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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเหน็ของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทนุของกองทุน 

เดือนพฤศจิกายน 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 3.71% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 50.7 จุด (+2.8 จุด) พลิกกลับมาขยายตัวเป็นครัง้แรกในรอบ  
6 เดือน โดยภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 50.7 จุด (+2.9 จุด) พลิกกลับมาขยายตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 21 เดือน  
หลงัสถานการณก์ารแพร่ระบาดในประเทศคลี่คลายและมีการยกเลิกประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินในวนัที่ 30 กันยายน หนุน
ให้ยอดค าสั่งซือ้ใหม่ในประเทศเร่งตัวขึน้ ส่วนค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศชะลอตัวลงเนื่องจากหลายประเทศในเอเชียไดร้ับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกระลอกในประเทศคู่คา้ที่ยงัไม่คลี่คลายรวมถึงค่าขนส่งที่พุ่งสงูขึน้ส่งผล
ต่อยอดขายระหว่างประเทศ ดา้นภาคการผลิตดัชนีปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 53.2 จุด (+1.7 จุด) จากสถานการณโ์รคระบาดใน
ประเทศที่คลี่คลายและขอ้จ ากัดในการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศหนุนใหผ้ลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ภายในประเทศ
กลบัมาขยายตวั ส่วนดชันีตน้ทุนปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิตเร่งตัวขึน้สู่ระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี จากแรงกดดัน
ภายในห่วงโซ่อุปทานและปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบ ขณะที่ยอดส่งออกเดือนตุลาคมชะลอลง (+9.4% YoY vs. +13.0% YoY 
เดือนก่อน) ต่อจากการส่งออกรถยนตท์ี่หดตัวต่อเนื่อง ดา้นดัชนีราคาผูบ้ริโภคเดือนตุลาคมยังคงทรงตัว (+0.1% YoY 
vs. +0.2% YoY เดือนก่อน) จากมาตรการลดค่าบรกิารโทรศพัทแ์มว้่าราคาพลงังานจะปรบัตวัเพิ่มขึน้ ดา้นยอดคา้ปลีกเดือน
ตุลาคมขยายตัว (+1.1% MoM, SA vs. +2.8% MoM, SA เดือนก่อน) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หลังสถานการณโ์รคระบาดใน
ประเทศเริ่มคล่ีคลายโดยในช่วงตน้เดือนที่ผ่านมาพรรค LDP น าโดยนาย Fumio Kishida ชนะการเลือกตัง้และรกัษาเสียง
ขา้งมากในสภาไวไ้ด ้ในส่วนนโยบายทางการคลงัรฐับาลออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจมลูค่ารวมราว 78.9 ลา้นลา้นเยน
ซึ่งคาดว่าจะมีผลบวกต่อเศรษฐกิจราว 5.6% ของ GDP  

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 2.50% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรบัตวัลดลงเป็น 54.2 จุด (-2.0 จุด) โดยดัชนีภาคบริการปรบัตวัลดลงเป็น 54.6 จุด 
(-1.8 จดุ) จากการชะลอตวัของปริมาณธุรกิจใหม่ขณะที่การจา้งงานเรง่ตวัขึน้สงูสดุในรอบ 14 ปี ส่วนดชันีราคาทัง้ตน้ทุน
ปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตเรง่ตวัขึน้สู่ระดบัสงูสดุในรอบ 21 ปี ดา้นภาคการผลิตดชันีปรบัตวัลดลงเป็น 58.3 จดุ (-0.3 จุด) 
ต ่าสุดนับแต่เดือนกุมภาพันธ์จากผลผลิตที่ปรบัตัวลดลงสู่ระดับต ่าสุดในรอบ 16 เดือนและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ลดลงสู่ระดับ
ต ่าสุดในรอบ 10 เดือน จากปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ตน้ทุนปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิตเร่งตัวขึน้สู่
ระดับสูงสุดเป็นประวตัิการณ ์ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ปรบัตวัลดลงในทกุประเทศหลกั ไดแ้ก่ เยอรมนี (-3.0 จุด, 52.5 จดุ) 
ฝรั่งเศส (-0.6 จุด, 54.7 จดุ) สเปน (-0.8 จดุ, 56.2 จุด) และอิตาลี (-2.4 จุด, 54.2 จดุ) ดา้นอตัราเงินเฟ้อทั่วไปเบือ้งตน้เดือน
ตุลาคมเร่งตัวขึน้ 4.1% YoY สูงสุดนับตัง้แต่ปี 2551 จาก +3.4% YoY ในเดือนก่อนโดยหมวดที่ปรบัตัวสูง ไดแ้ก่ 
หมวดพลังงานซึ่งขยายตัว 23.5% YoY สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ( vs. +17.6% เดือนก่อน) จากปัญหาขาดแคลนก๊าซ
ธรรมชาติ หมวดอาหาร เครื่องดื่มและยาสบูขยายตวั 2.0% เท่ากบัเดือนก่อนสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนตลุาคม 2563 และหมวด
บรกิารขยายตวั 2.1% สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2552 จากการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจที่หนนุภาคการท่องเที่ยว ขณะที่
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมที่มิใช่พลังงาน (Non-energy industrial goods) ชะลอตัวลงเล็กน้อยเป็น +2.0% จาก +2.1%  
เดือนก่อน ทั้งนี  ้GDP ไตรมาส 3 ขยายตัว 2.2% QoQ ( vs. +2.1 ไตรมาสก่อน) น าโดยประเทศฝรั่งเศส (+3.0% QoQ vs. 
+1.3% QoQ ไตรมาสก่อน) และอิตาลี (+2.6% QoQ vs. 2.7% QoQ ไตรมาสก่อน) 
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ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 7.42% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนตุลาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 51.5 จุด (+0.1 จุด) ตามภาคบริการที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 
53.8 จดุ (+0.4 จดุ) อยู่ในเกณฑข์ยายตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากการระบาดของ COVID-19 ที่คล่ีคลายหนนุใหย้อดค าสั่งซือ้ใหม่
ภายในประเทศขยายตัวมากสุดในรอบ 3 เดือน ส่วนค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศพลิกกลับมาขยายตัว ดา้นราคาตน้ทุน
ปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 3 เดือน จากค่าจา้งพนกังานและตน้ทนุวตัถดุิบที่เรง่ตวัขึน้ ดา้นภาคการผลิต
ปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 50.6 จุด (+0.6 จุด) ท่ามกลางการฟ้ืนตัวของอุปสงคใ์นประเทศโดยยอดค าสั่งซือ้ในประเทศเพิ่มขึน้
สงูสุดนับตัง้แต่เดือนมิถุนายน ขณะที่การจา้งงานปรบัตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ดา้นดัชนีตน้ทุนปัจจัยการผลิตปรบัตัว
เพิ่มขึน้สูงสุดในรอบเกือบ 5 ปี จากตน้ทุนดา้นพลังงานและวัตถุดิบท่ีสูงขึน้ ขณะที่ดัชนีราคาผูบ้ริโภคเร่งตัวขึน้จากทั้งราคา
อาหารและค่าสาธารณูปโภค ดา้นยอดส่งออกเดือนตุลาคมยงัคงขยายตวัสูงที่ 27.1% YoY ( vs. +28.1% เดือนก่อน) และ
ยงัคงขยายตวัในระดับเลขสองหลักเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกันจากอุปสงคข์องประเทศคู่คา้ที่ยงัคงแข็งแกร่งน าโดยกลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ อุปกรณค์อมพิวเตอร ์(+19.3% YoY vs. +14.6% เดือนก่อน) และแผงวงจร (+29.5% vs. +32.7% 
เดือนก่อน) และสินคา้ที่เกี่ยวขอ้งกับที่อยู่อาศยั ไดแ้ก่ เฟอรน์ิเจอร ์(+14.4% vs. +15.8% เดือนก่อน) เครื่องใชใ้นครวัเรือน 
(+39.4% vs. +38.8% เดือนก่อน) และหลอดไฟบ้าน (+31.0% vs. +35.1% เดือนก่อน) ในส่วนยอดคา้ปลีกเดือน
ตุลาคมขยายตัว 4.9% YoY (vs. +4.4% YoY เดือนก่อน) ดา้นยอดระดมทุนรวมสทุธิเดือนตุลาคมอยู่ที่ 1,590 พนัลา้นหยวน
ชะลอตวัลงจาก 2,901.8 พนัลา้นหยวนในเดือนก่อน 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 0.70 % 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI ปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 57.6 จุด (+2.6 จุด) โดยดัชนีภาคบริการปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 66.7 จุด  
(+4.8 จดุ) สงูสดุเป็นประวตัิการณต์ามกิจกรรมทางธรุกิจ (+7.5, 69.8 จดุ) และยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศ (+6.2, 69.7 จดุ) 
ที่เพิ่มขึน้อยู่ในระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2540 ส่วนงานคงคา้งในมอื (+5.4, 67.7 จดุ) และยอดค าสั่งซือ้นอกประเทศ (+2.8, 62.3 จดุ) 
เพิ่มขึน้มากเช่นกัน ขณะที่การจา้งงาน (-1.4, 51.6 จุด) ชะลอตวัลง ดา้นดชันีราคาเร่งตวัขึน้ (+5.4, 82.9 จุด) และ
รายงานยงัระบวุ่าตลาดแรงงานท่ีตงึตวั ปัญหาขาดแคลนวตัุดิบและปัญหาดา้นโลจิสติกสเ์ป็นปัจจยัที่ฉดุรัง้การฟ้ืนตวัของ
ภาคบริการ ส่วนภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 60.8 จุด (-0.3 จุด) โดยยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (-6.7, 59.8 จดุ) และผลผลิต 
(-0.1, 59.3 จุด) ชะลอตัวลง ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (+1.2, 54.6 จุด) และการจา้งงาน (+1.8, 52.0 จุด) เร่งตัว
ขึน้เล็กน้อย ดา้นเวลาในการส่งมอบสินคา้ (Suppliers’ Delivery Times) ปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 75.6 จุด (+2.2 จุด) จาก
ปัญหาความล่าชา้ในการจดัส่งวตัถุดิบและการขนส่ง ส่วนดชันีราคาปรบัตวัเพิ่มขึน้เช่นกัน (+4.5, 85.7 จุด) และรายงาน
ยงัคงระบุถึงปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบส าคญั บรกิารขนส่งที่ล่าชา้รวมถึงราคาสินคา้โภคภณัฑท์ี่เพิ่มขึน้ต่อเนื่องเป็นปัจจยั
ฉุดรัง้การฟ้ืนตัวของภาคการผลิตโดยรวม ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนตุลาคมขยายตวั (+1.7% QoQ vs. +0.8% QoQ ไตรมาสก่อน) 
สูงสุดในรอบ 7 เดือน อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคโดย University of Michigan เบือ้งตน้เดือนพฤศจิกายนปรบัตัว
ลดลงเป็น 66.8 จดุ (-4.9 จุด) ต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2544 สะทอ้นแนวโนม้การใชจ้่ายของผูบ้รโิภคที่ค่อนขา้งแย่
โดยความเชื่อมั่นต่อทั้งสถานการณ์ปัจจุบัน (-4.5, 73.2 จุด) และเศรษฐกิจในอนาคต (-5.1, 62.8 จุด) ปรับตัวลดลงสู่ระดับ
ต ่าสดุในรอบหลายปี โดยหลกัเป็นผลจากความกังวลต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สงูอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา (ดชันีราคาผูบ้ริโภค
เดือนตุลาคมขยายตวั 6.2% YoY สงูสดุในรอบ 30 ปี) ดา้นการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมเพิ่มขึน้ 5.31 แสน
ต าแหน่ง ขณะที่อตัราการว่างงานปรบัลดลงเป็น 4.6% (-0.2 ppts) ในส่วนนโยบายทางการคลังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
สหรฐัอเมริกาโหวตผ่านแผนกระตุน้เศรษฐกิจส่วนที่เหลือของประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน วงเงิน 2.4 ลา้นลา้นดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิาแต่ยงัมีความไม่แน่นอนสงูในชัน้สมาชิกวฒุิสภาที่คาดจะมีการแกไ้ขและการอนมุตัิอาจลากยาวไปจนถึงสิน้ปี 
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ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรฐัอเมริกาหรือ Fed ประกาศ QE Taper ที่อัตรา USD15bn/เดือนเริ่มตน้ 
ในเดือนพฤศจิกายนตามที่ตลาดคาด ขณะที่ยงัคงมมุมอง Dovish ว่าเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้จะเป็นเพียงชั่วคราวและประธาน Fed 
ย า้ไม่รีบขึน้ดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม Fed minutes ชีท้ี่ประชุมพรอ้มถอนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเรว็ขึน้เพื่อรกัษาไม่ให้
เงินเฟ้อพุ่งขึน้สงู  
 
