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ตลาดหุ้นยังคงถูกกดดันจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว หลังผลบวกจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มหมดลง และแสดงให้เห็นใน
ตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัว
ส�ำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดี นักลงทุนประเมินโอกาสชนะของนาย Biden เพิ่มขึ้น แต่มองความผันผวนใน
ตลาดหุ้นจะยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องหลังวันเลือกตั้ง
โดยตลาดได้เริม่ price-in การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ท�ำให้หนุ้ วัฏจักร (Cyclical Stocks) ให้ผลตอบแทน
สูงกว่าหุ้นกลุ่ม Defensive ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา
ในระยะข้างหน้า ภาพ Reflation หรือการคาดหวังต่อฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลังผลการ
เลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งจะผลักดันให้หุ้นกลุ่ม Cyclical เป็นกลุ่มที่น�ำตลาดขึ้นต่อในปีหน้า
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ส�ำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดี นักลงทุนประเมินโอกาสชนะของนาย Biden เพิ่มขึ้น แต่มองความผันผวนใน
ตลาดหุ้นจะยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องหลังวันเลือกตั้ง
โดยตลาดได้เริม่ price-in การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ท�ำให้หนุ้ วัฏจักร (Cyclical Stocks) ให้ผลตอบแทน
สูงกว่าหุ้นกลุ่ม Defensive ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา
ในระยะข้างหน้า ภาพ Reflation หรือการคาดหวังต่อฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลังผลการเลือก
ตั้งประธานาธิบดี ซึ่งจะผลักดันให้หุ้นกลุ่ม Cyclical เป็นกลุ่มที่น�ำตลาดขึ้นต่อในปีหน้า

TISCO Economic Strategy Unit

TISCO Economic Strategy Unit
คมศร ประกอบผล
ธรรมรัตน์ กิตติสิริพัฒน์
ทิพย์รัตน์ นันทปรีดาวัฒน์
วิลันดา ดิสรเตติวัฒน์

ซาร่า ผลพิบูลย์
พชร เย็นไพศาล
กัฐสพันธ ตั้งเจริญอนันต์
สิทธิวัฒน์ เจริญสถาพร

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

Executive Summary
ตลาดหุ้นยังคงถูกกดดันจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และ Fed ที่อัดฉีดสภาพคล่องน้อยลง โดยผลบวก
จากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนหน้านี้เริ่มหมดลง และแสดงให้เห็นในตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัว เช่น ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) ทีช่ ะลอตัวลง โดยเฉพาะยูโรโซนทีม่ จี ำ� นวนผูต้ ดิ เชือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
เป็นจ�ำนวนมาก ขณะที่ Fed ยังซื้อพันธบัตรรัฐบาล และ MBS เฉลี่ยต�่ำกว่าเป้าหมาย
ส�ำหรับประเด็นการเลือกตั้งประธานาธิบดี นักลงทุนประเมินโอกาสชนะของนาย Biden เพิ่มขึ้น
หลังการดีเบตในวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา แต่มองความผันผวนในตลาดหุ้นจะยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องหลัง
วันเลือกตั้ง จากประเด็นความเสี่ยงที่ประธานาธิบดี Trump อาจไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง โดยนักลงทุน
ประเมินว่าความผันผวนจะเริม่ ลดลงตัง้ แต่ตน้ เดือน ธ.ค. เป็นต้นไป ซึง่ อาจมีสาเหตุมาจากกระบวนการเลือก
ตั้งที่ก�ำหนดให้แต่ละรัฐต้องรายงานผลการเลือกตั้งภายในเส้นตายวันที่ 8 ธ.ค. จึงท�ำให้นักลงทุนคาดว่าจะ
ทราบผลการเลือกตั้งภายในเส้นตายดังกล่าว และจะท�ำให้ความผันผวนลดลง
นอกจากนี้ ตลาดได้เริ่ม price-in การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ท�ำให้หุ้นวัฏจักร (Cyclical
Stocks) ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกลุ่ม Defensive ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเรามองว่าภาพ Reflation
หรือการคาดหวังต่อฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลังผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่ง
จะผลักดันให้หุ้นกลุ่ม Cyclical เป็นกลุ่มที่น�ำตลาดขึ้นต่อในปีหน้า เราจึงแนะน�ำให้นักลงทุนเน้นลงทุนใน
หุ้น Cyclical และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM) ซึ่งยังมี Valuation ถูก เมื่อเทียบกับ Valuation ของตลาดใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว (DM)
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Key Recommendations
ตลาดหุน้ ยังคงถูกกดดันจากเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว หลังผลบวกจากแผนกระตุน้ เศรษฐกิจเริม่ หมดลง และแสดง
ให้เห็นในตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัว
ส�ำหรับการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี นักลงทุนประเมินโอกาสชนะของนาย Biden เพิม่ ขึน้ แต่มองความผันผวน
ในตลาดหุ้นจะยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องหลังวันเลือกตั้ง
โดยตลาดได้เริ่ม price-in การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ท�ำให้หุ้นวัฏจักร (Cyclical Stocks)
ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกลุ่ม Defensive ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา
ในระยะข้างหน้า ภาพ Reflation หรือการคาดหวังต่อฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจจะชัดเจนยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะหลังผล
การเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งจะผลักดันให้หุ้นกลุ่ม Cyclical เป็นกลุ่มที่น�ำตลาดขึ้นต่อในปีหน้า
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Asset Allocation & Investment Themes
Asset Class
ตราสารหนี้ไทย
ตราสารทุน
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นไทย

Weighting

Underweight

Neutral

Themes

Overweight

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามแนวโน้มเศรษฐกิจทีฟ่ น้ื ตัวขึน้ หลังคลายมาตรการ Lockdown
- อย่างไรก็ดี การเพิม่ ขึน้ อาจจ�ำกัดจากมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน และความไม่สงบทางการเมือง
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
-

ตลาดหุ้นจีน

-

ตลาดหุ้นเอเชียเหนือ

-

ตลาดหุ้นอินเดีย

-

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

-

ตลาดหุ้นยุโรป

-

ตลาดหุ้นละตินอเมริกา
การลงทุนทางเลือก
ทองค�ำ
น�้ำมัน
US REITs
J-REITs
Europe REITs

-

Fed ยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงิน แต่ผลบวกจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังก่อนหน้านี้เริ่มหมดลง
ความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พ.ย.
Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก
คงค�ำแนะน�ำ Neutral
เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้น หลังการคลายมาตรการ Lockdown ขณะที่ รัฐบาลมีการอนุมัติมาตรการเยียวยา
ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง
อย่างไรก็ดี การฟืน้ ตัวมีแนวโน้มเป็นไปอย่างช้า เนือ่ งจาก มีการพึง่ พิงรายได้จากการท่องเทีย่ วในสัดส่วนทีส่ งู
เป็นอันดับต้นในภูมภิ าค (11.5% ของ GDP) ประกอบกับการชุมนุมทางการเมือง
Earnings Growth อาจถูกปรับลดลงแรงกว่าประเทศอื่น
คงค�ำแนะน�ำ Neutral
รัฐบาลและ PBoC ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การลดภาษี, ลดดอกเบี้ย และอัดฉีดสภาพคล่อง
เพื่อบรรเทาผลกระทบของ COVID-19
เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวเร็วกว่าประเทศอื่น จากโครงสร้างที่มีการพึ่งพารายได้จากภาคบริการน้อยกว่าประเทศอื่น
ความเสี่ยงจากประเด็นสงครามการค้ากับสหรัฐฯ จะลดลงหาก Biden ชนะเลือกตั้ง
คงค�ำแนะน�ำ Overweight
การระบาดของ COVID-19 ในไต้หวันดูควบคุมได้ดี โดยที่ไม่ได้ประกาศปิดเมือง ท�ำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ได้รับผลกระทบไม่รุนแรงมาก และน่าจะฟื้นตัวได้เร็ว ขณะที่การแพร่ระบาดระลอก 2 ในเกาหลี ได้ชะลอตัวลงแล้ว
ได้รบั ประโยชน์จากการเปลีย่ นพฤติกรรมของประชากร ทีห่ นั มาใช้เทคโนโลยีมากขึน้ เนือ่ งจาก มีสนิ ค้าส่งออกประเภท
เครือ่ งใช้อเิ ล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เป็นสัดส่วนมาก
คงค�ำแนะน�ำ Overweight
เศรษฐกิจได้รับประโยชน์จากราคาน�้ำมันที่ลดลง แต่น่าไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
เงินเฟ้อกลับมาเพิม่ ขึน้ ใกล้เคียงกับระดับก่อนการระบาด ท�ำให้เป็นอุปสรรคในการผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะข้างหน้า
Valuation อยูใ่ นระดับทีแ่ พงมาก เมือ่ เทียบกับประเทศในกลุม่ Emerging Markets ด้วยกัน
คงค�ำแนะน�ำ Neutral
เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า จากเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้ว จากการปรับขึ้นภาษี VAT ในปีก่อน
ขณะเดียวกัน มีข้อจ�ำกัดในการออกนโยบายผ่อนคลายการเงิน
ค่าเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ซึ่งกดดันตลาดหุ้นญี่ปุ่นในขาลงให้ลงมากกว่าประเทศอื่น
คงค�ำแนะน�ำ Neutral
เศรษฐกิจอาจกลับมาชะลอตัวลง หลังการระบาดของโรค COVID-19 รุนแรงขึ้น และกลับมาใช้มาตรการ
Lockdown ที่เข้มงวดขึ้น
ภาคบริการคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจ (70% ของ GDP) ท�ำให้เป็นอุปสรรคในการฟื้นตัว
ท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19
ความเสี่ยงทางการเมืองในเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และอังกฤษ (Brexit) ยังคงกดดัน Sentiment
ในการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป
Earnings Growth อยู่ในระดับต�่ำ
คงค�ำแนะน�ำ Underweight
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ เช่น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง และทุนส�ำรองต�่ำ
ประกอบกับได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง
มีความเสี่ยงเงินทุนไหลออกสูง
คงค�ำแนะน�ำ Underweight

- ราคาทองค�ำถูกกดดันในระยะสั้น จากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่เพิ่มขึ้น
- อย่างไรก็ดี เรามองราคาทองค�ำน่าจะกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี ถึงต้นปีหน้า ท่ามกลางข่าว
การพัฒนาวัคซีนส�ำเร็จ และความชัดเจนจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- ความต้องการใช้นำ�้ มันยังทรงตัวอยูใ่ นระดับต�ำ่ ท่ามกลางมาตรการ Lockdown ทีเ่ ข้มงวด
- อุปทานอาจเพิม่ ขึน้ จากการกลับมาเพิม่ ปริมาณการผลิตน�ำ้ มันของผูผ้ ลิต Shale oil ในสหรัฐฯ
- คงน�้ำหนักเป็น Underweight
- ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ยังมีความน่าสนใจ
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- ราคาที่ดินในญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- นโยบาย Yield Curve Control ของ BoJ ช่วยให้ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap)
ของ JREITs อยู่ในระดับสูง
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- โดนกระทบจากราคาสินทรัพย์ในอังกฤษ
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight

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

ตลาดหุ้น
ตลาดหุ้นยังคงถูกกดดันจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และ Fed ที่อัดฉีดสภาพคล่องน้อยลง ส�ำหรับ
ประเด็นการเลือกตั้งประธานาธิบดี นักลงทุนมองโอกาสชนะของนาย Biden เพิ่มขึ้น แต่มองความ
ผันผวนในตลาดหุ้นจะยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องหลังวันเลือกตั้ง นอกจากนี้ นักลงทุนได้เริ่ม Price-in
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ท�ำให้หุ้นวัฏจักร (Cyclical Stocks) ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
หุ้นกลุ่ม Defensive ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเรามองว่าภาพ Reflation หรือการคาดหวังต่อ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลังผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งจะผลักดันให้หุ้น
กลุ่ม Cyclical เป็นกลุ่มที่น�ำตลาดขึ้นต่อในปีหน้า

ตลาดหุ้นยังคงถูกกดดันจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และ Fed ที่อัดฉีดสภาพคล่องน้อยลง
หลังจากที่ตลาดหุ้น (S&P 500) ท�ำจุดสูงสุดที่ 3,580 จุด ไปในวันที่ 2 ก.ย. ตลาดหุ้นได้เคลื่อนไหวผันผวนมา
โดยตลอดตามข่าวความคืบหน้าของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังรอบใหม่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุปในหลายประเด็น
และอาจไม่สามารถออกมาได้ทนั ก่อนการเลือกตัง้ ขณะทีเ่ ศรษฐกิจในปัจจุบนั เริม่ เห็นผลกระทบจากแผนกระตุน้ รอบก่อน
ที่หมดไป
โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) เดือน ก.ย. ของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 54.6 จุด
นับเป็นการลดลงครั้งแรกตั้งแต่การระบาดของโรค COVID-19 ในเดือน เม.ย. ส่วนของยูโรโซนพลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์
หดตัวที่ 48 จุด ท่ามกลางจ�ำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ ตัวเลขตลาดแรงงานในสหรัฐฯ ชี้ว่ายังมี
คนว่างงานใหม่ตอ่ เนือ่ งเป็นจ�ำนวนมาก เห็นได้จากยอดขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (Initial Jobless Claims) ซึง่
ไม่ได้ลดลงต่อแล้ว และทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่สัปดาห์ละกว่า 8 แสนราย ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร
(Nonfarm Payrolls) ลดลงต่อเนื่องจนมาอยู่ที่ 6.6 แสนรายในเดือน ก.ย. การชะลอตัวลงในภาคบริการและตลาด
แรงงานจะส่งผลลบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่อนข้างมาก เนื่องจาก ภาคการบริโภคเป็นส่วนส�ำคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คิดเป็นสัดส่วนที่มากถึง 70% ของ GDP
แผนภาพที่ 1: การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหยุดชะงักลง โดยเฉพาะในยุโรปที่ผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 2: ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ขณะที่การจ้างงานลดลง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ขณะที่ Fed อัดฉัดสภาพคล่องน้อยลง โดย Fed มีการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่
อาศัยเป็นหลักประกัน (MBS) โดยเฉลี่ยต�่ำกว่าเป้าหมายที่เดือนละ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มาตั้งแต่ปลายเดือน
ก.ค. ขณะเดียวกัน การปล่อยกู้และซื้อตราสารหนี้เอกชน ตามโครงการที่ Fed จัดตั้งขึ้น เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
การระบาดของโรค COVID-19 ก็ลดลง และยังอยู่ต�่ำกว่าวงเงินที่สูงกว่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นอย่างมาก
ส่งผลให้ขนาดงบดุลของ Fed ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มาตั้งแต่เดือน พ.ค.
แผนภาพที่ 3: Fed มีการเข้าซื้อสินทรัพย์น้อยลง ท�ำให้ขนาดงบดุลทรงตัวอยู่ที่ระดับ 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
มาตั้งแต่เดือน พ.ค.

ที่มา: Federal Reserve, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 4: การปล่อยกู้และซื้อตราสารหนี้เอกชน ตามโครงการที่ Fed จัดตั้งขึ้น เพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากการระบาดของโรค COVID-19 ยังอยู่ต�่ำกว่าวงเงินที่สูงกว่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์เป็นอย่างมาก

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

ความไม่แน่นอนจากผลการเลือกตั้งลดลง หลังโอกาสชนะของนาย Biden เพิ่มขึ้น
โอกาสชนะการเลือกตั้งของนาย Joe Biden ผู้ชิงต�ำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรค Democrat เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยตลาดรับพนันประเมินโอกาสชนะของนาย Biden เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 67% หลังการดีเบตในวันที่ 29 ก.ย.
ที่ผ่านมา สูงสุดนับตั้งแต่มีการมีการรับพนัน นอกจากนี้ คะแนนนิยมตามรัฐ ยังชี้ว่านาย Biden สามารถชนะได้โดย
ไม่ต้องอาศัยเสียงจากรัฐที่โพลยังสูสีกัน (Swing states ที่โพลห่างกันไม่เกิน 5%) โดยเมื่อนับรวมเสียง Electoral
College ในรัฐที่นาย Biden มีคะแนนนิยมน�ำห่าง (มากกว่า 5%) ประธานาธิบดี Donald Trump พบว่ามีจ�ำนวน
เสียงมากถึง 278 เสียง เพียงพอที่จะชนะ โดยไม่ต้องอาศัยเสียงจาก Swing states เพราะผู้ที่จะได้รับเลือกเป็น
ประธานาธิบดีต้องได้ 270 เสียงขึ้นไป
แผนภาพที่ 5: โอกาสชนะการเลือกตั้งของนาย Joe Biden เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังการดีเบตในวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา

ที่มา: Predictit, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 6: นาย Biden สามารถชนะการเลือกตั้งได้โดยไม่ต้องอาศัยเสียง
จากรัฐที่โพลยังสูสีกัน (Swing states ที่โพลห่างกันไม่เกิน 5%)
18
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ที่มา: Real Clear Politics (Updated on 6 Oct 2020), Bloomberg,
TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

โอกาสชนะของนาย Biden ที่น�ำห่างประธานาธิบดี Trump เพิ่มขึ้น ท�ำให้นักลงทุนมองความไม่แน่นอนจาก
ผลการเลือกตั้งลดลง สะท้อนให้เห็นใน VIX หรือ Volatility index ที่สะท้อนคาดการณ์ความผันผวนของตลาดหุ้น
(Implied Volatility) ซึ่งค�ำนวณจากราคา Option ของดัชนี S&P500 โดยสัญญาล่วงหน้าของ VIX ในปัจจุบัน
ได้ปรับลดลงมาจากระดับที่ซื้อขายในเดือน ส.ค.
อย่างไรก็ดี นักลงทุนยังมองว่าความผันผวนจะยังอยูใ่ นระดับสูงอยู่ หลังวันเลือกตัง้ (ในวันที่ 3 พ.ย.) จากประเด็น
ความเสี่ยงที่ประธานาธิบดี Trump อาจไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง และเรียกร้องให้มีการนับคะแนนหรือลงคะแนนใหม่
ซึ่งจะท�ำให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลมีความล่าช้าและเกิดความไม่ต่อเนื่องทางนโยบาย เนื่องจากประธานาธิบดี Trump
ได้เคยกล่าวว่าเขาไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใสของการลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
ท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19
โดยนักลงทุนมองความผันผวนจะเริ่มลดลงตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค. เป็นต้นไป ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากกระบวนการ
เลือกตัง้ ทีก่ ำ� หนดให้แต่ละรัฐต้องรายงานผลการเลือกตัง้ ภายในเส้นตายวันที่ 8 ธ.ค. และเส้นตายดังกล่าวยังใกล้เคียงกับ
ช่วงเวลาที่ศาลสูง (Supreme Court) ตัดสินให้ประธานาธิบดี George W. Bush ชนะการเลือกตั้งที่มีข้อพิพาทในปี
2000 เช่นกัน จึงท�ำให้นักลงทุนคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งภายในเส้นตายดังกล่าว และจะท�ำให้ความผันผวนลดลง
แผนภาพที่ 7: นักลงทุนมองความไม่แน่นอนจากผลการเลือกตั้งลดลง หลังโอกาสชนะของนาย Biden เพิ่มขึ้น แต่การ
ประกาศผลการเลือกตั้ง อาจถูกเลื่อนออกไป จากประเด็นความเสี่ยงที่ประธานาธิบดี Trump อาจไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง
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ที่มา: CNN, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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Key Election Events

Inauguration Day

ตลาดเริ่ม price-in โอกาสชนะของนาย Biden
โอกาสชนะของนาย Biden ที่เพิ่มขึน้ ท�ำให้นักลงทุนคาดหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึง่ นาย Biden หาเสียง
ไว้ว่าจะออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ท�ำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นมาอยู่
ที่ระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนที่ 0.8% จาก 0.5% ในวันที่ 4 ส.ค. โดยคณะกรรมการดูแลงบประมาณของรัฐบาลกลาง
สหรัฐฯ (US Committee for a Responsible Federal Budget) ประเมินว่าปริมาณหนี้สินของรัฐบาล (National
Debt) อาจเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ 98% ต่อ GDP สู่กรอบบนสุดที่ระดับ 140% ในอีก 10 ปีข้างหน้า ภายใต้การบริหาร
งานของนาย Biden ซึ่งมีการเสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม
(Green Infrastructure) และการเพิ่มผู้เข้าเกณฑ์รับประกันสุขภาพของรัฐ มากกว่าแผนของประธานาธิบดี Trump ซึ่ง
จะท�ำให้หนีเ้ พิม่ ขึน้ สูก่ รอบบนทีร่ าว 130% ต่อ GDP ในสิน้ ปี 2030 ปริมาณหนีท้ จี่ ะเพิม่ ขึน้ จึงสะท้อนปริมาณพันธบัตร
รัฐบาลในตลาดซื้อขายพันธบัตรที่จะเพิ่มขึ้น ผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังท�ำให้ภาวะ Reflation ชัดชึ้น ซึ่งเป็นภาวะที่ตลาดหุ้นถูก
ผลักดันให้เพิ่มขึ้น พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของ Bond yield และการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ท�ำให้หุ้นวัฏจักร
(Cyclical Stocks) ที่ราคาเคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials), สินค้าฟุ่มเฟือย
(Consumer Discretionary) และสินค้าวัสดุ (Materials) ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุน้ กลุม่ Defensive เช่น หุน้ กลุม่ สินค้า
จ�ำเป็น (Consumer Staples) และหุ้นสาธารณูปโภค (Utilities) ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ หุ้นในกลุ่มที่จะได้รับ
ประโยชน์ จากนโยบายของนาย Biden เช่น กลุ่มประกันสุขภาพ (Managed Health Care) เริ่ม Outperform ตลาด
เช่นกัน จากนโยบายขยายผูเ้ ข้าเกณฑ์รบั ประกันสุขภาพของรัฐ ในทางกลับกัน หุน้ ทีจ่ า่ ยภาษีในอัตราทีส่ งู Underperform
จากนโยบายขึ้นภาษีนิติบุคคล ที่นาย Biden หาเสียงว่าจะผลักดันให้ปรับขึ้นเป็น 28% จาก 21% ในปัจจุบัน
ในระยะข้างหน้า เรามองว่าภาวะ Reflation ที่จะชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะหลังผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี
จะผลักดันให้หุ้นกลุ่ม Cyclical เป็นกลุ่มที่น�ำตลาดขึ้นต่อในปีหน้า แทนที่หุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก COVID-19
(Tech, Healthcare) และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยต�่ำ (Consumer staples และ Utilities) ที่น�ำตลาดขึ้น
ในปีนี้
แผนภาพที่ 8: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.8% สูงสุดในรอบ 4 เดือน
ท่ามกลางความหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่จะออกมา หลังพรรค Democrat ชนะการเลือกตั้ง

ที่มา: Predictit, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 9: ปริมาณหนี้ในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ภายใต้การบริหารงานของนาย Biden

ที่มา: US Committee for a Responsible Federal Budget

แผนภาพที่ 10: ตลาดหุ้นเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะ Reflation ที่ Bond yield เพิ่มขึ้น และเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 11: หุ้นวัฎจักร (Cyclical Stocks) ในกลุ่ม Industrials และ Materials สับเปลี่ยน
มาให้ผลตอบแทนสูงกว่ากลุ่มอื่นในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ที่ Bond yield กลับมาเพิ่มขึ้น

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 12: หุ้นกลุ่มประกันสุขภาพ (Managed Health Care) ที่ได้ประโยชน์จากนโยบาย
ของนาย Biden เริ่ม Outperform ตลาด ขณะที่หุ้นที่จ่ายภาษีในอัตราที่สูง Underperform

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แนะน�ำให้นักลงทุนเน้นลงทุนในหุ้น Cyclical และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM)
เมื่อพิจารณาในแง่ของ Valuation หุ้นในกลุ่ม Cyclical ของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่แพงแล้ว เช่น กลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) ซึ่งค่า P/E (Forward 12-month) อยู่ที่ 24.4 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่
+2.9SD กลุ่มสินค้าวัสดุ (Materials) ที่ 21.6 ท่า (+2.8SD) จึงท�ำให้ Upside อาจไม่มากนัก ยกเว้น หุ้นกลุ่มสถาบัน
การเงิน (Financials) ซึ่งค่า P/E อยู่ที่ 14.0 เท่า ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ +0.8SD
ส่วน Valuation ของตลาดหุ้นเป็นรายประเทศ ตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Markets
หรือ DM) อยู่ในระดับที่แพงแล้ว โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ (S&P 500) มีค่า P/E อยู่ที่ 21.9 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อน
หลัง 5 ปี ที่ +2.8SD ตลาดหุ้นญี่ปุ่น (Nikkei 225) อยู่ที่ 20.6 เท่า (+2.7SD) และตลาดหุ้นยุโรป (STOXX 600)
อยู่ที่ 17.4 เท่า (+2.2SD) ขณะที่ Valuation ของตลาดหุ้นในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets หรือ EM) ยังอยู่
ในระดับที่ไม่แพงนัก เมือ่ เทียบกับในอดีต โดยตลาดหุน้ จีน (CSI 300) มีคา่ P/E (Forward 12-month) อยูท่ ี่ 14.1 เท่า
สูงกว่าค่าเฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปี ทีเ่ พียง +1.7SD และตลาดหุน้ ไต้หวัน (TWSE) ที่ 16.8 เท่า (+2.0SD)
แผนภาพที่ 13: Valuation ของตลาดหุ้นส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่แพงมาก เมื่อเทียบกับอดีต โดยเฉพาะกลุ่มตลาดที่พัฒนาแล้ว (DM)
Fwd 12m P/E Ratio of S&P 500 Sectors

+/- 2SD range

Current

Fwd 12m P/E Ratio of Stock Indices

5yr average

Real Estate

+/- 2SD range

47.1x(2.8SD)

Cons. Disc.

33.0x(2.6SD)

Info. Tech.

21.6x(2.4SD)

Cons. Stap.

20.9x(1.4SD)

Comm. Serv.

20.4x(2.0SD)

Health Care

15x

25x

17.9x(2.2SD)
17.4x(2.2SD)
16.8x(2.0SD)
15.9x(2.2SD)

MSCI EM

14.7x(2.6SD)

MSCI Latin America

14.1x(0.5SD)

China A (CSI300)

14.1x(1.7SD)

Korea KOSPI

14.0x(0.8SD)
5x

20.6x(2.7SD)

Taiwan TWSE

16.3x(1.0SD)

Financials

21.5x(2.4SD)

Germany DAX

19.3x(1.3SD)

Utilities

21.9x(2.8SD)

India SENSEX

Europe STOXX600

21.9x(2.8SD)

Materials

US S&P500

Thai SET

24.4x(2.9SD)

S&P 500

13.0x(2.1SD)

China H (HSCEI)
35x

5yr average

Japan Nikkei225

26.4x(3.0SD)

Industrials

Current

45x

55x

8.5x(1.4SD)
5x

10x

15x

20x

25x

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ทรงตัวอยู่ที่ราว 1.4% มาตั้งแต่กลางเดือน ก.ย.
ท่ามกลางการชุมนุมทางการเมือง โดยเรามองว่าในระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยน่าจะยังทรงตัวอยู่ในระดับ
ต�่ำต่อไป ท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น แต่จะถูกกดดันจาก
ปัญหาการเมืองภายในประเทศ

อัตราดอกเบี้ยยังมีแนวโน้มทรงตัวในระดับต�่ำ
การชุมนุมทางการเมืองมักกดดันให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวลดลง สะท้อนความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ในระยะข้างหน้า โดยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี มักจะปรับตัวลงประมาณ 0.5% -1.0% ในช่วงที่มีการ
ชุมนุม มีเพียงการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในปี 2008 ที่อัตราดอกเบี้ยลดลงมากถึง 3.5%
อย่างไรก็ดี เรามองว่าการชุมนุมในปัจจุบัน น่าจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยลดลงไม่มากนัก เนื่องจาก อัตราดอกเบี้ย
ได้ลดลงมาอยู่ในระดับต�่ำมากแล้ว ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ท�ำให้เศรษฐกิจหดตัวเป็นอย่างมาก
ขณะที่ นักลงทุนในปัจจุบนั เริม่ คาดหวังต่อการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก ท�ำให้ความน่าสนใจในการลงทุนในพันธบัตรลดลง
สะท้อนในอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของหลายประเทศที่เริ่มกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติไม่นา่ เทขายพันธบัตรมากนัก เนือ่ งจากนักลงทุนต่างชาติได้ลดสัดส่วนการถือครอง
พันธบัตรรัฐบาลไทยลงมาอยู่ที่ 14.8% ซึ่งเป็นระดับต�่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2017 เราจึงคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
อายุ 10 ปีน่าจะยังทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำที่ราว 1.0%-1.5% ในระยะสั้น
แผนภาพที่ 14: อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรไทยมักจะปรับตัวลงในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมือง
Thailand 10Yr Bond Yield

ชุม นุม กปปส.
(Nov 2013 - May 2014)
ตามด้วยรัฐ ประหาร

ที่มา: Wikipedia, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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Jan-19

Nov-17

Apr-17

Sep-16

Feb-16

Jul-15

Dec-14

Oct-13

May-14

Mar-13

Jan-12

Aug-12

Jun-11

Nov-10

Apr-10

Sep-09

Feb-09

Jul-08

Dec-07

Oct-06

May-07

Mar-06

Jan-05

Aug-05

ชุม นุม ต่อ ต้านทักษิณ
(Jan - Sep 2006)
ตามด้วยรัฐ ประหาร
ชุม นุม พัน ธมิต ร + ป�ด
สนามบิน (May-Dec 2008)

Aug-19

ชุม นุม เรียกร้อ ง
แก้ไ ขรัฐ ธรรมนูญ
(Sep 2020 -

Jun-18

ชุม นุม นปช.
(Mar-May 2010)

%
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

แผนภาพที่ 15: การถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยของต่างชาติอยู่ในระดับต�่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ราคาทองค�ำยังคงมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ท่ามกลางอุปสงค์ในการลงทุนทองค�ำทีย่ งั คงมีตอ่ เนือ่ ง โดยเรา
มองว่าราคาทองค�ำจะกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงปลายปี ถึงต้นปีหน้า ท่ามกลางข่าว
การพัฒนาวัคซีนส�ำเร็จ และความชัดเจนจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส�ำหรับราคาน�้ำมัน
ราคาน�้ำมันยังคงถูกกดดัน จากความต้องการใช้น�้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับต�่ำ จากมาตรการ Lockdown
ขณะที่กลุ่ม OPEC ยังผลิตน�้ำมันในปริมาณที่สูงกว่าโควต้าอยู่

ทองค�ำ

อุปสงค์ในการลงทุนทองค�ำที่ยังคงมีต่อเนื่อง ชี้ว่าราคาทองค�ำยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
ราคาทองค�ำท�ำจุดสูงสุดที่ราว 2,063 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ในช่วงต้นเดือน ส.ค. ก่อนจะปรับฐานลดลง
มาทรงตัวอยู่ที่ราว 1,910 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในปัจจุบัน ท่ามกลางแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรลบด้วยคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในอนาคต) ที่เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ดี อุปสงค์การลงทุนในทองค�ำ ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนที่มากถึง 55% ของอุปสงค์ทองค�ำทั้งหมด ยัง
คงมีอยู่ต่อเนื่อง เห็นได้จากปริมาณการถือครอง ETF ทองค�ำที่ยังคงเพิ่มขึ้นทุกเดือนต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี โดยมีการ
เพิ่มขึ้นมากสุดในเดือน เม.ย. และ ก.ค. ที่ 5 ล้านล้านทรอยออนซ์ต่อเดือน ก่อนจะชะลอลงมาอยู่ที่ 1.7 ล้านล้าน
ทรอยออนซ์ในเดือน ก.ย. และล่าสุดที่ 3.7 แสนล้านทรอยออนซ์ ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือน ต.ค.
ความต้องการทองค�ำเพือ่ การลงทุนทีย่ งั มีอยูต่ อ่ เนือ่ ง ชีว้ า่ ราคาทองค�ำยังอยูใ่ นแนวโน้มขาขึน้ โดยเรามองว่าราคา
ทองค�ำจะกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงปลายปี ถึงต้นปีหน้า ท่ามกลางข่าวการพัฒนาวัคซีนส�ำเร็จ และ
ความชัดเจนจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลังวันที่ 3 พ.ย. ซึ่งจะผลักดันให้คาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคต
สูงขึน้ กดให้อตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงลดลง ผลักดันให้ราคาทองค�ำเพิม่ ขึน้ เราจึงยังแนะน�ำให้นกั ลงทุนเข้าซือ้ สะสมทองค�ำ
เพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
แผนภาพที่ 16: อุปสงค์ในการลงทุนทองค�ำที่ยังคงมีต่อเนื่อง ชี้ว่าราคาทองค�ำยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

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

เรายังคงมองว่าราคายังคงมีความเสี่ยงปรับฐานจากความต้องการใช้น�้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับต�่ำจากผลกระทบ
มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวดหลังการแพร่ระบาด COVID-10 ระลอกสองที่ยังรุนแรง ในขณะเดียวกัน การที่กลุ่ม
OPEC ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดระเบียบวินัยของประเทศสมาชิกในการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันลดปริมาณ
การผลิตจะยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาน�้ำมันดิบต่อไปในระยะข้างหน้า
ความต้องการใช้น�้ำมันจะยังอยู่ในระดับต�่ำต่อเนื่อง
ระยะสั้น
แม้ว่าความต้องการใช้น�้ำมันได้เริ่มฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ -7% จาก -9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน
แต่เรายังคงมุมมองว่าปริมาณความต้องการใช�้ำน�้ำมันจะยังคงอ่อนแอตลอดสิ้นปีนี้ หลังการระบาด COVID-19 ระลอก
สองได้กลับมาทวีความรุนแรงมากขึ้น จนท�ำให้หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงสหรัฐฯ ยังคงจ�ำเป็นต้องคุมเข้มมาตรการ
Lock down อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แผนภาพที่ 17: ความต้องการใช้น�้ำมัน (Gasoline Demand) ยังทรงตัว
ในระดับต�่ำที่ -7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ส่งผลให้ในเดือนที่ผ่านมา แม้ความต้องการใช้น�้ำมัน (Gasoline Demand) ในสหรัฐฯ จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นบ้างจาก
เดือนก่อนหน้า (MoM) แต่ EIA ก็ยังคงปรับลดประมาณการความต้องการใช้น�้ำมันในสหรัฐฯ ลงอย่างต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 3 อีกราว -2.3 แสนบาร์เรลต่อวัน มาอยู่ระดับ 92.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยนับเป็นการหดตัวจากปีก่อน
ราว -8.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน
แผนภาพที่ 18: EIA ยังคงปรับลดประมาณการความต้องการใช้น�้ำมันในสหรัฐฯ ลงอย่างต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 3 อีกราว -2.3 แสนบาร์เรลต่อวัน มาอยู่ระดับ 92.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ที่มา: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ระยะยาว
ในขณะที่ในมุมมองระยะยาวความต้องการใช้น�้ำมันมีภาพรวมที่ไม่สดใสเช่นกันโดยในช่วงเดือนที่ผ่านมากลุ่ม
OPEC ได้ออกมาประเมินว่าความต้องการใช้น�้ำมันของโลกก�ำลังมุ่งหน้าเข้าสู่จุดสูงสุดในปี 2035 จากผลกระทบของ
พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปหลังการระบาดของเชือ้ ไวรัส โดยอุตสาหกรรมทีส่ ง่ ผลต่อความต้องการใช้นำ�้ มันมากทีส่ ดุ ได้แก่
อุตสาหกรรมยานยนต์จากการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาเครือ่ งยนต์รปู แบบเก่าให้มปี ระสิทธภาพและ
ประหยัดน�้ำมันมากขึ้น
ในขณะที่ BP ประเมินว่าความต้องการใช้น�้ำมันจะถึงสุดสูงในช่วงปี 2030 เป็นอย่างช้าบนสมมติฐานของ
Business as Usual ซึ่งว่าด้วยการด�ำเนินไปตามปกติของธุรกิจเหมือนในอดีตที่ผ่านมา มุ่งหน้าเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านไป
ใช้รูปแบบของพลังงานทางเลือกอย่างค่อยเป็นค่อยไป
อย่างไรก็ตาม BP ประเมินว่าอย่างเร็วทีส่ ดุ ความต้องการใช้นำ้� มันของโลกอาจได้ผา่ นจุดสูงสุด (Peak) ไปแล้วใน
ช่วงปี 2019 ทีผ่ า่ นมา (Pre COVID-19) บนสมมติฐานของ Rapid และ Net Zero ซึง่ ว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงไปอย่าง
รวดเร็วของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค เข้าสูก่ ารใช้พลังงานทางเลือก (Renewable Energy) อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้
แผนภาพที่ 19: OPEC ประเมินว่าความต้องการใช้น�้ำมันมีแนวโน้มวิ่งเข้าสู่จุดสูงสุดในปี 2035
ในขณะที่ BP คาดความต้องการใช้น�้ำมันได้ผ่านจุดต�่ำสุดไปแล้วในปี 2019 ที่ผ่านมา

