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ตลาดหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จากความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งสวนทางกับเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวลงต่อเนื่อง
 
เรามองว่าตลาดอาจปรับตัวลดลง หาก Fed ไม่ลดดอกเบี้ยมากตามที่ตลาดคาด เนื่องจาก 1) เงินเฟ้อได้เร่งตัวสู่
ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2008 2) เมื่อเทียบกับอดีต Fed ลดดอกเบี้ยในช่วงกลางวัฏจักรเศรษฐกิจ (Mid-cycle) เพียง 
-75bps และ 3) คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) บางท่านไม่เห็นด้วยกับการลดดอกเบี้ย
 
เราแนะน�าให้กระจายการลงทนุไปยังสนิทรพัย์ทีไ่ด้ประโยชน์จากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เช่น ทองค�าและ REITs 
และหุ้นในกลุ่มที่ผลก�าไรไม่ผันผวนไปตามเศรษฐกิจโลกมากนัก และยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะยาว เช่น กลุ่ม 
Health Care เป็นต้น



ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ทำาขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ที่ได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ 

แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นที่แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำาเป็น

ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำาเสนอหรือคำาชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์และจัดทำาขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำาไปเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำาไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมาย   ทั้ง

หลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการนำาไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
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เรามองว่าตลาดอาจปรับตัวลดลง หาก Fed ไม่ลดดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาด เนื่องจาก 1) เงินเฟ้อได้เร่งตัวสู่ระดับ
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เราแนะน�าให้นักลงทุนซื้อสะสมทองค�า เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และปัจจัย
เสี่ยงทางการเมือง
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 ตลาดหุ้นได้ปรับตัวเพ่ิมข้ึนต้ังแต่ต้นปี จากความคาดหวังต่อการลดดอกเบ้ียของ Fed ซ่ึงสวนทางกับ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงต่อเน่ือง โดยนับต้ังแต่ต้นปี ดัชนีภาคการผลิต (ISM Manufacturing) ได้ลดลงต่อเน่ือง 
จนล่าสุดเข้าสู่เกณฑ์หดตัวต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่ 2 ขณะที่ตลาดหุ้นกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  ตามการ
คาดการณ์การลดดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) 
ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Federal Funds Rate) ลงไปแล้ว 2 ครั้ง 50bps มาที่ 1.75% - 
2.00% และในระยะข้างหน้า ตลาด Fed Funds Future ยังได้คาดหวังให้ Fed ลดอัตราดอกเบี้ย
เพิ่มเติมอีก 4 ครั้ง เป็น 0.75-1.00% ณ สิ้นปี 2020 
 อย่างไรก็ดี เรามองว่าตลาดอาจปรับตัวลดลง หาก Fed ไม่ลดดอกเบี้ยมากตามที่ตลาดคาด เนื่องจาก 
1) เงินเฟ้อได้เร่งตัวสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2008 และเป็นอุปสรรคต่อการลดดอกเบี้ย 2) เมื่อเทียบกับอดีต 
Fed ลดดอกเบี้ยในช่วงกลางวัฏจักรเศรษฐกิจ (Mid-cycle) เพียง -75bps ทำาให้ Fed ลดดอกเบี้ยได้
อีกเพียง 1 ครั้ง เพื่อยืนยันกับตลาดว่าการลดดอกเบี้ยรอบนี้เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนนโยบายในช่วงกลาง
วัฏจักร และ 3) คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) บางท่านไม่เห็นด้วยกับการลดดอกเบี้ย โดยการ
ลดดอกเบี้ยใน 2 ครั้งที่ผ่านมา มีคณะกรรมการออกเสียงค้าน 2 เสียงทุกครั้ง นอกจากนี้ คาดการณ์
ดอกเบี้ยของคณะกรรมการ Fed (FOMC Dot Plot) ชี้ว่า คณะกรรมการ FOMC ที่สนับสนุนให้ลด
ดอกเบี้ยลงมากที่สุดยังมองว่าจะลดดอกเบี้ยลงได้อีกเพียงครั้งเดียว
 ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของตลาด กับการส่งสัญญาณของ Fed ทำาให้มีความเสี่ยงที่
ตลาดจะผิดหวังและทำาให้เกิดการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงอีกระลอก
 เราแนะนำาให้นักลงทุนทยอยลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยลดน้ำาหนักการลงทุนในหุ้นตลาด
เกิดใหม่ที่มีความผันผวนสูง และแนวโน้มผลประกอบการยังถูกกดดันจากสงครามการค้า โดยเราแนะนำาให้
กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เช่น  ทองคำาและ REITs 
และหุ้นในกลุ่มที่ผลกำาไรไม่ผันผวนไปตามเศรษฐกิจโลกมากนัก และยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะยาว 
เช่น กลุ่ม Health Care เป็นต้น



Global
Investment
Strategy

TISCO Economic Strategy Unit

ตลาดหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จากความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งสวนทางกับ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง
 
เรามองว่าตลาดอาจปรับตัวลดลง หาก Fed ไม่ลดดอกเบี้ยมากตามที่ตลาดคาด เนื่องจาก 1) เงินเฟ้อได้
เร่งตัวสู่ระดับสูงสุดต้ังแต่ปี 2008 2) เมื่อเทียบกับอดีต Fed ลดดอกเบ้ียในช่วงกลางวัฏจักรเศรษฐกิจ 
(Mid-cycle) เพียง -75bps และ 3) คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) บางท่านไม่เห็นด้วยกับ
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Asset Allocation & Investment Themes

Asset Class
Weighting

Themes
Underweight Neutral Overweight

ตราสารหนี้
- เราคาดว่า Bond Yield จะปรับเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4

- คงคำาแนะนำา Underweight

ตราสารทุน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

 - รัฐบาลและธนาคารกลางของสหรัฐฯ ยังคงดำาเนินนโยบายท้ังการคลัง และการเงินในเชิงผ่อนคลาย ซ่ึงเป็นปัจจัยหลัก
  ที่คอยสนับสนุนเศรษฐกิจ และตลาดการเงินของสหรัฐฯ ให้มีเสถียรภาพที่ดีกว่าประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

- การเติบโตของกำาไรอ่อนแอลงไม่น่าจะช่วยขับเคลื่อนตลาดได้มากนัก

- คงคำาแนะนำา Neutral

ตลาดหุ้นไทย

- เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอลงจากทั้งภาคต่างประเทศ และในประเทศ เราลดคาดการณ์ GDP ปี 2019
  ลงเป็น +2.9% YoY

- ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพการเมือง และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

- คงคำาแนะนำา Neutral

ตลาดหุ้นจีน

- เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงต่อเนื่อง หลังตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ขยายตัว +6.0%YoY ต่ำาสุดในรอบเกือบ 30 ปี
  จากผลกระทบของสงครามการค้า ประกอบกับรัฐบาลถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 2

- ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่คอยกดดัน Sentiment ในการลงทุน

  และแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า

- คงคำาแนะนำา Neutral

ตลาดหุ้นเอเชียเหนือ

- Valuation ของตลาดหุ้นเกาหลีและไต้หวัน อยู่ในระดับสูง 

- คาดการณ์ผลกำาไรปี 2019 ของบริษัทจดทะเบียนในเกาหลี และไต้หวันเสี่ยงที่จะถูกปรับลดลงอีก

  ท่ามกลางแนวโน้มการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก และอุปสงค์ที่อ่อนแอลงของสินค้าประเภท Smartphone,

  PCs และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

- คงคำาแนะนำา Underweight

ตลาดหุ้นอินเดีย
- ผลกระทบจากสงครามการค้าน้อย เนื่องจากพึ่งพาการบริโภคในประเทศเป็นหลัก

 - แต่ Valuation อยู่ในระดับท่ีค่อนข้างแพง และอาจถูกกระทบจากราคาน้ำามันท่ีเพ่ิมข้ึน

- คงคำาแนะนำา Neutral

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
- เศรษฐกิจญี่ปุ่นเผชิญความเสี่ยงจากมูลค่าการส่งออกที่หดตัวลง และการปรับขึ้นภาษีบริโภคในเดือน ต.ค.
- คงคำาแนะนำา Neutral

ตลาดหุ้นยุโรป
- ความเสี่ยงทางการเมืองในอิตาลี และอังกฤษ (Brexit) ยังคงกดดัน Sentiment ในการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป
- Earnings Growth อยู่ในระดับต่ำา ขณะเดียวกันยูโรมีแนวโน้มกลับมาแข็งค่า ซ่ึงจะกดดันกำาไรของบริษัทจดทะเบียน

- คงคำาแนะนำา Underweight

ตลาดหุ้นละติน

อเมริกา

- โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ เช่น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง และทุนสำารองต่ำา

 - มีความเส่ียงเงินทุนไหลออกสูง

- คงคำาแนะนำา Underweight

การลงทุนทางเลือก

ทองค�า
- ความเสี่ยงทางการเมือง และเศรษฐกิจ จะเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยหนุนราคาทองคำาในปีนี้
- คงคำาแนะนำา Overweight

น้�ามัน

- ซาอุฯกลับมาผลิตได้ตามเดิม หลังถูกโจมตีในเดือน ก.ย. ขณะท่ี กลุ่ม OPEC มีโอกาสน้อยมากท่ีจะลดปริมาณการผลิต
  เพ่ิมเติมได้สำาเร็จ จากความขัดแย้งในกลุ่มท่ีรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ
- คาดว่า Supply จากทางฝ่ังสหรัฐฯ จะทะลักเข้าสู่ตลาดน้ำามันดิบโลกในช่วงคร่ึงหลังของปีน้ี
- คงคำาแนะนำา Underweight

US REITs
- ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ยังมีความน่าสนใจ
- เพิ่มน้ำาหนักเป็น Overweight

J-REITs

- ราคาที่ดินในญี่ปุ่นเริ่มปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกหลังทรงตัวมานาน
- นโยบาย Yield Curve Control ของ BoJ ช่วยให้ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) 
  ของ JREITs อยู่ในระดับสูง
- คงคำาแนะนำา Neutral

Europe REITs
- โดนกระทบจากราคาสินทรัพย์ในอังกฤษ
- คงคำาแนะนำา Underweight

Current Recommendation Previous Recommendation

Underweight : ลดน�้ำหนักกำรลงทุน Neutral : คงน�้ำหนักกำรลงทุน Overweight : เพิ่มน�้ำหนักกำรลงทุน
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ตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จากความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งสวนทาง
กับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง เรามองว่าตลาดอาจปรับตัวลดลง หาก Fed ไม่ลดดอกเบี้ยมาก
ตามที่ตลาดคาด เนื่องจาก 1) เงินเฟ้อได้เร่งตัวสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2008 2) เมื่อเทียบกับอดีต 
Fed ลดดอกเบี้ยในช่วงกลางวัฏจักรเศรษฐกิจ (mid-cycle) เพียง -75bps และ 3) คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (FOMC) บางท่านไม่เห็นด้วยกับการลดดอกเบี้ย เราแนะน�าให้กระจายการลงทุนไปยัง
สินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เช่น  ทองค�าและ REITs และหุ้นในกลุ่ม
ที่ผลก�าไรไม่ผันผวนไปตามเศรษฐกิจโลกมากนัก และยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะยาว เช่น 
กลุ่ม Health Care เป็นต้น

ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed
 ตลาดหุ้นได้ปรับตัวเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองมาต้ังแต่ต้นปี โดยดัชนี S&P500 ได้เพ่ิมข้ึนมาแล้ว 15%จากความคาดหวัง
ต่อการลดดอกเบ้ียของ Fed ซ่ึงสวนทางกับเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงต่อเน่ือง โดยนับต้ังแต่ต้นปี ดัชนีภาคการผลิต (ISM 
Manufacturing) ได้ลดลงต่อเน่ือง จากระดับ 60 จุดในเดือน ก.ย. ปีก่อน จนล่าสุดเข้าสู่เกณฑ์หดตัว (น้อยกว่า 50 จุด) 
ต่อเน่ืองมาเป็นเดือนท่ี 2 ขณะท่ีตลาดหุ้นกลับปรับตัวเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง ตามการคาดการณ์การลดดอกเบ้ียของ Fed
 ซึ่งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
(Federal Funds Rate) ลงไปแล้ว 2 ครั้ง 50bps มาที่ 1.75%-2.00% และในระยะข้างหน้า ตลาด Fed Funds 
Future ยังได้คาดหวังให้ Fed ลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 4 ครั้ง เหลือ 0.75-1.00% ณ สิ้นปี 2020

แผนภำพที่ 1: ตลำดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่ำนมำ จำกควำมคำดหวังต่อกำรลดดอกเบี้ยของ Fed

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 2. เมื่อเทียบกับอดีต Fed ลดดอกเบี้ยในช่วงกลางวัฏจักรเศรษฐกิจ (Mid-cycle) เพียง -75bps  
 หลังการประกาศลดดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. ประธาน Fed นาย Jerome Powell ได้กล่าวย้ำาว่า การลดดอกเบี้ย
ใน 2 ครั้งที่ผ่านมานั้น เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนนโยบายในช่วงกลางวัฏจักร (Mid Cycle Adjustment) และ Fed ยัง
ไม่มีความจำาเป็นต้องลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง  เมื่อเปรียบเทียบการลดดอกเบี้ยในช่วง Mid-cycle ในระหว่างปี 1990 ถึง 
2001 ซึ่งมีปัจจัยทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับปัจจุบันมากสุด พบว่า Fed ได้ลดดอกเบี้ยลง จำานวน 3 ครั้ง รวม 75bps 
ในปี 1995 และปี 1998 ทำาให้ Fed ลดดอกเบี้ยได้อีกเพียง 1 ครั้ง เพื่อยืนยันกับตลาดว่าการการดอกเบี้ยรอบนี้เป็น
เพียงการปรับเปลี่ยนนโยบายในช่วงกลางวัฏจักร

