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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเหน็ของบริษัทจดัการเกี่ยวกับการลงทนุของกองทุน 

เดือนกุมภาพันธ ์2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 1.71% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตัวลดลงเป็น 49.9 จุด (-2.6 จุด) ท่ามกลางจาํนวนผู้ติดเชือ้ COVID-19 สายพันธุ ์

Omicron ท่ีเพ่ิมขึน้ส่งผลใหก้ิจกรรมและยอดคาํสั่งซือ้ในภาคบริการซบเซาลงในขณะท่ีภาคการผลิตเติบโตอย่างแข็งแกรง่จาก

การเติบโตของผลผลิตแตะระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 8 ปี ดา้นยอดส่งออกเดือนมกราคมชะลอตวัลงเป็น +9.6% YoY (+17.5% YoY 

เดือนก่อน) ซึ่งชะลอตัวลงโดยเฉพาะหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ท่ีหดตัว 0.5% YoY (+10.2% YoY เดือนก่อน) ขณะท่ี

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 ขณะท่ียอดค้าปลีกเดือนมกราคมหดตัว 1.9% MoM, SA  

(-1.2% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดคา้ปลีกขยายตวั 1.6% YoY (vs. +1.2% YoY เดือนก่อน)  

นาํโดยสินคา้ทั่วไป (-8.7% MoM, SA vs. 0.0% MoM เดือนก่อน) เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณเ์สรมิ (-17.4% MoM vs. +0.7% MoM 

เดือนก่อน) อาหารและเคร่ืองดื่ม (-0.1% MoM vs. -4.4% MoM เดือนก่อน) และรถยนตแ์ละชิน้ส่วน (-0.4% MoM vs. +7.5% MoM 

เดือนก่อน) ขณะท่ีเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ขยายตัว (+0.8% MoM vs. -0.4% MoM เดือนก่อน) ดา้นดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) 

เดือนมกราคมชะลอลงเป็น +0.5% YoY (+0.8% YoY เดือนก่อน) ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคไม่นับรวมอาหารสด (Core CPI) ทรงตัว 

ท่ี +0.2% YoY เท่ากบัเดือนก่อน  

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 3.23% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็น 52.3 จุด (-1.0 จุด) จากดัชนีในภาคบริการท่ีชะลอตัวลงและ

ผลกระทบของไวรสั Omicron ขณะท่ีภาคการผลิตปรบัตัวขึน้สูงสุดในรอบ 5 เดือน ท่ามกลางปัญหาในห่วงโซ่อุปทานท่ีเริ่ม

คล่ีคลาย อย่างไรก็ดีต้นทุนการผลิตปรับตัวเพ่ิมขึน้สูงเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตรแ์ละราคาขายเร่งตัวขึน้สูงสุดเป็น

ประวัติการณ์ ทั้งนี ้ดัชนี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ปรบัตัวในทิศทางท่ีผสมกัน โดยดัชนีปรบัตัวลดลงในสเปน  

(-7.5 จุด, 48.9 จุด) อิตาลี (-4.6 จุด, 50.1 จุด) และฝรั่งเศส (-3.1 จุด, 52.7 จุด) ขณะท่ีเยอรมนี (+3.9 จุด, 53.8 จุด) ปรบัตัว

เพ่ิมขึน้ ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (HICP Inflation) เดือนมกราคมเร่งตัวขึน้เป็น +5.1% YoY (+5.0% YoY เดือนก่อน) สูงสุดเป็น

ประวตัิการณซ์ึ่งสวนทางกับท่ีตลาดคาดว่าจะชะลอตวัลงเป็น +4.4% YoY ส่วนอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) ชะลอตวัลงเป็น 

+2.3% YoY (+2.6% YoY เดือนก่อน) นาํโดยสินคา้ในหมวดพลงังาน (+28.6% YoY vs. +25.9% YoY เดือนก่อน) และหมวด

อาหารและเคร่ืองดื่ม ไม่นบัรวมยาสบู (+3.6% YoY vs. +3.2% YoY เดือนก่อน) ขณะท่ีในช่วงสิน้เดอืนกมุภาพนัธไ์ดเ้กิดความ

ตึงเครียดระหว่างรสัเซียกับชาติตะวันตกเพ่ิมขึน้ หลังรสัเซียใหก้ารรบัรองเอกราช 2 แควน้ของยูเครน ส่งผลใหยุ้โรปออกมาตรการ 

ควํ่าบาตรรสัเซีย โดยขั้นตน้อังกฤษประกาศควํ่าบาตรธนาคารรสัเซีย 3 แห่ง และชาวรสัเซีย 3 คน ขณะท่ีเยอรมนีประกาศระงบั 

การอนมุตัิการเปิดใชท่้อส่งก๊าซ Nord Stream 2 และไดอ้อกมาตรการควํ่าบาตรรสัเซียเพ่ิมเติม หลงัรสัเซียนาํกองกาํลงับุกเขา้

ยูเครนและโจมตีกรุง Kyiv โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกิจกรรมดา้นการเงินและการควบคุมการส่งออกสินคา้ซึ่งคาดจะส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจรัสเซียระบบการเงินรวมถึงการเขา้ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนดา้นนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรปประกาศ 

คงนโยบายการเงินเดิม แต่ส่งสญัญาณ Hawkish ขึน้และระบุจะปรบัเปล่ียนนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลาง

ความกังวลต่อเงินเฟ้อท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัสงูยาวนานกว่าท่ีเคยประเมิน ดา้น GDP ไตรมาส 4 เบือ้งตน้ชะลอตวัลงเป็น +0.3% QoQ 

(+2.3% QoQ ไตรมาสก่อน) ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ท่ีนาํไปสู่การบงัคบัใชม้าตรการเขม้งวดประกอบกับ



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยโุรปควอลิตี ้  2 

ปัญหา Supply Disruption ท่ียังคงอยู่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน GDP ของยูโรโซนขยายตัว 4.6% YoY (+3.9% YoY  

ไตรมาสก่อน)   

ตลาดฮอ่งกงปรบัตวัลดลง 4.58% 

ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตัวลดลงเป็น 50.1 จุด (-2.9 จุด) นาํโดยผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้รวมภาคการผลิต

และนอกภาคการผลิตซึ่งแตะระดบัตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรค 

COVID-19 ส่งผลใหอุ้ปสงคร์วมภายในประเทศยงัไดร้บัผลกระทบของมาตรการ Zero-Covid ของทางรฐับาลจีนและปัญหา

การขาดสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรพัย ์อย่างไรก็ตามดา้นยอดปล่อยสินเชื่อเดือนมกราคมเพ่ิมขึน้มากกว่าท่ีตลาดคาด

อย่างมาก โดยยอดระดมทุนสทุธิอยู่ท่ี 6.2 ลา้นลา้นหยวน ซึ่งเร่งตวัขึน้จากเดือนก่อนอย่างมากท่ี 2.4 ลา้นลา้นหยวน ตามผล

ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีน อาทิ การปรบัลด (Reserve Requirement Ratio: RRR) และอตัรา

ดอกเบีย้ในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมซึ่งคาดว่าจะหนุนให้ตัวเลขการปล่อยสินเชื่อเร่งตัวขึน้ในปี 2565 ประกอบกับ 

อุปสงคเ์งินท่ีเพ่ิมขึน้ช่วงตรุษจีน ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางจีน (PBOC) อาจจาํเป็นตอ้งดาํเนินนโยบายผ่อนคลาย

มากขึน้โดยอาจปรบัลดอตัราดอกเบีย้หรือลดอัตราเงินสดสาํรองลงอีกในช่วงครึ่งแรกของปีนีเ้พ่ือป้องกันไม่ใหปั้ญหาการผิดนัด

ชาํระหนีจ้ากภาคอสงัหารมิทรพัยล์กุลามและลดผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจในภาพรวม 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 3.00% 

ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตัวลดลงเป็น 51.1 จุด (-5.9 จุด) จากการชะลอตัวลงทั้งในภาคบริการ  

(-2.4 จดุ, 59.9 จดุ) และภาคการผลิต (-1.2 จดุ, 57.6 จดุ) ดา้นอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมกราคมเพ่ิมขึน้ 0.6% MoM 

เท่ากับเดือนก่อนนาํโดยหมวดท่ีพักอาศัย (Shelter) ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนักในตระกรา้เงินเฟ้อ ซึ่งเพ่ิมขึน้ 0.3% MoM 

จากการเพ่ิมขึน้ของค่าเช่า (Rent of Primary Residence) ท่ีเพ่ิมขึน้มากสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2544 นอกจากนี้ราคา 

ในหมวดบริการส่วนใหญ่ปรับตัวเพ่ิมขึน้ อาทิ บริการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (+1.2% MoM) สันทนาการ (+0.8% MoM) 

บริการทางการแพทย ์(+0.6% MoM) และบริการขนส่งสินคา้ (+1.0% MoM) รวมถึงราคาเสือ้ผา้ (+1.1% MoM) ท่ีเพ่ิมขึน้ต่อเน่ือง 

4 เดือน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัปีก่อนอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 6.0% YoY สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2527 เร่งตวัขึน้จาก +5.5% 

ในเดือนก่อน ขณะท่ีการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคมเพ่ิมขึน้ 4.67 แสนตาํแหน่ง ซึ่งเพ่ิมขึน้ในเกือบทุกหมวดนาํโดย 

การโรงแรมและพักผ่อน (+1.5 แสนตาํแหน่ง) บริการทางธุรกิจ (+8.6 หมื่นตาํแหน่ง) คา้ปลีก (+6.1 หมื่นตาํแหน่ง) ขณะท่ี

ค่าจา้งยังปรบัเพ่ิมขึน้มาก (+0.7% MoM) สูงท่ีสดุในรอบ 13 เดือน ขณะท่ีในช่วงสิน้เดือนกุมภาพนัธไ์ดเ้กิดความตึงเครียดระหว่าง

รสัเซียกับชาติตะวันตกเพ่ิมขึน้ หลังรสัเซียใหก้ารรบัรองเอกราช 2 แคว้นของยูเครนส่งผลให้สหรฐัอเมริกาในเบือ้งตน้ออก

มาตรการควํ่าบาตรรัสเซีย โดยการควํ่าบาตรธนาคาร VEB.RF และ Promsvyazbank ซึ่งเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

ท่ีปล่อยกู้ให้กับทางการทหารและการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย โดยจะส่งผลให้ธนาคารทั้งสองแห่งไม่สามารถทําธุรกรรม 

ในรูปสกลุเงินดอลลารส์หรฐัอเมรกิาได ้และไดอ้อกมาตรการควํ่าบาตรรสัเซียเพ่ิมเติมหลงัรสัเซียนาํกองกาํลงับุกเขา้ยเูครนและ

โจมตีกรุง Kyiv โดยการควํ่าบาตรสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของรสัเซียเพ่ิมรวมทั้งสิน้เป็น 10 แห่ง และควบคุมการส่งออกสินคา้

โดยมุง่เนน้ไปท่ีสินคา้ High-Tech ซึ่งคาดจะกระทบการนาํเขา้สินคา้ High-Tech ของรสัเซียกว่า 50% 

 

เดือนมีนาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 5.71% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรบัตัวลดลงเป็น 45.8 จุด (-4.1 จุด) ท่ามกลางจาํนวนผู้ติดเชือ้ COVID-19 สายพันธุ ์

Omicron ท่ีเพ่ิมขึน้ทาํใหม้ีการประกาศสถานการณก์ึ่งฉกุเฉินในหลายพืน้ท่ีส่งผลใหก้ิจกรรมและยอดคาํสั่งซือ้ในภาคบริการซบเซาลง 
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ในขณะท่ีภาคการผลิตยงัคงเผชิญปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทานท่ียงักระทบภาคผลิตอย่างต่อเน่ืองทาํใหผ้ลผลิตพลิกกลบัมาหดตวั

เป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดือน ส่วนยอดคาํสั่งซือ้ชะลอตัวลง ดา้นราคาตน้ทุนปัจจัยการผลิตเร่งตัวขึน้สูงสุดในรอบ 13 ปีครึ่ง

ท่ามกลางภาวะขาดแคลนวตัถดุิบและบรกิารขนส่งในภาคการผลิต ขณะท่ียอดส่งออกขยายตวั 19.1% YoY (+9.6% YoY เดือนกอ่น) 

โดยเรง่ตวัขึน้ในหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.4% YoY vs. -0.5% YoY เดอืนก่อน) เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า (+16.0% YoY vs. 

+8.4% YoY เดือนก่อน) สินคา้เคมีภณัฑ ์(+19.8% YoY vs. +5.8% YoY เดือนก่อน) และเคร่ืองจกัรกล (+19.7% vs. +7.1% YoY 

เดือนก่อน) ดา้นยอดคา้ปลีกหดตวั 0.8% MoM, SA (vs. -0.9% MoM เดือนก่อน) จากการประกาศสถานการณก์ึ่งฉกุเฉิน โดยเมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนยอดคา้ปลีกพลิกกลบัมาหดตัว 0.8% YoY (vs. +1.1% YoY เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน 

ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting วันท่ี 17-18 มีนาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1  

คงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาวและมีมติเป็นเอกฉนัทค์งเป้าการเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ ท่ีประกาศก่อนหนา้นีอี้กทัง้ยงัยืนกราน

จะเขา้ซือ้พันธบัตรรฐับาลอายุ 10 ปี แบบไม่จาํกัดตัง้แต่เมื่อวันท่ี 28 - 31 มีนาคมท่ามกลางอัตราผลตอบแทนท่ีปรบัตัวเพ่ิมขึน้ 

แตะขอบบนของกรอบท่ี 0.25% ส่งผลทาํใหค้่าเงินเยนอ่อนตวัลงสู่ระดบัตํ่าสดุในรอบ 7 ปี 

ตลาดยโุรปปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 1.13% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรบัตัวเพ่ิมขึน้เป็น 55.5 จุด (+3.2 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19   

โดยเฉพาะในภาคการท่องเท่ียวท่ีหนุนภาคบริการ ขณะท่ีภาคการผลิตชะลอตวัลงเล็กนอ้ยโดยหลักเป็นผลจากเวลาในการส่งมอบ

สินคา้ท่ีปรบัตวัลดลงส่วนผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เล็กนอ้ย ดา้นดชันีราคาผลผลิตไดป้รบัตวัเพ่ิมขึน้สงูสุด

เป็นประวตัิการณ ์ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI ปรบัตัวเพ่ิมขึน้ในทุกประเทศหลกั ไดแ้ก่ สเปน (+8.0 จุด, 56.5 จุด) อิตาลี (+3.5 จุด, 

53.6 จดุ) ฝรั่งเศส (+2.8 จดุ, 55.0 จดุ) และเยอรมนี (+1.8 จดุ, 55.6 จดุ) อตัราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกมุภาพนัธเ์รง่ตวัขึน้เป็น +5.8% YoY 

(vs. 5.1% เดือนก่อน) สูงสุดเป็นประวัติการณ์ส่วนอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานเร่งตัวขึน้เป็น +2.7% YoY (vs. +2.3% YoY เดือนก่อน) ซึ่ง 

การเรง่ตวัขึน้ของเงนิเฟ้อโดยหลกัมาจากหมวดพลงังาน (+31.7% YoY vs. +28.8% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ไม่นับรวมยาสูบ (+4.1% YoY% vs. +3.5% YoY เดือนก่อน) อีกทั้งยังคงมีความเส่ียงจากความตึงเครียดระหว่างรสัเซีย - 

ยเูครนท่ีหนุนราคาพลงังาน ในส่วนนโยบายทางการเงนิธนาคารกลางยุโรปมีมติคงดอกเบีย้นโยบายไวท่ี้ระดบัตํ่าในปัจจุบนัตามท่ี