ที่มา: OPEC’s World Oil Outlook: WOO, BP research 2020

ในด้านอุปทานน�ำ้ มัน (Oil Supply) OPEC ยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการคุมประเทศสมาชิกไม่ให้ผลิตเกินโควต้า
โดยในช่วงที่ผ่านมา กลุ่ม OPEC-10 รายงานปริมาณการผลิตเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 21.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ปรับตัวลดลง -1.5 แสนบาร์เรลต่อวันจากเดือนก่อนหน้า (MoM) อย่างไรก็ตามหากเทียบกับปริมาณการผลิตในเดือน
ก.ย. กับโควต้าใหม่ที่รวมกับการลดปริมาณการผลิตชดเชยจากกลุ่มประเทศสมาชิกที่ผลิตเกินในรอบก่อนหน้าแล้ว กลุ่ม
OPEC-10 ยังคงมีปริมาณการผลิตสูงกว่าโควต้าอยู่ราว +1.15 แสนบาร์เรลต่อวัน
ซึ่งเรามองว่าเรามองหากกลุ่ม OPEC-10 ยังไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตโดยรวมให้อยู่ในระดับต�่ำกว่า
โควต้าได้ จะส่งผลให้ในระยะข้างหน้า ตลาดน�้ำมันจะยังคงมีความเสี่ยงที่การผลิตอาจกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากอีก
ครั้งหากราคาน�้ำมันดิบเริ่มฟื้นตัวขึ้น
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แผนภาพที่ 20: กลุ่ม OPEC-10 รายงานปริมาณการผลิตเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 21.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ปรับตัวลดลง -1.5 แสนบาร์เรลต่อวันจากเดือนก่อนหน้า (MoM) โดยยังคงมีปริมาณการผลิตสูงกว่าโควต้า
อยู่ราว +1.15 แสนบาร์เรลต่อวัน

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ในขณะที่ลิเบียได้เริ่มกลับมาเพิ่มความกดดันให้กับ OPEC อีกครั้งแล้ว
ในขณะทีอ่ กี หนึง่ ความเสีย่ งมาจากลิเบีย ทีเ่ ริม่ เห็นการฟืน้ ตัวของปริมาณการผลิตน�ำ้ มันดิบอย่างชัดเจน หลังจากได้
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศในช่วงทีผ่ า่ นมา โดยหลังจากเหตุการณ์ประท้วงกลางเมืองคลีค่ ลาย
ลง รัฐบาลลิเบียได้กลับมาเปิดด�ำเนินงานหลุมขุดเจาะน�ำ้ มันและท่าเรือส่งออกน�ำ้ มันอีกครัง้ ส่งผลให้ลา่ สุด ลิเบียมีปริมาณ
การผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับ 3 แสนบาร์เรลต่อวันในช่วงปลายเดือน ก.ย. จากเพียง 8 หมื่นบาร์เรลต่อวันในเดือน
ก่อนหน้า ซึ่งหากลิเบียยังมีพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นความเสี่ยงให้ตลาดน�้ำมันดิบกลับมาเผชิญสภาวะน�้ำมัน
ล้นตลาดได้ในอนาคตอันใกล้
แผนภาพที่ 21: เบียมีปริมาณการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับ 3 แสนบาร์เรลต่อวัน
ในช่วงปลายเดือน ก.ย. จากเพียง 8 หมื่นบาร์เรลต่อวันในเดือนก่อนหน้า

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มทีก่ ารฟืน้ ตัวจะแผ่วลงในไตรมาส 4 จากก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีค่ าดจะปรับลดลงหลัง
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐหมดไป ขณะทีก่ ารอนุมตั มิ าตรการเพิม่ เติมมีความล่าช้าและตลาดแรงงานยัง
เปราะบางอย่างมาก ด้านการเลือกตั้งประธานาธิบดี เรามองว่าการบริหารประเทศภายใต้นาย Joe Biden จะ
ท�ำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวแข็งแกร่งและการจ้างงานการกลับเข้าสูร่ ะดับปกติได้เร็วกว่าของประธานาธิบดี
Donald Trump
เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มชะลอตัวลงในไตรมาส 4 จากการระบาดรอบสองของ COVID-19 ทีร่ นุ แรงขึน้ และ
น�ำไปสูก่ ารกลับมาใช้มาตรการ Lockdown ทีเ่ ข้มงวดในบางพืน้ ที่ ซึง่ เริม่ ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะภาคบริการ โดยสถานการณ์ COVID-19 ที่มีความไม่แน่นอนสูงประกอบกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่ต�่ำ
ท�ำให้เราคาด ECB จะประกาศเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP
ในการประชุมเดือน ธ.ค.
เศรษฐกิจจีนขยายตัว 4.9% YoY ในไตรมาส 3 เร่งตัวขึ้นจาก 3.2% ในไตรมาสก่อน ท่ามกลางการควบคุม
การระบาดของ COVID-19 ที่มีประสิทธิผล ซึ่งเอื้อต่อการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown นอกจากนี้ ยังได้
แรงหนุนจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทัง้ ภาคการคลังและการเงินของรัฐบาลในช่วงก่อนหน้านี้ โดยเศรษฐกิจ
ที่ฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งท�ำให้เรามองความจ�ำเป็นในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม ในปีนี้มีลดลง
เศรษฐกิจญีป่ นุ่ มีแนวโน้มฟืน้ ตัวขึน้ ในไตรมาส 4 หลังจากทีส่ ถานการณ์ COVID-19 ในประเทศเริม่ มีเสถียรภาพ
มากขึ้น โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มคงที่และรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ที่เข้มงวด ขณะที่ส่งออกเริ่ม
ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงตามหลังประเทศหลักอื่นๆ อยู่มาก สะท้อนผ่านดัชนี
PMI ทั้งภาคการผลิตและบริการที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์หดตัว (ต�่ำกว่า 50 จุด) นอกจากนี้ การบริโภคในภาค
บริการ ยังอ่อนแออย่างมาก
เศรษฐกิจไทยฟืน้ ตัวต่อเนือ่ ง หลังจากทีม่ กี ารผ่อนคลายมาตรการ Lockdown แต่การฟืน้ ตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างช้าๆ โดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ โดยเราคาดนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
จะไม่มกี ารฟืน้ ตัวอย่างมีนยั ยะส�ำคัญในช่วงทีเ่ หลือของปีนี้ ขณะทีร่ ายได้จากการท่องเทีย่ วในประเทศ (ไทยเทีย่ วไทย)
จะไม่สามารถชดเชยรายได้ทหี่ ายไปได้ ด้านการบริโภคภาคเอกชนมีแรงหนุนจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีภ่ าครัฐ
ระดมออกมาใน 4Q20 ซึง่ ส่งผลให้ GDP ในปี 2020F ทีเ่ ราคาดการณ์ไว้ที่ -8.0% YoY มี Upside เล็กน้อย

TISCO Economic Strategy Unit

เศรษฐกิจสหรัฐฯ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มทีก่ ารฟืน้ ตัวจะแผ่วลงในไตรมาส 4 จากก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีค่ าดจะ
ปรับลดลงหลังมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐ เช่น การให้สวัสดิการว่างงานพิเศษและโครงการ PPP
ที่ช่วยพยุงการจ้างงานได้หมดไป ขณะที่การอนุมัติมาตรการเพิ่มเติมมีความล่าช้าและตลาดแรงงานยัง
เปราะบางอย่างมาก ด้านการเลือกตั้งประธานาธิบดี เรามองว่าการบริหารประเทศภายใต้การน�ำของ
นาย Joe Biden จะท�ำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวแข็งแกร่งและการจ้างงานการกลับเข้าสู่ระดับปกติ
ได้เร็วกว่าภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี Donald Trump จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ
นาย Biden ที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก

แผนภาพ 22: ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจโดย ISM ยังอยู่ในระดับสูงแม้สถานการณ์ COVID-19 จะยังไม่คลี่คลาย
และสวัสดิการภาครัฐเริ่มหมดไป ส่วนยอดค้าปลีกเดือน ก.ย.ยังขยายตัวดี แต่คาดจะอ่อนแอลงต่อจากนี้

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะแผ่วลงในไตรมาส 4 จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่คลี่คลายและการ
อนุมัติสวัสดิการภาครัฐเพิ่มเติมที่ล่าช้า
การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ก.ย. ขยายตัว 1.9% MoM (vs. 0.6% เดือนก่อน) สูงกว่า
ที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 0.8% MoM โดยยอดค้าปลีกที่ไม่นับรวมสินค้าที่มีความผันผวนทั้งรถยนต์ น�้ำมัน และวัสดุ
ก่อสร้าง หรือ Core Retail Sales ซึ่งเป็นส่วนที่น�ำไปคิดใน GDP ขยายตัว 1.6% MoM (vs. -0.3% เดือนก่อน)
ยอดค้าปลีกทีอ่ อกมาดีกว่าคาดในเดือนนี้ ส่วนหนึง่ อาจเป็นผลจาก 1) ก�ำลังซือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการลงนาม Executive
Orders ของประธานาธิบดี Donald Trump ที่ต่ออายุการให้สวัสดิการว่างงานพิเศษที่อัตรา 400 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
สัปดาห์ นับตั้งแต่เดือน ส.ค. (สวัสดิการว่างงานพิเศษเดิมที่ 600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสัปดาห์ หมดอายุสิ้นเดือน ก.ค.)
แต่มีความล่าช้าและรัฐส่วนใหญ่เริ่มเบิกจ่ายได้ในเดือน ก.ย. 2) คนเริ่มน�ำเงินที่ออมไว้ออกมาใช้ และ 3) การซื้อสินค้า
ต้อนรับโรงเรียนเปิด ซึ่งสะท้อนผ่านยอดขายเสื้อผ้า (11.0%) และอุปกรณ์กีฬา (5.7%) ที่ขยายตัวสูง
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อย่างไรก็ดี เรามองว่ายอดค้าปลีกจะชะลอตัวลงในเดือนถัดไป โดยสวัสดิการว่างงานพิเศษดังกล่าว ($400/สัปดาห์)
คาดจะให้ได้ถึงแค่กลางเดือน ก.ย. เท่านั้น เนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณเดิมที่เหลืออยู่ซึ่งมีจ�ำกัด และทางรัฐสภา
สหรัฐฯ ยังไม่สามารถได้ขอ้ ตกลงใหม่รว่ มกันในการให้เงินช่วยเหลือดังกล่าว ขณะทีส่ ถานการณ์ COVID-19 ทีย่ งั รุนแรง
และตลาดแรงงานที่ยังเปราะบางจะกดดันการใช้จ่ายของผู้บริโภค
นอกจากนี้ ความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคโดย U. of Michigan (Consumer Sentiment) เบือ้ งต้นเดือน ต.ค. แม้จะปรับตัว
เพิม่ ขึน้ 0.8 จุด เป็น 81.2 จุด และดีกว่าทีต่ ลาดคาดที่ 80.5 จุด แต่กเ็ ป็นผลจากความเชือ่ มัน่ ต่ออนาคต (+3.2, 78.8 จุด)
ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ในปัจจุบันปรับตัวลดลง (-2.9, 84.9 จุด) และในรายละเอียดระบุว่า คนมี
แนวโน้มซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods) น้อยลง ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงต่อการซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลสิ้นปี
ที่ใกล้เข้ามา
การผลิต: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน ก.ย. พลิกกลับมาหดตัว -0.6% MoM
จากที่ขยายตัว 0.4% ในเดือนก่อน และสวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัวต่อที่ 0.5% จากผลผลิตในกลุ่มยานยนต์ที่
หดตัว -4.0% ขณะทีก่ ลุม่ ทีไ่ ม่ใช่ยานยนต์ทรงตัวเมือ่ เทียบกับเดือนก่อน (0.0%) นอกจากนี้ ผลผลิตในกลุม่ สาธารณูปโภค
(Utilities) ซึ่งเป็นส่วนที่น�ำไปค�ำนวนการบริโภคเอกชนใน GDP หดตัว -5.6%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว -7.3% YoY (vs. -7.0% เดือนก่อน) และยังอยู่
ในระดับต�ำ่ กว่าเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดของ COVID-19 กว่า 7% สะท้อนภาคการผลิตทีย่ งั อ่อนแอ และมีแนวโน้ม
ฟืน้ ตัวขึน้ อย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะข้างหน้า ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
การลงทุน: ยอดค�ำสั่งซื้อไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องบิน (Core Capital Goods Orders) ซึ่งเป็นดัชนี
ชี้น�ำการลงทุน เร่งตัวขึ้นเป็น 2.0% YoY ในเดือน ส.ค. จาก 0.5% ในเดือนก่อน ตามอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศ
ทีท่ ยอยฟืน้ ตัว อย่างไรก็ดี แนวโน้มการลงทุนต่อจากนีอ้ าจไม่ดนี กั ท่ามกลางความไม่แน่นอนทัง้ การเลือกตัง้ ประธานาธิบดี
ทีใ่ กล้เข้ามาและสถานการณ์ COVID-19 ทีร่ นุ แรงขึน้ ในหลายประเทศทัว่ โลก นอกจากนี้ ดัชนียอ่ ยยอดค�ำสัง่ ซือ้ ใหม่ของ
ภาคการผลิต (ISM Manufacturing New Orders) เดือน ก.ย. ได้ปรับตัวลดลง -7.4 จุด เป็น 60.2 จุด
ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจโดย ISM: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโดย ISM (ISM Manufacturing) เดือน
ก.ย. ปรับตัวลดลง -0.6 จุดเป็น 55.4 จุด และต�่ำกว่าที่ตลาดที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 56.5 จุด โดยการปรับตัวลงของดัชนี
เป็นผลจากยอดค�ำสั่งซื้อใหม่ (-7.4, 60.2 จุด) และผลผลิต (-2.3, 61.0 จุด) ที่ชะลอตัวลงหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้น
แรงในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ยอดค�ำสั่งซื้อภายนอกประเทศ (+1.0, 54.3 จุด) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ ส่วนการจ้างงาน
(+3.2, 49.6 จุด) ฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่อง 14 เดือน
ส่วนภาคบริการ (ISM Non-manufacturing) ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.9 จุด เป็น 57.8 จุด สวนทางกับที่ตลาดคาด
ว่าจะปรับตัวลดลงเป็น 56.2 จุด จากยอดค�ำสั่งซื้อใหม่ (+4.7, 61.5 จุด) กิจกรรมทางธุรกิจ (+0.6, 63.0 จุด) และการ
จ้างงาน (+3.9, 51.8 จุด) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ภาคต่างประเทศ: ยอดส่งออกเดือน ส.ค. ฟืน้ ตัวขึน้ ต่อเป็น -18.3% YoY จาก -20.0% ในเดือนก่อน ตามอุปสงค์
โลกที่ทยอยฟื้นตัวขึ้นตามการผ่อนปรน Lockdown แต่การฟื้นตัวในระยะข้างหน้ามีความไม่แน่นอนสูงหลังสถานการณ์
COVID-19 ในหลายประเทศรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในยุโรป ส่วนยอดน�ำเข้า (Imports) ฟื้นตัวขึ้นเป็น -8.5% จาก
-11.4% ในเดือนก่อน
จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19 รายวันในสหรัฐฯยังอยูใ่ นระดับสูง ขณะทีก่ ารฟืน้ ตัวของการเดินทางออกนอกทีพ่ กั อาศัย
หยุดชะงัก
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐฯ ยังคงรุนแรง โดยจ�ำนวนผู้ติดเชือ้ รายวันยังอยู่ในระดับสูงเป็น
จ�ำนวนหลายหมื่นรายต่อวัน ขณะที่จ�ำนวนรัฐที่เผชิญสถานการณ์การระบาดรุนแรงมีเพิ่มขึ้น เช่น รัฐ New York
ที่จ�ำนวนผู้ติดเชื้อกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งตั้งแต่กลางเดือน ก.ย. และท�ำให้มาตรการ Lockdown โดยรวมในสหรัฐฯ
ยังคงเข้มงวดอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี
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แผนภาพ 23: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 (เส้นสีน�้ำเงิน)
ยังอยู่ในระดับสูง

แผนภาพ 24: มาตรการ Lockdown ยังคงเข้มงวด
อย่างมาก เมื่อเทียบกับตอนต้นปี

Note: 1\It records the strictness of ‘lockdown style’ policies that primarily restrict people’s behavior
such as school closures and restrictions in movement. Data as of October 7.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพ 25: สถานการณ์ COVID-19 แย่ลงในหลายมลรัฐ (แถบสีแดงเข้ม: รุนแรงสุด)

Note: Data as of October 6.
ที่มา: CEIC, US CDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ของชาวสหรัฐฯ จากที่เคยฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ไตรมาส 2 ที่สถานการณ์ COVID-19 ในสหรัฐฯดูเหมือนจะคลี่คลายลงได้ ก็เริ่มหยุดชะงักในขณะนี้ โดยการเดินทาง
ไปยังที่ต่างๆ ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และนับเป็นการเริ่มต้นพฤติกรรม New Normal เช่น ออกไปซื้อของที่ไม่จ�ำเป็น
ตามห้างสรรพสินค้าที่ลดลง หรือท�ำงานกันที่บ้าน (Work From Home) มากขึ้น โดยการฟื้นตัวกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
คาดจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการใช้วัคซีนอย่างแพร่หลาย
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แผนภาพ 26: การฟื้นตัวของการเดินทางไปที่ต่างๆ หยุดชะงักลง และเข้าสู่ภาวะ New Normal

Note: Data as of October 6.
ที่มา: CEIC, US CDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การอนุมัติสวัสดิการภาครัฐเพิ่มเติมอาจต้องรอหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเสร็จสิ้น ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงต่อการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจในไตรมาส 4
การเจรจาแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในสภาสหรัฐฯ ได้ด�ำเนินมาหลายเดือนแล้ว (ตั้งแต่ปลายเดือน ก.ค.) แต่
จนถึงขณะนี้ (กลางเดือน ต.ค.) ก็ยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ ท่ามกลางข้อขัดแย้งในส่วนของวงเงินและราย
ละเอียดมาตรการต่างๆ ขณะที่มาตรการส�ำคัญที่นับเป็นแรงหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ส�ำคัญก่อนหน้านี้ เช่น การ
ให้สวัสดิการว่างงานพิเศษ 600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสัปดาห์ และโครงการ Paycheck Protection Program (PPP)
ที่ให้เงินกู้แก่ธุรกิจ SMEs โดยไม่ต้องจ่ายคืนหากคงการจ้างงาน ได้หมดอายุลงไปแล้ว ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงต่อการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ต่อจากนี้
โดย Moody’s Analytics ประเมินว่าหากสภาไม่ต่ออายุการให้สวัสดิการว่างงานพิเศษ (เป็น 0 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ในแผนภาพด้านล่าง) จะส่งผลให้ GDP ลดลง 1.3% และการจ้างงานหายไป 1.13 ล้านต�ำแหน่ง
แผนภาพ 27: ข้อเสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของสภาผู้แทนฯ กับวุฒิสภายังมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะขนาดของ
วงเงิน ซึ่ง Moody’s Analytics ประเมินว่าหากสภาไม่ต่ออายุการให้สวัสดิการว่างงานพิเศษ (เป็น 0 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ในกราฟแท่งด้านล่าง) จะส่งผลให้ GDP ลดลง 1.3% และการจ้างงานหายไป 1.13 ล้านต�ำแหน่ง

Note: 1\ Moody’s estimated as of 31 July 2020.
ที่มา: Bloomberg, CRFB, Forbes, Moody’s Analytics, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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โดยผลกระทบจากความล่าช้าในการอนุมตั สิ วัสดิการเพิม่ เติมอาจสะท้อนผ่านรายได้สว่ นบุคคล (Personal Income)
ทีล่ ดลงในเดือน ส.ค. (-2.7% MoM vs. 0.5% ในเดือนก่อน) หลังการให้สวัสดิการว่างงานพิเศษ 600 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อสัปดาห์ หมดไปเมือ่ สิน้ เดือน ก.ค.ส่วนรายได้ทไี่ ม่นบั รวมสวัสดิการภาครัฐ (กราฟเส้นสีนำ�้ เงินด้านล่าง) แม้จะฟืน้ ตัว
ต่อเนือ่ ง (1.3% MoM) แต่กย็ งั ต�ำ่ กว่าระดับเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดของ COVID-19 อยูเ่ กือบ 4% และการฟืน้ ตัว
ต่อจากนีค้ าดจะเป็นไปอย่างช้าๆ เท่านัน้ ท่ามกลางตลาดแรงงานทีย่ งั เปราะบาง
ทั้งนี้ ประธานาธิบดี Donald Trump ได้ลงนาม Executive Orders ให้สวัสดิการว่างงานพิเศษ 400 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เดือน ส.ค. แต่การเบิกจ่ายก็มีความล่าช้า โดยรัฐส่วนใหญ่ระบุว่ากว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้ก็เป็น
ในช่วงต้นเดือน ก.ย. ไปแล้ว
ซึ่งน่าจะเห็นก�ำลังซื้อของผู้บริโภคฟื้นตัวขึ้นในเดือน ก.ย. อย่างไรก็ดี ในเดือน ต.ค. ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคคาดจะ
กลับมาลดลงอีกครัง้ เนือ่ งจากสวัสดิการพิเศษดังกล่าวคาดจะให้ได้แค่ 5-6 สัปดาห์เท่านัน้ เพราะเป็นการน�ำงบประมาณ
ที่เหลืออยู่มาใช้ซึ่งมีจ�ำกัด
แผนภาพ 28: รายได้สว่ นบุคคล (เส้นสีแดง) ลดลงในเดือน ส.ค. ภายหลังการให้สวัสดิการว่างงานพิเศษ (แท่งสีเทาเข้ม) หมดไป

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ด้านการใช้จ่ายของผู้บริโกค (Personal Spending) ชะลอตัวลงเป็น 1.0% MoM ในเดือน ส.ค. จาก 1.5%
ในเดือนก่อน ซึ่งนับเป็นการขยายตัวต�่ำสุดในรอบ 3 เดือน โดยการใช้จ่ายได้ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พ.ค. แต่ก็
ยังต�่ำกว่าระดับเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดของ COVID-19 อยู่กว่า 3% จากการใช้จ่ายในภาคบริการ (Services)
ที่ยังอ่อนแออย่างมาก (ต�่ำกว่าระดับเดือน ก.พ. อยู่กว่า 7%) เนื่องจากได้รับผลกระทบทางตรงจากการเว้นระยะ
ห่างทางสังคม ขณะที่การใช้จ่ายซื้อสินค้า (Goods) อยู่สูงกว่าระดับเดือน ก.พ. เกือบ 6%
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แผนภาพ 29: การฟื้นตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภคอ่อนแอลงค่อนข้างมาก โดยการใช้จ่ายในภาคบริการ
(กราฟขวามือ:เส้นสีฟ้า) ยังต�่ำกว่าระดับก่อน COVID-19 อยู่กว่า 7%

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เรามองว่าก�ำลังซื้อและการใช้จ่ายของผู้บริโภคอาจฟื้นตัวขึ้นบ้างในเดือน ก.ย.จากแรงหนุนของการให้สวัสดิการ
ว่างงานพิเศษ 400 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสัปดาห์ ที่ประธานาธิบดีTrump ลงนาม Executive Orders แต่หลังจากนั้น
ในเดือน ต.ค.ก�ำลังซื้อของผู้บริโภครวมทั้งการใช้จ่ายคาดจะกลับมาลดลงอีกครั้ง เนื่องจากสวัสดิการพิเศษดังกล่าวคาด
จะให้ได้แค่ 5-6 สัปดาห์เท่านั้น เนื่องจากงบประมาณมีจ�ำกัด โดยหากสภาไม่สามารถอนุมัติสวัสดิการเพิ่มเติมในระยะ
ใกล้ การบริโภคเอกชนก็มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะในไตรมาส 4
การฟื้นตัวของตลาดแรงงานเริ่มอ่อนแอลง นับเป็นอีกความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 6.61 แสนราย ต่อเนื่องจาก 1.49 ล้าน
รายในเดือนก่อน แต่ต�่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 8.59 แสนราย ขณะที่การจ้างงานยังต�่ำกว่าระดับเดือน ก.พ. ก่อนการระบาด
ของ COVID-19 อยู่ถึง 10.7 ล้านต�ำแหน่ง
โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด โดยเฉพาะการโรงแรมและพักผ่อน (3.18 แสนราย vs. 1.43 แสนราย
เดือนก่อน) และการให้บริการด้านสุขภาพและความช่วยเหลือทางสังคม (1.08 แสนราย vs. 1.00 แสนรายเดือนก่อน)
ขณะทีก่ ารจ้างงานภาครัฐเป็นปัจจัยฉุด จากการจ้างงานในภาคการศึกษาทีป่ รับลดลงแรง 2.81 แสนราย จากงบประมาณ
ภาครัฐที่ถูกตัด ประกอบกับการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ที่มีเพิ่มขึ้นในหลายเขตเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ที่
ท�ำให้ความจ�ำเป็นในการจ้างครูมลี ดลง โดยหากสภายังไม่สามารถอนุมตั งิ บประมาณเพิม่ เติมได้ในระยะใกล้ การจ้างงาน
ภาครัฐก็มีแนวโน้มลดลงต่อ
ด้านอัตราการว่ างงาน (Unemployment rate) เดือน ก.ย. ปรับตัวลดลงเป็น 7.9% จาก 8.4% ในเดือนก่อน
และดีกว่าทีต่ ลาดคาดที่ 8.2% โดยแรงงานว่างงานชัว่ คราว (Temporary) ปรับตัวลดลงต่อเนือ่ งอีก 1.52 ล้านราย เป็น
4.64 ล้านราย แต่แรงงานว่างงานถาวร (Permanent) ยังปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งอีก 3.45 แสนราย เป็น 3.8 ล้านราย
อย่างไรก็ดี การปรับลดลงของอัตราการว่างงานส่วนหนึง่ เป็นผลจากอัตราการมีสว่ นร่วมในตลาดแรงงาน (Labor
force participation rate) ที่ปรับตัวลดลง (-0.3ppt เป็น 61.4%) ด้วย ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อแนวโน้มการ
ฟื้นตัวของตลาดแรงงาน เนื่องจากมีคนออกจากตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น แม้ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากที่พ่อแม่ต้องออกจาก
งานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
การฟื้นตัวของตลาดแรงงานสหรัฐฯ อ่อนก�ำลังลงเรื่อยๆ และการจ้างงานต่อจากนี้ก็ดูจะเป็นไปอย่างยากล�ำบาก
มากขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย วัคซีนที่ยังไม่สามารถเริ่มใช้อย่างแพร่หลาย และการอนุมัติ
สวัสดิการภาครัฐเพิ่มเติมที่ล่าช้า
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โดยตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังเปราะบางอย่ างมากและยังมีประเด็นน่ากังวลได้แก่ 1) การจ้างงานฟื้นตัวในอัตรา
ที่ชะลอลงต่อเนื่อ ง แ ละยังต�่ำกว่าระดับเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดของ COVID-19 อยู่ถึง 10.7 ล้านต�ำแหน่ง 2)
แรงงานว่างงานถาวรยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และ 3) แรงงานว่างงานชั่วคราว แม้จะลดลงเรื่อยๆ แต่กว่า 70%
หรือ 2.97 ล้านราย ว่างงานมากว่า 15 สัปดาห์แล้ว และมีความเสี่ยงที่กลายจะเป็นแรงงานว่างงานถาวร
ตลาดแรงงานทีย่ งั เปราะบางและมีประเด็นน่ากังวล อีกทัง้ แรงส่งของสวัสดิการภาครัฐทีห่ มดไป นับเป็นความเสีย่ ง
ส�ำคัญต่อการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักต่อจากนี้
แผนภาพ 30: การจ้างงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงและยังต�่ำกว่าระดับก่อน COVID-19 อยู่ 10.7 ล้านต�ำแหน่ง ขณะที่
เดียวกันแรงงานว่างงานถาวรยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น และแรงงานว่างงานชั่วคราวส่วนใหญ่ว่างงานมากว่า 15 สัปดาห์แล้ว

Note: 1\ Data as of Oct 10, 2\ Yearly data are annual average
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ภายใต้รฐั บาลของนาย Biden มีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งกว่าของนาย Trump จากแผนการกระตุน้
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ แต่ในทางกลับกันก็อาจส่งผลให้การปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เกิดขึ้นเร็วกว่า
การเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯในวันที่ 3 พ.ย. นับว่ามีความส�ำคัญอย่างมากต่อแนวโน้มการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯต่อจากนี้ จากนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของประธานาธิบดี Donald Trump จากพรรค Republican กับผูท้ า้ ชิง
นาย Joe Biden จากพรรค Democrat ทีม่ คี วามแตกต่างกันค่อนข้างมากทัง้ วงเงินและรายละเอียดของมาตรการ โดย
นโยบายของนาย Biden จะเน้นการใช้จา่ ยภาครัฐวงเงินกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ จะถูกจ่ายโดยการปรับขึน้
ภาษี รวมทัง้ การกูเ้ งิน ขณะทีน่ โยบายของประธานาธิบดีTrump จะเน้นการปรับลดภาษีเป็นหลัก
นโยบายของนาย Biden จะส่งผลให้สหรัฐฯขาดดุลการคลังเพิม่ ขึน้ มากกว่าของประธานาธิบดีTrump และเท่ากับ
ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะได้แรงหนุนการฟื้นตัวจากนโยบายการคลังที่จะผ่อนคลายอย่างมากภายใต้รัฐบาลของนาย Biden
อย่างไรก็ดี ดุลการคลังทีม่ แี นวโน้มขาดดุลสูงและหนีส้ าธารณะทีค่ าดจะเพิม่ ขึน้ มาก นับเป็นปัจจัยกดดันให้อตั ราดอกเบีย้
ปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรเฝ้าระวังในระยะยาว
เราท�ำการศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ภายใต้นโยบายของประธานาธิบดีTrump และนาย Biden โดยอิงการ
ประเมินจาก Moody’s Analytics ภายใต้สมมติฐานคือ 1) นโยบายของทัง้ สองฝ่ายจะเริม่ บังคับใช้ทนั ทีทเี่ ข้ารับต�ำแหน่ง
ในเดือน ม.ค. (พิธีสาบาญตนก�ำหนดวันที่ 20 ม.ค. 2021) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในช่วง 10 ปี ข้างหน้า 2)
แนวโน้มของดอกเบี้ยนั้น ยึดตาม Fed ที่ระบุว่าจะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยจนกว่าการจ้างงานจะเข้าสู่ระดับเต็มอัตราและ
เงินเฟ้อ ขยายตัวสูงกว่า 2% เป็นระยะเวลาหนึ่ง และ 3) สถานการณ์ COVID-19 ได้ผ่านจุดวิกฤตไปแล้ว ขณะที่
วัคซีนจะค่อยๆ ใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น
โดยเราแบ่งกรณีศึกษาออกเป็น 2 กรณี หลักเพื่อความง่ายต่อการเปรียบเทียบ คือ 1) Democrat Sweep
(เส้นสีน�้ำเงินในแผนภาพด้านล่าง) คือ นาย Biden ชนะการเลือกตั้งและพรรค Democrat ครองเสียงข้างมากทั้ง
สภาผู้แทนฯ และวุฒิสภา และ 2) Republican Sweep (เส้นสีแดงในแผนภาพด้านล่าง) คือ ประธานาธิบดีTrump
ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่สองและพรรค Republican ครองเสียงข้างมากทั้งสภาผู้แทนฯ และวุฒิสภา
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แผนภาพ 31: นาย Biden (สีน�้ำเงิน) เสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่งจะถูกจ่ายผ่านการปรับขึ้นภาษี
ขณะที่นาย Trump (สีแดง) เสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดจ�ำกัด โดยหลักจะเน้นการปรับลดภาษี

Note: Moody’s estimated as of 23 Sep 2020. 1\ Trump’s refers to Republican Sweep
and Biden’s refers to Democrat Sweep.
ที่มา: Moody’s Analytics, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ด้านเศรษฐกิจและการจ้างงาน แผนกระตุน้ เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของนาย Biden จะส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจและ
การจ้างงาน และท�ำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตได้ดกี ว่าและกลับเข้าสูร่ ะดับก่อน COVID-19 ได้เร็วกว่าของประธานาธิบดี
Trump โดยเฉพาะในสมัยแรกที่นาย Biden เข้ารับต�ำแหน่งที่การใช้จ่ายต่างๆ คาดจะเกิดขึ้น ด้านการจ้างงานจะกลับ
เข้าสู่ระดับก่อน COVID-19 ได้เร็วกว่าของประธานาธิบดีTrump เช่นเดียวกัน โดยการจ้างงานคาดจะกลับเข้าสู่ระดับ
ปกติได้ในครึ่งหลังของปี 2022 ภายใต้รัฐบาลนาย Biden ขณะที่ต้องรอถึงปี 2024 ภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีTrump
นอกจากนี้ เศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลของนาย Biden ยังจะได้แรงหนุนจากนโยบายการค้าที่จะผ่อนคลายกว่า รวม
ถึงแผนการเปิดรับผู้อพยพที่มากกว่าภายใต้ประธานาธิบดีTrump
ส่วนการปรับขึ้นภาษีของนาย Biden นั้น จะสร้างผลกระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจในรูปของการลงทุนภาคธุรกิจ
ที่ลดลงและการใช้จ่ายรวมทั้งการออมของครัวเรือนที่มีรายได้สูง แต่โดยรวมแล้วเศรษฐกิจจะเติบโตแข็งแกร่งชดเชย
ผลกระทบในส่วนนั้น
แผนภาพ 32: เศรษฐกิจจะเติบโตดีกว่าภายใต้รัฐบาลของนาย Biden (เส้นสีน�้ำเงิน) เมื่อเทียบกับ
รัฐบาลของนาย Trump และการจ้างงานจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วกว่า

Note: Moody’s estimated as of 23 Sep 2020.
ที่มา: Moody’s Analytics, Bloomberg, Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ด้านดุลการคลังและหนี้สาธารณะ การใช้จ่ายภาครัฐวงเงินสูงภายใต้รฐั บาลนาย Biden ย่อมส่งผลให้ดุลการคลัง
ของสหรัฐฯขาดดุลเพิม่ ขึน้ สูงกว่าเมือ่ เทียบกับรัฐบาลประธานาธิบดีTrump โดยเฉพาะในสมัยแรกทีร่ บั ต�ำแหน่งเนือ่ งจาก
การใช้จา่ ยจะเกิดขึน้ ในช่วงนัน้ และหนีส้ าธารณะจะเพิม่ ขึน้ สูงกว่า โดยหนีส้ าธารณะต่อ GDP คาดจะแตะระดับ 120%
ในปี 2025 (vs. 117% ภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีTrump)
แผนภาพ 33: นโยบายของนาย Biden (เส้นสีน�้ำเงิน) จะส่งผลให้ดุลการคลังขาดดุลสูง และ
หนี้สาราธณะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับนโยบายของนาย Trump (เส้นสีแดง)

Note: Moody’s estimated as of 23 Sep 2020.
ที่มา: Moody’s Analytics, Bloomberg, Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แนวโน้มดอกเบีย้ ของ Fed และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร เศรษฐกิจทีเ่ ติบโตแข็งแกร่งผ่านการใช้นโยบายการคลังที่
ผ่อนคลายอย่างมากของรัฐบาลนาย Biden ย่อมส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ เร็วกว่าของประธานาธิบดี Trump
และน�ำไปสูแ่ นวโน้มการปรับเพิม่ ดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ทีอ่ าจเกิดขึน้ เร็วกว่า ซึง่ นับเป็นประเด็นทีน่ กั ลงทุน
จะกลับมาให้ความสนใจกันมากขึน้ หากนาย Biden ขนะการเลือกตัง้
ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล การใช้จา่ ยภาครัฐทีส่ งู ภายใต้รฐั บาลนาย Biden ย่อมส่งผลให้ตอ้ งมีการออกพันธบัตร
เป็นจ�ำนวนมากซึง่ จะหนุนให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิม่ ขึน้ อยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่าของประธานาธิบดีTrump อย่างไรก็ดี
แนวโน้มการเข้าซือ้ พันธบัตรรัฐบาลหรือท�ำ QE อย่างต่อเนือ่ งของ Fed จะช่วยกดไม่ให้อตั ราผลตอบแทนเพิม่ ขึน้ สูงมากนัก
แผนภาพ 34: การปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed จะเกิดขึ้นเร็วกว่าภายใต้รัฐบาลนาย Biden
(เส้นสีน�้ำเงิน) เมื่อเทียบกับรัฐบาลนาย Trump

