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ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวขึ้นมา หลังท�ำจุดต�่ำสุดไปในเดือน มี.ค. ตามปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งด้าน
การเงินและการคลัง ประกอบกับจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ใหม่ทเี่ ริม่ กลับมาลดลงในหลายประเทศ
อย่างไรก็ดี เรามองว่ายังมีความเสีย่ งสูงพอสมควรทีต่ ลาดอาจปรับฐานลงอีกครัง้ และอาจต�ำ่ กว่าจุดต�ำ่ สุดเดิม หากพัฒนาการ
ของเศรษฐกิจและการระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มแย่กว่าทีต่ ลาดประเมินไว้
นอกจากนี้ ในระยะสั้น เรามองว่าข่าวดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมน่าจะมีจ�ำกัด ขณะที่ปัจจัยลบก็จะทยอย
ออกมากดดันตลาด เช่น การประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 1
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ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ท�ำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ที่ได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ
แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นที่แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นค�ำเสนอหรือค�ำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์และจัดท�ำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้น�ำไปเผยแพร่ทาง
สื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การน�ำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมาย ทั้ง
หลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการน�ำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

Executive Summary
ตลาดหุ้นสหรัฐฯได้ฟื้นตัวขึ้นมา หลังท�ำจุดต�่ำสุดไปในวันที่ 23 มี.ค. ท�ำให้เกิดค�ำถามว่า ตลาดได้
Bottom ไปแล้วหรือยัง? เราจึงได้ศึกษาการปรับตัวลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้น ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 พบว่าตลาดมีโอกาสปรับฐานราว 30-40% ใกล้เคียงกับที่ปรับตัวลงมาแล้ว อย่างไรก็ดี เรามองว่า
ยังมีความเสี่ยงสูงพอสมควรที่ตลาดอาจปรับฐานลงอีกครั้งและอาจต�่ำกว่าจุดต�่ำสุดเดิม หากพัฒนาการของ
เศรษฐกิจและการระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มแย่กว่าทีต่ ลาดประเมินไว้ เช่น การระบาดรอบสอง
หลังหลายประเทศเริม่ ทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และความเสีย่ งทีม่ าตรการกระตุน้ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจไม่สามารถส่งผ่านไปยังประชาชนได้ทันที
นอกจากนี้ ในระยะสั้น เรามองว่าข่าวดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมน่าจะมีจ�ำกัด ขณะที่
ปัจจัยลบก็จะทยอออกมากดดันตลาด เช่น การประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 1
ที่น่าจะออกมาต�่ำ กว่าคาด, แนวโน้มการลดลงของราคาน�้ำมัน, VIX ที่ยังอยู่ในระดับสูงเกินกว่าจะเห็นการ
ฟื้นตัวของตลาดอย่างยั่งยืน และที่ส�ำคัญ Valuation ของตลาดหุ้นไม่ได้อยู่ในระดับที่ถูกแล้ว ซึ่งถึงแม้ดัชนี
S&P500 จะยังอยู่ต�่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมในเดือน ก.พ. อยู่ราว 15% แต่ Foward P/E Ratio ของดัชนี
S&P500 ได้ฟื้นตัวกลับมาที่ 19.7 เท่า สูงกว่าระดับ P/E ในช่วงเดือน ก.พ. และนับว่าสูงสุดในรอบเกือบ
20 ปี ท�ำให้เรามองว่าตลาดอาจมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานอีกครั้ง
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ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวขึ้นมา หลังท�ำจุดต�่ำสุดไปในเดือน มี.ค. ตามปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจทั้งด้านการเงินและการคลัง ประกอบกับจ�ำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่เริ่มกลับมาลดลงในหลาย
ประเทศ
อย่างไรก็ดี เรามองว่ายังมีความเสี่ยงสูงพอสมควรที่ตลาดอาจปรับฐานลงอีกครั้งและอาจต�่ำกว่า
จุดต�่ำสุดเดิม หากพัฒนาการของเศรษฐกิจและการระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มแย่กว่า
ที่ตลาดประเมินไว้
นอกจากนี้ ในระยะสั้น เรามองว่าข่าวดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมน่าจะมีจ�ำกัด ขณะ
ที่ปัจจัยลบก็จะทยอยออกมากดดันตลาด เช่น การประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนใน
ไตรมาส 1
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Asset Allocation & Investment Themes
Asset Class

ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นจีน
ตลาดหุ้นเอเชียเหนือ
ตลาดหุ้นอินเดีย

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นยุโรป

ตลาดหุ้นละตินอเมริกา
การลงทุนทางเลือก
ทองค�ำ

น�้ำมัน
US REITs
J-REITs
Europe REITs

Weighting

Underweight

Neutral

Themes

Overweight

- การออกพันธบัตรในปริมาณมาก เพือ่ ใช้จา่ ยในมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ ประกอบกับแรงขายพันธบัตรของ
นักลงทุนต่างชาติ อาจผลักดันให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวสูงขึน้
- อย่างไรก็ดี การประกาศเข้าซือ้ พันธบัตรในปริมาณมากของ BoT และแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
น่าจะท�ำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นได้อย่างจ�ำกัด
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 และ
Fed กลับมาท�ำ QE เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบ
- Valuation กลับมาอยู่ในระดับที่แพงมาก
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอแรง เราลดคาดการณ์ GDP ปี 2020 ลงเป็น -6.9% YoY ซึง่ นับเป็นการหดตัวมากสุด
ตัง้ แต่วกิ ฤตต้มย�ำกุง้
- Earnings Growth อาจถูกปรับลดลงแรงกว่าประเทศอื่น
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- รัฐบาลและ PBoC ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การลดภาษี, ลดดอกเบี้ย และอัดฉีดสภาพคล่อง
เพื่อบรรเทาผลกระทบของ COVID-19
- มาตรการปิดเมืองถูกยุติลงในวันที่ 8 เม.ย. ที่ผ่านมา ท�ำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อยๆกลับมาฟื้นตัวขึ้น
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- การระบาดในเกาหลี และไต้หวันมีแนวโน้มควบคุมได้ดี โดยที่ไม่ได้ประกาศปิดเมือง ท�ำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ได้รับผลกระทบไม่รุนแรงมาก และน่าจะฟื้นตัวได้เร็ว
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- เศรษฐกิจได้รับประโยชน์จากราคาน�้ำมันที่ลดลง แต่น่าไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
- การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มทีจ่ ะช้ากว่าประเทศอืน่ จากการขยายเวลา Lockdown ออกไป จนถึงต้นเดือน พ.ค.
- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม Emerging Markets ด้วยกัน
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า จากเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้ว จากการปรับขึ้นภาษี VAT ในปีก่อน
และมาตรการปิดเมือง ที่เพิ่งประกาศในต้นเดือน เม.ย.
- ค่าเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ซึ่งกดดันตลาดหุ้นญี่ปุ่นในขาลงให้ลงมากกว่าประเทศอื่น
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- หลายประเทศในกลุ่ม EU เริ่มทยอยกลับมาเปิดเมือง อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
น่าจะเป็นไปอย่างช้า ท่ามกลางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังที่ออกมาได้อย่างจ�ำกัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอที่จะ
หนุนเศรษฐกิจอิตาลีและสเปนที่เผชิญวิกฤต COVID-19 มากที่สุด
- ความเสี่ยงทางการเมืองในเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และอังกฤษ (Brexit) ยังคงกดดัน Sentiment
ในการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป
- Earnings Growth อยูใ่ นระดับต�ำ่
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ เช่น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง และทุนส�ำรองต�่ำ
ประกอบกับได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง
- มีความเสีย่ งเงินทุนไหลออกสูง
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ รวมถึงการอัดฉีดสภาพคล่องของ Fed ECB และ BoJ ท�ำให้เงินเฟ้อกลับมา
เป็นความเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้นแรงในอนาคต
- ปัจจัยหนุนจากอุปสงค์ในการลงทุนทองค�ำ (Gold Investment Demand) ทีม่ กั จะเพิม่ ขึน้ ในช่วงทีเ่ กิดวิกฤตเศรษฐกิจ
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- การตกลงลดปริมาณการผลิตน�้ำมันลงมากถึง 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ของกลุ่ม OPEC+ ไม่เพียงพอที่จะชดเชย
อุปสงค์ของน�้ำมันดิบที่ลดลง จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
- ความเสีย่ งจากสต๊อกน�ำ้ มันโลกทีอ่ าจเพิม่ ขึน้ จนเต็มความจุ (Global Storage Capacity Limits) ในช่วงเดือน มิ.ย.ถึง ก.ค.
- คงน�้ำหนักเป็น Underweight
- ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ยังมีความน่าสนใจ
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- ราคาที่ดินในญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- นโยบาย Yield Curve Control ของ BoJ ช่วยให้ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap)
ของ JREITs อยู่ในระดับสูง
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- โดนกระทบจากราคาสินทรัพย์ในอังกฤษ
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight

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

ตลาดหุ้น
ตลาดหุน้ สหรัฐฯได้ฟน้ื ตัวขึน้ มา หลังท�ำจุดต�ำ่ สุดไปในวันที่ 23 มี.ค. ท�ำให้เกิดค�ำถามว่า ตลาดได้ Bottom
ไปแล้วหรือยัง? เราจึงได้ศึกษาการปรับตัวลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้น ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
พบว่าตลาดมีโอกาสปรับฐานราว 30-40% ใกล้เคียงกับที่ปรับตัวลงมาแล้ว อย่างไรก็ดี เรามองว่ายังมี
ความเสี่ยงสูงพอสมควรที่ตลาดอาจปรับฐานลงอีกครั้งและอาจต�่ำกว่าจุดต�่ำสุดเดิม หากพัฒนาการของ
เศรษฐกิจและการระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มแย่กว่าที่ตลาดประเมินไว้ ขณะที่ในระยะสั้น
เรามองว่าข่าวดีจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติมน่าจะมีจำ� กัด และปัจจัยลบจะทยอยออกมากดดัน
ตลาด เช่น การประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 1 ที่น่าจะออกมาต�่ำกว่าคาด

ตลาด Bottom ไปหรือยัง?
ตลาดหุน้ สหรัฐฯได้เข้าสู่ Bear Market หลังปรับตัวลงจากจุดสูงสุดมากกว่า 20% โดยเราได้ศกึ ษา Bear Market
ของสหรัฐฯ ในรอบ 70 ปี ตัง้ แต่หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ตลาดหุน้ เข้าสู่ Bear Market ทัง้ หมด 9 ครัง้ โดยมีเปอร์เซ็นต์
การลดลงจากจุดสูง สุด 20-60% ใช้เวลา (Peak-to-trough) เฉลี่ย 1.3 ปี และใช้เวลาฟื้นตัวถึงจุดระดับสูงสุดเดิม
(Peak-to-peak) 3.6 ปี โดยเราแบ่งลักษณะการปรับฐานเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) Big Bear Market 2) Small
Bear Market และ 3) Event-Driven Bear Market
แผนภาพที่ 1: ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ดัชนี S&P 500) เข้าสู่ Bear Market ทั้งหมด 9 ครั้ง
แบ่งเป็น Big Bear, Small Bear และ Event-Driven

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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1) Big Bear Market มีการปรับฐานลงลึก (มากกว่า 50-60%) และใช้เวลาฟื้นตัวนานกว่า 5 ปี ซึ่งการปรับฐานลง
มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรง (Severe Recession) ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น ในวิกฤติ
น�้ำมันปี 1973 และวิกฤติ Subprime ปี 2007 หรือช่วงที่ Valuation ของตลาดอยู่ในระดับที่แพงมาก อย่างในวิกฤติ
Dot-com ปี 2000
แผนภาพที่ 2: Big Bear Market มีการปรับฐานลงลึก (มากกว่า 50-60%) และใช้เวลาฟื้นตัวมากกว่า 5 ปี

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

2) Small Bear Market มีการปรับฐานลงลึกไม่มาก (ราว 30%) และใช้เวลาฟื้นตัวค่อนข้างสั้น (น้อยกว่า 3 ปี)
ซึ่งการปรับฐานลงมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย ชนิดไม่รุนแรง (Mild Recession) เช่น วิกฤติ
เศรษฐกิจปี 1956 และ ปี 1968 หรือเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรง แต่ตลาดมี Valuation
ที่ถูกอยู่ก่อนแล้วอย่างในปี 1980
แผนภาพที่ 3: Small Bear Market มีการปรับฐานลงไม่ค่อยลึก (ราว 30%) ใช้เวลาฟื้นตัวค่อนข้างสั้น
(น้อยกว่า 3 ปี) และมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย แต่ไม่รุนแรง (Mild Recession)

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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3) Event-driven Bear Market: มักมีเหตุการณ์จุดชนวนให้ตลาดปรับฐานลงโดยทันที และจะเคลื่อนไหวผันผวนต่อ
จากนั้นอีก 2-3 เดือน ก่อนจะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเดิมอย่างรวดเร็ว (น้อยกว่า 2 ปี) เนื่องจากเศรษฐกิจไม่
ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยควบคู่ด้วย
แผนภาพที่ 4: Event-driven Bear Market มักมีเหตุการณ์จุดชนวนให้ตลาดปรับฐานลงโดยทันที และจะเคลื่อนไหว
ผันผวนต่อจากนั้นอีก 2-3 เดือน ก่อนจะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเดิมในระยะเวลาสั้น (น้อยกว่า 2 ปี)

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การปรับตัวลดลงในครั้งนี้จาก COVID-19 ดูจะคล้าย Event-driven มากที่สุด
การปรับฐานลงในครัง้ นีค้ ล้ายการปรับฐานแบบ Event-driven มากทีส่ ดุ โดยมีตวั จุดชนวนจากการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ส่งผลให้ดชั นี S&P 500 ปรับตัวลง -34% สูจ่ ดุ ต�ำ่ สุด ณ วันที่ 23 มี.ค. และยังมีเปอร์เซ็นต์การลด
ลงใกล้เคียงกับการปรับฐานแบบ Event-driven ในอดีตทีร่ าว -30%ด้วย นอกจากนี้ การปรับฐานยังสอดคล้องกับแบบ
จ�ำลองของเรา ซึง่ คาดว่าตลาดจะปรับฐานราว 30-40% หากเกิด Recession เป็นระยะเวลาสัน้ ๆ ราว 6-10 เดือน
เราได้ศกึ ษาข้อมูลของการเกิด Recession ในสหรัฐฯ ย้อนหลัง 7 ครัง้ ตัง้ แต่ปี 1969 พบว่าตลาดหุน้ (S&P500) มี
2 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความรุนแรงของการปรับฐาน ได้แก่ 1) ความยาวนานของ Recession และ 2) P/E (Trailing)
ของตลาดหุน้ ในช่วงก่อนเกิด Recession กล่าวคือตลาดจะมีการปรับฐานรุนแรง หาก Recession มีความยาวนานมาก
และตลาดหุ้น Trade ที่ P/E สูง
เราจึงใช้ 2 ปัจจัยนั้นเป็นตัวแปรในสมการถดถอย (Linear Regression) เพื่อท�ำนายความรุนแรงการปรับฐาน
ซึ่งพบว่า Model ดังกล่าวสามารถแสดงผลได้ใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ของการปรับฐานที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ส�ำหรับการ
ประเมินการปรับฐานในรอบนี้ เราใช้ P/E ของตลาดก่อนปรับฐานที่ 22 เท่า ส่วนระยะเวลาที่อยู่ใน Recession เรา
ใช้ 6-10 เดือน แทนค่าใน Model ซึ่งแสดงผลว่าดัชนี S&P500 มีโอกาสปรับฐานราว 30-40% ใกล้เคียงกับที่ปรับ
ตัวลงมาแล้ว
แผนภาพที่ 5: ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลง -34% สู่จุดต�่ำสุด ณ วันที่ 23 มี.ค.
ใกล้เคียงกับการปรับฐานแบบ Event-driven ในอดีต

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 6: Model ในการค�ำนวนเปอร์เซ็นต์ของการปรับฐาน สามารถแสดงผลได้ใกล้เคียงกับ
เปอร์เซ็นต์ของการปรับฐานที่เกิดขึ้นจริงในอดีต

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

แผนภาพที่ 7: ดัชนี S&P500 มีโอกาสปรับฐานราว 30-40% หากเกิด Recession เป็นระยะเวลาสั้นๆ ราว 6-10 เดือน

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อย่างไรก็ดี เราประเมินว่ายังมีความเสีย่ งสูงพอสมควรทีต่ ลาดอาจปรับฐานลงอีกครัง้ และอาจต�ำ่ กว่าจุดต�ำ่ สุดเดิม
ณ วันที่ 23 มี.ค. หากพัฒนาการของเศรษฐกิจและการระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มแย่กว่าทีต่ ลาดประเมินไว้ เช่น
หนึ่ง การระบาดรอบสองหลังการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown โดยหลายประเทศในยุโรป เช่น ออสเตรีย,
สาธารณรัฐเช็ก และเดนมาร์กเริม่ อนุญาตให้รา้ นค้าบางส่วนและโรงเรียนกลับมาเปิดได้ในช่วงกลางเดือน เม.ย. รวมไปถึง
สเปนและอิตาลีซึ่งมีการระบาดมากสุดในยุโรปก็เริ่มผ่อนมาตรการเช่นกัน ในขณะที่สหรัฐฯ ตั้งเป้าจะผ่อนมาตรการ
ในช่วงต้นเดือน พ.ค. ซึ่งการผ่อนคลายมาตรการเร็วเกินไปนั้นอาจเป็นความเสี่ยงให้จ�ำนวนผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้น เช่น
ในกรณีของสิงคโปร์ และญีป่ นุ่ ทีก่ อ่ นหน้านีค้ วบคุมโรคได้ดมี าโดยตลอด แต่กลับมีจำ� นวนผูต้ ดิ เชือ้ เพิม่ ขึน้ มากเดือน เม.ย.
จนท�ำให้รัฐบาลสิงคโปร์ต้องตัดสินใจประกาศปิดเมืองในวันที่ 7 เม.ย. และญี่ปุ่นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศใน
วันที่ 16 เม.ย.
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แผนภาพที่ 8: แผนการเปิดประเทศ (เรียงตามวันที่เริ่มผ่อนคลายความเข้มงวด)
ประเทศ

วันที่
เริ่มปิด

เปิดอะไรบ้าง

จ�ำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่ม
ขึ้นต่อวันสูงสุด

จ�ำนวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ย
3 วันที่ผ่านมา
(14-16 เม.ย.)

