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ตลาดหุ้นในระยะสั้นอาจถูกกดันจากตัวเลขเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มอ่อนแอลง และความเสี่ยงจากประเด็นการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พ.ย. นี้
อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปีเรามองตลาดจะเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะ Reflation mode ซึ่งสินทรัพย์เสี่ยงจะให้ผลตอบแทนสูง
น�ำโดยหุ้นในกลุ่ม Value stocks และหุ้นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM)
ทั้งนี้ เรายังคงแนะน�ำให้กระจายการลงทุนไปยังทองค�ำ จากนโยบายการเงินที่จะยังคงผ่อนคลาย และการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ โดยอาจหาจังหวะเข้าซื้อสะสม ในช่วงกลางเดือน ก.ย. นี้
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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
การฟื้นตัวของตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมา ถูกขับเคลื่อนจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นหลัก
(Easing mode) ซึ่งสังเกตได้จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ควบคู่ไปกับการลดลงของอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ส่งผลให้สินทรัพย์ ได้แก่ ทองค�ำ ซึ่งซื้อขายในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหลัก
และสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ เช่น หุ้นในกลุ่ม Growth stocks ที่มีการเติบโตของกระแสเงินสดในอนาคต
สูง ให้ผลตอบแทนดี
ในระยะสัน้ ตลาดหุน้ อาจถูกกดันจาก 1) ตัวเลขเศรษฐกิจทีม่ แี นวโน้มอ่อนแอลง หลังการกลับมาแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทีท่ ำ� ให้หลายรัฐต้องกลับไปใช้มาตรการ Lockdown ทีเ่ ข้มงวด ประกอบกับ 2) ความ
ล่าช้าในการอนุมัติเงินช่วยเหลือระลอกใหม่ในสหรัฐฯ และ 3) ความเสี่ยงจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พ.ย. นี้
แต่ในช่วงปลายปีเรามองตลาดจะเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะ Reflation mode ที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
จะยังคงอ่อนค่าต่อ แต่ Bond yield จะกลับมาเพิ่มขึ้น จากปัจจัยบวกที่จะทยอยเข้ามา เช่น ข่าวดีจากการ
ค้นพบวัคซีน ความไม่แน่นอนจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะหมดไป และการฟื้นตัวขึ้น
ของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ภาวะ Reflation mode เป็นภาวะทีด่ สี ดุ ส�ำหรับการลงทุน สินทรัพย์แทบทุกประเภทจะให้ผลตอบแทน
ในอัตราที่สูงมาก ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัทที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั่วโลก
การเปลี่ยนเข้าสู่ Reflation mode จะท�ำให้หุ้นในกลุ่ม Value stocks ที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับมูลค่า
สินทรัพย์ (PBV ต�ำ่ เช่น หุน้ ในกลุม่ ธนาคาร) จะสลับมาให้ผลตอบแทนทีส่ งู กว่าหุน้ ในกลุม่ Growth stocks
ขณะที่ หุน้ ในกลุม่ ตลาดเกิดใหม่ (EM) จะยังคงให้ผลตอบแทนทีด่ อี ยู่ จากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ซึง่ จะท�ำให้ตน้ ทุนในการบริโภคสินค้าและการกูย้ มื ลดต�ำ่ ลง ส่งผลบวกต่อการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก
ดังนั้น เราจึงแนะน�ำให้จับตาการเคลื่อนไหวของ Bond yield อย่างใกล้ชิด หากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนอาจพิจารณาปรับพอร์ตเพิ่มน�้ำหนักการลงทุนหุ้นในกลุ่ม Value stocks และกลุ่ม EM มากขึ้น
ส�ำหรับทองค�ำ เรายังคงแนะน�ำให้กระจายการลงทุนไปยังทองค�ำ จากนโยบายการเงินทีจ่ ะยังคงผ่อนคลาย
และการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจทีย่ งั คงมีความไม่แน่นอนอยู่ โดยอาจหาจังหวะเข้าซือ้ สะสม ในช่วงกลางเดือน ก.ย.
นี้ ทีจ่ ะมีการประชุม Fed (วันที่ 15-16 ก.ย.) ซึง่ มีความเป็นไปได้สงู ทีต่ ลาดจะผิดหวัง จากผลการประชุม

3

September
2020

Global
Investment
Strategy
Key Recommendations
ตลาดหุน้ ในระยะสัน้ อาจถูกกดันจาก ตัวเลขเศรษฐกิจทีม่ แี นวโน้มอ่อนแอลง และความเสีย่ งจากประเด็นการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พ.ย. นี้
อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปีเรามองตลาดจะเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะ Reflation mode ซึ่งสินทรัพย์เสี่ยงจะให้
ผลตอบแทนสูง น�ำโดยหุ้นในกลุ่ม Value stocks และหุ้นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM)
ทั้งนี้ เรายังคงแนะน�ำให้กระจายการลงทุนไปยังทองค�ำ จากนโยบายการเงินที่จะยังคงผ่อนคลาย และการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ โดยอาจหาจังหวะเข้าซื้อสะสม ในช่วงกลางเดือน ก.ย. นี้
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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 จากมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 และ
Fed กลับมาท�ำ QE เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบ
- ความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พ.ย.
- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้น หลังการคลายมาตรการ Lockdown ขณะที่ รัฐบาลมีการอนุมัติมาตรการเยียวยา
ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง
- อย่างไรก็ดี การฟืน้ ตัวมีแนวโน้มเป็นไปอย่างช้า เนือ่ งจาก มีการพึง่ พิงรายได้จากการท่องเทีย่ วในสัดส่วนทีส่ งู
เป็นอันดับต้นในภูมภิ าค (11.5% ของ GDP) ประกอบกับการชุมนุมทางการเมือง
- Earnings Growth อาจถูกปรับลดลงแรงกว่าประเทศอื่น
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- รัฐบาลและ PBoC ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การลดภาษี, ลดดอกเบี้ย และอัดฉีดสภาพคล่อง
เพื่อบรรเทาผลกระทบของ COVID-19
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวเร็วกว่าประเทศอื่น จากการกลับมาเปิดเมืองเป็นประเทศแรก
- เริ่มมีความเสี่ยงจากประเด็นสงครามการค้ากับสหรัฐฯ
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- การระบาดของ COVID-19 ในไต้หวันดูควบคุมได้ดี โดยที่ไม่ได้ประกาศปิดเมือง ท�ำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ได้รับผลกระทบไม่รุนแรงมาก และน่าจะฟื้นตัวได้เร็ว อย่างไรก็ดี จ�ำนวนผู้ติดเชื้อในเกาหลี เริ่มกลับมาเร่งตัวขึ้น
ตั้งแต่กลางเดือน ส.ค. แต่ดูยังไม่ร้ายแรงเท่ากับระลอกแรก
- ได้รบั ประโยชน์จากการเปลีย่ นพฤติกรรมของประชากร ทีห่ นั มาใช้เทคโนโลยีมากขึน้ เนือ่ งจาก มีสนิ ค้าส่งออก ประเภท
เครือ่ งใช้อเิ ล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เป็นสัดส่วนมาก
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- เศรษฐกิจได้รับประโยชน์จากราคาน�้ำมันที่ลดลง แต่น่าไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
- จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยังเร่งตัวขึ้นต่อเนื่อง
- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม Emerging Markets ด้วยกัน
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า จากเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้ว จากการปรับขึ้นภาษี VAT ในปีก่อน
ขณะเดียวกัน มีข้อจ�ำกัดในการออกนโยบายผ่อนคลายการเงิน
- จ�ำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่ต้นเดือน ส.ค.
- ค่าเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ซึ่งกดดันตลาดหุ้นญี่ปุ่นในขาลงให้ลงมากกว่าประเทศอื่น
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจน่าจะเป็นไปอย่างช้า ท่ามกลางการฟื้นตัวที่ไม่สมดุลกันของประเทศในกลุ่ม
- เริ่มมีการกลับมาระบาดระลอกสองในหลายประเทศ เช่น เยอรมนี และฝรั่งเศส
- 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 ในสหรัฐฯ
- คงน�้ำหนักเป็น Underweight
- ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ยังมีความน่าสนใจ
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- ราคาที่ดินในญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- นโยบาย Yield Curve Control ของ BoJ ช่วยให้ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap)
ของ JREITs อยู่ในระดับสูง
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- โดนกระทบจากราคาสินทรัพย์ในอังกฤษ
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight

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

ตลาดหุ้น
ตลาดหุ้นในปัจจุบันก�ำลังอยู่ในภาวะ Easing mode หรือ เป็นภาวะที่ตลาดถูกผลักดันให้เพิ่มขึ้น
จากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ท�ำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า และอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง
ซึ่งเรามองว่าในข้างหน้า ตลาดจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะ Reflation mode หรือเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะ
ยังคงอ่อนค่า แต่อัตราดอกเบี้ยจะกลับมาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะท�ำให้หุ้นในกลุ่ม Value stocks และกลุ่ม EM
กลับมาให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นในกลุ่ม Growth stocks อย่างในปัจจุบัน

ตลาดหุ้นมักจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ก่อนการเลือกตั้ง
ตลาดอาจปรับตัวขึ้นได้จ�ำกัด ในช่วง 2 เดือนนี้ ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พ.ย.
โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ (S&P500) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1952 มักจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ในช่วง 2-3 เดือน ก่อนวัน
เลือกตั้งสะท้อนการซื้อขายที่ระมัดระวังมากขึ้น อย่างไรก็ดี หลังพ้นวันเลือกตั้งตลาดหุ้นมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
แผนภาพที่ 1: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มักเคลื่อนไหวในกรอบแคบ 3 เดือนก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดี
S&P 500 index during election years (since 1952)
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Weeks from election days
*Excludes recession years 1960, 1980, 2000 and 2008

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ตลาดหุ้นถูกขับเคลื่อนจากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ท�ำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า และ Bond yield ลดลง
การฟืน้ ตัวของตลาดหุน้ ตัง้ แต่หลังการระบาดของโรค COVID-19 ถูกขับเคลือ่ นจากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
เป็นหลัก (Easing mode) ซึง่ สังเกตได้จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ควบคูไ่ ปกับการลดลงของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล
การผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed ในช่วงทีผ่ า่ นมา ทัง้ การลดดอกเบีย้ และอัดฉีดสภาพคล่องท�ำด้วยปริมาณ
ที่มากกว่าธนาคารกลางประเทศอื่น โดยขนาดงบดุลของ Fed เพิ่มขึ้นเกือบ 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มากกว่าการ
ขยายขนาดงบดุลของ ECB (1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ) และ BoJ (0.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในระหว่างเดือน
ก.พ. ถึง ก.ค. ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real interest rate หรืออัตราดอกเบี้ยพันธบัตรลบด้วยคาดการณ์อัตรา
เงินเฟ้อในอนาคต) ของสหรัฐฯ ลดลงจนกลับมาติดลบเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2013 ที่ -1.1% โดยเป็นการลดลงที่มาก
ถึง -160bps จากจุดสูงสุดในเดือน มี.ค. มากกว่าการลดลงของ Real interest rate ของอังกฤษ (-97bps) เยอรมนี
(-80bps) และญี่ปุ่น (-20bps) ด้วยเหตุนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับตะกร้าเงินสกุลหลักอื่นๆ (Dollar index)
จึงอ่อนค่าลงถึงเกือบ 10% ในระยะเวลาเพียง 4 เดือน
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ภาวะ Easing mode ในปัจจุบนั มีสนิ ทรัพย์ทใี่ ห้ผลตอบแทนดี ได้แก่ ทองค�ำ ซึง่ ซือ้ ขายในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
เป็นหลัก จึงเป็นสินทรัพย์ทไี่ ด้ผลบวกจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างชัดเจน ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์เสีย่ งอืน่ ๆ เช่น
หุน้ ในกลุม่ Growth stocks ทีม่ กี ารเติบโตของกระแสเงินสดในอนาคตสูง เนือ่ งจาก Bond yield ทีล่ ดลงจะส่งผลให้
อัตราคิดลด (Discount rate) ลดลงและท�ำให้กระแสเงินสดในอนาคตมีมลู ค่าสูงขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับพฤติกรรมของตลาด
ในช่วงหลายเดือนทีผ่ า่ นมา
แผนภาพที่ 2: การฟื้นตัวของตลาดหุ้น ในช่วงที่ผ่านมา ถูกขับเคลื่อนจากนโยบายการเงินเป็นหลัก
(Easing mode) ซึ่งสังเกตได้จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ควบคู่ไปกับการลดลงของ
Bond yield

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 3: ขนาดงบดุลของ Fed เพิ่มขึ้นเกือบ 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มากกว่าการเพิ่มขึ้นของ ECB และ BoJ

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 4: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสหรัฐฯ ลดลงเร็วกว่าของอังกฤษ เยอรมนี และญี่ปุ่น

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ตลาดอาจเปลี่ยนไปถูกขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ (Reflation) ตาม Bond yield ที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้น
เรามองว่าภาวะ Easing mode ในปัจจุบัน ที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อน และ Bond yield ลดลง อาจก�ำลัง
เปลี่ยนผ่านไปสู่ Reflation mode ที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะยังคงอ่อนค่าต่อ แต่ Bond yield จะกลับมาเพิ่มขึ้น จาก
ปัจจัยบวกที่จะทยอยเข้ามา เช่น ข่าวดีจากการค้นพบวัคซีน ความไม่แน่นอนจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ที่จะหมดไปในช่วงปลายปี และการฟื้นตัวขึ้นของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาวะ Reflation mode เป็นภาวะที่ดีสุด
ส�ำหรับการลงทุน กล่าวคือ สินทรัพย์แทบทุกประเภทจะให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
และผลประกอบการของบริษัทที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก
การเปลี่ยนเข้าสู่ Reflation mode จะท�ำให้ผลตอบแทนของสินทรัพย์มีการสับเปลี่ยนผู้ชนะ โดยตลาดหุ้นใน
กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM) จะยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ จากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนใน
การบริโภคสินค้าและการกู้ยืมลดต�่ำลง ส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่หุ้นในกลุ่ม Value stocks ที่มี
ราคาถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ (PBV ต�่ำ เช่น หุ้นในกลุ่มธนาคาร) จะสลับมาให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นในกลุ่ม
Growth stocks
ดังนัน้ เราจึงแนะน�ำให้จบั ตาการเคลือ่ นไหวของ Bond yield อย่างใกล้ชดิ หากยังเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง นักลงทุน
อาจพิจารณาปรับพอร์ตเพิม่ น�ำ้ หนักการลงทุนหุน้ ในกลุม่ Value stocks และกลุม่ EM มากขึน้
แผนภาพที่ 5: ข่าวดีจากการค้นพบวัคซีน และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อาจท�ำให้ตลาดเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ Reflation mode ซึ่งหุ้นในกลุ่ม Value และหุ้นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM) ให้ผลตอบแทนดี
Asset performances during the various dollar and yield trends since 2010
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 6: หุ้นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM) ให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นในกลุ่ม
ตลาดพัฒนาแล้ว (DM) ในช่วงที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 7: หุ้นในกลุ่ม Value stocks ให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นในกลุ่ม
Growth stocks ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้น

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อในระยะยาว
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2011 และได้แข็งค่าท�ำจุดสูงสุดไปในเดือน เม.ย. ทีผ่ า่ นมา
นับเป็นการแข็งค่าขึ้น 35% ใกล้เคียงกับการแข็งค่าในรอบก่อน (33%) แต่ใช้เวลานานกว่าการแข็งค่าใน 2 รอบก่อน
เป็นอย่างมาก (รอบนี้ 103 เดือน, 2 รอบก่อนอยู่ที่ 78 และ 76 เดือน) โดยเรามองว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะยังคง
อ่อนค่าต่อเนื่องในระยะยาว เนื่องจาก
1) วัฏจักรการเคลือ่ นไหวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในอดีต มักมีการเปลีย่ นทิศทางทุกครัง้ ทีเ่ กิดวิกฤตเศรษฐกิจ เช่น
การอ่อนค่าในรอบก่อน เริม่ ขึน้ หลังวิกฤตฟองสบูใ่ นปี 2002 และจบลง หลังวิกฤต Subprime ในปี 2011 การเข้าสูว่ กิ ฤต
ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในรอบนี้ จึงอาจเป็นสัญญาณชีว้ า่ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจกลับมาอ่อนค่า
ต่อเนือ่ ง
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แผนภาพที่ 8: เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น 35% ใกล้เคียงกับการแข็งค่าในรอบก่อน
ขณะเดียวกัน การแข็งค่าในรอบนี้ใช้เวลาไปแล้ว 103 เดือน นานกว่าการแข็งค่าใน 2 รอบ

