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Valuation ของแทบทุกสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่แพงมาก คล้ายวิกฤตฟองสบู่ Dot-com ในปี 2000
เรามองว่าปัจจัยที่จะจุดชนวนให้ฟองสบู่แตกยังไม่น่าเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ เนื่องจาก Fed ยังส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบาย
การเงิน และยังมีเครื่องมือที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกมาก
อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นอาจปรับฐานลง ในช่วงที่เหลือของปี จากปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เช่น การกลับมาระบาดของโรค
และการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นต้น
เราประเมินดัชนี S&P500 ควรซื้อขายกันอยู่ที่ค่า Fwd P/E ประมาณ 20.0-21.5 เท่า ต�่ำกว่าปัจจุบันที่ 22.0 เท่า
ท�ำให้ตลาดมี Downside กรณีเลวร้ายสุด (Worst case) ราว 10%
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ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ท�ำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ที่ได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ
แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นที่แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นค�ำเสนอหรือค�ำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์และจัดท�ำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้น�ำไปเผยแพร่ทาง
สื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การน�ำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมาย ทั้ง
หลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการน�ำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

Executive Summary
Valuation ของแทบทุกสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่แพงมาก ค่า Fwd P/E ของดัชนี S&P500
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 22 เท่า เข้าใกล้ระดับ 26 เท่า ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในช่วงวิกฤต Dot-com ในปี 2000 ท�ำให้
นักลงทุนกังวลว่าตลาดหุ้นในปัจจุบันอาจก�ำลังอยู่ในภาวะฟองสบู่
เรามองว่าฟองสบู่ในปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงเท่าฟองสบู่ Dot-com เนื่องจาก ค่า Fwd P/E ของ
ดัชนี S&P500 Info. Tech. ยังอยู่ต�่ำกว่าจุดสูงสุดในช่วงวิกฤต Dot-com เป็นอย่างมาก ประกอบกับการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดในปัจจุบันยังช้ากว่าในช่วงวิกฤต Dot-com ทั้งดัชนี S&P500 และ S&P500 Info.
Tech.
ส่วนปัจจัยที่จะมาจุดชนวนให้ฟองสบู่แตก หรือท�ำให้ตลาดปรับฐานหนัก ก็ยังไม่น่าเกิดขึ้นเร็วๆ นี้
เนื่องจาก Fed ยังส่งสัญญาณว่าจะยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงิน Dot plot ระบุจะคงดอกเบี้ยต่อไป
จนถึงสิ้นปี 2022 นอกจากนี้ Fed ยังมีขีดความสามารถที่ยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกมาก จากโครงการเสริม
สภาพคล่อง (Liquidity Facilities) ที่ใช้ปล่อยกู้ และซื้อตราสารหนี้เอกชน ซึ่ง Fed ตั้งวงเงินรวมไว้สูงกว่า
2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ปล่อยกู้และซื้อตราสารหนี้เอกชนไปเพียง 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
อย่างไรก็ดี ในช่วงที่เหลือของปี ตลาดอาจปรับฐานลงจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ การกลับมา
เร่งตัวของจ�ำนวนผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 2) การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พ.ย. นี้ และ
3) ความเสี่ยงจากสงครามการค้าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ โดยเราประเมิน Downside ใน
การปรับฐาน โดยใช้ค่าขนาดงบดุลของ Fed ณ สิ้นปี ที่ขนาด 7.5 ถึง 8.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ พบว่าค่า
Fwd P/E ของดัชนี S&P500 ควรซื้อขายอยู่ที่ระหว่าง 20 และ 21.5 เท่า ต�่ำกว่าปัจจุบันที่ 22 เท่า
ชี้ว่าตลาดอาจมี Downside ในกรณีเลวร้ายสุด (Worst case) ที่ประมาณ 10%
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Valuation ของแทบทุกสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่แพงมาก คล้ายวิกฤตฟองสบู่ Dot-com ในปี 2000
เรามองว่าปัจจัยทีจ่ ะจุดชนวนให้ฟองสบูแ่ ตกยังไม่นา่ เกิดขึน้ เร็วๆ นี้ เนือ่ งจาก Fed ยังส่งสัญญาณผ่อนคลาย
นโยบายการเงิน และยังมีเครื่องมือที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกมาก
อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นอาจปรับฐานลง ในช่วงที่เหลือของปี จากปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เช่น การกลับมาระบาด
ของโรค และการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นต้น
เราประเมินดัชนี S&P500 ควรซื้อขายกันอยู่ที่ค่า Fwd P/E ประมาณ 20.0-21.5 เท่า ต�่ำกว่าปัจจุบันที่
22.0 เท่า ท�ำให้ตลาดมี Downside กรณีเลวร้ายสุด (Worst case) ราว 10%
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Asset Allocation & Investment Themes
Asset Class
ตราสารหนี้ไทย
ตราสารทุน
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นจีน

ตลาดหุ้นเอเชียเหนือ
ตลาดหุ้นอินเดีย

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นยุโรป

ตลาดหุ้นละตินอเมริกา
การลงทุนทางเลือก
ทองค�ำ

น�้ำมัน
US REITs
J-REITs
Europe REITs

Weighting

Underweight

Neutral

Themes

Overweight

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามแนวโน้มเศรษฐกิจทีฟ่ น้ื ตัวขึน้ หลังคลายมาตรการ Lockdown
- อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นอาจถูกจ�ำกัดให้อยู่ในระดับต�่ำ จากการเข้าซื้อของ BoT
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 และ
Fed กลับมาท�ำ QE เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบ
- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอแรง เราลดคาดการณ์ GDP ปี 2020 ลงเป็น -6.4% YoY ซึง่ นับเป็นการหดตัวมากสุด
ตัง้ แต่วกิ ฤตต้มย�ำกุง้
- Earnings Growth อาจถูกปรับลดลงแรงกว่าประเทศอื่น
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- รัฐบาลและ PBoC ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การลดภาษี, ลดดอกเบี้ย และอัดฉีดสภาพคล่อง
เพื่อบรรเทาผลกระทบของ COVID-19
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวเร็วกว่าประเทศอื่น จากการกลับมาเปิดเมืองเป็นประเทศแรก
- เริ่มมีความเสี่ยงจากประเด็นสงครามการค้ากับสหรัฐฯ
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- การระบาดในเกาหลี และไต้หวันมีแนวโน้มควบคุมได้ดี โดยที่ไม่ได้ประกาศปิดเมือง ท�ำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ได้รับผลกระทบไม่รุนแรงมาก และน่าจะฟื้นตัวได้เร็ว
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- เศรษฐกิจได้รับประโยชน์จากราคาน�้ำมันที่ลดลง แต่น่าไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม Emerging Markets ด้วยกัน
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า จากเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้ว จากการปรับขึ้นภาษี VAT ในปีก่อน
ขณะเดียวกัน มีข้อจ�ำกัดในการออกนโยบายผ่อนคลายการเงิน
จ�ำนวนผู้ติดเชื้อกลับมาเร่งตัวขึ้นแรงตั้งแต่กลางเดือน มิ.ย.
- ค่าเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ซึ่งกดดันตลาดหุ้นญี่ปุ่นในขาลงให้ลงมากกว่าประเทศอื่น
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจน่าจะเป็นไปอย่างช้า ท่ามกลางการฟื้นตัวที่ไม่สมดุลกันของประเทศในกลุ่ม
- ความเสี่ยงทางการเมืองในเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และอังกฤษ (Brexit) ยังคงกดดัน Sentiment
ในการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป
- Earnings Growth อยูใ่ นระดับต�ำ่
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ เช่น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง และทุนส�ำรองต�่ำ
ประกอบกับได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง
- มีความเสีย่ งเงินทุนไหลออกสูง
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และการอัดฉีดสภาพคล่อง เป็นความเสี่ยงให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแรงในอนาคต
- อย่างไรก็ดี ปริมาณหนี้ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และการระบาดที่ดูเหมือนจะยังไม่สามารถควบคุมได้
ท�ำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังไม่แน่นอน ซึ่งอาจท�ำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะเงินฝืดได้เช่นกัน
- ทองค�ำเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีมาก ทั้งในภาวะเงินเฟ้อ และเงินฝืด
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- ความต้องการใช้นำ�้ มันมีแนวโน้มกลับมาลดลง หลังหลายประเทศเริม่ กลับมาเพิม่ ความเข้มงวดของมาตรการ Lockdown
- อุปทานอาจเพิม่ ขึน้ จากการกลับมาเพิม่ ปริมาณการผลิตน�ำ้ มันของผูผ้ ลิต Shale oil ขณะทีข่ อ้ ตกลงลดปริมาณการผลิต
ของกลุม่ OPEC+ จะหมดอายุในเดือน ก.ค. นี้
- ลดน�้ำหนักเป็น Underweight
- ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ยังมีความน่าสนใจ
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- ราคาที่ดินในญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- นโยบาย Yield Curve Control ของ BoJ ช่วยให้ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap)
ของ JREITs อยู่ในระดับสูง
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- โดนกระทบจากราคาสินทรัพย์ในอังกฤษ
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight

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

ตลาดหุ้น
Valuation ของตลาดเพิม่ ขึน้ มาอยูใ่ นระดับทีแ่ พงมาก คล้ายกับช่วงวิกฤตฟองสบู่ Dot-com ในปี 2000
อย่างไรก็ดี เรามองว่าภาวะฟองสบูใ่ นปัจจุบนั ยังไม่ถงึ ขัน้ ร้ายแรงเท่าในปี 2000 และปัจจัยทีจ่ ะจุดชนวน
ให้ฟองสบู่แตกยังไม่น่าเกิดขึ้นอย่างน้อยในอีก 1-2 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ดี ในช่วงที่เหลือของปี ตลาดหุ้น
อาจปรับฐานลง จากปัจจัยเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่การอัดฉีดสภาพคล่องจะช่วยพยุงตลาดไว้ไม่ให้ปรับตัวลงแรง

Valuation ของตลาดเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่แพงมาก คล้ายวิกฤตฟองสบู่ Dot-com ในปี 2000
ตลาดหุ้นยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สวนทางกับขนาดเศรษฐกิจที่หดตัวเป็นอย่างมาก และการกลับมาระบาด
ของโรค COVID-19 โดยข้อมูลสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless Claims) ในสหรัฐฯ ชี้ว่ายังมีผู้มายื่นขอสวัสดิการ
สัปดาห์ละกว่า 1.3 ล้านราย ในเดือน ก.ค. สูงกว่าสัปดาห์ที่มีผู้ขอรับสวัสดิการสูงสุด ในวิกฤต Subprime ปี 2008 ที่
6.7 แสนราย และวิกฤต Dot-com ที่ 5.2 แสนราย ประกอบกันนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ยังคาดว่า
GDP ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะใช้เวลานานกว่าสิ้นไตรมาส 4/2021 เป็นอย่างน้อย จึงจะกลับไปเท่าระดับในช่วง
ปี 2019 นอกจากนี้ การกลับมาระบาดอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือน มิ.ย. เป็นต้นมา จะยิ่งชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
และอาจท�ำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจชะลอออกไปอีก
การปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของตลาดหุน้ ถูกผลักดันจากสภาพคล่องทีล่ น้ ตลาด จากทัง้ นโยบายการคลังและการเงิน ท�ำให้
Valuation ของสินทรัพย์ทวั่ โลกแพงขึน้ สะท้อนในค่า P/E ของตลาดหุน้ ทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ สูงกว่าระดับ Percentile ที่ 70%
เทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1999 เช่น ค่า P/E ของตลาดหุ้นอินเดีย (SENSEX) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 25 เท่า คิดเป็น
ระดับ Percentile ที่ 93%, ตลาดหุ้นจีน (MSCI China) ที่ 17 เท่า (Percentile ที่ 85%) และตลาดหุ้นสหรัฐฯ
(S&P500) ที่ 22 เท่า (Percentile ที่ 82%) เป็นต้น นอกจากนี้ ในตลาดพันธบัตร อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลลดลงมาอยู่ในระดับต�่ำสุดในประวัติศาสตร์ โดย Yield อายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 0.7%, เยอรมนี
-0.4% และญี่ปุ่น 0.02% ส่วน Yield ของตราสารหนี้เอกชนที่มีความเสี่ยงสูง (High - yield) ของสหรัฐฯ ก็ลดลง
มาอยู่ที่ 6.6% จากจุดสูงสุดที่ 11% ในเดือน มี.ค. เช่นเดียวกับของยุโรปที่ลดลงเป็น 6.1%
Valuation ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่แพงมาก ท�ำให้ตลาดกังวลว่าตลาดหุ้นในปัจจุบันอาจก�ำลังอยู่ในภาวะ
ฟองสบู่ คล้ายกับช่วงวิกฤต Dot-com ปี 2000 โดยค่า Fwd P/E ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 22 เท่า เข้าใกล้ระดับ
26 เท่า ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในช่วงวิกฤต Dot-com
แผนภาพที่ 1: Valuation ของสินทรัพย์เกือบทุกประเทศ อยู่ในระดับที่แพงมาก
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

7

August
2020

อย่างไรก็ดี เรามองว่าฟองสบู่ในปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงเท่าฟองสบู่ Dot-com ในปี 2000
เรามองว่าฟองสบู่ในปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงเท่าฟองสบู่ Dot-com ในปี 2000 เนื่องจาก 1) ค่า Fwd P/E
ของกลุ่มเทคโนโลยี (Info. Tech.) ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 28 เท่า แต่ยังต�่ำกว่าจุดสูงสุดที่ 55 เท่าในช่วงวิกฤต Dot-com
เป็นอย่างมาก และ 2) การปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดในปัจจุบันยังช้ากว่าในช่วงวิกฤต Dot-com ทั้งดัชนี S&P500 และ
S&P500 Info. Tech. โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้น 220% ต�่ำกว่า 330% ในวิกฤต Dot-com
และดัชนี S&P500 Info. Tech. เพิ่มขึ้น 550% น้อยกว่า 1,300% ในช่วงวิกฤต Dot-com เป็นอย่างมาก
แผนภาพที่ 2: ค่า Fwd P/E ของดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับในวิกฤตฟองสบู่
Dot-com ปี 2000 แต่ ค่า Fwd P/E ของดัชนี S&P500 Info. Tech. ยังไม่แพงเท่า

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 3: การปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนี S&P500 และ S&P500 Info. Tech. ในปัจจุบัน
ช้ากว่า ในช่วงวิกฤตฟองสบู่ Dot-com ปี 2000
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แล้วฟองสบู่รอบนี้จะแตกเมื่อไหร่?
จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังตัง้ แต่ปี 2010 พบว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินมีผลเป็นอย่างมากในการผลักดัน
Valuation ของตลาดหุ้น โดย Regression Model จาก 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) การคาดการณ์เงินเฟ้อ (Breakeven
inflation) 2) อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Real yield) 3) High-yield spread และ 4) ขนาดงบดุลของ Fed สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของค่า Fwd P/E ของดัชนี S&P500 ได้มากถึง 95% (R-squared= 95%) ซึ่ง Model
ชี้ว่าการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล การลดลงของ High-yield spread และการเพิ่มขึ้นของขนาด
งบดุล ส่งผลให้ค่า Fwd P/E เพิ่มขึ้น
8

ด้วยขีดความสามารถในการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed ที่ยังมีอีกมาก จึงน่าจะยังผลักดันให้ Valuation
เพิ่มขึ้นต่อในระยะยาว ท�ำให้ฟองสบู่ไม่แตกเร็วๆ นี้ โดยเครื่องมือในการผ่อนคลายนโยบายการเงินที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1)
การเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (MBS) ซึ่ง Fed ระบุจะซื้อที่เดือนละ
1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ Repo ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ขนาดงบดุลเล็กลงในเดือนที่ผ่านมา ได้ทยอย
หมดอายุ จนหมดไปจากงบดุลของ Fed แล้วในวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา ท�ำให้งบดุลจะกลับมาเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง และ 2)
โครงการเสริมสภาพคล่อง (Liquidity Facilities) ที่ใช้ปล่อยกู้ และซื้อตราสารหนี้เอกชน โดย Fed ตั้งวงเงินรวมไว้
สูงกว่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ปล่อยกู้และซื้อตราสารหนี้เอกชนไปเพียง 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ง
โครงการนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการผิดนัดช�ำระหนี้ กด High-yield spread ให้แคบลง
แผนภาพที่ 4: Regression Model จาก 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) การคาดการณ์เงินเฟ้อ
(Breakeven inflation) 2) อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Real yield) 3) High-yield
spread และ 4) ขนาดงบดุลของ Fed สามารถอธิบายการเพิ่มขึ้นของค่า Fwd P/E ของ
ดัชนี S&P500 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้มากถึง 95%

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 5: งบดุลจะกลับมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลัง Repo ทยอยหมดอายุ จนหมดไปจากงบดุล

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 6: Fed ยังสามารถสามารถอัดฉีดสภาพคล่องได้อีกมาก ผ่านโครงการเสริม
สภาพคล่อง (Liquidity Facilities) ซึ่งมูลค่าสินทรัพย์ยังต�่ำกว่าวงเงินที่ตั้งไว้มาก

