รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน
เดือนกรกฎาคม 2563
ตลาดญี่ปนปรั
ุ่ บตัวลดลง 2.6%
โดยภาพรวมความเชื่อมั่นธุรกิจในภาคบริการเดือนมิถนุ ายน ฟื ้ นตัวขึน้ อย่างมาก อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรม
ยังถูกกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอและตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆ ยังส่งสัญญาณอ่อนแอ ยอดค้าปลีก (Retail Sales)
เดือนพฤษภาคม พลิกกลับมาขยายตัว 2.1% MoM จากที่หดตัวในเดือนก่อน แต่ยงั คงต่ากว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย โดยหมวด
สินค้าที่มีการขยายตัวได้แก่ เสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย สินค้าปลีกทั่วไป เครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนขยายตัว
ส่วนยอดขายรถยนต์ยงั คงหดตัว ด้านความเชื่อมั่นภาคการผลิตและการบริการ ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ รวม (Composite PMI)
เดือนมิถนุ ายน ฟื ้ นตัวขึน้ +13.0 จุด เป็ น 40.8 จุด จากภาคบริการที่ฟื้นตัวขึน้ แรงเป็ นหลัก ชดเชยภาคการผลิตที่ฟื้นตัวช้า ด้านผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือนพฤษภาคม หดตัวรุนแรง -8.4% MoM ต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว และหดตัวมากกว่า
ที่ตลาดคาด ธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BoJ) ยังคงนโยบายการเงินเดิมทัง้ เป้าอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ และระยะยาว และเป้า การเข้า
ซือ้ สินทรัพย์ตา่ งๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 0.9%
เศรษฐกิจฟื ้ นตัวขึน้ ต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน หลังผ่อนปรนมาตรการ Lockdown สะท้อนผ่านดัชนีชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจต่างๆ
อย่างไรก็ตามการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจยังไม่สมดุลกันระหว่างประเทศในกลุม่ โดยประเทศเยอรมนีฟื้นตัวขึน้ ได้เร็วกว่า ขณะที่
ประเทศอิตาลีและสเปนได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 อย่างหนัก ยังคงฟื ้ นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ รวม
(Composite PMI) เดือนมิถนุ ายน ฟื ้ นตัวขึน้ 16.6 จุด เป็ น 48.5 จุด สูงสุดในรอบ 4 เดือน และสูงกว่าที่ตลาดคาดจากภาคการผลิต
และภาคบริการที่ปรับตัวดีขนึ ้ ด้านความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) เดือนมิถนุ ายน ฟื ้ นตัวขึน้ ต่อ 8.2 จุด
เป็ น 75.7 จุด แต่ยงั ต่ากว่าที่ตลาดคาดและอยูใ่ นระดับต่ากว่าช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19 ยอดค้าปลีก (Retail Sales)
เดือนพฤษภาคม พลิกกลับมาขยายตัวแรง 17.8% MoM จากที่หดตัวแรงต่อเนื่องสองเดือนก่อนหน้า ด้านผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
(industrial Production) เดือนพฤษภาคม พลิกกลับมาขยายตัวแรง 12.4% MoM จากที่หดตัวแรงต่อเนื่องสองเดือนก่อนหน้า
ECB ยังมีความจาเป็ นในการผ่อนคลายเพื่อหนุนเศรษฐกิจ โดยคาดจะเข้าซือ้ สินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP จนเต็มวงเงิน 1.35 ล้าน
ล้านยูโร ช่วยกดอัตราดอกเบีย้ กูย้ ืมของรัฐบาลโดยเฉพาะประเทศอ่อนแออย่างอิตาลี
ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึน้ 1.5%
เศรษฐกิจจีนไตรมาส 2 พลิกกลับมาขยายตัว 3.2% YoY จากที่หดตัวในไตรมาสแรกและสูงกว่าที่ ตลาดคาด จากมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐ การผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ด้านดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ ภาคการผลิตของทางการจีน (Official
Manufacturing PMI) เดือนมิถนุ ายน ปรับตัวเพิ่มขึน้ 0.3 จุด เป็ น 50.9 จุด สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะปรับลดลง ดัชนีภาค
การบริการ (Official Non-manufacturing PMI) ปรับตัวเพิ่มขึน้ 0.8 จุด เป็ น 54.4 จุด และดีกว่าที่ตลาดคาด ส่วนผลผลิตภาค
อุตสาหรรม (Industrial Production) เดือนมิถุนายน ขยายตัว 4.8% YoY เท่ากับที่ตลาดคาดและเร่งตัวจากเดือนก่อน จาก
ผลผลิตรถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผงวงจรไฟฟ้า ที่ขยายตัวเร่งขึน้ ได้ดี การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed
Assets Investment) เดือนมิถนุ ายน หดตัว -3.1% YoY YTD ฟื ้ นตัวขึน้ จากในเดือนก่อนและดีกว่าที่ตลาดคาด ด้านยอดค้าปลีก
(Retail Sales) เดือนมิถนุ ายน หดตัว -1.8% YoY ฟื ้ นตัวขึน้ จากในเดือนก่อน แต่แย่กว่าที่ตลาดคาดว่าจะกลับมาขยายตัว เป็ นการ
สะท้อนการบริโภคที่ฟื้นตัวช้าและยังคงอ่อนแอ
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ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึน้ 5.6%
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังคงฟื ้ นตัวต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว เป็ นผลจากการคลาย Lockdown และมาตราการช่วยเหลือต่างๆ
จากภาครัฐ ด้านตัวเลขยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนมิถนุ ายน ขยายตัว 7.5% MoM ต่อเนื่องจากเดือนก่อน และดีกว่า
ที่ตลาดคาด ความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคโดย U. of Michigan เดือนมิถุนายน ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 78.1 จุด แต่ยงั คงอยู่ในระดับต่ากว่า
ตัวเลขก่อน COVID-19 ด้านผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือนมิถนุ ายน ขยายตัว 5.4% MoM เร่งตัวขึน้
จากเดือนก่อนและสูงกว่าที่ตลาดคาด โดยผลผลิตกลุม่ รถยนต์และส่วนประกอบขยายตัวได้อย่างมาก ดัชนีย่อยยอดคาสั่งซือ้ ใหม่
ของภาคการผลิ ต (ISM Manufacturing New Orders) เดื อนมิ ถุนายน ฟื ้ นตัวขึ น้ แรง +24.6 จุ ด เป็ น 56.4 จุ ด กลับเข้าสู่เกณฑ์
ขยายตัวในรอบ 5 เดือน ด้านดัชนีผจู้ ัดการฝ่ ายจัดซือ้ ภาคการผลิตโดย ISM (ISM Manufacturing) เดือนมิถนุ ายน ฟื ้ นตัวขึน้
+9.5 จุด เป็ น 52.6 จุด สูงกว่าที่ตลาดคาดและกลับเข้าสู่เกณฑ์ขยายตัวอีกครัง้ ในรอบ 4 เดือนด้วยเช่นกัน ส่วนภาคบริการ
(ISM Non-manufacturing) ฟื ้ นตัวขึน้ +11.7 จุด เป็ น 57.1 จุด ดีกว่าที่ตลาดคาดอย่างมาก ตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกา
ฟื ้ นตัวขึน้ ต่อเนื่องในเดือนมิถนุ ายน ด้านธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) จะยังดาเนินนโยบายการเงินที่ผอ่ นคลายต่อเนื่อง
ผ่านการเข้าซือ้ สินทรัพย์ทา่ มกลางการระบาดของ COVID-19 ที่ยงั สร้างความไม่แน่นอน
เดือนสิงหาคม 2563
ตลาดญี่ปนปรั
ุ่ บตัวขึน้ 6.64%
ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนมิถนุ ายน ขยายตัวเร่งตัวขึน้ จากเดือนก่อน และสูงกว่าที่ตลาดคาด หลังรัฐบาลยกเลิกภาวะฉุกเฉิน
ทั่วประเทศในปลายเดือนพฤษภาคม ประกอบกับแรงหนุนจากนโยบายแจกเงินประชาชนคนละ 1 แสนเยน ตัวเลขยอดค้าปลีก
กลับ เข้าสู่ระดับ ใกล้เคี ย งเดือ นกุม ภาพัน ธ์ ก่อ นการระบาดรุ น แรงของ COVID-19 โดยตัวเลขมี ก ารขยายตัว ในทุก หมวด
โดยเฉพาะหมวดเสือ้ ผ้า เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริมขยายตัวและหมวดรถยนต์พลิกกลับมาขยายตัวในเดือนนี ้ ด้านยอดสั่งซือ้
เครื่อ งจัก รไม่รวมสิน ค้า ที่มีค วามผัน ผวนสูงหดตัว ลงจากยอดคาสั่งซือ้ ทัง้ ภาคการผลิต และภาคบริการที่ห ดตัว ต่อ เนื่อ ง
ตัวเลขดัชนีผูจ้ ัดการฝ่ ายจัดซือ้ รวม (Composite PMI) เดือนกรกฎาคม ฟื ้ นตัว เป็ น 44.9 จุด จากทัง้ ภาคผลิตและบริการ
ที่ปรับตัวดีขนึ ้ ด้านผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือนมิถนุ ายน พลิกกลับมาขยายตัว 2.7% MoM จากที่หดตัว
ในเดือนก่อน และขยายตัวมากกว่าที่ตลาดคาด ธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BoJ) ชะลอการเข้าซือ้ ETFs, JREITs ตราสารหนีเ้ อกชน
ระยะสัน้ และระยะยาว รวมถึงชะลอการปล่อยเงินกูใ้ ห้แก่สถาบั นการเงินภายหลังที่สถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มผ่อนคลาย
แต่ยงั คงซือ้ พันธบัตรรัฐบาลญี่ปนเพื
ุ่ ่อเป็ นแหล่งเงินทุนให้กบั มาตรการการคลังของทางฝั่งรัฐบาล
ตลาดยุโรปปรับตัวขึน้ 3.08%
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ รวม (Composite PMI) เดือนกรกฎาคม ฟื ้ นตัวขึน้ เป็ น 54.9 จุด กลับเข้าสูเ่ กณฑ์ขยายตัว (สูงกว่า 50 จุด)
โดยดัชนีรวมอยูใ่ นเกณฑ์ขยายตัวในทุกประเทศหลักๆ ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน ด้านความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ
(Economic Confidence) เดือนกรกฎาคม ฟื ้ นตัวขึน้ ต่อเป็ น 82.3 จุด และดีกว่าที่ตลาดคาด โดยความเชื่อมั่นปรับตัว เพิ่มขึน้
ในเกือบทุกหมวดทัง้ ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ขณะที่ความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคปรับตัวลดลงยอดค้าปลีก (Retail Sales)
เดือนมิถนุ ายนขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ส่งผลให้ยอดค้าปลีกพลิกกลับมาขยายตัว 1.3% YoY และอยู่ในระดับสูงกว่า
ก่อนการระบาดของ COVID-19 หลังจากร้านค้าทยอยเปิ ดดาเนินการตามปกติ ด้านรายงานยอดขายของออนไลน์ชะลอตัวลง
สะท้อนถึงผูบ้ ริโภคออกมาใช้จ่ายซือ้ ของข้างนอกกันมากขึน้ เยอรมนีและฝรั่งเศสมียอดการค้าปลีกที่เพิ่มขึน้ เกินระดับก่อน
การระบาดของ COVID-19 ไปแล้ว ขณะที่อิตาลีและสเปนยังอยู่ในระดับต่ากว่าก่อน COVID-19 ด้านตลาดแรงงานของยูโรโซน
ยังไม่ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 มากนัก ส่วนหนึง่ จากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐผ่านโครงการ Short-Time Work (STW)
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ที่ช่วยจากัดการปลดคนงานออก โดยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กบั บริษัทในการลดชั่วโมงการทางานลงและรัฐบาลจะช่วยออกค่าจ้าง
แรงงานในบางส่วน
ตลาดฮ่องกงปรับตัวขึน้ 2.54%
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในจีนเริม่ คลี่คลายต่อเนื่องและมีภาพการควบคุมได้ดีกว่าโซนตะวันตก ดัชนีผจู้ ดั การ
ฝ่ ายจัดซือ้ ภาคการผลิตของทางการจีน (Official Manufacturing PMI) เดือนกรกฎาคม ปรับตัวเพิ่มเป็ น 51.1 จุด สูงสุด
ในรอบ 4 เดือน และสวนทางกับที่ตลาดคาด ด้านดัชนีภาคการบริการ (Official Non-manufacturing PMI) ปรับตัวลดลง
เป็ น 54.2 จุด สวนทางกับที่ตลาดคาด ส่วนผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือนกรกฎาคม ขยายตัว 4.8% YoY
เท่ากับเดือนก่อน แต่ต่ากว่าที่ตลาดคาด โดยผลผลิตรถยนต์ยงั คงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ขณะที่อปุ กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น มือถือ
แผงวงจรไฟฟ้า และผลผลิตไฟฟ้า ขยายตัวดีในเดือนก่อนชะลอตัวลง ตัวเลขยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนกรกฎาคม
ฟื ้ นตัวขึน้ เป็ น -1.1% YoY แต่แย่กว่าที่ตลาดคาด สะท้อนการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคที่ยงั อ่อนแอและฟื ้ นตัวช้ากว่าคาด การลงทุน
ในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment) เดือนกรกฎาคม ฟื ้ นตัวขึน้ เป็ น -1.6% YoY YTD เท่ากับที่ตลาดคาด โดยการลงทุน
ในภาคอสังหาริมทรัพ ย์ที่ ขยายตัวต่อเนื่อ ง และการลงทุนในสิน ทรัพ ย์ถาวรฟื ้ น ตัวขึน้ จากแรงหนุน ของมาตรกา รกระตุ้น
เศรษฐกิจภาครัฐ ขณะที่การลงทุนในภาคการผลิตยังคงหดตัว
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึน้ 7.19%
เศรษฐกิ จยังคงฟื ้ นตัวต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม แต่การระบาดรอบสองของ COVID-19 และการอนุมัติมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจเพิ่มเติมที่ลา่ ช้าอาจส่งผลให้การฟื ้ นตัวมีแนวโน้มชะลอตัวลงหลังจากนี ้ ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนกรกฎาคม
ขยายตัว 1.2% MoM ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนและต่ากว่าที่ตลาดคาด อย่างไรก็ตามยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเดือนก่อน
การระบาดของ COVID-19 ด้านความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคโดย U. of Michigan (Consumer Sentiment) เบือ้ งต้นเดือนสิงหาคม
ปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้อยเป็ น 72.8 จุด แต่ยงั อยู่ในระดับต่า สะท้อนถึงการฟื ้ นตัวต่อจากนีย้ งั มีความไม่แน่นอน ตัวเลขผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือนกรกฎาคม ขยายตัวเท่ากับที่ตลาดคาด ส่วนดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ ภาคการผลิต
โดย ISM (ISM Manufacturing) เดือนกรกฎาคม เป็ น 54.2 จุด สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2562 และสูงกว่าที่ตลาดคาด
ด้านตลาดแรงงานฟื ้ นตัวขึน้ แข็งแกร่งกว่าที่คาดในเดือนกรกฎาคม แต่การฟื ้ นตัวมีแนวโน้มชะลอตัวลงหลังจากนี ้ หากการระบาด
ของ COVID-19 ยังคงยืดเยือ้ การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เพิ่มขึน้ อีก 1.76 ล้านราย และดีกว่าที่ตลาดคาด
โดยการจ้างงานเพิ่มขึน้ ในเกือบทุกหมวดโดยเฉพาะภาคบริการ ด้านธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบีย้
อยูท่ ี่ระดับปั จจุบนั (0.00%-0.25%) ไปจนถึงปี 2565
เดือนกันยายน 2563
ตลาดญี่ปนปรั
ุ่ บตัวเพิ่มขึน้ 0.79%
ดัชนีรวม (Composite PMI) เดือนสิงหาคม ฟื ้ นตัวขึน้ +0.3 จุด เป็ น 45.2 จุด จากภาคการผลิตที่ปรับตัวสูงสุดในรอบ 6 เดือน
ตามแรงหนุนของผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ที่ฟื้นตัวตามสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกที่เริ่มผ่อนคลาย
ขณะที่ภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 45.0 จุด จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่และการจ้างงานที่หดตัวต่อเนื่อง
จากการระบาดรอบสองของ COVID-19 ในประเทศด้านยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนกรกฎาคม พลิกกลับมาหดตัว -3.3% MoM
จากที่ขยายตัวแรงในเดือนก่อนและแย่กว่าที่ตลาดคาดจากผลกระทบของการระบาดรอบสองของ COVID-19 ในญี่ปนที
ุ่ ่รุนแรงขึน้
ประกอบกับผลของมาตรการภาครัฐที่เริม่ หมดลง โดยสินค้าตามกลุม่ อุตสาหกรรมมีการขยายตัว 12 กลุม่ จากทัง้ หมด 15 กลุม่
โดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ กลุ่ม สินค้าอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ ยางและแร่โลหะ ด้า นผลผลิต ภาคอุตสาหกรรม
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(Industrial Production) เดือนกรกฎาคม ขยายตัว 8.0% MoM เร่งตัวขึน้ จากที่ขยายตัวในเดือนก่อน โดยนับเป็ นการขยายตัว
สูงที่สุดนับตัง้ แต่ปี 2521 และดีก ว่าที่ต ลาดคาด ด้าน BoJ มีมติคงนโยบายการเงิ นเดิมพร้อมทัง้ ระบุว่าเศรษฐกิ จญี่ ปุ่ น
เริ่มฟื ้ นตัวขึน้ แล้ว แต่ยงั คงมีความเสี่ยงอยู่และให้คงนโยบายการเงินเดิมทัง้ เป้าอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ และระยะยาวและ
เป้าการเข้าซือ้ สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 1.39%
เศรษฐกิ จ ยูโรโซนเริ่ม ส่งสัญ ญาณชะลอตัวลงหลังจ านวนผู้ติ ด เชื อ้ COVID-19 กลับ มาเร่งตัว ขึน้ ในประเทศหลัก อี ก ครัง้
โดยเฉพาะในสเปนและฝรั่งเศส ซึ่งอาจเป็ นความเสี่ยงให้รฐั บาลต้องกลับมาเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการ Lockdown
แต่อาจไม่เข้มงวดเหมือนในรอบแรก ดัชนีผจู้ ัดการฝ่ ายจัดซือ้ รวม (Composite PMI) เดือนสิงหาคม ปรับตัวลดลงเป็ น 51.9 จุด
จากภาคบริการที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากหลังการระบาดรอบสองของ COVID-19 มีความรุนแรงขึน้ ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ร้านอาหารและการท่องเที่ยว ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวลดลงเล็กน้อย ยอดค้าปลีก (Retail Sales)
เดือ นกรกฎาคม พลิก กลับ มาหดตัว MoM หลังจากที ่ได้ข ยายตัว ต่อ เนื่อ งในเดือ นพฤษภาคมและมิถ นุ ายน ตามลาดับ
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (industrial Production) เดือนกรกฎาคม ขยายตัว 4.1% MoM ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน ด้าน ECB
มองภาพรวมเศรษฐกิจดีขึน้ แต่เงินเฟ้อคาดจะยังห่างไกลเป้าหมายที่ 2% ทาให้การผ่อนคลายเพิ่มเติมยังมีความจาเป็ น
โดยตลาดคาด ECB จะขยายระยะเวลาและเพิ่มวงเงินมาตรการ PEPP ในปลายปี นี ้
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 6.44%
ถึงแม้ภาพรวมเศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟื ้ นตัวขึน้ จากสถานการณ์ COVID-19 อย่างแข็งแกร่งและรวดเร็ว ท่ามกลางแรงหนุน
ของมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐและนโยบายการเงินโดยรวมที่อยูใ่ นระดับผ่อนคลาย ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ ภาคการผลิต
ของทางการจี น (Official Manufacturing PMI) เดื อ นสิงหาคม ปรับ ตัวลดลงเล็ก น้อ ยเป็ น 51.0 จุด ส่ว นดัช นี ภาคบริก าร
(Official Non-manufacturing PMI) ปรับ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ 1.0 จุ ด เป็ น 55.2 จุ ด ดี ก ว่ า ที่ ต ลาดคาดเป็ นผลจากการผ่ อ นปรน
Lockdown ของรัฐบาล ขณะที่โรงภาพยนตร์สามารถเปิ ดทาการได้อีกครัง้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production)
เดือนสิงหาคม ขยายตัว 5.6% YoY และเร่งตัวขึน้ จากเดือนก่อนและดีกว่าที่ตลาดคาดจากแรงหนุนของทัง้ อุปสงค์โลกที่ทยอยฟื ้ นตัว
และผลดีจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐ ด้านยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนสิงหาคม พลิกกลับมาขยายตัว 0.5%
YoY จากที่หดตัวในเดือนก่อน ซึง่ นับเป็ นการขยายตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 6 เดือน ด้านเงินหยวนแข็งค่าขึน้ ต่อเนื่องในช่วง 3 เดือน
ที่ผ่านมา เนื่องจากส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ (Interest rate differential) ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาและโพลการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่ชีว้ ่าไบเดนจากพรรค Democrats มีโอกาสชนะ ซึ่งไบเดนมีจุดยืนเรื่องจีนที่ประนีประนอมกว่า
ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในเรือ่ งของการค้าระหว่างกัน
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 3.8%
ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนสิงหาคม ขยายตัว 0.6% MoM แต่ต่ากว่าที่ตลาดคาด ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะโมเมนตัม
การใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคที่อ่อนตัวลง หลังจากการให้สวัสดิการว่างงานเพิ่มเติม 600 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อสัปดาห์ หมดอายุ
ลงในเดือนกรกฎาคม ด้านความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคโดย U. of Michigan (Consumer Sentiment) เดือนสิงหาคม ปรับตัวเพิ่มขึน้
เล็ก น้อ ยเป็ น 74.1 จุด แต่ก็ ยังอยู่ในระดับ ที่ ต่ า ตัวเลขผลผลิต ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดื อ นสิงหาคม
ขยายตัว MoM แต่ชะลอตัวลงหลังจากที่ขยายตัวสูงต่อเนื่ องในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมและต่ ากว่าที่ตลาดคาด จาก
ผลผลิตในกลุม่ ยานยนต์ที่หดตัวหลังจากที่ได้ขยายตัวสูงต่อเนื่อง 3 เดือน ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ ภาคการผลิตโดย ISM (ISM
Manufacturing) เดือนสิงหาคม ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 56.0 จุด สูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2561 และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ ส่วนภาคบริการ
(ISM Non-manufacturing) ปรับ ตัว ลดลงจุด เป็ น 56.9 จุด ตามการลดลงของการดาเนิน ธุร กิ จ และยอดคาสั่ง ซือ้ ใหม่
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ด้า นการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือนสิงหาคม เพิ่มขึน้ 1.37 ล้านรายและดีกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย
ส่วนอัต ราการว่างงาน (Unemployment Rate) ยังปรับ ตัว ลดลงเป็ น 8.4% จาก 10.2% ในเดื อ นก่ อ น และดี ก ว่าที่ ต ลาด
ธนาคารกลางสหรัฐ อเมริก า (Fed) มีม ติ 8-2 คงอัตราดอกเบีย้ นโยบาย Federal Funds Rate ไว้ที่ระดับ ต่า 0-0.25%
ในการประชุม วันที่ 15-16 กันยายน
เดือนตุลาคม 2563
ตลาดญี่ปนปรั
ุ่ บตัวลดลง 0.9%
ดัชนีผจู้ ัดการฝ่ ายจัดซือ้ รวม (Composite PMI) เดือนกันยายน ฟื ้ นตัวขึน้ +1.4 จุด เป็ น 46.6 จุด สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์
แต่ยงั คงอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่า 50 จุด โดยภาคการผลิตฟื ้ นตัวขึน้ +0.4 จุด เป็ น 47.7 จุด จากผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ที่ฟื้นตัว
ตามสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกที่เริ่มผ่อนคลายลง ส่วนภาคบริการฟื ้ นตัวขึน้ +1.9 จุด เป็ น 46.9 จุด โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่และการจ้างงานปรับตัวดีขนึ ้ บ้างแต่ยงั อยูใ่ นเกณฑ์หดตัว ตัวเลขยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนสิงหาคม
พลิกกลับมาขยายตัว 4.6% MoM จากที่หดตัวในเดือนก่อนและดีกว่าที่ตลาดคาด จากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนสิงหาคม
ฟื ้ นตัวขึน้ จากที่หดตัวในเดือนก่อน โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าการใช้จา่ ยในการบริโภคสินค้า (Goods) พลิกกลับมา
ขยายตั ว จากที่ ห ดตั ว ในเดื อ นก่ อ น ขณะที่ ก ารใช้ จ่ า ยในภาคบริ ก าร (Services) ยั ง คงหดตั ว สู ง ที่ -15.0% ผลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือนสิงหาคม ชะลอตัวลงเป็ น 1.7% MoM จาก 8.7% ในเดือนก่อน แต่ดีกว่า
ที่ตลาดคาด สินค้าตามกลุม่ อุตสาหกรรมมีการขยายตัว 9 กลุม่ จากทัง้ หมด 15 กลุม่ โดยกลุม่ ที่ขยายตัวมาก ได้แก่ กลุม่ รถยนต์
แร่โลหะ และกลุม่ ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 5.1%
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ รวม (Composite PMI) เดือนกันยายน ปรับตัวลดลง -1.5 จุด เป็ น 50.4 จุด จากภาคบริการที่ปรับตัว
ลดลงซึ่งกลับเข้าสูเ่ กณฑ์หดตัว (ต่ากว่า 50 จุด) อีกครัง้ เนื่องจากจานวนผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 ในประเทศหลักเพิ่มขึน้ สูง และ
มาตราการคุมเข้มบางพืน้ ที่ซงึ่ กดดันต่อกิจกรรมภาคบริการ ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ +2.0 จุด เป็ น 53.7 จุด ตัวเลข
ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนสิงหาคม พลิกกลับมาขยายตัว 4.4% MoM จากที่หดตัวในเดือนก่อนและดีกว่าที่ตลาดคาด
ด้านผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (industrial Production) เดือนสิงหาคม ขยายตัว 0.7% MoM ชะลอตัวลงจากเดือนก่อ น
และต่ า กว่า ที ่ต ลาดคาดเล็กน้อย ตลาดแรงงานของยูโรโซนได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 เช่นเดี ยวกับ
ประเทศหลักอื่นๆ โดยอัตราการว่างงาน (Unemployment rate) ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 8.1%ในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม
ตัวเลขการว่างงานดังกล่าวยังคิดเป็ นระดับที่ต่ามากเมื่อเทียบกับประเทศหลักอย่างสหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้ม