คาดการณเ์ป็นวงกวา้งแต่ไดส่้งสญัญาณยุติการเขา้ซือ้สินทรพัย ์(QE) ในไตรมาส 3 ซึ่งเรว็กว่าท่ีตลาดคาดการณไ์วว้่าน่าจะชะลอ

การส่งสัญญาณดังกล่าวออกไปก่อนท่ามกลางความกังวลต่อเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้สูงอย่างมากและยังมีความเส่ียงแนวโนม้ไป

ทางดา้นสูงจากสงครามรสัเซีย - ยูเครน ดา้นธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 8 - 1 ขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.25% สู่ระดับ 0.75% 

ส่งผลใหด้อกเบีย้อยู่ในระดบัเดียวกบัก่อนการระบาดของ COVID-19 แต่มีท่าที Dovish ขึน้   

ตลาดฮอ่งกงปรบัตวัลดลง 2.82% 

ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนกุมภาพนัธท์รงตวัเท่ากับเดือนก่อนท่ี 50.1 จุด จากผลผลิตเพ่ิมขึน้เล็กนอ้ยทัง้ในภาค

การผลิตและบริการ ขณะท่ียอดคาํสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศทรงตวัจากเดือนก่อนส่วนยอดคาํสั่งซือ้ภายนอกประเทศยงัคงหดตวัแต่

ในอตัราท่ีลดลง ดา้นราคาตน้ทนุปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงโดยเฉพาะในภาคบรกิาร ขณะท่ียอดส่งออกเดือนมกราคม – เดือน

กมุภาพนัธข์ยายตวั 16.3% YoY ซึ่งลดลงจากเดือนธันวาคมท่ี +20.9% YoY นาํโดยสินคา้อิเล็กทรอนิกสแ์ละสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการป้องกันเชือ้ COVID-19 ขณะท่ีเคร่ืองใชใ้นครวัเรือนชะลอตัวลง ดา้นยอดปล่อยสินเชื่อเดือนกุมภาพันธ์ชะลอตัว โดยยอด

ระดมทุนสิทธิอยู่ท่ี 1.19 ลา้นลา้นหยวน ซึ่งตํ่ากว่าระดับ 6.17 ลา้นลา้นหยวนในเดือนก่อนโดยยอดคา้ปลีกเดือนมกราคม – เดือน

กุมภาพันธ์ขยายตัว 6.7% YoY เร่งตัวขึน้จาก +1.7% ในเดือนธันวาคมนาํโดยเสือ้ผา้ (+4.8% YoY vs. -2.3% YoY เดือนก่อน) 

เคร่ืองประดับ (+19.5% YoY % vs. -0.2% YoY เดือนก่อน) เคร่ืองใชใ้นบา้น (+12.7% YoY vs. -0.6% YoY เดือนก่อน) เคร่ืองสาํอาง 

(+7.0% YoY vs. +2.5% YoY เดือนก่อน) รถยนต ์(+3.9% YoY vs. -7.4% YoY เดือนก่อน) และอุปกรณส์าํนกังาน (+11.1% YoY 
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vs. +7.4% YoY เดือนก่อน) ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโนม้ชะลอตัวลงจากมาตรการ Zero-Covid ท่ีทาํให้ยังมีการประกาศ 

ล็อกดาวนใ์นหลายมณฑล เช่น Shenzhen และเมือง Langfang ใน Beijing ซึ่งจะส่งผลใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ในภาคบรกิาร

และภาคการผลิตตอ้งหยดุชะงกัลง  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 3.71% 

ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรบัตัวเพ่ิมขึน้เป็น 55.9 จุด (+4.8 จุด) อย่างไรก็ตามภาคบริการยังคงชะลอตัวลง  

(-3.4 จดุ, 56.5 จดุ) เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากปัญหาดา้นโลจิสติกสก์ารขาดแคลนแรงงานและอตัราเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้ ขณะท่ี

ภาคการผลิต (+1.0 จุด, 58.6 จุด) เร่งตวัขึน้ ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm PayRolls) เดือนกุมภาพันธเ์พ่ิมขึน้ 

6.78 แสนตาํแหน่ง สงูสดุในรอบ 8 เดือน โดยอตัราการว่างงาน (Unemployment Rate) ปรบัลดลงเป็น 3.8% จาก 4.0% ในเดือนก่อน 

อย่างไรก็ตามอัตราค่าจา้งชะลอลงเป็น +5.1% YoY (vs. +5.5% YoY เดือนก่อน) แต่ยังนับเป็นอัตราการขยายตัวท่ีสูงมาก 

ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เพ่ิมขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 

อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 6.4% YoY (vs. 6.0% YoY เดือนก่อน) สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2527 นาํโดยราคาในหมวดท่ีพกัอาศยั ซึ่ง

คิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนกัในตระกรา้เงินเฟ้อซึ่งเพ่ิมขึน้ 0.5% MoM จากการเพ่ิมขึน้ของค่าเช่าท่ีเพ่ิมขึน้มากสดุตัง้แต่ปี 

2530 (+0.6%) ขณะท่ีราคาโรงแรมพลิกกลับมาขยายตัว 2.2% โดยส่วนหน่ึงจากความกังวลเร่ืองเชือ้สายพันธุ์ Omicron ท่ีเริ่ม

คล่ีคลาย ขณะท่ีในช่วงสิน้เดือนกุมภาพันธต์่อเน่ืองเดือนมีนาคมไดเ้กิดความตึงเครียดระหว่างรสัเซียกับชาติตะวันตก ซึ่ง

นอกเหนือจากมาตรการควํ่าบาตรในเบือ้งตน้ท่ีไดอ้อกไปก่อนหนา้นีท้างประธานาธิบดีสหรฐัอเมริกาไดป้ระกาศควํ่าบาตรนํา้มัน 

ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินท่ีนาํเขา้จากรสัเซียมีผลบงัคับใชท้ันที โดยหวงัตดัแหล่งรายไดห้ลกัอันจะสรา้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

รสัเซียเน่ืองจากส่งออกพลังงานคิดเป็นสัดส่วนกว่า 11% ของ GDP ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธานธนาคารกลาง

สหรฐัอเมรกิา (Fed) ระบพุรอ้มขึน้ดอกเบีย้ 0.50% ในการประชมุครัง้ถดัไปพรอ้มกบัการลดขนาดงบดลุ (QT) เพ่ือรบัมือเงนิเฟ้อ 

 

เดือนเมษายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 6.20% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็น 50.3 จุด (+4.5 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ี

ผ่อนคลายลงทาํใหม้ีการยกเลิกสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินในทุกพืน้ท่ีตัง้แต่วนัท่ี 21 มีนาคมส่งผลใหด้ัชนีภาคบริการเร่งตัวขึน้  

(+5.2 จุด, 49.4 จุด) ส่วนภาคการผลิตเร่งตัวขึน้เช่นกัน (+1.4 จุด, 54.1 จุด) จากผลผลิตท่ีพลิกกลับมาขยายตัวและยอดคาํสั่งซือ้ 

เรง่ตวัขึน้อย่างรวดเร็ว ดา้นราคาตน้ทุนปัจจยัการผลิตเร่งตวัขึน้สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2551 จากภาวะขาดแคลนวตัถดุิบโดยเฉพาะ

พลงังาน นํา้มนั และเซมิคอนดกัเตอรซ์ึ่งหนุนใหด้ชันีราคาขายเร่งตวัขึน้สงูอย่างมาก ดา้นยอดส่งออกเดือนมีนาคมชะลอตวัลง

ต่อเน่ืองนาํโดยการส่งออกไปจีนท่ีชะลอลงอย่างมาก ขณะท่ีการนาํเขา้ยงัคงอยู่ในระดบัสงูจากราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ยงัคงอยู่

ในระดับสูงและค่าเงินเยนท่ีอ่อนค่า ขณะท่ียอดคา้ปลีกพลิกกลบัมาขยายตัว (+2.0% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA เดือนก่อน 

และ +0.9% YoY vs -0.9% YoY เดือนก่อน) ในเดือนมีนาคมหลงัการยกเลิกพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน 

นําโดยสินค้าทั่ วไป (+3.7% MoM, SA vs. +4.2% MoM, SA เดือนก่อน) และรถยนต์และชิ ้นส่วน (+11.8% MoM, SA vs. 

+1.8% MoM, SA เดือนก่อน) ท่ีขยายตัวต่อเน่ือง ส่วนเคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์เสริม (+4.7% MoM, SA vs. -6.7% MoM, 

SA เดือนก่อน) และเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ (+5.9% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA เดือนก่อน) พลิกกลับมาขยายตัว ดา้นเงินเฟ้อ

เดือนมีนาคมเรง่ตวัขึน้อย่างต่อเน่ืองสู่ระดบั 1.2% และมีแนวโนม้เรง่ตวัขึน้ต่อในเดือนเมษายนซึ่งอาจจะแตะระดบั 2% อย่างไรก็ตาม

นาย Haruhiko Kuroda ผูว้่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่ นคาดว่าเงนิเฟ้อท่ีสงูขึน้จะไม่กระทบต่อแนวทางการดาํเนินนโยบายการเงิน    
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ตลาดยโุรปปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 7.74% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรบัตัวลดลงเป็น 54.9 จุด (-0.6 จุด) จากดัชนีในภาคการผลิตท่ีชะลอตัวลง (-1.7 จุด, 

56.5 จุด) จากสงครามรสัเซีย - ยูเครน รวมถึงการระบาดของ COVID-19 ในจีนท่ีกดดนัอุปสงคแ์ละส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่

อุปทาน ในขณะท่ีภาคบริการเร่งตัวขึน้เล็กนอ้ย (+0.1 จุด, 55.6 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยเฉพาะ 

ในภาคการท่องเท่ียวท่ีหนนุภาคบรกิาร ดา้นดชันีราคาตน้ทนุปัจจยัและราคาผลผลิตปรบัตวัเพ่ิมขึน้สงูสดุเป็นประวตักิารณ ์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) ขณะท่ีฝรั่งเศส (+0.8 จุด, 56.3 จุด) เร่งตัวขึน้ ดา้นอตัราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมีนาคมเร่งตัวขึน้

เป็น +7.5 YoY (vs. +5.9% YoY เดือนก่อน) สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานเร่งตวัขึน้เป็น +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) ท่ีเรง่ตวัขึน้ต่อเน่ืองสงูสดุในรอบหลายปีรวมถึงหมวดบริการท่ีเร่งตวัขึน้

ต่อเช่นกัน (+2.7% YoY vs. +2.5% YoY เดือนก่อน) จากการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวนใ์นส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลาง

ยโุรปมีมติคงนโยบายการเงินตามเดิมโดยมองความเส่ียงตอ่เศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีเพ่ิมมากขึน้จากสงครามรสัเซยี - ยเูครน 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 26.66% 

ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมีนาคมปรบัตัวลดลงเป็น 43.9 จุด (-6.2 จุด) ซึ่งตํ่าท่ีสุดนับตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ ์2563 

จากมาตรการล็อกดาวนใ์นหลายพืน้ท่ีของประเทศส่งผลใหก้ิจกรรมเศรษฐกิจหดตวัทั้งในภาคการผลิต (-2.3 จุด, 48.4 จุด) และ

บริการ (-8.2 จุด, 42.0 จดุ) โดยยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศตํ่าสดุในรอบ 2 ปี ส่วนยอดคาํสั่งซือ้ภายนอกประเทศยงัคงหดตวั

ตํ่าสุดในรอบ 22 เดือน ดา้นราคาตน้ทุนปัจจัยการผลิตเร่งตัวขึน้สูงสุดในรอบ 5 เดือน จากราคาวัตถุดิบ พลังงาน อาหาร  

การขนส่งท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ดา้นยอดระดมทุนรวมสุทธิเดือนมีนาคมเพ่ิมขึน้อยู่ท่ี 4.65 ลา้นลา้นหยวน (vs. 1.19 ลา้นลา้นหยวนเดือนก่อน) 

สะทอ้นอุปสงคข์องสินเชื่อท่ีฟ้ืนตวัขึน้หลงัวนัหยุดเทศกาลตรุษจีนในเดือนก่อนและแนวโนม้ท่ีรฐับาลจีนจะดาํเนินนโยบายท่ี

ผ่อนคลายมากขึน้เพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจปีนีท่ี้กาํหนดไวท่ี้ราว 5.5% ขณะท่ีดา้นยอดคา้ปลีกพลิกกลบัมา

หดตัว 3.5% YoY (vs. +6.7% YoY เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์) นําโดยยอดขายรถยนต์ (-7.5% YoY vs. +3.9% YoY เดือน

มกราคม – เดือนกุมภาพนัธ)์ และเคร่ืองประดบั (-16.4% YoY vs.+19.5% YoY เดือนมกราคม – เดือนกมุภาพนัธ)์ โดย GDP ไตรมาส 

1/2565 ขยายตัว 4.8% YoY (vs. 4.0% YoY ไตรมาสก่อน) ขณะท่ีเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน GDP ขยายตัว 1.3% QoQ (vs. 

+1.5% QoQ ไตรมาสก่อน)   

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 9.51% 

ดชันีรวม ISM Composite PMI เดอืนมีนาคมปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็น 57.7 จุด (+1.8 จดุ) จากการเร่งตวัขึน้ในภาคบริการ (+1.8 จุด, 

58.3 จุด) จากสถานการณ ์COVID-19 ท่ีผ่อนคลายลง ขณะท่ีภาคการผลิต (-1.5 จุด, 57.1 จุด) ชะลอตัวลงโดยผลผลิต (-4.0 จุด, 

54.5 จุด) และอุปสงคท์ั้งยอดคาํสั่งซือ้ในประเทศ (-7.9 จุด, 53.8 จุด) และยอดคาํสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (-3.9 จุด, 53.2 จุด) ชะลอ

ตัวลงมาก ขณะท่ีการจา้งงาน (+3.4 จุด, 56.3 จุด) เร่งตัวขึน้ โดยอัตราการว่างงานปรบัลดลงอยู่ท่ี 3.6% (vs. 3.8% เดือนก่อน) 

และอัตราค่าจา้งเร่งตวัขึน้ 0.4% MoM และ 5.6% YoY ส่วนเวลาในการส่งมอบสินคา้ (-0.7 จุด, 65.4 จุด) ลดลงเล็กนอ้ย แต่ดชันี

ราคา (+11.5 จุด, 87.1 จุด) ปรบัตัวเพ่ิมขึน้อย่างมาก ดา้นอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เพ่ิมขึน้ 1.2% MoM (vs. +0.8% MoM 

เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนอตัราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตวั 8.5% YoY สงูสดุนบัตัง้แต่ปลายปี 2524 และเร่งตวัขึน้

จากเดือนก่อนท่ีขยายตวั 7.9 % YoY ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิา (Fed) มีแผนท่ีจะลดขนาดงบดลุในอตัรา

เดือนละ 95 พันลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 60 พันลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกาและ MBS เดือนละ 

35 พันลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา โดยทยอยเพ่ิมอตัราการลดสู่ระดบัดังกล่าวในเวลา 3 เดือน ขณะท่ีชีว้่าการขึน้ดอกเบีย้ถึง 0.50% 
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ในการประชุมครัง้ต่อไปมีความเหมาะสมหากแรงกดดันเงินเฟ้อยงัอยู่ในระดบัสงู อย่างไรก็ตามตลาดการเงินมีความกังวลต่อ

การเพ่ิมความเขม้งวดในนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วของธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed) ซึ่งจะนาํไปสู่ภาวะถดถอยของ

เศรษฐกจิในระยะขา้งหนา้ 

 

เดือนพฤษภาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 1.61% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็น 51.1 จดุ (+0.8 จุด) ในขณะท่ีภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 53.5 จุด 

(-0.6 จุด) จากยอดคาํสั่งซือ้ท่ีชะลอตวัลงและการจา้งงานท่ีชะลอตัวลงตํ่าสดุในรอบ 9 เดือน ดา้นดชันีราคาตน้ทุนการผลิตเร่งตัว

สงูขึน้เป็นอันดับ 5 นับตัง้แต่มีการสาํรวจ ส่วนดัชนีราคาขายเร่งตวัขึน้สูงสดุเป็นประวตัิการณ ์ยอดคา้ปลีกขยายตวั (+0.8% 

MoM, SA) อย่างต่อเน่ืองในเดือนเมษายนแต่ชะลอตวัลงจากเดือนก่อนท่ีขยายตวั (+1.7% MoM, SA) นาํโดยเคร่ืองแต่งกายและ

อุปกรณ์เสริม (+12.8% MoM, SA vs. -2.3% เดือนก่อน) ท่ีพลิกกลับมาขยายตัว ส่วนสินคา้ทั่วไป (+1.6% MoM, SA% vs. 

+3.7% เดือนก่อน) และเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ (+1.9% MoM, SA vs. +6.0% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง ขณะท่ีรถยนตแ์ละชิน้ส่วน  

(-5.7% MoM, SA vs. +12.1% เดือนก่อน) พลิกกลบัมาหดตวั โดยเมื่อเทียบกับชว่งเดียวกนัปีก่อน ยอดคา้ปลีกขยายตวั 2.9% YoY 

(vs. +0.7% เดือนก่อน) อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นยงัคงมีปัจจยักดดนัจากความไม่แน่นอนของการล็อกดาวนใ์นจีนและสงคราม

รสัเซีย - ยูเครน ซึ่งสะทอ้นไดจ้ากการชะลอตวัของการส่งออกประกอบกับความแตกต่างในนโยบายทางการเงินของประเทศ

ญ่ีปุ่ นและประเทศกลุ่มตะวนัตกไดส้รา้งความผันผวนต่อค่าเงินเยนเน่ืองจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจยงัค่อนขา้งชา้เมื่อเทียบกับ

กลุม่ประเทศดงักล่าวและส่งผลใหเ้กิดการเรง่ตวัขึน้ของอตัราเงินเฟ้อในประเทศ 

ตลาดยโุรปปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 0.17% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็น 55.8 จุด (+0.9 จุด) อย่างไรก็ตามภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 

55.5 จุด (-1.0 จุด) ตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 จากผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ท่ีชะลอตัวจากผลของสงครามรสัเซีย - 

ยูเครนรวมถึงการล็อกดาวนใ์นจีนท่ีกดดนัอุปสงคแ์ละส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ดา้นดชันีราคาตน้ทุนการผลิตปรบัตวัสงูสุด

ในรอบ 5 เดือน ขณะท่ีดชันีราคาขายเรง่ตวัขึน้สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ในส่วนนโยบายทางการเงินท่ามกลางเงินเฟ้อจากตน้ทุน

ท่ีสงูขึน้โดยเฉพาะจากการพุ่งขึน้ของราคาสินคา้หมวดพลงังานอาจจะส่งผลใหธ้นาคารกลางยุโรป (ECB) เรง่ปรบัขึน้ดอกเบีย้

เพ่ือลดผลกระทบดงักล่าว โดยประธาน ECB ระบวุ่าการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้แรกในรอบหลายปีของยโูรโซนอาจจะเกิดขึน้

ในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายนตามลาํดบั ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลงัจากการเขา้ซือ้พนัธบตัรท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการ 

QE นั้นจบลง และระบุเพ่ิมเติมว่าอาจจะออกจากสถานะดอกเบีย้ติดลบไดภ้ายในสิน้ไตรมาสท่ี 3 ขณะท่ีคณะกรรมการยุโรป

ปรบัลดคาดการณ์ GDP ปี 2565 - ปี 2566 ลง และปรบัเพ่ิมคาดการณ์เงินเฟ้อโดยมองกรณีแย่สุด GDP ของกลุ่มจะโตเพียง 

0.2% ขณะท่ีเงนิเฟ้ออาจพุ่งแตะ 9.1% ในปีนี ้

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 6.26% 

ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนเมษายนปรบัตัวลดลงเป็น 37.2 จุด (-6.7 จุด) สอดคลอ้งกับภาคการผลิตท่ีปรบัตัว

ลดลงเป็น 46.0 จุด (-2.1 จุด) ตํ่าสุดในรอบ 26 เดือน จากผลของการล็อกดาวน์ท่ีส่งผลให้ผลผลิตและยอดคําสั่งซื ้อ 

ในประเทศท่ีชะลอตัวลงตํ่าเป็นอันดับ 2 นับตัง้แต่เริ่มมีการสาํรวจในปี 2547 และยอดคาํสั่งซือ้ภายนอกประเทศท่ีตํ่าสุด 

ในรอบเกือบ 2 ปี ดา้นดัชนีตน้ทุนปัจจัยการผลิตชะลอตัวลง ขณะท่ีราคาผลผลิตเร่งตัวขึน้เล็กน้อยดา้นยอดส่งออกเดือน

เมษายนชะลอตัวลงเป็น +3.9% YoY (vs. +14.7% เดือนก่อน) โดยกลุ่มสินคา้ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันเชือ้ COVID-19   

อย่างสินคา้กลุ่มพลาสติก (+9.7% YoY vs. +20.8% เดือนก่อน) และกลุ่มผ้าและส่ิงทอ (+0.9% YoY vs. +22.2% เดือนก่อน) 
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ชะลอตวัลงอย่างมาก ขณะท่ีสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีอยู่อาศยั/เฟอรนิ์เจอร ์(-3.0% YoY vs. +7.1% เดือนก่อน) พลิกกลับมาหดตัว 

และเคร่ืองใช้ในครวัเรือน (-5.4% YoY vs. -8.5% เดือนก่อน) ยังคงหดตัวอย่างต่อเน่ือง ดา้นยอดค้าปลีกหดตัว 11.1% YoY (vs. 

3.5% เดือนก่อน) นาํโดยยอดขายรถยนต ์(-31.6% YoY vs. -7.5% เดือนก่อน) และเคร่ืองประดบั (-26.7% YoY vs. -17.9% เดือนก่อน) 

ในส่วนยอดระดมทมุสทุธิลดลงอย่างมากจากเดือนก่อนท่ี 4.7 ลา้นลา้นหยวน มาอยู่ท่ี 0.9 ลา้นลา้นหยวน โดยเมื่อเทียบกบัช่วง

เดียวกันของปีก่อนยอดระดมทุนรวมสุทธิคงคา้งในระบบชะลอตัวลงเป็น +10.2% YoY (vs. +10.5% เดือนก่อน) ซึ่งในภาพรวม

เศรษฐกิจของจีนยงัคงถูกกดดนัต่อเน่ืองจากการใชม้าตรการ Zero-Covid ของรฐับาลท่ีทาํใหม้ีการประกาศล็อกดาวนใ์นหลายพืน้ท่ี 

อาทิ Shanghai และ Beijing ส่งผลใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ในภาคบรกิารและภาคการผลิตตอ้งหยดุชะงกัลง 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 3.44% 

ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนเมษายนปรบัตวัลดลงเป็น 56.0 จดุ (-1.7 จดุ) สอดคลอ้งกบัภาคการผลิตท่ีปรบัตวัลดลง

เป็น 55.4 จุด (-1.7 จุด) ตํ่าสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยผลผลิต (-0.9 จุด, 53.6 จุด) อุปสงค์ทั้งยอดคาํสั่งซือ้ 

ในประเทศ (-0.3 จุด, 53.5 จุด) ยอดคาํสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (-0.5 จุด, 52.7 จุด) และการจา้งงาน (-5.4 จุด, 50.9 จุด) ชะลอตัวลง 

ส่วนเวลาในการส่งมอบสินคา้ (+1.8 จดุ, 67.2 จุด) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้แต่ดชันีราคา (-2.5 จุด, 84.6 จดุ) ชะลอตวัลง ดา้นเงินเฟ้อ 

PCE เพ่ิมขึน้ 0.2% MoM (vs. +0.9% ในเดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเงินเฟ้อ PCE ชะลอลงเป็น +6.3% YoY 

(vs. +6.6% เดือนก่อน) โดยนบัเป็นการชะลอลงในรอบ 17 เดือน ขณะท่ีการใชจ้่ายส่วนบุคคล (Personal Spending) เดือน

เมษายนเพ่ิมขึน้ 0.9% MoM (vs. +1.4% เดือนก่อน) โดยการใชจ้่ายหักผลของการเปล่ียนแปลงของราคา (Real Spending) เพ่ิมขึน้ 

0.7% MoM (vs. +0.5% เดือนก่อน) สงูสดุในรอบ 3 เดือน แบ่งเป็นการใชจ้่ายซือ้สินคา้เพ่ิมขึน้ 1.0% MoM (vs. +0.2% เดือนก่อน) 

และการใชจ้่ายภาคบริการเพ่ิมขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิา 

(Fed) มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึน้อัตราดอกเบี ้ย 50 bps. สู่ระดับ 0.75% - 1.00% โดยประธาน Fed ระบุการขึน้ในอัตรา

ดงักล่าวต่อเน่ืองในเดอืนขา้งหนา้มีความเหมาะสมและกล่าวปัดการปรบัขึน้ถึง 75 bps. โดยมองว่าการเรง่ขึน้ดอกเบีย้ชว่ยเพ่ิม

ความยืดหยุ่นในการดาํเนินนโยบายในช่วงท่ีเหลือของปี ขณะท่ีกระบวนการลดขนาดงบดุล (QT) จะเริ่มวันท่ี 1 มิถุนายนใน

อตัราเดือนละ 47.5 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 30.0 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิาและ MBS 

เดือนละ 17.5 พันลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา) และจะทยอยปรบัขึน้ในระยะเวลา 3 เดือน สู่ระดับ 95.0 พันลา้นดอลลาร์

สหรฐัอเมริกา (แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 60.0 พันลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกาและ MBS เดือนละ 35.0 พันลา้นดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา) ตามแผนเดมิ 

 

เดือนมิถุนายน 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 3.13% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพ่ิมขึน้เป็น 52.3 จุด (+1.2 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19    

ท่ีผ่อนคลายลงส่งผลใหด้ัชนีภาคบริการเร่งตัวขึน้ (+1.9 จุด, 52.6 จุด) ขณะท่ีภาคการผลิตชะลอตวัลง (-0.2 จุด, 53.3 จุด) จาก

ผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ท่ีชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ 8 เดือน รวมถึงยอดคาํสั่งซือ้ภายนอกประเทศท่ีชะลอตัวลงตํ่าสุด 

ในรอบเกือบ 2 ปี ท่ามกลางการหยุดชะงกัของห่วงโซ่อุปทานจากผลของสงครามรสัเซีย - ยูเครน รวมไปถึงปัญหาขาดแคลน

วตัถุดิบและการล็อกดาวนใ์นจีน ดา้นดัชนีราคาตน้ทุนการผลิตเร่งตัวสูงขึน้เป็นประวตัิการณส่์วนดัชนีราคาขายยงัคงอยู่ใน

ระดับสูงสดุเป็นประวัติการณ์ ดา้นยอดคา้ปลีกยังคงฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ืองโดยขยายตัว 0.6% MoM, SA ชะลอตัวลงจากท่ี

ขยายตัว 1.0% MoM, SA ในเดือนก่อน ซึ่งหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจะขยายตัวท่ี 3.6% YoY (vs. +3.1% เดือนก่อน)  

ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) 
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วันท่ี 16 - 17 มิถุนายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบี ้ยระยะสั้นและยาวและมีมติแบบไม่ เปิดเผยในการคงเป้า 

การเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ ท่ีประกาศก่อนหนา้นี ้ทัง้นี ้ภายหลงัการประชุมนาย Haruhiko Kuroda ผูว้่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) 

ยงัเนน้ยํา้ว่านโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายยงัคงจาํเป็นสาํหรบัเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นท่ียงัคงไม่ฟ้ืนตวัเขา้สู่ระดบัก่อน COVID-19 และ 

ไม่มีแผนท่ีจะขยายกรอบของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ10 ปี 

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 8.00% 

ดชันีรวม Composite PMI เดอืนพฤษภาคมปรบัตวัลดลงเป็น 54.8 จุด (-1.0 จุด) จากภาคบริการท่ีชะลอตวัลง (-1.6 จุด, 56.1 จุด) 

ตามอปุสงคท่ี์อ่อนแอลงและภาคการผลิตท่ีชะลอตวัลง (-0.9 จดุ, 54.6 จดุ) โดยยอดคาํสั่งซือ้ใหม่หดตวั (ตํ่ากว่า 50 จุด) เป็น

ครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2563 ท่ามกลางความกังวลสงครามรสัเซีย - ยูเครน และการล็อกดาวนใ์นจีนท่ีกดดนัอุปสงคแ์ละ

ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ดา้นดัชนีราคาตน้ทุนการผลิตยังคงปรบัตัวสงูขึน้อย่างมากส่วนราคาผลผลิตปรบัตัวเพ่ิมขึน้

สูงสุดเป็นอันดับ 2 ในประวัติการณ์ ทั้งนี ้ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในเกือบทุกประเทศหลัก ไดแ้ก่ อิตาลี (-2.1 จุด, 

52.4 จุด) ฝรั่งเศส (-0.6 จุด, 57.0 จุด) และเยอรมนี (-0.6 จุด, 53.7 จุด) ขณะท่ีสเปนทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน (55.7 จุด) ดา้นเงินเฟ้อ

เดือนพฤษภาคมเร่งตัวขึน้ทาํจุดสูงสุดใหม่ต่อเน่ืองท่ี 8.1% YoY (vs. +7.4% เดือนก่อน) โดยการเร่งขึน้โดยหลักยังมาจาก

หมวดพลงังาน (+39.2% YoY vs. +37.5% เดือนก่อน) ขณะท่ีราคาหมวดบริการ (+3.5% YoY vs. +3.3% เดือนก่อน) หมวด

สินคา้อุตสาหกรรมท่ีมิใช่พลงังาน (+4.2% YoY vs. +3.8% เดือนก่อน) และหมวดอาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสบู (+7.5% YoY 

vs. +6.3% เดอืนก่อน) เรง่ตวัขึน้อย่างต่อเน่ือง ในส่วนนโยบายทางการเงนิธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีมติเป็นเอกฉนัทป์ระกาศ

ยตุิการเขา้ซือ้สินทรพัยแ์บบปกติหรือ  APP ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม และระบจุะปรบัดอกเบีย้ขึน้ในอตัรา 0.25% ในการประชมุวนัท่ี 21 

กรกฎาคม ซึ่งเป็นไปตามท่ีตลาดคาดการณเ์พ่ือรบัมือกบัเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้สงูกว่าเป้าอย่างมาก อย่างไรก็ตามมีท่าที Hawkish 

กว่าคาด โดยระบอุาจปรบัดอกเบีย้ขึน้ถึง 0.50% ในการประชมุเดือนกนัยายน   

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 3.00% 

ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็น 42.2 จุด (+5.0 จุด) จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

ใน Shanghai และ Beijing ส่งผลใหก้ิจกรรมเศรษฐกิจฟ้ืนตวัขึน้ในภาคการผลิต (+2.1 จุด, 48.1 จุด) และบริการ (+5.2 จุด, 

41.4 จดุ) โดยยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้สงูสดุในรอบ 3 เดือน ดา้นราคาตน้ทนุปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงตํ่าสดุนบัตัง้แต่

เดอืนกมุภาพนัธ ์ขณะท่ีราคาผลผลิตปรบัตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 ในส่วนยอดคา้ปลีกหดตวั 6.7% ลดลงจากเดือนก่อนท่ี

