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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน
เดือนกรกฎาคม 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 5.23%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมิถนุ ายนปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 48.9 จุด (+0.1 จุด) โดยภาคบริ การปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 48.0 จุด
(+1.5 จุด) อยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 17 จากการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินอีกใน 10 จังหวัดรวมถึง Tokyo
และ Osaka ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 20 มิถนุ ายน ทังนี
้ ้ จานวนผู้ติดเชื ้อใหม่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การแจกจ่ายวัคซีน
เร่ งตัวขึ ้นอย่างรวดเร็วน่าจะทาให้ กิจกรรมในภาคบริ การกลับมาดาเนินการได้ เป็ นปกติมากขึ ้น ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวลดลง
เป็ น 52.4 จุด (-0.6 จุด) จากผลผลิตและยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ทงภายในและภายนอกประเทศที
ั้
่ชะลอตัวลงรวมถึงผลกระทบจาก
การประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน ส่วนดัชนีต้นทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ สู่ระดับสูงสุดนับตัง้ แต่เดื อนมีนาคม 2554
ตามราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ ้นซึ่งส่งผลให้ ดชั นีราคาผลผลิตปรับตัวสูงสุดในรอบ 4 เดือนโดยยอดส่งออกเดือนมิถุนายน
ขยายตัว 48.6% YoY แต่ชะลอตัวลงเล็กน้ อยจาก 49.6% ในเดือนก่อนโดยการขยายตัวในระดับสูงส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจาก
ฐานที่ต่าในเดือนมิถุน ายนปี ก่ อน (-26.2% YoY) ขณะที่ยอดนาเข้ าเร่ งตัวขึน้ เป็ น 32.7% YoY จากที่ข ยายตัว 27.9%
ในเดือนก่อน โดยนับเป็ นการขยายตัวสูงสุดนับตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2553 โดยการขยายตัวในระดับสูงเป็ นผลมาจากฐานที่ต่า
ในเดือนมิถนุ ายนปี ก่อน (-14.1% YoY) เช่นกัน ด้ านยอดค้ าปลีกเดือนมิถนุ ายนขยายตัว 3.1% MoM, SA พลิกกลับมาขยายตัว
หลังครัง้ แรกในรอบ 3 เดือนจากที่หดตัว -0.3% ในเดือนก่อนโดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนยอดค้ าปลีกขยายตัว 0.1% YoY
(vs. 8.2% เดือนก่อน) ด้ านเงินเฟ้อ Core CPI เดือนมิถุนายนเร่ งตัวขึ ้นสูงสุดในรอบ 15 เดือนด้ วยแรงหนุน จากราคาน ้ามัน
ที่เพิ่มสูงขึ ้น ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BoJ) มีมติคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy
Meeting (MPM) วันที่ 15-16 กรกฎาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบี ้ยระยะสันและระยะยาวและมี
้
มติเป็ นเอกฉันท์
คงเป้าการเข้ าซื ้อสินทรัพย์ตา่ งๆ ดังเดิม
ตลาดยุโรปปรับตัวขึ ้น 2.09%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมิถนุ ายนปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 59.5 จุด (+2.4 จุด) สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2549
โดยดัชนีภาคบริ การปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 58.3 จุด (+3.1 จุด) สูงสุดในรอบ 14 ปี จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ที่ฟืน้ ตัว
ตามการแจกจ่ายวัคซีนที่เร่ งตัวขึ ้นโดยการเติบโตของงานใหม่เพิ่มขึ ้นทาสถิติที่ดีที่สดุ ในรอบ 14 ปี และการจ้ างงานเพิ่มขึน้
สูงสุดนับตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2561 ส่วนราคาต้ นทุนปั จจัยการผลิตเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องสู่ระดับสูงสุดนับตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2551
และส่งผลให้ ดัชนีราคาผลผลิตเพิ่มขึน้ สู่ระดับสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2543 ด้ านภาคการผลิตปรับตัวเพิ่ มขึน้ เป็ น 63.4 จุด
(+0.3 จุด) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ โดยผลผลิต ยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่และยอดคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศได้ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง
โดยงานคงค้ าง (Backlogs) ยังปรับตัวเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องอยู่หนึ่งในระดับ สูงสุดเป็ น ประวัติการณ์จ ากทั ้งอุปสงค์ที่เพิ่มขึ ้น
อย่างรวดเร็ วรวมถึงปั ญ หาการขาดแคลนวัตถุดิบและบริ การการขนส่งที่ล่าช้ าซึ่งได้ ส่งผลให้ ดชั นีราคาต้ นทุนการผลิต
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นอยู่ในระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่การจ้ างงานปรับตัวเพิ่มขึ ้นมากที่สดุ ในรอบ 24 ปี เพื่อตอบสนอง
อุป สงค์ที่ฟื้นตัวได้ อย่างรวดเร็ ว โดยดัชนี Composite PMI ปรับตัวเพิ่มขึน้ ในทุกประเทศหลักนาโดยสเปน (+3.2, 62.4 จุด)
เยอรมนี (+3.9, 60.1 จุด) อิตาลี (+2.6, 58.3 จุด) และฝรั่ งเศส (+0.4, 57.4 จุด) ด้ านคณะกรรมาธิ การยุโรป (European
Commission: EC) ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจยูโรโซนปี 2564 ขึ ้นเป็ น 4.8% จากประมาณการครัง้ ก่อนในเดือนพฤษภาคม
ที่ 4.3% และปรับเพิ่มคาดการณ์ปี 2565 ขึ ้นเล็กน้ อยเป็ น 4.5% (vs. 4.4% ประมาณการครัง้ ก่อน) จากแนวโน้ ม การใช้ จ่าย
ของผู้บ ริ โ ภคที่ค าดจะเพิ่ม ขึ ้นอย่า งมากตามการเปิ ด เศรษฐกิจ และการเริ่ ม ใช้ Digital COVID Certificate (เมื่อวันที่ 1
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กรกฎาคม) ที่คาดจะช่วยหนุนภาคการท่อ งเที่ยว อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยังคงมีความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อและการระบาดของ
COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ในส่วนนโยบายทางการเงิน ECB คงนโยบายการเงินตามเดิมและปรับเปลี่ยนการส่งสัญญาณแนวโน้ ม
ของดอกเบี ้ยซึง่ สะท้ อนว่าดอกเบี ้ยจะคงอยู่ที่ระดับต่านี ้ไปอีกอย่างน้ อย 2 ปี พร้ อมปรับเป้าหมายเงินเฟ้อเป็ น 2% แต่ยืดหยุ่น
โดยจะปล่อยให้ Overshoot ได้ ตามความจาเป็ น
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 9.58%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมิถนุ ายนปรับตัวลดลงเป็ น 50.6 จุด (-3.2 จุด) ต่าสุดในรอบกว่า 1 ปี ตามภาคบริ การ
ที่ปรับตัวลดลงเป็ น 50.3 จุด (-4.8 จุด) ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta ที่แพร่ ระบาดมากขึน้ ในมณฑล
กวางตุ้งและได้ ส่งผลให้ มีการกาหนดมาตรการป้องกันไวรัสภายในประเทศกดดันยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ให้ ชะลอตัวลงสู่ระดับต่าสุด
นับตังแต่
้ เดือนเมษายน 2563 ขณะที่การจ้ างงานพลิกกลับมาหดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 เดือน ด้ านดัชนีราคาได้ สะท้ อนถึง
แรงกดดันด้ านเงินเฟ้อที่เริ่มผ่อนคลายลงโดยอัตราเงินเฟ้อของต้ นทุนปั จจัยการผลิตเพิ่มขึ ้นน้ อยที่สดุ นับตังแต่
้ เดือนกันยายน
2563 ขณะที่ราคาผลผลิตลดลงเป็ น ครั ง้ แรกในรอบเกือบ 1 ปี ด้ านภาคการผลิต ปรั บตัวลดลงเป็ น 51.3 จุด (-0.7 จุด)
ต่าสุดในรอบ 3 เดือนจากยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ที่ปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 3 เดือนและผลผลิตที่ขยายตัวต่าสุดในรอบกว่า 1 ปี
ท่ามกลางยอดผู้ติดเชื ้อใหม่ทั ้งในและนอกประเทศที่เพิ่มขึ ้นและปั ญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะการขาดแคลนวัตถุดิบ
ส่วนดัชนีราคาเริ่ มผ่อนคลายลงบ้ างโดยต้ นทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 7 เดือนและราคาผลผลิตปรับตัวลดลง
ต่าสุดในรอบ 5 เดือนด้ านการจ้ างงานขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน ด้ านการส่งออกเดือน
มิถนุ ายนเร่งตัวขึ ้น 32.2% YoY เร่งตัวขึ ้นจาก 27.9% ในเดือนก่อนสวนทางกับที่ตลาดคาดจากแรงหนุนของสินค้ ากลุ่มเหล็กและเรื อ
ขณะที่สินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับที่อยู่อาศัยชะลอตัวลง ส่วนยอด
นาเข้ าขยายตัว 36.7% YoY ชะลอตัวลงจาก 51.1% ในเดื อนก่อน ส่วน GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 7.9% YoY ชะลอตัวลงจาก
18.3% ในไตรมาสก่อนสะท้ อนถึงแนมโน้ มการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจที่ได้ ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ วขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
GDP ขยายตัว 1.3% QoQ ด้ านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนมิถนุ ายนเพิ่มขึ ้นมากกว่าที่คาด ขณะที่ PBoC ประกาศลด RRR ลง
50bps มี ผ ลวั น ที่ 15 กรกฎาคมโดยยอดระดมทุ น รวมสุ ท ธิ เ ดื อ นมิ ถุ น ายนอยู่ ที่ RMB3,670.0bn เร่ ง ตั ว ขึ น้ จาก
RMB1,920.5bn ในเดือนก่อน
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ ้น 2.38%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI ปรับตัวลดลงเป็ น 60.2 จุด (-3.5 จุด) โดยภาคบริ การปรับตัวลดลงเป็ น 60.1 จุด (-3.9 จุด)
ชะลอลงจากระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ในเดือนก่อนตามยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ (-1.8, 62.1 จุด) กิจกรรมทางธุรกิจ (-5.8, 60.4 จุด)
และยอดคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศ (-9.3, 50.7 จุด) ที่ชะลอตัวลงขณะที่การจ้ างงานลดลงและพลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์หดตัว
จากภาวะขาดแคลนแรงงาน (-6.0, 49.3 จุด) ทั ้งนี ้ รายงานระบุว่าธุรกิจยังคงประสบปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบ การขนส่ง
และแรงงานที่ส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูง (-1.1, 79.5 จุด) อันเป็ นอุปสรรคต่อการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ
ส่วนภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 60.6 จุด (-0.6 จุด) ตามยอดคาสัง่ ซือ้ ในประเทศ (-1.0, 66.0 จุด) และการจ้ างงาน (-1.0,
49.9 จุด) ที่ชะลอตัวลงขณะที่คาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศ (+0.8, 56.2 จุด) และผลผลิต (+2.3, 60.8 จุด) เร่งตัวขึ ้น ทังนี
้ ้ ดัชนี
ราคา (+4.1, 92.1 จุด) ปรับตัวเพิ่ม ขึน้ ต่อสู่ระดับสูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2522 จากปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบประกอบกับราคา
สินค้ าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ ้นและการขาดแคลนบริ การขนส่งส่วนระยะเวลาการในการส่งมอบสินค้ า (Suppliers’ Delivery
Times) ปรับตัวลดลงแต่ยงั คงอยู่ในระดับสูง (-3.7, 75.1 จุด) ยอดค้ าปลีกเดือนมิถนุ ายนขยายตัว 0.6% MoM สวนทางกับ
ที่ตลาดคาดว่าจะหดตัว -0.3% แต่ตวั เลขเดือนก่อนถูกปรั บลดลงขณะที่ความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคปรับตัวลดลงต่าสุด ในรอบ 5
เดือนจากความกังวลเรื่ องเงินเฟ้อ การจ้ างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิถนุ ายนเพิ่มขึ ้นมากสุดในรอบ 10 เดือน กว่า 8.50
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แสนตาแหน่งดีกว่าที่ตลาดคาดขณะที่อตั ราการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเป็ น 5.9% สวนทางกับที่คาด ด้ าน GDP
ไตรมาส 2 ขยายตัว 6.5% QoQ, saar เร่ งตัวขึ ้นเล็กน้ อยจาก 6.3% ในไตรมาสก่อนโดยเศรษฐกิจได้ แรงหนุน จากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ (วงเงิน USD1.9 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาอนุมตั ิเดือนมีนาคม) นโยบายการเงินผ่อนคลายของ
ธนาคารกลางสหรั ฐอเมริ กา (Fed) และการแจกจ่ายวัคซีนที่รวดเร็ ว ด้ านอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) เดือ นมิถ ุน ายน
เพิ่มขึ ้น 0.9% MoM ต่อเนื่องจาก 0.7% ในเดือนก่อนโดยหลักยังคงมากจากราคารถยนต์มือสองและกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเปิ ดเศรษฐกิจสะท้ อนการพุ่งขึ ้นของเงินเฟ้อที่เกิดขึ ้นเพียงชั่วคราวในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริ กา
(Fed) ยังคงนโยบายการเงินตามเดิมและชี ้การเริ่ ม QE taper ได้ ใกล้ เข้ ามาขณะที่ยงั ไม่ได้ แสดงความกังวลต่อการระบาดของ
COVID-19 สายพันธุ์ Delta มากนัก
เดือนสิงหาคม 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวขึ ้น 3.00%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงเป็ น 48.8 จุด (-0.1 จุด) โดยภาคบริ การปรับตัวลดลงเป็ น 47.4 จุด (-0.6 จุด)
อยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 18 ท่ามกลางการประกาศสถานการณ์ ฉกุ เฉินรอบใหม่ใน Tokyo และพืน้ ที่ใกล้ เคียง
ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม (เดิมสิน้ สุดวันที่ 22 สิงหาคม) และมีแนวโน้ มว่ารัฐบาลจะประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินเพิ่มเติมในหลายจังหวัดเนื่องจากจานวนผู้ติดเชื ้อจากไวรัสสายพันธุ์ Delta ที่เพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง ขณะที่ภาคการผลิต
ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 53.0 จุด (+0.6 จุด) จากผลผลิตและยอดคาสั่งซื ้อใหม่ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศที่ปรับตัว
เพิ่มขึ ้นรวมถึงการจ้ างงานที่ขยายตัวเป็ นเดือนที่ 4 ติดต่อกันส่วนดัชนีต้นทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้นสูร่ ะดับสูงสุดนับตังแต่
้
เดือนกันยายน 2551 ตามราคาวัตถุดิบซึ่งส่งผลให้ ดชั นีราคาผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้นตามสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี ขณะที่
ยอดส่งออกเดือนกรกฎาคมขยายตัว 37.0% YoY (vs. +48.6% เดือนก่อน) ซึง่ ยังคงขยายตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจากแรงหนุน
ของการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจโลกและปั จจัยฐานต่าในปี ก่อน ด้ านยอดค้ าปลีกเดือนกรกฎาคมขยายตัว 1.1% MoM, SA (vs.
+3.1% เดือนก่อน) และขยายตัว 2.4% YoY (vs. +0.1% เดือนก่อน) โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมพลิก
กลับมาหดตัว 1.5% MoM (vs. +6.5% เดือนก่อน) จากการหดตัวในกลุ่มยานยนต์และเครื่ องจักรไฟฟ้าและขยายตัวสูง 11.6% YoY
(vs. +23.0% เดือนก่อน) จากฐานที่ต่าในปี ก่อน ในส่วนของ GDP ไตรมาส 2 (เบื ้องต้ น) พลิกกลับมาขยายตัว 1.3% QoQ,
saar (vs. -0.9% ไตรมาสก่อน) และขยายตัว 7.5% YoY (vs. -1.3% ไตรมาสก่อน) โดยได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากการลงทุนและ
การบริโภคภาคเอกชน
ตลาดยุโรปปรับตัวขึ ้น 2.22%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 60.2 จุด (+0.7 จุด) สูงสุดในรอบกว่า 15 ปี โดยดัชนีภาคบริ การ
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 59.8 จุด (+1.5 จุด) สูงสุดในรอบ 15 ปี จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ที่ฟืน้ ตัวหลังการผ่อนคลาย
ข้ อจากัดที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 โดยการเติบโตของงานใหม่เพิ่มขึ ้นทาสถิติที่ดีที่สดุ ในรอบ 14 ปี และการจ้ างงานเพิ่มขึ ้น
สูงสุดในรอบ 3 ปี ท่ามกลางการเพิ่มขึ ้นของงานคงค้ างในมือ (Backlogs) ที่เพิ่มขึ ้นสู่ระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์จากอุปสงค์
ที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วและความท้ าทายด้ านอุปทานทังปั
้ ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและการขนส่งวัตถุดิบที่ล่าช้ า ส่วนดัชนี
ราคาทังต้
้ นทุนปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ด้ านภาคการผลิตดัชนีปรับตัว
ลดลงเป็ น 62.8 จุด (-0.6 จุด) แต่ยังคงเป็ นหนึ่งในระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ โดยผลผลิตยอดคาสั่งซือ้ ใหม่และยอด
คาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงหนุน ให้ การจ้ างงานเพิ่มขึ ้นสูงสุดในรอบ 24 ปี ด้ านดัชนีราคาต้ นทุนการผลิต
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นอยู่ในระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์โดยดัชนี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรับตัวในทิศทางที่ผสมกันโดย