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

2) Fed ขยายขนาดงบดุลเร็วกว่าธนาคารกลางประเทศอืน่ โดยในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้
เคลือ่ นไหวตามขนาดงบดุลของธนาคารกลาง ในช่วงทีข่ นาดงบดุลของ Fed ขยายตัวเร็วกว่าของธนาคารกลางประเทศอืน่
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มักอ่อนค่าเทียบกับสกุลเงินของประเทศนัน้ ซึง่ การขยายขนาดงบดุลของ Fed ในปัจจุบนั ทีเ่ ร็วกว่า
ธนาคารกลางประเทศอืน่ อย่าง ECB และ BoJ เป็นอย่างมาก ชีว้ า่ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจอ่อนค่าลงอีก
แผนภาพที่ 9: งบดุลของ Fed ขยายตัวมากกว่าธนาคารกลางประเทศอื่น อย่าง ECB และ BoJ เป็นอย่างมาก
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

3) เมือ่ พิจารณาในแง่ของความน่าสนใจในการลงทุน อัตราดอกเบีย้ ของสหรัฐฯ ทีล่ ดลงเร็วกว่าประเทศอืน่ ท�ำให้
ความน่าสนใจในการท�ำ Carry trade หรือการกูเ้ งินจากประเทศทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ถูกกว่า แล้วมาลงทุนในสหรัฐฯ ลดลง
เห็นได้จากค่า Carry-to-Volatility (หรือ ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และยุโรปอายุ 3 เดือน
หารด้วยความผันผวนของค่าเงิน EUR/USD) ซึง่ เปรียบเสมือนค่า Sharpe Ratio ของการท�ำ Carry trade ลดลงสูร่ ะดับ
ต�ำ่ สุดในรอบกว่า 4 ปี
ในระยะข้างหน้า ค่า Carry-to-Volatility น่าจะยังอาจอยู่ในระดับต�่ำต่อ เนื่องจาก Fed ยังไม่มีท่าทีจะกลับมา
ขึน้ ดอกเบีย้ เร็วๆ นี้ โดยระบุวา่ จะคงดอกเบีย้ ทีร่ ะดับนีต้ อ่ ไปจนถึงปี 2022 เป็นอย่างน้อย ท�ำให้สว่ นต่างระหว่างดอกเบีย้
น่าจะยังอยู่ในระดับต�่ำ ขณะที่ ค่าความผันผวนได้กลับมาอยู่ระดับใกล้เคียงกับก่อนการระบาดแล้ว ท�ำให้ความน่าสนใจ
ในการท�ำ Carry trade น่าจะยังอยู่ในระดับต�่ำต่อ
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แผนภาพที่ 10: ค่า Carry-to-Volatility ที่อยู่ในระดับต�่ำ ชี้ว่าความน่าสนใจในการท�ำ Carry trade ลดลง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

4) ความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐฯ ทีอ่ าจลดลง โดยตัง้ แต่ตลาดประเมินโอกาสทีผ่ ชู้ งิ ต�ำแหน่งประธานาธิบดี
(ปธน.) นาย Joe Biden ซึ่งมีนโยบายการค้าระหว่างประเทศเป็นมิตรกว่าปธน. Trump จะชนะการเลือกตั้งในปลาย
เดือน พ.ค. ค่าเงินหยวนก็กลับมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ การผ่านกฏหมายความมั่นคงที่เข้มงวดของจีน เพื่อบังคับใช้ในฮ่องกง ในวันที่ 28 พ.ค. ซึ่งท�ำให้สหรัฐฯ
ตอบโต้โดยการเพิกถอนสถานะพิเศษของฮ่องกงในวันที่ 14 ก.ค. และการสั่งปิดสถานกงสุลของกันและกันในวันที่ 22
และ 24 ก.ค. รวมถึงการออกค�ำสั่งห้ามไม่ให้บุคคลหรือบริษัทอเมริกันท�ำธุรกรรม กับบริษัท ByteDance (แอปพลิเคชัน
TikTok) และบริษัท Tencent (แอปพลิเคชัน WeChat) ของจีน ในวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา
แผนภาพที่ 11: ค่าเงินหยวนกลับมาแข็งค่าต่อเนื่อง หลังคะแนนนิยมของนาย Biden ขึ้นมาน�ำ

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดตราสารหนี้
เรามองอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอาจปรับตัวลดลง ในระยะสั้น จากความไม่แน่นอน
ทางการเมืองที่เริ่มสูงขึ้น ท่ามกลางการออกมาชุมนุมประท้วง อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นปีหน้า เรามองว่า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวจะกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และข่าว
ความคืบหน้าของการวิจัยวัคซีนโรค COVID-19

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในเดือนที่ผ่านมา
ในเดือนที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบในทุกช่วงอายุ โดยอัตรา
ผลตอบแทนระยะสัน้ ถึงกลาง อายุ 3 เดือนถึง 7 ปีเพิม่ ขึน้ ไม่ถงึ 2.5bps ขณะที่ อัตราผลตอบแทนระยะยาว อายุ 8
ถึง 10 ปี ปรับตัวขึน้ เล็กน้อย ประมาณ 5bps
แผนภาพที่ 12: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในเดือนที่ผ่านมา

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองอาจท�ำให้ Bond yield ปรับตัวลดลง
ข้อมูลดัชนีชี้วัดความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทยที่เผยแพร่โดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
(PIER) ซึ่งวัดความไม่แน่นอนจากจ�ำนวนค�ำในหนังสือพิมพ์ไทย ที่เกี่ยวกับ การยุบสภา การเลือกตั้ง การชุมนุมประท้วง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการท�ำรัฐประหาร พบว่าในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ความไม่แน่นอนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ต่อเนื่อง และมีเหตุการณ์ที่รุนแรง 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี 2010 ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้
เกิดการชุมนุมเรียกร้องให้ยุบสภา โดยกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (กลุ่ม นปช.) จนน�ำไปสู่
การสลายการชุมนุม ท�ำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก และในปี 2014 ซึ่งเป็นสมัยของนายกรัฐมนตรี
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่มีการชุมนุมกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออก โดยคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กลุ่ม กปปส.)
ในช่วงที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี มักจะลดลง โดยในปี
2010 Bond yield ได้ลดลงจาก 4.0% มาอยู่ที่ 3.0% ในระหว่างเดือน มี.ค. ถึง ส.ค. ส่วนในปี 2014 Bond yield
ได้ลดลงจากราว 4.5% มาอยู่ที่ 3.5% ในระหว่างเดือน ก.ย. 2013 ถึง พ.ค. 2014 สะท้อนความต้องการในสินทรัพย์
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ส่วนต่างระหว่าง Bond yield อายุ 10 ปี และ 2 ปี ก็แคบลง ชี้ว่านักลงทุนมอง
เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลง ท่ามกลางปัจจัยทางการเมือง
ดังนั้น ในระยะสั้น เรามอง Bond yield อาจลดลง จากความไม่แน่นอนทางการเมือง และอาจปรับตัวสูงขึ้นใน
ช่วงต้นปีหน้า จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และข่าวความคืบหน้าของการวิจัยวัคซีนโรค COVID-19
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แผนภาพที่ 13: ในช่วงที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
มักจะลดลง พร้อมกับส่วนต่างระหว่าง Bond yield อายุ 10 ปี และ 2 ปี ที่แคบลง
Bond Yield
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แผนภาพที่ 14: ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีความไม่แน่นอนทางการเมืองที่รุนแรง 2 ครั้ง ในปี 2010 และปี 2014

Source: PIER
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ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
เรายังคงแนะน�ำให้กระจายการลงทุนไปยังทองค�ำ จากนโยบายการเงินที่จะยังคงผ่อนคลาย และ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ ส�ำหรับราคาน�้ำมัน เรามองว่าราคาน�้ำมันยังคงมี
ความเสี่ยงปรับฐานจาก 1) การปรับตัวเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ 2) แนวโน้มชะลอ
ของปริมาณการบริโภคน�้ำมันดิบ จากการกลับมาระบาดของ COVID-19 และ 3) การขาดระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม OPEC

ทองค�ำ

เรายังคงแนะน�ำให้กระจายการลงทุนไปยังทองค�ำ โดยอาจหาจังหวะเข้าซื้อสะสม ในช่วงกลางเดือน ก.ย. นี้
เรายังคงมองราคาทองค�ำมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในระยะยาว เนือ่ งจาก Fed ยังส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน
อย่างต่อเนื่อง โดย Dot plot ล่าสุดของ Fed จากการประชุมในเดือน มิ.ย. ระบุว่า Fed จะคงดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบัน
(0.00%-0.25%) ต่อไปถึงปี 2022 เป็นอย่างน้อย โดยเราแนะน�ำให้หาจังหวะเข้าซื้อสะสม ในช่วงกลางเดือน ก.ย. นี้
ที่จะมีการประชุม Fed (วันที่ 15-16 ก.ย.) ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ตลาดจะผิดหวัง จากผลการประชุม
การผ่อนคลายนโยบายการเงิน เป็นปัจจัยส�ำคัญในการผลักดันราคาทองค�ำ
ราคาทองค�ำในช่วงทีผ่ า่ นมาถูกผลักดันให้เพิม่ ขึน้ จากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึง่ กดให้อตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
(Real yield หรืออัตราดอกเบี้ยพันธบัตรลบด้วยคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในอนาคต) ลดลง จนติดลบ และท�ำให้เงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง
จากการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression model) ย้อนหลังตัง้ แต่ปี 2009 พบว่าอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง และ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (Dollar index) เป็นปัจจัยส�ำคัญในการผลักดันราคาทองค�ำ โดยสามารถอธิบายการเคลื่อนไหว
ของราคาทองค�ำได้มากถึง 72% (R-squared = 72%)
ในขณะเดียวกัน สมการดังกล่าว ยังชี้ให้เห็นว่าราคาทองค�ำมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
อ่อนค่า และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงลดลง เห็นได้จาก นับตั้งแต่มีการระบาดของ COVID-19 ค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ได้อ่อนค่าลง -10% พร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ลดลงสู่ระดับ -1.0% ขณะเดียวกัน ราคาทองค�ำได้
ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงถึง +36% จากจุดต�่ำสุดในเดือน มี.ค.
แผนภาพที่ 15: Regression model จาก 2 ตัวแปร ได้แก่ Real yield และ Dollar index
สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของราคาทองค�ำตั้งแต่ปี 2009 ได้ถึง 72%
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ราคาทองค�ำปรับตัวลงจากจุดสูงสุดเดิม จากการกลับไปเพิ่มความเข้มงวดของนโยบายการเงิน
สาเหตุของการปรับฐานลง จากจุดสูงสุดเดิมในช่วงปี 2011-2013 เกิดจากการส่งสัญญาณกลับไปเพิ่มความ
เข้มงวดของนโยบายการเงิน โดยราคาทองค�ำได้พลิกกลับมาเป็นขาลงอย่างชัดเจน ในเดือน ม.ค. 2013 หลังคณะ
กรรมการ FOMC เริ่มมีการปรึกษากันว่าจะลดการอัดฉีดสภาพคล่องลง เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจได้ฟื้นตัวขึ้น อัตรา
เงินเฟ้อ (Core PCE) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ +1.7%YoY แล้ว และต่อมาประธาน Fed นาย Ben Bernanke ได้กล่าวย�้ำ
ถึงการลดการอัดฉีดสภาพคล่อง ในการแถลงทิศทางนโยบายการเงินต่อสภาคองเกรสในเดือน พ.ค. 2013
ขณะที่ Fed ในปัจจุบัน ยังส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง เราจึงยังมองราคาทองค�ำมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อในระยะยาว
แผนภาพที่ 16: เรายังคงมองราคาทองค�ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะยาว จากการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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น�้ำมัน

ราคาน�้ำมันยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับราว 40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หลังได้รับประโยชน์จากค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เรามองว่าราคาน�้ำมันยังคงมีความเสี่ยง
ปรับฐานจาก 1) ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังราคาน�้ำมันยังคงยืนเหนือระดับต้นทุน
ของผู้ผลิต 2) ปริมาณการบริโภคน�้ำมันดิบมีแนวโน้มชะลอต่อเนื่องจากการระบาด COVID-19 ระลอกสอง และ
3) การขาดระเบียบวินัยในการปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม OPEC ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนท�ำให้ราคาน�้ำมันดิบยังทรงตัวได้ แม้ไร้ปัจจัยบวกใหม่
ในช่วงทีผ่ า่ นมาค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ออ่ นตัวลงอย่างต่อเนือ่ ง โดยดัชนีชวี้ ดั US Dollar Index (DXY) ปรับตัว
ลดลงกว่า 7% นับตัง้ แต่ชว่ งเดือน พ.ค. ทีผ่ า่ นมา ส่งผลให้สนิ ทรัพย์เสีย่ งทัว่ โลก ซึง่ รวมไปถึงสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวเพิม่
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามราคาน�้ำมันยังคงซื้อขายในกรอบแคบราว 40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แม้จะมี
ปัจจัยลบรออยู่ข้างหน้าก็ตาม
แผนภาพที่ 17: ราคาน�้ำมันได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

โดยเรามองว่าราคาน�้ำมันยังมีความเสี่ยงรออยู่ในระยะข้างหน้า ดังนี้
1) ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ มีแนวโน้มกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น
โดยหลังจากทีร่ าคาน�ำ้ มันดิบ WTI ยังสามารถยืนเหนือระดับต้นทุน (Cash cost) ของผูผ้ ลิต Shale oil ทีร่ ะดับ
30-35 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลได้ ท�ำให้ผผู้ ลิตกลับมามีกำ� ไรจากการผลิตน�ำ้ มันดิบจากหลุมทีข่ ดุ ไว้ลว่ งหน้าแล้ว (DUCS)
อีกครัง้ นึง ส่งผลให้เรามองว่าปริมาณการผลิตมีแนวโน้มกลับมาปรับตัวเพิม่ ขึน้ ได้ในระยะสัน้
โดยหากอ้างอิงจากคาดการณ์ของ EIA ซึ่งมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดย EIA ได้ปรับเพิ่มประมาณ
การปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบของสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งหลังของปีแตะระดับ 11.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 10.94 ล้าน
บาร์เรลต่อวันจากเดือนก่อนหน้า โดยนับเป็นการปรับเพิ่มประมาณการครั้งแรกในรอบ 5 เดือน
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แผนภาพที่ 18: EIA ได้ปรับเพิ่มประมาณการปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบของสหรัฐฯ ในช่วง
ครึ่งหลังของปีแตะระดับ 11.2 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 10.94 บาร์เรลต่อวันจากเดือนก่อนหน้า

ที่มา: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อย่างไรก็ตาม โดยปกติหลุมน�้ำมัน Shale oil ในสหรัฐฯ จะผลิตน�้ำมันดิบได้สูงสุดในช่วง 4 เดือนแรกเท่านั้น
และปริมาณน�้ำดิบที่ผลิตได้จะเริ่มลดลงหลังจากนั้น ซึ่งหากยังไม่มีขุดหลุมใหม่มาชดเชยได้ทัน จะส่งผลให้ปริมาณการ
ผลิตลดลงตามมาในอนาคต
โดยจากการศึกษาพบว่า จ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�ำ้ มันจะเคลือ่ นทีต่ าม (Lagging) ราคาน�ำ้ มันดิบ WTI ราว 4 เดือน
(16 สัปดาห์) โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI ได้เริ่มท�ำจุดต�่ำสุดในช่วงปลายเดือน เม.ย. และเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้เรามองว่าจ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�้ำมันอาจกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเดือน ก.ย. เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นปัจจัย
ผลักดันการปรับตัวเพิ่มขึ้นปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบในสหรัฐฯ และส่งผลให้ราคาน�้ำมันดิบเกิดความเสี่ยงปรับฐานได้
อีกครั้ง
แผนภาพที่ 19: จ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�้ำมันจะเคลื่อนที่ตาม (Lagging) ราคาน�้ำมันดิบ WTI ราว 4 เดือน (16 สัปดาห์)

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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2) ความต้องการใช้น�้ำมันเบนซิน (Gasoline Demand) ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง
ในขณะทีฝ่ ง่ั Demand การใช้นำ�้ มัน ยังคงส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างต่อเนือ่ ง หลังจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้กลับ
มาหยุดชะงักอีกครั้งจากการเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการ Lockdown หลังการระบาดระลอกสองของเชื้อ COVID-19
โดยในปัจจุบันความต้องการใช้น�้ำมันอยู่ที่ระดับระดับ 8.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน หดตัวหดตัว 7.9% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ในขณะที่หดตัว -9.8% และ -7.8% ตามล�ำดับ
แผนภาพที่ 20: ความต้องการใช้น�้ำมันเบนซิน (Gasoline Demand) ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

3) ความเสี่ยงจากการเริ่มการลดปริมาณการผลิตขั้นที่ 2 ของกลุ่ม OPEC ในขณะที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการขาด
ระเบียบวินัยของสมาชิกในกลุ่มได้
โดยกลุ่ม OPEC-10 รายงานปริมาณการผลิตเดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 21 ล้านบาร์เรลต่อวัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว
9 แสนบาร์เรลต่อวันจากเดือนก่อน หลังแกนน�ำ OPEC อย่างซาอุฯ ประกาศจะไม่ปรับลดการผลิตต�่ำกว่าโควต้าอีกต่อ
ไปในการประชุมวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา
โดยการปรับเพิ่มการผลิตน�ำโดยซาอุฯ ซึ่งปรับเพิ่มปริมาณการผลิต 9 แสนบาร์เรลต่อวัน ตามมาด้วยคูเวต
(เพิ่มขึ้น 7 หมื่นบาร์เรลต่อวัน) และ ไนจีเรีย (เพิ่มขึ้น 4 หมื่นบาร์เรลต่อวัน) ในขณะที่ กาบอง แองโกล่า คองโก
และ อิเควทอเรียลกินี ได้ปรับลดการผลิตลงรวม 1.5 แสนบาร์เรลต่อวัน หลังจากที่ผลิตเกินโควต้าในรอบก่อนหน้า
ส่งผลให้ต้องร่วมกันลดการผลิตชดเชยในรอบนี้ อย่างไรก็ตาม อิรักซึ่งมีปริมาณการผลิตเกินโควต้ามากที่สุดในกลุ่ม
ยังคงมีการผลิตเท่าเดิมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
แผนภาพที่ 21: ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบของกลุ่ม OPEC ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9 แสนบาร์เรลต่อวัน

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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โดยรวมเมือ่ เทียบกับตัวเลขการผลิตจริงในเดือน ก.ค. กับโควต้าการผลิต จะพบว่า การผลิตรวมของกลุม่ OPEC-10
เกินกว่าโควต้าโดยรวมอยู่ถึง 4 แสนบาร์เรลต่อวัน น�ำโดย อิรัก (ผลิตเกินโควต้า 1.98 แสนบาร์เรลต่อวัน) ไนจีเรีย
(ผลิตเกินโควต้า 1.38 แสนบาร์เรลต่อวัน) และคูเวต (ผลิตเกินโควต้า 5.2 หมื่นบาร์เรลต่อวัน)
โดยเรามองว่า แม้กลุ่ม OPEC จะเพิ่มความเข้มงวดต่อประเทศสมาชิกที่ยังคงผลิตเกิน ให้ปฏิบัติตามข้อตกลง
อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตน�ำ้ มันดิบโดยรวมของกลุม่ ก็ยงั คงเกินกว่าโควต้าอยูใ่ นขณะทีท่ งั้ อิรกั และ
ไนจีเรีย ซึ่งมีปริมาณการผลิตเกินกว่าโควต้ามาโดยตลอด ก็ยังไม่มีทีท่าที่จะปรับลดการผลิตลงแต่อย่างใด ซึ่งบ่งชี้ถึงการ
ขาดระเบียบวินัยของกลุ่ม OPEC ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในปัจจุบัน
ส่งผลให้ในระยะข้างหน้า ตลาดน�ำ้ มันยังคงมีความเสีย่ งหากกลุม่ OPEC ยังไม่สามารถควบคุมประเทศสมาชิกให้
ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ซึ่งจะท�ำให้ปริมาณการผลิตโดยรวมอาจกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดัน
ราคาน�้ำมันดิบให้ปรับฐานรุนแรงได้
ในขณะที่ข้อตกลงร่วมกันลดปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบขั้นแรกของกลุ่ม OPEC+ ที่ได้หมดอายุลงในเดือน ก.ค.
ที่ผ่านมาจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเพิ่มความเสี่ยงให้ตลาดน�ำ้ มัน โดยจะเริ่มการปรับลดปริมาณการผลิตขั้นถัดไปที่ระดับ
7.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือน ส.ค. เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือน ธ.ค ท�ำให้เมื่อรวมกับการลดการผลิต
ชดเชยจากประเทศสมาชิกทีผ่ ลิตเกินโควต้าในรอบก่อนหน้าอีกกว่า 8.4 แสนบาร์เรลต่อวัน ตลาดน�ำ้ มันจะมีปริมาณน�ำ้ มัน
ไหลออกกสู่ตลาดอีกกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงที่เหลือของปีนี้ ซึ่งอาจกดดันราคาน�้ำมันให้ปรับฐานได้อีกครั้ง
แผนภาพที่ 22: กลุ่ม OPEC กลับมาผลิตเกินโควต้าอีกครั้ง ในขณะที่ยังไม่สามารถควบคุม
ประเทศสมาชิกที่ผลิตเกินโควต้าได้ นับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับตลาดน�้ำมันอีกครั้ง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณฟืน้ ตัวขึน้ ในไตรมาส 3 สะท้อนผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีป่ รับตัวดีขนึ้ ต่อเนือ่ ง
ในเดือน ก.ค. อย่างไรก็ดี การฟืน้ ตัวต่อจากนีม้ แี นวโน้มชะลอตัวลงจาก 1) การระบาดรอบสองของ COVID-19
2) ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคที่จะลดลงหลังสวัสดิการภาครัฐหมดไป 3) การอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม
เติมที่ล่าช้า และ 4) ความไม่แน่นอนทางการเมืองจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี ในเดือน พ.ย.
เศรษฐกิจยูโรโซนส่งสัญญาณฟืน้ ตัวขึน้ ในไตรมาส 3 สะท้อนผ่านดัชนีความเชือ่ มัน่ ทางเศรษฐกิจและดัชนี PMI
ทีฟ่ น้ื ตัวขึน้ กลับเข้าสูเ่ กณฑ์ขยายตัวอีกครัง้ ในเดือน ก.ค. ขณะทีต่ วั เลขเศรษฐกิจจริงฟืน้ ตัวดีขนึ้ ต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะ
ยอดค้าปลีกที่กลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาดของ COVID-19 แล้ว อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมี
แนวโน้มชะลอลงต่อจากนี้ โดยเฉพาะหลังผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในยุโรปกลับมาเร่งตัว
เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟืน้ ตัวขึน้ ต่อเข้าสูไ่ ตรมาส 3 ขณะทีส่ ถานการณ์ COVID-19 เริม่ คลีค่ ลาย โดยตลาด
คาด GDP จะขยายตัว 5.2% YoY ต่อเนื่องจาก 3.2% ในไตรมาส 2 อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
จีนยังคงเปราะบางอย่างมาก เนื่องจากการฟื้นตัวยังน�ำโดยอุปทานและการลงทุนภาครัฐเป็นหลัก ขณะที่การ
บริโภคเอกชนฟื้นตัวขึ้นได้ช้ากว่าที่ประเมิน นอกจากนี้ เศรษฐกิจยังต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงจากความตึงเครียด
กับสหรัฐฯ ที่รุนแรงขึ้น
เศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัวสูง -27.8% QoQ, saar ในไตรมาส 2 รุนแรงสุดนับตั้งแต่เก็บข้อมูลในปี 1955
จากการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินทัว่ ประเทศทีก่ ดดันการบริโภค และอุปสงค์โลกทีอ่ อ่ นแอซึง่ กดดันการส่งออก
และภาคการผลิต โดยการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจญีป่ นุ่ ต่อจากนี้ จะยังได้รบั แรงกดดันจากอุปสงค์ภายนอกทีอ่ อ่ นแอ
จากการระบาดของ COVID-19 ทีย่ ดื เยือ้ ขณะทีก่ ารฟืน้ ตัวของอุปสงค์ในประเทศยังมีความเสีย่ งจาก COVID-19
ทีก่ ลับมารุนแรงขึน้
เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขนึ้ ในเดือน มิ.ย. หลังจากทีม่ กี ารผ่อนคลายมาตรการ Lockdown อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่
ต้นเดือน พ.ค. จากกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศทีท่ ยอยกลับมาด�ำเนินการ และมาตรการเยียวยาฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ
ที่มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งปีหลังคาดเศรษฐกิจจะทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ แต่ยังคงมีปัจจัย
เสี่ยงด้านลบที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การระบาดรอบสองของ COVID-19 สถานการณ์ภัยแล้ง และ
เสถียรภาพการเมืองในประเทศ
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส 3 สะท้อนผ่านดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจ ตัวเลขเศรษฐกิจจริง และตลาดแรงงานที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในเดือน ก.ค. อย่างไรก็ดี
การฟื้นตัวต่อจากนี้มีแนวโน้มชะลอตัวลงจาก 1) การระบาดรอบสองของ COVID-19 2) ก�ำลังซื้อของ
ผู้บริโภคที่จะลดลงหลังสวัสดิการภาครัฐหมดไป 3) การอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่ล่าช้า
และ 4) ความไม่แน่นอนทางการเมืองจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี ในเดือน พ.ย. ขณะที่นโยบายการ
เงิน Fed อยู่ระหว่างการทบทวนนโยบายการเงิน ซึ่งคาดจะเปิดเผยผลสรุปกลางเดือน ก.ย. และน่าจะ
ประกาศมาตรการใหม่ๆ หลังจากนัน้ เช่น การปรับเป้าหมายเงินเฟ้อและการน�ำมาตรการ Yield Curve
Control มาปรับใช้

แผนภาพ 23: กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในเดือน ก.ค.

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นต่อในเดือน ก.ค. แต่การฟื้นตัวมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อจากนี้ จากการระบาดรอบสองของ
COVID-19 และการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่ล่าช้า
การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ก.ค. ขยายตัว 1.2% MoM ชะลอตัวลงจาก 8.4% ในเดือนก่อน
และต�่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.0% โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกขยายตัว 2.7% YoY (vs. 2.1%
เดือนก่อน) และอยู่ในระดับสูงกว่าเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดของ COVID-19 สะท้อนการฟื้นตัวของการบริโภคที่เป็น
ไปอย่างรวดเร็ว
• รายละเอียดสะท้อนการฟืน้ ตัวทีแ่ ข็งแกร่ง โดยยอดค้าปลีกทีไ่ ม่นบั รวมสินค้าทีม่ คี วามผันผวนทัง้ รถยนต์ น�ำ้ มัน
และวัสดุกอ่ สร้าง หรือ Core Retail Sales ซึง่ เป็นส่วนทีน่ ำ� ไปคิดใน GDP ขยายตัว 1.4% MoM ชะลอตัว
ลงจาก 5.6% ในเดือนก่อน แต่ดกี ว่าทีต่ ลาดคาดที่ 0.8%
ส่วนความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย U. of Michigan (Consumer Sentiment) เบื้องต้นเดือน ส.ค. ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นเล็กน้อย 0.3 จุด เป็น 72.8 จุด แต่ยังอยู่ในระดับต�่ำมาก โดยอยู่ระดับใกล้เคียงจุดต�่ำสุดจากวิกฤต COVID-19
ที่ 71.8 จุด ในเดือน เม.ย. สะท้อนผู้บริโภคจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและการฟื้นตัวต่อจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนสูง
ทั้งจากการระบาดรอบสองของ COVID-19 และการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่ล่าช้า
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การผลิต: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน ก.ค. ขยายตัว 3.0% MoM เท่ากับที่
ตลาดคาด ชะลอตัวลงจาก 5.7% ในเดือนก่อน ส่งผลให้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมฟื้น
ตัวขึ้นเป็น -8.2% YoY (vs. -11.0% เดือนก่อน)
อย่างไรก็ดี ภาคการผลิตยังอ่อนแออย่างมาก โดยยังอยู่ในระดับต�่ำกว่าเดือน ก.พ. ก่อน COVID-19 อยู่กว่า 8%
ขณะที่อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต (Capacity Utilization) ฟื้นตัวขึ้นเป็น 70.6% (vs. 68.5%) แต่ยังต�่ำกว่าเดือน ก.พ.
ที่ 76.9% อยู่มาก สะท้อนผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้น ท่ามกลางอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศที่
ฟื้นตัวช้าจากการระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ
การลงทุน: ยอดค�ำสั่งซื้อไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องบิน (Core Capital Goods Orders) ซึ่งเป็นดัชนี
ชี้น�ำการลงทุน ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องเป็น -0.7% YoY ในเดือน มิ.ย. จาก -7.3% ในเดือนก่อน ตามอุปสงค์ที่ทยอยฟื้น
ตัวหลังผ่อนปรน Lockdown โดยดัชนีย่อยยอดค�ำสั่งซื้อใหม่ของภาคการผลิต (ISM Manufacturing New Orders)
เดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงต่อเนื่องอีก 5.1 จุด เป็น 61.5 จุด
ความเชือ่ มัน่ ภาคธุรกิจโดย ISM: ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคการผลิตโดย ISM (ISM Manufacturing) เดือน
ก.ค. ฟืน้ ตัวขึน้ +1.6 จุด เป็น 54.2 จุด สูงสุดนับตัง้ แต่เดือน มี.ค. 2019 และสูงกว่าทีต่ ลาดคาดที่ 53.6 จุด ด้วยแรงหนุน
จากผลผลิต (+4.8, 62.1 จุด) และยอดค�ำสัง่ ซือ้ ใหม่ (+5.1, 61.5 จุด) ทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ แรงเป็นส�ำคัญ ส่วนยอดค�ำสัง่ ซือ้
ภายนอกประเทศฟืน้ ตัวขึน้ กลับเข้าสูเ่ กณฑ์ขยายตัวอีกครัง้ (+2.8, 50.4 จุด) ขณะทีก่ ารจ้างงาน (+2.2, 44.3 จุด) ฟืน้ ตัว
ขึน้ เล็กน้อยและยังคงอยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่า 50 จุด สะท้อนตลาดแรงงานทีย่ งั อ่อนแออย่างมาก
ภาคต่างประเทศ: ยอดส่งออกเดือน มิ.ย. ฟื้นตัวขึ้นเป็น -24.4% YoY จาก -32.0% ในเดือนก่อน ตามอุปสงค์
โลกที่ทยอยฟื้นตัวขึ้นตามการผ่อนปรน Lockdown ส่วนยอดน�ำเข้า (Imports) ฟื้นตัวขึ้นเป็น -19.9% จาก -24.5%
ในเดือนก่อน
GDP ไตรมาส 2 หดตัว -32.9% QoQ, saar รุนแรงสุดในรอบกว่า 70 ปี ขณะที่การฟื้นตัวในไตรมาส 3 จะได้รับ
แรงกดดันจากการระบาดรอบสองของ COVID-19 และการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่ล่าช้า
เศรษฐกิจไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ หดตัว -32.9% QoQ, saar (vs. -5.0% ไตรมาส 1) รุนแรงสุดนับตั้งแต่
ช่วงปี 1940s จากการใช้มาตรการคุมเข้มเพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะในเดือน เม.ย. ก่อนที่จะ
ทยอยผ่อนปรนในเดือน พ.ค.-มิ.ย.
โดยการบริโภคภาคเอกชนหดตัว -34.6% รุนแรงสุดเป็นประวัติการณ์ ต่อเนื่องจาก -6.9% ในไตรมาสก่อน และ
การลงทุนภาคเอกชนหดตัว -29.9% (vs. -1.4% ไตรมาส 1) จากทั้งการลงทุนภาคธุรกิจ (CAPEX) หดตัว -27.0%
(vs. -6.7% ไตรมาส 1) และการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์หดตัว -38.7% (vs. 19.0% ไตรมาส 1)
ขณะที่สินค้าคงคลังเป็นปัจจัยฉุด (-4.0ppt) เนื่องจากโรงงานต่างๆ ไม่สามารถด�ำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ
ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19
โดยเศรษฐกิจในไตรมาสนี้ ได้ปัจจัยหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐที่เร่งตัวขึ้น (2.7% vs. 1.3% ไตรมาสก่อน) และ
ยอดส่งออกสุทธิ (Net exports) ที่เป็นบวก (+0.7ppt) จากการน�ำเข้า (-53.4%) ที่หดตัวต�่ำกว่าส่งออก (-64.1%)
เศรษฐกิจทีห่ ดตัวสูงในไตรมาส 2 เป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาด จากการใช้มาตรการ Lockdown เพือ่ ควบคุม
การระบาดของ COIVD-19 ทีก่ ดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเดือน เม.ย. ขณะทีก่ ารผ่อนปรนมาตรการดังกล่าว
ในเดือน พ.ค.-มิ.ย. ก็ดำ� เนินไปอย่างช้าๆ เท่านัน้ โดยภาคธุรกิจยังไม่สามารถเปิดท�ำการได้เต็มประสิทธิภาพ ขณะทีผ่ บู้ ริโภค
ยังมีความกังวลอย่างมากต่อการระบาดของไวรัส
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แผนภาพ 24: GDP ของสหรัฐฯ คาดจะทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อจากนี้ โดยจะยังอยู่
ในระดับต�่ำกว่าแนวโน้มก่อนการระบาดของ COVID-19

