รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิน้ สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน
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 ในขณะที่ภาคการผลิตเติบโตอย่ างแข็งแกร่ 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 เดื อนก่ อน) อาหารและเครื่ องดื่ ม (-0.1% MoM vs. -4.4% MoM เดื อนก่ อน) และรถยนต์ และชิ น้ ส่ วน (-0.4% MoM vs.
+7.5% MoM เดือนก่อน) ขณะที่ เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ ขยายตัว (+0.8% MoM vs. -0.4% MoM เดือนก่อน) ด้ านดัชนี ราคา
ผู้บริ โภค (CPI) เดือนมกราคมชะลอลงเป็ น +0.5% YoY (+0.8% YoY เดือนก่อน) ส่วนดัชนีราคาผู้บริ โภคไม่นับรวมอาหารสด
(Core CPI) ทรงตัวที่ +0.2% YoY เท่ากับเดือนก่อน
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 3.23%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 52.3 จุด (-1.0 จุด) จากดัชนีในภาคบริ การที่ชะลอตัวลงและ
ผลกระทบของไวรัส Omicron ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวขึ ้นสูงสุดในรอบ 5 เดือน ท่ามกลางปั ญหาในห่วงโซ่อปุ ทานที่เริ่ ม
คลี่คลาย อย่างไรก็ ดี ต้น ทุนการผลิตปรั บ ตัวเพิ่ มขึน้ สูงเป็ นอัน ดับ 2 ในประวัติศ าสตร์ และราคาขายเร่ งตัวขึน้ สูงสุดเป็ น
ประวัติการณ์ ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ ปรับตัวในทิ ศทางที่ผสมกัน 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 นค่อยไป ท่ามกลาง
ความกังวลต่อเงินเฟ้ อที่มีแนวโน้ มขยายตัวสูงยาวนานกว่าที่เคยประเมิน 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
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ประกอบกับปั ญ หา Supply Disruption ที่ ยังคงอยู่ เมื่ อเที ยบกับช่ ว งเดี 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
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 กับทางการทหารและการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย โดยจะส่งผลให้ ธนาคารทังสองแห่
้
งไม่สามารถทาธุรกรรมใน
รูปสกุลเงินดอลลาร์ 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%
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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 กึ่งฉุกเฉิน 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)
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
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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 นาโดยราคาในหมวดที่พกั อาศัย
ซึ่งคิดเป็ นราว 1 ใน 3 ของนา้ หนักในตระกร้ าเงินเฟ้อซึ่งเพิ่มขึ ้น 0.5% MoM จากการเพิ่มขึ ้นของค่าเช่าที่เพิ่มขึ ้นมากสุดตังแต่
้ ปี
2530 (+0.6%) ขณะที่ราคาโรงแรมพลิกกลับมาขยายตัว 2.2% โดยส่วนหนึ่งจากความกังวลเรื่ องเชื ้อสายพันธุ์ Omicron ที่เริ่ ม
คลี่คลาย ขณะที่ในช่วงสิ ้นเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องเดือนมีนาคมได้ เกิดความตึงเครี ยดระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตก ซึ่ง
นอกเหนือจากมาตรการคว่าบาตรในเบื ้องต้ นที่ได้ ออกไปก่อนหน้ านี ้ ทางประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ ประกาศคว่าบาตรน ้ามัน
ก๊ าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่นาเข้ าจากรัสเซีย มีผลบังคับใช้ ทัน ที โดยหวังตัดแหล่งรายได้ หลักอันจะสร้ างผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจรัสเซียเนื่องจากส่งออกพลังงานคิดเป็ นสัดส่ วนกว่า 11% ของ GDP ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐอเมริ กา (Fed) ระบุพร้ อมขึน้ ดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมครัง้ ถัดไปพร้ อมกับการลดขนาดงบดุล (QT) เพื่อ
รับมือเงินเฟ้อ
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 ที่ตั ง้ แต่วนั ที่ 21 มีนาคมส่งผลให้ ดชั นีภาคบริ การเร่ ง ตัวขึน้
(+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 สูงสุดนับ 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%
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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 ในขณะที่ภาคบริ การเร่ งตัวขึ น้ เล็กน้ อย (+0.1, 55.6 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยเฉพาะ
ในภาคการท่องเที่ยวที่หนุนภาคบริ การ ด้ านดัชนี ราคาต้ นทุนปั จจัยและราคาผลผลิตปรับตัวเพิ่ มขึ ้นสูงสุดเป็ 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 การที่เร่งตัวขึ ้นต่อ
เช่นกัน (+2.7% YoY vs. +2.5% YoY เดือนก่อน) จากการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง
ยุโรปมีมติคงนโยบายการเงินตามเดิม โดยมองความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีเพิ่มมากขึ ้นจากสงครามรัสเซีย - 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
ต่าสุดในรอบ 22 เดือน ด้ านราคาต้ นทุนปั จจัยการผลิตเร่ งตัวขึ ้นสูงสุดในรอบ 5 เดือน จากราคาวัตถุดิบ พลังงาน อาหาร
การขนส่งที่เพิ่มสูงขึ ้น ด้ านยอดระดมทุนรวมสุทธิ เดือนมีนาคมเพิ่มขึ ้นอยู่ที่ 4.65 ล้ านล้ านหยวน (vs. 1.19 ล้ านล้ านหยวน
เดือนก่อน) สะท้ อนอุปสงค์ของสินเชื่อที่ฟืน้ ตัวขึ ้นหลังวันหยุดเทศกาลตรุษจีนในเดือนก่อน และแนวโน้ มที่รัฐบาลจีนจะดาเนิน
นโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ ้นเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจปี นี ้ที่กาหนดไว้ ที่ราว 5.5% ขณะที่ด้านยอดค้ าปลีก
พลิกกลับมาหดตัว 3.5% YoY (vs. +6.7% YoY เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ ) นาโดยยอดขายรถยนต์ (-7.5% YoY
vs. +3.9% YoY เดือนมราคม – เดือนกุมภาพันธ์ ) และเครื่ องประดับ (-16.4% YoY vs.+19.5% YoY เดือนมกราคม –
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
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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 และ
เร่ งตัวขึ ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัว 7.9 % YoY ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรั ฐอเมริ กา (Fed) มีแผนที่จะ
ลดขนาดงบดุ ล 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 สหรัฐ อเมริ กา โดยทยอยเพิ่มอัตราการลดสู่ระดับดังกล่าวในเวลา 3
เดือน ขณะที่ชี ้ว่าการขึ ้นดอกเบี ้ยถึง 0.50% ในการประชุมครัง้ ต่อไปมีความเหมาะสมหากแรงกดดันเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง
อย่ างไรก็ ต ามตลาดการเงิน มี ค วามกังวลต่อ การเพิ่ ม ความเข้ ม งวดในนโยบายการเงิน อย่ างรวดเร็ วของธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) ซึง่ จะนาไปสูภ่ าวะถดถอยของเศรษฐกิจในระยะข้ 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 างงานที่ชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ 9 เดือน ด้ านดัชนีราคาต้ นทุน
การผลิตเร่ งตัวสูงขึน้ เป็ นอันดับ 5 นับตัง้ แต่มีการสารวจ ส่วนดัชนีราคาขายเร่ งตัวขึน้ สูงสุ ดเป็ 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 า ปลี ก ขยายตัว 2.9% YoY (vs. +0.7% เดื อ นก่ อ น) อย่ า งไรก็ ต ามเศรษฐกิ จ ญี่ ปุ่ นยัง คงมี ปั จ จัย กดดัน จากความ
ไม่แน่นอนของการล็อกดาวน์ ในจีนและสงครามรัสเซีย - ยูเครน ซึ่งสะท้ อนได้ จากการชะลอตัวของการส่งออกประกอบกับ
ความแตกต่างในนโยบายทางการเงิน ของประเทศญี่ ปุ่ นและประเทศกลุ่ม ตะวันตกได้ สร้ างความผัน ผวนต่อค่าเงินเยน
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 รวมถึงการล็อกดาวน์ ในจีนที่กดดันอุปสงค์และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ด้ านดัชนีราคาต้ นทุนการผลิต
ปรับตัวสูงสุดในรอบ 5 เดือน ขณะที่ดชั นีราคาขายเร่ งตัวขึ ้นสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ท่ามกลาง
เงินเฟ้อจากต้ นทุนที่สงู ขึ ้น โดยเฉพาะจากการพุ่งขึ ้นของราคาสินค้ าหมวดพลังงานอาจจะส่งผลให้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB)
เร่ งปรับขึ ้นดอกเบี ้ยเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ระบุว่าการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยครัง้ แรก
ในรอบหลายปี ของยูโรโซนอาจจะเกิดขึน้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายนตามลาดับ ซึ่งเป็ น ช่วงเวลาหลังจาก
การเข้ าซื ้อพันธบัตรที่เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรการ QE นันจบลง
้
และระบุเพิ่มเติมว่าอาจจะออกจากสถานะดอกเบี ้ยติดลบได้
ภายในสิ ้นไตรมาสที่ 3 ขณะที่คณะกรรมการยุโรปปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2565 - ปี 2566 ลง และปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ
โดยมองกรณีแย่สดุ GDP ของกลุม่ จะโตเพียง 0.2% ขณะที่เงินเฟ้ออาจพุ่งแตะ 9.1% ในปี นี ้
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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 อกดาวน์ ที่ ส่ ง ผลให้ ผ ลผลิ ต และยอดค าสั่งซื อ้
ในประเทศที่ ชะลอตัวลงต่าเป็ 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) ในส่วนยอดระดมทุนสุทธิลดลงอย่างมากจากเดือนก่อนที่ 4.7 ล้ านล้ านหยวน มาอยู่ที่ 0.9 ล้ านล้ านหยวน โดย
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนยอดระดมทุนรวมสุทธิคงค้ างในระบบชะลอตัวลงเป็ น +10.2% YoY (vs. +10.5% เดือนก่อน)
ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจของจีนยังคงถูกกดดันต่อเนื่องจากการใช้ ม าตรการ Zero-Covid ของรัฐบาลที่ทาให้ มีการประกาศ
ล็อกดาวน์ในหลายพื ้นที่ อาทิ Shanghai และ Beijing ส่งผลให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจทังในภาคบริ
้
การและภาคการผลิตต้ อง
หยุดชะงักลง
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 3.44%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวลดลงเป็ น 56.0 จุด (-1.7 จุด) สอดคล้ องกับภาคการผลิ ตที่ปรับตัว
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
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 ย้ 50 bps. สู่ระดับ 0.75% - 1.00% โดยประธานธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) ระบุการขึ ้นในอัตราดังกล่าวต่อเนื่องในเดือนข้ างหน้ ามีความเหมาะสมและกล่าวปั ดการปรับขึ ้นถึง 75 bps.
โดยมองว่าการเร่งขึ ้นดอกเบี ้ยช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ในการดาเนินนโยบายในช่วงที่เหลือของปี ขณะที่กระบวนการลดขนาด
งบดุล (QT) จะเริ่ มวันที่ 1 มิถนุ ายนในอัตราเดือนละ 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

