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ตลาดหุ้นทั่วโลกค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากจุดต�่าสุดในต้นเดือน ก.พ. ท่ามกลางการชะลอตัวของจ�านวนผู้ติดเชื้อ 
COVID-19 และตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาฟื้นตัวขึ้นหลังสงครามการค้าคลี่คลายลง

อย่างไรก็ดี เมื่อเข้าไตรมาส 2 ตลาดหุ้นจะมีปัจจัยเสี่ยง 2 ประเด็นเข้ามากดดันตลาดมากขึ้น ประเด็นแรกจากการเลือก
ตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐฯ และประเด็นสองจากการลดการอัดฉีดสภาพคล่องของ Fed

เราแนะน�าให้กระจายการลงทนุไปยังทองค�า และหุน้ในกลุม่ทีผ่ลก�าไรไม่ผันผวนไปตามเศรษฐกจิโลกมากนัก (Defensive-
Domestic Play) เช่น กลุ่ม Health Care และ REITs เป็นต้น
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แต่ท้ังนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นท่ีแสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จ�าเป็น

ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นค�าเสนอหรือค�าช้ีชวนให้ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์และจัดท�าข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้น�าไปเผยแพร่ทาง
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หลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการน�าไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
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 ตลาดหุ้นท่ัวโลกค่อยๆ ปรับตัวเพิม่ข้ึน จากจดุต�า่สดุในต้นเดอืน ก.พ. ท่ามกลางการชะลอตัวของจ�านวน
ผู้ติดเชื้อ COVID-19 และตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาฟื้นตัวขึ้นหลังสงครามการค้าคลี่คลายลง โดยตลาดที่อยู่
ไกลจากจีน ที่เป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาด อย่างสหรัฐฯ และยุโรป ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จน
พ้นระดบัก่อนการแพร่ระบาดแล้ว ขณะทีต่ลาดในเอเชีย ยังมรีะดับในการฟ้ืนตัวแตกต่างกันไปตามผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ หากการแพร่ระบาดของ COVID -19 ยังสามารถควบคุมได้ต่อ และไม่รุนแรงมากขึ้น ตลาด
หุ้นก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ต่อไป อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของตลาดหุ้นน่าจะมีต่อเนื่องได้ไม่นานนัก เนื่องจากเมื่อ
เข้าไตรมาส 2 ตลาดหุ้นจะมีปัจจัยเสี่ยง 2 ประเด็นเข้ามากดดันตลาดเพิ่มเติม ประเด็นแรกจากการเลือก
ตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐฯ และประเด็นสองจากการลดการอัดฉีดสภาพคล่องของ Fed
 ประเดน็แรก ความเสีย่งจากการเลอืกต้ังประธานาธบิดสีหรัฐฯ เนือ่งจากคะแนนความนยิมของ Trump 
ในปัจจุบันยังอยู่ในระดับต�่ามากเมื่อเทียบกับประธานาธิบดีคนก่อนๆ ที่ชนะการเลือกตั้งในเทอมท่ีสองได้
ส�าเร็จ ในขณะท่ีผู้ท้าชิงจากพรรค Democrat ส่วนใหญ่ชูนโยบายที่ไม่ค่อยเป็นมิตรภาคต่อธุรกิจมากนัก 
โดยเฉพาะตัวแทนฝ่ายซ้ายจัด เช่น Bernie Sanders  ท่ีเสนอให้ข้ึนภาษีนิติบุคคลและภาษีบุคคลธรรมดา
เป็นจ�านวนมาก รวมถึงเพิ่มภาษีจากรายได้จากการลงทุน (Capital Gain Tax) หลังจากนี้ นักลงทุนต้อง
ติดตามผลการเลือกตัวแทนในวันท่ี 3 มี.ค. (Super Tuesday) ซ่ึงจะท�าให้ภาพการเลือกตัวแทนพรรค 
Democrat มีความชัดเจนย่ิงข้ึนไปอีก ซ่ึงหาก Sanders ได้รับความนิยมสูง ก็อาจจุดชนวนให้เกิดการปรับ
ฐานของตลาดหุ้นในช่วงดังกล่าวได้
 ประเด็นสอง การลดการอัดฉีดสภาพคล่องของ Fed หลังตลาดเงิน (Money Markets) เริ่มกลับสู่
ภาวะปกติ ท�าให้ Fed อาจส่งสัญญาณลดการอัดฉีดสภาพคล่องลงในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 17-18 
มี.ค. นี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้น และท�าให้ตลาดหุ้นมีความผันผวนเพิ่มขึ้นด้วย
 เราแนะน�าให้กระจายการลงทุนไปยังทองค�า และเน้นหุ้นในกลุ่มที่ผลก�าไรไม่ผันผวนไปตามเศรษฐกิจ
โลกมากนัก (Defensive-Domestic Play) เช่น กลุ่ม Health Care และ REITs เป็นต้น
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Asset Allocation & Investment Themes

Asset Class
Weighting

Themes
Underweight Neutral Overweight

ตราสารหนี้

- Bond Yield ไทย อายุ 10 ปี มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลง ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

 จากการระบาดของ COVID-19

- BoT อาจลดดอกเบี้ยลงเพิ่มเติม หากเศรษฐกิจชะลอตัวลงมากกว่าที่ประเมินไว้

- เพิม่น�า้หนกัเป็น Neutral

ตราสารทุน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

 - รฐับาลและธนาคารกลางของสหรัฐฯ ยังคงด�าเนนินโยบายการเงินในเชิงผ่อนคลาย ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัทีค่อยสนบัสนนุ
  เศรษฐกิจ และตลาดการเงินของสหรัฐฯ ให้มีเสถียรภาพที่ดีกว่าประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

- ความเสี่ยงจากการเลือกตั้งปธน. และการลดการอัดฉีดสภาพคล่องจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาส 2/2020

- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นไทย

- เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอแรงจากจ�านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19
  เราลดคาดการณ์ GDP ปี 2020 ลงเป็น +1.7% YoY จากเดิม +2.6% 

- Earnings Growth อาจถูกปรับลดลงแรงกว่าประเทศอื่น

- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นจีน

- เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  โดย Bloomberg ประเมิน GDP ปี 2020
  จะชะลอตัวลงเป็น 5.7% จาก 5.9% ที่ประเมินไว้ก่อนการระบาด 

- รัฐบาลและ PBoC ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การลดภาษี, ลดดอกเบี้ย และอัดฉีดสภาพคล่อง

  เพื่อบรรเทาผลกระทบของ COVID-19 

- คงค�าแนะน�า Overweight

ตลาดหุ้นเอเชียเหนือ

- เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น หลังสงครามการค้าคลี่คลายลง แต่ในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มชะลอตัวลง

  จากการแพร่ระบาดของ COVID-19

- Earnings Growth สูง แต่อาจถูกปรับลดเพิ่มเติม หลังผลกระทบ COVID-19 มีความชัดเจนขึ้น

- คงค�าแนะน�า Overweight

ตลาดหุ้นอินเดีย

- เงินเฟ้อเร่งตัวข้ึนมาสงูมากเป็น 7.5%YoY ในเดอืน ม.ค. ท�าให้เป็นอปุสรรคต่อการลดดอกเบ้ีย เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจ ขณะที่

 มาตรการจากรัฐมจี�ากัด เนือ่งจาก เพิง่ประกาศลดภาษนีติิบุคคลไปในปีก่อน และลดภาษส่ีวนบุคคล ไปในต้นเดอืน ก.พ.

- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม Emerging Markets ด้วยกัน

- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
- เศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาส 1 อาจเข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิค (Technical Recession: เศรษฐกิจหดตัว
 ต่อเนื่อง 2 ไตรมาส) จากผลกระทบของการปรับขึ้นภาษี VAT ในปีก่อน และการระบาดของ COVID-19

- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นยุโรป

- ความเสี่ยงทางการเมืองในเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และอังกฤษ (Brexit) ยังคงกดดัน Sentiment
 ในการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป

- Earnings Growth อยู่ในระดบัต�า่ 

- คงค�าแนะน�า Underweight

ตลาดหุ้นละติน

อเมริกา

- โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ เช่น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง และทุนส�ารองต�่า

 - มคีวามเสีย่งเงินทนุไหลออกสงู

- คงค�าแนะน�า Underweight

การลงทุนทางเลือก

ทองค�า

- ความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงการอัดฉีดสภาพคล่องของ Fed ECB และ BoJ 
 จะช่วยหนุนราคาทองค�าต่อไป

 สถานะการเก็งก�าไรในทองค�าอยู่ในระดบัท่ีสงูมากเป็นประวัติกาณ์ ท�าให้ราคาทองค�าอาจเพิม่ข้ึนได้ไม่มากนกัในระยะสัน้

- คงค�าแนะน�า Overweight

น�้ามัน
- ราคาน�้ามันดิบเริ่มมี Downside จ�ากัด จากการลดปริมาณการผลิตของลิเบีย และความเป็นไปได้ที่กลุ่ม OPEC+
  จะตกลงลดปริมาณการผลิตเพิ่มเติมอีก
- คงค�าแนะน�า Neutral

US REITs
- ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ยังมีความน่าสนใจ
- คงค�าแนะน�า Overweight

J-REITs

- ราคาที่ดินในญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- นโยบาย Yield Curve Control ของ BoJ ช่วยให้ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) 
  ของ JREITs อยู่ในระดับสูง
- คงค�าแนะน�า Neutral

Europe REITs
- โดนกระทบจากราคาสินทรัพย์ในอังกฤษ
- คงค�าแนะน�า Underweight

Current Recommendation Previous Recommendation

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

March

2 0 2 0
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ตลาดหุ้น

ตลาดหุน้ได้ปรบัตวัลดลงในช่วงเดอืนแรกของปี ท่ามกลางความกงัวลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
แต่ตลาดหุ้นได้ฟื้นตัวข้ึนแล้ว หลังจ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับตัวเลข
เศรษฐกจิออกมาฟ้ืนตวัข้ึนในช่วงทีผ่่านมา หากการแพร่ระบาดของ COVID -19 ไม่รนุแรงมากข้ึน ตลาด
หุ้นก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ต่อไป อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาส 2 เป็นต้นไป ตลาดหุ้นจะมีปัจจัยเสี่ยงเข้ามา
กดดันเพิ่มขึ้น จากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการลดการอัดฉีดสภาพคล่อง

ตลาดหุ้นฟื้นตัวขึ้น พ้นจุดต�่าสุดหลังข่าวการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
 ในช่วงกลางเดือน ม.ค. ตลาดหุ้นท่ัวโลกได้ปรับตัวลดลง ตามข่าวการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือไวรัสโคโรนา 
น�าโดยตลาดหุ้นจีน ที่เป็นจุดศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งลดลงมากถึง 11% ในช่วงต้นเดือน ก.พ. ส่วน
ตลาดหุ้นในเอเชียอื่นๆ เช่น ไทย ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ปรับตัวลดลงในระดับใกล้เคียงกันที่ 6% ในขณะที่ตลาดที่อยู่
ไกลจากการระบาดและได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจ�ากัด เช่น สหรัฐฯ และยุโรป ลดลงราว 3%
 อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นทั่วโลกได้ท�าจุดต�่าสุดไปแล้วในต้นเดือน ก.พ. และฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นต้นมา โดยตลาด
ที่อยู่ไกลจากจีน อย่างสหรัฐฯ และยุโรป ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนพ้นระดับก่อนการแพร่ระบาดแล้ว ขณะที่
ตลาดในเอเชีย ยังมีระดับในการฟื้นตัวแตกต่างกันไป โดยตลาดเกาหลีใต้ฟื้นตัวเร็วสุดในภูมิภาคมาอยู่ต�่ากว่าระดับก่อน
การแพร่ระบาดเพียง -0.1% ณ วันที่ 13 ก.พ. ตามด้วยไต้หวัน (-2.2%) ส่วนไทยที่มีจุดต�่าสุดใกล้เคียงกับเกาหลีใต้
และไต้หวัน ยังฟื้นตัวค่อนข้างช้า โดยยังอยู่ต�่ากว่าระดับก่อนการแพร่ระบาดอยู่ -3.8% ซึ่งสอดคล้องกับการประเมิน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ไทยจะโดนกระทบรุนแรงกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากมีการพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวจีน
เป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับ GDP (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของเศรษฐกิจไทย) ส่วนตลาดจีนฟื้นตัวขึ้นมาจาก
จุดต�่าสุดได้เร็ว แต่ยังอยู่ต�่ากว่าระดับก่อนหน้าการระบาดอยู่ราว 4-5%

แผนภำพที่ 1: ตลำดหุ้นฟื้นตัวขึ้น พ้นจุดต�่ำสุดหลังข่ำวกำรแพร่ระบำดของ COVID-19

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดน่าจะฟื้นตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง หากจ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีแนวโน้มลดลงต่อ
 จากการศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรค SARS ต่อตลาดหุ้นในปี 2003 เราพบว่าตลาดหุ้นจะให้ความ
ส�าคัญกับตัวเลขจ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันมากกว่าจ�านวนผู้ติดเชื้อโดยรวม โดยตลาดหุ้นกลับมาฟื้น
ตวัอย่างรวดเรว็ในช่วงปลายเดือน เม.ย. 2003 ซ่ึงเป็นช่วงทีจ่�านวนผูต้ดิเช้ือรายใหม่เร่ิมแนวโน้มลดลง (รปูด้านล่างซ้าย)
 ส�าหรับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ดูเหมือนจะถูกควบคุมได้เร็วกว่าการ
ระบาดของ SARS ซึ่งหากนับจากวันที่พบผู้ติดเชื้อรายแรกจนถึงวันที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มมีแนวโน้มลดลง การระบาด
ของ COVID-19 ใช้เวลาควบคุมราว 2 เดือนเร็วกว่าการระบาดของโรค SARS ที่ใช้เวลาเกือบ 6 เดือน โดยการเพิ่ม
ขึ้นของจ�านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ได้ท�าจุดสูงสุดไปแล้วที่ราว 3,900 รายต่อวัน ในวันที่ 4 ก.พ.
 สาเหตุทีท่�าให้การแพร่ระบาดมแีนวโน้มลดลงอย่างรวดเรว็น่าจะมาจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจนีที่
มีการตอบสนองอย่างเร่งด่วน หลังได้รับบทเรียนจากโรค SARS เช่น 
 1) การปิดเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเริ่มขึ้นในวันที่ 23 ม.ค. และห้ามกรุ๊ปทัวร์เดินทางออกนอกประเทศในวันที่ 27 ม.ค. ซึ่ง
ส่งผลให้จ�านวนผู้ติดเชื้อใหม่เริ่มมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือน ก.พ. 
 2) การแจ้งองค์การอนามัยโลก (WHO) หลังจากพบผู้ติดเชื้อรายแรกในเวลาเพียง 23 วัน ต่างกับช่วงระบาด
ของโรค SARS ซึ่งจีนพยายามปิดข่าวและรอถึง 86 วันก่อนจะเปิดเผยถึงการระบาด 
 3) การขยายเกณฑ์ในการจ�าแนกผูต้ดิเช้ือ โดยให้นบัรวมผูท้ีม่กีารแสดงอาการของโรคจากการตรวจแบบ Clinical 
Diagnosis เช่น CT Scan เพิม่เข้าไปจากเดมิทีน่บัเฉพาะผูท่ี้พบเช้ือจากการตรวจเช้ือในห้องทดลอง ตัง้แต่วนัที ่12 ก.พ. 
 อย่างไรก็ดี การขยายเกณฑ์ได้ท�าให้จ�านวนผู้ติดเชื้อมีการเพิ่มขึ้นมากอย่างกระทันหัน โดยเพิ่มขึ้นกว่า 15,000 
รายในวันที่เริ่มขยายเกณฑ์ (รูปด้านล่างขวา) สวนทางกับจ�านวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่มีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ. 
หากหักจ�านวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจากการใช้เกณฑ์ใหม่และพิจารณาเฉพาะผู้ติดเชื้อตามเกณฑ์เดิม จะพบว่าจ�านวนผู้ติด
เชื้อที่มีการยืนยันจากผลจากห้องทดลองยังอยู่ในแนวโน้มที่ลดลงต่อเนื่อง จากราว 2,000 ราย ในวันที่ 11 ก.พ. มาอยู่
ที่ 1,700 ราย และอัตราการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้ติดเชื้อยังลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 4% ต่อวัน 
 เรามองว่าตัวเลขดังกล่าวชี้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ท�าให้ตลาดหุ้นน่าจะฟื้นตัว
ขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในระยะข้างหน้า

แผนภำพที่ 2: ตลำดหุ้นจะเริ่มฟื้นตัวขึ้น ตำมกำรชะลอตัวของจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่

Source: Chinese National Health Commission, Bloomberg, World Health Organization, 
TISCO Economic Strategy Unit (ESU); Last update on 14 Feb 2020

 

4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

17
-Ja

n
19

-Ja
n

21
-Ja

n
23

-Ja
n

25
-Ja

n
27

-Ja
n

29
-Ja

n
31

-Ja
n

2-
Fe

b
4-

Fe
b

6-
Fe

b
8-

Fe
b

10
-F

eb
12

-F
eb

'Clinically-confirmed' cases (LHS)
'Lab-confirmed' cases (LHS)
% changes of 'lab-confirmed' cases

# of new 
cases per 
day

% changes 
from 

previous day

MSCI Asia Pacific Index during SARS Outbreak in 2003 Daily Confirmed Cases of Coronavirus

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

16
-D

ec
-0

2

31
-D

ec
-0

2

15
-Ja

n-
03

30
-Ja

n-
03

14
-F

eb
-0

3

1-
M

ar
-0

3

16
-M

ar
-0

3

31
-M

ar
-0

3

15
-A

pr
-0

3

30
-A

pr
-0

3

15
-M

ay
-0

3

30
-M

ay
-0

3

14
-Ju

n-
03

29
-Ju

n-
03

0

20

40

60

80

100

120

140

160Late Apr, # of 
newly reported 
case started to 
fall

N
um

ber ofN
ew

ly ReportedCases

%

March

2 0 2 0



9

เศรษฐกิจในหลายภูมิภาคเริ่มฟื้นตัวขึ้น หลังสงครามการค้าคลี่คลายลง  
 เศรษฐกิจของหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศทีไ่ด้รับผลกระทบจากสายการผลติกับจนีกลบัมาฟ้ืนตวัข้ึนอย่างเห็น
ได้ชดัหลงัสหรัฐฯ และจนีบรรลขุ้อตกลงการค้า Phase 1 ในเดือน ต.ค. และได้ลงนามอย่างเป็นทางการในวันที ่15 ม.ค. 
ทีผ่่านมา โดยดชันทีีอ่อกมาดีข้ึน ได้แก่ 
 ภาคการส่งออก ซ่ึงประเทศที่มีมูลค่าส่งออกที่ฟื้นตัวข้ึน ในเดือน ธ.ค. ได้แก่ ไต้หวันขยายตัว +4.0%YoY 
จากหดตัว -4.6%YoY ในเดือน ก.ย. ก่อนการตกลงท�าข้อตกลง ‘Phase One’, จีนกลับมาขยายตัวเป็นคร้ังแรก 
+7.9%YoY หลังจากที่หดตัวมาตั้งแต่เดือน ส.ค., ไทยฟื้นตัวข้ึนเป็น -1.3%YoY จากเดือนก่อนที่ -7.4%YoY และ
เกาหลีที่หดตัวน้อยลงมาก -5.2%YoY จากเดือนก่อนที่ -14.4%YoY
 นอกจากนี้ ภาคการผลิตยังส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นในหลายภูมิภาค โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) 
เดือน ม.ค. ระบุดัชนี PMI ของสหรัฐฯ (ISM) พลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว (สูงกว่า 50 จุด) เป็นครั้งแรกในรอบ 
6 เดือน ส่วนดัชนี PMI ของไต้หวัน และอินเดีย ขยายตัวมากขึ้น ขณะที่ ดัชนี PMI ของญี่ปุ่น และยุโรป ฟื้นตัวขึ้น 
ถึงแม้จะยังอยู่ในเกณฑ์หดตัวอยู่ (ต�่ากว่า 50 จุด)  
 ในช่วงครึ่งแรกของปี เรามองว่าการส่งออกและการผลิตน่าจะฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากสงครามการค้า
ที่คลี่คลายลงแล้ว และฐานที่ต�่าในช่วงครึ่งแรกของปีที่แล้วที่การส่งออกหดตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เริ่มระบาดในเดือน ม.ค. น่าจะชะลอการฟื้นตัวให้เป็นไปอย่างช้าๆ

แผนภำพที่ 3: มูลค่ำส่งออก เดือน ธ.ค. ของประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกฟื้นตัวขึ้น 
โดยเฉพำะจีนที่กลับมำขยำยตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 4: ผลส�ำรวจภำคกำรผลิต (PMI) เดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นเกือบทุกประเทศ 
โดยเฉพำะของสหรัฐฯ ที่กลับมำอยู่ในเกณฑ์ขยำยตัว ซึ่งนับว่ำสูงสุดตั้งแต่เดือน ก.ค.

