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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเหน็ของบริษัทจดัการเกี่ยวกับการลงทนุของกองทุน 

เดือนสิงหาคม 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 1.10% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรบัตวัลดลงเป็น 50.2 จุด (-2.8 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ี

รุนแรงขึน้อีกครัง้ส่งผลใหด้ัชนีภาคบริการปรบัตัวลดลง (-3.7 จุด, 50.3 จุด) มากสุดในรอบ 9 ปี ขณะท่ีภาคการผลิตชะลอตัวลง  

(-0.6 จุด, 52.1 จุด) ท่ามกลางตน้ทุนดา้นพลังงานและค่าจา้งท่ีสูงขึน้ทาํให้ผลผลิตหดตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดือน และ 

ยอดคําสั่งซือ้ใหม่หดตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 10 เดือน ด้านราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตชะลอตัวลงเป็นครัง้แรกนับตั้งแต ่

เดือนมกราคมดา้นยอดส่งออกเดือนกรกฎาคมชะลอตัวลงเป็น +19.0% YoY (vs. +19.3% เดือนก่อน) นาํโดยกลุ่มสินคา้

ส่งออกหลัก ได้แก่ เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า (+13.8% YoY vs. +17.1% เดือนก่อน) และสินค้าเคมีภัณฑ์ (+15.6% YoY vs. 

+19.6% เดือนก่อน) ขณะท่ีเคร่ืองจกัรกล (+17.3% YoY vs. +14.3% เดือนก่อน) และหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ (+14.6% YoY 

vs. +3.4% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้ ในส่วนการท่องเท่ียวรัฐบาลเตรียมผ่อนคลายกฎเกณฑ์การรบันักท่องเท่ียวเข้าประเทศ

เพ่ิมเติม โดยนบัตัง้แต่วนัท่ี 7 กนัยายนนกัท่องเท่ียวไม่จาํเป็นตอ้งตรวจหาเชือ้ COVID-19 ผ่าน RT-PCR Test ก่อนเขา้ประเทศ 

และสามารถเดินทางโดยไม่มีผูน้าํทาง (ไกด)์ แต่ยงัจาํกัดใหเ้ดินทางผ่านบรษิัททวัรเ์ท่านั้น นอกจากนี ้ยงัเพ่ิมโควตา้ของจาํนวนผูท่ี้

เขา้ประเทศเป็น 50,000 คนต่อวนั จากเดิมท่ี 20,000 คนต่อวนั ดา้น GDP ไตรมาส 2 ขยายตวั 2.2% QoQ, saar (vs. +0.1% 

ไตรมาสก่อน) จากการบริโภคเอกชนหนุนเศรษฐกิจกลับสู่ระดับก่อน COVID-19 โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน GDP 

ขยายตวั 1.1% YoY (vs. +0.7% ไตรมาสก่อน) อย่างไรก็ตามภาคการผลิตและการส่งออกจะยงัไดร้บัผลกระทบจากภาวะขาดแคลน

วตัถดุบิและอปุสงคโ์ลกท่ีชะลอตวัรวมถึงสถานการณ ์COVID-19 ในประเทศท่ียงัไม่แน่นอนในไตรมาส 3 

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 5.03% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรบัตัวลดลงเป็น 49.9 จุด (-2.1 จุด) โดยภาคบริการ (-1.8 จุด, 51.2 จุด) ชะลอตัวลง 

ขณะท่ีภาคการผลิต (-2.3 จุด, 49.8 จุด) พลิกหดตัวครัง้แรกในรอบ 2 ปี โดยยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ชะลอตัวลงทั้งในและนอกประเทศ 

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรบัตวัตํ่าสดุนบัตัง้แต่กลางปี 2563 ท่ามกลางความกงัวลท่ีเพ่ิมขึน้เก่ียวกบัวิกฤตพลงังานและแรงกดดนั

เงินเฟ้อท่ีสงูอย่างต่อเน่ือง ดา้นดชันีราคาตน้ทนุการผลิตชะลอตวัลงเล็กนอ้ย ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตวัลงในทกุประเทศหลกั 

ไดแ้ก่ ฝรั่งเศส (-0.8 จุด, 51.7 จุด) และสเปน (-0.9 จุด, 52.7 จุด) ขณะท่ีเยอรมนี (-3.2 จุด, 48.1 จุด) และอิตาลี (-3.6 จุด, 

47.7 จุด) ดัชนีไดเ้ขา้สู่เกณฑ์หดตัว ดา้นธนาคารกลางอังกฤษขึน้ดอกเบีย้ 50 bps. สู่ระดับ 1.75% ซึ่งนับเป็นการปรบัขึน้ใน

อตัรามากสดุในรอบ 27 ปี ท่ามกลางเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้สงูต่อเน่ืองซึ่งคาดจะกดดนัเศรษฐกิจเขา้สู่ Recession ท่ีรุนแรงและยาวนาน 

ขณะท่ี GDP ไตรมาส 2 (เบือ้งตน้) ของยโูรโซนขยายตวั 0.7% QoQ สงูกว่าท่ีตลาดคาดอย่างมากท่ี +0.2% และเร่งตัวขึน้จาก 

+0.5% ไตรมาสก่อนจากผลดีของการเปิดเศรษฐกิจจาก COVID-19 หนุนการท่องเท่ียว โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัปีก่อนเศรษฐกิจ

ของยโูรโซนขยายตวั 4.0% YoY (vs. +5.4% ไตรมาสก่อน) และอยู่เหนือระดบัก่อน COVID-19 ท่ี 1.5% โดยเศรษฐกิจของประเทศหลกั

ส่วนใหญ่ขยายตวัดีกว่าคาดยกเวน้เยอรมนีท่ีเศรษฐกิจไม่ขยายตวัจากไตรมาสก่อน เน่ืองจากยอดส่งออกสทุธิยงัคงเป็นปัจจยัฉดุรัง้ 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 0.78% 

ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรบัตัวลดลงเป็น 54.0 จุด (-1.3 จุด) จากกิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการผลิต  

(-1.3 จดุ, 50.4 จุด) ท่ีชะลอลงจากการจาํกัดการใชพ้ลงังานในบางอตุสาหกรรมท่ีทาํใหท้ัง้ผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหมช่ะลอ

ตวัลง ส่วนภาคบรกิารเร่งตวัขึน้ (+1.0 จุด, 55.5 จุด) หลงัการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน ์ขณะท่ีสถานการณ ์COVID-19  

ดดูีขึน้ โดยยอดคาํสั่งซือ้ใหมเ่พ่ิมขึน้สงูสดุในรอบ 9 เดือน ดา้นราคาตน้ทุนปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงตํ่าสดุในรอบ 2 ปี ขณะท่ี
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ราคาผลผลิตลดลงเล็กนอ้ย ในส่วนการจา้งงานหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 4 ยอดคา้ปลีกชะลอตัวลงเป็น +2.7% YoY (vs. 

+3.1% เดือนก่อน) นาํโดยยอดขายรถยนต ์(+9.7% YoY vs. +13.9% เดือนก่อน) เคร่ืองสาํอาง (+0.7% YoY vs. +8.1% เดือนก่อน) 

อปุกรณส่ื์อสาร (+4.9% YoY vs. +6.6% เดือนก่อน) ขณะท่ีรา้นอาหารฟ้ืนตวัขึน้ (-1.5% YoY vs. -4.0% เดือนก่อน) ดา้นยอด

ส่งออกขยายตัว 18.0% YoY เร่งตัวขึน้เล็กน้อยจาก +17.9% ในเดือนก่อน นําโดยยอดส่งออกรถยนตเ์ร่งตัวขึน้อย่างมาก 

(+64.0% YoY vs. +21.2% เดือนก่อน) ขณะท่ีส่งออกผลิตภณัฑจ์ากเหล็ก (+41.2% YoY vs. +41.2% เดือนก่อน) และแรห่ายาก 

หรือ Rare Earth (+43.9% YoY vs. +44.6% เดือนก่อน) ขยายตวัสงู ในส่วนนโยบายทางการคลงัรฐับาลออกมาตรการกระตุน้

เศรษฐกิจเพ่ิมเติมอีก 1 ลา้นลา้นหยวน ท่ามกลางความเส่ียงตํ่าหลายปัจจยั โดยก่อนหนา้นีใ้นเดือนพฤษภาคมรฐับาลไดอ้อก

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 33 มาตรการ วงเงิน 1.9 ล้านลา้นหยวน ขณะท่ีนโยบายทางการเงินมีแนวโน้มผ่อนคลายขึน้ 

หลังจากธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ท่ีธนาคารพาณิชย์ให้ลูกค้าชั้นดีระยะ 1 ปี ลง 5 bps. เป็น 3.65% 

นอกจากนี ้ไดป้รบัลดดอกเบีย้ LPR ระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นดอกเบีย้อา้งอิงสาํหรบัดอกเบีย้บา้นลงเป็น 4.30% (-15 bps.) ซึ่งนับเป็น

การปรบัลดครัง้แรกตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 4.08% 

ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรบัตัวลดลงเป็น 47.7 จุด (-4.6 จุด) จากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ (-1.2 จุด, 48.0 จุด)  

ท่ีลดลงและอยู่ในเกณฑห์ดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 และผลผลิต (-1.4 จุด, 53.5 จุด) ชะลอตัวลง ดา้นระยะเวลาในการส่งมอบ

