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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเหน็ของบริษัทจดัการเกี่ยวกับการลงทนุของกองทุน 

เดือนมิถุนายน 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 3.13% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 52.3 จุด (+1.2 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ที่ผ่อนคลายลงส่งผลให้ดชันีภาคบริการเร่งตวัขึน้ (+1.9, 52.6 จุด) ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตวัลง (-0.2, 53.3 จุด) จากผลผลิต
และยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ที่ชะลอตัวลงต ่าสุดในรอบ 8 เดือน รวมถึงยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศที่ชะลอตัวลงต ่าสุดในรอบ
เกือบ 2 ปี ท่ามกลางการหยดุชะงกัของห่วงโซ่อปุทานจากผลของสงครามรัสเซีย - ยเูครน รวมไปถึงปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบ
และการล็อกดาวน์ในจีน ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตเร่งตัวสูงขึน้เป็นประวัติการณ์ส่วนดชันีราคาขายยังคงอยู่ในระดับ
สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ด้านยอดค้าปลีกยงัคงฟืน้ตวัอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตวั 0.6% MoM, SA ชะลอตวัลงจากที่ขยายตวั 
1.0% MoM, SA ในเดือนก่อน ซึ่งหากเทียบกับช่วงเดียวกับของปีก่อนจะขยายตัวที่ 3.6% YoY (vs. +3.1% เดือนก่อน) ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) 
วนัที่ 16 - 17 มิถุนายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาวและมีมติแบบไม่เปิดเผยในการคงเป้าการเข้าซือ้
สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี  ้ทัง้นี ้ภายหลังการประชุม นาย Haruhiko Kuroda ผู้ว่าฯ BoJ ยังเน้นย า้ว่านโยบาย
การเงินที่ผ่อนคลายยงัคงจ าเป็นส าหรับเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นที่ยงัคงไม่ฟืน้ตวัเข้าสู่ระดบัก่อน COVID-19 และไม่มีแผนที่จะขยายกรอบ
ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี 

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 8.00% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตวัลดลงเป็น 54.8 จุด (-1.0 จุด) จากภาคบริการที่ชะลอตวัลง (-1.6, 56.1 จุด) 
ตามอุปสงค์ที่อ่อนแอลง และภาคการผลิตที่ชะลอตวัลง (-0.9, 54.6 จุด) โดยยอดค าสัง่ซือ้ใหม่หดตวั (ต ่ากว่า 50 จุด) เป็นครัง้แรก
นบัตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2563 ท่ามกลางความกังวลสงครามรัสเซีย - ยูเครน และการล็อกดาวน์ในจีนที่กดดันอุปสงค์และ
ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ด้านดชันีราคาต้นทุนการผลิตยงัคงปรับตวัสงูขึน้อย่างมาก ส่วนราคาผลผลิตปรับตวัเพิ่มขึน้
สงูสดุเป็นอนัดับ 2 ในประวตัิการณ์ ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตวัลงในเกือบทุกประเทศหลกั ได้แก่ อิตาลี (-2.1, 52.4 จุด) 
ฝร่ังเศส (-0.6, 57.0 จุด) และเยอรมนี (-0.6, 53.7 จุด) ขณะที่สเปนทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน (55.7 จุด) ด้านเงินเฟ้อเดือน
พฤษภาคมเร่งตวัขึน้ท าจุดสงูสดุใหม่ต่อเนื่องที่ 8.1% YoY (vs. +7.4% เดือนก่อน) โดยการเร่งขึน้โดยหลกัยงัมาจากหมวด
พลังงาน (+39.2% YoY vs. +37.5% เดือนก่อน) ขณะที่ราคาหมวดบริการ (+3.5% YoY vs. +3.3% เดือนก่อน) หมวด
สินค้าอตุสาหกรรมที่มิใช่พลงังาน (+4.2% YoY vs. +3.8% เดือนก่อน) และหมวดอาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสบู (+7.5% YoY 
vs. +6.3% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติเป็นเอกฉันท์
ประกาศยุติการเข้าซือ้สินทรัพย์แบบปกติหรือ  APP ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคมและระบุจะปรับดอกเบีย้ขึน้ในอัตรา 0.25%  
ในการประชุมวนัที่ 21 กรกฎาคม ซึง่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์เพื่อรับมือกบัเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สงูกว่าเป้าอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
มีท่าที Hawkish กว่าคาด โดยระบอุาจปรับดอกเบีย้ขึน้ถึง 0.50% ในการประชมุเดือนกนัยายน   

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพิ่มขึน้ 3.00% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึน้เป็น 42.2 จุด (+5.0 จุด) จากการผ่อนคลายมาตรการ 
ล็อกดาวน์ใน Shanghai และ Beijing ส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจฟื้นตัวขึน้ในภาคการผลิต (+2.1, 48.1 จุด) และบริการ 
(+5.2, 41.4 จดุ) โดยยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ปรับตวัเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 3 เดือน ด้านราคาต้นทนุปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงต ่าสุด
นบัตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ์ ขณะที่ราคาผลผลิตปรับตวัลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 ในส่วนยอดค้าปลีกหดตวั 6.7% ลดลงจาก
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เดือนก่อนที่หดตัว 11.1% น าโดยยอดขายรถยนต์ (-16.0% YoY vs. -31.6% เดือนก่อน) เคร่ืองประดับ (-15.6% YoY vs.  
-26.7% เดือนก่อน) และร้านอาหาร (-21.1% YoY vs. -22.7% เดือนก่อน) ด้านยอดส่งออกขยายตัว 16.9% YoY (vs. 
+3.9% เดือนก่อน) โดยหมวดรถยนต์เร่งตัวขึน้อย่างมาก (+46.7% YoY vs. +8.6% เดือนก่อน) ด้านเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
(+8.3% YoY vs. -5.4% เดือนก่อน) พลิกกลับมาขยายตัว ส่วนยอดส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ 
(+14.0% YoY vs. -7.3% เดือนก่อน) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (+5.5% YoY vs. -5.1% เดือนก่อน) และแผงวงจรรวม (+17.6% YoY 
vs. +1.1% เดือนก่อน) เร่งตวัขึน้อย่างมาก ในส่วนยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 
2.79 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึน้อย่างมากจาก 0.91 ล้านล้านหยวนในเดือนก่อน  

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 8.26 % 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงเป็น 53.6 จุด (-2.4 จุด) จากการชะลอตัวลงในภาคบริการ  
(-1.2, 55.9 จุด) ขณะที่ภาคการผลิต (+0.7, 56.1 จุด) ปรับตวัเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้รายงานระบุว่าภาคธุรกิจยงัคงมีความเชื่อมัน่ที่ดีต่อ
อปุสงค์ ส่วนปัญหาในห่วงโซ่อปุทาน ปัญหาด้านแรงงานและปัญหาด้านเงินเฟ้อยงัคงเป็นข้อกงัวลหลกัของภาคธุรกิจ ด้านอตัรา
เงินเฟ้อพืน้ฐานเพิม่ขึน้ 0.6% MoM เท่ากบัเดือนก่อน โดยเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่นจะชะลอตวัลงเป็น +6.0% YoY 
(vs. +6.2% เดือนก่อน) โดยหมวดที่เก่ียวเนื่องกับการเปิดเมืองยังเพิ่มสูงขึน้ อาทิ ตั๋วเคร่ืองบิน (+12.6% MoM) โรงแรม (+0.9% 
MoM) และประกนัรถยนต์ (+0.5 MoM) รวมถึงหมวดราคาที่พกัอาศยั ซึง่คิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตระกร้าเงินเฟ้อที่
เพิ่มขึน้มากถึง 0.6% MoM (vs. +0.5% ต่อเนื่อง 3 เดือนก่อนหน้า) สูงสุดในรอบหลายปี ขณะที่การจ้างงานนอกภาค
การเกษตร เพิ่มขึน้ 3.9 แสนต าแหน่ง โดยการจ้างงานเพิ่มขึน้ในเกือบทุกหมวดน าโดยการโรงแรมและพักผ่อน (+8.4 หมื่น
ต าแหน่ง) การบริการธุรกิจ (+7.5 หมื่นต าแหน่ง) การจ้างงานภาครัฐ (+5.7 หมื่นต าแหน่ง) และก่อสร้าง (+3.6 หมื่น
ต าแหน่ง) ขณะที่ลดลงมากในหมวดค้าปลีก (-6.1 หมื่นต าแหนง่) ส่วนอตัราว่างงานทรงตวัที่ 3.6% และอตัราค่าจ้างชะลอตวัลง 
(+0.3% MoM, และ +5.2% YoY vs. +5.5% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติ 10 - 1 
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% สู่ระดบั 1.50% - 1.75% ซึ่งนบัเป็นการปรับขึน้ในอัตรามากสดุนบัตัง้แต่ปี 2537 พร้อมระบุว่า
จะปรับขึน้ในอัตรา 0.50% หรือ 0.75% ในการประชุมเดือนกรกฎาคม นอกจากนี ้Jerome Powell ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) ย า้ว่าพร้อมด าเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดและมองว่าการเกิด Soft Landing ยังคงมีความเป็นไปได้ 
ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายอย่างมากในปัจจบุนั 
 