ชะลอตัวลงในไตรมาส 4 ซึ่งเป็ นผลจากการระบาดรอบสองของ COVID-19 ที่รุนแรงขึน้ และนาไปสู่การกลับมาใช้มาตรการ
Lockdown ที่มีความเข้มงวดในบางพืน้ ที่ จานวนผูต้ ิดเชือ้ รายใหม่ในประเทศหลักพุง่ สูงขึน้ และเกินระดับการระบาดรอบแรกทัง้
สเปน ฝรั่งเศส อิตาลีและเยอรมนี
ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึน้ 2.8%
โดยเศรษฐกิจจีนขยายตัว 4.9% YoY ในไตรมาส 3 เร่งตัวขึน้ จาก 3.2% ในไตรมาสก่อน โดยจากต้นปี เศรษฐกิจพลิกกลับมา
ขยายตัวที่ 0.7% ดัชนีผจู้ ัดการฝ่ ายจัดซือ้ ภาคการผลิตของทางการจีน (Official Manufacturing PMI) เดือนกันยายน ปรับตัวเพิ่มขึน้
+0.5 จุด เป็ น 51.5 จุด สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2561 และดีกว่าที่ตลาดคาด ส่วนดัชนีนอกภาคการผลิต (Official
Non-manufacturing PMI) ปรับ ตัว เพิ่ ม ขึน้ +0.7 จุด เป็ น 55.9 จุด สวนทางกับ ที่ ต ลาดคาดว่า จะลดลง โดยภาคบริก าร
(Services) ปรับตัวดีขึน้ ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหลังรัฐบาลทยอยผ่อนปรน Lockdown ในหมวดท่องเที่ยวและสถานบันเทิง
เช่น โรงหนัง ด้านผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือนกันยายน ขยายตัว 6.9% YoY เร่งตัวขึน้ จากเดือนก่อน
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และดีกว่าที่ตลาดคาด จากแรงหนุนของอุปสงค์ทงั้ ในและนอกประเทศที่ฟื้นตัว โดยผลผลิตในกลุม่ รถยนต์และซีเมนต์ ยังขยายตัว
ได้ดีต่อเนื่อง ด้านยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนกันยายน ขยายตัว 3.3% YoY เร่งตัวขึน้ จาก 0.5% ในเดือนก่อน และสูงกว่า
ที่ตลาดคาด จากการที่ผบู้ ริโภคออกมาจับจ่ายกันมากขึน้ หลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย PBoC ยกเลิกการวางหลักประกัน
สาหรับการขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินหยวน อย่างไรก็ตามมาตราการอาจชะลอการแข็งค่า
ได้เพียงระยะสัน้ เนื่องจากส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนยังกว้างอยู่
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 2.7%
ตัวเลขยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนกันยายน ขยายตัว 1.9% MoM ขยายตัวเร่งขึน้ กว่าเดือนก่อนและสูงกว่าที่ตลาดคาด
ด้า นความเชื่อ มั่น ผูบ้ ริโภคโดย U. of Michigan (Consumer Sentiment) เบื อ้ งต้น เดือนตุลาคม ปรับ ตัว เพิ่ม ขึน้ 0.8 จุด
เป็ น 81.2 จุด และดีกว่าที่ตลาดคาด ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือนกันยายน พลิกกลับมาหดตัว
-0.6% MoM จากที่ขยายตัวในเดือนก่อ นและสวนทางกับที่ตลาดคาดจากผลผลิต ในกลุ่มยานยนต์ที่ห ดตัวและผลผลิต
ในกลุ่ม สาธารณูป โภคหดตัว ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ ภาคการผลิตโดย ISM (ISM Manufacturing) เดือนกันยายน ปรับตัวลดลง
-0.6 จุด เป็ น 55.4 จุด และต่ากว่าที่ตลาดคาด เป็ นผลจากยอดคาสั่งซือ้ ใหม่และผลผลิตที่ชะลอตัวลงหลังจากปรับตัวขึน้ ก่อนหน้า
ส่วนภาคบริการ (ISM Non-manufacturing) ปรับตัวเพิ่มขึน้ +0.9 จุด เป็ น 57.8 จุด สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะปรับตัวลดลง
ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือนกันยายน เพิ่มขึน้ 6.61 แสนรายต่อเนื่องจาก 1.49 ล้านราย
ในเดือนก่อน แต่ต่ากว่าที่ตลาดคาด การจ้างงานเพิ่มขึน้ ในเกือบทุกหมวด โดยเฉพาะการโรงแรมและพักผ่อน และการให้บริการ
ด้านสุขภาพและความช่วยเหลือทางสังคม ด้านจานวนผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 รายวันในสหรัฐอเมริกา ยังอยู่ในระดับสูงซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะแผ่วลงในไตรมาส 4 จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยงั ไม่คลี่คลายและการอนุมตั ิ
สวัสดิการภาครัฐเพิ่มเติมที่ลา่ ช้า
เดือนพฤศจิกายน 2563
ตลาดญี่ปนปรั
ุ่ บตัวขึน้ 15%
โดยตัวเลขดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ รวม (Composite PMI) เดือนตุลาคม ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 48.0 จุด สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์
แต่ยงั คงอยู่ในเกณฑ์หดตัวต่ากว่า 50 จุด โดยภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 48.7 จุด จากผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่
ที่ป รับ ฟื ้ น ตัว ขึน้ จากอุป สงค์ที่เริ่ม ฟื ้ น ตัว ตามการระบาดของ COVID-19 ส่ว นภาคบริก ารปรับ ตัว เพิ่ม ขึ น้ เป็ น 47.7 จุด
จากกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่และการจ้างงานปรับตัวดีขนึ ้ ด้านยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนกันยายน
พลิกกลับมาหดตัว -0.1% MoM เล็กน้อยจากที่ขยายตัวได้ดีในเดือนก่อนและแย่กว่าที่ตลาดคาด โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือน และเครือ่ งแต่งกายและอุปกรณ์เสริมกลับมาหดตัว ขณะที่ยอดขายรถยนต์ขยายตัวดี ตัวเลขยอดสั่งซื อ้
เครื่องจักรไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนสูง (Core Machine Orders) เดือนกันยายน หดตัว -14.3% YoY จากยอดคาสั่งซือ้
ทัง้ ภาคการผลิต และภาคบริการที่ห ดตัวต่ อเนื่อ ง ด้านผลผลิต ภาคอุต สาหกรรม (Industrial Production) เดื อนกัน ยายน
ขยายตัว MoM เร่งตัวขึน้ จากเดือนก่อน โดยขยายตัวมากที่สดุ ในกลุม่ รถยนต์ เครือ่ งจักรกลและเครือ่ งจักรไฟฟ้า และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ ตามผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยังหดตัว YoY และยังอยู่ในระดับต่ ากว่าระดับก่อนการระบาดของ
COVID-19 ด้าน BoJ ยังคงนโยบายการเงินเดิมตามคาด แต่ปรับประมาณการเศรษฐกิจปี นีล้ ง จากสถานการณ์ COVID-19
ทั่วโลกที่ยงั ไม่คลีค่ ลาย