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

สาเหตุทที่ ำ� ให้ฟองสบู่ Dot-com แตกในปี 2000 มาจากการเร่งขึน้ ดอกเบีย้
เมือ่ พิจารณาปัจจัยทีจ่ ะมาจุดชนวนให้ฟองสบูแ่ ตก หรือท�ำให้ตลาดปรับฐานหนัก ก็ยงั ไม่นา่ เกิดขึน้ เร็วๆ นี้ โดย
สาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้ฟองสบูแ่ ตกในปี 2000 มาจากการเร่งขึน้ ดอกเบีย้ ของ Fed และตัวเลขเศรษฐกิจทีอ่ อกมาชะลอตัว
ลง โดย Fed ขึน้ ดอกเบีย้ อย่างรวดเร็ว จาก 4.75% เป็น 6.50% ภายในระยะเวลาเพียง 11 เดือน ท�ำให้นกั ลงทุนกังวล
ว่าต้นทุนการกูย้ มื ทีส่ งู ขึน้ จะไปชะลอการขยายตัวของเศรษฐกิจ และท�ำให้ผลประกอบการลดลง นักลงทุนจึงเริม่ ทยอย
ขายหุน้ ในเดือน มี.ค. 2000 หลังจากนัน้ ตัวเลขเศรษฐกิจก็ออกมายืนยันถึงการชะลอตัวลง อาทิ ยอดผูข้ อรับสวัสดิการ
ว่างงาน (Initial Jobless Claims) พลิกกลับมาเพิม่ ขึน้ , การจ้างงาน (Nonfarm Payrolls) ลดลงจนเกิดการเลิกจ้าง
และดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคการผลิต (ISM Manufacturing) ลดลงจนพลิกกลับมาอยูใ่ นเกณฑ์หดตัว ท�ำให้นกั ลงทุน
เทขายหุน้ อย่างหนัก ตลาดปรับตัวลงมากถึง -50% จากจุดสูงสุดในเดือน มี.ค.
ขณะที่ Fed ในปัจจุบนั ยังไม่มที า่ ทีนา่ จะหันมาเพิม่ ความเข้มงวดของโยบายการเงินเร็วๆ นี้ ตาม Dot plot จาก
การประชุมล่าสุดในเดือน มิ.ย. ชีว้ า่ Fed จะคงดอกเบีย้ ไว้ทรี่ ะดับต�ำ่ 0-0.25% ต่อไปจนถึงสิน้ ปี 2022 ส่วนเงินเฟ้อ
(PCE) ถูกคาดว่าจะยังอยูต่ ำ�่ กว่าเป้าหมายที่ 2% (1.7% ณ สิน้ ปี 2022) นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงินส่วน
ใหญ่ยงั เห็นว่า Fed ควรปล่อยให้เงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ เกินเป้าหมาย ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นมาเพิม่ ความเข้มงวดของนโยบายการเงิน
แผนภาพที่ 7: ฟองสบู่ในปี 2000 แตก จากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของ Fed และตัวเลขเศรษฐกิจ
ที่ออกมาชะลอตัวลง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 8: Fed คาดว่าจะคงดอกเบี้ยที่ 0.25% ไปจนถึงปี 2022 ขณะที่ เงินเฟ้อถูก
คาดว่าจะยังคงอยู่ต�่ำกว่าเป้าหมายที่ 2%

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

การส่งสัญญาณว่าจะยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงิน ประกอบกับขีดความสามารถทีย่ งั กระตุน้ เศรษฐกิจได้อกี มาก
ท�ำให้เรามองว่าฟองสบู่จะยังไม่แตกเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ดี ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ตลาดหุ้นอาจปรับฐานลง จากปัจจัยเสี่ยง
ที่เพิ่มขึ้น แต่การอัดฉีดสภาพคล่องตามที่กล่าวมาจะช่วยพยุงตลาดไว้ไม่ให้ปรับตัวลงแรง
3 ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวัง
ความเสี่ยงที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี และท�ำให้ตลาดปรับฐาน ได้แก่
1) ความเสี่ยงในการผิดนัดช�ำระหนี้ โดย High-yield credit spread ได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 585bps ในปัจจุบัน จากจุด
ต�่ำสุดที่ราว 550bps ในต้นเดือน มิ.ย. ตามการกลับมาเร่งตัวของจ�ำนวนผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 และผู้เสียชีวิตใน
สหรัฐฯ ประกอบกับบริษัทที่ยื่นล้มละลายในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากต้นปี มีจ�ำนวนกว่า 600 บริษัท ในเดือน มิ.ย.
คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของ 1,400 บริษัท ในวิกฤต Subprime เดือน เม.ย. 2009 ที่ประกาศล้มละลายรายเดือนมากสุด
แผนภาพที่ 9: ความเสี่ยงจากการผิดนัดช�ำระหนี้เริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น ในเดือนที่ผ่านมา

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 10: บริษัทที่ยื่นล้มละลายในสหรัฐฯมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นประมาณ
ครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนบริษัทที่ประกาศล้มละลายในวิกฤต Subprime ปี 2009
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ที่มา: American Bankruptcy Institute, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 11: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้น ตั้งแต่กลางเดือน มิ.ย.
ขณะที่ จ�ำนวนผู้เสียชีวิตเริ่มเร่งตัวขึ้นในต้นเดือน ก.ค.
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ที่มา: CNBC, Worldometer, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

2) ความเสีย่ งจากการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยโอกาสทีน่ าย Joe Biden จะชนะการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี
(ปธน.) เพิ่มขึ้นมายืนอยู่ในระดับที่สูงมากราว 60% มานานกว่า 1 เดือน แซงประธานาธิบดีDonald Trump ที่โอกาส
ลดลงมาอยู่ที่ราว 40% ท�ำให้ประธานาธิบดีอาจเรียกคะแนนนิยม โดยอาจกลับมาท�ำสงครามการค้า (Trade war)
กับจีน ยกเลิกข้อตกลง Phase One และกลับไปเก็บภาษีน�ำเข้า หรืออาจเริ่มท�ำสงครามทางการเงิน (Financial war)
กับจีน เช่น กีดกันการระดมทุนจากตลาดการเงินและนักลงทุนสหรัฐฯ
หากนาย Biden ได้เป็นประธานาธิบดีจะเป็นความเสี่ยงต่อตลาดหุ้น จากนโยบายสนับสนุนให้เพิ่มภาษีคนรวย
โดยจะขึ้นภาษีส่วนบุคคลของผู้มีรายได้มากกว่า $400,000 เป็น 39.6% (เท่ากับอัตราก่อนกฎหมายลดภาษีในปี 2017)
จากปัจจุบันที่ 37% และจะขึ้นภาษีนิติบุคคลเป็น 28% จากปัจจุบันที่ 21% รวมถึงจะขึ้นภาษีก�ำไรจากการลงทุนใน
ตลาดการเงิน (Capital Gains Tax) นอกจากนี้ นาย Biden ยังสนับสนุนนโยบายป้องกันการผูกขาดของบริษัท เสนอ
ให้ก�ำหนดภาษีขั้นต�่ำกับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Amazon
ขณะเดียวกัน พรรค Democrat ก็มีโอกาสสูงขึ้นที่จะครองเสียงส่วนมากในสภาคองเกรส โดยตลาดประเมินว่า
พรรค Democrat จะชิงที่นั่งจากพรรค Republican และพลิกกับมาครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา (Senate) ได้ และ
จะยังครองที่นั่งส่วนมากในสภาผู้แทนฯ (House of Representatives) ซึ่งหากผลการเลือกตั้งเป็นไปตามคาด ก็จะ
ท�ำให้โอกาสที่สภาจะเห็นชอบนโยบายของนาย Biden เพิ่มสูงขึ้น
12

แผนภาพที่ 12: โอกาสที่นาย Joe Biden จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี และพรรค
Democrat จะครองเสียงส่วนมากในสภาคองเกรสเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงมาก

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

3) ความเสี่ยงจากการกลับมาเพิ่มขึ้นของ Bond yield ซึ่งอาจกลับมากดดันตลาดหุ้น โดยผลตอบแทนพันธบัตร
(Bond yield) เป็นอัตราที่นิยมใช้แทนอัตราคิดลด (Discount rate) ซึ่งใช้ลดทอนกระแสเงินสดในอนาคต การเพิ่มขึ้น
ของ Bond yield จึงท�ำให้มูลค่าของสินทรัพย์ลดลง เห็นตัวอย่างได้จากการทยอยคลายมาตรการ Lockdown ในช่วง
ต้นเดือน มิ.ย. ซึ่งท�ำให้ Bond yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปี กลับมาเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.9% กดดันให้ตลาดหุ้น (S&P500)
ปรับตัวลงถึง 7%
เราประเมิน Downside ในการปรับฐาน โดยใช้ค่า Fwd P/E จากสมการ Regression Model ซึ่งใช้ข้อมูลย้อน
หลังตั้งแต่ปี 2010 ของ 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) การคาดการณ์เงินเฟ้อ (Breakeven inflation) 2) อัตราผลตอบแทนที่แท้
จริง (Real yield) 3) High-yield spread และ 4) ขนาดงบดุลของ Fed โดยแทนค่าขนาดงบดุลของ Fed ณ สิ้นปี
ที่ขนาด 7.5 ถึง 8.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากการเข้าซื้อสินทรัพย์เดือนละ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามที่ Fed ระบุ
พบว่าค่า Fwd P/E ของดัชนี S&P500 ควรอยู่ที่ระหว่าง 20 และ 21.5 เท่า ต�่ำกว่าปัจจุบันที่ 22 เท่า ชี้ว่าตลาด
อาจมี Downside ที่ประมาณ 10% ในกรณีเลวร้ายสุด (Worst case)
แผนภาพที่ 13: หาก Fed คงการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่เดือนละ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ตามที่ระบุ งบดุลจะเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ 8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นปี
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 14: Regression Model ที่ใช้ประเมินค่า Fwd P/E จาก 4 ตัวแปร ได้แก่
1) การคาดการณ์เงินเฟ้อ (Breakeven inflation) 2) อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Real
yield) 3) High-yield spread และ 4) ขนาดงบดุลของ Fed ชี้ว่าดัชนี S&P500 ควรซื้อ
ขายที่ค่า Fwd P/E ระหว่าง 20 และ 21.5 เท่า
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PER = 16.97 - 2.03(Breakeven inflation) + 0.16(Real yield) - 0.66(HY spread) + 1.44(Fed balance sheet)
* Assume 10yr yield = 1.5% (real yield = -0.5%, Breakeven inflation =2%) and HY spread =5.6%

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

14

ตลาดตราสารหนี้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวลงเล็กน้อย ท่ามกลางการกลับมาระบาดของโรค COVID-19
ในหลายประเทศ ในระยะข้างหน้า เรามองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะผลักดันให้ Yield อายุ 10 ปี
กลับมาเพิ่มขึ้น แต่จะถูกจ�ำกัดให้อยู่ในระดับต�่ำ จากการเข้าซื้อของ BoT

Bond yield ระยะยาวปรับตัวลงเล็กน้อย
ในเดือนที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบในทุกช่วงอายุ โดยอัตราผล
ตอบแทนระยะสั้น อายุ 3 เดือนถึง 1 ปี ขยับขึ้นไม่ถึง 5bps ขณะที่ อัตราผลตอบแทนระยะกลางถึงยาว อายุ 2 ถึง
10 ปี ปรับตัวลงเล็กน้อย 5-10bps
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวลง มาจากการกลับมาระบาดของโรค COVID-19 ใน
หลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ที่จะชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจออกไป อย่างไรก็ดี การทยอยลดมาตรการ
Lockdown ภายในประเทศที่มีต่อเนื่อง ช่วยหนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลงไม่มากนัก
ในระยะข้างหน้า เรายังมองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะผลักดันให้ Yield อายุ 10 ปี กลับมาเพิ่มขึ้น แต่จะถูก
จ�ำกัดให้อยู่ในระดับต�่ำ จากการเข้าซื้อของ BoT
Figure: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลือ� นไหวอยู่ในกรอบแคบในทุกช่วงอายุ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

แผนภาพที่ 15: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบในทุกช่วงอายุ โดยอัตรา
อายุ 10 ปี ลดลงเล็
ผลตอบแทนพั
นธบักตน้รอยอายุ 10 ปีลดลงเล็กน้อย

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ราคาทองค�ำเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 8 ปี ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ระลอกสอง โดย
เรายังแนะน�ำให้กระจายการลงทุนไปยังทองค�ำ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากทั้งภาวะเงินเฟ้อ และเงินฝืด
ส�ำหรับราคาน�้ำมัน เรามองว่ามี Upside จ�ำกัดมากขึ้น เนื่องจาก 1) ข้อตกลงร่วมกันลดปริมาณการ
ผลิตขั้นแรกของกลุ่ม OPEC+ จะหมดอายุในเดือน ก.ค. นี้ 2) ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ เริ่ม
กลับมาฟืน้ ตัวอีกครัง้ และ 3) ความต้องการใช้นำ�้ มันมีแนวโน้มชะลออีกครัง้ หลังประเทศต่างๆ เริม่ กลับ
มาเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการ Lockdown

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 8 ปี ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ระลอกสอง
ราคาทองค�ำปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ 1,810 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สูงสุดตั้งแต่ปลายปี 2011 ท่ามกลางการกลับมาระบาด
ของ COVID-19 ในหลายประเทศ และการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจทีย่ งั มีความเสีย่ งสูง โดยจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ รายวันในสหรัฐฯ
ได้เพิ่มขึ้นมากว่าเท่าตัว โดยเพิ่มขึ้นวันละกว่า 7 หมื่น จากที่ทรงตัวในระดับต�่ำกว่า 3 หมื่นรายมาตลอดในเดือน พ.ค.มิ.ย. เช่นเดียวกับในญี่ปุ่นซึ่งจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายวันกลับมาเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 400 รายต่อวัน จากระดับต�่ำกว่า 100 ราย
ต่อวันในเดือน พ.ค.- มิ.ย.
แผนภาพที่ 16: ราคาทองค�ำเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 8 ปีท่ามกลางการระบาด
ของ COVID-19 ระลอกสอง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ทองค�ำเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดี ทั้งในภาวะเงินเฟ้อ และเงินฝืด
การกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทางการคลัง และการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เช่น การลดดอกเบี้ยต�่ำ และ
อัดฉีดสภาพคล่อง จ�ำนวนมหาศาลเป็นความเสี่ยงผลักดันให้เงินเฟ้อในระยะข้างหน้าเพิ่มขึ้นแรง
อย่างไรก็ดี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบันที่ดูเหมือนจะยังไม่สามารถควบคุม
การแพร่ระบาดได้ ท�ำให้ทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังไม่แน่นอน เงินเฟ้อของหลายประเทศที่ลดลงมาอยู่ที่ราว 0%
เช่น ในสหรัฐฯ และญี่ปุ่น มีความเสี่ยงที่จะลดลงต่อเนื่องจนติดลบ เข้าสู่ภาวะเงินฝืด (Deflation) ได้เช่นกัน

16

จากการศึกษาข้อมูลเงินเฟ้อตั้งแต่ปี 1970 พบว่าทองค�ำให้ผลตอบแทนที่ดีมาก ทั้งในภาวะเงินเฟ้อ และเงินฝืด
โดยในภาวะเงินเฟ้อ ผลตอบแทนจากการลงทุนในทองค�ำจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตามภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงขึ้น ซึ่งทองค�ำ
มักให้ผลตอบแทนประมาณ 10% ในภาวะที่เงินเฟ้อใกล้เคียงกับแนวโน้มระยะยาว (ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี) และให้ผล
ตอบแทนสูงขึ้นกว่า 30% ในภาวะที่เงินเฟ้อสูงกว่าแนวโน้มระยะยาวเป็นอย่างมาก หรือเรียกอีกอย่างว่าภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง (Hyperinflation) นอกจากนี้ ในภาวะเงินฝืด (Deflation) ทองค�ำยังให้ผลตอบแทนสูงกว่า 10% ขณะที่ผล
ตอบแทนในหุ้น (ดัชนี S&P500) ให้ผลตอบแทนติดลบ ทั้งในภาวะเงินเฟ้อรุนแรง และเงินฝืด การกระจายการลงทุน
ไปยังทองค�ำจึงช่วยชดเชยผลตอบแทนรวมของพอร์ตการลงทุนที่ลดลงจากหุ้นได้
เห็นได้จากผลตอบแทนในตลาดหุ้น เช่น ยุโรป (ดัชนี STOXX600) ยังติดลบ -10% จาก ณ สิ้นปี 2019, ตลาด
หุ้นญี่ปุ่น (Nikkei225 -4%) และตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ดัชนี S&P500 -0.2%) สวนทางกับผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ปลอดภัย (Safe haven assets) อย่างทองค�ำ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วถึง +19%
เราจึงยังแนะน�ำให้กระจายการลงทุนไปยังทองค�ำเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวและช่วยลดความผันผวนของพอร์ต
การลงทุนในระยะยาว
แผนภาพที่ 17: ราคาทองค�ำมักจะเพิ่มขึ้นทั้งในภาวะเงินเฟ้อ และเงินฝืด
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 18: ทองค�ำเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวก ทั้งในภาวะเงินเฟ้อ และเงินฝืด
Gold and stock returns in
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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น�้ำมัน