Note: Forecast is based on Bloomberg consensus.
ที่มา : Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจไตรมาส 3 คาดจะกลับมาฟื้นตัวขึ้น (Bloomberg consensus ประเมิน 18.4%) แต่
แนวโน้มการฟื้นตัวก็ดูจะเป็นไปอย่างช้าๆ เท่านั้น จากแรงกดดันของการระบาดรอบสองของ COVID-19 ที่ส่งผลให้
หลายรัฐชะลอการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown เพิ่มเติม และ/หรือกลับมาเพิ่มความเข้มงวด โดยเฉพาะในส่วนของ
ร้านอาหารและบาร์ เช่นในกรณีของรัฐใหญ่อย่าง California, Texas และ Florida นอกจากนี้ การใช้จ่ายของผู้บริโภค
ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจสหรัฐฯ (คิดเป็นสัดส่วน 70% ของ GDP) ก็มีแนวโน้มลดลงหลังสวัสดิการภาค
รัฐหมดไป อีกทัง้ ความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคก็อยูใ่ นระดับต�ำ่ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการอนุมตั สิ วัสดิการ
ภาครัฐเพิ่มเติมที่ล่าช้า
แผนภาพ 25: สถานการณ์ COVID-19 ในสหรัฐฯ ยังรุนแรงอย่างมาก แม้จ�ำนวนผู้ติดเชื้อจะเริ่มชะลอตัวลง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพ 26: สถานการณ์ COVID-19 มีความรุนแรงขึ้นในหลายรัฐ

Note: Red color indicates severe spread of COVID-1p; 1\Top 20 states ranked by GDP
accounted for 78% of national GDP, 2\% of population in that states.
ที่มา: CEIC, US CDC, Wikipedia, GoldmansSachs, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ตลาดแรงงานฟืน้ ตัวขึน้ แข็งแกร่งกว่าทีค่ าดในเดือน ก.ค. แต่การฟืน้ ตัวมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อจากนี้ ท่ามกลางการ
ระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ
ตลาดแรงงานฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในเดือน ก.ค. โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เพิ่มขึ้นอีก
1.76 ล้านราย และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 1.48 ล้านราย ต่อเนื่องจากที่เพิ่มขึ้น 4.79 ล้านรายในเดือนก่อน โดยการจ้าง
งานเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด โดยเฉพาะภาคบริการ (1.72 ล้านราย vs. 4.28 ล้านรายเดือนก่อน) น�ำโดยกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 ได้แก่ การโรงแรมและพักผ่อน (5.92 แสนราย) ค้าปลีก (2.58 แสนราย) การให้
บริการด้านสุขภาพและความช่วยเหลือทางสังคม (1.91 แสนราย) และการให้บริการทางธุรกิจ (1.70 แสนราย)
ส่วนภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (3.9 หมื่นราย vs. 5.15 แสนรายเดือนก่อน) ทั้งในภาคอุตสาหกรรม
(2.6 หมื่นราย) และภาคก่อสร้าง (2.0 หมื่นราย)
ด้านการจ้างงานภาครัฐเพิ่มขึ้น 3.01 แสนราย (vs. 5.4 หมื่นรายเดือนก่อน) จากการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานใน
ภาคการศึกษา ซึ่งเป็นฤดูกาล เนื่องจากสถานศึกษาใกล้จะถึงก�ำหนดเปิดเทอมแล้ว
การจ้างงานทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ดีกว่าทีต่ ลาดคาดหนุนให้อตั ราการว่างงาน (Unemployment rate) เดือน ก.ค. ปรับ
ตัวลดลงเป็น 10.2% จาก 11.1% ในเดือนก่อน โดยอยูใ่ นระดับสูงใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในวิกฤตครัง้ ก่อนที่ 10.0% แต่ดี
กว่าทีต่ ลาดคาดที่ 10.6% โดยแรงงานว่างงานชัว่ คราว (Temporary) ปรับตัวลดลง 1.34 ล้านราย เป็น 9.22 ล้านราย
ขณะทีจ่ ำ� นวนแรงงานทีว่ า่ งงานถาวร (Permanent) ทรงตัวที่ 2.88 ล้านราย
แผนภาพ 27: การจ้างงานนอกภาคเกษตรฟื้นตัวขึ้น
ต่อเนื่อง (กราฟเส้น) แต่การเพิ่มขึ้นก็ชะลอลงมาก
เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค.-มิ.ย. ขณะที่การจ้างงานอยู่
ต�่ำกว่าระดับเดือน ก.พ. ถึง 13 ล้านราย

แผนภาพ 28: อัตราการว่างงาน (เส้นสีน�้ำเงิน)
ชะลอตัวลงเป็น 10.2% ในเดือน ก.ค. ตามการ
ลดลงของแรงงานว่างงานชั่วคราว (เส้นสีฟ้า)

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดแรงงานฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องจากเดือน มี.ค.-เม.ย. ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจาก COVID-19 อย่างไรก็ดี การ
เพิ่มขึ้นของการจ้างงานได้ชะลอตัวลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเดือน พ.ค.-มิ.ย. (ที่ 2.7 ล้านราย และ 4.8 ล้านราย
ตามล�ำดับ) อีกทัง้ ระดับการจ้างงานยังต�ำ่ กว่าเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดของ COVID-19 อยูถ่ งึ 13 ล้านราย นอกจากนี้
รายงานอัตราการว่างงานได้ระบุว่าแรงงานส่วนใหญ่ (48%) ว่างงานมากว่า 15 สัปดาห์แล้ว หรือนับตั้งแต่กลางเดือน
มี.ค. สะท้อนถึงภาพรวมของตลาดแรงงานที่ยังเปราะบางอย่างมากแม้จะฟื้นตัวขึ้นได้เร็วก็ตาม
แผนภาพ 29: สัดส่วนแรงงานที่ว่างงาน 15 สัปดาห์ขึ้นไป (เส้นสีฟ้า) เพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือน ก.ค. อยู่ที่ 48%
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เรามองการฟืน้ ตัวของตลาดแรงงานต่อจากนีจ้ ะด�ำเนินไปอย่างช้าๆ โดยการจ้างงานคาดจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีช่ ะลอ
ตัวลงต่อเนื่องต่อจากนี้ ขณะที่อัตราการว่างงานจะทยอยปรับลดลงอย่างช้าๆ ท่ามกลาง COVID-19 ที่ยังไม่สามารถ
ควบคุมได้ ซึ่งส่งผลให้ภาคธุรกิจยังไม่สามารถด�ำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ และไม่มีความจ�ำเป็นที่ต้องกลับมาว่าจ้าง
ให้เท่ากับระดับปกติ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่ภาคธุรกิจจะกลับมาปลดคนงานออกอีกครั้ง ท่ามกลางสถานการณ์
COVID-19 ที่ยังยืดเยื้อ
การใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภคอาจไม่ฟน้ื ตัวเร็วนักแม้รฐั บาลจะให้สวัสดิการเพิม่ เติม ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
หลัง COVID-19 ระบาดรอบสองที่จะหนุนให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย
การใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Spending) ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. (8.5% MoM และ
5.6% ตามล�ำดับ) จากการผ่อนปรน Lockdown ประกอบกับก�ำลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจากแรงหนุนของสวัสดิการ
ภาครัฐที่ได้รับทั้งเช็คเงินสด (ผู้ใหญ่คนละ $1,200 และเด็กคนละ $500) และโครงการ Pandemic Unemployment
Compensation (PUC) ทีใ่ ห้สวัสดิการว่างงานเพิม่ เติม $600/สัปดาห์ (เพิม่ เติมจากช่วงปกติทไี่ ด้รบั โดยเฉลีย่ $370/สัปดาห์)
อย่างไรก็ดี ระดับการใช้จ่ายยังต�่ำกว่าเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดรุนแรงของ COVID-19 อยู่ถึง 7% ขณะที่
อัตราการออม (Saving Rate) อยู่ในระดับสูงมากที่ 19% ในเดือน มิ.ย. สะท้อนได้ถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่มีความ
ระมัดระวังอย่างมากท่ามกลางความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ แม้จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐก็ตาม
มองไปข้างหน้า การฟื้นตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลง โดยเฉพาะในเดือน ส.ค. จาก
ปัจจัยส�ำคัญดังนี้
1) โครงการ PUC ทีใ่ ห้สวัสดิการว่างงานเพิม่ เติม $600/สัปดาห์ ซึง่ เป็นแรงหนุนหลักได้หมดอายุลงสิน้ เดือน ก.ค.
ขณะทีก่ ารลงนาม Executive Orders ของประธานาธิบดี Donald Trump (8 ส.ค.) เพือ่ ต่ออายุมาตรการดังกล่าวได้ให้
สวัสดิการลดลงเป็น $400/สัปดาห์ ซึง่ มีความเสีย่ งล่าช้าและไม่ชดั เจนว่าผูว้ า่ งงานจะได้รบั เงินเมือ่ ใด นอกจากนี้ มาตรการ
ดังกล่าวคาดจะให้สวัสดิการได้เพียง 4-5 สัปดาห์เท่านั้น หากสภายังไม่สามารถอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ
ใหม่ได้
2) การระบาดรอบสองของ COVID-19 ยังเป็นความเสี่ยงส�ำคัญที่จะกดดันการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยเฉพาะ
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจทีจ่ ะส่งผลให้ผบู้ ริโภคเลือกทีจ่ ะเก็บออม โดยความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคได้กลับมาอยูใ่ นระดับต�ำ่
อีกครั้งในเดือน ก.ค.-ส.ค. (ใกล้จุดต�่ำสุดในเดือน พ.ค. จากวิกฤต COVID-19)
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3) อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับสูงแม้จะปรับลดลงต่อเนื่อง (10.2% เดือน ก.ค.) ขณะที่การปรับลดลงต่อ
จากนี้มีแนวโน้มจะเป็นไปอย่างช้าๆ เท่านั้น เนื่องจากผู้ประกอบการคาดได้ว่าจะยังไม่ว่างจ้างตามระดับปกติจนกว่าจะ
มีการน�ำวัคซีนมาใช้ ซึ่งคาดเร็วสุดจะเป็นต้นปีหน้า
การฟืน้ ตัวของการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภคซึง่ คิดเป็นสัดส่วนราว 70% ของ GDP ทีม่ แี นวโน้มชะลอตัวลง จะส่งผล
ให้การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ต่อจากนีเ้ ริม่ แผ่วลง และเผชิญความเสีย่ งด้านลบมากขึน้ โดยเฉพาะหากสภาไม่สามารถ
อนุมตั มิ าตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐรอบใหม่โดยเร็ว
แผนภาพ 30: การใช้จ่ายของผู้บริโภค (เส้นสีฟ้า) ยังต�่ำ
กว่าก่อน COVID-19 ราว 7% แม้รายได้จะเพิ่มขึ้นอย่าง
มากจากสวัสดิการภาครัฐ

แผนภาพ 31: ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ในระดับต�่ำ
ท่ามกลางการระบาดรอบสองของ COVID-19 ซึ่งจะ
กดดันการใช้จ่ายและหนุนให้เก็บออม

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพ 32: การฟื้นตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภคส่งสัญญาณชะลอลง

Note: 1\ 7-day Moving average seasonally adjusted credit/debit card spending
relative to Jan 4-31, 2020 in all Merchant Category Codes (MCC).
Source: Recoverytracker.org, Affinity, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ประธานาธิบดี Trump ลงนาม Executive Orders ต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเดิมบางส่วนออกไป แต่ผลดี
ต่อเศรษฐกิจคาดว่ามีจ�ำกัดและสภาน่าจะถูกกดดันให้เร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในระยะใกล้
นาย Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนาม Executive Orders 4 ฉบับ เกี่ยวเนื่องกับมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเมื่อวันที่ 8 ส.ค. ดังนี้
• การให้สวัสดิการว่างงานเพิ่มเติมที่อัตรา $400/สัปดาห์ (ลดลงจากเดิม $600/สัปดาห์ที่หมดอายุสิ้นเดือน ก.ค.
2020) โดยรัฐบาลกลางจะออก 75% (ราว $300/สัปดาห์) ผ่านการใช้วงเงิน 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก
โครงการ Disaster Relief Fund และอีก 25% (ราว $100/สัปดาห์) ให้แต่ละรัฐออก ผ่านการใช้วงเงินเดิมที่
เหลือจากโครงการ Coronavirus Relief Fund ที่ได้ออกไปในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบเดือน มี.ค. (วงเงิน
รวม 1.5 แสนล้านดอลลาร์)
• การเลื่อนการจ่ายภาษีเงินเดือนในส่วนของ “ลูกจ้าง” นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.- 31 ธ.ค. 2020 ก่อนหน้านี้ รัฐบาล
ได้ประกาศเลื่อนการจ่ายภาษีเงินเดือนในส่วนของนายจ้างจนถึงเดือน ธ.ค. 2020 ไปแล้วในเดือน มี.ค.
• การเลื่อนการจ่ายคืนเงินกู้เพื่อการศึกษาและคิดดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวที่ 0% จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2020 (เดิม
ก�ำหนดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.)
• ให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่ค�้ำประกันโดยหน่วยงานภาครัฐ (Federally backed housing) โดยปกป้อง
สิทธิจากการถูกยึดหรือถูกขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัย เนื่องจากไม่สามารถจ่ายคืนเงินกู้บ้านได้ (โดยในเดือน มี.ค.
รัฐบาลได้ประกาศให้ความคุ้มครองจนถึงวันที่ 24 ก.ค.)
การตัดสินใจใช้ Executive Orders ของประธานาธิบดี Trump เกิดขึ้นภายหลังจากที่สภาไม่สามารถตกลงกันได้
ถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่แม้จะเจรจากันมาหลายสัปดาห์แล้ว ท่ามกลางความขัดแย้งทั้งในส่วนของวงเงิน
(1.0 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของวุฒิสภา vs. 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของสภาผู้แทนฯ) และรายละเอียด
มาตรการต่างๆ ขณะที่การให้สวัสดิการว่างงานเพิ่มเติม ($600/สัปดาห์) ได้หมดอายุลงเมื่อปลายเดือน ก.ค. และนับ
เป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภค
อย่างไรก็ดี เรามองผลดีต่อเศรษฐกิจจากการใช้ Executive Orders ในครั้งนี้มีจ�ำกัด เนื่องจาก 1) การให้
สวัสดิการว่างงานเพิ่มเติม $400/สัปดาห์ คาดว่าจะอยู่ได้เพียงระยะสั้นๆ เท่านั้น เนื่องจากเป็นการใช้วงเงินเดิมที่เหลือ
จากโครงการในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบก่อน ซึ่งหลายๆ รัฐคาดว่าได้เบิกจ่ายวงเงินที่ตนได้รับใกล้หมดแล้ว โดย
Goldman Sachs ประเมินว่าสวัสดิการว่างงานเพิ่มเติมนี้จะให้ได้ราว 4-5 สัปดาห์เท่านั้น (จนถึงต้นเดือน ก.ย.) และ
2) ในส่วนของภาษีเงินเดือนนั้น เป็นเพียงการชะลอการจ่ายออกไปก่อนเท่านั้น ซึ่งเมื่อกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติก็ต้อง
มาจ่ายภาษีเงินเดือนย้อนหลังอยู่ดี
ทัง้ นี้ เมือ่ ประเมินจากผลดีตอ่ เศรษฐกิจทีม่ จี ำ� กัดแล้ว คาดว่าสภาจะได้รบั แรงกดดันให้เร่งหาข้อตกลงร่วมกันให้ได้
โดยเร็ว โดยเฉพาะจากการให้สวัสดิการว่างงานเพิ่มเติมที่คาดจะให้ได้ถึงแค่ต้นเดือน ก.ย. เท่านั้น
แผนภาพ 33: ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่องในระยะข้างหน้าจากสวัสดิการภาครัฐ
(แท่งสีเทาเข้มและเทาอ่อน) ที่ทยอยหมดไป และ/หรือลดลงจากเดิม

