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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเหน็ของบริษัทจดัการเกี่ยวกับการลงทนุของกองทุน 

เดือนกันยายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 6.89% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็น 49.4 จุด (-0.8 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19  

ท่ีรุนแรงขึน้อีกครัง้ส่งผลให้ดัชนีภาคบริการปรับตัวลดลง (-0.8 จุด, 49.5 จุด) ขณะท่ีภาคการผลิตชะลอตัวลง (-0.6 จุด, 51.5 จุด) 

โดยผลผลิตหดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 และตํ่าสดุในรอบ 11 เดอืน และยอดคําสัง่ซือ้ใหม่ชะลอตวัตํ่าสดุในรอบเกือบ 2 ปี ด้าน

ดชันีต้นทุนการผลิตชะลอตวัตํ่าสดุในรอบ 8 เดือน ขณะท่ีดชันีราคาขายชะลอตวัลงตํ่าสดุในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ตามยอดค้าปลีก

ฟืน้ตวัต่อเน่ืองในเดือนสิงหาคมโดยขยายตวั 1.4% MoM, SA (vs. +0.7% เดือนก่อน) และ 4.1% YoY (vs. +2.4% เดือนก่อน) 

ด้านการส่งออกได้รับแรงหนุนจากการส่งออกรถยนต์และเคร่ืองจกัรไปยงัประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงค่าเงินเยนท่ีอ่อนค่าโดยเร่งตัว

ขึน้เป็น +22.1% (vs. +19.0% เดือนก่อน) ขณะท่ีราคาพลงังานสงูยงัหนุนตวัเลขการนําเข้าในส่วนเงินเฟ้อพืน้ฐาน เดือนสิงหาคม

เร่งตวัขึน้ (+2.8% YoY vs. +2.4 เดือนก่อน) สงูสดุในรอบ 31 ปี โดยเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของราคาพลงังาน ราคาไฟฟ้า และ

อาหารแปรรูป ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) คงนโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายอย่างมากตามเดิม โดยมีมติ

เอกฉนัท์ในการคงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาวและคงเป้าการเข้าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ ท่ีประกาศก่อนหน้านี ้ภายหลงั

การประชุมธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) นาย Masato Kanda รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงัฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ 

ได้ระบุว่ามีการเข้าแทรกแซงในตลาดสกุลเงินแล้ว ซึ่งนับเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ปี 2541 ทําให้เงินเยนแข็งค่าขึน้กว่า 2% นอกจากนี ้

นายกรัฐมนตรี Kishida ได้มีการแถลงการณ์ผ่อนปรนมาตรการเดินทางเข้าญ่ีปุ่ น โดย 1) ยกเลิกการกําหนดจํานวนนักท่องเท่ียว

เดินทางเข้าประเทศต่อวนั 2) ไม่จําเป็นต้องเดินทางผ่านบริษัททวัร์ และ 3) ผ่อนปรนการขอวีซ่าระยะสัน้ โดยจะเร่ิมในวนัท่ี 11 

ตลุาคมเป็นต้นไป 

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 6.43% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็น 48.9 จุด (-1.0 จุด) โดยภาคบริการ (-1.4 จุด, 49.8 จุด) พลิกเข้าสู่

เกณฑ์หดตัวจากยอดคําสั่งซือ้ใหม่ท่ีตํ่าสุดนับตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ขณะท่ีภาคการผลิต (-0.2 จุด, 49.6 จุด) หดตัว

ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 จากผลผลิตท่ีชะลอตวัตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 โดยหดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 ส่วนยอด

คําสัง่ซือ้ใหม่หดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 ท่ามกลางภาวะอุปสงค์ท่ีอ่อนแอ ขณะท่ีดชันีราคาต้นทุนการผลิตและราคาขายชะลอตวัลง

ต่อเน่ือง ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในทุกประเทศหลกั ได้แก่ ฝร่ังเศส (-1.3 จุด, 50.4 จุด) สเปน (-2.2 จุด, 50.5 จุด) 

และเยอรมนี (-1.2 จุด, 46.9 จุด) ขณะท่ีอิตาลี (+1.9 จุด, 49.6 จุด) ปรับตัวเพ่ิมขึน้แต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัว ด้านอัตราเงินเฟ้อ

พืน้ฐาน เดือนสิงหาคมเร่งตวัขึน้เป็น +4.3% YoY (vs. +4.0% เดือนกอ่น) โดยได้รับปัจจยัหนนุหลกัจากราคาในหมวดพลงังาน 

(+38.3% YoY vs. 39.6% เดือนก่อน) แม้จะชะลอลงเป็นเดือนท่ี 2 ตามราคานํา้มนัรวมถึงราคาในหมวดอาหาร (+10.6% YoY 

vs. 9.8% เดือนก่อน) สินค้าอุตสาหกรรมท่ีมิใช่พลงังาน (+5.0% YoY vs. +4.5% เดือนก่อน) และหมวดบริการ (+3.8% YoY 

vs. 3.7% เดือนก่อน) ท่ีเร่งตวัขึน้ต่อเน่ือง ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับอตัรา

ดอกเบีย้ขึน้ 75 bps. สู่ระดบั 0.75% สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2554 ตามการคาดการณ์ของตลาดท่ามกลางเงินเฟ้อท่ียงัมีความเส่ียง

โน้มไปทางด้านสงู โดยระบุว่าการปรับขึน้ในอตัราดงักล่าวนบัเป็นการเร่งปรับขึน้จากระดบัอตัราดอกเบีย้ท่ีผ่อนคลายอย่างมาก

ไปสู่ระดบัท่ีจะมัน่ใจได้ว่าจะทําให้อตัราเงินเฟ้อชะลอลงกลบัเข้าสู่เป้าหมายระยะกลางท่ี 2% ได้ตามเป้าหมาย ขณะท่ีธนาคารกลาง

อังกฤษ (BoE) ประกาศทํา QE ฉุกเฉินไม่จํากัดชั่วคราวเพ่ือลดความผันผวนและรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงิน หลัง 

การเปิดเผยแผนลดภาษีครัง้ใหญ่ของรัฐบาลปลายสปัดาห์ก่อนสร้างความตกใจให้แก่ตลาด 
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ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 13.15% 

ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตวัลดลงเป็น 53.0 จุด (-1.0 จุด) จากกิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการผลิต 

(-0.9 จดุ, 49.5 จุด) ท่ีชะลอลงจากการล็อกดาวน์เป็นระยะๆ และการจํากดัการใช้พลงังานในมณฑลเสฉวนและพืน้ท่ีใกล้เคียง 

ทําให้ทัง้ผลผลิตและยอดคําสั่งซือ้ใหม่ชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ 3 เดือน ส่วนภาคบริการชะลอตัวลงเช่นกัน (-0.5 จุด, 55.0 จุด) 

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลายมณฑลและสภาพอากาศท่ีแปรปรวนด้านราคาต้นทุนปัจจยัการผลิตชะลอตวัลง

ตํ่าสดุในรอบ 27 เดือน ขณะท่ีราคาผลผลิตลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 ด้านยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมเร่งตวัขึน้เป็น (+5.4% YoY 

vs. +2.7% เดือนก่อน) นําโดยยอดขายรถยนต์ (+15.9% YoY vs. +5.7% เดือนก่อน) และร้านอาหาร (+8.4% YoY vs. -1.5% 

เดือนก่อน) ขณะท่ีเคร่ืองสําอาง (-6.4% YoY vs. +0.7% เดือนก่อน) และอุปกรณ์ส่ือสาร (-4.6% YoY vs. +4.9% เดือนก่อน) 

ชะลอตัวลง โดยยอดส่งออกเดือนสิงหาคมขยายตัว 7.1% YoY ชะลอตัวลงจาก +18.0% ในเดือนก่อน ด้านยอดปล่อยสินเชื่อใน

เดือนสิงหาคมฟืน้ตวัขึน้จากเดือนก่อนมาอยู่ท่ี 2.43 ล้านล้านหยวน (vs. 0.76 ล้านล้านหยวน เดือนก่อน) แต่ยงัคงอ่อนแอเมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลดอัตราส่วนเงินกันสํารองขัน้ตํ่า

สําหรับเงินฝากในรูปสกุลเงินต่างประเทศ (Reserve Requirement Ratio: FX-RRR) ลดลงจาก 8% เป็น 6% มีผลวันท่ี 15 

กันยายนเพ่ือช่วยเพ่ิมสภาพคล่องของสกุลเงินต่างประเทศเพ่ิมการไหลเข้ามาของสกุลเงินต่างประเทศและลดแรงกดดนัต่อ 

การอ่อนค่าของเงินหยวนท่ีอ่อนค่ามากสดุในรอบ 2 ปี  

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 9.22% 

ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็น 44.6 จุด (-3.1 จุด) ด้านภาคบริการเร่งตัวขึน้โดยได้รับแรงหนุน