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ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึน้ 13.9%
ถึงแม้ COVID-19 มีความรุ นแรงขึน้ ส่งผลให้รฐั บาลต่างๆ ในทวีปยุโรป โดยเฉพาะประเทศหลักทัง้ เยอรมนีฝรั่งเศส อิตาลี และ
สเปน ประกาศเพิ่มความเข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาด โดยเดือนพฤศจิกายน ได้ประกาศมาตรการ Lockdown ทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตามมาตรการโดยรวมยังไม่เข้มงวดเท่าการ Lockdown ในรอบแรก ตัวเลขดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ รวม (Composite PMI)
เดือนตุลาคม ปรับลดลงเป็ น 50.0 จุด จากภาคบริการที่ปรับตัวลดลง ขณะที่ภาคการผลิตยังปรับตัวขึน้ เนื่องจากโรงงานยังเปิ ดทาการ
ตามปกติ ด้านยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนกันยายน พลิกกลับมาหดตัว MoM แย่กว่าที่ตลาดคาดหลังจากขยายตัว
ในเดื อ นก่ อ น ตั ว เลขความเชื่ อ มั่ นผู้ บ ริ โ ภค (Consumer Confidence) เดื อ นตุ ล าคม ปรับ ตั ว ลดลงเช่ น กั น ผลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม (industrial Production) เดือนกันยายน พลิกกลับมาหดตัว MoM จากที่ขยายตัว0.6% ในเดือนก่อน และ
ยังคงหดตัว YoY ต่ากว่าระดับก่อนการระบาดของ COVID-19 ด้านการส่งออก เดือนสิงหาคม ฟื ้ นตัวขึน้ เล็กน้อยจากเดือนก่อน
มีเพียงส่งออกไปจี นที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่สาม ส่วน GDP ไตรมาส 3 พลิกกลับมาขยายตัว QoQ และหดตัว YoY
อย่างไรก็ตามการฟื ้ นตัวต่อจากนีจ้ ะถูกกดดันโดยมาตรการ Lockdown ทั่วประเทศที่ถกู บังคับใช้เป็ นครัง้ ที่สอง
ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึน้ 9.4%
ด้านดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ ภาคการผลิตของทางการจีน (Official Manufacturing PMI) เดือนตุลาคม ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
เป็ น 51.4 จุด แต่ย งั ดีก ว่าที่ตลาดคาด ด้านดัช นีน อกภาคการผลิต (Official Non-manufacturing PMI) ปรับตัวเพิ่มขึน้
เป็ น 56.2 จุด และดีกว่าที่ตลาดคาดเช่นกัน หลังรัฐบาลทยอยผ่อนปรน Lockdown ในหมวดท่องเที่ยวและสถานบันเทิง
เช่น โรงหนังซึ่งหนุน การฟื ้ น ตัว ของการบริโภค ตัว เลขผลผลิต ภาคอุต สาหกรรม (Industrial Production) เดือนตุลาคม
ขยายตัว YoY เท่ากับเดือนก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาด จากอุปสงค์ทงั้ ในและนอกประเทศที่ฟื้นตัว จากผลผลิตในกลุม่ รถยนต์
ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก และแผงวงจรไฟฟ้า ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนตุลาคม ขยายตัว YoY เร่งตัวขึน้ และจากเดือนก่อน
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment) เดือนตุลาคม ขยายตัว YoY และดีกว่าที่ตลาดคาด โดยการลงทุน
ยังนาโดยการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน ส่วนตัวเลขการส่งออก (Exports) เดือนตุลาคม
เร่งตัวขึน้ เป็ น YoY และ MoM โดยดีกว่าที่ตลาดคาด แผนปฎิรูปเศรษฐกิจระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) ของรัฐบาลจีน
จะเน้นนโยบายให้เศรษฐกิจโตอย่างมีคณ
ุ ภาพหนุนอุปสงค์ในประเทศและเพิ่งพาตนเองในด้านเทคโนโลยี
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึน้ 11%
สถานการณ์ COVID-19 ที่ยงั รุนแรงในไตรมาส 4 นาไปสูก่ ารเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการควบคุมการระบาดในหลายๆรัฐ
ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ตัวเลขความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภค U. of Michigan ปรับตัวลดลงในเดือนพฤศจิกายน จากความไม่แน่นอน
เรื่อง COVID-19 และการออกสวัสดิการภาครัฐเพิ่มเติมที่ลา่ ช้า ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production)
เดือนตุลาคม พลิกกลับมาขยายตัว MoM จากที่หดตัวในเดือนก่อน ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว YoY
และอยู่ในระดับต่ากว่าเดือนกุมภาพันธ์ ก่อน COVID-19 ยอดคาสั่งซือ้ ไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องบิน (Core Capital
Goods Orders) ขยายตัว 1.0% MoM และเร่ง ตัว ขึน้ เป็ น 6.1%YoY สะท้อ นถึง การฟื ้ น ตัว โดยดัช นีย อดคาสั่ง ซื อ้ ใหม่
ของภาคการผลิต (ISM Manufacturing New Orders) เดือ นตุลาคม ได้ป รับ ตัว เพิ่ม ขึน้ สู่ระดับ สูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2547
ส่ว นตัว เลขดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ ภาคการผลิตโดย ISM (ISM Manufacturing) เดือนตุลาคม ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 59.3 จุด
สูงสุดในรอบ 2 ปี และสูงกว่าที่ตลาดคาด สะท้อนถึงการการฟื ้ นตัวในภาคการผลิตที่ยงั คงแข็งแกร่ง ส่วนภาคบริการ (ISM
Non-manufacturing) ปรับตัวลดลงเป็ น 56.6 จุด และแย่กว่าที่ตลาดคาด ตลาดแรงงานยังคงฟื ้ นตัวขึน้ ต่อเนื่องแข็งแกร่ง
กว่าที่ตลาดคาดในเดือนตุลาคม โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เพิ่มขึน้ 6.38 แสนราย (vs. 6.72 แสนราย
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ในเดือนก่อน) และดีกว่าที่ตลาดคาด ตัวเลขอัตราการว่างงาน (Unemployment rate) เดือนตุลาคม ปรับตัวลดลงเป็ น 6.9%
จาก 7.9% ในเดือนก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาด ส่วนการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ค่อนข้างจะเป็ นที่แน่ชดั
ว่านายไบเดนชนะการเลือกตัง้ และขึน้ เป็ นว่าที่ประธานาธิบดี
เดือนธันวาคม 2563
ตลาดญี่ปนปรั
ุ่ บตัวเพิ่มขึน้ 3.93%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายน ปรับตัวขึน้ ไปอยู่ที่ 48.1 จุด สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ แต่ยงั คงอยูใ่ นเกณฑ์หดตัว
(ต่ากว่า 50 จุด) จากสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกที่ยงั ไม่คลี่คลาย โดยภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 49.0 จุด สูงสุดในรอบ
กว่า 1 ปี และดีกว่าที่ตลาดคาด จากผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ที่ทยอยฟื ้ นตัวขึน้ ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ
ฟื ้ นตัวขึน้ แต่ยงั คง ด้านการจ้างงานยังคงส่งสัญญาณอ่อนแอ แม้จะมีการเลิกจ้างน้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่วนภาคบริการ
ปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้อยเป็ น 47.8 จุด และการฟื ้ นตัวยังคงมีความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศ
ระลอกที่ 3 ด้า นตัวเลขยอดส่ง ออก (Exports) เดือ นพฤศจิ ก ายน หดตัว -4.2% YoY เพิ่ม ขึน้ จาก -0.2% ในเดือ นก่อ น
และสวนทางกับที่ตลาดคาด ส่วนยอดนาเข้า (Imports) หดตัว -11.1% YoY ลดลงจาก -13.3% ในเดือนก่อน แต่แย่กว่า
ที่ตลาดคาดที่จากยอดส่งออกที่ปรับตัวลดลงส่งผลให้ดุลการค้าเดือน พฤศจิ กายนเกิ นดุลลดลง นอกจากนีร้ ฐั บาลญี่ ปุ่น
มีก ารออกมาตราการกระตุน้ เศรษฐกิจ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 การป้องกันรักษารวมทัง้ ฟื ้ นฟูเศรษฐกิจ
การจ้างงานและพัฒนาโอกาสใหม่ ๆ สาหรับการเติบโตของเศรษฐกิจ
ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึน้ 2.91%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายน ปรับตัวลดลงเป็ น 45.3 จุด โดยพลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์หดตัว (ต่ากว่า 50 จุด)
อีกครัง้ ในรอบ 5 เดือน แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย โดยภาคบริการมีการปรับตัวลดลงแรงเป็ น 41.7 หลังจานวนผูต้ ิดเชือ้
COVID-19 ในประเทศหลักเพิ่ มขึน้ สูงและนาไปสู่การนามาตรการคุมเข้ากลับมาใช้อีกครัง้ ในบางพืน้ ที่ ด้านภาคการผลิต
ปรับตัวลดลงเป็ น 53.8 จุด แต่ยงั คงดีกว่าที่ตลาดคาดเช่นกัน และยังคงอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวต่อเนื่อง โดยดัชนีปรับตัวลดลง
ตามผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ทงั้ ภายในและภายนอกประเทศท่ามกลางการกลับมาบังคับใช้มาตรการควบคุมการระบาด
COVID-19 ในภูมิภาค โดยดัชนี Composite PMI ปรับตัวลดลงมากในประเทศฝรั่งเศส และ อิตาลี ด้านตัวเลขค้าปลีก Retail Sales
(ตุลาคม) ปรับ ตัว เพิ่ม ขึน้ 4.3% YoY และ เร่ง ตัว ขึน้ จากเดือ นก่อ น โดยออกมาดีก ว่า ที่ต ลาดคาด ธนาคารกลางยุโรป
ยังคงคงอัตราดอกเบีย้ นโยบาย “จนกว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวเข้าสู่เป้าหมายที่ 2%” ได้อย่างยั่งยืน และทาการเพิ่มเพิ่มวงเงิน
การเข้าซือ้ สินทรัพย์ผ่านมาตรการ QE พิเศษ หรือ Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) และ ขยายระยะเวลา
การดาเนินโครงการเงินกูด้ อกเบีย้ ต่า TLTRO3 ออกไป 1 ปี จนถึงเดือน มิถนุ ายน 2565
ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึน้ 3.07%
ดัชนี Caixin Composite PMI เดือนพฤศจิกายน ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 57.5 จุด จากทัง้ ภาคการผลิตและภาคบริการที่ปรับตัว
ดีกว่าที่ตลาดคาด ภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 54.9 จุด และสวนทางกับที่ตลาดคาดว่าลดลง โดยผลผลิตและยอดคาสั่งใหม่
เพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบ 10 ปี การจ้างงานปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2554 ส่วนยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ
ปรับตัวดีขึน้ เล็กน้อยเนื่องจากวามไม่แน่นอนจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในหลายประเทศ ด้านภาคบริการ
ปรับ ตัว เพิ่ม ขึ น้ เป็ น 57.8 จุด ดีก ว่า ที่ต ลาดคาด จากยอดคาสั่ง ซื อ้ ใหม่ที่ป รับ ตัว เพิ่ม ขึ น้ ตัว เลขการส่ง ออก ( Exports)
เดือนพฤศจิกายน เร่งตัวขึน้ เจากเดิอนก่อน และโต 21.1% YoY ดีกว่าที่ตลาดคาด ส่วนยอดนาเข้า (Imports) ชะลอตัวลงเล็กน้อย
และต่ากว่าที่ตลาดคาด ส่งผลให้ดลุ การค้าเดือน พฤศจิกายน เกินดุลเพิ่มขึน้ รายสินค้าส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500
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ปรับ ตัว ได้ดี ได้แ ก่ อุป กรณ์ ก ารแพทย์ ผ้า และสิ่ ง ทอ อุป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ และแผงวงจรไฟฟ้ า อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผลผลิ ต
ภาคอุต สาหกรรม (Industrial Production) เดื อ นพฤศจิ ก ายน ขยายตัว 7.0% YoY เท่า กับ ที่ ต ลาดคาด และยอดค้า ปลีก
(Retail Sales) เดือนพฤศจิกายน ขยายตัว 5.0% YoY เท่ากับที่ตลาดคาดเช่นกัน
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึน้ 3.18%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI ปรับตัวลดลงจุดเป็ น 56.1 จุด จากภาคบริการที่ปรับตัวลดลง เป็ น 55.9 จุด ต่าสุดในรอบ 6 เดือน
แต่ด ีก ว่า ที ่ต ลาดคาด ส่ว นภาคการผลิต ปรับ ตัว ลดลงเป็ น 57.5 จุด ต่ า กว่า ที ่ต ลาดคาด การจ้า งงานนอกภาคเกษตร
(Nonfarm payrolls) เดือนพฤศจิ กายน เพิ่มขึน้ 2.45 แสนราย ต่าสุดนับตัง้ แต่ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 ในเดือนเมษายน
และต่ากว่าที่ตลาดคาด โดยการจ้างงานยังต่ากว่าระดับเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนการระบาดของไวรัสอยู่ การเพิ่มขึน้ ของจ้างงาน
ชะลอลงในเกือบทุกหมวดที่เกี่ยวข้องกับการระบาดอีกระลอกของ Covid-19 ด้านธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ยังคงคงดอกเบีย้
ที่ 0.00% - 0.25% ตามที่ตลาดคาด และชีว้ ่าจะคงตลอดจนปี 2566 เป็ นอย่างน้อย และส่งสัญญาณการทา QE ว่าจะเข้าซือ้ ที่อตั รา
ปั จจุบนั จนกว่าพัฒนาการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อจะดีขนึ ้ ชัดเจน
การลงทุนของกองทุน


กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)

กองทุน เปิ ด แอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500) ลงทุน ในกองทุน หลัก SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF)
ซึง่ เป็ นกองทุนรวม ETF บริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors ที่จดทะเบียนซือ้ ขายที่ตลาด New York Stock
Exchange (NYSE Arca) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลัก
เน้น ลงทุน ในหุ้น ที่ เป็ น ส่วนประกอบของ S&P500 Index เพื่ อ มุ่งหวังผลตอบแทนของกองทุน ก่ อ นหัก ค่ าธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P500 Index
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ASP-S&P500
ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนดัชนีชวี ้ ดั *
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชวี ้ ดั
(standard deviation) *
Information Ratio

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500
ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563
(NAV ณ 30 ธันวาคม 2563 = 40.1451 บาท)
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี 1
3 ปี 1
้ตังแต่ต้นปี
(ตามเวลา) (ตามเวลา) (ต่อปี )
(ต่อปี )
15.14%
9.92%
19.06%
15.14%
10.38%
15.77%
4.92%
16.67%
15.77%
8.66%

5 ปี 1
(ต่อปี )
11.61%
8.51%

10 ปี 1 ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี ) กองทุน 2
11.76%
12.89%
11.41%
11.52%

34.09%

16.48%

16.55%

34.09%

23.04%

19.00%

17.25%

17.23%

34.38%

17.36%

17.40%

34.38%

23.04%

19.09%

17.55%

17.55%

-0.11

5.17

1.13

-0.11

0.31

0.62

0.07

0.27

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 17 กรกฎาคม 2552
- * ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 100%
- 1 % ต่อปี
- 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะเป็ นผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริง
- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ขึน้ ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยันถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต
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ผลการดาเนินงานของกองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทุนหลัก)

- แหล่งที่มาของข้อมูล : MONTHLY FACTSHEET ของ SPDR S&P500 ETF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- สามารถดูขอ้ มูลปั จจุบนั ได้ที่ : https://us.spdrs.com/etf/spdr-sp-500-etf-SPY
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
N/A
* ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 31 ธันวาคม 2563
N/A

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
นายณัฐพล จันทร์สวิ านนท์
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
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หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการ
กองทุน (AIMC)
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AAA
AA
A
BBB

T1+
F1+

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สงู สุด ความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก
มีความเสีย่ งต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบ
จากความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รบั ผลกระทบ
จากความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึน้
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชาระหนีล้ ดลงเมื่อเทียบกับอันดับ
เครดิตที่สงู กว่า
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์ สงู ซึ่งผูอ้ อกที่ได้รบั
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครือ่ งหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ี่สงู ยิ่งขึน้
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึ่งผูอ้ อกที่ได้รบั
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครือ่ งหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ี่สงู ยิ่งขึน้
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ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ
ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทุนได้รบั การบริการข้อมูลจากบุคคลผูใ้ ห้บริการ
ได้แก่ คู่คา้ ต่างๆ เป็ นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจยั ภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ ภายใน
และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง
ปั จจัยพืน้ ฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รบั เชิญให้เข้าร่วม Company Visit และ การสัมมนาต่างๆ
ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ในการนามาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
หลัก จึงขอเปิ ดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ ดังนี ้

Fixed Income

Thai Commercial Banks
BANGKOK BANK PLC.
BANK OF AYUDHYA PLC.
BANGKOK FIRST INVESTMENT AND TRUST PLC.
CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LIMITED
CITIBANK THAILAND
GOVERNMENT HOUSING BANK
GOVERNMENT SAVING BANK
KASIKORN BANK PLC.
THE KRUNG THAI BANK PLC.
LAND AND HOUSES RETAIL BANK PLC.
SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
THANACHART BANK PLC.
TISCO BANK PLC.
TMB BANK PLC.
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.
UNITED SECURITIES PLC.
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.
AL KHALIJ COMMERCIAL BANK
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.
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FIF

Foreign Bank
BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
CITIBANK N.A.
COMMERZBANK AG
STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
SOCIETE GENERALE SA
MORGAN STANLEY
Master Fund
FIL Investment Management Luxembourg SA
Franklin Templeton International Services Sarl
E.I. Sturdza Strategic Management Ltd
AXA Fund Management SA
BlackRock Investment Management UK Ltd
Credit Suisse Group AG
Quantum GBL, LLC
Janus Henderson Horizon
Mirae Asset Financial Group
Invesco Asset Management (Schweiz) AG
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
China Merchant Securities (CMS)
SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)
Viet Capital Securities (VCSC)
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Equity

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

\
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
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10
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23
24
25
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27
28
29

รายงานรายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
ประจาปี พ.ศ. 2563
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ ป๊ โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด
นายนภดล รมยะรูป
นายพิทเยนท์ อัศวนิก
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
นายพัชร สุระจรัส
นายคมสัน ผลานุสนธิ
นายณัฐพล จันทร์สวิ านนท์
นายพงศ์พนั ธุ์ อภิญญากุล
นายไมตรี โสตางกูร
นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ
นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ
นายกฤช โคมิน
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
นายธีรธ์ วัช ลิมปิ สขุ
นายสิทธิเดชน์ เอีย้ วสกุล 1/
นายยุรนันท์ วิภศู ิริ 2/
นายไกรสร โอภาสวงการ
นายวิศรุต ปรางมาศ
นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
นางธนพร ตัง้ มณีนิมิตร
นางกุสมุ าลย์ ศรีสอ้าน
นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
นางสาวนวรัตน์ พรหมศรีโชติ
นางผุสดี นาคอินทร์
นางสาวพรประภา ธนูพนั ธ์

หมายเหตุ
1/
เริม่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่วนั ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
2/
เริม่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่วนั ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
ทัง้ นีผ้ ลู้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ
www.assetfund.co.th
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