เดือนธันวาคม 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 3.60% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.3 จุด (+2.6 จุด) โดยดชันีภาคการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 
54.5 จุด (+1.3 จุด) จากสถานการณโ์รคระบาดในประเทศที่คล่ีคลายและขอ้จ ากัดในการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศหนุนให้
ผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ภายในประเทศขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 เดือน ด้านยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศปรบัตัวสูงสุด 
ในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ดี ดชันีตน้ทุนปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตยงัคงอยู่ในระดบัสงูสดุในรอบ 13 ปี จากแรงกดดนั
ภายในห่วงโซ่อปุทาน ขณะที่ยอดส่งออกเดือนพฤศจกิายนเรง่ตวัขึน้ (+20.5% YoY vs. +9.4% YoY เดือนก่อน) อย่างมาก 
โดยเร่งตัวขึน้ในกลุ่มสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เครื่องจักรกลไฟฟ้า (+14.2% YoY  vs. +10.5% YoY เดือนก่อน) สินค้า
เคมีภณัฑ ์(+20.2% YoY vs. +18.0% YoY เดือนก่อน) และยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.3% YoY vs. -28.7% YoY 
เดือนก่อน) ส่วนเครื่องจักรกล (+22.6% YoY vs. +22.9% YoY เดือนก่อน) เพิ่มขึน้ใกลเ้คียงเดือนก่อน โดยเครื่องจักรผลิต 
เซมิคอนดักเตอรย์ังคงขยายตัวสูง (+44.7% YoY  vs. +45.1% YoY เดือนก่อน) โดยในปี 2565 เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นมีแนวโน้ม 
ฟ้ืนตวัดีขึน้ในระยะขา้งหนา้จากอปุสงคใ์นประเทศท่ามกลางสถานการณ ์COVID-19 ที่คล่ีคลายและการแจกจ่ายวคัซีนที่ท  าได้
อย่างรวดเร็วรวมถึงแรงหนุนจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจมูลค่ารวมราว 78.9 ลา้นลา้นเยน ขณะที่ภาคการผลิต
และการส่งออกจะยังไดร้ับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนชิปที่จะยังคงกดดันผลผลิตโดยเฉพาะสินคา้ส่งออกส าคัญ
อย่างรถยนต ์ในส่วนนโยบายทางการเงินในปี 2565 คาดว่าธนาคารกลางญ่ีปุ่ นจะคงดอกเบีย้ระยะสัน้ที่ -0.1% และจะใช้
มาตรการ Yield Curve Control (ตัง้เป้าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี ไวท้ี่ “ประมาณ 0%”) ไปจนถึงปี 2566 
เป็นอย่างนอ้ยตามมมุมองเงินเฟ้อของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น ซึ่งยงัห่างจากเป้าหมายที่ 2.0% อย่างมาก 

ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 5.63% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็น 55.4 จุด (+1.2 จุด) ขณะที่ดัชนีภาคการผลิตปรับตัวขึน้
เล็กนอ้ยเป็น 58.4 จุด (+0.1 จุด) ซึ่งยังเป็นการขยายตวัที่ต  ่าเป็นอนัดับสองนบัตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธจ์ากผลผลิตและยอด
ค าสั่งซือ้ใหม่ที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยท่ามกลางปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ตน้ทนุปัจจยัการผลิตยงัคงอยู่ในระดบัสงู
และราคาผลผลิตเร่งตวัขึน้สู่ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรบัตวัในแดนผสม
โดยปรบัตวัลดลงในเยอรมนี (-0.4, 57.4 จดุ) และสเปน (-0.3, 57.1จดุ) ขณะที่อิตาลี (+1.7, 62.8 จดุ) และฝรั่งเศส (+2.3, 55.9 จดุ) 
ปรบัตัวเพิ่มขึน้ ดา้นเงินเฟ้อทั่วไป (+4.9% YoY vs. +4.1% YoY เดือนก่อน) และเงินเฟ้อพืน้ฐาน (+2.6% YoY vs. +2.0% YoY 
เดือนก่อน) เดือนพฤศจิกายนเร่งตัวขึน้สูงกว่าเดือนก่อนหน้าโดยหลักมาจากหมวดพลังงานท่ีเร่งตัวขึน้เป็น +27.4% YoY 
สูงสุดเป็นประวัติการณ์จาก +23.7% YoY ในเดือนก่อนจากปัญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่คล่ีคลาย โดยในปี 
2565 เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นมีแนวโนม้ขยายตวัจากการแจกจ่ายวคัซีนเป็นวงกวา้งหนุนการเปิดเศรษฐกิจและการใช ้COVID 
Certificate ที่หนุนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกลุ่ม นอกจากนีย้งัไดแ้รงหนุนจากมาตรการทางการคลัง ทั้งกฎการคลัง
ของ EU ที่จะยังผ่อนปรนในปี 2565 และการเบิกจ่ายเม็ดเงินของกองทุน EU Recovery Fund ที่คาดจะเร่งตวัขึน้ อย่างไรก็ดี 
เศรษฐกิจยังเผชิญแรงกดดันในระยะสัน้โดยเฉพาะการระบาดของ COVID-19 ปัญหา Supply disruption ที่ยังอยู่และ
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ปัญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติที่ยงัไม่คล่ีคลายซึ่งจะหนุนใหเ้งินเฟ้อยังขยายตัวสูงกดดันก าลังซือ้ของผูบ้ริโภค ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ECB จะเริ่มผ่อนคนัเร่งในนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมาก โดยจะยุติการซือ้สินทรพัยผ่์านมาตรการ 
PEPP สิน้เดือนมีนาคม 2565 ขณะที ่จะเพิ ่มการเขา้ซือ้สินทรพัยผ์่านมาตรการปกติหรือ APP ขึน้เล็กนอ้ยเป็น
ระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้การเข้าซือ้สินทรัพยม์ีความคล่องตวัขึน้ในช่วงของการท า Policy normalization ส่วนอตัราดอกเบีย้
นโยบายคาดจะคงอยู่ที่ระดบัต ่าในปัจจบุนัตลอดปี 2565 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 1.53% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรบัตวัลดลงเป็น 51.2 จดุ (-0.3 จดุ) โดยดชันีภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 
49.9 จดุ (-0.7 จุด) ท่ามกลางมาตรการ Zero-Covid และอปุสงคใ์นประเทศที่อ่อนแอลง โดยยอดค าสั่งซือ้ภายในประเทศ
ชะลอตวัลงเล็กนอ้ย ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศและการจา้งงานปรบัตวัลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 ดา้นผลผลิต
พลิกกลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 4 เดือน หลงัปัญหาขาดแคลนพลงังานคล่ีคลายลงส่วนดชันีตน้ทนุปัจจยัการผลิต
ปรบัตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 13 เดือน จากตน้ทุนดา้นพลงังานและวตัถุดิบที่ปรบัตวัลงจากมาตรการของรฐับาล ดา้นยอด
ส่งออกเดือนพฤศจิกายนชะลอตวัลง (+22.0% YoY vs. +27.1% YoY เดือนก่อน) แต่การส่งออกสินคา้กลุ่มอิเล็กทรอนิกสย์งัคง
ขยายตัวสูง ขณะที่ดัชนีราคาผูบ้ริโภคเดือนพฤศจิกายนเร่งตัวขึน้เป็น +2.3% YoY สูงสุดในรอบ 15 เดือน จาก +1.5% YoY  
ในเดือนก่อนโดยตลาดมองว่าจะเร่งตวัขึน้ต่อท าจุดสูงสุดในไตรมาส 3 ปี 2565 แต่ยังคงต ่ากว่าเป้าหมายที่ 3% และดชันี
ราคาผูผ้ลิตเดือนพฤศจิกายนขยายตัว +12.9% YoY จาก +13.5% YoY ในเดือนก่อน โดยในปี 2565 เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ม
ขยายตัวจากแรงหนุนของภาคการส่งออกที่ขยายตัวดีต่อเนื่องจากอุปสงคข์องสินคา้ดา้นเทคโนโลยีแมไ้ม่ขยายตัวมากเท่าปี 
2564 ดา้นการบรโิภคในประเทศยงัมีแรงกดดนัจากมาตรการ Zero-Covid ที่จะยงัมีแนวโนม้เขม้งวดท่ามกลางสถานการณ์
การแพรร่ะบาดที่ยงัมีความไม่แน่นอนสงู ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนน่าจะยงัถูกกดดนัจากความเส่ียงในการผิดนดัช าระหนี ้
ในภาคอสังหาริมทรพัย์ท าให้คาดไดว้่าการด าเนินนโยบายการเงินการคลังในปี 2565 จะมีความผ่อนคลายมากขึน้ โดยให้
ความส าคญัของความมีเสถียรภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาจมีการปรบัลด RRR ลงอีกหากเศรษฐกิจยงัส่งสญัญาณ
ชะลอตัว นอกจากนีธ้นาคารกลางจีนมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนเป็นพิเศษในกลุ่มธุรกิจ SMEs โครงสรา้งพืน้ฐานการวิจัยและ
พฒันา การพฒันาชนบทและธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอ้มที่เป็นกลุ่มเปา้หมายผ่านการเสรมิสภาพคล่อง รวมทัง้การลดหย่อนภาษี
และค่าธรรมเนียม 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัขึน้ 4.75 % 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรบัตัวลดลงเป็น 57.2 จุด (-0.4 จุด) ขณะที่ดัชนีภาคการผลิตปรบัตัวขึน้
เป็น 61.1 จดุ (+0.3 จดุ) โดยยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (+1.7, 61.5 จดุ) ผลผลิต (+2.2, 61.5 จดุ) และการจา้งงาน (+1.3, 53.3 จดุ) 
เร่งตวัขึน้ ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (-0.6, 54.0 จุด) ชะลอตวัลง ดา้นเวลาในการส่งมอบสินคา้ (Suppliers’ Delivery 
Times) ปรับตัวลดลงเป็น 72.2 จุด (-3.4 จุด) และดัชนีราคาปรับตัวลดลง (-3.3, 82.4 จุด) แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง 
โดยรายงานยงัคงระบถุึงปัญหาดา้นอปุทานท่ีฉดุรัง้การฟ้ืนตวัของภาคการผลิต แมจ้ะเริ่มมีสญัญาณที่ดีขึน้ในดา้นแรงงาน
และระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึน้ 2.1 แสนต าแหน่ง ต ่ากว่าที่ตลาดคาด
อย่างมากที่ 5.5 แสนต าแหน่ง แต่อัตราการว่างงานปรบัลดลงเป็น 4.2% จาก 4.6% ในเดือนก่อน ขณะที่อตัราการมีส่วนร่วม
ของก าลังแรงงานเพิ่มขึน้ดีกว่าคาด ในส่วนนโยบายทางการคลัง วุฒิสภาอนุมัติ เพิ่มเพดานหนี ้ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์
สหรฐัอเมริกาซึ่งสามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงผิดนัดช าระหนีจ้นถึงตน้ปี 2566 ในส่วนนโยบายทางการคลงั ธนาคารกลาง
สหรฐัอเมริกามีมติเป็นเอกฉันทค์งอัตราดอกเบีย้นโยบายสหรฐัอเมริกาต่อเดือน โดยเศรษฐกิจสหรฐัอเมริกาในปี 2565 มี
แนวโนม้ขยายตวัโดยแรงหนุนหลกัมาจากอุปสงคใ์นประเทศตามการเปิดเศรษฐกิจและแนวโนม้การฟ้ืนตวัของตลาดแรงงานที่
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คาดจะดีต่อเนื่องหลงัการใหส้วสัดิการว่างงานพิเศษของรฐับาลสิน้สดุลง ขณะที่เศรษฐกิจจะมีปัจจยัหนนุเพิ่มเติมจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน ได้แก่ โครงการลงทุนโครงสรา้งพื ้นฐานวงเงิน 5.5 แสนล้านดอลลาร์
สหรฐัอเมริกาและโครงการ Build Back Better วงเงินราว  2 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกาที่ก าลังพิจารณาในชั้นวุฒิสภา 
อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจยังรายลอ้มไปดว้ยปัจจัยเส่ียงทัง้การระบาดของ COVID-19 ปัญหา Supply disruption และเงินเฟ้อที่
จะยงัขยายตวัสงูอย่างมาก ขณะที่นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรฐัอเมริกาจะด าเนินนโยบายที่เขม้งวดขึน้ในปี 
2565 โดยคาด QE Taper จะสิน้สดุในเดือนมีนาคมขณะที่อตัราดอกเบีย้มีโอกาสปรบัขึน้ 3-4 ครัง้ เพื่อควบคมุเงินเฟ้อ 
 
เดือนมกราคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 6.21% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรบัตวัลดลงเป็น 52.5 จดุ (-0.8 จดุ) ขณะที่ดชันีภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 54.3 จดุ 
(-0.2 จุด) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 และมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่
คล่ีคลายและขอ้จ ากัดในภาคการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศ โดยผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ภายในและนอกประเทศ
ชะลอตวัลงเล็กนอ้ยแต่ยงัคงอยู่ในเกณฑข์ยายตวั ดา้นดชันีตน้ทนุปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตผ่อนคลายลงจากเดือนก่อน 
ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นยงัคงนโยบายการเงินเดิมตามคาดและปรบัประมาณการเศรษฐกิจปี 2565 
ขึน้อย่างมากจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจภาครฐัและการฟ้ืนตัวของภาคผลิต แต่คาดการณเ์งินเฟ้อยงัคงห่างไกลเป้า 2% 
อย่างมากและคาดว่าอตัราดอกเบีย้นโยบายระยะสัน้และระยะยาวจะยงัคงอยู่ในระดบัปัจจบุนัหรือต ่ากว่า   

