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เราประเมินว่าการขึน้ ภาษีของสหรัฐฯ จะส่งผลจ�ำกัดต่อเศรษฐกิจ เนือ่ งจากการน�ำเข้าสินค้าเหล็กและอลูมเิ นียมนัน้ นับ
เป็นสัดส่วนไม่ถงึ 2% ของการน�ำเข้าสินค้าทัง้ หมดของสหรัฐฯ และก�ำแพงภาษียงั น่าจะส่งผลกระทบทีจ่ ำ� กัดต่อปริมาณ
การน�ำเข้าเนือ่ งจากการจะเพิม่ ก�ำลังการผลิตเพือ่ ทดแทนการน�ำเข้าจากต่างประเทศนัน้ จ�ำเป็นต้องมีการลงทุนเป็นจ�ำนวน
มากซึง่ ยังไม่นา่ จะเกิดขึน้ ท่ามกลางความเสีย่ งทางด้านนโยบายทีย่ งั มีความไม่แน่นอนว่าภาษีดงั กล่าวจะบังคับใช้เป็นเวลา
นานเท่าใดและจะมีการยกเว้นการเก็บภาษีให้กบั ประเทศใดบ้าง
การขึ้นภาษีน�ำเข้าของสหรัฐฯ อาจเป็นการยั่วยุให้เกิดการขึ้นก�ำแพงภาษีเพื่อตอบโต้จากประเทศคู่ค้า แต่เราประเมิน
ความเสี่ยงการเกิดสงครามการค้าโลกอย่างเต็มรูปแบบจะยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยในช่วงนี้
เราแนะน�ำให้เน้นลงทุนในหุ้น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) หุ้นกลุ่มการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งจะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น
และมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากการผ่อนคลายกฎระเบียบสถาบันการเงิน 2) ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ซึ่งยังเทรดที่ระดับ P/E ต�่ำ
กว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว และจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเงินเฟ้อ และ 3) ตลาดหุ้นเกิดใหม่ เช่น จีนและอินเดีย
ที่มีแนวโน้มการเติบโตของก�ำไรสูงในระยะยาว ซึ่งจะช่วยชดเชยผลกระทบจากการลดลงของค่า P/E ได้
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เราประเมินว่าการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ จะส่งผลจ�ำกัด เนื่องจากการน�ำเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมนั้นนับเป็นสัดส่วน
ไม่ถึง 2% ของการน�ำเข้าสินค้าทั้งหมดของสหรัฐฯ และก�ำแพงภาษียังน่าจะส่งผลกระทบที่จ�ำกัดต่อปริมาณการน�ำ
เข้าเนื่องจากการจะเพิ่มก�ำลังการผลิตเพื่อทดแทนการน�ำเข้าจากต่างประเทศนั้น จ�ำเป็นต้องมีการลงทุนเป็นจ�ำนวน
มากซึ่งยังไม่น่าจะเกิดขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงทางด้านนโยบายที่ยังมีความไม่แน่นอนว่าภาษีดังกล่าวจะบังคับใช้เป็น
เวลานานเท่าใดและจะมีการยกเว้นการเก็บภาษีให้กับประเทศใดบ้าง
การขึ้นภาษีน�ำเข้าของสหรัฐฯ อาจเป็นการยั่วยุให้เกิดการขึ้นก�ำแพงภาษีเพื่อตอบโต้จากประเทศคู่ค้า แต่เราประเมิน
ความเสี่ยงการเกิดสงครามการค้าโลกอย่างเต็มรูปแบบจะยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยในช่วงนี้
เราแนะน�ำให้เน้นลงทุนในหุ้น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) หุ้นกลุ่มการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งจะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขา
ขึ้นและมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากการผ่อนคลายกฎระเบียบสถาบันการเงิน 2) ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ซึ่งยังเทรดที่ระดับ P/E
ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว และจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเงินเฟ้อ และ 3) ตลาดหุ้นเกิดใหม่ เช่น จีนและ
อินเดีย ที่มีแนวโน้มการเติบโตของก�ำไรสูงในระยะยาว ซึ่งจะช่วยชดเชยผลกระทบจากการลดลงของค่า P/E ได้
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ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ท�ำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ที่ได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ
แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นที่แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นค�ำเสนอหรือค�ำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์และจัดท�ำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้น�ำไปเผยแพร่ทาง
สื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การน�ำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมาย
ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการน�ำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

Executive Summary
ในเดือนทีผ่ า่ นมา หนึง่ ในข่าวใหญ่ทสี่ ดุ ทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของทัง้ นักลงทุนและประชาชนในวงกว้างคง
หนีไม่พน้ การทีป่ ระธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึน้ ภาษีนำ� เข้าเหล็กและอลูนเิ นียมขึน้ เป็น 25% และ 10% ตาม
ล�ำดับ ซึง่ สร้างความกังวลไปทัว่ โลก
แม้เราจะประเมินว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจะมีจ�ำกัด และความเสี่ยงการเกิดสงครามการค้าโลก
อย่างเต็มรูปแบบจะยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยในช่วงนี้ แต่กระแสแนวคิดแบบชาตินิยมที่มุ่งหวังปกป้องผล
ประโยชน์ของชาติตนเองเป็นหลัก นั้นนับเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและการเมืองที่ส�ำคัญที่อาจน�ำไปสู่การ
เผชิญหน้าและความขัดแย้งระหว่างประเทศที่รุนแรงในอนาคต
เราวิเคราะห์ว่ากระแสชาตินิยมมีต้นเหตุมากจากความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจซึ่งก่อตัวขึ้นทั่วโลกใน
ช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับกลุ่ม
แรงงานและผู้มีรายได้น้อยในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งถูกกระทบจากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มี
ต้นทุนค่าจ้างต�่ำกว่า ซึ่งประชาชนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เรียกรวมกันว่า Rust Belt ซึ่ง
ครอบคลุมรัฐ Pennsylvania Ohio และ Michigan ซึ่งเป็นฐานเสียงที่ส�ำคัญที่สนับสนุนให้ประธานาธิบดี
โดนัล ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งปรากฏการณ์ทางการเมืองในลักษณะนี้ก็มีให้เห็นในหลายประเทศใน
ยุโรปที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น กรีซ และอิตาลี ด้วยเช่นกัน
พัฒนาการของการเมืองโลกที่มีแนวโน้มที่จะน�ำไปสู่การเผชิญหน้ามากขึ้น และนักการเมืองหน้าใหม่
ซึ่งเริ่มก้าวเข้าสู่อ�ำนาจในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา อาจท�ำให้เสถียรภาพของการเมืองโลกสั่นคลอนและมีความ
เสี่ยงจะน�ำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศได้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เราต้องจับตามองอย่าง
ใกล้ชิดต่อไป
ในด้านตลาดหุ้น ผลประกอบการในไตรมาส 4/2017 ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องตามการฟื้นของเศรษฐกิจ
แต่ความเสี่ยงทางด้าน Valuation ยังคงกดดัน Upside ของตลาด ซึ่งท�ำให้ตลาดยังมีความผันผวนสูงใน
ช่วงนี้ ในขณะที่กลุ่ม US REITs ซึ่งแม้จะปรับฐานลงมาราว 10% นับจากต้นปี แต่เราประเมินว่า Upside
ยังมีจ�ำกัดและยังไม่แนะน�ำให้เข้าลงทุน
ส่วนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน�ำ้ มันได้ปรับตัวลดลงมากอยูท่ รี่ าว 60-62 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
ตามทีเ่ ราคาด มองไปข้างหน้าเราคาดว่าราคาน�ำ้ มันจะทรงตัวอยูท่ รี่ ะดับนีไ้ ปอย่างน้อยจนถึงปลายเดือน เม.ย.
เนือ่ งจากถูกกดดันจากสต็อกน�ำ้ มันดิบสหรัฐฯ ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้
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ในด้านตลาดหุน้ ผลประกอบการในไตรมาส 4/2017 ขยายตัวได้ดตี อ่ เนือ่ งตามการฟืน้ ของเศรษฐกิจ แต่ความ
เสีย่ งทางด้าน Valuation ยังคงกดดัน Upside ของตลาด ซึง่ ท�ำให้ตลาดยังมีความผันผวนสูงในช่วงนี้
เราแนะน�ำในหุ้นกลุ่มการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งจะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นและมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจาก
การผ่อนคลายกฎระเบียบสถาบันการเงิน
เราแนะน�ำในตลาดหุ้นญี่ปุ่น ซึ่งยังเทรดที่ระดับ P/E ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว และจะได้ประโยชน์จากการ
ฟื้นตัวของเงินเฟ้อ
เราแนะน�ำในตลาดหุ้นเกิดใหม่ เช่น จีนและอินเดีย ที่มีแนวโน้มการเติบโตของก�ำไรสูงในระยะยาว ซึ่งจะ
ช่วยชดเชยผลกระทบจากการลดลงของค่า P/E ได้
กลุ่ม US REITs ซึ่งแม้จะปรับฐานลงมาราว 10% นับจากต้นปี แต่เราประเมินว่า Upside ยังมีจ�ำกัดและ
ยังไม่แนะน�ำให้เข้าลงทุน
ราคาน�้ำมันได้ปรับตัวลดลงมากอยู่ที่ราว 60-62 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรลตามที่เราคาด มองไปข้างหน้า
เราคาดว่าราคาน�ำ้ มันจะทรงตัวอยูท่ รี่ ะดับนีไ้ ปอย่างน้อยจนถึงปลายเดือน เม.ย. เนือ่ งจากถูกกดดันจากสต็อก
น�ำ้ มันดิบสหรัฐฯ ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้
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Asset Class

Weighting

Underweight

Neutral

ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นจีน
ตลาดหุ้นเอเชียเหนือ
ตลาดหุ้นอินเดีย
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นยุโรป
ตลาดหุ้นละติน
อเมริกา

การลงทุนทางเลือก
ทองค�ำ
น�้ำมัน
US REITs
J-REITs
Europe REITs

Current Recommendation
Underweight : ลดน�้ำหนักการลงทุน

6

Themes

Overweight

- เราคาด Bond Yield 10 ปี เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับ 3.0%
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
-

เศรษฐกิจฟื้นตัวแข็งแกร่งต่อเนื่อง
การปรับฐานท�ำให้เริ่มมี Upside เพิ่มขึ้น
คงน�้ำหนักเป็น Overweight
เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง
Valuation เริ่มแพงเมื่อเทียบกับภูมิภาค
คงค�ำแนะน�ำ Neutral
นโยบายการเงินมีแนวโน้มเข้มงวดขึ้นจนถึงไตรมาส 2
ตลาดปรับฐานลงมาแรงถือเป็นโอกาสซื้อ
คงน�้ำหนักเป็น Overweight
Fund Flow น่าจะไหลเข้าช่วงไตรมาส 1 จากดอลลาร์สหรัฐ ที่อ่อนค่า
ได้ประโยชน์จากการเติบโตของหุ้นกลุ่ม Tech
คงน�้ำหนักเป็น Overweight
ผลกระทบจากการเปลี่ยนระบบภาษีเริ่มหมดไป
การปรับฐานท�ำให้ตลาดมี Upside เพิม่ ขึน้
คงน�้ำหนักเป็น Overweight
เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดี และ Valuation ยังคงอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล
ผลประกอบการเติบโตแข็งแกร่ง รวมทั้งมีการเพิ่มอัตราการจ่ายปันผลและซื้อหุ้น
คืนตามมาตรการปฏิรูปธรรมาภิบาล
คงค�ำแนะน�ำ Overweight
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจฟื้น แต่ยูโรแข็งค่า กดดันก�ำไรบริษัทจดทะเบียน
คงค�ำแนะน�ำ Neutral
ก�ำไรยังถูกกดดันจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์
มีความเสี่ยงเงินทุนไหลออกสูง เนื่องจากขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง และทุนส�ำรองต�่ำ
คงค�ำแนะน�ำ Underweight

-

ความเสี่ยงที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่แข็งค่าจะกดดันราคาทองค�ำ
ความเสี่ยงจากเกาหลีเหนือจะเป็นปัจจัยหนุนราคาทองค�ำในระยะสั้น
แนะน�ำขายท�ำก�ำไรระยะสั้น
การผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯเร่งตัวขึ้นต่อเนื่อง ท�ำให้ตลาดน่าจะกลับมา Oversupplied
สต๊อกน�้ำมันดิบสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึงเดือน พ.ค.
- คาดราคาน�้ำมันทรงตัวที่ราว 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในครึ่งปีแรก
- Bond Yield ที่กลับมาเป็นขาขึ้นจะกดดัน REITs
- การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed มีความเสี่ยงที่จะกดดันราคาให้ลดลง
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- ราคาที่ดินในญี่ปุ่นเริ่มปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกหลังทรงตัวมานาน
- Bond Yield ที่กลับมาเป็นขาขึ้นจะกดดัน REITs
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- โดนกระทบจากราคาสินทรัพย์ในอังกฤษ
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight

Previous Recommendation
Neutral : คงน�้ำหนักการลงทุน

Overweight : เพิ่มน�้ำหนักการลงทุน

Special Topic: สงครามการค้า...ความกร้าว

ของทรัมป์หรือความเสี่ยงของโลก?

ในเดือนที่ผ่านมา หนึ่งในข่าวใหญ่ที่สุดที่อยู่ในความสนใจของทั้งนักลงทุนและประชาชนในวงกว้างคง
หนีไม่พ้นการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีน�ำเข้าเหล็กและอลูนิเนียมขึ้นเป็น 25% และ 10%
ตามล�ำดับ ซึ่งสร้างความกังวลไปทั่วโลก

