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Valuation ของตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นแรง สู่ระดับที่แพงเกือบสูงสุดในประวัติศาสตร์ สวนทางกับเศรษฐกิจที่คาดว่าจะหด
ตัวมากกว่าวิกฤติครั้งก่อนๆ
นอกจากนี้ ปัจจัยทีผ่ ลักดันตลาดในช่วงทีผ่ า่ นมาก็เริม่ ผ่อนแรงลง หลัง Fed เริม่ ทยอยอัดฉีดน้อยลงจากช่วงต้นเดือน เม.ย.
เราจึงมองว่าตลาดหุ้นมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานลง ซึ่งหลังจากนั้นจะเป็นจังหวะให้ทยอยเข้าซื้อ 4 ธีม (Theme)
การลงทุนที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงหลังการระบาดของ COVID-19
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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
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ก่อให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมของประชาชนในวงกว้าง และทีส่ ำ� คัญจะส่งผลให้คาดการณ์ผลตอบแทน
จากการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนทิศทาง
ในระยะสั้น เรามองว่าตลาดมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานลง เนื่องจาก Valuation ของตลาดหุ้นปัจจุบัน
อยู่ในระดับที่แพงมากเกือบสูงสุดในประวัติศาสตร์ สวนทางกับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่คาด
ว่าจะหดตัวแรงและท�ำให้นักวิเคราะห์มีแนวโน้มที่จะปรับลดคาดการณ์ก�ำไรลงอีกมาก นอกจากนี้การปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นของตลาดในช่วงที่ผ่านมา มาจากการอัดฉีดสภาพคล่องของ Fed เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการ
ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่ง Fed เริ่มทยอยอัดฉีดน้อยลงจากช่วงต้นเดือน เม.ย. แล้ว
เราประเมินว่าหลังจากนีจ้ ะมี 4 ธีม (Theme) การลงทุนทีค่ าดว่าจะได้ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลง
หลังการระบาดของ COVID-19 ได้แก่ 1) ความสามารถในการกระตุน้ เศรษฐกิจ ซึง่ จะเป็นปัจจัยชีข้ าดว่า
ประเทศใดจะสามารถฟืน้ ตัวได้เร็วจากวิกฤติครัง้ นี้ 2) กระแส Deglobalization ทีส่ นับสนุนนโยบายกีดกัน
ทางการค้า ท�ำให้ภาคธุรกิจต้องกระจายฐานการผลิต หรือใช้หนุ่ ยนต์/เครือ่ งจักรแทนแรงงานคน 3) เสถียรภาพ
ทางการเงิน จากความเสีย่ งทีเ่ งินเฟ้อจะกลับมาสูง และ 4) การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม เช่น การให้ความ
ส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวกในชีวติ ประจ�ำวัน และการท�ำงาน/เรียน
นอกสถานที่ เป็นต้น

3

June
2020

Global
Investment
Strategy
Key Recommendations
Valuation ของตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นแรง สู่ระดับที่แพงเกือบสูงสุดในประวัติศาสตร์ สวนทางกับเศรษฐกิจที่คาด
ว่าจะหดตัวมากกว่าวิกฤติครั้งก่อนๆ
นอกจากนี้ ปัจจัยที่ผลักดันตลาดในช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มผ่อนแรงลง หลัง Fed เริ่มทยอยอัดฉีดน้อยลงจากช่วง
ต้นเดือน เม.ย.
เราจึงมองว่าตลาดหุน้ มีความเสีย่ งทีจ่ ะปรับฐานลง ซึง่ หลังจากนัน้ จะเป็นจังหวะให้ทยอยเข้าซือ้ 4 ธีม (Theme)
การลงทุนที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงหลังการระบาดของ COVID-19

สแกน...เพื่อตอบแบบสอบถาม
รับของที่ระลึก
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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 ฤติตม้ ย�ำกุง้
- Earnings Growth อาจถูกปรับลดลงแรงกว่าประเทศอื่น
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- รัฐบาลและ PBoC ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การลดภาษี, ลดดอกเบี้ย และอัดฉีดสภาพคล่อง
เพื่อบรรเทาผลกระทบของ COVID-19
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวเร็วกว่าประเทศอื่น จากการกลับมาเปิดเมืองเป็นประเทศแรก
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- การระบาดในเกาหลี และไต้หวันมีแนวโน้มควบคุมได้ดี โดยที่ไม่ได้ประกาศปิดเมือง ท�ำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ได้รับผลกระทบไม่รุนแรงมาก และน่าจะฟื้นตัวได้เร็ว
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- เศรษฐกิจได้รับประโยชน์จากราคาน�้ำมันที่ลดลง แต่น่าไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
- การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มทีจ่ ะช้ากว่าประเทศอืน่ จากการขยายเวลา Lockdown ออกไป จนถึงวันที่ 31 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
หนุนเศรษฐกิจอิตาลีและสเปนที่เผชิญวิกฤติ 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
- มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจขนาดใหญ่ รวมถึงการอัดฉีดสภาพคล่องของ Fed ECB และ BoJ อาจท�ำให้เงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ แรง
ในอนาคต รวมถึงปัญหาหนีท้ วั่ โลกทีเ่ พืม่ ขึน้ เป็นอย่างมาก เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาว
- ปัจจัยหนุนจากอุปสงค์ในการลงทุนทองค�ำ (Gold Investment Demand) ทีม่ กั จะเพิม่ ขึน้ ในช่วงทีเ่ กิดวิกฤติเศรษฐกิจ
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- อุปสงค์เริ่มฟื้นตัวขึ้น ตามการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown
แต่ยังไม่มากพอที่จะลดอุปทานน�้ำมันที่ยัง Oversupplied
- เพิ่มน�้ำหนักเป็น Neutral
- 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

Special Issue:
4 Themes การลงทุนในโลกหลัง COVID-19
COVID-19 ทีร่ ะบาดไปทัว่ โลกส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ของพฤติกรรมของประชาชนในวงกว้าง เราประเมินว่าหลังจากนีจ้ ะมี 4 ธีม (Theme) การลงทุนทีค่ าดว่าจะได้ประโยชน์
จากโครงสร้างเศรษฐกิจโลกและพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปหลังการระบาดของ COVID-19 ดังนี้
Theme
ความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่ผลกระทบจาก COVID-19
จะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในระยะ
ยาว เช่น ผิดนัดช�ำระหนี้จนน�ำไปสู่วิกฤตการ
เงิน และการว่างงานถาวร และเป็นปัจจัย
ชี้ขาดว่าประเทศใดจะสามารถฟื้นตัวได้เร็วจาก
วิกฤติครั้งนี้

Winners
สหรัฐฯ มีข้อได้เปรียบจากการที่สกุลเงิน
ดอลลาร์มีสถานะเป็นทุนส�ำรองระหว่าง
ประเทศ และ Fed balance sheet เทียบ
GDP ยังต�่ำกว่าประเทศอื่นๆ ใน DM

Losers
ประเทศในตลาดเกิดใหม่บางประเทศ ที่มี
ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพาการส่งออกสินค้า
โภคภัณฑ์ที่ราคาตกต�่ำ จึงท�ำให้ต้องพึ่งพา
แหล่งทุนจากต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นข้อจ�ำกัด
จีน ยังมีหนี้สาธารณะต�่ำ และไม่ได้มีการ
ในการท�ำนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น
พึง่ พาแหล่งเงินทุนจากนอกประเทศ ในขณะที่ ประเทศในกลุ่มละตินอเมริกา
นโยบายการเงินยังค่อนข้างเข้มงวด ซึ่งท�ำให้
จีนยังมีความยืดหยุ่นในการใช้นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจ
Deglobalization
หุ้นกลุ่ม Robotic and Automation
กลุ่มประเทศที่ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกเป็น
ภาคธุรกิจต้องกระจายความเสี่ยงด้วยการ
เนื่องจากกระแส Deglobalization จะส่งผล หลัก แต่มีตลาดในประเทศขนาดเล็ก อาจเสีย
กระจายฐานการผลิต และภาครัฐทีม่ แี นวโน้มที่ ให้มีการย้ายฐานการผลิตกลับเข้าสู่ประเทศ
ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิต เช่น ไทย
จะใช้นโยบายกีดกันทางการค้าและการปกป้อง พัฒนาแล้วเพื่อให้ฐานการผลิตอยู่ใกล้ผู้บริโภค มาเลเซีย เป็นต้น
ธุรกิจในประเทศ
มากขึ้น โดยจะใช้หุ่นยนต์และเครื่องจักรเพื่อ
ทดแทนแรงงานคนเพื่อชดเชยกับค่าแรงที่สูง
ขึ้นในประเทศพัฒนาแล้ว
เสถียรภาพทางการเงิน
ทองค�ำ เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนชดเชย ตราสารหนี้ระยะยาว ซึ่งจะได้รับผลกระทบ
การใช้นโยบายการคลังขนาดใหญ่ร่วมกับ
เงินเฟ้อได้ดี
จากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากเป็นความ
เสี่ยงที่เงินเฟ้อจะกลับมาสูง
Inflation linked bonds ซึ่งให้ผลตอบแทน
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ จะได้
ประโยชน์จากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น การให้
หุ้นในกลุ่ม Healthcare sector,
Retail spaces (malls, department
ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพที่มากขึ้น การ E-commerce, Edutainment
stores, retail REITs)
ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ�ำวัน และการท�ำงานและเรียนนอก
สถานที่เป็นต้น
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Theme 1: ความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
มาตรการ Lockdown เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงักไปทั่วโลก ภาคธุรกิจ
ต้องสูญเสียรายได้มหาศาล และประชาชนหลายล้านคนต้องกลายเป็นคนว่างงาน ภาครัฐจึงจ�ำเป็นต้องใช้กลไกทั้งด้าน
เงินและการคลัง เพื่อช่วยเหลือธุรกิจให้สามารถอยู่รอดได้และป้องกันความเสี่ยงในระบบการเงินไม่ให้ลุกลามไปจนเกิด
ปัญหาการผิดนัดช�ำระหนี้ระลอกใหญ่ ซึ่งอาจจุดชนวนให้เกิดวิกฤตทางการเงินขึ้นได้ รวมถึงต้องมีการให้สวัสดิการช่วย
เหลือประชาชนทีว่ า่ งงานและขาดรายได้ เพือ่ ให้ยงั สามารถด�ำเนินชีวติ ต่อไปได้และป้องกันปัญหาทางสังคมในระยะยาว
ดังนั้น ความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะป้องกันความเสี่ยงที่ผลกระทบ
จาก COVID-19 จะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในระยะยาว เช่น ผิดนัดช�ำระหนี้จนน�ำไปสู่วิกฤตการเงิน และการ
ว่างงานถาวร และเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าประเทศใดจะสามารถฟื้นตัวได้เร็วจากวิกฤติครั้งนี้
ความสามารถในการกระตุน้ เศรษฐกิจนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น ระดับหนี้ อัตราเงินเฟ้อ
แนวโน้มการขาดดุลการคลังและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และเสถียรภาพของอัตราแลกเปลีย่ น เป็นต้น ซึง่ เมือ่ พิจารณา
จากปัจจัยดังกล่าว เราประเมินประเทศที่มีความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มาก ดังนี้
Winners:
1 สหรัฐฯ ซึ่งมีข้อได้เปรียบจากการที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีสถานะเป็นทุนส�ำรองระหว่างประเทศ จึงท�ำให้
สหรัฐฯ มีความยืดหยุน่ ในการใช้นโยบายการเงินและการคลังมากกว่าประเทศอืน่ ๆ นอกจากนัน้ หากเทียบกับกลุม่ ประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยกัน เช่น ญี่ปุ่นและยุโรป สหรัฐฯ ยังมีระดับหนี้สาธารณะที่ต�่ำ และขนาดของงบดุลของธนาคารกลาง
เมื่อเทียบกับ GDP ยังต�่ำกว่า ซึ่งท�ำให้สหรัฐฯ มีความยืดหยุ่นมากกว่าในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งได้ด้านการคลังและ
การเงิน
แผนภาพที่ 1: สหรัฐฯ มีขนาดของงบดุลของธนาคารกลางเมื่อเทียบกับ GDP ต�่ำกว่ากลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยกัน เช่น ญี่ปุ่นและยุโรป

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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2 จีน ซึง่ ยังมีหนีส้ าธารณะต�ำ่ และไม่ได้มกี ารพึง่ พาแหล่งเงินทุนจากนอกประเทศ ในขณะทีน่ โยบายการเงินยังค่อน
ข้างเข้มงวด ซึ่งท�ำให้จีนยังมีความยืดหยุ่นในการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกมาก
แผนภาพที่ 2: ดอกเบี้ยของจีนยังอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ใกล้เคียงกัน

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

Losers: ประเทศในตลาดเกิดใหม่บางประเทศ ที่มีปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ประเทศทีพ่ งึ่ พาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ทรี่ าคาตกต�ำ่ จึงท�ำให้ตอ้ งพึง่ พาแหล่งทุนจากต่างประเทศ ซึง่ นับเป็นข้อจ�ำกัด
ในการท�ำนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ประเทศในกลุ่มละตินอเมริกา
แผนภาพที่ 3: ประเทศในกลุ่มละตินอเมริกามีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ

Note: Indicators represent the 2019 estimate data from international agencies,
except for external debt and reserves (as of 2018)
ที่มา: IMF, World Bank, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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Theme 2: Deglobalization
Deglobalization หรือการทวนกระแสโลกาภิวัฒน์ เป็นพัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองที่เริ่มต้นมาก่อนหน้านี้
จากความพยามของภาคการเมืองในการตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของประชาชนทีไ่ ม่พอใจต่อกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ทสี่ ร้าง
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ เนื่องจากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงต�่ำกว่า ซึ่งส่งผลลบต่อชนชั้นแรงงานที่มี
รายได้ต�่ำ ในขณะที่เจ้าของกิจการและนักลงทุนกลับได้ประโยชน์จากต้นทุนการผลิตที่ถูกลง ซึ่งกระแสดังกล่าวเริ่มเห็น
ได้ชัดตั้งแต่ประชามติ Brexit ในปี 2016 และในปี 2018 ซึ่งประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ เริ่มสงครามการค้ากับจีนด้วย
การขึ้นภาษีน�ำเข้าจากจีนหลายระลอก และจุดชนวนให้เกิดการย้ายฐานการผลิตในหลายอุตสาหกรรม
การระบาดของ COVID-19 ยิ่งเป็นการตอกย�้ำถึงความเสี่ยงของการใช้วัตถุดิบและส่วนประกอบที่ต้องน�ำเข้าจาก
หลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตสินค้าจ�ำเป็น เช่น อาหารและอุปกรณ์การแพทย์ (เช่น หน้ากากอนามัย
ที่ขาดแคลนทั่วโลก) และเป็นการเร่งกระแส Deglobalization ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากทั้งความพยายามของภาคธุรกิจที่
ต้องกระจายความเสีย่ งด้วยการย้ายฐานการผลิต และภาครัฐทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะใช้นโยบายกีดกันทางการค้าและการปกป้อง
ธุรกิจในประเทศที่เข้มข้นขึ้น
แผนภาพที่ 4: มูลค่าการค้าโลกต่อ GDP ทรงตัวอยู่ที่ราว 60% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ที่มา: World Bank, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

