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ตลาดหุ้นในระยะสั้นอาจถูกกดันจากตัวเลขเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มอ่อนแอลง และความเสี่ยงจากประเด็นการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พ.ย. นี้

อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปีเรามองตลาดจะเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะ Reflation mode ซึ่งสินทรัพย์เสี่ยงจะให้ผลตอบแทนสูง 
น�าโดยหุ้นในกลุ่ม Value stocks และหุ้นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM)

ทั้งนี้ เรายังคงแนะน�าให้กระจายการลงทุนไปยังทองค�า จากนโยบายการเงินที่จะยังคงผ่อนคลาย และการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ โดยอาจหาจังหวะเข้าซื้อสะสม ในช่วงกลางเดือน ก.ย. นี้



ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นท้ังหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ท�าข้ึนบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ท่ีได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเช่ือถือ 

แต่ท้ังนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นท่ีแสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จ�าเป็น

ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นค�าเสนอหรือค�าช้ีชวนให้ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์และจัดท�าข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้น�าไปเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การน�าไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมาย   ทั้ง

หลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการน�าไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
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 การฟื้นตัวของตลาดหุ้นในช่วงท่ีผ่านมา ถูกขับเคลื่อนจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นหลัก 
(Easing mode) ซึ่งสังเกตได้จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ควบคู่ไปกับการลดลงของอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ส่งผลให้สินทรัพย์ ได้แก่ ทองค�า ซึ่งซื้อขายในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหลัก 
และสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ เช่น หุ้นในกลุ่ม Growth stocks ท่ีมีการเติบโตของกระแสเงินสดในอนาคต
สูง ให้ผลตอบแทนดี
 ในระยะสัน้ ตลาดหุ้นอาจถูกกดันจาก  1) ตวัเลขเศรษฐกิจทีม่แีนวโน้มอ่อนแอลง หลงัการกลบัมาแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทีท่�าให้หลายรัฐต้องกลบัไปใช้มาตรการ Lockdown ท่ีเข้มงวด ประกอบกับ 2) ความ
ล่าช้าในการอนุมัติเงินช่วยเหลือระลอกใหม่ในสหรัฐฯ และ 3) ความเสี่ยงจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ท่ีจะมีข้ึนในวันท่ี 3 พ.ย. นี้
 แต่ในช่วงปลายปีเรามองตลาดจะเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะ Reflation mode ท่ีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
จะยังคงอ่อนค่าต่อ แต่ Bond yield จะกลับมาเพิ่มขึ้น จากปัจจัยบวกที่จะทยอยเข้ามา เช่น ข่าวดีจากการ
ค้นพบวัคซีน ความไม่แน่นอนจากผลการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะหมดไป และการฟื้นตัวข้ึน
ของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
 ภาวะ Reflation mode เป็นภาวะทีด่สีดุส�าหรบัการลงทนุ สนิทรัพย์แทบทกุประเภทจะให้ผลตอบแทน
ในอัตราที่สูงมาก ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัทที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั่วโลก 
 การเปลี่ยนเข้าสู่ Reflation mode จะท�าให้หุ้นในกลุ่ม Value stocks ที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับมูลค่า
สนิทรัพย์ (PBV ต�า่ เช่น หุ้นในกลุม่ธนาคาร) จะสลบัมาให้ผลตอบแทนทีส่งูกว่าหุ้นในกลุม่ Growth stocks 
ขณะท่ี หุ้นในกลุม่ตลาดเกิดใหม่ (EM) จะยังคงให้ผลตอบแทนทีดี่อยู่ จากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ 
ซ่ึงจะท�าให้ต้นทนุในการบรโิภคสนิค้าและการกู้ยืมลดต�า่ลง ส่งผลบวกต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก 
 ดังนั้น เราจึงแนะน�าให้จับตาการเคลื่อนไหวของ Bond yield อย่างใกล้ชิด หากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
นักลงทุนอาจพิจารณาปรับพอร์ตเพิ่มน�้าหนักการลงทุนหุ้นในกลุ่ม Value stocks และกลุ่ม EM มากขึ้น
 ส�าหรบัทองค�า เรายังคงแนะน�าให้กระจายการลงทนุไปยังทองค�า จากนโยบายการเงินทีจ่ะยงัคงผ่อนคลาย 
และการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจท่ียังคงมคีวามไม่แน่นอนอยู่ โดยอาจหาจงัหวะเข้าซ้ือสะสม ในช่วงกลางเดอืน ก.ย. 
นี ้ทีจ่ะมกีารประชมุ Fed (วันที ่15-16 ก.ย.) ซ่ึงมคีวามเป็นไปได้สงูทีต่ลาดจะผดิหวงั จากผลการประชุม
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Key Recommendations

ตลาดหุ้นในระยะสัน้อาจถูกกดนัจาก ตวัเลขเศรษฐกิจทีม่แีนวโน้มอ่อนแอลง และความเสีย่งจากประเด็นการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พ.ย. นี้

อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปีเรามองตลาดจะเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะ Reflation mode ซ่ึงสินทรัพย์เสี่ยงจะให้
ผลตอบแทนสูง น�าโดยหุ้นในกลุ่ม Value stocks และหุ้นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM)

ทั้งนี้ เรายังคงแนะน�าให้กระจายการลงทุนไปยังทองค�า จากนโยบายการเงินที่จะยังคงผ่อนคลาย และการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ โดยอาจหาจังหวะเข้าซื้อสะสม ในช่วงกลางเดือน ก.ย. นี้
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Past Performance
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Asset Allocation & Investment Themes

Asset Class
Weighting

Themes
Underweight Neutral Overweight

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

ตราสารทุน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

- รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 และ
  Fed กลับมาท�า QE เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบ
- ความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พ.ย. 
- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก
- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นไทย

- เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้น หลังการคลายมาตรการ Lockdown ขณะที่ รัฐบาลมีการอนุมัติมาตรการเยียวยา
 ฟ้ืนฟเูศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ง 
- อย่างไรก็ดี การฟ้ืนตัวมแีนวโน้มเป็นไปอย่างช้า เนือ่งจาก มกีารพึง่พงิรายได้จากการท่องเทีย่วในสดัส่วนท่ีสงู
 เป็นอนัดับต้นในภมูภิาค (11.5% ของ GDP) ประกอบกับการชุมนมุทางการเมอืง
- Earnings Growth อาจถูกปรับลดลงแรงกว่าประเทศอื่น
- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นจีน

- รัฐบาลและ PBoC ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การลดภาษี, ลดดอกเบี้ย และอัดฉีดสภาพคล่อง
  เพื่อบรรเทาผลกระทบของ COVID-19
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวเร็วกว่าประเทศอื่น จากการกลับมาเปิดเมืองเป็นประเทศแรก
- เริ่มมีความเสี่ยงจากประเด็นสงครามการค้ากับสหรัฐฯ
- คงค�าแนะน�า Overweight

ตลาดหุ้นเอเชียเหนือ

- การระบาดของ COVID-19 ในไต้หวันดูควบคุมได้ดี โดยที่ไม่ได้ประกาศปิดเมือง ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 ได้รับผลกระทบไม่รุนแรงมาก และน่าจะฟื้นตัวได้เร็ว อย่างไรก็ดี จ�านวนผู้ติดเชื้อในเกาหลี เริ่มกลับมาเร่งตัวขึ้น
 ตั้งแต่กลางเดือน ส.ค. แต่ดูยังไม่ร้ายแรงเท่ากับระลอกแรก
- ได้รบัประโยชน์จากการเปลีย่นพฤตกิรรมของประชากร ทีหั่นมาใช้เทคโนโลยีมากข้ึน เนือ่งจาก มสีนิค้าส่งออก ประเภท
 เครือ่งใช้อเิลก็ทรอนกิส์ และส่วนประกอบคอมพวิเตอร์ เป็นสดัส่วนมาก 
- คงค�าแนะน�า Overweight

ตลาดหุ้นอินเดีย

- เศรษฐกิจได้รับประโยชน์จากราคาน�้ามันที่ลดลง แต่น่าไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ 
- จ�านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยังเร่งตัวขึ้นต่อเนื่อง
- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม Emerging Markets ด้วยกัน
- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

- เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า จากเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้ว จากการปรับขึ้นภาษี VAT ในปีก่อน
 ขณะเดียวกัน มีข้อจ�ากัดในการออกนโยบายผ่อนคลายการเงิน
- จ�านวนผู้ติดเชื้อเริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่ต้นเดือน ส.ค. 
- ค่าเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ซึ่งกดดันตลาดหุ้นญี่ปุ่นในขาลงให้ลงมากกว่าประเทศอื่น
- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นยุโรป

- การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจน่าจะเป็นไปอย่างช้า ท่ามกลางการฟื้นตัวที่ไม่สมดุลกันของประเทศในกลุ่ม
- เริ่มมีการกลับมาระบาดระลอกสองในหลายประเทศ เช่น เยอรมนี และฝรั่งเศส
- ความเสี่ยงทางการเมืองในเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และอังกฤษ (Brexit) ยังคงกดดัน Sentiment
 ในการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป
- Earnings Growth อยู่ในระดบัต�า่ 
- คงค�าแนะน�า Underweight

ตลาดหุ้นละตินอเมริกา

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

การลงทุนทางเลือก

ทองค�า

- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และการอัดฉีดสภาพคล่อง เป็นความเสี่ยงให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแรงในอนาคต
- อย่างไรก็ดี ปริมาณหนี้ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และการระบาดที่ดูเหมือนจะยังไม่สามารถควบคุมได้
 ท�าให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังไม่แน่นอน ซึ่งอาจท�าให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะเงินฝืดได้เช่นกัน
- ทองค�าเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีมาก ทั้งในภาวะเงินเฟ้อ และเงินฝืด
- คงค�าแนะน�า Overweight

น�้ามัน
- ความต้องการใช้น�า้มนัมแีนวโน้มกลบัมาลดลง หลงัหลายประเทศเร่ิมกลบัมาเพิม่ความเข้มงวดของมาตรการ Lockdown
- อปุทานอาจเพิม่ข้ึน จากการกลบัมาเพิม่ปรมิาณการผลติน�า้มนัของผูผ้ลติ Shale oil ในสหรฐัฯ
- คงน�้าหนักเป็น Underweight

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

J-REITs

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

Europe REITs
- โดนกระทบจากราคาสินทรัพย์ในอังกฤษ
- คงค�าแนะน�า Underweight

Current Recommendation Previous Recommendation

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

Sep tember

2 0 2 0
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ตลาดหุ้น

 ตลาดหุ้นในปัจจุบันก�าลังอยู่ในภาวะ Easing mode หรือ เป็นภาวะที่ตลาดถูกผลักดันให้เพิ่มขึ้น 
จากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ท�าให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า และอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง 
ซึ่งเรามองว่าในข้างหน้า ตลาดจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะ Reflation mode หรือเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะ
ยังคงอ่อนค่า แต่อัตราดอกเบี้ยจะกลับมาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะท�าให้หุ้นในกลุ่ม Value stocks และกลุ่ม EM 
กลับมาให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นในกลุ่ม Growth stocks อย่างในปัจจุบัน

ตลาดหุ้นมักจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ก่อนการเลือกตั้ง
 ตลาดอาจปรับตัวขึ้นได้จ�ากัด ในช่วง 2 เดือนนี้ ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พ.ย. 
โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ (S&P500) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1952 มักจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ในช่วง 2-3 เดือน ก่อนวัน
เลือกตั้งสะท้อนการซื้อขายที่ระมัดระวังมากขึ้น อย่างไรก็ดี หลังพ้นวันเลือกตั้งตลาดหุ้นมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

แผนภำพที่ 1: ตลำดหุ้นสหรัฐฯ มักเคลื่อนไหวในกรอบแคบ 3 เดือนก่อนวันเลือกตั้งประธำนำธิบดี

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

Weeks from election days

S&P 500 index during election years (since 1952)

Average

*Excludes recession years 1960, 1980, 2000 and 2008
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ตลาดหุ้นถูกขับเคลื่อนจากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน  ท�าให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า และ Bond yield ลดลง
 การฟ้ืนตัวของตลาดหุ้น ตัง้แต่หลงัการระบาดของโรค COVID-19 ถูกขับเคลือ่นจากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
เป็นหลกั (Easing mode) ซ่ึงสงัเกตได้จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรฐัฯ ควบคูไ่ปกับการลดลงของอตัราผลตอบแทน
พนัธบัตรรัฐบาล 
 การผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed ในช่วงทีผ่่านมา ทัง้การลดดอกเบีย้และอดัฉดีสภาพคล่องท�าด้วยปริมาณ
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 ในปัจจบัุน มสีนิทรพัย์ท่ีให้ผลตอบแทนด ีได้แก่ ทองค�า ซ่ึงซ้ือขายในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 
เป็นหลกั จงึเป็นสนิทรพัย์ท่ีได้ผลบวกจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรฐัฯ อย่างชัดเจน ในขณะท่ีสนิทรัพย์เสีย่งอืน่ๆ เช่น 
หุ้นในกลุม่ Growth stocks ทีม่กีารเตบิโตของกระแสเงินสดในอนาคตสงู เนือ่งจาก Bond yield ทีล่ดลงจะส่งผลให้
อตัราคิดลด (Discount rate) ลดลงและท�าให้กระแสเงินสดในอนาคตมมีลูค่าสงูข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับพฤติกรรมของตลาด
ในช่วงหลายเดอืนทีผ่่านมา

แผนภำพที่ 2: กำรฟื้นตัวของตลำดหุ้น ในช่วงที่ผ่ำนมำ ถูกขับเคลื่อนจำกนโยบำยกำรเงินเป็นหลัก 
(Easing mode) ซึ่งสังเกตได้จำกกำรอ่อนค่ำของเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ควบคู่ไปกับกำรลดลงของ 
Bond yield

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 3: ขนำดงบดุลของ Fed เพิ่มขึ้นเกือบ 3 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ มำกกว่ำกำรเพิ่มขึ้นของ ECB และ BoJ