ล�ำพังการขึน้ ภาษีเองนัน้ คงไม่สง่ ผลต่อเศรษฐกิจมากนัก เนือ่ งจากการน�ำเข้าสินค้าเหล็กและอลูมเิ นียมนัน้ นับเป็น
สัดส่วนทีน่ อ้ ยมากเพียงไม่ถงึ 2% ของการน�ำเข้าสินค้าทัง้ หมดของสหรัฐฯ ยิง่ ไปกว่านัน้ ก�ำแพงภาษียงั น่าจะส่งผลกระ
ทบทีจ่ ำ� กัดต่อปริมาณการน�ำเข้าเหล็กและอลูมเิ นียม เนือ่ งจากโรงงานผลิตเหล็กในสหรัฐฯ ได้มกี ารปิดตัวไปค่อนข้างมาก
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา และการจะเพิม่ ก�ำลังการผลิตเพือ่ ทดแทนการน�ำเข้าจากต่างประเทศนัน้ จ�ำเป็นต้องมีการลงทุน
เป็นจ�ำนวนมากซึง่ ยังไม่นา่ จะเกิดขึน้ ท่ามกลางความเสีย่ งทางด้านนโยบายทีย่ งั มีความไม่แน่นอนว่าภาษีดงั กล่าวจะบังคับ
ใช้เป็นเวลานานเท่าใดและจะมีการยกเว้นการเก็บภาษีให้กบั ประเทศใดบ้าง รวมไปถึงความต้องการเหล็กในสหรัฐฯ เอง
ซึง่ ไม่ได้มกี ารเติบโตมากนักในช่วงทีผ่ า่ นมา จึงไม่นา่ จะเพียงพอทีจ่ ะจูงใจให้เกิดการลงทุนในช่วงนี้ ดังนัน้ เราจึงประเมิน
ว่าการขึน้ ภาษีจะส่งผลกระทบทีจ่ ำ� กัดต่อประเทศคูค่ า้ ของสหรัฐฯ แต่อาจส่งผลลบต่ออุตสาหกรรมในสหรัฐฯ เอง เช่น
อุตสาหกรรมรถยนต์ ผูผ้ ลิตอาหารและเครือ่ งดืม่ กระป๋อง ฯลฯ ทีต่ อ้ งแบกรับต้นทุนทีส่ งู ขึน้ จากภาษีและอาจกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
แม้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจะมีจำ� กัด แต่ทตี่ ลาดกังวลมากกว่าก็คอื การตอบโต้จากประเทศคูค่ า้ ซึง่ อาจลุกลาม
และขยายวงกว้างจนน�ำไปสูส่ งครามการค้าโลก โดยทางสหภาพยุโรปซึง่ เป็นผูส้ ง่ ออกเหล็กรายใหญ่ไปยังสหรัฐฯ ได้ขวู่ า่ จะ
มีการขึน้ ภาษีนำ� เข้าสินค้าจ�ำพวกเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลล์ กางเกงยีนส์ และรถมอเตอร์ไซค์จากสหรัฐฯ เพือ่ ตอบโต้ ในขณะ
ทีป่ ระธานาธิบดีทรัมป์ได้ขกู่ ลับว่าหากสหภาพยุโรปท�ำเช่นนัน้ สหรัฐฯ ก็จะขึน้ ภาษีนำ� เข้ารถยนต์จากยุโรป เพือ่ เป็นการ
ตอบโต้อกี ระลอก ซึง่ หากสถานการณ์บานปลายใหญ่โตไปเช่นนัน้ ก็คงจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างอย่างหลีก
เลีย่ งไม่ได้
แม้ว่าความเสี่ยงการเกิดสงครามการค้าโลกอย่างเต็มรูปแบบจะยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยในช่วงนี้ แต่กระแส
แนวคิดแบบชาตินิยมที่มุ่งหวังปกป้องผลประโยชน์ของชาติตนเองเป็นหลัก แทนที่จะแสวงหาความร่วมมือเพื่อให้ทุก
ฝ่ายได้ประโยชน์ไปพร้อมกันนั้น อาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่กว่าซึ่งก�ำลังรอการปะทุขึ้นในอนาคต
ปัญหาที่เราก�ำลังจะกล่าวถึงนั้นก็คือปัญหาเรื่องความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจซึ่งก่อตัวขึ้นทั่วโลกในช่วงหลาย
ทศวรรษทีผ่ า่ นมา โดยมีจดุ เริม่ ต้นมาจากกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ซึง่ แม้จะมีสว่ นส�ำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจโลกเติบโต
ขึน้ อย่างรวดเร็ว แต่กส็ ร้างความเดือดร้อนให้กบั ประชากรบางกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ แรงงานและผูม้ รี ายได้นอ้ ยในประเทศ
พัฒนาแล้ว ซึง่ ถูกกระทบจากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศทีม่ ตี น้ ทุนค่าจ้างต�ำ่ กว่า ซึง่ ประชาชนในกลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่
จะอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีท่ เี่ รียกรวมกันว่า Rust Belt ซึง่ ครอบคลุมรัฐ Pennsylvania Ohio และ Michigan ซึง่ เป็นฐานเสียง
ทีส่ ำ� คัญทีส่ นับสนุนให้ประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป์ ชนะการเลือกตัง้
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ต่อมาจนถึงช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2008 ซึ่งเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและเงินเฟ้อที่ต�่ำจนเกือบจะกลาย
เป็นเงินฝืด ธนาคารกลางหลักทั่วโลกจึงต้องใช้นโยบายดอกเบี้ยต�่ำและอัดฉีดสภาพคล่องจ�ำนวนมหาศาลเพื่อประคับ
ประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าวกลับเป็นการ
ซ�้ำเติมปัญหาความเหลื่อมล�้ำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนยิ่งกว้างขึ้นไปกว่าเดิม เนื่องจากนโยบายดังกล่าวมี
ส่วนส�ำคัญในการผลักดันให้ราคาสินทรัพย์พุ่งขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้ความมั่งคั่งยิ่งไปกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนรวยซึ่งมี
การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ในขณะที่กลุ่มแรงงานและผู้มีรายได้น้อยกลับต้องแบกรับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ขยาย
ตัวในอัตราต�่ำเป็นเวลานาน
ความไม่พอใจของประชาชนที่สั่งสมมานานจากเศรษฐกิจตกต�่ำและความเหลื่อมล�้ำที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลายปี
ได้ถูกสะท้อนผ่านผลการเลือกตั้งซึ่งมีแนวโน้มต่อต้านพรรคการเมืองกระแสหลักที่ประชาชนส่วนหนึ่งเห็นว่าเป็นต้น
เหตุของปัญหาเศรษฐกิจ และหันไปให้การสนับสนุนนักการเมืองหน้าใหม่ที่มักชูนโยบายสุดโต่ง เช่น นาย โดนัล
ทรัมป์ ซึ่งชนะการเลือกตั้งเป็นประธานธิบดีสหรัฐฯ อย่างพลิกความคาดหมายในปี 2016 หรือพรรค Syriza ของ
กรีซ ซึ่งชนะการเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลมาตั้งแต่ปี 2015 และพรรค Five Star Movement ซึ่งก้าวขึ้นมาเป็น
พรรคที่ได้ที่นั่งสูงสุดในสภาของอิตาลีในการเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านไป
ในขณะเดียวกันประชาชนอีกส่วนในพื้นที่ท่ีมีความมั่งคั่งและเศรษฐกิจยังไปได้ดี ก็มีความพยายามที่จะแยกตัว
ออกจากส่วนที่มีปัญหา ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ Brexit ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในอังกฤษตัดสินใจแยกตัวออก
จากสหภาพยุโรปเนื่องจากไม่ต้องการลงขันช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่มีปัญหา เช่น กรีซและอิตาลี หรือในสเปน ซึ่ง
ประชาชนในแคว้นคาตาลุญญาซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดในประเทศได้มีการลงประชามติแยกตัวเป็น
อิสระจากสเปน เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าพัฒนาการของการเมืองโลกนั้นมีแนวโน้มที่จะน�ำไปสู่การเผชิญหน้ามากขึ้น นักการเมืองหน้าใหม่
ซึ่งเริ่มก้าวเข้าสู่อ�ำนาจในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา อาจท�ำให้เสถียรภาพของการเมืองโลกสั่นคลอนและมีความเสี่ยงจะน�ำ
ไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศได้มากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งไปกว่านั้นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองอื่นๆ ก็อาจ
น�ำพาให้การเมืองโลกไปสู่สถานการณ์ที่ล่อแหลมขึ้น เช่น ภาวะราคาน�้ำมันตกต�่ำ ซึ่งสร้างความกังวลต่อเสถียรภาพ
ในตะวันออกกลาง รวมไปถึงการค้นพบ Shale Oil ซึ่งท�ำให้สหรัฐฯ กลายเป็นผู้ผลิตใหญ่อันดับสองของโลกแซงหน้า
ซาอุฯ และอาจท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และซาอุฯ เปลี่ยนไปจากพันธมิตรกลายเป็นคู่แข่ง ประกอบกับ
พัฒนาการของการเมืองจีน ซึ่งมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้กับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง สามารถอยู่ในอ�ำนาจได้อย่างไม่
จ�ำกัด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจน�ำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศในอนาคตด้วยเช่นกัน
โดยสรุป ปัญหาเศรษฐกิจและความเหลื่อมล�้ำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายทศวรรษ นั้นได้บ่มเพาะให้เกิดการ
เปลี่ยนทัศนคติของสังคมให้เป็นไปในลักษณะชาตินิยมและเผชิญหน้ามากขึ้น ซึ่งหากปัญหาความเหลื่อมล�้ำยังไม่ได้รับ
การแก้ไข ก็อาจน�ำไปสู่ปัญหาการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับโลกซึ่งจะมีแนวโน้มเผชิญหน้าและน�ำไปสู่ความ
ขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไป
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ตลาดหุ้น
ผลประกอบการในไตรมาส 4/2017 ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องตามการฟื้นของเศรษฐกิจ แต่ความเสี่ยงทาง
ด้าน Valuation ยังคงกดดัน Upside ของตลาด

ผลประกอบการขยายตัวแข็งแกร่ง
ผลก�ำไรของบริษทั จดทะเบียนในดัชนี S&P500 ในช่วงไตรมาส 4/2017 ขยายตัวแข็งแกร่งที่ 14.31% เมือ่ เทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า โดยก�ำไรมีการขยายตัวได้ดใี นทุกกลุม่ อุตสาหกรรม ในขณะทีย่ อดขายขยายตัวที่ 7.68%
YoY เร่งตัวขึน้ จากไตรมาสก่อน ยอดขายและก�ำไรทีข่ ยายตัวแข็งแกร่ง ช่วยยืนยันการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกได้เป็น
อย่างดี มองไปข้างหน้า เราคาดว่าผลก�ำไรของบริษทั จดทะเบียนในสหรัฐฯ จะมีแนวโน้มเร่งตัวขึน้ อีก เนือ่ งจากผลของ
การลดภาษีนติ บิ คุ คลลงจาก 35% มาเหลือ 21% ซึง่ จะเริม่ มีผลในปี 2018 เป็นต้นไป
แผนภาพที่ 1 : ผลก�ำไรของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P500 ในช่วงไตรมาส 4/2017 ขยายตัวแข็งแกร่งที่ 14.31%

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แต่ความเสี่ยงทางด้าน Valuation ยังคงกดดัน Upside ของตลาด
แม้ก�ำไรของตลาดหุ้นจะขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง แต่เรายังมองความเสี่ยงจากการเร่งตัวของเงินเฟ้อ ซึ่งจะส่งผล
กดดันทางด้าน Valuation จะยังคงกดดัน Upside และท�ำให้ตลาดผันผวนได้ในช่วงนี้ โดยในช่วงที่ผ่านมา คาดการณ์
เงินเฟ้อ (Inflation Expectation) ซึ่งเร่งตัวขึ้นจากราว 1.7% ในช่วงกลางปีที่แล้ว มาเป็น 2.1% ภายหลังกฎหมาย
ปฏิรูปภาษีผ่านสภา มีส่วนส�ำคัญในการผลักดันให้ Bond Yield ของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
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แผนภาพที่ 2 : คาดการณ์เงินเฟ้อ (Inflation Expectation) เร่งตัวขึ้นเป็น 2.1% ภายหลังกฎหมาย
ปฏิรูปภาษีผ่านสภา ส่งผลให้ Bond Yield ของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เราได้ท�ำการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Inflation Expectation และค่า P/E Ratio ของดัชนี S&P500
ซึ่งเราพบว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถจ�ำแนกได้เป็น 2 ช่วง กล่าวคือ ในช่วงที่คาดการณ์เงินเฟ้ออยู่ในระดับต�่ำ
กว่า 2% ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดมีความกังวลต่อภาวะเงินฝืด การเพิ่มขึ้นเงินเฟ้อจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้น แต่ในทางกลับ
กัน หากเงินคาดการณ์เงินเฟ้ออยู่ที่ระดับเกินกว่า 2% การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อต่อจากนั้นจะท�ำให้ตลาดกังวลถึงการขึ้น
ดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งจะท�ำให้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลง
แผนภาพที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่าง Inflation Expectation และค่า P/E Ratio ของดัชนี S&P500

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU), ข้อมูลรายสัปดาห์ 5 ปีย้อนหลัง

ในปัจจุบัน คาดการณ์เงินเฟ้อทรงตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 2.1% ซึ่งเรามองว่ามีความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะเร่งตัว
ขึ้นตามเศรษฐกิจ และปัจจัยจากฐานต�่ำในช่วงเดือน มี.ค. ปีที่แล้ว ซึ่งอาจส่งผลกดดันต่อระดับ Valuation ของตลาด
หุ้นต่อไป
10

US REITs ปรับฐานลงกว่า 10% ตั้งแต่ต้นปี
US REITs ปรับฐานลงกว่า 10% ตั้งแต่ต้นปี หลัง Bond Yield เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามเศรษฐกิจและ
เงินเฟ้อที่ฟื้นตัวดีขึ้น ส่งผลให้ Valuation ของ US REITs ดูน่าสนใจมากขึ้น โดยเทรดที่ระดับต�่ำกว่า มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (Net Asset Value) อยู่ราว 15% และเทรดที่ P/FFO (เปรียบได้กับ P/E ของตลาดหุ้น) ระดับ 15.5 เท่า ซึ่ง
ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 16.5 เท่า
แผนภาพที่ 7 : US REITs ลงมาเทรดที่ระดับต�่ำกว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) และ ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย P/FFO ระยะยาว

Source: SNL Financial, Lazard Asset Management

อย่างไรก็ตาม เราประเมิน Upside ของ US REITs ค่อนข้างจ�ำกัด โดยเราประเมินมูลค่าเหมาะสมของ US
REITs จาก Dividend Yield Gap Model ซึ่งเราสมมติให้ Bond Yield เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 3.0% และ Dividend
Yield Gap ลงมาอยู่ที่ระดับ 1.5% ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย 12 ปี ซึ่งจะให้ระดับดัชนี MSCI US REITs ที่เหมาะสมประมาณ
1,040 – 1,060 จุด หรือมี Upside เพียงแค่ 1.6% จากระดับปัจจุบัน (1,043 จุด ณ เวลาที่เขียน)
และมองว่า US REITs ยังคงมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานแรงอีกครั้ง หาก Bond Yield พุ่งขึ้นเกินกว่าระดับ
3.0% โดยเราประเมินว่าทุก 10bps ของ Bond Yield ที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลกดดันให้มูลค่าเหมาะสมของดัชนี MSCI
US REITs ลดลง 2.0%
แผนภาพที่ 8 : Upside ของดัชนี MSCI US REITs ค่อนข้างจ�ำกัด หาก Bond Yield ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแตะ 3.0%

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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นอกจากนี้เรามองว่า US REITs จะยังคงถูกปัจจัยพื้นฐานกดดันให้อยู่ในขาลงต่อไป ดังนี้
1) Bond Yield ที่กลับมาเป็นขาขึ้นจะกดดันระดับราคาของ REITs และเราคาดว่า ในปีนี้ Fed จะปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดเป็น 4 ครั้ง จากเดิมที่ Fed ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง
2) ปัญหาเชิงโครงสร้างในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯยังคงน่ากังวล โดยเฉพาะในกลุ่ม Retail ซึ่งทาง
Credit Suisse คาดว่าราว 20-25% ของศูนย์การค้าในสหรัฐฯ จะปิดตัวลงภายใน 5 ปี หลังเผชิญกับปัญหา Supply
ล้นตลาด และการเข้ามาแทนที่ของ e-commerce และในกลุ่ม Residential ซึ่งการเติบโตของรายได้น่าจะชะลอลง
เนื่องจาก Supply ของที่อยู่อาศัยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว ขณะที่ Demand ของที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มที่จะ
เติบโตน้อยลง หลังอัตราการจ้างงาน (Employment Growth) ซึ่งชี้ถึงความต้องการในการหาที่อยู่อาศัย น่าจะชะลอ
ลง หลังอัตราการว่างงานอยู่ที่ระดับต�่ำแล้ว โดยล่าสุดทรงตัวที่ 4.1% ซึ่งต�่ำสุดตั้งแต่ปี 2000
3) กระแสเงินทุนน่าจะยังคงไหลออกจาก US REITs ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว หลังนักลงทุนเปลี่ยนจากการ
ลงทุนเพื่อแสวงหา Yield (Yield-Oriented Investment) เข้าสู่การลงทุนเพื่อการเติบโตในหุ้น (Growth-Oriented
Investment)
แผนภาพที่ 9 : เงินทุนไหลออกจาก US REITs ต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว

Source: Deutsche Bank
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ตลาดตราสารหนี้
เราคาดธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ตลอดปี 2018 แต่มองว่า
Bond Yield ของไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ Bond Yield ทั่วโลกจาก
นโยบายการเงินที่มีแนวโน้มเข้มงวดขึ้น เช่น ในยุโรป ซึ่งเราคาดธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะยุติ
มาตรการ QE สิ้นปีนี้ และ Fed ซึ่งเราคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีนี้

Bond Yield ปรับตัวลดลงในเกือบทุกช่วงอายุในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมา โดยเฉพาะพันธบัตรระยะสัน้ อายุ 3 เดือน
ถึง 1 ปี ทีป่ รับลดลง 3-7bps ส่วนพันธบัตรอายุ 6 ถึง 9 ปี ปรับตัวลดลง 1-4bps และพันธบัตรอายุ 2 ถึง 5 ปีปรับ
ลดลง 1 bp โดยมีเพียงพันธบัตรอายุ 3 ปีเท่านัน้ ทีป่ รับเพิม่ ขึน้ 1 bp ขณะทีพ่ นั ธบัตรอายุ 10 ปีของไทยค่อนข้างทรงตัว
ในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมา
แผนภาพที่ 4 : ผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับตัวลดลงในเกือบทุกช่วงอายุในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
โดยมีเพียงพันธบัตรอายุ 3 ปีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยราว 1 bps

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เรายังคงแนะน�ำ Underweight การลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว
Bond Yield อายุ 10 ปีของไทยทรงตัวที่ 2.55% ในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมา ขณะที่ Bond Yield สหรัฐฯ ปรับตัว
ลดลงเล็กน้อยในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมาอยูท่ ี่ 2.82% อย่างไรก็ดี เรามองว่า Bond Yield ไทยมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในระยะ
ข้างหน้า ตามการปรับเพิม่ ขึน้ ของ Bond Yield ทัว่ โลกจากแนวทางการด�ำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางในโลก
ทีจ่ ะเข้มงวดขึน้ เช่น ในยุโรป ซึง่ เราคาด ECB จะสิน้ สุดมาตรการ QE สิน้ ปีนี้ และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ทีอ่ าจ
ปรับขึน้ ดอกเบีย้ กลางปีนี้
โดย Bond Yield สหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จาก 1) การปรับเพิม่ ขึน้ ดอกเบีย้ ของ Fed ซึง่ เราคาดว่า Fed จะ
ปรับขึน้ 4 ครัง้ ในปีนี้ 2) การปฎิรปู ภาษีและการออกงบประมาณเพิม่ เติม ซึง่ ส่งผลให้รฐั บาลสหรัฐฯ ต้องออกพันธบัตรเพิม่
3) การลดขนาดงบดุลของ Fed ซึง่ ในปีนี้ Fed ได้เพิม่ มูลค่าสินทรัพย์สงู สุด (Cap) ทีจ่ ะปล่อยให้หมดอายุขนึ้ เป็น 2 หมืน่
ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (vs. ปีกอ่ นที่ 1 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน)
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แผนภาพที่ 5 : Bond Yield ไทย (เส้นสีเข้ม) ค่อนข้างทรงตัวนับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่ Bond Yield
สหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed, เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น และ
การออกพันธบัตรเพิ่มของรัฐบาลสหรัฐฯ

Source: Bloomberg

14

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน�ำ้ มันในเดือนทีผ่ า่ นมาได้ปรับเพิม่ ขึน้ มาเทรดอยูเ่ หนือราคา 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครัง้
จากเหตุการณ์ไม่สงบในลิเบีย อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองว่าราคาน�ำ้ มันจะยังคงถูกกดดันจากปริมาณ
การผลิตน�ำ้ มันของสหรัฐฯทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง และความเสีย่ งจากแรงเทขายของนักเก็งก�ำไร
ส�ำหรับทองค�ำ ราคาทองค�ำตัง้ แต่ตน้ ปีได้ทรงตัวอยูใ่ นกรอบ 1,310 ถึง 1,360 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
แต่มแี นวโน้มทีจ่ ะลดลงในระยะข้างหน้า หลังจากทีป่ ระธานาธิบดี Donald Trump ตกลงทีจ่ ะเข้าพบ
กับนาย Kim Jong Un ผูน้ ำ� เกาหลีเหนือ เป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ ซึง่ ท�ำให้ความตึงเครียดใน
คาบสมุทรเกาหลีผอ่ นคลายลง

ทองค�ำ

ราคาทองค�ำมีแนวโน้มลดลง จากการผ่อนคลายความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี
ราคาทองค�ำตัง้ แต่ตน้ ปีทผี่ า่ นมาได้ทรงตัวอยูใ่ นกรอบ 1,310 ถึง 1,360 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ และมีแนวโน้มทีจ่ ะ
ลดลงในระยะข้างหน้า หลังจากทีป่ ระธานาธิบดี Donald Trump ตกลงทีจ่ ะเข้าพบนาย Kim Jong Un ผูน้ ำ� เกาหลีเหนือ
ซึง่ นับเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ทปี่ ระธานาธิบดีสหรัฐฯจะเข้าพบกับผูน้ ำ� เกาหลีเหนือ ท�ำให้ความตึงเครียดในคาบสมุทร
เกาหลีผอ่ นคลายลง
ในช่วงไตรมาส 3 ของปีกอ่ น ราคาทองค�ำปรับตัวเพิม่ ขึน้ 11% จนท�ำจุดสูงสุดทีร่ าว 1,350 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อออนซ์ ในเดือน ก.ย. จากเหตุการณ์ยงิ ทดสอบขีปนาวุธอย่างต่อเนือ่ งของเกาหลีเหนือ ซึง่ มีการยิงขีปนาวุธข้ามทวีป
(Intercontinental Ballistic Missile หรือ ICBM) เป็นครัง้ แรกด้วย อย่างไรก็ดี หลังจากนัน้ เกาหลีเหนือได้ทดสอบ
ขีปนาวุธอีกเพียงครัง้ เดียว และล่าสุดในเดือน มี.ค. 2018 ผูน้ ำ� เกาหลีเหนือได้สง่ ค�ำเชิญให้ประธานาธิบดี Trump หารือ
เรือ่ งการยุตกิ ารพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ (Permanent Denuclearization) ซึง่ ทางประธานาธิบดี ได้ตอบรับ และคาดว่า
จะพบกันในปลายเดือน พ.ค. นี้ ซึง่ ในระหว่างนีท้ างเกาหลีเหนือได้ตกลงว่าจะหยุดการยิงขีปนาวุธชัว่ คราว
นโยบายการเงินยังคงเป็นปัจจัยกดดันกดดันราคาทอง
นอกเหนือจากปัจจัยทางการเมือง นโยบายการเงินก็ยงั เป็นปัจจัยกดดันราคาทองค�ำต่อในระยะข้างหน้า ตามนโยบาย
การเงินของโลกทีม่ แี นวโน้มเข้มงวดขึน้ เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ทีไ่ ด้เริม่ ลดขนาดงบดุล (Balance Sheet) ไปแล้ว
ในเดือน ต.ค. และการขึน้ ดอกเบีย้ ซึง่ เรามองว่า Fed จะขึน้ ดอกเบีย้ ทัง้ หมด 7 ครัง้ ในปี 2018 ถึง 2019 ตามการฟืน้ ตัว
ของเงินเฟ้อ (ติดตามได้ในเศรษฐกิจสหรัฐฯ) ขณะที่ ธนาคารกลางยุโรป เราคาดว่าจะยุตมิ าตรการ QE สิน้ ปีนี้ ซึง่ จะส่งผล
ให้ Bond Yield เพิม่ ขึน้ กดดันราคาทองค�ำต่อไป
แผนภาพที่ 6 : ราคาทองค�ำมีแนวโน้มลดลง จากการผ่อนคลายความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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น�้ำมัน

หลังจากทีร่ าคาน�ำ้ มันถูกปรับฐานไปกว่า 10% ในช่วงปลายเดือน ม.ค. ราคาน�ำ้ มันได้ปรับเพิม่ ขึน้ มาเทรดอยูเ่ หนือ
ราคา 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครัง้ เนือ่ งจากเหตุการณ์ไม่สงบในลิเบีย ได้สง่ ผลให้แหล่งน�ำ้ มัน El Feel ซึง่
เป็นแหล่งส�ำคัญในการผลิตน�ำ้ มันดิบราว 70,000 บาร์เรลต่อวัน ถูกปิดชัว่ คราว อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองทีว่ า่ ราคา
น�ำ้ มันจะยังคงถูกกดดันจากปริมาณการผลิตน�ำ้ มันของสหรัฐฯทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง และความเสีย่ งจากแรงเทขาย
ของนักเก็งก�ำไร โดยเราประเมินว่าราคาน�ำ้ มัน WTI จะทรงตัวอยูท่ รี่ าว 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปีนี้
สต๊อกน�้ำมันดิบสหรัฐฯเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค. และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปจนถึงเดือน พ.ค.
สต๊อกน�ำ้ มันดิบสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปลายเดือน ม.ค. เป็น 425.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์แรก
ของเดือน มี.ค. ซึง่ ท�ำให้สต๊อกน�ำ้ มันดิบเพิม่ ขึน้ มาสูร่ ะดับใกล้เคียงกับในช่วงปลายปีทผี่ า่ นมา เรามองว่าสต๊อกน�ำ้ มันดิบ
สหรัฐฯยังคงมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อไปจนถึงเดือน พ.ค. เนือ่ งจากปริมาณการผลิตน�ำ้ มันของสหรัฐฯมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้
ต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี และโรงกลัน่ น�ำ้ มันสหรัฐฯได้เข้าสูช่ ว่ งซ่อมบ�ำรุง (Maintenance Period) ในช่วงเดือน ก.พ. ถึง มี.ค.
ซึง่ ท�ำให้โรงกลัน่ น�ำ้ มันชะลอการดึงน�ำ้ มันดิบออกจากสต๊อกเพือ่ ไปกลัน่ เป็นน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป
แผนภาพที่ 10 : สต๊อกน�้ำมันดิบสหรัฐฯเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค. และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปจนถึงเดือน พ.ค.

Source: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

จ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�้ำมันดิบในสหรัฐฯ และปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบของสหรัฐฯมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
จ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�ำ้ มันในสหรัฐฯกลับมาเพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ชว่ งปลายเดือน ม.ค. ทีผ่ า่ นมา เป็น 800 แท่น ในสัปดาห์
แรกของเดือน มี.ค. โดยเพิม่ ขึน้ รวม 53 แท่น นับตัง้ แต่ตน้ ปี 2018 ซึง่ เรามองว่าจ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�ำ้ มันยังคงมีแนว
โน้มเพิม่ ขึน้ ต่อ เนือ่ งจากราคาน�ำ้ มันทีเ่ ทรดอยูเ่ หนือ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึง่ เราประเมินว่าเป็นจุดคุม้ ทุนของผู้
ผลิตน�ำ้ มันในสหรัฐฯ จะเป็นแรงจูงใจให้ผผู้ ลิต Shale Oil ในสหรัฐฯ ลงทุนเพิม่ ก�ำลังการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง
แผนภาพที่ 11 : ในสัปดาห์แรกของเดือน มี.ค. จ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�้ำมันได้
เพิ่มขึ้นเป็น 800 แท่น ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่เดือน เม.ย. 2015

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ข้อมูลในอดีตชี้ว่าจ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�้ำมันเป็นปัจจัยชี้น�ำ (Leading Indicator) ปริมาณการผลิตน�้ำมันอยู่ราว
4 เดือน ดังนั้นปริมาณการผลิตน�้ำมันของสหรัฐฯจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปอีกในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของ
ทางกระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ที่ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ปริมาณการผลิตน�้ำมันเฉลี่ยของสหรัฐฯทั้งปี 2018
และ 2019 ขึ้น 100,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 10.7 และ 11.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามล�ำดับ และทาง EIA ได้คาด
ว่าปริมาณการผลิตน�้ำมันของสหรัฐฯจะพุ่งขึ้นแตะระดับ 11 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในเดือน ต.ค. ปีนี้
แผนภาพที่ 12 : EIA ปรับเพิ่มคาดการณ์การผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯของทั้งปี 2018 และ 2019

Source: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ในสัปดาห์แรกของเดือน มี.ค. ปริมาณการผลิตน�้ำมันของสหรัฐฯได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 10.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน
สูงสุดตั้งแต่ปี 1970 ซึ่งท�ำให้สหรัฐฯเป็นผู้ผลิตน�้ำมันดิบอันดับที่ 2 ของโลก แซงหน้าทางซาอุฯ และตามหลังเพียง
รัสเซียเท่านั้น หลังทางซาอุฯ และรัสเซียได้ตกลงลดปริมาณการผลิตตั้งแต่เดือน ม.ค. ปีที่แล้ว และหากเป็นไปตามการ
คาดการณ์ของทาง EIA สหรัฐฯจะกลายเป็นผู้ผลิตน�้ำมันดิบอันดับ 1 ของโลก แซงหน้ารัสเซีย ในเดือน ต.ค.ปีนี้
แผนภาพที่ 13 : ปริมาณการผลิตน�้ำมันของสหรัฐฯเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาที่ระดับ 10.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน
สูงสุดตั้งแต่ปี 1970 แซงหน้าทางซาอุฯ และตามหลังเพียงแค่รัสเซียเท่านั้น

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

นักเก็งก�ำไรเริ่มขายท�ำก�ำไรน�้ำมัน ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า
ในสัปดาห์แรกของเดือน มี.ค. นักเก็งก�ำไรได้กลับมาขายน�้ำมัน (-1.75 หมื่นสัญญา) ซึ่งเป็นการขายสัปดาห์ที่
3 ในรอบ 4 สัปดาห์ (รวม -5.26 หมื่นสัญญา) แต่สถานะการเก็งก�ำไรยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งท�ำให้เรามองว่าราคา
น�้ำมันจะยังโดนกดดันจากแรงเทขายของนักเก็งก�ำไรต่อไป
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แผนภาพที่ 14 : ระดับการเก็งก�ำไรน�้ำมันในตลาดซื้อขายล่วงหน้าเริ่มลดลงตั้งแต่ช่วงเดือน ก.พ. แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ราคาน�้ำมันอาจปรับตัวขึ้นได้จากการหยุดชะงักของอุปทานในตลาดน�้ำมัน (Oil Supply Disruption) ในเวเนซุเอลา
และลิเบีย แต่จะเพิ่มขึ้นแค่ชั่วคราวเท่านั้น
ปริมาณการผลิตน�ำ้ มันของเวเนซุเอลาดิง่ ลงอย่างรวดเร็วตัง้ แต่เดือน ต.ค. 2017 ซึง่ เป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศทีม่ ที า่ ทีรนุ แรงขึน้ เรือ่ ยๆ ท�ำให้ปริมาณการผลิตน�ำ้ มันรวมของกลุม่ OPEC ได้ลดลงมาอย่างต่อเนือ่ ง 5
เดือนติด และในช่วงปลายเดือน ก.พ. ทีผ่ า่ นมา แหล่งขุดเจาะน�ำ้ มันดิบ El Feel ในลิเบียได้ถกู ปิดชัว่ คราว จากปัญหา
ความไม่สงบในประเทศ ซึง่ เราคาดว่าจะท�ำให้ปริมาณการผลิตน�ำ้ มันรวมของกลุม่ OPEC ในเดือน มี.ค. ลดลงต่ออีก โดย
ปัจจัยดังกล่าวช่วยหนุนราคาน�ำ้ มันดิบในช่วงทีผ่ า่ นมา
อย่างไรก็ตามเรามองว่า Supply Disruption จะช่วยหนุนราคาน�้ำมันได้แค่เพียงชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากมี
ความเสี่ยงที่ผู้ผลิตในกลุ่ม OPEC อย่างซาอุฯ ซึ่งปัจจุบันผลิตน�้ำมันต�่ำกว่าโควต้าที่ได้รับ อาจเร่งก�ำลังการผลิตน�้ำมัน
เพื่อชดเชยปริมาณน�้ำมันดิบที่ลดลง ประกอบกับความกังวลต่อผู้ผลิตน�้ำมันสหรัฐฯที่เริ่มเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดน�้ำมัน
ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นตลาดส�ำคัญของทางซาอุฯ
แผนภาพที่ 15 : ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบรวมของ OPEC ลดลง
ต่อเนื่อง 5 เดือนติด หลังเกิด Supply Disruption ในเวเนซุเอลา

Source: IEA, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลงในเดือนที่ผ่านมา ในภาคการส่งออกจากผลกระทบของเทศกาลตรุษจีน
ด้านนโยบายการเงิน เรามองว่าเงินเฟ้อ Core PCE จะเร่งตัวสูเ่ ป้าหมายของ Fed ที่ 2% ได้ในช่วงกลางปี
ซึง่ อาจกดดันให้ Fed ต้องขึน้ ดอกเบีย้ เร็วขึน้ ส่วนนโยบายกีดกันการค้า เราประเมินว่าไม่นา่ ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของสหรัฐฯมากนัก
เศรษฐกิจยุโรปยังคงขยายตัวได้ดี โดยเราคาด GDP ไตรมาส 1 จะขยายตัว +0.6% QoQ เท่ากับไตรมาสก่อน
ดัชนีชวี้ ดั ความเชือ่ มัน่ ทางเศรษฐกิจเริม่ ปรับตัวลดลงแต่ยงั คงอยูใ่ นระดับสูง ซึง่ สะท้อนได้วา่ เศรษฐกิจจะยังคง
ขยายตัวดีเพียงแต่ไม่มแี นวโน้มเร่งตัวขึน้ ส่วนความเสีย่ งทางการเมืองมีลดลง ขณะทีน่ โยบายการค้าสหรัฐฯ
จะเป็นความเสีย่ งส�ำคัญ
เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลงเป็น +6.5% YoY ในไตรมาส 1 จากนโยบายการเงินและการคลังทีเ่ ข้มงวด
โดยตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาดในเดือน ก.พ. แต่เรามองว่าเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราวเท่านั้น และยัง
คงคาดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนในนโยบายการค้าของสหรัฐฯ จะเป็นความ
เสี่ยงส�ำคัญต่อการส่งออก
เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากภาคส่งออกและการลงทุนที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี เรามองว่าการลงทุนภาคเอกชนน่าจะขยายตัวต่อจนท�ำจุดสูงสุดในไตรมาส 3 และจะเริม่ ชะลอตัวลง
หลังจากนัน้ ตามการลดลงของการลงทุนก่อสร้างด้านสถานประกอบการร้านอาหารและโรงแรม ก่อนการแข่งขัน
โอลิมปิกปี 2020
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มสดใสตัง้ แต่ตน้ ปี ทัง้ จากภาคต่างประเทศและอุปสงค์ในประเทศทีส่ ง่ สัญญาณฟืน้ ตัว
จากการลงทุนในภาคเอกชน ขณะทีก่ ารบริโภคภาคเอกชนขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 ปี จากยอดจ�ำหน่ายรถยนต์
เป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ดี รายได้ภาคเกษตรทีย่ งั คงหดตัว จะเป็นปัจจัยฉุดให้การบริโภคเอกชนเติบโตได้อย่างไม่เข้ม
แข็งนัก
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ
เศรษฐกิจในเดือนทีผ่ า่ นมาชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชดั ในภาคการส่งออก ซึง่ น่าจะมีสาเหตุมาจากวันตรุษจีน
ท�ำให้การส่งออกน่าจะชะลอตัวลงเพียงชัว่ คราว และจะฟืน้ ตัวขึน้ ได้ในเดือนข้างหน้า ด้านนโยบายการเงิน
เรามองว่าเงินเฟ้อ Core PCE ทีเ่ ป็นเป้าหมายในการด�ำเนินนโยบายการเงินของ Fed น่าจะเพิม่ ขึน้ ถึงเป้า
ที่ 2% ได้ในช่วงกลางปี จาก 1) การเปลีย่ นฐาน จากผลของการปรับลดราคาค่าแพ็คเกจโทรศัพท์ ใน
เดือน มี.ค. 2017 2) อัตราค่าจ้างทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ตามตลาดแรงงานทีต่ งึ ตัว 3) การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์
สหรัฐ ซึง่ ส่งผลให้ราคาสินค้าน�ำเข้าเพิม่ ขึน้ และ 4) การฟืน้ ตัวขึน้ ของค่ารักษาพยาบาล ซึง่ มีสดั ส่วนค่อน
ข้างมากในเงินเฟ้อ Core PCE ซึง่ อาจกดดันให้ Fed ขึน้ ดอกเบีย้ เร็วขึน้ ส�ำหรับนโยบายการค้าของ
ประธานาธิบดีนน้ั ได้มคี วามรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ ตัง้ แต่ตน้ ปีทผี่ า่ นมา โดยล่าสุดได้เก็บภาษีนำ� เข้าเหล็ก
และอลูมเิ นียม แต่เราประเมินว่าไม่นา่ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศมากนัก

แผนภาพที่ 16 : การส่งออกลดลง จากเทศกาลตรุษจีน ขณะที่การลงทุนและการผลิตฟื้นตัวขึ้น