Winners: หุ้นกลุ่ม Robotic and Automation เนื่องจากกระแส Deglobalization จะส่งผลให้มีการย้ายฐาน
การผลิตกลับเข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้วเพื่อให้ฐานการผลิตอยู่ใกล้ผู้บริโภคมากขึ้น โดยจะใช้หุ่นยนต์และเครื่องจักรเพื่อ
ทดแทนแรงงานคนเพื่อชดเชยกับค่าแรงที่สูงขึ้นในประเทศพัฒนาแล้ว
Losers: กลุม่ ประเทศทีผ่ ลิตสินค้าเพือ่ ส่งออกเป็นหลัก แต่มตี ลาดในประเทศขนาดเล็ก อาจเสียประโยชน์จากการ
ย้ายฐานการผลิต เช่น ไทย มาเลเซีย เป็นต้น
Theme 3: เสถียรภาพทางการเงิน
การใช้นโยบายการคลังขนาดใหญ่เพือ่ บรรเทาผลกระทบของ COVID-19 เช่น การแจกเงินกับผูว้ า่ งงานเป็นจ�ำนวน
มาก ประกอบกับแรงกดดันทางการเมืองที่ประชาชนเรียกร้องสวัสดิการจากภาครัฐเพิ่มขึ้นแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ ซึ่ง
อาจท�ำให้รัฐบาลขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเนื่องและเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว
ซึ่งเมื่อใช้ร่วมกับนโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นอย่างมาก เช่น การลดดอกเบี้ยต�่ำ และอัดฉีดสภาพคล่องจาก
ธนาคารกลางเป็นจ�ำนวนมหาศาล เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และอาจหนุนให้เงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้นได้
ในอนาคต นอกจากนั้นกระแส Deglobalization ซึ่งก่อให้เกิดการย้ายฐานการผลิตและท�ำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ยัง
อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท�ำให้เงินเฟ้อกลับมาสูงขึ้นอีกด้วย
หากเงินเฟ้อกลับมาเพิม่ ขึน้ สูงในขณะทีเ่ ศรษฐกิจยังอ่อนแอ ก็จะท�ำให้ภาครัฐจ�ำต้องถอนนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจ
ก่อนเวลาอันควร ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะท�ำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะ Stagflation (เศรษฐกิจชะงักงัน อัตราการว่างงาน
สูงและเงินเฟ้อสูง)
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Winners:
1. ทองค�ำ เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนชดเชยเงินเฟ้อได้ดี โดยในช่วงทศวรรษที่ 1970 ที่สหรัฐฯ ประสบปัญหา
เงินเฟ้อสูงอย่างต่อเนื่อง ราคาทองค�ำปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 20 เท่าในช่วง 10 ทศวรรษนั้น
แผนภาพที่ 5: ราคาทองค�ำปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 20 เท่าในช่วงทศวรรษที่ 1970 ที่สหรัฐฯ
ประสบปัญหาเงินเฟ้อสูงอย่างต่อเนื่อง

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

2 Inflation linked bonds ซึ่งให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ จะได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อ
ที่เพิ่มขึ้น
Losers: ตราสารหนี้ระยะยาว ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
Theme 4: การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
นอกจากโครงสร้างเศรษฐกิจแล้ว COVID-19 ยังเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในวงกว้าง
เช่น การให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพที่มากขึ้น การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในชีวิตประจ�ำวัน และ
การท�ำงานและเรียนนอกสถานที่ เป็นต้น
Winners: หุ้นในกลุ่ม Healthcare sector, E-commerce, Edutainment
Losers: Retail spaces (Malls, Department stores, Retail REITs)
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ตลาดหุ้น
ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นท่ามกลางการอัดฉีดสภาพคล่องของ Fed เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาด
ของโรค COVID-19 ซึ่งท�ำให้ Valuation ของตลาดหุ้นปัจจุบันอยู่ในระดับที่แพงมากเกือบสูงสุดใน
ประวัติศาสตร์ ในระยะข้างหน้าเรามองว่านักวิเคราะห์มีแนวโน้มที่จะปรับลดคาดการณ์ก�ำไรลงอีกมาก
ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะท�ำให้ตลาดหุ้นปรับฐาน

ตลาดคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทดีเกินไป
ท่ามกลางผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมิน
ว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯในปีนี้หดตัวมากถึง -5.9% ร้ายแรงกว่าวิกฤติ Subprime ปี 2009 ที่หดตัว -2.5% เป็น
อย่างมาก แต่นักวิเคราะห์กลับคาดการณ์ว่าก�ำไรในปีนี้ของบริษัทในดัชนี S&P 500 จะหดตัวเพียง -14% น้อยกว่า
วิกฤติในปี 2009 ที่ -49% และวิกฤติฟองสบู่ Dot-com ในปี 2000 ที่ -24% เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ นักวิเคราะห์
ยังคาดว่าก�ำไรจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในปีหน้า +26% ไปอยู่สูงกว่าก�ำไรของปี 2019 ถึง 8%ในปี 2021
เราคาดว่านักวิเคราะห์มีแนวโน้ม ที่จะปรับลดคาดการณ์ลงอีกในระยะ 1-2 เดือนต่อจากนี้ หลังรายงานตัวเลข
เศรษฐกิจของเดือน เม.ย. ซึง่ เป็นเดือนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเต็มเดือน จากมาตรการ Lockdown และการประกาศผลประกอบ
การไตรมาส 1 ซึ่งจะท�ำให้นักวิเคราะห์ประเมินผลกระทบต่อก�ำไรได้ชัดเจนขึ้น โดยในขณะนี้มีบริษัทจดทะเบียนในดัชนี
S&P 500 รายงานผลประกอบการแล้วจ�ำนวน 425 จาก 499 บริษัท (หรือคิดเป็น 85% ของทั้งหมด) มีก�ำไรรวม
(Weighted average) หดตัว -7% น�ำโดยกลุ่มสถาบันการเงิน (Financials) ซึ่งก�ำไรหดตัวมากถึง -35% ตามการลด
ลงของดอกเบี้ยและการเพิ่มเงินกันส�ำร องเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Loan loss provisions) ตามด้วยกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย
(Consumer discretionary) ที่หดตัว - 26% โดยเฉพาะจากบริษัทที่ประกอบกิจการประเภทรถยนต์, สินค้าแบรนด์
หรูหรา และโรงแรม
แผนภาพที่ 6: นักวิเคราะห์คาดการณ์ก�ำไรในปีนี้ของบริษัทในดัชนี S&P 500 จะหดตัวเพียง
-14% น้อยกว่าการหดตัวของเศรษฐกิจและการหดตัวของก�ำไรในวิกฤติครั้งก่อนๆ เป็นอย่างมาก
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 7: บริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P 500 มีก�ำไรรวมหดตัว -7% น�ำโดยกลุ่มสถาบัน
การเงิน (Financials) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer discretionary)

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การทยอยปรับลดคาดการณ์ก�ำไรจะยิ่งผลักดันให้ Valuation ของตลาดที่แพงอยู่แล้ว ปรับตัวแพงขึ้นไปอีก ท�ำให้
ตลาดมี Upside ที่จ�ำกัดมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนแก่นักลงทุนที่ซื้อหุ้นในระดับ
Valuation ปัจจุบัน
ตลาดมี Upside จ�ำกัดเนื่องจาก Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก
ตลาดหุ้นได้ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในระดับที่แพงมาก โดย 12-month forward P/E ratio ของดัชนี S&P 500 ได้ปรับ
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 20.4 เท่า ซึ่งนับเป็นระดับที่เกือบจะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ เป็นรองแค่เพียงช่วงฟองสบู่ Dot-com
ในปี 2000 นอกจากนี้ Valuation ยังอยูใ่ นระดับค่อนข้างแพง แม้จะพิจารณาจากคาดการณ์ผลประกอบการของปี 2021
ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นแรงหลังผลกระทบจาก COVID-19 ในปีนี้หมดไป โดย P/E (2 - year forward)
ของดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 17.5 เท่า ซึ่งอยู่สูงใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในช่วงปลายปี 2017 ที่มีการผ่านกฏหมาย
ลดภาษีในสหรัฐฯ และชี้ว่าตลาดได้ Price-in มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปมากแล้ว ซึ่ง
นั่นหมายความว่า Valuation ของตลาดจะแพงยิ่งขึ้นไปอีก หากนักวิเคราะห์มีการปรับลดคาดการณ์ผลก�ำไรลงเพิ่มเติม
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สาเหตุที่ท�ำให้ Valuation แพงขึ้นมาจากการอัดฉีดสภาพคล่องขนาดมหาศาลของ Fed เพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งการอัดฉีดสภาพคล่องของ Fed ในรอบนี้ท�ำด้วยปริมาณที่มาก และเร็วกว่าการ
อัดฉีดสภาพคล่องในวิกฤติรอบก่อนเป็นอย่างมาก โดยหากนับตั้งแต่เดือน มี.ค. งบดุลของ Fed ได้เพิ่มขึ้นมาเกือบ 2.6
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในระยะเวลาเพียง 10 สัปดาห์ ในขณะที่ในวิกฤติครั้งก่อน Fed ใช้เวลาถึง 3 ปีในการท�ำ QE
1 และ 2 ในการอัดฉีดสภาพคล่องด้วยปริมาณที่ใกล้เคียงครั้งนี้ นอกจากนี้ในรายละเอียดของการท�ำ QE Fed มีการ
ลดหย่อนเกณฑ์การเข้าซื้อจากวิกฤติครั้งก่อนค่อนข้างมาก โดยระบุว่าจะท�ำอย่างไม่จ�ำกัดปริมาณ (QE Infinity) และ
ขยายขอบเขตของประเภทสินทรัพย์ที่ซื้อให้รวมถึงตราสารหนี้เอกชน และรวมถึงปล่อยกู้ให้เอกชนโดยตรงด้วย ในขณะ
ที่การท�ำ QE ครั้งก่อนถูกจ�ำกัดทั้งปริมาณ และประเภทของสินทรัพย์ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลระยะ
ยาว และตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นหลักประกันการจ�ำนอง (MBS)
อย่างไรก็ดี การอัดฉีดสภาพคล่องของ Fed เริ่มมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ในช่วงหลัง ซึ่งเมื่อประกอบกับระดับ
Valuation ทีแ่ พงและผลประกอบการทีแ่ นวโน้มถูกปรับประมาณการลดลงอีก ท�ำให้เราประเมินว่าตลาดหุน้ จะมี Upside
ที่จ�ำกัดต่อจากนี้
แผนภาพที่ 8: Valuation ยังอยู่ในระดับค่อนข้างแพง แม้จะพิจารณาจากคาดการณ์ผลประกอบการ
ของปี 2021 ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นแรงหลังจากผลกระทบจาก COVID-19 ในปีนี้หมดไป

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 9: ตลาดปรับตัวแพงขึ้นจากการอัดฉีดสภาพคล่องขนาดมหาศาลของ
Fed เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 10: การอัดฉีดสภาพคล่องของ Fed ท�ำด้วยปริมาณที่มาก และเร็วกว่า
การอัดฉีดสภาพคล่องในรอบอื่นๆ เป็นอย่างมาก

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่ของผลตอบแทน นักลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนจากการซื้อหุ้นที่ Valuation แพง
อย่างในปัจจุบัน โดยข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1990 ชี้ว่า ผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว (5 ปี) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับ Valuation และการเข้าซื้อหุ้นที่ 12m forward P/E สูงกว่า 20 เท่า มักให้ผลตอบแทนเฉลี่ย
ติดลบในช่วงระยะเวลาการลงทุน 5 ปีถัดมา (ไม่รวมปันผล) นอกจากนั้น ค่า Forward P/E ของตลาดในปัจจุบันที่ยัง
อาจต�่ำเกินจริงตามที่ได้กล่าวมา ท�ำให้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นอีก ดังนั้น นักลงทุนที่เข้าลงทุนในตลาดหุ้นในปัจจุบัน
ที่ P/E 20 เท่า จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนในการลงทุนระยะยาว
แผนภาพที่ 11: นักลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนจากการซื้อหุ้นที่ Valuation ในปัจจุบัน

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดตราสารหนี้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงในเดือนที่ผ่านมา เนือ่ งจากนักลงทุนเริ่มกลับมามองความเสี่ยงของผลก
ระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น และนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อ
พันธบัตรไทยเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือน ก.พ. ในระยะข้างหน้า เรามองว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะ
ยาวมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำที่ราว 1.0% ต่อไป ท่ามกลางการอัดฉีดสภาพคล่องของ BoT และ
แนวโน้มเศรษฐกิจที่จะยังชะลอตัวอยู่

Bond yield ระยะยาว มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำต่อเนื่อง
ในเดือนที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ น�ำโดยอัตราผลตอบแทนระยะ
ยาวอายุ 7 ถึง 10 ปี ที่ลดลงราว 20-30bps ขณะที่ผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสั้นถึงกลาง อายุ 3 เดือนถึง 6 ปี
ปรับตัวลงเพียงเล็กน้อยไม่ถึง 20bps ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่าง Yield ระยะยาว (10 ปี) ลบกับ Yield ระยะสั้น (2
ปี) ลดลงมาอย่างรวดเร็ว
ปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวลดลงเร็วกว่าระยะสั้น มาจากนักลงทุนเริ่มกลับมามองความ
เสี่ยงของผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น คล้ายกับการลดลงในช่วงกลางปี 2019
ที่ตอนนั้นเศรษฐกิจมีความเสี่ยงชะลอตัวจากสงครามการค้า
นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติเริม่ กลับมาซือ้ พันธบัตรไทยเป็นครัง้ แรกหลังจากทีข่ ายสุทธิตอ่ เนือ่ งมาตัง้ แต่เดือน ก.พ.
หลังสภาพคล่องในตลาดกลับมามีสเถียรภาพขึ้น ตามการอัดฉีดสภาพคล่องขนาดมหาศาลของหลายประเทศ เช่น Fed
และ ECB ที่ช่วยลดปริมาณความต้องการในการถือเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐฯและลดแรงเทขายพันธบัตรไทย
ในระยะข้างหน้า เรามองว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว (อายุ 10 ปี) มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำ
ทีร่ าว 1.0% ต่อไป ท่ามกลางมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องในตลาดตราสารหนีข้ อง BoT และแนวโน้มเศรษฐกิจทีจ่ ะยัง
ชะลอตัวอยู่ โดย Yield อาจเพิ่มขึ้นบ้างเป็นบางช่วง ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศที่ดูควบคุมได้ดี ซึ่งอาจ
ท�ำให้ธุรกิจกลับมาด�ำเนินการตามปกติมากขึ้น
แผนภาพที่ 12: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุในเดือนที่ผ่านมา

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที
่ 13: นักลงทุนเริ่มกลับมามองความเสี่ยงของผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19
แผนภาพที� ��
ต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น ท�ำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวลดลงเร็วกว่าระยะสั้น
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ราคาทองค�ำอาจเพิม่ ขึน้ ได้อย่างจ�ำกัดในระยะสัน้ จากแรงเทขายของนักเก็งก�ำไร แต่ในระยะยาว เรามอง
ว่าราคาทองค�ำยังมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จาก 1) ความเสีย่ งทีเ่ งินเฟ้อจะกลับมาเพิม่ ขึน้ แรง 2) ภาวะดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริงติดลบ 3) การเพิม่ ขึน้ ของอุปสงค์ของทองค�ำ และ 4) ความเสีย่ งจากปัญหาหนีท้ วั่ โลกทีเ่ พิม่ ขึน้
เป็นอย่างมาก ส�ำหรับราคาน�ำ้ มัน ราคาเริม่ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากจุดต�ำ่ สุดในช่วงต้นเดือน พ.ค. จากปริมาณ
การบริโภคน�ำ้ มันดิบทีเ่ ริม่ ฟืน้ ตัว อย่างไรก็ตาม เรามองว่าราคาน�ำ้ มันดิบยังมี Upside ทีจ่ ำ� กัด เนือ่ งจาก
อุปสงค์ทฟี่ น้ื ตัวขึน้ อาจไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้ตลาดน�ำ้ มันพ้นจากสภาวะ Oversupplied

