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ราคาสินทรัพย์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงพร้อมกันในช่วงเดือน มี.ค. ทั้งสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น และ High Yield Bond 
หรือสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองค�า และพันธบัตรรัฐบาล สะท้อนถึงภาวะขาดแคลนสภาพคล่องอย่างหนัก

ธนาคารกลางทัว่โลกเร่งออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน เช่น การลดดอกเบีย้และเพิม่วงเงิน QE ซึง่เริม่เรยีกความ
มั่นใจจากตลาดกลับมาได้บ้าง และน่าจะท�าให้ตลาดการเงินเริ่มมีความผันผวนลดลง

ในขณะทีม่าตรการการคลังทีร่ฐับาลหลายประเทศก�าลงัทยอยประกาศออกมาจะช่วยชดเชยผลกระทบทางเศรษฐกจิ ชะลอ
การปลดแรงงาน และป้องกนัการผิดนัดช�าระหน้ีระลอกใหญ่ ซึง่หากมีขนาดใหญ่เพยีงพอกจ็ะท�าให้ตลาดเริม่กลับมาฟ้ืนตวั

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดที่ยังขยายวงกว้างต่อเนื่องท�าให้การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
ทิศทางของตลาดเป็นไปได้ยากในช่วงนี้
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แต่ท้ังนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นท่ีแสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จ�าเป็น
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และทิศทางของตลาดเป็นไปได้ยากในช่วงนี้

Apr i l

2 0 2 0



Executive Summary

3

 ราคาสินทรัพย์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงพร้อมกัน ในช่วงเดือน มี.ค. ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น
และ High Yield Bond หรอืสนิทรพัย์ปลอดภยั เช่น ทองค�า และพนัธบัตรรัฐบาล สะท้อนถึงภาวะขาดแคลน
สภาพคล่องอย่างหนกั ท�าให้ธนาคารกลางทัว่โลกต้องเร่งออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินขนาดใหญ่ โดย 
Fed ได้ประกาศกลับมาท�า QE4 มูลค่า 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะท�าให้งบดุลของ Fed เพิ่มขึ้นสู่
ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ และ ECB ได้ประกาศท�า QE เพิ่มเติมมูลค่ารวม 7.5 แสนล้านยูโร ซึ่งจะ
ท�าให้ปรมิาณการเข้าซ้ือต่อเดือนเพิม่ข้ึนสงูสดุนบัต้ังแต่ ECB เร่ิมท�า QE ซ่ึงมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน
ท่ีประกาศออกมาอย่างต่อเนือ่งได้เร่ิมเรียกความมัน่ใจจากตลาดกลบัมาได้บ้างแล้ว และน่าจะท�าให้ตลาดการ
เงินเริ่มมีความผันผวนลดลง
 ในขณะที่มาตรการการคลังที่รัฐบาลหลายประเทศก�าลังทยอยประกาศออกมาจะช่วยชดเชยผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ เช่น ชะลอการปลดแรงงาน ทีเ่ร่ิมแสดงให้เห็นผลกระทบแล้วในจ�านวนผูข้อรบัสวัสดกิารว่างงาน
ครั้งแรก (Initial Jobless Claims) ที่เพิ่มขึ้นสูงกว่า 2.5 แสนรายในรายงานวันที่ 19 มี.ค. และป้องกัน
การผิดนัดช�าระหนี้ระลอกใหญ่ ที่เริ่มมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หลัง High Yield Spread ระหว่างตราสารหนี้
ที่อันดับเครดิตต�่ากว่า BBB- กับพันธบัตรรัฐบาลพุ่งขึ้นสูงเกิน 800bps ซึ่งหากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
การคลังมีขนาดใหญ่เพียงพอก็จะท�าให้ตลาดเริ่มกลับมาฟื้นตัว 
 อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดที่ยังขยายวงกว้างต่อเนื่องท�าให้การประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและทิศทางของตลาดเป็นไปได้ยากในช่วงนี้ ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะทยอยประกาศออก
มาจะแสดงถึงการหดตัวที่รุนแรงซึ่งจะ กดดัน Sentiment และท�าให้การฟื้นตัวของตลาดหุ้นอย่างยั่งยืนนั้น
ยังคงเป็นไปได้ยาก เราจึงยังแนะน�าให้ลงทุนด้วยความระมัดระวังในช่วงนี้



Global
Investment
Strategy

TISCO Economic Strategy Unit

Key Recommendations

ราคาสินทรัพย์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงพร้อมกันในช่วงเดือน มี.ค. ทั้งสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น และ 
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Asset Allocation & Investment Themes

Asset Class
Weighting

Themes
Underweight Neutral Overweight

ตราสารหนี้
- Bond Yield ไทย อายุ 10 ปี มแีนวโน้มทีจ่ะปรบัตวัลง ตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจ จากการระบาดของ COVID-19

- BoT อาจลดดอกเบี้ยลงเพิ่มเติม หากเศรษฐกิจชะลอตัวลงมากกว่าที่ประเมินไว้

- คงค�าแนะน�า Neutral

ตราสารทุน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
 - รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 และ
  Fed กลับมาท�า QE เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบ

- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นไทย

- เศรษฐกิจไทยมแีนวโน้มชะลอแรงจากจ�านวนนกัท่องเทีย่วทีล่ดลง ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 เราลดคาดการณ์
 GDP ปี 2020 ลงเป็น +0.8% YoY และมีความเสี่ยงที่ GDP จะติดลบหากการระบาดยังขยายวงกว้าง

- Earnings Growth อาจถูกปรับลดลงแรงกว่าประเทศอื่น

- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นจีน

- รัฐบาลและ PBoC ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การลดภาษี, ลดดอกเบี้ย และอัดฉีดสภาพคล่อง
  เพื่อบรรเทาผลกระทบของ COVID-19  

- จ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ชะลอตัวลงมาก ขณะที่ภาคธุรกิจก็เริ่มกลับมาเปิดกิจการแล้ว

- คงค�าแนะน�า Overweight

ตลาดหุ้นเอเชียเหนือ
- เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

- การระบาดในเกาหลี และไต้หวันมีแนวโน้มควบคุมได้ดี

- คงค�าแนะน�า Overweight

ตลาดหุ้นอินเดีย

- เศรษฐกิจได้รับประโยชน์จากราคาน�้ามันที่ลดลง แต่น่าไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ 

 - Sentiment ในการลงทุนยังถูกกดดัน จากกลุ่มสถาบันการเงิน ซึ่งมีสัดส่วนสูงเกือบ 50% ในตลาดหุ้น

 จากปัญหาหนี้เสีย

- 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

- การระบาดรุนแรงขึ้นในยุโรป ท�าให้ EU ประกาศปิดพรมแดน ขณะที่ อิตาลีและสเปน ซึ่งมีการระบาดหนัก

 ประกาศปิดประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง

- 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

 ประกอบกับได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง

 - มคีวามเสีย่งเงินทนุไหลออกสงู

- คงค�าแนะน�า Underweight

การลงทุนทางเลือก

ทองค�า

- มีความน่าสนใจน้อยลงในการเป็นสินทรัพย์เพื่อกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน หลังอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
 กลับมาเพิ่มขึ้น ตามคาดการณ์เงินเฟ้อที่ลดลง

- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ รวมถึงการอัดฉีดสภาพคล่องของ Fed ECB และ BoJ

 อาจหนุนราคาทองค�าให้กลับมาเพิ่มขึ้น

- คงค�าแนะน�า Overweight

น�้ามัน
- กลุ่ม OPEC ล้มเหลวในการเจรจาลดปริมาณการผลิตน�้ามัน 
- Demand ของน�า้มนัลดลงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
- ลดน�้าหนักเป็น Underweight

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
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Special	Issue:	เมื่อธนาคารกลางหมดน้ำายา	

ตลาดยังเหลือความหวังอะไรอีก?

 ท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 ที่แผ่ขยายไปทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง Fed 
ได้ตัดสินใจเรียกประชุมฉุกเฉินและประกาศลดดอกเบี้ยลงถึง 50bps ในวันที่ 3 มี.ค. และลดดอกเบี้ยต่อเนื่องลงอีก 
100bps มาที่ 0-0.25% เมื่อวันที่ 16 มี.ค. พร้อมทั้งประกาศเพิ่มวงเงิน QE อีก 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่
แทนที่หุ้นจะวิ่งรับข่าวดี ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับยังลงยาวต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 เพราะเหตใุดมาตรการลดดอกเบ้ียและ QE ทีเ่คยเป็นไม้ตายทีใ่ช้ได้ผลมาโดยตลอดในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา จงึกลบั
กลายเป็นกระสนุด้าน ท่ีไม่เพยีงแต่จะล้มเหลวในการเรยีกความเช่ือมัน่ให้กับตลาด แต่ย่ิงกลบัสร้างความต่ืนตระหนกและ
จุดชนวนให้เกิดการเทขายหุ้นซ�้าอีก?
 การลดดอกเบี้ยฉุกเฉินที่ผ่านมา หลายครั้งกลับเป็นการส่งสัญญาณลบต่อตลาดหุ้นเนื่องจากนักลงทุนมองว่า Fed 
ประเมินเศรษฐกิจแย่กว่าที่คาดจึงจ�าเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างเร่งด่วน โดยการลดดอกเบี้ยฉุกเฉิน 7 ครั้ง
ทีผ่่านมามกัอยู่ในช่วงเริม่ต้นของการเกิด Recession ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท�าให้การลดดอกเบ้ียครัง้ล่าสดุ ย่ิงเป็นการบ่ันทอน
ความเชื่อมั่นของตลาดซ�้าไปอีก
 ไม่เพียงแต่เฉพาะ Fed ที่ล้มเหลวในการพยามฟื้นความเชื่อมั่นให้กับตลาด ธนาคารกลางอื่นๆ ที่ทยอยประกาศ
มาตรการการเงินออกมาก็ไม่สามารถชะลอการเทขายหุ้นได้เช่นกัน เช่น แบงค์ชาติของอังกฤษ (BoE) ที่ประกาศลด
ดอกเบี้ยลง 50bps สู่ระดับต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.25% ในการประชุมฉุกเฉินวันที่ 11 มี.ค. และธนาคารกลาง
ยุโรป (ECB) ที่ประกาศจะเพิ่มการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE) มูลค่ารวม EUR120bn ไปจนถึงสิ้นปี   
 เมื่อธนาคารกลางไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นคืนให้กับตลาดได้แล้ว ปัจจัยอะไรที่จะฟื้นความเชื่อมั่นและท�าให้
ตลาดหุ้นฟื้นตัวกลับมาได้? เรามองว่าตลาดต้องการข่าวดีจาก 3 ปัจจัย ดังต่อไปนี้
 หน่ึง การควบคุมโรคระบาด จ�านวนผูติ้ดเช้ือทียั่งเพิม่ข้ึนเรว็ต่อเนือ่งในหลายๆ ประเทศนบัเป็นปัจจยัหลกัทีก่ดดนั
เศรษฐกิจและความเช่ือมัน่ ซ่ึงหากยังควบคุมไม่ได้เป็นเวลานาน ก็อาจลกุลามจนท�าให้เกิดการปลดคนงาน หรอืการผดินดั
ช�าระหนี้ระลอกใหญ่ ซึ่งเป็นชนวนให้เกิด Recession แต่หากการระบาดของโรคควบคุมได้เร็ว ความเสี่ยง Recession 
ก็จะลดลงอย่างมาก
 สอง มาตรการการคลัง เช่น การออกมาตรการลดภาษี สวัสดิการให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส หรือ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่น ที่มีขนาดใหญ่มากเพียงพอที่จะท�าให้ความมั่นใจฟื้นตัวได้อย่างฉับพลัน ซึ่งในระยะสั้น
การออกมาตรการการคลังเหล่านี้ ยังดูเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะในประเทศใหญ่ๆ เช่น สหรัฐฯ ซึ่งจะมีการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีในช่วงปลายปีนี้ และพรรค Democrat ที่ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทน ยังน่าจะออกเสียงคัดค้าน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะช่วยหนุนคะแนนของ Trump ในการเลือกตั้งที่จะมาถึง 
 สาม การกลับมาเจรจาลดปริมาณการผลิตน�้ามันระหว่าง ซาอุฯ และรัสเซีย ซึ่งจะช่วยให้ราคาน�้ามันฟื้นตัวขึ้น 
และลดความเสี่ยงที่ผู้ผลิต Shale Oil ในสหรัฐฯ จะผิดนัดช�าระหนี้ก่อนที่ตลาดจะผันผวนไปมากกว่านี้ แต่การกลับมา
เจรจากันก็ดจูะยังเป็นไปได้ยากในเวลาอนัสัน้ เนือ่งจากซาอฯุ ยังดูมท่ีาทท่ีีแข็งกร้าวละยังเดนิหน้าท่ีจะผลติน�า้มนัเพิม่เพือ่
แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่อง
 หากไม่มปัีจจยับวกดงักล่าวมาช่วย ความเช่ือมัน่ของตลาดของนกัลงทุนก็จะถูกบ่ันทอนไปเรือ่ยๆ จนท�าให้เศรษฐกิจ
เข้าสู่ภาวะถดถอยได้ในที่สุด
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ตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้ปรับตัวลงมาแรง ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ดูเหมือนจะยัง
ไม่สามารถควบคุมได้ เพิ่มความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่ง High Yield Spread และ
รายงาน Jobless Claims ได้เริม่ส่งสญัญาณเตอืนทีน่่ากงัวลแล้ว ด้าน Fed กไ็ด้ประกาศใช้หลายเครือ่ง
มือทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงกลับมาท�า QE ซึ่งเริ่มเรียกความมั่นใจจากตลาดกลับมาได้
บ้าง และน่าจะท�าให้ตลาดการเงินเริ่มมีความผันผวนลดลง

ตลาดหุ้นแค่ปรับฐาน หรือก�าลังจะเข้าสู่ภาวะวิกฤติ?
 ดัชนี S&P 500 ได้ปรับตัวลดลงมาแรง -30% จากจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 3,385 จุด ในกลางเดือน 
ก.พ. ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ลุกลามไปหลายประเทศ จ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เร่งตัวขึ้น
แรงเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 4,000 ราย จากวันละ 1,000 ในปลายเดือน ก.พ. และดูเหมือนจะยังไม่สามารถควบคุม
ได้ ท�าให้การเทขายอาจยังไม่สิ้นสุด เราจึงประเมินระดับของการปรับฐานโดยใช้ Earning Yield Gap (EYG) 
ซึ่งถือเป็น Equity Risk Premium หรืออัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังจากการลงทุนในหุ้น เพิ่มเติมจาก
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจากสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตรรัฐบาล เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
ค�านวณจาก Earning Yield ของหุ้น (ส่วนกลับของ P/E Ratio หรือ E/P นั่นเอง) ลบด้วยอัตราผลผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
 ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว EYG จะเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนว่านักลงทุนต้องการผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการ
ลงทุนตลาดหุ้นซึ่งเป็นสินทรัพย์เสี่ยง (Equity Risk Premium) มากขึ้น เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นท่ามกลาง
เศรษฐกิจที่อ่อนแอ
 ตั้งแต่วิกฤต Subprime ปี 2008 เป็นต้นมา EYG จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 2-4% ในภาวะที่เศรษฐกิจ
ขยายตัวปกติ แต่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว EYG จะเพิ่มขึ้นไปแตะระดับ 5% เช่น ในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับฐาน
ในปี 2010 และปี 2016 และพุ่งขึ้นไปถึงระดับ 6-7% ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ เช่น ในปี 2008 (Subprime 
Crisis) และในปี 2011 (European Debt Crisis)
 เราประเมินระดับของการปรับฐานไว้ 2 ระดับ ระดับแรก ซึ่งเป็นกรณีฐาน (Base Case) เราสมมติให้โรค
ระบาดสามารถควบคุมได้ภายในครึ่งแรกของปี ในขณะที่ภาครัฐออกนโยบายทางการเงินและการคลังที่มากเพียง
พอที่จะกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี ในกรณีนี้ เราคาดว่า Earning Yield Gap (EYG) 
จะอยู่ 5% ใกล้กับในช่วงตลาดปรับฐานใหญ่ในปี 2010 และ 2016 ซึ่งจะส่งผลให้ดัชนี S&P 500 อยู่ระดับ 
2,880 จุด ซึ่งหากเป็นตามกรณีนี้ การปรับฐาน (Correction) ควรมี Downside จ�ากัดแล้วต่อจากนี้ 
 อย่างไรก็ด ีหากการระบาดของโรค COVID-19 ลากยาวสูไ่ตรมาส 3 ผลเสยีต่อเศรษฐกิจอาจขยายวงกว้าง 
ไปสู่การปลดพนักงาน และการผิดนัดช�าระหนี้ ซึง่อาจท�าให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยในที่สุด ในกรณีนี้ เราคาด
ว่า Earning Yield Gap จะเพิ่มขึ้นเป็น 6.5% เช่นเดียวกับในช่วงวิกฤติ Subprime ในปี 2008 และวิกฤติหนี้
สาธารณะยุโรปในปี 2011 ซึ่งจะส่งผลให้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลงสู่ระดับ 1,929 จุด หรือมี Downside อีกราว 
-20% จากดัชนปัีจจบัุน (2,386 จดุ ณ เวลาทีเ่ขียน) ซ่ึงนัน่หมายความว่า หากการระบาดของโรค COVID-19 ยัง
ขยายวงกว้างอย่างต่อเนือ่ง และภาครฐัไม่ได้มกีารออกมาตรการการคลงัเพือ่บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ
ชะลอการปลดคนงาน รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดช�าระหนี้รอบใหญ่ ก็จะท�าให้ตลาดยังมี Downside 
อยู่อีกมากพอสมควร
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2 สัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย เริ่มส่งสัญญาณที่น่ากังวลแล้ว 
 ในขณะที่จุดจบของการระบาดของไวรัสยังยากที่จะคาดเดา การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้องนั้น
แทบจะเป็นไปไม่ได้ในเวลานี้ อย่างไรก็ดี เราแนะน�าให้นักลงทุนจับตา 2 สัญญาณชี้วัดเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถสะท้อน
ภาวะของตลาดแรงงานและความเสี่ยงด้านการผิดนัดช�าระหนี้ ซึ่งจะน�าไปสู่ความเสี่ยง Recession ได้อย่างทันท่วงที  
 สัญญาณแรก ได้แก่ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Weekly Initial Jobless Claims) ซึ่งรายงาน
เป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัส โดยรายงานดังกล่าวจะชี้ให้เห็นถึงจ�านวนพนักงานที่ถูกปลดออกจากงานและมีการขอรับ
สวัสดิการการว่างงาน ในสัปดาห์นั้นๆ
 ในภาวะปกติ Initial Jobless Claims จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ราว 2-2.5 แสนราย แต่หากพุ่งขึ้นเกิน 2.5 แสนราย
อย่างต่อเนื่องก็นับเป็นสัญญาณเสี่ยงที่จะน�าไปสู่ Recession โดย Jobless Claims มักจะเร่งตัวขึ้นก่อนเศรษฐกิจเข้า
สู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นเวลา 9-12 เดือน
 ส่วนสญัญาณทีส่อง ได้แก่ ความเสีย่งผดินดัช�าระหนีข้องกลุม่ High Yield Bond ซ่ึงสะท้อนผ่านส่วนต่างระหว่าง
ผลตอบแทนการลงทุนใน High Yield Bond (ตราสารหนี้ที่อันดับเครดิตต�่ากว่า BBB-) กับพันธบัตรรัฐบาล (High 
Yield Spread) ช่วงที่เศรษฐกิจมีความเสี่ยงสูงใกล้ภาวะวิกฤติ High Yield Spread มักจะพุ่งสูงขึ้นถึง 800bps เช่น 
ในปี 2001, ปี 2011 และปี 2016 และได้พุ่งขึ้นสูงสุดถึง 2000bps ในช่วงวิกฤติ Subprime ปี 2008 
 ทั้งนี้ สองสัญญาณดังกล่าวเริ่มส่งสัญญาณที่น่ากังวลแล้ว โดย Jobless Claims ได้เพิ่มขึ้นเกิน 2.5 แสนราย
แล้ว ที่ 2.81 แสนราย ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 มี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2017 และนับเป็นการเพิ่มขึ้น
รายสัปดาห์ที่มากที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์พายุเฮอร์ริเคน Sandy ในปี 2012 นอกจากนี้ High Yield Spread เริ่มส่ง
สัญญาณน่ากังวลเช่นกัน โดยพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 976bps เกินระดับ 800bps ในช่วงภาวะวิกฤติ

