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ในเดือนกรกฎาคมตัวเลขดัชนีผลสารวจผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อในสหรัฐฯ และยุโรปส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างเห็นได้
ชัด โดยตัวเลขดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจาก 52.7 ในเดือนมิถุนายนมาอยู่ทร่ี ะดับ
52.3 ในขณะที่ตวั เลขภาคการบริการปรับตัวลดลงหลุด แดนขยายตัวมาอยู่ท่รี ะดับ 47.0 จุด จาก 52.7 ด้านตัวเลขดัชนี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตของยูโรโซนปรับตัวลดลงสู่แดนหดตัวที่ 49.6 จาก 51.0 ในขณะทีต่ วั เลขภาคการบริการคาบเส้นทีร่ ะดับ
50.6 ปรับตัวลดลงจาก 53.0 ในเดือนมิถุนายน ตัวเลขดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อทีอ่ อกมาสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้วกาลังมีแนวโน้มชะลอตัวลงซึ่งอาจส่งผลให้มแี รงกดดันจากการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้ อน้อยลงในอนาคต
อันใกล้ อย่างไรก็ตามตัวเลขเงินเฟ้ อ ในเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ยังคงไม่แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของการปรับตัวลดลง
ตามทีน่ ักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เฝ้ ารอ โดยอัตราเงินเฟ้ อทัวไปเดื
่
อนมิถุนายนของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ สูงเป็ นประวัตกิ ารณ์อกี
ครัง้ ที่ 9.1% y/y ในขณะที่อตั ราเงินเฟ้ อพื้นฐานปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดที่ 6.5% y/y ในเดือนมีนาคม มาอยู่ท่ี 5.9% y/y
ด้านยุโรปจะมีการประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้ อ ของเดือนกรกฎาคมในเดือนหน้ า อย่างไรก็ตามตัวเลขเงินเฟ้ อทัวเดื
่ อน
มิถุนายนยังคงเร่งตัวขึน้ มาอยู่ทร่ี ะดับ 8.6% y/y จาก 8.1% ในเดือนพฤษภาคม ในขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้ อพืน้ ฐานปรับตัวลดลง
เล็กน้อยมาอยู่ทร่ี ะดับ 3.7% y/y จาก 3.8% y/y โดยในเดือนทีผ่ ่านมาสัดส่วนของราคาพลังงานในองค์ประกอบของอัตราเงิน
เฟ้ อทัง้ ในสหรัฐฯ และยุโรปเพิม่ ขึน้ อย่างน่ าตกใจถึง 41.6% y/y และ 42.0% y/y ตามลาดับ อย่างไรก็ตามราคาน้ ามันหน้า
ปั ม๊ ของสหรัฐฯ (All Formulations Gas Price) ที่ปรับตัวลงมาอยู่ทร่ี ะดับ 4.49 ดอลล่าร์ต่อแกลอน (กราฟ 1: US Regular
Gasoline Price) ซึ่งเป็ นการปรับตัวลดลงติดกันเป็ นสัป ดาห์ท่ี 5 อาจเป็ นข่าวดีทจ่ี ะช่วยบรรเทาความร้อนแรงของอัตราเงิน
เฟ้ อสหรัฐฯ ในช่วง 3 เดือนข้างหน้าได้เล็กน้อย ในทางกลับกันราคาก๊าซธรรมชาติในยุโปรทีย่ งั คงอยู่ในระดับทีส่ งู ถึง 160 ยู
โรต่อเมกะวัตต์-ชัวโมง
่
(MWh) (กราฟ 2: Dutch TTF Natural GAS Futures Price) อาจจะยังเป็ นปั จจัยที่สะท้อนว่าอัตรา
เงินเฟ้ อในยุโรปจะยังคงเร่งตัวต่อไปอีกในช่วง 3 เดือนข้างหน้า
กราฟ 1: US Regular Gasoline Price

Source: U.S. Energy Information Administration, US Regular All Formulations Gas Price [GASREGW], retrieved from FRED, Federal Reserve
Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/GASREGW. Data as of 24 July 2022.
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กราฟ 2: Dutch TTF Natural GAS Futures Price

Source: Trading Economics. Data as of 22 July 2022.