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ปรับตัวสูงขึ ้นในเยอรมนี (+2.3, 62.4) และอิตาลี (+0.3, 58.6 จุด) ขณะที่ชะลอตัวลงในฝรั่งเศส (-0.8, 56.6 จุด) และสเปน (-1.2,
61.2 จุด) ในส่วนของ GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 2.0% QoQ, saar (vs. -0.3% ไตรมาสก่อน) และขยายตัว 13.7% YoY (vs. -1.3%
ไตรมาสก่อน) ซึ่งทาให้ เศรษฐกิจของยูโรโซนได้ ห ลุดพ้ นจากภาวะ Recession จากการแจกจ่ายวัคซีนอย่างรวดเร็ วที่ หนุน
การเปิ ดเศรษฐกิจ (ประชากร EU เกือบ 60% ได้ รับวัคซีนอย่างน้ อย 1 โดส ณ วันที่ 30 กรกฎาคม) โดยการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ
นาโดยสเปน (+2.8% QoQ vs. -0.4% ไตรมาสก่อน) และอิตาลี (+2.7% QoQ vs. +0.2% ไตรมาสก่อน)
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 0.05%
ดัชนีรวมโดย Caixin Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 53.1 จุด (+2.5 จุด) ตามภาคบริ การที่ปรับตัว
เพิ่มขึ ้นเป็ น 54.9 จุด (+4.6 จุด) สูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 50.5 จุด สะท้ อนถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของกิจกรรม
ในภาคบริ การจากการควบคุมการแพร่ ระบาดในมณฑล Guangdong ในเดือนก่อนหน้ าที่ประสบความสาเร็จโดยการเติบโต
ของคาสัง่ ซื ้อใหม่เร่งตัวขึ ้นจากระดับต่าในเดือนก่อนขณะที่การจ้ างงานเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ด้ านดัชนีราคาต้ นทุนปั จจัยการผลิต
ยังคงเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วหนุนให้ ราคาผลผลิตเพิ่มขึ ้นสูงสุดในปี นี ้ ด้ านภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 50.3 จุด (-1.0 จุด)
จากยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ที่พลิกกลับมาหดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบกว่า 1 ปี และผลผลิตที่ขยายตัวต่าสุดในรอบกว่า 16 เดือน
ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta ในมณฑล Nanjing ต้ นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ ้นและสภาพอากาศที่รุนแรง
ส่วนดัชนีราคาเริ่ ม ผ่อ นคลายลงบ้ า ง โดยต้ น ทุน ปั จ จัย การผลิต ปรับ ตัวลดลงต่า สุด ในรอบ 9 เดือ น โดยเฉพาะในกลุ่ม
อุตสาหกรรมโลหะ ด้ านการจ้ างงานขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 4 ด้ านยอดส่งออกเดือนกรกฎาคมขยายตัว 19.3% YoY
(vs. +32.2% เดือนก่อน) โดยยอดส่งออกชะลอตัวลงในทุกประเทศหลักเนื่องจากความต้ องการสินค้ าที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19
ที่ลดลงภายหลังสถานการณ์ การแพร่ ระบาดในหลายๆ ประเทศดีขึน้ โดยเฉพาะสินค้ าจาพวกอิเล็กทรอนิกส์แ ละสินค้ า
ที่เกี่ย วข้ อ งกัน ที่อ ยู่อ าศัย ในส่ว นของยอดค้ า ปลี ก เดือ นกรกฎาคมขยายตัว 8.5% YoY (vs. +12.1% เดือ นก่อ น) โดย
การชะลอตัวนาโดยยอดขายอัญมณี (+14.3% vs. +26.0% เดือนก่อน) เครื่ องสาอาง (+2.8% vs. +12.8% เดือนก่อน) และ
อุปกรณ์สื่อสาร (+0.1% vs. +15.9% เดือนก่อน) ขณะที่ยอดขายรถยนต์พลิกกลับมาหดตัว (-1.8% vs. +4.5% เดือนก่อน) ในส่วน
ของยอดระดมทุนรวมสุทธิเดือนกรกฎาคมชะลอตัวอยู่ที่ 1,060 พันล้ านหยวน (vs. 3,670 พันล้ านหยวนเดือนก่อน)
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ ้น 3.04%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับ ตัวลดลงเป็ น 59.9 จุด (-3.8 จุด ) ตามภาคบริ การที่ป รับ ตัวลดลง
เป็ น 59.8 จุด (-4.8 จุด) โดยชะลอตัวลงต่อเนื่องหลังทาจุดสูงสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมท่ามกลางปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน
ทัง้ นี ้ รายงานระบุบ างบริ ษัท ได้ ส ัง เกตเห็น ความลัง เลในการตัด สิน ใจของลูก ค้ า ท่า มกลางราคาสิน ค้ า ที่ป รับ ตัว สูงขึ น้
ส่ว นภาคการผลิต ปรับ ตัว เพิ่ม ขึ น้ เป็ น 63.1 จุด (+1.0 จุด ) จากอุป สงค์ทัง้ ในและนอกประเทศที่ยัง คงแข็ง แกร่ ง ทัง้ นี ้
ภาคธุรกิจ ยังระบุถึงปั ญหาการขาดแคลนปั จจัยการผลิตและแรงงานในการผลิตสินค้ าให้ ทนั ยอดคาสัง่ ซื ้อจากห่วงโซ่อปุ ทาน
ที่ ได้ รับผลกระทบและการขนส่ งสิ น ค้ าที่ ล่ าช้ า ซึ่งส่ งผลให้ ดัช นี ต้ น ทุน ปั จ จัย การผลิ ต และราคาขายปรั บ ตัวขึ น้ สูงสุด ใน
ประวัติศาสตร์ ด้ านการใช้ จ่ายส่วนบุคคลพลิกกลับมาขยายตัว 1.0% MoM (vs. -0.1% เดือนก่อน) โดยการใช้ จ่ายนาโดยภาค
บริ การ (+12.1% vs. +1.0% เดือนก่อน) ที่ฟื้นตัวขึน้ ต่อเนื่ องจากอานิสงส์ของการเปิ ดเศรษฐกิ จโดยอยู่เหนื อระดับก่อน
COVID-19 แล้ วที่ 0.5% ขณะที่ก ารใช้ จ่ ายซือ้ สิน ค้ า (+0.5% vs. -2.1% เดือ นก่อ น) เพิ่ ม ขึน้ เล็ กน้ อยโดยเริ่ ม ทรงตัวหลัง
เพิ่มขึ ้นไปมากแล้ วก่อนหน้ านีแ้ ละอยู่เหนือระดับก่อน COVID-19 ราว 20% ขณะที่อตั ราเงินเฟ้อพื ้นฐาน (Core CPI) เดือน
กรกฎาคมชะลอตัวลงโดยหลักเป็ นผลมาจากราคารถยนต์มือสองที่ชะลอตัวลงอย่างมาก โดยเพิ่มขึน้ 0.3% MoM (vs. +0.9%
เดือนก่อน) และเพิ่มขึน้ +4.3% YoY (vs. +4.5% เดือนก่อน) แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงนับตัง้ แต่ปี 2534 ด้ านยอดค้ าปลีกเดือน
กรกฎาคมพลิกกลับมาหดตัว 1.1% MoM แต่ขยายตัว 15.7% YoY จากฐานต่าในปี ก่ อนหน้ า (vs. +18.7% เดื อนก่ อน) ด้ าน
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จานวนผู้ว่างงานขอรับสวัสดิการว่างงานครั ง้ แรกเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเป็ น 3.53 แสนล้ าน (+4 พันราย) แต่ยงั คงอยู่ในระดับต่าสุด
นับตัง้ แต่มี การแพร่ ระบาดของ COIVD-19 ในด้ านแผนกระตุ้นเศรษฐกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกรอบงบประมาณ
สาหรับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ของประธานาธิ บดีนายโจ ไบเดน วงเงิน USD 3,500bn ขณะที่ระบุจะโหวตแผนลงทุน
โครงสร้ างพืน้ ฐานวงเงิน 550 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาภายในวันที่ 27 กันยายน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ระบุวา่ QE Taper อาจเริ่มขึ ้นในช่วงปลายปี 2563 แต่จะไม่รีบปรับขึ ้นดอกเบี ้ยในปี นี ้
เดือนกันยายน 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวขึ ้น 5.47%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็ น 45.5 จุด (-3.3 จุด) โดยภาคบริ การปรับตัวลดลงเป็ น 42.9 จุด
(-4.5 จุด ) อยู่ในเกณฑ์ ห ดตัว ต่ อ เนื่ อ งเป็ นเดื อ นที่ 19 และต่ า สุด ตัง้ แต่ เดื อ นพฤษภาคม 2563 ท่ า มกลางการประกาศ
สถานการณ์ฉกุ เฉินซึง่ ปั จจุบนั ครอบคลุม 13 จังหวัดและขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 12 กันยายน (เริ่มต้ น 12 กรกฎาคม) ทาให้
ยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ในประเทศหดตัวมากที่สดุ ในรอบ 15 เดือนโดยยอดคาสัง่ ซื ้อในต่างประเทศหดตัวแรงเช่นเดียวกัน ขณะที่
ภาคการผลิ ตดัชนี ปรั บตัวลดลงเป็ น 52.7 จุด (-0.3 จุด) จากผลผลิตและยอดค าสั่งซือ้ ใหม่ ที่ ชะลอตัวลง ขณะที่ ค าสั่งซื อ้
ในต่างประเทศพลิกกลับมาหดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 7 เดือน ด้ านการจ้ างงานเพิ่มขึ ้นสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนมกราคม 2563
ส่วนดัชนีต้นทุนปั จจัยการผลิตชะลอตัวลง ด้ านยอดส่งออกเดือนสิงหาคมชะลอลงเป็ น +26.2% YoY จาก +37.0% ในเดือนก่อน
ขณะที่ยอดนาเข้ าเร่ งตัวขึน้ เป็ น +44.7% YoY จาก +28.5% ในเดือนก่อนด้ านยอดค้ าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน
สิ งหาคมพลิ ก กลั บ มาหดตั ว (-4.1% MoM vs. +1.0% เดื อนก่ อ นและ -3.2% YoY vs. vs. +2.4% เดื อ นก่ อ น) จากผลของ
สถานการณ์ โรคระบาดและภาวะขาดแคลนเซมิ คอนดักเตอร์ ด้ านฝ่ ายบริ หารการเลือกตัง้ ประธานพรรค LDP นาย Fumio
Kishida ได้ รับชัยชนะและมี ก าหนดจะได้ รับการแต่งตัง้ ให้ เป็ นนายกรัฐมนตรี คนที่ 100 ของญี่ ปุ่ นในการประชุมสภาสมัย
วิส ามัญ ในวัน ที่ 4 ตุล าคมและเป็ น ตัว แทนชิง ตาแหน่ง นายกรัฐ มนตรี ข องพรรค LDP (แทนนาย Yoshihide Suga ที่
ประกาศลงจากตาแหน่งเมื่อครบวาระ) ในการเลือกตังทั
้ ว่ ไปในเดือนพฤศจิกายน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญี่ปนุ่
มีมติคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) วันที่ 21 - 22 กันยายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้า
อัตราดอกเบี ้ยระยะสันและระยะยาวและมี
้
มติเป็ นเอกฉันท์คงเป้าการเข้ าซื ้อสินทรัพย์ตา่ งๆ ที่ประกาศก่อนหน้ านี ้
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 3.25%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็ น 59.0 จุด (-1.2 จุด) โดยดัชนีภาคบริ การปรับตัวลดลงเป็ น 59.0 จุด
(-0.8 จุด) โดยการเติบโตของงานใหม่ชะลอตัวลงแต่ยงั คงขยายตัวในระดับสูง ส่วนคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศขยายตัวสูง
เป็ นอันดับ 2 นับตังแต่
้ เริ่ มทาการสารวจในปี 2557 ด้ านการจ้ างงานยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ท่ามกลางการเพิ่มขึ ้น
ของงานคงค้ างในมือ (Backlogs) ที่เพิ่มขึ ้นต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 5 ส่วนดัชนีราคาทังต้
้ นทุนปั จจัยการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงสุด
เป็ นประวัติการณ์ส่วนราคาผลผลิตชะลอตัวลงมาเล็กน้ อย ด้ านภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 61.4 จุด (-1.4 จุด) ชะลอตัว
ต่อเนื่องเป็ น เดือนที่ 2 จากระดับสูงสุด เป็ น ประวัติก ารณ์ ในเดือ นมิถุน ายนจากผลผลิต ที่ต่า สุด ในรอบ 6 เดือ น ขณะที่
ยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ทงในและต่
ั้
างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง ด้ านการจ้ างงานปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจากจุดสูงสุดในเดือนก่อน
ด้ านดัชนีราคาต้ นทุนการผลิตชะลอตัวลงเป็ นครัง้ แรกนับตังแต่
้ ดชั นีเริ่มเพิ่มขึ ้นในเดือนสิงหาคม 2563 ส่วนดัชนีราคาผลผลิต
ชะลอตัวลงครัง้ แรกตั ้งแต่เดือนมกราคม 2564 แต่ยงั คงอยู่ในระดับสูงท่ามกลางอุปสงค์ที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วและปั ญหา
ในห่วงโซ่อุปทานโดยดัชนี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรับตัวในแดนผสมโดยปรับตัวลดลงในเยอรมนี (-2.4, 60.0)
ฝรั่ งเศส (-0.7, 55.9 จุด) และสเปน (-0.6, 60.6 จุด) ขณะที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ในอิตาลี (+0.5, 59.1 จุด) เงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคม
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ขยายตัว +3.0% YoY สูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี โดยหลักๆ เป็ นผลจากฐานที่ต่าในช่วงเดียวกันของปี ก่อนโดยเฉพาะจาก
การลดภาษี VAT ชัว่ คราวของเยอรมนีรวมทังผลจากการเปิ
้
ดเศรษฐกิจที่หนุนกิจกรรมภาคบริ การท่องเที่ยวปั ญหาขาดแคลนด้ าน
อุปทานและการเพิ่มขึ ้นอย่างมากของราคาน ้ามัน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติชะลอการเข้ าซื ้อ
สินทรัพย์ผ่านมาตรการ Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) สาหรับไตรมาส 4
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 4.71%
ดัชนีรวมโดย Caixin Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็ น 47.2 จุด (-5.9 จุด) เป็ นการพลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์หดตัว
ครัง้ แรกตังแต่
้ เดือนเมษายน 2563 ตามภาคบริการที่ปรับตัวลดลงเป็ น 46.7 จุด (-8.2 จุด) ท่ามกลางมาตรการควบคุมการระบาด
ของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta ทั่วประเทศทาให้ ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่หดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 16 เดือน ขณะที่การจ้ างงาน
พลิก กลับ มาหดตัว ด้ า นดัช นีร าคาต้ น ทุน ปั จ จัย การผลิต ยัง คงเพิ ่ม ขึ ้นจากค่า จ้ า งพนัก งานและค่า ขนส่ง ที่ เพิ่ มสูงขึน้
ในขณะที่ ราคาผลผลิ ต ชะลอตัวลงหลังท าจุดสูงสุดของปี ไปในเดื อ นก่ อน ด้ านภาคการผลิ ตปรั บ ตั วลดลงเป็ น 49.2 จุด
(-0.9 จุด) กลับมาอยู่ในเกณฑ์หดตัวเป็ นครัง้ แรกนับตังแต่
้ เดือนเมษายน 2563 จากยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ที่หดตัวต่อเนื่องเป็ น
เดือนที่ 2 และต่าสุดในรอบกว่า 16 เดือน (48.0 จุด) และผลผลิตที่หดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 17 เดือน (47.7 จุด) ท่ามกลาง
การระบาดของ COVID-19 ต้ นทุนวัตถุดิบที่สงู ขึ ้นและภาวะคอขวดในห่วงโซ่อปุ ทาน ขณะที่ยอดคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศ
กลับมาหดตัวเช่นกัน (48.0 จุด) ด้ านยอดส่งออกเดือนสิงหาคมขยายตัว +25.6% YoY จาก +19.3% ในเดือนก่อนจากอุปสงค์
ของประเทศคู่ค้าหลักที่เร่งตัว ขณะที่ยอดนาเข้ าขยายตัว +33.1% YoY จาก +28.1% ในเดือนก่อนส่วนยอดระดมทุนรวมสุทธิ
(Total Social Financing) เดือนสิงหาคมอยู่ที่ 2,960 พันล้ านหยวนเร่ งตัวขึ ้นจาก 1,056.6 พันล้ านหยวน ในเดือนก่อนโดยยอดออก
พันธบัตรรัฐบาลเร่ งตัวขึน้ มาก ด้ านปั ญหาราคานา้ มันที่ปรับตัวสูงขึ ้นในช่วงที่ผ่านมาทางรัฐบาลจีนได้ ประกาศเตรี ยมปล่อย
น ้ามันออกจากคลังน ้ามันสารองทางยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve: SPR) เป็ นครัง้ แรกในรอบกว่า 10 ปี เพื่อป้อน
ให้ แก่โรงกลัน่ ภายในประเทศและหวังลดระดับความร้ อนแรงของราคานา้ มันลงในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน
(PBoC) อัดฉี ดสภาพคล่องต่อเนื่ องและระบุจะคุ้มครองผู้บริ โภคในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ ท่ามกลางความกังวลเรื่ องของ
Evergrande
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 4.65%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็ น 55.4 จุด (-4.5 จุด) ตามกิจกรรมทางธุรกิจ (-6.9, 60.1 จุด)
ยอดคาสัง่ ซื ้อในต่างประเทศ (-5.2, 60.6 จุด) และยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ภายในประเทศ (-0.5, 63.2 จุด) ด้ านการจ้ างงานยังคงอยู่
ในเกณฑ์ขยายตัว (-0.1, 53.7 จุด) ขณะที่ดชั นีราคาชะลอตัวลงหลังทาจุดสูงสุดในรอบ 15 ปี ไปในเดือนก่อน (-6.9, 75.4 จุด)
ทังนี
้ ้ รายงานระบุว่าตลาดแรงงานที่ตึงตัวปั ญหาการขาดแคลนวัตดุ ิบและปั ญหาด้ านโลจิสติกส์เป็ นปั จจัยที่ฉดุ รัง้ การฟื น้ ตัว
ของภาคบริ การ ส่วนภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 59.9 จุด (+0.4 จุด) จากยอดคาสัง่ ซื ้อทังในประเทศ
้
(+1.8, 66.7 จุด)
และต่างประเทศ (+0.9, 56.6 จุด) และผลผลิต (+1.6, 60.0 จุด) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ขณะที่การจ้ างงาน (-3.9, 49.0 จุด) ชะลอตัว
ลงมาก ทั ้งนี ้ ดัชนีราคา (-6.3, 79.4 จุด) ได้ ชะลอตัวลงต่าสุดนับตั ้งแต่เดือนธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดี รายงานยังคงระบุ
ถึงปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบสาคัญและบริ การขนส่งที่แม้ จะเริ่ มผ่อนคลายลงแต่ก็ยงั คงเป็ นปั จจัยฉุดรัง้ การฟื น้ ตัวของภาค
การผลิต โดยรวม ด้ านระยะเวลาในการส่งมอบสินค้ า (Suppliers’ Delivery Times) ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน (-3.0, 69.5 จุด)
แต่ยงั คงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ยอดค้ าปลีกเดือนสิงหาคมพลิกกลับมาขยายตัว +0.7% MoM จาก -1.8% ในเดือนก่อนและ
ขยายตัว +15.1% YoY และทรงตัวจากเดือนก่อน ด้ านจานวนผู้ว่างงานขอรับ สวัสดิการว่างงานครัง้ แรก (Initial Jobless
claims) ปรับตัวเพิ่มขึ ้น +2.0 หมื่นรายเป็ น 3.32 แสนราย นาโดยการเพิ่มขึ ้นในรัฐ Louisiana ที่ได้ รับผลกระทบหนักจากพายุ
เฮอร์ ริเคน Ida และรัฐ Illinois และ Washington D.C. ขณะที่การจ้ างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ ้นเพียง +2.35 แสน
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ตาแหน่ง ต่าสุดในรอบ 7 เดือน ท่ามกลางการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเป็ น 5.2% จาก
5.4% ในเดือนก่อน ด้ านอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ ้น +0.1% MoM จาก +0.3% ในเดือนก่อนและ
ชะลอตัวลงเป็ น +4.0% YoY จาก +4.3% ในเดือนก่อนอย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ในส่วนนโยบายทางการคลัง