จากทัง้ผลผลิตและยอดคําสัง่ซือ้ใหม่ ขณะท่ีภาคการผลิตทรงตวัจากยอดคําสัง่ซือ้ใหม่ท่ีเร่งตวัขึน้ แต่ผลผลิตและยอดคําสัง่ซือ้ใหม่

ภายนอกประเทศชะลอตวัลง ทัง้นี ้รายงานระบวุ่าปัญหาในห่วงโซอุ่ปทาน การขนส่งและต้นทุนมีพฒันาการเชิงบวก อย่างไรก็ตาม

การขาดแคลนวตัถดุิบยงัคงเป็นความท้าทายต่อภาคธุรกจิ ด้านยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมเร่งตวัขึน้ 0.3% MoM (vs. -0.4% เดือนก่อน) 

ซึ่งเพ่ิมขึน้ 8 จากทัง้หมด 13 หมวดหลัก โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ (+2.8% MoM) และร้านอาหาร (+1.1% MoM) ซึ่งเป็น

หมวดบริการเพียงอนัเดียว ส่วนยอดผู้ ว่างงานขอรับสวสัดิการว่างงานครัง้แรก (Initial Jobless Claims) ปรับตวัลดลงต่ออีก 

5.0 พนัราย อยู่ท่ี 2.13 แสนราย ณ สปัดาห์สิน้สดุวนัท่ี 10 กนัยายน และตํ่ากว่าตลาดคาดท่ี 2.27 แสนราย โดยนบัเป็นการปรับ

ลดลงต่อเน่ือง 5 สปัดาห์ สะท้อนอปุสงค์แรงงานท่ียงัดอียู่และตลาดแรงงานยงัแข็งแกร่ง ขณะท่ีการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน

สิงหาคมเพ่ิมขึน้ 3.15 แสนตําแหน่ง มากกว่าท่ีตลาดคาด ด้านอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเพ่ิมขึน้ 0.6% MoM เร่งตวัขึน้จาก +0.3% 

ในเดือนก่อน โดยหมวดท่ีพักอาศัย (Shelter) ซึ่งคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนักในตระกร้าเงินเฟ้อเพ่ิมขึน้สูงต่อเน่ืองท่ี +0.7% 

MoM (vs. +0.5% เดือนก่อน) โดยค่าเช่า (Rent of Primary Residence) เพ่ิมขึน้ 0.7% (vs. +0.7% เดือนก่อน) และ Owners’ 

Equivalent Rent เพ่ิมขึน้ 0.7% (vs. +0.6% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ปรับอตัรา

ดอกเบีย้ขึน้ 75 bps. สู่ระดับ 3.00%-3.25% ตามคาดการณ์ของตลาดและส่งสัญญาณ Hawkish ขึน้อย่างมาก โดย Dot Plot  

ชีด้อกเบีย้จะถกูปรับขึน้จนแตะระดบั 4.50%-4.75% ในปีหน้า   

 

เดือนตุลาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพ่ิมขึน้ 6.36% 

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

คล่ีคลายลงส่งผลให้ดชันีภาคบริการเร่งตัวขึน้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตวัอีกครัง้ (+2.7 จุด, 52.0 จุด) ขณะท่ีภาคการผลิต

ชะลอตวัลงตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 (-0.7 จดุ, 50.8 จุด) โดยผลผลิตหดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 และตํ่าสดุในรอบ 1 ปี 
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ส่วนยอดคําสัง่ซือ้ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตวัลงท่ามกลางอปุสงค์ท่ีลดลงจากตลาดต่างประเทศ ด้านส่งออกเดือนกนัยายน

เร่งตัวขึน้เป็น +28.9% YoY (vs. +22.0% เดือนก่อน) จากแรงหนุนของการส่งออกรถยนต์ (+74.9% YoY vs. +30.8% เดือนก่อน) 

เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า (+19.5% YoY vs. +12.9% เดือนก่อน) และเคร่ืองจกัรกล (+23.8% YoY vs. +17.0% เดือนก่อน) ขณะท่ี

กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ (+4.8% YoY vs. +16.3% เดือนก่อน) ชะลอตวัลง ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ)  

คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) วนัท่ี 27-28 ตุลาคม โดยมีมติเอกฉันท์ในการคงเป้า

อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และระยะยาว และคงเป้าการเข้าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ ท่ีประกาศก่อนหน้านี ้ในขณะท่ีปรับคาดการณ์เงินเฟ้อปีนี ้

และปีหน้าเพ่ิมขึน้แตย่งัคงเน้นยํา้ว่าจะยงัไม่การเปล่ียนแปลงจดุยืนด้านนโยบายในเร็วๆ นี ้

ตลาดยโุรปปรับตวัเพ่ิมขึน้ 6.28% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวลดลงเป็น 48.1 จุด (-0.8 จุด) จากการลดลงต่อเน่ืองอยู่ในเกณฑ์หดตัว  

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

ต่อเน่ืองและภาคการผลิต (-1.2 จุด, 48.4 จุด) จากผลผลิตและยอดคําสัง่ซือ้ใหม่ท่ีหดตัวต่อเน่ือง โดยส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากราคา

พลงังานท่ีสงูขึน้กระทบภาคการผลิตรวมถึงภาวะอุปสงค์ท่ียงัอ่อนแอจากแรงกดดนัของอัตราเงินเฟ้อท่ีสูงและความไม่แน่นอน

ทางเศรษฐกิจ ด้านดชันีราคาต้นทุนการผลิตปรับตวัสงูขึน้ตามราคาพลงังาน ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตวัลงและอยู่

ในเกณฑ์หดตัวในทุกเกือบประเทศหลัก ได้แก่ สเปน (-2.1 จุด, 48.4 จุด) เยอรมนี (-1.2 จุด, 45.7 จุด) และอิตาลี (-2.0 จุด, 

47.6 จุด) ขณะท่ีฝร่ังเศสปรับตัวเพ่ิมขึน้อยู่ในเกณฑ์ขยายตัว (+0.8 จุด, 51.2 จุด) ด้านอัตราเงินเฟ้อฟืน้ฐาน (Core CPI) เร่งตัวขึน้

เป็น +4.8% YoY (vs. +4.3% เดือนก่อน) นําโดยสินค้าอุตสาหกรรมท่ีมิใช่พลังงาน (+5.6% YoY vs. +5.0% เดือนก่อน) และหมวด

บริการ (+4.3% YoY vs. +3.8% เดือนก่อน) ท่ีเร่งตัวขึน้อย่างต่อเน่ืองกดดันให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับดอกเบีย้ขึน้ 

ในอตัราสงู 75 bps. ต่อเน่ืองในการประชมุปลายเดือนตลุาคมนี ้ขณะท่ีธนาคารองักฤษ (BoE) ประกาศมาตรการหนุนตลาด

พนัธบตัรเพ่ิมเติมเมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคมท่ีผ่านมาแต่ตลาดไม่ตอบรับ 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  

ในหลายพืน้ท่ีส่งผลให้ผลผลิตหดตวัครัง้แรกในรอบ 4 เดือน ยอดคําสั่งซือ้ใหม่ชะลอตัวลงตํา่สุดในรอบ 5 เดือน และยอด

คําสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศชะลอตัวลงตํ่าสุดในรอบ 4 เดือน ด้านดัชนีต้นทุนการผลิตชะลอตัวลงตํ่าสุดนับตัง้แต่เดือน

มกราคม 2559 จากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีลดลง และราคาขายลดลงมากท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือนธันวาคม 2558 ยอดระดมทุนรวมสทุธิ

เดือนกันยายนอยู่ท่ี 3.5 ล้านล้านหยวน เร่งตัวขึน้จากเดือนก่อน (2.4 ล้านล้านหยวน) จากแรงหนุนของการลดดอกเบีย้นโยบาย

และมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยในวนัท่ี 16-22 ตลุาคมท่ีผ่านมาประธานาธิบดีนาย Xi Jinping ได้กล่าวเปิดการประชมุ 

Party Congress ครัง้ท่ี  20 และได้เน้นยํา้ถึงความสําคัญของนโยบาย Zero-Covid ซึ่งให้ความสําคัญกับสุขภาพและ 

ความปลอดภยัของประชาชนเป็นอนัดบัแรกรวมไปถึงการพฒันาเศรษฐกิจภายใต้ระบบสงัคมนิยมและการรวมชาติอย่างสนัติ โดย

มุง่เน้นถึงการเติบโตอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและตัง้เป้าให้จีนเป็นสงัคมนิยมสมยัใหม่ท่ีมีความเข้มแข็งเป็นประชาธิปไตย