ทัง้ นี้เมื่อย้อนกลับไปดูการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) ในเดือนมิถุนายนทีผ่ ่านมา
ได้มกี ารปรับประมาณการอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ สิน้ ปี 2022 มาอยู่ท่ี 3.4% ในขณะที่คงเป้ าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะ
ยาว (หรือ เป้ าหมายอัตราเงินเฟ้ อ) ที่ 2.5% ซึ่งหากในการประชุม FOMC ของวันที่ 27 กรกฎาคมทีจ่ ะถึงนี้ เป็ นไปตามที่
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ คณะกรรมการฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% มาอยู่ท่รี ะดับ 2.5% ซึ่งเท่ากับ
เป้ าหมายอัตราดอกเบี้ยที่ Fed ได้มกี ารคาดการณ์เอาไว้ใน dot plot อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่
ตลาดคาดของ ECB ในช่วงสัปดาห์ทผ่ี ่านมา (ซึง่ เราจะกล่าวถึงภายหลัง) ได้ตอกย้าว่ายังคงมีความเป็ นไปได้ท่ี Fed จะปรับ
ขึน้ อัตราดอกเบีย้ มากกว่าทีน่ ักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่ออัตราเงินเฟ้ อยังคงมีความร้อนแรงอยู่
ทัง้ นี้หาก Fed ตัดสินในปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ย 1% ในการประชุมครัง้ นี้ จะส่งผลให้อตั ราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ขยับ
เข้าสู่ภาพของอัตราดอกเบีย้ แบบตึงตัว (Restrictive Territory) ตัง้ แต่สปั ดาห์หน้า (กราฟ 3: FOMC meeting scenarios on
27 July 2022) การประชุมของ FOMC รอบเดือนกรกฎาคมนี้ มีความสาคัญค่อ นข้างมาก เนื่องจากเมื่ออัตราดอกเบี้ย
นโยบายอยู่ในระดับทีเ่ ท่ากับ หรือสูงกว่าเป้ าหมายอัตราดอกเบีย้ ระยะยาวเล็กน้อยแล้วในสัปดาห์น้ี เราคาดว่า Fed จะปรับ
ขึน้ อัตราดอกเบี้ยในอัตราทีน่ ้อยลงในการประชุม อีก 3 ครัง้ ทีเ่ หลือของปี ซึ่งอาจจะเป็ นครัง้ ละ 0.25% หาก Fed ยังคงมอง
เป้ าหมายอัตราดอกเบีย้ ณ สิน้ ปี 2022 ที่ 3.50%
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กราฟ 3: FOMC meeting scenarios on 27 July 2022

Source: Board of Governors of the Federal Reserve System, Principal Thailand. Data as of 25 July 2022.