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 3.99 % 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรบัตวัลดลงเป็น 53.3 จุด (-2.1 จดุ) ซึ่งต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนมีนาคมจากดชันี 
ในภาคบรกิารท่ีชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 8 เดือน จากผลกระทบของไวรสั Omicron และภาคการผลิตที่ยงัคงชะลอตวัลง
ต่อเนื่องเป็น 58.0 จดุ (-0.4 จดุ) จากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่ชะลอลงต ่าสดุในรอบ 11 เดือน ขณะที่ผลผลิตทรงตวัเท่ากบัเดือนก่อน
ซึ่งต ่าสุดเป็นอนัดับสองนับตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2563 ท่ามกลางการขาดแคลนวัตถุดิบและอุปสงคจ์ากต่างประเทศที่
ชะลอตวัลง ดา้นดชันีราคาปรบัลดลงและอาจสะทอ้นปัญหา Supply disruption ที่เริ่มคล่ีคลาย โดยตน้ทุนปัจจยัการผลิต
ต ่าสุดในรอบ 8 เดือน และราคาผลผลิตต ่าสุดในรอบ 4 เดือน ทั้งนี ้ดัชนี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ปรบัตัว
ลดลงโดยปรบัตัวลดลงในสเปน (-0.9, 56.2 จุด) อิตาลี (-0.8, 62.0 จุด) และฝรั่งเศส (-0.3, 55.6 จุด) ขณะที่เยอรมนีทรงตัว
เท่ากับเดือนก่อนที่ 57.4 จุด ดา้นเงินเฟ้อขยายตวัสงูกว่าที่ตลาดคาด โดยอตัราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธันวาคมเรง่ตวัขึน้เป็น 
+5.0 % YoY (vs. +4.9% เดือนก่อน) สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ขณะที่เงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 2.6% YoY เท่ากบัเดือนก่อน 
ซึ่งส่วนใหญ่ถูกผลักดันจากเงินเฟ้อในหมวดพลงังานที่ชะลอตัวลงเล็กนอ้ย +26.0% YoY (vs. +27.5% เดือนก่อน) แต่
ยงัคงอยู่ในระดบัสงูมาก 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพิ่มขึน้ 2.99% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 53.0 จุด (+1.8 จุด) น าโดยดัชนีภาคการผลิตที่
ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 50.9 จดุ (+1.0 จดุ) ซึ่งสงูที่สดุในรอบ 7 เดือน จากผลผลิตที่เพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 1 ปี และยอดค าสั่งซือ้
ในประเทศที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศและการจา้งงานปรบัตวัลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ดา้น
ดชันีตน้ทุนปัจจยัการผลิตปรบัตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 19 เดือน จากตน้ทนุดา้นพลงังานและวตัถุดิบที่ปรบัตวัลง ส่วนราคา
ผลผลิตปรบัตวัลดลงเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 ดา้นยอดปล่อยสินเชื่อเดือนธันวาคมออกมาต ่ากว่าที่ตลาดคาด
เล็กน้อยที่ 2.4 พันลา้นหยวน (vs. 2.6 พันลา้นหยวน เดือนก่อน) ถึงแม้ว่าจะมีการปรบัลด RRR ลงในช่วงกลางเดือน
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สะทอ้นอุปสงคข์องสินเชื่อที่ยังอ่อนแอ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีนปรบัลดดอกเบีย้ MLF ระยะ 1 ปี และ 
Reverse Repo ระยะ 7 วัน ลงอย่างละ 0.10%  ซึ่งนับเป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 2 ปี พรอ้มกับอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติม
ผ่านโครงการ MLF เป็นวงเงิน 7 แสนลา้นหยวน ซึ่งมากกว่ายอดครบก าหนดช าระที่ 5 แสนลา้นหยวน และอดัฉีดสภาพคล่อง
ผ่าน Reverse repo เป็นวงเงิน 1 แสนลา้นหยวน ดา้น 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  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 5.42% 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนธันวาคมปรบัตัวลดลงเป็น 57.0 จุด (-0.2 จุด) น าโดยดัชนีภาคการผลิตที่ปรบัตัว
ลดลงเป็น 58.7 จุด (-2.4 จุด) โดยยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (-1.1, 60.4 จุด) ผลผลิต (-2.3, 59.2 จุด) และยอดค าสั่งซือ้
ภายนอกประเทศ (-0.4, 53.6 จุด) ชะลอตัวลง ขณะที่การจ้างงาน (+0.9, 54.2 จุด) เร่งตัวขึน้ ดา้นเวลาในการส่งมอบ
สินคา้ (Suppliers’ Delivery Times) ปรบัตวัลดลงเป็น 64.9 จุด (-7.3 จุด) และดชันีราคาปรบัตวัลดลง (-14.2, 68.2 จุด) 
ต ่าสดุในรอบ 13 เดือน ยอดคา้ปลีกเดือนธันวาคมหดตวั (-1.9% MoM vs. +0.2% MoM เดือนก่อน) มากสดุในรอบ 10 เดือน 
แย่กว่าที่ตลาดคาด ขณะที่แนวโนม้การใชจ้่ายของผูบ้ริโภคในระยะขา้งหนา้ค่อนขา้งตึงตัวท่ามกลางเงินเฟ้อที่สูงและ  
การระบาดของ Omicron ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคมเพิ่มขึน้ 1.99 แสนต าแหน่ง นอ้ยกว่าคาดอย่างมากที่ 
4.50 แสนต าแหน่ง แต่อัตราการว่างงานปรับลดลงมากกว่าคาดและค่าจ้างปรับตัวเพิ่มขึน้มากกว่าคาดสะท้อน
ตลาดแรงงานตึงตวัอย่างมาก ขณะที่อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.6% MoM ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กนอ้ยที่ +0.5% 
ดา้นอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.8% MoM เดือนก่อน) ซึ่งสูงกวาที่ตลาดคาดที่ +0.4% MoM ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ประธาน Fed ระบจุะท าทกุวิถีทางเพื่อยบัยัง้เงินเฟ้อและหนนุเศรษฐกิจใหข้ยายตวัต่อเนื่อง แต่มีท่าที 
Hawkish นอ้ยกว่าคาดช่วยคลายความกังวลใหก้ับตลาด ดา้นรายงานการประชุม FOMC ใช่ช่วงกลางเดือนธันวาคมที่
ผ่านมาชีว้่าการลดขนาดงบดลุอาจเกิดขึน้หลงัการปรบัขึน้ดอกเบีย้ครัง้แรกไม่นาน 

 
เดือนกุมภาพันธ ์2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 1.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตัวลดลงเป็น 49.9 จุด (-2.6 จุด) ท่ามกลางจ านวนผูต้ิดเชือ้ COVID-19 สายพันธุ ์
Omicron ที่เพิ่มขึน้ส่งผลใหก้ิจกรรมและยอดค าสั่งซือ้ในภาคบรกิารซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
จากการเติบโตของผลผลิตแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 8 ปี ดา้นยอดส่งออกเดือนมกราคมชะลอตัวลงเป็น +9.6% YoY 
(+17.5% YoY เดือนก่อน) ซึ่งชะลอตัวลงโดยเฉพาะหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ที่หดตวั 0.5% YoY (+10.2% YoY เดือนก่อน) 
ขณะที่เครื่องจักรกลไฟฟ้า (+9.8% YoY vs. 14.9% YoY เดือนก่อน) สินค้าเคมีภัณฑ์ (+5.8% YoY vs. +15.6% YoY 
เดือนก่อน) และเครื่องจกัรกล (+7.1% YoY vs.+17.6% YoY เดือนก่อน) ชะลอตวัลง ขณะที่ยอดคา้ปลีกเดือนมกราคมหดตวั 
1.9% MoM, SA (-1.2% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกขยายตัว 1.6% YoY (vs. 
+1.2%  YoY เดือนก่อน) น าโดยสินค้าทั่ วไป (-8.7% MoM, SA vs. 0.0% MoM เดือนก่อน) เครื่องแต่งกายและ
อุปกรณ์เสริม (-17.4% MoM vs. +0.7% MoM เดือนก่อน) อาหารและเครื่องดื่ม (-0.1% MoM vs. -4.4% MoM เดือนก่อน) 
และรถยนตแ์ละชิน้ส่วน (-0.4% MoM vs. +7.5% MoM เดือนก่อน) ขณะที่เครื่องใชแ้ละอุปกรณข์ยายตวั (+0.8% MoM 
vs. -0.4% MoM เดือนก่อน) ดา้นดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมกราคมชะลอลงเป็น +0.5% YoY (+0.8% YoY เดือนก่อน) 
ส่วนดชันีราคาผูบ้รโิภคไม่นบัรวมอาหารสด (Core CPI) ทรงตวัที่ +0.2% YoY เท่ากบัเดือนก่อน  
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ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 3.23% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตัวลดลงเป็น 52.3 จุด (-1.0 จุด) จากดชันีในภาคบริการที่ชะลอตวัลงและ
ผลกระทบของไวรสั Omicron ขณะที่ภาคการผลิตปรบัตวัขึน้สงูสดุในรอบ 5 เดือน ท่ามกลางปัญหาในห่วงโซ่อปุทานที่เริ่ม
คล่ีคลาย อย่างไรก็ดี ตน้ทุนการผลิตปรบัตัวเพิ่มขึน้สูงเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตรแ์ละราคาขายเร่งตัวขึน้สูงสุดเป็น
ประวตัิการณ ์ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ปรบัตวัในทิศทางที่ผสมกนั โดยดชันีปรบัตวัลดลงในสเปน  
(-7.5, 48.9 จดุ) อิตาลี (-4.6, 50.1 จดุ) และฝรั่งเศส (-3.1, 52.7 จดุ) ขณะที่เยอรมนี (+3.9, 53.8 จดุ) ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ดา้น
อัตราเงินเฟ้อทั่ วไป (HICP Inflation) เดือนมกราคมเร่งตัวขึ ้นเป็น +5.1% YoY (+5.0% YoY เดือนก่อน) สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ซึ่งสวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะชะลอตัวลงเป็น +4.4% YoY ส่วนอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) ชะลอตัวลง
เป็น +2.3% YoY (+2.6% YoY เดือนก่อน) น าโดยสินค้าในหมวดพลังงาน (+28.6% YoY vs. +25.9% YoY เดือนก่อน) และ
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ไม่นบัรวมยาสบู (+3.6% YoY vs. +3.2% YoY เดือนก่อน) ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกุมภาพนัธไ์ดเ้กิด
ความตึงเครียดระหว่างรสัเซียกับชาติตะวนัตกเพิ่มขึน้ หลงัรสัเซียใหก้ารรบัรองเอกราช 2 แควน้ของยูเครน ส่งผลใหยุ้โรปออก
มาตรการคว ่าบาตรรสัเซีย โดยขัน้ตน้องักฤษประกาศคว ่าบาตรธนาคารรสัเซีย 3 แห่ง และชาวรสัเซีย 3 คน ขณะที่เยอรมนี
ประกาศระงบัการอนุมตัิการเปิดใชท้่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 และไดอ้อกมาตรการคว ่าบาตรรสัเซียเพิ่มเติม หลงัรสัเซียน า
กองก าลงับุกเขา้ยูเครนและโจมตีกรุง Kyiv โดยมุ่งเนน้ไปที่กิจกรรมดา้นการเงินและการควบคุมการส่งออกสินคา้ ซึ่งคาด
จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรสัเซียระบบการเงินรวมถึงการเขา้ถึงเทคโนโลยีสมยัใหม่ ส่วนดา้นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง
ยุโรปประกาศคงนโยบายการเงินเดิม แต่ส่งสญัญาณ Hawkish ขึน้ และระบุจะปรบัเปล่ียนนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ท่ามกลางความกังวลต่อเงินเฟ้อที่มีแนวโนม้ขยายตัวสูงยาวนานกว่าที่เคยประเมิน ดา้น GDP ไตรมาส 4 เบือ้งตน้
ชะลอตวัลงเป็น +0.3% QoQ (+2.3% QoQ ไตรมาสก่อน) ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ที่น าไปสู่การบงัคบั
ใช้มาตรการเขม้งวดประกอบกับปัญหา Supply Disruption ที่ยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน GDP ของยูโรโซน
ขยายตวั 4.6% YoY (+3.9% YoY ไตรมาสก่อน)   

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 4.58% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตวัลดลงเป็น 50.1 จดุ (-2.9 จดุ) น าโดยผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้รวมภาคการผลิต
และนอกภาคการผลิตซึ่งแตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรค 
COVID-19 ส่งผลให้อุปสงคร์วมภายในประเทศยังไดร้บัผลกระทบของมาตรการ Zero-Covid ของทางรัฐบาลจีนและ
ปัญหาการขาดสภาพคล่องในภาคอสงัหาริมทรพัย ์อย่างไรก็ตามดา้นยอดปล่อยสินเชื่อเดือนมกราคมเพิ่มขึ ้นมากกว่าที่
ตลาดคาดอย่างมาก โดยยอดระดมทนุสทุธิอยู่ที่ 6.2 ลา้นลา้นหยวน ซึ่งเรง่ตวัขึน้จากเดือนก่อนอย่างมากที่ 2.4 ลา้นลา้นหยวน 
ตามผลของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีน อาทิ การปรบัลด (Reserve Requirement Ratio: RRR) 
และอตัราดอกเบีย้ในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมซึ่งคาดว่าจะหนนุใหต้วัเลขการปล่อยสินเชื่อเรง่ตวัขึน้ในปี 2565 
ประกอบกับอุปสงคเ์งินท่ีเพิ่มขึน้ช่วงตรุษจีน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBOC) อาจจ าเป็นตอ้งด าเนิน
นโยบายผ่อนคลายมากขึน้โดยอาจปรบัลดอัตราดอกเบีย้หรือลดอัตราเงินสดส ารองลงอีกในช่วงครึ่งแรกของปีนี ้เพื่อ
ป้องกันไม่ใหปั้ญหาการผิดนดัช าระหนีจ้ากภาคอสงัหาริมทรพัยล์กุลามและลดผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ
ในภาพรวม 
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ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 3.00% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตวัลดลงเป็น 51.1 จุด (-5.9 จุด) จากการชะลอตวัลงทัง้ในภาคบรกิาร  
(-2.4, 59.9 จุด) และภาคการผลิต (-1.2, 57.6 จุด) ดา้นอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 0.6% 
MoM เท่ากับเดือนก่อน น าโดยหมวดที่พักอาศัย (Shelter) ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนักในตระกรา้เงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่มขึน้ 
0.3% MoM จากการเพิ่มขึน้ของค่าเช่า (Rent of primary residence) ที่ เพิ่มขึน้มากสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2544 
นอกจากนีร้าคาในหมวดบริการส่วนใหญ่ปรบัตัวเพิ่มขึน้ อาทิ บริการดูแลสขุภาพส่วนบุคคล (+1.2% MoM) สนัทนาการ 
(+0.8% MoM) บริการทางการแพทย ์(+0.6% MoM) และบริการขนส่งสินคา้ (+1.0% MoM) รวมถึงราคาเสือ้ผา้ (+1.1% MoM) 
ที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่อง 4 เดือน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัปีก่อน อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 6.0% YoY สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 
2527 เรง่ตวัขึน้จาก +5.5% ในเดือนก่อน ขณะที่การจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 4.67 แสนต าแหน่ง ซึ่ง
เพิ่มขึน้ในเกือบทุกหมวดน าโดยการโรงแรมและพักผ่อน (+1.5 แสนต าแหน่ง) บริการทางธุรกิจ (+8.6 หมื่นต าแหน่ง) คา้ปลีก 
(+6.1 หมื่นต าแหน่ง) ขณะที่ค่าจา้งยังปรบัเพิ่มขึน้มาก (+0.7% MoM) สงูที่สุดในรอบ 13 เดือน ขณะที่ในช่วงสิน้เดือน
กุมภาพันธไ์ดเ้กิดความตึงเครียดระหว่างรสัเซียกับชาติตะวันตกเพิ่มขึน้ หลังรสัเซียให้การรบัรองเอกราช 2 แควน้ของ
ยูเครนส่งผลให้สหรัฐอเมริกาในเบื ้องต้นออกมาตรการคว ่าบาตรรัสเซีย โดยการคว ่าบาตรธนาคาร VEB.RF และ 
Promsvyazbank ซึ่งเป็นธนาคารรฐัวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ปล่อยกูใ้หก้ับทางการทหารและการพัฒนาเศรษฐกิจของรสัเซีย 
โดยจะส่งผลใหธ้นาคารทัง้สองแห่งไม่สามารถท าธุรกรรมในรูปสกุลเงินดอลลารส์หรฐัอเมริกาได ้และไดอ้อกมาตรการคว ่าบาตร
รสัเซียเพิ่มเติมหลังรสัเซียน ากองก าลังบุกเขา้ยูเครนและโจมตีกรุง Kyiv โดยการคว ่าบาตรสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของ
รสัเซียเพิ่มรวมทั้งสิน้เป็น 10 แห่ง และควบคุมการส่งออกสินคา้ โดยมุ่งเนน้ไปที่สินคา้ High-Tech ซึ่งคาดจะกระทบการ
น าเขา้สินคา้ High-Tech ของรสัเซียกว่า 50% 
 
เดือนมีนาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพิ่มขึน้ 5.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกมุภาพนัธป์รบัตวัลดลงเป็น 45.8 จุด (-4.1 จุด) ท่ามกลางจ านวนผูต้ิดเชือ้ COVID-19 สายพนัธุ ์
Omicron ที่เพิ่มขึน้ ท าใหม้ีการประกาศสถานการณก์ึ่งฉุกเฉินในหลายพืน้ที่ส่งผลใหก้ิจกรรมและยอดค าสั่งซือ้ในภาคบริการ
ซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตยงัคงเผชิญปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทานท่ียงักระทบภาคผลิตอย่างต่อเนื่องท าใหผ้ลผลิต
พลิกกลบัมาหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดือน ส่วนยอดค าสั่งซือ้ชะลอตวัลง ดา้นราคาตน้ทุนปัจจยัการผลิตเร่งตวัขึน้สูงสุด 
ในรอบ 13 ปีครึ่งท่ามกลางภาวะขาดแคลนวตัถุดิบและบริการขนส่งในภาคการผลิต ขณะที่ยอดส่งออกขยายตัว 19.1% YoY 
(+9.6% YoY เดือนก่อน) โดยเร่งตัวขึ ้นในหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.4% YoY vs. -0.5%  YoY เดือนก่อน) 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า (+16.0% YoY vs. +8.4% YoY เดือนก่อน) สินคา้เคมีภัณฑ์ (+19.8% YoY vs. +5.8% YoY เดือนก่อน) 
และเครื่องจกัรกล (+19.7% vs. +7.1% YoY เดือนก่อน) ดา้นยอดคา้ปลีกหดตวั 0.8% MoM, SA (vs. -0.9% MoM เดือนก่อน) 
จากการประกาศสถานการณก์ึ่งฉุกเฉิน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนยอดคา้ปลีกพลิกกลบัมาหดตัว 0.8% YoY (vs. 
+1.1% YoY เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary 
Policy Meeting วนัท่ี 17-18 มีนาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาวและมีมติเป็นเอกฉันทค์งเป้า
การเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ ท่ีประกาศก่อนหนา้นี ้อีกทัง้ยงัยืนกรานจะเขา้ซือ้พนัธบตัรรฐับาลอาย ุ10 ปี แบบไม่จ ากดัตัง้แต่
เมื่อวนัท่ี 28 - 31 มีนาคมท่ามกลางอตัราผลตอบแทนที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้แตะขอบบนของกรอบที่ 0.25% ส่งผลท าใหค้่าเงินเยน
อ่อนตวัลงสู่ระดบัต ่าสดุในรอบ 7 ปี 
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ตลาดยโุรปปรบัตวัเพิ่มขึน้ 1.13% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 55.5 จุด (+3.2 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน 
COVID-19 โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวที่หนนุภาคบรกิาร ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตวัลงเล็กนอ้ยโดยหลกัเป็นผลจาก
เวลาในการส่งมอบสินคา้ที่ปรบัตวัลดลง ส่วนผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย ดา้นดชันีราคาผลผลิต
ไดป้รบัตัวเพิ่มขึน้สูงสดุเป็นประวตัิการณ์ ทั้งนี ้ดัชนี Composite PMI ปรบัตัวเพิ่มขึน้ในทุกประเทศหลัก ไดแ้ก่ สเปน (+8.0, 
56.5 จุด) อิตาลี (+3.5, 53.6 จุด) ฝรั่งเศส (+2.8, 55.0 จุด) และเยอรมนี (+1.8, 55.6 จุด) อตัราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์
เรง่ตวัขึน้เป็น +5.8% YoY (vs. 5.1% เดือนก่อน) สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ส่วนอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเร่งตวัขึน้เป็น +2.7% YoY 
(vs. +2.3% YoY เดือนก่อน) ซึ่งการเรง่ตวัขึน้ของเงินเฟ้อโดยหลกัมาจากหมวดพลงังาน (+31.7% YoY vs. +28.8% YoY 
เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ไม่นับรวมยาสูบ (+4.1% YoY% vs. +3.5% YoY เดือนก่อน) อีกทั้งยังคงมี
ความเส่ียงจากความตึงเครียดระหว่างรสัเซีย - ยูเครนที่หนุนราคาพลงังาน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรป 
มีมติคงดอกเบีย้นโยบายไวท้ี่ระดบัต ่าในปัจจุบนัตามที่คาดการณเ์ป็นวงกวา้ง แต่ไดส่้งสญัญาณยุติการเขา้ซือ้สินทรพัย ์(QE) 
ในไตรมาส 3 ซึ่งเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณไ์วว้่าน่าจะชะลอการส่งสญัญาณดงักล่าวออกไปก่อน ท่ามกลางความกังวลต่อ
เงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สงูอย่างมากและยงัมีความเส่ียงโนม้ไปทางดา้นสงูจากสงครามรสัเซีย - ยเูครน ดา้นธนาคารกลางองักฤษ 
(BoE) มีมติ 8 - 1 ขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.25% สู่ระดับ 0.75% ส่งผลให้ดอกเบีย้อยู่ในระดับเดียวกับก่อนการระบาดของ 
COVID-19 แต่มีท่าที Dovish ขึน้   

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 2.82% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนกุมภาพันธท์รงตวัเท่ากับเดือนก่อนที่ 50.1 จุด จากผลผลิตเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยทัง้ใน
ภาคการผลิตและบริการ ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศทรงตัวจากเดือนก่อน ส่วนยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ
ยงัคงหดตัวแต่ในอัตราที่ลดลง ดา้นราคาตน้ทุนปัจจัยการผลิตชะลอตัวลงโดยเฉพาะในภาคบริการ ขณะที่ยอดส่งออก
เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ขยายตัว 16.3% YoY ซึ่งลดลงจากเดือนธันวาคมที่  +20.9% YoY น าโดยสินค้า
อิเล็กทรอนิกสแ์ละสินคา้ที่เก่ียวขอ้งกับการป้องกันเชือ้ COVID-19 ขณะที่เครื่องใชใ้นครวัเรือนชะลอตวัลง ดา้นยอดปล่อย
สินเชื่อเดือนกุมภาพันธ์ชะลอตัว โดยยอดระดมทุนสิทธิอยู่ที่ 1.19 ลา้นลา้นหยวน ซึ่งต ่ากว่าระดับ 6.17 ลา้นลา้นหยวน 
ในเดือนก่อนโดยยอดคา้ปลีกเดือนมกราคม – เดือนกมุภาพนัธข์ยายตวั 6.7% YoY เรง่ตวัขึน้จาก +1.7% ในเดือนธันวาคมน าโดย
เสือ้ผา้ (+4.8% YoY vs. -2.3% YoY เดือนก่อน) เครื่องประดบั (+19.5% YoY % vs. -0.2% YoY เดือนก่อน) เครื่องใชใ้นบา้น 
(+12.7% YoY vs. -0.6% YoY เดือนก่อน) เครื่องส าอาง (+7.0% YoY vs. +2.5% YoY เดือนก่อน) รถยนต ์(+3.9% YoY 
vs. -7.4% YoY เดือนก่อน) และอุปกรณส์ านกังาน (+11.1% YoY vs. +7.4% YoY เดือนก่อน) ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจมี
แนวโนม้ชะลอตวัลงจากมาตรการ Zero-Covid ที่ท าใหย้งัมีการประกาศ Lockdown ในหลายมณฑล เช่น Shenzhen และ
เมือง Langfang ใน Beijing ซึ่งจะส่งผลใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ในภาคบรกิารและภาคการผลิตตอ้งหยดุชะงกัลง  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัเพิ่มขึน้ 3.71% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนกุมภาพนัธป์รบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 55.9 จุด (+4.8 จุด) อย่างไรก็ตามภาคบริการยงัคงชะลอ
ตวัลง (-3.4, 56.5 จุด) เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากปัญหาดา้นโลจิสติกส ์การขาดแคลนแรงงาน และอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ 
ขณะที่ภาคการผลิต (+1.0, 58.6 จุด) เร่งตัวขึน้ ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือนกุมภาพันธ์
เพิ่มขึน้ 6.78 แสนต าแหน่ง สงูสุดในรอบ 8 เดือน โดยอตัราการว่างงาน (Unemployment rate) ปรบัลดลงเป็น 3.8 จาก 
4.0% ในเดือนก่อน อย่างไรก็ตามอตัราค่าจา้งชะลอลงเป็น +5.1% YoY (vs. +5.5% YoY เดือนก่อน) แต่ยงันบัเป็นอตัรา
การขยายตัวที่สูงมาก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบ
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กบัช่วงเดียวกนัปีก่อน อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 6.4% YoY (vs. 6.0% YoY เดือนก่อน) สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2527 น าโดย
ราคาในหมวดที่พกัอาศยั ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตระกรา้เงินเฟ้อซึ่งเพิ่มขึน้ 0.5% MoM จากการเพิ่มขึน้ของค่า
เช่าที่เพิ่มขึน้มากสดุตัง้แต่ปี 2530 (+0.6%) ขณะที่ราคาโรงแรมพลิกกลบัมาขยายตวั 2.2% โดยส่วนหนึ่งจากความกงัวลเรื่อง
เชือ้สายพนัธุ ์Omicron ที่เริ่มคล่ีคลาย ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกมุภาพนัธต์่อเนื่องเดือนมีนาคมไดเ้กดิความตึงเครียดระหว่าง
รัสเซียกับชาติตะวันตก ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการคว ่าบาตรในเบื ้องต้นที่ ได้ออกไปก่อนหน้านี ้ ทางประธานาธิบดี
สหรฐัอเมรกิาไดป้ระกาศคว ่าบาตรน า้มนั ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่น าเขา้จากรสัเซียมีผลบงัคบัใชท้นัที โดยหวงัตดัแหล่ง
รายไดห้ลกัอนัจะสรา้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรสัเซียเนื่องจากส่งออกพลงังานคิดเป็นสดัส่วนกว่า 11% ของ GDP ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ประธาน Fed ระบุพรอ้มขึน้ดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมครัง้ถัดไปพรอ้มกับการลดขนาดงบดุล 
(QT) เพื่อรบัมือเงินเฟ้อ 
 
เดือนเมษายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 6.20% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 50.3 จดุ (+4.5 จดุ) ท่ามกลางการแพรร่ะบาดของ COVID-19 
ที่ผ่อนคลายลงท าใหม้ีการยกเลิกสถานการณก์ึ่งฉกุเฉินในทุกพืน้ท่ีตัง้แต่วนัท่ี 21 มีนาคมส่งผลใหด้ชันีภาคบรกิารเรง่ตวัขึน้ 
(+5.2, 49.4 จดุ) ส่วนภาคการผลิตเรง่ตวัขึน้เช่นกนั (+1.4, 54.1 จดุ) จากผลผลิตที่พลิกกลบัมาขยายตวัและยอดค าสั่งซือ้
เร่งตัวขึน้อย่างรวดเร็ว ด้านราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตเร่งตัวขึน้สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 จากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ
โดยเฉพาะพลังงาน น า้มัน และเซมิคอนดกัเตอร ์ซึ่งหนุนใหด้ชันีราคาขายเร่งตัวขึน้สงูอย่างมาก ดา้นยอดส่งออกเดือน
มีนาคมชะลอตัวลงต่อเนื่องน าโดยการส่งออกไปจีนที่ชะลอลงอย่างมาก ขณะที่การน าเขา้ยังคงอยู่ในระดบัสงูจากราคา
สินคา้โภคภณัฑท์ี่ยงัคงอยู่ในระดบัสงูและค่าเงินเยนที่อ่อนค่า ขณะที่ยอดคา้ปลีกพลิกกลบัมาขยายตวั (+2.0% MoM, SA 
vs. -0.9% MoM, SA เดือนก่อนและ +0.9% YoY vs -0.9% YoY เดือนก่อน) ในเดือนมีนาคมหลังการยกเลิกพระราช
ก าหนดฉุกเฉิน น าโดยสินคา้ทั่วไป (+3.7% MoM, SA vs. +4.2% MoM, SA เดือนก่อน) และรถยนตแ์ละชิน้ส่วน (+11.8% 
MoM, SA vs. +1.8% MoM, SA เดือนก่อน) ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริม (+4.7% MoM, SA vs.  
-6.7% MoM, SA เดือนก่อน) และเครื่องใช้และอุปกรณ์ (+5.9% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA เดือนก่อน) พลิกกลับมา
ขยายตัว ดา้นเงินเฟ้อเดือนมีนาคมเร่งตวัขึน้อย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 1.2% และมีแนวโนม้เร่งตัวขึน้ต่อในเดือนเมษายนซึ่ง
อาจจะแตะระดับ 2% อย่างไรก็ตามนาย Kuroda ผู้ว่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่ น คาดว่าเงินเฟ้อที่สูงขึน้จะไม่กระทบต่อ 
แนวทางการด าเนินนโยบายการเงิน    

ตลาดยโุรปปรบัตวัเพิ่มขึน้ 7.74% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรบัตวัลดลงเป็น 54.9 จดุ (-0.6 จดุ) จากดชันีในภาคการผลิตที่ชะลอตวัลง (-1.7 จดุ, 
56.5 จดุ) จากสงครามรสัเซีย - ยเูครน รวมถึงการระบาดของ COVID-19 ในจีนที่กดดนัอปุสงคแ์ละส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
อุปทาน ในขณะที่ภาคบริการเร่งตัวขึน้เล็กน้อย (+0.1, 55.6 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19 
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวที่หนุนภาคบริการ ดา้นดชันีราคาตน้ทุนปัจจยัและราคาผลผลิตปรบัตัวเพิ่มขึน้สงูสดุเป็น
ประวัติการณ์ ทั้งนี ้ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในเกือบทุกประเทศหลักอาทิ สเปน (-3.4, 53.1 จุด) อิตาลี (-1.5, 
52.1 จุด) และเยอรมนี (-0.5, 55.1 จุด) ขณะที่ฝรั่งเศส (+0.8, 56.3 จุด) เร่งตวัขึน้ ดา้นอตัราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมีนาคมเรง่ตัว
ขึน้เป็น +7.5 YoY (vs. +5.9% YoY เดือนก่อน) สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ขณะที่อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเรง่ตวัขึน้เป็น +3.0% YoY 
(vs. +2.7% YoY เดือนก่อน) โดยหลกัมาจากหมวดพลงังาน (+44.7% YoY vs. +32% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหาร
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และเครื่องดื่ม ไม่นบัรวมยาสบู (+5.0% YoY vs. +4.2% YoY เดือนก่อน) ท่ีเรง่ตวัขึน้ต่อเนื่องสงูสดุในรอบหลายปี รวมถึง
หมวดบริการที่เร่งตัวขึน้ต่อเช่นกัน (+2.7% YoY vs. +2.5% YoY เดือนก่อน) จากการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรปมีมติคงนโยบายการเงินตามเดิม โดยมองความเส่ียงต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมี
เพิ่มมากขึน้จากสงครามรสัเซีย - ยเูครน 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 26.66% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมีนาคมปรบัตวัลดลงเป็น 43.9 จุด (-6.2 จุด) ซึ่งต ่าที่สดุนบัตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ ์2563 
จากมาตรการ Lockdown ในหลายพืน้ท่ีของประเทศส่งผลใหก้ิจกรรมเศรษฐกิจหดตัวทัง้ในภาคการผลิต (-2.3 จุด, 48.4 จุด) 
และบริการ (-8.2, 42.0 จุด) โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศต ่าสุดในรอบ 2 ปี ส่วนยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ
ยังคงหดตัวต ่าสุดในรอบ 22 เดือน ดา้นราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตเร่งตัวขึน้สูงสุดในรอบ 5 เดือน จากราคาวัตถุดิบ 
พลงังาน อาหาร การขนส่งที่เพิ่มสงูขึน้ ดา้นยอดระดมทนุรวมสทุธิเดือนมีนาคมเพิ่มขึน้อยู่ที่ 4.65 ลา้นลา้นหยวน (vs. 1.19 
ลา้นลา้นหยวน เดือนก่อน) สะทอ้นอุปสงคข์องสินเชื่อที่ฟ้ืนตวัขึน้หลงัวนัหยุดเทศกาลตรุษจีนในเดือนก่อน และแนวโนม้ที่
รฐับาลจีนจะด าเนินนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึน้ เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจปีนีท้ี่ก  าหนดไวท้ี่ราว 5.5% 
ขณะที่ด้านยอดค้าปลีกพลิกกลับมาหดตัว 3.5% YoY (vs. +6.7% YoY เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์) น าโดย
ยอดขายรถยนต์ (-7.5% YoY vs. +3.9% YoY เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์) และเครื่องประดับ (-16.4% YoY 
vs.+19.5% YoY เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์) โดย GDP ไตรมาส 1/2565 ขยายตัว 4.8% YoY (vs. 4.0% YoY  
ไตรมาสก่อน) ขณะที่เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน GDP ขยายตวั 1.3% QoQ (vs. +1.5% QoQ ไตรมาสก่อน)   