และก้าวหน้าทางวฒันธรรม และคงยึดการใช้นโยบายหน่ึงประเทศสองระบบ (One Country, Two Systems) แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ

ตวัเลือกในการใช้กองกําลงัทหาร 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัเพ่ิมขึน้ 7.99% 

ดชันีรวม ISM Composite PMI เดอืนกันยายนปรับตวัลดลงเป็น 56.1 จุด (-0.3 จดุ) โดยหลกัจากภาคการผลิตท่ีปรับตวัลดลง

เป็น 50.9 จดุ (-1.9 จุด) ตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 จากยอดคําสัง่ซือ้ใหม่ทัง้ภายในและนอกประเทศท่ีชะลอตวัลง 

ขณะท่ีภาคบริการลดลงเล็กน้อย (-0.2 จุด, 56.7 จุด) เป็นผลจากจากกิจกรรมทางธุรกิจและยอดคําสั่งซือ้ใหม่ท่ีชะลอตัวลง 
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ขณะท่ีการจ้างงานเพ่ิมขึน้สูงสุดในรอบ 6 เดือน (+2.8 จุด, 53.0 จุด) ทัง้นี ้รายงานระบุว่าปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทานและ

ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ ด้านอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนกันยายนเร่งตวัขึน้ 0.6% MoM 

สงูสดุในรอบ 40 ปี และสูงกว่าท่ีตลาดคาดท่ี +0.4% MoM โดยหมวดท่ีพักอาศัย (Shelter) ซึ่งเป็นหมวดหลกัในภาคบริการ

และคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนกัในตระกร้าเงินเฟ้อเพ่ิมขึน้สงูต่อเน่ือง 0.8% MoM (vs. +0.7% เดือนก่อน) สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 

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

เพ่ิมขึน้ 0.8% MoM (vs. +0.7% เดือนก่อน) อีกทัง้214,000 ราย พร้อมอัตราการว่างงานท่ีปรับตัวลดลงเป็น 3.5% กดดันให้

ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ขึน้ดอกเบีย้ในอตัราสงู ยอดขอรับสวสัดิการว่างงานครัง้แรกปรับลดลง 1.2 หมื่นราย สู่ระดบั 

75 bps. ในการประชมุวนัท่ี 1-2 พฤศจกิายนนี ้และอาจต้องปรับขึน้ในอตัราดงักล่าวต่อเน่ืองในการประชมุเดือนธันวาคมด้วย 

 

เดือนพฤศจิกายน 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพ่ิมขึน้ 1.38% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวเพ่ิมขึน้เป็น 51.8 จุด (+0.8 จุด) ท่ามกลางมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียว 

ในประเทศส่งผลให้ดชันีภาคบริการเร่งตวัขึน้ต่อเน่ือง (+1.0 จดุ, 53.2 จดุ) ขณะท่ีภาคการผลิตชะลอตวัลงตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือน

มกราคม 2564 (-0.1 จุด, 50.7 จุด) โดยผลผลิตและคําสัง่ซือ้ใหม่หดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 ส่วนยอดคําสัง่ซือ้ใหม่ภายนอก

ประเทศหดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 8 ท่ามกลางอุปสงค์ท่ีลดลงจากจีนและเกาหลีใต้รวมถึงความซบเซาในอุตสาหกรรมยานยนต์

และชิป ด้านยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมชะลอตัวเป็น +0.2% MoM, SA (vs. +1.5% เดือนก่อน) โดยเฉพาะในหมวดรถยนต ์ 

(-6.8% MoM, SA vs. +11.0% เดือนก่อน) และของใช้ในครัวเรือน (-0.4% MoM, SA vs. +13.8% เดือนก่อน) ขณะท่ีหมวด

เคร่ืองแต่งกาย (+3.9% MoM, SA vs. +0.4% เดือนก่อน) และอาหาร (+1.8% MoM, SA vs. +1.5% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้

จากแรงหนุนของการเปิดประเทศและมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวในภาคการส่งออกของญ่ีปุ่ นเดือนตุลาคมชะลอตัวลง 

(+23.5% YoY vs. +28.9% เดือนก่อน) ขณะท่ีการนําเข้า (+53.5% YoY vs. +45.7% เดือนก่อน) ยังคงเร่งตัวขึน้อย่างต่อเน่ือง

ส่งผลให้ญ่ีปุ่ นขาดดลุการค้าต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 15 ด้านอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนตลุาคมเร่งตวัขึน้เป็น +3.6% YoY 

(vs. +3.0% เดือนก่อน) สูงสุดในรอบ 31 ปี ท่ามกลางการเพ่ิมขึน้ของราคาพลังงานและค่าเงินเยนท่ีอ่อนค่าส่งผลให้ GDP  

ไตรมาส 3 หดตวั 1.2% QoQ, Saar จากแรงกดดนัของการนําเข้าท่ีมีราคาสงูขึน้ 

ตลาดยโุรปปรับตวัเพ่ิมขึน้ 6.75% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวลดลงเป็น 47.3 จุด (-0.8 จุด) จากการลดลงต่อเน่ืองอยู่ในเกณฑ์หดตัว 

ทัง้ภาคบริการ (-0.2 จุด, 48.6 จุด) ตามอุปสงค์ท่ีชะลอลงสะท้อนจากยอดคําสั่งซือ้ใหม่ท่ีหดตัวเป็นเดือนท่ี 4 และผลผลิต 

ท่ีอยู่ในระดับตํ่าสุดนับตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และภาคการผลิต (-2.0 จุด, 46.4 จุด) ปรับตัวลดลงจากผลผลิตและ 

ยอดคําสั่งซือ้ใหม่ท่ีหดตัวต่อเน่ืองรวมถึงยอดคําสั่งซือ้ภายนอกประเทศท่ีหดตัวเช่นกัน เน่ืองจากความไม่แน่นอนทาง 

ภูมิรัฐศาสตร์ อัตราเงินเฟ้อท่ีสูงและภาวะเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอทั่วโลก ขณะท่ีด้านดัชนีราคายังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็น

ประวัติการณ์ ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI ชะลอตวัลงและอยู่ในเกณฑ์หดตวัในเกือบทุกประเทศหลกั ได้แก่ สเปน (-0.4 จุด, 

48.0 จุด) เยอรมนี (-0.6 จุด, 45.1 จุด) และอิตาลี (-1.8 จุด, 45.8 จุด) ขณะท่ีฝร่ังเศสปรับตัวลดลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว  

(-1.0 จุด, 50.2 จุด) ด้าน ECB Minutes ประจํารอบการประชุมวนัท่ี 27 ตุลาคมชีว้่าคณะกรรมการส่วนใหญ่มองว่าการปรับ

ดอกเบีย้ขึน้ในอัตรา +75 bps. สู่ระดับ 2.0% มีความเหมาะสมเพ่ือสกัดเงินเฟ้อพร้อมระบุว่าถึงเวลาท่ีจะต้องเร่ิมพิจารณา

ปรับเปล่ียนแผนการซือ้คืนพันธบัตรท่ีครบกําหนดอายุ (Reinvestment) ท่ีเข้าซือ้ผ่านมาตรการ Asset Purchase Program 

(APP) ในการประชุมเดือนธันวาคม ทัง้นี  ้GDP ไตรมาส 3 ขยายตัว 0.2% QoQ ชะลอตัวลงอย่างมากจาก +0.8% QoQ  
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ในไตรมาสก่อนสะท้อนผลดีจากการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจก่อนหน้านีท่ี้เร่ิมแผ่วลงประกอบกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

จากวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อท่ีทําจุดสูงสุดใหม่ต่อเน่ืองได้กดดันการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนเอกชน รวมถึง

อตุสาหกรรมการผลิตท่ีลดกําลงัการผลิตลง   

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพ่ิมขึน้ 26.62% 

ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวลดลงเป็น 48.3 จุด (-0.2 จุด) จากการหดตัวต่อเน่ืองในภาคบริการ  

(-0.9 จุด, 48.4 จุด) ท่ามกลางมาตรการควบคุม COVID-19 ท่ีขัดขวางการดําเนินธุรกิจและส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ส่วน 

ภาคการผลิต (+1.1 จดุ, 49.2 จดุ) ปรับตวัเพ่ิมขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑ์หดตวัจากผลผลิตและยอดคําสัง่ซือ้ใหมท่ี่ยงัอยู่ในเกณฑ์หดตวั 

ส่วนยอดคําสัง่ซือ้ใหม่ภายนอกประเทศหดตวัเป็นเดือนท่ีสามติดต่อกนั เน่ืองจากแรงกดดนัด้านต้นทนุทัว่โลกท่ียงัคงมีอยู ่ด้านยอด

ค้าปลีกชะลอตวัและหดตวัลง 0.5% YoY (vs. +2.5% เดือนก่อน) นําโดยเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (-14.1% YoY vs. -6.1% เดือนก่อน) 

ร้านอาหาร (-8.1% YoY vs. -1.7% เดือนก่อน) อุปกรณ์ส่ือสาร (-8.9% YoY vs. +5.8% เดือนก่อน) และยอดขายรถยนต ์

(+3.9% YoY vs. +14.2% เดือนก่อน) ขณะท่ียอดส่งออกและนําเข้าเดือนตลุาคมหดตวัเป็นครัง้แรกตัง้แต่ปี 2563 สะท้อนภาพ

อุปสงค์โลกท่ีแผ่วตัวลงรวมถึงผลกระทบจากนโยบาย Zero-Covid ยอดระดมทุนรวมสุทธิในเดือนตุลาคมชะลอตัวลง (0.91 

ล้านล้านหยวน vs. 3.53 ล้านล้านหยวนเดือนก่อน) จากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา ด้านดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ชะลอตวัลงเป็น 

+2.1% YoY ในเดือนตุลาคม (vs. +2.8% เดือนก่อน) โดยราคาชะลอตัวลงในหมวดราคาอาหาร (+7.0% YoY vs. +8.8% 

เดือนก่อน) และท่ีอยู่อาศัย (-0.2% YoY vs. +0.3% เดือนก่อน) ทัง้นี ้เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนทางการจีนได้ประกาศผ่อนคลาย

กฎเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศและนโยบายล็อกดาวน์ท่ีสําคญั อาทิ ลดระยะเวลากักตวั สําหรับผู้สมัผสัใกล้ชิดและผู้ เดินทางเข้า

ประเทศจากเดิม “กักตัวกับภาครัฐ 7 วนั (Centralized Quarantine) และกักตวัท่ีบ้าน 3 วนั (Home Quarantine) รวมเป็น 10 วนั” 

เป็น “กักตัวกับภาครัฐ 5 วนั และกักตัวท่ีบ้าน 3 วนั รวมเป็น 8 วัน” เมื่อเสร็จสิน้การกักตัวท่ีจุดแรกของการเดินทางเข้าแล้ว 

การกกัตวัท่ีปลายทางจะไม่ถกูกกัตวัซํา้สําหรับผู้ เดินทางขาเข้า เป็นต้น 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัเพ่ิมขึน้ 5.38% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตวัลดลงเป็น 53.9 จุด (-2.2 จุด) โดยหลกัจากภาคการผลิตท่ีปรับตวัลดลง  

(-0.7 จุด, 50.2 จุด) ตํ่าสุดนับตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 จากยอดคําสั่งซือ้ใหม่ทัง้ภายนอกประเทศและงานคงค้างท่ีชะลอตัวลง 

ส่วนภาคบริการปรับตัวลดลง (-2.3 จุด, 54.4 จุด) เป็นผลจากผลผลิต (-3.4 จุด, 55.7 จุด) ยอดคําสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศ  

(-17.4 จุด, 47.7 จุด) และยอดคําสั่งซือ้ใหม่ภายในประเทศ (-4.1 จุด, 56.5 จุด) ท่ีชะลอตวัลง ด้านยอดค้าปลีกเดือนตุลาคม 

เพ่ิมขึน้ 1.3% MoM (vs. 0.0% เดือนก่อน) สะท้อนการใช้จ่ายของผู้บริโภคท่ียงัดีอยู่ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) 

เดือนตลุาคมเพ่ิมขึน้ 0.3% MoM ชะลอลงจาก +0.6% ในเดอืนก่อน และตํ่ากว่าตลาดคาดท่ี +0.4% โดยหมวดท่ีพกั (Shelter) 

ซึ่งเป็นหมวดหลกัในภาคบริการและคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนกัในตะกร้าเงินเฟ้อเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีสงูต่อเน่ืองท่ี +0.8% MoM 

เท่ากับเดือนก่อน ซึง่ส่วนหน่ึงเป็นผลจากราคาโรงแรม (คอ่นข้างผวัผวน) ท่ีกลบัมาเพ่ิมขึน้มาก ขณะท่ีค่าเช่า (Rent of Primary 

Residence) เพ่ิมขึน้ในอัตราท่ีลดลงเป็น +0.7% MoM (vs. +0.8% เดือนก่อน) และ Owners’ Equivalent Rent เพ่ิมขึน้ในอัตรา

ลดลงเป็น +0.6% MoM (vs. +0.8% เดือนก่อน) นบัเป็นการเพ่ิมขึน้ในอตัราน้อยท่ีสดุตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2565 ด้านการจ้างงาน

นอกภาคเกษตรเดือนตลุาคมเพ่ิมขึน้ 2.61 แสนตําแหน่ง มากกว่าท่ีตลาดคาดและค่าจ้างยงัขยายตวัสงูสะท้อนภาพตลาดแรงงานท่ี

ยงัแข็งแกร่ง ขณะท่ีอตัราการว่างงานเพ่ิมขึน้เป็น 3.7% ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติเป็น

เอกฉนัท์ (12-0) ปรับอตัราดอกเบีย้ Federal Funds Rate ขึน้ 75 bps. สู่ระดบั 3.75%-4.00% โดยนบัเป็นการปรับขึน้อตัราสงู

ต่อเน่ืองเป็นครัง้ท่ี 4 โดยระบุว่าการปรับขึน้ดอกเบีย้ต่อเน่ืองเพ่ิมเติมอีกมีความเหมาะสมเพ่ือให้อยู่ในระดบัท่ีจํากัดเศรษฐกิจ

เพียงพอ  (Sufficiently Restrictive) ในการนําพาเงินเฟ้อให้ชะลอกลับเข้าสู่ เป้าหมายท่ี 2% โดย  Fed Minutes ชี ว้่า
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คณะกรรมการส่วนใหญ่มองการชะลอการเร่งขึน้อัตราดอกเบีย้ระดับ 50 bps. ใกล้มีความเหมาะสม ขณะท่ีมองการเกิด 

Recession มีความเป็นไปได้สงู 

 

เดือนธันวาคม 2565 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 6.70% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็น 48.9 จุด (-2.9 จุด) จากแรงหนุนมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียว 

ในประเทศท่ีลดลงเมื่อเทียบกับในเดือนตุลาคมส่งผลให้ดชันีภาคบริการชะลอตวัลง (-2.9 จุด, 50.3 จุด) ขณะท่ีภาคการผลิต

หดตวัครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 (-1.7 จุด, 49.0 จุด) โดยผลผลิตและยอดคําสัง่ซือ้ใหม่ลดลงตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือน

สิงหาคม 2563 ส่วนยอดคําสัง่ซือ้ใหม่ภายนอกประเทศหดตวัต่อเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ในหลายประเทศ โดยเฉพาะใน

ประเทศจีนด้านการส่งออกเดือนพฤศจิกายนชะลอตวัลงเป็น +20.0% YoY (vs.+25.3% เดือนก่อน) นําโดยหมวดยานพาหนะ

รวมอะไหล่ (+33.9% YoY vs. +61.4% เดือนก่อน) และเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า (+11.4% YoY vs. +17.9% เดือนก่อน) ขณะท่ีกลุ่มสินค้า

เคร่ืองจักรกล (+18.9% YoY vs. +17.6% เดือนก่อน) และเคมีภัณฑ์ (+10.7% YoY vs. +1.0% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้ อย่างไรก็ตาม

ดลุการค้าปรับตวัดีขึน้จากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีปรับตวัลดลงและคา่เงินเยนท่ีแข็งค่าขึน้ ด้านยอดค้าปลีกเดือนพฤศจิกายนปรับตวั

ลดลง 1.1% MoM, SA จากราคาสินค้าท่ีจําเป็นในชีวิตประจําวนัท่ีเพ่ิมสูงขึน้ส่งผลกระทบต่อภาคครัวเรือนของญ่ีปุ่ น ขณะท่ี

การว่างงานลดลงแตะระดับ 2.5% (vs. 2.6% เดือนก่อน) ด้านอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (+3.7%) พุ่งขึน้แตะระดับสูงสุด 

ในรอบ 40 ปี ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) มีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ีระดบั -0.1% แต่ได้สร้าง

ความตกใจให้กับตลาดด้วยการขยายกรอบอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 10 ปี ของรัฐบาลญ่ีปุ่ นให้เคล่ือนไหวในช่วง -0.5% ถึง 

+0.5% จากเดิมท่ีอยู่ในกรอบ -0.25% ถึง +0.25% ซึง่ถือเป็นการส่งสญัญาณเร่ิมใช้นโยบายคมุเข้มการเงิน 

ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง 3.44% 

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพ่ิมขึน้เป็น 47.8 จุด (+0.5 จุด) จากการเพ่ิมขึน้ของดัชนีภาคการผลิต 