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การส่งออกลดลง จากเทศกาลตรุษจีน ขณะที่การลงทุนและการผลิตฟื้นตัวขึ้น
การลงทุนฟื้นตัวขึ้น: ยอดค�ำสั่งซื้อสินค้าทุน ไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องบิน (Core Capital Goods
Orders) ซึ่งเป็นดัชนีชี้น�ำการลงทุน เดือน ม.ค. ฟื้นตัวขึ้นเป็น +8.1%YoY จากเดือนก่อนที่ +6.7%YoY ซึ่งเรามอง
ว่าการลงทุนน่าจะขยายตัวได้ดีต่อ จากการปฏิรูปภาษี ที่ได้เอื้อให้บริษัทเร่งค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน
ภาคการผลิตฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมโดย ISM (ISM Manufacturing
PMI) เดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น +1.7 จุด เป็น 60.8 จุด สูงสุดตั้งแต่ปี 2004
การบริโภคทรงตัว: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ก.พ. ทรงตัวที่ +4.0%YoY จากเดือนก่อนที่ +3.9%YoY
ซึ่งน่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะข้างหน้า ตามปัจจัยหนุนจากการลดภาษีส่วนบุคคล ขณะที่ผลส�ำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค
โดย U. of Michigan เดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น +3.0 จุด มาอยู่ที่ 99.7 จุด
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การส่งออกลดลงแรง: มูลค่าส่งออก เดือน ม.ค. ชะลอตัวลงเป็นค่อนข้างมากเป็น +5.1%YoY จากเดือนก่อนที่ +7.4%
YoY และปริมาณการส่งออก (Exports Volume) ชะลอตัวลงเป็น +2.1%YoY จากเดือนก่อนที่ +5.8%YoY ซึง่ การชะลอ
ตัวน่าจะมีสาเหตุจากวันตรุษจีน ท�ำให้การส่งออกน่าจะชะลอตัวลงเพียงชัว่ คราว และจะฟืน้ ตัวขึน้ ได้ในเดือนข้างหน้า
เงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะชนเป้าหมายของ Fed ที่ 2% ในช่วงกลางปีนี้
เงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมราคาอาหารและน�้ำมัน (Core CPI) ได้ฟื้นตัวขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ต้น
ปีก่อนและท�ำจุดต�่ำสุดที่ +1.7%YoY ในเดือน พ.ค.- ก.ย. โดยล่าสุดเงินเฟ้อ Core CPI เดือน ก.พ. อยู่ที่ +1.8%YoY
และน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2% ได้ในเดือน มี.ค. ขณะที่เงินเฟ้อ Core PCE ที่เป็นเป้าหมายในการด�ำเนินนโยบายการเงิน
ของ Fed น่าจะเพิ่มขึ้นถึงเป้าที่ 2% ได้ในช่วงกลางปีจาก 4 ปัจจัย ดังนี้
1) การเปลี่ยนฐาน จากผลของการปรับลดราคาค่าแพ็คเกจโทรศัพท์ ในเดือน มี.ค. 2017 ซึ่งจะท�ำให้เงินเฟ้อ
Core CPI เร่งตัวขึ้นเกินระดับ 2.0% YoY ในเดือน มี.ค. และจะผลักดันให้เงินเฟ้อ Core PCE เพิ่มขึ้น
ถึงเป้าที่ 2% ได้ในช่วงกลางปี
2) อัตราค่าจ้างที่จะเพิ่มขึ้น ตามตลาดแรงงานที่ตึงตัว โดยอัตราว่างงาน (Unemployment rate) ได้ลดลงต่อ
เนื่องตั้งแต่หลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2009 มาอยู่ที่ 4.1% ซึ่งเป็นระดับที่ต�่ำกว่าก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งตลาด
แรงงานที่ตึงตัวขึ้นนี้ จะช่วยผลักดันให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น โดยค่าจ้าง (Average Hourly Earnings) เดือน ก.พ.
ยังคงขยายตัวได้ดีที่ +2.6%YoY
3) การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ เงินดอลลาร์สหรัฐ ที่อ่อนค่าจะส่งผลให้ราคาสินค้าน�ำเข้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
โดยเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงราว 9.9% ในปีก่อน ได้ส่งผลให้ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้า (Import Price
Index) เพิ่มขึ้นจาก +1.2%YoY ในเดือน ก.ค. 2017 มาอยู่ที่ +3.6%YoY ในเดือน ม.ค. 2018 ซึ่งเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ที่ยังคงอ่อนค่าลงต่อในเดือน ม.ค.-ก.พ. 2018 ราว 1.6% จะส่งผลให้ราคาสินค้าน�ำเข้าแพง
ขึ้นต่อไป
4) การฟืน้ ตัวขึน้ ของค่ารักษาพยาบาล โดยราคาค่ารักษาพยาบาล (Medical Care Fees) ทีม่ สี ดั ส่วนมากเป็น
อันดับ 1 หรือราว 22% ในดัชนี PCE (Personal Consumption Expenditure) ได้เร่งตัวขึน้ มาตัง้ แต่ปลาย
ปี 2017 ซึง่ Fed ได้ใช้ดชั นี Core PCE (ซึง่ ไม่นบั รวมราคาอาหารและน�ำ้ มัน) เป็นเป้าหมายในการด�ำเนิน
นโยบายการเงินที่ 2% ซึง่ การฟืน้ ตัวของค่ารักษาพยาบาลจะช่วยสนับสนุนให้เงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ ได้ตอ่ เนือ่ ง
แผนภาพที่ 17 : ค่ารักษาพยาบาลที่มีสัดส่วนมาก
แผนภาพที่ 18 : เงินดอลลาร์สหรัฐ ที่อ่อนค่าจะส่งผล
ราว 22% ในดัชนี PCE ได้เร่งตัวขึ้นมาตั้งแต่ปลาย ให้ราคาสินค้าน�ำเข้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ปี 2017

Source: Deutsche Bank. Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เรามองว่าปัจจัยทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะผลักดันให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึน้ ต่อไป โดยเราคาดว่าเงินเฟ้อ Core PCE ทีเ่ ป็นเป้า
หมายของ Fed จะปรับตัวขึน้ สูเ่ ป้าหมายของ Fed ที่ 2% ได้ในช่วงกลางปีนี้ และจะเร่งตัวขึน้ เกิน 2% ในช่วงต้นปี 2019
โดยขณะนี้ Dot Plot ล่าสุดทีเ่ ปิดเผยในเดือน ธ.ค. ชีว้ า่ Fed จะขึน้ ดอกเบีย้ 3 ครัง้ ในปีนี้ ซึง่ หากตัวเลข
เศรษฐกิจและเงินเฟ้อยังคงแข็งแกร่งต่อไป ก็นา่ จะท�ำให้ Fed ต้องปรับเพิม่ Dot Plot ขึน้ เป็น 4 ครัง้
แผนภาพที่ 19 : เงินเฟ้อ PCE จะเข้าสู่เป้าหมาย
ของ Fed ในช่วงกลางปีนี้

แผนภาพที่ 20 : อัตราดอกเบี้ยในตลาด Fed Fund
Futures สะท้อนว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้

Source: Deutsche Bank, CME Group, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ประธานาธิบดี Trump เพิ่มความรุนแรงในมาตรการกีดกันการค้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นโยบายกีดกันการค้าเป็นนโยบายส�ำคัญที่ประธานาธิบดี Donald Trump ใช้หาเสียงในการเลือกตั้งปี 2016
ซึ่งประธานาธิบดี ได้ด�ำเนินนโยบายตามที่หาเสียงไว้ โดยการออกมาตรการกีดกันทางการค้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รับ
ต�ำแหน่งอย่างเป็นทางการ เช่น
ในเดือน ม.ค. 2017 ประธานาธิบดี Trump ได้ลงนามถอนตัวออกจากข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) อย่างเป็นทางการ และได้สั่งให้เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ใหม่ เพื่อ
ให้เอื้อผลประโยชน์กับสหรัฐฯมากขึ้น ซึ่งประธานาธิบดี กล่าวว่าสหรัฐฯ จะหันไปเน้นการเจรจาการค้าในระดับทวิภาคี
(Bilateral Agreement) กับประเทศคู่ค้าเป็นรายประเทศมากขึ้น
นอกจากนี้ ในปี 2017 ประธานาธิบดี ได้ออกค�ำสั่งให้กระทรวงพาณิชย์เริ่มการสอบสวนการค้าระหว่างประเทศ
ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม เช่น สินค้ากลุ่มเหล็กและอลูมิเนียม และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)
ของจีน
มาตรการกีดกันการค้าดังกล่าวได้สง่ ผลกดดันตลาดหุน้ ตลอดทัง้ ปี จากความกังวลว่าจะเกิดสงครามการค้า (Trade
War) ขณะทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับจีนซึง่ เป็นมหาอ�ำนาจทางการค้าโลกก็ได้เสือ่ มถอยลง ตัง้ แต่เดือน ก.ค. 2017
หลังล้มเหลวในการหารือเรือ่ งเศรษฐกิจ การลงทุน และการค้า เนือ่ งจากทัง้ สองฝ่ายไม่สามารถสรุปข้อตกลงการค้าร่วมกันได้
นโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐฯได้รนุ แรงขึน้ ในปี 2018 โดยในเดือน ม.ค. ทีผ่ า่ นมา ประธานาธิบดี Trump
ได้ตงั้ ก�ำแพงภาษีนำ� เข้าแผงวงจรไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Panels) ทีอ่ ตั รา 30% และเครือ่ งซักผ้า ที่
อัตรา 20% เป็นเวลา 4 ปี โดยจะจัดเก็บภาษีนำ� เข้าในปีแรกมากสุด และค่อยๆลดลงจนครบตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
เนือ่ งจากบริษทั ในสหรัฐฯ ได้รอ้ งเรียนว่าบริษทั Samsung Electronics Co. และ LG Electronics Inc. มีการขาย
เครือ่ งซักผ้าทีร่ าคาต�ำ่ กว่าราคาตลาด (Fair-Market Value)
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นอกจากนี้ ในต้นเดือน มี.ค. ประธานาธิบดีได้ลงนามให้เก็บภาษีน�ำเข้าในสินค้าเหล็ก 25% และอลูมิเนียม 10%
หลังกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบและพบว่ามีการค้าที่ส่งผลคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ (National Security) หลัง
กระทรวงพาณิชย์ได้ท�ำการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนและพบว่า รัฐบาลจีนมีการอุดหนุนอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก
ท�ำให้เหล็กที่น�ำเข้าจากจีนสามารถขายได้ในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาด และท�ำให้อุปทานเหล็กล้นตลาด ในขณะเดียวกัน
ได้ท�ำให้เหล็กของสหรัฐฯไม่สามารถแข่งขันราคาและส่งออกไปประเทศอื่นได้ ท�ำให้อุตสาหกรรมเหล็กในสหรัฐฯต้องปิด
กิจการ และปลดพนักงานออกเป็นจ�ำนวนมาก
โดยภาษีน�ำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจะมีผลบังคับใช้ภายใน 15 วัน และจะยกเว้นภาษีให้กับแคนาดา เม็กซิโก
ซึ่งก�ำลังอยู่ระหว่างการเจรจาข้อตกลง NAFTA ออสเตรเลียที่มีการสนับสนุนด้านก�ำลังทางทหารให้กับสหรัฐฯ และจะ
ผ่อนผันให้กับประเทศคู่ค้าที่แสดงให้เห็นว่าการส่งออกของประเทศนั้นไม่ได้ส่งผลคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ
การตั้งก�ำแพงภาษีของประธานาธิบดี มีเสียงคัดค้านจากหลายฝ่าย ทั้งจากภายในพรรค Republican และ
จากท�ำเนียบขาวเอง โดยนาย Paul Ryan ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่กล่าวว่าการขึ้นภาษีน�ำเข้าอาจส่งผลกระทบกับ
เศรษฐกิจในประเทศ นาย Mike Lee วุฒิสมาชิกจากพรรค Republican ที่เสนอให้สภาแก้กฎหมายเพื่อจ�ำกัดอ�ำนาจ
ของประธานาธิบดี ในการออกมาตรการกีดกันทางการค้าได้โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากสภา และนาย Gary
Cohn ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล (Economic Council Director) ที่ประกาศลาออกจากต�ำแหน่ง เนื่องจาก
เขาไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มก�ำแพงภาษีของประธานาธิบดี Trump
ส�ำหรับท่าทีของประเทศอื่นมีการตอบรับที่ต่างกัน โดยในช่วงแรก ก่อนที่ประธานาธิบดี จะเปิดเผยรายละเอียด
ของภาษี สหภาพยุโรป (European Union) ประกาศว่าจะตอบโต้โดยการขึ้นภาษีน�ำเข้าที่อัตราเท่ากัน 25% ในกลุ่ม
สินค้า Motorcycles, Jeans และ Bourbon Whiskey จากสหรัฐฯ ขณะที่ทางจีนกล่าวว่าจะตอบโต้ตามสมควรและ
ตามความจ�ำเป็นต่อการกระท�ำที่ชี้ว่าจะก่อสงครามทางการค้า (Trade War)
อย่างไรก็ดี หลังจากที่ประธานาธิบดี Trump ประกาศการตั้งก�ำแพงภาษีอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีการก�ำหนดว่า
จะผ่อนผันให้กับบางประเทศ ท่าทีของ EU ก็ประนีประนอมขึ้น โดยกล่าวว่า EU ไม่ได้มีภัยคุกคามต่อความมั่นคงของ
สหรัฐฯ แน่นอน ท�ำให้น่าจะได้รับการยกเว้นภาษีน�ำเข้าจากสหรัฐฯ ขณะที่ทางจีนยังมีท่าทีแข็งกร้าวเหมือนเดิม โดย
กล่าวว่า จีนจะใช้มาตรการที่เข้มงวด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
แผนภาพที่ 21 : สมาชิกพรรค Republican
หลายท่านคัดค้านการเก็บภาษี

แผนภาพที่ 22 : EU มีท่าทีประนีประนอมหลัง
สหรัฐฯประกาศว่าจะยกเว้นการเก็บภาษีให้กับบาง
ประเทศ ส่วนจีนยังคงมีท่าทีที่จะตอบโต้ตามเดิม

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการเก็บภาษีน�ำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมมีน้อยมาก
เราประเมินว่าผลกระทบจากการเก็บภาษีน�ำเข้าในกลุ่มสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมมีน้อยมาก เนื่องจากการน�ำเข้า
สินค้าในกลุ่มดังกล่าว มีสัดส่วนเพียง 2% ของมูลค่าน�ำเข้าทั้งหมดของสหรัฐฯ และหากเปรียบเทียบกับในปี 2002 ที่
ประธานาธิบดี George W. Bush เก็บภาษีน�ำเข้าเหล็กที่อัตรา 30% ในระหว่างเดือน มี.ค. 2002 ถึง พ.ย. 2003
พบว่าภาษีได้ส่งผลให้การน�ำเข้าลดลง แต่ไม่สามารถกระตุ้นการผลิตในประเทศได้ โดยการน�ำเข้าเหล็กได้ลดลงจาก 30
ล้านตัน เหลือ 21 ล้าน แต่การผลิตเหล็กของสหรัฐฯได้ทรงตัวอยู่ที่ 91 ล้านตัน ในช่วงเวลาดังกล่าว
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากภายในอุตสาหกรรมเหล็กของสหรัฐฯ พบว่าโรงงานผลิตเหล็กมีการปิดตัวไปค่อน
ข้างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งการจะเพิ่มก�ำลังการผลิตเพื่อทดแทนการน�ำเข้าจากต่างประเทศนั้น จ�ำเป็นต้องมี
การลงทุนเพิ่มเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากโรงงานผลิตเหล็กในสหรัฐฯ ที่ยังด�ำเนินการอยู่ เน้นผลิตเฉพาะเหล็กเส้นที่ใช้
ในภาคการก่อสร้าง ขณะที่เหล็กที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่า จ�ำเป็นต้องพึ่งพาการน�ำเข้า
เราประเมินว่าการลงทุนเพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ เนื่องจาก 1) ความเสี่ยงทางด้าน
นโยบาย ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนว่าภาษีดังกล่าวจะบังคับใช้เป็นเวลานานเท่าใด และจะมีการยกเว้นการเก็บภาษีให้กับ
ประเทศใดบ้าง และ 2) ปริมาณการบริโภคเหล็กในสหรัฐ ซึ่งไม่ได้มีการเติบโตมากนักในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นเราจึง
ประเมินว่าการขึ้นภาษีจะส่งผลกระทบที่จ�ำกัดต่อประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ และส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมผลิตเหล็กและ
อลูมิเนียมในประเทศค่อนข้างน้อย แต่จะส่งผลลบต่ออุตสาหกรรมที่ใช้เหล็กและอลูมิเนียมเป็นวัตถุดิบในสหรัฐฯ เอง
เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ผู้ผลิตเครื่องดื่มและอาหารกระป๋อง ฯลฯ ที่ต้องแบกรับต้นทุนราคาเหล็กและอลูมิเนียมที่สูง
ขึ้นจากภาษี และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
แผนภาพที่ 23 : มูลค่าน�ำเข้าของสินค้าในกลุ่ม
เหล็กและอลูมิเนียมมีสัดส่วนน้อยมากในการน�ำ
เข้าของสหรัฐฯทั้งหมด

แผนภาพที่ 24 : การเก็บภาษีน�ำเข้าเหล็กใน
ปี 2002 ได้ส่งผลให้การน�ำเข้าลดลง แต่การ
ผลิตกลับทรงตัว