แผนภำพที่ 2: เงินเฟ้อ Core CPI ได้เร่งตัวเพิ่มขึ้นมำอยู่ในระดับที่สูงสุดตั้งแต่ปี 2008

Source: Federal Reserve, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพที่ 3: เมื่อเทียบกับอดีต Fed ลดดอกเบี้ยในช่วงกลำงวัฏจักรเศรษฐกิจ (Mid-cycle) เพียง -75bps

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

ตลาดอาจปรับฐานลง หาก Fed ไม่ลดดอกเบี้ยตามคาด
 เรามองว่า Fed อาจไม่ลดดอกเบี้ยมากตามที่ตลาดคาด ซึ่งจะทำาให้ตลาดผิดหวัง และปรับฐานลงจากระดับ
ปัจจุบัน เนื่องจาก
 1. เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น
  เงินเฟ้อที่ไม่นับรวมราคาอาหารและน้ำามัน (Core CPI) ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 2.4%YoY ในเดือน ส.ค. ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2008 จาก 2.0%YoY ในเดือน พ.ค. และเป็นอุปสรรคต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed  โดยสาเหตุ
ที่ทำาให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น มาจากการเพิ่มอัตราภาษีนำาเข้า (Tariffs) จากจีนเป็น 25% จากเดิม 10% กับสินค้ามูลค่า 
USD200bn ในเดือน พ.ค. และการเก็บภาษีนำาเข้าอัตรา 15% กับสินค้ามูลค่า 1 ใน 3 ของ USD300bn ในเดือน 
ก.ย. ที่ผ่านมา
 ซ่ึงในระยะข้างหน้า หากการเจรจาของท้ังสองประเทศยังไม่ได้ข้อสรุป สหรัฐฯ จะเก็บภาษีเพ่ิมเติมอีก ท่ีอัตรา 15%  
กับสินค้า Consumer Electronics เช่น มือถือและคอมพิวเตอร์ มูลค่า 2 ใน 3 ของ USD300bn ในวันท่ี 15 ธ.ค. ซ่ึง
การเก็บภาษีจะผลักดันให้เงินเฟ้อเพ่ิมสูงข้ึนไปอีก และเป็นอุปสรรคต่อการลดดอกเบ้ียของ Fed ในระยะข้างหน้า 
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 3. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) บางท่านไม่เห็นด้วยกับการลดดอกเบ้ีย โดยการลดดอกเบ้ียใน 2 คร้ัง
ที่ผ่านมา มีคณะกรรมการออกเสียงค้าน 2 เสียงทุกครั้ง ได้แก่ นาง Esther George และนาย Eric Rosengren ซึ่ง
ความเห็นค้านดังกล่าวจะคานเสียงในที่ประชุม ทำาให้การตัดสินใจลดดอกเบี้ยในระยะข้างหน้าเป็นไปได้อย่างยาก
ลำาบาก นอกจากนี้ หากเทียบกับในอดีต เสียงค้านครั้งนี้มีจำานวนมากกว่าของปี 1995 และปี 1998 เนื่องจาก 
คณะกรรมการในอดีตมีมติค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ โดยมีคณะกรรมการออกเสียงค้านมากสุดเพียง 1 เสียง จากเสียง
ทั้งหมด 11 เสียง ขณะที่ในปัจจุบันมีคณะกรรมการออกเสียงค้าน 2 เสียง จากทั้งหมด 10 เสียง

 ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป คณะกรรมการนโยบายการเงินจะมีท่าที Dovish ขึ้น เนื่องจาก นาง George และ
นาย Rosengren จะหมดวาระในการออกเสียงในการกำาหนดอัตราดอกเบ้ีย อย่างไรก็ดี เรามองว่าโอกาสในการลดดอกเบ้ีย
ไม่ได้เพิ่มขึ้น เนื่องจาก คาดการณ์ดอกเบี้ยของคณะกรรมการ Fed (FOMC Dot Plot) ชี้ว่า คณะกรรมการ FOMC 
ที่สนับสนุนให้ลดดอกเบี้ยลงมากที่สุดยังมองว่าจะลดดอกเบี้ยลงได้อีกเพียงครั้งเดียว 
 ในขณะที่ตลาดยังมีความคาดหวังสูงว่า Fed จะลดดอกเบี้ยลงอีกอย่างต่อเนื่อง โดยตลาด Fed Funds Futures 
คาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ยลงอีก 4 ครั้งเป็น 1.0% ณ สิ้นปี 2020 ขณะที่เรามองว่า Fed น่าจะลดดอกเบี้ยได้อีก
เพียงครั้งเดียว ซึ่งจะทำาให้ตลาดอาจผิดหวัง และปรับฐานลง หาก Fed ไม่ลดดอกเบี้ยตามคาด

แผนภำพที่ 4: กำรลดดอกเบี้ยในครั้งนี้ คณะกรรมกำร FOMC 2 ท่ำนออกเสียงค้ำนในทุกรอบของกำรลดดอกเบี้ย

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 5: คณะกรรมกำร FOMC น่ำจะมีควำมเห็นให้ลดดอกเบี้ย
ได้อีกเพียงครั้งเดียว ถึงแม้ปีหน้ำคณะกรรมกำรจะมีท่ำที Dovish ขึ้น

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดตราสารหนี้

เรายังแนะน�า Underweight การลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว โดยเรามองว่า Bond Yield ระยะยาว
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงไตรมาส 4 ตามตัวเลขเศรษฐกิจที่จะเริ่มขยายตัวเป็นบวกเมื่อเทียบกับปีก่อน 
(%YoY) ประกอบกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินและการคลังของหลายๆ ประเทศ
ที่จะทยอยประกาศออกมา ทั้งนี้ เราคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 
1.50% ตลอดในช่วงที่เหลือของปี

Bond Yield ลดลงในเดือนที่ผ่านมา
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุในเดือนที่ผ่านมา นำาโดยพันธบัตรระยะยาวอายุ 
6 ถึง 10 ปีที่ปรับตัวลดลง 10-20 bps ตามด้วยพันธบัตรระยะกลางอายุ 3 ถึง 6 ปี ที่ลดลง 5-10 bps และพันธบัตร
ระยะสั้นอายุ 3 เดือน ถึง 2 ปี ที่ลดลงเล็กน้อย 2.0-3.0 bps

แผนภำพที่ 6: อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลไทยปรับตัวลดลงทุกช่วงอำยุในเดือนที่ผ่ำนมำ

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

เรายังแนะน�า Underweight การลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว
 การเคลื่อนไหวของ Bond Yield ในเดือนที่ผ่านมา มาจากการลดลงของ Bond Yield ระยะยาวเป็นหลัก 
ตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาด ทั้งภาคภาคการผลิต (ISM Manufacturing) และการ
บริการ (ISM Non-Manufacturing) โดยในช่วงไตรมาส 4 Bond Yield อาจกลับมาเพิ่มขึ้น ตามตัวเลขเศรษฐกิจ
ที่จะเริ่มขยายตัวเป็นบวกเมื่อเทียบกับปีก่อน (%YoY) และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลัง เช่น การลดภาษี 
และการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐของหลายๆ ประเทศที่จะทยอยประกาศ ขณะที่ไทย เราคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย 
(BoT) จะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ตลอดช่วงที่เหลือของปี ส่งผลให้เรายังคงแนะนำา Underweight การลงทุน
ในตราสารหนี้ระยะยาว
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แผนภำพที่ 7: Bond Yield อำยุ 10 ปีของไทย ปรับลดลงตำมของสหรัฐฯ

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ทองค�า
เราแนะน�าให้ซื้อสะสมทองค�า ตามการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก
 เรามองว่าราคาทองคำายังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า จากการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางหลัก โดยราคาทองคำาจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง และเงินเฟ้อสูงขึ้น ส่งผล
ให้ราคาทองคำาปรับตัวเพิ่มขึ้น เห็นได้จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-linked Bonds) ซึ่ง
สะท้อนอัตราดอกเบี้ยหลังหักเงินเฟ้อ (Real Yield) ที่ลดลง ขณะที่ราคาทองคำาเพิ่มขึ้น
 ราคาทองคำาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลัง Fed ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยในปลายปีก่อน และได้ลดดดอกเบี้ยลงไปแล้ว 2 
ครั้งใน 3 เดือนที่ผ่านมา ในระยะข้างหน้า ราคาทองคำามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อ ท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยต่ำา  และนโยบาย
การเงินที่กลับมาผ่อนคลายของธนาคารหลัก โดยยอดการเข้าซื้อสินทรัพย์สุทธิ (Net Liquidity) ของธนาคารกลาง
สำาคัญจะกลับมาเป็นบวกครั้งแรกตั้งแต่ต้นปี 2018 จากนโยบาย ได้แก่ Fed ที่ประกาศว่าจะเข้าซื้อพันธบัตรระยะสั้น 
(US Treasury Bills) มูลค่า USD60bn ต่อเดือน จนถึงไตรมาส 2 ปี 2020, ECB ที่จะกลับมาทำา QE ในเดือน พ.ย. 
โดยจะเข้าซื้อสินทรัพย์มูลค่า EUR20bn ต่อเดือน (ราว USD23.2bn) และ BoJ ซึ่งคาดว่าจะซื้อสินทรัพย์มูลค่าราว 
JPY50trn ต่อปี (ราว USD36.5bn ต่อเดือน) 

แผนภำพที่ 8: รำคำทองค�ำเพิ่มขึ้นในช่วงที่คำดกำรณ์ดอกเบี้ยต�่ำลง และเงินเฟ้อสูงขึ้น

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

เรามองว่าราคาน้�ามันดิบ WTI อาจกลับไปเคลื่อนไหวต่�ากว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลอีกครั้ง
ในปีหน้า จากการคาดการณ์เข้าสู่ภาวะ Oversupplied ของตลาดน้�ามันโลก ตามความขัดแย้งในกลุ่ม 
OPEC ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จนไม่สามารถลดปริมาณการผลิตเพิ่มเติมได้ ส�าหรับราคาทองค�า เรา
มองว่าทองค�ายังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก
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แผนภำพที่ 9: ยอดกำรเข้ำซื้อสินทรัพย์สุทธิ (Net Liquidity) ของธนำคำรกลำงส�ำคัญเริ่มกลับมำเป็นบวก

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU); 
Assume fixed exchange rates EURUSD = 1.16, USDJPY = 114
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แต่วินัยในการปฏิบัติตามข้อตกลงลดปริมาณการผลิตสมาชิก OPEC+ เริ่มหย่อน
 หากไม่นับการลดลงของซาอุฯ ปริมาณการผลิตของสมาชิก OPEC+ อื่นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อิรัก ไนจีเรีย และเอกวาดอร์ ซึ่งผลิตเกินกว่าโควต้ามาโดยตลอด รวมไปถึงรัสเซียซึ่งแม้จะผลิตต่ำากว่าโควต้า แต่ก็มี
การผลิตเพิ่มขึ้นมากในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาเช่นกัน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการขาดวินัยในการปฏิบัติตามข้อตกลงลดปริมาณ
การผลิตของกลุ่ม OPEC+

น�้ามัน
 การถอนตัวของเอกวาดอร์ชี้ถึงความขัดแย้งในกลุ่ม OPEC ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำาให้เราคาดว่าการลดปริมาณ
การผลิตเพิ่มเติมของกลุ่ม OPEC น่าจะมีโอกาสน้อยมากที่จะทำาได้สำาเร็จ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ตลาดน้ำามันโลกก็จะเข้า
สู่ภาวะ Oversupplied และอาจทำาให้เราเห็นราคาน้ำามันดิบ WTI กลับไปเคลื่อนไหวต่ำากว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรลอีกครั้งในปีหน้า

ปริมาณการผลิตของกลุ่ม OPEC ลดลงในเดือน ก.ย.
 แม้เหตุโจมตีแหล่งน้ำามันในซาอุดิอาระเบีย เมื่อกลางเดือน ก.ย. จะกระทบต่อกำาลังการผลิตของซาอุฯ อย่าง
รุนแรง และทำาให้ปริมาณการผลิตน้ำามันรวมของกลุ่ม OPEC ลดลงต่ำาสุดในรอบกว่า 10 ปี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทาง
ซาอุฯ สามารถฟื้นฟูกำาลังการผลิตกลับมาได้แล้วทั้งหมดภายในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์หลังถูกโจมตี ซึ่งน่าจะทำาให้
กำาลังการผลิตของซาอุฯ กลับมาสู่ระดับปกติได้ในเดือน ต.ค.