สินคา้ (-2.1 จุด, 55.2 จุด) และดชันีราคา (-18.5 จุด, 60.0 จุด) ชะลอตวัลงอย่างมากสะทอ้นแรงกดดนัดา้นตน้ทุนท่ีชะลอลง 

ขณะท่ีปริมาณสินคา้คงคลงั (+1.3 จุด, 57.3 จุด) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองสงูสุดตัง้แต่ปี 2527 ทัง้นี ้รายงานระบุว่าภาคธุรกิจ

แสดงความกงัวลเก่ียวกับการชะลอตวัของเศรษฐกิจท่ามกลางความวิตกกังวลเก่ียวกับสินคา้คงคลงัส่วนเกินในห่วงโซ่อปุทาน 

อย่างไรก็ตามภาคบรกิาร (+1.4 จดุ, 56.7 จุด) เรง่ตวัขึน้ ดา้นเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เพ่ิมขึน้ 0.3% MoM ตํ่าสดุนบัตัง้แต่

เดือนกันยายน 2564 ชะลอลงจาก +0.7% ในเดือนก่อน โดยหมวดท่ีพักอาศยัซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนกัในตะกรา้เงินเฟ้อ

เพ่ิมขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) ส่วนราคาในหมวดรา้นอาหารซึ่งเป็นหมวดท่ีใชแ้รงงานเป็นจาํนวนมากยงัเพ่ิมขึน้

ต่อเน่ืองท่ี +0.7% MoM (vs. +0.9% เดือนก่อน) ดา้นราคาในหมวดท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียวอาทิ ตั๋วเคร่ืองบิน (-7.8% MoM 

vs. +1.8% เดือนก่อน) และโรงแรม (-2.7% MoM vs. -2.8% เดือนก่อน) ปรบัตวัลดลง ขณะท่ีหมวดสินคา้หลกั (Core Goods) 

ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ต่อในรถยนตใ์หม่ (+0.6% MoM vs. +0.7% เดือนก่อน) และเฟอรนิ์เจอรแ์ละเคร่ืองใชใ้นครวัเรือน (+0.6% MoM 

vs. 0.5% เดือนก่อน) ขณะท่ีปรบัตวัลดลงในรถยนตม์ือสอง (-0.4% MoM vs. +1.6% เดือนก่อน) และเสือ้ผา้ (-0.1% MoM vs. 

+0.8% เดือนก่อน) ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดอืนกรกฎาคมเพ่ิมขึน้ 5.28 แสนตาํแหน่ง มากกว่าท่ีตลาดคาดอย่างมาก

ท่ี 2.50 แสนตาํแหน่ง ถึงแมว้่าอตัราเงินเฟ้อจะชะลอตวัลงรวมถึงตลาดแรงงานท่ียงัคงแข็งแกรง่ อย่างไรก็ตามประธานธนาคารกลาง

สหรฐัอเมริกา (Fed) ยังคงยํา้ถึงความจาํเป็นในการปรบัขึน้ดอกเบีย้ต่อเน่ืองและคงดอกเบีย้ในระดับท่ีเป็น Restrictive เป็น

ระยะเวลาหน่ึงเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ  

 

เดือนกันยายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 6.89% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรบัตัวลดลงเป็น 49.4 จุด (-0.8 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19  

ท่ีรุนแรงขึน้อีกครัง้ส่งผลให้ดัชนีภาคบริการปรบัตัวลดลง (-0.8 จุด, 49.5 จุด) ขณะท่ีภาคการผลิตชะลอตัวลง (-0.6 จุด, 51.5 จุด) 

โดยผลผลิตหดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 และตํ่าสดุในรอบ 11 เดอืน และยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ชะลอตวัตํ่าสดุในรอบเกือบ 2 ปี ดา้น

ดชันีตน้ทุนการผลิตชะลอตวัตํ่าสดุในรอบ 8 เดือน ขณะท่ีดชันีราคาขายชะลอตวัลงตํ่าสดุในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ตามยอดคา้ปลีก
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ฟ้ืนตวัต่อเน่ืองในเดือนสิงหาคมโดยขยายตวั 1.4% MoM, SA (vs. +0.7% เดือนก่อน) และ 4.1% YoY (vs. +2.4% เดือนก่อน) 

ดา้นการส่งออกไดร้บัแรงหนุนจากการส่งออกรถยนตแ์ละเคร่ืองจกัรไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิารวมถงึค่าเงินเยนท่ีอ่อนค่า โดยเร่งตวั

ขึน้เป็น +22.1% (vs. +19.0% เดือนก่อน) ขณะท่ีราคาพลงังานสงูยงัหนุนตวัเลขการนาํเขา้ในส่วนเงินเฟ้อพืน้ฐาน เดือนสิงหาคม

เรง่ตวัขึน้ (+2.8% YoY vs. +2.4 เดือนก่อน) สงูสดุในรอบ 31 ปี โดยเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของราคาพลงังาน ราคาไฟฟ้า และ

อาหารแปรรูป ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายอย่างมากตามเดิม โดยมีมติ

เอกฉนัทใ์นการคงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาวและคงเป้าการเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ ท่ีประกาศก่อนหนา้นี ้ภายหลงั

การประชุมธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) นาย Masato Kanda รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงัฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ 

ไดร้ะบุว่ามีการเขา้แทรกแซงในตลาดสกุลเงินแลว้ ซึ่งนับเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ปี 2541 ทาํใหเ้งินเยนแข็งค่าขึน้กว่า 2% นอกจากนี้

นายกรฐัมนตรี Kishida ไดม้ีการแถลงการณ์ผ่อนปรนมาตรการเดินทางเขา้ญ่ีปุ่ น โดย 1) ยกเลิกการกาํหนดจาํนวนนักท่องเท่ียว

เดินทางเขา้ประเทศต่อวนั 2) ไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางผ่านบรษิัททวัร ์และ 3) ผ่อนปรนการขอวีซ่าระยะสัน้ โดยจะเริ่มในวนัท่ี 11 

ตลุาคมเป็นตน้ไป 

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 6.43% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรบัตัวลดลงเป็น 48.9 จุด (-1.0 จุด) โดยภาคบริการ (-1.4 จุด, 49.8 จุด) พลิกเขา้สู่

เกณฑ์หดตัวจากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ท่ีต ํ่าสุดนับตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ขณะท่ีภาคการผลิต (-0.2 จุด, 49.6 จุด) หดตัว

ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 จากผลผลิตท่ีชะลอตวัตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 โดยหดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 ส่วนยอด

คาํสั่งซือ้ใหม่หดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 ท่ามกลางภาวะอุปสงคท่ี์อ่อนแอ ขณะท่ีดชันีราคาตน้ทุนการผลิตและราคาขายชะลอตวัลง

ต่อเน่ือง ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในทุกประเทศหลัก ไดแ้ก่ ฝรั่งเศส (-1.3 จุด, 50.4 จุด) สเปน (-2.2 จุด, 50.5 จุด) 

และเยอรมนี (-1.2 จุด, 46.9 จุด) ขณะท่ีอิตาลี (+1.9 จุด, 49.6 จุด) ปรบัตัวเพ่ิมขึน้แต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัว ดา้นอัตราเงินเฟ้อ

พืน้ฐาน เดือนสิงหาคมเรง่ตวัขึน้เป็น +4.3% YoY (vs. +4.0% เดือนกอ่น) โดยไดร้บัปัจจยัหนนุหลกัจากราคาในหมวดพลงังาน 

(+38.3% YoY vs. 39.6% เดือนก่อน) แมจ้ะชะลอลงเป็นเดือนท่ี 2 ตามราคานํา้มนัรวมถึงราคาในหมวดอาหาร (+10.6% YoY 

vs. 9.8% เดือนก่อน) สินคา้อุตสาหกรรมท่ีมิใช่พลงังาน (+5.0% YoY vs. +4.5% เดือนก่อน) และหมวดบรกิาร (+3.8% YoY 

vs. 3.7% เดือนก่อน) ท่ีเร่งตวัขึน้ต่อเน่ือง ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติเป็นเอกฉันทป์รบัอตัรา

ดอกเบีย้ขึน้ 75 bps. สู่ระดบั 0.75% สงูสดุนบัตัง้แตปี่ 2554 ตามการคาดการณข์องตลาดท่ามกลางเงินเฟ้อท่ียงัมีความเส่ียง

โนม้ไปทางดา้นสงู โดยระบุว่าการปรบัขึน้ในอตัราดงักล่าวนบัเป็นการเรง่ปรบัขึน้จากระดบัอตัราดอกเบีย้ท่ีผ่อนคลายอย่างมาก

ไปสู่ระดบัท่ีจะมั่นใจไดว้่าจะทาํใหอ้ตัราเงินเฟ้อชะลอลงกลบัเขา้สู่เป้าหมายระยะกลางท่ี 2% ไดต้ามเป้าหมาย ขณะท่ีธนาคารกลาง

อังกฤษ (BoE) ประกาศทาํ QE ฉุกเฉินไม่จํากัดชั่ วคราวเพ่ือลดความผันผวนและรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงิน หลัง 

การเปิดเผยแผนลดภาษีครัง้ใหญ่ของรฐับาลปลายสปัดาหก์่อนสรา้งความตกใจใหแ้ก่ตลาด 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 13.15% 

ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนสิงหาคมปรบัตวัลดลงเป็น 53.0 จุด (-1.0 จุด) จากกิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการผลิต 

