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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเหน็ของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทนุของกองทุน 

เดือนมิถุนายน 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 0.01% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรบัตวัลดลงเป็น 48.8 จดุ (-2.2 จดุ) โดยภาคบรกิารปรบัตวัลดลงเป็น 46.5 จุด  
(-0.3 จุด) อยู่ในเกณฑห์ดตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 จากการประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินอีกครัง้ในเดือนพฤษภาคม หลงัจ านวน 
ผูต้ิดเชือ้เร่งตัวขึน้โดยรัฐบาลไดป้ระกาศสถานการณฉ์ุกเฉินใน 10 จังหวัดรวมถึง Tokyo และ Osaka ระหว่างวันที่ 25 
เมษายน - 20 มิถุนายน ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็น 53.0 จุด (-0.6 จุด) แต่ดีกว่าตัวเลขเบือ้งต้นที่  52.5 จุด จาก
ผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ชะลอตัวลงรวมถึงผลกระทบบางส่วนจากการประกาศ
สถานการณฉ์ุกเฉิน ส่วนดชันีตน้ทุนปัจจยัการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้สู่ระดบัสงูสุดนบัตัง้แต่เดือนตุลาคม 2561 ขณะที่ยอดส่งออก
เดือนพฤษภาคมขยายตัวสูง 49.6% YoY เรง่ตัวขึน้จาก 38.0% YoY ในเดือนก่อนโดยนับเป็นการขยายตัวสูงสุดนับตัง้แต่
เดือนเมษายน 2523 โดยการขยายตวัในระดบัสงูเป็นผลมาจากฐานที่ต  ่าในเดือนพฤษภาคมปีก่อน (-28.3% YoY) ดา้นยอดน าเขา้
เรง่ตวัขึน้เป็น 27.9% YoY จากที่ขยายตวั 12.8% YoY ในเดือนก่อน โดยนบัเป็นการขยายตวัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 
2553 และสงูกว่าที่ตลาดคาดที่ 26.6% โดยการขยายตวัในระดบัสงูเป็นผลมาจากฐานที่ต  ่าในเดือนพฤษภาคมปีก่อน (-25.9% YoY) 
เช่นกัน ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) มีมติคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy 
Meeting รอบวนัท่ี 17 - 18 มิถุนายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาวและมีมติเป็นเอกฉันทค์ง
เป้าการเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ ที่ประกาศก่อนหนา้นีแ้ละมีการต่ออายุมาตรการ เช่น คงอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ไวท้ี่ -0.1% 
ส าหรบัเงินส ารองส่วนเกินของธนาคารพาณิชย ์(Excess Reserve) และคงเป้าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี (Yield 
Curve Control : YCC) ไว้ที่ประมาณ “0%” และเคล่ือนไหวในกรอบ +/-0.25% เป็นต้น โดย BoJ มีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมดีขึน้จากอุปสงคภ์ายนอกที่ฟ้ืนตวัแข็งแกร่ง ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายรวมถึงมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาลแต่
ระบธุุรกิจในภาคบรกิารยงัคงไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 ที่ยืดเยือ้ 

ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 0.78% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 57.1 จุด (+3.3 จุด) สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ ์2561 
และสูงกว่าตวัเลขเบือ้งตน้ท่ี 56.9 จุด โดยดชันีภาคบริการปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 55.2 จุด (+4.7 จุด) สงูสดุในรอบเกือบ 3 ปี จาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงคท์ี่ฟ้ืนตวัตามการแจกจ่ายวคัซีนที่เรง่ตวัขึน้โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่พลิกกลบัมาขยายตวัครัง้แรก
นบัตัง้แต่เผชิญวิกฤต COVID-19 ในช่วงกลางปี 2563 ส่วนภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 63.1 จุด (+0.2 จุด) สูงสุดเป็น
ประวตัิการณ์และดีกว่าตวัเลขเบือ้งตน้ที่ 62.8 จุด จากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ทั้งในและนอกประเทศที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง ขณะที่
ผลผลิตมีการชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 3 เดือน ดา้นดชันีราคาผลผลิตและงานในมือ (Backlogs) ยงัปรบัตวัเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง
อยู่ในระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ขณะที่สินคา้คงคลงัปรบัตวัลดลงต ่าสดุเป็นประวตัิการณจ์ากทัง้อปุสงคท์ี่เพิ่มขึน้มากหลงั
การทยอยผ่อนปรนมาตรการ Lockdown รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและการส่งมอบสินค้าที่ ล่าช้าโดยดัชนี 
Composite PMI ปรบัตัวเพิ่มขึน้ในทุกประเทศหลัก โดยฝรั่งเศส (+5.4, 57.0 จุด) อิตาลี (+4.5, 55.7 จุด) สเปน (+4.0, 59.2 จุด) 
และเยอรมนี (+0.4, 56.2 จดุ) ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเดิมตาม
การคาดการณ์ของตลาดพรอ้มระบุจะยังเขา้ซือ้สินทรพัยผ่์านมาตรการ Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) คง
วงเงินการเขา้ซือ้ที่ EUR1,850bn จนถึงเดือนมีนาคม 2565 เป็นอย่างนอ้ยและจนกว่าจะมั่นใจว่าวกิฤต COVID-19 ไดสิ้น้สดุแลว้และ
ย า้จะท าการลงทุนซ า้ในตราสารที่ครบก าหนดอายุ (Reinvestment) ที่ซือ้ผ่านมาตรการ PEPP จนถึงสิน้ปี 2566 เป็นอย่างน้อย 
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ดา้นประมาณการเศรษฐกิจ ECB ไดป้รบัเพิ่มคาดการณ ์GDP ปีนี ้(+0.6ppt, 4.6%) และปีหนา้ (+0.6ppt, 4.7%) ขึน้อย่างมาก 
ส่วนเงินเฟ้อ ECB ปรบัเพิ่มคาดการณปี์นีข้ึน้มาก (+0.1ppt, 1.9%) เพื่อใหส้อดรบักับปัจจยัทางเทคนิคหลายปัจจยั เช่น มาตรการ
ลด VAT ของเยอรมนีที่ สิน้สุดลงในปีก่อนและราคาพลังงาน อย่างไรก็ดี ECB ยังคงมองเงินเฟ้อจะชะลอลงอยู่ที่ 1.4% 
ในปี 2566 ยงัห่างไกลเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 1.73% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรบัตัวลดลงเป็น 53.8 (-0.9 จุด) ตามภาคบริการที่ปรบัตัวลดลง
เป็น 55.1 จดุ (-1.2 จดุ) และต ่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 56.2 จดุ โดยรายงานระบวุ่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตวัลงจากสถานการณ ์
COVID-19 ภายนอกประเทศที่กระทบยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ ดา้นราคาตน้ทุนปัจจยัการผลิตปรบัตัวเพิ่มขึน้สงูสุด
นับตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ขณะที่ภาคการผลิตปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 52.0 จุด (+0.1 จุด) สูงสุดในรอบ 5 เดือน จากยอด 
ค าสั่งซือ้ภายในประเทศที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 5 เดือน และยอดค าสั่งซือ้นอกประเทศปรบัตวัเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 6 เดือน 
ดา้นดชันีราคาปรบัตวัเพิ่มขึน้สงูจากผลกระทบของการขาดแคลนวตัถุดิบและการบรกิารขนส่ง โดยตน้ทนุปัจจยัการผลิตปรบัตัว
เพิ่มขึน้สูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 และราคาผลผลิตปรบัตัวเพิ่มขึน้สูงสุดในรอบ 10 ปี ส่วนการจา้งงานยงั
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ขณะที่ยอดส่งออกเดือนพฤษภาคมขยายตัว 27.9% YoY ชะลอตัวลงจาก 32.3% ในเดือนก่อน  
แต่ยังนับเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงส่วนหนึ่งไดร้บัปัจจัยหนุนจากฐานที่ต  ่าในปีก่อน โดยสินคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัที่อยู่อาศยั 
(Work From Home) เป็นตวัขบัเคลื่อนหลกั ดา้นยอดน าเขา้ขยายตวั 51.1% YoY สูงสดุนับตัง้แต่เดือนมีนาคม 2553 เร่งตวัขึน้
จาก 43.1% ในเดือนก่อน ขณะที่ยอดปล่อยสินเชื่อเดือนพฤษภาคมเร่งตวัขึน้เล็กนอ้ยน าโดยยอดออกพนัธบัตรรฐับาลโดย
ยอดระดมทุนรวมสทุธิ (Total Social Financing) เดือนพฤษภาคมอยู่ที่ RMB1,920.0bn เร่งตวัขึน้จาก RMB1,850bn ในเดือนก่อน 
แต่ต ่ากว่าตลาดคาดที่ RMB2,001.0bn ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศจะเพิ่มอัตราส่วนเงิน
กันส ารองขั้นต ่า (Reserve Requirement Ratio: RRR) ส าหรบัเงินฝากในรูปสกุลเงินต่างประเทศขึน้จาก 5% เป็น 7% มีผล
ตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน เพื่อช่วยลดสภาพคล่องของสกลุเงินต่างประเทศลดการไหลเขา้มาเพิ่มเติมของสกลุเงินต่างประเทศและ
ลดแรงกดดนัต่อการแข็งค่าของเงินหยวน 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัขึน้ 2.38% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 63.7 จุด (+1.2 จุด) โดยภาคบริการปรบัตัวเพิ่มขึน้
เป็น 64.0 จุด (+1.3 จุด) สูงสุดเป็นประวตัิการณ์จากแรงหนุนของ Pent-up Demand หลังการทยอยผ่อนคลายมาตรการ 
Lockdown โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่ (+0.7, 63.9 จุด) กิจกรรมทางธุรกิจ (+3.5, 66.2 จุด) และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ         
(+1.4, 60.0 จุด) ปรบัตัวเพิ่มขึน้ ขณะที่การจา้งงานชะลอตัวลง (-3.5, 55.3 จุด) ทั้งนี ้รายงานระบุว่าธุรกิจประสบปัญหาขาด
แคลนวัตถุดิบและตูค้อนเทนเนอรส์่งผลใหต้น้ทุนการผลิตปรบัตัวเพิ่มขึน้สู่ระดับสูงสุดนับตัง้แต่กันยายน 2548 (+3.8, 
80.6 จุด) ส่วนภาคการผลิตปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 61.2 จุด (+0.5 จุด) จากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ (+2.7, 67.0 จุด) ที่เพิ่มขึน้สู่ระดับ
สูงสุดในรอบ 17 ปี และค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (+0.5, 55.4 จุด) ท่ีเร่งตัวขึน้ ขณะที่ผลผลิต (-4.0, 58.5 จุด) การจ้างงาน  
(-4.2, 50.9 จุด) ชะลอตัวลงค่อนขา้งมาก ทั้งนี ้ตน้ทุนการผลิต (-1.6, 88.0 จุด) ยังคงอยู่ในระดับเกือบสงูสุดนับตัง้แต่ปี 2551 
จากปัญหาขาดแคลนอุปทานในบางกลุ่มสินคา้ เช่น สินคา้กลุ่มแร่ เคมีภัณฑ ์และไม ้เป็นตน้ ส่วนระยะเวลาในการส่งมอบ
สินค้า (Suppliers’ Delivery Times) อยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2517 (+3.8, 78.8 จุด) จากผลกระทบของการขาดแคลน
บริการขนส่งและการขาดแคลนวตัถุดิบ ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนพฤษภาคมพลิกกลบัมาหดตวั -1.3% MoM แย่กว่าที่ตลาดคาด 
ที่ -0.8% MoM เป็นผลจากที่ผูบ้ริโภคหันมาใชจ้่ายในภาคบริการ เช่น ท่องเที่ยวและสถานบนัเทิงมากขึน้ อย่างไรก็ตามเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกนัปีก่อน ยอดคา้ปลีกยงัขยายตวัสงู 28.1% YoY (vs. 53.4% เดือนก่อน) จากปัจจยัฐานต ่าดา้นการจา้งงาน
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นอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึน้ 5.59 แสนต าแหน่ง ต ่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 6.75 แสน
ต าแหน่ง ขณะที่จ านวนผูว้่างงานขอรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรก ( Initial Jobless Claims) ลดลง 7 พนัราย เป็น 4.11 
แสนราย ณ สัปดาหสิ์น้สุดวันที่ 19 มิถุนายนสูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 3.80 แสนราย ดา้นเงินเฟ้อ Core PCE เดือนพฤษภาคม
เพิ่มขึน้ 0.5% MoM ต่อเนื่องจาก 0.7% ในเดือนก่อนเร่งตวัขึน้ต่อเนื่องสูงสดุนบัตัง้แต่ปี 2535 เท่ากับที่ตลาดคาด ขณะที่การใช้
จ่ายหยุดชะงกัแย่กว่าที่ตลาดคาดและรายไดส่้วนบุคคลหดตวัลงในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed) 
คงนโยบายการเงินเดิมตามคาดแต่มีท่าที Hawkish ขึน้กว่าที่ตลาดคาดไวม้ากโดย Dot plot ชีด้อกเบีย้จะปรบัขึน้ 2 ครัง้ภายในปี 
2566 จากเดิมที่ชีว้่าจะยงัไม่ปรบัขึน้ตลอดจนสิน้ปี 2566  
 
เดือนกรกฎาคม 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 5.23% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมิถุนายนปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 48.9 จดุ (+0.1 จดุ) โดยภาคบริการปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 48.0 จุด  
(+1.5 จุด) อยู่ในเกณฑห์ดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 จากการประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินอีกใน 10 จงัหวดัรวมถึง Tokyo 
และ Osaka ระหว่างวนัที่ 25 เมษายน - 20 มิถุนายน ทัง้นี ้จ านวนผูต้ิดเชือ้ใหม่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การแจกจ่ายวคัซีน
เร่งตวัขึน้อย่างรวดเรว็น่าจะท าใหก้ิจกรรมในภาคบริการกลบัมาด าเนินการไดเ้ป็นปกติมากขึน้ ขณะที่ภาคการผลิตปรบัตวัลดลง
เป็น 52.4 จดุ (-0.6 จดุ) จากผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ทัง้ภายในและภายนอกประเทศที่ชะลอตวัลงรวมถึงผลกระทบจาก
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนดัชนีตน้ทุนปัจจัยการผลิตปรบัตัวเพิ่มขึน้สู่ระดับสงูสุดนับตัง้แต่เดื อนมีนาคม 2554 
ตามราคาวตัถุดิบที่ปรบัตวัสูงขึน้ซึ่งส่งผลใหด้ชันีราคาผลผลิตปรบัตวัสงูสุดในรอบ 4 เดือนโดยยอดส่งออกเดือนมิถุนายน 
ขยายตวั 48.6% YoY แต่ชะลอตวัลงเล็กนอ้ยจาก 49.6% ในเดือนก่อนโดยการขยายตวัในระดบัสงูส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ฐานที่ต  ่าในเดือนมิถุนายนปีก่อน (-26.2% YoY) ขณะที่ยอดน าเข้าเร่งตัวขึน้เป็น 32.7% YoY จากที่ขยายตัว 27.9% 
ในเดือนก่อน โดยนบัเป็นการขยายตวัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2553 โดยการขยายตวัในระดบัสงูเป็นผลมาจากฐานท่ี
ต ่าในเดือนมิถุนายนปีก่อน (-14.1% YoY) เช่นกัน ด้านยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายนขยายตัว 3.1% MoM, SA พลิกกลับมา
ขยายตัวหลังครัง้แรกในรอบ 3 เดือนจากที่หดตัว -0.3% ในเดือนก่อนโดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนยอดคา้ปลีกขยายตัว 
0.1% YoY (vs. 8.2% เดือนก่อน) ดา้นเงินเฟ้อ Core CPI เดือนมิถุนายนเร่งตัวขึน้สูงสุดในรอบ 15 เดือนดว้ยแรงหนุนจาก
ราคาน า้มันที่เพิ่มสูงขึน้ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) มีมติคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม 
Monetary Policy Meeting (MPM) วันที่ 15-16 กรกฎาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบีย้ระยะสั้นและระยะยาว
และมีมติเป็นเอกฉันทค์งเป้าการเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ ดงัเดิม  

ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 2.09% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมิถุนายนปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 59.5 จุด (+2.4 จุด) สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2549 
โดยดชันีภาคบรกิารปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 58.3 จุด (+3.1 จดุ) สงูสดุในรอบ 14 ปี จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอปุสงคท์ี่ฟ้ืนตวั
ตามการแจกจ่ายวคัซีนที่เร่งตวัขึน้โดยการเติบโตของงานใหม่เพิ่มขึน้ท าสถิติที่ดีที่สดุในรอบ 14 ปี และการจา้งงานเพิ่มขึน้
สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนตุลาคม 2561 ส่วนราคาตน้ทุนปัจจยัการผลิตเพิ่มขึน้ต่อเนื่องสู่ระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2551 
และส่งผลใหด้ัชนีราคาผลผลิตเพิ่มขึน้สู่ระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนตุลาคม 2543 ดา้นภาคการผลิตปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 63.4 จุด  
(+0.3 จุด) สูงสุดเป็นประวตัิการณโ์ดยผลผลิต ยอดค าสั่งซือ้ใหม่และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศไดป้รบัตัวเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง 
โดยงานคงคา้ง (Backlogs) ยงัปรบัตวัเพิ่มขึน้ต่อเนื่องอยู่หนึ่งในระดบัสงูสุดเป็นประวตัิการณจ์ากทัง้อุปสงคท์ี่เพิ่มขึน้
อย่างรวดเร็วรวมถึงปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบและบริการการขนส่งที่ล่าชา้ซึ่งไดส้่งผลใหด้ชันีราคาตน้ทุนการผลิต
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ปรบัตวัเพิ่มขึน้อยู่ในระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ขณะที่การจา้งงานปรบัตวัเพิ่มขึน้มากที่สดุในรอบ 24 ปี เพื่อตอบสนอง
อุปสงคท์ี่ ฟ้ืนตัวไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยดัชนี Composite PMI ปรบัตัวเพิ่มขึน้ในทุกประเทศหลักน าโดยสเปน (+3.2, 62.4 จุด) 
เยอรมนี (+3.9, 60.1 จุด) อิตาลี (+2.6, 58.3 จุด) และฝรั่งเศส (+0.4, 57.4 จุด) ด้านคณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission: EC) ปรบัเพิ่มคาดการณเ์ศรษฐกิจยูโรโซนปี 2564 ขึน้เป็น 4.8% จากประมาณการครัง้ก่อนในเดือนพฤษภาคม
ที่ 4.3% และปรบัเพิ่มคาดการณปี์ 2565 ขึน้เล็กนอ้ยเป็น 4.5% (vs. 4.4% ประมาณการครัง้ก่อน) จากแนวโนม้การใชจ้่าย
ของผูบ้ริโภคที่คาดจะเพิ่มขึน้อย่างมากตามการเปิดเศรษฐกิจและการเริ่มใช้ Digital COVID Certificate (เมื่อวนัที่ 1 
กรกฎาคม) ที่คาดจะช่วยหนุนภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยังคงมีความเส่ียงต่อเงินเฟ้อและการระบาดของ 
COVID-19 สายพนัธุใ์หม่ในส่วนนโยบายทางการเงิน ECB คงนโยบายการเงินตามเดิมและปรบัเปล่ียนการส่งสญัญาณแนวโนม้
ของดอกเบีย้ซึ่งสะทอ้นว่าดอกเบีย้จะคงอยู่ที่ระดบัต ่านีไ้ปอีกอย่างนอ้ย 2 ปี พรอ้มปรบัเป้าหมายเงินเฟ้อเป็น 2% แต่ยืดหยุ่น
โดยจะปล่อยให ้Overshoot ไดต้ามความจ าเป็น  

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 9.58% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมิถุนายนปรบัตวัลดลงเป็น 50.6 จดุ (-3.2 จดุ) ต ่าสดุในรอบกว่า 1 ปี ตามภาคบริการ
ที่ปรบัตัวลดลงเป็น 50.3 จุด (-4.8 จุด) ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta ที่แพร่ระบาดมากขึน้ในมณฑล
กวางตุง้และไดส่้งผลใหม้ีการก าหนดมาตรการป้องกันไวรสัภายในประเทศกดดนัยอดค าสั่งซือ้ใหม่ใหช้ะลอตวัลงสู่ระดบัต ่าสดุ
นบัตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 ขณะที่การจา้งงานพลิกกลบัมาหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 4 เดือน ดา้นดชันีราคาไดส้ะทอ้นถึง
แรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อที่เริ่มผ่อนคลายลงโดยอตัราเงินเฟ้อของตน้ทนุปัจจยัการผลิตเพิ่มขึน้นอ้ยที่สดุนบัตัง้แต่เดือนกนัยายน 
2563 ขณะที่ราคาผลผลิตลดลงเป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 1 ปี ดา้นภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 51.3 จุด (-0.7 จุด) 
ต ่าสดุในรอบ 3 เดือนจากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่ปรบัตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 3 เดือนและผลผลิตที่ขยายตวัต ่าสดุในรอบกว่า 1 ปี 
ท่ามกลางยอดผูต้ิดเชือ้ใหม่ทั้งในและนอกประเทศที่เพิ่มขึน้และปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะการขาดแคลนวัตถุดิบ 
ส่วนดชันีราคาเริ่มผ่อนคลายลงบา้งโดยตน้ทุนปัจจยัการผลิตปรบัตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 7 เดือนและราคาผลผลิตปรบัตวัลดลง
ต ่าสดุในรอบ 5 เดือนดา้นการจ้างงานขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 3 อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน ดา้นการส่งออกเดือน
มิถุนายนเร่งตวัขึน้ 32.2% YoY เร่งตวัขึน้จาก 27.9% ในเดือนก่อนสวนทางกับที่ตลาดคาดจากแรงหนุนของสินคา้กลุ่มเหล็กและ
เรือขณะที่สินคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 และสินคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัที่อยู่อาศยัชะลอตวัลง ส่วน
ยอดน าเขา้ขยายตัว 36.7% YoY ชะลอตวัลงจาก 51.1% ในเดือนก่อน ส่วน GDP ไตรมาส 2 ขยายตวั 7.9% YoY ชะลอตวัลงจาก 
18.3% ในไตรมาสก่อนสะท้อนถึงแนมโน้มการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจที่ไดผ่้านจุดสูงสุดไปแลว้ขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 
GDP ขยายตวั 1.3% QoQ ดา้นยอดปล่อยสินเชื่อเดือนมิถุนายนเพิ่มขึน้มากกว่าที่คาด ขณะที่ PBoC ประกาศลด RRR ลง 
50bps มีผลวันที่  15 กรกฎาคมโดยยอดระดมทุนรวมสุท ธิเดื อนมิถุนายนอยู่ที่  RMB3,670.0bn เร่งตัวขึ ้นจาก 
RMB1,920.5bn ในเดือนก่อน  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัขึน้ 2.38% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI ปรบัตวัลดลงเป็น 60.2 จุด (-3.5 จดุ) โดยภาคบริการปรบัตวัลดลงเป็น 60.1 จุด (-3.9 จุด) 
ชะลอลงจากระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณใ์นเดือนก่อนตามยอดค าสั่งซือ้ใหม่ (-1.8, 62.1 จุด) กิจกรรมทางธุรกิจ (-5.8, 60.4 จุด) 
และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (-9.3, 50.7 จดุ) ที่ชะลอตวัลงขณะที่การจา้งงานลดลงและพลิกกลบัมาอยู่ในเกณฑห์ดตวั
จากภาวะขาดแคลนแรงงาน (-6.0, 49.3 จุด) ทัง้นี ้รายงานระบุว่าธุรกิจยงัคงประสบปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบ การขนส่ง
และแรงงานที่ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตยงัคงอยู่ในระดบัสงู ( -1.1, 79.5 จุด) อนัเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ 
ส่วนภาคการผลิตปรบัตัวลดลงเป็น 60.6 จุด (-0.6 จุด) ตามยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (-1.0, 66.0 จุด) และการจา้งงาน (-1.0, 
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49.9 จดุ) ที่ชะลอตวัลงขณะที่ค  าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (+0.8, 56.2 จุด) และผลผลิต (+2.3, 60.8 จดุ) เรง่ตวัขึน้ ทัง้นี ้ดชันี
ราคา (+4.1, 92.1 จุด) ปรบัตัวเพิ่มขึน้ต่อสู่ระดับสูงสุดนับตัง้แต่ปี 2522 จากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบประกอบกับราคา
สินคา้โภคภณัฑท์ี่ปรบัตวัสงูขึน้และการขาดแคลนบรกิารขนส่งส่วนระยะเวลาการในการส่งมอบสินคา้ (Suppliers’ Delivery 
Times) ปรบัตวัลดลงแต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงู (-3.7, 75.1 จดุ) ยอดคา้ปลีกเดือนมิถุนายนขยายตวั 0.6% MoM สวนทาง
กบัท่ีตลาดคาดว่าจะหดตวั -0.3% แต่ตวัเลขเดือนก่อนถกูปรบัลดลงขณะที่ความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคปรบัตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 
5 เดือนจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ การจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมิถุนายนเพิ่มขึน้มากสดุในรอบ 10 เดือน กว่า 8.50 
แสนต าแหน่งดีกว่าที่ตลาดคาดขณะที่อตัราการว่างงานปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยเป็น 5.9% สวนทางกับที่คาด ดา้น GDP 
ไตรมาส 2 ขยายตวั 6.5% QoQ, saar เร่งตวัขึน้เล็กนอ้ยจาก 6.3% ในไตรมาสก่อนโดยเศรษฐกิจไดแ้รงหนุนจากมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจภาครฐั (วงเงิน USD1.9 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกาอนุมัติเดือนมีนาคม) นโยบายการเงินผ่อนคลายของ
ดา้นธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed) และการแจกจ่ายวคัซีนที่รวดเร็ว ดา้นอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิถุนายน
เพิ่มขึน้ 0.9% MoM ต่อเนื่องจาก 0.7% ในเดือนก่อนโดยหลักยงัคงมากจากราคารถยนตม์ือสองและกลุ่มที่เก่ียวเนื่องกบั
การเปิดเศรษฐกิจสะทอ้นการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อที่เกิดขึน้เพียงชั่วคราวในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา 
(Fed) ยงัคงนโยบายการเงินตามเดิมและชีก้ารเริ่ม QE taper ไดใ้กลเ้ขา้มาขณะที่ยงัไม่ไดแ้สดงความกังวลต่อการระบาดของ 
COVID-19 สายพนัธุ ์Delta มากนกั 
 
เดือนสิงหาคม 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 3.00% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรบัตัวลดลงเป็น 48.8 จุด (-0.1 จุด) โดยภาคบริการปรบัตัวลดลงเป็น 47.4 จุด (-0.6 
จุด) อยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 ท่ามกลางการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรอบใหม่ใน Tokyo และพืน้ที่
ใกลเ้คียงระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม (เดิมสิน้สุดวันที่ 22 สิงหาคม) และมีแนวโน้มว่ารฐับาลจะประกาศ
สถานการณฉ์ุกเฉินเพิ่มเติมในหลายจงัหวดัเนื่องจากจ านวนผูต้ิดเชือ้จากไวรสัสายพนัธุ ์Delta ที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่อง ขณะที่
ภาคการผลิตดชันีปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.0 จดุ (+0.6 จุด) จากผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ
ที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้รวมถึงการจา้งงานที่ขยายตวัเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกนัส่วนดชันีตน้ทนุปัจจยัการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้สู่ระดบัสงูสดุ
นบัตัง้แต่เดือนกันยายน 2551 ตามราคาวตัถุดิบซึ่งส่งผลใหด้ชันีราคาผลผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้ตามสู่ระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 2 ปี 
ขณะที่ยอดส่งออกเดือนกรกฎาคมขยายตัว 37.0% YoY (vs. +48.6% เดือนก่อน) ซึ่งยงัคงขยายตวัอยู่ในระดบัสงูต่อเนื่อง
จากแรงหนนุของการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกและปัจจยัฐานต ่าในปีก่อน ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนกรกฎาคมขยายตวั 1.1% MoM, 
SA (vs. +3.1% เดือนก่อน) และขยายตัว 2.4% YoY (vs. +0.1% เดือนก่อน) โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม
พลิกกลับมาหดตัว 1.5% MoM (vs. +6.5% เดือนก่อน) จากการหดตัวในกลุ่มยานยนตแ์ละเครื่องจักรไฟฟ้าและขยายตัวสูง 
11.6% YoY (vs. +23.0% เดือนก่อน) จากฐานที่ต  ่าในปีก่อน ในส่วนของ GDP ไตรมาส 2 (เบือ้งตน้) พลิกกลับมาขยายตัว 
1.3% QoQ, saar (vs. -0.9% ไตรมาสก่อน) และขยายตัว 7.5% YoY (vs. -1.3% ไตรมาสก่อน) โดยไดร้บัปัจจยัสนับสนุน
จากการลงทนุและการบรโิภคภาคเอกชน 

ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 2.22% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 60.2 จุด (+0.7 จุด) สูงสดุในรอบกว่า 15 ปี โดยดชันีภาคบริการ
ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 59.8 จดุ (+1.5 จดุ) สงูสดุในรอบ 15 ปี จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอปุสงคท์ี่ฟ้ืนตวัหลงัการผ่อนคลาย
ขอ้จ ากดัที่เก่ียวเนื่องกบั COVID-19 โดยการเติบโตของงานใหม่เพิ่มขึน้ท าสถิติที่ดีที่สดุในรอบ 14 ปี และการจา้งงานเพิ่มขึน้
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สงูสดุในรอบ 3 ปี ท่ามกลางการเพิ่มขึน้ของงานคงคา้งในมือ (Backlogs) ที่เพิ่มขึน้สู่ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณจ์ากอุปสงค์
ที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วและความทา้ทายดา้นอปุทานทัง้ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบและการขนส่งวตัถุดิบที่ล่าชา้ ส่วนดชันี
ราคาทัง้ตน้ทุนปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ ์ดา้นภาคการผลิตดัชนีปรบัตัว
ลดลงเป็น 62.8 จุด (-0.6 จุด) แต่ยังคงเป็นหนึ่งในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยผลผลิตยอดค าสั่งซือ้ใหม่และยอด
ค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศยงัคงอยู่ในระดบัสงูหนุนใหก้ารจา้งงานเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 24 ปี ดา้นดชันีราคาตน้ทุนการผลิต
ปรบัตวัเพิ่มขึน้อยู่ในระดบัสงูสดุเป็นประวตักิารณโ์ดยดชันี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรบัตวัในทิศทางที่ผสมกนัโดย
ปรบัตัวสูงขึน้ในเยอรมนี (+2.3, 62.4) และอิตาลี (+0.3, 58.6 จุด) ขณะที่ชะลอตัวลงในฝรั่งเศส (-0.8, 56.6 จุด) และสเปน (-1.2, 
61.2 จุด) ในส่วนของ GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 2.0% QoQ, saar (vs. -0.3% ไตรมาสก่อน) และขยายตัว 13.7% YoY (vs. -1.3% 
ไตรมาสก่อน) ซึ่งท าใหเ้ศรษฐกิจของยูโรโซนไดห้ลดุพน้จากภาวะ Recession จากการแจกจ่ายวคัซีนอย่างรวดเร็วที่หนุน
การเปิดเศรษฐกิจ (ประชากร EU เกือบ 60% ไดร้บัวคัซีนอย่างนอ้ย 1 โดส ณ วนัที่ 30 กรกฎาคม) โดยการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจน า
โดยสเปน (+2.8% QoQ vs. -0.4% ไตรมาสก่อน) และอิตาลี (+2.7% QoQ vs. +0.2% ไตรมาสก่อน) 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 0.05% 
ดัชนีรวมโดย Caixin Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 53.1 จุด (+2.5 จุด) ตามภาคบริการที่ปรบัตัว
เพิ่มขึน้เป็น 54.9 จุด (+4.6 จุด) สงูกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 50.5 จุด สะทอ้นถึงการขยายตวัอย่างรวดเร็วของกิจกรรม
ในภาคบริการจากการควบคุมการแพร่ระบาดในมณฑล Guangdong ในเดือนก่อนหนา้ที่ประสบความส าเรจ็โดยการเติบโต
ของค าสั่งซือ้ใหม่เรง่ตวัขึน้จากระดบัต ่าในเดือนก่อนขณะที่การจา้งงานเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย ดา้นดชันีราคาตน้ทนุปัจจยัการผลิต
ยงัคงเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วหนุนใหร้าคาผลผลิตเพิ่มขึน้สงูสุดในปีนี ้ ดา้นภาคการผลิตปรบัตัวลดลงเป็น 50.3 จุด (-1.0 จุด) 
จากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่พลิกกลบัมาหดตัวเป็นครัง้แรกในรอบกว่า 1 ปี และผลผลิตที่ขยายตัวต ่าสุดในรอบกว่า 16 เดือน 
ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta ในมณฑล Nanjing ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงขึน้และสภาพอากาศที่รุนแรง
ส่วนดัชนีราคาเริ่มผ่อนคลายลงบา้ง โดยตน้ทุนปัจจัยการผลิตปรบัตัวลดลงต ่าสุดในรอบ 9 เดือน โดยเฉพาะในกลุ่ม
อุตสาหกรรมโลหะ ดา้นการจา้งงานขยายตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ดา้นยอดส่งออกเดือนกรกฎาคมขยายตัว 19.3% YoY 
(vs. +32.2% เดือนก่อน) โดยยอดส่งออกชะลอตวัลงในทกุประเทศหลกัเนื่องจากความตอ้งการสินคา้ที่เก่ียวเนื่องกบั COVID-19 
ที่ลดลงภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายๆ ประเทศดีขึน้โดยเฉพาะสินคา้จ าพวกอิเล็กทรอนิกสแ์ละสินคา้
ที่เก่ียวข้องกันที่อยู่อาศัยในส่วนของยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคมขยายตัว 8.5% YoY (vs. +12.1% เดือนก่อน) โดย
การชะลอตัวน าโดยยอดขายอัญมณี (+14.3% vs. +26.0% เดือนก่อน) เครื่องส าอาง (+2.8% vs. +12.8% เดือนก่อน) และ
อปุกรณส่ื์อสาร (+0.1% vs. +15.9% เดือนก่อน) ขณะที่ยอดขายรถยนตพ์ลิกกลบัมาหดตวั (-1.8% vs. +4.5% เดือนก่อน) ในส่วน
ของยอดระดมทนุรวมสทุธิเดือนกรกฎาคมชะลอตวัอยู่ที่ 1,060 พนัลา้นหยวน (vs. 3,670 พนัลา้นหยวนเดือนก่อน)  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัขึน้ 3.04% 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรบัตัวลดลงเป็น 59.9 จุด (-3.8 จุด) ตามภาคบริการที่ปรบัตัวลดลง
เป็น 59.8 จุด (-4.8 จุด) โดยชะลอตัวลงต่อเนื่องหลงัท าจุดสูงสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
ทั้งนี ้รายงานระบุบางบริษัทไดส้ังเกตเห็นความลังเลในการตัดสินใจของลูกคา้ท่ามกลางราคาสินคา้ที่ปรับตัวสูงขึน้ 
ส่วนภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 63.1 จุด (+1.0 จุด) จากอุปสงคท์ั้งในและนอกประเทศที่ยังคงแข็งแกร่ง ทั้งนี ้
ภาคธุรกิจยงัระบุถึงปัญหาการขาดแคลนปัจจยัการผลิตและแรงงานในการผลิตสินคา้ใหท้นัยอดค าสั่งซือ้จากห่วงโซ่อปุทาน
ที่ได้รับผลกระทบและการขนส่งสินค้าที่ล่าช้าซึ่งส่งผลให้ดัชนีต้นทุนปัจจัยการผลิตและราคาขายปรับตัวขึน้สูงสุดใน
ประวตัิศาสตร ์ดา้นการใชจ้่ายส่วนบคุคลพลิกกลบัมาขยายตวั 1.0% MoM (vs. -0.1% เดือนก่อน) โดยการใชจ้่ายน าโดยภาค
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บริการ (+12.1% vs. +1.0% เดือนก่อน) ที่ฟ้ืนตัวขึน้ต่อเนื่องจากอานิสงสข์องการเปิดเศรษฐกิจโดยอยู่เหนือระดับก่อน 
COVID-19 แลว้ที่  0.5% ขณะที่การใช้จ่ายซือ้สินคา้ (+0.5% vs. -2.1% เดือนก่อน) เพิ่มขึน้เล็กน้อยโดยเริ่มทรงตัวหลัง
เพิ่มขึน้ไปมากแลว้ก่อนหนา้นีแ้ละอยู่เหนือระดบัก่อน COVID-19 ราว 20% ขณะที่อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือน
กรกฎาคมชะลอตัวลงโดยหลักเป็นผลมาจากราคารถยนตม์ือสองที่ชะลอตัวลงอย่างมาก โดยเพิ่มขึน้ 0.3% MoM (vs. +0.9% 
เดือนก่อน) และเพิ่มขึน้ +4.3% YoY (vs. +4.5% เดือนก่อน) แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงนับตั้งแต่ปี 2534 ดา้นยอดคา้ปลีกเดือน
กรกฎาคมพลิกกลับมาหดตัว 1.1% MoM แต่ขยายตัว 15.7% YoY จากฐานต ่าในปีก่อนหน้า (vs. +18.7% เดือนก่อน) ด้าน
จ านวนผูว้่างงานขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยเป็น 3.53 แสนลา้น (+4 พนัราย) แต่ยงัคงอยู่ในระดบัต ่าสดุ
นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของ COIVD-19 ในดา้นแผนกระตุน้เศรษฐกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกรอบงบประมาณ
ส าหรบัแผนกระตุน้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน วงเงิน USD 3,500 bn ขณะที่ระบุจะโหวตแผนลงทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานวงเงิน 550 พันลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกาภายในวันท่ี 27 กันยายน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธาน
ธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิา (Fed) ระบวุ่า QE Taper อาจเริ่มขึน้ในช่วงปลายปี 2563 แต่จะไม่รีบปรบัขึน้ดอกเบีย้ในปีนี ้
 
