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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน
เดือนมิถุนายน 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวขึน้ 0.01%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงเป็ น 48.8 จุด (-2.2 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 46.5 จุด
(-0.3 จุด) อยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 16 จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครัง้ ในเดือนพฤษภาคม หลังจานวน
ผูต้ ิดเชือ้ เร่งตัวขึน้ โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นใน 10 จังหวัดรวมถึง Tokyo และ Osaka ระหว่างวันที่ 25
เมษายน - 20 มิถุนายน ขณะที่ ภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 53.0 จุด (-0.6 จุด) แต่ดี กว่าตัวเลขเบื อ้ งต้นที่ 52.5 จุด จาก
ผลผลิตและยอดคาสั่งซื อ้ ใหม่ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ ชะลอตัวลงรวมถึงผลกระทบบางส่วนจากการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ สู่ระดับสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2561 ขณะที่ยอดส่งออก
เดือนพฤษภาคมขยายตัวสูง 49.6% YoY เร่งตัวขึน้ จาก 38.0% YoY ในเดือนก่อนโดยนับเป็ นการขยายตัว สูงสุดนับตัง้ แต่
เดือนเมษายน 2523 โดยการขยายตัวในระดับสูงเป็ นผลมาจากฐานที่ต่าในเดือนพฤษภาคมปี ก่อน (-28.3% YoY) ด้านยอดนาเข้า
เร่งตัวขึน้ เป็ น 27.9% YoY จากที่ขยายตัว 12.8% YoY ในเดือนก่อน โดยนับเป็ นการขยายตัวสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม
2553 และสูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 26.6% โดยการขยายตัวในระดับสูงเป็ นผลมาจากฐานที่ต่าในเดือนพฤษภาคมปี ก่อน (-25.9% YoY)
เช่นกัน ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางญี่ ปุ่น (BoJ) มีมติคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy
Meeting รอบวันที่ 17 - 18 มิถุนายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ และระยะยาวและมีมติเป็ นเอกฉันท์คง
เป้าการเข้าซือ้ สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านีแ้ ละมีการต่ออายุมาตรการ เช่น คงอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ ไว้ท่ี -0.1%
สาหรับเงินสารองส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์ (Excess Reserve) และคงเป้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Yield
Curve Control : YCC) ไว้ท่ี ประมาณ “0%” และเคลื่ อนไหวในกรอบ +/-0.25% เป็ นต้น โดย BoJ มี มุมมองต่อ ภาวะเศรษฐกิ จ
โดยรวมดีขึน้ จากอุปสงค์ภายนอกที่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายรวมถึงมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลแต่
ระบุธุรกิจในภาคบริการยังคงได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยืดเยือ้
ตลาดยุโรปปรับตัวขึน้ 0.78%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 57.1 จุด (+3.3 จุด) สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561
และสูงกว่าตัวเลขเบือ้ งต้นที่ 56.9 จุด โดยดัชนีภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 55.2 จุด (+4.7 จุด) สูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี จาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ท่ีฟื้นตัวตามการแจกจ่ายวัคซีนที่เร่งตัวขึน้ โดยยอดคาสั่งซือ้ ใหม่พลิกกลับมาขยายตัวครัง้ แรก
นับ ตัง้ แต่เผชิญวิกฤต COVID-19 ในช่วงกลางปี 2563 ส่วนภาคการผลิตปรับตัวเพิ่ มขึน้ เป็ น 63.1 จุด (+0.2 จุด) สูงสุดเป็ น
ประวัติการณ์และดีกว่าตัวเลขเบือ้ งต้นที่ 62.8 จุด จากยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ทั้งในและนอกประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง ขณะที่
ผลผลิตมีการชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ 3 เดือน ด้านดัชนีราคาผลผลิตและงานในมือ (Backlogs) ยังปรับตัวเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง
อยู่ในระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่สินค้าคงคลังปรับตัวลดลงต่าสุดเป็ นประวัติการณ์จากทัง้ อุปสงค์ท่เี พิ่มขึน้ มากหลัง
การทยอยผ่ อ นปรนมาตรการ Lockdown รวมทั้ งปั ญ หาการขาดแคลนวัต ถุ ดิ บ และการส่ งมอบสิ น ค้า ที่ ล่ า ช้า โดยดั ช นี
Composite PMI ปรับตัวเพิ่มขึน้ ในทุกประเทศหลัก โดยฝรั่งเศส (+5.4, 57.0 จุด) อิตาลี (+4.5, 55.7 จุด) สเปน (+4.0, 59.2 จุด)
และเยอรมนี (+0.4, 56.2 จุด) ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเดิมตาม
การคาดการณ์ของตลาดพร้อมระบุจะยังเข้าซือ้ สินทรัพย์ผ่านมาตรการ Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) คง
วงเงินการเข้าซือ้ ที่ EUR1,850bn จนถึงเดือนมีนาคม 2565 เป็ นอย่างน้อยและจนกว่าจะมั่นใจว่าวิกฤต COVID-19 ได้สนิ ้ สุดแล้วและ
ยา้ จะทาการลงทุนซา้ ในตราสารที่ครบกาหนดอายุ (Reinvestment) ที่ซือ้ ผ่านมาตรการ PEPP จนถึงสิน้ ปี 2566 เป็ นอย่างน้อย
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ด้านประมาณการเศรษฐกิจ ECB ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี นี ้ (+0.6ppt, 4.6%) และปี หน้า (+0.6ppt, 4.7%) ขึน้ อย่างมาก
ส่วนเงินเฟ้อ ECB ปรับเพิ่มคาดการณ์ปีนีข้ นึ ้ มาก (+0.1ppt, 1.9%) เพื่อให้สอดรับกับปั จจัยทางเทคนิคหลายปั จจัย เช่น มาตรการ
ลด VAT ของเยอรมนีท่ี สิน้ สุดลงในปี ก่อนและราคาพลังงาน อย่างไรก็ดี ECB ยังคงมองเงิน เฟ้อจะชะลอลงอยู่ท่ี 1.4%
ในปี 2566 ยังห่างไกลเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2%
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 1.73%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับ ตัวลดลงเป็ น 53.8 (-0.9 จุด) ตามภาคบริการที่ป รับ ตัวลดลง
เป็ น 55.1 จุด (-1.2 จุด) และต่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 56.2 จุด โดยรายงานระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงจากสถานการณ์
COVID-19 ภายนอกประเทศที่กระทบยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ ด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุด
นับตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 52.0 จุด (+0.1 จุด) สูงสุดในรอบ 5 เดือน จากยอด
คาสั่งซือ้ ภายในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบ 5 เดือน และยอดคาสั่งซือ้ นอกประเทศปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบ 6 เดือน
ด้านดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงจากผลกระทบของการขาดแคลนวัตถุดิบและการบริการขนส่ง โดยต้นทุนปั จจัยการผลิตปรับตัว
เพิ่ม ขึ น้ สูง สุด นับ ตัง้ แต่เดือ นธัน วาคม 2559 และราคาผลผลิต ปรับ ตัว เพิ่ม ขึ น้ สูง สุด ในรอบ 10 ปี ส่วนการจ้างงานยัง
ขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 ขณะที่ยอดส่งออกเดือนพฤษภาคมขยายตัว 27.9% YoY ชะลอตัวลงจาก 32.3% ในเดือนก่อน
แต่ยังนับเป็ นอัตราการขยายตัวที่สูงส่วนหนึ่งได้รบั ปั จจัยหนุนจากฐานที่ต่าในปี ก่อน โดยสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย
(Work From Home) เป็ นตัวขับเคลื่อนหลัก ด้านยอดนาเข้าขยายตัว 51.1% YoY สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2553 เร่งตัวขึน้
จาก 43.1% ในเดือนก่อน ขณะที่ยอดปล่อยสินเชื่อเดื อนพฤษภาคมเร่งตัวขึน้ เล็กน้อยนาโดยยอดออกพันธบัตรรัฐบาลโดย
ยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือนพฤษภาคมอยู่ท่ี RMB1,920.0bn เร่งตัวขึน้ จาก RMB1,850bn ในเดือนก่อน
แต่ต่ากว่าตลาดคาดที่ RMB2,001.0bn ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศจะเพิ่มอัตราส่วนเงิน
กันสารองขั้นต่า (Reserve Requirement Ratio: RRR) สาหรับเงินฝากในรูปสกุลเงินต่างประเทศขึน้ จาก 5% เป็ น 7% มีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน เพื่อช่วยลดสภาพคล่องของสกุลเงินต่างประเทศลดการไหลเข้ามาเพิ่มเติมของสกุลเงินต่างประเทศและ
ลดแรงกดดันต่อการแข็งค่าของเงินหยวน
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึน้ 2.38%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 63.7 จุด (+1.2 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้
เป็ น 64.0 จุด (+1.3 จุด) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์จากแรงหนุนของ Pent-up Demand หลังการทยอยผ่อนคลายมาตรการ
Lockdown โดยยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ (+0.7, 63.9 จุด) กิจกรรมทางธุรกิจ (+3.5, 66.2 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ
(+1.4, 60.0 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ ขณะที่การจ้างงานชะลอตัวลง (-3.5, 55.3 จุด) ทั้งนี ้ รายงานระบุว่าธุรกิจประสบปั ญหาขาด
แคลนวัตถุดิบและตูค้ อนเทนเนอร์ส่งผลให้ต น้ ทุนการผลิต ปรับ ตัวเพิ่ม ขึน้ สู่ระดับ สูงสุดนับ ตัง้ แต่กัน ยายน 2548 (+3.8,
80.6 จุด) ส่วนภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 61.2 จุด (+0.5 จุด) จากยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ (+2.7, 67.0 จุด) ที่เพิ่มขึน้ สู่ระดับ
สูงสุดในรอบ 17 ปี และคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (+0.5, 55.4 จุด) ที่เร่งตัวขึน้ ขณะที่ผลผลิต (-4.0, 58.5 จุด) การจ้างงาน
(-4.2, 50.9 จุด) ชะลอตัวลงค่อนข้างมาก ทั้งนี ้ ต้นทุนการผลิต (-1.6, 88.0 จุด) ยังคงอยู่ในระดับเกือบสูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2551
จากปั ญหาขาดแคลนอุปทานในบางกลุ่มสินค้า เช่น สินค้ากลุ่มแร่ เคมีภัณฑ์ และไม้ เป็ นต้น ส่วนระยะเวลาในการส่งมอบ
สินค้า (Suppliers’ Delivery Times) อยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ ปี 2517 (+3.8, 78.8 จุด) จากผลกระทบของการขาดแคลน
บริการขนส่งและการขาดแคลนวัตถุดิบ ด้านยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมพลิกกลับมาหดตัว -1.3% MoM แย่กว่าที่ตลาดคาด
ที่ -0.8% MoM เป็ นผลจากที่ผบู้ ริโภคหันมาใช้จ่ายในภาคบริการ เช่น ท่องเที่ยวและสถานบันเทิงมากขึน้ อย่างไรก็ตามเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน ยอดค้าปลีกยังขยายตัวสูง 28.1% YoY (vs. 53.4% เดือนก่อน) จากปั จจัยฐานต่าด้า นการจ้างงาน
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นอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือ นพฤษภาคมเพิ่ม ขึ น้ 5.59 แสนตาแหน่ง ต่ า กว่า ที่ต ลาดคาดที่ 6.75 แสน
ตาแหน่ง ขณะที่จานวนผูว้ ่างงานขอรับสวัสดิการว่างงานครัง้ แรก (Initial Jobless Claims) ลดลง 7 พันราย เป็ น 4.11
แสนราย ณ สัปดาห์สิน้ สุดวันที่ 19 มิถุนายนสูง กว่าที่ตลาดคาดที่ 3.80 แสนราย ด้านเงินเฟ้อ Core PCE เดือนพฤษภาคม
เพิ่มขึน้ 0.5% MoM ต่อเนื่องจาก 0.7% ในเดือนก่อนเร่งตัวขึน้ ต่อเนื่องสูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2535 เท่ากับที่ตลาดคาด ขณะที่การใช้
จ่ายหยุดชะงักแย่กว่าที่ตลาดคาดและรายได้ส่วนบุคคลหดตัวลงในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed)
คงนโยบายการเงินเดิมตามคาดแต่มีท่าที Hawkish ขึน้ กว่าที่ตลาดคาดไว้มากโดย Dot plot ชีด้ อกเบีย้ จะปรับขึน้ 2 ครัง้ ภายในปี
2566 จากเดิมที่ชีว้ ่าจะยังไม่ปรับขึน้ ตลอดจนสิน้ ปี 2566
เดือนกรกฎาคม 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 5.23%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 48.9 จุด (+0.1 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 48.0 จุด
(+1.5 จุด) อยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 17 จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกใน 10 จังหวัดรวมถึง Tokyo
และ Osaka ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 20 มิถุนายน ทัง้ นี ้ จานวนผูต้ ิดเชือ้ ใหม่ท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การแจกจ่ายวัคซีน
เร่งตัวขึน้ อย่างรวดเร็วน่าจะทาให้กิจกรรมในภาคบริการกลับมาดาเนินการได้เป็ นปกติมากขึน้ ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวลดลง
เป็ น 52.4 จุด (-0.6 จุด) จากผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ทงั้ ภายในและภายนอกประเทศที่ชะลอตัวลงรวมถึงผลกระทบจาก
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ สู่ระดับสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2554
ตามราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึน้ ซึ่งส่งผลให้ดชั นีราคาผลผลิตปรับตัวสูงสุดในรอบ 4 เดือนโดยยอดส่งออกเดือนมิถุนายน
ขยายตัว 48.6% YoY แต่ชะลอตัวลงเล็กน้อยจาก 49.6% ในเดือนก่อนโดยการขยายตัวในระดับสูงส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจาก
ฐานที่ต่าในเดือนมิถุนายนปี ก่อน (-26.2% YoY) ขณะที่ยอดนาเข้าเร่งตัวขึ น้ เป็ น 32.7% YoY จากที่ขยายตัว 27.9%
ในเดือนก่อน โดยนับเป็ นการขยายตัวสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2553 โดยการขยายตัวในระดับสูงเป็ นผลมาจากฐานที่
ต่ าในเดื อนมิ ถุนายนปี ก่ อน (-14.1% YoY) เช่ นกัน ด้านยอดค้าปลี กเดื อนมิ ถุนายนขยายตัว 3.1% MoM, SA พลิกกลับมา
ขยายตัวหลังครัง้ แรกในรอบ 3 เดือนจากที่หดตัว -0.3% ในเดือนก่อนโดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนยอดค้าปลีกขยายตัว
0.1% YoY (vs. 8.2% เดือนก่อน) ด้านเงินเฟ้อ Core CPI เดือนมิถุนายนเร่งตัวขึน้ สูงสุดในรอบ 15 เดือนด้วยแรงหนุน จาก
ราคานา้ มันที่เพิ่มสูงขึน้ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญี่ ปุ่ น (BoJ) มี มติ คงนโยบายการเงินเดิ มในการประชุม
Monetary Policy Meeting (MPM) วันที่ 15-16 กรกฎาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบีย้ ระยะสั้นและระยะยาว
และมีมติเป็ นเอกฉันท์คงเป้าการเข้าซือ้ สินทรัพย์ต่างๆ ดังเดิม
ตลาดยุโรปปรับตัวขึน้ 2.09%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 59.5 จุด (+2.4 จุด) สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2549
โดยดัชนีภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 58.3 จุด (+3.1 จุด) สูงสุดในรอบ 14 ปี จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ท่ฟี ื ้ นตัว
ตามการแจกจ่ายวัคซีนที่เร่งตัวขึน้ โดยการเติบโตของงานใหม่เพิ่มขึน้ ทาสถิติท่ีดีท่ีสดุ ในรอบ 14 ปี และการจ้างงานเพิ่มขึน้
สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2561 ส่วนราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องสู่ระดับสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2551
และส่งผลให้ดัชนีราคาผลผลิตเพิ่มขึน้ สู่ระดับสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2543 ด้านภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 63.4 จุด
(+0.3 จุด) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์โดยผลผลิต ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่และยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศได้ปรับตัวเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง
โดยงานคงค้าง (Backlogs) ยังปรับตัวเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องอยู่หนึ่งในระดับสูงสุดเป็ น ประวัติการณ์จากทัง้ อุปสงค์ที่เพิ่มขึน้
อย่างรวดเร็วรวมถึงปั ญ หาการขาดแคลนวัตถุ ดิบและบริก ารการขนส่งที่ล่าช้าซึ่งได้ส่งผลให้ดชั นีราคาต้นทุนการผลิต