เรามองว่าราคาน�้ำมันหลังจากนี้ไปจะมี Upside จ�ำกัดมากขึ้น โดยความเสี่ยงหลักมาจาก 1) ข้อตกลงร่วมกันลด
ปริมาณการผลิตขั้นแรกของกลุ่ม OPEC+ ที่ก�ำลังจะหมดอายุในเดือน ก.ค. 2) ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ เริ่ม
กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังราคาน�้ำมันดิบอยู่เหนือระดับต้นทุนผู้ผลิต และ 3) ความต้องการใช้น�้ำมันมีแนวโน้มชะลออีก
ครั้งหลังประเทศต่างๆ เริ่มกลับมาเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการ Lockdown จากการระบาดรอบสองของ COVID-19
OPEC ลดปริมาณการผลิตลงถึง 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่ยังมีหลายประเทศที่ผลิตเกินโควต้า
หลังที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการผลิต (Joint Ministerial Monitoring Committee: JMMC) ในเดือน
มิ.ย. ลงมติให้ สมาชิกเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติตามข้อตกลง ส่งผลให้ปริมาณการผลิตของกลุ่ม OPEC-10 ได้ลด
ลงถึง 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ 20.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งน�ำโดยซาอุที่ลดการผลิตถึง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ตามมาด้วยอิรัก (ลด 3 แสนบาร์เรลต่อวัน) และไนจีเรีย (ลด 1.8 แสนบาร์เรลต่อวัน) โดยการลดปริมาณการผลิต
น�้ำมันดิบในเดือน ก.ค. ส่งผลให้เมื่อเทียบตัวเลขการผลิตจริงในเดือน มิ.ย. กับโควต้าการผลิตแล้ว พบว่าต�่ำกว่าโควต้า
ถึง 3.7 แสนบาร์เรลต่อวัน ซึ่งนับเป็นปัจจัยบวกต่อราคาน�้ำมันในช่วงทีผ่านมา
แผนภาพที่ 19 :OPEC ปรับลดปริมาณาการผลิตน�้ำมันดิบในเดือน ก.ค. ลง 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอีกหลายประเทศที่ยังคงผลิตเกินโควต้าที่ก�ำหนด ส่งผลให้กลุ่ม OPEC ได้มีการจัดประชุม
อีกครั้งในวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยมีมติไม่ขยายเวลาลดปริมาณการผลิตขั้นแรกที่ 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันเพิ่มเติม
แต่เน้นไปที่การเพิ่มความเข้มงวดในข้อตกลงเดิมแทน โดยให้ประเทศที่ยังผลิตเกินโควต้าในรอบที่ผ่านมา เช่น อิรัก
แองโกล่า และไนจีเรีย ฯลฯ ปรับลดการผลิตชดเชยเพิ่มเติมรวม 0.842 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือนนับ
ตั้งแต่ต้นเดือน ส.ค.-ก.ย
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แผนภาพที่ 20: สมาชิกในกลุ่ม OPEC ลดปริมาณการผลิตลงอย่างมากแต่อย่างไร
ก็ตาม หลายประเทศยังคงผลิตเกินกว่าโควต้าที่ตกลงไว้โดยเฉพาะอิรัก

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ส่งผลให้ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบที่จากเดิมคาดว่าจะไหลออกสู่ตลาดเพิ่มเติมราว 2 ล้านบาร์เรลต่อวันจากข้อ
ตกลงการลดปริมาณการผลิตขั้นที่สอง (ขั้นแรกปรับลด 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค. 2020 และ ขั้นที่สอง
ปรับลด 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตั้งแต่ ส.ค.-ธ.ค. 2020) จะเหลือเพียง 1.16 ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นไปจนถึงเดือน
ก.ย. ซึ่งเรามองว่าปริมาณการผลิตส่วนเกินที่ไหลออกมาสู่ตลาดน้อยกว่าที่ตลาดคาดจะเป็นปัจจัยหนุนราคาน�้ำมันดิบแค่
เพียงระยะสั้นเท่านั้น
ขณะทีย่ งั มีความเสีย่ งทีก่ ารบริโภคน�ำ้ มันจะชะลอตัวลงต่อเนือ่ งหากจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19 ยังสูงขึน้ อย่างต่อ
เนือ่ ง อีกทัง้ ยังคงเป็นไปได้ยากส�ำหรับกลุม่ OPEC ในการขยายเวลาลดปริมาณการผลิตเพิม่ เติมหลังจากทีห่ ลายประเทศ
ในกลุ่มสมาชิกยังคงผลิตเกินกว่าโควต้าที่ก�ำหนดแม้จะลดปริมาณการผลิตไปมากแล้วก็ตาม
แผนภาพที่ 21: ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบที่จากเดิมคาดว่าจะไหลออกสู่ตลาดเพิ่มเติม
ราว 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากข้อตกลงการลดปริมาณการผลิตขั้นที่สอง จะเหลือ
เพียง 1.16 ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นไปจนถึงเดือน ก.ย.

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ ก�ำลังกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง
โดยในช่วงที่ผ่านมาปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงมามากกว่า 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากระดับ
สูงสุดที่ 13.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยเป็นผลมาจากราคาน�ำ้ มันดิบทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าต้นทุนผูผ้ ลิต ส่งผลให้ผผู้ ลิต Shale
oil ทยอยถอนการลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง โดยการส�ำรวจความคิดเห็นของผูบ้ ริหารบริษทั ผูผ้ ลิตน�ำ้ มันในสหรัฐฯ ซึง่ จัดท�ำโดย
ธนาคารกลางสาขา Dallas ชี้ชัดว่ามีผู้ผลิตจ�ำนวนมากถึง 82% ที่มีปรับลดการผลิตน�้ำมันดิบไปในช่วงไตรมาส 2 นี้
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อย่างไรก็ตาม เรามองว่าปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบของสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ราคาน�้ำมัน
ดิบ WTI สามารถยืนเหนือระดับต้นทุน (Cash cost) ของผู้ผลิต Shale oil ได้ ส่งผลให้ผู้ผลิตจะกลับมาเพิ่มปริมาณ
การผลิตจากหลุมที่ถูกไว้ล่วงหน้าแล้วแทน (Drilled but uncompleted well: DUC) ซึ่งมีต้นทุนการผลิตน�้ำมันที่ต�่ำ
กว่าการสร้างแท่นขุดเจาะใหม่มากและยังเหลืออีกเป็นจ�ำนวนมากในสหรัฐฯ
ซึ่งสอดคล้องกับการส�ำรวจของธนาคารกลางสาขา Dallas ที่ชี้ว่า ผู้ผลิตน�้ำมันส่วนใหญ่คาดการผลิต Shale oil
ที่หยุดไปก่อนหน้านี้จะกลับมาหากราคาน�้ำมัน WTI ยืนอยู่ที่ระดับ 36-40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลได้ โดยปริมาณ
การผลิตน�้ำมันดิบจะเริ่มกลับมาตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย. เป็นต้นไป อีกทั้งยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายงานรายสัปดาห์
ของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย. ที่ชี้ว่าการผลิตน�้ำมันดิบในสหรัฐฯ ได้ฟื้นตัวขึ้น 5 แสนบาร์เรลต่อวัน มา
เป็น 11 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งนับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 เดือน
แผนภาพที่ 22 : การส�ำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารบริษัทผู้ผลิตน�้ำมันในสหรัฐฯ
ชี้ว่า ผู้ผลิตน�้ำมันส่วนใหญ่คาดการผลิต Shale oil ที่หยุดไปก่อนหน้านี้จะกลับมา
หากราคาน�้ำมัน WTI ยืนอยู่ที่ระดับ 36-40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

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

แผนภาพที่ 23: โดยปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบจะเริ่มกลับมาตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย. เป็นต้นไป

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

20

แผนภาพที่ 24: การผลิตน�้ำมันดิบในสหรัฐฯ ได้ฟื้นตัวขึ้น 5 แสนบาร์เรลต่อวัน มาเป็น
11 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งนับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 เดือน

ที่มา: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การฟื้นตัวของการบริโภคน�้ำมันในสหรัฐฯ กลับมาชะลอตัวหลังจ�ำนวนผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้น
ช่วงทีผ่านมา การผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ตั้งแต่เดือน พ.ค. ได้ช่วยให้ Demand ฟื้นตัวขึ้นจากจุดต�่ำ
สุดอย่างต่อเนื่องมาอยู่ต�่ำกว่าปีที่แล้วอยู่ประมาณ 10% ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามหลังจากจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสหรัฐฯ กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง การฟื้นตัวของการบริโภค
น�้ำมันเริ่มหยุดชะงักลง โดยการบริโภคน�้ำมันเบนซิน (Gasoline Demand) ได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 8.8 ล้านบาร์เรล
ต่อวันในสัปดาห์ที่แล้ว แต่หากเทียบกับปีที่แล้วการบริโภคยังหดตัวถึง 10.1% YoY และนับเป็นการหดตัวเพิ่มขึ้นจาก
สองสัปดาห์ก่อนที่ 9.8% และ 9.1% ตามล�ำดับ
แผนภาพที่ 25 : การบริโภคยังหดตัวถึง 10.1% YoY และนับเป็นการหดตัวเพิ่มขึ้น
จากสองสัปดาห์ก่อนที่ 9.8% และ 9.1% ตามล�ำดับ

ที่มา: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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โดยสรุปเรามองว่า ราคาน�้ำมันหลังจากนี้ไปจะมี Upside จ�ำกัดมากขึ้น โดยความเสี่ยงหลักมาจาก 1) ข้อตกลง
ร่วมกันลดปริมาณการผลิตขั้นแรกของกลุ่ม OPEC+ ที่ก�ำลังจะหมดอายุในเดือน ก.ค. 2) ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบ
สหรัฐฯ เริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังราคาน�้ำมันดิบอยู่เหนือระดับต้นทุนผู้ผลิต และ 3) ความต้องการใช้น�้ำมันมีแนว
โน้มชะลออีกครั้งหลังประเทศต่างๆ เริ่มกลับมาเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการ Lockdown จากการระบาดรอบสองของ
COVID-19 ซึ่งปัจจัยข้างต้นนี้จะเป็นตัวผลักดันในคลังน�้ำมันแหล่งต่างๆทั่วโลกกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
จะกดดันให้ราคาน�้ำมันดิบปรับตัวลดลงในที่สุด
แผนภาพที่ 26: สต๊อกน�้ำมันดิบในสหรัฐฯ อยู่ใกล้เคียงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และยังมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนว่าตลาดยังอยู่ในภาวะ Oversupplied

ที่มา: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นต่อในเดือน มิ.ย. จากการทยอยผ่อนปรน Lockdown ประกอบกับ
แรงหนุนของมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐ ทีส่ ง่ ผลดีโดยเฉพาะต่อการบริโภค อย่างไรก็ดี การฟืน้ ตัวต่อจาก
นีม้ คี วามไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะจากการระบาดรอบสองของ COVID-19 และก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีม่ แี นวโน้ม
ชะลอลงแรง หากสภาไม่ตอ่ อายุสวัสดิการภาครัฐทีก่ ำ� ลังจะหมดอายุลงในระยะใกล้นี้
เศรษฐกิจยูโรโซนส่งสัญญาณฟืน้ ตัวขึน้ ต่อเนือ่ งในเดือน มิ.ย. สะท้อนผ่านดัชนีชวี้ ดั ความเชือ่ มัน่ ทางเศรษฐกิจ
ที่ปรับตัวดีขึ้น และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจยังอยู่ในระดับต�่ำกว่าก่อนการ
ระบาดของ COVID-19 อยู่มาก อีกทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็ไม่สมดุลกันระหว่างแต่ละประเทศ ท�ำให้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมมีความจ�ำเป็น โดยล่าสุดผู้น�ำ EU ได้เห็นชอบกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน
7.5 แสนล้านยูโร ซึ่งคาดจะเริ่มเบิกจ่ายในปีหน้า
เศรษฐกิจจีนไตรมาส 2 พลิกกลับมาขยายตัว 3.2% YoY สูงกว่าทีต่ ลาดคาด จากทีห่ ดตัว -6.8% ในไตรมาส
แรก ท่ามกลางแรงหนุนจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐ การผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ทัง้ ในและ
นอกประเทศ และส่งออกทีไ่ ด้แรงหนุนจากสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ COVID-19 อย่างไรก็ดี การฟืน้ ตัวต่อจากนีค้ าด
จะเกิดขึน้ อย่างช้าๆ จากความเสีย่ งการระบาดรอบสองของ COVID-19 และความตึงเครียดกับสหรัฐฯ ขณะที่
การกระตุน้ เศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง
เศรษฐกิจญี่ปุ่นถูกคาดหมายว่าจะหดตัว -21.7% QoQ, saar ในไตรมาสที่ 2 ต่อเนื่องจาก -2.2% ใน
ไตรมาส 1 จากการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะภาคการผลิตและส่งออกที่ได้
รับผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจโลกทีอ่ อ่ นแอ โดยการฟืน้ ตัวต่อจากนีย้ งั มีความไม่แน่นอนสูง ท่ามกลางการ
ระบาดรอบสองของ COVID-19 ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่ง BoJ ประเมินเศรษฐกิจญี่ปุ่นปีงบประมาณ
2020F จะหดตัว -4.7% YoY
เศรษฐกิจไทยยังซบเซาต่อเนือ่ งในเดือน พ.ค. จากอุปสงค์ทงั้ ในและต่างประเทศทีเ่ ปราะบาง โดยการระบาด
ของ COVID-19 ส่งผลให้ธรุ กิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการชัว่ คราวและมีจำ� นวนผูว้ า่ งงานเพิม่ ขึน้ ขณะทีม่ าตรการ
เยียวยาภาครัฐทยอยส่งผลดี มองไปข้างหน้า เราประเมินการใช้จา่ ยภาครัฐจะเป็นก�ำลังหลักหนุนให้เศรษฐกิจไทย
ทยอยฟืน้ ตัวในช่วงครึง่ หลังของปี ท่ามกลางปัจจัยเสีย่ งด้านลบทีย่ งั มีความไม่แน่นอนสูง อาทิ การระบาดรอบ
สองของ COVID-19 สถานการณ์ภยั แล้ง และเสถียรภาพการเมืองในประเทศ
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นต่อในเดือน มิ.ย. จากการทยอยผ่อนปรน Lockdown ประกอบ
กับแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวต่อจากนี้มีความไม่แน่นอนสูง
จากความเสีย่ งส�ำคัญได้แก่ 1) การระบาดรอบสองของ COVID-19 2) ก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีม่ แี นวโน้ม
ชะลอลงแรง (โดยเฉพาะหากสภาไม่ตอ่ อายุสวัสดิการภาครัฐทีก่ ำ� ลังจะหมดอายุ) 3) ตลาดแรงงานทีม่ แี นว
โน้มฟื้นช้า และ 4) ความไม่แน่นอนทางการเมืองจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี สหรัฐฯ ในเดือน พ.ย.
ด้านนโยบายการเงินจะยังผ่อนคลายอย่างมาก โดยคาดงบดุลของ Fed จะกลับมาเพิ่มขึ้นต่อจากนี้ หลัง
จากยอด Repo ซึ่งเป็นปัจจัยฉุดก่อนหน้านี้ ได้ครบก�ำหนดอายุและหมดไปจากงบดุล ในขณะที่ Fed จะ
ยังเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลและ MBS อย่างต่อเนื่อง

แผนภาพ 27: ดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นในเดือน มิ.ย. แต่
การฟื้นตัวต่อจากนี้มีความไม่แน่นอนสูง ท่ามกลางการระบาดรอบสองของ COVID-19

