมื่นต าแหน่ง) ส่วนอตัราว่างงานทรงตวัที่ 3.6% และอตัราค่าจา้งชะลอตวัลง 
(+0.3% MoM, และ +5.2% YoY vs. +5.5% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิา (Fed) มีมติ 10 - 1 
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% สู่ระดบั 1.50 - 1.75% ซึ่งนบัเป็นการปรบัขึน้ในอตัรามากสดุนบัตัง้แต่ปี 2537 พรอ้มระบวุ่าจะ
ปรบัขึน้ในอัตรา 0.50% หรือ 0.75% ในการประชุมเดือนกรกฎาคม นอกจากนี ้Jerome Powell ประธานธนาคารกลาง
สหรฐัอเมริกา (Fed) ย า้ว่าพรอ้มด าเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดและมองว่าการเกิด Soft Landing ยังคงมีความเป็นไปได ้
ถึงแมว้่าจะมีความทา้ทายอย่างมากในปัจจบุนั   
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การลงทุนของกองทุน 

• กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC) 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน Templeton BRIC Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดย Templeton Asset 
Management Limited (Singapore) จดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิรก์ โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน  
(ซึ่งหมายรวมถึงไตห้วนัและฮ่องกง) และประเทศที่มีรายไดห้รือก าไรอย่างมีนยัส าคญัจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศเหล่านี ้หรือทรพัยสิ์นส่วนใหญ่มาจากการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเหล่านี ้โดยเลือกลงทุนใน
หลกัทรพัยท์ี่มีพืน้ฐานดีและมีราคาไม่แพง (Value Style) มีกระจายการลงทนุแบบกวา้ง (Wide Diversification) 
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กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค 
ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทนุ 

รอบระยะเวลา 6 เดือน สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2565 
(NAV ณ 30 มถินุายน 2565 = 5.8497 บาท) 

ASP-BRIC ต้ังแต่ต้นปี 
3 เดือน  

(ตามเวลา) 
6 เดือน  

(ตามเวลา) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ต้ังแต่จัดต้ัง
กองทุน 2 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม -21.14% -7.17% -21.14% -33.84% -5.59% -1.28% -0.02% -3.62% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -10.81% 1.81% -10.81% -22.68% 2.75% 3.29% 4.42% -0.43% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

30.11% 27.50% 30.11% 25.67% 24.63% 21.44% 18.73% 22.33% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation) * 

29.73% 26.57% 29.73% 25.48% 22.25% 19.56% 17.83% 23.37% 

Information Ratio -0.88 -1.68 -0.88 -0.68 -0.62 -0.39 -0.45 -0.15 

หมายเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 13 ธันวาคม 2550 

- * ดชันี MSCI BRIC Net TR ในสดัส่วน 100% ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณ
ผลตอบแทน 

- 1 % ต่อปี 

- 2 % ต่อปี ยกเวน้กรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิ 

- การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ไดจ้ัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและ
น าเสนอผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือค่าใชจ้่าย
ต่างๆ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน มิไดเ้ป็นส่ิงยันถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 
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ผลการด าเนินงานของ Templeton BRIC Fund 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหล่งที่มาของขอ้มลู : Fund Fact Sheet ของ Templeton BRIC Fund ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
- สามารถดขูอ้มลูปัจจบุนัไดท้ี่ : https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/investor/products/overview/4343/Z/templeton-
bric-fund 
- ผลการด าเนินงานในอดตี มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565 

N/A* 

* ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ี่เว็บไซต ์www.assetfund.co.th 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 30 มิถุนายน 2565 
 

N/A 
 

 

 

 

 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

 

นายณฐัพล จนัทรสิ์วานนท ์
นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

 

http://www.assetfund.co.th/
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หมายเหตุ : บริษัทจดัการไดค้  านวณมลูค่าหลกัทรพัยข์องกองทุนโดยใชวิ้ธีการค านวณตามหลกัเกณฑข์องสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC) 
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ค าอธิบายการจัดอนัดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ 
AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเส่ียงต ่าที่สดุ บรษิัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์งูสดุ ความเปล่ียนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบนอ้ยมาก 
AA มีความเส่ียงต ่ามาก มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบ

จากความเปล่ียนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 
A มีความเส่ียงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูแต่อาจไดร้บัผลกระทบ

จากความเปล่ียนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 
BBB มีความเส่ียงและมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑป์านกลาง ความผนัผวนท่ีเกดิขึน้

จากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหค้วามสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบั
เครดิตที่สงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษิัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกที่ไดร้บั
อนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวที่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษิัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึ่งผูอ้อกที่ไดร้บั
อนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวที่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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ข้อมูลการรับผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนเน่ืองจากการใช้บริการ 