หดตัว 11.1% นาํโดยยอดขายรถยนต ์(-16.0% YoY vs. -31.6% เดือนก่อน) เคร่ืองประดับ (-15.6% YoY vs. -26.7% เดือนก่อน) 

และรา้นอาหาร (-21.1% YoY vs. -22.7% เดือนก่อน) ดา้นยอดส่งออกขยายตวั 16.9% YoY (vs. +3.9% เดือนก่อน) โดยหมวด

รถยนตเ์ร่งตวัขึน้อย่างมาก (+46.7% YoY vs. +8.6% เดือนก่อน) ดา้นเคร่ืองใชใ้นครวัเรือน (+8.3% YoY vs. -5.4% เดือนก่อน) 

พลิกกลบัมาขยายตัว ส่วนยอดส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ โทรศพัทม์ือถือ (+14.0% YoY vs. -7.3% เดือนก่อน) อุปกรณ์

คอมพิวเตอร ์(+5.5% YoY vs. -5.1% เดือนก่อน) และแผงวงจรรวม (+17.6% YoY vs. +1.1% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้อย่างมาก 

ในส่วนยอดระดมทนุรวมสทุธิ (Total Social Financing) เดือนพฤษภาคมอยู่ท่ี 2.79 ลา้นลา้นหยวนเพ่ิมขึน้อย่างมากจาก 0.91 

ลา้นลา้นหยวนในเดือนก่อน  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 8.26% 

ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงเป็น 53.6 จุด (-2.4 จุด) จากการชะลอตัวลงในภาคบริการ  

(-1.2 จุด, 55.9 จุด) ขณะท่ีภาคการผลิต (+0.7 จดุ, 56.1 จดุ) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้รายงานระบุว่าภาคธุรกิจยงัคงมีความเชื่อมั่นท่ี

ดีต่ออุปสงค ์ส่วนปัญหาในห่วงโซ่อุปทานปัญหาดา้นแรงงานและปัญหาดา้นเงินเฟ้อยังคงเป็นขอ้กังวลหลักของภาคธุรกิจ ดา้น

อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเพ่ิมขึน้ 0.6% MoM เท่ากับเดือนก่อน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจะชะลอตวัลงเป็น +6.0% YoY 
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(vs. +6.2% เดือนก่อน) โดยหมวดท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเปิดเมืองยงัเพิ่มขึน้สูง อาทิ ตั๋วเครื่องบิน (+12.6% MoM) โรงแรม 

(+0.9% MoM) และประกันรถยนต ์(+0.5 MoM) รวมถึงหมวดราคาท่ีพกัอาศยั ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนกัในตระกรา้

เงินเฟ้อท่ีเพ่ิมขึน้มากถึง 0.6% MoM (vs. +0.5% ต่อเน่ือง 3 เดือนก่อนหนา้) สงูสดุในรอบหลายปี ขณะท่ีการจา้งงานนอกภาค

การเกษตรเพ่ิมขึน้ 3.9 แสนตาํแหน่ง โดยการจา้งงานเพ่ิมขึน้ในเกือบทุกหมวดนาํโดยการโรงแรมและพักผ่อน (+8.4 หมื่น

ตาํแหน่ง) การบริการธุรกิจ (+7.5 หมื่นตาํแหน่ง) การจา้งงานภาครฐั (+5.7 หมื่นตาํแหน่ง) และก่อสรา้ง (+3.6 หมื่นตาํแหน่ง) 

ขณะท่ีลดลงมากในหมวดคา้ปลีก (-6.1 หมื่นตาํแหน่ง) ส่วนอตัราว่างงานทรงตวัท่ี 3.6% และอตัราค่าจา้งชะลอตวัลง (+0.3% MoM, 

และ +5.2% YoY vs. +5.5% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed) มีมติ 10 - 1 ปรบัขึน้อัตรา

ดอกเบีย้ 0.75% สู่ระดับ 1.50% - 1.75% ซึ่งนบัเป็นการปรบัขึน้ในอตัราดอกเบีย้มากสุดนับตัง้แต่ปี 2537 พรอ้มระบุว่าจะ

ปรบัขึน้ในอัตรา 0.50% หรือ 0.75% ในการประชุมเดือนกรกฎาคม นอกจากนีน้าย Jerome Powell ประธานธนาคารกลาง

สหรฐัอเมรกิายํา้ว่าพรอ้มดาํเนินนโยบายการเงินท่ีเขม้งวดและมองว่าการเกิด Soft Landing ยงัคงมีความเป็นไปได ้ถึงแมว้่าจะ

มีความทา้ทายอย่างมากในปัจจบุนั 

 

เดือนกรกฎาคม 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 1.53% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนมิถนุายนปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็น 53.0 จดุ (+0.7 จดุ) ท่ามกลางการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท่ี

ผ่อนคลายลงส่งผลให้ดัชนีภาคบริการเร่งตัวขึน้ (+1.4 จุด, 54.0 จุด) สูงสุดในรอบ 9 ปี ขณะท่ีภาคการผลิตชะลอตัวลง  

(-0.6 จุด, 52.7 จุด) จากผลผลิตท่ีชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ 4 เดือน และยอดคาํสั่งซือ้ท่ีชะลอตัวลงเช่นกัน ดา้นตน้ทุนการผลิต

ปรบัตัวเพ่ิมขึน้เป็นประวตัิการณเ์น่ืองจากการขาดแคลนวตัถุดิบและปัญหาห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเน่ืองทาํใหด้ัชนีราคาขาย

เพ่ิมขึน้สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ดา้นยอดส่งออกเดือนมิถุนายนเรง่ตวัขึน้ (+19.4% YoY vs. +15.8% เดือนก่อน) จากแรงหนุนของ

การส่งออกไปยังจีนและยุโรป โดยการส่งออกเร่งตัวขึน้ในกลุ่มสินคา้ส่งออกหลัก ไดแ้ก่ เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า (+17.1% YoY vs. 

+11.1% เดือนก่อน) สินคา้เคมีภณัฑ ์(+19.6% YoY vs. +15.5% เดือนก่อน) และเคร่ืองจกัรกล (+14.3% YoY vs. +13.3% 

เดือนก่อน) ขณะท่ีหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่กลบัมาขยายตัว (+3.4% YoY vs. -5.3% เดือนก่อน) ยอดนาํเขา้ชะลอตวัลง

เป็น +46.1% YoY จากขยายตวั 48.9% ในเดือนก่อนหนา้ อย่างไรก็ตามแนวโนม้การส่งออกยงัคงเผชิญความไม่แน่นอนจากปัญหา

ภายในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกท่ียงัไม่คล่ีคลาย รวมไปถึงประเด็นสงครามรสัเซีย - ยูเครน ซึ่งนาํไปสู่การใชม้าตรการควํ่าบาตรท่ีจะ

กระทบอปุทานสินคา้สาํคญั ขณะท่ีการนาํเขา้ยงัคงขยายตวัอยู่ในระดบัสูงต่อเน่ืองจากผลกระทบของการอ่อนค่าของค่าเงินเยน

และราคาสินคา้โภคภัณฑท่ี์ปรบัตัวสูงขึน้ส่งผลใหดุ้ลการคา้ขาดดุลอย่างต่อเน่ือง ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลาง

ญ่ีปุ่ นมีมติคงนโยบายการเงินตามเดิม โดยคงเป้าอัตราดอกเบีย้ระยะสั้นและยาวและเป้าการเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ พรอ้มปรบั

คาดการณเ์งินเฟ้อปีนีแ้ละปีหนา้เพ่ิมขึน้ 

ตลาดยโุรปปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 0.22% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนมิถุนายนปรบัตัวลดลงเป็น 52.0 จุด (-2.8 จุด) โดยทัง้ภาคบริการ (-3.1 จุด, 53.0 จุด) และ

ภาคการผลิต (-2.5 จุด, 52.1 จุด) ชะลอตวัลงในส่วนของภาคการผลิต ผลผลิตไดห้ดตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 2 ปี ขณะท่ียอด

คาํสั่งซือ้ภายในและภายนอกประเทศชะลอตวัลง ดา้นระยะเวลารอสินคา้ลดลงตํ่าสุดในรอบ 1 ปีครึ่ง สะทอ้นสถานการณ ์

ในห่วงโซ่อปุทานมีเสถียรภาพมากขึน้ ดัชนีราคาตน้ทุนการผลิตชะลอตวัลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสงูส่วนราคาผลผลิตปรบัตัว

เพ่ิมขึน้เล็กน้อย ทั้งนี ้ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในทุกประเทศหลัก ไดแ้ก่ อิตาลี (-1.1 จุด, 51.3 จุด) ฝรั่งเศส (-4.5 จุด, 

52.5 จุด) เยอรมนี (-2.4 จุด, 51.3 จุด) และสเปน (-2.1 จุด, 53.6 จุด) ดา้นดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจของเยอรมนี ซึ่งเป็น
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ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสดุในยุโรปปรบัตวัลดลงตํ่าสดุในรอบ 2 ปี ท่ามกลางสถานการณด์า้นก๊าซท่ีมีความไม่แน่นอนอย่างมาก 

ประกอบกับราคาพลงังานท่ีอยู่ในระดบัสงูกดดนัเศรษฐกิจใหช้ะลอลงอย่างมากในช่วงท่ีผ่านมา และอาจเขา้สู่ Recession ได้

ในช่วงครึ่งหลงัของปีในขณะท่ีรสัเซียระบวุ่าก๊าซส่งผ่านท่อ Nord Stream จะลดลงเหลือเพียง 20% ตัง้แต่วนัท่ี 27 กรกฎาคม 

เน่ืองจากการซ่อมบาํรุงโดยวกิฤตขาดแคลนพลงังานอาจทาํใหต้อ้งมีการจาํกดัการใชพ้ลงังานในอตุสาหกรรมต่างๆ อนัจะส่งผล

กระทบต่อกจิกรรมในภาคการผลิตก่อนท่ีจะเริ่มจาํกดัการใชพ้ลงังานในครวัเรือนและหน่วยงานสาํคญัและมีแนวโนม้ท่ีประเทศอ่ืนๆ 

ในยุโรปจะประสบปัญหาในรูปแบบเดียวกัน ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรปมีมติปรบัอตัราดอกเบีย้ Deposit 

Rate ขึน้ 0.50% สู่ระดับ 0% ซึ่งนับเป็นการปรบัขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 11 ปี และปรบัขึน้ในอตัรามากท่ีสุดนบัตัง้แต่ปี 2543 

พรอ้มออกมาตรการใหม่ “Transmission Protection Instrument (TPI)” ซึ่งจะช่วยให้การส่งผ่านนโยบายการเงินในยูโรโซน 

มีประสิทธิภาพ  

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 27.60% 

ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมิถุนายนปรบัตัวเพ่ิมขึน้เป็น 55.3 จุด (+13.1 จุด) จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

และมาตรการสนบัสนุนของภาครฐัส่งผลใหก้ิจกรรมเศรษฐกิจฟ้ืนตวัขึน้ในภาคการผลิต (+3.6 จุด, 51.7 จดุ) และบริการ (+13.1 จุด, 

54.5 จุด) โดยยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้สงูสดุนับตัง้แต่เดือนตุลาคม 2564 และยอดคาํสั่งซือ้ภายนอกประเทศปรบัตวัขึน้

สงูสดุในรอบ 19 เดือน ดา้นราคาตน้ทุนปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนกันยายน 2563 ขณะท่ีราคาผลผลิตทรงตวั

เท่าเดือนก่อน หลังมีการชะลอตัวลงต่อเน่ืองก่อนหนา้นีส่้วนยอดคา้ปลีกพลิกกลบัมาขยายตวั 3.1% YoY (vs. -6.7% เดือนก่อน) 

นาํโดยยอดขายรถยนต ์(+13.9% YoY vs. -16.0% เดือนก่อน) เคร่ืองประดบั (+8.1% YoY vs. -15.5% เดือนก่อน) และรา้นอาหาร  

(-4.0% YoY vs. -21.1% เดือนก่อน) อุปกรณ์ส่ือสาร (+6.6% vs. -7.7% เดือนก่อน) ดา้นยอดส่งออกเดือนมิถุนายนเร่งตัวขึน้ 

(+17.9% YoY vs. +16.9% เดือนก่อน) สวนทางกบัท่ีตลาดคาดว่าจะชะลอตวั ดว้ยแรงหนุนของการส่งออกคอมพิวเตอร ์(+9.2% YoY 

vs. -5.5% เดือนก่อน) ขณะท่ีรถยนต ์(+21.2% YoY vs. +46.7% เดือนก่อน) และผลิตภัณฑ์จากเหล็ก (+41.2% YoY vs. 

+77.8% เดือนก่อน) ชะลอลงแต่ยงัขยายตวัในระดบัสงูส่วนเคร่ืองใชใ้นครวัเรือน (-13.1% YoY vs. -8.3% เดือนก่อน) ยงัคงหดตวั

ต่อเน่ือง ดา้นยอดระดมทุนรวมสุทธิเดือนมิถุนายนอยู่ท่ี 5.17 ล้านลา้นหยวน เพ่ิมขึน้เกือบเท่าตัวจาก 2.79 ลา้นลา้นหยวน 

ในเดือนก่อนจากแรงหนุนของการออกพนัธบตัรรฐับาลและยอดปล่อยกูเ้งินหยวนเพ่ือนาํไปลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานตามนโยบาย

ของภาครฐั โดย GDP จีนไตรมาส 2 ขยายตัว 0.4% YoY ตํ่ากว่าท่ีตลาดคาด (+1.2 YoY) อย่างมากจากผลของการกลับมาใช้

มาตรการล็อกดาวนเ์พ่ือคมุ COVID-19 ในเมืองสาํคญัอย่าง Shanghai 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 2.40% 

ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงเป็น 52.3 จุด (-1.3 จุด) จากการชะลอตัวลงทั้งในภาคบริการ  

(-0.6 จุด, 55.3 จุด) และภาคการผลิต (-3.1 จุด, 53.0 จุด) โดยยอดคาํสั่งซือ้ในประเทศ (-5.9 จุด, 49.2 จุด) และยอดคาํสั่งซือ้

ภายนอกประเทศ (-2.2 จุด, 50.7 จุด) เร่งตวัขึน้ส่วนเวลาในการส่งมอบสินคา้ (Suppliers’ Delivery Times: -8.4 จดุ, 57.3 จดุ) และ

ดัชนีราคา (-3.7 จุด, 78.5 จุด) ชะลอตัว ทั้งนี ้ รายงานระบุว่าภาคธุรกิจยังคงมีความเชื่อมั่นท่ีดีต่ออุปสงค์ ส่วนปัญหา 

ในห่วงโซ่อปุทานความทา้ทายดา้นการขนส่ง สงครามรสัเซีย - ยเูครน การแพรร่ะบาดของ COVID-19 และปัจจยัดา้นราคาเป็น

ขอ้กังวลหลกัของภาคธุรกิจ ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนมิถุนายนเพ่ิมขึน้ 1.0% MoM โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนยอดคา้ปลีก

เร่งตัวขึน้เป็น +8.4% YoY (vs. +8.2% เดือนก่อน) โดยยอดคา้ปลีกเพ่ิมขึน้ 9 จากทั้งหมด 13 หมวดหลักนาํโดยยอดขาย

ป๊ัมนํา้มนั (+3.6% MoM) ตามการเพ่ิมขึน้ของราคาคา้ปลีกเชือ้เพลิง รา้นขายของออนไลน ์(+2.2% MoM) รา้นขายเฟอรนิ์เจอร ์

(+1.4% MoM) ขณะท่ียอดขายหดตัวในหา้งสรรพสินคา้ (-2.6% MoM) วสัดุก่อสรา้งและสวน (-0.9% MoM) และเสือ้ผา้และ

