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เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงในปี 2019 ในขณะทีภ่ าครัฐและธนาคารกลางต่างมีขอ้ จ�ากัดในการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ในปีหน้า ซึง่ ท�าให้เศรษฐกิจมีความเสีย่ งในขาลงมากกว่าขาขึน้
ในส่วนของตลาดหุน้ เรามองว่า Downside ของตลาดหุน้ นัน้ ค่อนข้างจ�ากัด หลังการปรับฐานในปีนี้ ซึง่ ส่งผลให้ระดับ
Valuation ของตลาดหุน้ ทัว่ โลกลดลงมาอยูท่ รี่ ะดับใกล้เคียงหรือต�า่ กว่าค่าเฉลีย่ ระยะยาว 10 ปี
อย่างไรก็ตาม เรามองว่าการฟื้นตัวของตลาดหุ้น จะขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเติบโตของก�าไร (Earnings Growth)
ในปีหน้า ซึ่งเรามองว่าก�าไรในปีหน้า มีความเสี่ยงที่จะขยายตัวต�่ากว่าที่ตลาดคาดหวัง เนื่องจากอัตราก�าไรสุทธิ
(Net Proﬁt Margin) มีแนวโน้มหดตัวลง
ในกรณีเลวร้ายสุด ผลกระทบจากสงครามการค้าอาจท�าให้ผลก�าไรของบริษทั ไม่เติบโตเลยในปีหน้า (0% vs +9% cons)
เราแนะน�าให้ปรับกลยุทธ์ให้เน้นลงทุนในหุน้ กลุม่ Defensive ซึง่ มีการเติบโตของก�าไรสม�า่ เสมอไม่วา่ จะอยูใ่ นช่วงไหน
ของวั¯จักรเศรษฐกิจ โดยเลือกหุน้ ในกลุม่ Health Care เป็นตัวเลือกหลักส�าหรับ Theme การลงทุนแบบ Defensive
ในปี 2019
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เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงในปี 2019 ในขณะทีภ่ าครัฐและธนาคารกลางต่างมีขอ้ จ�ากัดในการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ในปีหน้า ซึง่ ท�าให้เศรษฐกิจมีความเสีย่ งในขาลงมากกว่าขาขึน้
ในส่วนของตลาดหุน้ เรามองว่า Downside ของตลาดหุน้ นัน้ ค่อนข้างจ�ากัด หลังการปรับฐานในปีนี้ ซึง่ ส่งผลให้ระดับ
Valuation ของตลาดหุน้ ทัว่ โลกลดลงมาอยูท่ รี่ ะดับใกล้เคียงหรือต�า่ กว่าค่าเฉลีย่ ระยะยาว 10 ปี
อย่างไรก็ตาม เรามองว่าการฟื้นตัวของตลาดหุ้น จะขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเติบโตของก�าไร (Earnings Growth)
ในปีหน้า ซึ่งเรามองว่าก�าไรในปีหน้า มีความเสี่ยงที่จะขยายตัวต�่ากว่าที่ตลาดคาดหวัง เนื่องจากอัตราก�าไรสุทธิ
(Net Proﬁt Margin) มีแนวโน้มหดตัวลง
ในกรณีเลวร้ายสุด ผลกระทบจากสงครามการค้าอาจท�าให้ผลก�าไรของบริษทั ไม่เติบโตเลยในปีหน้า (0% vs +9% cons)
เราแนะน�าให้ปรับกลยุทธ์ให้เน้นลงทุนในหุน้ กลุม่
Defensive ซึง่ มีการเติบโตของก�าไรสม�า่ เสมอไม่วา่ จะอยูใ่ นช่วง
ไหนของวั¯จักรเศรษฐกิจ โดยเลือกหุน้ ในกลุม่ Health Care เป็นตัวเลือกหลักส�าหรับ Theme การลงทุนแบบ
Defensive ในปี 2019
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ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ท�าขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ที่ได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ
แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นที่แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จ�าเป็น
ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นค�าเสนอหรือค�าชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์และจัดท�าขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้น�าไปเผยแพร่ทาง
สื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การน�าไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมาย
ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการน�าไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

Executive Summary
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงในปี 2019 เนือ่ งจาก 1) ผลของสงครามการค้าซึง่ จะส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจอย่างเต็มทีใ่ นปีหน้า 2) แรงส่งจากการขึน้ ภาษีและเพิม่ การใช้จา่ ยของรัฐบาลสหรัฐฯ แผ่วลง
เรือ่ ยๆ และ 3) แรงกดดันจากการขึน้ ภาษีการบริโภคของญีป่ นุ่ ในเดือน ต.ค. ในขณะทีภ่ าครัฐและธนาคาร
กลางต่างมีขอ้ จ�ำกัดในการกระตุน้ เศรษฐกิจในปีหน้า ซึง่ ท�ำให้เศรษฐกิจมีความเสีย่ งในขาลงมากกว่าขาขึน้
ในส่วนของตลาดหุน้ เรามองว่า Downside ของตลาดหุน้ นัน้ ค่อนข้างจ�ำกัด หลังการปรับฐานรุนแรง
ในปีนถี้ งึ 2 ครัง้ ในช่วงเดือน ก.พ. และ ต.ค. เนือ่ งจาก Bond Yield ทีป่ รับตัวขึน้ แรง และความกังวลต่อ
ผลกระทบของสงครามการค้า ซึง่ ส่งผลให้ระดับ Valuation ของตลาดหุน้ ทัว่ โลกซึง่ เคยอยูใ่ นระดับสูงในช่วง
ต้นปี 2018 ได้ลดลงมาอยูท่ รี่ ะดับใกล้เคียงหรือต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ ระยะยาว 10 ปี
อย่างไรก็ตาม เรามองว่า การฟืน้ ตัวของตลาดหุน้ ในปีหน้า จะขึน้ อยูก่ บั แนวโน้มการเติบโตของก�ำไร
(Earnings Growth) ในปีหน้า โดยเรามองว่า Earnings Growth ของดัชนี S&P500 ซึง่ ตลาดคาดว่าจะ
เติบโตที่ 9% ในปี 2019 (vs. +22% in 2018F) มีแนวโน้มถูกปรับลดลง เนือ่ งจากอัตราก�ำไรสุทธิ (Net
Profit Margin) มีแนวโน้มหดตัวลงจากต้นทุนค่าจ้างและต้นทุนการกูย้ มื ทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับผลกระทบจาก
สงครามการค้าซึง่ ในกรณีเลวร้ายทีส่ ดุ อาจท�ำให้ผลก�ำไรของบริษทั ไม่เติบโตเลยในปีหน้า
ดังนัน้ เรามองว่า ปี 2019 จะเป็นปีทตี่ ลาดผันผวนไม่นอ้ ยไปกว่าปีนี้ และการลงทุนยังคงต้องเป็นไป
อย่างระมัดระวัง โดยเราปรับกลยุทธ์ให้เน้นลงทุนในหุน้ กลุม่ Defensive ซึง่ มีการเติบโตของก�ำไรสม�ำ่ เสมอไม่
ว่าจะอยูใ่ นช่วงไหนของวัฏจักรเศรษฐกิจ และเราเลือกหุน้ ในกลุม่ Health Care เป็นตัวเลือกหลักส�ำหรับ
Theme การลงทุนแบบ Defensive ในปี 2019 เนือ่ งจากเป็นอุตสาหกรรมทีส่ ามารถทนทานต่อสภาวะ
เศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวลง ได้ดกี ว่าอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
ในส่วนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เรามองว่าราคาน�ำ้ มันดิบ WTI จะฟืน้ ตัวกลับมายืนเหนือระดับ 60 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลได้ เนื่องจากปริมาณการส่งออกน�้ำมันดิบของอิหร่านยังคงมีแนวโน้มลดลงอีกอย่างน้อย
3 แสนบาร์เรลต่อวัน ประกอบกับแนวโน้มที่ OPEC จะตัดสินใจลดปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบ 1 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน ในการประชุม OPEC เดือน ธ.ค. ซึ่งรวมแล้วจะส่งผลให้ตลาดน�้ำมันดิบโลกยังคงอยู่ในภาวะ
สมดุล (Balanced Oil Market) ในปีหน้า

3

Outlook
2019

Global
Investment
Strategy
Key Recommendations
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงในปี 2019 ในขณะทีภ่ าครัฐและธนาคารกลางต่างมีขอ้ จ�ากัดในการกระตุน้
เศรษฐกิจในปีหน้า ซึง่ ท�าให้เศรษฐกิจมีความเสีย่ งในขาลงมากกว่าขาขึน้
ในส่วนของตลาดหุ้น เรามองว่า Downside ของตลาดหุ้นนั้นค่อนข้างจ�ากัด หลังการปรับฐานในปีนี้ ซึ่งส่ง
ผลให้ระดับ Valuation ของตลาดหุ้นทั่วโลกลดลงมาอยู่ที่ระดับใกล้เคียงหรือต�่ากว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 10 ปี
อย่างไรก็ตาม เรามองว่า การฟื้นตัวของตลาดหุ้นจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเติบโตของก�าไร (Earnings
Growth) ในปีหน้า ซึ่งเรามองว่าก�าไรในปีหน้า มีความเสี่ยงที่จะขยายตัวต�่ากว่าที่ตลาดคาดหวัง เนื่องจาก
อัตราก�าไรสุทธิ (Net Profit Margin) มีแนวโน้มหดตัวลง
ในกรณีเลวร้ายสุด ผลกระทบจากสงครามการค้าอาจท�าให้ผลก�าไรของบริษทั ไม่เติบโตเลยในปีหน้า (0% vs.
+9% cons)
เราแนะน�าให้ปรับกลยุทธ์ให้เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Defensive ซึ่งมีการเติบโตของก�าไรสม�่าเสมอไม่ว่าจะอยู่
ในช่วงไหนของวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยเลือกหุ้นในกลุ่ม Health Care เป็นตัวเลือกหลักส�าหรับ Theme การ
ลงทุนแบบ Defensive ในปี 2019
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Asset Allocation & Investment Themes
Asset Class
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นจีน

ตลาดหุ้นเอเชียเหนือ

ตลาดหุ้นอินเดีย
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
ตลาดหุ้นยุโรป
ตลาดหุ้นละติน
อเมริกา

การลงทุนทางเลือก
ทองค�ำ

น�้ำมัน

US REITs
J-REITs
Europe REITs

Weighting

Underweight

Neutral

Themes

Overweight

- เราคาดว่า Bond Yield จะปรับเพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของเงินเฟ้อ
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- เศรษฐกิจฟื้นตัวแข็งแกร่งต่อเนื่อง
- ผลประกอบการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหุน้ สหรัฐฯ เติบโตในระดับสูง ซึง่ คาดว่าเฉลีย่ +20% ทัง้ ปีนี้
จากนโยบายลดภาษีนิติบุคคล
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- Valuation ของตลาดหุ้นไทย แพงกว่าตลาดหุ้นเพื่อนบ้านค่อนข้างมาก โดยส่วนต่าง (Premium) ของ FWD P/E
ระหว่างตลาดหุ้นไทย กับดัชนี MSCI Asia ex Japan เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และทะลุกรอบ
  การเคลื่อนไหวในช่วงปี 2013 จนถึงปัจจุบัน
- เรามองว่า Current Account Surplus ของประเทศไทยซึ่งคอยหนุนตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลง
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- PBoC มีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายทางการเงินตลอดช่วงครึ่งหลังของปีนี้
- แต่ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนยังคงกดดัน Sentiment ในการลงทุน และแนวโน้มการเติบโต
  ทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เงินทุนยังคงเสี่ยงไหลออก จากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่า
- สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ส่งผลกดดันภาคการส่งออกของประเทศในกลุ่มเอเชียเหนือ
  โดยเฉพาะไต้หวัน และเกาหลี
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนระบบภาษีเริ่มหมดไป แต่ความเสี่ยงใหม่จากวิกฤตการเงินในอาร์เจนตินาและตุรกีี
กดดันค่าเงินรูปีให้อ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ  สู่ระดับต�่ำสุดในประวัติศาสตร์
- Valuation อยูใ่ นระดับทีค่ อ่ นข้างแพง
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- BoJ ยังคงด�ำเนินโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย
- Valuation ยังถูกเมือ่ เทียบกับค่าเฉลีย่ ระยะยาว
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- ความเสีย่ งทางการเมืองในอิตาลี และอังกฤษ (Brexit) ยังคงกดดัน Sentiment ในการลงทุนในตลาดหุน้ ยุโรป
- Earnings Growth อยูใ่ นระดับต�ำ 
่ ขณะเดียวกันยูโรมีแนวโน้มกลับมาแข็งค่า ซึง่ จะกดดันก�ำไรบริษทั จดทะเบียนเพิม่ ขึน้
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- มีความเสี่ยงเงินทุนไหลออกสูง เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่า และโครงสร้างทางเศรษฐกิจทีอ่ อ่ นแอ
  เช่น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง และทุนส�ำรองต�ำ่
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- แม้ว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed จะกดดันราคาทองค�ำ
- แต่ความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยหนุนราคาทองค�ำในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- ปริมาณการส่งออกน�ำ้ มันดิบของอิหร่านมีแนวโน้มลดลงอีกอย่างน้อย 3 แสนบาร์เรลต่อวัน แม้สหรัฐฯ
  จะผ่อนผันให้กับ 8 ประเทศน�ำเข้าน�้ำมันดิบจากอิหร่าน
- คาด OPEC จะตัดสินใจกลับมาลดปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน
  ในการประชุม OPEC วันที่ 6 ธ.ค. นี้
- เพิ่มน�้ำหนักเป็น Neutral
- ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ยังมีความน่าสนใจ
- แต่ Bond Yield ที่กลับมาเป็นขาขึ้นจะกดดัน REITs
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- ราคาที่ดินในญี่ปุ่นเริ่มปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกหลังทรงตัวมานาน
- นโยบาย Yield Curve Control ของ BoJ ช่วยให้ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap)
  ของ JREITs อยู่ในระดับสูง
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- โดนกระทบจากราคาสินทรัพย์ในอังกฤษ
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight

Current Recommendation
Previous Recommendation
Underweight : ลดน�้ำหนักการลงทุน
Neutral : คงน�้ำหนักการลงทุน
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Overweight : เพิ่มน�้ำหนักการลงทุน

Special Issue: 2019 Outlook
เราคาดตลาดหุ้นยังผันผวนและมี Upside ที่จ�ำกัดในปีหน้า เนื่องจากภาพของเศรษฐกิจที่ชะลอลง จาก
ผลของสงครามการค้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ในปีหน้า ประกอบกับแรงส่งจากการ
ขึ้นภาษีและเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐฯ จะแผ่วลงเรื่อยๆ ในช่วงปลายปีหน้า และ แรงกดดัน
จากการขึ้นภาษีการบริโภคของญี่ปุ่นในเดือน ต.ค. ในขณะที่ภาครัฐและธนาคารกลางต่างมีข้อจ�ำกัดใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้า ซึ่งท�ำให้เศรษฐกิจมีความเสี่ยงในขาลงมากกว่าขาขึ้น

เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงในปี 2019
โดยมีปัจจัยฉุดจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ หนึ่ง สงครามการค้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ในปีหน้า โดย
ในปีนี้ผลของการขึ้นภาษีที่ทยอยประกาศออกมาเป็นระลอก ท�ำให้ผู้ประกอบการมีการเร่งส่งออกสินค้าไปก่อนที่ภาษีจะ
มีผลบังคับใช้ ซึ่งท�ำให้ตัวเลขการส่งออกของทั่วโลกในปีนี้ยังเติบโตได้ในระดับที่ค่อนข้างดี แต่ในปีหน้าถ้าสหรัฐฯ และ
จีนไม่สามารถตกลงกันได้ เราจะเห็นตัวเลขส่งออกกลับมาชะลอลงอย่างชัดเจนในปีหน้า
แผนภาพที่ 1: การส่งออกจีนไปยังสหรัฐฯ ของสินค้ากลุ่มต่างๆ ที่ถูกทยอยเก็บภาษีเพิ่ม
ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีการเร่งส่งออกสินค้าดังกล่าวก่อนภาษีจะมีผล