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดอาจเปลี่ยนไปถูกขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ (Reflation) ตาม Bond yield ที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้น
 เรามองว่าภาวะ Easing mode ในปัจจุบัน ที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อน และ Bond yield ลดลง อาจก�าลัง
เปลี่ยนผ่านไปสู่ Reflation mode ที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะยังคงอ่อนค่าต่อ แต่ Bond yield จะกลับมาเพิ่มขึ้น จาก
ปัจจัยบวกที่จะทยอยเข้ามา เช่น ข่าวดีจากการค้นพบวัคซีน ความไม่แน่นอนจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
ที่จะหมดไปในช่วงปลายปี และการฟื้นตัวขึ้นของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาวะ Reflation mode เป็นภาวะที่ดีสุด
ส�าหรบัการลงทนุ กล่าวคอื สนิทรพัย์แทบทกุประเภทจะให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก ตามการขยายตวัของเศรษฐกจิ 
และผลประกอบการของบริษัทที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก 
 การเปลี่ยนเข้าสู่ Reflation mode จะท�าให้ผลตอบแทนของสินทรัพย์มีการสับเปลี่ยนผู้ชนะ โดยตลาดหุ้นใน
กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM) จะยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ จากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนใน
การบริโภคสินค้าและการกู้ยืมลดต�่าลง ส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่หุ้นในกลุ่ม Value stocks ที่มี
ราคาถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ (PBV ต�่า เช่น หุ้นในกลุ่มธนาคาร) จะสลับมาให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นในกลุ่ม 
Growth stocks 
 ดังนัน้ เราจงึแนะน�าให้จบัตาการเคลือ่นไหวของ Bond yield อย่างใกล้ชิด หากยังเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง นกัลงทุน
อาจพจิารณาปรบัพอร์ตเพิม่น�า้หนกัการลงทนุหุ้นในกลุม่ Value stocks และกลุม่ EM มากข้ึน

แผนภำพที่ 4: อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงของสหรัฐฯ ลดลงเร็วกว่ำของอังกฤษ เยอรมนี และญี่ปุ่น

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 5: ข่ำวดีจำกกำรค้นพบวัคซีน และกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง อำจท�ำให้ตลำดเปลี่ยน
ผ่ำนไปสู่ Reflation mode ซึ่งหุ้นในกลุ่ม Value และหุ้นในกลุ่มตลำดเกิดใหม่ (EM) ให้ผลตอบแทนดี

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

Asset performances during the various dollar and yield trends since 2010(%MoM)
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แผนภำพที่ 6: หุ้นในกลุ่มตลำดเกิดใหม่ (EM) ให้ผลตอบแทนดีกว่ำหุ้นในกลุ่ม
ตลำดพัฒนำแล้ว (DM) ในช่วงที่เงินดอลลำร์สหรัฐฯ อ่อนค่ำ

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 7: หุ้นในกลุ่ม Value stocks ให้ผลตอบแทนดีกว่ำหุ้นในกลุ่ม 
Growth stocks ในช่วงที่อัตรำดอกเบี้ยในตลำดเพิ่มขึ้น

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อในระยะยาว
 เงินดอลลาร์สหรฐัฯ มแีนวโน้มแข็งค่าต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี 2011 และได้แข็งค่าท�าจดุสงูสดุไปในเดือน เม.ย. ท่ีผ่านมา 
นับเป็นการแข็งค่าขึ้น 35% ใกล้เคียงกับการแข็งค่าในรอบก่อน (33%) แต่ใช้เวลานานกว่าการแข็งค่าใน 2 รอบก่อน
เป็นอย่างมาก (รอบนี้ 103 เดือน, 2 รอบก่อนอยู่ที่ 78 และ 76 เดือน) โดยเรามองว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะยังคง
อ่อนค่าต่อเนื่องในระยะยาว เนื่องจาก
 1) วฏัจกัรการเคลือ่นไหวของค่าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ ในอดีต มกัมกีารเปลีย่นทศิทางทกุครัง้ทีเ่กิดวิกฤตเศรษฐกิจ เช่น 
การอ่อนค่าในรอบก่อน เร่ิมข้ึนหลงัวิกฤตฟองสบู่ในปี 2002 และจบลง หลงัวิกฤต Subprime ในปี 2011 การเข้าสูวิ่กฤต
ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในรอบนี ้ จงึอาจเป็นสญัญาณช้ีว่าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ อาจกลบัมาอ่อนค่า
ต่อเนือ่ง
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 2) Fed ขยายขนาดงบดุลเร็วกว่าธนาคารกลางประเทศอืน่ โดยในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา ค่าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ ได้
เคลือ่นไหวตามขนาดงบดุลของธนาคารกลาง ในช่วงทีข่นาดงบดลุของ Fed ขยายตวัเร็วกว่าของธนาคารกลางประเทศอืน่ 
ค่าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ มกัอ่อนค่าเทียบกับสกุลเงินของประเทศนัน้ ซ่ึงการขยายขนาดงบดลุของ Fed ในปัจจบุนัทีเ่รว็กว่า
ธนาคารกลางประเทศอืน่ อย่าง ECB และ BoJ เป็นอย่างมาก ช้ีว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจอ่อนค่าลงอกี

แผนภำพที่ 8: เงินดอลลำร์สหรัฐฯ แข็งค่ำขึ้น 35% ใกล้เคียงกับกำรแข็งค่ำในรอบก่อน 
ขณะเดียวกัน กำรแข็งค่ำในรอบนี้ใช้เวลำไปแล้ว 103 เดือน นำนกว่ำกำรแข็งค่ำใน 2 รอบ

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 9: งบดุลของ Fed ขยำยตัวมำกกว่ำธนำคำรกลำงประเทศอื่น อย่ำง ECB และ BoJ เป็นอย่ำงมำก

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 3) เมือ่พจิารณาในแง่ของความน่าสนใจในการลงทนุ อตัราดอกเบ้ียของสหรัฐฯ ทีล่ดลงเรว็กว่าประเทศอืน่ ท�าให้
ความน่าสนใจในการท�า Carry trade หรือการกู้เงินจากประเทศท่ีมอีตัราดอกเบ้ียถูกกว่า แล้วมาลงทนุในสหรฐัฯ ลดลง 
เห็นได้จากค่า Carry-to-Volatility (หรือ ส่วนต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลสหรฐัฯ และยุโรปอายุ 3 เดอืน 
หารด้วยความผนัผวนของค่าเงิน EUR/USD) ซ่ึงเปรียบเสมอืนค่า Sharpe Ratio ของการท�า Carry trade ลดลงสูร่ะดับ
ต�า่สดุในรอบกว่า 4 ปี 
 ในระยะข้างหน้า ค่า Carry-to-Volatility น่าจะยังอาจอยู่ในระดับต�่าต่อ เนื่องจาก Fed ยังไม่มีท่าทีจะกลับมา
ข้ึนดอกเบ้ียเร็วๆ นี ้โดยระบุว่าจะคงดอกเบ้ียทีร่ะดับนีต่้อไปจนถึงปี 2022 เป็นอย่างน้อย ท�าให้ส่วนต่างระหว่างดอกเบ้ีย
น่าจะยังอยู่ในระดับต�่า ขณะที่ ค่าความผันผวนได้กลับมาอยู่ระดับใกล้เคียงกับก่อนการระบาดแล้ว ท�าให้ความน่าสนใจ
ในการท�า Carry trade น่าจะยังอยู่ในระดับต�่าต่อ
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 4) ความตงึเครียดระหว่างจนีและสหรัฐฯ ทีอ่าจลดลง โดยตัง้แต่ตลาดประเมนิโอกาสท่ีผูชิ้งต�าแหน่งประธานาธบิดี 
(ปธน.) นาย Joe Biden ซึ่งมีนโยบายการค้าระหว่างประเทศเป็นมิตรกว่าปธน. Trump จะชนะการเลือกตั้งในปลาย
เดือน พ.ค. ค่าเงนิหยวนก็กลับมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กบัจีนอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ การผ่านกฏหมายความมั่นคงที่เข้มงวดของจีน เพื่อบังคับใช้ในฮ่องกง ในวันที่ 28 พ.ค. ซึ่งท�าให้สหรัฐฯ 
ตอบโต้โดยการเพิกถอนสถานะพิเศษของฮ่องกงในวันที่ 14 ก.ค. และการสั่งปิดสถานกงสุลของกันและกันในวันที่ 22 
และ 24 ก.ค. รวมถึงการออกค�าสั่งห้ามไม่ให้บุคคลหรือบริษัทอเมริกันท�าธุรกรรม กับบริษัท ByteDance (แอปพลิเคชัน 
TikTok) และบริษัท Tencent (แอปพลิเคชัน WeChat) ของจีน ในวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา

แผนภำพที่ 10: ค่ำ Carry-to-Volatility ที่อยู่ในระดับต�่ำ ชี้ว่ำควำมน่ำสนใจในกำรท�ำ Carry trade ลดลง

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพที่ 11: ค่ำเงินหยวนกลับมำแข็งค่ำต่อเนื่อง หลังคะแนนนิยมของนำย Biden ขึ้นมำน�ำ

ที่มำ: 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
 ในเดือนท่ีผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบในทุกช่วงอายุ โดยอัตรา
ผลตอบแทนระยะสัน้ ถึงกลาง อายุ 3 เดือนถึง 7 ปีเพิม่ข้ึนไม่ถึง 2.5bps ขณะที ่อตัราผลตอบแทนระยะยาว อายุ 8 
ถึง 10 ปี ปรับตัวข้ึนเลก็น้อย ประมาณ 5bps

เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองอาจท�าให้ Bond yield ปรับตัวลดลง
 ข้อมูลดัชนีชี้วัดความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทยที่เผยแพร่โดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
(PIER) ซึ่งวัดความไม่แน่นอนจากจ�านวนค�าในหนังสือพิมพ์ไทย ที่เกี่ยวกับ การยุบสภา การเลือกตั้ง การชุมนุมประท้วง 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการท�ารัฐประหาร พบว่าในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ความไม่แน่นอนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ต่อเนื่อง และมีเหตุการณ์ที่รุนแรง 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี 2010 ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้
เกิดการชุมนุมเรียกร้องให้ยุบสภา โดยกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (กลุ่ม นปช.) จนน�าไปสู่
การสลายการชุมนุม ท�าให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก และในปี 2014 ซ่ึงเป็นสมัยของนายกรัฐมนตรี
ย่ิงลักษณ์ 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

แผนภำพที่ 12: อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในเดือนที่ผ่ำนมำ

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพที่ 13: ในช่วงที่ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองสูงขึ้น อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลอำยุ 10 ปี 
มักจะลดลง พร้อมกับส่วนต่ำงระหว่ำง Bond yield อำยุ 10 ปี และ 2 ปี ที่แคบลง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ของ กปปส.
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นปช. ชุมนุม + 
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แผนภำพที่ 14: ในช่วงเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ มีควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองที่รุนแรง 2 ครั้ง ในปี 2010 และปี 2014

Source: PIER
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ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

 เรายังคงแนะน�าให้กระจายการลงทุนไปยังทองค�า จากนโยบายการเงินที่จะยังคงผ่อนคลาย และ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ ส�าหรับราคาน�้ามัน เรามองว่าราคาน�้ามันยังคงมี
ความเสี่ยงปรับฐานจาก 1) การปรับตัวเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตน�้ามันดิบสหรัฐฯ 2) แนวโน้มชะลอ
ของปริมาณการบริโภคน�้ามันดิบ จากการกลับมาระบาดของ COVID-19 และ 3) การขาดระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม OPEC

ทองค�า
เรายังคงแนะน�าให้กระจายการลงทุนไปยังทองค�า โดยอาจหาจังหวะเข้าซื้อสะสม ในช่วงกลางเดือน ก.ย. นี้
 เรายังคงมองราคาทองค�ามแีนวโน้มเพิม่ข้ึนในระยะยาว เนือ่งจาก Fed ยังส่งสญัญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน
อย่างต่อเนื่อง โดย Dot plot ล่าสุดของ Fed จากการประชุมในเดือน มิ.ย. ระบุว่า Fed จะคงดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบัน 
(0.00%-0.25%) ต่อไปถึงปี 2022 เป็นอย่างน้อย โดยเราแนะน�าให้หาจังหวะเข้าซื้อสะสม ในช่วงกลางเดือน ก.ย. นี้ 
ที่จะมีการประชุม Fed (วันที่ 15-16 ก.ย.) ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ตลาดจะผิดหวัง จากผลการประชุม

การผ่อนคลายนโยบายการเงิน เป็นปัจจัยส�าคัญในการผลักดันราคาทองค�า
 ราคาทองค�าในช่วงท่ีผ่านมาถูกผลกัดันให้เพิม่ข้ึน จากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซ่ึงกดให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จรงิ 
(Real yield หรืออัตราดอกเบี้ยพันธบัตรลบด้วยคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในอนาคต) ลดลง จนติดลบ และท�าให้เงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง 
 จากการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression model) ย้อนหลงัตัง้แต่ปี 2009 พบว่าอตัราดอกเบ้ียทีแ่ท้จริง และ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (Dollar index) เป็นปัจจัยส�าคัญในการผลักดันราคาทองค�า โดยสามารถอธิบายการเคลื่อนไหว
ของราคาทองค�าได้มากถึง 72% (R-squared = 72%) 
 ในขณะเดียวกัน สมการดังกล่าว ยังชี้ให้เห็นว่าราคาทองค�ามักจะปรับตัวเพิ่มข้ึนในช่วงที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
อ่อนค่า และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงลดลง เห็นได้จาก นับต้ังแต่มีการระบาดของ COVID-19 ค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ได้อ่อนค่าลง -10% พร้อมกับอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงที่ลดลงสู่ระดับ -1.0% ขณะเดียวกัน ราคาทองค�าได้
ปรับตัวเพิ่มข้ึนแรงถึง +36% จากจุดต�่าสุดในเดือน มี.ค.

แผนภำพที่ 15: Regression model จำก 2 ตัวแปร ได้แก่ Real yield และ Dollar index 
สำมำรถอธิบำยกำรเคลื่อนไหวของรำคำทองค�ำตั้งแต่ปี 2009 ได้ถึง 72%

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ราคาทองค�าปรับตัวลงจากจุดสูงสุดเดิม จากการกลับไปเพิ่มความเข้มงวดของนโยบายการเงิน
 สาเหตุของการปรับฐานลง จากจุดสูงสุดเดิมในช่วงปี 2011-2013 เกิดจากการส่งสัญญาณกลับไปเพิ่มความ
เข้มงวดของนโยบายการเงิน โดยราคาทองค�าได้พลิกกลับมาเป็นขาลงอย่างชัดเจน ในเดือน ม.ค. 2013 หลังคณะ
กรรมการ FOMC เร่ิมมีการปรึกษากันว่าจะลดการอัดฉีดสภาพคล่องลง เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจได้ฟื้นตัวข้ึน อัตรา
เงินเฟ้อ (Core PCE) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ +1.7%YoY  แล้ว และต่อมาประธาน Fed นาย Ben Bernanke ได้กล่าวย�้า
ถึงการลดการอัดฉีดสภาพคล่อง ในการแถลงทิศทางนโยบายการเงินต่อสภาคองเกรสในเดือน พ.ค. 2013 
 ขณะที่ Fed ในปัจจุบัน ยังส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง เราจึงยังมองราคาทองค�ามี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนต่อในระยะยาว

แผนภำพที่ 16: เรำยังคงมองรำคำทองค�ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะยำว จำกกำรผ่อนคลำยนโยบำยกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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น�้ามัน
 ราคาน�้ามันยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับราว 40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หลังได้รับประโยชน์จากค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เรามองว่าราคาน�้ามันยังคงมีความเสี่ยง
ปรับฐานจาก 1) ปริมาณการผลิตน�้ามันดิบสหรัฐฯ มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังราคาน�้ามันยังคงยืนเหนือระดับต้นทุน
ของผู้ผลิต 2) ปริมาณการบริโภคน�้ามันดิบมีแนวโน้มชะลอต่อเนื่องจากการระบาด COVID-19 ระลอกสอง และ 
3) การขาดระเบียบวินัยในการปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม OPEC ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนท�าให้ราคาน�้ามันดิบยังทรงตัวได้ แม้ไร้ปัจจัยบวกใหม่
 ในช่วงท่ีผ่านมาค่าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ ได้อ่อนตัวลงอย่างต่อเน่ือง โดยดชันีช้ีวัด US Dollar Index (DXY) ปรับตัว
ลดลงกว่า 7% นบัต้ังแต่ช่วงเดอืน พ.ค. ท่ีผ่านมา ส่งผลให้สนิทรัพย์เสีย่งท่ัวโลก ซ่ึงรวมไปถึงสนิค้าโภคภณัฑ์ปรบัตัวเพิม่
ข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามราคาน�้ามันยังคงซ้ือขายในกรอบแคบราว 40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แม้จะมี
ปัจจัยลบรออยู่ข้างหน้าก็ตาม

แผนภำพที่ 17: รำคำน�้ำมันได้รับแรงหนุนจำกกำรอ่อนค่ำของเงินดอลลำร์สหรัฐฯ

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 โดยเรามองว่าราคาน�้ามันยังมีความเสี่ยงรออยู่ในระยะข้างหน้า ดังนี้
1) ปริมาณการผลิตน�้ามันดิบสหรัฐฯ มีแนวโน้มกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น
 โดยหลงัจากทีร่าคาน�า้มนัดิบ WTI ยังสามารถยืนเหนอืระดบัต้นทนุ (Cash cost) ของผูผ้ลติ Shale oil ทีร่ะดับ 
30-35 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อบาร์เรลได้ ท�าให้ผูผ้ลติกลบัมามกี�าไรจากการผลติน�า้มนัดิบจากหลมุทีขุ่ดไว้ล่วงหน้าแล้ว (DUCS) 
อกีคร้ังนงึ ส่งผลให้เรามองว่าปรมิาณการผลติมแีนวโน้มกลบัมาปรับตัวเพิม่ข้ึนได้ในระยะสัน้
 โดยหากอ้างอิงจากคาดการณ์ของ EIA ซึ่งมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดย EIA ได้ปรับเพิ่มประมาณ
การปริมาณการผลิตน�้ามันดิบของสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งหลังของปีแตะระดับ 11.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 10.94 ล้าน
บาร์เรลต่อวันจากเดือนก่อนหน้า โดยนับเป็นการปรับเพิ่มประมาณการครั้งแรกในรอบ 5 เดือน
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 อย่างไรก็ตาม โดยปกติหลุมน�้ามัน Shale oil ในสหรัฐฯ จะผลิตน�้ามันดิบได้สูงสุดในช่วง 4 เดือนแรกเท่านั้น 
และปริมาณน�้าดิบที่ผลิตได้จะเริ่มลดลงหลังจากนั้น ซึ่งหากยังไม่มีขุดหลุมใหม่มาชดเชยได้ทัน จะส่งผลให้ปริมาณการ
ผลิตลดลงตามมาในอนาคต
 โดยจากการศกึษาพบว่า จ�านวนแท่นขุดเจาะน�า้มนัจะเคลือ่นทีต่าม (Lagging) ราคาน�า้มนัดิบ WTI ราว 4 เดอืน 
(16 สัปดาห์)  โดยราคาน�้ามันดิบ WTI ได้เริ่มท�าจุดต�่าสุดในช่วงปลายเดือน เม.ย. และเริ่มฟื้นตัวข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้เรามองว่าจ�านวนแท่นขุดเจาะน�้ามันอาจกลับมาปรับตัวเพิ่มข้ึนในช่วงเดือน ก.ย. เป็นต้นไป ซ่ึงจะเป็นปัจจัย
ผลักดันการปรับตัวเพิ่มข้ึนปริมาณการผลิตน�้ามันดิบในสหรัฐฯ และส่งผลให้ราคาน�้ามันดิบเกิดความเสี่ยงปรับฐานได้
อีกครั้ง

แผนภำพที่  18:  EIA ได้ปรับเพิ่มประมำณกำรปริมำณกำรผลิตน�้ำมันดิบของสหรัฐฯ ในช่วง
ครึ่งหลังของปีแตะระดับ 11.2 บำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 10.94 บำร์เรลต่อวันจำกเดือนก่อนหน้ำ

ที่มำ: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 19: จ�ำนวนแท่นขุดเจำะน�้ำมันจะเคลื่อนที่ตำม (Lagging) รำคำน�้ำมันดิบ WTI รำว 4 เดือน (16 สัปดำห์)

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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2) ความต้องการใช้น�้ามันเบนซิน (Gasoline Demand) ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง
 ในขณะท่ีฝ่ัง Demand การใช้น�า้มนั ยังคงส่งสญัญาณชะลอตัวอย่างต่อเนือ่ง หลงัจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้กลบั
มาหยุดชะงักอีกครั้งจากการเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการ Lockdown หลังการระบาดระลอกสองของเชื้อ COVID-19 
โดยในปัจจุบันความต้องการใช้น�้ามันอยู่ที่ระดับระดับ 8.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน หดตัวหดตัว 7.9% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ในขณะที่หดตัว -9.8% และ -7.8% ตามล�าดับ

3) ความเสี่ยงจากการเริ่มการลดปริมาณการผลิตขั้นที่ 2 ของกลุ่ม OPEC ในขณะที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการขาด
ระเบียบวินัยของสมาชิกในกลุ่มได้
 โดยกลุ่ม OPEC-10 รายงานปริมาณการผลิตเดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 21 ล้านบาร์เรลต่อวัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 
9 แสนบาร์เรลต่อวันจากเดือนก่อน หลังแกนน�า OPEC อย่างซาอุฯ ประกาศจะไม่ปรับลดการผลิตต�่ากว่าโควต้าอีกต่อ
ไปในการประชุมวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา
 โดยการปรับเพิ่มการผลิตน�าโดยซาอุฯ ซ่ึงปรับเพิ่มปริมาณการผลิต 9 แสนบาร์เรลต่อวัน ตามมาด้วยคูเวต 
(เพิ่มข้ึน 7 หมื่นบาร์เรลต่อวัน) และ ไนจีเรีย (เพิ่มข้ึน 4 หมื่นบาร์เรลต่อวัน) ในขณะท่ี กาบอง แองโกล่า คองโก 
และ  อิเควทอเรียลกินี ได้ปรับลดการผลิตลงรวม 1.5 แสนบาร์เรลต่อวัน หลังจากที่ผลิตเกินโควต้าในรอบก่อนหน้า 
ส่งผลให้ต้องร่วมกันลดการผลิตชดเชยในรอบนี้ อย่างไรก็ตาม อิรักซ่ึงมีปริมาณการผลิตเกินโควต้ามากที่สุดในกลุ่ม 
ยังคงมีการผลิตเท่าเดิมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

แผนภำพที่ 20: ควำมต้องกำรใช้น�้ำมันเบนซิน (Gasoline Demand) ยังคงชะลอตัวอย่ำงต่อเนื่อง

ที่มำ: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพที่ 21: ปริมำณกำรผลิตน�้ำมันดิบของกลุ่ม OPEC ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9 แสนบำร์เรลต่อวัน

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 โดยรวมเมือ่เทียบกับตัวเลขการผลติจรงิในเดอืน ก.ค. กับโควต้าการผลติ จะพบว่า การผลติรวมของกลุม่ OPEC-10 
เกินกว่าโควต้าโดยรวมอยู่ถึง 4 แสนบาร์เรลต่อวัน น�าโดย อิรัก (ผลิตเกินโควต้า 1.98 แสนบาร์เรลต่อวัน) ไนจีเรีย 
(ผลิตเกินโควต้า 1.38 แสนบาร์เรลต่อวัน) และคูเวต (ผลิตเกินโควต้า 5.2 หมื่นบาร์เรลต่อวัน)
 โดยเรามองว่า แม้กลุ่ม OPEC จะเพิ่มความเข้มงวดต่อประเทศสมาชิกที่ยังคงผลิตเกิน ให้ปฏิบัติตามข้อตกลง
อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ปรมิาณการผลติน�า้มนัดบิโดยรวมของกลุม่ก็ยังคงเกินกว่าโควต้าอยู่ในขณะท่ีทัง้ อรัิก  และ 
ไนจีเรีย ซึ่งมีปริมาณการผลิตเกินกว่าโควต้ามาโดยตลอด ก็ยังไม่มีทีท่าที่จะปรับลดการผลิตลงแต่อย่างใด ซึ่งบ่งชี้ถึงการ
ขาดระเบียบวินัยของกลุ่ม OPEC ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในปัจจุบัน
 ส่งผลให้ในระยะข้างหน้า ตลาดน�า้มนัยังคงมคีวามเสีย่งหากกลุม่ OPEC ยังไม่สามารถควบคมุประเทศสมาชิกให้
ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ซึ่งจะท�าให้ปริมาณการผลิตโดยรวมอาจกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดัน
ราคาน�้ามันดิบให้ปรับฐานรุนแรงได้
 ในขณะที่ข้อตกลงร่วมกันลดปริมาณการผลิตน�้ามันดิบข้ันแรกของกลุ่ม OPEC+ ที่ได้หมดอายุลงในเดือน ก.ค. 
ที่ผ่านมาจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเพิ่มความเสี่ยงให้ตลาดน�า้มัน โดยจะเริ่มการปรับลดปริมาณการผลิตข้ันถัดไปที่ระดับ 
7.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือน ส.ค. เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือน ธ.ค ท�าให้เมื่อรวมกับการลดการผลิต
ชดเชยจากประเทศสมาชิกท่ีผลติเกินโควต้าในรอบก่อนหน้าอกีกว่า 8.4 แสนบาร์เรลต่อวัน ตลาดน�า้มนัจะมปีริมาณน�า้มนั
ไหลออกกสู่ตลาดอีกกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงที่เหลือของปีนี้ ซึ่งอาจกดดันราคาน�้ามันให้ปรับฐานได้อีกครั้ง

แผนภำพที่ 22: กลุ่ม OPEC กลับมำผลิตเกินโควต้ำอีกครั้ง ในขณะที่ยังไม่สำมำรถควบคุม
ประเทศสมำชิกที่ผลิตเกินโควต้ำได้ นับเป็นกำรเพิ่มควำมเสี่ยงให้กับตลำดน�้ำมันอีกครั้ง

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)  
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เศรษฐกจิสหรฐัฯ ส่งสญัญาณฟ้ืนตวัข้ึนในไตรมาส 3 สะท้อนผ่านกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีป่รบัตวัดข้ึีนต่อเน่ือง
ในเดือน ก.ค. อย่างไรก็ด ีการฟ้ืนตัวต่อจากนีม้แีนวโน้มชะลอตวัลงจาก 1) การระบาดรอบสองของ COVID-19 
2) ก�าลังซื้อของผู้บริโภคที่จะลดลงหลังสวัสดิการภาครัฐหมดไป 3) การอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม
เติมที่ล่าช้า และ 4) ความไม่แน่นอนทางการเมืองจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี ในเดือน พ.ย.

เศรษฐกจิยูโรโซนส่งสญัญาณฟ้ืนตัวข้ึนในไตรมาส 3 สะท้อนผ่านดชันีความเชือ่ม่ันทางเศรษฐกจิและดชันี PMI 
ทีฟ้ื่นตวัข้ึนกลบัเข้าสูเ่กณฑ์ขยายตัวอกีครัง้ในเดอืน ก.ค. ขณะท่ีตัวเลขเศรษฐกิจจริงฟ้ืนตัวดีข้ึนต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ
ยอดค้าปลีกที่กลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาดของ COVID-19 แล้ว อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมี
แนวโน้มชะลอลงต่อจากนี้ โดยเฉพาะหลังผู้ติดเช้ือ COVID-19 ในยุโรปกลับมาเร่งตัว 

เศรษฐกจิจนีส่งสญัญาณฟ้ืนตวัข้ึนต่อเข้าสูไ่ตรมาส 3  ขณะทีส่ถานการณ์ COVID-19 เริม่คล่ีคลาย โดยตลาด
คาด GDP จะขยายตัว 5.2% YoY ต่อเนื่องจาก 3.2% ในไตรมาส 2 อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
จีนยังคงเปราะบางอย่างมาก เนื่องจากการฟื้นตัวยังน�าโดยอุปทานและการลงทุนภาครัฐเป็นหลัก ขณะที่การ
บริโภคเอกชนฟื้นตัวขึ้นได้ช้ากว่าที่ประเมิน นอกจากนี้ เศรษฐกิจยังต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงจากความตึงเครียด
กับสหรัฐฯ ที่รุนแรงขึ้น 

เศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัวสูง -27.8% QoQ, saar ในไตรมาส 2 รุนแรงสุดนับตั้งแต่เก็บข้อมูลในปี 1955 
จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ัวประเทศท่ีกดดนัการบริโภค และอปุสงค์โลกทีอ่่อนแอซ่ึงกดดนัการส่งออก
และภาคการผลติ โดยการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจญ่ีปุน่ต่อจากนี ้จะยังได้รับแรงกดดนัจากอปุสงค์ภายนอกท่ีอ่อนแอ
จากการระบาดของ COVID-19 ท่ียืดเย้ือ ขณะทีก่ารฟ้ืนตวัของอปุสงค์ในประเทศยังมคีวามเสีย่งจาก COVID-19 
ทีก่ลบัมารนุแรงข้ึน

เศรษฐกจิไทยปรบัตวัดข้ึีนในเดอืน มิ.ย. หลังจากทีมี่การผ่อนคลายมาตรการ Lockdown อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่
ต้นเดือน พ.ค. จากกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศทีท่ยอยกลบัมาด�าเนนิการ และมาตรการเยียวยาฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ
ที่มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งปีหลังคาดเศรษฐกิจจะทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ แต่ยังคงมีปัจจัย
เสี่ยงด้านลบที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด  อาทิ การระบาดรอบสองของ COVID-19  สถานการณ์ภัยแล้ง และ
เสถียรภาพการเมืองในประเทศ
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ

 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณฟื้นตัวข้ึนในไตรมาส 3 สะท้อนผ่านดัชนีชี้วัดความเชื่อม่ันทาง
เศรษฐกิจ ตัวเลขเศรษฐกิจจริง และตลาดแรงงานที่ปรับตัวดีข้ึนต่อเน่ืองในเดือน ก.ค. อย่างไรก็ดี 
การฟื้นตัวต่อจากนี้มีแนวโน้มชะลอตัวลงจาก 1) การระบาดรอบสองของ COVID-19 2) ก�าลังซื้อของ
ผู้บริโภคที่จะลดลงหลังสวัสดิการภาครัฐหมดไป 3) การอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่ล่าช้า 
และ 4) ความไม่แน่นอนทางการเมืองจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี ในเดือน พ.ย. ขณะที่นโยบายการ
เงิน Fed อยู่ระหว่างการทบทวนนโยบายการเงิน ซึ่งคาดจะเปิดเผยผลสรุปกลางเดือน ก.ย. และน่าจะ
ประกาศมาตรการใหม่ๆ หลังจากนัน้ เช่น การปรับเป้าหมายเงนิเฟ้อและการน�ามาตรการ Yield Curve 
Control มาปรับใช้

เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นต่อในเดือน ก.ค. แต่การฟื้นตัวมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อจากนี้ จากการระบาดรอบสองของ 
COVID-19 และการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่ล่าช้า 
 การบรโิภค: ยอดค้าปลกี (Retail Sales) เดอืน ก.ค. ขยายตัว 1.2% MoM ชะลอตัวลงจาก 8.4% ในเดือนก่อน 
และต�่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 2.0% โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกขยายตัว 2.7% YoY (vs. 2.1% 
เดือนก่อน) และอยู่ในระดับสูงกว่าเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดของ COVID-19 สะท้อนการฟื้นตัวของการบริโภคที่เป็น
ไปอย่างรวดเร็ว

• รายละเอยีดสะท้อนการฟ้ืนตวัทีแ่ข็งแกร่ง โดยยอดค้าปลกีทีไ่ม่นบัรวมสนิค้าทีม่คีวามผนัผวนทัง้รถยนต์ น�า้มนั 
และวัสดุก่อสร้าง หรือ Core Retail Sales ซ่ึงเป็นส่วนทีน่�าไปคดิใน GDP ขยายตวั 1.4% MoM ชะลอตวั
ลงจาก 5.6% ในเดือนก่อน แต่ดีกว่าทีต่ลาดคาดท่ี 0.8%

 ส่วนความเช่ือมั่นผู้บริโภคโดย U. of Michigan (Consumer Sentiment) เบ้ืองต้นเดือน ส.ค. ปรับตัวเพิ่ม
ข้ึนเล็กน้อย 0.3 จุด เป็น 72.8 จุด แต่ยังอยู่ในระดับต�่ามาก โดยอยู่ระดับใกล้เคียงจุดต�่าสุดจากวิกฤต COVID-19 
ที่ 71.8 จุด ในเดือน เม.ย. สะท้อนผู้บริโภคจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและการฟื้นตัวต่อจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนสูง 
ทั้งจากการระบาดรอบสองของ COVID-19 และการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่ล่าช้า 

แผนภำพ 23: กิจกรรมทำงเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในเดือน ก.ค.

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 การผลิต: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน ก.ค. ขยายตัว 3.0% MoM เท่ากับท่ี
ตลาดคาด ชะลอตัวลงจาก 5.7% ในเดือนก่อน ส่งผลให้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมฟื้น
ตัวข้ึนเป็น -8.2% YoY (vs. -11.0% เดือนก่อน)
 อย่างไรก็ดี ภาคการผลิตยังอ่อนแออย่างมาก โดยยังอยู่ในระดับต�่ากว่าเดือน ก.พ. ก่อน COVID-19 อยู่กว่า 8% 
ขณะที่อัตราการใช้ก�าลังการผลิต (Capacity Utilization) ฟื้นตัวขึ้นเป็น 70.6% (vs. 68.5%) แต่ยังต�่ากว่าเดือน ก.พ. 
ที่ 76.9% อยู่มาก สะท้อนผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้น ท่ามกลางอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศที่
ฟื้นตัวช้าจากการระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ 
 การลงทุน: ยอดค�าสั่งซื้อไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องบิน (Core Capital Goods Orders) ซึ่งเป็นดัชนี
ชี้น�าการลงทุน ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องเป็น -0.7% YoY ในเดือน มิ.ย. จาก -7.3% ในเดือนก่อน ตามอุปสงค์ที่ทยอยฟื้น
ตัวหลังผ่อนปรน Lockdown โดยดัชนีย่อยยอดค�าสั่งซื้อใหม่ของภาคการผลิต (ISM Manufacturing New Orders) 
เดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงต่อเนื่องอีก 5.1 จุด เป็น 61.5 จุด 
 ความเชือ่ม่ันภาคธุรกจิโดย ISM:  ดัชนผีูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติโดย ISM (ISM Manufacturing) เดือน 
ก.ค. ฟ้ืนตัวข้ึน +1.6 จดุ เป็น 54.2 จดุ สงูสดุนับต้ังแต่เดือน ม.ีค. 2019 และสงูกว่าทีต่ลาดคาดที ่53.6 จดุ ด้วยแรงหนนุ
จากผลผลติ (+4.8, 62.1 จดุ) และยอดค�าสัง่ซ้ือใหม่ (+5.1, 61.5 จดุ) ทีป่รับตัวเพิม่ข้ึนแรงเป็นส�าคัญ ส่วนยอดค�าสัง่ซ้ือ
ภายนอกประเทศฟ้ืนตัวข้ึนกลบัเข้าสูเ่กณฑ์ขยายตวัอกีคร้ัง (+2.8, 50.4 จดุ) ขณะทีก่ารจ้างงาน (+2.2, 44.3 จดุ) ฟ้ืนตัว
ข้ึนเลก็น้อยและยังคงอยู่ในระดับต�า่กว่า 50 จดุ สะท้อนตลาดแรงงานทียั่งอ่อนแออย่างมาก
 ภาคต่างประเทศ: ยอดส่งออกเดือน มิ.ย. ฟื้นตัวขึ้นเป็น -24.4% YoY จาก -32.0% ในเดือนก่อน ตามอุปสงค์
โลกที่ทยอยฟื้นตัวขึ้นตามการผ่อนปรน Lockdown  ส่วนยอดน�าเข้า (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) รุนแรงสุดนับต้ังแต่
ช่วงปี 1940s จากการใช้มาตรการคุมเข้มเพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะในเดือน เม.ย. ก่อนท่ีจะ
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�าเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ
ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 
 โดยเศรษฐกิจในไตรมาสนี้ ได้ปัจจัยหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐที่เร่งตัวขึ้น (2.7% vs. 1.3% ไตรมาสก่อน) และ
ยอดส่งออกสุทธิ (Net exports) ที่เป็นบวก (+0.7ppt) จากการน�าเข้า (-53.4%) ที่หดตัวต�่ากว่าส่งออก (-64.1%) 
 เศรษฐกิจท่ีหดตัวสงูในไตรมาส 2 เป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาด จากการใช้มาตรการ Lockdown เพือ่ควบคุม
การระบาดของ COIVD-19 ท่ีกดดนักิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเดือน เม.ย. ขณะทีก่ารผ่อนปรนมาตรการดงักล่าว
ในเดือน พ.ค.-ม.ิย. ก็ด�าเนนิไปอย่างช้าๆ เท่านัน้ โดยภาคธรุกิจยังไม่สามารถเปิดท�าการได้เต็มประสทิธิภาพ ขณะทีผู่บ้รโิภค
ยังมคีวามกังวลอย่างมากต่อการระบาดของไวรสั
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 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
รฐัหมดไป อกีทัง้ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคก็อยู่ในระดบัต�า่ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการอนมุติัสวัสดกิาร
ภาครัฐเพิ่มเติมที่ล่าช้า

แผนภำพ 24: GDP ของสหรัฐฯ คำดจะทยอยฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปต่อจำกนี้ โดยจะยังอยู่
ในระดับต�่ำกว่ำแนวโน้มก่อนกำรระบำดของ COVID-19

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

 

แผนภำพ 25: สถำนกำรณ์ COVID-19 ในสหรัฐฯ ยังรุนแรงอย่ำงมำก แม้จ�ำนวนผู้ติดเชื้อจะเริ่มชะลอตัวลง

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพ 26: สถำนกำรณ์ COVID-19 มีควำมรุนแรงขึ้นในหลำยรัฐ 

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. 
ที่มำ: CEIC, US CDC, Wikipedia, GoldmansSachs, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

ตลาดแรงงานฟ้ืนตวัข้ึนแข็งแกร่งกว่าทีค่าดในเดอืน ก.ค. แต่การฟ้ืนตวัมีแนวโน้มชะลอตวัลงต่อจากน้ี 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�าโดยกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 ได้แก่ การโรงแรมและพักผ่อน (5.92 แสนราย) ค้าปลีก (2.58 แสนราย) การให้
บริการด้านสุขภาพและความช่วยเหลือทางสังคม (1.91 แสนราย) และการให้บริการทางธุรกิจ (1.70 แสนราย) 
 ส่วนภาคการผลิตเพิ่มข้ึนเล็กน้อย (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�าหนดเปิดเทอมแล้ว
 การจ้างงานทีป่รบัตวัเพิม่ข้ึนดกีว่าทีต่ลาดคาดหนนุให้อตัราการว่างงาน (Unemployment rate) เดอืน ก.ค. ปรับ
ตัวลดลงเป็น 10.2% จาก 11.1% ในเดอืนก่อน โดยอยู่ในระดบัสงูใกล้เคยีงกับจดุสงูสดุในวิกฤตคร้ังก่อนท่ี 10.0% แต่ดี
กว่าทีต่ลาดคาดท่ี 10.6% โดยแรงงานว่างงานช่ัวคราว (Temporary) ปรับตวัลดลง 1.34 ล้านราย เป็น 9.22 ล้านราย 
ขณะทีจ่�านวนแรงงานท่ีว่างงานถาวร (Permanent) ทรงตัวท่ี 2.88 ล้านราย

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภำพ 27: กำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรฟื้นตัวขึ้น
ต่อเนื่อง (กรำฟเส้น) แต่กำรเพิ่มขึ้นก็ชะลอลงมำก
เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค.-มิ.ย. ขณะที่กำรจ้ำงงำนอยู่
ต�่ำกว่ำระดับเดือน ก.พ. ถึง 13 ล้ำนรำย

แผนภำพ 28: อัตรำกำรว่ำงงำน (เส้นสีน�้ำเงิน) 
ชะลอตัวลงเป็น 10.2% ในเดือน ก.ค. ตำมกำร
ลดลงของแรงงำนว่ำงงำนชั่วครำว (เส้นสีฟ้ำ)
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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�าดับ) อกีท้ังระดับการจ้างงานยังต�า่กว่าเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดของ COVID-19 อยู่ถึง 13 ล้านราย นอกจากนี้ 
รายงานอัตราการว่างงานได้ระบุว่าแรงงานส่วนใหญ่ (48%) ว่างงานมากว่า 15 สัปดาห์แล้ว หรือนับตั้งแต่กลางเดือน 
มี.ค. สะท้อนถึงภาพรวมของตลาดแรงงานที่ยังเปราะบางอย่างมากแม้จะฟื้นตัวขึ้นได้เร็วก็ตาม

 เรามองการฟ้ืนตวัของตลาดแรงงานต่อจากนีจ้ะด�าเนนิไปอย่างช้าๆ โดยการจ้างงานคาดจะเพิม่ข้ึนในอตัราทีช่ะลอ
ตัวลงต่อเนื่องต่อจากนี้ ขณะที่อัตราการว่างงานจะทยอยปรับลดลงอย่างช้าๆ ท่ามกลาง COVID-19 ที่ยังไม่สามารถ
ควบคุมได้ ซึ่งส่งผลให้ภาคธุรกิจยังไม่สามารถด�าเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ และไม่มีความจ�าเป็นที่ต้องกลับมาว่าจ้าง
ให้เท่ากับระดับปกติ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่ภาคธุรกิจจะกลับมาปลดคนงานออกอีกครั้ง ท่ามกลางสถานการณ์ 
COVID-19 ที่ยังยืดเยื้อ 

การใช้จ่ายของผู้บรโิภคอาจไม่ฟ้ืนตัวเรว็นักแม้รฐับาลจะให้สวสัดกิารเพิม่เตมิ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกจิ
หลัง COVID-19 ระบาดรอบสองที่จะหนุนให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย
 การใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Spending) ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. (8.5% MoM และ 
5.6% ตามล�าดับ) จากการผ่อนปรน Lockdown ประกอบกับก�าลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจากแรงหนุนของสวัสดิการ
ภาครัฐที่ได้รับทั้งเช็คเงินสด (ผู้ใหญ่คนละ $1,200 และเด็กคนละ $500) และโครงการ Pandemic Unemployment 
Compensation (PUC) ทีใ่ห้สวสัดกิารว่างงานเพิม่เติม $600/สปัดาห์ (เพิม่เติมจากช่วงปกติทีไ่ด้รบัโดยเฉลีย่ $370/สปัดาห์) 
 อย่างไรก็ดี ระดับการใช้จ่ายยังต�่ากว่าเดือน 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�าคัญดังนี้ 
 1) โครงการ PUC ท่ีให้สวัสดกิารว่างงานเพิม่เตมิ $600/สปัดาห์ ซ่ึงเป็นแรงหนนุหลกัได้หมดอายุลงสิน้เดือน ก.ค. 
ขณะทีก่ารลงนาม Executive Orders ของประธานาธบิดี Donald Trump (8 ส.ค.) เพือ่ต่ออายุมาตรการดงักล่าวได้ให้
สวัสดิการลดลงเป็น $400/สปัดาห์ ซ่ึงมคีวามเสีย่งล่าช้าและไม่ชดัเจนว่าผูว่้างงานจะได้รบัเงินเมือ่ใด นอกจากนี ้มาตรการ
ดังกล่าวคาดจะให้สวัสดิการได้เพียง 4-5 สัปดาห์เท่านั้น หากสภายังไม่สามารถอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ
ใหม่ได้
 2) การระบาดรอบสองของ COVID-19 ยังเป็นความเสี่ยงส�าคัญที่จะกดดันการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยเฉพาะ
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจทีจ่ะส่งผลให้ผูบ้รโิภคเลอืกทีจ่ะเก็บออม โดยความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคได้กลบัมาอยู่ในระดับต�า่
อีกครั้งในเดือน ก.ค.-ส.ค.  (ใกล้จุดต�่าสุดในเดือน พ.ค. จากวิกฤต COVID-19)

แผนภำพ 29: สัดส่วนแรงงำนที่ว่ำงงำน 15 สัปดำห์ขึ้นไป (เส้นสีฟ้ำ) เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกในเดือน ก.ค. อยู่ที่ 48%

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 3) อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับสูงแม้จะปรับลดลงต่อเนื่อง (10.2% เดือน ก.ค.) ขณะที่การปรับลดลงต่อ
จากนี้มีแนวโน้มจะเป็นไปอย่างช้าๆ เท่านั้น เนื่องจากผู้ประกอบการคาดได้ว่าจะยังไม่ว่างจ้างตามระดับปกติจนกว่าจะ
มีการน�าวัคซีนมาใช้ ซึ่งคาดเร็วสุดจะเป็นต้นปีหน้า
 การฟ้ืนตัวของการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนราว 70% ของ GDP ทีม่แีนวโน้มชะลอตัวลง จะส่งผล
ให้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจสหรฐัฯ ต่อจากนีเ้ริม่แผ่วลง และเผชิญความเสีย่งด้านลบมากข้ึน โดยเฉพาะหากสภาไม่สามารถ
อนมุติัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจภาครัฐรอบใหม่โดยเรว็

แผนภำพ 30: กำรใช้จ่ำยของผู้บริโภค (เส้นสีฟ้ำ) ยังต�่ำ
กว่ำก่อน COVID-19 รำว 7% แม้รำยได้จะเพิ่มขึ้นอย่ำง
มำกจำกสวัสดิกำรภำครัฐ

แผนภำพ 31: ควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ในระดับต�่ำ
ท่ำมกลำงกำรระบำดรอบสองของ COVID-19 ซึ่งจะ
กดดันกำรใช้จ่ำยและหนุนให้เก็บออม

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพ 32: กำรฟื้นตัวของกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคส่งสัญญำณชะลอลง 

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�ากัดและสภาน่าจะถูกกดดันให้เร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในระยะใกล้
 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�าหนดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.) 

• ให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่ค�้าประกันโดยหน่วยงานภาครัฐ (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�ากัด 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   
 ทัง้นี ้เมือ่ประเมนิจากผลดต่ีอเศรษฐกิจทีม่จี�ากัดแล้ว คาดว่าสภาจะได้รบัแรงกดดนัให้เร่งหาข้อตกลงร่วมกันให้ได้
โดยเร็ว โดยเฉพาะจากการให้สวัสดิการว่างงานเพิ่มเติมที่คาดจะให้ได้ถึงแค่ต้นเดือน ก.ย. เท่านั้น

แผนภำพ 33:  ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่องในระยะข้ำงหน้ำจำกสวัสดิกำรภำครัฐ 
(แท่งสีเทำเข้มและเทำอ่อน) ที่ทยอยหมดไป และ/หรือลดลงจำกเดิม

ที่มำ: 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) 
คงดอกเบ้ียนโยบาย Federal Fund Rate ไว้ที่ระดับ 0.00-0.25% และย�้าพร้อมใช้เครื่องมือที่มีเพื่อหนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจ ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ท่ีกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และเงินเฟ้อใน
ระยะใกล้ 
 โดย Fed ยังคงคาดอัตราดอกเบ้ียจะคงอยู่ที่ระดับปัจจุบัน (0.00-0.25%) จนกว่าจะมีความเช่ือมั่นว่าเศรษฐกิจ
จะสามารถเลยผ่านปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน และเดินทางกลับเข้าสู่เป้าหมายเดิมคือการจ้างงานเต็มอัตราและระดับราคา
ที่มีเสถียรภาพได้ ซ่ึง Dot plot ล่าสุด (เดือน มิ.ย.) ช้ีว่าอัตราดอกเบ้ียจะคงอยู่ท่ีระดับปัจจุบันไปจนถึงปี 2022 เป็น
อย่างน้อย
 แถลงการณ์ของ Fed ระบุกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานฟื้นตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่ยังอยู่ในระดับต�่า
กว่าช่วงต้นปีก่อนการระบาดของ COVID-19 ขณะที่อุปสงค์ทีอ่่อนแอและการปรับลดลงรนุแรงของราคาน�้ามันไดก้ดดนั
อัตราเงินเฟ้อ ด้านสถานะทางการเงินโดยรวมปรับตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งจากผลดีของมาตรการช่วยเหลือที่ได้ออกมา ทั้งนี้ 
Fed ระบุแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการของ COVID-19 เป็นส�าคัญ ซึ่ง Fed จะยังติดตามข้อมูล
ต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการตัดสินใจแนวทางการด�าเนินนโยบายในระยะข้างหน้าต่อไป
 ด้านสภาพคล่อง Fed ระบุจะเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล (Treasury) และตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก
ประกัน ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (MBS) ที่อัตราปัจจุบัน “เป็นอย่างน้อย” ในช่วงเดือนข้างหน้า (Treasury เดือน
ละ 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ MBS เดือนละ 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพื่อหนุนสภาพคล่องในระบบและ
หนุนการส่งผ่านของนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายสู่ระบบเศรษฐกิจจริง
 ในการประชุมรอบนี ้Fed ได้ขยายเวลาการด�าเนนิมาตรการ Dollar Liquidity Swap Lines และมาตรการซ้ือคนื
พนัธบัตร (FIMA  Repo) ทีไ่ด้ท�ากับธนาคารกลางต่างๆ ทัว่โลกไปจนถึงสิน้เดือน ม.ีค. 2021 เพือ่ช่วยลดความตงึตวัของ
สภาพคล่องของเงินดอลลาร์สหรฐัฯ (Fed ได้เริม่สองมาตรการดังกล่าวในเดอืน ม.ีค. ในช่วง COVID-19 ระบาดรุนแรง)
 โดยก่อนหน้าการประชุม (วันที่ 28 ก.ค.) Fed ได้ขยายเวลาการด�าเนินมาตรการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินต่างๆ 
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�าหนดสิ้นสุดวันที่ 17 มี.ค. 2021 โดยการขยายระยะเวลาออกไปนั้นก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
มาตรการต่างๆ จะยังคงอยู่เพื่อหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
 นาย Jerome Powell ประธาน Fed กล่าวในแถลงการณ์หลังการประชุมว่า แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก�าลัง
เผชิญความไม่แน่นอนอย่างมากและการฟื้นตัวก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ซึ่งนาย Powell ได้
กล่าวเตือนว่าการปรับเพิ่มข้ึนของจ�านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 และการกลับมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดเริ่มส่ง
ผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 นอกจากนี ้นาย Powell กล่าวว่าแม้การกลบัมาเปิดเมอืงจะด�าเนนิไปด้วยดีและแรงงานหลายคนได้กลบัมาท�างาน
แต่อกีหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจท่ีเก่ียวเนือ่งกับการรวมตวัของผูค้น (เช่น ร้านอาหาร การท่องเทีย่ว และโรงภาพยนตร์) 
คาดว่าจะต้องใช้เวลานานมากในการฟื้นตัว ซึ่งคนในอุตสาหกรรมเหล่านั้นมีความจ�าเป็นที่จะต้องได้รับการเยียวยา
 Fed ยังคงส่งสัญญาณพร้อมหนุนเศรษฐกิจเต็มที่ทั้งดอกเบี้ยที่จะคงอยู่ที่ระดับต�่าเป็นระยะเวลานานและการต่อ
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 เพือ่เป็นอกีแรงหนนุกดให้อตัราดอกเบีย้ในตลาดอยู่ในระดับต�า่ หลงัจากทีอ่ตัราดอกเบีย้นโยบายถูกปรบัลดลงจน
เข้าใกล้ระดับ 0% ไปแล้ว ขณะที่ Fed มองการใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบไม่มีความเหมาะสม นอกจากนี้ อาจท�าการ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายเงินเฟ้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
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แผนภำพ 34: Fed มองเศรษฐกิจดีขึ้นจำกกำรประชุมรอบก่อนและต่ออำยุมำตรกำรสนับสนุนสินเชื่อ
ฉุกเฉินต่ำงๆ ขณะที่คงมุมมองดอกเบี้ยและกำรเข้ำซื้อสินทรัพย์ไว้เช่นเดิม

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภำพ 35: มูลค่ำสินทรัพย์ในมำตรกำรเสริมสภำพคล่องของ Fed ยังต�่ำกว่ำวงเงินที่ตั้งไว้อย่ำงมำก

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.
ที่มำ: Bloomberg, CRFB, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจยุโรป

 เศรษฐกิจยูโรโซนส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส 3 สะท้อนผ่านดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ
และดชันี PMI ทัง้ภาคการผลติและบรกิารทีฟ้ื่นตวัข้ึนกลบัเข้าสูเ่กณฑ์ขยายตวั (เหนือ 50 จดุ) อกีครัง้ใน
เดอืน ก.ค. ขณะทีต่วัเลขเศรษฐกจิจรงิฟ้ืนตวัดข้ึีนต่อเน่ือง โดยเฉพาะยอดค้าปลีกทีก่ลับเข้าสูร่ะดบัเดอืน 
ก.พ. ก่อนการระบาดของ COVID-19 แล้ว  อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอลงต่อ
จากนี้ โดยเฉพาะหลังผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในยุโรปกลับมาเร่งตัว ขณะการฟื้นตัวของการใช้จ่ายของผู้
บริโภคมีแนวโน้มแผ่วลงซึ่งสะท้อนผ่านความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังอยู่ในระดับต�่ามาก จากความกังวลต่อ
ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจและอัตราการว่างงานที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้นสูง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวข้ึนต่อเน่ืองเข้าสู่ไตรมาส 3 แต่มีความไม่แน่นอนสูงหลังจ�านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 
กลับมาเร่งตัว
 เศรษฐกิจยูโรโซนส่งสญัญาณฟ้ืนตวัข้ึนต่อเนือ่งในไตรมาส 3 สะท้อนผ่านดัชนคีวามเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ (Economic 
Confidence) และดัชนผีูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ทัง้ภาคการผลติและบริการทีฟ้ื่นตวัข้ึนกลบัเข้าสูเ่กณฑ์ขยายตัว (เหนอื 
50 จุด) อีกครั้งในเดือน ก.ค. ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจจริงฟื้นตัวดีข้ึนต่อเน่ือง โดยเฉพาะยอดค้าปลีกที่ทยอยกลับเข้า
สู่ระดับเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดของ COVID-19 ไปแล้ว ส่วนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวแต่ยังอ่อนแออย่าง
มาก จากอุปสงค์ท้ังในและนอกประเทศท่ีฟื้นตัวอย่างช้าๆ ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเย้ือ
  มองไปข้างหน้า การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจมแีนวโน้มแผ่วลงหลงัจ�านวนผูต้ดิเช้ือ COVID-19 ในยุโรปกลบัมาเร่งตวั
ขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในสเปน ฝรั่งเศส และเยอรมนี ขณะการฟื้นตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภคมีแนว
โน้มแผ่วลงสะท้อนผ่านความเช่ือมัน่ผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในระดบัต�า่มาก จากความกังวลต่อความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ
และอัตราการว่างงานที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้นสูง โดยเฉพาะหลังโครงการพยุงการจ้างงานอย่าง Short-Time Work ของ
รัฐบาลในประเทศยุโรปส่วนใหญ่หมดอายุสิ้นปีนี้ ขณะที่เศรษฐกิจยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

แผนภำพ 36: กิจกรรมทำงเศรษฐกิจส่งสัญญำณฟื้นตัวเข้ำสู่ไตรมำส 3  โดยมีเพียงควำมเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคปรับลดลงอยู่ในระดับต�่ำ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในปัจจัยกดดันกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อจำกนี้

ที่มำ: Bloomberg, ECB, Eurostat, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 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 โดยดัชนีรวมปรับตัวเพิ่มข้ึนและอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวในทุกประเทศหลัก น�าโดย 
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�าสั่งซื้อใหม่ ส่วนภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึ้น +6.4 จุด เป็น 54.7 จุด พลิก
กลับมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 5 เดือน
 อย่างไรก็ดี รายงานดัชนี PMI ระบุถึงการจ้างงานที่ยังอ่อนแออย่างมาก (ดัชนีย่อย Employment อยู่ต�่ากว่า
ระดับ 50 จุด ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5) รวมทั้งอุปสงค์นอกประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว (ดัชนีย่อย Export Orders อยู่ต�่ากว่า
ระดับ 50 จุด ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 22) โดยการจ้างงานและภาคส่งออกที่ยังอ่อนแออย่างมาก นับเป็นปัจจัยกดดันการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนต่อจากนี้

แผนภำพ 37: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในยุโรปเริ่มเร่งตัวขึ้นในช่วงที่ผ่ำนมำ 
โดยเฉพำะในสเปน (เส้นสีเทำ) และฝรั่งเศส (เส้นสีน�้ำเงินเข้ม)..