Source: Deutsche Bank, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ความเสี่ยงด้านนโยบายกีดกันการค้าต่อสินค้ากลุ่มอื่นในระยะต่อไป
นอกเหนือจากสินค้ากลุม่ เหล็กและอลูมเิ นียม ขณะนีก้ ระทรวงพาณิชย์กำ� ลังท�ำการตรวจสอบการละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญา (Intellectual Property) ของจีน เช่น การขโมยข้อมูลเพือ่ ผลิตสินค้าเลียนแบบ (Trade Secret Theft) ซึง่
รัฐบาลจีนสนับสนุนให้บริษทั ต่างชาติทมี่ าลงทุนในจีนถ่ายโอนความรูเ้ ทคโนโลยี, การละเมิดลิขสิทธิท์ างออนไลน์ (Online
Piracy and Counterfeiting) และการผลิตสินค้าเลียนแบบส่งออกไปทัว่ โลก ซึง่ ทางกระทรวงพาณิชย์เตรียมทีจ่ ะ
รายงานการตรวจสอบต่อประธานาธิบดี เร็วๆนี้ ซึง่ หากกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการละเมิดจริง สหรัฐฯ
อาจเพิม่ ภาษีนำ� เข้าในกลุม่ สินค้า Electrical Machinery & Equipment ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้างมาก
หรือสหรัฐฯอาจจ�ำกัดการลงทุนของจีนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซึง่ จะส่งผลกระทบน้อยกว่ามาตรการแรก
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โดยล่าสุดแหล่งข่าวรายงานว่า ประธานาธิบดี Trump ก�ำลังพิจารณาขึน้ ภาษีนำ� เข้าสินค้าจากจีนในกลุม่ เทคโนโลยี
และการสือ่ สารโทรคมนาคม ซึง่ อาจมีมลู ค่ารวมถึง 6 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 11% ของมูลค่าการน�ำเข้า
สินค้าทัง้ หมดจากจีนในปี 2017
การเพิ่มภาษีน�ำเข้าในกลุ่มสินค้า Electrical Machinery & Equipment จะส่งผลกระทบต่อการบริโภคและ
การลงทุนของสหรัฐฯเองค่อนข้างมาก เนื่องจากสหรัฐฯ พึ่งพาสินค้าจากจีนในกลุ่มนี้มากเป็นอันดับแรก คิดเป็น 40%
ของมูลค่าน�ำเข้าทั้งหมดของกลุ่มสินค้านี้ ขณะที่จีนส่งออกมาสหรัฐฯมากเป็นอันดับ 2 คิดเป็น 17% ของมูลค่าส่งออก
ทั้งหมดของกลุ่มสินค้านี้
นอกจากนี้ สหรัฐฯมีความเสี่ยงที่จีนจะตอบโต้กลับโดยการไม่น�ำเข้าสินค้ากลุ่มเครื่องบิน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว
11% ของการส่งออกเครื่องบินของสหรัฐฯ และสินค้าเกษตร เช่น ถั่วเหลือง ซึ่งจีนน�ำเข้าถั่วเหลืองคิดเป็น 60% ของ
มูลค่าส่งออกทั้งหมดจากสหรัฐฯ ซึ่งเรามองว่าทางจีนมีความเป็นไปได้ที่จะออกมาตรการตอบโต้ในกลุ่มสินค้าเครื่องบิน
เนื่องจากทางจีนได้มีการพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้แล้ว แต่ไม่น่าจะออกมาตรการตอบโต้ในกลุ่มสินค้าเกษตร เช่น ถั่ว
เหลือง เนื่องจากอาจกระทบกับราคาและเงินเฟ้อภายในประเทศ
เรามองว่าประธานาธิบดีตั้งก�ำแพงภาษีน�ำเข้า เพื่อเรียกคะแนนนิยมเท่านั้น
เรามองว่าเจตนาที่แท้จริงของเก็บภาษีน�ำเข้าของประธานาธิบดี Trump เป็นเพียงการเรียกคะแนนเสียง
เท่านั้น เนื่องจาก นโยบายกีดกันการค้าเป็นนโยบายส�ำคัญที่ประธานาธิบดี Donald Trump ใช้หาเสียงในการเลือก
ตั้งประธานาธิบดีในปลายปี 2016 และท�ำให้สามารถแย่งคะแนนเสียงจากฐานเสียงของพรรค Democrat ในรัฐแถบ
ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ (Rust Belt) ได้ เช่น Pennsylvania, West Virginia, Ohio, Iowa และ Indiana
ซึ่งเดิมเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเหล็กที่ส�ำคัญของประเทศ แต่ได้ปิดตัวลงเป็นจ�ำนวนมากหลังจากที่สหรัฐฯ เปิดตลาด
การค้ากับจีนมากขึ้น เมื่อประธานาธิบดี Trump ไปหาเสียงโดยชูนโยบายกีดดันการค้ากับจีน ท�ำให้ประชาชนเทคะแนน
เสียงมาให้พรรค Republican และท�ำให้ประธานาธิบดี Trump ชนะการเลือกตั้งในที่สุด
โดยคะแนนนิยม (Job Approval Rating) ของประธานาธิบดี Trump ตอนที่ได้รับต�ำแหน่งอย่างเป็นทางการ
ในเดือน ม.ค. 2017 อยู่ที่ 45% และได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนท�ำจุดต�่ำสุดที่ราว 37% ในเดือน พ.ย. 2017 เนื่องจาก
ประธานาธิบดี Trump มีความขัดแย้งภายในพรรค ล้มเหลวในการยกเลิกร่างกฎหมายประกันสุขภาพ Obamacare
และท�ำให้ตลาดมองว่าโอกาสที่จะผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นๆ เช่น การลดภาษี และการลงทุนภาครัฐฯ
ให้ผ่านสภาลดลงไปด้วย อย่างไรก็ดี คะแนนนิยมของประธานาธิบดี ได้กลับมาเพิ่มขึ้นเป็น 43% หลังจากที่สภาคองเก
รสผ่านกฏหมายปฏิรูปภาษีในกลางเดือน ธ.ค. 2017
ประธานาธิบดี มีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งเรียกคะแนนนิยมให้มากขึน้ เนือ่ งจากสหรัฐฯจะมีการเลือกตัง้ Midterm ใน
วันที่ 6 พ.ย. นี้ ซึง่ จากสถิตใิ นอดีตมีความเป็นไปได้สงู ทีพ่ รรค Republican จะเสียทีน่ งั่ ส่วนมากในสภา ซึง่ จะท�ำให้การ
ผลักดันกฏหมายในสภาหลังปี 2018 เป็นไปได้ยากขึน้ โดยสถิตใิ นช่วงระยะเวลา 30 ปี ชีว้ า่ ประธานาธิบดีมคี ะแนนนิยม
ในช่วงทีม่ กี ารเลือกตัง้ Midterm ที่ 51% ส่วนพรรคของประธานาธิบดี จะสูญเสียทีน่ งั่ โดยเฉลีย่ ในสภาผูแ้ ทนราษฎร 22
ทีน่ งั่ และในวุฒสิ ภา 4 ทีน่ งั่ ซึง่ พรรค Republican ในขณะนีม้ ที นี่ งั่ ในสภาผูแ้ ทนฯเกินครึง่ มา 20 ทีน่ งั่ และมีทนี่ งั่ ใน
วุฒสิ ภาเกินครึง่ มาเพียง 1 ทีน่ งั่
ทั้งนี้ คะแนนนิยมของประธานาธิบดี Trump ในช่วงที่ผ่านมาชี้ว่าประชาชนอาจไม่เห็นด้วยกับมาตรการกีดกัน
การค้า โดยคะแนนนิยมของประธานาธิบดี Trump ได้ตกจาก 43% เป็น 40% ในวันที่ประธานาธิบดีเปิดเผยว่า
จะเก็บภาษีน�ำเข้าในกลุ่มสินค้าเหล็กและอลูมิเนียม และได้ฟื้นขึ้นมาเป็น 41% ในวันที่ประธานาธิบดี เปิดเผยราย
ละเอียดพร้อมกับระบุว่าจะผ่อนผันให้กับบางประเทศ นอกจากนี้ พรรค Republican สูญเสียที่นั่งในสภาผู้แทนฯ 1 ที่
นั่งในการเลือกตั้งพิเศษ ในเขต 18 ของรัฐ Pennsylvania ให้กับพรรค Democrat ด้วยสัดส่วน 49.8% ต่อ 49.6%
ในวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา
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แผนภาพที่ 25 : การเก็บภาษีน�ำเข้าไม่ได้ท�ำให้คะแนนนิยมของประธานาธิบดี Trump เพิ่มขึ้น

Source: Real Clear Politics, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 26 : พรรค Republican อาจเสียเสียงส่วนมากในสภาหลังการเลือกตั้ง Midterm ในวันที่ 6 พ.ย. นี้

Source: Wikipedia, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจยุโรป
ดัชนีชวี้ ดั ความเชือ่ มัน่ ทางเศรษฐกิจเริม่ ปรับตัวลดลงในเดือน ก.พ. จากทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งจนท�ำจุดสูงสุดใน
รอบหลายปีในเดือนก่อน อย่างไรก็ดี ดัชนียงั คงอยูใ่ นระดับสูงซึง่ สะท้อนได้วา่ เศรษฐกิจจะยังคงขยายตัว
ได้ดเี พียงแต่ไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะเร่งตัวขึน้ ส�ำหรับความเสีย่ งด้านการเมืองมีลดลงไป โดยการจัดตัง้ รัฐบาล
ในเยอรมนีได้ประสบผลส�ำเร็จ ขณะทีก่ ารจัดตัง้ รัฐบาลในอิตาลี แม้คาดว่าจะใช้ระยะเวลานาน แต่รฐั บาล
ทีไ่ ด้กค็ าดว่าจะออกมาเป็นบวกกับตลาด เนือ่ งจากความเสีย่ งทีอ่ ติ าลีจะออกจาก EU ได้มลี ดลง อย่างไร
ก็ดี การค้าระหว่างประเทศเป็นความเสีย่ งส�ำคัญทีต่ อ้ งจับตามองในปีนี้ หลังการประกาศขึน้ ภาษีนำ� เข้า
เหล็กและอะลูมเิ นียมของสหรัฐฯ ซึง่ อาจจุดชนวนให้เกิดสงครามการค้าตามมาในภายหลังได้

แผนภาพที่ 27 : ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและดัชนี PMI ปรับตัวลดลงในเดือน ก.พ. ขณะที่
ยอดค้าปลีกและยอดปล่อยสินเชื่อเร่งตัวขึ้นในเดือน ม.ค. ส่วนภาคต่างประเทศยังขยายตัวดี

Source: Bloomberg, ECB, Eurostat, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงในเดือน ก.พ. ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจยังขยายตัวดีอยู่
ดัชนีชวี้ ดั ความเชือ่ มัน่ ทางเศรษฐกิจหลายตัว เช่น ดัชนีความเชือ่ มัน่ ทางเศรษฐกิจและดัชนี Composite PMI ได้
ปรับตัวลดลงในเดือน ก.พ. หลังจากทีเ่ พิม่ ขึน้ จนท�ำจุดสูงสุดในรอบหลายปีในเดือนก่อน โดยส่วนหนึง่ อาจเป็นผลจากสภาวะ
ทางการเงินทีม่ คี วามตึงตัวมากขึน้ ตามการปรับเพิม่ ขึน้ ของ Bond Yield ในตลาด รวมถึงเงินยูโรทีแ่ ข็งค่า และความผันผวน
ในตลาดหุน้ เมือ่ ต้นเดือน ก.พ.
อย่างไรก็ดี แม้ดชั นีหลายตัวจะเริม่ ปรับตัวลดลง แต่กย็ งั คงอยูใ่ นระดับทีส่ งู ซึง่ ได้ชวี้ า่ เศรษฐกิจจะยังคงขยายตัวได้ดี
ต่อ เพียงแต่ไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะเร่งตัวขึน้ ต่อจากนี้ โดยเราคาด GDP ไตรมาส 1 จะขยายตัวได้ดตี อ่ ที่ +0.6% QoQ เท่ากับ
ไตรมาสก่อน
โดยดัชนีความเชือ่ มัน่ ทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) เดือน ก.พ. ปรับตัวลดลง -0.8 จุด เป็น 114.1 จุด
ซึง่ เป็นการปรับตัวลดลงต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 2 สูร่ ะดับต�ำ่ สุดนับตัง้ แต่เดือน พ.ย. 2017 ขณะทีด่ ชั นีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค
(Consumer Confidence) ปรับตัวลดลง -1.3 จุด เป็น 0.1 จุด หลังจากปรับเพิม่ ขึน้ สูร่ ะดับสูงสุดในรอบ 17 ปี ในเดือนก่อน
ส่วนดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ รวม (Composite PMI) เดือน ก.พ. ปรับตัวลดลง -1.7 จุด เป็น 57.1 จุด ระดับต�ำ่
สุดในรอบ 4 เดือน จากทัง้ ภาคการผลิต (-1.0, 58.6 จุด) และภาคบริการ (-1.8, 56.2 จุด)
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แผนภาพที่ 28 : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวม (เส้นสีเข้ม) เดือน ก.พ. ปรับตัวลดลงสู่ระดับต�่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ 57.1 จุด

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ยอดปล่อยสินเชื่อเร่งตัวขึ้นในเดือน ม.ค. โดยยอดปล่อยสินเชื่อภาคธุรกิจ (Corporates) เร่งตัวขึ้นเป็น +3.4%
YoY จาก +3.1% YoY ในเดือนก่อน ซึ่งนับเป็นการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2009 และยอดปล่อยสินเชื่อ
ภาคครัวเรือน (Households) ขยายตัว +2.9% YoY เท่ากับเดือนก่อน ซึ่งนับเป็นการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่เดือน
มี.ค. 2009 ซึ่งสินเชื่อที่ฟื้นตัวดีจะสนับสนุนการบริโภคและการลงทุนต่อไปในระยะข้างหน้า
ด้านการบริโภค ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ม.ค. เร่งตัวขึ้นเป็น +2.3% YoY จากที่ชะลอตัวลงแรง
เป็น +2.1% YoY ในเดือนก่อน โดยเรามองว่ายอดค้าปลีกจะยังคงขยายตัวได้ดีต่อในระยะข้างหน้า เนื่องจากปัจจัยที่
สนับสนุนการบริโภค ยังคงอยู่ในระดับที่ดี เช่น ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังอยู่ในระดับสูง, การจ้างงานที่มีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้อัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า
ส่วนภาคต่างประเทศยังคงขยายตัวดี โดยยอดส่งออก (Exports) เดือน ธ.ค. ทรงตัวที่ +7.8% YoY เท่ากับเดือน
ก่อน ขณะทีย่ อดน�ำเข้า (Imports) ชะลอตัวลงเล็กน้อยเป็น +8.0% YoY จาก +8.4% YoY เดือนก่อน โดยเรามอง
ว่าส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวลงในระยะข้างหน้า เนือ่ งจากดัชนีชวี้ ดั ภาคการส่งออก เช่น IFO Export Expectations
ได้ลดลงต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 3 สูร่ ะดับต�ำ่ สุดในรอบ 10 เดือน (14.8 จุด เดือน ก.พ.) และดัชนี PMI New Export
Orders เดือน ก.พ. ทีป่ รับลดลงสูร่ ะดับต�ำ่ สุดในรอบ 6 เดือน นอกจากนี้ เงินยูโรทีแ่ ข็งค่าอย่างมากคาดว่าจะเริม่ ส่งผล
กดดันการส่งออก และความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าสหรัฐฯ จะเป็นความเสีย่ งส�ำคัญทีต่ อ้ งจับตามอง
ผลกระทบจากการเพิ่มภาษีน�ำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมของสหรัฐฯ มีจ�ำกัด
นาย Donald Trump ประธานาธิบดี สหรัฐฯ ได้ลงนามให้เก็บภาษีน�ำเข้า (Tariffs) เหล็ก 25% และ
อะลูมิเนียม 10% เมื่อต้นเดือน มี.ค. โดยสหรัฐฯ น�ำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมจาก EU มากเป็นอันดับต้นๆ อย่างไร
ก็ดี ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ EU มีค่อนข้างจ�ำกัด เนื่องจากมูลค่าส่งออกของเหล็กและอะลูมิเนียมรวมกันคิดเป็น
เพียง 0.02% ของ GDP เท่านั้น
อย่างไรก็ดี การปรับขึ้นภาษีสินค้าน�ำเข้าในกลุ่มดังกล่าวอาจส่งผลให้ประชาชนกว่า 3 แสนรายต้องตกงาน ท�ำให้
EU ออกมากล่าวโต้ตอบว่าจะเตรียมปรับขึ้นภาษีน�ำเข้ากับสหรัฐฯ ในสินค้า เช่น มอเตอร์ไซค์, เสื้อผ้า, เหล้า Bourbon
และสินค้าบริโภคบางกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตในรัฐที่เป็นฐานเสียงส�ำคัญให้กับพรรค Republican
โดยในภายหลัง สหรัฐฯ ได้ออกมาขูว่ า่ จะขึน้ ภาษีนำ� เข้ารถยนต์ หาก EU โต้ตอบด้วยมาตรการดังกล่าว ซึง่ ผลกระ
ทบต่อเศรษฐกิจจะมีคอ่ นข้างสูง เนือ่ งจาก EU ส่งออกรถยนต์ไปสหรัฐฯ คิดเป็น 0.24% ของ GDP ซึง่ ประเทศทีจ่ ะได้
รับผลกระทบมากคือ เยอรมนี เนือ่ งจากได้สง่ ออกรถยนต์ไปสหรัฐฯ เป็นจ�ำนวนมาก (0.83% ของ GDP) ท�ำให้ EU
ผ่อนความต้องการตรงนัน้ ลง และเข้าเจรจากับสหรัฐฯ
ผลกระทบจากการขึน้ ภาษีนำ� เข้าเหล็กและอะลูมเิ นียมของสหรัฐฯ มีคอ่ นข้างจ�ำกัด แต่กม็ คี วามเสีย่ งหากหลายๆ
ประเทศออกมาโต้ตอบด้วยการขึน้ ภาษีสนิ ค้าน�ำเข้าในกลุม่ อืน่ และท�ำให้เกิดสงครามการค้าขึน้ ซึง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
จะค่อนข้างมากและต่างฝ่ายก็จะเสียประโยชน์
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แผนภาพที่ 29 : EU ส่งออกเหล็กและอะลูมิเนียมไป แผนภาพที่ 30 : สหรัฐฯ ขู่จะเรียกเก็บภาษีน�ำเข้า
สหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าเพียง 0.02% ของ GDP เท่านั้น รถยนต์ หาก EU โต้ตอบด้วยการเรียกเก็บภาษีน�ำ
เข้าสินค้าสหรัฐฯ

Source: CEIC, Deutsche Bank, Trademap, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

รัฐบาลร่วม CDU-SPD ของเยอรมนี มีแผนเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐราว 1.5% ของ GDP ซึ่งอาจกดดันให้ Bond
Yield ปรับตัวสูงขึ้น
การเจรจาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลของเยอรมนีประสบผลส�ำเร็จ หลังจากที่ยืดเยื้อเป็นระยะเวลากว่า 5 เดือนนับตั้งแต่
การเลือกตั้งเมื่อปลายเดือน ก.ย. 2017 โดยเมื่อต้นเดือน มี.ค. สมาชิกพรรค SPD ได้โหวตเห็นชอบการจัดตั้งรัฐบาล
ร่วมกับพรรค CDU ของนาง Angela Merkel ซึ่งรัฐบาลใหม่จะเข้ารับต�ำแหน่งอย่างเป็นทางการภายในเดือนนี้
โดยการจัดตัง้ รัฐบาลร่วมกันระหว่างพรรค CDU และ SPD นับเป็นการร่วมรัฐบาลกันต่อเนือ่ งเป็นสมัยที่ 2 แล้ว
ซึง่ น่าจะส่งผลให้นโยบายต่างๆ มีความต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ดี ในรัฐบาลใหม่นี้ พรรค SPD จะมีบทบาทในการก�ำหนด
นโยบายมากขึน้ เนือ่ งจากจะได้ดแู ลกระทรวงส�ำคัญอย่างกระทรวงการคลัง, กระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน
และกิจการสังคม ซึง่ นาง Merkel ได้ยอมทีจ่ ะให้ตำ� แหน่งส�ำคัญกับพรรค SPD เพือ่ ให้สามารถจัดตัง้ รัฐบาลร่วมกันได้
พรรค SPD นัน้ เป็นพรรคทีช่ แู นวคิดสังคมนิยมและรัฐสวัสดิการ ซึง่ จะส่งผลให้การใช้จา่ ยภาครัฐในรัฐบาลชุดนี้
มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ด้วย โดยล่าสุดรัฐบาลร่วม CDU-SPD ได้มแี ผนเพิม่ การใช้จา่ ยมูลค่า 4.6 หมืน่ ล้านยูโร หรือราว
1.5% ของ GDP ในช่วง 4 ปีของการเป็นรัฐบาล ซึง่ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ จะส่งผลให้ดลุ การคลังของเยอรมนีเกินดุลลดลง
และรัฐบาลอาจต้องออกพันธบัตรเพิม่ ขึน้ เพือ่ รองรับค่าใช้จา่ ย ซึง่ จะส่งผลกดดันให้ Yield พันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึน้
ในระยะข้างหน้า เนือ่ งจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดว่าจะยุตมิ าตรการ QE ปลายปีนี้
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แผนภาพที่ 31 : รัฐบาลร่วม CDU-SPD มีแผนเพิ่ม แผนภาพที่ 32 : รัฐบาลร่วม CDU-SPD เตรียม
การใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ดุลการคลังเกินดุลลดลง เพิ่มการใช้จา่ ยราว 1.5% ของ GDP ในช่วง 4 ปี
และอาจกดดันให้ Bond Yield ปรับตัวสูงขึ้น

Source: Bloomberg, Deutsche Bank, GS, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ผลการเลือกตั้งของอิตาลีออกมาเป็นสภาแขวนตามคาด แต่เรามองว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาด
ผลการเลือกตั้งในประเทศอิตาลีออกมาเป็นสภาแขวน (Hung Parliament) ตามคาด คือไม่มีพรรคเดี่ยวหรือ
พรรคร่วมกลุ่มใดได้เสียงข้างมากในสภา (316 ที่นั่งขึ้นไปจาก 630) แต่ที่ออกมาผิดคาดคือ คะแนนเสียงของพรรค
Five Star Movement (M5S) และพรรค Lega (LN) ซึ่งเป็นพรรคประชานิยมที่มีแนวคิดต่อต้าน EU ออกมาสูง
กว่าที่คาด
ขณะที่กลุ่มพรรคร่วมฝ่ายขวา (Center-Right Coalition) ซึ่งเป็นการรวมกันระหว่างพรรค Forza Italia (FI),
Lega (LN) และ Brothers of Italy (FdI) ได้จ�ำนวนที่นั่งรวมกัน 260 ที่นั่ง ซึ่งมากเป็นอันดับ 1 แต่ก็ไม่ได้เสียงข้าง
มากในสภาท�ำให้ต้องจัดหาพรรคร่วม
โดยตอนแรกเราประเมินว่าพรรค FI ซึ่งเป็นพรรคที่สนับสนุน EU จะได้ที่นั่งมากที่สุดและขึ้นเป็นผู้น�ำกลุ่ม ซึ่ง
จะส่งผลให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปง่ายขึ้น แต่ผลกลับออกมาผิดคาดเป็นพรรค LN ซึ่งมีแนวคิดต่อต้าน EU ได้ที่นั่ง
มากที่สุดในกลุ่ม (126 ที่) และท�ำให้นาย Matteo Salvini หัวหน้าพรรค LN ขึ้นเป็นผู้น�ำพรรคร่วมฝ่ายขวา ซึ่งท�ำให้
การจัดตั้งรัฐบาลยากกว่าที่ได้ประเมินไว้ในตอนแรก
ส่วนพรรค M5S ได้ 227 ที่นั่ง และเป็นพรรคเดี่ยวที่ได้จ�ำนวนที่นั่งมากที่สุด แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อการจัดตั้ง
รัฐบาล ท�ำให้ต้องจัดหาพรรคร่วมเช่นเดียวกัน
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แผนภาพที่ 33 : ผลการเลือกตั้งออกมาเป็นสภาแขวน เนื่องจากไม่มีพรรคใดครองเสียงข้างมากในสภา (316 ที่นั่งขึ้นไป)

Source: Deutsche Bank, GS, Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อย่างไรก็ดี เรามองว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ส่งผลกระทบด้านลบกับตลาด เนื่องจากความเสี่ยงที่อิตาลีจะแยกตัว
ออกจาก EU (Italexit) ได้มีลดลงไปในช่วงนี้ เนื่องจาก 1) ทั้งหัวหน้าพรรค M5S และ LN ได้ออกมากล่าวลดความ
ต้องการที่จะออกจาก EU ลงไปเมื่อปลายปี 2017 และ 2) การจัดตั้งรัฐบาลร่วมระหว่างพรรค M5S และพรรค LN
ซึ่งคาดว่าจะส่งผลลบกับตลาดมากที่สุด จากความเสี่ยงที่ Italexit อาจกลับมาเป็นประเด็นอีก มีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างน้อย เนื่องจากฐานเสียงของทั้งสองพรรคแตกต่างกัน กล่าวคือเสียงสนับสนุนพรรค M5S ส่วนใหญ่มาจากทาง
ตอนใต้ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย ขณะที่เสียงสนับสนุนพรรค LN มาจากตอนเหนือซึ่งค่อนข้างร�่ำรวย ซึ่งฐานเสียงที่แตก
ต่างกันส่งผลให้นโยบายของทั้งสองพรรคที่แม้ว่าจะต้องการเร่งการใช้จ่ายภาครัฐเหมือนกัน แต่ก็มีกลุ่มเป้าหมายคนละ
กลุ่ม ท�ำให้รายละเอียดของนโยบายมีความแตกต่างกัน
ส�ำหรับการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นไปได้ จะต้องอาศัยเสียงสนับสนุนของพรรค Democratic Party (PD) ซึ่งเป็น
พรรครัฐบาลปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ
1) พรรค M5S ร่วมกับพรรค PD ซึ่งจะได้ 340 ที่นั่ง โดยเรามองว่ารูปแบบนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุด เนื่องจาก
ตอนนี้ภายในพรรค PD ก็ได้มีการหารือกันถึงเรื่องนี้ อีกทั้งพรรค M5S ก็พร้อมที่จะเปิดท�ำการเจรจา
2) กลุ่มพรรคร่วมฝ่ายขวา (Centre-Right Coalition) กับพรรค PD ซึ่งจะได้ 373 ที่นั่ง โดยเรามองว่ามีความเป็น
ไปได้รองลงมา แม้ว่าพรรค LN กับพรรค PD จะมีนโยบายที่แตกต่างกัน แต่พรรค FI ก็อาจเป็นตัวกลางช่วยให้การ
เจรจาจัดตั้งรัฐบาลประสบผล
เรามองว่าผลกระทบกับตลาดจากการจัดตั้งรัฐบาลทั้งสองรูปแบบจะเป็นไปในทิศทางบวก เนื่องจากพรรค PD
ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมาตั้งแต่ปี 2013 และได้พยายามแก้ปัญหาหนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับสูงเพื่อให้เป็นไปตากฎของ
EU จะสามารถช่วยคัดค้านนโยบายสุดโต่งของทั้งพรรค M5S และพรรค LN ได้ และจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด
ที่มีกับ EU ลง
ส่วนการเลือกตั้งใหม่นั้น เรามองว่าความเป็นไปได้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากคะแนนเสียงได้แตกออกเป็นหลายกลุ่ม
ที่มีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกัน ซึ่งท�ำให้การเจรจาจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปได้ยาก โดยเรามองว่าการเลือกตั้งใหม่เป็น
ความเสี่ยงและจะส่งผลลบกับตลาด เนื่องจากพรรคประชานิยมอย่าง M5S และ LN มีโอกาสที่จะได้จ�ำนวนที่นั่งเพิ่ม
ขึ้นและอาจได้เสียงข้างมากในสภา ซึ่งจะท�ำให้ความกังวลว่าอิตาลีจะออกจาก EU กลับมาอีก นอกจากนี้ การเลือกตั้ง
ใหม่ยังจะส่งผลกดดันความเชื่อมั่นด้วย
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แผนภาพที่ 34 : เรามองว่าการจัดตั้งรัฐบาลร่วมระหว่างพรรค M5S หรือ กลุ่มพรรค
ร่วมฝ่ายขวา กับพรรค PD มีความเป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งเรามองว่าทั้งสองกรณีจะไม่ส่ง
ผลกระทบกับตลาด เนื่องจากพรรค PD จะช่วยค้านนโยบายสุดโต่งของทั้งสองพรรคได้

Source: Deutsche Bank, GS, Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจจีน
ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาดในเดือน ก.พ. แต่เรามองว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น
และยังคงคาดเศรษฐกิจไตรมาส 1 จะชะลอตัวลงเป็น +6.5% YoY จาก + 6.8% YoY ในไตรมาส
4/2017 จากการใช้นโยบายที่เข้มงวดทั้งในภาคการเงิน การคลัง และภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะกดดัน
การลงทุน และการควบคุมมลภาวะในอากาศช่วงฤดูหนาว (เดือน ต.ค.-มี.ค.) ที่จะกดดันภาคการผลิต
นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนในนโยบายการค้าของสหรัฐฯ จะเป็นความเสี่ยงส�ำคัญต่อการส่งออกซึ่งเป็น
แรงหนุนเศรษฐกิจที่ส�ำคัญในปีที่ผ่านมา

แผนภาพที่ 35 : PMI ภาคการผลิตของทางการจีนเดือน ก.พ. ปรับลดลงสู่ระดับต�่ำสุดใน
รอบเกือบ 2 ปี ขณะที่ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน ม.ค.-ก.พ. ออกมาดีกว่าคาด

Source: Bloomberg, CEIC, NBS, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ม.ค.-ก.พ. เร่งตัวขึ้นสวนทางกับที่คาด แต่เรามองว่าเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราว และยังคงคาด
เศรษฐกิจไตรมาส 1 จะชะลอตัวลงเป็น +6.5%
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน ม.ค.-ก.พ. ออกมาดีกว่าทีค่ าด โดยทัง้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production),
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment) และยอดค้าปลีก (Retail Sales) ต่างเร่งตัวขึน้ จากเดือน ธ.ค.
ขณะทีด่ ชั นี PMI ภาคการผลิตเดือน ก.พ. ปรับตัวลดลงต่อเนือ่ ง 3 เดือนสูร่ ะดับต�ำ่ สุดในรอบกว่า 1 ปี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน ม.ค.-ก.พ. เร่งตัวขึน้ เป็น +7.2% YoY จาก +6.2% YoY
ในเดือน ธ.ค.และทีต่ ลาดคาด โดยผลผลิตในกลุม่ พลังงานไฟฟ้าได้เร่งตัวขึน้ แรง +11.0% YoY (vs.+6.0% เดือน ธ.ค.)
ซึง่ นับเป็นการขยายตัวเป็นเลขสองหลักครัง้ แรกในรอบ 4 ปี จากสภาพอากาศทีห่ นาวกว่าปกติ ขณะทีผ่ ลผลิตในสินค้าหลัก
เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์, รถยนต์, และสิง่ ทอ ปรับตัวลดลง ท�ำให้เรามองว่าการเร่งตัวขึน้ ของผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้ จะเป็นเพียงชัว่ คราวเท่านัน้
ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment) เดือน ม.ค.-ก.พ. เร่งตัวขึน้ เป็น +7.9% YoY YTD
จาก +7.2% ในเดือน ธ.ค. สวนทางกับทีค่ าด จากการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ (Property FAI) ทีเ่ ร่งตัวขึน้ เป็น
+9.9% YoY YTD จาก +7.0% ในเดือน ธ.ค. ซึง่ ส่วนหนึง่ คาดว่าเป็นผลจากการทีร่ ฐั บาลได้ลงทุนเพือ่ ฟืน้ ฟูเมืองเก่า ขณะ
ทีก่ ารลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure FAI) และการลงทุนในภาคการผลิต (Manufacturing FAI) ชะลอตัวลง
33

April
2018

ด้านการบริโภค ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ม.ค.-ก.พ. เร่งตัวขึน้ เล็กน้อยเป็น +9.7% YoY จาก +9.4%
YoY ในเดือน ธ.ค.
อย่างไรก็ดี ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคการผลิตของทางการจีน (Official Manufacturing PMI) เดือน ก.พ. ปรับ
ตัวลดลง -1.0 จุด เป็น 50.3 จุด โดยเป็นการปรับลดลงต่อเนือ่ ง 3 เดือน สูร่ ะดับต�ำ่ สุดนับตัง้ แต่เดือน ก.ย. 2016 และ
ต�ำ่ กว่าตลาดคาดที่ 51.2 จุด โดยดัชนียอดค�ำสัง่ ซือ้ ใหม่ ทัง้ ภายใน (-1.6 จุด) และภาคนอกประเทศ (-0.5 จุด) และดัชนี
ผลผลิต (-2.8 จุด) ต่างปรับตัวลดลงต่อเนือ่ ง ส่วนดัชนีภาคบริการ (Non-Manufacturing PMI) ปรับลดลง -0.9 จุด เป็น
54.4 จุด และต�ำ่ กว่าตลาดคาดเช่นเดียวกันที่ 55.0 จุด
โดยเรามองว่าดัชนีภาคการผลิตมีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อจาก 1) การใช้นโยบายทีเ่ ข้มงวดต่อเนือ่ ง ทัง้ ด้านการเงิน
การคลัง และภาคอสังหาริมทรัพย์ 2) การควบคุมมลภาวะในอากาศช่วงเดือน ต.ค.-มี.ค. และ 3) การปฎิรปู ด้านอุปทาน
เพือ่ แก้ปญ
ั หาก�ำลังการผลิตส่วนเกิน ซึง่ จะส่งผลกดดันผลผลิตและการลงทุนต่อไป
ส่วนภาคต่างประเทศเดือน ก.พ. ยังคงได้รบั ผลจากปัจจัยชัว่ คราวจากวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนทีป่ นี อี้ ยูใ่ นเดือน
ก.พ. (vs. เดือน ม.ค.ปีกอ่ น) โดยยอดส่งออก (Exports) ในรูปดอลลาร์สหรัฐ ได้เร่งตัวขึน้ มากกว่าคาดเป็น +44.5% YoY
จาก +11.1% YoY ในเดือนก่อน และทีต่ ลาดคาด โดยส่งออกเร่งตัวขึน้ ค่อนข้างมากในกลุม่ Developed Market ได้แก่
สหรัฐฯ (+46.1% YoY vs. +11.1% เดือนก่อน), สหภาพยุโรป (+42.4% YoY vs. +10.3% เดือนก่อน), ญีป่ นุ่ (+31.2%
YoY vs. +1.4% เดือนก่อน) และเร่งตัวใน Emerging Market ในกลุม่ อาเซียน (+36.2% YoY vs +18.4% เดือนก่อน)
ขณะทีช่ ะลอตัวลงในฮ่องกง (+10.2% YoY vs. +18.4% เดือนก่อน) และไต้หวัน (+15.3% YoY vs. +25.4% เดือนก่อน)
ด้านการน�ำเข้า (Imports) ชะลอตัวลงค่อนข้างมากเป็น +6.3% YoY จาก +36.8% YoY ในเดือนก่อน และ
ต�่ำกว่าตลาดคาดเล็กน้อยที่ +8.0% YoY โดยการน�ำเข้าแร่เหล็ก (-5.4% YoY vs. -0.9% เดือนก่อน), ผลิตภัณฑ์จาก
เหล็ก (+11.5% YoY vs. +38.1% เดือนก่อน) และน�ำ้ มันดิบ (+26.4% YoY vs. +44.7% เดือนก่อน) ต่างชะลอตัว
ลงค่อนข้างมาก
ส่งออกที่เร่งตัวขึ้น ขณะที่การน�ำเข้าชะลอตัวลง ส่งผลให้ดุลการค้าเดือน ก.พ. เกินดุล +3.37 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐ ในเดือนก่อน และสวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะขาดดุล -5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
แม้ตัวเลขส่งออกและน�ำเข้าจะค่อนข้างผันผวนในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. จากการเหลื่อมเดือนของเทศกาลตรุษจีน
แต่เมื่อนับรวมยอดส่งออกเดือน ม.ค.-ก.พ. ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบดังกล่าวลง ส่งออกก็ยังคงขยายตัวได้ดีที่ +24.4%
YoY ขณะที่การน�ำเข้าจะขยายตัวดีที่ +21.7% YoY ซึ่งสะท้อนโมเมนตัมภาคต่างประเทศที่ยังคงแข็งแกร่ง
อย่างไรก็ดี เรามองว่าโมเมนตัมภาคส่งออกจะเริม่ ชะลอตัวลงในระยะข้างหน้าจาก 1) ความไม่แน่นอนในนโยบาย
การค้าของสหรัฐฯ ทีอ่ าจจุดชนวนให้เกิดสงครามทางการค้า 2) การใช้นโบายการเงินทีเ่ ข้มงวดซึง่ กดดันการลงทุนและการ
ผลิต อาจเริม่ ส่งผลต่อส่งออกในระยะข้างหน้า และ 3) ดัชนีชน้ี ำ� ภาคส่งออกล่วงหน้าอย่าง PMI New Export Orders
เดือน ก.พ. ซึง่ หดตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 2 (49.0 จุด เดือน ก.พ.)
แผนภาพที่ 36 : ดัชนี PMI New Export Orders อยู่ในเกณฑ์หดตัว (ต�่ำกว่า 50 จุด)
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ซึ่งสะท้อนถึงโมเมนตัมภาคส่งออกที่จะเริ่มอ่อนก�ำลังลง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เราคาดเศรษฐกิจไตรมาส 1 และ 2 จะชะลอตัวลงเป็น +6.5% YoY และ +6.3% YoY ตามล�ำดับ จากนโยบาย
ทีม่ แี นวโน้มเข้มงวดขึน้ ทัง้ ในภาคการเงิน การคลัง และภาคอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ จะกดดันการลงทุน กอปรกับมาตรการ
ควบคุมมลภาวะในอากาศช่วงฤดูหนาว (เดือน ต.ค. -มี.ค.) ทีจ่ ะกดดันภาคการผลิต นอกจากนี้ ส่งออกซึง่ เป็นแรงขับ
เคลือ่ นเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญในปีกอ่ น อาจเริม่ อ่อนก�ำลังลง
ผลกระทบจากการขึ้นภาษีน�ำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมของสหรัฐฯ มีจ�ำกัด
สหรัฐฯ ได้ประกาศขึ้นภาษีน�ำเข้า (Tariffs) เหล็กที่ 25% และอะลูมิเนียมที่ 10% เมื่อต้นเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา
ซึ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนมีค่อนข้างจ�ำกัด เนื่องจาก 1) จีนส่งออกเหล็กและอะลูมิเนียมไปยังสหรัฐฯคิดเป็นมูลค่า
เพียง 0.03% ของ GDP เท่านั้น และ 2) สหรัฐฯ น�ำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากจีนในสัดส่วนที่ลดลง
เรามองว่าจีนจะไม่ใช้มาตรการโต้ตอบทางการค้าทีร่ นุ แรงกับสหรัฐฯ ในตอนนี้ เนือ่ งจากผลกระทบจากการขึน้
ภาษีนำ� เข้าของสหรัฐฯ ในครัง้ นีไ้ ม่สงู นัก โดยเรามองว่าจีนจะพยายามเข้าไปเจรจากับสหรัฐฯ ซึง่ อาจเห็นได้จากการ
ทีน่ าย Liu He ซึง่ เป็นมือขวาด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดี Xi Jinping และมีตำ� แหน่งในระดับสูง (1 ใน 25
คณะกรรมการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์จนี ) ได้เดินทางไปเจรจาเรือ่ งการค้ากับสหรัฐฯ ในช่วงการประชุม National
People’s Congress ซึง่ ปกติแล้วได้มกี ารบังคับให้เข้าร่วมประชุมทุกคน ซึง่ สะท้อนได้วา่ จีนให้ความส�ำคัญกับการค้ากับ
สหรัฐฯ เป็นอย่างมาก
โดยเราคาดว่าจีนอาจจะลดอัตราภาษีนำ� เข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ซึง่ จะเป็นทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยลดความไม่สมดุลทางการ
ค้าระหว่างกันลงได้ (WTO รายงานว่าจีนตัง้ ก�ำแพงภาษีการค้ากับสหรัฐฯเฉลีย่ ที่ 5.3% ซึง่ สูงกว่าสหรัฐฯ ทีเ่ ก็บภาษีนำ�
เข้าสินค้าจากจีนเฉลีย่ ที่ 3% เท่านัน้ ), เปิดเสรีภาคการเงินมากขึน้ รวมถึงการเพิม่ การน�ำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เช่น สินค้า
เกษตรอย่างถัว่ เหลือง
อย่างไรก็ดี แม้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการขึน้ ภาษีนำ� เข้าเหล็กและอะลูมเิ นียมของสหรัฐฯ จะมีคอ่ นข้างจ�ำกัด แต่
ก็มคี วามเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดสงครามทางการค้า (Trade War) โดยเฉพาะหากสหรัฐฯ ขึน้ ภาษีนำ� เข้ากับสินค้าส่งออกส�ำคัญ
ของจีน เช่น อิเล็กทรอนิกส์และเสือ้ ผ้า ซึง่ คิดเป็นมูลค่ารวมต่อ GDP ทีค่ อ่ นข้างสูง หรือขึน้ ภาษีสนิ ค้าน�ำเข้าจากจีนในทุก
หมวด ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนอย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ เรามองว่าจีนจะโต้ตอบด้วยการขึน้ ภาษีสนิ ค้าน�ำเข้าในสินค้า
ส�ำคัญ เช่น เครือ่ งบินและผลผลิตทางเกษตรอย่างเช่นถัว่ เหลือง ซึง่ เป็นสินค้าทีจ่ นี น�ำเข้าจากสหรัฐฯ เป็นจ�ำนวนมาก
แผนภาพที่ 37 : จีนส่งออกเหล็กและอะลูมิเนียมไป
สหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าเพียง 0.03% ของ GDP และ
สัดส่วนการน�ำเข้าของสหรัฐฯ ได้ลดลง

แผนภาพที่ 38 : เรามองว่าจีนจะใช้มาตรการที่รุนแรง
โต้ตอบกับสหรัฐฯ หากสหรัฐฯ ปรับเพิ่มภาษีน�ำเข้าใน
สินค้าส่งออกหลัก เช่น อิเล็กทรอนิกส์

Source: Bloomberg, Deutsche Bank, Trademap, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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รัฐบาลตั้งเป้า GDP ปีนี้ที่ “ประมาณ 6.5%” และปรับลดเป้าขาดดุลการคลังปีนี้ลง สะท้อนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่
จะลดลงในปีนี้
รัฐบาลจีนตัง้ เป้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ปีนที้ ี่ “ประมาน 6.5%” ซึง่ เป็นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจ
อาจชะลอตัวลงจากปี 2017 ทีร่ ฐั บาลตัง้ เป้า GDP ไว้ที่ “6.5% หรือมากกว่าหากเป็นไปได้” และได้ปรับลดเป้าขาดดุล
การคลัง (Fiscal deficits) ลงเป็น -2.6% ของ GDP จาก -3.0% ของ GDP ในปีกอ่ น ซึง่ เป็นการส่งสัญญาณทีช่ ดั เจน
ถึงความต้องการลดการกระตุน้ เศรษฐกิจลง
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา การใช้จา่ ยภาครัฐ โดยเฉพาะผ่านการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure FAI)
ได้เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการกระตุน้ เศรษฐกิจ โดยทางการจีนได้กระตุน้ ให้รฐั บาลท้องถิน่ เร่งลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน
เป็นจ�ำนวนมากในช่วงปี 2009-2010 เพือ่ ช่วยหนุนไม่ให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง เนือ่ งจากเป็นช่วงทีเ่ กิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก
ซึง่ การเร่งลงทุนในช่วงนัน้ ก็เป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้หนีใ้ นระบบปรับเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว (จาก 180% ต่อ GDP ในปี
2010 เป็น 279% ต่อ GDP ณ ไตรมาส 3/2017 ตามการประเมินของ DB) และเป็นการเพิม่ ความเสีย่ งในภาคการเงิน
มาในตอนนี้ เศรษฐกิจจีนมีเสถียรภาพมากขึน้ กอปรความกังวลเรือ่ งหนีใ้ นระบบทีส่ งู ท�ำให้การเร่งกระตุน้ เศรษฐกิจ
ผ่านการคลังมีความจ�ำเป็นน้อยลง ซึง่ เรามองว่าการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานจะชะลอตัวลงต่อ จากการใช้จา่ ยภาครัฐที่
มีแนวโน้มลดลงในปีนี้ และนโยบายการเงินทีเ่ ข้มงวด ทัง้ 1) การเพิม่ ความเข้มงวดในการกูย้ มื เงินของรัฐบาลท้องถิน่ นับ
ตัง้ แต่ปลายไตรมาส 2/2017 และการเพิม่ ความเข้มงวดในโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private
Partnerships: PPPs) ในช่วงปลายปีทแี่ ล้ว ซึง่ รัฐบาลได้ระงับการลงทุนในโครงการทีไ่ ม่จำ� เป็นและไม่เป็นไปตามเกณฑ์
รวมทัง้ ป้องกันไม่ให้โครงการ PPP เป็นช่องทางการระดมทุนของรัฐบาลท้องถิน่ ซึง่ ผิดวัตถุประสงค์และเป็นความเสีย่ งที่
ท�ำให้หนีใ้ นระบบเพิม่ สูงขึน้ 2) การเพิม่ ความเข้มงวดในสินเชือ่ นอกภาคธนาคาร (Shadow banking) ซึง่ เป็นหนึง่ ในช่อง
ทางทีร่ ฐั บาลท้องถิน่ เคยเร่งระดมทุนตามแผนกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2009-2010 และ 3) การเพิม่ ความเข้มงวดในนโยบาย
ภาคอสังหาริมทรัพย์นบั ตัง้ แต่เดือน ต.ค.2016 เพือ่ ป้องกันการเกิดฟองสบู่ ซึง่ ส่งผลให้ราคาบ้านชะลอตัวลงต่อเนือ่ งและส่ง
ผลให้ราคาทีด่ นิ ซึง่ เป็นหนึง่ ในรายได้ของรัฐบาลท้องถิน่ ทีส่ ำ� คัญปรับตัวลดลง
แผนภาพที่ 39 : นโยบายการคลังมีแนวโน้มเข้มงวดขึ้น
โดยทางการปรับลดเป้าขาดดุลการคลังลง และเพิ่มความ
เข้มงวดในการกู้ยืมเงินของรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้การ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานชะลอตัวลงต่อเนื่อง

แผนภาพที่ 40 : ทางการประกาศเป้า GDP ปีนี้ที่
“ประมาณ 6.5%” ซึ่งต�่ำกว่าปีก่อนที่ “6.5% หรือ
มากกว่าหากเป็นไปได้”

Source: Bloomberg, NPC, Deutsche Bank, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เราคาดทางการจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน
เราคาดว่ารัฐบาลจะใช้นโยบายการเงินทีเ่ ข้มงวดต่อ สะท้อนได้จากการให้ความส�ำคัญกับการลดความเสีย่ งทางการ
เงิน โดยในการประชุมสภาประชาชน (National People’s Congress) ซึง่ จัดมีขนึ้ ระหว่างวันที่ 5-20 มี.ค. รัฐบาลจีนก็ได้
เพิม่ อ�ำนาจให้กบั ธนาคารกลางจีน (PBoC) ในการก�ำหนดกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ในภาคการเงินและการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนิน
นโยบาย ซึง่ จะช่วยลดช่องว่างในการด�ำเนินนโยบายและท�ำให้การลดความเสีย่ งในภาคการเงินมีประสิทธิมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังได้ประกาศควบรวมคณะกรรมการก�ำกับภาคธนาคาร (CBRC) และคณะกรรมการก�ำกับ
ภาคการประกันภัย (CIRC) เข้าด้วยกันเป็นคณะกรรมการก�ำกับภาคธนาคารและการประกันภัย (CBIRC) ซึง่ นับเป็นการ
ปฎิรปู โครงสร้างภาคการเงินครัง้ ส�ำคัญของจีนนับตัง้ แต่ปี 2003 โดยการควบรวมดังกล่าวจะช่วยลดช่องว่างในการด�ำเนิน
นโยบายต่างๆ ทีส่ ง่ ผลให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากช่องว่างทางกฎหมาย
ก่อนหน้านี้ ในเดือน ก.ค. 2017 ทางการจีนได้มกี ารจัดตัง้ Financial & Stability & Development Committee
(FSDC) ขึน้ เพือ่ เป็นศูนย์กลางควบคุมหน่วยงานภาคการเงินซึง่ ขณะนัน้ แบ่งออกเป็น 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ธนาคาร
กลางจีน (PBoC), คณะกรรมการก�ำกับภาคธนาคาร (CBRC), คณะกรรมการก�ำกับภาคการประกันภัย (CIRC) และ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดหลักทรัพย์ (CSRC) ซึง่ FSDC จะด�ำเนินการให้นโยบายและแผนการปฎิรปู ต่างๆ มีความ
สอดคล้องกันและประสานงานระหว่างกันมากขึน้ ระหว่างทัง้ 4 หน่วยงาน เนือ่ งจากก่อนหน้านี้ ทัง้ 4 หน่วยงานจะ
ท�ำงานค่อนข้างแยกส่วนกันและไม่คอ่ ยประสานงาน ท�ำให้เกิดช่องว่างในการด�ำเนินนโยบายต่างๆ อันเป็นหนึง่ ในสาเหตุ
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้สนิ เชือ่ นอกภาคธนาคาร (Shadow Banking) เติบโตเร็วและเสถียรภาพในภาคการเงินของจีนสัน่ คลอน
ซึง่ หลังการจัดตัง้ FSDC ก็ได้มมี าตรการควบคุมภาคการเงินออกมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะหลังการประชุมใหญ่
พรรคคอมมิวนิสต์จนี (National Congress of the Communist Party of China: CPC) ทีเ่ สร็จสิน้ ไปในเดือน ต.ค.
เช่น การเพิม่ ความเข้มงวดในธุรกิจกลุม่ บริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) ซึง่ คาดว่าสินเชือ่ กว่า 80% เป็น
สินเชือ่ นอกภาคธนาคาร และในต้นปีนี้ ได้มกี ารออกมาตรการคุมเข้มเพิม่ เติมในภาคธนาคารด้วย
เรามองว่าการปฎิรปู โครงสร้างภาคการเงินสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญกับการลดความเสีย่ งทางการเงินของ
รัฐบาลจีน โดยหนีใ้ นระบบได้อยูใ่ นระดับทีส่ งู มาก (279% ต่อ GDP ในไตรมาส 3 ตามการประเมินของ DB) ท�ำให้เราคาด
ว่าทางการจะยังคงใช้นโยบายการเงินทีเ่ ข้มงวดต่อไป โดยเราคาดว่าทางการจะปรับขึน้ ดอกเบีย้ ในตลาดเงิน (Repurchase
rate) ราว 20-45bps ในปีนี้ (vs. ปีทแี่ ล้วปรับขึน้ 3 ครัง้ รวม 25bps) และคาดว่าทางการจีนจะเพิม่ ความเข้มงวดในสิน
เชือ่ นอกภาคธนาคารต่อไป ซึง่ จะส่งผลให้ยอดระดมทุนรวมคงค้าง (Outstanding TSF) ชะลอตัวลงต่อ
แผนภาพที่ 41 : การจัดตั้ง FSDC จะช่วยให้หน่วยงาน แผนภาพที่ 42 : เราคาด PBoC จะปรับเพิม่ อัตราดอกเบีย้ ใน
ภาคการเงินของจีนมีการประสานงานกันมากขึ้นและช่วย ตลาดเงินราว 20-45bps ในปีนี้ และเพิม่ ความเข้มงวดในสิน
ให้ทิศทางการด�ำเนินนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เชือ่ นอกภาคธนาคาร ซึง่ จะกดดันให้ยอดระดมทุนชะลอตัวลงต่อ

Source: Bloomberg, Deutsche Bank, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การกระตุน้ เศรษฐกิจผ่านการคลังทีล่ ดลงและนโยบายการเงินทีม่ แี นวโน้มเข้มงวดขึน้ คาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจจีน
ชะลอตัวลง โดยเฉพาะในช่วงครึง่ ปีแรก โดยเราคาด GDP จีนจะขยายตัว +6.5% YoY และ +6.3% YoY ในไตรมาส 1
และ 2 ตามล�ำดับ ชะลอตัวลงจากทีข่ ยายตัวแรง +6.9% YoY ในปี 2017
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น
เศรษฐกิจภาพรวมยังคงฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป จากภาคการส่งออกและการลงทุนที่ฟื้นตัวขึ้น
อย่างไรก็ดี เรามองว่าการลงทุนภาคเอกชนซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเร่งตัวของ GDP ในปีที่ผ่านมา
ให้ขยายตัว +1.7% จากปี 2016 ที่ 0.9% น่าจะขยายตัวต่อจนท�ำจุดสูงสุดในช่วงปลายไตรมาส 3
และจะค่อยชะลอตัวลง ตามการลดลงของการลงทุนก่อสร้างด้านสถานประกอบการร้านอาหารและ
โรงแรม ก่อนการแข่งขันโอลิมปิกปี 2020

แผนภาพที่ 43 : การส่งออกและการลงทุนฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ภาคการบริโภค การผลิต และภาคบริการลดลง

Source: Bank of Japan, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การส่งออกและการลงทุนฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ภาคการบริโภค การผลิต และภาคบริการลดลง
การส่งออกฟื้นตัวขึ้น: ยอดส่งออกในรูปเงินเยน เดือน ม.ค. ฟื้นตัวขึ้นเป็น +12.3%YoY จากเดือนก่อนที่
+9.4%YoY ขณะที่ปริมาณการส่งออก (Export Volume) เร่งตัวขึ้นเป็น +9.3%YoY จากเดือนก่อนที่ +4.5%YoY
โดยเรามองว่าการส่งออกน่าจะยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวของอุปสงค์โลก
การลงทุนพลิกกลับมาขยายตัว: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักร ไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนสูง เช่น เครื่องบิน (Core
Machinery Orders) ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้การลงทุนในระยะข้างหน้า เดือน ม.ค. ขยายตัว +2.9%YoY จากเดือนก่อนที่
-5.0%YoY โดยเรามองว่าการลงทุนน่าจะยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายไตรมาส 3 ตามการลงทุนก่อสร้าง
ก่อนการแข่งขันโอลิมปิกปี 2020
ภาคการผลิตและภาคบริการลดลง: ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคการผลิต (Manufacturing PMI) เดือน ก.พ. ลดลง
-0.7 จุด เป็น 54.1 จุด ขณะทีด่ ชั นีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคบริการ (Services PMI) เดือน ก.พ. ลดลง -0.2 จุด เป็น 51.7 จุด
การบริโภคชะลอตัวลง: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ม.ค. ชะลอตัวลงเป็น +1.5%YoY จากเดือนก่อนที่
+3.6%YoY เนือ่ งจากได้รบั ผลกระทบจากสภาพอากาศทีห่ นาวเย็นกว่าปีอนื่ ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อการใช้จา่ ย ส่วนดัชนีความ
เชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค (Consumer Confidence Index) เดือน ก.พ. ลดลงเล็กน้อย +0.4 จุด เป็น 44.3 จุด ซึง่ ยังคงอยูใ่ น
ระดับสูงใกล้เคียงกับระดับหลังนายกฯ Shinzo Abe ประกาศใช้แผนปฏิรปู เศรษฐกิจ Abenomics ในปลายปี 2012
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การลงทุนภาคเอกชนน่าจะขยายตัวท�ำจุดสูงสุดในช่วงปลายไตรมาส 3 นี้
เศรษฐกิจญี่ปุ่นได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงปีที่ผ่านมา จากการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนเป็นส�ำคัญ
ซึ่งเรามองว่าการลงทุนภาคเอกชนที่ฟื้นตัวขึ้นมาอาจใกล้ถึงจุดสูงสุด จาก 2 เหตุผล ดังนี้
1) สัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อเศรษฐกิจทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง โดย สัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อเศรษฐกิจขณะ
นีอ้ ยูท่ ี่ 15.8% ซึง่ ได้เพิม่ ขึน้ มาใกล้ 16% ซึง่ เป็นระดับสูงสุดตัง้ แต่ปี 2000 และนับว่าเป็นระดับสูงในวัฏจักร
เศรษฐกิจ หากไม่นบั รวมในช่วงปี 1986-1991 ทีญ
่ ปี่ นุ่ มีวกิ ฤติฟองสบูใ่ นภาคอสังหาฯและตลาดหลักทรัพย์
2) ในรายละเอียดของการลงทุนทีฟ่ น้ื ตัวขึน้ มา การลงทุนก่อสร้างด้านสถานประกอบการร้านอาหารและโรงแรม
(Accommodations, Eating and Drinking Services) ได้เร่งตัวขึน้ มาแรงตัง้ แต่ปี 2015 ตามจ�ำนวนนัก
ท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ ขึน้ และจากการเตรียมการก่อสร้างเพือ่ รองรับผูช้ มการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทีจ่ ะมีขนึ้ ในเดือน
ก.ค. 2020 ซึง่ หากพิจารณาถึงระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้กอ่ สร้างก่อนการแข่งขัน 1-2 ปี การลงทุนภาคเอกชนดัง
กล่าวมีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวท�ำจุดสูงสุดในช่วงปลายไตรมาส 3 นี้ และจะเริม่ ชะลอตัวลง
แผนภาพที่ 44 : การลงทุนภาคเอกชนน่าจะ
ใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้ว เมื่อเทียบกับ GDP