Source: Deutsche Bank, USITC

สอง แรงส่งจากการขึน้ ภาษีและเพิม่ การใช้จา่ ยของรัฐบาลสหรัฐฯ จะแผ่วลงเรือ่ ยๆ ในช่วงปลายปีหน้า และ
กลับเป็นปัจจัยฉุดเศรษฐกิจในปี 2020 (ดูรายละเอียดในส่วนเศรษฐกิจสหรัฐฯ) และสาม แรงกดดันจากการขึน้ ภาษีการ
บริโภคของญีป่ นุ่ ในเดือน ต.ค. ซึง่ อาจท�ำให้เศรษฐกิจญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นเศรษฐกิจใหญ่อนั ดับ 3 ของโลกหดตัว (ดูรายละเอียด
ในส่วนเศรษฐกิจญีป่ นุ่ )
เครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจมีจ�ำกัด
ในปี 2019 ภาครัฐและธนาคารกลางจะมีเครือ่ งมือจ�ำกัดทีจ่ ะกระตุน้ เศรษฐกิจในกรณีทเี่ ศรษฐกิจชะลอลงแรง
โดยในส่วนของนโยบายการเงิน เช่น QE และนโยบายดอกเบีย้ ต�ำ 
่ เราทราบกันดีวา่ นโยบายผ่อนคลายทางการเงินดัง
กล่าวก�ำลังถูกถอนออกเรือ่ ยๆ เนือ่ งจากเงินเฟ้อทีเ่ ริม่ ฟืน้ ตัวท�ำให้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินแบบพิเศษนัน้ ไม่มคี วาม
จ�ำเป็นอีกต่อไป โดยเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และยุโรป ในปัจจุบนั ทรงตัวอยูท่ รี่ ะดับประมาณ 2.2-2.3% ใกล้เคียงกับเป้าหมาย
ของธนาคารกลาง ซึง่ ท�ำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ เดินหน้าลดงบดุลและขึน้ ดอกเบีย้ อย่างต่อเนือ่ ง ส่วน ECB ก็มแี นวโน้ม
จะหยุด QE ภายในสิน้ ปีนี้ และเริม่ ขึน้ ดอกเบีย้ ใน Q3 ปีหน้า ซึง่ จะท�ำให้นโยบายการเงินเริม่ ตึงตัวขึน้ และสภาพคล่อง
ทีล่ น้ โลกเริม่ ถูกทยอยดึงออกทีละน้อยในปีหน้า
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แผนภาพที่ 2: สภาพคล่องที่ล้นโลกจะเริ่มถูกทยอยดึงออกทีละน้อยในปีหน้า

เงินเฟ้อที่คาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเป้าหมายของธนาคารกลางไปตลอดทั้งปี 2019 เนื่องจาก
แรงกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากสงครามการค้า ประกอบกับตลาดแรงงานที่ตึงตัวทั่วโลก จะเป็นอุปสรรคในการใช้
นโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้า ในกรณีที่เศรษฐกิจชะลอตัวลงแรง
ด้านนโยบายการคลัง ก่อนหน้านี้สหรัฐฯ เป็นประเทศใหญ่ประเทศเดียวที่ยังพอมีกระสุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้วยนโยบายการคลัง เช่น การลดภาษีและการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ เนื่องจากหนี้ภาครัฐยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนักเมื่อ
เทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ แต่นโยบายดังกล่าวก็ได้ใช้ไปแล้วในปีที่แล้ว โดยประธานาธิบดี Trump ได้ประกาศ
ลดภาษีทั้งนิติบุคคลจาก 35% เหลือ 21% และลดภาษีบุคคลธรรมดาขั้นสูงสุดลงจาก 40% เหลือ 37% และเพิ่ม
ค่าลดหย่อนเป็นสองเท่า รวมทั้งผ่านร่างงบประมาณซึ่งมีการเพิ่มการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐฯ ซึ่งท�ำให้เศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ขยายตัวได้อย่างร้อนแรงในปีนี้
โดยปกติการกระตุน้ เศรษฐกิจโดยใช้นโยบายการคลัง มักจะท�ำให้ชว่ งเศรษฐกิจขาลง ภาคเอกชนไม่มคี วามมัน่ ใจ
จะลงทุน ในขณะทีภ่ าคครัวเรือนก็ชะลอการบริโภค ดังนัน้ รัฐบาลจึงจ�ำเป็นจะต้องเป็นตัวน�ำในการลงทุน เพือ่ จะสตาร์ท
เครือ่ งยนต์ให้เศรษฐกิจกลับมาหมุนต่อได้ แต่สถานการณ์ปจั จุบนั นัน้ ตรงกันข้าม อัตราการว่างงานสหรัฐฯ ต�ำ่ กว่า 4%
ต�ำ่ สุดในรอบ 49 ปี การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีมาก ดังนัน้ จังหวะเวลาในการกระตุน้ เศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ ในรอบนีจ้ งึ นับเป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจทีค่ อ่ นข้างสูญเปล่า และเป็นการสร้างภาระหนีภ้ าครัฐโดยไม่จำ� เป็น โดย
การลดภาษีและการเพิม่ การใช้จา่ ยภาครัฐ จะท�ำให้ดลุ การคลังของสหรัฐฯ ขาดดุลเพิม่ ขึน้ จากราว 2-3% ต่อ GDP ใน
ช่วงปี 2014-2016 มาเป็น 5% ต่อ GDP ในปี 2019 และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในอนาคต ซึง่ การขาดดุล
งบประมาณในระดับสูงอย่างต่อเนือ่ งจะท�ำให้หนีต้ อ่ GDP ของสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ และกลับมาเป็นข้อจ�ำกัดในการกระตุน้
เศรษฐกิจในอนาคต
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แผนภาพที่ 3: การลดภาษีและเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ ท�ำให้ขาดดุลการคลังเพิ่มขึ้น
และกลับมาเป็นข้อจ�ำกัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคต

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ส่วนประเทศญี่ปุ่นและยุโรป การใช้นโยบายการคลัง เช่น การลดภาษีหรือเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ ค่อนข้างมีข้อ
จ�ำกัดจากหนี้ภาครัฐที่สูง ซึ่งเห็นได้ชัดจากตัวอย่างของอิตาลีที่รัฐบาลเพิ่งชนะการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ต้องการกระตุ้น
เศรษฐกิจ แต่สหภาพยุโรปไม่เห็นด้วยเนื่องจากจะท�ำให้หนี้ของอิตาลีที่สูงอยู่แล้วพุ่งขึ้นไปอีก ซึ่งสถานการณ์ในอิตาลี
ก็ยังไม่มีข้อสรุปในปัจจุบัน
อีกประเทศที่น่าจับตามองคือจีน ซึ่งปกติเรามักมองจีนเป็นเศรษฐกิจที่ “สั่งได้” โดยที่ผ่านมารัฐบาลจะกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยใช้สองเครื่องมือหลัก ได้แก่ 1) การกระตุ้นการปล่อยกู้ เช่น เพิ่มโควต้าการปล่อยกู้ของแบงค์ หรือลด
ดอกเบี้ย หรือ 2) การลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเครื่องมือทั้งสองนั้นได้แสดงให้เห็นมาแล้วว่าเป็นเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพและท�ำให้เศรษฐกิจฟื้นได้เร็วตามสั่ง แต่ก็มีผลข้างเคียงคือท�ำให้ระดับหนี้ของจีนพุ่งสูงขึ้นจนเป็นที่น่า
กังวล ดังนั้นในปีนี้ที่เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงจากผลของสงครามการค้า รัฐบาลจีนจึงต้องหันไปใช้เครื่องมืออื่นๆ เช่น
การลดภาษีและการกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เห็นผลช้ากว่า และรัฐบาลก็ยังลังเลที่จะกระตุ้น
เศรษฐกิจอย่างเต็มที่เนื่องจากกลัวปัญหาหนี้ที่จะตามมาในระยะยาว
แผนภาพที่ 4: รัฐบาลจีนหลีกเลี่ยงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการปล่อยกู้
และการลงทุนเนื่องจากกลัวปัญหาหนี้ที่จะตามมาในระยะยาว

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แต่ Downside ของตลาดหุ้นเริ่มจ�ำกัด หลังตลาดปรับฐาน
ในปี 2018 ตลาดหุ้นทั่วโลกค่อนข้างผันผวน และเกิดการปรับฐานแรงให้เห็นชัดๆ ถึง 2 ครั้ง คือ ในช่วงเดือน
ก.พ. และ ต.ค. เนื่องจากการด�ำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ Bond
Yield ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง หลังจากทรงตัวอยู่ระดับต�่ำมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะ Bond Yield ของสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่ม
ขึ้นต่อเนื่อง มาอยู่ที่ระดับ 3.25% ในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา ประกอบกับความกังวลจากสงครามการค้า ซึ่งคาดว่าจะส่ง
ผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง
โดยหากนับจากจุดสูงสุดเมื่อต้นปี 2018 ตลาดหุ้นพัฒนาแล้ว (Developed Markets; DM) เช่น ตลาดหุ้น
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรป ได้ปรับฐานไปกว่า 10-15% ในขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นก�ำลังพัฒนา (Emerging Markets;
EM) ปรับฐานรุนแรงกว่า 15-30% น�ำโดยตลาดหุ้นจีน และเกาหลี ซึ่งการปรับฐานในรอบนี้นับเป็นการลดลงในอัตรา
ที่ใกล้เคียงกับการปรับฐานของตลาดในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา
แผนภาพที่ 5: การปรับฐานของตลาดหุ้นทั่วโลกในรอบนี้ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับการปรับฐานครั้งก่อนๆ
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แผนภาพที่ 6: Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กดดัน Valuation ของตลาดหุ้น

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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การปรับฐานของตลาดท�ำให้ระดับ Valuation ของตลาดหุ้นทั่วโลกซึ่งเคยอยู่ในระดับสูงในช่วงต้นปี 2018 ได้ลด
ลงมาอยู่ที่ระดับใกล้เคียงหรือต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 10 ปี
แผนภาพที่ 7: Valuation ของตลาดหุ้นทั่วโลกลดลง จากระดับสูงในช่วงต้นปี 2018

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เรามองว่าตลาดหุ้นได้สะท้อนความเสี่ยงของการเพิ่มขึ้นของ Bond Yield ไปมากแล้ว โดยระดับ Valuation
(FWD P/E) ของดัชนี S&P500 ได้ลดลงมาอยู่ที่ 15.7 เท่า ณ ปัจจุบัน ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมเมื่ออ้างอิงจาก
Earnings Yield Gap Model โดยสมมติให้ Bond Yield เพิ่มขึ้นไปอยู่ในช่วง 3.3-3.5% และ Earning Yield Gap
ทรงตัวที่ระดับ 3.0% ซึ่งให้ค่า FWD P/E ที่เหมาะสมของดัชนี S&P500 อยู่ในช่วง 15.4-15.9 เท่า ดังนั้นเราคาดว่า
Downside ของตลาดหุ้นค่อนข้างจ�ำกัด หาก Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐฯ ไม่ทะลุเกินระดับ 3.5%
แผนภาพที่ 8: Downside ของตลาดมีจ�ำกัด หาก Bond yield ไม่พุ่งทะลุ 3.5%

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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... ความกังวลต่อตลาดหุ้นในปี 2019 กลับเป็น Earnings Growth
การฟื้นตัวของตลาดหุ้นในปีหน้า จะขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเติบโตของก�ำไร (Earnings Growth) ซึ่งตลาดคาดว่า
การเติบโตของก�ำไรของดัชนี S&P500 ในปี 2019 จะลดลงมาที่ระดับ 9% จากระดับสูงที่ 22% ในปีนี้ หลังอานิสงส์
จากการปฎิรูปด้านภาษี (Tax Reform) ของสหรัฐฯ ได้หมดลง (เราใช้ก�ำไรของดัชนี S&P500 เป็นตัวแทนของภาพ
การเติบโตของก�ำไรของตลาดหุ้นโลก ซึ่งก�ำไรในตลาดอื่นๆ ก็จะถูกกระทบจากปัจจัยดังต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน)
แผนภาพที่ 9: Earning Growth ของดัชนี S&P500 ปีหน้า คาดว่าจะลดลงมาที่ 9% จาก 22% ในปี 2018
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Source: Deutsche Bank, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

มากไปกว่านั้น เรามองว่าก�ำไรในปีหน้า มีความเสี่ยงที่จะขยายตัวต�่ำกว่าที่ตลาดคาดหวัง เนื่องจากอัตราก�ำไร
สุทธิ (Net Profit Margin) มีแนวโน้มหดตัวลง หลังเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 10.02% โดยเราคาดว่า
Margin จะถูกกดดันจากปัจจัยดังต่อไปนี้
แผนภาพที่ 10: อัตราก�ำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
จากนโยบายปฏิรูปภาษี แต่มีแนวโน้มหดตัวในปีหน้าจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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1) ต้นทุนค่าจ้าง และต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น เริ่มกดดัน Margin
เรามองว่า ในระยะข้างหน้า 2 ต้นทุนส�ำคัญที่เคยอยู่ในระดับต�่ำมาอย่างยาวนานในช่วงที่ผ่านมา จะเพิ่มขึ้น
และส่งผลกดดัน Margin ได้แก่ 1) ต้นทุนค่าจ้างแรงงาน (Wage) ที่จะเพิ่มขึ้นแรงต่อเนื่อง หลังตลาดแรงงานใน
สหรัฐฯตึงตัวมากขึ้น ซึ่งสะท้อนผ่านอัตราการว่างงาน (US Unemployment Rate) ที่ลดลงสู่ระดับต�่ำสุดในรอบ
49 ปี ที่ 3.7% ในเดือน ก.ย. และ 2) ต้นทุนในการกู้ยืม (Borrowing Cost) ที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการเพิ่มขึ้น
ของ Bond Yield
แผนภาพที่ 11: อัตราค่าจ้างแรงงาน (Wage) มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นต่อเนื่อง หลัง
อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ลดลงสู่ระดับต�่ำสุดในรอบ 49 ปี

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

2) ผลกระทบจากสงครามการค้า อาจท�ำให้ผลก�ำไรของบริษัทไม่เติบโตเลยในปี 2019
สงครามการค้ายังอาจส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันการเติบโตของก�ำไร
ในปีหน้า โดยเราประเมินว่าผลจากการขึ้นภาษีน�ำเข้าของสหรัฐฯ ที่มีผลบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน อาจท�ำให้ต้นทุนของ
บริษัทจดทะเบียนเพิ่มสูงขึ้นรวม 7.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 4.6% ของก�ำไรของบริษัทจด
ทะเบียนทั้งหมด และในกรณีเลวร้ายสุด หากประธานาธิบดี ตัดสินใจขึ้นภาษีน�ำเข้าสินค้าจากจีนทั้งหมด ก็จะส่งผล
ให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 1.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 9% ของคาดการณ์การผลก�ำไร ซึ่งในกรณีเลวร้ายสุดก็
อาจท�ำให้ผลก�ำไรของบริษัทไม่เติบโตเลยในปีหน้า
แผนภาพที่ 12: สงครามการค้าอาจกดดันให้ก�ำไรของ S&P500 ไม่เติบโตเลยในปีหน้า

Source: Goldman Sachs Global Investment Research, Deutsche Bank, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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คาดตลาดหุ้นยังผันผวนและมี Upside ที่จ�ำกัดในปีหน้า … เลือก Health Care เป็น Top Pick
ด้วยปัจจัยกดดันทั้งด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ชะลอลง ประกอบกับสภาพคล่องที่ลดลงและ Bond Yield
ที่เพิ่มขึ้น มากดดัน Valuation ของตลาดหุ้น รวมถึงความเสี่ยงจากสงครามการค้าที่อาจกระทบผลก�ำไร น่าจะท�ำให้
ปีหน้าเป็นปีที่ตลาดผันผวนไม่น้อยไปกว่าปีนี้ และการลงทุนยังคงต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง ดังนั้นเราปรับกลยุทธ์ให้
เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Defensive ซึ่งมีการเติบโตของก�ำไรสม�่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนของวัฏจักรเศรษฐกิจ
โดยเราเลือกหุ้นในกลุ่ม Health Care เป็นตัวเลือกหลักส�ำหรับ Theme การลงทุนแบบ Defensive ในปี
2019 เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงได้ดีกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่ง
สังเกตได้จากอัตราการเติบโตของก�ำไรขยายตัวได้ต่อเนื่องแม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย และผลก�ำไรมีอัตราการเติบโต
สูงในระยะยาวเนื่องจากได้ประโยชน์จาก Megatrend ของสังคมสูงอายุ นอกจากนั้นระดับ Valuation ของหุ้นกลุ่ม
Health Care ยังปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับเดียวกับดัชนี S&P500 โดยรวม ซึ่งท�ำให้ Downside จากการลดลงของ
Valuation นั้นมีจ�ำกัด
แผนภาพที่ 13: หุ้นในกลุ่ม Health Care มีก�ำไรขยายตัวได้ต่อเนื่องแม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย และผลก�ำไรมี
อัตราการเติบโตสูงในระยะยาวเนื่องจากได้ประโยชน์จาก Megatrend ของสังคมสูงอายุ ในขณะที่ Valuation
ได้ปรับตัวลงมาอยู่ระดับเดียวกับดัชนี S&P500

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดตราสารหนี้
เราคงค�ำแนะน�ำ Underweight การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ระยะยาว โดยเราคาดว่า Bond Yield
อายุ 10 ปีของไทยจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.1% ณ สิ้นปีนี้ ในขณะที่เราคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ในการประชุมเดือน ธ.ค.

Bond Yield ไทยปรับตัวลดลงในเกือบทุกช่วงอายุในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงในเกือบทุกช่วงอายุในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ยกเว้นเพียง
พันธบัตรระยะสั้นอายุ 3 เดือนเท่านั้นที่ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1bps โดยพันธบัตรระยะสั้นอายุ 6 เดือน-1 ปี ปรับลด
ลง 1-4bps ขณะที่พันธบัตรระยะยาวอายุ 2-10 ปี ปรับตัวลดลง 1-4bps เช่นเดียวกัน
แผนภาพที่ 14: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงในเกือบทุกช่วงอายุในช่วง
1 เดือนที่ผ่านมา ยกเว้นเพียงผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 เดือนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

Source: Bloomberg

เรายังคงแนะน�ำให้หลีกเลี่ยง การลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว
Bond Yield อายุ 10 ปีของไทยปรับตัวลดลง 2.5bps สู่ระดับ 2.83% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ตามการ
ปรับลดลงของ Bond Yield ทั่วโลกจากความกังวลต่อความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มีแนวโน้ม
ยืดเยื้อหากผู้น�ำของทั้งสองประเทศไม่สามารถได้ข้อตกลงการค้าระหว่างกันในการประชุม G20 ปลายเดือน พ.ย.นี้ โดย
Bond Yield สหรัฐฯ ได้ปรับตัวลดลง 3bps สู่ระดับ 3.13%  
อย่างไรก็ดี เรามองว่า Bond Yield ไทยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า ตามแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้น
ของ Bond Yield ทั่วโลก โดยเฉพาะ Bond Yield สหรัฐฯ ซี่งเรามองว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีหน้า โดย
เราคาดว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ธ.ค.นี้ และในปี 2019 เราคาดว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยทุกๆ
ไตรมาสไปอย่างน้อยอีก 2 ครั้งจนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3% เป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นระดับที่ Fed มองว่าไม่เป็นการ
กระตุ้นหรือชะลอเศรษฐกิจมากเกินไป (Long Run Neutral Rate)
นอกจากนี้ ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยและสหรัฐฯ อายุ 10 ปี หดแคบลงต�่ำกว่าค่า
เฉลี่ยในอดีตค่อนข้างมาก โดยปัจจุบันอยู่ที่ -0.29% ซึ่งต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 3 ปี (0.16%) และ 5 ปี (0.45%) อย่าง
มาก ท�ำให้ Bond Yield ไทยยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ
15
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แผนภาพที่ 15: ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ในระดับที่
ต�่ำมาก (-0.29%) ท�ำให้พันธบัตรไทยมีความเสี่ยงที่อัตราผลตอบแทนจะปรับตัวสูงขึ้นในระยะข้างหน้า

Source: Bloomberg
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ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
เราเพิ่มน�้ำหนักการลงทุนในน�้ำมันเป็น Neutral จาก Underweight ในเดือนที่แล้ว จากการ
ประเมินที่ว่าราคาน�้ำมันดิบ WTI จะฟื้นตัวกลับมายืนเหนือระดับ 60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลได้
เนื่องจากปริมาณการส่งออกน�้ำมันดิบของอิหร่านยังคงมีแนวโน้มลดลงอีกอย่างน้อย 3 แสนบาร์เรล
ต่อวัน ประกอบกับแนวโน้มที่ OPEC จะตัดสินใจลดปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ในการประชุม OPEC เดือน ธ.ค. ซึ่งรวมแล้วจะส่งผลให้ตลาดน�้ำมันดิบโลกยังคงอยู่ในภาวะสมดุล
(Balanced Oil Market) ในปีหน้า
ในขณะที่เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อทองค�ำและคงค�ำแนะน�ำ Overweight เนื่องจากความเสี่ยง
ทางการเมืองและแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในปีหน้าจะเป็นปัจจัยหนุนราคาทอง

น�้ำมัน

ราคาน�ำ้ มันดิบปรับฐานแรงตัง้ แต่ชว่ งต้นเดือน ต.ค. โดยล่าสุด ราคาน�ำ้ มันดิบ WTI ลดลงมาทีร่ ะดับ 55 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึง่ เป็นระดับต�ำ่ สุดในรอบ 1 ปี หลังนักลงทุนกลับมากังวลว่า ตลาดน�ำ้ มันดิบโลกอาจกลับมาเผชิญ
กับภาวะน�ำ้ มันดิบล้นตลาด (Supply Surplus) อีกครัง้ เนือ่ งจากปัจจัยดังต่อไปนี้
1) สหรัฐฯ ผ่อนผันให้ 8 ประเทศน�ำเข้าน�้ำมันดิบจากอิหร่านได้อีก 6 เดือน
สหรัฐฯ ประกาศอนุญาตให้ 8 ประเทศผู้น�ำเข้าน�้ำมันดิบ (ได้แก่ จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ตุรกี
อิตาลี และกรีซ) สามารถน�ำเข้าน�้ำมันดิบจากอิหร่านต่อไปได้อีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังมาตรการคว�่ำบาตร
อิหร่านได้ถูกบังคับใช้ไปเมื่อต้นเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่เหนือความคาดหมายของเราและตลาด ดังนั้นความพยายาม
ของผู้ผลิตในกลุ่ม OPEC รายอื่นๆ โดยเฉพาะซาอุฯ ที่เร่งเพิ่มปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี
ที่ผ่านมา เพื่อช่วยชดเชยอุปทานน�้ำมันดิบที่ก�ำลังลดลงจากอิหร่าน และป้องกันไม่ให้ตลาดน�้ำมันดิบโลกเผชิญกับภาวะ
ขาดแคลน (Supply Deficit) จึงกลับกลายเป็นปัจจัยที่จุดฉนวนให้ตลาดน�้ำมันดิบโลกอาจกลับมาเผชิญภาวะน�้ำมันดิบ
ล้นตลาด (Supply Surplus) อีกครั้งในระยะข้างหน้า
แผนภาพที่ 16: ผู้ผลิตในกลุ่ม OPEC เร่งผลิตน�้ำมันดิบเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาไปแล้วกว่า
1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพื่อชดเชยอุปทานน�้ำมันดิบของอิหร่านที่เสี่ยงลดลงแรงจากมาตรการคว�่ำบาตร

Source: OPEC, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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2) OPEC ปรับลดประมาณการ Global Oil Demand Growth ต่อเนื่อง
ในเดือน พ.ย. OPEC ปรับลดประมาณการความต้องการบริโภคน�้ำมันดิบโลก (Global Oil Demand Growth)
ของทั้งปี 2018 และ 2019 ลงอีก 4 หมื่น และ 7 หมื่นบาร์เรลต่อวัน มาที่ระดับ 1.50 ล้าน และ 1.29 ล้านบาร์เรล
ต่อวัน ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นการปรับลดต่อเนื่อง 5 เดือนติดต่อกัน ด้วยเหตุผลที่ว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง
ในระยะข้างหน้า จากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ประกอบกับค่าเงินของประเทศก�ำลังพัฒนา
(EM Currencies) ที่อ่อนค่าลงแรงเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งท�ำให้ต้นทุนในการน�ำเข้าน�้ำมันดิบของประเทศ
ก�ำลังพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น
แผนภาพที่ 17: OPEC ปรับลดประมาณการ Global oil demand growth
ของทั้งปี 2018 และ 2019 ลงต่อเนื่อง 5 เดือนติดต่อกัน

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

และ 3) สต็อกน�้ำมันดิบของสหรัฐฯเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 7 สัปดาห์ติดต่อกัน
สต็อกน�้ำมันดิบของสหรัฐฯเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 7 สัปดาห์ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ก.ย. เนื่องจากปัจจัยทางฤดูกาล
ได้แก่ 1) ความต้องการบริโภคน�้ำมันลดลง หลังสิ้นสุดช่วง Driving Season ในสหรัฐฯ และ 2) โรงกลั่นน�้ำมัน
ในสหรัฐฯเข้าสู่ช่วงซ่อมบ�ำรุง (Maintenance Period) ดังนั้นจึงชะลอการดึงน�้ำมันดิบจากสต็อกเพื่อไปกลั่นเป็นน�้ำมัน
ส�ำเร็จรูป (Refined Products)
แผนภาพที่ 18: สต็อกน�้ำมันดิบสหรัฐฯเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 7 สัปดาห์ติดต่อกัน จากปัจจัยทางฤดูกาล
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18

24-Dec

3-Dec

12-Nov

22-Oct

1-Oct

10-Sep

20-Aug

30-Jul

9-Jul

18-Jun

28-May

7-May

16-Apr

26-Mar

12-Feb

22-Jan

1-Jan

300

5-Mar

350

อย่างไรก็ตาม เรามองว่า ราคาน�้ำมันดิบ WTI จะฟื้นตัวกลับมายืนเหนือระดับ 60 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรลได้
เนื่องจากตลาดน�้ำมันดิบโลกในปีหน้าจะสามารถเลี่ยงภาวะ Supply Surplus และรักษาภาวะสมดุล (Balanced Oil
Market) ไว้ได้ จากการประเมินดังต่อไปนี้
1) ปริมาณการส่งออกน�้ำมันดิบของอิหร่านจะลดลงอีกอย่างน้อย 3 แสนบาร์เรลต่อวัน
เราประเมินว่า ปริมาณการส่งออกน�้ำมันดิบของอิหร่าน มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 3 แสนบาร์เรล
ต่อวัน แม้ว่าทางสหรัฐฯจะผ่อนผันให้กับ 8 ประเทศผู้น�ำเข้าน�้ำมันดิบจากอิหร่านไปอีก 6 เดือน โดยคาดว่า 8 ประเทศ
ดังกล่าวจะน�ำเข้าน�้ำมันดิบจากอิหร่านตามโควต้าที่ทางสหรัฐฯได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า จีนและอินเดียซึ่งเป็นผู้ซื้อ
น�้ำมันดิบรายใหญ่ของอิหร่าน จะต้องลดปริมาณการน�ำเข้าน�้ำมันดิบอีกอย่างน้อย 3.82 แสน และ 5.5 หมื่นบาร์เรล
ต่อวัน ตามล�ำดับ เพื่อให้ปริมาณการน�ำเข้าน�้ำมันดิบจากอิหร่านไม่เกินโควต้าที่ทางสหรัฐฯก�ำหนดไว้ (ดูเพิ่มเติมได้ใน
แผนภาพที่ 19)
แผนภาพที่ 19: ปริมาณการส่งออกน�้ำมันดิบของอิหร่านน่าจะลดลงอีกอย่างน้อย 3 แสนบาร์เรลต่อวัน แม้สหรัฐฯ
จะอนุญาตให้บางประเทศยังคงสามารถน�ำเข้าน�้ำมันดิบจากอิหร่านได้ หลังมาตรการคว�่ำบาตรถูกบังคับใช้

*Dec’15: the month before Iran sanctions were lifted
**Use official import quota for China, India and South Korea, while
assuming the rest of the waivers on oil imports remain the same
Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

2) OPEC มีแนวโน้มลดปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบลง 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน
เราคาดว่า OPEC จะกลับมาควบคุมและลดปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบลงอีกครั้ง เพื่อดึงให้ตลาดน�้ำมันดิบโลก
ยังคงรักษาภาวะสมดุลไว้ได้ และพยุงไม่ให้ราคาน�้ำมันดิบลดลงไปมากกว่านี้  โดยล่าสุดนาย Mohammad Barkindo
เลขาธิการ OPEC และนาย Khalid Al-Falih รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของซาอุฯ ได้ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันถึง
แนวโน้มที่ OPEC จะลดปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบถึง 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากปริมาณการผลิตในเดือน ต.ค. ซึ่งคาด
ว่าจะมีการตกลงกันในการประชุม OPEC ในวันที่ 6 ธ.ค. นี้
จากการประเมินในข้อ (1) และ (2) เราสรุปได้ว่า ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบรวมของกลุ่ม OPEC มีแนวโน้มลด
ลงราว 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน มาที่ระดับ 31.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน (จากปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบรวมของกลุ่ม OPEC
เดือน ต.ค. ที่ 32.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน) ในปีหน้า และเมื่อรวมกับคาดการณ์ปริมาณผลิตน�้ำมันดิบนอกกลุ่ม OPEC
(Expected non-OPEC Supply) ปี 2019 ที่ระดับ 68.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน จะท�ำให้ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบโลก
(Expected Global Oil Supply) ปี 2019 อยู่ที่ระดับ 100.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเท่ากับคาดการณ์ความต้องการ
บริโภคน�้ำมันดิบโลก (Expected Global Oil Demand) ปี 2019 หรือกล่าวอีกนัยนึงคือ ตลาดน�้ำมันดิบโลกจะยังคง
รักษาภาวะสมดุลไว้ได้ในปีหน้า
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แผนภาพที่ 20: ตลาดน�้ำมันดิบโลกคาดว่าจะรักษาภาวะสมดุลไว้ได้ในปีหน้า

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

ทองค�ำ

ทองค�ำ Rebound แม้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่า
ราคาทองค�ำ Rebound ขึ้นจากช่วงปลายเดือน ก.ย. ที่ 1,184 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ จะแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยส�ำคัญที่หนุนการฟื้นตัวของราคาทองค�ำได้แก่ การกลับมาเพิ่มการถือ
ครองทองค�ำของกองทุน ETF ซึ่งเริ่มเพิ่มขึ้นในเดือน ต.ค. ประกอบกับการปิดสถานะ Short ทองค�ำของนักลงทุนกลุ่ม
Hedge Funds ซึ่งสะท้อนว่าความต้องการลงทุนในทองค�ำเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้น
แผนภาพที่ 21: ราคาทองค�ำ Rebound ขึ้นจากช่วงปลายเดือน ก.ย. ที่ 1,184 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์
แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 22: การถือครองทองค�ำของกองทุน ETF ที่เพิ่มขึ้นในเดือน ต.ค. ประกอบกับการปิดสถานะ Short
ทองค�ำของนักลงทุนกลุ่ม Hedge Funds สะท้อนว่าความต้องการลงทุนในทองค�ำเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้น