(-0.9 จดุ, 49.5 จุด) ท่ีชะลอลงจากการล็อกดาวนเ์ป็นระยะๆ และการจาํกดัการใชพ้ลงังานในมณฑลเสฉวนและพืน้ท่ีใกลเ้คียง 

ทาํใหท้ั้งผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ 3 เดือน ส่วนภาคบริการชะลอตัวลงเช่นกัน (-0.5 จุด, 55.0 จุด) 

จากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในหลายมณฑลและสภาพอากาศท่ีแปรปรวนดา้นราคาตน้ทุนปัจจยัการผลิตชะลอตวัลง

ตํ่าสดุในรอบ 27 เดือน ขณะท่ีราคาผลผลิตลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนสิงหาคมเรง่ตวัขึน้เป็น (+5.4% YoY 

vs. +2.7% เดือนก่อน) นาํโดยยอดขายรถยนต ์(+15.9% YoY vs. +5.7% เดือนก่อน) และรา้นอาหาร (+8.4% YoY vs. -1.5% 

เดือนก่อน) ขณะท่ีเคร่ืองสาํอาง (-6.4% YoY vs. +0.7% เดือนก่อน) และอุปกรณส่ื์อสาร (-4.6% YoY vs. +4.9% เดือนก่อน) 
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ชะลอตัวลง โดยยอดส่งออกเดือนสิงหาคมขยายตัว 7.1% YoY ชะลอตัวลงจาก +18.0% ในเดือนก่อน ดา้นยอดปล่อยสินเชื่อใน

เดือนสิงหาคมฟ้ืนตวัขึน้จากเดือนก่อนมาอยู่ท่ี 2.43 ลา้นลา้นหยวน (vs. 0.76 ลา้นลา้นหยวน เดือนก่อน) แต่ยงัคงอ่อนแอเมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลดอัตราส่วนเงินกันสาํรองขัน้ตํ่า

สาํหรับเงินฝากในรูปสกุลเงินต่างประเทศ (Reserve Requirement Ratio: FX-RRR) ลดลงจาก 8% เป็น 6% มีผลวันท่ี 15 

กนัยายนเพ่ือช่วยเพ่ิมสภาพคล่องของสกลุเงินต่างประเทศเพ่ิมการไหลเขา้มาของสกลุเงินต่างประเทศและลดแรงกดดนัต่อการ

อ่อนคา่ของเงินหยวนท่ีอ่อนค่ามากสดุในรอบ 2 ปี  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 9.22% 

ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนสิงหาคมปรบัตัวลดลงเป็น 44.6 จุด (-3.1 จุด) ดา้นภาคบริการเร่งตัวขึน้โดยไดร้บัแรงหนุน

จากทัง้ผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ ขณะท่ีภาคการผลิตทรงตวัจากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ท่ีเร่งตวัขึน้ แต่ผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้

ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตัวลง ทั้งนี ้รายงานระบุว่าปัญหาในห่วงโซ่อุปทาน การขนส่งและตน้ทุนมีพัฒนาการเชิงบวก 

อย่างไรก็ตามการขาดแคลนวตัถุดิบยงัคงเป็นความทา้ทายต่อภาคธุรกิจ ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนสิงหาคมเรง่ตวัขึน้ 0.3% MoM (vs. 

-0.4% เดือนก่อน) ซึ่งเพ่ิมขึน้ 8 จากทั้งหมด 13 หมวดหลัก โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ (+2.8% MoM) และรา้นอาหาร 

(+1.1% MoM) ซึ่งเป็นหมวดบรกิารเพียงอนัเดียว ส่วนยอดผูว้่างงานขอรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรก (Initial Jobless Claims) 

ปรบัตวัลดลงต่ออีก 5.0 พนัราย อยู่ท่ี 2.13 แสนราย ณ สปัดาหสิ์น้สดุวนัท่ี 10 กนัยายน และตํ่ากว่าตลาดคาดท่ี 2.27 แสนราย 

โดยนบัเป็นการปรบัลดลงต่อเน่ือง 5 สปัดาห ์สะทอ้นอปุสงคแ์รงงานท่ียงัดอียู่และตลาดแรงงานยงัแข็งแกร่ง ขณะท่ีการจา้งงาน

นอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมเพ่ิมขึน้ 3.15 แสนตาํแหน่ง มากกว่าท่ีตลาดคาด ดา้นอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเพ่ิมขึน้ 0.6% MoM 

เร่งตวัขึน้จาก +0.3% ในเดือนก่อน โดยหมวดท่ีพกัอาศยั (Shelter) ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนกัในตระกรา้เงินเฟ้อเพ่ิมขึน้สงู

ต่อเน่ืองท่ี +0.7% MoM (vs. +0.5% เดือนก่อน) โดยค่าเช่า (Rent of Primary Residence) เพ่ิมขึน้ 0.7% (vs. +0.7% เดือนก่อน) 

และ Owners’ Equivalent Rent เพ่ิมขึน้ 0.7% (vs. +0.6% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 

(Fed) ปรบัอัตราดอกเบีย้ขึน้ 75 bps. สู่ระดับ 3.00%-3.25% ตามคาดการณ์ของตลาดและส่งสัญญาณ Hawkish ขึน้อย่างมาก 

โดย Dot Plot ชีด้อกเบีย้จะถกูปรบัขึน้จนแตะระดบั 4.50%-4.75% ในปีหนา้   

 

เดือนตุลาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 6.36% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็น 51.0 จดุ (+1.6 จดุ) ท่ามกลางการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท่ี

คล่ีคลายลงส่งผลใหด้ัชนีภาคบริการเร่งตัวขึน้กลับมาอยู่ในเกณฑข์ยายตวัอีกครัง้ (+2.7 จุด, 52.0 จุด) ขณะท่ีภาคการผลิต

ชะลอตวัลงตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 (-0.7 จดุ, 50.8 จุด) โดยผลผลิตหดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 และตํ่าสดุในรอบ 1 ปี 

ส่วนยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตวัลงท่ามกลางอปุสงคท่ี์ลดลงจากตลาดต่างประเทศ ดา้นส่งออกเดือนกนัยายน

เร่งตัวขึน้เป็น +28.9% YoY (vs. +22.0% เดือนก่อน) จากแรงหนุนของการส่งออกรถยนต ์(+74.9% YoY vs. +30.8% เดือนก่อน) 

เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า (+19.5% YoY vs. +12.9% เดือนก่อน) และเคร่ืองจกัรกล (+23.8% YoY vs. +17.0% เดือนก่อน) ขณะท่ี

กลุ่มสินคา้เคมีภัณฑ ์(+4.8% YoY vs. +16.3% เดือนก่อน) ชะลอตวัลง ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ)  

คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) วนัท่ี 27-28 ตุลาคม โดยมีมติเอกฉันทใ์นการคงเป้า

อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาว และคงเป้าการเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ ท่ีประกาศก่อนหนา้นี ้ในขณะท่ีปรบัคาดการณเ์งินเฟ้อปี

นีแ้ละปีหนา้เพ่ิมขึน้แตย่งัคงเนน้ยํา้ว่าจะยงัไม่การเปล่ียนแปลงจดุยืนดา้นนโยบายในเรว็ๆ นี ้
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ตลาดยโุรปปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 6.28% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรบัตัวลดลงเป็น 48.1 จุด (-0.8 จุด) จากการลดลงต่อเน่ืองอยู่ในเกณฑ์หดตัว  

ทั้งภาคบริการ (-1.0 จุด, 48.8 จุด) ตามอุปสงคท่ี์ชะลอลงสะทอ้นจากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่และงานในมือ (Backlogs) ท่ีลดลง

ต่อเน่ืองและภาคการผลิต (-1.2 จุด, 48.4 จุด) จากผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ท่ีหดตัวต่อเน่ือง โดยส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากราคา

พลงังานท่ีสงูขึน้กระทบภาคการผลิตรวมถึงภาวะอุปสงคท่ี์ยงัอ่อนแอจากแรงกดดนัของอัตราเงินเฟ้อท่ีสูงและความไม่แน่นอน

ทางเศรษฐกิจ ดา้นดชันีราคาตน้ทุนการผลิตปรบัตวัสงูขึน้ตามราคาพลงังาน ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตวัลงและอยู่

ในเกณฑห์ดตัวในทุกเกือบประเทศหลัก ไดแ้ก่ สเปน (-2.1 จุด, 48.4 จุด) เยอรมนี (-1.2 จุด, 45.7 จุด) และอิตาลี (-2.0 จุด, 

47.6 จุด) ขณะท่ีฝรั่งเศสปรบัตัวเพ่ิมขึน้อยู่ในเกณฑข์ยายตัว (+0.8 จุด, 51.2 จุด) ดา้นอัตราเงินเฟ้อฟ้ืนฐาน (Core CPI) เร่งตัวขึน้

เป็น +4.8% YoY (vs. +4.3% เดือนก่อน) นาํโดยสินคา้อุตสาหกรรมท่ีมิใช่พลังงาน (+5.6% YoY vs. +5.0% เดือนก่อน) และหมวด

บริการ (+4.3% YoY vs. +3.8% เดือนก่อน) ท่ีเร่งตัวขึน้อย่างต่อเน่ืองกดดันให้ ECB ปรบัดอกเบีย้ขึน้ในอัตราสูง 75 bps. 