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ทริ กเกอร์ 6เดือน3

7

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
และยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ที่ชะลอตัวลงต่าสุด ในรอบ 8 เดือน รวมถึงยอดคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศที่ ชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ
เกือบ 2 ปี ท่ามกลางการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานจากผลของสงครามรัสเซีย - ยูเครน รวมไปถึงปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
และการล็อกดาวน์ ในจีน ด้ านดัชนีราคาต้ นทุนการผลิตเร่ งตัวสูงขึน้ เป็ นประวัติการณ์ ส่วนดัชนีราคาขายยังคงอยู่ในระดับ
สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ด้ านยอดค้ าปลีกยังคงฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัว 0.6% MoM, SA ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัว
1.0% MoM, SA ในเดือนก่อน ซึ่งหากเทียบกับช่วงเดียวกับของปี ก่อนจะขยายตัวที่ 3.6% YoY (vs. +3.1% เดือนก่อน) ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญี่ ปุ่น (BoJ) คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM)
วันที่ 16 - 17 มิถนุ ายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบี ้ยระยะสันและยาวและมี
้
มติแบบไม่เปิ ดเผยในการคงเป้าการเข้ าซื ้อ
สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้ านี ้ ทัง้ นี ้ ภายหลังการประชุม นาย Haruhiko Kuroda ผู้ว่าฯ BoJ ยังเน้ นยา้ ว่านโยบาย
การเงินที่ผ่อนคลายยังคงจาเป็ นสาหรับเศรษฐกิ จญี่ ปุ่นที่ยังคงไม่ฟื้นตัวเข้ าสู่ระดับก่อน COVID-19 และไม่มีแผนที่จะขยาย
กรอบของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 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 นครัง้ แรก
นับตังแต่
้ เดือนมิถุนายน 2563 ท่ามกลางความกังวลสงครามรัสเซีย - ยูเครน และการล็อกดาวน์ในจีนที่กดดันอุปสงค์และ
ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อปุ ทาน ด้ านดัชนีราคาต้ นทุนการผลิตยังคงปรับตัวสูงขึ ้นอย่างมาก ส่วนราคาผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้น
สูงสุดเป็ นอันดับ 2 ในประวัติการณ์ ทังนี
้ ้ ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในเกือบทุกประเทศหลัก ได้ แก่ อิตาลี (-2.1, 52.4 จุด)
ฝรั่งเศส (-0.6, 57.0 จุด) และเยอรมนี (-0.6, 53.7 จุด) ขณะที่สเปนทรงตัวเท่ ากับเดือนก่อน (55.7 จุด) ด้ านเงินเฟ้ อ เดือ น
พฤษภคมเร่ งตัวขึน้ ทาจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องที่ 8.1% YoY (vs. +7.4% เดือนก่อน) โดยการเร่ งขึน้ โดยหลักยังมาจากหมวด
พลังงาน (+39.2% YoY vs. +37.5% เดือนก่อน) ขณะที่ ราคาหมวดบริ การ (+3.5% YoY vs. +3.3% เดือนก่อน) หมวด
สินค้ าอุตสาหกรรมที่มิใช่พลังงาน (+4.2% YoY vs. +3.8% เดือนก่อน) และหมวดอาหาร เครื่ องดื่ม และยาสูบ (+7.5% YoY
vs. +6.3% เดือนก่อน) เร่ งตัวขึน้ อย่างต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติเป็ นเอกฉันท์
ประกาศยุติการเข้ าซื อ้ สินทรัพย์แบบปกติหรื อ APP ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคมและระบุจะปรับดอกเบีย้ ขึน้ ในอัตรา 0.25%
ในการประชุมวันที่ 21 กรกฎาคม ซึง่ เป็ นไปตามที่ตลาดคาดการณ์เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึ ้นสูงกว่าเป้าอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
มีท่าที 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.
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+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 านหยวน เพิ่มขึ ้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
เงินเฟ้อพื ้นฐานเพิ่มขึ ้น 0.6% MoM เท่ากับเดือนก่อน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนจะชะลอตัวลงเป็ น +6.0% YoY