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

 

แผนภำพ 38: ..แม้สถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ในยุโรปยังมีควำมรุนแรงน้อยกว่ำประเทศหลักอื่นๆ

Note: Red color indicates severe spread of COVID-19; % of total population in the country.
ที่มำ: CEIC, US CDC, WHO, Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 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 ภายหลงัร้านค้าทยอยเปิดด�าเนนิการตามปกติตามการผ่อนปรนมาตรการ 
Lockdown โดยรายงานระบุยอดขายของ online ได้ชะลอตัวลง สะท้อนผู้บริโภคออกมาใช้จ่ายซ้ือของข้างนอกกัน
มากข้ึน
 โดยยอดค้าปลกีของประเทศหลกัต่างฟ้ืนตวัข้ึนกลบัเข้าสูร่ะดบัใกล้เคยีงเดอืน ก.พ.  โดยเฉพาะเยอรมนแีละฝร่ังเศส
ทีเ่พิม่ข้ึนเกินระดบัก่อนการระบาดของ COVID-19 ไปแล้ว ขณะทีอ่ติาลแีละสเปนยังอยู่ในระดบัต�า่กว่าก่อน COVID-19 
ที่ 3% และ 5% ตามล�าดับ ยังสะท้อนการฟื้นตัวที่ยังไม่สม�่าเสมอกันนักระหว่างประเทศในกลุ่ม
 เรามองการฟื้นตัวของยอดค้าปลีกต่อจากนี้มีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังอยู่ใน
ระดับต�่า (เดือน ก.ค. อยู่ที่ -15.0 จุด) ท่ามกลางความกังวลของผู้บริโภคต่อสภาวะเศรษฐกิจและการว่างงานที่อยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งนับเป็นปัจจัยกดดันให้ผู้บริโภคเก็บออมมากขึ้น และใช้จ่ายเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น  
 ทั้งนี้ ตลาดแรงงานของยูโรโซนยังไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มากนัก (อัตราการว่างงานเดือน มิ.ย. 
อยู่ที่ 7.8% ซ่ึงเพิ่มข้ึนเพียง 0.6% จากจุดต�่าสุดในเดือน มี.ค. เท่านั้น) และท�าให้ยอดค้าปลีกฟื้นตัวได้เร็ว ส่วนหนึ่ง
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐผ่านโครงการ Short-Time Work (STW) ที่ช่วยจ�ากัดการปลดคนงานออก โดย
เพิม่ความยืดหยุ่นให้กับบรษิทัในการลดช่ัวโมงการท�างานลงเพือ่ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ ซ่ึงรฐับาลจะช่วยออกค่าจ้าง
แรงงานในบางส่วน อย่างไรก็ดี โครงการ STW ของประเทศส่วนใหญ่จะหมดอายุในสิ้นปีนี้ ซึ่งหากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้น
ตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และโครงการ STW ไม่ได้ถูกต่ออายุออกไป ก็มีความเสี่ยงให้อัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นสูง

แผนภำพ 39:  PMI ทั้งภำคกำรผลิต (กรำฟขวำมือ) และบริกำรฟื้นตัวขึ้นกลับเข้ำสู่เกณฑ์ขยำยตัว 
(เหนือ 50 จุด) อีกครั้ง สะท้อนเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นเข้ำสู่ไตรมำส 3

ที่มำ: Bloomberg, Market, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน มิ.ย. ขยายตัว 9.1% MoM ต่อเนื่องจาก 12.3% 
ในเดือนก่อน อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยังหดตัวสูง -12.3% YoY และ
ยังอยู่ในระดับต�่ากว่าเดือน 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�าเข้า (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�าเนินธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะภาคการ
ท่องเที่ยว และการจ้างงาน ขณะที่ภาคต่างประเทศอ่อนแออย่างมาก โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เศรษฐกิจ
หดตัว -15.0% YoY 

แผนภำพ 40:  ยอดค้ำปลีกฟื้นตัวขึ้นกลับเข้ำสู่ระดับ
ก่อนกำรระบำดของ COVID-19

แผนภำพ 41: อัตรำกำรออมมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น
ตำมควำมกังวลของผู้บริโภคที่อยู่ในระดับสูง

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

Sep tember

2 0 2 0



35

 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)

แผนภำพ 42: GDP ไตรมำส 2 หดตัวสูงทั้ง 4 ประเทศหลัก

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจยูโรโซนคาดจะฟื้นตัวขึ้นและพลิกกลับมาขยายตัว 8.2% QoQ ในไตรมาส 3 (ตาม 
Bloomberg consensus) สะท้อนผา่นตวัชีว้ดัความเชือ่มั่นทางเศรษฐกจิ (Economic Confidence) และดัชนผีู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ทั้งภาคการผลิตและบริการที่ฟื้นตัวขึ้น
 อย่างไรก็ดี  การระบาดรอบสองของ COVID-19 ทั้งในและนอกยูโรโซน ประกอบกับอุปสงค์โลกที่ยังอ่อนแอ 
นับเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนท่ียังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ของกลุ่มจะยังคงมีความไม่สมดุลอย่างมากระหว่างประเทศแข็งแกร่ง เช่น เยอรมนี กับประเทศอ่อนแอ เช่น อิตาลี
และสเปน ซ่ึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังเพิ่มเติมมีความจ�าเป็นอย่างมาก และกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ EU 
Recovery Fund วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร ซ่ึงจะช่วยเหลือกลุ่มประเทศอ่อนแอจะต้องเร่งผ่านความเห็นชอบใน
รัฐสภายุโรป (คาดในการประชุมกลางเดือน ก.ย.) เพื่อให้สามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ทันทีในปี 2021 ตามแผนการที่วางไว้
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กองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร นับเป็นแรงหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ส�าคัญ แต่ยังต้องได้รับการ
อนุมัติจากรัฐสภายุโรปซึ่งคาดจะเป็นกลางเดือน ก.ย. ก่อนที่จะเริ่มเบิกจ่ายได้ต้นปี 2021
 ผู้น�า 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�่าอีก 3.6 แสนล้านยูโร โดยจะมี “Emergency Brake” เพื่อให้แต่ละประเทศสมาชิกสามารถระงับการเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือได้ หากเห็นว่าเงินช่วยเหลือที่ให้ไปถูกน�าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม
 โดยเงินอุดหนุนจะแบ่งออกเป็น 3.13 แสนล้านยูโรในส่วนของ Recovery and Resilience Facility ที่ให้เงิน
อุดหนุนแก่แต่ละประเทศตามสัดส่วนที่คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ก�าหนด 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�าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 40% ของวงเงินอุดหนุน 
 ส่วนเงินกู้ดอกเบี้ยต�่านั้น ประเทศสมาชิกสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 6.8% ของรายได้ของประเทศ (Gross National 
Income: GNI) ซึ่งจะคิดเป็น 1.2 แสนล้านยูโรส�าหรับอิตาลี และ 8.5 หมื่นล้านยูโรส�าหรับสเปน
 การบรรลุข้อตกลงจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจในครั้งนี้ นับเป็นพัฒนาการที่ส�าคัญของกลุ่ม เนื่องจากนับเป็นการ
ปูทางให้ EU มีเครื่องมือทางการคลังเพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับกลุ่มในระยะยาว 
อีกทั้งยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นภายในกลุ่ม
 ในขั้นตอนถัดไป กองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภายุโรป (European Parliament) 
ซึ่งจะเป็นในการประชุมวันที่ 14-17 ก.ย. ก่อนที่สภาของแต่ละ 27 ประเทศสมาชิกจะต้องมีมติเห็นชอบ ก่อนที่จะเริ่ม
เบิกจ่ายได้ต้นปี 2021 ตามก�าหนดการที่วางไว้

แผนภำพ 43: GDP ของยูโรโซนคำดจะทยอยฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี แต่จะยังไม่กลับ
เข้ำสู่แนวโน้มก่อนกำรระบำดของ COVID-19

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

 

Sep tember

2 0 2 0



37

แผนภำพ 44: รำยละเอียดกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ EU Recovery Fund วงเงิน 7.5 แสนล้ำนยูโร

ที่มำ: European Commission, Deutshce Bank, Goldman Sachs, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจจีน

 เศรษฐกจิจนีส่งสญัญาณฟ้ืนตวัข้ึนต่อเข้าสูไ่ตรมาส 3 ขณะทีส่ถานการณ์ COVID-19 เริม่คล่ีคลาย 
โดยตลาด (Bloomberg consensus) คาด GDP จะขยายตัว 5.2% YoY ต่อเนื่องจาก 3.2% ใน
ไตรมาส 2 อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังคงเปราะบางอย่างมาก เนื่องจากการฟื้นตัวยัง
น�าโดยอุปทานและการลงทุนภาครัฐเป็นหลัก ขณะที่การบริโภคเอกชนฟื้นตัวข้ึนได้ช้ากว่าที่ประเมิน 
นอกจากนี้ เศรษฐกิจยังต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงด้านลบ โดยเฉพาะความตึงเครียดกับสหรัฐฯ ที่รุนแรงขึ้น 
และสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกที่ยืดเยื้อ ท�าให้เรามองว่ามีโอกาสที่รัฐบาลจะผ่อนคลายนโยบาย
การเงินเพิ่มเติมในระยะข้างหน้า เช่น การอัดฉีดสภาพคล่องและลดดอกเบี้ยในตลาดเงิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องเข้าสู่ไตรมาส 3 แต่ยังเปราะบางอย่างมากและเริ่มแผ่วลง โดยการฟื้นตัวยังคง
น�าโดยการผลิตและการลงทุนภาครัฐเป็นหลัก ขณะที่การบริโภคฟื้นตัวขึ้นได้ช้ากว่าที่ประเมิน 
 เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟื้นตัวข้ึนต่อเข้าสู่ไตรมาส 3  ขณะที่สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในจีน
เริ่มคลี่คลาย ท�าให้ตลาด (Bloomberg consensus) คาด GDP จะขยายตัว 5.2% YoY ต่อเน่ืองจาก 3.2% ใน
ไตรมาส 2 อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังคงเปราะบางอย่างมาก เนื่องจากการฟื้นตัวยังน�าโดยอุปทานและ
การลงทนุภาครัฐเป็นหลกั ขณะทีก่ารบรโิภคเอกชนฟ้ืนตัวข้ึนได้ช้ากว่าทีป่ระเมนิและนบัเป็นความเสีย่งต่อการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจจนี โดยเฉพาะจากอปุสงค์ภายนอกประเทศท่ีอาจได้รับแรงกดดนัจากความตึงเครียดกับสหรัฐฯ และการระบาด
รอบสองของ COVID-19 ในประเทศคู่ค้าหลัก

แผนภำพ 45: กิจกรรมทำงเศรษฐกิจฟื้นตัวดีต่อเนื่องในเดือน ก.ค. แต่ยังน�ำโดยภำคกำรผลิตที่ขยำยตัว
เป็นส�ำคัญ ขณะที่กำรบริโภคและกำรลงทุนโดยรวมยังหดตัว

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 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�าสั่งซื้อใหม่ (+0.3, 51.7 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่กิจกรรมภาคต่างประเทศ
ฟื้นตัวขึ้นแรง ทั้งยอดค�าสั่งซื้อนอกประเทศ (+5.8, 48.4 จุด) และน�าเข้า (+2.1, 49.1 จุด) แต่ยังคงหดตัว (ต�่ากว่า 
50 จุด) ด้านการจ้างงาน (+0.2, 49.3 จุด) ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย
 ส่วนดัชนีภาคการบริการ (Official Non-manufacturing PMI) ปรับตัวลดลง -0.2 จุด เป็น 54.2 จุด สวนทาง
กับทีต่ลาดคาดว่าจะเพิม่ข้ึนเลก็น้อยเป็น 54.5 จดุ เท่ากับเดือนก่อน จากภาคการบรกิารทีป่รบัตวัลดลง (-0.3, 53.1 จดุ) 
ซ่ึงรายงานระบกิุจกรรมในอสงัหารมิทรัพย์และประกันภยัปรบัตวัลดลง ขณะทีภ่าคก่อสร้างเร่งตวัข้ึน (+0.7, 60.5 จดุ) 
จากแรงหนนุของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครฐั แม้จะได้รบัผลกระทบจากอทุกภยับ้าง 
 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน ก.ค. ขยายตัว 4.8% YoY เท่ากับเดือนก่อน แต่ต�่า
กว่าทีต่ลาดคาดที ่5.2% ยังคงน�าโดยผลผลติรถยนต์ (26.8% vs. 20.4% เดอืนก่อน) ขณะท่ีอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ 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) เดอืน ก.ค. ฟ้ืนตวัข้ึนเป็น -1.1% YoY จาก -1.8% ในเดอืนก่อน แต่แย่กว่าทีต่ลาด
คาดว่าจะพลกิกลบัมาขยายตัวท่ี 0.1% สะท้อนการใช้จ่ายของผูบ้รโิภคทียั่งอ่อนแอและฟ้ืนตวัช้ากว่าทีค่าด โดยยอดขายใน
กลุม่ร้านอาหารยังหดตวัสงู -11.1% (vs. -15.2%) สะท้อนได้ถึงความกังวลของผูบ้รโิภคต่อการระบาดของ COVID-19 
และยังต้องการรกัษาระยะห่างทางสงัคม ขณะทีย่อดขายสนิค้าคงทน เช่น รถยนต์ขยายตวัด ี12.3% (vs. -8.2%)
 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment) เดือน ก.ค. ฟื้นตัวขึ้นเป็น -1.6% YoY YTD เท่ากับ
ที่ตลาดคาด จาก -3.1% ในเดือนก่อน ยังคงน�าโดยการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง 3.4% (vs. 
1.9% เดือนก่อน) และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรฟื้นตัวขึ้นเป็น -1.0% (vs. -2.7% เดือนก่อน) จากแรงหนุนของ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ขณะที่การลงทุนในภาคการผลิตยังหดตัวสูง -10.2% (vs. -11.7% เดือนก่อน)

แผนภำพ 46: GDP ของจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องและคำดจะกลับเข้ำสู่แนวโน้ม
ก่อนกำรระบำดของ COVID-19 ได้เร็วกว่ำประเทศหลักอื่นๆ

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

แผนภำพ 47: สถำนกำรณ์กำรระบำดรอบสองของ COVID-19 ในจีนเริ่มคลี่คลำย

ที่มำ: CEIC, WHO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ส่งออกขยายตัวดีกว่าคาดต่อเนื่องและที่นับเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา แต่ในระยะข้างหน้ายังมีความไม่
แน่นอนสูงโดยเฉพาะจากความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ ที่เริ่มประทุขึ้น ขณะที่อุปสงค์โลกจะยังถูกกดดันจาก 
COVID-19 ที่ยืดเยื้อ
 ยอดส่งออก (Exports) เดือน ก.ค. ขยายตัว 7.2% YoY ต่อเนื่องจาก 0.5% ในเดือนก่อนและสวนทางกับที่
ตลาดคาดว่าจะกลบัมาหดตัว -0.6% ส่วนหนึง่จากแรงหนนุของการทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ของประเทศ
คู่ค้า ส่วนยอดน�าเข้า (Imports) พลิกกลับมาหดตัว -1.4% จากที่ขยายตัว 2.7% ในเดือนก่อนและแย่กว่าที่ตลาดคาด
ทีจ่ะขยายตวั 0.9% ส่งผลให้ดลุการค้าเดือน ก.ค. เกินดลุ 6.23 หมืน่ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิม่ข้ึนจาก 4.642 หมืน่ล้าน
ดอลลาร์สหรฐัฯ ในเดอืนก่อน
 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
  สนิค้าทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการระบาดของ COVID-19 ยังขยายตวัแข็งแกร่ง (41.7% vs. 34.5% เดอืนก่อน) น�าโดย
อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ (35.7% vs. 16.1% เดอืนก่อน) แผงวงจรไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์ (15.9% vs. 8.4% เดือนก่อน) 
และช้ินส่วนพลาสตกิ (90.6% vs. 84.1% เดือนก่อน) ขณะทีอ่ปุกรณ์การแพทย์ (78.0% vs. 100.0% เดือนก่อน) และ
ผ้าและสิง่ทอ (48.4% vs. 56.7% เดอืนก่อน) ชะลอตัวลงเลก็น้อยแต่ยังขยายตวัสงู
 นอกจากนี้ สินค้ากลุ่มอื่นๆ เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะของเล่น (21.1% vs. -5.0% เดือนก่อน) 
และเฟอร์นิเจอร์ (23.1% vs. 8.4% เดือนก่อน) ที่กลับมาขยายตัวดี

แผนภำพ 48: กำรลงทุนภำครัฐ (เส้นสีฟ้ำเข้ม: กรำฟขวำมือ) นับเป็นแรงหนุนหลักของกำรฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจ ขณะที่กำรบริโภค (กรำฟซ้ำยมือ) และกำรลงทุนภำคเอกชน (เส้นสีเทำ: กรำฟขวำมือ)  
แม้จะฟื้นตัวแต่ก็ยังอ่อนแออย่ำงมำก

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
 

แผนภำพ 49:  ส่งออกสินค้ำที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 (เส้นสีฟ้ำ) ยังเป็นแรงหนุนหลัก
ของส่งออกในเดือนนี้ ขณะที่สินค้ำอื่นๆ (เส้นสีเทำ) เริ่มส่งสัญญำณฟื้นตัว

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 อย่างไรกด็ ีเรามองว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของส่งออกต่อจากนี้มีความไม่แน่นอนสูง จากการฟื้นตวัของอุปสงค์โลก
ที่จะยังถูกกดดันจากการระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ ขณะที่การส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 คาดจะ
ชะลอตัวลงต่อจากนี้

 นอกจากนี้ ส่งออกยังมีความเสี่ยงจากความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ ที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อการเลือก
ตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พ.ย. ใกล้เข้ามา ขณะที่คะแนนนิยมประธานาธิบดี Donald Trump ได้ตามหลังผู้
ท้าชิง นาย Joe Biden อดีตรองประธานาธิบดีจากพรรค Democrat 
 โดยจีนน�าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ได้ต�่ากว่าเป้าหมายข้อตกลงการค้า Phase 1 อยู่มาก โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 
จีนน�าเข้าได้เพียง 23% ของเป้าหมายปีนี้เท่านั้น ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้สหรัฐฯ คอยกดดันจีนอย่างต่อเนื่อง และ
ประธานาธิบดี Trump ได้ขู่ที่จะยกเลิกข้อตกลง Phase 1 ดังกล่าว

แผนภำพ 50: ควำมตึงเครียดกับสหรัฐฯ นับเป็นปัจจัยกดดันค่ำเงินหยวนให้อ่อนค่ำ

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

 

แผนภำพ 51: จีนน�ำเข้ำสินค้ำจำกสหรัฐฯ คิดเป็น 23% ของเป้ำปี 2020 เท่ำนั้น 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.
ที่มำ: 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�่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 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
เดอืนก่อน และต�า่กว่าทีต่ลาดคาดที ่1.85 ล้านล้านหยวน ขณะทีย่อดออกสนิเช่ือนอกภาคธนาคาร (Shadow Banking) 
ซึ่งได้แก่ Trust loans, Entrusted loans และ Undiscounted Bankers’ Acceptance ชะลอตัวลงและติดลบ 2.68 
แสนล้านหยวน จาก 8.54 หมื่นล้านหยวนในเดอืนก่อน สะท้อนการกลับมาเพิ่มความเข้มงวดในการออกสินเชือ่ดงักล่าว 
เนื่องจากรัฐบาลกังวลความเสี่ยงจากการเก็งก�าไรในตลาดเงินและตลาดอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ทั้งยังหนี้ในระบบที่สูง
 ส่วนยอดออกพนัธบัตรรฐับาล (Government Bonds) ชะลอลงเป็น 5.46 แสนล้านหยวน จาก 7.45 แสนล้านหยวน 
ในเดือนก่อน และยอดออกหุ้นกู้เอกชน (Corporate Bonds) ชะลอลงเป็น 2.38 แสนล้านหยวน จาก 3.38 แสนล้าน
หยวนในเดอืนก่อน
 ยอดปล่อยสินเชื่อที่ชะลอตัวลงสะท้อนนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายน้อยลงจากช่วงครึ่งแรกของปี หลังตัวเลข
เศรษฐกิจฟ้ืนตัวข้ึนได้เรว็ ประกอบกับส่งออกทีข่ยายตวัดีสวนทางกับท่ีคาดอย่างต่อเนือ่ง ขณะทีก่ารระบาดรอบสองของ 
COVID-19 ในบางพืน้ทีข่องจนีสามารถควบคมุได้แล้ว ท�าให้รฐับาลให้ความส�าคญัในการควบคุมความเสีย่งในระบบการ
เงินมากขึ้น ในขณะที่ลดการกระตุ้นเศรษฐกิจลง 
 อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางอย่างมากและปัจจัยเสี่ยงด้านลบที่ยังคงอยู่ โดยเฉพาะความ
ตึงเครียดกับสหรัฐฯ ที่รุนแรงขึ้น ท�าให้เรามองว่ามีโอกาสที่รัฐบาลจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม

แผนภำพ 52: ยอดปล่อยสินเชื่อเดือน ก.ค. ลดลงจำกเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (กรำฟเส้น) ยังขยำยตัวดี

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพ 53: ยอดปล่อยสินเชื่ออยู่ในระดับสูงกว่ำช่วงเดียวกันปีก่อนๆ อย่ำงมำก

ที่มำ: 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
ญี่ปุ่นต่อจากน้ี จะยังได้รับแรงกดดันจากอุปสงค์ภายนอกที่อ่อนแอจากการระบาดของ COVID-19 
ที่ยืดเย้ือ ขณะที่อุปสงค์ในประเทศแม้จะส่งสัญญาณฟื้นตัวแต่ก็ยังมีความเสี่ยงจาก COVID-19 ที่
กลับมารุนแรง ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นในบางจังหวัดกลับมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

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

แผนภำพที่ 54: ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ ก.ค. ฟื้นตัวขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัว ขณะที่ตลำดแรงงำน
ส่งสัญญำณฟื้นตัวจำกกำรปรับตัวลดเล็กน้อยของตัวเลขผู้ว่ำงงำน

ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 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 
 เมือ่แบ่งตามหมวดสนิค้า ยอดขายมกีารขยายตัวในทุกหมวด โดยเฉพาะหมวดเสือ้ผ้า เครือ่งแต่งกายและอปุกรณ์
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)

แผนภำพที่ 55: ดัชนีควำมเชื่อมั่นภำคธุรกิจฟื้นตัวขึ้นมำ
ในระดับใกล้เคียงก่อนกำรแพร่ระบำดของ COVID-19.

แผนภำพที่ 56: ..แต่ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงอ่อนแอ
เมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะมีกำรแพร่ระบำด

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

 

แผนภำพที่ 57: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รำยใหม่ต่อ
จ�ำนวนประชำกรปรับตัวเพิ่มขึ้นและสูงกว่ำกำรระบำดใน
ระลอกแรก

แผนภำพที่ 58: จ�ำนวนผู้ป่วยที่ต้องกำรกำรรักษำจำกโรงพยำบำล
ยังคงเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องสะท้อนควำมเสี่ยงในกำรกลับมำ
ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศอีกครั้ง

Note: *data as of Aug 16
ที่มำ: CEIC, Ministry of Health Labor and Welfare, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 การลงทุน: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนสูง เช่น เครื่องบิน (Core Machine Orders) ซึ่ง
เป็นดัชนีบ่งชี้การลงทุนในระยะข้างหน้าเดือน มิ.ย. หดตัว -18.8% YoY, 3mma (vs. -11.6% เดือนก่อน) จากยอด
ค�าสั่งซ้ือทั้งภาคการผลิต (-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�าสั่งซื้อใหม่ที่ฟื้นตัว ส่วน
ภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย +0.4 จุด เป็น 45.4 จุด อย่างไรก็ดี ดัชนียังอยู่ต�่ากว่าระดับ 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�าเข้า (Imports) หดตัว -22.3% YoY เพิ่มข้ึนจาก -14.4% ในเดือนก่อน แต่ดีกว่าที่ตลาดคาด
เลก็น้อยที ่-23.0% ส่งผลให้ดุลการค้าเดอืน ก.ค. พลกิกลบัมาเกินดุล 1.16 หมืน่ล้านเยน จากทีข่าดดุล 2.69 แสนล้านเยน 
ในเดือนก่อน
 รายสินค้า กลุ่มที่ผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจค่อนข้างมากมีการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย น�าโดยเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
(Electrical Machinery) หดตัว -7.8% (vs. -18.5% เดือนก่อน), เครื่องจักรกล (Machinery) หดตัว -17.7% 
(vs. -24.5% เดือนก่อน) และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับยานยนต์ (Transport Equipment) หดตัว -32.9% (vs. 
-41.1% เดือนก่อน) โดยมูลค่าการส่งออกของท้ังสามกลุ่มรวมกันคิดเป็นประมาณ 59% ของมูลค่าการส่งออก
ทั้งหมดของญ่ีปุ่น

แผนภำพที่ 59: ยอดค้ำปลีกฟื้นตัวขึ้นอย่ำงมำกในเดือน มิ.ย. และกลับมำอยู่ในระดับใกล้เคียงก่อนกำร
แพร่ระบำดของ COVID-19

Note: *% Share of total retail sales value
ที่มำ: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว
 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน มิ.ย. พลิกกลับมาขยายตัว 2.7% MoM จากที่หดตัว 
-8.9% ในเดือนก่อน และขยายตัวมากกว่าท่ีตลาดคาดที่ 1.0% ซ่ึงนับเป็นการขยายตัวคร้ังแรกนับตั้งแต่เดือน ม.ค.  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยังหดตัวสูง -17.7% YoY (vs. -26.3% 
เดือนก่อน) และอยู่ในระดับต�่ากว่าเดือน ม.ค. ก่อนการระบาดของ COVID-19 ถึง 19% (80.8 pts vs. 99.8 pts 
เดือน ม.ค.) 
 รายละเอียดระบุสินค้าตามกลุ่มอุตสาหกรรมมีการขยายตัว 10 กลุ่มจากทั้งหมด 15 กลุ่ม โดยขยายตัวมากที่สุด
ในกลุม่รถยนต์ +23.7% MoM (vs. -20.7% เดอืนก่อน) เครือ่งจกัรการผลติ +10.2% MoM (vs. -11.8% เดือนก่อน) 
และสนิค้ากลุม่พลาสตกิ +10.1% MoM (vs. -12.5% เดือนก่อน)

แผนภำพที่ 60: กำรส่งออกทยอยฟื้นตัวขึ้นตำมกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

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

 

แผนภำพที่  61: ผลผลิตภำคอุตสำหกรรมเริ่มฟื้นตัวขึ้น และมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อในเดือน ก.ค. สะท้อนผ่ำนแบบส�ำรวจ
ของกระทรวงอุตสำหกรรม และดัชนี SNS x AI Industrial Production Forecast Index

Note: “SNS x AI Industrial Production Forecast Index” เป็นกำรใช้ Machine Learning มำวิเครำะห์ข้อมูลจำกทวิตเตอร์ 
(Twitter) ที่ผู้ใช้ได้กล่ำวถึงภำวะเศรษฐกิจ และ กำรท�ำงำนในแต่ละวัน, ดัชนีกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมและกำรคำดกำรณ์กำรผลิต, 
รำคำหุ้น, อัตรำแลกเปลี่ยน โดยควำมร่วมมือของ Nomura japan และ Ministry of Economy and Trade and Industry (METI)
ที่มำ: 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
 รายละเอยีดระบุการบริโภคเอกชนหดตัว -28.9% (vs. -3.1% ไตรมาสก่อน) จากการบริโภคในภาคบรกิาร (สดัส่วน
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 โดยการส่งออกหดตัวสงูถึง -56.0% (vs. -19.9% ไตรมาสก่อน) ขณะท่ี
การน�าเข้าหดตวั -2.1% (vs. -15.6% ไตรมาสก่อน)

BoJ จะยังคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเดิมต่อไป 
 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ชะลอการเข้าซื้อ ETFs, JREITs, ตราสารหนี้เอกชนระยะสั้นและยาว  รวมถึง
ชะลอการปล่อยเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินภายหลังที่สถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น ยกเว้นเพียงแต่การเข้า
ซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้มีการเร่งตัวขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับมาตรการการคลังของทางฝั่งรัฐบาล

แผนภำพที่  62: GDP ของญี่ปุ่นคำดจะทยอยฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปต่อจำกนี้ 
และจะใช้เวลำหลำยปีเพื่อกลับไปสู่แนวโน้มก่อนกำรระบำดของ COVID-19

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

 

แผนภำพที่  63: กำรเข้ำซื้อสินทรัพย์ชะลอตัวลง ยกเว้นกำรเข้ำซื้อพันธบัตรรัฐบำลญี่ปุ่นที่เร่งตัวขึ้น 
สอดคล้องกับมำตรกระตุ้นเศรษฐกิจภำครัฐที่ได้ออกมำก่อนหน้ำนี้ 

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

 เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นในเดือน มิ.ย. หลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown อย่าง
ต่อเน่ืองตัง้แต่ต้นเดอืน พ.ค. เป็นต้นมา โดยมีแรงหนุนจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิในประเทศทีท่ยอยกลับ
มาด�าเนินการได้ และมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้านนักท่อง
เที่ยวในประเทศมีสัญญาณฟื้นตัว โดยสายการบินหลายแห่งกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มขึ้น มีเพียงจ�านวน
นักท่องเทีย่วต่างชาตทิีห่ดตวัต่อเน่ืองเป็นเดอืนทีส่ามจากมาตรการปิดน่านฟ้าทียั่งเข้มงวดเพือ่ป้องกนัการ
แพร่ระบาดของไวรัสในระลอกสอง 
 ตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสองมีแนวโน้มจะเป็นจุดต�่าสุดในปีนี้ (จากผลกระทบของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่หยุดชะงักในช่วงที่มีการบังคับใช้มาตรการ Lockdown ตลอดทั้งเดือน เม.ย.) และจะทยอย
ฟ้ืนตวัอย่างช้าๆ ในช่วงครึง่หลงัของปี อย่างไรกด็ ียังต้องตดิตามปัจจยัเสีย่งด้านลบทียั่งมีความไม่แน่นอน
อยู่สูงมาก อาทิ ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกสอง สถานการณ์ภัยแล้ง 
และเสถียรภาพการเมืองในประเทศ

เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นในเดือน มิ.ย. ขณะที่ GDP ใน 2Q20 มีแนวโน้มเป็นจุดต�่าสุด
 เศรษฐกิจไทยในเดอืน ม.ิย. สะท้อนว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตวัดีข้ึนบ้างจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown 
อย่างต่อเนื่องต้ังแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นมา ประกอบกับมีแรงหนุนจากการด�าเนินมาตรการทางการเงินและการคลัง
ที่ผ่อนคลายมากข้ึน อย่างไรก็ดี ตัวเลขเศรษฐกิจเบ้ืองต้นใน 2Q20 บ่งช้ีว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจแย่ลงกว่าในช่วง
ไตรมาสแรก เป็นผลของมาตรการ Lockdown ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเดือน เม.ย. ที่ด�าเนินการอย่าง
เข้มงวด

แผนภำพที่ 64: เศรษฐกิจไทยมีสัญญำณดีขึ้นในเดือน มิ.ย. จำกอุปสงค์ในประเทศเป็นหลัก ด้ำนจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติยังหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สำม

ที่มำ: BoT, UTCC, MoC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการ Lockdown อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น
 รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค. เป็นต้นมา ท่ามกลางจ�านวนผู้ติดเชื้อไวรัสรายใหม่
ในประเทศท่ีลดลงอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยปรบัตัวดีข้ึน โดยตัวช้ีวัดทัง้ทางด้านอปุสงค์และด้าน
อุปทานมีแนวโน้มว่าจะผ่านพ้นจุดต�่าสุดไปแล้ว ด้านอุปสงค์ ตัวชี้วัดด้านการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน 
และภาคส่งออกเร่ิมปรับตวัดข้ึีน มเีพยีงภาคการท่องเท่ียวทียั่งไม่มสีญัญาณฟ้ืนตวั เนือ่งจากการปลดลอ็คให้นกัท่องเทีย่ว
ต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศยังคงถูกเลือ่นออกไป เพือ่ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรสัในระลอกสอง ด้านอปุทาน 
ผลผลิตในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ผลผลิตในภาคบริการยังปรับตัวลดลง
 หากพจิารณาลกึลงไปถึงการผลติรายอตุสาหกรรมจากดชันผีลผลติภาคอตุสาหกรรม จะพบว่า อตุสาหกรรมยาและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับตัวดีข้ึนอย่างชัดเจน ขณะท่ีอุตสาหกรรมหนัก อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องจักรกลได้รับ
ผลกระทบหนกัทีส่ดุในช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดของไวรสั แต่ก็เร่ิมมสีญัญาณท่ีดข้ึีน ส่วนดชันผีลผลติของภาคบรกิาร ดชันี
ในกลุ่มกิจกรรมตัวกลางทางการเงินได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสน้อยสุด ขณะที่กิจกรรมด้านโรงแรม
และภัตตาคารได้รับผลกระทบมากที่สุดตามนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีลดลง

GDP หดตัวมากสุดใน Q2 และมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ใน 2H20F
 เศรษฐกิจไทยหดตัวลงแรง -12.2% YoY ใน 2Q20 (vs. 1Q20 ที่ -2.0% ) ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีแรก เศรษฐกิจ
ไทยหดตวั -6.9% YoY หากเปรยีบเทยีบระหว่างไตรมาสหลงัขจดัผลของฤดกูาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยจะหดตวั -9.7% 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เป็นการหดตัวต่อเนื่องติดต่อกันสามไตรมาส (-2.5% ใน 1Q20 และ -0.3% ใน 4Q19) 
การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว (การบริโภคภาครัฐ +1.4% และการลงทุนภาครัฐ +12.5%) ส่วนหน่ึงเป็นผลของการเร่ง
เบิกจ่ายงบประมาณฯ FY2020 มีผลบังคับใช้ในปลายเดือน ก.พ. ในทางตรงข้าม การใช้จ่ายภาคเอกชนหดตัวท้ัง
การบริโภคและการลงทุน โดยการบริโภคครัวเรือนหดตัว -6.6% (vs. +2.7% ใน 1Q20) ส่วนการลงทุนภาคเอกชน 
(-15.0% vs. -5.4% ใน 1Q20) ถูกฉุดจากการใช้จ่ายส�าหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ลดลง (-18.4% vs. -5.7% ใน 
1Q20)
 แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2020 จะเป็นไปตามการคาดการณ์ของเราและคาดว่าไตรมาสนีจ้ะเป็นจดุต�า่สดุ 
แต่เรายังคาดถึงแนวโน้ม GDP ที่ยังคงแย่ในช่วงครึ่งหลังของปี (ปัจจุบันอยู่ที่ -6.1% ใน 2H20F จาก -6.9% ใน 
1H20) โดยเป็นผลหลกัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีแ่ย่กว่าทีค่าด ซ่ึงจะท�าให้การฟ้ืนตัวของภาคการท่องเท่ียว
ล่าช้าออกไป โดยเฉพาะการเข้ามาของนกัท่องเทีย่วต่างชาติ ดังนัน้ประมาณการของเราจะมกีารทบทวนอกีคร้ัง นอกจากนี้ 
ยังต้องติดตามความเสีย่งจากความไม่สงบทางการเมอืงทีเ่พิม่ข้ึนและสถานการณ์ภยัแล้งอย่างใกล้ชิด

แผนภำพที่ 65: เศรษฐกิจไทยใน 2Q20 หดตัวลงแรง -12.2% YoY กำรใช้จ่ำยภำคเอกชนหดตัว 
แต่กำรใช้จ่ำยภำครัฐยังขยำยตัวได้

Source: NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ครม. อนุมัติมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
 มาตรการเยียวยาและฟ้ืนฟเูศรษฐกิจมบีทบาทส�าคญัในการสนบัสนนุให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวั ภาครฐัได้มกีารออก พ.ร.บ. 
ให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ  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 (ผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด-อายุ 6 ปีที่มาจากครัวเรือนยากจน) 
ผู้มีรายได้น้อย และแรงงานท่ีอยู่ในระบบประกันสังคมต�่ากว่า 6 เดือน ด้านมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
วงเงิน 4 แสนล้านบาทนั้น รัฐบาลได้มีการอนุมัติโครงการไปแล้ว 11 โครงการ วงเงิน 4.3 หมื่นล้านบาท หรือราว 
11% ของงบประมาณ

แผนภำพที่ 66: กิจกรรมทำงเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น หลังจำกที่ผ่ำนจุดต�่ำสุดไปแล้ว ภำคกำรท่องเที่ยวได้รับ
ผลกระทบมำกที่สุด

 
ที่มำ: BoT, NESDC, OIE, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพที่ 67: ครม. อนุมัติงบประมำณส�ำหรับมำตรกำรเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบของ COVID-19 
วงเงิน 6 แสนล้ำนบำท และมำตรกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 4 แสนล้ำนบำท ไปแล้ว 61% 
และ 11% ของวงเงินงบประมำณ ตำมล�ำดับ

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

 

งบประมาณของมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไปยังภาคการท่องเที่ยวและการเกษตร
 ครม. อนุมัติงบประมาณของโครงการที่อยู่ภายใต้มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 4 แสนล้านบาท โดย
พจิารณาโครงการทีผ่่านการวเิคราะห์เบ้ืองต้นในรอบแรก วงเงิน 4.3 หมืน่ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เร่งจดัสรรเมด็เงินเข้าไป
ช่วยเหลือในภาคการท่องเที่ยว อาทิ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ที่มอบส่วนลดค่าที่พัก ค่าตั๋ว
เครื่องบินและค่าอาหารให้ผู้ลงทะเบียน 5 ล้านสิทธิ และโครงการก�าลังใจ วงเงิน 2.4 พันล้านบาทที่สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ผ่านบริษัทน�าเที่ยวให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ 1.2 ล้านคน  และภาคการเกษตร อาทิ  โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งกลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ วงเงิน 9.8 พันล้านบาท ที่จะมีการขุดสระเก็บน�้า และติดตั้งระบบสูบน�้าพลังแสงอาทิตย์ โครงการ
พฒันาพืน้ทีต้่นแบบการพฒันาคุณภาพชวิีตตามหลกัทฤษฎใีหม่ประยุกต์สู ่“โคก หนอง นา โมเดล” วงเงิน 4.8 พนัล้านบาท 
ทีจ่ะสร้างพืน้ทีเ่รยีนรูชุ้มชนต้นแบบและการจดัการแหล่งน�า้ ซ่ึงเราคาดว่าการเบิกจ่ายงบประมาณทีด่�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง
จะช่วยสนบัสนนุการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในระยะถัดไป

แผนภำพที่ 68: ในวันที่ 4 ส.ค. ครม. อนุมัติงบประมำณของโครงกำรที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์เบื้องต้น
ในรอบแรก เพิ่มเติมอีก 885 ล้ำนบำท

ที่มำ: Budget Bureau, NESDC, Royal Thai Government, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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นักท่องเที่ยวในประเทศมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นหลังการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown
 หลงัจากทีส่�านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศห้ามอากาศยานท�าการบนิเข้าสูป่ระเทศไทย
เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย. ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติปรับตัวลดลงอย่างมากและลดลงจนเข้าใกล้ศูนย์นับ
ตั้งแต่เดือน เม.ย. เป็นต้นมา 
 อย่างไรก็ตาม เราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวในประเทศ สะท้อนจากจ�านวนผู้โดยสารที่เดินทาง
ผ่านสายการบินในประเทศท่ีปรบัตวัเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง นบัตัง้แต่การทยอยผ่อนคลายมาตรการ lockdown ตัง้แต่เดือน 
พ.ค. โดยปริมาณผู้โดยสารในประเทศในเดือน ก.ค. มีจ�านวนทั้งสิ้น 2.65 ล้านคนเพิ่มขึ้น คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 111.2% 
จากเดือนก่อน ในขณะที่สายการบินเริ่มเปิดให้บริการส�าหรับเส้นทางในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ในเดือน ก.ค. มีจ�านวน
เที่ยวบินในประเทศ 2.53 หมื่นเที่ยวบิน คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 81.2% จากเดือนก่อน

แผนภำพที่ 70: กำรเดินทำงในประเทศผ่ำนเครื่องบินฟื้นตัวขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ในขณะที่จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติยังใกล้เคียงศูนย์

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

 

แผนภำพที่ 69: รำยละเอียดโครงกำรที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์เบื้องต้นในรอบแรก วงเงิน 4.3 หมื่นล้ำนบำท

ที่มำ: NESDC, Royal Thai Government, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภำพที่ 71: สำยกำรบินเริ่มเปิดให้บริกำรเส้นทำงในประเทศแม้จะอยู่ในระดับต�่ำกว่ำช่วงก่อนกำรแพร่ระบำดไวรัส

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

 

 นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Mobility Trends Reports (ณ วันที่ 5 ส.ค.) ของ Apple ชี้ให้เห็นว่าจ�านวนการเดิน
ทางบนถนนมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนหลังมีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดใกล้
เคียงกรุงเทพฯ มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวในประเทศสูง มีการ
ปรบัตัวเพิม่ข้ึนไปในทิศทางเดียวกัน นบัเป็นอกีสญัญาณทีส่ะท้อนว่าการท่องเทีย่วในประเทศน่าจะมกีารฟ้ืนตวัอย่างต่อเนือ่ง
ในระยะข้างหน้า

แผนภำพที่ 72: เรำเห็นกำรฟื้นตัวของกำรเดินทำงผ่ำนถนนในช่วงเดือนที่ผ่ำนมำ จำกผลของกำรผ่อนคลำยมำตรกำร 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
ที่มำ: Apple, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 อย่างไรก็ตาม โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ “เราเที่ยวด้วยกัน” ยังมียอดการใช้สิทธิส�าหรับส่วนลด
ค่าใช้จ่ายของที่พักอยู่ในระดับต�่าเพียง 8% ของสิทธิทั้งหมด ส่งผลให้รัฐบาลจะพิจารณาโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมใน 
เฟส 2 โดยใช้เม็ดเงินที่เหลือจากโครงการในเฟส 1 ทั้งนี้ เราคาดว่าโครงการดังกล่าวอาจจะไม่สามารถกระตุ้นการท่อง
เที่ยวในประเทศได้มากนัก เนื่องจากข้อจ�ากัดของโครงการที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่การใช้สิทธิและวงเงินได้ไม่
เต็มจ�านวน รวมถึงเม็ดเงินของโครงการท่ีมีจ�านวนน้อยเมื่อเทียบกับรายได้การท่องเที่ยวภายในประเทศในอดีต หรือ
อย่างมากที่สุดคิดเป็นเพียงราว 15% ของรายจ่ายนักท่องเที่ยวท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงเดียวกันปีก่อนเท่านั้น

แผนภำพที่ 74: ยอดใช้สิทธิส�ำหรับส่วนลดค่ำใช้จ่ำยของที่พักภำยใต้โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” อยู่ในระดับต�่ำ
เพียง 8% ของสิทธิทั้งหมด

ที่มำ: www.เรำเที่ยวด้วยกัน.com, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 

แผนภำพที่ 73: อัตรำกำรเข้ำพักส�ำหรับจังหวัดยอดนิยมของไทยเที่ยวไทยฟื้นตัวขึ้น หลังกำรผ่อนคลำยมำตรกำร Lockdown

Note: 1\The data represents monthly average value of the index, while the index beginning (value = 100) from Jan 13, 2020 
ที่มำ: CEIC, Apple, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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TISCO Wealth
บริการใหคำาปรึกษาการลงทุนครบวงจร สำาหรับกลุมลูกคาคนพิเศษที่มีพอรตลงทุนกับกลุมทิสโก ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป 
ติดตอรับบริการไดที่ธนาคารทิสโกทุกสาขาทั่วประเทศ

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

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

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

สาขาธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาธนาคารในเขตภูมิภาค

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

ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมท้ังการแสดงความคิดเห็นท้ังหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ท�าข้ึนบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ท่ีได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเช่ือถือ 

แต่ท้ังนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นท่ีแสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จ�าเป็น

ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นค�าเสนอหรือค�าช้ีชวนให้ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์และจัดท�าข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้น�าไปเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การน�าไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมาย   ทั้ง

หลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการน�าไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว


