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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเหน็ของบริษัทจดัการเกี่ยวกับการลงทนุของกองทุน 

เดือนพฤศจิกายน 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 3.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนตลุาคมปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 50.7 จดุ (+2.8 จดุ) พลิกกลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 6 เดือน 
โดยภาคบริการปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 50.7 จุด (+2.9 จดุ) พลิกกลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 21 เดือนหลงัสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดในประเทศคล่ีคลายและมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินในวนัที่ 30 กนัยายน หนนุให้ยอดค าสัง่ซือ้ใหม่
ในประเทศเร่งตวัขึน้ ส่วนค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศชะลอตวัลงเนื่องจากหลายประเทศในเอเชียได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 อีกระลอกในประเทศคู่ค้าที่ยงัไม่คลี่คลายรวมถึงค่าขนส่งที่พุ่งสงูขึน้ส่งผลต่อยอดขายระหว่างประเทศ 
ด้านภาคการผลิตดัชนีปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 53.2 จุด (+1.7 จุด) จากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่คลี่คลายและข้อจ ากัด 
ในการผลิตที่ผ่อนคลายลงทัว่ประเทศหนุนให้ผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ภายในประเทศกลบัมาขยายตวั ส่วนดชันีต้นทุน
ปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิตเร่งตวัขึน้สู่ระดบัสงูสดุในรอบ 13 ปี จากแรงกดดนัภายในห่วงโซ่อุปทานและปัญหาขาดแคลน
วตัถุดิบ ขณะที่ยอดส่งออกเดือนตุลาคมชะลอลง (+9.4% YoY vs. +13.0% YoY เดือนก่อน) ต่อจากการส่งออกรถยนต์ที่หดตวั
ต่อเนื่อง ด้านดชันีราคาผู้บริโภคเดือนตลุาคมยงัคงทรงตวั (+0.1% YoY vs. +0.2% YoY เดือนก่อน) จากมาตรการลดค่าบริการ
โทรศัพท์แม้ว่าราคาพลังงานจะปรับตวัเพิ่มขึน้ ด้านยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมขยายตวั (+1.1% MoM, SA vs. +2.8% MoM, SA 
เดือนก่อน) ต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 หลงัสถานการณ์โรคระบาดในประเทศเร่ิมคล่ีคลายโดยในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพรรค LDP 
น าโดยนาย Fumio Kishida ชนะการเลือกตัง้และรักษาเสียงข้างมากในสภาไว้ได้ ในส่วนนโยบายทางการคลงัรัฐบาลออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมลูค่ารวมราว 78.9 ล้านล้านเยนซึ่งคาดว่าจะมีผลบวกต่อเศรษฐกิจราว 5.6% ของ GDP  

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 2.50% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตวัลดลงเป็น 54.2 จุด (-2.0 จุด) โดยดชันีภาคบริการปรับตวัลดลงเป็น 54.6 จุด    
(-1.8 จดุ) จากการชะลอตัวของปริมาณธุรกิจใหม่ขณะที่การจ้างงานเร่งตวัขึน้สงูสุดในรอบ 14 ปี ส่วนดัชนีราคาทัง้ต้นทุน
ปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตเร่งตวัขึน้สู่ระดบัสงูสดุในรอบ 21 ปี ด้านภาคการผลิตดชันีปรับตวัลดลงเป็น 58.3 จุด (-0.3 จุด) 
ต ่าสดุนบัแต่เดือนกุมภาพนัธ์จากผลผลิตที่ปรับตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสดุในรอบ 16 เดือนและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ลดลงสู่ระดบัต ่าสดุ
ในรอบ 10 เดือนจากปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ต้นทุนปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิตเร่งตัวขึน้สู่ระดับสูงสุด
เป็นประวตัิการณ์ ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ปรับตวัลดลงในทกุประเทศหลกั ได้แก่ เยอรมนี (-3.0 จดุ, 52.5 จดุ) ฝร่ังเศส (-0.6 จดุ, 
54.7 จุด) สเปน (-0.8 จุด, 56.2 จุด) และอิตาลี (-2.4 จุด, 54.2 จุด) ด้านอัตราเงินเฟ้อทัว่ไปเบือ้งต้นเดือนตุลาคมเร่งตัวขึน้ 
4.1%  YoY สูงสุดนับตัง้แต่ปี 2551 จาก +3.4% YoY ในเดือนก่อนโดยหมวดที่ปรับตัวสูง ได้แก่ หมวดพลังงานซึ่ง
ขยายตัว 23.5% YoY สงูสุดเป็นประวตัิการณ์ ( vs. +17.6% เดือนก่อน) จากปัญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ หมวดอาหาร 
เคร่ืองดื่มและยาสูบขยายตัว 2.0% เท่ากับเดือนก่อนสูงสดุนับตัง้แต่เดือนตุลาคม 2563 และหมวดบริการขยายตวั 2.1% 
สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2552 จากการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจที่หนุนภาคการท่องเที่ยว ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
ที่มิใช่พลงังาน (Non-energy industrial goods) ชะลอตัวลงเล็กน้อยเป็น +2.0% จาก +2.1% เดือนก่อน ทัง้นี ้GDP 
ไตรมาส 3 ขยายตัว 2.2% QoQ ( vs. +2.1 ไตรมาสก่อน) น าโดยประเทศฝร่ังเศส (+3.0% QoQ vs. +1.3% QoQ ไตรมาสก่อน) 
และอิตาลี (+2.6% QoQ vs. 2.7% QoQ ไตรมาสก่อน) 
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ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 7.42% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนตลุาคมปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 51.5 จดุ (+0.1 จดุ) ตามภาคบริการท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 
53.8 จดุ (+0.4 จดุ) อยู่ในเกณฑ์ขยายตวัตอ่เนือ่งเป็นเดือนที ่2 จากการระบาดของ COVID-19   ที่คล่ีคลายหนนุให้ยอดค าสัง่ซือ้ใหม่
ภายในประเทศขยายตัวมากสุดในรอบ 3 เดือน ส่วนค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศพลิกกลับมาขยายตัว ด้านราคาต้นทุน
ปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 3 เดือน จากค่าจ้างพนกังานและต้นทุนวตัถดุิบที่เร่งตวัขึน้ ด้านภาคการผลิต
ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 50.6 จดุ (+0.6 จดุ) ท่ามกลางการฟืน้ตวัของอปุสงค์ในประเทศโดยยอดค าสัง่ซือ้ในประเทศเพิ่มขึน้สงูสดุ
นบัตัง้แต่เดือนมิถนุายน ขณะที่การจ้างงานปรับตวัลดลงต่อเนือ่งเป็นเดือนที่ 3 ด้านดชันีต้นทนุปัจจยัการผลิตปรับตวัเพิม่ขึน้สงูสดุ
ในรอบเกือบ 5 ปี จากต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบที่สูงขึน้ ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคเร่งตัวขึน้จากทัง้ราคาอาหารและ 
ค่าสาธารณูปโภค ด้านยอดส่งออกเดือนตุลาคมยงัคงขยายตวัสงูที่ 27.1% YoY ( vs. +28.1% เดือนก่อน) และยงัคงขยายตวั
ในระดับเลขสองหลกัเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกันจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ยงัคงแข็งแกร่งน าโดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (+19.3% YoY vs. +14.6% เดือนก่อน) และแผงวงจร (+29.5% vs. +32.7% เดือนก่อน) และ
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ (+14.4% vs. +15.8% เดือนก่อน) เคร่ืองใช้ในครัวเรือน (+39.4% vs. 
+38.8% เดือนก่อน) และหลอดไฟบ้าน (+31.0% vs. +35.1% เดือนก่อน) ในส่วนยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมขยายตัว 
4.9% YoY (vs. +4.4% YoY เดือนก่อน) ด้านยอดระดมทุนรวมสทุธิเดือนตุลาคมอยู่ที่  1,590 พันล้านหยวนชะลอตวัลง
จาก 2,901.8 พนัล้านหยวนในเดือนก่อน 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 0.70 % 
ดชันีรวม ISM Composite PMI ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 57.6 จุด (+2.6 จุด) โดยดชันีภาคบริการปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 66.7 จุด     
(+4.8 จุด) สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ตามกิจกรรมทางธุรกิจ (+7.5, 69.8 จดุ) และยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ภายในประเทศ (+6.2, 69.7 จุด) 
ที่เพิ่มขึน้อยู่ในระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2540 ส่วนงานคงค้างในมือ (+5.4, 67.7 จดุ) และยอดค าสัง่ซือ้นอกประเทศ (+2.8, 62.3 จดุ) 
เพิ่มขึน้มากเช่นกัน ขณะที่การจ้างงาน (-1.4, 51.6 จุด) ชะลอตวัลง ด้านดชันีราคาเร่งตวัขึน้ (+5.4, 82.9 จุด) และรายงาน
ยงัระบวุ่าตลาดแรงงานท่ีตงึตวั ปัญหาขาดแคลนวตัดุิบและปัญหาด้านโลจิสติกส์เป็นปัจจยัที่ฉดุรัง้การฟืน้ตวัของภาคบริการ 
ส่วนภาคการผลิตปรับตวัลดลงเป็น 60.8 จดุ (-0.3 จดุ) โดยยอดค าสัง่ซือ้ในประเทศ (-6.7, 59.8 จดุ) และผลผลิต (-0.1, 59.3 จดุ) 
ชะลอตวัลง ขณะที่ยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศ (+1.2, 54.6 จดุ) และการจ้างงาน (+1.8, 52.0 จุด) เร่งตวัขึน้เล็กน้อย 
ด้านเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery Times) ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 75.6 จุด (+2.2 จดุ) จากปัญหาความล่าช้า
ในการจดัส่งวตัถุดิบและการขนส่ง ส่วนดัชนีราคาปรับตวัเพิ่มขึน้เช่นกัน (+4.5, 85.7 จุด) และรายงานยังคงระบุถึงปัญหา
ขาดแคลนวตัถดุิบส าคญั บริการขนส่งที่ล่าช้ารวมถึงราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่องเป็นปัจจยัฉดุรัง้การฟืน้ตวัของภาค
การผลิตโดยรวม ด้านยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมขยายตัว (+1.7% QoQ vs. +0.8% QoQ ไตรมาสก่อน) สูงสุดในรอบ 7 เดือน 
อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นผู้ บริโภคโดย University of Michigan เบือ้งต้นเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็น 66.8 จุด  
(-4.9 จุด) ต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2544 สะท้อนแนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ค่อนข้างแย่โดยความเชื่อมัน่ต่อ
ทัง้สถานการณ์ปัจจุบัน (-4.5, 73.2 จุด) และเศรษฐกิจในอนาคต (-5.1, 62.8 จุด) ปรับตัวลดลงสู่ระดับต ่าสุดในรอบหลายปี  
โดยหลกัเป็นผลจากความกังวลต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สูงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา (ดชันีราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคมขยายตัว 
6.2% YoY สงูสุดในรอบ 30 ปี) ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมเพิ่มขึน้ 5.31 แสนต าแหน่ง ขณะที่อตัราการว่างงาน
ปรับลดลงเป็น 4.6% (-0.2 ppts) ในส่วนนโยบายทางการคลงัสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาโหวตผ่านแผนกระตุ้น
เศรษฐกิจส่วนท่ีเหลือของประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน วงเงิน 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่ยงัมีความไม่แน่นอนสงู
ในชัน้สมาชิกวฒุิสภาที่คาดจะมีการแก้ไขและการอนมุตัอิาจลากยาวไปจนถึงสิน้ปี ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง
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สหรัฐอเมริกาหรือ Fed ประกาศ QE Taper ที่อัตรา USD15bn/เดือนเร่ิมต้นในเดือนพฤศจิกายนตามที่ตลาดคาด ขณะที่
ยงัคงมมุมอง Dovish ว่าเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้จะเป็นเพียงชัว่คราวและประธาน Fed ย า้ไม่รีบขึน้ดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม Fed minutes 
ชีท้ี่ประชมุพร้อมถอนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเร็วขึน้เพื่อรักษาไม่ให้เงินเฟ้อพุ่งขึน้สงู  
 
เดือนธนัวาคม 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัขึน้ 3.60% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.3 จุด (+2.6 จุด) โดยดชันีภาคการผลิตปรับตวัเพิ่มขึน้
เป็น 54.5 จุด (+1.3 จุด) จากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่คลี่คลายและข้อจ ากัดในการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศ 
หนุนให้ผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ภายในประเทศขยายตัวสูงสดุในรอบ 7 เดือน ด้านยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศปรับตัวสูงสุด 
ในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ดี ดัชนีต้นทุนปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตยังคงอยู่ในระดับสงูสุดในรอบ 13 ปี จากแรงกดดัน
ภายในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ยอดส่งออกเดือนพฤศจิกายนเร่งตวัขึน้ (+20.5% YoY vs. +9.4% YoY เดือนก่อน) อย่างมาก 
โดยเร่งตวัขึน้ในกลุ่มสินค้าส่งออกหลกั ได้แก่ เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า (+14.2% YoY  vs. +10.5% YoY เดือนก่อน) สินค้าเคมีภณัฑ์ 
(+20.2% YoY vs. +18.0% YoY เดือนก่อน) และยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.3% YoY vs. -28.7% YoY เดือนก่อน) 
ส่วนเคร่ืองจกัรกล (+22.6% YoY vs. +22.9% YoY เดือนก่อน) เพิ่มขึน้ใกล้เคียงเดือนก่อน โดยเคร่ืองจกัรผลิตเซมิคอนดกัเตอร์
ยังคงขยายตัวสูง (+44.7% YoY  vs. +45.1% YoY เดือนก่อน) โดยในปี 2565 เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึน้
ในระยะข้างหน้าจากอุปสงค์ในประเทศท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19   ที่คล่ีคลายและการแจกจ่ายวัคซีนที่ท าได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงแรงหนนุจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมลูค่ารวมราว 78.9 ล้านล้านเยน ขณะที่ภาคการผลิตและการส่งออก
จะยังได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนชิปท่ีจะยังคงกดดันผลผลิตโดยเฉพาะสินค้าส่งออกส าคัญอย่างรถยนต์ ในส่วน
นโยบายทางการเงินในปี 2565 คาดว่าธนาคารกลางญ่ีปุ่ นจะคงดอกเบีย้ระยะสัน้ที่ -0.1% และจะใช้มาตรการ Yield Curve 
Control (ตัง้เป้าอัตราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ที่ “ประมาณ 0%”) ไปจนถึงปี 2566 เป็นอย่างน้อยตามมุมมอง
เงินเฟ้อของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น ซึง่ยงัห่างจากเป้าหมายที่ 2.0% อย่างมาก 