ราคาทองค�ำอาจเพิ่มขึ้นได้อย่างจ�ำกัด ในระยะสั้น แต่ในระยะยาวราคาทองค�ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ราคาทองค�ำท�ำจุดสูงสุดใหม่ในรอบกว่า 7 ปีที่ 1,740 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ในวันที่ 14 เม.ย. ที่ผ่านมา
และเคลื่อนไหวผันผวนอยู่ในกรอบราว 1,670 ถึง 1,730 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์เป็นต้นมา โดยในระยะสั้น เรา
มองว่าราคาทองค�ำอาจเพิ่มขึ้นได้อย่างจ�ำกัด เนื่องจากราคาทองค�ำอาจถูกกดดันเพิ่มเติมจากแรงเทขายของนักเก็งก�ำไร
โดยรายงานสถานะการลงทุนของนักเก็งก�ำไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (CFTC Commitment of Trader Report) ซึ่ง
สะท้อนมุมมองของนักลงทุนประเภท Hedge funds ชี้ว่าสถานะสะสม Net long ของสัญญาทองค�ำยังอยู่ในระดับที่
สูงท�ำให้ราคาทองค�ำในระยะสั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้อย่างจ�ำกัด
แผนภาพที่ 14: สถานะสะสม Net long ของสัญญาทองค�ำยังอยู่ในระดับที่สูงท�ำให้ราคาทองค�ำ
ในระยะสั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้อย่างจ�ำกัด

ที่มา: CFTC, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อย่างไรก็ดี ราคาทองค�ำยังคงมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในระยะยาว จากปัจจัยได้แก่ 1) ความเสีย่ งทีม่ าตรการกระตุน้
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ อาจท�ำให้เงินเฟ้อกลับมาเพิม่ ขึน้ แรงในอนาคต 2) ภาวะดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงติดลบ จะท�ำให้ความน่า
สนใจในการลงทุนทองค�ำเพิม่ ขึน้ โดยการผ่อนคลายนโยบายการเงินของหลายประเทศจะกดให้อตั ราดอกเบีย้ ลดลง และ
ท�ำให้มปี ระเทศทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง (Real interest rate) ติดลบเพิม่ ขึน้ ซึง่ เวลาทีป่ ระเทศใดมี Real interest
rate หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ลบด้วยคาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคตติดลบ หมายถึง ดอกเบีย้ ทีน่ กั ลงทุนได้รบั
จากการลงทุนในพันธบัตรหรือเงินฝากในประเทศนัน้ ลดต�ำ่ ลงจนไม่เพียงพอทีจ่ ะชดเชยอัตราเงินเฟ้อในอนาคต จึงท�ำให้
ทองค�ำมีความน่าสนใจเพิม่ ขึน้
18

แผนภาพที่ 15: ราคาทองค�ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามการผ่อนคลายนโยบายการเงินของหลาย
ประเทศ ซึ่งจะท�ำให้มีประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real interest rate) ติดลบเพิ่มขึ้น

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

3) อุปสงค์ของทองค�ำมักจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว โดยข้อมูลตั้งแต่ปี 2005 ชี้ว่าในช่วงที่เศรษฐกิจ
ชะลอตัว อุปสงค์ในการลงทุนทองค�ำ (Gold investment demand) ที่ประกอบด้วย ทองค�ำแท่ง เหรียญ และกองทุน
ETF มักจะเพิ่มขึ้นมากกว่า การลดลงของอุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อการผลิตเครื่องประดับ (Jewellery) และชิ้น
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Technology) ซึ่งรายงานล่าสุดของสภาทองค�ำโลก (World Gold Council) ไตรมาส 1 ก็ยังคง
เป็นไปตามนัน้ โดยระบุอปุ สงค์ในการลงทุนทองค�ำเพิม่ ขึน้ เกือบเท่าตัว +239 ตันจากไตรมาสเดียวกันในปีกอ่ น เกินพอที่
จะชดเชยอุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรม (Jewellery and Technology) ที่ลดลงไป -214 ตัน
แผนภาพที่ 16: อุปสงค์ในการลงทุนทองค�ำ (Gold investment demand) ที่มักจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เพียงพอที่จะชดเชยอุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรม (Jewellery and Technology)

ที่มา: World Gold Council, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

และ 4) ความเสีย่ งจากปัญหาหนีท้ วั่ โลกทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นอย่างมาก หลังรัฐบาลหลายประเทศออกพันธบัตร เพือ่ บรรเทา
ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่าหนี้สาธารณะของ
หลายประเทศจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ เช่น สหรัฐฯและญี่ปุ่นที่จะเพิ่มขึ้นราว 20% ต่อ GDP ในปี
นี้ เป็น 130% ต่อ GDP และ 250% ตามล�ำดับ ซึ่งหนี้ที่อยู่ระดับสูงจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ระยะยาว เราจึงมองว่าราคาทองค�ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อในระยะยาว
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แผนภาพที่ 17: IMF ประเมินว่าหนี้สาธารณะของสหรัฐฯและญี่ปุ่นจะ
เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์
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ที่มา: IMF, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

น�้ำมัน

ราคาน�้ำมันดิบในช่วงที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากจุดต�่ำสุดในช่วงต้นเดือน พ.ค. หลังตลาดเริ่มคลาย
ความกังวลในประเด็นคลังน�ำ้ มันดิบเต็มความจุ จากการทีก่ ารบริโภคน�ำ้ มันดิบได้เริม่ ฟืน้ ตัวมาแล้วต่อเนือ่ งราว 4 สัปดาห์
ในขณะที่ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบทั่วโลกทยอยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เรายังคงมุมมองว่าราคา
น�้ำมันดิบในระยะสั้นเริ่มมี Upside ที่จ�ำกัด เนื่องจากปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบที่ลดลงนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชย
ความต้องการน�้ำมันที่ลดลงได้ส่งผลให้ตลาดในช่วงครึ่งปีแรกนี้ยังคงอยู่ในสภาวะ Oversupplied ต่อไป และนอกจาก
นี้ราคาน�้ำมันดิบ WTI ที่กลับมาอยู่เหนือระดับ 30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นจุดคุ้มทุนของผู้ผลิตในสหรัฐฯ อาจท�ำให้
ผู้ผลิตบางส่วนกลับมาผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะกดดันราคาน�้ำมันดิบต่อไป
ปริมาณความต้องการใช้น�้ำมันเบนซินที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
ในช่วงที่ผ่านมา ความต้องการใช้น�้ำมันเบนซิน (Gasoline demand) ของสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นราว 8 แสนบาร์เรล
ต่อวัน จากจุดต�่ำสุดในช่วงต้นเดือน เม.ย. มาอยู่ที่ 5.8 ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์ล่าสุด
ส่งผลให้แนวโน้มของสต๊อกน�้ำมันดิบที่ Cushing, Oklahoma ซึ่งเป็นจุดส่งมอบน�้ำมันดิบ WTI ได้กลับมาลดลง
เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือน มี.ค. มาอยู่ที่ 62 ล้านบาร์เรล ซึ่งท�ำให้ยังเหลือที่ว่างอีกราว 14 ล้านบาร์เรลก่อนที่น�้ำมันจะ
เต็มความจุ อย่างไรก็ตาม ปริมาณความต้องการใช้นำ�้ มันยังคงอยูใ่ นระดับต�ำ่ เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นเกิดการ
แพร่ระบาดของ COVID-19
แผนภาพที่ 18: ความต้องการใช้น�้ำมันเบนซิน (Gasoline demand) ในสหรัฐฯ
กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 รวมกว่า 9 แสนบาร์เรลต่อวัน

ที่มา: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

20

ผู้ผลิต Shale oil ตัดงบลงทุนในปี 2020-2021 อย่างต่อเนื่อง
จากราคาน�้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงต�่ำกว่าระดับต้นทุนการขุดเจาะน�้ำมัน ส่งผลให้ผู้ผลิต Shale oil ทยอยปรับลด
งบประมาณการลงทุนในปี 2020-2021 อย่างต่อเนื่องโดยในรายงานเดือน เม.ย. โดยเฉพาะผู้ผลิต Shale oil ที่ถูก
ปรับลดประมาณการงบประมาณลงทุนลงจาก -31.50% เป็น -42.4% และ และ Sand oil ถูกปรับลดประมาณการณ์
จาก -27.6% เป็น -41.5% ซึ่งนับเป็นปรับลดประมาณการที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2016ซึ่งบ่งชี้ถึงปริมษณการผลิตที่จะ
ลดลงอย่างต่อเนื่องในอนาคต แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอให้ตลาดน�้ำมันดิบกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลได้
โดย EIA ได้ปรับลดคาดการณ์ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบของสหรัฐฯ ในปีนี้ลงอีก 1 แสนบาร์เรลต่อวันมาอยู่ที่
11.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากผลกระทบของราคาน�้ำมันดิบที่อยู่ในระดับต�่ำกว่าต้นทุนการผลิตของผู้ผลิต Shale oil โดย
หากเป็นไปตามที่ EIA คาดการณ์ ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบในสหรัฐฯ จะปรับตัวลดลงราว 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวันจาก
จุดสูงสุดที่ระดับ 13 ล้านบาร์เรลต่อวัน
แผนภาพที่ 19: ผู้ผลิต Shale oil ทยอยปรับลดงบประมาณการลงทุนในปี 2020-2021 อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Rystad Energy, PTTEP, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ราคาน�้ำมันดิบ สัญญาส่งมอบเดือน มิ.ย. อาจจะไม่ลงไปติดลบเหมือนกับสัญญาเดือน พ.ค.
เรามองว่ามีโอกาสอย่างมากที่ราคาน�้ำมันดิบจะลดลงไปติดลบอีกในเดือนนี้ หลังจากที่กองทุน US Oil Fund
(USO) ซึ่งเป็นกองทุนน�้ำมันขนาดใหญ่ที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้มีการ กระจายการลงทุนไปในสัญญาระยะ
ยาวมากขึ้น จนไม่เหลือการลงทุนในสัญญาเดือน มิ.ย. แล้ว ซึ่งจะช่วยลดแรงขายในวันที่สัญญาครบอายุในรอบนี้
แผนภาพที่ 20: US Oil Fund (USO) ซึ่งเป็นกองทุนน�้ำมันขนาดใหญ่ที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ได้มีการ กระจายการลงทุนไปในสัญญาระยะยาวมากขึ้น จนไม่เหลือการลงทุนในสัญญาเดือน มิ.ย.

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

โดยสรุป ราคาน�้ำมันดิบในระยะสั้นเริ่มมี Upside ที่จ�ำกัด หลังจากปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบที่หดตัวนั้นยังไม่
เพียงพอทีจ่ ะชดเชยปริมาณการบริโภคทีฟ่ น้ื ตัวขึน้ ได้ ส่งผลให้ตลาดในช่วงครึง่ ปีแรกนีย้ งั คงอยูใ่ นสภาวะ Oversupplied
ต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะกดดันราคาน�้ำมันดิบต่อไป
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัว -4.8% QoQ, saar ในไตรมาส 1 และมีแนวโน้มหดตัวเพิ่มขึ้นแรงเป็นเลขสองหลัก
ในไตรมาส 2 จากการใช้มาตรการ Lockdown ตลอดทัง้ เดือน เม.ย. ขณะทีก่ ารฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจหลังการผ่อนปรน
มาตรการ Lockdown ในเดือน พ.ค.กด็ จู ะเป็นไปอย่างช้าๆ โดยภาครัฐเตรียมกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติมโดยเฉพาะด้าน
การคลังซึง่ แก้ปญ
ั หาได้รวดเร็วและตรงจุดกว่า ขณะทีน่ โยบายการเงินอาจช่วยได้เพียงเพิม่ สภาพคล่องและหนุนการปล่อย
สินเชือ่ เท่านัน้
เศรษฐกิจยูโรโซนหดตัว -3.8% QoQ ในไตรมาส 1 ต�ำ่ สุดนับตัง้ แต่เก็บข้อมูลในปี 1995 โดยเศรษฐกิจคาดจะหดตัว
แรงท�ำ จุดต�่ำสุดในไตรมาส 2 จากการใช้มาตรการ Lockdown ตลอดทั้งเดือน เม.ย. (vs. ครึ่งเดือน มี.ค.) ขณะที่
กิจกรรมเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟืน้ ตัวช้า ด้านมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ การใช้นโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลายอย่างเต็มทีข่ อง
ECB ยังคงเป็นแรงหนุนส�ำคัญ โดยเฉพาะการท�ำ QE ผ่านมาตรการพิเศษ PEPP ซึ่งคาดว่าจะมีการเพิ่มวงเงินอีก
เศรษฐกิจจีนฟืน้ ตัวขึน้ ต่อเนือ่ งในเดือน เม.ย. หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ Lockdown แต่การฟืน้ ตัวไม่สม�ำ่ เสมอกัน
โดยอุปทานฟื้นตัวขึ้นเร็วกว่าอุปสงค์ค่อนข้างมาก ขณะที่แนวโน้มการฟื้นตัวต่อจากนี้ จะยังคงมีความเปราะบางจาก
อุปสงค์โลกที่อ่อนแอ ทั้งนี้ การทยอยผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่องทั้งการลดดอกเบี้ยและลด RRR นับ
เป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา แต่เรามองว่าไม่เพียงพอและการกระตุ้น
เศรษฐกิจการคลังมีความจ�ำเป็น
เศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัว -3.4% QoQ, saar ในไตรมาส 1 และเข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิค จากการระบาดของ
COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะ อีกทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจได้ปรับตัว
ลดลงท�ำจุดต�่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้รัฐบาลและ BoJ ต้องใช้มาตรการพยุงเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น โดยเศรษฐกิจ
คาดจะหดตัวเพิ่มขึ้นเป็นเลขสองหลักในไตรมาส 2 หลังรัฐบาลประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ นอกจากนี้ อุปสงค์
โลกที่หดตัวแรงนับเป็นปัจจัยกดดันภาคการผลิตและส่งออกต่อเนื่อง ขณะที่การบริโภคเอกชนคาดจะฟื้นตัวช้า
เศรษฐกิจไทยหดตัว -1.8% YoY ในไตรมาส 1 จากผลกระทบของ COVID-19 ทีส่ ง่ ผลให้จำ� นวนนักท่องเทีย่ วหดตัว
ลงแรง และกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศให้ออ่ นแอลง มองไปข้างหน้า ยังต้องติดตามประสิทธิผล
ของมาตรการบรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รัฐบาลและ ธปท. ได้ออกมาก่อนหน้านี้ ซึ่งจะ
ท�ำให้เศรษฐกิจไทยน่าจะมี Upside จากประมาณการปัจจุบันของเราที่คาดว่าจะหดตัว -6.9% ในปีนี้ (อยู่ระหว่าง
การทบทวนประมาณการ)

TISCO Economic Strategy Unit

เศรษฐกิจสหรัฐฯ
เศรษฐกิ จสหรัฐฯ หดตัว -4.8% QoQ, saar ในไตรมาส 1 และมีแนวโน้มหดตัวเพิ่มขึ้นแรงเป็นเลข
สองหลักในไตรมาส 2 จากการใช้มาตรการ Lockdown ตลอดทั้งเดือน เม.ย. ขณะที่การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจหลังการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ในเดือน พ.ค.ก็ดูจะเป็นไปอย่างช้าๆ จากความกังวล
ต่อการกลับมาระบาดของไวรัส ในขณะที่ภาครัฐเตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยเฉพาะด้านการคลัง
ซึง่ แก้ปญ
ั หาได้รวดเร็วและตรงจุดกว่า เช่น มาตรการทีช่ ว่ ยพยุงการจ้างงาน ขณะทีน่ โยบายการเงินอาจ
ช่วยได้เ พียงเพิ่มสภาพคล่องและหนุนการปล่อยสินเชื่อเท่ านั้น ซึ่งอาจไม่ส่งผลสู่ระบบเศรษฐกิจมากนัก
ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ�ำนวย

แผนภาพที่ 21: กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นภาคธุรกิจชะลอลงแรงท่ามกลางการใช้มาตรการ
Lockdown เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวแรงในเดือน เม.ย. จากการใช้มาตรการ Lockdown เพือ่ ควบคุมการระบาดของ COVID-19
การบริโ ภค: ยอดค้าปลีก (Retail sales) เดือน เม.ย. หดตัวแรง -16.4% MoM ต�ำ่ สุดนับตัง้ แต่เก็บข้อมูลในปี
1992 ต่อเนือ่ งจาก -8.4% ในเดือนก่อน และแย่กว่าทีต่ ลาดคาดที่ -12.0% ส่งผลให้เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น ยอด
ค้าปลีกหดตัว -21.6% YoY จากการใช้มาตรการ Lockdown เพือ่ ควบคุมการระบาดของ COVID-19 ตลอดทัง้ เดือน
โดยยอดค้าปลีกที่ไม่นับรวมสินค้าที่มีความผันผวนทั้งรถยนต์ น�้ำมัน และวัสดุก่อสร้าง หรือ Core Retail Sales
ซึ่งเป็นส่วนที่น�ำไปคิดใน GDP หดตัว -15.3% MoM (vs. 2.0% เดือนก่อน) แย่กว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ -5.0%
รายหมวดสินค้า เสื้อผ้า (-78.8%) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (-60.6%) และเฟอร์นิเจอร์ (-58.7%) หดตัวแรง
ยอดค้าปลีกอาจฟืน้ ตัวขึน้ ได้บา้ งในเดือน พ.ค. หลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการ Lockdown แต่จะยังอ่อนแอต่อเนือ่ ง
จากความกังวลต่อการระบาดของไวรัสในระลอกทีส่ อง และจ�ำนวนผูว้ า่ งงานทีอ่ ยูร่ ะดับสูงซึง่ จะกดดันการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค
อย่างมาก ส่วนความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย U. of Michigan เดือน พ.ค. เบื้องต้นฟื้นตัวขึ้น 1.9 จุด เป็น 73.7 จุด
สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะปรับตัวลดลงต่อเป็น 68.0 จุด หลังมาตรการแจกเงิน ($1,200/ผู้ใหญ่ และ $500/เด็ก)
เริ่มส่งผ่านถึงมือประชาชน
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การผลิต: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial production) หดตัว -11.2% MoM ต�่ำสุดในรอบกว่า 100 ปี
ต่อเนื่องจาก -5.4% ในเดือนก่อน แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ -12.0% น�ำโดยผลผลิตรถยนต์ที่หดตัวแรง -70.0%
MoM ต่ อเนื่องจาก -28.0% ในเดือนก่อน ส่งผลให้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว
-15.0% Yo Y ภาคการผลิตมีแนวโน้มอ่อนแอต่อ โดยแม้มลรัฐต่างๆ จะเริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown
แต่การระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอย่างมากและกดดันอุปสงค์โลก อีกทั้งภาคธุรกิจยังไม่
สามารถกลับมาด�ำเนินการตามปกติได้อย่างเต็มที่
แผนภาพที่ 22: ยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวแรงในเดือน มี.ค.-เม.ย. จากการใช้มาตรการ Lockdown

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การลงทุน: ยอดค�ำสั่งซื้อไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องบิน (Core Capital Goods Orders) ซึ่งเป็นดัชนี
ชี้น�ำการลงทุนเดือน มี.ค.พลิกกลับมาหดตัว -0.1% YoY (vs. 1.7% เดือนก่อน) ขณะที่ดัชนีย่อยยอดค�ำสั่งซื้อใหม่ของ
ภาคการผลิต (ISM Manufacturing New Orders) เดือน เม.ย. ปรับตัวลดลง -7.6 จุด เป็น 41.5 จุด ต�่ำสุดในรอบ
หลายปี สะท้อนแนวโน้มการลงทุนที่จะยังคงอ่อนแอท่ามกลางอุปสงค์ที่อ่อนแอ
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจโดย ISM: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโดย ISM (ISM Manufacturing) เดือน
เม.ย. ปรับตัวลดลง -7.6 จุด เป็น 41.5 จุด ต�่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2009 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากดัชนีย่อยระยะเวลาการขนส่ง
สินค้าขั้นต้น (Supplier delivery times) ที่ปรับเพิ่มขึ้นแรงสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1974 (+11.0, 76.0 จุด) จากการ
ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้การขนส่งล่าช้า (ใช้ระยะเวลานาน) ขณะที่ผลผลิต (-20.2, 27.5 จุด)ยอดค�ำสั่งซื้อ
ทั้งภายใน (-15.1, 27.1 จุด) และภายนอกประเทศ (-11.3, 35.3 จุด) และการจ้างงาน (-16.3, 27.5 จุด) ปรับตัวลด
ลงสู่ระดับต�่ำ ส่วนภาคบริการ (ISM Non-manufacturing) ปรับตัวลดลง -10.7 จุด เป็น 41.87 จุด ต�่ำสุดนับตั้งแต่
ปี 2009 โดยการจ้างงาน ปรับตัวลดลงแรง (-17.0, 30.0 จุด)
การส่งออก: ยอดส่งออกเดือน มี.ค. หดตัว -10.9% YoY เพิ่มขึ้นจาก -0.3% ในเดือนก่อน ท่ามกลางการใช้
มาตรการ Lockdown เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 ที่กดดันอุปสงค์และการขนส่งสินค้า ส่วนยอดน�ำเข้า
หดตัว -11.9% YoY เพิ่มขึ้นจาก -4.7% เดือนก่อน
GDP ไตรมาส 1 หดตัว -4.8% QoQ, saar แย่สุดตั้งแต่ปี 2008 จาก COVID-19 ที่กดดันการบริโภคและการ
ลงทุนเอกชน ขณะที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวเพิ่มขึ้นแรงในไตรมาส 2
GDP ไตรมาส 1/2020 หดตัว -4.8% QoQ, saar (vs. 2.1% ไตรมาสก่อน) โดยนับเป็นการหดตัวมากสุดนับ
ตั้งแต่ปี 2008 และแย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -4.0% จากการใช้มาตรการคุมเข้มเพื่อระงับการระบาดของ COVID-19 ที่
กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างฉับพลัน
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น�ำโดยการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัว -7.6% QoQ, saar (vs. +1.8% ไตรมาสก่อน) มากสุดนับตั้งแต่ปี 1980
และการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัว -2.6% (vs. -0.6% ไตรมาสก่อน) จากการลงทุนภาคธุรกิจ (CAPEX) ที่หดตัวแรง
-7.6% แย่สุดในรอบ 11 ปี ขณะที่การลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวแรง 21.0% สูงสุดในรอบ 7 ปี จากแรง
หนุนของอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต�่ำ ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐชะลอลงเป็น 0.7% (vs. +2.5% ไตรมาสก่อน)
ด้านกิจกรรมภาคต่างประเทศ ยอดส่งออกหดตัว -8.7% QoQ, saar (vs. +2.1% ไตรมาสก่อน) แต่ยอดน�ำเข้า
หดตัวสูงกว่าที่ -15.3% (vs. -8.4% ไตรมาสก่อน) ส่งผลให้ยอดส่งออกสุทธิ (Net exports) เป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจ
ในไตรมาสนี้ (+1.3ppt)
แผนภาพที่ 23: GDP ไตรมาส 1 หดตัว -4.8% QoQ, saar ต�่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2008
จากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวแรง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การใช้มาตรการ Lockdown เพือ่ ควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หยุดชะงัก
ฉับพลัน ซึง่ ผลกระทบคาดจะยิง่ รุนแรงขึน้ ในไตรมาส 2 จากการใช้มาตรการดังกล่าวตลอดทัง้ เดือน เม.ย. เป็นอย่างน้อย
(vs. ราวครึ่งเดือน มี.ค. เท่านั้นในไตรมาสแรก) ขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังการทยอยผ่อนคลายมาตรการ
Lockdown (มลรัฐส่วนใหญ่เริ่มผ่อนคลายในเดือน พ.ค.) ก็ดูจะเป็นไปอย่างช้าๆ จากความกังวลต่อการกลับมาระบาด
ของไวรัสดังกล่าว
Bloomb erg Consensus คาด GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ จะหดตัวแรงท�ำจุดต�่ำสุดที่ -38.0% QoQ,
saar ก่ อนที่จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี โดยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุม
การแพร่ ระบาดต่อจากนี้ การทยอยลดการใช้มาตรการคุมเข้มต่างๆ การฟื้นตัวของความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจ
และประสิทธิผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งด้านการเงินและการคลัง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ทางการสหรัฐฯ เร่งออก
มาตรการต่างๆ อย่างเต็มที่และนับเป็นมูลค่าการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
แผนภาพที่ 24: มลรัฐต่างๆ เริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในเดือน พ.ค. (สีเขียว)

ที่มา: CNN, Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 25: การหาเส้นทางขับรถผ่าน Apple Maps
สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว

แผนภาพที่ 26: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มทรงตัว

ที่มา: Apple Maps mobility trends reports, CEIC, CDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก COVID-19 โดยอัตราการว่างงานพุ่งขึ้นแรงเป็น 14.7% ในเดือน เม.ย.
สูงสุดนับตั้งแต่ the Great Depression ในปี 1930s
ตลาดแรงงานสะท้อนผลกระทบของ COVID-19 ทีร่ นุ แรงอย่างมาก จากการใช้มาตรการ Lockdown เพือ่ ควบคุม
การระบาดทีไ่ ด้สง่ ผลให้หลายๆ ธุรกิจต้องปิดท�ำการชัว่ คราวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงอย่างมีนยั ยะ โดยเฉพาะใน
เดือน เม.ย. ทีม่ าตรการดังกล่าวได้ถกู บังคับใช้แบบเต็มเดือน
โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) ได้ลดลงถึง 20.5 ล้านราย ในเดือน เม.ย. ซึง่ แม้จะออกมาดี
กว่าที่ตลาดคาดการณ์เอาไว้ (22 ล้านราย) แต่กน็ บั เป็นการลดลงมากสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ โดยเฉพาะการจ้างงานในภาค
บริการทีป่ รับลดลงอย่างมาก 18.2 ล้านราย น�ำโดยการจ้างงานในหมวดการโรงแรมและการพักผ่อน (ลดลง 7.65 ล้านราย)
ร้านอาหารและเครือ่ งดืม่ (ลดลง 5.49 ล้านราย) การให้บริการทางธุรกิจ (ลดลง 2.12 ล้านราย) และการให้บริการด้าน
สุขภาพและความช่วยเหลือทางสังคม (ลดลง 2.08 ล้านราย) ขณะทีก่ ารจ้างงานในภาคการผลิตลดลง 2.35 ล้านราย
การจ้า งงานที่ลดลงอย่างมากนี้ได้หนุนให้อัตราการว่างงาน (Unemployment rate) พุ่งขึ้นแรงกว่าสามเท่าตัว
เป็น 14.7% (vs. 4.4% ในเดือน มี.ค.) สูงสุดนับตั้งแต่วิกฤต the Great Depression ในช่วงปี 1930s โดยรายงาน
ระบุว่า แรงงานที่ว่างงานส่วนใหญ่ (18 ล้านราย หรือราว 78% ของผู้ว่างงาน) เป็นแรงงานที่ว่างงานแบบชั่วคราว
(Furlough or temporary) จากผลกระทบของ COVID-19
อย่างไรก็ ดี แม้ผู้ว่างงานส่วนใหญ่จะเป็นเพียงชั่วคราว แต่เรามองว่าความเข้มงวดของมาตรการ Lockdown
ที่ยังคงอยู่ (แม้จะเริ่มมีการผ่อนปรนลงตั้งแต่ช่วงต้นเดือน พ.ค.) จะท�ำให้อัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูงสองหลัก
ต่อเนื่อง อีกทั้งการที่ภาคธุรกิจยังไม่สามารถกลับมาด�ำเนินการตามปกติได้อย่างเต็มที่ และอุปสงค์ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้า
(ภาคธุร กิจ ไม่มีความจ�ำเป็นต้องเร่งผลิตสินค้าจ�ำนวนมาก) อาจท�ำให้จ�ำนวนผู้ว่างงานชั่วคราวไม่ปรับลดลงเร็ว และมี
ความเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้ว่างงานถาวร หากสถานการณ์ COVID-19 ยังคงยืดเยื้อ
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แผนภาพที่ 27: อัตราการว่างงานพุ่งขึ้นแรงเป็น 14.7% ในเดือน เม.ย. แต่ส่วนใหญ่
เป็นการว่างงานแบบชั่วคราว (กราฟสีน�้ำเงิน)

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

มาตรการ กระ ตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมมีความจ�ำเป็นท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะมาตรการ
ทางการคลัง ขณะที่นโยบายการเงิน การใช้ดอกเบี้ยติดลบยังมีความเป็นไปได้ต�่ำ
นาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ระบุในการเสวนาซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบัน Peterson
Institute for International Economics (PIIE) ในวันที่ 13 พ.ค.ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้เผชิญความเสี่ยงรุนแรงอย่าง
ทีไ่ ม่เคยปรากฎมาก่อนจากการระบาดของ COVID-19 และมองมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติมยังอาจมีความจ�ำเป็น
แต่ในขณะเดียวกัน นาย Powell ก็ชี้ชัดว่า Fed ยังไม่เห็นความเหมาะสมในการใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบ
นาย Powell กล่าวเตือนว่า เศรษฐกิจอาจจะใช้ เวลาสักระยะในการฟื้นตัว (อาจใช้จนถึงสิ้นปี 2021) ซึ่งอาจ
เป็นความเสี่ยงให้ปัญหาขาดแคลนสภาพคล่องในภาคธุรกิจลุกลามไปสู่การล้มละลาย และการว่างงานถาวรที่จะเพิ่มขึ้น
ตามมา ดังนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลัง เพิ่มเติมแม้จะมีราคาแพง (หนี้สาธารณะที่จะเพิ่มขึ้นและการขาดดุล
การคลัง ที่ สูง) ยังอาจมีความจ�ำเป็นในการลดทอนผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวและหนุนให้เศรษฐกิจฟื้น
ตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง
ขณะทีด่ า้ นนโยบายการเงิน Fed ได้ผอ่ นคลายนโยบายอย่างเต็มทีใ่ นช่วงทีผ่ า่ นมา ทัง้ การลดดอกเบีย้ นโยบายลงสู่
ระดับใกล้ 0% (ดอกเบีย้ Federal Funds Rate อยูใ่ นช่วง 0-0.25%) การท�ำ QE อย่างไม่จำ� กัด และการออกมาตรการ
สนับสนุนสินเชื่อต่างๆ แต่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาสะท้อนถึงผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงกว่า
ที่เคยประเมินกันไว้ โดยเฉพาะตลาดแรงงานที่กว่า 20 ล้านรายต้องกลายเป็นผู้ว่างงาน (อัตราการว่างงานเดือน เม.ย.
พุ่งขึ้นแรงเป็น 14.7% สูงสุดเป็นประวัติการณ์) ขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังการทยอยผ่อนคลายมาตรการ
Lockdow n ก็ดูจะเป็นไปอย่างช้าๆ จากความกังวลต่อการกลับมาระบาดของไวรัส ท�ำให้ตลาดเริ่มมองถึงความน่าจะ
เป็นที่ Fed จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมโดยการลดดอกเบี้ยนโยบายลงจนติดลบ เหมือนที่ธนาคารกลางหลัก
ในโลกทั้ง ECB และ BoJ ใช้อยู่ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ดี นาย Powell ได้กล่าวตีตกความน่าจะเป็นในการใช้นโยบายดังกล่าว โดยระบุวา่ Fed ยังคงมุมมองเดิม
ต่อการใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบว่าไม่มีความเหมาะสมและจะยังไม่ค�ำนึงถึงในตอนนี้ โดย Fed จะใช้เครื่องมือทางการ
เงินอื่นๆ ที่มีอยู่อย่างเต็มที่
นาย Powell กล่าวเพิม่ เติมว่าแม้มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีอ่ อกมาก่อนหน้านี้ จะมีความรวดเร็วและมีขนาดใหญ่
แต่กอ็ าจจะไม่เพียงพอ โดยเฉพาะแนวโน้มของเศรษฐกิจต่อจากนีท้ มี่ คี วามไม่แน่นอนสูงมาก ภายใต้ความเสีย่ งด้านต�ำ่ ทีม่ อี ยู่
โดยนาย Powell กล่าวว่า Fed จะใช้เครือ่ งมือทีม่ อี ย่างเต็มทีจ่ นกว่าวิกฤตครัง้ นีจ้ ะผ่านพ้นและเศรษฐกิจเริม่ ฟืน้ ตัว
แนวโน้ มเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง ทั้งจากความเสี่ยงของการระบาดของไวรัสระลอกสองหลังมีการทยอย
ผ่อนปรนมาตรการ Lockdown และการกลับมาทยอยเปิดด�ำเนินการของภาคธุรกิจว่าจะสามารถกลับมาสู่ภาวะปกติได้
รวดเร็วเพียงใด ท�ำให้คาดได้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างช้าๆ และการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม
เติมยังมีความเป็นไปได้สงู โดยเฉพาะมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจการคลังซึง่ แก้ปญ
ั หาได้รวดเร็วและตรงจุดกว่า โดยเฉพาะ
มาตรการทีช่ ว่ ยพยุงการจ้างงาน ขณะทีน่ โยบายการเงินอาจช่วยได้เพียงเพิม่ สภาพคล่องและหนุนการปล่อยสินเชือ่ เท่านัน้
ซึ่งอาจไม่ส่งผลสู่ระบบเศรษฐกิจมากนักด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ�ำนวย
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โดยการออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจการคลังเพิม่ เติมคาดจะมีความชัดเจนมากขึน้ ในเดือน มิ.ย. หลังประธานาธิบดี
โดนัล ทรัมป์ และวุฒสิ มาชิกฝ่าย Republican มีความเห็นว่าควรรอดูการส่งผ่านของมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีอ่ อกมา
ก่อนหน้านีก้ อ่ น (มูลค่ารวมราว 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 13% ของ GDP) โดยเบือ้ งต้น สภาผูแ้ ทนฯ ได้
พิจารณาแผนมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติม ซึง่ มีมลู ค่าสูงถึง 3.0 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เช่น การต่ออายุโครงการ
Pandemic Unemployment Insurance ทีใ่ ห้เงินช่วยเหลือผูว้ า่ งงานเพิม่ เติมสัปดาห์ละ 600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ออกไป
จนถึงเดือน ม.ค. 2021 (จากก�ำหนดสิน้ สุดที่ 31 ก.ค.) และการแจกเงินประชาชนรอบทีส่ อง
แผนภาพที่ 28: การเบิกจ่ายของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังของโครงการ
ส�ำคัญอย่าง PPP ซึ่งช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและการแจกเงินได้เบิกจ่ายไปกว่าครึ่ง
ของมูลค่าโครงการแล้ว