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ความเสี่ยงทางการเมืองและแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในปีหน้าจะเป็นปัจจัยหนุนราคาทอง
เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองค�ำ  โดยมองว่าความไม่แน่นอนทางการเมือง เช่น การเสนอร่างงบ
ประมาณของรัฐบาลอิตาลี และการเจรจา Brexit ซึ่งมีก�ำหนดให้เจรจาเสร็จสิ้นภายในปีน้ี และอังกฤษจะสิ้นสุดความ
เป็นสมาชิก EU ในเดือน มี.ค. ปีหน้า จะเป็นปัจจัยหนุนราคาทองค�ำในระยะสั้น ส่วนในปีหน้าแนวโน้มเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวลง และความเสี่ยงที่ตลาดหุ้นอาจปรับฐาน ท�ำให้ทองค�ำเริ่มเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจและเหมาะจะลงทุนเพื่อ
กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนให้มากขึ้น
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวได้ดีในไตรมาส 3 จากการบริโภคและการสะสมสินค้าคงคลัง แต่การลงทุนและ
การส่งออกเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแอลงและน่าจะเป็นปัจจัยฉุดเศรษฐกิจให้ชะลอตัวลงในปีหน้า ประกอบ
กับแรงส่งจากนโยบายการคลังที่จะเริ่มแผ่วลงในปีหน้า อย่างไรก็ดี เราคาด Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ย
ไตรมาสละครั้งต่อไปจนถึงกลางปีหน้า
เศรษฐกิจยุโรปมีแนวโน้มชะลอตัวลงเป็น 2.0% ในปี 2018จาก 2.5% ในปีกอ่ น จากภาคการผลิตทีอ่ อ่ นแอ
ลงนับแต่ตน้ ปี การบริโภคทีช่ ะลอลง และส่งออกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสงครามการค้า ส�าหรับปี 2019 เรา
คาดเศรษฐกิจจะชะลอลงต่อเป็น 1.7% ขณะทีเ่ งินเฟ้อคาดจะขยายตัวเฉลีย่ 2% เท่ากับเป้า ECB ซึง่ จะ
หนุนให้ ECB ใช้นโยบายการเงินทีเ่ ข้มงวดขึน้
เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลงเป็น 6.6% ในปี 2018 จาก 6.9%ในปีก่อน ท่ามกลางความตึงเครียด
ทางการค้าที่กดดันความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับปี 2019 เราคาดเศรษฐกิจจะชะลอลงต่อ
เป็น 6.3% จากสงครามการค้าที่จะส่งผลกระทบต่อส่งออกชัดเจนขึ้น ขณะที่รัฐบาลคาดว่าจะยังคงกระตุ้น
เศรษฐกิจอย่างระมัดระวัง
เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มชะลอตัวลงจาก 0.9% ในปีนี้ เป็น 0.6% ในปี 2019 ตามการชะลอตัวลงของ
การลงทุน ส่วนในปี 2020 เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอลงแรงเป็น 0.2% จากผลของการขึ้นภาษีการบริโภค
ในเดือน ต.ค. 2019 ด้วยความเสี่ยงจากการขึ้นภาษี อีกทั้งเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต�่า ท�าให้เราคาดว่า BoJ
จะคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไป
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอลงเป็น 4.0% ในปี 2019 จาก 4.4% ในปีนี้ จากภาคต่างประเทศทีม่ แี นว
โน้มชะลอลงเป็นหลัก โดยส่งออกจะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ขณะที่การท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
ชะลอลงตามจ�านวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงตามเศรษฐกิจและเงินหยวนที่อ่อนค่า ขณะที่อุปสงค์ในประเทศ
คาดว่าจะยังขยายตัวดีต่อเนื่อง

TISCO Economic Strategy Unit

เศรษฐกิจสหรัฐฯ
เศรษฐกิจขยายตัวได้ดใี นไตรมาส 3 จากการบริโภคและการสะสมสินค้าคงคลัง แต่การลงทุนและการส่ง
ออกเริม่ ส่งสัญญาณอ่อนแอลงและน่าจะเป็นปัจจัยฉุดเศรษฐกิจให้ชะลอตัวลงในปีหน้า ประกอบกับแรงส่ง
จากนโยบายการคลัง เช่น การลดภาษีและการเพิม่ การใช้จา่ ยภาครัฐจะเริม่ แผ่วลงในปีหน้า เราคาด Fed
จะปรับขึน้ ดอกเบีย้ ไตรมาสละครัง้ ต่อไปจนถึงกลางปีหน้า และจะชะลอการขึน้ ดอกเบีย้ ในช่วงครึง่ ปีหลัง

แผนภาพ 23: ดัชนี ISM Manufacturing ปรับลดลงในเดือน ต.ค. ภาคการผลิต การลงทุน
และการส่งออกชะลอตัวลง ขณะที่การบริโภคฟื้นตัวขึ้นในเดือน ต.ค.
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การบริโภคเร่งตัวขึ้น ขณะที่ภาคการผลิต การลงทุน และการส่งออกชะลอตัวลง
การบริโภคเร่งตัวขึ้น: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ต.ค. ขยายตัว +0.8% MoM สูงกว่าตลาดคาดที่
+0.5% MoM โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากมีการปรับลดรายงานเดือน ส.ค. และ ก.ย. ลง ส่งผลให้เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกเร่งตัวขึ้นเป็น +4.6% YoY โดยยอดค้าปลีกเร่งตัวขึ้นจากยอดขายปั๊มน�้ำมัน (+3.5%
MoM vs. -0.4% เดือนก่อน) ยอดขายรถยนต์ (+1.1% MoM vs. -0.1% เดือนก่อน) และยอดขายวัสดุก่อสร้าง
(+1.0% MoM vs. +0.1% เดือนก่อน) ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (U. of Michigan Consumer Sentiment) ปรับ
ลดลงเล็กน้อยในเดือน พ.ย.แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง (98.3 จุด)
การลงทุนชะลอตัวลงต่อเนื่อง: ยอดค�ำสั่งซื้อสินค้าทุน ไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องบิน (Core Capital
Goods Orders) ซึ่งเป็นดัชนีชี้น�ำการลงทุน ชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็น +1.1% YoY ในเดือน ก.ย. จาก +8.4% YoY
ในเดือนก่อน ขณะที่ดัชนี ISM Manufacturing New Orders ปรับตัวลดลง -4.4 จุด เป็น 57.4 จุด ซึ่งสะท้อนถึง
การลงทุนที่เริ่มชะลอตัวลง
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ภาคการผลิตชะลอลง: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมโดย ISM (ISM Manufacturing PMI) เดือน
ต.ค. ลดลง -2.1 จุด เป็น 57.7 จุด ระดับต�่ำสุดในรอบ 6 เดือน และต�่ำกว่าที่ตลาดคาด โดยผลผลิต (-4.0, 59.9 จุด),
ยอดค�ำสั่งซื้อภายในประเทศ (-4.4, 57.4 จุด) และการจ้างงาน (-2.0, 56.8 จุด) ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ยอดค�ำสั่ง
ซื้อภายนอกประเทศ (Export Orders) ได้ปรับลดลงสู่ระดับต�่ำสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2016 (52.2 จุด) จากความ
กังวลต่อความตึงเครียดทางการค้ากับจีน และเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่า
การส่งออกอยู่ในแนวโน้มชะลอลง: มูลค่าส่งออกเดือน ก.ย. ขยายตัว +7.2% YoY ทรงตัวจากเดือนก่อนที่
+7.1% YoY โดยส่งออกไปจีนฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย (-10.3% YoY vs. -14.2% เดือนก่อน) ส่งออกไป EU เร่งตัว
(+11.8% YoY vs. +9.5% เดือนก่อน) ขณะที่ส่งออกไปแดนาดา (+2.2% YoY vs. +3.3% เดือนก่อน) และเม็กซิโก
(+6.5% YoY vs. +7.5% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวแข็งแกร่งในไตรมาส 3 แต่อาจชะลอลงในไตรมาส 4
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว 3.5% QoQ saar ไตรมาส 3 ดีต่อเนื่องจากในไตรมาส 2 โดยได้แรงหนุนจาก
การบริโภคที่ขยายตัวแข็งแกร่งตามความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี ประกอบกับการ
สะสมสินค้าคงคลัง (Inventory Accumulation) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไตรมาส 3 ตามการเร่งซื้อวัตถุดิบและการ
เร่งผลิต ก่อนที่ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นหลังมาตรการขึ้นภาษีน�ำเข้าของสหรัฐฯ ทยอยมีผลในไตรมาส 3 ซึ่งหากหักผลของการ
สะสมสินค้าคงคลังออก เศรษฐกิจไตรมาส 3 จะขยายตัวเพียง 1.5% QoQ saar
แผนภาพที่ 24: เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวดีต่อเนื่องจากในไตรมาส 3 จากการ
บริโภคและการสะสมสินค้าคงคลัง ในขณะที่การลงทุนพลิกกลับไปหดตัว
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นอกเหนือจากการบริโภคและการสะสมสินค้าคงคลังซึ่งเป็นปัจจัยหนุนแล้ว เศรษฐกิจในภาคอื่นๆ มีแนวโน้ม
อ่อนแอลงในไตรมาส 3 โดยการส่งออกพลิกกลับมาหดตัวในไตรมาส 3 หลังจากที่เร่งตัวขึ้นในไตรมาส 2 ก่อนการ
ขึ้นภาษีน�ำเข้าของจีนจะมีผลบังคับใช้ ในขณะที่การลงทุนที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมาตั้งแต่
ปี 2017  พลิกกลับมาหดตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาส 4Q15
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เริ่มถูกกดดันจากผลกระทบของการขึ้นดอกเบี้ย โดยการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์
หดตัว 5 ไตรมาส ในช่วง 6 ไตรมาสหลังสุด ในขณะที่การลงทุนของภาคธุรกิจ (Non-residential Investment) ชะลอ
ตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในไตรมาส 3 ซึ่ง Fed เอง ก็ได้สังเกตเห็นและได้มีการกล่าวถึงการชะลอตัวลงของภาคการลงทุน
ในแถลงการณ์การประชุม Fed ในเดือน พ.ย. ด้วย
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แผนภาพที่ 25: การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เริ่มถูกกดดันจากผลกระทบของการขึ้นดอกเบี้ย

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ผลบวกจากการลดภาษีและการใช้จ่ายภาครัฐจะค่อยๆ ลดลงในปีหน้า และกลับเป็นแรงฉุดในปี 2020
ประธานาธิบดี Trump ได้ประกาศลดภาษีทั้งนิติบุคคลจาก 35% เหลือ 21% และลดภาษีบุคคลธรรมดาขั้น
สูงสุดลงจาก 40% เหลือ 37% และเพิ่มค่าลดหย่อนเป็นสองเท่า รวมทั้งผ่านร่างงบประมาณซึ่งมีการเพิ่มการใช้
จ่ายและการลงทุนภาครัฐฯ ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2018 DB ประเมินว่าผลของมาตรการกระตุ้นดังกล่าวได้ท�ำให้
เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นราว 0.7 Percentage Point (เทียบกับกรณีไม่มีการกระตุ้น) ในปีนี้ และยังน่าจะส่งผล
บวกต่อเนื่องให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.3ppt ในปี 2019 แต่ในปี 2020 การใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลงหลังจาก
ปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปแล้วจะฉุดให้เศรษฐกิจขยายตัวลดลง 0.3ppt
แผนภาพที่ 26: ผลบวกจากการลดภาษีและการใช้จ่ายภาครัฐจะค่อยๆ ลดลงในปีหน้า และกลับเป็นแรงฉุดในปี 2020

Source: Deutsche Bank, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เราประเมิน Fed ขึ้นดอกเบี้ยไตรมาสละครั้งต่อไปจนถึงกลางปีหน้า และชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลัง
ท่ามกลางตลาดแรงงานที่ตึงตัว และแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มของค่าจ้าง ประกอบกับตัวเลข
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง การใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเงินเฟ้อนั้นไม่มีความจ�ำเป็นอีกต่อไป เรา
จึงประเมินว่า Fed จะขึ้น ขึ้นดอกเบี้ยไตรมาสละครั้งไปจนถึงกลางปีหน้าเป็นอย่างน้อย ซึ่งจะท�ำให้ Fed Funds
Rate ขึ้นไปอยู่ที่ 2.75-3% ซึ่งเป็นระดับที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ส่วนมากมองว่าเป็นระดับที่ไม่ได้
ส่งผลกระตุ้นหรือชะลอเศรษฐกิจ (Long Run Neutral Rate) ส่วนในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งดอกเบี้ยได้กลับขึ้นมาอยู่ที่
ระดับปกติแล้ว Fed อาจตัดสินใจชะลอการขึ้นดอกเบี้ยได้หากตัวเลขเศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตัวลง
แผนภาพที่ 27: อัตราการขยายตัวของ
ค่าจ้างเร่งตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 10 ปี

แผนภาพที่ 28: ตลาดคาดว่า Fed
จะขึ้นดอกเบี้ยจนถึง 3%

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงปลายปี 2019
จากผลของนโยบายการคลังที่ทยอยแผ่วลงในปีหน้า ประกอบกับการลงทุนที่เริ่มชะลอจากผลของการขึ้นดอกเบี้ย
น่าจะท�ำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 ของปีหน้า ซึ่งอาจท�ำให้ Fed
ตัดสินใจชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปี
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เศรษฐกิจยุโรป
เราคาดเศรษฐกิจปี 2018 จะขยายตัว 2.0% ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวท�ำจุดสูงสุด 2.5% ในปีก่อน
จากภาคการผลิตที่อ่อนแอนับตั้งแต่ต้นปี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนมาตรฐานไอเสียเป็นแบบ WLTP ในไตรมาส 3 การบริโภคที่ส่งสัญญาณชะลอตัวลง และส่ง
ออกที่ได้รับแรงกดดันจากผลกระทบของสงครามการค้า
ส�ำหรับปี 2019 เราคาดเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงต่อเป็น 1.7% ขณะที่เงินเฟ้อเราคาดจะขยายตัวเฉลี่ย
2.0% เท่ากับเป้าหมายของ ECB ซึ่งจะสนับสนุนให้ ECB ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น โดยเรา
คาด ECB จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นครั้งแรกในเดือน ก.ย. 2019

แผนภาพที่ 29: ดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงต่อเนื่องเข้าสู่ไตรมาส 4 โดยยอดปล่อย
สินเชื่อและภาคต่างประเทศยังขยายตัวได้ดี แต่ยอดค้าปลีกยังคงอ่อนแอ