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในเดือน มิ.ย. จากการผ่อนปรน Lockdown และสวัสดิการภาครัฐ แต่การฟื้นตัวต่อจาก
นี้มีความไม่แน่นอนสูง จากการระบาดรอบสองของ COVID-19 ขณะที่สวัสดิการภาครัฐก�ำลังจะหมดไป
การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน มิ.ย. ขยายตัว 7.5% MoM ต่อเนื่องจาก 18.2% MoM ใน
เดือนก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 5.0% MoM จากการผ่อนปรน Lockdown และแรงหนุนของมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจภาครัฐ โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกพลิกกลับมาขยายตัว 1.1% YoY ( vs. -5.6% เดือน
ก่อน) และกลับเข้าสู่ระดับเดียวกับเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดรุนแรงของ COVID-19
ส่วนความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย U. of Michigan เดือน มิ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.8 จุด เป็น 78.1 จุด แต่ยังอยู่ใน
ระดับต�่ำกว่าช่วงก่อนหน้าการระบาดรุนแรงของ COVID-19 ค่อนข้างมาก
การผลิต: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน มิ.ย. ขยายตัว 5.4% MoM เร่งตัวขึ้นจาก
1.4% ในเดือนก่อน โดยนับเป็นการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1959 และสูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 4.3% จากการผ่อนปรน
มาตรการ Lockdown และโรงงานกลับมาเปิดท�ำการตามปกติ โดยผลผลิตกลุ่มรถยนต์และส่วนประกอบขยายตัวสูง
ถึง 105%
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อย่างไรก็ดี เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยังหดตัวแรง -10.8% YoY และอยูใ่ นระดับ
ต�่ำกว่าเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดรุนแรงของ COVID-19 อยู่ถึง 10.5% ขณะที่อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต (Capacity
Utilization) ฟื้นตัวขึ้นเป็น 68.6% (vs. 65.1%) แต่ยังต�่ำกว่าเดือน ก.พ. ที่ 76.9% อยู่มาก สะท้อนผลผลิตที่จะเพิ่ม
ขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้น ท่ามกลางอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศที่อ่อนแอ
การลงทุน: ยอดค�ำสั่งซื้อไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องบิน (Core Capital Goods Orders) ซึ่งเป็นดัชนี
ชี้น�ำการลงทุน ฟื้นตัวขึ้นเป็น -6.5% YoY ในเดือน พ.ค. จากที่หดตัว -8.2% ในเดือนก่อน หลังรัฐบาลผ่อนปรน
มาตรการ Lockdown ขณะที่ดัชนีย่อยยอดค�ำสั่งซื้อใหม่ของภาคการผลิต (ISM Manufacturing New Orders) เดือน
มิ.ย. ฟื้นตัวขึ้นแรง +24.6 จุด เป็น 56.4 จุด กลับเข้าสู่เกณฑ์ขยายตัว (สูงกว่า 50 จุด) ครั้งแรกในรอบ 5 เดือน
อย่างไรก็ดี เรามองแนวโน้มการลงทุนจะยังอ่อนแอตลอดทัง้ ปี ส่วนหนึง่ จากความไม่แน่นอนทางการเมือง จากการเลือก
ตั้งประธานาธิบดี ในเดือน พ.ย.
ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจโดย ISM: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโดย ISM (ISM Manufacturing) เดือน
มิ.ย. ฟื้นตัวขึ้น +9.5 จุด เป็น 52.6 จุด สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 49.8 จุด กลับเข้าสู่เกณฑ์ขยายตัว (สูงกว่า 50 จุด) อีก
ครั้งในรอบ 4 เดือน จากแรงหนุนของผลผลิต (+24.1, 57.3 จุด) และยอดค�ำสั่งซื้อใหม่ (+24.6, 56.4 จุด) ที่ฟื้นตัว
ขึ้นแรง ส่วนยอดค�ำสั่งซื้อภายนอกประเทศ (+8.1, 47.6 จุด) และการจ้างงาน (+10.0, 42.1 จุด) ฟื้นตัวขึ้น แต่ยังอยู่
ในเกณฑ์หดตัว ส่วนภาคบริการ (ISM Non-manufacturing) ฟื้นตัวขึ้น +11.7 จุด เป็น 57.1 จุด ดีกว่าที่ตลาดคาด
อย่างมากที่ 50.2 จุด จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงของกิจกรรมการผลิต (+25.0, 66.0 จุด) และยอดค�ำสั่งซื้อใหม่ (+19.7,
61.6 จุด) ส่วนการจ้างงานฟื้นตัวขึ้นแต่ยังอ่อนแอ (+11.3, 43.1 จุด)
ภาคต่างประเทศ: ยอดส่งออกเดือน พ.ค. หดตัวแรง -32.1% YoY ต�่ำสุดในรอบหลายปี เพิ่มขึ้นจากที่หดตัว
-27.8% ในเดือนก่อน ท่ามกลางอุปสงค์โลกที่อ่อนแออย่างมากจากการระบาดยืดเยื้อของ COVID-19 โดยมีเพียงส่ง
ออกไปจีนเท่านั้นที่ขยายตัว (6.3% vs. 9.2% เดือนก่อน) ส่วนยอดน�ำเข้า (Imports) หดตัว -24.6% YoY ต�่ำสุดใน
รอบหลายปีเช่นเดียวกัน เพิ่มขึ้นจากที่หดตัว -22.3% ในเดือนก่อน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐหนุนการฟื้นตัวของการบริโภค แต่การฟื้นตัวต่อจากนี้อาจหยุดชะงักหากสภาไม่เร่ง
ออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมในระยะใกล้
รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ผา่ นร่างกฎหมายกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐเพือ่ ลดทอนผลกระทบจาก COVID-19 ทัง้ หมด 4 ร่าง
ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. คิดเป็นวงเงินรวม 3.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 17% ของ GDP ได้แก่ Coronavirus
Preparedness & Response Supplemental Act (8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ), Families First Coronavirus
Response Act (1.92 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ), CARES Act (2.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และ Paycheck
Protection Program and Health Care Enhancement Act (7.33 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
นับถึงวันที่ 2 ก.ค. มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจต่างๆ ข้างต้นได้ถกู เบิกจ่ายไปแล้ว 51% ซึง่ ทีส่ ำ� คัญจะเป็นในส่วน
ของการให้เช็คเงินสดช่วยเหลือประชาชนโดยตรง ($1,200/ผูใ้ หญ่ และ $500/เด็ก) ทีเ่ บิกจ่ายไปแล้ว 92% (ของวงเงิน
รวม 2.93 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โครงการ Paycheck Protection Program (PPP) เบิกจ่ายไปแล้ว 76% (ของ
วงเงินรวม 6.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โครงการ Pandemic Unemployment Compensation (PUC) ทีใ่ ห้สวัสดิการ
ว่างงานเพิม่ เติม $600/สัปดาห์ (สิน้ สุดปลายเดือน ก.ค.) เบิกจ่ายไปแล้ว 82% (ของวงเงินรวม 1.76 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ) และการให้เงินช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิน่ เพือ่ จัดการปัญหา COVID-19 เบิกจ่ายไปแล้ว 99% (ของวงเงินรวม 1.5
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึง่ การเบิกจ่ายทีร่ วดเร็วนี้ ได้ชว่ ยหนุนเศรษฐกิจให้ฟน้ื ตัวเร็ว
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แผนภาพ 28: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐวงเงินรวม 3.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกเบิกจ่ายไปแล้ว 51%

ที่มา: CRFB, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

โดยเฉพาะด้านการบริโภค ซึ่งยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน มิ.ย. ฟื้นตัวขึ้นกลับเข้าสู่ระดับใกล้เคียงกับ
เดือน ก.พ. ก่อนการระบาดรุนแรงของ COVID-19 ไปแล้ว (แผนภาพ 31 ด้านล่าง) ขณะที่อัตราการว่างงานยังอยู่ใน
ระดับที่สูงมาก (11.1% เดือน มิ.ย.) สะท้อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่เป็นแรงหนุนหลัก โดยเฉพาะมาตรการ
แจกเช็คเงินสดช่วยเหลือประชาชนโดยตรงและโครงการ PUC ทีใ่ ห้สวัสดิการว่างงานเพิม่ เติมทีห่ นุนให้รายได้สว่ นบุคคล
(Personal Income) เดือน เม.ย.-พ.ค. ปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยส�ำคัญ (ราว 8% จากเฉลี่ย 14 เดือน จนถึงเดือน
ก.พ.) ดังจะเห็นได้จากแผนภาพ 30 ด้านล่าง
แผนภาพ 29: มาตรการแจกเงิน (แท่งสีเทาอ่อน)
และการเพิ่มสวัสดิการว่างงาน (แท่งสีเทาเข้ม)
หนุนรายได้ของผู้บริโภคเดือน เม.ย.-พ.ค.

แผนภาพ 30: ยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย. ฟื้นตัว
ขึ้นเข้าสู่ระดับใกล้เคียงเดือน ก.พ. ก่อนการ
ระบาดของ COVID-19

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของการบริโภคต่อจากนี้อาจหยุดชะงักหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐหมดไป โดย
เช็คเงินสดที่ผู้บริโภคได้รับ (เพียงครั้งเดียว) นั้น คาดว่าใกล้จะถูกใช้จ่ายจนหมดแล้ว ขณะที่โครงการ PUC จะหมด
อายุปลายเดือน ก.ค. โดยหากสภาไม่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมและ/หรือต่ออายุโครงการ PUC ก�ำลังซื้อ
ของผูบ้ ริโภคก็มแี นวโน้มลดลงอย่างมีนยั ยะ ซึง่ นับเป็นความเสีย่ งต่อการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีก่ ารบริโภคเอกชน
คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 70%
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รัฐบาลจะต้องเร่งออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติมก่อนทีส่ ภาจะปิดท�ำการต้นเดือน ส.ค. (สภาผูแ้ ทนฯ ปิดวัน
ที่ 3 ส.ค. – 7 ก.ย., วุฒสิ ภาจะปิดวันที่ 10 ส.ค. – 7 ก.ย.) ซึง่ มีความเสีย่ งทีส่ ภาจะไม่สามารถตกลงเรือ่ งมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจได้ภายในวันดังกล่าว ท่ามกลางความขัดแย้งในส่วนของมาตรการ (ประธานาธิบดี Donald Trump ต้องการ
ให้มีการลดภาษีเงินเดือน) และวงเงิน (สภาผู้แทนฯ ซึ่งน�ำโดยพรรค Democrats เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม
เติม 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่วุฒิสภาซึ่งน�ำโดยพรรค Republican ต้องการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มเติมวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
นอกจากนี้ โครงการ PUC ที่ให้สวัสดิการว่างงานเพิ่มเติม แม้จะถูกต่ออายุโครงการออกไป แต่สวัสดิการที่จะได้
รับก็มีแนวโน้มลดลง (เช่น เป็น $300/สัปดาห์ จากตอนนี้ที่ให้เพิ่มเติม $600/สัปดาห์) เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแรงจูงใจ
ในการว่างงานโดยสมัครใจ
ตลาดแรงงานฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในเดือน มิ.ย. แต่แนวโน้มการฟื้นตัวต่อจากนี้มีความไม่แน่นอนสูง หลัง COVID-19
กลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้ง
ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในเดือน มิ.ย. จากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ประกอบกับ
แรงหนุนของมาตรการพยุงการจ้างงานของรัฐบาลอย่างโครงการ Paycheck Protection Program (PPP) ที่ให้เงิน
ช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ซึ่งไม่ต้องจ่ายคืนหากน�ำเงินที่ได้ไปจ่ายค่าจ้างและคงการจ้างงานเป็นระยะเวลา
8 สัปดาห์
การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 4.8 ล้านราย ต่อเนื่องจากที่เพิ่มขึ้น
2.7 ล้านรายในเดือนก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 3.32 ล้านราย โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวดหลัก โดย
ภาคบริการ (4.3 ล้านราย vs. 2.0 ล้านรายในเดือนก่อน) น�ำโดยการโรงแรมและพักผ่อน (2.1 ล้านราย) ค้าปลีก
(7.4 แสนราย) การให้บริการด้านสุขภาพและความช่วยเหลือทางสังคม (4.7 แสนราย) และการให้บริการทางธุรกิจ
(3.1 แสนราย) ซึ่งกลุ่มดังกล่าวนับเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 มากที่สุด ส่วนการจ้าง
งานในภาคการผลิตเพิ่มขึ้น 5.0 แสนราย (vs. 6.8 แสนรายในเดือนก่อน) ทั้งภาคอุตสาหกรรม (3.6 แสนราย) และ
ก่อสร้าง (1.6 แสนราย)
แผนภาพ 31: การจ้างงานนอกภาคเกษตรฟื้นตัวขึ้นต่อในเดือน มิ.ย. น�ำโดยการจ้างงานในกลุ่ม Leisure & hospitality

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งหนุนให้อตั ราการว่างงาน (Unemployment rate) เดือน
มิ.ย. ปรับตัวลดลงเป็น 11.1% จาก 13.3% ในเดือนก่อน ยังอยูใ่ นระดับสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ แต่ดกี ว่าทีต่ ลาดคาดที่
12.5% โดยการปรับลดลงเป็นผลจากแรงงานทีว่ า่ งงานชัว่ คราว (Temporary) ได้ถกู กลับไปว่าจ้างอีกครัง้ (ลดลง 4.87
ล้านราย เป็น 10.6 ล้านราย) ขณะทีจ่ ำ� นวนแรงงานทีว่ า่ งงานถาวร (Permanent) ปรับเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งอีก 5.9 แสนราย
เป็น 2.9 ล้านราย ซึง่ นับเป็นความเสีย่ งทีต่ อ้ งติดตามต่ออย่างใกล้ชดิ
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แผนภาพ 32: อัตราการว่างงาน (เส้นน�้ำเงิน) ปรับตัวลดลงเป็น 11.1% ในเดือน มิ.ย. ตามการลดลงของ
แรงงานว่างงานชั่วคราว (เส้นสีฟ้า) ขณะที่แรงงานว่างงานถาวรปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อและนับเป็นความเสี่ยงที่
ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การฟืน้ ตัวของตลาดแรงงานต่อจากนีจ้ ะเผชิญความไม่แน่นอนมากขึน้ หลังการระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐฯ
กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งนับตั้งแต่กลางเดือน มิ.ย. และส่งผลให้หลายรัฐชะลอแผนการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown
ออกไป และ/หรือ กลับมาเพิม่ ความเข้มงวดในส่วนของร้านอาหารและบาร์ โดยเฉพาะในรัฐใหญ่อย่าง California, Texas
และ Florida ซึ่งคาดได้ว่าจะกดดันการฟื้นตัวของการจ้างงานในกลุ่มดังกล่าว โดยเรามองตลาดแรงงานจะฟื้นตัวอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป และอัตราการว่างงาน ณ สิ้นปีนี้ จะยังอยู่ในระดับที่สูง
แผนภาพ 33: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสหรัฐฯ กลับมาเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่กลางเดือน มิ.ย.

ที่มา: CEIC, US CDC, Wikipedia, Goldman Sachs, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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Fed จะยังด�ำเนินนโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลายต่อเนือ่ ง ผ่านการเข้าซือ้ สินทรัพย์ ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19
ที่ยืดเยื้อ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ด�ำเนินนโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลายต่อเนือ่ ง ได้แก่ 1) การคงอัตราดอกเบีย้ ไว้ทรี่ ะดับ
ใกล้ 0% (0.00-0.25%) ซึ่ง Fed คาดจะคงไว้ที่ระดับดังกล่าวจนถึงสิ้นปี 2022 2) การเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งพันธบัตร
รัฐบาล (Treasury) และตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (MBS) อย่าง
ต่อเนื่อง และ 3) การออกมาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดทอนผลกระทบของ COVID-19 อีก 9 มาตรการ เช่น
Main street Liquidity Facility, PPP Liquidity Facility, Corporate Credit Facility และ Commercial Paper
Funding Facility
ในช่วงทีผ่ า่ นมา นักลงทุนเริม่ มีความกังวลว่า Fed ได้ลดการอัดฉีดสภาพคล่อง เนือ่ งจากงบดุล (Balance Sheet)
ได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ (อยู่ที่ 6.92 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 8 ก.ค. จากที่เพิ่มขึ้นท�ำจุดสูงสุดที่
7.17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 10 มิ.ย.) อย่างไรก็ดี เรามองการปรับลดลงของงบดุลนัน้ น่าจะเป็นเพียงชัว่ คราว
เท่านั้น เนื่องจากโดยหลักเป็นผลจากยอดปล่อยกู้ระยะสั้นผ่าน Repo Agreements ของ Fed ที่ลดลงและทยอยครบ
ก�ำหนดอายุ ประกอบกับการปรับลดลงของมาตรการ Dollar Liquidity Swap Lines ที่ Fed ได้ท�ำกับธนาคารกลาง
ต่างๆ ก่อนหน้านี้ (ช่วง COVID-19 ระบาดรุนแรงในเดือน มี.ค.) เพื่อช่วยลดความตึงตัวของสภาพคล่องของค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ Fed ยังเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งพันธบัตรรัฐบาลและ MBS อย่างต่อเนื่อง (รวมกันราว 1.5 แสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงดังกล่าว)
โดยเรามองว่างบดุลของ Fed มีแนวโน้มทีจ่ ะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อจากนี้ จาก 1) ยอด Repo ได้ครบก�ำหนดอายุและ
หมดไปจากงบดุลแล้ว 2) Fed จะยังเข้าซือ้ สินทรัพย์ทงั้ พันธบัตรรัฐบาลและ MBS อย่างต่อเนือ่ ง และ 3) ยังมีสนิ ทรัพย์
ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ จากมาตรการสนับสนุนสินเชือ่ เพือ่ ลดทอนผลกระทบของ COVID-19 ทัง้ 9 มาตรการทีย่ งั คงอยู่
แผนภาพ 34: งบดุลของ Fed ลดลงในช่วงที่ผ่านมา จากยอดปล่อยกู้ระยะสั้นผ่าน Repo (แท่งสีฟ้า)
ที่ลดลงและครบก�ำหนดอายุ ขณะที่ Fed ยังเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งพันธบัตรรัฐบาล (แท่งสีน�้ำเงิน) และ
MBS (แท่งสีเทา) อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

29

August
2020

เศรษฐกิจยุโรป
เศรษฐกิจยูโรโซนส่งสัญญาณฟืน้ ตัวขึน้ ต่อเนือ่ งในเดือน มิ.ย. หลังผ่อนปรนมาตรการ Lockdown สะท้อน
ผ่านดัชนีชวี้ ดั ความเชือ่ มัน่ ทางเศรษฐกิจทีป่ รับตัวดีขนึ้ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ยอดค้าปลีกและ
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมทีฟ่ น้ื ตัว อย่างไรก็ดี แม้จะฟืน้ ตัวขึน้ แต่เศรษฐกิจยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าก่อนการ
ระบาดของ COVID-19 อยู่มาก อีกทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็ไม่สมดุลกันระหว่างประเทศในกลุ่ม
โดยประเทศพี่ใหญ่อย่างเยอรมนีฟื้นตัวขึ้นได้เร็วกว่า ขณะที่ประเทศอิตาลีและสเปน ซึ่งอ่อนแอและได้
รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างหนัก ยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้น ท�ำให้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพิ่มเติมมีความจ�ำเป็นอย่างมาก
ด้านนโยบายการเงิน ECB ยังย�้ำความจ�ำเป็นในการผ่อนคลายเพื่อหนุนเศรษฐกิจ โดยคาดจะเข้าซื้อ
สินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP จนเต็มวงเงิน 1.35 ล้านล้านยูโร ช่วยกดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมของรัฐบาล
โดยเฉพาะประเทศอ่อนแออย่างอิตาลี

แผนภาพ 35: ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและผู้บริโภคฟื้นตัวขึ้นต่อในเดือน มิ.ย. ท่ามกลางการผ่อนปรน
Lockdown ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจจริงยังอ่อนแอ เว้นเพียงยอดปล่อยสินเชื่อสู่ภาคธุรกิจที่ขยายตัวสูงจาก
ความต้องการสภาพคล่อง

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

กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องหลังการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown แต่ยังต�่ำกว่าก่อนการระบาดของ
COVID-19 อยู่มาก ขณะที่การฟื้นตัวไม่สมดุลกันระหว่างแต่ละประเทศในกลุ่ม
เศรษฐกิจยูโรโซนส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องหลังผ่อนปรนมาตรการ Lockdown สะท้อนผ่านดัชนีชี้วัดความ
เชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัว
อย่างไรก็ดี แม้จะฟื้นตัวขึ้น แต่เศรษฐกิจยังอยู่ในระดับต�่ำกว่าก่อนการระบาดของ COVID-19 อยู่มาก อีกทั้งการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจก็ไม่สมดุลกันระหว่างประเทศในกลุม่ โดยประเทศพีใ่ หญ่อย่างเยอรมนีฟน้ื ตัวขึน้ ได้เร็วกว่า ขณะทีป่ ระเทศ
อิตาลีและสเปน ซึ่งอ่อนแอและได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างหนัก ยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้น ท�ำให้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มเติมยังมีความจ�ำเป็นอย่างมาก
30

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวม (Composite PMI) เดือน มิ.ย. ฟื้นตัวขึ้น 16.6 จุด เป็น 48.5 จุด สูงสุดในรอบ
4 เดือน และสูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 47.5 จุด จากทั้งภาคการผลิต (+8.0, 47.4 จุด) และภาคบริการ (+17.8, 48.3 จุด)
ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนีของทุกประเทศหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นดีกว่าที่ตลาดคาด ได้แก่ เยอรมนี (+1.2, 47.0 จุด), ฝรั่งเศส
(+0.4, 51.7 จุด), อิตาลี (+13.7, 47.6 จุด) และสเปน (+20.5, 49.7 จุด)
อย่างไรก็ดี ดัชนียังอยู่ในต�่ำกว่าระดับ 50 จุด ซึ่งสะท้อนสภาวะทางเศรษฐกิจที่หดตัว และต�่ำกว่าช่วงก่อนการ
ระบาดรุนแรงของ COVID-19 อยู่มาก ขณะการฟื้นตัวของดัชนีต่อจากนี้ คาดจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้น
ท่ามกลางความกังวลการระบาดรอบสองของ COIVD-19
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) เดือน มิ.ย. ฟื้นตัวขึ้นต่อ 8.2 จุด เป็น 75.7 จุด แต่ต�่ำ
กว่าที่ตลาดคาดที่ 80.0 จุด และยังอยู่ในระดับต�่ำกว่าช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19 อยู่มาก (เฉลี่ย 14 เดือน
จนถึงเดือน ก.พ. อยู่ที่ 103.0 จุด) สะท้อนโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแออย่างมาก โดยความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้น
ในทุกหมวด ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ รวมถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน พ.ค. พลิกกลับมาขยายตัวแรง 17.8% MoM จากที่หดตัวแรงต่อเนื่องสอง
เดือนก่อนหน้า (-12.1% เดือน เม.ย. และ -10.6% เดือน มี.ค.) โดยนับเป็นการขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์และ
สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 15.0% จากผ่อนปรนมาตรการ Lockdown อย่างไรก็ดี แม้จะขยายตัวแรง แต่ยอดค้าปลีกก็ยัง
อยู่ในระดับต�่ำกว่าเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดรุนแรงของ COVID-19 อยู่ราว 7% ขณะที่แนวโน้มการฟื้นตัวต่อจากนี้
คาดจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคแม้จะฟื้นตัวแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ต�่ำมาก (-14.7 จุด เดือน
มิ.ย.) จากความกังวลต่อทัง้ สภาวะทางเศรษฐกิจและอัตราการว่างงานทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง ซึง่ นับเป็นปัจจัยให้ผบู้ ริโภคชะลอ
การซื้อสินค้า นอกจากนี้ ยังมีความกังวลต่อการระบาดรอบสองของ COVID-19
หากดูเป็นรายประเทศ การฟื้นตัวของยอดค้าปลีกมีความไม่สม�่ำเสมอกันอย่างมาก โดยเฉพาะระหว่างประเทศ
เยอรมนีกบั ประเทศหลักอืน่ ๆ ในกลุม่ โดยยอดค้าปลีกของเยอรมนีได้ฟน้ื ตัวขึน้ แรงอยูใ่ นระดับสูงกว่าช่วงก่อนการระบาด
ของ COVID-19 แล้ว (ราว 3%) ขณะที่ประเทศอื่นๆ แม้จะฟื้นตัวขึ้นแต่ก็อยู่ในระดับต�่ำกว่าช่วงก่อน COVID-19
อยู่มาก ทั้งฝรั่งเศส (ต�่ำกว่า 14%), อิตาลี (ต�่ำกว่า 15%) และสเปน (ต�่ำกว่า 19%)
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (industrial Production) เดือน พ.ค. พลิกกลับมาขยายตัวแรง 12.4% MoM จากที่
หดตัวแรงต่อเนื่องสองเดือนก่อนหน้า (-18.2% เดือน เม.ย. และ -11.8% เดือน มี.ค.) โดยนับเป็นการขยายตัวสูงสุด
เป็นประวัตกิ ารณ์ แต่ตำ�่ กว่าทีต่ ลาดคาดที่ 15.0% และยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าช่วงก่อนการระบาดรุนแรงของ COVID-19
อยูถ่ งึ 19% โดยภาคการผลิตยังอ่อนแออย่างมากในทุกประเทศหลักและมีแนวโน้มอ่อนแอตลอดทัง้ ปี จากการระบาดของ
COIVD-19 ที่กดดันอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการกลับมาระบาดรุนแรงของประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐฯ
แผนภาพ 36: ยอดค้าปลีก (กราฟซ้าย) และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวขึ้นในเดือน พ.ค. แต่ยังต�่ำ
กว่าเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดรุนแรงของ COVID-19

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ยอดปล่อยสินเชื่อเดือน พ.ค. เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องเป็น 5.0% YoY จาก 4.7% ในเดือนก่อน จากยอดปล่อยสินเชื่อ
สู่ภาคธุรกิจ (Corporates) ที่เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องเป็น 7.4% (vs. 6.6% เดือนก่อน) สูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2009 ขณะที่
ยอดปล่อยสินเชื่อสู่ครัวเรือน (Households) ทรงตัวที่ 3.0%
การเร่งตัวของยอดปล่อยสินเชือ่ นัน้ สวนทางกับอุปสงค์ในประเทศทีอ่ อ่ นแอ ซึง่ แตกต่างจากวิกฤตครัง้ ก่อนทีม่ กั จะ
สอดคล้องกัน โดยส่วนหนึง่ คาดเป็นผลจากทีภ่ าคธุรกิจต้องการสภาพคล่องอย่างมากท่ามกลางการระบาดของ COVID-19
ซึ่งมาตรการลดทอนผลกระทบจาก COVID-19 ของภาครัฐ ทั้งด้านการเงิน (โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ TLTRO3 ของ
ECB ที่เน้นให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ให้กับธุรกิจ SMEs) และด้านการคลัง (ค�้ำประกันสินเชื่อภาคธุรกิจของรัฐบาล)
ได้ช่วยหนุนการเข้าถึงสินเชื่อของภาคธุรกิจ
แผนภาพ 37: การเร่งตัวของการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ (เส้นสีเทา)
สวนทางกับอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ภาคต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน เม.ย. หดตัวแรง -29.4% YoY ต่อเนื่องจาก -8.1% ในเดือน
ก่อน จากผลกระทบของการใช้มาตรการ Lockdown ตลอดทั้งเดือน ทั้งในและนอกยูโรโซน โดยส่งออกไปตลาดหลัก
ส่วนใหญ่หดตัวแรง ได้แก่ สหรัฐฯ (-30.6%) อังกฤษ (-36.6%) OPEC (-34.3%) ตุรกี (-23.7%) และสวิตเซอร์
แลนด์ (-21.1%) ขณะที่ส่งออกไปจีนฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย (-9.9%) ส่วนยอดน�ำเข้า (Imports) หดตัว -23.9% YoY ต่อ
เนื่องจาก -12.9% ในเดือนก่อน
แผนภาพ 38: ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐฯ ที่กลับมาเพิ่มขึ้น นับเป็น
ปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซน

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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โครงการ ‘Short-Time Work’ ช่วยจ�ำกัดไม่ให้อัตราการว่างงานในยูโรโซนเพิ่มขึ้นแรง
การระบาดรุนแรงของ COVID-19 ได้น�ำไปสู่การใช้มาตรการ Lockdown ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของยูโรโซน ส่งผล
ให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักฉับพลัน ชัว่ โมงการท�ำงานของแรงงานลดลง และอีกหลายธุรกิจทีต่ อ้ งปิดตัวลง (แม้จะ
เป็นเพียงชั่วคราว) โดยปัจจัยดังกล่าว น่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่ท่ามกลางสถานการณ์
เช่นนั้น อัตราการว่างงาน (Unemployment rate) ในยูโรโซนก็ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งจนน่ากังวล โดยอัตรา
การว่างงานยูโรโซนเดือน พ.ค. อยู่ท่ี 7.4% ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3ppt จากจุดต�่ำสุดที่ 7.1% ในเดือน มี.ค. เท่านั้น
โดยปัจจัยหลักที่ทำ� ให้อัตราการว่างงานในยูโรโซนไม่เพิ่มขึน้ แรงนั้น เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ
ผ่านโครงการ Short-Time Work (STW) ที่ช่วยจ�ำกัดการปลดคนงานออก โดยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับบริษัทในการลด
ชั่วโมงการท�ำงานลงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ โดยรัฐบาลจะช่วยบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ STW ผ่านการออก
ค่าจ้างแรงงานในบางส่วน เพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถคงการจ้างงานไว้ที่ระดับเดิม
แผนภาพ 39: อัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง แผนภาพ 40: ความกังวลต่ออัตราการว่างงานใน
ค่อยเป็นค่อยไป
ช่วง 12 เดือนข้างหน้าของผู้บริโภคอยู่ในระดับสูง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

โครงการ STW ริเริ่มในประเทศเยอรมนีในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2009 และนับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยให้อัตรา
การว่างงานของเยอรมนีไม่ปรับตัวเพิม่ ขึน้ แรงเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ โดยเมือ่ เกิดวิกฤต COVID-19 ในครัง้ นี้ ซึง่ กดดัน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ประเทศในยูโรโซนจึงพากันจัดตั้งโครงการ STW ของประเทศตัวเอง ภายใต้สวัสดิการ
ที่แตกต่างกัน โดยของเยอรมนีให้สวัสดิการสูงที่สุด โดยแรงงานอาจได้รับค่าจ้างสูงถึง 87% ของค่าจ้างตามปกติ
แผนภาพ 41: รายละเอียดโครงการ Short-Time Work ของประเทศหลัก

ที่มา: Deutshce Bank, Goldman Sachs, Eurofound, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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อย่างไรก็ดี โครงการ STW ของประเทศส่วนใหญ่จะหมดอายุในสิ้นปีนี้ ซึ่งหากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ และโครงการ STW ไม่ได้ถูกต่ออายุออกไป ก็มีความเสี่ยงที่อัตราการว่างงานจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสูง และนับ
เป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน
ECB ย�้ำถึงความจ�ำเป็นในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเต็มที่ โดยระบุจะเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP
จนครบวงเงิน 1.35 ล้านล้านยูโร และจะเน้นเข้าซื้อสินทรัพย์ของประเทศอ่อนแอ หนุนให้อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมของ
รัฐบาลอยู่ในระดับต�่ำ
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่องในการประชุมวันที่ 16 ก.ค.
โดยมีมติคงนโยบายที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ ได้แก่
• คงดอกเบี้ย Deposit Facility Rate ที่ -0.5% ดอกเบี้ย Main Refinancing Rate ที่ 0.0% และดอกเบี้ย
Marginal Lending Rate ที่ 0.25% และยังระบุว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ที่ระดับนี้หรือต�่ำกว่า “จนกว่า
เงินเฟ้อจะเร่งตัวเข้าสู่เป้าหมายที่ 2%” ได้อย่างยั่งยืน
• คงการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ QE พิเศษ หรือ Pandemic Emergency Public Purchase (PEPP)
ที่วงเงิน1.35 ล้านล้านยูโร จนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 2021
• คงการเข้าซื้อสินทรัพย์แบบปกติ ECB ที่อัตรา 2 หมื่นล้านยูโร/เดือน (ECB ยังย�้ำว่าจะยุติมาตรการดังกล่าว
ก่อนทีจ่ ะท�ำการปรับขึน้ ดอกเบีย้ เล็กน้อย) และการเข้าซือ้ สินทรัพย์เพิม่ เติมชัว่ คราวทีไ่ ด้ประกาศในการประชุม
วันที่ 12 มี.ค. วงเงิน 1.20 แสนล้านยูโร จนถึงสิ้นปีนี้
• และจะเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการเงินกู้ Refinancing Operaitons โดย
เฉพาะ TLTRO3 ที่มีเงื่อนไขที่ผ่อนคลายอย่างมาก โดยดอกเบี้ยกู้ยืมจะต�่ำถึง -1.0% ตามแต่ความสามารถ
ในการน�ำไปปล่อยกู้ต่อ (สู่ภาคธุรกิจและครัวเรือน) ของธนาคารพาณิชย์
นาง Christine Lagarde ประธาน ECB กล่าวในแถลงการณ์หลังการประชุมว่า การผ่อนคลายนโยบายการเงิน
นับตั้งแต่เดือน มี.ค. ได้ช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซน แต่ความเสี่ยงจากภาคภายนอกที่ยังคงอยู่ ประกอบ
กับโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแออย่างมาก ท�ำให้ ECB พร้อมที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมหากมีความ
จ�ำเป็น
โดยนาง Lagarde กล่าวว่าแม้ตัวเลขเศรษฐกิจและดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นเดือน พ.ค.-มิ.ย. จะสะท้อนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น แต่เศรษฐกิจก็ยังอยู่ในระดับต�่ำกว่าก่อนวิกฤต COVID-19 อย่างมาก อีกทั้งการฟื้นตัวก็ยังไม่
สม�่ำเสมอกันระหว่างแต่ละประเทศในกลุ่ม
ด้านการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP ที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นว่า ECB อาจไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องซื้อ
ให้เต็มวงเงินนั้น นาง Lagarde กล่าวว่า ECB คาดหวังที่จะเข้าซื้อสินทรัพย์ให้เต็มวงเงินดังกล่าว และจะเน้นเข้าซื้อ
สินทรัพย์ของประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจาก COVID-19 อย่างเช่น อิตาลี
เศรษฐกิจที่ยังเปราะบางอย่างมากท่ามกลางความเสี่ยงจากการระบาดรอบสองของ COVID-19 ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจทีไ่ ม่สมดุลระหว่างแต่ละประเทศในกลุม่ และเงินเฟ้อทีข่ ยายตัวต�ำ่ กว่าเป้าหมาย
2% อย่างมาก ท�ำให้การใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินมีความจ�ำเป็นอย่างมาก โดยตลาด (Bloomberg consensus)
คาดว่า ECB จะเพิ่มวงเงินของมาตรการ PEPP อีก 5 แสนล้านยูโรในปลายปีนี้ (จากปัจจุบันที่ 1.35 ล้านล้านยูโร)
และคาดจะต่ออายุมาตรการดังกล่าวออกไปจนถึงสิ้นปี 2021 (จากปัจจุบันที่มีก�ำหนดสิ้นสุดเดือน มิ.ย. 2021)
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แผนภาพ 42: ECB เข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP (แท่งสีน�้ำเงิน) อย่างต่อเนื่อง แม้จะชะลอการ
เข้าซื้อในช่วงที่ผ่านมา หลังกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว

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

แผนภาพ 43: นโยบายผ่อนคลายทางการเงินของ ECB ช่วยกดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลให้ปรับตัวลดลง