เดือนกันยายน 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 5.47% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรบัตวัลดลงเป็น 45.5 จุด (-3.3 จุด) โดยภาคบริการปรบัตวัลดลงเป็น 42.9 จุด       
(-4.5 จุด) อยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่  19 และต ่าสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ท่ามกลางการประกาศ
สถานการณฉ์กุเฉินซึ่งปัจจบุนัครอบคลมุ 13 จงัหวดัและขยายระยะเวลาไปจนถึงวนัที่ 12 กนัยายน (เริ่มตน้ 12 กรกฎาคม) ท าให้
ยอดค าสั่งซือ้ใหม่ในประเทศหดตวัมากที่สดุในรอบ 15 เดือนโดยยอดค าสั่งซือ้ในต่างประเทศหดตวัแรงเช่นเดียวกัน ขณะที่
ภาคการผลิตดัชนีปรับตัวลดลงเป็น 52.7 จุด (-0.3 จุด) จากผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่ชะลอตัวลง ขณะที่ค  าสั่งซือ้ 
ในต่างประเทศพลิกกลบัมาหดตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 7 เดือน ดา้นการจา้งงานเพิ่มขึน้สูงสดุนบัตัง้แต่เดือนมกราคม 2563 
ส่วนดชันตีน้ทนุปัจจยัการผลิตชะลอตวัลง ดา้นยอดส่งออกเดือนสิงหาคมชะลอลงเป็น +26.2% YoY จาก +37.0% ในเดือนก่อน 
ขณะที่ยอดน าเข้าเร่งตัวขึน้เป็น +44.7% YoY จาก +28.5% ในเดือนก่อนดา้นยอดคา้ปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน
สิงหาคมพลิกกลับมาหดตัว (-4.1% MoM vs. +1.0% เดือนก่อนและ -3.2% YoY vs. vs. +2.4% เดือนก่อน) จากผลของ
สถานการณ์โรคระบาดและภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร ์ด้านฝ่ายบริหารการเลือกตั้งประธานพรรค LDP นาย Fumio 
Kishida ได้รับชัยชนะและมีก าหนดจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 100 ของญ่ีปุ่ นในการประชุมสภาสมัย
วิสามัญในวันที่ 4 ตุลาคมและเป็นตัวแทนชิงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรค LDP (แทนนาย Yoshihide Suga ที่
ประกาศลงจากต าแหน่งเมื่อครบวาระ) ในการเลือกตัง้ทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น
มีมติคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) วันท่ี 21 - 22 กันยายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้า
อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาวและมีมติเป็นเอกฉนัทค์งเป้าการเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ ท่ีประกาศก่อนหนา้นี ้

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 3.25% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรบัตัวลดลงเป็น 59.0 จุด (-1.2 จดุ) โดยดัชนีภาคบริการปรบัตวัลดลงเป็น 59.0 จุด  
(-0.8 จุด) โดยการเติบโตของงานใหม่ชะลอตวัลงแต่ยงัคงขยายตวัในระดบัสงู ส่วนค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศขยายตวัสงู
เป็นอนัดบั 2 นบัตัง้แต่เริ่มท าการส ารวจในปี 2557 ดา้นการจา้งงานยงัคงอยู่ในระดบัสงูสดุในรอบ 3 ปี ท่ามกลางการเพิ่มขึน้
ของงานคงคา้งในมือ (Backlogs) ที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ส่วนดชันีราคาทัง้ตน้ทนุปัจจยัการผลิตยงัคงอยู่ในระดบัสงูสดุ
เป็นประวตัิการณส่์วนราคาผลผลิตชะลอตวัลงมาเล็กนอ้ย ดา้นภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 61.4 จดุ (-1.4 จดุ) ชะลอตวั
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ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนจากผลผลิตที่ต  ่าสุดในรอบ 6 เดือน ขณะที่
ยอดค าสั่งซือ้ใหม่ทั้งในและต่างประเทศยงัคงอยู่ในระดบัสงู ดา้นการจา้งงานปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ยจากจุดสงูสดุในเดือนก่อน 
ดา้นดชันรีาคาตน้ทนุการผลิตชะลอตวัลงเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ดชันีเริ่มเพิ่มขึน้ในเดือนสิงหาคม 2563 ส่วนดชันีราคาผลผลิต
ชะลอตวัลงครัง้แรกตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 แต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงูท่ามกลางอุปสงคท์ี่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วและปัญหา
ในห่วงโซ่อุปทานโดยดชันี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรบัตวัในแดนผสมโดยปรบัตัวลดลงในเยอรมนี (-2.4, 60.0) 
ฝรั่งเศส (-0.7, 55.9 จุด) และสเปน (-0.6, 60.6 จุด) ขณะที่ปรบัตัวเพิ่มขึน้ในอิตาลี (+0.5, 59.1 จุด) เงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคม
ขยายตวั +3.0% YoY สูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี โดยหลักๆ เป็นผลจากฐานที่ต  ่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะจาก
การลดภาษี VAT ชั่วคราวของเยอรมนีรวมทัง้ผลจากการเปิดเศรษฐกิจที่หนนุกิจกรรมภาคบรกิารท่องเที่ยวปัญหาขาดแคลนดา้น
อุปทานและการเพิ่มขึน้อย่างมากของราคาน า้มนั ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีมติชะลอการเขา้ซือ้
สินทรพัยผ่์านมาตรการ Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) ส าหรบัไตรมาส 4 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 4.71% 
ดชันีรวมโดย Caixin Composite PMI เดือนสิงหาคมปรบัตวัลดลงเป็น 47.2 จุด (-5.9 จุด) เป็นการพลิกกลบัมาอยู่ในเกณฑห์ดตัว
ครัง้แรกตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 ตามภาคบรกิารที่ปรบัตวัลดลงเป็น 46.7 จดุ (-8.2 จดุ) ท่ามกลางมาตรการควบคมุการระบาด
ของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta ทั่วประเทศท าให้ยอดค าสั่งซือ้ใหม่หดตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 16 เดือน ขณะที่การจ้างงาน 
พลิกกลับมาหดตัว  ดา้นดัชนีราคาตน้ทุนปัจจัยการผลิตยังคงเพิ่มขึน้จากค่าจา้งพนักงานและค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึน้ 
ในขณะที่ราคาผลผลิตชะลอตัวลงหลังท าจุดสูงสุดของปีไปในเดือนก่อน ด้านภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็น 49.2 จุด  
(-0.9 จดุ) กลับมาอยู่ในเกณฑห์ดตัวเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 จากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่หดตัวต่อเนื่องเป็น
เดือนท่ี 2 และต ่าสดุในรอบกว่า 16 เดือน (48.0 จดุ) และผลผลิตที่หดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 17 เดือน (47.7 จดุ) ท่ามกลาง
การระบาดของ COVID-19 ตน้ทุนวตัถุดิบที่สงูขึน้และภาวะคอขวดในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ
กลบัมาหดตวัเช่นกัน (48.0 จุด) ดา้นยอดส่งออกเดือนสิงหาคมขยายตัว +25.6% YoY จาก +19.3% ในเดือนก่อนจากอุปสงค์
ของประเทศคู่คา้หลกัที่เรง่ตวั ขณะที่ยอดน าเขา้ขยายตวั +33.1% YoY จาก +28.1% ในเดือนก่อนส่วนยอดระดมทนุรวมสทุธิ 
(Total Social Financing) เดือนสิงหาคมอยู่ที่ 2,960 พนัลา้นหยวนเรง่ตวัขึน้จาก 1,056.6 พนัลา้นหยวน ในเดือนก่อนโดยยอดออก
พนัธบตัรรฐับาลเร่งตัวขึน้มาก ดา้นปัญหาราคาน า้มนัท่ีปรบัตวัสูงขึน้ในช่วงที่ผ่านมาทางรฐับาลจีนไดป้ระกาศเตรียมปล่อย
น า้มันออกจากคลงัน า้มนัส ารองทางยุทธศาสตร ์(Strategic Petroleum Reserve: SPR) เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 10 ปี เพื่อป้อน
ใหแ้ก่โรงกลั่นภายในประเทศและหวังลดระดับความรอ้นแรงของราคาน า้มันลงในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน 
(PBoC) อัดฉีดสภาพคล่องต่อเนื่องและระบุจะคุม้ครองผูบ้ริโภคในตลาดอสังหาริมทรพัยท์่ามกลางความกังวลเรื่องของ 
Evergrande   

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 4.65% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนสิงหาคมปรบัตวัลดลงเป็น 55.4 จดุ (-4.5 จดุ) ตามกิจกรรมทางธุรกิจ (-6.9, 60.1 จดุ) 
ยอดค าสั่งซือ้ในต่างประเทศ (-5.2, 60.6 จุด) และยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศ (-0.5, 63.2 จุด) ดา้นการจา้งงานยังคงอยู่ 
ในเกณฑ์ขยายตัว (-0.1, 53.7 จุด) ขณะที่ดัชนีราคาชะลอตัวลงหลังท าจุดสูงสุดในรอบ 15 ปี ไปในเดือนก่อน (-6.9, 75.4 จุด) 
ทัง้นี ้รายงานระบุว่าตลาดแรงงานที่ตึงตวัปัญหาการขาดแคลนวตัุดิบและปัญหาดา้นโลจิสติกสเ์ป็นปัจจยัที่ฉุดรัง้การฟ้ืนตวั
ของภาคบรกิาร ส่วนภาคการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 59.9 จุด (+0.4 จุด) จากยอดค าสั่งซือ้ทัง้ในประเทศ (+1.8, 66.7 จุด) 
และต่างประเทศ (+0.9, 56.6 จดุ) และผลผลิต (+1.6, 60.0 จุด) ที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ขณะที่การจา้งงาน (-3.9, 49.0 จุด) ชะลอตัว
ลงมาก ทัง้นี ้ดชันีราคา (-6.3, 79.4 จุด) ไดช้ะลอตวัลงต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดี รายงานยงัคงระบุ
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ถึงปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบส าคญัและบริการขนส่งที่แมจ้ะเริ่มผ่อนคลายลงแต่ก็ยงัคงเป็นปัจจยัฉุดรัง้การฟ้ืนตัวของภาค
การผลิตโดยรวม ดา้นระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ (Suppliers’ Delivery Times) ปรบัตัวลดลงเช่นเดียวกัน (-3.0, 69.5 จุด) 
แต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ขณะที่ยอดคา้ปลีกเดือนสิงหาคมพลิกกลบัมาขยายตวั +0.7% MoM จาก -1.8% ในเดือนก่อนและ
ขยายตัว +15.1% YoY และทรงตัวจากเดือนก่อน ดา้นจ านวนผู้ว่างงานขอรบัสวัสดิการว่างงานครัง้แรก  (Initial Jobless 
claims) ปรบัตัวเพิ่มขึน้ +2.0 หมื่นรายเป็น 3.32 แสนราย น าโดยการเพิ่มขึน้ในรฐั Louisiana ที่ไดร้บัผลกระทบหนักจากพายุ
เฮอรร์ิเคน Ida และรฐั Illinois และ Washington D.C. ขณะที่การจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมเพิ่มขึน้เพียง +2.35 แสน
ต าแหน่ง ต ่าสุดในรอบ 7 เดือน ท่ามกลางการระบาดของไวรสัสายพันธุ์ Delta ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเป็น 5.2% จาก 
5.4% ในเดือนก่อน ดา้นอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนสิงหาคมเพิ่มขึน้ +0.1% MoM จาก +0.3% ในเดือนก่อนและ
ชะลอตวัลงเป็น +4.0% YoY จาก +4.3% ในเดือนก่อนอย่างไรก็ตามอตัราเงินเฟ้อยงัคงอยูใ่นระดบัสงู ในส่วนนโยบายทางการ
คลงั นาง Janet Yellen รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัออกหนงัสือเตือนต่อผูน้  าในสภาว่ารฐับาลอาจมีเงินสดไม่เพียงพอ
ส าหรบัการช าระหนีห้ลังวันที่ 18 ตุลาคม หากสภาไม่เร่งด าเนินการเรื่องของเพดานหนีส้าธารณะ (Debt Ceiling) ไม่ว่าจะ
ระงบัหรือปรบัเพิ่มเพดานอย่างไรก็ตามกฎหมายระงบัเพดานหนีไ้ดถ้กูขยายจนถึงช่วงตน้เดือนธันวาคม ในส่วนนโยบายทางการเงิน 
ธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา หรือ Fed มีมติเป็นเอกฉันท ์(11-0) คงอัตราดอกเบีย้นโยบาย Federal Funds Rate ไวท้ี่ระดับต ่า  
0-0.25% และระบุจะเริ่ม QE Taper ในระยะใกล ้ขณะที่ Dot plots ชีจ้ะปรบัขึน้ดอกเบีย้ 3 ครัง้ ในปี 2566 และอีก 3 ครัง้ 
ในปี 2567  
 
เดือนตุลาคม 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 1.90% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 47.9 จุด (+2.4 จุด) โดยภาคบริการปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 47.8 จุด  
(+4.9 จุด) อยู่ในเกณฑห์ดตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 20 แต่สงูสดุในรอบ 3 เดือน หลงัสถานการณก์ารแพร่ระบาดในประเทศ
เริ่มคล่ีคลายและมีการยกเลิกประกาศสถานการณฉ์กุเฉินในวนัที่ 30 กันยายน ท าใหย้อดค าสั่งซือ้ใหม่ทัง้ในและนอกประเทศเร่ง
ตวัขึน้ ขณะที่ภาคการผลิตปรบัตัวลดลงเป็น 51.5 จุด (-1.2 จุด) เนื่องจากผลกระทบของการสถานการณโ์รคระบาดใน
ประเทศและปัญหาในห่วงโซ่อปุทานท าใหก้ิจกรรมในภาคการผลิตลดลง ในขณะเดียวกนัการจา้งงานปรบัตวัสงูสดุนบัตัง้แต่
เดือนเมษายน 2562 เนื่องจากงานคงคา้งในมือ (Backlogs) เพิ่มขึน้ต่อเนื่อง ส่วนดชันีตน้ทนุปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตเรง่ตวั
ขึน้สูงสุดในรอบ 13 ปี ดา้นยอดส่งออกชะลอลง 13.0% YoY จาก หดตัว 26.2% ในเดือนก่อนเนื่องจากการส่งออกรถยนตท์ี่ 
พลิกมาหดตัวท่ามกลางภาวะการขาดแคลนชิป ดา้นยอดน าเข้าชะลอลง 38.6% YoY จากที่ขยายตวั 13.0% ในเดือน
ก่อน ขณะที่ยอดคา้ปลีกพลิกกลบัมาขยายตวั 2.7% MoM SA จากที่หดตวั 4.0% ในเดือนก่อน น าโดยสินคา้ทั่วไปเครือ่งใชแ้ละ
อุปกรณ์ และเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริม อย่างไรก็ตามยอดขายรถยนตพ์ลิกกลับมาหดตัวสูง โดยเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกหดตัวลดลงเป็น 0.6% YoY จากที่หดตัว -3.2% ในเดือนก่อนในส่วนนโยบายทางการเงิน 
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นหรือ BoJ คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting วนัที่ 27-28 ตุลาคม โดยมีมติ 8 
ต่อ 1 คงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาวและมีมติเป็นเอกฉนัทค์งเป้าการเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ ท่ีประกาศก่อนหนา้นี ้

ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 4.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรบัตวัลดลงเป็น 56.2 จดุ (-2.8 จดุ) โดยดชันีภาคบรกิารปรบัตวัลดลงเป็น 56.4 จุด  
(-2.6 จุด) โดยการเติบโตของงานใหม่และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศชะลอตัวลง ดา้นการจา้งงานชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ  
4 เดือน ส่วนดัชนีราคา ตน้ทุนปัจจัยการผลิตยังคงอยู่ในระดบัสงูสดุในรอบ 13 ปี ส่วนราคาผลผลิตยงัคงอยู่ในระดบัเกือบ
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สงูสดุในรอบ 20 ปี ดา้นภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 58.6 จุด (-2.8 จุด) ต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ ์2564 โดยทัง้
ผลผลิตและค าสั่งซือ้ใหม่ทัง้ในและนอกประเทศปรบัตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสดุในรอบ 8 เดือนโดยการชะลอตวัเป็นผลของ
ปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทานและอุปสงคท์ี่อ่อนแอลง ดา้นการจา้งงานปรบัตัวลดลงต ่าสุดในรอบ 6 เดือน ดา้นดัชนีราคา
ตน้ทุนการผลิตชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 5 เดือนแต่ยงัคงเป็นหนึ่งในระดบัสงูในรอบ 24 ปี ส่งผลใหด้ชันีราคาผลผลิตยงัเรง่ตวัขึน้ 
ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ปรบัตวัลดลงในทุกประเทศหลกั ไดแ้ก่ เยอรมนี (-4.5 จุด, 55.5 จุด) ฝรั่งเศส (-0.6 จุด, 55.3 จุด) สเปน  
(-3.6 จุด, 57.0 จุด) และอิตาลี (-2.5 จุด, 56.6 จุด) ดา้นอตัราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตวั 3.4% YoY สงูสดุนบัตัง้แต่เดือน
กันยายน 2551 เร่งตัวขึน้จาก 3.0% ในเดือนก่อนน าโดยหมวดพลังงานซึ่งขยายตัว 17.4% YoY สูงสุดเป็นประวัติการณ ์ 
ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มีมติคงนโยบายการเงินเดิม ไดแ้ก่ คงวงเงินการเขา้ซือ้สินทรพัย์
ผ่านมาตรการ (PEPP) คงอตัราดอกเบีย้นโยบายและคงการเขา้ซือ้สินทรพัยแ์บบปกติ (APP)  

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัขึน้ 3.27% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนกันยายนปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 51.4 จุด (+4.2 จุด) ไดร้บัปัจจัยหนุนจากจากดัชนีภาค
บรกิารที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 52.4 จดุ (+7.2 จดุ) หลงัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดในประเทศไดค้ลี่คลายลงอย่างไรก็ตามภาค
การผลิตกลบัมาหดตวันบัตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ ์2563 สะทอ้นการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจที่ไดผ่้านจดุสงูสดุไปแลว้ ดา้นผลผลิต 
(-1.4 จุด, 49.5 จุด) และยอดค าสั่งซือ้ใหม่ (-0.3 จุด, 49.3 จุด) ปรบัตัวลดลงท่ามกลางภาวะตน้ทุนวตัถุดิบที่สงูขึน้ ปัญหาคอขวด
ในห่วงโซ่อุปทานและปัญหาการขาดแคลนพลังงานส่งผลใหด้ัชนีราคาผู้ผลิตขยายตัว 10.7% YoY จากการเพิ่มขึน้ของราคา 
ถ่านหินเป็นหลักซึ่งสงูสุดเป็นประวัติการณน์บัตัง้แต่เริ่มเก็บสถิติในปี 2539 และเร่งตวัขึน้จาก 9.5% YoY ในเดือนก่อน ขณะที่
ดชันีราคาผูบ้ริโภคยงัคงเพิ่มขึน้ (+0.7% YoY และ +0.8% ในเดือนก่อน) อย่างจ ากัดจากการลดลงของราคาเนือ้หม ูในส่วนการ
จา้งงานปรบัตวัลดลงเป็น 49.0 จดุ (-0.6 จดุ) ดา้นยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศปรบัตวัลดลงเป็น 46.2 จุด (-0.5 จุด) อยู่ในเกณฑ์
หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 สะทอ้นการส่งออกที่ชะลอลง ดา้นยอดส่งออกขยายตัว 28.1% YoY เร่งตัวขึน้จากขยายตวั 
25.6% ในเดือนก่อนน าโดยโดยสินคา้กลุ่มอิเล็กทรอนิกสแ์ละสินคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัท่ีอยู่อาศยั ขณะที่กลุ่มสินคา้ที่เก่ียวขอ้งกับ
การป้องกันเชือ้ COVID-19 อย่างสินคา้กลุ่มพลาสติกและกลุ่มผา้และส่ิงทอมีการฟ้ืนตัวขึน้จากเดือนก่อนหนา้ ดา้นยอดน าเขา้
ขยายตวั 17.6% YoY แต่ชะลอตวัลงจากขยายตัว 33.1% ในเดือนก่อนโดยยอดน าเขา้ที่ชะลอลงสะทอ้นอุปสงคใ์นประเทศ
อ่อนแอลง ดา้นยอดปล่อยสินเชื่อเดือนกันยายนต ่ากว่าที่ตลาดคาด ส่วนหนึ่งจากยอดปล่อยสินเชื่อนอกภาคธนาคารที่หดตัว
เพิ่มขึน้จากการเพิ่มความเขม้งวดโดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวเนื่องกับกิจกรรมภาคอสงัหารมิทรพัยแ์ละยอดออกหุน้กูเ้อกชนที่ชะลอ
ลงมาก ทัง้นี ้GDP ไตรมาส 3 ของจีนขยายตวั 4.9% YoY ชะลอตวัลงจากขยายตวั 7.9% ในไตรมาสก่อนน าโดยยอดคา้ปลีกที่เร่ง
ตวัขึน้ขณะที่ภาคการผลิตและการลงทนุชะลอตวัลงจากไตรมาสก่อน 

สหรฐัอเมรกิาปรบัตวัขึน้ 7.01% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI ปรบัตวัลดลงเป็น 55.0 จดุ (-0.4 จดุ) โดยดชันีภาคบริการปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 61.9 จดุ (+0.2 จดุ) 
ตามการเพิ่มขึน้ของกิจกรรมทางธุรกิจ (+2.2, 62.3 จดุ) ยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศ (+0.3, 63.5 จดุ) และงานคงคา้งในมือ  
(+0.6, 61.9 จุด) ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ในต่างประเทศ (-1.1, 59.5 จุด) และการจา้งงาน (-0.7, 53.0 จุด) ชะลอตัวลง 
ส่วนดัชนีราคาเร่งตัวขึน้ (+2.1, 77.5 จุด) ทั้งนี ้รายงานยังระบุว่าตลาดแรงงานที่ตึงตัวปัญหาการขาดแคลนวัตุดิบและ
ปัญหาดา้นโลจิสติกสเ์ป็นปัจจัยที่ฉุดรัง้การฟ้ืนตวัของภาคบริการ ส่วนภาคการผลิตปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 61.1 จุด (+1.2 จดุ) จาก
การเพิ่มขึน้ของการจา้งงาน (+1.2, 50.2 จุด) และเวลาในการส่งมอบสินคา้ (+3.9 จุด, 73.4 จุด) จากปัญหาความล่าชา้ใน
การจัดส่งวัตถุดิบและการขนส่งผลผลิต ส่วนยอดค าสั่งซือ้ในประเทศทรงตัวที่ 66.7 จุด ดา้นยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ  
(-3.2, 53.4 จดุ) และผลผลิต (-0.6, 59.4 จุด) ปรบัตัวลดลงแต่ยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ส่วนดัชนีราคา (+1.8, 81.2 จุด) 
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ปรบัตัวเพิ่มขึน้โดยปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบส าคัญ บริการขนส่งและแรงงานยงัคงเป็นปัจจยัฉุดรัง้การฟ้ืนตัวของภาคการผลิต
โดยรวมเช่นกัน ดา้นยอดคา้ปลีกขยายตวั 0.7% MoM สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะพลิกกลบัมาหดตวั 0.2% ขณะที่
ความเชื่อมั่นผูบ้ริโภค University of Michigan ปรบัตวัลดลงในเดือนตุลาคมเกือบต ่าสดุตัง้แต่ปี 2544 ดา้นอตัราเงินเฟ้อทั่วไป
เพิ่มขึน้ 0.4% MoM และเรง่ตวัขึน้จากเดือนก่อนที่ขยายตวั 0.3% โดยหลกัมาจากหมวดพลงังาน (1.3% MoM  vs. 2.0% เดือนก่อน) 
และหมวดอาหาร (0.9% vs. 0.4% เดือนก่อน) การจา้งงานภาคเอกชนโดย ADP เพิ่มขึน้มากสุดในรอบ 3 เดือนกว่า 5.68 
แสนต าแหน่ง ในส่วนนโยบายทางการคลัง วุฒิสภามีมติ 50-48 เสียง เห็นชอบการปรับเพิ่มเพดานหนี ้สาธารณะเป็นการ
ชั่วคราวจนถึงวนัที่ 3 ธันวาคมเพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงผิดนดัช าระหนีใ้นส่วนนโยบายทางการเงินจากรายงานการประชุม 
Fed ชี ้QE Taper อาจเริ่มตน้ลดกลางเดือนพฤศจิกายนหรือกลางเดือนธันวาคมและสิน้สดุกลางปี 2565 ทัง้นี ้GDP ไตรมาส 3 
ของสหรฐัอเมริกาขยายตัว 2.0% QoQ, saar ต ่ากว่าที่ตลาดคาดจากผลกระทบของปัญหาห่วงโซอุปทานและการระบาดของ
ไวรสัสายพนัธุ ์Delta 
 
เดือนพฤศจิกายน 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 3.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนตลุาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 50.7 จดุ (+2.8 จดุ) พลิกกลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 6 เดือน 
โดยภาคบริการปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 50.7 จุด (+2.9 จุด) พลิกกลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 21 เดือนหลงัสถานการณ ์
การแพรร่ะบาดในประเทศคล่ีคลายและมีการยกเลิกประกาศสถานการณฉ์กุเฉินในวนัที่ 30 กนัยายน หนนุใหย้อดค าสั่งซือ้ใหม่
ในประเทศเร่งตวัขึน้ ส่วนค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศชะลอตวัลงเนื่องจากหลายประเทศในเอเชียไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 อีกระลอกในประเทศคู่คา้ที่ยงัไม่คลี่คลายรวมถึงค่าขนส่งที่พุ่งสงูขึน้ส่งผลต่อยอดขายระหว่างประเทศ 
ดา้นภาคการผลิตดชันีปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.2 จุด (+1.7 จุด) จากสถานการณโ์รคระบาดในประเทศที่คล่ีคลายและขอ้จ ากดัใน
การผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศหนุนใหผ้ลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ภายในประเทศกลบัมาขยายตวั ส่วนดชันีตน้ทุนปัจจัย
การผลิตและราคาผลผลิตเร่งตวัขึน้สู่ระดบัสงูสดุในรอบ 13 ปี จากแรงกดดนัภายในห่วงโซ่อุปทานและปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบ 
ขณะที่ยอดส่งออกเดือนตุลาคมชะลอลง (+9.4% YoY vs. +13.0% YoY เดือนก่อน) ต่อจากการส่งออกรถยนตท์ี่หดตวัต่อเนื่อง 
ดา้นดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนตุลาคมยงัคงทรงตวั (+0.1% YoY vs. +0.2% YoY เดือนก่อน) จากมาตรการลดค่าบริการโทรศพัท์
แมว้่าราคาพลงังานจะปรบัตวัเพิ่มขึน้ ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนตลุาคมขยายตวั (+1.1% MoM, SA vs. +2.8% MoM, SA เดือนก่อน) 
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หลงัสถานการณโ์รคระบาดในประเทศเริ่มคล่ีคลายโดยในช่วงตน้เดือนที่ผ่านมาพรรค LDP น าโดยนาย 
Fumio Kishida ชนะการเลือกตัง้และรกัษาเสียงขา้งมากในสภาไวไ้ด้ ในส่วนนโยบายทางการคลงัรฐับาลออกมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจมลูค่ารวมราว 78.9 ลา้นลา้นเยนซึ่งคาดว่าจะมีผลบวกต่อเศรษฐกิจราว 5.6% ของ GDP  

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 2.50% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรบัตวัลดลงเป็น 54.2 จุด (-2.0 จุด) โดยดชันีภาคบริการปรบัตวัลดลงเป็น 54.6 จุด    
(-1.8 จดุ) จากการชะลอตัวของปริมาณธุรกิจใหม่ขณะที่การจา้งงานเร่งตวัขึน้สงูสุดในรอบ 14 ปี ส่วนดัชนีราคาทั้งตน้ทุน
ปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตเรง่ตวัขึน้สู่ระดบัสงูสดุในรอบ 21 ปี ดา้นภาคการผลิตดชันีปรบัตวัลดลงเป็น 58.3 จุด (-0.3 จุด) 
ต ่าสดุนบัแต่เดือนกุมภาพนัธจ์ากผลผลิตที่ปรบัตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสดุในรอบ 16 เดือนและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ลดลงสู่ระดบัต ่าสดุ
ในรอบ 10 เดือนจากปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ตน้ทุนปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิตเร่งตัวขึน้สู่ระดับสูงสุด
เป็นประวตัิการณ ์ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ปรบัตวัลดลงในทกุประเทศหลกั ไดแ้ก่ เยอรมนี (-3.0 จดุ, 52.5 จดุ) ฝรั่งเศส (-0.6 จดุ, 
54.7 จุด) สเปน (-0.8 จุด, 56.2 จุด) และอิตาลี (-2.4 จุด, 54.2 จุด) ดา้นอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเบือ้งตน้เดือนตุลาคมเร่งตัวขึน้ 
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4.1%  YoY สูงสุดนับตัง้แต่ปี 2551 จาก +3.4% YoY ในเดือนก่อนโดยหมวดที่ปรบัต ัวสูง ไดแ้ก่ หมวดพลังงานซึ่ง
ขยายตัว 23.5% YoY สงูสุดเป็นประวัติการณ์ ( vs. +17.6% เดือนก่อน) จากปัญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ หมวดอาหาร 
เครื่องดื่มและยาสูบขยายตัว 2.0% เท่ากับเดือนก่อนสูงสดุนับตัง้แต่เดือนตุลาคม 2563 และหมวดบริการขยายตวั 2.1% 
สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2552 จากการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจที่หนุนภาคการท่องเที่ยว ขณะที่หมวดสินคา้อุตสาหกรรม
ที่มิใช่พลังงาน (Non-energy industrial goods) ชะลอตัวลงเล็กนอ้ยเป็น +2.0% จาก +2.1% เดือนก่อน ทั้งนี ้GDP 
ไตรมาส 3 ขยายตัว 2.2% QoQ ( vs. +2.1 ไตรมาสก่อน) น าโดยประเทศฝรั่งเศส (+3.0% QoQ vs. +1.3% QoQ ไตรมาสก่อน) 
และอิตาลี (+2.6% QoQ vs. 2.7% QoQ ไตรมาสก่อน) 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 7.42% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนตลุาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 51.5 จดุ (+0.1 จดุ) ตามภาคบรกิารท่ีปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 
53.8 จดุ (+0.4 จดุ) อยู่ในเกณฑข์ยายตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากการระบาดของ COVID-19 ที่คล่ีคลายหนนุใหย้อดค าสั่งซือ้ใหม่
ภายในประเทศขยายตัวมากสุดในรอบ 3 เดือน ส่วนค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศพลิกกลับมาขยายตัว ดา้นราคาตน้ทุน
ปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 3 เดือน จากค่าจา้งพนกังานและตน้ทุนวตัถดุิบที่เรง่ตวัขึน้ ดา้นภาคการผลิต
ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 50.6 จดุ (+0.6 จดุ) ท่ามกลางการฟ้ืนตวัของอปุสงคใ์นประเทศโดยยอดค าสั่งซือ้ในประเทศเพิ่มขึน้สงูสดุ
นบัตัง้แต่เดือนมิถนุายน ขณะที่การจา้งงานปรบัตวัลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ดา้นดชันีตน้ทนุปัจจยัการผลิตปรบัตวัเพิม่ขึน้สงูสดุ
ในรอบเกือบ 5 ปี จากตน้ทุนดา้นพลังงานและวัตถุดิบที่สูงขึน้ ขณะที่ดัชนีราคาผูบ้ริโภคเร่งตัวขึน้จากทั้งราคาอาหารและ 
ค่าสาธารณูปโภค ดา้นยอดส่งออกเดือนตุลาคมยงัคงขยายตวัสงูที่ 27.1% YoY ( vs. +28.1% เดือนก่อน) และยงัคงขยายตวั
ในระดับเลขสองหลักเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกันจากอุปสงคข์องประเทศคู่คา้ที่ยงัคงแข็งแกร่งน าโดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส ์
ไดแ้ก่ อุปกรณค์อมพิวเตอร ์(+19.3% YoY vs. +14.6% เดือนก่อน) และแผงวงจร (+29.5% vs. +32.7% เดือนก่อน) และ
สินคา้ที่เกี่ยวขอ้งกับที่อยู่อาศัย ไดแ้ก่ เฟอรน์ิเจอร ์(+14.4% vs. +15.8% เดือนก่อน) เครื่องใช้ในครวัเรือน (+39.4% vs. 
+38.8% เดือนก่อน) และหลอดไฟบา้น (+31.0% vs. +35.1% เดือนก่อน) ในส่วนยอดคา้ปลีกเดือนตุลาคมขยายตัว 
4.9% YoY (vs. +4.4% YoY เดือนก่อน) ดา้นยอดระดมทุนรวมสทุธิเดือนตุลาคมอยู่ที่  1,590 พันลา้นหยวนชะลอตวัลง
จาก 2,901.8 พนัลา้นหยวนในเดือนก่อน 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 0.70 % 
ดชันีรวม ISM Composite PMI ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 57.6 จุด (+2.6 จุด) โดยดชันีภาคบริการปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 66.7 จุด     
(+4.8 จุด) สงูสดุเป็นประวตัิการณต์ามกิจกรรมทางธุรกิจ (+7.5, 69.8 จุด) และยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศ (+6.2, 69.7 จุด) 
ที่เพิ่มขึน้อยู่ในระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2540 ส่วนงานคงคา้งในมือ (+5.4, 67.7 จดุ) และยอดค าสั่งซือ้นอกประเทศ (+2.8, 62.3 จดุ) 
เพิ่มขึน้มากเช่นกัน ขณะที่การจา้งงาน (-1.4, 51.6 จุด) ชะลอตวัลง ดา้นดชันีราคาเร่งตวัขึน้ (+5.4, 82.9 จุด) และรายงาน
ยงัระบวุ่าตลาดแรงงานท่ีตงึตวั ปัญหาขาดแคลนวตัดุิบและปัญหาดา้นโลจิสติกสเ์ป็นปัจจยัที่ฉดุรัง้การฟ้ืนตวัของภาคบรกิาร 
ส่วนภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 60.8 จดุ (-0.3 จดุ) โดยยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (-6.7, 59.8 จดุ) และผลผลิต (-0.1, 59.3 จดุ) 
ชะลอตวัลง ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (+1.2, 54.6 จุด) และการจา้งงาน (+1.8, 52.0 จุด) เร่งตวัขึน้เล็กนอ้ย 
ดา้นเวลาในการส่งมอบสินคา้ (Suppliers’ Delivery Times) ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 75.6 จุด (+2.2 จดุ) จากปัญหาความล่าชา้
ในการจัดส่งวัตถุดิบและการขนส่ง ส่วนดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึน้เช่นกัน (+4.5, 85.7 จุด) และรายงานยังคงระบุถึงปัญหา 
ขาดแคลนวตัถดุิบส าคญั บริการขนส่งที่ล่าชา้รวมถึงราคาสินคา้โภคภณัฑท์ี่เพิ่มขึน้ต่อเนื่องเป็นปัจจยัฉดุรัง้การฟ้ืนตวัของภาค
การผลิตโดยรวม ดา้นยอดคา้ปลีกเดือนตุลาคมขยายตัว (+1.7% QoQ vs. +0.8% QoQ ไตรมาสก่อน) สูงสุดในรอบ 7 เดือน 
อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย University of Michigan เบื ้องต้นเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็น 66.8 จุด  
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(-4.9 จุด) ต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2544 สะทอ้นแนวโนม้การใชจ้่ายของผูบ้รโิภคที่ค่อนขา้งแย่โดยความเชื่อมั่นต่อ
ทั้งสถานการณ์ปัจจุบัน (-4.5, 73.2 จุด) และเศรษฐกิจในอนาคต (-5.1, 62.8 จุด) ปรับตัวลดลงสู่ระดับต ่าสุดในรอบหลายปี  
โดยหลกัเป็นผลจากความกังวลต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สูงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา (ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนตุลาคมขยายตัว 
6.2% YoY สูงสุดในรอบ 30 ปี) ดา้นการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมเพิ่มขึน้ 5.31 แสนต าแหน่ง ขณะที่อัตราการ
ว่างงานปรบัลดลงเป็น 4.6% (-0.2 ppts) ในส่วนนโยบายทางการคลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรฐัอเมริกาโหวตผ่านแผน
กระตุ้นเศรษฐกิจส่วนที่เหลือของประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน วงเงิน 2.4 ล้านล้านดอลลารส์หรัฐอเมริกาแต่ยังมีความ 
ไม่แน่นอนสงูในชัน้สมาชิกวฒุิสภาที่คาดจะมีการแกไ้ขและการอนมุตัิอาจลากยาวไปจนถึงสิน้ปี ในส่วนนโยบายทางการเงิน 
ธนาคารกลางสหรฐัอเมริกาหรือ Fed ประกาศ QE Taper ที่อตัรา USD15bn/เดือนเริ่มตน้ในเดือนพฤศจิกายนตามที่ตลาดคาด 
ขณะที่ยงัคงมมุมอง Dovish ว่าเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้จะเป็นเพียงชั่วคราวและประธาน Fed ย า้ไม่รีบขึน้ดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม Fed 
minutes ชีท้ี่ประชมุพรอ้มถอนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเรว็ขึน้เพื่อรกัษาไม่ใหเ้งินเฟ้อพุ่งขึน้สงู  
 
เดือนธันวาคม 2564 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 3.60% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.3 จุด (+2.6 จุด) โดยดชันีภาคการผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้
เป็น 54.5 จุด (+1.3 จุด) จากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่คลี่คลายและขอ้จ ากัดในการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศ 
หนุนใหผ้ลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ภายในประเทศขยายตัวสูงสดุในรอบ 7 เดือน ดา้นยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศปรบัตัวสูงสุด 
ในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ดี ดัชนีตน้ทุนปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตยังคงอยู่ในระดับสงูสุดในรอบ 13 ปี จากแรงกดดัน
ภายในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ยอดส่งออกเดือนพฤศจิกายนเร่งตวัขึน้ (+20.5% YoY vs. +9.4% YoY เดือนก่อน) อย่างมาก 
โดยเร่งตวัขึน้ในกลุ่มสินคา้ส่งออกหลกั ไดแ้ก่ เครื่องจกัรกลไฟฟ้า (+14.2% YoY  vs. +10.5% YoY เดือนก่อน) สินคา้เคมีภณัฑ ์
(+20.2% YoY vs. +18.0% YoY เดือนก่อน) และยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.3% YoY vs. -28.7% YoY เดือนก่อน) 
ส่วนเครื่องจกัรกล (+22.6% YoY vs. +22.9% YoY เดือนก่อน) เพิ่มขึน้ใกลเ้คียงเดือนก่อน โดยเครื่องจกัรผลิตเซมิคอนดกัเตอร์
ยังคงขยายตัวสูง (+44.7% YoY  vs. +45.1% YoY เดือนก่อน) โดยในปี 2565 เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นมีแนวโน้มฟ้ืนตัวดีขึน้
ในระยะขา้งหนา้จากอปุสงคใ์นประเทศท่ามกลางสถานการณ ์COVID-19 ที่คล่ีคลายและการแจกจ่ายวคัซีนที่ท  าไดอ้ย่างรวดเร็ว 
รวมถึงแรงหนุนจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจมูลค่ารวมราว 78.9 ลา้นลา้นเยน ขณะที่ภาคการผลิตและการส่งออก
จะยังไดร้ ับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนชิปท่ีจะยังคงกดดันผลผลิตโดยเฉพาะสินคา้ส่งออกส าคัญอย่างรถยนต ์ในส่วน
นโยบายทางการเงินในปี 2565 คาดว่าธนาคารกลางญ่ีปุ่ นจะคงดอกเบีย้ระยะสัน้ที่ -0.1% และจะใชม้าตรการ Yield Curve 
Control (ตัง้เป้าอัตราผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลอายุ 10 ปี ไวท้ี่ “ประมาณ 0%”) ไปจนถึงปี 2566 เป็นอย่างนอ้ยตามมุมมอง
เงินเฟ้อของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น ซึ่งยงัห่างจากเป้าหมายที่ 2.0% อย่างมาก 

ตลาดยโุรปปรบัตวัขึน้ 5.63% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรบัตวัลดลงเป็น 55.4 จดุ (+1.2 จุด) ขณะที่ดชันีภาคการผลิตปรบัตวัขึน้เล็กนอ้ย
เป็น 58.4 จดุ (+0.1 จดุ) ซึ่งยงัเป็นการขยายตวัที่ต  ่าเป็นอนัดบัสองนบัตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธจ์ากผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่
ที่ปรบัตัวเพิ่มขึน้เล็กน้อยท่ามกลางปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ตน้ทุนปัจจัยการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงและราคา
ผลผลิตเรง่ตวัขึน้สู่ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรบัตวัในแดนผสมโดยปรบัตวั
ลดลงในเยอรมนี (-0.4, 57.4 จุด) และสเปน (-0.3, 57.1จุด) ขณะที่อิตาลี (+1.7, 62.8 จุด) และฝรั่งเศส (+2.3, 55.9 จุด) ปรบัตัว
เพิ่มขึน้ ดา้นเงินเฟ้อทั่วไป (+4.9% YoY vs. +4.1% YoY เดือนก่อน) และเงินเฟ้อพืน้ฐาน (+2.6% YoY vs. +2.0% YoY 



กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เลกาซี่ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  14 

เดือนก่อน) เดือนพฤศจิกายนเรง่ตวัขึน้สงูกว่าเดือนก่อนหนา้โดยหลกัมาจากหมวดพลงังานที่เร่งตวัขึน้เป็น +27.4% YoY สูงสุด
เป็นประวัติการณ์จาก +23.7% YoY ในเดือนก่อน จากปัญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่คล่ีคลาย โดยในปี 2565 
เศรษฐกิจญี่ปุ่ นมีแนวโนม้ขยายตวัจากการแจกจ่ายวคัซีนเป็นวงกวา้งหนุนการเปิดเศรษฐกิจและการใช ้COVID 
Certificate ที่หนุนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกลุ่ม นอกจากนีย้งัไดแ้รงหนนุจากมาตรการทางการคลงั ทัง้กฎการคลงัของ 
EU ที่จะยังผ่อนปรนในปี 2565 และการเบิกจ่ายเม็ดเงินของกองทุน EU Recovery Fund ที่คาดจะเร่งตัวขึน้ อย่างไรก็ดี 
เศรษฐกิจยังเผชิญแรงกดดันในระยะสั้นโดยเฉพาะการระบาดของ COVID-19 ปัญหา Supply disruption ที่ยังอยู่และ
ปัญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่คล่ีคลายซึ่งจะหนุนให้เงินเฟ้อยังขยายตัวสูงกดดันก าลังซือ้ของผู้บริโภค ในส่วน
นโยบายทางการเงนิ ECB จะเริ่มผ่อนคนัเรง่ในนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมาก โดยจะยตุิการซือ้สินทรพัยผ่์านมาตรการ PEPP 
สิน้เดือนมีนาคม 2565 ขณะที่จะเพิ่มการเขา้ซือ้สินทรพัยผ์่านมาตรการปกติหรือ APP ขึน้เล็กนอ้ยเป็นระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อให้การเข้าซือ้สินทรัพยม์ีความคล่องตวัขึน้ในชว่งของการท า Policy normalization ส่วนอตัราดอกเบีย้นโยบายคาดจะคง
อยู่ที่ระดบัต ่าในปัจจบุนัตลอดปี 2565 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 1.53% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรบัตัวลดลงเป็น 51.2 จุด (-0.3 จุด) โดยดัชนีภาคการผลิตปรบัตัวลดลง
เป็น 49.9 จุด (-0.7 จุด ) ท่ามกลางมาตรการ Zero-Covid และอุปสงค์ในประเทศที่ อ่อนแอลง โดยยอดค าสั่ งซื ้อ
ภายในประเทศชะลอตวัลงเล็กนอ้ย ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศและการจา้งงานปรบัตวัลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 
ดา้นผลผลิตพลิกกลับมาขยายตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 4 เดือนหลังปัญหาขาดแคลนพลังงานคล่ีคลายลง ส่วนดัชนีตน้ทุน
ปัจจยัการผลิตปรบัตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 13 เดือน จากตน้ทนุดา้นพลงังานและวตัถดุิบที่ปรบัตวัลงจากมาตรการของรฐับาล 
ดา้นยอดส่งออกเดือนพฤศจิกายนชะลอตวัลง (+22.0% YoY vs. +27.1% YoY เดือนก่อน) แต่การส่งออกสินคา้กลุ่มอิเล็กทรอนกิส์
ยงัคงขยายตวัสงู ขณะที่ดชันีราคาผูบ้รโิภคเดือนพฤศจิกายนเรง่ตวัขึน้เป็น +2.3% YoY สงูสดุในรอบ 15 เดือน จาก +1.5% YoY 
ในเดือนก่อน โดยตลาดมองว่าจะเร่งตัวขึน้ต่อท าจุดสูงสุดในไตรมาส 3 ปี 2565 แต่ยังคงต ่ากว่าเป้าหมายที่ 3% และ
ดัชนีราคาผูผ้ลิตเดือนพฤศจิกายนขยายตวั +12.9% YoY จาก +13.5% YoY ในเดือนก่อน โดยในปี 2565 เศรษฐกิจจีน
มีแนวโนม้ขยายตวัจากแรงหนุนของภาคการส่งออกที่ขยายตวัดีต่อเนื่องจากอุปสงคข์องสินคา้ดา้นเทคโนโลยีแมไ้ม่ขยายตวัมาก
เท่าปี 2564 ด้านการบริโภคในประเทศยังมีแรงกดดันจากมาตรการ Zero-Covid ที่จะยังมีแนวโน้มเข้มงวดท่ามกลาง
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดที่ยงัมีความไม่แน่นอนสงู ขณะที่การลงทนุภาคเอกชนน่าจะยงัถกูกดดนัจากความเส่ียงในการผิด
นดัช าระหนีใ้นภาคอสงัหารมิทรพัยท์ าใหค้าดไดว้่าการด าเนินนโยบายการเงนิการคลงัในปี 2565 จะมีความผ่อนคลายมากขึน้ โดย
ใหค้วามส าคญัของความมีเสถียรภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาจมีการปรบัลด RRR ลงอีกหากเศรษฐกิจยงัส่งสญัญาณ
ชะลอตวั นอกจากนีธ้นาคารกลางจีนมีแนวโนม้ที่จะสนบัสนุนเป็นพิเศษในกลุ่มธุรกิจ SMEs โครงสรา้งพืน้ฐานการวิจยัและพฒันา 
การพัฒนาชนบทและธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอ้มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผ่านการเสริมสภาพคล่อง รวมทั้งการลดหย่อนภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัขึน้ 4.75 % 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรบัตวัลดลงเป็น 57.2 จุด (-0.4 จุด) ขณะที่ดชันีภาคการผลิตปรบัตวัขึน้
เป็น 61.1 จุด (+0.3 จุด) โดยยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (+1.7, 61.5 จุด) ผลผลิต (+2.2, 61.5 จุด) และการจา้งงาน (+1.3, 53.3 จุด)  
เร่งตัวขึน้ ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (-0.6, 54.0 จุด) ชะลอตัวลง ดา้นเวลาในการส่งมอบสินคา้ (Suppliers’ Delivery 
Times) ปรับตัวลดลงเป็น 72.2 จุด (-3.4 จุด) และดัชนีราคาปรับตัวลดลง (-3.3, 82.4 จุด) แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง 
โดยรายงานยงัคงระบุถึงปัญหาดา้นอุปทานที่ฉุดรัง้การฟ้ืนตวัของภาคการผลิต แมจ้ะเริ่มมีสญัญาณที่ดีขึน้ในดา้นแรงงาน
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และระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึน้ 2.1 แสนต าแหน่ง ต ่ากว่าที่ตลาดคาด
อย่างมากที่ 5.5 แสนต าแหน่ง แต่อตัราการว่างงานปรบัลดลงเป็น 4.2% จาก 4.6% ในเดือนก่อน ขณะที่อตัราการมีส่วนรว่ม
ของก าลงัแรงงานเพิ่มขึน้ดีกว่าคาด ในส่วนนโยบายทางการคลงั วฒุิสภาอนุมตัิเพิ่มเพดานหนี ้2.5 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา
ซึ่งสามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงผิดนดัช าระหนีจ้นถึงตน้ปี 2566 ในส่วนนโยบายทางการคลงั ธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิามีมติ
เป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบีย้นโยบายสหรัฐอเมริกาต่อเดือน โดยเศรษฐกิจสหรฐัอเมริกาในปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวโดย 
แรงหนุนหลักมาจากอุปสงคใ์นประเทศตามการเปิดเศรษฐกิจและแนวโนม้การฟ้ืนตวัของตลาดแรงงานท่ีคาดจะดีต่อเนื่องหลัง
การใหส้วสัดิการว่างงานพิเศษของรฐับาลสิน้สุดลง ขณะที่เศรษฐกิจจะมีปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของ
ประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน ไดแ้ก่ โครงการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานวงเงิน 5.5 แสนลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกาและโครงการ 
Build Back Better วงเงินราว  2 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิาที่ก าลงัพิจารณาในชัน้วุฒิสภา อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจยงัรายลอ้ม
ไปดว้ยปัจจยัเส่ียงทัง้การระบาดของ COVID-19 ปัญหา Supply disruption และเงินเฟ้อที่จะยงัขยายตวัสงูอย่างมาก ขณะที่
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรฐัอเมริกาจะด าเนินนโยบายที่เข ้มงวดขึน้ในปี 2565 โดยคาด QE Taper จะ
สิน้สดุในเดือนมีนาคมขณะที่อตัราดอกเบีย้มีโอกาสปรบัขึน้ 3-4 ครัง้ เพื่อควบคมุเงินเฟ้อ 
 
เดือนมกราคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 6.21% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรบัตวัลดลงเป็น 52.5 จุด (-0.8 จุด) ขณะที่ดชันีภาคการผลิตปรบัตวัลดลงเป็น 54.3 จุด 
(-0.2 จดุ) ขยายตวัต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 11 และมีแนวโนม้ขยายตวัดีตอ่เนื่องจากสถานการณโ์รคระบาดในประเทศที่คลี่คลาย
และขอ้จ ากัดในภาคการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศ โดยผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ภายในและนอกประเทศชะลอตวัลง
เล็กนอ้ยแต่ยงัคงอยู่ในเกณฑข์ยายตวั ดา้นดัชนีตน้ทนุปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิตผ่อนคลายลงจากเดือนก่อน ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นยงัคงนโยบายการเงินเดิมตามคาดและปรบัประมาณการเศรษฐกิจปี 2565 ขึน้อย่างมาก 
จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจภาครฐัและการฟ้ืนตวัของภาคผลิต แต่คาดการณเ์งินเฟ้อยงัคงห่างไกลเป้า 2% อย่างมาก
และคาดว่าอตัราดอกเบีย้นโยบายระยะสัน้และระยะยาวจะยงัคงอยู่ในระดบัปัจจบุนัหรือต ่ากว่า   