แผนภำพที่ 1: ในกรณีปรับฐำน (Correction) กำรปรับตัวลงของดัชนี S&P 500 ควรมี Downside 
จ�ำกัดแล้วต่อจำกนี้ แต่หำกเป็นกำรเข้ำสู่ภำวะถดถอย ดัชนียังอำจปรับลงได้อีก -20%

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 

As of 17 Mar
Base case

(Correction)
Worst case
(Recession)

EYG 6.2 5.0 6.5
Bond yield 1.0 1.0 0.5
EY 7.2 6.0 7.0
PER 13.8 16.7 14.3
EPS 172.8 172.8 135.0
Index 2,386 2,880 1,929

21% -19%
- 10% fall in EPS

- Bond yield remains low amid fed easing - Bond yield drop to 0.5%
- EYG rises to 5% (2016 & 2010 level) - EYG rises to 6.5% (2008 & 2011 crisis level)

Up/downside

Assumptions
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Fed เร่งออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน เพื่อลดผลกระทบของการระบาด
 Fed เร่งออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน เพื่อลดผลกระทบของการระบาด เช่น ภาวะขาดแคลนสภาพคล่อง 
โดยมาตรการที่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว ได้แก่ 1) การลดดอกเบี้ยนอกรอบการประชุม (Emergency Cut) ลง 2 ครั้ง รวม 
150bps มาอยู่ที่กรอบ 0.00%-0.25% ในวันที่ 3 มี.ค. และ 15 มี.ค. 2) การกลับมาท�า QE หลังจากที่หยุดไปในปี 
2014 โดยจะเข้าซื้อสินทรัพย์มูลค่า 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะท�าให้ Balance Sheet ของ Fed เพิ่มขึ้นท�า
จุดสูงสุดใหม่ที่เกือบ 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีนี้ และ 3) การเข้าซื้อตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (Commercial 
Paper Funding Facility) และปลอ่ยกูแ้ก่สถาบนัการเงนิทีซ่ือ้สนิทรพัย์จากกองทนุตลาดเงนิ (Money Market Mutual 
Fund Liquidity Facility)

แผนภำพที่ 2: จ�ำนวนผู้ขอรับสวัสดิกำรว่ำงงำนครั้งแรก (Initial Jobless Claims) 
เพิ่มขึ้นสูงกว่ำ 2.5 แสนรำยในรำยงำนวันที่ 19 มี.ค.

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 3: High Yield Spread เริ่มส่งสัญญำณน่ำกังวลแล้ว 
โดยพุ่งขึ้นมำอยู่ที่ 976bps เกินระดับ 800bps ในช่วงภำวะวิกฤติ

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แนะน�าให้ลงทุนอย่างระมัดระวัง เนื่องจากตลาดหุ้นมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงได้อีก
 เราแนะน�าให้ลงทุนอย่างระมัดระวัง เนื่องจาก การลดดอกเบี้ยนอกรอบการประชุมของ Fed ชี้ว่า Fed อาจ
ประเมนิเศรษฐกิจแย่กว่าทีค่าดจงึจ�าเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างเร่งด่วน ซ่ึงการลดดอกเบ้ียฉกุเฉนิในอดีตมกั
ตามมาด้วยเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ได้แก่ ช่วงวิกฤติ Dot-com และการก่อการร้าย 9/11 ในปี 2001 และในช่วง
วิกฤติ Subprime ปี 2007-2008 ขณะเดียวกัน ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นก็ติดลบ 5 ใน 7 ครั้ง หลังการ
ลดดอกเบี้ยฉุกเฉิน 12  เดือน

แผนภำพที่ 4: Fed ประกำศท�ำ QE อีก 7 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่งจะท�ำให้ Balance sheet 
ของ Fed เพิ่มขึ้นท�ำจุดสูงสุดใหม่ที่เกือบ 5 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯภำยในปีนี้

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20

QE1: +USD0.2trn
QE2: +USD0.6trn

QE3: +USD1.2trn

QE3 Tapering: +USD0.5trn

Liquidity 
injection: 
+USD0.5trn

+USD0.7trn

USD4.94trn

แผนภำพที่ 5: กำรลดดอกเบี้ยนอกรอบกำรประชุม (Fed Emergency Cut) มักตำมมำด้วยเศรษฐกิจเข้ำสู่ภำวะวิกฤติ

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 6: ดัชนี S&P 500 มักจะให้ผลตอบแทนติดลบ หลังกำรลดดอกเบี้ยนอกรอบกำรประชุม 12 เดือน

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

1-day 1-month 6-month 12-month

15-Oct-98 LTCM collapse -25 5.00% 4.2% 12% 35% 28%

3-Jan-01 Dot-com crisis -50 6.00% 5.0% 7% -5% -10%

18-Apr-01 Dot-com crisis -50 4.50% 3.9% 8% -8% -6%

17-Sep-01 9/11 attacks -50 3.00% -4.9% 0% 7% -18%

17-Aug-07 Subprime crisis -50 Discount rate: 5.75% 2.5% 5% -4% -8%

22-Jan-08 Subprime crisis -75 3.50% -1.1% 3% -5% -39%

8-Oct-08 Lehman Brothers collapse -50 1.50% -1.1% -9% -15% 6%

Average returns: 1.2% 3.7% 0.6% -6.8%

3-Mar-20 COVID-19 -50 1.25% -2.8%

Rate cut 
(bps) Rate after cut

S&P 500 Returns after the cut
Timeline of Fed Emergency Cut 
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ตลาดตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวกลับมาปรับตัวเพิ่มข้ึน เน่ืองจากนักลงทุนประเมินความเสี่ยงต่อ
เศรษฐกจิไทยเพิม่ข้ึน ท�าให้นักลงทนุต่างชาตเิทขายพนัธบตัรไทย อย่างไรกด็ ีการเทขายน่าจะเริม่ชะลอลง 
หลัง Yield Spread ระหว่างพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสูงกว่า 30bps ท�าให้อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรระยะยาวน่าจะเริ่มกลับมาลดลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น
 ในเดือนที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะกลางถึงยาวอายุ 4 ถึง 10 ปีปรับเพิ่มขึ้น 2-15bps 
ขณะที่ Yield ของพันธบัตรระยะสั้นในช่วงอายุ 3 เดือนถึง 2 ปีที่ปรับตัวลงเล็กน้อย 2-15bps จากความคาดหวังต่อ
การลดดอกเบ้ียนโยบายลงเพิม่เติมอกีในการประชุมวันที ่25 ม.ีค. นี ้เพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจทีไ่ด้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19  
 ขณะที่การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว มาจากนักลงทุนประเมินความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย
เพิม่ข้ึน จงึลดการถือครองพนัธบตัรไทยลง ซ่ึงเห็นได้จากมลูค่าพนัธบัตรทีถู่กขายจ�านวนมาก โดยต่างชาตไิด้ขายพนัธบัตร
ไทยแล้วมากถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใน 3 สัปดาห์แรกของเดือน มี.ค. ซึ่งนับเป็นมูลค่าการขายต่อเนื่องมากสุด
ตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลในปี 2008 ขณะเดียวกัน ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ อายุ 10 ปีก็ปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นเป็น 133bps สะท้อนการประเมินความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
 นอกจากนี้ สถาบันจัดอันดับเครดิต Fitch Rating ได้ปรับลดมุมมอง (Outlook) ประเทศไทยลงเป็น “Stable” 
จาก “Positive” แต่ยังคงเรทติ้งที่ BBB+ ส�าหรับสาเหตุของการปรับลดมุมมองลงเนื่องจาก 1) ไทยได้รับผลกระทบ
จากไวรัส COVID-19 ที่กดดันภาคการท่องเที่ยว 2) ความล่าช้าของการบังคับใช้ พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2020 เป็น
เวลาเกือบ 5 เดือน (ต.ค. 2019 - ก.พ. 2020) และ 3) ปัญหาการเมืองในประเทศ
 ในระยะข้างหน้า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้จ�ากัดขึ้น เนื่องจากต่างชาติน่าจะเริ่มชะลอการ
ขายพันธบัตรไทย โดยหากพิจารณาส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯอายุ 10 ปี (Yield Spread) 
ในอดีต พบว่า ต่างชาติจะเริ่มหยุดเทขาย หาก Yield Spread เพิ่มขึ้นเป็น 30bps ซึ่งในขณะนี้ Yield Spread ได้
เพิ่มขึ้นมาแล้วเป็น 33bps ท�าให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรน่าจะเริ่มกลับมาลดลง

แผนภำพที่ 7: อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรของไทยระยะยำวกลับมำปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นลดลง

 Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพที่ 8: Bond Yield Spread ของหลำยประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนกำรประเมินควำมเสี่ยงเพิ่มขึ้น

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 9: ต่ำงชำติจะเริ่มหยุดเทขำยพันธบัตร หำก Yield Spread ระหว่ำงไทยกับสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 30bps

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ราคาทองค�าปรบัตวัลดลง หลังอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิเพิม่ขึน้ จนพลิกกลับมาเป็นบวก จากความเสีย่งที่
เศรษฐกจิจะเข้าสูภ่าวะเงินฝืด อย่างไรกด็ ีเรายังคงแนะน�าให้ถอืทองค�า เน่ืองจาก ราคาทองค�ายังมีปัจจยั
หนุนจากการกระตุน้เศรษฐกจิจากทัง้นโยบายการคลังและการเงิน ส�าหรบัราคาน�า้มัน ความล้มเหลวใน
การเจรจาตกลงควบคมุปรมิาณการผลิตน�า้มัน ส่งผลให้ประเทศผู้ผลติน�า้มันขนาดใหญ่กลบัมาเพิม่การผลิต
น�า้มัน ในขณะที ่Demand ยังถกูกดดนัจากการระบาดของโรค  ท�าให้ราคาน�า้มันอาจกลับไปซือ้ขายใน
กรอบราคา 20-25 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อบาร์เรล

ราคาทองค�า
ราคาทองค�าลดลง หลังอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเพิ่มขึ้น จนพลิกกลับมาเป็นบวก
 ราคาทองค�าปรับตัวลดลง -11% จากจุดสูงสุดที่ 1,675 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในต้นเดือน มี.ค. หลังอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Yield) เพิ่มขึ้น จนพลิกกลับมาเป็นบวก ซึ่งราคาทองค�าได้เคลื่อนไหวสวนทางกับอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงมาโดยตลอดต้ังแต่หลังวิกฤต Subprime ในปี 2008 โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หรือส่วนต่างระหว่างอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีและอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ (Inflation Expectation) ในระยะ
เวลา 10 ปีข้างหน้ากลับมาเพิ่มข้ึน เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ท�าให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลง 
ขณะที่ราคาน�้ามันก็ได้ลดลงสู่ระดับต�่าสุดในรอบ 4 ปี ท�าให้เศรษฐกิจมีความเสี่ยงท่ีจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือ Deflation 
ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ลดลงแรงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงจึงเพิ่มข้ึนมาอยู่ที่ 
0.07% จาก -0.5% ในต้นเดือน มี.ค. กดดันราคาทองค�าให้ปรับตัวลดลง

แผนภำพที่ 10: รำคำทองค�ำลดลง หลังอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงเพิ่มขึ้น จนพลิกกลับมำเป็นบวก

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
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คงแนะน�าให้ถือทองค�า ท่ามกลางการกระตุ้นเศรษฐกิจ
 เรายังคงแนะน�าให้ถือทองค�า เพื่อกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน โดยราคาทองค�าในระยะข้างหน้ามี
ปัจจัยหนุนราคาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐฯ ซึ่งหากมีขนาดใหญ่พอน่าจะสนับสนุนให้ตลาดกลับมาคาดการณ์
เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ 
 นอกจากนี้ การกลับมาเร่งการอัดฉีดสภาพคล่องของหลายธนาคารกลาง เช่น Fed ที่เพิ่งประกาศท�า QE4 รวม
ถึง ECB และ BoJ ที่เพิ่งประกาศเพิ่มปริมาณการเข้าซื้อสินทรัพย์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ส่งผลชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง โดยในช่วงที่ผ่านมา ราคาทองค�าได้เคลื่อนไหวไปในทิศทาง
เดียวกับยอดสุทธิการเข้าซ้ือสินทรัพย์ (Net Monthly Changes in Central Bank’s Balance Sheets) ของ 
Fed, ECB และ BoJ ซ่ึงยอดสุทธิการเข้าซ้ือสินทรัพย์ต่อเดือนจะกลับมาเพิ่มข้ึนมากสุดต้ังแต่ปี 2017 ท่ีเดือนละ 
3.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดือนละ 9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. และการเพิ่มข้ึนนี้ คาดว่า
จะอยู่ที่ระดับนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ก่อนจะค่อยๆ ทยอยลดลงจนเป็น 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาส 4 
ท�าให้ราคายังมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนได้อยู่ เราจึงยังคงแนะน�าให้ถือทองค�า

แผนภำพที่ 11: อัตรำเงินเฟ้อคำดกำรณ์ (Inflation Expectation) ลดลงมำ
อยู่ที่ 0.9% จำก 1.5% ในปลำยเดือน ก.พ. สู่ระดับต�่ำสุดตั้งแต่ปี 2009

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 12: รำคำทองค�ำเพิ่มขึ้น ตำมกำรอัดฉีดสภำพคล่อง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพที่ 13: รำคำทองค�ำยังมีปัจจัยหนุนจำกกำรกลับมำเร่งกำรอัดฉีดสภำพคล่อง
ของหลำยธนำคำรกลำง ซึ่งจะกลับมำเพิ่มขึ้นมำกสุดตั้งแต่ปี 2017

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU); Assume fixed exchange rates 
EURUSD = 1.12 and USDJPY = 108: Assume Fed to purchases assets at USD233bn/month 
(Mar-May) then reduced by half every three months
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Returns of Gold and Net monthly changes in Fed, ECB & BoJ balance sheets (USD, bn)

Net changes in balance sheets (USD, bn)
Returns of Gold (%YoY)(RHS)

Projection

น�้ามัน 
 ความล้มเหลวในการเจรจาตกลงควบคมุปรมิาณการผลิตน�า้มัน ส่งผลให้ประเทศผู้ผลิตน�า้มันขนาดใหญ่กลบัมา
เพิม่การผลติน�า้มันเตม็ทีเ่พือ่แย่งชงิส่วนแบ่งตลาด ในขณะที ่Demand ยังอ่อนแอท่ามกลางผลกระทบจากโรคระบาด 
เราคาดราคาน�้ามันมีแนวโน้มลงไปต�่ากว่าจุดต�่าสุดเดิมในปี 2016 หากซาอุฯ และรัสเซียไม่กลับมาเจรจากัน
 