เดือนกรกฎาคม 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 1.53% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมิถนุายนปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 53.0 จดุ (+0.7 จดุ) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ที่ผ่อนคลายลงส่งผลให้ดัชนีภาคบริการเร่งตัวขึน้ (+1.4 จุด, 54.0 จุด) สงูสดุในรอบ 9 ปี ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลง  
(-0.6 จุด, 52.7 จุด) จากผลผลิตที่ชะลอตัวลงต ่าสดุในรอบ 4 เดือน และยอดค าสั่งซือ้ที่ชะลอตัวลงเช่นกัน ด้านต้นทุนการผลิต
ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็นประวตัิการณ์เนื่องจากการขาดแคลนวตัถดุิบและปัญหาห่วงโซ่อปุทานอย่างต่อเนื่อง ท าให้ดชันีราคาขาย
เพิ่มขึน้สงูสุดเป็นประวตัิการณ์ ด้านยอดส่งออกเดือนมิถุนายนเร่งตัวขึน้ (+19.4% YoY vs. +15.8% เดือนก่อน) จากแรงหนุน
ของการส่งออกไปยังจีนและยุโรป โดยการส่งออกเร่งตวัขึน้ในกลุ่มสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า (+17.1% YoY 
vs. +11.1% เดือนก่อน) สินค้าเคมีภัณฑ์ (+19.6% YoY vs. +15.5% เดือนก่อน) และเคร่ืองจักรกล (+14.3% YoY vs. 
+13.3% เดือนก่อน) ขณะที่หมวดยานพาหนะรวมอะไหล่กลับมาขยายตวั (+3.4% YoY vs. -5.3% เดือนก่อน) ยอดน าเข้า
ชะลอตวัลงเป็น +46.1% YoY จากขยายตวั 48.9% ในเดือนก่อหน้า อย่างไรก็ตามแนวโน้มการส่งออกยงัคงเผชิญความไม่แน่นอน



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย                 3 

จากปัญหาภายในห่วงโซ่อปุทานทัว่โลกที่ยงัไม่คล่ีคลาย รวมไปถึงประเด็นสงครามรัสเซีย - ยเูครน ซึง่น าไปสู่การใช้มาตรการ
คว ่าบาตรที่จะกระทบอุปทานสินค้าส าคญั ขณะที่การน าเข้ายงัคงขยายตวัอยู่ในระดบัสงูต่อเนื่องจากผลกระทบของการอ่อนค่า
ของค่าเงินเยนและราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที่ปรับตวัสงูขึน้ ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดลุอย่างต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงิน 
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นมีมติคงนโยบายการเงินตามเดิม โดยคงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาว และเป้าการเข้าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ 
พร้อมปรับคาดการณ์เงินเฟ้อปีนีแ้ละปีหน้าเพิ่มขึน้ 

ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่มขึน้ 0.22% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตวัลดลงเป็น 52.0 จุด (-2.8 จดุ) โดยทัง้ภาคบริการ (-3.1 จดุ, 53.0 จดุ) และ
ภาคการผลิต (-2.5 จุด, 52.1 จดุ) ชะลอตวัลงในส่วนของภาคการผลิต ผลผลิตได้หดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 2 ปี ขณะทีย่อด
ค าสัง่ซือ้ภายในและภายนอกประเทศชะลอตัวลง ด้านระยะเวลารอสินค้าลดลงต ่าสดุในรอบ 1 ปีคร่ึง สะท้อนสถานการณ์ 
ในห่วงโซ่อปุทานมีเสถียรภาพมากขึน้ ดชันีราคาต้นทนุการผลิตชะลอตวัลงแต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ส่วนราคาผลผลิตปรับตวั
เพิ่มขึน้เล็กน้อย ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI ชะลอตวัลงในทุกประเทศหลัก ได้แก่ อิตาลี (-1.1 จุด, 51.3 จุด) ฝร่ังเศส (-4.5 จุด, 
52.5 จุด) เยอรมนี (-2.4 จุด, 51.3 จุด) และสเปน (-2.1 จุด, 53.6 จุด) ด้านดชันีความเชื่อมัน่เศรษฐกิจของเยอรมนี ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปปรับตวัลดลงต ่าสุดในรอบ 2 ปี ท่ามกลางสถานการณ์ด้านก๊าซที่มีความไม่แน่นอน
อย่างมาก ประกอบกับราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสงูกดดนัเศรษฐกิจให้ชะลอลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และอาจเข้าสู่ 
Recession ได้ในช่วงคร่ึงหลังของปี ในขณะที่รัสเซียระบุว่าก๊าซส่งผ่านท่อ Nord Stream จะลดลงเหลือเพียง 20% ตัง้แต่
วันที่ 27 กรกฎาคม เนื่องจากการซ่อมบ ารุงโดยวิกฤตขาดแคลนพลังงานอาจท าให้ต้องมีการจ ากัดการใช้พลังงานใน
อุตสาหกรรมต่างๆ อันจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในภาคการผลิตก่อนที่จะเร่ิมจ ากัดการใช้พลังงานในครัวเรือน และ
หน่วยงานส าคัญและมีแนวโน้มที่ประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะประสบปัญหาในรูปแบบเดียวกัน ในส่วนนโยบายทางการเงิน 
ธนาคารกลางยโุรปมีมติปรับอตัราดอกเบีย้ Deposit Rate ขึน้ 0.50% สู่ระดบั 0% ซึง่นบัเป็นการปรับขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 
11 ปี และปรับขึน้ในอัตรามากที่สุดนับตัง้แต่ปี 2543 พร้อมออกมาตรการใหม่ “Transmission Protection Instrument 
(TPI)” ซึง่จะช่วยให้การส่งผ่านนโยบายการเงินในยโูรโซนมีประสิทธิภาพ  

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 27.60% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมิถนุายนปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 55.3 จุด (+13.1 จุด) จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
และมาตรการสนบัสนนุของภาครัฐส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจฟืน้ตวัขึน้ในภาคการผลิต (+3.6 จดุ, 51.7 จดุ) และบริการ (+13.1 จดุ, 
54.5 จุด) โดยยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ปรับตวัเพิ่มขึน้สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนตลุาคม 2564 และยอดค าสัง่ซือ้ภายนอกประเทศปรับตวัขึน้
สงูสดุในรอบ 19 เดือน ด้านราคาต้นทนุปัจจยัการผลิตชะลอตวัลงต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนกนัยายน 2563 ขณะที่ราคาผลผลิต
ทรงตวัเท่าเดือนก่อน หลงัมีการชะลอตวัลงต่อเนื่องก่อนหน้านีส่้วนยอดค้าปลีกพลิกกลบัมาขยายตวั 3.1% YoY (vs. -6.7% 
เดือนก่อน) น าโดยยอดขายรถยนต์ (+13.9% YoY vs. -16.0% เดือนก่อน) เคร่ืองประดบั (+8.1% YoY vs. -15.5% เดือนก่อน) และ
ร้านอาหาร (-4.0% YoY vs. -21.1% เดือนก่อน) อุปกรณ์ส่ือสาร (+6.6% vs. -7.7% เดือนก่อน) ด้านยอดส่งออกเดือน
มิถุนายนเร่งตวัขึน้ (+17.9% YoY vs. +16.9% เดือนก่อน) สวนทางกบัที่ตลาดคาดว่าจะชะลอตวั ด้วยแรงหนุนของการส่งออก
คอมพิวเตอร์ (+9.2% YoY vs. -5.5% เดือนก่อน) ขณะที่รถยนต์ (+21.2% YoY vs. +46.7% เดือนก่อน) และผลิตภณัฑ์จาก
เหล็ก (+41.2% YoY vs. +77.8% เดือนก่อน) ชะลอลงแต่ยังขยายตัวในระดับสูง ส่วนเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (-13.1% YoY 
vs. -8.3% เดือนก่อน) ยงัคงหดตวัต่อเนื่อง ด้านยอดระดมทุนรวมสทุธิเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 5.17 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึน้เกือบ
เท่าตัวจาก 2.79 ล้านล้านหยวนในเดือนก่อนจากแรงหนุนของการออกพันธบัตรรัฐบาลและยอดปล่อยกู้ เงินหยวนเพื่อน าไป