(vs. +6.2% เดือนก่อน) โดยหมวดที่เกี่ ยวเนื่ องกับการเปิ ดเมื องยังเพิ่มสูงขึน้ อาทิ ตั๋วเครื่ องบิน (+12.6% MoM) โรงแรม (+0.9%
MoM) และประกันรถยนต์ (+0.5 MoM) รวมถึงหมวดราคาที่พกั อาศัย ซึง่ คิดเป็ นราว 1 ใน 3 ของน ้าหนักในตระกร้ าเงินเฟ้อที่
เพิ่ ม ขึน้ มากถึ ง 0.6% MoM (vs. +0.5% ต่อ เนื่ อ ง 3 เดื อ นก่ อ นหน้ า) สูงสุด ในรอบหลายปี ขณะที่ ก ารจ้ างงานนอกภาค
การเกษตร เพิ่มขึ ้น 3.9 แสนตาแหน่ง โดยการจ้ างงานเพิ่มขึ ้นในเกือบทุกหมวดนาโดยการโรงแรมและพักผ่อน (+8.4 หมื่น
ต าแหน่ ง) การบริ ก ารธุ รกิ จ (+7.5 หมื่ น ต าแหน่ ง) การจ้ างงานภาครั ฐ (+5.7 หมื่ น ต าแหน่ ง) และก่ อ สร้ าง (+3.6 หมื่ น
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% ซึง่ นับเป็ นการปรับขึ ้นในอัตรามากสุดนับตังแต่
้ ปี 2537 พร้ อมระบุว่าจะ
ปรับ ขึน้ ในอัต รา 0.50% หรื อ 0.75% ในการประชุมเดือนกรกฎาคม นอกจากนี ้ Jerome Powell ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริ กา (Fed) ยา้ ว่าพร้ อมดาเนินนโยบายการเงินที่เข้ มงวดและมองว่าการเกิด Soft Landing ยังคงมีความเป็ นไปได้
ถึงแม้ วา่ จะมีความท้ าทายอย่างมากในปั จจุบนั
เดือนกรกฎาคม 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 1.53%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมิถนุ ายนปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 53.0 จุด (+0.7 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19
ที่ผ่อนคลายลงส่งผลให้ ดัชนีภาคบริ การเร่ งตัวขึน้ (+1.4 จุด, 54.0 จุด) สูงสุดในรอบ 9 ปี ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลง
(-0.6 จุด, 52.7 จุด) จากผลผลิตที่ชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ 4 เดือน และยอดคาสัง่ ซื ้อที่ชะลอตัวลงเช่นกัน ด้ านต้ นทุนการผลิต
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ นประวัติการณ์เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบและปั ญหาห่วงโซ่อปุ ทานอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ดชั นีราคาขาย
เพิ่มขึ ้นสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ด้ านยอดส่งออกเดือนมิถุนายนเร่ งตัวขึ ้น (+19.4% YoY vs. +15.8% เดือนก่อน) จากแรงหนุน
ของการส่งออกไปยังจีนและยุโรป โดยการส่งออกเร่ งตัวขึ ้นในกลุ่มสินค้ าส่งออกหลัก ได้ แก่ เครื่ องจักรกลไฟฟ้า (+17.1% YoY
vs. +11.1% เดื อ นก่ อ น) สิ น ค้ าเคมี ภัณ ฑ์ (+19.6% YoY vs. +15.5% เดื อ นก่ อ น) และเครื่ อ งจัก รกล (+14.3% YoY vs.
+13.3% เดือนก่อน) ขณะที่หมวดยานพาหนะรวมอะไหล่กลั บมาขยายตัว (+3.4% YoY vs. -5.3% เดือนก่อน) ยอดนาเข้ า
ชะลอตัวลงเป็ น +46.1% YoY จากขยายตัว 48.9% ในเดือนก่อหน้ า อย่างไรก็ตามแนวโน้ มการส่งออกยังคงเผชิญความไม่แน่นอน
จากปั ญหาภายในห่วงโซ่อปุ ทานทัว่ โลกที่ยงั ไม่คลี่คลาย รวมไปถึงประเด็นสงครามรัสเซีย - ยูเครน ซึง่ นาไปสูก่ ารใช้ มาตรการ
คว่าบาตรที่จะกระทบอุปทานสินค้ าสาคัญ ขณะที่การนาเข้ ายังคงขยายตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจากผลกระทบของการอ่อนค่า
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ของค่าเงินเยนและราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ ้น ส่งผลให้ ดลุ การค้ าขาดดุลอย่างต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงิน
ธนาคารกลางญี่ปนมี
ุ่ มติคงนโยบายการเงินตามเดิม โดยคงเป้าอัตราดอกเบีย้ ระยะสันและยาว
้
และเป้าการเข้ าซื ้อสินทรัพย์
ต่างๆ พร้ อมปรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี นี ้และปี หน้ าเพิ่มขึ ้น
ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ ้น 0.22%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมิถนุ ายนปรับตัวลดลงเป็ น 52.0 จุด (-2.8 จุด) โดยทังภาคบริ
้
การ (-3.1 จุด, 53.0 จุด) และ
ภาคการผลิต (-2.5 จุด, 52.1 จุด) ชะลอตัวลงในส่วนของภาคการผลิต ผลผลิตได้ หดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 2 ปี ขณะที่ยอด
คาสัง่ ซื ้อภายในและภายนอกประเทศชะลอตัวลง ด้ านระยะเวลารอสินค้ าลดลงต่าสุดในรอบ 1 ปี ครึ่ง สะท้ อนสถานการณ์
ในห่วงโซ่อุปทานมีเสถียรภาพมากขึ ้น ดัชนีราคาต้ นทุนการผลิตชะลอตัวลงแต่ยงั คงอยู่ในระดับสูง ส่วนราคาผลผลิตปรับตัว
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ทังนี
้ ้ ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลงในทุกประเทศหลัก ได้ แก่ อิตาลี (-1.1 จุด, 51.3 จุด) ฝรั่งเศส (-4.5 จุด,
52.5 จุด) เยอรมนี (-2.4 จุด, 51.3 จุด) และสเปน (-2.1 จุด, 53.6 จุด) ด้ านดัชนีความเชื่อมัน่ เศรษฐกิจของเยอรมนี ซึ่งเป็ น
ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สดุ ในยุโรปปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 2 ปี ท่ามกลางสถานการณ์ ด้านก๊ าซที่มีความไม่แน่นอน
อย่างมาก ประกอบกับราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง กดดันเศรษฐกิจให้ ชะลอลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และอาจเข้ าสู่
Recession ได้ ในช่วงครึ่ งหลังของปี ในขณะที่รัสเซียระบุว่าก๊ าซส่งผ่านท่อ Nord Stream จะลดลงเหลือเพียง 20% ตัง้ แต่
วัน ที่ 27 กรกฎาคม เนื่ อ งจากการซ่ อ มบ ารุ ง โดยวิ ฤ ตขาดแคลนพลังงานอาจท าให้ ต้ อ งมี ก ารจ ากัด การใช้ พ ลังงานใน
อุต สาหกรรมต่างๆ อัน จะส่งผลกระทบต่อกิ จกรรมในภาคการผลิต ก่ อนที่ จะเริ่ มจากัดการใช้ พ ลังงานในครัวเรื อน และ
หน่วยงานสาคัญ และมีแนวโน้ มที่ประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะประสบปั ญ หาให้ รูปแบบเดียวกัน ในส่วนนโยบายทางการเงิน
ธนาคารกลางยุโรปมีมติปรับอัตราดอกเบี ้ย Deposit Rate ขึ ้น 0.50% สู่ระดับ 0% ซึ่งนับเป็ นการปรับขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในรอบ
11 ปี และปรั บ ขึน้ ในอัต รามากที่ สุด นับ ตัง้ แต่ ปี 2543 พร้ อมออกมาตรการใหม่ “Transmission Protection Instrument
(TPI)” ซึง่ จะช่วยให้ การส่งผ่านนโยบายการเงินในยูโรโซนมีประสิทธิภาพ
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 27.60%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมิถนุ ายนปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 55.3 จุด (+13.1 จุด) จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
และมาตรการสนับสนุนของภาครัฐส่งผลให้ กิจกรรมเศรษฐกิจฟื น้ ตัวขึ ้นในภาคการผลิต (+3.6 จุด, 51.7 จุด) และบริ การ (+13.1 จุด,
54.5 จุด) โดยยอดคาสัง่ ซื ้อใหม่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นสูงสุดนับตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2564 และยอดคาสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศปรับตัวขึ ้น
สูงสุดในรอบ 19 เดือน ด้ านราคาต้ นทุนปั จจัยการผลิตชะลอตัวลงต่าสุดนับตังแต่
้ เดือนกันยายน 2563 ขณะที่ราคาผลผลิต
ทรงตัวเท่าเดือนก่อน หลังมีการชะลอตัวลงต่อเนื่องก่อนหน้ านีส้ ่วนยอดค้ าปลีกพลิกกลับมาขยายตัว 3.1% YoY (vs. -6.7%
เดือนก่อน) นาโดยยอดขายรถยนต์ (+13.9% YoY vs. -16.0% เดือนก่อน) เครื่ องประดับ (+8.1% YoY vs. -15.5% เดือนก่อน) และ
ร้ านอาหาร (-4.0% YoY vs. -21.1% เดื อ นก่ อ น) อุป กรณ์ สื่ อ สาร (+6.6% vs. -7.7% เดื อนก่ อน) ด้ านยอดส่ งออกเดื อน
มิถนุ ายนเร่งตัวขึ ้น (+17.9% YoY vs. +16.9% เดือนก่อน) สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะชะลอตัว ด้ วยแรงหนุนของการส่งออก
คอมพิวเตอร์ (+9.2% YoY vs. -5.5% เดือนก่อน) ขณะที่รถยนต์ (+21.2% YoY vs. +46.7% เดือนก่อน) และผลิตภัณฑ์จาก
เหล็ก (+41.2% YoY vs. +77.8% เดือนก่อน) ชะลอลงแต่ยังขยายตัวในระดับสูง ส่วนเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน (-13.1% YoY
vs. -8.3% เดือนก่อน) ยังคงหดตัวต่อเนื่อ ง ด้ านยอดระดมทุนรวมสุทธิ เดือนมิถนุ ายนอยู่ที่ 5.17 ล้ านล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นเกือบ
เท่าตัวจาก 2.79 ล้ านล้ านหยวนในเดือนก่อนจากแรงหนุนของการออกพันธบัตรรัฐบาลและยอดปล่อยกู้เงินหยวนเพื่อนาไป
ลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานตามนโยบายของภาครัฐ โดย GDP จีนไตรมาส 2 ขยายตัว 0.4% YoY ต่ากว่าที่ตลาดคาด (+1.2 YoY)
อย่างมากจากผลของการกลับมาใช้ มาตรการล็อกดาวน์เพื่อคุม COVID-19 ในเมืองสาคัญอย่าง Shanghai
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ตลาดสหรัฐอเมริ กาปรับตัวลดลง 2.40%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงเป็ น 52.3 จุด (-1.3 จุด) จากการชะลอตัวลงทัง้ ในภาคบริ การ
(-0.6 จุด, 55.3 จุด) และภาคการผลิต (-3.1 จุด, 53.0 จุด) โดยยอดคาสัง่ ซื ้อในประเทศ (-5.9 จุด, 49.2 จุด) และยอดคาสัง่ ซื ้อ
ภายนอกประเทศ (-2.2 จุด, 50.7 จุด) เร่ งตัวขึ ้นส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้ า (Suppliers’ Delivery Times: -8.4 จุด, 57.3 จุด)
และดัชนีราคา (-3.7 จุด, 78.5 จุด) ชะลอตัว ทัง้ นี ้ รายงานระบุว่าภาคธุรกิจยังคงมีความเชื่อมั่นที่ดีต่ออุปสงค์ ส่วนปั ญหา
ในห่วงโซ่อปุ ทานความท้ าทายด้ านการขนส่ง สงครามรัสเซีย - ยูเครน การแพร่ ระบาดของ COVID-19 และปั จจัยด้ านราคา
เป็ นข้ อกังวลหลักของภาคธุรกิจ ด้ านยอดค้ าปลีกเดือนมิถุนายนเพิ่มขึน้ 1.0% MoM โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน
ยอดค้ าปลีกเร่งตัวขึ ้นเป็ น +8.4% YoY (vs. +8.2% เดือนก่อน) โดยยอดค้ าปลีกเพิม่ ขึ ้น 9 จากทังหมด
้
13 หมวดหลัก นาโดย
ยอดขายปั๊ มน ้ามัน (+3.6% MoM) ตามการเพิ่มขึ ้นของราคาค้ าปลีกเชื ้อเพลิง ร้ านขายของออนไลน์ (+2.2% MoM) ร้ านขาย
เฟอร์ นิเจอร์ (+1.4% MoM) ขณะที่ยอดขายหดตัวในห้ างสรรพสินค้ า (-2.6% MoM) วัสดุก่อสร้ างและสวน (-0.9% MoM)
และเสื ้อผ้ าและเครื่ องประดับ (-0.4% MoM) ด้ านยอดขายร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม ซึ่งภาคบริ การเพียงหมวดเดียวในยอดค้ าปลีก
ที่ขยายตัว (+1.0% MoM) ในส่วนยอดขอรับสวัสดิการว่างงานครัง้ แรก (Initial Jobless Claims) เพิ่มขึ ้น 4,000 ราย สู่ระดับ
235,000 ราย ในสัปดาห์สิ ้นสุด ณ วันที่ 2 กรกฎาคม ซึง่ เป็ นระดับสูงสุดนับตังแต่
้ กลางเดือนมกราคม 2564 ขณะที่อตั ราเงินเฟ้อ
พื ้นฐาน (Core CPI) เพิ่มขึ ้น 0.7% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) สูงสุดนับตังแต่
้ กลางปี 2564 และสูงกว่าตลาดคาดที่ 0.5%
โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 เป็ น +5.9% YoY (vs. +6.0%
เดือนก่อน) ซึ่งกดดันธนาคารกลางสหรัฐอเมริ กา (Fed) เร่งขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดมอง Fed อาจต้ องปรับขึ ้น
ในอัตรามากถึง 0.75% - 1.00% ในการประชุมปลายเดือนกรกฎาคมนี ้
การลงทุนของกองทุน
• กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 (ASP-TRIGGER 6M3)
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรื อตราสารหนี ้ และ/หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน และ/หรื อตราสารทาง
การเงิน และ/หรื อเงินฝาก และ/หรื อหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์/REITs
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน และ/หรื อกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรื อทรัพย์สินอื่นใดหรื อการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างโดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ ตงแต่
ั ้ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ซึง่ สัดส่วนการลงทุนขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้ มี net exposure ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่า
80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3
ผลการดาเนินงานย้ อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
(NAV ณ 27 กรกฎาคม 2565 = 6.7428 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-TRIGGER 6M3

ตัง้ แต่ ต้นปี

3 เดือน
(ตามเวลา)

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

-15.39%
-6.78%

0.20%
1.36%

-7.12%
-2.65%

-18.26%
0.15%

-

-

-

-23.36%
9.79%

18.10%

15.58%

18.50%

15.98%

-

-

-

16.90%

16.53%

17.98%

17.10%

13.98%

-

-

-

12.54%

-1.33

-0.48

-0.81

-1.81

-

-

-

-2.69

หมายเหตุ :

- วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน 16 กุมภาพันธ์ 2564
- * 1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%
2. ดัชนี FTSE All-World Total Return USD Index โดยปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุล เงินบาท ณ
วันที่คานวณผลตอบแทน สัดส่วน 80%
- 1 % ต่อปี
- 2 % ต่อปี ยกเว้ นกรณีที่กองทุนจัดตังไม่
้ ถึง 1 ปี จะเป็ นผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจริง
- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้ จดั ขึน้ ตามประกาศสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน เรื่ อง มาตรฐานการวัดและ
นาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์ สิน หรื อ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยันถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ทริ กเกอร์ 6เดือน3
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ข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
N/A*
* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 27 กรกฎาคม 2565
139.44%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
นายณัฐพล จันทร์ สิวานนท์
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ*
นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ*
นายกฤช โคมิน*
นายยุรนันท์ วิภศู ิริ
* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนและผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)
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หมายเหตุ : บริ ษัทจัดการได้ คานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้ วิธีการคานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริ ษัทจัดการกองทุน (AIMC)
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AAA
AA
A
BBB

T1+
F1+

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นใน
เกณฑ์สงู สุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้ อยมาก
มีความเสี่ยงต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้ รับผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้ รับผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ ้น
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ ความสามารถในการชาระหนี ้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับ
เครดิตที่สงู กว่า
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยในเกณฑ์สงู ซึง่ ผู้ออกที่ได้ รับ
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่ องหมาย “+” ด้ วยจะได้ รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัดชาระหนี ้ที่สงู ยิ่งขึ ้น
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยในเกณฑ์สงู ซึง่ ผู้ออกที่ได้ รับ
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่ องหมาย “+” ด้ วยจะได้ รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัดชาระหนี ้ที่สงู ยิ่งขึ ้น
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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 จจัยพื น้ ฐานของธุรกิจรายบริ ษัทที่ กองทุนลงทุน 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
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FIF

Foreign Bank
BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
CITIBANK N.A.
COMMERZBANK AG
STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
SOCIETE GENERALE SA
MORGAN STANLEY
Master Fund
FIL Investment Management Luxembourg SA
Franklin Templeton International Services Sarl
E.I. Sturdza Strategic Management Ltd
AXA Fund Management SA
BlackRock Investment Management UK Ltd
Credit Suisse Group AG
Quantum GBL, LLC
Janus Henderson Horizon
Mirae Asset Financial Group
Invesco Asset Management (Schweiz) AG
BAILLIE GIFFORD & CO
BNP PARIBAS AM
NOMURA IRELAND FUNDS PLC
UTI International
Transfer Agent/Agent
FIL Investment Management Luxembourg SA
UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
SS&C Fund Services Ireland
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
LGT
Securities
UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
Asia Plus Securities Company Limited
KT-ZMICO Securities
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL
CGS-CIMB Securities (Thailand)
Jefferies International Limited
Commerzbank AG
CCB International (Holdings) Limited
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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
้ นิมติ ร
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 :
1/
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
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ข้ อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่กี ารลงทุนไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
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ในรอบปี บัญชี ระหว่ างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
วันที่

ชื่อหลักทรัพย์

อัตราส่ วน ณ สิน้ วัน
(%NAV)

อัตราส่ วนตามโครงการ
(%NAV)

สาเหตุ

การดาเนินการ

-

-

-

-

-

-

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ทริ กเกอร์ 6เดือน3

30

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ทริ กเกอร์ 6เดือน3

31

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ทริ กเกอร์ 6เดือน3

32

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ทริ กเกอร์ 6เดือน3

33

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ทริ กเกอร์ 6เดือน3

34