Note: Moody’s estimated as of 23 Sep 2020.
ที่มา: Moody’s Analytics, Bloomberg, Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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สหรัฐฯ อาจเผชิญภาวะ Government Shutdown ซึ่งนับเป็นอีกความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ หากสภาไม่สามารถอนุมัติ
งบประมาณปี 2021 ได้ทันวันที่ 11 ธ.ค.
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังต้องเผชิญกับอีกหนึ่งความเสี่ยงในช่วงปลายปีคือ การปิดหน่วยงานภาครัฐบางส่วนเป็นการ
ชั่วคราว หรือที่เรียกว่า Government Shutdown ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสภาไม่สามารถผ่านงบประมาณประจ�ำปีถัดไปได้
ทันก�ำหนด โดยปกติแล้ว สหรัฐฯ มีก�ำหนดผ่านงบประมาณประจ�ำปีถัดไปภายในวันที่ 30 ก.ย. ก่อนที่จะต้องเริ่มใช้งบ
ประมาณของปีใหม่ในวันที่ 1 ต.ค.
อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายเดือน ก.ย. ประธานาธิบดี Donald Trump ได้ลงนามต่ออายุให้รัฐบาลมีงบประมาณ
ใช้ได้ชั่วคราว หรือที่เรียกว่ามติต่อเนื่อง (Continuing Resolution) ไปจนถึงวันที่ 11 ธ.ค. เพื่อต่อเวลาในการพิจารณา
งบประมาณเพิ่มเติม โดยที่รัฐบาลจะใช้งบประมาณที่ระดับเดียวกับปีปัจจุบันไปก่อนเป็นระยะเวลาหนึ่ง (ในที่นี้คือจนถึง
วันที่ 11 ธ.ค.) แต่หากสภาไม่สามารถอนุมัติงบประมาณได้ทันภายในวันดังกล่าว รัฐบาลก็มีความจ�ำเป็นที่จะต้องปิด
หน่วยงานภาครัฐบางส่วนเป็นการชั่วคราว
ทัง้ นี้ การเกิด Government Shutdown ครัง้ ล่าสุด (22 ธ.ค. 2018 - 25 ม.ค. 2019) ได้สง่ ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ ราว 1.1 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 0.5% ของ GDP ตามการประเมินของส�ำนักงบประมาณ
แห่งสภาสหรัฐฯ (CBO) จาก 1) จ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานของแรงงานภาครัฐบางส่วนทีห่ ายไป เนือ่ งจากถูกพักงานแม้
จะได้รบั ค่าจ้างทีหลัง (Furlough workers) 2) การใช้จา่ ยภาครัฐทีจ่ ะถูกเลือ่ นออกไป และ 3) อุปสงค์โดยรวมทีจ่ ะลดลง
(การใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มลดลง ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจซึ่งกดดันความเชื่อมั่น)
โดยผลกระทบต่ อเศรษฐกิจจากการเกิด Government Shutdown นั้น จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เกิดขึ้น
ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้
แผนภาพ 35: การปิดหน่วยงานภาครัฐบางส่วนเป็นการชั่วคราวครั้งล่าสุด (35 วัน) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ราว 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 0.5% ของ GDP โดยผลกระทบจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการปิด

Note: CBO estimated as of January 2019.
ที่มา: CBO, Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจยุโรป
เศรษฐกิจยูโ รโซนมีแนวโน้มชะลอตัวลงในไตรมาส 4 จากการระบาดรอบสองของ COVID-19
ที่รนุ แรงขึน้ และน�ำไปสูก่ ารกลับมาใช้มาตรการ Lockdown ทีม่ คี วามเข้มงวดในบางพืน้ ที่ เช่น กรุงปารีส
ของฝรัง่ เศสและกรุงมาดริดของสเปน ซึง่ เริม่ ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคบริการ
โดยสถานการณ์ COVID-19 ทีม่ คี วามไม่แน่นอนสูงประกอบกับแรงกดดันเงินเฟ้อทีต่ ำ�่ นับเป็นแรงกดดัน
ให้ ECB ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิม่ เติมปลายปีนี้ โดยเราคาดจะเพิม่ วงเงินและขยายระยะเวลาการ
เข้าซือ้ สินทรัพย์ผา่ นมาตรการ PEPP

แผนภาพ 36: การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณอ่อนก�ำลังลงหลังผู้ติดเชื้อ COVID-19 เร่งตัว
สะท้อนผ่านความเชื่อมั่นภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคบริการที่ปรับลดลงมาก

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

สถานการณ์ COVID-19 รุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการทยอยประกาศเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการ Lockdown
ในหลายประเทศ และเริ่มกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคบริการ
การระบาดของ COVID-19 รุนแรงขึ้นเข้าสู่เดือน ก.ย. โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศหลักพุ่งสูงขึ้นและ
เกินระดับการระบาดรอบแรกทั้งสเปน ฝรั่งเศส อิตาลี และเยอรมนี ส่งผลให้มีการกลับมาใช้มาตรการ Lockdown
ที่เข้มงวดขึ้น อย่างไรก็ดี การเพิ่มความเข้มงวดยังจ�ำกัดอยู่เฉพาะในบางพื้นที่ที่ประสบปัญหาการระบาดรุนแรงเท่านั้น
เช่น กรุงปารีสของฝรั่งเศสและกรุงมาดริดของสเปน และโดยหลักเน้นจ�ำกัดเวลาการเปิด-ปิดผับ/บาร์ รวมทั้งการ
บังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่ปิด
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แผนภาพ 37: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เร่งตัวขึ้น แผนภาพ 38: แต่จ�ำนวนผู้เสียชีวิตค่อนข้างต�่ำและ
ในทุกประเทศหลัก โดยเฉพาะสเปนและฝรั่งเศส
ต�่ำกว่าการระบาดรอบแรกอย่างมาก..

Note: Data as of October 7.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพ 39: การเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการ Lockdown ยังจ�ำกัดอยู่เฉพาะบางพื้นที่ที่มี
การระบาดรุนแรงเท่านั้น และมักจะเป็นการปิดหรือจ�ำกัดเวลาการเปิดบริการของผับ/บาร์

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

เราคงมุมมองเดิมว่าการ Lockdown ในครัง้ นี้ จะไม่รนุ แรงเหมือนในการระบาดรอบแรก จากประสบการณ์ทเี่ คย
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ประกอบกับเสียงต่อต้านจากประชาชนบางส่วนที่ไม่อยากให้มีการ Lockdown แบบเต็ม
รูปแบบเพราะจะกระทบต่อความเป็นอยูแ่ ละการจ้างงาน ส่งผลให้การ Lockdown ในครัง้ นีน้ า่ จะถูกจ�ำกัดอยูแ่ ค่ในพืน้ ที่
ทีม่ กี ารระบาดอย่างเห็นได้ชดั เท่านัน้ เพือ่ ให้เกิดความสมดุลระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดและต้นทุนทางเศรษฐกิจที่
จะสูญเสียไปหากใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวดมากเกินไป นอกจากนี้ แม้จ�ำนวนผู้ติดเชื้อจะเร่งตัวขึ้นสูง แต่อัตรา
การตายยังอยู่ในระดับต�่ำและต�่ำกว่าการระบาดรอบแรกค่อนข้างมาก
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ด้านการฟื้นตัวของการเคลื่อนย้ายเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ส่งสัญญาณอ่อนก�ำลังลงนับตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย.
หลังจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ เร่งตัวและเริม่ มีการใช้มาตรการ Lockdown ทีเ่ ข้มงวด โดยคนส่วนใหญ่ยงั เน้นอยูใ่ นพืน้ ทีท่ พี่ กั อาศัย
(เส้นสีแดงใน แผนภาพ: 40 ด้านล่าง)
แผนภาพ 40 การฟื้นตัวของการเคลื่อนย้ายเดินทางไปสถานที่ต่างๆ เริ่มแผ่วลง นับตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย.

Note: 1\The baseline day is the median value from the 5‑week period Jan 3 – Feb 6, 2020.
Data as of September 30
ที่มา: COVID-19 Community Mobility Report, TISCO Economic Strategy Unit (ESU).

สถานการณ์ COVID-19 ทีร่ นุ แรงขึน้ ประกอบกับการกลับมาใช้มาตรการ Lockdown ทีเ่ ข้มงวดเริม่ ส่งผลกระทบ
ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สะท้อนผ่านดัชนี PMI ภาคบริการเดือน ก.ย. ทีป่ รับตัวลดลงค่อนข้างมากจากผลกระทบโดยตรง
เช่น การจ�ำกัดเวลาการให้บริการร้านอาหารและผับ/บาร์ ซึง่ เราคาดตัวเลขเศรษฐกิจจริง เช่น ยอดค้าปลีก จะออกมาอ่อนแอ
ลงในเดือน ก.ย. เป็นต้นไป
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ รวม (Composite PMI) เดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง -1.5 จุด เป็น 50.4 จุด จากภาค
บริการทีป่ รับตัวลดลง -2.5 จุด เป็น 48.0 จุด และกลับเข้าสูเ่ กณฑ์หดตัว (ต�ำ่ กว่า 50 จุด) อีกครัง้ หลังจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้
COVID-19 ในประเทศหลักเพิม่ ขึน้ สูง และส่งผลให้มกี ารน�ำมาตรการคุมเข้ากลับมาใช้อกี ครัง้ ในบางพืน้ ที่ กดดันกิจกรรม
ในภาคบริการ โดยเฉพาะร้านอาหารและการท่องเทีย่ ว ขณะทีภ่ าคการผลิตปรับตัวเพิม่ ขึน้ +2.0 จุด เป็น 53.7 จุด สูงสุด
ในรอบ 2 ปี และอยูใ่ นเกณฑ์ขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 3 จากผลผลิต ยอดค�ำสัง่ ซือ้ ใหม่ และการส่งออกทีป่ รับตัวเพิม่
ขึน้ ต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะเยอรมนีทไี่ ด้รบั อานิสงส์จากอุปสงค์สนิ ค้าทุนจากภายนอกประเทศทีฟ่ น้ื ตัวได้ดี
แผนภาพ 41: ดัชนี PMI เดือน ก.ย. สะท้อนภาคบริการที่อ่อนแอลงอย่างมากหลังจ�ำนวนผู้ติดเชื้อเร่งตัวขึ้น
ขณะที่การฟื้นตัวของภาคการผลิตเริ่มแผ่วลง

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

33

November
2020

ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ส.ค. พลิกกลับมาขยายตัว 4.4% MoM จากที่หดตัว -1.8% ในเดือนก่อน
และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.5% โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกขยายตัว 3.7% YoY (vs. -0.1%
เดือนก่อน) สูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2017 สะท้อนการฟื้นตัวของการบริโภคเอกชนที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ดี เรามองการฟื้นตัวของการบริโภคต่อจากนี้มีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะภายหลังการระบาดของ
COVID-19 รุนแรงขึ้นในเดือน ก.ย. และเริ่มมีการบังคับใช้มาตรการคุมเข้มในบางพื้นที่ นอกจากนี้ อัตราการว่างงาน
ในยูโรโซนก็ทยอยปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ 8.1% ในเดือน ส.ค. ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence)
ยังอยู่ในระดับต�่ำที่ -13.9 จุด ในเดือน ก.ย. (vs. เฉลี่ย -7.1 จุด ในปี 2019)
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (industrial Production) เดือน ส.ค. ขยายตัว 0.7% MoM ชะลอตัวลงจาก 5.0%
ในเดือนก่อน ต�่ำกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ 0.8% โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว
-7.2% YoY ( vs. -7.1% เดือนก่อน) และยังต�่ำกว่าระดับเดือน ก.พ. ก่อนการระบาดของ COVID-19 อยู่เกือบ 6%
สะท้อนภาคการผลิตทีย่ งั อ่อนแออย่างมาก และการฟืน้ ตัวต่อจากนีย้ งั มีความไม่แน่นอนสูงจากการะบาดของ COVID-19
ในทวีปที่รุนแรงขึ้น
ยอดปล่อยสินเชือ่ เดือน ส.ค. ทรงตัวที่ 4.6% YoY เท่ากับเดือนก่อน โดยยอดปล่อยสินเชือ่ สูภ่ าคธุรกิจ (7.1%)
และยอดปล่อยสินเชือ่ สูค่ รัวเรือน (3.0%) ต่างทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน
ภาคต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน ก.ค. ยังหดตัวสูง -10.2% YoY (vs. -15.8% ในเดือนก่อน)
ท่ามกลางอุปสงค์โลกที่ทยอยฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ โดยส่งออกไปตลาดหลักยังหดตัวสูง ได้แก่ สหรัฐฯ (-14.1%) อังกฤษ
(-15.4%) และ OPEC (-20.2%) ขณะที่ส่งออกไปจีนพลิกกลับมาขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองที่ 6.3% (vs. 5.5%
ในเดือนก่อน) ส่วนยอดน�ำเข้า (Imports) ยังหดตัวสูงเช่นเดียวกัน -13.3% (vs. -16.9% ในเดือนก่อน)
อัตราการว่างงานในยูโรโซนปรับตัวสูงขึน้ จากผลกระทบของ COVID-19 แต่อาจสูงกว่านี้ หากไม่มมี าตรการ Short-Time
Work และแรงงานว่างงานบางกลุม่ ไม่ถกู จัดว่าออกจากตลาดแรงงาน
ตลาดแรงงานของยูโรโซนได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 เช่นเดียวกับประเทศหลักอืน่ ๆ โดยอัตรา
การว่างงาน (Unemployment rate) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากระดับต�ำ่ สุดเป็นประวัตกิ ารณ์ที่ 7.2% ในเดือน มี.ค. เป็น 8.1%
ในเดือน ส.ค. โดยมีแรงงานว่างงานเพิม่ ขึน้ ในช่วงดังกล่าวราว 1.3 ล้านคน
แผนภาพ 42: จ�ำนวนผู้ว่างงานในยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของ COVID-19 โดยนับตั้งแต่เดือน มี.ค.
จ�ำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นราว 1.3 ล้านราย

ที่มา: Bloomberg, Eurostat, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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อย่างไรก็ดี ตัวเลขการว่างงานดังกล่าวยังคิดเป็นระดับทีต่ ำ�่ มากเมือ่ เทียบกับประเทศหลักอย่างสหรัฐฯ ทีอ่ ตั ราการ
ว่างงานเพิ่มขึ้นจากจุดต�่ำสุดที่ 3.5% ในเดือน ก.พ. ท�ำจุดสูงสุดที่ 14.7% ในเดือน เม.ย. (ปรับลดลงมาอยู่ที่ 7.9%
ในเดือน ก.ย.) และมีแรงงานว่างงานเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าวถึง 17.3 ล้านราย โดยปัจจัยหลักที่ท�ำให้อัตราการว่างงาน
ในยูโรโซนไม่สูงนักเป็นผลจาก
• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐผ่านโครงการ Short-Time Work (STW) ที่ให้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถขอให้แรงงานหยุดท�ำงานหรือลดชั่วโมงการท�ำงานลง โดยที่รัฐบาลจะออกค่าจ้างในส่วนนั้น ซึ่งแม้ว่า
แรงงานจะไม่ได้ท�ำงานเลย (ท�ำงานศูนย์ชั่วโมง) แต่ก็จะยังถูกนับว่าเป็นผู้มีงานท�ำตามการบันทึกสถิติของยูโร
โซน ในขณะที่ของสหรัฐฯ จะนับแรงงานกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ว่างงานด้วย
• แรงงานว่างงานจ�ำนวนมากถูกนับว่าออกจากตลาดแรงงานตามระบบการบันทึกสถิตขิ องยูโรโซน ซึง่ จะเท่ากับ
ว่าไม่ได้เป็นผู้ว่างงาน โดยส�ำนักสถิติของยูโรโซนก�ำหนดว่าผู้ว่างงานที่ยังอยู่ในตลาดแรงงานจะต้องหางานใน
ช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาและพร้อมท�ำงานภายใน 2 สัปดาห์หากมีการเรียกตัว ทั้งนี้สาเหตุที่ท�ำให้แรงงานว่าง
งานดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขการอยู่ในตลาดแรงงานนั้นเป็นเพราะ 1) มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวดท�ำให้ไม่
สามารถออกมาหางานท�ำได้ เช่น อิตาลี และ 2) มีความจ�ำเป็นต้องดูแลบุตรเนื่องจากมีการปิดโรงเรียนจาก
COVID-19 ท�ำให้ออกไปหางานไม่ได้ และ/หรือ ไม่พร้อมที่จะกลับเข้าท�ำงาน
เรามองว่าอัตราการว่างงานของยูโรโซนจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อในระยะข้างหน้า จากสถานการณ์ COVID-19 ทีก่ ลับ
มารุนแรงขึ้น ซึ่งจะท�ำให้ธุรกิจมีแนวโน้มที่จะปิดตัวลงเพิ่มเติม โดยเฉพาะร้านอาหาร นอกจากนี้ มาตรการ Lockdown
ที่คาดจะไม่เข้มงวดเหมือนการระบาดรอบแรกจะส่งผลให้แรงงานว่างงานสามารถออกไปหางานได้ ซึ่งจะนับว่าเป็น
ผู้ว่างงาน
แผนภาพ 43: จ�ำนวนผู้ว่างงานในประเทศหลักทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้น

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

เงินเฟ้อของยูโรโซนติดลบต่อเนื่อง 2 เดือน ขณะที่สถานการณ์ COVID-19 รุนแรงขึ้น กดดันให้ ECB ต้องผ่อน
คลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) เดือน ก.ย. ติดลบ -0.3% YoY ต่อเนื่องจาก -0.2% ในเดือนก่อน
โดยนับเป็นการติดลบต่อเนือ่ งเป็นเดือนทีส่ องและต�ำ่ สุดนับตัง้ แต่เดือน ก.พ. 2015 ส่วนอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core Inflation)
ชะลอตัวลงเป็น 0.2% YoY ต�ำ่ สุดเป็นประวัตกิ ารณ์ จาก 0.4% ในเดือนก่อน
แรงกดดันเงินเฟ้อในยูโรโซนอ่อนแออย่างมาก ส่วนหนึ่งจากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ที่กดดัน
อุปสงค์ในประเทศ ประกอบกับเงินยูโรที่แข็งค่าอย่างมากในปีนี้ (แข็งค่ากว่า 4% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯนับตั้งแต่
ต้นปี) ซึ่งคณะกรรมการธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ออกมากล่าวแสดงความกังวลกันมากขึ้นต่อแนวโน้มของเงินเฟ้อ
ที่อ่อนแอลงอย่างมาก นับตั้งแต่การประชุมในเดือน ก.ย.
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โดยเงินเฟ้อของยูโรโซนมีแนวโน้มขยายตัวห่างไกลเป้า 2% ของ ECB อย่างมาก จากเศรษฐกิจทีค่ าดว่าจะกลับ
เข้าสูภ่ าวะปกติได้ชา้ โดยเฉพาะจากการระบาดของ COVID-19 รอบสองภายในทวีปทีร่ นุ แรงขึน้ อัตราค่าจ้างทีป่ รับตัว
ลดลง (ขณะทีอ่ ตั ราการว่างงานทยอยปรับตัวเพิม่ ขึน้ ) และเงินยูโรทีย่ งั อยูใ่ นแนวโน้มแข็งค่าเมือ่ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
ทั้งนี้ ECB ได้ผ่อนคลายนโยบายการเงินมาโดยตลอดทั้งการเข้าซื้อสินทรัพย์และการใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบ
แต่แรงกดดันเงินเฟ้อก็ยังคงต�่ำอย่างมากและสร้างความกังวลต่อการเข้าสู่ภาวะเงินฝืด ซึ่งอาจน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายนโยบาย การเงินในระยะข้างหน้าเช่นเดียวกับของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) โดย ECB อยู่ระหว่างการ
ทบทวนนโยบายการเงิน (Policy Review) ซึ่งมีก�ำหนดเปิดเผยในช่วงกลางปี 2021
แรงกดดันเงินเฟ้อทีอ่ อ่ นแอประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ทีร่ นุ แรงขึน้ ท�ำให้เรายังคงคาดว่า ECB จะประกาศ
ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิม่ เติมในการประชุมวันที่ 10 ธ.ค. โดยคาดจะเพิม่ วงเงินในมาตรการเข้าซือ้ สินทรัพย์ (PEPP)
อีก 3.50 แสนล้านยูโร (ปัจจุบนั กรอบการเข้าซือ้ อยูท่ ี่ 1.35 ล้านล้านยูโร) และต่ออายุมาตรการดังกล่าวออกไปอีก 6 เดือน
(ปัจจุบนั ก�ำหนดสิน้ สุดเดือน มิ.ย. 2021)
แผนภาพ 44: เงินเฟ้อทั่วไป (เส้นสีเทา) ติดลบ
ต่อเนื่องสองเดือน ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว
ต�่ำสุดเป็นประวัติการณ์

แผนภาพ 45: เงินยูโรแข็งค่ากว่า 4% เมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐฯในปีนี้

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ทั้งนี้ การประกาศเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการเข้าซื้อสินทรัพย์ของ ECB หากเป็นไปตามที่คาด ก็นับเป็น
ปัจจัยบวกต่อตลาดจากสภาพคล่องที่จะยังคงอยู่เป็นระยะเวลานานประกอบกับอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมของรัฐบาลที่จะอยู่ใน
ระดับต�่ำ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาเป็นอัตราการเข้าซื้อต่อเดือน การเข้าซื้อของ ECB จะยังคงต�่ำกว่าการเข้าซื้อของ
Fed ที่เข้าซื้อสินทรัพย์ในอัตรา 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน (แบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาล 8 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ และ MBS 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
โดยหาก ECB ประกาศเพิ่มวงเงินมาตรการ PEPP อีก 3.5 แสนล้านยูโร และต่ออายุโครงการออกไปจนถึง
สิ้นปี 2021 อย่างที่เราคาด อัตราการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่อเดือนของ ECB จะอยู่ที่ราว 7.0 หมื่นล้านยูโร (หรือราว
8.1 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) นอกจากนี้ ทีอ่ ตั ราการเข้าซือ้ ดังกล่าวถือได้วา่ ลดลงจากปัจจุบนั ทีอ่ ตั ราการเข้าซือ้ ต่อเดือน
อยูท่ รี่ าว 9.0 หมืน่ ล้านยูโรต่อเดือน
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แผนภาพ 46: ECB เข้าซื้อสินทรัพย์ผ่าน PEPP แล้ว 5.71 แสนล้านยูโร จากวงเงิน 1.35 ล้านล้านยูโร
ในปัจจุบัน (เส้นสีน�้ำเงิน) ซึ่งมีก�ำหนดซื้อถึงกลางปี 2021 โดยเราคาด ECB จะประกาศเพิ่มวงเงินและต่อ
อายุมาตรการออกไปจนถึงสิ้นปี 2021 ในการประชุมเดือน ธ.ค.

Note: 1\ Data as of October 2.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

กองทุน EU Recovery Fund วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร เพื่อลดทอนผลกระทบจาก COVID-19 คาดจะเริ่มด�ำเนิน
การได้ต้นปี 2021 ตามแผน และเริ่มเบิกจ่ายจริงในเดือน ส.ค. เป็นต้นไป
กองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ EU Recovery Fund วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร (5.5% ของ GDP) เพื่อลดทอน
ผลกระทบของ COVID-19 มีความคืบหน้ามากขึ้น โดยในการประชุมรัฐสภายุโรป (European Parliament) เมื่อ
วันที่ 14-17 ก.ย. รัฐสภายุโรปได้มีมติเปิดทางให้กองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจดังกล่าวสามารถด�ำเนินการในขั้นตอนถัดไป
ได้ทันที (Fast-track) แม้จะยังไม่ได้ท�ำการโหวตเห็นชอบอย่างเป็นทางการก็ตาม เพื่อไม่ให้การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า
และกระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
มติขา้ งต้นเกิดขึน้ เนือ่ งจากร่างกฎหมายกองทุนดังกล่าวยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยข้อตกลงกองทุนฟืน้ ฟูเศรษฐกิจเมือ่
ปลายเดือน ก.ค. ที่คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และผู้น�ำ EU ทั้ง 27 ประเทศสมาชิกได้เห็น
ชอบในหลักการ ยังมีรายละเอียดบางส่วนทีย่ งั ไม่ชดั เจนและบางส่วนทีบ่ างประเทศสมาชิกไม่เห็นด้วย ท�ำให้กระบวนการ
จัดท�ำร่างกฎหมายเกิดความล่าช้า โดยคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (European Council) ยังไม่สามารถอนุมัติและส่ง
ต่อให้รัฐสภายุโรปพิจารณาและลงมติเห็นชอบอย่างเป็นทางการได้
ขณะเดียวกัน ในวันที่ 17 ก.ย. คณะกรรมาธิการยุโรปได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมถึงเงื่อนไขในการขอ
เงินจากกองทุน EU Recovery Fund เช่น ในส่วนของ Recovery and Resilience Facility เงินที่ได้จะต้องน�ำไปใช้
จ่ายในสิ่งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทาง EU คือ เน้นการลงทุนในพลังงานสีเขียวและการลงทุนใน Digital เป็น
หลัก นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปยังได้แนะให้ทั้ง 27 ประเทศสมาชิกเร่งส่งแผนการลงทุน (แผนการใช้เงิน) นับ
ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. เป็นต้นไป (เสนอได้ถึงสิ้นเดือน เม.ย. 2021) เพื่อที่จะได้เริ่มท�ำการพิจารณา และจะได้ท�ำให้การ
อนุมัติการเบิกจ่ายไม่ติดขัดในปีหน้า
กองทุน EU Recovery Fund นั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ 1) Recovery and Resilience Facility (RRF)
คิดเป็นวงเงินรวม 6.73 แสนล้านยูโร แบ่งเป็นเงินอุดหนุนหรือให้เปล่า (Grants) 3.13 แสนล้านยูโร และเงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่
(Loans) 3.6 แสนล้านยูโร และ 2) 6 โครงการทีอ่ ยูใ่ นงบประมาณของ EU คิดเป็นวงเงิน 7.8 หมืน่ ล้านยูโร โดยคณะ
กรรมาธิการยุโรปคาดว่ากองทุนดังกล่าวจะช่วยเพิม่ ผลผลิตทางเศรษฐกิจราว 2% ภายในปี 2024 และเพิม่ การจ้างงานอีก
2 ล้านต�ำแหน่ง
การพิจาณากองทุน EU Recovery Fund แม้จะมีความล่าช้าในส่วนของกระบวนการ แต่ก็มีความคืบหน้า
มากขึ้น โดยเรายังคาดว่ากองทุนดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการทั้งในส่วนของรัฐสภายุโรปและสภาของ
ทั้ง 27 ประเทศสมาชิกภายในไตรมาส 4 และกองทุนจะสามารถเริ่มด�ำเนินการได้ในวันที่ 1 ม.ค. ตามแผน และ
เริ่มเบิกจ่ายจริงให้กับประเทศสมาชิกในเดือน ส.ค. 2021 เป็นต้นไป ซึ่งจะนับเป็นอีกแรงหนุนเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ
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แผนภาพ 47: Timeline ของกองทุนฟื้นฟู EU Recovery Fund ซึ่งคาดจะเริ่มด�ำเนินการได้ในวันที่ 1 ม.ค. 2021
และเริ่มเบิกจ่ายเม็ดเงินจริงในเดือน ส.ค. เป็นต้นไป

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

การเจรจาการค้าระหว่างอังกฤษและ EU ยังด�ำเนินต่อไปภายใต้ความตึงเครียดและระยะเวลาทีก่ ระชัน้ ชิด แต่ทา้ ยทีส่ ดุ
เรายังคงมองว่าทั้งสองฝ่ายจะได้ข้อตกลงการค้าระหว่างกันก่อนสิ้นปีนี้
การเจรจา Brexit ยังมีความไม่แน่นอนสูงท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรป (EU) และ
ระยะเวลาที่กระชั้นชิด โดยระยะเวลาของช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition period) จะหมดลงในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ และนับ
ตั้งวันที่ 1ม.ค. 2021 เป็นต้นไป อังกฤษกับ EU จะต้องท�ำการค้าระหว่างกันภายใต้รูปใหม่ ซึ่งยังคงไม่ชัดเจนในขณะนี้
โดยท่าทีล่าสุดของอังกฤษยังเป็นไปในทิศทางที่ไม่แน่นอน โดยนาย Boris Johnson นายกรัฐมนตรีอังกฤษ
ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม European Council ในวันที่ 15-16 ต.ค.เสร็จสิ้นว่า อังกฤษพร้อมที่จะ
ออกจาก EU โดยปราศจากข้อตกลงทางการค้า ในขณะที่นาย Michael Gove รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกฯ ระบุว่า
ยังไม่ปิดประตูการเจรจากับ EU และต้องการจะให้มีข้อตกลงเกิดขึ้น เพียงแต่ว่าข้อตกลงนั้นจะต้องยุติธรรมกับทาง
อังกฤษด้วย
ด้านร่างกฎหมาย Internal Market Bill ที่มีเนื้อหาขัดแย้งกับ EU นั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาในชั้น
วุฒิสภาซึ่งคาดจะใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์ก่อนที่จะมีการโหวตรับร่าง (เร็วที่สุดในช่วงปลายเดือน พ.ย.) ซึ่งเรามองว่ามี
ความเป็นไปได้ตำ�่ ทีร่ า่ งกฎหมายดังกล่าวจะโหวตผ่านในชัน้ วุฒสิ ภาโดยทีไ่ ม่มกี ารแก้ไขเนือ้ หาในส่วนทีเ่ ป็นประเด็นขัดแย้ง
กับทาง EU
การเจรจาระหว่าง UK และ EU จะด�ำเนินต่อไป โดยกลางเดือน พ.ย. นับเป็นก�ำหนดที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องให้ได้
ข้อตกลงการค้าร่วมกัน เพื่อที่จะได้ทันการประชุมรัฐสภายุโรปในวันที่ 23-26 พ.ย. ที่ผู้น�ำ EU ทั้ง 27 ประเทศจะโหวต
เห็นชอบในหลักการ และจะได้มีเวลาเหลือเพียงพอหากมีความจ�ำเป็นต้องท�ำการแก้ไขข้อตกลงในบางส่วน ก่อนที่จะน�ำ
มาโหวตลงมติเห็นชอบทั้งในสภา EU และสภาของอังกฤษ โดยกระบวนการต่างๆ จะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค.
มิเช่นนั้น อังกฤษก็จะต้องแยกตัวออกจาก EU แบบไร้ข้อตกลง และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2021 การค้าระหว่างกันจะ
อยู่ภายใต้กฎขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งจะคิดภาษีน�ำเข้า (Tariffs) ในอัตราที่สูง

38

แผนภาพ 48: การเจรจา Brexit เหลือเวลาอีกไม่มากนัก ก่อนที่ช่วงเปลี่ยนผ่านจะหมดไปในวันที่ 31 ธ.ค.
และการค้าระหว่างอังกฤษกับ EU จะต้องอยู่ภายใต้รูปแบบใหม่

ที่มา: European Commission, BBC, Bloomberg, Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจจีน
เศรษฐกิจจีนขยายตัว 4.9% YoY ในไตรมาส 3 เร่งตัวขึ้นจาก 3.2% ในไตรมาสก่อน ท่ามกลาง
การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีม่ ปี ระสิทธิผล ซึง่ เอือ้ ต่อการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown
นอกจากนี้ ยังได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภาคการคลังและการเงินของรัฐบาลในช่วง
ก่อนหน้านี้ โดยเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งท�ำให้เรามองความจ�ำเป็นในการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินเพิ่มเติม เช่น การลดดอกเบี้ยในตลาดเงินและ/หรือลด RRR ในปีนี้มีลดลง

แผนภาพ 49: ตัวเลขเศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวดีต่อเนื่องในเดือน ก.ย. ทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกประเทศ

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

GDP ไตรมาส 3 เร่งตัวขึ้นเป็น 4.9% YoY ขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในเดือน ก.ย. โดยเฉพาะ
การผลิตและการบริโภคที่ขยายตัวสูงกว่าคาด ขณะที่การลงทุนพลิกกลับมาขยายตัว
เศรษฐกิจจีนขยายตัว 4.9% YoY ในไตรมาส 3 เร่งตัวขึ้นจาก 3.2% ในไตรมาสก่อน โดยนับตั้งแต่ต้นปี
เศรษฐกิจพลิกกลับมาขยายตัวที่ 0.7% สะท้อนเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจาก COVID-19 ได้อย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีประสิทธิผล และมีปัญหาการระบาดรอบสองที่ต�่ำ ซึ่งเอื้อต่อการผ่อนปรน
มาตรการ Lockdown นอกจากนี้ ยังได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภาคการคลังและการเงินของรัฐบาล
ช่วงก่อนหน้านี้
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แผนภาพ 50: สถานการณ์ COVID-19 ในจีนคลี่คลาย ขณะที่มาตรการ Lockdown
ต่างๆ ถูกผ่อนปรนอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศหลักอื่นๆ

Note: 1\ It records the strictness of ‘lockdown style’ policies that primarily restrict people’s behavior
such as school closures and restrictions in movement. Data as of October 7.
ที่มา: Bloomberg, CEIC, WHO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ขณะที่ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นต่อในเดือน ก.ย. น�ำโดยภาคการผลิตและการบริโภคที่
เร่งตัวขึ้นดีกว่าที่ตลาดคาด การลงทุนพลิกกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในปีนี้ และส่งออกที่ยังได้แรงหนุนจากอุปสงค์
สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของทางการจีน (Official Manufacturing PMI) เดือน ก.ย. ปรับตัว
เพิ่มขึ้น +0.5 จุด เป็น 51.5 จุด สูงสุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2018 และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 51.3 จุด โดยผลผลิต
(+0.5, 53.5 จุด), ยอดค�ำสั่งซื้อในประเทศ (+0.8, 52.0 จุด) และการจ้างงาน (+0.2, 49.6 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ส่วนภาคต่างประเทศ ยอดค�ำสั่งซื้อภายนอกประเทศฟื้นตัวขึ้นกลับเข้าสู่เกณฑ์ขยายตัว (เหนือ 50 จุด) เป็นครั้งแรก
ในรอบ 9 เดือน ตามอุปสงค์โลกที่ทยอยฟื้นตัวขึ้นจาก COVID-19 และการน�ำเข้าฟื้นตัวขึ้นกลับเข้าสู่เกณฑ์ขยายตัว
(เหนือ 50 จุด) เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 1 ปี
ส่วนดัชนีนอกภาคการผลิต (Official Non-manufacturing PMI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.7 จุด เป็น 55.9 จุด
สูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2013 และสวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะปรับตัวลดลงเป็น 54.7 จุด โดยภาคบริการ (Services)
ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน +0.9 จุด เป็น 55.2 จุด หลังรัฐบาลทยอยผ่อนปรน Lockdown ในหมวดท่อง
เที่ยวและสถานบันเทิง เช่น โรงหนัง ซึ่งหนุนการฟื้นตัวของการบริโภค ส่วนภาคก่อสร้าง (Constructions) ทรงตัว
ที่ 60.2 จุด เท่ากับเดือนก่อน ยังคงอยู่ในระดับสูง ตามแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่เน้นการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนภาพ 51: ดัชนี PMI ภาคการผลิตฟื้นตัวขึ้นต่อใน
แผนภาพ 52: ดัชนี PMI นอกภาคการผลิตฟื้นตัวขึ้น
เดือน ก.ย. โดยยอดค�ำสั่งซื้อภายนอกประเทศ (เส้นสีแดง) จากภาคบริการ (เส้นสีเทา) หลังรัฐบาลทยอยผ่อนปรน
ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 9 เดือน
Lockdown