นาง Janet Yellen รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังออกหนังสือ เตือนต่อผู้นาในสภาว่ารัฐบาลอาจมี เงิน สดไม่เพี ยงพอ
สาหรับการชาระหนีห้ ลังวันที่ 18 ตุลาคม หากสภาไม่ เร่ งดาเนินการเรื่ องของเพดานหนีส้ าธารณะ (Debt Ceiling) ไม่ว่าจะ
ระงับหรื อปรับเพิ่มเพดานอย่างไรก็ตามกฎหมายระงับเพดานหนี ้ได้ ถกู ขยายจนถึงช่วงต้ นเดือนธันวาคม ในส่วนนโยบายทางการเงิน
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริ กา หรื อ Fed มีมติเป็ นเอกฉันท์ (11-0) คงอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย Federal Funds Rate ไว้ ที่ระดับต่า
0-0.25% และระบุจะเริ่ ม QE Taper ในระยะใกล้ ขณะที่ Dot plots ชีจ้ ะปรับขึน้ ดอกเบีย้ 3 ครัง้ ในปี 2566 และอีก 3 ครัง้
ในปี 2567
เดือนตุลาคม 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 1.90%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 47.9 จุด (+2.4 จุด) โดยภาคบริ การปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 47.8 จุด
(+4.9 จุด) อยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 20 แต่สงู สุดในรอบ 3 เดือน หลังสถานการณ์ การแพร่ ระบาดในประเทศ
เริ่ มคลี่คลายและมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในวันที่ 30 กันยายน ทาให้ ยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ทงในและนอกประเทศเร่
ั้
ง
ตัวขึ ้น ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 51.5 จุด (-1.2 จุด) เนื่องจากผลกระทบของการสถานการณ์โรคระบาดใน
ประเทศและปั ญหาในห่วงโซ่อปุ ทานทาให้ กิจกรรมในภาคการผลิตลดลง ในขณะเดียวกันการจ้ างงานปรับตัวสูงสุดนับตังแต่
้
เดือนเมษายน 2562 เนื่องจากงานคงค้ างในมือ (Backlogs) เพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง ส่วนดัชนีต้นทุนปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตเร่ง
ตัวขึ ้นสูงสุดในรอบ 13 ปี ด้ านยอดส่งออกชะลอลง 13.0% YoY จาก หดตัว 26.2% ในเดือนก่อนเนื่องจากการส่งออกรถยนต์ที่
พลิกมาหดตัวท่ามกลางภาวะการขาดแคลนชิป ด้ านยอดนาเข้ าชะลอลง 38.6% YoY จากที่ขยายตัว 13.0% ในเดือนก่อน
ขณะที่ยอดค้ าปลีกพลิกกลับมาขยายตัว 2.7% MoM SA จากที่หดตัว 4.0% ในเดือนก่อน นาโดยสินค้ าทั่วไปเครื่ องใช้ และ
อุปกรณ์ และเครื่ องแต่งกายและอุปกรณ์ เสริ ม อย่างไรก็ตามยอดขายรถยนต์พลิก กลับมาหดตัวสูง โดยเมื่อเทียบกับช่วง
เดี ย วกัน ปี ก่ อ น ยอดค้ า ปลี ก หดตัวลดลงเป็ น 0.6% YoY จากที่ ห ดตัว -3.2% ในเดื อ นก่ อ นในส่ วนนโยบายทางการเงิน
ธนาคารกลางญี่ปนหรื
ุ่ อ BoJ คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting วันที่ 27-28 ตุลาคม โดยมีมติ 8
ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบี ้ยระยะสันและยาวและมี
้
มติเป็ นเอกฉันท์คงเป้าการเข้ าซื ้อสินทรัพย์ตา่ งๆ ที่ประกาศก่อนหน้ านี ้
ตลาดยุโรปปรับตัวขึ ้น 4.71%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวลดลงเป็ น 56.2 จุด (-2.8 จุด) โดยดัชนีภาคบริ การปรับตัวลดลงเป็ น 56.4 จุด
(-2.6 จุด) โดยการเติบโตของงานใหม่และยอดคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศชะลอตัวลง ด้ านการจ้ างงานชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ
4 เดือน ส่วนดัชนีราคา ต้ นทุนปั จจัยการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี ส่วนราคาผลผลิตยังคงอยู่ในระดับเกือบ
สูงสุดในรอบ 20 ปี ด้ านภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 58.6 จุด (-2.8 จุด) ต่าสุดนับตั ้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยทั ้ง
ผลผลิตและคาสัง่ ซื ้อใหม่ทั ้งในและนอกประเทศปรับตัวลดลงสู่ระดับต่าสุดในรอบ 8 เดือนโดยการชะลอตัวเป็ นผลของ
ปั ญหาภายในห่วงโซ่อุปทานและอุปสงค์ที่อ่อนแอลง ด้ านการจ้ างงานปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 6 เดือน ด้ านดัชนีราคา
ต้ นทุนการผลิตชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ 5 เดือนแต่ยงั คงเป็ นหนึ่งในระดับสูงในรอบ 24 ปี ส่งผลให้ ดชั นีราคาผลผลิตยังเร่งตัวขึ ้น
ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ปรับตัวลดลงในทุกประเทศหลัก ได้ แก่ เยอรมนี (-4.5 จุด, 55.5 จุด) ฝรั่งเศส (-0.6 จุด, 55.3 จุด) สเปน
(-3.6 จุด, 57.0 จุด ) และอิต าลี (-2.5 จุด , 56.6 จุด ) ด้ า นอัต ราเงิน เฟ้อ ทัว่ ไปขยายตัว 3.4% YoY สูง สุด นับ ตั ้งแต่เดือ น
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กันยายน 2551 เร่ งตัวขึน้ จาก 3.0% ในเดือนก่อนนาโดยหมวดพลังงานซึ่งขยายตั ว 17.4% YoY สูงสุดเป็ นประวัติการณ์
ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรปหรื อ ECB มีมติคงนโยบายการเงินเดิม ได้ แก่ คงวงเงินการเข้ าซื ้อสินทรัพย์
ผ่านมาตรการ (PEPP) คงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายและคงการเข้ าซื ้อสินทรัพย์แบบปกติ (APP)
ตลาดฮ่องกงปรับตัวขึ ้น 3.27%
ดัชนี รวม Caixin Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวเพิ่ มขึน้ เป็ น 51.4 จุด (+4.2 จุด) ได้ รับปั จจัยหนุนจากจากดัชนีภาค
บริ การที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 52.4 จุด (+7.2 จุด) หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศได้ คลี่คลายลงอย่างไรก็ตามภาค
การผลิตกลับมาหดตัวนับตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สะท้ อนการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจที่ได้ ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ ว ด้ านผลผลิต
(-1.4 จุด, 49.5 จุด) และยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ (-0.3 จุด, 49.3 จุด) ปรับตัวลดลงท่ามกลางภาวะต้ นทุนวัตถุดิบที่สงู ขึ ้น ปั ญหาคอขวด
ในห่วงโซ่อุปทานและปั ญหาการขาดแคลนพลังงานส่งผลให้ ดัชนีราคาผู้ ผลิตขยายตัว 10.7% YoY จากการเพิ่มขึน้ ของราคา
ถ่านหินเป็ นหลักซึ่งสูงสุดเป็ นประวัติการณ์นบั ตังแต่
้ เริ่ มเก็บสถิติในปี 2539 และเร่ งตัวขึ ้นจาก 9.5% YoY ในเดือนก่อน ขณะที่
ดัชนีราคาผู้บริ โภคยังคงเพิ่มขึ ้น (+0.7% YoY และ +0.8% ในเดือนก่อน) อย่างจากัดจากการลดลงของราคาเนื ้อหมู ในส่วน
การจ้ างงานปรับตัวลดลงเป็ น 49.0 จุด (-0.6 จุด) ด้ านยอดคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศปรับตัวลดลงเป็ น 46.2 จุด (-0.5 จุด) อยู่ใน
เกณฑ์ ห ดตัวต่อเนื่อ งเป็ นเดือนที่ 5 สะท้ อนการส่งออกที่ชะลอลง ด้ านยอดส่งออกขยายตัว 28.1% YoY เร่ งตัวขึ ้นจาก
ขยายตัว 25.6% ในเดือนก่อนนาโดยโดยสินค้ ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับที่อยู่อาศัย ขณะที่กลุ่มสินค้ าที่
เกี่ยวข้ องกับการป้องกันเชื ้อ COVID-19 อย่างสินค้ ากลุ่มพลาสติกและกลุ่มผ้ าและสิ่งทอมีการฟื น้ ตัวขึ ้นจากเดือนก่อนหน้ า
ด้ านยอดนาเข้ าขยายตัว 17.6% YoY แต่ชะลอตัวลงจากขยายตัว 33.1% ในเดือนก่อนโดยยอดนาเข้ าที่ชะลอลงสะท้ อนอุปสงค์
ในประเทศอ่อนแอลง ด้ านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนกันยายนต่ากว่าที่ตลาดคาด ส่วนหนึง่ จากยอดปล่อยสินเชื่อนอกภาคธนาคาร
ที่หดตัวเพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มความเข้ มงวดโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมภาคอสังหาริ มทรัพย์และยอดออกหุ้นกู้เอกชน
ที่ชะลอลงมาก ทังนี
้ ้ GDP ไตรมาส 3 ของจีนขยายตัว 4.9% YoY ชะลอตัวลงจากขยายตัว 7.9% ในไตรมาสก่อนนาโดยยอด
ค้ าปลีกที่เร่งตัวขึ ้นขณะที่ภาคการผลิตและการลงทุนชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน
สหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ ้น 7.01%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI ปรับตัวลดลงเป็ น 55.0 จุด (-0.4 จุด) โดยดัชนีภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 61.9 จุด (+0.2 จุด)
ตามการเพิ่มขึ ้นของกิจกรรมทางธุรกิจ (+2.2, 62.3 จุด) ยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ภายในประเทศ (+0.3, 63.5 จุด) และงานคงค้ างในมือ
(+0.6, 61.9 จุด ) ขณะที่ย อดคาสัง่ ซื ้อในต่า งประเทศ (-1.1, 59.5 จุด ) และการจ้ า งงาน (-0.7, 53.0 จุด ) ชะลอตัว ลง
ส่วนดัชนีราคาเร่ งตัวขึน้ (+2.1, 77.5 จุด) ทัง้ นี ้ รายงานยังระบุว่าตลาดแรงงานที่ตึงตัว ปั ญ หาการขาดแคลนวัตุดิบและ
ปั ญหาด้ านโลจิสติกส์เป็ นปั จจัยที่ฉดุ รัง้ การฟื น้ ตัวของภาคบริ การ ส่วนภาคการผลิตปรั บตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 61.1 จุด (+1.2 จุด) จาก
การเพิ่มขึน้ ของการจ้ างงาน (+1.2, 50.2 จุด) และเวลาในการส่งมอบสินค้ า (+3.9 จุด, 73.4 จุด) จากปั ญ หาความล่าช้ า
ในการจัดส่งวัตถุดิบและการขนส่งผลผลิต ส่วนยอดคาสัง่ ซื ้อในประเทศทรงตัวที่ 66.7 จุด ด้ านยอดคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศ
(-3.2, 53.4 จุด) และผลผลิต (-0.6, 59.4 จุด) ปรับตัวลดลงแต่ยงั อยู่ในระดับที่ แข็งแกร่ ง ส่วนดัชนี ราคา (+1.8, 81.2 จุด)
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นโดยปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบสาคัญ บริ การขนส่งและแรงงานยังคงเป็ นปั จจัยฉุดรัง้ การฟื น้ ตัวของภาคการผลิต
โดยรวมเช่นกัน ด้ านยอดค้ าปลีกขยายตัว 0.7% MoM สวนทางกับ ที่ต ลาดคาดว่าจะพลิก กลับ มาหดตัว 0.2% ขณะที่
ความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภค University of Michigan ปรับตัวลดลงในเดือนตุลาคมเกือบต่าสุดตังแต่
้ ปี 2544 ด้ านอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป
เพิ่มขึ ้น 0.4% MoM และเร่ งตัวขึ ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัว 0.3% โดยหลักมาจากหมวดพลังงาน (1.3% MoM vs. 2.0% เดือนก่อน)
และหมวดอาหาร (0.9% vs. 0.4% เดือ นก่อ น) การจ้ า งงานภาคเอกชนโดย ADP เพิ่มขึน้ มากสุดในรอบ 3 เดือนกว่า 5.68
แสนตาแหน่ง ในส่วนนโยบายทางการคลัง วุฒิสภามีมติ 50-48 เสียง เห็นชอบการปรับเพิ่มเพดานหนี ้สาธารณะเป็ นการชัว่ คราว
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จนถึงวันที่ 3 ธันวาคมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงผิดนัดชาระหนีใ้ นส่วนนโยบายทางการเงินจากรายงานการประชุม Fed ชี ้ QE
Taper อาจเริ่ มต้ นลดกลางเดื อนพฤศจิกายนหรื อกลางเดือนธันวาคมและสิน้ สุดกลางปี 2565 ทัง้ นี ้ GDP ไตรมาส 3 ของ
สหรัฐอเมริ กาขยายตัว 2.0% QoQ, saar ต่ากว่าที่ตลาดคาดจากผลกระทบของปั ญหาห่วงโซอุปทานและการระบาดของไวรัส
สายพันธุ์ Delta
เดือนพฤศจิกายน 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 3.71%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 50.7 จุด (+2.8 จุด) พลิกกลับมาขยายตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 6 เดือน
โดยภาคบริ การปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 50.7 จุด (+2.9 จุด) พลิกกลับมาขยายตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 21 เดือนหลังสถานการณ์
การแพร่ระบาดในประเทศคลี่คลายและมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในวันที่ 30 กันยายน หนุนให้ ยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่
ในประเทศเร่งตัวขึ ้น ส่วนคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศชะลอตัวลงเนื่องจากหลายประเทศในเอเชียได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 อีกระลอกในประเทศคู่ค้ าที่ยงั ไม่คลี่คลายรวมถึงค่าขนส่งที่พุ่งสูงขึ ้นส่งผลต่อยอดขายระหว่างประเทศ
ด้ านภาคการผลิตดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 53.2 จุด (+1.7 จุด) จากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่คลี่คลายและข้ อจากัดใน
การผลิตที่ผ่อนคลายลงทัว่ ประเทศหนุนให้ ผลผลิตและยอดคาสัง่ ซื ้อภายในประเทศกลับมาขยายตัว ส่วนดัชนีต้นทุน ปั จจัย
การผลิตและราคาผลผลิตเร่งตัวขึ ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี จากแรงกดดันภายในห่วงโซ่อปุ ทานและปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
ขณะที่ยอดส่งออกเดือนตุลาคมชะลอลง (+9.4% YoY vs. +13.0% YoY เดือนก่อน) ต่อจากการส่งออกรถยนต์ที่หดตัวต่อเนื่อง
ด้ านดัชนีราคาผู้บริ โภคเดือนตุลาคมยังคงทรงตัว (+0.1% YoY vs. +0.2% YoY เดือนก่อน) จากมาตรการลดค่าบริ การโทรศัพท์
แม้ ว่าราคาพลังงานจะปรับตัวเพิ่มขึ ้น ด้ านยอดค้ าปลีกเดือนตุลาคมขยายตัว (+1.1% MoM, SA vs. +2.8% MoM, SA เดือนก่อน)
ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 หลังสถานการณ์โรคระบาดในประเทศเริ่ มคลี่คลายโดยในช่วงต้ นเดือนที่ผ่านมาพรรค LDP นาโดยนาย
Fumio Kishida ชนะการเลือกตัง้ และรักษาเสียงข้ างมากในสภาไว้ ได้ ในส่วนนโยบายทางการคลัง รัฐบาลออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ารวมราว 78.9 ล้ านล้ านเยนซึ่งคาดว่าจะมีผลบวกต่อเศรษฐกิจราว 5.6% ของ GDP
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 2.50%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวลดลงเป็ น 54.2 จุด (-2.0 จุด) โดยดัชนีภาคบริ การปรับตัวลดลงเป็ น 54.6 จุด
(-1.8 จุด) จากการชะลอตัวของปริ มาณธุรกิจใหม่ขณะที่การจ้ างงานเร่ งตัวขึ ้นสูงสุดในรอบ 14 ปี ส่วนดัชนีราคาทัง้ ต้ นทุน
ปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตเร่งตัวขึ ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 21 ปี ด้ านภาคการผลิตดัชนีปรับตัวลดลงเป็ น 58.3 จุด (-0.3 จุด)
ต่าสุดนับแต่เดือนกุมภาพันธ์จากผลผลิตที่ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่าสุดในรอบ 16 เดือนและยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ลดลงสู่ระดับต่าสุด
ในรอบ 10 เดือนจากปั ญหาภายในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ต้นทุนปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตเร่ งตัวขึ ้นสู่ระดับสูงสุด
เป็ นประวัติการณ์ ทังนี
้ ้ ดัชนี Composite PMI ปรับตัวลดลงในทุกประเทศหลัก ได้ แก่ เยอรมนี (-3.0 จุด, 52.5 จุด) ฝรั่งเศส (-0.6 จุด,
54.7 จุด) สเปน (-0.8 จุด, 56.2 จุด) และอิตาลี (-2.4 จุด, 54.2 จุด) ด้ านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเบื ้องต้ นเดือนตุลาคมเร่ งตัวขึ ้น
4.1% YoY สูง สุด นับ ตั ้งแต่ปี 2551 จาก +3.4% YoY ในเดือ นก่อ นโดยหมวดที ่ป รับ ตัว สูง ได้ แ ก่ หมวดพลัง งานซึ่ ง
ขยายตัว 23.5% YoY สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ( vs. +17.6% เดือนก่อน) จากปั ญหาขาดแคลนก๊ าซธรรมชาติ หมวดอาหาร
เครื่ องดื่มและยาสูบขยายตัว 2.0% เท่ากับเดือนก่อนสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2563 และหมวดบริ การขยายตัว 2.1%
สูงสุดนับตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2552 จากการเปิ ดกิจกรรมเศรษฐกิจที่หนุนภาคการท่องเที่ยว ขณะที่หมวดสินค้ าอุตสาหกรรม
ที่มิใช่พ ลังงาน (Non-energy industrial goods) ชะลอตัว ลงเล็ก น้ อ ยเป็ น +2.0% จาก +2.1% เดือ นก่อ น ทั ้งนี ้ GDP
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ไตรมาส 3 ขยายตัว 2.2% QoQ ( vs. +2.1 ไตรมาสก่อน) นาโดยประเทศฝรั่งเศส (+3.0% QoQ vs. +1.3% QoQ ไตรมาสก่อน)
และอิตาลี (+2.6% QoQ vs. 2.7% QoQ ไตรมาสก่อน)
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 7.42%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 51.5 จุด (+0.1 จุด) ตามภาคบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น
53.8 จุด (+0.4 จุด) อยู่ในเกณฑ์ขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 จากการระบาดของ COVID-19 ที่คลี่คลายหนุนให้ ยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่
ภายในประเทศขยายตัวมากสุดในรอบ 3 เดือน ส่วนคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศพลิกกลับมาขยายตัว ด้ านราคาต้ นทุน
ปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตเพิ่มขึ ้นสูงสุดในรอบ 3 เดือน จากค่าจ้ างพนักงานและต้ นทุนวัตถุดิบที่เร่งตัวขึ ้น ด้ านภาคการผลิต
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 50.6 จุด (+0.6 จุด) ท่ามกลางการฟื น้ ตัวของอุปสงค์ในประเทศโดยยอดคาสัง่ ซื ้อในประเทศเพิ่มขึ ้นสูงสุด
นับตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน ขณะที่การจ้ างงานปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 ด้ านดัชนีต้นทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้นสูงสุด
ในรอบเกือบ 5 ปี จากต้ นทุนด้ านพลังงานและวัตถุดิบที่สูง ขึน้ ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริ โภคเร่ งตัวขึน้ จากทัง้ ราคาอาหารและ
ค่าสาธารณูปโภค ด้ านยอดส่งออกเดือนตุลาคมยังคงขยายตัวสูงที่ 27.1% YoY ( vs. +28.1% เดือนก่อน) และยังคงขยายตัว
ในระดับเลขสองหลักเป็ น เดือนที่ 13 ติดต่อ กัน จากอุป สงค์ข องประเทศคู่ค้าที่ยงั คงแข็งแกร่ ง นาโดยกลุ่ม อิเล็กทรอนิก ส์
ได้ แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (+19.3% YoY vs. +14.6% เดือนก่อน) และแผงวงจร (+29.5% vs. +32.7% เดือนก่อน) และ
สิน ค้ า ที่เกี่ย วข้ อ งกับที่อยู่อาศัย ได้ แก่ เฟอร์ นิเจอร์ (+14.4% vs. +15.8% เดื อนก่อน) เครื่ องใช้ ในครัวเรื อน (+39.4% vs.
+38.8% เดือนก่ อน) และหลอดไฟบ้ าน (+31.0% vs. +35.1% เดือ นก่อ น) ในส่ว นยอดค้ า ปลีก เดือ นตุล าคมขยายตัว
4.9% YoY (vs. +4.4% YoY เดือ นก่อน) ด้ านยอดระดมทุนรวมสุทธิ เดือนตุลาคมอยู่ที่ 1,590 พันล้ านหยวนชะลอตัวลง
จาก 2,901.8 พันล้ านหยวนในเดือนก่อน
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 0.70 %
ดัชนีรวม ISM Composite PMI ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 57.6 จุด (+2.6 จุด) โดยดัชนีภาคบริ การปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 66.7 จุด
(+4.8 จุด) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ตามกิจกรรมทางธุรกิจ (+7.5, 69.8 จุด) และยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ภายในประเทศ (+6.2, 69.7 จุด)
ที่เพิ่มขึ ้นอยู่ในระดับสูงสุดนับตังแต่
้ ปี 2540 ส่วนงานคงค้ างในมือ (+5.4, 67.7 จุด) และยอดคาสัง่ ซื ้อนอกประเทศ (+2.8, 62.3 จุด)
เพิ่มขึ ้นมากเช่นกัน ขณะที่การจ้ างงาน (-1.4, 51.6 จุด) ชะลอตัวลง ด้ านดัชนีราคาเร่ งตัวขึ ้น (+5.4, 82.9 จุด) และรายงาน
ยังระบุวา่ ตลาดแรงงานที่ตงึ ตัว ปั ญหาขาดแคลนวัตดุ ิบและปั ญหาด้ านโลจิสติกส์เป็ นปั จจัยที่ฉดุ รัง้ การฟื น้ ตัวของภาคบริ การ
ส่วนภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 60.8 จุด (-0.3 จุด) โดยยอดคาสัง่ ซื ้อในประเทศ (-6.7, 59.8 จุด) และผลผลิต (-0.1, 59.3 จุด)
ชะลอตัวลง ขณะที่ยอดคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศ (+1.2, 54.6 จุด) และการจ้ างงาน (+1.8, 52.0 จุด) เร่ งตัวขึ ้นเล็กน้ อย
ด้ านเวลาในการส่งมอบสินค้ า (Suppliers’ Delivery Times) ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 75.6 จุด (+2.2 จุด) จากปั ญหาความล่าช้ า
ในการจัดส่ งวัตถุดิ บและการขนส่ ง ส่ วนดัชนี ราคาปรั บตัวเพิ่ มขึน้ เช่ นกัน (+4.5, 85.7 จุด) และรายงานยังคงระบุ ถึ งปั ญหา
ขาดแคลนวัตถุดิบสาคัญ บริ การขนส่งที่ล่าช้ ารวมถึงราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ ้นต่อเนื่องเป็ นปั จจัยฉุดรัง้ การฟื น้ ตัวของภาค
การผลิตโดยรวม ด้ านยอดค้ าปลีกเดือนตุลาคมขยายตัว (+1.7% QoQ vs. +0.8% QoQ ไตรมาสก่อน) สูงสุดในรอบ 7 เดือน
อย่ างไรก็ ต ามความเชื่ อ มั่น ผู้ บ ริ โภคโดย University of Michigan เบื อ้ งต้ น เดื อ นพฤศจิ ก ายนปรั บ ตัวลดลงเป็ น 66.8 จุด
(-4.9 จุด) ต่าสุดนับตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2544 สะท้ อนแนวโน้ มการใช้ จ่ายของผู้บริ โภคที่ค่อนข้ างแย่โดยความเชื่อมัน่ ต่อ
ทัง้ สถานการณ์ ปัจจุบัน (-4.5, 73.2 จุด) และเศรษฐกิจในอนาคต (-5.1, 62.8 จุด) ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่าสุดในรอบหลายปี
โดยหลักเป็ นผลจากความกังวลต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึ ้นสูงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา (ดัชนีราคาผู้บริ โภคเดือนตุลาคมขยายตัว
6.2% YoY สูงสุดในรอบ 30 ปี ) ด้ านการจ้ างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมเพิ่มขึน้ 5.31 แสนตาแหน่ง ขณะที่อัตราการ
ว่างงานปรับลดลงเป็ น 4.6% (-0.2 ppts) ในส่วนนโยบายทางการคลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริ กาโหวตผ่านแผน
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กระตุ้นเศรษฐกิ จส่ วนที่ เหลื อ ของประธานาธิ บดี นายโจ ไบเดน วงเงิน 2.4 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กาแต่ ยังมี ความ
ไม่แน่นอนสูงในชันสมาชิ
้
กวุฒิสภาที่คาดจะมีการแก้ ไขและการอนุมตั ิอาจลากยาวไปจนถึงสิ ้นปี ในส่วนนโยบายทางการเงิน
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริ กาหรื อ Fed ประกาศ QE Taper ที่อตั รา USD15bn/เดือนเริ่ มต้ นในเดือนพฤศจิกายนตามที่ตลาดคาด
ขณะที่ยังคงมุมมอง Dovish ว่าเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึ ้นจะเป็ นเพียงชัว่ คราวและประธาน Fed ยา้ ไม่รีบขึ ้นดอกเบี ้ย อย่างไรก็ตาม Fed
minutes ชี ้ที่ประชุมพร้ อมถอนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเร็วขึ ้นเพื่อรักษาไม่ให้ เงินเฟ้อพุ่งขึ ้นสูง
เดือนธันวาคม 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวขึ ้น 3.60%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 53.3 จุด (+2.6 จุด) โดยดัชนีภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้
เป็ น 54.5 จุด (+1.3 จุด) จากสถานการณ์ โรคระบาดในประเทศที่คลี่คลายและข้ อจากัดในการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศ
หนุนให้ ผลผลิตและยอดคาสัง่ ซื ้อภายในประเทศขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 เดือน ด้ านยอดคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศปรับตัวสูงสุด
ในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ดี ดัชนีต้นทุนปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี จากแรงกดดัน
ภายในห่วงโซ่อปุ ทาน ขณะที่ยอดส่งออกเดือนพฤศจิกายนเร่ งตัวขึ ้น (+20.5% YoY vs. +9.4% YoY เดือนก่อน) อย่างมาก
โดยเร่งตัวขึ ้นในกลุ่มสินค้ าส่งออกหลัก ได้ แก่ เครื่ องจักรกลไฟฟ้า (+14.2% YoY vs. +10.5% YoY เดือนก่อน) สินค้ าเคมีภณ
ั ฑ์
(+20.2% YoY vs. +18.0% YoY เดือ นก่อ น) และยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.3% YoY vs. -28.7% YoY เดือ นก่อ น)
ส่วนเครื่ องจักรกล (+22.6% YoY vs. +22.9% YoY เดือนก่อน) เพิ่มขึ ้นใกล้ เคียงเดือนก่อน โดยเครื่ องจักรผลิตเซมิคอนดักเตอร์
ยังคงขยายตัวสูง (+44.7% YoY vs. +45.1% YoY เดือ นก่อ น) โดยในปี 2565 เศรษฐกิจ ญี่ ปุ่ นมีแ นวโน้ ม ฟื ้น ตัวดีขึน้
ในระยะข้ างหน้ าจากอุปสงค์ในประเทศท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ทีค่ ลี่คลายและการแจกจ่ายวัคซีนที่ทาได้ อย่างรวดเร็ว
รวมถึงแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ารวมราว 78.9 ล้ านล้ านเยน ขณะที่ภ าคการผลิตและการส่งออก
จะยัง ได้ รั บ ผลกระทบจากปั ญหาขาดแคลนชิปที่จะยังคงกดดันผลผลิตโดยเฉพาะสินค้ าส่งออกสาคัญอย่างรถยนต์ ในส่วน
นโยบายทางการเงินในปี 2565 คาดว่าธนาคารกลางญี่ปนจะคงดอกเบี
ุ่
้ยระยะสัน้ ที่ -0.1% และจะใช้ มาตรการ Yield Curve
Control (ตังเป้
้ าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ ที่ “ประมาณ 0%”) ไปจนถึงปี 2566 เป็ นอย่างน้ อยตามมุมมอง
เงินเฟ้อของธนาคารกลางญี่ปนุ่ ซึง่ ยังห่างจากเป้าหมายที่ 2.0% อย่างมาก
ตลาดยุโรปปรับตัวขึ ้น 5.63%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็ น 55.4 จุด (+1.2 จุด) ขณะที่ดชั นีภาคการผลิตปรับตัวขึ ้นเล็กน้ อย
เป็ น 58.4 จุด (+0.1 จุด) ซึง่ ยังเป็ นการขยายตัวที่ต่าเป็ นอันดับสองนับตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์จากผลผลิตและยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่
ที่ปรับตัวเพิ่ มขึน้ เล็กน้ อยท่ามกลางปั ญหาภายในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ต้นทุนปั จจัยการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงและราคา
ผลผลิตเร่งตัวขึ ้นสู่ระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ทังนี
้ ้ ดัชนี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรับตัวในแดนผสมโดยปรับตัว
ลดลงในเยอรมนี (-0.4, 57.4 จุด) และสเปน (-0.3, 57.1จุด) ขณะที่อิตาลี (+1.7, 62.8 จุด) และฝรั่งเศส (+2.3, 55.9 จุด) ปรับตัว
เพิ่ มขึน้ ด้ านเงิน เฟ้ อ ทั่วไป (+4.9% YoY vs. +4.1% YoY เดื อ นก่ อ น) และเงิน เฟ้ อ พื น้ ฐาน (+2.6% YoY vs. +2.0% YoY
เดือนก่อน) เดือนพฤศจิกายนเร่งตัวขึ ้นสูงกว่าเดือนก่อนหน้ าโดยหลักมาจากหมวดพลังงานที่เร่งตัวขึ ้นเป็ น +27.4% YoY สูงสุด
เป็ น ประวัติการณ์ จาก +23.7% YoY ในเดือนก่อน จากปั ญ หาขาดแคลนก๊ าซธรรมชาติที่ ยังไม่ คลี่คลาย โดยในปี 2565
เศรษฐกิ จ ญี ่ป่ ุ นมีแ นวโน้ ม ขยายตัว จากการแจกจ่า ยวัค ซีน เป็ น วงกว้ า งหนุน การเปิ ด เศรษฐกิจ และการใช้ COVID
Certificate ที่หนุนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกลุ่ม นอกจากนี ้ยังได้ แรงหนุนจากมาตรการทางการคลัง ทังกฎการคลั
้
งของ
EU ที่ จะยังผ่อนปรนในปี 2565 และการเบิกจ่ายเม็ดเงิน ของกองทุน EU Recovery Fund ที่คาดจะเร่ งตัวขึ น้ อย่างไรก็ ดี
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เศรษฐกิ จยังเผชิญ แรงกดดัน ในระยะสัน้ โดยเฉพาะการระบาดของ COVID-19 ปั ญ หา Supply disruption ที่ ยังอยู่แ ละ
ปั ญ หาขาดแคลนก๊ าซธรรมชาติที่ยังไม่คลี่คลายซึ่งจะหนุนให้ เงินเฟ้อยังขยายตัวสูง กดดันกาลังซือ้ ของผู้บริ โภค ในส่ว น
นโยบายทางการเงิน ECB จะเริ่ มผ่อนคันเร่งในนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมาก โดยจะยุติการซื ้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP
สิ ้นเดือนมีนาคม 2565 ขณะที่จะเพิ่มการเข้ าซื ้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการปกติหรื อ APP ขึ ้นเล็กน้ อยเป็ นระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อให้ การเข้ าซือ้ สินทรัพย์มีความคล่องตัวขึ ้นในช่วงของการทา Policy normalization ส่วนอัตราดอกเบี ้ยนโยบายคาดจะคง
อยู่ที่ระดับต่าในปั จจุบนั ตลอดปี 2565
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 1.53%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็ น 51.2 จุด (-0.3 จุด) โดยดัชนีภาคการผลิตปรับตัวลดลง
เป็ น 49.9 จุ ด (-0.7 จุ ด ) ท่ า มกลางมาตรการ Zero-Covid และอุ ป สงค์ ใ นประเทศที่ อ่ อ นแอลง โดยยอดค าสั่ ง ซื อ้
ภายในประเทศชะลอตัวลงเล็กน้ อย ขณะที่ยอดคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศและการจ้ างงานปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 4
ด้ านผลผลิตพลิกกลับมาขยายตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 เดือนหลังปั ญหาขาดแคลนพลังงานคลี่คลายลง ส่วนดัชนีต้นทุน
ปั จจัยการผลิตปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 13 เดือน จากต้ นทุนด้ านพลังงานและวัตถุดิบที่ปรับตัวลงจากมาตรการของรัฐบาล
ด้ านยอดส่งออกเดือนพฤศจิกายนชะลอตัวลง (+22.0% YoY vs. +27.1% YoY เดือนก่อน) แต่การส่งออกสินค้ ากลุม่ อิเล็กทรอนิกส์
ยังคงขยายตัวสูง ขณะที่ดชั นีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายนเร่งตัวขึ ้นเป็ น +2.3% YoY สูงสุดในรอบ 15 เดือน จาก +1.5% YoY
ในเดือนก่อน โดยตลาดมองว่าจะเร่ งตัวขึ ้นต่อทาจุดสูงสุดในไตรมาส 3 ปี 2565 แต่ยงั คงต่ากว่าเป้าหมายที่ 3% และ
ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพฤศจิกายนขยายตัว +12.9% YoY จาก +13.5% YoY ในเดือนก่อน โดยในปี 2565 เศรษฐกิจจีน
มีแนวโน้ มขยายตัวจากแรงหนุนของภาคการส่งออกที่ขยายตัวดีต่อเนื่องจากอุปสงค์ของสินค้ าด้ านเทคโนโลยีแม้ ไม่ขยายตัวมาก
เท่ าปี 2564 ด้ านการบริ โภคในประเทศยัง มี แ รงกดดัน จากมาตรการ Zero-Covid ที่ จ ะยังมี แ นวโน้ ม เข้ ม งวดท่ า มกลาง
สถานการณ์การแพร่ ระบาดที่ยงั มีความไม่แน่นอนสูง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนน่าจะยังถูกกดดันจากความเสี่ยงในการผิด
นัดชาระหนี ้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ทาให้ คาดได้ วา่ การดาเนินนโยบายการเงินการคลังในปี 2565 จะมีความผ่อนคลายมากขึ ้น โดย
ให้ ความสาคัญของความมีเสถียรภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาจมีการปรับลด RRR ลงอีกหากเศรษฐกิจยังส่งสัญญาณ
ชะลอตัว นอกจากนี ้ธนาคารกลางจีนมีแนวโน้ มที่จะสนับสนุนเป็ นพิเศษในกลุ่มธุรกิจ SMEs โครงสร้ างพื ้นฐานการวิจยั และพัฒนา
การพัฒนาชนบทและธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นกลุ่ม เป้าหมายผ่านการเสริ มสภาพคล่อง รวมทัง้ การลดหย่อนภาษี และ
ค่าธรรมเนียม
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ ้น 4.75 %
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็ น 57.2 จุด (-0.4 จุด) ขณะที่ดชั นีภาคการผลิตปรับตัวขึ ้น
เป็ น 61.1 จุด (+0.3 จุด) โดยยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศ (+1.7, 61.5 จุด) ผลผลิต (+2.2, 61.5 จุด) และการจ้ างงาน (+1.3, 53.3 จุด)
เร่ งตัวขึ ้น ขณะที่ยอดคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศ (-0.6, 54.0 จุด) ชะลอตัวลง ด้ านเวลาในการส่งมอบสินค้ า (Suppliers’ Delivery
Times) ปรับ ตัว ลดลงเป็ น 72.2 จุด (-3.4 จุด ) และดัช นีร าคาปรับ ตัว ลดลง (-3.3, 82.4 จุด ) แต่ย ัง คงอยู่ ใ นระดับ สูง
โดยรายงานยังคงระบุถึงปั ญหาด้ านอุปทานที่ฉดุ รัง้ การฟื ้นตัวของภาคการผลิต แม้ จะเริ่ มมีสญ
ั ญาณที่ดีขึ ้นในด้ านแรงงาน
และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้ า ด้ านการจ้ างงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ ้น 2.1 แสนตาแหน่ง ต่ากว่าที่ตลาดคาด
อย่างมากที่ 5.5 แสนตาแหน่ง แต่อตั ราการว่างงานปรับลดลงเป็ น 4.2% จาก 4.6% ในเดือนก่อน ขณะที่อตั ราการมีส่วนร่วม
ของกาลังแรงงานเพิ่มขึ ้นดีกว่าคาด ในส่วนนโยบายทางการคลัง วุฒิสภาอนุมตั ิเพิ่มเพดานหนี ้ 2.5 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงผิดนัดชาระหนี ้จนถึงต้ นปี 2566 ในส่วนนโยบายทางการคลัง ธนาคารกลางสหรัฐอเมริ กามีมติ
เป็ นเอกฉันท์ คงอัตราดอกเบี ย้ นโยบายสหรั ฐอเมริ กาต่อเดือน โดยเศรษฐกิ จสหรัฐอเมริ กาในปี 2565 มี แนวโน้ มขยายตัวโดย
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แรงหนุนหลักมาจากอุปสงค์ในประเทศตามการเปิ ดเศรษฐกิจและแนวโน้ มการฟื น้ ตัวของตลาดแรงงานที่คาดจะดีต่อเนื่อง หลัง
การให้ สวัสดิการว่างงานพิเศษของรัฐบาลสิ ้นสุดลง ขณะที่เศรษฐกิจจะมีปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน ได้ แก่ โครงการลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานวงเงิน 5.5 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาและโครงการ
Build Back Better วงเงินราว 2 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาที่กาลังพิจารณาในชันวุ
้ ฒิสภา อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจยังรายล้ อม
ไปด้ วยปั จจัยเสี่ยงทังการระบาดของ
้
COVID-19 ปั ญหา Supply disruption และเงินเฟ้อที่จะยังขยายตัวสูงอย่างมาก ขณะที่
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐ อเมริ ก าจะดาเนิน นโยบายที่เข้ ม งวดขึ ้นในปี 2565 โดยคาด QE Taper จะ
สิ ้นสุดในเดือนมีนาคมขณะที่อตั ราดอกเบี ้ยมีโอกาสปรับขึ ้น 3-4 ครัง้ เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
เดือนมกราคม 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 6.21%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตัวลดลงเป็ น 52.5 จุด (-0.8 จุด) ขณะที่ดชั นีภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 54.3 จุด
(-0.2 จุด) ขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 11 และมีแนวโน้ มขยายตัวดีตอ่ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่คลี่คลาย
และข้ อจากัดในภาคการผลิตที่ผ่อนคลายลงทัว่ ประเทศ โดยผลผลิตและยอดคาสัง่ ซื ้อภายในและนอกประเทศชะลอตัวลง
เล็กน้ อยแต่ยงั คงอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว ด้ านดัชนีต้นทุนปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตผ่อนคลายลงจากเดือนก่อน ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญี่ปนยั
