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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเหน็ของบริษัทจดัการเกี่ยวกับการลงทนุของกองทุน 

เดือนมกราคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 6.21% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตัวลดลงเป็น 52.5 จุด (-0.8 จุด) ขณะที่ดัชนีภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็น 54.3 จุด  
(-0.2 จุด) ขยายตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 และมีแนวโน้มขยายตวัดีต่อเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่คล่ีคลาย
และข้อจ ากัดในภาคการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศ โดยผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ภายในและนอกประเทศชะลอตัวลง
เล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว ด้านดชันีต้นทุนปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิตผ่อนคลายลงจากเดือนก่อน ในส่วน
นโยบายทางการเงินธนาคารกลางญ่ีปุ่ นยงัคงนโยบายการเงินเดิมตามคาดและปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 2565 ขึน้อย่างมากจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและการฟืน้ตวัของภาคผลิต แต่คาดการณ์เงินเฟอ้ยงัคงห่างไกลเป้า 2% อย่างมากและคาดว่า
อตัราดอกเบีย้นโยบายระยะสัน้และระยะยาวจะยงัคงอยู่ในระดบัปัจจบุนัหรือต ่ากว่า   

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 3.99% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตัวลดลงเป็น 53.3 จุด (-2.1 จุด) ซึ่งต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนมีนาคมจากดัชนี 
ในภาคบริการที่ชะลอตัวลงต ่าสุดในรอบ 8 เดือน จากผลกระทบของไวรัส Omicron และภาคการผลิตที่ยังคงชะลอตัวลง
ต่อเนื่องเป็น 58.0 จุด (-0.4 จดุ) จากยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ที่ชะลอลงต ่าสดุในรอบ 11 เดือน ขณะที่ผลผลิตทรงตวัเท่ากับเดือนก่อนซึ่ง
ต ่าสุดเป็นอันดับสองนับตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2563 ท่ามกลางการขาดแคลนวัตถุดิบและอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลง  
ด้านดชันีราคาปรับลดลงและอาจสะท้อนปัญหา Supply Disruption ที่เร่ิมคล่ีคลายโดยต้นทุนปัจจยัการผลิตต ่าสดุในรอบ 8 เดือน 
และราคาผลผลิตต ่าสดุในรอบ 4 เดือน ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ปรับตวัลดลงโดยปรับตวัลดลงในสเปน 
(-0.9 จุด, 56.2 จุด) อิตาลี (-0.8 จุด, 62.0 จุด) และฝร่ังเศส (-0.3 จุด, 55.6 จุด) ขณะที่เยอรมนีทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนที่ 
57.4 จุด ด้านเงินเฟ้อขยายตัวสูงกว่าที่ตลาดคาดโดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธันวาคมเร่งตัวขึน้เป็น +5.0 % YoY (vs. +4.9% 
เดือนก่อน) สงูสดุเป็นประวัติการณ์ ขณะที่เงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 2.6% YoY เท่ากับเดือนก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ถูกผลกัดนัจาก
เงินเฟ้อในหมวดพลงังานท่ีชะลอตวัลงเล็กน้อย +26.0% YoY (vs. +27.5% เดือนก่อน) แต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงูมาก 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพิม่ขึน้ 2.99% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 53.0 จุด (+1.8 จุด) น าโดยดัชนีภาคการผลิตที่ปรับตัว
เพิ่มขึน้เป็น 50.9 จุด (+1.0 จุด) ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 7 เดือน จากผลผลิตที่ เพิ่มขึน้สูงสุดในรอบ 1 ปี และยอดค าสั่งซื อ้ 
ในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศและการจ้างงานปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5  
ด้านดชันีต้นทุนปัจจยัการผลิตปรับตัวลดลงต ่าสุดในรอบ 19 เดือน จากต้นทุนด้านพลงังานและวัตถุดิบที่ปรับตวัลงส่วนราคา
ผลผลิตปรับตัวลดลงเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 ด้านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนธันวาคมออกมาต ่ากว่าที่ตลาดคาด
เล็กน้อยที่ 2.4 พนัล้านหยวน (vs. 2.6 พันล้านหยวน เดือนก่อน) ถึงแม้ว่าจะมีการปรับลด RRR ลงในช่วงกลางเดือนสะท้อนอุปสงค์
ของสินเชื่อที่ยงัอ่อนแอ ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางจีนปรับลดดอกเบีย้ MLF ระยะ 1 ปี และ Reverse Repo ระยะ 7 วนั 
ลงอย่างละ 0.10% ซึ่งนับเป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 2 ปี พร้อมกับอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมผ่านโครงการ MLF เป็นวงเงิน 7 
แสนล้านหยวน ซึ่งมากกว่ายอดครบก าหนดช าระท่ี 5 แสนล้านหยวน และอดัฉีดสภาพคล่องผ่าน Reverse Repo เป็นวงเงิน 1 
แสนล้านหยวน ด้าน GDP ไตรมาส 4/2564 และปี 2564 ขยายตวั 4.0% YoY (vs. +4.9% YoY ไตรมาสก่อน) และ 8.1% YoY  
(vs. +9.8% YoY ปีก่อน) ตามล าดบั  
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ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 5.42% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตวัลดลงเป็น 57.0 จุด (-0.2 จุด) น าโดยดัชนีภาคการผลิตที่ปรับตัวลดลง
เป็น 58.7 จุด (-2.4 จุด) โดยยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (-1.1 จุด, 60.4 จุด) ผลผลิต (-2.3 จุด, 59.2 จุด) และยอดค าสั่งซือ้ภายนอก
ประเทศ (-0.4 จุด, 53.6 จุด) ชะลอตัวลง ขณะที่การจ้างงาน (+0.9 จุด, 54.2 จุด) เร่งตัวขึน้ ด้านเวลาในการส่งมอบสินค้า 
(Suppliers’ Delivery Times) ปรับตวัลดลงเป็น 64.9 จุด (-7.3 จดุ) และดชันีราคาปรับตวัลดลง (-14.2 จดุ, 68.2 จดุ) ต ่าสดุในรอบ 
13 เดือน ยอดค้าปลีกเดือนธันวาคมหดตวั (-1.9% MoM vs. +0.2% MoM เดือนก่อน) มากสดุในรอบ 10 เดือน แย่กว่าที่ตลาดคาด 
ขณะทีแ่นวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภคในระยะข้างหน้าคอ่นข้างตงึตวัท่ามกลางเงินเฟ้อท่ีสงูและการระบาดของ Omicron ด้าน
การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคมเพิ่มขึน้ 1.99 แสนต าแหน่ง น้อยกว่าคาดอย่างมากที่ 4.50 แสนต าแหน่ง แต่อตัรา
การว่างงานปรับลดลงมากกว่าคาดและค่าจ้างปรับตวัเพิ่มขึน้มากกว่าคาดสะท้อนตลาดแรงงานตึงตวัอย่างมาก ขณะที่อตัรา
เงินเฟ้อพืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.6% MoM ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ +0.5% ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึน้ 0.5% MoM  
(vs. +0.8% MoM เดือนก่อน) ซึ่งสงูกว่าที่ตลาดคาดที่ +0.4% MoM ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธาน Fed ระบุจะท าทุก
วิถีทางเพื่อยบัยัง้เงินเฟ้อและหนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวต่อเนื่อง แต่มีท่าที Hawkish น้อยกว่าคาดช่วยคลายความกังวลให้กับ
ตลาด ด้านรายงานการประชุม FOMC ช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาชีว้่าการลดขนาดงบดุลอาจเกิดขึน้หลังการปรับขึน้
ดอกเบีย้ครัง้แรกไม่นาน 
 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 1.71% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็น 49.9 จุด (-2.6 จุด) ท่ามกลางจ านวนผู้ติดเชือ้ COVID-19 สายพันธุ์ 
Omicron ที่เพิ่มขึน้ส่งผลให้กิจกรรมและยอดค าสัง่ซือ้ในภาคบริการซบเซาลงในขณะที่ภาคการผลิตเติบโตอย่างแข็งแกร่งจาก
การเติบโตของผลผลิตแตะระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 8 ปี ด้านยอดส่งออกเดือนมกราคมชะลอตวัลงเป็น +9.6% YoY (+17.5% YoY 
เดือนก่อน) ซึ่งชะลอตัวลงโดยเฉพาะหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ที่หดตัว 0.5% YoY (+10.2% YoY เดือนก่อน) ขณะที่
เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า (+9.8% YoY vs. 14.9% YoY เดือนก่อน) สินค้าเคมีภัณฑ์ (+5.8% YoY vs. +15.6% YoY เดือนก่อน) และ
เคร่ืองจักรกล (+7.1% YoY vs.+17.6% YoY เดือนก่อน) ชะลอตัวลง ขณะที่ยอดค้าปลีกเดือนมกราคมหดตัว 1.9% MoM, SA  
(-1.2% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกขยายตวั 1.6% YoY (vs. +1.2% YoY เดือนก่อน)  
น าโดยสินค้าทั่วไป (-8.7% MoM, SA vs. 0.0% MoM เดือนก่อน) เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์เสริม (-17.4% MoM vs. +0.7% MoM 
เดือนก่อน) อาหารและเคร่ืองดื่ม (-0.1% MoM vs. -4.4% MoM เดือนก่อน) และรถยนต์และชิน้ส่วน (-0.4% MoM vs. +7.5% MoM 
เดือนก่อน) ขณะที่เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ขยายตัว (+0.8% MoM vs. -0.4% MoM เดือนก่อน) ด้านดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) 
เดือนมกราคมชะลอลงเป็น +0.5% YoY (+0.8% YoY เดือนก่อน) ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคไม่นับรวมอาหารสด (Core CPI) ทรงตัว 
ที ่+0.2% YoY เทา่กบัเดือนก่อน  

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 3.23% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็น 52.3 จุด (-1.0 จุด) จากดัชนีในภาคบริการที่ชะลอตัวลงและ
ผลกระทบของไวรัส Omicron ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวขึน้สูงสุดในรอบ 5 เดือน ท่ามกลางปัญหาในห่วงโซ่อุปทานที่เร่ิม
คล่ีคลาย อย่างไรก็ดีต้นทุนการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้สูงเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์และราคาขายเร่งตัวขึน้สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวในทิศทางที่ผสมกัน โดยดัชนีปรับตัวลดลงในสเปน  
(-7.5 จุด, 48.9 จุด) อิตาลี (-4.6 จุด, 50.1 จุด) และฝร่ังเศส (-3.1 จุด, 52.7 จุด) ขณะที่เยอรมนี (+3.9 จุด, 53.8 จุด) ปรับตัว
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เพิ่มขึน้ ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (HICP Inflation) เดือนมกราคมเร่งตัวขึน้เป็น +5.1% YoY (+5.0% YoY เดือนก่อน) สูงสุดเป็น
ประวตัิการณ์ซึ่งสวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะชะลอตวัลงเป็น +4.4% YoY ส่วนอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) ชะลอตวัลงเป็น 
+2.3% YoY (+2.6% YoY เดือนก่อน) น าโดยสินค้าในหมวดพลงังาน (+28.6% YoY vs. +25.9% YoY เดือนก่อน) และหมวด
อาหารและเคร่ืองดื่ม ไม่นบัรวมยาสบู (+3.6% YoY vs. +3.2% YoY เดือนก่อน) ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกมุภาพนัธ์ได้เกิดความ
ตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกเพิ่มขึน้ หลังรัสเซียให้การรับรองเอกราช 2 แคว้นของยูเครน ส่งผลให้ยุโรปออกมาตรการ 
คว ่าบาตรรัสเซีย โดยขัน้ต้นอังกฤษประกาศคว ่าบาตรธนาคารรัสเซีย 3 แห่ง และชาวรัสเซีย 3 คน ขณะที่เยอรมนีประกาศระงับ 
การอนุมตัิการเปิดใช้ท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 และได้ออกมาตรการคว ่าบาตรรัสเซียเพิ่มเติม หลังรัสเซียน ากองก าลงับุกเข้า
ยูเครนและโจมตีกรุง Kyiv โดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมด้านการเงินและการควบคุมการส่งออกสินค้าซึ่งคาดจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจรัสเซียระบบการเงินรวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนด้านนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรปประกาศ 
คงนโยบายการเงินเดิม แต่ส่งสญัญาณ Hawkish ขึน้และระบุจะปรับเปล่ียนนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลาง
ความกังวลต่อเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มขยายตวัสงูยาวนานกว่าที่เคยประเมิน ด้าน GDP ไตรมาส 4 เบือ้งต้นชะลอตวัลงเป็น +0.3% QoQ 
(+2.3% QoQ ไตรมาสก่อน) ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ที่น าไปสู่การบงัคบัใช้มาตรการเข้มงวดประกอบกับ
ปัญหา Supply Disruption ที่ยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน GDP ของยูโรโซนขยายตัว 4.6% YoY (+3.9% YoY  
ไตรมาสก่อน)   

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 4.58% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็น 50.1 จุด (-2.9 จุด) น าโดยผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้รวมภาคการผลิต
และนอกภาคการผลิตซึ่งแตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ส่งผลให้อุปสงค์รวมภายในประเทศยงัได้รับผลกระทบของมาตรการ Zero-Covid ของทางรัฐบาลจีนและปัญหา
การขาดสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามด้านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนมกราคมเพิ่มขึน้มากกว่าที่ตลาดคาด
อย่างมาก โดยยอดระดมทุนสทุธิอยู่ที่ 6.2 ล้านล้านหยวน ซึ่งเร่งตวัขึน้จากเดือนก่อนอย่างมากที่ 2.4 ล้านล้านหยวน ตามผล
ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีน อาทิ การปรับลด (Reserve Requirement Ratio: RRR) และอตัรา
ดอกเบีย้ในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมซึ่งคาดว่าจะหนุนให้ตัวเลขการปล่อยสินเชื่อเร่งตัวขึน้ในปี 2565 ประกอบกับ 
อุปสงค์เงินที่เพิ่มขึน้ช่วงตรุษจีน ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางจีน (PBOC) อาจจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายผ่อนคลาย
มากขึน้โดยอาจปรับลดอัตราดอกเบีย้หรือลดอัตราเงินสดส ารองลงอีกในช่วงคร่ึงแรกของปีนี เ้พื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาการผิด 
นดัช าระหนีจ้ากภาคอสงัหาริมทรัพย์ลกุลามและลดผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจในภาพรวม 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 3.00% 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็น 51.1 จุด (-5.9 จุด) จากการชะลอตัวลงทัง้ในภาคบริการ  
(-2.4 จดุ, 59.9 จดุ) และภาคการผลิต (-1.2 จดุ, 57.6 จดุ) ด้านอตัราเงนิเฟอ้พืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 0.6% MoM 
เท่ากับเดือนก่อนน าโดยหมวดที่พักอาศัย (Shelter) ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนักในตระกร้าเงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่มขึน้ 0.3% MoM 
จากการเพิ่มขึน้ของค่าเช่า (Rent of Primary Residence) ที่เพิ่มขึน้มากสุดตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2544 นอกจากนีร้าคา 
ในหมวดบริการส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึน้ อาทิ บริการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (+1.2% MoM) สันทนาการ (+0.8% MoM) 
บริการทางการแพทย์ (+0.6% MoM) และบริการขนส่งสินค้า (+1.0% MoM) รวมถึงราคาเสือ้ผ้า (+1.1% MoM) ที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่อง 
4 เดือน โดยเมื่อเทยีบกับช่วงเดียวกนัปีก่อนอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 6.0% YoY สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2527 เร่งตวัขึน้จาก +5.5% 
ในเดือนก่อน ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 4.67 แสนต าแหน่ง ซึ่งเพิ่มขึน้ในเกือบทุกหมวดน าโดย 
การโรงแรมและพักผ่อน (+1.5 แสนต าแหน่ง) บริการทางธุรกิจ (+8.6 หมื่นต าแหน่ง) ค้าปลีก (+6.1 หมื่นต าแหน่ง) ขณะที่
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ค่าจ้างยงัปรับเพิ่มขึน้มาก (+0.7% MoM) สูงที่สดุในรอบ 13 เดือน ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกุมภาพนัธ์ได้เกิดความตึงเครียดระหว่าง
รัสเซียกับชาติตะวันตกเพิ่มขึน้ หลังรัสเซียให้การรับรองเอกราช 2 แคว้นของยูเครนส่งผลให้สหรัฐอเมริกาในเบือ้งต้นออก
มาตรการคว ่าบาตรรัสเซีย โดยการคว ่าบาตรธนาคาร VEB.RF และ Promsvyazbank ซึ่งเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
ที่ปล่อยกู้ ให้กับทางการทหารและการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย โดยจะส่งผลให้ธนาคารทัง้สองแห่งไม่สามารถท าธุรกรรม 
ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้ และได้ออกมาตรการคว ่าบาตรรัสเซียเพิ่มเติมหลงัรัสเซียน ากองก าลงับุกเข้ายเูครนและ
โจมตีกรุง Kyiv โดยการคว ่าบาตรสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของรัสเซียเพิ่มรวมทัง้สิน้เป็น 10 แห่ง และควบคุมการส่งออกสินค้า
โดยมุ่งเน้นไปท่ีสินค้า High-Tech ซึง่คาดจะกระทบการน าเข้าสินค้า High-Tech ของรัสเซียกว่า 50% 
 
เดือนมีนาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ 5.71% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวลดลงเป็น 45.8 จุด (-4.1 จุด) ท่ามกลางจ านวนผู้ติดเชือ้ COVID-19 สายพันธุ์ 
Omicron ที่เพิ่มขึน้ท าให้มีการประกาศสถานการณ์กึ่งฉกุเฉินในหลายพืน้ที่ส่งผลให้กิจกรรมและยอดค าสัง่ซือ้ในภาคบริการซบเซาลง 
ในขณะที่ภาคการผลิตยงัคงเผชิญปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทานที่ยงักระทบภาคผลิตอย่างต่อเนื่องท าให้ผลผลิตพลิกกลบัมาหดตวั
เป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดือน ส่วนยอดค าสั่งซือ้ชะลอตัวลง ด้านราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตเร่งตัวขึน้สูงสุดในรอบ 13 ปีคร่ึง
ท่ามกลางภาวะขาดแคลนวตัถดุิบและบริการขนส่งในภาคการผลิต ขณะที่ยอดส่งออกขยายตวั 19.1% YoY (+9.6% YoY เดือนก่อน) 
โดยเร่งตวัขึน้ในหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.4% YoY vs. -0.5% YoY เดือนก่อน) เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า (+16.0% YoY vs. 
+8.4% YoY เดือนก่อน) สินค้าเคมีภณัฑ์ (+19.8% YoY vs. +5.8% YoY เดือนก่อน) และเคร่ืองจกัรกล (+19.7% vs. +7.1% YoY 
เดือนก่อน) ด้านยอดค้าปลีกหดตวั 0.8% MoM, SA (vs. -0.9% MoM เดือนก่อน) จากการประกาศสถานการณ์กึ่งฉกุเฉิน โดยเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนยอดค้าปลีกพลิกกลบัมาหดตัว 0.8% YoY (vs. +1.1% YoY เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน 
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting วันที่ 17-18 มีนาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1  
คงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาวและมีมติเป็นเอกฉนัท์คงเป้าการเข้าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านีอ้ีกทัง้ยงัยืนกราน
จะเข้าซือ้พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี แบบไม่จ ากัดตัง้แต่เมื่อวันท่ี 28 - 31 มีนาคมท่ามกลางอัตราผลตอบแทนที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ 
แตะขอบบนของกรอบที่ 0.25% ส่งผลท าให้ค่าเงินเยนอ่อนตวัลงสู่ระดบัต ่าสดุในรอบ 7 ปี 

ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.13% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 55.5 จุด (+3.2 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19   
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวที่หนุนภาคบริการ ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลงเล็กน้อยโดยหลักเป็นผลจากเวลาในการส่งมอบ
สินค้าที่ปรับตวัลดลงส่วนผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ปรับตัวเพิ่มขึน้เล็กน้อย ด้านดชันีราคาผลผลิตได้ปรับตวัเพิ่มขึน้สงูสุด
เป็นประวตัิการณ์ ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI ปรับตัวเพิ่มขึน้ในทุกประเทศหลกั ได้แก่ สเปน (+8.0 จุด, 56.5 จุด) อิตาลี (+3.5 จุด, 
53.6 จดุ) ฝร่ังเศส (+2.8 จดุ, 55.0 จดุ) และเยอรมนี (+1.8 จดุ, 55.6 จดุ) อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ์เร่งตวัขึน้เป็น +5.8% YoY 
(vs. 5.1% เดือนก่อน) สูงสุดเป็นประวัติการณ์ส่วนอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานเร่งตัวขึน้เป็น +2.7% YoY (vs. +2.3% YoY เดือนก่อน) ซึ่ง 
การเร่งตวัขึน้ของเงินเฟ้อโดยหลกัมาจากหมวดพลงังาน (+31.7% YoY vs. +28.8% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ไม่นับรวมยาสูบ (+4.1% YoY% vs. +3.5% YoY เดือนก่อน) อีกทัง้ยังคงมีความเส่ียงจากความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย - 
ยเูครนที่หนุนราคาพลงังาน ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรปมีมติคงดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ระดบัต ่าในปัจจุบนัตามที่
คาดการณ์เป็นวงกว้างแต่ได้ส่งสญัญาณยุติการเข้าซือ้สินทรัพย์ (QE) ในไตรมาส 3 ซึง่เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะชะลอ
การส่งสัญญาณดังกล่าวออกไปก่อนท่ามกลางความกังวลต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สูงอย่างมากและยังมีความเส่ียงแนวโน้มไป



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ยโุรป โกรท  5 

ทางด้านสูงจากสงครามรัสเซีย - ยูเครน ด้านธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 8 - 1 ขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.25% สู่ระดับ 0.75% 
ส่งผลให้ดอกเบีย้อยู่ในระดบัเดียวกบัก่อนการระบาดของ COVID-19 แต่มีทา่ท ีDovish ขึน้   

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 2.82% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ทรงตวัเท่ากับเดือนก่อนที่ 50.1 จุด จากผลผลิตเพิ่มขึน้เล็กน้อยทัง้ในภาค
การผลิตและบริการ ขณะที่ยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ภายในประเทศทรงตวัจากเดือนก่อนส่วนยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศยงัคงหดตวัแต่
ในอตัราที่ลดลง ด้านราคาต้นทนุปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงโดยเฉพาะในภาคบริการ ขณะที่ยอดส่งออกเดือนมกราคม – เดือน
กมุภาพนัธ์ขยายตวั 16.3% YoY ซึ่งลดลงจากเดือนธันวาคมที่ +20.9% YoY น าโดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าที่เก่ียวข้อง
กับการป้องกันเชือ้ COVID-19 ขณะที่เคร่ืองใช้ในครัวเรือนชะลอตัวลง ด้านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนกุมภาพันธ์ชะลอตัว โดยยอด
ระดมทุนสิทธิอยู่ที่ 1.19 ล้านล้านหยวน ซึ่งต ่ากว่าระดับ 6.17 ล้านล้านหยวนในเดือนก่อนโดยยอดค้าปลีกเดือนมกราคม – เดือน
กุมภาพันธ์ขยายตัว 6.7% YoY เร่งตัวขึน้จาก +1.7% ในเดือนธันวาคมน าโดยเสือ้ผ้า (+4.8% YoY vs. -2.3% YoY เดือนก่อน) 
เคร่ืองประดับ (+19.5% YoY % vs. -0.2% YoY เดือนก่อน) เคร่ืองใช้ในบ้าน (+12.7% YoY vs. -0.6% YoY เดือนก่อน) เคร่ืองส าอาง 
(+7.0% YoY vs. +2.5% YoY เดือนก่อน) รถยนต์ (+3.9% YoY vs. -7.4% YoY เดือนก่อน) และอุปกรณ์ส านกังาน (+11.1% YoY 
vs. +7.4% YoY เดือนก่อน) ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากมาตรการ Zero-Covid ที่ท าให้ยังมีการประกาศ 
ล็อกดาวน์ในหลายมณฑล เช่น Shenzhen และเมือง Langfang ใน Beijing ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ในภาคบริการ
และภาคการผลิตต้องหยดุชะงกัลง  

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัเพิ่มขึน้ 3.71% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 55.9 จุด (+4.8 จุด) อย่างไรก็ตามภาคบริการยังคงชะลอตัวลง  
(-3.4 จดุ, 56.5 จดุ) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านโลจิสติกส์การขาดแคลนแรงงานและอตัราเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ ขณะที่
ภาคการผลิต (+1.0 จุด, 58.6 จุด) เร่งตวัขึน้ ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm PayRolls) เดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึน้ 
6.78 แสนต าแหน่ง สงูสดุในรอบ 8 เดือน โดยอตัราการว่างงาน (Unemployment Rate) ปรับลดลงเป็น 3.8% จาก 4.0% ในเดือนก่อน 
อย่างไรก็ตามอัตราค่าจ้างชะลอลงเป็น +5.1% YoY (vs. +5.5% YoY เดือนก่อน) แต่ยงันับเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงมาก 
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 
อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 6.4% YoY (vs. 6.0% YoY เดือนก่อน) สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2527 น าโดยราคาในหมวดทีพ่กัอาศยั ซึ่ง
คิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตระกร้าเงินเฟ้อซึ่งเพิ่มขึน้ 0.5% MoM จากการเพิ่มขึน้ของค่าเช่าที่เพิ่มขึน้มากสดุตัง้แต่ปี 
2530 (+0.6%) ขณะที่ราคาโรงแรมพลิกกลับมาขยายตัว 2.2% โดยส่วนหนึ่งจากความกังวลเร่ืองเชือ้สายพันธุ์  Omicron ที่เร่ิม
คลี่คลาย ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องเดือนมีนาคมได้เกิดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตก ซึ่ง
นอกเหนือจากมาตรการคว ่าบาตรในเบือ้งต้นท่ีได้ออกไปก่อนหน้านีท้างประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศคว ่าบาตรน า้มัน 
ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินที่น าเข้าจากรัสเซยีมผีลบงัคบัใช้ทนัที โดยหวงัตดัแหล่งรายได้หลกัอนัจะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
รัสเซียเนื่องจากส่งออกพลังงานคิดเป็นสัดส่วนกว่า 11% ของ GDP ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) ระบพุร้อมขึน้ดอกเบีย้ 0.50% ในการประชมุครัง้ถดัไปพร้อมกบัการลดขนาดงบดลุ (QT) เพื่อรับมือเงินเฟ้อ 
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เดือนเมษายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 6.20% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 50.3 จุด (+4.5 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่
ผ่อนคลายลงท าให้มีการยกเลิกสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินในทุกพืน้ที่ตัง้แต่วันที่ 21 มีนาคมส่งผลให้ดัชนีภาคบริการเร่งตัวขึน้  
(+5.2 จุด, 49.4 จุด) ส่วนภาคการผลิตเร่งตัวขึน้เช่นกัน (+1.4 จุด, 54.1 จุด) จากผลผลิตที่พลิกกลับมาขยายตัวและยอดค าสั่งซือ้ 
เร่งตวัขึน้อย่างรวดเร็ว ด้านราคาต้นทุนปัจจยัการผลิตเร่งตวัขึน้สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2551 จากภาวะขาดแคลนวตัถุดิบโดยเฉพาะ
พลงังาน น า้มนั และเซมิคอนดกัเตอร์ซึ่งหนุนให้ดชันีราคาขายเร่งตวัขึน้สงูอย่างมาก ด้านยอดส่งออกเดือนมีนาคมชะลอตวัลง
ต่อเนื่องน าโดยการส่งออกไปจีนที่ชะลอลงอย่างมาก ขณะทีก่ารน าเข้ายงัคงอยู่ในระดบัสงูจากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที่ยงัคงอยู่
ในระดับสูงและค่าเงินเยนที่อ่อนค่า ขณะที่ยอดค้าปลีกพลิกกลบัมาขยายตัว (+2.0% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA เดือนก่อน 
และ +0.9% YoY vs -0.9% YoY เดือนก่อน) ในเดือนมีนาคมหลงัการยกเลิกพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
น าโดยสินค้าทั่วไป (+3.7% MoM, SA vs. +4.2% MoM, SA เดือนก่อน) และรถยนต์และชิน้ส่วน (+11.8% MoM, SA vs. 
+1.8% MoM, SA เดือนก่อน) ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนเคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์เสริม (+4.7% MoM, SA vs. -6.7% MoM, 
SA เดือนก่อน) และเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ (+5.9% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA เดือนก่อน) พลิกกลับมาขยายตัว ด้านเงินเฟ้อ
เดือนมีนาคมเร่งตวัขึน้อย่างต่อเนื่องสู่ระดบั 1.2% และมีแนวโน้มเร่งตวัขึน้ต่อในเดือนเมษายนซึ่งอาจจะแตะระดบั 2% อย่างไรก็ตาม
นาย Haruhiko Kuroda ผู้ว่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่ นคาดว่าเงินเฟ้อที่สงูขึน้จะไม่กระทบตอ่แนวทางการด าเนินนโยบายการเงิน    

ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่มขึน้ 7.74% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวลดลงเป็น 54.9 จุด (-0.6 จุด) จากดัชนีในภาคการผลิตที่ชะลอตัวลง (-1.7 จุด, 
56.5 จุด) จากสงครามรัสเซีย - ยูเครน รวมถึงการระบาดของ COVID-19 ในจีนที่กดดันอุปสงค์และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
อุปทาน ในขณะที่ภาคบริการเร่งตัวขึน้เล็กน้อย (+0.1 จุด, 55.6 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยเฉพาะ 
ในภาคการท่องเที่ยวที่หนนุภาคบริการ ด้านดชันีราคาต้นทุนปัจจยัและราคาผลผลิตปรับตวัเพิ่มขึน้สงูสดุเป็นประวตักิารณ์ ทัง้นี ้
ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในเกือบทุกประเทศหลัก อาทิ สเปน (-3.4 จุด, 53.1 จุด) อิตาลี (-1.5 จุด, 52.1 จุด) และ
เยอรมนี (-0.5 จุด, 55.1 จุด) ขณะที่ฝร่ังเศส (+0.8 จุด, 56.3 จุด) เร่งตัวขึน้ ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมีนาคมเร่งตัวขึน้
เป็น +7.5 YoY (vs. +5.9% YoY เดือนก่อน) สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานเร่งตวัขึน้เป็น +3.0% YoY (vs. 
+2.7% YoY เดือนก่อน) โดยหลกัมาจากหมวดพลงังาน (+44.7% YoY vs. +32% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม
ไม่นบัรวมยาสบู (+5.0% YoY vs. +4.2% YoY เดือนก่อน) ที่เร่งตวัขึน้ต่อเนื่องสงูสดุในรอบหลายปีรวมถึงหมวดบริการที่เร่งตวัขึน้
ต่อเช่นกนั (+2.7% YoY vs. +2.5% YoY เดือนก่อน) จากการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลาง
ยโุรปมีมติคงนโยบายการเงินตามเดิมโดยมองความเส่ียงต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีเพิ่มมากขึน้จากสงครามรัสเซีย - ยเูครน 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 26.66% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวลดลงเป็น 43.9 จุด (-6.2 จุด) ซึ่งต ่าที่สุดนับตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
จากมาตรการล็อกดาวน์ในหลายพืน้ท่ีของประเทศส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจหดตัวทัง้ในภาคการผลิต (-2.3 จุด, 48.4 จุด) และ
บริการ (-8.2 จุด, 42.0 จดุ) โดยยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ภายในประเทศต ่าสดุในรอบ 2 ปี ส่วนยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศยงัคงหดตวั
ต ่าสุดในรอบ 22 เดือน ด้านราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตเร่งตัวขึน้สูงสุดในรอบ 5 เดือน จากราคาวัตถุดิบ พลังงาน อาหาร  
การขนส่งที่เพิ่มสงูขึน้ ด้านยอดระดมทุนรวมสุทธิเดือนมีนาคมเพิ่มขึน้อยู่ที่ 4.65 ล้านล้านหยวน (vs. 1.19 ล้านล้านหยวนเดือนก่อน) 
สะท้อนอุปสงค์ของสินเชื่อที่ฟื้นตวัขึน้หลงัวนัหยุดเทศกาลตรุษจีนในเดือนก่อนและแนวโน้มที่รัฐบาลจีนจะด าเนินนโยบายที่
ผ่อนคลายมากขึน้เพื่อให้บรรลเุป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจปีนีท้ี่ก าหนดไว้ที่ราว 5.5% ขณะที่ด้านยอดค้าปลีกพลิกกลบัมา
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หดตัว 3.5% YoY (vs. +6.7% YoY เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์) น าโดยยอดขายรถยนต์ (-7.5% YoY vs. +3.9% YoY เดือน
มกราคม – เดือนกุมภาพนัธ์) และเคร่ืองประดบั (-16.4% YoY vs.+19.5% YoY เดือนมกราคม – เดือนกมุภาพนัธ์) โดย GDP ไตรมาส 
1/2565 ขยายตัว 4.8% YoY (vs. 4.0% YoY ไตรมาสก่อน) ขณะที่ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน GDP ขยายตัว 1.3% QoQ (vs. 
+1.5% QoQ ไตรมาสก่อน)   

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัเพิ่มขึน้ 9.51% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 57.7 จดุ (+1.8 จดุ) จากการเร่งตวัขึน้ในภาคบริการ (+1.8 จุด, 
58.3 จุด) จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่อนคลายลง ขณะที่ภาคการผลิต (-1.5 จุด, 57.1 จุด) ชะลอตัวลงโดยผลผลิต (-4.0 จุด, 
54.5 จุด) และอุปสงค์ทัง้ยอดค าสัง่ซือ้ในประเทศ (-7.9 จดุ, 53.8 จุด) และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (-3.9 จุด, 53.2 จุด) ชะลอ
ตัวลงมาก ขณะที่การจ้างงาน (+3.4 จุด, 56.3 จุด) เร่งตัวขึน้ โดยอัตราการว่างงานปรับลดลงอยู่ที่ 3.6% (vs. 3.8% เดือนก่อน) 
และอัตราค่าจ้างเร่งตวัขึน้ 0.4% MoM และ 5.6% YoY ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้า (-0.7 จุด, 65.4 จุด) ลดลงเล็กน้อย แต่ดชันี
ราคา (+11.5 จุด, 87.1 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้อย่างมาก ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เพิ่มขึน้ 1.2% MoM (vs. +0.8% MoM 
เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปขยายตวั 8.5% YoY สงูสดุนบัตัง้แต่ปลายปี 2524 และเร่งตวัขึน้
จากเดือนก่อนทีข่ยายตวั 7.9 % YoY ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีแผนที่จะลดขนาดงบดลุในอตัรา
เดือนละ 95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ MBS เดือนละ 
35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยทยอยเพิ่มอัตราการลดสู่ระดบัดังกล่าวในเวลา 3 เดือน ขณะที่ชีว้่าการขึน้ดอกเบีย้ถึง 0.50% 
ในการประชุมครัง้ต่อไปมีความเหมาะสมหากแรงกดดันเงินเฟ้อยงัอยู่ในระดบัสงู อย่างไรก็ตามตลาดการเงินมีความกังวลต่อ
การเพิ่มความเข้มงวดในนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ซึ่งจะน าไปสู่ภาวะถดถอยของ
เศรษฐกิจในระยะข้างหน้า 
 
เดือนพฤษภาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.61% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 51.1 จดุ (+0.8 จุด) ในขณะที่ภาคการผลิตปรับตวัลดลงเป็น 53.5 จุด 
(-0.6 จุด) จากยอดค าสัง่ซือ้ที่ชะลอตวัลงและการจ้างงานท่ีชะลอตัวลงต ่าสดุในรอบ 9 เดือน ด้านดชันีราคาต้นทุนการผลิตเร่งตัว
สงูขึน้เป็นอันดับ 5 นับตัง้แต่มีการส ารวจ ส่วนดัชนีราคาขายเร่งตวัขึน้สูงสดุเป็นประวตัิการณ์  ยอดค้าปลีกขยายตวั (+0.8% 
MoM, SA) อย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายนแต่ชะลอตวัลงจากเดือนก่อนที่ขยายตวั (+1.7% MoM, SA) น าโดยเคร่ืองแต่งกายและ
อุปกรณ์เสริม (+12.8% MoM, SA vs. -2.3% เดือนก่อน) ที่พลิกกลับมาขยายตัว ส่วนสินค้าทั่วไป (+1.6% MoM, SA% vs. 
+3.7% เดือนก่อน) และเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ (+1.9% MoM, SA vs. +6.0% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง ขณะที่รถยนต์และชิน้ส่วน  
(-5.7% MoM, SA vs. +12.1% เดือนก่อน) พลิกกลบัมาหดตวั โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัปีก่อน ยอดค้าปลีกขยายตวั 2.9% YoY 
(vs. +0.7% เดือนก่อน) อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นยงัคงมีปัจจยักดดนัจากความไม่แน่นอนของการล็อกดาวน์ในจีนและสงคราม
รัสเซีย - ยเูครน ซึ่งสะท้อนได้จากการชะลอตวัของการส่งออกประกอบกับความแตกต่างในนโยบายทางการเงินของประเทศ
ญ่ีปุ่ นและประเทศกลุ่มตะวนัตกได้สร้างความผันผวนต่อค่าเงินเยนเนื่องจากการฟื้นตวัทางเศรษฐกิจยงัค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับ
กลุ่มประเทศดงักล่าวและส่งผลให้เกิดการเร่งตวัขึน้ของอตัราเงินเฟ้อในประเทศ 
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ตลาดยโุรปปรับตวัเพิม่ขึน้ 0.17% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 55.8 จุด (+0.9 จุด) อย่างไรก็ตามภาคการผลิตปรับตวัลดลงเป็น 
55.5 จุด (-1.0 จุด) ต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 จากผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ที่ชะลอตัวจากผลของสงครามรัสเซีย - 
ยูเครนรวมถึงการล็อกดาวน์ในจีนที่กดดนัอุปสงค์และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ด้านดชันีราคาต้นทุนการผลิตปรับตวัสงูสุด
ในรอบ 5 เดือน ขณะทีด่ชันีราคาขายเร่งตวัขึน้สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ในส่วนนโยบายทางการเงินท่ามกลางเงินเฟ้อจากต้นทุน
ทีส่งูขึน้โดยเฉพาะจากการพุ่งขึน้ของราคาสินค้าหมวดพลงังานอาจจะส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เร่งปรับขึน้ดอกเบีย้
เพือ่ลดผลกระทบดงักล่าว โดยประธาน ECB ระบวุ่าการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้แรกในรอบหลายปีของยโูรโซนอาจจะเกิดขึน้
ในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายนตามล าดบั ซึง่เป็นช่วงเวลาหลงัจากการเข้าซือ้พนัธบตัรที่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ 
QE นัน้จบลง และระบุเพิ่มเติมว่าอาจจะออกจากสถานะดอกเบีย้ติดลบได้ภายในสิน้ไตรมาสที่ 3 ขณะที่คณะกรรมการยุโรป
ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2565 - ปี 2566 ลง และปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อโดยมองกรณีแย่สุด GDP ของกลุ่มจะโตเพียง 
0.2% ขณะที่เงนิเฟ้ออาจพุ่งแตะ 9.1% ในปีนี ้

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพิ่มขึน้ 6.26% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวลดลงเป็น 37.2 จุด (-6.7 จุด) สอดคล้องกับภาคการผลิตที่ปรับตัว
ลดลงเป็น 46.0 จุด (-2.1 จุด) ต ่าสุดในรอบ 26 เดือน จากผลของการล็อกดาวน์ที่ ส่งผลให้ผลผลิตและยอดค าสั่งซื อ้ 
ในประเทศที่ชะลอตัวลงต ่าเป็นอันดับ 2 นับตัง้แต่เร่ิมมีการส ารวจในปี 2547 และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศที่ต ่าสุด 
ในรอบเกือบ 2 ปี ด้านดัชนีต้นทุนปัจจัยการผลิตชะลอตัวลง ขณะที่ราคาผลผลิตเร่งตัวขึน้เล็กน้อยด้านยอดส่งออกเดือน
เมษายนชะลอตัวลงเป็น +3.9% YoY (vs. +14.7% เดือนก่อน) โดยกลุ่มสินค้าที่เก่ียวข้องกับการป้องกันเชือ้ COVID-19   
อย่างสินค้ากลุ่มพลาสติก (+9.7% YoY vs. +20.8% เดือนก่อน) และกลุ่มผ้าและส่ิงทอ (+0.9% YoY vs. +22.2% เดือนก่อน) 
ชะลอตวัลงอย่างมาก ขณะที่สินค้าที่เก่ียวข้องกับท่ีอยู่อาศยั/เฟอร์นิเจอร์ (-3.0% YoY vs. +7.1% เดือนก่อน) พลิกกลับมาหดตัว 
และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (-5.4% YoY vs. -8.5% เดือนก่อน) ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านยอดค้าปลีกหดตัว 11.1% YoY (vs. 
3.5% เดือนก่อน) น าโดยยอดขายรถยนต์ (-31.6% YoY vs. -7.5% เดือนก่อน) และเคร่ืองประดบั (-26.7% YoY vs. -17.9% เดือนก่อน) 
ในส่วนยอดระดมทมุสทุธิลดลงอย่างมากจากเดือนก่อนที่ 4.7 ล้านล้านหยวน มาอยู่ที่ 0.9 ล้านล้านหยวน โดยเมื่อเทยีบกบัช่วง
เดียวกันของปีก่อนยอดระดมทุนรวมสุทธิคงค้างในระบบชะลอตัวลงเป็น +10.2% YoY (vs. +10.5% เดือนก่อน) ซึ่งในภาพรวม
เศรษฐกิจของจีนยงัคงถูกกดดนัต่อเนื่องจากการใช้มาตรการ Zero-Covid ของรัฐบาลที่ท าให้มีการประกาศล็อกดาวน์ในหลายพืน้ที่ 
อาทิ Shanghai และ Beijing ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ในภาคบริการและภาคการผลิตต้องหยดุชะงกัลง   

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 3.44% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนเมษายนปรับตวัลดลงเป็น 56.0 จดุ (-1.7 จดุ) สอดคล้องกบัภาคการผลิตที่ปรับตวัลดลง
เป็น 55.4 จุด (-1.7 จุด) ต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยผลผลิต (-0.9 จุด, 53.6 จุด) อุปสงค์ทัง้ยอดค าสั่งซือ้ 
ในประเทศ (-0.3 จุด, 53.5 จุด) ยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศ (-0.5 จุด, 52.7 จุด) และการจ้างงาน (-5.4 จุด, 50.9 จุด) ชะลอตัวลง 
ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้า (+1.8 จดุ, 67.2 จุด) ปรับตวัเพิ่มขึน้แต่ดชันีราคา (-2.5 จุด, 84.6 จดุ) ชะลอตัวลง ด้านเงินเฟ้อ 
PCE เพิ่มขึน้ 0.2% MoM (vs. +0.9% ในเดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเงินเฟ้อ PCE ชะลอลงเป็น +6.3% YoY 
(vs. +6.6% เดือนก่อน) โดยนบัเป็นการชะลอลงในรอบ 17 เดือน ขณะที่การใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Spending) เดือน
เมษายนเพิ่มขึน้ 0.9% MoM (vs. +1.4% เดือนก่อน) โดยการใช้จ่ายหักผลของการเปล่ียนแปลงของราคา (Real Spending) เพิ่มขึน้ 
0.7% MoM (vs. +0.5% เดือนก่อน) สงูสดุในรอบ 3 เดือน แบ่งเป็นการใช้จ่ายซือ้สินค้าเพิ่มขึน้ 1.0% MoM (vs. +0.2% เดือนก่อน) 
และการใช้จ่ายภาคบริการเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 
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(Fed) มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 50 bps. สู่ระดับ 0.75% - 1.00% โดยประธาน Fed ระบุการขึน้ในอัตรา
ดงักล่าวต่อเนื่องในเดอืนข้างหน้ามีความเหมาะสมและกล่าวปัดการปรับขึน้ถึง 75 bps. โดยมองว่าการเร่งขึน้ดอกเบีย้ช่วยเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการด าเนินนโยบายในช่วงที่เหลือของปี ขณะที่กระบวนการลดขนาดงบดุล (QT) จะเร่ิมวันที่ 1 มิถุนายนใน
อตัราเดือนละ 47.5 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 30.0 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ MBS 
เดือนละ 17.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และจะทยอยปรับขึน้ในระยะเวลา 3 เดือน สู่ระดับ 95.0 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 60.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ MBS เดือนละ 35.0 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) ตามแผนเดิม 
 
เดือนมิถุนายน 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 3.13% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 52.3 จุด (+1.2 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19    
ที่ผ่อนคลายลงส่งผลให้ดัชนีภาคบริการเร่งตัวขึน้ (+1.9 จุด, 52.6 จุด) ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลง (-0.2 จุด, 53.3 จุด) จาก
ผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่ชะลอตัวลงต ่าสุดในรอบ 8 เดือน รวมถึงยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศที่ชะลอตัวลงต ่าสุด 
ในรอบเกือบ 2 ปี ท่ามกลางการหยุดชะงกัของห่วงโซ่อุปทานจากผลของสงครามรัสเซีย - ยูเครน รวมไปถึงปัญหาขาดแคลน
วตัถุดิบและการล็อกดาวน์ในจีน ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตเร่งตัวสูงขึน้เป็นประวตัิการณ์ส่วนดัชนีราคาขายยงัคงอยู่ใน
ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้านยอดค้าปลีกยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยขยายตัว 0.6% MoM, SA ชะลอตัวลงจากที่
ขยายตวั 1.0% MoM, SA ในเดือนก่อน ซึง่หากเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนจะขยายตวัที่ 3.6% YoY (vs. +3.1% เดือนก่อน) ใน
ส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) 
วันที่  16 - 17 มิถุนายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบี ย้ระยะสัน้และยาวและมีมติแบบไม่ เปิดเผยในการคงเป้า 
การเข้าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้ทัง้นี ้ภายหลังการประชุมนาย Haruhiko Kuroda ผู้ ว่าฯ BoJ ยังเน้นย า้ว่า
นโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายยงัคงจ าเป็นส าหรับเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นท่ียงัคงไม่ฟืน้ตวัเข้าสู่ระดบัก่อน COVID-19 และไม่มีแผนที่จะ
ขยายกรอบของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี 