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน ก.ย. ขยายตัว 6.9% YoY เร่งตัวขึ้นจาก 5.6%
ในเดือนก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาดค่อนข้างมากที่ 5.8% จากแรงหนุนของอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศที่ฟื้นตัว โดย
ผลผลิตในกลุ่มรถยนต์ (13.8% vs. 7.6% เดือนก่อน) และซีเมนต์ (6.4% vs. 6.6% เดือนก่อน) ยังขยายตัวได้ดี
ต่อเนื่อง
ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ก.ย. ขยายตัว 3.3% YoY เร่งตัวขึ้นจาก 0.5% ในเดือนก่อน และสูงกว่า
ที่ตลาดคาดค่อนข้างมากที่ 1.6% สะท้อนผู้บริโภคออกมาจับจ่ายกันมากขึ้นหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายและ
มาตรการ Lockdown ถูกผ่อนปรนเพิ่มขึ้น โดยยอดขายรถยนต์ยังขยายตัวแข็งแกร่ง (11.2% vs. 11.8% เดือนก่อน)
ขณะที่ยอดขายในกลุ่มร้านอาหารฟื้นตัวดีขึ้นแต่ยังหดตัว (-2.9% vs. -7.0% เดือนก่อน) และยังเป็นแรงฉุดการบริโภค
โดยรวม ซึ่งการได้รับวัคซีนยังเป็นปัจจัยหลักที่จะท�ำให้ยอดขายกลุ่มร้านอาหารฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับปกติ
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment) เดือน ก.ย. พลิกกลับมาขยายตัว 0.8% YoY YTD
จากที่หดตัว -0.3% ในเดือนก่อน ต�่ำกว่าที่คาดเล็กน้อยที่ 0.9% แต่นับเป็นการขยายตัวเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยการ
ลงทุนยังคงน�ำโดยภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังขยายตัวดีต่อเนื่องเป็นหลัก (5.6% vs. 4.6% เดือนก่อน) รวมทั้งการลงทุน
โครงสร้างฟืน้ ฐานทีไ่ ด้แรงหนุนจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐทีพ่ ลิกกลับมาขยายตัว (0.2% vs. -0.3% เดือนก่อน)
ขณะทีก่ ารลงทุนในภาคการผลิต (-6.5% vs. -8.1% เดือนก่อน) ยังหดตัวสูง
ภาคต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน ก.ย. เร่งตัวขึ้นเล็กน้อยเป็น 9.9% YoY จาก 9.5% ในเดือน
ก่อน ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดที่ 10.0% ส่วนยอดน�ำเข้า (Imports) พลิกกลับมาขยายตัว 13.2% YoY จากที่หดตัว
-2.1% ในเดือนก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 0.4% ส่งผลให้ดุลการค้าเดือน ก.ย. เกินดุล 3.7 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหัฐฯ ลดลงจาก 5.89 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนก่อน
รายประเทศ ส่งออกไปสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งที่ 20.5% YoY จาก 20.0% ในเดือนก่อน ส่วนส่งออกไป
ASEAN เร่งตัวขึ้นเป็น 14.4% จาก 12.9% เดือนก่อน ขณะที่ส่งออกไปญี่ปุ่น (-2.7% vs. -0.8% เดือนก่อน) และ
EU (-7.8% vs. -6.5% เดือนก่อน) ยังหดตัวต่อเนื่อง
รายสินค้า ส่งออกยังได้แรงหนุนหลักจากสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการระบาดของ COVID-19 ที่ขยายตัวแข็งแกร่ง
(40.0% YoY vs. 41.7% เดือนก่อน) น�ำโดยพลาสติก (95.9% vs. 90.6% เดือนก่อน) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (45.3%
vs. 41.7% เดือนก่อน) และแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (17.6% vs. 10.9% เดือนก่อน) ขณะทีผ่ า้ และสิง่ ทอ (34.7%
vs. 47.0% เดือนก่อน) และอุปกรณ์การแพทย์ (30.9% vs. 38.9% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง
นอกจากนี้ กลุม่ เสือ้ ผ้าขยายตัว 3.2% YoY ขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 2 หลังจากทีห่ ดตัวสูงต่อเนือ่ งและส่งออก
เฟอร์นเิ จอร์ขยายตัวดีตอ่ เนือ่ งเป็นเดือนทีส่ าม (30.6% vs. 24.0% เดือนก่อน) ซึง่ สะท้อนได้ถงึ การฟืน้ ตัวของอุปสงค์โลก
ด้านการน�ำเข้า การน�ำเข้าสินค้าเทคโนโลยี เครื่องจักรกลและไฟฟ้า (Mechanical & Electrical Products)
ซึ่งคิดเป็นประมาณ 40% ของมูลค่าการน�ำเข้าขยายตัว 19.3% YoY เร่งตัวขึ้นอย่างมากจาก 1.9% ในเดือนก่อน
ส่งออกขยายตัวดีตอ่ เนือ่ งจากแรงหนุนของส่งออกสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ COVID-19 และอุปสงค์โลกทีท่ ยอยฟืน้ ตัว
ตามเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ โดยเรามองว่าส่งออกจีนจะยังได้รบั อานิสงส์จากอุปสงค์สนิ ค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ COVID-19
ในเดือนข้างหน้า ขณะที่ส่งออกสินค้ากลุ่มอื่นๆ คาดจะทยอยฟื้นตัวขึ้นตามอุปสงค์โลกแต่อาจถูกกดดันจากการระบาด
ของ COVID-19 ระลอกสองในหลายประเทศทั่วโลก ที่จะส่งผลให้การฟื้นตัวของก�ำลังซื้อเป็นไปอย่างช้าๆ
ส่วนการน�ำเข้าที่ออกมาดีกว่าคาดนั้นเป็นผลมาจาก 3 ปัจจัยหลักคือ 1) จ�ำนวนวันท�ำงานในเดือน ก.ย. ปีนี้นั้น
มากกว่าปีก่อนหน้าจากงานไหว้พระจันทร์ที่ช้ากว่าปกติ 2) การที่สหรัฐฯ ระงับการส่งออกเทคโนโลยีให้กับ Huawei
ซึ่งมีผลในวันที่ 15 ก.ย. ท�ำให้เกิดการเร่งน�ำเข้าสินค้าในช่วงครึ่งแรกของเดือน และ 3) การฟื้นตัวขึ้นของอุปสงค์ใน
ประเทศ โดยเรามองว่าการน�ำเข้าจะฟืน้ ตัวขึน้ ต่อเนือ่ งตามอุปสงค์ในประเทศแต่คาดว่าจะไม่แข็งแกร่งเหมือนเดือน ก.ย.
เนื่องจากปัจจัยเรื่องการเร่งน�ำเข้าสินค้าเทคโนโลยีได้หมดไปแล้ว
เศรษฐกิจโดยรวมที่ส่งสัญญาณฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง ท�ำให้เรามองความจ�ำเป็นในการผ่อนคลายนโยบายการ
เงินเพิ่มเติม เช่น การลดดอกเบี้ยในตลาดเงินและ/หรือลด RRR ในปีนี้มีลดลง
PBoC ยกเลิกการวางหลักประกันส�ำหรับการขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินหยวน
แต่เรามองว่าจะชะลอการแข็งค่าได้เพียงระยะสั้นเท่านั้น
ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เงินหยวนได้แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 4% เมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ และแข็งค่าขึ้น
แรง 1.6% ในวันศุกร์ที่ 9 ต.ค. หลังตลาดการเงินจีนกลับมาเปิดท�ำการซื้อขายเป็นวันแรกหลังเทศกาลวันหยุดยาวเนื่อง
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ในวันชาติจีน ท�ำให้รัฐบาลมีความกังวลว่าการแข็งค่าของค่าเงินอย่างมากและรวดเร็วนนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจได้
ธนาคารกลางจีน (PBoC) จึงได้ตัดสินใจประกาศยกเลิกการใช้มาตรการวางหลักประกันส�ำหรับการขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Reserve Requirement on FX forward basis) นับตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. เป็นต้นไป จากเดิม
ที่ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์วางหลักประกันเป็นจ�ำนวน 20% ของวงเงินในการขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กล่าว
คือหากต้องการขาย 100 หยวน ก็จะต้องใช้เงินทั้งสิ้น 120 หยวน
มาตรการดังกล่าวได้มีการบังคับใช้เป็นครั้งแรกในเดือน ต.ค. 2015 เพื่อปรามการเก็งก�ำไรในอัตราแลกเปลี่ยน
และช่วยชะลอการอ่อนค่าของเงินหยวนในช่วงนั้น ภายหลังจากที่จีนประกาศลดค่าเงินหยวนลง 2% ในเดือน ส.ค.
2015 ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น PBoC ก็ได้มีการประกาศกลับมาใช้และยกเลิกมาตรการดังกล่าวอยู่หลายครั้งตาม
แต่สถานการณ์ของค่าเงินหยวน โดยการประกาศใช้ครั้งล่าสุดคือในเดือน ส.ค. 2018 หลังจากที่เงินหยวนในขณะนั้น
อ่อนค่าลงต่อเนื่องราว 7% ในช่วงเวลาเพียง 3 เดือน ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและ
โมเมนตัมเศรษฐกิจที่ชะลอลง
PBoC เคยประกาศยกเลิกการใช้มาตรการดังกล่าวในเดือน ก.ย. 2017 ซึ่งได้ส่งผลให้เงินหยวนอ่อนค่าลงราว
2.5% ทันที ในระยะเวลาเพียง 2-3 สัปดาห์ เท่านั้น โดยหลังการประกาศของ PBoC ก็ได้ส่งผลให้เงินหยวนอ่อนค่า
ลงราว 0.5%
เรามองว่าเงินหยวนอ่อนแอค่าลงในระยะสัน้ แต่ในระยะกลางถึงยาว เงินหยวนจะยังอยูใ่ นแนวโน้มแข็งค่าขึน้ เมือ่
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเรามองว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะยังกว้างอย่างมาก เนื่องจาก
จีนเน้นผ่อนคลายนโยบายการคลังในการหนุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลเป็นจ�ำนวนมาก ขณะ
ที่การลดดอกเบี้ย (และ/หรือ RRR) เพิ่มเติมมีโอกาสลดลงไป ขณะที่สหรัฐฯ การผ่อนคลายนโยบายการเงินยังเป็น
เครื่องมือหลักและมีแนวโน้มผ่อนคลายเป็นระยะเวลานาน โดย Fed ส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยจนถึงปี 2023 เป็น
อย่างน้อย
นอกจากนี้ เงินหยวนคาดจะได้รบั ปัจจัยหนุนจากเงินทุนทีม่ แี นวโน้มไหลเข้ามาเพิม่ ขึน้ ทัง้ จากส่วนต่างอัตราดอกเบีย้
ที่กว้างเมื่อเทียบกับสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ การเปิดเสรีตลาดเงินที่มากขึ้นของจีน และผลดีจากการนับรวมสินทรัพย์
จีนทั้งหุ้นและพันธบัตรเข้าในดัชนีหลักของโลก
แผนภาพ 53: เงินดอลลาร์สหรัฐฯ (เส้นสีเทา) อ่อนค่าลงราว 6% เมื่อเทียบกับตระกร้าเงิน นับตั้งแต่เดือน เม.ย.

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น
เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส 4 หลังจากที่สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศ
เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มคงที่และรัฐบาลเริ่มผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ที่
เข้มงวด ขณะที่ส่งออกเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นอย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงตามหลังประเทศ
หลักอื่นๆ อยู่มาก สะท้อนผ่านดัชนี PMI ทั้งภาคการผลิตและบริการที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์หดตัว (ต�่ำกว่า
50 จุด) นอกจากนี้ การบริโภคในภาคบริการ เช่น ร้านอาหารและบริการท่องเที่ยว ยังอ่อนแออย่างมาก
จากพฤติกรรมของประชากรที่เปลี่ยนไป เช่น อยู่บ้านมากขึ้น

แผนภาพที่ 54: ดัชนี PMI สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิทยอยฟื้นตัว ขณะที่ยอดค�ำสั่งซื้อเครื่องจักรและส่งออกยังหดตัวสูง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 55: จ�ำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในแนวโน้มลดลง ส่งผลให้รัฐบาลผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ที่เข้มงวด

Note: 1\ It records the strictness of ‘lockdown style’ policies that primarily restrict people’s behavior
such as school closures and restrictions in movement .Data as of October 7.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 56: สถานการณ์โลกระบาดส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใหม่ ‘New Normal’ โดยผู้คนมีแนวโน้มที่จะอยู่บ้าน
มากขึ้นและออกมาท�ำกิจกรรมภายนอกน้อยลง

Note: 1\ The baseline day is the median value from the 5week period Jan 3 – Feb 6, 2020. Data as of September 30.
ที่มา: COVID-19 Community Mobility Report, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ความเชื่อมั่นภาคการผลิตและการบริการ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวม (Composite PMI) เดือน ก.ย. ฟื้นตัว
ขึ้น +1.4 จุด เป็น 46.6 จุด สูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์หดตัว (ต�่ำกว่า 50 จุด) ต่อเนื่อง โดยภาค
การผลิตฟื้นตัวขึ้น +0.4 จุด เป็น 47.7 จุด จากผลผลิตและยอดค�ำสั่งซื้อใหม่ที่ทยอยฟื้นตัวตามสถานการณ์ COVID-19
ทั่วโลกที่เริ่มผ่อนคลายลง ส่วนภาคบริการฟื้นตัวขึ้น +1.9 จุด เป็น 46.9 จุด โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ยอดค�ำสั่งซื้อ
ใหม่ และการจ้างงานปรับตัวดีขึ้นบ้างแต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัว สะท้อนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังอ่อนแอและฟื้นตัวได้
ช้ากว่าประเทศหลักอื่นๆ
แผนภาพที่ 57: ดัชนี PMI ทั้งภาคผลิตและบริการยังอยู่ในเกณฑ์หดตัว (ต�่ำกว่า 50) และต�่ำกว่าประเทศหลักอื่นๆ

ที่มา: Markit, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 58: ผลส�ำรวจของ BoJ ระบุว่าภาคธุรกิจได้ผ่านจุดต�่ำสุดมาแล้ว แต่มองไปข้างหน้า ธุรกิจขนาดเล็ก
ในภาคบริการ (เส้นประสีน�้ำเงิน) ยังคงน่าเป็นกังวล

Note: The servey conducted during 27 August - 30 September.
ที่มา: Bank of Japan, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ส.ค. พลิกกลับมาขยายตัว 4.6% MoM จากที่หดตัว -3.4%
ในเดือนก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.0% โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกฟื้นตัวขึ้นเป็น -1.9% YoY
(vs. -2.9% เดือนก่อน) ส่วนหนึ่งจากการผ่อนคลายของสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศ
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน ส.ค. ฟื้นตัวขึ้นเป็น -6.7% YoY จากที่หดตัว -10.4% ในเดือนก่อน โดยเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่าการใช้จ่ายในการบริโภคสินค้า (Goods) พลิกกลับมาขยายตัว 2.0% จากที่หดตัว -1.0%
ในเดือนก่อน ขณะที่การใช้จ่ายในภาคบริการ (Services) ยังคงหดตัวสูงที่ -15.0% (vs. -15.8% ในเดือนก่อน) โดย
รายได้ภาคครัวเรือนหลังหักภาษีขยายตัวลดลงเป็น 0.8% หลังจากขยายตัวในระดับเลขสองหลักในเดือน พ.ค.- ก.ค.
เนื่องจากมาตรการแจกเงินสนับสนุนจากรัฐบาลได้หมดลง
แผนภาพที่ 59: ยอดค้าปลีกและการใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าฟื้นตัวใกล้เคียงระดับก่อนเกิดวิกฤตแล้วในขณะที่
การบริโภคในภาคบริการยังคงอยู่ในระดับวิกฤติ

ที่มา: Ministry of Internal Affairs and Communications, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

46

การลงทุน: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนสูง เช่น เครื่องบิน (Core Machine Orders)
ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้การลงทุนในระยะข้างหน้าเดือน ส.ค. หดตัว -17.97% YoY, 3mma (vs. -18.3% เดือนก่อน) จาก
ยอดค�ำสั่งซื้อทั้งภาคการผลิต (-17.5% vs. -20.9% เดือนก่อน) และภาคบริการ (-23.0% vs. -15.71% เดือนก่อน)
ที่หดตัวต่อเนื่อง
ภาคต่างประเทศ: ยอดส่งออก (Exports) เดือน ก.ย. หดตัว -4.9% YoY ฟืน้ ตัวขึน้ จาก -14.8% ในเดือนก่อน
แต่แย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -2.4% โดยการส่งออกไปสหรัฐฯพลิกกลับมาขยายตัว 0.7% YoY (vs. -21.3% เดือนก่อน)
ซึ่งเป็นการขยายตัวครั้งแรกในปีนี้ ขณะที่การส่งออกไปจีนที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ที่ 14.0% (vs. 5.1% ใน
เดือนก่อน) ตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นจาก COVID-19 ได้เร็วที่สุด ทั้งนี้การส่งออกไป EU (-24.0% vs. -32.8%
เดือนก่อน) และ ASEAN (-17.7% vs. -23.8% เดือนก่อน) ยังหดตัวสูง ขณะที่เกาหลีใต้ (-1.1% vs. -14.8%
เดือนก่อน) เริ่มฟื้นตัว
รายสินค้า กลุม่ ทีผ่ นั ผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจค่อนข้างมากมีการฟืน้ ตัวขึน้ น�ำโดยเครือ่ งจักรกลไฟฟ้า (Electrical
Machinery) ที่พลิกกลับมาขยายตัว 1.0% YoY(vs. -5.5% เดือนก่อน) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ (Transport
Equipment) ฟื้นตัวขึ้นเป็น -7.2% (vs. -23.2% เดือนก่อน) และเครื่องจักรกล (Machinery) ฟื้นตัวขึ้นเป็น -7.8%
(vs. -16.8% เดือนก่อน) โดยมูลค่าการส่งออกของทั้งสามกลุ่มรวมกันคิดเป็นราว 60% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
ของญี่ปุ่น
ส่วนยอดน�ำเข้า (Imports) หดตัว -17.2% YoY ลดลงจาก -20.8% ในเดือนก่อน แต่แย่กว่าที่ตลาดคาดที่
-21.4% ทั้งนี้การน�ำเข้าที่ยังหดตัวสูงสะท้อนถึงอุปสงค์ในประเทศที่ยังคงอ่อนแอ ส่งผลให้ดุลการค้าเดือน ก.ย. เกินดุล
เพิ่มขึ้นเป็น 675.0 พันล้านเยน จากที่เกินดุล 248.3 พันล้านเยน ในเดือนก่อน
ภาคอุตสาหกรรม: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน ส.ค. ชะลอตัวลงเป็น 1.7% MoM
จาก 8.7% ในเดือนก่อน แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 1.4% นอกจากนี้ การประเมินสถานการณ์ของรัฐบาลยังได้มีการปรับ
ดีขึ้นเป็น “การผลิตภาคอุตสาหกรรมก�ำลังเพิ่มขึ้น” (Industrial Production is picking up) จากเดิม “การผลิตภาค
อุตสาหกรรมส่งสัญญาณที่จะเพิ่มขึ้น” (Industrial Production shows picking up movement) อย่างไรก็ดี เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยังหดตัวสูง -13.3% YoY (vs.-15.5% เดือนก่อน) และยังอยู่ใน
ระดับต�่ำกว่าเดือน ม.ค. ก่อนการระบาดของ COVID-19 อยู่มากราว 11% (86.6 pts vs. 99.8 pts เดือน ม.ค.)
โดยรายละเอียดระบุ สินค้าตามกลุ่มอุตสาหกรรมมีการขยายตัว 9 กลุ่มจากทั้งหมด 15 กลุ่ม โดยขยายตัวมาก
ที่สุดในกลุ่มรถยนต์ +8.6% MoM (vs. +30.3% เดือนก่อน) แร่โลหะ +6.5% (vs. +11.3% เดือนก่อน) และกลุ่ม
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ +4.6% (vs. +4.6% เดือนก่อน)
แผนภาพที่ 60: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและส่งออกทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยผลส�ำรวจของ
กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (METI) ระบุว่าภาคการผลิตจะฟื้นตัวขึ้นต่อในเดือน ก.ย. และ ต.ค.