 

แผนภำพที่ 10: ปริมำณกำรผลิตน�้ำมันรวมของกลุ่ม OPEC ลดลงต�่ำสุดใน
รอบกว่ำ 10 ปีในเดือน ก.ย. เนื่องจำกเหตุโจมตีแหล่งน�้ำมันในซำอุดิอำระเบีย

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)



15

ความขัดแย้งภายใน OPEC ปะทุขึ้น
 นอกจากนั้น ยังมีข่าวตามมาอีกว่า ประเทศเอกวาดอร์ประกาศจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิก OPEC ตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 2020 นี้ หลังประสบปัญหาทางด้านการเงินภายในประเทศ และต้องการที่จะเพิ่มการผลิตน้ำามันเพื่อหา
รายได้เข้าประเทศ
 แม้เอกวาดอร์จะเป็นผู้ผลิตน้ำามันขนาดเล็ก ซึ่งผลิตน้ำามันดิบเพียง 5.4 แสนบาร์เรลต่อวัน และหากเทียบกับ
ปริมาณการผลิตสูงสุดในปี 2014 เอกวาดอร์จะมีศักยภาพในการผลิตน้ำามันดิบเพิ่มขึ้นได้อีกเพียง 2.4 หมื่นบาร์เรลต่อ
วันเท่านั้น ซึ่งไม่น่าจะกระทบต่ออุปทานโลกมากนัก แต่การถอนตัวของเอกวาดอร์ ก็ชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งในกลุ่ม 
OPEC ที่คุกรุ่นมานาน ท่ามกลางภาวะราคาน้ำามันตกต่ำาเรื้อรังในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 เอกวาดอร์ไม่ใช่ประเทศแรกที่ถอนตัวจากกลุ่ม OPEC โดยก่อนหน้านี้ กาตาร์ และอินโดนีเซีย ได้ประกาศ
ถอนตัวมาแล้วเมื่อต้นปี 2019 และ 2017 ตามลำาดับ โดยการ์ต้า อ้างถึงความไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจของกลุ่ม 
OPEC ในการถอนตัว ในขณะที่อินโดนีเซีย ได้กลายเป็นประเทศผู้นำาเข้าน้ำามันสุทธิ ซึ่งทำาให้การพยายามควบคุมการ
ผลิต เพื่อดันราคาน้ำามันให้สูงขึ้นนั้นส่งผลเสียต่อประเทศมากกว่าผลดี

แผนภำพที่ 11: ปริมำณกำรผลิตของสมำชิก OPEC+ เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องชี้ให้เห็นถึงกำรขำดวินัยในกำรปฏิบัติตำมข้อตกลง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพที่ 12: เอกวำดอร์เป็นผู้ผลิตน�้ำมันขนำดเล็ก ซึ่งไม่น่ำจะกระทบต่ออุปทำนโลกมำกนัก 
แต่กำรถอนตัวของเอกวำดอร์ ก็ชี้ให้เห็นถึงควำมขัดแย้งในกลุ่ม OPEC ที่คุกรุ่นมำนำน

 

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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...ซึ่งไม่น่าจะท�าได้ส�าเร็จ
 ท่ามกลางความขัดแย้งในกลุ่ม OPEC ที่เริ่มมีสัญญาณรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบฐานะการเงินที่ย่ำาแย่ของ
ประเทศสมาชิก ทำาให้เราคาดว่าการลดปริมาณการผลิตเพิ่มเติมของกลุ่ม OPEC น่าจะมีโอกาสน้อยมากที่จะทำาได้
สำาเร็จ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ตลาดน้ำามันโลกก็จะเข้าสู่ภาวะ Oversupplied ซึ่งอาจทำาให้เราเห็นราคาน้ำามันดิบ WTI 
กลับไปเคลื่อนไหวต่ำากว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลอีกครั้งในปีหน้า

November

2 0 1 9

แผนภำพที่ 14: หำก OPEC กลับมำผลิตเท่ำเดือน ส.ค. ที่ 29.8 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน 
ตลำดน�้ำมันโลกจะมีอุปทำนล้นตลำดรำว 4 แสนบำร์เรลต่อวันในปีหน้ำ

Source: OPEC Monthy Oil Market Report October 2019, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

OPEC ต้องพยายามลดปริมาณการผลิตลงไปอีก เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะอุปทานล้นตลาดในปีหน้า... 
 มองไปข้างหน้า ความท้าทายของกลุ่ม OPEC นั้นไม่ใช่แค่เพียงการพยายามควบคุมปริมาณการผลิตให้อยู่
ภายใต้โควต้าที่ตกลงกันไว้ แต่ยังรวมไปถึงการพยายามลดปริมาณการผลิตลงไปอีก เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะอุปทานล้น
ตลาดในปีหน้า
 หากอ้างอิงตัวเลขจากรายงาน Monthly Oil Market Report ของ OPEC ฉบับเดือน ต.ค. 2019 ซึ่งคาดการณ์
ว่าความต้องการน้ำามันดิบของโลกจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.08 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ต่ำาสุดนับตั้งแต่ปี 2011 ตามการเติบโตของ
เศรษฐกิจที่ชะลอลง) ในขณะที่ปริมาณการผลิตน้ำามันดิบจากนอกกลุ่ม OPEC จะเติบโตขึ้น 2.20 ล้านบาร์เรลต่อวัน 
ซึ่งนั่นหมายความว่า หาก OPEC ยังผลิตน้ำามันเท่าเดิม ตลาดน้ำามันโลกจะเข้าสู่ภาวะ Oversupplied ในปีหน้าอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้

แผนภำพที่ 13: OPEC คำดควำมต้องกำรน�้ำมันดิบของโลกจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.08 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน 
ต�่ำกว่ำปริมำณกำรผลิตน�้ำมันดิบจำกนอกกลุ่ม OPEC เพิ่มขึ้น 2.20 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน

Source: OPEC Monthy Oil Market Report October 2019
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Stock น้�ามันดิบโลกยังอยู่ในระดับสูง
 นอกจากความขัดแย้งในกลุ่ม OPEC ท่ีอาจนำาไปสุ่ภาวะอุปทานล้นตลาดแล้ว สต๊อกน้ำามันดิบของโลกในปัจจุบัน
ยังอยู่ในระดับท่ีสูงมาก ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีจะกดดันราคา โดยสต๊อกน้ำามันดิบเพ่ือการพาณิชย์ของกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว (OECD Commercial Crude Inventory) อยู่ท่ีราว 2.9 พันล้านบาร์เรล สูงกว่าระดับเฉล่ียในช่วงปี 2010-2014 
อยู่ถึง 240 ล้านบาร์เรล

 ในขณะที่สต๊อกน้ำามันยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐฯ (US Strategic Petroleum Researves: SPR) ซึ่งรัฐบาล
จะปล่อยออกมาเพื่อชดเชยในกรณีฉุกเฉินที่ทำาให้น้ำามันขาดแคลน เช่น ช่วงที่เกิดพายุเฮอริเคน Katrina ในปี 2005 
และสงครามอ่าวเปอร์เซียในปี 1991 ก็อยู่ในระดับที่สูงมากเช่นกัน 
 โดย SPR ของสหรัฐฯ ปัจจุบันมีน้ำามันอยู่ราว 640 ล้านบาร์เรล ซึ่งสามารถชดเชยปริมาณนำาเข้าน้ำามันสุทธิของ
สหรัฐฯ ได้ 422 วัน (Net Import Cover) ซึ่งนับว่าสูงเกินความจำาเป็นไปมาก เมื่อเทียบกับข้อกำาหนดที่ต้องสำารอง
น้ำามันให้เพียงพอต่อนำาเข้าน้ำามันสุทธิ 90 วัน ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ได้เห็นถึงปริมาณน้ำามันที่มีมากเกินความจำาเป็นและ
ได้ออกกฎหมายให้ทยอยลดการถือครองลงไปอยู่ที่ราว 400 ล้านบาร์เรลในปี 2027 ซึ่งการทยอยขายน้ำามันจาก SPR 
ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะกดดันราคาน้ำามันต่อไป

แผนภำพที่ 15: Stock น�้ำมันดิบโลกยังอยู่ในระดับสูง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพที่ 16: SPR ของสหรัฐฯ สูงเกินควำมจ�ำเป็นไปมำก ซึ่งรัฐบำลได้ออก
กฎหมำยให้ทยอยลดกำรถือครองลงไปอยู่ที่รำว 40 ล้ำนบำร์เรลในปี 2027

Source: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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OPEC ยังมีก�าลังการผลิตส�ารองมากเพียงพอ
 ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง เช่น การเกิดสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน หรือการ
โจมตีแหล่งน้ำามันในซาอุฯ ซ้ำาอีก อาจเป็นความเสี่ยงที่จะกระทบอุปทานน้ำามันโลกและจุดชนวนให้ราคาน้ำามันเพิ่มสูง
ขึ้น แต่เรามองว่า สมาชิก OPEC อื่นๆ ยังมีกำาลังการผลิตสำารอง (Spare Capacity) เพียงพอที่จะชดเชยอุปทานที่ถูก
กระทบได้ โดยในอดีตเราจะสังเกตได้ว่า เมื่อใดก็ตามที่กำาลังการผลิตสำารองของ OPEC ลดลงต่ำากว่า 3 ล้านบาร์เรล
ต่อวันก็จะทำาให้ราคาน้ำามันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในปัจจุบันกำาลังการผลิตสำารองของกลุ่ม OPEC อยู่ที่ 4.6 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน ซึ่งยังมากกว่าระดับวิกฤติที่ 3 ล้านบาร์เรลต่อวันอยู่ค่อนข้างมาก

แผนภำพที่ 18: ก�ำลังกำรผลิตส�ำรองของกลุ่ม OPEC อยู่ที่ 4.6 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน 
ซึ่งยังมำกกว่ำระดับวิกฤติที่ 3 ล้ำนบำร์เรลต่อวันอยู่ค่อนข้ำงมำก

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพที่ 17: รำคำน�้ำมันปรับตัวลดลรำว 10% โดยเฉลี่ย ในช่วง 1 สัปดำห์
หลังรัฐบำลปล่อย SPR ออกสู่ตลำดในช่วงน�้ำมันขำดแคลน

Source: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวลงต่อจากผลกระทบของสงครามการค้ากับจีน ซึ่งสะท้อนได้จากดัชนี 
ISM ภาคการผลิตที่ปรับลดลงตำ่าสุดในรอบ 10 ปี และหดตัว ขณะที่การจ้างงานมีสัญญาณอ่อนแอลง ซึ่งนับ
เป็นความเสี่ยงสำาคัญต่อการบริโภคเอกชนที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักเพียงตัวเดียวที่เหลืออยู่ในขณะนี้

เศรษฐกิจยุโรปส่งสัญญาณชะลอลงต่อและมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยดัชนีความ
เช่ือมั่นทางเศรษฐกิจได้ปรับลดลงตำ่าสุดในรอบหลายปี โดยมองไปข้างหน้า เศรษฐกิจยุโรปยังต้องเผชิญ
ความเสี่ยงทั้งอุปสงค์โลกที่ชะลอและความเสี่ยงจากการปรับข้ึนภาษีนำาเข้ารถยนต์ของสหรัฐฯ

เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในเดือน ก.ย. โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนและตัวเลข
เศรษฐกิจได้ฟ้ืนตวัข้ึนจากการทยอยผ่อนคลายนโยบายการเงินของ PBoC ในช่วงทีผ่่านมา ส่วนภาคต่างประเทศ
ยังอ่อนแอท่ามกลางผลกระทบจากสงครามการค้ากับสหรัฐฯ และอุปสงค์โลกที่ชะลอ ทำาให้เราคาดรัฐบาล
จะผ่อนคลายนโยบายต่างๆ เพิ่มเติม

เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังได้รับแรงกดดันจากสงครามการค้าและอุปสงค์โลกที่ชะลอ โดยภาคการผลิต การลงทุน 
และส่งออกยังอ่อนแอต่อ ขณะที่การบริโภคได้รับแรงหนุนจากการเร่งซื้อสินค้าก่อนภาษีจะถูกปรับขึ้นในเดือน 
ต.ค. มองไปข้างหน้า สงครามการค้า อปุสงค์โลกทีช่ะลอ และการปรับข้ึนภาษกีารบรโิภค จะยังเป็นความเสี่ยง
ต่อเศรษฐกิจที่สำาคัญ

เศรษฐกจิไทยเดอืน ส.ค. ชะลอตัวลงต่อเน่ืองจากอปุสงค์โลกทีอ่่อนแอลง ส่งผลต่อเน่ืองต่ออปุสงค์ในประเทศ 
ที่เปราะบางลง รัฐบาลจึงเร่งออกมาตรการกระตุ้นระยะสั้นที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ส่วนเงินบาทแข็งค่า 
ยังคงเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจต่อเนื่อง โดยการออกมาตรการลดทอนการแข็งค่าของเงินบาทยังมีข้อจำากัด
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การบริโภคฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ภาคการผลิต การลงทุน และการส่งออกได้รับแรงกดดันจากสงครามการค้า
 การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ก.ย. พลิกกลับมาหดตัว -0.3% MoM ต่ำาสุดในรอบ 7 เดือน 
และแย่กว่าตลาดคาดที่ 0.3% MoM ขณะที่ตัวเลขในเดือนก่อนถูกปรับเพิ่มขึ้น 0.2ppt เป็น 0.6% MoM ส่งผลให้เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกชะลอตัวลงเป็น 4.1% YoY (vs. 4.4% เดือนก่อน)
 โดยยอดค้าปลีกหดตัวจากยอดขายรถยนต์ (-1.9% MoM vs. 1.9% เดือนก่อน) และวัสดุก่อสร้าง (-1.0% MoM 
vs. 2.3% เดือนก่อน) ที่พลิกกลับมาหดตัวหลังขยายตัวดีในเดือนก่อน และยอดขายจากปั๊มน้ำามัน (-0.7% MoM vs. 
-1.3% เดือนก่อน) ที่หดตัวต่อเนื่อง 
 อย่างไรก็ดี เมื่อหักสินค้าในกลุ่มดังกล่าวข้างต้นซึ่งมีความผันผวนออกไปหรือ Retail Control Group ซึ่งเป็น
ส่วนท่ีนำาไปคิดใน GDP ยอดค้าปลีกจะชะลอตัวลงเป็น 0.0% MoM สวนทางกับท่ีตลาดคาดว่าจะขยายตัว 0.3% MoM 
เท่ากับเดือนก่อน ซ่ึงนับเป็นคร้ังแรกในรอบ 5 เดือน ท่ียอดค้าปลีกท่ีไม่นับรวมสินค้าท่ีมีความผันผวน (Retail Control) 
ออกมาต่ำากว่าที่ตลาดคาด 
 ส่วนความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย U. of Michigan เดือน ต.ค. ฟื้นตัวขึ้นต่อ +2.8 จุด เป็น 96.0 จุด 
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวลงต่อจากผลกระทบของสงครามการค้ากับจีนที่กดดันการส่งออก 
การลงทุน และภาคการผลิต โดยดัชนี ISM ภาคการผลิตได้ปรับลดลงต่�าสุดในรอบ 10 ปี และหด
ตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ขณะที่การจ้างงานมีสัญญาณอ่อนแอลง โดยเฉพาะแนวโน้มการจ้างงานภาค
เอกชนที่อยู่ในระดับต่�าสุดในรอบ 7 ปี ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงส�าคัญต่อการบริโภคเอกชนที่เป็นแรงขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจหลักเพียงตัวเดียวที่เหลืออยู่ในขณะนี้

แผนภำพ 19: ดัชนี ISM ภำคกำรผลิตเดือน ก.ย. ปรับลดลงต�่ำสุดในรอบ 10 ปี และหดตัว (ต�่ำกว่ำ 50 จุด) 
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ขณะที่ดัชนีชี้วัดกำรบริโภคและกำรส่งออกฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 การส่งออก: มูลค่าส่งออกเดือน ก.ค. หดตัว -0.6% YoY ลดลงจาก -2.2% YoY ในเดือนก่อน โดยส่งออกไป
จีน (-13.8% YoY vs. -16.8% เดือนก่อน) แคนาดา (-1.5% YoY vs. -5.6% เดือนก่อน) และเม็กซิโก (-3.2% 
YoY vs. -6.9% เดือนก่อน) ซึ่งแม้จะปรับดีขึ้นแต่ยังคงหดตัว 

การจ้างงานมีสัญญาณอ่อนแอลงซึ่งนับเป็นความเสี่ยงส�าคัญต่อการบริโภคเอกชนในระยะข้างหน้า 
 การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน ก.ย.  เพิ่มขึ้น 1.36 แสนราย แต่ต่ำากว่าตลาดคาด
ที่ 1.45 แสนราย ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานในเดือน ก.ค.-ส.ค.  ถูกปรับเพิ่มขึ้นรวมกัน 4.5 หมื่นราย อย่างไรก็ดี เมื่อ
พิจารณาแนวโน้มการจ้างงานผ่านค่าเฉลี่ย 3 เดือน (3MMA) จะพบว่าการจ้างงานได้ชะลอตัวลงมากมาอยู่ที่ 1.57 
แสนราย ( vs. 2.21 แสนรายในปี 2018)
 นอกจากนี้ ตัวเลขการจ้างงานรวมในช่วงนี้ ยังอาจถูกบิดเบือนจากการจ้างงานของภาครัฐที่สูงกว่าปกติ เนื่องจาก
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสำารวจสำามะโนประชากร (Census Survey) ซึ่งจัดทำาทุกๆ 10 ปี และกำาลังเตรียมการ
สำารวจสำาหรับปี 2020 
 หากหักตัวเลขการจ้างงานของภาครัฐฯ ออกไป การจ้างงานในภาคเอกชนได้อ่อนแอลงต่อเน่ือง โดยเพ่ิมข้ึนเพียง 
1.14 แสนราย (vs. ตลาดคาดท่ี 1.30 แสนราย และเดือนก่อนท่ี 1.22 แสนราย) และส่งผลให้เม่ือพิจารณาแนวโน้ม
ผ่านค่าเฉล่ีย 3 เดือน (3MMA) การจ้างงานในภาคเอกชนชะลอตัวลงมามากอยู่ท่ี 1.19 แสนราย ต่ำาสุดในรอบกว่า 7 ปี

 การลงทุน: ยอดคำาสั่งซื้อไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องบิน (Core Capital Goods Orders) ซึ่งเป็นดัชนี
ชี้นำาการลงทุนหดตัว -1.8% YoY ในเดือน ก.ค. จาก +0.7% YoY ในเดือนก่อน ขณะที่ดัชนียอดคำาสั่งซื้อใหม่ของ
ภาคการผลิต (ISM Manufacturing New Orders) ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย +0.1 จุด เป็น 47.3 จุด แต่ยังอยู่ในระดับต่ำา
สุดในรอบหลายปีซึ่งสะท้อนแนวโน้มการลงทุนที่อ่อนแอ
 ภาคการผลิต: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิตโดย ISM (ISM Manufacturing PMI) เดือน ก.ย. ปรับตัว
ลดลง -1.3 จุด เป็น 47.8 จุด ต่ำาสุดนับต้ังแต่เดือน มิ.ย. 2009 โดยดัชนีปรับตัวลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 6 และอยู่ใน
เกณฑ์หดตัว (ต่ำากว่า 50 จุด) ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 สวนทางกับท่ีตลาดคาดว่าจะฟ้ืนตัวข้ึนเป็น 50.1 จุด จากผลผลิต 
(-2.2, 47.3 จุด) และการจ้างงาน (-1.1, 46.3 จุด) ท่ีปรับตัวลดลง ส่วนยอดคำาส่ังซ้ือภายนอกประเทศ (-2.2, 41.1 จุด) 
ปรับลดลงต่ำาสุดนับต้ังแต่เดือน มี.ค. 2009 สะท้อนผลกระทบจากสงครามการค้า

แผนภำพ 20: ดัชนี ISM ภำคกำรผลิตเดือน ก.ย. ปรับลดลงต่อเนื่องสู่ระดับต�่ำสุดในรอบ 10 ปี 
สอดคล้องกับประเทศหลักอื่นๆ จำกผลกระทบของสงครำมกำรค้ำ โดยดัชนีย่อยต่ำงปรับลดลง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพ 21: กำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรในส่วนของภำคเอกชน (กรำฟแท่ง) ปรับลดลงต�่ำสุดในรอบ 7 ปี

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 เรามองว่าการจ้างงานมีแนวโน้มที่จะชะลอลงต่อ โดยเฉพาะจากผลกระทบของสงครามการค้ากับจีนที่ยืดเยื้อ 
โดยดัชนีการจ้างงานซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีย่อยของ ISM ได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยของภาคการผลิตต่ำาสุดในรอบ 3 ปี 
และภาคบริการต่ำาสุดในรอบ 5 ปี ซึ่งบ่งบอกถึงการจ้างงานที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง

แผนภำพ 22: กำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรในส่วนของภำครัฐเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่ำนมำ จำกกำรจ้ำง
ลูกจ้ำงชั่วครำวเพื่อส�ำรวจส�ำมะโนประชำกร (Census Survey) ซึ่งจัดท�ำทุก 10 ปี

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพ 23: ดัชนีกำรจ้ำงงำนซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีย่อยของ ISM ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยของภำคกำรผลิตต�่ำสุด
ในรอบ 3 ปี และภำคบริกำรต�่ำสุดในรอบ 5 ปี บ่งบอกถึงกำรจ้ำงงำนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 โดยการจ้างงานท่ีอ่อนแอลง อาจกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชนซ่ึงเป็นแรงขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ในขณะท่ีภาคการลงทุนและการส่งออกอ่อนแอต่อเน่ืองจากผลกระทบของสงครามการค้า โดยตัวเลขการจ้างงานนับเป็น
ตัวชี้วัดสำาคัญว่าการบริโภคจะยังแข็งแกร่งเพียงพอที่จะค้ำาจุนเศรษฐกิจต่อไปหรือไม่ ซึ่งยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
ต่อไป
 ข้อมูลในอดีตชี้ว่าหากการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นในระดับที่ต่ำากว่า 1.50 แสนรายอย่างต่อเนื่องก็จะส่ง
ผลให้อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัวลง และหากอัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้น 50bps ก็นับเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่จะเข้าสู่ภาวะ
ถดถอย (Recession)

เรามองโอกาสที่ประธานาธิบดี Trump จะถูกถอดถอนมีต่�า เนื่องจากพรรค Republican ครองเสียงข้างมากใน
วุฒิสภา
 การถอดถอนประธานาธิบดี (Impeachment) ได้กลับมาเป็นประเด็นที่เพิ่มความไม่แน่นอนทางการเมืองให้กับ
สหรัฐฯ อีกครั้ง โดยในปลายเดือน ก.ย. นาง Nancy Pelosi ประธานสภาผู้แทนฯ ได้ประกาศว่าสภาผู้แทนฯ จะเริ่ม
กระบวนการไต่สวนอย่างเป็นทางการเพื่อถอดถอนประธานาธิบดี Donald Trump ออกจากตำาแหน่ง ซึ่งได้สร้างแรง
กดดันให้ตลาดหุ้น S&P500 ของสหรัฐฯ ลดลงเกือบ -1% ในวันดังกล่าว
 โดยความพยายามในการถอดถอนในครั้งนี้มีขึ้นหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดี Trump ได้สั่งระงับงบการช่วย
เหลือทางทหารแก่ยูเครนและได้กดดันให้ปธน.ของยูเครนตรวจสอบนาย Joe Biden อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
และผู้ท้าชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีในสมัยหน้า ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเคยขู่ให้ไล่อัยการของยูเครนออกจากตำาแหน่ง ซึ่งใน
ขณะนั้น อัยการกำาลังทำาเรื่องตรวจสอบบริษัทที่บุตรชายของนาย Biden เป็นคณะกรรมการในประเด็นคอร์รัปชั่น
 กระบวนการ Impeachment จะเริ่มขึ้นเมื่อสภาผู้แทนฯ ออกเสียงมากกว่าครึ่งนึงเพื่อลงมติส่งเรื่องต่อให้
วุฒิสภาตัดสินความผิด ซึ่งต้องการเสียง 2 ใน 3 ในการตัดสินดังกล่าว 
 อย่างไรก็ดี เรามองว่าโอกาสท่ีประธานาธิบดี Trump จะถูกถอดถอนออกจากตำาแหน่งมีต่ำา เน่ืองจากแม้ว่าขณะ
น้ี พรรค Democrat ซ่ึงเป็นฝ่ายค้านจะมีสมาชิกสภาผู้แทนฯ คิดเป็น 54% (235 จากท้ังหมด 435 คน) แต่ก็มีสัดส่วน
ในวุฒิสมาชิกคิดเป็นเพียง 45% (45 จากท้ังหมด 100 คน) เท่าน้ัน ซ่ึงจากจำานวนสมาชิกในสภาดังกล่าวสะท้อนได้ว่า
ประธานาธิบดี Trump อาจถูกโหวตส่งเร่ืองเข้าพิจารณาในช้ันวุฒิสภา แต่ก็ไม่น่าจะถูกตัดสินว่ามีความผิด 
 โดยหากประธานาธิบดีถูกปลดหรือลาออกในระหว่างการดำารงตำาแหน่ง รองประธานาธิบดีจะข้ึนดำารงตำาแหน่งแทน
จนครบวาระ อน่ึงยังไม่มีประธานาธิบดีคนไหนของสหรัฐฯ ท่ีถูกถอดถอนจากตำาแหน่งผ่านกระบวนการ Impeachment
 นอกจากนี้ เรามองว่าการเสนอเรื่องถอดถอนประธานาธิบดี Trump ของนาง Pelosi ซึ่งเป็นสมาชิกพรรค 
Democrat เป็นเพียงหนึ่งในวิธีการลดความน่าเชื่อถือของประธานาธิบดี Trump ก่อนการเลือกตั้งในเดือน พ.ย. 2020 
เท่านั้น ซึ่งขณะนี้ความนิยมของประธานาธิบดี Trump (Job Approval Rating) ได้อยู่ในระดับสูงมากที่ 45% ใกล้
เคียงกับช่วงที่ขึ้นเป็นประธานาธิบดีในต้นปี 2017
 ส่วนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือน พ.ย. 2020 ประชาชนส่วนมากเห็นว่าพรรค Democrat มีโอกาสจะชนะ
การเลือกตั้งที่ 57% ซึ่งพรรค Democrat มีผู้ชิงตำาแหน่งประธานาธิบดี ที่สำาคัญ 3 คน ได้แก่ นาง Elizabeth 
Warren ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเลือกเป็นตัวแทนของพรรคที่ 45%, นาย Joe Biden (26%) และนาย Bernie 
Sanders (10%) ขณะที่พรรค Republican มีผู้ชิงตำาแหน่งที่สำาคัญเพียงคนเดียว คือประธานาธิบดี Trump
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แผนภำพ 24: กระบวนกำรถอดถอนประธำนำธิบดี ต้องอำศัยเสียงข้ำงมำกในสภำผู้แทนฯ จึงจะชงเรื่อง
ไปให้วุฒิสภำต่อซึ่งต้องมีมติเห็นชอบ 2 ใน 3 เสียงจึงจะถอดถอนประธำนำธิบดีได้ ท�ำให้เรำมองโอกำสที่
ประธำนำธิบดี Trump จะถูกปลดมีต�่ำเนื่องจำกพรรค Republican ได้ครองเสียงข้ำงมำกในวุฒิสภำ

Source: Global-macro-monitor, the knowledge window, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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โมเมนตัมทางเศรษฐกิจยังคงอ่อนแอ
 เศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอลงต่อและมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่น
ทางเศรษฐกิจได้ปรับลดลงสู่ระดับต่ำาสุดในรอบหลายปีในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะจากเศรษฐกิจพี่ใหญ่อย่างเยอรมนีที่
อ่อนแอ มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจยุโรปยังต้องเผชิญความเสี่ยงทั้งอุปสงค์โลกที่ชะลอและความเสี่ยงจากการปรับขึ้น
ภาษีนำาเข้ารถยนต์ของสหรัฐฯ
 โดยดัชนีความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) เดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง -1.4 จุด เป็น 101.7 จุด 
ระดับต่ำาสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2015 และแย่ว่าตลาดคาดที่ 103.0 จุด โดยความเชื่อมั่นปรับลดลงมากในภาคการ
ผลิต (Industrial Confidence) ที่ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำาสุดในรอบ 6 ปี (-3.0, -8.8 จุด) สะท้อนผลกระทบจาก
อุปสงค์โลกที่ชะลอ ความไม่แน่นอนของนโยบายกีดกันการค้าสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนของ Brexit ที่ยังคงสร้าง
แรงกดดัน

เศรษฐกิจยุโรป

เศรษฐกิจยุโรปส่งสัญญาณชะลอลงต่อและมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยดัชนีชี้
วัดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจได้ปรับลดลงสู่ระดับต่�าสุดในรอบหลายปีในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะจาก
เศรษฐกิจพี่ใหญ่อย่างเยอรมนีที่อ่อนแอ มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจยุโรปยังต้องเผชิญความเสี่ยงทั้ง
อุปสงค์โลกที่ชะลอและความเสี่ยงจากการปรับขึ้นภาษีน�าเข้ารถยนต์ของสหรัฐฯ
โดยเศรษฐกิจที่ยังส่งสัญญาณอ่อนแอลงต่อ ท�าให้เราคาดนโยบายการคลังจะมีความผ่อนคลายมากขึ้น 
เพื่อเป็นอีกแรงหนุนเศรษฐกิจนอกเหนือจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ ECB

แผนภำพ 25: ดัชนีชี้วัดควำมเชื่อมั่นทำงเศรษฐกิจปรับลดลงมำกในเดือน ก.ย. 
กำรบริโภคและยอดปล่อยสินเชื่อยังขยำยตัวดี ส่วนภำคต่ำงประเทศยังคงอ่อนแอ

Source: Bloomberg, ECB, Eurostat, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวม (Composite PMI) เดือน ก.ย.ปรับตัวลดลง -1.8 จุด เป็น 50.1 จุด ต่ำาสุด
นับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2013 และแย่กว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ 50.4 จุด จากการปรับลดลงของทั้งภาคการผลิตและบริการ 
โดยดัชนีภาคการผลิตปรับตัวลดลง -1.3 จุด เป็น 45.7 จุด ต่ำาสุดนับตั้งแต่เดือน ต.ค. 2012 และอยู่ในเกณฑ์หดตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8  ส่วนดัชนีภาคบริการปรับตัวลดลง -1.9 จุด เป็น 51.6 จุด ต่ำาสุดในรอบ 8 เดือน และแย่กว่า
ตัวเลขเบื้องต้นที่ 52.0 จุด
 โดยดัชนีปรับลดลงมากจากเยอรมนีเป็นสำาคัญ (-3.2, 48.5 จุด) ที่ดัชนีเข้าสู่เกณฑ์หดตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่
เดือน เม.ย. 2013 จากทั้งภาคการผลิตแลบริการที่อ่อนแอ และนับเป็นความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย 
ส่วนดัชนีของฝรั่งเศส (-2.1, 50.8 จุด) และสเปน (-0.9, 51.7 จุด) ปรับลดลง ขณะที่ดัชนีของอิตาลี (+0.3, 50.6 จุด) 
ฟื้นตัวขึ้น

 ยอดปล่อยสินเชื่อเดือน ส.ค. ยังขยายตัวดี โดยยอดปล่อยสินเชื่อสู่ภาคธุรกิจ (Corporates) เร่งตัวขึ้นเป็น 
4.3% YoY จาก 4.1% YoY ในเดือนก่อน ส่วนยอดปล่อยสินเชื่อภาคครัวเรือน (Household) ขยายตัว 3.4% YoY 
ทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน สะท้อนถึงอุปสงค์ในประเทศที่ยังขยายตัวดี    
 ส่วนการบริโภค ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ส.ค. ชะลอตัวลงเล็กน้อยเป็น 2.1% YoY จาก 2.2% YoY 
ในเดือนก่อน 
 ด้านภาคต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน ก.ค. เร่งตัวขึ้นเป็น 3.1% YoY จาก 1.3% YoY ในเดือน
ก่อน จากส่งออกไปสหรัฐฯ (14.0% YoY vs. 8.9% เดือนก่อน) และสวิตเซอร์แลนด์ (8.5% YoY vs -2.1% เดือน
ก่อน) ที่เร่งตัวขึ้น ขณะที่ส่งออกไปจีนชะลอลงเล็กน้อย (4.0% YoY vs. 4.7% เดือนก่อน)  

WTO เห็นชอบให้สหรัฐฯ ปรับขึ้นภาษีน�าเข้าสินค้าจาก EU มูลค่ารวม US$7.5bn เพื่อตอบโต้ที่ EU ให้เงินอุดหนุน
บริษัท Airbus อย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจจุดชนวนเพิ่มความตึงเครียดระหว่างทั้งสองฝ่าย
 ความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง EU กับสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือน ต.ค. หลังคณะอนุญาโตตุลาการของ
องค์การการค้าโลก (WTO) มีมติเห็นชอบให้สหรัฐฯ เก็บภาษีนำาเข้าสินค้าจาก EU มูลค่า US$7.5bn หลังพิจารณาข้อ
เรียกร้องของสหรัฐฯ แล้วพบว่า EU ให้เงินอุดหนุนบริษัท Airbus อย่างไม่เป็นธรรมจริง
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แผนภำพ 26: ดัชนี PMI ภำคบริกำร (เส้นสีเทำ) 
ปรับลดลงต�่ำสุดในรอบ 8 เดือน ในเดือน ก.ย. 
สะท้อนภำคกำรผลิตที่อ่อนแอเริ่มส่งผลกระทบ

แผนภำพ 27: เยอรมนีเป็นประเทศหลัก
ที่ฉุดดัชนี ทั้งในภำคกำรผลิตและบริกำร

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 กรณีพิพาทดังกล่าวระหว่างบริษัท Boeing ของสหรัฐฯ และ Airbus ของฝรั่งเศสนั้น มีมานานกว่า 14 ปี ซึ่ง
ทั้งสองฝ่ายต่างร้องเรียน WTO ถึงการให้เงินอุดหนุนที่ไม่ชอบธรรมซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน 
โดยมูลค่าสินค้าที่ US$7.5bn นั้น คณะอนุญาโตตุลาการได้พิจารณาจากผลกระทบที่บริษัท Boeing ของสหรัฐฯ ได้
รับทั้งยอดขายที่ตกลงและผลกระทบจากการส่งออกเครื่องบินขนาดใหญ่ ซึ่ง WTO อนุญาตให้สหรัฐฯ สามารถเรียก
เก็บภาษีนำาเข้าได้อัตราสูงสุดถึง 100% 
 ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ระบุจะเก็บภาษีในอัตรา 10% ในการนำาเข้าเครื่องบินจากยุโรป และเก็บภาษี
นำาเข้าในอัตรา 25% กับสินค้าเกษตรและสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น เหล้าไอริชและเหล้าสก็อตวิสกี้ ไวน์ ผลโอลีฟ ชีส 
เนื้อหมู เนย และโยเกิร์ต จาก 4 ประเทศหลักได้แก่ ฝรั่งเศส, เยอรมนี, สเปน และอังกฤษ ซึ่งภาษีนำาเข้าดังกล่าว
ได้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 ต.ค. 
 ทั้งนี้ แม้มูลค่าสินค้า EU ที่ US$7.5bn ที่สหรัฐฯ จะเก็บภาษีนำาเข้าจะเล็กน้อย โดยคิดเป็นสัดส่วนเพียง 1.6% 
ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดที่ EU ส่งออกไปยังสหรัฐฯ และสหรัฐฯ มีสิทธิตามกฎหมายการค้าโลกที่จะเก็บภาษีดังกล่าว 
แต่ก็นับเป็นการเพิ่มความตึงเครียดทางการค้า และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นภาษีตอบโต้ระหว่างกัน
 โดยในช่วงปลายปีนี้ WTO จะมีกำาหนดตัดสินกรณีที่สหรัฐฯ ให้เงินอุดหนุนอย่างไม่เป็นธรรมกับบริษัท Boeing  
ซึ่งหากพบว่ามีความผิด EU ก็จะมีสิทธิที่จะเก็บภาษีตอบโต้สหรัฐฯ ได้ โดยก่อนหน้านี้ EU ได้ประกาศเตรียมเก็บ
ภาษีนำาเข้าสินค้าสหรัฐฯ มูลค่า US$12bn โดยเน้นไปที่สินค้าเกษตรจากรัฐซึ่งเป็นฐานเสียงของ ประธานาธิบดี 
Donald Trump 
 การขึ้นภาษีนำาเข้าโต้ตอบกันจะยิ่งส่งผลให้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างกันบานปลาย และนับเป็นการเพิ่ม
ความเสี่ยงที่สหรัฐฯ จะปรับขึ้นภาษีนำาเข้ารถยนต์จาก EU ซึ่งสหรัฐฯ มีกำาหนดตัดสินใจกลางเดือน พ.ย.นี้ อีกด้วย 
โดยระบุว่าจะปรับขึ้นเป็น 25% (vs. ปัจจุบันที่ 2.5%) 
 โดยการปรับข้ึนภาษีนำาเข้ารถยนต์นับเป็นความเส่ียงท่ีสำาคัญต่อเศรษฐกิจ EU เน่ืองจากสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออก
รถยนต์อันดับหน่ึงของ EU คิดเป็นสัดส่วน 29% ของมูลค่าส่งออกรถยนต์ท้ังหมด หรือราว 0.3% ของ GDP ทั้งยัง
จะเพิ่มแรงกดดันให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ของ EU ที่ยังไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบของการปรับเปลี่ยนมาตรฐานไอเสีย
รถยนต์เมื่อเดือน ก.ย. 2018

แผนภำพ 28: ควำมตึงเครียดทำงกำรค้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลัง WTO 
ประกำศค�ำตัดสินกรณีของบริษัท Airbus เมื่อต้นเดือน ต.ค.

Source: Goldman Sachs, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพ 29: กำรปรับขึ้นภำษีน�ำเข้ำรถยนต์ของสหรัฐฯ (เป็น 25%) นับเป็นควำมเสี่ยงส�ำคัญต่อเศรษฐกิจยุโรป 
โดยส่งออกรถยนต์ไปสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน 29% ของส่งออกรถยนต์ทั้งหมด หรือรำว 0.3% ของ GDP

Source: European Commission, Eurostat, nada.org, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจจีน

เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟ้ืนตัวข้ึนเล็กน้อยในเดือน ก.ย. โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตและตัวเลขเศรษฐกิจ
ได้ฟ้ืนตัวข้ึน ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลดีจากการทยอยผ่อนคลายนโยบายการเงินของ PBoC ในช่วงท่ีผ่านมา 
ประกอบกับยอดอนุมัติโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นจ�านวนมากก่อน
หน้านี้ที่ช่วยหนุนอุปสงค์ในการก่อสร้าง ขณะที่ภาคต่างประเทศยังคงอ่อนแอท่ามกลางสงครามการค้า
กับสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อและอุปสงค์โลกที่ชะลอ ท�าให้เราคาดว่ารัฐบาลจะผ่อนคลายนโยบายต่างๆ เพิ่มเติม
เพื่อสนับสนุนการบริโภคในประเทศ 

GDP ไตรมาส 3 ขยายตัว 6.0% ต่�าสุดในรอบ 27 ปี ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ก.ย. ฟื้นตัวขึ้นหลังรัฐบาลผ่อน
คลายนโยบายในช่วงที่ผ่านมา
 GDP ไตรมาส 3 ชะลอตัวลงเป็น 6.0% YoY ต่ำาสุดนับตั้งแต่ปี 1992 จาก 6.2% YoY ในเดือนก่อน และ
แย่กว่าที่ตลาดคาด 6.1% YoY จากสงครามการค้ากับสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อกดดันการส่งออก ภาคการผลิต และการลงทุน
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่รัฐบาลยังใช้นโยบายลดความเสี่ยงในภาคการเงินเพื่อควบคุมระดับหนี้ในระบบที่สูง อย่างไรก็ดี 
รัฐบาลได้ผ่อนคลายนโยบายต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งช่วยหนุนให้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกฟื้นตัวขึ้นใน
เดือน ก.ย. หลังชะลอลงต่อเนื่องสู่ระดับต่ำาสุดในรอบหลายปีในเดือนก่อน 

แผนภำพ 30: ดัชนี PMI ภำคกำรผลิตฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในเดือน ก.ย. ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจ
เดือน ก.ย. ฟื้นตัวขึ้นเช่นกันหลังนโยบำยต่ำงๆ มีควำมผ่อนคลำยมำกขึ้น ส่วนส่งออกยังอ่อนแอ