ตลาดยโุรปปรับตวัขึน้ 5.63% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตวัลดลงเป็น 55.4 จดุ (+1.2 จุด) ขณะที่ดชันีภาคการผลิตปรับตวัขึน้เล็กน้อย
เป็น 58.4 จดุ (+0.1 จดุ) ซึ่งยงัเป็นการขยายตวัที่ต ่าเป็นอนัดบัสองนบัตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์จากผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่
ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้เล็กน้อยท่ามกลางปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ต้นทุนปัจจัยการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงและราคา
ผลผลิตเร่งตวัขึน้สู่ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรับตวัในแดนผสมโดยปรับตวั
ลดลงในเยอรมนี (-0.4, 57.4 จุด) และสเปน (-0.3, 57.1จุด) ขณะที่อิตาลี (+1.7, 62.8 จุด) และฝร่ังเศส (+2.3, 55.9 จุด) ปรับตัว
เพิ่มขึน้ ด้านเงินเฟ้อทั่วไป (+4.9% YoY vs. +4.1% YoY เดือนก่อน) และเงินเฟ้อพืน้ฐาน (+2.6% YoY vs. +2.0% YoY 
เดือนก่อน) เดือนพฤศจิกายนเร่งตวัขึน้สงูกว่าเดือนก่อนหน้าโดยหลกัมาจากหมวดพลงังานที่เร่งตวัขึน้เป็น +27.4% YoY สูงสุด
เป็นประวัติการณ์จาก +23.7% YoY ในเดือนก่อน จากปัญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่คล่ีคลาย โดยในปี 2565 
เศรษฐกิจญี ่ปุ่ นมีแนวโน้มขยายตวัจากการแจกจ่ายวคัซีนเป็นวงกว้างหนุนการเปิดเศรษฐกิจและการใช้ COVID 
Certificate ที่หนุนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกลุ่ม นอกจากนีย้งัได้แรงหนนุจากมาตรการทางการคลงั ทัง้กฎการคลงัของ 
EU ที่จะยังผ่อนปรนในปี 2565 และการเบิกจ่ายเม็ดเงินของกองทุน EU Recovery Fund ที่คาดจะเร่งตัวขึน้ อย่างไรก็ดี 
เศรษฐกิจยังเผชิญแรงกดดันในระยะสัน้โดยเฉพาะการระบาดของ COVID-19   ปัญหา Supply disruption ที่ยังอยู่และ
ปัญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่คล่ีคลายซึ่งจะหนุนให้เงินเฟ้อยังขยายตัวสูงกดดันก าลังซือ้ของผู้บริโภค ในส่วน
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นโยบายทางการเงนิ ECB จะเร่ิมผ่อนคนัเร่งในนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมาก โดยจะยตุิการซือ้สินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP 
สิน้เดือนมีนาคม 2565 ขณะที่จะเพิ่มการเข้าซือ้สินทรัพย์ผ่านมาตรการปกติหรือ APP ขึน้เล็กน้อยเป็นระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อให้การเข้าซือ้สินทรัพย์มีความคล่องตวัขึน้ในช่วงของการท า Policy normalization ส่วนอตัราดอกเบีย้นโยบายคาดจะคงอยู่ที่
ระดบัต ่าในปัจจบุนัตลอดปี 2565 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 1.53% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็น 51.2 จุด (-0.3 จุด) โดยดัชนีภาคการผลิตปรับตัวลดลง
เป็น 49.9 จุด (-0.7 จุด) ท่ามกลางมาตรการ Zero-Covid และอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอลง โดยยอดค าสั่งซือ้ภายในประเทศ
ชะลอตวัลงเล็กน้อย ขณะที่ยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศและการจ้างงานปรับตวัลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ด้านผลผลิต
พลิกกลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 4 เดือนหลงัปัญหาขาดแคลนพลังงานคล่ีคลายลง ส่วนดชันีต้นทุนปัจจยัการผลิต
ปรับตัวลดลงต ่าสุดในรอบ 13 เดือน จากต้นทุนด้านพลังงานและวตัถุดิบที่ปรับตัวลงจากมาตรการของรัฐบาล ด้านยอด
ส่งออกเดือนพฤศจิกายนชะลอตัวลง (+22.0% YoY vs. +27.1% YoY เดือนก่อน) แต่การส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังคง
ขยายตัวสูง ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายนเร่งตัวขึน้เป็น +2.3% YoY สูงสุดในรอบ 15 เดือน จาก +1.5% YoY  
ในเดือนก่อน โดยตลาดมองว่าจะเร่งตัวขึน้ต่อท าจุดสูงสุดในไตรมาส 3 ปี 2565 แต่ยังคงต ่ากว่าเป้าหมายที่ 3% และ
ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพฤศจิกายนขยายตวั +12.9% YoY จาก +13.5% YoY ในเดือนก่อน โดยในปี 2565 เศรษฐกิจจีน
มีแนวโน้มขยายตวัจากแรงหนนุของภาคการส่งออกที่ขยายตวัดีต่อเนื่องจากอปุสงค์ของสินค้าด้านเทคโนโลยีแม้ไม่ขยายตวัมาก
เท่าปี 2564 ด้านการบริโภคในประเทศยังมีแรงกดดันจากมาตรการ Zero-Covid ที่จะยังมีแนวโน้มเข้มงวดท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยงัมีความไม่แน่นอนสงู ขณะที่การลงทนุภาคเอกชนน่าจะยงัถกูกดดนัจากความเส่ียงในการผิดนดั
ช าระหนีใ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์ท าให้คาดได้ว่าการด าเนินนโยบายการเงินการคลังในปี 2565 จะมีความผ่อนคลายมากขึน้ 
โดยให้ความส าคัญของความมีเสถียรภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาจมีการปรับลด RRR ลงอีกหากเศรษฐกิจ
ยงัส่งสญัญาณชะลอตวั นอกจากนีธ้นาคารกลางจีนมีแนวโน้มที่จะสนบัสนุนเป็นพิเศษในกลุ่มธุรกิจ SMEs โครงสร้างพืน้ฐาน
การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาชนบทและธุรกิจเพื่อส่ิงแวดล้อมที่เป็นกลุ่ม เป้าหมายผ่านการเสริมสภาพคล่อง รวมทัง้
การลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียม 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัขึน้ 4.75 % 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตวัลดลงเป็น 57.2 จุด (-0.4 จุด) ขณะที่ดชันีภาคการผลิตปรับตวัขึน้
เป็น 61.1 จุด (+0.3 จุด) โดยยอดค าสัง่ซือ้ในประเทศ (+1.7, 61.5 จดุ) ผลผลิต (+2.2, 61.5 จุด) และการจ้างงาน (+1.3, 53.3 จุด)  
เร่งตัวขึน้ ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (-0.6, 54.0 จุด) ชะลอตัวลง ด้านเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery 
Times) ปรับตัวลดลงเป็น 72.2 จุด (-3.4 จุด) และดัชนีราคาปรับตัวลดลง (-3.3, 82.4 จุด) แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง 
โดยรายงานยงัคงระบุถึงปัญหาด้านอุปทานที่ฉุดรัง้การฟืน้ตวัของภาคการผลิต แม้จะเร่ิมมีสญัญาณที่ดีขึน้ในด้านแรงงาน
และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึน้ 2.1 แสนต าแหน่ง ต ่ากว่าที่ตลาดคาด
อย่างมากที่ 5.5 แสนต าแหน่ง แต่อตัราการว่างงานปรับลดลงเป็น 4.2% จาก 4.6% ในเดือนกอ่น ขณะที่อตัราการมีส่วนร่วม
ของก าลงัแรงงานเพิ่มขึน้ดีกว่าคาด ในส่วนนโยบายทางการคลงั วฒุิสภาอนุมตัิเพิ่มเพดานหนี ้2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ซึ่งสามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงผิดนดัช าระหนีจ้นถึงต้นปี 2566 ในส่วนนโยบายทางการคลงั ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีมติ
เป็นเอกฉันท์คงอตัราดอกเบีย้นโยบายสหรัฐอเมริกาต่อเดือน โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในปี 2565 มีแนวโน้มขยายตวัโดย
แรงหนุนหลกัมาจากอุปสงค์ในประเทศตามการเปิดเศรษฐกิจและแนวโน้มการฟืน้ตวัของตลาดแรงงานที่คาดจะดีต่อเนื่อง หลงั
การให้สวสัดิการว่างงานพิเศษของรัฐบาลสิน้สุดลง ขณะที่เศรษฐกิจจะมีปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
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ประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน ได้แก่ โครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานวงเงิน 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและโครงการ 
Build Back Better วงเงินราว  2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ก าลงัพิจารณาในชัน้วุฒิสภา อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจยงัรายล้อม
ไปด้วยปัจจัยเส่ียงทัง้การระบาดของ COVID-19   ปัญหา Supply disruption และเงินเฟ้อที่จะยังขยายตัวสูงอย่างมาก 
ขณะที่นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะด าเนินนโยบายที่เข้มงวดขึน้ในปี 2565 โดยคาด QE Taper จะ
สิน้สดุในเดือนมีนาคมขณะที่อตัราดอกเบีย้มีโอกาสปรับขึน้ 3-4 ครัง้ เพื่อควบคมุเงินเฟ้อ 
 
เดือนมกราคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 6.21% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตวัลดลงเป็น 52.5 จดุ (-0.8 จุด) ขณะที่ดชันีภาคการผลิตปรับตวัลดลงเป็น 54.3 จุด 
(-0.2 จดุ) ขยายตวัต่อเนือ่งเป็นเดือนท่ี 11 และมีแนวโน้มขยายตวัดีตอ่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่คลี่คลาย
และข้อจ ากัดในภาคการผลิตที่ผ่อนคลายลงทัว่ประเทศ โดยผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ภายในและนอกประเทศชะลอตวัลง
เล็กน้อยแต่ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ขยายตวั ด้านดัชนีต้นทนุปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตผ่อนคลายลงจากเดือนก่อน ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นยงัคงนโยบายการเงินเดิมตามคาดและปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 2565 ขึน้อย่างมาก 
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและการฟืน้ตวัของภาคผลิต แต่คาดการณ์เงินเฟ้อยงัคงห่างไกลเป้า 2% อย่างมาก
และคาดว่าอตัราดอกเบีย้นโยบายระยะสัน้และระยะยาวจะยงัคงอยู่ในระดบัปัจจบุนัหรือต ่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 จุด) จากยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ที่ชะลอลงต ่าสดุในรอบ 11 เดือน ขณะที่ผลผลิตทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน
ซึง่ต ่าสดุเป็นอนัดบัสองนบัตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2563 ท่ามกลางการขาดแคลนวตัถุดิบและอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตวัลง 
ด้านดชันีราคาปรับลดลงและอาจสะท้อนปัญหา Supply disruption ที่เร่ิมคล่ีคลาย โดยต้นทนุปัจจยัการผลิตต ่าสดุในรอบ 8 
เดือน และราคาผลผลิตต ่าสุดในรอบ 4 เดือน ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงโดยปรับตัว
ลดลงในสเปน (-0.9, 56.2 จดุ) อิตาลี (-0.8, 62.0 จดุ) และฝร่ังเศส (-0.3, 55.6 จดุ) ขณะที่เยอรมนีทรงตวัเท่ากบัเดือนก่อนที่ 
57.4 จุด ด้านเงินเฟ้อขยายตวัสงูกว่าที่ตลาดคาด โดยอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนธันวาคมเร่งตวัขึน้เป็น +5.0 % YoY (vs. +4.9% 
เดือนก่อน) สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ขณะที่เงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 2.6% YoY เท่ากบัเดือนก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ถกูผลกัดนัจาก
เงินเฟ้อในหมวดพลงังานท่ีชะลอตวัลงเล็กน้อย +26.0% YoY (vs. +27.5% เดือนก่อน) แต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงูมาก 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพิม่ขึน้ 2.99% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.0 จดุ (+1.8 จุด) น าโดยดชันีภาคการผลิตที่ปรับตวั
เพิ่มขึน้เป็น 50.9 จุด (+1.0 จุด) ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 7 เดือน จากผลผลิตที่เพิ่มขึน้สูงสุดในรอบ 1 ปี และยอดค าสั่งซือ้ 
ในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศและการจ้างงานปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 
ด้านดชันีต้นทุนปัจจยัการผลิตปรับตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 19 เดือน จากต้นทนุด้านพลงังานและวตัถดุิบที่ปรับตวัลง ส่วนราคา
ผลผลิตปรับตวัลดลงเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 ด้านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนธันวาคมออกมาต ่ากว่าที่ตลาดคาด
เล็กน้อยที่ 2.4 พนัล้านหยวน (vs. 2.6 พนัล้านหยวน เดือนก่อน) ถึงแม้ว่าจะมีการปรับลด RRR ลงในช่วงกลางเดือนสะท้อน
อปุสงค์ของสินเชื่อที่ยงัอ่อนแอ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน ปรับลดดอกเบีย้ MLF ระยะ 1 ปี และ Reverse Repo 
ระยะ 7 วนั ลงอย่างละ 0.10% ซึ่งนบัเป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 2 ปี พร้อมกับอดัฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมผ่านโครงการ MLF 
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เป็นวงเงิน 7 แสนล้านหยวน ซึง่มากกว่ายอดครบก าหนดช าระที่ 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  

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 5.42% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตวัลดลงเป็น 57.0 จุด (-0.2 จดุ) น าโดยดชันีภาคการผลิตที่ปรับตวัลดลง
เป็น 58.7 จุด (-2.4 จุด) โดยยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (-1.1, 60.4 จุด) ผลผลิต (-2.3, 59.2 จุด) และยอดค าสั่งซือ้ภายนอก
ประเทศ (-0.4, 53.6 จุด) ชะลอตวัลง ขณะที่การจ้างงาน (+0.9, 54.2 จุด) เร่งตัวขึน้ ด้านเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ 
Delivery Times) ปรับตัวลดลงเป็น 64.9 จุด (-7.3 จุด) และดัชนีราคาปรับตัวลดลง (-14.2, 68.2 จุด) ต ่าสุดในรอบ 13 เดือน 
ยอดค้าปลีกเดือนธันวาคมหดตัว (-1.9% MoM vs. +0.2% MoM เดือนก่อน) มากสุดในรอบ 10 เดือน แย่กว่าที่ตลาดคาด 
ขณะที่แนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภคในระยะข้างหน้าค่อนข้างตึงตวัท่ามกลางเงินเฟ้อที่สงูและการระบาดของ Omicron 
ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคมเพิ่มขึน้ 1.99 แสนต าแหน่ง น้อยกว่าคาดอย่างมากที่ 4.50 แสนต าแหน่ง แต่
อัตราการว่างงานปรับลดลงมากกว่าคาดและค่าจ้างปรับตัวเพิ่มขึน้มากกว่าคาดสะท้อนตลาดแรงงานตึงตัวอย่างมาก 
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.6% MoM ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ +0.5% ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึน้ 
0.5% MoM (vs. +0.8% MoM เดือนก่อน) ซึ่งสงูกว่าที่ตลาดคาดที่ +0.4% MoM ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธาน Fed 
ระบุจะท าทุกวิถีทางเพื่อยับยัง้เงินเฟ้อและหนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวต่อเนื่อง แต่มีท่าที Hawkish น้อยกว่าคาดช่วยคลาย
ความกังวลให้กับตลาด ด้านรายงานการประชุม FOMC ช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาชีว้่าการลดขนาดงบดุลอาจเกิดขึน้
หลงัการปรับขึน้ดอกเบีย้ครัง้แรกไม่นาน 
 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 1.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตวัลดลงเป็น 49.9 จุด (-2.6 จุด) ท่ามกลางจ านวนผู้ติดเชือ้ COVID-19 สายพนัธุ์ 
Omicron ที่เพิ่มขึน้ส่งผลให้กิจกรรมและยอดค าสัง่ซือ้ในภาคบริการซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
จากการเติบโตของผลผลิตแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 8 ปี ด้านยอดส่งออกเดือนมกราคมชะลอตัวลงเป็น +9.6% YoY 
(+17.5% YoY เดือนก่อน) ซึ่งชะลอตวัลงโดยเฉพาะหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ที่หดตวั 0.5% YoY (+10.2% YoY เดือนก่อน) 
ขณะที่เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า (+9.8% YoY vs. 14.9% YoY เดือนก่อน) สินค้าเคมีภณัฑ์ (+5.8% YoY vs. +15.6% YoY เดือนก่อน) 
และเคร่ืองจกัรกล (+7.1% YoY vs.+17.6% YoY เดือนก่อน) ชะลอตวัลง ขณะที่ยอดค้าปลีกเดือนมกราคมหดตัว 1.9% MoM, SA 
(-1.2% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีกอ่น ยอดค้าปลีกขยายตวั 1.6% YoY (vs. +1.2% YoY เดือนก่อน)  
น าโดยสินค้าทัว่ไป (-8.7% MoM, SA vs. 0.0% MoM เดือนก่อน) เคร่ืองแต่งกายและอปุกรณ์เสริม (-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) ขณะที่เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ขยายตวั (+0.8% MoM vs. -0.4% MoM เดือนก่อน) ด้านดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) 
เดือนมกราคมชะลอลงเป็น +0.5% YoY (+0.8% YoY เดือนก่อน) ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคไม่นับรวมอาหารสด (Core CPI) ทรงตัว 
ที ่+0.2% YoY เทา่กบัเดือนก่อน  
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ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 3.23% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็น 52.3 จุด (-1.0 จุด) จากดัชนีในภาคบริการที่ชะลอตัวลงและ
ผลกระทบของไวรัส Omicron ขณะที่ภาคการผลิตปรับตวัขึน้สงูสดุในรอบ 5 เดือน ท่ามกลางปัญหาในห่วงโซ่อุปทานที่เร่ิม
คล่ีคลาย อย่างไรก็ดี ต้นทุนการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้สูงเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์และราคาขายเร่งตัวขึน้สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวในทิศทางที่ผสมกัน โดยดัชนีปรับตัวลดลงในสเปน  
(-7.5, 48.9 จุด) อิตาลี (-4.6, 50.1 จุด) และฝร่ังเศส (-3.1, 52.7 จุด) ขณะที่เยอรมนี (+3.9, 53.8 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ ด้าน
อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (HICP Inflation) เดือนมกราคมเร่งตัวขึน้เป็น +5.1% YoY (+5.0% YoY เดือนก่อน) สงูสุดเป็นประวตัิการณ์  
ซึง่สวนทางกบัที่ตลาดคาดว่าจะชะลอตวัลงเป็น +4.4% YoY ส่วนอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) ชะลอตวัลงเป็น +2.3% YoY 
(+2.6% YoY เดือนก่อน) น าโดยสินค้าในหมวดพลงังาน (+28.6% YoY vs. +25.9% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและ
เคร่ืองดื่ม ไม่นบัรวมยาสบู (+3.6% YoY vs. +3.2% YoY เดือนก่อน) ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกมุภาพนัธ์ได้เกิดความตงึเครียด
ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวนัตกเพิ่มขึน้ หลงัรัสเซียให้การรับรองเอกราช 2 แคว้นของยูเครน ส่งผลให้ยุโรปออกมาตรการคว ่าบาตร
รัสเซีย โดยขัน้ต้นองักฤษประกาศคว ่าบาตรธนาคารรัสเซีย 3 แห่ง และชาวรัสเซีย 3 คน ขณะที่เยอรมนีประกาศระงบัการอนมุตัิ
การเปิดใช้ท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 และได้ออกมาตรการคว ่าบาตรรัสเซียเพิ่มเติม หลังรัสเซียน ากองก าลงับุกเข้ายูเครน
และโจมตีกรุง Kyiv โดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมด้านการเงินและการควบคุมการส่งออกสินค้า ซึ่งคาดจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจรัสเซียระบบการเงินรวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนด้านโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรปประกาศ 
คงนโยบายการเงินเดิม แต่ส่งสญัญาณ Hawkish ขึน้ และระบุจะปรับเปล่ียนนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลาง
ความกงัวลตอ่เงินเฟ้อที่มีแนวโน้มขยายตวัสงูยาวนานกวา่ที่เคยประเมนิ ด้าน GDP ไตรมาส 4 เบือ้งต้นชะลอตวัลงเป็น +0.3% QoQ 
(+2.3% QoQ ไตรมาสก่อน) ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19   รอบใหม่ที่น าไปสู่การบงัคบัใช้มาตรการเข้มงวด ประกอบ
กับปัญหา Supply Disruption ที่ยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน GDP ของยูโรโซนขยายตวั 4.6% YoY (+3.9% YoY 
ไตรมาสก่อน)   