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ปรับตัวเพิ่มขึน้ อยู่ในระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่การจ้างงานปรับตัวเพิ่มขึน้ มากที่สดุ ในรอบ 24 ปี เพื่อตอบสนอง
อุปสงค์ท่ี ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยดัชนี Composite PMI ปรับตัวเพิ่มขึน้ ในทุกประเทศหลักนาโดยสเปน (+3.2, 62.4 จุด)
เยอรมนี (+3.9, 60.1 จุด) อิตาลี (+2.6, 58.3 จุด ) และฝรั่งเศส (+0.4, 57.4 จุด) ด้านคณะกรรมาธิ การยุโรป (European
Commission: EC) ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจยูโรโซนปี 2564 ขึน้ เป็ น 4.8% จากประมาณการครัง้ ก่อนในเดือนพฤษภาคม
ที่ 4.3% และปรับเพิ่มคาดการณ์ปี 2565 ขึน้ เล็กน้อยเป็ น 4.5% (vs. 4.4% ประมาณการครัง้ ก่อน) จากแนวโน้ม การใช้จ่าย
ของผูบ้ ริโภคที่ค าดจะเพิ่มขึ น้ อย่า งมากตามการเปิ ดเศรษฐกิจและการเริ่ม ใช้ Digital COVID Certificate (เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม) ที่ คาดจะช่วยหนุนภาคการท่อ งเที่ ยว อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยังคงมีความเสี่ยงต่ อเงินเฟ้ อและการระบาดของ
COVID-19 สายพันธุใ์ หม่ในส่วนนโยบายทางการเงิน ECB คงนโยบายการเงินตามเดิมและปรับเปลี่ยนการส่งสัญญาณแนวโน้ม
ของดอกเบีย้ ซึ่งสะท้อนว่าดอกเบีย้ จะคงอยู่ท่รี ะดับต่านีไ้ ปอีกอย่างน้อย 2 ปี พร้อมปรับเป้าหมายเงินเฟ้อเป็ น 2% แต่ยืดหยุ่น
โดยจะปล่อยให้ Overshoot ได้ตามความจาเป็ น
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 9.58%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงเป็ น 50.6 จุด (-3.2 จุด) ต่าสุดในรอบกว่า 1 ปี ตามภาคบริการ
ที่ปรับตัวลดลงเป็ น 50.3 จุด (-4.8 จุด) ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta ที่แพร่ระบาดมากขึน้ ในมณฑล
กวางตุง้ และได้ส่งผลให้มีการกาหนดมาตรการป้องกันไวรัสภายในประเทศกดดันยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ให้ชะลอตัวลงสู่ระดับต่าสุด
นับตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 ขณะที่การจ้างงานพลิกกลับมาหดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 เดือน ด้านดัชนีราคาได้สะท้อนถึง
แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เริ่มผ่อนคลายลงโดยอัตราเงินเฟ้อของต้นทุนปั จจัยการผลิตเพิ่มขึน้ น้อยที่สดุ นับตัง้ แต่เดือนกันยายน
2563 ขณะที่ราคาผลผลิต ลดลงเป็ น ครัง้ แรกในรอบเกือบ 1 ปี ด้านภาคการผลิต ปรับตัวลดลงเป็ น 51.3 จุด (-0.7 จุด)
ต่าสุดในรอบ 3 เดือนจากยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ท่ปี รับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 3 เดือนและผลผลิตที่ขยายตัวต่าสุดในรอบกว่า 1 ปี
ท่ามกลางยอดผูต้ ิดเชือ้ ใหม่ทั้งในและนอกประเทศที่เพิ่มขึน้ และปั ญหาห่ว งโซ่อุปทานโดยเฉพาะการขาดแคลนวัตถุดิบ
ส่วนดัชนีราคาเริ่มผ่อนคลายลงบ้างโดยต้นทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 7 เดือนและราคาผลผลิตปรับตัวลดลง
ต่าสุดในรอบ 5 เดือนด้านการจ้างงานขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน ด้านการส่งออกเดือน
มิถุนายนเร่งตัวขึน้ 32.2% YoY เร่งตัวขึน้ จาก 27.9% ในเดือนก่อนสวนทางกับที่ตลาดคาดจากแรงหนุนของสินค้ากลุ่มเหล็กและ
เรือขณะที่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยชะลอตัวลง ส่วน
ยอดนาเข้าขยายตัว 36.7% YoY ชะลอตัวลงจาก 51.1% ในเดือนก่อน ส่วน GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 7.9% YoY ชะลอตัวลงจาก
18.3% ในไตรมาสก่อนสะท้อนถึงแนมโน้มการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจที่ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วขณะที่เมื่ อเทียบกับ ไตรมาสก่อน
GDP ขยายตัว 1.3% QoQ ด้านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนมิถุนายนเพิ่มขึน้ มากกว่าที่คาด ขณะที่ PBoC ประกาศลด RRR ลง
50bps มี ผ ลวั น ที่ 15 กรกฎาคมโดยยอดระดมทุ น รวมสุ ท ธิ เ ดื อ นมิ ถุ น ายนอยู่ ท่ี RMB3,670.0bn เร่ ง ตั ว ขึ ้น จาก
RMB1,920.5bn ในเดือนก่อน
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึน้ 2.38%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI ปรับตัวลดลงเป็ น 60.2 จุด (-3.5 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 60.1 จุด (-3.9 จุด)
ชะลอลงจากระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ในเดือนก่อนตามยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ (-1.8, 62.1 จุด) กิจกรรมทางธุรกิจ (-5.8, 60.4 จุด)
และยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (-9.3, 50.7 จุด) ที่ชะลอตัวลงขณะที่การจ้างงานลดลงและพลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์หดตัว
จากภาวะขาดแคลนแรงงาน (-6.0, 49.3 จุด) ทัง้ นี ้ รายงานระบุว่าธุรกิจยังคงประสบปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบ การขนส่ง
และแรงงานที่ส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูง (-1.1, 79.5 จุด) อันเป็ นอุปสรรคต่อการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ
ส่ว นภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 60.6 จุด (-0.6 จุด) ตามยอดคาสั่งซื อ้ ในประเทศ (-1.0, 66.0 จุด) และการจ้างงาน (-1.0,
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49.9 จุด) ที่ชะลอตัวลงขณะที่คาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (+0.8, 56.2 จุด) และผลผลิต (+2.3, 60.8 จุด) เร่งตัวขึน้ ทัง้ นี ้ ดัชนี
ราคา (+4.1, 92.1 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ ต่อสู่ระดับสูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2522 จากปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบประกอบกับราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ท่ปี รับตัวสูงขึน้ และการขาดแคลนบริการขนส่งส่วนระยะเวลาการในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery
Times) ปรับตัวลดลงแต่ยงั คงอยู่ในระดับสูง (-3.7, 75.1 จุด) ยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายนขยายตัว 0.6% MoM สวนทาง
กับที่ตลาดคาดว่าจะหดตัว -0.3% แต่ตวั เลขเดือนก่อนถูกปรับลดลงขณะที่ความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคปรับตัวลดลงต่าสุด ในรอบ
5 เดือนจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิถุนายนเพิ่มขึน้ มากสุดในรอบ 10 เดือน กว่า 8.50
แสนตาแหน่งดีกว่าที่ตลาดคาดขณะที่อตั ราการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้อยเป็ น 5.9% สวนทางกับที่คาด ด้าน GDP
ไตรมาส 2 ขยายตัว 6.5% QoQ, saar เร่งตัวขึน้ เล็กน้อยจาก 6.3% ในไตรมาสก่อนโดยเศรษฐกิจได้แรงหนุน จากมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐ (วงเงิน USD1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอนุมัติเดือนมีนาคม) นโยบายการเงินผ่อนคลายของ
ด้านธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) และการแจกจ่ายวัคซีนที่รวดเร็ว ด้านอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) เดือนมิถุนายน
เพิ่มขึน้ 0.9% MoM ต่อเนื่องจาก 0.7% ในเดือนก่อนโดยหลักยังคงมากจากราคารถยนต์มือสองและกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเปิ ดเศรษฐกิจสะท้อนการพุ่งขึน้ ของเงินเฟ้อที่เกิดขึน้ เพียงชั่วคราวในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
(Fed) ยังคงนโยบายการเงินตามเดิมและชีก้ ารเริ่ม QE taper ได้ใกล้เข้ามาขณะที่ยงั ไม่ได้แสดงความกังวลต่อการระบาดของ
COVID-19 สายพันธุ์ Delta มากนัก
เดือนสิงหาคม 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวขึน้ 3.00%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงเป็ น 48.8 จุด (-0.1 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 47.4 จุด (-0.6
จุด) อยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 18 ท่ามกลางการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นรอบใหม่ใ น Tokyo และพื น้ ที่
ใกล้เคียงระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม (เดิมสิ น้ สุดวันที่ 22 สิงหาคม) และมีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมในหลายจังหวัดเนื่องจากจานวนผูต้ ิดเชือ้ จากไวรัสสายพันธุ์ Delta ที่เพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง ขณะที่
ภาคการผลิตดัชนีปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 53.0 จุด (+0.6 จุด) จากผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ทงั้ ภายในและภายนอกประเทศ
ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ รวมถึงการจ้างงานที่ขยายตัวเป็ นเดือนที่ 4 ติดต่อกันส่วนดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ สู่ระดับสูงสุด
นับตัง้ แต่เดือนกันยายน 2551 ตามราคาวัตถุดิบซึ่งส่งผลให้ดชั นีราคาผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ ตามสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี
ขณะที่ยอดส่งออกเดือนกรกฎาคมขยายตัว 37.0% YoY (vs. +48.6% เดือนก่อน) ซึ่งยังคงขยายตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง
จากแรงหนุนของการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจโลกและปั จจัยฐานต่าในปี ก่อน ด้านยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคมขยายตัว 1.1% MoM,
SA (vs. +3.1% เดือนก่อน) และขยายตัว 2.4% YoY (vs. +0.1% เดือนก่อน) โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม
พลิกกลับมาหดตัว 1.5% MoM (vs. +6.5% เดือนก่อน) จากการหดตัวในกลุ่มยานยนต์และเครื่องจักรไฟฟ้าและขยายตัวสูง
11.6% YoY (vs. +23.0% เดือนก่อน) จากฐานที่ต่าในปี ก่อ น ในส่วนของ GDP ไตรมาส 2 (เบือ้ งต้น) พลิกกลับมาขยายตัว
1.3% QoQ, saar (vs. -0.9% ไตรมาสก่อน) และขยายตัว 7.5% YoY (vs. -1.3% ไตรมาสก่อน) โดยได้รบั ปั จจัยสนับสนุน
จากการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน
ตลาดยุโรปปรับตัวขึน้ 2.22%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 60.2 จุด (+0.7 จุด) สูงสุดในรอบกว่า 15 ปี โดยดัชนีภาคบริการ
ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 59.8 จุด (+1.5 จุด) สูงสุดในรอบ 15 ปี จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ท่ฟี ื ้ นตัวหลังการผ่อนคลาย
ข้อจากัดที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 โดยการเติบโตของงานใหม่เพิ่มขึน้ ทาสถิติท่ีดีท่สี ดุ ในรอบ 14 ปี และการจ้างงานเพิ่มขึน้
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สูงสุดในรอบ 3 ปี ท่ามกลางการเพิ่มขึน้ ของงานคงค้างในมือ (Backlogs) ที่เพิ่มขึน้ สู่ระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์จากอุปสงค์
ที่เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วและความท้าทายด้านอุปทานทัง้ ปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและการขนส่งวัตถุดิบที่ล่าช้า ส่วนดัชนี
ราคาทัง้ ต้นทุนปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ด้านภาคการผลิตดัชนีปรับตัว
ลดลงเป็ น 62.8 จุด (-0.6 จุด) แต่ยังคงเป็ นหนึ่งในระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ โดยผลผลิตยอดคาสั่งซือ้ ใหม่และยอด
คาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงหนุน ให้การจ้างงานเพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบ 24 ปี ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิต
ปรับตัวเพิ่มขึน้ อยู่ในระดับสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์โดยดัชนี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรับตัวในทิศทางที่ผสมกันโดย
ปรับตัวสูงขึน้ ในเยอรมนี (+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) ซึ่งทาให้เศรษฐกิจของยูโรโซนได้หลุดพ้น จากภาวะ Recession จากการแจกจ่ายวัคซีนอย่างรวดเร็วที่ หนุน
การเปิ ดเศรษฐกิจ (ประชากร EU เกือบ 60% ได้รบั วัคซีนอย่างน้อย 1 โดส ณ วันที่ 30 กรกฎาคม) โดยการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจนา
โดยสเปน (+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) ตามภาคบริการที่ปรับตัว
เพิ่มขึน้ เป็ น 54.9 จุด (+4.6 จุด) สูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 50.5 จุด สะท้อนถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกิจกรรม
ในภาคบริการจากการควบคุมการแพร่ระบาดในมณฑล Guangdong ในเดือนก่อนหน้าที่ประสบความสาเร็จโดยการเติบโต
ของคาสั่งซือ้ ใหม่เร่งตัวขึน้ จากระดับต่าในเดือนก่อนขณะที่การจ้างงานเพิ่มขึน้ เล็กน้อย ด้านดัชนีราคาต้นทุนปั จจัยการผลิต
ยังคงเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วหนุนให้ราคาผลผลิตเพิ่มขึน้ สูงสุดในปี นี ้ ด้านภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 50.3 จุด (-1.0 จุด)
จากยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ท่ีพลิกกลับมาหดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบกว่า 1 ปี และผลผลิตที่ขยายตัวต่าสุดในรอบกว่า 16 เดือน
ท่า มกลางการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta ในมณฑล Nanjing ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึน้ และสภาพอากาศที่รุนแรง
ส่วนดัชนีราคาเริ่ม ผ่อ นคลายลงบ้าง โดยต้น ทุน ปั จ จัย การผลิต ปรับ ตัว ลดลงต่า สุด ในรอบ 9 เดือ น โดยเฉพาะในกลุ่ม
อุตสาหกรรมโลหะ ด้านการจ้างงานขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 4 ด้านยอดส่งออกเดือนกรกฎาคมขยายตัว 19.3% YoY
(vs. +32.2% เดือนก่อน) โดยยอดส่งออกชะลอตัวลงในทุกประเทศหลักเนื่องจากความต้องการสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19
ที่ลดลงภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายๆ ประเทศดีขึน้ โดยเฉพาะสินค้าจาพวกอิเล็กทรอนิกส์และสินค้า
ที่เ กี่ ย วข้อ งกันที่ อ ยู่อ าศัย ในส่วนของยอดค้าปลีก เดือ นกรกฎาคมขยายตัว 8.5% YoY (vs. +12.1% เดือ นก่อ น) โดย
การชะลอตัวนาโดยยอดขายอัญมณี (+14.3% vs. +26.0% เดือนก่อน) เครื่องสาอาง (+2.8% vs. +12.8% เดือนก่อน) และ
อุปกรณ์สื่อสาร (+0.1% vs. +15.9% เดือนก่อน) ขณะที่ยอดขายรถยนต์พลิกกลับมาหดตัว (-1.8% vs. +4.5% เดือนก่อน) ในส่วน
ของยอดระดมทุนรวมสุทธิเดือนกรกฎาคมชะลอตัวอยู่ท่ี 1,060 พันล้านหยวน (vs. 3,670 พันล้านหยวนเดือนก่อน)
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึน้ 3.04%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงเป็ น 59.9 จุด (-3.8 จุด) ตามภาคบริการที่ปรับตัวลดลง
เป็ น 59.8 จุด (-4.8 จุด) โดยชะลอตัวลงต่อเนื่องหลังทาจุดสูงสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมท่ามกลางปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน
ทั้ง นี ้ รายงานระบุบ างบริษัท ได้สัง เกตเห็น ความลังเลในการตัด สิน ใจของลูก ค้าท่า มกลางราคาสิน ค้า ที่ ป รับ ตัว สูง ขึ น้
ส่ว นภาคการผลิต ปรับ ตัว เพิ่ม ขึ น้ เป็ น 63.1 จุด (+1.0 จุด ) จากอุป สงค์ทั้ง ในและนอกประเทศที่ ยัง คงแข็งแกร่ง ทั้ง นี ้
ภาคธุรกิจ ยังระบุถึงปั ญหาการขาดแคลนปั จจัยการผลิตและแรงงานในการผลิตสินค้าให้ทนั ยอดคาสั่งซือ้ จากห่วงโซ่อปุ ทาน
ที่ ได้รับผลกระทบและการขนส่ งสิ น ค้า ที่ ล่าช้า ซึ่งส่ ง ผลให้ดัชนี ต ้น ทุน ปั จ จัย การผลิ ต และราคาขายปรับ ตัว ขึ น้ สูง สุด ใน
ประวัติศาสตร์ ด้านการใช้จ่ายส่วนบุคคลพลิกกลับมาขยายตัว 1.0% MoM (vs. -0.1% เดือนก่อน) โดยการใช้จ่ายนาโดยภาค
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บริการ (+12.1% vs. +1.0% เดือนก่ อน) ที่ฟื้น ตัวขึน้ ต่อเนื่องจากอานิสงส์ของการเปิ ดเศรษฐกิจโดยอยู่เหนือระดับ ก่อน
COVID-19 แล้ว ที่ 0.5% ขณะที่ การใช้จ่ายซือ้ สิ นค้า (+0.5% vs. -2.1% เดือ นก่อ น) เพิ่ มขึน้ เล็ กน้อ ยโดยเริ่ มทรงตัวหลัง
เพิ่มขึน้ ไปมากแล้วก่อนหน้านีแ้ ละอยู่เหนือระดับก่อน COVID-19 ราว 20% ขณะที่อตั ราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) เดือน
กรกฎาคมชะลอตัวลงโดยหลักเป็ นผลมาจากราคารถยนต์มือสองที่ชะลอตัวลงอย่างมาก โดยเพิ่มขึน้ 0.3% MoM (vs. +0.9%
เดือนก่อน) และเพิ่มขึน้ +4.3% YoY (vs. +4.5% เดือนก่อน) แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงนับตั้งแต่ปี 2534 ด้านยอดค้าปลีกเดือน
กรกฎาคมพลิ กกลับมาหดตัว 1.1% MoM แต่ ขยายตัว 15.7% YoY จากฐานต่ าในปี ก่ อนหน้า (vs. +18.7% เดื อนก่ อน) ด้าน
จานวนผูว้ ่างงานขอรับ สวัสดิก ารว่า งงานครั้ง แรกเพิ่มขึน้ เล็กน้อยเป็ น 3.53 แสนล้าน (+4 พันราย) แต่ยงั คงอยู่ในระดับต่าสุด
นับตั้งแต่มี การแพร่ระบาดของ COIVD-19 ในด้านแผนกระตุน้ เศรษฐกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกรอบงบประมาณ
สาหรับแผนกระตุน้ เศรษฐกิจขนาดใหญ่ ของประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน วงเงิน USD 3,500 bn ขณะที่ระบุจะโหวตแผนลงทุน
โครงสร้างพืน้ ฐานวงเงิน 550 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อเมริกาภายในวันที่ 27 กันยายน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ระบุว่า QE Taper อาจเริ่มขึน้ ในช่วงปลายปี 2563 แต่จะไม่รีบปรับขึน้ ดอกเบีย้ ในปี นี ้
เดือนกันยายน 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวขึน้ 5.47%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็ น 45.5 จุด (-3.3 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 42.9 จุด
(-4.5 จุด ) อยู่ในเกณฑ์ห ดตัวต่ อ เนื่ อ งเป็ นเดื อ นที่ 19 และต่ า สุด ตั้งแต่ เดื อ นพฤษภาคม 2563 ท่ า มกลางการประกาศ
สถานการณ์ฉกุ เฉินซึ่งปั จจุบนั ครอบคลุม 13 จังหวัดและขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 12 กันยายน (เริ่มต้น 12 กรกฎาคม) ทาให้
ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ในประเทศหดตัวมากที่สดุ ในรอบ 15 เดือนโดยยอดคาสั่งซือ้ ในต่างประเทศหดตัวแรงเช่นเดียวกัน ขณะที่
ภาคการผลิต ดัชนีปรับตัวลดลงเป็ น 52.7 จุด (-0.3 จุด) จากผลผลิ ตและยอดค าสั่งซือ้ ใหม่ ท่ี ชะลอตัวลง ขณะที่ คาสั่งซื อ้
ในต่างประเทศพลิกกลับมาหดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 7 เดือน ด้านการจ้างงานเพิ่มขึน้ สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนมกราคม 2563
ส่วนดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตชะลอตัวลง ด้านยอดส่งออกเดือนสิงหาคมชะลอลงเป็ น +26.2% YoY จาก +37.0% ในเดือนก่อน
ขณะที่ยอดนาเข้าเร่งตัวขึน้ เป็ น +44.7% YoY จาก +28.5% ในเดือนก่อนด้านยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน
สิ งหาคมพลิ ก กลั บ มาหดตั ว (-4.1% MoM vs. +1.0% เดื อ นก่ อ นและ -3.2% YoY vs. vs. +2.4% เดื อ นก่ อ น) จากผลของ
สถานการณ์โรคระบาดและภาวะขาดแคลนเซมิ คอนดักเตอร์ ด้านฝ่ ายบริหารการเลื อกตั้งประธานพรรค LDP นาย Fumio
Kishida ได้รับชัยชนะและมี ก าหนดจะได้รับการแต่ งตั้งให้เป็ นนายกรัฐมนตรีคนที่ 100 ของญี่ ปุ่ นในการประชุมสภาสมัย
วิส ามัญ ในวัน ที่ 4 ตุลาคมและเป็ น ตัวแทนชิง ตาแหน่ง นายกรัฐ มนตรีข องพรรค LDP (แทนนาย Yoshihide Suga ที่
ประกาศลงจากตาแหน่งเมื่อครบวาระ) ในการเลือกตัง้ ทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญี่ปนุ่
มีมติคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) วันที่ 21 - 22 กันยายน โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้า
อัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ และระยะยาวและมีมติเป็ นเอกฉันท์คงเป้าการเข้าซือ้ สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 3.25%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็ น 59.0 จุด (-1.2 จุด) โดยดัชนีภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 59.0 จุด
(-0.8 จุด) โดยการเติบโตของงานใหม่ช ะลอตัวลงแต่ยงั คงขยายตัวในระดับสูง ส่วนคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศขยายตัวสูง
เป็ นอันดับ 2 นับตัง้ แต่เริ่มทาการสารวจในปี 2557 ด้านการจ้างงานยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ท่ามกลางการเพิ่มขึน้
ของงานคงค้างในมือ (Backlogs) ที่เพิ่มขึน้ ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 5 ส่วนดัชนีราคาทัง้ ต้นทุนปั จจัยการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงสุด
เป็ นประวัติการณ์ส่วนราคาผลผลิตชะลอตัวลงมาเล็กน้อย ด้านภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 61.4 จุด (-1.4 จุด) ชะลอตัว
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ต่อเนื่องเป็ น เดือ นที่ 2 จากระดับ สูง สุดเป็ น ประวัติก ารณ์ในเดือ นมิถุน ายนจากผลผลิตที่ต่า สุดในรอบ 6 เดือน ขณะที่
ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ทั้งในและต่างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง ด้านการจ้างงานปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากจุดสูงสุดในเดือนก่อน
ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตชะลอตัวลงเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่ดชั นีเริ่มเพิ่มขึน้ ในเดือนสิงหาคม 2563 ส่วนดัชนีราคาผลผลิต
ชะลอตัวลงครัง้ แรกตัง้ แต่เดือนมกราคม 2564 แต่ยงั คงอยู่ในระดับสูงท่ามกลางอุปสงค์ที่เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วและปั ญหา
ในห่วงโซ่อุปทานโดยดัชนี Composite PMI ในแต่ละประเทศปรับตัวในแดนผสมโดยปรับตัวลดลงในเยอรมนี (-2.4, 60.0)
ฝรั่งเศส (-0.7, 55.9 จุด) และสเปน (-0.6, 60.6 จุด) ขณะที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ในอิตาลี (+0.5, 59.1 จุด) เงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคม
ขยายตัว +3.0% YoY สูงสุดในรอบเกื อบ 10 ปี โดยหลักๆ เป็ นผลจากฐานที่ต่าในช่วงเดียวกันของปี ก่อนโดยเฉพาะจาก
การลดภาษี VAT ชั่วคราวของเยอรมนีรวมทัง้ ผลจากการเปิ ดเศรษฐกิจที่หนุนกิจกรรมภาคบริการท่องเที่ยวปั ญหาขาดแคลนด้าน
อุปทานและการเพิ่มขึน้ อย่างมากของราคานา้ มัน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติชะลอการเข้าซือ้
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 แรกตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 ตามภาคบริการที่ปรับตัวลดลงเป็ น 46.7 จุด (-8.2 จุด) ท่ามกลางมาตรการควบคุมการระบาด
ของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta ทั่วประเทศท าให้ยอดคาสั่งซื อ้ ใหม่ หดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 16 เดือน ขณะที่การจ้างงาน
พลิกกลับมาหดตัว ด้า นดัช นีร าคาต้น ทุน ปั จ จัย การผลิต ยัง คงเพิ่ม ขึ น้ จากค่า จ้า งพนัก งานและค่า ขนส่ง ที่ เพิ่ มสูงขึ น้
ในขณะที่ ราคาผลผลิ ต ชะลอตัวลงหลังท าจุด สูงสุดของปี ไปในเดื อนก่ อน ด้านภาคการผลิ ตปรับตั วลดลงเป็ น 49.2 จุ ด
(-0.9 จุด) กลับมาอยู่ในเกณฑ์หดตัวเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 จากยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ท่ีหดตัวต่อเนื่องเป็ น
เดือนที่ 2 และต่าสุดในรอบกว่า 16 เดือน (48.0 จุด) และผลผลิตที่หดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 17 เดือน (47.7 จุด) ท่ามกลาง
การระบาดของ COVID-19 ต้นทุนวัตถุดิบที่สงู ขึน้ และภาวะคอขวดในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ
กลับมาหดตัวเช่นกัน (48.0 จุด) ด้านยอดส่งออกเดือนสิงหาคมขยายตัว +25.6% YoY จาก +19.3% ในเดือนก่อนจากอุปสงค์
ของประเทศคู่คา้ หลักที่เร่งตัว ขณะที่ยอดนาเข้าขยายตัว +33.1% YoY จาก +28.1% ในเดือนก่อนส่วนยอดระดมทุนรวมสุทธิ
(Total Social Financing) เดือนสิงหาคมอยู่ท่ี 2,960 พันล้านหยวนเร่งตัวขึน้ จาก 1,056.6 พันล้านหยวน ในเดือนก่อนโดยยอดออก
พันธบัตรรัฐบาลเร่งตัวขึน้ มาก ด้านปั ญหาราคานา้ มันที่ปรับตัวสูงขึน้ ในช่วงที่ผ่านมาทางรัฐบาลจีนได้ประกาศเตรียมปล่อย
นา้ มันออกจากคลังนา้ มันสารองทางยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve: SPR) เป็ นครัง้ แรกในรอบกว่า 10 ปี เพื่อป้อน
ให้แก่โรงกลั่นภายในประเทศและหวังลดระดับความร้อนแรงของราคานา้ มันลงในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน
(PBoC) อัดฉี ดสภาพคล่องต่อเนื่ องและระบุจะคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในตลาดอสังหาริมทรัพย์ท่ามกลางความกังวลเรื่องของ
Evergrande
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 4.65%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเป็ น 55.4 จุด (-4.5 จุด) ตามกิจกรรมทางธุรกิจ (-6.9, 60.1 จุด)
ยอดคาสั่งซือ้ ในต่างประเทศ (-5.2, 60.6 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ภายในประเทศ (-0.5, 63.2 จุด) ด้านการจ้างงานยังคงอยู่
ในเกณฑ์ขยายตัว (-0.1, 53.7 จุด) ขณะที่ดัชนีราคาชะลอตัวลงหลังทาจุดสูงสุดในรอบ 15 ปี ไปในเดือนก่อน (-6.9, 75.4 จุด)
ทัง้ นี ้ รายงานระบุว่าตลาดแรงงานที่ตึงตัวปั ญหาการขาดแคลนวัตุดิบและปั ญหาด้านโลจิสติกส์เป็ นปั จจัยที่ฉุดรัง้ การฟื ้ นตัว
ของภาคบริการ ส่วนภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 59.9 จุด (+0.4 จุด) จากยอดคาสั่งซือ้ ทัง้ ในประเทศ (+1.8, 66.7 จุด)
และต่างประเทศ (+0.9, 56.6 จุด) และผลผลิต (+1.6, 60.0 จุด) ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ขณะที่การจ้างงาน (-3.9, 49.0 จุด) ชะลอตัว
ลงมาก ทัง้ นี ้ ดัชนีราคา (-6.3, 79.4 จุด) ได้ชะลอตัวลงต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดี รายงานยังคงระบุ
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ถึงปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบสาคัญและบริการขนส่งที่แม้จะเริ่มผ่อนคลายลงแต่ก็ยงั คงเป็ นปั จจัยฉุดรัง้ การฟื ้ นตัวของภาค
การผลิต โดยรวม ด้านระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery Times) ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน (-3.0, 69.5 จุด)
แต่ยงั คงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ยอดค้าปลีก เดือนสิงหาคมพลิกกลับมาขยายตัว +0.7% MoM จาก -1.8% ในเดือนก่อนและ
ขยายตัว +15.1% YoY และทรงตัวจากเดือนก่อน ด้านจานวนผู้ว่างงานขอรับสวัสดิการว่างงานครัง้ แรก (Initial Jobless
claims) ปรับตัวเพิ่มขึน้ +2.0 หมื่นรายเป็ น 3.32 แสนราย นาโดยการเพิ่มขึน้ ในรัฐ Louisiana ที่ได้รบั ผลกระทบหนักจากพายุ
เฮอร์ริเคน Ida และรัฐ Illinois และ Washington D.C. ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมเพิ่มขึน้ เพียง +2.35 แสน
ตาแหน่ง ต่ าสุดในรอบ 7 เดือน ท่ามกลางการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเป็ น 5.2% จาก
5.4% ในเดือนก่อน ด้านอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) เดือนสิงหาคมเพิ่มขึน้ +0.1% MoM จาก +0.3% ในเดือนก่อนและ
ชะลอตัวลงเป็ น +4.0% YoY จาก +4.3% ในเดือนก่อนอย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อยังคงอยูใ่ นระดับสูง ในส่วนนโยบายทางการ
คลัง นาง Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกหนังสือเตือนต่อผูน้ าในสภาว่ารัฐบาลอาจมีเงินสดไม่เพียงพอ
สาหรับการชาระหนีห้ ลังวันที่ 18 ตุลาคม หากสภาไม่เร่งดาเนินการเรื่องของเพดานหนีส้ าธารณะ (Debt Ceiling) ไม่ว่าจะ
ระงับหรือปรับเพิ่มเพดานอย่างไรก็ตามกฎหมายระงับเพดานหนีไ้ ด้ถกู ขยายจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคม ในส่วนนโยบายทางการเงิน
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา หรือ Fed มีมติเป็ นเอกฉันท์ (11-0) คงอัตราดอกเบีย้ นโยบาย Federal Funds Rate ไว้ท่ีระดับต่ า
0-0.25% และระบุจะเริ่ม 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 เดือนกันยายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 47.9 จุด (+2.4 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 47.8 จุด
(+4.9 จุด) อยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 20 แต่สงู สุดในรอบ 3 เดือน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ
เริ่มคลี่คลายและมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในวันที่ 30 กันยายน ทาให้ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ทงั้ ในและนอกประเทศเร่ง
ตัวขึน้ ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 51.5 จุด (-1.2 จุด) เนื่องจากผลกระทบของการสถานการณ์โรคระบาดใน
ประเทศและปั ญหาในห่วงโซ่อปุ ทานทาให้กิจกรรมในภาคการผลิตลดลง ในขณะเดียวกันการจ้างงานปรับตัวสูงสุดนับตัง้ แต่
เดือนเมษายน 2562 เนื่องจากงานคงค้างในมือ (Backlogs) เพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง ส่วนดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตเร่งตัว
ขึน้ สูงสุดในรอบ 13 ปี ด้านยอดส่งออกชะลอลง 13.0% YoY จาก หดตัว 26.2% ในเดือนก่อนเนื่องจากการส่งออกรถยนต์ท่ี
พลิก มาหดตัวท่า มกลางภาวะการขาดแคลนชิป ด้านยอดนาเข้า ชะลอลง 38.6% YoY จากที่ขยายตัว 13.0% ในเดือน
ก่อน ขณะที่ยอดค้าปลีกพลิกกลับมาขยายตัว 2.7% MoM SA จากที่หดตัว 4.0% ในเดือนก่อน นาโดยสินค้าทั่วไปเครือ่ งใช้และ
อุปกรณ์ และเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริม อย่างไรก็ตามยอดขายรถยนต์พลิก กลับมาหดตัวสูง โดยเมื่อเทียบกับช่วง
เดี ย วกัน ปี ก่ อ น ยอดค้า ปลี ก หดตัว ลดลงเป็ น 0.6% YoY จากที่ ห ดตัว -3.2% ในเดื อ นก่ อนในส่ วนนโยบายทางการเงิน
ธนาคารกลางญี่ปนหรื
ุ่ อ BoJ คงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary Policy Meeting วันที่ 27-28 ตุลาคม โดยมีมติ 8
ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ และยาวและมีมติเป็ นเอกฉันท์คงเป้าการเข้าซือ้ สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้
ตลาดยุโรปปรับตัวขึน้ 4.71%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวลดลงเป็ น 56.2 จุด (-2.8 จุด) โดยดัชนีภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 56.4 จุด
(-2.6 จุด) โดยการเติบโตของงานใหม่และยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศชะลอตัวลง ด้านการจ้างงานชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ
4 เดือน ส่วนดัชนีราคา ต้นทุนปั จจัยการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี ส่วนราคาผลผลิตยังคงอยู่ในระดับเกือบ
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สูงสุดในรอบ 20 ปี ด้านภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 58.6 จุด (-2.8 จุด) ต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยทัง้
ผลผลิตและคาสั่งซือ้ ใหม่ทงั้ ในและนอกประเทศปรับตัวลดลงสู่ระดับต่าสุดในรอบ 8 เดือนโดยการชะลอตัวเป็ นผลของ
ปั ญหาภายในห่วงโซ่อุปทานและอุปสงค์ท่ีอ่อนแอลง ด้านการจ้างงานปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 6 เดือน ด้านดัชนีราคา
ต้นทุนการผลิตชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ 5 เดือนแต่ยงั คงเป็ นหนึ่งในระดับสูงในรอบ 24 ปี ส่งผลให้ดชั นีราคาผลผลิตยังเร่งตัวขึน้
ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ปรับตัวลดลงในทุกประเทศหลัก ได้แก่ 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 ) ด้า นอัต ราเงิน เฟ้อ ทั่วไปขยายตัว 3.4% YoY สูง สุด นับ ตัง้ แต่เดือ น
กันยายน 2551 เร่งตัวขึน้ จาก 3.0% ในเดือนก่อนนาโดยหมวดพลังงานซึ่งขยายตั ว 17.4% YoY สูงสุดเป็ นประวัติ การณ์
ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มีมติคงนโยบายการเงินเดิม ได้แก่ คงวงเงินการเข้าซือ้ สินทรัพย์
ผ่านมาตรการ (PEPP) คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายและคงการเข้าซือ้ สินทรัพย์แบบปกติ (APP)
ตลาดฮ่องกงปรับตัวขึน้ 3.27%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนกันยายนปรับตัวเพิ่ มขึน้ เป็ น 51.4 จุด (+4.2 จุด) ได้รบั ปั จจัยหนุนจากจากดัชนีภาค
บริการที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 52.4 จุด (+7.2 จุด) หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศได้คลี่คลายลงอย่างไรก็ตามภาค
การผลิตกลับมาหดตัวนับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สะท้อนการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจที่ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ด้านผลผลิต
(-1.4 จุด, 49.5 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ (-0.3 จุด, 49.3 จุด) ปรับตัวลดลงท่ามกลางภาวะต้นทุนวัตถุดิบที่สงู ขึน้ ปั ญหาคอขวด
ในห่วงโซ่อุปทานและปั ญหาการขาดแคลนพลังงานส่งผลให้ดัชนีราคาผู้ผลิตขยายตัว 10.7% YoY จากการเพิ่มขึน้ ของราคา
ถ่านหินเป็ นหลักซึ่งสูงสุดเป็ นประวัติการณ์นบั ตัง้ แต่เริ่มเก็บสถิติในปี 2539 และเร่งตัวขึน้ จาก 9.5% YoY ในเดือนก่อน ขณะที่
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคยังคงเพิ่มขึน้ (+0.7% YoY และ +0.8% ในเดือนก่อน) อย่างจากัดจากการลดลงของราคาเนือ้ หมู ในส่วนการ
จ้างงานปรับตัวลดลงเป็ น 49.0 จุด (-0.6 จุด) ด้านยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศปรับตัวลดลงเป็ น 46.2 จุด (-0.5 จุด) อยู่ในเกณฑ์
หดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 5 สะท้อนการส่งออกที่ชะลอลง ด้านยอดส่งออกขยายตัว 28.1% YoY เร่งตัวขึน้ จากขยายตัว
25.6% ในเดือนก่อนนาโดยโดยสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ขณะที่กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันเชือ้ COVID-19 อย่างสินค้ากลุ่มพลาสติกและกลุ่มผ้าและสิ่งทอมีการฟื ้ นตัวขึน้ จากเดือนก่อนหน้า ด้านยอดนาเข้า
ขยายตัว 17.6% YoY แต่ชะลอตัวลงจากขยายตัว 33.1% ในเดือนก่อนโดยยอดนาเข้าที่ชะลอลงสะท้อนอุปสงค์ในประเทศ
อ่อนแอลง ด้านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนกันยายนต่ากว่าที่ตลาดคาด ส่วนหนึ่งจากยอดปล่อยสินเชื่อนอกภาคธนาคารที่หดตัว
เพิ่มขึน้ จากการเพิ่มความเข้มงวดโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์และยอดออกหุน้ กูเ้ อกชนที่ชะลอ
ลงมาก ทัง้ นี ้ GDP ไตรมาส 3 ของจีนขยายตัว 4.9% YoY ชะลอตัวลงจากขยายตัว 7.9% ในไตรมาสก่อนนาโดยยอดค้าปลีกที่เร่ง
ตัวขึน้ ขณะที่ภาคการผลิตและการลงทุนชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน
สหรัฐอเมริกาปรับตัวขึน้ 7.01%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI ปรับตัวลดลงเป็ น 55.0 จุด (-0.4 จุด) โดยดัชนีภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 61.9 จุด (+0.2 จุด)
ตามการเพิ่มขึน้ ของกิจกรรมทางธุรกิจ (+2.2, 62.3 จุด) ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ภายในประเทศ (+0.3, 63.5 จุด) และงานคงค้างในมือ
(+0.6, 61.9 จุด ) ขณะที่ยอดคาสั่ง ซือ้ ในต่างประเทศ (-1.1, 59.5 จุด ) และการจ้า งงาน (-0.7, 53.0 จุด ) ชะลอตัว ลง
ส่วนดัชนีราคาเร่งตัวขึน้ (+2.1, 77.5 จุด) ทั้งนี ้ รายงานยังระบุว่าตลาดแรงงานที่ตึงตัว ปั ญ หาการขาดแคลนวัตุดิบและ
ปั ญหาด้านโลจิสติกส์เป็ นปั จจัยที่ฉุดรัง้ การฟื ้ นตัวของภาคบริการ ส่วนภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 61.1 จุด (+1.2 จุด) จาก
การเพิ่มขึน้ ของการจ้างงาน (+1.2, 50.2 จุด) และเวลาในการส่งมอบสินค้า (+3.9 จุด, 73.4 จุด) จากปั ญหาความล่าช้าใน
การจัด ส่งวัตถุดิบและการขนส่งผลผลิต ส่วนยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศทรงตัวที่ 66.7 จุด ด้านยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ
(-3.2, 53.4 จุด) และผลผลิต (-0.6, 59.4 จุด) ปรับตัวลดลงแต่ยังอยู่ในระดับที่ แข็งแกร่ง ส่วนดัชนีราคา (+1.8, 81.2 จุด)
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ปรับตัวเพิ่มขึน้ โดยปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบสาคัญ บริการขนส่งและแรงงานยังคงเป็ นปั จจัยฉุดรัง้ การฟื ้ นตัวของภาคการผลิต
โดยรวมเช่นกัน ด้านยอดค้าปลีกขยายตัว 0.7% MoM สวนทางกับ ที่ต ลาดคาดว่าจะพลิก กลับมาหดตัว 0.2% ขณะที่
ความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภค University of Michigan ปรับตัวลดลงในเดือนตุลาคมเกือบต่าสุดตัง้ แต่ปี 2544 ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เพิ่มขึน้ 0.4% MoM และเร่งตัวขึน้ จากเดือนก่อนที่ขยายตัว 0.3% โดยหลักมาจากหมวดพลังงาน (1.3% MoM vs. 2.0% เดือนก่อน)
และหมวดอาหาร (0.9% vs. 0.4% เดือ นก่อ น) การจ้า งงานภาคเอกชนโดย ADP เพิ่มขึน้ มากสุดในรอบ 3 เดือนกว่า 5.68
แสนต าแหน่ง ในส่วนนโยบายทางการคลัง วุฒิ สภามีมติ 50-48 เสียง เห็น ชอบการปรับเพิ่ม เพดานหนี ้สาธารณะเป็ น การ
ชั่วคราวจนถึงวันที่ 3 ธันวาคมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงผิดนัดชาระหนีใ้ นส่วนนโยบายทางการเงินจากรายงานการประชุม
Fed ชี ้ QE Taper อาจเริ่มต้นลดกลางเดือนพฤศจิกายนหรือกลางเดือนธันวาคมและสิน้ สุดกลางปี 2565 ทัง้ นี ้ GDP ไตรมาส 3
ของสหรัฐอเมริกาขยายตัว 2.0% QoQ, saar ต่ากว่าที่ตลาดคาดจากผลกระทบของปั ญหาห่วงโซอุปทานและการระบาดของ
ไวรัสสายพันธุ์ Delta
เดือนพฤศจิกายน 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 3.71%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 50.7 จุด (+2.8 จุด) พลิกกลับมาขยายตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 6 เดือน
โดยภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 50.7 จุด (+2.9 จุด) พลิกกลับมาขยายตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 21 เดือนหลังสถานการณ์
การแพร่ระบาดในประเทศคลี่คลายและมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในวันที่ 30 กันยายน หนุนให้ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่
ในประเทศเร่งตัวขึน้ ส่วนคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศชะลอตัวลงเนื่องจากหลายประเทศในเอเชียได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 อีกระลอกในประเทศคู่ค า้ ที่ยงั ไม่คลี่คลายรวมถึงค่าขนส่งที่พุ่งสูงขึน้ ส่งผลต่อยอดขายระหว่างประเทศ
ด้านภาคการผลิตดัชนีปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 53.2 จุด (+1.7 จุด) จากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่คลี่คลายและข้อจากัดใน
การผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศหนุนให้ผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ภายในประเทศกลับมาขยายตัว ส่วนดัชนีตน้ ทุน ปั จจัย
การผลิตและราคาผลผลิตเร่งตัวขึน้ สู่ระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี จากแรงกดดันภายในห่วงโซ่อุปทานและปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
ขณะที่ยอดส่งออกเดือนตุลาคมชะลอลง (+9.4% YoY vs. +13.0% YoY เดือนก่อน) ต่อจากการส่งออกรถยนต์ท่ีหดตัวต่อเนื่อง
ด้านดัชนีราคาผูบ้ ริโภคเดือนตุลาคมยังคงทรงตัว (+0.1% YoY vs. +0.2% YoY เดือนก่อน) จากมาตรการลดค่าบริการโทรศัพท์
แม้ว่าราคาพลังงานจะปรับตัวเพิ่มขึน้ ด้านยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมขยายตัว (+1.1% MoM, SA vs. +2.8% MoM, SA เดือนก่อน)
ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 หลังสถานการณ์โรคระบาดในประเทศเริ่มคลี่คลายโดยในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพรรค LDP นาโดยนาย
Fumio Kishida ชนะการเลือกตัง้ และรักษาเสียงข้างมากในสภาไว้ได้ ในส่วนนโยบายทางการคลังรัฐบาลออกมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจมูลค่ารวมราว 78.9 ล้านล้านเยนซึ่งคาดว่าจะมีผลบวกต่อเศรษฐกิจราว 5.6% ของ GDP
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 2.50%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนตุลาคมปรับตัวลดลงเป็ น 54.2 จุด (-2.0 จุด) โดยดัชนีภาคบริการปรับตัวลดลงเป็ น 54.6 จุด
(-1.8 จุด) จากการชะลอตัวของปริมาณธุรกิจใหม่ขณะที่การจ้างงานเร่งตัว ขึน้ สูงสุดในรอบ 14 ปี ส่วนดัชนีราคาทั้งต้นทุน
ปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตเร่งตัวขึน้ สู่ระดับสูงสุดในรอบ 21 ปี ด้านภาคการผลิตดัชนีปรับตัวลดลงเป็ น 58.3 จุด (-0.3 จุด)
ต่าสุดนับแต่เดือนกุมภาพันธ์จากผลผลิตที่ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่าสุดในรอบ 16 เดือนและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ลดลงสู่ระดับต่าสุด
ในรอบ 10 เดือนจากปั ญหาภายในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ตน้ ทุนปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตเร่งตัวขึน้ สู่ระดับสูงสุด
เป็ นประวัติการณ์ ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ปรับตัวลดลงในทุกประเทศหลัก ได้แก่ 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) ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเบือ้ งต้นเดือนตุลาคมเร่ง ตัว ขึ น้
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4.1% YoY สูง สุด นับ ตั ง้ แต่ปี 2551 จาก +3.4% YoY ในเดือ นก่อ นโดยหมวดที่ป รับ ตัว สูง ได้แ ก่ หมวดพลัง งานซึ่ง
ขยายตัว 23.5% YoY สูงสุดเป็ นประวัติ การณ์ ( vs. +17.6% เดือนก่อน) จากปั ญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ หมวดอาหาร
เครื่องดื่มและยาสูบขยายตัว 2.0% เท่ากับเดือนก่อนสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2563 และหมวดบริการขยายตัว 2.1%
สูงสุดนับตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2552 จากการเปิ ดกิจกรรมเศรษฐกิจที่หนุนภาคการท่องเที่ยว ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
ที่มิใช่พลังงาน (Non-energy industrial goods) ชะลอตัวลงเล็กน้อยเป็ น +2.0% จาก +2.1% เดือ นก่อน ทั้งนี ้ GDP
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 เดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 51.5 จุด (+0.1 จุด) ตามภาคบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น
53.8 จุด (+0.4 จุด) อยู่ในเกณฑ์ขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 จากการระบาดของ COVID-19 ที่คลี่คลายหนุนให้ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่
ภายในประเทศขยายตัวมากสุดในรอบ 3 เดือน ส่วนคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศพลิกกลับมาขยายตัว ด้านราคาต้นทุน
ปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตเพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบ 3 เดือน จากค่าจ้างพนักงานและต้นทุนวัตถุดิบที่เร่งตัวขึน้ ด้านภาคการผลิต
ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 50.6 จุด (+0.6 จุด) ท่ามกลางการฟื ้ นตัวของอุปสงค์ในประเทศโดยยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศเพิ่มขึน้ สูงสุด
นับตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน ขณะที่การจ้างงานปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 ด้านดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวเพิม่ ขึน้ สูงสุด
ในรอบเกื อบ 5 ปี จากต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบที่สูง ขึน้ ขณะที่ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคเร่งตัวขึน้ จากทั้งราคาอาหารและ
ค่าสาธารณูปโภค ด้านยอดส่งออกเดือนตุลาคมยังคงขยายตัวสูงที่ 27.1% YoY ( vs. +28.1% เดือนก่อน) และยังคงขยายตัว
ในระดับเลขสองหลักเป็ น เดือ นที่ 13 ติด ต่อกันจากอุป สงค์ของประเทศคู่คา้ ที่ย งั คงแข็งแกร่ง นาโดยกลุ่ม อิเล็กทรอนิก ส์
ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (+19.3% YoY vs. +14.6% เดือนก่อน) และแผงวงจร (+29.5% vs. +32.7% เดือนก่อน) และ
สิน ค้า ที่เ กี่ย วข้อ งกับที่อยู่อาศัย ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ (+14.4% vs. +15.8% เดื อนก่อน) เครื่องใช้ในครัวเรือน (+39.4% vs.
+38.8% เดือนก่อน) และหลอดไฟบ้าน (+31.0% vs. +35.1% เดือ นก่อ น) ในส่ว นยอดค้า ปลีก เดือ นตุลาคมขยายตัว
4.9% YoY (vs. +4.4% YoY เดือ นก่อ น) ด้า นยอดระดมทุนรวมสุทธิเดือนตุลาคมอยู่ท่ี 1,590 พันล้านหยวนชะลอตัวลง
จาก 2,901.8 พันล้านหยวนในเดือนก่อน
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 0.70 %
ดัชนีรวม ISM Composite PMI ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 57.6 จุด (+2.6 จุด) โดยดัชนีภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 66.7 จุด
(+4.8 จุด) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ตามกิจกรรมทางธุรกิจ (+7.5, 69.8 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ภายในประเทศ (+6.2, 69.7 จุด)
ที่เพิ่มขึน้ อยู่ในระดับสูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2540 ส่วนงานคงค้างในมือ (+5.4, 67.7 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ นอกประเทศ (+2.8, 62.3 จุด)
เพิ่มขึน้ มากเช่นกัน ขณะที่การจ้างงาน (-1.4, 51.6 จุด) ชะลอตัวลง ด้านดัชนีราคาเร่งตัวขึน้ (+5.4, 82.9 จุด) และรายงาน
ยังระบุว่าตลาดแรงงานที่ตงึ ตัว ปั ญหาขาดแคลนวัตดุ ิบและปั ญหาด้านโลจิสติกส์เป็ นปั จจัยที่ฉดุ รัง้ การฟื ้ นตัวของภาคบริการ
ส่วนภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น 60.8 จุด (-0.3 จุด) โดยยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศ (-6.7, 59.8 จุด) และผลผลิต (-0.1, 59.3 จุด)
ชะลอตัวลง ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (+1.2, 54.6 จุด) และการจ้างงาน (+1.8, 52.0 จุด) เร่งตัวขึน้ เล็กน้อย
ด้านเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery Times) ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 75.6 จุด (+2.2 จุด) จากปั ญหาความล่าช้า
ในการจัดส่ งวัตถุดิ บและการขนส่ ง ส่ วนดัชนี ราคาปรับตัวเพิ่ มขึ น้ เช่ นกัน (+4.5, 85.7 จุด) และรายงานยังคงระบุ ถึ งปั ญหา
ขาดแคลนวัตถุดิบสาคัญ บริการขนส่งที่ล่าช้ารวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่เี พิ่มขึน้ ต่อเนื่องเป็ นปั จจัยฉุดรัง้ การฟื ้ นตัวของภาค
การผลิตโดยรวม ด้านยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมขยายตัว (+1.7% QoQ vs. +0.8% QoQ ไตรมาสก่อน) สูงสุดในรอบ 7 เดือน
อย่ างไรก็ ตามความเชื่ อ มั่น ผู้บ ริโภคโดย University of Michigan เบื ้องต้น เดื อ นพฤศจิ กายนปรับ ตัวลดลงเป็ น 66.8 จุ ด

กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส

12

(-4.9 จุด) ต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2544 สะท้อนแนวโน้มการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคที่ค่อนข้างแย่โดยความเชื่อมั่นต่อ
ทั้งสถานการณ์ปัจจุบัน (-4.5, 73.2 จุด) และเศรษฐกิจในอนาคต (-5.1, 62.8 จุด) ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ าสุดในรอบหลายปี
โดยหลักเป็ นผลจากความกังวลต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ สูงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา (ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคเดือนตุลาคมขยายตัว
6.2% YoY สูงสุดในรอบ 30 ปี ) ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมเพิ่ มขึน้ 5.31 แสนตาแหน่ง ขณะที่อัตราการ
ว่างงานปรับลดลงเป็ น 4.6% (-0.2 ppts) ในส่วนนโยบายทางการคลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาโหวตผ่านแผน
กระตุ้นเศรษฐกิ จส่ วนที่ เหลื อ ของประธานาธิ บดี น ายโจ ไบเดน วงเงิ น 2.4 ล้านล้า นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่ ยังมี ค วาม
ไม่แน่นอนสูงในชัน้ สมาชิกวุฒิสภาที่คาดจะมีการแก้ไขและการอนุมตั ิอาจลากยาวไปจนถึงสิน้ ปี ในส่วนนโยบายทางการเงิน
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือ Fed ประกาศ QE Taper ที่อตั รา USD15bn/เดือนเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนตามที่ตลาดคาด
ขณะที่ยงั คงมุมมอง Dovish ว่าเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึน้ จะเป็ นเพียงชั่วคราวและประธาน Fed ยา้ ไม่รีบขึน้ ดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม Fed
minutes ชีท้ ่ปี ระชุมพร้อมถอนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเร็วขึน้ เพื่อรักษาไม่ให้เงินเฟ้อพุ่งขึน้ สูง
เดือนธันวาคม 2564
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวขึน้ 3.60%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 53.3 จุด (+2.6 จุด) โดยดัชนีภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้
เป็ น 54.5 จุด (+1.3 จุด) จากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่คลี่คลายและข้อจากัดในการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศ
หนุนให้ผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ภายในประเทศขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 เดือน ด้านยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศปรับตัวสูงสุด
ในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ดี ดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี จากแรงกดดัน
ภายในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ยอดส่งออกเดือนพฤศจิกายนเร่งตัวขึน้ (+20.5% YoY vs. +9.4% YoY เดือนก่อน) อย่างมาก
โดยเร่งตัวขึน้ ในกลุ่มสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เครื่องจักรกลไฟฟ้า (+14.2% YoY vs. +10.5% YoY เดือนก่อน) สินค้าเคมีภณ
ั ฑ์
(+20.2% YoY vs. +18.0% YoY เดือ นก่อน) และยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.3% YoY vs. -28.7% YoY เดือ นก่อน)
ส่วนเครื่องจักรกล (+22.6% YoY vs. +22.9% YoY เดือนก่อน) เพิ่มขึน้ ใกล้เคียงเดือนก่อน โดยเครื่องจักรผลิตเซมิคอนดักเตอร์
ยังคงขยายตัว สูง (+44.7% YoY vs. +45.1% YoY เดือ นก่อน) โดยในปี 2565 เศรษฐกิจญี่ ปุ่นมีแนวโน้มฟื ้ นตัวดีขึ น้
ในระยะข้างหน้าจากอุปสงค์ในประเทศท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลายและการแจกจ่ายวัคซีนที่ทาได้อย่างรวดเร็ว
รวมถึงแรงหนุนจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจมูลค่ารวมราว 78.9 ล้านล้านเยน ขณะที่ภาคการผลิตและการส่งออก
จะยัง ได้ร ับ ผลกระทบจากปั ญหาขาดแคลนชิปที่จะยังคงกดดันผลผลิตโดยเฉพาะสินค้าส่งออกสาคัญอย่างรถยนต์ ในส่วน
นโยบายทางการเงินในปี 2565 คาดว่าธนาคารกลางญี่ปนจะคงดอกเบี
ุ่
ย้ ระยะสัน้ ที่ -0.1% และจะใช้มาตรการ Yield Curve
Control (ตัง้ เป้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ท่ี “ประมาณ 0%”) ไปจนถึงปี 2566 เป็ นอย่างน้อยตามมุมมอง
เงินเฟ้อของธนาคารกลางญี่ปนุ่ ซึ่งยังห่างจากเป้าหมายที่ 2.0% อย่างมาก
ตลาดยุโรปปรับตัวขึน้ 5.63%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็ น 55.4 จุด (+1.2 จุด) ขณะที่ดชั นีภาคการผลิตปรับตัวขึน้ เล็กน้อย
เป็ น 58.4 จุด (+0.1 จุด) ซึ่งยังเป็ นการขยายตัวที่ต่าเป็ นอันดับสองนับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์จากผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่
ที่ปรับตัวเพิ่ มขึน้ เล็กน้อยท่ามกลางปั ญหาภายในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ตน้ ทุนปั จจัยการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงและราคา
ผลผลิตเร่งตัวขึน้ สู่ระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ทัง้ นี ้ 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 ด้านเงินเฟ้ อ ทั่วไป (+4.9% YoY vs. +4.1% YoY เดื อนก่ อน) และเงิน เฟ้ อพื น้ ฐาน (+2.6% YoY vs. +2.0% YoY
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เดือนก่อน) เดือนพฤศจิกายนเร่งตัวขึน้ สูงกว่าเดือนก่อนหน้าโดยหลักมาจากหมวดพลังงานที่เร่งตัวขึน้ เป็ น +27.4% YoY สูงสุด
เป็ น ประวัติการณ์จาก +23.7% YoY ในเดื อนก่อน จากปั ญ หาขาดแคลนก๊ าซธรรมชาติท่ียังไม่คลี่ค ลาย โดยในปี 2565
เศรษฐกิ จ ญี ่ป่ ุ นมีแ นวโน้ม ขยายตัว จากการแจกจ่า ยวัค ซีน เป็ น วงกว้า งหนุน การเปิ ด เศรษฐกิจ และการใช้ COVID
Certificate ที่หนุนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกลุ่ม นอกจากนีย้ งั ได้แรงหนุนจากมาตรการทางการคลัง ทัง้ กฎการคลังของ
EU ที่จะยังผ่อนปรนในปี 2565 และการเบิกจ่ายเม็ดเงิน ของกองทุน EU Recovery Fund ที่คาดจะเร่งตัวขึ น้ อย่างไรก็ ดี
เศรษฐกิจ ยังเผชิ ญ แรงกดดันในระยะสั้น โดยเฉพาะการระบาดของ COVID-19 ปั ญ หา Supply disruption ที่ ยังอยู่และ
ปั ญ หาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติท่ียังไม่คลี่คลายซึ่งจะหนุนให้เงินเฟ้อยังขยายตัวสูง กดดันกาลังซือ้ ของผู้บริโภค ในส่ว น
นโยบายทางการเงิน ECB จะเริ่มผ่อนคันเร่งในนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมาก โดยจะยุติการซือ้ สินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP
สิน้ เดือนมีนาคม 2565 ขณะที่จะเพิ่ม การเข้าซือ้ สินทรัพ ย์ผ่านมาตรการปกติหรือ APP ขึน้ เล็กน้อยเป็ นระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อให้การเข้าซือ้ สินทรัพย์มีความคล่องตัวขึน้ ในช่วงของการทา Policy normalization ส่วนอัตราดอกเบีย้ นโยบายคาดจะคง
อยู่ท่รี ะดับต่าในปั 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 ้อ
ภายในประเทศชะลอตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศและการจ้างงานปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 4
ด้านผลผลิตพลิกกลับมาขยายตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 เดือนหลังปั ญหาขาดแคลนพลังงานคลี่คลายลง ส่วนดัชนีตน้ ทุน
ปั จจัยการผลิตปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 13 เดือน จากต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบที่ปรับตัวลงจากมาตรการของรัฐบาล
ด้านยอดส่งออกเดือนพฤศจิกายนชะลอตัวลง (+22.0% YoY vs. +27.1% YoY เดือนก่อน) แต่การส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
ยังคงขยายตัวสูง ขณะที่ดชั นีราคาผูบ้ ริโภคเดือนพฤศจิกายนเร่งตัวขึน้ เป็ น +2.3% YoY สูงสุดในรอบ 15 เดือน จาก +1.5% YoY
ในเดือ นก่อน โดยตลาดมองว่าจะเร่งตัวขึน้ ต่อทาจุด สูงสุดในไตรมาส 3 ปี 2565 แต่ย ังคงต่ากว่าเป้าหมายที่ 3% และ
ดัชนีราคาผูผ้ ลิตเดือนพฤศจิกายนขยายตัว +12.9% YoY จาก +13.5% YoY ในเดือนก่อน โดยในปี 2565 เศรษฐกิจจีน
มีแนวโน้มขยายตัวจากแรงหนุนของภาคการส่งออกที่ขยายตัวดีต่อเนื่องจากอุปสงค์ของสินค้าด้านเทคโนโลยีแม้ไม่ขยายตัวมาก
เท่ าปี 2564 ด้านการบริโภคในประเทศยังมี แ รงกดดัน จากมาตรการ Zero-Covid ที่ จ ะยังมี แ นวโน้ม เข้ม งวดท่ า มกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยงั มีความไม่แน่นอนสูง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนน่าจะยังถูกกดดันจากความเสี่ยงในการผิด
นัดชาระหนีใ้ นภาคอสังหาริมทรัพย์ทาให้คาดได้ว่าการดาเนินนโยบายการเงินการคลังในปี 2565 จะมีความผ่อนคลายมากขึน้ โดย
ให้ความสาคัญของความมีเสถียรภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาจมีการปรับลด RRR ลงอีกหากเศรษฐกิจยังส่งสัญญาณ
ชะลอตัว นอกจากนีธ้ นาคารกลางจีนมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนเป็ นพิเศษในกลุ่มธุรกิจ SMEs โครงสร้างพืน้ ฐานการวิจยั และพัฒนา
การพัฒนาชนบทและธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เป็ นกลุ่ม เป้าหมายผ่านการเสริมสภาพคล่อง รวมทั้งการลดหย่อนภาษี และ
ค่าธรรมเนียม
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึน้ 4.75 %
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงเป็ น 57.2 จุด (-0.4 จุด) ขณะที่ดชั นีภาคการผลิตปรับตัวขึน้
เป็ น 61.1 จุด (+0.3 จุด) โดยยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศ (+1.7, 61.5 จุด) ผลผลิต (+2.2, 61.5 จุด) และการจ้างงาน (+1.3, 53.3 จุด)
เร่งตัวขึน้ ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (-0.6, 54.0 จุด) ชะลอตัวลง ด้านเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery
Times) ปรับ ตัว ลดลงเป็ น 72.2 จุด (-3.4 จุด ) และดัช นีร าคาปรับ ตัว ลดลง (-3.3, 82.4 จุด ) แต่ยัง คงอยู่ ใ นระดับ สูง
โดยรายงานยังคงระบุถึงปั ญหาด้านอุปทานที่ฉุดรัง้ การฟื ้ นตัวของภาคการผลิต แม้จะเริ่มมีสญ
ั ญาณที่ดีขึน้ ในด้านแรงงาน
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และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึน้ 2.1 แสนตาแหน่ง ต่ากว่าที่ตลาดคาด
อย่างมากที่ 5.5 แสนตาแหน่ง แต่อตั ราการว่างงานปรับลดลงเป็ น 4.2% จาก 4.6% ในเดือนก่อน ขณะที่อตั ราการมีส่วนร่วม
ของกาลังแรงงานเพิ่มขึน้ ดีกว่าคาด ในส่วนนโยบายทางการคลัง วุฒิสภาอนุมตั ิเพิ่มเพดานหนี ้ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงผิดนัดชาระหนีจ้ นถึงต้นปี 2566 ในส่วนนโยบายทางการคลัง ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีมติ
เป็ นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี ย้ นโยบายสหรัฐอเมริกาต่ อเดื อน โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในปี 2565 มี แนวโน้มขยายตัวโดย
แรงหนุนหลักมาจากอุปสงค์ในประเทศตามการเปิ ดเศรษฐกิจและแนวโน้มการฟื ้ นตัวของตลาดแรงงานที่คาดจะดีต่อเนื่องหลัง
การให้สวัสดิการว่างงานพิเศษของรัฐบาลสิน้ สุดลง ขณะที่เศรษฐกิจจะมีปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของ
ประธานาธิบดีนายโจ ไบเดน ได้แก่ โครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานวงเงิน 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและโครงการ
Build Back Better วงเงินราว 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กาลังพิจารณาในชัน้ วุฒิสภา อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจยังรายล้อม
ไปด้วยปั จจัยเสี่ยงทัง้ การระบาดของ COVID-19 ปั ญหา Supply disruption และเงินเฟ้อที่จะยังขยายตัวสูงอย่างมาก ขณะที่
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐ อเมริก าจะดาเนิน นโยบายที่เข้ม งวดขึ น้ ในปี 2565 โดยคาด QE Taper จะ
สิน้ สุดในเดือนมีนาคมขณะที่อตั ราดอกเบีย้ มีโอกาสปรับขึน้ 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 และมีแนวโน้มขยายตัวดีตอ่ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่คลี่คลาย
และข้อจากัดในภาคการผลิตที่ผ่อนคลายลงทั่วประเทศ โดยผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ภายในและนอกประเทศชะลอตัวลง
เล็กน้อยแต่ยงั คงอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว ด้านดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิตผ่อนคลายลงจากเดือนก่อน ในส่วน
นโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญี่ปนยั
ุ่ งคงนโยบายการเงินเดิมตามคาดและปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 2565 ขึน้ อย่างมาก
จากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐและการฟื ้ นตัวของภาคผลิต แต่คาดการณ์เงินเฟ้อยังคงห่างไกลเป้า 2% อย่างมาก
และคาดว่าอัตราดอกเบีย้ นโยบายระยะสัน้ และระยะยาวจะยังคงอยู่ในระดับปั จจุบนั หรือต่ากว่า
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 3.99 %
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตัวลดลงเป็ น 53.3 จุด (-2.1 จุด) ซึ่งต่ าสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมจากดัชนี
ในภาคบริการที่ชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ 8 เดือน จากผลกระทบของไวรัส Omicron และภาคการผลิตที่ยังคงชะลอตัวลง
ต่อเนื่องเป็ น 58.0 จุด (-0.4 จุด) จากยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ท่ีชะลอลงต่าสุดในรอบ 11 เดือน ขณะที่ผลผลิตทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน
ซึ่งต่าสุดเป็ นอันดับสองนับตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2563 ท่ามกลางการขาดแคลนวัตถุดิบและอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลง
ด้านดัชนีราคาปรับลดลงและอาจสะท้อนปั ญหา Supply disruption ที่เริ่มคลี่คลาย โดยต้นทุนปั จจัยการผลิตต่าสุดในรอบ 8
เดือน และราคาผลผลิตต่ าสุดในรอบ 4 เดือน ทั้งนี ้ ดัชนี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ ปรับตัวลดลงโดยปรับตัว
ลดลงในสเปน (-0.9, 56.2 จุด) อิตาลี (-0.8, 62.0 จุด) และฝรั่งเศส (-0.3, 55.6 จุด) ขณะที่เยอรมนีทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนที่
57.4 จุด ด้านเงินเฟ้อขยายตัวสูงกว่าที่ตลาดคาด โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธันวาคมเร่งตัวขึน้ เป็ น +5.0 % YoY (vs. +4.9%
เดือนก่อน) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่เงินเฟ้อพืน้ ฐานขยายตัว 2.6% YoY เท่ากับเดือนก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ถกู ผลักดันจาก
เงินเฟ้อในหมวดพลังงานที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย +26.0% YoY (vs. +27.5% เดือนก่อน) แต่ยงั คงอยู่ในระดับสูงมาก
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ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิม่ ขึน้ 2.99%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 53.0 จุด (+1.8 จุด) นาโดยดัชนีภาคการผลิตที่ปรับตัว
เพิ่ ม ขึ น้ เป็ น 50.9 จุด (+1.0 จุด ) ซึ่ งสูงที่ สุด ในรอบ 7 เดื อ น จากผลผลิ ต ที่ เพิ่ ม ขึ น้ สูงสุ ด ในรอบ 1 ปี และยอดค าสั่งซื ้อ
ในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศและการจ้างงานปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 5 ด้าน
ดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 19 เดือน จากต้นทุนด้านพลังงานและวัต ถุดิบที่ปรับตัวลง ส่วนราคา
ผลผลิตปรับตัวลดลงเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 ด้านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนธันวาคมออกมาต่ากว่าที่ตลาดคาด
เล็กน้อยที่ 2.4 พันล้านหยวน (vs. 2.6 พันล้านหยวน เดือนก่อน) ถึงแม้ว่าจะมีการปรับลด RRR ลงในช่วงกลางเดือนสะท้อน
อุปสงค์ของสินเชื่อที่ยงั อ่อนแอ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน ปรับลดดอกเบีย้ MLF ระยะ 1 ปี และ Reverse Repo
ระยะ 7 วัน ลงอย่างละ 0.10% ซึ่งนับเป็ นครัง้ แรกในรอบเกือบ 2 ปี พร้อมกับอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมผ่านโครงการ MLF
เป็ นวงเงิน 7 แสนล้านหยวน ซึ่งมากกว่ายอดครบกาหนดชาระที่ 5 แสนล้านหยวน และอัดฉีดสภาพคล่องผ่าน Reverse
Repo เป็ นวงเงิน 1 แสนล้านหยวน ด้าน 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) โดยยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศ (-1.1, 60.4 จุด) ผลผลิต (-2.3, 59.2 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ ภายนอก
ประเทศ (-0.4, 53.6 จุด ) ชะลอตัว ลง ขณะที่ ก ารจ้ า งงาน (+0.9, 54.2 จุด ) เร่ง ตัว ขึ ้น ด้า นเวลาในการส่ ง มอบสิ น ค้า
(Suppliers’ Delivery Times) ปรับตัวลดลงเป็ น 64.9 จุด (-7.3 จุด) และดัชนีราคาปรับตัวลดลง (-14.2, 68.2 จุด) ต่ าสุด
ในรอบ 13 เดือน ยอดค้าปลีกเดือนธันวาคมหดตัว (-1.9% MoM vs. +0.2% MoM เดือนก่อน) มากสุดในรอบ 10 เดือน แย่กว่า
ที่ตลาดคาด ขณะที่แนวโน้มการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคในระยะข้างหน้าค่อนข้างตึงตัวท่ามกลางเงินเฟ้อที่สงู และการระบาดของ
Omicron ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคมเพิ่มขึน้ 1.99 แสนตาแหน่ง น้อยกว่าคาดอย่างมากที่ 4.50 แสน
ต าแหน่ ง แต่ อัต ราการว่ า งงานปรับ ลดลงมากกว่า คาดและค่ า จ้างปรับ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ มากกว่า คาดสะท้อ นตลาดแรงงาน