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

โมเมนตัมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงต่อเนื่องเข้าสู่ไตรมาส 4
โมเมนตัมทางเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวลงต่อเนือ่ งเข้าสูไ่ ตรมาส 4 โดยดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ รวม (Composite
PMI) เดือน ต.ค. ปรับลดลง -1.0 จุด เป็น 53.1 จุด ระดับต�ำ่ สุดในรอบ 25 เดือน จากทัง้ ภาคการผลิต (-1.2, 52.0 จุด)
และภาคบริการ (-1.0, 53.7 จุด) ทีป่ รับตัวลดลง  
ส่วนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) เดือน ต.ค. ปรับตัวลดลง -1.1 จุด เป็น 109.8
จุด ซึ่งนับเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 10 เดือนสู่ระดับต�่ำสุดในรอบ 18 เดือน จากการปรับลดลงของทั้งความเชื่อ
มั่นในภาคอุตสาหกรรม (-1.7, 3.0 จุด) และภาคบริการ (-1.1, 13.6 จุด) ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นตัวขึ้นเล็ก
น้อย (+0.2, -2.7 จุด)
ยอดปล่อยสินเชื่อสู่ภาคเอกชนยังคงขยายตัวแข็งแกร่ง โดยในเดือน ก.ย. ขยายตัว +3.4% YoY เท่ากับเดือน
ก่อน โดยยอดปล่อยสินเชื่อสู่ภาคธุรกิจ (Corporates) เร่งตัวขึ้นเป็น +4.3% YoY จาก +4.1% YoY ในเดือนก่อน ซึ่ง
นับเป็นการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2009 ส่วนสินเชื่อภาคครัวเรือน (Households) ยังขยายตัวดีที่ +3.1%
YoY เท่ากับเดือนก่อน โดยเป็นการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2009
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สินเชื่อยังมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อจากปัจจัยสนับสนุนของการใช้นโยบายดอกเบี้ยต�่ำของ ECB (ECB ส่ง
สัญญาณว่าจะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยจนกว่าจะไตรมาส 3/2019 เป็นอย่างน้อย) อย่างไรก็ดี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ
ที่ปรับลดลงต่อเนื่องและความเสี่ยงทางการเมืองทั้งอิตาลี และการเจรจา Brexit อาจส่งผลกระทบต่อยอดขอสินเชื่อใน
ระยะข้างหน้า
ส่วนภาคต่างประเทศยังขยายตัวดีต่อในเดือน ส.ค. โดยยอดส่งออก (Exports) ขยายตัว +5.5% YoY ชะลอลง
เล็กน้อยจาก +5.7% YoY ในเดือนก่อน โดยส่งออกไปตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ (+15.7% YoY vs. +9.7% เดือนก่อน)
ยังขยายตัวแข็งแกร่ง ขณะที่ยอดน�ำเข้า (Imports) ขยายตัว +8.4% YoY ชะลอตัวลงเล็กน้อยจาก +9.4% YoY ใน
เดือนก่อน ส่งผลให้ดุลการค้าเดือน ส.ค. เกินดุล 1.66 หมื่นล้านยูโร เพิ่มขึ้นจาก 1.26 หมื่นล้านยูโรในเดือนก่อน
GDP ไตรมาส 3 ขยายตัว +0.2% QoQ ต�่ำสุดในรอบ 4 ปี จากปัจจัยชั่วคราวในอุตสาหกรรมรถยนต์
GDP ไตรมาส 3 ชะลอตัวลงเป็น +0.2% QoQ จาก +0.4% QoQ ในช่วงครึ่งแรกของปี และนับเป็นการขยาย
ตัวต�่ำสุดในรอบ 4 ปี โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากอุตสาหกรรมรถยนต์ที่โดนผลกระทบจากการเปลี่ยนกระบวนการวัดและ
การก�ำหนดมาตรฐานไอเสียใหม่เป็นแบบ Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) ซึ่ง
คาดว่าจะเป็นเพียงผลกระทบชั่วคราวเท่านั้น โดยเราคาด GDP ไตรมาส 4 จะฟื้นตัวขึ้นเป็น +0.4% QoQ
แผนภาพที่ 30: GDP ไตรมาส 3 ขยายตัว +0.2% QoQ ต�่ำสุดในรอบ 4 ปี
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Source: Bloomberg, Deutsche Bank, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. รถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WLTP ท�ำให้มีการเร่งซื้อรถยนต์
ในเดือน ส.ค. เนื่องจากบริษัทรถยนต์ได้มีการออกโปรโมชั่นลดราคารถยนต์รุ่นที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งยอด
ขายรถยนต์ก็ได้พลิกกลับมาหดตัวแรงในเดือน ก.ย.
แม้ว่าจะมีการเร่งเข้าซื้อรถยนต์ก่อนมาตรฐาน WLTP จะมีผลบังคับใช้ แต่ผลผลิตรถยนต์ก็ได้หดตัวแรงต่อ
เนื่อง เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวนับวันที่มีการจดทะเบียนรถยนต์ ไม่ใช่วันที่ผลิตรถยนต์ ท�ำให้มีรถยนต์จ�ำนวนมาก
ที่ผลิตแล้วแต่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทรถยนต์ได้มีการตัดสินใจหยุดผลิตรถยนต์บางรุ่นที่ออกมานานแล้ว
เนื่องจากไม่คุ้ม เพื่อรอผลิตรุ่นที่ใหม่กว่า จึงส่งผลให้ผลผลิตรถยนต์หดตัวแรงในไตรมาส 3
อย่างไรก็ดี เรามองว่าผลกระทบจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น และคาดว่าผลผลิตรถยนต์จะกลับมาขยายตัวใน
ระดับปกติในไตรมาส 4 โดยยอดผลิตรถยนต์ของเยอรมนีได้พลิกกลับมาขยายตัวในเดือน ต.ค. หลังจากที่หดตัวแรงต่อ
เนื่อง 2 เดือนก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนได้ว่าผลกระทบน่าจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น

28

แผนภาพที่ 31: ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใน EU เพิ่มขึ้น
แรงในเดือน ส.ค. ก่อนมาตรฐานไอเสียรถยนต์ใหม่จะมี
ผลบังคับใช้

แผนภาพที่ 32: ยอดผลิตรถยนต์ของเยอรมนีพลิกกลับมา
ขยายตัวในเดือน ต.ค. สะท้อนได้ว่าผลกระทบน่าจะเป็น
เพียงชั่วคราว

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

เศรษฐกิจปี 2019 มีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเป็น 1.7% ขณะที่เงินเฟ้อคาดว่าจะขยายตัวใกล้เป้าหมาย ECB ที่ 2%
ซึ่งจะหนุนให้ ECB ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น
เราคาด GDP ปี 2019 จะชะลอตัวลงต่อเป็น +1.7% YoY จาก +2.0% YoY ในปีนี้ โดยเรามองว่าการ
บริโภคและการลงทุนจะเริ่มชะลอลง หลังนโยบายการเงินเริ่มมีความเข้มงวดขึ้น (เราคาด ECB จะยุติมาตรการ QE
สิ้นปีนี้และจะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือน ก.ย. 2019) นอกจากนี้ เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นจะเริ่มส่งผลกระทบต่อความ
สามารถในการใช้จ่ายของผู้บริโภค ส่วนภาคส่งออกมีแนวโน้มชะลอลงเช่นเดียวกัน จากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก
เช่น จีน, ญี่ปุ่น และตุรกี ที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง และความเสี่ยงจากสงครามการค้าสหรัฐฯ โดยเฉพาะการพิจารณา
ปรับภาษีน�ำเข้ารถยนต์ขึ้น 25% ของสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยุโรปมาก โดยล่าสุดสหรัฐฯ ได้ตัดสิน
ใจเลื่อนการพิจารณาดังกล่าวออกไปก่อน แต่เรามองว่ายังมีความเสี่ยงที่สหรัฐฯ จะตัดสินใจขึ้นภาษีน�ำเข้ารถยนต์ในปี
หน้า เนื่องจากสหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับยุโรปมาก โดยเฉพาะกับเยอรมนี  
ด้านเงินเฟ้อ เราคาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline HICP) จะขยายตัวเฉลี่ยที่ +2.0% YoY ในปี 2019 เร่ง
ตัวขึ้นจาก +1.8% YoY ในปีนี้ จากการเร่งตัวขึ้นของอัตราค่าจ้างเป็นส�ำคัญ ซึ่งได้แรงหนุนจากตลาดแรงงานที่ฟื้นตัว
ต่อเนื่อง (อัตราการว่างงานเดือน ก.ย. อยู่ที่ 8.1% ต�่ำสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2008) โดยเราคาดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
(Core CPI) จะขยายตัวเฉลี่ย +1.3% YoY ในปี 2019 เร่งตัวขึ้นจาก +1.0% YoY ในปีนี้
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แผนภาพที่ 33: เราคาด GDP ปี 2019 จะขยายตัว แผนภาพที่ 34: เราคาดเงินเฟ้อทั่วไปจะขยายตัว
+1.7% ชะลอลงจาก +2.0% ในปีนี้
เฉลี่ยที่ 2.0% เท่ากับเป้าของ ECB ในปี 2019

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

แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวลง แต่เงินเฟ้อที่มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เป้าหมาย ECB ที่ 2% จะสนับสนุนให้ ECB
ยุติมาตรการ QE สิ้นปีนี้ และเราคาดว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในเดือน ก.ย. 2019 โดย
เราคาดว่าจะปรับ Deposit Facility Rate ขึ้น +15bps เป็น -0.25% ขณะที่ Refinancing Rate (ปัจจุบันอยู่
ที่ 0.0%) คาดว่า ECB จะชะลอการปรับขึ้นออกไปเป็นในเดือน มี.ค. 2020 โดยเราคาดว่า ECB จะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายทั้งสองตัวครั้งละ 25bps ทุกๆ 6 เดือน หลังจากการปรับขึ้นในเดือน ก.ย. 2019
นโยบายการเงินที่จะเริ่มเข้มงวดขึ้นในปี 2019 ท�ำให้เราคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของ
เยอรมนีจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ +1.14% ณ สิ้นปี 2019 (จากปัจจุบันที่ 0.43%) และคาดเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้นสู่
ระดับ 1.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อยูโร ณ สิ้นปี 2019 (จากปัจจุบันที่ 1.14 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อยูโร)
แผนภาพที่ 35: เราคาด ECB จะปรับ Deposit Rate แผนภาพที่ 36: เราคาด Bond Yield อายุ 10 ปี ของ
ขึ้น 15bps เป็น -0.25% ในเดือน ก.ย. 2019
เยอรมนีจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.14% ณ สิ้นปี 2019 และ
คาดเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้นเป็น 1.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อยูโร

Source: Bloomberg, Deutsche Bank, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ECB มีก�ำหนดเปลี่ยนประธานในปี 2019 ซึ่งตลาดคาดประธานคนใหม่จะยังมีท่าที Dovish
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีก�ำหนดเปลี่ยนประธานภายในเดือน ต.ค.  2019 หลังนาย Mario Draghi ประธาน
ECB คนปัจจุบันจะหมดวาระ 8 ปี ลงสิ้นเดือน ต.ค. 2019 โดยจุดยืนต่อนโยบายการเงินของประธานคนใหม่นับเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ตลาดให้ความสนใจเนื่องจากจะส่งผลต่อแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า
ผลส�ำรวจความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์วา่ ใครจะเป็นประธาน ECB คนต่อไปโดย Bloomberg (วันที่ 29 ส.ค.)
ชีว้ า่ ประธาน ECB คนต่อไปน่าจะยังคงมีทา่ ทีที่ Dovish กล่าวคือจะทยอยปรับอัตราดอกเบีย้ ขึน้ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
โดยผูท้ ไี่ ด้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกในผลส�ำรวจมีทา่ ทีคอ่ นไปทาง Dovish
ผูท้ ไี่ ด้รบั คะแนนเป็นอันดับหนึง่ ในผลส�ำรวจในขณะนีค้ อื นาย Erkki Liiknen อดีตผูว้ า่ ธนาคารกลางประเทศ
ฟินแลนด์ โดยนักเศรษฐศาสตร์มองว่าการขึน้ มาเป็นประธานของนาย Liiknen จะสามารถประนีประนอมความต้องการ
ระหว่างประเทศหลัก (Core Countries) เช่น เยอรมนี ฝรัง่ เศส และเนเธอร์แลนด์ ซึง่ มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งและต้องการ
ให้รบี ปรับขึน้ ดอกเบีย้ กับประเทศรอบนอก (Peripheral Countries) เช่น อิตาลี สเปน และโปรตุเกส ซึง่ มีเศรษฐกิจที่
อ่อนแอกว่าและต้องการให้ชะลอการปรับขึน้ ดอกเบีย้ ออกไป
อย่างไรก็ดี เรามองว่าจะต้องรอให้การเลือกตัง้ รัฐสภายุโรป (European Parliament) เสร็จสิน้ ในปลายเดือน พ.ค.
2019 ก่อน ผูท้ จี่ ะสมัครชิงต�ำแหน่งจึงจะมีความชัดเจนมากขึน้ เนือ่ งจากหลายๆ ประเทศได้เล็งต�ำแหน่งส�ำคัญอืน่ ๆ ที่
จะมีการเลือกตัง้ ในปีหน้าด้วย เช่น ประธานรัฐสภา EU และประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)
ซึง่ หากประเทศใดได้รบั เลือกเป็นต�ำแหน่งส�ำคัญแล้ว โอกาสทีป่ ระเทศนัน้ จะเป็นประธาน ECB ด้วยก็จะมีลดลง
นอกจากนี้ เรามองว่ายังมีโอกาสที่ประธาน ECB คนต่อไปจะมาจากประเทศหลักอย่างเยอรมนี (นาย Jens
Weidmann) หรือประเทศเนเธอร์แลนด์ (นาย Klass Knot) ซึ่งจะสร้างความตกใจให้กับตลาดได้ เนื่องจากทั้งสอง
ท่านต้องการที่จะให้รีบปรับขึ้นดอกเบี้ย
แผนภาพที่ 37: ผลส�ำรวจของ Bloomberg ชี้ว่าประธาน ECB คนใหม่จะมีท่าที Dovish

Source: Bloomberg, Deutsche Bank, Financial Times, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจจีน
เราคาดเศรษฐกิจปี 2018 จะขยายตัว 6.6% ชะลอตัวลงจาก 6.9% ในปีก่อนจากความ
ตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ ที่ยังคงกดดันความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การใช้
นโยบายลดความเสี่ยงในภาคการเงินที่กดดันการลงทุน และอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ยังอ่อนแอ
ส�ำหรับปี 2019 เราคาดเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงต่อเป็น 6.3% จากสงครามการค้าที่จะส่ง
ผลกระทบต่อภาคส่งออกชัดเจนขึ้น หลังผลดีจากการเร่งส่งออกสินค้าได้หมดไปในปีนี้ ขณะที่
รัฐบาลแม้ว่าจะผ่อนคลายนโยบายต่างๆ ลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงระมัดระวังการใช้เครื่อง
มือกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างในอดีต เช่น หนี้รัฐบาลท้องถิ่นที่เพิ่ม
ขึ้นอยู่ในระดับสูง

แผนภาพที่ 38: ดัชนี PMI เดือน ต.ค. ปรับตัวลดลงต่อจากความกังวลต่อสงครามการค้า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานฟื้นตัวขึ้น แต่ยอดค้าปลีกชะลอตัวลง จากยอดขายรถยนต์ที่หดตัวต่อเนื่อง

