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Forward P/E ของดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่ฟองสบู่ Dot-com ท่ามกลางนโยบายการเงินที่
ผ่อนคลาย ทั้งการลดดอกเบี้ย และการอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลางทั่วโลก

มองไปข้างหน้า เศรษฐกจิทีฟ้ื่นตัวขึน้ จะส่งผลให้ Bond yield ปรบัตวัเพิม่ข้ึนตาม ซึง่จะกลบัมากดดนัระดบั Valuation 
ของตลาดหุ้น

เราประเมินว่าในระยะสั้น 1-3 เดือน หาก Bond yield เพิ่มขึ้นมาเกินกว่า 0.9% ส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับฐาน ส่วนใน
ช่วงปลายปี Bond yield ที่ 1.3% จะเป็นระดับที่ต้องระมัดระวัง

นอกจากน้ันปัจจัยเสี่ยงจาก 1) ตัวเลขเศรษฐกิจที่อาจออกมาแย่กว่าคาด 2) การแพร่ระบาดระลอก 2 3) สงคราม
การค้าระหว่างจีน/สหรัฐฯ และ 4) การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาในช่วงที่เหลือของปี

ตอบแบบสอบถามรับของที่ระลึก



ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นท้ังหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ท�าข้ึนบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ท่ีได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเช่ือถือ 

แต่ท้ังนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นท่ีแสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จ�าเป็น

ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นค�าเสนอหรือค�าช้ีชวนให้ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์และจัดท�าข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้น�าไปเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การน�าไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมาย   ทั้ง

หลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการน�าไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
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Forward P/E ของดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่ฟองสบู่ Dot-com ท่ามกลางนโยบายการเงินที่
ผ่อนคลาย ทั้งการลดดอกเบี้ย และการอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลางทั่วโลก

มองไปข้างหน้า เศรษฐกจิทีฟ้ื่นตัวขึน้ จะส่งผลให้ Bond yield ปรบัตวัเพิม่ข้ึนตาม ซึง่จะกลบัมากดดนัระดบั Valuation 
ของตลาดหุ้น

เราประเมินว่าในระยะสั้น 1-3 เดือน หาก Bond yield เพิ่มขึ้นมาเกินกว่า 0.9% ส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับฐาน ส่วนใน
ช่วงปลายปี Bond yield ที่ 1.3% จะเป็นระดับที่ต้องระมัดระวัง

นอกจากน้ันปัจจัยเสี่ยงจาก 1) ตัวเลขเศรษฐกิจที่อาจออกมาแย่กว่าคาด 2) การแพร่ระบาดระลอก 2 3) สงคราม
การค้าระหว่างจีน/สหรัฐฯ และ 4) การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาในช่วงที่เหลือของปี

สแกน...เพื่อตอบแบบสอบถาม
รับของที่ระลึก
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 Valuation ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่แพงมาก ค่า Forward P/E ของดัชนี S&P 
500 เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่ฟองสบู่ Dot-com ในปี 2000 ท่ามกลางนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย 
ทั้งการลดดอกเบี้ย และการอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลางทั่วโลก
 ในระยะข้างหน้า เรามองว่าการขยายขนาดงบดุลจะยังคงผลักดัน Valuation ให้เพิ่มขึ้นต่อ อย่างไร
ก็ดี เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้น อาจท�าให้ Yield เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะกลับมากดดัน Valuation ดังนั้น เราจึงใช้ 
Model เดียวกัน ในการค�านวนหาระดับ Yield ที่จะท�าให้ตลาดปรับฐาน ณ ขนาดงบดุลต่างๆ พบว่าตลาด
อาจปรับฐาน หาก Yield เพิ่มขึ้นใกล้ 0.9% ถึง 1% ในช่วง 1-3 เดือนนี้ ส่วนในช่วงสิ้นปี ตลาดอาจปรับ
ฐานลง หาก Yield เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ราว 1.3%
 นอกจากนี้ ตลาดยังมีปัจจัยเสี่ยงจาก 1) ตัวเลขเศรษฐกิจที่อาจออกมาแย่กว่าคาด เช่น การเลิกจ้าง
คนงานในสหรัฐฯ ซึ่งอาจไม่ลดลงเร็วเหมือนช่วงที่ผ่านมา และภาคการผลิตที่อาจชะลอตัวลง เนื่องจาก
ประเทศคู่ค้ายังไม่กลับมาเปิดประเทศ 2) การแพร่ระบาดระลอก 2 ซึ่งหลายประเทศเริ่มกลับมามีผู้ติดเชื้อ
โรค COVID-19 เพิ่มขึ้น เช่น ในสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น 3) สงครามการค้าระหว่างจีน/สหรัฐฯ ซึ่งจีนอาจ
น�าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ น้อยกว่าข้อตกลง ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี Donald Trump อาจยกประเด็น
สงครามการค้ากับจีนขึ้นมา เพื่อเรียกคะแนนนิยม โดยเฉพาะในช่วงที่การเลือกตั้งใกล้เข้ามา และ 4) การ
เลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซ่ึงโอกาสที่นาย Joe Biden จะชนะการเลือกต้ัง และพรรค Democrat 
จะครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาคองเกรสเพิ่มสูงขึ้น เป็นความเสี่ยงต่อตลาดหุ้น จากนโยบายสนับสนุนให้
ข้ึนภาษี
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Key Recommendations

Forward P/E ของดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่ฟองสบู่ Dot-com ท่ามกลางนโยบาย
การเงินที่ผ่อนคลาย ทั้งการลดดอกเบี้ย และการอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลางทั่วโลก

มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้น จะส่งผลให้ Bond yield ปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม ซึ่งจะกลับมากดดันระดับ 
Valuation ของตลาดหุ้น

เราประเมินว่าในระยะสั้น 1-3 เดือน หาก Bond yield เพิ่มขึ้นมาเกินกว่า 0.9% ส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับ
ฐาน ส่วนในช่วงปลายปี Bond yield ที่ 1.3% จะเป็นระดับที่ต้องระมัดระวัง

นอกจากนั้นปัจจัยเสี่ยงจาก 1) ตัวเลขเศรษฐกิจที่อาจออกมาแย่กว่าคาด 2) การแพร่ระบาดระลอก 2 3) 
สงครามการค้าระหว่างจีน/สหรัฐฯ และ 4) การเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐฯ  ยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตา
ในช่วงท่ีเหลือของปี
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Past Performance
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Asset Allocation & Investment Themes

Asset Class
Weighting

Themes
Underweight Neutral Overweight

ตราสารหนี้ไทย
- อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวมแีนวโน้มเพิม่ข้ึน ตามแนวโน้มเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวัข้ึน หลงัคลายมาตรการ Lockdown
- อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นอาจถูกจ�ากัดให้อยู่ในระดับต�่า จากการเข้าซื้อของ BoT
- คงค�าแนะน�า Neutral

ตราสารทุน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

- รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 และ
  Fed กลับมาท�า QE เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบ
- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก
- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นไทย

- เศรษฐกิจไทยมแีนวโน้มชะลอแรง เราลดคาดการณ์ GDP ปี 2020 ลงเป็น -6.4% YoY ซ่ึงนบัเป็นการหดตวัมากสดุ
 ตัง้แต่วิกฤตต้มย�ากุ้ง
- Earnings Growth อาจถูกปรับลดลงแรงกว่าประเทศอื่น
- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นจีน

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

- กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวเร็วกว่าประเทศอื่น จากการกลับมาเปิดเมืองเป็นประเทศแรก

- เริ่มมีความเสี่ยงจากประเด็นสงครามการค้ากับสหรัฐฯ และการกลับมาระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2

- คงค�าแนะน�า Overweight

ตลาดหุ้นเอเชียเหนือ
- การระบาดในเกาหลี และไต้หวันมีแนวโน้มควบคุมได้ดี โดยที่ไม่ได้ประกาศปิดเมือง ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  ได้รับผลกระทบไม่รุนแรงมาก และน่าจะฟื้นตัวได้เร็ว

- คงค�าแนะน�า Overweight

ตลาดหุ้นอินเดีย
- เศรษฐกิจได้รับประโยชน์จากราคาน�้ามันที่ลดลง แต่น่าไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ 
- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม Emerging Markets ด้วยกัน
- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

- เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า จากเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้ว จากการปรับขึ้นภาษี VAT ในปีก่อน

 ขณะเดียวกัน มีข้อจ�ากัดในการออกนโยบายผ่อนคลายการเงิน
- ค่าเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ซึ่งกดดันตลาดหุ้นญี่ปุ่นในขาลงให้ลงมากกว่าประเทศอื่น
- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นยุโรป

- การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจน่าจะเป็นไปอย่างช้า ขาดแรงกระตุ้นทางการคลัง ในขณะที่กองทุนฟื้นฟู
 ยังไม่ผ่านการเห็นชอบจากสมาชิกทุกประเทศ
- ความเสี่ยงทางการเมืองในเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และอังกฤษ (Brexit) ยังคงกดดัน Sentiment
  ในการลงทนุในตลาดหุ้นยุโรป
- Earnings Growth อยู่ในระดบัต�า่ 
- คงค�าแนะน�า Underweight

ตลาดหุ้นละตินอเมริกา

- โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ เช่น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง และทุนส�ารองต�่า
  ประกอบกับได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง
- มคีวามเสีย่งเงินทนุไหลออกสงู
- คงค�าแนะน�า Underweight

การลงทุนทางเลือก

ทองค�า

- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ รวมถึงการอดัฉดีสภาพคล่องของ Fed ECB และ BoJ อาจท�าให้เงินเฟ้อเพิม่ข้ึนแรง
 ในอนาคต รวมถึงปัญหาหนีท้ัว่โลกทีเ่พืม่ข้ึนเป็นอย่างมาก เป็นอปุสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาว
- ปัจจยัหนนุจากอปุสงค์ในการลงทนุทองค�า (Gold Investment Demand) ทีม่กัจะเพิม่ข้ึนในช่วงท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
- คงค�าแนะน�า Overweight

น�้ามัน
- อุปสงค์เริ่มฟื้นตัวขึ้น ตามการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown 
- แต่ราคาน�า้มนัอาจเพิม่ข้ึนจ�ากัด จากการกลบัมาเพิม่ปรมิาณการผลติน�า้มนัของผูผ้ลติ Shale oil และประเทศในกลุม่ OPEC
- คงน�้าหนักเป็น Neutral

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

J-REITs

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

Europe REITs
- โดนกระทบจากราคาสินทรัพย์ในอังกฤษ
- คงค�าแนะน�า Underweight

Current Recommendation Previous Recommendation

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

ตลาดหุน้เพิม่ข้ึนมาอยู่ในระดบัทีแ่พงมาก สวนทางกบัแนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ ในระยะข้างหน้า 
เรามองว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจะยังผลักดันให้ตลาดเพิ่มขึ้นอยู่ แต่อาจมีการปรับฐานเป็นช่วงๆ 
จากการเพิ่มขึ้นของ Bond yield และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเข้ามากระทบ ดังนี้ 1) ตัวเลขเศรษฐกิจที่อาจ
ออกมาแย่กว่าคาด 2) การแพร่ระบาดระลอก 2 3) สงครามการค้าระหว่างจีน/สหรัฐฯ และ 4) การ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 

ตลาดหุ้นเข้าสู่ภาวะฟองสบู่
 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (S&P500) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแตะระดับ 3,200 จุดเท่ากับระดับก่อนวิกฤตในต้นปีอย่างรวดเร็ว 
สวนทางกับเศรษฐกิจทีห่ดตวัรุนแรงและยังต้องใช้เวลาอกีนานกว่าจะฟ้ืนตัวกลบัไปเท่ากับในปี 2019 โดย Fed ประเมนิ
ว่าอัตราว่างงานจะยังไม่กลับไปที่ระดับเดิมไปอีก 3 ปีเป็นอย่างน้อย 
 การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นซึ่งสวนทางกับแนวโน้มผลประกอบการที่แย่ลง ส่งผลให้ Valuation หรือค่า Forward 
P/E ของดัชนี S&P 500 ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่แพงมากที่ 22 เท่า สูงสุดตั้งแต่วิกฤต Dot-com ในปี 2000 
 ปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นมามี 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) การคาดการณ์เงินเฟ้อ (Breakeven inflation) 
2) อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Real yield) 3) High-yield spread และ 4) ขนาดงบดุลของ Fed โดยใช้ข้อมูลย้อน
หลังตั้งแต่ปี 2010 แทนค่าในสมการ Regression Model พบว่าค่า Fwd P/E ที่เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี จาก 16 เท่า 
เป็น 21 เท่า ถูกผลักดันจากการขยายขนาดงบดุลมากสุด (+4.3) ตามด้วยการลดลงของ Bond yield (+1.2)

แผนภำพที่ 1: Model ที่ใช้ประเมินค่ำ Fwd P/E จำก 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) กำรคำดกำรณ์เงินเฟ้อ 
(Breakeven inflation) 2) อัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง (Real yield) 3) High-yield spread และ 
4) ขนำดงบดุลของ Fed ชี้ว่ำค่ำ Fwd P/E ควรอยู่ที่ 21 เท่ำ ใกล้เคียงปัจจุบันที่ 22 เท่ำ

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 จาก Regression Model ข้างต้น จะเห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ดอกเบี้ยต�่า และสภาพคล่องล้นตลาด 
มีส่วนส�าคัญในการผลักดันตลาดหุ้น และ Valuation ให้เพิ่มขึ้นมาสูงมาก ท�าให้การเทียบ Valuation กับอดีต อาจไม่
เหมาะทีจ่ะใช้ประเมนิความน่าสนใจในการลงทุนในสภาวะตลาดปัจจบัุน เพราะอาจท�าให้พลาดโอกาสในการซ้ือหุ้น หรือ
ขายหุ้นเร็วเกินไป 
 นอกจากนี้ ข้อมูลในอดีตชี้ว่าภาวะนโยบายการเงินผ่อนคลาย ส่งผลให้ Valuation ปรับตัวสูงขึ้นได้ แม้ในภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว เช่น ในปี 2019 ที่นโยบายการเงินผ่อนคลายผลักดันให้ Valuation เพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกันในปี 
2018 ซ่ึงเศรษฐกิจขยายตวัได้ดีและก�าไรของตลาดหุ้นขยายตัวถึงกว่า 20% จากผลของการลดภาษนีติิบุคคล แต่นโยบาย
การเงินที่เข้มงวดกลับกดดันระดับ Valuation ให้ลดต�่าลง และท�าให้ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนติดลบในปีนั้น
 ในระยะข้างหน้า เรามองว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินจะยังมีส่วนช่วยผลักดัน Valuation หลัง Fed ระบุ
จะเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือนเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวอาจท�าให้ 
Yield เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกลับมากดดัน Valuation

แผนภำพที่ 2: กำรเพิ่มขึ้นของค่ำ Fwd P/E ตั้งแต่ต้นปี มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของขนำดงบดุล 
และกำรลดลงของ Bond yield เป็นหลัก

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพที่ 3: ในภำวะที่นโยบำยกำรเงินผ่อนคลำย Valuation ของตลำดยังปรับตัวสูงขึ้นได้ 
แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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จับตาการเพิ่มขึ้นของ Bond yield ซึ่งจะเป็นสัญญาณให้ตลาดปรับฐาน
 Bond yield เป็นอัตราที่นิยมใช้แทนค่าอัตราคิดลด (Discount rate) หรือต้นทุนค่าเสียโอกาส ในการประเมิน
ราคาสินทรัพย์ จากสมการด้านล่างจะเห็นว่ามูลค่าในปัจจุบัน เท่ากับกระแสเงินสดในอนาคต ลดทอนด้วยอัตราคิดลด 
การเพิ่มขึ้นของ Bond yield จึงท�าให้มูลค่าของสินทรัพย์ในปัจจุบันลดลง

 การกลับมาฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จะท�าให้ Bond yield เพิ่มขึ้น กดดันให้ราคาหุ้นลดลง ซึ่ง Regression Model 
ข้างต้น ชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี 1% จะส่งผลให้ค่า Fwd P/E Ratio ของ
ดัชนี S&P 500 ลดลง 9% 

เราใช้ Regression Model เดียวกัน ในการค�านวนหาระดับ Yield ที่จะท�าให้ตลาดปรับฐาน ที่ขนาดงบดุลต่างๆ ดังนี้
 • ในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้า หากสมมติให้ Fed ซื้อสินทรัพย์เดือนละ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ งบดุลของ 

Fed จะเพิ่มขึ้นเป็น 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะท�าให้ตลาด (ณ Fwd P/E ในปัจจุบันที่ 22 เท่า) อาจ
ปรับฐานลง หาก Yield เพิ่มขึ้นสู่ระดับราว 0.9% ถึง 1% เหมือนในสัปดาห์แรกของเดือน มิ.ย. ที่ตลาดปรับ
ตัวลงทันที 7% หลัง Yield ขึ้นไปแตะระดับ 0.9%  

 • และให้ Fed คงการซื้อสินทรัพย์ที่อัตรานี้ต่อไปจนถึงสิ้นปี งบดุลของ Fed จะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 8 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ท�าให้ตลาดอาจปรับฐานลง หาก Yield เพิ่มขึ้นเข้าใกล้ 1.3%

�𝐹𝐹 �� 𝐶𝐶𝐶𝐶�
(1 + 𝑖𝑖𝑖�

�

���
 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = กระแสเงินสด (Cash Flow) 
𝐶𝐶𝐹𝐹 = มลูคา่อนาคต (Future value) 

𝑛𝑛 = ระยะเวลา 
𝑖𝑖 = อตัราคิดลด 

 

แผนภำพที่ 4: ตลำดอำจปรับฐำนลง หำก Bond yield เพิ่มขึ้นเข้ำใกล้ 1% ในช่วง 3 เดือนนี้ 
และ 1.3% ในช่วงปลำยปีนี้

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

Fed balance sheet would reach 8trn by year-end
Current Fwd PER of 22x would not be sustainable if 
bond yield rises above 1.3%
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ความเสี่ยงที่อาจจุดชนวนให้ตลาดหุ้นปรับฐาน
 Valuation ของตลาดหุ้นในปัจจบัุนอยู่ในระดับท่ีแพงมาก ท�าให้ตลาดหุ้นมคีวามอ่อนไหวต่อปัจจยัเสีย่งทีจ่ะมากระทบ
ได้ง่าย เรามองว่าปัจจยัเสีย่งส�าคญัท่ีอาจท�าให้ตลาดหุ้นปรับฐานลงเป็นช่วงๆ มดัีงนี้
 1. ตัวเลขเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้า และอาจออกมาแย่กว่าคาด เช่น การเลิกจ้างคนงานในสหรัฐฯ ซึ่งอาจ

ไม่ลดลงเร็วเหมือนในช่วงที่ผ่านมา โดยข้อมูลความถี่ในการค้นหาค�าว่า “file for unemployment” หรือ ยื่น
ค�าร้องขอสวัสดิการว่างงานใน Google  ที่เริ่มทรงตัว ชี้ว่าจ�านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless 
Claims) อาจไม่ลดลงเร็วต่อจากนี้ นอกจากนี้ ภาคการผลิตอาจชะลอตัว เห็นได้จากจีน ซึ่งเป็นประเทศแรกที่
ยกเลิกมาตรการปิดเมือง และธุรกิจกลับมาด�าเนินการตามปกติ ดัชนีผลส�ารวจภาคการผลิต (Manufacturing 
PMI) ฟื้นตัวมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว (มากกว่า 50 จุด) แล้ว แต่ยอดค�าสั่งซื้อจากต่างประเทศ (Export Orders) 
ยังหดตัวอยู่ ชี้ว่าอุปสงค์ที่ฟื้นขึ้นมาจากภายในประเทศ ขณะที่อุปสงค์ของประเทศคู่ค้ายังไม่ฟื้นตัวขึ้น ท่ามกลาง
มาตรการ Lockdown 

 2. การแพร่ระบาดระลอก 2 ซ่ึงหลายประเทศทีดู่เหมอืนจะสามารถควบคมุการแพร่ระบาดได้ เริม่กลบัมาเห็นจ�านวน
ผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 เพิ่มขึ้น เช่น ในสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น โดยในสหรัฐฯ จ�านวนผู้ติดเชื้อเร่งตัวขึ้น หลัง
การคลายมาตรการ Lockdown ในช่วงกลางเดือน พ.ค. และเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังการชุมนุมประท้วงต่อ
ต้านการเหยียดสีผิว (George Floyd protests) ตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค. ขณะที่ในจีน เมืองปักกิ่งเริ่มกลับมามีผู้
ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จนต้องหันมาใช้มาตรการ Lockdown อีกรอบ และในญี่ปุ่น ซึ่งยอดผู้ติดเชื้อใหม่มีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย. หลังยกเลิกมาตรการ Lockdown ในวันที่ 14 พ.ค. 