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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Fed คงนโยบายการเงินเดิมและส่งสัญญาณพร้อมหนุนเศรษฐกิจเต็มที่ ท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อจากนี้ที่
มีความไม่แน่นอนสูง หลัง COVID-19 กลับมาระบาดรุนแรง
การประชุมนโยบายการเงินรอบวันที่ 28-29 ก.ค. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ (10-0)
คงดอกเบี้ยนโยบาย Federal Fund Rate ไว้ที่ระดับ 0.00-0.25% และย�้ำพร้อมใช้เครื่องมือที่มีเพื่อหนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจ ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ที่กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และเงินเฟ้อใน
ระยะใกล้
โดย Fed ยังคงคาดอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ที่ระดับปัจจุบัน (0.00-0.25%) จนกว่าจะมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจ
จะสามารถเลยผ่านปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน และเดินทางกลับเข้าสู่เป้าหมายเดิมคือการจ้างงานเต็มอัตราและระดับราคา
ที่มีเสถียรภาพได้ ซึ่ง Dot plot ล่าสุด (เดือน มิ.ย.) ชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ที่ระดับปัจจุบันไปจนถึงปี 2022 เป็น
อย่างน้อย
แถลงการณ์ของ Fed ระบุกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานฟื้นตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่ยังอยู่ในระดับต�่ำ
กว่าช่วงต้นปีกอ่ นการระบาดของ COVID-19 ขณะที่อุปสงค์ทอี่ ่อนแอและการปรับลดลงรุนแรงของราคาน�้ำมันได้กดดัน
อัตราเงินเฟ้อ ด้านสถานะทางการเงินโดยรวมปรับตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งจากผลดีของมาตรการช่วยเหลือที่ได้ออกมา ทั้งนี้
Fed ระบุแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการของ COVID-19 เป็นส�ำคัญ ซึ่ง Fed จะยังติดตามข้อมูล
ต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการตัดสินใจแนวทางการด�ำเนินนโยบายในระยะข้างหน้าต่อไป
ด้านสภาพคล่อง Fed ระบุจะเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล (Treasury) และตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก
ประกัน ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (MBS) ที่อัตราปัจจุบัน “เป็นอย่างน้อย” ในช่วงเดือนข้างหน้า (Treasury เดือน
ละ 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ MBS เดือนละ 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพื่อหนุนสภาพคล่องในระบบและ
หนุนการส่งผ่านของนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายสู่ระบบเศรษฐกิจจริง
ในการประชุมรอบนี้ Fed ได้ขยายเวลาการด�ำเนินมาตรการ Dollar Liquidity Swap Lines และมาตรการซือ้ คืน
พันธบัตร (FIMA Repo) ทีไ่ ด้ทำ� กับธนาคารกลางต่างๆ ทัว่ โลกไปจนถึงสิน้ เดือน มี.ค. 2021 เพือ่ ช่วยลดความตึงตัวของ
สภาพคล่องของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (Fed ได้เริม่ สองมาตรการดังกล่าวในเดือน มี.ค. ในช่วง COVID-19 ระบาดรุนแรง)
โดยก่อนหน้าการประชุม (วันที่ 28 ก.ค.) Fed ได้ขยายเวลาการด�ำเนินมาตรการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินต่างๆ
ได้แก่ Primary Dealer Credit Facility, Primary and Seconday Market Corporate Credit Facility, Term
Asset-Backed Securities Loan, Paycheck Protection Program Liquidity Facility และ Mainstreet Lending
Facility ออกไปอีก 3 เดือน จนถึงสิ้นเดือน ธ.ค. 2020 (เดิมสิ้นสุดเดือน ก.ย.) ส่วนมาตรการ Commercial Paper
Funding Facility มีก�ำหนดสิ้นสุดวันที่ 17 มี.ค. 2021 โดยการขยายระยะเวลาออกไปนั้นก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
มาตรการต่างๆ จะยังคงอยู่เพื่อหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
นาย Jerome Powell ประธาน Fed กล่าวในแถลงการณ์หลังการประชุมว่า แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก�ำลัง
เผชิญความไม่แน่นอนอย่างมากและการฟื้นตัวก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ซึ่งนาย Powell ได้
กล่าวเตือนว่าการปรับเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 และการกลับมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดเริ่มส่ง
ผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ นาย Powell กล่าวว่าแม้การกลับมาเปิดเมืองจะด�ำเนินไปด้วยดีและแรงงานหลายคนได้กลับมาท�ำงาน
แต่อกี หลายภาคส่วนของเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการรวมตัวของผูค้ น (เช่น ร้านอาหาร การท่องเทีย่ ว และโรงภาพยนตร์)
คาดว่าจะต้องใช้เวลานานมากในการฟื้นตัว ซึ่งคนในอุตสาหกรรมเหล่านั้นมีความจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับการเยียวยา
Fed ยังคงส่งสัญญาณพร้อมหนุนเศรษฐกิจเต็มที่ทั้งดอกเบี้ยที่จะคงอยู่ที่ระดับต�่ำเป็นระยะเวลานานและการต่อ
อายุมาตรการเสริมสภาพคล่องต่างๆ ท่ามกลางการระบาดรอบสองของ COVID-19 ที่จะกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ต่อจากนี้ ขณะนี้ Fed อยู่ในระหว่างการทบทวนนโยบายการเงิน (Policy Review) ซึ่งคาดจะแล้วเสร็จในการ
ประชุมวันที่ 15-16 ก.ย. และน่าจะมีการประกาศมาตรการใหม่ๆ หลังจากนั้น เช่น การใช้มาตรการ Yield Curve
Control เพือ่ เป็นอีกแรงหนุนกดให้อตั ราดอกเบีย้ ในตลาดอยูใ่ นระดับต�ำ่ หลังจากทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ นโยบายถูกปรับลดลงจน
เข้าใกล้ระดับ 0% ไปแล้ว ขณะที่ Fed มองการใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบไม่มีความเหมาะสม นอกจากนี้ อาจท�ำการ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายเงินเฟ้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
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แผนภาพ 34: Fed มองเศรษฐกิจดีขึ้นจากการประชุมรอบก่อนและต่ออายุมาตรการสนับสนุนสินเชื่อ
ฉุกเฉินต่างๆ ขณะที่คงมุมมองดอกเบี้ยและการเข้าซื้อสินทรัพย์ไว้เช่นเดิม

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพ 35: มูลค่าสินทรัพย์ในมาตรการเสริมสภาพคล่องของ Fed ยังต�่ำกว่าวงเงินที่ตั้งไว้อย่างมาก

Note: 1\ the maximum capacity is limited to the size of PPP itself which is currently at USD670bn,
2\ new lending facilities created with support from the CARES act to support corporate credit,
small business loans, and municipal bonds.
ที่มา: Bloomberg, CRFB, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจยุโรป
เศรษฐกิจยูโรโซนส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส 3 สะท้อนผ่านดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ
และดัชนี PMI ทัง้ ภาคการผลิตและบริการทีฟ่ น้ื ตัวขึน้ กลับเข้าสูเ่ กณฑ์ขยายตัว (เหนือ 50 จุด) อีกครัง้ ใน
เดือน ก.ค. ขณะทีต่ วั เลขเศรษฐกิจจริงฟืน้ ตัวดีขนึ้ ต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะยอดค้าปลีกทีก่ ลับเข้าสูร่ ะดับเดือน
ก.พ. ก่อนการระบาดของ COVID-19 แล้ว อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอลงต่อ
จากนี้ โดยเฉพาะหลังผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในยุโรปกลับมาเร่งตัว ขณะการฟื้นตัวของการใช้จ่ายของผู้
บริโภคมีแนวโน้มแผ่วลงซึ่งสะท้อนผ่านความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังอยู่ในระดับต�่ำมาก จากความกังวลต่อ
ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจและอัตราการว่างงานที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้นสูง

แผนภาพ 36: กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวเข้าสู่ไตรมาส 3 โดยมีเพียงความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคปรับลดลงอยู่ในระดับต�่ำ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อจากนี้

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

กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องเข้าสู่ไตรมาส 3 แต่มีความไม่แน่นอนสูงหลังจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19
กลับมาเร่งตัว
เศรษฐกิจยูโรโซนส่งสัญญาณฟืน้ ตัวขึน้ ต่อเนือ่ งในไตรมาส 3 สะท้อนผ่านดัชนีความเชือ่ มัน่ ทางเศรษฐกิจ (Economic
Confidence) และดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ทัง้ ภาคการผลิตและบริการทีฟ่ น้ื ตัวขึน้ กลับเข้าสูเ่ กณฑ์ขยายตัว (เหนือ
50 จุด) อีกครั้งในเดือน ก.ค. ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจจริงฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะยอดค้าปลีกที่ทยอยกลับเข้า
สู่ระดับเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดของ COVID-19 ไปแล้ว ส่วนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวแต่ยังอ่อนแออย่าง
มาก จากอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ
มองไปข้างหน้า การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มแผ่วลงหลังจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19 ในยุโรปกลับมาเร่งตัว
ขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในสเปน ฝรั่งเศส และเยอรมนี ขณะการฟื้นตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภคมีแนว
โน้มแผ่วลงสะท้อนผ่านความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ มาก จากความกังวลต่อความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ
และอัตราการว่างงานที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้นสูง โดยเฉพาะหลังโครงการพยุงการจ้างงานอย่าง Short-Time Work ของ
รัฐบาลในประเทศยุโรปส่วนใหญ่หมดอายุสิ้นปีนี้ ขณะที่เศรษฐกิจยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
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แผนภาพ 37: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในยุโรปเริ่มเร่งตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
โดยเฉพาะในสเปน (เส้นสีเทา) และฝรั่งเศส (เส้นสีน�้ำเงินเข้ม)..

Note: 1\ 7-day moving average.
ที่มา: CEIC, WHO, Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพ 38: ..แม้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในยุโรปยังมีความรุนแรงน้อยกว่าประเทศหลักอื่นๆ

Note: Red color indicates severe spread of COVID-19; % of total population in the country.
ที่มา: CEIC, US CDC, WHO, Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวม (Composite PMI) เดือน ก.ค. ฟื้นตัวขึ้น +6.4 จุด เป็น 54.9 จุด กลับเข้าสู่
เกณฑ์ขยายตัว (สูงกว่า 50 จุด) และอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2018 จากทั้งภาคการผลิตและบริการที่
ฟื้นตัวกลับเข้าสู่เกณฑ์ขยายตัวอีกครั้ง โดยดัชนีรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวในทุกประเทศหลัก น�ำโดย
เยอรมนี (+8.3, 55.3 จุด), ฝรั่งเศส (+5.6, 57.3 จุด), อิตาลี (+4.9, 52.5 จุด) และสเปน (+3.1, 52.8 จุด)
โดยภาคการผลิตฟื้นตัวขึ้น +4.4 จุด เป็น 51.8 จุด พลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ม.ค.
2019 จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตและยอดค�ำสั่งซื้อใหม่ ส่วนภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึ้น +6.4 จุด เป็น 54.7 จุด พลิก
กลับมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 5 เดือน
อย่างไรก็ดี รายงานดัชนี PMI ระบุถึงการจ้างงานที่ยังอ่อนแออย่างมาก (ดัชนีย่อย Employment อยู่ต�่ำกว่า
ระดับ 50 จุด ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5) รวมทั้งอุปสงค์นอกประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว (ดัชนีย่อย Export Orders อยู่ต�่ำกว่า
ระดับ 50 จุด ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 22) โดยการจ้างงานและภาคส่งออกที่ยังอ่อนแออย่างมาก นับเป็นปัจจัยกดดันการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนต่อจากนี้
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แผนภาพ 39: PMI ทั้งภาคการผลิต (กราฟขวามือ) และบริการฟื้นตัวขึ้นกลับเข้าสู่เกณฑ์ขยายตัว
(เหนือ 50 จุด) อีกครั้ง สะท้อนเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นเข้าสู่ไตรมาส 3

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

ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) เดือน ก.ค. ฟื้นตัวขึ้นต่อ 6.5 จุด เป็น 82.3 จุด สูงสุด
ในรอบ 5 เดือน และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 81.4 จุด โดยความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวดทั้งภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลง
ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน มิ.ย. ขยายตัวต่อเนื่อง 5.7% MoM จาก 20.3% ในเดือนก่อน ส่งผลให้เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกพลิกกลับมาขยายตัว 1.3% YoY (vs. -3.1% เดือนก่อน) และอยู่ในระดับสูง
กว่าเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดของ COVID-19 ภายหลังร้านค้าทยอยเปิดด�ำเนินการตามปกติตามการผ่อนปรนมาตรการ
Lockdown โดยรายงานระบุยอดขายของ online ได้ชะลอตัวลง สะท้อนผู้บริโภคออกมาใช้จ่ายซื้อของข้างนอกกัน
มากขึ้น
โดยยอดค้าปลีกของประเทศหลักต่างฟืน้ ตัวขึน้ กลับเข้าสูร่ ะดับใกล้เคียงเดือน ก.พ. โดยเฉพาะเยอรมนีและฝรัง่ เศส
ทีเ่ พิม่ ขึน้ เกินระดับก่อนการระบาดของ COVID-19 ไปแล้ว ขณะทีอ่ ติ าลีและสเปนยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าก่อน COVID-19
ที่ 3% และ 5% ตามล�ำดับ ยังสะท้อนการฟื้นตัวที่ยังไม่สม�่ำเสมอกันนักระหว่างประเทศในกลุ่ม
เรามองการฟื้นตัวของยอดค้าปลีกต่อจากนี้มีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังอยู่ใน
ระดับต�่ำ (เดือน ก.ค. อยู่ที่ -15.0 จุด) ท่ามกลางความกังวลของผู้บริโภคต่อสภาวะเศรษฐกิจและการว่างงานที่อยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งนับเป็นปัจจัยกดดันให้ผู้บริโภคเก็บออมมากขึ้น และใช้จ่ายเท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้น
ทั้งนี้ ตลาดแรงงานของยูโรโซนยังไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มากนัก (อัตราการว่างงานเดือน มิ.ย.
อยู่ที่ 7.8% ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียง 0.6% จากจุดต�่ำสุดในเดือน มี.ค. เท่านั้น) และท�ำให้ยอดค้าปลีกฟื้นตัวได้เร็ว ส่วนหนึ่ง
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐผ่านโครงการ Short-Time Work (STW) ที่ช่วยจ�ำกัดการปลดคนงานออก โดย
เพิม่ ความยืดหยุน่ ให้กบั บริษทั ในการลดชัว่ โมงการท�ำงานลงเพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ ซึง่ รัฐบาลจะช่วยออกค่าจ้าง
แรงงานในบางส่วน อย่างไรก็ดี โครงการ STW ของประเทศส่วนใหญ่จะหมดอายุในสิ้นปีนี้ ซึ่งหากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้น
ตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และโครงการ STW ไม่ได้ถูกต่ออายุออกไป ก็มีความเสี่ยงให้อัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นสูง

33

September
2020

แผนภาพ 40: ยอดค้าปลีกฟื้นตัวขึ้นกลับเข้าสู่ระดับ
ก่อนการระบาดของ COVID-19

แผนภาพ 41: อัตราการออมมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น
ตามความกังวลของผู้บริโภคที่อยู่ในระดับสูง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน มิ.ย. ขยายตัว 9.1% MoM ต่อเนื่องจาก 12.3%
ในเดือนก่อน อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยังหดตัวสูง -12.3% YoY และ
ยังอยู่ในระดับต�่ำกว่าเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดของ COVID-19 อยู่ถึง 11% สะท้อนภาคการผลิตยังอ่อนแออย่าง
มาก ท่ามกลางอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้น นอกจากนี้ การกลับมาระบาดของ
COVID-19 ในประเทศหลัก เช่น สหรัฐฯ และญี่ปุ่น นับเป็นอีกปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของภาคการผลิตที่อาศัยภาคต่าง
ประเทศค่อนข้างมาก
ยอดปล่อยสินเชื่อเดือน มิ.ย. ชะลอตัวลงเป็น 4.8% YoY จาก 5.3% ในเดือนก่อน ตามยอดปล่อยสินเชื่อสู่ภาค
ธุรกิจ (Corporates) ที่ชะลอตัวลงเล็กน้อยเป็น 7.1% จาก 7.4% ในเดือนก่อน แต่ยังขยายตัวในระดับสูงมาก ขณะ
ที่ยอดปล่อยสินเชื่อสู่ครัวเรือน (Households) ทรงตัวที่ 3.0%
ภาคต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน มิ.ย. ฟื้นตัวขึ้นเป็น -15.5% YoY จาก -24.6% ในเดือนก่อน
ท่ามกลางอุปสงค์โลกที่ทยอยฟื้นตัวตามการผ่อนปรน Lockdown โดยส่งออกไปตลาดหลักทยอยฟื้นตัวขึ้นแต่ยังหดตัว
สูง ได้แก่ สหรัฐฯ (-22.9%) อังกฤษ (-19.8%) OPEC (-21.6%) ตุรกี (-12.1%) และสวิตเซอร์แลนด์ (-0.7%)
ขณะที่ส่งออกไปจีนพลิกกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน (+8.1%) ส่วนยอดน�ำเข้า (Imports) ฟื้นตัวขึ้น
เป็น -17.0% จาก -22.3% ในเดือนก่อน
GDP ไตรมาส 2 หดตัว -12.1% QoQ รุนแรงสุดนับตั้งแต่เก็บข้อมูลในปี 1995 ขณะที่การฟื้นตัวในไตรมาส 3 มี
แนวโน้มเป็นไปอย่างช้าๆ ท่ามกลางความเสี่ยงการระบาด COVID-19 รอบสอง และอุปสงค์โลกที่อ่อนแอ
เศรษฐกิจไตรมาส 2 ของยูโรโซนหดตัว -12.1% QoQ (vs. -3.6% ไตรมาส 1) เท่ากับที่ตลาดคาด โดยนับ
เป็นการหดตัวรุนแรงสุดนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลในปี 1995 และนับเป็นการหดตัวที่รุนแรงกว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งก่อน
ถึง 4 เท่าตัว (GDP หดตัว -3.2% QoQ ในไตรมาส 1/2009) จากการใช้มาตรการคุมเข้มเพื่อระงับการระบาดของ
COVID-19 (โดยเฉพาะในเดือน เม.ย.) ซึ่งกระทบการใช้จ่ายของผู้บริโภค การด�ำเนินธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะภาคการ
ท่องเที่ยว และการจ้างงาน ขณะที่ภาคต่างประเทศอ่อนแออย่างมาก โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เศรษฐกิจ
หดตัว -15.0% YoY
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เศรษฐกิจของทั้ง 4 ประเทศหลักออกมาหดตัวสูงและแย่สุดในรอบหลายสิบปี ได้แก่
• เยอรมนี GDP -10.1% QoQ (vs. -2.0% ไตรมาส 1) รุนแรงสุดนับตั้งแต่เก็บข้อมูลในปี 1970 และแย่
กว่าที่ตลาดคาดที่ -9.0% โดยรายงานระบุส่งออก การใช้จ่ายของผู้บริโภค และการลงทุนภาคธุรกิจหดตัวสูง
โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เศรษฐกิจหดตัว -11.7% YoY (vs. -2.3% ไตรมาส 1)
• ฝรั่งเศส GDP หดตัว -13.8% QoQ (vs. -5.9% ไตรมาส 1) รุนแรงสุดนับตั้งแต่ปี 1949 ที่มีการเก็บ
ข้อมูล แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ -15.2% โดยรายงานระบุ การใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนภาคธุรกิจหด
ตัวสูง ขณะที่ภาคต่างประเทศอ่อนแออย่างมาก โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เศรษฐกิจหดตัว -19.0%
YoY (vs. -5.7% ไตรมาส 1)
• อิตาลี GDP หดตัว -12.4% QoQ (vs. -5.4% ไตรมาส 1) รุนแรงสุดนับตั้งแต่ปี 1981 ที่มีการเก็บข้อมูล
แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ -15.5% โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เศรษฐกิจหดตัว -17.3% YoY (vs.
-5.5% ไตรมาส 1) ทั้งนี้ เศรษฐกิจอิตาลีหดตัวน้อยกว่าฝรั่งเศสและสเปน จากการเริ่มผ่อนปรนมาตรการ
Lockdown ก่อน
• สเปน GDP หดตัว -18.5% QoQ (vs. -5.2% ไตรมาส 1) และแย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -16.6% จากการใช้
จ่ายของผู้บริโภค การลงทุนภาคธุรกิจ และภาคต่างประเทศที่หดตัวสูง โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
เศรษฐกิจหดตัว -22.1% YoY (vs. -4.1% ไตรมาส 1)
แผนภาพ 42: GDP ไตรมาส 2 หดตัวสูงทั้ง 4 ประเทศหลัก

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจยูโรโซนคาดจะฟื้นตัวขึ้นและพลิกกลับมาขยายตัว 8.2% QoQ ในไตรมาส 3 (ตาม
Bloomberg consensus) สะท้อนผ่านตัวชีว้ ดั ความเชือ่ มั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) และดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ทั้งภาคการผลิตและบริการที่ฟื้นตัวขึ้น
อย่างไรก็ดี การระบาดรอบสองของ COVID-19 ทั้งในและนอกยูโรโซน ประกอบกับอุปสงค์โลกที่ยังอ่อนแอ
นับเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ของกลุ่มจะยังคงมีความไม่สมดุลอย่างมากระหว่างประเทศแข็งแกร่ง เช่น เยอรมนี กับประเทศอ่อนแอ เช่น อิตาลี
และสเปน ซึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังเพิ่มเติมมีความจ�ำเป็นอย่างมาก และกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ EU
Recovery Fund วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร ซึ่งจะช่วยเหลือกลุ่มประเทศอ่อนแอจะต้องเร่งผ่านความเห็นชอบใน
รัฐสภายุโรป (คาดในการประชุมกลางเดือน ก.ย.) เพื่อให้สามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ทันทีในปี 2021 ตามแผนการที่วางไว้
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แผนภาพ 43: GDP ของยูโรโซนคาดจะทยอยฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี แต่จะยังไม่กลับ
เข้าสู่แนวโน้มก่อนการระบาดของ COVID-19

Note: Forecast is based on Bloomberg consensus.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

กองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร นับเป็นแรงหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ แต่ยังต้องได้รับการ
อนุมัติจากรัฐสภายุโรปซึ่งคาดจะเป็นกลางเดือน ก.ย. ก่อนที่จะเริ่มเบิกจ่ายได้ต้นปี 2021
ผู้น�ำ EU ทั้ง 27 ประเทศเห็นชอบในหลักการของกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ (EU Recovery Fund) เพื่อลดทอน
ผลกระทบของ COVID-19 วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร (ราว 5.5% ของ GDP) ในการประชุม European Council
รอบพิเศษเมื่อวันที่ 17 - 21 ก.ค.
กองทุนฟื้นฟูดังกล่าวจะแบ่งเป็นเงินอุดหนุนหรือให้เปล่า (Grants) วงเงิน 3.9 แสนล้านยูโร และเงินกู้ดอกเบี้ย
ต�่ำอีก 3.6 แสนล้านยูโร โดยจะมี “Emergency Brake” เพื่อให้แต่ละประเทศสมาชิกสามารถระงับการเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือได้ หากเห็นว่าเงินช่วยเหลือที่ให้ไปถูกน�ำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม
โดยเงินอุดหนุนจะแบ่งออกเป็น 3.13 แสนล้านยูโรในส่วนของ Recovery and Resilience Facility ที่ให้เงิน
อุดหนุนแก่แต่ละประเทศตามสัดส่วนที่คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ก�ำหนด เช่น ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจจาก COVID-19 และอัตราการว่างงาน และอีก 7.8 หมื่นล้านยูโร ในส่วนของโครงการต่างๆ 6 โครงการ
ที่อยู่ในงบประมาณ EU เพื่อหนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการช่วย
เหลือภาคธุรกิจ เช่น ReactEU, Horizontal Europe, InvestEU และ Rural Development
คณะกรรมาธิการยุโรประบุว่า 70% ของวงเงินอุดหนุนนั้น จะถูกเบิกจ่ายในปี 2021-2022 และอีก 30% จะ
เบิกจ่ายในปี 2023 โดยอิตาลีและสเปนจะเป็นประเทศที่ได้รับวงเงินสูงสุดที่ราว 8 หมื่นล้านยูโรและ 7 หมื่นล้านยูโร
ตามล�ำดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 40% ของวงเงินอุดหนุน
ส่วนเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำนั้น ประเทศสมาชิกสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 6.8% ของรายได้ของประเทศ (Gross National
Income: GNI) ซึ่งจะคิดเป็น 1.2 แสนล้านยูโรส�ำหรับอิตาลี และ 8.5 หมื่นล้านยูโรส�ำหรับสเปน
การบรรลุข้อตกลงจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจในครั้งนี้ นับเป็นพัฒนาการที่ส�ำคัญของกลุ่ม เนื่องจากนับเป็นการ
ปูทางให้ EU มีเครื่องมือทางการคลังเพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับกลุ่มในระยะยาว
อีกทั้งยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นภายในกลุ่ม
ในขั้นตอนถัดไป กองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภายุโรป (European Parliament)
ซึ่งจะเป็นในการประชุมวันที่ 14-17 ก.ย. ก่อนที่สภาของแต่ละ 27 ประเทศสมาชิกจะต้องมีมติเห็นชอบ ก่อนที่จะเริ่ม
เบิกจ่ายได้ต้นปี 2021 ตามก�ำหนดการที่วางไว้
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แผนภาพ 44: รายละเอียดกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ EU Recovery Fund วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร

ที่มา: European Commission, Deutshce Bank, Goldman Sachs, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจจีน
เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟืน้ ตัวขึน้ ต่อเข้าสูไ่ ตรมาส 3 ขณะทีส่ ถานการณ์ COVID-19 เริม่ คลีค่ ลาย
โดยตลาด (Bloomberg consensus) คาด GDP จะขยายตัว 5.2% YoY ต่อเนื่องจาก 3.2% ใน
ไตรมาส 2 อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังคงเปราะบางอย่างมาก เนื่องจากการฟื้นตัวยัง
น�ำโดยอุปทานและการลงทุนภาครัฐเป็นหลัก ขณะที่การบริโภคเอกชนฟื้นตัวขึ้นได้ช้ากว่าที่ประเมิน
นอกจากนี้ เศรษฐกิจยังต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงด้านลบ โดยเฉพาะความตึงเครียดกับสหรัฐฯ ที่รุนแรงขึ้น
และสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกที่ยืดเยื้อ ท�ำให้เรามองว่ามีโอกาสที่รัฐบาลจะผ่อนคลายนโยบาย
การเงินเพิ่มเติมในระยะข้างหน้า เช่น การอัดฉีดสภาพคล่องและลดดอกเบี้ยในตลาดเงิน

แผนภาพ 45: กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวดีต่อเนื่องในเดือน ก.ค. แต่ยังน�ำโดยภาคการผลิตที่ขยายตัว
เป็นส�ำคัญ ขณะที่การบริโภคและการลงทุนโดยรวมยังหดตัว

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องเข้าสู่ไตรมาส 3 แต่ยังเปราะบางอย่างมากและเริ่มแผ่วลง โดยการฟื้นตัวยังคง
น�ำโดยการผลิตและการลงทุนภาครัฐเป็นหลัก ขณะที่การบริโภคฟื้นตัวขึ้นได้ช้ากว่าที่ประเมิน
เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นต่อเข้าสู่ไตรมาส 3 ขณะที่สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในจีน
เริ่มคลี่คลาย ท�ำให้ตลาด (Bloomberg consensus) คาด GDP จะขยายตัว 5.2% YoY ต่อเนื่องจาก 3.2% ใน
ไตรมาส 2 อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังคงเปราะบางอย่างมาก เนื่องจากการฟื้นตัวยังน�ำโดยอุปทานและ
การลงทุนภาครัฐเป็นหลัก ขณะทีก่ ารบริโภคเอกชนฟืน้ ตัวขึน้ ได้ชา้ กว่าทีป่ ระเมินและนับเป็นความเสีย่ งต่อการฟืน้ ตัวของ
เศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะจากอุปสงค์ภายนอกประเทศทีอ่ าจได้รบั แรงกดดันจากความตึงเครียดกับสหรัฐฯ และการระบาด
รอบสองของ COVID-19 ในประเทศคู่ค้าหลัก
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แผนภาพ 46: GDP ของจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องและคาดจะกลับเข้าสู่แนวโน้ม
ก่อนการระบาดของ COVID-19 ได้เร็วกว่าประเทศหลักอื่นๆ

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

แผนภาพ 47: สถานการณ์การระบาดรอบสองของ COVID-19 ในจีนเริ่มคลี่คลาย

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

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของทางการจีน (Official Manufacturing PMI) เดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้น 0.2 จุด เป็น 51.1 จุด สูงสุดในรอบ 4 เดือน และสวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะปรับลดลงเล็กน้อยเป็น 50.8 จุด
โดยผลผลิต (+0.1, 54.0 จุด) และยอดค�ำสั่งซื้อใหม่ (+0.3, 51.7 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่กิจกรรมภาคต่างประเทศ
ฟื้นตัวขึ้นแรง ทั้งยอดค�ำสั่งซื้อนอกประเทศ (+5.8, 48.4 จุด) และน�ำเข้า (+2.1, 49.1 จุด) แต่ยังคงหดตัว (ต�่ำกว่า
50 จุด) ด้านการจ้างงาน (+0.2, 49.3 จุด) ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย
ส่วนดัชนีภาคการบริการ (Official Non-manufacturing PMI) ปรับตัวลดลง -0.2 จุด เป็น 54.2 จุด สวนทาง
กับทีต่ ลาดคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยเป็น 54.5 จุด เท่ากับเดือนก่อน จากภาคการบริการทีป่ รับตัวลดลง (-0.3, 53.1 จุด)
ซึง่ รายงานระบุกจิ กรรมในอสังหาริมทรัพย์และประกันภัยปรับตัวลดลง ขณะทีภ่ าคก่อสร้างเร่งตัวขึน้ (+0.7, 60.5 จุด)
จากแรงหนุนของมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐ แม้จะได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยบ้าง
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน ก.ค. ขยายตัว 4.8% YoY เท่ากับเดือนก่อน แต่ต�่ำ
กว่าทีต่ ลาดคาดที่ 5.2% ยังคงน�ำโดยผลผลิตรถยนต์ (26.8% vs. 20.4% เดือนก่อน) ขณะทีอ่ ปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น
มือถือ (11.8% vs. 12.6% เดือนก่อน) แผงวงจรไฟฟ้า (9.0% vs. 11.1% เดือนก่อน) และผลผลิตไฟฟ้า (1.9%
vs. 6.5% เดือนก่อน) ซึ่งขยายตัวดีในเดือนก่อนชะลอตัวลง
ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ก.ค. ฟืน้ ตัวขึน้ เป็น -1.1% YoY จาก -1.8% ในเดือนก่อน แต่แย่กว่าทีต่ ลาด
คาดว่าจะพลิกกลับมาขยายตัวที่ 0.1% สะท้อนการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภคทีย่ งั อ่อนแอและฟืน้ ตัวช้ากว่าทีค่ าด โดยยอดขายใน
กลุม่ ร้านอาหารยังหดตัวสูง -11.1% (vs. -15.2%) สะท้อนได้ถงึ ความกังวลของผูบ้ ริโภคต่อการระบาดของ COVID-19
และยังต้องการรักษาระยะห่างทางสังคม ขณะทีย่ อดขายสินค้าคงทน เช่น รถยนต์ขยายตัวดี 12.3% (vs. -8.2%)
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment) เดือน ก.ค. ฟื้นตัวขึ้นเป็น -1.6% YoY YTD เท่ากับ
ที่ตลาดคาด จาก -3.1% ในเดือนก่อน ยังคงน�ำโดยการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง 3.4% (vs.
1.9% เดือนก่อน) และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรฟื้นตัวขึ้นเป็น -1.0% (vs. -2.7% เดือนก่อน) จากแรงหนุนของ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ขณะที่การลงทุนในภาคการผลิตยังหดตัวสูง -10.2% (vs. -11.7% เดือนก่อน)
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แผนภาพ 48: การลงทุนภาครัฐ (เส้นสีฟ้าเข้ม: กราฟขวามือ) นับเป็นแรงหนุนหลักของการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจ ขณะที่การบริโภค (กราฟซ้ายมือ) และการลงทุนภาคเอกชน (เส้นสีเทา: กราฟขวามือ)
แม้จะฟื้นตัวแต่ก็ยังอ่อนแออย่างมาก

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ส่งออกขยายตัวดีกว่าคาดต่อเนื่องและที่นับเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา แต่ในระยะข้างหน้ายังมีความไม่
แน่นอนสูงโดยเฉพาะจากความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ ที่เริ่มประทุขึ้น ขณะที่อุปสงค์โลกจะยังถูกกดดันจาก
COVID-19 ที่ยืดเยื้อ
ยอดส่งออก (Exports) เดือน ก.ค. ขยายตัว 7.2% YoY ต่อเนื่องจาก 0.5% ในเดือนก่อนและสวนทางกับที่
ตลาดคาดว่าจะกลับมาหดตัว -0.6% ส่วนหนึง่ จากแรงหนุนของการทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ของประเทศ
คู่ค้า ส่วนยอดน�ำเข้า (Imports) พลิกกลับมาหดตัว -1.4% จากที่ขยายตัว 2.7% ในเดือนก่อนและแย่กว่าที่ตลาดคาด
ทีจ่ ะขยายตัว 0.9% ส่งผลให้ดลุ การค้าเดือน ก.ค. เกินดุล 6.23 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ จาก 4.642 หมืน่ ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนก่อน
โดยส่งออกไปสหรัฐฯ (12.5% YoY vs. 1.4% เดือนก่อน) และ ASEAN (14.0% vs. 1.6%) ขยายตัวสูง
ขณะที่การส่งออกไป EU (-3.4% vs. -5.0%) และญี่ปุ่น (-2.0% vs. -10.5%) ยังคงหดต่อเนื่อง
สินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการระบาดของ COVID-19 ยังขยายตัวแข็งแกร่ง (41.7% vs. 34.5% เดือนก่อน) น�ำโดย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (35.7% vs. 16.1% เดือนก่อน) แผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (15.9% vs. 8.4% เดือนก่อน)
และชิน้ ส่วนพลาสติก (90.6% vs. 84.1% เดือนก่อน) ขณะทีอ่ ปุ กรณ์การแพทย์ (78.0% vs. 100.0% เดือนก่อน) และ
ผ้าและสิง่ ทอ (48.4% vs. 56.7% เดือนก่อน) ชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ยงั ขยายตัวสูง
นอกจากนี้ สินค้ากลุ่มอื่นๆ เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะของเล่น (21.1% vs. -5.0% เดือนก่อน)
และเฟอร์นิเจอร์ (23.1% vs. 8.4% เดือนก่อน) ที่กลับมาขยายตัวดี
แผนภาพ 49: ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 (เส้นสีฟ้า) ยังเป็นแรงหนุนหลัก
ของส่งออกในเดือนนี้ ขณะที่สินค้าอื่นๆ (เส้นสีเทา) เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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อย่างไรก็ดี เรามองว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของส่งออกต่อจากนี้มีความไม่แน่นอนสูง จากการฟื้นตัวของอุปสงค์โลก
ที่จะยังถูกกดดันจากการระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ ขณะที่การส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 คาดจะ
ชะลอตัวลงต่อจากนี้
แผนภาพ 50: ความตึงเครียดกับสหรัฐฯ นับเป็นปัจจัยกดดันค่าเงินหยวนให้อ่อนค่า