ร้านอุปกรณ์เครื่องมือ, ร้านจักรยาน, สถานที่ออกก�ำลัง
กายกลางแจ้ง
ร้านอาหาร, ร้านท�ำผม,พิพิธภัณฑ์ (กลางแจ้ง)

373

104

3,186

1,568

9,222

3,872

6,557

2,931

1,141

145

เปิดโรงเรียนอนุบาล, ประถม

390

169

267

88

31 พ.ค.

เปิดเส้นทางออกจากเขตเมืองหลวง (Uusimaa)
เปิดโรงเรียน และสถานที่สาธารณะ เช่น
ห้องสมุด
ร้านอาหาร

20 เม.ย.

บริการภาครัฐที่ด�ำเนินการโดยต�ำรวจ, โรงเรียนอนุบาล

27 เม.ย.

โรงเรียนประถม, มัธยมต้น

425

88

20 เม.ย.

ร้านค้าขนาดเล็ก เช่น ร้านหนังสือและร้านขายรถยนต์

7,324

2,478

1,211

1,076

1,774

372

33,661

28,818

7,500

3,591

วันที่เริ่ม
เปิด
6 เม.ย.

สาธารณรัฐเช็ก

19 มี.ค. 25 พ.ค.
8 มิ.ย.

สเปน

14 มี.ค. 13 เม.ย.

ห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร, โรงแรม
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงต�่ำ เช่น โรงงาน, ร้านค้า นอก
เมืองหลวง Tehran
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงต�่ำ เช่น โรงงาน, ร้านค้า ในเมือง
หลวง Tehran
กิจกรรมการก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรม

อิตาลี

10 มี.ค. 14 เม.ย.

เริ่มเปิดร้านขายหนังสือ เครื่องเขียนและเสื้อผ้าเด็ก

อิหร่าน

n/a

11 เม.ย.
18 เม.ย.

14 เม.ย.
ออสเตรีย

16 มี.ค. 1 พ.ค.

ร้านค้าขนาดเล็ก, สวนสาธารณะ
ร้านค้าขนาดใหญ่, ห้างสรรพสินค้า, ร้านท�ำผม

กลาง พ.ค. ร้านอาหาร, โรงแรม
เดนมาร์ก

13 มี.ค. 15 เม.ย.
15 เม.ย.

ฟินแลนด์

นอร์เวย์

เยอรมนี

อินเดีย

สวิตเซอร์แลนด์

28 มี.ค. 13 พ.ค.

12 มี.ค.

22 มี.ค. 4 พ.ค.

25 มี.ค

n/a

31 ส.ค.

การจัดมหกรรมใหญ่ๆ เช่น แข่งขันกีฬาและคอนเสิร์ต

20 เม.ย.

อุตสาหกรรมภาคการผลิต, การเกษตร

3 พ.ค.

อาจพิจารณาเปิดประเทศเพิ่มเติม

27 เม.ย.

บริการส่วนบุคคล เช่น ร้านท�ำผม,บริการจิตแพทย์

11 พ.ค.
(เร็วที่สุด
8 มิ.ย.)

เปิดโรงเรียน

1 พ.ค.*
สหรัฐฯ

19 มี.ค.

เปิดโรงเรียน

ร้านอาหาร
ธุรกิจต่างๆ (แต่ยังแนะให้ work from home) ร้าน
อาหาร การแข่งขันกีฬา โรงยิม โรงหนัง และโบสถ์
(ด�ำเนินการได้ภายใต้การรักษาระยะห่างอย่างเข้มงวด)

16 พ.ค.** โรงเรียน การตั้งแคมป์ สถานรับเลี้ยงเด็ก และบาร์
30 พ.ค.** อนุญาตเยี่ยมผู้ป่วยและคนชรา

ฝรั่งเศส

11 มี.ค. 11 พ.ค.

เปิดโรงเรียน

Source: CEIC, CDC, WHO,TISCO Economic Strategy Unit (ESU); *วันที่รัฐบาลก�ำหนดสิ้นสุดมาตรการปิดเมือง,
**นับตามเวลา 2 สัปดาห์ที่รัฐบาลแนะให้ติดตามจ�ำนวนผู้ติดเชื้อก่อนเข้าสู่เฟสถัดไป
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สอง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาจช้ากว่าที่ตลาดคาด โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดเศรษฐกิจ
โลกปีนี้จะหดตัว -3.0% มากที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจตกต�่ำปี 1929 และต�่ำกว่าวิกฤตเศรษฐกิจปี 2009 ที่หดตัว
เพียง -0.1% และมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะหดตัวมากถึง -6.0% หากการระบาดไม่สามารถควบคุมได้ภายในช่วง
ครึ่งปีแรก และมาตรการปิดเมืองยังคงมีอยู่ไปจนถึงครึ่งหลังของปี นอกจากนี้ IMF มองว่าวิกฤติรอบนี้ไม่เหมือนครั้ง
ก่อนๆ ที่รัฐบาลจะสามารถกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ทันทีผ่านการกระตุ้นอุปสงค์ เพราะมาตรการปิดเมือง ท�ำให้
ประชาชนไม่สามารถออกมาจับจ่ายใช้สอย ขณะเดียวกันธุรกิจก็ไม่สามารถด�ำเนินการได้
หากความเสีย่ งข้างต้นเกิดขึน้ ตลาดการเงินก็อาจกลับมาผันผวน และอาจจุดชนวนให้เกิดการเทขายสินทรัพย์ เพือ่
เพิ่มสภาพคล่องอีกครั้ง ซึ่ง Fed และ Central Banks ทั่วโลกอาจมีเครื่องมือที่จ�ำกัดในการแก้ปัญหาสภาพคล่องที่อาจ
ปะทุขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากได้ประกาศใช้เครื่องมือที่มีอยู่จนใกล้หมดแล้ว เช่น การลดดอกเบี้ย, การประกาศท�ำ QE
ไม่จ�ำกัด, การขยายประเภทของสินทรัพย์ที่เข้าซื้อไปยังสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ High-yield
ในกรณีนี้ Earning Yield Gap ซึ่งถือเป็น Risk Premium หรืออัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังจากการ
ลงทุนในหุ้นเพิ่มเติมจากการลงทุนจากสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตรรัฐบาล คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 6.5% สูงกว่า
จุดสูงสุดในเดือน มี.ค. ที่ 6.0% และวิกฤติ Subprime ปี 2008 ที่ 6.2% ซึ่งจะท�ำให้ดัชนี S&P500 กลับตัวลงมาสู่
ระดับ 1,930 จุด หรือลดลงทั้งหมด 43% จากจุดสูงสุดในเดือน ก.พ.
แผนภาพที่ 9 : มาตรการของ Fed สามารถพยุงตลาดตราสารหนี้ และควบคุมไม่ให้ Spread ของ
Investment Grade Corporate Bonds และ High Yield Bonds พุ่งสูงขึ้นจนน�ำไปสู่วิกฤติ

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

Downside มีมากกว่า Upside ในระยะสั้น
ในระยะสัน้ เรามองว่าปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทางการเงินและการคลังทีป่ ระกาศออกมามากในช่วง
ทีผ่ า่ นมาได้สะท้อนในราคาหุน้ ไปมากแล้ว และในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าข่าวดีจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติมน่า
จะมีจำ� กัด หากเศรษฐกิจหรือตลาดการเงินไม่ได้ทรุดหนักกว่าคาด ในขณะทีป่ จั จัยลบจะทยอยออกมากดดันตลาด ได้แก่
1. การประกาศผลประกอบการของบริษทั จดทะเบียนในไตรมาส 1 ทีน่ า่ จะออกมาต�ำ่ กว่าคาด ซึง่ จะท�ำให้มกี ารปรับ
คาดการณ์ก�ำไรลงไปอีก โดยขณะนี้มีบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P 500 ประกาศผลประกอบการแล้วจ�ำนวน
54 จาก 500 บริษัท คิดเป็น 11% ของทั้งหมด ซึ่งในบรรดาบริษัทที่ประกาศผลออกมาแล้วมีการเติบโตของ
ก�ำไรรวม (Weighted average) หดตัวเกือบ –30% และต�่ำกว่าคาด -12%
2. การกลับมาลดลงของราคาน�้ำมันดิบ ซึ่งแม้กลุ่ม OPEC+ จะออกมาประกาศลดปริมาณการผลิตลงถึง 9.7 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน แต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยกับความต้องการน�้ำมันดิบที่ลดลงถึง 30 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วง
ไตรมาส 2 โดยเราคาดว่าราคาน�้ำมันน่าจะยังคงอยู่ในระดับต�่ำต่อไปจนกว่าอุปสงค์โลกจะฟื้นกลับมาในช่วงครึ่ง
หลังของปี และมีความเสีย่ งเพิม่ เติมหากสต็อกน�ำ้ มันโลกเพิม่ ขึน้ จนเต็มความจุ (Global storage capacity limits)
ในช่วงเดือน มิ.ย.ถึง ก.ค.
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3. VIX ยังอยู่สูงเกินกว่า 30 จุด โดย VIX หรือ Volatility index คือดัชนีที่สะท้อนคาดการณ์ความผันผวนของ
ตลาดหุ้น (Implied volatility) ซึ่งค�ำนวนจากราคา Option ของดัชนี S&P500 ในช่วง 30 วันข้างหน้า ในภาวะ
ที่ความไม่แน่นอนสูงราคา Option จะพุ่งสูงขึ้นเพื่อสะท้อนความเสี่ยง และท�ำให้ดัชนี VIX ซึ่งค�ำนวณจากราคา
Option พุ่งขึ้นตาม ดังนั้นดัชนี VIX จึงมักถูกใช้เป็นดัชนีที่สะท้อน “ความกลัว” ของนักลงทุน โดยในการปรับ
ฐานของตลาดในรอบที่ผ่านๆ มา ดัชนี VIX ที่อยู่ที่ระดับสูงเกินกว่า 30 จุด สะท้อนว่าตลาดยังมีความผันผวน
สูงเกินกว่าที่จะเห็นการฟื้นตัวของตลาดที่ยั่งยืน ซึ่งในการปรับฐานในรอบนี้ ดัชนี VIX ปรับตัวลดลงจากราว 80
จุดในช่วงกลางเดือน มี.ค. มาอยู่ที่ 41 จุดในปัจจุบัน แต่ยังสูงเกินกว่าระดับ 30 จุด ท�ำให้เรามองว่าตลาดอาจ
มีความเสี่ยงที่จะปรับฐานอีกครั้ง
4. และทีส่ ำ� คัญ Valuation ของตลาดหุน้ ไม่ได้อยูใ่ นระดับทีถ่ กู แล้ว โดยแม้ดชั นี S&P500 จะยังอยูต่ ำ�่ กว่าจุดสูงสุด
เดิมในเดือน ก.พ. อยู่ราว 15% แต่หากมองในแง่ Valuation 12-month Foward P/E ของดัชนี S&P500 ได้
ฟื้นตัวกลับมาที่ 19.7 เท่า สูงกว่าระดับ P/E ในช่วงเดือน ก.พ. ที่ 19.0 เท่าแล้ว โดยระดับ Valuation ที่เพิ่ม
ขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการอัดฉีดสภาพคล่องของ Fed จ�ำนวนมหาศาลถึงเกือบ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เรามองว่าตลาดเริ่มมี Upside ที่จ�ำกัด เนื่องจาก Valuation ที่ระดับปัจจุบันนับว่า
ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับในอดีต และชี้ว่าตลาดได้ Price-in การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปมากแล้ว ในขณะที่
คาดการณ์ผลก�ำไรยังมีแนวโน้มที่จะถูกนักวิเคราะห์ปรับลดลงหลังรายงานผลประกอบการในไตรมาส 1
แผนภาพที่ 10: การปรับฐานของตลาดในรอบที่ผ่านๆ มา ดัชนี VIX ที่อยู่ที่ระดับสูงเกินกว่า 30 จุด
สะท้อนว่าตลาดยังมีความผันผวนสูงเกินกว่าที่จะเห็นการฟื้นตัวของตลาดที่ยั่งยืน

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 11: การขยายงบดุลของ Fed ดัน Valuation ของตลาดหุ้นให้กลับมาสูงสุดในรอบเกือบ 20 ปี

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดตราสารหนี้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวเพิ่มขึ้นแรงในเดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางข่าวการออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.9 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ดี เรามองว่าอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรน่าจะเพิ่มขึ้นได้อย่างจ�ำกัดในระยะข้างหน้า หลัง BoT ประกาศมาตรการอัดฉีด
สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรน่าจะเพิ่มขึ้นได้อย่างจ�ำกัด ท่ามกลางการเข้าซื้อของ BoT
ในเดือนที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวอายุ 7 ถึง 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นแรง 60bps
ส่วน Yield ของพันธบัตรระยะกลางอายุ 2 ปีถึง 6 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น 10-30bps ขณะที่ Yield ของพันธบัตรระยะสั้น
อายุ 3 เดือนถึง 1 ปีปรับตัวลงเล็กน้อยราว 5-10bps หลังธนาคารแห่งประเทศไทย (BoT) ตัดสินใจลดดอกเบี้ยนอก
รอบการประชุมในวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา
ส�ำหรับการเพิม่ ขึน้ ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว เป็นผลมาจากข่าวการออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ทางการคลัง ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.9 ล้านล้านบาท ซึ่งทางกระทรวงการคลังก�ำลังเตรียมออกพันธบัตรกู้เงินมูลค่ามากถึง 1
ล้านล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และคาดว่าจะออกได้ในช่วงเดือน พ.ค. ถึง มิ.ย. นี้ ท�ำให้ Yield ของพันธบัตร
อายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 1.5%
อย่างไรก็ดี ธนาคารแห่งประเทศไทยก็พร้อมใช้เครื่องมือทางการเงินหลายประเภท เพื่อกดให้อัตราผลตอบแทน
ต�่ำลง โดยนายดอน นาครทรรพ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า BoT
ได้เตรียมที่จะใช้เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้ใช้ในช่วงเวลาปกติ (Unconventional Monetary Policy) เช่น การซื้อ
สินทรัพย์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ โดยในช่วงเดือน มี.ค. BoT ได้ซื้อพันธบัตรไปแล้วถึง 1.2 แสนล้าน
บาท นับเป็นการซื้อรายเดือนที่มากสุดเป็นประวัติการณ์
เรามองว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรน่าจะเพิ่มขึ้นได้อย่างจ�ำกัดในระยะข้างหน้า ท่ามกลางการเข้าซื้อของ BoT
โดยเมื่อพิจารณาการออกพันธบัตร เพื่อชดเชยการขาดดุลทางการคลัง (Government Borrowing for Financing
Deficit) ที่มีขนาดใหญ่ในอดีต พบว่าในเดือน ต.ค.-พ.ย. 2015 ที่รัฐบาลออกพันธบัตรมูลค่ารวมถึง 2.1 แสนล้านบาท
BoT ก็ได้เข้าซื้อพันธบัตร (OMO: Purchases of Government Securities) เป็นจ�ำนวนมากเช่นกัน โดยเข้าซื้อล่วง
หน้าตั้งแต่เดือน ส.ค. รวม 1.1 แสนล้านบาท

15

May
2020

แผนภาพที่ 12 : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวเพิ่มขึ้นแรง ท่ามกลาง
ข่าวการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.9 ล้านล้านบาท

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 13 : BoT ประสบความส�ำเร็จในการควบคุม Yield ให้ทรงตัว ในช่วงที่มีการออกพันธบัตร
เป็นจ�ำนวนมากในปี 2015
120
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ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ราคาทองค�ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจกลับมาเพิ่มขึ้นแรงในอนาคต
และอุปสงค์ในการลงทุนทองค�ำที่มักจะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ส�ำหรับราคา
น�้ำมัน เรามองว่าราคาน�้ำมันมีแนวโน้มลดลง หลังกลุ่ม OPEC+ ล้มเหลวในการลดอุปทานที่ล้นตลาด
โดยเราคาดว่าราคาน�้ำมันน่าจะยังคงอยู่ในระดับต�่ำต่อไป จนกว่าอุปสงค์โลกจะฟื้นกลับมา และมีความ
เสี่ยงเพิ่มเติมหากสต็อกน�้ำมันดิบโลกเพิ่มขึ้นเต็มความจุ (Global Storage Capacity Limits) ในช่วง
เดือน มิ.ย.ถึง ก.ค.