สงครามราคาน�้ามันรอบใหม่
 เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา กลุ่ม OPEC และพันธมิตร (Non-OPEC) ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันลดปริมาณ
การผลิตเพิ่มเติมอีก 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามที่กลุ่ม OPEC เสนอ โดยกลุ่มพันธมิตร Non-OPEC น�าโดยรัสเซีย
ปฏิเสธท่ีจะลดปริมาณการผลิตเพิ่มเติม อีกท้ังยังปฏิเสธที่จะท�าตามข้อตกลงเดิมว่าด้วยการร่วมกันลดปริมาณการผลิต 
5 แสนบาร์เรลต่อวัน ท่ีสิ้นสุดในช่วงปลายเดือน มี.ค. ที่ผ่านมานี้อีกด้วย
 หลังจากนั้นไม่นานกลุ่ม OPEC น�าโดยซาอุฯ ได้เรียกประชุมกันอีกครั้งกับประเทศในกลุ่มสมาชิก และได้ออกมา
ประกาศสงครามราคา  โดยปรับลดราคาขายน�้ามันลงต�่าที่สุดในรอบ 20 ปี และประกาศจะกลับมาเพิ่มปริมาณการผลิต
ในเดือน เม.ย. เพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดกลับคืนจากสหรัฐฯ และรัสเซีย
 ความล้มเหลวในการ เจรจาตกลงควบคุมปริมาณการผลิตน�้ามัน ส่งผลให้ประเทศผู้ผลิตน�้ามันขนาดใหญ่กลับมา
เพิ่มการผลิตน�้ามั นเต็มที่เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด แทนที่จะร่วมมือกันควบคุมอุปทานเพื่อพยุงราคาน�้ามันอย่างที่เคย
เป็นในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ซ่ึงส่งผลให้ตลาดน�้ามันที่ Demand อ่อนแออยู่แล้วจากผลกระทบของการระบาดของ 
COVID-19 มีแนวโน้มที่จะ Oversupplied มากข้ึนไปอีก และท�าให้ราคาน�้ามันร่วงทันทีถึง 30% เมื่อตลาดรับรู้
ข่าวร้ายของสงครามราคารอบใหม่ 
 หลงัการเจรจาล้มเหลวบรษิทัน�า้มนัแห่งชาตขิองซาอฯุ (SaudiAramco) ออกมาประกาศว่าจะเพิม่ปริมาณการผลติ
น�้ามันดิบ 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็น 12.3 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือน เม.ย. หลังจากที่ข้อตกลงควมคุมปริมาณการ
ผลิตเดิมหมดอายุลง ในขณะที่ รมต. ว่าการกระทรวงพลังงานของรัสเซีย ออกมากล่าวตอบโต้ว่ารัสเซีย สามารถเพิ่ม
ปริมาณการผลิตได้อีก 5 แสนบาร์เรลต่อวัน
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แผนภำพที่ 14: ซำอุฯ และรัสเซียประกำศเพิ่มปริมำณกำรผลิตรวม 3 ล้ำนบำร์เรลต่อวันในเดือน เม.ย.

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

Supply มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าในช่วงปี 2014-15
 หากเป็นไปตามที่กล่าวอ้าง Supply น�้ามันในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นรวม 3 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือน เม.ย. ซึ่งนับ
เป็นการเพิ่มขึ้นเร็วและมากเป็นประวัติการณ์ และมากกว่าในช่วงปี 2014-2015 ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตน�้ามันรายใหญ่ใช้กลยุทธ์
ในการเพิ่มการผลิตจนเต็มก�าลังเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งในช่วงนั้นกลุ่ม OPEC  และรัสเซีย ได้เพิ่มปริมาณการ
ผลิตรวม 2.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน และท�าให้ราคาน�้ามันลดลงจาก 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในช่วงกลางปี 2014 
มาต�่าสุดที่ 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ณ ต้นปี 2016

แผนภำพที่ 15: Supply น�้ำมันในตลำดโลกจะเพิ่มขึ้นรวม 3 ล้ำนบำร์เรลต่อวันในเดือน เม.ย. มำกกว่ำในช่วงปี 2014-2015

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

ในขณะที่ Demand ยังอ่อนแอท่ามกลางผลกระทบจากโรคระบาด
 นอกจากปัญหาด้าน Supply ท่ีเพิม่ข้ึนจนล้นตลาดแล้ว แล้ว Demand ในปีนีก็้ยังถูกกดดนัจากการระบาดของโรค 
COVID-19 และยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัวแม้ราคาน�้ามันจะลดลงมาอย่างมาก โดย EIA ปรับลดคาดการณ์ความต้องการ
น�า้มนัโลกลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยคาดว่าในไตรมาส 1/2020 ความต้องการน�า้มนั
จะหดตัว -0.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับปีก่อนหน้า ก่อนจะทยอยฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งท�าให้ความต้องการ
น�้ามันทั้งปีขยายตัวต�่าเพียง 0.4 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2020 ต�่าสุดตั้งแต่ปี 2009
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 ซ่ึงแตกต่างกับในช่วงปี 2014-2015 ซ่ึงการลดลงของราคาน�า้มนัท�าให้ความต้องการบริโภคน�า้มนัดบิของโลกเติบโต
สูงถึง 1.5-2.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน (YoY) และช่วยท�าให้ Demand และ Supply ของตลาดกลับเข้าสู่สมดุลได้ในที่สุด

แผนภำพที่ 17: กำรลดลงของรำคำน�้ำมันในช่วงปี 2014-2015 ท�ำให้ Demand เติบโตสูง ซึ่งต่ำงกับในปัจจุบัน

Source: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 16: EIA คำดว่ำในไตรมำส 1/2020 ควำมต้องกำรน�้ำมันจะหดตัว -0.9 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน 
ซึ่งท�ำให้ควำมต้องกำรน�้ำมันทั้งปีขยำยตัวต�่ำเพียง 0.4 ล้ำนบำร์เรลต่อวันในปี 2020 ต�่ำสุดตั้งแต่ปี 2009

Source: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

Shale Oil ยังไม่ลดในทันที
 ความหวงัเดยีวทีจ่ะท�าให้ตลาดกลบัเข้าสูส่มดลุได้ กค็อืการลดการผลติของผูผ้ลติ Shale Oil ในสหรฐัฯ ซึง่คาดว่า
คงไม่เกิดขึ้นเร็วนัก เนื่องจาก 1) ผู้ผลิต Shale Oil ในปัจจุบันนั้นมีต้นทุนที่ต�่าลง โดยการใช้หลุมที่ขุดไว้แล้ว (Drilled 
but Uncompleted: DUC) เพื่อน�ามาผลิต ซึ่งท�าให้ต้นทุนต�่ากว่าการขุดหลุมใหม่ และ 2) การขุดเจาะน�้ามันจะเป็นการ
ท�าสัญญาล่วงหน้า ซึ่งจะมี Lag Time อยู่ระยะเวลาหนึ่ง จึงท�าให้ปริมาณการผลิตน�้ามันไม่ตอบสนองต่อราคาในทันที 
EIA คาดว่าปริมาณการผลิตของสหรัฐฯ จะยังคงเพิ่มขึ้นไปท�าจุดสูงสุดที่ 13.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน (จาก 13 mbpd ใน
ปัจจุบัน) ในช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. และค่อยๆ ทยอยลดลงมาอยู่ที่ 12.8 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงปลายปี

Apr i l
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แผนภำพที่ 19: ปริมำณกำรผลิตน�้ำมันของสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกรำว 
1 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน ในช่วง 1 ปีหลังจำกที่รำคำน�้ำมันลดลงในช่วงปี 2014-15

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 หากเราดูบทเรียนจากช่วงปี 2014-2015 จะพบว่าปริมาณการผลิตน�้ามันของสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกราว 
1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในช่วง 1 ปีหลังจากที่ราคาน�้ามันลดลง

แผนภำพที่ 18: EIA คำดกำรผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ จะยังคงเพิ่มขึ้นไปท�ำจุดสูงสุดที่ 13.2 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน
ในช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. และลดลงมำอยู่ที่ 12.8 ล้ำนบำร์เรลต่อวันในช่วงปลำยปี

Source: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

ราคาน�้ามันมีแนวโน้มลงไปต�่ากว่าจุดต�่าสุดเดิมในปี 2016 หากซาอุฯ และรัสเซียไม่กลับมาเจรจากัน
 ย่ิงสงครามราคายืดเย้ือออกไป และรสัเซียและซาอฯุ ยังคงปรมิาณการผลติตามทีป่ระกาศอย่างต่อเนือ่ง ก็จะท�าให้ 
Stock น�้ามันดิบของโลก มีแนวโน้มกลับมาเพิ่มขึ้นในอัตรา 90 ล้านบาร์เรลต่อเดือน (3 ล้านบาร์เรลต่อวัน x 30 วัน
ต่อเดือน) ซึ่งจะท�าให้ Stock น�้ามันดิบท�าจุดสูงสุดใหม่ภายในกลางปี และอาจเป็นปัจจัยกดดันราคาน�้ามันลงต�่ากว่า 
Low เดิมก็เป็นได้
 ในปี 2016 เราเห็นราคาน�้ามันลงไปแตะที่ระดับ 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แค่ในช่วงสั้นๆ เพียง 2 เดือน 
ก่อนจะฟื้นตัวขึ้นเร็วหลังจากนั้น แต่ในปีนี้สงครามราคารอบใหม่ อาจกดดันให้ราคาน�้ามันอยู่ต�่าไปอีกหลายเดือน หรือ
อย่างน้อยก็จนกว่าซาอุฯ และรัสเซียจะตัดสินใจหันหน้ามาเจรจากันเพื่อยุติสงครามที่หาผู้ชนะได้ยากในครั้งนี้



TISCO Economic Strategy Unit

เศรษฐกจิสหรฐัฯ มีแนวโน้มได้รบัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ค่อนข้างมาก สะท้อนได้จากดชันี 
Services PMI ของ Markit ที่หดตัวมากสุดในรอบกว่า 6 ปี โดยการระบาดของไวรัสได้มีความรุนแรงมากขึ้น 
และกดดันให้ Fed ผ่อนคลายนโยบายการเงินเต็มทีเ่พือ่ลดทอนผลกระทบ ทัง้ลดดอกเบ้ียสูร่ะดับ 0% และเพิม่ 
QE ซึ่งอาจไม่เพียงพอหนุนเศรษฐกิจ และมาตรการกระตุ้นภาครัฐมีความจ�าเป็น 

เศรษฐกจิยุโรปส่งสญัญาณฟ้ืนตวัข้ึนต่อในเดอืน ก.พ. หลงัความเสีย่งหลกัในปีก่อน ได้ผ่อนคลายลงไป อย่างไรกด็ี 
การฟื้นตัวดังกล่าวคาดจะหยุดชะงักลงหลังการระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงมากขึ้น โดยสถานการณ์
ที่แย่ลงได้กดดันให้ ECB ผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมทั้งเพิ่มวงเงิน QE และผ่อนคลายเงื่อนไขในการปล่อยกู้
ดอกเบี้ยต�่า โดยเรามองมาตรการที่ออกมาอาจไม่เพียงพอหนุนเศรษฐกิจและการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภาครัฐมีความจ�าเป็น

เศรษฐกจิจนีจะได้รบัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 อย่างมากในไตรมาส 1 สะท้อนได้จากตวัเลข
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดอืน ม.ค.-ก.พ. ท่ีออกมาแย่กว่าทีค่าดอย่างมาก และต�า่สดุเป็นประวัติการณ์ มองไปข้าง
หน้า เศรษฐกิจมแีนวโน้มฟ้ืนตัวข้ึน แต่การฟ้ืนตัวจะเป็นไปอย่างช้าๆ และถูกจ�ากัดโดยอปุสงค์โลกทีจ่ะชะลอลงหลงั
การระบาดของไวรสัแพร่กระจายไปสูก่ว่า 100 ประเทศทัว่โลก ซ่ึงจะส่งผลให้รัฐบาลผ่อนคลายนโยบายเพิม่เตมิ

เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มหดตัวต่อเน่ืองในไตรมาส 1 และเข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิค จากการบริโภค
ภาคเอกชนที่จะยังได้รับแรงกดดันต่อเนื่องจากการปรับขึ้นภาษี VAT และการระบาดของ COVID-19 ที่จะ
กระทบการท่องเที่ยว ห่วงโซ่อุปทาน และการใช้จ่าย โดยโมเมนตัมเศรษฐกิจที่อ่อนแอมาก ได้กดดันให้ BoJ 
ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม ซึ่งเรามองว่าไม่เพียงพอหนุนเศรษฐกิจ และคาดรัฐบาลจะออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

เศรษฐกิจไทยในปี 2020 มีแนวโน้มชะลอลงจากที่คาดไว้เดิม โดยผลของการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 
นอกประเทศจีนที่รุนแรงมากข้ึน ส่งผลไปยังรายได้ของภาคการท่องเท่ียวที่แย่ลงอย่างมีนัยยะ ภาวะหยุดชะงัก
ของห่วงโซ่การผลิต และอุปสงค์ต่างประเทศและในประเทศที่อ่อนแอลง ท�าให้เราปรับลดคาดการณ์ GDP 
ไทยในปี 2020 เหลือ 0.8% ต�่าสุดในรอบ 9 ปี อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงด้านต�่ายังคงสูง จากความไม่แน่นอน
ของ COVID-19 ภัยแล้ง ความเสี่ยงทางการเมือง และราคาน�้ามันท่ีร่วงรุนแรง ท�าให้โอกาสท่ีเศรษฐกิจไทย
ในปีนี้อาจ “หดตัว” มีเพิ่มสูงข้ึนมาก
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เศรษฐกจิสหรฐัฯ มีแนวโน้มได้รบัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ค่อนข้างมาก ซึง่อาจสะท้อน
ได้จากดัชนี Services PMI ของ Markit ที่หดตัวมากสุดในรอบกว่า 6 ปี และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่
ปรบัตวัลดลง โดยสถานการณ์การระบาดของไวรสัดงักล่าวได้มีความรนุแรงมากข้ึนและมีแนวโน้มยืดเย้ือ
เข้าสูไ่ตรมาส 2 ท�าให้รฐับาลประกาศภาวะฉุกเฉินและออกมาตรการคมุเข้ม โดยเฉพาะการควบคมุคนเข้า
ออกจากประเทศ ซึง่จะกดดนักจิกรรมทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะการท่องเทีย่วและการใช้จ่ายของผู้บรโิภค
ด้านนโยบายการเงิน Fed ประกาศผ่อนคลายนโยบายการเงินเตม็ทีเ่พือ่ลดทอนผลกระทบจาก COVID-19 
ทั้งลดดอกเบี้ยลงสู่ระดับ 0% เพิ่ม QE มูลค่า 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และอัดฉีดสภาพคล่องผ่าน
การท�า Reverse Repo อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การผ่อนคลายนโยบายการเงินเพียงอย่างเดียวนั้น
อาจไม่เพียงพอหนุนเศรษฐกิจ และการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐมีความจ�าเป็น

แผนภำพที่ 20: ดัชนี ISM ภำคกำรผลิตปรับตัวลดลงในเดือน ก.พ. จำกกำรระบำดของ COVID-19 ที่กดดัน
ผลผลิตและอุปสงค์ ส่วนยอดค้ำปลีกชะลอตัวลงในเดือน ม.ค.และมีแนวโน้มชะลอลงต่อตำมควำมเชื่อมั่นผู้
บริโภคที่ปรับลดลงจำกควำมกังวลต่อ COVID-19 ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนยังทรงตัวในระดับต�่ำ

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวดีก่อนการระบาดของ COVID-19 จะรุนแรงขึ้น มีเพียงดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นภาคการ
ผลิตและผู้บริโภคที่เริ่มสะท้อนถึงผลกระทบ
 การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ม.ค. ขยายตัว 0.3% MoM เท่ากับเดือนก่อนและที่ตลาดคาด 
แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกชะลอตัวลงเป็น 4.4 % YoY (vs. 5.5% ในเดือนก่อน) โดยยอดค้าปลีก
ที่หักสินค้าที่มีความผันผวน (รถยนต์, วัสดุก่อสร้าง และปั๊มน�้ามัน) หรือ Retail Control Group ซึ่งเป็นส่วนที่น�าไปคิด
ใน GDP ไม่ขยายตัวจากเดือนก่อน (0.0% MoM) และตัวเลขเดือน ธ.ค. ถูกปรับลดลง -0.3ppt เป็น 0.2% MoM 
 โดยในเดอืนนี ้ยอดค้าปลกีขยายตวัดีในกลุม่วัสดกุ่อสร้างเป็นหลกั (2.1% vs. 1.3% เดือนก่อน) จากสภาพอากาศ
อบอุ่นที่เอื้อต่อการก่อสร้าง 
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 ด้านความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย U. of Michigan เบื้องต้น เดือน มี.ค. ปรับตัวลดลง -5.1 จุด เป็น 95.9 จุด 
จากความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นและจะกระทบเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญ
 การลงทุน: ยอดค�าสั่งซื้อไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องบิน (Core Capital Goods Orders) ซึ่งเป็นดัชนี
ชี้น�าการลงทุนเดือน ม.ค. ชะลอตัวลงเป็น 1.4% YoY จาก 2.1% ในเดือนก่อน ขณะที่ยอดค�าสั่งซื้อใหม่ของภาคการ
ผลิต (ISM Manufacturing New Orders) ปรับตัวลดลง -2.2 จุด เป็น 49.8 จุด กลับเข้าสู่เกณฑ์หดตัว (ต�่ากว่า 50 
จุด) อีกครั้ง ส่วนหนึ่งจากการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นกดดันอุปสงค์
 ภาคการผลิต: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโดย ISM (ISM Manufacturing PMI) เดือน ก.พ. ปรับตัว
ลดลง -0.8 จุด เป็น 50.1 จุด และต�่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 50.5 จุด โดยรายละเอียดระบุผลผลิต (-4.0, 50.3 จุด) ยอด
ค�าสั่งซื้อทั้งภายใน (-2.2, 49.8 จุด) และภายนอกประเทศ (-2.1, 51.2 จุด) ปรับตัวลดลง ขณะที่การจ้างงานฟื้นตัว
ขึ้นเล็กน้อย (+0.3, 46.6 จุด) 
 โดยดชันเีริม่สะท้อนถึงผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ซ่ึงคาดว่าการระบาดทีม่คีวามรุนแรงมากข้ึนจาก
เดือน ก.พ.  จะกดดันให้ดัชนี ISM ภาคการผลิตปรับตัวลดลงต่อในเดือนข้างหน้า ตามดัชนี PMI ภาคการผลิตของโลก
ที่ปรับตัวลดลงสู่ระดับต�่านับตั้งแต่ปี 2009 (-3.2, 47.2 จุด) 
 การส่งออก: ยอดส่งออกเดือน ม.ค. ชะลอตวัลงเป็น 1.1% YoY จาก 1.9% ในเดือนก่อน โดยส่งออกไปแคนาดา 
(-0.4% vs. -0.3% เดือนก่อน) เม็กซิโก (-4.9% vs. -2.1% เดือนก่อน) และ EU (-1.4% vs. 4.6%) หดตัว ขณะ
ที่ส่งออกไปจีนฟื้นตัวขึ้น (1.1% vs. -2.9% เดือนก่อน)   

การจ้างงานเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากในเดือน ก.พ. แต่การระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงมาก
ขึ้นจะเริ่มกดดันการจ้างงานต่อจากนี้
 การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 2.73 แสนราย สูงกว่าที่ตลาดคาดอย่าง
มากที ่1.75 แสนราย โดยส่วนหนึง่คาดว่าได้รบัผลดีจากการจ้างงานในภาคก่อสร้างท่ีเพิม่ข้ึนจากสภาพอากาศท่ีเอือ้อ�านวย
ต่อการก่อสร้างและการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อท�าผลส�ารวจส�ามะโนประชากร (Census Survey)
 นอกจากนี้ ตัวเลขการจ้างงานเดือน ธ.ค.-ม.ค. ยังถูกปรับเพิ่มขึ้นรวมกัน 8.5 หมื่นราย (เพิ่มขึ้น 3.7 หมื่นราย 
และ 4.8 หมื่นรายในเดือน ธ.ค. และ ม.ค. ตามล�าดับ) ส่งผลให้แนวโน้มการจ้างงานผ่านค่าเฉลี่ย 3 เดือน (3MMA) 
เร่งตัวขึ้นเป็น 2.43 แสนราย (vs. 2.39 แสนรายเดือนก่อน) สูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ย. 2016 
 โดยการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 2.28 แสนราย (vs. 2.22 แสนรายเดือนก่อน) ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 1.6 แสน
ราย ขณะที่การจ้างงานภาครัฐเพิ่มขึ้นแรงต่อเนื่อง (4.5 หมื่นราย vs. 5.1 หมื่นรายเดือนก่อน) ส่วนหนึ่งจากการจ้าง
แรงงานชั่วคราวเพื่อท�าการส�ารวจส�ามะโนประชากร (Census Survey) ที่จัดท�าทุกๆ 10 ปี โดยขณะนี้ก�าลังเตรียม
การส�ารวจส�าหรับปี 2020
 หากแบ่งตามรายอุตสาหกรรม การจ้างงานในภาคบริการเพิ่มขึ้น 2.12 แสนราย (vs. 2.46 แสนรายเดือนก่อน) 
ขณะที่ภาคการผลิตเพิ่มขึ้น 6.1 หมื่นราย (vs. 2.7 หมื่นรายเดือนก่อน) ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องหลังความตึงเครียดทางการ
ค้ากับจีนผ่อนคลายลง 
 ด้านอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ปรับลดลงเล็กน้อยเป็น 3.5% จาก 3.6% ในเดือนก่อนและที่
ตลาดคาด  
 การจ้างงานเดือน ก.พ. ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากและสะท้อนถึงตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี 
การระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น จากการแพร่ระบาดนอกประเทศจีน (ซึ่งรวมทั้งสหรัฐฯ) คาดว่าจะ
เริ่มกดดันการจ้างงานในเดือนถัดไป จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงและอุปสงค์ที่จะชะลอตาม
 ทั้งนี้ เราแนะให้ติดตามตัวเลขยอดผู้ว่างงานขอรับสวัสดิการครั้งแรก (Initial Jobless Claims) ซ่ึงจะบ่งช้ีถึง
ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อตลาดแรงงานได้เร็วทีส่ดุ เนือ่งจากมกีารประกาศตัวเลขทุกสปัดาห์ โดย Deutsche Bank 
ประเมนิว่าหากตวัเลขดังกล่าวเพิม่ข้ึนเกิน 2.5 แสนราย จะนบัเป็นสญัญาณว่าเศรษฐกิจมแีนวโน้มเข้าสูภ่าวะถดถอย 
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แผนภำพที่ 21: กำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้นแข็งแกร่งที่ 2.73 แสนรำย 
ขณะที่แนวโน้มผ่ำนค่ำเฉลี่ย 3 เดือน (กรำฟเส้น) เร่งตัวขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ย. 2016  

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 22: กำรจ้ำงงำนในภำคกำรผลิต (Panel ล่ำง) ฟื้นตัวขึ้นหลังควำมตึงเครียด
ทำงกำรค้ำผ่อนคลำยลง ขณะที่กำรจ้ำงงำนในภำคบริกำร (Panel บน) ยังเพิ่มขึ้นแข็งแกร่ง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพที่ 23: ดัชนี Services PMI ของ Markit เดือน ก.พ. ลดลง
เข้ำสู่เกณฑ์หดตัว (ต�่ำกว่ำ 50 จุด) เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี

Source: Bloomberg, fxstreet.com, Markit, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ดัชนี Services PMI โดย Markit สะท้อนการระบาดของ COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่าง
มีนัยส�าคัญ 
 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการ (Services PMI) จัดท�าโดย Markit ปรับตัวลดลงแรง -4.0 จุด เป็น 
49.4 จุด ในเดือน ก.พ. สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะทรงตัวที่ 53.4 จุด เท่ากับเดือนก่อน โดยดัชนีได้เข้าสู่เกณฑ์หด
ตัว (ต�่ากว่า 50 จุด) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2016 และนับเป็นระดับต�่าสุดในรอบกว่า 6 ปี 
 โดยรายงานระบุว่าธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรรมการท่องเที่ยวเริ่มได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
COVID-19 โดยเฉพาะจากจ�านวนนักท่องเที่ยวและการส่งออกภาคบริการที่มีอุปสงค์ลดลง ซึ่งได้ส่งผลให้กิจกรรมทาง
ธุรกิจมีลดลงตามไปด้วย มองไปข้างหน้า ภาคบริการมีแนวโน้มแย่ลงต่อจากการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงมาก
ข้ึน ซ่ึงได้ส่งผลให้รฐับาลหลายๆประเทศ รวมถึงสหรฐัฯ  ออกมาตรการคมุเข้มเพือ่ควบคุมการแพร่ระบาด ซ่ึงรวมถึงการ
จ�ากัดการเข้าออกประเทศของตน
 ภาคการบริการคิดเป็นสัดส่วนราว 70% ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดังนั้น การหดตัวแรงของดัชนี Services PMI 
ซึ่งมีแนวโน้มหดตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนได้ถึงเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอลงแรง โดยเฉพาะหากการระบาดของ COVID-19 
กินระยะเวลานาน ทั้งนี้ ต้องติดตามตัวเลขการจ้างงาน โดยเฉพาะในภาคการบริการ ซึ่งหากการจ้างงานลดลงมากย่อม
กระทบการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก

ราคาน�้ามันที่ปรับลดลงแรงนับเป็นอีกปัจจัยกดดันการลงทุนภาคธุรกิจ เพิ่มเติมจากการระงับการผลิตเครื่องบินของ 
Boeing และความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งปธน.
 การลงทุนภาคธุรกิจของสหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนแอลงต่อ จากปัจจัยกดดันที่มีเพิ่มเติมนอกเหนือจากการระงับการ
ผลิตเครื่องบิน Boeing และความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือน พ.ย.นี้ โดยปัจจัยดังกล่าวคือ การ
ปรับลดลงแรงของราคาน�้ามันในช่วงที่ผ่านมา
 การประชุม OPEC เมื่อต้นเดือน มี.ค. สมาชิกในกลุ่มไม่สามารถบรรลุข้อตกลงควบคุมปริมาณการผลิตน�้ามัน
เพิ่มเติมได้ ซาอุฯ  ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่สุดในกลุ่มจึงได้ประกาศสงครามราคา (Price War) และระบุจะเพิ่มปริมาณ
การผลิตเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดกลับคืนมาจากสหรัฐฯ และรัสเซีย ซึ่งการกระท�าดังกล่าวได้ส่งผลให้ราคาน�้ามันร่วงแรง
สู่ระดับต�่าสุดในรอบกว่า 20 ปี (ราคาน�้ามันดิบ WTI ลดลงอยู่ที่ 33 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ณ วันที่ 9 มี.ค.) 
 การร่วงลงแรงของราคาน�้ามันนับเป็นการสร้างผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะในด้านการ
ลงทุน เนื่องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 16% ของการลงทุนภาคธุรกิจ 
(CAPEX) โดยผลกระทบดังกล่าวอาจสะท้อนได้จากเหตุการณ์ในปี 2014-2015 ที่ราคาน�้ามันร่วงแรงเช่นเดียวกัน ซึ่ง
ได้กดดันให้การลงทุนภาคธุรกิจชะลอลงต่อเนื่องและหดตัว 
 นอกจากการลงทนุทีจ่ะได้รับผลกระทบแล้ว ปัจจยัดงักล่าวยังจะก่อให้เกิดความเสีย่งในการผดินดัช�าระหนีอ้กีด้วย 
โดยเฉพาะบริษัทขุดเจาะน�้ามันเล็กๆ ที่อาจไม่สามารถช�าระหนี้ได้และต้องปิดกิจการ
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แผนภำพที่ 24: รำคำน�้ำมันที่ร่วงแรงในช่วงที่ผ่ำนมำ มีแนวโน้มที่จะกระทบ
กำรลงทุนภำคธุรกิจอย่ำงมำก เช่นเดียวกับเมื่อปี 2014-2015

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

Fed ผ่อนคลายนโยบายการเงินเต็มที่เพื่อลดทอนผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งลดดอกเบี้ยลงสู่ระดับ 0% เพิ่ม QE 
มูลค่า 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และอัดฉีดสภาพคล่องผ่านการท�า Reverse Repo อย่างต่อเนื่อง
 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 100bps เป็น 0.00-0.25% นอกรอบการประชุมในวัน
ที่ 15 มี.ค. ต่อเนื่องจากการปรับลด 50bps นอกรอบการประชุมในวันที่ 3 มี.ค. โดยระบุว่าดอกเบี้ยจะคงอยู่ที่ระดับ
ดังกล่าวไปอีกระยะเวลาหนึ่ง 
 นอกจากนี้ Fed ยังได้ระบุว่าจะเพิ่มการเข้าซื้อสินทรัพย์ (ท�า QE) มูลค่า 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นอย่าง
น้อยในหลายเดือนข้างหน้า แบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลอย่างน้อย 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (Agency Mortgage-Backed Securities: AMBS) อย่าง
น้อย 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ยังไม่ได้ระบุอัตราการเข้าซื้อต่อเดือนและระยะเวลาสิ้นสุด 
 พร้อมกันนี้ Fed ได้ประกาศมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการให้ธนาคารพาณิชย์กู้ยืมระยะสั้น (Discount 
Window) เป็นระยะเวลา 90 วัน เพื่อรักษาสภาพคล่องและเสถียรภาพในระบบธนาคาร 
 นอกจากนี้  Fed ได้อัดฉีดสภาพคล่องผ่านการท�า Reverse Repo มูลค่ากว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ
มีแผนจะอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมอีก 9 ครั้ง มูลค่าครั้งละ 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จนถึงกลางเดือน เม.ย. ซึ่ง
จะท�าให้เป็นการอัดฉีดสภาพคล่องมูลค่ารวมกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางตลาดการเงินที่ได้รับผลกระทบ
อย่างหนักจากความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงมากขึ้น (จ�านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
มีการปิดเมืองหลายประเทศในยุโรป อาทิ อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส และโปแลนด์)
 การปรบัลดดอกเบ้ียลงสูร่ะดับ 0% นัน้เป็นไปตามทีต่ลาดคาดหวังไว้ อย่างไรก็ด ีตลาดได้ตอบรับในเชิงลบ สะท้อน
ได้จากตลาดหุ้นสหรัฐฯ (Futures) ที่ดิ่งลง 5% หลัง Fed ประกาศนโยบายดังกล่าว ซึ่งสะท้อนได้ว่าตลาดไม่มีความ
เชื่อมั่นว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพียงอย่างเดียวจะเพียงพอในการหนุนเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะ
เข้าสู่ภาวะถดถอย
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แผนภำพที่ 25: Fed ปรับลดดอกเบี้ยลง 100bps เป็น 0.00-0.25% ต�่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2015 โดยเป็นกำร
ปรับลดนอกรอบกำรประชุมต่อเนื่องจำกที่ปรับลด 50bps ในวันที่ 3 มี.ค. นอกรอบกำรประชุมเช่นเดียวกัน

Note: red circles are emergency cuts
Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 26: Fed ปรับลดดอกเบี้ย 100bps สู่ระดับ 0.00-0.25% ตำมควำม
คำดหวังของตลำด โดยตลำดคำด Fed จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับดังกล่ำวตลอดปีนี้

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

เศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นต่อในเดือน ก.พ. หลังความเสี่ยงหลักในปีก่อนทั้งสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีน และความไม่แน่นอนของ Brexit ได้ผ่อนคลายลงไป อย่างไรก็ดี เรามองการฟื้นตัวดัง
กล่าวจะหยุดชะงักลง หลังการระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงมากขึ้นและแพร่กระจายสู่หลาย
ประเทศในยูโรโซนและส่งผลให้รัฐบาลประกาศมาตรการคุมเข้ม ซึ่งจะกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงมากขึ้นส่งผลให้ ECB ถูกกดดันให้ผ่อนคลายนโยบายการเงินใน
การประชุมวันที่ 12 มี.ค. ซึ่ง ECB ได้เพิ่มวงเงิน QE 1.2 แสนล้านยูโรจนถึงสิ้นปี ผ่อนคลายเงื่อนไข
โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า TLTRO3 และเพิ่มสภาพคล่องผ่านการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต�่าจนถึงกลางปี ขณะ
ที่คงดอกเบี้ย Deposit Rate ไว้ที่ -0.5% อย่างไรก็ดี เรามองว่ามาตรการต่างๆ ที่ออกมาอาจไม่เพียง
พอหนุนเศรษฐกิจและสะท้อนว่า ECB เริ่มพบข้อจ�ากัดในการใช้นโยบายการเงิน ซึ่งจะท�าให้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐมีความจ�าเป็น

เศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวต่อ แต่การระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นจะกดดันการฟื้นตัวต่อจากนี้ 
 เศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นต่อในเดือน ก.พ. โดยดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ
เนื่องดีกว่าที่คาด เช่น ดัชนี PMIs และดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเยอรมนีโดย IFO หลังความเสี่ยงหลักในปีก่อนทั้ง
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และความไม่แน่นอนของ Brexit ได้ผ่อนคลายลงไป 
อย่างไรก็ดี เรามองการฟื้นตัวดังกล่าวจะหยุดชะงักลง หลังการระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงมากขึ้นและ
แพร่กระจายสู่หลายประเทศในยูโรโซน โดยเฉพาะอิตาลี ที่จ�านวนผู้ติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลให้รัฐบาล
อิตาลีต้องประกาศมาตรการคุมเข้ม โดยล่าสุดได้สั่งปิดเมืองทั้งประเทศ ให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านและห้ามรวมตัวกัน
ในที่สาธารณะ ซึ่งคาดว่าประเทศอื่นๆ จะประกาศมาตรการควบคุมเช่นเดียวกัน ซึ่งจะกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในระยะข้างหน้า

แผนภำพที่ 27: ดัชนี PMIs ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในเดือน ก.พ. สะท้อนกำรระบำดของ COVD-19 ยังไม่ส่งผลกระทบ 
ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆ ได้แก่ ยอดค้ำปลีก ยอดปล่อยสินเชื่อภำคธุรกิจ และส่งออก ทรงตัวในระดับต�่ำ