ดว้ยบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทนุไดร้บัการบรกิารขอ้มลูจากบคุคลผูใ้หบ้รกิาร 
ไดแ้ก่ คู่คา้ต่างๆ เป็นตน้ อนัเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบุคคลดงักล่าว เช่น บทวิเคราะหว์ิจยัภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ภายใน
และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ 
รวมถึงปัจจัยพืน้ฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการไดร้บัเชิญใหเ้ขา้ร่วม Company Visit และ การ
สมัมนาต่างๆ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นการน ามาใชว้ิเคราะหปั์จจยัเพื่อการตดัสินใจลงทนุเพื่อผลประโยชนข์องกองทุนและผูถื้อ
หน่วยลงทนุเป็นหลกั จึงขอเปิดเผยรายชื่อบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้รกิาร ดงันี ้

Fixed Income 

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

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

Foreign Bank 
BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING  
CITIBANK N.A. 
COMMERZBANK AG 
STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM 
SOCIETE GENERALE SA 
MORGAN STANLEY 
Master Fund 
FIL Investment Management Luxembourg SA 
Franklin Templeton International Services Sarl 
E.I. Sturdza Strategic Management Ltd 
AXA Fund Management SA 
BlackRock Investment Management UK Ltd 
Credit Suisse Group AG  
Quantum GBL, LLC 
Janus Henderson Horizon 
Mirae Asset Financial Group 
Invesco Asset Management (Schweiz) AG 
BAILLIE GIFFORD & CO 
BNP PARIBAS AM 
NOMURA IRELAND FUNDS PLC 
UTI International 
Transfer Agent/Agent 
FIL Investment Management Luxembourg SA 
UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL 
SS&C Fund Services Ireland 
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 
LGT 
Securities 
UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL 
Asia Plus Securities Company Limited 
KT-ZMICO Securities 
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL 
CGS-CIMB Securities (Thailand) 
Jefferies International Limited 
Commerzbank AG 
CCB International (Holdings) Limited  
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Securities 
China Merchant Securities (CMS) 
SSI Securities Corporation (SSI - HOSE) 
Viet Capital Securities (VCSC) 
D.B.S. Vickers Securities Company Limited 
HAITONG 

Equity 

Brokers 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
Krungsri Securities Public Company Limited 
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited 
Bualuang Securities Public Company Limited 
Capital Nomura Securities Public Company Limited 
Kasikorn Securities Public Company Limited 
Phatra Securities Public Company Limited 
SCB Securities Company Limited 
CIMB Securities (Thailand) Company Limited 
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 
KGI Securities (Thailand) Company Limited 
JPMorgan Securities (Thailand) Limited 
Tisco Securities Company Limited 
D.B.S. Vickers Securities Company Limited 
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 
Thanachart Securities Public Company Limited 
KTZMICO Securities Company Limited 
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited 
Trinity Securities Company Limited 
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited 
KTB Securities (Thailand) Public Company Limited 
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 
Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 
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รายงานรายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ล าดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 

1 บรษิัท เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2 บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 
3 บรษิัทท่ีปรกึษา เอเซีย พลสั จ ากดั 
4 นายนภดล รมยะรูป 
5 นายพิทเยนท ์อศัวนิก 
6 นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์
7 นายพชัร สรุะจรสั 
8 นายคมสนั ผลานสุนธิ 
9 นายณฐัพล จนัทรสิ์วานนท ์
10 นายไมตรี โสตางกรู 
11 นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
12 นางสาวทิพยว์ดี  อภิชยัสิร ิ
13 นายกฤช โคมิน 
14 นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
15 นายธีรธ์วชั ลิมปิสขุ 
16 นายสิทธิเดชน ์เอีย้วสกลุ 3/ 
17 นายยรุนนัท ์วิภศูิร ิ 
18 นายไกรสร โอภาสวงการ 
19 นายวศิรุต ปรางมาศ 
20 นายณฐัพงษ์ จนัทรห์อม 
21 นายวชิรศกัดิ์  จึงสถาพร 
22 นางธนพร  ตัง้มณีนิมิตร 
23 นางกสุมุาลย ์ ศรีสอา้น 
24 นางสาวพิมพศ์ิร ิ ชีพสตัยากร 
25 นางสาวภทัรา  ฉายรศัมวีงศ ์
26 นางสาวนวรตัน ์ พรหมศรีโชติ 4/ 
27 นางผสุดี  นาคอินทร ์
28 นางสาวพรประภา ธนพูนัธ ์
29 นางสาวสวุิชญา ปิยะพิสทุธ์ิ 1/ 
30 นางกาญดา สินอยู่ 2/ 

หมายเหต ุ: 
1/ เริ่มเป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แต่วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2565 
2/ เริ่มเป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 
3/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
4/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แต่วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท่ี้ website บริษัทจดัการ  www.assetfund.co.th 

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

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบรคิ 

ในรอบปีบัญชี ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2565 ถึงวนัที ่30 มถุินายน 2565 

วนัที ่ ชื่อหลักทรัพย ์
อัตราส่วน ณ สิน้วนั 

(%NAV) 
อตัราส่วนตามโครงการ 

(%NAV) 
สาเหต ุ การด าเนินการ 

- - - - - - 
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