(+0.7 จุด, 47.1 จุด) ท่ีปรับตวัดีขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑ์หดตวั โดยยอดคําสัง่ซือ้ใหม่ยงัหดตวัต่อเน่ืองจากอุปสงค์ท่ีอ่อนแอทัว่โลก 

ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตปรับตวัลดลงตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 ส่วนภาคบริการ (-0.1 จุด, 48.5 จุด) ชะลอตัวลง

เล็กน้อยจากยอดคําสั่งซือ้ใหม่ท่ีหดตัวเป็นเดือนท่ี 5 และงานคงค้างท่ีหดตัว ขณะท่ีผลผลิตปรับตวัดีขึน้แต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัว 

ทัง้นี  ้ดัชนี Composite PMI เร่งตัวขึน้แต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัวในเกือบทุกประเทศหลัก ได้แก่ สเปน (+1.6 จุด, 49.6 จุด) 

เยอรมนี (+1.2 จดุ, 46.3 จดุ) และอิตาลี (+3.1 จดุ, 48.9 จดุ) ขณะท่ีฝร่ังเศสพลิกมาอยู่ในเกณฑ์หดตวั (-1.5 จดุ, 48.7 จดุ) ใน

ส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB)  มีมติปรับขึน้ดอกเบีย้ในอัตรา 50 bps. ตามตลาดคาดพร้อมทัง้ส่งสัญญาณท่ี

ชดัเจนในการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างต่อเน่ืองเน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงได้ช้ากว่าท่ีประมาณการไว้เดิมอย่างมีนยัยะ

พร้อมประกาศจะเร่ิมปรับลดขนาดงบดลุผ่านการลดการถือครองสินทรัพย์ภายใต้มาตรการ APP (Asset Purchase Program) 

ในเดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นไป    

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพ่ิมขึน้ 6.37% 

ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤศจกิายนปรับตวัลดลงเป็น 47.0 จดุ (-1.3 จดุ) จากการหดตวัตอ่เน่ืองในภาคบริการ 

(-1.7 จดุ, 46.7 จุด) ท่ามกลางมาตรการควบคุม COVID-19 ท่ีขดัขวางการดําเนินธุรกิจและส่งผลกระทบตอ่อุปสงค์ทําให้ยอด

คําสัง่ซือ้ใหม่หดตวัสงูสดุในรอบ 6 เดือน ส่วนภาคการผลิต (+0.2 จุด, 49.4 จุด) ปรับตวัเพ่ิมขึน้แต่ยงัอยู่ในเกณฑ์หดตวั โดย

ผลผลิตยอดคําสัง่ซือ้ใหม่และการจ้างงานยงัอยู่ในภาวะหดตวั ส่วนยอดคําสั่งซือ้ใหม่ภายนอกประเทศและงานคงค้างปรับลดลง

ตํ่าสุดในรอบกว่า 2 ปีคร่ึง เน่ืองจากอปุสงค์ในประเทศคู่ค้าท่ีลดลง ด้านยอดส่งออกเดือนพฤศจิกายนหดตวั (8.7% YoY vs.  
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-0.3% เดือนก่อน) นําโดยยอดส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (-28.3% YoY vs. -16.5% ในเดือนก่อน) 

แผงวงจรรวม (-29.8% YoY vs. -2.4% เดือนก่อน) และโทรศพัท์มือถือ (-3.3% YoY vs. +7.0% เดือนก่อน) ท่ีชะลอตวัลงอย่างมาก 

ส่วนเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (-22.9% YoY vs. -25.0% เดือนก่อน) ยังคงหดตัวสูง ในส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ชะลอตวัลงเป็น 

+1.6% YoY ในเดือนพฤศจิกายนโดยนบัเป็นการขยายตวัตํ่าสดุในรอบ 8 เดือน เป็นผลของชะลอตวัลงของราคาในหมวดสินค้า

ผู้บริโภคและอาหารจากการปล่อยหมูจากคลงัสํารองของรัฐบาลออกสู่ตลาด ในขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้ประกาศยกเลิก

นโยบาย Zero-Covid ซึ่งรวมถึงยกเลิกการกักกันแบบรวมศูนย์และลดขนาดพืน้ท่ีเส่ียงเพ่ือให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่ใน

วงจํากดั อีกทัง้ยงัประกาศยกเลิกการกกัตวัสําหรับผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศตัง้แต่วนัท่ี 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 5.90% 

ดชันีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตวัลดลงเป็น 46.4 จุด (-1.8 จุด) จากผลผลิต (-0.8 จดุ, 51.5 จุด) ยอด

คําสั่งซือ้ใหม่ (-2.0 จุด, 47.2 จุด) งานคงค้าง (Backlog of Orders : -5.3 จุด, 40.0 จุด) สินค้าคงคลัง (-1.6 จุด, 50.9 จุด) และ 

การจ้างงาน (-1.6 จุด, 48.4 จุด) ท่ีปรับตัวลดลง ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤศจิกายนเพ่ิมขึน้กว่า 2.63 แสนตําแหน่ง 

สะท้อนภาพตลาดแรงงานท่ีแข็งแกร่งแม้การเพ่ิมขึน้ของการจ้างงานจะชะลอลงมากจากเมื่อต้นปีก็ตาม ขณะท่ีอตัราการว่างงาน

ทรงตวัท่ี 3.7% เท่ากบัเดือนก่อน โดยอตัราค่าจ้างเฉล่ียรายชัว่โมง (Average Hourly Earnings) เดือนพฤศจกิายนเร่งตวัขึน้เป็น 

+0.6% MoM (vs. +0.5% เดือนก่อน) สูงสุดนับตัง้แต่เดือนมกราคมนับเป็นหน่ึงในแรงกดดันเงินเฟ้อสําคัญท่ีธนาคารกลาง

สหรัฐอเมริกา (Fed) ติดตามอย่างใกล้ชิดเน่ืองจากจะส่งผลให้ราคาในหมวดบริการยงัคงทรงตวัในระดบัสงู ด้านอตัราเงินเฟ้อ

พืน้ฐาน (Core CPI) เดือนพฤศจิกายนเพ่ิมขึน้อย่างชะลอตัวท่ี +0.2% MoM (vs. +0.3% เดือนก่อน) โดยหมวดท่ีพัก (Shelter)  

ซึง่เป็นหมวดหลกัในภาคบริการและคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนํา้หนกัในตะกร้าเงินเฟ้อเพ่ิมขึน้ 0.7% MoM ชะลอลงเล็กน้อยจาก 

+0.8% ในเดือนก่อน โดยหลกัเป็นผลมาจากราคาในหมวดโรงแรมท่ีชะลอตัวลงอย่างมาก (+0.3% MoM vs. +4.9% เดือนก่อน) 

ขณะท่ีค่าเช่า Rent of Primary Residence (+0.8% MoM vs. +0.7% เดือนก่อน) และ Owners’ Equivalent Rent (+0.7% MoM vs. 

+0.6% เดือนก่อน) กลับมาเร่งตัวขึน้อีกครัง้ ส่วนราคาในหมวดท่ีใช้แรงงานเป็นจํานวนมากยังเพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองจากแรงหนุนของ

ค่าจ้างท่ียงัขยายตวัสงู ขณะท่ีหมวดท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริการทางการแพทย์ยงัคงปรับตวัลดลง ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง

สหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติเป็นเอกฉันท์ขึน้ดอกเบีย้ท่ีอัตรา 50 bps. ตามคาด แต่ส่งสัญญาณ Hawkish กว่าคาด โดย Dot Plot  

ชีด้อกเบีย้จะปรับขึน้อีก 75 bps. สู่ระดบั 5.00%-5.25% ในปี 2566 ขณะท่ีมองผลกระทบต่อเศรษฐกิจชดัเจนมากขึน้ 

 

เดือนมกราคม 2566 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพ่ิมขึน้ 4.72% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตวัเพ่ิมขึน้เป็น 49.7 จุด (+0.8 จุด) จากแรงหนุนมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียว

ในประเทศส่งผลให้ดชันีภาคบริการเร่งตวัขึน้ (+0.8 จดุ, 51.1 จุด) ขณะท่ีภาคการผลิตปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 (-0.1 จดุ, 

48.9 จดุ) ท่ามกลางอปุสงค์ท่ีอ่อนแอทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยยอดคําสัง่ซือ้ใหมล่ดลงตํ่าสดุในรอบ 2 ปีคร่ึง ส่วนยอด

คําสัง่ซือ้ภายนอกประเทศหดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 10 ด้านดชันีต้นทุนการผลิตลดลงตํ่าสดุในรอบ 15 เดือน ส่วนดัชนีราคาขาย