ด้านธนาคารกลางยุโรปได้ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เป็ นครัง้ แรกในรอบ 11 ปี นับตัง้ แต่ปี 2011 สูงกว่าทีน่ ักวิเคราะห์
ส่ ว นใหญ่ ค าดการณ์ ไ ว้ท่ี 0.25% โดยอัต ราดอกเบี้ย เงิน ฝาก (Deposit Rate) อัต ราดอกเบี้ย Refinance และ Marginal
Lending Facility Rate ที่ธนาคารพาณิชย์ต้องจ่ายให้กับ ECB ถูกปรับขึ้น 0.50% (กราฟ 4: ECB’s Governing Council
meeting schedule) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 กรกฎาคม ทาให้สหภาพยุโรปพ้นจากสภาวะอัตราดอกเบี้ยติดลบที่ เกิดขึน้
ตัง้ แต่ปี 2014 เป็ นต้นมา นอกจากนี้ ECB ยังแถลงว่าการพิจารณามาตรการและนโยบายต่างๆ ในการประชุมครัง้ ทีเ่ หลือ
จะขึน้ อยู่กบั พัฒนาการของตัวเลขเศรษฐกิจ ณ เวลานัน้ ทัง้ นี้เรามองว่าในการประชุม อีก 3 ครัง้ ทีเ่ หลือในปี น้ี ECB จะขึน้
อัตราดอกเบี้ยครัง้ ละ 0.25% จากแรงกดดันของอัตราเงินเฟ้ อ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ มแี นวโน้มชะลอตัวลง ทัง้ นี้
ECB ประกาศว่ายังคงมีความตัง้ ใจที่จะเข้า ซื้อ สิน ทรัพ ย์ ท่คี รบก าหนดอายุภ ายใต้โครงการ Asset Purchase Program
(APP) ไปอีกระยะหนึ่ง ตราบใดทีย่ งั คงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ และจะยังคงการเข้าซื้อสินทรัยพ์
ภายใต้โครงการ Pandemic Emergency Purchase Program หรือ PEPP ไปจนถึงปี 2024 เป็ นอย่างน้อย นอกจากนี้ยงั ไม่
ออกมาตรการใหม่ช่อื ว่า Transmission Protection Instrument หรือ TPI ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการสนับสนุ นการส่งผ่านของ
นโยบายการเงิน โดย ECB ระบุว่าการเข้าซื้อพันธบัตรผ่านโครงการ TPI จะไม่มกี ารจากัดวงเงิน และปริมาณการเข้าซื้อจะ
ขึ้นอยู่กบั ความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการส่งผ่านของนโยบายการเงิน กลายเป็ นหนึ่งในเครื่องมือถาวรในการดาเนิ น
นโยบายทางการเงินของ ECB ด้านสถานการณ์การเมืองในยุโรปในช่วงสัปดาห์ท่ผี ่านมาประธานาธิบดี เซอร์จโิ อ มัตตา
เรลลาของอิตาลีได้ประกาศยุบสภา และเปิ ดให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่ภายหลังนายกรัฐมนตรีมาริโอ ดรากีย่นื ใบลาออก โดยได้
กาหนดให้มกี ารเลือกใหม่ในวันที่ 25 กันยายนทีจ่ ะถึงนี้ ซึ่งความไม่แน่ นอนทางการเมืองในอิตาลีทเ่ี กิดขึน้ ยิง่ ทาให้เห็นว่า
เครื่องมือทางการเงินใหม่ของ ECB อย่าง TPI จะเป็ นประโยชน์อย่างมากในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ผลกระทบของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอิตาลี
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กราฟ 4: ECB’s Governing Council meeting schedule

Source: European Central Bank, Principal Thailand. Data as of 25 July 2022.

