รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิน้ สุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน
เดือนพฤศจิกายน 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 3.71%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่ มขึน้ เป็ น 50.7 จุด (+2.8 จุด) พลิ กกลับมาขยายตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ
6 เดื อน โดยภาคบริก ารปรับ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ เป็ น 50.7 จุด (+2.9 จุด ) พลิ ก กลับ มาขยายตัว เป็ น ครัง้ แรกในรอบ 21 เดื อ น
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศคลี่คลายและมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 30 กันยายน หนุน
ให้ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ ในประเทศเร่งตัวขึน้ ส่ วนค าสั่งซือ้ ภายนอกประเทศชะลอตัวลงเนื่องจากหลายประเทศในเอเชียได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกระลอกในประเทศคู่คา้ ที่ยงั ไม่คลี่คลายรวมถึงค่าขนส่งที่พุ่งสูงขึน้ ส่งผล
ต่อยอดขายระหว่างประเทศ ด้านภาคการผลิตดัชนีปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 53.2 จุด (+1.7 จุด) จากสถานการณ์โรคระบาดใน
ประเทศที่คลี่คลายและข้อจากัดในการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศหนุนให้ผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ภายในประเทศ
กลับมาขยายตัว ส่วนดัชนีตน้ ทุนปั จ จัยการผลิตและราคาผลผลิตเร่งตัว ขึน้ สู่ร ะดับสูง สุดในรอบ 13 ปี จากแรงกดดัน
ภายในห่วงโซ่อุปทานและปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ขณะที่ยอดส่งออกเดือนตุลาคมชะลอลง (+9.4% YoY vs. +13.0% YoY
เดือนก่อน) ต่อจากการส่งออกรถยนต์ท่ีหดตัวต่อเนื่อง ด้านดัชนีราคาผูบ้ ริโภคเดือนตุลาคมยังคงทรงตัว (+0.1% YoY
vs. +0.2% YoY เดือนก่อน) จากมาตรการลดค่าบริการโทรศัพท์แม้ว่าราคาพลังงานจะปรับตัวเพิ่มขึน้ ด้านยอดค้าปลีกเดือน
ตุลาคมขยายตัว (+1.1% MoM, SA vs. +2.8% MoM, SA เดือนก่อน) ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 หลังสถานการณ์โรคระบาดใน
ประเทศเริ่มคลี่คลายโดยในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพรรค LDP นาโดยนาย Fumio Kishida ชนะการเลือกตัง้ และรักษาเสียง
ข้างมากในสภาไว้ได้ ในส่วนนโยบายทางการคลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจมูลค่ารวมราว 78.9 ล้านล้านเยน
ซึ่งคาดว่าจะมีผลบวกต่อเศรษฐกิจราว 5.6% ของ GDP
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 2.50%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวลดลงเป็ น 54.2 จุด (-2.0 จุด) โดยดัชนีภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 54.6 จุด
(-1.8 จุด) จากการชะลอตัวของปริมาณธุรกิจใหม่ขณะที่การจ้างงานเร่งตัวขึน้ สูงสุดในรอบ 14 ปี ส่วนดัชนีราคาทัง้ ต้นทุน
ปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตเร่งตัวขึน้ สู่ระดับสูงสุดในรอบ 21 ปี ด้านภาคการผลิตดัชนีปรับตัวลดลงเป็ น 58.3 จุด (-0.3 จุด)
ต่าสุดนับแต่เดือนกุมภาพันธ์จากผลผลิ ตที่ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่าสุดในรอบ 16 เดือนและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ลดลงสู่ระดับ
ต่าสุดในรอบ 10 เดือ น จากปั ญ หาภายในห่ว งโซ่อุป ทาน ขณะที่ต น้ ทุน ปั จ จัย การผลิต และราคาผลผลิต เร่ง ตัว ขึน้ สู่
ระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ปรับตัวลดลงในทุกประเทศหลัก ได้แก่ เยอรมนี (-3.0 จุด, 52.5 จุด)
ฝรั่งเศส (-0.6 จุด, 54.7 จุด) สเปน (-0.8 จุด, 56.2 จุด) และอิตาลี (-2.4 จุด, 54.2 จุด) ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเบือ้ งต้นเดือน
ตุลาคมเร่ง ตัว ขึ น้ 4.1% YoY สูง สุด นับ ตัง้ แต่ปี 2551 จาก +3.4% YoY ในเดือ นก่อ นโดยหมวดที่ป รับ ตัว สูง ได้แ ก่
หมวดพลัง งานซึ่งขยายตัว 23.5% YoY สูงสุดเป็ นประวัติ การณ์ ( vs. +17.6% เดื อนก่อน) จากปั ญ หาขาดแคลนก๊ าซ
ธรรมชาติ หมวดอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบขยายตัว 2.0% เท่ากับเดือนก่อนสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2563 และหมวด
บริการขยายตัว 2.1% สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2552 จากการเปิ ดกิจกรรมเศรษฐกิจที่หนุนภาคการท่องเที่ยว ขณะที่
หมวดสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ มิ ใช่ พลังงาน (Non-energy industrial goods) ชะลอตัวลงเล็ กน้อยเป็ น +2.0% จาก +2.1%
เดือ นก่อ น ทั้ง นี ้ GDP ไตรมาส 3 ขยายตัว 2.2% QoQ ( vs. +2.1 ไตรมาสก่อน) นาโดยประเทศฝรั่งเศส (+3.0% QoQ vs.
+1.3% QoQ ไตรมาสก่อน) และอิตาลี (+2.6% QoQ vs. 2.7% QoQ ไตรมาสก่อน)
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ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 7.42%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 51.5 จุด (+0.1 จุด) ตามภาคบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น
53.8 จุด (+0.4 จุด) อยู่ในเกณฑ์ขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 จากการระบาดของ COVID-19 ที่คลี่คลายหนุนให้ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่
ภายในประเทศขยายตัวมากสุดในรอบ 3 เดือน ส่วนคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศพลิกกลับมาขยายตัว ด้านราคาต้นทุน
ปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตเพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบ 3 เดือน จากค่าจ้างพนักงานและต้นทุนวัตถุดิบที่เร่งตัวขึน้ ด้านภาคการผลิต
ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 50.6 จุด (+0.6 จุด) ท่ามกลางการฟื ้ นตัวของอุปสงค์ในประเทศโดยยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศเพิ่มขึน้
สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนมิถุนายน ขณะที่การจ้างงานปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 ด้านดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตปรับตัว
เพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบเกือบ 5 ปี จากต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบที่สูงขึน้ ขณะที่ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคเร่งตัวขึน้ จากทั้งราคา
อาหารและค่าสาธารณูปโภค ด้านยอดส่งออกเดือนตุลาคมยังคงขยายตัวสูงที่ 27.1% YoY ( vs. +28.1% เดือนก่อน) และ
ยังคงขยายตัวในระดับเลขสองหลักเป็ นเดือนที่ 13 ติดต่อกันจากอุปสงค์ของประเทศคู่คา้ ที่ยงั คงแข็งแกร่ง นาโดยกลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (+19.3% YoY vs. +14.6% เดือนก่อน) และแผงวงจร (+29.5% vs. +32.7%
เดือนก่อน) และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ (+14.4% vs. +15.8% เดือนก่อน) เครื่องใช้ในครัวเรือน
(+39.4% vs. +38.8% เดื อนก่ อน) และหลอดไฟบ้าน (+31.0% vs. +35.1% เดือ นก่อ น) ในส่ว นยอดค้า ปลีก เดือ น
ตุลาคมขยายตัว 4.9% YoY (vs. +4.4% YoY เดือนก่อน) ด้านยอดระดมทุนรวมสุทธิเดือนตุลาคมอยู่ท่ี 1,590 พันล้านหยวน
ชะลอตัวลงจาก 2,901.8 พันล้านหยวนในเดือนก่อน
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 0.70 %
ดัชนี รวม ISM Composite PMI ปรับตัวเพิ่ มขึ น้ เป็ น 57.6 จุด (+2.6 จุด) โดยดัชนี ภาคบริการปรับตัวเพิ่ มขึ น้ เป็ น 66.7 จุด
(+4.8 จุด) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ตามกิจกรรมทางธุรกิจ (+7.5, 69.8 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ภายในประเทศ (+6.2, 69.7 จุด)
ที่เพิ่มขึน้ อยู่ในระดับสูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2540 ส่วนงานคงค้างในมือ (+5.4, 67.7 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ นอกประเทศ (+2.8, 62.3 จุด)