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตัวเลขเศรษฐกิจที่ทยอยออกมาดีกว่าคาด น่าจะช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง
 ตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่ออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนอกจากจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้ว ยังดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
ไว้ด้วย โดยดัชนี Economic Surprise Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ติดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ส�าคัญเปรียบเทียบ
กับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ หากดัชนีมีค่าเป็นบวกชี้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศจริงนั้นดีกว่าคาด ซึ่งดัชนี 
Economic Surprise Index ได้พลิกกลับมาเป็นบวกในทุกภูมิภาคในช่วงต้นปีนี้ น�าโดยสหรัฐฯ ที่ดัชนีเริ่มบวกตั้งแต่
ไตรมาส 4 ปีที่แล้ว ตามมาด้วยยุโรปและ EM ที่ดัชนีกลับมาเป็นบวกในช่วงปลายปีที่แล้ว และต้นปีนี้ตามล�าดับ ช่วย
ยืนยันภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงต้นปีนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจที่ทยอยออกมาดีกว่าคาด น่าจะช่วยประคองตลาดหุ้น
ที่ถูกกดดันจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นฟื้นตัวได้เร็วหากมี
การควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสได้ส�าเร็จ

 อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของตลาดหุ้นน่าจะมีต่อเนื่องได้ไม่นานนัก เนื่องจากเมื่อเข้าไตรมาส 2 ตลาดหุ้นจะมีปัจจัย
เสี่ยง 2 ประเด็นเข้ามากดดันตลาดเพิ่มเติม ประเด็นแรกจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐฯ และประเด็นสองจาก
การลดการอัดฉีดสภาพคล่องของ Fed

การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเข้ามาเป็นความเสี่ยงกดดันตลาดหุ้นมากขึ้น
 การเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ จะมข้ึีนในวันที ่3 พ.ย.นี ้ซ่ึงผลการเลอืกตัง้ยังมคีวามไม่แน่นอนอยู่มาก เนือ่งจาก
คะแนนความนิยมของ Trump ในปัจจุบันยังอยู่ในระดับต�่ามากเมื่อเทียบกับประธานาธิบดีคนก่อนๆ ที่ชนะการเลือกตั้ง
ในเทอมที่สองได้ส�าเร็จ ในขณะที่ผู้ท้าชิงจากพรรค Democrat ส่วนใหญ่ชูนโยบายที่ไม่ค่อยเป็นมิตรภาคธุรกิจมากนัก 
โดยเฉพาะตัวแทนฝ่ายซ้ายจัด เช่น Bernie Sanders และ Elizabeth Warren ที่เสนอให้ขึ้นภาษีนิติบุคคลและภาษี
บุคคลธรรมดาเป็นจ�านวนมาก รวมถึงเพิ่มภาษีจากรายได้จากการลงทุน (Capital Gain Tax) เพื่อน�าเงินไปอุดหนุน
สวัสดิการสังคม เช่น บริการสุขภาพ (Medicare-for-All)
 ส�าหรับกระบวนการเลือกผู้ชิงต�าแหน่งจากพรรค Democrat จะเริ่มมีขึ้นทยอยตามรัฐ ซึ่งผลการเลือกตัวแทนใน 
2 รัฐแรก รัฐ Lowa และรัฐ New Hampshire ได้ส่งสัญญาณที่น่ากังวลมาก เนื่องจากนาย Bernie Sanders ได้
คะแนนน�าผู้ท้าชิงท่านอื่นด้วยคะแนน 26.1% และ 25.7 ตามล�าดับ ซึง่ผลคะแนนของทั้งสองรัฐน่าจะยิ่งเพิ่มความนิยม
ของนาย Sanders  ที่ขึ้นมามีความนิยมน�าอยู่เป็นอันดับ 1 ในโพลทั่วประเทศ แซงหน้านาย Joe Biden ซึ่งความ
นิยมลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลัง

แผนภำพที่ 5: ตัวเลขเศรษฐกิจออกมำดีกว่ำคำด ทั้งในสหรัฐฯ ยุโรป และ Emerging Markets

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 หลังจากนี้ นักลงทุนต้องติดตามผลการเลือกตัวแทนในวันที่ 3 มี.ค. (Super Tuesday) ซึ่งเป็นวันที่มีการลง
คะแนนใน 14 รัฐพร้อมกัน ซึ่งจะท�าให้ภาพการเลือกตัวแทนพรรค Democrat มีความชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก และวันที่ 
13-16 ก.ค. ซึ่งเป็นการคัดเลือกผู้ชิงต�าแหน่งรอบสุดท้ายในการประชุม Democratic National Convention ซึ่งหาก 
Sanders หรือ Warren ได้รับความนิยมสูง ก็อาจจุดชนวนให้เกิดการปรับฐานของตลาดหุ้นในช่วงดังกล่าวได้

แผนภำพที่ 6: โอกำสได้เป็นตัวแทนพรรค Democrat ที่เพิ่มขึ้นของ Sanders เป็นควำมเสี่ยงต่อตลำด

 

แผนภำพที่ 7 : ผู้ท้ำชิงจำกพรรค Democrat ส่วนใหญ่ชูนโยบำยที่ไม่ค่อยเป็นมิตรภำคธุรกิจมำกนัก 
โดยเฉพำะตัวแทนฝ่ำยซ้ำยจัด เช่น Bernie Sanders และ Elizabeth Warren

Source: TaxFoundation, Politico, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

Fed อาจลดการอัดฉีดสภาพคล่องลง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นในไตรมาส 2 เป็นต้นไป
 การอัดฉีดสภาพคล่องของ Fed ตั้งแต่หลังวิกฤติเศรษฐกิจ Subprime ปี 2009 ท�าให้ตลาดหุ้นมี Valuation แพง
ขึ้น โดยทุกครั้งที่งบดุล (Balance Sheet) ของ Fed เพิ่มขึ้น Forward P/E Ratio ของดัชนี S&P 500 ก็สูงขึ้นไป
ในทิศทางเดียวกัน เห็นได้จากช่วงที่ Fed ท�า QE2 ในครึ่งปีแรกของปี 2011 Fwd P/E Ratio โตขึ้น 8% เป็น 13 
เท่า และในช่วงที่ท�า QE3 ในปลายปี 2012 ถึงปลายปี 2014 Fwd P/E Ratio เพิ่มขึ้นมากถึง 33% เป็น 16 เท่า 
รวมถึงล่าสุด Fed กลับมาขยาย Balance sheet ในไตรมาส 4/2019 ก็ท�าให้ Fwd P/E Ratio เพิ่มขึ้นแตะ 19 เท่า 
ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่หลังวิกฤติ Dot-com ในปี 2000 
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 ตัง้แต่เดือน ก.ย. 2019 Fed ได้กลบัมาอดัฉดีสภาพคล่อง เพือ่แก้ปัญหาสภาวะตงึตัวในตลาดเงิน (Money Markets) 
ซ่ึงเป็นผลสบืเนือ่งมาจากการลดขนาด Balance Sheet ในปี 2017 ท�าให้ดอกเบ้ียระยะสัน้ในตลาดเงิน (Effective Fed 
Funds Rate) ค่อยๆ ปรบัตัวสงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง จนกระทัง่เดอืน ก.ย. 2019 อตัราดอกเบีย้ Effective Fed Funds 
Rate (FFR) ได้เพิม่ข้ึนเกินกว่าอตัราดอกเบ้ียทีธ่นาคารพาณชิย์ได้รับจากการฝากเงินไว้กับ Fed (Interest on Excess 
Reserve: IOER) มากถึง 15 bps ซ่ึงในภาวะปกต ิอตัราดอกเบีย้ FFR ควรอยู่ต�า่กว่า IOER ประมาณ 5-20 bps 
 Fed จึงเริ่มแก้ปัญหาสภาพคล่องด้วยการปล่อยกู้ระยะสั้นผ่าน Repo Agreements ตั้งแต่กลางเดือน ก.ย. และ
ประกาศเข้าซื้อพันธบัตรระยะสั้น (Treasury Bills) เดือนละ $60bn ตั้งแต่เดือน ต.ค. โดยในช่วงเริ่มต้น Fed ได้อัดฉีด
สภาพคล่องเป็นจ�านวนมากถึง $162bn ในเดือน ต.ค. ซ่ึงนับเป็นการเพิ่มขนาด Balance Sheet ท่ีมากท่ีสุดในรอบ 
1 เดือน นับต้ังแต่ช่วงวิกฤติ Subprime ในเดือน พ.ย. 2008 และสูงกว่าช่วงท่ี Fed ท�า QE3 ในปี 2013
 การกลบัมาอดัฉดีสภาพคล่องส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดเงินเร่ิมกลบัสูภ่าวะปกต ิ อตัราดอกเบ้ีย FFR ลดลงมา
ต�า่กว่าอตัราดอกเบ้ีย IOER เป็นคร้ังแรกในรอบกว่า 1 ปีในเดอืน ม.ค. ซ่ึงสะท้อนว่าสภาพคล่องในตลาดเงินเริม่กลบัเข้า
สูภ่าวะปกตแิล้ว Fed จงึได้เริม่ทยอยลดการอดัฉดีสภาพคล่องลง โดยเฉพาะยอดปล่อยกู้ผ่าน Repo ซ่ึงติดลบในเดือน 
ม.ค. เหลอืเพยีงการซ้ือพนัธบัตรระยะสัน้เท่านัน้ ส่งผลให้การอดัฉดีรวมลดลงมาเหลอืเพยีง $45bn ในเดอืน ม.ค. 2020

แผนภำพที่ 8: Valuation ของดัชนี S&P500 แพงขึ้นตำมกำรเพิ่มขึ้นของ Balance sheet ของ Fed

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 9: สภำพคล่องในตลำดเงินเริ่มกลับสู่ภำวะปกติ หลังอัตรำดอกเบี้ย FFR ลดลงมำต�่ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ย IOER

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 ในทางกลับกัน การลดขนาด Balance Sheet ก็ท�าให้ Valuation ของตลาดหุ้นปรับตัวลงเช่นกัน อย่างในช่วง
ปลายปี 2017 ถึงปลายปี 2019 ที่ Fed ลดขนาด Balance Sheet ลงจากระดับ 4.5 ล้านล้านดอลาร์สหรัฐฯ สู่ระดับ 
3.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Fwd P/E Ratio ได้ลดลงจาก 18 เท่าเหลือเพียง 15.5 เท่าในเดือน ก.ย. 2019

March

2 0 2 0
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แผนภำพที่ 10: Fed ปล่อยกู้ระยะสั้นผ่ำน Repo Agreements ตั้งแต่กลำงเดือน ก.ย. และ
ประกำศเข้ำซื้อพันธบัตรระยะสั้น (Treasury Bills) เดือนละ $60bn ตั้งแต่เดือน ต.ค.

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

Monthly Changes in Total Assets of the Fed (USD, Billions)
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29 Oct 2014, 
Fed announced
the end of QE

Oct 2017, Fed 
began balance 
sheet run-off

Sep 2019, Fed ended
balance sheet run-off 
earlier than previously 
indicated, then began 
repo operations and T-bill  
purchases

แผนภำพที่ 11: ตลำดหุ้นมักจะผันผวนมำกขึ้น ในช่วงที่ Fed หยุดกำรอัดฉีดสภำพคล่อง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

QE2 QE3
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 ในการประชุมนโยบายการเงินล่าสุดในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา Fed ระบุว่าจะยังคงเข้าซื้อพันธบัตรระยะสั้น 
(Treasury Bills) ไปจนถึงไตรมาส 2/2020 และจะปล่อยกู้ระยะสั้นผ่าน Repo Agreements ไปจนถึงเดือน เม.ย. 
เป็นอย่างน้อย แต่สภาพคล่องในตลาดเงินที่เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ และการเริ่มทยอยลดการอัดฉีดสภาพคล่อง ชี้ว่า Fed 
น่าจะไม่ขยายเวลาการอดัฉดีสภาพคล่องออกไป และอาจส่งสญัญาณลดการอดัฉดีสภาพคล่องลงในการประชุมคร้ังถัดไป
ในวันที่ 17-18 มี.ค. นี้  
 การลดการอดัฉดีสภาพคล่องจงึเป็นปัจจยักดดันตลาดหุ้นในระยะข้างหน้า และน่าจะท�าให้ตลาดหุ้นมคีวามผนัผวน
เพิ่มขึ้นด้วย โดยในช่วงที่ Fed หยุดอัดฉีดสภาพคล่องดัชนี S&P 500 ได้มีการปรับฐานลงค่อนข้างมาก 10 ถึง 20% 
สูงกว่าการปรับฐานที่ไม่เกิน 8% ในช่วงที่ Fed มีการอัดฉีดสภาพคล่อง
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ตลาดตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ในระยะข้างหน้า อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทยมีแนวโน้มทีจ่ะลดลงอกี หากเศรษฐกจิ
ชะลอตวัมากกว่าทีป่ระเมินไว้ ส่งผลให้เราปรบัเพิม่น�า้หนักค�าแนะน�าพนัธบตัรไทยเป็นเท่าตลาด (Neutral)

พันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ปีปรับตัวลดลงสู่ระดับต�่าสุดในประวัติการณ์
 ในเดือนที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงในทุกช่วงอายุ โดย Yield ของพันธบัตร
ระยะกลางถึงยาว อายุ 4 ปีถึง 10 ปี ปรับตัวลงค่อนข้างมาก 25-35bps ซึ่ง Yield ของพันธบัตรระยะยาวอายุ 10 
ปีได้ลดลงสู่ระดับต�่าสุดในประวัติการณ์มาอยู่ที่ 1.16% ขณะที่ Yield ของพันธบัตรระยะสั้น 3 เดือน ถึง 3 ปี ปรับ
ตัวลดลง 5 ถึง 30bps ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่จะส่งผลในทางลบต่อเศรษฐกิจค่อนข้างมาก โดย
เฉพาะการท่องเที่ยว (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของเศรษฐกิจไทย) ท�าให้ BoT มีมติให้ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 
25bps มาอยู่ที่ 1.00% ในวันที่ 5 ก.พ. เพื่อหนุนเศรษฐกิจ
 ในระยะข้างหน้า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลไทยน่าจะยังอยู่ในระดับต�า่ต่อไป และมแีนวโน้มทีจ่ะลดลงอกี 
หากเศรษฐกิจชะลอตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ BoT อาจพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยลงอีก ส่งผลให้เราปรับเพิ่มน�้าหนักค�า
แนะน�าพันธบัตรไทยเป็น Neutral

แผนภำพที่ 12: Bond Yield ปรับตัวลดลงทุกช่วงอำยุ ในเดือนที่ผ่ำนมำ

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพที่ 13: Yield ของพันธบัตรระยะยำวอำยุ 10 ปีปรับตัวลดลงสู่ระดับต�่ำสุดในประวัติกำรณ์เป็น 1.16%

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ราคาทองค�ายังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ ตามการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
 ราคาทองค�าได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน ท่ามกลางความกังวลหลังสหรัฐฯ  สังหารนายพลอิหร่านในต้น
เดอืน ม.ค. ทีอ่าจจดุชนวนเป็นสงครามโลกได้ และความกังวลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีท่�าให้ความต้องการ
สินทรัพย์ปลอดภัยมีมากขึ้น ท�าให้ราคาทองค�าเพิ่มขึ้นท�าจุดสูงสุดในรอบเกือบ 7 ปีที่ระดับ 1,590 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
ออนซ์ไปในวันที่ 31 ม.ค. ที่ผ่านมา
 นอกจากนี ้ การระดมอดัฉดีสภาพคล่องของธนาคารกลางหลายประเทศ ยังเป็นปัจจยัหนนุราคาทองค�าให้เพิม่ข้ึน 
โดยตัง้แต่หลงัวิกฤติเศรษฐกิจปี 2009 ราคาทองค�ามกัจะเคลือ่นไหวไปในทศิทางเดยีวกับการอดัฉดีสภาพคล่อง ยกตัวอย่าง
เช่น การท�า QE ของ Fed ในปี 2009  ท�าให้ราคาทองค�าปรับตวัเพิม่ข้ึนต่อเนือ่ง จนท�าจดุสงูสดุทีร่าว 1,900 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อออนซ์ในปี 2011 และล่าสดุที ่Fed กลบัมาอดัฉดีสภาพคล่องในเดอืน ต.ค. 2019 ได้ผลกัดนัให้ราคาทองค�า
ปรับตัวสงูข้ึนด้วย
 ในระยะข้างหน้า เรามองว่าราคาทองค�ายังมแีนวโน้มเพิม่ข้ึนอยู่ ตามการอดัฉดีสภาพคล่องของหลายธนาคารหลกั 
ได้แก่ Fed ท่ีจะเข้าซ้ือพนัธบัตรระยะสัน้ (US Treasury Bills) ไปจนถึงไตรมาส 2/2020 เป็นอย่างน้อย, ECB ทีก่ลบั
มาท�า QE ตัง้แต่เดอืน พ.ย. 2019 และยังไม่มกีารก�าหนดยุตกิารเข้าซ้ือ รวมถึง BoJ ท่ียังคงเข้าซ้ือสนิทรพัย์อย่างต่อเนือ่ง 
 อย่างไรก็ด ีราคาทองค�าม ีUpside จ�ากัดมากข้ึน เนือ่งจากสถานะการเก็งก�าไรในทองค�าอยู่ในระดับทีส่งูมากเป็น
ประวัติการณ์ ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงมมุมองของตลาดทีป่ระเมนิความเสีย่งไว้สงูแล้ว และอาจมกีารขายท�าก�าไรทองค�าบ้าง รวม
ถึงมคีวามเป็นไปได้ที ่Fed อาจลดการอดัฉดีสภาพคล่องลงในไตรมาส 2/2020 ท�าให้ราคาทองค�าอาจเพิม่ข้ึนได้ไม่มากนกั

ราคาทองค�ายังคงปรับตัวเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองจากปีก่อน ท่ามกลางความกังวลหลังสหรัฐฯ สังหารนายพล
อหิร่าน และความกังวลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระยะข้างหน้าเรามองว่าราคาทองค�าจะ
ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อ ตามการอัดฉีดสภาพคล่องในหลายประเทศ ซึ่งจะผลักดันให้ราคาทองค�าสูง
ขึ้น ส�าหรับราคาน�้ามัน เรามองว่าราคาน�้ามันดิบเริ่มมี Downside จ�ากัด จาก 1) ปริมาณการผลิตของ
ลิเบียที่ลดลงจากเหตุการณ์ประท้วงในประเทศ 2) กลุ่ม OPEC+ อาจลดปริมาณการผลิตลงอีก จาก
ผลกระทบของ COVID-19 และ 3) เรามองว่าการระบาดไม่น่าลดความต้องการใช้น�้ามันมากอย่างที่
ตลาดคาด ส่งผลให้เรามองว่า ราคาน�า้มัน WTI มีแนวโน้มกลับไปยืนที ่55 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อบาร์เรลได้ 
หลังจากความกงัวลทกุอย่างคลีค่ลายลง
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ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
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แผนภำพที่ 14: รำคำทองค�ำเพิ่มขึ้น ตำมกำรผ่อนคลำยนโยบำยกำรเงิน

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 15: สถำนะกำรเก็งก�ำไรในทองค�ำอยู่ในระดับที่สูงมำกเป็นประวัติกำรณ์ ท�ำให้รำคำทองค�ำอำจเพิ่มขึ้นได้ไม่มำกนัก

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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น�้ามัน:
 เรามองว่าราคาน�า้มนัดบิต่อจากนีเ้ร่ิมม ีDownside จ�ากัด จากการทีต่ลาดน�า้มนัอาจตกอยู่ในสภาวะ Undersupplied 
ในระยะสัน้ จาก 1) ปรมิาณการผลติของลเิบียทีถู่กกระทบกว่า 8 แสนบาร์เรลต่อวันจากเหตกุารณ์ประท้วงในประเทศท่ี
ยืดเยื้อ 2) กลุ่ม OPEC+ มีแนวโน้มร่วมกันลดปริมาณการผลิตลงอีก 6 แสนบาร์เรลต่อวันจากผลกระทบของการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 และ 3) เชื้อ COVID-19 อาจไม่ได้สร้างผลกระทบร้ายแรงต่อความต้องการใช้น�้ามันมาก
อย่างที่ตลาดคาด ส่งผลให้เรามองว่าราคาน�้ามัน WTI มีแนวโน้มกลับไปยืนได้ที่ 55 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลได้ หลัง
จากความกังวลทุกอย่างคลี่คลายลง

ตลาดน�้ามันจะอยู่ในภาวะ Excess Demand ในระยะสั้นจากปัจจัย 3 ปัจจัยดังนี้..

ปริมาณการผลิตน�้ามันในลิเบียหายไปเกือบล้านบาร์เรลต่อวันจากเหตุการณ์ประท้วงกลางเมือง
 จากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศลิเบีย ซึ่งยืดเยื้อมาจากเหตุการณ์ Arab Spring ในช่วงปี 2010 ส่ง
ผลให้บริษัทเนชั่นแนล ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (NOC) ซึ่งเป็นบริษัทน�้ามันแห่งชาติของรัฐบาลลิเบีย ประกาศภาวะสุดวิสัย 
(force majeure) ด้านการส่งออกน�้ามันที่ท่าเรือ 5 แห่งภายในประเทศ หลังจากกองก�าลังแห่งชาติลิเบียได้สั่งปิดท่าเรือ
ดังกล่าว ส่งผลให้ลิเบียสูญเสียการผลิตน�้ามันดิบกว่า 800,000 บาร์เรล/วัน หรือคิดเป็นมูลค่าราว 55 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ทันที
 อย่างไรก็ตามเรามองว่าปริมาณการผลติน�า้มนัทีห่ายไปเกิดจากการปิดท่าเรือส่งออกช่ัวคราวเท่านัน้ ไม่ได้เกิดจาก
ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของโรงงานผลิตน�้ามันอย่างที่เกิดขึ้นกับซาอุฯ ในช่วงเดือน ก.ย. ในปีทีผ่านมา ส่ง
ผลให้ปริมาณการผลิตที่หายไปมีโอกาสกลับมาแตะระดับเดิม ที่ 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวันได้ภายในระยะเวลาไม่นานหาก
เหตุการณ์ประท้วงคลี่คลายลง โดยเรายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

แผนภำพที่ 16: ปริมำณกำรผลิตของลิเบียหำยไปมำกกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ แต่มีโอกำสกลับมำได้ในอีกไม่ช้ำ

 

สมาชิกในกลุ่ม OPEC+ มีระเบียบวินัยมากขึ้นในการปฎิบัติตามข้อกลงร่วมกันลดปริมาณการผลิต
 โดยในรายงานฉบับ เดือน ม.ค. OPEC + (สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ รวมรัสเซีย) ได้ร่วมกันลดปริมาณการผลิตไป
แล้วกว่า 5 แสนบาร์เรลต่อวัน นับตั้งแต่เสร็จสิ้นการประชุมในเดือน ธ.ค. ซึ่งว่าด้วยการร่วมกันลดปริมาณการผลิตเพิ่ม
อีก 5 แสนบาร์เรลต่อวัน ท�าให้ในปัจจุบัน OPEC+ มีปริมาณการผลิตอยู่ต�่ากว่าโควต้าที่ตกลงไว้เกือบ 4 แสนบาร์เรล
ต่อวัน บ่งชี้ถึงความเข้มงวดของสมาชิกในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยเพิ่มขึ้น
 นอกจากนัน้แล้ว OPEC+ ยังมคีวามเป็นได้ทีจ่ะลดปรมิาณการผลติเพิม่เติมอกี 6 แสนบาร์เรลต่อวัน ในการประชุม
ทีจ่ะเกิดข้ึนในวันท่ี 5-6 ม.ีค. โดยเป็นผลมาจากความต้องการใช้น�า้มนัทีล่ดลง จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 (เดมิช่ือโคโรนา) ซ่ึงท�าให้ทางการจนีต้องประกาศระงับการให้บรกิารขนส่งสาธารณะขาออกท้ังทางบกและทาง
อากาศต้ังแต่วนัพฤหัสบด ี(23 ม.ค.) ทีผ่่านมา กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้
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 ซ่ึงหากกลุม่ OPEC+ บรรลขุ้อตกลงร่วมกันลดปรมิาณการผลติเพิม่เตมิอกี 6 แสนบาร์เรลต่อวัน จะท�าให้นบัต้ังแต่
ต้นปี 2020 OPEC ลดปริมาณการผลิตรวมกันแล้วกว่า 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ประกอบกับปริมาณการผลิตน�้ามันดิบที่
หายไปเกือบล้านบาร์เรลต่อวันจากการปิดท่าเรือขนส่งน�า้มนัในลเิบีย ซ่ึงมากพอทีจ่ะท�าให้ตลาดน�า้มนักลบัมาอยู่ในสภาวะ
สมดุลอีกครั้ง ส่งผลให้เรามองว่าตลาดน�้ามันอาจจะเข้าสู่สภาวะ Undersupplied ในระยะสั้นได้อีกครั้ง
  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกลุ่ม OPEC ยังคงรอการยืนยันจากรัสเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตน�้ามันดิบรายใหญ่เป็นอันดับสอง
รองจากสหรัฐฯ ในการประชุมครั้งถัดไป

เชื้อ COVID-19 อาจไม่ได้สร้างผลกระทบร้ายแรงต่อความต้องการใช้น�้ามันมากอย่างที่ตลาดคาด
 นับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา หลังจากเชื้อ COVID-19 (Coronavirus) ถูกค้นพบ มีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวแล้วก
ว่า 63,000 ราย ในเกือบ 30 ประเทศทั่วโลก ซึ่งท�าให้ทางการจีนต้องประกาศระงับการให้บริการขนส่งสาธารณะขา
ออกทั้งทางบกและทางอากาศตั้งแต่วันพฤหัสบดี (23 ม.ค.) ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้น�้ามันเครื่องบิน 
(Jet Fuel) ถูกกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 อย่างไรก็ตามหากอ้างอิงจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรค SARS ในช่วงปี 2003 ปริมาณการใช้ Jet Fuel ที่ได้รับ
ผลกระทบ กลับไม่ได้ท�าให้ปริมาณการบริโภคน�้ามันโดยรวมของโลกลดลงแต่อย่างใด โดยในขณะที่การเติบโตของ Jet 
Fuel หยุดนิ่งกว่า 2 ปี ปริมาณการบริโภคน�้ามันของโลกกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าปีละ 4%

แผนภำพที่ 17: สมำชิกในกลุ่ม OPEC เริ่มปฏิบัติตำมข้อตกลงอย่ำงเคร่งคัดมำกขึ้นในกำรร่วมกันลดปริมำณกำรผลิต

 

แผนภำพที่ 18: ตลำดน�้ำมันอำจเผชิญสภำวะขำดแคลนน�้ำมันในระยะสั้นจำกผลกระทบของกำรผลิตในลิเบียที่หำยไป
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 โดยสรุปเรามองว่าราคาน�้ามันดิบต่อจากนี้ เริ่มมี Downside จ�ากัด จากการที่ตลาดน�้ามันอาจตกอยู่ในสภาวะ 
Undersupplied ในระยะสั้น จาก 1) ปริมาณการผลิตของลิเบียที่ถูกกระทบกว่า 8 แสนบาร์เรลต่อวันจากเหตุการณ์
ประท้วงในประเทศที่ยืดเยื้อ 2) กลุ่ม OPEC+ มีแนวโน้มร่วมกันลดปริมาณการผลิตลงอีก 6 แสนบาร์เรลต่อวันจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และ 3) เชื้อ COVID-19 ที่อาจไม่ได้สร้างผลกระทบร้ายแรงต่อความ
ต้องการใช้น�้ามันมากอย่างที่ตลาดคาด ส่งผลให้เรามองว่า ราคาน�้ามัน WTI มีแนวโน้มกลับไปยืนได้ที่ 55 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลได้ หลังจากความกังวลทุกอย่างคลี่คลายลง

ตลาดน�้ามันดิบเริ่มส่งสัญญาณขาดตลาดหลังจากสต็อกน�้าดิบสหรัฐฯ เริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่ปลายปี 2019
 และอกีหนึง่ปัจจยัทีส่่งสญัญาณชดัเจนว่าตลาดน�า้มนัได้เริม่เข้าสูช่่วง Undersupplied คอื สต็อกน�า้มนัดบิสหรัฐฯ 
ได้เริ่มทยอยปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2019 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการเริ่มต้นเหตุการณ์ประท้วงกลางเมือง
ในลิเบีย โดยหากนับตั้งแต่ช่วงเดือน ธ.ค. 2019 ผ่านไปเพียงหนึ่งเดือน สต็อกน�้ามันดิบได้ปรับตัวลงแล้วกว่า 19 ล้าน
บาร์เรล ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นเล็กน้อยในไม่กี่สัปดาห์ถัดมา
 โดยเรามองว่าสต็อกน�้ามันดิบจะเริ่มกลับมาปรับตัวลดลงอีกครั้งในช่วงเดือน เม.ย. เป็นต้นไป จากความต้องการ
ใช้น�้ามันที่มากขึ้น หลังจากสหรัฐฯ เริ่มเข้าสู่ช่วง Driving Season ส่งผลให้โรงกลั่นต้องดึงน�้ามันออกมากลั่นมากขึ้น
ตามไปด้วย

แผนภำพที่ 19: เชื้อ COVID-19 อำจไม่ได้สร้ำงผลกระทบร้ำยแรงต่อควำมต้องกำรใช้น�้ำมันมำกอย่ำงที่ตลำดคำดไว้

 

แผนภำพที่ 20: ตลำดน�้ำมันดิบเริ่มส่งสัญญำณขำดตลำดหลังจำกสต็อกน�้ำดิบสหรัฐฯ เริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่ปลำยปี 2019
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เศรษฐกจิสหรฐัฯ ไตรมาส 4 ขยายตัว 2.1% QoQ, saar สงูกว่าคาดเลก็น้อย แต่รายละเอยีดสะท้อนภาพ
รวมทีอ่่อนแอ มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจไตรมาส 1 มแีนวโน้มไม่สดใสจากการระงับการผลติเครือ่งบนิ Boeing 
737 Max และ ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ด้านนโยบายการเงิน เรายังคาดว่า Fed จะคง
ดอกเบ้ียนโยบายไว้ท่ีระดับปัจจบัุน 1.50-1.75% ตลอดท้ังปี 2020F แต่มคีวามเสีย่งทีจ่ะปรับลด หากสถานการณ์ 
COVID-19 ลากยาวเข้าไตรมาส 2

เศรษฐกจิยุโรปไตรมาส 4 ขยายตัว 0.1% QoQ ต�า่กว่าทีต่ลาดคาด ท่ามกลางความเสีย่งจากหลายปัจจยั 
มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจยุโรปมแีนวโน้มฟ้ืนตัวข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยแม้ความตึงเครยีดทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจนีจะผ่อนคลาย และ Brexit จะมทีศิทางชัดเจนข้ึน แต่ส่งออกและการผลติคาดจะยังอ่อนแอ โดย
เฉพาะจากผลกระทบของ COVID-19 ส่งผลให้ ECB คงดอกเบีย้ไว้ท่ีระดบัต�า่ -0.5% % และคงการท�า QE 
ที ่EUR20bn ต่อเดอืนจนถึงสิน้ปี 2020F

เศรษฐกจิจนีไตรมาส 4 ขยายตวั 6.0% YoY เท่ากบัทีต่ลาดคาด ซึง่นับเป็นการขยายตวัต�า่สดุนับตัง้แต่ปี 
1992 มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจจนีมแีนวโน้มชะลอตัวลงแรงในไตรมาส 1 จากผลกระทบของ  COVID-19 
ซ่ึง Bloomberg ประเมนิว่าเศรษฐกิจจนีจะขยายตวัเพยีง 4.5% เท่านัน้  โดยเราคาดว่ารฐับาลจนีจะผ่อนคลาย
นโยบายการเงินและการคลงัเพิม่เติมเพือ่ลดทอนผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้ังการอดัฉดีสภาพและลดภาษนีติิบุคคล
ให้ธรุกิจทีไ่ด้รบัผลกระทบ

เศรษฐกจิญีปุ่น่ไตรมาส 4 หดตัว -6.3% QoQ, saar แย่กว่าทีต่ลาดคาด และหดตวัมากสดุนับตัง้แต่ปี 2014    
จากผลกระทบของการปรับข้ึนภาษ ีVAT ในเดอืน ต.ค. และพายุไต้ฝุน่ มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจญ่ีปุน่มแีนว
โน้มหดตัวต่อในไตรมาส 1 และเข้าสูภ่าวะถดถอยเชิงเทคนคิ (Technical Recession) ซ่ึงเศรษฐกิจทีอ่่อนแอ
จะหนนุให้ BoJ ใช้นโยบายการเงินเดมิ ขณะทีรั่ฐบาลอาจออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพิม่เตมิ แต่คาดว่า
เป็นช่วงหลงัการระบาดของ COVID-19

เศรษฐกจิไทยไตรมาส 4 ขยายตวั 1.6% YoY ต�า่กว่าทีต่ลาดคาดและต�า่สดุในรอบกว่า 5 ปีจากการใช้จ่าย
ทัง้การบรโิภคและการลงทุนทีช่ะลอตวั ขณะทีส่่งออกสทุธเิป็นปัจจยัหนนุจากการน�าเข้าท่ีหดตวัแรงกว่าส่งออก 
มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจมแีนวโน้มชะลอลงต่อจากสถานการณ์ภยัแล้งทีน่่าจะรุนแรง ความล่าช้าในการบังคบั
ใช้ พ.ร.บ. งบประมาณฯ และการระบาดของ COVID-19 ด้าน ธปท. ได้เปิดช่องทีจ่ะมกีารผ่อนคลายนโยบาย
การเงินเพิม่เตมิหากมคีวามจ�าเป็น
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น โดยดัชนี ISM ภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับเข้าสู่เกณฑ์ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 
6 เดือน ส่วนเครื่องชี้น�าการบริโภคและการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น
 การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) ม.ค. ขยายตัว 0.3% MoM เท่ากับเดือนก่อนและที่ตลาดคาด อย่างไร
ก็ดี ยอดค้าปลีกที่หักสินค้าที่มีความผันผวน (รถยนต์, วัสดุก่อสร้าง และปั๊มน�้ามัน) หรือ Retail Control Group ซึ่ง
เป็นส่วนที่น�าไปคิดใน GDP ไม่ขยายตัวจากเดือนก่อน (0.0% MoM) ซึ่งแย่กว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 0.3% MoM 
ขณะที่ตัวเลขเดือน ธ.ค. ถูกปรับลดลง -0.3ppt เป็น 0.2% MoM  โดยยอดค้าปลีกขยายตัวดีในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและ
อุปกรณ์ตัดแต่งสวน (2.1% MoM) ขณะที่ยอดขายกลุ่มเสื้อผ้าพลิกกลับมาหดตัว (-3.1% MoM) หลังขยายตัวแรง
ในเดือนก่อน โดยเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกชะลอตัวลงเป็น 4.4 % YoY ( vs. 5.5% ในเดือนก่อน) 
สะท้อนการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวลงเข้าสู่ปี 2020
 ด้านความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย U. of  Michigan เดือน ก.พ. ปรับตัวเพิ่มขึ้น +1.1 จุด เป็น 100.9 จุด สูงสุด
นับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2018 โดยดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการระบาดของ COVID-19 ซึ่งต้อง
ติดตามผลกระทบต่อไป 

แผนภำพที่ 21: ดัชนี ISM ภำคกำรผลิตเดือน ม.ค. ขยำยตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน หลังได้ข้อตกลงกำรค้ำ Phase 1 
กับจีน ยอดค้ำปลีกชะลอตัวลงในเดือน ม.ค. สวนทำงกับควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกจิไตรมาส 4/2019 ขยายตวั 2.1% QoQ, saar เท่ากบัเดอืนก่อน และสงูกว่าตลาดคาดเล็กน้อย 
แต่ในรายละเอียดสะท้อนภาพรวมที่ค่อนข้างอ่อนแอ เน่ืองจากปัจจัยหนุนหลักมาจากยอดส่งออกสุทธิที่
เพิม่ข้ึนแรงจากน�าเข้าทีห่ดตวัมากสดุนับตัง้แต่ปี 2009 มองไปข้างหน้า เศรษฐกจิไตรมาส 1 มีแนวโน้ม
ไม่สดใสนักจากแรงกดดนัของสองปัจจยัหลักคอื 1) การระงับการผลิตเครือ่งบนิ Boeing รุน่ส�าคญั 737 
Max และ 2) ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ต่อส่งออก การท่องเทีย่ว และความเชือ่ม่ัน
ของทัง้ภาคธุรกจิและผู้บรโิภค  
ด้านนโยบายการเงิน เรายังคาดว่า Fed จะคงดอกเบีย้นโยบายไว้ทีร่ะดบัปัจจบุนั 1.50-1.75% ตลอดทัง้
ปี 2020F ท่ามกลางเศรษฐกจิทีข่ยายตวัในระดบัปานกลาง แต่มองว่ามีความเสีย่งทีจ่ะปรบัลด โดยเฉพาะ
หากสถานการณ์ COVID-19 ลากยาวเข้าสูไ่ตรมาส 2
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 การส่งออก: ยอดส่งออกเดือน ธ.ค. ขยายตัว 1.9% YoY เร่งตัวขึ้นจาก 0.0% ในเดือนก่อน โดยส่งออกไป
แคนาดา (-0.3%  vs. -4.2% เดือนก่อน) และเม็กซิโก (-2.1 vs. -8.9% เดือนก่อน) ฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ส่งออกไปจีน
พลิกกลับมาหดตัว (-2.9% vs. 17.4% เดือนก่อน)
  
GDP ไตรมาส 4 ขยายตัว 2.1% QoQ, saar สูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย แต่รายละเอียดอ่อนแอ ขณะที่เศรษฐกิจ
ในไตรมาส 1 มีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อ
 GDP ไตรมาส 4/2019 (เบื้องต้น) ขยายตัว 2.1% QoQ, saar เท่ากับไตรมาสก่อน สูงกว่าที่ตลาดคาดเล็ก
น้อยที่ 2.0% แต่เป็นผลจากยอดน�าเข้าที่อ่อนแอมากได้หนุนให้ยอดส่งออกสุทธิ (Net Exports) เพิ่มขึ้นแรง ขณะที่การ
บริโภคภาคเอกชนซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักชะลอตัวลงและการลงทุนยังคงอ่อนแอ 
 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 1.8% QoQ, saar ต�่าสุดในรอบ 3 ไตรมาส ชะลอตัวลงจาก 3.2% ในไตรมาส
ก่อน และต�่ากว่าที่ตลาดคาด 2.0% โดยออกมาสอดคล้องกับที่ Fed ระบุในแถลงการณ์หลังการประชุมเมื่อปลายเดือน 
ม.ค. ว่าการบริโภคเอกชนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง (ชะลอลงจากการประชุมครั้งก่อนหน้าที่ระบุว่าเพิ่มขึ้นแข็งแกร่ง)  
 การลงทุนภาคเอกชนพลิกกลับมาขยายตัวเล็กน้อย 0.1% QoQ, saar (vs. -0.8% ไตรมาสก่อน) จากการลงทุน
ในที่อยู่อาศัย (5.8% vs. 4.6% ไตรมาสก่อน) ที่ขยายตัวดีต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 จากแรงหนุนของการลดดอกเบี้ย
ของ Fed ช่วยชดเชยการลงทุนภาคธุรกิจ (-1.5% vs. -2.3% ไตรมาสก่อน) ที่หดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ซึ่งนับ
เป็นการหดตัวต่อเนื่องยาวนานสุดนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี 2009 ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐเร่งตัวขึ้นเป็น 2.7% จาก 
1.7% ในไตรมาสก่อน   
 ด้านกิจกรรมต่างประเทศ ยอดส่งออกเร่งตัวขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.4% QoQ, saar (vs. 1.0% ไตรมาสก่อน) ขณะ
ที่ยอดน�าเข้าพลิกกลับมาหดตัวแรง -8.7% (vs. 1.8% ไตรมาสก่อน) ท่ามกลางสงครามการค้ากับจีน ส่งผลให้ยอดส่ง
ออกสุทธิเพิ่มขึ้นแรงมากสุดนับตั้งแต่ปี 2009 (+1.48ppt) และเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจในไตรมาสนี้ ขณะที่ปริมาณ
สินค้าคงคลังลดลงและเป็นปัจจัยฉุด (-1.09ppt) 
 โดยเมื่อหักปัจจัยดังกล่าวออกไปและนับเพียงอุปสงค์ในประเทศ (Final Sales of Domestic Purchasers) 
เศรษฐกิจจะขยายตัวเพียง 1.6% QoQ, saar (vs. 2.2% ไตรมาสก่อน) ต�่าสุดในรอบ 1 ปี

 การลงทุน: ยอดค�าสั่งซื้อไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องบิน (Core Capital Goods Orders) ซึ่งเป็นดัชนี
ชี้น�าการลงทุนเดือน ธ.ค. พลิกกลับมาขยายตัว 1.8% YoY จากที่หดตัว -1.5% ในเดือนก่อน ขณะที่ยอดค�าสั่งซื้อใหม่
ของภาคการผลิต (ISM Manufacturing New Orders) ฟื้นตัวขึ้น +4.4 จุด เป็น 52.0 จุด กลับเข้าสู่อยู่ในเกณฑ์
ขยายตัว (สูงกว่า 50 จุด) ครั้งแรกในรอบ 6 เดือน  
 ภาคการผลิต: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโดย ISM (ISM Manufacturing PMI) เดือน ม.ค. ปรับตัว
เพิ่มขึ้น +3.1 จุด เป็น 50.9 จุด กลับเข้าสู่เกณฑ์ขยายตัว (สูงกว่า 50 จุด) ครั้งแรกในรอบ 6 เดือน และดีกว่าที่ตลาด
คาด 48.5 จุด โดยรายละเอียดระบุ ผลผลิต (+9.5, 54.3 จุด) ยอดค�าสั่งซื้อทั้งภายใน (+4.4, 52.0 จุด)  และภายนอก 
(+6.0, 53.3 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง สะท้อนปัจจัยหนุนจากข้อตกลงการค้า Phase 1 กับจีนที่ช่วยผ่อนคลายความ
ตึงเครียดทางการค้า ขณะที่การจ้างงานฟื้นตัวขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่อง 6 เดือน (+1.4, 46.6 จุด)

แผนภำพที่ 22: ดัชนี ISM ภำคกำรผลิตเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นกลับเข้ำสู่เกณฑ์ขยำยตัว (สูงกว่ำ 50 จุด) 
ครั้งแรกในรอบ 6 เดือน โดยผลผลิต ยอดค�ำสั่งซื้อทั้งภำยในและภำยนอกประเทศกลับมำขยำยตัว

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพที่ 23: GDP ไตรมำส 4 ขยำยตัว 2.1% QoQ, saar เท่ำกับไตรมำสก่อน 
แต่เป็นผลจำกยอดน�ำเข้ำสุทธิ (แท่งสีชมพู) ที่เพิ่มขึ้นแรงจำกน�ำเข้ำที่อ่อนแอ

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพ 24: ผลผลิตเครื่องบินพำณิชย์มีแนวโน้ม
ลดลงหลัง Boeing ระงับกำรผลิต (เส้นสีเทำ) 
737 Max ในปีนี้ หลังจำกระงับกำรส่งมอบ ตั้งแต่
เดือน มี.ค. 2019

แผนภำพ 25: ผลก�ำไรภำคธุรกิจที่อ่อนแอ
จะกดดันกำรลงทุนในอนำคต

March

2 0 2 0

มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อในไตรมาส 1/2020 จาก 2 ปัจจัยหลักได้แก่
 1) การระงับการผลติเครือ่งบนิ Boeing รุ่น 737 Max ซ่ึง Deutsche Bank ประเมนิว่าจะส่งผลกระทบต่อ GDP 
สหรัฐฯ ในไตรมาส 1 ราว 0.4-0.5% โดย 737 Max เป็นเครือ่งบินรุน่ทีม่คีวามต้องการในตลาดสงู (คดิเป็นราว 3 ใน 
4 ของเคร่ืองบิน Boeing)  แต่ในขณะเดยีวกันก็เป็นเครือ่งบินรุ่นทีป่ระสบปัญหาทางเทคนคิและได้คร่าชีวิตผูโ้ดยสารกว่า 
300 รายจากเหตุเครือ่งบนิตก 2 ครัง้ภายในระยะเวลาเพยีง 5 เดอืน  (ต.ค. 2018 และ ม.ีค. 2019) ส่งผลให้เคร่ือง
บินรุ่นดังกล่าวถูกสัง่ห้ามบนิและบรษิทั Boeing ระงับการส่งมอบเคร่ืองบินรุน่ดงักล่าวต้ังแต่เดือน ม.ีค. 2019 
 Boeing มเีครือ่งบินรุน่ดงักล่าวค้างอยู่ในคลงัเป็นจ�านวนมาก ในขณะเดยีวกันก็ยังไม่ชัดเจนว่าเคร่ืองบนิรุ่นดงักล่าว
จะสามารถบินได้เมื่อไหร่ ท�าให้บริษัท Boeing ตัดสินใจระงับการผลิตเครื่องบินรุ่น 737 Max ในปีนี้ และคาดว่าจะ
ระงับการผลิตตลอดครึ่งแรกของปีเป็นอย่างน้อย
 2) ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ที่จะกดดันส่งออกและการลงทุนภาคธุรกิจ โดย Deutsche Bank 
ประเมินว่าจะกระทบ GDP ไตรมาส 1 ราว 0.3-0.4% โดย COVID-19 จะกระทบเศรษฐกิจสหรัฐฯ ผ่านช่องทางการ
ค้าระหว่างประเทศที่จะชะลอโดยเฉพาะจากการส่งออกไปจีน ห่วงโซ่อุปทานที่จะชะงัก การท่องเที่ยว รวมถึงความเชื่อ
มั่นของทั้งภาคธุรกิจและผู้บริโภคที่จะกระทบการใช้จ่าย
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 นอกจากนี ้การลงทุนภาคธรุกิจยังมแีนวโน้มอ่อนแอต่อทัง้จากความไม่แน่นอนของสงครามการค้าทีไ่ด้กดดนัผลก�าไร
ภาคธุรกิจตลอดปี 2019 และการรอดูความชัดเจนหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี ในเดือน พ.ย.นี้ ขณะที่การลงทุนในที่
อยู่อาศยัทีเ่พิม่ข้ึนแรงและได้ช่วยหนนุการลงทนุรวมในช่วงทีผ่่านมา คาดว่าจะมผีลเพยีงระยะสัน้ๆ เนือ่งจากเศรษฐกิจมี
ความไม่แน่นอนสงูซ่ึงจะจ�ากัดอปุสงค์ของท่ีอยู่อาศยัไม่ให้เพิม่ข้ึนต่อจากนีม้ากนกั ประกอบกับอตัราผลตอบแทนพนัธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามตัวเลขเศรษฐกิจที่คาดจะทยอยฟื้นตัวหลังความตึงเครียดทางการค้ากับจีน
ได้ผ่อนคลายลง จะหนนุให้อตัราดอกเบ้ียสนิเช่ือเพือ่ทีอ่ยู่อาศยั (Mortgage Rates) ปรับตวัเพิม่ข้ึนตามในระยะข้างหน้า

แผนภำพที่ 26: กำรเพิ่มขึ้นของกำรลงทุนในที่อยู่อำศัย 
(แท่งสีเทำ) ได้ช่วยชดเชยกำรลงทุนภำคธุรกิจ (แท่งสีฟ้ำ) 
ที่อ่อนแอ

แผนภำพที่ 27: กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อำศัย
เพิ่มขึ้นแข็งแกร่งในปี 2019 หลัง Fed ผ่อนคลำย
นโยบำยกำรเงิน

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

เรายังคาด Fed จะคงดอกเบี้ยที่ 1.50-1.75% ตลอดทั้งปี 2020F แต่มีความเสี่ยงที่จะปรับลด โดยเฉพาะหาก
สถานการณ์ COVID-19 ไม่ดีขึ้นภายในไตรมาส 1 
 นาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ได้กล่าวในแถลงการณ์ต่อคณะกรรมการการเงินของ
สภาผู้แทนฯ เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินเชื่อว่านโยบายการเงินในปัจจุบันนั้น มีความเหมาะสม
ที่จะหนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง ตลาดแรงงานแข็งแกร่ง และเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นกลับเข้าสู่เป้าหมายของ Fed ที่ 
2% ได้ นอกจากนี้ นาย Powell กล่าวว่าหากข้อมูลทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้ายังสอดคล้องกับคาดการณ์ดังกล่าว 
นโยบายการเงินในปัจจุบันก็จะยังมีความเหมาะสม 
 นาย Powell กล่าวว่าความไม่แน่นอนเรื่องการค้าระหว่างประเทศมีลดลงในช่วงที่ผ่านมา แต่ความเสี่ยงต่อ
เศรษฐกิจยังคงมีอยู่ โดย Fed ก�าลังจับตาการระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด ซึ่งการระบาดดังกล่าวอาจส่งผล
ให้เศรษฐกิจจีนหยุดชะงักจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก โดยนาย Powell ระบุว่าผลกระทบต่อสหรัฐฯ  นั้นมีบ้าง
แน่นอน แต่ค�าถามส�าคัญต่อ Fed ก็คือมันจะสร้างผลกระทบยาวนานและรุนแรงหรือไม่ ซึ่งตอนนี้นาย Powell มอง
ว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุป
 นอกจากนี ้นาย Powell ได้กล่าวถึงมาตรการอดัฉดีสภาพคล่องผ่าน Repo Agreements และการซ้ือพนัธบัตร
ระยะสัน้ (Treasury Bills) ที ่Fed ได้ประกาศเมือ่เดือน ต.ค. 2019 หลงัจากทีใ่นเดือน ก.ย. สภาพคล่องในระบบการ
เงิน (Money Market) ได้ตงึตวัมากจนส่งผลให้อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ในตลาดเงิน (Effective Fed Funds Rate) ปรบั
ตัวเพิม่ข้ึนแรงจนหลดุกรอบบนของอตัราดอกเบีย้นโยบาย Fed Funds Rate โดยกล่าวว่ามาตรการดงักล่าวได้ช่วยให้
ปริมาณเงินฝากของสถาบันการเงินที ่Fed (Bank Reserves) เพิม่ข้ึนกลบัเข้าสูร่ะดับท่ีเหมาะสมและได้ช่วยควบคมุให้
อตัราดอกเบ้ียระยะสัน้ในตลาดเงินกลบัมาเคลือ่นไหวอยู่ในกรอบอตัราดอกเบ้ียนโยบาย Fed Funds Rate ท่ี 1.50-1.75% 
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 ทั้งนี้ นาย Powell ระบุว่า Fed ตั้งใจจะทยอยถอนมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องดังกล่าวลง เมื่อปริมาณเงินฝาก
ของสถาบันการเงินที่ Fed (Bank Reserves) สามารถรักษาระดับที่เหมาะสมไว้ได้ (Fed ประเมินว่าควรอยู่ที่ระดับ 
1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นอย่างน้อย) และยังย�้าว่าการใช้มาตรการดังกล่าวไม่ได้บ่งชี้ถึงการปรับเปลี่ยนแนวทาง
ของนโยบายการเงิน
 ถ้อยแถลงของนาย Powell โดยรวมสอดคล้องกับมุมมองของเราว่านโยบายการเงินปัจจุบันยังมีความเหมาะสม
และอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะคงอยู่ที่ระดับ 1.50-1.75% ตลอดทั้งปีนี้ อย่างไรก็ดี หากความเสี่ยงที่มีอยู่ในขณะนี้ โดย
เฉพาะ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญเกินกว่าที่หลายฝ่ายได้ประเมินไว้ เช่น สถานการณ์ 
COVID-19 ลากยาวเข้าสู่ไตรมาส 2 เรามองว่า Fed จะถูกกดดันให้ตัดสินใจปรับลดดอกเบี้ยลงเพิ่มเติมในปีนี้
 ด้านการอดัฉดีสภาพคล่อง เรามองว่าการถอนการอดัฉดีสภาพคล่องของ Fed นบัเป็นความเสีย่งให้ตลาดหุ้นปรับ
ฐานลงได้ เนือ่งจากตลาดหุ้นได้ปรบัตัวเพิม่ข้ึนตามการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed มานบัตัง้แต่หลงัวกิฤตเิศรษฐกิจ
ปี 2009 โดยล่าสดุ (ในการประชมุ Fed ปลายเดอืน ม.ค.) Fed ระบวุ่าจะเข้าซ้ือพนัธบัตรระยะสัน้ (Treasury Bills) 
ไปจนถึงไตรมาส 2/2020 เป็นอย่างน้อย และจะอดัฉดีสภาพคล่องด้วยการปล่อยกู้ระยะสัน้ผ่าน Repo Agreements ไป
จนถึงเดือน เม.ย. เป็นอย่างน้อย ซ่ึงต้องตดิตามว่า Fed จะประกาศอดัฉดีสภาพคล่องเพิม่เติมหลงัจากนัน้อกีหรอืไม่

แผนภำพที่ 28: ตลำด Fed Funds Future (เส้นสีแดง) คำดว่ำ Fed จะปรับลดดอกเบี้ยลง 2 ครั้ง 
จำกควำมกังวลต่อผลกระทบของ COVID-19 ที่อำจกดดันเศรษฐกิจทั่วโลก

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 29: อัตรำดอกเบี้ยระยะสั้นในตลำดเงิน (เส้นสีเขียว) ปรับเพิ่มขึ้นแรงเกินกรอบบนของอัตรำ
ดอกเบี้ยนโยบำย (เส้นสีน�้ำเงิน) ในเดือน ก.ย. 2019 โดยหลังจำกที่ Fed ออกมำตรกำรอัดฉีดสภำพคล่องใน
เดือนถัดมำ (ต.ค.) อัตรำดอกเบี้ยระยะสั้นในตลำดเงินก็ปรับตัวลดลงและกลับมำเคลื่อนไหวในระดับปกติ

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

 

March

2 0 2 0
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แผนภำพที่ 30: เงินฝำกของสถำบันกำรเงินที่ฝำกไว้กับ Fed (Bank Reserves) กลับมำเพิ่มขึ้นและ
เข้ำสู่ระดับที่ Fed ประเมินว่ำเหมำะสม หลัง Fed ออกมำตรกำรอัดฉีดสภำพคล่องในเดือน ต.ค.

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

เศรษฐกิจไตรมาส 4 /2019 ขยายตัวเพียง 0.1% QoQ ต�่ากว่าที่ตลาดคาดและไตรมาสก่อน ท่ามกลาง
ความเสีย่งจากหลายปัจจยัทัง้อปุสงค์โลกทีช่ะลอ นโยบายกดีกนัการค้าสหรฐัฯ Brexit ความเสีย่งทางการ
เมืองในประเทศหลักที่กดดันการลงทุน และอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ยังอ่อนแอ มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจ
ยุโรปมีแนวโน้มฟ้ืนตวัข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลางความเสีย่งทีมี่อยู่ โดยแม้ความตงึเครยีดทางการ
ค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะผ่อนคลายลง และ Brexit จะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น แต่ภาคส่งออกและภาค
การผลิตคาดจะยังอ่อนแอ โดยเฉพาะจากผลกระทบของ COVID-19 ที่จะกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทั่วโลกโดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าหลักของยุโรป 
ด้านนโยบายการเงิน เรายังคงคาดว่า ECB จะคงดอกเบีย้ Deposit Facility Rate ไว้ทีร่ะดบัต�า่ -0.5% 
และคงการท�า QE ที ่EUR20bn ต่อเดอืนจนถงึสิน้ปี 2020F เป็นอย่างน้อย ท่ามกลางโมเมนตมัเศรษฐกจิ
ที่ยังอ่อนแอและเงินเฟ้อที่ยังขยายตัวห่างไกลเป้าหมายที่ 2%

โมเมนตัมทางเศรษฐกิจโดยรวมยังอ่อนแอเข้าสู่ปี 2020F ท่ามกลางความเสี่ยงจากหลายปัจจัย
 เศรษฐกิจไตรมาส 4 ขยายตัว 0.1% QoQ ชะลอตัวลงจาก 0.3% ในไตรมาสก่อนและต�่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 
0.2% ท่ามกลางภาคการผลิตที่อยู่ในภาวะถดถอยต่อเนื่องจากผลกระทบของอุปสงค์โลกที่ชะลอ ความตึงเครียดทางการ
ค้าและอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยเฉพาะ Brexit และเสถียรภาพ
ทางการเมืองในประเทศหลัก

แผนภำพที่ 31: ดัชนี PMI ภำคกำรผลิตฟื้นตัวขึ้นในเดือน ม.ค. หลังควำมตึงเครียดทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ 
กับจีนผ่อนคลำย ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆ ชะลอลงในช่วงปลำยปี ทั้งกำรบริโภคและกำรปล่อยสินเชื่อภำคธุรกิจ

Source: Bloomberg, ECB, Eurostat, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) เดือน ม.ค. ฟื้นตัวขึ้น 1.5 จุด เป็น 102.8 จุด 
สูงสุดในรอบ 5 เดือน และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 101.8 จุด โดยความเชื่อมั่นนักลงทุน (+7.0, 7.6 จุด) และความเชื่อ
มั่นภาคการผลิต (+2.0, -7.3 จุด) ฟื้นตัวดีขึ้น
 ด้านการบริโภคชะลอตวัลงในช่วงท่ีผ่านมาตามความเชือ่มัน่ผูบ้ริโภคทีป่รบัตวัลดลง โดยยอดค้าปลกี (Retail Sales) 
เดือน ธ.ค. ชะลอตัวลงเป็น 1.3% YoY ต�่าสุดในรอบ 7 เดือน จาก 2.3% ในเดือนก่อน และที่ตลาดคาด ส่วนความ
เชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence) เดือน ม.ค. ทรงตัวที่ -8.1 จุด เท่ากับเดือนก่อน ต�่าสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 
2017 และต�่ากว่าที่ตลาดคาดที่จะฟื้นตัวขึ้นเป็น -7.8 จุด สะท้อนการบริโภคต้นปี 2020 ที่มีแนวโน้มไม่สดใส โดยใน
รายละเอยีดระบุว่าผูบ้รโิภคมคีวามกังวลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและอตัราการว่างงานในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลให้ผูบ้รโิภค
ชะลอการใช้จ่าย
 ด้านภาคต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน ธ.ค. เร่งตัวขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.5% YoY จาก  1.1% ใน
เดือนก่อน โดยส่งออกไปตลาดหลักได้แก่ จีน (9.7% vs. 1.7% เดือนก่อน) ขยายตัวแรง อังกฤษ (-7.5% vs. -9.5% 
เดือนก่อน) และ OPEC (1.6% vs. -5.6% เดือนก่อน) ฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ส่งออกไปสหรัฐฯ (1.1% vs. 3.0% เดือน
ก่อน) และสวิตเซอร์แลนด์ (7.6% vs. 9.3%) ชะลอตัวลง  

 มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจยุโรปมแีนวโน้มฟ้ืนตัวข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามดชันชีีวั้ดความเช่ือมัน่ทัง้ความเช่ือมัน่
ทางเศรษฐกิจและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ที่ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังความเสี่ยงหลักทั้งสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีน และความไม่แน่นอนของ Brexit ได้ผ่อนคลายลงไป โดยเศรษฐกิจยังต้องเผชิญความเสี่ยงจากนโยบาย
กีดกันการค้าของสหรัฐฯ ที่ขู่จะปรับขึ้นภาษีน�าเข้ารถยนต์ยุโรปเป็น 25% (vs. 2.5% ปัจจุบัน) อุตสาหกรรมรถยนต์ที่
ยังไม่ส่งสัญญาณฟื้นตัวท่ามกลางปัจจัยเชิงโครงสร้างทั้งมาตรการควบคุมมลพิษที่เข้มงวดข้ึนและอุปสงค์ของผู้บริโภคท่ี
เปลี่ยนไป โดยหันมาใช้รถ EV (Electrical Vehicle) มากขึ้น รวมถึงผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ที่จะ
กดดันเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าส�าคัญ 
 ดัชนผู้ีจดัการฝ่ายจดัซ้ือรวม (Composite PMI) ปรบัตัวเพิม่ข้ึน +0.4 จดุ เป็น 51.3 จดุ สงูสดุในรอบ 5 เดือน 
และดีกว่าท่ีตลาดคาดท่ี 50.9 จดุ ตามภาคการผลติทีฟ้ื่นตวัข้ึน ขณะท่ีภาคบริการปรับตวัลดลงเลก็น้อย โดยดชันภีาคการ
ผลติปรบัตัวเพิม่ข้ึน +1.6 จดุ เป็น 47.9 จดุ สงูสดุในรอบ 9 เดอืน จากผลผลติ ยอดค�าสัง่ซ้ือ และการจ้างงานทีฟ้ื่นตวั
ข้ึน นอกจากนี ้ในรายงานระบุว่าอตัราส่วนยอดค�าสัง่ซ้ือใหม่ต่อสนิค้าคงคลงั (New Orders-to-Inventory Ratio) ได้เพิม่
ข้ึนสูร่ะดบัสงูสดุในรอบเกือบ 1.5 ปี สะท้อนผลผลติทีม่แีนวโน้มฟ้ืนตัวข้ึนในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ดี ดัชนยัีงอยู่ในระดับ
ต�า่และหดตวั (ต�า่กว่า 50 จดุ) ต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่12 สะท้อนภาคการผลติทีจ่ะทยอยฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย
แม้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ  กับจนีจะผ่อนคลายลง แต่ก็มคีวามเสีย่งอืน่ทียั่งคงอยู่ ทัง้นโยบายกีดกันการค้าสหรฐัฯ 
Brexit และผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ส่วนดชันีภาคบริการปรับตัวลดลงเลก็น้อย -0.3 จดุ เป็น 52.5 จดุ

แผนภำพที่ 32: ภำคกำรผลิตของเยอรมนีส่งสัญญำณฟื้นตัวขึ้นอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป ท่ำมกลำงควำมเสี่ยงที่ยังคงอยู่

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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GDP ไตรมาส 4 ขยายตัว 0.1% QoQ ต�่ากว่าที่คาด ขณะที่เศรษฐกิจต่อจากนี้ยังมีแนวโน้มไม่สดใส
 GDP ไตรมาส 4/2019 (เบ้ืองต้น) ขยายตวั 0.1% QoQ ชะลอตัวลงจาก 0.3% ในไตรมาสก่อน โดยนบัเป็นการ
ขยายตัวต�่าสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 1/2013 และต�่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 0.2% โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน GDP 
ขยายตัว 1.0% YoY (vs. 1.2% ไตรมาสก่อน) ต�่าสุดในรอบกว่า 5 ปี โดยประเทศหลักที่ประกาศ GDP ไปแล้วได้แก่
 ฝรั่งเศส GDP หดตัว -0.1% QoQ จากที่ขยายตัว 0.3% ในไตรมาสก่อน ต�่าสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 2/2016 
และต�่ากว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 0.2% โดยปัจจัยฉุดเกิดจากสินค้าคงคลังที่ลดลงแรง เนื่องจากภาคธุรกิจระงับการ
ผลติท่ามกลางส่งออกทีอ่่อนแอประกอบกับการหยุดงานประท้วงของแรงงานท่ีไม่พอใจการปฎริปูตลาดแรงงานของ ปธน. 
Emmanuel Macron ซึ่งคาดว่าจะเป็นเพียงชั่วคราว และคาด GDP ไตรมาส 1/2020F จะพลิกกลับมาขยายตัว โดย
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน GDP ชะลอลงเป็น 0.8% YoY (vs. 1.4% ไตรมาสก่อน)  
 อิตาลี GDP พลิกกลับมาหดตัว -0.3% QoQ จากที่ขยายตัว 0.1% ในไตรมาสก่อน ต�่าสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 
1/2013 และต�่ากว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 0.1% โดยในรายงานระบุอุปสงค์ในประเทศอ่อนแอและเป็นปัจจัยฉุด
เศรษฐกิจ โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน GDP ขยายตัว 0.1% YoY (vs. 0.5% ไตรมาสก่อน)
 สเปน GDP ขยายตัว 0.5% QoQ เร่งตั วขึ้นจาก 0.4% ในไตรมาสก่อนและที่ตลาดคาด จากแรงหนุนของ
อุปสงค์ภายนอก (น�าเข้าชะลอลงขณะที่ส่งออกขยายตัวดี) ขณะที่อุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคภาคเอกชนและการ
ลงทุนอ่อนแอ โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน GDP ขยายตัว 1.8% YoY (vs. 1.9% ไตรมาสก่อน)  
 เยอรมนี GDP ขยายตัว 0.0% QoQ ชะลอตัวลงจาก 0.3% ในไตรมาสก่อน และต�่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 0.1% 
โดยในรายงานระบุว่าการบริโภคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐชะลอลงมาก ขณะที่การลงทุนในหมวดเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ และกิจกรรมภาคต่างประเทศอ่อนแอ  โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน GDP ขยายตัว 0.4% YoY ( vs. 
0.6% ไตรมาสก่อน)
 GDP โดยรวมสะท้อนโมเมนตมัทางเศรษฐกิจของยุโรปท่ีอ่อนแอท่ามกลางความเสีย่งจากหลายปัจจยัท้ังอปุสงค์โลก
ทีช่ะลอ นโยบายกีดกันการค้าสหรัฐฯ Brexit ความเสีย่งทางการเมอืงในประเทศหลกัท่ีกดดนัการลงทุน และอตุสาหกรรม
รถยนต์ที่ยังอ่อนแอ
 มองไปข้างหน้า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก โดยแม้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีนจะผ่อนคลายลง และ Brexit มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น แต่ภาคส่งออกและภาคการผลิตคาดจะยังอ่อนแอ 
โดยเฉพาะจากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ที่จะกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็น
หนึ่งในประเทศคู่ค้าหลักของยุโรป  
 โมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอประกอบกับเงินเฟ้อที่ยังขยายตัวห่างไกลจากเป้าหมาย ECB ที่ 2% (เงินเฟ้อ
ล่าสุดเดือน ม.ค. ขยายตัว 1.4% YoY) ท�าให้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายยังมีความจ�าเป็น โดยเราคาด ECB จะคง
ดอกเบี้ย Deposit Facility Rate ไว้ที่ระดับต�่า -0.5% และคงการท�า QE ที่ 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือนจนถึงสิ้นปี 2020F 
เป็นอย่างน้อย

แผนภำพที่ 33: GDP ไตรมำส 4/2019 (เบื้องต้น) ของประเทศหลักที่ประกำศไปแล้ว

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ความสมัพนัธ์ในอนาคตระหว่างอังกฤษกบั EU ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มากและจะยังสร้างความผันผวนให้ค่าเงินปอนด์
ตลอดการเจรจาระหว่างกันในปีนี้
 อังกฤษได้แยกตัวออกจาก EU อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นระยะเวลาเกือบ 4 ปี หลัง
จากที่อังกฤษได้จัดท�าประชามติเพื่อแยกตัวออกจาก EU (Brexit Referendum) ในวันที่ 23 มิ.ย. 2016 โดยตลอด
ระยะเวลาดังกล่าว อังกฤษและ EU ได้เจรจาเพื่อหาข้อตกลง Brexit ร่วมกันเพื่อช่วยลดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ของทั้งสองฝ่ายให้ได้มากที่สุด ซึ่งอังกฤษมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีถึง 2 คน (นาง Theresa May และนาย Boris 
Johnson) และมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้น 2 ครั้ง กว่าที่ข้อตกลง Brexit จะได้รับความเห็นชอบในสภาและอังกฤษ
สามารถแยกตัวออกจาก EU ได้ส�าเร็จ 
 หลังจากการแยกตัว อังกฤษก็ได้เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition period) จนถึงสิ้นเดือน ธ.ค. 2020 รวมระยะ
เวลา 11 เดือน เพื่อเจรจาหาข้อตกลงการค้าที่จะใช้ร่วมกันกับ EU ในอนาคต โดยในช่วงเวลาดังกล่าว อังกฤษจะยัง
คงอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายและจ่ายเงินเข้ากองทุนสมทบของ EU และการค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายจะยังคงเช่นเดิม โดยช่วง
เปลี่ยนผ่านนี้สามารถขยายเวลาออกไปจากวันที่ 31 ธ.ค. 2020 ได้เป็นระยะเวลา 1-2 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากทั้งอังกฤษและ EU ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2020
 ส่วนข้อตกลง Brexit มีประเด็นส�าคัญดังนี้ 
 - จะไม่มกีารตัง้ด่านบรเิวณพรมแดนระหว่างสาธารณรฐัไอร์แลนด์ซ่ึงเป็นประเทศสมาชิก EU และไอร์แลนด์เหนอื

ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของสหราชอาณาจกัร (UK) โดยทีไ่อร์แลนด์เหนอืจะอยู่ภายใต้ระบบศุลกากรของสหราชอาณาจกัร 
แต่จะยึดตามระบบศลุกากรของ EU ในกรณทีีส่นิค้าได้เคลือ่นทีเ่ข้าสูบ่ริเวณ EU (เช่น สาธารณรัฐไอร์แลนด์) 
โดยสภาไอร์แลนด์เหนอืจะโหวตทุก 4 ปี ว่าจะยึดตามข้อตกลงดงักล่าวต่อไปหรือไม่ (โหวตครัง้แรกปี 2024)   

 - อังกฤษและ EU จะพยายามคงการค้าเสรีกับสินค้าให้ได้มากที่สุด
 - อังกฤษและ EU ต้องการให้ได้ข้อตกลงในส่วนของภาคบริการและการเคลื่อนย้ายเสรีของเงินทุน
 - ประชาชนชาวอังกฤษและชาว EU จะคงสถานภาพเช่นเดิมและจะยังได้รับสวัสดิการรัฐบาล
 - องักฤษต้องจ่ายค่าธรรมเนยีมในการแยกตัวออกราว 5 หมืน่ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (หรือราว 4.5 หมืน่ล้านยูโร) 
 การแยกตัวออกขององักฤษแบบมข้ีอตกลง (Deal-Brexit) เมือ่วันที ่31 ม.ค. ได้ช่วยลดความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจ
ที่อังกฤษต้องเผชิญมาเกือบ 4 ปีนับตั้งแต่การจัดท�าประชามติ และท�าให้ทิศทาง Brexit ต่อจากนี้มีความชัดเจนมากขึ้น 
แต่อย่างไรก็ดี เรามองว่าความไม่แน่นอนต่อจากนี้ยังคงมีอยู่มากจากการเจรจาการค้าระหว่างอังกฤษกับ EU ที่มีระยะ
เวลาการเจรจาเพียง 11 เดือนเท่านั้น ซึ่งกระชั้นชิดมาก ขณะที่รัฐบาลอังกฤษก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ต่อเวลาช่วง
เปลี่ยนผ่านออกไป โดยหากอังกฤษและ EU ไม่สามารถได้ข้อตกลงการค้าร่วมกันทันสิ้นปีนี้ การค้าระหว่างทั้งสองฝ่าย
จะถูกยึดตามแบบแผนขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่คิดอัตราภาษีน�าเข้าที่สูง
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แผนภำพที่ 35: เงินปอนด์เผชิญควำมผันผวนต่อเนื่องนับตั้งแต่กำรจัดท�ำประชำมติ Brexit เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2016

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 34: ข้อตกลง Brexit ของนำยกฯ Boris Johnson โดยหลังจำกแยกตัวออกจำก EU อังกฤษ
จะเข้ำสู่ช่วงเปลี่ยนผ่ำนจนถึงสิ้นปี 2020 ซึ่งระหว่ำงนั้นทั้งสองฝ่ำยจะพยำยำมให้ได้ข้อตกลงกำรค้ำร่วมกัน

Source: BBC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจจีน

เศรษฐกจิจนีไตรมาส 4/2019 ขยายตวั 6.0% YoY เท่ากบัทีต่ลาดคาด ซึง่นับเป็นการขยายตวัต�า่สดุนับ
ตั้งแต่ปี 1992 จากผลกระทบของสงครามการค้าที่กดดันกิจกรรมภาคต่างประเทศและการลงทุน ขณะ
ที่รัฐบาลยังคงด�าเนินนโยบายลดความเสี่ยงในภาคการเงินอย่างต่อเนื่อง มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจจีนมี
แนวโน้มชะลอตวัลงแรงในไตรมาสแรกจากผลกระทบของ  COVID-19 ทีจ่ะกดดนักจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
โดย Bloomberg ประเมินว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวเพียง 4.5% เท่านั้น    
เราคาดว่ารฐับาลจนีจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิม่เตมิเพือ่ลดทอนผลกระทบต่อเศรษฐกจิทัง้การอัดฉีด
สภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินและปรับลดดอกเบี้ย MLF ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในการปล่อยกู้สู่
ระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ด้านการคลัง เราคาดรัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติม โดยเฉพาะการสร้างสถานพยาบาล

GDP ไตรมาส 4 ขยายตัว 6.0% เท่ากับที่ตลาดคาด ส่วนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน ธ.ค. เร่งตัวข้ึนดีกว่าที่คาด
ในทุกภาคส่วน จากแรงหนุนของนโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย 
 GDP ไตรมาส 4/2019 ขยายตัว 6.0% YoY เท่ากับไตรมาสก่อนและที่ตลาดคาด ซึ่งนับเป็นการขยายตัวต�่าสุด
นับตั้งแต่ปี 1992 จากผลกระทบของสงครามการค้าที่กดดันกิจกรรมภาคต่างประเทศและการลงทุน ขณะที่รัฐบาลยังคง
ด�าเนินนโยบายลดความเสี่ยงในภาคการเงินอย่างต่อเนื่อง ส่วนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน ธ.ค. เร่งตัวขึ้นดีกว่าที่คาด
ทุกภาคส่วนจากนโยบายทั้งการเงินและการคลังที่ผ่อนคลายมากขึ้น 
 ดัชนผู้ีจดัการฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติของทางการจนี (Official  Manufacturing PMI) เดอืน ม.ค. ปรับตวัลดลง 
-0.2 จดุ เป็น 50.0 จดุ เท่ากับท่ีตลาดคาด แต่ส่วนหนึง่เป็นผลกระทบจากวนัหยุดตรษุจนี (25 ม.ค.) ขณะทีผ่ลกระทบจาก 
COVID-19 ยังไม่ชัดเจนนกั เนือ่งจากดชันไีด้จดัท�าวันท่ี 15-20 ม.ค.ก่อนหน้าการระบาดจะร้ายแรงและมคี�าสัง่ปิดโรงงาน 

แผนภำพที่ 36: ดัชนี PMI ภำคกำรผลิตปรับตัวลดลงเล็กน้อยในเดือน ม.ค. จำกวันหยุดตรุษจีน โดยเรำคำด
ดัชนี PMI และกิจกรรมทำงเศรษฐกิจจะปรับตัวลดลงแรงในไตรมำส 1 จำกกำรระบำดของ COVID-19

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

48

50

52

54

56

58

60

Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19

Index Official PMIs (NBS)
Manufacturing Non-manufacturing

4
5
6
7
8
9

10
11
12

Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19

% YoY Retail Sales Industrial Production

0
5

10
15
20
25
30

Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19

% YoY YTD Fixed Asset Investment
Infrastructure FAI
FAI
Property FAI
FAI (private)
Manufacturing FAI

-40

-20

0

20

40

60

Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19

% YoY 
Exports Imports



34

 ส่วนดัชนีภาคบริการ (Non-manufacturing PMI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.6 จุด เป็น 54.1 จุด สวนทางกับที่ตลาด
คาดว่าจะปรับตัวลดลงเป็น 53.0 จุด โดยดัชนีย่อยภาคก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นแรง +3.0 จุด เป็น 59.7 จุด สะท้อนการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นหลังรัฐบาลผ่อนคลายกฏเกณฑ์ เช่น การอนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นออกพันธบัตร
ฉบับพิเศษตามโควต้าได้ตั้งแต่ต้นปีเพื่อเร่งการเบิกจ่าย   
 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน ธ.ค. เร่งตัวขึ้นเป็น 6.9% YoY จาก 6.2% ใน
เดือนก่อน ซึ่งนับเป็นการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะชะลอตัวลงเป็น 5.9% จาก
อุตสาหกรรมรถยนต์ที่เร่งตัวขึ้นแรง (8.1% vs. 3.7%) ขณะที่ผลผลิตในอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ ทั้งน�้ามันดิบและเหล็ก
เร่งตัวขึ้นเช่นเดียวกัน
 ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ธ.ค. ขยายตัว 8.0% YoY เท่ากับเดือนก่อน สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะ
ชะลอตัวลงเป็น 7.8% จากแรงหนุนของยอดขายรถยนต์ที่พลิกกลับมาขยายตัว (1.8% vs. -1.8% เดือนก่อน) หลัง
หดตัวต่อเนื่อง 5 เดือนติด
 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment) เดือน ธ.ค. ฟื้นตัวขึ้นเป็น 5.4% YoY YTD ดีกว่าที่
ตลาดคาดว่าจะทรงตัวที่ 5.2% เท่ากับเดือนก่อน โดยการลงทุนในภาคการผลิตฟื้นตัวขึ้น (3.1% vs. 2.5% เดือนก่อน) 
ขณะที่การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ (9.9% vs.10.2% เดือนก่อน) และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (3.8% vs. 
4.0% เดือนก่อน) ชะลอตัวลงเล็กน้อย
 ด้านต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน ธ.ค. พลิกกลับมาขยายตัว 7.6% YoY จาก -1.3% ในเดือน
ก่อน โดยนับเป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 4 เดือน และสูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.9% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต�่าของ
ช่วงเดียวกันปีก่อนที่ช่วยหนุน โดยส่งออกไป ASEAN (27.4% vs. 18.0% เดือนก่อน) และ EU (6.6% vs. -3.8% 
เดือนก่อน) เร่งตัวขึ้นแรง ขณะที่ส่งออกไปสหรัฐฯ (-14.6% vs. -23.0% เดือนก่อน) และญี่ปุ่น (-3.4% vs. -7.8% 
เดือนก่อน) ฟื้นตัวขึ้นแต่ยังคงอ่อนแอ ทั้งปี 2019 ส่งออกของจีนขยายตัวเพียง 0.5% ต�่าสุดในรอบ 3 ปี จากส่งออก
ไปสหรัฐฯ ที่หดตัวแรง -12.5% จากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างกัน

แผนภำพที่ 37: ส่งออกไปประเทศหลักฟื้นตัวขึ้นในเดือน ธ.ค.

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 ส่วนยอดน�าเข้า (Imports) เร่งตัวข้ึนแรงเป็น 16.3% YoY จาก 0.8% ในเดือนก่อน โดยนับเป็นการขยาย
ตัวสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี และสูงกว่าท่ีตลาดคาดท่ี 9.6% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต�่าของช่วงเดียวกันปีก่อนเช่นกัน 
โดยในรายงานระบุว่า ยอดน�าเข้าจากสหรัฐฯ ได้เร่งตัวข้ึนเป็น 7.9% (vs. 2.6% เดือนก่อน) ซ่ึงนับเป็นการขยายตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หลังจากท่ีหดตัวต่อเนื่อง 14 เดือน สอดคล้องกับช่วงการเจรจาการค้า Phase 1 กับสหรัฐฯ 
ที่มีความคืบหน้าในช่วงดังกล่าว โดยในรายสินค้ายอดน�าเข้าถ่ัวเหลืองได้ขยายตัวสูงต่อเนื่องจากเดือน พ.ย. (66.8% 
vs. 53.9% เดือนก่อน) ซ่ึงในรายงานไม่ได้ระบุยอดน�าเข้าถ่ัวเหลืองแยกเป็นรายประเทศ แต่คาดได้ว่าเป็นการน�าเข้า
จากสหรัฐฯ  เป็นหลัก
 มองไปข้างหน้า เรามองว่าหากความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ ไม่เพิ่มข้ึนจากปัจจุบัน ส่งออกของจีนมีแนว
โน้มที่จะฟื้นตัวข้ึนต่อ แต่คาดว่าจะไม่ขยายตัวสูงนักจากแรงกดดันของภาษีน�าเข้าท่ียังคงอยู่ประกอบกับอุปสงค์โลกท่ียัง
คงอ่อนแอ

การระบาดของ COVID-19 จะกดดันเศรษฐกิจจีนในไตรมาส 1 อย่างรุนแรง แต่ผลกระทบคาดจะเป็นเพียงระยะ
สั้นเช่นเดียวกับการระบาดของ SARS ในปี 2003 
 การระบาดของ COVID-19 นบัเป็นความเสีย่งส�าคัญต่อเศรษฐกิจจนีในปีนี ้ เนือ่งจากได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทัง้ในภาคการผลติจากการปิดโรงงานหลายแห่ง และภาคบริการทีจ่ะได้รบัผลกระทบจากการลดลงของการ
เดินทาง และการเข้าพกัโรงแรม (รฐับาลสัง่ปิดเมอืงบางเมอืง) รวมถึงการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคท่ีจะลดลงเนือ่งจากไม่อยาก
ออกมาจับจ่ายใช้สอยหรือทานข้าวตามร้านอาหาร
 อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบกับสถานการณ์เดียวกันในอดีตหรือการระบาดของ SARS ในปี 2003 ที่มีจุดก�าเนิด
ในจีนเช่นเดียวกับ COVID-19 จะพบว่าการระบาดของไวรัสจะส่งผลกระทบเพียงระยะสั้นเท่านั้น ตามแผนภาพ 40 
ด้านล่าง ซึ่งจะพบว่ายอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมได้ชะลอลงมากในช่วงการระบาดของ SARS (นับจาก
เดือน มี.ค. 2003 ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉิน) ก่อนที่จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นภายในระยะเวลา
เพียง 2-3 เดือนเท่านั้น และฟืน้ตวัขึน้ก่อนที ่WHO จะประกาศว่าสามารถควบคมุการระบาดของ SARS ในเดอืน ก.ค. 
2003 เสียอีก ส่วนผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม GDP ไตรมาส 2/2003 ชะลอตัวลง 2.0ppt จากไตรมาส 1/2003 
(จาก 11.1% เป็น 9.1%) ก่อนที่จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังจากนั้น

แผนภำพที่ 39: จีนน�ำเข้ำถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นในเดือน พ.ย.-ธ.ค. สอดคล้องกับช่วงเจรจำข้อตกลงกำรค้ำ Phase 1 กับสหรัฐฯ

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 Bloomberg ประเมินว่าหากการระบาดของ COVID-19 สามารถยับยั้งได้ในไตรมาสแรก (กรณี Short-term 
Impact) จะส่งผลกระทบต่อ GDP ไตรมาส 1 ของจีน 1.4ppt ซึ่งเท่ากับว่า GDP จะขยายตัวเพียง 4.5% YoY (vs. 
5.9% คาดการณ์ของตลาดในเดือน ธ.ค. 2019) ซึ่งจะนับเป็นการขยายตัวต�่าสุดนับตั้งแต่ปี 1992 อย่างไรก็ดี คาด
เศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส 2 จากการเร่งผลิตสินค้าและการออกมาใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้ GDP ทั้ง
ปี 2020F ขยายตัว 5.7% ลดลง 0.2ppt จากคาดการณ์ของตลาดที่ 5.9% ในเดือน ธ.ค.
 ทั้งนี้ หากการระบาดของ COVID-19 ลากยาวเข้าสู่ไตรมาส 2 (Prolonged Impact) Bloomberg ประเมินว่า 
GDP ทั้งปี 2020F จะขยายตัวลดลง 0.3ppt เป็น 5.6%

รัฐบาลผ่อนคลายนโยบายเพื่อลดทอนผลกระทบจาก COVID-19 
 การระบาดของ COVID-19 ได้สร้างความกังวลรุนแรงนบัต้ังแต่รฐับาลจนีได้ประกาศห้ามกรุป๊ทวัร์ท่องเทีย่วไปต่าง
ประเทศในปลายเดอืน ม.ค. เพือ่จ�ากัดการแพร่ระบาดของไวรสัดงักล่าว ซ่ึงในขณะเดยีวกันจ�านวนผูต้ดิเช้ือก็ได้เพิม่ข้ึนต่อ
เนื่องเกินกว่าการแพร่ระบาดของ SARS ในปี 2003 ส่งผลให้ตลาดการเงินมีความผันผวน ธนาคารกลางจีน (PBoC) 
จงึเร่งอดัฉดีสภาพคล่องเข้าสูร่ะบบการเงินเพือ่ลดทอนความกังวลดังกล่าวและรกัษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดบัเหมาะสม

 

แผนภำพที่ 40: กำรระบำดของ SARS ในปี 2003 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนมำก แต่เป็น
เพียงระยะสั้นเท่ำนั้น ซึ่งคำดว่ำกำรระบำดของ COVID-19 จะส่งผลกระทบในรูปแบบเดียวกัน

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

แผนภำพที่ 41: Bloomberg ประเมิน COVID-19 จะกระทบเศรษฐกิจไตรมำส 1 ของจีนให้ขยำยตัวเพียง 4.5% YoY ลดลง 
1.4ppt จำกประมำณกำรเดือน ธ.ค.(กรำฟแท่ง) และคำดเศรษฐกิจจีนทั้งปีจะขยำยตัว 5.7% ลดลงจำกเดิมที่คำด 5.9%

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 ด้านการคลัง เราคาดว่ารัฐบาลจะออกมาตรกระตุ้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการก่อสร้างสถาน
พยาบาล เพิ่มเติมจากช่วงปลายปี 2019 ที่รัฐบาลได้อนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นฉบับ
พิเศษที่ใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน เขื่อน และสถานพยาบาล มูลค่า 1 ล้านล้านหยวน (ส่วนหนึ่ง
ของโควต้าปี 2020) ได้ตั้งแต่ปลายปี 2019 เพื่อให้การเบิกจ่ายสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้นปีนี้ ช่วยหนุนให้การลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานฟื้นตัวในไตรมาส 1 นอกจากนี้ เราคาดว่ารัฐบาลจะออกมาตรการลดหย่อนภาษีให้กับธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 รวมทั้งชะลอการจ่ายภาษี

 PBoC ได้อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินผ่านข้อตกลง Reverse Repo มูลค่ารวม 1.2 ล้านล้านหยวนใน
วันที่ 3 ก.พ. ซึ่งนับเป็นการอัดฉีดสภาพคล่องรายวันที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2004 และได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย Reverse 
Repo ของระยะ 7 วัน และ 14 วัน ลง -10bps เป็น 2.40% และ 2.55% ตามล�าดับ ซึ่งเกินความคาดหมายของ
ตลาด นอกจากนี้ PBoC ได้อัดฉีดสภาพคล่องผ่านข้อตกลง Reverse Repo เพิ่มอีก 5 แสนล้านหยวนในวันถัดมา
และอีก 9 แสนล้านหยวนในวันที่ 10 ก.พ. 
 โดยก่อนหน้าการเร่งอดัฉดีสภาพคล่อง PBoC ได้ออกมากระตุน้ให้ธนาคารพาณชิย์เพิม่การปล่อยกู้สูร่ะบบเศรษฐกิจ 
และระบุว่าจะเพิ่มโควต้าการปล่อยเงินกู้ Relending มูลค่า 3 แสนล้านหยวนให้กับสถาบันการเงิน เพื่อน�าไปปล่อยกู้
ให้กับบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดย PBoC ระบุว่าธนาคารพาณิชย์ควรพิจารณาปรับลด
ดอกเบี้ยกู้ยืมลงด้วยเพื่อช่วยหนุนบริษัทที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
 เราคาดว่า PBoC จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิม่เตมิอกีเพือ่ลดทอนผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการระบาดของ 
COVID-19 ทั้งการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินเพิ่มเติมและปรับลดดอกเบี้ย MLF ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ในการปล่อยกู้สู่ระบบเศรษฐกิจ

แผนภำพที่ 42: PBoC อัดฉีดสภำพคล่องผ่ำนตลำดกำรเงินเป็นจ�ำนวนมำก
นับตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ. เพื่อลดทอนควำมกังวลต่อ COVID-19

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 43: ยอดออกพันธบัตรรัฐบำลท้องถิ่นเดือน ม.ค. 2020 เพิ่มขึ้นแรง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนๆ 
ขณะที่ยอดอนุมัติกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มขึ้นในเดือน ธ.ค. 2019 ซึ่งจะหนุนให้กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ฟื้นตัวขึ้นในไตรมำส 1

Source: Bloomberg, GoldmanSachs, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ข้อตกลง Phase 1 ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ แต่การปฎิบัติตามดูเป็นไปได้ยาก และท�าให้
โอกาสที่อัตราภาษีน�าเข้าจะถูกปรับลดลงเพิ่มเติมในปีนี้มีจ�ากัด
 จีนและสหรัฐฯ ได้ลงนามข้อตกลงการค้า Phase 1 ร่วมกันเมื่อวันที่ 15 ม.ค. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด
ทางการค้าระหว่างกันต่อจากนี้ โดยในรายละเอียดระบุว่าจีนจะด�าเนินการดังนี้
 - เพิม่การน�าเข้าจากสหรฐัฯ มลูค่ารวม 2 แสนล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ภายในระยะเวลา 2 ปี (1 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 

2021) โดยแบ่งเป็นสนิค้าเกษตร เช่น เน้ือสตัว์และถ่ัวเหลอืง (3.2 หมืน่ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) อตุสาหกรรม เช่น 
เครือ่งบิน,  เคร่ืองจกัรกล และยา (7.77 หมืน่ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ) พลงังาน เช่น น�า้มนัดิบ, ก๊าซธรรมชาต ิและ
ถ่านหิน (5.24 หมืน่ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และบริการ เช่น การท่องเทีย่วและบรกิารทางการเงิน (3.79 หมืน่ล้าน
ดอลลาร์สหรฐัฯ)

 - เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านการด�าเนินการตามข้อกฎหมาย  
 - ไม่บังคับให้บริษัทข้ามชาติถ่ายโอนความรู้ด้าน Technology 
 - ไม่บิดเบือนค่าเงิน เช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยน
 - เปิดเสรีตลาดการเงินมากขึ้น  
 ขณะท่ีสหรัฐฯ ตกลงท่ีจะลดอตัราภาษนี�าเข้าสนิค้าจนีก้อน 1.12 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  (ปรบัข้ึนภาษเีมือ่วันท่ี 
1 ก.ย. 2019) ลงคร่ึงหนึง่จาก 15% เป็น 7.5% และจะไม่ปรับข้ึนภาษนี�าเข้าเพิม่เติมต่อจากนี ้โดยการปรับลดดงักล่าว
ได้มผีลบังคบัใช้วันท่ี 14 ก.พ.  
 ส่วนประเด็นการให้เงินอดุหนนุของภาครัฐจนีกับบางอตุสาหกรรม ซ่ึงได้ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ
บรษิทัต่างชาติ จะน�ามาเจรจาใน Phase 2 ซ่ึงยังไม่ชัดเจนว่าจะเริม่เจรจากันเมือ่ใดและใช้เวลานานแค่ไหน
 ปัจจบัุนสหรฐัฯ เก็บภาษนี�าเข้ากับสนิค้าจนีรวมมลูค่าราว 3.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งเป็นสนิค้ามลูค่า 2.5 
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จดัเก็บภาษท่ีีอตัรา 25% และสนิค้ามลูค่า 1.12 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จดัเก็บภาษทีีอ่ตัรา 
7.5% (ปรบัลดลงจาก 15% ในวันท่ี 14 ก.พ.) โดย ปธน. Donald Trump กล่าวว่าจะพจิารณาปรับลดอตัราภาษนี�าเข้า
ดังกล่าวลงเพิม่เติมเมือ่การเจรจา Phase 2 มคีวามคบืหน้า
 รายละเอยีดข้อตกลง Phase 1 โดยรวมเป็นไปตามทีไ่ด้มกีารเปิดเผยก่อนหน้านี ้ขณะทีแ่นวทางการบังคับใช้ยังไม่
ชัดเจนนกัโดยเฉพาะในส่วนของการเพิม่ความเข้มงวดเร่ืองทรพัย์สนิทางปัญญาและการถ่ายโอนความรู้ด้าน Technoloy ซ่ึง
คาดว่าจะมแีนวทางปฎบัิตท่ีิชัดเจนข้ึนใน Phase 2 ทีจ่ะพจิารณาพร้อมกับการให้เงินอดุหนนุบางอตุสาหรรมของรฐับาลจนี
 ด้านการเพิม่การน�าเข้าจากสหรัฐฯ มลูค่ารวม 2 แสนล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ในช่วง 2 ปี เรามองว่าเป็นไปได้ยากทีจ่นี
จะเพิม่การน�าเข้าได้มากขนาดนัน้ โดยคดิเป็นการเพิม่ข้ึนสทุธิจากการน�าเข้าปี 2017 ราว 75% และ 45% ในหมวดสนิค้า
และบรกิาร ตามล�าดับ โดยเฉพาะการน�าเข้าสนิค้าเกษตรจะคิดเป็นการเพิม่ข้ึนสทุธิเกือบหน่ึงเท่าตัว (87%) จากการน�าเข้า
ในปี 2017 และการน�าเข้ากลุม่พลงังานจะคิดเป็นการเพิม่ข้ึนสทุธิกว่า 4 เท่าตวั (419%) จากการน�าเข้าในปี 2017
 โดยการเพิม่การน�าเข้าจากสหรัฐฯ ท่ีดเูป็นไปได้ยากในทางปฎบิตั ิประกอบกับการเจรจา Phase 2 ท่ียังไม่ชัดเจนว่า
จะเร่ิมข้ึนเมือ่ใด ท�าให้โอกาสท่ีอตัราภาษนี�าเข้าจะถูกปรบัลดลงเพิม่เตมิต่อจากนีเ้ป็นไปได้ยาก และจะยังคงเป็นปัจจยักดดนั
กิจกรรมภาคต่างประเทศในปีนี้

แผนภำพที่ 44: ตำมข้อตกลง Phase 1 จีนต้องเพิ่มกำรน�ำเข้ำสินค้ำและบริกำรจำกสหรัฐฯ อย่ำงมำก 
เมื่อเทียบกับปี 2017 โดยเฉพำะสินค้ำเกษตรที่จะคิดเป็นกำรเพิ่มขึ้นสุทธิเกือบหนึ่งเท่ำตัว (87%) และ
พลังงำนที่คิดเป็นกำรเพิ่มขึ้นสุทธิกว่ำ 4 เท่ำตัว (419%)

Source: J.P. Morgan, US Census Bureau, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจญี่ปุ่นไตรมาส 4/2019 หดตัว -6.3% QoQ, saar แย่กว่าที่ตลาดคาด -3.8% และนับ
เป็นการหดตัวมากสุดนับตั้งแต่ปี 2014 จากผลกระทบของการปรับขึ้นภาษี VAT ในเดือน ต.ค. และ
พายุไต้ฝุ่น มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มหดตัวต่อในไตรมาส 1 จากการบริโภคเอกชนที่จะ
ยังอ่อนแอและผลกระทบของ COVID-19  ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิค 
(Technical Recession)
เศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอจะส่งผลให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไป ขณะ
ที่ด้านการคลัง เรามองว่ารัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมแต่คาดว่าจะเป็นหลังการ
ระบาดของ COVID-19 สิ้นสุด เนื่องจากรัฐบาลเพิ่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 15 เดือนที่
ได้เริ่มเบิกจ่ายในปีนี้

เศรษฐกิจญี่ปุ่น

แผนภำพที่ 45: ดัชนี PMI ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในเดือน ม.ค. แต่ดัชนีย่อยระบุอุปสงค์ค่อนข้ำงอ่อนแอ 
ซึ่งอำจสะท้อนได้จำกส่งออกที่หดตัวต่อเนื่อง ส่วนยอดค้ำปลีกชะลอลงมำกในเดือน ธ.ค.

Source: Bank of Japan, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมยังอ่อนแอ ขณะที่การระบาดของ COVID-19 เพิ่มความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจ
 การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ธ.ค. ชะลอตัวลงเป็น 0.2% MoM จาก 4.5% ในเดือนก่อน 
และแย่กว่าท่ีตลาดคาดท่ี 1.0% โดยยอดขายในกลุม่เครือ่งแต่งกายและสนิค้าเวชภณัฑ์ได้ออกมาหดตัว ส่งผลให้เมือ่เทยีบ
กับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกหดตัวเพิ่มขึ้นเป็น -2.6% YoY ( vs. -2.1% เดือนก่อน) 
ส่วนความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence) เดือน ม.ค.  ทรงตัวที่ 39.1 จุด เท่ากับเดือนก่อน ต�่ากว่าที่ตลาด
คาดที่ 39.5 จุด 
 โดยยอดค้าปลีกและความเชื่อมั่นผู้บริโภคสะท้อนการบริโภคที่ฟื้นตัวช้าจากการปรับขึ้นภาษี VAT (จาก 8% เป็น 
10%) ในเดือน ต.ค.  2019 และช้ากว่าการฟื้นตัวหลังการปรับขึ้นภาษี VAT รอบก่อน (จาก 5% เป็น 8%) ในเดือน 
เม.ย. 2014
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 ส่งออก: ยอดส่งออก (Exports) เดือน ธ.ค. หดตัว -6.3% YoY ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจาก -7.3% ในเดือนก่อน 
แต่แย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -4.3% โดยส่งออกได้หดตัวต่อเนื่อง 13 เดือน ยาวนานสุดนับตั้งแต่ปี 2016 ท่ามกลางความ
ตึงเครียดทางการค้าและอุปสงค์โลกที่ชะลอตัว โดยยอดส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ยังคงหดตัวต่อเนื่องได้แก่ สหรัฐฯ 
(-14.9% vs. -12.9% เดือนก่อน) EU (-8.1% vs. -7.9% เดือนก่อน) ASEAN (-10.7% vs. -9.4% เดือนก่อน) 
และเกาหลีใต้ (-16.2% vs. -17.0% เดือนก่อน) ขณะที่ส่งออกไปจีนซึ่งเป็นตลาดหลักอันดับ 1 พลิกกลับมาขยายตัว
เป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน (+0.8% vs. -5.4% เดือนก่อน) นอกจากนี้ รายงานระบุว่ายอดส่งออกอุปกรณ์ที่เกี่ยว
เนื่องกับการผลิต Semi-Conductor ได้ขยายตัวแรง 25.8% โดยฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องจากเดือน พ.ย. (4.0%) หลังจากที่
หดตัวในระดับเลขสองหลักระหว่างเดือน เม.ย. ถึง ก.ย. ซึ่งอาจบ่งชี้ได้ว่าวัฐจักรของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีได้ผ่านพ้น
จุดต�่าสุดไปแล้ว 
 ส่งออกมแีนวโน้มฟ้ืนตวัข้ึนต่อจากนี ้หลงัความตงึเครยีดทางการค้าระหว่างสหรฐัฯ กับจนีได้ผ่อนคลายลงไปในช่วง
ทีผ่่านมาหลงัทัง้สองฝ่ายได้ข้อตกลงการค้า Phase 1 ซ่ึงจะช่วยลดความไม่แน่นอนและหนนุให้อปุสงค์โลกโดยเฉพาะจนี
ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักฟื้นตัว นอกจากนี้ เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวของการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม Hi-Tech 
เช่น Semi-Conductor ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกส�าคัญของญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนสูง
จากการระบาดของ COVID-19
 การลงทุน: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนสูง เช่น เครื่องบิน (Core Machine Orders) ซึ่ง
เป็นดัชนีบ่งชี้การลงทุนในระยะข้างหน้าเดือน พ.ย. พลิกกลับมาขยายตัว 1.4% YoY, 3mma (vs. -5.2% เดือนก่อน) 
จากยอดค�าสั่งซื้อในภาคบริการที่เร่งตัวขึ้น (14.0% vs. 9.4% ในเดือนก่อน) ต่อเนื่องตามการลงทุนเพื่อแก้ปัญหาแรงง
งานขาดแคลน ขณะที่ยอดค�าสั่งซื้อในภาคการผลิตยังหดตัวต่อเนื่อง (-10.8% vs. -11.9% ในเดือนก่อน)
 ความเชื่อมั่นภาคการผลิตและการบริการ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) เดือน 
ม.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.4 จุด เป็น 48.8 จุด แต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัว (ต�่ากว่า 50 จุด) โดยรายงานระบุว่ายอดค�าสั่งซื้อ
ใหม่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าทุนซึ่งกดดันให้ผลผลิตปรับตัวลดลงตาม ขณะที่ยอดค�าสั่งซื้อภายนอก
ประเทศฟ้ืนตัวข้ึนเลก็น้อยท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมคีวามไม่แน่นอนสงู มองไปข้างหน้า ดชัน ีPMI สะท้อนถึงภาค
การผลติของญ่ีปุ่นทีม่แีนวโน้มอ่อนแอต่อโดยเฉพาะในช่วงครึง่แรกของปีทีจ่ะได้แรงกดดนัจากอปุสงค์จนีทีช่ะลอท่ามกลาง
การระบาดของ COVID-19 ส่วนดัชนีภาคบริการ (Services PMI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น +1.6 จุด เป็น 51.0 จุด สูงสุดใน
รอบ 4 เดือน 

แผนภำพที่ 46: กำรบริโภคฟื้นตัวขึ้นจำกกำรปรับขึ้นภำษี VAT ในเดือน ต.ค. 2019 ได้ค่อนข้ำงช้ำ 
และช้ำกว่ำเมื่อเทียบกับกำรฟื้นตัวหลังกำรปรับขึ้นภำษี VAT รอบก่อนในเดือน เม.ย. 2014

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ภาคการผลิตยังมีแนวโน้มอ่อนแอต่อจากผลกระทบของ COVID-19 และสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง
 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน ธ.ค. พลิกกลับมาขยายตัว 1.3% MoM (vs. -1.0% 
เดือนก่อน) สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 0.7% และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวขึ้นเป็น 
-3.0% YoY ( vs. -8.2% เดือนก่อน) โดยในรายงานระบุกลุ่มสินค้าที่มีการขยายตัวมี 6 ใน 15 กลุ่ม และเป็นกลุ่ม
เคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวข้องกับการผลติและช้ินส่วนอเิลก็ทรอนคิส์ ซ่ึงการฟ้ืนตวัของสนิค้ากลุม่ดังกล่าวสอดคล้องกับยอดส่งออก
สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม Hi-Tech เช่น Semi-Conductor ที่ขยายตัวแรง และน่าจะสะท้อนถึงกิจกรรมภาค
การผลิตของญี่ปุ่นที่จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นต่อจากนี้ 
 อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะต้องหยุดชะงักลงจากการระบาดของ COVID-19 ที่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจนีท่ีเป็นประเทศคู่ค้าหลกัซ่ึงการระบาดของไวรสัดังกล่าวได้ส่งผลให้มกีารปิดโรงงาน
ชั่วคราวหลายแห่ง โดยปัจจุบันบริษัทในญี่ปุ่นมียอดขายไปยังประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9.9% แบ่งเป็น 7.7% 
มาจากการขายที่มีฐานการผลิตในประเทศจีน และอีก 2% เป็นการส่งออก
 นอกจากผลกระทบของ COVID-19 แล้ว ภาคการผลิตยังจะถูกกดดันเพิ่มเติมจากสินค้าคงคลัง (Inventories) 
ที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่สูงมาก ขณะที่การส่งมอบสินค้า (Shipments) ยังอ่อนแอต่อเนื่อง ท�าให้ความจ�าเป็นในการเพิ่ม
การผลิตสินค้าต่อจากนี้มีลดลง 
 ภาคการผลิตที่จะยังไม่ฟื้นตัวในระยะใกล้นี้ ประกอบกับเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังอ่อนแอ โดยเฉพาะการบริโภคภาค
เอกชนทีไ่ด้รับแรงกดดันจากการปรบัข้ึนภาษ ีVAT ท�าให้มแีนวโน้มสงูทีเ่ศรษฐกิจญ่ีปุน่ในไตรมาสแรกจะออกมาหดตวัต่อ
เนือ่งจากไตรมาส 4/2019 ซ่ึงหากเป็นเช่นนัน้ เศรษฐกิจญ่ีปุ่นก็จะเข้าสูภ่าวะถดถอยเชิงเทคนคิ (Technical Recession 
: GDP หดตัวต่อเนื่อง 2 ไตรมาส) 

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภำพที่ 47: ยอดส่งออกโดยรวม (เส้นสีน�้ำเงิน) 
ยังหดตัวต่อเนื่องในเดือน ม.ค. 

แผนภำพที่ 48: สินค้ำคงคลัง (เส้นสีเทำ) ที่เพิ่มขึ้นมำก 
ขณะที่กำรส่งมอบยังอ่อนแอ (เส้นสีเทำ) จะส่งผลให้กำร
เพิ่มขึ้นของผลผลิตภำคอุตสำหกรรมต่อจำกนี้มีจ�ำกัด

 

การระบาดของ COVID-19 จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของญี่ปุ่น และกดดันเศรษฐกิจ
 การระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลให้มีจ�านวนผู้ติดเช้ือในจีนเพิ่มข้ึนต่อเนื่องอย่างรวดเร็วและท�าให้ในวันท่ี 
27 ม.ค.รัฐบาลจีนตัดสินใจประกาศไม่ให้กรุ๊ปทัวร์เดินทางออกนอกประเทศเพื่อระงับการระบาด โดยประกาศระงับ
จนถึงวันที่ 30 เม.ย. โดยการระงับไม่ให้กรุ๊ปทัวร์จีนเดินทางออกนอกประเทศย่อมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในหลายประเทศ หนึ่งในนั้นก็คือประเทศญ่ีปุ่นที่มีจ�านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวจีน
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สภามีมตเิหน็ชอบให้นาย Seiji Adachi ซึง่มีท่าท ีDovish เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรหิาร BoJ แทนนาย Yutaka 
Harada ที่จะครบวาระปลายเดือน มี.ค. ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายการเงินที่จะผ่อนคลายต่อไป
 สภาญี่ปุ่นมีมติเห็นชอบให้นาย Seiji Adachi หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของหลักทรัพย์  Marusan เข้า
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) แทนนาย Yutaka Harada ที่มีก�าหนดครบวาระในวันที่ 
25 มี.ค.นี้ หลังการเสนอชื่อจากรัฐบาลเมื่อปลายเดือน ม.ค.  
 การเสนอชื่อนาย Adachi เข้าเป็นคณะกรรมการ BoJ สะท้อนได้ว่ารัฐบาลต้องการให้นโยบายการเงินยังคงผ่อน
คลายต่อไปเพื่อช่วยหนุนเศรษฐกิจเนื่องจากนาย Adachi นั้นมีท่าที Dovish เช่นเดียวกันนาย Harada ที่สนับสนุน
การใช้นโยบายทั้งด้านการเงินและการคลังที่ผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ทั้งสองท่านยังได้เขียนหนังสือ
เกี่ยวกับการพลิกฟื้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นร่วมกันในปี 2013 อีกด้วย ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ BoJ จะประกาศมาตรการ QQE 
(Quantitative and Qualitative Monetary Easing) 

 หากย้อนดูเหตุการณ์การระบาดของ SARS ในปี 2003 ซ่ึงมีจุดก�าเนิดในประเทศจีนเช่นเดียวกันจะพบว่านัก
ท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในญ่ีปุ่นได้ชะลอลงแรง โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวจีนที่ในเดือน พ.ค. 2003 หดตัวแรงถึง 
-70% YoY อย่างไรก็ดี ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในขณะนั้นอาจยังไม่รุนแรงนัก เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
ญ่ีปุ่นยังมีขนาดเล็ก ประกอบกับนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคิดเป็นสัดส่วนที่ไม่ใหญ่นัก (ราว 8.6% ของท่องเท่ียวท้ังหมด 
5.21 ล้านคน) 
 ในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวชาวจีนได้คิดเป็นสัดส่วนราว 30% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด 31.9 ล้านคนที่เดินทางเข้า
มาญี่ปุ่นในปี 2019 ซึ่งนับเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 21 เท่าจากปี 2003 นอกจากนี้ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนยังคิดเป็น
สัดส่วนราว 37% ของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งหมด หรือราว 0.32% ของ GDP ท�าให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
จากการระบาดของ COVID-19 นั้นคาดได้ว่าจะมากกว่า SARS
 Deutsche Bank ประเมนิว่า COVID-19 จะกระทบเศรษฐกิจญ่ีปุ่นในปี 2020 ผ่านช่องทางการท่องเท่ียวราว 
0.1ppt บนสมมติฐานทีว่่าการระบาดจะสามารถควบคุมได้ภายในไตรมาส 1 โดยหากการระบาดลากยาวไปจนถึงกลางปี 
ผลกระทบคาดว่าจะมสีงูกว่านัน้มาก เนือ่งจากเดือน ม.ิย.-ก.ค. เป็นช่วงท่ีนกัท่องเท่ียวชาวจนีเดนิทางเข้ามาญ่ีปุ่นมากทีส่ดุ 
นอกจากนี ้  ในวันที ่24 ก.ค. - 9 ส.ค.ญ่ีปุน่จะต้องจดัมหกรรมกีฬา Olympic ซ่ึงในขณะนีรั้ฐบาลญ่ีปุน่ยืนยันว่าจะยัง
มกีารจดัอยู่

Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 
Japan Tourism Agency, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภำพที่ 49: จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในญี่ปุ่น 
โดยเฉพำะชำวจีนและไต้หวันลดลงอย่ำงมำกในช่วงที่ 
SARS ระบำดในปี 2003

แผนภำพที่ 50: รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวคิดเป็น 0.87% ของ 
GDP ญี่ปุ่นในปี 2019 โดย 37% มำจำกนักท่องเที่ยวจีน 
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 เรามองว่าการเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหาร BoJ ของนาย Adachi นั้น สะท้อนได้ว่านโยบายการเงินจะยัง
คงผ่อนคลายต่อไป เพียงแต่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไปจากเดิม เนื่องจากนาย Adachi ก็มีความกังวลต่อผลกระ
ทบจากการใช้นโยบายการเงินในปัจจบุนัเช่นเดยีวกับนาย Harada นอกจากนี ้เรามองว่าการท่ีรฐับาลเลอืกนาย Adachi 
เข้ามาสะท้อนได้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่ยอมแพ้ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2%

แผนภำพที่ 51: รัฐบำลเสนอนำย Seiji Adachi เข้ำเป็นคณะกรรมกำร BoJ แทนนำย Harada ที่มี
ก�ำหนดครบวำระวันที่ 25 มี.ค.นี้ โดยนำย Adachi นั้นมีท่ำที Dovish เช่นเดียวกับนำย Harada

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจไทยในปี 2020 มีแนวโน้มชะลอลงกว่าที่คาดไว้เดิมทั้งจากปัจจัยในประเทศ คือ สถานการณ์
ภัยแล้งที่น่าจะรุนแรง และความล่าช้าในการบังคับช้าร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ออกไปจากเดิมอีกเล็ก
น้อย รวมทั้งปัจจัยต่างประเทศ คือ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ท�าให้
เศรษฐกิจไทยในปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงเป็น +1.7% YoY ด้าน ธปท. ได้เปิดช่องที่จะมีการผ่อน
คลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม หากเศรษฐกิจอ่อนแรงกว่าที่ประเมินไว้มาก หลังได้ตัดสินใจปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา

ไวรัสฉุดเศรษฐกิจในปี 2020F เราหั่นคาดการณ์ GDP ลงเหลือ 1.7%
 เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/2019 ขยายตัว 1.6% YoY (+0.2% QoQ หลังปรับฤดูกาล) แผ่วลงจากระดับ 
2.6% ในไตรมาสก่อน และต�่ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.0% ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2019 เติบโต 2.4% จาก
ระดับ 4.2% ในปี 2018 เราประเมินว่าเศรษฐกิจในประเทศยังอยู่ในภาวะเปราะบางและส่งผ่านโมเมนตัมที่อ่อนแอต่อ
เนื่องมายังปี 2020 นอกจากสถานการณ์ภัยแล้งและความล่าช้าในการบังคับช้าร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ออกไปจาก
เดิมแล้ว การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันให้อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ลดลงไป
อย่างมีนัยส�าคัญ
 เราปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้ลงเหลือ 1.7% จากประมาณการครั้งก่อนที่ 2.6% (ก่อนมีการแพร่ระบาดของ
ไวรัส)  ในกรณีฐาน เรามีสมมติฐานว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้จะลดลง 2.2 ล้านคนจากปีก่อน (หรือ -5.6% 
YoY) และมีผลกระทบราว 0.6% ของ GDP ขณะที่ภัยแล้ง (ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค.) และความล่าช้าของการบังคับ
ใช้ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ (ล่าช้าออกไปจากเดิมอีกเล็กน้อย)  จะมีผลกระทบเพิ่มเติมอีกราว 0.3% ของ GDPในปีนี้ 
ทั้งนี้ เรายังคงจับตาความเสี่ยงที่จะท�าให้ GDP ที่เราคาดการณ์มีแนวโน้มด้านต�่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะขึ้นอยู่กับขนาด
ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 หากสถานการณ์ยืดเยื้อต่อในไตรมาส 2 เราอาจต้องปรับลดประมาณการของเรา
อีกครั้งหนึ่ง

แผนภำพที่ 52: เรำปรับลดคำดกำรณ์ GDP ปี 2020F ลงเหลือ +1.7% YoY 
จำกครั้งก่อนที่ +2.6% จำกควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ

Note: Red markers indicate prior forecasts
Source: NESDC, BoT, FPO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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COVID-19 เป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่มีความรุนแรงต่อเนื่อง โดยจากข้อมูล ณ 11 ก.พ. มีผู้ติดเชื้อ
ทั่วโลกใน 28 ประเทศ เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 43,095 คน ซึ่งท�าให้ภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ต้องสะดุดลง โดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งต้นก�าเนิดของโรค มีจ�านวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นกว่า 42,638 คน ส่งผล
ให้ทางการจีนจึงเร่งที่จะควบคุมโรค ล่าสุดประธานาธิบดี สีจิ้นผิง มีค�าสั่งให้หยุดการระบาดของไวรัสโคโรน่าอย่างเร่ง
ด่วน โดยให้บริษัทน�าเที่ยวทั่วประเทศหยุดด�าเนินกิจกรรมท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. ไปจนถึงสิ้นเดือน เม.ย. รวม
ถึงประกาศใช้มาตรการ “ปิดเมือง” ที่ตกอยู่ในภาวะการแพร่ระบาด โดยเริ่มจากเมืองอู่ฮั่น ก่อนที่จะประกาศปิดเมือง
ใกล้เคียงเพิ่มเติมอย่างน้อยอีก 13 เมือง

 เราประเมินว่า ธปท. มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมอีกในปี 2020F หากปัจจัยเสี่ยงส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่คาด โดยเราจะติดตามการปรับคาดการณ์เศรษฐกิจของ ธปท. อย่างใกล้ชิด (ประมาณการจะเผย
แพร่ในวันที่ 25 มี.ค.) ซึ่งจะชี้น�าได้ว่า ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งหากมีการปรับประมาณการ
ที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจแย่ลงกว่าเดิมอีก เรามองว่า ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งไม่เกินไตรมาส 2 นี้

แผนภำพที่ 53: กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำส่งผลให้อุปสงค์ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศชะลอลง โดยเฉพำะภำคกำรท่องเที่ยวที่จะได้รับผลกระทบมำกที่สุด

Source: NESDC, BoT, FPO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 



46

ภาคการท่องเที่ยวของไทยมีความอ่อนไหวต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ามาก เนื่องจากในปัจจุบันพึ่งพิงนักท่อง
เที่ยวจากจีนเกือบราว 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวรวม
 การแพร่ระบาดของโรค SARS ในปี 2003 ส่งผลให้เศรษฐกิจจีน ฮ่องกงและไต้หวันหดตัวลงแรง ขณะที่ไทย
ได้รับผลกระทบเล็กน้อยเพียง -0.2% อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของโคโรน่าไวรัสต่อเศรษฐกิจไทยอาจรุนแรงกว่าในอดีต 
โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียว เนือ่งจากปัจจบัุนไทยมคีวามอ่อนไหวในด้านรายได้การท่องเทีย่วต่อจดีีพสีงูกว่าประเทศอืน่ๆ 
ในภมูภิาคเดียวกัน ประกอบกับจ�านวนนกัท่องเทีย่วเอเชียทีม่สีดัส่วนเพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจนี
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 28% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดในปี 2019 สูงราวสี่เท่าของปี 2002 ที่ 7%

 ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ณ ปัจจุบันกว่า 4 หมื่นคน สูงกว่าจ�านวนผู้ติดเชื้อ SARS ในอดีตที่ 8,096 คนเป็นจ�านวน
มาก อย่างไรก็ตาม ไวรัสโคโรน่ามีอัตราการเสียชีวิตที่ต�่ากว่า โดยมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกจ�านวน 813 คน คิดเป็นอัตราการ
เสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 1.9% เท่านั้น ต�่ากว่าอัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อของ SARS ที่ 9.6%

แผนภำพที่ 54: ...ขณะที่อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อ ยังต�่ำกว่ำ SARS มำก

Note: 1\ Number of deaths from SARS as of Sep 26, 2003 (during Nov 2002 – Jul 2003)
Source: Wikipedia, gisanddata.maps.arcgis.com (Johns Hopkins), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 55: ผลกระทบของโรค SARS ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในประเทศ
ที่เป็นแหล่งก�ำเนิดกำรแพร่ระบำดครั้งแรก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน

Note: 1\ Temporary shock assumes six-month duration of SARS, initial 
shock to China and Hong Kong economies.
Source: Lee and J.McKibbin, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

March

2 0 2 0



47

แผนภำพที่ 56: ปัจจุบันประเทศไทยมีจ�ำนวนและรำยได้จำกนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น
รำว 4 เท่ำ เมื่อเทียบกับช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของโรค SARS ในปี 2002

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

 

แผนภำพที่ 57: ประเทศไทยพึ่งพิงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวสูงถึง 11.5% ของ GDP 
จึ่งมีควำมอ่อนไหวของผลกระทบต่อรำยได้นักท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นในภูมิภำค

Note: 1\ Data as of 2018 or latest available.
Source: CEIC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 หากย้อนกลบัไปมองการแพร่ระบาดของโรค SARS ในอดีต จะพบว่า นบัต้ังแต่มกีารตรวจพบการติดเช้ือในผูป่้วย
รายแรก การแพร่ระบาดของโรคส่งผลต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง และหลังจากที่องค์การอนามัยโลก 
(WHO) ได้ประกาศเตือนภัยและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค SARS ในเดือน มี.ค. จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
หดตัวอย่างรุนแรงเป็นเวลา 4 เดือน หรือจนกระทั่ง WHO ประกาศว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ใน
เดือน ก.ค. จ�านวนนักท่องเที่ยวจึงทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ในแดนขยายตัว ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรค SARS ส่ง
ผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวต่อเนื่อง 5 เดือน หรือหดตัว -7% YoY ตลอดทั้งปี 2003  ในขณะที่จ�านวนนักท่อง
เที่ยวจีนหดตัวต่อเนื่องนาน 11 เดือน และหดตัว -24% ตลอดทั้งปี 2003



48

แผนภำพที่ 58: จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติลดลงอย่ำงรุนแรงหลังจำกที่ WHO ประกำศเตือนภัยในเดือน มี.ค. 
และฟื้นตัวอย่ำงรวดเร็ว หลังจำกที่ WHO ประกำศว่ำสำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคได้ในเดือน ก.ค.

Source: CEIC, WHO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 59: นักท่องเที่ยวชำวจีนและนักท่องเที่ยวชำติอื่นๆ หดตัว -24% และ -7% ตำมล�ำดับ ในปี 2003 

Source: CEIC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 จากมาตรการท่ีหน่วยงานของจนีระงับการขายแพคเกจทัวร์ให้นกัท่องเทีย่วจนีออกไปเทีย่วนอกประเทศราว 3 เดอืน 
ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. ไปจนถึง 30 เม.ย. เราคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะฉุดให้ GDP ไทยลดลง 0.3% เป็นอย่างน้อย 
เทียบกับ GDP ที่เราคาดการณ์ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสไว้ที่ 2.6%  (โดยนักท่องเที่ยวจีนลดลง YoY ราว 
1 ล้านคน) อย่างไรก็ตาม การประเมนิระยะเวลาในการแพร่ระบาดของไวรสัและการฟ้ืนตัวข้ึนของสถานการณ์เป็นเร่ือง
ที่ท�าได้ยาก เราจึงได้เทียบเคียงสถานการณ์ในช่วงที่โรค SARS ระบาดในปี 2003 เพื่อประเมินผลกระทบทางตรงต่อ
ภาคการท่องเทีย่วของไทย (สมมติให้มผีลกระทบต่อภาคการท่องเทีย่วและระยะเวลาในการแพร่ระบาดใกล้เคียงกัน) เรา
คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวทั้งปี 2020 จะหายไปเกือบ 2 แสนล้านบาท (หากก�าหนดให้ตัวแปรอื่นๆ คงที่) และจะ
ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านต�่าของอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจปี 2020F ลดลงได้ถึง 1.1%
 ทั้งนี้ หากอิงจากข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2018 พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงจะส่ง
ผลกระทบต่อกิจกรรมค้าปลีก โรงแรม และร้านอาหาร เป็นหลัก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีสัดส่วนการใช้จ่าย
ในหมวดดังกล่าวสูงถึง 3 ใน 4 ของการใช้จ่ายทั้งหมด

แผนภำพที่ 60: ผลกระทบต่อรำยได้นักท่องเที่ยวในปี 2020F บนสมมติฐำน 
หำกลักษณะกำรแพร่ระบำดของโคโรน่ำเหมือนในกรณีของโรค SARS

Source: CEIC, MoTS, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 61: เรำประเมินผลกระทบทำงด้ำนลบจำกไวรัสโคโรน่ำจะฉุดให้ GDP ลดลง 0.3% เป็นอย่ำงน้อย

Note: 1\ In the best case, we assume Chinese authorities suspend package tour sales for outbound travel 
for around 3 months starting Jan 27 to contain the spread of the virus – all else being constant. For the 
worst case, we employ the 2003 SARS outbreak to gauge the full negative impact – assuming the similar 
size and duration of the outbreak.
Source: TISCO Economic Strategy Unit (ESU) 
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คาดร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2020 จะมีผลบังคับใช้อย่างช้าไม่เกินเดือน เม.ย. 2020 ยังต้องติดตามการเบิก
จ่ายงบประมาณที่มีโอกาสต�่ากว่าแผนของส�านักงบประมาณอยู่มาก
 ก่อนหน้านี้ หลังจากที่ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2020 ผ่านการพิจารณาของ ส.ส. และ ส.ว. ไปแล้ว แต่
ในขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมน�าขึ้นทูลเกล้าฯ ก็มี ส.ส. ยื่นค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ. งบประ
มาณฯ FY2020 ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ (กรณีที่มี ส.ส. แตะบัตรแทนกันในการลง
มติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2020 ในวาระ 2 (การพิจารณากฎหมายรายมาตรา) และ วาระ 3 (การ
ลงมติเห็นชอบกฎหมายทั้งฉบับ) ซึ่งในวันที่ 29 ม.ค. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับค�าร้องในกรณีดังกล่าวไว้พิจารณา 
 ต่อมาในวันที่ 7 ก.พ. ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติ 5 ต่อ 4 วินิจฉัยว่า ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 
FY2020 เมื่อวันที่ 10-11 ม.ค. 2020  ซึ่งเป็นการพิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและไม่
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  เนื่องจากนายฉลอง เทอดวีระพงศ์  ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม แต่มีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตน
และลงมติแทน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งให้ ส.ส. พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2020 ใหม่ (โดยก�าหนดให้ 
ส.ส. รายงานผลการปฏิบัติงานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีค�าวินิจฉัย) จากนั้นให้เสนอ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 
FY2020 ทีแ่ก้ไขให้ ส.ว. ให้ความเห็นชอบเพือ่ด�าเนนิการตามรฐัธรรมนญูต่อไป อย่างไรก็ด ีการพจิารณาออกเสยีงลงมติ
ของ ส.ส. ในวาระ 1 ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่เสร็จสิ้นไปโดยสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญแล้ว ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีความ
เห็นว่า คดีนี้ไม่เกี่ยวกับข้อความอันเป็นสาระส�าคัญของ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ FY2020 ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่าง
ใด แต่มีปัญหาที่กระบวนการตราร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ FY2020 เท่านั้น 
 เราประเมินว่า ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2020 จะมีผลบังคับอย่างช้าไม่เกินเดือน เม.ย. 2020 โดยประเมิน
จาก 1) ส.ส. จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2020 วาระ 2 และ 3 ภายใน 30 วันตามมติของศาลฯ 2) 
ส.ว. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2020 ภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ร่าง พ.ร.บ. นั้นมาถึงวุฒิสภา 3) นายก
รัฐมนตรีรอไว้ 5 วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง พ.ร.บ. นั้นจากรัฐสภา และ 4) นายกรัฐมนตรีน�าขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน 20 
วัน (พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภาภายใน 90 วัน) ซึ่งล่าสุด การพิจารณา
ใหม่ในชั้นของ ส.ส. (วาระ 2-3) และ ส.ว. ได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ท�าให้มีความหวังว่า ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 
FY2020 อาจบังคับใช้ได้ภายในเดือน มี.ค.

แผนภำพที่ 62: นักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรซื้อสินค้ำ ที่พักอำศัย อำหำรและเครื่องดื่ม

Note: 1\ As of 2018.
Source: MoTS, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ระหว่างรอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2020 มีผลบงัคบัใช้ รฐับาลสามารถเบกิจ่ายงบประมาณ 75% ของงบประมาณ
ปีก่อน เพือ่ใช้ไปพลางก่อนได้
 ในช่วงที่การบังคับใช้ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ล่าช้า รัฐบาลสามารถใช้วิธีการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบ
ประมาณ ปี 2018 ที่ก�าหนดว่า “ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ 
ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณทีล่่วงแล้วไปพลางก่อนได้” ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขทีผู่อ้�านวยการ
ส�านักงบประมาณก�าหนด โดยจะต้องผ่านการอนมุตัขิองนายกรัฐมนตร ีซ่ึงงบประมาณท่ีใช้ไปพลางก่อนนีจ้ะสามารถเบิก
จ่ายได้เฉพาะรายจ่ายประจ�าและรายจ่ายลงทุนที่ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วเท่านั้น  
 ในวันที ่4 ก.พ. 2020 คณะรฐัมนตรเีห็นชอบตามท่ีส�านกังบประมาณเสนอให้สามารถใช้งบประมาณไปพลางก่อน 
3 ใน 4 ของวงเงินงบประมาณปี FY 2019 (75% ของกรอบงบประมาณ 3.0 ล้านล้านบาท หรือมีมูลค่าราว 2.3 ล้าน
ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ก�าหนดไว้ที่ครึ่งหนึ่งของวงเงินงบประมาณปี FY2019 (50% ของกรอบงบประมาณ 3.0 
ล้านล้านบาท หรือมีมูลค่าราว 1.5 ล้านล้านบาท) ทั้งนี้ ถ้าหักรายจ่ายลงทุนที่ประเมินไว้ว่ามีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วราว 
60,000 ล้านบาท จะเหลืองบประมาณส�าหรับรายจ่ายประจ�า 2.19 ล้านล้านบาท ซึ่งเมื่อน�าไปเปรียบเทียบกับอัตราการ
เบิกจ่ายในช่วง 5 ปีย้อนหลงั (FY2015-2019) จะพบว่า รฐับาลมงีบประมาณเพยีงพอส�าหรบัการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ�า
ได้จนสิ้นสุดปีงบประมาณในเดือน ก.ย. 2020 (จากเดิมที่ส�านักงบประมาณเสนอให้ใช้งบประมาณไปพลาง 50% ของ
วงเงินงบประมาณปี FY2019 ซ่ึงจะมงีบประมาณส�าหรบัเบิกจ่ายจนถึงประมาณเดือน เม.ย. 2020 เท่านัน้) อย่างไรก็ดี 
ยังไม่มีแนวทางที่แน่ชัดในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เป็นโครงการใหม่

 แม้การบังคับใช้ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2020 จะไม่ได้ล่าช้าไปกว่าก�าหนดการเดิมมากนัก (เดิมคาดว่า
จะล่าช้าไม่เกินเดือน ก.พ.) แต่ยังต้องติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังมีโอกาสต�่ากว่าแผนของส�านักงบประมาณอยู่
มาก โดยส�านักงบประมาณได้ตั้งเป้าการเบิกจ่ายงบประมาณในปีนี้ไว้ที่ 100% ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าและราย
จา่ยลงทนุ โดยเราประเมินว่าการเบกิจา่ยให้ได้ตามเป้าหมายทีส่�านกังบประมาณได้ตัง้ไว้เป็นได้ยาก เนื่องจากเมื่อเปรยีบ
เทียบกับความสามารถของการเบิกจ่ายงบประมาณในอดีตในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (FY2015-2019) จะพบว่าการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ�าและรายจ่ายลงทุนจะอยู่ที่ราว 97% และ 72% ตามล�าดับ เท่านั้น ดังนั้น การเบิกจ่ายงบ
ประมาณ (โดยเฉพาะงบลงทุน) ให้ได้ตามเป้าหมายที ่100% จงึเป็นประเดน็ทีท้่าทายอย่างมากส�าหรบัรัฐบาลในการประ
คับประคองเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ส�านักงบประมาณยังตั้งเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 2Q20 ส�าหรับ
รายจ่ายประจ�าและรายจ่ายลงทุนไว้ที่ 32% และ 35% ตามล�าดับ ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับความสามารถของการ
เบิกจ่ายในอดีตที่ 22% และ 15% ตามล�าดับ

แผนภำพที่ 63: คำดว่ำ ร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณฯ FY2020 จะมีผลบังคับใช้ล่ำช้ำกว่ำ
ก�ำหนดกำรเดิม (เดือน ก.พ.) ไปอีกเล็กน้อย แต่อย่ำงช้ำไม่น่ำเกินเดือน เม.ย. 

Source: Local Press, Budget Bureau, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 ด้านส�านักงบประมาณตั้งเป้าการเบิกจ่ายงบประมาณในปีนี้ไว้ที่ 100% ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าและราย
จ่ายลงทนุ ซ่ึงเราประเมนิว่าการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายทีส่�านกังบประมาณได้ต้ังไว้เป็นไปได้ยาก เนือ่งจากเมือ่เปรียบ
เทียบกับความสามารถของการเบิกจ่ายงบประมาณในอดีตในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (FY2015-2019) จะพบว่าการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ�าและรายจ่ายลงทุนจะอยู่ที่ราว 97% และ 72% ตามล�าดับ นอกจากนี้ ส�านักงบประมาณ
ยังตั้งอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 2Q20 ส�าหรับรายจ่ายประจ�าและรายจ่ายลงทุนไว้ที่ 32% และ 35% ตาม
ล�าดับ ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อนเทียบกับความสามารถของการเบิกจ่ายในอดีตที่ 22% และ 15% ตามล�าดับ

แผนภำพที่ 64: รัฐบำลสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณ 75% ของวงเงินงบประมำณปีก่อน (หรือรำว 
2.3 ล้ำนล้ำนบำท) เพื่อใช้ในกำรเบิกจ่ำยงบประจ�ำและงบลงทุนที่ก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีไปพลำงก่อนได้

Note: 1\ As of Jan29, 2020. 2\ Figures in parentheses are total budget framework.
Source: Local Press, Budget Bureau, FPO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 65: คำดว่ำรัฐบำลจะสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำไปได้จนสิ้นสุดปีงบประมำณในเดือน ก.ย. 2020 
ขณะที่กำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ผูกพันไว้แล้ว 6 หมื่นล้ำนบำท คำดว่ำจะสำมำรถเบิกจ่ำยได้หมดภำยในไตรมำส 2 

Note: 1\ As of Jan 29, 2020.
Source: Local Press, Budget Bureau, FPO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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รายได้เกษตรกรในปีนี้มีแนวโน้มไม่สดใสจากสถานการณ์ภัยแล้ง คาดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 3.7 หมื่นล้านบาท หรือ
ราว 0.2% ของจีดีพี
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2019 -ปัจจุบัน (รายงาน ณ 7 ก.พ. 2020) มีจังหวัด
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งกรณีฉุกเฉินแล้ว 22 จังหวัด โดยส�ารวจพบมีเกษตรกรได้รับความ
เสียหายแล้ว 168,809 ราย พื้นที่เสียหาย 1,624,501 ไร่ 
 ด้านระดับน�้าในเขื่อน (ข้อมูล ณ 12 ก.พ.) ลดลงสู่ระดับต�่ากว่าปี 2015 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่เกิดภาวะภัยแล้งรุนแรง 
โดยเฉพาะในภาคกลางและภาคตะวันออก ซ่ึงเป็นหนึง่ในแหล่งเพาะปลกูข้าวทีส่�าคัญของไทย ส่งผลให้ผลผลติข้าวนาปรัง
ทีเ่พาะปลกูในช่วงแล้งมโีอกาสได้รบัความเสยีหายมาก อกีทัง้กรมอตุุนยิมวิทยายังพยากรณ์ว่าปรมิาณฝนท่ีตกในช่วงเดอืน 
ก.พ.-มี.ค. 2020 จะลดลงอย่างมาก โดยจะลดลงต�่ากว่าระดับปกติถึงราว 10-20% 

แผนภำพที่ 66: รัฐบำลตั้งเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ�ำและลงทุนไว้ที่ 100% โดยใน 2Q20 ตั้งเป้ำหมำยกำรเบิก
จ่ำยงบประจ�ำที่ 32% และงบลงทุนที่ 35% ซึ่งสูงกว่ำควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในอดีต (ย้อนหลัง 5 ปี) มำก

Source: Local Press, FPO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพที่ 67: ปริมำณน�้ำในเขื่อนในภำคกลำงและภำคตะวันออก
ในปัจจุบัน อยู่ในระดับต�่ำกว่ำปี 2015 ซึ่งเป็นปีล่ำสุดที่เกิดภัยแล้ง

Note: 1\ Shades of grey color represents the 2015-2019 max and min water level.
Source: Royal Irrigation Department, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 สถานการณ์ภยัแล้งท่ีรนุแรงจะส่งผลให้ผลผลติทางการเกษตรลดลง โดยเฉพาะข้าวนาปรงั มนัส�าปะหลงัและปาล์ม
น�้ามันเป็นสินค้าที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งสูง เนื่องจากในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. สินค้าในกลุ่มดังกล่าวจะ
ให้ผลผลิตจ�านวนมาก (ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว) ซึ่งคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีสัดส่วนของผลผลิตสูงถึง 86%, 69% 
และ 48% ของปริมาณผลผลิตทั้งปี ตามล�าดับ 
 นอกจากนี้ สถานการณ์การปลูกข้าวนาปรังในปัจจุบัน เกินแผนการเพาะปลูกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นจ�านวนมาก โดยการปลูกข้าวนาปรังในบริเวณลุ่มน�้าเจ้าพระยาวมากถึง 2.83 ล้านไร่ สูงกว่าแผนฯ ที่ก�าหนดให้
ปลูกเพียง 1.05 ล้านไร่เท่านั้น ส่งผลให้ผลผลิตข้าวนาปรังที่ปลูกมากกว่าแผนฯ ราว 1.78 ล้านไร่ อาจได้รับความเสีย
หายจากการขาดแคลนน�้าในการเพาะปลูก 

แผนภำพที่ 68: กรมอุตุนิยมวิทยำคำดว่ำปริมำณน�้ำฝนในเดือน ก.พ.-มี.ค. จะต�่ำกว่ำระดับปกติ 10-20%

Source: TMD, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพที่ 69: ข้ำวนำปรัง มันส�ำปะหลังและปำล์มน�้ำมันจะให้ผลผลิตจ�ำนวนมำกในช่วงที่เกิดภัยแล้ง (เดือน ม.ค.-พ.ค.)

Note: 1\ Selected agricultural products cover ~70% share of crop income. 2\ Figures represent share of 2019/2020 
total output (as of Dec 2019 and Feb 2020). 3\ 2019/2020 total output is estimated by OAE (as of Dec 2019).
Source: OAE, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพที่ 70: เกษตรกรในลุ่มแม่น�้ำเจ้ำพระยำปลูกข้ำวเกินกว่ำแผนฯ 
1.78 ล้ำนไร่ ซึ่งมีควำมเสี่ยงที่จะได้รับควำมเสียหำยจำกกำรขำดแคลนน�้ำ

Note: 1\ Report as of Feb 7, 2020.
Source: MoAC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าจะมีผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยแล้งราว 2.3 ล้านไร่ ซึง่พืช
ที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นข้าว โดยตั้งแต่เดือน ก.ย. 2019- ปัจจุบัน (3 ก.พ. 2020) กระทรวงฯ พบว่า มีพื้นที่
ที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง 1.3 ล้านไร่ ซึ่งเป็นข้าวราว 1.2 ล้านไร่ หรือคิดเป็นราว 88% ของพื้นที่ที่ได้รับความ
เสียหายทั้งหมด โดยมูลค่าความเสียหายในช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2019 อยู่ที่ 792 ล้านบาท และทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง นับตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน (3 ก.พ. 2020) มีมูลค่าความเสียหายรวม 693 ล้านบาท 

 เราประเมินว่าภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจราว 3.7 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 0.2% ของจีดีพี แบ่ง
ออกเป็น 1) ผลกระทบทางตรง คือ ผลกระทบของภัยแล้งต่อภาคเกษตรที่ใช้น�้าเป็นปัจจัยการผลิตส�าคัญในการเพาะ
ปลูก ราว 2 หมื่นล้านบาท (ซึ่งสูงกว่ามูลค่าความเสียหายทางตรงในปี 2015 ที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงาน
ไว้ที่ราว 1.6 หมื่นล้านบาท) และ 2) ผลกระทบทางอ้อม คือ ผลกระทบของภัยแล้งต่อภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในห่วงโซ่
อุปทานของการผลิตภาคเกษตร อีกราว 1.7 หมื่นล้านบาท

แผนภำพที่ 71: จำกกำรส�ำรวจพื้นที่ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยแล้ง 1.3 ไร่ พบว่ำเป็นพื้นที่ปลูกข้ำวรำว 1.2 ล้ำนไร่

Note: 1\ Report as of Feb 7, 2020.
Source: MoAC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 นอกจากภยัแล้งจะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรแล้ว ยังส่งผลต่อการใช้น�า้ในภาคอืน่ๆ อาทิ การอปุโภคบรโิภค การ
รักษาระบบนิเวศน์ และภาคอุตสาหกรรม  โดย ณ วันที่ 3 ก.พ. 2020 มีการใช้น�้าไปแล้ว 8,404 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
ร้อยละ 47 ของแผนจัดสรรน�้าทั้งหมด (ในช่วงเดือน พ.ย. 2019 –  เม.ย. 2020)  ส่วนในเขตลุ่มน�้าเจ้าพระยา มีการ
ใช้น�้าไปแล้ว 2,441 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61 ของแผนจัดสรรน�้าทั้งหมด ส�าหรับแผนส�ารองน�้าตันฤดูฝน เพื่อใช้
ในช่วง พ.ค.-ก.ค. 2020 มีปริมาณน�้ารวม 11,340 ล้าน ลบ.ม. โดยแบ่งเป็น น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและระบบนิเวศน์ 
จ�านวน 4,909 ล้าน ลบ.ม. และน�้าส�ารองเมื่อฝนทิ้งช่วง จ�านวน 6,431 ล้าน ลบ.ม.

 เราค�านวณผลกระทบทางอ้อมโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ปี 2015 ของ
สภาพัฒน์ฯ เป็นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้างการผลิต พบว่า ในสถานการณ์ที่ภัยแล้งส่งผลกระทบทางลบต่อผลผลิต
ทางเกษตร จะส่งผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรส�าคัญ โดยผลกระทบมากที่สุดใน 6 
อุตสาหกรรมแรก ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมปุ๋ย สารก�าจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง มูลค่า 4.1 พันล้านบาท 2) อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ มูลค่า 2.4 พันล้านบาท 3) อุตสาหกรรมการกลั่นน�้ามันและโรงแยกก๊าซ มูลค่า 1.3 พันล้านบาท 4) 
อุตสาหกรรมน�้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ มูลค่า 1.1 พันล้านบาท 5) อุตสาหกรรมบริการทางการเกษตร มูลค่า 900 
ล้านบาท และ 6) อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน มูลค่า 800 ล้านบาท

แผนภำพที่ 72: เรำประเมินว่ำภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรำว 3.7 หมื่นล้ำนบำท (รำว 0.2% ของจีดีพี) 
แบ่งออกเป็นผลกระทบทำงตรง 2 หมื่นล้ำนบำทและผลกระทบทำงอ้อม 1.7 หมื่นล้ำนบำท

Note: 1\ Based on estimated output loss (rice, maize, cassava, rubber, and palm oil) during Jan-May. Direct impact 
represents estimated agricultural output loss, while indirect impact (using the 2015 I/O table) represents estimated 
output loss in forward- and backward-related industries. 2015 drought impact is reported by OAE.
Source: OAE, DWR, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพที่ 73: ณ วันที่ 3 ก.พ. มีกำรใช้น�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค กำรรักษำระบบนิเวศน์ ภำคเกษตรและ
ภำคอุตสำหกรรมไปแล้ว 8.4 พันล้ำน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 47% ของแผนกำรจัดสรรน�้ำทั้งหมด

Note: 1\ As of Jan 28, 2020. 2\ As of Feb 3, 2020.
Source: MoAC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 74: ภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำรมีสัดส่วนกำรใช้น�้ำทำงอ้อมสูง 
ซึ่งจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันหำกเกิดปัญหำขำดแคลนน�้ำรุนแรง

Source: Chuenchum and etc. (2018), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

 สาขาเกษตรเป็นภาคท่ีมีการใช้น�้าทางตรง (Direct Water Usage) สูง โดยเฉพาะในการปลูกมะพร้าว ปาล์ม
น�้ามันและข้าวเปลือก ซ่ึงจะได้รับผลกระทบทางตรงอย่างหนักเมื่อเกิดภาวะภัยแล้ง อย่างไรก็ดี เรายังต้องพิจารณา
สาขาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสาขาเกษตรที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงภัยแล้งด้วยเช่นกัน โดยแม้ว่าจะมีการใช้น�้าทาง
ตรงในปริมาณน้อย แต่มีการใช้น�้าทางอ้อม (Indirect Water Usage) ในปริมาณมาก ผ่านการผลิตสินค้าข้ันต้น
และข้ันกลางที่เก่ียวเนื่องในห่วงโซ่อุปทาน ท่ีมีการใช้น�้าในกระบวนการผลิตสูง อาทิ ภัตตาคารและร้านขายเคร่ือง
ดื่ม การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงสัตว์ปีก และโรงแรมและท่ีพักอื่นๆ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีศักยภาพในการฉุดการขยายตัวของ
เศรษฐกิจเมื่อเกิดการขาดแคลนน�้าได้เช่นกัน
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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 รวมท้ังการแสดงความคิดเห็นท้ังหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ท�าข้ึนบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ท่ีได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเช่ือถือ 

แต่ท้ังนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นท่ีแสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จ�าเป็น

ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นค�าเสนอหรือค�าช้ีชวนให้ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์และจัดท�าข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้น�าไปเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การน�าไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมาย   ทั้ง

หลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการน�าไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว