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 4.58% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมกราคมปรับตวัลดลงเป็น 50.1 จุด (-2.9 จุด) น าโดยผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้รวมภาคการผลิต
และนอกภาคการผลิตซึง่แตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ส่งผลให้อปุสงค์รวมภายในประเทศยงัได้รับผลกระทบของมาตรการ Zero-Covid ของทางรัฐบาลจีนและปัญหา
การขาดสภาพคล่องในภาคอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามด้านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนมกราคมเพิ่มขึน้มากกว่าที่ตลาดคาด
อย่างมาก โดยยอดระดมทนุสทุธิอยู่ที่ 6.2 ล้านล้านหยวน ซึง่เร่งตวัขึน้จากเดือนกอ่นอย่างมากที่ 2.4 ล้านล้านหยวน ตามผล
ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีน อาทิ การปรับลด (Reserve Requirement Ratio: RRR) และอตัรา
ดอกเบีย้ในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมซึ่งคาดว่าจะหนุนให้ตัวเลขการปล่อยสินเชื่อเร่งตัวขึน้ในปี 2565 ประกอบกับ 
อปุสงค์เงินที่เพิ่มขึน้ช่วงตรุษจีน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBOC) อาจจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายผ่อนคลาย
มากขึน้โดยอาจปรับลดอตัราดอกเบีย้หรือลดอตัราเงินสดส ารองลงอีกในช่วงคร่ึงแรกของปีนี ้เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาการผิดนดั
ช าระหนีจ้ากภาคอสงัหาริมทรัพย์ลกุลามและลดผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจในภาพรวม 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 3.00% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็น 51.1 จุด (-5.9 จุด) จากการชะลอตวัลงทัง้ในภาคบริการ  
(-2.4, 59.9 จดุ) และภาคการผลิต (-1.2, 57.6 จดุ) ด้านอตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 0.6% MoM 
เท่ากบัเดือนก่อน น าโดยหมวดที่พกัอาศยั (Shelter) ซึง่คิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตระกร้าเงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่มขึน้ 0.3% MoM 
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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) ที่เพิ่มขึน้
ต่อเนือ่ง 4 เดือน โดยเมื่อเทยีบกบัช่วงเดียวกันปีก่อน อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 6.0% YoY สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2527 เร่งตวัขึน้
จาก +5.5% ในเดือนก่อน ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 4.67 แสนต าแหน่ง ซึง่เพิม่ขึน้ในเกือบทุกหมวด
น าโดยการโรงแรมและพกัผ่อน (+1.5 แสนต าแหน่ง) บริการทางธุรกิจ (+8.6 หมื่นต าแหน่ง) ค้าปลีก (+6.1 หมื่นต าแหน่ง) 
ขณะที่ค่าจ้างยงัปรับเพิ่มขึน้มาก (+0.7% MoM) สงูที่สดุในรอบ 13 เดือน ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกุมภาพนัธ์ได้เกิดความตึงเครียด
ระหว่างรัสเซียกบัชาติตะวนัตกเพิ่มขึน้ หลงัรัสเซยีให้การรับรองเอกราช 2 แคว้นของยเูครน ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาในเบือ้งต้น
ออกมาตรการคว ่าบาตรรัสเซีย โดยการคว ่าบาตรธนาคาร VEB.RF และ Promsvyazbank ซึง่เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
ที่ปล่อยกู้ ให้กับทางการทหารและการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย โดยจะส่งผลให้ธนาคารทัง้สองแห่งไม่สามารถท าธุรกรรมใน 
รูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้ และได้ออกมาตรการคว ่าบาตรรัสเซียเพิ่มเติมหลงัรัสเซียน ากองก าลงับุกเข้ายเูครนและ
โจมตีกรุง Kyiv โดยการคว ่าบาตรสถาบนัการเงินขนาดใหญ่ของรัสเซียเพิ่มรวมทัง้สิน้เป็น 10 แห่ง และควบคุมการส่งออกสินค้า
โดยมุ่งเน้นไปท่ีสินค้า High-Tech ซึง่คาดจะกระทบการน าเข้าสินค้า High-Tech ของรัสเซียกว่า 50% 
 
เดือนมีนาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ 5.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตวัลดลงเป็น 45.8 จุด (-4.1 จุด) ท่ามกลางจ านวนผู้ติดเชือ้ COVID-19 สายพันธุ์ 
Omicron ที่เพิ่มขึน้ ท าให้มีการประกาศสถานการณ์กึ่งฉกุเฉินในหลายพืน้ท่ีส่งผลให้กิจกรรมและยอดค าสัง่ซือ้ในภาคบริการ
ซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตยงัคงเผชิญปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทานที่ยังกระทบภาคผลิตอย่างต่อเนื่องท าให้ผลผลิต
พลิกกลบัมาหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดือน ส่วนยอดค าสัง่ซือ้ชะลอตวัลง ด้านราคาต้นทุนปัจจยัการผลิตเร่งตวัขึน้สงูสดุ
ในรอบ 13 ปีคร่ึงท่ามกลางภาวะขาดแคลนวัตถุดิบและบริการขนส่งในภาคการผลิต ขณะที่ยอดส่งออกขยายตวั 19.1% YoY 
(+9.6% YoY เดือนก่อน ) โดยเร่งตัวขึ น้ในหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ (+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) 
และเคร่ืองจักรกล (+19.7% vs. +7.1% YoY เดือนก่อน) ด้านยอดค้าปลีกหดตัว 0.8% MoM, SA (vs. -0.9% MoM เดือนก่อน) 
จากการประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉิน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนยอดค้าปลีกพลิกกลับมาหดตัว 0.8% YoY  
(vs. +1.1% YoY เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นคงนโยบายการเงินเดิมในการประชมุ Monetary 
Policy Meeting วนัที่ 17-18 มีนาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาวและมีมติเป็นเอกฉันท์คงเป้า
การเข้าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้อีกทัง้ยงัยืนกรานจะเข้าซือ้พนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปี แบบไม่จ ากัดตัง้แต่เมื่อ
วนัที่ 28 - 31 มีนาคมท่ามกลางอตัราผลตอบแทนที่ปรับตวัเพิม่ขึน้แตะขอบบนของกรอบที่ 0.25% ส่งผลท าให้ค่าเงินเยนอ่อนตวัลง
สู่ระดบัต ่าสดุในรอบ 7 ปี 

ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.13% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพนัธ์ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 55.5 จุด (+3.2 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19   
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวที่หนุนภาคบริการ ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตวัลงเล็กน้อยโดยหลกัเป็นผลจากเวลาในการส่งมอบ
สินค้าที่ปรับตวัลดลง ส่วนผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อย ด้านดชันีราคาผลผลิตได้ปรับตวัเพิ่มขึน้สงูสดุ
เป็นประวตัิการณ์ ทัง้นี ้ดชัน ีComposite PMI ปรับตวัเพิม่ขึน้ในทกุประเทศหลกั ได้แก่ สเปน (+8.0, 56.5 จดุ) อิตาลี (+3.5, 53.6 จดุ) 
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ฝร่ังเศส (+2.8, 55.0 จดุ) และเยอรมนี (+1.8, 55.6 จุด) อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ์เร่งตวัขึน้เป็น +5.8% YoY (vs. 5.1% 
เดือนก่อน) สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ส่วนอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเร่งตวัขึน้เป็น +2.7% YoY (vs. +2.3% YoY เดือนก่อน) ซึ่งการเร่งตวัขึน้
ของเงินเฟ้อโดยหลกัมาจากหมวดพลงังาน (+31.7% YoY vs. +28.8% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม ไม่นบัรวม
ยาสบู (+4.1% YoY% vs. +3.5% YoY เดือนก่อน) อีกทัง้ยงัคงมีความเส่ียงจากความตงึเครียดระหว่างรัสเซีย - ยเูครนที่หนุน
ราคาพลงังาน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรปมีมติคงดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ระดบัต ่าในปัจจุบนัตามที่คาดการณ์
เป็นวงกว้าง แต่ได้ส่งสญัญาณยุติการเข้าซือ้สินทรัพย์ (QE) ในไตรมาส 3 ซึ่งเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะชะลอการส่ง
สญัญาณดงักล่าวออกไปก่อน ท่ามกลางความกังวลต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สงูอย่างมากและยงัมีความเส่ียงโน้มไปทางด้านสูง
จากสงครามรัสเซีย - ยูเครน ด้านธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 8 - 1 ขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.25% สู่ระดับ 0.75% ส่งผลให้
ดอกเบีย้อยู่ในระดบัเดียวกบัก่อนการระบาดของ COVID-19   แต่มีทา่ที Dovish ขึน้   

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 2.82% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนกมุภาพนัธ์ทรงตวัเท่ากบัเดือนก่อนท่ี 50.1 จดุ จากผลผลิตเพิ่มขึน้เล็กน้อยทัง้ในภาค
การผลิตและบริการ ขณะที่ยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ภายในประเทศทรงตวัจากเดือนก่อน ส่วนยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศยงัคงหดตัว
แต่ในอตัราทีล่ดลง ด้านราคาต้นทุนปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงโดยเฉพาะในภาคบริการ ขณะที่ยอดส่งออกเดือนมกราคม – 
เดือนกุมภาพนัธ์ขยายตวั 16.3% YoY ซึ่งลดลงจากเดือนธันวาคมที่ +20.9% YoY น าโดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าที่
เก่ียวข้องกับการป้องกันเชือ้ COVID-19   ขณะที่เคร่ืองใช้ในครัวเรือนชะลอตวัลง ด้านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนกุมภาพนัธ์ชะลอตวั 
โดยยอดระดมทุนสิทธิอยู่ที่ 1.19 ล้านล้านหยวน ซึ่งต ่ากว่าระดบั 6.17 ล้านล้านหยวนในเดือนก่อน โดยยอดค้าปลีกเดือน
มกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ขยายตัว 6.7% YoY เร่งตัวขึน้จาก +1.7% ในเดือนธันวาคมน าโดยเสือ้ผ้า (+4.8% YoY vs. 
 -2.3% YoY เดือนก่อน) เคร่ืองประดบั (+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) และ
อุปกรณ์ส านักงาน (+11.1% YoY vs. +7.4% YoY เดือนก่อน) ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากมาตรการ  
Zero-Covid ที่ท าให้ยงัมีการประกาศล็อกดาวน์ในหลายมณฑล เช่น Shenzhen และเมือง Langfang ใน Beijing ซึ่งจะส่งผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ในภาคบริการและภาคการผลิตต้องหยดุชะงกัลง  

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัเพิ่มขึน้ 3.71% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนกมุภาพนัธ์ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 55.9 จุด (+4.8 จุด) อย่างไรก็ตามภาคบริการยงัคงชะลอตวัลง 
(-3.4, 56.5 จดุ) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านโลจิสติกส์ การขาดแคลนแรงงาน และอตัราเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ ขณะที่
ภาคการผลิต (+1.0, 58.6 จดุ) เร่งตวัขึน้ ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือนกมุภาพนัธ์เพิ่มขึน้ 6.78 
แสนต าแหน่ง สูงสุดในรอบ 8 เดือน โดยอัตราการว่างงาน (Unemployment rate) ปรับลดลงเป็น 3.8% จาก 4.0% ในเดือนก่อน 
อย่างไรก็ตามอตัราค่าจ้างชะลอลงเป็น +5.1% YoY (vs. +5.5% YoY เดือนก่อน) แต่ยงันบัเป็นอตัราการขยายตวัที่สงูมาก 
ขณะที่อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 
อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 6.4% YoY (vs. 6.0% YoY เดือนก่อน) สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2527 น าโดยราคาในหมวดที่พกัอาศยั 
ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตระกร้าเงินเฟ้อซึ่งเพิ่มขึน้ 0.5% MoM จากการเพิ่มขึน้ของค่าเช่าที่เพิ่มขึน้มากสดุ
ตัง้แต่ปี 2530 (+0.6%) ขณะที่ราคาโรงแรมพลิกกลบัมาขยายตวั 2.2% โดยส่วนหนึ่งจากความกังวลเร่ืองเชือ้สายพนัธุ์ Omicron 
ที่เร่ิมคล่ีคลาย ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกุมภาพนัธ์ต่อเนื่องเดือนมีนาคมได้เกิดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับชาติตะวนัตก 
ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการคว ่าบาตรในเบือ้งต้นที่ได้ออกไปก่อนหน้านี ้ทางประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศคว ่าบาตร
น า้มนั ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่น าเข้าจากรัสเซียมีผลบงัคบัใช้ทนัที โดยหวงัตดัแหล่งรายได้หลกัอนัจะสร้างผลกระทบต่อ
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เศรษฐกิจรัสเซียเนื่องจากส่งออกพลงังานคิดเป็นสดัส่วนกว่า 11% ของ GDP ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธาน Fed ระบุ
พร้อมขึน้ดอกเบีย้ 0.50% ในการประชมุครัง้ถดัไปพร้อมกบัการลดขนาดงบดลุ (QT) เพื่อรับมือเงินเฟ้อ 
 
เดือนเมษายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 6.20% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 50.3 จุด (+4.5 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19   
ทีผ่่อนคลายลงท าให้มีการยกเลิกสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินในทุกพืน้ที่ตัง้แต่วนัที่ 21 มีนาคมส่งผลให้ดชันีภาคบริการเร่งตวัขึน้  
(+5.2, 49.4 จดุ) ส่วนภาคการผลิตเร่งตวัขึน้เช่นกัน (+1.4, 54.1 จุด) จากผลผลิตที่พลิกกลบัมาขยายตวัและยอดค าสัง่ซือ้เร่งตวัขึน้
อย่างรวดเร็ว ด้านราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตเร่งตัวขึน้สูงสุดนับตัง้แต่ปี 2551 จากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะ
พลงังาน น า้มนั และเซมิคอนดกัเตอร์ ซึง่หนนุให้ดชันีราคาขายเร่งตวัขึน้สงูอย่างมาก ด้านยอดส่งออกเดือนมีนาคมชะลอตวัลง
ต่อเนื่องน าโดยการส่งออกไปจีนที่ชะลอลงอย่างมาก ขณะที่การน าเข้ายงัคงอยู่ในระดบัสงูจากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที่ยงัคง
อยู่ในระดับสูงและค่าเงินเยนที่อ่อนค่า ขณะที่ยอดค้าปลีกพลิกกลับมาขยายตัว (+2.0% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA 
เดือนก่อน และ +0.9% YoY vs -0.9% YoY เดือนก่อน) ในเดือนมีนาคมหลังการยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน น าโดยสินค้าทั่วไป (+3.7% 
MoM, SA vs. +4.2% MoM, SA เดือนก่อน) และรถยนต์และชิน้ส่วน (+11.8% MoM, SA vs. +1.8% MoM, SA เดือนก่อน) 
ทีข่ยายตวัต่อเนื่อง ส่วนเคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์เสริม (+4.7% MoM, SA vs. -6.7% MoM, SA เดือนก่อน) และเคร่ืองใช้
และอุปกรณ์ (+5.9% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA เดือนก่อน) พลิกกลับมาขยายตัว ด้านเงินเฟ้อเดือนมีนาคมเร่งตัวขึน้ 
อย่างต่อเนื่องสู่ระดบั 1.2% และมีแนวโน้มเร่งตวัขึน้ต่อในเดือนเมษายนซึ่งอาจจะแตะระดบั 2% อย่างไรก็ตามนาย Kuroda 
ผู้ว่าฯ ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น คาดว่าเงินเฟ้อที่สงูขึน้จะไม่กระทบตอ่แนวทางการด าเนินนโยบายการเงิน    

ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่มขึน้ 7.74% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตวัลดลงเป็น 54.9 จุด (-0.6 จุด) จากดัชนีในภาคการผลิตที่ชะลอตวัลง (-1.7 จุด, 
56.5 จดุ) จากสงครามรัสเซีย - ยเูครน รวมถึงการระบาดของ COVID-19   ในจีนที่กดดนัอุปสงค์และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
อุปทาน ในขณะที่ภาคบริการเร่งตัวขึน้เล็กน้อย (+0.1, 55.6 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19   โดยเฉพาะ 
ในภาคการท่องเที่ยวที่หนุนภาคบริการ ด้านดชันีราคาต้นทุนปัจจยัและราคาผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ 
ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในเกือบทุกประเทศหลัก อาทิ สเปน (-3.4, 53.1 จุด) อิตาลี (-1.5, 52.1 จุด) และ
เยอรมนี (-0.5, 55.1 จุด) ขณะที่ฝร่ังเศส (+0.8, 56.3 จุด) เร่งตวัขึน้ ด้านอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป เดือนมีนาคมเร่งตัวขึน้เป็น +7.5 YoY 
(vs. +5.9% YoY เดือนก่อน) สูงสุดเป็นประวตัิการณ์ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานเร่งตัวขึน้เป็น +3.0% YoY (vs. +2.7% YoY 
เดือนก่อน) โดยหลกัมาจากหมวดพลงังาน (+44.7% YoY vs. +32% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มไม่นบัรวม
ยาสบู (+5.0% YoY vs. +4.2% YoY เดือนก่อน) ที่เร่งตวัขึน้ต่อเนื่องสงูสุดในรอบหลายปี รวมถึงหมวดบริการที่เร่งตวัขึน้ต่อ
เช่นกนั (+2.7% YoY vs. +2.5% YoY เดือนก่อน) จากการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลาง
ยโุรปมีมติคงนโยบายการเงินตามเดิม โดยมองความเส่ียงต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีเพิ่มมากขึน้จากสงครามรัสเซีย - ยเูครน 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 26.66% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตวัลดลงเป็น 43.9 จดุ (-6.2 จดุ) ซึ่งต ่าทีส่ดุนบัตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 
จากมาตรการล็อกดาวน์ในหลายพืน้ที่ของประเทศส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจหดตวัทัง้ในภาคการผลิต (-2.3 จุด, 48.4 จดุ) และ
บริการ (-8.2, 42.0 จุด) โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศต ่าสุดในรอบ 2 ปี ส่วนยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศยงัคงหดตัว
ต ่าสุดในรอบ 22 เดือน ด้านราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตเร่งตัวขึน้สูงสุดในรอบ 5 เดือน จากราคาวตัถุดิบ พลังงาน อาหาร  
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การขนส่งที่เพิ่มสงูขึน้ ด้านยอดระดมทุนรวมสทุธิ เดือนมีนาคมเพิ่มขึน้อยู่ที่ 4.65 ล้านล้านหยวน (vs. 1.19 ล้านล้านหยวนเดือนก่อน) 
สะท้อนอปุสงค์ของสินเชื่อที่ฟืน้ตวัขึน้หลงัวนัหยุดเทศกาลตรุษจีนในเดือนก่อน และแนวโน้มที่รัฐบาลจีนจะด าเนินนโยบายที่
ผ่อนคลายมากขึน้เพื่อให้บรรลเุป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจปีนีท้ี่ก าหนดไว้ที่ราว 5.5% ขณะที่ด้านยอดค้าปลีกพลิก
กลบัมาหดตวั 3.5% YoY (vs. +6.7% YoY เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพนัธ์) น าโดยยอดขายรถยนต์ (-7.5% YoY vs. +3.9% YoY 
เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพนัธ์) และเคร่ืองประดับ (-16.4% YoY vs.+19.5% YoY เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์) โดย GDP 
ไตรมาส 1/2565 ขยายตัว 4.8% YoY (vs. 4.0% YoY ไตรมาสก่อน) ขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน GDP 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, 
58.3 จดุ) จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่อนคลายลง ขณะที่ภาคการผลิต (-1.5, 57.1 จดุ) ชะลอตวัลง โดยผลผลิต (-4.0, 54.5 จดุ) 
และอุปสงค์ทัง้ยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (-7.9, 53.8 จุด) และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (-3.9, 53.2 จุด) ชะลอตัวลงมาก 
ขณะที่การจ้างงาน (+3.4, 56.3 จุด) เร่งตัวขึน้ โดยอัตราการว่างงานปรับลดลงอยู่ที่ 3.6% (vs. 3.8% เดือนก่อน) และ
อัตราค่าจ้างเร่งตวัขึน้ 0.4% MoM และ 5.6% YoY ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้า (-0.7, 65.4 จุด) ลดลงเล็กน้อย แต่ดัชนีราคา 
(+11.5, 87.1 จดุ) ปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างมาก ด้านอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (Headline CPI) เพิ่มขึน้ 1.2% MoM (vs. +0.8% MoM เดือนก่อน) 
โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว 8.5% YoY สูงสุดนับตัง้แต่ปลายปี 2524 และเร่งตัวขึน้จาก
เดือนก่อนทีข่ยายตวั 7.9 % YoY ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีแผนที่จะลดขนาดงบดุลในอตัรา
เดือนละ 95 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 60 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ MBS เดือนละ 
35 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยทยอยเพิ่มอตัราการลดสู่ระดบัดงักล่าวในเวลา 3 เดือน ขณะที่ชีว้่าการขึน้ดอกเบีย้ถึง 0.50% 
ในการประชมุครัง้ต่อไปมีความเหมาะสมหากแรงกดดนัเงินเฟ้อยงัอยู่ในระดบัสงู อย่างไรก็ตามตลาดการเงินมีความกงัวลต่อ
การเพิ่มความเข้มงวดในนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วของ Fed ซึง่จะน าไปสู่ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า 
 
เดือนพฤษภาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.61% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 51.1 จุด (+0.8 จุด) ในขณะที่ภาคการผลิตปรับตวัลดลงเป็น 
53.5 จดุ (-0.6 จุด) จากยอดค าสัง่ซือ้ที่ชะลอตวัลงและการจ้างงานท่ีชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 9 เดือน ด้านดชันีราคาต้นทุน
การผลิตเร่งตัวสูงขึน้เป็นอนัดับ 5 นับตัง้แต่มีการส ารวจ ส่วนดัชนีราคาขายเร่งตวัขึน้สูงสุดเป็นประวัติการณ์  ยอดค้าปลีก
ขยายตวั (+0.8% MoM, SA) อย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายนแต่ชะลอตวัลงจากเดือนก่อนที่ขยายตวั (+1.7% MoM, SA) น าโดย
เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์เสริม (+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) พลิกกลับมาหดตัว โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 
ยอดค้ าปลีกขยายตัว 2.9% YoY (vs. +0.7% เดื อนก่อน) อย่ างไรก็ ตาม เศรษฐกิ จญ่ี ปุ่ นยั งคงมี ปั จจัยกดดันจาก 
ความไม่แน่นอนของการล็อกดาวน์ในจีนและสงครามรัสเซีย - ยเูครน ซึง่สะท้อนได้จากการชะลอตวัของการส่งออกประกอบ
กับความแตกต่างในนโยบายทางการเงินของประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศกลุ่มตะวันตกได้สร้างความผันผวนต่อค่าเงินเยน 
เนื่องจากการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจยงัค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศดงักล่าว และส่งผลให้เกิดการเร่งตัวขึน้ของอตัรา
เงินเฟ้อในประเทศ 
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ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่มขึน้ 0.17% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 55.8 จุด (+0.9 จุด) อย่างไรก็ตามภาคการผลิตปรับตวัลดลง
เป็น 55.5 จุด (-1.0 จุด) ต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 จากผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ที่ชะลอตัวจากผลของสงคราม
รัสเซีย - ยูเครน รวมถึงการล็อกดาวน์ในจีนที่กดดันอุปสงค์และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิต
ปรับตวัสงูสดุในรอบ 5 เดือน ขณะที่ดชันีราคาขายเร่งตวัขึน้สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ท่ามกลาง
เงินเฟ้อจากต้นทนุท่ีสงูขึน้ โดยเฉพาะจากการพุ่งขึน้ของราคาสินค้าหมวดพลงังานอาจจะส่งผลให้ธนาคารกลางยโุรป (ECB) 
เร่งปรับขึน้ดอกเบีย้เพือ่ลดผลกระทบดงักล่าว โดยประธาน ECB ระบวุ่าการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้แรกในรอบหลายปีของ
ยโูรโซนอาจจะเกิดขึน้ในชว่งเดือนกรกฎาคมและเดือนกนัยายนตามล าดบั ซึง่เป็นช่วงเวลาหลงัจากการเข้าซือ้พนัธบตัรที่เป็น
ส่วนหนึ่งของมาตรการ QE นัน้จบลง และระบุเพิ่มเติมว่าอาจจะออกจากสถานะดอกเบีย้ติดลบได้ภายในสิน้ไตรมาสที่ 3 
ขณะที่คณะกรรมการยุโรปปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2565 - ปี 2566 ลง และปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อโดยมองกรณีแย่สุด 
GDP ของกลุ่มจะโตเพียง 0.2% ขณะที่เงินเฟ้ออาจพุ่งแตะ 9.1% ในปีนี ้

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพิ่มขึน้ 6.26% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนเมษายนปรับตวัลดลงเป็น 37.2 จุด (-6.7 จุด) สอดคล้องกับภาคการผลิตที่ปรับตวั
ลดลงเป็น 46.0 จุด (-2.1 จุด) ต ่าสุดในรอบ 26 เดือน จากผลของการล็อกดาวน์ที่ส่งผลให้ผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ 
ในประเทศที่ชะลอตัวลงต ่าเป็นอันดับ 2 นับตัง้แต่เร่ิมมีการส ารวจในปี 2547 และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศที่ต ่าสุด 
ในรอบเกือบ 2 ปี ด้านดชันีต้นทุนปัจจยัการผลิตชะลอตวัลง ขณะที่ราคาผลผลิตเร่งตวัขึน้เล็กน้อย ด้านยอดส่งออกเดือน
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 ขณะที่สินค้าที่เก่ียวข้องกับที่อยู่อาศัย/เฟอร์นิเจอร์ (-3.0% YoY vs. +7.1% เดือนก่อน) พลิกกลบัมา
หดตวั และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (-5.4% YoY vs. -8.5% เดือนก่อน) ยงัคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านยอดค้าปลีกหดตวั 11.1% YoY 
(vs. 3.5% เดือนก่อน) น าโดยยอดขายรถยนต์ (-31.6% YoY vs. -7.5% เดือนก่อน) และเคร่ืองประดบั (-26.7% YoY vs. -17.9% 
เดือนก่อน) ในส่วนยอดระดมทุมสทุธิลดลงอย่างมากจากเดือนก่อนที่ 4.7 ล้านล้านหยวน มาอยู่ที่ 0.9 ล้านล้านหยวน โดย
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนยอดระดมทนุรวมสทุธิคงค้างในระบบชะลอตวัลงเป็น +10.2% YoY (vs. +10.5% เดือนก่อน) 
ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจของจีนยงัคงถูกกดดนัต่อเนื่องจากการใช้มาตรการ Zero-Covid ของรัฐบาลที่ท าให้มีการประกาศ 
ล็อกดาวน์ในหลายพืน้ที่ อาทิ Shanghai และ Beijing ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ในภาคบริการและภาคการผลิตต้อง
หยดุชะงกัลง   

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 3.44% 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวลดลงเป็น 56.0 จุด (-1.7 จุด) สอดคล้องกับภาคการผลิตที่ปรับตัว
ลดลงเป็น 55.4 จุด (-1.7 จุด) ต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยผลผลิต (-0.9, 53.6 จุด) อุปสงค์ทัง้ยอดค าสั่งซือ้ 
ในประเทศ (-0.3, 53.5 จดุ) ยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศ (-0.5, 52.7 จุด) และการจ้างงาน (-5.4, 50.9 จุด) ชะลอตัวลง 
ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้า (+1.8, 67.2 จุด) ปรับตวัเพิ่มขึน้ แต่ดชันีราคา (-2.5, 84.6 จดุ) ชะลอตวัลง 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) 
เดือนเมษายนเพิ่มขึน้ 0.9% MoM (vs. +1.4% เดือนก่อน) โดยการใช้จ่ายหักผลของการเปล่ียนแปลงของราคา (Real Spending) 
เพิ่มขึน้ 0.7% MoM (vs. +0.5% เดือนก่อน) สูงสดุในรอบ 3 เดือน แบ่งเป็นการใช้จ่ายซือ้สินค้าเพิ่มขึน้ 1.0% MoM (vs. +0.2% 
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เดือนก่อน) และการใช้จ่ายภาคบริการเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติเป็นเอกฉนัท์ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 50 bps. สู่ระดบั 0.75% - 1.00% โดยประธาน Fed ระบกุารขึน้
ในอัตราดังกล่าวต่อเนื่องในเดือนข้างหน้ามีความเหมาะสมและกล่าวปัดการปรับขึน้ถึง 75 bps. โดยมองว่าการเร่งขึน้
ดอกเบีย้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการด าเนินนโยบายในช่วงที่เหลือของปี ขณะที่กระบวนการลดขนาดงบดุล (QT) จะเร่ิม
วนัที่ 1 มิถุนายนในอตัราเดือนละ 47.5 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 30.0 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาและ MBS เดือนละ 17.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และจะทยอยปรับขึน้ในระยะเวลา 3 เดือน สู่ระดับ 
95.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 60.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ MBS เดือนละ 
35.0 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ตามแผนเดิม 

 
เดือนมิถุนายน 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 3.13% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 52.3 จุด (+1.2 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19    
ที่ผ่อนคลายลงส่งผลให้ดชันีภาคบริการเร่งตวัขึน้ (+1.9, 52.6 จุด) ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตวัลง (-0.2, 53.3 จุด) จากผลผลิต
และยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่ชะลอตัวลงต ่าสุดในรอบ 8 เดือน รวมถึงยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศที่ชะลอตัวลงต ่าสุด 
ในรอบเกือบ 2 ปี ท่ามกลางการหยุดชะงกัของห่วงโซ่อปุทานจากผลของสงครามรัสเซีย - ยูเครน รวมไปถึงปัญหาขาดแคลน
วตัถุดิบและการล็อกดาวน์ในจีน ด้านดชันีราคาต้นทุนการผลิตเร่งตวัสงูขึน้เป็นประวตัิการณ์ส่วนดชันีราคาขายยงัคงอยู่ใน
ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้านยอดค้าปลีกยังคงฟืน้ตัวอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัว 0.6% MoM, SA ชะลอตวัลงจากที่
ขยายตวั 1.0% MoM, SA ในเดือนก่อน ซึง่หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจะขยายตวัที่ 3.6% YoY (vs. +3.1% เดือนก่อน) 
ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting 
(MPM) วันท่ี 16 - 17 มิถุนายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาวและมีมติแบบไม่เปิดเผยในการคงเป้า 
การเข้าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้ทัง้นี ้ภายหลังการประชุมนาย Haruhiko Kuroda ผู้ว่าฯ BoJ ยงัเน้นย า้ว่า
นโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายยงัคงจ าเป็นส าหรับเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นท่ียงัคงไม่ฟืน้ตวัเข้าสู่ระดบัก่อน COVID-19   และไม่มีแผนที่
จะขยายกรอบของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี 