ต่อเน่ืองในการประชุมปลายเดือนตุลาคมนี ้ขณะท่ีธนาคารองักฤษ (BoE) ประกาศมาตรการหนุนตลาดพนัธบตัรเพ่ิมเติมเมื่อ

วนัท่ี 10 ตลุาคมท่ีผ่านมาแต่ตลาดไม่ตอบรบั โดย Gilt Yield อาย ุ30 ปี พุ่งสงูขึน้เกือบ 30 bps.        

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 14.72% 

ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวลดลงเป็น 48.5 จุด (-4.5 จุด) จากมาตรการควบคุม COVID-19  

ในหลายพืน้ท่ีส่งผลใหผ้ลผลิตหดตวัครัง้แรกในรอบ 4 เดือน ยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ชะลอตัวลงตํา่สุดในรอบ 5 เดือน และยอด

คาํสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ 4 เดือน ดา้นดัชนีตน้ทุนการผลิตชะลอตัวลงตํ่าสุดนับตั้งแต่เดือน

มกราคม 2559 จากราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ลดลง และราคาขายลดลงมากท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือนธันวาคม 2558 ยอดระดมทุนรวมสทุธิ

เดือนกันยายนอยู่ท่ี 3.5 ลา้นลา้นหยวน เร่งตัวขึน้จากเดือนก่อน (2.4 ลา้นลา้นหยวน) จากแรงหนุนของการลดดอกเบีย้นโยบาย

และมาตรการช่วยเหลือจากภาครฐั โดยในวนัท่ี 16-22 ตลุาคมท่ีผ่านมาประธานาธิบดีนาย Xi Jinping ไดก้ล่าวเปิดการประชมุ 

Party Congress ครัง้ท่ี 20 และไดเ้นน้ยํา้ถึงความสาํคัญของนโยบาย Zero-Covid ซึ่งใหค้วามสาํคัญกับสุขภาพและความ

ปลอดภยัของประชาชนเป็นอนัดบัแรกรวมไปถึงการพฒันาเศรษฐกิจภายใตร้ะบบสังคมนิยมและการรวมชาติอย่างสนัติ โดยมุง้

เนน้ถึงการเติบโตอยา่งมีคณุภาพอยา่งตอ่เน่ืองและตัง้เป้าใหจ้ีนเป็นสงัคมนิยมสมยัใหมท่ี่มีความเขม้แข็งเป็นประชาธิปไตยและ

กา้วหนา้ทางวัฒนธรรม และคงยึดการใชน้โยบายหน่ึงประเทศสองระบบ (One Country, Two Systems) แต่ก็ไม่ไดป้ฏิเสธ

ตวัเลือกในการใชก้องกาํลงัทหาร 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 7.99% 

ดชันีรวม ISM Composite PMI เดอืนกันยายนปรบัตวัลดลงเป็น 56.1 จุด (-0.3 จดุ) โดยหลกัจากภาคการผลิตท่ีปรบัตวัลดลง

เป็น 50.9 จดุ (-1.9 จุด) ตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 จากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ทัง้ภายในและนอกประเทศท่ีชะลอตวัลง 

ขณะท่ีภาคบริการลดลงเล็กนอ้ย (-0.2 จุด, 56.7 จุด) เป็นผลจากจากกิจกรรมทางธุรกิจและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ท่ีชะลอตัวลง 

ขณะท่ีการจา้งงานเพ่ิมขึน้สูงสุดในรอบ 6 เดือน (+2.8 จุด, 53.0 จุด) ทั้งนี ้รายงานระบุว่าปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทานและ

ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ ดา้นอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนกันยายนเร่งตวัขึน้ 0.6% MoM 

สงูสดุในรอบ 40 ปี และสูงกว่าท่ีตลาดคาดท่ี +0.4% MoM โดยหมวดท่ีพักอาศัย (Shelter) ซึ่งเป็นหมวดหลักในภาคบริการ

และคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนกัในตระกรา้เงินเฟ้อเพ่ิมขึน้สงูต่อเน่ือง 0.8% MoM (vs. +0.7% เดือนก่อน) สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 

2525 โดยค่าเช่า Rent of Primary Residence เพ่ิมขึน้ 0.8% MoM (vs. +0.7% เดือนก่อน) และ Owners’ Equivalent Rent 

เพ่ิมขึน้ 0.8% MoM (vs. +0.7% เดือนก่อน) อีกทั้ง214,000 ราย พรอ้มอัตราการว่างงานท่ีปรับตัวลดลงเป็น 3.5% กดดันให้
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ธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิา (Fed) ขึน้ดอกเบีย้ในอตัราสงู ยอดขอรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกปรบัลดลง 1.2 หมื่นราย สู่ระดบั 

75 bps. ในการประชมุวนัท่ี 1-2 พฤศจิกายนนี ้และอาจตอ้งปรบัขึน้ในอตัราดงักล่าวต่อเน่ืองในการประชมุเดือนธันวาคมดว้ย 

 

เดือนพฤศจิกายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 1.38% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรบัตัวเพ่ิมขึน้เป็น 51.8 จุด (+0.8 จุด) ท่ามกลางมาตรการกระตุน้การท่องเท่ียว 

ในประเทศส่งผลใหด้ชันีภาคบรกิารเรง่ตวัขึน้ต่อเน่ือง (+1.0 จดุ, 53.2 จดุ) ขณะท่ีภาคการผลิตชะลอตวัลงตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือน

มกราคม 2564 (-0.1 จุด, 50.7 จุด) โดยผลผลิตและคาํสั่งซือ้ใหม่หดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 ส่วนยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ภายนอก

ประเทศหดตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 8 ท่ามกลางอุปสงคท่ี์ลดลงจากจีนและเกาหลีใตร้วมถึงความซบเซาในอุตสาหกรรมยานยนต์

และชิป ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนตุลาคมชะลอตัวเป็น +0.2% MoM, SA (vs. +1.5% เดือนก่อน) โดยเฉพาะในหมวดรถยนต ์ 

(-6.8% MoM, SA vs. +11.0% เดือนก่อน) และของใชใ้นครวัเรือน (-0.4% MoM, SA vs. +13.8% เดือนก่อน) ขณะท่ีหมวด

เคร่ืองแต่งกาย (+3.9% MoM, SA vs. +0.4% เดือนก่อน) และอาหาร (+1.8% MoM, SA vs. +1.5% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้

จากแรงหนุนของการเปิดประเทศและมาตรการกระตุน้การท่องเท่ียวในภาคการส่งออกของญ่ีปุ่ นเดือนตุลาคมชะลอตัวลง 

(+23.5% YoY vs. +28.9% เดือนก่อน) ขณะท่ีการนาํเข้า (+53.5% YoY vs. +45.7% เดือนก่อน) ยังคงเร่งตัวขึน้อย่างต่อเน่ือง

ส่งผลใหญ่ี้ปุ่ นขาดดลุการคา้ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 15 ดา้นอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนตลุาคมเรง่ตวัขึน้เป็น +3.6% YoY 

(vs. +3.0% เดือนก่อน) สูงสุดในรอบ 31 ปี ท่ามกลางการเพ่ิมขึน้ของราคาพลังงานและค่าเงินเยนท่ีอ่อนค่าส่งผลให ้GDP  

ไตรมาส 3 หดตวั 1.2% QoQ, Saar จากแรงกดดนัของการนาํเขา้ท่ีมีราคาสงูขึน้ 

ตลาดยโุรปปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 6.75% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวลดลงเป็น 47.3 จุด (-0.8 จุด) จากการลดลงต่อเน่ืองอยู่ในเกณฑ์หดตัว 

ทั้งภาคบริการ (-0.2 จุด, 48.6 จุด) ตามอุปสงคท่ี์ชะลอลงสะท้อนจากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ท่ีหดตัวเป็นเดือนท่ี 4 และผลผลิต 

ท่ีอยู่ในระดับตํ่าสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ ์2564 และภาคการผลิต (-2.0 จุด, 46.4 จุด) ปรบัตัวลดลงจากผลผลิตและ 

ยอดคําสั่งซือ้ใหม่ท่ีหดตัวต่อเน่ืองรวมถึงยอดคําสั่ งซือ้ภายนอกประเทศท่ีหดตัวเช่นกัน เน่ืองจากความไม่แน่นอนทาง 

ภูมิรัฐศาสตร ์อัตราเงินเฟ้อท่ีสูงและภาวะเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอทั่วโลก ขณะท่ีด้านดัชนีราคายังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็น

ประวัติการณ ์ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตวัลงและอยู่ในเกณฑห์ดตวัในเกือบทุกประเทศหลกั ไดแ้ก่ สเปน (-0.4 จุด, 

48.0 จุด) เยอรมนี (-0.6 จุด, 45.1 จุด) และอิตาลี (-1.8 จุด, 45.8 จุด) ขณะท่ีฝรั่งเศสปรบัตัวลดลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว  

(-1.0 จุด, 50.2 จุด) ดา้น ECB Minutes ประจาํรอบการประชุมวนัท่ี 27 ตุลาคมชีว้่าคณะกรรมการส่วนใหญ่มองว่าการปรบั

ดอกเบีย้ขึน้ในอัตรา +75 bps. สู่ระดับ 2.0% มีความเหมาะสมเพ่ือสกัดเงินเฟ้อพรอ้มระบุว่าถึงเวลาท่ีจะตอ้งเริ่มพิจารณา