Note: Disbursement as of End-April, with Payment to individuals estimated as of April 17
ที่มา: Goldman Sachs, US Treasury, SBA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 29: Fed อัดฉีดสภาพคล่องอย่างมากผ่านการท�ำ QE แบบไม่จ�ำกัดนับ
ตั้งแต่เดือน มี.ค. แม้จะเริ่มผ่อนลงบ้างในช่วงที่ผ่านมา หลังความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง
มีลดลงและสถานการณ์ COVID-19 ดูดีขึ้น

ที่มา: St. Louis Fed, Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจยุโรป
เศรษฐกิจ ยูโ รโซนหดตัว -3.8% QoQ ในไตรมาส 1 ต�่ำสุดนับตั้งแต่เก็บข้อมูลในปี 1995 จากการ
ใช้มาตรการ Lockdown เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หยุดชะงั กฉั บพลัน โดยเศรษฐกิจคาดจะหดตัวแรงท�ำจุดต�่ำสุดในไตรมาส 2 จาก การใช้มาตรการ
Lockdown ตลอดทั้งเดือน เม.ย. (vs. ครึ่งเดือน มี.ค.) และความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอย่าง PMI ที่
ลดลงท�ำจุดต�่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่กิจกรรมเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า ท่ามกลางความกังวล
ต่อการระบาดระลอกที่สอง
ด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ของ ECB ยังคงเป็นแรง
หนุนส�ำคัญ โดยเฉพาะการท�ำ QE ผ่านมาตรการพิเศษ PEPP วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโรจนถึงสิ้นปีนี้
เป็นอย่างน้อย ซึ่งคาดว่าจะมีการเพิ่มวงเงินอีก และโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ TLTRO3 ซึ่งปัจจุบัน
คิดอัตราดอกเบี้ยต�่ำถึง -1.0% อย่างไรก็ดี การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเงินเพียงอย่างเดียวคงจะไม่
เพียงพอในก ารพยุงเศรษฐกิจ และคาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังร่วมกันของประเทศในกลุ่ม
จะมีออกมาเพิ่มเติมในระยะข้างหน้า

แผนภาพที่ 30: ดัชนี PMI ทั้งภาคการผลิตและบริการปรับตัวลดลงแรงในเดือน มี.ค. ขณะที่ความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคปรับตัวลดลงต�่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2014 ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19

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

เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของ COVID-19 สะท้อนผ่าน GDP ไตรมาส 1 ที่หดตัว -3.8%
QoQ ต�่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ไตรมาส 2 มีแนวโน้มหดตัวเพิ่มขึ้นไปอีก
เศรษฐกิจได้รบั ผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของ COVID-19 ทีก่ ดดันให้รฐั บาลต้องใช้มาตรการ Lockdown
เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสดังกล่าว สะท้อนผ่าน GDP ไตรมาส 1 ที่ออกมาหดตัว -3.8% QoQ แย่สุดตั้งแต่เก็บ
ข้อมูลในปี 1995 โดยเศรษฐกิจไตรมาส 2 มีแนวโน้มหดตัวเพิม่ ขึน้ เป็นเลขสองหลักท่ามกลางการใช้มาตรการ Lockdown
ตลอดทั้งเดือน เม.ย. (vs. ครึ่งเดือน มี.ค.) และความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจทั้งภาคธุรกิจและผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงแรง
ต่อเนื่องในเดือน เม.ย.ท�ำจุดต�่ำสุดในรอบหลายปี
29

June
2020

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ รวม (Composite PMI) ปรับตัวลดลง -16.1 จุด เป็น 13.6 จุด ต�ำ่ สุดนับตัง้ แต่จดั ท�ำดัชนี
เมื่อกลางปี 1998 จากทั้งภาคการผลิต (-11.1, 33.4 จุด) และบริการ (-14.4, 12.0 จุด) ที่ปรับตัวลดลงแรง โดยดัชนี
ของทุกประเทศหลักปรับตัวลดลงท�ำจุดต�่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะอิตาลี (-6.6, 10.8 จุด) และสเปน (-15.9,
7.1 จุด) ที่ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หนักที่สุดในกลุ่ม ตามมาด้วยฝรั่งเศส (-17.2, 10.2 จุด) และเยอรมนี
(-15.5, 16.2 จุด)
แผนภาพที่ 31: ดัชนี PMI เดือน เม.ย. ปรับตัวลดลงท�ำจุดต�่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งภาคการผลิตและบริการ

ที่มา: Bloomberg, Markit, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ส่วนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) เดือน เม.ย. ปรับตัวลดลงแรง -27.2 จุด เป็น
67.0 จุด ซึง่ นับเป็นการปรับลดลงรายเดือนทีม่ ากทีส่ ดุ เป็นประวัตกิ ารณ์สรู่ ะดับต�ำ่ สุดนับตัง้ แต่ปี 2009 โดยความเชือ่ มัน่
ปรับตัวลดลงแรงในทุกหมวดหลัก ได้แก่ ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (-11.1, -22.7 จุด) ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
(-19.2, -30.4 จุด) และความเชื่อมั่นภาคบริการ (-32.7, -35.0 จุด)
ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน มี.ค.หดตัว -11.2% MoM มากสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปีกอ่ น หดตัว -9.2% YoY โดยยอดค้าปลีกคาดจะหดตัวเพิม่ ขึน้ ในเดือน เม.ย. สะท้อนผ่านความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค
ที่ปรับตัวลดลงแรงต�่ำสุดในรอบกว่า 10 ปี จากความกังวลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและอัตราการว่างงานในอนาคตที่มี
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะหนุนการออมให้เพิ่มขึ้นและกดดันการบริโภคในระยะข้างหน้า
แผนภาพที่ 32: ยอดค้าปลีกเดือน มี.ค. หดตัว
มากสุดเป็นประวัติการณ์

แผนภาพที่ 33: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงแรง
ต�่ำสุดตั้งแต่ปี 2009 จากความกังวลเรื่องการว่างงาน
และสภาวะทางเศรษฐกิจอย่างมาก

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ยอดปล่อยสินเชือ่ เร่งตัวขึน้ ในเดือน มี.ค.จากการปล่อยสินเชือ่ สูภ่ าคธุรกิจ (Corporates) ทีเ่ ร่งตัวขึน้ แรงเป็น 5.4%
YoY (vs. 3.0% เดือนก่อน) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากที่ ECB ผ่อนคลายเงื่อนไขในโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ TLTRO3 ซึ่ง
ตามโครงการดังกล่าวอัตราดอกเบีย้ ทีค่ ดิ กับธนาคารพาณิชย์อยูใ่ นระดับต�ำ่ มากจนติดลบ โดยขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการ
ปล่อยกู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ ECB วางไว้ ซึ่งก็คือธุรกิจ SMEs ขณะที่การปล่อยสินเชื่อภาคครัวเรือน (Households)
ชะลอลงเล็กน้อยเป็น 3.4% YoY (vs. 3.7% เดือนก่อน)
ด้านภาคต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน ก.พ. พลิกกลับมาขยายตัว 1.75% YoY จากที่หดตัว -0.1%
ในเดือนก่อน ก่อนหน้าการระบาดของ COVID-19 จ ะแพร่กระจายสู่ประเทศอื่นๆ นอกจากจีน โดยส่งออกไปตลาด
หลักได้แก่สหรัฐฯ (5.6% vs. 2.8% เดือนก่อน) และ OPEC (20.2% vs. 8.8% เดือนก่อน) เร่งตัวขึ้น ส่งออกไป
ตุรกี (14.3% vs. 26.5% เดือนก่อน) ขยายตัวดี ส่วนส่งออกไปจีนฟื้นตัวขึ้น (-3.3% vs. -6.9% เดือนก่อน) ขณะที่
ส่งออกไปอังกฤษ (-11.3% vs. -9.7% เดือนก่อน) ยังหดตัวต่อเนื่อง ส่วนยอดน�ำเข้า (Imports) หดตัว -0.8% YoY
จากที่ขยายตัว 0.4% ในเดือนก่อน
GDP ไตรมาส 1 หดตัว -3.8% QoQ ต�่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1995 โดย 3 ประเทศหลักได้เข้าสู่ภาวะ Recession ไปแล้ว
GDP ไตรมาส 1 (เบื้องต้น) หดตัว -3.8% QoQ ตามที่ตลาดคาด จากที่ขยายตัว 0.1% ในไตรมาส 4/2019
โดยนับเป็นการหดตัวทีม่ ากทีส่ ดุ ตัง้ แต่เริม่ มีการเก็บข้อมูลในปี 1995 จากการใช้มาตรการ Lockdown เพือ่ ลดการระบาด
ของ COVID-19 ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ได้บังคับใช้ในเดือน มี.ค. โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เศรษฐกิจหดตัว
-3.3% YoY (vs. 1.0% ไตรมาสก่อน)
ประเทศหลักที่รายงาน GDP ไปแล้วได้แก่
เยอรมนี GDP หดตัว -2.2% QoQ ต�่ำสุดในรอบกว่า 10 ปี เท่ากับที่ตลาดคาด ขณะที่ GDP ไตรมาสก่อนถูก
ปรับลดลงเป็น -0.1% ( จาก 0.0%) เท่ากับว่าเศรษฐกิจได้เข้าสูภ่ าวะถดถอยเชิงเทคนิค (Technical Recession)
โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เศรษฐกิจหดตัว -2.3% YoY (vs. 0.4% ไตรมาสก่อน)
ฝรั่งเศส GDP หดตัว -5.8% QoQ ต�่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1949 และแย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -4.0% จากการใช้จ่าย
ของผู้บริโภคที่หดตัวแรง โดยนับเป็นการหดตัวต่อเนื่องจาก -0.1% ในไตรมาสก่อน ซึ่งเท่ากับว่าเศรษฐกิจได้
เข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิค โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เศรษฐกิจหดตัว -5.4% YoY (vs. 0.9%
ไตรมาสก่อน)
อิตาลี GDP หดตัว -4.7% QoQ ต�่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลในปี 1981 แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ -5.4%
โดยนับเป็นการหดตัวต่อเนื่องจาก -0.3% ในไตรมาสก่อน ซึ่งเท่ากับว่าเศรษฐกิจได้เข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิค
โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เศรษฐกิจหดตัว -4.8% YoY ( vs. 0.1% ไตรมาสก่อน)
สเปน GDP หดตัว -5.2% QoQ แย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -4.3% จากที่ขยายตัว 0.4% ในไตรมาสก่อน โดยเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน GDP หดตัว -4.1% YoY (vs. 1.8% ไตรมาสก่อน)
แผนภาพที่ 34: GDP ไตรมาส 1 ของยูโรโซนหดตัว -3.8% QoQ โดยเศรษฐกิจของเยอรมนี
ฝรั่งเศส และอิตาลีได้เข้าสู่ภาวะ Recession ไปแล้ว

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ทั้งนี้ เศรษฐกิจเยอรมนีหดตัวน้อยกว่ายูโรโซน (-3.8% QoQ) ที่ประเทศหลักอื่นๆ ทั้งฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน
หดตัวสูงกว่ามากเฉลี่ยที่ -5.0% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเยอรมนีเริ่มใช้มาตรการ Lockdown ช้ากว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม
ประกอบกับทีเ่ ศรษฐกิจเน้นภาคการผลิตและส่งออกมากกว่าการบริการและการท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาด
ของ COVID-19 โดยตรง
เศรษฐกิจในไตรมาส 2 คาดจะหดตัวแรงเป็นเลขสองหลัก (Bloomberg Consensus คาดหดตัว -14.8%
QoQ) จากมาตรการคุมเข้มที่ได้บังคับใช้แบบเต็มเดือนในเดือน เม.ย. ขณะที่การฟื้นตัวคาดจะเป็นไปอย่างช้าๆ ตามการ
ลดความเข้มงวดของมาตรการ Lockdown ในแต่ละประเทศทีด่ ำ� เนินอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพือ่ ลดโอกาสการระบาดของ
ไวรัสระลอกที่สอง โดยประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปได้ทยอยลดความเข้มงวดไปบ้างแล้ว ภายใต้ความแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ เช่น เยอรมนีให้ร้านตัดผมเปิดท�ำการได้แล้ว แต่ในอิตาลีจะต้องรอจนถึงเดือน มิ.ย.
แผนภาพที่ 35: ประเทศในยุโรปทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown เพื่อให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทยอยกลับมาด�ำเนินการตามปกติ ภายใต้รูปแบบที่แตกต่างกันตามแต่ละประเทศ

ที่มา: Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 36: กิจกรรมทางเศรษฐกิจสะท้อนผ่านการ
หาเส้นทางขับรถผ่าน Apple Maps ทยอยฟืน้ ตัวขึน้

แผนภาพที่ 37: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19
รายใหม่ชะลอตัวลง

ที่มา: Apple Maps mobility trends reports, CEIC, WHO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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การใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของ ECB โดยเฉพาะการท�ำ QE ยังคงเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจหลัก
เครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส�ำคัญยังคงเป็นการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างเต็มที่และต่อเนื่องของธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) โดยเฉพาะการออกมาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์พิเศษ หรือ Pandemic Emergency Purchase
Program (PEPP) เมื่อเดือน มี.ค. ด้วยวงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร (ราว 6.5% ของ GDP) ซึ่ง ECB ระบุจะเข้าซื้อ
สินทรัพย์ผ่านมาตรการดังกล่าวจนกว่าวิกฤต COVID-19 จะสิ้นสุด หรือจนถึงสิ้นปีนี้เป็นอย่างน้อย โดยสามารถปรับ
เปลี่ยนขนาด (วงเงิน) สินทรัพย์ที่จะเข้าซื้อ รวมทั้งระยะเวลาตามความจ�ำเป็น
มาตรการ PEPP จะมีความแตกต่างจากมาตรการ QE ปกติหรือ Public Sector Purchase Program (PSPP)
ตรงทีม่ คี วามผ่อนผันในส่วนของข้อจ�ำกัดตามกฎหมาย (อิงตามขนาดเศรษฐกิจและจ�ำนวนประชากร) ทัง้ 1) กฎ Capital
Keys ซึง่ ก�ำหนดให้ ECB เข้าซือ้ สินทรัพย์ของแต่ละประเทศสมาชิกตามสัดส่วนทีก่ ำ� หนด และ 2) กฎ Issuer Limit ซึง่
ปัจจุบนั ก�ำหนดว่า ECB ห้ามถือครองพันธบัตรของแต่ละประเทศสมาชิกเกิน 33% ของปริมาณพันธบัตรทีม่ ที งั้ หมดใน
ตลาด ซึง่ การผ่อนผันข้อจ�ำกัดดังกล่าว ได้หนุนให้ ECB สามารถเพิม่ การเข้าซือ้ พันธบัตรรัฐบาลของอิตาลี ฝรัง่ เศส และ
สเปน 3 ประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 อย่างรุนแรง โดยในช่วงทีผ่ า่ นมา ECB ได้เร่งเข้าซือ้ สินทรัพย์ผา่ น
มาตรการ PEPP อย่างมาก ช่วยลดต้นทุนในการกูย้ มื ของรัฐบาลเพือ่ หนุนการออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจการคลัง
แผนภาพที่ 38: ECB เข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ QE พิเศษ (PEPP; แท่งสีชมพู) ซึ่งมี
ความยืดหยุ่นในส่วนของข้อจ�ำกัดตามกฎหมาย

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

ขณะที่การเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PSPP ปัจจุบัน ECB ก�ำหนดเข้าซื้อที่อัตรา 2.0 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน
โดยมิได้กำ� หนดจุดสิน้ สุด (ECB ระบุจะยุตมิ าตรการดังกล่าวก่อนทีจ่ ะท�ำการปรับขึน้ ดอกเบีย้ เล็กน้อย) และมีกรอบวงเงิน
การเข้าซื้อเพิ่มเติมอีก 1.2 แสนล้านยูโรจนถึงสิ้นปี ที่ ECB ได้ประกาศในการประชุมวันที่ 12 มี.ค. ช่วงที่การระบาด
ของ COVID-19 เริ่มรุนแรงขึ้น ก่อนที่จะประกาศมาตรการ PEPP หนึ่งสัปดาห์ถัดจากนั้น โดยในเดือน มี.ค.-เม.ย.
ECB ได้เน้นเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส และสเปน
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แผนภาพที่ 39: ขณะที่การเข้าซื่อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ QE ปกติ (PSPP) ในเดือน มี.ค.-เม.ย.
ECB ได้เน้นการซื้อพันธบัตรรัฐบาลอิตาลี ฝรั่งเศส และสเปน ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบ
จาก COVID-19 อย่างมาก

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

นอกจากนี้ ECB ยังมีเครืองมือทางการเงินอื่นๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่ โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ TLTRO3 ซึ่งในการ
ประชุมวันที่ 30 เม.ย. ECB ได้มมี ติผอ่ นคลายเงือ่ นไขการปล่อยกูผ้ า่ นโครงการดังกล่าวเพิม่ เติม โดยปรับลดอัตราดอกเบีย้
ที่จะคิดกับธนาคารพาณิชย์ลงเป็น -1.0% ถึง -0.5% ซึ่งเท่ากับว่า ECB ปล่อยกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์ในอัตราดอกเบี้ย
ทีต่ ดิ ลบและอาจต�ำ่ ถึง -1.0% ตามแต่ความสามารถในการปล่อยกูใ้ ห้ได้ตามเป้าของ ECB ซึง่ เน้นการปล่อยกูใ้ ห้กบั ธุรกิจ
SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 อย่างมาก และการใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบ
โดยอัตราดอกเบี้ย Deposit Facility Rate อยู่ที่ -0.5% ซึ่ง ECB ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ที่ระดับนี้หรือต�่ำกว่า
จนกว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวกลับเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% ได้อย่างยั่งยืน (เงินเฟ้อเดือน เม.ย. อยู่ที่ 0.7% YoY ห่างไกลจาก
เป้าหมายอย่างมาก)
เรามองว่า ECB จะเพิ่มวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP อีก โดยคาดจะเป็นในช่วงครึ่งหลัง
ของปี ท่ามกลางเศรษฐกิจที่อ่อนแออย่างมาก (IMF ประเมิน GDP ปี 2020 ที่ -7.5%) และการฟื้นตัวที่มีแนวโน้ม
เป็นไปอย่างช้าๆ ขณะที่การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังของกลุ่มยังคงถูกจ�ำกัด ท่ามกลางความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศสมาชิก
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เศรษฐกิจจีน
เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในเดือน เม.ย. หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ Lockdown แต่การ
ฟื้นตัวไม่สม�่ำเสมอกัน โดยอุปทานฟื้นตัวขึ้นเร็วกว่าอุปสงค์ค่อนข้างมาก ขณะที่แนวโน้มการฟื้นตัวต่อ
จากนี้ จะยังคงมีความเปราะบางอยู่มาก จากอุปสงค์โลกที่อ่อนแอ โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักอย่าง
สหรัฐฯ และ EU นอกจากนี้ ยังมีความเสีย่ งที่ COVID-19 จะกลับมาระบาดอีกครัง้ ซึง่ จะส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
การทยอยผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่องทั้งการลดดอกเบี้ยและลด RRR นับเป็นหนึ่งในปัจจัย
ส�ำคัญที่ช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา แต่เรามองว่าไม่เพียงพอและการกระตุ้น
เศรษฐกิจการคลังมีความจ�ำเป็น

แผนภาพที่ 40: กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องในเดือน เม.ย. แต่ยังมีความไม่สม�่ำเสมอระหว่าง
อุปทานที่ฟื้นตัวขึ้นเร็ว ขณะที่อุปสงค์ฟื้นตัวขึ้นได้ช้ากว่ามาก ส่วนส่งออกพลิกกลับมาขยายตัวสวนทางกับ
ที่คาด แต่มองเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นขึ้นตัวต่อในเดือน เม.ย. แต่ยังมีความเปราะบางอยู่มาก ขณะที่การฟื้นตัวต่อจากนี้จะได้รับ
แรงกดดันจากอุปสงค์โลกที่หดตัวแรงจาก COVID-19
กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นต่อในเดือน เม.ย. หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ Lockdown แต่การฟื้นตัว
เปราะบางและไม่สม�ำ่ เสมอกัน โดยอุปทานฟืน้ ตัวขึน้ เร็วกว่าอุปสงค์คอ่ นข้างมาก ส่วนแนวโน้มการฟืน้ ตัวต่อจากนี้ จะยัง
คงมีความเปราะบางอยู่มาก จากอุปสงค์โลกที่หดตัวอย่างรวดเร็วหลังการระบาดของไวรัส โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลัก
อย่างสหรัฐฯ และ EU ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ค่อนข้างหนักซึ่งจะกดดันก�ำลังซื้ออย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจากนี้
ยังมีความเสีย่ งที่ COVID-19 อาจระบาดรอบที่ 2 ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง โดยยังต้องติดตามจ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างใกล้ชิด
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แผนภาพที่ 41: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ยังทรงตัวในระดับต�่ำ หลังรัฐบาลเปิดเมือง
Wuhan ศูนย์กลางการแพร่ระบาด แต่ยังต้องติดตามตัวเลขดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

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

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของทางการจีน (Official Manufacturing PMI) เดือน เม.ย. ปรับตัวลดลง
-1.2 จุด เป็น 50.8 จุด ต�่ำกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ 51.0 จุด จากอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศที่อ่อนแอ โดยยอด
ค�ำสั่งซื้อใหม่ปรับตัวลดลง -1.8 จุด เป็น 50.2 จุด ส่วนยอดค�ำสั่งซื้อภายนอกประเทศ (Exports Orders) ปรับตัวลด
ลงแรง -12.9 จุด เป็น 33.5 จุด จากผลกระทบของ COVID-19 ที่ระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะคู้ค่าหลัก
อย่างสหรัฐฯ และ EU
ส่วนดัชนีภาคบริการ (Non-manufacturing PMI) ฟื้นตัวขึ้นต่อ +0.9 จุด เป็น 53.5 จุด ดีกว่าที่ตลาดคาด
ที่ 52.8 จุด จากภาคการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูง (+4.6, 59.7 จุด) จากแรงหนุนของการเร่งลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน
แผนภาพที่ 42: PMI ภาคการผลิตปรับตัวลดลงใน
เดือน เม.ย. ตามอุปสงค์โลกที่ชะลอลง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 43: ขณะที่ PMI ภาคบริการ
ฟื้นตัวขึ้นต่อจากแรงหนุนของภาคก่อสร้าง

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน เม.ย. พลิกกลับมาขยายตัว 3.9% YoY จากที่หดตัว
-1.1% ในเดือนก่อน และดีกว่าทีต่ ลาดคาดที่ 1.5% สะท้อนอุปทานทีฟ่ น้ื ตัวค่อนข้างเร็วหลังการระบาดของ COVID-19
ส่วนหนึง่ เป็นผลจากการเร่งผลิตสินค้าให้ทนั ยอดค�ำสัง่ ซือ้ ทีไ่ ด้รบั ก่อนหน้ารัฐบาลจะประกาศใช้มาตรการ Lockdown น�ำ
โดยผลผลิตรถยนต์ (5.1% vs. -4.3% เดือนก่อน) ก๊าซธรรมชาติ (14.3% vs. 11.2% เดือนก่อน) และไฟฟ้า (0.3%
vs. -4.6% เดือนก่อน)
ยอดค้าปลีก (Retail Sales) ฟื้นตัวขึ้นเป็น -7.5% YoY จาก -15.8% ในเดือนก่อน แต่แย่กว่าที่ตลาดคาดที่
-6.0% สะท้อนการฟื้นตัวของอุปสงค์ที่ค่อยเป็นค่อยไปจากความกังวลของผู้บริโภคในการออกมาซื้อสินค้าหรือเข้าร้าน
อาหาร โดยยอดขายรถยนต์ได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างมาก (0.0% vs. -18.1% เดือนก่อน) ขณะที่ยอดขายในหมวดบริการ
ด้านอาหารยังคงอ่อนแอ (-31.1% vs. -46.8% เดือนก่อน)
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment) ฟื้นตัวขึ้นเป็น -10.3% YoY YTD ใกล้เคียงกับที่
ตลาดคาด จาก -16.1% ในเดือนก่อน โดยฟื้นตัวขึ้นในทุกหมวดหลักน�ำโดยทั้งโครงสร้างพื้นฐาน (-11.8% vs. -19.7%
เดือนก่อน) อสังหาริมทรัพย์ (-3.3% vs. -7.7% เดือนก่อน) และภาคการผลิต (-18.8% vs. -25.2% เดือนก่อน)
ด้านต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน เม.ย. พลิกกลับมาขยายตัว 3.5% YoY สวนทางกับที่ตลาด
คาดว่าจะหดตัวแรงที่ -11.0% ต่อเนื่องจาก -6.6% ในเดือนก่อน ขณะที่ยอดน�ำเข้า (Imports) หดตัว -14.2% YoY
เพิ่มขึ้นจาก -1.0% ในเดือนก่อน และแย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -10.0% ส่งผลให้ดุลการค้าเดือน เม.ย.เกินดุล 4.53 หมื่น
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเพิ่มขึ้นจาก 1.99 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนก่อน
โดยส่งออกไปญี่ปุ่นพลิกกลับมาขยายตัวแรง 33.0% (vs. -1.4% เดือนก่อน) และสหรัฐฯ พลิกกลับมาขยายตัว
2.2% (vs. -20.8% เดือนก่อน) ส่วน EU ฟื้นตัวขึ้นเป็น -4.5% (vs. -24.2% เดือนก่อน) ขณะที่ส่งออกไป ASEAN
ชะลอตัวลงเป็น 4.2% ( vs. 7.7% เดือนก่อน)
ส่งออกพลิกกลับมาขยายตัวสวนทางกับสัญญาณแนวโน้มทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะจากดัชนี PMI ทีส่ ะท้อน
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกทีอ่ อ่ นแออย่างมากและน่าจะเป็นปัจจัยกดดันส่งออกของจีนในเดือนนี้ นอกจากนี้ ดัชนียอ่ ย Export
Orders ของจีนเดือน เม.ย. ได้ปรับตัวลดลงและหดตัวแรงทั้งของทางการ (33.5 จุด) และ Caixin (33.7 จุด) ซึ่ง
จากสัญญาณดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้เรามองส่งออกที่ขยายตัวดีในเดือน เม.ย.อาจจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น และแรง
กดดันจากอุปสงค์โลกที่ชะลอจะส่งผลกระทบชัดเจนขึ้นในเดือน พ.ค.
แผนภาพที่ 44: ยอดส่งออกพลิกกลับมาขยายตัวสวนคาดในเดือน เม.ย.

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อุปสงค์โลกทีม่ แี นวโน้มอ่อนแออย่างมากนับเป็นปัจจัยกดดันการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจจีนต่อจากนี้ และจะกดดันให้
รัฐบาลต้องประกาศมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติม โดยเฉพาะนโยบายกระตุน้ อุปสงค์ในประเทศ เช่น การให้สว่ นลด
ซื้อรถยนต์หรือคูปองเงินสดเพื่อใช้ซื้อสินค้า รวมถึงอาจพิจารณาปรับลดภาษีเงินได้
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การทยอยผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่องช่วยหนุนการปล่อยสินเชื่อ อีกแรงหนุนเศรษฐกิจ
ยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือน เม.ย. อยู่ที่ 3.09 ล้านล้านหยวน สูงกว่าที่ตลาดคาด
ที่ 2.78 ล้านล้านหยวน จากผลของการทยอยผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลดดอกเบี้ยโครงการเงิน
กู้ระยะกลาง MLF การทยอยลดอัตราส่วนเงินกันส�ำรองขั้นต�่ำของธนาคารพาณิชย์ (RRR) และการกระตุ้นให้ปล่อยกู้
ให้กับกลุ่ม SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจาก COVID-19
โดยยอดการระดมทุนจากเงินกูธ้ นาคารพาณิชย์ และยอดออกหุน้ กูท้ เี่ พิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก ได้สง่ ผลให้ยอดระดม
ทุนคงค้างในระบบ (Outstanding Total Social Financing) เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 มาอยู่ที่ 12% YoY
สูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2018
ยอดปล่อยกูเ้ งินหยวน (New Yuan loans) ชะลอลงเป็น 1.7 ล้านล้านหยวน จาก 2.85 ล้านล้านหยวน ในเดือน
ก่อน แต่สงู กว่าที่ตลาดคาดที่ 1.30 ล้านล้านหยวน ขณะทีย่ อดออกหุน้ กู้ (Corporate bonds) ทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน
(9.02 แสนล้านหยวน vs. 9.82 แสนล้านหยวนใน เดือนก่อน) ซึง่ นับเป็นระดับทีส่ งู มากเมือ่ เทียบกับช่วงปีทผี่ า่ นมา
ส่วนยอดออกพันธบัตรรัฐบาล (Government bonds) ชะลอลงเป็น 3.36 แสนล้านหยวน จาก 6.34 แสนล้าน
หยวนในเดือนก่อน
ขณะที่ยอดปล่อยสินเชื่อนอกภาคธนาคาร (Shadow banking) ซึ่งได้แก่ Trust loans, Entrusted loans และ
Undiscounted banks bill ชะลอลงมากในเดือนนี้ (2.10 พันล้านหยวน vs. 2.21 แสนล้านหยวนในเดือนก่อน)
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากที่นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย (เงื่อนไขการให้เงินกู้และการออกพันธบัตรผ่อนปรนอยู่แล้ว) ได้ช่วย
ลดความจ�ำเป็นในการออกสินเชือ่ ประเภทดังกล่าว ขณะทีส่ ถาบันการเงินมีความกังวลต่อผลกระทบจากการใช้สนิ เชือ่ ดัง
กล่าวในเรื่องของกฎระเบียบที่อาจกลับมาเข้มงวดขึ้นหลังสถานการณ์ COVID-19 กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ยอดปล่อยสินเชือ่ ทีข่ ยายตัวดีตอ่ เนือ่ งนับเป็นแรงหนุนการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจจีนยัง
มีความเปราะบางอยูม่ าก ทัง้ แนวโน้มการฟืน้ ตัวต่อจากนีต้ อ้ งเผชิญแรงกดดันจากอุปสงค์โลกทีจ่ ะหดตัวอย่างมากจากการ
ระบาดของ COVID-19 ท�ำให้เรามองว่าการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ และรัฐบาล
ต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยเฉพาะด้านการคลัง
แผนภาพที่ 45: ยอดปล่อยสินเชื่อเร่งตัวขึ้นต่อในเดือน เม.ย.
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 46: PBoC ผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง หนุนให้ดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวลดลง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เราคาดรัฐบาลจะประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในการประชุม NPC ปลายเดือน พ.ค. โดยเฉพาะ
มาตรการทางการคลัง ทั้งการปรับเพิ่มโควต้าการออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นฉบับพิเศษเพื่อหนุนการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน การปรับเพิ่มเป้าขาดดุลการคลัง และการออกมาตรการกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ เช่น ส่วนลดซื้อรถยนต์และ
การพิจารณาลดภาษีเงินได้
แผนภาพที่ 47: รัฐบาลคาดจะประกาศเพิ่มโควต้าการออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นและเพิ่มเป้าขาดดุลการคลังปี 2020F