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน ก.ย. ขยายตัว 5.8% YoY ฟื้นตัวขึ้นจาก 4.4% YoY 
ในเดือนก่อนซึ่งต่ำาสุดในรอบ 17 ปี และดีกว่าที่ตลาดคาด 4.9% YoY
 ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ก.ย. ขยายตัว 7.8% YoY เท่ากับที่ตลาดคาด ฟื้นตัวขึ้นจาก 7.5% YoY 
ในเดือนก่อน โดยยอดขายรถยนต์ได้ฟื้นตัวขึ้น (-2.2% YoY vs. -8.1% เดือนก่อน)
 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment) เดือน ก.ย. ชะลอตัวลงเป็น 5.4% YoY YTD 
แย่กว่าที่ตลาดคาดและเดือนก่อนที่ 5.5% โดยการลงทุนภาคการผลิต (2.5% vs. 2.6% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง 
การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ทรงตัวที่ 10.5% เท่ากับเดือนก่อน ขณะที่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานฟื้นตัวขึ้นต่อ 
(4.5% vs. 4.2% เดือนก่อน) จากแรงหนุนของยอดอนุมัติโครงการโครงสร้างพื้นฐานและยอดออกพันธบัตรรัฐบาล
ท้องถิ่นจำานวนมากก่อนหน้านี้หลังรัฐบาลผ่อนคลายนโยบายการคลัง
 ด้านต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน ก.ย. หดตัว -3.2% YoY ตามที่ตลาดคาด เพิ่มขึ้นจาก -1.0% 
YoY ในเดือนก่อน ขณะที่ยอดนำาเข้า (Imports) หดตัว -8.5% YoY เพิ่มขึ้นจาก -5.6% YoY ในเดือนก่อน และแย่
กว่าตลาดคาดที่-6.0% YoY ส่งผลให้ดุลการค้าเดือน ก.ย.  เกินดุล US$39.7bn เพิ่มขึ้นจาก US$34.8bn ในเดือนก่อน
 โดยยอดส่งออกไปสหรัฐฯ  หดตัวแรง -21.9% YoY (vs. -16.0% เดือนก่อน) หลังสหรัฐฯ ปรับขึ้นภาษีนำาเข้า
สินค้าจีนก้อนแรกของกลุ่ม US$300bn ที่ 15% ในวันที่ 1 ก.ย. ส่งออกไปญี่ปุ่นพลิกกลับมาหดตัว -5.0% YoY 
(vs. 1.5% เดือนก่อน) ส่วนส่งออกไป EU (0.1% YoY vs. 3.2% เดือนก่อน) และ ASEAN (9.7% YoY vs. 11.2% 
เดือนก่อน) ชะลอตัวลง
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 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของทางการจีน (Official  Manufacturing PMI) เดือน ก.ย.  ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้น +0.3 จุด เป็น 49.8 จุด และดีกว่าตลาดคาดที่ 49.6 จุด แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์หดตัว (ต่ำากว่า 50 จุด) ต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 5 โดยรายละเอียดระบุ ผลผลิต (+0.4, 52.3 จุด) ยอดคำาสั่งซื้อใหม่ (+0.8, 50.5 จุด)  พลิกกลับมาขยายตัว 
ขณะที่ภาคต่างประเทศ ยอดคำาสั่งซื้อภายนอก (+1.0, 48.2 จุด) และนำาเข้า (+0.4, 47.1 จุด) ฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ดัชนี 
Manufacturing PMI โดย Caixin ซึ่งสำารวจธุรกิจเอกชนฟื้นตัวขึ้น +1.0 จุด เป็น 51.4 จุด สูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 
2018 และสวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเป็น 50.2 จุด
 ด้านภาคบริการ (Non-manufacturing PMI) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย -0.1 จุด เป็น 53.7 จุด สวนทางกับที่
ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 53.9 จุด

แผนภำพ 31: ดัชนี PMI ภำคกำรผลิตฟื้นตัวขึ้นในเดือน ก.ย.

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 โมเมนตัมส่งออกของจีนยังมีแนวโน้มอ่อนแอต่อเน่ืองท้ังจากผลกระทบจากสงครามการค้ากับสหรัฐฯ และอุปสงค์
โลกท่ีชะลอ โดยแม้ว่าสหรัฐฯ จะยกเลิกการปรับข้ึนภาษีนำาเข้าสินค้าจีนกลุ่ม US$250bn จาก 25% เป็น 30% ซ่ึงแต่
เดิมมีกำาหนดปรับข้ึนในวันท่ี 15 ต.ค.น้ี แต่แผนการปรับข้ึนภาษีนำาเข้าสินค้าจีนก้อนท่ีสองของกลุ่ม US$300bn ท่ี 15% 
ในวันท่ี 15 ธ.ค. ยังคงอยู่ และมีโอกาสสูงท่ีจะถูกปรับข้ึน
 หากสหรัฐฯ ปรับขึ้นภาษีนำาเข้าสินค้าจีนในวันที่ 15 ธ.ค. ก็จะส่งผลให้อัตราภาษีนำาเข้าสินค้าที่สหรัฐฯ นำาเข้า
จากจีนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 24.4% ณ สิ้นปีนี้ จากระดับ 3.3% เมื่อต้นปี 2018 ก่อนสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
กับจีนจะเริ่มขึ้น ซึ่งการปรับขึ้นภาษีนำาเข้าดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่กดดันค่าเงินหยวนมาอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ต้น
ปี 2018 เงินหยวนได้อ่อนค่าลงราว 13% สู่ระดับ 7.07 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ กลางเดือน ต.ค. และตลาด 
(Bloomberg Consensus) คาดเงินหยวนจะอ่อนค่าลงสู่ระดับ 7.19 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นปีนี้

 โดยกิจกรรมภาคต่างประเทศที่มีแนวโน้มอ่อนแอลงต่อ ทำาให้เราคาดว่ารัฐบาลจะผ่อนคลายนโยบายต่างๆ 
ลงเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการบริโภคในประเทศ โดยเฉพาะด้านการคลังซึ่งเราคาดว่าจะออกมาตรการสนับสนุนการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่ด้านการเงิน เราคาดว่า PBoC จะปรับลด RRR ลงเพิ่มเติม รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย 
MLF

แผนภำพ 32: ส่งออกไปสหรัฐฯ หดตัวเพิ่มขึ้นมำกเป็น -21.9% YoY ในเดือน ก.ย.

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพ 33: เงินหยวนมีแนวโน้มอ่อนแอค่ำลงสู่ระดับ 7.19 หยวนต่อดอลลำร์สหรัฐฯ ณ สิ้นปีนี้
ตำมคำดกำรณ์ของ Bloomberg จำกควำมตึงเครียดทำงกำรค้ำกับสหรัฐฯ ที่ยังคงอยู่ และมีโอกำส
สูงที่สหรัฐฯ จะปรับขึ้นภำษีน�ำเข้ำสินค้ำจีนเพิ่มเติมในวันที่ 15 ธ.ค.

Source: Bloomberg, PIIE, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น

เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงได้รับแรงกดดันจากสงครามการค้าและอุปสงค์โลกที่ชะลอ โดยโมเมนตัมในภาค
การผลิต การลงทุน และส่งออกยังอ่อนแอต่อเนื่อง ขณะที่การบริโภคได้รับแรงสนับสนุนจากการเร่งซื้อ
สินค้าก่อนหน้าภาษีการบริโภคจะถูกปรับขึ้นเป็น 10% (เดิม 8%) ในเดือน ต.ค. ซึ่งจะช่วยหนุนตัวเลข
เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 
มองไปข้างหน้า สงครามการค้าและอุปสงค์โลกที่ชะลอจะยังคงเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจที่ส�าคัญ 
นอกจากนี้ เศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีการบริโภคด้วย

เศรษฐกิจโดยรวมยังอ่อนแอจากผลกระทบของสงครามการค้า ขณะที่ยอดค้าปลีกเร่งตัวขึ้นแรงจากการเร่งซื้อสินค้า
ก่อนหน้าภาษีการบริโภคจะถูกปรับขึ้นในเดือน ต.ค. 
 การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ส.ค. พลิกกลับมาขยายตัว +4.8% MoM จากที่หดตัว 
-2.3% MoM ในเดือนก่อน และดีกว่าตลาดคาดที่ 2.4% MoM โดยยอดค้าปลีกฟื้นตัวขึ้นหลังโดนสภาพอากาศที่
ไม่ดีในเดือนก่อนกดดันประกอบกับการเร่งซื้อสินค้าของผู้บริโภคก่อนหน้าภาษีการบริโภคจะถูกปรับขึ้น (จาก 8% เป็น 
10%) ในเดือน ต.ค. ส่งผลให้เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกพลิกกลับมาขยายตัว 2.0% YoY ( vs.-2.0% 
เดือนก่อน) สูงสุดในรอบกว่า 1 ปี 
  ทั้งนี้ เรามองว่ายอดค้าปลีกในเดือน ก.ย. จะยังได้รับปัจจัยหนุนจากการเร่งเข้าซื้อสินค้าก่อนหน้าภาษีการ
บริโภคจะถูกปรับขึ้น แต่อย่างไรก็ดี เรามองว่าการเร่งซื้อสินค้าในรอบนี้ (เดือน ส.ค.-ก.ย.) จะไม่มากเหมือนการปรับ
ขึ้นภาษีการบริโภคในรอบก่อนทั้งจากอัตราภาษีที่ถูกปรับขึ้นน้อยกว่า (เดือน เม.ย. 2014: จาก 5% เป็น 8%) และ
จากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ โดยล่าสุดเดือน ก.ย. อยู่ที่ 35.6 จุด ซึ่งต่ำากว่าระดับ
ก่อนหน้าการปรับขึ้นภาษีการบริโภคครั้งก่อน จากความต้องการซื้อสินค้าคงทนในอีก 6 เดือนข้างหน้าที่ปรับลดลงแรง 
โดยส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความกังวลต่อความตึงเครียดทางการค้า

แผนภำพ 34: ดัชนี PMI ภำคกำรผลิตปรับลดลงต�่ำสุดในรอบ 7 เดือน ส่งออกยังคงอ่อนแอ ขณะที่ยอดค้ำปลีก
เร่งตัวขึ้นแรงในเดือน ส.ค. จำกกำรเร่งซื้อสินค้ำก่อนภำษีกำรบริโภคจะปรับเพิ่มในเดือน ต.ค.

Source: Bank of Japan, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 ส่งออก: ยอดส่งออกในรูปเงินเยนเดือน ก.ย. หดตัว -5.2% YoY ลดลงจาก -8.2% YoY ในเดือนก่อน แต่
แย่กว่าที่ตลาดคาด -3.7% YoY ขณะที่ส่งออกหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าและ
อุปสงค์โลกที่อ่อนแอ
 โดยส่งออกไปสหรัฐฯ (-7.9% YoY vs. -4.4% เดือนก่อน) และเกาหลีใต้ (-15.9% YoY vs. -9.4% เดือนก่อน) 
หดตัวเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีส่งออกไปจีน (-6.7% YoY vs. -12.1% เดือนก่อน) EU (-0.4% YoY vs. -1.3% เดือนก่อน) 
และ ASEAN (-6.9% YoY vs. -9.9% เดือนก่อน) ฟ้ืนตัวข้ึนเล็กน้อย แต่ยังคงหดตัว
 ส่งออกยังมีแนวโน้มอ่อนแอต่อเนื่องภายใต้ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ โดยอุปสงค์
โลกที่ชะลอประกอบกับความตึงเครียดทางการค้ากับเกาหลีใต้จะยังคงกดดันส่งออก นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่สหรัฐฯ จะ
ปรับขึ้นภาษีนำาเข้ารถยนต์กับญี่ปุ่น (สหรัฐฯ มีกำาหนดการพิจารณาประมาณกลางเดือน พ.ย.) ก็ยังคงมีอยู่

แผนภำพที่ 35: ยอดค้ำปลีกเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นแรงจำกกำรเร่งซื้อสินค้ำก่อนภำษี VAT 
จะถูกปรับขึ้นในวันที่ 1 ต.ค. โดยเรำคำดยอดค้ำปลีกจะชะลอลงมำกในเดือน ต.ค. ตำม
ควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนแอต่อเนื่อง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 36: ควำมเชื่อมั่นผู้บริโภค (เส้นสีฟ้ำ) ปรับลดลงต่อเนื่องในเดือน ก.ย. สู่ระดับต�่ำกว่ำก่อนหน้ำกำรปรับขึ้นภำษีกำร
บริโภคครั้งก่อนในเดือน เม.ย. 2014 จำกควำมต้องกำรซื้อสินค้ำคงทนในอีก 6 เดือนข้ำงหน้ำ (เส้นสีเทำ) ที่ปรับลดลงมำก

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพที่ 37:  ดัชนีส�ำรวจภำวะธุรกิจโดย BoJ 
(Tankan) ของภำคกำรผลิตปรับลดลงต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะหมวดที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งออก

แผนภำพที่ 38: ส่งออกเดือน ก.ย. 
หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10

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

 การลงทุน: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักร ไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนสูง เช่น เครื่องบิน (Core Machine Orders) 
ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้การลงทุนในระยะข้างหน้า เดือน ส.ค. พลิกกลับมาหดตัว -0.6% YoY, 3mma (vs. 3.0% ในเดือน
ก่อน) โดยยอดคำาสั่งซื้อในภาคการผลิตหดตัวต่อเนื่อง 10 เดือน (-9.9% YoY, 3mma vs. -10.3% ในเดือนก่อน) 
ขณะที่ยอดคำาสั่งซื้อในภาคบริการเร่งตัวขึ้น (15.4% YoY, 3mma vs. 6.0% ในเดือนก่อน) 
 ความเชื่อมั่นภาคการผลิตและการบริการ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) เดือน 
ก.ย. ปรับตัวลดลง -0.4 จุด เป็น 48.9 จุด ต่ำาสุดในรอบ 7 เดือน และอยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่อง 5 เดือน จากผลผลิต
และยอดคำาสั่งซื้อที่ปรับตัวลดลง โดยรายงานระบุว่ายอดส่งออกไปจีน สหรัฐฯ และยุโรปแย่ลง ส่วนดัชนีภาคบริการ 
(Services PMI) ปรับตัวลดลง -0.5 จุด เป็น 52.8 จุด
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เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจเดือน ส.ค. ชะลอตัวลงต่อเน่ืองจากอุปสงค์โลกท่ีอ่อนแอลง ส่งผลต่อเน่ืองต่ออุปสงค์ในประเทศ
ท่ีเปราะบางลง รัฐบาลจึงเร่งออกมาตรการกระตุ้นระยะส้ันเพ่ิมเติม ผ่านมาตรการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
ท่องเท่ียวเพ่ือพยุงก�าลังการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน ซ่ึงนับรวมถึงมาตรการ ”ชิมช้อปใช้” ท่ีมีการ
บังคับใช้ในช่วงท่ีผ่านมา ซ่ึงได้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วต้ังแต่ช่วงปลายเดือน ก.ย. รวมถึงก�าลัง
มีการพิจารณาขยายมาตรการดังกล่าวในระยะท่ี 2 เพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากนักท่องเท่ียว
ทางด้านเงินบาทท่ีแข็งค่า ยังคงเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง โดยการออกมาตรการลดทอน
การแข็งค่าของเงินบาทยังมีข้อจ�ากัดจากการตรวจสอบการแทรกแซงค่าเงิน (Currency Manipulator) 
ของสหรัฐฯ และปัจจัยเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยท่ียังแข็งแกร่งเม่ือเทียบกับกลุ่มประเทศเดียวกัน