ที่มา: Ministry of Economy, Trade and Industry, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown แต่การฟื้นตัว
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างช้าๆ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
เราคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะไม่มีการฟื้นตัวอย่างมีนัยยะส�ำคัญในช่วงที่เหลือของปีนี้ ขณะที่
รายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) จะไม่สามารถชดเชยรายได้ที่หายไปได้ ด้านการ
บริโภคภาคเอกชนมีแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ภาครัฐระดมออกมาใน 4Q20 โดยรัฐ
คาดหวังว่าจะท�ำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 1 แสนล้านบาท และส่งผลให้
GDP ในปี 2020F ที่เราคาดการณ์ไว้ที่ -8.0% YoY มี Upside เล็กน้อย

กิจกรรมเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในเดือน ส.ค.
กิจกรรมเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในเดือน ส.ค. น�ำโดยการส่งออก (ไม่รวมทองค�ำ) ที่หดตัวลดลง -13.6%
YoY (vs. -14.3% เดือนก่อน) จากการส่งออกสินค้าหลักบางชนิดที่ปรับตัวดีขึ้น อาทิ สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน�้ำมัน
ยานยนต์และชิ้นส่วน และเครื่องใช้ไฟฟ้า สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลงเช่นกันที่ -9.3% (vs.
-12.9% เดือนก่อน) นอกจากนี้ การลงทุนภาคเอกชนหดตัวลดลงที่ -4.6% YoY (vs. -7.5% เดือนก่อน) โดยเป็น
ผลของการน�ำเข้าสินค้าทุน และยอดจดทะเบียนรถยนต์ส�ำหรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายจ่ายลงทุนของภาครัฐ
(ไม่รวมเงินโอน) เติบโตต่อเนื่อง 47% YoY (vs. +50% เดือนก่อน) ตามการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลกลางที่
เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจยังคงได้รับผลกระทบจากการไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา (-100% YoY)
เนื่องจากไทยมีมาตรการจ�ำกัดการเดินทางระหว่างประเทศนับตั้งแต่เดือน เม.ย. เป็นต้นมา ขณะที่การบริโภคภาค
เอกชนหดตัวมากขึ้นที่ -1.1% YoY (vs. -0.1% เดือนก่อน) ตามการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทน และภาคบริการการที่
หดตัวมากขึ้นเล็กน้อย
แผนภาพที่ 61: การส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวลดลง

ที่มา: BoT, UTCC, MoC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ภาคการท่องเที่ยวยังคงอ่อนแอ
เราคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะไม่มีการฟื้นตัวอย่างมีนัยยะส�ำคัญในช่วงที่เหลือปีนี้ (จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ใกล้เคียงศูนย์) ขณะทีก่ ารท่องเทีย่ วในประเทศ (ไทยเทีย่ วไทย) มีการฟืน้ ตัวนับตัง้ แต่การผ่อนคลายมาตรการ Lockdown
ในเดือน พ.ค. เป็นต้นมา แต่จากข้อมูลในเดือน ส.ค. ชีใ้ ห้เห็นว่าจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วในประเทศยังต�ำ่ กว่าช่วงก่อนการ
แพร่ระบาด COVID-19 โดยจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วในประเทศมีเพียง 11.2 ล้านคน หรือหดตัวสูงถึง 32% YoY และการ
ใช้จา่ ยการท่องเทีย่ วกลับหดตัวสูงถึง-52.8% สะท้อนก�ำลังซือ้ ของนักท่องเทีย่ วทีถ่ กู ลดทอนลงจากสภาวะเศรษฐกิจทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบอย่างมากจาก COVID-19
ทัง้ นี้ รายได้จากการท่องเทีย่ วในประเทศเพียงทางเดียวไม่สามารถชดเชยรายได้ของธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการท่องเทีย่ ว
ทีข่ าดหายไปได้ เนือ่ งจากรายได้จากนักท่องเทีย่ วต่างชาติคดิ เป็นอัตราส่วนถึง 2 ใน 3 ของรายได้การท่องเทีย่ วทัง้ หมด
แผนภาพที่ 62: จ�ำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัวขึ้นมาในระดับครึ่งหนึ่งของปกติ
ในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศมีแนวโน้มจะอยู่ในระดับใกล้เคียงศูนย์จนสิ้นปี

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

อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) เริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ตั้งแต่เดือน พ.ค.
แต่การฟืน้ ตัวยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าช่วงก่อน COVID-19 อยูม่ าก โดยเฉพาะอัตราการเข้าพักในจังหวัดทีพ่ งึ่ พิงนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติสูง โดยอัตราการเข้าพักในจังหวัดที่มีการพึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติสูง (ตั้งแต่ 40% ขึ้นไป) ในเดือน ส.ค.
ลดลงเหลือ 17.6% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปี 2019 ที่ 69.2% และต�่ำกว่าอัตราการเข้าพักในจังหวัดที่มีการพึ่งพิง
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่น้อยกว่า
แผนภาพที่ 63: แม้อัตราการเข้าพักจะฟื้นตัวขึ้นหลังการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ตั้งแต่
เดือน พ.ค. แต่การฟื้นตัวยังต�่ำกว่าช่วงก่อน COVID-19 อยู่มาก โดยเฉพาะอัตราการเข้าพักใน
จังหวัดที่พึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติสูง (เส้นประสีแดงรูปขวา)

Note: 1\ Data represents the monthly average value of the index, with the index beginning
(value = 100) from Jan 13, 2020.
2\ Data is based on average occupancy rate in the province with a specific range of
foreign share of total tourism receipts (2019)
ที่มา: CEIC, Apple, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทหี่ ายไปส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจภาคใต้ ซึง่ หลายจังหวัดพึง่ พิงรายได้จากภาค
การท่องเทีย่ วสูง โดยหากพิจารณาสัดส่วนของมูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว (สาขาการขนส่งและการเก็บ
สินค้า และสาขาทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP)
พบว่า จังหวัดทีม่ กี ารพึง่ พาการท่องเทีย่ วสูงมาก ได้แก่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และกระบี่ เป็นต้น
แผนภาพที่ 64: นักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรงใน
จังหวัดที่พึ่งพาการท่องเที่ยวสูง โดยเฉพาะในภาคใต้

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

ครม. อนุมัติมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
มาตรการเยียวยาและฟืน้ ฟูเศรษฐกิจมีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจฟืน้ ตัว ภาครัฐได้มกี ารออก พ.ร.ก.
ให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส วงเงิน 6 แสนล้านบาท และ 2) มาตรการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน
4 แสนล้านบาท
จากข้อมูล ณ วันที่ 12 ต.ค. ครม. อนุมัติงบประมาณให้กับมาตรการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ไปแล้ว
3.7 แสนล้านบาท หรือราว 61% ของงบประมาณ ส่วนด้านมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 4 แสน
ล้านบาทนั้น รัฐบาลได้มีการอนุมัติโครงการไปแล้ว 1.2 แสนล้านบาท หรือราว 30% ของงบประมาณ อย่างไรก็ดี
เว็บไซต์ ThaiME รายงานว่าการเบิกจ่ายงบประมาณของมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมยังมีความล่าช้าอยู่มาก
(เบิกจ่ายไปเพียง 0.7% ของงบประมาณ)
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แผนภาพที่ 65: ครม. อนุมัติงบประมาณส�ำหรับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของ COVID-19 วงเงิน 6 แสนล้านบาท
และมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 4 แสนล้านบาท ไปแล้ว 61% และ 30% ของวงเงินงบประมาณ ตามล�ำดับ

Note: 1\ Not clearly stated
ที่มา: Budget Bureau, ThaiME, NESDC, Royal Thai Government, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

รัฐบาลระดมออกมาตรการหนุนการบริโภคภาคเอกชนใน 4Q20 ส่งผลให้คาดการณ์ GDP ของเราในปีนี้ที่ -8.0%
YoY มี Upside เล็กน้อย
หลังจากที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 รัฐบาลได้เร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ 3 โครงการ
เพื่อหนุนการบริโภคภาคเอกชนใน 4Q20 ได้แก่ 1) โครงการ “คนละครึ่ง” วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งรัฐจะร่วมจ่าย
(Co-pay) ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องดื่ม อาหาร และสินค้าทั่วไป ในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท/วัน คนละไม่เกิน
3,000 บาท 2) โครงการ “เพิ่มก�ำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” วงเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มวงเงิน
ค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จ�ำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้า) จ�ำนวน 500 บาท
ต่อคนต่อเดือน และ 3) โครงการ “ช้อปดีมีคืน” (รัฐบาลคาดจะสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษี 14,000 ล้านบาท)
ซึ่งผู้ใช้สิทธิจะต้องเลือกเข้าร่วมโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น
เรามองว่าโครงการทีน่ า่ จะก่อให้เกิดเม็ดเงินใช้จา่ ยใกล้เคียงกับงบประมาณทีร่ ฐั ตัง้ เป้าไว้มากทีส่ ดุ คือ โครงการ “เพิม่
ก�ำลังซือ้ ให้แก่ผมู้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ” เพราะเสมือนเป็นเงินฟรี หรือ “เงินให้เปล่า 100% (cash handout)” ทีแ่ จก
ให้แก่กลุม่ เป้าหมายทีม่ รี ายได้นอ้ ยจ�ำนวน 14 ล้านคน
ขณะทีโ่ ครงการทีน่ า่ จะสัมฤทธิผ์ ลรองลงมาคือ โครงการ “คนละครึง่ ” เพราะมีลกั ษณะกึง่ การแจกเงินเหมือนกัน แต่
เป็นการแจกเงินในรูปแบบทีร่ ฐั ช่วยออกค่าใช้จา่ ยให้ครึง่ หนึง่ ของการใช้จา่ ยส�ำหรับสินค้าทีด่ ำ� รงชีวติ ประจ�ำวัน โดยจะได้รบั เงิน
อุดหนุนสูงสุด 3,000 บาทต่อคน จากยอดใช้จา่ ย 6,000 บาท ซึง่ เสมือนกับว่าเรา “ได้เงินกลับคืนมา 50% (cash back)”
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แผนภาพที่ 66: รัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินผ่านมาตรการกระตุ้นการบริโภคในไตรมาส 4 โดยรัฐคาดหวังว่าจะมีเม็ดเงิน
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากกว่า 1 แสนล้านบาท

Note: People who registers The Half-Half Co-Payment scheme or Cash handouts for state -welfare card holders
cannot join the Shop Dee Mee Kuen.
ที่มา: Royal Thai Government, Thaipublica, Flaticon , TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ส�ำหรับ โครงการ “ช้อปดีมีคืน” ที่ให้ประชาชนสามารถน�ำเงินที่ใช้จ่ายในสินค้าและบริการในวงกว้าง แต่ไม่เกิน
30,000 บาท มาหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ซึ่งเรามองว่าเป็นไปได้ยากที่จะก่อให้เกิดเม็ดเงินใช้จ่ายถึง 111,000
ล้านบาท ตามที่รัฐตั้งเป้าหมายไว้ เพราะแรงจูงใจในการใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับอัตราภาษีเงินได้ของแต่ละบุคคลที่ต้องเสีย
ภาษี (ตั้งแต่อัตราภาษีที่เสีย 5% ไปจนถึงอัตราสูงสุดที่ 35%) ซึ่งเสมือนกับว่า “ได้เงินคืนกลับมา 5-35%” หรือคิด
เป็นเงินได้กลับคืนมาสูงสุด 1,500-10,500 บาท ตามแต่ขั้นของอัตราภาษีเงินได้
โดยหากพิจารณาจากข้อมูลจ�ำนวนผู้เสียภาษีในแต่ละฐานอัตราภาษี (ข้อมูลปี 2558) พบว่า มีผู้ต้องเสียภาษีใน
อัตรา 5% และ 10% จ�ำนวนราว 2.5 ล้านคน ซึ่งคนกลุ่มนี้หากเข้าร่วมมาตรการและใช้จ่ายเต็มจ�ำนวนที่ 30,000 บาท
จะได้รับเงินคืนคิดเป็น 1,500 บาท และ 3,000 บาท ตามล�ำดับ เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าจ�ำนวนเงินที่ได้กลับคืนมานั้น
ไม่เกินกว่าจ�ำนวนเงินทีร่ ฐั ช่วยออกให้ 3,000 บาทภายใต้โครงการคนละครึง่ ซึง่ อาจท�ำให้คนในกลุม่ นีอ้ าจเกิดความลังเล
และมีแรงจูงใจไม่มากนักที่จะเลือกเข้าร่วมในมาตรการช้อปดีมีคืน แต่เลือกเข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งมากกว่า เพราะ
ได้รับเงินคืนกลับมาสูงสุดที่ 3,000 บาทเหมือนกัน (แต่ใช้จ่ายสูงสุดเพียงแค่ 6,000 บาทเท่านั้น) และเป็นการใช้จ่าย
ในสินค้าที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันมากกว่า ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และยังต้องระมัดระวังในเรื่องของ
การใช้จ่ายอยู่ในขณะนี้ ขณะที่มีจ�ำนวนผู้เสียภาษีที่เหลืออีกเพียงประมาณ 1 ล้านคนเศษ ที่ต้องเสียภาษีในอัตราตั้งแต่
15% ขึ้นไป ซึ่งหากสมมติให้คนกลุ่มนี้ใช้จ่ายเงินเต็มที่ที่ 30,000 บาท เพื่อน�ำไปหักภาษี ก็จะก่อให้เกิดเม็ดเงินใช้จ่าย
เพียง 30,000 กว่าล้านบาทเท่านั้น
อย่างไรก็ดี เราคาดว่าอย่างน้อยมาตรการเหล่านี้จะช่วยท�ำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยคึกคักขึ้นใน 4Q20F
และท�ำให้มี Upside ต่อคาดการณ์ GDP ปีนี้ของเราที่ -8.0% YoY เล็กน้อย แต่ส�ำหรับในปี 2021F หลังมาตรการ
กระตุน้ การบริโภคสิน้ สุดลงแล้ว ประชาชนอาจกลับมาระมัดระวังการใช้จา่ ยภายใต้ภาวะเศรษฐกิจทีฟ่ น้ื ตัวช้า หลังจากที่
ได้มกี ารเร่งใช้จา่ ยไปแล้วในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับตลาดแรงงานทีย่ งั เปราะบาง (มีผมู้ งี านท�ำแต่ไม่ได้ทำ� งานใน 2Q20
สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนกว่า 2 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 6% ของก�ำลังแรงงาน)
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แผนภาพที่ 67: โครงการ “ช้อปดีมีคืน” มีจ�ำนวนวันในการใช้สิทธิและจ�ำนวนเงินสะพัด (คาด) สูงที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบโครงการ “ช้อปช่วยชาติ” ในอดีต โดย ครม. คาดว่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจ 111,000 ล้านบาท (สูงกว่าที่ ศบศ. ประเมินไว้ที่ 55,500 ล้านบาท)

ที่มา: Infoquest, VoiceTV, Efinancethai, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ฝนที่ตกเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน�้ำในเขื่อนปรับตัวดีขึ้นในหลายภูมิภาค
หลังจากทีก่ รมอุตนุ ยิ มวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสูฤ่ ดูฝนอย่างเป็นทางการตัง้ แต่วนั ที่ 18 พ.ค. 2020 เป็นต้น
มา ในระยะแรก (เดือน มิ.ย.- ก.ค.) ปริมาณฝนตกน้อยและยังกระจายตัวอย่างไม่สม�่ำเสมอ ส่งผลให้ปริมาณน�้ำในเขื่อน
อยู่ในระดับวิกฤตและไม่เพียงพอต่อการท�ำการเกษตรในหลายพื้นที่ แต่ในระยะต่อมา (เดือน ส.ค.-ต.ค.) ประเทศไทยได้
รับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน ส่งผลให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและปริมาณน�้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะ
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางที่มีปริมาณน�้ำในเขื่อนสูงกว่าระดับน�้ำต�่ำสุดในช่วง 5 ปีย้อนหลัง
ซึ่งช่วยคลายความกังวลปัญหาการขาดแคลนน�้ำเนื่องจากภัยแล้งไปได้
แผนภาพที่ 68: ฝนที่ตกเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน�้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นในหลายภูมิภาค

Note: 1\ Shades of grey color represents the 2015-2019 max and min water level
ที่มา: Royal Irrigation Department, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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สถานการณ์ทางการเมืองยังมีความไม่แน่นอนสูง
หลังจากที่รัฐสภามีมติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) เพื่อพิจารณาญัตติแก้รัฐธรรมนูญในวันที่ 24 ก.ย.
ที่ผ่านมา โดยก�ำหนดให้ศึกษาญัตติการแก้รัฐธรรมนูญภายในระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งตามก�ำหนดการเดิมจะทราบผล
การพิจารณาภายในเดือน ต.ค. (ล่าสุด กมธ. ขอขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปอีก 15 วัน) หาก กมธ. เสนอให้
รัฐสภารับหลักการในญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ซึ่งปัจจุบันมีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับของพรรคร่วมรัฐบาล ฉบับของพรรคร่วมฝ่ายค้าน
และฉบับของประชาชน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาราว 1-2 ปี ท�ำให้เราคาดว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองจะยังเป็นปัจจัย
กดดันเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในปี 2021F
แผนภาพที่ 69: กระบวนการในการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ

Note: Coalition government’s and Opposition Party’s draft will be examined by a new parliamentary committee
(finished by Oct 22,2020), People’s draft will be considered by parliament in Nov 2020.
ที่มา: BBC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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บริการใหคำ�ปรึกษาการลงทุนครบวงจร สำ�หรับกลุมลูกคาคนพิเศษที่มีพอรตลงทุนกับกลุมทิสโก ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป
ติดตอรับบริการได้ที่ธนาคารทิสโกทุกสาขาทั่วประเทศ
สาขาธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เปิดทำ�การทุกวัน สยามพารากอน ชั้น 4 :
เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 2 :
เซ็นทรัลบางนา ชั้น 4
:
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 4 :
ซีคอนบางแค ชั้น 3
:
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 2 :
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน :
จันทร์ - ศุกร์ สำ�นักงานใหญ่
:
ศรีนครินทร์
:
วรจักร
:
บางลำ�พู
:

02 610 9575
02 363 3454
02 745 6360
02 193 8080
02 458 2636
02 958 0820
02 550 1335
02 633 6217
02 006 5000
02 621 0141
02 629 3009

เดอะมอลล์ท่าพระ ชั้น B : 02 477 9934
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4 : 02 646 1571
เมกา บางนา ชั้น 1
: 02 105 2080
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4 : 02 884 5161
เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ ชั้น 3 : 02 041 4411
เกตเวย์ เอกมัย ชั้น 3 : 02 108 2998
พรอมานาด ชั้น 3
: 02 947 5315
เพชรบุรีตัดใหม่
: 02 318 3717
รัตนาธิเบศร์
: 02 965 5844
เยาวราช
: 02 623 2212
ทองหล่อ
: 02 712 5099

เดอะมอลล์บางแค ชั้น 3 : 02 454 9854
เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 4 : 02 673 7017
เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 2 : 02 937 0909
ซีคอนสแควร์ ชั้น 3
: 02 721 9556
เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น G : 02 416 0811
อเวนิว รัชโยธิน
: 02 930 2311
ไอคอนสยาม ชั้น 5
: 02 056 4168
อาคารภคินท์
: 02 633 4333
รังสิต
: 02 959 2166
ราชวงศ์
: 02 622 8220
ดิโอลด์สยาม ชั้น 1
: 02 623 9141

สาขาธนาคารในเขตภูมิภาค
นครปฐม : 034 145 000
อยุธยา  : 035 909 000
ระยอง : 033 065 000
พิษณุโลก : 055 055 000
สุรินทร์ : 044 068 000
ตรัง
: 075 825 000
ถนนนิพัทธ์อุทิศ หาดใหญ่

ราชบุรี
จันทบุรี
ศรีราชา 
ขอนแก่น
อุดรธานี
ภูเก็ต

:
:
:
:
:
:
:

032 327 010
039 606 000
033 008 000
043 055 000
042 155 000
076 635 000
074 238 855

สมุทรสาคร
ชลบุรี
เชียงใหม่
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
ถนนรัษฎา ภูเก็ต
สุราษฏร์ธานี

: 034 135 000
: 033 079 000
: 053 211 112
: 044 271 711
: 045 995 000
: 076 354 545
: 077 275 633

สระบุรี
พัทยา 
นครสวรรค์
โลตัส โคราช
กระบี่
สงขลา 

:
:
:
:
:
:

036 222 449
038 416 525
056 052 000
044 012 000
075 816 000
074 815 000

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

