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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเหน็ของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน 

เดอืนเมษายน 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 1.25% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 49.9 จดุ (+1.7 จดุ) สงูสดุในรอบ 14 เดือน โดยภาคบรกิารปรบัตวั
เพิ่มขึน้เป็น 48.3 จดุ (+2.0 จดุ) จากมาตรการผ่อนคลายการประกาศสถานการณฉ์กุเฉิน ขณะที่ภาคการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 
52.7 จุด (+1.3 จุด) ซึ่งสูงที่สุดในรอบกว่า 2 ปี จากผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรบัตัว
เพิ่มขึน้ ส่วนการจา้งงานเพิ่มขึน้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวอีกครัง้ในรอบ 2 เดือน ขณะที่ยอดการส่งออกเดือนมีนาคม 
ขยายตวั 16.1% YoY ซึ่งพลิกจากการหดตวัในเดือนก่อนหนา้ที่ -4.5% YoY โดยส่วนใหญ่มาจากการส่งออกไปยงัประเทศจีนที่
ขยายตวักว่า 37.2% YoY รายการสินคา้ที่ขยายตวัในกลุ่มส่งออกหลกั ไดแ้ก่ สินคา้ที่เก่ียวเน่ืองกบัยานยนตแ์ละรถยนต ์(+11.9% YoY) 
เครื่องจักรกล (+18.7% YoY) เครื่องจักรกลไฟฟ้า (+12.7% YoY) และสินค้าเคมีภัณฑ์ (+18.5% YoY) ส่วนยอดการน าเข้า 
พลิกกลบัมาขยายตวั 5.7% YoY จากที่หดตวั 11.8% YoY ในเดือนก่อนหนา้ ดา้นนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) 
มีมติคงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ (-0.1% ส  าหรบัเงินส ารองส่วนเกินของธนาคารพาณิชย)์ และระยะยาว (0% +/- 0.25% ส  าหรบั
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี) รวมถึงคงเป้าการซือ้สินทรพัยท์ี่ไดป้ระกาศในครัง้ก่อนซึ่งประกอบไปดว้ย ETFs 
1.2 ลา้นลา้นเยน REITs 1.8 แสนลา้นเยน ตราสารหนีเ้อกชนระยะสัน้/ระยะยาวรวมวงเงิน 20 ลา้นลา้นเยน ทัง้นี ้ยงัคงมองเงินเฟ้อ
จะยงัขยายตวัห่างไกลเปา้ 2% ตลอดจนปี 2566 เป็นอย่างนอ้ย 

ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 2.36% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.2 จดุ (+4.4 จดุ) กลบัเขา้สูเ่กณฑข์ยายตวั (เหนือ 50 จดุ) เป็นครัง้แรก
ในรอบ 6 เดือน และสูงกว่าตวัเลขเบือ้งตน้ที่ 52.5 จุด โดยดชันีภาคบริการฟ้ืนตวัขึน้เป็น 49.6 จุด (+3.9 จุด) แต่ยงัอยู่ในเกณฑ ์
หดตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่  7 จากผลกระทบของมาตรการจ ากัดการเดินทางและการเว้นระยะห่างทางสังคม  ขณะที ่ดชันี 
Composite PMI ในแต่ละประเทศปรบัตัวในทิศทางเดียวกัน โดยดัชนีของเยอรมัน (+6.2, 57.3 จุด) สเปน (+5.0, 50.1 จุด) 
ฝรั่งเศส (+3.0, 50.0 จุด) และอิตาลี (+0.5, 51.9 จุด) ส่วนภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 62.5 จุด (+4.6 จุด) สูงสุดเป็น
ประวตัิการณ ์น าโดยประเทศเยอรมนีที่ไดแ้รงหนนุจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการส่งออกไปสหรฐัอเมรกิา จีน 
และประเทศในกลุ่ม EU อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจยงัคงมีปัญหาการขาดแคลนอปุทานในบางกลุ่มสินคา้และการส่งมอบที่ล่าชา้ 
ขณะที่อปุสงคเ์รง่ตวัขึน้อย่างรวดเรว็ส่งผลใหด้ชันีราคาปรบัตวัเพิ่มขึน้โดยเฉพาะดชันีตน้ทนุการผลิตที่เพิ่มขึน้สงูสดุในรอบกว่า 
10 ปี ดา้นนโยบายทางการเงิน ECB มีมติคงนโยบายทางการเงินในส่วนของการเขา้ซือ้สินทรพัยใ์นรูปแบบต่างๆ รวมถึงอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายในแต่ละประเภท อย่างไรก็ตามยงัคงท่าที Dovish มากขึน้ จากความคืบหนา้ในการฉีดวคัซีนซึ่งจะช่วยผ่อนคลาย
นโยบาย Lockdown และยงัย า้เปา้หมายเงินเฟ้อระยะยาวที่ 2% 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัขึน้ 1.30% 
ดชันีรวมโดย Caixin Composite PMI เดือนมีนาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.1 จดุ (+1.4 จดุ) ตามภาคบรกิารที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 
54.3 จุด (+2.8 จุด) โดยไดร้บัปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงคใ์นประเทศที่ ฟ้ืนตัวและการจ้างงานที่พลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์
ขยายตวัอีกครัง้ ขณะที่ภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเล็กน้อยเป็น 50.6 จดุ (-0.3 จุด) โดยอุปสงคใ์นประเทศชะลอตวัลง ขณะที่
ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศพลิกกลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 3 เดือน ดา้นดชันีราคาทัง้ในส่วนตน้ทุนปัจจยัการผลิต
และราคาผลผลิตปรบัตวัสงูขึน้อย่างตอ่เน่ืองจากผลกระทบของการขาดแคลนวตัถดุิบและการบรกิารขนสง่ ส่วนการจา้งงานอยู่
ในเกณฑห์ดตวัเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกนั โดย GDP ในไตรมาส 1 ขยายตวักว่า 18.3% YoY เน่ืองจากฐานที่ต  ่าในช่วงเดียวกนัของปีก่อน
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จากการระบาดของ COVID-19 สะทอ้นถึงเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวจากโรคระบาดไดอ้ย่างแข็งแกร่งจากแรงหนุนของภาคการผลิต 
และส่งออกเป็นส าคญั ส่วนการบรโิภคฟ้ืนตวัดีขึน้ต่อเน่ือง ดา้นยอดคา้ปลีก (Retail Sales) เดือนมีนาคมขยายตวั 34.2% YoY 
เร่งตัวขึน้จาก 33.8% ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ โดยยอดขายรถยนต์ (+48.7% YoY) และยอดขายในกลุ่มรา้นอาหาร  
(+91.6% YoY) ขยายตวัสงู อตัราการว่างงานปรบัตวัลดลงเป็น 5.3% จาก 5.5% ในเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ ์ขณะที่การส่งออก
เดือนมีนาคมขยายตวั 30.6% YoY ชะลอตวัจาก 60.6% YoY ในเดือนมกราคม - กุมภาพนัธแ์ต่ยงัไดร้บัแรงหนนุจากฐานที่ต  ่า
ในปีก่อน โดยรายการสินค้าส่งออกสินค้าที่ เก่ียวเน่ืองกับการ Work From Home ยังคงขยายตัวดีต่อเน่ืองน าโดยอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์(45.9% YoY vs. 80.0% เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) และแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์(33.0% vs. 30.8% 
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ)์ ขณะที่ส่งออกสินคา้ที่เก่ียวเน่ืองกับ COVID-19 เริ่มชะลอลง ไดแ้ก่ ผา้ (8.4% vs. 60.8%) และ
พลาสติก (22.1% vs. 71.7%)  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัขึน้ 5.34% 
ดชันีรวม Composite PMI โดย ISM เดือนมีนาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 63.8 จดุ (+7.9 จุด) โดยภาคบริการปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 
63.7 จดุ (+8.4 จุด) สงูสดุนบัตัง้แต่เก็บขอ้มลูปี 2540 ซึ่งไดร้บัปัจจยัสนบัสนุนจาก Pent-up Demand หลงัการทยอยผ่อนคลาย
มาตรการ Lockdown โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่ (+15.3, 67.2 จุด) กิจกรรมทางธุรกิจ (+13.9, 69.4 จุด) และการจา้งงาน (+4.5, 57.2 จุด) 
เร่งตวัขึน้ ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (-2.1, 55.5 จุด) ชะลอตวัลงหลงัจากที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้แรงในเดือนก่อน ทัง้นี ้
เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบและการขนส่งรวมถึงอากาศที่หนาวเย็นส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้สู่ระดบั
สงูสดุนบัตัง้แตก่ลางปี 2551 ส่วนภาคการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 64.7 จดุ (+3.9 จดุ) สงูสดุในรอบ 38 ปี จากการปรบัเพิ่มขึน้ของ
ผลผลิต (+4.9, 68.1 จุด) ยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (+3.2, 68.0 จุด) และการจา้งงาน (+5.2, 59.6 จุด) ขณะที่ค  าสั่งซือ้ภายนอก
ประเทศชะลอตัวลง (-2.7, 54.5 จุด) ส่วนตน้ทุนการผลิต (-0.4, 85.6 จุด) ยังคงอยู่ในระดับเกือบสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 จาก
ปัญหาขาดแคลนอปุทานในบางกลุ่มสินคา้ เช่น เซมิคอนดกัเตอรใ์นอตุสาหกรรมยานยนต ์เป็นตน้ ยอดคา้ปลีกเดือนมีนาคม
ขยายตวั 9.8% MoM สงูสดุในรอบ 10 เดือน จากทัง้การแจกเช็คเงินสดคนละ $1,400 และการทยอยผ่อนปรน Lockdown ดา้น
จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรก (Initial Jobless Claims) เพิ่มขึน้ 6.1 หม่ืนราย เป็น 7.19 แสนราย ณ สัปดาหส์ิน้สุด
วันที่ 27 มีนาคม สะท้อนการฟ้ืนตัวของตลาดแรงงานที่ยังคงเปราะบาง อย่างไรก็ตามการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือน
มีนาคมเพิ่มขึน้ 9.16 แสนต าแหน่ง และอตัราการวา่งงานปรบัลดลงเป็น 6.0% ขณะที่ GDP ไตรมาส 1 ขยายตวั +0.4% YoY 
และ 6.4% QoQ, saar น าโดยการใชจ้่ายของผูบ้ริโภคที่แข็งแกรง่จากแรงหนุนของมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและการผ่อนปรน 
Lockdown ในดา้นนโยบายทางการคลงั ประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน เผยแผนกระตุน้เศรษฐกิจระยะยาวกอ้นที่สองวงเงิน 1.8 ลา้นลา้น
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิาซึ่งเนน้การดแูลเด็กและการศกึษาโดยจะใชง้บประมาณจากแผนการปรบัขึน้ภาษีกบัผูมี้รายไดส้งู ส่วนดา้น
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิา (Fed) มีมติคงดอกเบีย้นโยบายไวท้ี่ระดบั 0.00-0.25% รวมถึงนโยบายการเขา้ซือ้
สินทรพัยไ์วท้ี่ระดบั 1.2 แสนลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิาตอ่เดอืนและยงัคงมองวา่ยงัไม่ถึงเวลาลดการผ่อนคลายนโยบาย 
 
เดอืนพฤษภาคม 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 1.17% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 51.0 จุด (+1.1 จุด) สูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี โดยภาคบริการ
ปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 49.5 จุด (+1.2 จุด) แต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัวเป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน จากการผ่อนคลายการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงตน้เดือนเมษายน อย่างไรก็ตามการฟ้ืนตัวของภาคบริการยังคงมีความเสี่ยงจากจ านวนผูต้ิดเชือ้  
COVID-19 ที่เร่งตวัขึน้อีกครัง้ และน าไปสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครัง้ในจังหวัด Tokyo, Hyogo, Osaka และ Kyoto 
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ระหว่างวนัที่ 25 เมษายน - 11 พฤษภาคม ขณะที่ภาคการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.6 จดุ (+0.9 จุด) สงูที่สดุในรอบกว่า 3 ปี 
จากผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ทัง้ภายในและภายนอกประเทศที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะยอดค าสั่งซือ้จากประเทศจีน 
ขณะที่การส่งออกเดือนเมษายนของญ่ีปุ่ นขยายตวักว่า 38.0% YoY เรง่ตวัขึน้จาก 16.1% YoY ในเดือนก่อน สงูสดุในรอบกว่า 10 ปี 
ดีกว่าที่คาดการณต์ลาดจากแรงหนุนของการส่งออกรถยนต ์(69.4% YoY vs. 11.9% เดือนก่อน) และเครื่องจักรกล (40.3% vs. 
18.7% เดือนก่อน) ส่วนยอดการน าเขา้เรง่ตวัขึน้เป็น 12.8% YoY จากที่ขยายตวั 5.8% ในเดือนก่อนดา้นยอดคา้ปลีกเดือนเมษายน
ของญ่ีปุ่ นพลิกกลับมาหดตัว (-4.5% MoM vs. 1.2% ในเดือนก่อน) จากผลของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนผลผลิต
ภาคอตุสาหกรรมขยายตวัดีต่อเน่ืองและกลบัมาอยู่ในระดบัเดียวกบัช่วงก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 ขณะที่ GDP ไตรมาส 1 ปี 2564 
ลดลง 5.1% QoQ จากที่ขยายตวั 11.6% ในไตรมาสก่อนจากการหดตวัในภาคการลงทนุและการบรโิภค อย่างไรก็ดีการส่งออกยงั
เป็นปัจจยัสนบัสนนุหลกัของเศรษฐกิจในไตรมาสนี ้

ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 3.22% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.8 จุด (+0.6 จุด) และสงูกว่าตวัเลขเบือ้งตน้ที่ 53.7 จุด โดยดชันี
ภาคบริการฟ้ืนตัวขึน้เป็น 50.5 จุด (+0.9 จุด) พลิกกลับมาขยายตัวครัง้แรกในรอบ 8 เดือนจากการฟ้ืนตัวของกิจกรรมในภาค
บริการของประเทศสเปนและฝรั่งเศส ขณะที่เยอรมนีและอิตาลียังคงหดตัวจากผลกระทบของมาตรการจ ากัดการเดินทางและ 
การเวน้ระยะห่างทางสงัคม ส่วนภาคการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 62.9 จดุ (0.4 จดุ) สงูสดุเป็นประวตัิการณจ์ากผลผลิตและยอด
ค าสั่งซือ้ใหม่ที่ฟ้ืนตวัต่อเน่ืองจากแรงหนนุของการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก โดยดชันี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรบัตวัใน
ทิศทางที่ผสมกนั โดยดชันีของสเปน (+5.1, 55.2 จดุ) และฝรั่งเศส (+1.6, 51.6 จดุ) ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ในขณะที่ดชันีของเยอรมนั 
(-1.5, 55.8 จดุ) และอิตาลี (-0.7, 51.2 จดุ) ปรบัตวัลดลง ดชันีราคายงัปรบัตวัเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองอยู่ในระดบัสงูจากทัง้อุปสงคท์ี่
เพิ่มขึน้มากรวมทั้งปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบและการส่งมอบสินคา้ที่ล่าชา้ โดยดัชนีตน้ทุนปัจจัยการผลิตปรบัตัวสูงสุด
ตัง้แต่ปี 2554 โดยดชันีความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึน้ดีกว่าคาดเป็น 114.5 จดุ (+4.0 จดุ) สงูสดุในรอบกว่า 
3 ปี หลงัสถานการณ ์COVID-19 เริ่มคลี่คลายและมาตรการ Lockdown ถกูผ่อนปรน ในขณะที่ GDP ไตรมาส 1 ปี 2564 
หดตวัต่อเน่ืองที่ -0.6% QoQ เป็น Double-dip Recession หรอืเศรษฐกิจเขา้สูส่ภาวะถดถอยซ า้ซอ้นจากการบงัคบัใชม้าตรการ 
Lockdown เพื่อคุมการระบาดของ COVID-19 ขณะที่การแจกจ่ายวคัซีนค่อนขา้งล่าชา้ โดยเศรษฐกิจ 3 ประเทศ (เยอรมนี อิตาลี 
และสเปน) จาก 4 ประเทศหลกัหดตวัมีเพียงฝรั่งเศสที่เศรษฐกิจขยายตวั อย่างไรก็ดีคณะกรรมาธิการยโุรปปรบัเพิ่มคาดการณ ์
GDP ปี 2564 ของยโูรโซนขึน้เป็น 4.3% จากที่คาด 3.8% ในเดือนกมุภาพนัธแ์ละปรบัขึน้คาดการณปี์ 2565 เป็น 4.4% จากที่
เคยคาด 3.8% จากการแจกจ่ายวคัซีนที่จะสามารถเร่งตวัขึน้ในช่วงครึ่งปีหลงัการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศรวมทัง้อปุสงคโ์ลกที่แข็งแกรง่หนนุภาคการส่งออก โดยระบุเศรษฐกิจของกลุ่มคาดจะกลบัเขา้สู่ระดบัก่อน COVID-19 
ไดเ้รว็ขึน้เป็นภายในปีนี ้ 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัขึน้ 1.99% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 54.7 จุด (+1.6 จุด) สงูสดุในรอบ 4 เดือนตามภาคบริการที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้
เป็น 56.3 จดุ (+2.0 จดุ) สงูสดุในรอบ 4 เดือน และสงูกว่าที่ตลาดคาดที่ 52.1 จดุ จากอปุสงคใ์นและนอกประเทศที่ฟ้ืนตวัและ
การจา้งงานที่ขยายตัวต่อเน่ือง ขณะที่ภาคการผลิตปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 51.9 จุด (+1.3 จุด) และดีกว่าตลาดคาดที่ 50.9 จุด จาก
ผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ภายในประเทศที่ปรบัตวัสงูสดุในรอบ 4 เดือน ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศพลิกกลบัมาขยายตวั
ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 2 ดา้นดัชนีราคาทั้งตน้ทุนปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิตปรบัตัวสูงขึน้อย่างต่อเน่ืองจากผลกระทบของ 
การขาดแคลนวตัถดุิบและการบรกิารขนส่ง ส่วนการจา้งงานพลิกกลบัมาขยายตวัครัง้แรกในรอบ 4 เดือน ดา้นการส่งออกขยายตวั 
32.3% YoY เรง่ตวัขึน้จาก 30.6% ในเดือนก่อนหนา้และดีกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 24.1% ซึ่งส่วนหนึ่งไดร้บัแรงหนนุจากฐานที่
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ต ่าในปีก่อน โดยสินคา้ส่งออกที่เก่ียวเน่ืองกบั COVID-19 และ Work from Home ยงัคงขยายตวัไดด้ีอย่างตอ่เน่ือง ขณะที่ยอดน าเขา้
ขยายตวั 43.1% YoY เรง่ตวัขึน้จาก 38.1% ในเดือนก่อนหนา้ดา้นยอดคา้ปลีกขยายตวั 17.7% YoY ชะลอตวัลงจาก 34.2% 
ในเดือนก่อนหนา้น าโดยยอดขายอัญมณี (48.3% vs. 83.2% เดือนก่อน) รถยนต ์(16.1% vs. 48.7% เดือนก่อน) เฟอรน์ิเจอร ์
(21.7% vs. 42.8% เดือนก่อน) อุปกรณ์สื่อสาร (14.2% vs. 23.5% เดือนก่อน) และยอดขายในกลุ่มรา้นอาหาร 46.4% (vs. 
91.6% เดือนก่อน) อย่างไรก็ตามการชะลอตวัส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากตวัเลขที่ขยายตวัสงูในเดือนก่อนที่ไดร้บัแรงหนนุจากฐานที่
ต  ่าในปีก่อนหน้า ดา้นยอดปล่อยสินเช่ือรวมสุทธิอยู่ที่ RMB1,850.0bn ชะลอตัวลงจาก RMB3,340bn ในเดือนก่อนเน่ืองจาก
รฐับาลจีนมีนโยบายที่จะลดการผ่อนคลายทัง้ทางดา้นการเงินและการคลงัลงโดยจะกลบัมาใหค้วามส าคญัในการลดความเสี่ยง
ในภาคการเงินมากขึน้ รวมทัง้ควบคมุระดบัหนีใ้นระบบที่เพิ่มขึน้อย่างมากในปีก่อน 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัขึน้ 0.70% 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI ปรบัตัวลดลงเป็น 62.5 จุด (-1.3 จุด) โดยภาคบริการปรบัตัวลดลงเป็น 62.7 จุด (-1.0 จุด) 
สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึน้เป็น 64.1 จุด แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายปีจากแรงหนุนของ Pent-up Demand 
หลังการทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่ (-4.0, 63.2 จุด) กิจกรรมทางธุรกิจ (-6.7, 62.7 จุด) 
ชะลอตัวลงหลงัจากที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้แรงในเดือนก่อน ขณะที่การจา้งงาน (+1.6, 58.8 จุด) และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ          
(+3.1, 58.6 จุด) ปรบัตวัขึน้ต่อเน่ือง ทัง้นี ้รายงานระบุว่าธุรกิจประสบปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบและตูค้อน เทนเนอรส์่งผลให้
ตน้ทุนการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้สู่ระดบัสงูสดุนับตัง้แต่กลางปี 2551 (76.8 จุด) ส่วนภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 60.7 จุด (-4.0 จุด) 
สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึน้เป็น 65.0 จุด จากการปรบัลดลงของผลผลิต (-5.6, 68.1 จุด) ยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ        
(-3.7, 64.3 จดุ) และการจา้งงาน (-4.5, 55.1 จดุ) ส่วนตน้ทนุการผลิต (+4.0, 89.6 จดุ) ยงัคงอยู่ในระดบัเกือบสงูสดุนบัตัง้แต่ปี 
2551 จากปัญหาขาดแคลนอุปทานในบางกลุ่มสินคา้ เช่น แร่เงินทองแดง เหล็ก และไม ้เป็นตน้ ส่วนระยะเวลาในการส่งมอบ
สินคา้ (Suppliers’ Delivery Times) ยังคงอยู่ในระดับเกือบสูงสุดนับตัง้แต่ปี 2518 (75.0 จุด) จากผลกระทบของ COVID-19 
การขาดแคลนบริการขนส่งและการขาดแคลนสินคา้ ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนเมษายน เพิ่มขึน้เพียง 2.66 
แสนต าแหน่ง ต ่ากว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 1 ลา้นต าแหน่ง ขณะที่อตัราการว่างงานปรบัเพิ่มขึน้เป็น 6.1% สะทอ้นการฟ้ืนตวัของ
ตลาดแรงงานที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ขณะที่จ  านวนผูว้่างงานขอรบัสวัสดิการว่างงานครัง้แรก (Initial Jobless Claims) 
ลดลง 3.8 หมื่นราย เป็น 4.06 แสนราย ณ สปัดาหส์ิน้สดุวนัที่ 22 พฤษภาคม ต ่าสดุนบัตัง้แต่เกิดการระบาดรุนแรงของ 
COVID-19 ในกลางเดือนมีนาคม 2563 และดีกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 4.25 แสนราย ในดา้นนโยบายทางการคลงัมีความคืบหนา้
จากการเจรจามาตรการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานระหว่างเดโมแครต (วงเงิน 1,700 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา) และริพบัลิกัน 
(วงเงิน 928 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา) แต่วงเงินยงัคงมีความแตกต่างกนัอย่างมากและการปรบัขึน้ภาษียงัมีความเป็นไปไดน้อ้ย 
ที่จะตกลงกันได ้ในส่วนนโยบายทางการเงินจากรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed Minutes) ระหว่าง
วนัที่ 27-28 เมษายน ชีค้ณะกรรมการธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิา (Fed) หลายท่านมองว่าหากเศรษฐกิจส่งสญัญาณฟ้ืนตวัขึน้
อย่างรวดเร็วต่อเน่ืองเขา้สู่เป้าหมายของธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed) การพิจารณาถึงแนวทางการลดการเขา้ซือ้สินทรพัย ์(QE 
Taper) ก็อาจมีความเหมาะสมในการประชุมระยะขา้งหนา้ ขณะที่อตัราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือนเมษายนเพิ่มขึน้ 0.8% 
MoM มากที่สดุนบัตัง้แตก่ลางปี 2552 ตอ่เน่ืองจาก 0.6% ในเดือนก่อนสงูกวา่ที่ตลาดคาดอย่างมากที่จะเพิ่มขึน้ 0.2% ดา้นอตัรา
เงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.9% MoM มากที่สดุนบัตัง้แต่ปี 2525 ต่อเน่ืองจาก 0.3% ในเดือนก่อนสงูกว่าที่ตลาดคาด
อย่างมากที่จะเพิ่มขึน้ 0.3%  
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เดอืนมิถุนายน 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 0.01% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรบัตวัลดลงเป็น 48.8 จุด (-2.2 จุด) โดยภาคบริการปรบัตวัลดลงเป็น 46.5 จุด  
(-0.3 จุด) อยู่ในเกณฑห์ดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 16 จากการประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินอีกครัง้ในเดือนพฤษภาคม หลงัจ านวน 
ผูต้ิดเชือ้เร่งตวัขึน้โดยรฐับาลไดป้ระกาศสถานการณฉ์ุกเฉิน ใน 10 จงัหวดัรวมถึง Tokyo และ Osaka ระหว่างวนัที่ 25 
เมษายน - 20 มิถุนายน ขณะที่ภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 53.0 จุด (-0.6 จุด) แต่ดีกว่าตวัเลขเบือ้งตน้ที่ 52.5 จดุ จาก
ผลผลิตและยอดค าสั่งซื ้อใหม่ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ชะลอตัวลงรวมถึงผลกระทบบางส่วนจากการประกาศ
สถานการณฉ์ุกเฉิน ส่วนดชันีตน้ทุนปัจจยัการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้สู่ระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนตุลาคม 2561 ขณะที่ยอดส่งออก
เดือนพฤษภาคมขยายตวัสงู 49.6% YoY เรง่ตวัขึน้จาก 38.0% YoY ในเดือนก่อนโดยนบัเป็นการขยายตวัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือน
เมษายน 2523 โดยการขยายตวัในระดบัสงูเป็นผลมาจากฐานที่ต  ่าในเดือนพฤษภาคมปีก่อน (-28.3% YoY) ดา้นยอดน าเขา้เรง่ตวั
ขึน้เป็น 27.9% YoY จากที่ขยายตวั 12.8% YoY ในเดือนก่อน โดยนบัเป็นการขยายตวัสงูสุดนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2553 
และสูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 26.6% โดยการขยายตวัในระดับสูงเป็นผลมาจากฐานที่ต  ่าในเดือนพฤษภาคมปีก่อน (-25.9% YoY) 
เช่นกัน ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) มีมติคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy 
Meeting รอบวนัที่ 17 - 18 มิถนุายน โดยมีมติ 8 ตอ่ 1 คงเปา้อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาวและมีมติเป็นเอกฉนัทค์งเป้า
การเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ ที่ประกาศก่อนหนา้นีแ้ละมีการต่ออายมุาตรการ เช่น คงอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ไวท้ี่ -0.1% ส าหรบั
เงินส ารองส่วนเกินของธนาคารพาณิชย ์(Excess Reserve) และคงเป้าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ10 ปี (Yield Curve 
Control : YCC) ไวท้ี่ประมาณ “0%” และเคลื่อนไหวในกรอบ +/-0.25% เป็นตน้ โดย BoJ มีมมุมองต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมดีขึน้
จากอปุสงคภ์ายนอกที่ฟ้ืนตวัแข็งแกรง่ ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายรวมถึงมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาลแตร่ะบธุุรกิจในภาค
บรกิารยงัคงไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 ที่ยืดเยือ้ 

ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 0.78% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 57.1 จดุ (+3.3 จดุ) สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ ์2561 และ
สูงกว่าตัวเลขเบือ้งตน้ที่ 56.9 จุด โดยดัชนีภาคบริการปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 55.2 จุด (+4.7 จุด) สูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี จาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงคท์ี่ฟ้ืนตวัตามการแจกจ่ายวคัซีนที่เรง่ตวัขึน้โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่พลิกกลบัมาขยายตวัครัง้แรก
นบัตัง้แต่เผชิญวิกฤต COVID-19 ในช่วงกลางปี 2563 ส่วนภาคการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 63.1 จดุ (+0.2 จุด) สงูสดุเป็น
ประวตัิการณ์และดีกว่าตวัเลขเบือ้งตน้ที่ 62.8 จุด จากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ทั้งในและนอกประเทศที่ปรบัตัวเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง ขณะที่
ผลผลิตมีการชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 3 เดือน ดา้นดชันีราคาผลผลิตและงานในมือ (Backlogs) ยงัปรบัตวัเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง
อยู่ในระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ขณะที่สินคา้คงคลงัปรบัตวัลดลงต ่าสดุเป็นประวตัิการณ์จากทัง้อปุสงคท์ี่เพิ่มขึน้มากหลงั
การทยอยผ่อนปรนมาตรการ Lockdown รวมทัง้ปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบและการส่งมอบสินคา้ที่ล่าชา้โดยดชันี Composite 
PMI ปรบัตวัเพิ่มขึน้ในทุกประเทศหลกั โดยฝรั่งเศส (+5.4, 57.0 จดุ) อิตาลี (+4.5, 55.7 จดุ) สเปน (+4.0, 59.2 จดุ) และเยอรมนี 
(+0.4, 56.2 จุด) ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเดิมตาม 
การคาดการณ์ของตลาดพรอ้มระบุจะยังเขา้ซือ้สินทรพัยผ์่านมาตรการ Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) คง
วงเงินการเขา้ซือ้ที่ EUR1,850bn จนถึงเดือนมีนาคม 2565 เป็นอย่างนอ้ยและจนกว่าจะมั่นใจว่าวิกฤต COVID-19 ไดส้ิน้สดุแลว้และ
ย า้จะท าการลงทนุซ า้ในตราสารที่ครบก าหนดอาย ุ(Reinvestment) ที่ซือ้ผ่านมาตรการ PEPP จนถึงสิน้ปี 2566 เป็นอย่างนอ้ย ดา้น
ประมาณการเศรษฐกิจ ECB ไดป้รบัเพิ่มคาดการณ ์GDP ปีนี ้(+0.6ppt, 4.6%) และปีหนา้ (+0.6ppt, 4.7%) ขึน้อย่างมาก ส่วน
เงินเฟ้อ ECB ปรบัเพิ่มคาดการณ์ปีนีข้ึน้มาก (+0.1ppt, 1.9%) เพื่อใหส้อดรบักับปัจจัยทางเทคนิคหลายปัจจัย เช่น มาตรการลด 
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VAT ของเยอรมนีที่สิน้สุดลงในปีก่อนและราคาพลังงาน อย่างไรก็ดี ECB ยังคงมองเงินเฟ้อจะชะลอลงอยู่ที่ 1.4% ในปี 
2566 ยงัห่างไกลเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 1.73% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรบัตวัลดลงเป็น 53.8 (-0.9 จุด) ตามภาคบริการที่ปรบัตวัลดลงเป็น 
55.1 จุด (-1.2 จุด) และต ่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 56.2 จุด โดยรายงานระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงจากสถานการณ์ 
COVID-19 ภายนอกประเทศที่กระทบยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ ดา้นราคาตน้ทุนปัจจัยการผลิตปรบัตัวเพิ่มขึน้สูงสุด
นับตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ขณะที่ภาคการผลิตปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 52.0 จุด (+0.1 จุด) สูงสุดในรอบ 5 เดือน จาก
ยอดค าสั่งซือ้ภายในประเทศที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 5 เดือน และยอดค าสั่งซือ้นอกประเทศปรบัตวัเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 
6 เดือน ดา้นดชันีราคาปรบัตวัเพิ่มขึน้สงูจากผลกระทบของการขาดแคลนวตัถดุิบและการบริการขนส่ง โดยตน้ทนุปัจจยัการผลิต
ปรบัตวัเพิ่มขึน้สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนธันวาคม 2559 และราคาผลผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 10 ปี ส่วนการจา้งงานยงั
ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่  2 ขณะที่ยอดส่งออกเดือนพฤษภาคมขยายตัว 27.9% YoY ชะลอตัวลงจาก 32.3% ในเดือนก่อน  
แต่ยงันบัเป็นอตัราการขยายตวัที่สงูส่วนหนึ่งไดร้บัปัจจยัหนุนจากฐานที่ต  ่าในปีก่อน โดยสินคา้ที่เก่ียวขอ้งกับที่อยู่อาศัย 
(Work From Home) เป็นตวัขบัเคลื่อนหลกั ดา้นยอดน าเขา้ขยายตวั 51.1% YoY สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนมีนาคม 2553 เรง่ตวัขึน้
จาก 43.1% ในเดือนก่อน ขณะที่ยอดปล่อยสินเชื่อเดือนพฤษภาคมเรง่ตวัขึน้เล็กนอ้ยน าโดยยอดออกพนัธบตัรรฐับาลโดยยอด
ระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือนพฤษภาคมอยู่ที่  RMB1,920.0bn เร่งตัวขึน้จาก RMB1,850bn ในเดือนก่อน 
แต่ต ่ากว่าตลาดคาดที่ RMB2,001.0bn ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศจะเพิ่มอตัราส่วนเงินกนั
ส ารองขัน้ต ่า (Reserve Requirement Ratio: RRR) ส าหรบัเงินฝากในรูปสกุลเงินต่างประเทศขึน้จาก 5% เป็น 7% มีผลตัง้แต่
วนัที่ 15 มิถนุายน เพื่อช่วยลดสภาพคล่องของสกลุเงินต่างประเทศลดการไหลเขา้มาเพิ่มเติมของสกลุเงินต่างประเทศและลดแรง
กดดนัตอ่การแข็งคา่ของเงินหยวน 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัขึน้ 2.38% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 63.7 จดุ (+1.2 จดุ) โดยภาคบริการปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 
64.0 จุด (+1.3 จุด) สูงสุดเป็นประวัติการณ์จากแรงหนุนของ Pent-up Demand หลังการทยอยผ่อนคลายมาตรการ 
Lockdown โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่ (+0.7, 63.9 จุด) กิจกรรมทางธุรกิจ (+3.5, 66.2 จุด) และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ         
(+1.4, 60.0 จดุ) ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ขณะที่การจา้งงานชะลอตวัลง (-3.5, 55.3 จดุ) ทัง้นี ้รายงานระบวุา่ธุรกิจประสบปัญหาขาดแคลน
วตัถุดิบและตูค้อนเทนเนอรส์่งผลใหต้น้ทุนการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้สู่ระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่กันยายน 2548 (+3.8, 80.6 จุด) 
ส่วนภาคการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 61.2 จุด (+0.5 จุด) จากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ (+2.7, 67.0 จุด) ที่เพิ่มขึน้สู่ระดบัสงูสดุในรอบ 
17 ปี และค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (+0.5, 55.4 จุด) ที่เร่งตัวขึน้ ขณะที่ผลผลิต (-4.0, 58.5 จุด) การจา้งงาน (-4.2, 50.9 จุด) 
ชะลอตวัลงค่อนขา้งมาก ทัง้นี ้ตน้ทนุการผลิต (-1.6, 88.0 จดุ) ยงัคงอยู่ในระดบัเกือบสงูสดุนบัตัง้แตปี่ 2551 จากปัญหาขาดแคลน
อุปทานในบางกลุ่มสินค้า เช่น สินค้ากลุ่มแร่ เคมีภัณฑ์ และไม้ เป็นต้น ส่วนระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ (Suppliers’ 
Delivery Times) อยู่ในระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2517 (+3.8, 78.8 จุด) จากผลกระทบของการขาดแคลนบริการขนส่งและ
การขาดแคลนวตัถุดิบ ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนพฤษภาคมพลิกกลบัมาหดตวั -1.3% MoM แย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -0.8% MoM 
เป็นผลจากที่ผูบ้รโิภคหนัมาใชจ้่ายในภาคบรกิาร เช่น ท่องเที่ยวและสถานบนัเทิงมากขึน้ อย่างไรก็ตามเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ปีก่อน ยอดคา้ปลีกยังขยายตัวสูง 28.1% YoY (vs. 53.4% เดือนก่อน) จากปัจจัยฐานต ่าดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตร 
(Nonfarm payrolls) เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึน้ 5.59 แสนต าแหน่ง ต ่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 6.75 แสนต าแหน่ง ขณะที่จ  านวนผู้
ว่างงานขอรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรก ( Initial Jobless Claims) ลดลง 7 พนัราย เป็น 4.11 แสนราย ณ สปัดาหส์ิน้สดุ
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วนัที่ 19 มิถุนายนสงูกว่าที่ตลาดคาดที่ 3.80 แสนราย ดา้นเงินเฟ้อ Core PCE เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึน้ 0.5% MoM ต่อเน่ือง
จาก 0.7% ในเดือนก่อนเรง่ตวัขึน้ต่อเน่ืองสงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2535 เท่ากบัที่ตลาดคาด ขณะที่การใชจ้่ายหยดุชะงกัแย่กว่าที่ตลาดคาด
และรายไดส้่วนบคุคลหดตวัลงในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิา (Fed) คงนโยบายการเงินเดิมตามคาดแต่มี
ท่าที Hawkish ขึน้กว่าที่ตลาดคาดไวม้ากโดย Dot plot ชีด้อกเบีย้จะปรบัขึน้ 2 ครัง้ภายในปี 2566 จากเดิมที่ชีว้่าจะยงัไม่ปรบัขึน้
ตลอดจนสิน้ปี 2566  
 
