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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเหน็ของบริษัทจดัการเกี่ยวกับการลงทนุของกองทุน 

เดือนพฤษภาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 1.61% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรบัตัวเพ่ิมขึน้เป็น 51.1 จุด (+0.8 จุด) ในขณะท่ีภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 

53.5 จดุ (-0.6 จุด) จากยอดคาํสั่งซือ้ท่ีชะลอตวัลงและการจา้งงานท่ีชะลอตวัลงตํ่าสดุในรอบ 9 เดือน ดา้นดชันีราคาตน้ทุน

การผลิตเร่งตัวสูงขึน้เป็นอนัดับ 5 นับตัง้แต่มีการสาํรวจ ส่วนดชันีราคาขายเร่งตวัขึน้สูงสดุเป็นประวัติการณ ์ยอดคา้ปลีก

ขยายตวั (+0.8% MoM, SA) อย่างต่อเน่ืองในเดือนเมษายนแต่ชะลอตวัลงจากเดือนก่อนท่ีขยายตวั (+1.7% MoM, SA) นาํโดย

เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์เสริม (+12.8% MoM, SA vs. -2.3% เดือนก่อน) ท่ีพลิกกลับมาขยายตัว ส่วนสินค้าทั่วไป 

(+1.6% MoM, SA% vs. +3.7% เดือนก่อน) และเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ (+1.9% MoM, SA vs. +6.0% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง 

ขณะท่ีรถยนตแ์ละชิน้ส่วน (-5.7% MoM, SA vs. +12.1% เดือนก่อน) พลิกกลับมาหดตัว โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 

ยอดคา้ปลีกขยายตวั 2.9% YoY (vs. +0.7% เดือนก่อน) อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นยงัคงมีปัจจยักดดนัจากความไม่แน่นอน

ของการล็อกดาวนใ์นจีนและสงครามรสัเซีย - ยเูครน ซึ่งสะทอ้นไดจ้ากการชะลอตวัของการส่งออกประกอบกบัความแตกตา่ง

ในนโยบายทางการเงินของประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศกลุ่มตะวนัตกไดส้รา้งความผนัผวนต่อค่าเงินเยน เน่ืองจากการฟ้ืนตวั

ทางเศรษฐกิจยงัค่อนขา้งชา้เมื่อเทียบกบักลุ่มประเทศดงักล่าว และส่งผลใหเ้กิดการเรง่ตวัขึน้ของอตัราเงินเฟ้อในประเทศ 

ตลาดยโุรปปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 0.17% 

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

เป็น 55.5 จุด (-1.0 จุด) ตํ่าสุดนับตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 จากผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ท่ีชะลอตัวจากผลของสงคราม

รสัเซีย - ยูเครน รวมถึงการล็อกดาวนใ์นจีนท่ีกดดันอุปสงคแ์ละส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ดา้นดัชนีราคาตน้ทุนการผลิต

ปรบัตวัสงูสดุในรอบ 5 เดือน ขณะท่ีดชันีราคาขายเรง่ตวัขึน้สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ในส่วนนโยบายทางการเงินท่ามกลางเงินเฟ้อ

จากตน้ทุนท่ีสงูขึน้ โดยเฉพาะจากการพุ่งขึน้ของราคาสินคา้หมวดพลงังานอาจจะส่งผลใหธ้นาคารกลางยุโรป (ECB) เรง่ปรบัขึน้

ดอกเบีย้เพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว โดยประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ระบุว่าการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ครัง้แรกในรอบ

หลายปีของยูโรโซนอาจจะเกิดขึน้ในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายนตามลําดับ ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจาก 

การเขา้ซือ้พนัธบตัรท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการ QE นัน้จบลง และระบเุพ่ิมเติมว่าอาจจะออกจากสถานะดอกเบีย้ติดลบได้

ภายในสิน้ไตรมาสท่ี 3 ขณะท่ีคณะกรรมการยโุรปปรบัลดคาดการณ ์GDP ปี 2565 - ปี 2566 ลง และปรบัเพ่ิมคาดการณเ์งินเฟ้อ

โดยมองกรณีแย่สดุ GDP ของกลุ่มจะโตเพียง 0.2% ขณะท่ีเงินเฟ้ออาจพุ่งแตะ 9.1% ในปีนี ้

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 6.26% 

ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนเมษายนปรบัตวัลดลงเป็น 37.2 จุด (-6.7 จุด) สอดคลอ้งกับภาคการผลิตท่ีปรบัตวั

ลดลงเป็น 46.0 จุด (-2.1 จุด) ตํ่าสุดในรอบ 26 เดือน จากผลของการล็อกดาวน์ท่ีส่งผลให้ผลผลิตและยอดคําสั่ งซื ้อ 

ในประเทศท่ีชะลอตวัลงตํ่าเป็นอันดับ 2 นบัตัง้แต่เริ่มมีการสาํรวจในปี 2547 และยอดคาํสั่งซือ้ภายนอกประเทศท่ีตํ่าสุด 

ในรอบเกือบ 2 ปี ดา้นดชันีตน้ทุนปัจจยัการผลิตชะลอตวัลง ขณะท่ีราคาผลผลิตเร่งตวัขึน้เล็กนอ้ย ดา้นยอดส่งออกเดือน

เมษายนชะลอตวัลงเป็น +3.9% YoY (vs. +14.7% เดือนก่อน) โดยกลุ่มสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกันเชือ้ COVID-19 

อย่างสินคา้กลุ่มพลาสติก (+9.7% YoY vs. +20.8% เดือนก่อน) และกลุ่มผา้และส่ิงทอ (+0.9% YoY vs. +22.2% เดือนก่อน) 

ชะลอตวัลงอย่างมาก ขณะท่ีสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับท่ีอยู่อาศัย/เฟอรนิ์เจอร ์(-3.0% YoY vs. +7.1% เดือนก่อน) พลิกกลบัมา

หดตวั และเคร่ืองใชใ้นครวัเรือน (-5.4% YoY vs. -8.5% เดือนก่อน) ยงัคงหดตัวอย่างต่อเน่ือง ดา้นยอดคา้ปลีกหดตวั 11.1% YoY 
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(vs. 3.5% เดือนก่อน) นาํโดยยอดขายรถยนต ์(-31.6% YoY vs. -7.5% เดือนก่อน) และเคร่ืองประดบั (-26.7% YoY vs. -17.9% 

เดือนก่อน) ในส่วนยอดระดมทุนสทุธิลดลงอย่างมากจากเดือนก่อนท่ี 4.7 ลา้นลา้นหยวน มาอยู่ท่ี 0.9 ลา้นลา้นหยวน โดย

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนยอดระดมทนุรวมสทุธิคงคา้งในระบบชะลอตวัลงเป็น +10.2% YoY (vs. +10.5% เดือนก่อน) 

ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจของจีนยงัคงถูกกดดนัต่อเน่ืองจากการใชม้าตรการ Zero-Covid ของรฐับาลท่ีทาํใหม้ีการประกาศ 

ล็อกดาวนใ์นหลายพืน้ท่ี อาทิ Shanghai และ Beijing ส่งผลใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ในภาคบรกิารและภาคการผลิตตอ้ง

หยดุชะงกัลง   

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 3.44% 

ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนเมษายนปรบัตวัลดลงเป็น 56.0 จุด (-1.7 จุด) สอดคลอ้งกับภาคการผลิตท่ีปรบัตัว

ลดลงเป็น 55.4 จุด (-1.7 จุด) ตํ่าสุดนับตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยผลผลิต (-0.9, 53.6 จุด) อุปสงคท์ัง้ยอดคาํสั่งซือ้ 

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

ส่วนเวลาในการส่งมอบสินคา้ (+1.8, 67.2 จุด) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ แต่ดชันีราคา (-2.5, 84.6 จดุ) ชะลอตวัลง ดา้นเงินเฟ้อ PCE 

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

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

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

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

เดือนก่อน) และการใชจ้่ายภาคบริการเพ่ิมขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง

สหรฐัอเมริกา (Fed) มีมติเป็นเอกฉันทป์รบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 50 bps. สู่ระดับ 0.75% - 1.00% โดยประธานธนาคารกลาง

สหรฐัอเมรกิา (Fed) ระบกุารขึน้ในอตัราดงักล่าวต่อเน่ืองในเดือนขา้งหนา้มีความเหมาะสมและกล่าวปัดการปรบัขึน้ถึง 75 bps. 