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย                 4 

ลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานตามนโยบายของภาครัฐ โดย GDP จีนไตรมาส 2 ขยายตวั 0.4% YoY ต ่ากว่าทีต่ลาดคาด (+1.2 YoY) 
อย่างมากจากผลของการกลบัมาใช้มาตรการล็อกดาวน์เพือ่คมุ COVID-19 ในเมืองส าคญัอย่าง Shanghai 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 2.40% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตวัลดลงเป็น 52.3 จุด (-1.3 จุด) จากการชะลอตัวลงทัง้ในภาคบริการ  
(-0.6 จุด, 55.3 จุด) และภาคการผลิต (-3.1 จุด, 53.0 จุด) โดยยอดค าสั่งซือ้ในประเทศ (-5.9 จุด, 49.2 จุด) และยอดค าสั่งซือ้
ภายนอกประเทศ (-2.2 จุด, 50.7 จุด) เร่งตัวขึน้ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery Times: -8.4 จุด, 57.3 จุด) 
และดัชนีราคา (-3.7 จุด, 78.5 จดุ) ชะลอตัว ทัง้นี ้รายงานระบุว่าภาคธุรกิจยงัคงมีความเชื่อมั่นที่ดีต่ออุปสงค์ ส่วนปัญหา 
ในห่วงโซ่อุปทานความท้าทายด้านการขนส่ง สงครามรัสเซีย - ยูเครน การแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัจจยัด้านราคา
เป็นข้อกังวลหลักของภาคธุรกิจ ด้านยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายนเพิ่มขึน้ 1.0% MoM โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 
ยอดค้าปลีกเร่งตวัขึน้เป็น +8.4% YoY (vs. +8.2% เดือนก่อน) โดยยอดค้าปลีกเพิม่ขึน้ 9 จากทัง้หมด 13 หมวดหลกั น าโดย
ยอดขายป๊ัมน า้มนั (+3.6% MoM) ตามการเพิ่มขึน้ของราคาค้าปลีกเชือ้เพลิง ร้านขายของออนไลน์ (+2.2% MoM) ร้านขาย
เฟอร์นิเจอร์ (+1.4% MoM) ขณะที่ยอดขายหดตัวในห้างสรรพสินค้า (-2.6% MoM) วัสดุก่อสร้างและสวน (-0.9% MoM) 
และเสือ้ผ้าและเคร่ืองประดบั (-0.4% MoM) ด้านยอดขายร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ซึ่งภาคบริการเพียงหมวดเดียวในยอดค้าปลีก 
ทีข่ยายตวั (+1.0% MoM) ในส่วนยอดขอรับสวสัดิการว่างงานครัง้แรก (Initial Jobless Claims) เพิ่มขึน้ 4,000 ราย สู่ระดบั 
235,000 ราย ในสปัดาห์สิน้สดุ ณ วนัที ่2 กรกฎาคม ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่กลางเดือนมกราคม 2564 ขณะที่อตัราเงินเฟ้อ
พืน้ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.7% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) สงูสดุนบัตัง้แต่กลางปี 2564 และสูงกว่าตลาดคาดที่ 0.5% 
โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เป็น +5.9% YoY (vs. +6.0% 
เดือนก่อน) ซึ่งกดดนัธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) เร่งขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างต่อเนื่อง โดยตลาดมอง Fed อาจต้องปรับขึน้
ในอตัรามากถึง 0.75% - 1.00% ในการประชมุปลายเดือนกรกฎาคมนี ้
 
เดือนสิงหาคม 2565  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิม่ขึน้ 1.10% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตวัลดลงเป็น 50.2 จดุ (-2.8 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ที่รุนแรงขึน้อีกครัง้ส่งผลให้ดชันีภาคบริการปรับตวัลดลง (-3.7 จุด, 50.3 จดุ) มากสดุในรอบ 9 ปี ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตวัลง 
(-0.6 จุด, 52.1 จุด) ท่ามกลางต้นทุนด้านพลงังานและค่าจ้างที่สงูขึน้ ท าให้ผลผลิตหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดือน และ
ยอดค าสั่งซือ้ใหม่หดตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 10 เดือน ด้านราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตชะลอตัวลงเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่  
เดือนมกราคมด้านยอดส่งออกเดือนกรกฎาคมชะลอตัวลงเป็น +19.0% YoY (vs. +19.3% เดือนก่อน) น าโดยกลุ่มสินค้า
ส่งออกหลัก ได้แก่ เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า (+13.8% YoY vs. +17.1% เดือนก่อน) และสินค้าเคมีภัณฑ์ (+15.6% YoY vs. 
+19.6% เดือนก่อน) ขณะที่เคร่ืองจักรกล (+17.3% YoY vs. +14.3% เดือนก่อน) และหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ 
(+14.6% YoY vs. +3.4% เดือนก่อน) เร่งตวัขึน้ ในส่วนการท่องเที่ยวรัฐบาลเตรียมผ่อนคลายกฎเกณฑ์การรับนักท่องเที่ยว
เข้าประเทศเพิ่มเติม โดยนับตัง้แต่วนัที่ 7 กันยายนนักท่องเที่ยวไม่จ าเป็นต้องตรวจหาเชือ้ COVID-19 ผ่าน RT-PCR Test 
ก่อนเข้าประเทศ และสามารถเดินทางโดยไม่มีผู้ น าทาง (ไกด์) แต่ยังจ ากัดให้เดินทางผ่านบริษัททัวร์เท่านัน้ นอกจากนี ้ 
ยงัเพิ่มโควต้าของจ านวนผู้ที่เข้าประเทศเป็น 50,000 คนต่อวนั จากเดิมที่ 20,000 คนต่อวนั ด้าน GDP ไตรมาส 2 ขยายตวั 
2.2% QoQ, saar (vs. +0.1% ไตรมาสก่อน) จากการบริโภคเอกชนหนนุเศรษฐกิจกลบัสู่ระดบัก่อน COVID-19 โดยเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน GDP ขยายตัว 1.1% YoY (vs. +0.7% ไตรมาสก่อน) อย่างไรก็ตามภาคการผลิตและการส่งออกจะยงัได้รับ
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ผลกระทบจากภาวะขาดแคลนวตัถุดิบและอปุสงค์โลกที่ชะลอตวัรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศที่ยงัไม่แน่นอน
ในไตรมาส 3 

