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ในปี 2020 เราคาดว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะยังคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ท�ำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ใน
ระดับต�่ำ ช่วยลดความเสี่ยงที่ตลาดจะปรับฐาน และหนุน Valuation ให้ทรงตัวได้ในระดับสูง
เราแนะน�ำให้นักลงทุนเพิ่มน�้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้น EM ในระยะสั้น เนื่องจากเราคาดว่าปัจจัยบวกจากการตกลง
การค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ประกอบกับการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน�้ำมัน และ
การกลับมาอ่อนค่าของดอลลาร์จะช่วยท�ำให้ตลาดหุ้น EM กลับมา Outperform ในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม เรามองตลาดมีโอกาสปรับฐานในช่วงต้นเดือน มี.ค. จากความกังวลต่อนโยบายของผู้สมัครท้าชิง
ต�ำแหน่งประธานาธิบดี จากพรรค Democrat เราจึงแนะน�ำให้ซื้อสะสมทองค�ำควบคู่กันด้วย โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่
ราคาก�ำลังพักฐาน และให้ขายท�ำก�ำไรหุ้น EM ภายในเดือน ก.พ.
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ในปี 2020 เราคาดว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะยังคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ท�ำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ใน
ระดับต�่ำ ช่วยลดความเสี่ยงที่ตลาดจะปรับฐาน และหนุน Valuation ให้ทรงตัวได้ในระดับสูง
เราแนะน�ำให้นักลงทุนเพิ่มน�้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้น EM ในระยะสั้น เนื่องจากเราคาดว่าปัจจัยบวกจากการตกลง
การค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ประกอบกับการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน�้ำมัน และ
การกลับมาอ่อนค่าของดอลลาร์จะช่วยท�ำให้ตลาดหุ้น EM กลับมา Outperform ในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม เรามองตลาดมีโอกาสปรับฐานในช่วงต้นเดือน มี.ค. จากความกังวลต่อนโยบายของผู้สมัครท้าชิงต�ำ
แหน่งปธน. จากพรรค Democrat เราจึงแนะน�ำให้ซื้อสะสมทองค�ำควบคู่กันด้วย โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ราคาก�ำลัง
พักฐาน และให้ขายท�ำก�ำไรหุ้น EM ภายในเดือน ก.พ.
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ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ทำ�ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ที่ได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ
แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นที่แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำ�เป็น
ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำ�เสนอหรือคำ�ชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์และจัดทำ�ขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำ�ไปเผยแพร่ทาง
สื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำ�ไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมาย ทั้ง
หลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการนำ�ไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

Executive Summary
ในปี 2020 เราคาดว่าธนาคารกลางทัว่ โลกจะยังคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ทำ�ให้อตั ราดอกเบีย้
ทรงตัวอยูใ่ นระดับต่�ำ ช่วยลดความเสีย่ งทีต่ ลาดจะปรับฐานจากการขึน้ ดอกเบีย้ เหมือนเมือ่ ปี 2018 และหนุน
Valuation ให้ทรงตัวได้ในระดับสูง
โดยในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า เรามองว่าตลาดหุ้น EM (Emerging Markets) จะกลับมา Outperform
ในระยะสั้น จาก 1) ข่าวการลงนามในข้อตกลงการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ทำ�ให้ Sentiment การลงทุน
กลับมาดีขึ้น 2) การตกลงลดปริมาณการผลิตน้ำ�มันดิบของกลุ่ม OPEC จะช่วยสนับสนุนให้ราคาน้ำ�มันและ
กำ�ไรของบริษัทใน EM เพิ่มขึ้น และ 3) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เริ่มกลับมามีแนวโน้มอ่อนค่าลง จะ
ทำ�ให้ตลาดหุ้นใน EM ซึ่งปรับตัวขึ้นมาน้อยกว่าตลาด DM (Developed Markets) ในช่วงปีที่ผ่านมา
สามารถกลับมา Outperform ได้ในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้า คล้ายกับในช่วงปี 2016 ที่ราคาน้ำ�มันเริ่ม
กลับมาฟื้นตัวขึ้น และจีนมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ทำ�ให้เงินหยวนอ่อนค่าลงมาก และช่วยให้
เศรษฐกิจจีนรวมถึงเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ดี เรามองว่าตลาดมี Upside จำ�กัด จาก 1) Valuation อยู่ในระดับที่แพง ตลาดได้คาดหวัง
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไว้ค่อนข้างสูง Forward P/E Ratio ของดัชนี S&P500 ได้เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
เป็น 18.1 เท่าจาก 14.5 เท่าในช่วงไตรมาส 1 ซึ่งเราประเมินว่า Valuation ที่สูงในระดับนี้ ได้สะท้อนการ
เร่งฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปมากแล้ว 2) การฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจในรอบนี้น่าจะเป็นไปได้อย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ทำ�ให้คาดการณ์ EPS Growth ในปี 2020 ต่ำ� 3) ความเสี่ยงจากสงครามการค้ายังคงอยู่ และ
4) มีความเสี่ยงทางการเมืองจากการเลือกตั้งสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมา ซึ่งอาจจุดชนวนให้ตลาดปรับฐานในช่วงต้น
เดือน มี.ค. จากความกังวลต่อนโยบายของผู้สมัครท้าชิงตำ�แหน่งประธานาธิบดี จากพรรค Democrat
ซึ่งมีนโยบายกดดันตลาดหุ้น เช่น การเสนอให้เพิ่มภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินได้สำ�หรับบุคคลธรรมดาที่มี
รายได้สูง และเสนอให้เพิ่มความเข้มงวดในการกำ�กับดูแลบริษัท Tech Firms ขนาดใหญ่
ในเชิงกลยุทธ์ เราจึงแนะนำ�ให้นักลงทุนเพิ่มน้ำ�หนักการลงทุนในตลาดหุ้น EM เพียงระยะสั้น และ
ขายทำ�กำ�ไรหุ้น EM ภายในเดือน ก.พ. ในขณะเดียวกัน ให้ซื้อสะสมทองคำ�ควบคู่กันด้วย โดยเฉพาะในช่วง
นี้ที่ราคากำ�ลังพักฐาน
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ในปี 2020 เราคาดว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะยังคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ท�ำให้อัตราดอกเบี้ย
ทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำ ช่วยลดความเสี่ยงที่ตลาดจะปรับฐาน และหนุน Valuation ให้ทรงตัวได้ในระดับสูง
เราแนะน�ำให้นักลงทุนเพิ่มน�้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้น EM ในระยะสั้น เนื่องจากเราคาดว่าปัจจัยบวก
จากการตกลงการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ประกอบกับการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจ การปรับตัวเพิ่มขึ้น
ของราคาน�้ำมัน และการกลับมาอ่อนค่าของดอลลาร์จะช่วยท�ำให้ตลาดหุ้น EM กลับมา Outperform
ในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม เรามองตลาดมีโอกาสปรับฐานในช่วงต้นเดือน มี.ค. จากความกังวลต่อนโยบายของผูส้ มัครท้าชิง
ต�ำแหน่งประธานาธิบดี จากพรรค Democrat เราจึงแนะน�ำให้ซื้อสะสมทองค�ำควบคู่กันด้วย โดยเฉพาะ
ในช่วงนี้ที่ราคาก�ำลังพักฐาน และให้ขายท�ำก�ำไรหุ้น EM ภายในเดือน ก.พ.
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Asset Allocation & Investment Themes
Asset Class
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นจีน
ตลาดหุ้นเอเชียเหนือ
ตลาดหุ้นอินเดีย
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
ตลาดหุ้นยุโรป
ตลาดหุ้นละติน
อเมริกา

การลงทุนทางเลือก
ทองคำ�

น้ำ�มัน
US REITs
J-REITs
Europe REITs

Weighting

Underweight

Neutral

Themes

Overweight

- เราคาดว่า Bond Yield อายุ 10 ปี จะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามความเสีย่ งสงครามการค้า และการเมืองทีม่ แี นวโน้มยืดเยือ้
- คงคำ�แนะนำ� Underweight
- รัฐบาลและธนาคารกลางของสหรัฐฯ ยังคงดำ�เนินนโยบายทัง้ การคลัง และการเงินในเชิงผ่อนคลาย ซึง่ เป็นปัจจัยหลัก
ที่คอยสนับสนุนเศรษฐกิจ และตลาดการเงินของสหรัฐฯ ให้มีเสถียรภาพที่ดีกว่าประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
- การเติบโตของกำ�ไรอ่อนแอลงไม่น่าจะช่วยขับเคลื่อนตลาดได้มากนัก
- คงคำ�แนะนำ� Neutral
- เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอลงจากทั้งภาคต่างประเทศ และในประเทศ เราลดคาดการณ์ GDP ปี 2019
ลงเป็น +2.5% YoY จากเดิม +2.9% และปี 2020 เป็น +2.6% จาก +3.1%
- ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพการเมือง และการผ่านกฏหมายงบประมาณ
- คงคำ�แนะนำ� Neutral
- Sentiment การลงทุนดีขึ้น หลังจีนกับสหรัฐฯ ตกลงที่จะลงนามในข้อตกลง ‘Phase One’
- เพิ่มน้ำ�หนักเป็น Overweight
- Sentiment การลงทุนดีขึ้น หลังจีนกับสหรัฐฯ ตกลงที่จะลงนามในข้อตกลง ‘Phase One’
- ธนาคารกลางเกาหลีอาจลดดอกเบี้ยลง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
- เพิ่มน้ำ�หนักเป็น Overweight
- เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นมาสูงมากเป็น 5.5%YoY ในเดือน พ.ย. จากช่วงกลางปีที่ 3.0%YoY
ทำ�ให้เป็นอุปสรรคต่อการลดดอกเบี้ย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
- Valuation อยูใ่ นระดับทีค่ อ่ นข้างแพง และถูกกระทบจากราคาน้�ำ มันทีเ่ พิม่ ขึน้
- คงคำ�แนะนำ� Neutral
- เศรษฐกิจญีป่ นุ่ เผชิญความเสีย่ งจากมูลค่าการส่งออกทีห่ ดตัวลง และผลกระทบหลังการปรับขึน้ ภาษีบริโภคในเดือน ต.ค.
- คงคำ�แนะนำ� Neutral
- ความเสี่ยงทางการเมืองในเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และอังกฤษ (Brexit) ยังคงกดดัน Sentiment
ในการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป
- Earnings Growth อยูใ่ นระดับต่�ำ ขณะเดียวกันค่าเงินยูโรมีแนวโน้มกลับมาแข็งค่า ซึง่ จะกดดันกำ�ไรของบริษทั จดทะเบียน
- คงคำ�แนะนำ� Underweight
- โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ เช่น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง และทุนสำ�รองต่ำ�
- มีความเสี่ยงเงินทุนไหลออกสูง
- คงคำ�แนะนำ� Underweight
-

ความเสี่ยงทางการค้า การเมืองและเศรษฐกิจ จะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยหนุนราคาทองคำ�ในปีนี้
การกลับมาซื้อสินทรัพย์ของ Fed ECB และ BoJ จะช่วยทำ�ให้ราคาทองคำ�มี Downside จำ�กัด
คงคำ�แนะนำ� Overweight
OPEC+ มีมติลดปริมาณการผลิตลงอีกราว 5 แสนบาร์เรลต่อวัน กอปรกับ สงครามการค้าทีผ่ อ่ นคลายลง
ส่งผลให้ราคาน้�ำ มันดิบฟืน้ ตัวขึน้
- อย่างไรก็ตามเรามองว่าราคาน้ำ�มันจะมี Upside จำ�กัดมากขึ้นในปี 2020 เนื่องจากกลุ่ม OPEC+ ไม่น่าจะสามารถ
ลดปริมาณการผลิตเพิม่ เติมได้ และ Supply จากทางฝัง่ สหรัฐฯจะทะลักเข้าสูต่ ลาดน้�ำ มันดิบโลกในช่วงครึง่ หลังของปีน้ี
- เพิ่มน้ำ�หนักเป็น Neutral
- ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ยังมีความน่าสนใจ
- เพิ่มน้ำ�หนักเป็น Overweight
- ราคาที่ดินในญี่ปุ่นเริ่มปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกหลังทรงตัวมานาน
- นโยบาย Yield Curve Control ของ BoJ ช่วยให้ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap)
ของ JREITs อยู่ในระดับสูง
- คงคำ�แนะนำ� Neutral
- โดนกระทบจากราคาสินทรัพย์ในอังกฤษ
- คงคำ�แนะนำ� Underweight

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

Special Issue: Elizabeth Warren ผู้ท้าชิงตำ�แหน่ง
ประธานาธิบดีที่อาจสั่นคลอนตลาดหุ้นในปีหน้า

สหรัฐฯ จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 3 พ.ย. 2020 ซึ่งผู้ท้าชิงจากพรรค Democrat เน้น
นโยบายด้านการกระจายรายได้ เช่น การเพิ่มภาษีนิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำ�หรับผู้มี
รายได้สูง และเพิ่มภาษีจากรายได้จากการลงทุน (Capital Gain Tax) เพื่อนำ�เงินไปอุดหนุนสวัสดิกา
รสังคม โดยตั้งแต่เดือน มี.ค. เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าใครจะมาเป็นตัวแทนพรรค Democrat ไปแข่งกับ
Trump ทำ�ให้ตลาดหุ้นอาจจะเริ่มปรับตัวลงในช่วงนั้น

ประธานาธิบดี Donald Trump ก้าวขึ้นสู่ตำ�แหน่งผู้นำ�สหรัฐฯ แบบเหนือความคาดหมายในการเลือกตั้งเมื่อปี
2016 และกำ�ลังจะลงเลือกตั้งเพื่อป้องกันตำ�แหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 2 ในเดือน พ.ย. 2020 ที่กำ�ลังจะถึงนี้
เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายหลายอย่างของ Trump เช่น การทำ�สงครามการค้ากับจีน นโยบายต่างประเทศ
ที่แข็งกร้าว เช่น การคว่ำ�บาตรอิหร่าน รวมไปถึงการใช้ทวิตเตอร์ในการสื่อสารกับสาธารณะ บ่อยครั้งได้สร้างความ
ผันผวนให้กับตลาดหุ้นเป็นอย่างมาก จนนักลงทุนหลายคนคงแอบหวังลึกๆ ว่าหาก Trump แพ้เลือกตั้งในสมัยหน้า
ความผันผวนในตลาดหุ้นก็คงทุเลาลงและแนวโน้มการลงทุนก็จะกลับมาสดใสขึ้น แต่แท้จริงแล้ว หาก Trump เกิด
พ่ายแพ้ให้กับผู้สมัครจากพรรค Democrat ในการเลือกตั้งสมัยหน้าขึ้นมาจริงๆ ผลลัพธ์ต่อตลาดหุ้นนั้นอาจไม่ได้เป็น
บวกอย่างที่หลายคนคาดคิด
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สังคมสหรัฐฯ มีปัญหาความเหลื่อมล้ำ�ที่ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆ ช่องว่างระหว่างคนรวยและ
คนชั้นกลาง-ล่าง ถูกถ่างให้กว้างขึ้นเรื่อยๆ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลของนโยบายดอกเบี้ยต่ำ�และการอัดฉีดสภาพคล่องของ
ธนาคารกลาง ที่ปั่นราคาสินทรัพย์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ตราสารหนี้ หรืออสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ให้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำ�ให้คนรวยซึ่งเป็นผู้ครอบครองสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่สะสมความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก ในขณะที่คนชั้นกลาง-ล่าง กลับต้องเผชิญปัญหาค่าแรงต่ำ�และรายได้ไม่โต เนื่องจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวช้า และ
ราคาสินค้าเกษตรและโภคภัณฑ์ที่ตกต่ำ�เป็นเวลานาน
แผนภาพที่ 1 : คนชั้นกลาง-ล่างมีความมั่งคั่งเท่าเดิมในระยะเวลา 40 ปี ขณะที่คนรวยอันดับ 1% แรกมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น

Source: Taxjusticenow.org
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แผนภาพที่ 2: คนรวยอันดับ 0.1% แรกจ่ายภาษีจ่ายภาษีในอัตราน้อยลงมากในช่วง 70 ปีที่ผ่านมา

Source: Taxjusticenow.org

ปัญหาความเหลื่อมล้ำ�นั้นเป็นหนึ่งในประเด็นสำ�คัญที่จะชี้ขาดผลการเลือกตั้ง ในขณะที่ Trump เน้นนโยบาย
ในการกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงานและการบริโภคในประเทศ รวมไปถึงเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของบริษัทสหรัฐฯ ในตลาดโลก (America First) โดยการลดอัตราภาษีนิติบุคคล การยกเว้นภาษีการนำ�
กำ�ไรของบริษัทข้ามชาติกลับเข้าประเทศ และการทำ�สงครามการค้ากับจีน เพื่อช่วยให้สินค้าที่ผลิตจากสหรัฐฯ สามารถ
แข่งขันกับสินค้าจีนได้มากขึ้น ซึ่งแม้บางนโยบายจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นบ้างเป็นครั้งคราว แต่ส่วนใหญ่ก็
เป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ เป็นอย่างมาก
ส่วนผู้ท้าชิงจากพรรค Democrat นั้นเน้นนโยบายด้านการกระจายรายได้ ป้องกันการผูกขาดของบริษัทขนาด
ใหญ่ และส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม เช่น การเพิ่มภาษีนิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำ�หรับผู้มีราย
ได้สูง และเพิ่มภาษีจากรายได้จากการลงทุน (Capital Gain Tax) เพื่อนำ�เงินไปอุดหนุนสวัสดิการสังคม เช่น ด้าน
การศึกษา บริการสุขภาพ และที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้มีรายได้น้อย รวมไปถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการกำ�กับดูแลกิจการ
ของภาคเอกชน เช่น ภาคธนาคาร บริษัท Technology ขนาดใหญ่ รวมไปถึงอุตสาหกรรมการขุดเจาะ Shale Oil ซึ่ง
นโยบายเหล่านี้โดยมากจะส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาหุ้น
ส่วนในด้านนโยบายการค้า ถึงแม้ตัวแทนพรรค Democrat ส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับ “วิธีการ” ของ Trump
ซึ่งใช้มาตรการภาษีในการทำ�สงครามการค้ากับจีน แต่ก็สนับสนุน “เป้าหมาย” ในการกดดันให้รัฐบาลจีนยุติการใช้
กลไกภาครัฐฯ เพื่อสร้างความได้เปรียบให้บริษัทจีนในการแข่งขันในตลาดโลก
หากเปรียบเทียบนโยบายของสองตัวเต็งในการเข้าชิงตำ�แหน่งประธานาธิบดีในนามพรรค Democrat ซึ่งได้แก่
Joe Biden และ Elizabeth Warren เราจะพบว่านโยบายของ Warren จะมีความสุดโต่งมากกว่า เช่น Warren
เสนอให้เพิม่ อัตราภาษีนติ บิ คุ คลให้กลับไปเท่ากับในปี 2017 ก่อน Trump จะประกาศลดภาษี และเก็บภาษีเพิม่ เติมอีก
7% กับบริษทั ทีม่ กี �ำ ไรมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ Biden เสนอให้ขน้ึ ภาษีเช่นกัน แต่จะให้อยูต่ �ำ่ กว่า
ตอนปี 2017 ส่วนในด้านการกำ�ดับดูแลกิจการเอกชน Warren หาเสียงโดยใช้ Hashtag #BreakUpBigTech เพือ่
สือ่ ถึงนโยบายป้องกันการผูกขาดของบริษทั Techonolgy ขนาดใหญ่ ทีใ่ ช้เม็ดเงินมหาศาลในการซือ้ กิจการคูแ่ ข่งและหา
ประโยชน์จากการผูกขาดข้อมูลผูบ้ ริโภค ซึง่ นโยบายของ Warren นัน้ หากทำ�ได้จริงจะส่งผลกดดันต่อตลาดหุน้ อย่างมาก
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แผนภาพที่ 3: ผู้ท้าชิงจากพรรค Democrat เน้นนโยบายด้านการกระจายรายได้
ป้องกันการผูกขาดของบริษัทขนาดใหญ่ และส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม

Source: Wikipedia, Politico, BBC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 4 : ผู้ท้าชิงจากพรรค Democrat ต้องการเพิ่มภาษีนิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�ำหรับผู้มีรายได้สูง
และเก็บภาษีจากรายได้จากการลงทุน (Capital Gain Tax) เพื่อน�ำเงินไปอุดหนุนสวัสดิการสังคม

Source: TaxFoundation, Politico, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

พรรค Democrat จะเริ่มกระบวนการคัดเลือกตัวแทนพรรค (Primary) เพื่อชิงตำ�แหน่งประธานาธิบดี ตั้งแต่
ต้นเดือน ก.พ. โดยกระบวนการคัดเลือกจะให้สมาชิกพรรคลงคะแนนเลือกตัวแทนไล่ไปทีละรัฐ และผู้สมัครที่ได้ความ
นิยมน้อยจะทยอยถอนตัวออกไป จนเหลือผู้สมัครแค่สองคนก่อนการคัดเลือกรอบสุดท้ายในการประชุม Democratic
National Convention ในวันที่ 13-16 ก.ค. โดยตลาดจะจับตามองวันที่ 3 มี.ค. (Super Tuesday) ซึ่งเป็นวันที่มีการ
ลงคะแนนใน 14 รัฐพร้อมกัน ซึ่งจะทำ�ให้เราเห็นแนวโน้มของคะแนนนิยมได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งหาก Warren ได้รับ
ความนิยมสูง ก็อาจจุดชนวนให้เกิดการปรับฐานของตลาดหุ้นในช่วงดังกล่าว
9
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แผนภาพที่ 5: แนวโน้มคะแนนความนิยมจะมีความชัดเจนขึ้นในวันที่ 3 มี.ค. (Super Tuesday)
ซึ่งหาก Warren ได้รับความนิยมสูง ก็อาจจุดชนวนให้เกิดการปรับฐานของตลาดหุ้นในช่วงดังกล่าว
Cumulative Percentages of Delegates Elected
from each Primaries and Caucuses
2020 Democratic

primaries and caucuses

100%
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Jul 13,
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0%
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10%
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Source: The New York Times, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

สำ�หรับผลการเลือกตัง้ Website Predictit.org ทำ�นายพรรคทีจ่ ะชนะเลือกตัง้ ไว้คอ่ นข้างสูสี โดยพรรค Democrat
มีความเป็นไปได้ทจ่ี ะชนะพรรค Republican อยูเ่ ล็กน้อย ส่วนตัวแทนจากพรรค Democrat ทีจ่ ะไปแข่งกับประธานาธิบดี
Trump Website Predictit.org ทำ�นายโอกาสตัวแทนจากพรรค Democrat ทีส่ นับสนุนนโยบายแบบกลางๆ (Centrist)
มากขึน้ เรือ่ ยๆ เช่น Biden มาอยูท่ ่ี 27% จาก 10% ในช่วงเดือน ต.ค. และ Buttigieg 20% จาก 8% แต่กไ็ ม่ได้ทง้ิ
ห่างจากตัวแทนทีส่ นับสนุนนโยบายแบบสุดโต่งอย่าง Warren ที่ 18% และ Sanders ที่ 18% มากนัก
แผนภาพที่ 6: ความน่าจะเป็นของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีพรรค Democrat น�ำพรรค Republican อยู่เล็กน้อย

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

แผนภาพที่ 7: Website Predictit.org ท�ำนายโอกาสตัวแทนจากพรรค Democrat ที่สนับสนุนนโยบายแบบกลางๆ
(Centrist) มากขึ้นเรื่อยๆ เช่น Biden มาอยู่ที่ 27% จาก 10% ในช่วงเดือน ต.ค. และ Buttigieg 20% จาก 8%
แต่ก็ไม่ได้ทิ้งห่างจากตัวแทนที่สนับสนุนนโยบายแบบสุดโต่งอย่าง Warren ที่ 18% และ Sanders ที่ 18% มากนัก

Source: PredictIt, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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อย่างไรก็ดี ในกรณีเลวร้ายสุดที่ Warren เกิดชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีได้สำ�เร็จ หลายนโยบายอาจ
ไม่สามารถผลักดันให้ผ่านสภาได้ตามที่หาเสียงไว้ เนื่องจากพรรค Republican ยังน่าจะสามารถรักษาเสียงข้างมาก
ในวุฒิสภาไว้ได้หลังการเลือกตั้ง และน่าจะออกเสียงคัดค้านกฎหมายที่เป็นโทษต่อธุรกิจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ
ขึ้นภาษีทั้งหมด ซึ่งหากตลาดปรับฐานลงมาแรงจากความกังวลดังกล่าว ก็อาจเป็นโอกาสให้เรากลับเข้าไปลงทุนในหุ้น
อีกครั้ง
แผนภาพที่ 8: พรรค Republican ยังน่าจะสามารถรักษาเสียงข้างมากในวุฒิสภาไว้ได้หลังการเลือกตั้ง
และน่าจะออกเสียงคัดค้านกฎหมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นภาษีทั้งหมด

Source: Predictit, Wikipedia, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 9: ตลาดหุ้นย้อนหลัง 30 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกครั้งหลังการเลือกตั้ง เว้นแค่ปีที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดหุ้น
เราแนะนำ�ให้นักลงทุนเพิ่มน้ำ�หนักการลงทุนในตลาดหุ้น Emerging Markets (EM) เนื่องจากเราคาด
ว่าปัจจัยบวกจากการตกลงการค้าระหว่างจีน และสหรัฐฯ ประกอบกับการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจ
และการกลับมาอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ จะช่วยทำ�ให้ตลาดหุ้น EM กลับมา Outperform ในระยะ
สั้น อย่างไรก็ตาม เรามองตลาดหุ้นมีโอกาสปรับฐานในช่วงต้นเดือน มี.ค. จากความกังวลต่อนโยบาย
ของผู้สมัครท้าชิงตำ�แหน่งประธานาธิบดี จากพรรค Democrat จึงแนะนำ�ให้ลงทุนเพียงระยะสั้นและ
ขายทำ�กำ�ไรภายในเดือน ก.พ.

ภาวะดอกเบีย้ ต่ำ� และการกลับมาอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลางจะช่วยหนุน Valuation ให้ทรงตัวได้ในระดับสูง
ในปี 2019 ตลาดหุ้นทั่วโลกได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ตลาดหุ้นจึงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของ P/E ขณะที่กำ�ไร
(EPS Growth) โตน้อยมาก ยกตัวอย่างเช่น ดัชนี S&P500 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 26% มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
P/E มากถึง 22% ขณะที่ ผลกำ�ไร (EPS) เติบโตเพียง 2%
มาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสำ�คัญที่ได้กระตุ้นไปมี ดังนี้ Fed ซึ่งลดดอกเบี้ยทั้งหมด
3 ครัง้ รวม 75bps เป็น 1.50%-1.75% และ ECB ทีล่ ดดอกเบีย้ Deposit Rate ลง 10bps เป็น -0.5% ในเดือน ก.ย.
นอกจากนัน้ Fed และ ECB ยังกลับมาอัดฉีดสภาพคล่อง โดย Fed ได้กลับมาอัดฉีดสภาพคล่องเพือ่ แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนสภาพคล่องในตลาดกูย้ มื ระหว่างธนาคาร (Interbank) ตัง้ แต่ชว่ งเดือน ก.ย. และประกาศจะอัดฉีดสภาพคล่อง
เดือนละ 6 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปจนถึงกลางปี 2020 เป็นอย่างน้อย ส่วน ECB ก็ได้กลับมาใช้มาตรการ QE
ในอัตราเดือนละ 2 หมืน่ ล้านยูโร ตัง้ แต่เดือน พ.ย. ซึง่ การอัดฉีดสภาพคล่องของทัง้ สองธนาคารกลางหลักทำ�ให้ปริมาณ
สภาพคล่องของโลกกลับมาเพิม่ ขึน้ ในช่วงไตรมาส 4/2019 หลังจากทีล่ ดลงต่อเนือ่ งในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี
แผนภาพที่ 10 : ในปี 2019 ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ท�ำให้การเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของ P/E เป็นหลัก
แทนการเพิ่มขึ้นของการคาดการณ์การเติบโตของก�ำไร (EPS Growth)
Contribution to S&P500 return

YTD Contribution to indices return
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P/E Contribution
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index

Index Movement

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 11 : การอัดฉีดสภาพคล่องของ Fed, ECB และ BoJ ท�ำให้ปริมาณสภาพคล่องของโลก
กลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 4/2019 หลังจากที่ลดลงต่อเนื่องในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี
Quarterly Balance Sheet Changes for Major Central Banks (USD,bn)
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Fed
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Projections

500
300
100
-100

Fed QE3: USD+85bn/m
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+30bn/m
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EUR+20bn/m

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU); assume fixed exchange rates: USDJPY = 109, EURUSD = 1.12

ในปี 2020 เราคาดว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะยังคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่
ตลาดจะปรับฐานจากการขึ้นดอกเบี้ยเหมือนเมื่อปี 2018 และหนุน Valuation ให้ทรงตัวได้ในระดับสูง โดยเรามอง
โอกาสที่ Bond Yield จะพุ่งขึ้นเกิน 2.5% จนทำ�ให้ตลาดหุ้นปรับฐานลงแรงเหมือนช่วงปี 2018 ยังมีความเป็นไปได้
ต่ำ� เนื่องจาก Fed ได้กลับมาผ่อนคลายนโยบายการเงินในปีที่ผ่านมา โดยลดดอกเบี้ยจนมาอยู่ที่ 1.50%-1.75% ใน
ปัจจุบัน และลดประเมิน Long-run Fed Funds Rate เป็น 2.5% ต่างกับในปี 2018 ที่เศรษฐกิจกำ�ลังอยู่ในช่วง
ขยายตัว Fed กำ�ลังทำ�ตามแผนการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อชะลอเศรษฐกิจ ซึ่งในตอนนั้น Fed ได้ประเมิน Long-run Fed
Funds Rate ไว้ที่ 3.0% ขณะที่ Fed Funds Rate ในขณะนั้นอยู่ที่ 2% ทำ�ให้เวลาที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่า
คาด ตลาดก็คิดว่า Fed จะเร่งขึ้นดอกเบี้ยให้เท่ากับ Long-run Rate ทำ�ให้ Bond Yield พุ่งขึ้นนำ�ไปก่อน ทำ�ให้เรา
มองว่าในปี 2020 Bond Yield จะทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ� Valuation สามารถทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไป
แผนภาพที่ 12 : ตั้งแต่ปลายปี 2018 Fed ได้กลับมาลดดอกเบี้ย ลดประเมิน Long-run Fed Funds Rate และ
จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 1.50%-1.75% ไปจนถึงสิ้นปี 2020 ท�ำให้ Bond Yield ไม่น่าจะพุ่งขึ้นแรงเหมือนช่วงปี 2018