Source: Bloomberg, ECB, Eurostat, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวม (Composite PMI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.3 จุด เป็น 51.6 จุด สูงสุดในรอบ 6 เดือน 
จากทั้งดัชนีภาคการผลิตและภาคบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยดัชนีภาคการผลิตฟื้นตัวขึ้น +1.3 จุด เป็น 49.2 จุด สูงสุด
ในรอบ 10 เดือน จากผลผลิต ยอดค�าสั่งซื้อในประเทศ และการจ้างงานต่างฟื้นตัวขึ้น ส่วนดัชนีภาคบริการปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นเล็กน้อย +0.1 จุด เป็น 52.6 จุด
  อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของภาคการผลิตต่อจากนี้คาดจะถูกจ�ากัดจากการระบาดของ COVID-19 โดยผลกระทบ
ดังกล่าวเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ในดัชนี PMI คือ 1) ระยะเวลาการขนส่งสินค้าขั้นต้น (Suppliers’ Delivery Times) ซึ่ง
เป็นดัชนีย่อยใน PMI ภาคการผลิต ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง สะท้อนได้ว่าการระบาดของไวรัสดังกล่าวในจีนที่ส่งผลให้จีน
ประกาศปิดโรงงานและปิดเมืองหลายเมือง ได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโช่อุปทาน (Supply Chains) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวคาด
จะกดดันการผลิตสินค้าในเดือนถัดไป และ 2) ยอดค�าสั่งซื้อภายนอกประเทศ (Exports Orders) ได้ปรับตัวลดลงมาก 
สะท้อนถึงอุปสงค์ทั่วโลกที่อ่อนแอลงหลังการระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงมากขึ้น

 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) เดือน ก.พ. ฟื้นตัวขึ้น 0.9 จุด เป็น 103.5 จุด 
สูงสุดในรอบ 9 เดือน และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 102.8 จุด 
 ด้านการบรโิภค ยอดค้าปลกี (Retail Sales) ขยายตวั 1.7% YoY เท่ากับเดือนก่อน และดีกว่าทีต่ลาดคาดที่ 
1.1% YoY แต่นบัเป็นการขยายตวัต�า่สดุในรอบ 8 เดือน ขณะท่ีความเช่ือมัน่ผูบ้รโิภค (Consumer Confidence) ปรบั
ตัวเพิม่ข้ึน 1.5 จดุ เป็น -6.1 จดุ ระดับสงูสดุในรอบ 15 เดอืน จากความกังวลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและอตัราการ
ว่างงานในอนาคตท่ีมลีดลง อย่างไรก็ดี การระบาดของ COVID-19 ทีร่นุแรงมากข้ึนคาดจะกดดนัความเช่ือมัน่ดงักล่าว
ในเดือนข้างหน้า 

แผนภำพที่ 28: ดัชนีชี้วัดควำมเชื่อมั่นฟื้นตัวขึ้นต่อในเดือน ก.พ. สะท้อนกำรระบำดของ COVID-19 ยังไม่ส่งผลกระทบ

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 29: ระยะเวลำกำรขนส่งสินค้ำขั้นต้น (Suppliers’ Delivery Times) ซึ่งเป็นดัชนีย่อยใน PMI ภำคกำรผลิต 
ได้เพิ่มขึ้นแรง โดยเฉพำะของเยอรมนี สะท้อนกำรระบำดของ COVID-19 เริ่มส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทำน

Source: Goldman Sachs, Markit
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 ด้านภาคต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน ธ.ค. เร่งตัวขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.5% YoY จาก 1.1% ใน
เดือนก่อน โดยส่งออกไปตลาดหลัก ได้แก่ จีน (9.7% vs. 1.7% เดือนก่อน) พลิกกลับมาขยายตัวดี OPEC (1.6% vs. 
-5.9% เดือนก่อน) และสหราชอาณาจักร (-7.4% vs. 9.5% เดือนก่อน) ฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ส่งออกไปสหรัฐฯ (1.1% 
vs. 3.0% เดือนก่อน) และสวิตเซอร์แลนด์ (7.6% vs. 9.3% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง ส่วนยอดน�าเข้า (Imports) 
หดตัวเพิ่มขึ้นเป็น -2.4% YoY จาก -1.3% เดือนก่อน 

ECB ออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินในการประชุมวันที่ 12 มี.ค.  เพื่อลดทอนผลกระทบจาก COVID-19 แต่
คงดอกเบี้ย Deposit rate ไว้ที่ -0.5%
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมในการประชุมรอบล่าสุดวันที่ 12 
มี.ค. เพื่อลดทอนผลกระทบจาก COVID-19 ดังนี้ 
 1) ด�าเนนิโครงการปล่อยกู้ดอกเบ้ียต�า่ (LTROs) พเิศษเป็นการช่ัวคราวเพือ่เพิม่สภาพคล่องในระบบการเงิน โดย

จะปล่อยเป็นรายสัปดาห์จนถึงเดือน มิ.ย. (ระลอกแรกจะด�าเนินการวันที่ 16 มี.ค. นี้) และคิดอัตราดอกเบี้ย
ที่ Deposit Rate หรือ -0.5% ซึ่งทุกระลอกจะครบก�าหนดช�าระคืนในวันที่ 24 มิ.ย.

 2) ผ่อนคลายเงื่อนไขในโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า TLTRO3 ส�าหรับระลอกที่จะออกนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2020 
จนถึงเดอืน ม.ิย. 2021 โดยจะลดอตัราดอกเบ้ียทีคิ่ดกับธนาคารพาณชิย์ลง จากเดมิคดิที ่-0.5% จนถึง 0.1% 
เป็นคิดที่ -0.75% จนถึง 0.00% ซึ่งเท่ากับว่า ECB ปล่อยกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์ในอัตราดอกเบี้ยที่ติดลบ 
ซึ่งอาจต�่าถึง -0.75% ตามแต่ความสามารถในการปล่อยกู้ให้ได้ตามเป้าของ ECB ซึ่งเน้นการปล่อยกู้ให้กับ
ธุรกิจ SMEs ที่จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

 3) เพิ่มการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE) มูลค่ารวม 1.2 แสนล้านยูโรจนถึงสิ้นปี โดยระบุจะเน้นเข้าซื้อหุ้นกู้เอกชนเพื่อ
เพิ่มสภาพคล่องให้กลุ่มดังกล่าว ส่วนการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่อัตรา 2.0 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน จะยังด�าเนินต่อ
ไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีก�าหนด 

 ด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ย Deposit Facility Rate ที่ -0.5% อัตราดอกเบี้ย Main 
Refinancing Rate ที่ 0.0% และอัตราดอกเบี้ย Marginal Lending Rate ที่ 0.25% โดยยังคงระบุว่าอัตราดอกเบี้ย
จะคงอยู่ที่ระดับนี้หรือต�่ากว่า “จนกว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวเข้าสู่เป้าหมายที่ 2%” ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการคงดอกเบี้ยนั้นสวน
ทางกับที่ตลาดคาดว่า ECB จะปรับลดดอกเบี้ย Deposit Facility Rate ลง 10bps เป็น -0.6%  
 นาง Christine Lagarde ประธาน ECB ระบุว่ามาตรการต่างๆ ที่ออกมามีเป้าหมายเพื่อหนุนสภาพคล่องใน
ระบบและรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงิน โดยนาง Lagarde ยังย�้าความจ�าเป็นในการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
การคลังในการพยุงเศรษฐกิจอีกแรงหนึ่ง 
 เรามองว่ามาตรการผ่อนคลายทางการเงินทีอ่อกมาอาจไม่เพยีงพอหนนุเศรษฐกิจทีค่าดจะได้รบัผลกระทบจากการ
ระบาดของ COVID-19 ค่อนข้างมาก ซ�้าเติมโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้ว โดยเฉพาะภาคการผลิตที่ยังอยู่
ในภาวะหดตัว โดยการเพิ่มวงเงิน QE มูลค่ารวม 1.2 แสนล้านยูโรจนถึงสิ้นปีนั้น จะส่งผลให้อัตราการเข้าซื้อเฉลี่ยต่อ
เดือนเพิ่มขึ้นเป็น 3.2 หมื่นล้านยูโรเท่านั้น (เดือน มี.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต�่ากว่าการเข้าซื้อต่อเดือนในอดีต 
 โดยเรามองว่า ECB เริ่มพบข้อจ�ากัดในการใช้นโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (Policy Space มีจ�ากัด) 
ซึ่งอาจสะท้อนได้จากการตัดสินใจไม่ลดดอกเบี้ย Deposit Facility Rate ลงในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากการปรับลด
ดอกเบี้ยลงติดลบเพิ่มเติมจะซ�้าเติมภาคธนาคารที่อ่อนแอมากอยู่แล้ว 
 ส่วนการเพิ่ม QE มากกว่านี้ มีความเป็นไปได้ หาก ECB ยกเลิกและ/หรือแก้ไขข้อจ�ากัดตามกฎหมาย โดย
เฉพาะการห้าม ECB ถือครองพันธบัตรของแต่ละประเทศสมาชิกเกิน 33% ของปริมาณพันธบัตรท่ีมีทั้งหมดในตลาด 
(33% Issuer Limit) และการท่ี ECB จะต้องเข้าซ้ือพันธบัตรของแต่ละประเทศสมาชิกตามสัดส่วนที่ก�าหนดไว้ตาม 
Capital Key
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แผนภำพ 30: มูลค่ำ QE ที่เพิ่มเติม 1.2 แสนล้ำนยูโรจนถึงสิ้นปีนี้ จะท�ำให้ปริมำณกำรท�ำ QE 
โดยเฉลี่ยต่อเดือน (เดือน มี.ค.-ธ.ค. 2020) เพิ่มขึ้นเป็น 3.2 หมื่นล้ำนยูโร เท่ำนั้น ซึ่งต�่ำกว่ำมูลค่ำ 
QE ต่อเดือนที่ ECB เคยเข้ำซื้อในอดีต

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

 

การระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงในอิตาลี จะกดดันให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย
 อิตาลีได้ประสบปัญหาการระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรง โดยจ�านวนผู้ติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเข้า
สู่เดือน มี.ค. และล่าสุดอิตาลีได้เป็นประเทศที่มีจ�านวนผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับสองของโลก (15,113 ราย ณ วันที่ 12 
มี.ค.)
 โดยการระบาดได้กระจกุตัวอยู่ในมณฑลตอนเหนอืซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะ Lombardia 
Emilia-Romagna และ Veneto ที่มีจ�านวนผู้ติดเชื้อมากสามอันดับแรก โดยทั้งสามมณฑลรวมกันคิดเป็นกว่า 40% 
ของ GDP อิตาลีและกว่า 50% ของส่งออก ซึ่งจ�านวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือน มี.ค.  ได้ส่งผลให้รัฐบาล
อิตาลีออกมาตรการคุมเข้มเพื่อลดการระบาดของไวรัสดังกล่าว โดยล่าสุดได้สั่งปิดเมืองทั้งประเทศ ให้ประชาชนอยู่แต่
ในบ้านและห้ามรวมตัวกันในที่สาธารณะ รวมถึงเริ่มปิดสนามบิน
 เศรษฐกิจอิตาลีทีมีความเปราะบางอยู่แล้วก่อนหน้านี้ (เศรษฐกิจหดตัว -0.3% QoQ ในไตรมาส 4/2019) จาก
ทั้งภาคธนาคารที่อ่อนแอ หนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับสูง และเสถียรภาพทางการเมืองที่อ่อนแอ ได้ถูกการระบาดของ 
COVID-19 ซ�้าเติม และส่งผลให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย (Technical Recession: เศรษฐกิจหดตัวต่อ
เนือ่ง 2 ไตรมาส) และนบัเป็นความเสีย่งให้เศรษฐกิจยูโรโซนเข้าสูภ่าวะหดตัวด้วย เนือ่งจากอติาลมีขีนาดเศรษฐกิจใหญ่
เป็นอันดับ 3 ของกลุ่ม (คิดเป็นราว 16% ของ GDP ยูโรโซน)
 นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่ยูโรโซนจะเข้าสู่ภาวะหดตัวยังได้มีเพิ่มขึ้นไปอีก เนื่องจากประเทศหลักอื่นๆ ในยูโรโซนก็
เผชิญปัญหาจ�านวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน โดยนับถึงวันที่ 12 มี.ค. เยอรมนี (ยอดผู้ติดเชื้อ 2,745 
ราย) ฝรั่งเศส (ยอดผู้ติดเชื้อ 2,876) และสเปน (ยอดผู้ติดเชื้อ 3,146 ราย) ต่างมีจ�านวนผู้ติดเชื้อในระดับสูง โดย
รัฐบาลของประเทศดงักล่าวได้เริม่ประกาศมาตรการคุมเข้มเช่นเดยีวกับอติาล ีซ่ึงคาดได้ว่าจะกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของยูโรโซนโดยรวมต่อไป
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แผนภำพที่ 31: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อในอิตำลีเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 
และกระจุกตัวอยู่ในมณฑลทำงเหนือซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจหลัก (มูลค่ำ GDP สูง)

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

แผนภำพที่ 32: ต้นทุนกำรประกันควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช�ำระหนี้ของรัฐบำลอิตำลีพุ่งขึ้นแรง

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

เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 1 จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 อย่างมาก สะท้อนได้
จากตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน ม.ค.-ก.พ. ที่ออกมาหดตัวมากกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากและต�่า
สุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งการผลิต การบริโภค และการลงทุน จากการออกมาตรการเข้มงวดของรัฐบาล 
เช่น การปิดโรงงานเพื่อระงับการระบาดของไวรัสดังกล่าว 
มองไปข้างหน้า เศรษฐกจิจนีมีแนวโน้มฟ้ืนตวัข้ึนหลังการระบาดของ COVID-19 ทยอยคล่ีคลาย กจิกรรม
ทางเศรษฐกิจฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และผลดีจากการผ่อนคลายนโยบายทั้งด้านการเงินและการ
คลัง อย่างไรกด็ ีการฟ้ืนตวัของจนีจะถกูจ�ากดัโดยอุปสงค์โลกทีจ่ะชะลอลงหลังการระบาดของไวรสัแพร่
กระจายไปสู่กว่า 100 ประเทศทั่วโลก และท�าให้เราคาดว่ารัฐบาลจีนจะมีการผ่อนคลายนโยบายอื่นๆ 
เพิ่มเติม เช่น การลด RRR และดอกเบี้ย MLF รวมทั้งออกมาตรการกระตุ้นการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติม

กิจกรรมทางเศรษฐกิจสองเดือนแรกของปีได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของ COVID-19 โดยการผลิต 
การบริโภค และการลงทุนออกมาต�่าสุดเป็นประวัติการณ์
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน ม.ค.-ก.พ. หดตัวมากสุดนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลในปี 1995 และแย่กว่าที่ตลาดคาด
อย่างมาก จากการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักและโรงงานต่างๆ ต้องระงับการ
ผลติเป็นการช่ัวคราวจากการออกมาตรการเข้มงวดของรฐับาลเพือ่ระงับการระบาดของไวรสั โดยออกมาสอดคล้องกับดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เดือน ก.พ. ที่ปรับลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากทั้งในส่วนของภาคการผลิต
และบริการ ซึ่งสะท้อนได้ถึงผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ที่อาจรุนแรงมากกว่าที่หลายฝ่ายประเมินไว้

แผนภำพที่ 33: กำรระบำดของ COVID-19 กดดันกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน 
ม.ค.-ก.พ. รวมทั้งดัชนี PMI ออกมำต�่ำสุดเป็นประวัติกำรณ์ ขณะที่กิจกรรมภำคต่ำงประเทศอ่อนแอเช่นเดียวกัน

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ส่วนดัชนีภาคบริการ (Non-manufacturing PMI) ปรับตัวลดลงแรง -24.5 จุด เป็น 29.6 จุด ต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ 
และต�่ากว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 50.5 จุด จากการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่ออกมาท�ากิจกรรม
นอกบ้าน โดยดัชนีย่อยทั้งภาคบริการ (-23, 30.1 จุด) และภาคก่อสร้าง (-33.1, 26.6 จุด) ต่างปรับตัวลดลงแรง

 ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ม.ค.-ก.พ. หดตัว -20.5% YoY จาก 8.0% ในเดือน ธ.ค. แย่กว่าที่ตลาด
คาดอย่างมากที่จะหดตัวเพียง -4.0% จากยอดขายในกลุ่มบริการจัดเลี้ยงอาหาร (-43.1%  vs. 9.1% เดือนก่อน) และ
ยอดขายรถยนต์   (-37.0% vs.1.8% เดือน ธ.ค.) ที่หดตัวแรง
 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน ม.ค.-ก.พ. หดตัว -13.5% YoY จาก 5.7% ในเดือน 
ธ.ค. แย่กว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่จะหดตัวเพียง -3.0% โดยหดตัวในทุกหมวด โดยเฉพาะรถยนต์ เครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของทางการจีน (Official  Manufacturing PMI) เดือน ก.พ. ปรับตัว
ลดลงแรง -14.3 จุด เป็น 35.7 จุด ต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ และต�่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 45.0 จุด เป็นอย่างมาก จาก
การระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้รัฐบาลระงับกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ และปิดโรงงานนับตั้งแต่ปลายเดือน 
ม.ค. โดยรายละเอียดระบุ ผลผลิต (-23.5, 27.8 จุด) ยอดค�าสั่งซื้อทั้งภายใน (-22.1, 29.3 จุด) และภายนอกประเทศ 
(-20.0, 28.7 จุด) และการจ้างงาน (-15.7, 31.8 จุด) ต่างปรับตัวลดลงสู่ระดับต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ 

แผนภำพที่ 34: ดัชนี PMI ภำคกำรผลิตของทำงกำรจีนปรับตัวลดลงแรงสู่ระดับต�่ำสุดเป็นประวัติกำรณ์ที่ 35.7 จุด

