รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน
เดือนพฤษภาคม 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวเพิ่มขึน้ 1.61%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 51.1 จุด (+0.8 จุด) ในขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น
53.5 จุด (-0.6 จุด) จากยอดคําสั่งซือ้ ที่ชะลอตัวลงและการจ้างงานที่ชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ 9 เดือน ด้านดัชนีราคาต้นทุน
การผลิตเร่งตัวสูงขึน้ เป็ นอันดับ 5 นับตัง้ แต่มีการสํารวจ ส่วนดัชนีราคาขายเร่งตัวขึน้ สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ยอดค้าปลีก
ขยายตัว (+0.8% MoM, SA) อย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายนแต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว (+1.7% MoM, SA) นําโดย
เครื่อ งแต่ งกายและอุป กรณ์เสริม (+12.8% MoM, SA vs. -2.3% เดื อ นก่ อ น) ที่ พ ลิ ก กลับ มาขยายตัว ส่ ว นสิ น ค้า ทั่ว ไป
(+1.6% MoM, SA% vs. +3.7% เดือนก่อน) และเครื่องใช้และอุปกรณ์ (+1.9% MoM, SA vs. +6.0% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง
ขณะที่รถยนต์และชิน้ ส่วน (-5.7% MoM, SA vs. +12.1% เดือนก่อน) พลิกกลับมาหดตัว โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน
ยอดค้าปลีกขยายตัว 2.9% YoY (vs. +0.7% เดือนก่อน) อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจญี่ปนยั
ุ่ งคงมีปัจจัยกดดันจากความไม่แน่นอน
ของการล็อกดาวน์ในจีนและสงครามรัสเซีย - ยูเครน ซึ่งสะท้อนได้จากการชะลอตัวของการส่งออกประกอบกับความแตกต่าง
ในนโยบายทางการเงินของประเทศญี่ปนและประเทศกลุ
ุ่
่มตะวันตกได้สร้างความผันผวนต่อค่าเงินเยน เนื่องจากการฟื ้ นตัว
ทางเศรษฐกิจยังค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศดังกล่าว และส่งผลให้เกิดการเร่งตัวขึน้ ของอัตราเงินเฟ้อในประเทศ
ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึน้ 0.17%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 55.8 จุด (+0.9 จุด) อย่างไรก็ตามภาคการผลิตปรับตัวลดลง
เป็ น 55.5 จุด (-1.0 จุด) ตํ่าสุดนับตัง้ แต่เดือนมกราคม 2564 จากผลผลิตและยอดคําสั่งซือ้ ที่ชะลอตัวจากผลของสงคราม
รัสเซีย - ยูเครน รวมถึงการล็อกดาวน์ในจีนที่กดดันอุปสงค์และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิต
ปรับตัวสูงสุดในรอบ 5 เดือน ขณะที่ดชั นีราคาขายเร่งตัวขึน้ สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ในส่วนนโยบายทางการเงินท่ามกลางเงินเฟ้อ
จากต้นทุนที่สงู ขึน้ โดยเฉพาะจากการพุ่งขึน้ ของราคาสินค้าหมวดพลังงานอาจจะส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เร่งปรับขึน้
ดอกเบีย้ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ระบุว่าการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ครัง้ แรกในรอบ
หลายปี ของยู โ รโซนอาจจะเกิ ด ขึ น้ ในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคมและเดื อ นกั น ยายนตามลํา ดั บ ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งเวลาหลัง จาก
การเข้าซือ้ พันธบัตรที่เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรการ QE นัน้ จบลง และระบุเพิ่มเติมว่าอาจจะออกจากสถานะดอกเบีย้ ติดลบได้
ภายในสิน้ ไตรมาสที่ 3 ขณะที่คณะกรรมการยุโรปปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2565 - ปี 2566 ลง และปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ
โดยมองกรณีแย่สดุ GDP ของกลุ่มจะโตเพียง 0.2% ขณะที่เงินเฟ้ออาจพุ่งแตะ 9.1% ในปี นี ้
ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึน้ 6.26%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวลดลงเป็ น 37.2 จุด (-6.7 จุด) สอดคล้องกับภาคการผลิตที่ปรับตัว
ลดลงเป็ น 46.0 จุ ด (-2.1 จุ ด ) ตํ่า สุด ในรอบ 26 เดื อ น จากผลของการล็ อกดาวน์ท่ี ส่ งผลให้ผ ลผลิ ต และยอดคํา สั่งซื ้อ
ในประเทศที่ชะลอตัวลงตํ่าเป็ นอันดับ 2 นับตัง้ แต่เริ่มมีการสํารวจในปี 2547 และยอดคําสั่งซือ้ ภายนอกประเทศที่ต่าํ สุด
ในรอบเกือบ 2 ปี ด้านดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตชะลอตัวลง ขณะที่ราคาผลผลิตเร่งตัวขึน้ เล็กน้อย ด้านยอดส่งออกเดือน
เมษายนชะลอตัวลงเป็ น +3.9% YoY (vs. +14.7% เดือนก่อน) โดยกลุ่มสินค้าที่เกี่ ยวข้องกับการป้องกันเชือ้ COVID-19
อย่างสินค้ากลุ่มพลาสติก (+9.7% YoY vs. +20.8% เดือนก่อน) และกลุ่มผ้าและสิ่งทอ (+0.9% YoY vs. +22.2% เดือนก่อน)
ชะลอตัวลงอย่างมาก ขณะที่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย/เฟอร์นิเจอร์ (-3.0% YoY vs. +7.1% เดือนก่อน) พลิกกลับมา
หดตัว และเครื่องใช้ในครัวเรือน (-5.4% YoY vs. -8.5% เดือนก่อน) ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านยอดค้าปลีกหดตัว 11.1% YoY
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(vs. 3.5% เดือนก่อน) นําโดยยอดขายรถยนต์ (-31.6% YoY vs. -7.5% เดือนก่อน) และเครือ่ งประดับ (-26.7% YoY vs. -17.9%
เดือนก่อน) ในส่วนยอดระดมทุนสุทธิลดลงอย่างมากจากเดือนก่อนที่ 4.7 ล้านล้านหยวน มาอยู่ท่ี 0.9 ล้านล้านหยวน โดย
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนยอดระดมทุนรวมสุทธิคงค้างในระบบชะลอตัวลงเป็ น +10.2% YoY (vs. +10.5% เดือนก่อน)
ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจของจีนยังคงถูกกดดันต่อเนื่องจากการใช้มาตรการ Zero-Covid ของรัฐบาลที่ทาํ ให้มีการประกาศ
ล็อกดาวน์ในหลายพืน้ ที่ อาทิ Shanghai และ Beijing ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ ในภาคบริการและภาคการผลิตต้อง
หยุดชะงักลง
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 3.44%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวลดลงเป็ น 56.0 จุด (-1.7 จุด) สอดคล้องกับภาคการผลิตที่ปรับตัว
ลดลงเป็ น 55.4 จุด (-1.7 จุด) ตํ่าสุดนับตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยผลผลิต (-0.9, 53.6 จุด) อุปสงค์ทงั้ ยอดคําสั่งซือ้
ในประเทศ (-0.3, 53.5 จุด) ยอดคําสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (-0.5, 52.7 จุด) และการจ้างงาน (-5.4, 50.9 จุด) ชะลอตัวลง
ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้า (+1.8, 67.2 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ แต่ดชั นีราคา (-2.5, 84.6 จุด) ชะลอตัวลง ด้านเงินเฟ้อ PCE
เพิ่มขึน้ 0.2% MoM (vs. +0.9% ในเดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนเงินเฟ้อ PCE ชะลอลงเป็ น +6.3% YoY
(vs. +6.6% เดือนก่อน) โดยนับเป็ นการชะลอลงในรอบ 17 เดือน ขณะที่การใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Spending) เดือน
เมษายนเพิ่มขึน้ 0.9% MoM (vs. +1.4% เดือนก่อน) โดยการใช้จ่ายหักผลของการเปลี่ยนแปลงของราคา (Real Spending)
เพิ่มขึน้ 0.7% MoM (vs. +0.5% เดือนก่อน) สูงสุดในรอบ 3 เดือน แบ่งเป็ นการใช้จ่ายซือ้ สินค้าเพิ่มขึน้ 1.0% MoM (vs. +0.2%