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 3.99 % 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรบัตัวลดลงเป็น 53.3 จุด (-2.1 จุด) ซึ่งต ่าสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมจากดัชนี 
ในภาคบริการที่ชะลอตัวลงต ่าสุดในรอบ 8 เดือน จากผลกระทบของไวรสั Omicron และภาคการผลิตที่ยังคงชะลอตัวลง
ต่อเนื่องเป็น 58.0 จุด (-0.4 จุด) จากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่ชะลอลงต ่าสดุในรอบ 11 เดือน ขณะที่ผลผลิตทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน
ซึ่งต ่าสดุเป็นอนัดบัสองนบัตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2563 ท่ามกลางการขาดแคลนวตัถุดิบและอุปสงคจ์ากต่างประเทศที่ชะลอตวัลง 
ดา้นดชันีราคาปรบัลดลงและอาจสะทอ้นปัญหา Supply disruption ที่เริ่มคล่ีคลาย โดยตน้ทนุปัจจยัการผลิตต ่าสดุในรอบ 8 
เดือน และราคาผลผลิตต ่าสุดในรอบ 4 เดือน ทั้งนี ้ดัชนี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงโดยปรบัตัว
ลดลงในสเปน (-0.9, 56.2 จดุ) อิตาลี (-0.8, 62.0 จดุ) และฝรั่งเศส (-0.3, 55.6 จดุ) ขณะที่เยอรมนีทรงตวัเท่ากบัเดือนก่อนที่ 
57.4 จุด ดา้นเงินเฟ้อขยายตวัสงูกว่าที่ตลาดคาด โดยอตัราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธันวาคมเร่งตวัขึน้เป็น +5.0 % YoY (vs. +4.9% 
เดือนก่อน) สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ขณะที่เงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 2.6% YoY เท่ากบัเดือนก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ถกูผลกัดนัจาก
เงินเฟ้อในหมวดพลงังานท่ีชะลอตวัลงเล็กนอ้ย +26.0% YoY (vs. +27.5% เดือนก่อน) แต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงูมาก 
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ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพิม่ขึน้ 2.99% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนธันวาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.0 จดุ (+1.8 จุด) น าโดยดชันีภาคการผลิตที่ปรบัตวั
เพิ่มขึน้เป็น 50.9 จุด (+1.0 จุด) ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 7 เดือน จากผลผลิตที่ เพิ่มขึน้สูงสุดในรอบ 1 ปี และยอดค าสั่ งซื ้อ 
ในประเทศที่ปรบัตัวเพิ่มขึน้ ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศและการจา้งงานปรบัตวัลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ดา้น
ดชันีตน้ทุนปัจจยัการผลิตปรบัตัวลดลงต ่าสดุในรอบ 19 เดือน จากตน้ทุนดา้นพลังงานและวตัถุดิบที่ปรบัตัวลง ส่วนราคา
ผลผลิตปรบัตวัลดลงเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 ดา้นยอดปล่อยสินเชื่อเดือนธันวาคมออกมาต ่ากว่าที่ตลาดคาด
เล็กนอ้ยที่ 2.4 พนัลา้นหยวน (vs. 2.6 พนัลา้นหยวน เดือนก่อน) ถึงแมว้่าจะมีการปรบัลด RRR ลงในช่วงกลางเดือนสะทอ้น
อปุสงคข์องสินเชื่อที่ยงัอ่อนแอ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน ปรบัลดดอกเบีย้ MLF ระยะ 1 ปี และ Reverse Repo 
ระยะ 7 วนั ลงอย่างละ 0.10% ซึ่งนบัเป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 2 ปี พรอ้มกับอดัฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมผ่านโครงการ MLF 
เป็นวงเงิน 7 แสนลา้นหยวน ซึ่งมากกว่ายอดครบก าหนดช าระที่ 5 แสนลา้นหยวน และอัดฉีดสภาพคล่องผ่าน Reverse 
Repo เป็นวงเงิน 1 แสนลา้นหยวน ดา้น GDP ไตรมาส 4/2564 และปี 2564 ขยายตวั 4.0% YoY (vs. +4.9% YoY ไตรมาสก่อน) 
และ 8.1% YoY (vs. +9.8% YoY ปีก่อน) ตามล าดบั  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 5.42% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนธันวาคมปรบัตวัลดลงเป็น 57.0 จดุ (-0.2 จดุ) น าโดยดชันีภาคการผลิตที่ปรบัตวัลดลง
เป็น 58.7 จุด (-2.4 จุด) โดยยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (-1.1, 60.4 จุด) ผลผลิต (-2.3, 59.2 จุด) และยอดค าสั่งซือ้ภายนอก
ประเทศ (-0.4, 53.6 จุด) ชะลอตัวลง ขณะที่การจ้างงาน (+0.9, 54.2 จุด) เร่งตัวขึ ้น ด้านเวลาในการส่งมอบสินค้า 
(Suppliers’ Delivery Times) ปรบัตัวลดลงเป็น 64.9 จุด (-7.3 จุด) และดัชนีราคาปรบัตัวลดลง (-14.2, 68.2 จุด) ต ่าสุด 
ในรอบ 13 เดือน ยอดคา้ปลีกเดือนธันวาคมหดตวั (-1.9% MoM vs. +0.2% MoM เดือนก่อน) มากสดุในรอบ 10 เดือน แย่กว่า 
ที่ตลาดคาด ขณะที่แนวโนม้การใชจ้่ายของผูบ้รโิภคในระยะขา้งหนา้ค่อนขา้งตงึตวัท่ามกลางเงินเฟ้อที่สงูและการระบาดของ 
Omicron ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคมเพิ่มขึน้ 1.99 แสนต าแหน่ง นอ้ยกว่าคาดอย่างมากที่ 4.50 แสน
ต าแหน่ง แต่อัตราการว่างงานปรับลดลงมากกว่าคาดและค่าจ้างปรับตัวเพิ่มขึน้มากกว่าคาดสะท้อนตลาดแรงงาน 
ตงึตวัอย่างมาก ขณะที่อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.6% MoM ซึ่งสงูกว่าที่ตลาดคาดเล็กนอ้ยที่ +0.5% ดา้นอตัราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.8% MoM เดือนก่อน) ซึ่งสงูกวาที่ตลาดคาดที่ +0.4% MoM ในส่วนนโยบายทางการเงิน 
ประธาน Fed ระบจุะท าทกุวิถีทางเพื่อยบัยัง้เงินเฟ้อและหนนุเศรษฐกิจใหข้ยายตวัต่อเนื่อง แต่มีท่าที Hawkish นอ้ยกว่าคาด
ช่วยคลายความกังวลใหก้ับตลาด ดา้นรายงานการประชุม FOMC ใช่ช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาชีว้่าการลดขนาดงบดุล
อาจเกิดขึน้หลงัการปรบัขึน้ดอกเบีย้ครัง้แรกไม่นาน 
 
เดือนกุมภาพันธ ์2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 1.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตวัลดลงเป็น 49.9 จุด (-2.6 จุด) ท่ามกลางจ านวนผูต้ิดเชือ้ COVID-19 สายพนัธุ ์
Omicron ที่เพิ่มขึน้ส่งผลใหก้ิจกรรมและยอดค าสั่งซือ้ในภาคบริการซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
จากการเติบโตของผลผลิตแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 8 ปี ด้านยอดส่งออกเดือนมกราคมชะลอตัวลงเป็น +9.6% YoY 
(+17.5% YoY เดือนก่อน) ซึ่งชะลอตวัลงโดยเฉพาะหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ที่หดตวั 0.5% YoY (+10.2% YoY เดือนก่อน) 
ขณะที่เครื่องจกัรกลไฟฟ้า (+9.8% YoY vs. 14.9% YoY เดือนก่อน) สินคา้เคมีภณัฑ ์(+5.8% YoY vs. +15.6% YoY เดือนก่อน) 
และเครื่องจกัรกล (+7.1% YoY vs.+17.6% YoY เดือนก่อน) ชะลอตวัลง ขณะที่ยอดคา้ปลีกเดือนมกราคมหดตัว 1.9% MoM, SA 
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(-1.2% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน ยอดคา้ปลีกขยายตวั 1.6% YoY (vs. +1.2% YoY เดือนก่อน)  
น าโดยสินค้าทั่ วไป (-8.7% MoM, SA vs. 0.0% MoM เดือนก่อน) เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริม (-17.4% MoM vs. +0.7% 
MoM เดือนก่อน) อาหารและเครื่องดื่ม (-0.1% MoM vs. -4.4% MoM เดือนก่อน) และรถยนต์และชิ ้นส่วน (-0.4% MoM vs. 
+7.5% MoM เดือนก่อน) ขณะที่เครื่องใชแ้ละอุปกรณข์ยายตัว (+0.8% MoM vs. -0.4% MoM เดือนก่อน) ดา้นดัชนีราคา
ผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมกราคมชะลอลงเป็น +0.5% YoY (+0.8% YoY เดือนก่อน) ส่วนดัชนีราคาผูบ้ริโภคไม่นับรวมอาหารสด 
(Core CPI) ทรงตวัที่ +0.2% YoY เท่ากบัเดือนก่อน  

ตลาดยโุรปปรบัตวัลดลง 3.23% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตัวลดลงเป็น 52.3 จุด (-1.0 จุด) จากดัชนีในภาคบริการที่ชะลอตัวลงและ
ผลกระทบของไวรสั Omicron ขณะที่ภาคการผลิตปรบัตวัขึน้สงูสดุในรอบ 5 เดือน ท่ามกลางปัญหาในห่วงโซ่อุปทานที่เริ่ม
คล่ีคลาย อย่างไรก็ดี ตน้ทุนการผลิตปรบัตัวเพิ่มขึน้สูงเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตรแ์ละราคาขายเร่งตัวขึน้สูงสุดเป็น
ประวัติการณ ์ทั้งนี ้ดชันี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ปรบัตัวในทิศทางที่ผสมกัน โดยดัชนีปรบัตัวลดลงในสเปน  
(-7.5, 48.9 จุด) อิตาลี (-4.6, 50.1 จุด) และฝรั่งเศส (-3.1, 52.7 จุด) ขณะที่เยอรมนี (+3.9, 53.8 จุด) ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ดา้น
อตัราเงินเฟ้อทั่วไป (HICP Inflation) เดือนมกราคมเร่งตัวขึน้เป็น +5.1% YoY (+5.0% YoY เดือนก่อน) สงูสุดเป็นประวตัิการณ ์ 
ซึ่งสวนทางกบัที่ตลาดคาดว่าจะชะลอตวัลงเป็น +4.4% YoY ส่วนอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) ชะลอตวัลงเป็น +2.3% YoY 
(+2.6% YoY เดือนก่อน) น าโดยสินค้าในหมวดพลังงาน (+28.6% YoY vs. +25.9% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและ
เครื่องดื่ม ไม่นับรวมยาสูบ (+3.6% YoY vs. +3.2% YoY เดือนก่อน) ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกุมภาพันธ์ได้เกิดความตึงเครียด
ระหว่างรสัเซียกับชาติตะวนัตกเพิ่มขึน้ หลงัรสัเซียใหก้ารรบัรองเอกราช 2 แควน้ของยูเครน ส่งผลใหยุ้โรปออกมาตรการคว ่าบาตร
รสัเซีย โดยขัน้ตน้องักฤษประกาศคว ่าบาตรธนาคารรสัเซีย 3 แห่ง และชาวรสัเซีย 3 คน ขณะที่เยอรมนีประกาศระงบัการอนมุตัิ
การเปิดใชท้่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 และไดอ้อกมาตรการคว ่าบาตรรสัเซียเพิ่มเติม หลงัรสัเซียน ากองก าลงับุกเขา้ยูเครน
และโจมตีกรุง Kyiv โดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมด้านการเงินและการควบคุมการส่งออกสินค้า ซึ่งคาดจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจรสัเซียระบบการเงินรวมถึงการเขา้ถึงเทคโนโลยีสมยัใหม่ ส่วนดา้นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรปประกาศคง
นโยบายการเงินเดิม แต่ส่งสญัญาณ Hawkish ขึน้ และระบุจะปรบัเปล่ียนนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลาง
ความกังวลต่อเงินเฟ้อที่มีแนวโนม้ขยายตัวสงูยาวนานกว่าที่เคยประเมิน ดา้น GDP ไตรมาส 4 เบือ้งตน้ชะลอตัวลงเป็น +0.3% 
QoQ (+2.3% QoQ ไตรมาสก่อน) ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ที่น าไปสู่การบังคับใช้มาตรการเขม้งวด 
ประกอบกับปัญหา Supply Disruption ที่ยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน GDP ของยูโรโซนขยายตัว 4.6% YoY 
(+3.9% YoY ไตรมาสก่อน)   

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 4.58% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตวัลดลงเป็น 50.1 จุด (-2.9 จุด) น าโดยผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้รวมภาคการผลิต
และนอกภาคการผลิตซึ่งแตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรค 
COVID-19 ส่งผลใหอุ้ปสงคร์วมภายในประเทศยงัไดร้บัผลกระทบของมาตรการ Zero Covid ของทางรฐับาลจีนและปัญหา
การขาดสภาพคล่องในภาคอสงัหาริมทรพัย ์อย่างไรก็ตามดา้นยอดปล่อยสินเชื่อเดือนมกราคมเพิ่มขึน้มากกว่าที่ตลาดคาด
อย่างมาก โดยยอดระดมทนุสทุธิอยู่ที่ 6.2 ลา้นลา้นหยวน ซึ่งเรง่ตวัขึน้จากเดือนก่อนอย่างมากที่ 2.4 ลา้นลา้นหยวน ตามผล
ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีน อาทิ การปรบัลด (Reserve Requirement Ratio: RRR) และอตัรา
ดอกเบีย้ในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมซึ่งคาดว่าจะหนุนใหต้วัเลขการปล่อยสินเชื่อเรง่ตวัขึน้ในปี 2565 ประกอบกับ 
อปุสงคเ์งินที่เพิ่มขึน้ช่วงตรุษจีน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBOC) อาจจ าเป็นตอ้งด าเนินนโยบายผ่อนคลาย
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มากขึน้โดยอาจปรบัลดอตัราดอกเบีย้หรือลดอตัราเงินสดส ารองลงอีกในช่วงครึง่แรกของปีนี ้เพื่อป้องกันไม่ใหปั้ญหาการผิดนดั
ช าระหนีจ้ากภาคอสงัหารมิทรพัยล์กุลามและลดผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจในภาพรวม 

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 3.00% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนมกราคมปรบัตัวลดลงเป็น 51.1 จุด (-5.9 จุด) จากการชะลอตวัลงทั้งในภาคบริการ  
(-2.4, 59.9 จดุ) และภาคการผลิต (-1.2, 57.6 จดุ) ดา้นอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 0.6% MoM 
เท่ากบัเดือนก่อน น าโดยหมวดที่พกัอาศยั (Shelter) ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตระกรา้เงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่มขึน้ 0.3% MoM 
จากการเพิ่มขึน้ของค่าเช่า (Rent of primary residence) ที่เพิ่มขึน้มากสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2544 นอกจากนี ้ราคา 
ในหมวดบริการส่วนใหญ่ปรบัตัวเพิ่มขึน้ อาทิ บริการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (+1.2% MoM) สันทนาการ (+0.8% MoM) 
บริการทางการแพทย์ (+0.6% MoM) และบริการขนส่งสินค้า (+1.0% MoM) รวมถึงราคาเสือ้ผ้า (+1.1% MoM) ที่เพิ่มขึน้
ต่อเนื่อง 4 เดือน โดยเมื่อเทยีบกบัช่วงเดียวกันปีก่อน อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตวั 6.0% YoY สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2527 เรง่ตวัขึน้
จาก +5.5% ในเดือนก่อน ขณะที่การจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 4.67 แสนต าแหน่ง ซึ่งเพิ่มขึน้ในเกือบทุกหมวด
น าโดยการโรงแรมและพกัผ่อน (+1.5 แสนต าแหน่ง) บรกิารทางธุรกิจ (+8.6 หมื่นต าแหน่ง) คา้ปลีก (+6.1 หมื่นต าแหน่ง) 
ขณะที่ค่าจา้งยงัปรบัเพิ่มขึน้มาก (+0.7% MoM) สงูที่สดุในรอบ 13 เดือน ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกุมภาพนัธไ์ดเ้กิดความตึงเครียด
ระหว่างรสัเซียกบัชาติตะวนัตกเพิ่มขึน้ หลงัรสัเซียใหก้ารรบัรองเอกราช 2 แควน้ของยเูครน ส่งผลใหส้หรฐัอเมรกิาในเบือ้งตน้
ออกมาตรการคว ่าบาตรรสัเซีย โดยการคว ่าบาตรธนาคาร VEB.RF และ Promsvyazbank ซึ่งเป็นธนาคารรฐัวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
ที่ปล่อยกูใ้หก้ับทางการทหารและการพฒันาเศรษฐกิจของรสัเซีย โดยจะส่งผลใหธ้นาคารทัง้สองแห่งไม่สามารถท าธุรกรรมในรูป
สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอเมริกาได ้และไดอ้อกมาตรการคว ่าบาตรรสัเซียเพิ่มเติมหลงัรสัเซียน ากองก าลงับุกเขา้ยูเครนและ
โจมตีกรุง Kyiv โดยการคว ่าบาตรสถาบนัการเงินขนาดใหญ่ของรสัเซียเพิ่มรวมทัง้สิน้เป็น 10 แห่ง และควบคุมการส่งออกสินคา้
โดยมุ่งเนน้ไปท่ีสินคา้ High-Tech ซึ่งคาดจะกระทบการน าเขา้สินคา้ High-Tech ของรสัเซียกว่า 50% 
 
เดือนมีนาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพิ่มขึน้ 5.71% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรบัตวัลดลงเป็น 45.8 จุด (-4.1 จุด) ท่ามกลางจ านวนผูต้ิดเชือ้ COVID-19 สายพันธุ ์
Omicron ที่เพิ่มขึน้ ท าใหม้ีการประกาศสถานการณก์ึ่งฉกุเฉินในหลายพืน้ท่ีส่งผลใหก้ิจกรรมและยอดค าสั่งซือ้ในภาคบรกิาร
ซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตยงัคงเผชิญปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทานที่ยังกระทบภาคผลิตอย่างต่อเนื่องท าใหผ้ลผลิต
พลิกกลบัมาหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดือน ส่วนยอดค าสั่งซือ้ชะลอตวัลง ดา้นราคาตน้ทุนปัจจยัการผลิตเร่งตวัขึน้สงูสดุ
ในรอบ 13 ปีครึ่งท่ามกลางภาวะขาดแคลนวัตถุดิบและบริการขนส่งในภาคการผลิต ขณะที่ยอดส่งออกขยายตวั 19.1% YoY 
(+9.6% YoY เดือนก่อน ) โดยเร่งตัวขึ ้นในหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.4% YoY vs. -0.5%  YoY เดือนก่อน) 
เครื่องจกัรกลไฟฟ้า (+16.0% YoY vs. +8.4% YoY เดือนก่อน) สินคา้เคมีภณัฑ ์(+19.8% YoY vs. +5.8% YoY เดือนก่อน) 
และเครื่องจักรกล (+19.7% vs. +7.1% YoY เดือนก่อน) ดา้นยอดคา้ปลีกหดตัว 0.8% MoM, SA (vs. -0.9% MoM เดือนก่อน) 
จากการประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉิน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนยอดคา้ปลีกพลิกกลับมาหดตัว 0.8% YoY (vs. 
+1.1% YoY เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary 
Policy Meeting วนัที่ 17-18 มีนาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาวและมีมติเป็นเอกฉันทค์งเป้า
การเขา้ซือ้สินทรพัยต์่างๆ ที่ประกาศก่อนหนา้นี ้อีกทัง้ยงัยืนกรานจะเขา้ซือ้พนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี แบบไม่จ ากัดตัง้แต่เมื่อ
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วนัที่ 28 - 31 มีนาคมท่ามกลางอตัราผลตอบแทนที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้แตะขอบบนของกรอบที่ 0.25% ส่งผลท าใหค้่าเงินเยนอ่อนตวัลง
สู่ระดบัต ่าสดุในรอบ 7 ปี 

ตลาดยโุรปปรบัตวัเพิ่มขึน้ 1.13% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพนัธป์รบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 55.5 จุด (+3.2 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19 
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวที่หนุนภาคบรกิาร ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตวัลงเล็กนอ้ยโดยหลกัเป็นผลจากเวลาในการส่งมอบ
สินคา้ที่ปรบัตวัลดลง ส่วนผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่ปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย ดา้นดชันีราคาผลผลิตไดป้รบัตวัเพิ่มขึน้สงูสดุ
เป็นประวตัิการณ ์ทัง้นี ้ดชัน ีComposite PMI ปรบัตวัเพิม่ขึน้ในทกุประเทศหลกั ไดแ้ก่ สเปน (+8.0, 56.5 จดุ) อิตาลี (+3.5, 53.6 จดุ) 
ฝรั่งเศส (+2.8, 55.0 จดุ) และเยอรมนี (+1.8, 55.6 จุด) อตัราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกมุภาพนัธเ์รง่ตวัขึน้เป็น +5.8% YoY (vs. 5.1% 
เดือนก่อน) สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ส่วนอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเรง่ตวัขึน้เป็น +2.7% YoY (vs. +2.3% YoY เดือนก่อน) ซึ่งการเรง่ตวัขึน้
ของเงินเฟ้อโดยหลกัมาจากหมวดพลงังาน (+31.7% YoY vs. +28.8% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ไม่นบัรวม
ยาสบู (+4.1% YoY% vs. +3.5% YoY เดือนก่อน) อีกทัง้ยงัคงมีความเส่ียงจากความตงึเครียดระหว่างรสัเซีย - ยเูครนที่หนุน
ราคาพลงังาน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรปมีมติคงดอกเบีย้นโยบายไวท้ี่ระดบัต ่าในปัจจุบนัตามที่คาดการณ์
เป็นวงกวา้ง แต่ไดส่้งสญัญาณยุติการเขา้ซือ้สินทรพัย ์(QE) ในไตรมาส 3 ซึ่งเรว็กว่าที่ตลาดคาดการณไ์วว้่าน่าจะชะลอการส่ง
สญัญาณดงักล่าวออกไปก่อน ท่ามกลางความกังวลต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สงูอย่างมากและยงัมีความเส่ียงโนม้ไปทางดา้นสูง
จากสงครามรสัเซีย - ยูเครน ดา้นธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 8 - 1 ขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.25% สู่ระดับ 0.75% ส่งผลให้
ดอกเบีย้อยู่ในระดบัเดียวกบัก่อนการระบาดของ COVID-19 แต่มีท่าที Dovish ขึน้   

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 2.82% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนกมุภาพนัธท์รงตวัเท่ากบัเดือนก่อนท่ี 50.1 จดุ จากผลผลิตเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยทัง้ในภาค
การผลิตและบริการ ขณะที่ยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศทรงตวัจากเดือนก่อน ส่วนยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศยงัคงหดตัว
แต่ในอตัราที่ลดลง ดา้นราคาตน้ทุนปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงโดยเฉพาะในภาคบรกิาร ขณะที่ยอดส่งออกเดือนมกราคม – 
เดือนกุมภาพนัธข์ยายตวั 16.3% YoY ซึ่งลดลงจากเดือนธันวาคมที่ +20.9% YoY น าโดยสินคา้อิเล็กทรอนิกสแ์ละสินคา้ที่
เก่ียวขอ้งกับการป้องกนัเชือ้ COVID-19 ขณะที่เครื่องใชใ้นครวัเรือนชะลอตวัลง ดา้นยอดปล่อยสินเชื่อเดือนกุมภาพนัธช์ะลอตวั 
โดยยอดระดมทุนสิทธิอยู่ที่ 1.19 ลา้นลา้นหยวน ซึ่งต ่ากว่าระดับ 6.17 ลา้นลา้นหยวนในเดือนก่อน โดยยอดคา้ปลีกเดือน
มกราคม – เดือนกุมภาพนัธข์ยายตวั 6.7% YoY เรง่ตวัขึน้จาก +1.7% ในเดือนธันวาคมน าโดยเสือ้ผา้ (+4.8% YoY vs. -2.3% YoY 
เดือนก่อน) เครื่องประดบั (+19.5% YoY % vs. -0.2% YoY เดือนก่อน) เครื่องใชใ้นบา้น (+12.7% YoY vs. -0.6% YoY เดือนก่อน) 
เครื่องส าอาง (+7.0% YoY vs. +2.5% YoY เดือนก่อน) รถยนต ์(+3.9% YoY vs. -7.4% YoY เดือนก่อน) และอปุกรณส์ านกังาน 
(+11.1% YoY vs. +7.4% YoY เดือนก่อน) ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโนม้ชะลอตวัลงจากมาตรการ Zero-Covid ที่ท าใหย้ัง
มีการประกาศ Lockdown ในหลายมณฑล เช่น Shenzhen และเมือง Langfang ใน Beijing ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทัง้ในภาคบรกิารและภาคการผลิตตอ้งหยดุชะงกัลง  

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัเพิ่มขึน้ 3.71% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนกมุภาพนัธป์รบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 55.9 จุด (+4.8 จดุ) อย่างไรก็ตามภาคบรกิารยงัคงชะลอตวัลง 
(-3.4, 56.5 จดุ) เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากปัญหาดา้นโลจิสติกส ์การขาดแคลนแรงงาน และอตัราเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ ขณะที่
ภาคการผลิต (+1.0, 58.6 จดุ) เรง่ตวัขึน้ ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือนกมุภาพนัธเ์พิ่มขึน้ 6.78 
แสนต าแหน่ง สูงสุดในรอบ 8 เดือน โดยอัตราการว่างงาน (Unemployment rate) ปรบัลดลงเป็น 3.8% จาก 4.0% ในเดือนก่อน 
อย่างไรก็ตามอตัราค่าจา้งชะลอลงเป็น +5.1% YoY (vs. +5.5% YoY เดือนก่อน) แต่ยงันบัเป็นอตัราการขยายตวัที่สงูมาก 
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ขณะที่อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 
อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานขยายตัว 6.4% YoY (vs. 6.0% YoY เดือนก่อน) สงูสุดนับตั้งแต่ปี 2527 น าโดยราคาในหมวดที่พัก
อาศัย ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนักในตระกรา้เงินเฟ้อซึ่งเพิ่มขึน้ 0.5% MoM จากการเพิ่มขึน้ของค่าเช่าที่เพิ่มขึน้มากสุด
ตัง้แต่ปี 2530 (+0.6%) ขณะที่ราคาโรงแรมพลิกกลบัมาขยายตวั 2.2% โดยส่วนหนึ่งจากความกังวลเรื่องเชือ้สายพนัธุ ์Omicron 
ที่เริ่มคล่ีคลาย ขณะที่ในช่วงสิน้เดือนกุมภาพนัธต์่อเนื่องเดือนมีนาคมไดเ้กิดความตึงเครียดระหว่างรสัเซียกับชาติตะวนัตก 
ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการคว ่าบาตรในเบือ้งตน้ที่ไดอ้อกไปก่อนหนา้นี ้ทางประธานาธิบดีสหรฐัอเมริกาไดป้ระกาศคว ่าบาตร
น า้มนั ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่น าเขา้จากรสัเซียมีผลบงัคบัใชท้นัที โดยหวงัตดัแหล่งรายไดห้ลกัอนัจะสรา้งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจรสัเซียเนื่องจากส่งออกพลงังานคิดเป็นสดัส่วนกว่า 11% ของ GDP ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธาน Fed ระบุ
พรอ้มขึน้ดอกเบีย้ 0.50% ในการประชมุครัง้ถดัไปพรอ้มกบัการลดขนาดงบดลุ (QT) เพื่อรบัมือเงินเฟ้อ 
 
เดือนเมษายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลง 6.20% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 50.3 จดุ (+4.5 จดุ) ท่ามกลางการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ที่
ผ่อนคลายลงท าใหม้ีการยกเลิกสถานการณก์ึ่งฉุกเฉินในทุกพืน้ที่ตั้งแต่วนัที่ 21 มีนาคมส่งผลใหด้ชันีภาคบริการเร่งตัวขึน้  
(+5.2, 49.4 จดุ) ส่วนภาคการผลิตเรง่ตวัขึน้เช่นกัน (+1.4, 54.1 จุด) จากผลผลิตที่พลิกกลบัมาขยายตวัและยอดค าสั่งซือ้เรง่ตวัขึน้
อย่างรวดเร็ว ด้านราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตเร่งตัวขึน้สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 จากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะ
พลงังาน น า้มนั และเซมิคอนดกัเตอร ์ซึ่งหนนุใหด้ชันีราคาขายเรง่ตวัขึน้สงูอย่างมาก ดา้นยอดส่งออกเดือนมีนาคมชะลอตวัลง
ต่อเนื่องน าโดยการส่งออกไปจีนที่ชะลอลงอย่างมาก ขณะที่การน าเขา้ยงัคงอยู่ในระดบัสงูจากราคาสินคา้โภคภณัฑท์ี่ยงัคง
อยู่ในระดับสูงและค่าเงินเยนที่อ่อนค่า ขณะที่ยอดคา้ปลีกพลิกกลับมาขยายตัว (+2.0% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA 
เดือนก่อน และ +0.9% YoY vs -0.9% YoY เดือนก่อน) ในเดือนมีนาคมหลงัการยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน น าโดยสินคา้ทั่วไป (+3.7% 
MoM, SA vs. +4.2% MoM, SA เดือนก่อน) และรถยนตแ์ละชิน้ส่วน (+11.8% MoM, SA vs. +1.8% MoM, SA เดือนก่อน) 
ที่ขยายตวัต่อเนื่อง ส่วนเครื่องแต่งกายและอุปกรณเ์สริม (+4.7% MoM, SA vs. -6.7% MoM, SA เดือนก่อน) และเครื่องใช้
และอุปกรณ์ (+5.9% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA เดือนก่อน) พลิกกลับมาขยายตัว ด้านเงินเฟ้อเดือนมีนาคมเร่งตัวขึน้ 
อย่างต่อเนื่องสู่ระดบั 1.2% และมีแนวโนม้เรง่ตวัขึน้ต่อในเดือนเมษายนซึ่งอาจจะแตะระดบั 2% อย่างไรก็ตามนาย Kuroda 
ผูว้่าฯ ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น คาดว่าเงินเฟ้อที่สงูขึน้จะไม่กระทบต่อแนวทางการด าเนินนโยบายการเงิน    

ตลาดยโุรปปรบัตวัเพิ่มขึน้ 7.74% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรบัตวัลดลงเป็น 54.9 จุด (-0.6 จุด) จากดัชนีในภาคการผลิตที่ชะลอตวัลง (-1.7 จุด, 
56.5 จุด) จากสงครามรสัเซีย - ยูเครน รวมถึงการระบาดของ COVID-19 ในจีนที่กดดนัอุปสงคแ์ละส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
อุปทาน ในขณะที่ภาคบริการเร่งตัวขึ ้นเล็กน้อย (+0.1, 55.6 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยเฉพาะ 
ในภาคการท่องเที่ยวที่หนุนภาคบริการ ดา้นดชันีราคาตน้ทุนปัจจยัและราคาผลผลิตปรบัตวัเพิ่มขึน้สูงสดุเป็นประวตัิการณ ์
ทั้งนี ้ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในเกือบทุกประเทศหลัก อาทิ สเปน (-3.4, 53.1 จุด) อิตาลี (-1.5, 52.1 จุด) และ
เยอรมนี (-0.5, 55.1 จุด) ขณะที่ฝรั่งเศส (+0.8, 56.3 จุด) เร่งตวัขึน้ ดา้นอตัราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนมีนาคมเร่งตัวขึน้เป็น +7.5 YoY 
(vs. +5.9% YoY เดือนก่อน) สูงสุดเป็นประวตัิการณ์ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานเร่งตัวขึน้เป็น +3.0% YoY (vs. +2.7% YoY 
เดือนก่อน) โดยหลกัมาจากหมวดพลงังาน (+44.7% YoY vs. +32% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่นบัรวม
ยาสบู (+5.0% YoY vs. +4.2% YoY เดือนก่อน) ที่เร่งตวัขึน้ต่อเนื่องสงูสดุในรอบหลายปี รวมถึงหมวดบริการที่เร่งตวัขึน้ต่อ
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เช่นกัน (+2.7% YoY vs. +2.5% YoY เดือนก่อน) จากการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ในส่วนนโยบายทางการเงิน 
ธนาคารกลางยุโรปมีมติคงนโยบายการเงินตามเดิม โดยมองความเส่ียงต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีเพิ่มมากขึน้จากสงคราม
รสัเซีย - ยเูครน 

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัลดลง 26.66% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมีนาคมปรบัตวัลดลงเป็น 43.9 จดุ (-6.2 จดุ) ซึ่งต ่าที่สดุนบัตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ ์2563 
จากมาตรการ Lockdown ในหลายพืน้ที่ของประเทศส่งผลใหก้ิจกรรมเศรษฐกิจหดตัวทั้งในภาคการผลิต (-2.3 จุด, 48.4 จุด) 
และบรกิาร (-8.2, 42.0 จดุ) โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศต ่าสดุในรอบ 2 ปี ส่วนยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศยงัคง
หดตัวต ่าสุดในรอบ 22 เดือน ดา้นราคาตน้ทุนปัจจัยการผลิตเร่งตัวขึน้สูงสุดในรอบ 5 เดือน จากราคาวัตถุดิบ พลังงาน 
อาหาร การขนส่งที่เพิ่มสงูขึน้ ดา้นยอดระดมทุนรวมสทุธิ เดือนมีนาคมเพิ่มขึน้อยู่ที่ 4.65 ลา้นลา้นหยวน (vs. 1.19 ลา้นลา้นหยวน
เดือนก่อน) สะทอ้นอุปสงคข์องสินเชื่อที่ฟ้ืนตัวขึน้หลังวันหยุดเทศกาลตรุษจีนในเดือนก่อน และแนวโน้มที่รฐับาลจีนจะ
ด าเนินนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึน้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจปีนีท้ี่ก  าหนดไวท้ี่ ราว 5.5% ขณะที่ดา้น
ยอดค้าปลีกพลิกกลับมาหดตัว 3.5% YoY (vs. +6.7% YoY เดือนมราคม – เดือนกุมภาพันธ์) น าโดยยอดขายรถยนต ์ 
(-7.5% YoY vs. +3.9% YoY เดือนมราคม – เดือนกุมภาพันธ)์ และเครื่องประดับ (-16.4% YoY vs.+19.5% YoY เดือนมราคม – 
เดือนกุมภาพันธ)์ โดย GDP ไตรมาส 1/2565 ขยายตวั 4.8% YoY (vs. 4.0% YoY ไตรมาสก่อน) ขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 
GDP ขยายตวั 1.3% QoQ (vs. +1.5% QoQ ไตรมาสก่อน)   

ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัเพิ่มขึน้ 9.51% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนมีนาคมปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 57.7 จดุ (+1.8 จดุ) จากการเรง่ตวัขึน้ในภาคบรกิาร (+1.8, 
58.3 จุด) จากสถานการณ ์COVID-19 ที่ผ่อนคลายลง ขณะที่ภาคการผลิต (-1.5, 57.1 จุด) ชะลอตวัลง โดยผลผลิต (-4.0, 
54.5 จุด) และอุปสงคท์ัง้ยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (-7.9, 53.8 จุด) และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (-3.9, 53.2 จุด) ชะลอตวัลง
มาก ขณะที่การจา้งงาน (+3.4, 56.3 จุด) เร่งตวัขึน้ โดยอตัราการว่างงานปรบัลดลงอยู่ที่ 3.6% (vs. 3.8% เดือนก่อน) และ
อตัราค่าจา้งเร่งตัวขึน้ 0.4% MoM และ 5.6% YoY ส่วนเวลาในการส่งมอบสินคา้ (-0.7, 65.4 จุด) ลดลงเล็กนอ้ย แต่ดัชนี
ราคา (+11.5, 87.1 จดุ) ปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่างมาก ดา้นอตัราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เพิ่มขึน้ 1.2% MoM (vs. +0.8% 
MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน อตัราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตวั 8.5% YoY สงูสดุนบัตัง้แต่ปลายปี 2524 และ
เร่งตัวขึน้จากเดือนก่อนที่ขยายตัว 7.9 % YoY ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา (Fed) มีแผนที่จะ 
ลดขนาดงบดุลในอัตราเดือนละ 95 พันล้านดอลลารส์หรัฐอเมริกา แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 60 พันล้านดอลลาร์
สหรฐัอเมริกาและ MBS เดือนละ 35 พันลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา โดยทยอยเพิ่มอตัราการลดสู่ระดบัดังกล่าวในเวลา 3 
เดือน ขณะที่ชีว้่าการขึน้ดอกเบีย้ถึง 0.50% ในการประชมุครัง้ต่อไปมีความเหมาะสมหากแรงกดดนัเงินเฟ้อยงัอยู่ในระดบัสงู 
อย่างไรก็ตามตลาดการเงินมีความกังวลต่อการเพิ่มความเขม้งวดในนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วของ Fed ซึ่งจะน าไปสู่
ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจในระยะขา้งหนา้ 
 
เดือนพฤษภาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรบัตวัเพิ่มขึน้ 1.61% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น 51.1 จุด (+0.8 จุด) ในขณะที่ภาคการผลิตปรบัตัวลดลงเป็น 
53.5 จดุ (-0.6 จุด) จากยอดค าสั่งซือ้ที่ชะลอตวัลงและการจา้งงานท่ีชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 9 เดือน ดา้นดชันีราคาตน้ทุน
การผลิตเร่งตัวสูงขึน้เป็นอนัดับ 5 นับตัง้แต่มีการส ารวจ ส่วนดัชนีราคาขายเร่งตวัขึน้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ยอดคา้ปลีก
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ขยายตวั (+0.8% MoM, SA) อย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายนแต่ชะลอตวัลงจากเดือนก่อนที่ขยายตวั (+1.7% MoM, SA) น าโดย
เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริม (+12.8% MoM, SA vs. -2.3% เดือนก่อน) ที่พลิกกลับมาขยายตัว ส่วนสินค้าทั่วไป 
(+1.6% MoM, SA% vs. +3.7% เดือนก่อน) และเครื่องใช้และอุปกรณ์ (+1.9% MoM, SA vs. +6.0% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง 
ขณะที่รถยนตแ์ละชิน้ส่วน (-5.7% MoM, SA vs. +12.1% เดือนก่อน) พลิกกลับมาหดตัว โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 
ยอดค้าปลีกขยายตัว 2.9% YoY (vs. +0.7% เดือนก่อน) อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นยังคงมีปัจจัยกดดันจากความ 
ไม่แน่นอนของการล็อกดาวนใ์นจีนและสงครามรสัเซีย - ยูเครน ซึ่งสะทอ้นไดจ้ากการชะลอตัวของการส่งออกประกอบกับ
ความแตกต่างในนโยบายทางการเงินของประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศกลุ่มตะวันตกไดส้รา้งความผันผวนต่อค่าเงินเยน 
เนื่องจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจยงัค่อนขา้งชา้เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศดงักล่าว และส่งผลใหเ้กิดการเร่งตวัขึน้ของอตัรา
เงินเฟ้อในประเทศ 

ตลาดยโุรปปรบัตวัเพิ่มขึน้ 0.17% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 55.8 จุด (+0.9 จุด) อย่างไรก็ตามภาคการผลิตปรบัตัวลดลง
เป็น 55.5 จุด (-1.0 จุด) ต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 จากผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ที่ชะลอตวัจากผลของสงคราม
รสัเซีย - ยเูครน รวมถึงการการล็อกดาวนใ์นจีนที่กดดนัอปุสงคแ์ละส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อปุทาน ดา้นดชันีราคาตน้ทนุการผลิต
ปรบัตวัสงูสดุในรอบ 5 เดือน ขณะที่ดชันีราคาขายเรง่ตวัขึน้สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ท่ามกลาง
เงินเฟ้อจากตน้ทนุท่ีสงูขึน้ โดยเฉพาะจากการพุ่งขึน้ของราคาสินคา้หมวดพลงังานอาจจะส่งผลใหธ้นาคารกลางยโุรป (ECB) 
เรง่ปรบัขึน้ดอกเบีย้เพื่อลดผลกระทบดงักล่าว โดยประธาน ECB ระบวุ่าการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้แรกในรอบหลายปีของ
ยโูรโซนอาจจะเกิดขึน้ในชว่งเดือนกรกฎาคมและเดือนกนัยายนตามล าดบั ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลงัจากการเขา้ซือ้พนัธบตัรที่เป็น
ส่วนหนึ่งของมาตรการ QE นั้นจบลง และระบุเพิ่มเติมว่าอาจจะออกจากสถานะดอกเบีย้ติดลบไดภ้ายในสิน้ไตรมาสที่ 3 
ขณะที่คณะกรรมการยุโรปปรบัลดคาดการณ ์GDP ปี 2565 - 2566 ลง และปรบัเพิ่มคาดการณเ์งินเฟ้อโดยมองกรณีแย่สดุ 
GDP ของกลุ่มจะโตเพียง 0.2% ขณะที่เงินเฟ้ออาจพุ่งแตะ 9.1% ในปีนี ้

ตลาดฮ่องกงปรบัตวัเพิ่มขึน้ 6.26% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนเมษายนปรบัตวัลดลงเป็น 37.2 จุด (-6.7 จุด) สอดคลอ้งกับภาคการผลิตที่ปรบัตวั
ลดลงเป็น 46.0 จุด (-2.1 จุด) ต ่าสุดในรอบ 26 เดือน จากผลของการล็อกดาวน์ที่ ส่งผลให้ผลผลิตและยอดค าสั่ งซื ้อ 
ในประเทศที่ชะลอตัวลงต ่าเป็นอันดับ 2 นับตัง้แต่เริ่มมีการส ารวจในปี 2547 และยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศที่ต  ่าสุด 
ในรอบเกือบ 2 ปี ดา้นดชันีตน้ทุนปัจจยัการผลิตชะลอตวัลง ขณะที่ราคาผลผลิตเร่งตวัขึน้เล็กนอ้ย ดา้นยอดส่งออกเดือน
เมษายนชะลอตัวลงเป็น +3.9% YoY (vs. +14.7% เดือนก่อน) โดยกลุ่มสินคา้ที่เก่ียวขอ้งกับการป้องกันเชือ้ COVID-19 
อย่างสินคา้กลุ่มพลาสติก (+9.7% YoY vs. +20.8% เดือนก่อน) และกลุ่มผา้และส่ิงทอ (+0.9% YoY vs. +22.2% เดือนก่อน) 
ชะลอตวัลงอย่างมาก ขณะที่สินคา้ที่เก่ียวขอ้งกับที่อยู่อาศัย/เฟอรน์ิเจอร ์(-3.0% YoY vs. +7.1% เดือนก่อน) พลิกกลบัมา
หดตวั และเครื่องใชใ้นครวัเรือน (-5.4% YoY vs. -8.5% เดือนก่อน) ยงัคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง ดา้นยอดคา้ปลีกหดตวั 11.1% YoY 
(vs. 3.5% เดือนก่อน) น าโดยยอดขายรถยนต ์(-31.6% YoY vs. -7.5% เดือนก่อน) และเครื่องประดบั (-26.7% YoY vs. -17.9% 
เดือนก่อน) ในส่วนยอดระดมทุมสทุธิลดลงอย่างมากจากเดือนก่อนที่ 4.7 ลา้นลา้นหยวน มาอยู่ที่ 0.9 ลา้นลา้นหยวน โดย
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนยอดระดมทนุรวมสทุธิคงคา้งในระบบชะลอตวัลงเป็น +10.2% YoY (vs. +10.5% เดือนก่อน) 
ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจของจีนยงัคงถูกกดดนัต่อเนื่องจากการใชม้าตรการ Zero-COVID ของรฐับาลที่ท  าใหม้ีการประกาศ 
ล็อกดาวนใ์นหลายพืน้ที่ อาทิ Shanghai และ Beijing ส่งผลใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ในภาคบรกิารและภาคการผลิตตอ้ง
หยดุชะงกัลง   
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ตลาดสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัลดลง 3.44% 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนเมษายนปรบัตัวลดลงเป็น 56.0 จุด (-1.7 จุด) สอดคลอ้งกับภาคการผลิตที่ปรบัตัว
ลดลงเป็น 55.4 จุด (-1.7 จุด) ต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยผลผลิต (-0.9, 53.6 จุด) อุปสงคท์ั้งยอดค าสั่งซือ้ 
ในประเทศ (-0.3, 53.5 จุด) ยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศ (-0.5, 52.7 จุด) และการจา้งงาน (-5.4, 50.9 จุด) ชะลอตัวลง 
ส่วนเวลาในการส่งมอบสินคา้ (+1.8, 67.2 จุด) ปรบัตวัเพิ่มขึน้ แต่ดชันีราคา (-2.5, 84.6 จดุ) ชะลอตวัลง ดา้นเงินเฟ้อ PCE 
เพิ่มขึน้ 0.2% MoM (vs. +0.9% ในเดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเงินเฟ้อ PCE ชะลอลงเป็น +6.3% YoY 
(vs. +6.6% เดือนก่อน) โดยนบัเป็นการชะลอลงในรอบ 17 เดือน ขณะที่การใชจ้่ายส่วนบคุคล (Personal Spending) เดือน 
เมษายนเพิ่มขึน้ 0.9% MoM (vs. +1.4% เดือนก่อน) โดยการใชจ้่ายหกัผลของการเปล่ียนแปลงของราคา (Real Spending) 
เพิ่มขึน้ 0.7% MoM (vs. +0.5% เดือนก่อน) สูงสดุในรอบ 3 เดือน แบ่งเป็นการใชจ้่ายซือ้สินคา้เพิ่มขึน้ 1.0% MoM (vs. +0.2% 
เดือนก่อน) และการใชจ้่ายภาคบริการเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง
สหรฐัอเมรกิา (Fed) มีมติเป็นเอกฉันทป์รบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 50 bps. สู่ระดบั 0.75 - 1.00% โดยประธาน Fed ระบุการขึน้
ในอัตราดังกล่าวต่อเนื่องในเดือนข้างหน้ามีความเหมาะสมและกล่าวปัดการปรบัขึน้ถึง 75 bps. โดยมองว่าการเร่งขึน้
ดอกเบีย้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการด าเนินนโยบายในช่วงที่เหลือของปี ขณะที่กระบวนการลดขนาดงบดุล (QT) จะเริ่ม
วนัที่ 1 มิถุนายนในอตัราเดือนละ 47.5 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา (แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 30.0 พันลา้นดอลลาร์
สหรฐัอเมริกาและ MBS เดือนละ 17.5 พันลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา) และจะทยอยปรบัขึน้ในระยะเวลา 3 เดือน สู่ระดับ 
95.0 พันลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา (แบ่งเป็น Treasury เดือนละ 60.0 พันลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกาและ MBS เดือนละ 
35.0 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา) ตามแผนเดิม  

การลงทุนของกองทุน 

• กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซ่ี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-LEGACY-UI) 
กองทุนมีนโยบายเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลกั) 
Class B Sharesซึ่ง จดัตัง้ภายใตก้ฎหมายของหมู่เกาะเคยแ์มน (the Cayman Islands) และบริหารจัดการโดย Quantum 
GBL, LLC ทัง้นี ้จะมี net exposure ใน หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศดงักล่าวโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 80ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class B Shares มีนโยบาย
การลงทุนในกองทุน Renaissance Institutional Equities Fund International L.P., Series B (กองทุนอา้งอิง) ซึ่งกองทุน
อา้งอิงจดัตัง้ภายใตก้ฎหมายประเทศเบอรม์ิวดา (Bermuda) และบรหิารจดัการ โดย Renaissance Technologies LLC ซึ่ง
เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) โดยมีการใชต้ราสารอนพุนัธเ์ป็นส่วนหนึ่งในกลยทุธก์ารลงทนุ 
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กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซ่ี ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 
ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทนุ 

รอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 
(NAV ณ 31 พฤษภาคม 2565 = 9.8000 บาท) 

ASP-LEGACY-UI 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 -1.77% 2.48% 8.99% 11.06% - - - -1.60% 
ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -10.86% -0.67% -7.43% 9.23% - - - 18.55% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

20.17% 23.33% 41.19% 38.13% - - - 32.78% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation) * 

60.76% 59.28% 55.58% 41.48% - - - 56.98% 

Information Ratio 0.30 0.20 0.47 0.03 - - - -0.32 

หมายเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 19 มิถนุายน 2562 
- * ดัชนี Standard & Poor’s 500 Total Return ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น         
สกลุเงินบาท ณ วนัที่ลงทนุ ในสดัส่วน 100% 

- 1 % ต่อปี 
- 2 % ต่อปี ยกเวน้กรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิ 
- การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ไดจ้ัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและ
น าเสนอผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือค่าใชจ้่าย
ต่างๆ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑใ์นตลาดทุน มิไดเ้ป็นส่ิงยนัถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 
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ผลการด าเนินงานของ Wellspring GBL Fund 
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-  แหล่งที่มาของขอ้มลู : Wellspring Fund Fact Sheet 31 พฤษภาคม 2565 
-  สามารถดขูอ้มลูปัจจุบนัไดท้ี่ : https://www.assetfund.co.th 
-  ผลการด าเนินงานในอดตี มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

https://www.assetfund.co.th/
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ผลขาดทุนสงูสุดในชว่งเวลา 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 31 พฤษภาคม 2565 
 

-27.49% 
 
 
 

 
อายุเฉลี่ยของทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทนุ 

(Portfolio Duration) 
ณ สิน้รอบ 31 พฤษภาคม 2565 

 
N/A 

 
 
 

 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุรวม 

(Portfolio Turnover Ratio) 
ณ สิน้รอบ 31 พฤษภาคม 2565 

 
N/A 

 
 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 31 พฤษภาคม 2565 

 
N/A* 

* ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ี่เว็บไซต ์www.assetfund.co.th 
 
 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

นายณฐัพล จนัทรสิ์วานนท ์
นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

http://www.assetfund.co.th/
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หมายเหตุ : บริษัทจดัการไดค้  านวณมลูค่าหลักทรพัยข์องกองทุนโดยใชวิ้ธีการค านวณตามหลกัเกณฑข์องสมาคมบริษัทจัดการกองทนุ (AIMC) 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงต ่าท่ีสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูสดุ 

ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบนอ้ยมาก 

AA มีความเสี่ยงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูแต่อาจไดร้บัผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑป์านกลาง ความผนัผวนท่ีเกิดขึน้จากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหค้วามสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดับเครดิตท่ีสงูกว่า 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึ่งผู้ออกท่ีไดร้บัอนัดบั
เครดิตในระดบัดงักล่าวท่ีมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึ่งผูอ้อกท่ีไดร้บัอนัดบั
เครดิตในระดบัดงักล่าวท่ีมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนัดช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 
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กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซ่ี ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย ์

รอบปีบัญชี ตั้งแต่วนัที ่1 มิถุนายน 2564 ถึงวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ล าดับที ่ ชื่อบริษทั ค่านายหน้า (บาท) 
อัตราค่านายหน้า 

ต่อค่านายหน้าทัง้หมด (%) 

-ไมมี่- 
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ข้อมูลการรับผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนเน่ืองจากการใช้บริการ 

ดว้ยบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทนุไดร้บัการบรกิารขอ้มลูจากบคุคลผูใ้หบ้รกิาร 
ไดแ้ก่ คู่คา้ต่างๆ เป็นตน้ อนัเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบุคคลดงักล่าว เช่น บทวิเคราะหว์ิจยัภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ภายใน
และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ 
รวมถึงปัจจัยพืน้ฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการไดร้บัเชิญให้เขา้ร่วม Company Visit และ การ
สมัมนาต่างๆ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นการน ามาใชว้ิเคราะหปั์จจยัเพื่อการตดัสินใจลงทนุเพื่อผลประโยชนข์องกองทุนและผูถื้อ
หน่วยลงทนุเป็นหลกั จึงขอเปิดเผยรายชื่อบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้รกิาร ดงันี ้

Fixed Income 

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

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

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

Equity 

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

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

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

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซ่ี ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวนัที ่1 มิถุนายน 2564 ถึงวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 
 

วันที ่ ชื่อหลักทรัพย ์
อัตราส่วน ณ สิน้วนั 

(%NAV) 
อตัราส่วนตามโครงการ 

(%NAV) 
สาเหต ุ การด าเนินการ 

- - - - - - 
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทนิล่าสุด 
 

 
ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท้ี่ 

 Website ของบรษิัทจดัการ www.assetfund.co.th 
 

 
 

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

