ตึงตัวอย่างมาก ขณะที่อตั ราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเพิ่มขึน้ 0.6% MoM ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ +0.5% ด้านอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.8% MoM เดือนก่อน) ซึ่งสูงกวาที่ตลาดคาดที่ +0.4% MoM ในส่วนนโยบายทางการเงิน
ประธาน Fed ระบุจะทาทุกวิถีทางเพื่อยับยัง้ เงินเฟ้อและหนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวต่อเนื่อง แต่มีท่าที Hawkish น้อยกว่าคาด
ช่วยคลายความกังวลให้กับตลาด ด้านรายงานการประชุม FOMC ใช่ช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาชีว้ ่าการลดขนาดงบดุล
อาจเกิดขึน้ หลังการปรับขึน้ ดอกเบีย้ ครัง้ แรกไม่นาน
เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 1.71%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 49.9 จุด (-2.6 จุด) ท่ามกลางจานวนผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 สายพันธุ์
Omicron ที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้กิจกรรมและยอดคาสั่งซือ้ ในภาคบริการซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตเติบโตอย่ างแข็งแกร่ง
จากการเติ บโตของผลผลิ ตแตะระดับสูงสุดในรอบเกื อบ 8 ปี ด้านยอดส่ งออกเดื อนมกราคมชะลอตัวลงเป็ น +9.6% YoY
(+17.5% YoY เดือนก่อน) ซึ่งชะลอตัวลงโดยเฉพาะหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ท่ีหดตัว 0.5% YoY (+10.2% YoY เดือนก่อน)
ขณะที่เครื่องจักรกลไฟฟ้า (+9.8% YoY vs. 14.9% YoY เดือนก่อน) สินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ (+5.8% YoY vs. +15.6% YoY เดือนก่อน)
และเครื่องจักรกล (+7.1% YoY vs.+17.6% YoY เดือนก่อน) ชะลอตัวลง ขณะที่ยอดค้าปลีกเดือนมกราคมหดตัว 1.9% MoM, SA
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(-1.2% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน ยอดค้าปลีกขยายตัว 1.6% YoY (vs. +1.2% YoY เดือนก่อน)
น าโดยสิ นค้าทั่วไป (-8.7% MoM, SA vs. 0.0% MoM เดื อนก่ อน) เครื่องแต่ งกายและอุปกรณ์เสริม (-17.4% MoM vs. +0.7%
MoM เดื อนก่ อน) อาหารและเครื่ องดื่ ม (-0.1% MoM vs. -4.4% MoM เดื อนก่ อน) และรถยนต์และชิ ้นส่ วน (-0.4% MoM vs.
+7.5% MoM เดือนก่อน) ขณะที่เครื่องใช้และอุปกรณ์ขยายตัว (+0.8% MoM vs. -0.4% MoM เดือนก่อน) ด้านดัชนีราคา
ผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนมกราคมชะลอลงเป็ น +0.5% YoY (+0.8% YoY เดือนก่อน) ส่วนดัชนีราคาผูบ้ ริโภคไม่นับรวมอาหารสด
(Core CPI) ทรงตัวที่ +0.2% YoY เท่ากับเดือนก่อน
ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 3.23%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 52.3 จุด (-1.0 จุด) จากดัชนีในภาคบริการที่ชะลอตัวลงและ
ผลกระทบของไวรัส Omicron ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวขึน้ สูง สุดในรอบ 5 เดือน ท่ามกลางปั ญหาในห่วงโซ่อุปทานที่เริ่ม
คลี่คลาย อย่างไรก็ดี ต้น ทุนการผลิตปรับ ตัวเพิ่ มขึน้ สูงเป็ นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์และราคาขายเร่งตัวขึน้ สูงสุดเป็ น
ประวัติการณ์ ทั้งนี ้ ดัชนี Composite PMI ในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวในทิศทางที่ผสมกัน 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) ปรับตัวเพิ่มขึน้ ด้าน
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (HICP Inflation) เดือนมกราคมเร่งตัวขึน้ เป็ น +5.1% YoY (+5.0% YoY เดือนก่อน) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์
ซึ่งสวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะชะลอตัวลงเป็ น +4.4% YoY ส่วนอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) ชะลอตัวลงเป็ น +2.3% YoY
(+2.6% YoY เดื อนก่ อน) น าโดยสิ นค้าในหมวดพลั งงาน (+28.6% YoY vs. +25.9% YoY เดื อนก่ อน) และหมวดอาหารและ
เครื่องดื่ม ไม่ นับรวมยาสูบ (+3.6% YoY vs. +3.2% YoY เดื อนก่อน) ขณะที่ ในช่ วงสิน้ เดื อนกุมภาพันธ์ได้เกิดความตึ งเครียด
ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกเพิ่มขึน้ หลังรัสเซียให้การรับรองเอกราช 2 แคว้นของยูเครน ส่งผลให้ยุโรปออกมาตรการคว่าบาตร
รัสเซีย โดยขัน้ ต้นอังกฤษประกาศคว่าบาตรธนาคารรัสเซีย 3 แห่ง และชาวรัสเซีย 3 คน ขณะที่เยอรมนีประกาศระงับการอนุมตั ิ
การเปิ ดใช้ท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 และได้ออกมาตรการคว่าบาตรรัสเซียเพิ่มเติม หลังรัสเซี ยนากองกาลังบุกเข้ายูเครน
และโจมตี กรุ ง Kyiv โดยมุ่งเน้น ไปที่ กิจ กรรมด้านการเงิน และการควบคุม การส่ งออกสิน ค้า ซึ่งคาดจะส่ งผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจรัสเซียระบบการเงินรวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนด้านโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรปประกาศคง
นโยบายการเงินเดิม แต่ส่งสัญญาณ Hawkish ขึน้ และระบุจะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ท่ามกลาง
ความกังวลต่อเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงยาวนานกว่าที่เคยประเมิน ด้าน GDP ไตรมาส 4 เบือ้ งต้นชะลอตัวลงเป็ น +0.3%
QoQ (+2.3% QoQ ไตรมาสก่อน) ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ ท่ีนาไปสู่การบังคับใช้ม าตรการเข้มงวด
ประกอบกับปั ญ หา Supply Disruption ที่ ยังคงอยู่ เมื่ อเที ยบกั บช่ วงเดี ยวกั นปี ก่ อน GDP ของยู โรโซนขยายตัว 4.6% YoY
(+3.9% YoY ไตรมาสก่อน)
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 4.58%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 50.1 จุด (-2.9 จุด) นาโดยผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ รวมภาคการผลิต
และนอกภาคการผลิตซึ่งแตะระดับต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ส่งผลให้อุปสงค์รวมภายในประเทศยังได้รบั ผลกระทบของมาตรการ Zero Covid ของทางรัฐบาลจีนและปั ญหา
การขาดสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามด้านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนมกราคมเพิ่มขึน้ มากกว่าที่ตลาดคาด
อย่างมาก โดยยอดระดมทุนสุทธิอยู่ท่ี 6.2 ล้านล้านหยวน ซึ่งเร่งตัวขึน้ จากเดือนก่อนอย่างมากที่ 2.4 ล้านล้านหยวน ตามผล
ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีน อาทิ การปรับลด (Reserve Requirement Ratio: RRR) และอัตรา
ดอกเบีย้ ในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมซึ่งคาดว่าจะหนุนให้ตวั เลขการปล่อยสินเชื่อเร่งตัวขึน้ ในปี 2565 ประกอบกับ
อุปสงค์เงินที่เพิ่มขึน้ ช่วงตรุษจีน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBOC) อาจจาเป็ นต้องดาเนินนโยบายผ่อนคลาย
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มากขึน้ โดยอาจปรับลดอัตราดอกเบีย้ หรือลดอัตราเงินสดสารองลงอีกในช่วงครึง่ แรกของปี นี ้ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาการผิดนัด
ชาระหนีจ้ ากภาคอสังหาริมทรัพย์ลกุ ลามและลดผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 3.00%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวลดลงเป็ น 51.1 จุด (-5.9 จุด) จากการชะลอตัวลงทั้งในภาคบริการ
(-2.4, 59.9 จุด) และภาคการผลิต (-1.2, 57.6 จุด) ด้านอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) เดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 0.6% MoM
เท่ากับเดือนก่อน นาโดยหมวดที่พกั อาศัย (Shelter) ซึ่งคิดเป็ นราว 1 ใน 3 ของนา้ หนักในตระกร้าเงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่มขึน้ 0.3% MoM
จากการเพิ่ มขึน้ ของค่ าเช่ า (Rent of primary residence) ที่ เพิ่ มขึน้ มากสุดตั้งแต่ เดื อนพฤษภาคม 2544 นอกจากนี ้ราคา
ในหมวดบริการส่วนใหญ่ ปรับตัวเพิ่มขึน้ อาทิ บริ การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (+1.2% MoM) สันทนาการ (+0.8% MoM)
บริก ารทางการแพทย์ (+0.6% MoM) และบริการขนส่ งสิ นค้า (+1.0% MoM) รวมถึ งราคาเสื อ้ ผ้า (+1.1% MoM) ที่ เพิ่ มขึ น้
ต่อเนื่อง 4 เดือน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานขยายตัว 6.0% YoY สูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2527 เร่งตัวขึน้
จาก +5.5% ในเดือนก่อน ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคมเพิ่มขึน้ 4.67 แสนตาแหน่ง ซึ่งเพิ่มขึน้ ในเกือบทุกหมวด
นาโดยการโรงแรมและพักผ่อน (+1.5 แสนตาแหน่ง) บริการทางธุรกิจ (+8.6 หมื่นตาแหน่ง) ค้าปลีก (+6.1 หมื่นตาแหน่ง)
ขณะที่ค่าจ้างยังปรับเพิ่มขึน้ มาก (+0.7% MoM) สูงที่สดุ ในรอบ 13 เดือน ขณะที่ในช่วงสิน้ เดือนกุมภาพันธ์ได้เกิดความตึงเครียด
ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกเพิ่มขึน้ หลังรัสเซียให้การรับรองเอกราช 2 แคว้นของยูเครน ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาในเบือ้ งต้น
ออกมาตรการคว่าบาตรรัสเซีย โดยการคว่าบาตรธนาคาร VEB.RF และ Promsvyazbank ซึ่งเป็ นธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
ที่ปล่อยกูใ้ ห้กับทางการทหารและการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย โดยจะส่งผลให้ธนาคารทัง้ สองแห่งไม่สามารถทาธุรกรรมในรูป
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้ และได้ออกมาตรการคว่าบาตรรัสเซียเพิ่มเติมหลังรัสเซียนากองกาลังบุกเข้ายูเครนและ
โจมตีกรุง Kyiv โดยการคว่าบาตรสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของรัสเซียเพิ่มรวมทัง้ สิน้ เป็ น 10 แห่ง และควบคุมการส่งออกสินค้า
โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้า High-Tech ซึ่งคาดจะกระทบการนาเข้าสินค้า High-Tech ของรัสเซียกว่า 50%
เดือนมีนาคม 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวเพิ่มขึน้ 5.71%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวลดลงเป็ น 45.8 จุด (-4.1 จุด) ท่ามกลางจานวนผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 สายพันธุ์
Omicron ที่เพิ่มขึน้ ทาให้มีการประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินในหลายพืน้ ที่ส่งผลให้กิจกรรมและยอดคาสั่งซือ้ ในภาคบริการ
ซบเซาลง ในขณะที่ภาคการผลิตยังคงเผชิญปั ญหาภายในห่วงโซ่อุปทานที่ยังกระทบภาคผลิตอย่างต่อเนื่องทาให้ผลผลิต
พลิกกลับมาหดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 5 เดือน ส่วนยอดคาสั่งซือ้ ชะลอตัวลง ด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตเร่งตัวขึน้ สูงสุด
ในรอบ 13 ปี ครึ่งท่ามกลางภาวะขาดแคลนวัตถุดิบและบริการขนส่งในภาคการผลิต ขณะที่ยอดส่งออกขยายตัว 19.1% YoY
(+9.6% YoY เดื อ นก่ อ น) โดยเร่ ง ตั ว ขึ ้น ในหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ (+4.4% YoY vs. -0.5% YoY เดื อ นก่ อ น)
เครื่องจักรกลไฟฟ้า (+16.0% YoY vs. +8.4% YoY เดือนก่อน) สินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ (+19.8% YoY vs. +5.8% YoY เดือนก่อน)
และเครื่องจักรกล (+19.7% vs. +7.1% YoY เดือนก่อน) ด้านยอดค้าปลีกหดตัว 0.8% MoM, SA (vs. -0.9% MoM เดือนก่อน)
จากการประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉิ น โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนยอดค้าปลีกพลิกกลับมาหดตัว 0.8% YoY (vs.
+1.1% YoY เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญี่ ปุ่นคงนโยบายการเงินเดิมในการประชุม Monetary
Policy Meeting วันที่ 17-18 มีนาคม โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ และยาวและมีมติเป็ นเอกฉันท์คงเป้า
การเข้าซือ้ สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี ้ อีกทัง้ ยังยืนกรานจะเข้าซือ้ พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี แบบไม่จากัดตัง้ แต่เมื่อ
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วันที่ 28 - 31 มีนาคมท่ามกลางอัตราผลตอบแทนที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ แตะขอบบนของกรอบที่ 0.25% ส่งผลทาให้ค่าเงินเยนอ่อนตัวลง
สู่ระดับต่าสุดในรอบ 7 ปี
ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึน้ 1.13%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 55.5 จุด (+3.2 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวที่หนุนภาคบริการ ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัวลงเล็กน้อยโดยหลักเป็ นผลจากเวลาในการส่งมอบ
สินค้าที่ปรับตัวลดลง ส่วนผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้อย ด้านดัชนีราคาผลผลิตได้ปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุด
เป็ นประวัติการณ์ ทัง้ นี ้ ดัชนี Composite PMI ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในทุกประเทศหลัก ได้แก่ สเปน (+8.0, 56.5 จุด) อิตาลี (+3.5, 53.6 จุด)
ฝรั่งเศส (+2.8, 55.0 จุด) และเยอรมนี (+1.8, 55.6 จุด) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์เร่งตัวขึน้ เป็ น +5.8% YoY (vs. 5.1%
เดือนก่อน) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ส่วนอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเร่งตัวขึน้ เป็ น +2.7% YoY (vs. +2.3% YoY เดือนก่อน) ซึ่งการเร่งตัวขึน้
ของเงินเฟ้อโดยหลักมาจากหมวดพลังงาน (+31.7% YoY vs. +28.8% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ไม่นบั รวม
ยาสูบ (+4.1% YoY% vs. +3.5% YoY เดือนก่อน) อีกทัง้ ยังคงมีความเสี่ยงจากความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย - ยูเครนที่หนุน
ราคาพลังงาน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรปมีมติคงดอกเบีย้ นโยบายไว้ท่ีระดับต่าในปั จจุบนั ตามที่คาดการณ์
เป็ นวงกว้าง แต่ได้ส่งสัญญาณยุติการเข้าซือ้ สินทรัพย์ (QE) ในไตรมาส 3 ซึ่งเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะชะลอการส่ง
สัญญาณดังกล่าวออกไปก่อน ท่ามกลางความกังวลต่อเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึน้ สูงอย่างมากและยังมีความเสี่ยงโน้มไปทางด้านสูง
จากสงครามรัสเซีย - ยูเครน ด้านธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 8 - 1 ขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.25% สู่ระดับ 0.75% ส่งผลให้
ดอกเบีย้ อยู่ในระดับเดียวกับก่อนการระบาดของ COVID-19 แต่มีท่าที Dovish ขึน้
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 2.82%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนที่ 50.1 จุด จากผลผลิตเพิ่มขึน้ เล็กน้อยทัง้ ในภาค
การผลิตและบริการ ขณะที่ยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ภายในประเทศทรงตัวจากเดือนก่อน ส่วนยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศยังคงหดตัว
แต่ในอัตราที่ลดลง ด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตชะลอตัวลงโดยเฉพาะในภาคบริการ ขณะที่ยอดส่งออกเดือนมกราคม –
เดือนกุมภาพันธ์ขยายตัว 16.3% YoY ซึ่งลดลงจากเดือนธันวาคมที่ +20.9% YoY นาโดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันเชือ้ COVID-19 ขณะที่เครื่องใช้ในครัวเรือนชะลอตัวลง ด้านยอดปล่อยสินเชื่อเดือนกุมภาพันธ์ชะลอตัว
โดยยอดระดมทุนสิทธิอยู่ท่ี 1.19 ล้านล้านหยวน ซึ่งต่ากว่าระดับ 6.17 ล้านล้านหยวนในเดือนก่อน โดยยอดค้าปลีกเดือน
มกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ขยายตัว 6.7% YoY เร่งตัวขึน้ จาก +1.7% ในเดือนธันวาคมนาโดยเสือ้ ผ้า (+4.8% YoY vs. -2.3% YoY
เดือนก่อน) เครื่องประดับ (+19.5% YoY % vs. -0.2% YoY เดือนก่อน) เครื่องใช้ในบ้าน (+12.7% YoY vs. -0.6% YoY เดือนก่อน)
เครื่องสาอาง (+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) ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากมาตรการ Zero-Covid ที่ทาให้ยัง
มี ก ารประกาศ Lockdown ในหลายมณฑล เช่ น Shenzhen และเมื อ ง Langfang ใน Beijing ซึ่ งจะส่ งผลให้กิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจทัง้ ในภาคบริการและภาคการผลิตต้องหยุดชะงักลง
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึน้ 3.71%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 55.9 จุด (+4.8 จุด) อย่างไรก็ตามภาคบริการยังคงชะลอตัวลง
(-3.4, 56.5 จุด) เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากปั ญหาด้านโลจิสติกส์ การขาดแคลนแรงงาน และอัตราเงินเฟ้อที่พ่งุ ขึน้ ขณะที่
ภาคการผลิต (+1.0, 58.6 จุด) เร่งตัวขึน้ ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึน้ 6.78
แสนตาแหน่ง สูงสุดในรอบ 8 เดือน โดยอัตราการว่างงาน (Unemployment rate) ปรับลดลงเป็ น 3.8% จาก 4.0% ในเดือนก่อน
อย่างไรก็ตามอัตราค่าจ้างชะลอลงเป็ น +5.1% YoY (vs. +5.5% YoY เดือนก่อน) แต่ยงั นับเป็ นอัตราการขยายตัวที่สงู มาก
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ขณะที่อตั ราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) เพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน
อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานขยายตัว 6.4% YoY (vs. 6.0% YoY เดือนก่อน) สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2527 นาโดยราคาในหมวดที่พัก
อาศัย ซึ่งคิดเป็ นราว 1 ใน 3 ของนา้ หนักในตระกร้าเงินเฟ้อซึ่งเพิ่มขึน้ 0.5% MoM จากการเพิ่มขึน้ ของค่าเช่าที่เพิ่มขึน้ มากสุด
ตัง้ แต่ปี 2530 (+0.6%) ขณะที่ราคาโรงแรมพลิกกลับมาขยายตัว 2.2% โดยส่วนหนึ่งจากความกังวลเรื่องเชือ้ สายพันธุ์ Omicron