เดือนก่อน) และการใช้จ่ายภาคบริการเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติเป็ นเอกฉันท์ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 50 bps. สู่ระดับ 0.75% - 1.00% โดยประธานธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) ระบุการขึน้ ในอัตราดังกล่าวต่อเนื่องในเดือนข้างหน้ามีความเหมาะสมและกล่าวปั ดการปรับขึน้ ถึง 75 bps.
โดยมองว่าการเร่งขึน้ ดอกเบีย้ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการดําเนินนโยบายในช่วงที่เหลือของปี ขณะที่กระบวนการลดขนาด
งบดุล (QT) จะเริ่มวันที่ 1 มิถุนายนในอัตราเดือนละ 47.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็ น Treasury เดือนละ 30.0
พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ MBS เดือนละ 17.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และจะทยอยปรับขึน้ ในระยะเวลา 3 เดือน
สู่ระดับ 95.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็ น Treasury เดือนละ 60.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ MBS
เดือนละ 35.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ตามแผนเดิม
เดือนมิถุนายน 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 3.13%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 52.3 จุด (+1.2 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19
ที่ผ่อนคลายลงส่งผลให้ดชั นีภาคบริการเร่งตัวขึน้ (+1.9, 52.6 จุด) ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลง (-0.2, 53.3 จุด) จากผลผลิต
และยอดคําสั่งซือ้ ใหม่ท่ีชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ 8 เดือน รวมถึงยอดคําสั่งซือ้ ภายนอกประเทศที่ชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ
เกือบ 2 ปี ท่ามกลางการหยุดชะงักของห่วงโซ่อปุ ทานจากผลของสงครามรัสเซีย - ยูเครน รวมไปถึงปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
และการล็อกดาวน์ในจีน ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตเร่งตัวสูงขึน้ เป็ นประวัติการณ์ส่วนดัชนีราคาขายยังคงอยู่ในระดับ
สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ด้านยอดค้าปลีกยังคงฟื ้ นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัว 0.6% MoM, SA ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัว
1.0% MoM, SA ในเดือนก่อน ซึ่งหากเทียบกับช่วงเดียวกับของปี ก่อนจะขยายตัวที่ 3.6% YoY (vs. +3.1% เดือนก่อน) ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM)
วันที่ 16 - 17 มิถุนายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ และยาวและมีมติแบบไม่เปิ ดเผยในการคงเป้าการเข้าซือ้
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สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้ ทั้งนี ้ ภายหลังการประชุม นาย Haruhiko Kuroda ผูว้ ่าฯ BoJ ยังเน้นยํา้ ว่านโยบาย
การเงินที่ผ่อนคลายยังคงจําเป็ นสําหรับเศรษฐกิจญี่ปนที
ุ่ ่ยงั คงไม่ฟื้นตัวเข้าสู่ระดับก่อน COVID-19 และไม่มีแผนที่จะขยายกรอบ
ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 8.00%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงเป็ น 54.8 จุด (-1.0 จุด) จากภาคบริการที่ชะลอตัวลง (-1.6, 56.1 จุด)
ตามอุปสงค์ท่ีอ่อนแอลง และภาคการผลิตที่ชะลอตัวลง (-0.9, 54.6 จุด) โดยยอดคําสั่งซือ้ ใหม่หดตัว (ตํ่ากว่า 50 จุด) เป็ นครัง้ แรก
นับตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2563 ท่ามกลางความกังวลสงครามรัสเซีย - ยูเครน และการล็อกดาวน์ในจีนที่กดดันอุปสงค์และ
ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตยังคงปรับตัวสูงขึน้ อย่างมาก ส่วนราคาผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้
สูงสุดเป็ นอันดับ 2 ในประวัติการณ์ ทั้งนี ้ ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในเกือบทุกประเทศหลัก ได้แก่ อิตาลี (-2.1, 52.4 จุด)
ฝรั่งเศส (-0.6, 57.0 จุด) และเยอรมนี (-0.6, 53.7 จุด) ขณะที่สเปนทรงตัวเท่ ากับเดื อนก่อน (55.7 จุด) ด้านเงินเฟ้อเดือ น
พฤษภาคมเร่งตัวขึน้ ทําจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องที่ 8.1% YoY (vs. +7.4% เดือนก่อน) โดยการเร่งขึน้ โดยหลักยังมาจากหมวด
พลังงาน (+39.2% YoY vs. +37.5% เดือนก่อน) ขณะที่ราคาหมวดบริการ (+3.5% YoY vs. +3.3% เดือนก่อน) หมวด
สินค้าอุตสาหกรรมที่มิใช่พลังงาน (+4.2% YoY vs. +3.8% เดือนก่อน) และหมวดอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ (+7.5% YoY
vs. +6.3% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้ อย่างต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติเป็ นเอกฉันท์
ประกาศยุติการเข้าซือ้ สินทรัพย์แบบปกติหรือ APP ตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคมและระบุจะปรับดอกเบีย้ ขึน้ ในอัตรา 0.25%
ในการประชุมวันที่ 21 กรกฎาคม ซึ่งเป็ นไปตามที่ตลาดคาดการณ์เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ สูงกว่าเป้าอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
มีท่าที Hawkish กว่าคาด โดยระบุอาจปรับดอกเบีย้ ขึน้ ถึง 0.50% ในการประชุมเดือนกันยายน
ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึน้ 3.00%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 42.2 จุด (+5.0 จุด) จากการผ่อนคลายมาตรการ
ล็อกดาวน์ใน Shanghai และ Beijing ส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจฟื ้ นตัวขึน้ ในภาคการผลิต (+2.1, 48.1 จุด) และบริการ
(+5.2, 41.4 จุด) โดยยอดคําสั่งซือ้ ใหม่ปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบ 3 เดือน ด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตชะลอตัวลงตํ่าสุด
นับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่ราคาผลผลิตปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 ในส่วนยอดค้าปลีกหดตัว 6.7% ลดลงจาก
เดือนก่อนที่หดตัว 11.1% นําโดยยอดขายรถยนต์ (-16.0% YoY vs. -31.6% เดือนก่อน) เครื่องประดับ (-15.6% YoY vs.
-26.7% เดื อ นก่ อ น) และร้า นอาหาร (-21.1% YoY vs. -22.7% เดื อ นก่ อ น) ด้า นยอดส่ งออกขยายตัว 16.9% YoY (vs.
+3.9% เดือนก่อน) โดยหมวดรถยนต์เร่งตัวขึน้ อย่างมาก (+46.7% YoY vs. +8.6% เดือนก่อน) ด้านเครื่องใช้ในครัวเรือน
(+8.3% YoY vs. -5.4% เดื อ นก่ อ น) พลิ ก กลับ มาขยายตัว ส่ วนยอดส่ งออกกลุ่ม อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้แ ก่ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ
(+14.0% YoY vs. -7.3% เดือนก่อน) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (+5.5% YoY vs. -5.1% เดือนก่อน) และแผงวงจรรวม (+17.6% YoY
vs. +1.1% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้ อย่างมาก ในส่วนยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือนพฤษภาคมอยู่ท่ี
2.79 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึน้ อย่างมากจาก 0.91 ล้านล้านหยวนในเดือนก่อน
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 8.26 %
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงเป็ น 53.6 จุด (-2.4 จุด) จากการชะลอตัวลงในภาคบริการ
(-1.2, 55.9 จุด) ขณะที่ภาคการผลิต (+0.7, 56.1 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ รายงานระบุว่าภาคธุรกิจยังคงมีความเชื่อมั่นที่ดีต่อ
อุปสงค์ ส่วนปั ญหาในห่วงโซ่อปุ ทาน ปั ญหาด้านแรงงานและปั ญหาด้านเงินเฟ้อยังคงเป็ นข้อกังวลหลักของภาคธุรกิจ ด้านอัตรา
เงินเฟ้อพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ 0.6% MoM เท่ากับเดือนก่อน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี กอ่ นจะชะลอตัวลงเป็ น +6.0% YoY
(vs. +6.2% เดือนก่อน) โดยหมวดที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิ ดเมืองยังเพิ่มสูงขึน้ อาทิ ตั๋วเครื่องบิน (+12.6% MoM) โรงแรม (+0.9%
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MoM) และประกันรถยนต์ (+0.5 MoM) รวมถึงหมวดราคาที่พกั อาศัย ซึ่งคิดเป็ นราว 1 ใน 3 ของนํา้ หนักในตระกร้าเงินเฟ้อที่
เพิ่ ม ขึน้ มากถึ ง 0.6% MoM (vs. +0.5% ต่อ เนื่ อ ง 3 เดื อ นก่อ นหน้า) สูงสุด ในรอบหลายปี ขณะที่ ก ารจ้า งงานนอกภาค
การเกษตร เพิ่มขึน้ 3.9 แสนตําแหน่ง โดยการจ้างงานเพิ่มขึน้ ในเกือบทุกหมวดนําโดยการโรงแรมและพักผ่อน (+8.4 หมื่น
ตําแหน่ ง ) การบริก ารธุรกิ จ (+7.5 หมื่ น ตํา แหน่ ง) การจ้า งงานภาครัฐ (+5.7 หมื่ น ตํา แหน่ ง) และก่ อ สร้า ง (+3.6 หมื่ น
ตําแหน่ง) ขณะที่ลดลงมากในหมวดค้าปลีก (-6.1 หมื่นตําแหน่ง) ส่วนอัตราว่างงานทรงตัวที่ 3.6% และอัตราค่าจ้างชะลอตัวลง
(+0.3% MoM, และ +5.2% YoY vs. +5.5% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติ 10 - 1
ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.75% สู่ระดับ 1.50% - 1.75% ซึ่งนับเป็ นการปรับขึน้ ในอัตรามากสุดนับตัง้ แต่ปี 2537 พร้อมระบุว่า
จะปรับขึน้ ในอัตรา 0.50% หรือ 0.75% ในการประชุมเดือนกรกฎาคม นอกจากนี ้ Jerome Powell ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) ยํา้ ว่าพร้อมดําเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดและมองว่าการเกิด Soft Landing ยังคงมีความเป็ นไปได้
ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายอย่างมากในปั จจุบนั
เดือนกรกฎาคม 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 1.53%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมิถนุ ายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 53.0 จุด (+0.7 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19
ที่ผ่อนคลายลงส่งผลให้ดัชนีภาคบริการเร่งตัวขึน้ (+1.4 จุด, 54.0 จุด) สูงสุดในรอบ 9 ปี ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลง
(-0.6 จุด, 52.7 จุด) จากผลผลิตที่ชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ 4 เดือน และยอดคําสั่งซือ้ ที่ชะลอตัวลงเช่นกัน ด้านต้นทุนการผลิต
ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ นประวัติการณ์เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบและปั ญหาห่วงโซ่อปุ ทานอย่างต่อเนื่อง ทําให้ดชั นีราคาขาย
เพิ่มขึน้ สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ด้านยอดส่งออกเดือนมิถุนายนเร่งตัวขึน้ (+19.4% YoY vs. +15.8% เดือนก่อน) จากแรงหนุน
ของการส่งออกไปยังจีนและยุโรป โดยการส่งออกเร่งตัวขึน้ ในกลุ่มสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เครื่องจักรกลไฟฟ้า (+17.1% YoY
vs. +11.1% เดื อ นก่ อ น) สิ น ค้า เคมี ภัณ ฑ์ (+19.6% YoY vs. +15.5% เดื อ นก่ อ น) และเครื่องจัก รกล (+14.3% YoY vs.
+13.3% เดือนก่อน) ขณะที่หมวดยานพาหนะรวมอะไหล่กลับมาขยายตัว (+3.4% YoY vs. -5.3% เดือนก่อน) ยอดนําเข้า
ชะลอตัวลงเป็ น +46.1% YoY จากขยายตัว 48.9% ในเดือนก่อหน้า อย่างไรก็ตามแนวโน้มการส่งออกยังคงเผชิญความไม่แน่นอน
จากปั ญหาภายในห่วงโซ่อปุ ทานทั่วโลกที่ยงั ไม่คลี่คลาย รวมไปถึงประเด็นสงครามรัสเซีย - ยูเครน ซึ่งนําไปสูก่ ารใช้มาตรการ
ควํ่าบาตรที่จะกระทบอุปทานสินค้าสําคัญ ขณะที่การนําเข้ายังคงขยายตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจากผลกระทบของการอ่อนค่า
ของค่าเงินเยนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีปรับตัวสูงขึน้ ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุลอย่างต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงิน
ธนาคารกลางญี่ปนุ่ มีมติคงนโยบายการเงินตามเดิม โดยคงเป้าอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ และยาว และเป้าการเข้าซือ้ สินทรัพย์ต่างๆ
พร้อมปรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี นแี ้ ละปี หน้าเพิม่ ขึน้
ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึน้ 0.22%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงเป็ น 52.0 จุด (-2.8 จุด) โดยทัง้ ภาคบริการ (-3.1 จุด, 53.0 จุด) และ
ภาคการผลิต (-2.5 จุด, 52.1 จุด) ชะลอตัวลงในส่วนของภาคการผลิต ผลผลิตได้หดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 2 ปี ขณะที่ยอด
คําสั่งซือ้ ภายในและภายนอกประเทศชะลอตัวลง ด้านระยะเวลารอสินค้าลดลงตํ่าสุดในรอบ 1 ปี ครึ่ง สะท้อนสถานการณ์
ในห่วงโซ่อปุ ทานมีเสถียรภาพมากขึน้ ดัชนีราคาต้นทุนการผลิตชะลอตัวลงแต่ยงั คงอยู่ในระดับสูง ส่วนราคาผลผลิตปรับตัว
เพิ่มขึน้ เล็กน้อย ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในทุกประเทศหลัก ได้แก่ อิตาลี (-1.1 จุด, 51.3 จุด) ฝรั่งเศส (-4.5 จุด,
52.5 จุด) เยอรมนี (-2.4 จุด, 51.3 จุด) และสเปน (-2.1 จุด, 53.6 จุด) ด้านดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจของเยอรมนี ซึ่งเป็ น
ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในยุโรปปรับตัวลดลงตํ่าสุดในรอบ 2 ปี ท่ามกลางสถานการณ์ดา้ นก๊าซที่มีความไม่แน่นอน
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อย่างมาก ประกอบกับราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงกดดันเศรษฐกิจให้ชะลอลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และอาจเข้าสู่
Recession ได้ในช่วงครึ่งหลังของปี ในขณะที่รสั เซียระบุว่าก๊าซส่งผ่านท่อ Nord Stream จะลดลงเหลือเพียง 20% ตัง้ แต่
วันที่ 27 กรกฎาคม เนื่ องจากการซ่อ มบํารุ งโดยวิกฤตขาดแคลนพลังงานอาจทําให้ต ้อ งมี การจํากัด การใช้พ ลังงานใน
อุตสาหกรรมต่ างๆ อันจะส่ งผลกระทบต่อกิจ กรรมในภาคการผลิตก่ อนที่ จะเริ่มจํากัดการใช้พ ลังงานในครัวเรือน และ
หน่วยงานสําคัญ และมีแนวโน้มที่ประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะประสบปั ญหาในรูปแบบเดียวกัน ในส่วนนโยบายทางการเงิน
ธนาคารกลางยุโรปมีมติปรับอัตราดอกเบีย้ Deposit Rate ขึน้ 0.50% สู่ระดับ 0% ซึ่งนับเป็ นการปรับขึน้ เป็ นครัง้ แรกในรอบ
11 ปี และปรับ ขึ น้ ในอัต รามากที่ สุด นับ ตั้งแต่ ปี 2543 พร้อมออกมาตรการใหม่ “Transmission Protection Instrument
(TPI)” ซึ่งจะช่วยให้การส่งผ่านนโยบายการเงินในยูโรโซนมีประสิทธิภาพ
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 27.60%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมิถนุ ายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 55.3 จุด (+13.1 จุด) จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
และมาตรการสนับสนุนของภาครัฐส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจฟื ้ นตัวขึน้ ในภาคการผลิต (+3.6 จุด, 51.7 จุด) และบริการ (+13.1 จุด,
54.5 จุด) โดยยอดคําสั่งซือ้ ใหม่ปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2564 และยอดคําสั่งซือ้ ภายนอกประเทศปรับตัวขึน้
สูงสุดในรอบ 19 เดือน ด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตชะลอตัวลงตํ่าสุดนับตัง้ แต่เดือนกันยายน 2563 ขณะที่ราคาผลผลิต
ทรงตัวเท่าเดือนก่อน หลังมีการชะลอตัวลงต่อเนื่องก่อนหน้านีส้ ่วนยอดค้าปลีกพลิกกลับมาขยายตัว 3.1% YoY (vs. -6.7%
เดือนก่อน) นําโดยยอดขายรถยนต์ (+13.9% YoY vs. -16.0% เดือนก่อน) เครือ่ งประดับ (+8.1% YoY vs. -15.5% เดือนก่อน) และ
ร้า นอาหาร (-4.0% YoY vs. -21.1% เดื อ นก่ อ น) อุป กรณ์ สื่ อ สาร (+6.6% vs. -7.7% เดื อนก่ อน) ด้านยอดส่ งออกเดื อน
มิถุนายนเร่งตัวขึน้ (+17.9% YoY vs. +16.9% เดือนก่อน) สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะชะลอตัว ด้วยแรงหนุนของการส่งออก
คอมพิวเตอร์ (+9.2% YoY vs. -5.5% เดือนก่อน) ขณะที่รถยนต์ (+21.2% YoY vs. +46.7% เดือนก่อน) และผลิตภัณฑ์จาก
เหล็ก (+41.2% YoY vs. +77.8% เดือนก่อน) ชะลอลงแต่ยังขยายตัวในระดับสูง ส่วนเครื่องใช้ในครัวเรือน (-13.1% YoY
vs. -8.3% เดือนก่อน) ยังคงหดตัวต่อเนื่อง ด้านยอดระดมทุนรวมสุทธิเดือนมิถุนายนอยู่ท่ี 5.17 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึน้ เกือบ
เท่าตัวจาก 2.79 ล้านล้านหยวนในเดือนก่อนจากแรงหนุนของการออกพันธบัตรรัฐบาลและยอดปล่อยกู้เงินหยวนเพื่อนําไป
ลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานตามนโยบายของภาครัฐ โดย GDP จีนไตรมาส 2 ขยายตัว 0.4% YoY ตํ่ากว่าที่ตลาดคาด (+1.2 YoY)
อย่างมากจากผลของการกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อคุม COVID-19 ในเมืองสําคัญอย่าง Shanghai
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 2.40%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงเป็ น 52.3 จุด (-1.3 จุด) จากการชะลอตัวลงทั้งในภาคบริการ
(-0.6 จุด, 55.3 จุด) และภาคการผลิต (-3.1 จุด, 53.0 จุด) โดยยอดคําสั่งซือ้ ในประเทศ (-5.9 จุด, 49.2 จุด) และยอดคําสั่งซือ้
ภายนอกประเทศ (-2.2 จุด, 50.7 จุด) เร่งตัวขึน้ ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery Times: -8.4 จุด, 57.3 จุด)
และดัชนีราคา (-3.7 จุด, 78.5 จุด) ชะลอตัว ทั้งนี ้ รายงานระบุว่าภาคธุรกิจยังคงมีความเชื่อมั่นที่ดีต่ออุปสงค์ ส่วนปั ญหา
ในห่วงโซ่อุปทานความท้าทายด้านการขนส่ง สงครามรัสเซีย - ยูเครน การแพร่ระบาดของ COVID-19 และปั จจัยด้านราคา
เป็ นข้อกังวลหลักของภาคธุรกิจ ด้านยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายนเพิ่มขึน้ 1.0% MoM โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน
ยอดค้าปลีกเร่งตัวขึน้ เป็ น +8.4% YoY (vs. +8.2% เดือนก่อน) โดยยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้ 9 จากทัง้ หมด 13 หมวดหลัก นําโดย
ยอดขายปั๊ มนํา้ มัน (+3.6% MoM) ตามการเพิม่ ขึน้ ของราคาค้าปลีกเชือ้ เพลิง ร้านขายของออนไลน์ (+2.2% MoM) ร้านขาย
เฟอร์นิเจอร์ (+1.4% MoM) ขณะที่ยอดขายหดตัวในห้างสรรพสินค้า (-2.6% MoM) วัสดุก่อสร้างและสวน (-0.9% MoM)
และเสือ้ ผ้าและเครื่องประดับ (-0.4% MoM) ด้านยอดขายร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งภาคบริการเพียงหมวดเดียวในยอดค้าปลีก
ที่ขยายตัว (+1.0% MoM) ในส่วนยอดขอรับสวัสดิการว่างงานครัง้ แรก (Initial Jobless Claims) เพิ่มขึน้ 4,000 ราย สู่ระดับ
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235,000 ราย ในสัปดาห์สิน้ สุด ณ วันที่ 2 กรกฎาคม ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดนับตัง้ แต่กลางเดือนมกราคม 2564 ขณะที่อตั ราเงินเฟ้อ
พืน้ ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.7% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) สูงสุดนับตัง้ แต่กลางปี 2564 และสูงกว่าตลาดคาดที่ 0.5%
โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 เป็ น +5.9% YoY (vs. +6.0%
เดือนก่อน) ซึ่งกดดันธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) เร่งขึน้ อัตราดอกเบีย้ อย่างต่อเนื่อง โดยตลาดมอง Fed อาจต้องปรับขึน้
ในอัตรามากถึง 0.75% - 1.00% ในการประชุมปลายเดือนกรกฎาคมนี ้
เดือนสิงหาคม 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวเพิ่มขึน้ 1.10%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงเป็ น 50.2 จุด (-2.8 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19
ที่รุนแรงขึน้ อีกครัง้ ส่งผลให้ดชั นีภาคบริการปรับตัวลดลง (-3.7 จุด, 50.3 จุด) มากสุดในรอบ 9 ปี ขณะที่ภาคการผลิตชะลอ
ตัวลง (-0.6 จุด, 52.1 จุด) ท่ามกลางต้นทุนด้านพลังงานและค่าจ้างที่สงู ขึน้ ทําให้ผลผลิตหดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 5 เดือน
และยอดคําสั่งซือ้ ใหม่หดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 10 เดือน ด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตชะลอตัวลงเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่
เดือนมกราคม ด้านยอดส่งออกเดือนกรกฎาคมชะลอตัวลงเป็ น +19.0% YoY (vs. +19.3% เดือนก่อน) นําโดยกลุ่มสินค้า
ส่งออกหลัก ได้แก่ เครื่องจักรกลไฟฟ้ า (+13.8% YoY vs. +17.1% เดื อนก่อ น) และสิน ค้าเคมี ภัณ ฑ์ (+15.6% YoY vs.
+19.6% เดื อ นก่ อ น) ขณะที่ เครื่อ งจัก รกล (+17.3% YoY vs. +14.3% เดื อ นก่ อ น) และหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่
(+14.6% YoY vs. +3.4% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้ ในส่วนการท่องเที่ยวรัฐบาลเตรียมผ่อนคลายกฎเกณฑ์การรับนักท่องเที่ยว
เข้าประเทศเพิ่มเติม โดยนับตัง้ แต่วนั ที่ 7 กันยายนนักท่องเที่ยวไม่จาํ เป็ นต้องตรวจหาเชือ้ COVID-19 ผ่าน RT-PCR Test
ก่อนเข้าประเทศ และสามารถเดินทางโดยไม่มีผนู้ าํ ทาง (ไกด์) แต่ยงั จํากัดให้เดินทางผ่านบริษัททัวร์เท่านัน้ นอกจากนี ้ ยัง
เพิ่มโควต้าของจํานวนผูท้ ่ีเข้าประเทศเป็ น 50,000 คนต่อวัน จากเดิมที่ 20,000 คนต่อวัน ด้าน GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว
2.2% QoQ, saar (vs. +0.1% ไตรมาสก่อน) จากการบริโภคเอกชนหนุนเศรษฐกิจกลับสู่ระดับก่อน COVID-19 โดยเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปี กอ่ น GDP ขยายตัว 1.1% YoY (vs. +0.7% ไตรมาสก่อน) อย่างไรก็ตามภาคการผลิตและการส่งออก
จะยังได้รบั ผลกระทบจากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบและอุปสงค์โลกที่ชะลอตัวรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศที่ยงั
ไม่แน่นอนในไตรมาส 3
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 5.03%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงเป็ น 49.9 จุด (-2.1 จุด) โดยภาคบริการ (-1.8 จุด, 51.2 จุด) ชะลอตัวลง
ขณะที่ภาคการผลิต (-2.3 จุด, 49.8 จุด) พลิกหดตัวครัง้ แรกในรอบ 2 ปี โดยยอดคําสั่งซือ้ ใหม่ชะลอตัวลงทั้งในและนอก
ประเทศ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรับตัวตํ่าสุดนับตัง้ แต่กลางปี 2563 ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึน้ เกี่ยวกับวิกฤตพลังงาน
และแรงกดดันเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตชะลอตัวลงเล็กน้อย ทั้งนี ้ ดัชนี Composite PMI
ชะลอตัวลงในทุกประเทศหลัก ได้แก่ ฝรั่งเศส (-0.8 จุด, 51.7 จุด) และสเปน (-0.9 จุด, 52.7 จุด) ขณะที่เยอรมนี (-3.2 จุด,
48.1 จุด) และอิตาลี (-3.6 จุด, 47.7 จุด) ดัชนีได้เข้าสู่เกณฑ์หดตัว ด้านธนาคารกลางอังกฤษขึน้ ดอกเบีย้ 50 bps. สู่ระดับ
1.75% ซึ่งนับเป็ นการปรับขึน้ ในอัตรามากสุดในรอบ 27 ปี ท่ามกลางเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึน้ สูงต่อเนื่องซึ่งคาดจะกดดันเศรษฐกิจเข้าสู่
Recession ที่รุนแรงและยาวนาน ขณะที่ GDP ไตรมาส 2 (เบือ้ งต้น) ของยูโรโซนขยายตัว 0.7% QoQ สูงกว่าที่ตลาดคาด
อย่างมากที่ +0.2% และเร่งตัวขึน้ จาก +0.5% ไตรมาสก่อนจากผลดีของการเปิ ดเศรษฐกิจจาก COVID-19 หนุนการท่องเที่ยว
โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนเศรษฐกิจของยูโรโซนขยายตัว 4.0% YoY (vs. +5.4% ไตรมาสก่อน) และอยู่เหนือระดับก่อน
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COVID-19 ที่ 1.5% โดยเศรษฐกิจของประเทศหลักส่วนใหญ่ขยายตัวดีกว่าคาด ยกเว้นเยอรมนีท่ีเศรษฐกิจไม่ขยายตัวจาก
ไตรมาสก่อน เนื่องจากยอดส่งออกสุทธิยงั คงเป็ นปั จจัยฉุดรัง้
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 0.78%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงเป็ น 54.0 จุด (-1.3 จุด) จากกิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการผลิต
(-1.3 จุด, 50.4 จุด) ที่ชะลอลงจากการจํากัดการใช้พลังงานในบางอุตสาหกรรมที่ทาํ ให้ทั้งผลผลิตและยอดคําสั่งซือ้ ใหม่
ชะลอตัวลง ส่วนภาคบริการเร่งตัวขึน้ (+1.0 จุด, 55.5 จุด) หลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ขณะที่สถานการณ์
COVID-19 ดูดีขึน้ โดยยอดคําสั่งซือ้ ใหม่เพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบ 9 เดือน ด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตชะลอตัวลงตํ่าสุด
ในรอบ 2 ปี ขณะที่ราคาผลผลิตลดลงเล็กน้อย ในส่วนการจ้างงานหดตัวติดต่อกันเป็ นเดือนที่ 4 ยอดค้าปลีกชะลอตัวลงเป็ น
+2.7% YoY (vs. +3.1% เดือนก่อน) นําโดยยอดขายรถยนต์ (+9.7% YoY vs. +13.9% เดือนก่อน) เครื่องสําอาง (+0.7% YoY
vs. +8.1% เดือนก่อน) อุปกรณ์สื่อสาร (+4.9% YoY vs. +6.6% เดือนก่อน) ขณะที่รา้ นอาหารฟื ้ นตัวขึน้ (-1.5% YoY vs.
-4.0% เดือนก่อน) ด้านยอดส่งออกขยายตัว 18.0% YoY เร่งตัวขึน้ เล็กน้อยจาก +17.9% ในเดือนก่อน นําโดยยอดส่งออก
รถยนต์เร่งตัวขึน้ อย่างมาก (+64.0% YoY vs. +21.2% เดือนก่อน) ขณะที่ส่งออกผลิตภัณฑ์จากเหล็ก (+41.2% YoY vs.
+41.2% เดือนก่อน) และแร่หายาก หรือ Rare Earth (+43.9% YoY vs. +44.6% เดือนก่อน) ขยายตัวสูง ในส่วนนโยบาย
ทางการคลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก 1 ล้านล้านหยวน ท่ามกลางความเสี่ยงตํ่าหลายปั จจัย โดย
ก่อนหน้านี ้ ในเดือนพฤษภาคมรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ 33 มาตรการ วงเงิน 1.9 ล้านล้านหยวน ขณะที่
นโยบายทางการเงินมีแนวโน้มผ่อนคลายขึน้ หลังจากธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูท้ ่ีธนาคารพาณิชย์ให้ลกู ค้า
ชัน้ ดีระยะ 1 ปี ลง 5 bps. เป็ น 3.65% นอกจากนี ้ ได้ปรับลดดอกเบีย้ LPR ระยะ 5 ปี ซึ่งเป็ นดอกเบีย้ อ้างอิงสําหรับดอกเบีย้ บ้าน
ลงเป็ น 4.30% (-15 bps.) ซึ่งนับเป็ นการปรับลดครัง้ แรกตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 4.08%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงเป็ น 47.7 จุด (-4.6 จุด) จากยอดคําสั่งซือ้ ใหม่ (-1.2 จุด, 48.0 จุด)
ที่ลดลงและอยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 และผลผลิต (-1.4 จุด, 53.5 จุด) ชะลอตัวลง ด้านระยะเวลาในการส่งมอบ
สินค้า (-2.1 จุด, 55.2 จุด) และดัชนีราคา (-18.5 จุด, 60.0 จุด) ชะลอตัวลงอย่างมากสะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนที่ชะลอลง
ขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลัง (+1.3 จุด, 57.3 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องสูงสุดตัง้ แต่ปี 2527 ทัง้ นี ้ รายงานระบุว่าภาคธุรกิจ
แสดงความกังวลเกี่ ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ ยวกับสินค้าคงคลังส่วนเกินในห่วงโซ่
อุปทาน อย่ างไรก็ ตามภาคบริการ (+1.4 จุด, 56.7 จุด ) เร่งตัวขึน้ ด้านเงิน เฟ้ อพื น้ ฐาน (Core CPI) เพิ่ ม ขึน้ 0.3% MoM
ตํ่าสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ชะลอลงจาก +0.7% ในเดือนก่อน โดยหมวดที่พักอาศัยซึ่งคิดเป็ นราว 1 ใน 3 ของ
นํา้ หนักในตะกร้าเงินเฟ้อเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) ส่วนราคาในหมวดร้านอาหารซึง่ เป็ นหมวดที่ใช้แรงงาน
เป็ นจํานวนมากยังเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องที่ +0.7% MoM (vs. +0.9% เดือนก่อน) ด้านราคาในหมวดที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
อาทิ ตั๋วเครื่อ งบิ น (-7.8% MoM vs. +1.8% เดือ นก่อน) และโรงแรม (-2.7% MoM vs. -2.8% เดือ นก่ อน) ปรับ ตัวลดลง
ขณะที่ ห มวดสิ น ค้า หลัก (Core Goods) ปรับ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ ต่ อ ในรถยนต์ใหม่ (+0.6% MoM vs. +0.7% เดื อ นก่ อ น) และ
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน (+0.6% MoM vs. 0.5% เดือนก่อน) ขณะที่ปรับตัวลดลงในรถยนต์มือสอง (-0.4% MoM
vs. +1.6% เดือนก่อน) และเสือ้ ผ้า (-0.1% MoM vs. +0.8% เดือนก่อน) ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกรกฎาคม
เพิ่มขึน้ 5.28 แสนตําแหน่ง มากกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 2.50 แสนตําแหน่ง ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงรวมถึง
ตลาดแรงงานที่ยงั คงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกายังคงยํา้ ถึงความจําเป็ นในการปรับขึน้
ดอกเบีย้ ต่อเนื่องและคงดอกเบีย้ ในระดับที่เป็ น Restrictive เป็ นระยะเวลาหนึ่งเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์