แผนภาพที่ 45 : การก่อสร้างด้านสถานประกอบการร้าน
อาหารและโรงแรม ได้เร่งตัวขึ้นแรง ตามจ�ำนวนนักท่อง
เที่ยวที่เพิ่มขึ้น

Source: Deutsche Bank, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ความกังวลจากประเด็นการลด QQE ของ BoJ อาจท�ำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอีกเล็กน้อย
การเข้าซือ้ Exchange-Traded Fund (ETF) ของธนาคารกลางญีป่ นุ่ (BoJ) ได้สง่ ผลให้หนุ้ ทีม่ มี ลู ค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) สูง หรือหุน้ Large cap. Outperform หุน้ ทีม่ มี ลู ค่าตามราคาตลาดต�ำ่ หรือหุน้ Small cap. มาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ เนือ่ งจาก BoJ ได้คดั กรองซือ้ หุน้ ETF ทีม่ หี ลักธรรมาภิบาล (Governance) ทีด่ ี ตามการส่งเสริมของภาครัฐ ซึง่
โดยมากจะเป็นหุน้ Large cap. ทีอ่ ยูใ่ นดัชนี Nikkei ท�ำให้หนุ้ Large cap. Outperform หุน้ Small cap. มากขึน้ เรือ่ ยๆ
ตามปริมาณการเข้าซือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยล่าสุด BoJ ได้เพิม่ การเข้าซือ้ ETF จากปีละ 3 ล้านล้านเยน เป็นปีละ 6 ล้านล้านเยน
ในเดือน ก.ค. 2016
อย่างไรก็ดี ตลาดได้กงั วลว่าเงินเฟ้อของญีป่ นุ่ ทีเ่ ริม่ ฟืน้ ตัวขึน้ จะท�ำให้ BoJ เริม่ ลดมาตรการผ่อนคลายการเงินลง ตาม
ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังการตอบค�ำถามในสภาของนาย Haruhiko Kuroda ผูว้ า่ ฯธนาคาร
กลางญีป่ นุ่ ทีไ่ ด้กล่าวว่า BoJ จะลดนโยบายการเงินลงในปีงบประมาณ 2019 (1 เม.ย. 2019 - 31 มี.ค. 2020) หากเงินเฟ้อ
เข้าสูเ่ ป้าหมายที่ 2% ได้ตามทีค่ าดการณ์ไว้ โดยขณะนีท้ าง BoJ จะเริม่ ปรึกษากันถึงแนวทางในการลดมาตรการผ่อนคลาย
การเงินลง
ค�ำกล่าวของนาย Kuroda ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ แรกทีเ่ ขากล่าวถึงช่วงเวลาทีจ่ ะเริม่ ลดมาตรการผ่อนคลายการเงินลง ซึง่ การ
เปิดเผยว่าจะเริม่ ปรึกษากันถึงการลดนโยบายการเงิน จะท�ำให้คา่ เงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าลงได้ยาก ถึงแม้ Fed จะปรับ
ขึน้ ดอกเบีย้ และอาจท�ำให้เงินดอลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึน้ และท�ำให้ DB ปรับคาดการณ์คา่ เงินเยนจากทีจ่ ะค่อยๆอ่อนค่าลง
ระหว่างปี จนถึง 120 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิน้ ปี เป็นจะทรงตัวอยูท่ ปี่ ระมาณ 100 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ ตลอดปีนี้
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แผนภาพที่ 46 : หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงได้ Outperform ตั้งแต่ BoJ เข้าซื้อ ETF

Source: Deutsche Bank, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 47 : BoJ คาดว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ 0.9%YoY
เป็น +1.4%YoY และ +1.8%YoY ในปี 2019 และ 2020 ตามล�ำดับ

Source: Bank of Japan and Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของก�ำไรบริษัทต่อไป
ในอดีตดัชนี Nikkei มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับค่าเงิน เนื่องจากสัดส่วนบริษัทส่งออกในดัชนีมี
จ�ำนวนมาก ท�ำให้การเคลื่อนไหวของค่าเงินมีผลต่อก�ำไรบริษัท (Earnings) และดัชนีค่อนข้างมาก กล่าวคือ ในช่วง
ที่เงินเยนอ่อนค่าจะท�ำให้สินค้าส่งออกมีมูลค่าถูกลง เมื่อน�ำไปขายต่างประเทศในสกุลเงินอื่น ก็จะท�ำให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันมากขึ้น และในขณะเดียวกันก�ำไรที่น�ำกลับจากนอกประเทศ แลัวแปลงกลับมาในรูปเงินเยนก็จะมีมูลค่า
มากขึ้นด้วย ท�ำให้ก�ำไรบริษัทและราคาหุ้นเพิ่มขึ้นตามการอ่อนค่าของเงินเยน
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจโลกที่ได้เริ่มฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ปีก่อนได้สนับสนุนให้ก�ำไรและราคาหุ้นเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์โลกที่
ฟื้นตัวขึ้น สวนทางกับเงินเยนที่แข็งค่าตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งหากเศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีต่อ เงินเยนที่แข็ง
ค่าขึ้นก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นมากนัก
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แผนภาพที่ 48 : ดัชนี Nikkei ได้ฟื้นเพิ่มขึ้น
สวนทางกับเงินเยนที่แข็งค่า

แผนภาพที่ 49 : การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
ช่วยสนับสนุนการเติบโตของก�ำไรบริษัท

Source: Deutsche Bank, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มสดใสตั้งแต่ต้นปี 2018 ทั้งจากภาคต่างประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่องและอุปสงค์
ในประเทศที่มีสัญญาณฟื้นตัว ของการลงทุนภาคเอกชน ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว
สูงสุดในรอบ 5 ปี น�ำโดยยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ที่ขยายตัวโดดเด่น อย่างไรก็ดีรายได้เกษตรกรที่หดตัวต่อ
เนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วจะยังเป็นปัจจัยฉุดส�ำคัญที่ท�ำให้การบริโภคภาคเอกชนเติบโตอย่างไม่เข้มแข็งมาก
นัก ส�ำหรับในปีนี้เราประเมินว่าราคาสินค้าเกษตรกรจะยังถูกกดดันจากปริมาณผลผลิตซึ่งมีแนวโน้ม
เข้าสู่ตลาดเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนั้นราคาสินค้าเกษตรตกต�่ำจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปฟื้นตัวช้า
และส่งผลให้ กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปตลอดทั้งปีนี้อีกด้วย

อุปสงค์ในประเทศเริ่มเร่งตัวขึ้น ส่วนภาคต่างประเทศขยายตัวดีต่อเนื่อง
การส่งออกและการท่องเทีย่ วยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นเครือ่ งยนต์หลักในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย ส่วนอุปสงค์ในประเทศ
เริม่ มีสญ
ั ญาณฟืน้ ตัว ทัง้ การลงทุนภาคเอกชนทีก่ ลับมาขยายตัวดีหลังจากชะลอลงในเดือน ธ.ค. อีกทัง้ การบริโภคภาค
เอกชนก็ขยายตัวสูงต่อเนือ่ งเป็นเดือนทีส่ อง อย่างไรก็ดี เราประเมินว่ารายได้เกษตรกรทีย่ งั อยูใ่ นระดับต�ำ่ เป็นปัจจัยเสีย่ งต่อ
การฟืน้ ตัวของการบริโภคภาคเอกชน ในระยะถัดไป ผลผลิตทางการเกษตรทีค่ าดว่าจะเข้าสูต่ ลาดในปริมาณมากอาจกดดัน
ให้รายได้เกษตรกรยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ และท�ำให้อตั ราเงินเฟ้อทัว่ ไปฟืน้ ตัวช้า ล่าสุดอัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ. อยูท่ ี่ +0.42%
YoY (vs. +0.7% เดือนก่อน)
แผนภาพที่ 50 : การส่งออกและการท่องเที่ยวเติบโตอย่างแข็งแกร่ง อุปสงค์ในประเทศฟื้นตัว

Source: Bank of Thailand (BoT), Department of Tourism (DoT), Ministry of Commerce (MoC),
University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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อุปสงค์ในประเทศมีสัญญาณฟื้นตัว
การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มสดใสขึน้ สะท้อนจากดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (PCI) ทีข่ ยายตัวสูงต่อเนือ่ งเป็น
เดือนทีส่ อง โดยดัชนีการบริโภคในเดือน ม.ค ชะลอตัวลงเล็กน้อยเป็น +6.1% YoY (vs. +7.5% เดือนก่อน) และ
กระจายตัวดีขนึ้ ในทุกหมวด น�ำโดยสินค้าคงทนและสินค้ากึง่ คงทน ขณะทีก่ ารลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวดี +1.2%
YoY ในเดือน ม.ค. (vs. +0.3% เดือนก่อน) ตามยอดจ�ำหน่ายรถยนต์พาณิชย์ทขี่ ยายตัวสูง และการน�ำเข้าเครือ่ งจักรและ
อุปกรณ์ทเี่ ติบโตต่อเนือ่ ง ซึง่ สะท้อนว่าการลงทุนภาคเอกชนจะมีแนวโน้มขยายตัวดีตอ่ ไป
แผนภาพที่ 51 : การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

Source: Bank of Thailand (BoT), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ในประเทศเร่งตัวขึ้นหลังโครงการรถยนต์คันแรกครบก�ำหนดการถือครอง
หลังจากทีโ่ ครงการรถยนต์คนั แรกครบก�ำหนดระยะถือครอง 5 ปีในเดือน ก.ย. 2016 อุปสงค์ในประเทศมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ โดยยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศปี 2017 เพิม่ ขึน้ เป็น 871,650 คัน หรือคิดเป็นการขยายตัว 13.4%
เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ซึง่ นับเป็นการเพิม่ ขึน้ ครัง้ แรกตัง้ แต่มโี ครงการรถยนต์คนั แรกในปี 2011 เราประเมินว่ายอดจ�ำหน่าย
รถยนต์ในประเทศในปีนจี้ ะเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งเป็น 900,000 คัน และกลับมาเร่งตัวขึน้ ในระยะถัดไป โดยมีอตั ราขยายตัวเฉลีย่
ต่อปี CAGR +13% YoY เท่ากับในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี 2008
แผนภาพที่ 52 : ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ในประเทศปี 2017 กลับมาเพิ่มขึ้นหลังโครงการรถยนต์คันแรกครบก�ำหนดการถือครอง

Source: The Federation of Thai Industries (FTI), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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รายได้เกษตรกรที่หดตัวต่อเนื่อง ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน
รายได้เกษตรเริ่มหดตัวอย่างเห็นได้ตั้งแต่ปลายปี 2017 ตามรายได้ของชาวสวนยางพาราและชาวนาที่หดตัว
เป็นส�ำคัญ โดยในช่วง 4Q17 รายได้ของชาวสวนยางหดตัวมากถึง -23.5% YoY เป็นผลมาจากผลผลิตที่เข้าสู่ตลาด
ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง +3.0% YoY (vs. +10.4% YoY ไตรมาสก่อน) กดดันให้ราคายางพาราหดตัว -11.3%
YoY ขณะที่รายได้ของชาวนาหดตัว -0.8% YoY เป็นผลจากผลผลิตข้าวที่หดตัว -8.6% YoY เนื่องจากผลผลิตข้าว
ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น�้ำท่วม
แผนภาพที่ 53 : รายได้ชาวนาและชาวสวนยางหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ 4Q17

Source: Office of Agricultural Economics (OAE), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 54 : รายได้เกษตรกรหดตัวตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2017 จากผลผลิตทางการเกษตรที่เข้าสู่ตลาดในปริมาณมาก

Source: Office of Agricultural Economics (OAE), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

มองไปข้างหน้าเราคาดว่าสภาพอากาศที่เอื้ออ�ำนวยจะส่งเสริมให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าว
ยางพาราและปาล์มน�้ำมัน ซึ่งจะยังคงกดดันให้ราคาสินค้าเกษตรเหล่านี้อยู่ในระดับต�่ำอย่างต่อเนื่อง รายได้เกษตรกร
ในปี 2018 จึงมีแนวโน้มทรงตัวจากปีก่อนและยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ว่า ในปี 2018 พืชเศรษฐกิจหลายกลุ่มจะมีปริมาณผลผลิตเพิ่ม
ขึ้น โดยได้อานิสงส์จากปริมาณน�้ำฝนที่เพียงพอ น�ำโดยยางพารา (+9.3% YoY) และปาล์มน�้ำมัน (+9.1% YoY) ซึ่ง
จะยิ่งซ�้ำเติมสภาวะผลผลิตที่ล้นตลาดในปัจจุบันและกดดันให้ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับต�่ำต่อไป ส�ำหรับผลผลิตข้าว
คาดว่าจะลดลงเล็กน้อย -1.2% YoY โดยมีสาเหตุจากข้าวนาปีที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนของปี 2017 ได้รับความเสีย
หายจากเหตุการณ์น�้ำท่วมในเดือน ก.ค. อย่างไรก็ดี ชาวนามีแนวโน้มเร่งปลูกข้าวนาปรังเพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลง
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แผนภาพที่ 55 : ผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

Source: Office of Agricultural Economics (OAE), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงก่อนเลือกตั้งหนุนการบริโภคภาคเอกชน
ในช่วงก่อนเลือกตั้ง รัฐบาลระดมออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 4Q17 เพื่อ
ให้การเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนกระจายตัวไปสู่เศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น โดยมาตรการที่ออกมาจะมุ่งช่วยเหลือ
ผู้บริโภค 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้มีรายได้น้อย และเกษตรกร ส�ำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่มีรายได้
ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะได้รับเงินอุดหนุนค่าครองชีพและจัดอบรมพัฒนาทักษะทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีมาตรการ
ลดหย่อนภาษีการท่องเที่ยวเมืองรองที่จะช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวที่มักกระจุกตัวในเมืองหลักไปยังพื้นที่
ต่างๆ ทั่วประเทศ ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจะสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำเพื่อชะลอการขายสินค้าเกษตรในช่วง
ที่ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับต�่ำและสินเชื่อเพื่อการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
แผนภาพที่ 56 : รัฐบาลระดมออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน

Source: TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับต�่ำกดดันให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปฟื้นตัวช้า
ราคาสินค้าเกษตรหรืออาหารสดเป็นปัจจัยส�ำคัญทีฉ่ ดุ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปให้ลดต�ำ่ ลงมาตัง้ แต่ไตรมาส 4/2017 โดย
อาหารสดมีนำ�้ หนักราว 15.7% ของตะกร้าเงินเฟ้อ ซึง่ หากราคาสินค้าเกษตรหดตัวในระยะถัดไปอาจท�ำให้อตั ราเงินเฟ้อ
ฟืน้ ตัวช้า อย่างไรก็ดี ราคาสินค้าในหมวดพลังงานทีม่ นี ำ�้ หนักราว 11.8% ของตะกร้าเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เมือ่
เทียบกับปีกอ่ น ซึง่ คาดว่าจะช่วยชดเชยราคาอาหารสดทีป่ รับลดลงและส่งผลให้อตั ราเงินเฟ้อทัว่ ไปฟืน้ ตัวอย่างช้าๆ
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปทีฟ่ น้ื ตัวช้าและยังคงอยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่ากรอบอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายที่ 2.5% ± 1.5% ประกอบ
กับการบริโภคในประเทศยังฟืน้ ตัวอย่างไม่เข้มแข็งนัก ท�ำให้เรายังคงคาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ที่ +1.5%
ตลอดทัง้ ปีนี้
แผนภาพที่ 57 : ราคาอาหารสดกดดันให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปฟื้นตัวช้า

Source: Ministry of Commerce (MoC), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 2
เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 2
ซีคอนสแควร์ ชั้น 3
ดิโอลด์สยาม ชั้น 1
เทสโก้โลตัส พระราม 3

: 02 454 9854
: 02 6737017
: 02 937 0909
: 02 721 9556
: 02 623 9141
: 02 681 1411

ศรีนครินทร์
วรจักร
บางลำ�พู

: 02 758 6269
: 02 621 0141
: 02 629 3009

สาขาธนาคารในเขตภูมิภาค
นครปฐม : 034 212 277
อยุธยา  : 035 235 155
ระยอง : 038 808 555
พิษณุโลก : 055 211 388
สุรินทร์ : 044 521 531
ตรัง
: 075 223 277
ถนนนิพัทธ์อุทิศ หาดใหญ่ :

ราชบุรี
:
จันทบุรี :
ศรีราชา  :
ขอนแก่น :
อุดรธานี :
ภูเก็ต
:
074 238 855

032 327 010
039 346 688
038 771 471
043 324 966
042 326 333
076 261 929

สมุทรสาคร :
ชลบุรี
:
เชียงใหม่
:
นครราชสีมา :
อุบลราชธานี :
ถนนรัษฎา ภูเก็ต :
สุราษฏร์ธานี :

034 811 383
038 784 522
053 211 112
044 271 711
045 284 633
076 354 545
077 275 633

สระบุรี
พัทยา 
นครสวรรค์
โลตัส โคราช
กระบี่
สงขลา 

:
:
:
:
:
:

036 222 449
038 416 525
056 331 511
044 262 326
075 632 989
074 343 111

ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ท�ำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ที่ได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ
แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นที่แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นค�ำเสนอหรือค�ำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์และจัดท�ำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้น�ำไปเผยแพร่ทาง
สื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การน�ำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมาย
ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการน�ำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