เคร่ืองประดับ (-0.4% MoM) ด้านยอดขายร้านอาหารและเคร่ืองดื่ มซึ่ งภาคบริการเพี ยงหมวดเดี ยวในยอดค้าปลีก 
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ท่ีขยายตวั (+1.0% MoM) ในส่วนยอดขอรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรก (Initial Jobless Claims) เพ่ิมขึน้ 4,000 ราย สู่ระดับ 

235,000 ราย ในสัปดาหสิ์น้สุด ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดนับตัง้แต่กลางเดือนมกราคม 2564 ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อ

พืน้ฐาน (Core CPI) เพ่ิมขึน้ 0.7% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) สูงสุดนับตัง้แต่กลางปี 2564 และสูงกว่าตลาดคาดท่ี 0.5% 

โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัปีก่อน อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานชะลอตวัลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 เป็น +5.9% YoY (vs. +6.0% เดือนก่อน) 

ซึ่งกดดันธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed) เร่งขึน้อัตราดอกเบีย้อย่างต่อเน่ืองโดยตลาดมองธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed)  

อาจตอ้งปรบัขึน้ในอตัรามากถึง 0.75% - 1.00% ในการประชมุปลายเดือนกรกฎาคมนี ้

 

เดือนสิงหาคม 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 1.10% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรบัตวัลดลงเป็น 50.2 จดุ (-2.8 จดุ) ท่ามกลางการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท่ี

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

(-0.6 จดุ, 52.1 จุด) ท่ามกลางตน้ทุนดา้นพลงังานและค่าจา้งท่ีสงูขึน้ทาํใหผ้ลผลิตหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดือน และยอด

คําสั่ งซื ้อใหม่หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน ด้านราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตชะลอตัวลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต ่

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

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

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

vs. +3.4% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้ ในส่วนการท่องเท่ียวรฐับาลเตรียมผ่อนคลายกฎเกณฑ์การรับนักท่องเท่ียวเขา้ประเทศ

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

และสามารถเดินทางโดยไม่มีผูน้าํทาง (ไกด)์ แต่ยงัจาํกดัใหเ้ดนิทางผ่านบรษิัททวัรเ์ท่านัน้ นอกจากนี ้ยงัเพ่ิมโควตา้ของจาํนวน

ผู้ท่ีเข้าประเทศเป็น 50,000 คนต่อวัน จากเดิมท่ี 20,000 คนต่อวัน ด้าน GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 2.2% QoQ, saar (vs. 

+0.1% ไตรมาสก่อน) จากการบรโิภคเอกชนหนนุเศรษฐกิจกลบัสู่ระดบัก่อน COVID-19 โดยเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันปีก่อน GDP 

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

วตัถดุบิและอปุสงคโ์ลกท่ีชะลอตวัรวมถึงสถานการณ ์COVID-19 ในประเทศท่ียงัไม่แน่นอนในไตรมาส 3 

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 5.03% 

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

ขณะท่ีภาคการผลิต (-2.3 จุด, 49.8 จุด) พลิกหดตัวครั้งแรกในรอบ 2 ปี โดยยอดคําสั่ งซื ้อใหม่ชะลอตัวลงทั้งในและ 

นอกประเทศ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรบัตวัตํ่าสดุนบัตัง้แต่กลางปี 2563 ท่ามกลางความกงัวลท่ีเพ่ิมขึน้เก่ียวกบัวิกฤตพลงังาน

และแรงกดดนัเงนิเฟ้อท่ีสงูอย่างต่อเน่ือง ดา้นดชันีราคาตน้ทนุการผลิตชะลอตวัลงเล็กนอ้ย ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตวัลง

ในทุกประเทศหลกั ไดแ้ก่ ฝรั่งเศส (-0.8 จดุ, 51.7 จดุ) และสเปน (-0.9 จดุ, 52.7 จดุ) ขณะท่ีเยอรมนี (-3.2 จุด, 48.1 จดุ) และ

อิตาลี (-3.6 จุด, 47.7 จดุ) ดชันีไดเ้ขา้สู่เกณฑห์ดตวั ดา้นธนาคารกลางองักฤษขึน้ดอกเบีย้ 50 bps. สู่ระดบั 1.75% ซึ่งนบัเป็น

การปรบัขึน้ในอตัรามากสดุในรอบ 27 ปี ท่ามกลางเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้สงูตอ่เน่ืองซึ่งคาดจะกดดนัเศรษฐกิจเขา้สู่ Recession ท่ีรุนแรง

และยาวนาน ขณะท่ี GDP ไตรมาส 2 (เบือ้งตน้) ของยูโรโซนขยายตวั 0.7% QoQ สงูกว่าท่ีตลาดคาดอย่างมากท่ี +0.2% และ

เรง่ตวัขึน้จาก +0.5% ไตรมาสก่อนจากผลดีของการเปิดเศรษฐกิจจาก COVID-19 หนุนการท่องเท่ียวโดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ปีก่อนเศรษฐกิจของยูโรโซนขยายตัว 4.0% YoY (vs. +5.4% ไตรมาสก่อน) และอยู่เหนือระดับก่อน COVID-19 ท่ี 1.5% โดย
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เศรษฐกิจของประเทศหลกัส่วนใหญ่ขยายตวัดีกว่าคาดยกเวน้เยอรมนีท่ีเศรษฐกิจไม่ขยายตวัจากไตรมาสก่อน เน่ืองจากยอด

ส่งออกสทุธิยงัคงเป็นปัจจยัฉดุรัง้ 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 0.78% 

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

(-1.3 จุด, 50.4 จุด) ท่ีชะลอลงจากการจาํกัดการใชพ้ลงังานในบางอุตสาหกรรมท่ีทาํใหท้ัง้ผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ชะลอตวัลง 

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

โดยยอดคาํสั่งซือ้ใหม่เพ่ิมขึน้สงูสดุในรอบ 9 เดือน ดา้นราคาตน้ทุนปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงตํ่าสดุในรอบ 2 ปี ขณะท่ีราคา

ผลผลิตลดลงเล็กนอ้ย ในส่วนการจา้งงานหดตวัติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 4 ยอดคา้ปลีกชะลอตวัลงเป็น +2.7% YoY (vs. +3.1% 

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

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

ส่งออกขยายตัว 18.0% YoY เร่งตัวขึน้เล็กน้อยจาก +17.9% ในเดือนก่อนนาํโดยยอดส่งออกรถยนต์เร่งตัวขึน้อย่างมาก 

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

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

เศรษฐกิจเพ่ิมเติมอีก 1 ลา้นลา้นหยวน ท่ามกลางความเส่ียงตํ่าหลายปัจจยั โดยก่อนหนา้นีใ้นเดือนพฤษภาคมรฐับาลไดอ้อก

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 33 มาตรการ วงเงิน 1.9 ลา้นล้านหยวน ขณะท่ีนโยบายทางการเงินมีแนวโน้มผ่อนคลายขึน้ 

หลังจากธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ท่ีธนาคารพาณิชย์ให้ลูกค้าชั้นดีระยะ 1 ปี ลง 5 bps. เป็น 3.65% 

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

การปรบัลดครัง้แรกตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 4.08% 

ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรบัตวัลดลงเป็น 47.7 จุด (-4.6 จุด) จากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ (-1.2 จุด, 48.0 จุด) ท่ี

ลดลงและอยู่ในเกณฑห์ดตวัตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 และผลผลิต (-1.4 จดุ, 53.5 จดุ) ชะลอตวัลง ดา้นระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ 

(-2.1 จุด, 55.2 จุด) และดชันีราคา (-18.5 จุด, 60.0 จดุ) ชะลอตวัลงอย่างมากสะทอ้นแรงกดดนัดา้นตน้ทุนท่ีชะลอลง ขณะท่ี

ปริมาณสินคา้คงคลัง (+1.3 จุด, 57.3 จุด) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองสูงสุดตัง้แต่ปี 2527 ทั้งนี ้รายงานระบุว่าภาคธุรกิจแสดง

ความกังวลเก่ียวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางความวิตกกังวลเก่ียวกับสินคา้คงคลังส่วนเกินในห่วงโซ่อุปทาน 

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

เดือนกนัยายน 2564 ชะลอลงจาก +0.7% ในเดือนก่อน โดยหมวดท่ีพกัอาศยัซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนกัในตะกรา้เงนิเฟ้อ

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

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

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

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

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

+0.8% เดือนก่อน) ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนกรกฎาคมเพ่ิมขึน้ 5.28 แสนตาํแหน่ง มากกว่าท่ีตลาดคาดอย่างมากท่ี 

2.50 แสนตาํแหน่ง ถึงแมว้่าอตัราเงินเฟ้อจะชะลอตวัลงรวมถึงตลาดแรงงานท่ียงัคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามประธานธนาคารกลาง

สหรฐัอเมริกา (Fed) ยังคงยํา้ถึงความจาํเป็นในการปรบัขึน้ดอกเบีย้ต่อเน่ืองและคงดอกเบีย้ในระดับท่ีเป็น Restrictive เป็น

ระยะเวลาหน่ึงเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ   
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เดือนกันยายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 6.89% 

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

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

โดยผลผลิตหดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 และตํ่าสดุในรอบ 11 เดอืน และยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ชะลอตวัตํ่าสดุในรอบเกือบ 2 ปี ดา้น

ดชันีตน้ทุนการผลิตชะลอตวัตํ่าสดุในรอบ 8 เดือน ขณะท่ีดชันีราคาขายชะลอตวัลงตํ่าสดุในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ตามยอดคา้ปลีก

ฟ้ืนตวัต่อเน่ืองในเดือนสิงหาคมโดยขยายตวั 1.4% MoM, SA (vs. +0.7% เดือนก่อน) และ 4.1% YoY (vs. +2.4% เดือนก่อน) 

ดา้นการส่งออกไดร้บัแรงหนนุจากการส่งออกรถยนตแ์ละเคร่ืองจกัรไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิารวมถึงค่าเงินเยนท่ีอ่อนค่า โดยเรง่ตวัขึน้

เป็น +22.1% (vs. +19.0% เดือนก่อน) ขณะท่ีราคาพลังงานสูงยังหนุนตัวเลขการนาํเข้าในส่วนเงินเฟ้อพืน้ฐานเดือนสิงหาคม 

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

อาหารแปรรูป ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายอยา่งมากตามเดิม โดยมีมติ

เอกฉนัทใ์นการคงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาวและคงเป้าการเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ ท่ีประกาศก่อนหนา้นี ้ภายหลงั

การประชมุธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) นาย Masato Kanda รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงัฝ่ายกิจการระหว่างประเทศได้

ระบุว่ามีการเข้าแทรกแซงในตลาดสกุลเงินแลว้ซึ่งนับเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ปี 2541 ทาํให้เงินเยนแข็งค่าขึน้กว่า 2% นอกจากนี้

นายกรฐัมนตรี Kishida ไดม้ีการแถลงการณผ่์อนปรนมาตรการเดินทางเขา้ญ่ีปุ่ น โดย 1) ยกเลิกการกาํหนดจาํนวนนักท่องเท่ียว

เดินทางเขา้ประเทศต่อวนั 2) ไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางผ่านบรษิัททวัร ์และ 3) ผ่อนปรนการขอวีซ่าระยะสัน้ โดยจะเริ่มในวนัท่ี 11 

ตลุาคมเป็นตน้ไป 

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 6.43% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรบัตวัลดลงเป็น 48.9 จุด (-1.0 จุด) โดยภาคบริการ (-1.4 จุด, 49.8 จุด) พลิกเขา้สู่เกณฑ์

หดตัวจากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ท่ีต ํ่าสุดนบัตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ ์2564 ขณะท่ีภาคการผลิต (-0.2 จุด, 49.6 จุด) หดตวัต่อเน่ือง

เป็นเดือนท่ี 2 จากผลผลิตท่ีชะลอตวัตํ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2563 โดยหดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 ส่วนยอดคาํสั่งซือ้ใหม่

หดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 ท่ามกลางภาวะอุปสงคท่ี์อ่อนแอ ขณะท่ีดชันีราคาตน้ทนุการผลิตและราคาขายชะลอตวัลงต่อเน่ือง ทัง้นี ้

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

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

สิงหาคมเร่งตัวขึน้เป็น +4.3% YoY (vs. +4.0% เดือนก่อน) โดยไดร้บัปัจจัยหนุนหลักจากราคาในหมวดพลังงาน (+38.3% YoY 

vs. 39.6% เดือนก่อน) แม้จะชะลอลงเป็นเดือนท่ี 2 ตามราคานํา้มันรวมถึงราคาในหมวดอาหาร (+10.6% YoY vs. 9.8% 

เดือนก่อน) สินคา้อุตสาหกรรมท่ีมิใช่พลงังาน (+5.0% YoY vs. +4.5% เดือนก่อน) และหมวดบรกิาร (+3.8% YoY vs. 3.7% 

เดือนก่อน) ท่ีเรง่ตวัขึน้ต่อเน่ือง ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีมติเป็นเอกฉันทป์รบัอตัราดอกเบีย้ขึน้ 

75 bps. สู่ระดับ 0.75% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2554 ตามการคาดการณ์ของตลาดท่ามกลางเงินเฟ้อท่ียังมีความเส่ียงโน้มไป

ทางดา้นสูง โดยระบุว่าการปรบัขึน้ในอัตราดังกล่าวนับเป็นการเร่งปรบัขึน้จากระดับอตัราดอกเบีย้ท่ีผ่อนคลายอย่างมากไปสู่

ระดบัท่ีจะมั่นใจไดว้่าจะทาํใหอ้ัตราเงินเฟ้อชะลอลงกลบัเขา้สู่เป้าหมายระยะกลางท่ี 2% ไดต้ามเป้าหมาย ขณะท่ีธนาคารกลาง

อังกฤษ (BoE) ประกาศทํา QE ฉุกเฉินไม่จํากัดชั่ วคราวเพ่ือลดความผันผวนและรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงินหลัง 

การเปิดเผยแผนลดภาษีครัง้ใหญ่ของรฐับาลปลายสปัดาหก์่อนสรา้งความตกใจใหแ้ก่ตลาด 
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ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 13.15% 

ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนสิงหาคมปรบัตัวลดลงเป็น 53.0 จุด (-1.0 จุด) จากกิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการผลิต  

(-0.9 จดุ, 49.5 จุด) ท่ีชะลอลงจากการล็อกดาวนเ์ป็นระยะๆ และการจาํกัดการใชพ้ลงังานในมณฑลเสฉวนและพืน้ท่ีใกลเ้คียง 

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

จากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในหลายมณฑลและสภาพอากาศท่ีแปรปรวนดา้นราคาตน้ทนุปัจจยัการผลิตชะลอตวัลง

ตํ่าสดุในรอบ 27 เดือน ขณะท่ีราคาผลผลิตลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนสิงหาคมเร่งตัวขึน้เป็น +5.4% YoY 

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

เดือนก่อน) ขณะท่ีเคร่ืองสาํอาง (-6.4% YoY vs. +0.7% เดอืนก่อน) และอุปกรณส่ื์อสาร (-4.6% YoY vs. +4.9% เดือนก่อน) ชะลอตวัลง 

โดยยอดส่งออกเดือนสิงหาคมขยายตวั 7.1% YoY ชะลอตัวลงจาก +18.0% ในเดือนก่อน ดา้นยอดปล่อยสินเชื่อในเดือนสิงหาคม

ฟ้ืนตัวขึน้จากเดือนก่อนมาอยู่ท่ี 2.43 ลา้นลา้นหยวน (vs. 0.76 ล้านล้านหยวน เดือนก่อน) แต่ยังคงอ่อนแอเมื่อเทียบกับช่วง

เดยีวกันของปีก่อน ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลดอตัราส่วนเงินกันสาํรองขัน้ตํ่าสาํหรบัเงินฝาก

ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ (Reserve Requirement Ratio: FX-RRR) ลดลงจาก 8% เป็น 6% มีผลวนัท่ี 15 กันยายนเพ่ือช่วย

เพ่ิมสภาพคล่องของสกุลเงินต่างประเทศเพ่ิมการไหลเขา้มาของสกลุเงินต่างประเทศและลดแรงกดดนัต่อการอ่อนคา่ของเงินหยวน

ท่ีอ่อนค่ามากสดุในรอบ 2 ปี  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 9.22% 

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

จากทัง้ผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ ขณะท่ีภาคการผลิตทรงตวัจากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ท่ีเร่งตวัขึน้แตผ่ลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่

ภายนอกประเทศชะลอตวัลง ทัง้นี ้รายงานระบุว่าปัญหาในห่วงโซอุ่ปทานการขนส่งและตน้ทนุมีพฒันาการเชิงบวก อย่างไรก็ตาม

การขาดแคลนวตัถดุิบยงัคงเป็นความทา้ทายต่อภาคธุรกจิ ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนสิงหาคมเรง่ตวัขึน้ 0.3% MoM (vs. -0.4% เดือนก่อน) 

ซึ่งเพ่ิมขึน้ 8 จากทั้งหมด 13 หมวดหลัก โดยเฉพาะยอดขายรถยนต ์(+2.8% MoM) และรา้นอาหาร (+1.1% MoM) ซึ่งเป็น

หมวดบริการเพียงอนัเดียว ส่วนยอดผูว้่างงานขอรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรก (Initial Jobless Claims) ปรบัตวัลดลงต่ออีก 

5.0 พันราย อยู่ท่ี 2.13 แสนราย ณ สัปดาหสิ์น้สุดวันท่ี 10 กันยายน และตํ่ากว่าตลาดคาดท่ี 2.27 แสนราย โดยนับเป็นการปรบั

ลดลงต่อเน่ือง 5 สปัดาห ์สะทอ้นอุปสงคแ์รงงานท่ียังดีอยู่และตลาดแรงงานยงัแข็งแกรง่ ขณะท่ีการจา้งงานนอกภาคเกษตร

เดือนสิงหาคมเพ่ิมขึน้ 3.15 แสนตาํแหน่ง มากกว่าท่ีตลาดคาด ดา้นอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานเพ่ิมขึน้ 0.6% MoM เร่งตัวขึน้จาก 

+0.3% ในเดอืนก่อน โดยหมวดท่ีพกัอาศยั (Shelter) ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนกัในตระกรา้เงินเฟ้อเพ่ิมขึน้สงูต่อเน่ืองท่ี 

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

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

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

โดย Dot Plot ชีด้อกเบีย้จะถกูปรบัขึน้จนแตะระดบั 4.50%-4.75% ในปีหนา้   

 

เดือนตุลาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 6.36% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนกนัยายนปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็น 51.0 จดุ (+1.6 จดุ) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ี

คล่ีคลายลงส่งผลใหด้ชันีภาคบริการเร่งตัวขึน้กลบัมาอยู่ในเกณฑข์ยายตัวอีกครัง้ (+2.7 จุด, 52.0 จุด) ขณะท่ีภาคการผลิต

ชะลอตัวลงตํ่าสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 (-0.7 จุด, 50.8 จุด) โดยผลผลิตหดตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 และตํ่าสุดในรอบ  
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1 ปี ส่วนยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตัวลงท่ามกลางอุปสงคท่ี์ลดลงจากตลาดต่างประเทศ ดา้นส่งออกเดือน

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) ขณะท่ีกลุ่มสินคา้เคมีภัณฑ์ (+4.8% YoY vs. +16.3% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง ในส่วนนโยบายทางการเงิน 

ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงนิเดิมในการประชมุ Monetary Policy Meeting (MPM) วนัท่ี 27-28 ตลุาคม โดยมี

มติเอกฉนัทใ์นการคงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาวและคงเป้าการเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ ท่ีประกาศก่อนหนา้นี ้ในขณะท่ี

ปรบัคาดการณเ์งินเฟ้อปีนีแ้ละปีหนา้เพ่ิมขึน้แตย่งัคงเนน้ยํา้ว่าจะยงัไม่การเปล่ียนแปลงจดุยืนดา้นนโยบายในเรว็ๆ นี ้

ตลาดยโุรปปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 6.28% 

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

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

ต่อเน่ืองและภาคการผลิต (-1.2 จุด, 48.4 จุด) จากผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ท่ีหดตัวต่อเน่ือง โดยส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากราคา

พลงังานท่ีสูงขึน้กระทบภาคการผลิตรวมถึงภาวะอุปสงคท่ี์ยังอ่อนแอจากแรงกดดันของอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงและความไม่แน่นอน

ทางเศรษฐกิจ ดา้นดชันีราคาตน้ทนุการผลิตปรบัตวัสงูขึน้ตามราคาพลงังาน ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตวัลงและอยู่

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

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

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

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

ต่อเน่ืองในการประชุมปลายเดือนตุลาคมนี ้ขณะท่ีธนาคารอังกฤษ (BoE) ประกาศมาตรการหนุนตลาดพันธบัตรเพ่ิมเติม 

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

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 14.72% 

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

ในหลายพืน้ท่ีส่งผลใหผ้ลผลิตหดตวัครัง้แรกในรอบ 4 เดือน ยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ 5 เดือน และยอด

คาํสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ 4 เดือน ดา้นดัชนีตน้ทุนการผลิตชะลอตัวลงตํ่าสุดนับตั้งแต่เดือน

มกราคม 2559 จากราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ลดลง และราคาขายลดลงมากท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือนธันวาคม 2558 ยอดระดมทุนรวมสทุธิ

เดือนกันยายนอยู่ท่ี 3.5 ลา้นลา้นหยวน เร่งตัวขึน้จากเดือนก่อน (2.4 ลา้นลา้นหยวน) จากแรงหนุนของการลดดอกเบีย้นโยบาย

และมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยในวันท่ี 16 - 22 ตุลาคมท่ีผ่านมาประธานาธิบดีนาย Xi Jinping ได้กล่าวเปิด 

การประชุม Party Congress ครัง้ท่ี 20 และไดเ้นน้ยํา้ถึงความสาํคญัของนโยบาย Zero-Covid ซึ่งใหค้วามสาํคัญกับสขุภาพ

และความปลอดภยัของประชาชนเป็นอนัดบัแรกรวมไปถึงการพฒันาเศรษฐกิจภายใตร้ะบบสงัคมนิยมและการรวมชาติอย่างสนัต ิ

โดยมุ้งเน้นถึงการเติบโตอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและตั้งเป้าให้จีนเป็นสังคมนิยมสมัยใหม่ท่ีมีความเข้มแข็งเป็น

ประชาธิปไตยและกา้วหนา้ทางวฒันธรรมและคงยึดการใชน้โยบายหน่ึงประเทศสองระบบ (One Country, Two Systems) แต่ก็ไม่ได้

ปฏิเสธตวัเลือกในการใชก้องกาํลงัทหาร 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 7.99% 

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

เป็น 50.9 จดุ (-1.9 จุด) ตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 จากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ทัง้ภายในและนอกประเทศท่ีชะลอตวัลง 

ขณะท่ีภาคบริการลดลงเล็กนอ้ย (-0.2 จดุ, 56.7 จดุ) เป็นผลจากกิจกรรมทางธุรกิจและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ท่ีชะลอตวัลง ขณะท่ี
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การจา้งงานเพ่ิมขึน้สูงสุดในรอบ 6 เดือน (+2.8 จุด, 53.0 จุด) ทั้งนี ้รายงานระบุว่าปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทานและปัญหา 

การขาดแคลนวตัถุดิบมีแนวโนม้ท่ีดีขึน้ ดา้นอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนกันยายนเร่งตวัขึน้ 0.6% MoM สงูสุดในรอบ 

40 ปี และสงูกว่าท่ีตลาดคาดท่ี +0.4% MoM โดยหมวดท่ีพกัอาศยั (Shelter) ซึ่งเป็นหมวดหลกัในภาคบรกิารและคิดเป็นราว 1 ใน 3 

ของนํา้หนกัในตระกรา้เงนิเฟ้อเพ่ิมขึน้สงูต่อเน่ือง 0.8% MoM (vs. +0.7% เดือนก่อน) สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2525 โดยค่าเช่า Rent 

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

+0.7% เดือนก่อน) อีกทั้งยอดขอรับสวัสดิการว่างงานครัง้แรกปรับลดลง 1.2 หมื่นราย สู่ระดับ 214,000 ราย พรอ้มอัตรา 

การว่างงานท่ีปรบัตวัลดลงเป็น 3.5% กดดนัใหธ้นาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed) ขึน้ดอกเบีย้ในอตัราสงู 75 bps. ในการประชุม

วนัท่ี 1-2 พฤศจิกายนนี ้และอาจตอ้งปรบัขึน้ในอตัราดงักล่าวต่อเน่ืองในการประชมุเดือนธันวาคมดว้ย 

 

เดือนพฤศจิกายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 1.38% 

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

ในประเทศส่งผลใหด้ชันีภาคบรกิารเรง่ตวัขึน้ต่อเน่ือง (+1.0 จดุ, 53.2 จดุ) ขณะท่ีภาคการผลิตชะลอตวัลงตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือน

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

ประเทศหดตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 8 ท่ามกลางอุปสงคท่ี์ลดลงจากจีนและเกาหลีใตร้วมถึงความซบเซาในอุตสาหกรรมยานยนต์

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

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

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

จากแรงหนุนของการเปิดประเทศและมาตรการกระตุน้การท่องเท่ียวในภาคการส่งออกของญ่ีปุ่ นเดือนตุลาคมชะลอตัวลง 

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

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

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

ไตรมาส 3 หดตวั 1.2% QoQ, Saar จากแรงกดดนัของการนาํเขา้ท่ีมีราคาสงูขึน้ 

ตลาดยโุรปปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 6.75% 

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

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

ท่ีอยู่ในระดับตํ่าสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และภาคการผลิต (-2.0 จุด, 46.4 จุด) ปรับตัวลดลงจากผลผลิตและ 

ยอดคําสั่งซือ้ใหม่ท่ีหดตัวต่อเน่ืองรวมถึงยอดคาํสั่งซือ้ภายนอกประเทศท่ีหดตัวเช่นกัน เน่ืองจากความไม่แน่นอนทาง 

ภูมิรัฐศาสตร ์อัตราเงินเฟ้อท่ีสูงและภาวะเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอทั่ วโลก ขณะท่ีด้านดัชนีราคายังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็น

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

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

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

ดอกเบีย้ขึน้ในอัตรา +75 bps. สู่ระดับ 2.0% มีความเหมาะสมเพ่ือสกัดเงินเฟ้อพรอ้มระบุว่าถึงเวลาท่ีจะตอ้งเริ่มพิจารณา

ปรบัเปล่ียนแผนการซือ้คืนพันธบัตรท่ีครบกาํหนดอายุ (Reinvestment) ท่ีเขา้ซือ้ผ่านมาตรการ Asset Purchase Program 

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

จากวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อท่ีทาํจุดสูงสุดใหม่ต่อเน่ืองได้กดดันการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนเอกชน รวมถึง

อตุสาหกรรมการผลิตท่ีลดกาํลงัการผลิตลง   

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 26.62% 

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

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

การผลิต (+1.1 จุด, 49.2 จุด) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑห์ดตวัจากผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ท่ียงัอยู่ในเกณฑห์ดตวั 

ส่วนยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศหดตวัเป็นเดือนท่ีสามติดต่อกัน เน่ืองจากแรงกดดนัดา้นตน้ทนุทั่วโลกท่ียงัคงมีอยู่ ดา้น

ยอดค้าปลีกชะลอตัวและหดตัวลง 0.5% YoY (vs. +2.5% เดือนก่อน) นําโดยเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (-14.1% YoY vs.  

-6.1% เดือนก่อน) รา้นอาหาร (-8.1% YoY vs. -1.7% เดือนก่อน) อุปกรณ์ส่ือสาร (-8.9% YoY vs. +5.8% เดือนก่อน) และ

ยอดขายรถยนต ์(+3.9% YoY vs. +14.2% เดือนก่อน) ขณะท่ียอดส่งออกและนาํเขา้เดือนตุลาคมหดตวัเป็นครัง้แรกตัง้แต่ปี 

2563 สะทอ้นภาพอุปสงคโ์ลกท่ีแผ่วตวัลงรวมถึงผลกระทบจากนโยบาย Zero-Covid ยอดระดมทุนรวมสุทธิในเดือนตุลาคม

ชะลอตวัลง (0.91 ลา้นลา้นหยวน vs. 3.53 ลา้นลา้นหยวนเดือนก่อน) จากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา ดา้นดัชนีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) ชะลอตัวลงเป็น +2.1% YoY ในเดือนตุลาคม (vs. +2.8% เดือนก่อน) โดยราคาชะลอตัวลงในหมวดราคาอาหาร 

(+7.0% YoY vs. +8.8% เดือนก่อน) และท่ีอยู่อาศัย (-0.2% YoY vs. +0.3% เดือนก่อน) ทั้งนี ้ เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน

ทางการจีนไดป้ระกาศผ่อนคลายกฎเกณฑก์ารเดินทางเขา้ประเทศและนโยบายล็อกดาวนท่ี์สาํคญั อาทิ ลดระยะเวลากักตัว 

สาํหรบัผูส้มัผสัใกลช้ิดและผูเ้ดินทางเขา้ประเทศจากเดิม “กกัตวักับภาครฐั 7 วนั (Centralized Quarantine) และกักตวัท่ีบา้น 3 วนั 

(Home Quarantine) รวมเป็น 10 วัน” เป็น “กักตัวกับภาครัฐ 5 วัน และกักตัวท่ีบ้าน 3 วัน รวมเป็น 8 วัน” เมื่อเสร็จสิน้ 

การกกัตวัท่ีจดุแรกของการเดินทางเขา้แลว้การกกัตวัท่ีปลายทางจะไม่ถกูกกัตวัซํา้สาํหรบัผูเ้ดินทางขาเขา้ เป็นตน้ 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 5.38% 

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

(-0.7 จุด, 50.2 จุด) ตํ่าสุดนับตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 จากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ทั้งภายนอกประเทศและงานคงคา้งท่ีชะลอตัวลง 

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

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

เพ่ิมขึน้ 1.3% MoM (vs. 0.0% เดือนก่อน) สะท้อนการใชจ้่ายของผูบ้ริโภคท่ียังดีอยู่ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core 

CPI) เดือนตุลาคมเพ่ิมขึน้ 0.3% MoM ชะลอลงจาก +0.6% ในเดือนก่อน และตํ่ากว่าตลาดคาดท่ี +0.4% โดยหมวดท่ีพัก 

(Shelter) ซึ่งเป็นหมวดหลกัในภาคบริการและคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนกัในตะกรา้เงินเฟ้อเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีสงูต่อเน่ืองท่ี 

+0.8% MoM เท่ากับเดือนก่อน ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลจากราคาโรงแรม (ค่อนขา้งผัวผวน) ท่ีกลับมาเพ่ิมขึน้มาก ขณะท่ีค่าเช่า 

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

เพ่ิมขึน้ในอัตราลดลงเป็น +0.6% MoM (vs. +0.8% เดือนก่อน) นับเป็นการเพ่ิมขึน้ในอัตราน้อยท่ีสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 

ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมเพ่ิมขึน้ 2.61 แสนตาํแหน่ง มากกว่าท่ีตลาดคาดและค่าจ้างยังขยายตัวสูง

สะท้อนภาพตลาดแรงงานท่ียังแข็งแกร่ง ขณะท่ีอัตราการว่างงานเพ่ิมขึน้เป็น 3.7% ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง

สหรฐัอเมริกา (Fed) มีมติเป็นเอกฉันท ์(12-0) ปรบัอตัราดอกเบีย้ Federal Funds Rate ขึน้ 75 bps. สู่ระดบั 3.75% - 4.00% 

โดยนบัเป็นการปรบัขึน้อตัราสงูต่อเน่ืองเป็นครัง้ท่ี 4 โดยระบวุ่าการปรบัขึน้ดอกเบีย้ต่อเน่ืองเพ่ิมเตมิอีกมีความเหมาะสมเพ่ือให้

อยู่ในระดับท่ีจาํกัดเศรษฐกิจเพียงพอ (Sufficiently Restrictive) ในการนาํพาเงินเฟ้อใหช้ะลอกลบัเขา้สู่เป้าหมายท่ี 2% โดย 
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Fed Minutes ชีว้า่คณะกรรมส่วนใหญ่มองการชะลอการเรง่ขึน้อตัราดอกเบีย้ระดบั 50 bps. ใกลม้ีความเหมาะสม ขณะท่ีมอง

การเกิด Recession มีความเป็นไปไดส้งู 

 

เดือนธันวาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 6.70% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรบัตัวลดลงเป็น 48.9 จุด (-2.9 จุด) จากแรงหนุนมาตรการกระตุน้การท่องเท่ียว 

ในประเทศท่ีลดลงเมื่อเทียบกับในเดือนตุลาคมส่งผลใหด้ชันีภาคบริการชะลอตวัลง (-2.9 จุด, 50.3 จุด) ขณะท่ีภาคการผลิต

หดตวัครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 (-1.7 จุด, 49.0 จดุ) โดยผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ลดลงตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือน

สิงหาคม 2563 ส่วนยอดคําสั่งซื ้อใหม่ภายนอกประเทศหดตัวต่อเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ในหลายประเทศ 

โดยเฉพาะในประเทศจีนดา้นการส่งออกเดอืนพฤศจกิายนชะลอตวัลงเป็น +20.0% YoY (vs.+25.3% เดือนก่อน) นาํโดยหมวด

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

ขณะท่ีกลุ่มสินค้าเคร่ืองจักรกล (+18.9% YoY vs. +17.6% เดือนก่อน) และเคมีภัณฑ์ (+10.7% YoY vs. +1.0% เดือนก่อน)  

เร่งตวัขึน้ อย่างไรก็ตามดุลการคา้ปรบัตวัดีขึน้จากราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ปรบัตวัลดลงและค่าเงินเยนท่ีแข็งค่าขึน้ ดา้นยอดคา้ปลีก

เดือนพฤศจิกายนปรบัตัวลดลง 1.1% MoM, SA จากราคาสินคา้ท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัท่ีเพ่ิมสูงขึน้ส่งผลกระทบต่อภาค

ครวัเรือนของญ่ีปุ่ น ขณะท่ีการว่างงานลดลงแตะระดบั 2.5% (vs. 2.6% เดือนก่อน) ดา้นอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (+3.7%) พุ่งขึน้

แตะระดับสงูสดุในรอบ 40 ปี ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) มีมติคงอัตราดอกเบีย้นโยบายท่ีระดับ  

-0.1% แต่ไดส้รา้งความตกใจให้กับตลาดดว้ยการขยายกรอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ของรฐับาลญ่ีปุ่ นให้

เคล่ือนไหวในช่วง -0.5% ถึง +0.5% จากเดิมท่ีอยู่ในกรอบ -0.25% ถึง +0.25% ซึ่งถือเป็นการส่งสญัญาณเริ่มใชน้โยบายคุมเขม้

การเงิน 

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 3.44% 

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

(+0.7 จุด, 47.1 จุด) ท่ีปรบัตวัดีขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑห์ดตวั โดยยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ยงัหดตวัต่อเน่ืองจากอุปสงคท่ี์อ่อนแอทั่วโลก 

ดา้นดัชนีราคาตน้ทุนการผลิตปรบัตวัลดลงตํ่าสุดนับตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 ส่วนภาคบริการ (-0.1 จุด, 48.5 จุด) ชะลอตัวลง

เล็กนอ้ยจากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ท่ีหดตวัเป็นเดือนท่ี 5 และงานคงคา้งท่ีหดตัว ขณะท่ีผลผลิตปรบัตัวดีขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑห์ดตัว 

ทั้งนี  ้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) ขณะท่ีฝรั่งเศสพลิกมาอยู่ในเกณฑห์ดตวั (-1.5 จุด, 48.7 จุด)  

ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB)  มีมติปรับขึ ้นดอกเบี ้ยในอัตรา 50 bps. ตามตลาดคาดพร้อมทั้ง 

ส่งสญัญาณท่ีชดัเจนในการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างต่อเน่ืองเน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อมีแนวโนม้ลดลงไดช้า้กว่าท่ีประมาณการไวเ้ดิม

อย่างมีนัยยะพรอ้มประกาศจะเริ่มปรบัลดขนาดงบดุลผ่านการลดการถือครองสินทรัพย์ภายใต้มาตรการ APP (Asset 

Purchase Program) ในเดือนมีนาคม 2566 เป็นตน้ไป    

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 6.37% 

ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรบัตัวลดลงเป็น 47.0 จุด (-1.3 จุด) จากการหดตัวต่อเน่ืองในภาคบริการ  

(-1.7 จุด, 46.7 จุด) ท่ามกลางมาตรการควบคุม COVID-19 ท่ีขัดขวางการดาํเนินธุรกิจและส่งผลกระทบต่ออุปสงคท์าํให ้

ยอดคาํสั่งซือ้ใหม่หดตวัสงูสดุในรอบ 6 เดือน ส่วนภาคการผลิต (+0.2 จุด, 49.4 จุด) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑห์ดตัว 

โดยผลผลิตยอดคาํสั่งซือ้ใหม่และการจา้งงานยงัอยู่ในภาวะหดตวั ส่วนยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศและงานคงคา้งปรบั
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ลดลงตํ่าสุดในรอบกว่า 2 ปีครึ่ง เน่ืองจากอุปสงคใ์นประเทศคู่คา้ท่ีลดลง ดา้นยอดส่งออกเดือนพฤศจิกายนหดตัว 8.7% YoY (vs.  

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

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

ส่วนเคร่ืองใชใ้นครวัเรือน (-22.9% YoY vs. -25.0% เดือนก่อน) ยังคงหดตัวสูง ในส่วนดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ชะลอตวัลงเป็น 

+1.6% YoY ในเดือนพฤศจิกายนโดยนบัเป็นการขยายตวัตํ่าสดุในรอบ 8 เดือน เป็นผลของชะลอตวัลงของราคาในหมวดสินคา้

ผูบ้ริโภคและอาหารจากการปล่อยหมจูากคลังสาํรองของรฐับาลออกสู่ตลาด ในขณะเดียวกันทางรฐับาลไดป้ระกาศยกเลิก

นโยบาย Zero-Covid ซึ่งรวมถึงยกเลิกการกักกันแบบรวมศูนยแ์ละลดขนาดพืน้ท่ีเส่ียงเพ่ือใหผ้ลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่ใน

วงจาํกดัอีกทัง้ยงัประกาศยกเลิกการกกัตวัสาํหรบัผูท่ี้เดินทางเขา้ประเทศตัง้แต่วนัท่ี 8 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 5.90% 

ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็น 46.4 จุด (-1.8 จุด) จากผลผลิต (-0.8 จุด, 51.5 จุด)  

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

การจา้งงาน (-1.6 จุด, 48.4 จุด) ท่ีปรบัตัวลดลง ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤศจิกายนเพ่ิมขึน้กว่า 2.63 แสน

ตาํแหน่ง สะทอ้นภาพตลาดแรงงานท่ีแข็งแกรง่แมก้ารเพ่ิมขึน้ของการจา้งงานจะชะลอลงมากจากเมื่อตน้ปีก็ตาม ขณะท่ีอตัรา

การว่างงานทรงตวัท่ี 3.7% เท่ากบัเดือนก่อน โดยอตัราค่าจา้งเฉล่ียรายชั่วโมง (Average Hourly Earnings) เดือนพฤศจิกายน

เร่งตัวขึน้เป็น +0.6% MoM (vs. +0.5% เดือนก่อน) สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมนับเป็นหน่ึงในแรงกดดันเงินเฟ้อสาํคัญท่ี

ธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed) ติดตามอย่างใกลช้ิดเน่ืองจากจะส่งผลใหร้าคาในหมวดบริการยังคงทรงตัวในระดับสูง  

ดา้นอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนพฤศจิกายนเพ่ิมขึน้อย่างชะลอตวัท่ี +0.2% MoM (vs. +0.3% เดือนก่อน) โดยหมวดท่ีพกั 

(Shelter) ซึ่งเป็นหมวดหลกัในภาคบริการและคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนักในตะกรา้เงินเฟ้อเพ่ิมขึน้ 0.7% MoM ชะลอลง

เล็กนอ้ยจาก +0.8% ในเดือนก่อน โดยหลักเป็นผลมาจากราคาในหมวดโรงแรมท่ีชะลอตัวลงอย่างมาก (+0.3% MoM vs. 

+4.9% เดื อนก่อน) ขณ ะท่ีค่ 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) กลบัมาเรง่ตวัขึน้อีกครัง้ ส่วนราคาในหมวดท่ีใชแ้รงงานเป็นจาํนวนมากยงั

เพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองจากแรงหนุนของค่าจา้งท่ียงัขยายตวัสงู ขณะท่ีหมวดท่ีเก่ียวเน่ืองกับบริการทางการแพทยย์งัคงปรบัตวัลดลง  

ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed) มีมติเป็นเอกฉันทข์ึน้ดอกเบีย้ท่ีอัตรา 50 bps. ตามคาด แต่ส่ง

สัญญาณ Hawkish กว่าคาด โดย Dot Plot ชี ้ดอกเบี ้ยจะปรับขึน้อีก 75 bps. สู่ระดับ 5.00%-5.25% ในปี 2566 ขณะท่ีมอง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชดัเจนมากขึน้ 

 

เดือนมกราคม 2566 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 4.72% 

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

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

48.9 จดุ) ท่ามกลางอปุสงคท่ี์อ่อนแอทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ลดลงตํ่าสดุในรอบ 2 ปีครึง่ ส่วนยอด

คาํสั่งซือ้ภายนอกประเทศหดตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 10 ดา้นดชันีตน้ทุนการผลิตลดลงตํ่าสดุในรอบ 15 เดือน ส่วนดชันีราคาขาย

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

สงูสดุในรอบ 41 ปี ทัง้นี ้เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นยงัคงมีความเส่ียงในขาลงจากความอ่อนแอของอุปสงคโ์ลกซึ่งสรา้งปัจจัยกดดันต่อ

ภาคการส่งออกในปี 2566 รวมไปถึงการเพ่ิมขึน้สูงของอัตราเงินเฟ้อในช่วงสั้นจาํกัดการฟ้ืนตัวของการบริโภคภาคเอกชน
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ภายในประเทศ ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) มีมติเป็นเอกฉันทค์งนโยบายการเงินตามเดิม โดยคง

อัตราดอกเบีย้ระยะสั้นไว้ท่ี -0.1% สาํหรับเงินสาํรองส่วนเกินของธนาคารพาณิชย ์(Excess Reserve) และคงเป้าอัตรา

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

ตลาดยโุรปปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 6.67% 

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

จากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ท่ีปรบัตวัขึน้สงูสดุในรอบ 5 เดือน ส่วนดชันีภาคการผลิต (+0.7 จดุ, 47.8 จุด) เพ่ิมขึน้เช่นกนัโดยผลผลิต

และสถานการณใ์นห่วงโซ่อปุทานปรบัตวัดีขึน้ ขณะท่ีดชันีราคาตน้ทุนการผลิตปรบัตวัลดลงตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2563 

ทั้งนี ้ดัชนี Composite PMI เร่งตัวขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑห์ดตัวในทุกประเทศหลัก ไดแ้ก่ สเปน (+0.3 จุด, 49.9 จุด) เยอรมนี 

(+2.7 จดุ, 49.0 จดุ) อิตาลี (+0.7 จดุ, 49.6 จดุ) และฝรั่งเศส (+0.4 จดุ, 49.1 จดุ) ดา้นเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) ไดเ้ร่งตวัขึน้เป็น 

5.2% YoY (vs. +5.0% เดือนก่อน) สูงสุดเป็นประวัติการณ์จากราคาในหมวดบริการท่ียังเร่งตัวขึน้สูงสุดเป็นประวัติการณ ์ 

(+4.4% YoY vs. +4.2% เดือนก่อน) ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากตลาดแรงงานท่ีตงึตวัอย่างมากหนนุค่าจา้งใหเ้พ่ิมขึน้สงูและราคา

สินค้าอุตสาหกรรมท่ีมิใช่พลังงานท่ีเร่งตัวขึน้ (+6.4% YoY vs. +6.1% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงินเจ้าหน้าท่ี

ธนาคารกลางยุโรปเปิดเผยว่า ECB อาจเริ่มพิจารณาชะลอการเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ (จาก 50 bps. เป็น 25 bps.) สาํหรบั

การประชุมวันท่ี  16 มีนาคมหลังจากท่ีนาง Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป  (ECB) ได้ส่งสัญญาณ 

ในแถลงการณห์ลงัการประชุมครัง้ล่าสดุว่าการปรบัขึน้ดอกเบีย้ในอตัรา 50 bps. จะเกิดขึน้ต่อเน่ืองในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์

และเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตามรายงานการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB (Minutes) รอบวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 ยังคง

สะทอ้นความกงัวลต่อแรงกดดนัเงินเฟ้อท่ีสงูซึ่งสะทอ้นถึงความจาํเป็นในการปรบัดอกเบีย้ขึน้ในอตัราสงู 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 10.42% 

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

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

ชะลอตัวลงท่ามกลางผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ท่ีขยายตวัเป็นวงกวา้งกระทบกระบวนการผลิต โดยผลผลิต 

คาํสั่งซือ้ใหม่และยอดคาํสั่งซือ้ภายนอกประเทศอยู่ในเกณฑ์หดตัว ดา้นดัชนีราคาตน้ทุนการผลิตปรบัตัวเพ่ิมขึน้เล็กน้อย

เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของราคาวสัดุบางชนิดโดยเฉพาะโลหะ ขณะท่ีราคาขายปรบัตวัลดลงต่อเน่ืองในส่วนการส่งออกของจีน

เดือนธันวาคมหดตัว 9.9% YoY เพ่ิมขึน้จากเดือนก่อนท่ีหดตัว 8.9% จากภาวะอุปสงคโ์ลกท่ีชะลอตัวนาํโดยสินคา้ในกลุ่ม

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

(-16.0% vs. -29.8% เดือนก่อน) และเคร่ืองใชใ้นครวัเรือน (-20.9% YoY vs. -22.9% เดือนก่อน) ท่ีหดตวัในระดับสงู ขณะท่ี

ยอดส่งออกยานพาหนะ (+56.6% YoY vs. +177.5% เดือนก่อน) ชะลอตวัลงมากแต่ยงัคงขยายตวัสงู ดา้นยอดนาํเขา้หดตวั 

7.5% YoY ต่อเน่ืองจากเดือนก่อน (-10.6%) ดา้น GDP ไตรมาส 4 ขยายตัว 2.9% YoY ชะลอตัวลงจากท่ีเติบโต 3.9% ใน 

ไตรมาสก่อนจากผลของการใชม้าตรการจาํกดัการเดินทางเพ่ือควบคมุการระบาดของ COVID-19 ท่ีมีความเขม้งวด ขณะท่ีเมื่อเทียบกบั

ไตรมาสก่อน GDP ไม่ขยายตวั (0.0% QoQ)  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 6.18% 

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

ลดลงจากผลกระทบของอตัราดอกเบีย้ท่ีปรบัตวัสงูขึน้และแรงกดดนัดา้นเงนิเฟ้อท่ีสงูอย่างมากทาํใหด้ชันีทัง้ภาคบริการ (-1.5 จุด, 

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

คาํสั่งซือ้ใหม่หดตวัลงมากท่ีสดุเป็นประวตัิการณ ์ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนธันวาคมหดตวั (-1.1% MoM) ต่อเน่ืองสะทอ้นการใชจ้่าย
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ของผูบ้ริโภคและเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอลงในไตรมาส 4 นาํโดยสินคา้ในกลุ่มรถยนต ์(-1.2% MoM) เฟอรนิ์เจอร ์(-2.5%) เสือ้ผา้  

(-0.3%) อิเล็กทรอนิกสแ์ละเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า (-1.1%) และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล (-0.9%) ส่วนยอดขายป๊ัมนํา้มันลดลง  

(-4.6%) ต่อเน่ืองตามการปรบัลดลงของราคานํา้มัน นอกจากนีย้อดขายรา้นอาหารซึ่งนับเป็นหมวดบริการเพียงหน่ึงเดียว 

ในยอดคา้ปลีกลดลง -0.9% MoM (vs. -0.1% เดือนก่อน) แย่สุดในรอบเกือบหน่ึงปี ดา้นอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) 

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

vs. +0.4% เดือนก่อน) ขณะท่ีการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคมเพ่ิมขึน้มากกว่าคาดท่ี 2.23 แสนตาํแหน่งและอตัรา

การว่างงานปรบัลดลงสู่ระดบัตํ่าสดุในรอบ 50 ปี แต่ค่าจา้งไดช้ะลอลงมากกว่าท่ีคาดและอุปทานแรงงานปรบัดีขึน้ ในส่วน

รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed Minutes) ไดแ้สดงถึงความกังวลต่อสภาวะการเงินท่ีผ่อนคลายอย่างไม่

สมเหตสุมผลจะกระทบการต่อสูก้บัเงินเฟ้อ อีกทัง้คณะกรรมการหลายท่านมองการปรบัขึน้ดอกเบีย้ในอตัราลดลงเป็น 50 bps. 

(สู่ระดบั 4.25%-4.50%) จากท่ีปรบัขึน้ในอตัรา 75 bps. ต่อเน่ือง 4 รอบการประชมุก่อนหนา้มิใช่การสะทอ้นว่าธนาคารกลาง

สหรฐัอเมรกิา (Fed) ไดเ้ริ่มผ่อนการต่อสูก้บัเงินเฟ้อหรือเป็นการตดัสินว่าเงินเฟ้อไดช้ะลอลงอย่างต่อเน่ืองชดัเจน 

 

การลงทุนของกองทุน 

• กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี ้(ASP-EUROPE QUALITY) 

กองทนุมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน E.I.Sturdza Funds PLC :Strategic Europe Quality Fund (กองทนุหลกั)

บริหารจดัการโดย E.I. Sturdza Strategic Management Limited ท่ีจดทะเบียนท่ีประเทศไอรแ์ลนด ์โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี 

ไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเนน้ลงทุนในตราสารทุน หรือตราสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ี 

จดทะเบียน หรือดาํเนินการ หรือไดร้บัผลประโยชนจ์ากภูมิภาคยุโรป อย่างไรก็ตามกองทุนอาจลงทุนไม่เกินรอ้ยละ 25 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิในตราสารทนุของภมูิภาคอ่ืนๆ ทั่วโลก ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิใน

หุน้ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ซึง่รวมถึงประเทศรสัเซียดว้ย โดยการลงทนุในรสัเซียจะเลือกเฉพาะตราสารทุนท่ีจดทะเบียน และ/หรือ

ซือ้ขายใน Russia Trading System (RTS) หรือ Moscow Interbank Currency Exchange Stock Exchange (MICEX) 
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กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี ้

ผลการดาํเนินงานย้อนหลังของกองทนุ 

รอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 มกราคม 2566 

(NAV ณ 31 มกราคม 2566 = 11.8871 บาท) 

ASP-EUROPE QUALITY ต้ังแต่ต้นปี 
3 เดือน 

(ตามเวลา) 

6 เดือน  

(ตามเวลา) 

1 ปี 1 

(ต่อปี) 

3 ปี 1 

(ต่อปี) 

5 ปี 1 

(ต่อปี) 

10 ปี 1 

(ต่อปี) 

ต้ังแต่จัดต้ัง

กองทุน 2 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม  7.09% 7.07% 2.04% -8.67% -3.24% 1.06% - 2.19% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 3.42% 3.78% 1.34% -6.57% 4.71% 0.87% - 1.88% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 

(standard deviation) 
11.86% 15.55% 19.46% 22.61% 20.02% 17.02% - 16.13% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 

(standard deviation) * 
9.26% 13.24% 17.45% 20.95% 22.13% 19.19% - 18.46% 

Information Ratio 8.64 1.65 0.13 -0.18 -0.70 0.02 - 0.03 

หมายเหต ุ: 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 11 กมุภาพนัธ ์2558 

- * ดชันี MSCI Europe ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเมื่อเทียบกับค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน ในสดัส่วน 100% 

- 1 % ต่อปี 

- 2 % ต่อปี ยกเวน้กรณีท่ีกองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิ 

- การวัดผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ไดจ้ัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและ

นาํเสนอผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการดาํเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆ

- ผลการดาํเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑใ์นตลาดทุน มิไดเ้ป็นส่ิงยนัถึงผลการ

ดาํเนินงานในอนาคต 
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ผลการดาํเนินงานย้อนหลังของ Strategic Europe Quality Fund (กองทนุหลัก) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหล่งท่ีมาของขอ้มลู : Fact Sheet ของ Strategic Europe Quality Fund (กองทนุหลกั) ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2566 

- สามารถดขูอ้มลูผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัของกองทุนหลกัไดท่ี้ https://ericsturdza.com/funds/Strategic-Europe-Quality-

IE00B5VJPM77/ 

- ผลการดาํเนินงานในอดตี มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

https://ericsturdza.com/funds/Strategic-Europe-Quality-IE00B5VJPM77/
https://ericsturdza.com/funds/Strategic-Europe-Quality-IE00B5VJPM77/
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ผลขาดทุนสงูสุดในชว่งเวลา 5 ปี 

(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 31 มกราคม 2566 

-29.39% 

 

 

 

 

อายุเฉลี่ยของทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทนุ 

(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 31 มกราคม 2566 

N/A 

 

 

 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุรวม 

(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 31 มกราคม 2566 

N/A 

 

 

 

 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

ณ สิน้รอบ 31 มกราคม 2566 

51.79%  

* ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท่ี้เว็บไซต ์www.assetfund.co.th 

 

 

 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

นายณฐัพล จนัทรสิ์วานนท ์

นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

http://www.assetfund.co.th/
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หมายเหตุ : บริษัทจดัการไดค้าํนวณมลูค่าหลกัทรพัยข์องกองทุนโดยใชวิ้ธีการคาํนวณตามหลกัเกณฑข์องสมาคมบริษัทจดัการกองทุน (AIMC) 
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงตํ่าท่ีสดุ บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูสดุ 

ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบนอ้ยมาก 

AA มีความเสี่ยงตํ่ามาก มีความสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจาก

ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

A มีความเสี่ยงในระดบัตํ่า มีความสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูแต่อาจไดร้บัผลกระทบจากความ

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑป์านกลาง ความผนัผวนท่ีเกิดขึน้จากการ

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหค้วามสามารถในการชาํระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึ่งผูอ้อกท่ีไดร้บัอนัดบั

เครดิตในระดบัดงักล่าวท่ีมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัชาํระหนีท่ี้สงูย่ิงขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึ่งผูอ้อกท่ีไดร้บัอนัดบั

เครดิตในระดบัดงักล่าวท่ีมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัชาํระหนีท่ี้สงูย่ิงขึน้ 
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กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี ้

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย ์

รอบปีบัญชี ตั้งแตว่นัที ่1 กุมภาพันธ ์2565 ถึงวนัที ่31 มกราคม 2566 

ลาํดับที ่ ชื่อบริษทั ค่านายหน้า (บาท) 
อัตราค่านายหน้า 

ต่อค่านายหน้าทัง้หมด (%) 

-ไม่มี- 
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กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยโุรปควอลิตี ้  32 

ข้อมูลการรับผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนเน่ืองจากการใช้บริการ 

ดว้ยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แอสเซท พลสั จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทุนไดร้บัการบรกิารขอ้มลูจากบุคคลผูใ้หบ้ริการ 

ไดแ้ก่ คู่คา้ต่างๆ เป็นตน้ อนัเน่ืองมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าว เช่น บทวิเคราะหว์ิจยัภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ภายใน

และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ภาวะสงัคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง

ปัจจยัพืน้ฐานของธุรกิจรายบริษัทท่ีกองทนุลงทุน ประกอบกับการไดร้บัเชิญใหเ้ขา้ร่วม Company Visit และการสมัมนาต่างๆ 

ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนใ์นการนาํมาใชว้เิคราะหปั์จจยัเพ่ือการตดัสินใจลงทนุเพ่ือผลประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นหลกั 

จึงขอเปิดเผยรายชื่อบคุคลท่ีเป็นผูใ้หบ้รกิาร ดงันี ้
 

Fixed Income 

Thai Commercial Banks 

BANGKOK BANK PLC. 

BANK OF AYUDHYA PLC. 

CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LIMITED 

CITIBANK THAILAND 

GOVERNMENT HOUSING BANK 

GOVERNMENT SAVING BANK 

KASIKORN BANK PLC. 

THE KRUNG THAI BANK PLC. 

LAND AND HOUSES RETAIL BANK PLC. 

SIAM COMMERCIAL BANK PLC. 

TISCO BANK PLC. 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC. 

KIATNAKIN PHATRA BANK PCL 

Securities 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC. 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

KGI SECURITIES (THAILAND)  PLC. 

KIATNAKINPHATRA SECURITIES  PLC. 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

KT-ZMICO SECURITIES CO., LTD. 

MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND)  PLC. 

TRINITY SECURITIES CO., LTD. 

UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND)  PCL. 

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

Securities 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

Foreign Bank 

AGRICULTURAL BANK OF CHINA 

AHLI BANK QSC  

BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING  

BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH) 

COMMERZBANK AG 

THE COMMERCIAL BANK OF QATAR 

THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.) 

CHINA CONSTRUCTION BANK 

CITIBANK N.A. 

CITIBANK N.A. (HONG KONG BRANCH) 

CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) LIMITED 

DEUTSCHE BANK AG 

DOHA BANK QPSC 

EFG INTERNATIONAL AG 

THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC., 

HONGKONG & SHANGHAI CORPORATION LTD. 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. (ASIA) 

JPMORGAN CHASE & CO. 

MASRAF AI RAYAN Q.P.S.C. 

MASHREQ BANK 

MORGAN STANLEY 

STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM 

SOCIETE GENERALE BANK 

UBS AG 

UNITED OVERSEAS BANK LTD. (SG) 

Master Fund 

AXA Fund Management SA  

BlackRock, Inc. 

The Vanguard Group, Inc. 

UBS Fund Management 
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FIF 

 

Foreign Bank 

BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING  

CITIBANK N.A. 

SOCIETE GENERALE SA 

MORGAN STANLEY 

UBS AG 

Master Fund 

FIL Investment Management Luxembourg SA 

Franklin Templeton International Services Sarl 

E.I. Sturdza Strategic Management Ltd 

AXA Fund Management SA 

BlackRock Investment Management UK Ltd 

Credit Suisse Group AG  

Quantum GBL, LLC 

Janus Henderson Horizon 

BAILLIE GIFFORD & CO 

BNP PARIBAS AM 

NOMURA IRELAND FUNDS PLC 

UTI International 

VanEck 

KraneShares 

Transfer Agent/Agent 

FIL Investment Management Luxembourg SA 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL 

SS&C Fund Services Ireland 

State Street Bank Luxembourg S.C.A. 

LGT 

Securities 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL 

Asia Plus Securities Company Limited 

KT-ZMICO Securities 

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL 

CGS-CIMB Securities (Thailand) 

Jefferies International Limited 

Commerzbank AG 

Viet Capital Securities (VCSC) 

CCB International (Holdings) Limited  
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Securities 

China Merchant Securities (CMS) 

SSI Securities Corporation (SSI - HOSE) 

D.B.S. Vickers Securities Company Limited 

HAITONG 

Oppenheimer 

Kepler 

Macquarie 

Equity 

Brokers 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

Krungsri Securities Public Company Limited 

Credit Suisse Securities (Thailand) Limited 

Bualuang Securities Public Company Limited 

Capital Nomura Securities Public Company Limited 

Kasikorn Securities Public Company Limited 

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited 

InnovestX Securities Company Limited 

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co. 

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 

KGI Securities (Thailand) Company Limited 

JPMorgan Securities (Thailand) Limited 

Tisco Securities Company Limited 

DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited 

Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited 

Thanachart Securities Public Company Limited 

Krungthai XSpring Securities Company Limited 

RHB Securities (Thailand) Public Company Limited 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited 

DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited 

Finansia Syrus Securities Public Company Limited 

Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 
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รายงานรายชือ่บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ประจาํปี พ.ศ. 2566 

ลาํดับ รายชือ่บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 

1 บรษิัท เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

2 บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 

3 บรษิัทท่ีปรกึษา เอเซีย พลสั จาํกดั 

4 นายนภดล รมยะรูป 

5 นายพิทเยนท ์อศัวนิก 

6 นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์

7 นายพชัร สรุะจรสั 

8 นายคมสนั ผลานสุนธิ 

9 นายณฐัพล จนัทรสิ์วานนท ์

10 นายไมตรี โสตางกรู 

11 นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 

12 นางสาวทิพยว์ด ี อภิชยัสิร ิ

13 นายกฤช โคมิน 

14 นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

15 นายยรุนนัท ์วิภศูิร ิ

16 นายไกรสร โอภาสวงการ 

17 นายวศิรุต ปรางมาศ 

18 นายณฐัพงษ ์จนัทรห์อม 

19 นายวชริศกัดิ ์ จึงสถาพร 

20 นางธนพร  ตัง้มณีนิมิตร 

21 นางกสุมุาลย ์ ศรีสอา้น 

22 นางสาวพิมพศ์ิร ิ ชีพสตัยากร 

23 นางสาวภทัรา  ฉายรศัมวีงศ ์

24 นางผสุดี  นาคอินทร ์

25 นางสาวพรประภา ธนพูนัธ ์

26 นางสาวสวุชิญา ปิยะพิสทุธ์ิ 

27 นางสาวกาญดา สินอยู ่

หมายเหต ุ: 

ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาํธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท่ี้ website บริษัทจดัการ  www.assetfund.co.th 

 

 
 

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

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี ้

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวนัที ่1 กุมภาพันธ ์2565 ถึงวันที ่31 มกราคม 2566 

 

วันที ่ ชื่อหลักทรัพย ์
อัตราส่วน ณ สิน้วนั 

(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 

(%NAV) 
สาเหต ุ การดาํเนินการ 

- - - - - - 
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทนิล่าสุด 

 

 

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท่ี้ 

 Website ของบรษิัทจดัการ www.assetfund.co.th 

 

 

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