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

นอกจากนี้ ส่งออกยังมีความเสี่ยงจากความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ ที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อการเลือก
ตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พ.ย. ใกล้เข้ามา ขณะที่คะแนนนิยมประธานาธิบดี Donald Trump ได้ตามหลังผู้
ท้าชิง นาย Joe Biden อดีตรองประธานาธิบดีจากพรรค Democrat
โดยจีนน�ำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ได้ต�่ำกว่าเป้าหมายข้อตกลงการค้า Phase 1 อยู่มาก โดยในช่วงครึ่งแรกของปี
จีนน�ำเข้าได้เพียง 23% ของเป้าหมายปีนี้เท่านั้น ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้สหรัฐฯ คอยกดดันจีนอย่างต่อเนื่อง และ
ประธานาธิบดี Trump ได้ขู่ที่จะยกเลิกข้อตกลง Phase 1 ดังกล่าว
แผนภาพ 51: จีนน�ำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ คิดเป็น 23% ของเป้าปี 2020 เท่านั้น ในช่วงครึ่งแรกของปี

Note: 1\ Around USD78.8bn of the total USD129.8bn of US goods exported to China in 2017 are estimated to be
included in the Phase 1 deal, aka covered goods. 2\ Covered goods include agriculture, manufactured goods and energy.
ที่มา: PIIE, US Census Bureau, CEIC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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นโยบายการเงินโดยรวมยังสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อ แม้จะผ่อนคลายน้อยลงจากช่วงครึ่งแรกของปี
ยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 1.69 ล้านล้านหยวน ชะลอตัวลงจาก
3.43 ล้านล้านหยวนในเดือนก่อน และต�่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 1.85 ล้านล้านหยวน อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ปีก่อน ยอดระดมทุนรวมสุทธิคงค้างในระบบ (Outstanding TSF) ได้เร่งตัวขึ้นเล็กน้อยเป็น 12.9% YoY จาก 12.8%
ในเดือนก่อน สะท้อนถึงนโยบายการเงินโดยรวมที่ยังสนับสนุนการปล่อยสินเชื่ออยู่ เพียงแต่ผ่อนคลายน้อยลงจากช่วง
ครึ่งแรกของปี โดยเฉพาะก่อนหน้าเดือน มิ.ย. ที่รัฐบาลได้ปรับลดดอกเบี้ยในตลาดเงิน ลด RRR และอัดฉีดสภาพคล่อง
ในระบบการเงินอย่างต่อเนื่อง
โดยยอดปล่อยกู้เงินหยวน (New Yuan Loans) ชะลอลงเป็น 9.92 แสนล้านหยวน จาก 1.81 ล้านล้านหยวนใน
เดือนก่อน และต�ำ่ กว่าทีต่ ลาดคาดที่ 1.85 ล้านล้านหยวน ขณะทีย่ อดออกสินเชือ่ นอกภาคธนาคาร (Shadow Banking)
ซึ่งได้แก่ Trust loans, Entrusted loans และ Undiscounted Bankers’ Acceptance ชะลอตัวลงและติดลบ 2.68
แสนล้านหยวน จาก 8.54 หมื่นล้านหยวนในเดือนก่อน สะท้อนการกลับมาเพิ่มความเข้มงวดในการออกสินเชือ่ ดังกล่าว
เนื่องจากรัฐบาลกังวลความเสี่ยงจากการเก็งก�ำไรในตลาดเงินและตลาดอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ทั้งยังหนี้ในระบบที่สูง
ส่วนยอดออกพันธบัตรรัฐบาล (Government Bonds) ชะลอลงเป็น 5.46 แสนล้านหยวน จาก 7.45 แสนล้านหยวน
ในเดือนก่อน และยอดออกหุน้ กูเ้ อกชน (Corporate Bonds) ชะลอลงเป็น 2.38 แสนล้านหยวน จาก 3.38 แสนล้าน
หยวนในเดือนก่อน
ยอดปล่อยสินเชื่อที่ชะลอตัวลงสะท้อนนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายน้อยลงจากช่วงครึ่งแรกของปี หลังตัวเลข
เศรษฐกิจฟืน้ ตัวขึน้ ได้เร็ว ประกอบกับส่งออกทีข่ ยายตัวดีสวนทางกับทีค่ าดอย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีก่ ารระบาดรอบสองของ
COVID-19 ในบางพืน้ ทีข่ องจีนสามารถควบคุมได้แล้ว ท�ำให้รฐั บาลให้ความส�ำคัญในการควบคุมความเสีย่ งในระบบการ
เงินมากขึ้น ในขณะที่ลดการกระตุ้นเศรษฐกิจลง
อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางอย่างมากและปัจจัยเสี่ยงด้านลบที่ยังคงอยู่ โดยเฉพาะความ
ตึงเครียดกับสหรัฐฯ ที่รุนแรงขึ้น ท�ำให้เรามองว่ามีโอกาสที่รัฐบาลจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม
แผนภาพ 52: ยอดปล่อยสินเชื่อเดือน ก.ค. ลดลงจากเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (กราฟเส้น) ยังขยายตัวดี
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพ 53: ยอดปล่อยสินเชื่ออยู่ในระดับสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนๆ อย่างมาก
RMB, bn

Total Social Financing, cumulative

35,000

2017

2018

2019

2020

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น
เศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัวสูง -27.8% QoQ, saar ในไตรมาส 2 (vs. -2.5% ในไตรมาสก่อน)
รุนแรงสุดนับตั้งแต่เก็บข้อมูลในปี 1955 จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศที่กดดันการ
บริโภค และอุปสงค์โลกที่อ่อนแอซึ่งกดดันการส่งออกและภาคการผลิต โดยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นต่อจากนี้ จะยังได้รับแรงกดดันจากอุปสงค์ภายนอกที่อ่อนแอจากการระบาดของ COVID-19
ที่ยืดเยื้อ ขณะที่อุปสงค์ในประเทศแม้จะส่งสัญญาณฟื้นตัวแต่ก็ยังมีความเสี่ยงจาก COVID-19 ที่
กลับมารุนแรง ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นในบางจังหวัดกลับมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

แผนภาพที่ 54: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ก.ค. ฟื้นตัวขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัว ขณะที่ตลาดแรงงาน
ส่งสัญญาณฟื้นตัวจากการปรับตัวลดเล็กน้อยของตัวเลขผู้ว่างงาน

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น การบริโภคฟื้นตัว แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศยังคง
น่าเป็นห่วง
ภายหลังการยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงปลายเดือน พ.ค. ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (Economy
Watchers Survey) ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือน มิ.ย. อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงของการระบาด COVID-19
ระลอกสองที่มีเพิ่มขึ้นนั้น คาดจะยังคงเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจในประเทศในระยะต่อไป
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แผนภาพที่ 55: ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจฟื้นตัวขึ้นมา
ในระดับใกล้เคียงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19.

แผนภาพที่ 56: ..แต่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงอ่อนแอ
เมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาด

Note: *Data as of July 31.
ที่มา: METI, Cabinet office, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 57: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ต่อ
จ�ำนวนประชากรปรับตัวเพิ่มขึ้นและสูงกว่าการระบาดใน
ระลอกแรก

แผนภาพที่ 58: จ�ำนวนผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาจากโรงพยาบาล
ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนความเสี่ยงในการกลับมา
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศอีกครั้ง

Note: *data as of Aug 16
ที่มา: CEIC, Ministry of Health Labor and Welfare, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน มิ.ย. ขยายตัว 13.1% MoM เร่งตัวขึ้นจากที่ขยายตัว 1.9%
ในเดือนก่อน และสูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 8.0% หลังรัฐบาลยกเลิกภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศในปลายเดือน พ.ค. ประกอบ
กับแรงหนุนจากนโยบายแจกเงินประชาชนคนละ 1 แสนเยน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกฟื้นตัว
ขึ้นเป็น -1.2% YoY (vs. -12.5% เดือนก่อน) และกลับเข้าสู่ระดับใกล้เคียงเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดรุนแรงของ
COVID-19
เมือ่ แบ่งตามหมวดสินค้า ยอดขายมีการขยายตัวในทุกหมวด โดยเฉพาะหมวดเสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกายและอุปกรณ์
เสริมขยายตัว 50.7% MoM (vs 38.4 เดือนก่อน) หมวดสินค้าปลีกทั่วไป (General Merchandise) ขยายตัว 42%
(vs 10.7% เดือนก่อน) หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนขยายตัว 32.2% (vs 5.6% เดือนก่อน)
และหมวดรถยนต์พลิกกลับมาขยายตัว 22.1%( vs -11.1% เดือนก่อน)
44

แผนภาพที่ 59: ยอดค้าปลีกฟื้นตัวขึ้นอย่างมากในเดือน มิ.ย. และกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงก่อนการ
แพร่ระบาดของ COVID-19

Note: *% Share of total retail sales value
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การลงทุน: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนสูง เช่น เครื่องบิน (Core Machine Orders) ซึ่ง
เป็นดัชนีบ่งชี้การลงทุนในระยะข้างหน้าเดือน มิ.ย. หดตัว -18.8% YoY, 3mma (vs. -11.6% เดือนก่อน) จากยอด
ค�ำสั่งซื้อทั้งภาคการผลิต (-20.5% vs. -15.4% เดือนก่อน) และภาคบริการ (-10.97% vs. -1.69% เดือนก่อน)
ที่หดตัวต่อเนื่อง
ความเชื่อมั่นภาคการผลิตและการบริการ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวม (Composite PMI) เดือน ก.ค. ฟื้นตัว
ขึ้น +4.1 จุด เป็น 44.9 จุด จากทั้งภาคผลิตและบริการที่ปรับตัวดีขึ้น โดยภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น +5.1 จุด เป็น
45.2 จุด สูงสุดในรอบ 5 เดือน และดีกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ 42.6 จุด ตามผลผลิตและยอดค�ำสั่งซื้อใหม่ที่ฟื้นตัว ส่วน
ภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย +0.4 จุด เป็น 45.4 จุด อย่างไรก็ดี ดัชนียังอยู่ต�่ำกว่าระดับ 50 จุด ซึ่งสะท้อนภาวะ
หดตัว
ภาคต่างประเทศ: ยอดส่งออก (Exports) เดือน ก.ค. หดตัว -19.2% YoY ฟื้นตัวขึ้นจาก -26.2% ในเดือน
ก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ -20.9% แต่ยังนับเป็นการหดตัวในระดับเลขสองหลักเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน
การส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ยังหดตัวสูง โดยเฉพาะส่งออกไป EU (-44.0% vs. -41.4 เดือนก่อน) ที่หดตัว
เพิ่มขึ้น ขณะที่ส่งออกไปสหรัฐฯ (-19.5% vs. -46.6% เดือนก่อน), ASEAN (-27.2% vs. -35.1% เดือนก่อน) และ
เกาหลีใต้ (-14.1% vs. -15.1% เดือนก่อน) เริ่มฟื้นตัว โดยมีเพียงส่งออกไปจีนที่พลิกกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกใน
รอบ 7 เดือนที่ 8.2% (vs. -0.2% ในเดือนก่อน) ตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นจาก COVID-19 ได้เร็วที่สุด
ส่วนยอดน�ำเข้า (Imports) หดตัว -22.3% YoY เพิ่มขึ้นจาก -14.4% ในเดือนก่อน แต่ดีกว่าที่ตลาดคาด
เล็กน้อยที่ -23.0% ส่งผลให้ดลุ การค้าเดือน ก.ค. พลิกกลับมาเกินดุล 1.16 หมืน่ ล้านเยน จากทีข่ าดดุล 2.69 แสนล้านเยน
ในเดือนก่อน
รายสินค้า กลุ่มที่ผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจค่อนข้างมากมีการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย น�ำโดยเครื่องจักรกลไฟฟ้า
(Electrical Machinery) หดตัว -7.8% (vs. -18.5% เดือนก่อน), เครื่องจักรกล (Machinery) หดตัว -17.7%
(vs. -24.5% เดือนก่อน) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ (Transport Equipment) หดตัว -32.9% (vs.
-41.1% เดือนก่อน) โดยมูลค่าการส่งออกของทั้งสามกลุ่มรวมกันคิดเป็นประมาณ 59% ของมูลค่าการส่งออก
ทั้งหมดของญี่ปุ่น
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แผนภาพที่ 60: การส่งออกทยอยฟื้นตัวขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

Note: *% Share of total export
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน มิ.ย. พลิกกลับมาขยายตัว 2.7% MoM จากที่หดตัว
-8.9% ในเดือนก่อน และขยายตัวมากกว่าที่ตลาดคาดที่ 1.0% ซึ่งนับเป็นการขยายตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ม.ค.
อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยังหดตัวสูง -17.7% YoY (vs. -26.3%
เดือนก่อน) และอยู่ในระดับต�่ำกว่าเดือน ม.ค. ก่อนการระบาดของ COVID-19 ถึง 19% (80.8 pts vs. 99.8 pts
เดือน ม.ค.)
รายละเอียดระบุสินค้าตามกลุ่มอุตสาหกรรมมีการขยายตัว 10 กลุ่มจากทั้งหมด 15 กลุ่ม โดยขยายตัวมากที่สุด
ในกลุม่ รถยนต์ +23.7% MoM (vs. -20.7% เดือนก่อน) เครือ่ งจักรการผลิต +10.2% MoM (vs. -11.8% เดือนก่อน)
และสินค้ากลุม่ พลาสติก +10.1% MoM (vs. -12.5% เดือนก่อน)
แผนภาพที่ 61: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเริ่มฟื้นตัวขึ้น และมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อในเดือน ก.ค. สะท้อนผ่านแบบส�ำรวจ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม และดัชนี SNS x AI Industrial Production Forecast Index

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)
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GDP ไตรมาส 2 หดตัวรุนแรงสุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติมาในรอบกว่า 60 ปี
GDP ไตรมาส 2 (เบื้องต้น) หดตัว 27.8% QoQ, saar ต่อเนื่องจาก -2.5% ในไตรมาสก่อน และแย่กว่าที่
ตลาดคาดที่ -26.9% โดยนับเป็นการหดตัวต่อเนื่อง 3 ไตรมาส และรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลในปี 1955
จากผลกระทบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ และอุปสงค์โลกที่อ่อนแอซึ่งนับเป็นปัจจัยกดดันภาคการ
ผลิตและส่งออก
รายละเอียดระบุการบริโภคเอกชนหดตัว -28.9% (vs. -3.1% ไตรมาสก่อน) จากการบริโภคในภาคบริการ (สัดส่วน
ประมาณ 58% ของการบริโภคภาคเอกชน) ที่หดตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ -42.0% (vs -10.7% ไตรมาสก่อน)
จากผลกระทบจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ส่วนการลงทุนภาคเอกชนหดตัว -5.8% (vs. 7.0%
ไตรมาสก่อน)
อุปสงค์ภาครัฐ (Public demand) หดตัว -0.1% (vs. -0.2% ไตรมาสก่อน) โดยการบริโภคภาครัฐหดตัว -1.0%
(vs. 0.1% ไตรมาสก่อน) ขณะที่การลงทุนภาครัฐขยายตัว 4.7% (vs. -1.8% ไตรมาสก่อน)
ด้านภาคต่างประเทศอ่อนแออย่างมาก โดยการส่งออกหดตัวสูงถึง -56.0% (vs. -19.9% ไตรมาสก่อน) ขณะที่
การน�ำเข้าหดตัว -2.1% (vs. -15.6% ไตรมาสก่อน)
แผนภาพที่ 62: GDP ของญี่ปุ่นคาดจะทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อจากนี้
และจะใช้เวลาหลายปีเพื่อกลับไปสู่แนวโน้มก่อนการระบาดของ COVID-19