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 8.00% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงเป็น 54.8 จุด (-1.0 จุด) จากภาคบริการที่ชะลอตวัลง (-1.6, 56.1 จุด) 
ตามอุปสงค์ที่อ่อนแอลง และภาคการผลิตที่ชะลอตวัลง (-0.9, 54.6 จุด) โดยยอดค าสัง่ซือ้ใหม่หดตวั (ต ่ากว่า 50 จุด) เป็น
ครัง้แรกนับตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2563 ท่ามกลางความกังวลสงครามรัสเซีย - ยูเครน และการล็อกดาวน์ในจีนที่กดดันอุปสงค์
และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตยังคงปรับตัวสงูขึน้อย่างมาก ส่วนราคาผลผลิตปรับตัว
เพิ่มขึน้สูงสุดเป็นอันดับ 2 ในประวัติการณ์ ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในเกือบทุกประเทศหลัก ได้แก่ อิตาลี  
(-2.1, 52.4 จดุ) ฝร่ังเศส (-0.6, 57.0 จุด) และเยอรมนี (-0.6, 53.7 จุด) ขณะที่สเปนทรงตวัเท่ากับเดือนก่อน (55.7 จุด) ด้านเงินเฟ้อ
เดือนพฤษภาคมเร่งตัวขึน้ท าจุดสงูสุดใหม่ต่อเนื่องที่ 8.1% YoY (vs. +7.4% เดือนก่อน) โดยการเร่งขึน้โดยหลักยงัมาจาก
หมวดพลังงาน (+39.2% YoY vs. +37.5% เดือนก่อน) ขณะที่ราคาหมวดบริการ (+3.5% YoY vs. +3.3% เดือนก่อน) 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมที่มิใช่พลังงาน (+4.2% YoY vs. +3.8% เดือนก่อน) และหมวดอาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสูบ 
(+7.5% YoY vs. +6.3% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติ
เป็นเอกฉันท์ประกาศยุติการเข้าซือ้สินทรัพย์แบบปกติหรือ  APP ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม และระบุจะปรับดอกเบีย้ขึน้ในอัตรา 
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0.25% ในการประชุมวนัท่ี 21 กรกฎาคม ซึง่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์เพื่อรับมือกบัเงินเฟอ้ที่พุ่งขึน้สงูกว่าเป้าอย่างมาก 
อย่างไรก็ตามมีท่าท ีHawkish กว่าคาด โดยระบอุาจปรับดอกเบีย้ขึน้ถึง 0.50% ในการประชมุเดือนกนัยายน   

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพิ่มขึน้ 3.00% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 42.2 จุด (+5.0 จุด) จากการผ่อนคลายมาตรการ 
ล็อกดาวน์ใน Shanghai และ Beijing ส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจฟื้นตัวขึน้ในภาคการผลิต (+2.1, 48.1 จุด) และบริการ 
(+5.2, 41.4 จดุ) โดยยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ปรับตวัเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 3 เดือน ด้านราคาต้นทนุปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงต ่าสดุ
นบัตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ์ ขณะทีร่าคาผลผลิตปรับตวัลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 ในส่วนยอดค้าปลีกหดตวั 6.7% ลดลงจาก
เดือนก่อนที่หดตัว 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% เดือนก่อน) ด้านยอดส่งออกขยายตัว 16.9% YoY  
(vs. +3.9% เดือนก่อน) โดยหมวดรถยนต์เร่งตัวขึน้อย่างมาก (+46.7% YoY vs. +8.6% เดือนก่อน) ด้านเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
(+8.3% YoY vs. -5.4% เดือนก่อน) พลิกกลับมาขยายตัว ส่วนยอดส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ 
(+14.0% YoY vs. -7.3% เดือนก่อน) อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (+5.5% YoY vs. -5.1% เดือนก่อน) และแผงวงจรรวม (+17.6% YoY 
vs. +1.1% เดือนก่อน) เร่งตวัขึน้อย่างมาก ในส่วนยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 
2.79 ล้านล้านหยวนเพิม่ขึน้อย่างมากจาก 0.91 ล้านล้านหยวนในเดือนก่อน  

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 8.26% 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงเป็น 53.6 จุด (-2.4 จุด) จากการชะลอตัวลงในภาคบริการ  
(-1.2, 55.9 จุด) ขณะที่ภาคการผลิต (+0.7, 56.1 จดุ) ปรับตวัเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้รายงานระบุว่าภาคธุรกิจยงัคงมีความเชื่อมัน่ที่ดีต่อ
อปุสงค์ ส่วนปัญหาในห่วงโซ่อปุทาน ปัญหาด้านแรงงานและปัญหาด้านเงินเฟ้อยงัคงเป็นข้อกงัวลหลกัของภาคธุรกิจ ด้านอตัรา
เงินเฟ้อพืน้ฐานเพิม่ขึน้ 0.6% MoM เท่ากบัเดือนก่อน โดยเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่นจะชะลอตวัลงเป็น +6.0% YoY 
(vs. +6.2% เดือนก่อน) โดยหมวดที่เก่ียวเนื่องกับการเปิดเมืองยังเพิ่มขึน้สูง อาทิ ตั๋วเคร่ืองบิน (+12.6% MoM) โรงแรม 
(+0.9% MoM) และประกนัรถยนต์ (+0.5 MoM) รวมถึงหมวดราคาที่พกัอาศยั ซึง่คิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตระกร้า
เงินเฟ้อที่เพิ่มขึน้มากถึง 0.6% MoM (vs. +0.5% ต่อเนื่อง 3 เดือนก่อนหน้า) สงูสุดในรอบหลายปี ขณะที่การจ้างงานนอก
ภาคการเกษตร เพิ่มขึน้ 3.9 แสนต าแหน่ง โดยการจ้างงานเพิ่มขึน้ในเกือบทุกหมวดน าโดยการโรงแรมและพักผ่อน (+8.4 
หมื่นต าแหน่ง) การบริการธุรกิจ (+7.5 หมื่นต าแหน่ง) การจ้างงานภาครัฐ (+5.7 หมื่นต าแหน่ง) และก่อสร้าง (+3.6 หมื่น
ต าแหน่ง) ขณะที่ลดลงมากในหมวดค้าปลีก (-6.1 หมื่นต าแหน่ง) ส่วนอตัราว่างงานทรงตวัที่ 3.6% และอตัราค่าจ้างชะลอตวัลง 
(+0.3% MoM, และ +5.2% YoY vs. +5.5% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติ 10 - 1 
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% สู่ระดบั 1.50%-1.75% ซึง่นบัเป็นการปรับขึน้ในอตัราดอกเบีย้มากสดุนบัตัง้แต่ปี 2537 พร้อม
ระบุว่าจะปรับขึน้ในอัตรา 0.50% หรือ 0.75% ในการประชุมเดือนกรกฎาคม นอกจากนีน้าย Jerome Powell ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาย า้ว่าพร้อมด าเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด และมองว่าการเกิด Soft Landing ยงัคงมีความ
เป็นไปได้ ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายอย่างมากในปัจจบุนั 
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เดือนกรกฎาคม 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 1.53% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมิถนุายนปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.0 จุด (+0.7 จดุ) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19   
ที่ผ่อนคลายลง ส่งผลให้ดชันีภาคบริการเร่งตวัขึน้ (+1.4 จุด, 54.0 จุด) สงูสุดในรอบ 9 ปี ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลง  
(-0.6 จุด, 52.7 จุด) จากผลผลิตที่ชะลอตัวลงต ่าสดุในรอบ 4 เดือน และยอดค าสั่งซือ้ที่ชะลอตัวลงเช่นกัน ด้านต้นทุนการผลิต
ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็นประวตัิการณ์เนื่องจากการขาดแคลนวตัถดุิบและปัญหาห่วงโซ่อปุทานอย่างต่อเนื่อง ท าให้ดชันีราคาขาย
เพิ่มขึน้สงูสุดเป็นประวตัิการณ์ ด้านยอดส่งออกเดือนมิถุนายนเร่งตัวขึน้ (+19.4% YoY vs. +15.8% เดือนก่อน) จากแรงหนุน
ของการส่งออกไปยังจีนและยุโรป โดยการส่งออกเร่งตวัขึน้ในกลุ่มสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า (+17.1% YoY  
vs. +11.1% เดือนก่อน) สินค้าเคมีภัณฑ์ (+19.6% YoY vs. +15.5% เดือนก่อน) และเคร่ืองจักรกล (+14.3% YoY vs. 
+13.3% เดือนก่อน) ขณะที่หมวดยานพาหนะรวมอะไหล่กลับมาขยายตวั (+3.4% YoY vs. -5.3% เดือนก่อน) ยอดน าเข้า
ชะลอตวัลงเป็น +46.1% YoY จากขยายตวั 48.9% ในเดือนก่อหน้า อย่างไรก็ตามแนวโน้มการส่งออกยงัคงเผชิญความไม่แน่นอน
จากปัญหาภายในห่วงโซ่อปุทานทัว่โลกที่ยงัไม่คลี่คลายรวมไปถึงประเด็นสงครามรัสเซีย - ยเูครน ซึง่น าไปสู่การใช้มาตรการ
คว ่าบาตรที่จะกระทบอุปทานสินค้าส าคญั ขณะที่การน าเข้ายงัคงขยายตวัอยู่ในระดบัสงูต่อเนื่องจากผลกระทบของการอ่อนค่า
ของค่าเงินเยนและราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที่ปรับตวัสงูขึน้ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุลอยา่งต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงิน 
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นมีมติคงนโยบายการเงินตามเดิม โดยคงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาวและเป้าการเข้าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ 
พร้อมปรับคาดการณ์เงินเฟ้อปีนีแ้ละปีหน้าเพิ่มขึน้ 

ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่มขึน้ 0.22% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตวัลดลงเป็น 52.0 จดุ (-2.8 จดุ) โดยทัง้ภาคบริการ (-3.1 จดุ, 53.0 จดุ) และ
ภาคการผลิต (-2.5 จุด, 52.1 จดุ) ชะลอตวัลง ในส่วนของภาคการผลิตผลผลิตได้หดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 2 ปี ขณะที่ยอด
ค าสัง่ซือ้ภายในและภายนอกประเทศชะลอตัวลง ด้านระยะเวลารอสินค้าลดลงต ่าสดุในรอบ 1 ปีคร่ึง สะท้อนสถานการณ์ 
ในห่วงโซ่อปุทานมีเสถียรภาพมากขึน้ ดชันีราคาต้นทนุการผลิตชะลอตวัลงแต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ส่วนราคาผลผลิตปรับตวั
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 จดุ) และสเปน (-2.1 จุด, 53.6 จุด) ด้านดชันีความเชื่อมัน่เศรษฐกิจของเยอรมนี ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปปรับตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 2 ปี ท่ามกลางสถานการณ์ด้านก๊าซที่มีความไม่แน่นอน
อย่างมากประกอบกับราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงกดดันเศรษฐกิจให้ชะลอลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และอาจเข้าสู่ 
Recession ได้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี ในขณะที่รัสเซียระบุว่าก๊าซส่งผ่านท่อ Nord Stream จะลดลงเหลือเพียง 20% ตัง้แต่
วันที่ 27 กรกฎาคมเนื่องจากการซ่อมบ ารุงโดยวิฤตขาดแคลนพลังงานอาจท าให้ต้องมีการจ ากัดการใช้พลังงานใน
อุตสาหกรรมต่างๆ อันจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในภาคการผลิตก่อนที่จะเร่ิมจ ากัดการใช้พลังงานในครัวเรือน และ
หน่วยงานส าคัญและมีแนวโน้มที่ประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะประสบปัญหาให้รูปแบบเดียวกัน ในส่วนนโยบายทางการเงิน 
ธนาคารกลางยุโรปมีมติปรับอตัราดอกเบีย้ Deposit Rate ขึน้ 0.50% สู่ระดบั 0% ซึง่นบัเป็นการปรับขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 
11 ปี และปรับขึน้ในอัตรามากที่สุดนับตัง้แต่ปี 2543 พร้อมออกมาตรการใหม่ “Transmission Protection Instrument 
(TPI)” ซึง่จะช่วยให้การส่งผ่านนโยบายการเงินในยโูรโซนมีประสิทธิภาพ  

 

 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลชูัน่ ไชน่า อิควิตี ้                 16 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 27.60% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 55.3 จุด (+13.1 จุด) จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ 
และมาตรการสนบัสนนุของภาครัฐบาลส่งผลให้กจิกรรมเศรษฐกิจฟืน้ตวัขึน้ในภาคการผลิต (+3.6 จดุ, 51.7 จดุ) และบริการ 
(+13.1 จุด, 54.5 จุด) โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่ปรับตัวเพิ่มขึน้สูงสุดนบัตัง้แต่เดือนตุลาคม 2564 และยอดค าสั่งซือ้ภายนอก
ประเทศปรับตวัขึน้สงูสดุในรอบ 19 เดือน ด้านราคาต้นทุนปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนกนัยายน 2563 ขณะที่
ราคาผลผลิตทรงตวัเท่าเดือนก่อนหลงัมีการชะลอตวัลงต่อเนือ่งก่อนหน้านี ้ส่วนยอดค้าปลีกพลิกกลบัมาขยายตวั 3.1% YoY 
(vs. -6.7% เดือนก่อน) น าโดยยอดขายรถยนต์ (+13.9% YoY vs. -16.0% เดือนก่อน) เคร่ืองประดับ (+8.1% YoY vs. -15.5% 
เดือนก่อน) และร้านอาหาร (-4.0% YoY vs. -21.1% เดือนก่อน) อุปกรณ์ส่ือสาร (+6.6% vs. -7.7% เดือนก่อน) ด้านยอดส่งออก
เดือนมิถุนายนเร่งตัวขึน้ (+17.9% YoY vs. +16.9% เดือนก่อน) สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะชะลอตัวด้วยแรงหนุน
ของการส่งออกคอมพิวเตอร์ (+9.2% YoY vs. -5.5% เดือนก่อน) ขณะที่รถยนต์ (+21.2% YoY vs. +46.7% เดือนก่อน) และ
ผลิตภณัฑ์จากเหล็ก (+41.2% YoY vs. +77.8% เดือนก่อน) ชะลอลงแต่ยงัขยายตวัในระดบัสงู ส่วนเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
(-13.1% YoY vs. -8.3% เดือนก่อน) ยงัคงหดตวัต่อเนื่อง ด้านยอดระดมทุนรวมสทุธิเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 5.17 ล้านล้านหยวน
เพิ่มขึน้เกือบเท่าตวัจาก 2.79 ล้านล้านหยวน ในเดือนก่อนจากแรงหนุนของการออกพนัธบตัรรัฐบาลและยอดปล่อยกู้ เงินหยวน
เพื่อน าไปลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานตามนโยบายของภาครัฐ โดย GDP จีนไตรมาส 2 ขยายตัว 0.4% YoY ต ่ากว่าที่ตลาดคาด 
(+1.2 YoY) อย่างมากจากผลของการกลบัมาใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อคมุ COVID-19 ในเมืองส าคญัอย่าง Shanghai 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 2.40% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตวัลดลงเป็น 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) เร่งตัวขึน้ ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery Times: -8.4 จุด, 57.3 จุด) 
และดัชนีราคา (-3.7 จุด, 78.5 จุด) ชะลอตัว ทัง้นี ้รายงานระบุว่าภาคธุรกิจยงัคงมีความเชื่อมั่นที่ดีต่ออุปสงค์ ส่วนปัญหา 
ในห่วงโซ่อุปทานความท้าทายด้านการขนส่ง สงครามรัสเซีย - ยูเครนการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัจจยัด้านราคา
เป็นข้อกังวลหลักของภาคธุรกิจ ด้านยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายนเพิ่มขึน้ 1.0% MoM โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 
ยอดค้าปลีกเร่งตวัขึน้เป็น +8.4% YoY (vs. +8.2% เดือนก่อน) โดยยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้ 9 จากทัง้หมด 13 หมวดหลกั น าโดย
ยอดขายป๊ัมน า้มนั (+3.6% MoM) ตามการเพิ่มขึน้ของราคาค้าปลีกเชือ้เพลิง ร้านขายของออนไลน์ (+2.2% MoM) ร้านขาย
เฟอร์นิเจอร์ (+1.4% MoM) ขณะที่ยอดขายหดตัวในห้างสรรพสินค้า (-2.6% MoM) วัสดุก่อสร้างและสวน (-0.9% MoM) 
และเสือ้ผ้าและเคร่ืองประดบั (-0.4% MoM) ด้านยอดขายร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ซึ่งภาคบริการเพียงหมวดเดียวในยอดค้าปลีก 
ทีข่ยายตวั (+1.0% MoM) ในส่วนยอดขอรับสวสัดิการว่างงานครัง้แรก (Initial Jobless Claims) เพิ่มขึน้ 4,000 ราย สู่ระดบั 
235,000 ราย ในสปัดาห์สิน้สดุ ณ วนัที่ 2 กรกฎาคมซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่กลางเดือนมกราคม 2564 ขณะที่อตัราเงินเฟ้อ
พืน้ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.7% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) สูงสุดนับตัง้แต่กลางปี 2564 และสูงกว่าตลาดคาดที่ 0.5% 
โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เป็น +5.9% YoY (vs. +6.0% 
เดือนก่อน) ซึ่งกดดันธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) เร่งขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างต่อเนื่อง โดยตลาดมอง Fed อาจต้องปรับขึน้
ในอตัรามากถึง 0.75% - 1.00% ในการประชมุปลายเดือนกรกฎาคมนี ้
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เดือนสงิหาคม 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.10% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตวัลดลงเป็น 50.2 จุด (-2.8 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ที่รุนแรงขึน้อีกครัง้ ส่งผลให้ดชันีภาคบริการปรับตวัลดลง (-3.7 จุด, 50.3 จุด) มากสุดในรอบ 9 ปี ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตวัลง 
(-0.6 จุด, 52.1 จุด) ท่ามกลางต้นทุนด้านพลงังานและค่าจ้างที่สงูขึน้ ท าให้ผลผลิตหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดือน และ
ยอดค าสั่งซือ้ใหม่หดตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 10 เดือน ด้านราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตชะลอตัวลงเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ 
เดือนมกราคม ด้านยอดส่งออกเดือนกรกฎาคมชะลอตัวลงเป็น +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) ขณะที่เคร่ืองจักรกล (+17.3% YoY vs. +14.3% เดือนก่อน) และหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ 
(+14.6% YoY vs. +3.4% เดือนก่อน) เร่งตวัขึน้ ในส่วนการท่องเที่ยวรัฐบาลเตรียมผ่อนคลายกฎเกณฑ์การรับนกัท่องเที่ยว
เข้าประเทศเพิ่มเติม โดยนบัตัง้แต่วนัที่ 7 กันยายน นักท่องเที่ยวไม่จ าเป็นต้องตรวจหาเชือ้ COVID-19 ผ่าน RT-PCR Test 
ก่อนเข้าประเทศและสามารถเดินทางโดยไม่มีผู้น าทาง (ไกด์) แต่ยงัจ ากดัให้เดินทางผ่านบริษัททวัร์เท่านัน้ นอกจากนีย้งัเพิ่ม
โควต้าของจ านวนผู้ที่เข้าประเทศเป็น 50,000 คนต่อวนั จากเดิมที่ 20,000 คนต่อวนั ด้าน GDP ไตรมาส 2 ขยายตวั 2.2% 
QoQ, Saar (vs. +0.1% ไตรมาสก่อน) จากการบริโภคเอกชนหนุนเศรษฐกิจกลบัสู่ระดบัก่อน COVID-19 โดยเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน GDP ขยายตวั 1.1% YoY (vs. +0.7% ไตรมาสก่อน) อย่างไรก็ตามภาคการผลิตและการส่งออกจะยัง
ได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบและอุปสงค์โลกที่ชะลอตัวรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศที่ยัง 
ไม่แน่นอนในไตรมาส 3 