โดยมองว่าการเร่งขึน้ดอกเบีย้ช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นในการดาํเนินนโยบายในช่วงท่ีเหลือของปี ขณะท่ีกระบวนการลดขนาด

งบดุล (QT) จะเริ่มวนัท่ี 1 มิถุนายนในอตัราเดือนละ 47.5 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 30.0 

พนัลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกาและ MBS เดือนละ 17.5 พันลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา) และจะทยอยปรบัขึน้ในระยะเวลา 3 เดือน 

สู่ระดับ 95.0 พันลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา (แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 60.0 พันลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกาและ MBS 

เดือนละ 35.0 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา) ตามแผนเดิม  

 

เดือนมิถุนายน 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 3.13% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรบัตัวเพ่ิมขึน้เป็น 52.3 จุด (+1.2 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19  

ท่ีผ่อนคลายลงส่งผลใหด้ชันีภาคบริการเรง่ตวัขึน้ (+1.9, 52.6 จุด) ขณะท่ีภาคการผลิตชะลอตวัลง (-0.2, 53.3 จุด) จากผลผลิต

และยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ท่ีชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ 8 เดือน รวมถึงยอดคาํสั่งซือ้ภายนอกประเทศท่ีชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ

เกือบ 2 ปี ท่ามกลางการหยดุชะงกัของห่วงโซ่อปุทานจากผลของสงครามรสัเซีย - ยเูครน รวมไปถึงปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบ

และการล็อกดาวนใ์นจีน ดา้นดัชนีราคาตน้ทุนการผลิตเรง่ตัวสูงขึน้เป็นประวัติการณส่์วนดชันีราคาขายยังคงอยู่ในระดับ

สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ดา้นยอดคา้ปลีกยงัคงฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ือง โดยขยายตวั 0.6% MoM, SA ชะลอตวัลงจากท่ีขยายตวั 

1.0% MoM, SA ในเดือนก่อน ซึ่งหากเทียบกับช่วงเดียวกับของปีก่อนจะขยายตัวท่ี 3.6% YoY (vs. +3.1% เดือนก่อน) ในส่วน

นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงินเดิมในการประชมุ Monetary Policy Meeting (MPM) 

วนัท่ี 16 - 17 มิถุนายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาวและมีมติแบบไม่เปิดเผยในการคงเป้าการเขา้ซือ้
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สินทรพัยต์่างๆ ท่ีประกาศก่อนหนา้นี ้ทั้งนี ้ภายหลังการประชุม นาย Haruhiko Kuroda ผูว้่าฯ BoJ ยังเนน้ยํา้ว่านโยบาย

การเงินท่ีผ่อนคลายยงัคงจาํเป็นสาํหรบัเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นท่ียงัคงไม่ฟ้ืนตวัเขา้สู่ระดบัก่อน COVID-19 และไม่มีแผนท่ีจะขยายกรอบ

ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ10 ปี 

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 8.00% 

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

ตามอุปสงคท่ี์อ่อนแอลง และภาคการผลิตท่ีชะลอตวัลง (-0.9, 54.6 จุด) โดยยอดคาํสั่งซือ้ใหม่หดตวั (ตํ่ากว่า 50 จุด) เป็นครัง้แรก

นบัตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2563 ท่ามกลางความกังวลสงครามรสัเซีย - ยเูครน และการล็อกดาวนใ์นจีนท่ีกดดันอุปสงคแ์ละ

ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ดา้นดชันีราคาตน้ทุนการผลิตยงัคงปรบัตวัสงูขึน้อย่างมาก ส่วนราคาผลผลิตปรบัตวัเพ่ิมขึน้

สงูสดุเป็นอนัดับ 2 ในประวตัิการณ ์ทั้งนี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตวัลงในเกือบทุกประเทศหลกั ไดแ้ก่ อิตาลี (-2.1, 52.4 จุด) 

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

พฤษภาคมเรง่ตวัขึน้ทาํจุดสงูสดุใหม่ต่อเน่ืองท่ี 8.1% YoY (vs. +7.4% เดือนก่อน) โดยการเร่งขึน้โดยหลกัยงัมาจากหมวด

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

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

vs. +6.3% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้อย่างต่อเน่ือง ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติเป็นเอกฉันท์

ประกาศยุติการเขา้ซือ้สินทรพัยแ์บบปกติหรือ  APP ตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคมและระบุจะปรบัดอกเบีย้ขึน้ในอัตรา 0.25%  

ในการประชุมวนัท่ี 21 กรกฎาคม ซึ่งเป็นไปตามท่ีตลาดคาดการณเ์พ่ือรบัมือกบัเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้สงูกว่าเป้าอย่างมาก อย่างไรก็ตาม

มีท่าที Hawkish กว่าคาด โดยระบอุาจปรบัดอกเบีย้ขึน้ถึง 0.50% ในการประชมุเดือนกนัยายน   

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 3.00% 

ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรบัตัวเพ่ิมขึน้เป็น 42.2 จุด (+5.0 จุด) จากการผ่อนคลายมาตรการ 

ล็อกดาวนใ์น Shanghai และ Beijing ส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจฟ้ืนตัวขึน้ในภาคการผลิต (+2.1, 48.1 จุด) และบริการ 

(+5.2, 41.4 จดุ) โดยยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้สงูสดุในรอบ 3 เดือน ดา้นราคาตน้ทนุปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงตํ่าสดุ

นบัตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ ์ขณะท่ีราคาผลผลิตปรบัตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 ในส่วนยอดคา้ปลีกหดตวั 6.7% ลดลงจาก

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

-26.7% เดือนก่อน) และรา้นอาหาร (-21.1% YoY vs. -22.7% เดือนก่อน) ด้านยอดส่งออกขยายตัว 16.9% YoY (vs. 

+3.9% เดือนก่อน) โดยหมวดรถยนตเ์ร่งตัวขึน้อย่างมาก (+46.7% YoY vs. +8.6% เดือนก่อน) ดา้นเคร่ืองใชใ้นครวัเรือน 

(+8.3% YoY vs. -5.4% เดือนก่อน) พลิกกลับมาขยายตัว ส่วนยอดส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ 

(+14.0% YoY vs. -7.3% เดือนก่อน) อุปกรณค์อมพิวเตอร ์(+5.5% YoY vs. -5.1% เดือนก่อน) และแผงวงจรรวม (+17.6% YoY 

vs. +1.1% เดือนก่อน) เร่งตวัขึน้อย่างมาก ในส่วนยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือนพฤษภาคมอยู่ท่ี 

2.79 ลา้นลา้นหยวน เพ่ิมขึน้อย่างมากจาก 0.91 ลา้นลา้นหยวนในเดือนก่อน  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 8.26 % 

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

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

อปุสงค ์ส่วนปัญหาในห่วงโซ่อปุทาน ปัญหาดา้นแรงงานและปัญหาดา้นเงินเฟ้อยงัคงเป็นขอ้กงัวลหลกัของภาคธุรกิจ ดา้นอตัรา

เงินเฟ้อพืน้ฐานเพ่ิมขึน้ 0.6% MoM เท่ากบัเดือนก่อน โดยเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่นจะชะลอตวัลงเป็น +6.0% YoY 

(vs. +6.2% เดือนก่อน) โดยหมวดท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเปิดเมืองยังเพ่ิมสูงขึน้ อาทิ ตั๋วเคร่ืองบิน (+12.6% MoM) โรงแรม (+0.9% 
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MoM) และประกนัรถยนต ์(+0.5 MoM) รวมถึงหมวดราคาท่ีพกัอาศยั ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนกัในตระกรา้เงินเฟ้อท่ี

เพ่ิมขึน้มากถึง 0.6% MoM (vs. +0.5% ต่อเน่ือง 3 เดือนก่อนหน้า) สูงสุดในรอบหลายปี ขณะท่ีการจ้างงานนอกภาค

การเกษตร เพ่ิมขึน้ 3.9 แสนตาํแหน่ง โดยการจา้งงานเพ่ิมขึน้ในเกือบทุกหมวดนาํโดยการโรงแรมและพักผ่อน (+8.4 หมื่น

ตาํแหน่ง) การบริการธุรกิจ (+7.5 หมื่นตาํแหน่ง) การจ้างงานภาครัฐ (+5.7 หมื่นตาํแหน่ง) และก่อสรา้ง (+3.6 หมื่น

ตาํแหน่ง) ขณะท่ีลดลงมากในหมวดคา้ปลีก (-6.1 หมื่นตาํแหน่ง) ส่วนอตัราว่างงานทรงตวัท่ี 3.6% และอตัราค่าจา้งชะลอตวัลง 

(+0.3% MoM, และ +5.2% YoY vs. +5.5% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed) มีมติ 10 - 1 

ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% สู่ระดบั 1.50% - 1.75% ซึ่งนบัเป็นการปรบัขึน้ในอตัรามากสดุนบัตัง้แต่ปี 2537 พรอ้มระบุว่า

จะปรบัขึน้ในอัตรา 0.50% หรือ 0.75% ในการประชุมเดือนกรกฎาคม นอกจากนี ้Jerome Powell ประธานธนาคารกลาง