Note: Forecast is based on Bloomberg Consensus
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

BoJ จะยังคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเดิมต่อไป
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ชะลอการเข้าซื้อ ETFs, JREITs, ตราสารหนี้เอกชนระยะสั้นและยาว รวมถึง
ชะลอการปล่อยเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินภายหลังที่สถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น ยกเว้นเพียงแต่การเข้า
ซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้มีการเร่งตัวขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับมาตรการการคลังของทางฝั่งรัฐบาล
แผนภาพที่ 63: การเข้าซื้อสินทรัพย์ชะลอตัวลง ยกเว้นการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่เร่งตัวขึ้น
สอดคล้องกับมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้

ที่มา: Bank of Japan, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นในเดือน มิ.ย. หลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown อย่าง
ต่อเนือ่ งตัง้ แต่ตน้ เดือน พ.ค. เป็นต้นมา โดยมีแรงหนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศทีท่ ยอยกลับ
มาด�ำเนินการได้ และมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้านนักท่อง
เที่ยวในประเทศมีสัญญาณฟื้นตัว โดยสายการบินหลายแห่งกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มขึ้น มีเพียงจ�ำนวน
นักท่องเทีย่ วต่างชาติทหี่ ดตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนทีส่ ามจากมาตรการปิดน่านฟ้าทีย่ งั เข้มงวดเพือ่ ป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสในระลอกสอง
ตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสองมีแนวโน้มจะเป็นจุดต�่ำสุดในปีนี้ (จากผลกระทบของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่หยุดชะงักในช่วงที่มีการบังคับใช้มาตรการ Lockdown ตลอดทั้งเดือน เม.ย.) และจะทยอย
ฟืน้ ตัวอย่างช้าๆ ในช่วงครึง่ หลังของปี อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามปัจจัยเสีย่ งด้านลบทีย่ งั มีความไม่แน่นอน
อยู่สูงมาก อาทิ ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกสอง สถานการณ์ภัยแล้ง
และเสถียรภาพการเมืองในประเทศ

เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นในเดือน มิ.ย. ขณะที่ GDP ใน 2Q20 มีแนวโน้มเป็นจุดต�่ำสุด
เศรษฐกิจไทยในเดือน มิ.ย. สะท้อนว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขนึ้ บ้างจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นมา ประกอบกับมีแรงหนุนจากการด�ำเนินมาตรการทางการเงินและการคลัง
ที่ผ่อนคลายมากขึ้น อย่างไรก็ดี ตัวเลขเศรษฐกิจเบื้องต้นใน 2Q20 บ่งชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจแย่ลงกว่าในช่วง
ไตรมาสแรก เป็นผลของมาตรการ Lockdown ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเดือน เม.ย. ที่ด�ำเนินการอย่าง
เข้มงวด
แผนภาพที่ 64: เศรษฐกิจไทยมีสัญญาณดีขึ้นในเดือน มิ.ย. จากอุปสงค์ในประเทศเป็นหลัก ด้านจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติยังหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม

ที่มา: BoT, UTCC, MoC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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GDP หดตัวมากสุดใน Q2 และมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ใน 2H20F
เศรษฐกิจไทยหดตัวลงแรง -12.2% YoY ใน 2Q20 (vs. 1Q20 ที่ -2.0% ) ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีแรก เศรษฐกิจ
ไทยหดตัว -6.9% YoY หากเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสหลังขจัดผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยจะหดตัว -9.7%
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เป็นการหดตัวต่อเนื่องติดต่อกันสามไตรมาส (-2.5% ใน 1Q20 และ -0.3% ใน 4Q19)
การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว (การบริโภคภาครัฐ +1.4% และการลงทุนภาครัฐ +12.5%) ส่วนหนึ่งเป็นผลของการเร่ง
เบิกจ่ายงบประมาณฯ FY2020 มีผลบังคับใช้ในปลายเดือน ก.พ. ในทางตรงข้าม การใช้จ่ายภาคเอกชนหดตัวทั้ง
การบริโภคและการลงทุน โดยการบริโภคครัวเรือนหดตัว -6.6% (vs. +2.7% ใน 1Q20) ส่วนการลงทุนภาคเอกชน
(-15.0% vs. -5.4% ใน 1Q20) ถูกฉุดจากการใช้จ่ายส�ำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ลดลง (-18.4% vs. -5.7% ใน
1Q20)
แม้วา่ เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2020 จะเป็นไปตามการคาดการณ์ของเราและคาดว่าไตรมาสนีจ้ ะเป็นจุดต�ำ่ สุด
แต่เรายังคาดถึงแนวโน้ม GDP ที่ยังคงแย่ในช่วงครึ่งหลังของปี (ปัจจุบันอยู่ที่ -6.1% ใน 2H20F จาก -6.9% ใน
1H20) โดยเป็นผลหลักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีแ่ ย่กว่าทีค่ าด ซึง่ จะท�ำให้การฟืน้ ตัวของภาคการท่องเทีย่ ว
ล่าช้าออกไป โดยเฉพาะการเข้ามาของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ ดังนัน้ ประมาณการของเราจะมีการทบทวนอีกครัง้ นอกจากนี้
ยังต้องติดตามความเสีย่ งจากความไม่สงบทางการเมืองทีเ่ พิม่ ขึน้ และสถานการณ์ภยั แล้งอย่างใกล้ชดิ
แผนภาพที่ 65: เศรษฐกิจไทยใน 2Q20 หดตัวลงแรง -12.2% YoY การใช้จ่ายภาคเอกชนหดตัว
แต่การใช้จ่ายภาครัฐยังขยายตัวได้

Source: NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการ Lockdown อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น
รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค. เป็นต้นมา ท่ามกลางจ�ำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสรายใหม่
ในประเทศทีล่ ดลงอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจทยอยปรับตัวดีขนึ้ โดยตัวชีว้ ดั ทัง้ ทางด้านอุปสงค์และด้าน
อุปทานมีแนวโน้มว่าจะผ่านพ้นจุดต�่ำสุดไปแล้ว ด้านอุปสงค์ ตัวชี้วัดด้านการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน
และภาคส่งออกเริม่ ปรับตัวดีขนึ้ มีเพียงภาคการท่องเทีย่ วทีย่ งั ไม่มสี ญ
ั ญาณฟืน้ ตัว เนือ่ งจากการปลดล็อคให้นกั ท่องเทีย่ ว
ต่างชาติเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศยังคงถูกเลือ่ นออกไป เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสในระลอกสอง ด้านอุปทาน
ผลผลิตในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ผลผลิตในภาคบริการยังปรับตัวลดลง
หากพิจารณาลึกลงไปถึงการผลิตรายอุตสาหกรรมจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม จะพบว่า อุตสาหกรรมยาและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน ขณะที่อุตสาหกรรมหนัก อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องจักรกลได้รับ
ผลกระทบหนักทีส่ ดุ ในช่วงทีม่ กี ารแพร่ระบาดของไวรัส แต่กเ็ ริม่ มีสญ
ั ญาณทีด่ ขี นึ้ ส่วนดัชนีผลผลิตของภาคบริการ ดัชนี
ในกลุ่มกิจกรรมตัวกลางทางการเงินได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสน้อยสุด ขณะที่กิจกรรมด้านโรงแรม
และภัตตาคารได้รับผลกระทบมากที่สุดตามนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง
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แผนภาพที่ 66: กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น หลังจากที่ผ่านจุดต�่ำสุดไปแล้ว ภาคการท่องเที่ยวได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด

ที่มา: BoT, NESDC, OIE, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ครม. อนุมัติมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
มาตรการเยียวยาและฟืน้ ฟูเศรษฐกิจมีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจฟืน้ ตัว ภาครัฐได้มกี ารออก พ.ร.บ.
ให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการการเยียวยาผู้ได้
รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส วงเงิน 6 แสนล้านบาท และ 2) มาตรการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
วงเงิน 4 แสนล้านบาท
จากข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค. มาตรการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้มีเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 3.6 แสนล้านบาท
หรือราว 61% ของงบประมาณ โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ผู้ประกอบการอิสระ เกษตรกร
กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด-อายุ 6 ปีที่มาจากครัวเรือนยากจน)
ผู้มีรายได้น้อย และแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมต�่ำกว่า 6 เดือน ด้านมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
วงเงิน 4 แสนล้านบาทนั้น รัฐบาลได้มีการอนุมัติโครงการไปแล้ว 11 โครงการ วงเงิน 4.3 หมื่นล้านบาท หรือราว
11% ของงบประมาณ
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แผนภาพที่ 67: ครม. อนุมัติงบประมาณส�ำหรับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของ COVID-19
วงเงิน 6 แสนล้านบาท และมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 4 แสนล้านบาท ไปแล้ว 61%
และ 11% ของวงเงินงบประมาณ ตามล�ำดับ

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

แผนภาพที่ 68: ในวันที่ 4 ส.ค. ครม. อนุมัติงบประมาณของโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้น
ในรอบแรก เพิ่มเติมอีก 885 ล้านบาท

ที่มา: Budget Bureau, NESDC, Royal Thai Government, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

งบประมาณของมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไปยังภาคการท่องเที่ยวและการเกษตร
ครม. อนุมัติงบประมาณของโครงการที่อยู่ภายใต้มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 4 แสนล้านบาท โดย
พิจารณาโครงการทีผ่ า่ นการวิเคราะห์เบือ้ งต้นในรอบแรก วงเงิน 4.3 หมืน่ ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เร่งจัดสรรเม็ดเงินเข้าไป
ช่วยเหลือในภาคการท่องเที่ยว อาทิ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ที่มอบส่วนลดค่าที่พัก ค่าตั๋ว
เครื่องบินและค่าอาหารให้ผู้ลงทะเบียน 5 ล้านสิทธิ และโครงการก�ำลังใจ วงเงิน 2.4 พันล้านบาทที่สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ผ่านบริษัทน�ำเที่ยวให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ 1.2 ล้านคน และภาคการเกษตร อาทิ โครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งกลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ วงเงิน 9.8 พันล้านบาท ที่จะมีการขุดสระเก็บน�้ำ และติดตั้งระบบสูบน�้ำพลังแสงอาทิตย์ โครงการ
พัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วงเงิน 4.8 พันล้านบาท
ทีจ่ ะสร้างพืน้ ทีเ่ รียนรูช้ มุ ชนต้นแบบและการจัดการแหล่งน�ำ้ ซึง่ เราคาดว่าการเบิกจ่ายงบประมาณทีด่ ำ� เนินการอย่างต่อเนือ่ ง
จะช่วยสนับสนุนการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป
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แผนภาพที่ 69: รายละเอียดโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นในรอบแรก วงเงิน 4.3 หมื่นล้านบาท

ที่มา: NESDC, Royal Thai Government, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

นักท่องเที่ยวในประเทศมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นหลังการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown
หลังจากทีส่ ำ� นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศห้ามอากาศยานท�ำการบินเข้าสูป่ ระเทศไทย
เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย. ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติปรับตัวลดลงอย่างมากและลดลงจนเข้าใกล้ศูนย์นับ
ตั้งแต่เดือน เม.ย. เป็นต้นมา
อย่างไรก็ตาม เราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวในประเทศ สะท้อนจากจ�ำนวนผู้โดยสารที่เดินทาง
ผ่านสายการบินในประเทศทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง นับตัง้ แต่การทยอยผ่อนคลายมาตรการ lockdown ตัง้ แต่เดือน
พ.ค. โดยปริมาณผู้โดยสารในประเทศในเดือน ก.ค. มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 2.65 ล้านคนเพิ่มขึ้น คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 111.2%
จากเดือนก่อน ในขณะที่สายการบินเริ่มเปิดให้บริการส�ำหรับเส้นทางในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ในเดือน ก.ค. มีจ�ำนวน
เที่ยวบินในประเทศ 2.53 หมื่นเที่ยวบิน คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 81.2% จากเดือนก่อน
แผนภาพที่ 70: การเดินทางในประเทศผ่านเครื่องบินฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังใกล้เคียงศูนย์

Note: 1\ 5 airports (inbound), 2\ 22 airports (inbound and outbound)
ที่มา: MoTS, CAAT, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 71: สายการบินเริ่มเปิดให้บริการเส้นทางในประเทศแม้จะอยู่ในระดับต�่ำกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดไวรัส

Note: Figures in parentheses are % share of 2019 domestic passengers of Thai national airlines
ที่มา: CAAT, Airlines, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Mobility Trends Reports (ณ วันที่ 5 ส.ค.) ของ Apple ชี้ให้เห็นว่าจ�ำนวนการเดิน
ทางบนถนนมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนหลังมีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดใกล้
เคียงกรุงเทพฯ มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวในประเทศสูง มีการ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ไปในทิศทางเดียวกัน นับเป็นอีกสัญญาณทีส่ ะท้อนว่าการท่องเทีย่ วในประเทศน่าจะมีการฟืน้ ตัวอย่างต่อเนือ่ ง
ในระยะข้างหน้า
แผนภาพที่ 72: เราเห็นการฟื้นตัวของการเดินทางผ่านถนนในช่วงเดือนที่ผ่านมา จากผลของการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown

Note: 1\ Data is calculated based on 7-day moving average (since Jan 13, 2020),
whilst figures in parenthesis are % share of Thailand’s 2018 GDP
ที่มา: Apple, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 73: อัตราการเข้าพักส�ำหรับจังหวัดยอดนิยมของไทยเที่ยวไทยฟื้นตัวขึ้น หลังการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown

Note: 1\The data represents monthly average value of the index, while the index beginning (value = 100) from Jan 13, 2020
ที่มา: CEIC, Apple, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อย่างไรก็ตาม โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ “เราเที่ยวด้วยกัน” ยังมียอดการใช้สิทธิส�ำหรับส่วนลด
ค่าใช้จ่ายของที่พักอยู่ในระดับต�่ำเพียง 8% ของสิทธิทั้งหมด ส่งผลให้รัฐบาลจะพิจารณาโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมใน
เฟส 2 โดยใช้เม็ดเงินที่เหลือจากโครงการในเฟส 1 ทั้งนี้ เราคาดว่าโครงการดังกล่าวอาจจะไม่สามารถกระตุ้นการท่อง
เที่ยวในประเทศได้มากนัก เนื่องจากข้อจ�ำกัดของโครงการที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่การใช้สิทธิและวงเงินได้ไม่
เต็มจ�ำนวน รวมถึงเม็ดเงินของโครงการที่มีจ�ำนวนน้อยเมื่อเทียบกับรายได้การท่องเที่ยวภายในประเทศในอดีต หรือ
อย่างมากที่สุดคิดเป็นเพียงราว 15% ของรายจ่ายนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเดียวกันปีก่อนเท่านั้น
แผนภาพที่ 74: ยอดใช้สิทธิส�ำหรับส่วนลดค่าใช้จ่ายของที่พักภายใต้โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” อยู่ในระดับต�่ำ
เพียง 8% ของสิทธิทั้งหมด

ที่มา: www.เราเที่ยวด้วยกัน.com, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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บริการใหคำ�ปรึกษาการลงทุนครบวงจร สำ�หรับกลุมลูกคาคนพิเศษที่มีพอรตลงทุนกับกลุมทิสโก ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป
ติดตอรับบริการได้ที่ธนาคารทิสโกทุกสาขาทั่วประเทศ
สาขาธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เปิดทำ�การทุกวัน สยามพารากอน ชั้น 4 :
เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 2 :
เซ็นทรัลบางนา ชั้น 2
:
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 4 :
ซีคอนบางแค ชั้น 3
:
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น B :
อเวนิว รัชโยธิน
:
พรอมานาด
:
จันทร์ - ศุกร์ สำ�นักงานใหญ่
:
ศรีนครินทร์
:
วรจักร
:
บางลำ�พู
:

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

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

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

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

อาคารภคินท์
รังสิต
ราชวงศ์
ดิโอลด์สยาม ชั้น 1

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

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

ราชบุรี
จันทบุรี
ศรีราชา 
ขอนแก่น
อุดรธานี
ภูเก็ต

:
:
:
:
:
:
:

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

สมุทรสาคร
ชลบุรี
เชียงใหม่
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
ถนนรัษฎา ภูเก็ต
สุราษฏร์ธานี

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

สระบุรี
พัทยา 
นครสวรรค์
โลตัส โคราช
กระบี่
สงขลา 

:
:
:
:
:
:

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

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