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 5.03% 
ดัชนีรวม 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 าสั่งซือ้ใหม่ชะลอตัวลงทัง้ในและนอก
ประเทศ ความเชื่อมัน่ทางธุรกิจปรับตวัต ่าสดุนบัตัง้แต่กลางปี 2563 ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึน้เก่ียวกับวิกฤตพลงังาน
และแรงกดดนัเงินเฟ้อที่สงูอย่างต่อเนื่อง ด้านดชันีราคาต้นทนุการผลิตชะลอตวัลงเล็กน้อย ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตวัลง
ในทุกประเทศหลัก ได้แก่ ฝร่ังเศส (-0.8 จุด, 51.7 จุด) และสเปน (-0.9 จุด, 52.7 จดุ) ขณะที่เยอรมนี (-3.2 จุด, 48.1 จุด) 
และอิตาลี (-3.6 จดุ, 47.7 จุด) ดชันีได้เข้าสู่เกณฑ์หดตวั ด้านธนาคารกลางองักฤษขึน้ดอกเบีย้ 50 bps. สู่ระดบั 1.75% ซึ่ง
นับเป็นการปรับขึน้ในอัตรามากสุดในรอบ 27 ปี ท่ามกลางเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สูงต่อเนื่องซึ่งคาดจะกดดันเศรษฐกิจเข้าสู่ 
Recession ที่รุนแรงและยาวนาน ขณะที่ GDP ไตรมาส 2 (เบือ้งต้น) ของยูโรโซนขยายตวั 0.7% QoQ สงูกว่าที่ตลาดคาด
อย่างมากที่ +0.2% และเร่งตัวขึน้จาก +0.5% ไตรมาสก่อน จากผลดีของการเปิดเศรษฐกิจจาก COVID-19 หนุนการท่องเที่ยว 
โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนเศรษฐกิจของยูโรโซนขยายตัว 4.0% YoY (vs. +5.4% ไตรมาสก่อน) และอยู่เหนือระดับก่อน 
COVID-19 ที่ 1.5% โดยเศรษฐกิจของประเทศหลกัส่วนใหญ่ขยายตวัดีกว่าคาด ยกเว้นเยอรมนีที่เศรษฐกิจไม่ขยายตวั
จากไตรมาสก่อนเนื่องจากยอดส่งออกสทุธิยงัคงเป็นปัจจยัฉดุรัง้ 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 0.78% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตวัลดลงเป็น 54.0 จุด (-1.3 จุด) จากกิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการผลิต  
(-1.3 จุด, 50.4 จุด) ที่ชะลอลงจากการจ ากัดการใช้พลังงานในบางอุตสาหกรรมที่ท าให้ทัง้ผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่
ชะลอตัวลง ส่วนภาคบริการเร่งตัวขึน้ (+1.0 จุด, 55.5 จุด) หลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ขณะที่สถานการณ์ 
COVID-19 ดูดีขึน้ โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่เพิ่มขึน้สูงสุดในรอบ 9 เดือน ด้านราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตชะลอตัวลงต ่าสุด 
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ในรอบ 2 ปี ขณะที่ราคาผลผลิตลดลงเล็กน้อย ในส่วนการจ้างงานหดตวัติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 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) อุปกรณ์ส่ือสาร (+4.9% YoY vs. +6.6% เดือนก่อน) ขณะที่ร้านอาหารฟื้นตัวขึน้ (-1.5% YoY vs.  
-4.0% เดือนก่อน) ด้านยอดส่งออกขยายตัว 18.0% YoY เร่งตวัขึน้เล็กน้อยจาก +17.9% ในเดือนก่อนน าโดยยอดส่งออก
รถยนต์เร่งตัวขึน้อย่างมาก (+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) ขยายตัวสูง ในส่วนนโยบาย
ทางการคลงัรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก 1 ล้านล้านหยวน ท่ามกลางความเส่ียงด้านต ่าหลายปัจจัย  
โดยก่อนหน้านี ้ในเดือนพฤษภาคมรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 33 มาตรการ วงเงิน 1.9 ล้านล้านหยวน ขณะที่
นโยบายทางการเงินมแีนวโน้มผ่อนคลายขึน้ หลงัจากธนาคารกลางจีนปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ที่ธนาคารพาณิชย์ให้ลกูค้า
ชัน้ดีระยะ 1 ปี ลง 5 bps. เป็น 3.65% นอกจากนีไ้ด้ปรับลดดอกเบีย้ LPR ระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นดอกเบีย้อ้างอิงส าหรับดอกเบีย้บ้าน
ลงเป็น 4.30% (-15 bps.) ซึง่นบัเป็นการปรับลดครัง้แรกตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 4.08% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงเป็น 47.7 จุด (-4.6 จุด) จากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ (-1.2 จุด, 
48.0 จุด) ที่ลดลงและอยู่ในเกณฑ์หดตวัต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 และผลผลิต (-1.4 จดุ, 53.5 จุด) ชะลอตวัลง ด้านระยะเวลา
ในการส่งมอบสินค้า (-2.1 จุด, 55.2 จุด) และดัชนีราคา (-18.5 จุด, 60.0 จุด) ชะลอตัวลงอย่างมากสะท้อนแรงกดดัน 
ด้านต้นทุนที่ชะลอลง ขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลัง (+1.3 จุด, 57.3 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ต่อเนื่องสูงสุดตัง้แต่ปี 2527 ทัง้นี ้
รายงานระบุว่าภาคธุรกิจแสดงความกังวลเก่ียวกับการชะลอตวัของเศรษฐกิจ ท่ามกลางความวิตกกังวลเก่ียวกับสินค้าคง
คลังส่วนเกินในห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตามภาคบริการ (+1.4 จุด, 56.7 จุด) เร่งตัวขึน้ ด้านเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) 
เพิ่มขึน้ 0.3% MoM ต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนกนัยายน 2564 ชะลอลงจาก +0.7% ในเดือนก่อน โดยหมวดที่พกัอาศยัซึง่คิดเป็นราว 
1 ใน 3 ของน า้หนักในตระกร้าเงินเฟ้อเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) ส่วนราคาในหมวดร้านอาหารซึ่งเป็น
หมวดที่ใช้แรงงานเป็นจ านวนมากยงัเพิ่มขึน้ต่อเนือ่งที ่+0.7% MoM (vs. +0.9% เดือนก่อน) ด้านราคาในหมวดที่เก่ียวเนื่อง
กับการท่องเที่ยว อาทิ ตั๋วเคร่ืองบิน (-7.8% MoM vs. +1.8% เดือนก่อน) และโรงแรม (-2.7% MoM vs. -2.8% เดือนก่อน) 
ปรับตัวลดลง ขณะที่หมวดสินค้าหลัก (Core Goods) ปรับตัวเพิ่มขึน้ต่อในรถยนต์ใหม่ (+0.6% MoM vs. +0.7% เดือนก่อน) 
และเฟอร์นิ เจอร์และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (+0.6% MoM vs. 0.5% เดือนก่อน) ขณะที่ปรับตัวลดลงในรถยนต์มือสอง  
(-0.4% MoM vs. +1.6% เดือนก่อน) และเสือ้ผ้า (-0.1% MoM vs. +0.8% เดือนก่อน) ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตร
เดือนกรกฎาคมเพิ่มขึน้ 5.28 แสนต าแหน่ง มากกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 2.50 แสนต าแหน่ง ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะ
ชะลอตวัลงรวมถึงตลาดแรงงานที่ยงัคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกายงัคงย า้ถึงความจ าเป็น
ในการปรับขึน้ดอกเบีย้ต่อเนื่องและคงดอกเบีย้ในระดบัท่ีเป็น Restrictive เป็นระยะเวลาหน่ึงเพื่อสกดัเงินเฟ้อ   
 
เดือนกันยายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 6.89% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็น 49.4 จุด (-0.8 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ที่รุนแรงขึน้อีกครัง้ ส่งผลให้ดัชนีภาคบริการปรับตัวลดลง (-0.8 จุด, 49.5 จุด) ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลง (-0.6 จุด, 
51.5 จุด) โดยผลผลิตหดตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และต ่าสดุในรอบ 11 เดือน และยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ชะลอตวัต ่าสดุในรอบเกือบ 
2 ปี ด้านดชันีต้นทนุการผลิตชะลอตวัต ่าสดุในรอบ 8 เดือน ขณะที่ดชันีราคาขายชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ตาม
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ยอดค้าปลีกฟื้นตัวต่อเนื่องในเดือนสิงหาคม โดยขยายตัว 1.4% MoM, SA (vs. +0.7% เดือนก่อน) และ 4.1% YoY (vs. 
+2.4% เดือนก่อน) ด้านการส่งออกได้รับแรงหนนุจากการส่งออกรถยนต์และเคร่ืองจกัรไปยงัสหรัฐอเมริการวมถึงค่าเงินเยน
ที่อ่อนค่า โดยเร่งตวัขึน้เป็น +22.1% (vs. +19.0% เดือนก่อน) ขณะที่ราคาพลังงานสูงยงัหนุนตัวเลขการน าเข้า ในส่วนเงินเฟ้อ
พืน้ฐานเดือนสิงหาคมเร่งตวัขึน้ (+2.8% YoY vs. +2.4 เดือนก่อน) สงูสดุในรอบ 31 ปี โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของราคา
พลงังาน ราคาไฟฟ้า และอาหารแปรรูป ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย
อย่างมากตามเดิม โดยมีมติเอกฉนัท์ในการคงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาวและคงเป้าการเข้าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ 
ที่ประกาศก่อนหน้านี ้ภายหลังการประชุม BoJ นาย Masato Kanda รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการ
ระหว่างประเทศได้ระบุว่ามีการเข้าแทรกแซงในตลาดสกุลเงินแล้ว ซึง่นบัเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ปี 2541 ท าให้เงินเยนแข็งค่าขึน้กว่า 
2% นอกจากนี ้นายกรัฐมนตรี Kishida ได้มีการแถลงการณ์ผ่อนปรนมาตรการเดินทางเข้าญ่ีปุ่ น โดย 1) ยกเลิกการก าหนด
จ านวนนกัท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศต่อวนั 2) ไม่จ าเป็นต้องเดินทางผ่านบริษัททวัร์ และ 3) ผ่อนปรนการขอวีซ่าระยะสัน้ 
โดยจะเร่ิมในวนัท่ี 11 ตลุาคมเป็นต้นไป 

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 6.43% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตวัลดลงเป็น 48.9 จดุ (-1.0 จดุ) โดยภาคบริการ (-1.4 จดุ, 49.8 จดุ) พลิกเข้าสู่
เกณฑ์หดตัวจากยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ที่ต ่าสุดนบัตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ขณะที่ภาคการผลิต (-0.2 จุด, 49.6 จุด) หดตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 จากผลผลิตที่ชะลอตัวต ่าสุดนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 โดยหดตวัต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 3 ส่วนยอด
ค าสัง่ซือ้ใหม่หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ท่ามกลางภาวะอุปสงค์ที่อ่อนแอ ขณะที่ดชันีราคาต้นทุนการผลิตและราคาขาย
ชะลอตัวลงต่อเนื่อง 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) ปรับตวัเพิ่มขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑ์หดตัว 
ด้านอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเดือนสิงหาคมเร่งตัวขึน้เป็น +4.3% YoY (vs. +4.0% เดือนก่อน) โดยได้รับปัจจยัหนุนหลักจากราคา
ในหมวดพลงังาน (+38.3% YoY vs. 39.6% เดือนก่อน) แม้จะชะลอลงเป็นเดือนที่ 2 ตามราคาน า้มนั รวมถึงราคาในหมวด
อาหาร (+10.6% YoY vs. 9.8% เดือนก่อน) สินค้าอุตสาหกรรมที่มิใช่พลังงาน (+5.0% YoY vs. +4.5% เดือนก่อน) และ
หมวดบริการ (+3.8% YoY vs. 3.7% เดือนก่อน) ท่ีเร่งตวัขึน้ต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB) 
มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับอัตราดอกเบีย้ขึน้ 75 bps. สู่ระดับ 0.75% สูงสุดนับตัง้แต่ปี 2554 ตามการคาดการณ์ของตลาด 
ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังมีความเส่ียงโน้มไปทางด้านสูง โดยระบุว่าการปรับขึน้ในอัตราดังกล่าวนับเป็นการเร่งปรับขึน้จาก
ระดบัอตัราดอกเบีย้ที่ผ่อนคลายอย่างมากไปสู่ระดบัที่จะมัน่ใจได้ว่าจะท าให้อตัราเงินเฟ้อชะลอลงกลบัเข้าสู่เป้าหมายระยะกลางที่ 
2% ได้ตามเป้าหมาย ขณะที่ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ประกาศท า QE ฉกุเฉินไม่จ ากดัชัว่คราวเพื่อลดความผนัผวนและ
รักษาเสถียรภาพในตลาดการเงิน หลงัการเปิดเผยแผนลดภาษีครัง้ใหญ่ของรัฐบาลปลายสปัดาห์ก่อนสร้างความตกใจให้แก่ตลาด 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 13.15% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็น 53.0 จุด (-1.0 จุด) จากกิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการผลิต  
(-0.9 จุด, 49.5 จุด) ที่ชะลอลงจากการล็อกดาวน์เป็นระยะๆ และการจ ากัดการใช้พลังงานในมณฑลเสฉวนและพืน้ที่
ใกล้เคียง ท าให้ทัง้ผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 3 เดือน ส่วนภาคบริการชะลอตวัลงเช่นกัน (-0.5 จุด, 
55.0 จดุ) จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลายมณฑลและสภาพอากาศที่แปรปรวน ด้านราคาต้นทนุปัจจยัการผลิต
ชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 27 เดือน ขณะที่ราคาผลผลิตลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ด้านยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมเร่งตวัขึน้เป็น 
+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) และอปุกรณ์ส่ือสาร (-4.6% YoY vs. +4.9% 
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เดือนก่อน) ชะลอตวัลง โดยยอดส่งออกเดือนสิงหาคมขยายตวั 7.1% YoY ชะลอตวัลงจาก +18.0% ในเดือนก่อนด้านยอด
ปล่อยสินเชื่อในเดือนสิงหาคมฟืน้ตวัขึน้จากเดือนก่อนมาอยู่ที่ 2.43 ล้านล้านหยวน (vs. 0.76 ล้านล้านหยวนเดือนก่อน) แต่
ยังคงอ่อนแอเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลด
อตัราส่วนเงินกนัส ารองขัน้ต ่าส าหรับเงนิฝากในรูปสกลุเงนิต่างประเทศ (Reserve Requirement Ratio: FX-RRR) ลดลงจาก 
8% เป็น 6% มีผลวันที่ 15 กันยายนเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องของสกุลเงินต่างประเทศเพิ่มการไหลเข้ามาของสกุลเงิน
ต่างประเทศ และลดแรงกดดนัต่อการอ่อนค่าของเงินหยวนท่ีอ่อนค่ามากสดุในรอบ 2 ปี  