เพิ่มขึ น้ มากเช่นกัน ขณะที่การจ้างงาน (-1.4, 51.6 จุด ) ชะลอตัวลง ด้านดัชนีราคาเร่งตัวขึน้ (+5.4, 82.9 จุด ) และ
รายงานยังระบุว่าตลาดแรงงานที่ตงึ ตัว ปั ญหาขาดแคลนวัตุดิบและปั ญหาด้านโลจิสติกส์เป็ นปั จจัยที่ฉดุ รัง้ การฟื ้ นตัวของ
ภาคบริการ ส่วนภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 60.8 จุด (-0.3 จุด) โดยยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศ (-6.7, 59.8 จุด) และผลผลิต
(-0.1, 59.3 จุด) ชะลอตัวลง ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (+1.2, 54.6 จุด) และการจ้างงาน (+1.8, 52.0 จุด) เร่งตัว
ขึน้ เล็กน้อย ด้านเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery Times) ปรับตัวเพิ่ มขึน้ เป็ น 75.6 จุด (+2.2 จุด) จาก
ปั ญหาความล่าช้าในการจัดส่งวัตถุดิบและการขนส่ง ส่วนดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึน้ เช่นกัน (+4.5, 85.7 จุด) และรายงาน
ยังคงระบุถึงปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบสาคัญ บริการขนส่งที่ล่าช้ารวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องเป็ นปั จจัย
ฉุดรัง้ การฟื ้ นตัวของภาคการผลิตโดยรวม ด้านยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมขยายตัว (+1.7% QoQ vs. +0.8% QoQ ไตรมาสก่อน)
สูงสุดในรอบ 7 เดือน อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคโดย University of Michigan เบือ้ งต้นเดือนพฤศจิกายนปรับตัว
ลดลงเป็ น 66.8 จุด (-4.9 จุด) ต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2544 สะท้อนแนวโน้มการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคที่ค่อนข้างแย่
โดยความเชื่อมั่นต่อทั้งสถานการณ์ปั จจุบัน (-4.5, 73.2 จุด) และเศรษฐกิจในอนาคต (-5.1, 62.8 จุด) ปรับตัวลดลงสู่ระดับ
ต่าสุดในรอบหลายปี โดยหลักเป็ นผลจากความกังวลต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ สูงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา (ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
เดือนตุลาคมขยายตัว 6.2% YoY สูงสุด ในรอบ 30 ปี ) ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมเพิ่มขึน้ 5.31 แสน
ตาแหน่ง ขณะที่อตั ราการว่างงานปรับลดลงเป็ น 4.6% (-0.2 ppts) ในส่วนนโยบายทางการคลัง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สหรัฐ อเมริก าโหวตผ่า นแผนกระตุน้ เศรษฐกิจส่วนที่เหลือของประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน วงเงิน 2.4 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาแต่ยงั มีความไม่แน่นอนสูงในชัน้ สมาชิกวุฒิสภาที่คาดจะมีการแก้ไขและการอนุมตั ิอาจลากยาวไปจนถึงสิน้ ปี
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ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือ Fed ประกาศ QE Taper ที่อัตรา USD15bn/เดือนเริ่มต้น
ในเดือนพฤศจิกายนตามที่ตลาดคาด ขณะที่ยงั คงมุมมอง Dovish ว่าเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึน้ จะเป็ นเพียงชั่วคราวและประธาน Fed
ยา้ ไม่รีบขึน้ ดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม Fed minutes ชีท้ ่ีประชุมพร้อมถอนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเร็วขึน้ เพื่อรักษาไม่ให้
เงินเฟ้อพุ่งขึน้ สูง
เดือนธันวาคม 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวขึน้ 3.60%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 53.3 จุด (+2.6 จุด) โดยดัชนีภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น
54.5 จุด (+1.3 จุด) จากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่คลี่คลายและข้อจากัดในการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศหนุนให้
ผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ภายในประเทศขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 เดื อน ด้านยอดค าสั่งซือ้ ภายนอกประเทศปรับตัวสูงสุด
ในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ดี ดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี จากแรงกดดัน
ภายในห่วงโซ่อปุ ทาน ขณะที่ยอดส่งออกเดือนพฤศจิกายนเร่งตัวขึน้ (+20.5% YoY vs. +9.4% YoY เดือนก่อน) อย่างมาก
โดยเร่งตัวขึ น้ ในกลุ่มสิ น ค้าส่ งออกหลัก ได้แก่ เครื่องจักรกลไฟฟ้ า (+14.2% YoY vs. +10.5% YoY เดื อนก่ อน) สิ นค้า
เคมีภณ
ั ฑ์ (+20.2% YoY vs. +18.0% YoY เดือ นก่อน) และยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.3% YoY vs. -28.7% YoY
เดือ นก่อ น) ส่ว นเครื่องจักรกล (+22.6% YoY vs. +22.9% YoY เดือนก่อน) เพิ่มขึน้ ใกล้เคียงเดือนก่อน โดยเครื่องจักรผลิต
เซมิ คอนดักเตอร์ยังคงขยายตัวสูง (+44.7% YoY vs. +45.1% YoY เดื อนก่ อน) โดยในปี 2565 เศรษฐกิจญี่ ปุ่นมีแนวโน้ม
ฟื ้ นตัวดีขึน้ ในระยะข้างหน้าจากอุปสงค์ในประเทศท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลายและการแจกจ่ายวัคซีนที่ทาได้
อย่างรวดเร็วรวมถึง แรงหนุน จากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ มูลค่า รวมราว 78.9 ล้า นล้า นเยน ขณะที่ ภ าคการผลิต
และการส่ง ออกจะยัง ได้ร ับ ผลกระทบจากปั ญหาขาดแคลนชิปที่จะยังคงกดดันผลผลิตโดยเฉพาะสินค้าส่งออกสาคัญ
อย่างรถยนต์ ในส่วนนโยบายทางการเงินในปี 2565 คาดว่าธนาคารกลางญี่ปนจะคงดอกเบี
ุ่
ย้ ระยะสัน้ ที่ -0.1% และจะใช้
มาตรการ Yield Curve Control (ตัง้ เป้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ท่ี “ประมาณ 0%”) ไปจนถึงปี 2566
เป็ นอย่างน้อยตามมุมมองเงินเฟ้อของธนาคารกลางญี่ปนุ่ ซึ่งยังห่างจากเป้าหมายที่ 2.0% อย่างมาก
ตลาดยุโรปปรับตัวขึน้ 5.63%
ดัชนี รวม Composite PMI เดื อนพฤศจิ กายนปรับตัวลดลงเป็ น 55.4 จุด (+1.2 จุด) ขณะที่ ดัชนี ภาคการผลิ ตปรับตัวขึ น้
เล็กน้อยเป็ น 58.4 จุด (+0.1 จุด) ซึ่งยังเป็ นการขยายตัวที่ต่าเป็ นอันดับสองนับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์จากผลผลิตและยอด
คาสั่งซือ้ ใหม่ท่ปี รับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้อยท่ามกลางปั ญหาภายในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ตน้ ทุนปั จจัยการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูง
และราคาผลผลิตเร่งตัวขึน้ สู่ระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรับตัวในแดนผสม
โดยปรับตัวลดลงในเยอรมนี (-0.4, 57.4 จุด) และสเปน (-0.3, 57.1จุด) ขณะที่อิตาลี (+1.7, 62.8 จุด) และฝรั่งเศส (+2.3, 55.9 จุด)
ปรับตัวเพิ่มขึน้ ด้านเงินเฟ้อทั่วไป (+4.9% YoY vs. +4.1% YoY เดือนก่อน) และเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (+2.6% YoY vs. +2.0% YoY
เดือนก่อน) เดือนพฤศจิกายนเร่งตัวขึน้ สูงกว่าเดือนก่อนหน้าโดยหลักมาจากหมวดพลังงานที่เร่งตัวขึน้ เป็ น +27.4% YoY
สูง สุด เป็ น ประวัติการณ์จาก +23.7% YoY ในเดือนก่อนจากปั ญ หาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติท่ียังไม่คลี่คลาย โดยในปี
2565 เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มขยายตัวจากการแจกจ่ายวัคซีนเป็ นวงกว้างหนุนการเปิ ดเศรษฐกิจและการใช้ COVID
Certificate ที่หนุนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกลุ่ม นอกจากนีย้ งั ได้แรงหนุนจากมาตรการทางการคลัง ทั้งกฎการคลัง
ของ EU ที่จะยังผ่อนปรนในปี 2565 และการเบิกจ่ายเม็ดเงินของกองทุน EU Recovery Fund ที่คาดจะเร่งตัวขึน้ อย่างไรก็ดี
เศรษฐกิจยังเผชิญแรงกดดันในระยะสัน้ โดยเฉพาะการระบาดของ COVID-19 ปั ญหา Supply disruption ที่ยังอยู่และ
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ปั ญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติท่ียงั ไม่คลี่ คลายซึ่งจะหนุนให้เงินเฟ้อยังขยายตัวสูง กดดันกาลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค ในส่ว น
นโยบายทางการเงิน ECB จะเริ่มผ่อนคันเร่งในนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมาก โดยจะยุติการซือ้ สินทรัพย์ผ่านมาตรการ
PEPP สิ น้ เดือ นมีน าคม 2565 ขณะที ่จ ะเพิ ่ม การเข้า ซื อ้ สิน ทรัพ ย์ผ่า นมาตรการปกติ ห รือ APP ขึ น้ เล็ก น้อ ยเป็ น
ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้การเข้าซือ้ สินทรัพย์มีความคล่องตัวขึน้ ในช่วงของการทา Policy normalization ส่วนอัตราดอกเบีย้
นโยบายคาดจะคงอยู่ท่รี ะดับต่าในปั จจุบนั ตลอดปี 2565
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 1.53%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็ น 51.2 จุด (-0.3 จุด) โดยดัชนีภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น
49.9 จุด (-0.7 จุด) ท่ามกลางมาตรการ Zero-Covid และอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอลง โดยยอดคาสั่งซือ้ ภายในประเทศ
ชะลอตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศและการจ้างงานปรับตัวลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 4 ด้านผลผลิต
พลิกกลับมาขยายตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 เดือน หลังปั ญหาขาดแคลนพลังงานคลี่คลายลงส่วนดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิต
ปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 13 เดือน จากต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบที่ปรับตัวลงจากมาตรการของรัฐบาล ด้านยอด
ส่งออกเดือนพฤศจิกายนชะลอตัวลง (+22.0% YoY vs. +27.1% YoY เดือนก่อน) แต่การส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยงั คง
ขยายตัวสูง ขณะที่ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคเดือนพฤศจิกายนเร่งตัวขึน้ เป็ น +2.3% YoY สูงสุดในรอบ 15 เดือน จาก +1.5% YoY
ในเดือนก่อนโดยตลาดมองว่าจะเร่งตัวขึน้ ต่อทาจุดสูงสุดในไตรมาส 3 ปี 2565 แต่ยังคงต่ากว่า เป้าหมายที่ 3% และดัชนี
ราคาผูผ้ ลิตเดือนพฤศจิกายนขยายตัว +12.9% YoY จาก +13.5% YoY ในเดือนก่อน โดยในปี 2565 เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ม
ขยายตัวจากแรงหนุนของภาคการส่งออกที่ขยายตัวดีต่อเนื่องจากอุปสงค์ของสินค้าด้านเทคโนโลยีแม้ไม่ ขยายตัวมากเท่าปี
2564 ด้านการบริโภคในประเทศยังมีแรงกดดันจากมาตรการ Zero-Covid ที่จะยังมีแนวโน้มเข้มงวดท่ามกลางสถานการณ์
การแพร่ระบาดที่ยงั มีความไม่แน่นอนสูง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนน่าจะยังถูกกดดันจากความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี ้
ในภาคอสังหาริมทรัพย์ทาให้คาดได้ว่าการดาเนินนโยบายการเงินการคลังในปี 2565 จะมีความผ่อนคลายมากขึน้ โดยให้
ความสาคัญของความมีเสถียรภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาจมีการปรับลด RRR ลงอีกหากเศรษฐกิจยังส่งสัญญาณ
ชะลอตัว นอกจากนีธ้ นาคารกลางจีนมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนเป็ นพิ เศษในกลุ่มธุรกิจ SMEs โครงสร้างพืน้ ฐานการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาชนบทและธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายผ่านการเสริมสภาพคล่อง รวมทัง้ การลดหย่อนภาษี
และค่าธรรมเนียม
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึน้ 4.75 %
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็ น 57.2 จุด (-0.4 จุด) ขณะที่ดัชนีภาคการผลิตปรับตัวขึน้
เป็ น 61.1 จุด (+0.3 จุด) โดยยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศ (+1.7, 61.5 จุด) ผลผลิต (+2.2, 61.5 จุด) และการจ้างงาน (+1.3, 53.3 จุด)
เร่งตัวขึน้ ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (-0.6, 54.0 จุด) ชะลอตัวลง ด้านเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery
Times) ปรับตัว ลดลงเป็ น 72.2 จุด (-3.4 จุด) และดัช นีร าคาปรับตัวลดลง (-3.3, 82.4 จุด ) แต่ยัง คงอยู่ในระดับสูง
โดยรายงานยังคงระบุถึงปั ญหาด้านอุปทานที่ฉดุ รัง้ การฟื ้ นตัวของภาคการผลิต แม้จะเริ่มมีสญ
ั ญาณที่ดีขนึ ้ ในด้านแรงงาน
และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึน้ 2.1 แสนตาแหน่ง ต่ากว่าที่ตลาดคาด
อย่างมากที่ 5.5 แสนตาแหน่ง แต่อัตราการว่างงานปรับลดลงเป็ น 4.2% จาก 4.6% ในเดือนก่อน ขณะที่อตั ราการมีส่วนร่วม
ของก าลังแรงงานเพิ่ มขึ น้ ดี กว่ าคาด ในส่ วนนโยบายทางการคลั ง วุฒิ สภาอนุ มั ติ เพิ่ มเพดานหนี ้ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงผิดนัดชาระหนีจ้ นถึงต้นปี 2566 ในส่วนนโยบายทางการคลัง ธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกามีมติเป็ นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายสหรัฐอเมริกาต่อเดือน โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในปี 2565 มี
แนวโน้มขยายตัวโดยแรงหนุนหลักมาจากอุปสงค์ในประเทศตามการเปิ ดเศรษฐกิจและแนวโน้มการฟื ้ นตัวของตลาดแรงงานที่
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คาดจะดีต่อเนื่องหลังการให้สวัสดิการว่างงานพิเศษของรัฐบาลสิน้ สุดลง ขณะที่เศรษฐกิจจะมีปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิ จของประธานาธิ บดี นายโจ ไบเดน ได้แก่ โครงการลงทุ นโครงสร้างพื ้นฐานวงเงิ น 5.5 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาและโครงการ Build Back Better วงเงินราว 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กาลังพิจารณาในชั้นวุฒิสภา
อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจยังรายล้อมไปด้วยปั จจัยเสี่ยงทัง้ การระบาดของ COVID-19 ปั ญหา Supply disruption และเงินเฟ้อที่
จะยังขยายตัวสูงอย่างมาก ขณะที่นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะดาเนินนโยบายที่เข้มงวดขึน้ ในปี
2565 โดยคาด QE Taper จะสิน้ สุดในเดือนมีนาคมขณะที่อตั ราดอกเบีย้ มีโอกาสปรับขึน้ 3-4 ครัง้ เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
เดือนมกราคม 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 6.21%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตัวลดลงเป็ น 52.5 จุด (-0.8 จุด) ขณะที่ดชั นีภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 54.3 จุด
(-0.2 จุด) ขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือ นที่ 11 และมีแนวโน้ม ขยายตัวดีต่อเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่
คลี่คลายและข้อจากัดในภาคการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศ โดยผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ภายในและนอกประเทศ
ชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ยงั คงอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว ด้านดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตผ่อนคลายลงจากเดือนก่อน
ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญี่ปนยั
ุ่ งคงนโยบายการเงินเดิมตามคาดและปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 2565
ขึน้ อย่างมากจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐและการฟื ้ นตัวของภาคผลิต แต่คาดการณ์เงินเฟ้อยังคงห่างไกลเป้า 2%
อย่างมากและคาดว่าอัตราดอกเบีย้ นโยบายระยะสัน้ และระยะยาวจะยังคงอยู่ในระดับปั จจุบนั หรือต่ากว่า
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 3.99 %
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตัวลดลงเป็ น 53.3 จุด (-2.1 จุด) ซึ่งต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนมีนาคมจากดัชนี
ในภาคบริการที่ชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ 8 เดือน จากผลกระทบของไวรัส Omicron และภาคการผลิตที่ยงั คงชะลอตัวลง
ต่อเนื่องเป็ น 58.0 จุด (-0.4 จุด) จากยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ท่ชี ะลอลงต่าสุดในรอบ 11 เดือน ขณะที่ผลผลิตทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน
ซึ่งต่าสุดเป็ นอันดับสองนับตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2563 ท่ามกลางการขาดแคลนวัตถุดิบและอุปสงค์จากต่า งประเทศที่
ชะลอตัวลง ด้านดัชนีราคาปรับลดลงและอาจสะท้อนปั ญหา Supply disruption ที่เริ่มคลี่คลาย โดยต้นทุนปั จจัยการผลิต
ต่าสุดในรอบ 8 เดือน และราคาผลผลิตต่ าสุดในรอบ 4 เดือน ทั้งนี ้ ดัชนี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ ปรับตัว
ลดลงโดยปรับตัวลดลงในสเปน (-0.9, 56.2 จุด) อิตาลี (-0.8, 62.0 จุด) และฝรั่งเศส (-0.3, 55.6 จุด) ขณะที่เยอรมนีทรงตัว
เท่ากับเดือนก่อนที่ 57.4 จุด ด้านเงินเฟ้อขยายตัวสูงกว่าที่ตลาดคาด โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธันวาคมเร่งตัวขึน้ เป็ น
+5.0 % YoY (vs. +4.9% เดือนก่อน) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่เงินเฟ้อพืน้ ฐานขยายตัว 2.6% YoY เท่ากับเดือนก่อน
ซึ่งส่วนใหญ่ ถูกผลักดันจากเงินเฟ้อในหมวดพลังงานที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย +26.0% YoY (vs. +27.5% เดือนก่อน) แต่
ยังคงอยู่ในระดับสูงมาก
ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึน้ 2.99%
ดัช นี รวม Caixin Composite PMI เดื อ นธั น วาคมปรับ ตัวเพิ่ ม ขึน้ เป็ น 53.0 จุด (+1.8 จุด ) น าโดยดัช นี ภาคการผลิ ต ที่
ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 50.9 จุด (+1.0 จุด) ซึ่งสูงที่สดุ ในรอบ 7 เดือน จากผลผลิตที่เพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบ 1 ปี และยอดคาสั่งซือ้
ในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศและการจ้างงานปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 5 ด้าน
ดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 19 เดือน จากต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบที่ปรับตัวลง ส่วนราคา
ผลผลิตปรับตัวลดลงเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 ด้านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนธันวาคมออกมาต่ากว่าที่ตลาดคาด
เล็กน้อยที่ 2.4 พันล้านหยวน (vs. 2.6 พันล้านหยวน เดือนก่อน) ถึงแม้ว่าจะมีการปรับลด RRR ลงในช่วงกลางเดือน
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สะท้อนอุปสงค์ของสินเชื่อที่ยังอ่อนแอ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีนปรับลดดอกเบีย้ MLF ระยะ 1 ปี และ
Reverse Repo ระยะ 7 วัน ลงอย่างละ 0.10% ซึ่งนับเป็ นครัง้ แรกในรอบเกือบ 2 ปี พร้อมกับอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติม
ผ่านโครงการ MLF เป็ นวงเงิน 7 แสนล้านหยวน ซึ่งมากกว่ายอดครบกาหนดชาระที่ 5 แสนล้านหยวน และอัดฉีดสภาพคล่อง
ผ่าน Reverse repo เป็ นวงเงิน 1 แสนล้านหยวน ด้าน GDP ไตรมาส 4/2564 และปี 2564 ขยายตัว 4.0% YoY (vs. +4.9% YoY
ไตรมาสก่อน) และ 8.1% YoY (vs. +9.8% YoY ปี ก่อน) ตามลาดับ
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 5.42%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตัวลดลงเป็ น 57.0 จุด (-0.2 จุด) นาโดยดัชนีภาคการผลิตที่ปรับตัว
ลดลงเป็ น 58.7 จุด (-2.4 จุด) โดยยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศ (-1.1, 60.4 จุด) ผลผลิต (-2.3, 59.2 จุด) และยอดคาสั่งซือ้
ภายนอกประเทศ (-0.4, 53.6 จุด) ชะลอตัวลง ขณะที่การจ้างงาน (+0.9, 54.2 จุด) เร่งตัวขึน้ ด้านเวลาในการส่งมอบ
สินค้า (Suppliers’ Delivery Times) ปรับตัวลดลงเป็ น 64.9 จุด (-7.3 จุด) และดัชนีราคาปรับตัวลดลง (-14.2, 68.2 จุด)
ต่าสุดในรอบ 13 เดือน ยอดค้าปลีกเดือนธันวาคมหดตัว (-1.9% MoM vs. +0.2% MoM เดือนก่อน) มากสุดในรอบ 10 เดือน
แย่กว่าที่ตลาดคาด ขณะที่แนวโน้มการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคในระยะข้างหน้าค่อนข้างตึงตัวท่ามกลางเงินเฟ้อที่สูงและ
การระบาดของ Omicron ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคมเพิ่มขึน้ 1.99 แสนตาแหน่ง น้อยกว่าคาดอย่างมากที่
4.50 แสนต าแหน่ ง แต่ อัต ราการว่ า งงานปรับ ลดลงมากกว่ า คาดและค่ า จ้า งปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ น้ มากกว่ า คาดสะท้อ น
ตลาดแรงงานตึงตัวอย่างมาก ขณะที่อตั ราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเพิ่มขึน้ 0.6% MoM ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ +0.5%
ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.8% MoM เดือนก่อน) ซึ่งสูงกวาที่ตลาดคาดที่ +0.4% MoM ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ประธาน Fed ระบุจะทาทุกวิถีทางเพื่อยับยัง้ เงินเฟ้อและหนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวต่อเนื่อง แต่มีท่าที
Hawkish น้อยกว่าคาดช่วยคลายความกังวลให้กับตลาด ด้านรายงานการประชุม FOMC ใช่ช่วงกลางเดือนธันวาคมที่
ผ่านมาชีว้ ่าการลดขนาดงบดุลอาจเกิดขึน้ หลังการปรับขึน้ ดอกเบีย้ ครัง้ แรกไม่นาน
เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 1.71%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 49.9 จุด (-2.6 จุด) ท่ามกลางจานวนผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 สายพันธุ์
Omicron ที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้กิจกรรมและยอดคาสั่งซือ้ ในภาคบริการซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
จากการเติบโตของผลผลิ ตแตะระดับสูงสุดในรอบเกื อบ 8 ปี ด้านยอดส่งออกเดือนมกราคมชะลอตัวลงเป็ น +9.6% YoY
(+17.5% YoY เดือนก่อน) ซึ่งชะลอตัวลงโดยเฉพาะหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ท่ีหดตัว 0.5% YoY (+10.2% YoY เดือนก่อน)
ขณะที่ เครื่อ งจัก รกลไฟฟ้ า (+9.8% YoY vs. 14.9% YoY เดื อ นก่อ น) สิน ค้าเคมี ภัณ ฑ์ (+5.8% YoY vs. +15.6% YoY
เดือนก่อน) และเครื่องจักรกล (+7.1% YoY vs.+17.6% YoY เดือนก่อน) ชะลอตัวลง ขณะที่ยอดค้าปลีกเดือนมกราคมหดตัว
1.9% MoM, SA (-1.2% MoM เดื อ นก่ อ น) โดยเมื่ อเที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ น ยอดค้าปลี ก ขยายตัว 1.6% YoY (vs.
+1.2% YoY เดื อ นก่ อ น) น าโดยสิ น ค้ า ทั่ ว ไป (-8.7% MoM, SA vs. 0.0% MoM เดื อ นก่ อ น) เครื่ อ งแต่ ง กายและ
อุปกรณ์เสริม (-17.4% MoM vs. +0.7% MoM เดือนก่ อน) อาหารและเครื่องดื่ม (-0.1% MoM vs. -4.4% MoM เดือนก่อน)
และรถยนต์และชิน้ ส่วน (-0.4% MoM vs. +7.5% MoM เดือนก่อน) ขณะที่เครื่องใช้และอุปกรณ์ขยายตัว (+0.8% MoM
vs. -0.4% MoM เดือนก่อน) ด้านดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนมกราคมชะลอลงเป็ น +0.5% YoY (+0.8% YoY เดือนก่อน)
ส่วนดัชนีราคาผูบ้ ริโภคไม่นบั รวมอาหารสด (Core CPI) ทรงตัวที่ +0.2% YoY เท่ากับเดือนก่อน
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ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 3.23%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 52.3 จุด (-1.0 จุด) จากดัชนีในภาคบริการที่ชะลอตัวลงและ
ผลกระทบของไวรัส Omicron ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวขึน้ สูงสุดในรอบ 5 เดือน ท่ามกลางปั ญหาในห่วงโซ่อปุ ทานที่เริ่ม
คลี่คลาย อย่างไรก็ดี ต้นทุนการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงเป็ นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์และราคาขายเร่งตัวขึน้ สูงสุดเป็ น
ประวัติการณ์ ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวในทิศทางที่ผสมกัน โดยดัชนีปรับตัวลดลงในสเปน
(-7.5, 48.9 จุด) อิตาลี (-4.6, 50.1 จุด) และฝรั่งเศส (-3.1, 52.7 จุด) ขณะที่เยอรมนี (+3.9, 53.8 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ ด้าน
อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ วไป (HICP Inflation) เดื อ นมกราคมเร่ ง ตั ว ขึ ้น เป็ น +5.1% YoY (+5.0% YoY เดื อ นก่ อ น) สู ง สุ ด เป็ น
ประวัติการณ์ ซึ่งสวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะชะลอตัวลงเป็ น +4.4% YoY ส่วนอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) ชะลอตัวลง
เป็ น +2.3% YoY (+2.6% YoY เดื อนก่ อน) น าโดยสิ นค้าในหมวดพลังงาน (+28.6% YoY vs. +25.9% YoY เดื อนก่ อน) และ
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ไม่นบั รวมยาสูบ (+3.6% YoY vs. +3.2% YoY เดือนก่อน) ขณะที่ในช่วงสิน้ เดือนกุมภาพันธ์ได้เกิด
ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกเพิ่มขึน้ หลังรัสเซียให้การรับรองเอกราช 2 แคว้นของยูเครน ส่งผลให้ยุโรปออก
มาตรการคว่าบาตรรัสเซีย โดยขัน้ ต้นอังกฤษประกาศคว่าบาตรธนาคารรัสเซีย 3 แห่ง และชาวรัสเซีย 3 คน ขณะที่เยอรมนี
ประกาศระงับการอนุมตั ิการเปิ ดใช้ท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 และได้ออกมาตรการคว่าบาตรรัสเซียเพิ่มเติม หลังรัสเซี ยนา
กองกาลังบุกเข้ายูเครนและโจมตีกรุง Kyiv โดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมด้านการเงินและการควบคุมการส่งออกสิ นค้า ซึ่งคาด
จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัสเซียระบบการเงินรวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนด้านโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง
ยุโรปประกาศคงนโยบายการเงินเดิม แต่ส่งสัญญาณ Hawkish ขึน้ และระบุจะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไป ท่ามกลางความกังวลต่อเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงยาวนานกว่าที่เคยประเมิน ด้าน GDP ไตรมาส 4 เบือ้ งต้น
ชะลอตัวลงเป็ น +0.3% QoQ (+2.3% QoQ ไตรมาสก่อน) ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ท่นี าไปสู่การบังคับ
ใช้มาตรการเข้มงวดประกอบกับปั ญหา Supply Disruption ที่ยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันปี ก่อน GDP ของยูโรโซน
ขยายตัว 4.6% YoY (+3.9% YoY ไตรมาสก่อน)
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 4.58%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 50.1 จุด (-2.9 จุด) นาโดยผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ รวมภาคการผลิต
และนอกภาคการผลิตซึ่งแตะระดับต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ส่งผลให้อุป สงค์รวมภายในประเทศยังได้รบั ผลกระทบของมาตรการ Zero-Covid ของทางรัฐบาลจีนและ
ปั ญหาการขาดสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามด้านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนมกราคมเพิ่มขึ ้ นมากกว่าที่
ตลาดคาดอย่างมาก โดยยอดระดมทุนสุทธิอยู่ท่ี 6.2 ล้านล้านหยวน ซึ่งเร่งตัวขึน้ จากเดือนก่อนอย่างมากที่ 2.4 ล้านล้านหยวน
ตามผลของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีน อาทิ การปรับลด (Reserve Requirement Ratio: RRR)
และอัตราดอกเบีย้ ในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมซึ่งคาดว่าจะหนุนให้ตวั เลขการปล่อยสินเชื่อเร่งตัวขึน้ ในปี 2565
ประกอบกับอุปสงค์เงินที่เพิ่มขึน้ ช่วงตรุษจีน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBOC) อาจจาเป็ นต้องดาเนิน
นโยบายผ่อนคลายมากขึน้ โดยอาจปรับลดอัตราดอกเบีย้ หรือลดอัตราเงินสดสารองลงอีกในช่วงครึ่งแรกของปี นี ้ เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาการผิดนัดชาระหนีจ้ ากภาคอสังหาริมทรัพย์ลกุ ลามและลดผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ในภาพรวม
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ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 3.00%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 51.1 จุด (-5.9 จุด) จากการชะลอตัวลงทัง้ ในภาคบริการ
(-2.4, 59.9 จุด) และภาคการผลิต (-1.2, 57.6 จุด) ด้านอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) เดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 0.6%
MoM เท่ากับเดือนก่อน นาโดยหมวดที่พักอาศัย (Shelter) ซึ่งคิดเป็ นราว 1 ใน 3 ของนา้ หนักในตระกร้าเงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่มขึน้
0.3% MoM จากการเพิ่ ม ขึ น้ ของค่ า เช่ า (Rent of primary residence) ที่ เพิ่ ม ขึ น้ มากสุด ตั้งแต่ เดื อ นพฤษภาคม 2544
นอกจากนีร้ าคาในหมวดบริการส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึน้ อาทิ บริการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (+1.2% MoM) สันทนาการ
(+0.8% MoM) บริการทางการแพทย์ (+0.6% MoM) และบริการขนส่งสินค้า (+1.0% MoM) รวมถึงราคาเสือ้ ผ้า (+1.1% MoM)
ที่เพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง 4 เดือน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานขยายตัว 6.0% YoY สูงสุดนับตัง้ แต่ปี
2527 เร่งตัวขึน้ จาก +5.5% ในเดือนก่อน ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 4.67 แสนตาแหน่ง ซึ่ง
เพิ่มขึน้ ในเกือบทุกหมวดนาโดยการโรงแรมและพักผ่อน (+1.5 แสนตาแหน่ง) บริการทางธุรกิจ (+8.6 หมื่นตาแหน่ง) ค้าปลีก
(+6.1 หมื่นตาแหน่ง) ขณะที่ค่าจ้างยังปรับเพิ่มขึน้ มาก (+0.7% MoM) สูงที่สุดในรอบ 13 เดือน ขณะที่ในช่วงสิน้ เดือน
กุมภาพันธ์ได้เกิดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกเพิ่มขึน้ หลัง รัสเซียให้การรับรองเอกราช 2 แคว้นของ
ยู เครนส่ ง ผลให้ ส หรัฐ อเมริ ก าในเบื ้อ งต้น ออกมาตรการคว่ าบาตรรัสเซี ย โดยการคว่ า บาตรธนาคาร VEB.RF และ
Promsvyazbank ซึ่งเป็ นธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ท่ีปล่อยกูใ้ ห้กับทางการทหารและการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย
โดยจะส่งผลให้ธนาคารทัง้ สองแห่งไม่สามารถทาธุรกรรมในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้ และได้ออกมาตรการคว่าบาตร
รัสเซียเพิ่มเติมหลังรัสเซียนากองกาลังบุกเข้ายูเครนและโจมตีกรุ ง Kyiv โดยการคว่าบาตรสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ของ
รัสเซียเพิ่มรวมทั้งสิน้ เป็ น 10 แห่ง และควบคุมการส่งออกสินค้า โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้า High-Tech ซึ่งคาดจะกระทบการ
นาเข้าสินค้า High-Tech ของรัสเซียกว่า 50%
เดือนมีนาคม 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวเพิ่มขึน้ 5.71%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวลดลงเป็ น 45.8 จุด (-4.1 จุด) ท่ามกลางจานวนผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 สายพันธุ์
Omicron ที่เพิ่มขึน้ ทาให้มีการประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินในหลายพืน้ ที่ส่งผลให้กิจกรรมและยอดคาสั่งซือ้ ในภาคบริการ
ซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตยังคงเผชิญปั ญหาภายในห่วงโซ่อุปทานที่ยงั กระทบภาคผลิตอย่างต่อเนื่องทาให้ผลผลิต
พลิกกลับมาหดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 5 เดือน ส่วนยอดคาสั่งซือ้ ชะลอตัวลง ด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตเร่งตัวขึน้ สูงสุด
ในรอบ 13 ปี ครึ่งท่ามกลางภาวะขาดแคลนวัตถุดิบและบริการขนส่งในภาคการผลิต ขณะที่ยอดส่งออกขยายตัว 19.1% YoY
(+9.6% YoY เดื อ นก่ อ น) โดยเร่ ง ตั ว ขึ ้น ในหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.4% YoY vs. -0.5% YoY เดื อ นก่ อ น)
เครื่องจักรกลไฟฟ้า (+16.0% YoY vs. +8.4% YoY เดือนก่อน) สินค้าเคมีภัณฑ์ (+19.8% YoY vs. +5.8% YoY เดือนก่อน)
และเครื่องจักรกล (+19.7% vs. +7.1% YoY เดือนก่อน) ด้านยอดค้าปลีกหดตัว 0.8% MoM, SA (vs. -0.9% MoM เดือนก่อน)
จากการประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉิน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนยอดค้าปลีกพลิกกลับมาหดตัว 0.8% YoY (vs.
+1.1% YoY เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญี่ปนคงนโยบายการเงิ
ุ่
นเดิมในการประชุม Monetary
Policy Meeting วันที่ 17-18 มีนาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ และยาวและมีมติเป็ นเอกฉันท์คงเป้า
การเข้าซือ้ สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้ อีกทัง้ ยังยืนกรานจะเข้าซือ้ พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี แบบไม่จากัดตัง้ แต่
เมื่อวันที่ 28 - 31 มีนาคมท่ามกลางอัตราผลตอบแทนที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ แตะขอบบนของกรอบที่ 0.25% ส่งผลทาให้ค่าเงินเยน
อ่อนตัวลงสู่ระดับต่าสุดในรอบ 7 ปี
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ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึน้ 1.13%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 55.5 จุด (+3.2 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน
COVID-19 โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวที่หนุนภาคบริการ ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลงเล็กน้อยโดยหลักเป็ นผลจาก
เวลาในการส่งมอบสินค้าที่ปรับตัวลดลง ส่วนผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้อย ด้านดัชนีราคาผลผลิต
ได้ปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ทั้งนี ้ ดัชนี Composite PMI ปรับตัวเพิ่มขึน้ ในทุกประเทศหลัก ได้แก่ สเปน (+8.0,
56.5 จุด) อิตาลี (+3.5, 53.6 จุด) ฝรั่งเศส (+2.8, 55.0 จุด) และเยอรมนี (+1.8, 55.6 จุด) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์
เร่งตัวขึน้ เป็ น +5.8% YoY (vs. 5.1% เดือนก่อน) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ส่วนอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเร่งตัวขึน้ เป็ น +2.7% YoY
(vs. +2.3% YoY เดือนก่อน) ซึ่งการเร่งตัวขึน้ ของเงินเฟ้อโดยหลักมาจากหมวดพลังงาน (+31.7% YoY vs. +28.8% YoY
เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ นับรวมยาสูบ (+4.1% YoY% vs. +3.5% YoY เดือนก่อน) อีกทั้งยังคงมี
ความเสี่ยงจากความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย - ยูเครนที่หนุนราคาพลังงาน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรป
มีมติคงดอกเบีย้ นโยบายไว้ท่ีระดับต่าในปั จจุบนั ตามที่คาดการณ์เป็ นวงกว้าง แต่ได้ส่งสัญญาณยุติการเข้าซือ้ สินทรัพย์ (QE)
ในไตรมาส 3 ซึ่งเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะชะลอการส่งสัญญาณดังกล่าวออกไปก่อน ท่ามกลางความกังวลต่อ
เงินเฟ้อที่พ่งุ ขึน้ สูงอย่างมากและยังมีความเสี่ยงโน้มไปทางด้านสูงจากสงครามรัสเซีย - ยูเครน ด้านธนาคารกลางอังกฤษ
(BoE) มีม ติ 8 - 1 ขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.25% สู่ระดับ 0.75% ส่งผลให้ดอกเบีย้ อยู่ในระดับ เดียวกับก่อนการระบาดของ
COVID-19 แต่มีท่าที Dovish ขึน้
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 2.82%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนที่ 50.1 จุด จากผลผลิตเพิ่มขึน้ เล็กน้อยทัง้ ใน
ภาคการผลิตและบริการ ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ภายในประเทศทรงตัวจากเดือนก่อน ส่วนยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ
ยังคงหดตัวแต่ในอัตราที่ลดลง ด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตชะลอตัวลงโดยเฉพาะในภาคบริการ ขณะที่ยอดส่งออก
เดื อ นมกราคม – เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ข ยายตัว 16.3% YoY ซึ่ง ลดลงจากเดื อ นธั น วาคมที่ +20.9% YoY น าโดยสิ น ค้า
อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเชือ้ COVID-19 ขณะที่เครื่องใช้ในครัวเรือนชะลอตัวลง ด้านยอดปล่อย
สินเชื่อเดือนกุมภาพันธ์ชะลอตัว โดยยอดระดมทุนสิทธิอยู่ท่ี 1.19 ล้านล้านหยวน ซึ่งต่ากว่าระดับ 6.17 ล้านล้านหยวน
ในเดือนก่อนโดยยอดค้าปลีกเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ขยายตัว 6.7% YoY เร่งตัวขึน้ จาก +1.7% ในเดือนธันวาคมนาโดย
เสือ้ ผ้า (+4.8% YoY vs. -2.3% YoY เดือนก่อน) เครื่องประดับ (+19.5% YoY % vs. -0.2% YoY เดือนก่อน) เครื่องใช้ในบ้าน
(+12.7% YoY vs. -0.6% YoY เดือนก่อน) เครื่องสาอาง (+7.0% YoY vs. +2.5% YoY เดือนก่อน) รถยนต์ (+3.9% YoY
vs. -7.4% YoY เดือนก่อน) และอุปกรณ์สานักงาน (+11.1% YoY vs. +7.4% YoY เดือนก่อน) ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจมี
แนวโน้มชะลอตัวลงจากมาตรการ Zero-Covid ที่ทาให้ยงั มีการประกาศ Lockdown ในหลายมณฑล เช่น Shenzhen และ
เมือง Langfang ใน Beijing ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ ในภาคบริการและภาคการผลิตต้องหยุดชะงักลง
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึน้ 3.71%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 55.9 จุด (+4.8 จุด) อย่างไรก็ตามภาคบริการยังคงชะลอ
ตัวลง (-3.4, 56.5 จุด) เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากปั ญหาด้านโลจิสติกส์ การขาดแคลนแรงงาน และอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้
ขณะที่ภาคการผลิต (+1.0, 58.6 จุด) เร่งตัวขึน้ ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือนกุมภาพันธ์
เพิ่มขึน้ 6.78 แสนตาแหน่ง สูงสุดในรอบ 8 เดือน โดยอัตราการว่างงาน (Unemployment rate) ปรับลดลงเป็ น 3.8 จาก
4.0% ในเดือนก่อน อย่างไรก็ตามอัตราค่าจ้างชะลอลงเป็ น +5.1% YoY (vs. +5.5% YoY เดือนก่อน) แต่ยงั นับเป็ นอัตรา
การขยายตัวที่สูงมาก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบ
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กับช่วงเดียวกันปี ก่อน อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานขยายตัว 6.4% YoY (vs. 6.0% YoY เดือนก่อน) สูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2527 นาโดย
ราคาในหมวดที่พกั อาศัย ซึ่งคิดเป็ นราว 1 ใน 3 ของนา้ หนักในตระกร้าเงินเฟ้อซึ่งเพิ่มขึน้ 0.5% MoM จากการเพิ่มขึน้ ของค่า
เช่าที่เพิ่มขึน้ มากสุดตัง้ แต่ปี 2530 (+0.6%) ขณะที่ราคาโรงแรมพลิกกลับมาขยายตัว 2.2% โดยส่วนหนึ่งจากความกังวลเรื่อง
เชือ้ สายพันธุ์ Omicron ที่เริ่มคลี่คลาย ขณะที่ในช่วงสิน้ เดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องเดือนมีนาคมได้เกิดความตึงเครียดระหว่าง
รัส เซี ย กั บ ชาติ ต ะวัน ตก ซึ่ ง นอกเหนื อ จากมาตรการคว่ าบาตรในเบื ้องต้นที่ ได้ออกไปก่ อนหน้านี ้ ทางประธานาธิ บ ดี
สหรัฐอเมริกาได้ประกาศคว่าบาตรนา้ มัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่นาเข้าจากรัสเซียมีผลบังคับใช้ทนั ที โดยหวังตัดแหล่ง
รายได้หลักอันจะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัสเซียเนื่องจากส่งออกพลังงานคิดเป็ นสัดส่วนกว่า 11% ของ GDP ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ประธาน Fed ระบุพร้อมขึน้ ดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมครัง้ ถัดไปพร้อมกับการลดขนาดงบดุล
(QT) เพื่อรับมือเงินเฟ้อ
เดือนเมษายน 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 6.20%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 50.3 จุด (+4.5 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19
ที่ผ่อนคลายลงทาให้มีการยกเลิกสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินในทุกพืน้ ที่ตงั้ แต่วนั ที่ 21 มีนาคมส่งผลให้ดชั นีภาคบริการเร่งตัวขึน้
(+5.2, 49.4 จุด) ส่วนภาคการผลิตเร่งตัวขึน้ เช่นกัน (+1.4, 54.1 จุด) จากผลผลิตที่พลิกกลับมาขยายตัวและยอดคาสั่งซือ้
เร่งตัวขึน้ อย่างรวดเร็ว ด้านราคาต้นทุนปั จ จัยการผลิตเร่งตัวขึน้ สูงสุด นับ ตั้งแต่ปี 2551 จากภาวะขาดแคลนวัตถุดิ บ
โดยเฉพาะพลังงาน นา้ มัน และเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งหนุนให้ดชั นีราคาขายเร่งตัวขึน้ สูงอย่างมาก ด้านยอดส่งออกเดือน
มีนาคมชะลอตัวลงต่อเนื่องนาโดยการส่งออกไปจีนที่ชะลอลงอย่างมาก ขณะที่การนาเข้ายังคงอยู่ในระดับสูงจากราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ท่ยี งั คงอยู่ในระดับสูงและค่าเงินเยนที่อ่อนค่า ขณะที่ยอดค้าปลีกพลิกกลับมาขยายตัว (+2.0% MoM, SA
vs. -0.9% MoM, SA เดือ นก่อ นและ +0.9% YoY vs -0.9% YoY เดือ นก่อ น) ในเดื อนมี น าคมหลังการยกเลิก พระราช
กาหนดฉุกเฉิน นาโดยสินค้าทั่วไป (+3.7% MoM, SA vs. +4.2% MoM, SA เดือนก่อน) และรถยนต์และชิน้ ส่วน (+11.8%
MoM, SA vs. +1.8% MoM, SA เดื อนก่อน) ที่ ขยายตัวต่อเนื่ อง ส่ วนเครื่องแต่ งกายและอุปกรณ์เสริม (+4.7% MoM, SA vs.
-6.7% MoM, SA เดื อนก่ อน) และเครื่ องใช้และอุ ปกรณ์ (+5.9% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA เดื อนก่ อน) พลิ กกลั บ มา
ขยายตัว ด้านเงินเฟ้อเดือนมีนาคมเร่งตัวขึน้ อย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 1.2% และมีแนวโน้มเร่งตัวขึน้ ต่อในเดือนเมษายนซึ่ง
อาจจะแตะระดับ 2% อย่างไรก็ตามนาย Kuroda ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ ปนุ่ คาดว่าเงินเฟ้อที่สูงขึน้ จะไม่กระทบต่อ
แนวทางการดาเนินนโยบายการเงิน
ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึน้ 7.74%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวลดลงเป็ น 54.9 จุด (-0.6 จุด) จากดัชนีในภาคการผลิตที่ชะลอตัวลง (-1.7 จุด,
56.5 จุด) จากสงครามรัสเซีย - ยูเครน รวมถึงการระบาดของ COVID-19 ในจีนที่กดดันอุปสงค์และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
อุ ป ทาน ในขณะที่ ภ าคบริก ารเร่ง ตัว ขึ น้ เล็ ก น้อ ย (+0.1, 55.6 จุ ด ) จากการผ่ อ นปรนมาตรการป้ อ งกั น COVID-19
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวที่หนุนภาคบริการ ด้านดัชนีราคาต้นทุนปั จจัยและราคาผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุดเป็ น
ประวัติการณ์ ทั้งนี ้ ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในเกือบทุกประเทศหลัก อาทิ สเปน (-3.4, 53.1 จุด) อิตาลี (-1.5,
52.1 จุด) และเยอรมนี (-0.5, 55.1 จุด) ขณะที่ฝรั่งเศส (+0.8, 56.3 จุด) เร่งตัวขึน้ ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมีนาคมเร่งตัว
ขึน้ เป็ น +7.5 YoY (vs. +5.9% YoY เดือนก่อน) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่อตั ราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเร่งตัวขึน้ เป็ น +3.0% YoY
(vs. +2.7% YoY เดือนก่อน) โดยหลักมาจากหมวดพลังงาน (+44.7% YoY vs. +32% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหาร
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และเครื่องดื่ม ไม่นบั รวมยาสูบ (+5.0% YoY vs. +4.2% YoY เดือนก่อน) ที่เร่งตัวขึน้ ต่อเนื่องสูงสุดในรอบหลายปี รวมถึง
หมวดบริการที่เร่งตัวขึน้ ต่อเช่นกัน (+2.7% YoY vs. +2.5% YoY เดือนก่อน) จากการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรปมีมติคงนโยบายการเงิน ตามเดิม โดยมองความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมี
เพิ่มมากขึน้ จากสงครามรัสเซีย - ยูเครน
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 26.66%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวลดลงเป็ น 43.9 จุด (-6.2 จุด) ซึ่งต่าที่สดุ นับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563
จากมาตรการ Lockdown ในหลายพืน้ ที่ของประเทศส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจหดตัวทัง้ ในภาคการผลิต (-2.3 จุด, 48.4 จุด)
และบริการ (-8.2, 42.0 จุด) โดยยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ภายในประเทศต่าสุดในรอบ 2 ปี ส่วนยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ
ยังคงหดตัวต่ าสุด ในรอบ 22 เดื อน ด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิ ตเร่งตัวขึน้ สูงสุดในรอบ 5 เดือ น จากราคาวัต ถุดิ บ
พลังงาน อาหาร การขนส่งที่เพิ่มสูงขึน้ ด้านยอดระดมทุนรวมสุทธิเดือนมีนาคมเพิ่มขึน้ อยู่ท่ี 4.65 ล้านล้านหยวน (vs. 1.19
ล้านล้านหยวน เดือนก่อน) สะท้อนอุปสงค์ของสินเชื่อที่ฟื้นตัวขึน้ หลังวันหยุดเทศกาลตรุษจีนในเดือนก่อน และแนวโน้มที่
รัฐบาลจีนจะดาเนินนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึน้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจปี นที ้ ่กี าหนดไว้ท่ีราว 5.5%
ขณะที่ ด ้า นยอดค้าปลี ก พลิ ก กลับ มาหดตัว 3.5% YoY (vs. +6.7% YoY เดื อ นมกราคม – เดื อ นกุม ภาพัน ธ์) น าโดย
ยอดขายรถยนต์ (-7.5% YoY vs. +3.9% YoY เดื อ นมกราคม – เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ ) และเครื่อ งประดับ (-16.4% YoY
vs.+19.5% YoY เดื อ นมกราคม – เดื อ นกุม ภาพัน ธ์) 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)
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึน้ 9.51%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัว เพิ่ มขึน้ เป็ น 57.7 จุด (+1.8 จุด) จากการเร่งตัวขึน้ ในภาคบริการ
(+1.8, 58.3 จุด ) จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่อนคลายลง ขณะที่ ภาคการผลิ ต (-1.5, 57.1 จุด) ชะลอตัวลง โดย
ผลผลิต (-4.0, 54.5 จุด) และอุปสงค์ทงั้ ยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศ (-7.9, 53.8 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (-3.9,
53.2 จุด) ชะลอตัวลงมาก ขณะที่การจ้างงาน (+3.4, 56.3 จุด) เร่งตัวขึน้ โดยอัตราการว่างงานปรับลดลงอยู่ท่ี 3.6% (vs.
3.8% เดือนก่อน) และและอัตราค่าจ้างเร่งตัวขึน้ 0.4% MoM และ 5.6% YoY ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้า (-0.7, 65.4 จุด)
ลดลงเล็กน้อย แต่ดชั นีราคา (+11.5, 87.1 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ อย่างมาก ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เพิ่มขึน้
1.2% MoM (vs. +0.8% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว 8.5% YoY
สูงสุดนับตัง้ แต่ปลายปี 2524 และเร่งตัวขึน้ จากเดือนก่อนที่ขยายตัว 7.9 % YoY ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) มีแผนที่จะลดขนาดงบดุลในอัตราเดือนละ 95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อเมริกา แบ่งเป็ น Treasury
เดือนละ 60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ MBS เดือนละ 35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยทยอยเพิ่มอัตราการลดสู่
ระดับดังกล่าวในเวลา 3 เดือน ขณะที่ชีว้ ่าการขึน้ ดอกเบีย้ ถึง 0.50% ในการประชุมครัง้ ต่อไปมีความเหมาะสมหากแรง
กดดันเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามตลาดการเงินมีความกังวลต่อการเพิ่มความเข้มงวดในนโยบายการเงินอย่างรวดเร็ว
ของ Fed ซึ่งจะนาไปสู่ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า
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การลงทุนของกองทุน
• กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี้ (ASP-EVOCHINA)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจ
และ/หรือ ดาเนินธุรกิจและ/หรือมีรายได้หลักจาการประกอบกิจการ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ/หรือเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงและ/หรือ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน ) ที่ จ ดทะเบี ยนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพ ย์ต่ างๆ ทั่วโลก รวมถึ งอาจ
พิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุน CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะดังกล่าวข้างต้น
ด้วย โดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี้
ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 29 เมษายน 2565
(NAV ณ 29 เมษายน 2565 = 11.9030 บาท)
ASP-EVOCHINA