7

เดือนกันยายน 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 6.89%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็ น 49.4 จุด (-0.8 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่
รุนแรงขึน้ อีกครัง้ ส่งผลให้ดชั นีภาคบริการปรับตัวลดลง (-0.8 จุด, 49.5 จุด) ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลง (-0.6 จุด, 51.5 จุด)
โดยผลผลิตหดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 และตํ่าสุดในรอบ 11 เดือน และยอดคําสั่งซือ้ ใหม่ชะลอตัวตํ่าสุดในรอบเกือบ 2 ปี
ด้านดัชนีตน้ ทุนการผลิตชะลอตัวตํ่าสุดในรอบ 8 เดือน ขณะที่ดชั นีราคาขายชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ตาม
ยอดค้าปลีกฟื ้ น ตัวต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมโดยขยายตัว 1.4% MoM, SA (vs. +0.7% เดือนก่อน) และ 4.1% YoY (vs.
+2.4% เดือนก่อน) ด้านการส่งออกได้รบั แรงหนุนจากการส่งออกรถยนต์และเครื่องจักรไปยังสหรัฐอเมริการวมถึงค่าเงินเยน
ที่อ่อนค่า โดยเร่งตัวขึน้ เป็ น +22.1% (vs. +19.0% เดือนก่อน) ขณะที่ราคาพลังงานสูงยังหนุนตัวเลขการนําเข้า ในส่วนเงินเฟ้อ
พืน้ ฐาน เดือนสิงหาคมเร่งตัวขึน้ (+2.8% YoY vs. +2.4 เดือนก่อน) สูงสุดในรอบ 31 ปี โดยเป็ นผลจากการเพิ่มขึน้ ของราคา
พลังงาน ราคาไฟฟ้า และอาหารแปรรูป ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BoJ) คงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย
อย่างมากตามเดิม โดยมีมติเอกฉันท์ในการคงเป้าอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ และระยะยาว และคงเป้าการเข้าซือ้ สินทรัพย์ต่างๆ
ที่ประกาศก่อนหน้านี ้ ภายหลังการประชุม BoJ นาย Masato Kanda รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังฝ่ ายกิจการ
ระหว่างประเทศได้ระบุว่ามีการเข้าแทรกแซงในตลาดสกุลเงินแล้ว ซึ่งนับเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่ปี 2541 ทําให้เงินเยนแข็งค่าขึน้
กว่า 2% นอกจากนีน้ ายกรัฐมนตรี Kishida ได้มีการแถลงการณ์ผ่อนปรนมาตรการเดินทางเข้าญี่ปนุ่ โดย 1) ยกเลิกการกําหนด
จํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศต่อวัน 2) ไม่จาํ เป็ นต้องเดินทางผ่านบริษัททัวร์ และ 3) ผ่อนปรนการขอวีซ่าระยะสัน้
โดยจะเริ่มในวันที่ 11 ตุลาคมเป็ นต้นไป
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 6.43%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็ น 48.9 จุด (-1.0 จุด) โดยภาคบริการ (-1.4 จุด, 49.8 จุด) พลิกเข้าสู่
เกณฑ์หดตัวจากยอดคําสั่งซือ้ ใหม่ท่ีต่าํ สุดนับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ขณะที่ภาคการผลิต (-0.2 จุด, 49.6 จุด) หดตัว
ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 จากผลผลิตที่ชะลอตัวตํ่าสุดนับตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2563 โดยหดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 ส่วนยอด
คําสั่งซือ้ ใหม่หดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 4 ท่ามกลางภาวะอุปสงค์ท่อี ่อนแอ ขณะที่ดชั นีราคาต้นทุนการผลิตและราคาขายชะลอตัวลง
ต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในทุกประเทศหลัก ได้แก่ ฝรั่งเศส (-1.3 จุด, 50.4 จุด) สเปน (-2.2 จุด, 50.5 จุด)
และเยอรมนี (-1.2 จุด, 46.9 จุด) ขณะที่อิตาลี (+1.9 จุด, 49.6 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ แต่ยงั อยู่ในเกณฑ์หดตัว ด้านอัตราเงินเฟ้อ
พืน้ ฐาน เดือนสิงหาคมเร่งตัวขึน้ เป็ น +4.3% YoY (vs. +4.0% เดือ นก่อน) โดยได้รบั ปั จจัยหนุนหลักจากราคาในหมวด
พลังงาน (+38.3% YoY vs. 39.6% เดือนก่อน) แม้จะชะลอลงเป็ นเดือนที่ 2 ตามราคานํา้ มันรวมถึงราคาในหมวดอาหาร
(+10.6% YoY vs. 9.8% เดือนก่อน) สินค้าอุตสาหกรรมที่มิใช่พลังงาน (+5.0% YoY vs. +4.5% เดือนก่อน) และหมวด
บริการ (+3.8% YoY vs. 3.7% เดือนก่อน) ที่เร่งตัวขึน้ ต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติ
เป็ นเอกฉันท์ปรับอัตราดอกเบีย้ ขึน้ 75 basis points สู่ระดับ 0.75% สูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2554 ตามการคาดการณ์ของตลาด
ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังมีความเสี่ยงโน้มไปทางด้านสูง โดยระบุว่าการปรับขึน้ ในอัตราดังกล่าวนับเป็ นการเร่งปรับขึน้ จาก
ระดับอัตราดอกเบีย้ ที่ผ่อนคลายอย่างมากไปสู่ระดับที่จะมั่นใจได้ว่าจะทําให้อตั ราเงินเฟ้อชะลอลงกลับเข้าสูเ่ ป้าหมายระยะกลางที่
2% ได้ตามเป้าหมาย ขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศทํา QE ฉุกเฉินไม่จาํ กัดชั่วคราวเพื่อลดความผันผวนและ
รักษาเสถียรภาพในตลาดการเงิน หลังการเปิ ดเผยแผนลดภาษีครัง้ ใหญ่ของรัฐบาลปลายสัปดาห์ก่อนสร้างความตกใจให้แก่ตลาด
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ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 13.15%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็ น 53.0 จุด (-1.0 จุด) จากกิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการผลิต
(-0.9 จุด , 49.5 จุด ) ที่ช ะลอลงจากการล็ อกดาวน์เป็ นระยะๆ และการจํากัดการใช้พ ลังงานในมณฑลเสฉวนและพื น้ ที่
ใกล้เคียง ทําให้ทงั้ ผลผลิตและยอดคําสั่งซือ้ ใหม่ชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ 3 เดือน ส่วนภาคบริการชะลอตัวลงเช่นกัน (-0.5 จุด,
55.0 จุด) จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลายมณฑลและสภาพอากาศที่แปรปรวนด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิต
ชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ 27 เดือน ขณะที่ราคาผลผลิตลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 ด้านยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมเร่งตัวขึน้
เป็ น +5.4% YoY (vs. +2.7% เดือนก่อน) นําโดยยอดขายรถยนต์ (+15.9% YoY vs. +5.7% เดือนก่อน) และร้านอาหาร
(+8.4% YoY vs. -1.5% เดือนก่อน) ขณะที่เครื่องสําอาง (-6.4% YoY vs. +0.7% เดือนก่อน) และอุปกรณ์สื่อสาร (-4.6% YoY
vs. +4.9% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง โดยยอดส่งออกเดือนสิงหาคมขยายตัว 7.1% YoY ชะลอตัวลงจาก +18.0% ในเดือนก่อน
ด้านยอดปล่อยสินเชื่อในเดือนสิงหาคมฟื ้ นตัวขึน้ จากเดือนก่อนมาอยู่ท่ี 2.43 ล้านล้านหยวน (vs. 0.76 ล้านล้านหยวน เดือนก่อน)
แต่ยังคงอ่อนแอเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลด
อัตราส่วนเงินกันสํารองขัน้ ตํ่าสําหรับเงินฝากในรูปสกุลเงินต่างประเทศ (Reserve Requirement Ratio: FX-RRR) ลดลงจาก
8% เป็ น 6% มีผลวัน ที่ 15 กัน ยายนเพื่ อช่วยเพิ่ มสภาพคล่องของสกุลเงินต่ างประเทศ เพิ่ ม การไหลเข้ามาของสกุลเงิน
ต่างประเทศและลดแรงกดดันต่อการอ่อนค่าของเงินหยวนที่อ่อนค่ามากสุดในรอบ 2 ปี
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 9.22%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็ น 44.6 จุด (-3.1 จุด) ด้านภาคบริการเร่งตัวขึน้ โดยได้รบั แรงหนุน
จากทัง้ ผลผลิตและยอดคําสั่งซือ้ ใหม่ ขณะที่ภาคการผลิตทรงตัวที่จากยอดคําสั่งซือ้ ใหม่ท่เี ร่งตัวขึน้ แต่ผลผลิตและยอดคําสั่ง
ซือ้ ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตัวลง ทัง้ นี ้ รายงานระบุว่าปั ญหาในห่วงโซ่อปุ ทาน การขนส่งและต้นทุนมีพฒ
ั นาการเชิงบวก
อย่างไรก็ตามการขาดแคลนวัตถุดิบยังคงเป็ นความท้าทายต่อภาคธุรกิจ ด้านยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมเร่งตัวขึน้ 0.3% MoM
(vs. -0.4% เดือนก่อน) ซึ่งเพิ่มขึน้ 8 จากทัง้ หมด 13 หมวดหลัก โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ (+2.8% MoM) และร้านอาหาร
(+1.1% MoM) ซึ่งเป็ น หมวดบริการเพี ย งอัน เดี ย ว ส่ วนยอดผู้ว่างงานขอรับ สวัส ดิ ก ารว่า งงานครัง้ แรก (Initial Jobless
Claims) ปรับตัวลดลงต่ออีก 5.0 พันราย อยู่ท่ี 2.13 แสนราย ณ สัปดาห์สิน้ สุดวันที่ 10 กันยายน และตํ่ากว่าตลาดคาดที่
2.27 แสนราย โดยนับเป็ นการปรับลดลงต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ สะท้อนอุปสงค์แรงงานที่ยงั ดีอยู่และตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง
ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมเพิ่มขึน้ 3.15 แสนตําแหน่ง มากกว่าที่ตลาดคาด ด้านอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน
เพิ่มขึน้ 0.6% MoM เร่งตัวขึน้ จาก +0.3% ในเดือนก่อน โดยหมวดที่พกั อาศัย (Shelter) ซึ่งคิดเป็ นราว 1 ใน 3 ของนํา้ หนัก
ในตระกร้าเงินเฟ้อเพิ่ มขึน้ สูงต่อเนื่ องที่ +0.7% MoM (vs. +0.5% เดื อนก่อน) โดยค่าเช่า (Rent of Primary Residence)