ที่เริ่มคลี่คลาย ขณะที่ในช่วงสิน้ เดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องเดือนมีนาคมได้เกิดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตก
ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการคว่าบาตรในเบือ้ งต้นที่ได้ออกไปก่อนหน้านี ้ ทางประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศคว่าบาตร
นา้ มัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่นาเข้าจากรัสเซียมีผลบังคับใช้ทนั ที โดยหวังตัดแหล่งรายได้หลักอันจะสร้างผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจรัสเซียเนื่องจากส่งออกพลังงานคิดเป็ นสัดส่วนกว่า 11% ของ GDP ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธาน Fed ระบุ
พร้อมขึน้ ดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมครัง้ ถัดไปพร้อมกับการลดขนาดงบดุล (QT) เพื่อรับมือเงินเฟ้อ
เดือนเมษายน 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวลดลง 6.20%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 50.3 จุด (+4.5 จุด) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่
ผ่อนคลายลงทาให้มีการยกเลิกสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินในทุกพืน้ ที่ตั้ งแต่วนั ที่ 21 มีนาคมส่งผลให้ดชั นีภาคบริการเร่งตัวขึน้
(+5.2, 49.4 จุด) ส่วนภาคการผลิตเร่งตัวขึน้ เช่นกัน (+1.4, 54.1 จุด) จากผลผลิตที่พลิกกลับมาขยายตัวและยอดคาสั่งซือ้ เร่งตัวขึน้
อย่างรวดเร็ว ด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิต เร่งตัวขึน้ สูงสุด นับ ตั้งแต่ ปี 2551 จากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ โดยเฉพาะ
พลังงาน นา้ มัน และเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งหนุนให้ดชั นีราคาขายเร่งตัวขึน้ สูงอย่างมาก ด้านยอดส่งออกเดือนมีนาคมชะลอตัวลง
ต่อเนื่องนาโดยการส่งออกไปจีนที่ชะลอลงอย่างมาก ขณะที่การนาเข้ายังคงอยู่ในระดับสูงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ยี งั คง
อยู่ในระดับสูงและค่าเงินเยนที่อ่อนค่า ขณะที่ยอดค้าปลีกพลิกกลับมาขยายตัว (+2.0% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA
เดือนก่อน และ +0.9% YoY vs -0.9% YoY เดือนก่อน) ในเดือนมีนาคมหลังการยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน นาโดยสินค้าทั่วไป (+3.7%
MoM, SA vs. +4.2% MoM, SA เดือนก่อน) และรถยนต์และชิน้ ส่วน (+11.8% MoM, SA vs. +1.8% MoM, SA เดือนก่อน)
ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริม (+4.7% MoM, SA vs. -6.7% MoM, SA เดือนก่อน) และเครื่องใช้
และอุ ปกรณ์ (+5.9% MoM, SA vs. -0.9% MoM, SA เดื อนก่ อน) พลิ กกลั บมาขยายตัว ด้านเงิ นเฟ้ อเดื อนมี นาคมเร่งตั วขึ น้
อย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 1.2% และมีแนวโน้มเร่งตัวขึน้ ต่อในเดือนเมษายนซึ่งอาจจะแตะระดับ 2% อย่างไรก็ตามนาย Kuroda
ผูว้ ่าฯ ธนาคารกลางญี่ปนุ่ คาดว่าเงินเฟ้อที่สงู ขึน้ จะไม่กระทบต่อแนวทางการดาเนินนโยบายการเงิน
ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึน้ 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 ในขณะที่ภาคบริการเร่งตัวขึ ้นเล็กน้อย (+0.1, 55.6 จุด) จากการผ่อนปรนมาตรการป้ องกัน COVID-19 โดยเฉพาะ
ในภาคการท่องเที่ยวที่หนุนภาคบริการ ด้านดัชนีราคาต้นทุนปั จจัยและราคาผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ สู งสุดเป็ นประวัติการณ์
ทั้งนี ้ 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) เร่งตัวขึน้ ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนมีนาคมเร่งตัวขึน้ เป็ น +7.5 YoY
(vs. +5.9% YoY เดือนก่อน) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเร่งตัวขึ น้ เป็ น +3.0% YoY (vs. +2.7% YoY
เดือนก่อน) โดยหลักมาจากหมวดพลังงาน (+44.7% YoY vs. +32% YoY เดือนก่อน) และหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่นบั รวม
ยาสูบ (+5.0% YoY vs. +4.2% YoY เดือนก่อน) ที่เร่งตัวขึน้ ต่อเนื่องสูงสุดในรอบหลายปี รวมถึงหมวดบริการที่เร่งตัวขึน้ ต่อ
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เช่ น กัน (+2.7% YoY vs. +2.5% YoY เดื อนก่อ น) จากการผ่ อ นปรนมาตรการ Lockdown ในส่ วนนโยบายทางการเงิ น
ธนาคารกลางยุโรปมีมติคงนโยบายการเงิน ตามเดิม โดยมองความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีเพิ่มมากขึน้ จากสงคราม
รัสเซีย - ยูเครน
ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 26.66%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวลดลงเป็ น 43.9 จุด (-6.2 จุด) ซึ่งต่าที่สดุ นับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563
จากมาตรการ Lockdown ในหลายพืน้ ที่ของประเทศส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจหดตัวทั้งในภาคการผลิต (-2.3 จุด, 48.4 จุด)
และบริการ (-8.2, 42.0 จุด) โดยยอดคาสั่งซือ้ ใหม่ภายในประเทศต่าสุดในรอบ 2 ปี ส่วนยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศยังคง
หดตัวต่ าสุดในรอบ 22 เดือน ด้านราคาต้นทุนปั จจัยการผลิตเร่งตัวขึน้ สูงสุดในรอบ 5 เดือน จากราคาวัตถุดิบ พลังงาน
อาหาร การขนส่งที่เพิ่มสูงขึน้ ด้านยอดระดมทุนรวมสุทธิ เดือนมีนาคมเพิ่มขึน้ อยู่ท่ี 4.65 ล้านล้านหยวน (vs. 1.19 ล้านล้านหยวน
เดือนก่อน) สะท้อนอุปสงค์ของสินเชื่อที่ฟื้นตัวขึน้ หลังวันหยุดเทศกาลตรุ ษจีนในเดือนก่อน และแนวโน้มที่ รฐั บาลจีนจะ
ดาเนินนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึน้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจปี นีท้ ่ีกาหนดไว้ท่ี ราว 5.5% ขณะที่ดา้ น
ยอดค้าปลี กพลิ กกลับ มาหดตัว 3.5% YoY (vs. +6.7% YoY เดื อนมราคม – เดื อนกุมภาพัน ธ์) น าโดยยอดขายรถยนต์
(-7.5% YoY vs. +3.9% YoY เดือนมราคม – เดือนกุมภาพันธ์) และเครื่องประดับ (-16.4% YoY vs.+19.5% YoY เดือนมราคม –
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)
ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึน้ 9.51%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 57.7 จุด (+1.8 จุด) จากการเร่งตัวขึน้ ในภาคบริการ (+1.8,
58.3 จุด) จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่อนคลายลง ขณะที่ภาคการผลิต (-1.5, 57.1 จุด) ชะลอตัวลง โดยผลผลิต (-4.0,
54.5 จุด) และอุปสงค์ทงั้ ยอดคาสั่งซือ้ ในประเทศ (-7.9, 53.8 จุด) และยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (-3.9, 53.2 จุด) ชะลอตัวลง
มาก ขณะที่การจ้างงาน (+3.4, 56.3 จุด) เร่งตัวขึน้ โดยอัตราการว่างงานปรับลดลงอยู่ท่ี 3.6% (vs. 3.8% เดือนก่อน) และ
อัตราค่าจ้างเร่งตัวขึน้ 0.4% MoM และ 5.6% YoY ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้า (-0.7, 65.4 จุด) ลดลงเล็กน้อย แต่ดัชนี
ราคา (+11.5, 87.1 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ อย่างมาก ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เพิ่มขึน้ 1.2% MoM (vs. +0.8%
MoM เดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว 8.5% YoY สูงสุดนับตัง้ แต่ปลายปี 2524 และ
เร่งตัวขึน้ จากเดือนก่อนที่ขยายตัว 7.9 % YoY ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐ อเมริกา (Fed) มีแผนที่จะ
ลดขนาดงบดุ ลในอัต ราเดื อ นละ 95 พัน ล้า นดอลลาร์สหรัฐ อเมริก า แบ่ งเป็ น Treasury เดื อ นละ 60 พัน ล้า นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาและ MBS เดือนละ 35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยทยอยเพิ่มอัตราการลดสู่ระดับดังกล่าวในเวลา 3
เดือน ขณะที่ชีว้ ่าการขึน้ ดอกเบีย้ ถึง 0.50% ในการประชุมครัง้ ต่อไปมีความเหมาะสมหากแรงกดดันเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง
อย่างไรก็ตามตลาดการเงินมีความกังวลต่อการเพิ่มความเข้มงวดในนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วของ Fed ซึ่งจะนาไปสู่
ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า
เดือนพฤษภาคม 2565
ตลาดญี่ปนุ่ ปรับตัวเพิ่มขึน้ 1.61%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 51.1 จุด (+0.8 จุด) ในขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็ น
53.5 จุด (-0.6 จุด) จากยอดคาสั่งซือ้ ที่ชะลอตัวลงและการจ้างงานที่ชะลอตัวลงต่าสุดในรอบ 9 เดือน ด้านดัชนีราคาต้นทุน
การผลิตเร่งตัวสูงขึน้ เป็ นอันดับ 5 นับตัง้ แต่มีการสารวจ ส่วนดัชนีราคาขายเร่งตัวขึน้ สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ยอดค้าปลีก
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ขยายตัว (+0.8% MoM, SA) อย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายนแต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว (+1.7% MoM, SA) นาโดย
เครื่อ งแต่ งกายและอุป กรณ์เสริม (+12.8% MoM, SA vs. -2.3% เดื อ นก่ อ น) ที่ พ ลิ ก กลับ มาขยายตัว ส่ ว นสิ น ค้า ทั่ว ไป
(+1.6% MoM, SA% vs. +3.7% เดือนก่อน) และเครื่องใช้และอุปกรณ์ (+1.9% MoM, SA vs. +6.0% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง
ขณะที่รถยนต์และชิน้ ส่วน (-5.7% MoM, SA vs. +12.1% เดือนก่อน) พลิกกลับมาหดตัว โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน
ยอดค้าปลีก ขยายตัว 2.9% YoY (vs. +0.7% เดื อนก่ อน) อย่างไรก็ต าม เศรษฐกิ จญี่ ปุ่ นยัง คงมี ปั จจัยกดดัน จากความ
ไม่แน่นอนของการล็อกดาวน์ในจีนและสงครามรัสเซีย - ยูเครน ซึ่งสะท้อนได้จากการชะลอตัวของการส่งออกประกอบกับ
ความแตกต่างในนโยบายทางการเงินของประเทศญี่ ปุ่ นและประเทศกลุ่ม ตะวันตกได้สร้างความผันผวนต่อค่ าเงิน เยน
เนื่องจากการฟื ้ นตัวทางเศรษฐกิจยังค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับ กลุ่มประเทศดังกล่าว และส่งผลให้เกิดการเร่งตัวขึน้ ของอัตรา
เงินเฟ้อในประเทศ
ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึน้ 0.17%
ดัชนีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 55.8 จุด (+0.9 จุด) อย่างไรก็ตามภาคการผลิตปรับตัวลดลง
เป็ น 55.5 จุด (-1.0 จุด) ต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนมกราคม 2564 จากผลผลิตและยอดคาสั่งซือ้ ที่ชะลอตัวจากผลของสงคราม
รัสเซีย - ยูเครน รวมถึงการการล็อกดาวน์ในจีนที่กดดันอุปสงค์และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อปุ ทาน ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิต
ปรับตัวสูงสุดในรอบ 5 เดือน ขณะที่ดชั นีราคาขายเร่งตัวขึน้ สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ในส่วนนโยบายทางการเงิน ท่ามกลาง
เงินเฟ้อจากต้นทุนที่สงู ขึน้ โดยเฉพาะจากการพุ่งขึน้ ของราคาสินค้าหมวดพลังงานอาจจะส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB)
เร่งปรับขึน้ ดอกเบีย้ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยประธาน ECB ระบุว่าการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ครัง้ แรกในรอบหลายปี ของ
ยูโรโซนอาจจะเกิดขึน้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายนตามลาดับ ซึ่งเป็ นช่วงเวลาหลังจากการเข้าซือ้ พันธบัตรที่เป็ น
ส่วนหนึ่งของมาตรการ QE นั้นจบลง และระบุเพิ่มเติมว่าอาจจะออกจากสถานะดอกเบีย้ ติดลบได้ภายในสิน้ ไตรมาสที่ 3
ขณะที่คณะกรรมการยุโรปปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2565 - 2566 ลง และปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อโดยมองกรณีแย่สดุ
GDP ของกลุ่มจะโตเพียง 0.2% ขณะที่เงินเฟ้ออาจพุ่งแตะ 9.1% ในปี นี ้
ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึน้ 6.26%
ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวลดลงเป็ น 37.2 จุด (-6.7 จุด) สอดคล้องกับภาคการผลิตที่ปรับตัว
ลดลงเป็ น 46.0 จุด (-2.1 จุด ) ต่ า สุด ในรอบ 26 เดื อ น จากผลของการล็ อ กดาวน์ท่ี ส่ง ผลให้ผ ลผลิ ต และยอดค าสั่งซื ้อ
ในประเทศที่ชะลอตัวลงต่าเป็ นอันดับ 2 นับตัง้ แต่เริ่มมีการสารวจในปี 2547 และยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศที่ต่ าสุด
ในรอบเกือบ 2 ปี ด้านดัชนีตน้ ทุนปั จจัยการผลิตชะลอตัวลง ขณะที่ราคาผลผลิตเร่งตัวขึน้ เล็กน้อย ด้านยอดส่งออกเดือน
เมษายนชะลอตัวลงเป็ น +3.9% YoY (vs. +14.7% เดือนก่อน) โดยกลุ่มสินค้า ที่เกี่ ยวข้องกับการป้องกันเชือ้ COVID-19
อย่างสินค้ากลุ่มพลาสติก (+9.7% YoY vs. +20.8% เดือนก่อน) และกลุ่มผ้าและสิ่งทอ (+0.9% YoY vs. +22.2% เดือนก่อน)
ชะลอตัวลงอย่างมาก ขณะที่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย/เฟอร์นิเจอร์ (-3.0% YoY vs. +7.1% เดือนก่อน) พลิกกลับมา
หดตัว และเครื่องใช้ในครัวเรือน (-5.4% YoY vs. -8.5% เดือนก่อน) ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านยอดค้าปลีกหดตัว 11.1% YoY
(vs. 3.5% เดือนก่อน) นาโดยยอดขายรถยนต์ (-31.6% YoY vs. -7.5% เดือนก่อน) และเครื่องประดับ (-26.7% YoY vs. -17.9%
เดือนก่อน) ในส่วนยอดระดมทุมสุทธิ ลดลงอย่างมากจากเดือนก่อนที่ 4.7 ล้านล้านหยวน มาอยู่ท่ี 0.9 ล้านล้านหยวน โดย
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนยอดระดมทุนรวมสุทธิคงค้างในระบบชะลอตัวลงเป็ น +10.2% YoY (vs. +10.5% เดือนก่อน)
ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจของจีนยังคงถูกกดดันต่อเนื่องจากการใช้มาตรการ Zero-COVID ของรัฐบาลที่ทาให้มีการประกาศ
ล็อกดาวน์ในหลายพืน้ ที่ อาทิ Shanghai และ Beijing ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ ในภาคบริการและภาคการผลิตต้อง
หยุดชะงักลง
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ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 3.44%
ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวลดลงเป็ น 56.0 จุด (-1.7 จุด) สอดคล้องกับภาคการผลิตที่ปรับตัว
ลดลงเป็ น 55.4 จุด (-1.7 จุด) ต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยผลผลิต (-0.9, 53.6 จุด) อุปสงค์ทั้งยอดคาสั่งซือ้
ในประเทศ (-0.3, 53.5 จุด) ยอดคาสั่งซือ้ ภายนอกประเทศ (-0.5, 52.7 จุด) และการจ้างงาน (-5.4, 50.9 จุด) ชะลอตัวลง
ส่วนเวลาในการส่งมอบสินค้า (+1.8, 67.2 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึน้ แต่ดชั นีราคา (-2.5, 84.6 จุด) ชะลอตัวลง ด้านเงินเฟ้อ PCE
เพิ่มขึน้ 0.2% MoM (vs. +0.9% ในเดือนก่อน) โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนเงินเฟ้อ PCE ชะลอลงเป็ น +6.3% YoY
(vs. +6.6% เดือนก่อน) โดยนับเป็ นการชะลอลงในรอบ 17 เดือน ขณะที่การใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Spending) เดือน
เมษายนเพิ่มขึน้ 0.9% MoM (vs. +1.4% เดือนก่อน) โดยการใช้จ่ายหักผลของการเปลี่ยนแปลงของราคา (Real Spending)
เพิ่มขึน้ 0.7% MoM (vs. +0.5% เดือนก่อน) สูงสุดในรอบ 3 เดือน แบ่งเป็ นการใช้จ่ายซือ้ สินค้าเพิ่มขึน้ 1.0% MoM (vs. +0.2%
เดือนก่อน) และการใช้จ่ายภาคบริการเพิ่มขึน้ 0.5% MoM (vs. +0.6% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติเป็ นเอกฉันท์ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 50 bps. สู่ระดับ 0.75 - 1.00% โดยประธาน Fed ระบุการขึน้
ในอัตราดังกล่าวต่อเนื่องในเดือนข้างหน้ามีความเหมาะสมและกล่าวปั ดการปรับขึน้ ถึง 75 bps. โดยมองว่า การเร่งขึน้
ดอกเบีย้ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการดาเนินนโยบายในช่วงที่เหลือของปี ขณะที่กระบวนการลดขนาดงบดุล (QT) จะเริ่ม
วันที่ 1 มิถุนายนในอัตราเดือนละ 47.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็ น Treasury เดือนละ 30.0 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาและ MBS เดือนละ 17.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และจะทยอยปรับขึน้ ในระยะเวลา 3 เดือน สู่ระดับ
95.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็ น Treasury เดือนละ 60.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ MBS เดือนละ
35.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ตามแผนเดิม
การลงทุนของกองทุน
• กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ASPGIPLUS)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยมีการกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี ้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี ้
กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน หน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุน
อีทีเอฟ (ETF) รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝงที่อา้ งอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์
และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทานองเดียวกันโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดให้กองทุนลงทุนได้โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตงั้ แต่รอ้ ยละ
0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี ้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความ
เสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส
ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 1 ปี สิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ASPGIPLUS-A: NAV ณ 31 พฤษภาคม 2565 = 11.0822 บาท
ASPGIPLUS-A