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น
เศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัว -3.4% QoQ, saar ในไตรมาส 1 และเข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิค จากการ
ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิต การส่งออก การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
อย่างมีนัยยะ รวมทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่ปรับตัวลดลงท�ำจุดต�่ำสุดเป็นประวัติการณ์
ส่งผลให้รัฐบาลและ BoJ ต้องใช้มาตรการพยุงเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น หลากหลายขึ้น และตรงจุดมากขึ้น
เช่น การแจกเงินให้กับประชาชนคนละ 1 แสนเยน การเพิ่มเพดานการเข้าซื้อพันธบัตรเอกชน และการ
ยกเลิกเพดานการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ 80 ล้านล้านเยนต่อปี
มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจไตรมาส 2 คาดจะหดตัวเพิ่มขึ้นเป็นเลขสองหลักหลังรัฐบาลประกาศใช้
ภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ (16 เม.ย.) ที่ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องปิดท�ำการชั่วคราว โดยแม้รัฐบาลจะ
ได้ยกเลิกประกาศดังกล่าวก่อนก�ำหนดให้กับ 39 จังหวัดในวันที่ 14 พ.ค. (ก�ำหนดเดิม 31 พ.ค.) แต่
จังหวัดหลัก เช่น Tokyo และ Osaka ยังคงบังคับอยู่ นอกจากนี้ อุปสงค์โลกที่หดตัวแรงนับเป็นปัจจัย
กดดันภาคการผลิตและส่งออกต่อเนือ่ ง ขณะทีก่ ารบริโภคเอกชนคาดฟืน้ ตัวช้าจากความกังวลการระบาด
ระลอกสองของ COVID-19

แผนภาพที่ 48: ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและผู้บริโภคเดือน เม.ย. ปรับตัวลดลงแรงต�่ำสุดในรอบหลายปี
จากการระบาดของ COVID-19 ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน มี.ค. ทั้งยอดค้าปลีกและส่งออกหดตัวแรง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ผลกระทบของการแพร่ระบาดได้สะท้อนในตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด
การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน มี.ค. หดตัว -4.5% MoM เท่ากับที่ตลาดคาด จากที่ขยายตัว
+0.5% ในเดือนก่อน โดยนับเป็นการหดตัวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่การขึ้นภาษี VAT ในเดือน ต.ค.2019 และส่งผลให้
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกหดตัว -4.6% YoY (vs. +1.6% เดือนก่อน)
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แผนภาพที่ 49: ยอดค้าปลีกหดตัวลงมากที่สุดภายหลังการปรับขึ้นภาษี VAT ในเดือน ต.ค. ขณะที่การฟื้นตัว
ยังคงเป็นไปได้ยากสะท้อนจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงต�่ำสุดเป็นประวัติการณ์

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ส่งออก: ยอดส่งออก (Exports) เดือน มี.ค. หดตัว -11.7% YoY จาก -1.0% ในเดือนก่อน โดยนับเป็นการ
หดตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน และแย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -9.4% โดยส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่หดตัวรุนแรง
ได้แก่ สหรัฐฯ (-16.5% YoY 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) ส่วนยอด
น�ำเข้า (Imports) หดตัว -5.0% YoY ฟื้นตัวขึ้นจาก -13.9% ในเดือนก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ -8.7% ส่งผลให้
ดุลการค้าเดือน มี.ค. เกินดุลลดลงเป็น 4.9 พันล้านเยน จาก 1.11 ล้านล้านเยนในเดือนก่อน
การลงทุน: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนสูง เช่น เครื่องบิน (Core Machine Orders)
ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้การลงทุนในระยะข้างหน้าเดือน มี.ค. หดตัว -1.1% YoY, 3mma (vs. -2.1% เดือนก่อน) จากยอด
ค�ำสั่งซื้อภาคบริการที่หดตัวต่อเนื่อง (-4.7% vs. -3.1% เดือนก่อน) และยอดค�ำสั่งซื้อภาคการผลิตที่หดตัวลดลง
เล็กน้อย (-2.4% vs. -2.6% เดือนก่อน)
ความเชื่อมั่นภาคการผลิตและการบริการ: ดัชนีรวม (Composite PMI) ปรับตัวลดลง -10.4 จุด เป็น 25.8 จุด
ต�่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มท�ำการส�ำรวจในปี 2007 โดยเฉพาะจากภาคบริการที่ปรับตัวลดลงแรง -12.3 จุด เป็น 21.5 จุด ต�่ำ
สุดนับตัง้ แต่เริม่ ท�ำการส�ำรวจ จากการหดตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัว่ โลกทีเ่ ป็นผลมาจากการระบาดของ COVID-19
กดดันให้ยอดสั่งซื้อปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะ ธุรกิจคู่ค้าเริ่มปิดตัว รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
จากมาตรการปิดเมือง ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวลดลง -2.9 จุด เป็น 41.9 จุด ต�่ำสุดในรอบ 11 ปี จากผลผลิตและ
ยอดค�ำสั่งซื้อที่ปรับตัวลดลงแรงรวมไปถึงการยกเลิกค�ำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ทั่วโลกหดตัว
GDP ไตรมาส 1 หดตัว -3.4% QoQ, saar เข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิค ขณะที่เศรษฐกิจไตรมาส 2 คาดจะหด
ตัวรุนแรงกว่านี้
GDP ไตรมาส 1 (เบื้องต้น) หดตัว -3.4% QoQ, saar แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ -4.5% โดยนับเป็นการหดตัว
ต่อเนื่องจาก -7.1% ในไตรมาสก่อน ท�ำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิค (Technical recession)
รายละเอียดระบุ การบริโภคเอกชนหดตัว -3.5% (vs. -12.5% ไตรมาสก่อน) การลงทุนหดตัว -2.1% (vs.
-17.7% ไตรมาสก่อน) การส่งออกหดตัว -21.8% (vs. 1.7% ไตรมาสก่อน) และการน�ำเข้าหดตัว -18.4% (vs. -9.3%
ไตรมาสก่อน) จากผลกระทบของ COVID-19
มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจไตรมาส 2 คาดจะหดตัวเพิ่มขึ้นเป็นเลขสองหลัก (Bloomberg consensus คาด
-21.5% QoQ, saar) หลังรัฐบาลประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ (16 เม.ย.) ที่ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องปิดท�ำการ
ชั่วคราว โดยแม้รัฐบาลจะได้ยกเลิกประกาศดังกล่าวก่อนก�ำหนดให้กับ 39 จังหวัด (จาก 47 จังหวัด) ในวันที่ 14 พ.ค.
(ก�ำหนดเดิม 31 พ.ค.) แต่จังหวัดหลักที่มีขนาดเศรษฐใหญ่ เช่น Tokyo และ Osaka ยังคงบังคับใช้อยู่ นอกจากนี้
อุปสงค์โลกที่หดตัวแรงนับเป็นปัจจัยกดดันภาคการผลิตและส่งออกต่อเนื่อง ขณะที่การบริโภคเอกชนคาดฟื้นตัวช้าจาก
ความกังวลการระบาดระลอกสองของ COVID-19
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แผนภาพที่ 50: เศรษฐกิจหดตัวในทุกภาคส่วน น�ำโดยส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากอุปสงค์โลก
ที่อ่อนแอและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 51: จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19 รายใหม่ แผนภาพที่ 52: การหาเส้นทางขับรถผ่าน
เริม่ ทรงตัวหลังพรก. ฉุกเฉินบังคับใช้ทวั่ ประเทศ
Apple Maps สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ลดลงอย่างมีนัยยะ

ที่มา: Apple Maps mobility trends reports, Ministry of Health Labor and Welfare,
TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ภาคการผลิตได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่ำทั่วโลก
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน มี.ค. หดตัว -3.7% MoM จากที่ขยายตัว +0.3%
ในเดือนก่อน แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ -5.0% โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว -5.2%
YoY (vs. -5.7% เดือนก่อน)
โดยรายละเอียดระบุสินค้าตามกลุ่มอุตสาหกรรมมีการหดตัว 13 จาก 15 กลุ่ม โดยหดตัวมากในกลุ่มรถยนต์
เครื่องจักรกล สารเคมี และโลหะ ส่วนกลุ่มสินค้าที่ขยายตัวได้แก่ อะไหล่ยานพาหนะและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
ทั้งนี้ การส่งมอบ (Shipment) ได้พลิกกลับมาหดตัว -5.0% MoM (vs. +2.6% เดือนก่อน) ขณะที่สินค้า
คงคลัง (Inventories) พลิกกลับมาขยายตัว +1.9% (vs. -2.0% เดือนก่อน) สะท้อนถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอ และนับเป็น
ปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของภาคการผลิตในอนาคต
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แผนภาพที่ 53: การฟื้นตัวของกิจกรรมภาคการผลิตยังเป็นไปอย่างจ�ำกัด จากก�ำลังซื้อทั้งในและต่างประเทศที่อ่อนแอ

ที่มา: Bloomberg, Ministry of Economy Trade and Industry, TISCO Economic Strategy Unit (ESU

BoJ ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิม่ เติม โดยขยายมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและยกเลิกเพดานการเข้าซือ้ พันธบัตร
รัฐบาล
ธนาคารกลางญีป่ นุ่ (BoJ) มีมติผอ่ นคลายนโยบายการเงินเพิม่ เติมในการประชุมปลายเดือน เม.ย. หลังการระบาด
ของ COVID-19 มีความรุนแรงขึ้น และมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของภาคธุรกิจอย่างมีนัยยะ
โดยนโยบายส�ำคัญมีดังนี้  
เพิ่มวงเงินการเข้าซื้อตร าสารหนี้เอกชนระยะยาว (Corporate bond) และระยะสั้น (Commercial Paper)
อย่างละ 7.5 ล้านล้านเยน (จากการประชุมครั้งก่อนที่เพิ่มวงเงินเข้าซื้ออย่างละ 1.0 ล้านล้านเยน) โดยการเข้า
ซื้อเพิ่มเติมจะท�ำจนถึงสิ้นเดือน ก.ย. 2020 นอกจากนี้ ยังได้ผ่อนคลายเกณฑ์การเข้าซื้อ ทั้งขยายวงเงินการเข้า
ซื้อต่อธุรกิจและขยายอายุหุ้นกู้คงเหลือที่สามารถเข้าซื้อได้
แผนภาพที่ 54: ผลส�ำรวจของ BoJ ระบุว่า
ความต้องการสินเชื่อของภาคธุรกิจมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างมากในระยะ 3 เดือนข้างหน้า

แผนภาพที่ 55: BoJ เข้าซื้อตราสารหนี้เอกชน
อย่างมากเพื่อหนุนสภาพคล่องภาคธุรกิจ

Note: Survey as of Apr 21, 2020
Source: BoJ, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ผ่อนคลายเงื่อนไขโครงการเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย (Special Funds-Supplying Operations) ที่ให้สถาบันการเงิน
น�ำไปปล่อยกู้ให้กับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยขยายวงสินทรัพย์ที่สามารถน�ำมาใช้ค�้ำประกันให้
นับรวมถึงหนี้ครัวเรือน (จะท�ำให้มูลค่าสินทรัพย์ที่สามารถน�ำมาใช้ค�้ำประกันเพิ่มขึ้นเป็น 23 ล้านล้านเยน จาก
เดิมที่ 8 ล้านล้านเยน) ขยายวงสถาบันการเงินที่สามารถเข้าร่วมโครงการ และให้ดอกเบี้ย 0.1% ตามปริมาณ
เงินกู้ที่แต่ละสถาบันการเงินปล่อยภายใต้โครงการดังกล่าว
ยกเลิกเพดานการเข้าซื้อพันธบั ตรรัฐบาลที่ก�ำหนด 80 ล้านล้านเยนต่อปี เพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาดตราสาร
หนี้และหนุนให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำ โดย BoJ ระบุว่าในสภาวะที่สภาพคล่องอยู่
ในระดับต�ำ่ การออกพันธบัตรรัฐบาลเพิม่ เติมเพือ่ หนุนมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจย่อมส่งผลกระทบต่อตลาดอย่าง
มีนัยยะ ดังนั้น BoJ จึงเห็นควรที่จะเพิ่มการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลในช่วงนี้
ด้านอัตราดอกเบี้ย BoJ ยังคงดอ กเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ -0.1% ส�ำหรับเงินส�ำรองส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์
(Excess Reserves) บางส่วน และค งเป้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Yield Curve Control:
YCC) ไว้ที่ “ประมาณ 0%” และเคลื่อนไหวในกรอบ +/- 0.2%
นอกจากนี้ ระบุว่าจะเร่งเข้าซื้อ ETFs และ JREITs ต่อไปในช่วงนี้ ภายใต้เพดานการเข้าซื้อต่อปีที่ 12 ล้าน
ล้านเยนและ 1.8 แสนล้านเยน ตามล�ำดับ
แผนภาพที่ 56: การยกเลิกเพดานการเข้าซื้อ
พันธบัตรรัฐบาลไม่น่าส่งผลมากนัก เนื่องจาก
BoJ เข้าซื้อต�่ำกว่าเป้ามาตลอด

แผนภาพที่ 57: BoJ เข้าซื้อ ETF อย่างต่อเนื่อง
เพื่อหนุนเสถียรภาพของตลาดการเงิน

ที่มา: BoJ, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

BoJ ระบุว่าจะติดตามสถานการณ์ COVID-19 อย่างใกล้ชิดและพร้อมผ่อนคลายมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมหากมี
ความจ�ำเป็น และคาดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและยาวจะคงอยู่ที่ระดับนี้หรือต�่ำกว่า โดยมองว่ามาตรการผ่อนคลายต่างๆ
จะช่วยหนุนเศรษฐกิจและภาคการเงิน
BoJ ปรับลดประมาณการ GDP ของปีงบประมาณ 2020 ลงอย่างมาก จากเดิมที่ได้ประมาณการไว้เมื่อเดือน
ม.ค. ที่ +0.8% to +1.1% เป็น -5.0% to -3.0% จากการส่งออก ผลผลิตภาพอุตสาหกรรม และ การลงทุนภาค
เอกชนทีห่ ดตัวลงอย่างเห็นได้ชดั อีกทัง้ การจ้างงานทีเ่ ริม่ ส่งสัญญาณทีอ่ อ่ นแอออกมาซึง่ จะกระทบต่อการบริโภคในอนาคต
โดยการประมาณการดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานที่ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี
ส่วนเงินเฟ้อคาดจะหดตัวในปีงบประมาณ 2020 และจะฟื้นตัวขึ้นเป็น 0.4-1.0% ในปีงบประมาณ 2022 แต่ยัง
คงห่างไกลเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% อย่างมาก
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เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกปี 2020 หดตัว -1.8% YoY จากผลกระทบของ COVID-19 ที่ส่งผล
ให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวหดตัวลงแรง และกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศให้อ่อนแอ
ลง มองไปข้างหน้า ยังต้องติดตามประสิทธิผลของมาตรการบรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ที่รัฐบาลและ ธปท. ได้ออกมาก่อนหน้านี้ ซึ่งจะท�ำให้เศรษฐกิจไทยน่าจะมี Upside จาก
ประมาณการปัจจุบันของเราที่คาดว่าจะหดตัว -6.9% ในปีนี้ (อยู่ระหว่างการทบทวนประมาณการ)

เศรษฐกิจไทยใน 1Q20 หดตัว -1.8% YoY สะท้อนผลกระทบจาก COVID-19 เป็นส�ำคัญ
เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก หดตัว 1.8% YoY อ่อนแอลงจากอุปสงค์และอุปทานทีแ่ ย่ลงในวงกว้าง และหดตัวจาก
ทีข่ ยายตัว 1.5% ใน 4Q19 แต่ดกี ว่าทีเ่ ราและตลาดคาดการณ์ (คาด -6.7% และ -3.9% ตามล�ำดับ) ซึง่ เป็นผลหลัก
มาจากส่วนเปลีย่ นสินค้าคงคลัง (Change in inventories) ทีอ่ อกมาดีกว่าเราคาด ซึง่ เดิมเราคาดว่าจะฉุด GDP อย่าง
มากใน Q1 จากราคาน�ำ้ มันทีร่ ว่ งลงแรงและกิจกรรมเศรษฐกิจทีห่ ยุดฉับพลัน (คาด Contribution to GDP growth
อยูท่ ี่ -5.8% vs. Actual ที่ +1.7%) ทัง้ นี้ หากเทียบรายไตรมาสต่อไตรมาสหลังขจัดปัจจัยฤดูกาล (QoQ, SA) พบว่า
เศรษฐกิจไทยหดตัว 2.2% (vs. -0.2% ใน 4Q19) ซึง่ สะท้อนภาวะถดถอยเชิงเทคนิค (Technical recession) ซึง่ ได้
รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ทัง้ นี้ ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มกี ารหัน่ คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้ ลงมา
อยูใ่ นช่วง -5% ถึง -6% เทียบกับประมาณการครัง้ ก่อนทีค่ าดว่าจะขยายตัวในช่วง +1.5% ถึง +2.5% (vs. ประมาณการ
เศรษฐกิจของเราที่ -6.9% ซึง่ อยูร่ ะหว่างทบทวนประมาณการ)
แผนภาพที่ 58: เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิค หลัง GDP หดตัว QoQ
(หลังปรับฤดูกาล) สองไตรมาสติดต่อกัน (-0.2% ใน 4Q19 และ -2.2% ใน 1Q20)

ที่มา: NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 59: อุปสงค์และอุปทานอ่อนแอในวงกว้าง หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ที่มา: NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การแพร่ระบาดของไวรัสส่งผลให้ธุรกิจหยุดกิจการชั่วคราวและการว่างงานเพิ่มขึ้น
ตลาดแรงงานในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. เปราะบางมากขึน้ จากการแพร่ระบาดของไวรัสอย่างรุนแรงในประเทศไทย
ส่งผลให้รัฐบาลประกาศ “พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน” ในวันที่ 26 มี.ค. 2020 (ล่าสุดขยายระยะ
เวลาออกไปถึงสิ้นเดือน พ.ค.) เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มาตรการ Lockdown ดังกล่าวส่งผลให้
ผูป้ ระกอบการบางแห่งต้องหยุดกิจการและเลิกจ้างลูกจ้างชัว่ คราว โดยจ�ำนวนธุรกิจทีห่ ยุดกิจการชัว่ คราวจากเหตุสดุ วิสยั
(มาตรา 75) เพิ่มขึ้นสูงกว่า 900 แห่งและและส่งผลกระทบต่อการจ้างงานราว 2 แสนคนในเดือน เม.ย. ขณะที่จ�ำนวน
ผู้ว่างงานที่ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานจากประกันสังคม (มาตรา 33) ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน
โดยล่าสุดในมติ ครม. วันที่ 12 พ.ค. ระบุว่า มีผู้มายื่นขอใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ตั้งแต่วันที่
24 มี.ค. – 7 พ.ค. 2020 จ�ำนวน 1,028,334 ราย
แผนภาพที่ 60: จ�ำนวนธุรกิจและการจ้างงานที่ปิดตัวลงชั่วคราว (ตามมาตรา 75) และ
จ�ำนวนผู้ว่างงานที่ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานจากประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น

Note: 1\ As of Apr 13, 2020
ที่มา: Department of Labor Protection and Welfare, SSO, BoT, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ความต้องการเงินกู้เพื่อลงทุนและการสะสมสินค้าคงคลังลดลง สวนทางกับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น
ธปท. ได้จัดท�ำแบบส�ำรวจภาวะแนวโน้มสินเชื่อ (Senior Loan Officer Survey) ใน 1Q20 ระหว่างวันที่ 12
มี.ค.-16 เม.ย. 2020 จากการตอบแบบสอบถามของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศและ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจรวม 27 แห่ง และ Non-bank 25 แห่ง ซึ่งครอบคลุม 98.6% ของสินเชื่อทั้งระบบ พบว่า
อุปสงค์ของเงินกู้เพื่อการลงทุน (Fixed investment) และการสะสมสินค้าคงคลัง (Inventory buildup) ของทั้งธุรกิจ
ขนาดใหญ่และ SMEs ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ขณะที่อุปสงค์ของเงินทุนหมุนเวียน (Working capital) ซึ่ง
เป็นเครือ่ งมือในการเสริมสภาพคล่องของธุรกิจกลับเพิม่ ขึน้ สะท้อนว่าผูป้ ระกอบการต้องการเงินส�ำหรับจ่ายค่าใช้จา่ ยใน
การด�ำเนินงาน อาทิ ค่าวัตถุดิบ และค่าจ้าง เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงมีรายได้จากการขายสินค้าและ
บริการลดลงในช่วงที่มีการบังคับมาตรการ Lockdown อย่างเข้มงวด
แผนภาพที่ 61: ความต้องการเงินกู้เพื่อลงทุนและการสะสมสินค้าคงคลังลดลง ในขณะที่ความต้องการ
เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

Note: 1\ Survey during Mar 12 – Apr 16, 2020
Source: BoT

เม็ดเงินจากมาตรการของภาครัฐเริ่มส่งผ่านไปยังภาคเอกชน
หลังจากทีก่ ระทรวงการคลังมีอำ� นาจในการกูเ้ งิน 1 ล้านล้านบาทเพือ่ เยียวยาและฟืน้ ฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ครม. อนุมตั ใิ ห้มกี ารเบิกจ่ายเงิน เพือ่ ช่วยเหลือแรงงานนอกระบบประกัน
สังคมเพิ่มเติมอีก 1.7 แสนล้านบาท (และใช้งบประมาณจากงบกลาง 7 หมื่นล้านบาท รวมเป็น 2.4 แสนล้านบาท)
(มีผไู้ ด้ประโยชน์ 16 ล้านราย) และเงินช่วยเหลือเกษตรกรวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท (มีผไู้ ด้ประโยชน์ 10 ล้านราย)
ด้าน ธปท. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโร ผ่านการจัดสรร Soft Loan วงเงิน 500,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบีย้ 0.01% ต่อปี ให้แก่
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อให้น�ำไปปล่อยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจ SMEs โดยล่าสุด ณ วันที่ 7 พ.ค.
มี SMEs ขอสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ แล้วราว 3.6 หมืน่ ล้านบาท คิดเป็น 7.2% ของวงเงินทัง้ หมด (5 แสนล้านบาท)
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แผนภาพที่ 62: ภาครัฐออกมาตรการเพื่ออัดฉีดสภาพคล่องแก่ภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ

Note: 1\ As of May 7, 2020
ที่มา: Press, Royal Thai Government, BoT, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

รัฐเริ่มผ่อนปรนมาตรการ Lockdown หลังจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง
หลังจากจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่ในประเทศมีจำ� นวนทีล่ ดลงอย่างต่อเนือ่ งมาอยูใ่ นระดับต�ำ่ รัฐบาลจึงเริม่ ทีจ่ ะผ่อน
ปรนมาตรการ Lockdown มากขึ้น โดยในวันที่ 3 พ.ค. ได้มีการผ่อนปรนให้บางสถานบริการที่มีความเสี่ยงต�่ำต่อการ
แพร่ระบาดเชื้อมีการกลับมาด�ำเนินการได้ (เฟส 1) อาทิ ร้านตัดผม ตลาดนัด และคลินิกสัตว์ เป็นต้น หลังจากนั้นจะ
เว้นระยะเวลา 14 วัน เพื่อพิจารณาผลกระทบจากมาตรการผ่อนคลายที่มีการบังคับใช้ และประกอบการตัดสินใจการ
ผ่อนปรนสถานบริการที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นในระยะต่อไป (ภายหลังได้มีการผ่อนคลายเฟส 2 ในวันที่ 17 พ.ค.)
อย่างไรก็ตาม การผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ยังจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องด�ำเนินการด้วยความระมัดระวังเนือ่ งจากการ
แพร่ระบาดระลอกทีส่ องยังเป็นความเสีย่ งส�ำคัญ ทัง้ นี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19
(ศบค.) ได้ก�ำหนดแผนการผ่อนปรนมาตรการเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงพื้นที่และสถานบริการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดเชื้อ ที่จะเริ่มกลับมาด�ำเนินการก่อนภายใต้ข้อก�ำหนดเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อเพิ่มเติม
ด้าน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ทีม่ กี ารเริม่ ประกาศตัง้ แต่วนั ที่ 26 มี.ค. ได้มกี ารขยายระยะเวลาเพิม่ เติมและจะสิน้ สุดในวันที่
30 มิ.ย. นี้ ทัง้ นี้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ประกอบด้วยมาตรการหลักทีค่ วบคุมการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศและการเดินทาง
ภายในประเทศ รวมถึงมาตรการเคอร์ฟวิ ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. (ภายหลังได้ปรับเปลีย่ นเป็น 23.00 น.
ถึงเวลา 04.00 น.) ซึง่ มาตรการเหล่านีไ้ ด้ลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีนยั ยะส�ำคัญเมือ่ เทียบกับในสภาวะปกติ ดังจะ
เห็นได้จากจ�ำนวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางผ่านช่องทางต่างๆ เช่น BTS และ MRT ทีล่ ดลงอย่างมากหากเทียบช่วงก่อนและ
หลังการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
แผนภาพที่ 63: จ�ำนวนผู้โดยสารในการขนส่งทุกประเภทลดลงอย่างมีนัยยะส�ำคัญ หลังจากมี
การประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

Note: 1\ Data during Mar 1 – May 5, 2020
ที่มา: Infoquest, DRT, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ข้อมูลการเดินทางเบือ้ งต้นของประชาชนบ่งชีถ้ งึ กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ ริม่ ฟืน้ ตัวดีขนึ้ หลังมีการผ่อนคลายมาตรการ
Lockdown
ข้อมูลจาก Mobility Trends Reports (ณ วันที่ 16 พ.ค.) ซึ่งเป็นข้อมูลที่รายงานจ�ำนวนการขอใช้การค�ำนวณ
เส้นทางในการเดินทางบนถนนผ่าน Apple Maps พบว่า ข้อมูลได้บ่งชี้ถึงการเดินทางบนถนนของประชาชนที่มีจ�ำนวน
ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่มีจ�ำนวนการเดินทางลดลงมากถึงระดับ 60% เมื่อเทียบกับในสภาวะปกติ
ในช่วงก่อนมีการบังคับใช้มาตรการ Lockdown เช่นเดียวกับในจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่รองลงมา ซึ่งส่วนมาก
อยู่บริเวณใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ ต่างมีจ�ำนวนการเดินทางลดลงใกล้เคียงกัน สามารถบ่งชี้ว่าการลดลงของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจนั้นได้กระจายตัวไปในหลายพื้นที่เศรษฐกิจส�ำคัญของไทยไม่เพียงแต่ในเมืองเท่านั้น
นอกจากนี้ จากข้อมูล Google Community Mobility Reports (ณ วันที่ 9 พ.ค.) ซึ่งเป็นข้อมูลที่รายงานการ
เคลื่อนไหวของประชาชนระหว่างชุมชน พบว่า การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ของประชาชนในประเทศ มีจ�ำนวนลด
ลงเป็นอย่างมาก หลังจากเริ่มมีการบังคับใช้มาตรการ Lockdown และ Work-from-home ในหลายบริษัท โดยสถาน
ที่ที่มีความเคลื่อนไหวลดลงมาก ได้แก่ สถานีขนส่ง ค้าปลีกและสันทนาการ และสวนสาธารณะ หลังจากที่ประชาชนมี
พฤติกรรมลดความเสีย่ งของการแพร่ระบาดของเชือ้ ผ่านการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมถึงอาศัย
อยู่ในสถานที่พักมากขึ้น อย่างไรก็ดี กิจกรรมต่างๆ เริ่มปรับตัวดีขึ้น หลังมีการทยอยผ่อนคลาย Lockdown บางส่วน
ในช่วงต้นเดือน พ.ค. ซึ่งนับเป็นสัญญาณบวกต่อการฟื้นตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจในระยะต่อไป
แผนภาพที่ 64: การเดินทางบนถนนที่ลดลงเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวมากขึ้นหลังจากเริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการ
Lockdown (เฟส 1) ในช่วงต้นเดือน พ.ค.

Note: 1\ Data is calculated based on 7-day moving average (since Jan 13, 2020),
whilst figures in parenthesis are % share of 2018 whole country’s GDP
ที่มา: Apple, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 65: ขณะที่การเคลื่อนไหวของประชาชนในสถานที่ต่าง ๆ เริ่มปรับตัวดีขึ้น หลังมีการผ่อนคลาย
มาตรการ Lockdown

Note: 1\ The baseline is the median value, for the corresponding day of the week,
during the 5- week period Jan 3-Feb 6, 2020
ที่มา: Google, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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บริการใหคำ�ปรึกษาการลงทุนครบวงจร สำ�หรับกลุมลูกคาคนพิเศษที่มีพอรตลงทุนกับกลุมทิสโก ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป
ติดตอรับบริการได้ที่ธนาคารทิสโกทุกสาขาทั่วประเทศ
สาขาธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เปิดทำ�การทุกวัน สยามพารากอน ชั้น 4 :
เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 2 :
เซ็นทรัลบางนา ชั้น 2
:
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 4 :
ซีคอนบางแค ชั้น 3
:
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น B :
อเวนิว รัชโยธิน
:
พรอมานาด
:
จันทร์ - ศุกร์ สำ�นักงานใหญ่
:
ศรีนครินทร์
:
วรจักร
:
บางลำ�พู
:

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

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

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

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

อาคารภคินท์
รังสิต
ราชวงศ์
ดิโอลด์สยาม ชั้น 1

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

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

ราชบุรี
จันทบุรี
ศรีราชา 
ขอนแก่น
อุดรธานี
ภูเก็ต

:
:
:
:
:
:
:

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

สมุทรสาคร
ชลบุรี
เชียงใหม่
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
ถนนรัษฎา ภูเก็ต
สุราษฏร์ธานี

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