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

ผู้น�ำ EU เห็นชอบกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจมูลค่า 7.5 แสนล้านยูโร (5.5% ของ GDP)
ผู้น�ำ EU ทั้ง 27 ประเทศได้ข้อสรุปกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ (EU Recovery Fund) เพื่อลดทอนผลกระทบของ
COVID-19 วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร (ราว 5.5% ของ GDP) ในการประชุม European Council รอบพิเศษวันที่
17 - 21 ก.ค. ท่ามกลางความขัดแย้งของประเทศสมาชิกก่อนหน้านี้ในส่วนของสัดส่วนเงินอุดหนุน (ให้เปล่า) และการ
พิจารณาวงเงินที่แต่ละประเทศควรจะได้รับ
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้เสนอแผนกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน 7.5 แสนล้าน
ยูโรในปลายเดือน พ.ค. โดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุน 5.0 แสนล้านยูโร และเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ 2.5 แสนล้านยูโร ซึ่งตาม
การประเมินของทางคณะกรรมาธิการยุโรป ประเทศอิตาลีและสเปน สองประเทศอ่อนแอของกลุ่มซึง่ เผชิญสถานการณ์
COVID-19 รุนแรง จะได้รับความช่วยเหลือมากที่สุด
แต่กลุ่มประเทศร�่ำรวย หรือ ‘ Frugal Four’ ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย เดนมาร์ก และสวีเดน มองว่า
สัดส่วนเงินอุดหนุนนัน้ สูงเกินไป อีกทัง้ มองว่าวิธกี ารพิจารณาของคณะกรรมาธิการยุโรปว่าแต่ละประเทศควรได้รบั สัดส่วน
เงินช่วยเหลือเท่าใดไม่คอ่ ยเป็นธรรม ท�ำให้การพิจาณากองทุนฟืน้ ฟูดงั กล่าวลากยาวจากก�ำหนดการเดิมทีค่ าดจะกินเวลา
เพียงสองวันเท่านั้น (สิ้นสุดวันที่ 18 ก.ค.) เนื่องจากยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่จะท�ำให้ทุกฝ่ายพึงพอใจได้
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อย่างไรก็ดี คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอแผนกองทุนฟื้นฟูใหม่ โดยคงเงินรวมไว้ที่ 7.5 แสนล้านยูโร แต่ลด
สัดส่วนเงินอุดหนุนลงเป็น 3.9 แสนล้านยูโร (จากเดิมที่ 5.0 แสนล้านยูโร) ขณะที่สัดส่วนเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำจะเพิ่มขึ้น
เป็น 3.6 แสนล้านยูโร (จากเดิมที่ 2.5 แสนล้านยูโร) นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อตอบแทนแลกเปลี่ยนตามที่กลุ่ม Frugal
Four เรียกร้อง คือการให้ส่วนลด (Rebate) เงินสมทบเข้างบประมาณ EU และให้มี “Emergency Brake” เพื่อให้
ประเทศสมาชิกสามารถระงับการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือได้ หากเห็นว่าเงินช่วยเหลือทีใ่ ห้ไปถูกใช้อย่างไม่เหมาะสม ท�ำให้
ในท้ายที่สุด ผู้น�ำทั้ง 27 ประเทศสมาชิกเห็นชอบกองทุนฟื้นฟูดังกล่าว
ในส่วนของเงินอุดหนุนนั้น รายละเอียดระบุว่า 70% ของวงเงินจะเบิกจ่ายในปี 2021-2020 และอีก 30% จะ
เบิกจ่ายในปี 2023 โดยอิตาลีและสเปนจะเป็นประเทศที่ได้รับวงเงินสูงสุด ที่ 8.2 หมื่นล้านยูโรและ 7.7 หมื่นล้านยูโร
ตามล�ำดับ
เรามองการบรรลุข้อตกลงการจัดตั้งกองทุนฟูเศรษฐกิจของ EU นั้น หากไม่นับถึงวงเงินที่ค่อนข้างสูงและคาด
ว่าเพียงพอที่จะช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจาก COVID-19 ได้แล้วนั้น ยังนับว่าเป็นพัฒนาการที่ส�ำคัญของกลุ่ม
เนื่องจากนับเป็นการปูทางให้ EU มีเครื่องมือทางการคลังเพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้
กับกลุ่มในระยะยาว อีกทั้งยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นภายในกลุ่ม
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เศรษฐกิจจีน
เศรษฐกิจจีนไตรมาส 2 พลิกกลับมาขยายตัว 3.2% YoY จากที่หดตัว -6.8% ในไตรมาสแรก และ
สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.4% ท่ามกลางแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ การผ่อนปรน
มาตรการ Lockdown ทั้งในและนอกประเทศ และภาคส่งออกที่ได้แรงหนุนจากสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ
COVID-19 อย่างไรก็ดี กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน มิ.ย. สะท้อนถึงการฟื้นตัวที่ยังไม่สม�่ำเสมอระหว่าง
อุปทาน และอุปสงค์ ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีที่ต้องเผชิญ
ความไม่แน่นอนจากภาคต่างประเทศ โดยเฉพาะการระบาดรอบสองของ COVID-19 และความตึงเครียด
ทางการค้ากับสหรัฐฯ
เรามองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จาก 1) ความเสี่ยง
การระบาดรอบสองของ COVID-19 ทั้งในและนอกประเทศ 2) ความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ ที่
รุนแรงขึ้น และ 3) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่มีแนวโน้มลดลงต่อจากนี้ โดยเฉพาะนโยบายการ
เงิน ท่ามกลางความกังวลต่อหนีใ้ นระบบทีส่ งู และการเก็งก�ำไรในตลาดการเงินและตลาดอสังหาริมทรัพย์

แผนภาพ 44: ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นต่อในเดือน มิ.ย. แต่ยังเปราะบาง
และไม่สม�่ำเสมอกัน โดยการบริโภคยังหดตัวต่อเนื่อง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 3.2% YoY สูงกว่าที่ตลาดคาด แต่การฟื้นตัวยังเปราะบางและไม่สม�่ำเสมอ โดยเฉพาะ
การบริโภคที่ยังคงหดตัวต่อเนื่อง
เศรษฐกิจไตรมาส 2 พลิกกลับมาขยายตัว 3.2% YoY จากทีห่ ดตัว -6.8% ในไตรมาสแรก และสูงกว่าทีต่ ลาด
คาดที่ 2.4% ท่ามกลางแรงหนุนจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐทัง้ ด้านการเงินและการคลัง การผ่อนปรนมาตรการ
Lockdown ทัง้ ในและนอกประเทศ และภาคส่งออกทีไ่ ด้แรงหนุนจากสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ COVID-19 อย่างไรก็ดี กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเดือน มิ.ย. สะท้อนถึงการฟืน้ ตัวทีย่ งั ไม่สม�ำ่ เสมอระหว่างอุปทาน (ภาคการผลิต) และอุปสงค์ (การบริโภค
และการลงทุน) ซึง่ นับเป็นความเสีย่ งต่อการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึง่ หลังของปีทตี่ อ้ งเผชิญความไม่แน่นอนจากภาค
ต่างประเทศ โดยเฉพาะการระบาดรอบสองของ COVID-19 และความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ
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แผนภาพ 45: รัฐบาลเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐทั้งด้านการเงิน (ยอดปล่อยสินเชื่อ: กราฟซ้าย)
และการคลัง (ยอดออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่น: กราฟขวาบน) ซึ่งช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ในไตรมาส 2

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เรามองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จาก 1) ความเสี่ยงจากการ
ระบาดรอบสองของ COVID-19 ทั้งในและนอกประเทศ 2) ความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ ที่รุนแรงขึ้น และ
3) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่มีแนวโน้มลดลงต่อจากนี้ หลังเร่งกระตุ้นไปแล้วในช่วงครึ่งแรกของปี โดยเฉพาะ
นโยบายการเงิน ท่ามกลางความกังวลต่อหนี้ในระบบที่สูง และการเก็งก�ำไรในตลาดการเงินและตลาดอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารกลางจีน (PBoC) ได้ส่งสัญญาณชะลอการผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นวงกว้าง ผ่านการ
ระงับการปรับลดดอกเบี้ยทั้ง MLF, Repo รวมถึง RRR ลงเพิ่มเติม รวมทั้งลดการอัดฉีดสภาพคล่องในระบบการเงิน
ขณะที่เลือกด�ำเนินการผ่อนคลายนโยบายการเงินให้กับบางกลุ่ม ผ่านการลดดอกเบี้ย Relending และ Rediscounting
ซึ่งเป็นโครงการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต�่ำที่ให้สถาบันการเงินปล่อยกู้ต่อให้แก่ SMEs และภาคการเกษตร
แผนภาพ 46: การระบาดรอบสองของ COVID-19 นับเป็นความเสี่ยงส�ำคัญ แม้ขณะนี้สถานการณ์
ในจีนจะสามารถควบคุมได้

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

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคการผลิตของทางการจีน (Official Manufacturing PMI) เดือน มิ.ย. ปรับตัวเพิม่ ขึน้
0.3 จุด เป็น 50.9 จุด สูงสุดในรอบ 3 เดือน และสวนทางกับทีต่ ลาดคาดว่าจะปรับลดลงเล็กน้อยเป็น 50.5 จุด โดย
ผลผลิต (+0.7, 53.9 จุด) และยอดค�ำสัง่ ซือ้ ใหม่ (+0.5, 51.4 จุด) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ขณะทีก่ จิ กรรมภาคต่างประเทศฟืน้ ตัว
ทัง้ ยอดค�ำสัง่ ซือ้ นอกประเทศ (+7.3, 42.6 จุด) และน�ำเข้า (+1.7, 47.0 จุด) แต่ยงั คงหดตัว (ต�ำ่ กว่า 50 จุด) สะท้อน
โมเมนตัมภาคต่างประเทศทีย่ งั อ่อนแอ
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ส่วนดัชนีภาคการบริการ (Official Non-manufacturing PMI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.8 จุด เป็น 54.4 จุด สูงสุด
ในรอบ 7 เดือน และดีกว่าทีต่ ลาดคาดว่าจะทรงตัวที่ 53.6 จุด เท่ากับเดือนก่อน โดยภาคบริการฟืน้ ตัวขึน้ (+1.1, 53.4 จุด)
ขณะทีภ่ าคก่อสร้างชะลอตัวลงแต่ยงั อยูใ่ นระดับสูง (-1.0, 59.8 จุด) จากแรงหนุนของมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐ
ผ่านการเร่งลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
แผนภาพ 47: ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการของทางการจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อในเดือน มิ.ย.
ตามอุปสงค์ที่ฟื้นตัว แต่ภาคภายนอกประเทศยังอ่อนแออย่างมาก (เส้นสีแดงในกราฟซ้ายมือ)

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ผลผลิตภาคอุตสาหรรม (Industrial Production) เดือน มิ.ย. ขยายตัว 4.8% YoY เท่ากับที่ตลาดคาด เร่งตัว
ขึ้นจาก 4.4% ในเดือนก่อน น�ำโดยผลผลิตรถยนต์ (20.4% vs. 19.0% เดือนก่อน) ไฟฟ้า (6.5% vs. 4.3% เดือน
ก่อน) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น มือถือ (26.1% vs. 8.4% เดือนก่อน) และแผงวงจรไฟฟ้า (11.1% vs. 3.4%
เดือนก่อน)
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment) เดือน มิ.ย. หดตัว -3.1% YoY YTD ฟื้นตัวขึ้น
จาก -6.3% ในเดือนก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาด -3.3% โดยการลงทุนฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในทุกหมวดหลัก โดยเฉพาะ
การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่พลิกกลับมาขยายตัว (1.9% vs. -0.3% เดือนก่อน) จากผลดีของนโยบายการเงิน
ที่ผ่อนคลาย และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (-2.7% vs. -6.3%) ที่ฟื้นตัวขึ้นเร็วจากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจภาครัฐ ขณะที่การลงทุนในภาคการผลิตฟื้นตัวขึ้นต่อเช่นเดียวกันแต่ยังหดตัวสูง (-11.7% vs. -14.8% เดือน
ก่อน)
ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน มิ.ย. หดตัว -1.8% YoY ฟื้นตัวขึ้นจาก -2.8% ในเดือนก่อน แต่แย่กว่าที่
ตลาดคาดว่าจะกลับมาขยายตัว 0.5% สะท้อนการบริโภคทีฟ่ น้ื ตัวช้าและอ่อนแออย่างมาก ส่วนหนึง่ จากความกังวลของ
ผู้บริโภคต่อการระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงอยู่ โดยอุปสงค์ในกลุ่มบริการด้านอาหาร (-15.2% vs. -18.9% เดือน
ก่อน) ยังคงได้รับแรงกดดัน ขณะที่อุปสงค์การซื้อสินค้าคงทน เช่น รถยนต์ อ่อนแอลง (-8.2% vs. 3.5% เดือนก่อน)
ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 ช่วยหนุนส่งออกในไตรมาส 2 แต่คาดปัจจัยดังกล่าวจะทยอยหมดไปในช่วง
ครึ่งหลังของปี และมองส่งออกโดยรวมจะยังอ่อนแอ
ยอดส่งออก (Exports) เดือน มิ.ย. พลิกกลับมาขยายตัว 0.5% YoY จากที่หดตัว -3.3% ในเดือนก่อน และดี
กว่าที่ตลาดคาดที่ -2.0% ส่วนยอดน�ำเข้า (Imports) พลิกกลับมาขยายตัว 2.7% จากที่หดตัวแรง -16.7% ในเดือน
ก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ -9.0% เช่นเดียวกัน
รายประเทศ ส่งออกไปสหรัฐฯ (1.4% vs. -1.2% เดือนก่อน) และ ASEAN (1.6% vs. -5.7% เดือนก่อน)
พลิกกลับมาขยายตัว ขณะที่ส่งออกไป EU หดตัวเพิ่มขึ้น (-5.0% vs. -0.7% เดือนก่อน) และญี่ปุ่นพลิกกลับมาหดตัว
หลังจากที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องสองเดือนก่อนหน้า (-10.5% vs. 11.2% เดือนก่อน)

39

August
2020

รายสินค้า สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการระบาดของ COVID-19 ยังขยายตัวแข็งแกร่ง (34.5% vs. 53.1% เดือน
ก่อน) น�ำโดยอุปกรณ์การแพทย์ (100.0% vs. 88.5% เดือนก่อน) ชิ้นส่วนพลาสติก (84.0% vs. 54.4% เดือนก่อน)
และผ้าและสิ่งทอ (56.7% vs. 77.3% เดือนก่อน) ส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (16.1% vs. 48.2% เดือนก่อน) และ
แผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (8.4% vs. 18.7% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง
ขณะที่ส่งออกสินค้าหมวดอื่นๆ ส่วนใหญ่ยังหดตัว (-7.2% vs. -15.5% เดือนก่อน) โดยมีเพียงเฟอร์นิเจอร์
(8.4% vs. -15.5% เดือนก่อน) และอุปกรณ์ไฟฟ้า (9.9% vs. 3.3% เดือนก่อน) ที่กลับมาขยายตัว
ส่วนการน�ำเข้าจากสหรัฐฯ พลิกกลับมาขยายตัวแรง 11.3% จากที่หดตัว -13.5% ในเดือนก่อน สะท้อนความ
ต้องการเร่งน�ำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ให้ได้ตามเป้าข้อตกลงการค้า Phase 1 โดยรายงานระบุยอดน�ำเข้าถั่วเหลืองของ
จีนเร่งตัวขึ้นเป็น 71.4% จาก 27.4% ในเดือนก่อน แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดการน�ำเข้าจากแต่ละประเทศ
ส่งออกดีกว่าที่ตลาดคาดต่อเนื่องในเดือน เม.ย.-มิ.ย. จากแรงหนุนของอุปสงค์สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19
เป็นหลัก (อุปกรณ์การแพทย์ สิง่ ทอเพือ่ ท�ำหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากการท�ำงานทีบ่ า้ น) ทีช่ ว่ ยชดเชย
สินค้าหมวดอื่นๆ ที่ยังหดตัว นอกจากนี้ ส่งออกในเดือน มิ.ย. ได้แรงหนุนจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ของ
ประเทศหลักในโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ
ส�ำหรับแนวโน้มส่งออกในช่วงครึง่ หลังของปี เรามองว่าจะยังอ่อนแอและคาดจะติดลบในปี 2020F (Bloomberg
consensus คาด -6.7% vs. 0.5% ปี 2019) โดยอุปสงค์ของสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ COVID-19 คาดจะชะลอลงต่อ
จากนี้ ขณะทีอ่ ปุ สงค์โลกมีแนวโน้มฟืน้ ตัวขึน้ อย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านัน้ ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ทีย่ ดื เยือ้
นอกจากนี้ ส่งออกจีนยังมีความเสีย่ งจากความตึงเครียดกับสหรัฐฯ ทีร่ นุ แรงขึน้ และคาดจะคงอยูต่ ลอดจนถึงการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย.
แผนภาพ 48: ส่งออกขยายตัว 0.5% YoY ในเดือน มิ.ย. จากแรงหนุนของสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ
COVID-19 เช่น เครื่องมือแพทย์และคอมพิวเตอร์ ที่ยังขยายตัวแข็งแกร่ง (34.5%) ช่วยชดเชย
ส่งออกสินค้ากลุ่มอื่นๆ ที่ยังหดตัว (-7.2%)

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU); 1\ Bloomberg consensus as of July 2

แผนภาพ 49: ส่งออกไปสหรัฐฯ และ ASEAN ขยายตัวในเดือน มิ.ย.
%YoY
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ยอดปล่อยสินเชือ่ เร่งตัวขึน้ ต่อเนือ่ งและนับเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจในช่วงทีผ่ า่ นมา แต่คาดจะชะลอลงต่อจากนี้ ท่ามกลาง
ความกังวลเรือ่ งหนีแ้ ละการเก็งก�ำไรในตลาดเงินและอสังหาริมทรัพย์
ยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 3.43 ล้านล้านหยวน (vs. 3.19 ล้าน
ล้านหยวนในเดือนก่อน) และสูงกว่าตลาดคาดที่ 3.05 ล้านล้านหยวน จากยอดปล่อยกู้เงินหยวน (New Yuan Loans)
ที่เร่งตัวขึ้นเป็น 1.81 ล้านล้านหยวน (vs. 1.48 ล้านล้านหยวนในเดือนก่อน) และยอดออกสินเชื่อนอกภาคธนาคาร
(Shadow Banking) ซึ่งได้แก่ Trust loans, Entrusted loans และ Undiscounted Bankers’ Acceptance
ที่เร่งตัวขึ้นเป็น 8.53 หมื่นล้านหยวน (vs. 2.26 หมื่นล้านหยวนในเดือนก่อน) โดยเฉพาะ Undiscounted
Bankers’ Acceptance ที่นิยมออกโดยธุรกิจขนาดเล็ก
ยอดออกหุ้นกู้เอกชน (Corporate Bonds) เร่งตัวขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.31 แสนล้านหยวน (vs. 2.97 แสนล้าน
หยวนในเดือนก่อน) ขณะที่ยอดออกพันธบัตรรัฐบาล (Government Bonds) ชะลอตัวลงเป็น 7.40 แสนล้านหยวน
หลังจากทีเ่ ร่งตัวขึน้ แรงสูงสุดในรอบ 3 ปีที่ 1.14 ล้านล้านหยวนในเดือนก่อน ทีม่ กี ารประชุมประจ�ำปี NPC (22-28 พ.ค.)
ซึ่งรัฐบาลส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการคลังเต็มที่ผ่านการเพิ่มโควต้าการออกพันธบัตรรัฐบาล ทั้งรัฐบาลท้องถิ่น
(3.75 ล้านล้านหยวน) และรัฐบาลกลาง (1.0 ล้านล้านหยวน)
ยอดระดมทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหนุนให้ยอดระดมทุนรวมสุทธิคงค้างในระบบ (Outstanding Total Social
Financing) เร่งตัวขึ้นต่อเป็น 12.8% YoY สูงสุดในรอบกว่า 2 ปี (vs. 12.5% ในเดือนก่อน)
แผนภาพ 50: ยอดปล่อยสินเชื่อ (กราฟเส้น) เร่งตัวขึ้นต่อในเดือน มิ.ย.
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อย่างไรก็ดี เรามองยอดปล่อยสินเชื่อมีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภาครัฐทีม่ แี นวโน้มลดลง โดยเฉพาะนโยบายการเงิน ท่ามกลางความกังวลต่อหนีท้ สี่ งู และผลกระทบทีจ่ ะตามมาจากการ
เก็งก�ำไรในตลาดเงินและตลาดอสังหาริมทรัพย์
โดยรัฐบาลได้สง่ สัญญาณชะลอการผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นวงกว้างในช่วงทีผ่ า่ นมา ผ่านการระงับการปรับ
ลดดอกเบี้ยทั้ง MLF, Repo รวมถึง RRR ลงเพิ่มเติม รวมทั้งลดการอัดฉีดสภาพคล่องในระบบการเงิน ขณะที่เลือก
ด�ำเนินการผ่อนคลายนโยบายการเงินให้กับบางกลุ่ม ผ่านการลดดอกเบี้ย Relending และ Rediscounting ซึ่งเป็น
โครงการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต�่ำที่ให้สถาบันการเงินปล่อยกู้ต่อให้แก่ SMEs และภาคการเกษตร
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แผนภาพ 51: PBoC ชะลอการผ่อนคลายนโยบาย แผนภาพ 52: โดยเน้นผ่อนคลายให้กับกลุ่มเป้าหมาย
การเงินให้กับเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง กดดันให้อัตรา อย่าง SMEs ผ่านการลดดอกเบี้ย Rediscounting
ดอกเบี้ยกู้ยืมในตลาดการเงินปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ ซึ่งนับเป็นการปรับลดครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2011
ผ่านมา

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น
เศรษฐกิจญี่ปุ่นถูกคาดหมายว่าจะหดตัวแรง -21.7% QoQ, saar ในไตรมาสที่ 2 ต่อเนื่องจาก -2.2%
ในไตรมาสแรก จากการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะภาคการผลิตและส่ง
ออกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจโลกทีอ่ อ่ นแอ โดยการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจญีป่ นุ่ ยังมีความไม่
แน่นอนสูง ท่ามกลางการระบาดรอบสองของ COVID-19 ทั้งในและนอกประเทศ
BoJ คาด GDP ปีงบประมาณ 2020F ของญี่ปุ่นจะหดตัวสูง -4.7% YoY และมองว่ามีความเสี่ยง
ด้านต�่ำ (Downside Risk) จากการระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อกว่าที่เคยประเมินไว้ ซึ่งในช่วง
ที่ผ่านมา BoJ ได้ผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างเต็มที่เพื่อลดทอนผลกระทบดังกล่าว โดย BoJ ได้
หนุนสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจผ่านวงเงินสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยวงเงินรวม 90 ล้านล้านเยน และการ
เข้าซื้อตราสารหนี้เอกชนระยะสั้นและยาววงเงิน 20 ล้านล้านเยนต่อปี นอกจากนี้ ยังได้เข้าซื้อ ETFs
เพื่อป้องกันสภาวะตลาดไม่ให้ตึงตัวเกินไป ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลัง รัฐบาลได้ออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวม 234 ล้านล้านเยน หรือราว 40% ของ GDP ซึ่งคาดจะ
ทยอยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ

แผนภาพที่ 53: ความเชื่อมั่นธุรกิจในภาคบริการเดือน มิ.ย. ฟื้นตัวขึ้นอย่างมาก ขณะที่ความ
เชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมยังถูกกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจ
จริงยังส่งสัญญาณอ่อนแอ

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ความเชือ่ มัน่ ภาคธุรกิจในภาคบริการและความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคปรับตัวดีขนึ้ แต่ภาคการผลิตและส่งออกยังอ่อนแออย่าง
มากท่ามกลางอุปสงค์โลกที่ได้รับแรงกดดันจาก COVID-19
ความเชือ่ มัน่ ธุรกิจในภาคบริการและความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคปรับตัวดีขนึ้ ภายหลังการด�ำเนินธุรกิจภายในประเทศเริม่
กลับมาด�ำเนินการได้ปกติ โดยสะท้อนจากยอดผูโ้ ดยสารรถไฟและการใช้ไฟฟ้าทีเ่ ริม่ ฟืน้ ตัว อย่างไรก็ดี ธุรกิจทีอ่ าศัยอุปสงค์
จากภายนอกประเทศ คาดว่าจะใช้ระยะเวลานานในการฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับปกติ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับรถยนต์และเครื่องจักร ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ
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ถึงแม้วา่ จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ใหม่จะเพิม่ ขึน้ สูงแต่ความเป็นไปได้ในการประกาศภาวะฉุกเฉินในครัง้ ใหม่ยงั ถือว่าเป็นไป
ได้ต�่ำ เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้เปลี่ยนตัวชี้วัดในการประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินจากเดิมที่เป็น จ�ำนวนผู้ป่วยใหม่ต่อ
ประชากรในพืน้ ที่ เป็น จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการสาหัส เนือ่ งจากกลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ ใหม่ในช่วงเดือนทีผ่ า่ นมานัน้ เป็นกลุม่ คนอายุ
ระหว่าง 20-30 ปีซึ่งมีอาการไม่รุนแรงนักและสามารถรักษาให้หายได้โดยการรักษาทั่วไปในโรงพยาบาลหรือพื้นที่ที่รัฐ
จัดไว้ให้ ท�ำให้รัฐบาลมองว่าไม่จ�ำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากจ�ำนวนเตียงฉุกเฉินในโรงพยาบาลยังคง
เพียงพอกับผูป้ ว่ ยอาการสาหัส ซึง่ ต่างจากการระบาดในเดือนเม.ย. ทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ เป็นกลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ อี าการรุนแรงมากกว่า
ซึง่ ท�ำให้จำ� นวนเตียงฉุกเฉินถูกใช้ไปมากกว่า 90% ทัง้ นีก้ ารปรับเปลีย่ นเกณฑ์ดงั กล่าวนัน้ นัน้ เพือ่ ให้กจิ กรรมเศรษฐกิจใน
ประเทศสามารถด�ำเนินต่อไปได้ ขณะที่รัฐบาลจะเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
แผนภาพที่ 54: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19
รายใหม่ต่อจ�ำนวนประชากรเริ่มปรับตัวขึ้นแรง
โดยเฉพาะใน Tokyo

แผนภาพที่ 55: ..แต่จ�ำนวนผู้ป่วยรุนแรงยัง
คงทรงตัว ท�ำให้ความเป็นไปได้ในการประกาศ
ภาวะฉุกเฉินครั้งใหม่ยังมีจ�ำกัด

Note: data as of July 13; *Using ventilators or in ICU cases
ที่มา: CEIC, Ministry of Health Labor and Welfare, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 56: ข้อมูลการใช้พลังงาน (กราฟซ้ายมือ) และการเดินทางโดยใช้รถไฟ Shinkansen สะท้อน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ก�ำลังฟื้นตัว

Note: data as of July 14
ที่มา: OCTTO, Central Japan Railway Company, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน พ.ค. พลิกกลับมาขยายตัว 2.1% MoM จากที่หดตัว -9.9%
ในเดือนก่อน โดยนับเป็นการขยายตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ก.พ. แต่ต�่ำกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ 3.0% โดยเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกฟื้นตัวขึ้นเป็น -12.3% YoY (vs. -13.9% เดือนก่อน)
โดยหมวดสินค้าที่มีการขยายตัวได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริมขยายตัว 39.1% MoM (vs
-40.4 prev) สินค้าปลีกทั่วไป (General Merchandise) ขยายตัว 11.3% (vs -28.4% prev) และเครื่องจักรไฟฟ้า
และอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนขยายตัว 6.1% (vs -8.2% prev) ส่วนยอดขายรถยนต์ยังคงหดตัว -11.1%( vs
-23.8% prev)
แผนภาพที่ 57: ยอดค้าปลีกยังหดตัวอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้การบริโภคน่าจะเริ่มกลับมาฟื้นตัว
สะท้อนจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ฟื้นตัวเพิ่มขึ้นแรง

ที่มา: METI, Cabinet office, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ภาคต่างประเทศ: ยอดส่งออก (Exports) เดือน พ.ค.หดตัวเพิ่มขึ้น เป็น -28.3% YoY จาก -21.9% ในเดือน
ก่อน โดยนับเป็นการหดตัวต�่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2009 และแย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -26.1% โดยส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่
หดตัวรุนแรง น�ำโดยสหรัฐฯ (-50.5% 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) ขณะที่ส่งออกไปจีนฟื้นตัวขึ้น
(-1.9% vs. -4.1% เดือนก่อน) ส่วนยอดน�ำเข้า (Imports) หดตัวเพิ่มขึ้นเป็น -26.2% YoY จาก -7.1% ในเดือน
ก่อน และแย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -20.4% ส่งผลให้ดุลการค้าเดือน พ.ค. ขาดดุล 833.4 พันล้านเยน ลดลงเล็กน้อยจาก
930.4 พันล้านเยน ในเดือนก่อน
การลงทุน: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนสูง เช่น เครื่องบิน (Core Machine Orders) ซึ่ง
เป็นดัชนีบ่งชี้การลงทุนในระยะข้างหน้าเดือน เม.ย. หดตัว -11.6% YoY, 3mma (vs. -6.9% เดือนก่อน) จากยอด
ค�ำสั่งซื้อทั้งภาคการผลิต (-15.4% vs. -7.7% เดือนก่อน) และภาคบริการ (-1.7% vs. -1.9% เดือนก่อน) ที่หดตัว
ต่อเนื่อง
ความเชื่อมั่นภาคการผลิตและการบริการ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวม (Composite PMI) เดือน มิ.ย. ฟื้นตัว
ขึ้น +13.0 จุด เป็น 40.8 จุด และดีกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ 37.5 จุด จากภาคบริการที่ฟื้นตัวขึ้นแรงเป็นหลัก ชดเชยภาค
การผลิตที่ฟื้นตัวช้า โดยภาคบริการฟื้นตัวขึ้น +18.5 จุด เป็น 45.0 จุด ส่วนภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง +1.7 จุด
เป็น 40.1 จุด และยังอยูใ่ นเกณฑ์หดตัวจากอุปสงค์ทงั้ ภายในและภายนอกประเทศทีย่ งั อยูใ่ นระดับต�ำ่ การหยุดชะงักทาง
ธุรกิจเนื่องจาก COVID-19 และภาวะตลาดที่อ่อนแอ
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การผลิตยังมีแนวโน้มหดตัวจากอุปสงค์โลกที่อ่อนแอ
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน พ.ค. หดตัวรุนแรง -8.4% MoM ต่อเนื่องจาก -9.8%
ในเดือนก่อน และหดตัวมากกว่าทีต่ ลาดคาดที่ -5.9% ส่งผลให้เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
หดตัว -25.9% YoY (vs. -15.0% เดือนก่อน) อ่อนแอสุดนับตั้งแต่กลางปี 2009
ซึง่ การหดตัวดังกล่าวเป็นผลกระทบโดยตรงจากการส่งออกทีย่ งั มีแนวโน้มหดตัวจากอุปสงค์โลกทีอ่ อ่ นแอ โดยจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความถี่สูง (High frequency data) พบว่าการผลิตจะยังไม่ฟื้นตัวในเร็วๆนี้
แผนภาพที่ 58: จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความถี่สูง แผนภาพที่ 59: การส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมพบว่าการฟื้นตัวของผลผลิต และเครื่องจักรหดตัวลงอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยกดดัน
ภาคอุตสาหกรรมยังเป็นได้อย่างจ�ำกัด
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในระยะข้างหน้า

Note: “SNS x AI Industrial Production Forecast Index” เป็นการใช้ Machine Learning มาวิเคราะห์ข้อมูลจากทวิตเตอร์
(Twitter) ที่ผู้ใช้ได้กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจ และ การท�ำงานในแต่ละวัน, ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการคาดการณ์การผลิต,
ราคาหุ้น, อัตราแลกเปลี่ยน โดยความร่วมมือของ Nomura japan และ Ministry of Economy and Trade and Industry (METI)
ที่มา: METI, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงนโยบายการเงินตามคาด และคาดเศรษฐกิจปีนี้จะหดตัว -4.7% ท่ามกลางการระบาดของ
COVID-19 ที่ยืดเยื้อ
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีมติคงนโยบายการเงินเดิม ทั้งเป้าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและยาว และเป้าการเข้า
ซื้อสินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี้ ได้แก่
• คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ -0.1% ส�ำหรับเงินส�ำรองส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์ (Excess Reserve)
และคงเป้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Yield Curve Control: YCC) ไว้ที่ประมาณ “0%”
และเคลื่อนไหวในกรอบ +/-0.2%
• คงวงเงินการเข้าซื้อ ETFs และ REITs ต่อปีที่ 12 ล้านล้านเยน และ 180 พันล้านเยนตามล�ำดับ และยัง
ระบุจะเข้าซื้อในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะของตลาด
• คงวงเงินการเข้าซื้อตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (Commercial Paper) และยาว (Corporate Bonds)
รวมกันต่อปีที่ 20 ล้านล้านเยนจนถึงเดือน มี.ค. 2021
• ยกเลิกเพดานการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลจากเดิมที่ก�ำหนด 80 ล้านล้านเยนต่อปี
• คงวงเงินโครงการเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย (Special Funds-Supplying Operations) ที่ให้สถาบันการเงินน�ำไป
ปล่อยกู้ให้กับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มูลค่า 90 ล้านล้านเยน
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ในส่วนของเศรษฐกิจ BoJ คาด GDP ปีงบประมาณ 2020F จะหดตัว -4.7% จากประมาณการครัง้ ก่อนในเดือน
เม.ย. ที่คาดจะหดตัวอยู่ในช่วง -5.0% ถึง -3.0% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงขาลง (Downside risk) ที่มีมากกว่า
จากการระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อกว่าที่เคยคาด โดย BoJ ระบุว่าประมาณการปัจจุบันตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า
จะไม่มีการระบาด COVID-19 ครั้งใหญ่รอบที่ 2
ด้านเงินเฟ้อ BoJ คาดจะหดตัวในปีงบประมาณ 2020F ที่ -0.5% และจะฟืน้ ตัวขึน้ เป็น 0.3% ในปีงบประมาณ
2021F แต่ยังคงห่างไกลเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% อย่างมาก และท�ำให้คาดได้ว่านโยบายการเงินจะยังคงผ่อนคลายเป็น
ระยะเวลานาน
รายงานการประชุมระบุวา่ เศรษฐกิจญีป่ นุ่ ยังอยูใ่ นสถานการณ์ทรี่ นุ แรงจากผลกระทบของ COVID-19 ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ โดยแม้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจในประเทศจะเริม่ กลับมาด�ำเนินการได้ แต่เศรษฐกิจโลกทีย่ งั ถูกกดดันอย่างมีนยั
ส�ำคัญและมีแนวโน้มทีจ่ ะฟืน้ ตัวได้ชา้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการผลิต ส่งออก รวมถึงก�ำไรของบริษทั จดทะเบียน
การลงทุนภาคเอกชน และการจ้างงาน
BoJ ระบุจะติดตามสถานการณ์ COVID-19 อย่างใกล้ชิดและพร้อมผ่อนคลายมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมหากมี
ความจ�ำเป็น โดยคาดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและยาวจะคงอยู่ที่ระดับนี้ หรือต�่ำกว่า นอกจากนี้ BoJ มองว่ามาตรการ
ผ่อนคลายต่างๆ ที่ออกมาจะช่วยหนุนเศรษฐกิจและภาคการเงิน
แผนภาพที่ 60: BoJ เข้าซื้อ ETFs, พันธบัตรรัฐบาล, ตราสารหนี้เอกชน และ การปล่อยเงินกู้ให้แก่
สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นตั้งแต่ผ่อนคลายนโยบายในเดือน มี.ค.