ปรบัเปล่ียนแผนการซือ้คืนพันธบัตรท่ีครบกาํหนดอายุ (Reinvestment) ท่ีเขา้ซือ้ผ่านมาตรการ Asset Purchase Program 

(APP) ในการประชุมเดือนธันวาคม ทั้งนี ้ GDP ไตรมาส 3 ขยายตัว 0.2% QoQ ชะลอตัวลงอย่างมากจาก +0.8% QoQ  

ในไตรมาสก่อนสะทอ้นผลดีจากการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจก่อนหนา้นีท่ี้เริ่มแผ่วลงประกอบกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

จากวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อท่ีทาํจุดสูงสุดใหม่ต่อเน่ืองไดก้ดดันการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนเอกชน รวมถึง

อตุสาหกรรมการผลิตท่ีลดกาํลงัการผลิตลง   
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ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 26.62% 

ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนตุลาคมปรบัตัวลดลงเป็น 48.3 จุด (-0.2 จุด) จากการหดตัวต่อเน่ืองในภาคบริการ  

(-0.9 จุด, 48.4 จุด) ท่ามกลางมาตรการควบคุม COVID-19 ท่ีขัดขวางการดาํเนินธุรกิจและส่งผลกระทบต่ออุปสงคส่์วน 

ภาคการผลิต (+1.1 จดุ, 49.2 จดุ) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑห์ดตวัจากผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหมท่ี่ยงัอยู่ในเกณฑห์ดตวั 

ส่วนยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศหดตวัเป็นเดือนท่ีสามติดต่อกนั เน่ืองจากแรงกดดนัดา้นตน้ทนุทั่วโลกท่ียงัคงมีอยู ่ดา้นยอด

คา้ปลีกชะลอตวัและหดตวัลง 0.5% YoY (vs. +2.5% เดือนก่อน) นาํโดยเคร่ืองใชใ้นครวัเรือน (-14.1% YoY vs. -6.1% เดือนก่อน) 

รา้นอาหาร (-8.1% YoY vs. -1.7% เดือนก่อน) อุปกรณ์ส่ือสาร (-8.9% YoY vs. +5.8% เดือนก่อน) และยอดขายรถยนต ์

(+3.9% YoY vs. +14.2% เดือนก่อน) ขณะท่ียอดส่งออกและนาํเขา้เดือนตลุาคมหดตวัเป็นครัง้แรกตัง้แต่ปี 2563 สะทอ้นภาพ

อุปสงคโ์ลกท่ีแผ่วตัวลงรวมถึงผลกระทบจากนโยบาย Zero-Covid ยอดระดมทุนรวมสุทธิในเดือนตุลาคมชะลอตัวลง (0.91 

ลา้นลา้นหยวน vs. 3.53 ลา้นลา้นหยวนเดือนก่อน) จากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา ดา้นดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ชะลอตวัลงเป็น 

+2.1% YoY ในเดือนตุลาคม (vs. +2.8% เดือนก่อน) โดยราคาชะลอตัวลงในหมวดราคาอาหาร (+7.0% YoY vs. +8.8% 

เดือนก่อน) และท่ีอยู่อาศัย (-0.2% YoY vs. +0.3% เดือนก่อน) ทั้งนี ้เมื่อตน้เดือนพฤศจิกายนทางการจีนไดป้ระกาศผ่อนคลาย

กฎเกณฑก์ารเดินทางเขา้ประเทศและนโยบายล็อกดาวนท่ี์สาํคญั อาทิ ลดระยะเวลากักตวั สาํหรบัผูส้มัผสัใกลช้ิดและผูเ้ดิน

ทางเขา้ประเทศจากเดิม “กักตวักับภาครฐั 7 วนั (Centralized Quarantine) และกักตัวท่ีบา้น 3 วนั (Home Quarantine) รวมเป็น 

10 วนั” เป็น “กกัตวักบัภาครฐั 5 วนั และกักตวัท่ีบา้น 3 วนั รวมเป็น 8 วนั” เมื่อเสรจ็สิน้การกกัตวัท่ีจุดแรกของการเดินทางเขา้

แลว้การกกัตวัท่ีปลายทางจะไม่ถกูกกัตวัซํา้สาํหรบัผูเ้ดินทางขาเขา้ เป็นตน้ 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 5.38% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรบัตวัลดลงเป็น 53.9 จุด (-2.2 จุด) โดยหลกัจากภาคการผลิตท่ีปรบัตวัลดลง  

(-0.7 จุด, 50.2 จุด) ตํ่าสุดนับตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 จากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ทั้งภายนอกประเทศและงานคงคา้งท่ีชะลอตัวลง 

ส่วนภาคบริการปรบัตัวลดลง (-2.3 จุด, 54.4 จุด) เป็นผลจากผลผลิต (-3.4 จุด, 55.7 จุด) ยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศ  

(-17.4 จุด, 47.7 จุด) และยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศ (-4.1 จุด, 56.5 จุด) ท่ีชะลอตวัลง ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนตุลาคม 

เพ่ิมขึน้ 1.3% MoM (vs. 0.0% เดือนก่อน) สะทอ้นการใชจ้่ายของผูบ้ริโภคท่ียงัดีอยู่ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) 

เดือนตลุาคมเพ่ิมขึน้ 0.3% MoM ชะลอลงจาก +0.6% ในเดอืนก่อน และตํ่ากว่าตลาดคาดท่ี +0.4% โดยหมวดท่ีพกั (Shelter) 

ซึ่งเป็นหมวดหลกัในภาคบริการและคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนกัในตะกรา้เงินเฟ้อเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีสงูต่อเน่ืองท่ี +0.8% MoM 

เท่ากับเดือนก่อน ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลจากราคาโรงแรม (คอ่นขา้งผวัผวน) ท่ีกลบัมาเพ่ิมขึน้มาก ขณะท่ีค่าเช่า (Rent of Primary 

Residence) เพ่ิมขึน้ในอัตราท่ีลดลงเป็น +0.7% MoM (vs. +0.8% เดือนก่อน) และ Owners’ Equivalent Rent เพ่ิมขึน้ในอัตรา

ลดลงเป็น +0.6% MoM (vs. +0.8% เดือนก่อน) นบัเป็นการเพ่ิมขึน้ในอตัรานอ้ยท่ีสดุตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2565 ดา้นการจา้งงาน

นอกภาคเกษตรเดือนตลุาคมเพ่ิมขึน้ 2.61 แสนตาํแหน่ง มากกว่าท่ีตลาดคาดและค่าจา้งยงัขยายตวัสงูสะทอ้นภาพตลาดแรงงานท่ี

ยงัแข็งแกร่ง ขณะท่ีอตัราการว่างงานเพ่ิมขึน้เป็น 3.7% ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed) มีมติเป็น

เอกฉนัท ์(12-0) ปรบัอตัราดอกเบีย้ Federal Funds Rate ขึน้ 75 bps. สู่ระดบั 3.75%-4.00% โดยนบัเป็นการปรบัขึน้อตัราสงู

ต่อเน่ืองเป็นครัง้ท่ี 4 โดยระบุว่าการปรบัขึน้ดอกเบีย้ต่อเน่ืองเพ่ิมเติมอีกมีความเหมาะสมเพ่ือใหอ้ยู่ในระดบัท่ีจาํกัดเศรษฐกิจ

เพียงพอ (Sufficiently Restrictive) ในการนาํพาเงินเฟ้อใหช้ะลอกลบัเขา้สู่เป้าหมายท่ี 2% โดย Fed Minutes ชีว้่าคณะกรรม

ส่วนใหญ่มองการชะลอการเรง่ขึน้อตัราดอกเบีย้ระดบั 50 bps. ใกลม้ีความเหมาะสม ขณะท่ีมองการเกิด Recession มีความ

เป็นไปไดส้งู 
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เดือนธันวาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 6.70% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรบัตัวลดลงเป็น 48.9 จุด (-2.9 จุด) จากแรงหนุนมาตรการกระตุน้การท่องเท่ียวใน

ประเทศท่ีลดลงเมื่อเทียบกับในเดือนตลุาคมส่งผลใหด้ชันีภาคบรกิารชะลอตวัลง (-2.9 จุด, 50.3 จดุ) ขณะท่ีภาคการผลิตหด

ตัวครัง้แรกนับตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 (-1.7 จุด, 49.0 จุด) โดยผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ลดลงตํ่าสุดนับตัง้แต่เดือน

สิงหาคม 2563 ส่วนยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศหดตวัต่อเน่ืองจากสถานการณ ์COVID-19 ในหลายประเทศ โดยเฉพาะใน

ประเทศจีนดา้นการส่งออกเดือนพฤศจิกายนชะลอตวัลงเป็น +20.0% YoY (vs.+25.3% เดือนก่อน) นาํโดยหมวดยานพาหนะ

รวมอะไหล่ (+33.9% YoY vs. +61.4% เดือนก่อน) และเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า (+11.4% YoY vs. +17.9% เดือนก่อน) ขณะท่ีกลุ่ม

สินคา้เคร่ืองจกัรกล (+18.9% YoY vs. +17.6% เดือนก่อน) และเคมีภณัฑ ์(+10.7% YoY vs. +1.0% เดือนก่อน) เร่งตวัขึน้ อย่างไร

ก็ตามดุลการคา้ปรบัตวัดีขึน้จากราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ปรบัตวัลดลงและค่าเงินเยนท่ีแข็งค่าขึน้ ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนพฤศจิกายน

ปรบัตัวลดลง 1.1% MoM, SA จากราคาสินคา้ท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัท่ีเพ่ิมสูงขึน้ส่งผลกระทบต่อภาคครวัเรือนของญ่ีปุ่ น 

ขณะท่ีการว่างงานลดลงแตะระดบั 2.5% (vs. 2.6% เดือนก่อน) ดา้นอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (+3.7%) พุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุใน

รอบ 40 ปี ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) มีมติคงอัตราดอกเบีย้นโยบายท่ีระดับ -0.1% แต่ไดส้รา้ง

ความตกใจใหก้ับตลาดดว้ยการขยายกรอบอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 10 ปี ของรฐับาลญ่ีปุ่ นใหเ้คล่ือนไหวในช่วง -0.5% ถึง 

+0.5% จากเดิมท่ีอยู่ในกรอบ -0.25% ถึง +0.25% ซึ่งถือเป็นการส่งสญัญาณเริ่มใชน้โยบายคมุเขม้การเงิน 

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 3.44% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรบัตัวเพ่ิมขึน้เป็น 47.8 จุด (+0.5 จุด) จากการเพ่ิมขึน้ของดัชนีภาคการผลิต 

(+0.7 จุด, 47.1 จุด) ท่ีปรบัตวัดีขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑห์ดตวั โดยยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ยงัหดตวัต่อเน่ืองจากอุปสงคท่ี์อ่อนแอทั่วโลก 

ดา้นดัชนีราคาตน้ทุนการผลิตปรบัตัวลดลงตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 ส่วนภาคบรกิาร (-0.1 จุด, 48.5 จุด) ชะลอตัวลง

เล็กนอ้ยจากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ท่ีหดตัวเป็นเดือนท่ี 5 และงานคงคา้งท่ีหดตัว ขณะท่ีผลผลิตปรบัตวัดีขึน้แต่ยังอยู่ในเกณฑห์ดตัว 

ทั้งนี  ้ดัชนี Composite PMI เร่งตัวขึน้แต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัวในเกือบทุกประเทศหลัก ได้แก่ สเปน (+1.6 จุด, 49.6 จุด) 

เยอรมนี (+1.2 จดุ, 46.3 จดุ) และอิตาลี (+3.1 จดุ, 48.9 จดุ) ขณะท่ีฝรั่งเศสพลิกมาอยู่ในเกณฑห์ดตวั (-1.5 จดุ, 48.7 จดุ) ใน

ส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยโุรป (ECB)  มีมติปรบัขึน้ดอกเบีย้ในอัตรา 50 bps. ตามตลาดคาดพรอ้มทั้งส่งสัญญาณท่ี

ชดัเจนในการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างต่อเน่ืองเน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อมีแนวโนม้ลดลงไดช้า้กว่าท่ีประมาณการไวเ้ดิมอย่างมีนยัยะ

พรอ้มประกาศจะเริ่มปรบัลดขนาดงบดลุผ่านการลดการถือครองสินทรพัยภ์ายใตม้าตรการ APP (Asset Purchase Program) 

ในเดือนมีนาคม 2566 เป็นตน้ไป    

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 6.37% 

ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤศจกิายนปรบัตวัลดลงเป็น 47.0 จดุ (-1.3 จดุ) จากการหดตวัตอ่เน่ืองในภาคบรกิาร 

(-1.7 จดุ, 46.7 จุด) ท่ามกลางมาตรการควบคุม COVID-19 ท่ีขดัขวางการดาํเนินธุรกิจและส่งผลกระทบตอ่อุปสงคท์าํใหย้อด

คาํสั่งซือ้ใหม่หดตวัสงูสดุในรอบ 6 เดือน ส่วนภาคการผลิต (+0.2 จุด, 49.4 จุด) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑห์ดตวั โดย

ผลผลิตยอดคาํสั่งซือ้ใหม่และการจา้งงานยงัอยู่ในภาวะหดตวั ส่วนยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศและงานคงคา้งปรบัลดลง

ตํ่าสุดในรอบกว่า 2 ปีครึ่ง เน่ืองจากอปุสงคใ์นประเทศคู่คา้ท่ีลดลง ดา้นยอดส่งออกเดือนพฤศจิกายนหดตวั (8.7% YoY vs.  

-0.3% เดือนก่อน) นาํโดยยอดส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกสอ์ย่างอุปกรณค์อมพิวเตอร ์(-28.3% YoY vs. -16.5% ในเดือนก่อน) 

แผงวงจรรวม (-29.8% YoY vs. -2.4% เดือนก่อน) และโทรศพัทม์ือถือ (-3.3% YoY vs. +7.0% เดือนก่อน) ท่ีชะลอตวัลงอย่างมาก 

ส่วนเคร่ืองใชใ้นครวัเรือน (-22.9% YoY vs. -25.0% เดือนก่อน) ยังคงหดตัวสูง ในส่วนดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ชะลอตวัลงเป็น 
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+1.6% YoY ในเดือนพฤศจิกายนโดยนบัเป็นการขยายตวัตํ่าสดุในรอบ 8 เดือน เป็นผลของชะลอตวัลงของราคาในหมวดสินคา้

ผูบ้ริโภคและอาหารจากการปล่อยหมูจากคลงัสาํรองของรฐับาลออกสู่ตลาด ในขณะเดียวกันทางรฐับาลไดป้ระกาศยกเลิก

นโยบาย Zero-Covid ซึ่งรวมถึงยกเลิกการกักกันแบบรวมศูนยแ์ละลดขนาดพืน้ท่ีเส่ียงเพ่ือใหผ้ลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่ใน

วงจาํกดั อีกทัง้ยงัประกาศยกเลิกการกกัตวัสาํหรบัผูท่ี้เดินทางเขา้ประเทศตัง้แต่วนัท่ี 8 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 5.90% 

ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรบัตวัลดลงเป็น 46.4 จุด (-1.8 จุด) จากผลผลิต (-0.8 จดุ, 51.5 จุด) ยอด

คาํสั่งซือ้ใหม่ (-2.0 จุด, 47.2 จดุ) งานคงคา้ง (Backlog of Orders : -5.3 จุด, 40.0 จุด) สินคา้คงคลงั (-1.6 จุด, 50.9 จุด) และการ

จา้งงาน (-1.6 จดุ, 48.4 จดุ) ท่ีปรบัตวัลดลง ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤศจิกายนเพ่ิมขึน้กว่า 2.63 แสนตาํแหน่ง สะทอ้น

ภาพตลาดแรงงานท่ีแข็งแกรง่แมก้ารเพ่ิมขึน้ของการจา้งงานจะชะลอลงมากจากเมื่อตน้ปีก็ตาม ขณะท่ีอตัราการว่างงานทรง

ตัวท่ี 3.7% เท่ากับเดือนก่อน โดยอัตราค่าจา้งเฉล่ียรายชั่วโมง (Average Hourly Earnings) เดือนพฤศจิกายนเร่งตัวขึน้เป็น 

+0.6% MoM (vs. +0.5% เดือนก่อน) สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมนับเป็นหน่ึงในแรงกดดันเงินเฟ้อสาํคัญท่ีธนาคารกลาง

สหรฐัอเมรกิา (Fed) ติดตามอย่างใกลช้ิดเน่ืองจากจะส่งผลใหร้าคาในหมวดบริการยงัคงทรงตวัในระดบัสงู ดา้นอตัราเงินเฟ้อ

พืน้ฐาน (Core CPI) เดือนพฤศจิกายนเพ่ิมขึน้อย่างชะลอตวัท่ี +0.2% MoM (vs. +0.3% เดือนก่อน) โดยหมวดท่ีพกั (Shelter) ซึ่ง

เป็นหมวดหลกัในภาคบริการและคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนกัในตะกรา้เงินเฟ้อเพ่ิมขึน้ 0.7% MoM ชะลอลงเล็กนอ้ยจาก 

+0.8% ในเดือนก่อน โดยหลกัเป็นผลมาจากราคาในหมวดโรงแรมท่ีชะลอตัวลงอย่างมาก (+0.3% MoM vs. +4.9% เดือนก่อน) 

ขณะท่ีค่าเช่า Rent of Primary Residence (+0.8% MoM vs. +0.7% เดือนก่อน) และ Owners’ Equivalent Rent (+0.7% MoM vs. 