สหรฐัอเมริกา (Fed) ยํา้ว่าพรอ้มดาํเนินนโยบายการเงินท่ีเข้มงวดและมองว่าการเกิด Soft Landing ยังคงมีความเป็นไปได ้

ถึงแมว้่าจะมีความทา้ทายอย่างมากในปัจจบุนั 

 

เดือนกรกฎาคม 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 1.53% 

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

ท่ีผ่อนคลายลงส่งผลใหด้ัชนีภาคบริการเร่งตัวขึน้ (+1.4 จุด, 54.0 จุด) สูงสดุในรอบ 9 ปี ขณะท่ีภาคการผลิตชะลอตัวลง  

(-0.6 จุด, 52.7 จุด) จากผลผลิตท่ีชะลอตัวลงตํ่าสดุในรอบ 4 เดือน และยอดคาํสั่งซือ้ท่ีชะลอตัวลงเช่นกนั ดา้นตน้ทุนการผลิต

ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็นประวตัิการณเ์น่ืองจากการขาดแคลนวตัถดุิบและปัญหาห่วงโซ่อปุทานอย่างต่อเน่ือง ทาํใหด้ชันีราคาขาย

เพ่ิมขึน้สงูสุดเป็นประวตัิการณ ์ดา้นยอดส่งออกเดือนมิถุนายนเร่งตวัขึน้ (+19.4% YoY vs. +15.8% เดือนก่อน) จากแรงหนุน

ของการส่งออกไปยังจีนและยุโรป โดยการส่งออกเร่งตวัขึน้ในกลุ่มสินคา้ส่งออกหลัก ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า (+17.1% YoY 

vs. +11.1% เดือนก่อน) สินค้าเคมีภัณฑ์ (+19.6% YoY vs. +15.5% เดือนก่อน) และเคร่ืองจักรกล (+14.3% YoY vs. 

+13.3% เดือนก่อน) ขณะท่ีหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่กลบัมาขยายตวั (+3.4% YoY vs. -5.3% เดือนก่อน) ยอดนาํเขา้

ชะลอตวัลงเป็น +46.1% YoY จากขยายตวั 48.9% ในเดือนก่อหนา้ อย่างไรก็ตามแนวโนม้การส่งออกยงัคงเผชิญความไม่แน่นอน

จากปัญหาภายในห่วงโซ่อปุทานทั่วโลกท่ียงัไม่คล่ีคลาย รวมไปถึงประเด็นสงครามรสัเซีย - ยเูครน ซึ่งนาํไปสูก่ารใชม้าตรการ

ควํ่าบาตรท่ีจะกระทบอุปทานสินคา้สาํคญั ขณะท่ีการนาํเขา้ยงัคงขยายตวัอยู่ในระดบัสงูต่อเน่ืองจากผลกระทบของการอ่อนค่า

ของค่าเงินเยนและราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ปรบัตวัสงูขึน้ ส่งผลใหดุ้ลการคา้ขาดดลุอย่างต่อเน่ือง ในส่วนนโยบายทางการเงิน 

ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นมีมติคงนโยบายการเงินตามเดิม โดยคงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาว และเป้าการเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ 

พรอ้มปรบัคาดการณเ์งินเฟ้อปีนีแ้ละปีหนา้เพ่ิมขึน้ 

ตลาดยโุรปปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 0.22% 

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

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

คาํสั่งซือ้ภายในและภายนอกประเทศชะลอตวัลง ดา้นระยะเวลารอสินคา้ลดลงตํ่าสดุในรอบ 1 ปีครึ่ง สะทอ้นสถานการณ ์

ในห่วงโซ่อปุทานมีเสถียรภาพมากขึน้ ดชันีราคาตน้ทนุการผลิตชะลอตวัลงแต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ส่วนราคาผลผลิตปรบัตวั

เพ่ิมขึน้เล็กนอ้ย ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI ชะลอตวัลงในทุกประเทศหลัก ไดแ้ก่ อิตาลี (-1.1 จุด, 51.3 จุด) ฝรั่งเศส (-4.5 จุด, 

52.5 จุด) เยอรมนี (-2.4 จุด, 51.3 จุด) และสเปน (-2.1 จุด, 53.6 จุด) ดา้นดชันีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจของเยอรมนี ซึ่งเป็น

ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในยุโรปปรบัตวัลดลงตํ่าสดุในรอบ 2 ปี ท่ามกลางสถานการณด์า้นก๊าซท่ีมีความไม่แน่นอน
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อย่างมาก ประกอบกับราคาพลังงานท่ีอยู่ในระดับสงูกดดนัเศรษฐกิจใหช้ะลอลงอย่างมากในช่วงท่ีผ่านมา และอาจเขา้สู่ 

Recession ไดใ้นช่วงครึ่งหลังของปี ในขณะท่ีรสัเซียระบุว่าก๊าซส่งผ่านท่อ Nord Stream จะลดลงเหลือเพียง 20% ตัง้แต่

วันท่ี 27 กรกฎาคม เน่ืองจากการซ่อมบาํรุงโดยวิกฤตขาดแคลนพลังงานอาจทาํให้ต้องมีการจาํกัดการใช้พลังงานใน

อุตสาหกรรมต่างๆ อันจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในภาคการผลิตก่อนท่ีจะเริ่มจาํกัดการใช้พลังงานในครวัเรือน และ

หน่วยงานสาํคญัและมีแนวโน้มท่ีประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปจะประสบปัญหาในรูปแบบเดียวกัน ในส่วนนโยบายทางการเงิน 

ธนาคารกลางยโุรปมีมติปรบัอตัราดอกเบีย้ Deposit Rate ขึน้ 0.50% สู่ระดบั 0% ซึ่งนบัเป็นการปรบัขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 

11 ปี และปรับขึน้ในอัตรามากท่ีสุดนับตั้งแต่ปี 2543 พรอ้มออกมาตรการใหม่ “Transmission Protection Instrument 

(TPI)” ซึ่งจะช่วยใหก้ารส่งผ่านนโยบายการเงินในยโูรโซนมีประสิทธิภาพ  

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 27.60% 

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

และมาตรการสนบัสนนุของภาครฐัส่งผลใหก้ิจกรรมเศรษฐกิจฟ้ืนตวัขึน้ในภาคการผลิต (+3.6 จดุ, 51.7 จดุ) และบรกิาร (+13.1 จดุ, 

54.5 จุด) โดยยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ปรบัตวัเพ่ิมขึน้สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนตลุาคม 2564 และยอดคาํสั่งซือ้ภายนอกประเทศปรบัตวัขึน้

สงูสดุในรอบ 19 เดือน ดา้นราคาตน้ทนุปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนกันยายน 2563 ขณะท่ีราคาผลผลิต

ทรงตวัเท่าเดือนก่อน หลงัมีการชะลอตวัลงต่อเน่ืองก่อนหนา้นีส่้วนยอดคา้ปลีกพลิกกลบัมาขยายตวั 3.1% YoY (vs. -6.7% 

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

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

มิถุนายนเรง่ตวัขึน้ (+17.9% YoY vs. +16.9% เดือนก่อน) สวนทางกบัท่ีตลาดคาดว่าจะชะลอตวั ดว้ยแรงหนุนของการส่งออก

คอมพิวเตอร ์(+9.2% YoY vs. -5.5% เดือนก่อน) ขณะท่ีรถยนต ์(+21.2% YoY vs. +46.7% เดือนก่อน) และผลิตภณัฑจ์าก

เหล็ก (+41.2% YoY vs. +77.8% เดือนก่อน) ชะลอลงแต่ยังขยายตัวในระดับสูง ส่วนเคร่ืองใชใ้นครวัเรือน (-13.1% YoY 

vs. -8.3% เดือนก่อน) ยงัคงหดตวัต่อเน่ือง ดา้นยอดระดมทุนรวมสทุธิเดือนมิถุนายนอยู่ท่ี 5.17 ลา้นลา้นหยวน เพ่ิมขึน้เกือบ

เท่าตัวจาก 2.79 ลา้นลา้นหยวนในเดือนก่อนจากแรงหนุนของการออกพันธบัตรรฐับาลและยอดปล่อยกู้เงินหยวนเพ่ือนาํไป

ลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานตามนโยบายของภาครฐั โดย GDP จีนไตรมาส 2 ขยายตวั 0.4% YoY ตํ่ากว่าท่ีตลาดคาด (+1.2 YoY) 

อย่างมากจากผลของการกลบัมาใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พ่ือคมุ COVID-19 ในเมืองสาํคญัอย่าง Shanghai 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 2.40% 

ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนมิถุนายนปรบัตวัลดลงเป็น 52.3 จุด (-1.3 จุด) จากการชะลอตัวลงทั้งในภาคบริการ  

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

ภายนอกประเทศ (-2.2 จุด, 50.7 จุด) เร่งตัวขึน้ส่วนเวลาในการส่งมอบสินคา้ (Suppliers’ Delivery Times: -8.4 จุด, 57.3 จุด) 

และดัชนีราคา (-3.7 จุด, 78.5 จุด) ชะลอตัว ทั้งนี ้รายงานระบุว่าภาคธุรกิจยงัคงมีความเชื่อมั่นท่ีดีต่ออุปสงค ์ส่วนปัญหา 

ในห่วงโซ่อุปทานความทา้ทายดา้นการขนส่ง สงครามรสัเซีย - ยเูครน การแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัจจยัดา้นราคา

เป็นขอ้กังวลหลกัของภาคธุรกิจ ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนมิถุนายนเพ่ิมขึน้ 1.0% MoM โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 

ยอดคา้ปลีกเรง่ตวัขึน้เป็น +8.4% YoY (vs. +8.2% เดือนก่อน) โดยยอดคา้ปลีกเพ่ิมขึน้ 9 จากทัง้หมด 13 หมวดหลกั นาํโดย

ยอดขายป๊ัมนํา้มนั (+3.6% MoM) ตามการเพ่ิมขึน้ของราคาคา้ปลีกเชือ้เพลิง รา้นขายของออนไลน ์(+2.2% MoM) รา้นขาย

เฟอรนิ์เจอร ์(+1.4% MoM) ขณะท่ียอดขายหดตัวในหา้งสรรพสินคา้ (-2.6% MoM) วัสดุก่อสรา้งและสวน (-0.9% MoM) 

และเสือ้ผา้และเคร่ืองประดบั (-0.4% MoM) ดา้นยอดขายรา้นอาหารและเคร่ืองดื่ม ซึ่งภาคบริการเพียงหมวดเดียวในยอดคา้ปลีก 

ท่ีขยายตวั (+1.0% MoM) ในส่วนยอดขอรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรก (Initial Jobless Claims) เพ่ิมขึน้ 4,000 ราย สู่ระดบั 
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235,000 ราย ในสปัดาหสิ์น้สดุ ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่กลางเดือนมกราคม 2564 ขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อ

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

โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานชะลอตัวลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 เป็น +5.9% YoY (vs. +6.0% 

เดือนก่อน) ซึ่งกดดนัธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed) เรง่ขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างต่อเน่ือง โดยตลาดมอง Fed อาจตอ้งปรบัขึน้

ในอตัรามากถึง 0.75% - 1.00% ในการประชมุปลายเดือนกรกฎาคมนี ้

 

เดือนสิงหาคม 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 1.10% 

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

ท่ีรุนแรงขึน้อีกครัง้ส่งผลใหด้ชันีภาคบริการปรบัตวัลดลง (-3.7 จดุ, 50.3 จดุ) มากสดุในรอบ 9 ปี ขณะท่ีภาคการผลิตชะลอ

ตวัลง (-0.6 จุด, 52.1 จดุ) ท่ามกลางตน้ทุนดา้นพลงังานและค่าจา้งท่ีสงูขึน้ ทาํใหผ้ลผลิตหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดือน 

และยอดคาํสั่งซือ้ใหม่หดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 10 เดือน ดา้นราคาตน้ทุนปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่

เดือนมกราคม ดา้นยอดส่งออกเดือนกรกฎาคมชะลอตัวลงเป็น +19.0% YoY (vs. +19.3% เดือนก่อน) นาํโดยกลุ่มสินคา้

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

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

(+14.6% YoY vs. +3.4% เดือนก่อน) เร่งตวัขึน้ ในส่วนการท่องเท่ียวรฐับาลเตรียมผ่อนคลายกฎเกณฑก์ารรบันกัท่องเท่ียว

เขา้ประเทศเพ่ิมเติม โดยนบัตัง้แต่วนัท่ี 7 กันยายนนักท่องเท่ียวไม่จาํเป็นตอ้งตรวจหาเชือ้ COVID-19 ผ่าน RT-PCR Test 

ก่อนเขา้ประเทศ และสามารถเดินทางโดยไม่มีผูน้าํทาง (ไกด)์ แต่ยงัจาํกัดใหเ้ดินทางผ่านบริษัททวัรเ์ท่านัน้ นอกจากนี ้ยัง

เพ่ิมโควตา้ของจาํนวนผูท่ี้เขา้ประเทศเป็น 50,000 คนต่อวัน จากเดิมท่ี 20,000 คนต่อวัน ดา้น GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 

2.2% QoQ, saar (vs. +0.1% ไตรมาสก่อน) จากการบริโภคเอกชนหนุนเศรษฐกิจกลับสู่ระดับก่อน COVID-19 โดยเมื่อ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัปีกอ่น GDP ขยายตวั 1.1% YoY (vs. +0.7% ไตรมาสก่อน) อย่างไรก็ตามภาคการผลิตและการส่งออก

จะยงัไดร้บัผลกระทบจากภาวะขาดแคลนวตัถุดิบและอปุสงคโ์ลกท่ีชะลอตวัรวมถึงสถานการณ ์COVID-19 ในประเทศท่ียงั

ไม่แน่นอนในไตรมาส 3 

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 5.03% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรบัตวัลดลงเป็น 49.9 จุด (-2.1 จุด) โดยภาคบริการ (-1.8 จุด, 51.2 จุด) ชะลอตวัลง 

ขณะท่ีภาคการผลิต (-2.3 จุด, 49.8 จุด) พลิกหดตัวครัง้แรกในรอบ 2 ปี โดยยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ชะลอตัวลงทั้งในและนอก

ประเทศ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรบัตวัตํ่าสดุนบัตัง้แต่กลางปี 2563 ท่ามกลางความกังวลท่ีเพ่ิมขึน้เก่ียวกับวิกฤตพลงังาน

และแรงกดดันเงินเฟ้อท่ีสูงอย่างต่อเน่ือง ดา้นดัชนีราคาตน้ทุนการผลิตชะลอตัวลงเล็กน้อย ทั้งนี ้ดัชนี Composite PMI 

ชะลอตัวลงในทุกประเทศหลกั ไดแ้ก่ ฝรั่งเศส (-0.8 จุด, 51.7 จุด) และสเปน (-0.9 จุด, 52.7 จุด) ขณะท่ีเยอรมนี (-3.2 จุด, 

48.1 จุด) และอิตาลี (-3.6 จุด, 47.7 จุด) ดชันีไดเ้ขา้สู่เกณฑห์ดตวั ดา้นธนาคารกลางองักฤษขึน้ดอกเบีย้ 50 bps. สู่ระดับ 

1.75% ซึ่งนบัเป็นการปรบัขึน้ในอตัรามากสดุในรอบ 27 ปี ท่ามกลางเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้สงูต่อเน่ืองซึ่งคาดจะกดดนัเศรษฐกิจเขา้สู ่

Recession ท่ีรุนแรงและยาวนาน ขณะท่ี GDP ไตรมาส 2 (เบือ้งตน้) ของยโูรโซนขยายตวั 0.7% QoQ สงูกว่าท่ีตลาดคาด

อย่างมากท่ี +0.2% และเร่งตัวขึน้จาก +0.5% ไตรมาสก่อนจากผลดีของการเปิดเศรษฐกิจจาก COVID-19 หนุนการท่องเท่ียว 

โดยเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันปีก่อนเศรษฐกิจของยูโรโซนขยายตวั 4.0% YoY (vs. +5.4% ไตรมาสก่อน) และอยู่เหนือระดบัก่อน 
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COVID-19 ท่ี 1.5% โดยเศรษฐกิจของประเทศหลกัส่วนใหญ่ขยายตวัดีกว่าคาด ยกเวน้เยอรมนีท่ีเศรษฐกิจไม่ขยายตวัจาก

ไตรมาสก่อน เน่ืองจากยอดส่งออกสทุธิยงัคงเป็นปัจจยัฉดุรัง้ 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 0.78% 

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

(-1.3 จุด, 50.4 จุด) ท่ีชะลอลงจากการจาํกัดการใชพ้ลังงานในบางอุตสาหกรรมท่ีทาํใหท้ั้งผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่

ชะลอตัวลง ส่วนภาคบริการเร่งตัวขึน้ (+1.0 จุด, 55.5 จุด) หลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน ์ขณะท่ีสถานการณ ์

COVID-19 ดูดีขึน้ โดยยอดคาํสั่งซือ้ใหม่เพ่ิมขึน้สูงสุดในรอบ 9 เดือน ดา้นราคาตน้ทุนปัจจัยการผลิตชะลอตัวลงตํ่าสุด 

ในรอบ 2 ปี ขณะท่ีราคาผลผลิตลดลงเล็กนอ้ย ในส่วนการจา้งงานหดตวัติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 4 ยอดคา้ปลีกชะลอตวัลงเป็น 

+2.7% YoY (vs. +3.1% เดือนก่อน) นาํโดยยอดขายรถยนต ์(+9.7% YoY vs. +13.9% เดือนก่อน) เคร่ืองสาํอาง (+0.7% YoY 

vs. +8.1% เดือนก่อน) อุปกรณ์ส่ือสาร (+4.9% YoY vs. +6.6% เดือนก่อน) ขณะท่ีรา้นอาหารฟ้ืนตวัขึน้ (-1.5% YoY vs.  