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือน ส.ค. ยังคงชะลอตัวลงต่อเนื่อง แม้นักท่องเที่ยวจะเติบโตสูง 
 เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจเดือน ส.ค. สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ียังเปราะบาง โดยเป็นการปรับตัวลดลงอย่างต่อ
เน่ืองจากดัชนีการบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวชะลอลงเหลือ 2.2% YoY (vs. 2.6% ในเดือน ก.ค.) จากการขยายตัว
บางส่วนจากการใช้จ่ายในส่วนบริการและการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทน แต่ภาพรวมยังคงเปราะบางสอดคล้องกับการจ้างงาน
ยังคงหดตัว รายได้ขยายตัวต่ำา และความเช่ือม่ันท่ีอ่อนแอ ด้านเคร่ืองช้ีการลงทุนภาคเอกชนกลับมาหดตัวอีกคร้ัง -5.0% 
YoY (vs. 0.1% ในเดือน ก.ค.) โดยมีความอ่อนแอในวงกว้าง จากการหดตัวท้ังเคร่ืองช้ีการใช้จ่ายในหมวดเคร่ืองจักร
และอุปกรณ์ และในหมวดการก่อสร้าง ซ่ึงสอดคล้องกับการชะลอตัวของกิจกรรมในภาคอสังหาริมทรัพย์
 จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือน ส.ค. ยังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการขยายตัว 7.4% YoY 
ส่วนหนึ่งจากฐานที่ต่ำาในปีที่แล้ว (เหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตในเดือน ก.ค. 2018) และได้รับผลประโยชน์จาก
มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม VOA อย่างไรก็ตาม ทางด้านตัวเลขส่งออกที่ไม่รวมทองคำาหดตัวสูง -8.9% รวมถึง
อัตราเงินเฟ้อในเดือน ก.ย. ที่ชะลอลงมาอยู่ที่ 0.32% จากระดับ 0.52% ในเดือน ส.ค. 

แผนภำพที่ 39: เครื่องชี้เศรษฐกิจเดือน ส.ค. หดตัวจำกในเดือนที่ผ่ำนมำ สะท้อนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่เปรำะบำง

Source: BoT, MoC, UTCC, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 สำาหรับมาตรการ “ชิมช้อปใช้” แบ่งการใช้จ่ายเป็นสองส่วนหลัก คือ G-Wallet ช่อง 1 (เงินสนับสนุน 1,000 
บาทต่อคน สำาหรับใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ลงทะเบียน) และ G-Wallet ช่อง 2 (เงินคืน 15% จากยอด
การใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการท่องเที่ยวที่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน หรือคืนเงินสูงสุด 4,500 บาทต่อคน)

November

2 0 1 9

 ดังนั้น จากภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัวลง ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีการปรับ
ลดคาดการณ์เศรษฐกิจลง โดยหั่นจีดีพีในปีนี้เหลือ 2.8% (เดิม 3.3%) และ ปีหน้าที่ 3.3% (เดิม 3.7%) เปรียบเทียบ
กับคาดการณ์ของเราที่ระดับ 2.9% และ 3.1% ในปี 2019-20F ตามลำาดับ

“ชิมช้อปใช้” เฟส 1 เริ่มแล้ว ขณะที่รัฐบาลก�าลังพิจารณาเฟส 2 เพิ่มเติม 
 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเป็นความหวังที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว ผ่านการจับจ่าย
ใช้สอยที่มากขึ้นของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการการท่องเที่ยวที่ได้ผลตอบรับที่ดีหลังมาตรการ “ชิมช้อปใช้”  
มียอดการลงทะเบียนเต็มจำานวนทุกวัน (1 ล้านคน/วัน) จากการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วง 16 วันแรก (23 ก.ย. - 
8 ต.ค.) รวมถึงรัฐบาลมีมติอนุมัติมาตรการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพิ่มเติม คือ มาตรการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย และ
มาตรการวันธรรมดาราคาช็อคโลก วงเงินงบประมาณรวม 117 ล้านบาท 
 แต่จากวงเงินรวมที่น้อย ครม. เศรษฐกิจจึงกำาลังพิจารณาขยายมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ต่อไปในระยะที่ 2 
เพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น และคาดว่าจะมีการนำาเสนอเพื่อพิจารณา
ในการประชุม ครม. ภายในเดือน ต.ค.นี้

แผนภำพที่ 40: มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว

Source: FPO, www.thaigov.go.th, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพที่ 41: เรำคำดว่ำกำรใช้จ่ำยเงิน “ชิมช้อปใช้” ใน G-Wallet ช่อง 1 
จะเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดในช่วงเดือน ต.ค.

Source: FPO, www.thaigov.go.th, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 จากข้อมูลสถิติการใช้จ่ายในช่วง 14 วันแรก (27 ก.ย. - 10 ต.ค.) พบว่า มีการใช้จ่ายในส่วน G-Wallet ช่อง 
1 ประมาณ 5,578 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 56% ของงบประมาณ 10,000 ล้านบาท) หรือคิดเป็นยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 
944 บาทต่อคน (คิดเป็นสัดส่วน 94% ของเงินที่ได้รับแจก 1,000 บาทต่อคน) อิงจากพฤติกรรมดังกล่าวที่ผู้ได้รับสิทธิ์
จะใช้เงินเกือบเต็มจำานวนที่ได้รับสิทธิ์ กอปรกับเงื่อนไขในการใช้เงินใน G-Wallet ช่อง 1 ที่กำาหนดให้จะต้องมีการใช้
จ่ายเงินอย่างน้อยบางส่วนเพื่อรักษาสิทธิ์ ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับการยืนยันการลงทะเบียนสำาเร็จ ทำาให้เรา
คาดว่าจะมีเม็ดเงินเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมด 10,000 ล้านบาท ในส่วนของ G-Wallet ช่อง 1 เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ภายในเดือน ต.ค.
 ทางด้าน G-Wallet ช่อง 2 หากอิงจากงบประมาณของรัฐที่คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์มาขอคืนเงิน 15% คิด
เป็นงบประมาณ 9,050 ล้านบาท ทำาให้ประเมินได้ว่าในกรณีดังกล่าวรัฐคาดว่าจะมีเม็ดเงินใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวใน 
G-Wallet ช่อง 2 ราว 60,333 ล้านบาท อย่างไรก็ดี จากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 14 วันแรก (27 ก.ย. - 10 ต.ค.) 
พบว่า อัตราการใช้สิทธิ์ยังอยู่ในระดับต่ำามาก มียอดใช้จ่าย 57 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.1% ของเม็ดเงินที่รัฐ
คาดว่าจะมีการใช้จ่ายเพิ่มเติม 60,333 ล้านบาท) หรือคิดเป็นการใช้จ่ายต่อคนเพียง 2,948 บาท (สัดส่วน 10% ของ
การใช้จ่ายเต็มจำานวนที่ 30,000 บาทต่อคน) 
 ทำาให้เราคาดหวังไม่มากนักต่อยอดการใช้จ่ายใน G-Wallet ช่อง 2 เพราะการใช้จ่ายในกระเป๋า G-Wallet ช่อง 2 
จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ได้รับสิทธิ์มีการใช้จ่ายในส่วนของ G-Wallet ช่อง 1 ครบเต็มจำานวนแล้ว และเป็นการใช้จ่ายที่
นักท่องเที่ยวต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

 หากจำาแนกตามประเภทการใช้จ่ายบน G-Wallet ช่อง 1 พบว่าผู้ลงทะเบียนมีแนวโน้มใช้จ่ายมากที่สุดในหมวด 
“ช้อป” (คิดเป็นสัดส่วน 57%, ซึ่งเป็นร้านในกลุ่ม OTOP ร้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งร้านธงฟ้าประชารัฐ) รองลงมา 
คือ “ใช้” (29%, โดยแบ่งเป็น โรงแรม 1% ร้านค้าขนาดใหญ่ 18% และร้านค้าทั่วไป 10%) และน้อยที่สุด คือ “ชิม”  
(13%, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม) ทั้งนี้ หากคำานวณโดยใช้งบประมาณรวมของ G-Wallet ช่อง 1 (จำานวน 10,000 
ล้านบาท) ให้มีการใช้เต็มจำานวน และอิงสัดส่วนประเภทการใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น เราพบว่าจะมีการใช้จ่ายในหมวด 
“ช้อป” 5,746 ล้านบาท, “ใช้” 2,947  ล้านบาท และ “ชิม” 1,307 ล้านบาท
 ทางด้าน G-Wallet 2 จากสถิติการใช้จ่ายที่ผ่านมา พบว่า เป็นหมวด “ช้อป” 57%, “ชิม” 18% และ “ใช้” 
25% เมื่อคำานวณโดยประมาณการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวผ่าน G-Wallet 2 (60,333 ล้านบาท)ให้มีการใช้จ่ายเพื่อขอ
คืนเงินเต็มจำานวน และอิงสัดส่วนประเภทการใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น เราพบว่าจะมีการใช้จ่ายในหมวด “ช้อป” 34,219 
ล้านบาท, “ชิม” 10,806 ล้านบาท และ “ใช้” 15,308 ล้านบาท

แผนภำพที่ 42: กำรใช้จ่ำย 14 วันแรกของ “ชิมช้อปใช้” จำก G-Wallet ช่อง 1 คิดเป็น 56% ของงบประมำณ, 
ทำงด้ำนกำรใช้จ่ำยผ่ำน G-Wallet ช่อง 2 ยังคงต�่ำเมื่อเทียบกับงบประมำณรวม

Source: FPO, www.thaigov.go.th, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 หากจำาแนกภูมิภาคตามข้อมูลการลงทะเบียนในช่วง 4 วันแรก (23 - 26 ก.ย.) พบว่า ผู้ลงทะเบียนมีเป้าหมาย
ที่ต้องการใช้สิทธิ์ผ่าน G-Wallet ช่อง 1 ในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 43% (คิดเป็นการ
ใช้จ่าย 4.3 พันล้านบาท จากงบประมาณรวม 10,000 ล้านบาท) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16% (1.6 
พันล้านบาท) และภาคตะวันออก 15% (1.5 พันล้านบาท)
 อย่างไรก็ตาม การใช้เงินในส่วน G-Wallet ช่อง 2 นั้นมีเงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น โดยผู้ลงทะเบียนสามารถ
ใช้จ่ายได้ในทุกจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำาเนาตามทะเบียนบ้าน ซึ่งจากการเก็บสถิติจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในปี 
2018 พบว่า ภาคกลางเป็นจุดมุ่งหมายหลัก คิดเป็นสัดส่วน 43% จากนักท่องเที่ยวทั้งหมด (คิดเป็นการใช้จ่าย 22.9 
พันล้านบาท จากประมาณการใช้จ่ายรวมเพื่อขอคืนเงินเต็มจำานวน) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18% 
(10.9 พันล้านบาท) และภาคเหนือกับภาคตะวันตกมีสัดส่วนเท่ากันที่ 12% (7.4 พันล้านบาท)
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แผนภำพที่ 43: กว่ำครึ่งหนึ่งของกำรใช้เงิน เป็นกำรใช้ในหมวด “ช้อป”  ซึ่งเป็นกำร
บริโภคสินค้ำในร้ำน OTOP ร้ำนวิสำหกิจชุมชม และร้ำนธงฟ้ำประชำรัฐ

Source: FPO, www.thaigov.go.th, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพที่ 44: ผู้ลงทะเบียนมีเป้ำหมำยใช้จ่ำย G-Wallet ช่อง 1 มำกที่สุดในจังหวัดของ
พื้นที่ภำคกลำง รองลงมำคือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคตะวันออก ตำมล�ำดับ

Source: FPO, DOT, www.thaigov.go.th, Bangkokbiznews, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ลุ้นไทยรอดพ้นประเทศ “บิดเบือนค่าเงิน”
 คาดว่าในเดือน ต.ค. นี้ สหรัฐฯ จะมีการเปิดเผยรายงานตรวจสอบประเทศคู่ค้าสหรัฐฯ ที่มีการบิดเบือนค่าเงิน 
(Currency Manipulator) เพื่อหวังผลทางการค้ากับสหรัฐฯ ซึ่งโดยปกติกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะมีการเปิดเผย
รายงานดังกล่าวปีละ 2 ครั้ง ในช่วงประมาณเดือน เม.ย. และ ต.ค. ของทุกปี
 โดยในรายงานครั้งล่าสุดเมื่อเดือน พ.ค. 2019 (เปิดเผยรายงานล่าช้ากว่าปกติ) สหรัฐฯ ได้ปรับเปลี่ยนจำานวน
ประเทศที่จะพิจารณาใหม่ จากเดิมเฉพาะ 12 ประเทศคู่ค้าหลัก เปลี่ยนมาเป็นประเทศที่มีการค้ากับสหรัฐฯ (ส่งออก
รวมนำาเข้า) ตั้งแต่ 40 พันล้านดอลลาร์ฯ ขึ้นไป ทำาให้มีจำานวนประเทศถึง 21 ประเทศตกอยู่ภายใต้การพิจารณา 
(รวมทั้งประเทศไทยด้วย) อีกทั้ง สหรัฐฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินจากเกณฑ์ (Threshold) เดิม ให้มีความเข้มงวด
เพิ่มมากขึ้น ในการระบุว่าประเทศไหนบิดเบือนค่าเงินหรือไม่
 เกณฑ์ในปัจจุบันมีเงื่อนไขดังนี้ 1) ประเทศคู่ค้าเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ ตั้งแต่ 20 พันล้านดอลลาร์ฯ ขึ้นไป 
(เกณฑ์นี้คงไว้เช่นเดิม) 2) ประเทศคู่ค้ามีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดตั้งแต่ 2% ของจีดีพีขึ้นไป (เดิม 3%) และ 
3) ประเทศคู่ค้ามีการแทรกแซงค่าเงินในทิศทางที่ชัดเจน จากการเข้าซื้อเงินตราต่างประเทศสุทธิตั้งแต่ 2% ของ
จีดีพี เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 จาก 12 เดือน (เดิม 8 จาก 12 เดือน)

 โดยในรายงานเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา มีจำานวน 9 ประเทศ ที่ถูกจับตาเป็นพิเศษที่เรียกว่า Monitoring List 
เนื่องจากมีลักษณะฝ่าฝืนเกณฑ์ 2 จาก 3 ข้อ หรืออาจมีคุณสมบัติที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายตามดุลยพินิจของสหรัฐฯ โดย 9 
ประเทศ ดังกล่าว ได้แก่ จีน เยอรมนี ญี่ปุ่น ไอร์แลนด์ เวียดนาม อิตาลี มาเลเซีย เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ทั้งนี้ หากมี
ประเทศใดถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Monitoring List จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มดังกล่าวเป็นระยะเวลาอย่างน้อยในรายงาน 2 ฉบับ 
ในขณะที่ประเทศไทยไม่ได้ถูกจัดในกลุ่ม Monitoring List เนื่องจากมีเพียงเกณฑ์ในข้อ 2 เท่านั้นที่ไทยฝ่าฝืน เนื่องจาก
มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงถึง 7% ของจีดีพี

แผนภำพที่ 45: สหรัฐฯ ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในกำรประเมิน Currency manipulator ให้เข้มงวดขึ้น

Source: US Treasury, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 สำาหรับรายงาน Currency Manipulator ครั้งถัดไปที่น่าจะเกิดขึ้นในเดือน ต.ค. เรายังคาดหวังว่าประเทศไทย
จะรอดพ้นจากการประเมินว่าเป็นประเทศที่มีการบิดเบือนค่าเงิน แม้จะมีความเสี่ยงมากขึ้น โดยหากอิงจากวิธีการ
ประเมินของสหรัฐฯ เราพบว่าในเกณฑ์ข้อที่ 2 ไทยยังคงเกินดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่องในระดับสูง (5.7% ของจีดีพี) 
แต่ในเกณฑ์ข้อที่ 1 คือ การเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ จะยังไม่ถึงระดับ 20 พันล้านดอลลาร์ฯ และในเกณฑ์ข้อที่ 3 การ
เข้าซื้อเงินตราต่างประเทศสุทธิยังไม่ถึงระดับ 2% ของจีดีพี อย่างไรก็ดี ในเกณฑ์ข้อที่ 3 นั้น เราประเมินว่าไทยมีการ
เข้าซื้อเงินตราต่างประเทศสุทธิที่เพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับรายงานครั้งก่อน (เกือบถึงระดับ 2% ของจีดีพี) และมีการ
เข้าซื้อสุทธิถึง 7 ใน 12 เดือนที่ผ่าน (ก.ค. 2018 – มิ.ย. 2019)
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แผนภำพที่ 46: มี 9 ประเทศที่เข้ำข่ำย Monitoring List (ไม่มีประเทศไทยรวมอยู่ในนั้น)

Source: US Treasury, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 47: เรำคำดว่ำประเทศไทยจะสำมำรถผ่ำนกำรประเมินของสหรัฐฯ ในครั้งถัดไป แม้จะมีควำมสุ่มเสี่ยงที่มำกขึ้น

Source: US Treasury, US Census Bureau, NESDC, BoT, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 ทั้งนี้ หากมีประเทศใดไม่ผ่านการประเมินจากการฝ่าฝืนเกณฑ์ดังกล่าวทั้ง 3 ข้อ สหรัฐฯ จะดำาเนินการเจรจา
กับประเทศนั้นและกำาหนดแนวทางการปฏิบัติภายใน 1 ปี เพื่อแก้ไขคุณสมบัติดังกล่าว และหากประเทศที่ไม่ผ่านการ
ประเมินไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนด จะส่งผลให้สหรัฐฯ บังคับใช้มาตรการที่นำาไปสู่ข้อจำากัดทางการค้า 
เช่น ห้ามมิให้รัฐบาลจัดหาหรือเข้าทำาสัญญาใดๆ  สำาหรับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

 จากปัจจัยเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน (ประมาณ 6% นับตั้งแต่ต้นปี) ส่งผลกดดันในด้านความ
สามารถทางการแข่งขันต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เป็นสัดส่วนหลักของเศรษฐกิจไทย (คิดเป็นสัดส่วน 72% 
ของจีดีพีในไตรมาสที่ 2) สอดรับกับล่าสุดที่ทาง ธปท. กำาลังพิจารณาออกมาตรการเพื่อลดทอนการแข็งค่าของเงินบาท 
อย่างไรก็ดี หากในระยะข้างหน้าประเทศไทยได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศเพิ่มสูงขึ้น (ปัจจุบันอยู่ที่ 
BBB+, Baa1) 
 หลังจากก่อนหน้านี้ทาง Moody’s และ Fitch ได้ปรับ Outlook เป็น Positive จากทั้ง 2 แห่ง ในเดือน 
ก.ค. ที่ผ่านมา จะส่งผลกดดันให้เกิดการแข็งค่าของค่าเงินบาทเพิ่มมากขึ้น เพราะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของปัจจัย
พื้นฐานประเทศที่ดีขึ้น ประกอบกับเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยที่แข็งแรงกว่าประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ด้วยกัน จะ
ยังคงเป็นแรงเสริมต่อการแข็งค่าของค่าเงินบาท ในขณะที่ด้วยข้อจำากัดจากการประเมิน Currency Manipulator ของ
สหรัฐฯ จะทำาให้เป็นความท้าทายของ ธปท. ในการพยายามมิให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเร็วมากจนเกินไปจนกระทบต่อ
ความสามารถทางการแข่งขันและกระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศ

แผนภำพที่ 48: กระบวนกำรลงโทษ ส�ำหรับประเทศฝ่ำฝืนกฎเกณฑ์ทั้งสำมข้อ

Source: US Treasury, Uscode.house.gov, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพที่ 49: ประเทศไทยได้รับกำรปรับ Outlook เป็น Positive จำก Moody’s และ Fitch ในเดือน ก.ค. ที่ผ่ำนมำ

Source: www.worldgovernmentbonds.com, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพที่ 50: ไทยเป็นประเทศที่มีเสถียรภำพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในกลุ่มตลำดเกิดใหม่

Source: IMF, World Bank, Trading Economics, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 



43

TISCO Economic Strategy Unit

คมศร ประกอบผล
Head of Economic Strategy Unit
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์: ที่ปรึกษาการลงทุน บลจ. ทิสโก้ กว่า 5 ปี

ธรรมรัตน์ กิตติสิริพัฒน์
Head of Economics
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (เกียรตินิยม)
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
 สอบผ่าน หลักสูตรความรู้กฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน (FM)
ประสบการณ์การทำางาน: นักวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและกลยุทธ์การลงทุน 
ของสถาบันการเงินเอกชน กว่า 12 ปี

ทิพย์รัตน์ นันทปรีดาวัฒน ์
Strategist
 ปริญญาโท Investment Management 
 Cass Business School
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิลันดา ดิสรเตติวัฒน์ 
Economist 
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประสบการณ์ทำางาน: 4 ปี ในตำาแหน่งนักวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค

ซาร่า ผลพิบูลย์
Economist
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
 Clemson University
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เกียรตินิยม) 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

พชร เย็นไพศาล
Research Assistant
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด)
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำางาน: 2 ปี ในตำาแหน่งนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัย
พื้นฐานด้านหลักทรัพย์

กัฐสพันธ ตั้งเจริญอนันต์
Research Assistant
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



TISCO Wealth
บริการใหคำาปรึกษาการลงทุนครบวงจร สำาหรับกลุมลูกคาคนพิเศษที่มีพอรตลงทุนกับกลุมทิสโก ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป 
ติดตอรับบริการไดที่ธนาคารทิสโกทุกสาขาทั่วประเทศ

เปิดทำ�ก�รทุกวัน	 สย�มพ�ร�กอน	ชั้น	4		 :	 02	610	9575	 เดอะมอลล์ท่�พระ	ชั้น	B		:	 02	477	9934	 เดอะมอลล์บ�งแค	ชั้น	1	 :	 02	454	9854	
เดอะมอลล์บ�งกะปิ	ชั้น	2	 :	 02	363	3454	 เซ็นทรัลเวิลด์	ชั้น	4		 :	 02	646	1571	 เซ็นทรัลพระร�ม	3	ชั้น	2	 :	 02	673	7017	
เซ็นทรัลบ�งน�	ชั้น	2		 :	 02	745	6360	 เมก�	บ�งน�	ชั้น	1	 :		02	105	2080	 เซ็นทรัลล�ดพร้�ว	ชั้น	2		 :	 02	937	0909	
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ	ชั้น	4	 :	 02	193	8080	 เซ็นทรัลปิ่นเกล้�	ชั้น	4		 :	 02	884	5161	 ซีคอนสแควร์	ชั้น	3	 :	 02	721	9556	
ซีคอนบ�งแค	ชั้น	3	 :	 02	458	2636	 เซ็นทรัลอีสต์วิลล์	 	:	02	041	4411	 เซ็นทรัล	พระร�ม	2	 :	02	416	0811	
ฟิวเจอร์พ�ร์ค	รังสิต	ชั้น	B	:	 02	958	0820	 เกตเวย์	เอกมัย	ชั้น	M		 :		02	108	2998	 เทสโก้โลตัส	พระร�ม	3	 :	02	681	1411

	 อเวนิว	รัชโยธิน	 :	 02	930	2311	 เดอะมอลล์	ง�มวงศ์ว�น	:	 02	550	1335	 เทสโก้โลตัส	รัตน�ธิเบศร์	 :	 0	2950	8855
	 พรอม�น�ด	 :	 02	947	5315	 ไอคอนสย�ม	 :		02	056	4168
จันทร์	-	ศุกร์	 สำ�นักง�นใหญ	่ :	 02	633	7094		 เพชรบุรีตัดใหม่	 :		02	318	3717	 อ�ค�รภคินท์		 :		02	633	4333	

ศรีนครินทร์		 :		02	758	6269	 รัตน�ธิเบศร์		 :		02	965	5844	 รังสิต		 :		02	959	2166	
วรจักร		 :		02	621	0141	 เย�วร�ช		 :		02	623	2212	 ร�ชวงศ์	 :	 02	622	8220	
บ�งลำ�พ	ู :	 02	629	3009	 ทองหล่อ	 :	 02	712	5099	 ดิโอลด์สย�ม	ชั้น	1		 :	 02	623	9141

สาขาธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาธนาคารในเขตภูมิภาค

	 นครปฐม	 :		034	212	277		 ร�ชบุรี	 :	 032	327	010	 สมุทรส�คร	 :	034	811	383	 สระบุรี	 :	 036	222	449	
อยุธย�		 :		035	235	155		 จันทบุรี	 :		039	346	688	 ชลบุรี		 :		038	784	522	 พัทย�		 :	 038	416	525	
ระยอง		 :		038	808	555		 ศรีร�ช�		 :	 038	771	471	 เชียงใหม่		 :		053	211	112	 นครสวรรค์	 :	 056	331	511	
พิษณุโลก		:		055	211	388		 ขอนแก่น	 :		043	324	966	 นครร�ชสีม�	 :		044	271	711	 โลตัส	โคร�ช		 :	 044	262	326	
สุรินทร์		 :		044	521	531		 อุดรธ�นี		 :		042	326	333	 อุบลร�ชธ�นี		 :		045	284	633	 กระบี่		 :		 075	632	989	
ตรัง		 :		075	223	277		 ภูเก็ต		 :		076	261	929	 ถนนรัษฎ�	ภูเก็ต	 :		076	354	545	 สงขล�		 :		 074	343	111	
ถนนนิพัทธ์อุทิศ	ห�ดใหญ่	 	 	 :		074	238	855		 สุร�ษฏร์ธ�นี	 :		077	275	633

ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ทำาขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ที่ได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ 

แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นที่แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำาเป็น

ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำาเสนอหรือคำาชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์และจัดทำาขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำาไปเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำาไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมาย   ทั้ง

หลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการนำาไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว