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน
(ตามเวลา)

6 เดือน
(ตามเวลา)

1 ปี 1
(ต่อปี )

3 ปี 1
(ต่อปี )

5 ปี 1
(ต่อปี )

10 ปี 1
(ต่อปี )

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน 2

ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนดัชนีชีว้ ดั *
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชีว้ ดั
(standard deviation) *
Information Ratio

-26.74%
-13.96%

-18.60%
-12.76%

-31.94%
-22.64%

-41.05%
-29.81%

0.15%
-2.79%

-

-

5.14%
0.69%

40.57%

45.05%

34.05%

31.30%

27.51%

-

-

26.32%

43.29%

47.63%

36.51%

32.87%

26.07%

-

-

25.14%

-1.46

-0.82

-0.88

-0.81

0.21

-

-

0.33

หมายเหตุ :
- วันที่จดทะเบียนกองทุน 6 พฤศจิกายน 2561
- * ดั ชนี MSCI China Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ ยนเพื่ อ ค านวณผลตอบแทนเป็ นสกุ ลเงินบาท ณ วันที่ ค านวณ
ผลตอบแทน ในสัดส่วน 100%
- 1 % ต่อปี
- 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีท่กี องทุนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะเป็ นผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริง
- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ขึน้ ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและ
นาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยันถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
N/A *
* ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ท่เี ว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 29 เมษายน 2565
109.47%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
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หมายเหตุ : บริษั ทจัดการได้คานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษัทจัดการกองทุน (AIMC)
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AAA
AA
A
BBB

T1+
F1+

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สงู สุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก
มีความเสี่ยงต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบ
จากความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รบั ผลกระทบ
จากความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึน้
จากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชาระหนีล้ ดลงเมื่อเทียบกับอันดับ
เครดิตที่สงู กว่า
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึง่ ผูอ้ อกที่ได้รบั
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มเี ครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึง่ ผูอ้ อกที่ได้รบั
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มเี ครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้

17

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้

18

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้

19

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้

20

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้

21

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้

22

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ
ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รบั การบริการข้อมู ลจากบุคคลผู้
ให้บริการ ได้แ ก่ คู่ค ้าต่างๆ เป็ น ต้น อัน เนื่อ งมาจากการใช้บ ริก ารของบุค คลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะ
อุต สาหกรรมต่ างๆ รวมถึ ง ปั จ จัย พื ้น ฐานของธุ ร กิ จ รายบริษั ท ที่ ก องทุ น ลงทุน ประกอบกับ การได้รับ เชิ ญ ให้เข้า ร่ว ม
Company Visit และ การสัมมนาต่างๆ ทั้งนี ้ เพื่อประโยชน์ในการนามาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่ อการตัดสินใจลงทุนเพื่ อ
ผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก จึงขอเปิ ดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ ดังนี ้
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.
Fixed Income
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC.
Securities
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
FINANSA SECURITIES LTD.
KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.
KIATNAKINPHATRA SECURITIES PLC.
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
KT-ZMICO SECURITIES CO., LTD.
MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
TRINITY SECURITIES CO., LTD.
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Fixed Income

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

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

Securities
China Merchant Securities (CMS)
SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)
Viet Capital Securities (VCSC)
D.B.S. Vickers Securities Company Limited
HAITONG
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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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายงานรายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
ประจาปี พ.ศ. 2565
รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด
นายนภดล รมยะรูป
นายพิทเยนท์ อัศวนิก
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
นายพัชร สุระจรัส
นายคมสัน ผลานุสนธิ
นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
นายไมตรี โสตางกูร
นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ
นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ
นายกฤช โคมิน
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
นายธีรธ์ วัช ลิมปิ สขุ
นายสิทธิเดชน์ เอีย้ วสกุล
นายยุรนันท์ วิภศู ิริ
นายไกรสร โอภาสวงการ
นายวิศรุต ปรางมาศ
นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
นางธนพร ตัง้ มณีนิมิตร
นางกุสมุ าลย์ ศรีสอ้าน
นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
นางสาวนวรัตน์ พรหมศรีโชติ
นางผุสดี นาคอินทร์
นางสาวพรประภา ธนูพนั ธ์
นางสาวสุวิชญา ปิ ยะพิสทุ ธิ์ 1/
นางกาญดา สินอยู่ 2/

หมายเหตุ :
1/
เริ่มเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่วนั ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565
2/
เริ่มเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565
ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้
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ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี้
ในรอบปี บัญชี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
วันที่

ชื่อหลักทรัพย์

อัตราส่วน ณ สิน้ วัน
(%NAV)

อัตราส่วนตามโครงการ
(%NAV)

สาเหตุ

การดาเนินการ

-

-

-

-

-

-
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