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำกลับมาเพิ่มขึ้น จากความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจกลับมาเพิ่มขึ้นแรงในอนาคต
ราคาทองค�ำกลับมาเพิ่มขึ้นแรง 20% แตะระดับ 1,750 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ในกลางเดือน เม.ย. ตามความ
คาดหวังเงินเฟ้อ (Inflation Expectation) ที่กลับมาเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งด้านการเงินและการคลัง
ขนาดใหญ่ทั่วโลก
โดยราคาทองค�ำมักเพิ่มขึ้น ในภาวะที่ดอกเบี้ยลดต�่ำลงจนไม่เพียงพอที่จะชดเชยอัตราเงินเฟ้อในอนาคต หรืออีก
นัยหนึง่ ก็คอื ราคาทองค�ำจะเคลือ่ นไหวสวนทางกับอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง (อัตราดอกเบีย้ พันธบัตรลบด้วยคาดการณ์อตั รา
เงินเฟ้อในอนาคต) การเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลัง ตั้งแต่กลางเดือน มี.ค. ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบ
ต่อประชาชนและธุรกิจในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค จึงผลักดันให้คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในอนาคตเพิ่มขึ้น ขณะ
เดียวกันการออกมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินก็กดอัตราดอกเบีย้ พันธบัตรให้ลดต�ำ่ ลง ท�ำให้อตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
ลดลง ราคาทองค�ำจึงกลับมาเพิ่มขึ้น
ในระยะข้างหน้า ราคาทองค�ำอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้ต่อ จากความเสี่ยงที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการ
ขนาดใหญ่ และการขยายงบดุลและเพิม่ ปริมาณเงินในระบบจ�ำนวนมหาศาลของธนาคารกลางทัว่ โลก อาจท�ำให้เงินเฟ้อ
กลับมาเพิ่มขึ้นแรงในอนาคต
นอกจากนี้ ราคาทองค�ำยังจะได้ปัจจัยหนุนจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในการลงทุนทองค�ำ (Gold Investment
Demand) ซึ่งประกอบด้วยความต้องการในทองค�ำแท่ง เหรียญ และกองทุน ETF และมีสัดส่วนถึง 30% ของอุปสงค์
ทองค�ำทั้งหมด โดยในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เช่น วิกฤติ Subprime ปี 2008 และวิกฤติหนี้ในยุโรป ปี 2010-2011
อุปสงค์ในการลงทุนทองค�ำได้เพิ่มขึน้ กว่าเท่าตัว มาอยู่ที่ไตรมาสละ 500-600 ตัน ช่วยผลักดันให้ราคาทองค�ำมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นได้ในระยะยาว
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แผนภาพที่ 14 : ราคาทองค�ำกลับมาเพิ่มขึ้น จากความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจกลับมาเพิ่มขึ้นแรงในอนาคต
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Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 15 : อุปสงค์ในการลงทุนทองค�ำมักจะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
Gold Investment Demand (Tonnes)
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น�้ำมัน

การปรับลดปริมาณการผลิตของกลุ่ม OPEC+ รวม 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน นั้นยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยการ
บริโภคที่ลดลงถึงราว 30 ล้านบาร์เรลต่อวันจากผลกระทบของ COVID-19 ดังนั้นเราจึงมองว่าราคาน�้ำมันจะทรงตัวอยู่
ในระดับต�่ำต่อไปจนกว่าความต้องการน�้ำมันดิบจะกลับมาฟื้นตัวขึ้น และ/หรือผู้ผลิตต้นทุนสูงเช่น Shale Oil ในสหรัฐฯ
และ Sand Oil ในแคนาดาหยุดผลิตและท�ำให้ตลาดกลับสู่สมดุลอีกครั้ง นอกจากนี้สต็อกน�้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นเร็วท�ำให้มี
ความเสี่ยงที่จะเต็มความจุในช่วงกลางปี ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาน�้ำมันดิบลดลงไปอีก
กลุ่ม OPEC+ ได้ตกลงลดปริมาณการผลิตมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ แต่ยังไม่พอ
ในวันที่ 12 เม.ย. กลุ่ม OPEC และพันธมิตร ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันลดปริมาณการผลิตที่ระดับ 9.7 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน ซึ่งนับเป็นการลดที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยแผนการลดปริมาณการผลิตของกลุ่ม OPEC และ
พันธมิตร จะเป็นแบบขั้นบันไดดังนี้
ลด 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2020 (2 เดือน)
ลด 8.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2020 (6 เดือน)
ลด 6.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2021 - 30 เม.ย. 2022 (16 เดือน)
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โดยการลดการผลิตดังกล่าวยังน้อยกว่าที่ตกลงเบื้องต้นที่ 10 ล้านบาร์เรลต่อวัน หลังจากที่เม็กซิโกปฏิเสธที่จะลด
ปริมาณการผลิตที่ระดับ 4 แสนบาร์เรลต่อวันตามข้อเรียกของกลุ่ม OPEC+ และยังคงยืนยันที่ลดการผลิตแค่เพียง
1 แสนบาร์เรลต่อวันเท่านั้น ในขณะที่กลุ่ม G-20 น�ำโดย 5 ประเทศผู้ผลิตน�้ำมันหลักได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา บราซิล
นอร์เวย์ และสหราชอาณาจักร ยังไม่ได้ข้อสรุป และจัดประชุมอีกครั้งในช่วงเดือน ก.ย.
แผนภาพที่ 16 : กลุ่ม OPEC และพันธมิตรได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันลดปริมาณการผลิต 9.7 ล้านบาร์เรล
ต่อวัน ซึ่งนับเป็นการลดที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์

Source:Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อย่างไรก็ตาม การลดปริมาณการผลิตของ OPEC นั้นยังไม่เพียงพอต่อปริมาณการบริโภคน�้ำมันที่หายไปจาก
ผลกระทบของ COVID-19
ปริมาณความต้องการใช้น�้ำมันหดตัวอย่างรุนแรง
นับตั้งแต่ต้นปี สต็อกน�้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วกว่า 70 ล้านบาร์เรล และยังคงจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตามปริมาณความต้องการใช้น�้ำมันที่ลดลงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังยืดเยื้อ โดยสังเกตุได้
จากปริมาณความต้องการใช้เบนซินสหรัฐฯ (US Gasoline) ทีป่ รับตัวลดลงมาแล้วเกือบ 50% เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งนับเป็นการปรับตัวลดลงที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์
แผนภาพที่ 17 : ปริมาณความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเกือบ 50% ในช่วง

Source: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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Rystad Energy Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยด้านพลังงานอันดับต้นในสหรัฐฯ ได้ออกมาปรับประมาณความ
ต้องการใช้น�้ำมันลงกว่า 23 ล้านบาร์เรลต่อวันจากระดับในช่วงก่อนเกิดการระบาด อีกทั้งยังประเมินด้วยความต้องการ
ใช้ในเดือน เม.ย. นี้อาจหดตัวรุนแรงถึง 30 ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
แผนภาพที่ 18 : Rystad Energy Research ประเมินความต้องการใช้ในเดือน เม.ย. นี้
อาจหดตัวรุนแรงถึง 30 ล้านบาร์เรลต่อวัน

Source: Rystad Energy, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

Contango ในตลาดน�้ำมันดิบสะท้อนภาวะอุปทานล้นตลาด
ในตลาดน�้ำมันดิบ ส่วนต่างระหว่างราคาน�้ำมันส่งมอบในปัจจุบัน (Spot Price) กับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Forward Price) สามารถสะท้อนสมดุลระหว่าง Demand และ Supply ได้เป็นอย่างดี
โดยในภาวะที่อุปทานขาดแคลน เช่น เกิดความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ท�ำให้การผลิตน�้ำมันต้องหยุดชะงักลง จนไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ราคาน�้ำมันในตลาด Spot จะพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าราคาในตลาดซื้อขายล่วงหน้า หรือที่เราเรียก
ว่า Backwardation ซึ่งสะท้อนภาวะอุปทานตึงตัว
แต่ในทางกลับกัน ในภาวะที่ Demand ลดลงอย่างมาก เช่น ในปัจจุบันซึ่งมาตรการควบคุมโรคระบาดท�ำให้การ
เดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงักลง ราคาน�้ำมันในตลาด Spot จะลดต�่ำลงกว่าราคาในตลาดซื้อขาย
ล่วงหน้า หรือที่เราเรียกว่า Contago ซึ่งสะท้อนภาวะอุปทานล้นตลาด
ซึง่ ถึงแม้วา่ กลุม่ OPEC+ จะสามารถบรรลุขอ้ ตกลงร่วมกันลดปริมาณการผลิตได้แล้ว แต่ตลาดน�ำ้ มันดิบในปัจจุบนั
กลับยังอยู่ในภาวะ Contango เป็นอย่างมาก โดยราคาน�้ำมัน spot อยู่ที่ราว 20 USD/bbl ในขณะที่ราคาน�้ำมันส่ง
มอบในอีก 12 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 35USD/bbl ซึ่งต่างกันมากถึง 15 USD/bbl และนับเป็นส่วนต่างที่มากที่สุดนับ
ตั้งแต่ Subprime Crisis ปี 2008 ซึ่งสะท้อนว่าตลาดน�้ำมันดิบยังคงมีอุปทานล้นตลาดเป็นอย่างมาก
แผนภาพที่ 19 : ตลาดน�้ำมันดิบในปัจจุบันกลับยังอยู่ในภาวะ Contango มากที่สุดนับตั้งแต่ Subprime Crisis ปี 2008

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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คลังเก็บน�้ำมันโลกอาจเต็มความจุในช่วงกลางปีและกดดันราคาน�้ำมันให้ลงต�่ำไปอีก
ภาวะ Contango ในราคาน�้ำมันดิบนับเป็นแรงจูงใจให้เกิดการซื้อน�้ำมันดิบเพื่อเก็บเข้าคลัง เนื่องจากผู้ซื้อจะ
สามารถท�ำก�ำไรได้จากส่วนต่างราคาได้ โดยการซื้อน�้ำมันในตลาด Spot ซึ่งมีราคาต�่ำกว่า ในขณะเดียวกันก็ขายน�้ำมัน
ล่วงหน้าในราคาสูงกว่าเพื่อล็อกก�ำไร และน�ำน�้ำมันดิบไปเก็บไว้ในคลังเพื่อรอส่งมอบในอนาคต
การท�ำธุรกรรมเช่นนี้ จะท�ำให้ระดับสต็อกน�้ำมันดิบของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงที่จะท�ำให้
สต็อกน�้ำมันดิบโลกเต็มความจุในช่วงกลางปีนี้ โดยหากสมมติให้ปริมาณการผลิตล้นตลาดราว 10 ล้านบาร์เรลต่อวัน
และหากประเมินจากปริมาณน�้ำมันในคลังส�ำรองในเดือน ก.พ. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 2,930 ล้านบาร์เรล ในขณะที่มีความจุ
Full Capacity อยู่ที่ราว 4,000 - 4,500 ล้านบาร์เรล ซึ่งหมายความว่าคลังน�้ำมันมีความจุเหลืออยู่ราว 1,000-1,600
ล้านบาร์เรล ดังนั้นคลังน�้ำมันดิบโลกจึงมีความเสี่ยงที่จะเต็มความจุในช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ค. นี้
เมื่อสต็อกเต็มความจุจะท�ำให้แรงซื้อในตลาด Spot หายไป (เนื่องจากซื้อไปแล้วไม่มีที่เก็บ) และส่งผลให้ราคา
น�้ำมันในตลาด Spot ลดต�่ำลงจนกดดันให้ผู้ผลิตหยุดผลิตในที่สุด
แผนภาพที่ 20 : คลังเก็บน�้ำมันส�ำรองเหลือช่องว่างพอส�ำหรับน�้ำมันเพียงแค่ 4 เดือนข้างหน้าเท่านั้น

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มหดตัวแรงในช่วงครึง่ แรกของปี จากการระบาดของ COVID-19 โดยจ�ำนวนผูว้ า่ งงาน
ได้เพิม่ ขึน้ มากเป็นประวัตกิ ารณ์ภายในระยะเวลาอันสัน้ ขณะทีต่ วั เลขเศรษฐกิจอืน่ ๆ ส่งสัญญาณปรับตัวลดลงแรงเช่น
เดียวกัน โดยความกังวลต่อเศรษฐกิจทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบอย่างมากได้สง่ ผลให้รฐั บาลกระตุน้ เศรษฐกิจผ่านการเงินและ
การคลังอย่างเต็มทีแ่ ละรวดเร็ว ซึง่ คาดจะหนุนให้เศรษฐกิจฟืน้ ตัวขึน้ ได้เร็ว บนสมมติฐานว่าการระบาดของ COVID-19
จะคลีค่ ลายเข้าสูช่ ว่ งครึง่ หลังของปี
เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มหดตัวแรงในช่วงครึง่ แรกของปี สะท้อนจากดัชนีชวี้ ดั ความเชือ่ มัน่ ทีป่ รับตัวลดลงแรงท�ำจุด
ต�ำ่ สุดในรอบหลายปี จากการระบาดของ COVID-19 ทีซ่ ำ�้ เติมโมเมนตัมทางเศรษฐกิจทีอ่ อ่ นแออยูแ่ ล้ว เศรษฐกิจทีค่ าด
จะอ่อนแอลงมากได้กดดันให้ ECB เร่งผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ลดทอนผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ดี
การกระตุน้ เศรษฐกิจผ่านการเงินเพียงอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอ และคาดมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจการคลังจะมีออก
มาเพิม่ เติมในระยะข้างหน้า เช่น การออกพันธบัตรร่วมของประเทศสมาชิกหรือ Corona Bonds
เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 1 หดตัวแรง -6.8% YoY ซึง่ นับเป็นการหดตัวครัง้ แรกนับตัง้ แต่ปี 1992 จากการระบาดของ
COVID-19 ทีส่ ง่ ผลให้รฐั บาลใช้มาตรการคุมเข้ม กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ นับตัง้ แต่ปลายเดือน ม.ค. ก่อนทีจ่ ะ
ทยอยผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดในเดือน มี.ค. ซึง่ ได้หนุนให้เศรษฐกิจเริม่ ฟืน้ ตัวขึน้ ในเดือน มี.ค. แต่แนวโน้มการฟืน้ ตัว
ต่อจากนีค้ าดจะถูกกดดันโดยอุปสงค์โลกทีม่ แี นวโน้มชะลอลงมากหลังการระบาดของ COVID-19 ได้แพร่กระจายไปทัว่
โลก ซึง่ จะกดดันให้รฐั บาลเร่งออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติม โดยเฉพาะการกระตุน้ อุปสงค์ในประเทศ
เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มหดตัวแรงในช่วงครึ่งแรกของปี สะท้อนจากความเชื่อมั่นทั้งภาคธุรกิจและผู้บริโภคที่ปรับ
ลดลงอย่างมากหลังการระบาดของ COVID-19 รุนแรงขึน้ ซึง่ ได้กดดันเศรษฐกิจเพิม่ เติม นอกจากนี้ การจัด Olympic
ได้ถกู เลือ่ นออกไปเป็นปี 2021 ท�ำให้เม็ดเงินทีเ่ คยคาดว่าจะได้รบั เข้ามาในปีนหี้ ายไป ส่งผลให้รฐั บาลเร่งออกมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจอย่างเต็มที่ โดยล่าสุด ได้ประกาศมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจมูลค่า 108 ล้านล้านเยน หรือราว 20%
ของ GDP ซึง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ญปี่ นุ่
เศรษฐกิจไทยในปี 2020 ได้รบั ผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ทีก่ ดดันรายได้ของภาคการ
ท่องเทีย่ วให้แย่ลงอย่างมาก การค้าระหว่างประเทศทีห่ ยุดชะงัก และส่งผ่านไปยังอุปสงค์โลกและในประเทศให้ชะลอตัว
นอกจากนี้ ภัยแล้งทีย่ ดื เยือ้ และราคาน�ำ้ มันทีร่ ว่ งรุนแรงยังเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจเพิม่ เติม ท�ำให้เราคาดว่าเศรษฐกิจ
ไทยน่าจะหดตัวสูงในปีนที้ ี่ -6.9% เป็นการหดตัวมากทีส่ ดุ นับตัง้ แต่วกิ ฤตต้มย�ำกุง้ เรายังคาดหวังการด�ำเนินนโยบายด้าน
การคลังทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิผล ในการช่วยประคับประคองให้เศรษฐกิจไทยผ่านพ้นวิกฤตในครัง้ นีไ้ ปได้
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มหดตัวแรงในช่วงครึ่งแรกของปี จากการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้
รัฐบาลประกาศมาตรการคุมเข้มซึ่งได้กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยจ�ำนวนผู้ว่างงานได้เพิ่มขึ้น
มากเป็นประวัตกิ ารณ์ภายในระยะเวลาอันสัน้ เนือ่ งจากหลายๆ ธุรกิจต้องปิดตัวลงชัว่ คราว ขณะทีต่ วั เลข
เศรษฐกิจอื่นๆ ส่งสัญญาณปรับตัวลดลงแรงเช่นเดียวกันสะท้อนผ่านความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงแรง
ความกังวลต่อเศรษฐกิจที่จะได้รับผลกระทบอย่างมากได้ส่งผลให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่างเต็มที่คิดเป็นมูลค่ากว่า 11% ของ GDP ซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ด้านนโยบายการเงิน
Fed ได้ผอ่ นคลายมาตรการต่างๆ อย่างเต็มที่ ทัง้ ดอกเบีย้ ทีป่ รับลดลงใกล้ 0% การท�ำ QE แบบไม่จำ� กัด
และการออกมาตรการต่างๆ เพื่อหนุนสภาพคล่องในระบบการเงินและภาคธุกิจ ซึ่งการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ผ่านการเงินและการคลังอย่างเต็มทีแ่ ละรวดเร็ว คาดว่าจะหนุนให้เศรษฐกิจฟืน้ ตัวขึน้ ได้เร็ว บนสมมติฐาน
ว่าการระบาดของ COVID-19 จะคลี่คลายเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปี

แผนภาพ 21: ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจโดย ISM ปรับตัวลดลงในเดือน มี.ค. ท่ามกลาง
การระบาดของ COVID-19 ส่วนความเชื่อผู้บริโภคปรับตัวลดลงต�่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2016

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน มี.ค. เริ่มสะท้อนผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19
การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน มี.ค. หดตัวแรง -8.7% MoM จาก -0.5% MoM ในเดือนก่อน
โดยนับเป็นการหดตัวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลในปี 1992 และแย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -8.0% MoM ส่งผลให้
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกหดตัว -6.2% YoY (vs. 4.6% เดือนก่อน) ต�่ำสุดนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจ
ปี 2009 จากการใช้มาตรการคุมเข้มเพื่อลดการระบาดของ COVID-19 ทั้งการระงับการด�ำเนินธุรกิจที่ไม่จ�ำเป็น และ
การจ�ำกัดไม่ให้ประชาชนออกนอกที่พักอาศัยโดยไม่จ�ำเป็น ซึ่งรัฐต่างๆ ทยอยบังคับใช้ในช่วงกลางเดือน มี.ค.
โดยรายงานระบุ 8 จาก 13 กลุ่มสินค้าหดตัว น�ำโดยเครื่องแต่งกายหดตัว -50.5% MoM เฟอร์นิเจอร์หดตัว
-26.8% ร้านอาหารและบาร์หดตัว -26.5% รถยนต์หดตัว -25.6% และปัม๊ น�ำ้ มันหดตัว -17.2% ขณะทีย่ อดขายอาหาร
และเครื่องดื่มขยายตัว 25.6% สูงสุดเป็นประวัติการณ์จากการกักตุนสินค้าจ�ำเป็น รวมถึงยอดขายในหมวดสุขภาพที่
ขยายตัวดีที่ 4.3% ยอดค้าปลีกมีแนวโน้มหดตัวแรงกว่านี้ในเดือน เม.ย. จากทั้งมาตรการคุมเข้มที่บังคับใช้เต็มเดือน
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(vs. ครึ่งเดือน ในเดือน มี.ค.) ประกอบกับจ�ำนวนคนว่างงานที่พุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว (ยอดผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้ง
แรกเพิ่มขึ้นสุทธิ 22 ล้านรายนับตั้งแต่บังคับใช้มาตรการคุมเข้มและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อ) ซึง่ จะกดดันการใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคอย่างมาก
โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย U. of Michigan เบื้องต้นเดือน เม.ย. ปรับตัวลดลง -18.1 จุด เป็น 71.0 จุด
โดยนับเป็นการปรับลดลงรายเดือนที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์สู่ระดับต�่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2011
การลงทุน: ยอดค�ำสัง่ ซือ้ ไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์และเครือ่ งบิน (Core Capital Goods Orders) ซึง่ เป็นดัชนีชนี้ ำ�
การลงทุนเดือน ก.พ. ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.5% YoY จาก 1.4% ในเดือนก่อน ขณะที่ยอดค�ำสั่งซื้อใหม่ของภาคการ
ผลิต (ISM Manufacturing New Orders) เดือน มี.ค. ปรับตัวลดลง -7.6 จุด เป็น 42.2 จุด ต�่ำสุดนับตั้งแต่วิกฤต
เศรษฐกิจปี 2009 จากการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้รัฐบาลทยอยประกาศมาตรการคุมเข้มซึ่งกดดันอุปสงค์
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจโดย ISM: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโดย ISM (ISM Manufacturing) เดือน
มี.ค. ปรับตัวลดลง -1.0 จุด เป็น 49.1 จุด แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 44.5 จุด ส่วนหนึ่งเป็นผลจากดัชนีย่อยระยะเวลาการ
ขนส่งสินค้าขั้นต้น (Supplier Delivery Times) ที่เพิ่มขึ้นแรง +7.7 จุด เป็น 65.0 จุด จากการระบาดของ COVID-19
ที่ส่งผลให้การขนส่งล่าช้า (ใช้ระยะเวลานาน) ขณะที่ดัชนีย่อยอื่นๆ ได้แก่ ยอดค�ำสั่งซื้อทั้งภายใน (-7.6, 42.2 จุด) และ
ภายนอกประเทศ (-4.6, 46.6 จุด) ผลผลิต (-2.6, 47.7 จุด) และการจ้างงาน (-3.1, 43.8 จุด) ต่างปรับตัวลดลงอยู่
ในระดับต�่ำ ส่วนภาคบริการ (ISM Non-manufacturing) ปรับตัวลดลง -4.8 จุด เป็น 52.5 จุด ต�่ำสุดนับตั้งแต่เดือน
ส.ค.2016 แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 43.0 จุด โดยการจ้างงานได้ปรับตัวลดลงมาก (-8.6, 47.0 จุด) ต�่ำสุดนับตั้งแต่เดือน
ก.พ. 2010
การส่งออก: ยอดส่งออกเดือน ก.พ. พลิกกลับมาหดตัว -0.4% YoY จาก 1.0% เดือนก่อน โดยส่งออกไปจีน
พลิกกลับมาหดตัว (-0.4% vs. 1.0% เดือนก่อน) ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ทีก่ ดดันอุปสงค์ ขณะทีส่ ง่ ออก
ไปแคนาดา (-0.5% vs. -0.4% เดือนก่อน) และเม็กซิโก (-4.0% vs. -4.9% เดือนก่อน) หดตัวต่อเนือ่ งจากเดือนก่อน
แผนภาพ 22: เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มหดตัวแรงในครึ่งแรกของปี 2020 จากมาตรการ
คุมเข้มเพื่อระงับการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก

Source: Deutsche Bank (forecast as of March 30), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

จ�ำนวนผูว้ า่ งงานเพิม่ ขึน้ อย่างมาก 22 ล้านรายภายในเวลาเพียง 1 เดือน จากการประกาศมาตรการคุมเข้มของรัฐบาล
เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 ที่ได้ส่งผลให้หลายๆ ธุรกิจปิดชั่วคราว
ตลาดแรงงานนับเป็นตัวเลขชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจแรกๆ ทีส่ ะท้อนผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยการ
ใช้มาตรการคุมเข้มของรัฐบาลนับตั้งแต่กลางเดือน มี.ค. ทั้งการปิดเมือง การระงับการด�ำเนินธุรกิจที่ไม่จ�ำเป็น และการ
จ�ำกัดไม่ให้ประชาชนออกนอกที่พักอาศัยโดยไม่จ�ำเป็น ได้ส่งผลให้หลายๆ ธุรกิจต้องปิดตัวลงเป็นการชั่วคราว และส่ง
ผลให้เกิดการเลิกจ้าง (แม้จะเป็นเพียงชั่วคราว) ตามมา
โดยจ�ำนวนผู้ว่างงานขอรับสวัสดิการครั้งแรก (Initial Jobless Claims) ซึ่งรายงานรายสัปดาห์ได้สะท้อนให้เห็น
ถึงภาพดั งกล่าว โดยจ�ำนวนผู้ขอรับสวัสดิการครั้งแรกได้เพิ่มขึ้นสุทธิ 22 ล้านราย ภายในระยะเวลาเพียง 4 สัปดาห์
เท่านั้น (จนถึงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 เม.ย.) และท�ำให้อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ถูกคาดหมายว่าจะ
พุ่งขึ้นแรงเป็นเลขสองหลักในครึ่งแรกของปี (vs. 4.4% ในเดือน มี.ค.)
24

อย่างไร ก็ดี เราคาดว่าจ�ำนวนผู้ว่างงานขอรับสวัสดิการจะเริ่มชะลอตัวลงต่อจากนี้ จากมาตรการช่วยเหลือภาค
รัฐเพื่อพยุงการจ้างงาน ทั้งการแจกเงินและการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก รวมทั้งจ�ำนวนผู้ติดเชื่อรายใหม่ที่เริ่มชะลอลง
และการผ่ อนคลายมาตรการเข้มงวดของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจะเริ่มผ่อนคลายให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่างสามารถ
กลับมาด�ำเนินการตามปกติได้ในเดือน พ.ค.เป็นต้นไป โดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละรัฐ
แผนภาพ 23: ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นแรงต่อเนื่อง จากการประกาศมาตรการคุมเข้ม

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพ 24: รัฐบาลของมลรัฐต่างๆ ทยอยประกาศมาตรการคุมเข้มอย่าง lock-down
ในช่วงปลายเดือน มี.ค. ซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันกว่าครึ่งหนึ่ง

Source: Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพ 25: จ�ำนวนผู้ติดเชื่อ COVID-19 ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค.
โดยกระจุกอยู่ในรัฐ New York ที่มีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 1% ของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
(vs. 0.1% ในมณฑล Hubei ซึ่งเป็นต้นก�ำเนิดของไวรัสดังกล่าว)

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

รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ารวมกว่า 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 11% ของ GDP ใหญ่สุด
เป็นประวัติการณ์ เพื่ดลดทอนผลกระทบของ COVID-19...
เศรษฐกิจ ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐฯ เร่ง
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมูลค่ารวมกว่า 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 11% ของ GDP
ซึ่งนับเป็นมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์
รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจรวมทัง้ หมด 3 ครัง้ โดยครัง้ ล่าสุดนัน้ มีมลู ค่าสูงทีส่ ดุ อยูท่ รี่ าว 2.3 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ ประธานาธิบดี Donald Trump ได้ลงนามเพือ่ บังคับใช้ตามกฎหมายเมือ่ วันที่ 27 มี.ค. โดยมีมาตรการ
ส�ำคัญดังนี้
		 การให้เช็คเงินสดกับประชาชนโดยตรงคิดเป็นมูลค่า 2.9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ผู้ใหญ่คนละ $1,200 และ
เด็กคนละ $500)
		 ขยายประกันการว่างงานคิดเป็นมูลค่า 2.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเพิม่ วงเงินเป็นสัปดาห์ละ $600 นาน
สูงสุด 4 เดือน
		 วงเงินกูช้ ว่ ยเหลือธุรกิจขนาดเล็กมูลค่า 3.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ ไม่ตอ้ งจ่ายคืน หากตกลงทีจ่ ะคงการจ้างงาน
		 วงเงินกู้ช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่มูลค่า 5.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย 5.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะ
ช่วยเหลืออุตสาหกรรมการบิน และ 1.7 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะช่วยเหลือธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คง
แห่งชาติ ซึ่งหนึ่งในนั้นคาดว่าคือ Boeing
		 เพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีคิดเป็นมูลค่า 2.9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เช่น ให้เครดิตภาษีกับธุรกิจที่คงการจ้าง
งาน เพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีจากการบริจาค
		 วงเงินช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นมูลค่า 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
		 วงเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลและสาธารณสุขมูลค่า 1.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
		 และวงเงินค่าใช้จ่ายภาครัฐด้านอื่นๆ มูลค่า 2.59 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เช่น วัคซีน การศึกษา สนามบิน
และรถไฟ
ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมา 2 ครั้งก่อนหน้านั้นได้แก่
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (6 มี.ค.) ซึ่งเน้นการเพิ่มปริมาณเครื่องมือแพทย์
การแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสภายนอกประเทศ และการออกเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (19 มี.ค.) ซึ่งรวมถึงการให้ประชาชนตรวจหา
COVID-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การให้เงินช่วยเหลือแรงงานที่ต้องหยุดงานจากเหตุ COVID-19 เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 12 สัปดาห์ การให้ความช่วยเหลือด้านอาหารส�ำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และการให้เงิน
ช่วยเหลือภาครัฐผ่านโครงการ Medicaid
26

		 โดยรัฐบาลสหรัฐฯ มีแผนออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติมอีก โดยเฉพาะหลังตลาดแรงงานได้รบั ผลกระทบจาก
การใช้มาตรการคุมเข้มเพือ่ ลดการระบาดของ COVID-19 อย่างมาก สะท้อนผ่านตัวเลขผูว้ า่ งงานขอรับสวัสดิการ
ครัง้ แรก (Initial Jobless Claims) ทีพ่ งุ่ ขึน้ แรงเป็นประวัตกิ ารณ์
แผนภาพ 26: รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วกว่า 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 11% ของ GDP

Source: Bloomberg, BBC, Goldman Sachs, Peterson Foundation, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

...ด้านนโยบายการเงิน Fed ได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ อย่างเต็มที่
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ผอ่ นคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่เดือน มี.ค. เพือ่ ลดทอนผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19 รวมทัง้ เพือ่ รักษาสภาพคล่องและเสถียรภาพในระบบการเงิน โดยมาตรการ
ส�ำคัญของ Fed มีดงั นี้
1) ลดดอกเบี้ยลงสู่ระดับ 0.00-0.25%
2) การเข้าซื้อสินทรัพย์ (ท�ำ QE) อย่างไม่จ�ำกัด หรือ QE4 โดย Fed ระบุจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้
ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (Agency Mortgage-Backed Securities:
AMBS) อย่างไม่จำ� กัด และได้เพิม่ การเข้าซือ้ ตราสารหนีท้ มี่ สี นิ เชือ่ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การพาณิชย์เป็นหลักประกัน
ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (Agency Commercial Mortgage-Backed Securities: ACMBS)
			 ก่อนหน้านี้ในวันที่ 15 มี.ค. Fed ได้ประกาศท�ำ QE มูลค่า 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ดูเหมือนจะไม่เพียง
พอต่อการลดความกังวลของตลาด ท�ำให้ Fed ตัดสินใจประกาศท�ำ QE แบบไม่จ�ำกัดในเวลาต่อมา (23 มี.ค.)
3) การอัดฉีดสภาพคล่องผ่านการท�ำ Repo เป็นจ�ำนวนมาก โดยกลางเดือน มี.ค. ถึง กลางเดือน เม.ย. Fed ได้มี
แผนอัดฉีดสภาพคล่องมูลค่าสูงถึง 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
4) มาตรการสนับสนุนสินเชื่อภาคธุรกิจ ได้แก่ Primary and Secondary Market Corporate Credit Facilities
(PMCCF และ SMCCF) ซึ่งนับเป็นการขยายขอบเขตการเข้าซื้อสินทรัพย์ของ Fed ให้ครอบคลุมตราสารหนี้
เอกชน เพื่อลดความตึงตัวในตลาดเงินและเสริมสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจ โดยล่าสุดในวันที่ 9 เม.ย. Fed ได้
ขยายขอบเขตสินทรัพย์ให้รวมถึงตราสารหนี้เอกชนที่มีความเสี่ยงสูงหรือ High-yield Bond (อันดับความน่าเชื่อ
ถือต�่ำกว่าระดับ Investment Grade) ด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีตราสารหนี้ที่ถูกปรับลดอันดับความเชื่อถือลง
เป็น Junk ค่อนข้างเยอะจากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งการถูกปรับลดอันดับเครดิตลงเป็น Junk จะท�ำให้
ต้นทุนในการกู้ยืมสูงขึ้น
5) มาตรการสนับสนุนสินเชื่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ได้แก่ Term Asset-Backed Securities Loan Facility
(TALF) โดยโครงการดังกล่าวจะหนุนการออกตราสารการเงินทีม่ สี นิ ทรัพย์คำ้� ประกัน (Asset-Backed Securities)
โดยสินทรัพย์ต่างๆ ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อที่มีธุรกิจขนาดเล็กค�้ำ
ประกัน และอื่นๆ ซึ่งในวันที่ 9 เม.ย. Fed ได้ขยายวงสินทรัพย์ให้รวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงสูงอย่างตราสารที่มีหนี้
เป็นหลักประกัน (Collateralized loan obligations) และตราสารหนี้ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
เป็นหลักประกัน (Commercial mortgage-backed securities)
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6) มาตรการ Main Street Business Lending Program เพื่อสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่มีจ�ำนวนพนักงาน
ไม่เกิน 10,000 ราย และมีรายได้ไม่เกิน 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี โดยสินเชื่อดังกล่าวจะมีวงเงินอยู่ที่
1-150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
7) มาตรการ Municipal Liquidity Facility ซึ่ง Fed เข้าซื้อพันธบัตรระยะสั้นที่ออกโดยรัฐบาลของมลรัฐต่างๆ
8) มาตรการ Paycheck Protection Program Liquidity Facility เพื่อช่วยหนุนการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการ
เงินให้กับธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ภายใต้โครงการ Paycheck Protection Program
(PPP)
9) ขยายวงสินทรัพย์ในมาตรการ Money Market Mutual Fund Liquidity (MMLF) และ Commercial Paper
Funding Facility (CPFF)
การออกมาตรการต่างๆ สะท้อนได้ว่า Fed ได้พยายามหนุนเศรษฐกิจอย่างเต็มที่แล้วเพื่อลดทอนผลกระทบจาก
COVID-19 ซึ่งตอนนี้ Fed ได้เข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง High-yield bonds ด้วย ซึ่งค่อนข้างเหนือความคาดหมาย
รวมทั้งการประกาศท�ำ QE อย่างไม่จ�ำกัด
เรามองว่า Fed ได้ผ่อนคลายนโยบายอย่างเต็มที่แล้วและคาดจะคงนโยบายดังกล่าวต่อไปจนกว่าสถานการณ์
COVID-19 จะคลี่คลาย โดยเราคาดว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อจากนี้ต้องอาศัยมาตรการด้านการคลังเป็นส�ำคัญ โดย
เฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องการว่างงาน
แผนภาพ 27: Fed ปรับลดดอกเบี้ยลงสู่ระดับต�่ำ ใกล้เคียง 0%