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 8.00% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตวัลดลงเป็น 54.8 จุด (-1.0 จุด) จากภาคบริการที่ชะลอตวัลง (-1.6 จุด, 56.1 จุด) 
ตามอปุสงค์ที่อ่อนแอลงและภาคการผลิตที่ชะลอตวัลง (-0.9 จดุ, 54.6 จดุ) โดยยอดค าสัง่ซือ้ใหม่หดตวั (ต ่ากว่า 50 จุด) เป็น
ครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2563 ท่ามกลางความกังวลสงครามรัสเซีย - ยูเครน และการล็อกดาวน์ในจีนที่กดดนัอุปสงค์และ
ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตยังคงปรับตัวสงูขึน้อย่างมากส่วนราคาผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้
สูงสุดเป็นอันดับ 2 ในประวัติการณ์ ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในเกือบทุกประเทศหลัก ได้แก่ อิตาลี (-2.1 จุด, 
52.4 จุด) ฝร่ังเศส (-0.6 จดุ, 57.0 จุด) และเยอรมนี (-0.6 จุด, 53.7 จุด) ขณะที่สเปนทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน (55.7 จุด) ด้านเงินเฟ้อ
เดือนพฤษภาคมเร่งตัวขึน้ท าจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องที่ 8.1% YoY (vs. +7.4% เดือนก่อน) โดยการเร่งขึน้โดยหลักยังมาจาก
หมวดพลงังาน (+39.2% YoY vs. +37.5% เดือนก่อน) ขณะที่ราคาหมวดบริการ (+3.5% YoY vs. +3.3% เดือนก่อน) หมวด
สินค้าอุตสาหกรรมที่มิใช่พลงังาน (+4.2% YoY vs. +3.8% เดือนก่อน) และหมวดอาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสบู (+7.5% YoY 
vs. +6.3% เดือนกอ่น) เร่งตวัขึน้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงนิธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีมติเป็นเอกฉนัท์ประกาศ
ยตุิการเข้าซือ้สินทรัพย์แบบปกติหรือ  APP ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม และระบจุะปรับดอกเบีย้ขึน้ในอตัรา 0.25% ในการประชมุวนัท่ี 21 
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กรกฎาคม ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สงูกว่าเป้าอย่างมาก อย่างไรก็ตามมีท่าที Hawkish 
กว่าคาด โดยระบอุาจปรับดอกเบีย้ขึน้ถึง 0.50% ในการประชมุเดือนกนัยายน   

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพิ่มขึน้ 3.00% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 42.2 จุด (+5.0 จุด) จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
ใน Shanghai และ Beijing ส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจฟืน้ตัวขึน้ในภาคการผลิต (+2.1 จุด, 48.1 จุด) และบริการ (+5.2 จุด, 
41.4 จดุ) โดยยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ปรับตวัเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 3 เดือน ด้านราคาต้นทนุปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงต ่าสดุนบัตัง้แต่
เดือนกมุภาพนัธ์ ขณะทีร่าคาผลผลิตปรับตวัลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ในส่วนยอดค้าปลีกหดตวั 6.7% ลดลงจากเดือนก่อนท่ี
หดตัว 11.1% น าโดยยอดขายรถยนต์ (-16.0% YoY vs. -31.6% เดือนก่อน) เคร่ืองประดับ (-15.6% YoY vs. -26.7% เดือนก่อน) 
และร้านอาหาร (-21.1% YoY vs. -22.7% เดือนกอ่น) ด้านยอดส่งออกขยายตวั 16.9% YoY (vs. +3.9% เดือนก่อน) โดยหมวด
รถยนต์เร่งตวัขึน้อย่างมาก (+46.7% YoY vs. +8.6% เดือนก่อน) ด้านเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (+8.3% YoY vs. -5.4% เดือนก่อน) 
พลิกกลบัมาขยายตัว ส่วนยอดส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศพัท์มือถือ (+14.0% YoY vs. -7.3% เดือนก่อน) อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (+5.5% YoY vs. -5.1% เดือนก่อน) และแผงวงจรรวม (+17.6% YoY vs. +1.1% เดือนก่อน) เร่งตวัขึน้อย่างมากใน
ส่วนยอดระดมทุนรวมสทุธิ (Total Social Financing) เดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 2.79 ล้านล้านหยวนเพิ่มขึน้อย่างมากจาก 0.91 
ล้านล้านหยวนในเดือนก่อน  

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 8.26% 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงเป็น 53.6 จุด (-2.4 จุด) จากการชะลอตัวลงในภาคบริการ  
(-1.2 จุด, 55.9 จุด) ขณะที่ภาคการผลิต (+0.7 จดุ, 56.1 จดุ) ปรับตวัเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้รายงานระบุว่าภาคธุรกิจยงัคงมีความเชื่อมัน่ที่
ดีต่ออุปสงค์ ส่วนปัญหาในห่วงโซ่อุปทานปัญหาด้านแรงงานและปัญหาด้านเงินเฟ้อยังคงเป็นข้อกังวลหลักของภาคธุรกิจ ด้าน
อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.6% MoM เท่ากับเดือนก่อน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจะชะลอตวัลงเป็น +6.0% YoY 
(vs. +6.2% เดือนก่อน) โดยหมวดที่เก่ียวเนื่องกับการเปิดเมืองยังเพิ่มขึน้สูง อาทิ ตั๋วเคร่ืองบิน (+12.6% MoM) โรงแรม 
(+0.9% MoM) และประกันรถยนต์ (+0.5 MoM) รวมถึงหมวดราคาที่พกัอาศัย ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตระกร้า
เงินเฟ้อที่เพิ่มขึน้มากถึง 0.6% MoM (vs. +0.5% ต่อเนื่อง 3 เดือนก่อนหน้า) สงูสดุในรอบหลายปี ขณะที่การจ้างงานนอกภาค
การเกษตรเพิ่มขึน้ 3.9 แสนต าแหน่ง โดยการจ้างงานเพิ่มขึน้ในเกือบทุกหมวดน าโดยการโรงแรมและพักผ่อน (+8.4 หมื่น
ต าแหน่ง) การบริการธุรกิจ (+7.5 หมื่นต าแหน่ง) การจ้างงานภาครัฐ (+5.7 หมื่นต าแหน่ง) และก่อสร้าง (+3.6 หมื่นต าแหน่ง) 
ขณะที่ลดลงมากในหมวดค้าปลีก (-6.1 หมื่นต าแหน่ง) ส่วนอตัราว่างงานทรงตวัที่ 3.6% และอตัราค่าจ้างชะลอตวัลง (+0.3% MoM, 
และ +5.2% YoY vs. +5.5% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติ 10 - 1 ปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ 0.75% สู่ระดับ 1.50% - 1.75% ซึ่งนับเป็นการปรับขึน้ในอตัราดอกเบีย้มากสุดนับตัง้แต่ปี 2537 พร้อมระบุว่าจะ
ปรับขึน้ในอัตรา 0.50% หรือ 0.75% ในการประชุมเดือนกรกฎาคม นอกจากนีน้าย Jerome Powell ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกาย า้ว่าพร้อมด าเนนินโยบายการเงินท่ีเข้มงวดและมองว่าการเกิด Soft Landing ยงัคงมีความเป็นไปได้ ถึงแม้ว่าจะ
มีความท้าทายอย่างมากในปัจจบุนั 
 
เดอืนกรกฎาคม 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 1.53% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมิถนุายนปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.0 จดุ (+0.7 จดุ) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่
ผ่อนคลายลงส่งผลให้ดัชนีภาคบริการเร่งตัวขึน้ (+1.4 จุด, 54.0 จุด) สูงสุดในรอบ 9 ปี ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลง  
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(-0.6 จุด, 52.7 จุด) จากผลผลิตที่ชะลอตัวลงต ่าสุดในรอบ 4 เดือน และยอดค าสั่งซือ้ที่ชะลอตัวลงเช่นกัน ด้านต้นทุนการผลิต
ปรับตัวเพิ่มขึน้เป็นประวัติการณ์เนื่องจากการขาดแคลนวตัถุดิบและปัญหาห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องท าให้ดัชนีราคาขาย
เพิ่มขึน้สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ด้านยอดส่งออกเดือนมิถุนายนเร่งตวัขึน้ (+19.4% YoY vs. +15.8% เดือนก่อน) จากแรงหนุนของ
การส่งออกไปยังจีนและยุโรป โดยการส่งออกเร่งตัวขึน้ในกลุ่มสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า (+17.1% YoY vs. 
+11.1% เดือนก่อน) สินค้าเคมีภัณฑ์ (+19.6% YoY vs. +15.5% เดือนก่อน) และเคร่ืองจกัรกล (+14.3% YoY vs. +13.3% 
เดือนก่อน) ขณะที่หมวดยานพาหนะรวมอะไหล่กลับมาขยายตัว (+3.4% YoY vs. -5.3% เดือนก่อน) ยอดน าเข้าชะลอตวัลง
เป็น +46.1% YoY จากขยายตวั 48.9% ในเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตามแนวโน้มการส่งออกยงัคงเผชิญความไม่แน่นอนจากปัญหา
ภายในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่ยงัไม่คล่ีคลาย รวมไปถึงประเด็นสงครามรัสเซีย - ยูเครน ซึ่งน าไปสู่การใช้มาตรการคว ่าบาตรที่จะ
กระทบอุปทานสินค้าส าคญั ขณะที่การน าเข้ายงัคงขยายตวัอยู่ในระดบัสูงต่อเนื่องจากผลกระทบของการอ่อนค่าของค่าเงินเยน
และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึน้ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุลอย่างต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลาง
ญ่ีปุ่ นมีมติคงนโยบายการเงินตามเดิม โดยคงเป้าอัตราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาวและเป้าการเข้าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ พร้อมปรับ
คาดการณ์เงินเฟ้อปีนีแ้ละปีหน้าเพิ่มขึน้ 

ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่มขึน้ 0.22% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงเป็น 52.0 จุด (-2.8 จุด) โดยทัง้ภาคบริการ (-3.1 จุด, 53.0 จุด) และ
ภาคการผลิต (-2.5 จุด, 52.1 จุด) ชะลอตวัลงในส่วนของภาคการผลิต ผลผลิตได้หดตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 2 ปี ขณะที่ยอด
ค าสั่งซือ้ภายในและภายนอกประเทศชะลอตัวลง ด้านระยะเวลารอสินค้าลดลงต ่าสุดในรอบ 1 ปีคร่ึง สะท้อนสถานการณ์ 
ในห่วงโซ่อุปทานมีเสถียรภาพมากขึน้ ดัชนีราคาต้นทุนการผลิตชะลอตวัลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสงูส่วนราคาผลผลิตปรับตัว
เพิ่มขึน้เล็กน้อย ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในทุกประเทศหลัก ได้แก่ อิตาลี (-1.1 จุด, 51.3 จุด) ฝร่ังเศส (-4.5 จุด, 
52.5 จุด) เยอรมนี (-2.4 จุด, 51.3 จุด) และสเปน (-2.1 จุด, 53.6 จุด) ด้านดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจของเยอรมนี ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สดุในยุโรปปรับตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 2 ปี ท่ามกลางสถานการณ์ด้านก๊าซที่มีความไม่แน่นอนอย่างมาก 
ประกอบกับราคาพลงังานที่อยู่ในระดบัสงูกดดนัเศรษฐกิจให้ชะลอลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และอาจเข้าสู่ Recession ได้
ในช่วงคร่ึงหลงัของปีในขณะที่รัสเซียระบุว่าก๊าซส่งผ่านท่อ Nord Stream จะลดลงเหลือเพียง 20% ตัง้แต่วนัที่ 27 กรกฎาคม 
เนื่องจากการซ่อมบ ารุงโดยวิกฤตขาดแคลนพลงังานอาจท าให้ต้องมีการจ ากดัการใช้พลงังานในอตุสาหกรรมต่างๆ อนัจะส่งผล
กระทบต่อกิจกรรมในภาคการผลิตก่อนท่ีจะเร่ิมจ ากัดการใช้พลงังานในครัวเรือนและหน่วยงานส าคญัและมีแนวโน้มที่ประเทศ
อื่นๆ ในยุโรปจะประสบปัญหาในรูปแบบเดียวกัน ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรปมีมติปรับอัตราดอกเบีย้ 
Deposit Rate ขึน้ 0.50% สู่ระดบั 0% ซึง่นบัเป็นการปรับขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 11 ปี และปรับขึน้ในอตัรามากที่สดุนบัตัง้แต่ปี 
2543 พร้อมออกมาตรการใหม่ “Transmission Protection Instrument (TPI)” ซึ่งจะช่วยให้การส่งผ่านนโยบายการเงินในยูโรโซน 
มีประสิทธิภาพ  

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 27.60% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 55.3 จุด (+13.1 จุด) จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
และมาตรการสนบัสนุนของภาครัฐส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจฟื้นตวัขึน้ในภาคการผลิต (+3.6 จุด, 51.7 จดุ) และบริการ (+13.1 จุด, 
54.5 จุด) โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่ปรับตัวเพิ่มขึน้สงูสดุนับตัง้แต่เดือนตุลาคม 2564 และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศปรับตวัขึน้
สงูสดุในรอบ 19 เดือน ด้านราคาต้นทุนปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนกันยายน 2563 ขณะที่ราคาผลผลิตทรงตวั
เท่าเดือนก่อน หลังมีการชะลอตัวลงต่อเนื่องก่อนหน้านีส่้วนยอดค้าปลีกพลิกกลบัมาขยายตวั 3.1% YoY (vs. -6.7% เดือนก่อน) 
น าโดยยอดขายรถยนต์ (+13.9% YoY vs. -16.0% เดือนก่อน) เคร่ืองประดบั (+8.1% YoY vs. -15.5% เดือนก่อน) และร้านอาหาร  