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ธนาคารกลางญี่ป่ ุนมีมติคงอัตราดอกเบี้ย ระยะสัน้ ไว้ท่ี -0.1% และคงอัต รา
ดอกเบี้ย ระยะยาวไว้ท่ี 0% ตามที่นั ก วิเ คราะห์ส่ว นใหญ่ ค าดการณ์ ทัง้ นี้ ใ นคณะกรรมการฯ ได้มีก ารปรับ ตัว เลขการ
คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้ อสาหรับปี งบประมาณทีส่ น้ิ สุดเดือนมีนาคม 2023 ขึน้ มาอยู่ท่ี 2.3% จากทีเ่ คยคาดการณืไว้ท่ี 1.90%
นอกจากนี้ยงั ปรับประมาณการณ์สาหรับปี งบประมาณ 2024 ขึ้นมาที่ 1.4% จากเดิมที่ 1.1% อย่างไรก็ตามตัวเลขการ
คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในปี น้ีถูกปรับลดลงมาที่ 2.4% จากเดิม 2.9% โดยเป็ นผลมาจากการขาดแคลนด้าน
อุปทาน (Supply constraints) การเร่งตัวของราคาพลังงาน และการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid-19 อย่างไรก็ตามแม้ว่า
จะมีกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ ความเหมาะสมของนโยบายการเงินในปั จจุบนั แต่นายคุโรดะก็ยงั คงปฏิเสธทีจ่ ะปรับเปลี่ยน
นโยบาย Yield Curve Control (YCC) ในปั จจุบนั เพื่อทีจ่ ะแก้ไขปั ญหาค่าเงินเยนทีอ่ ่อนค่าอย่างรุนแรงรวมถึงอัตราผลตอน
แทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ทป่ี รับตัวเพิม่ ขึน้ ทะลุเพดานที่ BOJ ต้องการควบคุม โดยผูว้ ่า BOJ เชื่อว่าการใช้นโยบาย
การเงินแบบตึงตัวเพื่อแก้ปัญหาการอ่อนค่าของค่าเงินเยนนัน้ รุนแรงเกินไปและอาจส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจ
ในทางกลับกัน ภาพรวมต่างๆกลับดูสดใสขึ้นในฝั ง่ เอเชีย ปั ญหาการขาดแคลนด้านอุปทานจากนโยบาย ZeroCovid ของจีนเริม่ คลีค่ ลายลงภายหลังหลายเมืองยกเลิกการ Lockdown ส่งผลให้ความต้องการสินค้านาเข้าในจีนเริม่ กลับมา
ตัวเลขส่งออกของไต้หวันดีดตัวขึน้ 15.2% ในเดือนมิถุนายนทีผ่ ่านมา จาก 12.5% ในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ตวั เลขคาสั ่ง
ซื้อในเดือนมิถุนายนยังปรับตัวขึ้น 9.5% จาก 6.0% ในเดือนพฤษภาคม และ -5.5% ในเดือนเมษายน ด้านตัวเลขการ
ส่งออกของญีป่ ่ นุ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 19.4% จาก 15.8% ในเดือนก่อนหน้า นาโดยการส่งออกไปยังจีน สัญญาณทางเศรษฐกิจที่
ดีของจีนและประเทศคู่ค้าส่งผลให้เราเริม่ มีมุมมองที่เป็ นบวกต่อหุ้นจีน และหุ้นเอเชียในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเรา
แนะนาให้นักลงทุนทีม่ คี วามสนใจเข้าลงทุนในกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี A (PRINCIPAL CHEQ-A) กองทุนเปิ ดพ
รินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี A (PRINCIPAL CHTECH-A) และกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
A (PRINCIPAL APDI-A) ด้านปั ญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน ที่เกิดขึ้นในขณะนี้คาดว่าจะเป็ นปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในระยะสัน้ โดยมูลค่ารวมของสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัยทีไ่ ด้รบั ผลกระทบนัน้ อยู่ทร่ี ะดับ 1 แสน 3 หมื่นล้าน
หยวน หรือประมาณ 2.1% ของยอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยรวม ซึ่งเราเชื่อว่ารัฐบาลจีนจะสามารถหามาตรการเพื่อรับมือและ
ป้ องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวลุกลามและส่งผลกระทบเชิงลบเป็ นวงกว้างต่อเศรษฐกิจได้ ทัง้ นี้คาดว่าปั ญหาดังกล่าวจะส่งผล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จากัด 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2686-9500 www.principal.th

CIO’s View July 2022

ชูป้ายไฟให้ห้นุ เอเชีย
โดย คุณศุภกร ตุลยธัญ

26 กรกฎาคม 2565

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
กระทบระยะสัน้ ต่อการฟื้ นตัวของราคาทีอ่ ยู่อาศัย ความสามารถของธนาคารพาณิชย์ในการขยายปริมาณสินเชื่อ ฐานะทาง
การเงินของภาครัวเรือน และการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งเราจะให้ความสาคัญและติดตามพัฒนาการของประเด็นปั ญหา
ดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ อย่างไรก็ตามเรามองว่าการปรับตัวลงของหุน้ จีนในระยะนี้เป็ นจังหวะทีด่ ใี นการทยอยเข้าสะสม
กองทุนที่แนะนาในบทความ
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิล ไชน่ า อิ ควิ ตี้
Principal China Technology Fund (PRINCIPAL CHEQ)
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิล ไชน่ า เทคโนโลยี
Principal China Technology Fund (PRINCIPAL CHTECH)
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิ ตี้
Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund
(PRINCIPAL APDI)

ศึกษาข้อมูล
https://www.principal.th/en/principal/CHEQ-A
https://www.principal.th/th/principal/CHTECH-A
https://www.principal.th/en/principal/APDI-A

คาเตือน:
ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL CHEQ กองทุนหลักลงทุน
กระจุกตัวในประเทศจีนผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุน PRINCIPAL CHTECH กองทุน
หลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีนผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุน PRINCIPAL APDI
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบายลงทุน
ในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้ / บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน / ผลการดาเนินงานในอดีต
มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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