 3. สงครามการค้าระหว่างจีน และสหรัฐฯ ซึ่งความตึงเครียดอาจกลับมารุนแรงขึ้น เนื่องจากจีนอาจน�าเข้าสินค้า
จากสหรัฐฯ น้อยกว่าข้อตกลงการค้า ‘Phase One’ ที่มีการลงนามร่วมกันในเดือน ม.ค. ซึ่งทางสหรัฐฯ อาจใช้
เหตุผลนี้ในการยกเลิกข้อตกลง ขณะที่ จีนเองก็ไม่พอใจสหรัฐฯ ที่เข้ามาแทรกแซงการปกครองภายในประเทศ 
หลังจีนผ่านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกง ซึ่งท�าให้สหรัฐฯ ขู่จะเพิกถอนสิทธิพิเศษทางการค้าที่ให้กับ
ฮ่องกง ขณะเดียวกันประธานาธิบดี Donald Trump ก็มีแนวโน้มที่จะยกประเด็นสงครามการค้ากับจีน ขึ้นมา 
เพื่อเรียกคะแนนนิยม โดยเฉพาะในช่วงที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ใกล้เข้ามา ในเดือน พ.ย. นี้ 

 4. การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งโอกาสที่นาย Joe Biden จะชนะการเลือกตั้งในวันที่ 3 พ.ย. นี้ และ
พรรค Democrat จะครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาคองเกรสเพิ่มสูงขึ้น หลังปธน. Trump ถูกมองว่าล้มเหลวในการ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19  และต่อมามีประชาชนจ�านวนมากออกมาประท้วงต่อต้านการเหยียดสี
ผิวในหลายรัฐ โดยหากนาย Biden ได้เป็นประธานาธิบดีจะเป็นความเสี่ยงต่อตลาดหุ้น จากนโยบายสนับสนุน
ให้เพิ่มภาษีคนรวย ซึ่งจะขึ้นภาษีส่วนบุคคลของผู้มีรายได้มากกว่า $400,000 เป็น 39.6% (เท่ากับอัตราก่อน
กฎหมายลดภาษีในปี 2017) จากปัจจุบันที่ 37% และจะขึ้นภาษีก�าไรจากการลงทุนในตลาดการเงิน (Capital 
Gains Tax) รวมถึงจะขึ้นภาษีนิติบุคคลเป็น 28% จากปัจจุบันที่ 21% 

  อย่างไรก็ด ีหากนาย Biden ได้เป็นประธานาธิบดี ความเสีย่งจากประเดน็สงครามการค้าอาจลดลง เนือ่งจาก
นาย Biden มีความเห็นค่อนข้างสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ในสมัยที่เป็นรองปธน. ให้ปธน. 
Barack Obama ก็สนับสนุนให้สหรัฐฯร่วมข้อตกลง TPP (Trans-Pacific Partnership) ส่วนการค้ากับจีน
นาย Biden น่าจะหลีกเลี่ยงการข้ึนภาษีน�าเข้า และใช้นโยบายอื่นในการเจรจาแทน
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แผนภำพที่ 5: ตัวเลขเศรษฐกิจอำจออกมำแย่กว่ำคำด

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพที่ 6: โอกำสที่นำย Joe Biden จะชนะกำรเลือกตั้งในวันที่ 3 พ.ย. นี้ และพรรค 
Democrat จะครองเสียงส่วนใหญ่ในสภำคองเกรสเพิ่มสูงขึ้น

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพที่ 7: นโยบำยของนำย Biden เป็นควำมเสี่ยงต่อตลำดหุ้น จำกกำรสนับสนุนให้เพิ่มภำษี

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวเพิ่มข้ึน ท่ามกลางการทยอยลดมาตรการ Lockdown ในระยะ
ข้างหน้า เรามองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะยังผลักดันให้ Yield เพิ่มข้ึนต่อ แต่จะถูกจ�ากัดให้อยู่ใน
ระดับต�่า จากการเข้าซื้อของ BoT คล้ายกับช่วงเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา

Bond yield ระยะยาว ยังมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต�่าต่อเนื่อง
 ในเดือนท่ีผ่านมา อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทยระยะยาวปรบัตวัเพิม่ข้ึนสวนทางกันอตัราผลตอนแทนระยะ
สั้น โดยอัตราผลตอบแทนระยะยาว อายุ 8-10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 5-15bps  ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ระยะสั้นอายุ 3 เดือนถึง 3 ปี ลดลงราว 10bps หลังการลดดอกเบี้ยของ BoT ในวันที่ 20 พ.ค.
 ปัจจยัทีส่่งผลให้อตัราผลตอบแทนพนัธบัตรระยะยาวเพิม่ข้ึนมาจากการทยอยลดมาตรการ Lockdown ซ่ึงจะท�าให้
เศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้น ในระยะข้างหน้า เรามองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะ
ยังผลักดันให้ Yield อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นต่อ แต่จะถูกจ�ากัดให้อยู่ในระดับต�่า จากการเข้าซื้อของ BoT คล้ายกับช่วง
เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งในตอนนั้น Yield เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 0.9% เป็น 1.9% ท�าให้ BoT เข้าซื้อพันธบัตร
รัฐบาลมากถึง 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งนับเป็นการเข้าซื้อรายเดือนที่มากสุดในประวัติศาสตร์ ท�าให้ Yield กลับมาลดลง
เป็น 1.1%  Bond yield จึงมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต�่าต่อเนื่อง

แผนภำพที่ 8: Bond yield ลดลงในช่วงอำยุสั้น แต่เพิ่มขึ้นในช่วงอำยุยำว

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพที่ 9: Yield อำยุ 10 ปี มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อ แต่อำจถูกจ�ำกัดให้อยู่ในระดับต�่ำ 
จำกกำรเข้ำซื้อของ BoT

ที่มำ: Bank of Thailand, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 



14

Ju l y

2 0 2 0

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ราคาทองค�าทรงตวัอยู่ในกรอบแคบในช่วง 2 เดอืนทีผ่่านมา แต่ในระยะข้างหน้าเรามองว่าราคาทองค�า
อาจกลับมาเพิ่มข้ึน ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ติดลบ และการลดแรงเทขายของนักเก็งก�าไร 
ส�าหรับราคาน�้ามัน เรามองว่าราคาน�้ามันดิบเริ่มมี Upside จ�ากัดมากขึ้น เนื่องจากผู้ผลิต Shale oil 
เริม่กลบัมามีก�าไรจากการผลิตน�า้มันดบิ หลังราคาน�า้มันดบิสามารถกลบัมายืนเหนือระดบั Cash cost ได้ 

ราคาทองค�า
ราคาทองค�ายังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
 ราคาทองค�าในช่วง 2 เดือนทีผ่่านมา ทรงตวัอยู่ในกรอบแคบระหว่าง 1,680 และ 1,750 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อออนซ์ 
ท่ามกลางข่าวดีจากการคลายมาตรการ Lockdown พร้อมๆ กับข่าวร้ายจากการกลบัมาแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ในระยะข้างหน้า เรายังคงมองว่าราคาทองค�ายังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real yield) ที่น่า
จะยังคงติดลบ ซึ่งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยลดต�่าลงจนไม่เพียงพอที่จะชดเชยอัตราเงินเฟ้อในอนาคต ท�าให้ทองค�ายังคงมี
ความน่าสนใจต่อเนื่อง
 นอกจากนี ้แรงเทขายของนกัเก็งก�าไรตัง้แต่ต้นปีน่าจะเร่ิมบรรเทา หลงันกัเก็งก�าไรลดสถานะการถือสญัญาทองค�า
ลงมาค่อนข้างมาก โดยรายงานสถานะการลงทุนของนักเก็งก�าไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (CFTC Commitment of 
Trader Report) ซึ่งสะท้อนมุมมองของนักลงทุนประเภท Hedge Funds ชี้ว่าสถานะสะสม Net Long ของสัญญา
ทองค�าลดลงมาอยู่ใกล้ระดับ 2 แสนสัญญาแล้ว จากระดับสูงสุดที่ 3.5 แสนสัญญา ท�าให้แรงเทขายต่อจากนี้น่าจะ
บรรเทาลง ราคาทองค�าจึงอาจกลับมาเพิ่มขึ้นได้

แผนภำพที่ 10: ทองค�ำยังคงมีควำมน่ำสนใจ จำกภำวะที่ดอกเบี้ยลดต�่ำลงจนไม่เพียงพอที่จะ
ชดเชยอัตรำเงินเฟ้อในอนำคต

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพที ่11: นกัเก็งก�ำไรลดสถำนะสะสมในสญัญำทองค�ำลงมำค่อนข้ำงมำก ท�ำให้แรงเทขำย
ต่อจำกนีน่้ำจะน้อยลง

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

น�้ามัน 
 เรามองว่าราคาน�้ามันดิบเริ่มมี Upside จ�ากัดมากขึ้นหลังผู้ผลิต Shale oil เริ่มกลับมามีก�าไรจากการผลิตน�้ามัน
ดิบหลังจากราคาน�้ามันดิบสามารถกลับมายืนเหนือระดับ Cash cost ได้ ในขณะที่อีกหนึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความ
หย่อนยานจากการปฏิบัตตามข้อตกลงของสมาชิกภายกลุ่ม OPEC ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันราคาน�้ามันดิบในช่วงครึ่งหลัง
ของปีนี้

ตลาดน�้ามันในปัจจุบันเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลมากขึ้น (Balanced Market)
 โดยในช่วงทีผ่่านมา หลงัจากปรมิาณการบรโิภคน�า้มนัดบิได้รบัผลกระทบอย่างหนกัจากมาตรการ Lockdown ของ
เมืองต่างๆ ทั่วโลกหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่ทางฝั่งอุปทาน กลุ่ม OPEC 
น�าโดยซาอุดิอาระเบีย และ พันธมิตรน�าโดยรัสเซีย ยังคงการผลิตน�้ามันดิบไว้ในระดับสูง หลังไม่สามารถตกลงร่วมกัน
ลดปริมาณการผลิตได้ในช่วงต้นเดือน ม.ค. จนเป็นเหตุให้ตลาดน�้ามันดิบต้องเผชิญกับสภาวะน�้ามันล้นตลาดเป็นอย่าง
มากราว 30 ล้านบาร์เรลต่อวัน กดดันให้ราคาน�้ามันดิบตกอยู่ในสภาวะ Contago มากที่สุดเป็นประวัติการณ์
 อย่างไรก็ตาม หลงัจากเดอืน เม.ย. ปรมิาณการบรโิภคเริม่ฟ้ืนตัวข้ึนอย่างต่อเนือ่งหลงัจ�านวนผูติ้ดเช้ือ COVID-19 
รายใหม่เริ่มชะลอตัว ส่งผลให้เมืองต่างๆ ทั่วโลกเริ่มผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และเริ่มกลับมาด�าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจได้อีกครั้ง 
 ในขณะที่กลุ่ม OPEC และพันธมิตรได้ตระหนักถึงสภาวะราคาน�้ามันตกต�่า และได้กลับมาตั้งโต๊ะเจรจาร่วมกัน
ลดปริมาณการผลิตอีกครั้ง กอปรกับปริมาณการผลิตน�้ามันในสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงเกือบ 2 ล้านบาร์เรลต่อวันจากจุด
สูงสุด หลังจากผู้ผลิต Shale oil ทยอยหยุดการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน�้ามันดิบได้ผ่านจุดต�่าสุดและได้เริ่มฟื้น
ตัวขึ้นจนท�าให้ Contango กลับมาแคบลงอีกครั้ง สะท้อนถึงสภาวะ Oversupplied ในตลาดน�้ามันที่เริ่มคลี่คลายลง
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แต่..ในระยะข้างหน้า ผู้ผลิตน�้ามันดิบในสหรัฐฯ มีแนวโน้มกลับมาเพิ่มปริมาณการผลิตอีกครั้ง
 ราคาน�้ามันดิบ WTI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากว่า 2 เท่าตัวจากระดับต�่าสุด และอยู่เหนือระดับ Cash Cost ของผู้
ผลิตน�้ามันดิบส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ ส่งผลให้ผู้ผลิต Shale oil ในสหรัฐฯ อาจกลับมาเพิ่มปริมาณการผลิตอีกครั้ง โดยจะ
เป็นการกลับมาใช้หลุมที่ถูกขุดไว้ล่วงหน้าแล้ว (Drilled but uncompleted well:DUC) แทนการสร้างแท่นขุดเจาะใหม่ 
เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต�่ากว่ามาก อีกทั้งยังมีเหลืออยู่อีกมากถึง 7,000 หลุมในสหรัฐฯส่งผลให้เรามองว่าปริมาณ
การผลิตน�้ามันดิบในสหรัฐฯ อาจกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ และกดดันราคาน�้ามันในระยะสั้น

แผนภำพที ่12: ตลำดน�ำ้มนัในปัจจบัุนเริม่กลบัเข้ำสูส่ภำวะสมดลุมำกข้ึน (Balanced 
Market) โดยรำคำน�ำ้มนัดิบได้ผ่ำนจดุต�ำ่สดุและได้เร่ิมฟ้ืนตัวข้ึนจนท�ำให้ Contango กลบัมำ
แคบลงอกีคร้ัง

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 13: รำคำน�้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ Cash Cost ของผู้ผลิต
น�้ำมันดิบส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ ส่งผลให้ผู้ผลิต Shale oil ในสหรัฐฯ อำจกลับมำเพิ่มปริมำณกำร
ผลิตอีกครั้ง

ที่มำ: Federal Reserve Bank of Dollas, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 ขณะที่มุมมองในระยะยาว จ�านวนแท่นขุดเจาะน�้ามันดิบยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามราคาน�้ามันที่ยังลดลงต�่า
กว่าจุดคุ้มทุนของผู้ผลิต โดยราคาน�้ามันดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบในช่วง 4-6 เดือนข้างหน้ายัง ทรงตัวอยู่ที่
ระดับ 35-40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งต�่ากว่าต้นทุนการขุดเจาะน�้ามันที่ราว 45 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่ง
จะท�าให้จ�านวนแท่นขุดเจาะน�้ามันดิบยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแต่จะอยู่ในระดับที่ชะลอตัวลงเรื่อยๆ
 ซึ่งตามปกติปริมาณการผลิต Shale oil จะ Peak หลังเจาะหลุมใหม่ราว 4 เดือน และหลังจากนั้นปริมาณการ
ผลิตจะลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การลดการขุดเจาะหลุมใหม่จะท�าให้ปริมาณการผลิตจากหลุมใหม่ลดลง และไม่เพียง
พอที่จะชดเชยการผลิตจากหลุมเก่าที่ลดลงได้ในระยะยาวและท�าให้ปริมาณการผลิตน�้ามันโดยรวมลดลงในที่สุด

แผนภำพที่ 14: ปริมำณกำรผลิตน�้ำมันดิบของสหรัฐฯ อยู่ในระดับที่ต�่ำที่สุดในรอบเกือบ 2 ปี

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 15: รำคำน�้ำมันดิบในตลำดซื้อขำยล่วงหน้ำส่งมอบในช่วง 4-6 เดือนข้ำงหน้ำยัง 
ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 35-40 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ซึ่งต�่ำกว่ำต้นทุนกำรขุดเจำะน�้ำมันที่รำว 
45 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล

ที่มำ: Federal Reserve Bank of Dollas, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ระเบียบวินัยในประเทศกลุ่มสมาชิก OPEC เริ่มหย่อนยาน
 ในขณะที่เรามองว่า กลุ่ม OPEC+ ยังมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันลดปริมาณการผลิต
ในขั้นแรกที่ระดับ 9.7 ล้านบาร์เรลในครั้งนี้ได้ หลังระเบียบวินัยของสมาชิกในกลุ่ม OPEC เริ่มหย่อนยาน จากการที่
ราคาน�า้มนัดบิท่ีปรบัตัวเพิม่ข้ึนท�าให้บางประเทศในกลุม่สมาชิกของ OPEC ทียั่งคงมสีถานะทางการเงินอ่อนแอจากการ
พึ่งพิงรายได้ทางเดียวจากน�้ามัน เริ่มไม่ปฏิบัติตามกฏ โดยลดปริมาณการผลิตน้อยกว่าที่ตกลงไว้ ส่งผลให้ข้อตกลงร่วม
กันลดปริมาณการผลิตน�้ามันดิบขั้นแรกของทั้งกลุ่ม OPEC ยังพลาดเป้าถึง 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน 
 น�าโดยอิรักซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน�้ามันรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของกลุ่มรองจากซาอุฯ มีปริมาณการผลิตเกินกว่า
โควต้าท่ีตกลงไว้กว่า 6 แสนบาร์เรลต่อวัน ในขณะท่ีซาอุฯ แกนน�าของกลุ่ม OPEC ซ่ึงคงการผลิตน�้ามันดิบต�่ากว่า
ระดับโควต้ามาโดยตลอด ยังคงผลิตเกินกว่าโควต้าล่าสุดถึง 2 แสนบาร์เรลต่อวัน

แผนภำพท่ี 16: จ�ำนวนแท่นขุดเจำะน�้ำมันดิบยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตำมรำคำ
น�้ำมันท่ียังลดลงต�่ำกว่ำจุดคุ้มทุนของผู้ผลิต

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 17: กลุ่ม OPEC+ ยังพลำดเป้ำข้อตกลงร่วมกันลดปริมำณกำรผลิตน�้ำมันดิบขั้นแรกถึง 
1.4 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน 

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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อีกหนึ่งความเสี่ยงมาจากลิเบียที่จะกลับมาเพิ่มปริมาณการผลิตน�้ามันดิบอีกครั้ง
 นับตั้งแต่ต้นปีปริมาณการผลิตน�้ามันดิบของลิเบียได้ลดลงอย่างมาก เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ 
โดยกลุ่มกองทัพแห่งชาติลิเบีย (Libyan National Army: LNA) ได้บุกเข้ายึดแหล่งผลิตน�้ามันที่ส�าคัญภายในประเทศ 
ซึ่งท�าให้การผลิตน�้ามันหยุดชะงักลง โดยปริมาณการผลิตน�้ามันดิบได้ลดถึงราว 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวันมาอยู่ที่ 9 หมื่น
บาร์เรลต่อวันในเดือน พ.ค. ต�่าสุดนับตั้งแต่เกิดสงครามกลางเมืองในปี 2011
 แต่ในช่วงสดุสปัดาห์ท่ีผ่านมา รฐับาลแห่งชาติลเิบียได้ยึดแหล่งผลติน�า้มนัใหญ่สดุในประเทศ ได้แก่แหล่ง Sharara 
และ El Feel คืนจากกลุ่ม LNA ได้ส�าเร็จ และประกาศจะกลับมาผลิตน�้ามันเพิ่มโดยการผลิตเบื้องต้นจะอยู่ที่ 3 หมื่น
บาร์เรลต่อวันและจะผลิตเพิ่มขึ้นจนเต็มก�าลังที่ 3-4 แสนบาร์เรลต่อวันภายใน 90 วัน
 ในขณะที่ ลิเบียเป็นสมาชิก OPEC ซึ่งได้รับการยกเว้นการบังคับใช้โควต้าตามข้อตกลงลดการผลิตของกลุ่ม 
OPEC+ เนื่องจากความไม่สงบในประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้กดดันการผลิตให้อยู่ต�่ามาโดยตลอด ซึ่งการกลับมา
เพิ่มปริมาณการผลิตของลิเบียจะเป็นปัจจัยลบต่อราคาน�้ามันดิบต่อไป

แผนภำพท่ี 18: รัฐบำลแห่งชำติลิเบียประกำศจะกลับมำผลิตน�้ำมันเพิ่มโดยกำรผลิตเบ้ืองต้นจะอยู่ท่ี 
3 หมื่นบำร์เรลต่อวันและจะผลิตเพิ่มข้ึนจนเต็มก�ำลังที่ 3-4 แสนบำร์เรลต่อวันภำยใน 90 วัน

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นหลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการ Lockdown และแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจยังอ่อนแออย่างมากและการฟื้นตัวคาดจะด�าเนินไปอย่างช้าๆ ท�าให้นโยบายผ่อนคลายยังมีความ
จ�าเป็น โดยมาตรการทางการคลัง วงเงินรวม 3.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ถูกเบิกจ่ายไปแล้ว 46% และคาด
รัฐบาลจะออกมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม ส่วนนโยบายการเงินจะยังคงผ่อนคลายอย่างมากทั้งดอกเบี้ยต�่าและการท�า QE 

เศรษฐกจิยูโรโซนฟ้ืนตวัข้ึนหลงัการระบาดของ COVID-19 คลีค่ลายและมาตรการ Lockdown ถกูผ่อนปรน อย่างไร
ก็ดี เศรษฐกิจยังคงเปราะบางและไม่สม�่าเสมอกันระหว่างกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งกับประเทศอ่อนแอ ด้าน
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจภาครฐัมีความคบืหนา้มากขึน้จากการเสนอกองทนุฟื้นฟู 7.5 แสนลา้นยโูร ส่วนนโยบายการ
เงิน ECB เพิ่มวงเงินมาตรการ PEPP อีก 6 แสนล้านยูโร ช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมเงินของกลุ่มประเทศอ่อนแอ

เศรษฐกจิจนีฟ้ืนตวัขึน้ต่อเน่ืองหลงัรฐับาลผ่อนคลายมาตรการ Lockdown นอกจากน้ี ยังได้ผลดจีากมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจ ทั้งภาคการเงินและการคลัง รวมถึงการกลับมาเปิดประเทศของคู่ค้าหลักอย่างสหรัฐฯ และยุโรป อย่างไรก็ดี 
ภาพรวมการฟื้นตัวยังเปราะบางอย่างมากและไม่สม�่าเสมอ นอกจากนี้ เศรษฐกิจยังต้องเผชิญความเสี่ยงจากอุปสงค์
โลกที่อ่อนแอ ความตึงเครียดกับสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงความเสี่ยงที่ COVID-19 จะกลับมาระบาดอีกครั้ง

เศรษฐกจิญีปุ่น่ส่งสญัญาณฟ้ืนตวัข้ึนหลงัตวัเลขผู้ตดิเชือ้ COVID-19 ลดลงอย่างมีนัยยะและรฐับาลยกเลิกการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจคาดจะใช้เวลานานกว่าที่จะฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะ
จากอปุสงค์โลกทีอ่่อนแออย่างมาก โดยมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทัง้ด้านการเงินและการคลงันบัเป็นปัจจยัหนนุเศรษฐกิจ
หลัก โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ารวม 234 ล้านล้านเยน หรือ 40% ของ GDP ขณะที่นโยบาย
การเงิน BoJ ได้ผ่อนคลายนโยบายอย่างเต็มที่ โดยเน้นการหนุนสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจ

เศรษฐกิจไทยในเดือน เม.ย. เห็นผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างชัดเจน จากเครื่องชี้ทั้งในและ
นอกประเทศที่สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การเริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการ 
Lockdown จะช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป ทั้งนี้ เราปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 2020F ขึ้น
เป็น -6.4% จาก -6.9% ในครั้งก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจาก พ.ร.บ. เงินกู้ 
1 ล้านล้านบาท
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นหลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการ Lockdown และแรงหนุนของ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ สะท้อนผ่านดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น และ
ตลาดแรงงานทีฟ้ื่นตวัเรว็กว่าทีค่าด อย่างไรกด็ ีโมเมนตมัเศรษฐกจิยังคงอ่อนแออย่างมากและการฟ้ืนตวั
ต่อจากนี้ คาดจะด�าเนินไปอย่างช้าๆ ท่ามกลางความเสี่ยงการระบาด COVID-19 รอบสองที่เพิ่มสูงขึ้น
ด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลัง วงเงินรวม 3.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ถูกเบิกจ่ายไปแล้ว 
46% ซึ่งช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจอ่อนแอกว่านี้ โดยคาดรัฐบาลจะออกมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมในระยะ
ข้างหน้า เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการแจกเงินเพิ่มเติม ขณะที่นโยบายการเงินจะยังคงผ่อน
คลายอย่างมาก โดย Fed ส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยที่ระดับต�่า 0.0-0.25% ตลอดจนถึงปี 2022 และระบุ
จะอัดฉีดสภาพคล่องเดือนละ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือนข้างหน้า

แผนภำพ 19: ควำมเชื่อมั่นภำคธุรกิจและผู้บริโภคฟื้นตัวขึ้นในเดือน พ.ค. หลังมำตรกำร 
Lockdown ถูกผ่อนปรน ขณะที่กิจกรรมทำงเศรษฐกิจยังคงอ่อนแออย่ำงมำก

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

ความเชือ่ม่ันภาคธุรกจิและผู้บรโิภคฟ้ืนตวัข้ึนในเดอืน พ.ค. หลังการผ่อนปรน Lockdown ขณะทีก่จิกรรมทางเศรษฐกจิ
ยังคงอ่อนแออย่างมาก ท่ามกลางความเสี่ยงการระบาดรอบสองของ COVID-19 ที่มีเพิ่มขึ้น  
 การบรโิภค: ยอดค้าปลกี (Retail Sales) เดอืน พ.ค.พลกิกลบัมาขยายตวั 17.7% MoM จากท่ีหดตัวแรง -14.7% 
ในเดือนก่อน  โดยนับเป็นการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่เก็บข้อมูลในปี 1992 และสูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 8.4% 
หลังมาตรการ Lockdown ถูกผ่อนปรน ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ (โดยเฉพาะนโยบายแจกเงิน
ผู้ใหญ่คนละ $1,200 และเด็กคนละ $500 และการเพิ่มสวัสดิการว่างงาน $600 ต่อสัปดาห์) เป็นปัจจัยสนับสนุนการ
เร่งตัวขึ้นแรงของยอดค้าปลีก โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกฟื้นตัวขึ้นเป็น -6.1% YoY (vs. -19.9% 
เดือนก่อน)
 อย่างไรก็ดี แม้ยอดค้าปลีกจะฟื้นตัวขึ้นแรงแต่ก็อยู่ในระดับต�่ากว่าเดือน ก.พ. ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดรุนแรง
ของ COVID-19 อยูถึ่ง 8% สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจทีเ่ปราะบางอย่างมาก ขณะทีแ่นวโน้มการฟ้ืนตัวต่อจากนีม้คีวาม
ไม่แน่นอนสูงหลังความเสี่ยงการระบาดรอบสองของ COVID-19 มีเพิ่มขึ้น 
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 ส่วนความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย U. of Michigan เดือน มิ.ย. เบื้องต้นฟื้นตัวขึ้นต่อ 6.6 จุด เป็น 78.9 จุด ซึ่ง
นับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นรายเดือนที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2016 และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 75.0 จุด แต่อย่างไรก็ดี ดัชนี
ยังอยู่ในระดับต�่ากว่าช่วงก่อนหน้าการระบาดรุนแรงของ COVID-19 ค่อนข้างมาก
 การผลิต: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน พ.ค. พลิกกลับมาขยายตัว 1.4% MoM 
จากที่หดตัวแรง -12.5% ในเดือนก่อน แต่ต�่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 3.0% หลังธุรกิจทยอยกลับมาเปิดด�าเนินการตามปกติ
ตามการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยังหดตัว
แรง -15.3% YoY ( vs. -16.3% เดือนก่อน) และอยู่ในระดับต�่ากว่าเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดของ COVID-19 
อยู่มากถึง 15% สะท้อนภาคการผลิตที่จะฟื้นตัวได้ช้าท่ามกลางอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศท่ีจะคาดจะอ่อนแอตลอด
ปีจากผลกระทบของ COVID-19
 การลงทุน: ยอดค�าสั่งซื้อไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องบิน (Core Capital Goods Orders) ซึ่งเป็นดัชนี
ชี้น�าการลงทุน หดตัวเพิ่มขึ้นเป็น -7.8% YoY (vs. -1.1% เดือนก่อน) ในเดือน เม.ย. ต�่าสุดในรอบเกือบ 4 ปี จาก
ผลกระทบของการใช้มาตรการ Lockdown ขณะที่ดัชนีย่อยยอดค�าสั่งซื้อใหม่ของภาคการผลิต (ISM Manufacturing 
New Orders) เดือน พ.ค. ปรับตัวเพิ่มข้ึน 4.7 จุด เป็น 31.8 จุด แต่ยังอยู่ในระดับต�่าสุดในรอบหลายปี สะท้อน
แนวโน้มการลงทุนท่ีจะยังคงอ่อนแอ นอกจากนี้ การลงทุนคาดจะได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมือง 
จากการเลือกตั้งประธานาธิบดี เดือน พ.ย.
 ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจโดย ISM:  ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโดย ISM (ISM Manufacturing) เดือน 
พ.ค. ฟื้นตัวขึ้น +1.6 จุด เป็น 43.1 จุด ต�่ากว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ 43.7 จุด โดยผลผลิต (+5.7, 33.2 จุด) ยอด
ค�าสั่งซื้อทั้งภายใน (+4.7, 31.8 จุด) และภายนอก (+4.2, 39.5 จุด) และการจ้างงาน (+4.6, 32.1 จุด) ต่างฟื้นตัวขึ้น 
ส่วนภาคบริการ (ISM Non-manufacturing) ฟื้นตัวขึ้น +3.6 จุด เป็น 45.4 จุด และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 44.4 จุด 
จากการปรับตัวขึ้นของยอดค�าสั่งซื้อใหม่ (+0.9, 41.9 จุด) และการจ้างงาน (+1.8, 31.8 จุด)

แผนภำพ 20: ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รำยใหม่ยังอยู่
ในแนวโน้มเพิ่มขึ้น สะท้อนควำมเสี่ยงกำรระบำด
รอบสอง

แผนภำพ 21: กิจกรรมทำงเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น
ค่อนข้ำงเร็ว หลังผ่อนปรนมำตรกำร Lockdown  

ที่มำ: Apple Maps mobility trends reports, CEIC, CDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 ภาคต่างประเทศ: ยอดส่งออกเดือน เม.ย. หดตัวเพิ่มข้ึนแรง -27.7% YoY จาก -10.8% ในเดือนก่อน โดย
นับเป็นการหดตัวต�่าสุดในรอบหลายปี ท่ามกลางการใช้มาตรการ Lockdown ตลอดทั้งเดือนทั้งในและนอกประเทศ 
ส่วนยอดน�าเข้าหดตัวเพิ่มข้ึนแรงเช่นเดียวกัน  -22.4% YoY จาก -11.3% ในเดือนก่อน

ตลาดแรงงานฟื้นตัวขึ้นดีกว่าที่คาดในเดือน พ.ค. แต่ยังสะท้อนสภาวะที่อ่อนแออย่างมาก 
 ตลาดแรงงานฟื้นตัวขึ้นในเดือน พ.ค. หลังมาตรการ Lockdown ถูกผ่อนปรน โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตร 
(Nonfarm payrolls) เพิ่มขึ้น 2.5 ล้านราย สวนทางกับที่ตลาดคาดอย่างมากที่จะลดลง 7.5 ล้านราย หลังจากที่ลดลง 
20.7 ล้านรายในเดือนก่อน  
 โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวดทั้งภาคบริการ (2.4 ล้านราย vs. -17.4 ล้านรายในเดือนก่อน) น�าโดย
การโรงแรมและพกัผ่อน (1.2 ล้านราย) การให้บรกิารด้านสขุภาพและความช่วยเหลอืทางสงัคม (3.9 แสนราย) ค้าปลกี 
(3.7 แสนราย) และการให้บรกิารทางธรุกิจ (1.3 แสนราย) ส่วนภาคการผลติเพิม่ข้ึน 6.7 แสนราย (vs. -2.4 ล้านราย
ในเดือนก่อน) น�าโดยภาคก่อสร้าง (4.6 แสนราย)
 ขณะที่การจ้างงานภาครัฐลดลง 5.9 ล้านราย ต่อเนื่องจากที่ลดลง 9.6 ล้านรายในเดือนก่อน ซึ่งเป็นผลจากการ
จ้างงานที่ลดลงในส่วนของรัฐบาลท้องถิ่น

แผนภำพ 22: ข้อมูลกำรเดินทำงจำก Google ชี้ว่ำกำรเดินทำงไปสวนสำธำรณะ (เส้นสีฟ้ำ) 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นมำกหลังรัฐบำลผ่อนปรนมำตรกำร Lockdown  แต่กำรเดินทำงไปยังสถำนที่
อื่นๆ ยังไม่ค่อยฟื้นตัวนัก

ที่มำ: Google, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพ 23: กำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรฟื้นตัวขึ้นในเดือน พ.ค. แต่ระดับกำรจ้ำงงำนงำนยัง
ต�่ำกว่ำเดือน ก.พ. ก่อนกำรระบำดรุนแรงของ COVD-19 อยู่รำว 13%

ที่มำ: Bloomberg, BLS, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 การจ้างงานนอกภาคเกษตรทีก่ลบัมาเพิม่ข้ึนหนนุให้อตัราการว่างงาน (Unemployment rate) เดอืน พ.ค.  ปรบัตวั
ลดลงเป็น 13.3% จาก 14.7% ในเดือนก่อน สวนทางกับท่ีตลาดคาดอย่างมากทีจ่ะปรบัตวัเพิม่ข้ึนท�าจดุสงูสดุที ่19.1%  
โดยการปรับลดลงของอตัราการว่างงานเป็นผลจากทัง้จ�านวนคนว่างงาน (Unemployed persons) ทีล่ดลง และก�าลงั
แรงงาน (Labor force) ท่ีเพิม่ข้ึน กล่าวคือมคีนกลบัเข้าสูต่ลาดแรงงาน
 โดยอตัราการมส่ีวนร่วมของก�าลงัแรง (Participation rate) ฟ้ืนตวัข้ึนเป็น 60.8% จากท่ีปรับลดลงสูร่ะดับต�า่สดุ
นบัต้ังแต่ปี 1972  ในเดอืนก่อน (60.2%) และสวนทางกับทีต่ลาดคาดว่าจะปรับตัวลดลงต่อเป็น 60.1% สะท้อนถึง
ความเช่ือมัน่ต่อตลาดแรงงานทีเ่ริม่กลบัมา และนบัเป็นสญัญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ

 ตลาดแรงงานสหรฐัฯ  ฟ้ืนตวัข้ึนเรว็กว่าท่ีตลาดคาดอย่างมาก หลงัมาตรการ Lockdown ถูกผ่อนปรน นอกจากนี้ 
ยังได้ผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการ Paycheck Protection Program (PPP) ท่ีให้เงิน
กู้ช่วยเหลอืธุรกิจขนาดกลางและเลก็ ซ่ึงไม่ต้องจ่ายคืนหากน�าเงินทีไ่ด้ไปจ่ายค่าจ้าง ท่ีช่วยพยุงตลาดแรงงานไว้ 
 อย่างไรก็ดี การจ้างงานนอกภาคเกษตร แม้จะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ แต่ก็ยังอยู่ในระดับต�่ากว่าเดือน ก.พ. 
ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดรุนแรงของ COVID-19 อยู่มาก (ราว 13%) ขณะที่อัตราการว่างงานแม้จะปรับตัวลดลงแต่
ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงมากในรอบกว่า 70 ปี เป็นรองเพียงเดือน เม.ย. เท่านั้น โดยมีแรงงานมากถึง 21 ล้านรายที่ยังคง
ว่างงาน (แม้ส่วนใหญ่หรือ 15.3 ล้านรายจะว่างงานแบบชั่วคราว) ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะทางเศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบาง
อย่างมาก และยังต้องติดตามการฟื้นตัวของตลาดแรงงานอย่างใกล้ชิดต่อไปว่าจะรวดเร็วเพียงใด

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐถูกเบิกจ่ายแล้วราวครึ่งหนึ่งของวงเงินรวม ช่วยพยุงเศรษฐกิจไม่ให้อ่อนแอกว่านี้
 รัฐบาลสหรฐัฯ ได้ผ่านร่างกฎหมายกระตุน้เศรษฐกิจภาครัฐเพือ่ลดทอนผลกระทบจาก COVID-19 ทัง้หมด 4  ร่าง
ในช่วงเดือน ม.ีค.-เม.ย. วงเงินรวม 3.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ หรอืราว 17% ของ GDP  ได้แก่
 1) Coronavirus Preparedness & Response Supplemental Act วงเงินรวม 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (บังคับ

ใช้วันที่ 6 มี.ค.) เน้นการเพิ่มปริมาณเครื่องมือแพทย์ การแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสภายนอกประเทศ และ
การท�าวิจัยหาวัคซีน

 2) Families First Coronavirus Response Act วงเงินรวม 1.92 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (บังคับใช้วันที่ 18 
มี.ค.) ได้แก่ การให้ประชาชนตรวจหา COVID-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การให้เงินช่วยเหลือแรงงานที่ต้องหยุด
งานจาก COVID-19 การให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร และการให้เงินช่วยเหลือภาครัฐผ่านโครงการ Medicaid

 3) CARES Act วงเงินรวม 2.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (บังคับใช้วันที่ 27 มี.ค.) โดยมาตรการที่ส�าคัญ เช่น การ
ให้เช็คเงินสดกับประชาชนโดยตรง ($1,200/ผูใ้หญ่ และ $500/เด็ก) โครงการ Paycheck Protection Program 
(PPP) ซ่ึงให้เงินกู้ช่วยเหลอืธรุกิจขนาดเลก็และไม่ต้องจ่ายคนืหากน�าไปจ่ายค่าจ้างแรงงาน การเพิม่วงเงินการว่าง
งานสัปดาห์ละ $600 นานสูงสุด 4 เดือน และวงเงินกู้ช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงแห่งชาติ

แผนภำพ 24: อัตรำกำรว่ำงงำน (เส้นสีแดง) เดือน พ.ค. ปรับตัวลดลงเป็น 13.3% 
ตำมกำรลดลงของแรงงำนว่ำงงำนชั่วครำว (แท่งสีน�้ำเงิน)

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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นโยบายการเงินจะยังผ่อนคลายอย่างมาก โดย Fed ส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยที่ 0.00-0.25% จนถึงปี 2022 และระบุ
จะอัดฉีดสภาพคล่องเดือนละ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ “เป็นอย่างน้อย” ในช่วงเดือนข้างหน้า
 ในการประชุมล่าสุดวันที่ 9-10 มิ.ย. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ส่งสัญญาณพร้อมผ่อนคลายนโยบายการเงิน
อย่างเต็มทีผ่่านการใช้เครือ่งมอืทีม่ทีัง้หมดเพือ่พยุงเศรษฐกิจให้รอดพ้นจากวกิฤต COVID-19 ทีค่าดจะกดดนัให้เศรษฐกิจ
สหรัฐฯ หดตัวรุนแรงในปีนี้
 โดย Fed มีมติเป็นเอกฉันท์ (10-0) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย Federal Funds Rate ไว้ที่ระดับต�่า 0.00-0.25% 
และระบุว่าจะคงอยู่ทีร่ะดับดังกล่าวไปจนกว่าจะมคีวามเช่ือมัน่ว่าเศรษฐกิจจะสามารถเลยผ่านปัจจยัเสีย่งในปัจจบุนั และ
เดินทางกลบัเข้าสูเ่ป้าหมายเดิมคือการจ้างงานเต็มอตัราและระดบัราคาทีม่เีสถียรภาพ ซ่ึงประมาณการดอกเบ้ียของ Fed 
หรือ Dot plot ชี้ว่าดอกเบี้ยจะคงอยู่ที่ระดับปัจจุบันไปจนถึงปี 2022 
 นอกจากนี้ Fed ระบุจะเข้าซื้อสินทรัพย์ที่อัตรา 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน “เป็นอย่างน้อย” แบ่ง
เป็นเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล (Treasury) เดือนละ 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็น
หลักประกัน ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (MBS) เดือนละ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
 ในการประชุมรอบนี ้Fed ได้ออกประมาณการเศรษฐกิจฉบบัใหม่ หลงัจากทีง่ดจดัท�ารอบเดอืน ม.ีค. โดยประเมนิ
เศรษฐกิจปี 2020F จะหดตัว 6.5% YoY ก่อนที่จะพลิกกลับมาขยายตัว 5.0% ในปี 2021F ขณะที่เงินเฟ้อ PCE คาด
จะขยายตัวเพียง 0.8% YoY ในปี 2020F และจะทรงตัวต�่ากว่าเป้าหมายของ Fed ที่ 2% จนถึงปี 2022 ส่วนตลาด
แรงงาน Fed มองอัตราการว่างงานจะอยู่ที่ 9.3% ในไตรมาส 4 (ฟื้นตัวขึ้นจากตัวเลขจริงในเดือน พ.ค. ที่ 13.3%)    

 4) Paychek Protection Program and Health Care Enhancement Act วงเงินรวม 7.33 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ (บังคับใช้วันที่ 24 เม.ย.) โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นการเพิ่มวงเงินให้กับมาตรการที่ออกใน CARES Act 
ที่ส�าคัญคือ โครงการ Paycheck Protection Program และโครงการ EIDL ที่ให้เงินอุดหนุนและเงินกู้ฉุกเฉิน
แก่ธุรกิจขนาดเล็ก

 โดยนับถึงวันที่ 4 มิ.ย. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ได้ถูกเบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็น 46% ของวงเงินรวม 3.6 
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงทีส่�าคญัจะเป็นในส่วนของการให้เงินสดช่วยเหลอืประชาชนโดยตรง ทีเ่บิกจ่ายไปแล้ว 91% 
(ของวงเงินรวม 2.93 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โครงการ Paycheck Protection Program (PPP) เบิกจ่ายไป
แล้ว 80% (ของวงเงินรวม 6.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และการให้เงินช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อจัดการปัญหา 
COVID-19 เบิกจ่ายไปแล้ว 96% (ของวงเงินรวม 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
 ซ่ึงการเบิกจ่ายทีร่วดเร็วของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครฐัทีส่�าคัญข้างต้น คาดจะช่วยหนนุให้เศรษฐกิจในช่วง
ครึ่งหลังของปีฟื้นตัวได้เร็ว

แผนภำพ 25: มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจภำครัฐถูกเบิกจ่ำยไปแล้ว 46% ของวงเงินรวม 
3.6 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ

ที่มำ: CRFB, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพ 26: Fed ระบุจะเข้ำซื้อสินทรัพย์เดือนละ 1.2 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แบ่งเป็น
พันธบัตรรัฐบำลเดือนละ 8 หมื่นล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และตรำสำรหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อำศัยเป็น
หลักประกัน ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ (MBS)เดือนละ 4 หมื่นล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 นาย Jerome Powell ประธาน Fed กล่าวว่าคณะกรรมการ Fed ไม่ได้ค�านงึถึงการปรบัเพิม่ดอกเบ้ียเลยด้วยซ�า้ 
ขณะทีพ่ร้อมใช้เครือ่งมอืทีม่ทีัง้หมดนานตราบเท่าท่ีจ�าเป็น โดยนาย Powell กล่าวปัดความเสีย่งว่าการใช้นโยบายการเงิน
ทีผ่่อนคลายเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้เกิดฟองสบูใ่นราคาสนิทรัพย์ 
 ส่วนตวัเลขการจ้างงานท่ีส่งสญัญาณฟ้ืนตัวข้ึนในเดือน พ.ค.  นาย Powell ระบุว่าไม่ได้สะท้อนสภาวะตลาดแรงงาน
ในความเป็นจรงิ โดยแรงงานอกีราว 21 ล้านคนยังคงว่างงาน นอกจากนี ้ตวัเลขดงักล่าวท่ีออกมาสวนทางกับความคาด
หมายของตลาดอย่างมาก ก็สะท้อนได้ถึงความไม่แน่นอนของผลกระทบของ COVID-19 ที่ท�าให้ยากแก่การคาดการณ์
ตัวเลขเศรษฐกิจ
 นาย Powell มองว่าจะมแีรงงานเป็นจ�านวนมาก (หลายล้านราย) ทีจ่ะไม่ได้ถูกกลบัไปว่าจ้างงานเดมิของตน ขณะ
ทีใ่นบางอตุสาหกรรมอาจไม่มกีารว่าจ้างใหม่เป็นระยะเวลาหนึง่ และแรงงานบางส่วนอาจใช้ระยะเวลาเป็นปีๆ ก่อนท่ีจะ
ถูกว่าจ้างตามเดิม
 ด้านการน�ามาตรการ Yield Curve Control (YCC) หรือ การจ�ากัดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในบาง 
(ช่วง) อายุ ซึ่งตลาดเริ่มมองถึงความน่าจะเป็นในการใช้มาตรการดังกล่าวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นาย Powell ระบุว่า
คณะกรรมการ Fed ได้เริม่พจิารณาการใช้มาตรการดังกล่าวในการประชุมรอบนีแ้ละจะยังพจิารณากันต่อในการประชุม
ครั้งถัดๆไป  โดย Fed ต้องการเห็นแนวทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชัดเจนกว่านี้ ก่อนที่จะออกกลยุทธ์ในการส่ง
สัญญาณแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีใหม่ 
 นอกจากนี้ นาย Powell ยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยย�้าว่า Fed ท�าได้
เพียงออกมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปล่อย กู้ในระบบเศรษฐกิจเท่านั้น ซึ่งอาจไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกกลุ่ม
เป้าหมาย และการใช้นโยบายการคลังมีความจ�าเป็ นเนื่องจากจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่า เช่น นโยบายการแจกเงินให้
ประชาชนโดยตรง
 Fed มีท่าทีที่ Dovish อย่างมาก โดยประเมินเศรษฐกิจปี 2020F จะหดตัวในอัตราที่สูง (-6.5% vs. IMF 
ประเมินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะหดตัว -5.9%) ทั้งยังแสดงความกังวลต่อเศรษฐกิจจาก COVID-19 อย่างมากที่มีความ
ไม่แน่นอน ขณะที่ความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดระลอกสองมีสูง ผ่านการเน้นย�้าการพร้อมใช้เครื่องมือที่มีทั้งหมดอย่าง
เต็มที่และนานตราบเท่าที่จ�าเป็น
 มองไปข้างหน้า เรามองว่า Fed จะใช้มาตรการ Yield Curve Control เพื่อเป็นอีกแรงหนุนกดให้อัตราดอกเบี้ย
ในตลาดอยู่ในระดับต�่า หลังจากที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายถูกปรับลดลงจนเข้าใกล้ระดับ 0% ไปแล้ว ขณะที่ Fed มอง
การใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบไม่มีความเหมาะสม
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เศรษฐกิจยุโรป

เศรษฐกิจยูโรโซนส่งสัญญาณฟื้นตัวข้ึนหลังการระบาดของ COVID-19 คล่ีคลายและมาตรการ 
Lockdown ถกูผ่อนปรน ส่งผลให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิทยอยกลับเข้าสูภ่าวะปกต ิขณะทีด่ชันีชีว้ดัความ
เชื่อม่ันทางเศรษฐกิจและผู้บริโภคปรับตัวดีข้ึนหลังจากที่ปรับตัวลดลงแรงท�าจุดต�่าสุดในรอบหลายปีใน
เดอืน มี.ค.-เม.ย. อย่างไรกด็ ีโมเมนตมัเศรษฐกจิยังคงเปราะบางอย่างมากและไม่สม�า่เสมอกนัระหว่างกลุ่ม
ประเทศทีมี่เศรษฐกจิแข็งแกร่งกว่าอย่างเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ กบักลุ่มประเทศอ่อนแอ ซึง่เป็นกลุ่มทีไ่ด้
รบัผลกระทบจาก COVID-19 อย่างหนัก อย่างอติาลีและสเปน
ด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐมีความคืบหน้ามากขึ้นจากการเสนอจัดท�ากองทุนฟื้นฟูวงเงิน 7.5 
แสนล้านยูโร ซึง่หากได้รบัความเหน็ชอบจากทัง้ 27 ประเทศสมาชกิ จะท�าให้มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ
ของกลุ่ม EU คิดเป็นมูลค่ารวม 1.29 ล้านล้านยูโร หรือ 10.8% ของ GDP ส่วนนโยบายการเงิน ECB 
มีมติเพิ่มวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP อีก 6 แสนล้านยูโร เป็น 1.35 ล้านล้านยูโร 
และต่ออายุมาตรการไปจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 2021

เศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นหลังผ่อนปรนมาตรการ Lockdown แต่โมเมนตัมยังอ่อนแอ 
 เศรษฐกิจส่งสญัญาณฟ้ืนตวัข้ึนในเดอืน พ.ค. หลงัการระบาดของ COVID-19 คลีค่ลายและมาตรการ Lockdown 
ถูกผ่อนปรน ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวและทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่ดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจและผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ปรับตัวลดลงแรงท�าจุดต�่าสุดในรอบหลายปีในเดือน มี.ค.-เม.ย. 
 อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มเป็นไปอย่างช้าๆ และไม่สม�่าเสมอกันระหว่างกลุ่มประเทศที่มี
เศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าอย่างเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ กับกลุ่มประเทศอ่อนแอ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก 
COVID-19 อย่างหนัก อย่างประเทศอิตาลีและสเปน ท�าให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมยังมีความจ�าเป็น

แผนภำพ 27: ดัชนี PMI และควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นตัวขึ้นในเดือน พ.ค. หลังกำรผ่อนปรน
มำตรกำร Lockdown ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแออย่ำงมำกในเดือน เม.ย. เว้นแต่เพียงยอด
ปล่อยสินเชื่อภำคธุรกิจที่ได้แรงหนุนจำกกำรผ่อนคลำยเงื่อนไขโครงกำร TLTRO3 ของ ECB

ที่มำ: Bloomberg, ECB, Eurostat, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 ความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) เดือน พ.ค. ฟื้นตัวข้ึน +2.6 จุด เป็น 67.5 จุด แต่
แย่กว่าที่ตลาดคาดที่ 70.6 จุด และยังคงอยู่ในระดับต�่าสุดในรอบหลายปี สะท้อนโมเมนตัมทางเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ
อย่างมากจากผลกระทบรุนแรงของ COVID-19 โดยความเช่ือมั่นฟื้นตัวข้ึนในผู้บริโภค (+3.2, -18.8 จุด) และภาค
อุตสาหกรรม (+5.0, -27.5 จุด) ขณะที่ความเช่ือมั่นภาคบริการ (-5.0, -43.6 จุด) ยังปรับตัวลดลงต่อ 
 ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวม (Composite PMI) เดือน พ.ค. ฟื้นตัวขึ้น +18.3 จุด เป็น 31.9 จุด สูงกว่า
ที่ตลาดคาดและตัวเลขเบื้องต้นที่ 30.5 จุด จากทั้งภาคการผลิตและบริการที่ฟื้นตัวขึ้น โดยภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
+18.5 จดุ เป็น 30.5 จดุ สงูสดุในรอบ 3 เดอืนและดีกว่าทีต่ลาดคาดท่ี 28.7 จดุ ส่วนภาคการผลติฟ้ืนตัวข้ึน +6.0 จดุ 
เป็น 39.4 จุด สูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยดัชนีของทุกประเทศหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นดีกว่าที่ตลาดคาด ได้แก่ เยอรมนี 
(+14.9, 32.3 จุด) ฝรั่งเศส (+21.0, 32.1 จุด) อิตาลี (+23.0, 33.9 จุด) และสเปน (+20.0, 29.2 จุด)

แผนภำพ 28:  จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใน
ยุโรปเริ่มทรงตัว ยกเว้นสวีเดน (เส้นสีเทำเข้ม)ที่ไม่
ได้ใช้มำตรกำร Lockdown

แผนภำพ 29:  กิจกรรมทำงเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว
หลังกำรผ่อนปรนมำตรกำร Lockdown

ที่มำ: Apple Maps mobility trends reports, CEIC, WHO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพ 30: ข้อมูลจำก Google ชี้ว่ำกำรเดินทำงไปร้ำนค้ำจ�ำเป็นอย่ำงร้ำนขำยยำและร้ำนสะดวกซื้อ
ฟื้นตัวขึ้นได้เร็ว ขณะที่กำรเดินทำงไปร้ำนค้ำที่ไม่จ�ำเป็นและสถำนที่พักผ่อนต่ำงๆ ฟื้นตัวช้ำ สะท้อนควำม
กังวลของผู้บริโภคที่ยังคงอยู่

ที่มำ: Google, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน เม.ย. หดตัวแรง -11.7% MoM ต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องจากเดือน
ก่อนที่ -11.1%  จากการใช้มาตรการ Lockdown โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกหดตัว -19.6% YoY 
(vs.-8.8% เดือนก่อน) 
 โดยยอดค้าปลีกคาดจะฟื้นตัวขึ้นในเดือน พ.ค. หลังการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown แต่โมเมนตัมโดยรวมจะ
ยังคงอ่อนแอท่ามกลางความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังอยู่ระดับต�่ามาก (-18.8 จุด ในเดือน พ.ค.) 
 ยอดปล่อยสินเชื่อเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องในส่วนของภาคธุรกิจ (Corporates) ที่เร่งตัวขึ้นเป็น 6.6% YoY (vs. 5.5% 
เดอืนก่อน) สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2009 โดยหลกัเป็นผลจากที ่ECB ผ่อนคลายเง่ือนไขในโครงการเงินกู้ดอกเบ้ียต�า่ TLTRO3 
ซ่ึงตามโครงการดงักล่าวอตัราดอกเบ้ียท่ีคิดกับธนาคารพาณชิย์จะอยู่ในระดบัต�า่มากจนติดลบ ตามแต่ความสามารถในการ
ปล่อยกู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ ECB วางไว้ ซึ่งก็คือธุรกิจ SMEs ขณะที่ยอดปล่อยสินเชื่อภาคครัวเรือน (Household) 
ชะลอตัวลงต่อเป็น 3.0% YoY (vs. 3.4% ในเดือนก่อน) ต�่าสุดนับตั้งแต่ปี 2018 ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี
 ด้านภาคต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน มี.ค.  พลิกกลับมาหดตัว -8.2% YoY จากที่ขยายตัว 
2.3% ในเดือนก่อน โดยนับเป็นการหดตัวมากสุดนับตั้งแต่ปี 2009 ท่ามกลางการเริ่มใช้มาตรการ Lockdown เพื่อ
คุมการระบาดของ COVID-19 ทั้งในและนอกยูโรโซน โดยส่งออกไปตลาดหลักได้แก่ จีน (-12.0% vs. -4.1% เดือน
ก่อน) อังกฤษ (-23.5% vs. -14.1% เดือนก่อน) OPEC (-11.8% vs. 19.8% เดือนก่อน) และตุรกี (-3.8% vs. 
13.9% เดือนก่อน) หดตัวแรง ขณะที่ส่งออกไปสหรัฐฯ ชะลอตัวลง (2.7% vs. 5.7% ในเดือนก่อน) ส่วนยอดน�าเข้า 
(Imports) หดตัว -12.8% YoY เพิ่มขึ้นจาก -1.6% ในเดือนก่อน 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 มีความคืบหน้ามากขึ้น และอาจคิดเป็นมูลค่า
สูงถึง 10.8% ของ GDP หากได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 27 ประเทศสมาชิก
 มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจการคลงัเพิม่เติมของกลุม่ EU มคีวามคบืหน้ามากข้ึนในช่วงท่ีผ่านมา หลงัจากทีก่่อนหน้า
นี้ แต่ละประเทศสมาชิกต้องพึ่งพามาตรการกระตุ้นของตนเองเป็นหลัก ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอส�าหรับประเทศที่มีสถานะ
ทางการคลังที่อ่อนแอ (มีหนี้สาธารณะในระดับสูง) ท�าให้ต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับสูง ขณะที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของ COVID-19 อย่างหนัก โดยเฉพาะประเทศทางตอนใต้ เช่น อิตาลีและสเปน
 ปลายเดอืน พ.ค. คณะกรรมาธกิารยุโรป (European Commission) ได้เสนอแผนการจดัต้ังกองทนุฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
(Recovery Fund) มูลค่ารวม 7.5 แสนล้านยูโร แบ่งเป็น 5.0 แสนล้านยูโรในรูปของเงินอุดหนุนหรือให้เปล่า (Grants) 
และอกี 2.5 แสนล้านยูโรในรูปของเงินกู้ดอกเบ้ียต�า่ (Low-Interest Loan) โดยเงินทุนจะมาจากการออกพนัธบัตรรฐับาล
ร่วมกัน (Joint Debt Issuance) ของประเทศสมาชิกทั้ง 27 ประเทศ  ก�าหนดจ่ายคืนในระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะเริ่ม
จ่ายตั้งแต่ปี 2028 เป็นต้นไป โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลร่วมจะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมและลดภาระหนี้ให้กับประเทศ
ที่มีปัญหา
 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปประเมินว่าเงินอุดหนุนดังกล่าว (ส่วนที่เป็น 5.0 แสนล้านยูโร) จะถูกจัดสรรให้กับ
ประเทศอิตาลีและสเปนซึ่งเป็นประเทศได้รับผลกระทบรุนแรงจาก COVID-19 มากที่สุด โดยคาดจะได้รับเงินอุดหนุน
สูงที่สุดราว 8.18 หมื่นล้านยูโร และ 7.73 หมื่นล้านยูโร ตามล�าดับ ขณะที่ฝรั่งเศสจะได้รับ 3.88 หมื่นล้านยูโร และ
กรีซจะได้รับ 2.26 หมื่นล้านยูโร
 ก่อนหน้านีป้ลายเดือน ม.ีค. ประเทศสมาชิกทัง้ 27 ประเทศได้เห็นชอบมาตรการลดทอนผลกระทบจาก COVID-19 
ไปแล้วมูลค่ารวม 5.4 แสนล้านยูโร แบ่งเป็น 1) การช่วยเหลือประเทศสมาชิกในส่วนของประกันการว่างงาน (SURE) 
มูลค่า 1 แสนล้านยูโร 2)เครดิตการันตีโดย European Investment Bank (EIB) มูลค่า 2 แสนล้านยูโรเพื่อหนุนการ
ปล่อยสินเชื่อ SMEs และ3) วงเงินกู้ยืมจาก European Stability Mechanism (ESM) มูลค่า 2.4 แสนล้านยูโร เพื่อ
ช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่ม EU อาจคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1.29 ล้านล้านยูโร หรือ 10.8% ของ GDP 
และจะเป็นอีกแรงหนุนเศรษฐกิจที่ส�าคัญ เพิ่มเติมจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อเนื่องของ ECB หากแผนการ
จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ (Recovery Fund) มูลค่ารวม 7.5 แสนล้านยูโร ได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิก
ทั้ง 27 ประเทศ
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ECB เพิ่มวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP อีก 6 แสนล้านยูโร เป็น 1.35 ล้านล้านยูโร และต่ออายุ
มาตรการไปจนถึงเดือน มิ.ย. 2021 
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มมีตผ่ิอนคลายนโยบายการเงินเพิม่เติมในการประชมุวันที ่4 ม.ิย. โดยเพิม่วงเงินมาตรการ 
QE พเิศษ หรอื Pandemic Emergency Public Purchase (PEPP) อกี 6 แสนล้านยูโร เป็น 1.35 ล้านล้านยูโร และ
ต่ออายุมาตรการดังกล่าวออกไปจนถึงสิน้เดอืน ม.ิย. 2021 (จากเดิมทีร่ะบุจะเข้าซ้ือจนถึงสิน้ปีนีเ้ป็นอย่างน้อย) นอกจากนี้ 
ECB ระบุจะท�าการซ้ือคนื (Reinvest) พนัธบัตรทีค่รบก�าหนดอายุไปจนถึงสิน้ปี 2022 เป็นอย่างน้อย
 ส่วนมาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์แบบปกติ ECB มีมติคงการเข้าซื้อที่อัตรา 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน (ECB ยังย�้า
ว่าจะยุติมาตรการดังกล่าวก่อนที่จะท�าการปรับขึ้นดอกเบี้ยเล็กน้อย) รวมทั้งคงการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมชั่วคราวที่ได้
ประกาศในการประชุมวันที่ 12 มี.ค. มูลค่า 1.2 แสนล้านยูโร จนถึงสิ้นปีนี้
 โดยมาตรการ PEPP จะมีความผ่อนผันมากกว่ามาตรการ QE แบบปกติ ได้แก่ 1) ผ่อนผันเพดานการถือครอง
พันธบัตรของแต่ละประเทศสมาชิกที่ห้ามเกิน 33% ของปริมาณพันธบัตรที่มีทั้งหมดในตลาด (Issuer Limit) และ 2) 
ผ่อนผันเกณฑ์การเข้าซื้อพันธบัตรของแต่ละประเทศสมาชิกตาม Capital Keys เพื่อให้ ECB สามารถซื้อพันธบัตรของ
ประเทศที่มีปัญหารุนแรงอย่างอิตาลีและสเปน ได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ECB ได้เพิ่มการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลกรีซเข้า
มาในมาตรการด้วย
 ทั้งนี้ มาตรการ PEPP นับเป็นมาตรการหนุนเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของยุโรปในขณะนี้ ผ่านการ
ลดต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาล ซึ่งช่วยหนุนการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่มีความจ�าเป็นอย่างมากในขณะนี้ 
โดยเฉพาะประเทศอิตาลีและสเปนที่มีสถานะทางการคลังอ่อนแอ 
 โดยนับตั้งแต่เริ่มมาตรการ PEPP ในปลายเดือน มี.ค. ECB ได้เข้าซื้อสินทรัพย์รวม 2.35 แสนล้านยูโร โดยเข้า
ซ้ือพนัธบัตรรัฐบาลเยอรมนมีากทีส่ดุที ่4.67 หมืน่ล้านยูโร ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนราว 25% ตามมาด้วยพนัธบัตรรฐับาลอติาล ี
3.74 หมืน่ล้านยูโร (20%) ฝร่ังเศส 2.36 หมืน่ล้านยูโร (13%) และสเปน 2.24 หมืน่ล้านยูโร (12%) โดยสดัส่วนการ
ซ้ือพนัธบัตรรัฐบาลอติาลทีี ่20% นัน้สงูกว่าตามทีก่�าหนดในกฎ Capital Keys ที ่13% อยู่มาก
 ด้านอตัราดอกเบ้ียนโยบาย ECB มมีตคิงดอกเบ้ีย Deposit Facility Rate ที ่-0.5% ดอกเบีย้ Main Refinancing 
Rate ที่ 0.0% และดอกเบี้ย Marginal Lending Rate ที่ 0.25% โดยยังคงระบุว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ที่ระดับนี้
หรือต�่ากว่า “จนกว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวเข้าสู่เป้าหมายที่ 2%”  ได้อย่างยั่งยืน

 อย่างไรก็ดี การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูดังกล่าวคาดจะใช้ระยะเวลาหนึ่งและยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก เนื่องจาก
ยังมีความขัดแย้งของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าควรจะให้ในรูปของเงินอุดหนุน (ให้เปล่า) หรือในรูปของ
เงินกู้ (ซึ่งต้องจ่ายคืน) รวมทั้งการก�าหนดสัดส่วนว่าแต่ละประเทศสมาชิกควรจะได้รับเงินช่วยเหลือเท่าใด โดยประเทศ
ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก และสวีเดน ซึ่งเรียกว่ากลุ่ม ‘Frugal Four’ ยังคงต่อต้านการให้ความช่วยเหลือใน
รูปของเงินอุดหนุน ซึ่งอาจท�าให้ขนาดและรูปแบบของกองทุนเปลี่ยนไป

แผนภำพ 31: รำยละเอียดมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจกำรคลังของ EU ซึ่งจะคิดเป็นวงเงินรวม 
1.29 ล้ำนล้ำนยูโร โดยหลักจะจัดสรรให้กับอิตำลีและสเปน 

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 นอกจากนี้ ECB ยังคงย�้าพร้อมปรับเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินที่มีตามความเหมาะสม เพื่อหนุนให้เงินเฟ้อฟื้น
ตัวขึ้นกลับเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% ได้อย่างยั่งยืน
 การตอกย�า้ความจ�าเป็นในการใช้นโยบายการเงินท่ีผ่อนคลาย สอดคล้องกับมมุมองเศรษฐกิจและเงินเฟ้อท่ีอ่อนแอ
อย่างมากจากผลกระทบของ COVID-19 โดย ECB ประเมิน GDP ของยูโรโซนจะหดตัวถึง -8.7% ในปี 2020F ก่อน
ที่จะพลิกกลับมาขยายตัว 5.2% ในปี 2021F อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ COVID-19 ระบาดรอบที่สอง ECB คาด GDP 
จะหดตัวสูงถึง -12.6% ในปี 2020F ส่วนเงินเฟ้อ ECB คาดจะทยอยฟื้นตัวขึ้นและคาดจะขยายตัวเฉลี่ย 1.3% ในปี 
2022F ยังคงห่างไกลเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% อย่างมาก

แผนภำพ 32: ECB เร่งเข้ำซื้อสินทรัพย์ผ่ำนมำตรกำร PEPP (แท่งสีน�้ำเงิน) เป็นหลัก ผ่ำนวงเงินรวม 
1.35 ล้ำนล้ำนยูโร

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

แผนภำพ 33: มำตรกำร PEPP หนุนให้ ECB สำมำรถเข้ำซื้อพันธบัตรรัฐบำลของอิตำลี (กรอบสีเทำ) 
ในสัดส่วนที่สูงกว่ำที่ก�ำหนดไว้ตำมกฎ Capital Keys (20% vs. 13% ตำมที่ก�ำหนด) 

ที่มำ: ECB, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจจีน

เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ Lockdown นอกจากนี้ ยังได้ผลดีจาก
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิทัง้ภาคการเงินและการคลัง รวมถงึการกลับมาเปิดประเทศของคูค้่าหลกัอย่าง
สหรัฐฯ และยุโรป อย่างไรก็ดี ภาพรวมการฟื้นตัวยังเปราะบางอย่างมากและไม่สม�่าเสมอ เนื่องจาก
อปุสงค์ฟ้ืนตวัช้ากว่าอปุทานอยู่มาก นอกจากน้ี เศรษฐกจิยังต้องเผชญิความเสีย่งจากอุปสงค์โลกทีอ่่อนแอ 
ความตึงเครียดกับสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงความเสี่ยงที่ COVID-19 จะกลับมาระบาดอีกครั้ง
ด้านการประชุม NPC ปลายเดือน พ.ค. รัฐบาลจีนตัดสินใจไม่ก�าหนดเป้า GDP ปีนี้ ท่ามกลางความ
ไม่แน่นอนของหลายปัจจัย และส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ 
สะท้อนผ่านเป้าขาดดลุการคลงัทีเ่พิม่ข้ึนจากปีก่อนและโควต้าการออกพนัธบตัรรฐับาลท้องถิน่ฉบบัพเิศษ
เพือ่หนุนการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่พิม่ข้ึน ขณะทีน่โยบายการเงินจะยังคงผ่อนคลายผ่านการปรบัลด 
RRR และดอกเบี้ยนโยบาย

กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นขึ้นตัวต่อในเดือน พ.ค. แต่ยังเปราะบางและไม่สม�่าเสมอกันระหว่างอุปสงค์และอุปทาน   
ขณะที่ความเสี่ยงการระบาด COVID-19 รอบสองมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟ้ืนตวัข้ึนต่อเนือ่งนบัตัง้แต่รฐับาลทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown นอกจากนี ้ ยังได้
ผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท้ังการเงินและการคลงั รวมท้ังการกลบัมาเปิดประเทศของคู่ค้าหลกัอย่างสหรฐัฯ และ
ยุโรป อย่างไรก็ด ีภาพรวมการฟ้ืนตวัยังคงเปราะบางและไม่สม�า่เสมอกัน เนือ่งจากอปุสงค์ (สะท้อนผ่านยอดค้าปลกีและ
การลงทนุ) ยังฟ้ืนตวัช้ากว่าอปุทาน (สะท้อนผ่านผลผลติภาคอตุสาหกรรม) อยู่มาก
 มองไปข้างหน้า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนจะยังคงเปราะบางแม้รัฐบาลจะส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจการคลัง
เต็มที ่(ผ่านการเพิม่เป้าขาดดุลการคลงัและเพิม่วงเงินการออกพนัธบัตรรฐับาลท้องถ่ินฉบับพเิศษ) และผ่อนคลายนโยบาย
การเงินต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจยังต้องเผชิญความเสี่ยงจากทั้งสงครามการค้ากับสหรัฐฯ ที่ความตึงเครียดมีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นต่อเนื่องจนถึงช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. อุปสงค์โลกที่อ่อนแออย่างมากซึ่งจะกดดันการส่งออก 
รวมถึงความเสี่ยงการระบาดรอบสองของ COVID-19 ที่มีเพิ่มขึ้น

แผนภำพ 34: กิจกรรมทำงเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในเดือน พ.ค. แต่ยังเปรำะบำงและ
ไม่สม�่ำเสมอกัน เนื่องจำกอุปสงค์ (ยอดค้ำปลีกและกำรลงทุน) ยังคงฟื้นตัวช้ำกว่ำอุปทำน 
(ผลผลิตภำคอุตสำหกรรม) อยู่มำก ขณะที่ยอดส่งออกและน�ำเข้ำหดตัวตำมอุปสงค์โลกที่อ่อนแอ

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของทางการจีน (Official Manufacturing PMI) เดือน พ.ค. ปรับตัวลดลง 
-0.2 จุด เป็น 50.6 จุด สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 51.1 จุด จากการปรับลดลงของผลผลิต (-0.5, 
53.2 จุด) ขณะที่ยอดค�าสั่งซื้อใหม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งภายใน (0.7, 50.9 จุด) และภายนอกประเทศ (1.8, 35.3 จุด) 
อย่างไรก็ดี ยอดค�าสั่งซื้อภายนอกประเทศยังคงหดตัว (ต�่ากว่า 50 จุด) และต�่ากว่าค่าเฉลี่ยปี 2019 ที่ 47.5 จุด อย่าง
มาก สะท้อนอปุสงค์โลกทีอ่่อนแออย่างมากจากผลกระทบของ COVID-19 และนบัเป็นปัจจยัส�าคัญกดดนัการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจจีน
 ส่วนดชันีภาคบรกิาร (Non-manufacturing PMI) ฟ้ืนตัวข้ึนต่อ 0.4 จดุ เป็น 53.6 จดุ ใกล้เคยีงกับทีต่ลาดคาด 
จากผลดีของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ โดยดัชนย่ีอยภาคก่อสร้างได้เพิม่ข้ึนต่อเนือ่งสูร่ะดับสงูสดุในรอบ 9 เดือน 
(+1.1, 60.8 จดุ)
 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน พ.ค. ฟื้นตัวขึ้นเป็น 4.4% YoY จาก 3.9% ใน
เดือนก่อน แต่ต�่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 5.0% น�าโดยการฟื้นตัวของผลผลิตรถยนต์ (19.0% vs. 5.1% เดือนก่อน) ไฟฟ้า 
(4.3% vs. 0.3% เดือนก่อน) และซีเมนต์ (8.6% vs. 3.8% เดือนก่อน)
 ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน พ.ค. ฟื้นตัวขึ้นเป็น -2.8% YoY จาก -7.5% ในเดือนก่อน แต่ต�่ากว่าที่ตลาด
คาด -2.3% ยังคงสะท้อนอปุสงค์ท่ีอ่อนแอและฟ้ืนตัวช้าท่ามกลางความกังวลของผูบ้ริโภคต่อการระบาดของ COVID-19 
โดยเฉพาะอุปสงค์ในกลุ่มบริการด้านอาหารที่โดนกดดันอย่างหนัก (-18.9% vs. -31.1% เดือนก่อน) ขณะที่อุปสงค์การ
ซื้อสินค้าคงทน เช่น รถยนต์ ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องและขยายตัวสูงสุดในรอบ 9 เดือน (3.5% vs. 0.0% เดือนก่อน)
  การลงทุนสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment) เดือน พ.ค. ฟื้นตัวขึ้นต่อเป็น -6.3% YoY YTD 
จาก -10.3% ในเดือนก่อน แต่ต�่ากว่าที่ตลาดคาดที่ -6.0% โดยการลงทุนฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในทุกหมวดหลัก ได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์ (-0.3% vs. -3.3% เดือนก่อน) โครงสร้างพื้นฐาน (-6.3% vs. -11.8% เดือนก่อน) และภาคการ
ผลิต (-14.8% vs. -18.8% เดือนก่อน)
 ด้านต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน พ.ค.  พลิกกลับมาหดตัว -3.3% YoY จากที่ขยายตัว 3.5% ใน
เดือนก่อน แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ -6.5% ขณะที่ยอดน�าเข้า (Imports) หดตัว -16.7% YoY เพิ่มขึ้นจาก -14.2% ใน
เดือนก่อน และแย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -7.9% ส่งผลให้ดุลการค้าเดือน พ.ค.  เกินดุลเพิ่มขึ้นเป็น 6.29 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์
 โดยส่งออกไปสหรัฐฯ (-1.2% YoY vs. 2.2% เดือนก่อน) และ ASEAN (-5.7% vs. 4.2% เดือนก่อน) 
พลกิกลบัมาหดตัว ส่วนส่งออกไปญ่ีปุ่นชะลอตวัลงเป็น 11.2% (vs. 33.0% เดอืนก่อน) ขณะทีส่่งออกไป EU ฟ้ืนตัวข้ึน
เป็น -0.7% (vs. -4.5% เดอืนก่อน)

แผนภำพ 35: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอีกครั้งกลำงเดือน มิ.ย. จำกตลำดสด 
Xinfandi ในเมืองปักกิ่ง สะท้อนควำมเสี่ยงกำรระบำดรอบสองที่มีเพิ่มขึ้น

ที่มำ: CEIC, WHO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 ทั้งนี้ ในรายงานระบุว่าสินค้ากลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาลและการป้องกันตัวเองจากไวรัสยังขยายตัวได้
ดีต่อเนื่องและเป็นปัจจัยหนุนให้ส่งออกไม่หดตัวแรงกว่านี้ น�าโดยผ้าและสิ่งทอ (ซึ่งนับเป็นวัสดุที่ใช้ท�าหน้ากากอนามัย) 
ขยายตัว 77.3% YoY (vs. 49.3% เดือนก่อน) ชิ้นส่วนพลาสติกขยายตัว 54.4% (vs. 63.8% เดือนก่อน) และ
อุปกรณ์การแพทย์ขยายตัว 88.5% (vs. 50.3% เดือนก่อน) นอกจากนี้ ส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขยายตัว 48.2% 
(vs. 49.9% เดือนก่อน) และแผงวงจรไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์เร่งตัวข้ึนเป็น 18.7% ( vs. 7.0% เดอืนก่อน) ขณะทีส่่งออก
สนิค้าหมวดอืน่ๆ ยังคงหดตัว
 เรามองว่าโมเมนตัมส่งออกของจีนจะยังคงอ่อนแอตามอุปสงค์โลก ซึ่งสะท้อนได้จากดัชนี PMI ของประเทศหลัก
ทั่วโลกที่แม้จะฟื้นตัวขึ้นในเดือน พ.ค. หลังผ่อนปรนมาตรการ Lockdown แต่ก็ยังอ่อนแอและอยู่ในเกณฑ์หดตัว (ต�่า
กว่า 50 จุด) นอกจากนี้ ส่งออกจีนยังมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมจากความตึงเครียดกับสหรัฐฯ ที่ปะทุขึ้นอีกครั้ง และคาดจะ
คงอยู่ตลอดจนถึงการเลือกตั้ง ประธานาธิบดี สหรัฐฯ ในเดือน พ.ย.

ยอดปล่อยสินเชื่อเร่งตัวขึ้นต่อเนื่อง นับเป็นแรงหนุนส�าคัญของการฟื้นตัวเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา
 ยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 3.19 ล้านล้านหยวน (vs. เพิ่มขึ้น 
3.09 ล้านล้านหยวนในเดือนก่อน) สูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ 3.1 ล้านล้านหยวน จากผลดีของการใช้นโยบายการ
เงินและการคลังที่ผ่อนคลาย หนุนให้ยอดระดมทุนรวมสุทธิคงค้างในระบบ (Outstanding Total Social Financing) 
เร่งตัวขึ้นต่อเป็น 12.5% YoY สูงสุดในรอบ 2 ปี
 โดยการออกพนัธบัตรรฐับาล (Government Bonds) ได้เพิม่ข้ึนอย่างมากอยู่ที ่1.14 ล้านล้านหยวน (vs. 3.36 
แสนล้านหยวนในเดือนก่อน) สงูสดุในรอบ 3 ปี ท่ีมกีารรายงานตัวเลขดังกล่าว จากความต้องการออกพนัธบัตรรฐับาล
เพือ่หนนุการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ โดยเฉพาะผ่านการออกพนัธบัตรรัฐบาลท้องถ่ินฉบับพเิศษเพือ่ใช้ลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน 
ซ่ึงปีนี ้รัฐบาลได้เพิม่โควต้าการออกพนัธบัตรดงักล่าวเป็น 3.75 ล้านล้านหยวน (vs. ปี 2019 ที ่2.15 ล้านล้านหยวน)
 ขณะที่ยอดปล่อยกู้เงินหยวน (New Yuan Loans) ชะลอตัวลงเป็น 1.48 ล้านล้านหยวน จาก 1.69 ล้านล้าน
หยวนในเดือนก่อน ต�่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 1.60 ล้านล้านหยวน และยอดออกหุ้นกู้เอกชน (Corporate Bonds) ชะลอ
ตัวลงเป็น 2.97 แสนล้านหยวน หลังจากเพิ่มขึ้นแรง 9.01 แสนล้านหยวนในเดือนก่อน 
 ส่วนยอดออกสินเชื่อนอกภาคธนาคาร (Shadow banking) ซึ่งได้แก่ Trust loans, Entrusted loans และ 
Undiscounted banks bill ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.26 หมื่นล้านหยวน จาก 2.1 พันล้านหยวนในเดือนก่อน
 ยอดปล่อยสินเชื่อที่เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องนับเป็นปัจจัยส�าคัญที่หนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ผ่านการ
ผ่อนคลายนโยบายการเงินและการคลงั รวมถึงการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจทียั่งเปราะ
บาง ทั้งยังเผชิญความไม่แน่นอนจากทั้งความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ ที่กลับมาประทุขึ้นอีกครั้ง และความเสี่ยง
การระบาดของ COVID-19 รอบสอง ท�าให้เราคาดนโยบายการเงินจะยังผ่อนคลายต่อไป โดยคาด PBoC จะปรับลด 
RRR และดอกเบี้ยนโยบายลงเพิ่มเติม

แผนภำพ 36: ยอดปล่อยสินเชื่อ (กรำฟเส้น) เร่งตัวขึ้นต่อในเดือน พ.ค.

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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รฐับาลจนีไม่ก�าหนดเป้า GDP ปีน้ี ท่ามกลางเศรษฐกจิทีเ่ผชญิความไม่แน่นอนสงู ขณะทีส่่งสญัญาณกระตุน้เศรษฐกจิ
การคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพ
 การประชุมประจ�าปี National People’s Congress (NPC) เพื่อก�าหนดทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 
22-28 พ.ค. รัฐบาลจีนได้ตัดสินใจไม่ก�าหนดเป้า GDP ของปี 2020 ซึ่งนับเป็นครั้งแรก เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจเผชิญ
ความไม่แน่นอนสูงจากพัฒนาการของ COVID-19 แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการค้าระหว่างประเทศ  
 โดยในปีนี้ รัฐบาลจะให้ความส�าคัญกับการจ้างงานและความมั่นคงในการด�ารงชีวิตของชาวจีนมากขึ้น ซึง่รัฐบาล
ได้ตั้งเป้าการจ้างงานในเขตเมือง (Urban) เพิ่มขึ้น 9 ล้านต�าแหน่ง (ลดลงจากปีก่อนที่ 11 ล้านต�าแหน่ง) และตั้งเป้า
อัตราการว่างงานในเขตเมืองที่ 6.0% (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 5.5%)
นโยบายการคลัง รัฐบาลปรับเพิ่มเป้าขาดดุลการคลังปี 2020 ขึ้นเป็น 3.6% ของ GDP “หรือมากกว่า” ซึ่งสูงสุดใน
รอบกว่า 10 ปี และเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมากที่ตั้งไว้ที่ 2.8% นอกจากนี้ รัฐบาลจะออกพันธบัตรรัฐบาลฉบับพิเศษ
มูลค่า 1 ล้านล้านหยวน เพื่อหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและควบคุมการระบาดของ COVID-19 และก�าหนดโควต้า
การออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นฉบับพิเศษที่ 3.75 ล้านล้านหยวนส�าหรับปี 2020 (vs. 2.15 ล้านล้านหยวนในปีก่อน) 
เพื่อหนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนภำพ 37: PBoC ผ่อนคลำยนโยบำยกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง หนุนสภำพคล่องและกำรปล่อยสินเชื่อ

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพ 38: รัฐบำลจีนตั้งเป้ำขำดดุลกำรคลังปี 2020 เพิ่มขึ้นเป็น 3.6% ของ GDP ขณะที่
เพิ่มโควต้ำกำรออกพันธบัตรรัฐบำลท้องถิ่นเป็น 3.75 ล้ำนล้ำนหยวน

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

นโยบายการเงิน รัฐบาลระบุจะใช้นโยบายการเงินอย่างรอบคอบ มีความยืดหยุ่นและเหมาะสม โดยย�้าการรักษาสภาพ
คล่องให้มีความเหมาะสมผ่านการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนกันส�ารองขั้นต�่าหรือ RRR และการลดดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึง
การปล่อยกู้พิเศษให้สถาบันการเงินน�าไปปล่อยกู้ต่อในอัตราดอกเบี้ยต�่ามาก ภายใต้โครงการ Re-lending โดยเฉพาะ
การปล่อยกู้ให้กับกลุ่ม SMEs
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แผนภำพ 39: เป้ำเศรษฐกิจของรัฐบำลจีนปี 2020 เทียบกับปี 2018-19 

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

 การยกเลิกเป้า GDP ส�าหรับปีนี้ค่อนข้างเป็นไปตามคาดการณ์ของตลาด และช่วยให้รัฐบาลไม่ต้องเร่งกระตุ้น
เศรษฐกิจอย่างร้อนแรงเกินไปเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายท่ามกลางหนี้ในระบบที่สูง (ราว 300% ของ GDP ปี 2019) และ
น่ากังวล 

ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ประทุขึ้นอีกครั้งและนับเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งคาดจะมี
จนถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดี สหรัฐฯ ในเดือน พ.ย.
 ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ประทุขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมา ภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายลงนามข้อตกลง
การค้า Phase 1 ร่วมกันเมื่อกลางเดือน ม.ค. จากการระบาดรุนแรงของ COVID-19 โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ที่กลาย
เป็นศูนย์กลางของการระบาดและกว่าแสนรายต้องเสียชีวิตลง และส่งผลให้ประธานาธิบดี Donald Trump กล่าวอ้าง
ว่าเป็นความผิดของจีนที่เป็นต้นตอให้การระบาดแพร่ออกมาทั่วโลก 
 นอกจากนี ้สภาวะเศรษฐกิจสหรฐัฯ ทีต่กต�า่อย่างหนกัจากผลกระทบของไวรัสดงักล่าว การเดนิหน้าผ่านกฎหมาย
ความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกงของรัฐบาลจีน ประกอบกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. ที่ใกล้เข้ามา ได้
กดดันให้ประธานาธิบด ีTrump ต้องเร่งหาเสยีง ซ่ึงการกดดนัจนีก็นบัเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ในการเรยีกคะแนนเสยีงประชาชน
ที่ได้รับความนิยม โดยที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐฯ ได้มุ่งเน้นโจมตีอุตสาหกรรม Technology ของจีน และการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนสหรัฐฯ ของบริษัทจีน ที่ส�าคัญได้แก่
 - (15 พ.ค.) กระทรวงคลงัสหรัฐฯ ประกาศห้ามบรษิทัผลติชิปทัว่โลกทีใ่ช้อปุกรณ์และเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ในการผลติ 

ส่งออกช้ินส่วนให้กับบรษิทั Huawei และบริษทัอืน่ๆ ท่ีตดิ Blacklist ก่อนได้รบัอนญุาต โดยให้เวลาเตรยีมตัว 120 วัน 
(จนถึง 15 ก.ย.)

 - (20 พ.ค.) วุฒิสภาสหรัฐฯ เห็นชอบร่างกฎหมาย Holding Foreign Companies Accountable Act ซึ่งอาจน�า
ไปสูก่ารเพกิถอนการจดทะเบียนของบริษทัสญัชาตจินีอย่าง Alibaba และ Baidu ออกจากตลาดหลกัทรพัย์สหรัฐฯ 
ทั้ง NASDAQ และ NYSE โดยร่างกฎหมายดังกล่าวระบุว่าหากบริษัทจดทะเบียนต่างชาติไม่สามารถยืนยันได้
ว่าตนเองไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลต่างชาติ หรือหาก Public Company Accounting Oversight 
Board (PCAOB) ของสหรัฐฯ ไม่สามารถตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้เป็นเวลา 3 ปีติดต่อ
กัน ก็จะเพิกถอนการจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวออกจากตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ร่างกฎหมายดัง
กล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนฯ เป็นล�าดับถัดไป ก่อนที่ยื่นให้ประธานาธิบดี ลงนามบังคับใช้เป็น
กฎหมาย 
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 ด้านการค้าระหว่างกัน จีนก็ดูจะซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ ได้ต�่ากว่าข้อตกลง Phase 1 ที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วม
กันเมื่อกลางเดือน ม.ค. โดยตามข้อตกลงดังกล่าว จีนจะต้องซื้อสินค้าตามรายละเอียด (Covered goods) จากสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้น 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี 2017 ภายในระยะเวลาสองปี (1 ม.ค. 2020- 31 ธ.ค. 2021) 
แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ สินค้าเกษตร เช่น เนื้อสัตว์, ถั่วเหลือง (3.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) อุตสาหกรรม เช่น 
เครื่องบิน, เครื่องจักรกล, ยา (7.77 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) พลังงาน เช่น น�้ามันดิบ, ก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน 
(5.24 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และบริการ เช่น การท่องเที่ยว, บริการทางการเงิน (3.79 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
 ส�าหรับปี 2020 จีนจะต้องซื้อสินค้า Covered goods จากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 6.39 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ  เมือ่เทยีบกับปี 2017 ซ่ึงหากองิจากตัวเลขยอดส่งออกของสหรฐัฯ ในปี 2017 (เราประเมนิจากตวัเลขนีเ้นือ่งจาก
รฐับาลสหรฐัฯ ก็องิจากยอดส่งออกของสหรฐัฯ เป็นหลกั) จะเท่ากับว่าจนีจะต้องซ้ือสนิค้า Covered goods จากสหรฐัฯ 
มูลค่ารวม 1.427 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นปีนี้ (ยอดส่งออก Covered goods ของสหรัฐฯ ไปจีนอยู่ที่ราว 7.88 
หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2017 ตามการประเมินของส�านัก Petereson Institute for International Economics 
คิดเป็น 61% ของยอดส่งออกรวม)

แผนภำพ 40: สหรัฐฯ ออกมำตรกำรกดดันจีนอย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำ

ที่มำ: Bloomberg, US DoC, NY times, Deutsche Bank, Goldman Sachs, 
TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 - (22 พ.ค.) กระทรวงคลงัสหรฐัฯ ได้ Blacklist องค์กรและบริษทัจนี 33 แห่ง ซ่ึงส่วนใหญ่เกีย่วข้องกับเทคโนโลยี 
AI และระบบจดจ�าใบหน้า โดยอ้างว่าบรษิทัจนี 9 แห่ง มส่ีวนเก่ียวข้องในการละเมดิสทิธิมนษุยชนของมสุลมิกลุม่
น้อยชาวอยุกูร์ และบรษิทัจนีอกี 24 แห่ง เก่ียวข้องกับอาวธุท�าลายล้างสงูและมคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกับกองทพัจนี

 - (27 พ.ค.) เพิกถอนสิทธิพิเศษทางการค้าของฮ่องกง (Special Status) เนื่องจากมองว่า กฏหมายความมั่นคง
แห่งชาตฮ่ิองกงของรัฐบาลจนี จะจ�ากัดความเป็นอสิระในการปกครองตนเองของฮ่องกง โดยกฎหมายความมัน่คง
ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาประชาชนแห่งชาติจีนในการประชุม NPC วันที่ 28 พ.ค. ทั้งนี้ การเพิก
ถอนสิทธิพิเศษทางการค้า จะส่งผลให้อัตราภาษีน�าเข้าและการจ�ากัดการส่งออกสินค้าบางอย่างที่สหรัฐฯ ด�าเนิน
การกับจนีถูกบังคับใช้ในฮ่องกงด้วย และอาจส่งผลกระทบต่อสถานะของฮ่องกงในการเป็นศนูย์กลางระบบการเงิน
ที่ส�าคัญและการเป็นแหล่งลงทุนของธุรกิจต่างชาติ
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แผนภำพ 41: จีนซื้อสินค้ำจำกสหรัฐฯ เพียง 14% ของเป้ำ Phase 1 ปี 2020 เท่ำนั้น ในช่วง 4 เดือนแรกของปี

ที่มำ: PIIE, US census bureau, CEIC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)  

 โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี (จนถึงสิ้นเดือน เม.ย.) จีนซื้อสินค้า Covered goods จากสหรัฐฯ มูลค่ารวม 
2.04 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพียง 14% ของเป้าการซื้อปีนี้เท่านั้น ซึ่งถือว่าต�่ามากและสะท้อนความเป็นไปได้
สูงที่จะซื้อไม่ได้ตามเป้า ซึ่งประเด็นดังกล่าวนับเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้สหรัฐฯ คอยกดดันจีนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่าน
มา โดยเฉพาะประธานาธิบดี Trump ที่ขู่ว่าจะยกเลิกข้อตกลง Phase 1 อย่างไรก็ดี ข้อตกลงดังกล่าวได้ระบุว่าอาจมี
การผ่อนผันการเข้าซ้ือได้ หากสถานการณ์ไม่เอื้ออ�านวย เช่น การระบาดของ COVID-19 เป็นต้น ท�าให้เรามองว่า
ข้อตกลง Phase 1 จะยังคงอยู่เพียงแต่ว่าจีนอาจจะต้องท�าการเร่งซ้ือในช่วงครึ่งหลังของปี หรือในปี 2021 ขณะท่ี
การปรับข้ึนภาษีน�าเข้า (Tariffs) เพิ่มเติมระหว่างกันมองว่ามีจ�ากัด จากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อ อีกทั้งผลกระทบต่อ
ผู้บริโภคท่ีคาดจะมีสูง
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น

เศรษฐกจิญีปุ่น่ส่งสญัญาณฟ้ืนตวัข้ึนหลงัตวัเลขผู้ตดิเชือ้ COVID-19 ลดลงอย่างมีนัยยะและรฐับาลยกเลิก
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศก่อนก�าหนดในวันที่ 25 พ.ค โดยความเชื่อมั่นภาคธุรกิจใน
ส่วนของภาคบรกิารและความเชือ่ม่ันผู้บรโิภคปรบัตวัดขึีน้ อย่างไรกด็ ีเศรษฐกจิคาดจะใช้เวลานานกว่า
ที่จะฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะจากอุปสงค์โลกที่อ่อนแออย่างมาก 
โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งด้านการเงินและการคลังนับเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจหลัก โดยรัฐบาล
ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวม 234 ล้านล้านเยน หรือราว 40% ของ GDP ขณะ
ที่นโยบายการเงิน BoJ ได้ผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างเต็มที่ โดยเน้นการหนุนสภาพคล่องของภาค
ธุรกิจ ผ่านวงเงินสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยรวม 90 ล้านล้านเยน และการเข้าซื้อตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น 
(Commercial Paper) และระยะยาว (Corporate Bonds) รวมมูลค่าปีละ 20 ล้านล้านเยน

การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบทางลบต่อการบริโภค, ส่งออก และการลงทุนอย่างรุนแรง ขณะที่ความ
เชื่อม่ันภาคธุรกิจและผู้บริโภคฟื้นตัวหลังรัฐบาลยกเลิกการใช้ภาวะฉุกเฉิน
 เศรษฐกิจส่งสญัญาณฟ้ืนตวัข้ึนหลงัตัวเลขผูติ้ดเช้ือ COVID-19 ลดลงอย่างมนียัยะและรฐับาลยกเลกิการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศก่อนก�าหนดในวันที่ 25 พ.ค โดยความเช่ือมั่นภาคธุรกิจในส่วนของภาคบริการและความ
เช่ือมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีข้ึน ขณะท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (สะท้อนผ่านข้อมูลจาก Google) เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ดี 
เศรษฐกิจคาดจะใช้ระยะเวลานานกว่าทีจ่ะฟ้ืนตวักลบัเข้าสูร่ะดบัปกต ิโดยเฉพาะจากแรงกดดนัของอปุสงค์โลกทีอ่่อนแอ
อย่างมาก 

แผนภำพ 42: ควำมเชื่อมั่นภำคธุรกิจและผู้บริโภคเดือน พ.ค. ฟื้นตัวขึ้นจำกจุดต�่ำสุดในเดือน เม.ย. 
จำกกำรผ่อนคลำยสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแออย่ำงมำก

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน เม.ย. หดตัว -9.6% MoM แย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -6.9% จาก
ที่หดตัว -4.5% ในเดือนก่อน โดยนับเป็นการหดตัวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ในเดือน มี.ค. 1998 และส่งผลให้เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกหดตัว -13.7% YoY (vs. -4.6% เดือนก่อน)

แผนภำพที่ 43: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รำยใหม่ในญี่ปุ่นเริ่มทรงตัว

Note: data as of June 14
ที่มำ: CEIC, Ministry of Health Labor and Welfare, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 44: ข้อมูลกำรเดินทำงจำก Google สะท้อนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ทยอยฟื้นตัวขึ้นนับตั้งแต่ยกเลิกกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

Note: data as of June 14; *Thebaseline is the median value, for the 
corresponding day of the week, during the 5-week period Jan 3-Feb 6, 2020
ที่มำ: Google Mobility Reports, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภำพที ่45: ยอดค้ำปลกีหดตัวมำกสดุนบัตัง้แต่เหตุกำรณ์แผ่นดนิไหวในปี 2011 โดยหลงัจำก
นีน่้ำจะเริม่กลบัมำฟ้ืนตวัสะท้อนจำกควำมเช่ือมัน่ผูบ้รโิภคทีม่แีนวโน้มผ่ำนพ้นจดุต�ำ่สดุไปแล้ว
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 ภาคต่างประเทศ: ยอดส่งออก (Exports) เดือน พ.ค. หดตัวเพิ่มขึ้นเป็น -28.3% YoY จาก -21.9% ในเดือน
ก่อน โดยนับเป็นการหดตัวต�่าสุดนับตั้งแต่ปี 2009 และแย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -26.1% โดยส่งออกไปตลาดหลักส่วน
ใหญ่หดตัวรุนแรง น�าโดยสหรัฐฯ (-50.5% YoY vs. -37.6% เดือนก่อน) EU (-43.8% vs. -39.4% เดือนก่อน) 
ASEAN (-25.3% vs. -21.3% เดือนก่อน) และเกาหลีใต้ (-18.0% vs. -10.6% เดือนก่อน) ขณะที่ส่งออกไปจีนฟื้น
ตัวขึ้น (-1.9%  vs. -4.1% เดือนก่อน) ส่วนยอดน�าเข้า (Imports) หดตัวเพิ่มขึ้นเป็น -26.2% YoY จาก -7.1% ใน
เดือนก่อน และแย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -20.4% ส่งผลให้ดุลการค้าเดือน พ.ค. ขาดดุล JPY833.4bn ลดลงเล็กน้อยจาก 
JPY930.4bn ในเดือนก่อน
 การลงทุน: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนสูง เช่น เครื่องบิน (Core Machine Orders) ซึ่ง
เป็นดัชนีบ่งชี้การลงทุนในระยะข้างหน้าเดือน เม.ย. หดตัว -6.9% YoY, 3mma (vs. -1.1% เดือนก่อน) จากยอดค�า
สั่งซื้อทั้งภาคการผลิต (-7.7% vs. -2.4% เดือนก่อน) และภาคบริการ (-4.7% vs. -3.1% เดือนก่อน) ที่หดตัวต่อ
เนื่อง
 ความเชื่อมั่นภาคการผลิตและการบริการ: ดัชนีรวม (Composite PMI) เดือน พ.ค. ฟื้นตัวขึ้น +2.0 จุด เป็น 
27.8 จดุ จากภาคบรกิารท่ีฟ้ืนตวัข้ึนชดเชยภาคการผลติทียั่งปรับตวัลดลง โดยดัชนฟ้ืีนตัวข้ึนจากจดุต�า่สดุเป็นประวัติการณ์ 
ในเดือนก่อนแต่ยังสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแออย่างมาก โดยภาคบริการฟื้นตัวข้ึน +5.0 จุด เป็น 26.5 จุด 
ส่วนภาคการผลิตปรับตัวลดลง -3.5 จุด เป็น 38.4 จุด ต�่าสุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2009 จากผลผลิตและยอดค�าสั่งซื้อ
ที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องท่ามกลาง อุปสงค์ที่อ่อนแอทั้งในและนอกประเทศ

ตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแอจากผลกระทบของ COVID-19
 การระบาดของ COVID-19 เริม่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานของญ่ีปุ่น โดยอตัราการว่างงาน (Unemployment 
rate) ของญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 2.6% ในเดือนเม.ย. (vs. 2.5% ในเดือน มี.ค.) ขณะที่อัตราส่วนจ�านวนงานที่เปิด
รับต่อจ�านวนผู้สมัคร (Jobs-to-Applicants Ratio) ปรับตัวลดลงเป็น 1.32 เท่า ในเดือน เม.ย. ต�่าสุดในรอบกว่า 4 ปี 
(vs.1.39 เท่า ในเดือน มี.ค.) และต�าแหน่งงานที่เปิดรับ (New job offers) หดตัวมากถึง -31.9% YoY (vs. -12.1% 
ในเดือน มี.ค.) 
 นอกจากนี้ จ�านวนชั่วโมงการท�างาน (Hours Worked) เดือน เม.ย. ได้ปรับลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ โดยชั่วโมง
การท�างานปกติ (Scheduled Hours) ลดลงเป็น 138.1 ชั่วโมง (vs.143.4 ชั่วโมงในเดือน เม.ย.ปีก่อน) และชั่วโมง
การท�างานนอกเวลา (Non-scheduled Hours) ลดลงเป็น 9.0 ชั่วโมง (vs. 10.6 ชั่วโมงเดือน เม.ย.ปีก่อน) ซึ่งนับ
เป็นระดับต�่าสุดนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี 2009 
 โดยตวัเลขดงักล่าวข้างต้นสะท้อนถึงตลาดแรงงานทีเ่ริม่ส่งสญัญาณอ่อนแอ และมแีนวโน้มอ่อนแอลงต่อในเดือน 
พ.ค. จากผลกระทบของการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน และเศรษฐกิจที่ตกต�่าทั้งในและนอกประเทศ

แผนภำพที่ 46: อัตรำกำรว่ำงงำน (เส้นสีฟ้ำ) 
ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่อัตรำส่วนจ�ำนวนงำนที่เปิด
รับต่อผู้สมัคร (เส้นสีเทำ) ปรับตัวลดลง

แผนภำพที่ 47: จ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำนลดลง
อย่ำงมีนัยยะ สะท้อนถึงควำมอ่อนแอของกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจ

ที่มำ: Ministry of Health, Labor and Welfare, Bloomberg, 
TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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รัฐบาลเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมทั้งด้านเงินและการคลัง
 เศรษฐกิจญ่ีปุน่ได้เผชิญสถานการณ์รนุแรงจากการระบาดของ COVID-19 ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัง้ในและ
นอกประเทศอย่างมีนัยยะ โดยการค้าระหว่างประเทศและภาคการผลิตได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ผลก�าไรของบริษัท
จดทะเบียนหดตวั ขณะทีค่วามเช่ือมัน่ในการลงทุนและการจ้างงานในอนาคตปรบัตวัลดลงอยู่ในระดับต�า่สดุในรอบหลาย
ปี ซ่ึงภายใต้สถานการณ์เช่นนี ้รฐับาลและธนาคารกลางได้ร่วมมอืกันเร่งออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่งนบั
ตั้งแต่เดือน มี.ค. เพื่อพยุงเศรษฐกิจไม่ให้อ่อนแอไปกว่านี้ 
 ด้านนโยบายการคลัง รัฐบาลญ่ีปุ่นได้อนุมัติร่างงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก 117 ล้านล้านเยน 
เพื่อลดทอนผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการระบาดของ COVID-19 ในวันที่ 12 มิ.ย. โดยเมื่อนับรวมกับมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจทีอ่อกไปในเดือน เม.ย. มลูค่า 117 ล้านล้านเยน จะท�าให้ญ่ีปุ่นออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจภาครฐัคิดเป็น
มลูค่า 234 ล้านล้านเยน หรือราว 40% ของ GDP
 โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นี้ จะเน้นให้ความช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดย
มาตรการส�าคญัได้แก่ การออกเงินกู้ส�าหรบัภาคธุรกิจ (11.6 ล้านล้านเยน) เงินช่วยเหลอืการจ้างงาน (0.5 ล้านล้านเยน) 
เงินอดุหนนุค่าเช่าเพือ่ผูป้ระกอบการ (2 ล้านล้านเยน) เงินช่วยเหลอืบุคลลากรทางการแพทย์ (3 ล้านล้านเยน) เงินช่วย
เหลอืเศรษฐกิจท้องถ่ิน (2 ล้านล้านเยน) และเงินส�ารองเพือ่รองรับสถานการณ์ในอนาคต (10 ล้านล้านเยน)

แผนภำพที่ 48: มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจกำรคลังเพื่อลดทอนผลกระทบของ COVID-19 
มูลค่ำรวม 234 ล้ำนล้ำนเยน หรือ 40% ของ GDP

ที่มำ: Cabinet office, Ministry of Finance, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

 ส่วนนโยบายการเงิน ธนาคารกลางญ่ีปุ่น (BoJ) มีมติผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในการประชุมในวันท่ี 
16 มิ.ย. โดยขยายวงเงินโครงการเงินกู้ปลอดดอกเบ้ีย (Special Funds-Supplying Operations) ท่ีให้สถาบันการ
เงินน�าไปปล่อยกู้ให้กับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพิ่มเติมอีก 35 ล้านล้านเยน (ท�าให้วงเงินรวม
เพิ่มข้ึนจากเดิม 55 ล้านล้านเยน เป็น 90 ล้านล้าน) ซ่ึง BoJ จะให้ดอกเบ้ียที่อัตรา 0.1% กับสถาบันการเงินตาม
ปริมาณเงินกู้ท่ีปล่อยภายใต้โครงการดังกล่าว
 โดย BoJ มีมติคงอัตราดอกเบ้ียระยะสั้นและยาว และเป้าการเข้าซ้ือสินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี้ไว้
ตามเดิม ได้แก่
 คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ -0.1% ส�าหรับเงินส�ารองส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์ (Excess Reserve) และ

คงเป้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Yield Curve Control: YCC) ไว้ที่ประมาณ “0%” และ
เคลื่อนไหวในรอบ +/-0.2%  โดย BoJ คาดอัตราดอกเบี้ยทั้งระยะสั้นและยาวจะยังคงอยู่ที่ระดับนี้หรือต�่ากว่า

 คงวงเงินการเข้าซื้อ ETFs และ REITs ต่อปีที่ 12 ล้านล้านเยน และ1.8 แสนล้านเยน ตามล�าดับ โดยระบุจะ
เข้าซื้อในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวการณ์ของตลาด 

 คงวงเงินการเข้าซื้อตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (Commercial Paper) และยาว (Corporate Bonds) ต่อปีที่ 
20 ล้านล้านเยน จนถึงเดือน มี.ค. 2021

 ยกเลิกเพดานการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลจากเดิมที่ก�าหนด 80 ล้านล้านเยน ต่อปี

Ju l y

2 0 2 0
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แผนภำพที่ 49: มำตรกำรกระตุ้นและเยียวยำเศรษฐกิจของธนำคำรกลำงญี่ปุ่นที่ได้
ประกำศออกมำนับตั้งแต่เดือน มี.ค.

ที่มำ: BoJ, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพที่ 50: ควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินนโยบำยของ BoJ ในกำรเข้ำซื้อ ETFs, พันธบัตร
รัฐบำล, ตรำสำรหนี้เอกชน และกำรปล่อยเงินกู้ให้แก่สถำบันกำรเงิน

Note: data as of June 10, 2020
ที่มำ: BoJ, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 ขณะท่ีระบุจะติดตามสถานการณ์ COVID-19 อย่างใกล้ชิด และพร้อมผ่อนคลายนโยบายทางการเงินอืน่ๆ เพิม่เตมิ
หากมคีวามจ�าเป็น
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เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยในเดือน เม.ย. เห็นผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างชัดเจน จากเครื่องชี้ทั้งใน
และนอกประเทศที่สะท้อนว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การเริ่มทยอยผ่อน
คลายมาตรการ Lockdown จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป ทั้งนี้ เราปรับประมาณ
การทางเศรษฐกิจในปี 2020F เป็น -6.4% จาก -6.9% ในครั้งก่อน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลของมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิของภาครฐัทีมี่งบประมาณจาก พ.ร.บ. ให้อ�านาจกระทรวงการคลังกูเ้งินฯ 1 ล้านล้านบาท ซึง่เม็ดเงิน
ดงักล่าวเริม่อดัฉีดเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิแล้ว

เศรษฐกิจไทยเดือน เม.ย. เริ่มเห็นผลกระทบที่มากขึ้นจากการแพร่ระบาด COVID-19
 การแพร่ระบาด COVID-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อเศรษฐกิจไทยในเดือน เม.ย. โดยเฉพาะภาคต่างประเทศ 
จะเห็นได้จากจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หดตัว -100% YoY (vs. -76.4% เดือนก่อน) หรือมีจ�านวนเทียบเท่า 0 
คน จากการปิดน่านฟ้าระหว่างประเทศของไทยเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ด้านการส่งออกไม่รวมทองค�าหดตัวสูงถึง 
-15.9% YoY (vs. -6.5% เดือนก่อน) โดยเป็นการหดตัวของสินค้าส่งออกหลักที่ได้รับผลจากห่วงโซ่อุปทานที่ชะงัก
และอุปสงค์ในต่างประเทศที่ลดลง อาทิ ยานยนต์และชิ้นส่วน (-49.0%) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับน�้ามัน (-28.7%) 
เครื่องใช้ไฟฟ้า (-19.8%) และอุปกรณ์และเครื่องจักร (-11.6%) เป็นต้น อย่างไรก็ดี การส่งออกทองค�าที่โตจากราคา
ทองค�าที่สูงขึ้นและการส่งออกอาหารเร่งขึ้นจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัส
 ส�าหรับการใช้จ่ายภายในประเทศก็ได้รบัผลกระทบจากมาตรการ Lockdown เตม็เดือน โดยการบริโภคภาคเอกชน
หดตัวรุนแรงที่ -15.1% YoY (vs. -2.7% เดือนก่อน) จากการใช้จ่ายที่หดตัวในทุกกลุ่มสินค้า การลงทุนภาคเอกชนหด
ตวัต่อเนือ่งที ่-6.1% YoY (vs. -8.7% เดอืนก่อน) จากการลงทุนที่หดตัวในทุกหมวด ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ (ไม่
รวมเงินโอน) เป็นเพียงองค์ประกอบเดียวที่ยังสามารถขยายตัวได้ในเดือนนี้ที่ 28.5% (vs. 58.0% เดือนก่อน) โดย
หน่วยงานภาครัฐเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในส่วนงบประจ�าและงบลงทุน หลังจากที่ พ.ร.บ. งบประมาณฯ 
FY2020 มีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา
 ด้านความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่ลดลงต่อเนื่องเริ่มพลิกกลับมาเพิ่มขึ้นในเดือน พ.ค. หลังจากที่เดือนก่อน ทั้ง
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (48.2 จุด ในเดือน พ.ค. vs. 47.2 จุด ในเดือน เม.ย.) และดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ 
(34.4 จุด ในเดือน พ.ค. vs. 32.6 จุด ในเดือน เม.ย.) ลดลงไปท�าจุดต�่าสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่มีการเก็บส�ารวจ
มา โดยสัญญาณฟื้นตัวเป็นผลของการเริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ของภาครัฐ นับตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค. 
เป็นต้นมา ส่งผลให้ภาคธุรกิจทยอยกลับมาด�าเนินการได้ในบางส่วน
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 เราปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ (2020F) เป็นหดตัว 6.4% YoY (เทียบกับ -6.9% ประมาณการใน
ครั้งก่อน) จากปัจจัยส�าคัญสองประการ ได้แก่ 1) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐผ่านการออก พ.ร.บ. ให้อ�านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินฯ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ที่จะเข้ามาช่วยประคับประคองให้เศรษฐกิจไทยผ่านพ้นวิกฤตการแพร่
ระบาดไวรัส COVID-19 และ 2) ตัวเลขจีดีพี ไตรมาส 1 ที่สศช. ประกาศออกมา -1.8% YoY สูงกว่าประมาณการ
เดิมของเราและตลาดค่อนข้างมาก