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ยโุรป โกรท  12 

(-4.0% YoY vs. -21.1% เดือนก่อน) อุปกรณ์ส่ือสาร (+6.6% vs. -7.7% เดือนก่อน) ด้านยอดส่งออกเดือนมิถุนายนเร่งตัวขึน้ 
(+17.9% YoY vs. +16.9% เดือนก่อน) สวนทางกบัที่ตลาดคาดว่าจะชะลอตวั ด้วยแรงหนุนของการส่งออกคอมพิวเตอร์ (+9.2% YoY 
vs. -5.5% เดือนก่อน) ขณะที่รถยนต์ (+21.2% YoY vs. +46.7% เดือนก่อน) และผลิตภัณฑ์จากเหล็ก (+41.2% YoY vs. 
+77.8% เดือนก่อน) ชะลอลงแต่ยงัขยายตวัในระดบัสงูส่วนเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (-13.1% YoY vs. -8.3% เดือนก่อน) ยงัคงหดตัว
ต่อเนื่อง ด้านยอดระดมทุนรวมสุทธิเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 5.17 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึน้เกือบเท่าตัวจาก 2.79 ล้านล้านหยวน 
ในเดือนก่อนจากแรงหนุนของการออกพนัธบตัรรัฐบาลและยอดปล่อยกู้ เงินหยวนเพื่อน าไปลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานตามนโยบาย
ของภาครัฐ โดย GDP จีนไตรมาส 2 ขยายตัว 0.4% YoY ต ่ากว่าที่ตลาดคาด (+1.2 YoY) อย่างมากจากผลของการกลับมาใช้
มาตรการล็อกดาวน์เพือ่คมุ COVID-19 ในเมืองส าคญัอย่าง Shanghai 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 2.40% 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงเป็น 52.3 จุด (-1.3 จุด) จากการชะลอตัวลงทัง้ในภาคบริการ  
(-0.6 จุด, 55.3 จุด) และภาคการผลิต (-3.1 จุด, 53.0 จุด) โดยยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (-5.9 จุด, 49.2 จุด) และยอดค าสั่งซือ้
ภายนอกประเทศ (-2.2 จุด, 50.7 จุด) เร่งตวัขึน้ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery Times: -8.4 จดุ, 57.3 จดุ) และ
ดัชนีราคา (-3.7 จุด, 78.5 จุด) ชะลอตัว ทัง้นี ้รายงานระบุว่าภาคธุรกิจยังคงมีความเชื่อมั่นที่ดีต่ออุปสงค์ ส่วนปัญหา 
ในห่วงโซ่อปุทานความท้าทายด้านการขนส่ง สงครามรัสเซีย - ยเูครน การแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัจจยัด้านราคาเป็น
ข้อกังวลหลกัของภาคธุรกิจ ด้านยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายนเพิ่มขึน้ 1.0% MoM โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนยอดค้าปลีก
เร่งตัวขึน้เป็น +8.4% YoY (vs. +8.2% เดือนก่อน) โดยยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้ 9 จากทัง้หมด 13 หมวดหลักน าโดยยอดขาย
ป๊ัมน า้มนั (+3.6% MoM) ตามการเพิ่มขึน้ของราคาค้าปลีกเชือ้เพลิง ร้านขายของออนไลน์ (+2.2% MoM) ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 
(+1.4% MoM) ขณะที่ยอดขายหดตัวในห้างสรรพสินค้า (-2.6% MoM) วสัดุก่อสร้างและสวน (-0.9% MoM) และเสือ้ผ้าและ
เคร่ืองประดับ (-0.4% MoM) ด้ านยอดขายร้านอาหารและเคร่ืองดื่ มซึ่ งภาคบริการเพี ยงหมวดเดี ยวในยอดค้าปลีก 
ที่ขยายตวั (+1.0% MoM) ในส่วนยอดขอรับสวสัดิการว่างงานครัง้แรก (Initial Jobless Claims) เพิ่มขึน้ 4,000 ราย สู่ระดับ 
235,000 ราย ในสัปดาห์สิน้สดุ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดนับตัง้แต่กลางเดือนมกราคม 2564 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ
พืน้ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.7% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) สูงสุดนับตัง้แต่กลางปี 2564 และสูงกว่าตลาดคาดที่ 0.5% 
โดยเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานชะลอตวัลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เป็น +5.9% YoY (vs. +6.0% เดือนก่อน) 
ซึ่งกดดันธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) เร่งขึน้อัตราดอกเบีย้อย่างต่อเนื่องโดยตลาดมองธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed)  
อาจต้องปรับขึน้ในอตัรามากถึง 0.75% - 1.00% ในการประชมุปลายเดือนกรกฎาคมนี ้
 
เดือนสิงหาคม 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.10% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตวัลดลงเป็น 50.2 จดุ (-2.8 จดุ) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่
รุนแรงขึน้อีกครัง้ส่งผลให้ดัชนีภาคบริการปรับตัวลดลง (-3.7 จุด, 50.3 จุด) มากสุดในรอบ 9 ปี ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลง  
(-0.6 จดุ, 52.1 จุด) ท่ามกลางต้นทุนด้านพลงังานและค่าจ้างที่สงูขึน้ท าให้ผลผลิตหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดือน และยอด
ค าสั่งซื อ้ใหม่หดตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 10 เดือน ด้านราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตชะลอตัวลงเป็นครัง้แรกนับตั ง้แต่ 
เดือนมกราคมด้านยอดส่งออกเดือนกรกฎาคมชะลอตัวลงเป็น +19.0% YoY (vs. +19.3% เดือนก่อน) น าโดยกลุ่มสินค้า
ส่งออกหลัก ได้แก่ เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า (+13.8% YoY vs. +17.1% เดือนก่อน) และสินค้าเคมีภัณฑ์ (+15.6% YoY vs. 
+19.6% เดือนก่อน) ขณะที่เคร่ืองจกัรกล (+17.3% YoY vs. +14.3% เดือนก่อน) และหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ (+14.6% YoY 
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vs. +3.4% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้ ในส่วนการท่องเที่ยวรัฐบาลเตรียมผ่อนคลายกฎเกณฑ์การรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ
เพิ่มเติม โดยนบัตัง้แต่วนัท่ี 7 กนัยายนนกัท่องเที่ยวไม่จ าเป็นต้องตรวจหาเชือ้ COVID-19 ผ่าน RT-PCR Test ก่อนเข้าประเทศ 
และสามารถเดินทางโดยไม่มีผู้น าทาง (ไกด์) แต่ยงัจ ากดัให้เดินทางผ่านบริษัททวัร์เท่านัน้ นอกจากนี ้ยงัเพิ่มโควต้าของจ านวน
ผู้ที่เข้าประเทศเป็น 50,000 คนต่อวัน จากเดิมที่ 20,000 คนต่อวัน ด้าน GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 2.2% QoQ, saar (vs. 
+0.1% ไตรมาสก่อน) จากการบริโภคเอกชนหนนุเศรษฐกิจกลบัสู่ระดบัก่อน COVID-19 โดยเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันปีก่อน GDP 
ขยายตัว 1.1% YoY (vs. +0.7% ไตรมาสก่อน) อย่างไรก็ตามภาคการผลิตและการส่งออกจะยังได้รับผลกระทบจากภาวะขาด
แคลนวตัถดุิบและอปุสงค์โลกที่ชะลอตวัรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศที่ยงัไม่แน่นอนในไตรมาส 3 

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 5.03% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงเป็น 49.9 จุด (-2.1 จุด) โดยภาคบริการ (-1.8 จุด, 51.2 จุด) ชะลอตัวลง 
ขณะที่ภาคการผลิต (-2.3 จุด , 49.8 จุด) พลิกหดตัวครัง้แรกในรอบ 2 ปี โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่ชะลอตัวลงทัง้ในและ 
นอกประเทศ ความเชื่อมัน่ทางธุรกิจปรับตวัต ่าสดุนบัตัง้แต่กลางปี 2563 ท่ามกลางความกงัวลที่เพิ่มขึน้เก่ียวกบัวิกฤตพลงังาน
และแรงกดดนัเงินเฟ้อที่สงูอย่างต่อเนื่อง ด้านดชันีราคาต้นทุนการผลิตชะลอตัวลงเล็กน้อย ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตัว
ลงในทุกประเทศหลัก ได้แก่ ฝร่ังเศส (-0.8 จุด, 51.7 จุด) และสเปน (-0.9 จุด, 52.7 จุด) ขณะที่เยอรมนี (-3.2 จดุ, 48.1 จุด) 
และอิตาลี (-3.6 จุด, 47.7 จุด) ดัชนีได้เข้าสู่เกณฑ์หดตัว ด้านธนาคารกลางอังกฤษขึน้ดอกเบีย้ 50 bps. สู่ระดับ 1.75% ซึ่ง
นบัเป็นการปรับขึน้ในอตัรามากสดุในรอบ 27 ปี ท่ามกลางเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สงูต่อเนื่องซึ่งคาดจะกดดนัเศรษฐกิจเข้าสู่ Recession 
ที่รุนแรงและยาวนาน ขณะที่ GDP ไตรมาส 2 (เบือ้งต้น) ของยูโรโซนขยายตัว 0.7% QoQ สูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 
+0.2% และเร่งตวัขึน้จาก +0.5% ไตรมาสก่อนจากผลดีของการเปิดเศรษฐกิจจาก COVID-19 หนนุการท่องเที่ยวโดยเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อนเศรษฐกิจของยูโรโซนขยายตัว 4.0% YoY (vs. +5.4% ไตรมาสก่อน) และอยู่เหนือระดับก่อน COVID-19 ที่ 
1.5% โดยเศรษฐกิจของประเทศหลักส่วนใหญ่ขยายตัวดีกว่าคาดยกเว้นเยอรมนีที่เศรษฐกิจไม่ขยายตัวจากไตรมาสก่อน 
เนื่องจากยอดส่งออกสทุธิยงัคงเป็นปัจจยัฉดุรัง้ 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 0.78% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงเป็น 54.0 จุด (-1.3 จุด) จากกิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการผลิต  
(-1.3 จุด, 50.4 จุด) ที่ชะลอลงจากการจ ากัดการใช้พลงังานในบางอุตสาหกรรมที่ท าให้ทัง้ผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ชะลอตัวลง 
ส่วนภาคบริการเร่งตวัขึน้ (+1.0 จุด, 55.5 จุด) หลงัการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ขณะที่สถานการณ์ COVID-19 ดูดีขึน้ 
โดยยอดค าสัง่ซือ้ใหม่เพิ่มขึน้สูงสดุในรอบ 9 เดือน ด้านราคาต้นทุนปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 2 ปี ขณะที่ราคา
ผลผลิตลดลงเล็กน้อย ในส่วนการจ้างงานหดตวัติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 ยอดค้าปลีกชะลอตวัลงเป็น +2.7% YoY (vs. +3.1% 
เดือนก่อน) น าโดยยอดขายรถยนต์ (+9.7% YoY vs. +13.9% เดือนก่อน) เคร่ืองส าอาง (+0.7% YoY vs. +8.1% เดือนก่อน) 
อปุกรณ์ส่ือสาร (+4.9% YoY vs. +6.6% เดือนก่อน) ขณะที่ร้านอาหารฟืน้ตวัขึน้ (-1.5% YoY vs. -4.0% เดือนก่อน) ด้านยอด
ส่งออกขยายตัว 18.0% YoY เร่งตัวขึน้เล็กน้อยจาก +17.9% ในเดือนก่อนน าโดยยอดส่งออกรถยนต์เร่งตัวขึน้อย่างมาก 
(+64.0% YoY vs. +21.2% เดือนก่อน) ขณะที่ส่งออกผลิตภัณฑ์จากเหล็ก (+41.2% YoY vs. +41.2% เดือนก่อน) และแร่หายาก 
หรือ Rare Earth (+43.9% YoY vs. +44.6% เดือนก่อน) ขยายตวัสงู ในส่วนนโยบายทางการคลงัรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก 1 ล้านล้านหยวน ท่ามกลางความเส่ียงต ่าหลายปัจจยั โดยก่อนหน้านีใ้นเดือนพฤษภาคมรัฐบาลได้ออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 33 มาตรการ วงเงิน 1.9 ล้านล้านหยวน ขณะที่นโยบายทางการเงินมีแนวโน้มผ่อนคลายขึน้ 
หลังจากธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ที่ธนาคารพาณิชย์ให้ลูกค้าชัน้ดีระยะ 1 ปี ลง 5 bps. เป็น 3.65% 
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นอกจากนี ้ได้ปรับลดดอกเบีย้ LPR ระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นดอกเบีย้อ้างอิงส าหรับดอกเบีย้บ้านลงเป็น 4.30% (-15 bps.) ซึ่งนับเป็น
การปรับลดครัง้แรกตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 4.08% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตวัลดลงเป็น 47.7 จุด (-4.6 จุด) จากยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ (-1.2 จุด, 48.0 จุด) ที่
ลดลงและอยู่ในเกณฑ์หดตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และผลผลิต (-1.4 จดุ, 53.5 จดุ) ชะลอตวัลง ด้านระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า 
(-2.1 จุด, 55.2 จดุ) และดชันีราคา (-18.5 จุด, 60.0 จดุ) ชะลอตวัลงอย่างมากสะท้อนแรงกดดนัด้านต้นทุนที่ชะลอลง ขณะที่
ปริมาณสินค้าคงคลัง (+1.3 จุด, 57.3 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ต่อเนื่องสูงสุดตัง้แต่ปี 2527 ทัง้นี ้รายงานระบุว่าภาคธุรกิจแสดง
ความกังวลเก่ียวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางความวิตกกังวลเก่ียวกับสินค้าคงคลังส่วนเกินในห่วงโซ่อุปทาน 
อย่างไรก็ตามภาคบริการ (+1.4 จดุ, 56.7 จดุ) เร่งตวัขึน้ ด้านเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.3% MoM ต ่าสดุนบัตัง้แต่
เดือนกนัยายน 2564 ชะลอลงจาก +0.7% ในเดือนก่อน โดยหมวดทีพ่กัอาศยัซึง่คิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตะกร้าเงินเฟ้อ
เพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) ส่วนราคาในหมวดร้านอาหารซึง่เป็นหมวดที่ใช้แรงงานเป็นจ านวนมากยงัเพิ่มขึน้
ต่อเนื่องที่ +0.7% MoM (vs. +0.9% เดือนก่อน) ด้านราคาในหมวดที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวอาทิ ตั๋วเคร่ืองบิน (-7.8% MoM 
vs. +1.8% เดือนก่อน) และโรงแรม (-2.7% MoM vs. -2.8% เดือนก่อน) ปรับตวัลดลง ขณะทีห่มวดสินค้าหลกั (Core Goods) 
ปรับตวัเพิ่มขึน้ต่อในรถยนต์ใหม่ (+0.6% MoM vs. +0.7% เดือนก่อน) และเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (+0.6% MoM 
vs. 0.5% เดือนก่อน) ขณะที่ปรับตัวลดลงในรถยนต์มือสอง (-0.4% MoM vs. +1.6% เดือนก่อน) และเสือ้ผ้า (-0.1% MoM vs. 
+0.8% เดือนก่อน) ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึน้ 5.28 แสนต าแหน่ง มากกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 
2.50 แสนต าแหน่ง ถึงแม้ว่าอตัราเงินเฟ้อจะชะลอตวัลงรวมถึงตลาดแรงงานที่ยงัคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามประธานธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) ยังคงย า้ถึงความจ าเป็นในการปรับขึน้ดอกเบีย้ต่อเนื่องและคงดอกเบีย้ในระดับที่เป็น Restrictive เป็น
ระยะเวลาหน่ึงเพื่อสกดัเงินเฟ้อ   

 
เดือนกันยายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 6.89% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็น 49.4 จุด (-0.8 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ที่รุนแรงขึน้อีกครัง้ส่งผลให้ดัชนีภาคบริการปรับตัวลดลง (-0.8 จุด, 49.5 จุด) ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลง (-0.6 จุด, 51.5 จุด) 
โดยผลผลิตหดตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และต ่าสดุในรอบ 11 เดือน และยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ชะลอตวัต ่าสดุในรอบเกือบ 2 ปี ด้าน
ดชันีต้นทุนการผลิตชะลอตวัต ่าสดุในรอบ 8 เดือน ขณะที่ดชันีราคาขายชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ตามยอดค้าปลีก
ฟืน้ตวัต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมโดยขยายตวั 1.4% MoM, SA (vs. +0.7% เดือนก่อน) และ 4.1% YoY (vs. +2.4% เดือนก่อน) 
ด้านการส่งออกได้รับแรงหนนุจากการส่งออกรถยนต์และเคร่ืองจกัรไปยงัประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงค่าเงินเยนทีอ่่อนค่า โดยเร่งตวัขึน้
เป็น +22.1% (vs. +19.0% เดือนก่อน) ขณะที่ราคาพลังงานสูงยังหนุนตัวเลขการน าเข้าในส่วนเงินเฟ้อพืน้ฐานเดือนสิงหาคม 
เร่งตวัขึน้ (+2.8% YoY vs. +2.4 เดือนก่อน) สงูสดุในรอบ 31 ปี โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของราคาพลงังาน ราคาไฟฟ้า และ
อาหารแปรรูป ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมากตามเดิม โดยมีมติ
เอกฉนัท์ในการคงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาวและคงเป้าการเข้าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ ท่ีประกาศก่อนหน้านี ้ภายหลงั
การประชมุธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) นาย Masato Kanda รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงัฝ่ายกิจการระหว่างประเทศได้
ระบุว่ามีการเข้าแทรกแซงในตลาดสกุลเงินแล้วซึ่งนับเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ปี 2541 ท าให้เงินเยนแข็งค่าขึน้กว่า 2% นอกจากนี ้
นายกรัฐมนตรี Kishida ได้มีการแถลงการณ์ผ่อนปรนมาตรการเดินทางเข้าญ่ีปุ่ น โดย 1) ยกเลิกการก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยว
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เดินทางเข้าประเทศต่อวนั 2) ไม่จ าเป็นต้องเดินทางผ่านบริษัททวัร์ และ 3) ผ่อนปรนการขอวีซ่าระยะสัน้ โดยจะเร่ิมในวนัที่ 11 
ตลุาคมเป็นต้นไป 

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 6.43% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตวัลดลงเป็น 48.9 จุด (-1.0 จุด) โดยภาคบริการ (-1.4 จุด, 49.8 จุด) พลิกเข้าสู่เกณฑ์
หดตัวจากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่ต ่าสุดนบัตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ขณะที่ภาคการผลิต (-0.2 จุด, 49.6 จุด) หดตวัต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 2 จากผลผลิตที่ชะลอตวัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 โดยหดตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ส่วนยอดค าสัง่ซือ้ใหม่
หดตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ท่ามกลางภาวะอุปสงค์ที่อ่อนแอ ขณะที่ดชันีราคาต้นทนุการผลิตและราคาขายชะลอตวัลงต่อเนื่อง ทัง้นี ้
ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในทุกประเทศหลัก ได้แก่ ฝร่ังเศส (-1.3 จุด, 50.4 จุด) สเปน (-2.2 จุด, 50.5 จุด) และเยอรมนี  
(-1.2 จุด, 46.9 จุด) ขณะที่อิตาลี (+1.9 จุด, 49.6 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้แต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัว ด้านอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานเดือน
สิงหาคมเร่งตัวขึน้เป็น +4.3% YoY (vs. +4.0% เดือนก่อน) โดยได้รับปัจจัยหนุนหลักจากราคาในหมวดพลังงาน (+38.3% YoY 
vs. 39.6% เดือนก่อน) แม้จะชะลอลงเป็นเดือนที่ 2 ตามราคาน า้มันรวมถึงราคาในหมวดอาหาร (+10.6% YoY vs. 9.8% 
เดือนก่อน) สินค้าอุตสาหกรรมที่มิใช่พลงังาน (+5.0% YoY vs. +4.5% เดือนก่อน) และหมวดบริการ (+3.8% YoY vs. 3.7% 
เดือนก่อน) ท่ีเร่งตวัขึน้ต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับอตัราดอกเบีย้ขึน้ 
75 bps. สู่ระดับ 0.75% สูงสุดนับตัง้แต่ปี 2554 ตามการคาดการณ์ของตลาดท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังมีความเส่ียงโน้มไป
ทางด้านสูง โดยระบุว่าการปรับขึน้ในอัตราดังกล่าวนับเป็นการเร่งปรับขึน้จากระดับอตัราดอกเบีย้ที่ผ่อนคลายอย่างมากไปสู่
ระดบัที่จะมัน่ใจได้ว่าจะท าให้อัตราเงินเฟ้อชะลอลงกลบัเข้าสู่เป้าหมายระยะกลางที่ 2% ได้ตามเป้าหมาย ขณะที่ธนาคารกลาง
อังกฤษ (BoE) ประกาศท า QE ฉุกเฉินไม่จ ากัดชั่วคราวเพื่อลดความผันผวนและรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงินหลัง 
การเปิดเผยแผนลดภาษีครัง้ใหญ่ของรัฐบาลปลายสปัดาห์ก่อนสร้างความตกใจให้แก่ตลาด 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 13.15% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็น 53.0 จุด (-1.0 จุด) จากกิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการผลิต  
(-0.9 จดุ, 49.5 จุด) ที่ชะลอลงจากการล็อกดาวน์เป็นระยะๆ และการจ ากัดการใช้พลงังานในมณฑลเสฉวนและพืน้ที่ใกล้เคียง 
ท าให้ทัง้ผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ชะลอตัวลงต ่าสุดในรอบ 3 เดือน ส่วนภาคบริการชะลอตัวลงเช่นกัน (-0.5 จุด, 55.0 จุด) 
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลายมณฑลและสภาพอากาศที่แปรปรวนด้านราคาต้นทนุปัจจยัการผลิตชะลอตวัลง
ต ่าสดุในรอบ 27 เดือน ขณะที่ราคาผลผลิตลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ด้านยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมเร่งตัวขึน้เป็น +5.4% YoY 
(vs. +2.7% เดือนก่อน) น าโดยยอดขายรถยนต์ (+15.9% YoY vs. +5.7% เดือนก่อน) และร้านอาหาร (+8.4% YoY vs. -1.5% 
เดือนก่อน) ขณะที่เคร่ืองส าอาง (-6.4% YoY vs. +0.7% เดือนก่อน) และอุปกรณ์ส่ือสาร (-4.6% YoY vs. +4.9% เดือนก่อน) ชะลอตวัลง 
โดยยอดส่งออกเดือนสิงหาคมขยายตวั 7.1% YoY ชะลอตัวลงจาก +18.0% ในเดือนก่อน ด้านยอดปล่อยสินเชื่อในเดือนสิงหาคม
ฟื้นตัวขึน้จากเดือนก่อนมาอยู่ที่ 2.43 ล้านล้านหยวน (vs. 0.76 ล้านล้านหยวน เดือนก่อน) แต่ยังคงอ่อนแอเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลดอตัราส่วนเงินกันส ารองขัน้ต ่าส าหรับเงินฝาก
ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ (Reserve Requirement Ratio: FX-RRR) ลดลงจาก 8% เป็น 6% มีผลวนัที่ 15 กนัยายนเพื่อช่วย
เพิ่มสภาพคล่องของสกุลเงินต่างประเทศเพิ่มการไหลเข้ามาของสกลุเงินต่างประเทศและลดแรงกดดนัต่อการอ่อนค่าของเงินหยวน
ที่อ่อนค่ามากสดุในรอบ 2 ปี  
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ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 9.22% 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็น 44.6 จุด (-3.1 จุด) ด้านภาคบริการเร่งตัวขึน้โดยได้รับแรงหนุน
จากทัง้ผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ ขณะที่ภาคการผลิตทรงตวัจากยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ที่เร่งตวัขึน้แต่ผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่
ภายนอกประเทศชะลอตวัลง ทัง้นี ้รายงานระบุว่าปัญหาในห่วงโซ่อุปทานการขนส่งและต้นทุนมีพฒันาการเชิงบวก อย่างไรก็ตาม
การขาดแคลนวตัถดุิบยงัคงเป็นความท้าทายต่อภาคธุรกจิ ด้านยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมเร่งตวัขึน้ 0.3% MoM (vs. -0.4% เดือนก่อน) 
ซึ่งเพิ่มขึน้ 8 จากทัง้หมด 13 หมวดหลัก โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ (+2.8% MoM) และร้านอาหาร (+1.1% MoM) ซึ่งเป็น
หมวดบริการเพียงอนัเดียว ส่วนยอดผู้ว่างงานขอรับสวสัดิการว่างงานครัง้แรก (Initial Jobless Claims) ปรับตวัลดลงต่ออีก 
5.0 พันราย อยู่ที่ 2.13 แสนราย ณ สัปดาห์สิน้สุดวันท่ี 10 กันยายน และต ่ากว่าตลาดคาดที่ 2.27 แสนราย โดยนับเป็นการปรับ
ลดลงต่อเนื่อง 5 สปัดาห์ สะท้อนอุปสงค์แรงงานที่ยังดีอยู่และตลาดแรงงานยงัแข็งแกร่ง ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตร
เดือนสิงหาคมเพิ่มขึน้ 3.15 แสนต าแหน่ง มากกว่าที่ตลาดคาด ด้านอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.6% MoM เร่งตัวขึน้จาก 
+0.3% ในเดือนก่อน โดยหมวดที่พกัอาศยั (Shelter) ซึง่คิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตระกร้าเงินเฟ้อเพิ่มขึน้สงูต่อเนื่องที ่
+0.7% MoM (vs. +0.5% เดือนก่อน) โดยค่าเช่า (Rent of Primary Residence) เพิ่มขึน้ 0.7% (vs. +0.7% เดือนก่อน) และ 
Owners’ Equivalent Rent เพิ่มขึน้ 0.7% (vs. +0.6% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 
(Fed) ปรับอัตราดอกเบีย้ขึน้ 75 bps. สู่ระดับ 3.00%-3.25% ตามคาดการณ์ของตลาดและส่งสัญญาณ Hawkish ขึน้อย่างมาก 
โดย Dot Plot ชีด้อกเบีย้จะถกูปรับขึน้จนแตะระดบั 4.50%-4.75% ในปีหน้า   

 
เดือนตุลาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ 6.36% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกนัยายนปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 51.0 จดุ (+1.6 จดุ) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่
คล่ีคลายลงส่งผลให้ดชันีภาคบริการเร่งตัวขึน้กลบัมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวอีกครัง้ (+2.7 จุด, 52.0 จุด) ขณะที่ภาคการผลิต
ชะลอตัวลงต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 (-0.7 จุด, 50.8 จุด) โดยผลผลิตหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 3 และต ่าสุดในรอบ  
1 ปี ส่วนยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตัวลงท่ามกลางอุปสงค์ที่ลดลงจากตลาดต่างประเทศ ด้านส่งออกเดือน
กันยายนเร่งตัวขึน้เป็น +28.9% YoY (vs. +22.0% เดือนก่อน) จากแรงหนุนของการส่งออกรถยนต์ (+74.9% YoY vs. 
+30.8% เดือนก่อน) เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า (+19.5% YoY vs. +12.9% เดือนก่อน) และเคร่ืองจักรกล (+23.8% YoY vs. 
+17.0% เดือนก่อน) ขณะที่กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ (+4.8% YoY vs. +16.3% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง ในส่วนนโยบายทางการเงิน 
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงนิเดิมในการประชมุ Monetary Policy Meeting (MPM) วนัท่ี 27-28 ตลุาคม โดยมี
มติเอกฉนัท์ในการคงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาวและคงเป้าการเข้าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้ในขณะที่
ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อปีนีแ้ละปีหน้าเพิ่มขึน้แต่ยงัคงเน้นย า้ว่าจะยงัไม่การเปล่ียนแปลงจดุยืนด้านนโยบายในเร็วๆ นี ้

ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่มขึน้ 6.28% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวลดลงเป็น 48.1 จุด (-0.8 จุด) จากการลดลงต่อเนื่องอยู่ในเกณฑ์หดตัว  
ทัง้ภาคบริการ (-1.0 จุด, 48.8 จุด) ตามอุปสงค์ที่ชะลอลงสะท้อนจากยอดค าสั่งซือ้ใหม่และงานในมือ (Backlogs) ที่ลดลง
ต่อเนื่องและภาคการผลิต (-1.2 จุด, 48.4 จุด) จากผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่หดตัวต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคา
พลงังานท่ีสูงขึน้กระทบภาคการผลิตรวมถึงภาวะอุปสงค์ที่ยังอ่อนแอจากแรงกดดันของอตัราเงินเฟ้อที่สูงและความไม่แน่นอน
ทางเศรษฐกิจ ด้านดชันีราคาต้นทุนการผลิตปรับตัวสงูขึน้ตามราคาพลงังาน ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตวัลงและอยู่
ในเกณฑ์หดตัวในทุกเกือบประเทศหลัก ได้แก่ สเปน (-2.1 จุด, 48.4 จุด) เยอรมนี (-1.2 จุด, 45.7 จุด) และอิตาลี (-2.0 จุด, 
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47.6 จุด) ขณะที่ฝร่ังเศสปรับตัวเพิ่มขึน้อยู่ในเกณฑ์ขยายตัว (+0.8 จุด, 51.2 จุด) ด้านอัตราเงินเฟ้อฟื้นฐาน (Core CPI) เร่งตัวขึน้
เป็น +4.8% YoY (vs. +4.3% เดือนก่อน) น าโดยสินค้าอุตสาหกรรมที่มิใช่พลังงาน (+5.6% YoY vs. +5.0% เดือนก่อน) และหมวด
บริการ (+4.3% YoY vs. +3.8% เดือนก่อน) ที่เร่งตัวขึน้อย่างต่อเนื่องกดดันให้ ECB ปรับดอกเบีย้ขึน้ในอัตราสูง 75 bps. 
ต่อเนื่องในการประชุมปลายเดือนตุลาคมนี ้ขณะที่ธนาคารอังกฤษ (BoE) ประกาศมาตรการหนุนตลาดพันธบัตรเพิ่มเติม 
เมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคมที่ผ่านมาแต่ตลาดไม่ตอบรับ โดย Gilt Yield อาย ุ30 ปี พุ่งสงูขึน้เกือบ 30 bps.        