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัเพิ่มขึน้ 9.51% 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนมีนาคมปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 57.7 จุด (+1.8 จุด) จากการเร่งตัวขึน้ในภาคบริการ 
(+1.8, 58.3 จุด) จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่อนคลายลง ขณะที่ภาคการผลิต (-1.5, 57.1 จุด) ชะลอตัวลง โดย
ผลผลิต (-4.0, 54.5 จดุ) และอปุสงคท์ัง้ยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (-7.9, 53.8 จดุ) และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (-3.9, 
53.2 จดุ) ชะลอตวัลงมาก ขณะที่การจา้งงาน (+3.4, 56.3 จดุ) เรง่ตวัขึน้ โดยอตัราการว่างงานปรบัลดลงอยู่ที่ 3.6% (vs. 
3.8% เดือนก่อน) และและอตัราค่าจา้งเร่งตัวขึน้ 0.4% MoM และ 5.6% YoY ส่วนเวลาในการส่งมอบสินคา้ (-0.7, 65.4 จุด) 
ลดลงเล็กนอ้ย แต่ดชันีราคา (+11.5, 87.1 จุด) ปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่างมาก ดา้นอตัราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เพิ่มขึน้ 
1.2% MoM (vs. +0.8% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว  8.5% YoY 
สงูสุดนบัตัง้แต่ปลายปี 2524 และเร่งตัวขึน้จากเดือนก่อนท่ีขยายตัว 7.9 % YoY ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง
สหรฐัอเมริกา (Fed) มีแผนที่จะลดขนาดงบดุลในอัตราเดือนละ 95 พันลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา แบ่งเป็น Treasury 
เดือนละ 60 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา และ MBS เดือนละ 35 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา โดยทยอยเพิ่มอตัราการลดสู่
ระดับดังกล่าวในเวลา 3 เดือน ขณะที่ชีว้่าการขึน้ดอกเบีย้ถึง 0.50% ในการประชุมครัง้ต่อไปมีความเหมาะสมหากแรง
กดดนัเงินเฟ้อยงัอยู่ในระดบัสงู อย่างไรก็ตามตลาดการเงินมีความกงัวลต่อการเพิ่มความเขม้งวดในนโยบายการเงินอย่างรวดเร็ว
ของ Fed ซึ่งจะน าไปสู่ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจในระยะขา้งหนา้ 
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การลงทุนของกองทุน 

• กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี ้(ASP-EVOCHINA) 
กองทนุมีนโยบายการลงทนุในตราสารทนุและ/หรือหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุของบรษิัทท่ีมีการจดทะเบียนธุรกิจ
และ/หรือ ด าเนินธุรกิจและ/หรือมีรายไดห้ลกัจาการประกอบกิจการ ในสาธารณรฐัประชาชนจีนและ/หรือเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงและ/หรือประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่ จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยต์่างๆ ทั่วโลก รวมถึงอาจ
พิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุน CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้
ดว้ย โดยเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 
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กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อโีวลูชั่น ไชน่า อิควิตี ้
ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทนุ 

รอบระยะเวลา 6 เดือน สิน้สุดวันที ่29 เมษายน 2565 
(NAV ณ 29 เมษายน 2565 = 11.9030 บาท) 

ASP-EVOCHINA ต้ังแต่ต้นปี 
3 เดือน 

(ตามเวลา) 
6 เดือน 

(ตามเวลา) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ต้ังแต่จัดต้ัง
กองทุน 2 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม -26.74% -18.60% -31.94% -41.05% 0.15% - - 5.14% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -13.96% -12.76% -22.64% -29.81% -2.79% - - 0.69% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

40.57% 45.05% 34.05% 31.30% 27.51% - - 26.32% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation) * 

43.29% 47.63% 36.51% 32.87% 26.07% - - 25.14% 

Information Ratio -1.46 -0.82 -0.88 -0.81 0.21 - - 0.33 

หมายเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 6 พฤศจิกายน 2561 

- * ดัชนี MSCI China Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค  านวณ
ผลตอบแทน ในสดัส่วน 100% 

- 1 % ต่อปี 

- 2 % ต่อปี ยกเวน้กรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิ 

- การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัขึน้ตามประกาศสมาคมบรษิัทจดัการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและ
น าเสนอผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือ
ค่าใชจ้่ายตา่งๆ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน มิไดเ้ป็นส่ิงยนัถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 
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ขอ้มูลการถือหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

ณ วันที ่29 เมษายน 2565 

N/A * 

* ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ี่เว็บไซต ์www.assetfund.co.th 
 
 
 
 
 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 29 เมษายน 2565 
 

109.47% 
 

 

 

 

 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

 

นายณฐัพล จนัทรสิ์วานนท ์
นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

http://www.assetfund.co.th/
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หมายเหตุ : บริษัทจัดการไดค้  านวณมูลค่าหลักทรัพยข์องกองทุนโดยใช้วิธีการค านวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคม          
บรษิัทจดัการกองทนุ (AIMC) 
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ค าอธิบายการจัดอนัดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ 
AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเส่ียงต ่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์งูสดุ ความเปล่ียนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบนอ้ยมาก 
AA มีความเส่ียงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบ

จากความเปล่ียนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 
A มีความเส่ียงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูแต่อาจไดร้บัผลกระทบ

จากความเปล่ียนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 
BBB มีความเส่ียงและมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑป์านกลาง ความผนัผวนท่ีเกดิขึน้

จากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหค้วามสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบั
เครดิตที่สงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษิัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกที่ไดร้บั
อนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวที่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษิัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกที่ไดร้บั
อนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวที่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
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ข้อมูลการรับผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนเน่ืองจากการใช้บริการ 

ดว้ยบริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนไดร้บัการบริการข้อมู ลจากบุคคลผู้
ให้บริการ ไดแ้ก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะหว์ิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ภาวะสังคมการเมืองและภาวะ
อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปัจจัยพื ้นฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม 
Company Visit และ การสัมมนาต่างๆ ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ในการน ามาใชว้ิเคราะหปั์จจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อ
ผลประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นหลกั จึงขอเปิดเผยรายชื่อบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการ ดงันี ้

Fixed Income 

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

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

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

Equity 

Brokers 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
Krungsri Securities Public Company Limited 
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited 
Bualuang Securities Public Company Limited 
Capital Nomura Securities Public Company Limited 
Kasikorn Securities Public Company Limited 
Phatra Securities Public Company Limited 
SCB Securities Company Limited 
CIMB Securities (Thailand) Company Limited 
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 
KGI Securities (Thailand) Company Limited 
JPMorgan Securities (Thailand) Limited 
Tisco Securities Company Limited 
D.B.S. Vickers Securities Company Limited 
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 
Thanachart Securities Public Company Limited 
KTZMICO Securities Company Limited 
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited 
Trinity Securities Company Limited 
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited 
KTB Securities (Thailand) Public Company Limited 
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 
Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 
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รายงานรายชือ่บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ล าดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 
1 บรษิัท เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2 บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 
3 บรษิัทท่ีปรกึษา เอเซีย พลสั จ ากดั 
4 นายนภดล รมยะรูป 
5 นายพิทเยนท ์อศัวนิก 
6 นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์
7 นายพชัร สรุะจรสั 
8 นายคมสนั ผลานสุนธิ 
9 นายณฐัพล จนัทรสิ์วานนท ์
10 นายไมตร ีโสตางกรู 
11 นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
12 นางสาวทิพยว์ดี  อภิชยัสิร ิ
13 นายกฤช โคมิน 
14 นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
15 นายธีรธ์วชั ลิมปิสขุ 
16 นายสิทธิเดชน ์เอีย้วสกลุ  
17 นายยรุนนัท ์วิภศูิร ิ 
18 นายไกรสร โอภาสวงการ 
19 นายวศิรุต ปรางมาศ 
20 นายณฐัพงษ์ จนัทรห์อม 
21 นายวชิรศกัดิ์  จึงสถาพร 
22 นางธนพร  ตัง้มณีนิมิตร 
23 นางกสุมุาลย ์ ศรีสอา้น 
24 นางสาวพิมพศ์ิร ิ ชีพสตัยากร 
25 นางสาวภทัรา  ฉายรศัมวีงศ ์
26 นางสาวนวรตัน ์ พรหมศรีโชต ิ
27 นางผสุดี  นาคอินทร ์
28 นางสาวพรประภา ธนพูนัธ ์
29 นางสาวสวุิชญา ปิยะพิสทุธ์ิ 1/ 
30 นางกาญดา สินอยู่ 2/ 

หมายเหต ุ: 
1/ เริ่มเป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แต่วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2565 
2/ เริ่มเป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท่ี้ website บริษัทจดัการ  www.assetfund.co.th 
 

 

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อโีวลูชั่น ไชน่า อิควิตี ้

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวนัที ่1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที ่30 เมษายน 2565 

วนัที ่ ชื่อหลักทรัพย ์
อัตราส่วน ณ สิน้วนั 

(%NAV) 
อตัราส่วนตามโครงการ 

(%NAV) 
สาเหต ุ การด าเนินการ 

- - - - - - 
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