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

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนฟืน้ ตัวขึน้ ในเดือน ต.ค. หลังรัฐบาลผ่อนคลายนโยบายการเงินและการคลัง ขณะ
ทีย่ อดค้าปลีกชะลอตัวลงมากกว่าคาด โดยส่วนหนึง่ โดนกระทบจากการปรับขึน้ ภาษีรถยนต์ในปีนี้
เราคาดเศรษฐกิจไตรมาส 4 จะชะลอตัวลงเป็น +6.4% YoY จาก +6.5% YoY ในไตรมาสก่อน และคาด
เศรษฐกิจทัง้ ปี 2018 จะขยายตัว +6.6% YoY สูงกว่าเป้าของรัฐบาลที่ 6.5% เล็กน้อย โดยความตึงเครียดทางการ
ค้ากับสหรัฐฯ ยังคงกดดันความเชือ่ มัน่ ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีผ่ ลกระทบต่อภาคส่งออกจริงยังคงมีจำ� กัดในปีนี้
จากการเร่งส่งออกสินค้าก่อนภาษีนำ� เข้าจะถูกปรับเพิม่ ขึน้ ในปีหน้า
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคการผลิตของทางการจีน (Official Manufacturing PMI) เดือน ต.ค. ลดลง -0.6 จุด
เป็น 50.2 จุด ระดับต�ำ่ สุดในรอบ 6 เดือน และต�ำ่ กว่าตลาดคาดที่ 50.6 จุด โดยรายละเอียดระบุยอดค�ำสัง่ ซือ้ ภายนอก
ประเทศปรับตัวลดลงต่อเนือ่ งและอยูใ่ นเกณฑ์หดตัว (ต�ำ่ กว่า 50 จุด) ต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 5 ที่ 46.9 จุด ซึง่ สะท้อน
ความกังวลต่อความเสีย่ งจากสงครามการค้ากับสหรัฐฯ
ขณะทีด่ ชั นีภาคบริการซึง่ รวมภาคก่อสร้าง (Non-manufacturing) ลดลง -1.0 จุด เป็น 53.9 จุด ต�ำ่ สุดนับตัง้ แต่
เดือน ส.ค. 2017 และต�ำ่ กว่าตลาดคาดที่ 54.6 จุด
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แผนภาพที่ 39: PMI ภาคการผลิตเดือน ต.ค. ลดลงมากกว่าคาด จากยอดค�ำสั่งซื้อภายนอกประเทศที่หดตัว (ต�่ำกว่า 50 จุด)
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Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน ต.ค. ขยายตัว +5.9% YoY ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย
จาก +5.8% YoY ในเดือนก่อน โดยผลผลิตในกลุ่มโภคภัณฑ์ เช่น เหล็ก, ถ่านหิน และน�้ำมันดิบ ได้เร่งตัวขึ้น ขณะ
ที่ผลผลิตในกลุ่มซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สหรัฐฯ ตั้งก�ำแพงภาษี เช่น รถยนต์ (-9.2%) และหุ่นยนต์เพื่อการ
อุตสาหกรรม (-3.3%) ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย ส่วนโทรศัพท์มือถือ (-11.6%) และ Integrated Circuit (-7.3%) หดตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment) เดือน ต.ค. ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องเป็น +5.7% YoY
YTD จาก +5.4% ในเดือนก่อน และสูงกว่าตลาดคาดที่ +5.5% โดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานได้ฟื้นตัวขึ้นครั้ง
แรกในรอบ 10 เดือน (+3.7% YoY YTD vs. +3.3% เดือนก่อน) การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม (+8.7% YoY YTD
vs. +7.5% เดือนก่อน) เร่งตัวขึ้น ขณะที่การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ (+9.7% YoY YTD vs. +9.9% เดือน
ก่อน) ชะลอลงเล็กน้อย
ส่วนยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ต.ค. ชะลอตัวลงเป็น +8.6% YoY จาก +9.2% YoY ในเดือน
ก่อนและที่ตลาดคาด โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการชะลอการซื้อของผู้บริโภคก่อนโปรโมชั่นลดราคาวันคนโสดจะมีขึ้นใน
เดือน พ.ย. และยอดขายรถยนต์ที่หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 (-6.4% YoY vs. -7.1% เดือนก่อน) โดยส่วนหนึ่ง
โดนผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีรถยนต์ขนาดเล็กในปีนี้ (จาก 7.5% เป็น 10%) และสงครามการค้ากับสหรัฐฯ ที่
กระทบความเชื่อมั่นผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าคงทนขนาดใหญ่
ภาคต่างประเทศขยายตัวแข็งแกร่งต่อเนื่องในเดือน ต.ค. โดยยอดส่งออก (Exports) ในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ เร่ง
ตัวขึ้นเป็น +15.6% YoY จาก +14.4% YoY ในเดือนก่อน สวนทางกับตลาดคาดที่จะชะลอตัวลงเป็น +11.7% YoY
โดยส่งออกไปสหรัฐฯ ยังขยายตัวได้ดี (+13.2% YoY vs. +14.0% เดือนก่อน) ซึ่งสะท้อนได้ว่ามีการเร่งส่งออกสินค้า
ก่อนที่อัตราภาษีน�ำเข้า 10% ของสินค้ากลุ่ม 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (บังคับใช้ 24 ก.ย.) จะถูกปรับขึ้นเป็น 25%
ในปีหน้า
โดยสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังกล่าวได้มีการเร่งส่งออก เช่น Integrated Circuits
(+60.0% YoY vs. +40.0% เดือนก่อน), เฟอร์นิเจอร์ (+18.2% YoY vs. +12.7% เดือนก่อน), เสื้อผ้า (+12.4%
YoY vs. +10.8% เดือนก่อน) และสินค้า High-tech (+24.3% YoY vs. +18.7% เดือนก่อน)
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แผนภาพที่ 40: ยอดส่งออกสินค้ากลุ่ม 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เร่งตัวขึ้น ก่อนที่สหรัฐฯ
จะปรับขึ้นภาษีน�ำเข้าจาก 10% เป็น 25% ในปีหน้า
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ส่วนส่งออกไปยังประเทศหลักอื่นๆ ได้แก่ ฮ่องกง (+23.6% YoY vs. +18.6% เดือนก่อน) และไต้หวัน
(+16.8% YoY vs. +5.0% เดือนก่อน) เร่งตัวขึ้น ขณะที่ส่งออกไปยังญี่ปุ่น (+7.9% YoY vs. +14.3% เดือนก่อน)
และ EU (+14.6% YoY vs. +17.9% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง
ด้านการน�ำเข้า (Imports) เร่งตัวขึ้นเป็น +21.4% YoY จาก +14.5% YoY ในเดือนก่อน และที่ตลาดคาด
โดยมูลค่าน�ำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์เร่งตัวขึ้นมาก ได้แก่ แร่เหล็ก (+11.7% YoY vs. -8.8% เดือนก่อน), น�้ำมันดิบ
(+89.0% YoY vs. +46.6% เดือนก่อน), และผลิตภัณฑ์จากเหล็ก (+19.0% YoY vs. +3.2% เดือนก่อน) ส่งผลให้
ดุลการค้าเดือน ต.ค. เกินดุล 3.40 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 3.13 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนก่อน  
เรามองว่าผลกระทบจากสงครามการค้ากับสหรัฐฯ ต่อภาคส่งออกของจีนจะชัดเจนขึน้ ในปีหน้า โดยเราคาดส่ง
ออกทัง้ ปี 2018 จะขยายตัวดีที่ 11% และจะชะลอลงเป็น 5% ในปี 2019 โดยเรามองว่าส่งออกในไตรมาส 4 จะยังได้
รับผลดีจากการเร่งส่งออกสินค้า โดยเฉพาะสินค้าในกลุม่ 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทีอ่ ตั ราภาษีจะถูกปรับขึน้ ในปีหน้า
การปรับขึ้นภาษีรถยนต์เป็น 10% ในปีนี้ ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ โดยเราคาดว่ายอดขายรถยนต์ใน
จีนจะยังชะลอตัวลงต่อเพื่อรอการปรับลดภาษีของรัฐบาล
อุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนชะลอตัวลงแรงในปีนี้ทั้งด้านยอดขายและผลผลิต และเป็นปัจจัยฉุด GDP ในช่วง
ไตรมาส 2 และ 3 โดยสาเหตุหลักมาจากการปรับขึ้นภาษีรถยนต์ขนาดเล็ก (เครื่องยนต์ไม่เกิน 1.6 ลิตร) จาก 7.5%
เป็น 10% ในปีนี้ โดยรัฐบาลจีนได้ประกาศลดภาษีรถยนต์ขนาดเล็กลงจาก 10% เป็น 5% ในเดือน ต.ค. 2015 เพื่อ
กระตุ้นอุปสงค์ในช่วงนั้น โดยได้ปรับขึ้นเป็น 7.5% ในปี 2017 และปรับขึ้นกลับมาเท่าเดิมที่ 10% ในปีนี้ ท�ำให้ยอด
ขายรถยนต์ในปีนี้ชะลอตัวลงมาก (-30% YoY นับตั้งแต่ต้นปี) เนื่องจากมีการเร่งซื้อรถยนต์ไปแล้วในช่วงก่อนหน้า
นอกจากนี้ สงครามการค้าก็ได้ส่งผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยสหรัฐฯ ได้ขึ้นภาษีน�ำเข้ารถยนต์จากจีน 25% ใน
วันที่ 6  ก.ค. ส่งผลให้ผลผลิตรถยนต์ชะลอตัวลงต่อเนื่อง เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกรถยนต์อันดับ 1 ของจีน
(จีนส่งออกรถยนต์ไปสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนราว 23% ของรถยนต์ส่งออกทั้งหมด)
อุตสาหกรรมรถยนต์ทชี่ ะลอลงมากในปีนี้ ท�ำให้ในช่วงต้นเดือน พ.ย. รัฐบาลได้มกี ารเสนอการปรับลดภาษีรถยนต์
ขนาดเล็กลงอีกครัง้ เป็น 5% ซึง่ เรามองว่าหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีดงั กล่าวลงจะช่วยให้ยอดขายรถยนต์กลับมาฟืน้ ตัว
ขึน้ ได้เช่นเดียวกับในปี 2015 (ยอดขายรถยนต์ในเดือน ต.ค. 2015 เร่งตัวขึน้ เป็น +13.3% YoY (vs. +3.3% เดือน
ก่อน) หลังรัฐบาลประกาศลดภาษี) อย่างไรก็ดี การเผยแผนการลดภาษีดงั กล่าวของรัฐบาลคาดว่าจะส่งผลให้ยอดขาย
รถยนต์ยงั คงชะลอตัวลงต่อในปีนแี้ ละจนกว่ารัฐบาลจะตัดสินใจอย่างเป็นทางการ เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคจะชะลอการซือ้ ออก
ไปเพือ่ รอการปรับลดภาษี
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แผนภาพที่ 41: ภาคการผลิตชะลอตัวลงมากในไตรมาส
2-3 จากผลผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ลดลงแรง

แผนภาพที่ 42: ยอดขายรถยนต์ชะลอลงใน
ปีนี้หลังภาษีรถยนต์ถูกปรับขึ้นเป็น 10%

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

รัฐบาลจีนระมัดระวังการใช้เครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเน้นการลดภาษีและการสนับสนุนภาคเอกชนมาก
ขึ้น จากเดิมที่เน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
นับตั้งแต่เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปีที่ความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นจนกดดันความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจีนก็ได้ผ่อนคลายนโยบายทั้งด้านการเงินและการคลังลงเพื่อชดเชยผลกระทบดังกล่าว
อย่างไรก็ดี การกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้ก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้ท�ำเต็มที่นัก เนื่องจากรัฐบาลมีความระมัดระวังมากขึ้นใน
การเลือกใช้เครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียตามมาอย่างเช่นในอดีต
โดยในอดีต (แผนภาพ 43 ด้านล่าง) เมือ่ เศรษฐกิจเริม่ ส่งสัญญาณชะลอตัวลง (PMI ภาคการผลิตปรับตัวลดลง:
กราฟเส้น) รัฐบาลก็จะท�ำการกระตุ้นเศรษฐกิจทันที ทั้งการผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยสั่งให้ธนาคารพาณิชย์
ปล่อยสินเชื่อมากขึ้น (กราฟแท่งสีน�้ำเงิน) และการผ่อนคลายนโยบายการคลัง โดยการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
(กราฟแท่งสีเทา)
แต่มาในปีนี้ แม้ดัชนี PMI ภาคการผลิตจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องซึ่งสะท้อนถึงเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณชะลอตัว
ลง แต่รัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการเร่งให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ หรือเร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นในอดีตแต่
อย่างใด โดยสาเหตุหลักเป็นเพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวีธีการดังกล่าวได้ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ ทั้งการเพิ่มขึ้น
ของสินเชื่อนอกภาคธนาคารและหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
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แผนภาพที่ 43: รัฐบาลจีนยังคงกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างระมัดระวัง (กราฟแท่ง) แม้เศรษฐกิจจะส่งสัญญาณชะลอตัวลงต่อเนื่อง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เมื่อเปรียบเทียบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอดีตกับปัจจุบัน (แผนภาพ 44 ด้านล่าง) จะเห็นได้ว่าในภาคการ
คลังในปีนี้ รัฐบาลเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลดภาษี ทั้งการลดภาษีน�ำเข้าสินค้าบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม
การลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการเพิ่มมาตรการลดหย่อนภาษี ซึ่งแตกต่างจากตอนปี 2015-2016 ที่เน้นการเร่ง
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่ด้านการเงิน ธนาคารกลางจีน (PBoC) ได้ปรับลดอัตราส่วนเงินกันส�ำรองขั้นต�่ำของ
ธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 3 ครั้งในปีนี้ (250bps) และอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบผ่านตลาดเงิน (Open Market
Operations: OMO) และโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับต�่ำ 
แต่ยังไม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหมือนในปี 2015-2016
ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์ รัฐบาลยังไม่ได้ผอ่ นคลายนโยบายลงแต่อย่างใดนับตัง้ แต่ทไี่ ด้เพิม่ ความเข้มงวดในเดือน
ก.ย. 2016 เช่น การเพิม่ อัตราส่วนเงินดาว์นบ้านขัน้ ต�ำ 
่ ซึง่ ในปีนบี้ างเมืองสูงถึง 70% เพิม่ ขึน้ จากในช่วงผ่อนคลายทีอ่ ยู่
ในระดับ 20-25% นอกจากนี้ รัฐบาลยังคงจ�ำกัดการปล่อยกูเ้ พือ่ ซือ้ บ้านของธนาคารพาณิชย์
แผนภาพที่ 44: รัฐบาลเน้นการลดภาษีและการสนับสนุนภาคเอกชน ซึ่งแตกต่าง
จากการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งก่อนที่เร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

Source: Bloomberg, Deutsche Bank, Goldman Sachs, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เรามองว่ารัฐบาลจีนจะใช้นโยบายผ่อนคลายต่อไปในปี 2019 โดยคาดว่ารัฐบาลจะออกมาตรการลดภาษีเพิ่ม
เติมในปีหน้า โดยเฉพาะในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีนิติบุคคลธรรมดา และคาดว่า PBoC จะปรับลด
RRR ลงอีก 3 ครัง้ ๆ ละ 100bps ส่วนการผ่อนคลายนโยบายภาคอสังหาริมทรัพย์และการเร่งลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน
เราคาดว่ารัฐบาลจะรอประเมินผลกระทบจากสงครามการค้าในปีหน้า
เราคาดเศรษฐกิจปี 2019 จะชะลอตัวลงต่อเป็น 6.3% ขณะที่เงินเฟ้อคาดจะขยายตัวเฉลี่ยที่ 2.4% โดยมีความ
เสี่ยงหากเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเกิน 3% ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ PBoC
เราคาดเศรษฐกิจปี 2019 จะชะลอตัวลงเป็น +6.3% YoY จาก +6.6% YoY ในปีนี้ จากผลกระทบของ
สงครามการค้าต่อภาคส่งออกที่จะชัดเจนมากขึ้น และกิจกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเราคาดว่าจะชะลอตัวลงจากที่
ยังขยายตัวดีในปีนี้ นอกจากนี้ เราคาดว่ารัฐบาลจีนจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างระมัดระวังต่อไป และมองว่ารัฐบาลอาจ
มีการปรับลดเป้า GDP ปี 2019 ลงจาก 6.5% ในปีนี้ (รัฐบาลจะประกาศเป้า GDP ในการประชุม NPC เดือน
มี.ค. 2019) เนื่องจากในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านๆมา รัฐบาลได้ส่งสัญญาณที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่าง
มีคุณภาพมากขึ้น จากเดิมที่ได้เร่งให้เศรษฐกิจขยายตัวแรง โดยส่วนหนึ่งอาจสะท้อนได้จากการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง
ระมัดระวังของรัฐบาล
ด้านเงินเฟ้อ เราคาดจะขยายตัวเฉลี่ย +2.4% YoY ในปี 2019 เร่งตัวขึ้นจาก +2.1% YoY ในปีนี้ จากราคา
อาหาร โดยเฉพาะราคาหมูที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อจากผลกระทบของไข้หวัดหมู (Swine Flu) และราคาถั่วเหลือง
(อาหารที่ใช้เลี้ยงหมู) ที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นภาษีน�ำเข้ากับสหรัฐฯ นอกจากนี้ ราคาในกลุ่มอุปโภค เช่น ที่อยู่อาศัยและ
การรักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็เป็นอีกปัจจัยส�ำคัญ
โดยหากเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเกิน 3% ซึ่งเป็นเพดานที่ PBoC ก�ำหนดไว้ อาจเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจที่มีแนว
โน้มชะลอตัวลงได้ เนื่องจากจะส่งผลต่อความสามารถในการผ่อนคลายนโยบายการเงินลงเพิ่มเติมของ PBoC เพื่อ
หนุนเศรษฐกิจ   
แผนภาพที่ 45: เราคาด GDP ปี 2019
จะชะลอตัวลงต่อเป็น 6.3%

แผนภาพที่ 46: เราคาดเงินเฟ้อจะขยายตัว
เฉลี่ย 2.4% ในปี 2019

Source: Bloomberg, Deutsche Bank, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจทีม่ แี นวโน้มชะลอตัวลงต่อเนือ่ ง ความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ ทีม่ แี นวโน้มยืดเยือ้ ผลกระทบ
จากสงครามการค้าต่อส่งออกทีจ่ ะชัดเจนมากขึน้ (เราคาดส่งออกจะชะลอตัวลงเป็น 5% จาก 11% ในปีน)ี้ และการใช้
นโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลายของ PBoC (เราคาดจะปรับลด RRR ลง 3 ครัง้ ในปี 2019) ท�ำให้เราคาดเงินหยวนจะอ่อน
ค่าลงต่อเนือ่ งสูร่ ะดับ 7.4 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิน้ ปี 2019 ( จากปัจจุบนั ที่ 6.95 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)
แผนภาพที่ 47: ส่งออกมีแนวโน้มชะลอลงมากใน
ปี 2019 ซึ่งจะส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล
เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี

แผนภาพที่ 48: เราคาดเงินหยวนจะอ่อนค่าลง
สู่ระดับ 7.4 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้น
ปี 2019

Source: Bloomberg, Deutsche Bank, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น
เราคาด GDP ญี่ปุ่นจะชะลอลงจาก 0.9% ในปีนี้ เป็น 0.6% ในปี 2019 ตามการชะลอตัวลงของภาค
การลงทุน ส่วนในปี 2020 เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอลงแรงเป็น 0.2% เนื่องจากผลของการขึ้นภาษี
การบริโภคในเดือน ต.ค. 2019 ด้วยความเสี่ยงจากการขึ้นภาษี ประกอบกับคาดการณ์เงินเฟ้อ (Core
CPI) ของญี่ปุ่นที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำประมาณ 1% ท�ำให้เราคาดว่า BoJ จะยังคงนโยบายการเงิน
ที่ผ่อนคลายไปจนถึงสิ้นปี 2019 เป็นอย่างน้อย

แผนภาพ 49: ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเพิ่มขึ้น และส่งออกพลิกกลับมาขยายตัวในเดือน
ต.ค. ขณะที่การบริโภคและการลงทุนชะลอตัวลงจากผลกระทบของภัยธรรมชาติ
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Source: Bank of Japan, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน ก.ย. ชะลอตัวลงจากผลกระทบของภัยธรรมชาติ
การบริโภคชะลอตัวลง: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ก.ย. ชะลอตัวลงเป็น +2.2% YoY จาก +2.7%
YoY ในเดือนก่อน จากผลกระทบของภัยธรรมชาติทั้งพายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหวในจังหวัดส�ำคัญ ท�ำให้ผู้บริโภคไม่
สามารถออกมาใช้จ่ายได้ ส่วนความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence Index) เดือน ต.ค. ลดลงเล็กน้อย
-0.4 จุด เป็น 43.0 จุด
การส่งออกพลิกกลับมาขยายตัว: ยอดส่งออกในรูปเงินเยนเดือน ต.ค. พลิกกลับมาขยายตัว +8.2% YoY จาก
ที่หดตัว -1.3% YoY ในเดือนก่อน จากผลกระทบของภัยธรรมชาติ โดยส่งออกไปยังประเทศหลักได้แก่ จีน (+9.0%
YoY vs. -1.7% เดือนก่อน) สหรัฐฯ (+11.6% YoY vs. -0.5% เดือนก่อน) และ EU (+7.7% YoY vs. -4.4%
เดือนก่อน) พลิกกลับมาขยายตัว ส่วนปริมาณการส่งออก (Exports Volume) พลิกกลับมาขยายตัว +3.8% YoY จาก
ที่หดตัว -4.9% YoY ในเดือนก่อน
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การลงทุนชะลอตัวลง: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักร ไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนสูง เช่น เครื่องบิน (Core Machinery
Orders) ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้การลงทุนในระยะข้างหน้า เดือน ก.ย. ชะลอตัวลงต่อเป็น +6.5% YoY, 3mma (vs. +8.9%
เดือนก่อน) โดยยอดค�ำสั่งซื้อทั้งในภาคการผลิต (9.9% YoY, 3mma vs. +13.7% เดือนก่อน) และภาคบริการ
(+6.5% YoY, 3mma vs. +8.9% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง  
ภาคการผลิตและภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึ้น: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI)
เดือน ต.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.4 จุด เป็น 52.9 จุด ระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน จากผลผลิต ยอดค�ำสั่งซื้อใหม่ และ
การจ้างงาน ขณะที่ยอดค�ำสั่งซื้อภายนอกประเทศเพิ่มขึ้นและกลับมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว (มากกว่า 50 จุด) ครั้งแรก
ในรอบ 5 เดือน  ส่วนภาคบริการ (Services PMI) เพิ่มขึ้น +2.2 จุด เป็น 52.5 จุด ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดย
ดัชนีฟื้นตัวขึ้นหลังโดนแรงกดดันจากภัยธรรมชาติในเดือนก่อน
การลงทุนที่ขยายตัวร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้มชะลอตัวลงในระยะข้างหน้า
การลงทุน (Non-residential Investment) ในญี่ปุ่นขยายตัวอย่างร้อนแรงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2013 โดยขยาย
ตัวเฉลี่ย 4.2% ต่อปี ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ขยายตัวในอัตราเฉลี่ยเพียง 1-2% ต่อปี การขยายตัวที่ร้อนแรง
ต่อเนื่องท�ำให้สัดส่วนของภาคการลงทุนใน GDP เพิ่มขึ้นเกินระดับ 16% ของ GDP ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดในรอบ
วัฏจักรเศรษฐกิจหลายครั้งที่ผ่านมา และชี้ว่าภาคการลงทุนเริ่มเข้าสู่ภาวะ Overheat โดยสาเหตุหลักอาจจะมาจากการ
เร่งก่อสร้างเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬา Olympic ในปี 2020 ซึ่งเราคาดว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะเริ่มทยอยเสร็จ
สิ้น และท�ำให้การลงทุนชะลอตัวลงต่อจากนี้
แผนภาพที่ 50: สัดส่วนของภาคการลงทุนใน GDP เพิ่มขึ้นเกินระดับ 16% ของ GDP ซึ่งนับเป็น
ระดับสูงสุดในรอบวัฏจักรเศรษฐกิจหลายครั้งที่ผ่านมา และชี้ว่าภาคการลงทุนเริ่มเข้าสู่ภาวะ Overheat

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

จับตาความเสี่ยงจากการขึ้นภาษีการบริโภคในเดือน ต.ค. 2019
ญี่ปุ่นมีแผนจะขึ้นภาษีการบริโภค (Consumption Tax) จาก 5% เป็น 10% เพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐ และลด
ระดับหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนมาสูงถึงราว 250% ของ GDP ในปัจจุบัน โดยการขึ้นภาษีได้ถูกแบ่ง
เป็นสองรอบ รอบแรกในเดือน เม.ย. 2014 ซึ่งมีการขึ้นภาษีจาก 5% เป็น 8% แต่ด้วยผลกระทบจากการขึ้นภาษีครั้ง
นั้นที่รุนแรง และท�ำให้เศรษฐกิจหดตัวต่อเนื่อง 3 ไตรมาส ท�ำให้รัฐบาลตัดสินใจชะลอการขึ้นภาษีในรอบที่สองออกไป
จนถึงปี 2019
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แผนภาพที่ 51: การขึ้นภาษีในปี 2014 ท�ำให้เศรษฐกิจหดตัวต่อเนื่อง 3 ไตรมาส
ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลตัดสินใจชะลอการขึ้นภาษีในรอบที่สองออกไปจนถึงปี 2019
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แผนภาพที่ 52: การขึ้นภาษีในปี 2014 ช่วยให้อัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ลดลงในปี 2015

Source: Tradingeconomics, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เราคาดว่ารัฐบาลจะตัดสินใจขึ้นภาษีตามแผนในเดือน ต.ค. 2019 เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่
เป็นปัจจัยสนับสนุนภาคการส่งออก ซึ่งจะช่วยชดเชยผลกระทบจากการขึ้นภาษี นอกจากนี้ผลส�ำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนยังชี้ว่าเริ่มเห็นด้วยให้รัฐบาลขึ้นภาษีในปีหน้าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
ส�ำหรับผลกระทบจากการขึน้ ภาษีในครัง้ นี้ เราคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการบริโภคน้อยกว่าการขึน้ ภาษีในปี 2014
เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากรัฐบาลได้มกี ารเตรียมมาตรการลดภาษีและเพิม่ สวัสดิการในด้านอืน่ ๆ เพือ่ ชดเชยผลกระทบจาก
การขึน้ ภาษี เช่น การลดภาษีทเี่ กีย่ วข้องกับการซือ้ สินค้าชิน้ ใหญ่ๆ   เช่น บ้านและรถยนต์ และการให้สวัสดิการการ
รับเลีย้ งดูเด็กเล็กฟรี เป็นต้น โดยเราคาดว่าการขึน้ ภาษีจะท�ำให้ GDP Growth ชะลอตัวลงอย่างมากในช่วงไตรมาส
4/2019 แต่ GDP จะไม่หดตัวเหมือนในปี 2014
แผนภาพที่ 53: BoJ คาดการขึ้นภาษีในปี 2019 จะส่งผลกระทบต่อการ
บริโภคราว 2.2 ล้านล้านเยน ลดลงจากปี 2014 ที่ 8 ล้านล้านเยน

Source: BoJ, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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BoJ จะยังไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายไปจนถึงปลายปี 2019 เป็นอย่างน้อย
ด้วยความเสี่ยงจากการขึ้นภาษีการบริโภคในเดือน ต.ค. 2019 ประกอบกับคาดการณ์เงินเฟ้อ (Core CPI) ของ
ญี่ปุ่นที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำประมาณ 1% ท�ำให้เราคาดว่า BoJ จะยังคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายไปจนถึงสิ้นปี
2019 เป็นอย่างน้อย
อย่างไรก็ดี แม้ BoJ จะประกาศว่าจะยังคงนโยบายการอัดฉีดสภาพคล่องที่ 80 ล้านล้านเยนต่อปีมาตั้งแต่ปี
2014 แต่ในทางปฏิบัติ BoJ ได้ลดการอัดฉีดสภาพคล่องผ่านการซื้อพันธบัตรรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลักที่
BoJ จ�ำเป็นต้องลดการซื้อพันธบัตรนั้นเนื่องมาจากการที่ BoJ นั้นถือครองพันธบัตรเป็นจ�ำนวนมาก คิดเป็นสัดส่วนถึง
กว่า 40% ของพันธบัตรรัฐบาลในตลาดทั้งหมด ซึ่งมากกว่า ECB (ราว 30%) และ Fed (20%) ซึ่งการที่ธนาคาร
กลางถือครองพันธบัตรเป็นจ�ำนวนมากเกินไปนั้นจะส่งผลท�ำให้สภาพคล่องในตลาดพันธบัตรลดลง นอกจากนั้น การ
ที่ Bond Yield ระยะยาวทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำเกินไป ก็จะเป็นการกดดันผลก�ำไรของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะส่งผลต่อ
เนื่องไปชะลอการปล่อยกู้และท�ำให้เศรษฐกิจขยายตัวต�่ำกว่าที่ควรอีกด้วย
แผนภาพที่ 54: BoJ ถือครองพันธบัตรกว่า 40%
ของพันธบัตรรัฐบาลในตลาด

แผนภาพที่ 55: BoJ ลดการอัดฉีดสภาพ
คล่องมาตั้งแต่การประกาศใช้มาตรการ Yield
curve control ในเดือน ก.ย. 2016

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

BoJ ได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินโดยการประกาศใช้มาตรการ Yield Curve
Control ในเดือน ก.ย. 2016 และในเดือน ส.ค. ได้ประกาศขยายกรอบความเคลื่อนไหวของ Bond yield อายุ 10 ปี
เพิ่มขึ้นเป็น +/-20bps จากเดิม +/-10bps ซึ่งการขยายกรอบดังกล่าว ท�ำให้ BoJ มีความจ�ำเป็นที่จะเข้าแทรกแซง
ผ่านการซื้อพันธบัตรในตลาดลดลง
เศรษฐกิจขยายตัวชะลอลงในปี 2019-2020
เราคาด GDP ญี่ปุ่นจะชะลอลงจาก 0.9% ในปีนี้ เป็น 0.6% ในปี 2019 ตามการชะลอตัวลงของภาคการ
ลงทุน ส่วนในปี 2020 เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอลงแรงเป็น 0.2% เนื่องจากผลของการขึ้นภาษีการบริโภคในเดือน
ต.ค. 2019
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เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยปี 2019 มีแนวโน้มชะลอลงจากภาคต่างประเทศเป็นหลัก โดยการส่งออกสินค้าส�ำคัญ
3 กลุ่ม ได้แก่ รถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ในขณะที่สินค้าเกี่ยว
เนื่องกับน�้ำมันจะได้รับผลจากราคาน�้ำมันที่มีแนวโน้มทรงตัว ด้านการท่องเที่ยวมีแนวโน้มชะลอลงตาม
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ชะลอลงตามเศรษฐกิจจีนและค่าเงินหยวนที่อ่อนค่า อย่างไรก็ดี เราคาดว่า
อุปสงค์ในประเทศจะขยายตัวดีต่อเนื่องและช่วยชดเชยภาคต่างประเทศที่ชะลอลง โดยการบริโภคภาค
เอกชนกระจายตัวมากขึ้นจากอานิสงส์ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและการลงทุนภาครัฐ
ที่เร่งตัวขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใน EEC จะช่วยหนุนให้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตาม

เศรษฐกิจไทยมีการชะลอลงจากทั้งภาคต่างประเทศและอุปสงค์ในประเทศ
เศรษฐกิจไทยในเดือน ก.ย. มีสัญญาณชะลอลงจากทั้งภาคต่างประเทศและอุปสงค์ในประเทศ การส่งออกเดือน
ก.ย. หดตัว -5.2% YoY ต�่ำกว่าที่ตลาดคาด ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามการค้าและการส่งออกไปญี่ปุ่นที่ชะลอ
ลงชั่วคราวจากภัยธรรมชาติ ประกอบกับการส่งออกรถยนต์ไปประเทศ EM ชะลอลงจากค่าเงินที่อ่อนค่าอย่างหนัก
ส่วนจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชะลอลงจากนักท่องเที่ยวจีนที่หดตัวสูงถึง -14.9% YoY จากเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ต ด้าน
อุปสงค์ในประเทศมีสัญญาณชะลอตัว สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ลดลง
แผนภาพที่ 56: อุปสงค์ในประเทศและภาคต่างประเทศเริ่มมีการชะลอลง

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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การส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน�้ำมัน อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ มีแนวโน้มชะลอลงในปี 2019
สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน�้ำมัน อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ เป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญที่จะผลักดันให้มูลค่าส่งออกขยาย
ตัวได้ตามเป้าหมายที่ +7.9% YoY ในปีนี้ (มูลค่าส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกขยายตัว +8.1% YoY) อย่างไรก็ดี เรา
คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าส�ำคัญทั้ง 3 กลุ่ม มีแนวโน้มชะลอลงในปี 2019
ส�ำหรับสินค้าเกีย่ วเนือ่ งกับน�ำ้ มันมีแนวโน้มเติบโตชะลอลงตามราคาน�ำ้ มัน โดยเราคาดว่าราคาน�ำ้ มันดิบจะทรงตัว
ทีร่ ะดับ 70-80 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2019 ใกล้เคียงกับปีนี้ จากทีข่ ยายตัวสูงถึง +37.1% ในปี 2018 ขณะ
ที่การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มชะลอลงจากผลกระทบของสงครามการค้าที่คาดว่าจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นหลัง
อานิสงค์ของการเร่งน�ำเข้าก่อนการเก็บภาษีนำ� เข้าได้หมดไปในเดือน ก.ย. ทีผ่ า่ นมา
ส่วนการส่งออกรถยนต์เริม่ มีสญ
ั ญาณชะลอลงในตลาดส�ำคัญ อาทิ  ออสเตรเลีย จีนและเม็กซิโก มองไปข้าง
หน้าเราคาดว่าการส่งออกไปตลาดดังกล่าวจะยังคงชะลอต่อเนือ่ งในปี 2019 โดยเฉพาะออสเตรเลียทีย่ อดขายรถยนต์ใน
ประเทศซบเซาจากการปรับตัวลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ ขณะทีจ่ นี ได้รบั ผลกระทบจากสงครามการค้าและยอดขาย
รถยนต์ในประเทศทีอ่ อ่ นแอ ส่วนเม็กซิโกได้รบั ผลกระทบจากข้อตกลง United States-Mexico-Canada Agreement
(USMCA) ซึง่ ก�ำหนดให้เพิม่ สัดส่วนของชิน้ ส่วนยานยนต์ทนี่ ำ� มาใช้ผลิตรถยนต์จากกลุม่ ประเทศในภูมภิ าคอเมริกาเหนือ
(Local Content) เป็น 75% จากเดิม 62.5%
แผนภาพที่ 57: การส่งออกในปี 2018 ได้แรงหนุนจากสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน�้ำมัน อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์เป็นหลัก

Source: Ministry of Commerce (MoC), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 58: การส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน�้ำมันมีแนวโน้มชะลอลงตามราคาน�้ำมัน
และการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มชะลอลงจากผลกระทบของสงครามการค้า

Source: Bloomberg, Ministry of Commerce (MoC), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 59: การส่งออกรถยนต์เริ่มมีการชะลอลงในตลาดออสเตรเลีย จีนและเม็กซิโก

Note: Number in ( ) represents share of Thailand’s auto exports
Source: Trade Map, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 60: ตลาดออสเตรเลีย จีนและเม็กซิโกมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องในปี 2019

Note: Number in ( ) represents share of Thailand’s auto exports
Source: Trade Map, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

นักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มชะลอลงในปี 2019
นักท่องเที่ยวจีนที่มีสัดส่วนราว 30% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดมีแนวโน้มชะลอลง เนื่องจากเศรษฐกิจจีนมีแนว
โน้มชะลอตัว ประกอบกับค่าเงินหยวนมีแนวโน้มอ่อนค่าซึง่ จะส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วจีนออกมาท่องเทีย่ วต่างประเทศลดลง
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจีนราว 1.5 ล้านคนที่มาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นในช่วงที่จีนออกมาตรการห้ามขายแพ็คเกจทัวร์ไป
เกาหลี อาจทยอยลดลงหลังจากที่จีนได้ยกเลิกมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือน เม.ย. 18  
หลังจากเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตในเดือน ก.ค. 18 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยลดลงอย่างมาก โดยนัก
ท่องเที่ยวจีนเดือน ก.ย. หดตัวสูงถึง -14.9% YoY ซึ่งเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม อย่างไรก็ดี เราประเมิน
ว่าสถานการณ์ดังกล่าวผ่านจุดต�่ำสุดไปแล้วและจะทยอยฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปี สอดคล้องกับข้อมูลนักท่องเที่ยวจีน
ในอดีตที่มักจะทยอยฟื้นตัวหลังจากเดือนที่เกิด Shocks ราว 4 เดือน  อาทิ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
(พ.ค. 14) เหตุระเบิดศาลพระพรหมเอราวัณ (ส.ค. 15) การปราบทัวร์ศูนย์เหรียญ (ก.ย. 16)
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แผนภาพที่ 61: นักท่องเที่ยวจีนจะทยอยฟื้นตัวหลังจากที่เกิด Shock ราว 4 เดือน

Source: Ministry of Tourism and Sports (MOTS), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อย่างไรก็ดี แนวโน้มการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนในปีหน้าอาจไม่สดใสนัก เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ประกอบกับค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลงแรงตลอดปีนี้จะเป็นปัจจัยกดดันจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนในปี 2019 จากการศึกษา
ข้อมูลนักท่องเที่ยวจีนออกนอกประเทศ (China Outbound Tourists) ในอดีต เราพบว่าการอ่อนค่าของเงินหยวน
ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ออกมาเที่ยวต่างประเทศอย่างมีนัยส�ำคัญ เห็นได้จากในช่วงปลายปี 2015 ที่
รัฐบาลจีนประกาศลดค่าเงินหยวนและท�ำให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงราว 10% ซึ่งส่งผลให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดิน
ทางออกนอกประเทศ ชะลอลงเป็น +2.7% YoY ในปี 2016 จากที่เคยเติบโตสูงถึง +15.7% YoY ในปีก่อน
จากการศึกษาของเราพบว่า เงินหยวนทีอ่ อ่ นค่าจะเป็น Leading Indicator ทีส่ ง่ ผลให้นกั ท่องเทีย่ วจีนออกมา
เทีย่ วนอกประเทศลดลงหลังจากนัน้ 1 ไตรมาส ดังนัน้ เงินหยวนทีอ่ อ่ นค่าต่อเนือ่ งตัง้ แต่ไตรมาส 2 เป็นต้นมา จะส่งผล
ให้นกั ท่องเทีย่ วจีนเดินทางออกมาเทีย่ วต่างประเทศลดลงตัง้ แต่ไตรมาส 3 ซึง่ นอกจากนักท่องเทีย่ วจีนมาเทีย่ วไทยลดลง
แล้ว นักท่องเทีย่ วจีนทีไ่ ปเทีย่ วเกาหลีและญีป่ นุ่ ก็ลดลงเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงประเมินว่าการลดลงของนักท่องเทีย่ วจีน
ในไทยในช่วงทีผ่ า่ นมา นอกจากเป็นผลกระทบของเหตุการณ์เรือล่มทีภ่ เู ก็ตแล้ว การอ่อนค่าของเงินหยวนก็เป็นอีกปัจจัย
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้นกั ท่องเทีย่ วจีนมาเทีย่ วไทยลดลงด้วย มองไปข้างหน้า เราคาดว่าเงินหยวนมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอีกและ
อาจกดดันให้นกั ท่องเทีย่ วจีนในปี 2019 ชะลอตัว
แผนภาพที่ 62: ค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศลดลง

Source: Chinese Tourism Outbound Research Institute (COTRI), Japan National Tourism Organization (JNTO),
Korea National Tourism Organization (KNTO), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

46

นอกจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลงและค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าจะเป็นปัจจัยกดดันให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวไทย
ลดลงแล้ว การยกเลิกมาตรการห้ามบริษัทท่องเที่ยวขายแพคเกจทัวร์ไปเกาหลีก็จะท�ำให้นักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวไทย
เพิ่มขึ้นในช่วงที่จีนออกมาตรการห้ามบริษัทท่องเที่ยวขายแพคเกจทัวร์ไปเกาหลีทยอยกลับไปเที่ยวเกาหลีและส่งผลให้
นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวในไทยลดลง
ในช่วงเดือน มี.ค. 17 จีนออกมาตรการห้ามบริษทั ท่องเทีย่ วขายแพคเกจทัวร์ไปเกาหลี เนือ่ งจากสหรัฐฯ เข้าไปติด
ตัง้ ระบบป้องกันขีปนาวุธ หรือ Terminal High Altitude Area Defense System (THAAD) ในเกาหลีใต้เพือ่ ป้องกัน
ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ แต่จีนต่อต้านการติดตั้งระบบดังกล่าวในเกาหลีใต้ โดยมองว่าระบบดังกล่าวอาจมีเรดาห์ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเขตแดนของจีน ซึง่ จะเป็นภัยต่อความมัน่ คง
หลังจากที่จีนออกมาตรการดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปเกาหลีลดลงราว 3% ของนัก
ท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศทั้งหมด ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวในไทยและญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1%
และ 0.5% ตามล�ำดับ อย่างไรก็ดี จีนได้ยกเลิกมาตรการดังกล่าวในเดือน เม.ย. 18 ส่งผลให้สัดส่วนนักท่องเที่ยว
จีนในไทยที่เพิ่มขึ้น 1% ซึ่งมีจ�ำนวนราว 1.5 ล้านคนในปี 2017 (คิดเป็นสัดส่วน 15% ของนักท่องเที่ยวจีนในไทย
ทั้งหมด) อาจทยอยกลับไปเที่ยวเกาหลี โดยจากข้อมูลล่าสุดเราเริ่มเห็นสัญญาณของนักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวในเกาหลี
เพิ่มขึ้น +51.7 % YoY ใน 2Q18 จากไตรมาสก่อนที่หดตัว -30.5% YoY
แผนภาพที่ 63: จีนปลดล็อคการห้ามบริษัทท่องเที่ยวขายแพ็คเกจ
ทัวร์ไปเกาหลีส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนกลับไปเที่ยวเกาหลีมากขึ้น

Source: Chinese Tourism Outbound Research Institute (COTRI), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

รายได้ชาวนามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2019
การผลิตข้าวที่ลดลงและการบริโภคข้าวที่เพิ่มขึ้นจะผลักดันให้ราคาข้าวในปี 2019 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เราคาดว่า
รายได้ของชาวนาจะเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้เกษตรกร อย่างไรก็ดี รายได้เกษตรผู้ปลูกยางพาราอาจยังทรงตัวในระดับ
ต�่ำเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากสต๊อกยางพาราของจีนที่อยู่ในระดับสูง
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แผนภาพที่ 64: การผลิตและการบริโภคข้าวมีความสมดุลขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี
2019 ขณะที่ราคายางพารายังมีแนวโน้มทรงตัวในระดับต�่ำจากแรงกดดันของสต๊อกยางพาราของจีน

Source: USDA, Bloomberg, Rubber Authority of Thailand (RAOT), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ในประเทศมีแนวโน้มชะลอลงหลังจากที่เร่งตัวขึ้นในปีก่อน
เราคาดว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศในปี 2019 จะทรงตัวที่ 1 ล้านคัน โดยอานิสงส์ของโครงการรถยนต์คัน
แรกที่สิ้นสุดลงในปี 2017 ท�ำให้ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เร่งตัวขึ้นสูงมากในปีนี้ สะท้อนได้จากยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ใน
ประเทศในช่วง 9 เดือนแรกอยู่ที่ 7.5 แสนคัน เพิ่มขึ้น +20.3 % YoY ด้วยเหตุนี้การบริโภคภาคเอกชนในกลุ่มสินค้า
คงทนในปี 2019 มีแนวโน้มชะลอลง
แผนภาพที่ 65: ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ในประเทศมีแนวโน้มชะลอลงตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีหน้า

Source: National Economic and Social Development Board (NESDB),
Federation of Thai Industries (FTI) ,TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การบริโภคภาคเอกชนในสินค้าไม่คงทนมีแนวโน้มดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
เราคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนในสินค้าไม่คงทนจะปรับตัวดีขึ้นในปี 2019 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาล มูลค่าราว 2.69 แสนล้านบาทที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรเป็นหลัก อาทิ มาตรการช่วย
เหลือผู้มีรายได้น้อย เฟส 1 และเฟส 2 ที่ให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพและเปิดหลักสูตรอบรมทักษะในการประกอบ
อาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย อีกทั้ง ครม. ยังได้อนุมัติมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่าน
บัตรสวัสดิการในช่วงเดือน พ.ย. 18 - เม.ย. 19 นอกจากนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร อาทิ มาตรการ
พักช�ำระหนี้เกษตรกรเป็นระยะเวลา 3 ปีและลดดอกเบี้ยเงินกู้ 3% มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำเพื่อการชะลอการขาย
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวและยางพารา
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แผนภาพที่ 66: รัฐบาลอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าราว
2.69 แสนล้านบาท โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร

Source: TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใน EEC และช่วยหนุนให้การลงทุนภาคเอกชน
เพิ่มขึ้นตาม
การลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มเร่งตัวขึน้ จากการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานใน EEC โดยล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทย
เปิดให้เอกชนประมูลรถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม 3 สนามบิน ซึง่ คาดว่าจะทราบผูช้ นะการประมูลภายในปี 2018 และเริม่
ก่อสร้างในช่วงต้นปี 2019 นอกจากนี้ โครงสร้างพืน้ ฐานอืน่ ๆ ในพืน้ ที่ EEC อาทิ ท่าเรือมาบตาพุด ท่าเรือแหลมฉบัง
และสนามบินอูต่ ะเภา ก็จะทยอยเปิดประมูล และคาดว่าจะเริม่ เข้าสูร่ ะยะก่อสร้างภายในปี 2019 ส่งผลให้เม็ดเงินลงทุน
ในโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐปี 2019 จะเพิม่ ขึน้ เป็น 2.4 แสนล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ เป็นสองเท่าของปีกอ่ น
การลงทุนภาครัฐทีเ่ ร่งตัวขึน้ จะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่นกั ลงทุน และท�ำให้ภาคเอกชนลงทุนตาม (Crowding-in
Effects) โดยเฉพาะในช่วงทีร่ ฐั บาลมาจากการเลือกตัง้ เราพบว่าการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนมักจะเคลือ่ นไหวไปใน
ทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ หากการเลือกตัง้ จัดขึน้ ตามก�ำหนดการก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีช่ ว่ ยเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ให้กบั นักลงทุน
แผนภาพที่ 67: เม็ดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในปี 2019 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น
สองเท่าของปีก่อน จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใน EEC เป็นหลัก

Source: Ministry of Transport, Office of Transport and Traffic Policy and Planning, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 68: การลงทุนภาครัฐช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน

Source: National Economic and Social Development Board (NESDB), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เราคาดการณ์ว่า GDP ในปี 2019 จะชะลอลงเป็น +4.0% YoY จากการส่งออกและการท่องเที่ยว
ในปี 2019 เราคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอลงเป็น +4.0% YoY (vs. +4.4% ในปีก่อน) ซึ่งใกล้เคียงกับที่
ตลาดคาดไว้ที่ +3.9% YoY โดยมีปัจจัยฉุดรั้งหลักจากภาคต่างประเทศ ทั้งการส่งออกที่คาดว่าจะชะลอลงเป็น +4.5%
YoY (vs. +7.9% ปีก่อน) และจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดอยู่ที่ 39.7 ล้านคน หรือชะลอลงเป็น +4.5% YoY
(vs. +7.3% ปีก่อน) ขณะที่อุปสงค์ในประเทศคาดว่าจะขยายตัวดีต่อเนื่องจากการลงทุนภาครัฐ ซึ่งจะช่วยชดเชยภาค
ต่างประเทศที่ชะลอลง
ส�ำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะเร่งขึ้นเล็กน้อยเป็น +1.3% YoY และ +0.9%
YoY ตามล�ำดับ โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ขอบล่างของอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อย่างไร
ก็ดี เราคาดว่าธปท.จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1 ครั้งในช่วง 1Q19 เพื่อให้สามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่ม
เติมในกรณีที่เกิดวิกฤต (Policy Space)
แผนภาพที่ 69: เราคาดว่า GDP ในปี 2019 จะชะลอลงเป็น +4% YoY จาก +4.4% ปีก่อน

Source: Fiscal Policy Office (FPO), Bank of Thailand (BoT), National Economic and Social
Development Board (NESDB), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 70: เราคาดว่า GDP ในปี 2019 จะชะลอลงเป็น +4% YoY
และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น +1.3% YoY ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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บริการใหคำ�ปรึกษาการลงทุนครบวงจร สำ�หรับกลุมลูกคาคนพิเศษที่มีพอรตลงทุนกับกลุมทิสโก ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป
ติดตอรับบริการได้ที่ธนาคารทิสโกทุกสาขาทั่วประเทศ
สาขาธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เปิดทำ�การทุกวัน สยามพารากอน ชั้น 4 :
เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 2 :
เซ็นทรัลบางนา ชั้น 2
:
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 4 :
ซีคอนบางแค ชั้น 3
:
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น B :
อเวนิว รัชโยธิน
:
พรอมานาด
:
จันทร์ - ศุกร์ สำ�นักงานใหญ่
:
ศรีนครินทร์
:
วรจักร
:
บางลำ�พู
:

02 610 9575
02 363 3454
02 745 6360
02 193 8080
02 458 2636
02 958 0820
02 930 2311
02 947 5315
02 633 7094
02 758 6269
02 621 0141
02 629 3009

เดอะมอลล์ท่าพระ ชั้น B : 02 477 9934
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4 : 02 646 1571
เมกา บางนา ชั้น 1
: 02 105 2080
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4 : 02 884 5161
เซ็นทรัลอีสต์วิลล์
: 02 041 4411
เกตเวย์ เอกมัย ชั้น M : 02 108 2998
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน : 02 550 1335
ไอคอนสยาม
: 02 056 4168
เพชรบุรีตัดใหม่
: 02 318 3717
รัตนาธิเบศร์
: 02 965 5844
เยาวราช
: 02 623 2212
ทองหล่อ
: 02 712 5099

เดอะมอลล์บางแค ชั้น 1
เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 2
เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 2
ซีคอนสแควร์ ชั้น 3
เซ็นทรัล พระราม 2
เทสโก้โลตัส พระราม 3
เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์

: 02 454 9854
: 02 673 7017
: 02 937 0909
: 02 721 9556
: 02 416 0811
: 02 681 1411
: 0 2950 8855

อาคารภคินท์
รังสิต
ราชวงศ์
ดิโอลด์สยาม ชั้น 1

: 02 633 4333
: 02 959 2166
: 02 622 8220
: 02 623 9141

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

:
:
:
:
:
:
:

032 327 010
039 346 688
038 771 471
043 324 966
042 326 333
076 261 929
074 238 855

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