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 14.72% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวลดลงเป็น 48.5 จุด (-4.5 จุด) จากมาตรการควบคุม COVID-19  
ในหลายพืน้ที่ส่งผลให้ผลผลิตหดตัวครัง้แรกในรอบ 4 เดือน ยอดค าสั่งซือ้ใหม่ชะลอตัวลงต า่สุดในรอบ 5 เดือน และยอด
ค าสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตัวลงต ่าสุดในรอบ 4 เดือน ด้านดัชนีต้นทุนการผลิตชะลอตัวลงต ่าสุดนับตัง้แต่เดือน
มกราคม 2559 จากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที่ลดลง และราคาขายลดลงมากที่สดุนบัตัง้แต่เดือนธันวาคม 2558 ยอดระดมทุนรวมสทุธิ
เดือนกันยายนอยู่ที่ 3.5 ล้านล้านหยวน เร่งตัวขึน้จากเดือนก่อน (2.4 ล้านล้านหยวน) จากแรงหนุนของการลดดอกเบีย้นโยบาย
และมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยในวันที่ 16 - 22 ตุลาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีนาย Xi Jinping ได้กล่าวเปิด 
การประชมุ Party Congress ครัง้ที่ 20 และได้เน้นย า้ถึงความส าคญัของนโยบาย Zero-Covid ซึ่งให้ความส าคัญกับสขุภาพ
และความปลอดภยัของประชาชนเป็นอนัดบัแรกรวมไปถึงการพฒันาเศรษฐกิจภายใต้ระบบสงัคมนิยมและการรวมชาติอย่างสนัติ 
โดยมุ้ งเน้นถึงการเติบโตอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและตัง้เป้าให้จีนเป็นสังคมนิยมสมัยใหม่ที่มีความเข้มแข็งเป็น
ประชาธิปไตยและก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและคงยึดการใช้นโยบายหนึ่งประเทศสองระบบ (One Country, Two Systems) แต่ก็
ไม่ได้ปฏิเสธตวัเลือกในการใช้กองก าลงัทหาร 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัเพิม่ขึน้ 7.99% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนกันยายนปรับตวัลดลงเป็น 56.1 จดุ (-0.3 จุด) โดยหลกัจากภาคการผลิตที่ปรับตวัลดลง
เป็น 50.9 จดุ (-1.9 จุด) ต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 จากยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ทัง้ภายในและนอกประเทศที่ชะลอตวัลง 
ขณะที่ภาคบริการลดลงเล็กน้อย (-0.2 จดุ, 56.7 จดุ) เป็นผลจากกิจกรรมทางธุรกิจและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ที่ชะลอตวัลง ขณะที่
การจ้างงานเพิ่มขึน้สูงสุดในรอบ 6 เดือน (+2.8 จุด, 53.0 จุด) ทัง้นี ้รายงานระบุว่าปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทานและปัญหา 
การขาดแคลนวตัถุดิบมีแนวโน้มที่ดีขึน้ ด้านอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนกันยายนเร่งตวัขึน้ 0.6% MoM สงูสุดในรอบ 
40 ปี และสงูกว่าที่ตลาดคาดที่ +0.4% MoM โดยหมวดที่พกัอาศยั (Shelter) ซึง่เป็นหมวดหลกัในภาคบริการและคิดเป็นราว 1 ใน 3 
ของน า้หนกัในตระกร้าเงินเฟ้อเพิ่มขึน้สงูต่อเนื่อง 0.8% MoM (vs. +0.7% เดือนก่อน) สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2525 โดยค่าเช่า Rent 
of Primary Residence เพิ่มขึน้ 0.8% MoM (vs. +0.7% เดือนก่อน) และ Owners’ Equivalent Rent เพิ่มขึน้ 0.8% MoM (vs. 
+0.7% เดือนก่อน) อีกทัง้ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานครัง้แรกปรับลดลง 1.2 หมื่นราย สู่ระดับ 214,000 ราย พร้อมอัตรา 
การว่างงานที่ปรับตวัลดลงเป็น 3.5% กดดนัให้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ขึน้ดอกเบีย้ในอตัราสงู 75 bps. ในการประชุม
วนัที่ 1-2 พฤศจิกายนนี ้และอาจต้องปรับขึน้ในอตัราดงักล่าวต่อเนื่องในการประชมุเดือนธันวาคมด้วย 
 
เดือนพฤศจิกายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.38% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 51.8 จุด (+0.8 จุด) ท่ามกลางมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว 
ในประเทศส่งผลให้ดชันีภาคบริการเร่งตวัขึน้ต่อเนื่อง (+1.0 จดุ, 53.2 จดุ) ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตวัลงต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือน
มกราคม 2564 (-0.1 จุด, 50.7 จุด) โดยผลผลิตและค าสัง่ซือ้ใหม่หดตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ส่วนยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ภายนอก
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ประเทศหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ท่ามกลางอุปสงค์ที่ลดลงจากจีนและเกาหลีใต้รวมถึงความซบเซาในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิป ด้านยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมชะลอตัวเป็น +0.2% MoM, SA (vs. +1.5% เดือนก่อน) โดยเฉพาะในหมวดรถยนต์  
(-6.8% MoM, SA vs. +11.0% เดือนก่อน) และของใช้ในครัวเรือน (-0.4% MoM, SA vs. +13.8% เดือนก่อน) ขณะที่หมวด
เคร่ืองแต่งกาย (+3.9% MoM, SA vs. +0.4% เดือนก่อน) และอาหาร (+1.8% MoM, SA vs. +1.5% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้
จากแรงหนุนของการเปิดประเทศและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในภาคการส่งออกของญ่ีปุ่ นเดือนตุลาคมชะลอตัวลง 
(+23.5% YoY vs. +28.9% เดือนก่อน) ขณะที่การน าเข้า (+53.5% YoY vs. +45.7% เดือนก่อน) ยังคงเร่งตัวขึน้อย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ญ่ีปุ่ นขาดดลุการค้าต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 ด้านอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนตุลาคมเร่งตวัขึน้เป็น +3.6% YoY 
(vs. +3.0% เดือนก่อน) สูงสุดในรอบ 31 ปี ท่ามกลางการเพิ่มขึน้ของราคาพลังงานและค่าเงินเยนที่อ่อนค่าส่งผลให้ GDP  
ไตรมาส 3 หดตวั 1.2% QoQ, Saar จากแรงกดดนัของการน าเข้าที่มีราคาสงูขึน้ 

ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่มขึน้ 6.75% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวลดลงเป็น 47.3 จุด (-0.8 จุด) จากการลดลงต่อเนื่องอยู่ในเกณฑ์หดตัว 
ทัง้ภาคบริการ (-0.2 จุด, 48.6 จุด) ตามอุปสงค์ที่ชะลอลงสะท้อนจากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่หดตัวเป็นเดือนที่ 4 และผลผลิต 
ที่อยู่ในระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และภาคการผลิต (-2.0 จุด, 46.4 จุด) ปรับตัวลดลงจากผลผลิตและ 
ยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่หดตัวต่อเนื่องรวมถึงยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศที่หดตัวเช่นกัน เนื่องจากความไม่แน่นอนทาง 
ภูมิรัฐศาสตร์ อัตราเงินเฟ้อที่สูงและภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอทั่วโลก ขณะที่ด้านดัชนีราคายังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตัวลงและอยู่ในเกณฑ์หดตัวในเกือบทุกประเทศหลกั ได้แก่ สเปน (-0.4 จุด, 
48.0 จุด) เยอรมนี (-0.6 จุด, 45.1 จุด) และอิตาลี (-1.8 จุด, 45.8 จุด) ขณะที่ฝร่ังเศสปรับตัวลดลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว  
(-1.0 จุด, 50.2 จุด) ด้าน ECB Minutes ประจ ารอบการประชุมวนัที่ 27 ตุลาคมชีว้่าคณะกรรมการส่วนใหญ่มองว่าการปรับ
ดอกเบีย้ขึน้ในอัตรา +75 bps. สู่ระดับ 2.0% มีความเหมาะสมเพื่อสกัดเงินเฟ้อพร้อมระบุว่าถึงเวลาที่จะต้องเร่ิมพิจารณา
ปรับเปล่ียนแผนการซือ้คืนพันธบัตรที่ครบก าหนดอายุ (Reinvestment) ที่เข้าซือ้ผ่านมาตรการ Asset Purchase Program 
(APP) ในการประชุมเดือนธันวาคม ทัง้นี ้GDP ไตรมาส 3 ขยายตัว 0.2% QoQ ชะลอตัวลงอย่างมากจาก +0.8% QoQ  
ในไตรมาสก่อนสะท้อนผลดีจากการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจก่อนหน้านีท้ี่เร่ิมแผ่วลงประกอบกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
จากวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อที่ท าจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องได้กดดันการใช้จ่ายของผู้ บริโภคและการลงทุนเอกชน รวมถึง
อตุสาหกรรมการผลิตที่ลดก าลงัการผลิตลง   

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพิ่มขึน้ 26.62% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวลดลงเป็น 48.3 จุด (-0.2 จุด) จากการหดตัวต่อเนื่องในภาคบริการ  
(-0.9 จุด, 48.4 จุด) ท่ามกลางมาตรการควบคุม COVID-19 ที่ขดัขวางการด าเนินธุรกิจและส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ส่วนภาค
การผลิต (+1.1 จุด, 49.2 จุด) ปรับตวัเพิ่มขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑ์หดตวัจากผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ที่ยงัอยู่ในเกณฑ์หดตัว 
ส่วนยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ภายนอกประเทศหดตวัเป็นเดือนท่ีสามติดต่อกัน เนื่องจากแรงกดดนัด้านต้นทนุทัว่โลกทีย่งัคงมีอยู่ ด้าน
ยอดค้าปลีกชะลอตัวและหดตัวลง 0.5% YoY (vs. +2.5% เดือนก่อน ) น าโดยเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (-14.1% YoY vs.  
-6.1% เดือนก่อน) ร้านอาหาร (-8.1% YoY vs. -1.7% เดือนก่อน) อุปกรณ์ส่ือสาร (-8.9% YoY vs. +5.8% เดือนก่อน) และ
ยอดขายรถยนต์ (+3.9% YoY vs. +14.2% เดือนก่อน) ขณะที่ยอดส่งออกและน าเข้าเดือนตุลาคมหดตวัเป็นครัง้แรกตัง้แต่ปี 
2563 สะท้อนภาพอุปสงค์โลกที่แผ่วตวัลงรวมถึงผลกระทบจากนโยบาย Zero-Covid ยอดระดมทุนรวมสุทธิในเดือนตุลาคม
ชะลอตัวลง (0.91 ล้านล้านหยวน vs. 3.53 ล้านล้านหยวนเดือนก่อน) จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ด้านดัชนีราคาผู้บริโภค 
(CPI) ชะลอตัวลงเป็น +2.1% YoY ในเดือนตุลาคม (vs. +2.8% เดือนก่อน) โดยราคาชะลอตัวลงในหมวดราคาอาหาร 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ยโุรป โกรท  19 

(+7.0% YoY vs. +8.8% เดือนก่อน) และที่อยู่อาศัย (-0.2% YoY vs. +0.3% เดือนก่อน) ทัง้นี ้เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน
ทางการจีนได้ประกาศผ่อนคลายกฎเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศและนโยบายล็อกดาวน์ที่ส าคญั อาทิ ลดระยะเวลากักตัว 
ส าหรับผู้สมัผสัใกล้ชิดและผู้ เดินทางเข้าประเทศจากเดิม “กกัตวักับภาครัฐ 7 วนั (Centralized Quarantine) และกักตวัที่บ้าน 3 วนั 
(Home Quarantine) รวมเป็น 10 วัน” เป็น “กักตัวกับภาครัฐ 5 วัน และกักตัวที่บ้าน 3 วัน รวมเป็น 8 วัน” เมื่อเสร็จสิน้ 
การกกัตวัที่จดุแรกของการเดินทางเข้าแล้วการกกัตวัที่ปลายทางจะไม่ถกูกกัตวัซ า้ส าหรับผู้ เดินทางขาเข้า เป็นต้น 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัเพิ่มขึน้ 5.38% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตวัลดลงเป็น 53.9 จุด (-2.2 จุด) โดยหลกัจากภาคการผลิตที่ปรับตัวลดลง  
(-0.7 จุด, 50.2 จุด) ต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 จากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ทัง้ภายนอกประเทศและงานคงค้างที่ชะลอตัวลง 
ส่วนภาคบริการปรับตัวลดลง (-2.3 จุด, 54.4 จุด) เป็นผลจากผลผลิต (-3.4 จุด, 55.7 จุด) ยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศ  
(-17.4 จุด, 47.7 จุด) และยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ภายในประเทศ (-4.1 จุด, 56.5 จุด) ท่ีชะลอตวัลง ด้านยอดค้าปลีกเดือนตุลาคม 
เพิ่มขึน้ 1.3% MoM (vs. 0.0% เดือนก่อน) สะท้อนการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ยังดีอยู่ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core 
CPI) เดือนตุลาคมเพิ่มขึน้ 0.3% MoM ชะลอลงจาก +0.6% ในเดือนก่อน และต ่ากว่าตลาดคาดที่ +0.4% โดยหมวดที่พัก 
(Shelter) ซึ่งเป็นหมวดหลกัในภาคบริการและคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตะกร้าเงินเฟ้อเพิ่มขึน้ในอตัราที่สงูต่อเนื่องที ่
+0.8% MoM เท่ากับเดือนก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาโรงแรม (ค่อนข้างผัวผวน) ที่กลับมาเพิ่มขึน้มาก ขณะที่ค่าเช่า 
(Rent of Primary Residence) เพิ่มขึน้ในอัตราที่ลดลงเป็น +0.7% MoM (vs. +0.8% เดือนก่อน) และ Owners’ Equivalent Rent 
เพิ่มขึน้ในอัตราลดลงเป็น +0.6% MoM (vs. +0.8% เดือนก่อน) นับเป็นการเพิ่มขึน้ในอัตราน้อยที่สุดตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2565 
ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมเพิ่มขึน้ 2.61 แสนต าแหน่ง มากกว่าที่ตลาดคาดและค่าจ้างยังขยายตัวสูง
สะท้อนภาพตลาดแรงงานท่ียังแข็งแกร่ง ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึน้เป็น 3.7% ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติเป็นเอกฉันท์ (12-0) ปรับอตัราดอกเบีย้ Federal Funds Rate ขึน้ 75 bps. สู่ระดบั 3.75% - 4.00% 
โดยนบัเป็นการปรับขึน้อตัราสงูต่อเนื่องเป็นครัง้ที่ 4 โดยระบวุ่าการปรับขึน้ดอกเบีย้ต่อเนื่องเพิ่มเติมอีกมีความเหมาะสมเพื่อให้
อยู่ในระดับที่จ ากัดเศรษฐกิจเพียงพอ (Sufficiently Restrictive) ในการน าพาเงินเฟ้อให้ชะลอกลบัเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% โดย 
Fed Minutes ชีว้่าคณะกรรมส่วนใหญ่มองการชะลอการเร่งขึน้อตัราดอกเบีย้ระดบั 50 bps. ใกล้มีความเหมาะสม ขณะที่มอง
การเกิด Recession มีความเป็นไปได้สงู 
 
เดือนธันวาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 6.70% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็น 48.9 จุด (-2.9 จุด) จากแรงหนุนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว 
ในประเทศที่ลดลงเมื่อเทียบกับในเดือนตุลาคมส่งผลให้ดชันีภาคบริการชะลอตวัลง (-2.9 จุด, 50.3 จุด) ขณะที่ภาคการผลิต
หดตวัครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 (-1.7 จุด, 49.0 จดุ) โดยผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ลดลงต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือน
สิงหาคม 2563 ส่วนยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศหดตัวต่อเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในหลายประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศจีนด้านการส่งออกเดอืนพฤศจกิายนชะลอตวัลงเป็น +20.0% YoY (vs.+25.3% เดือนก่อน) น าโดยหมวด
ยานพาหนะรวมอะไหล่ (+33.9% YoY vs. +61.4% เดือนก่อน) และเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า (+11.4% YoY vs. +17.9% เดือนก่อน) 
ขณะที่กลุ่มสินค้าเคร่ืองจักรกล (+18.9% YoY vs. +17.6% เดือนก่อน) และเคมีภัณฑ์ (+10.7% YoY vs. +1.0% เดือนก่อน)  
เร่งตวัขึน้ อย่างไรก็ตามดุลการค้าปรับตวัดีขึน้จากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที่ปรับตวัลดลงและค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึน้ ด้านยอดค้าปลีก
เดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลง 1.1% MoM, SA จากราคาสินค้าที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัที่เพิ่มสูงขึน้ส่งผลกระทบต่อภาค
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ครัวเรือนของญ่ีปุ่ น ขณะที่การว่างงานลดลงแตะระดบั 2.5% (vs. 2.6% เดือนก่อน) ด้านอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (+3.7%) พุ่งขึน้
แตะระดับสงูสดุในรอบ 40 ปี ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) มีมติคงอัตราดอกเบีย้นโยบายที่ระดับ  
-0.1% แต่ได้สร้างความตกใจให้กับตลาดด้วยการขยายกรอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ของรัฐบาลญ่ีปุ่ นให้
เคลื่อนไหวในช่วง -0.5% ถึง +0.5% จากเดิมที่อยู่ในกรอบ -0.25% ถึง +0.25% ซึ่งถือเป็นการส่งสญัญาณเร่ิมใช้นโยบายคุมเข้ม
การเงิน 

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 3.44% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 47.8 จุด (+0.5 จุด) จากการเพิ่มขึน้ของดัชนีภาคการผลิต 
(+0.7 จุด, 47.1 จุด) ที่ปรับตวัดีขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑ์หดตวั โดยยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ยงัหดตวัต่อเนื่องจากอุปสงค์ที่อ่อนแอทัว่โลก 
ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตปรับตวัลดลงต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 ส่วนภาคบริการ (-0.1 จุด, 48.5 จุด) ชะลอตัวลง
เล็กน้อยจากยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ที่หดตวัเป็นเดือนที่ 5 และงานคงค้างที่หดตัว ขณะที่ผลผลิตปรับตัวดีขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑ์หดตัว 
ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI เร่งตัวขึน้แต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัวในเกือบทุกประเทศหลัก ได้แก่ สเปน (+1.6 จุด, 49.6 จุด) 
เยอรมนี (+1.2 จุด, 46.3 จุด) และอิตาลี (+3.1 จุด, 48.9 จุด) ขณะที่ฝร่ังเศสพลิกมาอยู่ในเกณฑ์หดตวั (-1.5 จุด, 48.7 จุด)  
ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB)  มีมติปรับขึ น้ดอกเบี ย้ในอัตรา 50 bps. ตามตลาดคาดพร้อมทัง้ 
ส่งสญัญาณที่ชดัเจนในการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากอตัราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงได้ช้ากว่าที่ประมาณการไว้เดิม
อย่างมีนัยยะพร้อมประกาศจะเร่ิมปรับลดขนาดงบดุลผ่านการลดการถือครองสินทรัพย์ภายใต้มาตรการ APP (Asset 
Purchase Program) ในเดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นไป    

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพิ่มขึน้ 6.37% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็น 47.0 จุด (-1.3 จุด) จากการหดตัวต่อเนื่องในภาคบริการ  
(-1.7 จุด, 46.7 จุด) ท่ามกลางมาตรการควบคุม COVID-19 ที่ขัดขวางการด าเนินธุรกิจและส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ท าให้ 
ยอดค าสัง่ซือ้ใหม่หดตวัสงูสดุในรอบ 6 เดือน ส่วนภาคการผลิต (+0.2 จุด, 49.4 จุด) ปรับตวัเพิ่มขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑ์หดตัว 
โดยผลผลิตยอดค าสัง่ซือ้ใหม่และการจ้างงานยงัอยู่ในภาวะหดตวั ส่วนยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ภายนอกประเทศและงานคงค้างปรับ
ลดลงต ่าสุดในรอบกว่า 2 ปีคร่ึง เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศคู่ค้าที่ลดลง ด้านยอดส่งออกเดือนพฤศจิกายนหดตัว 8.7% YoY (vs.  
-0.3% เดือนก่อน) น าโดยยอดส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (-28.3% YoY vs. -16.5% ในเดือนก่อน) 
แผงวงจรรวม (-29.8% YoY vs. -2.4% เดือนก่อน) และโทรศพัท์มือถือ (-3.3% YoY vs. +7.0% เดือนก่อน) ทีช่ะลอตวัลงอย่างมาก 
ส่วนเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (-22.9% YoY vs. -25.0% เดือนก่อน) ยงัคงหดตวัสูง ในส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ชะลอตัวลง
เป็น +1.6% YoY ในเดือนพฤศจิกายนโดยนบัเป็นการขยายตวัต ่าสดุในรอบ 8 เดือน เป็นผลของชะลอตวัลงของราคาในหมวด
สินค้าผู้บริโภคและอาหารจากการปล่อยหมูจากคลังส ารองของรัฐบาลออกสู่ตลาด ในขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้ประกาศ
ยกเลิกนโยบาย Zero-Covid ซึง่รวมถึงยกเลิกการกักกนัแบบรวมศนูย์และลดขนาดพืน้ท่ีเส่ียงเพื่อให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่
ในวงจ ากดัอีกทัง้ยงัประกาศยกเลิกการกกัตวัส าหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศตัง้แต่วนัท่ี 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 5.90% 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็น 46.4 จุด (-1.8 จุด) จากผลผลิต (-0.8 จุด, 51.5 จุด)  
ยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ (-2.0 จดุ, 47.2 จุด) งานคงค้าง (Backlog of Orders : -5.3 จดุ, 40.0 จุด) สินค้าคงคลงั (-1.6 จดุ, 50.9 จดุ) และ 
การจ้างงาน (-1.6 จุด, 48.4 จุด) ที่ปรับตัวลดลง ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึน้กว่า 2.63 แสน
ต าแหน่ง สะท้อนภาพตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งแม้การเพิ่มขึน้ของการจ้างงานจะชะลอลงมากจากเมื่อต้นปีก็ตาม ขณะที่อตัรา
การว่างงานทรงตวัที่ 3.7% เท่ากบัเดือนก่อน โดยอตัราค่าจ้างเฉล่ียรายชัว่โมง (Average Hourly Earnings) เดือนพฤศจิกายน
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เร่งตัวขึน้เป็น +0.6% MoM (vs. +0.5% เดือนก่อน) สูงสุดนับตัง้แต่เดือนมกราคมนับเป็นหนึ่งในแรงกดดันเงินเฟ้อส าคัญที่
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะส่งผลให้ราคาในหมวดบริการยังคงทรงตัวในระดับสูง  
ด้านอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึน้อย่างชะลอตวัที่ +0.2% MoM (vs. +0.3% เดือนก่อน) โดยหมวดที่พกั 
(Shelter) ซึ่งเป็นหมวดหลกัในภาคบริการและคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนักในตะกร้าเงินเฟ้อเพิ่มขึน้ 0.7% MoM ชะลอลง
เล็กน้อยจาก +0.8% ในเดือนก่อน โดยหลักเป็นผลมาจากราคาในหมวดโรงแรมที่ชะลอตัวลงอย่างมาก (+0.3% MoM vs. 
+4.9% เดื อนก่อน) ขณะที่ ค่ า เช่ า  Rent of Primary Residence (+0.8% MoM vs. +0.7% เดื อนก่อน ) และ Owners’ 
Equivalent Rent (+0.7% MoM vs. +0.6% เดือนก่อน) กลบัมาเร่งตวัขึน้อีกครัง้ ส่วนราคาในหมวดที่ใช้แรงงานเป็นจ านวนมากยงั
เพิ่มขึน้ต่อเนื่องจากแรงหนุนของค่าจ้างที่ยงัขยายตวัสงู ขณะที่หมวดที่เก่ียวเนื่องกับบริการทางการแพทย์ยงัคงปรับตวัลดลง  
ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติเป็นเอกฉันท์ขึน้ดอกเบีย้ที่อัตรา 50 bps. ตามคาด แต่ส่ง
สัญญาณ Hawkish กว่าคาด โดย Dot Plot ชีด้อกเบีย้จะปรับขึน้อีก 75 bps. สู่ระดับ 5.00%-5.25% ในปี 2566 ขณะที่มอง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชดัเจนมากขึน้ 

การลงทุนของกองทุน 

• กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท (ASP-EUG) 

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund 
(กองทุนหลกั) Class B-EUR Accumulation Shares โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลกัด้วยสกุลเงินยูโร (EUR) และกองทุน
หลักจะน าเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินต่างๆ เช่น สวีดิชโครน (SEK) ปอนด์ (GBP) เป็นต้น ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการโดย 
Baillie Gifford Worldwide Funds plc (“Company”) และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั ง้ตามระเบียบของ Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ทัง้นี  ้จะมี  Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศดงักล่าวโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
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กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท 
ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทนุ 

รอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สุดวนัที่ 30 ธันวาคม 2565 
(NAV ณ 30 ธันวาคม 2565 = 6.9921 บาท) 

ASP-EUG ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน 

(ตามเวลา) 
6 เดือน 

(ตามเวลา) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน 2 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม  -39.47% 12.22% 2.77% -39.47% - - - -17.02% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -14.02% 9.02% 4.37% -14.02% - - - 5.41% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

37.26% 39.60% 35.67% 37.26% - - - 29.90% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation) * 

21.48% 19.01% 19.19% 21.48% - - - 18.00% 

Information Ratio -0.81 0.48 -0.10 -0.81 - - - -0.88 

หมายเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 29 มกราคม 2564 
- * ดชันี MSCI Europe Index ในสดัส่วน 100% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทน
เป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่ลงทนุ 

- 1 % ต่อปี 
- 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 
- การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้จัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เร่ือง มาตรฐานการวัดและ
น าเสนอผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ
- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยนัถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 
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ผลการด าเนินงานย้อนหลังของ Baillie Gifford Worldwide Pan-European (กองทนุหลกั) 
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-  แหล่งที่มาของข้อมลู : Fund Factsheets ของ Baillie Gifford Worldwide Pan-European as of 31 December 2022 
- สามารถดขู้อมลูปัจจบุนัได้ที่ : https://www.bailliegifford.com/en/ireland/professional-investor/funds/worldwide-pan-

european-fund 
- ผลการด าเนินงานในอดตี มิได้เป็นส่ิงยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ผลขาดทุนสงูสุดในช่วงเวลา 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 30 ธันวาคม 2565 
 

-50.09% 

 

 
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิที่กองทุนรวมลงทนุ 

(Portfolio Duration) 
ณ สิน้รอบ 30 ธันวาคม 2565 

 

N/A 

 

 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุรวม 

(Portfolio Turnover Ratio) 
ณ สิน้รอบ 30 ธันวาคม 2565 

 

N/A 

 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 30 ธันวาคม 2565 

 

N/A* 

* ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

 

นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 
นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

http://www.assetfund.co.th/
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หมายเหตุ : บริษัทจดัการได้ค านวณมลูค่าหลกัทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการค านวณตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC) 
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ค าอธิบายการจัดอนัดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
AAA เป็นอันดบัเครดิตสงูสดุและมีความเส่ียงต ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สงูสดุ ความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก 
AA มีความเส่ียงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบ

จากความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 
A มีความเส่ียงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูแต่อาจได้รับผลกระทบ

จากความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 
BBB มีความเส่ียงและมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผนัผวนที่เกิดขึน้

จากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกับอนัดบั
เครดิตที่สงูกว่า 

T1+ เป็นอนัดับเครดิตสงูสุด บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึ่ งผู้ออกที่ได้รับ
อนัดบัเครดิตในระดบัดงักล่าวที่มีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดับเครดิตสงูสุด บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึ่งผู้ออกที่ได้รับ
อนัดบัเครดิตในระดบัดงักล่าวที่มีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

รอบปีบัญชี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 

ล าดับที่ ชื่อบริษทั ค่านายหน้า (บาท) 
อัตราค่านายหน้า 

ต่อค่านายหน้าทัง้หมด (%) 

-ไม่มี- 
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ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเน่ืองจากการใช้บริการ 

ด้วยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทุนได้รับการบริการข้อมลูจากบุคคลผู้ ให้บริการ 
ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อนัเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดงักล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจยัภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ภายใน
และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ภาวะสงัคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง
ปัจจัยพื น้ฐานของธุ รกิ จรายบ ริษั ทที่ กองทุนลงทุน  ประกอบกับการได้ รับ เชิญ ให้ เข้า ร่วม  Company Visit และ 
การสัมมนาต่างๆ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการน ามาใช้วิเคราะห์ปัจจยัเพื่อการตดัสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั จึงขอเปิดเผยรายชื่อบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดงันี ้

Fixed Income 

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

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

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

Equity 

Brokers 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
Krungsri Securities Public Company Limited 
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited 
Bualuang Securities Public Company Limited 
Capital Nomura Securities Public Company Limited 
Kasikorn Securities Public Company Limited 
Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited 
InnovestX Securities Company Limited 
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co. 
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 
KGI Securities (Thailand) Company Limited 
JPMorgan Securities (Thailand) Limited 
Tisco Securities Company Limited 
DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited 
Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited 
Thanachart Securities Public Company Limited 
Krungthai XSpring Securities Company Limited 
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited 
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited 
DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited 
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 
Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 
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รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ล าดบั รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
1 บริษัท เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
2 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 
3 บริษัทท่ีปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั 
4 นายนภดล รมยะรูป 
5 นายพิทเยนท์ อศัวนิก 
6 นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ 
7 นายพชัร สรุะจรัส 
8 นายคมสนั ผลานสุนธิ 
9 นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 
10 นายไมตรี โสตางกรู 
11 นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
12 นางสาวทิพย์วดี  อภิชยัสิริ 
13 นายกฤช โคมิน 
14 นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
15 นายธีร์ธวชั ลิมปิสขุ 5/ 
16 นายสิทธิเดชน์ เอีย้วสกลุ 3/ 
17 นายยรุนนัท์ วิภศูิริ  
18 นายไกรสร โอภาสวงการ 
19 นายวศิรุต ปรางมาศ 
20 นายณฐัพงษ์ จนัทร์หอม 
21 นายวชิรศกัดิ์  จึงสถาพร 
22 นางธนพร  ตัง้มณีนิมิตร 
23 นางกสุมุาลย์  ศรีสอ้าน 
24 นางสาวพิมพ์ศิริ  ชีพสตัยากร 
25 นางสาวภทัรา  ฉายรัศมวีงศ ์
26 นางสาวนวรัตน์  พรหมศรีโชติ 4/ 
27 นางผสุดี  นาคอินทร์ 
28 นางสาวพรประภา ธนพูนัธ์ 
29 นางสาวสวุิชญา ปิยะพิสทุธ์ิ 1/ 
30 นางกาญดา สินอยู่ 2/ 

หมายเหต ุ: 
1/ เร่ิมเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2565 
2/ เร่ิมเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 
3/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
4/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่วนัท่ี 30 มถินุายน พ.ศ. 2565 
5/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี website บริษัทจดัการ  www.assetfund.co.th 

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท 

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 

 

วันที่ ชื่อหลกัทรัพย์ 
อัตราส่วน ณ สิน้วนั 

(%NAV) 
อัตราส่วนตามโครงการ 

(%NAV) 
สาเหต ุ การด าเนินการ 

- - - - - - 
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทนิล่าสุด 

 

 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ 

 Website ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th 

 

 

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

