-4.0% เดือนก่อน) ดา้นยอดส่งออกขยายตัว 18.0% YoY เร่งตวัขึน้เล็กนอ้ยจาก +17.9% ในเดือนก่อน นาํโดยยอดส่งออก

รถยนตเ์ร่งตัวขึน้อย่างมาก (+64.0% YoY vs. +21.2% เดือนก่อน) ขณะท่ีส่งออกผลิตภัณฑ์จากเหล็ก (+41.2% YoY vs. 

+41.2% เดือนก่อน) และแร่หายาก หรือ Rare Earth (+43.9% YoY vs. +44.6% เดือนก่อน) ขยายตัวสูง ในส่วนนโยบาย

ทางการคลังรฐับาลออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพ่ิมเติมอีก 1 ลา้นลา้นหยวน ท่ามกลางความเส่ียงตํ่าหลายปัจจยั โดย

ก่อนหนา้นี ้ในเดือนพฤษภาคมรฐับาลไดอ้อกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ 33 มาตรการ วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นหยวน ขณะท่ี

นโยบายทางการเงินมแีนวโนม้ผ่อนคลายขึน้ หลงัจากธนาคารกลางจีนปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงินกูท่ี้ธนาคารพาณิชยใ์หล้กูคา้

ชัน้ดีระยะ 1 ปี ลง 5 bps. เป็น 3.65% นอกจากนี ้ไดป้รบัลดดอกเบีย้ LPR ระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นดอกเบีย้อา้งอิงสาํหรบัดอกเบีย้บา้น

ลงเป็น 4.30% (-15 bps.) ซึ่งนบัเป็นการปรบัลดครัง้แรกตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 4.08% 

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

ท่ีลดลงและอยู่ในเกณฑห์ดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 และผลผลิต (-1.4 จุด, 53.5 จุด) ชะลอตวัลง ดา้นระยะเวลาในการส่งมอบ

สินคา้ (-2.1 จดุ, 55.2 จดุ) และดชันีราคา (-18.5 จดุ, 60.0 จดุ) ชะลอตวัลงอย่างมากสะทอ้นแรงกดดนัดา้นตน้ทนุท่ีชะลอลง 

ขณะท่ีปรมิาณสินคา้คงคลงั (+1.3 จุด, 57.3 จดุ) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองสงูสดุตัง้แต่ปี 2527 ทัง้นี ้รายงานระบวุ่าภาคธุรกิจ

แสดงความกังวลเก่ียวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางความวิตกกังวลเก่ียวกับสินคา้คงคลังส่วนเกินในห่วงโซ่

อุปทาน อย่างไรก็ตามภาคบริการ (+1.4 จุด, 56.7 จุด) เร่งตัวขึน้ ดา้นเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เพ่ิมขึน้ 0.3% MoM 

ตํ่าสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ชะลอลงจาก +0.7% ในเดือนก่อน โดยหมวดท่ีพักอาศัยซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของ

นํา้หนกัในตะกรา้เงินเฟ้อเพ่ิมขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) ส่วนราคาในหมวดรา้นอาหารซึง่เป็นหมวดท่ีใชแ้รงงาน

เป็นจาํนวนมากยงัเพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองท่ี +0.7% MoM (vs. +0.9% เดือนก่อน) ดา้นราคาในหมวดท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียว

อาทิ ตั๋วเคร่ืองบิน (-7.8% MoM vs. +1.8% เดือนก่อน) และโรงแรม (-2.7% MoM vs. -2.8% เดือนก่อน) ปรบัตัวลดลง 

ขณะท่ีหมวดสินค้าหลัก (Core Goods) ปรับตัวเพ่ิมขึน้ต่อในรถยนต์ใหม่ (+0.6% MoM vs. +0.7% เดือนก่อน) และ

เฟอรนิ์เจอรแ์ละเคร่ืองใชใ้นครวัเรือน (+0.6% MoM vs. 0.5% เดือนก่อน) ขณะท่ีปรบัตัวลดลงในรถยนตม์ือสอง (-0.4% MoM 

vs. +1.6% เดือนก่อน) และเสือ้ผา้ (-0.1% MoM vs. +0.8% เดือนก่อน) ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนกรกฎาคม

เพ่ิมขึน้ 5.28 แสนตาํแหน่ง มากกว่าท่ีตลาดคาดอย่างมากท่ี 2.50 แสนตาํแหน่ง ถึงแมว้่าอตัราเงินเฟ้อจะชะลอตวัลงรวมถึง

ตลาดแรงงานท่ียงัคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามประธานธนาคารกลางสหรฐัอเมริกายังคงยํา้ถึงความจาํเป็นในการปรบัขึน้

ดอกเบีย้ต่อเน่ืองและคงดอกเบีย้ในระดบัท่ีเป็น Restrictive เป็นระยะเวลาหน่ึงเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ   
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เดือนกันยายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 6.89% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรบัตวัลดลงเป็น 49.4 จุด (-0.8 จดุ) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ี

รุนแรงขึน้อีกครัง้ ส่งผลใหด้ชันีภาคบริการปรบัตวัลดลง (-0.8 จุด, 49.5 จุด) ขณะท่ีภาคการผลิตชะลอตวัลง (-0.6 จุด, 51.5 จุด) 

โดยผลผลิตหดตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 และตํ่าสดุในรอบ 11 เดือน และยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ชะลอตัวตํ่าสดุในรอบเกือบ 2 ปี 

ดา้นดชันีตน้ทุนการผลิตชะลอตวัตํ่าสดุในรอบ 8 เดือน ขณะท่ีดชันีราคาขายชะลอตวัลงตํ่าสดุในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ตาม

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

+2.4% เดือนก่อน) ดา้นการส่งออกไดร้บัแรงหนนุจากการส่งออกรถยนตแ์ละเคร่ืองจกัรไปยงัสหรฐัอเมรกิารวมถึงค่าเงินเยน

ท่ีอ่อนค่า โดยเร่งตวัขึน้เป็น +22.1% (vs. +19.0% เดือนก่อน) ขณะท่ีราคาพลังงานสูงยงัหนุนตัวเลขการนาํเขา้ ในส่วนเงินเฟ้อ

พืน้ฐาน เดือนสิงหาคมเรง่ตวัขึน้ (+2.8% YoY vs. +2.4 เดือนก่อน) สงูสดุในรอบ 31 ปี โดยเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของราคา

พลงังาน ราคาไฟฟ้า และอาหารแปรรูป ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงินท่ีผ่อนคลาย

อย่างมากตามเดิม โดยมีมติเอกฉันทใ์นการคงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาว และคงเป้าการเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ 

ท่ีประกาศก่อนหน้านี ้ภายหลังการประชุม BoJ นาย Masato Kanda รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการ

ระหว่างประเทศไดร้ะบุว่ามีการเขา้แทรกแซงในตลาดสกุลเงินแลว้ ซึ่งนับเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ปี 2541 ทาํใหเ้งินเยนแข็งค่าขึน้

กว่า 2% นอกจากนีน้ายกรฐัมนตรี Kishida ไดม้ีการแถลงการณผ่์อนปรนมาตรการเดินทางเขา้ญ่ีปุ่ น โดย 1) ยกเลิกการกาํหนด

จาํนวนนกัท่องเท่ียวเดนิทางเขา้ประเทศต่อวนั 2) ไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางผ่านบรษิัททวัร ์และ 3) ผ่อนปรนการขอวีซ่าระยะสัน้ 

โดยจะเริ่มในวนัท่ี 11 ตลุาคมเป็นตน้ไป 

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 6.43% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรบัตวัลดลงเป็น 48.9 จดุ (-1.0 จดุ) โดยภาคบริการ (-1.4 จดุ, 49.8 จดุ) พลิกเขา้สู่

เกณฑห์ดตัวจากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ท่ีต ํ่าสุดนบัตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ ์2564 ขณะท่ีภาคการผลิต (-0.2 จุด, 49.6 จุด) หดตัว

ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 จากผลผลิตท่ีชะลอตวัตํ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2563 โดยหดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 ส่วนยอด

คาํสั่งซือ้ใหม่หดตวัตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 ท่ามกลางภาวะอปุสงคท่ี์อ่อนแอ ขณะท่ีดชันีราคาตน้ทนุการผลิตและราคาขายชะลอตวัลง

ต่อเน่ือง ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตวัลงในทุกประเทศหลกั ไดแ้ก่ ฝรั่งเศส (-1.3 จดุ, 50.4 จุด) สเปน (-2.2 จดุ, 50.5 จุด) 

และเยอรมนี (-1.2 จุด, 46.9 จุด) ขณะท่ีอิตาลี (+1.9 จุด, 49.6 จุด) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑ์หดตัว ดา้นอัตราเงินเฟ้อ

พืน้ฐาน เดือนสิงหาคมเร่งตัวขึน้เป็น +4.3% YoY (vs. +4.0% เดือนก่อน) โดยไดร้บัปัจจัยหนุนหลักจากราคาในหมวด

พลงังาน (+38.3% YoY vs. 39.6% เดือนก่อน) แมจ้ะชะลอลงเป็นเดือนท่ี 2 ตามราคานํา้มันรวมถึงราคาในหมวดอาหาร 

(+10.6% YoY vs. 9.8% เดือนก่อน) สินค้าอุตสาหกรรมท่ีมิใช่พลังงาน (+5.0% YoY vs. +4.5% เดือนก่อน) และหมวด

บริการ (+3.8% YoY vs. 3.7% เดือนก่อน) ท่ีเร่งตวัขึน้ต่อเน่ือง ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติ

เป็นเอกฉันทป์รบัอัตราดอกเบีย้ขึน้ 75 basis points สู่ระดับ 0.75% สูงสดุนบัตัง้แต่ปี 2554 ตามการคาดการณข์องตลาด 

ท่ามกลางเงินเฟ้อท่ียังมีความเส่ียงโนม้ไปทางดา้นสูง โดยระบุว่าการปรบัขึน้ในอัตราดังกล่าวนับเป็นการเร่งปรบัขึน้จาก

ระดบัอตัราดอกเบีย้ท่ีผ่อนคลายอย่างมากไปสู่ระดบัท่ีจะมั่นใจไดว้่าจะทาํใหอ้ตัราเงินเฟ้อชะลอลงกลบัเขา้สูเ่ป้าหมายระยะกลางท่ี 

2% ไดต้ามเป้าหมาย ขณะท่ีธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ประกาศทาํ QE ฉกุเฉินไม่จาํกดัชั่วคราวเพ่ือลดความผนัผวนและ

รกัษาเสถียรภาพในตลาดการเงิน หลงัการเปิดเผยแผนลดภาษีครัง้ใหญ่ของรฐับาลปลายสปัดาหก์่อนสรา้งความตกใจใหแ้ก่ตลาด 
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ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 13.15% 

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

(-0.9 จุด, 49.5 จุด) ท่ีชะลอลงจากการล็อกดาวน์เป็นระยะๆ และการจาํกัดการใช้พลังงานในมณฑลเสฉวนและพืน้ท่ี

ใกลเ้คียง ทาํใหท้ัง้ผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ชะลอตวัลงตํ่าสดุในรอบ 3 เดือน ส่วนภาคบริการชะลอตวัลงเช่นกัน (-0.5 จุด, 

55.0 จดุ) จากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในหลายมณฑลและสภาพอากาศท่ีแปรปรวนดา้นราคาตน้ทนุปัจจยัการผลิต

ชะลอตวัลงตํ่าสดุในรอบ 27 เดือน ขณะท่ีราคาผลผลิตลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนสิงหาคมเร่งตวัขึน้

เป็น +5.4% YoY (vs. +2.7% เดือนก่อน) นาํโดยยอดขายรถยนต ์(+15.9% YoY vs. +5.7% เดือนก่อน) และรา้นอาหาร 

(+8.4% YoY vs. -1.5% เดือนก่อน) ขณะท่ีเคร่ืองสาํอาง (-6.4% YoY vs. +0.7% เดือนก่อน) และอุปกรณ์ส่ือสาร (-4.6% YoY 

vs. +4.9% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง โดยยอดส่งออกเดือนสิงหาคมขยายตัว 7.1% YoY ชะลอตัวลงจาก +18.0% ในเดือนก่อน 

ดา้นยอดปล่อยสินเชื่อในเดือนสิงหาคมฟ้ืนตวัขึน้จากเดือนก่อนมาอยู่ท่ี 2.43 ลา้นลา้นหยวน (vs. 0.76 ลา้นลา้นหยวน เดือนก่อน) 

แต่ยังคงอ่อนแอเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลด

อตัราส่วนเงินกนัสาํรองขัน้ตํ่าสาํหรบัเงนิฝากในรูปสกลุเงนิต่างประเทศ (Reserve Requirement Ratio: FX-RRR) ลดลงจาก 

8% เป็น 6% มีผลวันท่ี 15 กันยายนเพ่ือช่วยเพ่ิมสภาพคล่องของสกุลเงินต่างประเทศ เพ่ิมการไหลเข้ามาของสกุลเงิน

ต่างประเทศและลดแรงกดดนัต่อการอ่อนคา่ของเงินหยวนท่ีอ่อนค่ามากสดุในรอบ 2 ปี  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 9.22% 

ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนสิงหาคมปรบัตวัลดลงเป็น 44.6 จุด (-3.1 จุด) ดา้นภาคบริการเร่งตวัขึน้โดยไดร้บัแรงหนุน

จากทัง้ผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ ขณะท่ีภาคการผลิตทรงตวัท่ีจากยอดคาํสั่งซือ้ใหมท่ี่เรง่ตวัขึน้ แต่ผลผลิตและยอดคาํสั่ง

ซือ้ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตวัลง ทัง้นี ้รายงานระบวุ่าปัญหาในห่วงโซ่อปุทาน การขนส่งและตน้ทุนมีพฒันาการเชิงบวก 

อย่างไรก็ตามการขาดแคลนวัตถุดิบยงัคงเป็นความทา้ทายต่อภาคธุรกิจ ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนสิงหาคมเร่งตวัขึน้ 0.3% MoM 

(vs. -0.4% เดือนก่อน) ซึ่งเพ่ิมขึน้ 8 จากทัง้หมด 13 หมวดหลกั โดยเฉพาะยอดขายรถยนต ์(+2.8% MoM) และรา้นอาหาร 

(+1.1% MoM) ซึ่งเป็นหมวดบริการเพียงอันเดียว ส่วนยอดผู้ว่างงานขอรับสวัสดิการว่างงานครัง้แรก (Initial Jobless 

Claims) ปรบัตัวลดลงต่ออีก 5.0 พันราย อยู่ท่ี 2.13 แสนราย ณ สปัดาหสิ์น้สดุวันท่ี 10 กันยายน และตํ่ากว่าตลาดคาดท่ี 

2.27 แสนราย โดยนบัเป็นการปรบัลดลงต่อเน่ือง 5 สปัดาห ์สะทอ้นอุปสงคแ์รงงานท่ียงัดีอยู่และตลาดแรงงานยงัแข็งแกรง่ 

ขณะท่ีการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมเพ่ิมขึน้ 3.15 แสนตาํแหน่ง มากกว่าท่ีตลาดคาด ดา้นอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน

เพ่ิมขึน้ 0.6% MoM เร่งตวัขึน้จาก +0.3% ในเดือนก่อน โดยหมวดท่ีพกัอาศยั (Shelter) ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนัก 

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

เพ่ิมขึน้ 0.7% (vs. +0.7% เดือนก่อน) และ Owners’ Equivalent Rent เพ่ิมขึน้ 0.7% (vs. +0.6% เดือนก่อน) ในส่วน

นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed) ปรบัอัตราดอกเบีย้ขึน้ 75 basis points สู่ระดับ 3.00%-3.25% 

ตามคาดการณ์ของตลาดและส่งสัญญาณ Hawkish ขึน้อย่างมาก โดย Dot Plot ชีด้อกเบีย้จะถูกปรบัขึน้จนแตะระดับ 

4.50%-4.75% ในปีหนา้   
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เดือนตุลาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 6.36% 

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

ท่ีคล่ีคลายลงส่งผลใหด้ชันีภาคบรกิารเรง่ตวัขึน้กลบัมาอยู่ในเกณฑข์ยายตวัอีกครัง้ (+2.7 จดุ, 52.0 จดุ) ขณะท่ีภาคการผลิต

ชะลอตัวลงตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 (-0.7 จุด, 50.8 จุด) โดยผลผลิตหดตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 และตํ่าสุดในรอบ  

1 ปี ส่วนยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตวัลงท่ามกลางอุปสงคท่ี์ลดลงจากตลาดต่างประเทศ ดา้นส่งออกเดือน

กันยายนเร่งตัวขึน้เป็น +28.9% YoY (vs. +22.0% เดือนก่อน) จากแรงหนุนของการส่งออกรถยนต์ (+74.9% YoY vs. 

+30.8% เดือนก่อน) เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า (+19.5% YoY vs. +12.9% เดือนก่อน) และเคร่ืองจักรกล (+23.8% YoY vs. 

+17.0% เดือนก่อน) ขณะท่ีกลุ่มสินคา้เคมีภณัฑ ์(+4.8% YoY vs. +16.3% เดือนก่อน) ชะลอตวัลง ในส่วนนโยบายทางการเงิน 

ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) วันท่ี 27-28 ตุลาคม 

โดยมีมติเอกฉันทใ์นการคงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาว และคงเป้าการเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ ท่ีประกาศก่อนหนา้นี ้

ในขณะท่ีปรบัคาดการณเ์งินเฟ้อปีนีแ้ละปีหนา้เพ่ิมขึน้แต่ยงัคงเนน้ยํา้ว่าจะยงัไม่การเปล่ียนแปลงจดุยืนดา้นนโยบายในเรว็ๆ นี ้

ตลาดยโุรปปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 6.28% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรบัตัวลดลงเป็น 48.1 จุด (-0.8 จุด) จากการลดลงต่อเน่ืองอยู่ในเกณฑห์ดตัว  

ทัง้ภาคบริการ (-1.0 จุด, 48.8 จุด) ตามอปุสงคท่ี์ชะลอลงสะทอ้นจากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่และงานในมือ (Backlogs) ท่ีลดลง

ต่อเน่ืองและภาคการผลิต (-1.2 จดุ, 48.4 จดุ) จากผลผลิตและยอดคาํสั่งซือ้ใหมท่ี่หดตวัตอ่เน่ือง โดยส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก

ราคาพลังงานท่ีสูงขึน้กระทบภาคการผลิตรวมถึงภาวะอุปสงค์ท่ียังอ่อนแอจากแรงกดดันของอัตราเงินเฟ้อท่ีสูงและความ 

ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ดา้นดชันีราคาตน้ทุนการผลิตปรบัตวัสงูขึน้ตามราคาพลงังาน ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตวัลง

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

(-2.0 จุด, 47.6 จุด) ขณะท่ีฝรั่งเศสปรบัตวัเพ่ิมขึน้อยู่ในเกณฑข์ยายตวั (+0.8 จุด, 51.2 จุด) ดา้นอตัราเงินเฟ้อฟ้ืนฐาน (Core CPI) 

เร่งตัวขึน้เป็น +4.8% YoY (vs. +4.3% เดือนก่อน) นาํโดยสินคา้อุตสาหกรรมท่ีมิใช่พลงังาน (+5.6% YoY vs. +5.0% เดือนก่อน) 

และหมวดบรกิาร (+4.3% YoY vs. +3.8% เดือนก่อน) ท่ีเร่งตวัขึน้อย่างต่อเน่ืองกดดนัให ้ECB ปรบัดอกเบีย้ขึน้ในอตัราสงู 

75 bps. ต่อเน่ืองในการประชุมปลายเดือนตุลาคมนี ้ขณะท่ีธนาคารองักฤษ (BoE) ประกาศมาตรการหนุนตลาดพันธบตัร

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

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 14.72% 

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

ในหลายพืน้ท่ีส่งผลใหผ้ลผลิตหดตวัครัง้แรกในรอบ 4 เดือน ยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ชะลอตัวลงตํ่าสดุในรอบ 5 เดือน และยอด

คาํสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตวัลงตํ่าสดุในรอบ 4 เดือน ดา้นดชันีตน้ทุนการผลิตชะลอตัวลงตํ่าสุดนบัตัง้แต่เดือน

มกราคม 2559 จากราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ลดลง และราคาขายลดลงมากท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือนธันวาคม 2558 ยอดระดมทุนรวม

สทุธิเดือนกนัยายนอยู่ท่ี 3.5 ลา้นลา้นหยวน เรง่ตวัขึน้จากเดือนก่อน (2.4 ลา้นลา้นหยวน) จากแรงหนุนของการลดดอกเบีย้

นโยบายและมาตรการช่วยเหลือจากภาครฐั โดยในวนัท่ี 16-22 ตลุาคมท่ีผ่านมาประธานาธิบดีนาย Xi Jinping ไดก้ล่าวเปิด

การประชมุ Party Congress ครัง้ท่ี 20 และไดเ้นน้ยํา้ถึงความสาํคญัของนโยบาย Zero-Covid ซึ่งใหค้วามสาํคญักบัสขุภาพ

และความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตร้ะบบสังคมนิยมและการรวมชาติ

อย่างสนัติ โดยมุง้เนน้ถึงการเติบโตอย่างมีคณุภาพอย่างต่อเน่ืองและตัง้เป้าใหจ้ีนเป็นสงัคมนิยมสมยัใหม่ท่ีมีความเขม้แข็ง
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เป็นประชาธิปไตยและก้าวหน้าทางวัฒนธรรม และคงยึดการใช้นโยบายหน่ึงประเทศสองระบบ (One Country, Two 

Systems) แต่ก็ไม่ไดป้ฏิเสธตวัเลือกในการใชก้องกาํลงัทหาร 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 7.99% 

ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนกันยายนปรบัตวัลดลงเป็น 56.1 จุด (-0.3 จุด) โดยหลักจากภาคการผลิตท่ีปรบัตัว

ลดลงเป็น 50.9 จุด (-1.9 จุด) ตํ่าสุดนับตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 จากยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ทั้งภายในและนอกประเทศท่ี

ชะลอตวัลง ขณะท่ีภาคบรกิารลดลงเล็กนอ้ย (-0.2 จุด, 56.7 จุด) เป็นผลจากจากกิจกรรมทางธุรกิจและยอดคาํสั่งซือ้ใหม่ท่ี

ชะลอตวัลง ขณะท่ีการจา้งงานเพ่ิมขึน้สงูสดุในรอบ 6 เดือน (+2.8 จุด, 53.0 จุด) ทัง้นี ้รายงานระบุว่าปัญหาภายในห่วงโซ่

อุปทานและปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบมีแนวโนม้ท่ีดีขึน้ ดา้นอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนกันยายนเร่งตัวขึน้ 

0.6% MoM สงูสดุในรอบ 40 ปี และสงูกว่าท่ีตลาดคาดท่ี +0.4% MoM โดยหมวดท่ีพักอาศัย (Shelter) ซึ่งเป็นหมวดหลัก 

ในภาคบรกิารและคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนกัในตระกรา้เงินเฟ้อเพ่ิมขึน้สงูต่อเน่ือง 0.8% MoM (vs. +0.7% เดือนก่อน) 

สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2525 โดยค่าเช่า Rent of Primary Residence เพ่ิมขึน้ 0.8% MoM (vs. +0.7% เดือนก่อน) และ Owners’ 

Equivalent Rent เพ่ิมขึน้ 0.8% MoM (vs. +0.7% เดือนก่อน) อีกทั้งยอดขอรบัสวัสดิการว่างงานครัง้แรกปรบัลดลง 1.2 

หมื่นราย สู่ระดับ 214,000 ราย พรอ้มอัตราการว่างงานท่ีปรบัตัวลดลงเป็น 3.5% กดดันให้ธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา 

(Fed) ขึน้ดอกเบีย้ในอตัราสงู 75 bps. ในการประชุมวนัท่ี 1-2 พฤศจิกายนนี ้และอาจตอ้งปรบัขึน้ในอตัราดงักล่าวต่อเน่ืองในการ

ประชมุเดือนธันวาคมดว้ย 

 

การลงทนุของกองทุน 

• กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด ์(ASP-GOLD) 

กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ท่ีลงทุนในต่างประเทศ เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust 

(กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจดัการโดย World Gold Trust Services LLC โดย เฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของ

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนเพ่ือผูล้งทุนทั่วไป (Retail Fund) ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายท่ี

ตลาดหลักทรพัยสิ์งคโปร ์โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในทองคาํแท่งเพ่ือสรา้งผลตอบแทนของกองทุนหลังหัก

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการจดัการใหใ้กลเ้คียงกบัผลตอบแทนของราคาทองคาํ ทัง้นี ้ทองคาํแท่งท่ีกองทนุลงทนุเป็น

ทองคาํท่ีมีมาตรฐานสูง (99.5% ขึน้ไป) ซึ่งผ่านการรับรองจาก London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งเป็น

หน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรบัระดบัสากลแลว้ 
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กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด ์

ผลการดาํเนินงานย้อนหลังของกองทนุ 

รอบระยะเวลา 6 เดือน สิน้สุดวันที ่31 ตุลาคม 2565 

(NAV ณ 31 ตลุาคม 2565 = 13.7331 บาท) 

ASP-GOLD 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 -11.07% -5.76% -15.73% -10.43% 0.75% 2.22% -2.21% 2.43% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 3.75% -1.73% -4.95% 4.60% 11.08% 8.04% 1.69% 5.15% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 

(standard deviation) 
14.81% 15.20% 14.23% 14.36% 15.81% 14.26% 14.79% 15.74% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 

(standard deviation) * 
12.37% 7.67% 9.84% 12.20% 14.31% 12.59% 13.45% 14.49% 

Information Ratio -1.54 -1.12 -1.62 -1.34 -1.06 -0.64 -0.48 -0.30 

หมายเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 2 กรกฎาคม 2552 

- * ดชันีราคาทองคาํในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (LBMA Gold Price AM) ในสดัส่วน 100%  

- 1 % ต่อปี 

- 2 % ต่อปี ยกเวน้กรณีท่ีกองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิ 

- การวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ไดจ้ัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวดัและ
นาํเสนอผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการดาํเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือค่าใชจ้่ายต่าง  ๆ

- ผลการดาํเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑใ์นตลาดทุน มิไดเ้ป็นส่ิงยนัถึงผลการ
ดาํเนินงานในอนาคต 
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ผลการดาํเนินงานของ SPDR Gold Trust (กองทนุหลัก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  แหล่งท่ีมาของขอ้มลู : Fact Sheet กองทนุ SPDR Gold Trust ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2565 

-  สามารถดขูอ้มลูปัจจบุนัไดท่ี้ http://www.spdrgoldshares.com 

-  ผลการดาํเนินงานในอดตี มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

ณ วันที ่31 ตุลาคม 2565 

N/A 

* ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท่ี้เว็บไซต ์www.assetfund.co.th 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ 

(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 31 ตุลาคม 2565 
 

N/A 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

นายณฐัพล จนัทรสิ์วานนท ์

นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

 

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

(AIMC) 
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คาํอธิบายการจัดอนัดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ 

AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเส่ียงตํ่าท่ีสดุ บรษิัทมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์งูสดุ ความเปล่ียนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบนอ้ยมาก 

AA มีความเส่ียงตํ่ามาก มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบ

จากความเปล่ียนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

A มีความเส่ียงในระดบัตํ่า มีความสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูแต่อาจไดร้บัผลกระทบ

จากความเปล่ียนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

BBB มีความเส่ียงและมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑป์านกลาง ความผนัผวนท่ีเกดิขึน้

จากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหค้วามสามารถในการชาํระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบั

เครดิตท่ีสงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บรษิัทมีความสามารถในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกท่ีไดร้บั

อนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวท่ีมเีคร่ืองหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัชาํระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดติสงูสดุ บรษิัทมีความสามารถในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกท่ีไดร้บั

อนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวท่ีมเีคร่ืองหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัชาํระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 
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ข้อมูลการรับผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนเน่ืองจากการใช้บริการ 

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคล 

ผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม

เศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ภาวะสังคมการเมืองและภาวะ

อตุสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปัจจยัพืน้ฐานของธุรกิจรายบรษิัทท่ีกองทุนลงทุน ประกอบกบัการไดร้บัเชิญใหเ้ขา้รว่ม Company 

Visit และการสัมมนาต่างๆ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนใ์นการนาํมาใชว้ิเคราะหปั์จจัยเพ่ือการตัดสินใจลงทุนเพ่ือผลประโยชนข์อง

กองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นหลกั จึงขอเปิดเผยรายชื่อบคุคลท่ีเป็นผูใ้หบ้รกิาร 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. 

 
 



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัโกลด ์  23 

Fixed Income 

Securities 

UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND)  PCL. 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

Foreign Bank 

AGRICULTURAL BANK OF CHINA 

AHLI BANK QSC  

BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING  

BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH) 

COMMERZBANK AG 

THE COMMERCIAL BANK OF QATAR 

THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.) 

CHINA CONSTRUCTION BANK 

CITIBANK N.A. 

CITIBANK N.A. (HONG KONG BRANCH) 

CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) LIMITED 

DEUTSCHE BANK AG 

DOHA BANK QPSC 

EFG INTERNATIONAL AG 

THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC., 

HONGKONG & SHANGHAI CORPORATION LTD. 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. (ASIA) 

JPMORGAN CHASE & CO. 

MASRAF AI RAYAN Q.P.S.C. 

MASHREQ BANK 

MORGAN STANLEY 

STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM 

SOCIETE GENERALE BANK 

UBS AG 

UNITED OVERSEAS BANK LTD. (SG) 

Master Fund 

AXA Fund Management SA  

BlackRock, Inc. 

The Vanguard Group, Inc. 

UBS Fund Management 
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FIF 

 

Foreign Bank 

BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING  

CITIBANK N.A. 

COMMERZBANK AG 

STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM 

SOCIETE GENERALE SA 

MORGAN STANLEY 

Master Fund 

FIL Investment Management Luxembourg SA 

Franklin Templeton International Services Sarl 

E.I. Sturdza Strategic Management Ltd 

AXA Fund Management SA 

BlackRock Investment Management UK Ltd 

Credit Suisse Group AG  

Quantum GBL, LLC 

Janus Henderson Horizon 

Mirae Asset Financial Group 

Invesco Asset Management (Schweiz) AG 

BAILLIE GIFFORD & CO 

BNP PARIBAS AM 

NOMURA IRELAND FUNDS PLC 

UTI International 

Transfer Agent/Agent 

FIL Investment Management Luxembourg SA 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL 

SS&C Fund Services Ireland 

State Street Bank Luxembourg S.C.A. 

LGT 

Securities 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL 

Asia Plus Securities Company Limited 

KT-ZMICO Securities 

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL 

CGS-CIMB Securities (Thailand) 

Jefferies International Limited 

Commerzbank AG 

CCB International (Holdings) Limited  
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Securities 

China Merchant Securities (CMS) 

SSI Securities Corporation (SSI - HOSE) 

Viet Capital Securities (VCSC) 

D.B.S. Vickers Securities Company Limited 

HAITONG 

Equity 

Brokers 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

Krungsri Securities Public Company Limited 

Credit Suisse Securities (Thailand) Limited 

Bualuang Securities Public Company Limited 

Capital Nomura Securities Public Company Limited 

Kasikorn Securities Public Company Limited 

Phatra Securities Public Company Limited 

SCB Securities Company Limited 

CIMB Securities (Thailand) Company Limited 

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 

KGI Securities (Thailand) Company Limited 

JPMorgan Securities (Thailand) Limited 

Tisco Securities Company Limited 

D.B.S. Vickers Securities Company Limited 

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 

Thanachart Securities Public Company Limited 

KTZMICO Securities Company Limited 

RHB Securities (Thailand) Public Company Limited 

Trinity Securities Company Limited 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited 

KTB Securities (Thailand) Public Company Limited 

Finansia Syrus Securities Public Company Limited 

Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 
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รายงานรายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ประจาํปี พ.ศ. 2565 

ลาํดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

1 บรษิัท เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

2 บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั 

3 บรษิัทท่ีปรกึษา เอเซีย พลสั จาํกดั 

4 นายนภดล รมยะรูป 

5 นายพิทเยนท ์อศัวนิก 

6 นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์

7 นายพชัร สรุะจรสั 

8 นายคมสนั ผลานสุนธิ 

9 นายณฐัพล จนัทรสิ์วานนท ์

10 นายไมตรี โสตางกรู 

11 นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 

12 นางสาวทิพยว์ดี  อภิชยัสิร ิ

13 นายกฤช โคมนิ 

14 นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

15 นายธีรธ์วชั ลิมปิสขุ 

16 นายสิทธิเดชน ์เอีย้วสกลุ 3/ 

17 นายยรุนนัท ์วิภศูิร ิ 

18 นายไกรสร โอภาสวงการ 

19 นายวศิรุต ปรางมาศ 

20 นายณฐัพงษ ์จนัทรห์อม 

21 นายวชริศกัดิ ์ จงึสถาพร 

22 นางธนพร  ตัง้มณีนิมิตร 

23 นางกสุมุาลย ์ ศรีสอา้น 

24 นางสาวพิมพศ์ริ ิ ชีพสตัยากร 

25 นางสาวภทัรา  ฉายรศัมวีงศ ์

26 นางสาวนวรตัน ์ พรหมศรีโชต ิ4/ 

27 นางผสุดี  นาคอินทร ์

28 นางสาวพรประภา ธนพูนัธ ์

29 นางสาวสวุิชญา ปิยะพิสทุธ์ิ 1/ 

30 นางกาญดา สินอยู่ 2/ 
หมายเหต ุ: 
1/ เริ่มเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แต่วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2565 
2/ เริ่มเป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 
3/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
4/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แต่วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายละเอยีดการทาํธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท่ี้ website บริษัทจดัการ  www.assetfund.co.th 

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

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด ์

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวนัที ่1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที ่31 ตุลาคม 2565 

 

วันที ่ ชื่อหลักทรัพย ์
อัตราส่วน ณ สิน้วนั 

(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 

(%NAV) 
สาเหต ุ การดาํเนินการ 

- - - - - - 
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	สารบัญ