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน
(ตามเวลา)

6 เดือน
(ตามเวลา)

1 ปี 1
(ต่อปี )

3 ปี 1
(ต่อปี )

5 ปี 1
(ต่อปี )

10 ปี 1
(ต่อปี )

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน 2

ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนดัชนีชีว้ ดั *
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชีว้ ดั
(standard deviation) *
Information Ratio

-9.24%
-4.20%

-4.51%
-1.79%

-7.18%
-1.61%

-9.77%
0.27%

3.45%
6.62%

-

-

2.09%
5.93%

7.26%

7.41%

7.14%

5.88%

8.42%

-

-

7.27%

8.42%

9.13%

8.21%

6.82%

10.34%

-

-

8.55%

-1.89

-1.64

-1.94

-2.19

-0.51

-

-

-0.67

ASPGIPLUS-R: NAV ณ 31 พฤษภาคม 2565 = 11.0718 บาท
ASPGIPLUS-R

ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน
(ตามเวลา)

6 เดือน
(ตามเวลา)

1 ปี 1
(ต่อปี )

3 ปี 1
(ต่อปี )

5 ปี 1
(ต่อปี )

10 ปี 1
(ต่อปี )

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน 2

ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนดัชนีชีว้ ดั *
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชีว้ ดั
(standard deviation) *
Information Ratio
หมายเหตุ :

-9.25%
-4.20%

-4.52%
-1.79%

-7.20%
-1.61%

-9.79%
0.27%

3.42%
6.62%

-

-

2.07%
5.93%

7.26%

7.41%

7.13%

5.88%

8.42%

-

-

7.27%

8.42%

9.13%

8.21%

6.82%

10.34%

-

-

8.55%

-1.89

-1.64

-1.95

-2.20

-0.51

-

-

-0.67

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 12 มิถนุ ายน 2560
- * 1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ในสัดส่วน 50%
2. ดัชนี MSCI World Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 20%
3. ดัชนี MSCI World Real Estate Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10%
4. ดัชนี MSCI World Infrastructure Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10%
5. ดัชนี MSCI World Commodity Producers Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10%
- 1 % ต่อปี
- 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีท่กี องทุนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะเป็ นผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริง
- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ขึน้ ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนาเสนอ
ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยันถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต
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ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิน้ รอบ 31 พฤษภาคม 2565
ชนิดสะสมมูลค่า (ASPGIPLUS-A) และ ชนิดรับซือ้ คืนอัตโนมัติ (ASPGIPLUS-R) = -20.51%

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิน้ รอบ 31 พฤษภาคม 2565
N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 31 พฤษภาคม 2565
19.17%

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิน้ รอบ 31 พฤษภาคม 2565
N/A*
* ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ท่เี ว็บไซต์ www.assetfund.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
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หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
(AIMC)
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AAA

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก

AA

มีความเสี่ยงต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า

A

มีความเสี่ยงในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รบั ผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า

BBB

มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึน้ จากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชาระหนีล้ ดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สงู กว่า

T1+

เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึ่งผูอ้ อกที่ได้รบั อัน ดับ
เครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ี่สงู ยิ่งขึน้
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึ่งผูอ้ อกที่ได้รบั อันดับ
เครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ี่สงู ยิ่งขึน้

F1+
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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 ้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุต สาหกรรมต่างๆ
รวมถึงปั จจัยพืน้ ฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รบั เชิญ ให้เข้าร่วม Company Visit และ การ
สัมมนาต่างๆ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ในการนามาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนเป็ นหลัก จึงขอเปิ ดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ 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

รายงานรายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
ประจาปี พ.ศ. 2565
รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด
นายนภดล รมยะรูป
นายพิทเยนท์ อัศวนิก
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
นายพัชร สุระจรัส
นายคมสัน ผลานุสนธิ
นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
นายไมตรี โสตางกูร
นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ
นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ
นายกฤช โคมิน
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
นายธีรธ์ วัช ลิมปิ สขุ
นายสิทธิเดชน์ เอีย้ วสกุล 3/
นายยุรนันท์ วิภศู ิริ
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
นางสาวสุวิชญา ปิ ยะพิสทุ ธิ์ 1/
นางกาญดา สินอยู่ 2/

หมายเหตุ :
1/
เริ่มเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่วนั ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565
2/
เริ่มเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565
3/
ออกจากการเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
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ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส
ในรอบปี บัญชี ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

วันที่

ชื่อหลักทรัพย์

อัตราส่วน ณ สิน้ วัน
(%NAV)

อัตราส่วนตามโครงการ
(%NAV)

สาเหตุ

การดาเนินการ

-

-

-

-

-

-
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผู้ถือหุน้
ในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิทนิ ล่าสุด

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ี
Website ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
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