แผนภำพที่ 51: กิจกรรมทำงเศรษฐกิจหดตัวลงเกือบทั้งหมดในเดือน เม.ย. จำกผลกระทบ
มำตรกำร Lockdown เต็มเดือน

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

 

แผนภำพที่ 52: รัฐเริ่มทยอยผ่อนคลำยมำตรกำร Lockdown นับตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค. เป็นต้นมำ

Note: In all phases social distancing must be strictly followed, 
albeit with different guidelines for each business
ที่มำ: Press, Flaticon, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพที่ 54: นักท่องเที่ยวในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วกว่ำนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ

Note: 1\ 5 airports  (inbound), 2\ 22 airports (inbound and outbound)
ที่มำ: Mots, CAAT, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

การท่องเที่ยวในประเทศเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้น
 หลงัจากท่ีส�านกังานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศห้ามอากาศยานท�าการบินเข้าสูป่ระเทศไทย
เป็นการช่ัวคราวต้ังแต่ต้นเดือน เม.ย. และล่าสดุขยายเวลาจนถึงสิน้เดอืน ม.ิย ส่งผลให้นกัท่องเท่ียวต่างชาตปิรบัตัวลดลง
อย่างมาก โดยลดลงเข้าใกล้ศนูย์ในเดือน เม.ย. ทีผ่่านมา อกีทัง้สายการบินในประเทศหลายแห่งประกาศหยุดให้บรกิาร
ช่ัวคราวในเกือบทกุเส้นทางในเดือน เม.ย. ส่งผลให้จ�านวนนกัท่องเทีย่วในประเทศก็ลดลงเข้าใกล้ศนูย์ในทศิทางเดยีวกัน 
 อย่างไรก็ตาม หลังจากท่ีเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ท�าให้สายการบินในประเทศทยอยกลับมา
ให้บริการ เราเร่ิมเห็นสัญญาณฟื้นตัวของจ�านวนนักท่องเท่ียวในประเทศท่ีเดินทางผ่าน 22 สนามบินกลับมาเพิ่มข้ึน
ในเดือน พ.ค. โดยเฉลี่ยอยู่ที่ราว 4,000 คนต่อวัน และเพิ่มมากข้ึนในเดือน มิ.ย. (ข้อมูลของวันที่ 1-9 มิ.ย.) ท่ีเฉลี่ย
ราว 8,000 คนต่อวัน 

แผนภำพที่ 53: เรำปรับประมำณกำรเศรษฐกิจในปีนี้หดตัว -6.4% YoY

ที่มำ: BoT, FPO, NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Mobility Trends Reports (ณ วนัที่ 16 พ.ค.) ของ Apple ชี้ให้เหน็ว่าจ�านวนการการเดิน
ทางบนถนนมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนหลังมีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดใกล้
เคียงกรุงเทพมกีารฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็ โดยการเดินทางในจงัหวัดระยองและอยุธยากลบัมาเพิม่ข้ึนสูร่ะดบัก่อนการบังคับ
ใช้มาตรการ Lockdown ซึ่งนับเป็นอีกสัญญาณที่สะท้อนว่าการท่องเที่ยวในประเทศน่าจะมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องใน
ระยะข้างหน้า

แผนภำพที่ 55: สำยกำรบินเริ่มเปิดให้บริกำรเส้นทำงภำยในประเทศ ในขณะที่เส้นทำงระหว่ำงประเทศมี
แผนที่จะเริ่มเปิดให้บริกำรบำงส่วนในเดือน ก.ค.

ที่มำ: CAAT, Airlines, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 56: กำรเดินทำงบนถนนในจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมีกำรฟื้นตัวอย่ำงชัดเจนหลัง
จำกที่มีกำรผ่อนคลำยมำตรกำร Lockdown Note: 1\ Data is calculated based on 
7-day moving average, whilst figures in parenthesis are % share of 2018 whole 
country’s GDP

ที่มำ: Apple, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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รัฐบาลทยอยอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบผ่านมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
 รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โดยมีการ
ออก พ.ร.บ. ให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ  1 ล้านล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส วงเงิน 6 แสนล้านบาท และ 2) การฟื้นฟูเศรษฐกิจ วงเงิน 4 แสนล้านบาท 
เราประเมินว่ามาตรการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยประคับประคองให้เศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวในระยะถัดไป
 การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นจะเร่งเบิกจ่ายอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส เพื่อชดเชยราย
ได้ที่ลดลงจากมาตรการ Lockdown โดยล่าสุดมีการอนุมัติงบประมาณกว่า 3 แสนล้านบาทเพื่อแจกจ่ายไปยังผู้ได้รับ
ผลกระทบ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ วงเงิน 1.7 แสนล้านบาท (และงบประมาณ 7 หมื่นล้านบาท
จากพ.ร.บ. งบประมาณประจ�าปีงบประมาณ 2563) จ�านวน 16 ล้านคน จะได้เงินคนละ 5,000 บาท/ เดือน ในช่วง
เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2) เกษตรกร วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท จ�านวน 10 ล้านคน จะได้เงินคนละ 5,000 บาท/เดือน ใน
ช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค.  และ 3) กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด-อายุ 6 ปี
ที่มาจากครัวเรือนยากจน) วงเงิน 3.9 หมื่นล้านบาท จ�านวน 13 ล้านคน จะได้เงินคนละ 1,000 บาท/เดือน ในช่วง
เดือน พ.ค.-ก.ค. (จ่ายเดือน มิ.ย. 2,000 บาทและเดือน ก.ค. 1,000 บาท) 

 ด้านมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ วงเงิน 4 แสนล้านบาทจะเข้ามาสนับสนุนให้เศรษฐกจิทยอยฟื้นตัวสู่ภาวะปกติหลัง
จากที่การแพร่ระบาดของไวรัสคลี่คลายลง โดยมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) การพัฒนา
ภาคเศรษฐกิจท่ีส�าคญั อาท ิการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร เกษตรเพิม่มลูค่า และการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ 
2) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 3) การกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน อาทิ การให้ส่วนลดค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว 
หรือการซื้อสินค้าและบริการในประเทศ และ 4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การเพิ่มช่องทางการตลาดดิจิทัล 
โดยคณะกรรมการฯ จะคัดกรองโครงการและน�าเข้าที่ประชุม ครม. ในช่วงต้นเดือน ก.ค. เป็นอย่างเร็ว
 เราคาดว่ามาตรการดงักล่าวจะช่วยประคับประคองให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ครัง้นีไ้ปได้ 
โดยการอดัฉดีเมด็เงินเข้าสูร่ะบบควรจะด�าเนนิการอย่างรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพเพือ่ช่วยเหลอืครวัเรือนและภาคธรุกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส นอกจากนี้ หากพิจารณาในด้านวินัยทางการคลัง กระทรวงการคลังเปิด
เผยว่าการออก พ.ร.บ. ให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ จะท�าให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
58 ซึ่งยังคงต�่ากว่ากรอบวินัยการคลังที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 60

แผนภำพที่ 57: มำตรกำรเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19  
มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบอำชีพอิสระ เกษตรกร และกลุ่ม
เปรำะบำง

ที่มำ: Royal Thai Government, Local Press, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ธนาคารพาณชิย์จดัสรรสนิเชือ่อย่างเข้มงวดเพือ่หลีกเล่ียงการเกดิ NPL ส่งผลให้ SMEs ใช้วงเงินสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่ 
เพยีง 15% ของวงเงินรวม
 ธปท. ออกมาตรการสนบัสนนุสนิเช่ือดอกเบีย้ต�า่ (Soft Loan) วงเงิน 5 แสนล้านบาทเพือ่เสรมิสภาพคล่องให้แก่ 
SMEs โดย ธปท. จะให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต�่า 0.01% แก่สถาบันการเงิน และสถาบันการเงินจะน�าไปปล่อยต่อให้กับ 
SMEs ที่อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี (ระยะเวลา 2 ปี ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก) ทั้งนี้ SMEs ที่จะเข้าร่วมโครงการจะ
ต้องมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาทและเป็นลูกหนี้ดี ณ สิ้นปี 2562 โดยจะสามารถขอกู้ยืมเงินได้ถึง 20% ของ
ยอดหนี้คงค้างเดิม ณ สิ้นปี 2019 ล่าสุด ณ วันที่ 8 มิ.ย. มี SMEs มาขอสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าไปแล้ว 7.4 หมื่นล้าน
บาท หรือคิดเป็นเพียง 15% ของวงเงินทั้งหมด 5 แสนล้านบาท  
 เราคาดว่าอาจมี SMEs เข้ามาใช้วงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าไม่มากนัก เนื่องจากในกรณีที่เกินการผิดนัดช�าระหนี้ 
รัฐบาลจะค�้าประกันสินเชื่อให้บางส่วนเท่านั้น (60% ในกรณีที่มีวงเงินเดิมเกิน 50 ล้านบาท หรือ 70% ในกรณีที่มี
วงเงิน ณ 31 ธ.ค. 2562 ไม่เกิน 50 ล้านบาท) ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์จะต้องรับความเสี่ยงที่เหลือ

แผนภำพที่ 58: กรอบแนวทำงกำรด�ำเนินมำตรกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ที่มำ: Royal Thai Government, Flaticon, TISCO Economic Strategy Unit (ESU
 

แผนภำพที่ 59: กรอบระยะเวลำด�ำเนินมำตรกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ที่มำ: NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพที่ 60: ณ วันที่ 8 มิ.ย. มี SMEs มำขอสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำไปแล้ว 7.4 หมื่นล้ำนบำท 
คิดเป็น 15% ของวงเงินทั้งหมด 5 แสนล้ำนบำท

ที่มำ: BoT, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

โครงสร้างพื้นฐานหลักใน EEC มีความคืบหน้ามากขึ้น
 โครงสร้างพื้นฐานหลักใน EEC มีความคืบหน้ามากขึ้น โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และ
โครงการพฒันาท่าเรอืมาบตาพดุ เฟส 3 ได้เข้าสูร่ะยะประมลู และมกีารเซ็นสญัญาไปในไตรมาสสามปี 2019 ท่ีผ่านมา 
ซ่ึงจะทยอยเข้าสูก่ารก่อสร้างต่อไป ขณะท่ีโครงการพฒันาสนามบินอูต่ะเภาและเมอืงการบินตะวันออก มกีารเซ็นสญัญาไป
แล้ววันที ่19 ม.ิย. 2020 ส่วนโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 คาดว่าจะเซ็นสญัญาภายในปีนี้
 นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่คาดว่าจะมีความคืบหน้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือเริ่มเปิดประมูล
ได้อย่างเร็วภายในปี 2020F อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก 
(บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม) และรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต

แผนภำพที่ 61: โครงสร้ำงพื้นฐำนหลักใน EEC ทั้งหมดเข้ำสู่กำรประมูลแล้ว และคำดว่ำจะมีโครงกำร
ส่วนหนึ่งทยอยประมูลในช่วงปลำยปีนี้

Note: * Expected progress, ** EEC projects, *** High speed rail and Airport Rail Link (ARL)
ที่มำ: Press, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

Market Outlook 1THCNJPEUUSOverview

Note: * Expected progress, ** EEC projects, 
*** High speed rail and Airport Rail Link (ARL)

Source: Press, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

All EEC projects are past the bidding stage; few other 
projects expected to reach bidding by year-end  

Projects from the Action Plan 2016-2017

Bidding Signed a contractCabinet approved

* Expected cabinet approval * Expected bidding * Expected signing a contract 

 Value 
(THB, bn) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Standard-gauge railway

Bangkok-Rayong **,*** 225

Airport / Seaport

U-Tapao Airport ** 290

Leam Chabang Deep Seaport Phase 3 ** 84 *
Maptaphut Phase 3** 55

Urban Mass Rapid Transit

Purple Line: Tao Poon-Ratburana 131 *
Orange Line (West): Bang Khun Non-Thailand Cultural Centre 120 *
Chiang Mai City 107 *
Phuket City 30 * *

Dual-track railway  (Phase2)

Den Chai-Chiang Rai-Chiang Khong 85 *
Ban Pai-Nakorn Phanom (Phase2) 68 *

Motorway / Road Facilitation

Rama3-Dao Kanong-West Outer Ring 31

Red Line: Bang Sue-Hua Mak, Bang Sue-Hua Lampong 44

Nakhon Ratchasima City 14

Light Red Extention:Thaling Chun-Siriraj; Thaling Chun-Saraya 18

Dark Red: Rangsit-TU Rangsit 7

Nakorn Phanom Cross Border Logistics Center 1

Projects
2020 20212016 2017 2018 2019

Ju l y

2 0 2 0
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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
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TISCO Wealth
บริการใหคำาปรึกษาการลงทุนครบวงจร สำาหรับกลุมลูกคาคนพิเศษที่มีพอรตลงทุนกับกลุมทิสโก ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป 
ติดตอรับบริการไดที่ธนาคารทิสโกทุกสาขาทั่วประเทศ

เปิดทำ�ก�รทุกวัน	 สย�มพ�ร�กอน	ชั้น	4		 :	 02	610	9575	 เดอะมอลล์ท่�พระ	ชั้น	B		:	 02	477	9934	 เดอะมอลล์บ�งแค	ชั้น	1	 :	 02	454	9854	
เดอะมอลล์บ�งกะปิ	ชั้น	2	 :	 02	363	3454	 เซ็นทรัลเวิลด์	ชั้น	4		 :	 02	646	1571	 เซ็นทรัลพระร�ม	3	ชั้น	2	 :	 02	673	7017	
เซ็นทรัลบ�งน�	ชั้น	2		 :	 02	745	6360	 เมก�	บ�งน�	ชั้น	1	 :		02	105	2080	 เซ็นทรัลล�ดพร้�ว	ชั้น	2		 :	 02	937	0909	
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ	ชั้น	4	 :	 02	193	8080	 เซ็นทรัลปิ่นเกล้�	ชั้น	4		 :	 02	884	5161	 ซีคอนสแควร์	ชั้น	3	 :	 02	721	9556	
ซีคอนบ�งแค	ชั้น	3	 :	 02	458	2636	 เซ็นทรัลอีสต์วิลล์	 	:	02	041	4411	 เซ็นทรัล	พระร�ม	2	 :	02	416	0811	
ฟิวเจอร์พ�ร์ค	รังสิต	ชั้น	B	:	 02	958	0820	 เกตเวย์	เอกมัย	ชั้น	M		 :		02	108	2998	 เทสโก้โลตัส	พระร�ม	3	 :	02	681	1411

	 อเวนิว	รัชโยธิน	 :	 02	930	2311	 เดอะมอลล์	ง�มวงศ์ว�น	:	 02	550	1335	 เทสโก้โลตัส	รัตน�ธิเบศร์	 :	 0	2950	8855
	 พรอม�น�ด	 :	 02	947	5315	 ไอคอนสย�ม	 :		02	056	4168
จันทร์	-	ศุกร์	 สำ�นักง�นใหญ	่ :	 02	633	7094		 เพชรบุรีตัดใหม่	 :		02	318	3717	 อ�ค�รภคินท์		 :		02	633	4333	

ศรีนครินทร์		 :		02	758	6269	 รัตน�ธิเบศร์		 :		02	965	5844	 รังสิต		 :		02	959	2166	
วรจักร		 :		02	621	0141	 เย�วร�ช		 :		02	623	2212	 ร�ชวงศ์	 :	 02	622	8220	
บ�งลำ�พ	ู :	 02	629	3009	 ทองหล่อ	 :	 02	712	5099	 ดิโอลด์สย�ม	ชั้น	1		 :	 02	623	9141

สาขาธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาธนาคารในเขตภูมิภาค

	 นครปฐม	 :		034	212	277		 ร�ชบุรี	 :	 032	327	010	 สมุทรส�คร	 :	034	811	383	 สระบุรี	 :	 036	222	449	
อยุธย�		 :		035	235	155		 จันทบุรี	 :		039	346	688	 ชลบุรี		 :		038	784	522	 พัทย�		 :	 038	416	525	
ระยอง		 :		038	808	555		 ศรีร�ช�		 :	 038	771	471	 เชียงใหม่		 :		053	211	112	 นครสวรรค์	 :	 056	331	511	
พิษณุโลก		:		055	211	388		 ขอนแก่น	 :		043	324	966	 นครร�ชสีม�	 :		044	271	711	 โลตัส	โคร�ช		 :	 044	262	326	
สุรินทร์		 :		044	521	531		 อุดรธ�นี		 :		042	326	333	 อุบลร�ชธ�นี		 :		045	284	633	 กระบี่		 :		 075	632	989	
ตรัง		 :		075	223	277		 ภูเก็ต		 :		076	261	929	 ถนนรัษฎ�	ภูเก็ต	 :		076	354	545	 สงขล�		 :		 074	343	111	
ถนนนิพัทธ์อุทิศ	ห�ดใหญ่	 	 	 :		074	238	855		 สุร�ษฏร์ธ�นี	 :		077	275	633

ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมท้ังการแสดงความคิดเห็นท้ังหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ท�าข้ึนบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ท่ีได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเช่ือถือ 

แต่ท้ังนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นท่ีแสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จ�าเป็น

ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นค�าเสนอหรือค�าช้ีชวนให้ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์และจัดท�าข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้น�าไปเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การน�าไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมาย   ทั้ง

หลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการน�าไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว