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 5.03% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตวัลดลงเป็น 49.9 จุด (-2.1 จุด) โดยภาคบริการ (-1.8 จุด, 51.2 จุด) ชะลอตวัลง 
ขณะที่ภาคการผลิต (-2.3 จุด, 49.8 จุด) พลิกหดตัวครัง้แรกในรอบ 2 ปี โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่ชะลอตัวลงทัง้ในและ 
นอกประเทศ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรับตัวต ่าสุดนับตัง้แต่กลางปี 2563 ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึน้เก่ียวกับวิกฤต
พลงังานและแรงกดดนัเงินเฟ้อที่สงูอย่างต่อเนื่อง ด้านดชันีราคาต้นทุนการผลิตชะลอตวัลงเล็กน้อย ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI 
ชะลอตัวลงในทุกประเทศหลกั ได้แก่ ฝร่ังเศส (-0.8 จุด, 51.7 จุด) และสเปน (-0.9 จุด, 52.7 จุด) ขณะที่เยอรมนี (-3.2 จดุ, 
48.1 จุด) และอิตาลี (-3.6 จดุ, 47.7 จุด) ดชันีได้เข้าสู่เกณฑ์หดตวั ด้านธนาคารกลางองักฤษขึน้ดอกเบีย้ 50 bps. สู่ระดับ 
1.75% ซึ่งนบัเป็นการปรับขึน้ในอตัรามากสดุในรอบ 27 ปี ท่ามกลางเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้สงูต่อเนื่องซึ่งคาดจะกดดนัเศรษฐกิจเข้าสู่ 
Recession ที่รุนแรงและยาวนาน ขณะที่ GDP ไตรมาส 2 (เบือ้งต้น) ของยูโรโซนขยายตวั 0.7% QoQ สงูกว่าที่ตลาดคาด
อย่างมากที่ +0.2% และเร่งตัวขึน้จาก +0.5% ไตรมาสก่อนจากผลดีของการเปิดเศรษฐกิจจาก COVID-19 หนุนการท่องเที่ยว 
โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนเศรษฐกิจของยูโรโซนขยายตวั 4.0% YoY (vs. +5.4% ไตรมาสก่อน) และอยู่เหนือระดบัก่อน 
COVID-19 ที่ 1.5% โดยเศรษฐกิจของประเทศหลกัส่วนใหญ่ขยายตวัดีกว่าคาดยกเว้นเยอรมนีที่เศรษฐกิจไม่ขยายตวัจาก
ไตรมาสก่อน เนื่องจากยอดส่งออกสทุธิยงัคงเป็นปัจจยัฉดุรัง้ 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 0.78% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงเป็น 54.0 จดุ (-1.3 จุด) จากกิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการผลิต  
(-1.3 จุด, 50.4 จุด) ที่ชะลอลงจากการจ ากัดการใช้พลังงานในบางอุตสาหกรรมที่ท าให้ทัง้ผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ใหม่
ชะลอตัวลง ส่วนภาคบริการเร่งตัวขึน้ (+1.0 จุด, 55.5 จุด) หลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ขณะที่สถานการณ์ 
COVID-19 ดูดีขึน้ โดยยอดค าสั่งซือ้ใหม่เพิ่มขึน้สูงสุดในรอบ 9 เดือน ด้านราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตชะลอตัวลงต ่าสุด 
ในรอบ 2 ปี ขณะที่ราคาผลผลิตลดลงเล็กน้อย ในส่วนการจ้างงานหดตวัติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 4 ยอดค้าปลีกชะลอตวัลงเป็น 
+2.7% YoY (vs. +3.1% เดือนก่อน) น าโดยยอดขายรถยนต์ (+9.7% YoY vs. +13.9% เดือนก่อน) เคร่ืองส าอาง (+0.7% YoY 
vs. +8.1% เดือนก่อน) อุปกรณ์ส่ือสาร (+4.9% YoY vs. +6.6% เดือนก่อน) ขณะที่ร้านอาหารฟื้นตัวขึน้ (-1.5% YoY vs.  
-4.0% เดือนก่อน) ด้านยอดส่งออกขยายตัว 18.0% YoY เร่งตวัขึน้เล็กน้อยจาก +17.9% ในเดือนก่อน น าโดยยอดส่งออก
รถยนต์เร่งตัวขึน้อย่างมาก (+64.0% YoY vs. +21.2% เดือนก่อน) ขณะที่ส่งออกผลิตภัณฑ์จากเหล็ก (+41.2% YoY vs. 
+41.2% เดือนก่อน) และแร่หายาก หรือ Rare Earth (+43.9% YoY vs. +44.6% เดือนก่อน) ขยายตัวสูง ในส่วนนโยบาย
ทางการคลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก 1 ล้านล้านหยวน ท่ามกลางความเส่ียงต ่าหลายปัจจยั โดย
ก่อนหน้านี ้ในเดือนพฤษภาคมรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 33 มาตรการ วงเงิน 1.9 ล้านล้านหยวน ขณะที่
นโยบายทางการเงินมแีนวโน้มผ่อนคลายขึน้ หลงัจากธนาคารกลางจีนปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ที่ธนาคารพาณิชย์ให้ลกูค้า
ชัน้ดีระยะ 1 ปี ลง 5 bps. เป็น 3.65% นอกจากนี ้ได้ปรับลดดอกเบีย้ LPR ระยะ 5 ปี ซึง่เป็นดอกเบีย้อ้างอิงส าหรับดอกเบีย้บ้าน
ลงเป็น 4.30% (-15 bps.) ซึง่นบัเป็นการปรับลดครัง้แรกตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 
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ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 4.08% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตวัลดลงเป็น 47.7 จดุ (-4.6 จดุ) จากยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ (-1.2 จุด, 48.0 จุด) 
ที่ลดลงและอยู่ในเกณฑ์หดตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และผลผลิต (-1.4 จุด, 53.5 จุด) ชะลอตวัลง ด้านระยะเวลาในการส่งมอบ
สินค้า (-2.1 จดุ, 55.2 จดุ) และดชันีราคา (-18.5 จดุ, 60.0 จดุ) ชะลอตวัลงอย่างมากสะท้อนแรงกดดนัด้านต้นทนุท่ีชะลอลง 
ขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลงั (+1.3 จุด, 57.3 จดุ) ปรับตวัเพิ่มขึน้ต่อเนื่องสงูสดุตัง้แต่ปี 2527 ทัง้นี ้รายงานระบุว่าภาคธุรกิจ
แสดงความกังวลเก่ียวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางความวิตกกังวลเก่ียวกับสินค้าคงคลังส่วนเกินในห่วงโซ่
อุปทาน อย่างไรก็ตามภาคบริการ (+1.4 จุด, 56.7 จุด) เร่งตัวขึน้ ด้านเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.3% MoM 
ต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนกันยายน 2564 ชะลอลงจาก +0.7% ในเดือนก่อน โดยหมวดที่พักอาศัยซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของ
น า้หนกัในตะกร้าเงินเฟ้อเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) ส่วนราคาในหมวดร้านอาหารซึง่เป็นหมวดที่ใช้แรงงาน
เป็นจ านวนมากยงัเพิ่มขึน้ต่อเนื่องที่ +0.7% MoM (vs. +0.9% เดือนก่อน) ด้านราคาในหมวดที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว
อาทิ ตั๋วเคร่ืองบิน (-7.8% MoM vs. +1.8% เดือนก่อน) และโรงแรม (-2.7% MoM vs. -2.8% เดือนก่อน) ปรับตัวลดลง 
ขณะที่หมวดสินค้าหลัก (Core Goods) ปรับตัวเพิ่มขึน้ต่อในรถยนต์ใหม่ (+0.6% MoM vs. +0.7% เดือนก่อน) และ
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (+0.6% MoM vs. 0.5% เดือนก่อน) ขณะที่ปรับตัวลดลงในรถยนต์มือสอง (-0.4% MoM 
vs. +1.6% เดือนก่อน) และเสือ้ผ้า (-0.1% MoM vs. +0.8% เดือนก่อน) ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกรกฎาคม
เพิ่มขึน้ 5.28 แสนต าแหน่ง มากกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 2.50 แสนต าแหน่ง ถึงแม้ว่าอตัราเงินเฟ้อจะชะลอตวัลงรวมถึง
ตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกายังคงย า้ถึงความจ าเป็นในการปรับขึน้
ดอกเบีย้ต่อเนื่องและคงดอกเบีย้ในระดบัท่ีเป็น Restrictive เป็นระยะเวลาหน่ึงเพื่อสกดัเงินเฟ้อ   
 
เดือนกันยายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 6.89% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็น 49.4 จุด (-0.8 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ที่รุนแรงขึน้อีกครัง้ ส่งผลให้ดชันีภาคบริการปรับตวัลดลง (-0.8 จุด, 49.5 จุด) ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลง (-0.6 จุด, 51.5 จดุ) 
โดยผลผลิตหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และต ่าสดุในรอบ 11 เดือน และยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ชะลอตัวต ่าสดุในรอบเกือบ 2 ปี 
ด้านดชันีต้นทุนการผลิตชะลอตวัต ่าสดุในรอบ 8 เดือน ขณะที่ดชันีราคาขายชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ตาม
ยอดค้าปลีกฟื้นตัวต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมโดยขยายตัว 1.4% MoM, SA (vs. +0.7% เดือนก่อน ) และ 4.1% YoY  
(vs. +2.4% เดือนก่อน) ด้านการส่งออกได้รับแรงหนุนจากการส่งออกรถยนต์และเคร่ืองจกัรไปยงัสหรัฐอเมริการวมถึงค่าเงินเยน
ที่อ่อนค่า โดยเร่งตัวขึน้เป็น +22.1% (vs. +19.0% เดือนก่อน) ขณะที่ราคาพลงังานสูงยงัหนุนตัวเลขการน าเข้าในส่วนเงินเฟ้อ
พืน้ฐาน เดือนสิงหาคมเร่งตวัขึน้ (+2.8% YoY vs. +2.4 เดือนก่อน) สงูสดุในรอบ 31 ปี โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของราคา
พลงังาน ราคาไฟฟ้า และอาหารแปรรูป ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย
อย่างมากตามเดิม โดยมีมติเอกฉนัท์ในการคงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาวและคงเป้าการเข้าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ 
ที่ประกาศก่อนหน้านี ้ภายหลังการประชุม BoJ นาย Masato Kanda รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการ
ระหว่างประเทศได้ระบุว่ามีการเข้าแทรกแซงในตลาดสกุลเงินแล้ว ซึ่งนบัเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ปี 2541 ท าให้เงินเยนแข็งค่าขึน้กว่า 
2% นอกจากนีน้ายกรัฐมนตรี Kishida ได้มีการแถลงการณ์ผ่อนปรนมาตรการเดินทางเข้าญ่ีปุ่ น โดย 1) ยกเลิกการก าหนด
จ านวนนกัท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศต่อวนั 2) ไม่จ าเป็นต้องเดินทางผ่านบริษัททวัร์ และ 3) ผ่อนปรนการขอวีซ่าระยะสัน้ 
โดยจะเร่ิมในวนัท่ี 11 ตลุาคมเป็นต้นไป 
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ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 6.43% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตวัลดลงเป็น 48.9 จดุ (-1.0 จดุ) โดยภาคบริการ (-1.4 จดุ, 49.8 จดุ) พลิกเข้าสู่
เกณฑ์หดตัวจากยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ที่ต ่าสุดนบัตัง้แต่เดือนกมุภาพันธ์ 2564 ขณะที่ภาคการผลิต (-0.2 จุด, 49.6 จุด) หดตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 จากผลผลิตที่ชะลอตวัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 โดยหดตวัต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 3 ส่วนยอด
ค าสัง่ซือ้ใหม่หดตวัตอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 4 ท่ามกลางภาวะอปุสงค์ที่อ่อนแอ ขณะทีด่ชันีราคาต้นทนุการผลิตและราคาขายชะลอตวัลง
ต่อเนื่อง ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตวัลงในทุกประเทศหลกั ได้แก่ ฝร่ังเศส (-1.3 จดุ, 50.4 จุด) สเปน (-2.2 จดุ, 50.5 จุด) 
และเยอรมนี (-1.2 จุด, 46.9 จุด) ขณะที่อิตาลี (+1.9 จุด, 49.6 จุด) ปรับตวัเพิ่มขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑ์หดตัว ด้านอัตราเงินเฟ้อ
พืน้ฐาน เดือนสิงหาคมเร่งตัวขึน้เป็น +4.3% YoY (vs. +4.0% เดือนก่อน) โดยได้รับปัจจัยหนุนหลักจากราคาในหมวด
พลงังาน (+38.3% YoY vs. 39.6% เดือนก่อน) แม้จะชะลอลงเป็นเดือนที่ 2 ตามราคาน า้มันรวมถึงราคาในหมวดอาหาร 
(+10.6% YoY vs. 9.8% เดือนก่อน) สินค้าอุตสาหกรรมที่มิใช่พลังงาน (+5.0% YoY vs. +4.5% เดือนก่อน) และหมวด
บริการ (+3.8% YoY vs. 3.7% เดือนก่อน) ที่เร่งตัวขึน้ต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติ
เป็นเอกฉันท์ปรับอัตราดอกเบีย้ขึน้ 75 basis points สู่ระดับ 0.75% สูงสดุนบัตัง้แต่ปี 2554 ตามการคาดการณ์ของตลาด 
ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังมีความเส่ียงโน้มไปทางด้านสูง โดยระบุว่าการปรับขึน้ในอัตราดังกล่าวนับเป็นการเร่งปรับขึน้จาก
ระดบัอตัราดอกเบีย้ที่ผ่อนคลายอย่างมากไปสู่ระดบัที่จะมัน่ใจได้ว่าจะท าให้อตัราเงินเฟ้อชะลอลงกลบัเข้าสู่เป้าหมายระยะกลางที่ 
2% ได้ตามเป้าหมาย ขณะที่ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ประกาศท า QE ฉกุเฉินไม่จ ากดัชัว่คราวเพื่อลดความผนัผวนและ
รักษาเสถียรภาพในตลาดการเงิน หลงัการเปิดเผยแผนลดภาษีครัง้ใหญ่ของรัฐบาลปลายสปัดาห์ก่อนสร้างความตกใจให้แก่ตลาด 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 13.15% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็น 53.0 จุด (-1.0 จุด) จากกิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการผลิต  
(-0.9 จุด, 49.5 จุด) ที่ชะลอลงจากการล็อกดาวน์เป็นระยะๆ และการจ ากัดการใช้พลังงานในมณฑลเสฉวนและพืน้ที่
ใกล้เคียง ท าให้ทัง้ผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 3 เดือน ส่วนภาคบริการชะลอตวัลงเช่นกัน (-0.5 จุด, 
55.0 จดุ) จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลายมณฑลและสภาพอากาศที่แปรปรวนด้านราคาต้นทนุปัจจยัการผลิต
ชะลอตวัลงต ่าสดุในรอบ 27 เดือน ขณะที่ราคาผลผลิตลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ด้านยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมเร่งตวัขึน้
เป็น +5.4% YoY (vs. +2.7% เดือนก่อน) น าโดยยอดขายรถยนต์ (+15.9% YoY vs. +5.7% เดือนก่อน) และร้านอาหาร 
(+8.4% YoY vs. -1.5% เดือนก่อน) ขณะที่เคร่ืองส าอาง (-6.4% YoY vs. +0.7% เดือนก่อน) และอุปกรณ์ส่ือสาร (-4.6% YoY 
vs. +4.9% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง โดยยอดส่งออกเดือนสิงหาคมขยายตัว 7.1% YoY ชะลอตัวลงจาก +18.0% ในเดือนก่อน 
ด้านยอดปล่อยสินเชื่อในเดือนสิงหาคมฟืน้ตวัขึน้จากเดือนก่อนมาอยู่ที่ 2.43 ล้านล้านหยวน (vs. 0.76 ล้านล้านหยวน เดือนก่อน) 
แต่ยังคงอ่อนแอเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลด
อตัราส่วนเงินกนัส ารองขัน้ต ่าส าหรับเงนิฝากในรูปสกลุเงนิต่างประเทศ (Reserve Requirement Ratio: FX-RRR) ลดลงจาก 
8% เป็น 6% มีผลวันที่ 15 กันยายนเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องของสกุลเงินต่างประเทศ เพิ่มการไหลเข้ามาของสกุลเงิน
ต่างประเทศและลดแรงกดดนัต่อการอ่อนค่าของเงินหยวนท่ีอ่อนค่ามากสดุในรอบ 2 ปี  

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 9.22% 
ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตวัลดลงเป็น 44.6 จุด (-3.1 จุด) ด้านภาคบริการเร่งตวัขึน้โดยได้รับแรงหนุน
จากทัง้ผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ ขณะที่ภาคการผลิตทรงตวัจากยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ที่เร่งตวัขึน้ แต่ผลผลิตและยอดค าสัง่
ซือ้ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตวัลง ทัง้นี ้รายงานระบุว่าปัญหาในห่วงโซ่อปุทาน การขนส่งและต้นทุนมีพฒันาการเชิงบวก 
อย่างไรก็ตามการขาดแคลนวัตถุดิบยงัคงเป็นความท้าทายต่อภาคธุรกิจ ด้านยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมเร่งตวัขึน้ 0.3% MoM 
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(vs. -0.4% เดือนก่อน) ซึง่เพิ่มขึน้ 8 จากทัง้หมด 13 หมวดหลกั โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ (+2.8% MoM) และร้านอาหาร 
(+1.1% MoM) ซึ่งเป็นหมวดบริการเพียงอันเดียว ส่วนยอดผู้ ว่างงานขอรับสวัสดิการว่างงานครัง้แรก (Initial Jobless 
Claims) ปรับตัวลดลงต่ออีก 5.0 พันราย อยู่ที่ 2.13 แสนราย ณ สปัดาห์สิน้สดุวันที่ 10 กนัยายน และต ่ากว่าตลาดคาดที่ 
2.27 แสนราย โดยนบัเป็นการปรับลดลงต่อเนื่อง 5 สปัดาห์ สะท้อนอุปสงค์แรงงานที่ยงัดีอยู่และตลาดแรงงานยงัแข็งแกร่ง 
ขณะทีก่ารจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมเพิ่มขึน้ 3.15 แสนต าแหน่ง มากกว่าที่ตลาดคาด ด้านอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน
เพิ่มขึน้ 0.6% MoM เร่งตวัขึน้จาก +0.3% ในเดือนก่อน โดยหมวดที่พกัอาศยั (Shelter) ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนัก 
ในตระกร้าเงินเฟ้อเพิ่มขึน้สูงต่อเนื่องที่ +0.7% MoM (vs. +0.5% เดือนก่อน) โดยค่าเช่า (Rent of Primary Residence) 
เพิ่มขึน้ 0.7% (vs. +0.7% เดือนก่อน) และ Owners’ Equivalent Rent เพิ่มขึน้ 0.7% (vs. +0.6% เดือนก่อน) ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ปรับอัตราดอกเบีย้ขึน้ 75 basis points สู่ระดับ 3.00%-3.25% 
ตามคาดการณ์ของตลาดและส่งสัญญาณ Hawkish ขึน้อย่างมาก โดย Dot Plot ชีด้อกเบีย้จะถูกปรับขึน้จนแตะระดับ 
4.50%-4.75% ในปีหน้า   
 
เดือนตุลาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ 6.36% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 51.0 จดุ (+1.6 จดุ) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ที่คล่ีคลายลงส่งผลให้ดชันีภาคบริการเร่งตวัขึน้กลบัมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตวัอีกครัง้ (+2.7 จดุ, 52.0 จดุ) ขณะที่ภาคการผลิต
ชะลอตัวลงต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 (-0.7 จุด, 50.8 จุด) โดยผลผลิตหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และต ่าสุดในรอบ  
1 ปี ส่วนยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตวัลงท่ามกลางอุปสงค์ที่ลดลงจากตลาดต่างประเทศ  ด้านส่งออกเดือน
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) ขณะที่กลุ่มสินค้าเคมีภณัฑ์ (+4.8% YoY vs. +16.3% เดือนก่อน) ชะลอตวัลง ในส่วนนโยบายทางการเงิน 
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) วันที่ 27-28 ตุลาคม 
โดยมีมติเอกฉันท์ในการคงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาว และคงเป้าการเข้าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้
ในขณะทีป่รับคาดการณ์เงินเฟ้อปีนีแ้ละปีหน้าเพิ่มขึน้แต่ยงัคงเน้นย า้ว่าจะยงัไม่การเปล่ียนแปลงจดุยืนด้านนโยบายในเร็วๆ นี ้

ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่มขึน้ 6.28% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวลดลงเป็น 48.1 จุด (-0.8 จุด) จากการลดลงต่อเนื่องอยู่ในเกณฑ์หดตัว  
ทัง้ภาคบริการ (-1.0 จุด, 48.8 จุด) ตามอปุสงค์ที่ชะลอลงสะท้อนจากยอดค าสัง่ซือ้ใหม่และงานในมือ (Backlogs) ที่ลดลง
ต่อเนื่องและภาคการผลิต (-1.2 จุด, 48.4 จุด) จากผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ที่หดตวัต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคา
พลังงานที่สูงขึน้กระทบภาคการผลิตรวมถึงภาวะอุปสงค์ที่ยังอ่อนแอจากแรงกดดันของอัตราเงินเฟ้อที่สูงและความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจ ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึน้ตามราคาพลังงาน  ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงและอยู่ 
ในเกณฑ์หดตัวในทุกเกือบประเทศหลัก  ได้แก่ สเปน (-2.1 จุด , 48.4 จุด) เยอรมนี  (-1.2 จุด , 45.7 จุด) และอิตาลี  
(-2.0 จุด, 47.6 จุด) ขณะที่ฝร่ังเศสปรับตวัเพิ่มขึน้อยู่ในเกณฑ์ขยายตวั (+0.8 จุด, 51.2 จุด) ด้านอตัราเงินเฟ้อฟืน้ฐาน (Core CPI) 
เร่งตัวขึน้เป็น +4.8% YoY (vs. +4.3% เดือนก่อน) น าโดยสินค้าอุตสาหกรรมที่มิใช่พลงังาน (+5.6% YoY vs. +5.0% เดือนก่อน) 
และหมวดบริการ (+4.3% YoY vs. +3.8% เดือนก่อน) ท่ีเร่งตวัขึน้อย่างต่อเนื่องกดดนัให้ ECB ปรับดอกเบีย้ขึน้ในอตัราสงู 
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75 bps. ต่อเนื่องในการประชุมปลายเดือนตุลาคมนี ้ขณะที่ธนาคารองักฤษ (BoE) ประกาศมาตรการหนุนตลาดพันธบัตร
เพิ่มเติมเมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคมที่ผ่านมาแต่ตลาดไม่ตอบรับ โดย Gilt Yield อาย ุ30 ปี พุ่งสงูขึน้เกือบ 30 bps.        

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 14.72% 
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวลดลงเป็น 48.5 จุด (-4.5 จุด) จากมาตรการควบคุม COVID-19  
ในหลายพืน้ที่ส่งผลให้ผลผลิตหดตัวครัง้แรกในรอบ 4 เดือน ยอดค าสั่งซือ้ใหม่ชะลอตัวลงต ่าสุดในรอบ 5 เดือน และ
ยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตัวลงต ่าสุดในรอบ 4 เดือน ด้านดัชนีต้นทุนการผลิตชะลอตัวลงต ่าสุดนับตัง้แต่
เดือนมกราคม 2559 จากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที่ลดลง และราคาขายลดลงมากที่สดุนบัตัง้แต่เดือนธันวาคม 2558 ยอดระดมทุน
รวมสทุธิเดือนกันยายนอยู่ที่ 3.5 ล้านล้านหยวน เร่งตวัขึน้จากเดือนก่อน (2.4 ล้านล้านหยวน) จากแรงหนุนของการลดดอกเบีย้
นโยบายและมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยในวนัท่ี 16-22 ตลุาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีนาย Xi Jinping ได้กล่าวเปิด
การประชมุ Party Congress ครัง้ที่ 20 และได้เน้นย า้ถึงความส าคญัของนโยบาย Zero-Covid ซึง่ให้ความส าคญักบัสขุภาพ
และความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ระบบสังคมนิยมและการรวมชาติ
อย่างสนัติ โดยมุ้งเน้นถึงการเติบโตอย่างมีคณุภาพอย่างต่อเนื่องและตัง้เป้าให้จีนเป็นสงัคมนิยมสมยัใหม่ที่มีความเข้มแข็ง
เป็นประชาธิปไตยและก้าวหน้าทางวัฒนธรรม และคงยึดการใช้นโยบายหนึ่งประเทศสองระบบ (One Country, Two 
Systems) แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธตวัเลือกในการใช้กองก าลงัทหาร 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัเพิม่ขึน้ 7.99% 
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวลดลงเป็น 56.1 จุด (-0.3 จุด) โดยหลักจากภาคการผลิตที่ปรับตัว
ลดลงเป็น 50.9 จุด (-1.9 จุด) ต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 จากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ทัง้ภายในและนอกประเทศที่
ชะลอตวัลง ขณะที่ภาคบริการลดลงเล็กน้อย (-0.2 จุด, 56.7 จุด) เป็นผลจากจากกิจกรรมทางธุรกิจและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ที่
ชะลอตวัลง ขณะที่การจ้างงานเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 6 เดือน (+2.8 จุด, 53.0 จุด) ทัง้นี ้รายงานระบุว่าปัญหาภายในห่วงโซ่
อุปทานและปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบมีแนวโน้มที่ดีขึน้ ด้านอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนกันยายนเร่งตัวขึน้ 
0.6% MoM สงูสดุในรอบ 40 ปี และสงูกว่าที่ตลาดคาดที่ +0.4% MoM โดยหมวดที่พักอาศัย (Shelter) ซึ่งเป็นหมวดหลัก 
ในภาคบริการและคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตระกร้าเงินเฟ้อเพิ่มขึน้สงูต่อเนื่อง 0.8% MoM (vs. +0.7% เดือนก่อน) 
สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2525 โดยค่าเช่า Rent of Primary Residence เพิ่มขึน้ 0.8% MoM (vs. +0.7% เดือนก่อน) และ Owners’ 
Equivalent Rent เพิ่มขึน้ 0.8% MoM (vs. +0.7% เดือนก่อน) อีกทัง้ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานครัง้แรกปรับลดลง 1.2 
หมื่นราย สู่ระดับ 214,000 ราย พร้อมอัตราการว่างงานที่ปรับตัวลดลงเป็น 3.5% กดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 
(Fed) ขึน้ดอกเบีย้ในอัตราสูง 75 bps. ในการประชุมวันท่ี 1-2 พฤศจิกายนนี ้และอาจต้องปรับขึน้ในอัตราดังกล่าวต่อเนื่องใน 
การประชมุเดือนธันวาคมด้วย 
 
เดือนพฤศจิกายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.38% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 51.8 จุด (+0.8 จุด) ท่ามกลางมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว 
ในประเทศส่งผลให้ดชันีภาคบริการเร่งตัวขึน้ต่อเนื่อง (+1.0 จุด, 53.2 จุด) ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตวัลงต ่าสดุนบัตัง้แต่
เดือนมกราคม 2564 (-0.1 จุด, 50.7 จุด) โดยผลผลิตและค าสั่งซือ้ใหม่หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ส่วนยอดค าสั่งซือ้ใหม่
ภายนอกประเทศหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ท่ามกลางอุปสงค์ที่ลดลงจากจีนและเกาหลีใต้รวมถึงความซบเซาใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิป  ด้านยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมชะลอตัวเป็น +0.2% MoM, SA (vs. +1.5% เดือนก่อน) 



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย                 10 

โดยเฉพาะในหมวดรถยนต์ (-6.8% MoM, SA vs. +11.0% เดือนก่อน) และของใช้ในครัวเรือน  (-0.4% MoM, SA vs. 
+13.8% เดือนก่อน) ขณะที่หมวดเคร่ืองแต่งกาย (+3.9% MoM, SA vs. +0.4% เดือนก่อน) และอาหาร (+1.8% MoM, SA 
vs. +1.5% เดือนก่อน) เร่งตวัขึน้จากแรงหนุนของการเปิดประเทศและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในภาคการส่งออกของ
ญ่ีปุ่ นเดือนตุลาคมชะลอตวัลง (+23.5% YoY vs. +28.9% เดือนก่อน) ขณะที่การน าเข้า (+53.5% YoY vs. +45.7% เดือนก่อน) 
ยงัคงเร่งตวัขึน้อยา่งต่อเนื่องส่งผลให้ญ่ีปุ่ นขาดดลุการค้าต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 15 ด้านอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือน
ตลุาคมเร่งตวัขึน้เป็น +3.6% YoY (vs. +3.0% เดือนก่อน) สงูสดุในรอบ 31 ปี ท่ามกลางการเพิ่มขึน้ของราคาพลงังานและ
ค่าเงินเยนท่ีอ่อนค่าส่งผลให้ GDP ไตรมาส 3 หดตวั 1.2% QoQ, Saar จากแรงกดดนัของการน าเข้าที่มีราคาสงูขึน้ 

ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่มขึน้ 6.75% 
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวลดลงเป็น 47.3 จุด (-0.8 จุด) จากการลดลงต่อเนื่องอยู่ในเกณฑ์หดตัว 
ทัง้ภาคบริการ (-0.2 จุด, 48.6 จุด) ตามอุปสงค์ที่ชะลอลงสะท้อนจากยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่หดตัวเป็นเดือนที่ 4 และผลผลิต 
ที่อยู่ในระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และภาคการผลิต (-2.0 จุด, 46.4 จุด) ปรับตัวลดลงจากผลผลิตและ 
ยอดค าสั่งซือ้ใหม่ที่หดตัวต่อเนื่องรวมถึงยอดค าสั่งซือ้ภายนอกประเทศที่หดตัวเช่นกัน เนื่องจากความไม่แน่นอนทาง 
ภูมิรัฐศาสตร์ อัตราเงินเฟ้อที่สูงและภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอทั่วโลก ขณะที่ด้านดัชนีราคายังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็น
ประวตัิการณ์ ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตวัลงและอยู่ในเกณฑ์หดตวัในเกือบทกุประเทศหลกั ได้แก่ สเปน (-0.4 จดุ, 
48.0 จุด) เยอรมนี (-0.6 จุด, 45.1 จุด) และอิตาลี (-1.8 จุด, 45.8 จุด) ขณะที่ฝร่ังเศสปรับตัวลดลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว  
(-1.0 จดุ, 50.2 จดุ) ด้าน ECB Minutes ประจ ารอบการประชมุวนัท่ี 27 ตลุาคมชีว้่าคณะกรรมการส่วนใหญ่มองว่าการปรับ
ดอกเบีย้ขึน้ในอตัรา +75 bps. สู่ระดบั 2.0% มีความเหมาะสมเพื่อสกัดเงินเฟ้อพร้อมระบุว่าถึงเวลาที่จะต้องเร่ิมพิจารณา
ปรับเปล่ียนแผนการซือ้คืนพนัธบตัรที่ครบก าหนดอายุ (Reinvestment) ที่เข้าซือ้ผ่านมาตรการ Asset Purchase Program 
(APP) ในการประชุมเดือนธันวาคม ทัง้นี ้GDP ไตรมาส 3 ขยายตัว 0.2% QoQ ชะลอตัวลงอย่างมากจาก +0.8% QoQ  
ในไตรมาสก่อนสะท้อนผลดีจากการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจก่อนหน้านีท้ีเ่ร่ิมแผ่วลงประกอบกบัความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
จากวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อที่ท าจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องได้กดดันการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนเอกชน รวมถึง
อตุสาหกรรมการผลิตที่ลดก าลงัการผลิตลง   

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพิ่มขึน้ 26.62% 
ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตวัลดลงเป็น 48.3 จุด (-0.2 จุด) จากการหดตวัต่อเนื่องในภาคบริการ 
(-0.9 จดุ, 48.4 จดุ) ท่ามกลางมาตรการควบคมุ COVID-19 ที่ขดัขวางการด าเนินธุรกิจและส่งผลกระทบต่ออปุสงค์ส่วนภาค
การผลิต (+1.1 จดุ, 49.2 จดุ) ปรับตวัเพิ่มขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑ์หดตวัจากผลผลิตและยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ที่ยงัอยู่ในเกณฑ์หดตวั 
ส่วนยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ภายนอกประเทศหดตวัเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน เนื่องจากแรงกดดนัด้านต้นทุนทั่วโลกที่ยังคงมีอยู่ 
ด้านยอดค้าปลีกชะลอตัวและหดตัวลง 0.5% YoY (vs. +2.5% เดือนก่อน) น าโดยเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (-14.1% YoY vs.  
-6.1% เดือนก่อน) ร้านอาหาร (-8.1% YoY vs. -1.7% เดือนก่อน) อปุกรณ์ส่ือสาร (-8.9% YoY vs. +5.8% เดือนก่อน) และ
ยอดขายรถยนต์ (+3.9% YoY vs. +14.2% เดือนก่อน) ขณะทีย่อดส่งออกและน าเข้าเดือนตลุาคมหดตวัเป็นครัง้แรกตัง้แต่ปี 
2563 สะท้อนภาพอปุสงค์โลกทีแ่ผ่วตวัลงรวมถึงผลกระทบจากนโยบาย Zero-Covid ยอดระดมทนุรวมสทุธิในเดือนตลุาคม
ชะลอตวัลง (0.91 ล้านล้านหยวน vs. 3.53 ล้านล้านหยวนเดือนก่อน) จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ด้านดชันีราคาผู้บริโภค 
(CPI) ชะลอตัวลงเป็น +2.1% YoY ในเดือนตุลาคม (vs. +2.8% เดือนก่อน) โดยราคาชะลอตัวลงในหมวดราคาอาหาร 
(+7.0% YoY vs. +8.8% เดือนก่อน) และที่อยู่อาศัย (-0.2% YoY vs. +0.3% เดือนก่อน) ทัง้นี ้เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน
ทางการจีนได้ประกาศผ่อนคลายกฎเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศและนโยบายล็อกดาวน์ที่ส าคญั อาทิ ลดระยะเวลากักตวั 
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ส าหรับผู้สัมผสัใกล้ชิดและผู้ เดินทางเข้าประเทศจากเดิม “กักตัวกับภาครัฐ 7 วัน (Centralized Quarantine) และกักตวัที่บ้าน  
3 วนั (Home Quarantine) รวมเป็น 10 วนั” เป็น “กกัตวักบัภาครัฐ 5 วนั และกกัตวัที่บ้าน 3 วนั รวมเป็น 8 วนั” เมื่อเสร็จสิน้
การกกัตวัที่จดุแรกของการเดินทางเข้าแล้วการกกัตวัที่ปลายทางจะไม่ถกูกกัตวัซ า้ส าหรับผู้ เดินทางขาเข้า เป็นต้น 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัเพิ่มขึน้ 5.38% 
ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตวัลดลงเป็น 53.9 จดุ (-2.2 จุด) โดยหลกัจากภาคการผลิตที่ปรับตวัลดลง 
(-0.7 จุด, 50.2 จุด) ต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 จากยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ทัง้ภายนอกประเทศและงานคงค้างที่ชะลอตวัลง 
ส่วนภาคบริการปรับตัวลดลง (-2.3 จุด, 54.4 จุด) เป็นผลจากผลผลิต (-3.4 จุด, 55.7 จุด) ยอดค าสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศ  
(-17.4 จดุ, 47.7 จดุ) และยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ภายในประเทศ (-4.1 จุด, 56.5 จดุ) ท่ีชะลอตวัลง ด้านยอดค้าปลีกเดือนตลุาคม 
เพิ่มขึน้ 1.3% MoM (vs. 0.0% เดือนก่อน) สะท้อนการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ยงัดีอยู่ในส่วนของอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core 
CPI) เดือนตุลาคมเพิ่มขึน้ 0.3% MoM ชะลอลงจาก +0.6% ในเดือนก่อน และต ่ากว่าตลาดคาดที่ +0.4% โดยหมวดที่พัก 
(Shelter) ซึง่เป็นหมวดหลกัในภาคบริการและคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของน า้หนกัในตะกร้าเงินเฟ้อเพิ่มขึน้ในอตัราที่สงูต่อเนื่องที ่
+0.8% MoM เท่ากับเดือนก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาโรงแรม (ค่อนข้างผวัผวน) ที่กลบัมาเพิ่มขึน้มาก ขณะที่ค่าเช่า 
(Rent of Primary Residence) เพิ่มขึน้ในอัตราที่ลดลงเป็น +0.7% MoM (vs. +0.8% เดือนก่อน) และ Owners’ Equivalent Rent 
เพิ่มขึน้ในอตัราลดลงเป็น +0.6% MoM (vs. +0.8% เดือนก่อน) นบัเป็นการเพิ่มขึน้ในอตัราน้อยที่สดุตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2565 
ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมเพิ่มขึน้ 2.61 แสนต าแหน่ง มากกว่าที่ตลาดคาดและค่าจ้างยังขยายตัวสูง
สะท้อนภาพตลาดแรงงานท่ียังแข็งแกร่ง ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึน้เป็น 3.7% ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติเป็นเอกฉนัท์ (12-0) ปรับอตัราดอกเบีย้ Federal Funds Rate ขึน้ 75 bps. สู่ระดบั 3.75%-4.00% 
โดยนับเป็นการปรับขึน้อัตราสูงต่อเนื่องเป็นครัง้ที่ 4 โดยระบุว่าการปรับขึน้ดอกเบีย้ต่อเนื่องเพิ่มเติมอีกมีความเหมาะสม
เพื่อให้อยู่ในระดบัที่จ ากัดเศรษฐกิจเพียงพอ (Sufficiently Restrictive) ในการน าพาเงินเฟ้อให้ชะลอกลับเข้าสู่เป้าหมายที่ 
2% โดย Fed Minutes ชีว้่าคณะกรรมส่วนใหญ่มองการชะลอการเร่งขึน้อตัราดอกเบีย้ระดบั 50 bps. ใกล้มีความเหมาะสม 
ขณะที่มองการเกิด Recession มีความเป็นไปได้สงู 
 
การลงทุนของกองทุน 

• กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซ่ี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-LEGACY-UI) 
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลกั) 
Class B Shares ซึ่งจดัตัง้ภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) และบริหารจัดการโดย Quantum 
GBL, LLC ทัง้นี ้จะมี net exposure ในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าวโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลกั) Class B Shares มีนโยบาย
การลงทุนในกองทุน Renaissance Institutional Equities Fund International L.P., Series B (กองทุนอ้างอิง) ซึ่งกองทุน
อ้างอิงจดัตัง้ภายใต้กฎหมายประเทศเบอร์มิวดา (Bermuda) และบริหารจดัการ โดย Renaissance Technologies LLC ซึ่ง
เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) โดยมีการใช้ตราสารอนุพนัธ์เป็นส่วนหนึ่งในกลยทุธ์การลงทนุ 
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กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซ่ี ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 
ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทนุ 

รอบระยะเวลา 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
(NAV ณ 30 พฤศจิกายน 2565 = 9.1581 บาท) 

ASP-LEGACY-UI ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน 

(ตามเวลา) 
6 เดือน 

(ตามเวลา) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน 2 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม -0.68% 10.30% 1.11% 10.20% -1.90% - - -1.05% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -8.49% 0.22% 2.65% -4.97% 16.73% - - 16.53% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

39.53% 57.96% 50.23% 45.49% 37.92% - - 35.57% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation) * 

25.64% 28.99% 26.93% 25.12% 25.72% - - 24.49% 

Information Ratio 0.13 0.69 -0.05 0.23 -0.28 - - -0.28 

หมายเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 19 มิถนุายน 2562 
- * ดชันี Standard & Poor’s 500 Total Return  

ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ  
- 1 % ต่อปี 
- 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 
- การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้จัดขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เร่ือง มาตรฐานการวัดและ
น าเสนอผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ
- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยันถึง 
ผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ผลการด าเนินงานของ Wellspring GBL Fund (กองทนุหลัก) 
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- แหล่งท่ีมาของข้อมลู : Monthly Report ของ Wellspring GBL Fund ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
-  ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยนัผลการด าเนินงานในอนาคต 
-  สามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี : https://www.assetfund.co.th 
สามารถขอรับเอกสารกองทุนหลกัได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะน าการลงทนุของท่านหรือท่ีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากัด 

https://www.assetfund.co.th/
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

N/A* 
* ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 30 พฤศจิกายน 2565 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 
นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

http://www.assetfund.co.th/
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หมายเหตุ : บริษัทจดัการได้ค านวณมลูค่าหลกัทรัพย์ของกองทนุโดยใช้วิธีการค านวณตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ 
(AIMC) 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสี่ยงต ่าท่ีสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ 

ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก 

AA มีความเสี่ยงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูแต่อาจได้รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผนัผวนท่ีเกิดขึน้จากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกท่ีได้รับอนัดบัเครดิต
ในระดบัดงักล่าวท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกท่ีได้รับอนัดบัเครดิต
ในระดบัดงักล่าวท่ีมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 
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กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซ่ี ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

ล าดับที่ ชื่อบริษทั ค่านายหน้า (บาท) 
อัตราค่านายหน้า 

ต่อค่านายหน้าทัง้หมด (%) 

-ไม่ม-ี 
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ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเน่ืองจากการใช้บริการ 

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด ในฐานะผู้ จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคล 
ผู้ ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจทัง้ภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ภาวะสังคมการเมืองและภาวะ
อตุสาหกรรมต่างๆ รวมถงึปัจจยัพืน้ฐานของธุรกิจรายบริษัทท่ีกองทุนลงทุน ประกอบกบัการได้รับเชิญให้เข้าร่วม Company 
Visit และการสัมมนาต่างๆ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการน ามาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของ
กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั จึงขอเปิดเผยรายชื่อบคุคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ 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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รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ล าดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
1 บริษัท เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
2 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 
3 บริษัทท่ีปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั 
4 นายนภดล รมยะรูป 
5 นายพิทเยนท์ อศัวนิก 
6 นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ 
7 นายพชัร สรุะจรัส 
8 นายคมสนั ผลานสุนธิ 
9 นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 
10 นายไมตรี โสตางกรู 
11 นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
12 นางสาวทิพย์วดี  อภิชยัสิริ 
13 นายกฤช โคมิน 
14 นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 
15 นายธีร์ธวชั ลิมปิสขุ 
16 นายสิทธิเดชน์ เอีย้วสกลุ 3/ 
17 นายยรุนนัท์ วิภศูิริ  
18 นายไกรสร โอภาสวงการ 
19 นายวศิรุต ปรางมาศ 
20 นายณฐัพงษ์ จนัทร์หอม 
21 นายวชิรศกัดิ์  จึงสถาพร 
22 นางธนพร  ตัง้มณีนิมิตร 
23 นางกสุมุาลย์  ศรีสอ้าน 
24 นางสาวพิมพ์ศิริ  ชีพสตัยากร 
25 นางสาวภทัรา  ฉายรัศมวีงศ ์
26 นางสาวนวรัตน์  พรหมศรีโชติ 4/ 
27 นางผสุดี  นาคอินทร์ 
28 นางสาวพรประภา ธนพูนัธ์ 
29 นางสาวสวุิชญา ปิยะพิสทุธ์ิ 1/ 
30 นางกาญดา สินอยู่ 2/ 

หมายเหต ุ: 
1/ เร่ิมเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2565 
2/ เร่ิมเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 
3/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
4/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี website บริษัทจดัการ  www.assetfund.co.th 

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


 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย                 28 

ข้อมูลการลงทนุ และเหตุผลในกรณีที่การลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซ่ี ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวนัที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
 

วนัที่ ชื่อหลกัทรัพย์ 
อัตราส่วน ณ สิน้วนั 

(%NAV) 
อตัราส่วนตามโครงการ 

(%NAV) 
สาเหต ุ การด าเนินการ 

- - - - - - 
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