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 9.22% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตวัลดลงเป็น 44.6 จุด (-3.1 จุด) ด้านภาคบริการเร่งตวัขึน้โดยได้รับแรงหนุน
จากทัง้ผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ใหม ่ขณะที่ภาคการผลิตทรงตวัทีจ่ากยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ที่เร่งตวัขึน้ แต่ผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่
ภายนอกประเทศชะลอตวัลง ทัง้นี ้รายงานระบุว่าปัญหาในห่วงโซ่อุปทานการขนส่งและต้นทุนมีพฒันาการเชิงบวก อย่างไรก็ตาม 
การขาดแคลนวตัถดุิบยงัคงเป็นความท้าทายต่อภาคธุรกิจ ด้านยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมเร่งตวัขึน้ 0.3% MoM (vs. -0.4% 
เดือนก่อน) ซึ่งเพิ่มขึน้ 8 จากทัง้หมด 13 หมวดหลกั โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ (+2.8% MoM) และร้านอาหาร (+1.1% MoM) 
ซึง่เป็นหมวดบริการเพียงอนัเดียว ส่วนยอดผู้ว่างงานขอรับสวสัดิการว่างงานครัง้แรก (Initial Jobless Claims) ปรับตวัลดลง
ต่ออีก 5.0 พันราย อยู่ที่ 2.13 แสนราย ณ สปัดาห์สิน้สุดวนัท่ี 10 กนัยายน และต ่ากว่าตลาดคาดที่ 2.27 แสนราย โดยนับเป็น
การปรับลดลงต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ สะท้อนอุปสงค์แรงงานที่ยงัดีอยู่และตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง ขณะที่การจ้างงานนอก
ภาคเกษตรเดือนสิงหาคมเพิ่มขึน้ 3.15 แสนต าแหน่ง มากกว่าที่ตลาดคาด ด้านอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.6% MoM เร่งตวั
ขึน้จาก +0.3% ในเดือนก่อน โดยหมวดที่พกัอาศยั (Shelter) ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตระกร้าเงินเฟ้อเพิ่มขึน้สงู
ต่อเนื่องที่ +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) ปรับอตัราดอกเบีย้ขึน้ 75 bps. สู่ระดบั 3.00%-3.25% ตามคาดการณ์ของตลาดและส่งสญัญาณ Hawkish ขึน้อย่างมาก 
โดย Dot Plot ชีด้อกเบีย้จะถกูปรับขึน้จนแตะระดบั 4.50%-4.75% ในปีหน้า 
 
เดือนตุลาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ 6.36% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 51.0 จดุ (+1.6 จดุ) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ที่คล่ีคลายลงส่งผลให้ดชันีภาคบริการเร่งตวัขึน้กลบัมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตวัอีกครัง้ (+2.7 จดุ, 52.0 จดุ) ขณะที่ภาคการผลิต
ชะลอตัวลงต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 (-0.7 จุด, 50.8 จุด) โดยผลผลิตหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และต ่าสุด 
ในรอบ 1 ปี ส่วนยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตวัลงท่ามกลางอปุสงค์ที่ลดลงจากตลาดต่างประเทศ ด้านส่งออก
เดือนกนัยายนเร่งตวัขึน้เป็น +28.9% YoY (vs. +22.0% เดือนก่อน) จากแรงหนนุของการส่งออกรถยนต์ (+74.9% YoY vs. 
+30.8% เดือนก่อน) เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า (+19.5% YoY vs. +12.9% เดือนก่อน) และเคร่ืองจักรกล (+23.8% YoY vs. 
+17.0% เดือนก่อน) ขณะที่กลุ่มสินค้าเคมีภณัฑ์ (+4.8% YoY vs. +16.3% เดือนก่อน) ชะลอตวัลง ในส่วนนโยบายทางการเงิน 
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) วนัที่ 27 - 28 ตุลาคม 
โดยมีมติเอกฉันท์ในการคงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาวและคงเป้าการเข้าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ ท่ีประกาศก่อนหน้านี ้
ในขณะทีป่รับคาดการณ์เงินเฟ้อปีนีแ้ละปีหน้าเพิม่ขึน้แต่ยงัคงเน้นย า้ว่าจะยงัไม่การเปล่ียนแปลงจดุยืนด้านนโยบายในเร็วๆ นี ้
 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลชูัน่ ไชน่า อิควิตี ้                 21 

ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่มขึน้ 6.28% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวลดลงเป็น 48.1 จุด (-0.8 จุด) จากการลดลงต่อเนื่องอยู่ในเกณฑ์หดตัว  
ทัง้ภาคบริการ (-1.0 จุด, 48.8 จุด) ตามอปุสงค์ที่ชะลอลงสะท้อนจากยอดค าสัง่ซือ้ใหม่และงานในมือ (Backlogs) ที่ลดลง
ต่อเนื่องและภาคการผลิต (-1.2 จดุ, 48.4 จดุ) จากผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ใหมท่ี่หดตวัต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ราคาพลังงานที่สูงขึน้กระทบภาคการผลิตรวมถึงภาวะอุปสงค์ที่ยงัอ่อนแอจากแรงกดดันของอัตราเงินเฟ้อที่สงูและความ 
ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ด้านดชันีราคาต้นทุนการผลิตปรับตวัสงูขึน้ตามราคาพลงังาน ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตวัลง
และอยู่ในเกณฑ์หดตัวในเกือบทุกประเทศหลัก ได้แก่ สเปน (-2.1 จุด, 48.4 จุด) เยอรมนี (-1.2 จุด, 45.7 จุด) และอิตาลี  
(-2.0 จดุ, 47.6 จดุ) ขณะที่ฝร่ังเศสปรับตวัเพิ่มขึน้อยู่ในเกณฑ์ขยายตวั (+0.8 จดุ, 51.2 จดุ) ด้านอตัราเงินเฟ้อฟืน้ฐาน (Core 
CPI) เร่งตวัขึน้เป็น +4.8% YoY (vs. +4.3% เดือนก่อน) น าโดยสินค้าอุตสาหกรรมที่มิใช่พลงังาน (+5.6% YoY vs. +5.0% 
เดือนก่อน) และหมวดบริการ (+4.3% YoY vs. +3.8% เดือนก่อน) ที่เร่งตวัขึน้อย่างต่อเนื่องกดดนัให้ ECB ปรับดอกเบีย้ขึน้
ในอตัราสงู 75 bps. ต่อเนื่องในการประชมุปลายเดือนตลุาคมนี ้ขณะที่ธนาคารองักฤษ (BoE) ประกาศมาตรการหนนุตลาด
พนัธบตัรเพิ่มเติมเมื่อวนัท่ี 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) จากการมาตรการควบคุม COVID-19  
ในหลายพืน้ที่ส่งผลให้ผลผลิตหดตวัครัง้แรกในรอบ 4 เดือน ยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ชะลอตัวลงต ่าสดุในรอบ 5 เดือน และยอด
ค าสัง่ซือ้ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 4 เดือน ด้านดัชนีต้นทุนการผลิตชะลอตัวลงต ่าสุดนบัตัง้แต่เดือน
มกราคม 2559 จากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที่ลดลงและราคาขายลดลงมากที่สดุนบัตัง้แต่เดือนธันวาคม 2558 ยอดระดมทุนรวมสทุธิ
เดือนกันยายนอยู่ที่ 3.5 ล้านล้านหยวน เร่งตัวขึน้จากเดือนก่อน (2.4 ล้านล้านหยวน) จากแรงหนุนของการลดดอกเบีย้
นโยบายและมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยในวนัที่ 16 - 22 ตุลาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีนาย Xi Jinping ได้กล่าว
เปิดการประชุม Party Congress ครัง้ที่ 20 และได้เน้นย า้ถึงความส าคัญของนโยบาย Zero-Covid ซึ่งให้ความส าคัญกับ
สขุภาพและความปลอดภยัของประชาชนเป็นอนัดบัแรกรวมไปถึงการพฒันาเศรษฐกิจภายใต้ระบบสงัคมนิยมและการรวมชาติ
อย่างสนัติโดยมุ้งเน้นถึงการเติบโตอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและตัง้เป้าให้จีนเป็นสังคมนิยมสมยัใหม่ที่มีความเข้มแข็ง
เป็นประชาธิปไตยและก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและคงยึดการใช้นโยบายหนึ่งประเทศสองระบบ (One Country, Two 
Systems) แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธตวัเลือกในการใช้กองก าลงัทหาร 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัเพิ่มขึน้ 7.99% 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวลดลงเป็น 56.1 จุด (-0.3 จุด) โดยหลักจากภาคการผลิตที่ปรับตัว
ลดลงเป็น 50.9 จุด (-1.9 จุด) ต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 จากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ทัง้ภายในและนอกประเทศที่
ชะลอตวัลง ขณะที่ภาคบริการลดลงเล็กน้อย (-0.2 จุด, 56.7 จุด) เป็นผลจากกิจกรรมทางธุรกิจและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ที่ชะลอตวัลง 
ขณะที่การจ้างงานเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 6 เดือน (+2.8 จุด, 53.0 จุด) ทัง้นี ้รายงานระบุว่าปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทานและ
ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบมีแนวโน้มที่ดีขึน้ ด้านอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนกันยายนเร่งตวัขึน้ 0.6% MoM 
สงูสดุในรอบ 40 ปี และสงูกว่าที่ตลาดคาดที่ +0.4% MoM โดยหมวดที่พกัอาศยั (Shelter) ซึ่งเป็นหมวดหลกัในภาคบริการ
และคิดเป็นราว 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 บาท พร้อมอัตราการว่างงานที่ปรับตัวลดลงเป็น 3.5% กดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed)  
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ขึน้ดอกเบีย้ในอัตราสูง 75 bps. ในการประชุมวันที่  1 - 2 พฤศจิกายนนี ้และอาจต้องปรับขึน้ในอัตราดังกล่าวต่อเนื่องใน 
การประชมุเดือนธันวาคมด้วย 

การลงทุนของกองทุน 

• กองทนุเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี ้(ASP-EVOCHINA) 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจ
และ/หรือ ด าเนินธุรกิจและ/หรือมีรายได้หลกัจาการประกอบกิจการ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ/หรือเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงและ/หรือประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั) ทีจ่ดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ต่างๆ ทัว่โลก รวมถึงอาจพิจารณา
ลงทุนในหน่วยลงทุน CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย โดย
เฉล่ียรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
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กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อโีวลูชั่น ไชน่า อิควิตี ้
ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทนุ 

รอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2565 
(NAV ณ 31 ตลุาคม 2565 = 8.9377 บาท) 

ASP-EVOCHINA 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 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม  -44.99% -32.19% -24.91% -48.71% -8.12% - - -2.78% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -33.55% -28.58% -22.77% -40.09% -6.93% - - -5.71% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

35.25% 29.76% 31.41% 32.70% 29.52% - - 27.01% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation)  *  

35.44% 28.44% 29.34% 33.07% 27.85% - - 25.70% 

Information Ratio -0.74 -0.27 -0.19 -0.54 -0.08 - - 0.21 

หมายเหตุ : 
- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 6 พฤศจิกายน 2561 
- *ดชันี MSCI China Total Return ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ 
วนัที่ค านวณผลตอบแทน  

-  1% ต่อปี 
-  2% ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 
- การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้จัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุน เร่ือง มาตรฐานการวดัและ
น าเสนอผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / วข้องกบัผนท่ีเก่ียนงาลการด าเนิบผผลการเปรียบเทีย ลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยนัถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 
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ผลขาดทุนสงูสุดในช่วงเวลา 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 31 ตุลาคม 2565 
 

-65.27% 
 
 
 

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิที่กองทุนรวมลงทนุ 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 31 ตลุาคม 2565 
 
N/A 

 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 
ณ สิน้รอบ 31 ตุลาคม 2565 

 
76.38% 

 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 31 ตุลาคม 2565 

 
N/A* 

* ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th 
 
 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 
นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

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


 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั อีโวลชูัน่ ไชน่า อิควิตี ้                 26 

หมายเหตุ : บริษัทจดัการได้ค านวณมลูค่าหลกัทรัพย์ของกองทนุโดยใช้วิธีการค านวณตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ (AIMC) 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงต ่าท่ีสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สงูสดุ ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก 

AA มีความเสี่ยงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูแต่อาจได้รับผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผนัผวนท่ีเกิดขึน้จาก
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิต
ท่ีสงูกว่า 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกท่ีได้รับ
อนัดบัเครดิตในระดบัดงักล่าวท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกท่ีได้รับ
อนัดบัเครดิตในระดบัดงักล่าวท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 
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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. 
BANGKOK FIRST INVESTMENT AND TRUST PLC. 
CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LIMITED 
CITIBANK THAILAND 
GOVERNMENT HOUSING BANK 
GOVERNMENT SAVING BANK 
KASIKORN BANK PLC. 
THE KRUNG THAI BANK PLC. 
LAND AND HOUSES RETAIL BANK PLC. 
SIAM COMMERCIAL BANK PLC. 
TISCO BANK PLC. 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC. 
Securities 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC. 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
FINANSA SECURITIES  LTD. 
KGI SECURITIES (THAILAND)  PLC. 
KIATNAKINPHATRA SECURITIES  PLC. 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
KT-ZMICO SECURITIES CO., LTD. 
MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND)  PLC. 
TRINITY SECURITIES CO., LTD. 
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Fixed Income 

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

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

Equity 

Brokers 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
Krungsri Securities Public Company Limited 
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited 
Bualuang Securities Public Company Limited 
Capital Nomura Securities Public Company Limited 
Kasikorn Securities Public Company Limited 
Phatra Securities Public Company Limited 
SCB Securities Company Limited 
CIMB Securities (Thailand) Company Limited 
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 
KGI Securities (Thailand) Company Limited 
JPMorgan Securities (Thailand) Limited 
Tisco Securities Company Limited 
D.B.S. Vickers Securities Company Limited 
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 
Thanachart Securities Public Company Limited 
KTZMICO Securities Company Limited 
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited 
Trinity Securities Company Limited 
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited 
KTB Securities (Thailand) Public Company Limited 
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 
Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 
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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 
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/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
4/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่วนัท่ี 30 มถินุายน 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 อโีวลูชั่น ไชน่า อิควิตี ้

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2565 
 

วันที่ ชื่อหลักทรัพย์ 
อัตราส่วน ณ สิน้วนั 

(%NAV) 
อตัราส่วนตามโครงการ 

(%NAV) 
สาเหต ุ การด าเนินการ 

- - - - - - 
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทนิล่าสุด 
 

 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที ่

 Website ของบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th 
 

 

 

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










(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 1,855,886,300.14 2,711,519,264.86

เงินฝากธนาคาร 34,330,045.00 78,521,565.28

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 6 13,878,445.09 332,275.08

ลูกหนีจากดอกเบีย 14,424.83 16,048.87

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 3.5 338,584.58 617,714.29

รวมสินทรัพย์ 1,904,447,799.64 2,791,006,868.38

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 6 53,687,075.82 1,020,137.10

เจา้หนีจากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 5,538,013.61 6,454,585.81

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,681,865.71 6,296,821.95

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,163.72 2,407.30

หนีสินอืน 144,293.94 171,715.53

รวมหนีสิน 64,053,412.80 13,945,667.69

สินทรัพย์สุทธิ   1,840,394,386.84 2,777,061,200.69

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 2,059,134,836.45 1,588,103,307.74

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 

บญัชีปรับสมดุล 1,213,485,944.48 1,085,349,490.65

กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน (1,432,226,394.09) 103,608,402.30

สินทรัพย์สุทธิ 1,840,394,386.84 2,777,061,200.69

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 8.9377 17.4866

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วนัสินปี (หน่วย) 205,913,483.6460 158,810,330.7749