ที่มา: Bank of Japan, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยยังซบเซาต่อเนื่องในเดือน พ.ค. จากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่เปราะบาง โดยการ
แพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลให้ธรุ กิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการชัว่ คราวและมีจำ� นวนผูว้ า่ งงานเพิม่ ขึน้
ขณะเดียวกันมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกว่าครึ่งหนึ่งทยอยเบิกจ่ายไปแล้ว ส่วนมาตรการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมจะเริม่ ทยอยด�ำเนินโครงการตัง้ แต่เดือน ก.ค. เป็นต้นไป โดยเฉพาะโครงการกระตุน้
การท่องเที่ยวในประเทศที่จะช่วยลดทอนผลกระทบจากรายได้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปได้บ้าง
มองไปข้างหน้า เราประเมินว่าการใช้จา่ ยของภาครัฐจะเป็นก�ำลังหลักในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยใน
ช่วงครึ่งหลังของปีให้ทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงด้านลบที่ยังมีความไม่
แน่นอนอยู่สูงมาก อาทิ ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกสอง สถานการณ์
ภัยแล้ง และเสถียรภาพการเมืองในประเทศ

เศรษฐกิจไทยยังซบเซาต่อเนื่องในเดือน พ.ค.
เศรษฐกิจไทยในเดือน พ.ค.อ่อนแอต่อเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 น�ำโดยภาคต่าง
ประเทศที่หดตัวในระดับสูง โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัว -100% YoY ต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองจากผลของการปิด
น่านฟ้า ในขณะที่การส่งออก (ไม่รวมทองค�ำ) หดตัวสูง -29.0% (vs. -15.9% เดือนก่อน) เป็นการหดตัวในวงกว้าง
เกือบทุกสินค้าส�ำคัญจากอุปสงค์ภายนอกทีย่ งั ไม่ฟน้ื ตัว อาทิ ยานยนต์ -57.2% ผลิตภัณฑ์เกีย่ วเนือ่ งปิโตรเลียม -31.4%
และเครื่องใช้ไฟฟ้า -28.2% ด้านการใช้จ่ายภายในประเทศยังคงหดตัวสูงเช่นกัน ทั้งการบริโภคภาคเอกชนและการ
ลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่องที่ -12.5% (vs.-14.4% เดือนก่อน) และ -12.5% (vs. -10.0% เดือนก่อน) ตาม
ล�ำดับ มีเพียงการใช้จ่ายงบลงทุนของภาครัฐ (ไม่รวมเงินโอน) เป็นปัจจัยเดียวที่ยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ 8.1%
(vs. +28.9% เดือนก่อน) โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเบิกจ่ายเม็ดเงินบางส่วนของ พ.ร.บ. ให้อ�ำนาจกระกรวงการ
คลังกู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท
หลังจากที่ภาครัฐทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นมา ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่น
เพิ่มขึ้น สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน มิ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ 49.2 จุด (vs. 48.2 จุด ในเดือน
ก่อน) ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 38.5 จุด (vs. 34.4 จุด ในเดือนก่อน)
แผนภาพที่ 61: เศรษฐกิจไทยยังซบเซาต่อเนื่องในเดือน พ.ค. จากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่เปราะบาง
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การแพร่ระบาดของไวรัสส่งผลให้ธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการชั่วคราวและมีจ�ำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น
ตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้นในเดือน เม.ย.-พ.ค. ที่มีการ Lockdown อยู่ ส่วนหนึ่งเป็นผลของการประกาศ
“พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน” ในวันที่ 26 มี.ค. 2020 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ต้อง
หยุดชะงัก อาทิ การปิดสถานที่ชุมชน การชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จ�ำเป็น และการปิดช่องทางการเข้ามา
ในราชอาณาจักร ท�ำให้ผู้ประกอบการบางรายต้องหยุดกิจการและเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยจ�ำนวนธุรกิจที่หยุดกิจการ
ชั่วคราวจากเหตุสุดวิสัย (พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน มาตรา 75) ในช่วงวันที่ 1 เม.ย.-17 พ.ค. มีจ�ำนวนมากกว่า 3,800
แห่งและส่งผลต่อการจ้างงานกว่า 8 แสนต�ำแหน่ง เช่นเดียวกันกับจ�ำนวนผูว้ า่ งงานทีย่ นื่ ขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ว่างงานจากประกันสังคม (พ.ร.บ. ประกันสังคม มาตรา 33) ในช่วงเดือน พ.ค. ที่มีจ�ำนวนมากกว่า 3 แสนคนหรือคิด
เป็นสัดส่วนราว 2.7% ของผู้ประกันตนทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 1.5% ในเดือน ธ.ค. 2019
แผนภาพที่ 62: การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจหยุดกิจการชั่วคราวและแรงงานว่างงานเพิ่มขึ้น

Note: 1\ As of May 17, 2020
Source: Department of Labor Protection and Welfare, SSO, BoT, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

รัฐบาลทยอยอัดฉีดเม็ดเงินผ่านมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ภาครัฐได้มีการออก พ.ร.บ. ให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 มาตรการ ได้แก่
1) มาตรการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส วงเงิน 6 แสนล้านบาท และ 2) มาตรการการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 4 แสนล้านบาท
โดยมาตรการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้มีเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 3.6 แสนล้านบาท หรือราว 61% ของ
งบประมาณ (ณ วันที่ 21 ก.ค.) ตั้งแต่เดือน เม.ย. เป็นต้นมา ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ วงเงิน 1.7 แสนล้านบาท (และงบประมาณ 7 หมื่นล้านบาทจาก พ.ร.บ. งบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ
2563) จ�ำนวน 16 ล้านคน 2) เกษตรกร วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท จ�ำนวน 10 ล้านคน 3) กลุม่ เปราะบาง (ผูส้ งู อายุที่
มีอายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป ผูพ้ กิ าร และเด็กแรกเกิด-อายุ 6 ปีทมี่ าจากครัวเรือนยากจน) วงเงิน 3.9 หมืน่ ล้านบาท จ�ำนวน
7 ล้านคน 4) ผู้มีรายได้น้อย วงเงิน 3.5 พันบาท จ�ำนวน 1.2 ล้านคน และ 5) แรงงานในระบบที่อยู่ในระบบประกัน
สังคมไม่ถึง 6 เดือน วงเงิน 896.6 ล้านบาท จ�ำนวน 6 หมื่นคน
ส�ำหรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 4 แสนล้านบาทนั้น รัฐบาลได้มีการอนุมัติโครงการไปแล้ว
4.2 หมื่นล้านบาท (หนึ่งในนั้นคือ โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และโครงการ “ก�ำลังใจ” ที่ช่วยกระตุ้นภาคการ
ท่องเที่ยว) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นในรอบแรก (วงเงินรวม 9.4 หมื่นล้านบาท) โดย
คาดว่าโครงการทั้งหมดจะทยอยได้รับการอนุมัติตั้งแต่เดือน ก.ค. เป็นต้นไป
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แผนภาพที่ 63: ครม. อนุมัติงบประมาณส�ำหรับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของ COVID-19
วงเงิน 6 แสนล้านบาท และมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 4 แสนล้านบาท ไปแล้ว 61%
และ 10% ของวงเงินงบประมาณ ตามล�ำดับ

Note: 1\ Only 7 of 13 million registers be qualified
Source: Budget Bureau, NESDC, Royal Thai Government, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 64: ข้อมูลจากเว็บ ThaiME เปิดเผยว่ามีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นในรอบแรก
วงเงิน 9.4 หมื่นล้านบาท

Source: NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

จากข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ค. พบว่า ข้อเสนอโครงการทีผ่ า่ นการวิเคราะห์เบือ้ งต้นในรอบแรก ภายใต้มาตรการฟืน้ ฟู
เศรษฐกิจและสังคม (4 แสนล้านบาท) มีทงั้ หมด 196 โครงการ และมีวงเงินรวม 9.4 หมืน่ ล้านบาท จะถูกน�ำเสนอเพือ่
ให้ ครม. พิจารณาต่อไปนัน้ หากจ�ำแนกโครงการทีเ่ สนอตามหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ พบว่า เม็ดเงินงบประมาณนัน้ ถูกแจก
จ่ายให้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2.5 หมืน่ ล้านบาท) กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา (2.3 หมืน่ ล้านบาท) และ
กองทุนหมูบ่ า้ น (1.6 หมืน่ ล้านบาท) มากทีส่ ดุ ตามล�ำดับ
และหากพิจารณาด้านรายพืน้ ที่ จะพบว่า โครงการทีม่ เี ป้าหมายไปยังส่วนกลางมีสดั ส่วนสูงถึงราว 99% ของโครงการ
ทัง้ หมด ส่วนโครงการทีม่ เี ป้าหมายรายจังหวัดทีม่ สี ดั ส่วน 1%นัน้ จะมีภมู ภิ าคทีม่ โี ครงการสูงทีส่ ดุ ได้แก่ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (382 ล้านบาท) ภาคใต้ (283 ล้านบาท) และภาคเหนือ (184 ล้านบาท) ตามล�ำดับ และจังหวัดทีม่ มี ลู ค่า
โครงการสูงทีส่ ดุ ได้แก่ สกลนคร (69 ล้านบาท) ปัตตานี (64 ล้านบาท) และหนองคาย (61 ล้านบาท) ตามล�ำดับ
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แผนภาพที่ 65: เม็ดเงินจากโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นในรอบแรก 9.4 หมื่นล้านบาท
จะถูกแจกจ่ายไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มากที่สุด

Note: 1\ Specific-province projects excluding projects of Suranaree University being in Nakhon Ratchasima
Source: NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

โครงการการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเริ่มบังคับใช้ในเดือน ก.ค. แต่ผลกระทบเชิงบวกยังมีจ�ำกัด
หนึ่งในโครงการภายใต้มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผ่านการอนุมัติแล้ว (เมื่อ 30 มิ.ย.) คือ โครงการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านแพ็คเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “ก�ำลังใจ” วงเงินรวม 2.24 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลา
ในการด�ำเนินโครงการตั้งแต่เดือน ก.ค.-ต.ค. 2020 และมีรายละเอียดโครงการดังนี้
1. แพ็คเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 3 รายการ โดยรัฐจะให้ส่วนลด 40% ส�ำหรับ
		 1.1) ค่าใช้จ่ายโรงแรม 5 ล้านคืน โดยมีเงื่อนไข ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน และสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง
หรือ 5 คืน
		 1.2) ค่าใช้จ่ายร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยว 5 ล้านสิทธิ ผ่านคูปองมูลค่าไม่เกิน 600 บาทต่อคืน โดยจะได้รับ
คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง เมื่อเข้าพักโรงแรม (Check-in) โรงแรมส�ำเร็จ
		 1.3) ค่าตั๋วเครื่องบิน 2 ล้านใบ โดยมีเงื่อนไข ไม่เกิน 1,000 บาท/ที่นั่ง และจ�ำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจ�ำนวน
ห้องพักที่เข้าพักโรงแรมจริง (รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง)
โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. เวลา 06.00-21.00 น. เริ่มจองโรงแรมได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. และ
เริ่ม Check-in ได้ตั้งแต่ 21 ก.ค.- 31 ต.ค.
2. แพ็คเกจ “ก�ำลังใจ” วงเงิน 2.4 พันล้านบาท สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการเดินทางอบรม ดูงานคนละ 2,000 บาท แก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) และเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) จ�ำนวน
1.2 ล้านคน เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. และเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 30 ก.ค. - 31 ต.ค.
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แผนภาพที่ 66: รายละเอียดแพ็คเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “ก�ำลังใจ”

Source: FPO, Flaticon, TISCO Economic Strategy Unit (ESU

อย่างไรก็ตาม กระทรวงท่องเทีย่ วและกีฬาประเมินว่าผลกระทบเชิงบวกของโครงการดังกล่าวยังจ�ำกัด โดยคาดว่า
โครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้ทางตรงแก่ผปู้ ระกอบการรวมไม่นอ้ ยกว่า 5.24 หมืน่ ล้านบาท ซึง่ หากเราเปรียบเทียบเม็ด
เงินจ�ำนวนดังกล่าวกับรายจ่ายของนักท่องเที่ยวในปี 2019 ในช่วงเวลาเดียวกันกับการด�ำเนินโครงการ (ก.ค.-ต.ค.)
จะพบว่า เม็ดเงินทีเ่ ข้าสูร่ ะบบยังคงเป็นสัดส่วนทีอ่ ยูใ่ นระดับไม่สงู มากนัก หรือคิดเป็นเพียงราว 15% ของรายจ่ายนัก
ท่องเทีย่ วทีเ่ กิดขึน้ จริงในปี 2019 และเมือ่ พิจารณาพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว (ไทยเทีย่ วไทย) ในช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน (ก.ค. - ต.ค. 2019) พบว่า นักท่องเทีย่ วภายในประเทศนิยมท่องเทีย่ วในจังหวัดบริเวณใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ ได้แก่
นครราชสีมา กาญจนบุรี เพชรบุรี และชลบุรี เป็นต้น
แผนภาพที่ 67: โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวหนุนการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น แต่ยังมี
สัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับรายจ่ายของนักท่องเที่ยวในปี 2019

Note: 1\ Direct benefit of tourism stimulus package based on calculation
by the related government agencies
Source: FPO, Mots, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2021 มีแนวโน้มที่จะบังคับใช้ทันต้นปีงบประมาณฯ FY2021 (เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 2020)
หากกระบวนการพิจารณากฎหมายเป็นไปตามก�ำหนดการของส�ำนักงบประมาณ
สภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2021 ในวาระที่ 1 ขัน้ รับหลักการ ด้วย
คะแนนเสียง 273 ต่อ 200 เสียง (งดออกเสียง 3 เสียง) ในวันที่ 3 ก.ค. ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ล่าช้ากว่าก�ำหนดการของส�ำนักงบ
ประมาณราว 1 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2021 อาจสามารถเร่งรัด
ให้ทนั ตามก�ำหนดการของส�ำนักงบประมาณ และเบิกจ่ายได้ทนั ปีงบประมาณ 2021 ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ต.ค. 2020
ยังต้องติดตามการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2021 อย่างใกล้ชิด โดยหลังจากนี้ ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ FY2021 จะเข้าสู่การพิจารณาของ ส.ส. ในวาระที่ 2 การพิจารณารายมาตรา และวาระที่ 3 ลง
มติเห็นชอบทั้งฉบับ และเข้าสู่การพิจารณาของ ส.ว. ในวันที่ 21-22 ก.ย. และ นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ FY2021 ทูลเกล้าฯ ถวายในวันที่ 29 ก.ย. เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป (อ้างอิงตาม
ก�ำหนดการของส�ำนักงบประมาณ) หากการพิจารณามีความล่าช้าอาจส่งผลให้ภาครัฐไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ตามปกติในช่วงต้นปีงบประมาณ เหมือนกับ พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2020 ที่ล่าช้าราว 5 เดือน ส่งผลให้ใน
ช่วง 5 เดือนแรก (ต.ค.2019 - ก.พ.2020) การเบิกจ่ายรายจ่ายประจ�ำและรายจ่ายลงทุนหดตัว -14.5% และ
-69.6% YoY ตามล�ำดับ
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2021 มีวงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท โดยมีประมาณการรายได้ 2.7 ล้านล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน -2.0% YoY และประมาณการรายจ่าย 3.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน +3.1% YoY ส่งผล
ให้มีการขาดดุลงบประมาณ 6.2 แสนล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.5 แสนล้านบาท หรือมีสัดส่วนเท่ากับ -3.8% ของ
GDP (คาดการณ์ภายใต้สมมติฐาน GDP ปี 2021F ของเราที่ 16.5 ล้านล้านบาท) ซึ่งมีขนาดมากกว่าปีก่อนที่ -2.6%
ของ GDP
แผนภาพที่ 68: ก�ำหนดการการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2021 ของส�ำนักงบประมาณ

Note: As of July 3, 2020.,* delayed from Budget Bureau ’s timeline around a week
Source: Budget Bureau, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 69: ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2021 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณขาดดุลราว -3.8% ของ GDP

Note: 1\ Based on our estimated nominal GDP
Source: FPO, Local press, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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บริการใหคำ�ปรึกษาการลงทุนครบวงจร สำ�หรับกลุมลูกคาคนพิเศษที่มีพอรตลงทุนกับกลุมทิสโก ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป
ติดตอรับบริการได้ที่ธนาคารทิสโกทุกสาขาทั่วประเทศ
สาขาธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เปิดทำ�การทุกวัน สยามพารากอน ชั้น 4 :
เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 2 :
เซ็นทรัลบางนา ชั้น 2
:
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 4 :
ซีคอนบางแค ชั้น 3
:
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น B :
อเวนิว รัชโยธิน
:
พรอมานาด
:
จันทร์ - ศุกร์ สำ�นักงานใหญ่
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ไอคอนสยาม
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เพชรบุรีตัดใหม่
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รัตนาธิเบศร์
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เยาวราช
: 02 623 2212
ทองหล่อ
: 02 712 5099

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

:
:
:
:
:
:

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

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