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพที่ 35: ดัชนี PMI ภำคบริกำรปรับตัวลดลงแรงยิ่งกว่ำภำคกำรผลิตอยู่ที่ระดับต�่ำสุดเป็นประวัติกำรณ์ที่ 29.6 จุด 
สะท้อน เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอลงแรง เนื่องจำกภำคบริกำรคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 



34

 การลงทุนในสนิทรพัย์ถาวร (Fixed Assets Investment) เดือน ม.ค.-ก.พ. หดตัว -24.5% YoY YTD จาก 5.4% 
ในเดือน ธ.ค. แย่กว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่จะหดตัวเพียง -2.0% โดยการลงทุนหดตัวในทุกหมวดหลักทั้งโครงสร้าง
พื้นฐาน (-30.3%) การลงทุนภาคเอกชน (-26.4%) การลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ (-16.3%) และการลงทุนภาคการ
ผลิต (-31.5%) 
 ด้านต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน ม.ค.-ก.พ. พลิกกลับมาหดตัวแรง -17.2% YoY จากที่ขยาย
ตัว 7.6% YoY ในเดือน ธ.ค. และต�่ากว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ -16.2% YoY จากวันหยุดตรุษจีน (ปลายเดือน ม.ค.) 
และการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักในเดือน ก.พ. และโรงงานต่างๆ ต้องระงับ
การผลิตเป็นการชั่วคราว จากการออกมาตรการเข้มงวดของรัฐบาลเพื่อระงับการระบาดของไวรัส โดยส่งออกไปสหรัฐฯ 
หดตัวแรง -27.7% YoY ( vs. -14.2% เดือน ธ.ค.) ตามด้วยส่งออกไปญี่ปุ่น (-24.5% YoY vs.-3.4% เดือน ธ.ค. ) 
และ EU (-18.4% YoY vs. 6.6% เดือน ธ.ค.) ส่วนส่งออกไป ASEAN พลิกกลับมาหดตัว -5.1% YoY (vs. 27.4% 
เดือน ธ.ค.) จากที่ขยายตัวเป็นเลขสองหลักมาหลายเดือนก่อนหน้านี้
  ส่วนยอดน�าเข้า (Imports) พลิกกลับมาหดตัว -4.0% YoY จากที่ขยายตัวแรง 16.3% YoY ในเดือน ธ.ค. 
แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ -16.1% YoY ซึ่งส่งออกที่หดตัวแรงกว่าน�าเข้าอย่างมาก ส่งผลให้ดุลการค้าสองเดือนแรกของปี 
2020 ขาดดุลที่ 7.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากที่เกินดุล 4.72 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. ซึ่งนับเป็นการ
ขาดดุลที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2004
 เรามองแนวโน้มการฟ้ืนตวัของกิจกรรมภาคต่างประเทศของจนีมคีวามไม่แน่นอนสงู โดยแม้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของจีนจะเริ่มฟื้นตัวขึ้น หลังการระบาดของ COVID-19 ในจีนเริ่มบรรเทาประกอบกับการที่รัฐบาลเร่งให้โรงงานต่างๆ 
กลับมาด�าเนินการผลิต (กระทรวงพาณิชย์จีนรายงาน 81% ของ 2,552 บริษัทส่งออกได้กลับมาด�าเนินงานแล้ว) แต่
การระบาดของ COVID-19 ท่ีแพร่กระจายไปหลายประเทศทัว่โลกอาจกดดนัการฟ้ืนตัวของอปุสงค์โลก และส่งผลกดดัน
การฟื้นตัวของส่งออกจีนในเดือนข้างหน้า
 ส่วนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ของจีนคาดจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นบ้างในเดือน มี.ค. หลังการระบาดของ COVID-19 
ในจีนเริ่มบรรเทาลง โรงงานต่างๆ เริ่มกลับมาด�าเนินการผลิต (ส�านักสถิติแห่งชาติจีนระบุอัตราการกลับมาด�าเนินการ
ผลิตของธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ที่อยู่ในดัชนี PMI อยู่ที่ 78.9% ณ วันที่ 25 ก.พ.) ซึ่งอาจสะท้อนได้จากปริมาณ
การบริโภคถ่านหินที่เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับผลดีของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี้ เช่น การลด
ดอกเบีย้ในตลาดเงนิ การสนับสนนุการปลอ่ยกูใ้ห้แก่กลุม่ธรุกจิเอกชน โดยเฉพาะ SMEs รวมถงึการเพิม่โควต้าการออก
พันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นฉบับพิเศษเพื่อใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

แผนภำพที่ 36: ปริมำณกำรบริโภคถ่ำนหินของโรงงำนไฟฟ้ำในจีนเริ่มฟื้นตัวขึ้น (เส้นสีแดง) สะท้อน
กำรฟื้นตัวของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ อย่ำงไรก็ดี กำรบริโภคยังคงต�่ำกว่ำระดับปกติอยู่มำก

Source: Carbonbrief.org, WIND, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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รฐับาลยังกระตุน้เศรษฐกจิแบบระมัดระวงัท่ามกลางความกงัวลต่อหน้ีในระบบทีอ่ยู่ในระดบัสงู โดยเราคาดรฐับาลจะ
ออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมอีกในระยะข้างหน้า
 รัฐบาลได้ผ่อนคลายนโยบายต่างๆ ลงเพื่อหนุนเศรษฐกิจ หลังการระบาดของ COVID-19 รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะ
ในเดือน ก.พ. ที่จ�านวนผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเกินกว่าการแพร่ระบาดของ SARS ในปี 
2003 จนสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงิน โดยมาตรการส�าคัญที่รัฐบาลออกมามีดังนี้ 
 ด้านการเงิน: เน้นการปรับลดดอกเบี้ยและอัดฉีดสภาพคล่องในตลาดการเงิน ที่ส�าคัญได้แก่  
 1) อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินผ่านข้อตกลง Reverse Repo อย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 3 ก.พ. PBoC 

อัดฉีดสภาพคล่องรวม RMB 1,200bn ซึ่งนับเป็นการอัดฉีดสภาพคล่องรายวันที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2004 
 2) ปรับลดดอกเบี้ย Reverse Repo ของทั้งระยะ 7 วัน และ 14 วัน ลง -10bps เป็น 2.4% และ 2.55% 

ตามล�าดับ
 3) ปรับลดดอกเบี้ยโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 วัน ลง 10bps เป็น 3.15%
 4) ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในการปล่อยสินเชื่อสู่ระบบเศรษฐกิจจริงปรับตัว

ลดลง โดยระยะ 1 ปี ลดลง 10bps เป็น 4.05% และระยะ 5 ปี ลดลง 5bps เป็น 4.75%  
 5) ออกมาตรการสนับสนุนการปล่อยสินเช่ือสู่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs เช่น การเพิ่มโควต้าการปล่อย

กู้ Re-lending เพื่อให้สถาบันการเงินน�าไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และการท�า 
Window Guidance โดยระบุให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมลงเพื่อช่วยหนุนบริษัทที่
ได้รับผลกระทบจากไวรัส

 6) ปรับลดอตัราส่วนเงินกันส�ารองข้ันต�า่ (RRR) 50-150bps ให้ธนาคารพาณชิย์ขนาดกลางและใหญ่ โดยอตัราการ
ปรบัลดจะข้ึนอยู่กับว่าธนาคารพาณชิย์นัน้ๆ สามารถปล่อยกู้ให้กลุม่ SMEs ได้ตามเป้าของ PBoC ขนาดไหน

 ด้านการคลัง: อนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถใช้โควต้าการออกพันธบัตรรัฐบาลฉบับพิเศษของปี 2020 ได้อีก 
8 แสนล้านหยวน รวมเป็น 1.8 ล้านล้านหยวน (ประกาศอนุญาตให้ใช้ได้ 1 ล้านล้านหยวนเมื่อเดือน พ.ย.) เพื่อเร่งให้
มีการเบิกจ่ายและหนุนให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งตัวขึ้นในไตรมาส 1 เพื่อเป็นอีกแรงหนุนเศรษฐกิจที่ได้รับผลก
ระทบจาก COVID-19 (ตามปกติต้องรอให้ประกาศโควต้าอย่างเป็นทางการในเดือน มี.ค.ก่อน รัฐบาลท้องถิ่นจึงจะออก
พันธบัตรได้) นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการลดภาษี VAT เป็นการชั่วคราว (จาก 3% เป็น 1%) ในเดือน มี.ค.-พ.ค. 

แผนภำพที่ 37: รัฐบำลจีนผ่อนคลำยนโยบำยต่ำงๆ เพื่อลดทอนผลกระทบจำก COVID-19

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

Category Date Policy measures

Monetary

Feb 3 The PBoC cut the 7D and 14D reverse repo rates by 10bps.

Feb 7
The PBoC provided RMB300bn in special lending funds to banks, with fiscal subsidies to cover part 
of the interest expenses.

Feb 14
CBIRC raised the tolerance of NPLs via allowing banks not to recognize some of the bad loans created 
during the outbreak as NPLs and by allowing certain delays in loan repayment. 

Feb 17 The PBoC cut the 1yr MLF rate by 10bps.

Feb 20 China’s National Interbank Funding Centre cut the 1yr LPR rate by 10bps and 5yr LPR rate by 5bps.

Feb 25
The PBoC increased quota for banks on re-leading and re-discounting to extend credit to SMEs and 
lowered the interest rate of re-lending designed for agricultural entities and SMEs by 25bps. 

Mar 1
Government institutions require banks to provide a grace period for the virus-hit SMEs to repay the 
principal and interest rate of their outstanding loans between Jan 25 to Jun 30. 

Fiscal 

Feb 11
The MoF pre-approved another RMB848bn quota for local government bonds issuance, following the 
pre-approval of a RMB1,000bn local government special bonds quota in Nov 2019.

Feb 18
State Council announced that SMEs will be exempt from paying pensions, jobless insurance and work 
injury insurance until June, while payments by large firms will be reduced by half until April.

Feb 18
MoF removed the counter tariff on certain US imports, 696 products including farm goods, LNGs, 
machinery and electrical appliance, starting from Mar 2 to help importers

Feb 25
VAT will be exempt for small-scale tax payers in Hubei during March-May, and has been lowered from 
3% to 1% for small-scale tax payers outside Hubei over the same period. 
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  อย่างไรก็ดี เรามองว่ารัฐบาลยังกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างระมัดระวัง ซึ่งอาจสะท้อนได้จากยอดปล่อยสินเชื่อที่ยัง
ขยายตัวในระดับต�่า (Outstanding TSF เดือน ก.พ. ขยายตัว 10.7% YoY vs. ปี 2017 ที่ขยายตัวเฉลี่ยราว 15% 
YoY) ส่วนหนึ่งอาจเป็นจากความกังวลจากหนี้ในระบบที่สูง (เกือบ 300% ของ GDP) ซึ่งอาจไม่เพียงพอในการหนุน
เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของ COVID-19 อีกทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนต่อจากนี้ จะถูก
กดดันโดยอุปสงค์โลกที่คาดจะชะลอลงมากหลังการระบาดของไวรัสได้แพร่กระจายสู่หลายประเทศทั่วโลก

แผนภำพที่ 38: ยอดปล่อยสินเชื่อเดือน ก.พ. ยังขยำยตัวในระดับต�่ำ 
(กรำฟเส้น: Outstanding TSF) สะท้อนได้ว่ำรัฐบำลยังกระตุ้นเศรษฐกิจ
แบบระมัดระวัง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 39: PBoC ปรับลดดอกเบี้ยในตลำดเงินลงในช่วงที่ผ่ำนมำ ซึ่งเรำคำดจะมีกำรปรับลดดอกเบี้ยลงเพิ่มเติมอีก

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 โดยเราคาดว่ารัฐบาลจีนจะมีการผ่อนคลายนโยบายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การลด RRR และดอกเบี้ย MLF รวม
ทั้งออกมาตรการกระตุ้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม

Apr i l

2 0 2 0



37

เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มหดตัวต่อเน่ืองในไตรมาส 1 และเข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิค (Technical 
Recession: เศรษฐกิจหดตัวต่อเนื่อง 2 ไตรมาส)  จากการบริโภคภาคเอกชนที่จะยังได้รับแรงกดดัน
ต่อเนื่องจากการปรับขึ้นภาษี VAT เมื่อเดือน ต.ค. และการระบาดของ COVID-19 ที่จะส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว  ห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภค 
โมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอมาก ทั้งยังโดนผลกระทบจาก COVID-19 ซ�้าเติม ได้กดดันให้ BoJ 
ผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติม โดย BoJ ได้เพิ่มการซื้อ ETFs JREITs รวมทั้งตราสารหนี้
ภาคเอกชน และออกโครงการเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยระยะสั้น อย่างไรก็ดี เรามองว่านโยบายต่างๆ ยังไม่
เพยีงพอหนุนเศรษฐกจิ และคาดนโยบายการคลังจะเป็นแรงหนุนเศรษฐกจิหลัก โดยล่าสดุรฐับาลได้ออก
มาตรการเพื่อลดทอนผลกระทบจาก COIVD-19 มูลค่ารวมราว 2 ล้านล้านเยน ซึ่งเราคาดรัฐบาลจะ
ออกมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมอีกในระยะข้างหน้า

เศรษฐกิจญี่ปุ่น

การระบาดของ COVID-19 จะกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อจากนี้ สะท้อนจากความเชื่อมั่นภาคการผลิตและ
บริการที่ปรับตัวลดลงต�่าสุดในรอบหลายปี
 การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ม.ค. เร่งตัวขึ้นเป็น 0.6% MoM จาก 0.2% ในเดือนก่อน 
และสวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะหดตัว -0.1% จากกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านที่เร่งตัวขึ้นต่อ
เป็น 5.2% (vs. 3.6% เดือนก่อน)
 ยอดค้าปลีกสะท้อนการบริโภคที่ทยอยฟื้นตัวจากการปรับขึ้นภาษี VAT ในเดือน ต.ค. (จาก 8% เป็น 10%) 
อย่างไรก็ดี แนวโน้มการฟ้ืนตัวต่อจากนี ้คาดจะได้รบัแรงกดดนัจากการระบาดของ COVID-19 ซ่ึงเริม่สะท้อนผ่านความ
เชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence) เดือน  ก.พ.  ที่ปรับตัวลดลง -0.7 จุด เป็น 38.4 จุด โดยการระบาดของ
ไวรัสที่มีความรุนแรงขึ้นคาดว่าจะกดดันให้ดัชนีปรับตัวลดลงต่อในเดือน มี.ค.

แผนภำพ 40: ดัชนี PMI ภำคกำรผลิตและบริกำรปรับตัวลดลงแรงในเดือน ก.พ. ท่ำมกลำงกำรระบำดของ COVID-19 
ส่วนยอดค้ำปลีกและส่งออกเดือน ม.ค.ฟื้นตัวขึ้น แต่กำรระบำดของ COVID-19 คำดจะกดดันกำรฟื้นตัวต่อจำกนี้

Source: Bank of Japan, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 ส่งออก: ยอดส่งออก (Exports) เดือน ม.ค. ฟื้นตัวขึ้นเป็น -2.6% YoY จาก -6.3% YoY ในเดือนก่อน และ
ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ -7.0% YoY โดยฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยยอดส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ต่างฟื้นตัวขึ้น
ได้แก่ สหรัฐฯ (-7.7% YoY vs. -14.9% เดือนก่อน) EU (-1.9% YoY vs. -8.1% เดือนก่อน)  ASEAN (-2.5% 
YoY vs. -10.7% เดือนก่อน) และเกาหลีใต้ (-12.1% YoY vs. -16.2% เดือนก่อน) ขณะที่ส่งออกไปจีนซึ่งเป็นตลาด
หลักอันดับ 1 พลิกกลับมาหดตัวอีกครั้ง (-6.4% YoY vs. +0.8% เดือนก่อน) โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากวันหยุดเทศกาล
ตรุษจีน ส่วนยอดน�าเข้า (Imports) ฟื้นตัวขึ้นเป็น -3.6% YoY จาก -4.9% YoY เดือนก่อน แต่แย่กว่าที่ตลาดคาด
ที่ -1.8% YoY 
 เรามองการระบาดของ COVID-19 จะกดดันการฟ้ืนตวัของกิจกรรมภาคต่างประเทศต่อจากนี ้โดยเฉพาะในเดอืน 
มี.ค. ที่การระบาดของไวรัสดังกล่าวมีความรุนแรงมากขึ้น โดยแพร่กระจายไปสู่หลายประเทศ โดยเฉพาะในทวีปยุโรป
 การลงทุน: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนสูง เช่น เครื่องบิน (Core Machine Orders) 
ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้การลงทุนในระยะข้างหน้าเดือน ม.ค. พลิกกลับมาขยายตัว 0.5% YoY, 3mma (vs. -1.4% เดือน
ก่อน) จากยอดค�าสั่งซื้อภาคการผลิตที่ฟื้นตัวขึ้น (-5.1% vs. -9.5% เดือนก่อน) ส่วนยอดค�าสั่งซื้อภาคบริการยังขยาย
ตัวดี (9.9% vs. 13.0% เดือนก่อน) อย่างไรก็ดี ข้อมูลเดือน ม.ค. ยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ 
COVID-19 ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันตัวเลขในเดือนถัดไป
 ความเชือ่ม่ันภาคการผลติและการบรกิาร: ดชันผีูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ (Manufacturing PMI) เดอืน ก.พ. 
ปรับตัวลดลง -1.0 จดุ เป็น 47.8 จดุ ต�า่สดุนบัต้ังแต่เดือน พ.ค. 2016 จากการระบาดของ COVID-19 ทีส่่งผลกระทบ
ต่ออปุสงค์จากจนีซ่ึงเป็นประเทศคู่ค้าส�าคญัและกระทบห่วงโซ่อปุทานซ่ึงกระทบผลผลติ ส่วนดัชนภีาคบรกิาร (Services 
PMI) ปรับตวัลงลง -4.2 จดุ เป็น 46.8 จดุ กลบัเข้ามาอยู่ในเกณฑ์หดตัวอกีครัง้และต�า่สดุในรอบเกือบ 5 ปี จากการ
ระบาดของไวรัสทีจ่ะกระทบอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว

ภาคการผลิตยังมีแนวโน้มอ่อนแอต่อจากผลกระทบของ COVID-19 และสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง
 ผลผลติภาคอตุสาหกรรม (Industrial Production) เดอืน ม.ค. ชะลอตัวลงเป็น 0.8% MoM จาก 1.2% ในเดอืน
ก่อน แต่ดกีว่าท่ีตลาดคาดท่ี 0.2% และส่งผลให้เมือ่เทยีบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผลผลติภาคอตุสาหกรรมฟ้ืนตวัข้ึนเป็น 
-2.5% YoY (vs. -3.1% เดือนก่อน) ซ่ึงนบัเป็นการหดตัวน้อยสดุในรอบ 4 เดอืน จากการขยายตัวของผลผลติในกลุม่
รถยนต์ อะไหล่ยานพาหนะ และโลหะ ขณะทีผ่ลผลติในเคร่ืองจกัรกลเครือ่งจกัรกลและอปุกรณ์สือ่สารอเิลก็ทรอนกิส์หดตวั
 อย่างไรก็ดี แม้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะเร่งตัวขึ้นดีกว่าที่ตลาดคาดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 แต่การส่งมอบสินค้า 
(Shipments) ยังอยู่ในระดับต�่า (0.2%) สะท้อนอุปสงค์ที่ยังอ่อนแอ ขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลัง (Inventories) ยังคง
เพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2009 (1.5%) สะท้อนอุปทานที่จะถูกจ�ากัดต่อจากนี้

แผนภำพที่ 41: กำรบริโภคฟื้นตัวขึ้นต่อหลังกำรปรับขึ้นภำษี VAT ในเดือน ต.ค. 2019 แต่กำรฟื้นตัวช้ำกว่ำเมื่อเทียบกับกำรฟื้น
ตัวหลังกำรปรับขึ้นภำษี VAT รอบก่อนเมื่อเดือน เม.ย. 2014 ขณะที่แนวโน้มกำรฟื้นตัวต่อจำกนี้จะถูกกดดันโดย COVID-19

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
 นาย Shinzo Abe นายกฯ ได้ประกาศมาตรการลดทอนผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 เมือ่วันท่ี 10 ม.ีค. 
มลูค่ารวม 2.03 ล้านล้านเยนแบ่งเป็น 2 กลุม่หลกั คือ 1) มลูค่า 4.308 แสนล้านเยน น�าไปช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายทางการ
แพทย์และผูไ้ด้รับผลกระทบจากการพกัการเรยีนการสอน  และ 2) มลูค่า 1.6 ล้านล้านเยน เป็นโครงการเงินกู้ดอกเบ้ีย
ต�า่เพือ่ช่วยเหลอืธรุกิจขนาดกลางและเลก็ (SMEs) ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อปุทาน การผลติ และ
การท่องเท่ียว

แผนภำพที่ 42: ยอดส่งออกฟื้นตัวขึ้นในเดือน ม.ค. 
แต่ส่งออกไปจีน (เส้นสีน�้ำเงิน) หดตัวเพิ่มขึ้น

แผนภำพที่ 43: สินค้ำคงคลัง (เส้นสีน�้ำเงิน) 
ที่เพิ่มขึ้นมำก ขณะที่กำรส่งมอบ (เส้นสีฟ้ำ) 
ยังอ่อนแอ จะกดดันกำรฟื้นตัวของผลผลิต
ภำคอุตสำหกรรมต่อจำกนี้

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าว การระบาดของ COVID-19 นับเป็นอีกปัจจัยส�าคัญที่จะกดดันการฟื้นตัวของภาค
การผลติต่อจากนี ้โดยเฉพาะจนีท่ีเป็นประเทศคูค้่าหลกัซ่ึงการระบาดของไวรสัดังกล่าวได้ส่งผลให้มกีารปิดโรงงานช่ัวคราว
หลายแห่ง โดยปัจจุบันบริษัทในญี่ปุ่นมียอดขายไปยังประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9.9% แบ่งเป็น 7.7% มาจาก
การขายที่มีฐานการผลิตในประเทศจีน และอีก 2% เป็นการส่งออก ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนที่หยุดชะงัก
ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าในญี่ปุ่น 
 นอกจากนัน้ การระบาดของ COVID-19 ทีม่คีวามรนุแรงมากข้ึนในช่วงทีผ่่านมา โดยแพร่กระจายไปกว่า 100 
ประเทศทัว่โลก จะส่งผลให้อปุสงค์โลกอ่อนแอ กดดนัการส่งออกของญ่ีปุ่น ย่ิงจ�ากัดความจ�าเป็นในการผลติสนิค้าเพิม่เติม

แผนภำพที่ 44: มำตรกำรช่วยเหลือของรัฐบำลเพื่อบรรเทำผลกระทบจำกกำร
แพร่ระบำดของ COVID-19 คิดเป็นมูลค่ำรวมรำว 2 ล้ำนล้ำนเยน

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

FISCAL MEASURES Budget (Billion Yen)
Measures to support fallout from school closures 246.3
Measures to support shrinking business activities and maintaining employment 119.2
Measures to stop further spread of virus and support medical services 48.6
Emergency measures in case of sudden shift in situation 16.8
Total 430.8

FINANCING MEASURES Budget (Billion Yen)
Safety Net lending 606
Special loans related to the coronavirus 543
Financing support for supply chains via Japan Bank for International Cooperation 250
Financing support for large and medium firms via the Development Bank of Japan and other organizations 204
Total 1,603
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BoJ ผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมทั้งเพิ่มการซื้อ ETFs และตราสารหนี้เอกชน และออกโครงการเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย
ระยะ 1 ปี ซึ่งเรามองว่าไม่เพียงพอหนุนเศรษฐกิจ และคาดนโยบายการคลังจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจหลัก
 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในวันที่ 17 มี.ค. ก่อนการประชุมที่มีก�าหนดวัน
ที่ 18-19 มี.ค. เพื่อลดทอนผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ที่ได้สร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงิน โดย
นโยบายที่ส�าคัญมีดังนี้
ออกมาตรการช่วยเหลือสถานะทางการเงินของภาคธุรกิจ: 
 ออกโครงการเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยระยะ 1 ปี ให้สถาบันการเงินน�าไปปล่อยกู้ให้กับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก 

COVID-19 โดยจะด�าเนินโครงการดังกล่าวจนถึงสิ้นเดือน ก.ย. 2020
 เพิ่มวงเงินการเข้าซื้อตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (Commercial Paper) เป็น 3.2 ล้านล้านเยน (จากเดิม 2.2 

ล้านเยน) และระยะยาว (Corporate Bonds) เป็น 4.2 ล้านล้านเยน (จากเดิม 3.2 ล้านล้านเยน) โดยการ
เข้าซื้อเพิ่มเติมจะท�าจนถึงสิ้นเดือน ก.ย. 2020 

เพิ่มการเข้าซื้อ ETFs และ JREITs ในช่วงนี้ โดย BoJ ได้ปรับเพิ่มเพดานการซื้อ ETFs เป็น 12 ล้านล้านเยนต่อปี 
และ JREITs เป็น 1.8 แสนล้านเยนต่อปี 
คงดอกเบี้ยที่ -0.1% เป้าผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีที่ 0% และวงเงิน QE ที่ 80 ล้านล้านเยนต่อปี
 คงอตัราดอกเบ้ียระยะสัน้ไว้ที ่-0.1% ส�าหรบัเงินส�ารองส่วนเกินของธนาคารพาณชิย์ (Excess Reserves) บางส่วน
 คงเป้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Yield Curve Control: YCC) ไว้ที่ “ประมาณ 0%” และ

เคลื่อนไหวในกรอบ +/- 0.2% 
 คงอัตราการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ 80 ล้านล้านเยนต่อปี
 โดย BoJ ยังย�้าว่า “อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและยาวจะคงอยู่ที่ระดับนี้ หรือต�่ากว่า นานตราบเท่าที่จ�าเป็น” และ
ระบุจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลกระทบของ COVID-19 และจะไม่ลังเลในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมหาก
มีความจ�าเป็นแถลงการณ์ของ BoJ ระบุว่า ตลาดการเงินทั่วโลกได้มีความผันผวน ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่
แน่นอนสงูจากการระบาดของ COVID-19 ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าว ได้ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของญ่ีปุน่ส่งสญัญาณ
อ่อนแอลงในช่วงที่ผ่านมา (สะท้อนได้จากดัชนี PMI เดือน ก.พ. ทั้งภาคการผลิตและบริการที่ปรับลดลงแรงและหดตัว
มากสุดในรอบหลายปี) นอกจากนี้ สภาวะทางการเงินได้มีความตึงตัวขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของภาคธุรกิจ ท�าให้ BoJ 
ตัดสินใจผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อช่วยเสริมความเชื่อมั่นและรักษาเสถียรภาพของตลาด
 BoJ ตัดสินใจผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมก่อนหน้าก�าหนดการประชุม หลังธนาคารกลางหลักอื่นๆ ทั้ง
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ประกาศผ่อนคลายนโยบายเพิม่เติมไปก่อนหน้านี ้อย่างไร
ก็ดี การตอบรับของตลาดต่อมาตรการผ่อนคลายของ BoJ ก็ไม่ดีนักเช่นเดียวกับของทั้ง Fed และ ECB ซึ่งสะท้อนได้
ว่าการใช้นโยบายการเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอหนุนเศรษฐกิจและรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ 
 เรายังคาดการผ่อนคลายนโยบายการคลังจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจหลัก โดยนับถึงวันที่ 10 มี.ค. รัฐบาล
ญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรการลดทอนผลกระทบจาก COVID-19 มูลค่ารวมราว 2 ล้านล้านเยน แบ่งเป็นแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
หลัก คือ 1) ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบจากการพักการเรียนการสอน และ 2) โครงการเงิน
กู้ดอกเบี้ยต�่าเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) โดยเราคาดรัฐบาลจะออกมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมในระยะ
ต่อไป โดยเฉพาะหาก Olympics ถูกระงับหรือเลื่อนออกไป (ก�าหนดจัด 24 ก.ค.-9 ส.ค.) 
 ขณะที่นโยบายการเงิน เรามองว่า BoJ ได้ผ่อนคลายนโยบายต่างๆ ไปอย่างเต็มที่แล้ว และคาดจะไม่ผ่อนคลาย
เพิ่มเติมอีก หากเงินเยนไม่แข็งค่าต�่ากว่าระดับ 100 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางเครื่องมือทางการเงินที่มีจ�ากัด
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แผนภำพที่ 45: ปริมำณกำรเข้ำซื้อ ETFs ต่อครั้ง
เพิ่มขึ้นมำกกว่ำกำรเข้ำซื้อปกติ 

แผนภำพที่ 46: กำรเข้ำซื้อ ETFs (เส้นสีน�้ำเงิน) ของ 
BoJ เพิ่มขึ้นมำกเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้ำ

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

  

การปฏิรูปการท�างานของญี่ปุ่น จะเป็นอีกปัจจัยกดดันการบริโภคภาคเอกชน จากก�าลังซื้อของผู้บริโภคที่จะลดลงจาก
การจ�ากัดชั่วโมงการท�างานล่วงเวลา
 ค่านิยมการท�างานล่วงเวลา (Overtime: OT) ในญี่ปุ่นเริ่มมาตั้งแต่ในช่วงปี 1970s ที่ค่าแรงในประเทศญี่ปุ่นอยู่
ในระดับที่ต�่ามาก จึงท�าให้ลูกจ้างในสมัยนั้นนิยมท�างานล่วงเวลาเพื่อให้ได้ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ต่อมาในช่วง 1990s ได้เกิด
ภาวะเศรษฐกิจตกต�า่ส่งผลให้ลกูจ้างมคีวามจ�าเป็นต้องท�างานหนกัเพือ่รักษาต�าแหน่งของตวัเองในบริษทัเอาไว้ จากปัจจยั
ดังกล่าวจึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมการท�างานในแบบของคนญี่ปุ่นในปัจจุบัน
 ด้วยวัฒนธรรมการท�างานทีม่ค่ีานยิมในการท�างานเกินเวลา  ซ่ึงในบางกรณไีด้ส่งผลกระทบต่อสขุภาพของลกูจ้าง 
โดยในแต่ละปีมีคนที่ท�างานหนักจนถึงขั้นเสียชีวิต หรือที่ในภาษาญี่ปุ่นเรียกกว่า        (Karoshi) ถึงราว 200 คน 
นอกจากนี ้ยังส่งผลกระทบต่อสงัคมโดยตรงในระยะยาวอกีด้วย โดยระยะเวลาการท�างานท่ียาวนานได้ส่งผลให้อตัราการ
เกิดลดลงอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นปัญหาในปัจจุบัน นอกจากนี้ ระยะเวลาการท�างานที่
ยาวนานได้ส่งผลให้ช่วงเวลาการท�ากิจกรรมสันทนาการมีลดลงตามไปด้วย  ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ท�าให้รัฐบาล
ต้องออกมาตรการควบคุมชั่วโมงการท�างานให้อยู่ภายใต้กรอบที่ก�าหนดไว้
 ในเดือน เม.ย. 2019 รัฐบาลได้มีการบังคับใช้กฏหมายจ�ากัดชั่วโมงการท�างานล่วงเวลาในบริษัทขนาดใหญ่ และ
จะบังคับใช้ในบริษัทขนาดเล็กในเดือน เม.ย. ปีนี้ โดยจะจ�ากัดชั่วโมงการท�างานล่วงเวลาหรือ OT ไว้ที่ 45 ชั่วโมงต่อ
เดือน หรือ 360 ชั่วโมงต่อปี แต่ในช่วงเวลาที่เร่งด่วนอาจจะมีการผ่อนผันบ้าง ซึ่งภายหลังมาตรการดังกล่าวได้ถูกบังคับ
ใช้ในบริษัทขนาดใหญ่ ก็ได้ส่งผลให้ระยะเวลาการท�างานล่วงเวลาลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
 โดยการลดชั่วโมงการท�างานลงนับเป็นปัจจัยทางตรงที่จะส่งผลกระทบต่อก�าลังซื้อของผู้บริโภค จากรายได้รวมที่
จะมีลดลง ซึ่งจะกดดันการบริโภคภาคเอกชนและนับเป็นอีกปัจจัยกดดันเศรษฐกิจปีนี้

 

แผนภำพที่ 47: กำรปฎิรูปกำรท�ำงำน อำจกดดันกำรผลิตสินค้ำและกระทบก�ำลังซื้อของภำคครัวเรือน จำกจ�ำนวนชั่วโมงกำร
ท�ำงำนที่ถูกจ�ำกัด โดยหลังกำรบังคับใช้กฎหมำยดังกล่ำวกับบริษัทขนำดใหญ่ในเดือน เม.ย. 2019 จ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำนก็
ลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด

Source: Ministry of Health and Welfare, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกจิไทยในปี 2020 มีแนวโน้มชะลอลงจากทีค่าดไว้เดมิ โดยผลของการแพร่ระบาดเชือ้ COVID-19 
นอกประเทศจีนที่รุนแรงมากข้ึน ส่งผลไปยังรายได้ของภาคการท่องเที่ยวที่แย่ลงอย่างมีนัยยะ ภาวะ
หยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิต และอุปสงค์ต่างประเทศและในประเทศที่อ่อนแอลง ท�าให้เราปรับลด
คาดการณ์ GDP ไทยในปี 2020 เหลือ 0.8% ต�่าสุดในรอบ 9 ปี อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงด้านต�่ายัง
คงสูง จากเหตุการณ์ที่กดดันเศรษฐกิจไทยเพิ่มเติม อาทิ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 
ภัยแล้ง ความเสี่ยงทางการเมือง และราคาน�้ามันที่ร่วงรุนแรง ท�าให้โอกาสที่เศรษฐกิจไทยในปีน้ีอาจ 
“หดตัว” มีเพิ่มสูงข้ึนมาก

ตัวเลขเศรษฐกจิเดอืน ม.ค. ยังชะลอต่อเน่ือง ด้านความเชือ่ม่ันภาคเอกชนเดอืน ก.พ. ดิง่ลงจากความกงัวลเรือ่งไวรสั
 เศรษฐกิจไทยในเดือน ม.ค. ยังอยู่ในสภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากโมเมนตัมที่อ่อนแอของเศรษฐกิจ น�าโดยการ
ใช้จ่ายภาครัฐที่หดตัวสูง 26.4% YoY (vs. -6.3% เดือนก่อน) จากรายจ่ายด้านการลงทุนหดตัวสูง 35.3% ด้วยผล
ของความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณ FY2020 ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัวมากขึ้นที่ 8.1% (vs. -3.6% เดือน
ก่อน) เป็นการหดตวัในวงกว้างทัง้ด้านการก่อสร้างและด้านเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ สอดคล้องกับการชะลอตวัจากอปุสงค์
ทั้งภายนอกและภายในประเทศที่กระทบต่อภาคการผลิต (MPI -4.6%) และการส่งออก (ไม่รวมทองค�า) ที่หดตัว 1.3% 
 ขณะท่ีตัวเลขเศรษฐกิจท่ียังสามารถขยายตัวได้ ได้แก่ จ�านวนนักท่องเทีย่วขยายตัวเลก็น้อย 2.5% YoY เป็น 3.8 
ล้านคน โดยนกัท่องเทีย่วชาวจนีหดตวัลงเพยีงเลก็น้อย จากกรณทีีจ่นีประกาศสัง่ห้ามกรุป๊ทวัร์ออกนอกประเทศในช่วงปลาย
เดือน ม.ค. เพือ่จ�ากัดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 และดัชนกีารบริโภคภาคเอกชนเติบโตชะลอลงต่อเนือ่ง 
(+1.2% YoY vs. +1.7% เดือนก่อน) ด้วยผลกระทบจากก�าลงัซ้ือท่ีอ่อนแอ และความเช่ือมัน่ทียั่งคงถดถอยอย่างต่อเนือ่ง
 ทางด้านดชันคีวามเช่ือมัน่ผู้บรโิภค และความเช่ือมัน่ภาคธุรกิจ ในเดือน ก.พ. มกีารปรับตวัลดลงอย่างต่อเนือ่ง ท�า
จดุต�า่สดุในรอบหลายปี  (ดัชนคีวามเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคอยู่ท่ี 64.8 จดุ ต�า่สดุนับต้ังแต่ ก.ย. 2001 และดัชนคีวามเช่ือมัน่ภาค
ธรุกิจอยู่ที ่44.1 จดุ ต�า่สดุนบัต้ังแต่ เม.ย. 2009) สะท้อนความเช่ือมัน่ของภาคเอกชนท่ีได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรสั COVID-19 ซ่ึงจะเป็นสิง่ท่ีกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้อ่อนแอลง จากความกังวลของภาคเอกชนในการบริโภค
และลงทนุ บ่งช้ีถึงแนวโน้มตวัเลขเศรษฐกิจในเดือน ก.พ. ท่ียังคงจะอ่อนแอเพิม่เตมิจากในเดอืน ม.ค. ทีป่ระกาศมา

แผนภำพที่ 48: เครื่องชี้เศรษฐกิจเดือน ม.ค. บ่งชี้กำรชะลอตัวต่อเนื่องของกิจกรรม
เศรษฐกิจของภำคเอกชน รวมถึงงบประมำณที่ล่ำช้ำยังคงกดดันรำยจ่ำยภำครัฐ

Source: BoT, OAE, OIE, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 นอกประเทศจีนรุนแรงมากขึ้น กระทบจ�านวนนักท่องเที่ยวให้หดตัวรุนแรงกว่าเดิม
ที่เราเคยประเมิน
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มคีวามรุนแรงเพิม่มากข้ึน โดยจากข้อมลู ณ วันที ่6 ม.ีค. ช้ีให้เห็น
ถึงจ�านวนผูต้ดิเชือ้ COVID-19 นอกประเทศจนีสะสมเพิม่ข้ึนเกินกว่าระดบั 20,000 ราย และ มจี�านวนผูติ้ดเช้ือใหม่เพิม่
ข้ึนในอตัราเร่ง เฉลีย่กว่า 2,400 คนต่อวัน ในช่วง 1-6 ม.ีค. เทยีบกับระดบัเพิม่ข้ึนเฉลีย่เพยีง 200 คนต่อวัน ในเดือน 
ก.พ. ทัง้นี ้ ล่าสดุรฐับาลอติาลสีัง่ปิดเมอืงทัง้ประเทศ ให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านและห้ามรวมตัวกันในทีส่าธารณะ หลงั
จ�านวนผูติ้ดเช้ือในอติาลเีพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็
 ด้านจ�านวนผู้ติดเชื้อสะสมในจีนที่เคยสูงเกินกว่าระดับ 8 หมื่นราย เริ่มเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ราว 100 คนต่อวัน ในวันที่ 1-6 มี.ค. เทียบกับระดับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว 2,400 คนต่อวัน ในเดือน ก.พ. ซึ่งนับเป็น
สัญญาณที่ดีส�าหรับการควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศจีนเอง

แผนภำพที่ 49: ควำมเชื่อมั่นภำคธุรกิจและควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคดิ่งลงในเดือน ก.พ. จำกควำมกังวลกำรแพร่ระบำดของไวรัส

Source: BoT, UTCC, MoC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพที่ 50: ยอดจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรำยวันในประเทศจีนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
แต่จ�ำนวนผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนกลับเพิ่มสูงขึ้นในอัตรำเร่ง

Source: Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 เรามองว่าพฒันาการของสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจบัุนรุนแรงกว่าทีเ่ราประเมนิไว้ในกรณฐีานเดมิ (ณ ช่วง
เวลาทีเ่ราจดัท�าบทวิเคราะห์ฉบับนี)้ ทัง้จากการแพร่ระบาดนอกประเทศจนี และตวัเลขเบ้ืองต้นของจ�านวนนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติที่เดินทางผ่าน 5 สนามบิน (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, หาดใหญ่ และภูเก็ต) ในเดือน ก.พ. - มี.ค. หด
ตัวลงแรงกว่าที่เราประเมินไว้ โดยในเดือน ก.พ. หดตัว -46% YoY และในเดือน มี.ค. (วันที่ 1-6) หดตัว -58%
 ทัง้นี ้เราได้มกีารปรับลดสมมติฐานจ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาติในกรณฐีานให้ต�า่ลง จากเดมิคาดว่าจะลดลงเพยีง 
2.2 ล้านราย (-5% YoY) มาเป็นลดลง 7.3 ล้านราย (-18%) ท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2020F คาดว่า
จะอยู่ที่ระดับ 32.5 ล้านคนเท่านั้น อย่างไรก็ดี สถานการณ์ COVID-19 ที่มีแนวโน้มลากยาวและยืดเยื้อ ท�าให้จ�านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติยังมีความเสี่ยงต�่ากว่าประมาณการของเราอยู่มาก
 สถานการณ์การท่องเที่ยวที่แย่ลง (ทั้งต่างชาติเที่ยวไทยและไทยเที่ยวไทย) จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่
ภาคกลางและภาคใต้มากที่สุด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยว โดยกว่า 80% ของเม็ดเงินการ
ใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเกือบ 60% ของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยกระจุกตัวใน 2 ภูมิภาคดังกล่าว

แผนภำพที่ 51: จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติรำยวันที่เดินทำงผ่ำน 5 สนำมบิน 
ในเดือน ก.พ. - มี.ค. หดตัวลงแรงกว่ำที่เรำประเมินไว้

Note: 5 airports include Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Hat Yai, and Phuket International Airports
Source: MoTS, TAT Intelligence, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 52: เรำได้มีกำรปรับลดสมมติฐำนจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติในกรณีฐำนให้แย่ลง 
จำกเดิมคำดว่ำจะลดลงเพียง 2.2 ล้ำนรำย (-5% YoY) มำเป็นลดลง 7.3 ล้ำนรำย (-18%) 
ท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติในปี 2020F คำดว่ำจะอยู่ที่ระดับ 32.5 ล้ำนคนเท่ำนั้น

Source: MoTS, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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คาดเศรษฐกิจไทยโตเพียง 0.8% ต�่าสุดในรอบ 9 ปี
 จากรายได้ของภาคการท่องเที่ยวที่แย่ลงอย่างมีนัยยะ กอปรกับห่วงโซ่การผลิตที่ได้รับผลกระทบจากการที่จีนปิด
เมือง (Supply Disruption) รวมทั้งอุปสงค์ต่างประเทศและในประเทศที่อ่อนแอลง ท�าให้เราปรับลดคาดการณ์ GDP 
ไทยในปี 2020F ลงมาอยู่ที่ 0.8% (จากคาดการณ์เดิมที่ 1.7%) ต�่าสุดในรอบ 9 ปี โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัว 
YoY ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ก่อนที่จะกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 
 ด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอลงอย่างมนียัยะ เราคาดว่ามโีอกาสสงูท่ี กนง. อาจปรบัลดอตัราดอกเบ้ียลง 50bps 
สูร่ะดับต�า่สดุเป็นประวัติการณ์ท่ี 0.50% ในการประชุม กนง. ทีจ่ะถึงในวันท่ี 25 ม.ีค. เพือ่ช่วยพยุงเศรษฐกิจทีอ่่อนแอลง 
และลดภาระต้นทุนของภาคเอกชน

แผนภำพที่ 53: สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวที่แย่ลง (ทั้งต่ำงชำติเที่ยวไทยและไทยเที่ยวไทย) จะส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ภำคกลำงและภำคใต้มำกที่สุด เนื่องจำกเป็นพื้นที่ที่เป็นเป้ำหมำยหลักของนักท่องเที่ยว

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

แผนภำพที่ 54: เรำคำดว่ำเศรษฐกิจไทยจะขยำยตัวเพียง 0.8% ในปีนี้ (ต�่ำสุดในรอบ 9 ปี) โดยคำดว่ำ 
GDP จะหดตัว YoY ทั้งในไตรมำส 1 และ 2 ก่อนจะกลับมำขยำยตัวได้ในช่วงครึ่งหลังของปี

Source: NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 เรามองว่าความเสี่ยงด้านต�า่ (Downside Risk) ของเศรษฐกจิไทย “ยงัมีอยูสู่ง” และท�าให้มีโอกาสสูงทีเ่ศรษฐกจิ
ไทยอาจ “หดตัว” ในปีนี้ จากความเสี่ยงส�าคัญหลายประการ โดยเฉพาะ
 1) ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีม่อียู่สงู อาจรนุแรงและยืดเย้ือกว่าทีเ่ราคาดไว้ในกรณฐีาน
 2) ความรุนแรงของสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจแย่กว่าคาด ซึ่งก่อนหน้านี้ (รายงาน TIPS ฉบับเดือน ก.พ.) เราให้
น�้าหนักกรณีฐานว่าภัยแล้งจะลากยาวเพียง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ซึ่งจะกระทบต่อ GDP ราว 0.2% อย่างไรก็ดี หาก
ผลผลิตเสียหายกว่าที่คาดในช่วงเวลาดังกล่าว และ/หรือ สถานการณ์ลากยาวกว่าที่เราประเมินไว้ จะกระทบต่อปริมาณ
ผลผลติและรายได้เกษตรกรให้แย่ลงกว่ากรณฐีาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากภยัแล้งรนุแรงและลากยาวไปช่วงสิน้ปี ซ่ึงเป็น
ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะข้าวนาปีที่ผลผลิตกว่า 90% ออกสู่ตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว
 3) ความไม่สงบของสถานการณ์การเมืองในประเทศ ซ่ึงเกิดข้ึนหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยให้ยุบพรรค
อนาคตใหม่ และ
 4) ราคาน�้ามันทรงตัวในระดับต�่ามากเป็นเวลานาน ซึ่ง  WTI มีการปรับตัวลงไปซื้อขายต�่ากว่าระดับ 30 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หลังซาอุฯ วางแผนปรับเพิ่มก�าลังการผลิตน�้ามันกว่า 10 ล้านบาร์เรล/วัน ในเดือน เม.ย. และปรับ
ลดราคาขาย OSP (Official Selling Price) ส�าหรับน�้ามันดิบทุกเกรดที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าทุกประเทศ หลังไม่สามารถ
บรรลุข้อตกลงกับพันธมิตร OPEC และรัสเซียได้

แผนภำพที่ 55: ..ขณะที่ผลกระทบจำก COVID-19 คำดกระทบทั้งอุปสงค์ในประเทศและต่ำงประเทศให้อ่อนแอลงในวงกว้ำง

Source: NESDC, BoT, FPO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพที่ 57: ข้อมูลล่ำสุดชี้ให้เห็นว่ำ เกษตรกรในลุ่มแม่น�้ำเจ้ำพระยำปลูกข้ำวเกินกว่ำแผนฯ 
2.08 ล้ำนไร่ ซึ่งมีควำมเสี่ยงที่จะได้รับควำมเสียหำยจำกกำรขำดแคลนน�้ำสูงขึ้น

Source: MoAC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 56: ระดับน�้ำในเขื่อนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้ภัยแล้งยังเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่อำจท�ำให้เศรษฐกิจไทยอ่อนแอกว่ำที่เรำประเมินไว้ได้

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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แม้ราคาน�้ามันดิบที่อยู่ในระดับต�่าจะช่วยให้ต้นทุนพลังงานให้ลดลง แต่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจคู่ค้าที่พึ่งพิงราย
ได้จากการขายน�้ามัน และกดดันราคาสินค้าส่งออกและสินค้าเกษตร
 การร่วงลงแรงของราคาน�า้มนัก็เป็นอกีปัจจยัเสีย่งด้านต�า่ต่อเศรษฐกิจ โดยแม้ว่าราคาน�า้มนัดบิทีล่ดลงจะส่งผลให้
ต้นทุนพลังงานต�่าลง ซึ่งจะช่วยลดค่าครองชีพของครัวเรือนและต้นทุนขนส่งของภาคธุรกิจ รวมทั้งช่วยลดแรงกดดันต่อ
การขาดดลการค้า เนือ่งจากไทยเป็นประเทศน�าเข้าน�า้มนัสทุธ ิแต่จะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจคูค้่าท่ีพึง่พงิรายได้จากการขาย
น�้ามัน อาทิ รัสเซียและตะวันออกกลาง ให้แย่ลง ดังที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี 2014-2016 ที่ราคาน�้ามันร่วงลงแรง (WTI 
ต�่ากว่าระดับ 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) และทรงตัวในระดับต�่า ท�าให้เราเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมา
จาก 2 ประเทศดังกล่าว โดยเฉพาะรัสเซีย หดตัวลงแรงและเป็นระยะเวลานาน (ปี 2019 นักท่องเที่ยวจากรัสเซียและ
ตะวันออกกลาง คิดเป็นสัดส่วน 3.7% และ 1.8% ของนักท่องเที่ยวรวม ตามล�าดับ) 
 นอกจากนื ้ราคาน�า้มนัท่ีลดลง ยังส่งผลกดดันต่อรายได้จากการส่งออกผ่านราคาสนิค้าส่งออก (รวมถึงราคาสนิค้า
เกษตร)  ให้ปรับตัวลดลงอีกด้วย
 ความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอลงไปมาก ส่งผลให้ CDS Spread ของพนัธบัตรอายุ 5 ปี (เสมอืนเป็นต้น
ทนุของการซ้ือประกันความเสีย่งจากโอกาสผดินดัช�าระของลกูหนี)้ ของไทยพุง่สงูข้ึนอย่างรวดเร็ว เกินกว่าระดบั 50bps 
(ข้อมลู ณ วันที ่10 ม.ีค.) เพิม่ข้ึนกว่าเท่าตวัแม้เทยีบกับต้นปี (แม้ยังต�า่กว่าระดับในช่วงวิกฤติซับไพร์ม ปี 2008-2009, 
น�า้ท่วม ปี 2011 และวิกฤติราคาน�า้มนัทีต่�า่ ปี 2014-2016) ซ่ึงสะท้อนว่าตลาดก�าลงักังวลมากข้ึนต่อภาวะเศรษฐกิจ
และฐานะการเงิน (Financial Status) ของตราสารท่ีตนเองถือครองอยู่ ไม่ว่าจะเกิดจากความเสีย่งทีผู่อ้อกตราสารอาจ
ถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง และ/หรอื มคีวามเสีย่งทีอ่าจมกีารผดินดัช�าระหนีเ้พิม่สงูข้ึน

แผนภำพที่ 58: กระทรวงเกษตรฯ ประเมินว่ำ พื้นที่กำรเกษตรกว่ำ 2 ล้ำนไร่ โดยเฉพำะข้ำว จะได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งสูง

Note: 1\ Report as of Mar 6, 2020
Source: MoAC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU
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แผนภำพที่ 61: CDS spread ของพันธบัตรอำยุ 5 ปีของไทยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เกินกว่ำระดับ 50bps 
สะท้อนควำมกังวลของตลำดต่อแนวโน้มกำรผิดนัดช�ำระหนี้ที่สูงขึ้น จำกภำวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงมำก

Source: Bloomberg

แผนภำพที่ 59: รำคำน�้ำมันดิบที่ปรับลดลงแรงและทรงตัวที่ระดับต�่ำในปี 2014-2016 กดดันรำยได้ของเศรษฐกิจคู่ค้ำที่พึ่งพิง
รำยได้จำกรำคำน�้ำมัน กดดันต่อจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำยังประเทศไทยให้ลดลง โดยเฉพำะรัสเซีย (เส้นสีแดง)

Note: Data in 3-month moving average
Source: CEIC, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit

 

แผนภำพที่ 60: กำรร่วงลงของรำคำน�้ำมันดิบ จะกดดันรำคำสินค้ำส่งออกด้วยเช่นกัน

Source: BoT, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit
 



50

Apr i l

2 0 2 0



51

TISCO Economic Strategy Unit

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

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

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

วิลันดา ดิสรเตติวัฒน์
Economist
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การท�างาน: 4 ปี ในต�าแหน่งนักวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค 

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

พชร เย็นไพศาล
Research Assistant
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด)
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ท�างาน: 2 ปี ในต�าแหน่งนักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

กัฐสพันธ ตั้งเจริญอนันต์
Research Assistant
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิทธิวัฒน์ เจริญสถาพร
Research Assistant
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



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�นใหญ่	 :	 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�พู	 :	 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