+0.6% เดือนก่อน) กลับมาเร่งตัวขึน้อีกครัง้ ส่วนราคาในหมวดท่ีใชแ้รงงานเป็นจาํนวนมากยังเพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองจากแรงหนุนของ

ค่าจา้งท่ียงัขยายตวัสงู ขณะท่ีหมวดท่ีเก่ียวเน่ืองกบับรกิารทางการแพทยย์งัคงปรบัตวัลดลง ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคาร

กลางสหรฐัอเมริกา (Fed) มีมติเป็นเอกฉันทข์ึน้ดอกเบีย้ท่ีอัตรา 50 bps. ตามคาด แต่ส่งสัญญาณ Hawkish กว่าคาด โดย Dot 

Plot ชีด้อกเบีย้จะปรบัขึน้อีก 75 bps. สู่ระดบั 5.00%-5.25% ในปี 2566 ขณะท่ีมองผลกระทบต่อเศรษฐกิจชดัเจนมากขึน้ 

 

เดือนมกราคม 2566 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 4.72% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็น 49.7 จุด (+0.8 จุด) จากแรงหนุนมาตรการกระตุน้การท่องเท่ียว

ในประเทศส่งผลใหด้ชันีภาคบริการเรง่ตวัขึน้ (+0.8 จดุ, 51.1 จุด) ขณะท่ีภาคการผลิตปรบัตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 (-0.1 จดุ, 

48.9 จดุ) ท่ามกลางอปุสงคท่ี์อ่อนแอทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ลดลงตํ่าสดุในรอบ 2 ปีครึง่ ส่วนยอด

คาํสั่งซือ้ภายนอกประเทศหดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 10 ดา้นดชันีตน้ทุนการผลิตลดลงตํ่าสดุในรอบ 15 เดือน ส่วนดัชนีราคาขาย

ปรบัตวัลดลงตํ่าสดุในรอบ 9 เดือน ดา้นเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนธันวาคมเรง่ตวัขึน้เป็น 4.0% YoY (vs. 3.7% เดือนก่อน) 

สงูสดุในรอบ 41 ปี ทั้งนี ้เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นยังคงมีความเส่ียงในขาลงจากความอ่อนแอของอุปสงคโ์ลกซึ่งสรา้งปัจจัยกดดนัต่อ

ภาคการส่งออกในปี 2566 รวมไปถึงการเพ่ิมขึน้สงูของอัตราเงินเฟ้อในช่วงสัน้จาํกัดการฟ้ืนตัวของการบริโภคภาคเอกชน

ภายในประเทศ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) มีมติเป็นเอกฉันทค์งนโยบายการเงินตามเดิม โดยคง

อัตราดอกเบีย้ระยะสั้นไว้ท่ี -0.1% สาํหรับเงินสาํรองส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์ (Excess Reserve) และคงเป้าอัตรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ10 ปี (Yield Curve Control: YCC) ไวท่ี้ประมาณ “0%” และเคล่ือนไหวในกรอบ +/-0.5% 
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ตลาดยโุรปปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 6.67% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็น 49.3 จุด (+1.5 จดุ) โดยภาคบรกิาร (+1.3 จดุ, 49.8 จดุ) เพ่ิมขึน้

จากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ท่ีปรบัตวัขึน้สงูสดุในรอบ 5 เดือน ส่วนดชันีภาคการผลิต (+0.7 จดุ, 47.8 จดุ) เพ่ิมขึน้เช่นกนั โดยผลผลิต

และสถานการณใ์นห่วงโซ่อปุทานปรบัตวัดีขึน้ ขณะท่ีดชันีราคาตน้ทนุการผลิตปรบัตวัลดลงตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 

2563 ทั้งนี ้ดัชนี Composite PMI เร่งตัวขึน้แต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัวในทุกประเทศหลัก ได้แก่ สเปน (+0.3 จุด, 49.9 จุด) 

เยอรมนี (+2.7 จุด, 49.0 จุด) อิตาลี (+0.7 จุด, 49.6 จุด) และฝรั่งเศส (+0.4 จุด, 49.1 จุด) ดา้นเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) 

ไดเ้รง่ตวัขึน้เป็น 5.2% YoY (vs. +5.0% เดือนก่อน) สงูสดุเป็นประวตัิการณจ์ากราคาในหมวดบริการท่ียงัเรง่ตวัขึน้สงูสดุเป็น

ประวตัิการณ ์(+4.4% YoY vs. +4.2% เดือนก่อน) ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากตลาดแรงงานท่ีตงึตวัอย่างมากหนนุค่าจา้งใหเ้พ่ิมขึน้สงู

และราคาสินคา้อุตสาหกรรมท่ีมิใช่พลงังานท่ีเร่งตวัขึน้ (+6.4% YoY vs. +6.1% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน เจา้หนา้ท่ี

ธนาคารกลางยุโรปเปิดเผยว่า ECB อาจเริ่มพิจารณาชะลอการเร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ (จาก 50 bps. เป็น 25 bps.) สาํหรบัการ

ประชุมวนัท่ี 16 มีนาคมหลงัจากท่ีนาง Christine Lagarde ประธาน ECB ไดส่้งสญัญาณในแถลงการณห์ลงัการประชมุครัง้ล่าสดุ

ว่าการปรบัขึน้ดอกเบีย้ในอตัรา 50 bps. จะเกิดขึน้ต่อเน่ืองในการประชุมเดือนกุมภาพันธแ์ละเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตามรายงาน

การประชมุ ECB (Minutes) รอบวนัท่ี 15 ธันวาคม 2565 ยงัคงสะทอ้นความกงัวลต่อแรงกดดนัเงินเฟ้อท่ีสงูซึ่งสะทอ้นถึงความ

จาํเป็นในการปรบัดอกเบีย้ขึน้ในอตัราสงู 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 10.42% 

ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรบัตัวเพ่ิมขึน้เป็น 48.3 จุด (+1.3 จุด) ท่ามกลางมาตรการควบคุม 

COVID-19 ท่ีผ่อนคลายลงอย่างตอ่เน่ืองทาํใหผ้ลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ฟ้ืนตวัดีขึน้ ส่วนภาคการผลิต (-0.4 จดุ, 49.0 จดุ) 

ชะลอตัวลงท่ามกลางผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ท่ีขยายตวัเป็นวงกวา้งกระทบกระบวนการผลิต โดยผลผลิต 

คาํสั่งซือ้ใหม่และยอดคาํสั่งซือ้ภายนอกประเทศอยู่ในเกณฑห์ดตวั ดา้นดชันีราคาตน้ทุนการผลิตปรบัตวัเพ่ิมขึน้เล็กนอ้ยเน่ืองจาก

การเพ่ิมขึน้ของราคาวัสดุบางชนิด โดยเฉพาะโลหะ ขณะท่ีราคาขายปรบัตัวลดลงต่อเน่ืองในส่วนการส่งออกของจีนเดือน

ธันวาคมหดตวั 9.9% YoY เพ่ิมขึน้จากเดือนก่อนท่ีหดตัว 8.9% จากภาวะอุปสงคโ์ลกท่ีชะลอตวันาํโดยสินคา้ในกลุ่มอุปกรณ์

คอมพิวเตอร ์(-35.7% YoY vs. -28.3% เดือนก่อน) โทรศัพทม์ือถือ (-29.2% YoY vs. -33.3% เดือนก่อน) แผงวงจรรวม (-16.0% 

vs. -29.8% เดือนก่อน) และเคร่ืองใชใ้นครวัเรือน (-20.9% YoY vs. -22.9% เดือนก่อน) ท่ีหดตวัในระดบัสงู ขณะท่ียอดส่งออก

ยานพาหนะ (+56.6% YoY vs. +177.5% เดือนก่อน) ชะลอตวัลงมากแต่ยงัคงขยายตัวสูง ดา้นยอดนาํเขา้หดตัว 7.5% YoY 

ต่อเน่ืองจากเดือนก่อน (-10.6%) ดา้น GDP ไตรมาส 4 ขยายตัว 2.9% YoY ชะลอตัวลงจากท่ีเติบโต 3.9% ในไตรมาสก่อน

จากผลของการใชม้าตรการจาํกัดการเดินทางเพ่ือควบคุมการระบาดของ COVID-19 ท่ีมีความเขม้งวด ขณะท่ีเมื่อเทียบกับ 

ไตรมาสก่อน GDP ไม่ขยายตวั (0.0% QoQ)  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 6.18% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรบัตวัลดลงเป็น 45.0 จุด (-1.4 จุด) จากการลดลงของยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ตามอุปสงคท่ี์

ลดลงจากผลกระทบของอตัราดอกเบีย้ท่ีปรบัตวัสงูขึน้และแรงกดดนั ดา้นเงินเฟ้อท่ีสงูอย่างมากทาํใหด้ชันีทัง้ภาคบรกิาร (-1.5 จดุ, 

44.7 จดุ) และภาคการผลิต (-1.5 จุด, 46.2 จุด) ปรบัตวัลดลงต่อเน่ือง ขณะท่ีผลผลิตหดตวัลงตํ่าสดุในรอบ 2 ปีครึง่ และยอด

คาํสั่งซือ้ใหม่หดตวัลงมากท่ีสดุเป็นประวตัิการณ ์ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนธันวาคมหดตวั (-1.1% MoM) ต่อเน่ืองสะทอ้นการใช้

จ่ายของผูบ้ริโภคและเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอลงในไตรมาส 4 นาํโดยสินคา้ในกลุ่มรถยนต ์(-1.2% MoM) เฟอรนิ์เจอร ์(-2.5%) 

เสือ้ผา้ (-0.3%) อิเล็กทรอนิกสแ์ละเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า (-1.1%) และผลิตภัณฑด์ูแลส่วนบุคคล (-0.9%) ส่วนยอดขายป๊ัมนํา้มัน

ลดลง (-4.6%) ต่อเน่ืองตามการปรบัลดลงของราคานํา้มัน นอกจากนี ้ยอดขายรา้นอาหารซึ่งนับเป็นหมวดบริการเพียงหน่ึง
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เดียวในยอดคา้ปลีกลดลง -0.9% MoM (vs. -0.1% เดือนก่อน) แย่สุดในรอบเกือบหน่ึงปี ดา้นอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) 

เดือนธันวาคมเพ่ิมขึน้ 0.3% MoM (vs. +0.2% เดือนก่อน) นาํโดยหมวดบริการหลัก (Core Services) ท่ีเร่งตัวขึน้ (+0.5% 

MoM vs. +0.4% เดือนก่อน) ขณะท่ีการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคมเพ่ิมขึน้มากกว่าคาดท่ี 2.23 แสนตาํแหน่ง และ

อตัราการว่างงานปรบัลดลงสู่ระดบัตํ่าสุดในรอบ 50 ปี แต่ค่าจา้งไดช้ะลอลงมากกว่าท่ีคาดและอุปทานแรงงานปรบัดีขึน้ ใน

ส่วนรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed Minutes) ไดแ้สดงถึงความกงัวลต่อสภาวะการเงินท่ีผ่อนคลาย

อย่างไม่สมเหตุสมผลจะกระทบการต่อสูก้บัเงินเฟ้อ อีกทัง้คณะกรรมการหลายท่านมองการปรบัขึน้ดอกเบีย้ในอตัราลดลงเป็น 

50 bps. (สู่ระดบั 4.25%-4.50%) จากท่ีปรบัขึน้ในอตัรา 75 bps. ต่อเน่ือง 4 รอบการประชมุก่อนหนา้ มิใช่การสะทอ้นว่าธนาคารกลาง

สหรฐัอเมรกิา (Fed) ไดเ้ริ่มผ่อนการต่อสูก้บัเงินเฟ้อ หรือเป็นการตดัสินว่าเงินเฟ้อไดช้ะลอลงอย่างต่อเน่ืองชดัเจน 

 

การลงทุนของกองทุน 

• กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทฟี ออพพอรท์ูนิตีส้ ์เพื่อการเลีย้งชีพ (ASP-DISRUPTRMF) 

กองทนุมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือไดร้บัประโยชนห์รือใชป้ระโยชน ์จากนวตักรรมหรือเทคโนโลยีหรือ

รูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) ทัง้ท่ีมีอยู่แลว้หรือสรา้งขึน้มาใหม่ เพ่ือสรา้งตลาดและ/หรือมลูค่าใหก้ับผลิตภณัฑ์

และส่งผลกระทบต่อตลาดผลิตภัณฑเ์ดิม (Disruptive) และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ท่ีมี

นโยบายการลงทุนในตราสารทุนท่ีมีลักษณะดังกล่าวขา้งตน้ดว้ย โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้ 

(Non-Investment Grade) ตราสารหนีท่ี้ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรพัย ์(Unlisted Securities) การป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม

สาํหรบัสภาวะการณใ์นแต่ละขณะ ซึ่งขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ 
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กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทฟี ออพพอรท์นิูตีส้ ์เพือ่การเลีย้งชีพ 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลังของกองทนุ 

รอบระยะเวลา 6 เดือน สิน้สุดวันที ่31 มกราคม 2566 

(NAV ณ 31 มกราคม 2566 = 9.2109 บาท) 

ASP-DISRUPTRMF 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 8.55% 8.20% -12.17% -25.96% -2.61% - - -1.83% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 2.19% -3.76% -5.89% -8.78% 8.88% - - 6.95% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 

(standard deviation) 
18.42% 23.22% 22.87% 26.65% 26.38% - - 23.71% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 

(standard deviation) * 
14.68% 17.77% 19.19% 19.67% 20.67% - - 18.22% 

Information Ratio 7.58 2.76 -0.65 -1.03 -0.69 - - -0.59 

หมายเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 30 สิงหาคม 2561 

- * ดชันี MSCI AC World NETR USD Index โดยปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณ

ผลตอบแทน ในสดัส่วน 100% 

- 1 % ต่อปี 

- 2 % ต่อปี ยกเวน้กรณีท่ีกองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิ 

- การวัดผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ไดจ้ัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เร่ือง มาตรฐานการวัดและ
นาํเสนอผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการดาํเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือค่าใชจ้่ายต่าง  ๆ

- ผลการดาํเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยันถึงผลการ
ดาํเนินงานในอนาคต 
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

ณ วันที ่31 มกราคม 2566 

N/A* 

* ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท่ี้เว็บไซต ์www.assetfund.co.th 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ 

(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 31 มกราคม 2566 
 

0.73 
 

 

 

 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

นายณฐัพล จนัทรสิ์วานนท ์

นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

 

http://www.assetfund.co.th/
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หมายเหตุ : บริษัทจดัการไดค้าํนวณมลูค่าหลกัทรพัยข์องกองทนุโดยใชวิ้ธีการคาํนวณตามหลกัเกณฑข์องสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ (AIMC) 
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คาํอธิบายการจัดอนัดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ 

AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเส่ียงตํ่าท่ีสดุ บรษิัทมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์งูสดุ ความเปล่ียนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบนอ้ยมาก 

AA มีความเส่ียงตํ่ามาก มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบ

จากความเปล่ียนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

A มีความเส่ียงในระดบัตํ่า มีความสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูแต่อาจไดร้บัผลกระทบ

จากความเปล่ียนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

BBB มีความเส่ียงและมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑป์านกลาง ความผนัผวนท่ีเกดิขึน้

จากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหค้วามสามารถในการชาํระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบั

เครดิตท่ีสงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษิัทมีความสามารถในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกท่ีไดร้บั

อนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวท่ีมเีคร่ืองหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัชาํระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษิัทมีความสามารถในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกท่ีไดร้บั

อนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวท่ีมเีคร่ืองหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัชาํระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 
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ข้อมูลการรับผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนเน่ืองจากการใช้บริการ 

ดว้ยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แอสเซท พลสั จาํกัด ในฐานะผูจ้ดัการกองทุนไดร้บัการบริการขอ้มลูจากบุคคลผูใ้หบ้ริการ 

ไดแ้ก่ คู่คา้ต่างๆ เป็นตน้ อนัเน่ืองมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าว เช่น บทวิเคราะหว์ิจยัภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ภายใน

และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ภาวะสงัคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง

ปัจจัย พื ้นฐาน ของธุ รกิ จรายบ ริษั ท ท่ีกองทุนลงทุน  ประกอบ กับ การได้รับ เชิญ ให้ เข้าร่วม  Company Visit และ 

การสัมมนาต่างๆ ทั้งนี ้เพ่ือประโยชนใ์นการนาํมาใชว้ิเคราะหปั์จจัยเพ่ือการตดัสินใจลงทุนเพ่ือผลประโยชนข์องกองทุนและ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นหลกั จึงขอเปิดเผยรายชื่อบคุคลท่ีเป็นผูใ้หบ้รกิาร ดงันี ้
 

Fixed Income 

Thai Commercial Banks 

BANGKOK BANK PLC. 

BANK OF AYUDHYA 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. 

KIATNAKIN PHATRA BANK PCL 

Securities 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC. 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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. 

UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND)  PCL. 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 
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Fixed Income 

Securities 

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. 

SOCIETE GENERALE SA 

MORGAN STANLEY 

UBS AG 

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 

BAILLIE GIFFORD & CO 

BNP PARIBAS AM 

NOMURA IRELAND FUNDS PLC 

UTI International 

VanEck 

KraneShares 

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 

Viet Capital Securities (VCSC) 

CCB International (Holdings) Limited  
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Securities 

China Merchant Securities (CMS) 

SSI Securities Corporation (SSI - HOSE) 

D.B.S. Vickers Securities Company Limited 

HAITONG 

Oppenheimer 

Kepler 

Macquarie 

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 

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited 

InnovestX Securities Company Limited 

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co. 

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 

KGI Securities (Thailand) Company Limited 

JPMorgan Securities (Thailand) Limited 

Tisco Securities Company Limited 

DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited 

Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited 

Thanachart Securities Public Company Limited 

Krungthai XSpring Securities Company Limited 

RHB Securities (Thailand) Public Company Limited 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited 

DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited 

Finansia Syrus Securities Public Company Limited 

Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 
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รายงานรายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ประจาํปี พ.ศ. 2566 

ลาํดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 

1 บรษิัท เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

2 บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 

3 บรษิัทท่ีปรกึษา เอเซีย พลสั จาํกดั 

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 นางสาวทิพยว์ด ี อภิชยัสิร ิ

13 นายกฤช โคมิน 

14 นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

15 นายยรุนนัท ์วิภศูิร ิ

16 นายไกรสร โอภาสวงการ 

17 นายวศิรุต ปรางมาศ 

18 นายณฐัพงษ์ จนัทรห์อม 

19 นายวชิรศกัดิ ์ จึงสถาพร 

20 นางธนพร  ตัง้มณีนิมิตร 

21 นางกสุมุาลย ์ ศรีสอา้น 

22 นางสาวพิมพศ์ิร ิ ชีพสตัยากร 

23 นางสาวภทัรา  ฉายรศัมวีงศ ์

24 นางผสุดี  นาคอินทร ์

25 นางสาวพรประภา ธนพูนัธ ์

26 นางสาวสวุิชญา ปิยะพิสทุธ์ิ 

27 นางสาวกาญดา สินอยู่ 

หมายเหต ุ: 

ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาํธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท่ี้ website บริษัทจดัการ  www.assetfund.co.th 

 

 

 

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทฟี ออพพอรท์นิูตีส้ ์เพือ่การเลีย้งชีพ 

รอบระยะเวลาหกเดอืนแรก ระหว่างวนัที ่1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที ่31 มกราคม 2566 

 

วันที ่ ชื่อหลักทรัพย ์
อัตราส่วน ณ สิน้วนั 

(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 

(%NAV) 
สาเหต ุ การดาํเนินการ 

- - - - - - 
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