เพิ่ ม ขึ น้ 0.7% (vs. +0.7% เดื อ นก่ อ น) และ Owners’ Equivalent Rent เพิ่ ม ขึ น้ 0.7% (vs. +0.6% เดื อ นก่ อ น) ในส่ ว น
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ปรับอัตราดอกเบีย้ ขึน้ 75 basis points สู่ระดับ 3.00%-3.25%
ตามคาดการณ์ของตลาดและส่งสัญ ญาณ Hawkish ขึน้ อย่างมาก โดย Dot Plot ชีด้ อกเบี ย้ จะถูกปรับ ขึน้ จนแตะระดับ
4.50%-4.75% ในปี หน้า
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เดือนตุลาคม 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวเพิ่มขึน้ 6.36%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 51.0 จุด (+1.6 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19
ที่คลี่คลายลงส่งผลให้ดชั นีภาคบริการเร่งตัวขึน้ กลับมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวอีกครัง้ (+2.7 จุด, 52.0 จุด) ขณะที่ภาคการผลิต
ชะลอตัวลงตํ่าสุดนับตัง้ แต่เดือนมกราคม 2564 (-0.7 จุด, 50.8 จุด) โดยผลผลิตหดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 และตํ่าสุดในรอบ
1 ปี ส่วนยอดคําสั่งซือ้ ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตัวลงท่ามกลางอุปสงค์ท่ีลดลงจากตลาดต่างประเทศ ด้านส่งออกเดือน
กัน ยายนเร่งตัวขึ น้ เป็ น +28.9% YoY (vs. +22.0% เดือ นก่ อ น) จากแรงหนุน ของการส่ งออกรถยนต์ (+74.9% YoY vs.
+30.8% เดื อ นก่ อ น) เครื่อ งจัก รกลไฟฟ้ า (+19.5% YoY vs. +12.9% เดื อ นก่ อ น) และเครื่อ งจัก รกล (+23.8% YoY vs.
+17.0% เดือนก่อน) ขณะที่กลุ่มสินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ (+4.8% YoY vs. +16.3% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง ในส่วนนโยบายทางการเงิน
ธนาคารกลางญี่ ปุ่น (BoJ) คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) วันที่ 27-28 ตุลาคม
โดยมีมติเอกฉันท์ในการคงเป้าอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ และระยะยาว และคงเป้าการเข้าซือ้ สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้
ในขณะที่ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี นแี ้ ละปี หน้าเพิม่ ขึน้ แต่ยงั คงเน้นยํา้ ว่าจะยังไม่การเปลี่ยนแปลงจุดยืนด้านนโยบายในเร็วๆ นี ้
ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึน้ 6.28%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวลดลงเป็ น 48.1 จุด (-0.8 จุด) จากการลดลงต่อเนื่องอยู่ในเกณฑ์หดตัว
ทัง้ ภาคบริการ (-1.0 จุด, 48.8 จุด) ตามอุปสงค์ท่ีชะลอลงสะท้อนจากยอดคําสั่งซือ้ ใหม่และงานในมือ (Backlogs) ที่ลดลง
ต่อเนื่องและภาคการผลิต (-1.2 จุด, 48.4 จุด) จากผลผลิตและยอดคําสั่งซือ้ ใหม่ท่หี ดตัวต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจาก
ราคาพลังงานที่ สูงขึ น้ กระทบภาคการผลิ ตรวมถึ งภาวะอุปสงค์ท่ี ยังอ่ อนแอจากแรงกดดันของอัตราเงิ นเฟ้ อที่ สูงและความ
ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึน้ ตามราคาพลังงาน ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลง
และอยู่ในเกณฑ์หดตัวในทุกเกือบประเทศหลัก ได้แก่ สเปน (-2.1 จุด, 48.4 จุด) เยอรมนี (-1.2 จุด, 45.7 จุด) และอิตาลี
(-2.0 จุด, 47.6 จุด) ขณะที่ฝรั่งเศสปรับตัวเพิ่มขึน้ อยู่ในเกณฑ์ขยายตัว (+0.8 จุด, 51.2 จุด) ด้านอัตราเงินเฟ้อฟื ้ นฐาน (Core CPI)
เร่งตัวขึน้ เป็ น +4.8% YoY (vs. +4.3% เดือนก่อน) นําโดยสินค้าอุตสาหกรรมที่มิใช่พลังงาน (+5.6% YoY vs. +5.0% เดือนก่อน)
และหมวดบริการ (+4.3% YoY vs. +3.8% เดือนก่อน) ที่เร่งตัวขึน้ อย่างต่อเนื่องกดดันให้ ECB ปรับดอกเบีย้ ขึน้ ในอัตราสูง
75 bps. ต่อเนื่องในการประชุมปลายเดือนตุลาคมนี ้ ขณะที่ธนาคารอังกฤษ (BoE) ประกาศมาตรการหนุนตลาดพันธบัตร
เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ตลาดไม่ตอบรับ โดย Gilt Yield อายุ 30 ปี พุ่งสูงขึน้ เกือบ 30 bps.
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 14.72%
ดัชนี รวม Caixin Composite PMI เดื อนกั นยายนปรับ ตั วลดลงเป็ น 48.5 จุ ด (-4.5 จุ ด) จากมาตรการควบคุ ม COVID-19
ในหลายพืน้ ที่ส่งผลให้ผลผลิตหดตัวครัง้ แรกในรอบ 4 เดือน ยอดคําสั่งซือ้ ใหม่ชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ 5 เดือน และยอด
คําสั่งซือ้ ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ 4 เดือน ด้านดัชนีตน้ ทุนการผลิตชะลอตัวลงตํ่าสุดนับตัง้ แต่เดือน
มกราคม 2559 จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีลดลง และราคาขายลดลงมากที่สดุ นับตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2558 ยอดระดมทุนรวม
สุทธิเดือนกันยายนอยู่ท่ี 3.5 ล้านล้านหยวน เร่งตัวขึน้ จากเดือนก่อน (2.4 ล้านล้านหยวน) จากแรงหนุนของการลดดอกเบีย้
นโยบายและมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยในวันที่ 16-22 ตุลาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีนาย Xi Jinping ได้กล่าวเปิ ด
การประชุม Party Congress ครัง้ ที่ 20 และได้เน้นยํา้ ถึงความสําคัญของนโยบาย Zero-Covid ซึ่งให้ความสําคัญกับสุขภาพ
และความปลอดภัยของประชาชนเป็ นอันดับแรกรวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ระบบสังคมนิยมและการรวมชาติ
อย่างสันติ โดยมุง้ เน้นถึงการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่องและตัง้ เป้าให้จีนเป็ นสังคมนิยมสมัยใหม่ท่ีมีความเข้มแข็ง
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เป็ น ประชาธิ ป ไตยและก้าวหน้า ทางวัฒ นธรรม และคงยึ ด การใช้น โยบายหนึ่ งประเทศสองระบบ (One Country, Two
Systems) แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธตัวเลือกในการใช้กองกําลังทหาร
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึน้ 7.99%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวลดลงเป็ น 56.1 จุด (-0.3 จุด) โดยหลักจากภาคการผลิตที่ปรับตัว
ลดลงเป็ น 50.9 จุด (-1.9 จุด) ตํ่าสุดนับตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2563 จากยอดคําสั่งซือ้ ใหม่ทั้งภายในและนอกประเทศที่
ชะลอตัวลง ขณะที่ภาคบริการลดลงเล็กน้อย (-0.2 จุด, 56.7 จุด) เป็ นผลจากจากกิจกรรมทางธุรกิจและยอดคําสั่งซือ้ ใหม่ท่ี
ชะลอตัวลง ขณะที่การจ้างงานเพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบ 6 เดือน (+2.8 จุด, 53.0 จุด) ทัง้ นี ้ รายงานระบุว่าปั ญหาภายในห่วงโซ่
อุปทานและปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบมีแนวโน้มที่ดีขึน้ ด้านอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) เดือนกันยายนเร่งตัวขึน้
0.6% MoM สูงสุดในรอบ 40 ปี และสูงกว่าที่ตลาดคาดที่ +0.4% MoM โดยหมวดที่พักอาศัย (Shelter) ซึ่งเป็ นหมวดหลัก
ในภาคบริการและคิดเป็ นราว 1 ใน 3 ของนํา้ หนักในตระกร้าเงินเฟ้อเพิ่มขึน้ สูงต่อเนื่อง 0.8% MoM (vs. +0.7% เดือนก่อน)
สูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2525 โดยค่าเช่า Rent of Primary Residence เพิ่มขึน้ 0.8% MoM (vs. +0.7% เดือนก่อน) และ Owners’
Equivalent Rent เพิ่ มขึน้ 0.8% MoM (vs. +0.7% เดือนก่อน) อีกทั้งยอดขอรับสวัสดิการว่างงานครัง้ แรกปรับ ลดลง 1.2
หมื่นราย สู่ระดับ 214,000 ราย พร้อมอัตราการว่างงานที่ปรับตัวลดลงเป็ น 3.5% กดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
(Fed) ขึน้ ดอกเบีย้ ในอัตราสูง 75 bps. ในการประชุมวันที่ 1-2 พฤศจิกายนนี ้ และอาจต้องปรับขึน้ ในอัตราดังกล่าวต่อเนื่องในการ
ประชุมเดือนธันวาคมด้วย
การลงทุนของกองทุน
• กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD)
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่ลงทุนในต่างประเทศ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust
(กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services LLC โดย เฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนดังกล่าวเป็ นกองทุนเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป (Retail Fund) ที่จดทะเบียนซือ้ ขายที่
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในทองคําแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนหลังหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา ทัง้ นี ้ ทองคําแท่งที่กองทุนลงทุนเป็ น
ทองคําที่ มี ม าตรฐานสูง (99.5% ขึน้ ไป) ซึ่งผ่ า นการรับ รองจาก London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งเป็ น
หน่วยงานที่เป็ นที่ยอมรับระดับสากลแล้ว
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กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์
ผลการดําเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565
(NAV ณ 31 ตุลาคม 2565 = 13.7331 บาท)
ASP-GOLD