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

แผนภาพ 28: งบดุล Fed เพิ่มขึ้นแรง จากการเข้าซื้อสินทรัพย์เป็นจ�ำนวนมาก

Source: St. Louis Fed, Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

28

เศรษฐกิจยุโรป
เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มหดตัวแรงในช่วงครึ่งแรกของปี สะท้อนจากดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นที่ปรับตัว
ลดลงแรงท�ำจุดต�่ำสุดในรอบหลายปี จากการระบาดของ COVID-19 ที่ซ�้ำเติมโมเมนตัมทางเศรษฐกิจ
ที่อ่อนแออยู่แล้ว ส่งผลให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อระงับการระบาดซึ่งกดดันกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ประกอบกับอุปสงค์โลกทีจ่ ะยังคงไม่ฟน้ื ตัวหลังการระบาดของ COVID-19 แพร่กระจาย
ไปทั่วโลก
เศรษฐกิจทีค่ าดจะอ่อนแอลงมากได้กดดันให้ ECB เร่งผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างเต็มทีเ่ พื่อลดทอน
ผลกระทบดังกล่าว ทั้งการประกาศมาตรการ QE ฉุกเฉินวงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร และการปล่อยกู้
ดอกเบี้ยต�่ำให้ธนาคารพาณิชย์ผ่านโครงการ TLTRO3 ซึ่ง ECB คิดอัตราดอกเบี้ยที่ติดลบ อย่างไรก็ดี
การกระตุน้ เศรษฐกิจผ่านการเงินเพียงอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอในการพยุงเศรษฐกิจ และคาดมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจการคลังจะมีออกมาเพิ่มเติมในระยะข้างหน้า เช่น การออกพันธบัตรร่วมของประเทศ
สมาชิกหรือ Corona Bonds เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ได้รับผลกระทบหนักจาก COVID-19

แผนภาพ 29: ดัชนี PMI ทั้งภาคการผลิตและบริการปรับตัวลดลงแรงในเดือน มี.ค. ขณะที่
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงต�่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2014 ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19

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

เศรษฐกิจส่งสัญญาณอ่อนแอลงท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ทีร่ นุ แรงขึน้ ซึง่ คาดจะกดดันให้เศรษฐกิจหดตัว
แรงในช่วงครึง่ แรกของปี
เศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแอลงในเดือน มี.ค. หลังการระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงขึ้น โดยจ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อในยุโรปได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอยู่ในระดับสูง (เป็นรองเพียงสหรัฐฯ) ทั้งสเปน อิตาลี เยอรมนี และฝรั่งเศส และส่ง
ผลให้รัฐบาลทยอยประกาศมาตรการคุมเข้มนับตั้งแต่กลางเดือน มี.ค. ทั้งการสั่งปิดการด�ำเนินการของธุรกิจที่ไม่จ�ำเป็น
และการห้ามประชาชนออกนอกทีพ่ กั อาศัยโดยไม่จำ� เป็น ซึง่ ได้สง่ ผลให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักฉับพลัน โดยเฉพาะ
ในส่วนของภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหาร
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แผนภาพ 30: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อในยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เดือน มี.ค.

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

แผนภาพ 31: ประเทศในยุโรปทยอยประกาศมาตรการคุมเข้มนับตั้งแต่กลางเดือน มี.ค.

Source: Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ รวม (Composite PMI) ปรับตัวลดลงแรง -21.9 จุด เป็น 29.7 จุด ต�ำ่ สุดนับตัง้ แต่เริม่ จัด
ท�ำดัชนีในเดือน ก.ค. 1998 จากการระบาดของ COVID-19 ทีก่ ระทบการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะ
ภาคบริการ (Services PMI) ที่ปรับตัวลดลงแรง -26.2 จุด เป็น 26.4 จุด ต�่ำสุดเป็นประวัติการณ์ จากอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยดัชนีปรับตัวลดลงแรงทั้งเยอรมนี (-20.8, 31.7 จุด) ฝรั่งเศส
(-25.1, 27.4 จุด) อิตาลี (-34.7, 17.4 จุด) และสเปน (-29.1, 23.0 จุด) ส่วนดัชนีภาคการผลิต (Manufacturing
PMI) ปรับตัวลดลง -4.7 จุด เป็น 44.5 จุด ต�่ำสุดในรอบเกือบ 8 ปี จากผลผลิตและยอดค�ำสั่งซื้อทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่ปรับตัวลดลงแรงต�่ำสุดในรอบเกือบ 11 ปี
ทั้งนี้ ดัชนีภาคการผลิตได้รับปัจจัยหนุนจากดัชนีย่อยระยะเวลาการขนส่งสินค้าขั้นต้น (Suppliers’ Delivery
Times) ที่ยังคงเพิ่มขึ้นแรงต่อเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ที่กระทบห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งหากไม่นับรวม คาดได้
ว่าดัชนีของยูโรโซนจะออกมาอ่อนแอกว่านี้
ส่วนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) เดือน มี.ค. ปรับตัวลดลง -8.9 จุด เป็น 94.5 จุด
ต�่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 2013 โดยความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงในทุกหมวดหลัก ได้แก่ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัว
ลดลง -5.0 จุด เป็น -11.6 จุด ต�่ำสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2014 ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง -4.6 จุด
เป็น -10.8 จุด ต�่ำสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2013 และความเชื่อมั่นภาคบริการปรับตัวลดลง -13.3 จุด เป็น -2.2 จุด
ต�่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 2013
ด้านการบริโภค ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ก.พ. เร่งตัวขึน้ เป็น 3.0% YoY จาก 2.2% ในเดือนก่อน
อย่างไรก็ดี ความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค (Consumer confidence) ได้ปรับตัวลดลงแรงต�ำ่ สุดในรอบกว่า 5 ปี จากความกังวล
ต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและอัตราการว่างงานในอนาคตทีม่ เี พิม่ ขึน้ หลังการระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงมากขึน้
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แผนภาพ 32: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงแรง จากความกังวลเรื่องการว่างงานและ
สภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะนับเป็นปัจจัยฉุดการใช้จ่ายของผู้บริโภคในระยะข้างหน้า

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ด้านภาคต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน ม.ค. ชะลอตัวลงเป็น 0.6% YoY จาก 1.5% ในเดือน
ก่อน จากส่งออกไปตลาดหลักได้แก่ จีน (-7.1% vs. 9.7% เดือนก่อน) ที่พลิกกลับมาหดตัวจากวันหยุดตรุษจีน และ
อังกฤษ (-8.3% vs. -8.9% เดือนก่อน) ที่ยังหดตัวต่อเนื่อง ขณะที่ส่งออกไปสหรัฐฯ (2.8% vs. 1.1% เดือนก่อน)
OPEC (8.7% vs. 1.5% เดือนก่อน) ตุรกี (26.6% vs. 31.3% เดือนก่อน) และสวิตเซอร์แลนด์ (7.9% vs. 7.6%
เดือนก่อน) ยังขยายตัวดี ส่วนยอดน�ำเข้า (Imports) ฟื้นตัวขึ้นเป็น 0.6% YoY จาก -2.1% ในเดือนก่อน
แผนภาพ 33: Deutsche Bank ประเมินเศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มหดตัวแรงในครึ่งแรกของปี 2020

Source: Deutsche Bank (forecast as of March 30), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ECB ผ่อนคลายนโยบายการเงินเต็มที่ผ่านการออกมาตรการ QE พิเศษ หรือ PEPP ซึ่งได้ช่วยประเทศอ่อนแออย่าง
อิตาลีและสเปน ผ่านต้นทุนการกู้ยืมที่ถูกลง
ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่การประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 12 มี.ค. ซึ่ง
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้มีมติออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมได้แก่ การเพิ่มการเข้าซื้อสินทรัพย์ (ท�ำ
QE) มูลค่ารวม 1.2 แสนล้านยูโรจนถึงสิ้นปี และการผ่อนคลายเงื่อนไขในโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ TLTRO3 ซึ่งได้แก่
การปรับลดดอกเบี้ยที่คิดกับธนาคารพาณิชย์ (จาก -0.5% ถึง 0.1% เป็น -0.75% ถึง 0.00%) และการขยายขนาด
โครงการ TLTRO3 อีก 1.2 ล้านล้านยูโร ท�ำให้ในวันที่ 18 มี.ค. ECB ประกาศมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติมอีก
โดย ECB ออกมาตรการ QE พิเศษ (Pandemic Emergency Purchase Program: PEPP) มูลค่ารวม 7.5
แสนล้านยูโร ซึ่งมาตรการ PEPP จะมีความแตกต่างจากมาตรการ QE ปกติหรือ PSPP คือจะมีความผ่อนผันใน
ส่วนของข้อจ�ำกัดตามกฎหมาย ทั้ง Capital Key ที่ก�ำหนดสัดส่วนการเข้าซื้อสินทรัพย์ของแต่ละประเทศสมาชิก และ
การห้าม ECB ถือครองพันธบัตรของแต่ละประเทศสมาชิกเกิน 33% ของปริมาณพันธบัตรที่มีทั้งหมดในตลาด (33%
issuer limit) ซึ่งทั้งสองนับเป็นข้อจ�ำกัดในการเข้าซื้อพันธบัตรของประเทศที่อ่อนแออย่างอิตาลีและสเปน ซึ่งเป็นสอง
ประเทศที่ประสบปัญหา COVID-19 มากที่สุด นอกจากนี้ ECB สามารถเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลกรีซ และตราสารหนี้
ระยะสั้น (Commercial Paper) ภายใต้มาตรการ PEPP ได้
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ECB ระบุวา่ จะด�ำเนินมาตรการนีไ้ ปจนถึงสิน้ ปีนเี้ ป็นอย่างน้อยและจะยุตเิ มือ่ สถานการณ์ COVID-19 คลีค่ ลาย
ขณะทีไ่ ม่ได้กำ� หนดอัตราการเข้าซือ้ ต่อเดือน อย่างไรก็ดี หากนับรวมมาตรการ PEPP มูลค่า 7.5 แสนล้านยูโร จะท�ำให้
ปริมาณการเข้าซือ้ สินทรัพย์เฉลีย่ ต่อเดือน (เดือน เม.ย.-ธ.ค.) ของ ECB เพิม่ ขึน้ เป็น 1.15 แสนล้านยูโร ซึง่ นับเป็นอัตรา
การเข้าซือ้ ทีส่ งู ทีส่ ดุ นับตัง้ แต่การท�ำ QE ของ ECB
เรามองการออกมาตรการ PEPP ซึง่ ผ่อนผันข้อจ�ำกัดตามกฎหมาย สะท้อนได้ถงึ ความพยายามของ ECB ทีต่ อ้ ง
หนุนเศรษฐกิจเต็มทีท่ า่ มกลางเศรษฐกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบซ�ำ้ เติมจากการระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะประเทศอ่อนแอ
อย่างอิตาลีและสเปนทีม่ จี ำ� นวนผูต้ ดิ เชือ้ มากทีส่ ดุ ในยุโรป นอกจากนี้ การออกมาตรการ PEPP ยังได้ชว่ ยลดต้นทุนในการ
กูย้ มื ของรัฐบาลด้วย ซึง่ จะหนุนการออกมาตรการทางการคลังเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ
แผนภาพ 34: มูลค่า QE ที่เพิ่มขึ้น 7.5 แสนล้านยูโรจนถึงสิ้นปี จะท�ำให้ปริมาณการเข้าซื้อเฉลี่ยต่อเดือน
(เดือน เม.ย..-ธ.ค.2020) เพิ่มขึ้นเป็น 1.15 แสนล้านยูโร สูงที่สุดนับตั้งแต่ ECB ใช้มาตรการ QE

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

แผนภาพ 35: ECB เร่งการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ QE พิเศษ (PEPP; แท่งสีชมพู) ซึ่งมี
ความยืดหยุ่นในส่วนของข้อจ�ำกัดตามกฎหมาย

Source: ECB, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพ 36: การเพิ่มการเข้าซื้อสินทรัพย์อย่างมากจะช่วยลดต้นทุนในการกู้ยืมเงินของรัฐบาล
โดยเฉพาะในประเทศที่เศรษฐกิจค่อนข้างอ่อนแออย่างอิตาลีและสเปน

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

...ขณะที่การกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังยังมีจ�ำกัด
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังยังคงมีจ�ำกัด โดยในวันที่ 9 เม.ย. รัฐมนตรีคลังของประเทศสมาชิกยูโร
โซนเห็นชอบมาตรการลดทอนผลกระทบจาก COVID-19 มูลค่ารวม 5.4 แสนล้านยูโร หรือราว 4.9% ของ GDP
โดยมาตรการส�ำคัญคือ
ช่วยเหลือประเทศสมาชิกในส่วนของการประกันการว่างงาน มูลค่า 1 แสนล้านยูโร
เครดิตการันตีโดย European Investment Bank (EIB) เพือ่ หนุนการปล่อยสินเชือ่ SMEs มูลค่า 2 แสนล้านยูโร
วงเงินกู้ยืมจาก European Stability Mechanism (ESM) เพื่อข่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19 มูลค่า 2.4 แสนล้านยูโร
อย่างไรก็ดี มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าทีน่ อ้ ย (4.9% ของ GDP) เมือ่ เทียบกับของสหรัฐฯทีป่ ระกาศ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ารวมสูงถึง 11% ของ GDP และคาดว่าจะไม่เพียงพอที่จะหนุนเศรษฐกิจที่อ่อนแอทั้ง
อิตาลีและสเปนที่เผชิญวิกฤต COVID-19 มากที่สุด
ก่อนหน้านี้ ได้มีการเสนอการท�ำ ‘Corona Bonds’ ซึ่งจะเป็นเสมือนกองทุนรวมที่ประเทศสมาชิกรับความเสี่ยง
ร่วมกันผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลของตน เพื่อน�ำเงินไปช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ดี ท่ามกลาง
ความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิก ท�ำให้การจัดตัง้ Corona Bonds ไม่ประสบความส�ำเร็จ โดยประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจ
แข็งแกร่งอย่างเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์นั้นไม่เห็นด้วยกับการจัดท�ำโครงการดังกล่าว
โดยแต่ละประเทศสมาชิกต้องเพิง่ พามาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของตนเอง ซึง่ ส่วนใหญ่จะเน้นการช่วยเหลือด้าน
ตลาดแรงงาน และการให้เครดิตการรันตีกับภาคธุรกิจ เช่น
- เยอรมนีออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวมราว 46% ของ GDP โดยมาตรการหลักได้แก่ การคงการ
จ้างงานผ่านโครงการ ‘Short-time work’ ซึง่ รัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนค่าจ้างของลูกจ้างบางส่วน การให้เงินช่วย
เหลือผูท้ ปี่ ระกอบอาชีพอิสระและธุรกิจขนาดเล็ก มาตรการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข และมาตรการลดการแพร่
ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Economic Stabilization Fund (ESF) เพือ่ ช่วยหนุนธุรกิจ
ขนาดใหญ่ตามความจ�ำเป็น และการการันตีเครดิตของรัฐบาลผ่านธนาคารแห่งรัฐ KfW ให้กบั ธุรกิจทุกขนาด
- ฝรั่งเศสออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวมราว 14% ของ GDP โดยมาตรการหลักได้แก่การช่วย
เหลือด้านประกันสุขภาพ เพิ่มอุปกรณ์การแพทย์ ชะลอการจ่ายภาษีและประกันสังคมให้กับภาคธุรกิจ และให้
เงินอุดหนุนแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากชั่วโมงการท�ำงานที่ลดลง รวมทั้งการออกเครดิตการันตีให้กับภาคธุรกิจ
- อิตาลีออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ารวมราว 20% ของ GDP โดยมาตรการหลักเน้นด้านระบบสุขภาพ
รวมทั้งการช่วยเหลือแรงงานและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
- สเปนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ารวมราว 9% ของ GDP ซึ่งรวมถึงการให้การันตีเครดิตเพื่อช่วยเหลือ
ธุรกิจ SMEs ที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง
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แผนภาพ 37: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังของ 4 ประเทศหลัก

Source: Bloomberg, DW, Deutsche Bank, IMF,
TISCO Economic Strategy Unit (ESU); *Included Loans and Credit Guarantee Program
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เศรษฐกิจจีน
เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 1 หดตัวแรง -6.8% YoY ซึ่งนับเป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1992 จาก
การระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้รัฐบาลใช้มาตรการคุมเข้ม กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิตต่างๆ นับ
ตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค. ก่อนที่จะทยอยผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดในเดือน มี.ค. หลังการระบาดของ
ไวรัสดังกล่าวคลี่คลายลง
โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ได้ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นในเดือน มี.ค. แต่แนวโน้มการฟื้นตัวต่อจากนี้
คาดจะถูกกดดันโดยอุปสงค์โลกทีม่ แี นวโน้มชะลอลงมากหลังการระบาดของ COVID-19 ได้แพร่กระจาย
ไปทั่วโลกจนส่งผลให้เกิดการใช้มาตรการคุมเข้ม โดยเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวจะกดดันให้รัฐบาลเร่งออก
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติม โดยเฉพาะการกระตุน้ อุปสงค์ในประเทศ เช่น การให้สว่ นลดซือ้ รถยนต์
หรือคูปองเงินสดเพื่อใช้ซื้อสินค้า รวมทั้งพิจารณาปรับลดภาษีเงินได้

แผนภาพ 38: ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการฟื้นตัวขึ้นแรงในเดือน มี.ค. หลังการระบาดของ COVID-19
ทยอยคลี่คลาย โดยตัวเลขเศรษฐกิจทั้งการผลิต การบริโภค การลงทุน และภาคต่างประเทศฟื้นตัวขึ้น

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

GDP ไตรมาส 1/2020 หดตัว -6.8% YoY แย่กว่าทีต่ ลาดคาด ขณะทีเ่ ศรษฐกิจส่งสัญญาณฟืน้ ตัวขึน้ หลังการระบาด
ของ COVID-19 คลี่คลาย และรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการคุมเข้ม
เศรษฐกิจไตรมาส 1/2020 หดตัว -6.8% YoY แย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -6.0% โดยนับเป็นการหดตัวที่มากที่สุดนับ
ตัง้ แต่มกี ารเก็บข้อมูลรายไตรมาสในปี 1992 จากการระบาดรุนแรงของ COVID-19 ทีส่ ง่ ผลให้รฐั บาลประกาศมาตรการ
คุมเข้มเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวนับตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค. ก่อนที่จะทยอยเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ในเดือน มี.ค. หลังจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ชะลอลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ทยอยฟืน้ ตัวขึน้ ในเดือน มี.ค. แต่ยงั คงมีความเปราะบาง ขณะทีก่ ารฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
ต่อจากนี้จะถูกกดดันโดยอุปสงค์โลกที่มีแนวโน้มชะลอลงแรงหลังการระบาดของ COVID-19 ได้แพร่กระจายไปสู่หลาย
ประเทศทัว่ โลก โดยเฉพาะคูค่ ้าส�ำคัญอย่างสหรัฐฯ และยุโรป ทีม่ ีจ�ำนวนผู้ตดิ เชือ้ เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วและสูงเกินกว่าจีน
อย่างมาก ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดการใช้มาตรการปิดเมือง (Lockdown) ที่เข้มงวด
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แผนภาพ 39: GDP ไตรมาส 1/2020 หดตัว -6.8% YoY จากที่ขยายตัว 6.0% ในไตรมาสก่อน
โดยหดตัวในทุกภาคส่วนน�ำโดยภาคการผลิต (-9.6%) ภาคบริการ (-5.2%) และภาคการเกษตร (-3.2%)

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของทางการจีน (Official Manufacturing PMI) เดือน มี.ค. ฟื้นตัว
ขึ้น +16.2 จุด เป็น 52.0 จุด กลับเข้าสู่เกณฑ์ขยายตัว (สูงกว่า 50 จุด) อีกครั้ง และสูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 44.8 จุด
โดยรายละเอียดระบุ ผลผลิต (+26.3, 54.1 จุด) ยอดค�ำสั่งซื้อใหม่ (+22.7, 52.0 จุด) และการจ้างงาน (+19.1, 50.9
จุด) ต่างฟื้นตัวขึ้นแรง ขณะที่กิจกรรมต่างประเทศแม้จะฟื้นตัวขึ้น แต่ก็สะท้อนถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอ โดยยอดค�ำสั่งซื้อ
ภายนอกประเทศฟื้นตัวขึ้น +17.7 เป็น 46.4 จุด แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์หดตัวและอยู่ในระดับต�่ำกว่าก่อนหน้าการระบาด
รุนแรงของ COVID-19 ในเดือน ม.ค.(48.7 จุด)ขณะที่มองไปข้างหน้ากิจกรรมภาคต่างประเทศมีแนวโน้มอ่อนแอต่อ
หลังการระบาดของ COVID-19 ได้แพร่กระจายสู่หลายประเทศทั่วโลก
แผนภาพ 40: กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้น ยกเว้นภาคต่างประเทศที่มีแนวโน้ม
อ่อนแอต่อหลังการระบาดของ COVID-19 แพร่กระจายไปหลายประเทศทั่วโลก

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ส่วนดัชนีภาคบริการ (Non-manufacturing PMI) ฟื้นตัวขึ้น +22.7 จุด เป็น 52.3 จุด กลับเข้าสู่เกณฑ์ขยาย
ตัวอีกครั้งเช่นเดียวกัน โดยดัชนีย่อยทั้งภาคบริการ (+21.7, 52.3 จุด) และการก่อสร้าง (+28.5, 55.1 จุด) ต่างฟื้นตัว
ขึ้นแรง
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน มี.ค. ฟื้นตัวขึ้นเป็น -1.1% YoY จากที่หดตัว -13.5%
ในเดือน ม.ค.-ก.พ. และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ -6.2% โดยผลผลิตรถยนต์ฟื้นตัวขึ้น (-43.0% vs. -45.8% ในเดือน ม.ค.ก.พ.)
ส่วนยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน มี.ค. ฟื้นตัวขึ้นเป็น -15.8% YoY จากที่หดตัว -20.5% ในเดือน ม.ค.ก.พ. แต่แย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -10.0% โดยการบริการด้านอาหาร (-46.8%) และยอดขายรถยนต์ (-18.1%) ยังคงหด
ตัวแรง โดยเรามองว่าการบริโภคจะฟืน้ ตัวขึน้ อย่างค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลางความกังวลต่อการระบาดของไวรัสทีย่ งั คงอยู่
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การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment) เดือน มี.ค. ฟื้นตัวขึ้นเป็น -16.1% YoY YTD
จาก -24.5% ในเดือนก่อน โดยฟื้นตัวขึ้นในทุกหมวดหลักทั้งโครงสร้างพื้นฐาน (-19.7% vs. -30.3% เดือนก่อน)
อสังหาริมทรัพย์ (-7.7% vs. -16.3% เดือนก่อน) และการผลิต (-25.2% vs. -31.5% เดือนก่อน)
ด้านต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน มี.ค. หดตัว -6.6% YoY ฟื้นตัวขึ้นจาก -17.2% YoY ในเดือน
ม.ค.-ก.พ. และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ -13.9% YoY สะท้อนถึงการกลับมาเปิดด�ำเนินการของธุรกิจต่างๆ หลังการระบาด
ของ COVID-19 ในจีนเริ่มคลี่คลาย และรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มต่างๆ โดยยอดส่งออกไปสหรัฐฯ (-20.8%
vs. -27.7% เดือน ม.ค.-ก.พ.) และ EU (-24.2% vs. -18.4% เดือน ม.ค.-ก.พ.) ยังคงหดตัวแรง ส่วนส่งออกไปญี่ปุ่น
ฟื้นตัวขึ้น (-1.4% vs. -24.5% เดือน ม.ค.-ก.พ.) ขณะที่ส่งออกไป ASEAN พลิกกลับมาขยายตัวดี (7.7% vs. -5.1%
เดือน ม.ค.-ก.พ)
ขณะที่ยอดน�ำเข้า (Imports) หดตัว -0.9% YoY ฟื้นตัวขึ้นจาก -4.0% YoY ในเดือนก่อน และดีกว่าที่ตลาด
คาดที่ -9.8% YoY ส่งผลให้ดลุ การค้ากลับมาเกินดุลอีกครัง้ ที่ 1.99 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯจากทีข่ าดดุล 7.1 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯในเดือนก่อน
เรามองการฟืน้ ตัวของการค้าของจีนต่อจากนี้ จะถูกกดดันโดยอุปสงค์โลกทีอ่ อ่ นแอ จากการระบาดของ COVID-19
ที่แพร่กระจายไปสู่หลายประเทศทั่วโลกนับตั้งแต่กลางเดือน มี.ค. โดยเฉพาะสหรัฐฯ และ EU ที่เป็นประเทศคู่ค้าหลัก
ของจีน (คิดเป็นราว 35% ของยอดส่งออกจีน) โดยองค์การการค้าโลก (WTO) เปิดเผยว่าการค้าระหว่างประเทศในปี
นี้อาจหดตัวหนั กสุดนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจตกต�่ำครั้งใหญ่ในปี 1929 โดยระบุว่ากรณีที่ดีที่สุด ปริมาณการค้าโลกคาด
จะหดตัว -13% ในปี 2020F ซึ่งแย่กว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งก่อนในปี 2009 ที่หดตัว -12%
อุปสงค์โลกทีม่ แี นวโน้มอ่อนแอนับเป็นปัจจัยกดดันการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจจีนต่อจากนี้ และจะกดดันให้รฐั บาลต้อง
ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยเฉพาะนโยบายกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ เช่น การให้ส่วนลดซือ้ รถยนต์
หรือคูปองเงินสดเพื่อใช้ซื้อสินค้า รวมถึงอาจพิจารณาปรับลดภาษีเงินได้
การทยอยผ่อนคลายนโยบายการเงินเริม่ ส่งผ่านสูร่ ะบบเศรษฐกิจจริง แต่คาดจะยังไม่เพียงพอหนุนการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
และมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทางการคลังมีความจ�ำเป็น โดยเฉพาะนโยบายกระตุน้ อุปสงค์ในประเทศ
ยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 5.15 ล้านล้านหยวน จาก 8.55
แสนล้านหยวนในเดือนก่อน โดยนับเป็นระดับสูงสุดนับตัง้ แต่การปรับข้อมูลใหม่ในปี 2017 และสูงกว่าทีต่ ลาดคาดอย่าง
มากที่ 3.14 ล้ านล้านหยวน จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวและการทยอยผ่อนคลายนโยบายการเงินในช่วงที่
ผ่านมาทั้งการปรับลด RRR การปรับลดดอกเบี้ยในตลาดเงิน Reverse Repurchase และการสนับสนุนการปล่อยกู้
สู่กลุ่ม SMEs และธุรกิจเอกชน เช่น การเพิ่มโควต้าการปล่อยกู้ Re-lending เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์น�ำไปปล่อยกู้ให้
กลุ่ม SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในอัตราดอกเบี้ยต�่ำ
โดยยอดปล่อยสิ นเชื่อเงินหยวน (New Yuan Loans) เพิ่มขึ้นเป็น 2.85 ล้านล้านหยวน จาก 9.06 แสนล้าน
หยวนในเดือนก่อน ซึง่ นับเป็นการเพิม่ ขึน้ สูงสุดนับตัง้ แต่ปี 1992 และสูงกว่าทีต่ ลาดคาดที่ 1.8 ล้านล้านหยวน จากการ
ปล่อยกู้สู่ภาคธุรกิจเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้ ภาคธุรกิจได้ออกหุ้นกู้ (Corporate Bonds) เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 9.95 แสน
ล้านหยวน จาก 3.86 แสนล้านหยวนในเดือนก่อน
ด้านยอดปล่อยสินเชื่อนอกภาคธนาคาร (Shadow Banking) ซึ่งได้แก่ Trust Loans, Entrusted Loans และ
Undiscounted Banks Bill ได้พลิกกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง (2.21 แสนล้านหยวน vs. -4.86 แสนล้านหยวนในเดือน
ก่อน) ส่วนยอดออกพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 6.4 แสนล้านหยวน จาก 1.82 แสนล้านหยวนในเดือนก่อน
ส่งผลให้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดปล่อยสินเชื่อ (Outstanding TSF) ฟื้นตัวขึ้นเป็น 11.5% YoY สูงสุด
นับตั้งแต่เดือน ส.ค. 2018 จากที่ทรงตัวในระดับต�่ำที่ 10.7% YoY ต่อเนื่อง 7 เดือน
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แผนภาพ 41: ยอดปล่อยสินเชื่อเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด

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

แผนภาพ 42: PBoC ทยอยผ่อนคลายนโยบายการเงินลง ทั้งปรับลด RRR และดอกเบี้ยในตลาดเงินนับตั้งแต่เข้าสู่ปี 2020

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อย่างไรก็ดี เราคาดรัฐบาลจะทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมทั้งด้านการเงินและการคลังเพื่อหนุน
เศรษฐกิจที่แม้ จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังการระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย แต่อุปสงค์โลกที่มีแนวโน้มชะลอลงแรงหลัง
จากการระบาดของ COVID-19 ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก ก็นับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน
ต่อจากนี้
เราคาดว่ารัฐบาลจะเร่งออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจการคลัง เช่น การปรับเพิม่ โควต้าการออกพันธบัตรรัฐบาลท้อง
ถิน่ ฉบับพิเศษซึง่ ใช้ในการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน (vs. โควต้าปี 2019 ที่ 2.15 ล้านล้านหยวน) และออกมาตรการหนุน
อุปสงค์ในประเทศ เช่น การให้สว่ นลดซือ้ รถยนต์หรือคูปองเงินสดเพือ่ ใช้ซอื้ สินค้า รวมทัง้ พิจารณาปรับลดภาษีเงินได้
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แผนภาพ 43: นโยบายผ่อนคลายเพื่อลดทอนผลกระทบของ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา

Source: Deutsche Bank, IMF, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น
เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มหดตัวแรงในช่วงครึ่งแรกของปี สะท้อนจากความเชื่อมั่นทั้งภาคธุรกิจและผู้
บริโภคที่ปรับลดลงอย่างมากหลังการระบาดของ COVID-19 รุนแรงขึ้น โดยการระบาดของไวรัสดัง
กล่าวนับเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจเพิ่มเติม จากเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้วจากทั้งปัจจัยภายนอกอย่าง
สงครามการค้าและปัจจัยภายในจากการปรับขึ้นภาษี VAT เมื่อเดือน ต.ค. นอกจากนี้ การจัดมหกรรม
กีฬา Olympic ได้ถูกเลื่อนออกไปเป็นปี 2021 ท�ำให้เม็ดเงินที่เคยคาดว่าจะได้รับเข้ามาในปีนี้หายไป
โดยเศรษฐกิจคาดว่าจะได้รบั ผลกระทบอย่างมากจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้รฐั บาลเร่งออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ โดยล่าสุดในวันที่ 7 เม.ย. ได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า
108 ล้านล้านเยน หรือราว 20% ของ GDP ใหญ่ทสี่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ญปี่ นุ่ ขณะทีด่ า้ นนโยบายการเงิน
BoJ ได้เร่งเข้าซือ้ ETFs เป็นอย่างมากในช่วงทีผ่ า่ นมา หลังปรับเพิม่ เพดานการเข้าซือ้ เป็น 12 ล้านล้าน
เยนต่อปี (จากเดิม 6 ล้านล้านเยน) ซึ่งเรามองว่า BoJ จะไม่ผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมต่อจากนี้ หาก
เงินเยนไม่แข็งค่าแตะระดับ 100 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จากเครื่องมือที่มีจ�ำกัด โดยหากสถานการณ์
COVID-19 ยืดเยื้อเลยผ่านครึ่งหลังของปี คาดรัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

แผนภาพ 44: ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการปรับตัวลดลงแรงในเดือน มี.ค. จากผลกระทบ
ของการระบาดของ COVID-19 ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงต�่ำสุดในรอบ 11 ปี

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

COVID-19 ยังคงเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจต่อเนื่อง สะท้อนจากความเชื่อมั่นของทั้งผู้ประกอบการณ์และผู้บริโภคที่
ปรับตัวลดลงแรง
การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ก.พ. ขยายตัว 0.6% MoM ชะลอตัวลงจาก 1.5% ในเดือน
ก่อน แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะหดตัว -1.7% และส่งผลให้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกฟื้นตัวขึ้นและ
กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน (1.7% YoY vs. 0.4% เดือนก่อน)

40

โดยยอดค้าปลีกขยายตัวดีในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (0.7% MoM vs. 0.0% เดือนก่อน) ที่เร่งตัวขึ้น ส่วน
หนึง่ เป็นผลจากการเร่งกักตุนสินค้าจากการระบาดของ COVID-19 ขณะทีย่ อดขายในกลุม่ อุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ยังขยายตัวดีต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 (3.4% MoM vs. 4.7% เดือนก่อน) สะท้อนถึงการฟื้นตัวของการบริโภคหลังการ
ปรับขึ้นภาษี VAT เมื่อเดือน ต.ค. รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาในบ้าน เช่น AV home
appliance (14.0% MoM) จากการระบาดของ COVID-19 ที่ท�ำให้คนไม่ออกไปข้างนอก
อย่างไรก็ดี เรามองว่าการฟื้นตัวของยอดค้าปลีกต่อจากนี้ จะถูกกดดันโดยการระบาดของ COVID-19 ซึ่ง
สะท้อนได้จากความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence) เดือน มี.ค. ที่ปรับตัวลดลงแรงสู่ระดับต�่ำสุดในรอบ
11 ปี ที่ 30.9 จุด
แผนภาพที่ 45: การบริโภคฟื้นตัวขึ้นต่อหลังการปรับขึ้นภาษี VAT ในเดือน ต.ค. 2019 แต่แนวโน้ม
การฟื้นตัวต่อจากนี้จะถูกกดดันโดย COVID-19 ซึ่งสะท้อนผ่านความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงแรง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ส่งออก: ยอดส่งออก (Exports) เดือน มี.ค. หดตัวเป็น -11.7% YoY จาก -1.0% ในเดือนก่อน โดยนับเป็นการ
หดตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน และแย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -9.4% จากการระบาดของ COVID-19 โดยส่งออก
ไปตลาดหลักส่วนใหญ่หดตัวรุนแรงได้แก่ สหรัฐฯ (-16.5% vs. -2.6% เดือนก่อน) ASEAN (-11.9% vs. +5.2%
เดือนก่อน) เกาหลีใต้ (-10.5% vs. +0.95% เดือนก่อน) จีน (-8.8% vs. -0.3% เดือนก่อน) และ EU (-26.5% vs.
-23.9% เดือนก่อน)
ส่วนยอดน�ำเข้า (Imports) หดตัว -5.0% YoY ฟื้นตัวขึ้นจาก -13.9% ในเดือนก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาดที่
-8.7% ส่งผลให้ดุลการค้าเดือน มี.ค. เกินดุลลดลงเป็น 4.9 พันล้านเยน จาก 1.1 ล้านล้านเยนในเดือนก่อน
ส่งออกของญี่ปุ่นได้หดตัวต่อเนื่อง 16 เดือน ยาวนานสุดนับตั้งแต่ช่วงปี 1980s และมีแนวโน้มที่จะหดตัวเพิ่ม
ขึ้นในเดือน เม.ย. จากการใช้มาตรการคุมเข้มตลอดทั้งเดือนของประเทศคู่ค้าหลักอย่างสหรัฐฯและยุโรป
การลงทุน: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนสูง เช่น เครื่องบิน (Core Machine Orders) ซึ่ง
เป็นดัชนีบ่งชี้การลงทุนในระยะข้างหน้าเดือน ก.พ. พลิกกลับมาหดตัว -2.1% YoY, 3mma (vs. 0.5% เดือนก่อน)
จากยอดค�ำสั่งซื้อภาคบริการ ที่พลิกกลับมาหดตัว (-3.1% vs. 9.9% เดือนก่อน) ขณะที่ยอดค�ำสั่งซื้อภาคการผลิตฟื้น
ตัวขึ้นเล็กน้อย (-2.57% vs. -5.1% เดือนก่อน)
ความเชือ่ มัน่ ภาคการผลิตและการบริการ: ดัชนีรวม (Composite PMI) ปรับตัวลดลง -10.8 จุด เป็น 36.2 จุด
ต�ำ่ สุดนับตัง้ แต่เดือน เม.ย. 2011 จากภาคบริการ ทีป่ รับตัวลดลงแรง -13.0 จุด เป็น 33.8 จุด ต�ำ่ สุดนับตัง้ แต่เดือน ก.พ.
2009 จากการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว งานเทศกาล และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อืน่ ๆ อย่างมาก ขณะทีภ่ าคการผลิตปรับตัวลดลง -3.0 จุด เป็น 44.8 จุด ต�ำ่ สุดนับตัง้ แต่ปี 2009 เช่นกัน จากผลผลิต
และยอดค�ำสัง่ ซือ้ ทีป่ รับตัวลดลงแรง โดยธุรกิจได้ระบุถงึ การระบาดของ COVID-19 ทีไ่ ด้กดดันอุปสงค์อย่างมาก
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แผนภาพที่ 46: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือน เม.ย.

แผนภาพที่ 47: ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจปรับ
ตัวลดลงแรงจากการระบาดของ COVID-19

Source: Ministry of Health Labor and Welfare, Cabinet office, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การจัดมหกรรมกีฬา Olympic ถูกเลื่อนไปเป็นปี 2021 จากสถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น
รัฐบาลญี่ปุ่นและคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) มีมติเลื่อนการจัดมหกรรมกีฬา Olympic ไปอีก 1 ปี จาก
เดิมที่มีก�ำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24 ก.ค. - 9 ส.ค. 2020 โดยในช่วงที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้รับแรงกดดันจากชาติ
สมาชิกและสมาคมกีฬาต่างๆ ที่จะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 ที่กระจายวงกว้างไปทั่วโลก โดยการแข่งขันจะถูกเลื่อนไปจัดในวันที่ 23 ก.ค.-8 ส.ค. 2021
การเลื่อนการจัดมหกรรมกีฬา Olympic จะส่งผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวที่
คาดหวังจะได้รบั ปัจจัยบวกจากนักท่องเทีย่ วต่างชาติทคี่ าดจะเดินทางเข้ามาในประเทศญีป่ นุ่ เป็นจ�ำนวนมากในช่วงดังกล่าว
โดย Deutsche Bank ประเมินการจัดมหกรรมกีฬา Olympic ครั้งนี้ จะหนุนให้มีเม็ดเงินไหลเข้ามาในประเทศ
ญี่ปุ่นราว 150 ล้านเยน หรือ 0.3% ของ GDP ดังนั้น การเลื่อนจัดการแข่งขันดังกล่าว จะท�ำให้ปัจจัยบวกที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในปีนี้ถูกเลื่อนออกไปเป็นปีหน้าแทนกล่าวคือ เกิดแนวโน้มด้านต�่ำ (Downside) ต่อ GDP ในปีนี้ ในขณะที่
จะเกิดแนวโน้มด้านสูง (Upside) ต่อ GDP ในปีหน้าแทน
นอกจากการเลือ่ นการจัด Olympic แล้ว อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการท่องเทีย่ วจะได้รบั ผลกระทบจากจ�ำนวน
นักท่องเทีย่ วทีล่ ดลงแรงจากการระบาดของ COVID-19 โดยนักท่องเทีย่ วขาเข้า (Tourist Arrivals) เดือน ก.พ. หดตัว
แรง -58.0% YoY (vs. -1.0% เดือนก่อน) ซึง่ นับเป็นการหดตัวสูงสุดนับตัง้ แต่เหตุการณ์ Tsunami และแผ่นดินไหว
ในปี 2011 โดยมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามาเพียง 1.08 ล้านคนเท่านัน้ (vs. 2.6 ล้านคนในเดือน ก.พ. 2019) จากการ
ลดลงแรงของนักท่องเทีย่ วชาวจีน (-88.0%) และเกาหลีใต้ (-80.0%) ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19
โดยนักท่องเทีย่ วของทัง้ สองประเทศรวมกันคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 50% ของนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาในญีป่ นุ่ ในปี 2019
แผนภาพที่ 48: อัตราการจองห้องและรายได้ของ
บริษัททัวร์ในช่วงของการจัดมหกรรม Olympic

แผนภาพที่ 49: ผลกระทบของ COVID-19
ต่อจ�ำนวนนักท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

Source: Bloomberg, Deutsche Bank, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 108 ล้านล้านเยน ใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการแจกเงิน
ให้ประชาชนคนละ 1 แสนเยน
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 108 ล้านล้านเยน หรือราว 20% ของ GDP ซึ่งนับเป็น
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ของญีป่ นุ่ (vs. วิกฤตเศรษฐกิจปี 2009 ทีอ่ อกมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจ 56 ล้านล้านเยน) เพื่อหนุนเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มหดตัวแรงจากผลกระทบของ COVID-19 อุปสงค์โลกที่มี
แนวโน้มชะลอลงแรง และการเลื่อนมหกรรมกีฬา Tokyo Olympic โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวได้ถูกแบ่ง
เป็น 5 กลุ่มหลักประกอบไปด้วย
1. งบประมาณเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส มูลค่า 2.5 ล้านล้านเยน
2. งบประมาณส�ำหรับการช่วยเหลือธุรกิจและการจ้างงาน มูลค่า 80 ล้านล้านเยน
3. งบประมาณเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ มูลค่า 8.5 ล้านล้านเยน
4. งบประมาณเพื่อการสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ มูลค่า 15.7 ล้านล้านเยน
5. งบประมาณส�ำรอง มูลค่า 1.5 ล้านล้านเยน
โดยงบประมาณที่ได้รับการจับตามองคือ งบประมาณส�ำหรับการช่วยเหลือธุรกิจและการจ้างงานมูลค่า 80 ล้าน
ล้านเยน ซึง่ ได้รวมถึงการมอบเงินสนับสนุนให้กบั ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 คนละ 1 แสนเยนรวมถึง
การให้เงินสนับสนุนบริษัทขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มูลค่ารวม 6.5 ล้านล้านเยน และการชะลอ
การจ่ายภาษีและประกันสังคมให้กับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ มูลค่ารวม 26 ล้านล้านเยน เพื่อให้ธุรกิจมีสภาพคล่อง
เพียงพอและด�ำเนินการต่อไปได้
รัฐบาลระบุวา่ มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกจะเน้นไปทีก่ ารช่วยเหลือทางการแพทย์
การรักษาการจ้างงาน และการช่วยเหลือภาคธุรกิจและครัวเรือนให้ผา่ นพ้นวิกฤต และช่วงทีส่ อง ภายหลังการแพร่ระบาด
สามารถควบคุมได้แล้ว จะเน้นไปทีก่ ารฟืน้ ฟูเศรษฐกิจให้กลับเข้าสูส่ ภาวะปกติได้โดยเร็วทีส่ ดุ ในรูปแบบ “V-shaped”
แผนภาพที่ 50: มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ที่ได้ประกาศมาตั้งแต่ช่วงต้นปีคิดเป็นมูลค่ารวมราว 110.3 ล้านล้านเยน

Source: Bloomberg, Cabinet office, TISCO Economic Strategy Unit (ESU); (7 April 2020)
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เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยในปี 2020 ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่กดดันรายได้
ของภาคการท่องเทีย่ วให้แย่ลงอย่างมาก การค้าระหว่างประเทศทีห่ ยุดชะงัก และส่งผ่านไปยังอุปสงค์โลก
และในประเทศให้ชะลอตัว นอกจากนี้ ภัยแล้งที่ยืดเยื้อ และราคาน�้ำมันที่ร่วงรุนแรงยังเป็นปัจจัยกดดัน
เศรษฐกิจเพิ่มเติม ท�ำให้เราคาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะหดตัวสูงในปีนี้ที่ -6.9% เป็นการหดตัวมากที่สุด
นับตั้งแต่วิกฤตต้มย�ำกุ้ง เรายังคาดหวังการด�ำเนินนโยบายด้านการคลังที่รวดเร็วและมีประสิทธิผล ใน
การช่วยประคับประคองให้เศรษฐกิจไทยผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ก.พ. ยังชะลอต่อเนื่อง จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
เศรษฐกิจไทยในเดือน ก.พ. เริม่ ทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 กดดันไปยังกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หดตัวสูง -42.8% YoY จากการระงับการเดินทาง
และนโยบายปิดเมือง (Lockdown) หลังจากทีไ่ วรัสมีการแพร่ระบาดมากขึน้ รวมถึงตัวเลขส่งออกไม่รวมทองค�ำทีห่ ดตัว
-1.3% ตามอุปสงค์โลกที่ชะลอตัวและกิจกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศที่หยุดชะงัก
ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศยังถูกกดดันโดยการใช้จ่ายภาครัฐ (ไม่รวมเงินโอน) จากความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบ
ประมาณฯ โดยทั้งรายจ่ายประจ�ำและรายจ่ายลงทุน ต่างหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (-13.4% และ -50.7%
ตามล�ำดับ) และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัว -10.1% YoY (vs. -6.1% เดือนก่อน) จากตัวชี้วัดการลงทุนทั้งการ
ลงทุนในเครื่องจักร/อุปกรณ์ และการก่อสร้างหดตัวในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ COVID-19
ก่อให้เกิดพฤติกรรมเร่งการบริโภคของผูบ้ ริโภคในสินค้าทีไ่ ม่คงทนจากความกังวลว่าสินค้าจะขาดแคลน ส่งผลให้ดชั นีการ
บริโภคภาคเอกชนเติบโตในเดือนนี้ 3.4% YoY (vs. +2.5% เดือนก่อน)
ในขณะด้านความเชือ่ มัน่ ของภาคเอกชนยังคงมีแนวโน้มทีเ่ ปราะบางอย่างต่อเนือ่ งในเดือน มี.ค. สะท้อนจากดัชนี
ความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคทีห่ ดตัวลดลงต�ำ่ สุดเป็นประวัตกิ ารณ์นบั ตัง้ แต่มกี ารส�ำรวจมา (50.3 จุด vs. 64.8 ในเดือนก่อน)
และดัชนีความเชือ่ มัน่ ภาคธุรกิจปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่ งต�ำ่ สุดนับตัง้ แต่ เม.ย. 2009 (42.6 จุด vs. 44.1 ในเดือนก่อน)
แผนภาพที่ 51: ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ก.พ. สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอต่อเนื่อง

Source: BoT, UTCC, MoC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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การแพร่ระบาดของ COVID-19 รุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก กดดันภาคการท่องเที่ยว
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แย่ลงมากอย่างมีนัยยะเมื่อเปรียบเทียบกับที่เราเคยประเมินไว้
ครั้งก่อนในช่วงต้นเดือน มี.ค. (ในเวลาดังกล่าวคาดเศรษฐกิจไทยขยายตัว +0.8% YoY) ด้วยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อเร่ง
ตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย ส่งผลตามมาด้วยความจ�ำเป็นของรัฐบาล
หลายประเทศที่ต้องมีการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ จนน�ำไปสู่การปิดเมือง
(Lockdown) และการชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งยากที่จะประเมินว่าการแพร่ระบาดและมาตรการ
ควบคุมดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด
แผนภาพที่ 52: ตัวเลขผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนน�ำไปสู่การใช้มาตรการปิดเมือง (Lockdown)

Source: ECDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 53: ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยเริ่มที่จะเร่งตัวขึ้นเช่นกัน

Source: ECDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

โดยเราได้เห็นการลดลงอย่างมากของดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ทัง้ ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในเดือน
ก.พ. ของประเทศจีน หลังจากทีร่ ฐั บาลเริม่ มีมาตรการปิดเมือง โดยห้ามนักท่องเทีย่ วออกประเทศในช่วงปลายเดือน ม.ค.
ซึง่ สถานการณ์ลกั ษณะดังกล่าวมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดขึน้ ในประเทศอืน่ ๆ ทีม่ กี ารใช้มาตรการทีค่ ล้ายกันตัง้ แต่เดือน มี.ค. ดัง
นั้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกและการค้าระหว่างประเทศจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในระยะข้างหน้า
นอกจากนี้ จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่าน 5 สนามบิน (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, หาดใหญ่
และภูเก็ต) มีจ�ำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 9 เม.ย. พบว่า ในเดือน มี.ค. จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติหดตัวสูงถึง 80.0% และพบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติรายวันหดตัวเกินกว่า 95% แล้วท�ำให้เราคาดว่าจ�ำนวน
นักท่องเทีย่ วต่างชาติในปีนจี้ ะลดลงถึง 28 ล้านคน (-70% YoY) และจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติในปี 2020F คาดว่า
จะมีเพียง 12 ล้านคน เท่านัน้
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แผนภาพที่ 54: ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่าน 5 สนามบินลดลงอย่างมากจน ณ ปัจจุบันที่ใกล้เคียงศูนย์

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

แผนภาพที่ 55: เราคาดว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้จะลดลงถึง 28 ล้านคน (-70% YoY)
เหลือเพียง 12 ล้านคนเท่านั้น

Source: MoTS, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ปัจจุบันคาดเศรษฐกิจไทยหดตัวสูงที่ -6.9% YoY ในปี 2020F ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงอย่างการแพร่ระบาดของไวรัส
ราคาน�้ำมันที่ลดลง และภัยแล้งที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ
เราได้ปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนลี้ งเหลือ -6.9% (ณ 31 มี.ค. ซึง่ ไม่นบั รวมผลกระทบมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ทีภ่ าครัฐได้ประกาศออกมาภายหลัง) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทีร่ นุ แรงและส่งผลกระทบให้กจิ กรรม
ทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักลง โดยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวในทุกไตรมาส และคาดว่าจะหดตัวมากทีส่ ดุ ในไตรมาส 2
ที่ -10.5% และทยอยหดตัวลดลงในช่วงครึง่ หลังของปี นอกจากนี้ ยังได้รบั ผลกระทบจากการปรับลดลงของราคาน�ำ้ มัน
(กดดันราคาส่งออกและสินค้าเกษตร รวมทัง้ กดดันก�ำลังซือ้ จากประเทศคูค่ า้ ทีพ่ งึ่ พิงรายได้จากน�ำ้ มันเป็นส�ำคัญ) รวมทัง้
ภัยแล้งทีค่ าดว่าจะยืดเยือ้ จากเดิม (จากสถานการณ์ระดับน�ำ้ ในเขือ่ น และคาดการณ์ปริมาณฝนทีย่ งั น่ากังวลต่อเนือ่ ง)
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แผนภาพที่ 56: เราปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้ลงเหลือ -6.9% ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรง

Note: Incorporating the recent deterioration, we now estimate drought impact of THB122bn
(vs. THB37bn previously and THB30bn in 2015)
Source: NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

รัฐบาลออกมาตรการบรรเทาผลกระทบของไวรัส COVID-19 ระยะที่ 3 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ขณะเดียวกัน ธปท.
ออกมาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับภาคการเงินเพิ่มเติมอีก 9 แสนล้านบาท
ประมาณการเศรษฐกิจของเราในปัจจุบัน (หดตัว -6.9% ในปี 2020F) มีความเสี่ยงด้านบวก (Upside) หลัง
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ระยะที่ 3 (เมื่อวันที่ 7 เม.ย.) ผ่านร่าง
พ.ร.ก. ให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ร่าง พ.ร.ก. กู้เงินฯ) โดยมีกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน
1,000,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1) มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
และด้านการแพทย์และสาธารณสุข วงเงิน 600,000 ล้านบาท อาทิ การให้เงินช่วยเหลือแรงงาน ลูกจ้าง และผู้
ประกอบอาชีพอิสระ เป็นจ�ำนวนเงิน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (จากเดิม 3 เดือน) โดยเบื้องต้นกระทรวง
การคลังประเมินว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ที่ 9 ล้านคน เป็นต้น และ 2) มาตรการเพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า
การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของประเทศ วงเงิน 400,000 ล้านบาท อาทิ การพัฒนาการ
โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน และการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน
นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบร่าง พ.ร.ก. ที่เกี่ยวกับภาคการเงินอีก 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่าง พ.ร.ก. การให้ความช่วย
เหลือทางการเงินแก่วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
โดย ธปท. จะจัดสรร Soft Loan วงเงิน 500,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ให้แก่ธนาคารพาณิชย์
และและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้น�ำไปปล่อยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจ SMEs ที่ด�ำเนินธุรกิจในประเทศและมีวงเงิน
สินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีสถานะผ่อนช�ำระปกติ (ยังไม่เป็น NPL ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2019) อีกทั้งเห็นชอบ
การเลื่อนก�ำหนดการช�ำระหนี้ (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) ส�ำหรับธุรกิจ SMEs (ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท)
เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่นับว่าเป็นการเสียประวัติข้อมูลเครดิต เพื่อช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่อง และ 2) ร่าง
พ.ร.ก. การสนับสนุนสภาพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน โดย ธปท. และกระทรวงการคลัง
เห็นควรจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (BSF: Corporate Bond Stabilization Fund)
วงเงิน 400,000 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินส�ำรองชั่วคราว (Bridge Financing) ส�ำหรับเข้าไปซื้อตราสารหนี้ที่ออก
โดยบริษัทที่มีคุณภาพดี ที่มีตราสารหนี้ครบก�ำหนดช�ำระในช่วงปี 2020-21 ซึ่งเรามองว่าจะช่วยลดทอนความเสี่ยงจาก
การขาดสภาพคล่องของภาคธุรกิจลงได้
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ในระยะ 3 มีขนาดใหญ่มากขึ้น เมื่อเทียบกับระยะที่ 1-2
(8.7% ของ GDP เทียบกับระยะที่ 1-2 ที่ 1.5% และ 0.7% GDP ตามล�ำดับ) อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการเปิดเผยราย
ละเอียดของแผนมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างชัดเจนส�ำหรับเม็ดเงิน จากข้อมูลทีม่ กี ารเผยแพร่ในสือ่ คาดว่ามาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 3 จะมีการแจกเงินคิดเป็นสัดส่วนอย่างน้อย 1.3% ของ GDP โดยจะให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
เดือนละ 5,000 บาท แก่แรงงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม เป็นระยะเวลา 6 เดือน (จากเดิม 3 เดือน) ให้แก่ผู้
มีสิทธิจ�ำนวน 9 ล้านคน (จากเดิม 3 ล้านคน)
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ในเบื้องต้น เราประเมินว่าการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ (ระยะที่ 3) จะท�ำให้มีความเสี่ยงด้าน
บวก (Upside) อย่างน้อย 1% ต่อประมาณการเศรษฐกิจของเราในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ผลบวกต่อเศรษฐกิจจะขึ้น
อยู่กับปัจจัยส�ำคัญ ได้แก่ รูปแบบของมาตรการในการพยุงเศรษฐกิจ ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้ง
พฤติกรรมการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค (สัดส่วนของการใช้จา่ ยเพือ่ การบริโภคต่อรายได้ สะท้อนผ่านค่า Marginal Propensity
to Consume หรือ MPC)
หากเราก�ำหนดให้วงเงินงบประมาณทั้งหมดถูกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเทียบเท่าการแจกเงิน โดยแบ่งสมมติฐาน
ออกเป็น 3 กรณีด้วยกัน ได้แก่ กรณีแรก มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มวงเงินและมี MPC เท่ากับ 1.0 จะท�ำให้มี
Upside ต่อ GDP ราว 2.5% (GDP 2020F อยู่ที่ -4.4%) กรณีที่สอง มีการเบิกจ่าย 72% ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยของ
การเบิกจ่ายงบลงทุน 5 ปีย้อนหลัง (ปี FY2015-2019) และมี MPC เท่ากับ 1.0 จะท�ำให้มี Upside ต่อ GDP ราว
1.8% (GDP 2020F อยู่ที่ -5.1%) และกรณีที่สาม มีการเบิกจ่าย 72% และมี MPC เท่ากับ 0.7 จะท�ำให้มี Upside
ต่อ GDP ราว 1.3% (GDP 2020F อยู่ที่ -5.7%)
อย่างไรก็ดี เราจะรอติดตามความชัดเจนของรายละเอียดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งความสามารถในการ
เร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ ก่อนที่จะมีการทบทวนประมาณการเศรษฐกิจอีกครั้ง
แผนภาพที่ 57: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ระยะที่ 3 วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท

Source: Royal Thai Government, BoT, Franco-Thai Chamber of Commerce,
Local Press, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 58: มาตรการบรรเทาผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ในระยะ 3 มีขนาดใหญ่มากขึ้น เมื่อเทียบกับระยะที่ 1-2

Source: Royal Thai Government, BoT, Local Press, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 59: เราประเมินว่าการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ (ระยะที่ 3) จะท�ำให้มี
ความเสี่ยงด้านบวก (Upside) อย่างน้อย 1% ต่อประมาณการเศรษฐกิจของเราในปัจจุบัน

Note: 1\ 72% Disbursement Rate is Based on an Historical Average of FY2015-19 Capital Budget Disbursement Rate.
MPC = Marginal Propensity to Consumer; Based on BoT Studies on Persons Aged 31-50 Years with Household Debt
Problems (Chuenchoksan and etc.; 2019)
Source: FPO, BoT, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ราคาน�้ำมันดิบที่มีแนวโน้มลดลงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มติดลบเป็น -1.2% ในปี 2020F
ราคาน�้ำมันดิบได้ปรับลดลงต่อเนื่อง หลังจากที่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท�ำให้มีการคาดการณ์ว่า
ความต้องการน�้ำมันดิบในตลาดโลกอาจลดลงเกือบ 30 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้ตลาดน�้ำมันดิบอยู่ในภาวะอุปทาน
ส่วนเกิน ดังนัน้ เราคาดว่าราคาน�ำ้ มันดิบดูไบเฉลีย่ ในปี 2020F จะอยูท่ ี่ 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงจากปีกอ่ น
ทีอ่ ยูท่ ี่ 63 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน�ำ้ มันทีล่ ดลงส่งผลให้ตน้ ทุนในการผลิตสินค้าลดลงและจะท�ำให้ระดับราคา
สินค้าลดลง ซึง่ จะท�ำให้อตั ราเงินเฟ้อลดลงในทิศทางเดียวกัน อีกทัง้ ยังได้รบั แรงกดดันเพิม่ เติมจากก�ำลังซือ้ ทีอ่ อ่ นแอลง
ตามภาวะเศรษฐกิจอีกด้วย ดังนัน้ เราคาดว่าอัตราเงินเฟ้อในปี 2020F จะหดตัว -1.2% YoY (vs. 0.7% ปีกอ่ น)
แผนภาพที่ 60: ราคาน�้ำมันที่ลดลงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อลดลงในทิศทางเดียวกัน

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

ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าจากความกังวลเรื่องผลกระทบไวรัส COVID-19 ต่อภาวะเศรษฐกิจไทย
เงินบาทมักจะอ่อนค่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งวิกฤตในภาคการเงินและ
ภาคเศรษฐกิจจริง ดังจะเช่นได้จากการเกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง (เม.ย. 2013-ม.ค. 2014) เหตุการณ์น�้ำท่วม
(ก.ค. 2011-ม.ค. 2012) วิกฤตซับไพร์ม (มี.ค. 2008-ก.พ. 2009) และวิกฤตต้มย�ำกุ้ง (มิ.ย. 1997-ม.ค. 1998)
โดยนับตัง้ แต่ทมี่ กี ารแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงเดือน ธ.ค. 2019-ปัจจุบนั (มี.ค. 2020) เงินบาท
อ่อนค่าลงแล้วราว -9% สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ สอดคล้องกับที่ Fitch rating สถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้ปรับลดมุมมอง Outlook ของเศรษฐกิจไทยลงเป็น Stable จาก Positive (คงอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ไว้ที่ BBB+) หลังจากที่การแพร่ระบาดของไวรัสมาซ�้ำเติมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอลงจากปัญหาการอนุมัติ พ.ร.บ.
งบประมาณฯ (FY2020) ทีล่ า่ ช้าและปัญหาทางการเมืองในประเทศ
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มองไปข้างหน้า เราคาดว่าเงินบาทอาจอ่อนค่าเพิม่ เติมอีกราว 4-5% เมือ่ เทียบกับการเคลือ่ นไหวของค่าเงินบาทใน
อดีตในช่วงเหตุการณ์นำ�้ ท่วมและวิกฤตซับไพร์ม และเราได้คาดการณ์คา่ เงินบาทเฉลีย่ ทัง้ ปีที่ 32.4 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ
(vs.31 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ครั้งก่อน) และค่าเงินบาท ณ สิ้นปีเป็น 33.5 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ (vs.32 บาท/ดอลลาร์
สหรัฐฯ ครั้งก่อน)
แผนภาพที่ 61: เราคาดว่าเงินบาทอาจอ่อนค่าเพิ่มเติมอีกราว 4-5% เมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในอดีต

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ธปท. สามารถรักษาขีดความสามารถในการด�ำเนินนโยบายไปอีกระยะหนึ่ง หลังจากที่การปรับลดอัตราเงินสบทบ
กองทุน FIDF ท�ำให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมลง 40bps
ธปท. ได้ปรับลดอัตราน�ำส่งเงินสมทบกองทุนฟืน้ ฟูฯ (FIDF) จากเดิม 0.46% เหลือ 0.23% ของฐานเงินฝาก เป็น
ระยะเวลา 2 ปี และส่งผลให้ภายหลัง ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้ทยอยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมลง 40bps
(ทั้ง MLR, MOR และ MRR) ให้มีผลบังคับใช้วันที่ 10 เม.ย. ซึ่งเทียบเท่ากับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึง
100bps (อิงจากพฤติกรรมการประกาศปรับ MLR ของธนาคารพาณิชย์ นับตั้งแต่ปี 2001 ในช่วงที่ ธปท. มีการปรับ
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย) ซึง่ เรามองว่าจะช่วยลดภาระต้นทุนกูย้ มื ของภาคเอกชนทัง้ ระบบ อีกทัง้ ยังช่วยให้ ธปท. สามารถ
รักษาขีดความสามารถในการด�ำเนินนโยบายการเงิน (Policy Space) ไปได้อีกระยะหนึ่ง (เพื่อรอประเมินผลกระทบ
จาก COVID-19 รวมทั้งนโยบายการเงินและการคลังที่ได้ด�ำเนินการไปก่อนหน้านี้) ดังนั้น หากสถานการณ์เศรษฐกิจ
ไม่แย่ลงไปกว่านี้ เราคาดว่า ธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับปัจจุบันที่ 0.75% (จากเดิมคาดว่าจะปรับ
ลดลงอีก 0.25% ลงสู่ระดับ 0.50% ภายใน 2Q20F)
แผนภาพที่ 62: ธปท. ปรับลดอัตราน�ำส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูฯ (FIDF) จากเดิม 0.46% เหลือ 0.23% ของฐานเงินฝาก
เป็นระยะเวลา 2 ปี และส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้ทยอยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมลง 40bps

Source: Bloomberg, BoT, Local Press, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ประสบการณ์: ที่ปรึกษาการลงทุน บลจ. ทิสโก้ กว่า 5 ปี

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

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

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

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

กัฐสพันธ ตั้งเจริญอนันต์
Research Assistant
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิลันดา ดิสรเตติวัฒน์
Economist
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การท�ำงาน: 4 ปี ในต�ำแหน่งนักวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค

สิทธิวัฒน์ เจริญสถาพร
Research Assistant
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บริการใหคำ�ปรึกษาการลงทุนครบวงจร สำ�หรับกลุมลูกคาคนพิเศษที่มีพอรตลงทุนกับกลุมทิสโก ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป
ติดตอรับบริการได้ที่ธนาคารทิสโกทุกสาขาทั่วประเทศ
สาขาธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เปิดทำ�การทุกวัน สยามพารากอน ชั้น 4 :
เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 2 :
เซ็นทรัลบางนา ชั้น 2
:
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 4 :
ซีคอนบางแค ชั้น 3
:
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น B :
อเวนิว รัชโยธิน
:
พรอมานาด
:
จันทร์ - ศุกร์ สำ�นักงานใหญ่
:
ศรีนครินทร์
:
วรจักร
:
บางลำ�พู
:

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

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

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

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

อาคารภคินท์
รังสิต
ราชวงศ์
ดิโอลด์สยาม ชั้น 1

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

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

ราชบุรี
จันทบุรี
ศรีราชา 
ขอนแก่น
อุดรธานี
ภูเก็ต

:
:
:
:
:
:
:

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

สมุทรสาคร
ชลบุรี
เชียงใหม่
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
ถนนรัษฎา ภูเก็ต
สุราษฏร์ธานี

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

สระบุรี
พัทยา 
นครสวรรค์
โลตัส โคราช
กระบี่
สงขลา 

:
:
:
:
:
:

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

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