ปรับตวัลดลงตํ่าสดุในรอบ 9 เดือน ด้านเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนธันวาคมเร่งตวัขึน้เป็น 4.0% YoY (vs. 3.7% เดือนก่อน) 

สงูสดุในรอบ 41 ปี ทัง้นี ้เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นยังคงมีความเส่ียงในขาลงจากความอ่อนแอของอุปสงค์โลกซึ่งสร้างปัจจัยกดดนัต่อ

ภาคการส่งออกในปี 2566 รวมไปถึงการเพ่ิมขึน้สงูของอัตราเงินเฟ้อในช่วงสัน้จํากัดการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน

ภายในประเทศ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) มีมติเป็นเอกฉันท์คงนโยบายการเงินตามเดิม โดยคง



กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส ์                    8 

อัตราดอกเบีย้ระยะสัน้ไว้ท่ี -0.1% สําหรับเงินสํารองส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์ (Excess Reserve) และคงเป้าอัตรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี (Yield Curve Control: YCC) ไว้ท่ีประมาณ “0%” และเคล่ือนไหวในกรอบ +/-0.5% 

ตลาดยโุรปปรับตวัเพ่ิมขึน้ 6.67% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตวัเพ่ิมขึน้เป็น 49.3 จุด (+1.5 จดุ) โดยภาคบริการ (+1.3 จดุ, 49.8 จดุ) เพ่ิมขึน้

จากยอดคําสัง่ซือ้ใหม่ท่ีปรับตวัขึน้สงูสดุในรอบ 5 เดือน ส่วนดชันีภาคการผลิต (+0.7 จดุ, 47.8 จดุ) เพ่ิมขึน้เช่นกนั โดยผลผลิต

และสถานการณ์ในห่วงโซ่อปุทานปรับตวัดีขึน้ ขณะท่ีดชันีราคาต้นทนุการผลิตปรับตวัลดลงตํ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 

2563 ทัง้นี ้ดัชนี Composite PMI เร่งตัวขึน้แต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัวในทุกประเทศหลัก ได้แก่ สเปน (+0.3 จุด, 49.9 จุด) 

เยอรมนี (+2.7 จุด, 49.0 จุด) อิตาลี (+0.7 จุด, 49.6 จุด) และฝร่ังเศส (+0.4 จุด, 49.1 จุด) ด้านเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) 

ได้เร่งตวัขึน้เป็น 5.2% YoY (vs. +5.0% เดือนก่อน) สงูสดุเป็นประวตัิการณ์จากราคาในหมวดบริการท่ียงัเร่งตวัขึน้สงูสดุเป็น

ประวตัิการณ์ (+4.4% YoY vs. +4.2% เดือนก่อน) ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากตลาดแรงงานท่ีตงึตวัอย่างมากหนนุค่าจ้างให้เพ่ิมขึน้สงู

และราคาสินค้าอุตสาหกรรมท่ีมิใช่พลงังานท่ีเร่งตวัขึน้ (+6.4% YoY vs. +6.1% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน เจ้าหน้าท่ี

ธนาคารกลางยุโรปเปิดเผยว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจเร่ิมพิจารณาชะลอการเร่งปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ (จาก 50 bps. เป็น 

25 bps.) สําหรับการประชุมวันท่ี 16 มีนาคมหลังจากท่ีนาง Christine Lagarde ประธาน ECB ได้ส่งสัญญาณในแถลงการณ์หลัง 

การประชุมครัง้ล่าสุดว่าการปรับขึน้ดอกเบีย้ในอัตรา 50 bps. จะเกิดขึน้ต่อเน่ืองในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 

อย่างไรก็ตามรายงานการประชมุ ECB (Minutes) รอบวนัท่ี 15 ธันวาคม 2565 ยงัคงสะท้อนความกงัวลต่อแรงกดดนัเงินเฟ้อท่ี

สงูซึง่สะท้อนถึงความจําเป็นในการปรับดอกเบีย้ขึน้ในอตัราสงู 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพ่ิมขึน้ 10.42% 

ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพ่ิมขึน้เป็น 48.3 จุด (+1.3 จุด) ท่ามกลางมาตรการควบคุม 

COVID-19 ท่ีผ่อนคลายลงอย่างต่อเน่ืองทําให้ผลผลิตและยอดคําสัง่ซือ้ใหม่ฟืน้ตวัดีขึน้ ส่วนภาคการผลิต (-0.4 จดุ, 49.0 จดุ) 

ชะลอตัวลงท่ามกลางผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ท่ีขยายตวัเป็นวงกว้างกระทบกระบวนการผลิต โดยผลผลิต 

คําสัง่ซือ้ใหม่และยอดคําสัง่ซือ้ภายนอกประเทศอยู่ในเกณฑ์หดตวั ด้านดชันีราคาต้นทุนการผลิตปรับตวัเพ่ิมขึน้เล็กน้อยเน่ืองจาก

การเพ่ิมขึน้ของราคาวัสดุบางชนิด โดยเฉพาะโลหะ ขณะท่ีราคาขายปรับตัวลดลงต่อเน่ืองในส่วนการส่งออกของจีนเดือน

ธันวาคมหดตวั 9.9% YoY เพ่ิมขึน้จากเดือนก่อนท่ีหดตัว 8.9% จากภาวะอุปสงค์โลกท่ีชะลอตวันําโดยสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ (-35.7% YoY vs. -28.3% เดือนก่อน) โทรศัพท์มือถือ (-29.2% YoY vs. -33.3% เดือนก่อน) แผงวงจรรวม (-16.0% 

vs. -29.8% เดือนกอ่น) และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (-20.9% YoY vs. -22.9% เดือนก่อน) ท่ีหดตวัในระดบัสงู ขณะท่ียอดส่งออก

ยานพาหนะ (+56.6% YoY vs. +177.5% เดือนก่อน) ชะลอตวัลงมากแต่ยงัคงขยายตัวสูง ด้านยอดนําเข้าหดตัว 7.5% YoY 

ต่อเน่ืองจากเดือนก่อน (-10.6%) ด้าน GDP ไตรมาส 4 ขยายตวั 2.9% YoY ชะลอตัวลงจากท่ีเติบโต 3.9% ในไตรมาสก่อน

จากผลของการใช้มาตรการจํากัดการเดินทางเพ่ือควบคุมการระบาดของ COVID-19 ท่ีมีความเข้มงวด ขณะท่ีเมื่อเทียบกับ 

ไตรมาสก่อน GDP ไม่ขยายตวั (0.0% QoQ)  

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัเพ่ิมขึน้ 6.18% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตวัลดลงเป็น 45.0 จุด (-1.4 จุด) จากการลดลงของยอดคําสัง่ซือ้ใหม่ตามอุปสงค์ท่ี

ลดลงจากผลกระทบของอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับตวัสงูขึน้และแรงกดดนั ด้านเงินเฟ้อท่ีสงูอย่างมากทําให้ดชันีทัง้ภาคบริการ (-1.5 จดุ, 

44.7 จดุ) และภาคการผลิต (-1.5 จุด, 46.2 จุด) ปรับตวัลดลงต่อเน่ือง ขณะท่ีผลผลิตหดตวัลงตํ่าสดุในรอบ 2 ปีคร่ึง และยอด

คําสัง่ซือ้ใหม่หดตวัลงมากท่ีสดุเป็นประวตัิการณ์ ด้านยอดค้าปลีกเดือนธันวาคมหดตวั (-1.1% MoM) ต่อเน่ืองสะท้อนการใช้จ่าย

ของผู้บริโภคและเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอลงในไตรมาส 4 นําโดยสินค้าในกลุ่มรถยนต์ (-1.2% MoM) เฟอร์นิเจอร์ (-2.5%) เสือ้ผ้า  
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(-0.3%) อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (-1.1%) และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล (-0.9%) ส่วนยอดขายป๊ัมนํา้มันลดลง  

(-4.6%) ต่อเน่ืองตามการปรับลดลงของราคานํา้มนั นอกจากนี ้ยอดขายร้านอาหารซึ่งนับเป็นหมวดบริการเพียงหน่ึงเดียวใน

ยอดค้าปลีกลดลง -0.9% MoM (vs. -0.1% เดือนก่อน) แย่สุดในรอบเกือบหน่ึงปี ด้านอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือน

ธันวาคมเพ่ิมขึน้ 0.3% MoM (vs. +0.2% เดือนก่อน) นําโดยหมวดบริการหลกั (Core Services) ท่ีเร่งตวัขึน้ (+0.5% MoM vs. 

+0.4% เดือนก่อน) ขณะท่ีการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคมเพ่ิมขึน้มากกว่าคาดท่ี 2.23 แสนตําแหน่ง และอัตรา 

การว่างงานปรับลดลงสู่ระดับตํ่าสุดในรอบ 50 ปี แต่ค่าจ้างได้ชะลอลงมากกว่าท่ีคาดและอุปทานแรงงานปรับดีขึน้ ในส่วน

รายงานการประชมุของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed Minutes) ได้แสดงถึงความกงัวลต่อสภาวะการเงินท่ีผ่อนคลายอย่าง

ไม่สมเหตุสมผลจะกระทบการต่อสู้กบัเงินเฟ้อ อีกทัง้คณะกรรมการหลายท่านมองการปรับขึน้ดอกเบีย้ในอตัราลดลงเป็น 50 bps. 

(สู่ระดับ 4.25%-4.50%) จากท่ีปรับขึน้ในอัตรา 75 bps. ต่อเน่ือง 4 รอบการประชุมก่อนหน้า มิใช่การสะท้อนว่าธนาคารกลาง

สหรัฐอเมริกา (Fed) ได้เร่ิมผ่อนการต่อสู้กบัเงินเฟ้อ หรือเป็นการตดัสินว่าเงินเฟ้อได้ชะลอลงอย่างต่อเน่ืองชดัเจน 

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพ่ิมขึน้ 0.43% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวเพ่ิมขึน้เป็น 50.7 จุด (+1.0 จุด) ขณะท่ีอัตราค่าจ้างท่ีแท้จริงลดลงกว่า 4%  

ในเดือนมกราคมต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 10 และลดลงในอตัราท่ีสงูท่ีสดุในรอบเกือบ 9 ปี จากเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีสงูกว่า

การเติบโตของค่าจ้างส่งผลให้การใช้จ่ายภายในประเทศได้รับผลกระทบในเชิงลบ ด้านยอดค้าปลีกเดือนมกราคมเพ่ิมขึน้สวนทาง

อย่างมากเป็นผลมาจากการจ่ายโบนัสในเดือนธันวาคมของบริษัทญ่ีปุ่ น อย่างไรก็ตามผลดังกล่าวเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว

เท่านัน้ ในส่วนของยอดส่งออกเดือนมกราคมเพ่ิมขึน้ 3.5% YoY (vs. +11.5% เดือนก่อน) ชะลอตวัลงอย่างมากเป็นผลมาจาก

อปุสงค์ในประเทศจีนท่ีอ่อนแรงลง ขณะท่ียอดนําเข้าปรับเพ่ิมขึน้ 17.8% ส่งผลให้ในเดือนมกราคมญ่ีปุ่ นมียอดขาดดุลการค้า

สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ท่ี 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในภาคนโยบายทางการเงนิ ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) มีมติเป็น

เอกฉันท์คงนโยบายทางการเงินตามเดิมในรอบการประชุมล่าสุด ขณะท่ีนักลงทุนคาดว่าผู้ ว่าธนาคารกลางคนใหม่ Ueda  

มีแนวโน้มท่ีจะยกเลิกมาตรการทางการเงินท่ีผ่อนคลายมากเกนิไป (Ultra-Loose Monetary Policy) เน่ืองจากจะส่งผลให้อตัรา

เงินเฟ้อเร่งตวัขึน้รวมไปถึงปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ตามตลาดต่างประเทศหลกัเพ่ือลด Policy Divergence Gap ซึ่งจะส่งผลให้

อํานาจซือ้และการลงทนุภาคธุรกิจชะลอตวัลง ด้าน GDP ไตรมาส 4/2565 ขยายตวั 0.6% YoY ตํ่ากว่าท่ีตลาดคาด (+2.0% YoY)  

ตลาดยโุรปปรับตวัเพ่ิมขึน้ 1.74% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตวัเพ่ิมขึน้เป็น 50.3 จุด (+1.0 จุด) จากแรงหนุนของกิจกรรมภาคการบริการท่ี

ขยายตวัมากท่ีสดุในรอบ 7 เดือน อย่างไรก็ตามกิจกรรมภาคการผลิตอยู่ในโซนหดตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 8 และตํ่ากว่าตวัเลข

คาดการณ์ของตลาด ทัง้นี ้ดชันี Composite PMI เร่งตัวขึน้และพลิกมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตวัในทุกประเทศหลกั ได้แก่ สเปน  

(+1.7 จุด, 51.60 จุด) และอิตาลี (+1.6 จุด, 51.20 จุด) ขณะท่ีเยอรมนี (+0.9 จุด, 49.9 จุด) และฝร่ังเศส (ไม่เปล่ียนแปลง, 

49.1 จุด) ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัว ด้านเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมกราคมปรับเพ่ิมขึน้ทําจุดสูงสดุใหม่ท่ีระดับ +5.3% YoY 

โดยอตัราเงินเฟ้อมีแนวโน้มท่ีจะอยู่ในระดบัสงูต่อไป เน่ืองจากตลาดแรงท่ียงัคงตึงตวัพร้อมทัง้อตัราการเติบโตของค่าจ้างและ

เงินเฟ้อในภาคบริการท่ียงัคงเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ส่งสญัญาณท่ีจะขึน้

ดอกเบีย้อีก 50 bps. ในการประชุมครัง้ต่อไปในเดือนมีนาคมเพ่ือควบคุมอตัราเงินเฟ้อให้กลบัมาอยู่ในระดบั 2% รวมไปถึงการทํา 

Quantitative Tightening (QT) ในช่วงกลางปี 2566 โดยในปัจจุบันนักลงทุนคาดการณ์ว่าอตัราดอกเบีย้จะขึน้ทําจดุสงูสดุท่ี
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บริเวณ 3.5% ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี ้ด้าน GDP ไตรมาส 4/2565 ขยายตัว 0.1% QoQ ดีกว่าท่ีตลาดคาดว่าจะติดลบ  

(-0.1% QoQ) หลีกเล่ียงภาวะเศรษฐกิจถดถอยสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจท่ียืดหยุ่นและอาจเติบโตได้เล็กน้อยในปีนี ้ 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลง 9.41% 

ดชันีรวม Caixin Composite PMI เดือนมกราคมปรับตวัเพ่ิมขึน้เป็น 51.1 จุด (+2.8 จุด) โดยทัง้ภาคการผลิตและนอกภาคการผลิต

ได้พลิกกลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนกนัยายน 2565 ขณะท่ีการใช้จ่ายภาคเอกชนเร่ิมส่งสญัญาณของการฟืน้ตวั

ท่ีดีขึน้จากการยกเลิกนโยบาย Zero-Covid ในเดือนธันวาคมท่ีผ่านมาการเปิดประเทศในช่วงต้นปีรวมถึงเทศกาลตรุษจีน 

ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนในเดือนมกราคมได้เร่ิมกลบัไปสู่ระดบัก่อน COVID ด้านเงินเฟ้อเดือนมกราคม

ยงัคงอยู่ในระดบัตํ่าท่ี 2.1% ใกล้เคียงกับเงินเฟ้อในปี 2565 ถึงแม้ว่าจะมีการฟืน้ตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสงูกว่าคาดก็ตาม 

อย่างไรก็ตามปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังคงทรงตัวและเป็นปัจจัยท่ียังต้องจับตามอง เน่ืองจากส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อความมัง่คัง่ของประชาชนโดยราคาบ้านมือหน่ึงในเมืองสําคญัเร่ิมทรงตวัเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ยงัคงหดตวั YoY 

ด้านราคาบ้านมือสองยงัคงหดตวัขณะท่ีผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุ 100 อนัดบัแรกยังมียอดขายหดตวัเช่นกัน ทัง้นี ้

รัฐบาลจีนยังคงออกมาตรการเพ่ือฟื้นฟูภาคอสงัหาริมทรัพย์อย่างต่อเน่ือง ซึ่งล่าสดุได้ประกาศจัดตัง้กองทุน Private Equity 

เพ่ือลงทุนในภาคอสงัหาริมทรัพย์ประกอบกับความขดัแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจในปี 2566 

ทัง้นี ้สญัญาณการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจประเทศจีนในช่วงท่ีผ่านมาทําให้ IMF ได้ปรับคาดการณ์ตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของจีนในปี 2566 เป็น 5.2% จากเดิมซึง่อยู่ท่ีเพียง 4.4% 

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตวัลดลง 2.61% 

ดชันีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตวัเพ่ิมขึน้เป็น 46.8 จุด (+1.8 จุด) จากภาคบริการ (+6.0 จุด, 55.2 จุด) ท่ีเร่งตวัขึน้

อย่างมากพลิกกลับมาขยายตัวอีกครัง้ในเดือนมกราคม ด้านการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพ่ิมขึน้สงูกว่าคาดท่ี 517,000 

ตําแหน่ง และสูงสุดนบัตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2565 ขณะท่ีอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 3.4% ตํ่าสุดตัง้แต่กลางปี 2555  

ในส่วนยอดค้าปลีกเพ่ิมขึน้กว่า 3% MoM (vs. -1.1% เดือนก่อน) เร่งตวัขึน้จากเดือนก่อนหน้าสําหรับการใช้จ่ายของผู้บริโภค

เพ่ิมขึน้มากสดุในรอบเกือบ 2 ปี ท่ี +1.8% MoM โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากค่าจ้างและเงินเดือนท่ีเพ่ิมขึน้ส่งผลให้ดชันีราคา

การใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบคุคล (PCE Price Index) เร่งตัวขึน้เป็น +5.4% YoY (vs. +5.3% เดือนก่อน) นอกจากนีด้ชันี

ราคาผู้ผลิต (PPI) ก็เร่งตวัขึน้เช่นกัน (+6.0% YoY vs. +5.4% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธานธนาคารกลาง

สหรัฐอเมริกา Powell ส่งสัญญาณปรับขึน้อัตราดอกเบีย้อีกสองครัง้จากความเส่ียงของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวท่ีลดลง 

เน่ืองจากตลาดแรงงานท่ีตึงตวัอย่างต่อเน่ืองและภาคบริการท่ียงัแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามนกัลงทุนมองว่าการขึน้ดอกเบีย้ของ 

ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) น่าจะจบลงในช่วงกลางปี 2566 เน่ืองจากถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 

(Fed) ท่ีมองว่าภาวะเงินฝืดนัน้ได้เร่ิมขึน้แล้วประกอบกบัเงินเฟ้อท่ีเร่ิมผ่อนคลายลงรวมไปถึงผลกระทบจากการขึน้ดอกเบีย้ 

ต่อระบบเศรษฐกิจเร่ิมมีให้เห็นชดัเจนมากขึน้ ทัง้นี ้นักลงทุนคาดการณ์ว่าดอกเบีย้จะขึน้ทําจุดสงูสดุท่ีบริเวณ 5.00 - 5.25% 

ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 
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การลงทุนของกองทุน 

• กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ (ASP-ROBOT)  

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โรโบติก (ASP-ROBOT) มีนโยบายลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศท่ีมีนโยบายลงทนุในตราสารทุน

ของบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือเก่ียวข้องกับการใช้หุ่นยนต์ในการประกอบกิจการ 

หรือเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี หรือเก่ียวข้องกับนวตักรรมต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจใน

ลกัษณะดงักล่าวข้างต้นด้วย นอกจากนีก้องทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

ท่ีอ้างอิงกับตราสารทนุและ/หรือหน่วย CIS ต่างประเทศ ท่ีมีเงื่อนไขตามท่ีกําหนดไว้ในนโยบายการลงทนุข้างต้น โดยเฉล่ียในรอบปี

บญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ซึ่งกองทุนจะทําการป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศเกือบทัง้หมดในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุต่างประเทศ 
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กองทุนเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส์ 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลังของกองทนุ 

รอบระยะเวลา 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

(NAV ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2566 = 10.7323 บาท) 

ASP-ROBOT 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 3.81% -1.28% -7.65% -24.62% 0.30% -0.79% - 1.30% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 3.76% -0.03% 2.88% -8.10% 7.72% 5.44% - 6.43% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 

(standard deviation) 
17.45% 18.17% 23.56% 26.48% 26.64% 23.26% - 22.56% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 

(standard deviation) * 
11.57% 12.87% 16.90% 17.78% 18.88% 15.99% - 15.46% 

Information Ratio 0.04 -0.60 -1.91 -1.28 -0.55 -0.51 - -0.43 

หมายเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 4 กนัยายน 2560 

- * 1. ดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียง

ด้านอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ ในสดัส่วน 10% 

     2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทน   

เป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ ในสดัส่วน 90% 

- 1 % ต่อปี 

- 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีท่ีกองทนุจดัตัง้ไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 

- การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้จดัขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เร่ือง มาตรฐานการวดัและ
นําเสนอผลการดําเนินงานของกองทนุรวม 

- ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดําเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

ณ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

N/A* 

* ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ท่ีเว็บไซต์ www.assetfund.co.th 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ 

(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

0.55 
 

 

 

 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 

นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

นางสาวสวุิชญา ปิยะพิสทุธ์ิ* 

* ปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ถ้ามี) 

 

http://www.assetfund.co.th/
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 หมายเหตุ : บริษัทจดัการได้คํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์ของกองทนุโดยใช้วิธีการคํานวณตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ (AIMC) 
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คําอธิบายการจัดอนัดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเส่ียงตํ่าท่ีสดุ บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สงูสดุ ความเปล่ียนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก 

AA มีความเส่ียงตํา่มาก มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบ

จากความเปล่ียนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

A มีความเส่ียงในระดบัตํา่ มีความสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูแต่อาจได้รับผลกระทบ

จากความเปล่ียนแปลงทางธุรกจิและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

BBB มีความเส่ียงและมคีวามสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผนัผวนท่ีเกดิขึน้

จากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชําระหนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัอนัดบั

เครดิตท่ีสงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการชาํระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกท่ีได้รับ

อนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวท่ีมเีคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัชําระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการชาํระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกท่ีได้รับ

อนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวท่ีมเีคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัชําระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 
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ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเน่ืองจากการใช้บริการ 

ด้วยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน แอสเซท พลสั จํากัด ในฐานะผู้จดัการกองทนุได้รับการบริการข้อมลูจากบุคคลผู้ ให้บริการ 

ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดงักล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจยัภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ภายใน

และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ภาวะสงัคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง

ปัจจยัพืน้ฐานของธุรกิจรายบริษัทท่ีกองทุนลงทนุ ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม Company Visit และการสมัมนาต่างๆ 

ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการนํามาใช้วเิคราะห์ปัจจยัเพ่ือการตดัสินใจลงทนุเพ่ือผลประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 

จึงขอเปิดเผยรายชื่อบคุคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ ดงันี ้
 

Fixed Income 

Thai Commercial Banks 

BANGKOK BANK PLC. 

BANK OF AYUDHYA 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. 

KIATNAKIN PHATRA BANK PCL 

Securities 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC. 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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. 

UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND)  PCL. 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 
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Fixed Income 

Securities 

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. 

SOCIETE GENERALE SA 

MORGAN STANLEY 

UBS AG 

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 

BAILLIE GIFFORD & CO 

BNP PARIBAS AM 

NOMURA IRELAND FUNDS PLC 

UTI International 

VanEck 

KraneShares 

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 

Viet Capital Securities (VCSC) 

CCB International (Holdings) Limited  
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 Securities 

China Merchant Securities (CMS) 

SSI Securities Corporation (SSI - HOSE) 

D.B.S. Vickers Securities Company Limited 

HAITONG 

Oppenheimer 

Kepler 

Macquarie 

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 

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited 

InnovestX Securities Company Limited 

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co. 

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 

KGI Securities (Thailand) Company Limited 

JPMorgan Securities (Thailand) Limited 

Tisco Securities Company Limited 

DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited 

Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited 

Thanachart Securities Public Company Limited 

Krungthai XSpring Securities Company Limited 

RHB Securities (Thailand) Public Company Limited 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited 

DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited 

Finansia Syrus Securities Public Company Limited 

Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 
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รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ประจาํปี พ.ศ. 2566 

ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1 บริษัท เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

3 บริษัทท่ีปรึกษา เอเซีย พลสั จํากดั 

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 นางสาวทิพย์วด ี อภิชยัสิริ 

13 นายกฤช โคมิน 

14 นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม 

15 นายยรุนนัท์ วิภศูิริ 

16 นายไกรสร โอภาสวงการ 

17 นายวศิรุต ปรางมาศ 

18 นายณฐัพงษ์ จนัทร์หอม 

19 นายวชริศกัดิ ์ จึงสถาพร 

20 นางธนพร  ตัง้มณีนิมิตร 

21 นางกสุมุาลย์  ศรีสอ้าน 

22 นางสาวพิมพ์ศิริ  ชีพสตัยากร 

23 นางสาวภทัรา  ฉายรัศมวีงศ ์

24 นางผสุดี  นาคอินทร์ 

25 นางสาวพรประภา ธนพูนัธ์ 

26 นางสาวสวุิชญา ปิยะพิสทุธ์ิ 

27 นางสาวกาญดา สินอยู ่

28 นายณชัพล จิระสถติย์ 1/ 

หมายเหต ุ: 
1/ เร่ิมเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี website บริษัทจดัการ  www.assetfund.co.th 

 

 

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ 

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวนัที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

วันที่ ชื่อหลักทรัพย์ 
อัตราส่วน ณ สิน้วนั 

(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 

(%NAV) 
สาเหต ุ การดาํเนินการ 

- - - - - - 
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