ุ่ งคงนโยบายการเงินเดิมตามคาดและปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 2565 ขึ ้นอย่างมาก
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและการฟื ้นตัวของภาคผลิต แต่คาดการณ์ เงินเฟ้อยังคงห่างไกลเป้า 2% อย่างมาก
และคาดว่าอัตราดอกเบี ้ยนโยบายระยะสันและระยะยาวจะยั
้
งคงอยู่ในระดับปั จจุบนั หรื อต่ากว่า
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 3.99 %
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตัวลดลงเป็ น 53.3 จุด (-2.1 จุด) ซึ่งต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนมีนาคมจากดัชนี
ในภาคบริ การที่ ชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ 8 เดือน จากผลกระทบของไวรัส Omicron และภาคการผลิตที่ยังคงชะลอตัวลง
ต่อเนื่องเป็ น 58.0 จุด (-0.4 จุด) จากยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ที่ชะลอลงต่าสุดในรอบ 11 เดือน ขณะที่ผลผลิตทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน
ซึง่ ต่าสุดเป็ นอันดับสองนับตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2563 ท่ามกลางการขาดแคลนวัตถุดิบและอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลง
ด้ านดัชนีราคาปรับลดลงและอาจสะท้ อนปั ญหา Supply disruption ที่เริ่มคลี่คลาย โดยต้ นทุนปั จจัยการผลิตต่าสุดในรอบ 8
เดือน และราคาผลผลิตต่าสุดในรอบ 4 เดือน ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ ปรั บตัวลดลงโดยปรับตัว
ลดลงในสเปน (-0.9, 56.2 จุด) อิตาลี (-0.8, 62.0 จุด) และฝรั่งเศส (-0.3, 55.6 จุด) ขณะที่เยอรมนีทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนที่
57.4 จุด ด้ านเงินเฟ้อขยายตัวสูงกว่าที่ตลาดคาด โดยอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเดือนธันวาคมเร่งตัวขึ ้นเป็ น +5.0 % YoY (vs. +4.9%
เดือนก่อน) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่เงินเฟ้อพื ้นฐานขยายตัว 2.6% YoY เท่ากับเดือนก่อน ซึง่ ส่วนใหญ่ถกู ผลักดันจาก
เงินเฟ้อในหมวดพลังงานที่ชะลอตัวลงเล็กน้ อย +26.0% YoY (vs. +27.5% เดือนก่อน) แต่ยงั คงอยู่ในระดับสูงมาก
ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ ้น 2.99%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 53.0 จุด (+1.8 จุด) นาโดยดัชนีภาคการผลิตที่ปรับตัว
เพิ่ ม ขึ น้ เป็ น 50.9 จุด (+1.0 จุด ) ซึ่ง สูงที่ สุด ในรอบ 7 เดื อ น จากผลผลิ ต ที่ เพิ่ ม ขึ น้ สูงสุ ด ในรอบ 1 ปี และยอดค าสั่ง ซื อ้
ในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ขณะที่ยอดคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศและการจ้ างงานปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 5 ด้ าน
ดัชนีต้นทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 19 เดือน จากต้ นทุนด้ านพลังงานและวัต ถุดิบที่ปรับตัวลง ส่วนราคา
ผลผลิตปรับตัวลดลงเป็ นครัง้ แรกนับตังแต่
้ เดือนเมษายน 2563 ด้ านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนธันวาคมออกมาต่ากว่าที่ตลาดคาด
เล็กน้ อยที่ 2.4 พันล้ านหยวน (vs. 2.6 พันล้ านหยวน เดือนก่อน) ถึงแม้ ว่าจะมีการปรับลด RRR ลงในช่วงกลางเดือนสะท้ อน
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อุปสงค์ของสินเชื่อที่ยงั อ่อนแอ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน ปรับลดดอกเบี ้ย MLF ระยะ 1 ปี และ Reverse Repo
ระยะ 7 วัน ลงอย่างละ 0.10% ซึ่งนับเป็ นครัง้ แรกในรอบเกือบ 2 ปี พร้ อมกับอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมผ่านโครงการ MLF
เป็ นวงเงิน 7 แสนล้ านหยวน ซึ่งมากกว่ายอดครบกาหนดชาระที่ 5 แสนล้ านหยวน และอัดฉี ดสภาพคล่องผ่าน Reverse
Repo เป็ นวงเงิน 1 แสนล้ านหยวน ด้ าน GDP ไตรมาส 4/2564 และปี 2564 ขยายตัว 4.0% YoY (vs. +4.9% YoY ไตรมาสก่อน)
และ 8.1% YoY (vs. +9.8% YoY ปี ก่อน) ตามลาดับ
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 5.42%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตัวลดลงเป็ น 57.0 จุด (-0.2 จุด) นาโดยดัชนีภาคการผลิตที่ปรับตัวลดลง
เป็ น 58.7 จุด (-2.4 จุด) โดยยอดคาสัง่ ซื ้อในประเทศ (-1.1, 60.4 จุด) ผลผลิต (-2.3, 59.2 จุด) และยอดคาสัง่ ซื ้อภายนอก
ประเทศ (-0.4, 53.6 จุด ) ชะลอตัว ลง ขณะที่ ก ารจ้ างงาน (+0.9, 54.2 จุด ) เร่ ง ตัว ขึ น้ ด้ า นเวลาในการส่ ง มอบสิ น ค้ า
(Suppliers’ Delivery Times) ปรับตัวลดลงเป็ น 64.9 จุด (-7.3 จุด) และดัชนีราคาปรับตัวลดลง (-14.2, 68.2 จุด) ต่าสุด
ในรอบ 13 เดือน ยอดค้ าปลีกเดือนธันวาคมหดตัว (-1.9% MoM vs. +0.2% MoM เดือนก่อน) มากสุดในรอบ 10 เดือน แย่กว่า
ที่ตลาดคาด ขณะทีแ่ นวโน้ มการใช้ จ่ายของผู้บริ โภคในระยะข้ างหน้ าค่อนข้ างตึงตัวท่ามกลางเงินเฟ้อที่สงู และการระบาดของ
Omicron ด้ านการจ้ างงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคมเพิ่มขึน้ 1.99 แสนตาแหน่ง น้ อยกว่าคาดอย่างมากที่ 4.50 แสน
ต าแหน่ ง แต่ อัต ราการว่า งงานปรั บ ลดลงมากกว่า คาดและค่ า จ้ า งปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึน้ มากกว่าคาดสะท้ อ นตลาดแรงงาน
ตึงตัวอย่างมาก ขณะที่อตั ราเงินเฟ้อพื ้นฐานเพิ่มขึ ้น 0.6% MoM ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้ อยที่ +0.5% ด้ านอัตราเงินเฟ้อ
ทัว่ ไปเพิ่มขึ ้น 0.5% MoM (vs. +0.8% MoM เดือนก่อน) ซึ่งสูงกวาที่ตลาดคาดที่ +0.4% MoM ในส่วนนโยบายทางการเงิน
ประธาน Fed ระบุจะทาทุกวิถีทางเพื่อยับยังเงิ
้ นเฟ้อและหนุนเศรษฐกิจให้ ขยายตัวต่อเนื่อง แต่มีท่าที Hawkish น้ อยกว่าคาด
ช่วยคลายความกังวลให้ กบั ตลาด ด้ านรายงานการประชุม FOMC ใช่ช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาชี ้ว่าการลดขนาดงบดุล
อาจเกิดขึ ้นหลังการปรับขึ ้นดอกเบี ้ยครัง้ แรกไม่นาน
เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ตลาดญี่ปนปรั
ุ่ บตัวลดลง 1.71%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 49.9 จุด (-2.6 จุด) ท่ามกลางจานวนผู้ติดเชื ้อ COVID-19 สายพันธุ์
Omicron ที่เพิ่มขึ ้นส่งผลให้ กิจกรรมและยอดคาสัง่ ซื ้อในภาคบริ การซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตเติบโตอย่างแข็งแกร่ ง
จากการเติ บโตของผลผลิตแตะระดับสูงสุดในรอบเกื อบ 8 ปี ด้ านยอดส่ งออกเดื อนมกราคมชะลอตัวลงเป็ น +9.6% YoY
(+17.5% YoY เดือนก่อน) ซึ่งชะลอตัวลงโดยเฉพาะหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ที่หดตัว 0.5% YoY (+10.2% YoY เดือนก่อน)
ขณะที่เครื่ องจักรกลไฟฟ้า (+9.8% YoY vs. 14.9% YoY เดือนก่อน) สินค้ าเคมีภณ
ั ฑ์ (+5.8% YoY vs. +15.6% YoY เดือนก่อน)
และเครื่ องจักรกล (+7.1% YoY vs.+17.6% YoY เดือนก่อน) ชะลอตัวลง ขณะที่ยอดค้ าปลีกเดือนมกราคมหดตัว 1.9% MoM, SA
(-1.2% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน ยอดค้ าปลีกขยายตัว 1.6% YoY (vs. +1.2% YoY เดือนก่อน)
นาโดยสินค้ าทั่วไป (-8.7% MoM, SA vs. 0.0% MoM เดือนก่อน) เครื่ องแต่งกายและอุปกรณ์ เสริ ม (-17.4% MoM vs. +0.7% MoM
เดือนก่อน) อาหารและเครื่ องดื่ม (-0.1% MoM vs. -4.4% MoM เดือนก่อน) และรถยนต์และชิ ้นส่วน (-0.4% MoM vs. +7.5% MoM
เดือนก่อน) ขณะที่เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ ขยายตัว (+0.8% MoM vs. -0.4% MoM เดือนก่อน) ด้ านดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI)
เดือนมกราคมชะลอลงเป็ น +0.5% YoY (+0.8% YoY เดือนก่อน) ส่วนดัชนีราคาผู้บริ โภคไม่นบั รวมอาหารสด (Core CPI) ทรงตัว
ที่ +0.2% YoY เท่ากับเดือนก่อน
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ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 3.23%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 52.3 จุด (-1.0 จุด) จากดัชนีในภาคบริ การที่ชะลอตัวลงและ
ผลกระทบของไวรัส Omicron ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวขึ ้นสูง สุดในรอบ 5 เดือน ท่ามกลางปั ญหาในห่วงโซ่อปุ ทานที่เริ่ ม
คลี่ คลาย อย่างไรก็ ดี ต้ นทุนการผลิตปรับ ตัวเพิ่ มขึน้ สูงเป็ นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์ และราคาขายเร่ งตัวขึน้ สูงสุดเป็ น
ประวัติการณ์ ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ ปรับตัวในทิศทางที่ผสมกัน โดยดัชนีป รับตัวลดลงในสเปน
(-7.5, 48.9 จุด) อิตาลี (-4.6, 50.1 จุด) และฝรั่งเศส (-3.1, 52.7 จุด) ขณะที่เยอรมนี (+3.9, 53.8 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ด้ าน
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป (HICP Inflation) เดือนมกราคมเร่งตัวขึ ้นเป็ น +5.1% YoY (+5.0% YoY เดือนก่อน) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์
ซึง่ สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะชะลอตัวลงเป็ น +4.4% YoY ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื ้นฐาน (Core CPI) ชะลอตัวลงเป็ น +2.3% YoY
(+2.6% YoY เดื อนก่ อน) น าโดยสิ นค้ าในหมวดพลังงาน (+28.6% YoY vs. +25.9% YoY เดื อนก่ อน) และหมวดอาหารและ
เครื่ องดื่ม ไม่นับรวมยาสูบ (+3.6% YoY vs. +3.2% YoY เดือนก่อน) ขณะที่ในช่วงสิน้ เดื อนกุมภาพันธ์ ได้ เกิ ดความตึงเครี ยด
ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกเพิ่มขึ ้น หลังรัสเซียให้ การรับรองเอกราช 2 แคว้ นของยูเครน ส่งผลให้ ยโุ รปออกมาตรการคว่าบาตร
รัสเซีย โดยขันต้
้ นอังกฤษประกาศคว่าบาตรธนาคารรัสเซีย 3 แห่ง และชาวรัสเซีย 3 คน ขณะที่เยอรมนีประกาศระงับการอนุมตั ิ
การเปิ ดใช้ ท่อส่งก๊ าซ Nord Stream 2 และได้ ออกมาตรการคว่าบาตรรัสเซียเพิ่มเติม หลังรัสเซี ยนากองกาลังบุกเข้ ายูเครน
และโจมตี ก รุ ง Kyiv โดยมุ่งเน้ น ไปที่ กิ จ กรรมด้ านการเงิน และการควบคุม การส่ งออกสิน ค้ า ซึ่งคาดจะส่ งผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจรัสเซียระบบการเงินรวมถึงการเข้ าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนด้ านโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรปประกาศคง
นโยบายการเงินเดิม แต่ส่งสัญญาณ Hawkish ขึ ้น และระบุจะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็ นค่อยไปท่ามกลาง
ความกังวลต่อเงินเฟ้อที่มีแนวโน้ มขยายตัว สูงยาวนานกว่าที่เคยประเมิน ด้ าน GDP ไตรมาส 4 เบือ้ งต้ นชะลอตัวลงเป็ น +0.3%
QoQ (+2.3% QoQ ไตรมาสก่อน) ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ ที่ น าไปสู่ก ารบังคับ ใช้ ม าตรการเข้ มงวด
ประกอบกับปั ญ หา Supply Disruption ที่ ยังคงอยู่ เมื่ อเที ยบกับช่ วงเดี ยวกันปี ก่ อน GDP ของยูโรโซนขยายตัว 4.6% YoY
(+3.9% YoY ไตรมาสก่อน)
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 4.58%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 50.1 จุด (-2.9 จุด) นาโดยผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อรวมภาคการผลิต
และนอกภาคการผลิตซึง่ แตะระดับต่าสุดนับตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรค
COVID-19 ส่งผลให้ อปุ สงค์รวมภายในประเทศยังได้ รับผลกระทบของมาตรการ Zero Covid ของทางรัฐบาลจีนและปั ญหา
การขาดสภาพคล่องในภาคอสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ตามด้ านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนมกราคมเพิ่มขึ ้นมากกว่าที่ตลาดคาด
อย่างมาก โดยยอดระดมทุนสุทธิอยู่ที่ 6.2 ล้ านล้ านหยวน ซึง่ เร่งตัวขึ ้นจากเดือนก่อนอย่างมากที่ 2.4 ล้ านล้ านหยวน ตามผล
ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีน อาทิ การปรับลด (Reserve Requirement Ratio: RRR) และอัตรา
ดอกเบี ้ยในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมซึ่งคาดว่าจะหนุนให้ ตวั เลขการปล่อยสินเชื่อเร่ งตัวขึน้ ในปี 2565 ประกอบกับ
อุปสงค์เงินที่เพิ่มขึ ้นช่วงตรุษจีน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBOC) อาจจาเป็ นต้ องดาเนินนโยบายผ่อนคลาย
มากขึ ้นโดยอาจปรับลดอัตราดอกเบี ้ยหรื อลดอัตราเงินสดสารองลงอีกในช่วงครึ่งแรกของปี นี ้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ปัญหาการผิดนัด
ชาระหนี ้จากภาคอสังหาริมทรัพย์ลกุ ลามและลดผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 3.00%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 51.1 จุด (-5.9 จุด) จากการชะลอตัวลงทัง้ ในภาคบริ การ
(-2.4, 59.9 จุด) และภาคการผลิต (-1.2, 57.6 จุด) ด้ านอัตราเงินเฟ้อพื ้นฐาน (Core CPI) เดือนมกราคมเพิ่มขึ ้น 0.6% MoM
เท่ากับเดือนก่อน นาโดยหมวดที่พกั อาศัย (Shelter) ซึง่ คิดเป็ นราว 1 ใน 3 ของน ้าหนักในตระกร้ าเงินเฟ้อ ซึง่ เพิ่มขึ ้น 0.3% MoM
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จากการเพิ่ มขึน้ ของค่ าเช่ า (Rent of primary residence) ที่ เพิ่ มขึน้ มากสุดตัง้ แต่เดื อนพฤษภาคม 2544 นอกจากนี ร้ าคา
ในหมวดบริ การส่วนใหญ่ ปรับตัวเพิ่มขึน้ อาทิ บริ การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (+1.2% MoM) สันทนาการ (+0.8% MoM)
บริ ก ารทางการแพทย์ (+0.6% MoM) และบริ การขนส่ งสิ นค้ า (+1.0% MoM) รวมถึ งราคาเสื อ้ ผ้ า (+1.1% MoM) ที่ เพิ่ มขึ น้
ต่อเนื่อง 4 เดือน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน อัตราเงินเฟ้อพื ้นฐานขยายตัว 6.0% YoY สูงสุดนับตังแต่
้ ปี 2527 เร่งตัวขึ ้น
จาก +5.5% ในเดือนก่อน ขณะที่การจ้ างงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคมเพิ่มขึ ้น 4.67 แสนตาแหน่ง ซึง่ เพิ่มขึ ้นในเกือบทุกหมวด
นาโดยการโรงแรมและพักผ่อน (+1.5 แสนตาแหน่ง) บริ การทางธุรกิจ (+8.6 หมื่นตาแหน่ง) ค้ าปลีก (+6.1 หมื่นตาแหน่ง)
ขณะที่ค่าจ้ างยังปรับเพิ่มขึ ้นมาก (+0.7% MoM) สูงที่สดุ ในรอบ 13 เดือน ขณะที่ในช่วงสิ ้นเดือนกุมภาพันธ์ได้ เกิดความตึงเครี ยด
ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกเพิ่มขึ ้น หลังรัสเซียให้ การรับรองเอกราช 2 แคว้ นของยูเครน ส่งผลให้ สหรัฐอเมริ กาในเบื ้องต้ น
ออกมาตรการคว่าบาตรรัสเซีย โดยการคว่าบาตรธนาคาร VEB.RF และ Promsvyazbank ซึง่ เป็ นธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
ที่ปล่อยกู้ให้ กบั ทางการทหารและการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย โดยจะส่งผลให้ ธนาคารทังสองแห่
้
งไม่สามารถทาธุรกรรมในรูป
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาได้ และได้ ออกมาตรการคว่าบาตรรัสเซียเพิ่มเติมหลังรัสเซียนากองกาลังบุกเข้ ายูเครนและ
โจมตีกรุง Kyiv โดยการคว่าบาตรสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของรัสเซียเพิ่มรวมทังสิ
้ ้นเป็ น 10 แห่ง และควบคุมการส่งออกสินค้ า
โดยมุ่งเน้ นไปที่สินค้ า High-Tech ซึง่ คาดจะกระทบการนาเข้ าสินค้ า High-Tech ของรัสเซียกว่า 50%
เดือนมีนาคม 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 5.71%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ ปรับตัวลดลงเป็ น 45.8 จุด (-4.1 จุด) ท่ามกลางจานวนผู้ติดเชื ้อ COVID-19 สายพันธุ์
Omicron ที่เพิ่มขึ ้น ทาให้ มีการประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินในหลายพื ้นที่ส่งผลให้ กิจกรรมและยอดคาสัง่ ซื ้อในภาคบริการ
ซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตยังคงเผชิญปั ญหาภายในห่วงโซ่อุปทานที่ยงั กระทบภาคผลิตอย่างต่อเนื่องทาให้ ผลผลิต
พลิกกลับมาหดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 5 เดือน ส่วนยอดคาสัง่ ซื ้อชะลอตัวลง ด้ านราคาต้ นทุนปั จจัยการผลิตเร่งตัวขึ ้นสูงสุด
ในรอบ 13 ปี ครึ่ งท่ามกลางภาวะขาดแคลนวัตถุดิบและบริ การขนส่งในภาคการผลิต ขณะที่ยอดส่งออกขยายตัว 19.1% YoY
(+9.6% YoY เดื อ นก่ อ น) โดยเร่ ง ตั ว ขึ น้ ในหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.4% YoY vs. -0.5% YoY เดื อ นก่ อ น)
เครื่ องจักรกลไฟฟ้า (+16.0% YoY vs. +8.4% YoY เดือนก่อน) สินค้ าเคมีภณ
ั ฑ์ (+19.8% YoY vs. +5.8% YoY เดือนก่อน)
และเครื่ องจักรกล (+19.7% vs. +7.1% YoY เดือนก่อน) ด้ านยอดค้ าปลีกหดตัว 0.8% MoM, SA (vs. -0.9% MoM เดือนก่อน)
จากการประกาศสถานการณ์ กึ่งฉุกเฉิ น โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนยอดค้ าปลีกพลิกกลับมาหดตัว 0.8% YoY (vs.
+1.1% YoY เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญี่ ปุ่นคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary
Policy Meeting วันที่ 17-18 มีนาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบี ้ยระยะสันและยาวและมี
้
มติเป็ นเอกฉันท์คงเป้า
การเข้ าซื ้อสินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้ านี ้ อีกทังยั
้ งยืนกรานจะเข้ าซื ้อพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี แบบไม่จากัดตังแต่
้ เมื่อ
วันที่ 28 - 31 มีนาคมท่ามกลางอัตราผลตอบแทนที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นแตะขอบบนของกรอบที่ 0.25% ส่งผลทาให้ คา่ เงินเยนอ่อนตัวลง
สูร่ ะดับต่าสุดในรอบ 7 ปี
ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ ้น 1.13%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 55.5 จุด (+3.2 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวที่หนุนภาคบริ การ ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลงเล็กน้ อยโดยหลักเป็ นผลจากเวลาในการส่งมอบ
สินค้ าที่ปรับตัวลดลง ส่วนผลผลิตและยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ด้ านดัชนีราคาผลผลิตได้ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นสูงสุด
เป็ นประวัติการณ์ ทังนี
้ ้ ดัชนี Composite PMI ปรับตัวเพิ่มขึ ้นในทุกประเทศหลัก ได้ แก่ สเปน (+8.0, 56.5 จุด) อิตาลี (+3.5, 53.6 จุด)
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ฝรั่งเศส (+2.8, 55.0 จุด) และเยอรมนี (+1.8, 55.6 จุด) อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเดือนกุมภาพันธ์เร่งตัวขึ ้นเป็ น +5.8% YoY (vs. 5.1%
เดือนก่อน) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื ้นฐานเร่งตัวขึ ้นเป็ น +2.7% YoY (vs. +2.3% YoY เดือนก่อน) ซึ่งการเร่งตัวขึ ้น
ของเงินเฟ้อโดยหลักมาจากหมวดพลังงาน (+31.7% YoY vs. +28.8% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเครื่ องดื่ม ไม่นบั รวม
ยาสูบ (+4.1% YoY% vs. +3.5% YoY เดือนก่อน) อีกทังยั
้ งคงมีความเสี่ยงจากความตึงเครี ยดระหว่างรัสเซีย - ยูเครนที่หนุน
ราคาพลังงาน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรปมีมติคงดอกเบี ้ยนโยบายไว้ ที่ระดับต่าในปั จจุบนั ตามที่คาดการณ์
เป็ นวงกว้ าง แต่ได้ ส่งสัญญาณยุติการเข้ าซื ้อสินทรัพย์ (QE) ในไตรมาส 3 ซึง่ เร็ วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ไว้ ว่าน่าจะชะลอการส่ง
สัญญาณดังกล่าวออกไปก่อน ท่ามกลางความกังวลต่อเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึ ้นสูงอย่างมากและยังมีความเสี่ยงโน้ มไปทางด้ านสูง
จากสงครามรัสเซีย - ยูเครน ด้ านธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 8 - 1 ขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.25% สู่ระดับ 0.75% ส่งผลให้
ดอกเบี ้ยอยู่ในระดับเดียวกับก่อนการระบาดของ COVID-19 แต่มีท่าที Dovish ขึ ้น
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 2.82%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนที่ 50.1 จุด จากผลผลิตเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยทังในภาค
้
การผลิตและบริ การ ขณะที่ยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ภายในประเทศทรงตัวจากเดือนก่อน ส่วนยอดคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศยังคงหดตัว
แต่ในอัตราที่ลดลง ด้ านราคาต้ นทุนปั จจัยการผลิตชะลอตัวลงโดยเฉพาะในภาคบริ การ ขณะที่ยอดส่งออกเดือนมกราคม –
เดือนกุมภาพันธ์ ขยายตัว 16.3% YoY ซึ่งลดลงจากเดือนธันวาคมที่ +20.9% YoY นาโดยสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้ าที่
เกี่ยวข้ องกับการป้องกันเชื ้อ COVID-19 ขณะที่เครื่ องใช้ ในครัวเรื อนชะลอตัวลง ด้ านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนกุมภาพันธ์ชะลอตัว
โดยยอดระดมทุนสิทธิอยู่ที่ 1.19 ล้ านล้ านหยวน ซึ่งต่ากว่าระดับ 6.17 ล้ านล้ านหยวนในเดือนก่อน โดยยอดค้ าปลีกเดือน
มกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ขยายตัว 6.7% YoY เร่งตัวขึ ้นจาก +1.7% ในเดือนธันวาคมนาโดยเสื ้อผ้ า (+4.8% YoY vs. -2.3% YoY
เดือนก่อน) เครื่ องประดับ (+19.5% YoY % vs. -0.2% YoY เดือนก่อน) เครื่ องใช้ ในบ้ าน (+12.7% YoY vs. -0.6% YoY เดือนก่อน)
เครื่ องสาอาง (+7.0% YoY vs. +2.5% YoY เดือนก่อน) รถยนต์ (+3.9% YoY vs. -7.4% YoY เดือนก่อน) และอุปกรณ์สานักงาน
(+11.1% YoY vs. +7.4% YoY เดือนก่อน) ซึง่ ในภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้ มชะลอตัวลงจากมาตรการ Zero-Covid ที่ทาให้ ยงั
มีการประกาศล็อกดาวน์ในหลายมณฑล เช่น Shenzhen และเมือง Langfang ใน Beijing ซึ่งจะส่งผลให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทังในภาคบริ
้
การและภาคการผลิตต้ องหยุดชะงักลง
ตลาดสหรัฐอเมริ กาปรับตัวเพิ่มขึ ้น 3.71%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 55.9 จุด (+4.8 จุด) อย่างไรก็ตามภาคบริ การยังคงชะลอตัวลง
(-3.4, 56.5 จุด) เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากปั ญหาด้ านโลจิสติกส์ การขาดแคลนแรงงาน และอัตราเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึ ้น ขณะที่
ภาคการผลิต (+1.0, 58.6 จุด) เร่งตัวขึ ้น ด้ านการจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ ้น 6.78
แสนตาแหน่ง สูงสุดในรอบ 8 เดือน โดยอัตราการว่างงาน (Unemployment rate) ปรับลดลงเป็ น 3.8% จาก 4.0% ในเดือนก่อน
อย่างไรก็ตามอัตราค่าจ้ างชะลอลงเป็ น +5.1% YoY (vs. +5.5% YoY เดือนก่อน) แต่ยงั นับเป็ นอัตราการขยายตัวที่สงู มาก
ขณะที่อตั ราเงินเฟ้อพื ้นฐาน (Core CPI) เพิ่มขึ ้น 0.5% MoM (vs. +0.6% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน
อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานขยายตัว 6.4% YoY (vs. 6.0% YoY เดือนก่อน) สูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2527 นาโดยราคาในหมวดที่พัก
อาศัย ซึ่งคิดเป็ นราว 1 ใน 3 ของนา้ หนักในตระกร้ าเงินเฟ้อซึ่งเพิ่มขึ ้น 0.5% MoM จากการเพิ่มขึน้ ของค่าเช่าที่เพิ่มขึน้ มากสุด
ตังแต่
้ ปี 2530 (+0.6%) ขณะที่ราคาโรงแรมพลิกกลับมาขยายตัว 2.2% โดยส่วนหนึง่ จากความกังวลเรื่ องเชื ้อสายพันธุ์ Omicron
ที่เริ่ มคลี่คลาย ขณะที่ในช่วงสิ ้นเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องเดือนมีนาคมได้ เกิดความตึงเครี ยดระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตก
ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการคว่าบาตรในเบื ้องต้ นที่ได้ ออกไปก่อนหน้ านี ้ ทางประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ กาได้ ประกาศคว่าบาตร
น ้ามัน ก๊ าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่นาเข้ าจากรัสเซียมีผลบังคับใช้ ทนั ที โดยหวังตัดแหล่งรายได้ หลักอันจะสร้ างผลกระทบต่อ
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เศรษฐกิจรัสเซียเนื่องจากส่งออกพลังงานคิดเป็ นสัดส่วนกว่า 11% ของ GDP ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธาน Fed ระบุ
พร้ อมขึ ้นดอกเบี ้ย 0.50% ในการประชุมครัง้ ถัดไปพร้ อมกับการลดขนาดงบดุล (QT) เพื่อรับมือเงินเฟ้อ
เดือนเมษายน 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 6.20%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 50.3 จุด (+4.5 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่
ผ่อนคลายลงทาให้ มีการยกเลิกสถานการณ์ กึ่งฉุกเฉินในทุกพืน้ ที่ตัง้ แต่วนั ที่ 21 มีนาคมส่งผลให้ ดชั นีภาคบริ การเร่ งตัวขึน้
(+5.2, 49.4 จุด) ส่วนภาคการผลิตเร่งตัวขึ ้นเช่นกัน (+1.4, 54.1 จุด) จากผลผลิตที่พลิกกลับมาขยายตัวและยอดคาสัง่ ซื ้อเร่งตัวขึ ้น
อย่างรวดเร็ ว ด้ านราคาต้ น ทุนปั จจัยการผลิต เร่ งตัวขึน้ สูงสุด นับ ตัง้ แต่ปี 2551 จากภาวะขาดแคลนวัต ถุดิ บ โดยเฉพาะ
พลังงาน น ้ามัน และเซมิคอนดักเตอร์ ซึง่ หนุนให้ ดชั นีราคาขายเร่งตัวขึ ้นสูงอย่างมาก ด้ านยอดส่งออกเดือนมีนาคมชะลอตัวลง
ต่อเนื่องนาโดยการส่งออกไปจีนที่ชะลอลงอย่างมาก ขณะที่การนาเข้ ายังคงอยู่ในระดับสูงจากราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ที่ยงั คง
อยู่ในระดับสูงและค่าเงินเยนที่อ่อนค่า ขณะที่ยอดค้ าปลีกพลิกกลับมาขยายตัว (+2.0% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA
เดื อนก่อน และ +0.9% YoY vs -0.9% YoY เดือนก่อน) ในเดือนมี นาคมหลังการยกเลิกพรก.ฉุกเฉิ น นาโดยสินค้ าทั่วไป (+3.7%
MoM, SA vs. +4.2% MoM, SA เดือนก่อน) และรถยนต์และชิ ้นส่วน (+11.8% MoM, SA vs. +1.8% MoM, SA เดือนก่อน)
ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนเครื่ องแต่งกายและอุปกรณ์เสริ ม (+4.7% MoM, SA vs. -6.7% MoM, SA เดือนก่อน) และเครื่ องใช้
และอุปกรณ์ (+5.9% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA เดื อนก่ อน) พลิ กกลับมาขยายตัว ด้ านเงิ นเฟ้ อเดื อนมี นาคมเร่ งตัวขึ น้
อย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 1.2% และมีแนวโน้ มเร่งตัวขึ ้นต่อในเดือนเมษายนซึง่ อาจจะแตะระดับ 2% อย่างไรก็ตามนาย Kuroda
ผู้วา่ ฯ ธนาคารกลางญี่ปนุ่ คาดว่าเงินเฟ้อที่สงู ขึ ้นจะไม่กระทบต่อแนวทางการดาเนินนโยบายการเงิน
ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ ้น 7.74%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวลดลงเป็ น 54.9 จุด (-0.6 จุด) จากดัชนีในภาคการผลิตที่ชะลอตัวลง (-1.7 จุด,
56.5 จุด) จากสงครามรัสเซีย - ยูเครน รวมถึงการระบาดของ COVID-19 ในจีนที่กดดันอุปสงค์และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
อุปทาน ในขณะที่ ภาคบริ การเร่ งตัวขึ น้ เล็กน้ อย (+0.1, 55.6 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยเฉพาะ
ในภาคการท่องเที่ยวที่หนุนภาคบริ การ ด้ านดัชนีราคาต้ นทุนปั จจัยและราคาผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้นสู งสุดเป็ นประวัติการณ์
ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในเกือบทุกประเทศหลัก อาทิ สเปน (-3.4, 53.1 จุด) อิตาลี (-1.5, 52.1 จุด) และ
เยอรมนี (-0.5, 55.1 จุด) ขณะที่ฝรั่งเศส (+0.8, 56.3 จุด) เร่ งตัวขึ ้น ด้ านอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป เดือนมีนาคมเร่ งตัวขึ ้นเป็ น +7.5 YoY
(vs. +5.9% YoY เดือนก่อน) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่อตั ราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเร่ งตัวขึน้ เป็ น +3.0% YoY (vs. +2.7% YoY
เดือนก่อน) โดยหลักมาจากหมวดพลังงาน (+44.7% YoY vs. +32% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเครื่ องดื่มไม่นบั รวม
ยาสูบ (+5.0% YoY vs. +4.2% YoY เดือนก่อน) ที่เร่ งตัวขึ ้นต่อเนื่องสูงสุดในรอบหลายปี รวมถึงหมวดบริ การที่ เร่งตัวขึ ้นต่อ
เช่ น กัน (+2.7% YoY vs. +2.5% YoY เดื อ นก่ อ น) จากการผ่ อ นปรนมาตรการ ล็ อ กดาวน์ ในส่ วนนโยบายทางการเงิน
ธนาคารกลางยุโรปมีมติคงนโยบายการเงิน ตามเดิม โดยมองความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีเพิ่มมากขึ ้นจากสงคราม
รัสเซีย - ยูเครน
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 26.66%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวลดลงเป็ น 43.9 จุด (-6.2 จุด) ซึง่ ต่าที่สดุ นับตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
จากมาตรการล็อกดาวน์ในหลายพื ้นที่ของประเทศส่งผลให้ กิจกรรมเศรษฐกิจหดตัวทังในภาคการผลิ
้
ต (-2.3 จุด, 48.4 จุด) และ
บริ การ (-8.2, 42.0 จุด) โดยยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ภายในประเทศต่าสุดในรอบ 2 ปี ส่วนยอดคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศยังคงหดตัว
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ต่ า สุดในรอบ 22 เดื อน ด้ านราคาต้ นทุนปั จจัยการผลิ ตเร่ งตัวขึ น้ สูงสุดในรอบ 5 เดื อน จากราคาวัตถุดิ บ พลังงาน อาหาร
การขนส่งที่เพิ่มสูงขึ ้น ด้ านยอดระดมทุนรวมสุทธิ เดือนมีนาคมเพิ่มขึ ้นอยู่ที่ 4.65 ล้ านล้ านหยวน (vs. 1.19 ล้ านล้ านหยวนเดือนก่อน)
สะท้ อนอุปสงค์ของสินเชื่อที่ฟืน้ ตัวขึ ้นหลังวันหยุดเทศกาลตรุษจีนในเดือนก่อน และแนวโน้ มที่รัฐบาลจีนจะดาเนินนโยบายที่
ผ่อนคลายมากขึน้ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจปี นีท้ ี่กาหนดไว้ ที่ราว 5.5% ขณะที่ด้านยอดค้ าปลีกพลิก
กลับ มาหดตัว 3.5% YoY (vs. +6.7% YoY เดื อนมกราคม – เดือ นกุม ภาพัน ธ์ ) น าโดยยอดขายรถยนต์ (-7.5% YoY vs.
+3.9% YoY เดือ นมกราคม – เดือ นกุม ภาพัน ธ์ ) และเครื่ อ งประดับ (-16.4% YoY vs.+19.5% YoY เดือ นมกราคม –
เดือนกุมภาพันธ์ ) โดย GDP ไตรมาส 1/2565 ขยายตัว 4.8% YoY (vs. 4.0% YoY ไตรมาสก่อน) ขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
GDP ขยายตัว 1.3% QoQ (vs. +1.5% QoQ ไตรมาสก่อน)
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ ้น 9.51%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 57.7 จุด (+1.8 จุด) จากการเร่งตัวขึ ้นในภาคบริการ (+1.8,
58.3 จุด) จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่อนคลายลง ขณะที่ภาคการผลิต (-1.5, 57.1 จุด) ชะลอตัวลง โดยผลผลิต (-4.0,
54.5 จุด) และอุปสงค์ทงยอดค
ั้
าสัง่ ซื ้อในประเทศ (-7.9, 53.8 จุด) และยอดคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศ (-3.9, 53.2 จุด) ชะลอตัวลง
มาก ขณะที่การจ้ างงาน (+3.4, 56.3 จุด) เร่ งตัวขึ ้น โดยอัตราการว่างงานปรับลดลงอยู่ที่ 3.6% (vs. 3.8% เดือนก่อน) และ
อัตราค่าจ้ างเร่ งตัวขึน้ 0.4% MoM และ 5.6% YoY ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้ า (-0.7, 65.4 จุด) ลดลงเล็กน้ อย แต่ดัชนี
ราคา (+11.5, 87.1 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างมาก ด้ านอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป (Headline CPI) เพิ่มขึ ้น 1.2% MoM (vs. +0.8% MoM
เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปขยายตัว 8.5% YoY สูงสุดนับตังแต่
้ ปลายปี 2524 และเร่งตัวขึ ้น
จากเดื อ นก่ อ นที่ ข ยายตั ว 7.9 % YoY ในส่ ว นนโยบายทางการเงิ น ธนาคารกลางสหรั ฐ อเมริ ก า (Fed) มี แ ผนที่ จ ะ
ลดขนาดงบดุล ในอัต ราเดื อ นละ 95 พัน ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ ก า แบ่ งเป็ น Treasury เดื อ นละ 60 พัน ล้ า นดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กาและ MBS เดือนละ 35 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา โดยทยอยเพิ่มอัตราการลดสู่ระดับดังกล่าวในเวลา 3 เดือน
ขณะที่ชี ว้ ่าการขึน้ ดอกเบีย้ ถึง 0.50% ในการประชุม ครัง้ ต่อไปมี ความเหมาะสมหากแรงกดดันเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง
อย่างไรก็ตามตลาดการเงิน มีความกังวลต่อการเพิ่มความเข้ มงวดในนโยบายการเงินอย่างรวดเร็ วของ Fed ซึ่งจะนาไปสู่
ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจในระยะข้ างหน้ า
เดือนพฤษภาคม 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 1.61%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 51.1 จุด (+0.8 จุด) ในขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น
53.5 จุด (-0.6 จุด) จากยอดคาสัง่ ซื ้อที่ชะลอตัวลงและการจ้ างงานที่ ชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ 9 เดือน ด้ านดัชนีราคาต้ นทุน
การผลิตเร่ งตัวสูงขึน้ เป็ นอันดับ 5 นับตัง้ แต่มีการสารวจ ส่วนดัชนีราคาขายเร่ งตัวขึน้ สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ยอดค้ าปลีก
ขยายตัว (+0.8% MoM, SA) อย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายนแต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว (+1.7% MoM, SA) นาโดย
เครื่ อ งแต่ งกายและอุป กรณ์ เสริ ม (+12.8% MoM, SA vs. -2.3% เดื อ นก่ อ น) ที่ พ ลิ ก กลับ มาขยายตัว ส่ ว นสิ น ค้ า ทั่ว ไป
(+1.6% MoM, SA% vs. +3.7% เดือนก่อน) และเครื่ องใช้ และอุปกรณ์ (+1.9% MoM, SA vs. +6.0% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง
ขณะที่รถยนต์และชิ ้นส่วน (-5.7% MoM, SA vs. +12.1% เดือนก่อน) พลิกกลับมาหดตัว โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน
ยอดค้ าปลี ก ขยายตัว 2.9% YoY (vs. +0.7% เดื อ นก่ อ น) อย่ างไรก็ ต าม เศรษฐกิ จ ญี่ ปุ่ นยัง คงมี ปั จ จัย กดดัน จากความ
ไม่แน่นอนของการล็อกดาวน์ในจีนและสงครามรัสเซีย - ยูเครน ซึ่งสะท้ อนได้ จากการชะลอตัวของการส่งออกประกอบกับ
ความแตกต่างในนโยบายทางการเงิน ของประเทศญี่ ปุ่ นและประเทศกลุ่ม ตะวันตกได้ สร้ างความผัน ผวนต่อค่าเงินเยน
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เนื่องจากการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจยังค่อนข้ างช้ าเมื่อเทียบกับ กลุ่มประเทศดังกล่าว และส่งผลให้ เกิดการเร่ งตัวขึ ้นของอัตรา
เงินเฟ้อในประเทศ
ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ ้น 0.17%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 55.8 จุด (+0.9 จุด) อย่างไรก็ตามภาคการผลิตปรับตัวลดลง
เป็ น 55.5 จุด (-1.0 จุด) ต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนมกราคม 2564 จากผลผลิตและยอดคาสัง่ ซื ้อที่ชะลอตัวจากผลของสงคราม
รัสเซีย - ยูเครน รวมถึงการการล็อกดาวน์ในจีนที่กดดันอุปสงค์และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อปุ ทาน ด้ านดัชนีราคาต้ นทุนการผลิต
ปรับตัวสูงสุดในรอบ 5 เดือน ขณะที่ดชั นีราคาขายเร่ งตัวขึ ้นสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ท่ามกลาง
เงินเฟ้อจากต้ นทุนที่สงู ขึ ้น โดยเฉพาะจากการพุ่งขึ ้นของราคาสินค้ าหมวดพลังงานอาจจะส่งผลให้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB)
เร่งปรับขึ ้นดอกเบี ้ยเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยประธาน ECB ระบุว่าการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยครัง้ แรกในรอบหลายปี ของ
ยูโรโซนอาจจะเกิดขึ ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายนตามลาดับ ซึง่ เป็ นช่วงเวลาหลังจากการเข้ าซื ้อพันธบัตรที่เป็ น
ส่วนหนึ่งของมาตรการ QE นัน้ จบลง และระบุเพิ่มเติมว่าอาจจะออกจากสถานะดอกเบีย้ ติดลบได้ ภายในสิ ้นไตรมาสที่ 3
ขณะที่คณะกรรมการยุโรปปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2565 - ปี 2566 ลง และปรับเพิ่มคาดการณ์ เงินเฟ้อโดยมองกรณีแย่สุด
GDP ของกลุม่ จะโตเพียง 0.2% ขณะที่เงินเฟ้ออาจพุ่งแตะ 9.1% ในปี นี ้
ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ ้น 6.26%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวลดลงเป็ น 37.2 จุด (-6.7 จุด) สอดคล้ องกับภาคการผลิตที่ปรับตัว
ลดลงเป็ น 46.0 จุด (-2.1 จุด ) ต่ า สุด ในรอบ 26 เดื อ น จากผลของการล็ อ กดาวน์ ที่ ส่ ง ผลให้ ผ ลผลิ ต และยอดค าสั่ง ซื อ้
ในประเทศที่ชะลอตัวลงต่าเป็ นอันดับ 2 นับตัง้ แต่เริ่ มมีการสารวจในปี 2547 และยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศที่ต่าสุด
ในรอบเกือบ 2 ปี ด้ านดัชนีต้นทุนปั จจัยการผลิตชะลอตัวลง ขณะที่ราคาผลผลิตเร่ งตัวขึน้ เล็กน้ อย ด้ านยอดส่งออกเดือน
เมษายนชะลอตัวลงเป็ น +3.9% YoY (vs. +14.7% เดือนก่อน) โดยกลุ่มสินค้ าที่เกี่ ยวข้ องกับการป้องกันเชือ้ COVID-19
อย่างสินค้ ากลุ่มพลาสติก (+9.7% YoY vs. +20.8% เดือนก่อน) และกลุ่มผ้ าและสิ่งทอ (+0.9% YoY vs. +22.2% เดือนก่อน)
ชะลอตัวลงอย่างมาก ขณะที่สินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับที่อยู่อาศัย/เฟอร์ นิเจอร์ (-3.0% YoY vs. +7.1% เดือนก่อน) พลิกกลับมา
หดตัว และเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน (-5.4% YoY vs. -8.5% เดือนก่อน) ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง ด้ านยอดค้ าปลีกหดตัว 11.1% YoY
(vs. 3.5% เดือนก่อน) นาโดยยอดขายรถยนต์ (-31.6% YoY vs. -7.5% เดือนก่อน) และเครื่ องประดับ (-26.7% YoY vs. -17.9%
เดือนก่อน) ในส่วนยอดระดมทุมสุทธิ ลดลงอย่างมากจากเดือนก่อนที่ 4.7 ล้ านล้ านหยวน มาอยู่ที่ 0.9 ล้ านล้ านหยวน โดย
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนยอดระดมทุนรวมสุทธิคงค้ างในระบบชะลอตัวลงเป็ น +10.2% YoY (vs. +10.5% เดือนก่อน)
ซึง่ ในภาพรวมเศรษฐกิจของจีนยังคงถูกกดดันต่อเนื่องจากการใช้ มาตรการ Zero-COVID ของรัฐบาลที่ทาให้ มีการประกาศ
ล็อกดาวน์ในหลายพื ้นที่ อาทิ Shanghai และ Beijing ส่งผลให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจทังในภาคบริ
้
การและภาคการผลิตต้ อง
หยุดชะงักลง
ตลาดสหรัฐอเมริ กาปรับตัวลดลง 3.44%
ดัชนี รวม ISM Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวลดลงเป็ น 56.0 จุด (-1.7 จุด) สอดคล้ องกับภาคการผลิตที่ปรับตัว
ลดลงเป็ น 55.4 จุด (-1.7 จุด) ต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยผลผลิต (-0.9, 53.6 จุด) อุปสงค์ทงั ้ ยอดคาสัง่ ซื ้อ
ในประเทศ (-0.3, 53.5 จุด) ยอดคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศ (-0.5, 52.7 จุด) และการจ้ างงาน (-5.4, 50.9 จุด) ชะลอตัวลง
ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้ า (+1.8, 67.2 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึ ้น แต่ดชั นีราคา (-2.5, 84.6 จุด) ชะลอตัวลง ด้ านเงินเฟ้อ PCE
เพิ่มขึ ้น 0.2% MoM (vs. +0.9% ในเดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนเงินเฟ้อ PCE ชะลอลงเป็ น +6.3% YoY
(vs. +6.6% เดือนก่อน) โดยนับเป็ นการชะลอลงในรอบ 17 เดือน ขณะที่การใช้ จ่ายส่วนบุคคล (Personal Spending) เดือน
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เมษายนเพิ่มขึ ้น 0.9% MoM (vs. +1.4% เดือนก่อน) โดยการใช้ จ่ายหักผลของการเปลี่ยนแปลงของราคา (Real Spending)
เพิ่มขึ ้น 0.7% MoM (vs. +0.5% เดือนก่อน) สูงสุดในรอบ 3 เดือน แบ่งเป็ นการใช้ จ่ายซื ้อสินค้ าเพิ่มขึ ้น 1.0% MoM (vs. +0.2%
เดือนก่อน) และการใช้ จ่ายภาคบริ การเพิ่มขึ ้น 0.5% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริ กา (Fed) มีมติเป็ นเอกฉันท์ปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย 50 bps. สู่ระดับ 0.75 - 1.00% โดยประธาน Fed ระบุการขึ ้น
ในอัตราดังกล่าวต่อเนื่องในเดือนข้ างหน้ ามี ความเหมาะสมและกล่าวปั ดการปรับขึน้ ถึง 75 bps. โดยมองว่าการเร่ งขึน้
ดอกเบี ้ยช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการดาเนิ นนโยบายในช่วงที่เหลือของปี ขณะที่กระบวนการลดขนาดงบดุล (QT) จะเริ่ ม
วันที่ 1 มิถุนายนในอัตราเดือนละ 47.5 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (แบ่งเป็ น Treasury เดือนละ 30.0 พันล้ านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กาและ MBS เดือนละ 17.5 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) และจะทยอยปรับขึ ้นในระยะเวลา 3 เดือน สู่ระดับ
95.0 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (แบ่งเป็ น Treasury เดือนละ 60.0 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาและ MBS เดือนละ
35.0 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา) ตามแผนเดิม
เดือนมิถุนายน 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 3.13%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 52.3 จุด (+1.2 จุด) ท่ามกลางการแพร่ ระบาดของ COVID-19
ที่ผ่อนคลายลงส่งผลให้ ดชั นีภาคบริ การเร่งตัวขึ ้น (+1.9, 52.6 จุด) ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลง (-0.2, 53.3 จุด) จากผลผลิต
และยอดค าสั่ง ซื อ้ ใหม่ ที่ ช ะลอตัว ลงต่ า สุด ในรอบ 8 เดื อ น รวมถึ งยอดค าสั่ง ซื อ้ ภายนอกประเทศที่ ช ะลอตัว ลงต่ า สุด
ในรอบเกือบ 2 ปี ท่ามกลางการหยุดชะงักของห่วงโซ่อปุ ทานจากผลของสงครามรัสเซีย - ยูเครน รวมไปถึงปั ญหาขาดแคลน
วัตถุดิบและการล็อกดาวน์ในจีน ด้ านดัชนีราคาต้ นทุนการผลิตเร่ งตัวสูงขึ ้นเป็ นประวัติการณ์ ส่วนดัชนีราคาขายยังคงอยู่ใ น
ระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ด้ านยอดค้ าปลีกยังคงฟื ้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัว 0.6% MoM, SA ชะลอตัวลงจากที่
ขยายตัว 1.0% MoM, SA ในเดือนก่อน ซึง่ หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนจะขยายตัวที่ 3.6% YoY (vs. +3.1% เดือนก่อน)
ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญี่ ปุ่น (BoJ) คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting
(MPM) วันที่ 16 - 17 มิถุนายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบี ้ยระยะสันและยาวและมี
้
มติแบบไม่เปิ ดเผยในการคงเป้า
การเข้ าซื ้อสินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้ านี ้ ทัง้ นี ้ ภายหลังการประชุมนาย Haruhiko Kuroda ผู้ว่าฯ BoJ ยังเน้ นย ้าว่า
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายยังคงจาเป็ นสาหรับเศรษฐกิจญี่ปนที
ุ่ ่ยงั คงไม่ฟืน้ ตัวเข้ าสู่ ระดับก่อน COVID-19 และไม่มีแผนที่
จะขยายกรอบของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 8.00%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงเป็ น 54.8 จุด (-1.0 จุด) จากภาคบริ การที่ชะลอตัวลง (-1.6, 56.1 จุด)
ตามอุปสงค์ที่อ่อนแอลง และภาคการผลิตที่ชะลอตัวลง (-0.9, 54.6 จุด) โดยยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่หดตัว (ต่ากว่า 50 จุด) เป็ น
ครัง้ แรกนับตังแต่
้ เดือนมิถุนายน 2563 ท่ามกลางความกังวลสงครามรัสเซีย - ยูเครน และการล็อกดาวน์ในจีนที่กดดันอุปสงค์
และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ด้ านดัชนีราคาต้ นทุนการผลิตยังคงปรับตัวสูงขึน้ อย่างมาก ส่วนราคาผลผลิตปรับตัว
เพิ่มขึน้ สูงสุดเป็ นอันดับ 2 ในประวัติการณ์ ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในเกือบทุกประเทศหลัก ได้ แก่ อิตาลี
(-2.1, 52.4 จุด) ฝรั่งเศส (-0.6, 57.0 จุด) และเยอรมนี (-0.6, 53.7 จุด) ขณะที่สเปนทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน (55.7 จุด) ด้ านเงินเฟ้อ
เดือนพฤษภาคมเร่ งตัวขึ ้นทาจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องที่ 8.1% YoY (vs. +7.4% เดือนก่อน) โดยการเร่ งขึ ้นโดยหลักยัง มาจาก
หมวดพลังงาน (+39.2% YoY vs. +37.5% เดื อนก่ อ น) ขณะที่ ราคาหมวดบริ ก าร (+3.5% YoY vs. +3.3% เดื อ นก่ อน)
หมวดสิ น ค้ าอุต สาหกรรมที่ มิ ใช่ พ ลังงาน (+4.2% YoY vs. +3.8% เดื อ นก่ อ น) และหมวดอาหาร เครื่ อ งดื่ ม และยาสูบ
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(+7.5% YoY vs. +6.3% เดือนก่อน) เร่ งตัวขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติ
เป็ นเอกฉันท์ประกาศยุติการเข้ าซื ้อสินทรัพย์แบบปกติหรื อ APP ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม และระบุจะปรับดอกเบี ้ยขึ ้นในอัตรา
0.25% ในการประชุมวันที่ 21 กรกฎาคม ซึง่ เป็ นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึ ้นสูงกว่าเป้าอย่างมาก
อย่างไรก็ตามมีท่าที Hawkish กว่าคาด โดยระบุอาจปรับดอกเบี ้ยขึ ้นถึง 0.50% ในการประชุมเดือนกันยายน
ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ ้น 3.00%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 42.2 จุด (+5.0 จุด) จากการผ่อนคลายมาตรการ
ล็อกดาวน์ ใน Shanghai และ Beijing ส่งผลให้ กิจกรรมเศรษฐกิจฟื ้นตัวขึน้ ในภาคการผลิต (+2.1, 48.1 จุด) และบริ การ
(+5.2, 41.4 จุด) โดยยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นสูงสุดในรอบ 3 เดือน ด้ านราคาต้ นทุนปั จจัยการผลิตชะลอตัวลงต่าสุด
นับตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่ราคาผลผลิตปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 ในส่วนยอดค้ าปลีกหดตัว 6.7% ลดลงจาก
เดือนก่อนที่หดตัว 11.1% นาโดยยอดขายรถยนต์ (-16.0% YoY vs. -31.6% เดือนก่อน) เครื่ องประดับ (-15.6% YoY vs.
-26.7% เดื อ นก่ อ น) และร้ านอาหาร (-21.1% YoY vs. -22.7% เดื อ นก่ อ น) ด้ า นยอดส่ ง ออกขยายตัว 16.9% YoY (vs.
+3.9% เดือนก่อน) โดยหมวดรถยนต์เร่ งตัวขึน้ อย่างมาก (+46.7% YoY vs. +8.6% เดือนก่อน) ด้ านเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน
(+8.3% YoY vs. -5.4% เดื อ นก่ อ น) พลิ ก กลับ มาขยายตัว ส่ ว นยอดส่ งออกกลุ่ม อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ
(+14.0% YoY vs. -7.3% เดือนก่อน) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (+5.5% YoY vs. -5.1% เดือนก่อน) และแผงวงจรรวม (+17.6% YoY
vs. +1.1% เดือนก่อน) เร่ งตัวขึ ้นอย่างมาก ในส่วนยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือนพฤษภาคมอยู่ที่
2.79 ล้ านล้ านหยวนเพิ่มขึ ้นอย่างมากจาก 0.91 ล้ านล้ านหยวนในเดือนก่อน
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 8.26%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงเป็ น 53.6 จุด (-2.4 จุด) จากการชะลอตัวลงในภาคบริ การ
(-1.2, 55.9 จุด) ขณะที่ภาคการผลิต (+0.7, 56.1 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ รายงานระบุว่าภาคธุรกิจยังคงมีความเชื่อมัน่ ที่ดีต่อ
อุปสงค์ ส่วนปั ญหาในห่วงโซ่อปุ ทาน ปั ญหาด้ านแรงงานและปั ญหาด้ านเงินเฟ้อยังคงเป็ นข้ อกังวลหลักของภาคธุรกิจ ด้ านอัตรา
เงินเฟ้อพืน้ ฐานเพิ่มขึน้ 0.6% MoM เท่ากับเดือนก่อน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี ก่อนจะชะลอตัวลงเป็ น +6.0%
YoY (vs. +6.2% เดือนก่อน) โดยหมวดที่เกี่ ยวเนื่องกับการเปิ ดเมื องยังเพิ่มขึน้ สูง อาทิ ตั๋วเครื่ องบิน (+12.6% MoM) โรงแรม
(+0.9% MoM) และประกันรถยนต์ (+0.5 MoM) รวมถึงหมวดราคาที่พกั อาศัย ซึ่งคิดเป็ นราว 1 ใน 3 ของน ้าหนักในตระกร้ า
เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ ้นมากถึง 0.6% MoM (vs. +0.5% ต่อเนื่อง 3 เดือนก่อนหน้ า) สูงสุดในรอบหลายปี ขณะที่การจ้ างงานนอก
ภาคการเกษตรเพิ่มขึน้ 3.9 แสนตาแหน่ง โดยการจ้ างงานเพิ่มขึ ้นในเกือบทุกหมวดนาโดยการโรงแรมและพักผ่อน (+8.4
หมื่นตาแหน่ง) การบริ การธุรกิจ (+7.5 หมื่นตาแหน่ง) การจ้ างงานภาครัฐ (+5.7 หมื่นตาแหน่ง) และก่อสร้ าง (+3.6 หมื่น
ตาแหน่ง) ขณะที่ลดลงมากในหมวดค้ าปลีก (-6.1 หมื่นตาแหน่ง) ส่วนอัตราว่างงานทรงตัวที่ 3.6% และอัตราค่าจ้ างชะลอตัวลง
(+0.3% MoM, และ +5.2% YoY vs. +5.5% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริ กา (Fed) มีมติ 10 - 1
ปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย 0.75% สู่ระดับ 1.50-1.75% ซึ่งนับเป็ นการปรับขึ ้นในอัตราดอกเบี ้ยมากสุดนับตัง้ แต่ปี 2537 พร้ อม
ระบุว่า จะปรับ ขึน้ ในอัตรา 0.50% หรื อ 0.75% ในการประชุมเดือนกรกฎาคม นอกจากนี น้ าย Jerome Powell ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ อเมริ กายา้ ว่าพร้ อมดาเนินนโยบายการเงินที่เข้ มงวด และมองว่า การเกิด Soft Landing ยังคงมีความ
เป็ นไปได้ ถึงแม้ วา่ จะมีความท้ าทายอย่างมากในปั จจุบนั
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การลงทุนของกองทุน
• กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์ พี 500 (ASP-S&P500)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) ซึ่งเป็ นกองทุนรวม ETF บริ หารและจัดการโดย
State Street Global Advisors ที่จดทะเบียนซื ้อขายที่ตลาด New York Stock Exchange (NYSE Arca) โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญ ชี ไม่ ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพ ย์ สินสุทธิ ข องกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเน้ นลงทุน ในหุ้นที่เป็ น ส่วนประกอบของ
S&P500 Index เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
S&P500 Index
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กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์ พี 500
ผลการดาเนินงานย้ อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 1 ปี สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
(NAV ณ 30 มิถนุ ายน 2565 = 41.0299 บาท)
6 เดือน
(ตามเวลา)

1 ปี 1
(ต่ อปี )

3 ปี 1
(ต่ อปี )

5 ปี 1
(ต่ อปี )

10 ปี 1
(ต่ อปี )

ตัง้ แต่ จัดตัง้
กองทุน 2

ASP-S&P500

ตัง้ แต่ ต้นปี

3 เดือน
(ตามเวลา)

ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนดัชนีชี ้วัด *
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชี ้วัด
(standard deviation) *
Information Ratio

-20.52%
-16.18%

-16.20%
-11.19%

-20.52%
-16.18%

-11.50%
-2.85%

8.55%
14.00%

8.52%
10.20%

10.88%
11.94%

11.51%
11.66%

24.23%

27.53%

24.23%

19.37%

23.82%

20.39%

16.85%

17.27%

24.92%

27.77%

24.92%

19.87%

24.22%

20.59%

17.11%

17.63%

-1.10

-2.20

-1.10

-1.36

-1.02

-0.31

-0.21

-0.03

หมายเหตุ :

-

วันที่จดทะเบียนกองทุน 17 กรกฎาคม 2552
* ดัชนี S&P 500 ในสัดส่วน 100%
1
% ต่อปี
2
% ต่อปี ยกเว้ นกรณีที่กองทุนจัดตังไม่
้ ถึง 1 ปี จะเป็ นผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจริง
การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้ จัดขึน้ ตามประกาศสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน เรื่ อง มาตรฐานการวัดและ
นาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรื อ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยันถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต
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ผลการดาเนินงานของ SPDR S&P500 ETF

- แหล่งที่มาของข้ อมูล : MONTHLY FACTSHEET ของ SPDR S&P500 ETF ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565
- สามารถดูข้อมูลปั จจุบนั ได้ ที่ : https://us.spdrs.com/etf/spdr-sp-500-etf-SPY
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิน้ รอบ 30 มิถุนายน 2565
-33.79%

อายุเฉลี่ยของทรัพย์ สินที่กองทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิน้ รอบ 30 มิถุนายน 2565
N/A

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 30 มิถุนายน 2565
N/A

ข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิน้ รอบ 30 มิถุนายน 2565
N/A*
* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
นายณัฐพล จันทร์ สิวานนท์
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
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หมายเหตุ : บริ ษัทจัดการได้ คานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้ วิธีการคานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริ ษัทจัดการกองทุน (AIMC)
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AAA

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู สุด
ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้ อยมาก

AA

มีความเสี่ยงต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้ รับผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตทีส่ งู กว่า

A

มีความเสี่ยงในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้ รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า

BBB

มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ ความสามารถในการชาระหนี ้ลดลงเมือ่ เทียบกับอันดับเครดิตที่สงู กว่า

T1+

เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริ ษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยในเกณฑ์สงู ซึง่ ผู้ออกที่ได้ รับอันดับ
เครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่ องหมาย “+” ด้ วยจะได้ รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัดชาระหนี ้ที่สงู ยิ่งขึ ้น
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริ ษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยในเกณฑ์สงู ซึง่ ผู้ออกที่ได้ รับอันดับ
เครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่ องหมาย “+” ด้ วยจะได้ รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัดชาระหนี ้ที่สงู ยิ่งขึ ้น

F1+
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ข้ อมูลการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้ บริการ
ด้ วยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทุนได้ รับการบริการข้ อมูลจากบุคคลผู้ให้ บริ การ
ได้ แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็ นต้ น อันเนื่องมาจากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจยั ภาพรวมเศรษฐกิ จทังภายใน
้
และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุต สาหกรรมต่างๆ
รวมถึงปั จจัยพืน้ ฐานของธุรกิจรายบริ ษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้ รับเชิญ ให้ เข้ าร่ วม Company Visit และ การ
สัมมนาต่างๆ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการนามาใช้ วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็ นหลัก จึงขอเปิ ดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริการ ดังนี ้
Thai Commercial Banks
BANGKOK BANK PLC.
BANK OF AYUDHYA PLC.
BANGKOK FIRST INVESTMENT AND TRUST PLC.
CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LIMITED
CITIBANK THAILAND
GOVERNMENT HOUSING BANK
GOVERNMENT SAVING BANK
KASIKORN BANK PLC.
THE KRUNG THAI BANK PLC.
LAND AND HOUSES RETAIL BANK PLC.
SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
TISCO BANK PLC.
Fixed Income
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC.
Securities
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
FINANSA SECURITIES LTD.
KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.
KIATNAKINPHATRA SECURITIES PLC.
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
KT-ZMICO SECURITIES CO., LTD.
MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
TRINITY SECURITIES CO., LTD.
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Fixed Income

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

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500

35

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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Equity

Securities
China Merchant Securities (CMS)
SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)
Viet Capital Securities (VCSC)
D.B.S. Vickers Securities Company Limited
HAITONG
Brokers
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
Krungsri Securities Public Company Limited
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited
Bualuang Securities Public Company Limited
Capital Nomura Securities Public Company Limited
Kasikorn Securities Public Company Limited
Phatra Securities Public Company Limited
SCB Securities Company Limited
CIMB Securities (Thailand) Company Limited
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited
KGI Securities (Thailand) Company Limited
JPMorgan Securities (Thailand) Limited
Tisco Securities Company Limited
D.B.S. Vickers Securities Company Limited
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited
Thanachart Securities Public Company Limited
KTZMICO Securities Company Limited
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited
Trinity Securities Company Limited
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
KTB Securities (Thailand) Public Company Limited
Finansia Syrus Securities Public Company Limited
Citicorp Securities (Thailand) Ltd.
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ประจาปี พ.ศ. 2565
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด
นายนภดล รมยะรูป
นายพิทเยนท์ อัศวนิก
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
นายพัชร สุระจรัส
นายคมสัน ผลานุสนธิ
นายณัฐพล จันทร์ สิวานนท์
นายไมตรี โสตางกูร
นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ
นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ
นายกฤช โคมิน
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
นายธีร์ธวัช ลิมปิ สขุ
นายสิทธิเดชน์ เอี ้ยวสกุล 3/
นายยุรนันท์ วิภศู ิริ
นายไกรสร โอภาสวงการ
นายวิศรุต ปรางมาศ
นายณัฐพงษ์ จันทร์ หอม
นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
นางธนพร ตังมณี
้ นิมิตร
นางกุสมุ าลย์ ศรี สอ้ าน
นางสาวพิมพ์ศริ ิ ชีพสัตยากร
นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
นางสาวนวรัตน์ พรหมศรี โชติ 4/
นางผุสดี นาคอินทร์
นางสาวพรประภา ธนูพนั ธ์
นางสาวสุวิชญา ปิ ยะพิสทุ ธิ์ 1/
นางกาญดา สินอยู่ 2/

หมายเหตุ :
เริ่ มเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องตังแต่
้ วนั ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565
2/
เริ่ มเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565
3/
ออกจากการเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
4/
ออกจากการเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องตังแต่
้ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ที่ website บริ ษัทจัดการ www.assetfund.co.th
1/
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ข้ อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่กี ารลงทุนไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์ พี 500
ในรอบปี บัญชี ระหว่ างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วันที่

ชื่อหลักทรัพย์

อัตราส่ วน ณ สิน้ วัน
(%NAV)

อัตราส่ วนตามโครงการ
(%NAV)

สาเหตุ

การดาเนินการ

-

-

-

-

-

-
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ข้ อมูลการใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิทนิ ล่ าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงได้ ที่
Website ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
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