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 *
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชีว้ ดั
(standard deviation) *
Information Ratio

-11.07%
3.75%

-5.76%
-1.73%

-15.73%
-4.95%

-10.43%
4.60%

0.75%
11.08%

2.22%
8.04%

-2.21%
1.69%

2.43%
5.15%

14.81%

15.20%

14.23%

14.36%

15.81%

14.26%

14.79%

15.74%

12.37%

7.67%

9.84%

12.20%

14.31%

12.59%

13.45%

14.49%

-1.54

-1.12

-1.62

-1.34

-1.06

-0.64

-0.48

-0.30

หมายเหตุ :
- วันที่จดทะเบียนกองทุน 2 กรกฎาคม 2552
- * ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) ในสัดส่วน 100%
- 1 % ต่อปี
- 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีท่กี องทุนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะเป็ นผลการดําเนินงานที่เกิดขึน้ จริง
- การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จัดขึน้ ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและ
นําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดําเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์
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ผลการดําเนินงานของ SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet กองทุน SPDR Gold Trust ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
- สามารถดูขอ้ มูลปั จจุบนั ได้ท่ี http://www.spdrgoldshares.com
- ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
N/A
* ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ท่เี ว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 31 ตุลาคม 2565
N/A

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์
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หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คาํ นวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
(AIMC)
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AAA
AA
A
BBB

T1+
F1+

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สงู สุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก
มีความเสี่ยงตํ่ามาก มีความสามารถในการชําระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบ
จากความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงในระดับตํ่า มีความสามารถในการชําระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รบั ผลกระทบ
จากความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึน้
จากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชําระหนีล้ ดลงเมื่อเทียบกับอันดับ
เครดิตที่สงู กว่า
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึง่ ผูอ้ อกที่ได้รบั
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มเี ครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชําระหนีท้ ่ีสงู ยิ่งขึน้
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึง่ ผูอ้ อกที่ได้รบั
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มเี ครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชําระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
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ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ
ด้วยบริษั ท หลัก ทรัพ ย์จัด การกองทุ น แอสเซท พลัส จํากั ด ในฐานะผู้จัดการกองทุ น ได้รับ การบริก ารข้อ มูลจากบุ ค คล
ผู้ให้บ ริก าร ได้แก่ คู่ค ้าต่ างๆ เป็ น ต้น อัน เนื่ องมาจากการใช้บ ริก ารของบุคคลดังกล่ าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะ
อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปั จจัยพืน้ ฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รบั เชิญให้เข้าร่วม Company
Visit และการสัมมนาต่างๆ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ในการนํามาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้ ื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
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Securities
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PCL.
YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Foreign Bank
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
AHLI BANK QSC
BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
COMMERZBANK AG
THE COMMERCIAL BANK OF QATAR
THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)
CHINA CONSTRUCTION BANK
CITIBANK N.A.
CITIBANK N.A. (HONG KONG BRANCH)
CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) LIMITED
DEUTSCHE BANK AG
DOHA BANK QPSC
EFG INTERNATIONAL AG
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.,
HONGKONG & SHANGHAI CORPORATION LTD.
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. (ASIA)
JPMORGAN CHASE & CO.
MASRAF AI RAYAN Q.P.S.C.
MASHREQ BANK
MORGAN STANLEY
STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
SOCIETE GENERALE BANK
UBS AG
UNITED OVERSEAS BANK LTD. (SG)
Master Fund
AXA Fund Management SA
BlackRock, Inc.
The Vanguard Group, Inc.
UBS Fund Management
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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
24
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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
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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รายงานรายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
ประจําปี พ.ศ. 2565
รายชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด
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 3/
นายยุรนันท์ วิภศู ิริ
นายไกรสร โอภาสวงการ
นายวิศรุต ปรางมาศ
นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
นางธนพร ตัง้ มณีนิมิตร
นางกุสมุ าลย์ ศรีสอ้าน
นางสาวพิมพ์ศริ ิ ชีพสัตยากร
นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
นางสาวนวรัตน์ พรหมศรีโชติ 4/
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
3/
ออกจากการเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
4/
ออกจากการเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่วนั ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
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ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

วันที่

ชื่อหลักทรัพย์

อัตราส่วน ณ สิน้ วัน
(%NAV)

อัตราส่วนตามโครงการ
(%NAV)

สาเหตุ

การดําเนินการ

-

-

-

-

-

-
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