เดอืนกรกฎาคม 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 5.23% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมิถุนายนปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 48.9 จุด (+0.1 จุด) โดยภาคบริการปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 48.0 จุด  
(+1.5 จดุ) อยู่ในเกณฑห์ดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 17 จากการประกาศสถานการณฉ์กุเฉินอีกใน 10 จงัหวดัรวมถึง Tokyo และ 
Osaka ระหวา่งวนัที่ 25 เมษายน - 20 มิถนุายน ทัง้นี ้จ านวนผูต้ิดเชือ้ใหม่ที่ลดลงอย่างตอ่เน่ือง ขณะที่การแจกจ่ายวคัซีนเรง่ตวัขึน้
อย่างรวดเรว็น่าจะท าใหกิ้จกรรมในภาคบรกิารกลบัมาด าเนินการไดเ้ป็นปกติมากขึน้ ขณะที่ภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 52.4 จดุ 
(-0.6 จุด) จากผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ทัง้ภายในและภายนอกประเทศที่ชะลอตวัลงรวมถึงผลกระทบจากการประกาศ
สถานการณฉ์กุเฉิน ส่วนดชันีตน้ทนุปัจจยัการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้สู่ระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนมีนาคม 2554 ตามราคาวตัถดิุบ
ที่ปรบัตวัสงูขึน้ซึ่งส่งผลใหด้ชันีราคาผลผลิตปรบัตวัสงูสดุในรอบ 4 เดือนโดยยอดส่งออกเดือนมิถนุายน ขยายตวั 48.6% YoY 
แต่ชะลอตัวลงเล็กน้อยจาก 49.6% ในเดือนก่อนโดยการขยายตัวในระดับสูงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฐานที่ต  ่าในเดือน
มิถุนายนปีก่อน (-26.2% YoY) ขณะที่ยอดน าเขา้เร่งตัวขึน้เป็น 32.7% YoY จากที่ขยายตัว 27.9% ในเดือนก่อน โดย
นบัเป็นการขยายตวัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2553 โดยการขยายตวัในระดบัสงูเป็นผลมาจากฐานที่ต  ่าในเดือนมิถนุายน
ปีก่อน (-14.1% YoY) เช่นกนั ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนมิถนุายนขยายตวั 3.1% MoM, SA พลิกกลบัมาขยายตวัหลงัครัง้แรกในรอบ 
3 เดือนจากที่หดตวั -0.3% ในเดือนก่อนโดยเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนยอดคา้ปลีกขยายตวั 0.1% YoY (vs. 8.2% เดือนก่อน) 
ดา้นเงินเฟ้อ Core CPI เดือนมิถุนายนเร่งตวัขึน้สงูสดุในรอบ 15 เดือนดว้ยแรงหนุนจากราคาน า้มันที่เพิ่มสูงขึน้ ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) มีมติคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) 
วนัที่ 15-16 กรกฎาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาวและมีมติเป็นเอกฉันทค์งเป้าการเขา้ซือ้
สินทรพัยต์า่งๆ ดงัเดิม  

ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 2.09% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมิถนุายนปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 59.5 จดุ (+2.4 จดุ) สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2549 โดย
ดชันีภาคบริการปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 58.3 จดุ (+3.1 จดุ) สงูสดุในรอบ 14 ปี จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอปุสงคท์ี่ฟ้ืนตวัตาม
การแจกจ่ายวคัซีนที่เรง่ตวัขึน้โดยการเติบโตของงานใหม่เพิ่มขึน้ท าสถิติที่ดีที่สดุในรอบ 14 ปี และการจา้งงานเพิ่มขึน้สงูสุด
นับตัง้แต่เดือนตุลาคม 2561 ส่วนราคาตน้ทุนปัจจยัการผลิตเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองสู่ระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2551 และ
ส่งผลใหด้ชันีราคาผลผลิตเพิ่มขึน้สู่ระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนตลุาคม 2543 ดา้นภาคการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 63.4 จดุ (+0.3 จดุ) 
สงูสดุเป็นประวตัิการณโ์ดยผลผลิต ยอดค าสั่งซือ้ใหม่และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศไดป้รบัตวัเพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง โดยงานคงคา้ง 
(Backlogs) ยงัปรบัตวัเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองอยู่หนึ่งในระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณจ์ากทัง้อปุสงคท์ี่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วรวมถึง
ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบและบริการการขนส่งที่ล่าชา้ซึ่งไดส้่งผลใหด้ชันีราคาตน้ทนุการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้อยู่ในระดบั
สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ขณะที่การจา้งงานปรบัตวัเพิ่มขึน้มากที่สดุในรอบ 24 ปี เพื่อตอบสนองอปุสงคท์ี่ฟ้ืนตวัไดอ้ย่างรวดเรว็ 
โดยดชันี Composite PMI ปรบัตวัเพิ่มขึน้ในทกุประเทศหลกัน าโดยสเปน (+3.2, 62.4 จดุ) เยอรมนี (+3.9, 60.1 จดุ) อิตาลี (+2.6, 



กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิสรปัทฟี ออพพอรท์นูิตีส้ ์   8 

58.3 จุด) และฝรั่งเศส (+0.4, 57.4 จุด) ด้านคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC) ปรับเพิ่มคาดการณ์
เศรษฐกิจยโูรโซนปี 2564 ขึน้เป็น 4.8% จากประมาณการครัง้ก่อนในเดือนพฤษภาคมที่ 4.3% และปรบัเพิ่มคาดการณปี์ 2565 
ขึน้เล็กนอ้ยเป็น 4.5% (vs. 4.4% ประมาณการครัง้ก่อน) จากแนวโนม้การใชจ้่ายของผูบ้ริโภคที่คาดจะเพิ่มขึน้อย่างมากตาม
การเปิดเศรษฐกิจและการเริ่มใช ้Digital COVID Certificate (เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม) ที่คาดจะช่วยหนุนภาคการท่องเที่ยว 
อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยงัคงมีความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อและการระบาดของ COVID-19 สายพนัธุใ์หม่ในส่วนนโยบายทางการเงิน ECB 
คงนโยบายการเงินตามเดิมและปรบัเปลี่ยนการส่งสญัญาณแนวโนม้ของดอกเบีย้ซึง่สะทอ้นว่าดอกเบีย้จะคงอยู่ที่ระดบัต ่านีไ้ปอีก
อย่างนอ้ย 2 ปี พรอ้มปรบัเปา้หมายเงินเฟ้อเป็น 2% แตยื่ดหยุ่นโดยจะปลอ่ยให ้Overshoot ไดต้ามความจ าเป็น  

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 9.58% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมิถุนายนปรบัตวัลดลงเป็น 50.6 จดุ (-3.2 จดุ) ต ่าสดุในรอบกว่า 1 ปี ตามภาคบริการที่
ปรบัตวัลดลงเป็น 50.3 จดุ (-4.8 จดุ) ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 สายพนัธุ ์Delta ที่แพรร่ะบาดมากขึน้ในมณฑลกวางตุง้
และไดส้่งผลใหมี้การก าหนดมาตรการป้องกันไวรสัภายในประเทศกดดนัยอดค าสั่งซือ้ใหม่ใหช้ะลอตวัลงสู่ระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่
เดือนเมษายน 2563 ขณะที่การจา้งงานพลิกกลบัมาหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 4 เดือน ดา้นดชันีราคาไดส้ะทอ้นถึงแรงกดดนั
ดา้นเงินเฟ้อที่เริ่มผ่อนคลายลงโดยอัตราเงินเฟ้อของตน้ทุนปัจจัยการผลิตเพิ่มขึน้น้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน  2563 
ขณะที่ราคาผลผลิตลดลงเป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 1 ปี ดา้นภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 51.3 จดุ (-0.7 จดุ) ต ่าสดุในรอบ 
3 เดือนจากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่ปรบัตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 3 เดือนและผลผลิตที่ขยายตวัต ่าสดุในรอบกว่า 1 ปี ท่ามกลางยอด
ผูต้ิดเชือ้ใหม่ทัง้ในและนอกประเทศที่เพิ่มขึน้และปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะการขาดแคลนวตัถุดิบ ส่วนดชันีราคาเริ่ม
ผ่อนคลายลงบา้งโดยตน้ทนุปัจจยัการผลิตปรบัตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 7 เดือนและราคาผลผลิตปรบัตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 5 เดือน
ดา้นการจา้งงานขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 3 อยู่ในระดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือน ดา้นการส่งออกเดือนมิถุนายนเร่งตวัขึน้ 32.2% 
YoY เรง่ตวัขึน้จาก 27.9% ในเดือนก่อนสวนทางกบัที่ตลาดคาดจากแรงหนนุของสินคา้กลุม่เหล็กและเรอืขณะที่สินคา้ที่เก่ียวขอ้งกบั
การป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 และสินคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัที่อยู่อาศยัชะลอตวัลง ส่วนยอดน าเขา้ขยายตวั 36.7% YoY 
ชะลอตวัลงจาก 51.1% ในเดือนก่อน ส่วน GDP ไตรมาส 2 ขยายตวั 7.9% YoY ชะลอตวัลงจาก 18.3% ในไตรมาสก่อนสะทอ้นถึง
แนมโนม้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจที่ไดผ้่านจดุสงูสดุไปแลว้ขณะที่เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน GDP ขยายตวั 1.3% QoQ ดา้นยอด
ปล่อยสินเช่ือเดือนมิถุนายนเพิ่มขึน้มากกว่าที่คาด ขณะที่ PBoC ประกาศลด RRR ลง 50bps มีผลวนัที่ 15 กรกฎาคมโดย
ยอดระดมทนุรวมสทุธิเดือนมิถนุายนอยู่ที่ RMB3,670.0bn เรง่ตวัขึน้จาก RMB1,920.5bn ในเดือนก่อน  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัขึน้ 2.38% 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI ปรบัตัวลดลงเป็น 60.2 จุด (-3.5 จุด) โดยภาคบริการปรบัตัวลดลงเป็น 60.1 จุด (-3.9 จุด) 
ชะลอลงจากระดับสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ในเดือนก่อนตามยอดค าสั่งซือ้ใหม่ (-1.8, 62.1 จุด) กิจกรรมทางธุรกิจ (-5.8, 60.4 จุด) 
และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (-9.3, 50.7 จุด) ที่ชะลอตวัลงขณะที่การจา้งงานลดลงและพลิกกลบัมาอยู่ในเกณฑห์ดตวั
จากภาวะขาดแคลนแรงงาน (-6.0, 49.3 จดุ) ทัง้นี ้รายงานระบุว่าธุรกิจยงัคงประสบปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบ  การขนส่ง
และแรงงานที่ส่งผลใหต้น้ทนุการผลิตยงัคงอยู่ในระดบัสงู (-1.1, 79.5 จดุ) อนัเป็นอปุสรรคต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ ส่วน
ภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 60.6 จดุ (-0.6 จดุ) ตามยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (-1.0, 66.0 จดุ) และการจา้งงาน (-1.0, 49.9 จดุ) 
ที่ชะลอตวัลงขณะที่ค  าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (+0.8, 56.2 จดุ) และผลผลิต (+2.3, 60.8 จดุ) เรง่ตวัขึน้ ทัง้นี ้ดชันีราคา (+4.1, 
92.1 จดุ) ปรบัตวัเพิ่มขึน้ต่อสู่ระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2522 จากปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบประกอบกับราคาสินคา้โภคภัณฑท์ี่
ปรบัตวัสูงขึน้และการขาดแคลนบริการขนส่งส่วนระยะเวลาการในการส่งมอบสินคา้ (Suppliers’ Delivery Times) ปรบัตวั
ลดลงแต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงู (-3.7, 75.1 จดุ) ยอดคา้ปลีกเดือนมิถนุายนขยายตวั 0.6% MoM สวนทางกบัที่ตลาดคาดวา่จะ
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หดตวั -0.3% แต่ตวัเลขเดือนก่อนถกูปรบัลดลงขณะที่ความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคปรบัตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 5 เดือนจากความกงัวล
เรื่องเงินเฟ้อ การจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมิถนุายนเพิ่มขึน้มากสดุในรอบ 10 เดือน กว่า 8.50 แสนต าแหน่งดีกว่าที่
ตลาดคาดขณะที่อตัราการว่างงานปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยเป็น 5.9% สวนทางกบัที่คาด ดา้น GDP ไตรมาส 2 ขยายตวั 
6.5% QoQ, saar เรง่ตวัขึน้เล็กนอ้ยจาก 6.3% ในไตรมาสก่อนโดยเศรษฐกิจไดแ้รงหนนุจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจภาครฐั 
(วงเงิน USD1.9 ล้านล้านดอลลารส์หรัฐอเมริกาอนุมัติเดือนมีนาคม) นโยบายการเงินผ่อนคลายของด้านธนาคารกลาง
สหรฐัอเมรกิา (Fed) และการแจกจ่ายวคัซีนที่รวดเรว็ ดา้นอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิถุนายนเพิ่มขึน้ 0.9% MoM 
ต่อเนื่องจาก 0.7% ในเดือนก่อนโดยหลกัยงัคงมากจากราคารถยนตม์ือสองและกลุ่มที่เก่ียวเน่ืองกับการเปิดเศรษฐกิจ
สะทอ้นการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อที่เกิดขึน้เพียงชั่วคราวในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed) ยงัคงนโยบาย
การเงินตามเดิมและชีก้ารเริ่ม QE taper ไดใ้กลเ้ขา้มาขณะที่ยงัไม่ไดแ้สดงความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 สายพนัธุ ์
Delta มากนกั 
 
เดอืนสิงหาคม 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 3.00% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรบัตวัลดลงเป็น 48.8 จดุ (-0.1 จดุ) โดยภาคบรกิารปรบัตวัลดลงเป็น 47.4 จดุ (-0.6 จดุ) 
อยู่ในเกณฑห์ดตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 18 ท่ามกลางการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรอบใหม่ใน Tokyo และพืน้ที่ใกลเ้คียง
ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม (เดิมสิน้สุดวันที่ 22 สิงหาคม) และมีแนวโน้มว่ารฐับาลจะประกาศสถานการณ์
ฉกุเฉินเพิ่มเติมในหลายจงัหวดัเน่ืองจากจ านวนผูต้ิดเชือ้จากไวรสัสายพนัธุ ์Delta ที่เพิ่มขึน้ต่อเน่ือง ขณะที่ภาคการผลิตดชันี
ปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 53.0 จุด (+0.6 จุด) จากผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรบัตัวเพิ่มขึน้
รวมถึงการจา้งงานที่ขยายตวัเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันส่วนดชันีตน้ทุนปัจจยัการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้สู่ระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือน
กันยายน 2551 ตามราคาวัตถุดิบซึ่งส่งผลใหด้ัชนีราคาผลผลิตปรบัตัวเพิ่มขึน้ตามสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี ขณะที่ยอด
ส่งออกเดือนกรกฎาคมขยายตวั 37.0% YoY (vs. +48.6% เดือนก่อน) ซึง่ยงัคงขยายตวัอยู่ในระดบัสงูต่อเน่ืองจากแรงหนนุของ
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกและปัจจยัฐานต ่าในปีก่อน ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนกรกฎาคมขยายตวั 1.1% MoM, SA (vs. +3.1% 
เดือนก่อน) และขยายตัว 2.4% YoY (vs. +0.1% เดือนก่อน) โดยผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนกรกฎาคมพลิกกลบัมาหดตวั 
1.5% MoM (vs. +6.5% เดือนก่อน) จากการหดตวัในกลุ่มยานยนตแ์ละเครื่องจกัรไฟฟ้าและขยายตวัสงู 11.6% YoY (vs. +23.0% 
เดือนก่อน) จากฐานที่ต  ่าในปีก่อน ในส่วนของ GDP ไตรมาส 2 (เบือ้งตน้) พลิกกลบัมาขยายตวั 1.3% QoQ, saar (vs. -0.9% 
ไตรมาสก่อน) และขยายตัว 7.5% YoY (vs. -1.3% ไตรมาสก่อน) โดยไดร้บัปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนและการบริโภค
ภาคเอกชน 

ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 2.22% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 60.2 จุด (+0.7 จุด) สูงสุดในรอบกว่า 15 ปี โดยดัชนีภาคบริการ
ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 59.8 จุด (+1.5 จดุ) สงูสดุในรอบ 15 ปี จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอปุสงคท์ี่ฟ้ืนตวัหลงัการผ่อนคลาย
ขอ้จ ากัดที่เก่ียวเน่ืองกับ COVID-19 โดยการเติบโตของงานใหม่เพิ่มขึน้ท าสถิติที่ดีที่สดุในรอบ 14 ปี และการจา้งงานเพิ่มขึน้
สงูสดุในรอบ 3 ปี ท่ามกลางการเพิ่มขึน้ของงานคงคา้งในมือ (Backlogs) ที่เพิ่มขึน้สู่ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณจ์ากอุปสงค์ที่
เพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็และความทา้ทายดา้นอุปทานทัง้ปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบและการขนส่งวตัถดุิบที่ล่าชา้ ส่วนดชันีราคา
ทัง้ตน้ทนุปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตยงัคงอยู่ในระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ดา้นภาคการผลิตดชันีปรบัตวัลดลงเป็น 
62.8 จุด (-0.6 จดุ) แต่ยงัคงเป็นหนึ่งในระดับสงูสดุเป็นประวตัิการณ ์โดยผลผลิตยอดค าสั่งซือ้ใหม่และยอดค าสั่งซือ้ภายนอก
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ประเทศยงัคงอยู่ในระดบัสงูหนนุใหก้ารจา้งงานเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 24 ปี ดา้นดชันีราคาตน้ทนุการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้อยู่ใน
ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยดัชนี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรับตัวในทิศทางที่ผสมกันโดยปรบัตัวสูงขึน้ใน
เยอรมนี (+2.3, 62.4) และอิตาลี (+0.3, 58.6 จุด) ขณะที่ชะลอตวัลงในฝรั่งเศส (-0.8, 56.6 จุด) และสเปน (-1.2, 61.2 จุด) ในส่วน
ของ GDP ไตรมาส 2 ขยายตวั 2.0% QoQ, saar (vs. -0.3% ไตรมาสก่อน) และขยายตวั 13.7% YoY (vs. -1.3% ไตรมาสก่อน) ซึ่ง
ท าใหเ้ศรษฐกิจของยโูรโซนไดห้ลดุพน้จากภาวะ Recession จากการแจกจ่ายวคัซีนอย่างรวดเร็วที่หนนุการเปิดเศรษฐกิจ 
(ประชากร EU เกือบ 60% ไดร้บัวคัซีนอย่างนอ้ย 1 โดส ณ วนัที่ 30 กรกฎาคม) โดยการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจน าโดยสเปน (+2.8% 
QoQ vs. -0.4% ไตรมาสกอ่น) และอิตาล ี(+2.7% QoQ vs. +0.2% ไตรมาสก่อน) 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 0.05% 
ดัชนีรวมโดย Caixin Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 53.1 จุด (+2.5 จุด) ตามภาคบริการที่ปรบัตัว
เพิ่มขึน้เป็น 54.9 จดุ (+4.6 จดุ) สงูกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 50.5 จดุ สะทอ้นถึงการขยายตวัอย่างรวดเร็วของกิจกรรมใน
ภาคบรกิารจากการควบคมุการแพรร่ะบาดในมณฑล Guangdong ในเดือนก่อนหนา้ที่ประสบความส าเรจ็โดยการเติบโตของ
ค าสั่งซือ้ใหม่เรง่ตวัขึน้จากระดบัต ่าในเดือนก่อนขณะที่การจา้งงานเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย ดา้นดชันีราคาตน้ทุนปัจจยัการผลิตยงัคง
เพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็หนนุให้ราคาผลผลิตเพิ่มขึน้สงูสดุในปีนี  ้ดา้นภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 50.3 จดุ (-1.0 จดุ) จากยอด
ค าสั่งซือ้ใหม่ที่พลิกกลบัมาหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบกว่า 1 ปี และผลผลิตที่ขยายตวัต ่าสดุในรอบกว่า 16 เดือน ท่ามกลาง
การระบาดของ COVID-19 สายพนัธุ ์Delta ในมณฑล Nanjing ตน้ทนุวตัถดุิบที่สงูขึน้และสภาพอากาศที่รุนแรงส่วนดชันีราคา
เริ่มผ่อนคลายลงบา้ง โดยตน้ทุนปัจจยัการผลิตปรบัตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 9 เดือน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ 
ดา้นการจา้งงานขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 4 ดา้นยอดส่งออกเดือนกรกฎาคมขยายตวั 19.3% YoY (vs. +32.2% เดือนก่อน) 
โดยยอดส่งออกชะลอตัวลงในทุกประเทศหลักเน่ืองจากความต้องการสินค้าที่ เก่ียวเน่ืองกับ COVID-19 ที ่ลดลงภายหลัง
สถานการณก์ารแพร่ระบาดในหลายๆ ประเทศดีขึน้โดยเฉพาะสินคา้จ าพวกอิเล็กทรอนิกสแ์ละสินคา้ที่เก่ียวขอ้งกันที่อยู่
อาศัยในส่วนของยอดคา้ปลีกเดือนกรกฎาคมขยายตัว 8.5% YoY (vs. +12.1% เดือนก่อน) โดยการชะลอตัวน าโดย
ยอดขายอญัมณี (+14.3% vs. +26.0% เดือนก่อน) เครื่องส าอาง (+2.8% vs. +12.8% เดือนก่อน) และอุปกรณส์ื่อสาร (+0.1% 
vs. +15.9% เดือนก่อน) ขณะที่ยอดขายรถยนตพ์ลิกกลบัมาหดตวั (-1.8% vs. +4.5% เดือนก่อน) ในส่วนของยอดระดมทนุรวมสทุธิ
เดือนกรกฎาคมชะลอตวัอยู่ที่ 1,060 พนัลา้นหยวน (vs. 3,670 พนัลา้นหยวนเดือนก่อน)  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัขึน้ 3.04% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรบัตวัลดลงเป็น 59.9 จุด (-3.8 จุด) ตามภาคบริการที่ปรบัตวัลดลงเป็น 
59.8 จุด (-4.8 จุด) โดยชะลอตัวลงต่อเน่ืองหลงัท าจุดสูงสุดเม่ือเดือนพฤษภาคมท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทั้งนี ้
รายงานระบุบางบริษัทไดส้ังเกตเห็นความลังเลในการตัดสินใจของลูกคา้ท่ามกลางราคาสินคา้ที่ปรบัตัวสูงขึน้ ส่วนภาค
การผลิตปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 63.1 จุด (+1.0 จุด) จากอุปสงคท์ั้งในและนอกประเทศที่ยังคงแข็งแกร่ง ทั้งนี ้ภาคธุรกิจยงั
ระบุถึงปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตและแรงงานในการผลิตสินค้าให้ทันยอดค าสั่งซือ้จากห่วงโซ่อุปทานที่ได้รบั
ผลกระทบและการขนส่งสินคา้ที่ล่าชา้ซึ่งส่งผลใหด้ชันีตน้ทุนปัจจยัการผลิตและราคาขายปรบัตวัขึน้สูงสุดในประวตัิศาสตร ์
ดา้นการใชจ้่ายส่วนบุคคลพลิกกลบัมาขยายตวั 1.0% MoM (vs. -0.1% เดือนก่อน) โดยการใชจ้่ายน าโดยภาคบริการ (+12.1% 
vs. +1.0% เดือนก่อน) ที่ฟ้ืนตวัขึน้ต่อเน่ืองจากอานิสงสข์องการเปิดเศรษฐกิจโดยอยู่เหนือระดบัก่อน COVID-19 แลว้ที่ 0.5% 
ขณะที่การใชจ้่ายซือ้สินคา้ (+0.5% vs. -2.1% เดือนก่อน) เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยโดยเริ่มทรงตวัหลงัเพิ่มขึน้ไปมากแลว้ก่อนหนา้นี ้
และอยู่เหนือระดับก่อน COVID-19 ราว 20% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนกรกฎาคมชะลอตัวลงโดยหลัก
เป็นผลมาจากราคารถยนตมื์อสองที่ชะลอตวัลงอย่างมาก โดยเพิ่มขึน้ 0.3% MoM (vs. +0.9% เดือนก่อน) และเพิ่มขึน้ +4.3% YoY 
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(vs. +4.5% เดือนก่อน) แต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงูนบัตัง้แต่ปี 2534 ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนกรกฎาคมพลิกกลบัมาหดตวั 1.1% MoM 
แตข่ยายตวั 15.7% YoY จากฐานต ่าในปีก่อนหนา้ (vs. +18.7% เดือนก่อน) ดา้นจ านวนผูว้่างงานขอรบัสวัสดิการว่างงานครัง้แรก
เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยเป็น 3.53 แสนลา้น (+4 พันราย) แต่ยังคงอยู่ในระดับต ่าสุดนับตัง้แต่มีการแพรร่ะบาดของ COIVD-19 ใน
ด้านแผนกระตุ้นเศรษฐกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกรอบงบประมาณส าหรับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของ
ประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน วงเงิน USD 3,500 bn ขณะที่ระบุจะโหวตแผนลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานวงเงิน 550 พันลา้นดอลลาร์
สหรฐัอเมริกาภายในวนัที่ 27 กันยายน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธานธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed) ระบุว่า QE 
Taper อาจเริ่มขึน้ในช่วงปลายปี 2563 แตจ่ะไม่รบีปรบัขึน้ดอกเบีย้ในปีนี ้
 
เดอืนกันยายน 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 5.47% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรบัตวัลดลงเป็น 45.5 จดุ (-3.3 จดุ) โดยภาคบริการปรบัตวัลดลงเป็น 42.9 จดุ       
(-4.5 จุด) อยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่  19 และต ่าสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ท่ามกลางการประกาศ
สถานการณฉ์กุเฉินซึง่ปัจจบุนัครอบคลมุ 13 จงัหวดัและขยายระยะเวลาไปจนถึงวนัที่ 12 กนัยายน (เริ่มตน้ 12 กรกฎาคม) ท าให้
ยอดค าสั่งซือ้ใหม่ในประเทศหดตวัมากที่สดุในรอบ 15 เดือนโดยยอดค าสั่งซือ้ในต่างประเทศหดตวัแรงเช่นเดียวกนั ขณะที่ภาค
การผลิตดัชนีปรับตัวลดลงเป็น 52.7 จุด (-0.3 จุด) จากผลผลิตและยอดค าสั่ งซื ้อใหม่ที่ชะลอตัวลง ขณะที่ค  าสั่ งซื ้อใน
ต่างประเทศพลิกกลบัมาหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 7 เดือน ดา้นการจา้งงานเพิ่มขึน้สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนมกราคม 2563 ส่วน
ดัชนีตน้ทุนปัจจัยการผลิตชะลอตัวลง ดา้นยอดส่งออกเดือนสิงหาคมชะลอลงเป็น +26.2% YoY จาก +37.0% ในเดือนก่อน 
ขณะที่ยอดน าเขา้เรง่ตวัขึน้เป็น +44.7% YoY จาก +28.5% ในเดือนก่อน ดา้นยอดคา้ปลีกและผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน
สิงหาคมพลิกกลับมาหดตัว (-4.1% MoM vs. +1.0% เดือนก่อนและ -3.2% YoY vs. vs. +2.4% เดือนก่อน) จากผล
ของสถานการณโ์รคระบาดและภาวะขาดแคลนเซมิคอนดกัเตอร ์ดา้นฝ่ายบริหารการเลือกตัง้ประธานพรรค LDP นาย Fumio 
Kishida ไดร้บัชยัชนะและมีก าหนดจะไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นนายกรฐัมนตรีคนที่ 100 ของญ่ีปุ่ นในการประชมุสภาสมัยวิสามัญ
ในวันที่ 4 ตุลาคมและเป็นตัวแทนชิงต าแหน่งนายกรฐัมนตรีของพรรค LDP (แทนนาย Yoshihide Suga ที่ประกาศลงจาก
ต าแหน่งเม่ือครบวาระ) ในการเลือกตัง้ทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นมีมติคงนโยบาย
การเงินเดิมในการประชมุ Monetary Policy Meeting (MPM) วนัที่ 21 - 22 กนัยายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเปา้อตัราดอกเบีย้
ระยะสัน้และระยะยาวและมีมติเป็นเอกฉนัทค์งเปา้การเขา้ซือ้สินทรพัยต์า่งๆ ที่ประกาศก่อนหนา้นี ้

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 3.25% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรบัตวัลดลงเป็น 59.0 จดุ (-1.2 จดุ) โดยดชันีภาคบรกิารปรบัตวัลดลงเป็น 59.0 จดุ 
(-0.8 จดุ) โดยการเติบโตของงานใหม่ชะลอตวัลงแต่ยงัคงขยายตวัในระดบัสงู ส่วนค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศขยายตวัสงูเป็น
อนัดบั 2 นบัตัง้แต่เริ่มท าการส ารวจในปี 2557 ดา้นการจา้งงานยงัคงอยู่ในระดบัสงูสดุในรอบ 3 ปี ท่ามกลางการเพิ่มขึน้ของงาน
คงคา้งในมือ (Backlogs) ที่เพิ่มขึน้ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 5 ส่วนดัชนีราคาทั้งตน้ทุนปัจจัยการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ส่วนราคาผลผลิตชะลอตัวลงมาเล็กน้อย ด้านภาคการผลิตปรบัตัวลดลงเป็น 61.4 จุด (-1.4 จุด) ชะลอตัว
ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 2 จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนจากผลผลิตที่ต  ่าสุดในรอบ 6 เดือน ขณะที่ยอด
ค าสั่งซือ้ใหม่ทัง้ในและตา่งประเทศยงัคงอยู่ในระดบัสงู ดา้นการจา้งงานปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ยจากจดุสงูสดุในเดือนก่อน ดา้นดชันี
ราคาตน้ทนุการผลิตชะลอตวัลงเป็นครัง้แรกนบัตัง้แตด่ชันีเริ่มเพิ่มขึน้ในเดือนสิงหาคม 2563 ส่วนดชันีราคาผลผลิตชะลอตวัลง
ครัง้แรกตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 แต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงูท่ามกลางอปุสงคท์ี่เพิ ่มขึน้อย่างรวดเร็วและปัญหาในห่วงโซ่
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อปุทานโดยดชันี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรบัตวัในแดนผสมโดยปรบัตวัลดลงในเยอรมนี (-2.4, 60.0) ฝรั่งเศส (-0.7, 
55.9 จดุ) และสเปน (-0.6, 60.6 จดุ) ขณะที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ในอิตาลี (+0.5, 59.1 จดุ) เงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคมขยายตัว +3.0% 
YoY สูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี โดยหลักๆ เป็นผลจากฐานที่ต  ่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะจากการลดภาษี VAT 
ชั่วคราวของเยอรมนีรวมทัง้ผลจากการเปิดเศรษฐกิจที่หนุนกิจกรรมภาคบรกิารท่องเที่ยวปัญหาขาดแคลนดา้นอปุทานและการ
เพิ่มขึน้อย่างมากของราคาน า้มนั ในส่วนนโยบายทางการเงิน  ธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีมติชะลอการเขา้ซือ้สินทรพัยผ์่าน
มาตรการ Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) ส าหรบัไตรมาส 4 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 4.71% 
ดชันีรวมโดย Caixin Composite PMI เดือนสิงหาคมปรบัตวัลดลงเป็น 47.2 จดุ (-5.9 จดุ) เป็นการพลิกกลบัมาอยู่ในเกณฑห์ดตวั
ครัง้แรกตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 ตามภาคบริการที่ปรบัตวัลดลงเป็น 46.7 จดุ (-8.2 จดุ) ท่ามกลางมาตรการควบคมุการระบาด
ของ COVID-19 สายพนัธุ ์Delta ทั่วประเทศท าใหย้อดค าสั่งซือ้ใหม่หดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 16 เดือน ขณะที่การจา้งงาน
พลิกกลบัมาหดตวั ดา้นดชันีราคาตน้ทุนปัจจยัการผลิตยงัคงเพิ่มขึน้จากค่าจา้งพนกังานและค่าขนส่งที่เพิ่มสงูขึน้ในขณะที่
ราคาผลผลิตชะลอตวัลงหลงัท าจดุสงูสดุของปีไปในเดือนก่อน ดา้นภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 49.2 จดุ (-0.9 จุด) กลบัมา
อยู่ในเกณฑห์ดตวัเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 จากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่หดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 2 และต ่าสดุ
ในรอบกว่า 16 เดือน (48.0 จุด) และผลผลิตที่หดตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 17 เดือน (47.7 จุด) ท่ามกลางการระบาดของ 
COVID-19 ตน้ทนุวตัถดุิบที่สงูขึน้และภาวะคอขวดในห่วงโซ่อปุทาน ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศกลบัมาหดตวั
เช่นกนั (48.0 จดุ) ดา้นยอดส่งออกเดือนสิงหาคมขยายตวั +25.6% YoY จาก +19.3% ในเดือนก่อนจากอปุสงคข์องประเทศ
คู่คา้หลกัที่เรง่ตวั ขณะที่ยอดน าเขา้ขยายตวั +33.1% YoY จาก +28.1% ในเดือนก่อนส่วนยอดระดมทุนรวมสทุธิ (Total Social 
Financing) เดือนสิงหาคมอยู่ที่ 2,960 พนัลา้นหยวนเรง่ตวัขึน้จาก 1,056.6 พนัลา้นหยวน ในเดือนก่อนโดยยอดออกพนัธบตัรรฐับาล
เรง่ตวัขึน้มาก ดา้นปัญหาราคาน า้มนัที่ปรบัตวัสงูขึน้ในช่วงที่ผ่านมาทางรฐับาลจีนไดป้ระกาศเตรียมปล่อยน า้มนัออกจากคลงั
น ้ามันส ารองทางยุทธศาสตร ์(Strategic Petroleum Reserve: SPR) เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี เพื่อป้อนให้แก่โรงกลั่น
ภายในประเทศและหวงัลดระดบัความรอ้นแรงของราคาน า้มนัลงในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBoC) อดัฉีด
สภาพคลอ่งตอ่เน่ืองและระบจุะคุม้ครองผูบ้รโิภคในตลาดอสงัหารมิทรพัยท์่ามกลางความกงัวลเรื่องของ Evergrande   

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 4.65% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนสิงหาคมปรบัตัวลดลงเป็น 55.4 จุด (-4.5 จุด) ตามกิจกรรมทางธุรกิจ (-6.9, 60.1 จุด) 
ยอดค าสั่งซือ้ในต่างประเทศ (-5.2, 60.6 จุด) และยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศ (-0.5, 63.2 จุด) ดา้นการจา้งงานยงัคงอยู่ใน
เกณฑ์ขยายตวั (-0.1, 53.7 จุด) ขณะที่ดชันีราคาชะลอตวัลงหลงัท าจุดสูงสุดในรอบ 15 ปี ไปในเดือนก่อน (-6.9, 75.4 จุด) 
ทัง้นี ้รายงานระบวุา่ตลาดแรงงานที่ตงึตวัปัญหาการขาดแคลนวตัดุิบและปัญหาดา้นโลจิสติกสเ์ป็นปัจจยัที่ฉดุรัง้การฟ้ืนตวัของ
ภาคบริการ ส่วนภาคการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 59.9 จุด (+0.4 จุด) จากยอดค าสั่งซือ้ทัง้ในประเทศ (+1.8, 66.7 จุด) และ
ต่างประเทศ (+0.9, 56.6 จดุ) และผลผลิต (+1.6, 60.0 จดุ) ที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ขณะที่การจา้งงาน (-3.9, 49.0 จดุ) ชะลอตวัลงมาก 
ทัง้นี ้ดชันีราคา (-6.3, 79.4 จดุ) ไดช้ะลอตวัลงต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดี รายงานยงัคงระบุถึงปัญหา
ขาดแคลนวัตถุดิบส าคัญและบริการขนส่งที่แมจ้ะเริ่มผ่อนคลายลงแต่ก็ยังคงเป็นปัจจัยฉุดรัง้การฟ้ืนตัวของภาคการผลิต
โดยรวม ดา้นระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ (Suppliers’ Delivery Times) ปรบัตวัลดลงเช่นเดียวกัน (-3.0, 69.5 จุด) แต่
ยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมพลิกกลับมาขยายตัว +0.7% MoM จาก -1.8% ในเดือนก่อนและ
ขยายตวั +15.1% YoY และทรงตวัจากเดือนก่อน ดา้นจ านวนผูว้่างงานขอรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรก (Initial Jobless claims) 
ปรบัตวัเพิ่มขึน้ +2.0 หม่ืนรายเป็น 3.32 แสนราย น าโดยการเพิ่มขึน้ในรฐั Louisiana ที่ไดร้บัผลกระทบหนักจากพายุเฮอรร์ิเคน Ida 
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และรฐั Illinois และ Washington D.C. ขณะที่การจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมเพิ่มขึน้เพียง +2.35 แสนต าแหน่ง ต ่าสดุ
ในรอบ 7 เดือน ท่ามกลางการระบาดของไวรสัสายพันธุ ์Delta ขณะที่อตัราการว่างงานลดลงเป็น 5.2% จาก 5.4% ในเดือนก่อน 
ดา้นอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนสิงหาคมเพิ่มขึน้ +0.1% MoM จาก +0.3% ในเดือนก่อนและชะลอตวัลงเป็น +4.0% YoY 
จาก +4.3% ในเดือนก่อนอย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ในส่วนนโยบายทางการคลัง นาง Janet Yellen 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัออกหนงัสือเตือนต่อผูน้  าในสภาว่ารฐับาลอาจมีเงินสดไม่เพียงพอส าหรบัการช าระหนีห้ลงั
วนัที่ 18 ตุลาคม หากสภาไม่เร่งด าเนินการเรื่องของเพดานหนีส้าธารณะ (Debt Ceiling) ไม่ว่าจะระงับหรือปรบัเพิ่มเพดาน
อย่างไรก็ตามกฎหมายระงับเพดานหนีไ้ดถู้กขยายจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคม ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง
สหรฐัอเมรกิา หรือ Fed มีมติเป็นเอกฉนัท ์(11-0) คงอตัราดอกเบีย้นโยบาย Federal Funds Rate ไวท้ี่ระดบัต ่า 0-0.25% และ
ระบจุะเริ่ม QE Taper ในระยะใกล ้ขณะที่ Dot plots ชีจ้ะปรบัขึน้ดอกเบีย้ 3 ครัง้ ในปี 2566 และอีก 3 ครัง้ในปี 2567  
 
เดอืนตุลาคม 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 1.90% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 47.9 จุด (+2.4 จุด) โดยภาคบริการปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 47.8 จุด  
(+4.9 จดุ) อยู่ในเกณฑห์ดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 20 แต่สงูสดุในรอบ 3 เดือน หลงัสถานการณก์ารแพร่ระบาดในประเทศเริ่ม
คลี่คลายและมีการยกเลิกประกาศสถานการณฉ์กุเฉินในวนัที่ 30 กนัยายน ท าใหย้อดค าสั่งซือ้ใหม่ทัง้ในและนอกประเทศเรง่ตวัขึน้ 
ขณะที่ภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 51.5 จุด (-1.2 จุด) เนื่องจากผลกระทบของการสถานการณโ์รคระบาดในประเทศ
และปัญหาในห่วงโซ่อุปทานท าใหกิ้จกรรมในภาคการผลิตลดลง ในขณะเดียวกันการจ้างงานปรบัตัวสูงสุดนับตัง้แต่เดือน
เมษายน 2562 เน่ืองจากงานคงคา้งในมือ (Backlogs) เพิ่มขึน้ต่อเน่ือง ส่วนดชันีตน้ทนุปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตเรง่ตวัขึน้
สงูสดุในรอบ 13 ปี ดา้นยอดส่งออกชะลอลง 13.0% YoY จาก หดตวั 26.2% ในเดือนก่อนเน่ืองจากการส่งออกรถยนตท์ี่
พลิกมาหดตัวท่ามกลางภาวะการขาดแคลนชิป  ดา้นยอดน าเขา้ชะลอลง 38.6% YoY จากที่ขยายตวั 13.0% ในเดือนก่อน 
ขณะที่ยอดคา้ปลีกพลิกกลบัมาขยายตวั 2.7% MoM SA จากที่หดตวั 4.0% ในเดือนก่อน น าโดยสินคา้ทั่วไปเครื่องใชแ้ละอปุกรณ ์
และเครื่องแต่งกายและอปุกรณเ์สริม อย่างไรก็ตามยอดขายรถยนตพ์ลิกกลบัมาหดตวัสงู โดยเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน 
ยอดคา้ปลีกหดตวัลดลงเป็น 0.6% YoY จากที่หดตวั -3.2% ในเดือนก่อนในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นหรือ 
BoJ คงนโยบายการเงินเดิมในการประชมุ Monetary Policy Meeting วนัที่ 27-28 ตลุาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอตัราดอกเบีย้
ระยะสัน้และยาวและมีมติเป็นเอกฉนัทค์งเปา้การเขา้ซือ้สินทรพัยต์า่งๆ ที่ประกาศก่อนหนา้นี ้

ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 4.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรบัตวัลดลงเป็น 56.2 จดุ (-2.8 จุด) โดยดชันีภาคบริการปรบัตวัลดลงเป็น 56.4 จุด  
(-2.6 จุด) โดยการเติบโตของงานใหม่และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศชะลอตัวลง ดา้นการจา้งงานชะลอตัวลงต ่าสุดในรอบ  
4 เดือน ส่วนดัชนีราคา ตน้ทุนปัจจัยการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี ส่วนราคาผลผลิตยังคงอยู่ในระดับเกือบ
สงูสดุในรอบ 20 ปี ดา้นภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 58.6 จดุ (-2.8 จดุ) ต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ ์2564 โดยทัง้
ผลผลิตและค าสั่งซือ้ใหม่ทัง้ในและนอกประเทศปรบัตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสดุในรอบ 8 เดือนโดยการชะลอตวัเป็นผลของปัญหา
ภายในห่วงโซ่อุปทานและอุปสงคท์ี่อ่อนแอลง ดา้นการจา้งงานปรบัตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 6 เดือน ดา้นดชันีราคาตน้ทุน
การผลิตชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 5 เดือนแต่ยงัคงเป็นหนึ่งในระดบัสงูในรอบ 24 ปี ส่งผลใหด้ชันีราคาผลผลิตยังเรง่ตวัขึน้ ทัง้นี ้
ดชันี Composite PMI ปรบัตวัลดลงในทุกประเทศหลกั ไดแ้ก่ เยอรมนี (-4.5 จดุ, 55.5 จดุ) ฝรั่งเศส (-0.6 จดุ, 55.3 จดุ) สเปน (-3.6 จุด, 
57.0 จดุ) และอิตาลี (-2.5 จดุ, 56.6 จดุ) ดา้นอตัราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตวั 3.4% YoY สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนกันยายน 2551 
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เร่งตัวขึน้จาก 3.0% ในเดือนก่อนน าโดยหมวดพลังงานซึ่งขยายตัว 17.4% YoY สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในส่วนนโยบาย
ทางการเงินธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มีมติคงนโยบายการเงินเดิม ไดแ้ก่ คงวงเงินการเขา้ซือ้สินทรพัยผ์่านมาตรการ 
(PEPP) คงอตัราดอกเบีย้นโยบายและคงการเขา้ซือ้สินทรพัยแ์บบปกติ (APP)  

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัขึน้ 3.27% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนกนัยายนปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 51.4 จดุ (+4.2 จดุ) ไดร้บัปัจจยัหนนุจากจากดชันีภาคบรกิาร
ที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 52.4 จดุ (+7.2 จดุ) หลงัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดในประเทศไดค้ลี่คลายลงอย่างไรก็ตามภาคการผลิต
กลบัมาหดตวันบัตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ ์2563 สะทอ้นการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจที่ไดผ้่านจดุสงูสดุไปแลว้ ดา้นผลผลิต (-1.4 จดุ, 
49.5 จดุ) และยอดค าสั่งซือ้ใหม่ (-0.3 จดุ, 49.3 จดุ) ปรบัตวัลดลงท่ามกลางภาวะตน้ทนุวตัถดุิบที่สงูขึน้ ปัญหาคอขวดในห่วงโซ่
อปุทานและปัญหาการขาดแคลนพลงังานส่งผลใหด้ชันีราคาผูผ้ลิตขยายตวั 10.7% YoY จากการเพิ่มขึน้ของราคาถ่านหินเป็นหลกั
ซึ่งสงูสดุเป็นประวตัิการณน์บัตัง้แต่เริ่มเก็บสถิติในปี 2539 และเรง่ตวัขึน้จาก 9.5% YoY ในเดือนก่อน ขณะที่ดชันีราคาผูบ้รโิภค
ยงัคงเพิ่มขึน้ (+0.7% YoY และ +0.8% ในเดือนก่อน) อย่างจ ากดัจากการลดลงของราคาเนือ้หม ูในส่วนการจา้งงานปรบัตวัลดลง
เป็น 49.0 จดุ (-0.6 จดุ) ดา้นยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศปรบัตวัลดลงเป็น 46.2 จดุ (-0.5 จดุ) อยู่ในเกณฑห์ดตวัต่อเน่ืองเป็น
เดือนที่ 5 สะทอ้นการส่งออกที่ชะลอลง ดา้นยอดส่งออกขยายตวั 28.1% YoY เร่งตวัขึน้จากขยายตวั 25.6% ในเดือนก่อน
น าโดยโดยสินคา้กลุ่มอิเล็กทรอนิกสแ์ละสินคา้ที่เก่ียวข้องกับที่อยู่อาศัย ขณะที่กลุ่มสินคา้ที่ เก่ียวข้องกับการป้องกันเชือ้ 
COVID-19 อย่างสินคา้กลุ่มพลาสติกและกลุ่มผา้และสิ่งทอมีการฟ้ืนตวัขึน้จากเดือนก่อนหนา้ ดา้นยอดน าเขา้ขยายตวั 17.6% YoY 
แต่ชะลอตวัลงจากขยายตวั 33.1% ในเดือนก่อนโดยยอดน าเขา้ที่ชะลอลงสะทอ้นอปุสงคใ์นประเทศอ่อนแอลง ดา้นยอดปล่อย
สินเช่ือเดือนกันยายนต ่ากว่าที่ตลาดคาด ส่วนหนึ่งจากยอดปล่อยสินเช่ือนอกภาคธนาคารที่หดตวัเพิ่มขึน้จากการเพิ่มความ
เขม้งวดโดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวเน่ืองกบักิจกรรมภาคอสงัหารมิทรพัยแ์ละยอดออกหุน้กูเ้อกชนที่ชะลอลงมาก ทัง้นี ้GDP ไตรมาส 
3 ของจีนขยายตวั 4.9% YoY ชะลอตวัลงจากขยายตวั 7.9% ในไตรมาสก่อนน าโดยยอดคา้ปลีกที่เรง่ตวัขึน้ขณะที่ภาคการผลิต
และการลงทนุชะลอตวัลงจากไตรมาสก่อน 

สหรฐัอเมรกิาปรบัตวัขึน้ 7.01% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI ปรบัตวัลดลงเป็น 55.0 จดุ (-0.4 จดุ) โดยดชันีภาคบริการปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 61.9 จุด (+0.2 จดุ) 
ตามการเพิ่มขึน้ของกิจกรรมทางธุรกิจ (+2.2, 62.3 จุด) ยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศ (+0.3, 63.5 จดุ) และงานคงคา้งในมือ  
(+0.6, 61.9 จุด) ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ในต่างประเทศ (-1.1, 59.5 จุด) และการจา้งงาน (-0.7, 53.0 จุด) ชะลอตวัลง ส่วน
ดชันีราคาเรง่ตวัขึน้ (+2.1, 77.5 จดุ) ทัง้นี ้รายงานยงัระบุว่าตลาดแรงงานที่ตึงตวัปัญหาการขาดแคลนวตัดุิบและปัญหาดา้น 
โลจิสติกสเ์ป็นปัจจยัที่ฉดุรัง้การฟ้ืนตวัของภาคบรกิาร ส่วนภาคการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 61.1 จดุ (+1.2 จดุ) จากการเพิ่มขึน้ของ
การจา้งงาน (+1.2, 50.2 จุด) และเวลาในการส่งมอบสินคา้ (+3.9 จดุ, 73.4 จุด) จากปัญหาความล่าชา้ในการจดัส่งวตัถุดิบ
และการขนส่งผลผลิต ส่วนยอดค าสั่งซือ้ในประเทศทรงตวัที่ 66.7 จุด ดา้นยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (-3.2, 53.4 จุด) และ
ผลผลิต (-0.6, 59.4 จุด) ปรบัตวัลดลงแต่ยงัอยู่ในระดบัที่แข็งแกร่ง ส่วนดชันีราคา (+1.8, 81.2 จุด) ปรบัตวัเพิ่มขึน้โดย
ปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบส าคญั บริการขนส่งและแรงงานยงัคงเป็นปัจจยัฉดุรัง้การฟ้ืนตวัของภาคการผลิตโดยรวมเช่นกนั 
ดา้นยอดคา้ปลีกขยายตวั 0.7% MoM สวนทางกบัที่ตลาดคาดว่าจะพลิกกลบัมาหดตวั 0.2% ขณะที่ความเช่ือมั่นผูบ้ริโภค 
University of Michigan ปรบัตวัลดลงในเดือนตุลาคมเกือบต ่าสดุตัง้แต่ปี 2544 ดา้นอตัราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึน้ 0.4% MoM และ
เรง่ตวัขึน้จากเดือนก่อนที่ขยายตวั 0.3% โดยหลกัมาจากหมวดพลงังาน (1.3% MoM  vs. 2.0% เดือนก่อน) และหมวดอาหาร (0.9% 
vs. 0.4% เดือนก่อน) การจา้งงานภาคเอกชนโดย ADP เพิ่มขึน้มากสดุในรอบ 3 เดือนกว่า 5.68 แสนต าแหน่ง ในส่วนนโยบาย
ทางการคลงั วุฒิสภามีมติ 50-48 เสียง เห็นชอบการปรบัเพิ่มเพดานหนีส้าธารณะเป็นการชั่ วคราวจนถึงวนัที่ 3 ธันวาคมเพื่อ
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หลีกเลี่ยงความเสี่ยงผิดนัดช าระหนีใ้นส่วนนโยบายทางการเงินจากรายงานการประชุม Fed ชี ้QE Taper อาจเริ่มตน้ลด
กลางเดือนพฤศจิกายนหรือกลางเดือนธันวาคมและสิน้สดุกลางปี 2565 ทัง้นี ้GDP ไตรมาส 3 ของสหรฐัอเมริกาขยายตวั 2.0% 
QoQ, saar ต ่ากวา่ที่ตลาดคาดจากผลกระทบของปัญหาห่วงโซอปุทานและการระบาดของไวรสัสายพนัธุ ์Delta 
 
เดอืนพฤศจกิายน 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 3.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนตลุาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 50.7 จดุ (+2.8 จดุ) พลิกกลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 6 เดือน 
โดยภาคบริการปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 50.7 จุด (+2.9 จุด) พลิกกลับมาขยายตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 21 เดือนหลงัสถานการณ ์
การแพรร่ะบาดในประเทศคลี่คลายและมีการยกเลิกประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินในวนัที่ 30 กนัยายน หนุนใหย้อดค าสั่งซือ้ใหม่
ในประเทศเรง่ตวัขึน้ ส่วนค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศชะลอตวัลงเน่ืองจากหลายประเทศในเอเชียไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาด
ของ COVID-19 อีกระลอกในประเทศคู่คา้ที่ยงัไม่คลี่คลายรวมถึงค่าขนส่งที่พุ่งสงูขึน้ส่งผลต่อยอดขายระหว่างประเทศ ดา้น
ภาคการผลิตดชันีปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.2 จดุ (+1.7 จดุ) จากสถานการณโ์รคระบาดในประเทศที่คลี่คลายและขอ้จ ากดัในการผลติ
ที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศหนนุใหผ้ลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ภายในประเทศกลบัมาขยายตวั ส่วนดชันีตน้ทนุปัจจัยการผลิต
และราคาผลผลิตเร่งตัวขึน้สู่ระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี จากแรงกดดันภายในห่วงโซ่อุปทานและปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบ 
ขณะที่ยอดส่งออกเดือนตุลาคมชะลอลง (+9.4% YoY vs. +13.0% YoY เดือนก่อน) ต่อจากการส่งออกรถยนตท์ี ่หดตวั
ต่อเนื่อง ดา้นดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนตุลาคมยงัคงทรงตวั (+0.1% YoY vs. +0.2% YoY เดือนก่อน) จากมาตรการลด
ค่าบรกิารโทรศพัทแ์มว้่าราคาพลงังานจะปรบัตวัเพิ่มขึน้ ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนตลุาคมขยายตวั (+1.1% MoM, SA vs. +2.8% MoM, 
SA เดือนก่อน) ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 2 หลงัสถานการณโ์รคระบาดในประเทศเริ่มคลี่คลายโดยในช่วงตน้เดือนที่ผ่านมาพรรค LDP 
น าโดยนาย Fumio Kishida ชนะการเลือกตัง้และรกัษาเสียงขา้งมากในสภาไวไ้ด้ ในส่วนนโยบายทางการคลงัรฐับาลออก
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจมลูค่ารวมราว 78.9 ลา้นลา้นเยนซึ่งคาดว่าจะมีผลบวกต่อเศรษฐกิจราว 5.6% ของ GDP  

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 2.50% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรบัตัวลดลงเป็น 54.2 จุด (-2.0 จุด) โดยดัชนีภาคบริการปรบัตัวลดลงเป็น 54.6 จุด    
(-1.8 จดุ) จากการชะลอตวัของปรมิาณธุรกิจใหม่ขณะที่การจา้งงานเรง่ตวัขึน้สงูสดุในรอบ 14 ปี สว่นดชันีราคาทัง้ตน้ทนุปัจจยั
การผลิตและราคาผลผลิตเรง่ตวัขึน้สู่ระดบัสงูสดุในรอบ 21 ปี ดา้นภาคการผลิตดชันีปรบัตวัลดลงเป็น 58.3 จดุ (-0.3 จดุ) ต ่าสดุ
นบัแต่เดือนกุมภาพนัธจ์ากผลผลิตที่ปรบัตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสดุในรอบ 16 เดือนและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ลดลงสู่ระดบัต ่าสดุในรอบ 
10 เดือนจากปัญหาภายในห่วงโซ่อ ุปทาน ขณะที่ตน้ทุนปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตเร่งตวัขึน้สู่ระดบัสงูสดุเป็น
ประวตัิการณ์ ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ปรบัตวัลดลงในทุกประเทศหลกั ไดแ้ก่ เยอรมนี (-3.0 จุด, 52.5 จุด) ฝรั่งเศส (-0.6 จุด, 
54.7 จุด) สเปน (-0.8 จุด, 56.2 จุด) และอิตาลี (-2.4 จุด, 54.2 จุด) ดา้นอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเบือ้งตน้เดือนตุลาคมเร่งตวัขึน้ 
4.1% YoY สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2551 จาก +3.4% YoY ในเดือนก่อนโดยหมวดที่ปรบัตวัสูง ไดแ้ก่ หมวดพลงังานซึ่งขยายตวั 
23.5% YoY สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์( vs. +17.6% เดือนก่อน) จากปัญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ หมวดอาหาร เครื่องดื่มและ
ยาสูบขยายตัว 2.0% เท่ากับเดือนก่อนสูงสุดนับตัง้แต่เดือนตุลาคม 2563 และหมวดบริการขยายตัว 2.1% สูงสุดนับตัง้แต่
เดือนพฤษภาคม 2552 จากการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจที่หนุนภาคการท่องเที่ยว ขณะที่หมวดสินคา้อุตสาหกรรมที่มิใช่พลงังาน 
(Non-energy industrial goods) ชะลอตวัลงเล็กนอ้ยเป็น +2.0% จาก +2.1% เดือนก่อน ทัง้นี ้GDP ไตรมาส 3 ขยายตวั 
2.2% QoQ ( vs. +2.1 ไตรมาสก่อน) น าโดยประเทศฝรั่งเศส (+3.0% QoQ vs. +1.3% QoQ ไตรมาสก่อน) และอิตาลี (+2.6% 
QoQ vs. 2.7% QoQ ไตรมาสก่อน) 



กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิสรปัทฟี ออพพอรท์นูิตีส้ ์   16 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 7.42% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนตุลาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 51.5 จุด (+0.1 จุด) ตามภาคบริการที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 
53.8 จุด (+0.4 จุด) อยู่ในเกณฑข์ยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 2 จากการระบาดของ COVID-19 ที่คลี่คลายหนุนใหย้อดค าสั่งซือ้ใหม่
ภายในประเทศขยายตวัมากสดุในรอบ 3 เดือน ส่วนค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศพลิกกลบัมาขยายตวั ดา้นราคาตน้ทุนปัจจยั
การผลิตและราคาผลผลิตเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 3 เดือน จากค่าจา้งพนกังานและตน้ทนุวตัถดุิบที่เรง่ตวัขึน้ ดา้นภาคการผลิตปรบัตวั
เพิ่มขึน้เป็น 50.6 จดุ (+0.6 จดุ) ท่ามกลางการฟ้ืนตวัของอปุสงคใ์นประเทศโดยยอดค าสั่งซือ้ในประเทศเพิ่มขึน้สงูสดุนบัตัง้แต่
เดือนมิถนุายน ขณะที่การจา้งงานปรบัตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 3 ดา้นดชันีตน้ทนุปัจจยัการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบเกือบ 
5 ปี จากตน้ทนุดา้นพลงังานและวตัถดุิบที่สงูขึน้ ขณะที่ดชันีราคาผูบ้รโิภคเรง่ตวัขึน้จากทัง้ราคาอาหารและค่าสาธารณูปโภค  
ดา้นยอดส่งออกเดือนตลุาคมยงัคงขยายตวัสงูที่ 27.1% YoY ( vs. +28.1% เดือนก่อน) และยงัคงขยายตวัในระดบัเลขสองหลกั
เป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกนัจากอปุสงคข์องประเทศคู่คา้ที่ยงัคงแข็งแกรง่น าโดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ อปุกรณค์อมพิวเตอร ์ 
(+19.3% YoY vs. +14.6% เดือนก่อน) และแผงวงจร (+29.5% vs. +32.7% เดือนก่อน) และสินคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัที่อยู่อาศยั 
ไดแ้ก่ เฟอรน์ิเจอร ์(+14.4% vs. +15.8% เดือนก่อน) เครื่องใชใ้นครวัเรือน (+39.4% vs. +38.8% เดือนก่อน) และหลอดไฟบา้น 
(+31.0% vs. +35.1% เดือนก่อน) ในส่วนยอดคา้ปลีกเดือนตุลาคมขยายตวั 4.9% YoY (vs. +4.4% YoY เดือนก่อน) 
ดา้นยอดระดมทนุรวมสทุธิเดือนตลุาคมอยู่ที่ 1,590 พนัลา้นหยวนชะลอตวัลงจาก 2,901.8 พนัลา้นหยวนในเดือนก่อน 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 0.70 % 
ดชันีรวม ISM Composite PMI ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 57.6 จดุ (+2.6 จดุ) โดยดชันีภาคบริการปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 66.7 จดุ     
(+4.8 จดุ) สงูสดุเป็นประวตัิการณต์ามกิจกรรมทางธุรกิจ (+7.5, 69.8 จดุ) และยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศ (+6.2, 69.7 จดุ) ที่
เพิ่มขึน้อยู่ในระดบัสูงสุดนับตัง้แต่ปี 2540 ส่วนงานคงคา้งในมือ (+5.4, 67.7 จุด) และยอดค าสั่งซือ้นอกประเทศ (+2.8, 62.3 จุด) 
เพิ่มขึน้มากเช่นกนั ขณะที่การจา้งงาน (-1.4, 51.6 จดุ) ชะลอตวัลง ดา้นดชันีราคาเรง่ตวัขึน้ (+5.4, 82.9 จดุ) และรายงาน
ยงัระบุว่าตลาดแรงงานที่ตึงตวั ปัญหาขาดแคลนวตัุดิบและปัญหาดา้นโลจิสติกสเ์ป็นปัจจยัที่ฉุดรัง้การฟ้ืนตวัของภาคบริการ 
ส่วนภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 60.8 จดุ (-0.3 จดุ) โดยยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (-6.7, 59.8 จดุ) และผลผลิต (-0.1, 59.3 จดุ) 
ชะลอตวัลง ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (+1.2, 54.6 จดุ) และการจา้งงาน (+1.8, 52.0 จดุ) เรง่ตวัขึน้เล็กนอ้ย 
ดา้นเวลาในการส่งมอบสินคา้ (Suppliers’ Delivery Times) ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 75.6 จดุ (+2.2 จดุ) จากปัญหาความล่าชา้ใน
การจดัส่งวตัถดุิบและการขนส่ง ส่วนดชันีราคาปรบัตวัเพิ่มขึน้เช่นกนั (+4.5, 85.7 จดุ) และรายงานยงัคงระบถุึงปัญหาขาดแคลน
วตัถุดิบส าคัญ บริการขนส่งที่ล่าชา้รวมถึงราคาสินคา้โภคภัณฑท์ี่เพิ่มขึน้ต่อเน่ืองเป็นปัจจัยฉุดรัง้การฟ้ืนตัวของภาคการผลิต
โดยรวม ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนตลุาคมขยายตวั (+1.7% QoQ vs. +0.8% QoQ ไตรมาสก่อน) สงูสดุในรอบ 7 เดือน อย่างไรก็ตาม
ความเช่ือมั่นผู้บริโภคโดย University of Michigan เบื ้องต้นเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็น 66.8 จุด (-4.9 จดุ) ต ่าสดุ
นับตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2544 สะทอ้นแนวโนม้การใชจ้่ายของผูบ้ริโภคที่ค่อนขา้งแย่โดยความเช่ือมั่นต่อทั้งสถานการณ์
ปัจจบุนั (-4.5, 73.2 จดุ) และเศรษฐกิจในอนาคต (-5.1, 62.8 จดุ) ปรบัตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสดุในรอบหลายปี โดยหลกัเป็น
ผลจากความกงัวลต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สงูอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา (ดชันีราคาผูบ้รโิภคเดือนตลุาคมขยายตวั 6.2% YoY สงูสดุ
ในรอบ 30 ปี) ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมเพิ่มขึน้ 5.31 แสนต าแหน่ง ขณะที่อตัราการว่างงานปรบัลดลงเป็น 
4.6% (-0.2 ppts) ในส่วนนโยบายทางการคลงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัอเมริกาโหวตผ่านแผนกระตุน้เศรษฐกิจส่วนที่
เหลือของประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน วงเงิน 2.4 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกาแต่ยังมีความไม่แน่นอนสูงในชั้นสมาชิก
วฒุิสภาที่คาดจะมีการแกไ้ขและการอนมุตัิอาจลากยาวไปจนถึงสิน้ปี ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิา
หรือ Fed ประกาศ QE Taper ที่อตัรา USD15bn/เดือนเริ่มตน้ในเดือนพฤศจิกายนตามที่ตลาดคาด ขณะที่ยงัคงมมุมอง Dovish 
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ว่าเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้จะเป็นเพียงชั่วคราวและประธาน Fed ย า้ไม่รีบขึน้ดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม Fed minutes ชีท้ี่ประชุมพรอ้มถอน
นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเรว็ขึน้เพื่อรกัษาไม่ใหเ้งินเฟ้อพุ่งขึน้สงู  
 
เดอืนธันวาคม 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 3.60% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.3 จดุ (+2.6 จดุ) โดยดชันีภาคการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 
54.5 จุด (+1.3 จุด) จากสถานการณโ์รคระบาดในประเทศที่คลี่คลายและขอ้จ ากดัในการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศ หนุนให้
ผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ภายในประเทศขยายตวัสงูสดุในรอบ 7 เดือน ดา้นยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศปรบัตวัสงูสดุในรอบ 5 
เดือน อย่างไรก็ดี ดชันีตน้ทนุปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตยงัคงอยู่ในระดบัสงูสดุในรอบ 13 ปี จากแรงกดดนัภายในห่วงโซ่
อปุทาน ขณะที่ยอดส่งออกเดือนพฤศจิกายนเรง่ตวัขึน้ (+20.5% YoY vs. +9.4% YoY เดือนก่อน) อย่างมาก โดยเรง่ตวัขึน้ใน
กลุ่มสินคา้ส่งออกหลกั ไดแ้ก่ เครื่องจกัรกลไฟฟ้า (+14.2% YoY  vs. +10.5% YoY เดือนก่อน) สินคา้เคมีภณัฑ ์(+20.2% YoY 
vs. +18.0% YoY เดือนก่อน) และยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.3% YoY vs. -28.7% YoY เดือนก่อน) ส่วนเครื่องจักรกล 
(+22.6% YoY vs. +22.9% YoY เดือนก่อน) เพิ่มขึน้ใกลเ้คียงเดือนก่อน โดยเครื่องจักรผลิตเซมิคอนดักเตอร์ยังคงขยายตัวสูง 
(+44.7% YoY  vs. +45.1% YoY เดือนก่อน) โดยในปี 2565 เศรษฐกิจญี่ปุ่ นมีแนวโนม้ฟ้ืนตัวดีขึน้ในระยะขา้งหนา้จาก
อปุสงคใ์นประเทศท่ามกลางสถานการณ ์COVID-19 ที่คลี่คลายและการแจกจ่ายวคัซีนที่ท  าไดอ้ย่างรวดเรว็ รวมถึงแรงหนุนจาก
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจมูลค่ารวมราว 78.9 ลา้นลา้นเยน ขณะที่ภาคการผลิตและการส่งออกจะยังไดร้ับผลกระทบ
จากปัญหาขาดแคลนชิปที่จะยงัคงกดดนัผลผลิตโดยเฉพาะสินคา้ส่งออกส าคญัอย่างรถยนต ์ในส่วนนโยบายทางการเงินในปี 
2565 คาดว่าธนาคารกลางญ่ีปุ่ นจะคงดอกเบีย้ระยะสั้นที่  -0.1% และจะใช้มาตรการ Yield Curve Control (ตั้งเป้าอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ10 ปี ไวท้ี่ “ประมาณ 0%”) ไปจนถึงปี 2566 เป็นอย่างนอ้ยตามมมุมองเงินเฟ้อของธนาคารกลาง
ญ่ีปุ่ น ซึง่ยงัห่างจากเปา้หมายที่ 2.0% อย่างมาก 

ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 5.63% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรบัตวัลดลงเป็น 55.4 จุด (+1.2 จุด) ขณะที่ดชันีภาคการผลิตปรบัตวัขึน้เล็กนอ้ย
เป็น 58.4 จดุ (+0.1 จดุ) ซึ่งยงัเป็นการขยายตวัที่ต  ่าเป็นอนัดบัสองนบัตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธจ์ากผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่
ปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยท่ามกลางปัญหาภายในห่วงโซ่อปุทาน ขณะที่ตน้ทุนปัจจยัการผลิตยงัคงอยู่ในระดบัสงูและราคาผลผลิต
เรง่ตวัขึน้สู่ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ทัง้นี ้ ดชันี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรบัตัวในแดนผสมโดยปรบัตวัลดลงใน
เยอรมนี (-0.4, 57.4 จดุ) และสเปน (-0.3, 57.1จดุ) ขณะที่อิตาลี (+1.7, 62.8 จดุ) และฝรั่งเศส (+2.3, 55.9 จดุ) ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ดา้น
เงินเฟ้อทั่วไป (+4.9% YoY vs. +4.1% YoY เดือนก่อน) และเงินเฟ้อพืน้ฐาน (+2.6% YoY vs. +2.0% YoY เดือนก่อน) เดือน
พฤศจิกายนเร่งต ัวขึน้สูงกว่าเดือนก่อนหนา้โดยหลักมาจากหมวดพลังงานที่เร่งต ัวขึน้เป็น +27.4% YoY สูงสุดเป็น
ประวตัิการณ์จาก +23.7% YoY ในเดือนก่อน จากปัญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติที่ยงัไม่คลี่คลาย โดยในปี 2565 เศรษฐกิจ
ญี่ปุ่ นมีแนวโนม้ขยายตวัจากการแจกจ่ายวคัซีนเป็นวงกวา้งหนนุการเปิดเศรษฐกิจและการใช ้COVID Certificate ที่หนนุ
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกลุ่ม นอกจากนีย้งัไดแ้รงหนนุจากมาตรการทางการคลงั ทัง้กฎการคลงัของ EU ที่จะยงัผ่อนปรน
ในปี 2565 และการเบิกจ่ายเม็ดเงินของกองทุน EU Recovery Fund ที่คาดจะเร่งตัวขึน้ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจยังเผชิญแรง
กดดันในระยะสั้นโดยเฉพาะการระบาดของ COVID-19 ปัญหา Supply disruption ที่ยังอยู่และปัญหาขาดแคลนก๊าซ
ธรรมชาติที่ยงัไม่คลี่คลายซึ่งจะหนนุใหเ้งินเฟ้อยงัขยายตวัสงูกดดนัก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค ในส่วนนโยบายทางการเงิน ECB จะเริ่ม
ผ่อนคนัเรง่ในนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมาก โดยจะยตุิการซือ้สินทรพัยผ์่านมาตรการ PEPP สิน้เดือนมีนาคม 2565 ขณะที่
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จะเพิ่มการเขา้ซือ้สินทรพัยผ์่านมาตรการปกติหรือ APP ขึน้เล็กนอ้ยเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อใหก้ารเขา้ซือ้สินทรพัยม์ีความ
คล่องตวัขึน้ในช่วงของการท า Policy normalization ส่วนอตัราดอกเบีย้นโยบายคาดจะคงอยู่ที่ระดบัต ่าในปัจจบุนัตลอดปี 2565 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 1.53% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรบัตวัลดลงเป็น 51.2 จดุ (-0.3 จดุ) โดยดชันีภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 
49.9 จุด (-0.7 จุด) ท่ามกลางมาตรการ Zero-Covid และอุปสงคใ์นประเทศที่อ่อนแอลง โดยยอดค าสั่งซือ้ภายในประเทศ
ชะลอตวัลงเล็กนอ้ย ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศและการจา้งงานปรบัตวัลดลงตอ่เน่ืองเป็นเดือนที่ 4 ดา้นผลผลิตพลิก
กลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 4 เดือนหลงัปัญหาขาดแคลนพลงังานคลี่คลายลง ส่วนดชันีตน้ทนุปัจจยัการผลิตปรบัตวั
ลดลงต ่าสดุในรอบ 13 เดือน จากตน้ทุนดา้นพลงังานและวตัถุดิบที่ปรบัตวัลงจากมาตรการของรฐับาล  ดา้นยอดส่งออกเดือน
พฤศจิกายนชะลอตัวลง (+22.0% YoY vs. +27.1% YoY เดือนก่อน) แต่การส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกสย์ังคงขยายตัวสูง 
ขณะที่ดชันีราคาผูบ้รโิภคเดือนพฤศจิกายนเรง่ตวัขึน้เป็น +2.3% YoY สงูสดุในรอบ 15 เดือน จาก +1.5% YoY ในเดือนก่อน โดย
ตลาดมองว่าจะเร่งตวัขึน้ต่อท าจุดสงูสดุในไตรมาส 3 ปี 2565 แต่ยงัคงต ่ากว่าเป้าหมายที่ 3% และดชันีราคาผูผ้ลิตเดือน
พฤศจิกายนขยายตวั +12.9% YoY จาก +13.5% YoY ในเดือนก่อน โดยในปี 2565 เศรษฐกิจจีนมีแนวโนม้ขยายตวัจาก
แรงหนนุของภาคการส่งออกที่ขยายตวัดีต่อเน่ืองจากอปุสงคข์องสินคา้ดา้นเทคโนโลยีแมไ้ม่ขยายตวัมากเท่าปี 2564 ดา้นการบรโิภค
ในประเทศยังมีแรงกดดนัจากมาตรการ Zero-Covid ที่จะยังมีแนวโนม้เขม้งวดท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังมี
ความไม่แน่นอนสงู ขณะที่การลงทนุภาคเอกชนน่าจะยงัถกูกดดนัจากความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนีใ้นภาคอสงัหารมิทรพัย์
ท าใหค้าดไดว้่าการด าเนินนโยบายการเงินการคลงัในปี 2565 จะมีความผ่อนคลายมากขึน้ โดยใหค้วามส าคญัของความมีเสถียรภาพ
ของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาจมีการปรบัลด RRR ลงอีกหากเศรษฐกิจยังส่งสัญญาณชะลอตัว นอกจากนีธ้นาคารกลางจีน 
มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนเป็นพิเศษในกลุ่มธุรกิจ SMEs โครงสรา้งพืน้ฐานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาชนบทและธุรกิจเพื่อ
สิ่งแวดลอ้มที่เป็นกลุม่เปา้หมายผา่นการเสรมิสภาพคล่อง รวมทัง้การลดหย่อนภาษีและคา่ธรรมเนียม 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัขึน้ 4.75 % 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรบัตวัลดลงเป็น 57.2 จดุ (-0.4 จดุ) ขณะที่ดชันีภาคการผลิตปรบัตวัขึน้เป็น 
61.1 จดุ (+0.3 จุด) โดยยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (+1.7, 61.5 จุด) ผลผลิต (+2.2, 61.5 จุด) และการจา้งงาน (+1.3, 53.3 จุด) เรง่ตวัขึน้ 
ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (-0.6, 54.0 จุด) ชะลอตัวลง ด้านเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery Times) 
ปรบัตัวลดลงเป็น 72.2 จุด (-3.4 จุด) และดัชนีราคาปรบัตัวลดลง (-3.3, 82.4 จุด) แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยรายงาน
ยงัคงระบุถึงปัญหาดา้นอุปทานที่ฉุดรัง้การฟ้ืนตวัของภาคการผลิต แมจ้ะเริ่มมีสญัญาณที่ดีขึน้ในดา้นแรงงานและระยะเวลา 
ในการส่งมอบสินคา้ ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึน้ 2.1 แสนต าแหน่ง ต ่ากว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 5.5 
แสนต าแหน่ง แต่อตัราการว่างงานปรบัลดลงเป็น 4.2% จาก 4.6% ในเดือนก่อน ขณะที่อตัราการมีส่วนรว่มของก าลงัแรงงาน
เพิ่มขึน้ดีกว่าคาด ในส่วนนโยบายทางการคลัง วุฒิสภาอนุมัติเพิ่มเพดานหนี ้2.5 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกาซึ่งสามารถ
หลีกเล่ียงความเสี่ยงผิดนดัช าระหนีจ้นถึงตน้ปี 2566 ในส่วนนโยบายทางการคลงั ธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิามีมติเป็นเอกฉันท์
คงอตัราดอกเบีย้นโยบายสหรฐัอเมรกิาตอ่เดือน โดยเศรษฐกิจสหรฐัอเมรกิาในปี 2565 มีแนวโนม้ขยายตวัโดยแรงหนนุหลกัมาจาก
อปุสงคใ์นประเทศตามการเปิดเศรษฐกิจและแนวโนม้การฟ้ืนตวัของตลาดแรงงานที่คาดจะดีต่อเน่ืองหลงัการใหส้วสัดิการว่างงาน
พิเศษของรฐับาลสิน้สดุลง ขณะที่เศรษฐกิจจะมีปัจจยัหนนุเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน 
ไดแ้ก่ โครงการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานวงเงิน 5.5 แสนลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกาและโครงการ Build Back Better วงเงินราว  2 
ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิาที่ก  าลงัพิจารณาในชัน้วฒุิสภา อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจยงัรายลอ้มไปดว้ยปัจจยัเสี่ยงทัง้การระบาดของ 
COVID-19 ปัญหา Supply disruption และเงินเฟ้อที่จะยังขยายตวัสงูอย่างมาก ขณะที่นโยบายทางการเงิน  ธนาคารกลาง
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สหรฐัอเมริกาจะด าเนินนโยบายที่เข้มงวดขึน้ในปี 2565 โดยคาด QE Taper จะสิน้สดุในเดือนมีนาคมขณะที่อัตราดอกเบีย้
มีโอกาสปรบัขึน้ 3-4 ครัง้ เพื่อควบคมุเงินเฟ้อ 
 
เดอืนมกราคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 6.21% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรบัตวัลดลงเป็น 52.5 จดุ (-0.8 จดุ) ขณะที่ดชันีภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 54.3 จดุ 
(-0.2 จุด) ขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 11 และมีแนวโนม้ขยายตวัดีต่อเน่ืองจากสถานการณโ์รคระบาดในประเทศที่คลี่คลาย
และขอ้จ ากัดในภาคการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศ โดยผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ภายในและนอกประเทศชะลอตัวลง
เล็กนอ้ยแต่ยังคงอยู่ในเกณฑข์ยายตวั ดา้นดชันีตน้ทุนปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตผ่อนคลายลงจากเดือนก่อน ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นยงัคงนโยบายการเงินเดิมตามคาดและปรบัประมาณการเศรษฐกิจปี 2565 ขึน้อย่างมาก 
จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจภาครฐัและการฟ้ืนตวัของภาคผลิต แต่คาดการณเ์งินเฟ้อยงัคงห่างไกลเป้า 2% อย่างมากและ
คาดวา่อตัราดอกเบีย้นโยบายระยะสัน้และระยะยาวจะยงัคงอยู่ในระดบัปัจจบุนัหรอืต ่ากวา่   

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 3.99 % 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรบัตวัลดลงเป็น 53.3 จดุ (-2.1 จดุ) ซึ่งต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนมีนาคมจากดชันีในภาค
บริการที่ชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 8 เดือน จากผลกระทบของไวรสั Omicron และภาคการผลิตที่ยงัคงชะลอตวัลงต่อเน่ืองเป็น 
58.0 จดุ (-0.4 จดุ) จากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่ชะลอลงต ่าสดุในรอบ 11 เดือน ขณะที่ผลผลิตทรงตวัเท่ากบัเดือนก่อนซึ่งต ่าสดุเป็น
อนัดบัสองนบัตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2563 ท่ามกลางการขาดแคลนวตัถดุิบและอปุสงคจ์ากตา่งประเทศที่ชะลอตวัลง ดา้นดชันี
ราคาปรบัลดลงและอาจสะทอ้นปัญหา Supply disruption ที่เริ่มคลี่คลาย โดยตน้ทนุปัจจยัการผลิตต ่าสดุในรอบ 8 เดือน และ
ราคาผลผลิตต ่าสุดในรอบ 4 เดือน ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ปรบัตวัลดลงโดยปรบัตัวลดลงในสเปน       
(-0.9, 56.2 จุด) อิตาลี (-0.8, 62.0 จุด) และฝรั่งเศส (-0.3, 55.6 จุด) ขณะที่เยอรมนีทรงตวัเท่ากับเดือนก่อนที่ 57.4 จุด ดา้น
เงินเฟ้อขยายตวัสงูกว่าที่ตลาดคาด โดยอตัราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธันวาคมเรง่ตวัขึน้เป็น +5.0 % YoY (vs. +4.9% เดือนก่อน) 
สูงสุดเป็นประวตัิการณ์ ขณะที่เงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 2.6% YoY เท่ากับเดือนก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ถูกผลกัดนัจากเงินเฟ้อใน
หมวดพลงังานที่ชะลอตวัลงเล็กนอ้ย +26.0% YoY (vs. +27.5% เดือนก่อน) แตย่งัคงอยู่ในระดบัสงูมาก 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพิ่มขึน้ 2.99% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนธันวาคมปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 53.0 จุด (+1.8 จุด) น าโดยดัชนีภาคการผลิตที่ปรบัตัว
เพิ่มขึน้เป็น 50.9 จดุ (+1.0 จดุ) ซึ่งสงูที่สดุในรอบ 7 เดือน จากผลผลิตที่เพิ่มขึน้สงูสุดในรอบ 1 ปี และยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ
ที่ปรบัตัวเพิ่มขึน้ ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศและการจา้งงานปรบัตัวลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนที่  5 ดา้นดชันีตน้ทุน
ปัจจยัการผลิตปรบัตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 19 เดือน จากตน้ทนุดา้นพลงังานและวตัถดุิบที่ปรบัตวัลง ส่วนราคาผลผลิตปรับตวั
ลดลงเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 ดา้นยอดปล่อยสินเช่ือเดือนธันวาคมออกมาต ่ากว่าที่ตลาดคาดเล็กนอ้ยที่ 2.4 
พันลา้นหยวน (vs. 2.6 พันลา้นหยวน เดือนก่อน) ถึงแมว้่าจะมีการปรบัลด RRR ลงในช่วงกลางเดือนสะทอ้นอุปสงคข์อง
สินเช่ือที่ยงัออ่นแอ ในส่วนนโยบายทางการเงนิ ธนาคารกลางจีน ปรบัลดดอกเบีย้ MLF ระยะ 1 ปี และ Reverse Repo ระยะ 7 วนั 
ลงอย่างละ 0.10%  ซึ่งนับเป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 2 ปี พรอ้มกับอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมผ่านโครงการ MLF เป็นวงเงิน  
7 แสนลา้นหยวน ซึ่งมากกว่ายอดครบก าหนดช าระที่ 5 แสนลา้นหยวน และอดัฉีดสภาพคล่องผ่าน Reverse repo เป็นวงเงิน 
1 แสนลา้นหยวน ดา้น GDP ไตรมาส 4/2564 และปี 2564 ขยายตัว 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 จุด (-0.2 จุด) 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 จดุ) ชะลอตวัลง ขณะที่การจา้งงาน (+0.9, 54.2 จดุ) เรง่ตวัขึน้ ดา้นเวลาในการส่งมอบสินคา้ (Suppliers’ 
Delivery Times) ปรบัตวัลดลงเป็น 64.9 จุด (-7.3 จุด) และดชันีราคาปรบัตวัลดลง (-14.2, 68.2 จุด) ต ่าสดุในรอบ 13 เดือน 
ยอดคา้ปลีกเดือนธันวาคมหดตัว (-1.9% MoM vs. +0.2% MoM เดือนก่อน) มากสุดในรอบ 10 เดือน แย่กว่าที่ตลาดคาด 
ขณะที่แนวโนม้การใชจ้่ายของผูบ้รโิภคในระยะขา้งหนา้คอ่นขา้งตงึตวัท่ามกลางเงินเฟ้อที่สงูและการระบาดของ Omicron ดา้น
การจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคมเพิ่มขึน้ 1.99 แสนต าแหน่ง นอ้ยกว่าคาดอย่างมากที่ 4.50 แสนต าแหน่ง แต่อตัรา
การว่างงานปรบัลดลงมากกว่าคาดและค่าจา้งปรบัตวัเพิ่มขึน้มากกว่าคาดสะทอ้นตลาดแรงงานตึงตวัอย่างมาก ขณะที่อตัรา
เงินเฟ้อพืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.6% MoM ซึ่งสงูกว่าที่ตลาดคาดเล็กนอ้ยที่ +0.5% ดา้นอตัราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. 
+0.8% MoM เดือนก่อน) ซึง่สงูกวาที่ตลาดคาดที่ +0.4% MoM ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธาน Fed ระบจุะท าทกุวิถีทาง
เพื่อยบัยัง้เงินเฟ้อและหนุนเศรษฐกิจใหข้ยายตวัต่อเน่ือง แต่มีท่าที Hawkish นอ้ยกว่าคาดช่วยคลายความกังวลใหก้ับตลาด 
ดา้นรายงานการประชมุ FOMC ใช่ช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาชีว้า่การลดขนาดงบดลุอาจเกิดขึน้หลงัการปรบัขึน้ดอกเบีย้
ครัง้แรกไม่นาน 

 
เดอืนกุมภาพันธ ์2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 1.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตัวลดลงเป็น 49.9 จุด (-2.6 จุด) ท่ามกลางจ านวนผูต้ิดเชือ้ COVID-19 สายพันธุ ์
Omicron ที่เพิ่มขึน้ส่งผลใหกิ้จกรรมและยอดค าสั่งซือ้ในภาคบรกิารซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตเติบโตอย่างแข็งแกรง่จาก
การเติบโตของผลผลิตแตะระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 8 ปี ดา้นยอดส่งออกเดือนมกราคมชะลอตวัลงเป็น +9.6% YoY (+17.5% YoY 
เดือนก่อน) ซึ่งชะลอตัวลงโดยเฉพาะหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ที่หดตัว 0.5% YoY (+10.2% YoY เดือนก่อน) ขณะที่
เครื่องจักรกลไฟฟ้า (+9.8% YoY vs. 14.9% YoY เดือนก่อน) สินค้าเคมีภัณฑ์ (+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) โดยเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดคา้ปลีกขยายตัว 1.6% YoY (vs. +1.2% YoY เดือนก่อน)  
น าโดยสินคา้ทั่วไป (-8.7% MoM, SA vs. 0.0% MoM เดือนก่อน) เครื่องแต่งกายและอปุกรณเ์สรมิ (-17.4% MoM vs. +0.7% 
MoM เดือนก่อน) อาหารและเครื่องดื่ม (-0.1% MoM vs. -4.4% MoM เดือนก่อน) และรถยนตแ์ละชิน้ส่วน (-0.4% MoM vs. 
+7.5% MoM เดือนก่อน) ขณะที่เครื่องใชแ้ละอุปกรณ์ขยายตัว (+0.8% MoM vs. -0.4% MoM เดือนก่อน) ดา้นดัชนีราคา
ผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมกราคมชะลอลงเป็น +0.5% YoY (+0.8% YoY เดือนก่อน) ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภคไม่นบัรวมอาหารสด 
(Core CPI) ทรงตวัที่ +0.2% YoY เท่ากบัเดือนก่อน  

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 3.23% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตัวลดลงเป็น 52.3 จุด (-1.0 จุด) จากดัชนีในภาคบริการที่ชะลอตัวลงและ
ผลกระทบของไวรสั Omicron ขณะที่ภาคการผลิตปรบัตวัขึน้สูงสุดในรอบ 5 เดือน ท่ามกลางปัญหาในห่วงโซ่อุปทานที่เริ่ม
คลี่คลาย อย่างไรก็ดี ต้นทุนการผลิตปรบัตัวเพิ่มขึน้สูงเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตรแ์ละราคาขายเร่งตัวขึน้สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ทั้งนี ้ 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) ปรบัตัวเพิ่มขึน้ ดา้น
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อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (HICP Inflation) เดือนมกราคมเร่งตัวขึน้เป็น +5.1% YoY (+5.0% YoY เดือนก่อน) สูงสุดเป็นประวตัิการณ ์ 
ซึ่งสวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะชะลอตวัลงเป็น +4.4% YoY ส่วนอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) ชะลอตวัลงเป็น +2.3% YoY 
(+2.6% YoY เดือนก่อน) น าโดยสินคา้ในหมวดพลงังาน (+28.6% YoY vs. +25.9% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเครื่องดื่ม 
ไม่นบัรวมยาสบู (+3.6% YoY vs. +3.2% YoY เดือนก่อน) ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกมุภาพนัธไ์ดเ้กิดความตึงเครียดระหว่างรสัเซียกบั
ชาติตะวนัตกเพิ่มขึน้ หลงัรสัเซียใหก้ารรบัรองเอกราช 2 แควน้ของยเูครน ส่งผลใหย้โุรปออกมาตรการคว ่าบาตรรสัเซีย โดยขัน้ตน้
องักฤษประกาศคว ่าบาตรธนาคารรสัเซีย 3 แห่ง และชาวรสัเซีย 3 คน ขณะที่เยอรมนีประกาศระงบัการอนมุตัิการเปิดใชท้่อส่งก๊าซ 
Nord Stream 2 และไดอ้อกมาตรการคว ่าบาตรรสัเซียเพิ่มเติม หลงัรสัเซียน ากองก าลงับุกเขา้ยูเครนและโจมตีกรุง Kyiv โดย
มุ่งเนน้ไปที่กิจกรรมดา้นการเงินและการควบคมุการส่งออกสินคา้ ซึง่คาดจะสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจรสัเซียระบบการเงินรวมถึง
การเขา้ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนดา้นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรปประกาศคงนโยบายการเงินเดิม แต่ส่งสญัญาณ 
Hawkish ขึน้ และระบจุะปรบัเปลี่ยนนโยบายการเงินอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป ท่ามกลางความกงัวลตอ่เงินเฟ้อที่มีแนวโนม้ขยายตวั
สูงยาวนานกว่าที่เคยประเมิน ดา้น GDP ไตรมาส 4 เบือ้งตน้ชะลอตัวลงเป็น +0.3% QoQ (+2.3% QoQ ไตรมาสก่อน) ท่ามกลาง 
การระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ที่น าไปสู่การบงัคบัใชม้าตรการเขม้งวด ประกอบกบัปัญหา Supply Disruption ที่ยงัคงอยู่ 
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน GDP ของยโูรโซนขยายตวั 4.6% YoY (+3.9% YoY ไตรมาสก่อน)   

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 4.58% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตวัลดลงเป็น 50.1 จดุ (-2.9 จดุ) น าโดยผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้รวมภาคการผลิต
และนอกภาคการผลิตซึ่งแตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรค 
COVID-19 ส่งผลใหอุ้ปสงคร์วมภายในประเทศยังไดร้บัผลกระทบของมาตรการ Zero Covid ของทางรฐับาลจีนและปัญหา
การขาดสภาพคล่องในภาคอสงัหาริมทรพัย ์อย่างไรก็ตามดา้นยอดปล่อยสินเช่ือเดือนมกราคมเพิ่มขึน้มากกว่าที่ตลาดคาด
อย่างมาก โดยยอดระดมทุนสทุธิอยู่ที่ 6.2 ลา้นลา้นหยวน ซึ่งเรง่ตวัขึน้จากเดือนก่อนอย่างมากที่ 2.4 ลา้นลา้นหยวน ตามผล
ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีน อาทิ การปรบัลด (Reserve Requirement Ratio: RRR) และอัตรา
ดอกเบีย้ในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมซึ่งคาดว่าจะหนนุใหต้วัเลขการปล่อยสินเช่ือเรง่ตวัขึน้ในปี 2565 ประกอบกบั
อปุสงคเ์งินที่เพิ่มขึน้ช่วงตรุษจีน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBOC) อาจจ าเป็นตอ้งด าเนินนโยบายผ่อนคลาย
มากขึน้โดยอาจปรบัลดอตัราดอกเบีย้หรอืลดอตัราเงินสดส ารองลงอีกในช่วงครึง่แรกของปีนี ้เพื่อป้องกนัไม่ใหปั้ญหาการผิดนดั
ช าระหนีจ้ากภาคอสงัหารมิทรพัยล์กุลามและลดผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจในภาพรวม 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 3.00% 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตัวลดลงเป็น 51.1 จุด (-5.9 จุด) จากการชะลอตัวลงทั้งในภาคบริการ  
(-2.4, 59.9 จุด) และภาคการผลิต (-1.2, 57.6 จดุ) ดา้นอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 0.6% MoM 
เท่ากับเดือนก่อน น าโดยหมวดที่พักอาศยั (Shelter) ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตระกรา้เงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่มขึน้ 0.3% MoM 
จากการเพิ่มขึน้ของค่าเช่า (Rent of primary residence) ที่เพิ่มขึน้มากสดุตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2544 นอกจากนีร้าคาในหมวด
บริการส่วนใหญ่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ อาทิ บริการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (+1.2% MoM) สนัทนาการ (+0.8% MoM) บริการทาง
การแพทย ์(+0.6% MoM) และบริการขนส่งสินคา้ (+1.0% MoM) รวมถึงราคาเสือ้ผา้ (+1.1% MoM) ที่เพิ่มขึน้ต่อเน่ือง 4 เดือน 
โดยเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 6.0% YoY สูงสุดนับตัง้แต่ปี 2527 เร่งตวัขึน้จาก +5.5%  
ในเดือนก่อน ขณะที่การจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 4.67 แสนต าแหน่ง ซึ่งเพิ่มขึน้ในเกือบทกุหมวดน าโดย
การโรงแรมและพักผ่อน (+1.5 แสนต าแหน่ง) บริการทางธุรกิจ (+8.6 หม่ืนต าแหน่ง) คา้ปลีก (+6.1 หม่ืนต าแหน่ง) ขณะที่
ค่าจา้งยังปรบัเพิ่มขึน้มาก (+0.7% MoM) สูงที่สุดในรอบ 13 เดือน ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกุมภาพันธไ์ดเ้กิดความตึงเครียด
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ระหว่างรสัเซียกับชาติตะวนัตกเพิ่มขึน้ หลงัรสัเซียใหก้ารรบัรองเอกราช 2 แควน้ของยเูครน ส่งผลใหส้หรฐัอเมริกาในเบือ้งตน้
ออกมาตรการคว ่าบาตรรสัเซีย โดยการคว ่าบาตรธนาคาร VEB.RF และ Promsvyazbank ซึ่งเป็นธนาคารรฐัวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
ที่ปล่อยกูใ้หก้บัทางการทหารและการพฒันาเศรษฐกิจของรสัเซีย โดยจะส่งผลใหธ้นาคารทัง้สองแห่งไม่สามารถท าธุรกรรมใน
รูปสกุลเงินดอลลารส์หรฐัอเมริกาได ้และไดอ้อกมาตรการคว ่าบาตรรสัเซียเพิ่มเติมหลงัรสัเซียน ากองก าลงับุกเขา้ยูเครนและ
โจมตีกรุง Kyiv โดยการคว ่าบาตรสถาบนัการเงินขนาดใหญ่ของรสัเซียเพิ่มรวมทัง้สิน้เป็น 10 แห่ง และควบคุมการส่งออกสินคา้ 
โดยมุ่งเนน้ไปที่สินคา้ High-Tech ซึง่คาดจะกระทบการน าเขา้สินคา้ High-Tech ของรสัเซียกวา่ 50% 
 
เดอืนมีนาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพิ่มขึน้ 5.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพนัธป์รบัตวัลดลงเป็น 45.8 จดุ (-4.1 จดุ) ท่ามกลางจ านวนผูต้ิดเชือ้ COVID-19 สายพนัธุ ์
Omicron ที่เพิ่มขึน้ ท าใหมี้การประกาศสถานการณก์ึ่งฉกุเฉินในหลายพืน้ที่ส่งผลใหกิ้จกรรมและยอดค าสั่งซือ้ในภาคบริการ
ซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตยงัคงเผชิญปัญหาภายในห่วงโซ่อปุทานที่ยงักระทบภาคผลิตอย่างต่อเน่ืองท าใหผ้ลผลิตพลิก
กลบัมาหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดือน ส่วนยอดค าสั่งซือ้ชะลอตวัลง ดา้นราคาตน้ทุนปัจจยัการผลิตเรง่ตวัขึน้สงูสดุในรอบ 
13 ปีครึง่ท่ามกลางภาวะขาดแคลนวตัถดุิบและบรกิารขนส่งในภาคการผลิต ขณะที่ยอดส่งออกขยายตวั 19.1% YoY (+9.6% YoY 
เดือนก่อน) โดยเร่งตัวขึน้ในหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.4% YoY vs. -0.5% YoY เดือนก่อน) เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
(+16.0% YoY vs. +8.4% YoY เดือนก่อน) สินคา้เคมีภัณฑ์ (+19.8% YoY vs. +5.8% YoY เดือนก่อน) และเครื่องจักรกล 
(+19.7% vs. +7.1% YoY เดือนก่อน) ดา้นยอดคา้ปลีกหดตวั 0.8% MoM, SA (vs. -0.9% MoM เดือนก่อน) จากการประกาศ
สถานการณก์ึ่งฉกุเฉิน โดยเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อนยอดคา้ปลีกพลิกกลบัมาหดตวั 0.8% YoY (vs. +1.1% YoY เดือนก่อน) 
ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นคงนโยบายการเงินเดิมในการประชมุ Monetary Policy Meeting วนัที่ 17-18 
มีนาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบีย้ระยะสั้นและยาวและมีมติเป็นเอกฉันทค์งเป้าการเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ ที่
ประกาศก่อนหน้านี ้ อีกทั้งยังยืนกรานจะเข้าซือ้พันธบัตรรฐับาลอายุ 10 ปี แบบไม่จ ากัดตั้งแต่เม่ือวันที่  28 - 31 มีนาคม
ท่ามกลางอตัราผลตอบแทนที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้แตะขอบบนของกรอบที่ 0.25% ส่งผลท าใหค้่าเงินเยนอ่อนตวัลงสู่ระดบัต ่าสดุในรอบ 
7 ปี 

ตลาดยโุรปปรบัตวัเพิ่มขึน้ 1.13% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 55.5 จุด (+3.2 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน 
COVID-19 โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวที่หนุนภาคบริการ ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตวัลงเล็กนอ้ยโดยหลกัเป็นผลจาก
เวลาในการส่งมอบสินคา้ที่ปรบัตวัลดลง ส่วนผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย ดา้นดชันีราคาผลผลิตได้
ปรบัตวัเพิ่มขึน้สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ปรบัตวัเพิ่มขึน้ในทกุประเทศหลกั 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 ์ส่วนอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเรง่ตวัขึน้เป็น +2.7% YoY (vs. +2.3% YoY 
เดือนก่อน) ซึ่งการเรง่ตวัขึน้ของเงินเฟ้อโดยหลกัมาจากหมวดพลงังาน (+31.7% YoY vs. +28.8% YoY เดือนก่อน) และหมวด
อาหารและเครื่องดื่ม ไม่นบัรวมยาสบู (+4.1% YoY% vs. +3.5% YoY เดือนก่อน) อีกทัง้ยงัคงมีความเสี่ยงจากความตงึเครียด
ระหว่างรสัเซีย - ยเูครนที่หนนุราคาพลงังาน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยโุรปมีมติคงดอกเบีย้นโยบายไวท้ี่ระดบัต ่า
ในปัจจบุนัตามที่คาดการณเ์ป็นวงกวา้ง แต่ไดส้่งสญัญาณยตุิการเขา้ซือ้สินทรพัย ์(QE) ในไตรมาส 3 ซึง่เรว็กวา่ที่ตลาดคาดการณ์
ไวว้่าน่าจะชะลอการส่งสญัญาณดงักล่าวออกไปก่อน ท่ามกลางความกงัวลต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สงูอย่างมากและยงัมีความเสี่ยง
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โนม้ไปทางดา้นสงูจากสงครามรสัเซีย - ยเูครน ดา้นธนาคารกลางองักฤษ (BoE) มีมติ 8 - 1 ขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.25% สู่ระดบั 
0.75% ส่งผลใหด้อกเบีย้อยู่ในระดบัเดียวกบัก่อนการระบาดของ COVID-19 แตมี่ท่าที Dovish ขึน้   

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 2.82% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนกุมภาพนัธท์รงตวัเท่ากับเดือนก่อนที่ 50.1 จุด จากผลผลิตเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยทัง้ในภาค
การผลิตและบรกิาร ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศทรงตวัจากเดือนก่อน ส่วนยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศยงัคงหดตวั
แต่ในอัตราที่ลดลง ดา้นราคาตน้ทุนปัจจัยการผลิตชะลอตวัลงโดยเฉพาะในภาคบริการ ขณะที่ยอดส่งออกเดือนมกราคม – 
เดือนกุมภาพันธ์ขยายตัว 16.3% YoY ซึ่งลดลงจากเดือนธันวาคมที่ +20.9% YoY น าโดยสินคา้อิเล็กทรอนิกสแ์ละสินคา้ที่
เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัเชือ้ COVID-19 ขณะที่เครื่องใชใ้นครวัเรือนชะลอตวัลง ดา้นยอดปล่อยสินเช่ือเดือนกุมภาพนัธช์ะลอตวั 
โดยยอดระดมทุนสิทธิอยู่ที่ 1.19 ลา้นลา้นหยวน ซึ่งต ่ากว่าระดับ 6.17 ลา้นลา้นหยวนในเดือนก่อน โดยยอดคา้ปลีกเดือน
มกราคม – เดือนกมุภาพนัธข์ยายตวั 6.7% YoY เรง่ตวัขึน้จาก +1.7% ในเดือนธนัวาคมน 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) รถยนต์ (+3.9% YoY vs. -7.4% YoY เดือนก่อน) และอุปกรณ์
ส านักงาน (+11.1% YoY vs. +7.4% YoY เดือนก่อน) ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากมาตรการ Zero-
Covid ที่ท  าใหย้ังมีการประกาศ Lockdown ในหลายมณฑล เช่น Shenzhen และเมือง Langfang ใน Beijing ซึ่งจะส่งผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ในภาคบรกิารและภาคการผลิตตอ้งหยดุชะงกัลง  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัเพิ่มขึน้ 3.71% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนกมุภาพนัธป์รบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 55.9 จดุ (+4.8 จดุ) อย่างไรก็ตามภาคบรกิารยงัคงชะลอตวัลง 
(-3.4, 56.5 จดุ) เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากปัญหาดา้นโลจิสติกส ์การขาดแคลนแรงงาน และอตัราเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ ขณะที่
ภาคการผลิต (+1.0, 58.6 จดุ) เรง่ตวัขึน้ ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือนกุมภาพนัธเ์พิ่มขึน้ 6.78 
แสนต าแหน่ง สงูสดุในรอบ 8 เดือน โดยอตัราการว่างงาน (Unemployment rate) ปรบัลดลงเป็น 3.8 จาก 4.0% ในเดือนก่อน 
อย่างไรก็ตามอัตราค่าจา้งชะลอลงเป็น +5.1% YoY (vs. +5.5% YoY เดือนก่อน) แต่ยังนับเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงมาก 
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% MoM เดือนก่อน) โดยเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 
อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 6.4% YoY (vs. 6.0% YoY เดือนก่อน) สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2527 น าโดยราคาในหมวดที่พกัอาศยั 
ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตระกรา้เงินเฟ้อซึ่งเพิ่มขึน้ 0.5% MoM จากการเพิ่มขึน้ของค่าเช่าที่เพิ่มขึน้มากสดุตัง้แต่ปี 2530 
(+0.6%) ขณะที่ราคาโรงแรมพลิกกลบัมาขยายตวั 2.2% โดยส่วนหนึ่งจากความกงัวลเรื่องเชือ้สายพนัธุ ์Omicron ที่เริ่มคลี่คลาย 
ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกมุภาพนัธต์่อเน่ืองเดือนมีนาคมไดเ้กิดความตึงเครียดระหว่างรสัเซียกบัชาติตะวนัตก ซึ่งนอกเหนือจาก
มาตรการคว ่าบาตรในเบือ้งตน้ที่ไดอ้อกไปก่อนหนา้นี ้ทางประธานาธิบดีสหรฐัอเมรกิาไดป้ระกาศคว ่าบาตรน า้มนั ก๊าซธรรมชาต ิ
และถ่านหิน ที่น าเขา้จากรสัเซียมีผลบังคับใชท้ันที โดยหวังตัดแหล่งรายไดห้ลักอันจะสรา้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรสัเซีย
เน่ืองจากส่งออกพลงังานคิดเป็นสดัส่วนกว่า 11% ของ GDP ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธาน Fed ระบุพรอ้มขึน้ดอกเบีย้ 
0.50% ในการประชมุครัง้ถดัไปพรอ้มกบัการลดขนาดงบดลุ (QT) เพื่อรบัมือเงินเฟ้อ 
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การลงทุนของกองทุน 

• กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดสิรัปทฟี ออพพอรท์นิูตีส้ ์(ASP-DISRUPT) 
กองทนุมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุที่มีความเก่ียวขอ้งหรือไดร้บัประโยชนห์รอืใชป้ระโยชน ์จากนวตักรรมหรอืเทคโนโลยีหรือ
รูปแบบธุรกิจใหม่ (New business model) ทัง้ที่มีอยู่แลว้หรือสรา้งขึน้มาใหม่ เพื่อสรา้งตลาดและ/หรือมลูค่าใหก้บัผลิตภณัฑ์
และส่งผลกระทบต่อตลาดผลิดภัณฑเ์ดิม (Disruptive) และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่มีลักษณะดังกล่าวขา้งตน้ดว้ย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่ มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-
Investment Grade) ตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) และตราสารทนุที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) การป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมส าหรบั
สภาวะการณใ์นแตล่ะขณะ ซึง่ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ 
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กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทฟี ออพพอรท์นิูตีส้ ์
ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทุน 

รอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2565 
(NAV ณ 31 มีนาคม 2565 = 13.6852 บาท) 

ASP-DISRUPT ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน  

 (ตามเวลา)  
6 เดือน  (  
ตามเวลา) ( 

1 ปี 1 
)ต่อปี( 

3 ปี 1 
)ต่อปี( 

5 ปี 1 
)ตอ่ปี( 

10 ปี 1 
)ต่อปี( 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทนุ 2 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม  -15.02% -15.02% -17.32% -21.86% 10.73% - - 8.17% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -5.85% -5.85% -0.76% 14.12% 15.47% - - 12.80% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

32.41% 32.41% 26.59% 22.66% 24.04% - - 23.03% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)  *  

17.93% 17.93% 15.46% 12.98% 18.58% - - 17.05% 

Information Ratio -1.33 -1.33 -1.78 -2.26 -0.32 - - -0.32 

หมายเหตุ : 

- วนัที่จดทะเบียนกองทนุ 2 เมษายน 2561 

- * ดชันี MSCI AC World NETR USD Index ในสดัส่วน 100% โดยปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณ
ผลตอบแทน 

- 1 % ตอ่ปี 

- 2 % ตอ่ปี ยกเวน้กรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จรงิ 

- การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัขึน้ตามประกาศสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ เรื่อง มาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์ิน หรอืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยนัถึงผลการด าเนินงาน
ในอนาคต 
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ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 31 มีนาคม 2565 
 

-42.78% 
 
 
 
 

อายุเฉล่ียของทรัพยสิ์นทีก่องทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 31 มีนาคม 2565 
 
N/A 

 
 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 
ณ สิน้รอบ 31 มีนาคม 2565 

 
105.77% 

 
 
 
 

ข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 31 มีนาคม 2565 

 
N/A * 

 * ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ี่เว็บไซต ์www.assetfund.co.th 
 
 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 
 

นายณฐัพล จนัทรส์ิวานนท ์
นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

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


กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิสรปัทฟี ออพพอรท์นูิตีส้ ์   28 



กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ดิสรปัทฟี ออพพอรท์นูิตีส้ ์   29 

 

 
หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้ค านวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการค านวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคม          
บรษิัทจดัการกองทนุ (AIMC) 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถอื 
AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงต ่าที่สดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูสดุ 

ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบนอ้ยมาก 

AA มีความเสี่ยงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แตอ่าจไดร้บัผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูแตอ่าจไดร้บัผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑป์านกลาง ความผนัผวนที่เกิดขึน้จากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหค้วามสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกที่ไดร้บัอนัดบั
เครดิตในระดบัดงักลา่วท่ีมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษัิทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกที่ไดร้บัอนัดบั
เครดิตในระดบัดงักลา่วท่ีมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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ข้อมูลการรับผลประโยชนต์อบแทนเพือ่กองทุนเน่ืองจากการใช้บรกิาร 

ดว้ยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากัด ในฐานะผูจ้ดัการกองทุนไดร้บัการบรกิารขอ้มลูจากบุคคลผูใ้หบ้รกิาร 
ไดแ้ก่ คู่คา้ต่างๆ เป็นตน้ อนัเน่ืองมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าว เช่น บทวิเคราะหว์ิจยัภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ภายใน
และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ภาวะสงัคมการเมืองและภาวะอตุสาหกรรมต่างๆ รวมถึง
ปัจจยัพืน้ฐานของธุรกิจรายบรษิัทที่กองทนุลงทนุ ประกอบกบัการไดร้บัเชิญใหเ้ขา้รว่ม Company Visit และ การสมัมนาต่างๆ 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นการน ามาใชว้ิเคราะหปั์จจยัเพื่อการตดัสินใจลงทนุเพื่อผลประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็น
หลกั จงึขอเปิดเผยรายช่ือบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้รกิาร 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. 
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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รายงานรายช่ือบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ล าดับ รายช่ือบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 
1 บรษิัท เอเซีย พลสั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2 บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 
3 บรษิัทที่ปรกึษา เอเซีย พลสั จ ากดั 
4 นายนภดล รมยะรูป 
5 นายพิทเยนท ์อศัวนิก 
6 นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์
7 นายพชัร สรุะจรสั 
8 นายคมสนั ผลานสุนธิ 
9 นายณฐัพล จนัทรส์ิวานนท ์
10 นายไมตร ีโสตางกรู 
11 นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
12 นางสาวทิพยว์ดี  อภิชยัสิร ิ
13 นายกฤช โคมิน 
14 นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
15 นายธีรธ์วชั ลิมปิสขุ 
16 นายสิทธิเดชน ์เอีย้วสกลุ  
17 นายยรุนนัท ์วิภศูิร ิ 
18 นายไกรสร โอภาสวงการ 
19 นายวิศรุต ปรางมาศ 
20 นายณฐัพงษ ์จนัทรห์อม 
21 นายวชิรศกัดิ ์ จึงสถาพร 
22 นางธนพร  ตัง้มณีนิมิตร 
23 นางกสุมุาลย ์ ศรสีอา้น 
24 นางสาวพิมพศ์ริ ิ ชีพสตัยากร 
25 นางสาวภทัรา  ฉายรศัมีวงศ ์
26 นางสาวนวรตัน ์ พรหมศรโีชติ 
27 นางผสุดี  นาคอินทร ์
28 นางสาวพรประภา ธนพูนัธ ์
29 นางสาวสวุิชญา ปิยะพิสทุธ์ิ 1/ 
30 นางกาญดา สินอยู่ 2/ 

หมายเหต ุ: 
1/ เริ่มเป็นบคุคลที่เก่ียวขอ้งตัง้แต่วนัที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 
2/ เริ่มเป็นบคุคลที่เก่ียวขอ้งตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท้ี่ website บรษัิทจดัการ  www.assetfund.co.th 

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทฟี ออพพอรท์นิูตีส้ ์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2564 ถงึวันที ่31 มีนาคม 2565 
 

วันที ่ ช่ือหลักทรัพย ์
อัตราส่วน ณ สิน้วัน 

)%NAV) 
อัตราส่วนตามโครงการ 

)%NAV) 
สาเหตุ การด าเนินการ 

- - - - - - 
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ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ 

ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทนิล่าสุด 

 
 

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงไดท้ี่ 
 Website ของบรษิัทจดัการ www.assetfund.co.th 

 
 

 
 

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





