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไชน่า อิควติี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565



กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไชน่า อิควิตี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ จํานวนหุ้น/ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร จํานวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงินลงทุน

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หุ้นสามัญ

CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORPORATION LIMITED 601888 CH 60,700                    50,633,327.46               2.73                   

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED 300750 CH 4,000                      7,758,554.43                 0.42                   

LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. 601012 CH 221,480                  55,277,257.57               2.98                   

THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO.,LTD. 300496 CH 182,700                  93,839,006.32               5.06                   

ALIBABA GROUP HOLDING LTD. 9988 HK 341,100                  101,604,388.20             5.47                   

BYD COMPANY LIMITED 1211 HK 21,500                    18,311,295.87               0.99                   

JD.COM, INC. 9618 HK 123,300                  86,724,009.34               4.67                   

LI NING COMPANY LIMITED 2331 HK 627,500                  123,494,786.10             6.65                   

MEITUAN DIANPING-CLASS B 3690 HK 193,400                  116,998,397.57             6.30                   

NIO INC. 9866 HK 34,480                    12,501,948.73               0.67                   

TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 780 HK 1,747,200               103,665,177.91             5.59                   

TENCENT HOLDING LIMITED 700 HK 62,100                    61,890,439.82               3.33                   

PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 2318 HK 103,500                  15,753,565.26               0.85                   

ESR CAYMAN LTD 1821 HK 228,800                  14,861,740.61               0.80                   

รวมหุ้นสามัญ 863,313,895.19             46.51                 

หน่วยลงทุน

PREMIA CHINA NEW ECON ETF HK 3173 HK 6,952,750.0000      256,815,033.87             13.84                 

MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED

       - GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF 2809 HK 677,662.0000         378,748,829.20             20.41                 

MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED

       - GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE ETF 2845 HK 228,550.0000         120,204,249.80             6.48                   

T ROWE PRICE FUNDS SICAV-CHINA TCEEQ9U LX 1,111,310.6290      236,804,292.08             12.76                 

รวมหน่วยลงทุน 992,572,404.95             53.49                 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,750,737,784.88 บาท) 1,855,886,300.14          100.00               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไชน่า อิควิตี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ จํานวนหุ้น/ มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร จํานวนหน่วย (บาท) มูลค่าเงินลงทุน

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หุ้นสามัญ

LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. 601012 CH 68,500                    34,733,786.91               1.28                   

ALIBABA GROUP HOLDING LTD. 9988 HK 120,700                  83,949,384.70               3.10                   

CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD 839 HK 1,473,800               84,017,093.46               3.10                   

HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 6862 HK 111,000                  10,325,286.60               0.38                   

MAOYAN ENTERTAINMENT 1896 HK 1,279,800               51,441,740.17               1.90                   

MEITUAN DIANPING-CLASS B 3690 HK 92,900                    106,870,599.28             3.94                   

TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 780 HK 626,800                  46,590,758.55               1.72                   

XPENG INC. 9868 HK 51,300                    39,795,492.78               1.47                   

JD LOGISTICS, INC. 2618 HK 257,700                  33,812,881.43               1.25                   

TENCENT HOLDING LIMITED 700 HK 39,900                    81,891,837.30               3.02                   

WEIMOB INC 2013 HK 1,032,000               53,106,740.64               1.96                   

XIAOMI CORP 1810 HK 1,083,200               98,680,007.44               3.64                   

ESR CAYMAN LTD 1821 HK 557,400                  60,055,251.45               2.21                   

JD.COM, INC. JD US 11,580                    30,078,899.00               1.11                   

NIO INC. NIO US 18,180                    23,774,033.63               0.88                   

NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC EDU US 181,000                  12,312,181.10               0.45                   

KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD KC US 41,300                    31,478,469.30               1.16                   

SEA LTD. SE US 8,364                      95,352,441.59               3.52                   

รวมหุ้นสามัญ 978,266,885.33             36.08                 

หน่วยลงทุน

PREMIA CHINA NEW ECON ETF HK 3173 HK 9,454,250.0000      486,919,306.93             17.96                 

MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED

       - GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF 2807 HK 887,350.0000         243,384,807.09             8.98                   

MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED

       - GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF 2809 HK 518,912.0000         371,431,631.30             13.70                 

T ROWE PRICE FUNDS SICAV-CHINA TCEEQ9U LX 2,048,644.1190      631,516,634.21             23.29                 

รวมหน่วยลงทุน 1,733,252,379.53          63.92                 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,731,019,254.07 บาท) 2,711,519,264.86          100.00               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 4,787,666.16 4,849,365.69

รายไดด้อกเบีย 31,311.10 75,501.55

รวมรายได้ 4,818,977.26 4,924,867.24

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 36,995,966.97 45,446,490.97

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 860,558.33 1,057,124.87

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5 22,978,861.54 28,227,634.14

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 60,000.00 60,000.00

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 3.5 210,035.60 214,759.86

ค่าใชจ่้ายอีน ๆ 1,754,870.90 2,198,805.74

รวมค่าใช้จ่าย 62,860,293.34 77,204,815.58

ขาดทุนสุทธิ (58,041,316.08) (72,279,948.34)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (676,658,534.59) 108,860,287.98

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (875,351,495.53) (287,687,231.82)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (202,848,982.32) (174,895,058.73)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (39,120,768.71) (2,891,480.27)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 316,190,997.44 208,008,596.60

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและทียังไม่เกิดขึน (1,477,788,783.71) (148,604,886.24)

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (1,535,830,099.79) (220,884,834.58)

หกั ภาษีเงินได้ 3.6 (4,696.60) (11,325.31)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ (1,535,834,796.39) (220,896,159.89)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไชน่า อิควติี

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(หน่วย : บาท) 

2565 2564

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน (1,535,834,796.39) (220,896,159.89)

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 1,162,151,980.51 4,044,688,957.33

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (562,983,997.97) (3,161,617,726.49)

การเพิมขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (936,666,813.85) 662,175,070.95

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 2,777,061,200.69 2,114,886,129.74

สินทรัพย์สุทธิสินปี 1,840,394,386.84 2,777,061,200.69

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 158,810,330.7749 120,873,517.0458

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 86,813,278.3500 197,159,665.0597

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (39,710,125.4789) (159,222,851.3306)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 205,913,483.6460 158,810,330.7749

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565

หน่วย

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไชน่า อิควติี



กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไชน่า อิควิตี 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ตุลาคม 2565 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิด แอสเซทพลสั อีโวลูชนั ไชน่า อิควิตี ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์("ก.ล.ต.") เมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2561 โดยมีเงินทุน 

จดทะเบียนจาํนวน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แอสเซท พลสั จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนตราสารทุน โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลาสินสุดของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลกัทรัพยที์เกียวขอ้งกบัตราสารทุนของบริษทัทีมี

การจดทะเบียนธุรกิจและ/หรือดาํเนินธุรกิจและ/หรือมีรายไดห้ลักจากการประกอบกิจการ ในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนและ/หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ/หรือประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั) ทีจดทะเบียนซือ

ขายในตลาดหลกัทรัพยต์่าง ๆ ทวัโลก รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุน CIS และ/หรือกองทุนรวม 

อีทีเอฟ (ETF) ทีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย โดยเฉลียรอบปีบญัชีไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ในส่วนทีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี และ/หรือตราสารกึงหนีกึงทุน และ/หรือตราสารทาง

การเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs และ/

หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภณัฑ์ และ/หรือ

กองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอืนใดทีมีลักษณะทํานองเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจาก

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนดให้กองทุนลงทุนได ้ทงันี

กองทุนจะมีการลงทุนทีส่งผลให้มี net exposure ทีเกียวขอ้งกบัความเสียงต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบญัชี

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุ 

นอกจากนีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึงตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivative) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management (EPM)) ซึงรวมถึงการป้องกนัความเสียง ทีมีอยู่จากการลงทุน รวมทงัอาจทาํธุรกรรมการให้ยืม

หลกัทรัพยห์รือธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์("แนวปฏิบัติทางบญัชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติ

ทางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ซึงเป็นมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดทีมีตลาดซือขายคล่องรองรับแสดงตาม

มูลค่ายุติธรรม โดยใชร้าคาซือขายครังล่าสุดของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน ในกรณีทีไม่มีราคาดงักล่าว 

ผูจ้ดัการกองทุนจะกาํหนดราคาโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนเพือใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนซึงประกาศโดยสมาคมบริษทัจดัการ

ลงทุน 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศทีมีตลาดซือขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม

โดยใชร้าคาซือขายครังล่าสุดของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

ต่อหน่วยของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึน

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะไดรั้บ  

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้าย รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน  
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3.3 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนได ้บนัทึกรายการที เ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ 

ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบงบแสดง

ฐานะการเงิน โดยใช้ราคาทีประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.4 สัญญาอนุพันธ์ 

กองทุนใชส้ ัญญาอนุพนัธ์ เช่น สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงไดแ้ก่ การทํา 

สัญญา Spot และสัญญา Forward 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีเกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนตาม

สัญญา 

กําไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ทียงัไม่ครบกําหนด คํานวณโดยปรับ 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินจากอตัราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญา

อนุพนัธ์ทีมีอายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหนีหรือเจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ใน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

3.5 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีเกิดจากค่าใชจ้่ายเพือวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง

แรก โดยมีนโยบายตดับญัชีเป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 

3.6 ภาษเีงินได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 

ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ  

3.7 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วย

ของกาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

3.8 การใช้ดลุยพนิจิและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารต้องใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที

แสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจ

แตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 



- 4 - 
 

4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซือเงินลงทุน 1,999,874,893.26 4,385,738,892.95 

ขายเงินลงทุน 1,625,050,792.52 3,833,563,553.31 

5. รายการธุรกิจกบักจิการทีเกยีวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันทีสําคญักับบริษทัจัดการและสถาบันการเงินซึงมี 

ผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอืนที

บริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการทีสําคญัดงักล่าว สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564  

มีดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แอสเซท พลสั จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 36,995,966.97 45,446,490.97 ตามเกณฑที์ระบุไวใ้น

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 22,978,861.54 28,227,634.14 ตามเกณฑที์ระบุไวใ้น

หนงัสือชีชวน 

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั    

ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์    

ค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ 117,649.05 49,625.43 ราคาตลาด 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แอสเซท พลสั จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 2,808,399.44 3,789,645.97 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 1,744,347.47 2,353,817.36 
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6. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมี

จาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

   2565 

 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เงินตราต่างประเทศ บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    

สกุลเงิน HKD 472,484,999.76 2,194,551,935.70 13,306,064.61 46,630,995.78 

สกุลเงิน USD 15,912,131.21 575,708,049.52 572,380.48 7,056,080.04 

รวมมูลค่ายติุธรรม   13,878,445.09 53,687,075.82 

   (หน่วย : บาท) 

   2564 

 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เงินตราต่างประเทศ บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    

สกุลเงิน HKD 385,343,245.07 1,646,232,474.29 332,275.08 220,880.00 

สกุลเงิน USD 23,182,914.30 769,119,921.93 -  799,257.10 

รวมมูลค่ายติุธรรม   332,275.08 1,020,137.10 

7. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงนิ 

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผูอื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วม

ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  
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ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลทีสามารถสังเกตได ้

ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัใหม้ากทีสุด 

ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ

ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับ 

สินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายตุิธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

ตราสารทุน 863,313,895.19 - - 863,313,895.19 

กองทุน 755,768,112.87 236,804,292.08 - 992,572,404.95 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 13,878,445.09 - 13,878,445.09 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 53,687,075.82 - 53,687,075.82 
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   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

ตราสารทุน 978,266,885.33 - - 978,266,885.33 

กองทุน 1,101,735,745.32 631,516,634.21 - 1,733,252,379.53 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 332,275.08 - 332,275.08 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 1,020,137.10 - 1,020,137.10 

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจนในตลาดทีมี

สภาพคล่องและถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัที 1 นนัประกอบดว้ย ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนทีมี

สภาพคล่องและกองทุนรวมอีทีเอฟ ทีจดทะเบียนซือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศทีมีสภาพ

คล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาทีอา้งอิงสาํหรับเครืองมือเหล่านี 

เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาวา่มีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชัดเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงไดรั้บการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตไดจ้ะถูกจัดอยู่ในระดบัที 2 เครืองมือทางการเงิน

เหล่านีประกอบดว้ย หน่วยลงทุนในต่างประเทศและอนุพนัธ์ในตลาดซือขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 
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7.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย คือ ความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินตามมลูค่ายตุิธรรม

และจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝากออมทรัพย ์ 34,330,045.00 - - 34,330,045.00 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 863,313,895.19 863,313,895.19 

หน่วยลงทุน - - 992,572,404.95 992,572,404.95 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ ์ - - 13,878,445.09 13,878,445.09 

ลูกหนีจากดอกเบีย - - 14,424.83 14,424.83 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี - - 338,584.58 338,584.58 

หนีสินทางการเงิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 53,687,075.82 53,687,075.82 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน - - 5,538,013.61 5,538,013.61 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 4,681,865.71 4,681,865.71 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 2,163.72 2,163.72 

หนีสินอืน - - 144,293.94 144,293.94 
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   (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝากออมทรัพย ์ 78,521,565.28 - - 78,521,565.28 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 978,266,885.33 978,266,885.33 

หน่วยลงทุน - - 1,733,252,379.53 1,733,252,379.53 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ ์ - - 332,275.08 332,275.08 

ลูกหนีจากดอกเบีย - - 16,048.87 16,048.87 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี - - 617,714.29 617,714.29 

หนีสินทางการเงิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 1,020,137.10 1,020,137.10 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน - - 6,454,585.81 6,454,585.81 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 6,296,821.95 6,296,821.95 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 2,407.30 2,407.30 

หนีสินอืน - - 171,715.53 171,715.53 

7.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

เนืองจากกองทุนมีการลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากอัตรา

แลกเปลียน ทงันี บริษทัจดัการจะบริหารความเสียงดา้นนีโดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ้งสัญญาซือ

ขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลียนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพืนฐานทีลงทุนกับ

ค่าเงินบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพือป้องกันความเสียงตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนรวม ดังนัน  

ผูล้งทุนอาจมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 
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ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ดงันี 

รายการ 2565 2564 

สินทรัพย์   

 (หน่วย : หยวนจีน : CNH) 

เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ 2,789,347.74 73,093.55 

เงินลงทุนในหุ้นสามญั (มูลค่ายติุธรรม) 39,891,780.40 6,691,765.00 

รวม 42,681,128.14 6,764,858.55 

 (หน่วย : หยวนจีน : CNY) 

เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ 84,295.08 - 

 (หน่วย : ดอลลาร์ฮ่องกง : HKD) 

เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ 98,935.55 2,804,149.29 

เงินลงทุนในหุ้นสามญั (มูลค่ายติุธรรม) 135,290,207.00 175,893,385.00 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 155,912,058.60 258,199,143.50 

รวม 291,301,201.15 436,896,677.79 

 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ : USD) 

เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ - 1,048,775.66 

เงินลงทุนในหุ้นสามญั (มูลค่ายติุธรรม) - 5,816,286.68 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 6,223,339.52 19,031,903.87 

ดอกเบียคา้งรับ    - 45.74 

รวม 6,223,339.52 25,897,011.95 

หนีสิน   

 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ : USD) 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย    - 6.86 
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ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 กองทุนไดแ้ปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงักล่าวขา้งตน้

โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีประกาศจาก Bloomberg ดงันี 

- สกุลเงิน CNH ในอตัรา 1 CNH เท่ากบั 5.201777 บาท  

- สกุลเงิน CNY ในอตัรา 1 CNY เท่ากบั 5.2144 บาท  

- สกุลเงิน HKD ในอตัรา 1 HKD เท่ากบั 4.8474 บาท  

- สกุลเงิน USD ในอตัรา 1 USD เท่ากบั 38.0510 บาท  

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564 กองทุนไดแ้ปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงักล่าวขา้งตน้

โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีประกาศจาก Bloomberg ดงันี 

- สกุลเงิน CNH ในอตัรา 1 CNH เท่ากบั 5.190527 บาท  

- สกุลเงิน HKD ในอตัรา 1 HKD เท่ากบั 4.2670 บาท  

- สกุลเงิน USD ในอตัรา 1 USD เท่ากบั 33.1820 บาท  

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนได้ทาํสัญญาอนุพนัธ์เพือป้องกันความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียนของสินทรัพยที์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6) 

8. การอนุมัติงบการเงนิ  

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมือวนัที 11 มกราคม 

2566 
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