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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EM จะกลับมา Outperform ในระยะสั้น จาก Sentiment ในตลาดที่ดีขึ้น, การกลับมาอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ
และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำ�มัน
เรามองว่าในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า ตลาดหุ้น EM (Emerging Markets) จะกลับมา Outperform ใน
ระยะสั้น จาก 1) ข่าวการลงนามในข้อตกลงการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ซึ่งทำ�ให้ Sentiment การลงทุนของประเทศ
ในเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับผลกระทบจากสายการผลิตกลับมาดีขึ้น 2) การตกลงลดปริมาณการผลิตน้ำ�มันดิบของกลุ่ม
OPEC จะช่วยสนับสนุนให้ราคาน้ำ�มันและกำ�ไรของบริษัทใน EM เพิ่มขึ้น และ 3) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เริ่ม
กลับมามีแนวโน้มอ่อนค่าลงตั้งแต่เดือน ต.ค. หลังจากที่แข็งค่าต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2018 น่าจะทำ�ให้ตลาดหุ้นใน EM
ซึ่งปรับตัวขึ้นมาน้อยกว่าตลาด Developed Market (DM) ในช่วงปีที่ผ่านมา และ Trade ที่ P/E Discount 25%
สามารถกลับมา Outperform ได้ในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้า คล้ายกับในช่วงปี 2016 ที่ราคาน้ำ�มันเริ่มกลับมาฟื้นตัว
ขึ้น และจีนมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ทำ�ให้เงินหยวนอ่อนค่าลงมาก และช่วยให้เศรษฐกิจจีนรวมถึงเศรษฐกิจ
โลกฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
แผนภาพที่ 13: EM จะกลับมา Outperform ในระยะสั้น จากความร่วมมือทางการค้า การกลับมา
อ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน�้ำมัน เหมือนในช่วงปี 2016

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 14: ตลาด EM มักจะเพิ่มขึ้น
ในช่วงที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า

แผนภาพที่ 15: ประเทศในกลุ่ม EM มีอัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริง (Real Interest Rate) เป็นบวกอยู่ ท�ำให้มีโอกาส
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แผนภาพที่ 16: การตกลงลดปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบของกลุ่ม OPEC จะช่วยผลักดันก�ำไรของบริษัทใน EM เพิ่มขึ้น

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

… อย่างไรก็ดี เรามองว่าตลาดมี Upside จำ�กัด จาก Valuation ที่แพง, EPS Growth ต่ำ� และความเสี่ยงที่สูงขึ้น
เรามองว่าตลาดหุ้นทั่วโลกมี Upside จำ�กัด เนื่องจาก
1) การเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ได้สะท้อนความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ค่อนข้างสูง โดย Forward P/E Ratio ของดัชนี S&P500 ซึ่งเป็นค่าชี้นำ�ดัชนี ISM ล่วงหน้า 9 เดือน ได้เพิ่มขึ้นมา
อย่างรวดเร็วเป็น 18.1 เท่าจาก 14.5 เท่าในช่วงไตรมาส 1 ซึ่งเราประเมินว่า Valuation ที่สูงในระดับนี้ ได้สะท้อน
ภาวะดอกเบี้ยต่ำ� สภาพคล่องที่สูงขึ้น และการเร่งฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปมากแล้ว
2) การฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจในรอบนี้ยังค่อนข้างเปราะบาง ต่างกับช่วงปี 2016 ทำ�ให้คาดการณ์ EPS
Growth ในปี 2020 ต่�ำ โดยดัชนี ISM ของสหรัฐฯ ล่าสุดเดือน พ.ย. ยังคงหดตัว ดัชนี PMI ภาคการผลิตของยุโรป
และญีป่ นุ่ เดือน ธ.ค. หดตัวมากขึน้ ขณะทีเ่ ศรษฐกิจจีนยังไม่สง่ สัญญาณฟืน้ ตัวแรง ส่วนการจะหวังพึง่ มาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจจากภาครัฐก็เป็นไปได้ยาก เนือ่ งจากรัฐบาลหลายประเทศมีการดำ�เนินนโยบายการคลังขาดดุล สหรัฐฯ เพิง่ ออก
กฎหมายลดภาษีในปี 2017 ทำ�ให้ขาดดุลการคลัง -5.0% เพิม่ ขึน้ จาก -3.5% ต่อ GDP ขณะทีท่ างการจีนยังมีความกังวล
กับปัญหาหนี้ จึงน่าจะหลีกเลีย่ งการออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจขนาดใหญ่ ทำ�ให้การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจในรอบนีน้ า่ จะ
เป็นไปได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป กดดันการฟืน้ ตัวของ EPS Growth
3) ความเสี่ยงจากสงครามการค้ายังคงอยู่ ซึ่งประธานาธิบดี Trump อาจใช้การโจมตีจีนเป็นประเด็นในการหา
เสียง และทำ�ให้สงครามการค้ากลับมาตึงเครียดอีกครั้ง
4) มีความเสีย่ งทางการเมืองจากการเลือกตัง้ สหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ซึง่ อาจจุดชนวนให้ตลาดปรับฐานในช่วงต้นเดือน
มี.ค. จากความกังวลต่อนโยบายของผูส้ มัครท้าชิงตำ�แหน่งประธานาธิบดี จากพรรคเดโมแครต (Democrat) ซึง่ ชูนโยบาย
หาเสียงทีไ่ ม่คอ่ ยเป็นมิตรต่อตลาดหุน้ นัก เช่น การเสนอให้เพิม่ ภาษีนติ บิ คุ คลและภาษีเงินได้ส�ำ หรับบุคคลธรรมดาทีม่ รี ายได้
สูง เพือ่ นำ�เงินภาษีไปอุดหนุนสวัสดิการสังคม เช่น ด้านการศึกษา ทีอ่ ยูอ่ าศัยและสุขภาพ และเสนอให้เพิม่ ความเข้มงวด
ในการกำ�กับดูแลบริษทั Tech Firms ขนาดใหญ่ เช่น Google และ Facebook (ดูรายละเอียดใน Special Issue)
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แผนภาพที่ 17 : Forward P/E Ratio ของดัชนี S&P500 ซึ่งเป็นค่าชี้น�ำดัชนี ISM ล่วงหน้า 9 เดือน
ได้ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 18.1 เท่า สะท้อนความคาดหวังของตลาดต่อการกลับมาฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 18: การฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจในรอบนี้น่าจะเป็นไปได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
แตกต่างจากช่วงปี 2016 ซึ่งกดดันการฟื้นตัวของ EPS Growth

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 19 : Valuation ของทั้ง DM และ EM อยู่ในระดับที่สูงมาก ท�ำให้ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างจ�ำกัด

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เราจึงแนะนำ�ให้นักลงทุนเพิ่มน้ำ�หนักการลงทุนในตลาดหุ้น EM ในระยะสั้นและขายทำ�กำ�ไรภายในเดือน ก.พ.
ข้อมูลในอดีตชี้ว่าหากเข้าลงทุนในดัชนี S&P500 ที่ Valuation เทียบเท่าระดับปัจจุบัน ผลตอบแทนในช่วงการ
ลงทุน 5 ปีถัดมาจะต่ำ�มาก เฉลี่ยเพียง 2.8% ต่อปี ซึ่งอาจไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่ตลาดอาจปรับฐานในอนาคต
ในเชิงกลยุทธ์ เราจึงแนะนำ�ให้นักลงทุนเพิ่มน้ำ�หนักการลงทุนในตลาดหุ้น EM เนื่องจากคาดว่าปัจจัยบวก
จากการตกลงการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ประกอบกับการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจ และการกลับมาอ่อนค่าของ
ดอลลาร์สหรัฐฯ จะช่วยทำ�ให้ตลาดหุ้น EM กลับมา Outperform ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เรามองตลาดมีโอกาส
ปรับฐานในช่วงต้นเดือน มี.ค. จากความกังวลต่อนโยบายของผู้สมัครท้าชิงตำ�แหน่งประธานาธิบดีจากพรรค Democrat
จึงแนะนำ�ให้ลงทุนเพียงระยะสั้นและขายทำ�กำ�ไรภายในเดือน ก.พ.
แผนภาพที่ 20: ข้อมูลในอดีตชี้ว่าหากเข้าลงทุนในดัชนี S&P500 ที่ Valuation เทียบเท่าระดับปัจจุบัน ผลตอบแทน
ในช่วงการลงทุน 5 ปีถัดมาจะต�่ำมาก เฉลี่ยเพียง 2.8% ต่อปี ซึ่งอาจไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่ตลาดอาจปรับฐานในอนาคต
S&P500 fwd P/E Ratio and subsequent 5-year Annualized Return since 1990

Subsequent 5-year Annualized Return

30%

20%

10%

18.0x

2.8%
0%

-10%

-20%

10x

11x

12x

13x

14x

15x

16x

17x

18x

19x

20x

21x

22x

23x

24x

25x

26x

Fwd P/E Ratio

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดตราสารหนี้
ในปี 2020 เรายังคงแนะนำ� Underweight การลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะยาว โดยมองว่า Bond Yield
อายุ 10 ปี จะปรับตัวเพิ่มขึ้น มาอยู่กรอบราว 1.60%-1.80% ตามความเสี่ยงสงครามการค้า และ
การเมืองทีม่ แี นวโน้มยืดเยือ้ กดดันตัวเลขเศรษฐกิจให้ขยายตัวไม่ตา่ งจากปี 2019 ด้านนโยบายต่างประเทศ
ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อ Yield ไทย ก็มไี ม่มากนัก โดยธนาคารกลางหลักอย่าง Fed และ ECB น่าจะคง
ดอกเบีย้ ไว้เท่าเดิมจนสิน้ ปี 2020

เรายังคงแนะนำ� Underweight การลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว โดยมองว่า Bond Yield จะปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในปี 2020
ในปี 2020 เรามองว่า Bond Yield ระยะยาวของไทย อายุ 10 ปี จะปรับตัวเพิ่มขึ้น มาอยู่กรอบราว 1.60%1.80% ตามความเสี่ยงสงครามการค้า และการเมืองที่มีแนวโน้มยืดเยื้อกดดันตัวเลขเศรษฐกิจให้ขยายตัวไม่ต่างจากปี
2019 โดยเรามองว่า GDP ปี 2020 จะโต 2.6% จาก 2.5% ในปี 2019 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะทรงตัวที่ 0.7% ด้าน
นโยบายต่างประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ Yield ไทย ก็มีไม่มากนัก โดยธนาคารกลางหลักอย่าง Fed และ ECB จะ
คงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดย Fed ได้ส่งสัญญาณว่าจะคงดอกเบี้ยที่ 1.50%-1.75% ตลอดปี 2020 ส่วน
ECB ตลาดคาดว่าจะคง Deposit Rate ไว้ที่ -0.5% เช่นกัน
นอกจากนี้ เรามองว่า Yield Curve (Bond Yield อายุ 10 ปี – 2 ปี) จะชันขึน้ จากการลดดอกเบีย้ นโยบายของ
BoT เพือ่ พยุงเศรษฐกิจ โดยเราคาดว่า BoT จะลดดอกเบีย้ ในปี 2020 ลง 1 ครัง้ ในไตรมาส 1 เป็น 1.00% ขณะที่
ตลาดส่วนใหญ่ยงั คาดว่า BoT จะคงดอกเบีย้ ไว้ท่ี 1.25% ตลอดปี 2020 ทำ�ให้ Bond Yield อายุ 2 ปี น่าจะปรับตัว
ลดลง แต่การลดดอกเบีย้ ลงอาจไม่เพียงพอทีจ่ ะกระตุน้ เศรษฐกิจได้ในระยะยาวได้ ทำ�ให้ Bond Yield อายุ 10 ปี น่าจะ
ทรงตัวใกล้เคียงกับระดับในปัจจุบนั ส่งผลให้ Yield Curve ชันขึน้
แผนภาพที่ 21: ในปี 2020 เรามองว่า Bond yield อายุ 10 ปีของไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น มาอยู่กรอบราว
1.60%-1.80% ตามความเสี่ยงสงครามการค้า และการเมืองที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 22: เรามองว่า Yield curve (Bond yield อายุ 10 ปี – 2 ปี) จะชันขึ้น
จากการลดดอกเบี้ยของ BoT เพื่อพยุงเศรษฐกิจในไตรมาส 1

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
สำ�หรับราคาทองคำ�ปี 2020 เรามองว่าราคาทองคำ�จะยังเป็นขาขึน้ อยู่ โดยจะทำ�จุดต่ำ�สุดในช่วงไตรมาส
1/2020 ก่อนจะทยอยปรับตัวเพิม่ ขึน้ จนถึงสิน้ ปี 2020 จากความกังวลจากทัง้ การค้า การเมือง และ
เศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้ การกลับมาระดมซือ้ สินทรัพย์ของ Fed, ECB และ BoJ ก็จะช่วยผลักดัน
ราคาทองคำ�ให้มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อไป
สำ�หรับราคาน้ำ�มัน เริม่ มี Upside จำ�กัดมากขึน้ ในปี 2020 เนือ่ งจากการเติบโตของปริมาณการผลิต
น้ำ�มันยังคงมากกว่าความต้องการใช้นำ�้ มันถึง 2 เท่าตัวในปี 2020 อีกทัง้ การลดปริมาณการผลิตเพิม่ เติม
ของกลุม่ OPEC+ ทีเ่ ป็นไปได้ยากขึน้ หลังความขัดแย้งภายในกลุม่ ประเทศสมาชิกยังไม่มที ที า่ คลีค่ ลายลง
ซึง่ จะเป็นอีกปัจจัยหลักกดดันราคาน้ำ�มันในปี 2020 เช่นกัน

ราคาทองคำ�ยังเป็นขาขึ้นอยู่ เราจึงแนะนำ�ให้ซื้อสะสมทองคำ�ในช่วงนี้ที่ราคากำ�ลังพักฐาน
ในปี 2019 ราคาทองคำ�โลกปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงมาก โดยหากนับตั้งแต่สิ้นปี 2018 จนถึงวันที่ 17 ธ.ค. 2019
ราคาทองคำ�ปรับเพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 15% เพราะได้รับปัจจัยบวกจากความกังวลเรื่องสงครามการค้า ที่ส่งผลให้
เศรษฐกิจชะลอลงทั่วโลก ซึ่งในปี 2020 เราประเมินว่าราคาทองคำ�จะทำ�จุดต่ำ�สุดในช่วงไตรมาส 1/2020 ก่อนจะ
ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นจนถึงสิ้นปี 2020 เรามองว่าปัจจัยสำ�คัญที่หนุนให้ราคาทองคำ�มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มี 4 ประการ
ดังนี้
ประการแรก ความกังวลเรื่องสงครามการค้าที่จะยังคงมีอยู่ โดยเรามองว่าการบรรลุข้อตกลงทางการค้า
‘Phase One’ ระหว่างจีนและสหรัฐฯ จะส่งผลดีต่อตลาดเพียงชั่วคราว เนื่องจากการเจรจาในระยะถัดไปเป็นประเด็น
อ่อนไหว เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนความรู้ทางเทคโนโลยีของจีนซึ่งจะสำ�เร็จได้ยาก
ประการสอง ตลาดจะมีความกังวลเพิม่ ขึน้ จากนโยบายของผูส้ มัครท้าชิงตำ�แหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต
(Democrat) ซึ่งผู้ท้าชิงจากพรรค Democrat ส่วนใหญ่มีนโยบายที่กดดันตลาดหุ้น เช่น การเพิ่มภาษีนิติบุคคล, เพิ่ม
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำ�หรับผู้มีรายได้สูง และเพิ่มภาษีจากรายได้จากการลงทุน (Capital Gain Tax) โดยตั้งแต่
เดือน มี.ค. จะเริ่มเห็นแล้วว่าใครจะมาเป็นตัวแทนพรรค Democrat ไปแข่งกับประธานาธิบดี Donald Trump ในการ
เลือกตั้งประธานาธิบดี ในวันที่ 3 พ.ย. 2020 (อ่านเพิ่มเติมภายในเล่ม หน้า Special Issue: Elizabeth Warren
ผู้ท้าชิงตำ�แหน่งประธานาธิบดีที่อาจสั่นคลอนตลาดหุ้นในปีหน้า)
ประการสาม เรามองว่าความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอย (Recession) อาจกลับมา ซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจในขณะ
นี้ยังอ่อนแอ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของยุโรป ญี่ปุ่น ISM ของสหรัฐฯ ล่าสุดยังคงหดตัว ในระยะข้างหน้า เรามอง
ว่าเศรษฐกิจน่าจะยังชะลอตัวอยู่ ทำ�ให้ตลาดกลับมากังวลเรื่องเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้ง
และประการสุดท้าย ธนาคารกลางสำ�คัญทั้ง Fed, ECB และ BoJ ได้กลับมาระดมซื้อสินทรัพย์ จนยอด
สุทธิการเข้าซื้อสินทรัพย์กลับมาเป็นบวกเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2018 โดยในปีที่ผ่านมายอดสุทธิการเข้าซื้อสินทรัพย์
(Net Monthly Changes in Central Banks’ Balance Sheets) ของ 3 ธนาคารกลางได้เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียว
กับการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนจากทองคำ� (%YoY Returns of Gold) ในปี 2020 การเข้าซื้อเฉลี่ย 1 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือนของธนาคารกลาง ไปจนถึงกลางปีเป็นอย่างน้อย น่าจะหนุนให้ราคาทองคำ�ไม่ลดลงมากไป
กว่านี้นัก
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แผนภาพที่ 23: เราแนะน�ำให้ซื้อสะสมทองค�ำในช่วงนี้ ที่ราคาก�ำลังพักฐาน

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 24: ผลตอบแทนจากทองค�ำ (%YoY Returns of Gold) ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับยอดสุทธิ
การเข้าซื้อสินทรัพย์ (Net Monthly Changes in Central Banks’ Balance Sheets) ของ Fed, ECB และ BoJ
Returns of Gold and Net monthly changes in Fed, ECB & BoJ balance sheets (USD, bn)
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น�้ำมัน

ในช่วงที่ผ่านมา OPEC+ มีมติตกลงร่วมกันปรับลดปริมาณการผลิตลงอีกราว 5 แสนบาร์เรลต่อวัน กอปรกับ
สงครามการค้าที่ผ่อนคลายลง ส่งผลให้ราคาน้ำ�มันดิบ WTI สามารถยืนที่ระดับ 60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
(17 มิ.ย.) ได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เรามองว่าราคาน้ำ�มันเริ่มมี Upside จำ�กัดมากขึ้นในปี 2020 เนื่องจากการ
เติบโตของปริมาณการผลิตน้ำ�มันยังคงมากกว่าความต้องการใช้น้ำ�มันถึง 2 เท่าตัวในปี 2020 อีกทั้งการลดปริมาณ
การผลิตเพิม่ เติมของกลุม่ OPEC+ ทีเ่ ป็นไปได้ยากขึน้ หลังความขัดแย้งภายในกลุม่ ประเทศสมาชิกยังไม่มที ที า่ คลีค่ ลายลง
ซึง่ จะเป็นอีกปัจจัยหลักกดดันราคาน้�ำ มันในปี 2020 เช่นกัน
OPEC คาดว่าการเติบโตของปริมาณการผลิตยังมากกว่าความต้องการใช้ถึง 2 เท่าตัวในปี 2020
อ้างอิงคาดการณ์จาก OPEC ในรายงานเดือน ธ.ค. ซึ่งคาดไว้ว่าการเติบโตของปริมาณการผลิตของกลุ่ม
Non OPEC จะอยูท่ ร่ี ะดับ 2.17 ล้านบาร์เรลต่อวัน ไม่เปลีย่ นแปลงไปจากคาดการณ์ในเดือนก่อน ซึง่ โดยหลักมาจาก
การเติบโตของปริมาณการผลิตในสหรัฐฯ ที่ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในขณะทีค่ าดการณ์การเติบโตของปริมาณความ
ต้องการใช้น�ำ้ มันอยูท่ เ่ี พียง 1.08 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึง่ นับเป็นเพียงครึง่ หนึง่ ของการเติบโตของปริมาณการผลิตเท่านัน้
แผนภาพที่ 25: OPEC คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตน�้ำมันของกลุ่ม Non OPEC
ยังคงมากกว่าปริมาณความต้องการใช้น�้ำมันกว่า 2 เท่าตัวในปี 2020

Source: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

สภาวะทางการเงินที่อ่อนแอทำ�ให้ผู้ผลิต Shale Oil ยังคงชะลอการลงทุนอย่างต่อเนื่องในปีหน้า
เรามองว่าจำ�นวนแท่นขุดเจาะน้ำ�มันดิบ (Rig Count) ในสหรัฐฯ จะยังคงแนวโน้มขาลงต่อไปในช่วงไตรมาส
แรกของปี 2020 จากสภาวะทางการเงินที่อ่อนแอของผู้ผลิต ส่งผลให้ผู้ผลิต Shale Oil มีสัดส่วนเงินลงทุนเพื่อการ
ขยายกิจการ (Capital Expenditure) ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Bloomberg ผู้ผลิต Shale Oil
มีสัดส่วน CAPEX / DD&A (Depreciation, Depletion and Amortization) ลดลงจากระดับสูงสุดที่ 10% ใน
ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2018 มาอยู่ที่ระดับเพียง 6%
อีกทั้งผู้ผลิต Shale Oil ยังต้องเผชิญกับปัญหาหนี้สินที่ไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ที่เริ่มกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ช่วงต้นไตรมาสที่ 3 ตามอัตราผลตอบแทน High Yield Energy Bond
ส่งผลให้ต้องแบกรับภาระการจ่ายดอกเบี้ยต่อปีเพิ่มขึ้นไปด้วย โดยปัจจุบันบริษัทผู้ผลิต Shale Oil มีหนี้สินต่อทุน
(Debt to Equity Ratio) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ ระดับ 1.1 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
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แผนภาพที่ 26: ผู้ผลิต Shale Oil มีสัดส่วนเงินลงทุนเพื่อการขยายกิจการลดลงอีก
ยังต้องเผชิญกับปัญหาหนี้สินและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แต่..นั่นไม่ใช่ปัญหาสำ�หรับผู้ผลิต Shale Oil ในการเพิ่มปริมาณการผลิต
ถึงแม้ว่าจำ�นวนแท่นขุดเจาะจะปรับตัวลดลงมาแล้วกว่า 220 แท่นนับตั้งแต่ช่วงต้นปีจากการรัดเข็มขัดงบลงทุน
และทยอยปิดดำ�เนินงานแท่นขุดเขาะที่ไม่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตของสหรัฐฯ กลับปรับตัวขึ้นทำ�
จุดสูงสุดต่อเนื่องที่ 12.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงปลายเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา
โดยหลักมาจากการที่ผูผลิต Shale Oil กลับมาใช้หลุมที่ถูกขุดไว้ล่วงหน้าแล้ว (Drilled but Uncompleted
Well: DUCs) ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อหลุมให้มากขึ้น ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกกว่าการลงทุนสร้างแท่นขุด
เจาะน้ำ�มันใหม่ทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถคงปริมาณการผลิตไว้ในระดับสูงได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันหากอ้างอิง
ข้อมูลจาก EIA สหรัฐฯ ยังคงเหลือ DUC อีกกว่า 7,640 หลุม โดยหลุมส่วนใหญ่เกือบ 50% อยู่ในแหล่ง Permian
ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ�ที่สุดในสหรัฐฯ ราว 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
หากเราสมมติให้ผู้ผลิต Shale Oil ไม่มีการลงทุนจำ�นวนแท่นขุดเจาะน้ำ�มันดิบเพิ่มเติม และเริ่มทยอยดึงหลุม
ที่ถูกขุดไว้ล่วงหน้าแล้ว (Drilled but Uncompleted Well: DUCs) ขึ้นมาใช้จนหมดไป เราจะเห็นปริมาณการผลิต
ของสหรัฐฯ จะยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรก และทำ�จุดสูงสุดในช่วงเดือน มิ.ย. ที่ระดับ 13.17 ล้านบาร์เรล
ต่อวัน หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 4 แสนบาร์เรลต่อวันจากปัจจุบัน และเริ่มปรับตัวลดลดหลังจากนั้นเป็นต้นไปจากความ
เสื่อมของหลุมน้ำ�มันที่เพิ่มขึ้นแซงปริมาณการผลิตใหม่ที่เข้ามา หลังจากไม่มีการลงทุนใหม่เพิ่มเติม
อย่างไรก็ดี ราคาน้ำ�มันที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นมายืนเหนือ 60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล (WTI) อาจส่งผลให้ผู้ผลิต
Shale Oil กลับมาลงทุนขุดเจาะเพิ่มขึ้นในปีหน้า และจะทำ�ให้ปริมาณการผลิตสามารถเติบโตได้มากกว่าที่เราคำ�นวณ
ไว้ข้างต้น
แผนภาพที่ 27: ปริมาณการผลิตของสหรัฐฯ จะท�ำจุดสูงสุดในช่วงเดือน มิ.ย.
ที่ระดับ 13.17 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 4 แสนบาร์เรลต่อวัน
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การลดปริมาณการผลิตเพิ่มเติมของกลุ่ม OPEC ที่เป็นไปได้ยากขึ้น
ในวันที่ 6 ม.ค. กลุ่ม OPEC+ มีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมกันปรับลดปริมาณการผลิตเพิ่มเติมอีก 5 แสนบาร์เรลต่อ
วัน จากข้อตกลงเดิมที่ร่วมกันลดปริมาณการผลิตรวม 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงเดือน มี.ค. 2020 ส่งผลให้ข้อ
ตกลงใหม่ทำ�ให้กลุ่ม OPEC+ ต้องร่วมกันปรับลดปริมาณการผลิต 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยมีผลตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค.
เป็นต้นไป จนถึง เดือน มี.ค.
โดยการลดปริมาณการผลิตเพิ่มเติมในครั้งนี้ นำ�โดยซาอุดิอาระเบียที่ปรับลดปริมาณการผลิตมากถึง 1.67 แสน
บาร์เรลต่อวัน จากทั้งหมด 3.72 แสนบาร์เรลต่อวันของทั้งกลุ่ม OPEC ในขณะที่กลุ่ม Non OPEC ตัดสินใจร่วมกัน
ปรับลดปริมาณการผลิตเพิ่มเติมอีก 1.31 แสนบาร์เรลต่อวัน นำ�โดยรัสเซียที่ตกลงจะปรับลดปริมาณการผลิต 7 หมื่น
บาร์เรลต่อวัน
อย่างไรก็ตาม เรามองว่าการลดปริมาณการผลิตเพิ่มเติมอีก 5 แสนบาร์เรลต่อวันของกลุ่ม OPEC+ นั้นยังไม่
เพียงพอที่จะทำ�ให้ตลาดน้ำ�มันกลับมาอยู่ในสภาวะสมดุลได้ (Balanced Oil Market) ซึ่งหากอ้างอิงจากรายงานของ
OPEC ฉบับเดือน ธ.ค. ที่คาดว่าปริมาณการผลิตจากกลุ่ม Non OPEC จะยังเติบโตครอบคลุมความต้องการใช้น้ำ�มัน
ของทั้งโลกมากกว่า 2 เท่าตัว ซึ่งหากหักกลบกับการลดปริมาณการผลิตเพิ่มเติมของกลุ่ม OPEC+ แล้วยังคงเหลือ
ปริมาณการผลิตส่วนเกิน (Excess Oil Production) อีกเกือบ 6 แสนบาร์เรลต่อวัน
ในขณะทีก่ ารบังคับใช้ขอ้ ตกลงลดปริมาณการผลิตของกลุม่ OPEC+ เพิม่ เติมในปี 2020 จะเป็นไปได้ยากมากขึน้
เนื่องจากหลายประเทศสมาชิกในกลุ่ม OPEC+ ยังคงขาดระเบียบวินัย เช่น Iraq, Nigeria และ UAE ที่ผลิตเกิน
Quota 2.48, 2.26 และ 0.58 แสนบาร์เรลต่อวันตามลำ�ดับ เรามองว่าประเทศเหล่านี้จะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ
ตกลงจากปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจทีอ่ อ่ นแอ โดยการผลิตเกิน Quota ตามทีต่ กลงกันไว้อาจะทำ�ให้ขอ้ ตกลงดังกล่าวไม่มี
ประสิทธิภาพมากเท่าทีค่ วร อีกทั้งราคาน้ำ�มันยังขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ หลังจากที่หุ้น IPO ของ Saudi Aramco เริ่ม
เข้าซื้อขายในวันที่ 11 ธ.ค. ทีผ่ า่ นมาโดยมีมลู ค่า IPO อยูท่ ร่ี ะดับ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
แผนภาพที่ 28: กลุ่ม OPEC+ มีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมกันปรับลดปริมาณการผลิตเพิ่มเติมอีก
5 แสนบาร์เรลต่อวัน มีผลตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค. เป็นต้นไป จนถึง เดือน มี.ค.

Source: IEA, OPEC, Bloomberg, Barclays, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดจะชะลอลงเป็น 2.1% ในปี 2020F ตามประมาณการของ IMF จากที่คาด 2.4%
ในปี 2019F โดยเศรษฐกิจได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากการบริโภคเอกชน ขณะที่การลงทุนเอกชนคาดจะ
อ่อนแอต่อท่ามกลางความไม่แน่นอนของสงครามการค้าและการรอดูความชัดเจนของนโยบายหลังการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี ส่วน Fed เราคาดจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1.50-1.75% ตลอดปี 2020F
เศรษฐกิจยุโรปคาดจะฟื้นตัวขึ้นเป็น 1.4% ในปี 2020F ตามประมาณการของ IMF จากที่คาด 1.2% ในปี
2019F ตามโมเมนตัมอุปสงค์โลกที่คาดจะฟื้นตัวขึ้นและผลกระทบจากปัจจัยที่กระทบอุตสาหกรรมรถยนต์คาด
ว่าจะทยอยหมดไป นอกจากนี้ เศรษฐกิจจะได้รับผลดีจากการใช้จ่ายภาครัฐที่คาดจะเพิ่มขึ้นและการใช้นโยบาย
การเงินที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราคาด ECB จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต�่ำในปัจจุบันตลอดปี 2020F
เศรษฐกิจจีนคาดจะชะลอลงเป็น 5.8% ในปี 2020F ตามประมาณการของ IMF จากทีค่ าด 6.1% ในปี 2019F
จากผลกระทบของสงครามการค้าทีก่ ดดันภาคส่งออกและความเชือ่ มัน่ ทางเศรษฐกิจ ขณะทีร่ ฐั บาลคาดจะไม่เร่ง
กระตุน้ เศรษฐกิจมากนักและจะให้ความส�ำคัญกับการควบคุมความเสีย่ งท่ามกลางหนีท้ อี่ ยูใ่ นระดับสูง โดยเราคาด
PBoC จะลดดอกเบีย้ MLF และ RRR ลงเพิม่ เติม ขณะทีด่ า้ นการคลังเราคาดว่ารัฐบาลจะเพิม่ การใช้จา่ ยภาครัฐ
เศรษฐกิจญี่ปุ่นคาดจะชะลอลงเป็น 0.5% ในปี 2020F ตามประมาณการของ IMF จากที่คาด 0.9% ในปี
2019F จากผลกระทบของการปรับขึ้นภาษี VAT เมื่อเดือน ต.ค. ซึ่งจะกดดันการบริโภคภาคเอกชน อย่างไร
ก็ดี เศรษฐกิจจะได้รับปัจจัยหนุนจากการเป็นเจ้าภาพ Olympic และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐระยะ 15
เดือน ส่วน BoJ เราคาดจะคงนโยบายผ่อนคลายการเงินเดิมตลอดปี 2020F
เศรษฐกิจไทยคาดจะขยายตัวเพียง 2.6% ในปี 2020F จากทีค่ าด 2.5% ในปี 2019F จากอุปสงค์ทง้ั ในและต่าง
ประเทศที่ไม่แข็งแรง โดยส่งออกยังมีแนวโน้มไม่สดใสจากสงครามการค้าที่ยืดเยื้อ ขณะที่จำ�นวนนักท่องเที่ยวมี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่วนอุปสงค์ในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวตามกำ�ลังซื้อที่ยังอ่อนแอและ
การลงทุนภาครัฐที่มีความเสี่ยงล่าช้า ด้านเงินเฟ้อมีแนวโน้มขยายตัวต่ำ�กว่ากรอบล่างของเป้าหมายของ ธปท.
โดยรวมทำ�ให้เราคาด กนง. จะมีการลดดอกเบี้ยนโยบายลง 25bps เป็น 1.00%
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดจะชะลอตัวลงเป็น 2.1% ในปี 2020F ตามประมาณการของ IMF โดยชะลอ
ตัวลงต่อเนื่องจากที่คาดจะขยายตัว 2.4% ในปี 2019F โดยเศรษฐกิจยังได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจาก
การบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวดีอยู่แม้จะชะลอลง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนคาดจะอ่อนแอต่อ
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสงครามการค้าและการรอดูความชัดเจนของนโยบายหลังการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี ทั้งนี้ เศรษฐกิจปี 2020F ต้องเผชิญความเสี่ยงทางการเมืองหลายประการทั้งการเลือก
ตั้งประธานาธิบดี การถอดถอนประธานาธิบดี Trump และการปิดหน่วยงานภาครัฐบางส่วนเป็นการ
ชั่วคราว (Government Shutdown)
ด้านนโยบายการเงิน เราคาดว่า Fed จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1.50-1.75% ตลอดปี 2020F ท่ามกลาง
เศรษฐกิจที่ขยายตัวในระดับปานกลาง ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่โดยเฉพาะสงครามการค้าและการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี และเงินเฟ้อ Core PCE ที่คาดจะยังขยายตัวต่ำ�กว่าเป้าหมายของ Fed ที่ 2%

แผนภาพ 29: ดัชนี ISM ภาคการผลิตหดตัวต่อเนื่อง 4 เดือน ขณะที่ส่งออก
เครื่องชี้น�ำการลงทุน และยอดค้าปลีกต่างอ่อนแอลงในช่วงที่ผ่านมา

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมชะลอลงในช่วงที่ผ่านมา โดยดัชนี ISM ภาคการผลิตปรับลดลงสวนคาด ส่งออก
เครื่องชี้นำ�การลงทุน และยอดค้าปลีกอ่อนแอ
การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน พ.ย.ชะลอตัวลงเป็น 0.2% MoM จาก 0.4% MoM ในเดือน
ก่อน แย่กว่าที่ตลาดคาด 0.5% MoM โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย 3.3% YoY
(vs. 3.2% เดือนก่อน) โดยยอดค้าปลีกชะลอตัวลงจากยอดขายสินค้าสุขภาพ และของใช้ส่วนตัว (-1.1% MoM vs.
+0.5% เดือนก่อน), เสื้อผ้า (-0.6% MoM vs. -0.3% เดือนก่อน) และสินค้าสันทนาการ เช่น อุปกรณ์กีฬา หนังสือ
และเพลง (-0.5% MoM vs. -0.1% เดือนก่อน) และส่งผลให้ยอดค้าปลีกที่หักสินค้าที่มีความผันผวน (รถยนต์, วัสดุ
ก่อสร้าง และปั๊มน้ำ�มัน) หรือ Retail Control Group ซึ่งเป็นส่วนที่นำ�ไปคิดใน GDP ชะลอตัวลงเป็น 0.1% MoM
แย่กว่าตลาดคาดและเดือนก่อนที่ 0.3% MoM
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ด้านความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย U. of Michigan เบื้องต้นเดือน ธ.ค. ปรับตัวดีขึ้น +2.4 จุด เป็น 99.2 จุด สูงสุด
นับตั้งแต่เดือน พ.ค. จากมุมมองต่อเศรษฐกิจทั้งปัจจุบันและอนาคตที่ปรับดีขึ้น สะท้อนการบริโภคภาคเอกชนที่จะยัง
ขยายตัวได้ดีต่อสนับสนุนเศรษฐกิจโดยรวม
การลงทุน: ยอดคำ�สัง่ ซือ้ ไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์และเครือ่ งบิน (Core Capital Goods Orders) ซึง่ เป็นดัชนีชน้ี �ำ การ
ลงทุนหดตัว -0.5% YoY จาก 0.2% YoY ในเดือนก่อน ขณะทีย่ อดคำ�สัง่ ซือ้ ใหม่ของภาคการผลิต (ISM Manufacturing
New Orders) ปรับตัวลดลงและอยูใ่ นเกณฑ์หดตัว (ต่�ำ กว่า 50 จุด) สะท้อนแนวโน้มการลงทุนทีจ่ ะยังอ่อนแอ
ภาคการผลิต: ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคการผลิตโดย ISM (ISM Manufacturing PMI) ปรับตัวลดลง -0.2 จุด
เป็น 48.1 จุด สวนทางกับทีต่ ลาดคาดว่าจะฟืน้ ตัวขึน้ เป็น 49.2 จุด โดยรายละเอียดระบุยอดคำ�สัง่ ซือ้ ภายนอกประเทศ
ปรับตัวลดลงกลับเข้าสูเ่ กณฑ์หดตัวอีกครัง้ (-2.5, 47.9 จุด) สะท้อนความไม่แน่นอนของสงครามการค้าทีย่ งั คงกดดัน ส่วน
ยอดคำ�สัง่ ซือ้ ภายในประเทศ (-1.9, 47.2 จุด) และการจ้างงาน (-1.1, 46.6 จุด) ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน ขณะทีผ่ ลผลิต
(+2.9, 49.1 จุด) ฟืน้ ตัวขึน้
แผนภาพ 30: ดัชนี ISM ภาคการผลิตเดือน พ.ย. ปรับตัวลดลงอยู่ในเกณฑ์หดตัว (ต�่ำกว่า 50 จุด)
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ตามยอดค�ำสั่งซื้อทั้งในและนอกประเทศและการจ้างงานที่ปรับตัวลดลง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การส่งออก: ยอดส่งออกเดือน ต.ค. หดตัว -1.4% YoY เพิ่มขึ้นจาก -1.0% YoY ในเดือนก่อน จากส่งออกไป
แคนาดา (-3.8% YoY vs. -1.0% เดือนก่อน) เม็กซิโก (-9.5% YoY vs. -4.2% เดือนก่อน) ที่หดตัวเพิ่มขึ้น ขณะ
ที่ส่งออกไปจีนหดตัวลดลง (-2.8% YoY vs. -11.6% เดือนก่อน)
เศรษฐกิจปี 2020F คาดจะขยายตัวในระดับปานกลางที่ 2.1% ขณะที่เงินเฟ้อจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดจะชะลอตัวลงเป็น 2.1% ในปี 2020F ตามประมาณการของ IMF โดยชะลอตัวลงต่อ
เนื่องจากที่คาดจะขยายตัว 2.4% ในปี 2019F โดยเศรษฐกิจยังได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนที่
ยังขยายตัวดีอยู่แม้จะชะลอตัวลง ช่วยชดเชยการลงทุนภาคเอกชนที่คาดจะอ่อนแอต่อท่ามกลางความไม่แน่นอนของ
สงครามการค้า และการรอดูความชัดเจนหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี ขณะที่ผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภาครัฐในปี 2018 ทั้งการลดภาษีและการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่ได้ทยอยหมดไปและส่งผลให้นโยบายการคลังกลับมา
อยู่ในภาวะสมดุล ส่วนกิจกรรมภาคต่างประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นตามอุปสงค์โลกหลังความตึงเครียดทางการค้ากับ
จีนผ่อนคลายลงและสถานการณ์ Brexit มีความชัดเจนขึ้น
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แผนภาพ 31: GDP ปี 2020F
มีแนวโน้มชะลอลงเป็น 2.1%

แผนภาพ 32: เงินเฟ้อคาดจะเร่งตัวขึ้นอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปในปี 2020F โดยเงินเฟ้อ Core PCE คาด
จะยังขยายตัวต�่ำกว่าเป้าของ Fed ที่ 2%

Source: Bloomberg, Federal Reserves, IMF (Oct 2019), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ด้านเงินเฟ้อคาดจะเร่งตัวขึน้ เป็น 2.3% ในปี 2020F ตามประมาณการของ IMF ขณะทีเ่ งินเฟ้อ Core PCE ซึง่
เป็นเงินเฟ้อที่ Fed ใช้ในการกำ�หนดเป้าหมายคาดจะขยายตัว 1.9% ในปี 2020F ยังคงต่�ำ กว่าเป้าหมายของ Fed ที่ 2%
แผนภาพ 33: การลงทุนภาคเอกชนได้รับ
แรงกดดันต่อเนื่องจากสงครามการค้า

แผนภาพ 34: การลงทุนมักขยายตัวต�่ำ
ในปีที่มีการจัดการเลือกตั้ง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งแม้จะชะลอตัวลง สนับสนุนการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนในปี 2020F
การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน พ.ย. เพิม่ ขึน้ 2.66 แสนราย สูงสุดในรอบ 10 เดือน และ
ดีกว่าทีต่ ลาดคาดอย่างมากที่ 1.80 แสนราย ขณะทีต่ วั เลขการจ้างงานเดือน ก.ย.-ต.ค. ถูกปรับเพิม่ ขึน้ รวมกัน 4.1 หมืน่ ราย
(เพิม่ ขึน้ 1.3 หมืน่ ราย และ 2.8 หมืน่ รายในเดือน ก.ย.-ต.ค. ตามลำ�ดับ) ส่วนอัตราการว่างงาน (Unemployment
Rate) ปรับลดลงสูร่ ะดับต่�ำ สุดเป็นประวัตกิ ารณ์ท่ี 3.5% (vs. 3.6% เดือนก่อน)
การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในเดือนนี้ ส่วนหนึ่งได้แรงหนุนจากการกลับมาทำ�งานของแรงงานบริษัทรถยนต์ GM ราว
4.4 หมืน่ รายทีก่ ลับเข้าทำ�งานตามปกติหลังจากหยุดงานประท้วงกว่า 1 เดือน ซึง่ หนุนให้การจ้างงานภาคการผลิตเพิม่ ขึน้
4.8 หมืน่ ราย ขณะทีก่ ารจ้างงานภาคบริการเพิม่ ขึน้ 2.18 แสนราย
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แผนภาพ 35: การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 1.66 แสนรายในเดือน พ.ย. หนุนให้แนวโน้มเมื่อพิจารณา
ผ่านค่าเฉลี่ย 3 เดือน (3MMA: เส้นสีน�้ำเงินเข้ม) ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.05 แสนราย สูงสุดนับตั้งแต่เดือน ม.ค.
ขณะที่อัตราการว่างงาน (กราฟเส้นสีม่วงด้านบน) อยู่ในระดับต�่ำเป็นประวัติการณ์ที่ 3.5%

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

โดยการจ้างงานเดือน พ.ย. ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดค่อนข้างมาก สะท้อนได้ว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง
และจะหนุนการบริโภคเอกชนต่อไป อย่างไรก็ดี การจ้างงานได้อยู่ในแนวโน้มชะลอตัวลง โดยการจ้างงานในปี 2019
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.80 แสนราย ลดลงจาก 2.23 แสนรายในปี 2018 ซึ่งเรามองว่าการจ้างงานยังมีแนวโน้มชะลอลง
ต่อในปี 2020F จากการจ้างงานในภาคการผลิตที่คาดจะอ่อนแอต่อจากผลกระทบของภาษีนำ�เข้าที่ได้ถูกปรับขึ้นไปก่อน
หน้านี้ ซึ่งจะเท่ากับว่าแรงหนุนการบริโภคเอกชนซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักก็จะแผ่วลงเช่นเดียวกัน
แผนภาพ 36: การจ้างงานในภาคการผลิต (แท่งสีเทา) เพิ่มขึ้นแรงในเดือน พ.ย. จากการกลับเข้ามาท�ำงานของแรงงาน
บริษัทรถยนต์ GM แต่แนวโน้มชะลอตัวลงนับตั้งแต่สงครามการค้าประทุขึ้นในปี 2018 ส่วนการจ้างงานภาคบริการ
(แท่งสีฟ้า) ยังคงแข็งแกร่งช่วยชดเชยการจ้างงานในภาคการผลิตที่อ่อนแอ

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เราคาด Fed จะคงดอกเบี้ยที่ 1.50-1.75% ตลอดทั้งปี 2020F จากการประชุมรอบล่าสุดซึ่ง Fed ได้ส่งสัญญาณ
คงดอกเบี้ย และคณะกรรมการ FOMC ที่จะมีท่าที Dovish ขึ้น
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) มีมติเป็นเอกฉันท์ (10-0) คงอัตราดอกเบีย้ นโยบาย (Federal Funds Rate)
ที่ 1.50%-1.75% ตามทีต่ ลาดคาดในการประชุมรอบล่าสุด (10-11 ธ.ค.) โดยมองว่าอัตราดอกเบีย้ ในระดับดังกล่าวนัน้ มี
ความเหมาะสมในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยัง่ ยืน ช่วยหนุนตลาดแรงงานให้คงความแข็งแกร่ง
และหนุนให้อตั ราเงินเฟ้อขยายตัวอยูใ่ กล้ระดับเป้าหมายที่ 2% โดยคณะกรรมการ FOMC จะยังติดตามพัฒนาการเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ชดิ ซึง่ รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และแรงกดดันเงินเฟ้อในการประเมินแนวโน้มดอกเบีย้ ในระยะข้างหน้า
โดยค่ากลาง Dot Plot (คาดการณ์ดอกเบีย้ ในระยะข้างหน้า) ล่าสุดชีว้ า่ คณะกรรมการ FOMC ส่วนใหญ่ (13 จาก 17
ท่าน) มองดอกเบีย้ จะคงอยูท่ ร่ี ะดับปัจจุบนั (1.50%-1.75%) ไปจนถึงสิน้ ปี 2020 ก่อนทีจ่ ะทยอยปรับขึน้ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
หลังจากนัน้ เพือ่ เข้าสูด่ อกเบีย้ ทีเ่ ป็นกลาง (Neutral Rate หรืออัตราดอกเบีย้ ทีไ่ ม่เป็นการกระตุน้ หรือชะลอเศรษฐกิจ) ที่ 2.5%
นาย Jerome Powell ประธาน Fed กล่าวหลังการประชุมว่าแนวโน้มเศรษฐกิจยังอยูใ่ นระดับทีด่ ที า่ มกลางพัฒนาการ
เศรษฐกิจโลกและความเสีย่ งทีย่ งั คงอยู่ โดยนาย Powell ระบุวา่ หากตัวเลขเศรษฐกิจยังออกมาสอดคล้องกับทีไ่ ด้คาดการณ์ไว้
นโยบายการเงินในปัจจุบนั ก็มคี วามเหมาะสม ส่วนอัตราดอกเบีย้ นาย Powell มองว่าจะไม่ปรับขึน้ ในระยะใกล้น้ี โดยระบุวา่
อัตราการว่างงานสามารถทรงตัวทีร่ ะดับต่�ำ ได้ยาวนานเป็นระยะเวลาหนึง่ โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อเงินเฟ้อ
เราคาดว่า Fed จะคงดอกเบีย้ ไว้ทร่ี ะดับ 1.50-1.75% ตลอดปี 2020F เป็นอย่างน้อย ท่ามกลางเศรษฐกิจทีข่ ยาย
ตัวในระดับปานกลาง และความเสีย่ งทีย่ งั คงอยูโ่ ดยเฉพาะสงครามการค้าและการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี นอกจากนี้ คณะ
กรรมการ FOMC ในปี 2020 จะมีทา่ ที Dovish มากขึน้ ส่วนตลาด (อิงจาก Fed Funds Futures) คาดว่า Fed จะปรับ
ลดดอกเบีย้ ลง 1 ครัง้ ในปี 2020 และคาดว่า Fed จะคงอัตราดอกเบีย้ ไว้ทร่ี ะดับดังกล่าวในระยะต่อไป
แผนภาพ 37: คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(FOMC) ในปี 2020 จะมีท่าที Dovish ขึ้น

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพ 38: ตลาด (ประเมินจาก Fed Funds Futures:
เส้นสีแดงทึบ) คาดว่า Fed จะลดดอกเบีย้ ลง 1 ครัง้ ในปี 2020

เศรษฐกิจยุโรป
เศรษฐกิจยูโรโซนคาดว่าจะฟืน้ ตัวขึน้ เป็น 1.4% ในปี 2020F จากทีค่ าดจะขยายตัว 1.2% ในปี 2019F
ตามประมาณการของ IMF จากโมเมนตัมอุปสงค์โลกที่คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นและผลกระทบจากปัจจัย
ชัว่ คราว เช่น การปรับเปลีย่ นมาตรฐานไอเสียรถยนต์ (เดือน ก.ย. 2018) ทีก่ ระทบอุตสาหกรรมรถยนต์
คาดว่าจะทยอยหมดไป นอกจากนี้ เศรษฐกิจจะได้รบั ผลดีจากการใช้จา่ ยภาครัฐทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ และ
การใช้นโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลายอย่างต่อเนือ่ ง
โดยเราคาดธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบัน (Deposit Rate ที่ -0.5%
และ Main Refinancing Rate ที่ 0.0%) ตลอดปี 2020F ส่วนมาตรการ QE เราคาดว่า ECB จะ
เข้าซื้อที่อัตรา EUR20bn ต่อเดือน ตลอดทั้งปี 2020F เป็นอย่างน้อย

แผนภาพ 39: ดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับต�่ำสะท้อนโมเมนตัมเศรษฐกิจ
ที่อ่อนแอ โดยยอดปล่อยสินเชื่อและส่งออกฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ยอดค้าปลีกชะลอตัวลง

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

ดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยังสะท้อนโมเมนตัมที่อ่อนแอ โดยสินเชื่อและส่งออกฟื้นตัวขึ้น แต่ยอดค้าปลีก
ชะลอตัวลง
ดัชนีชว้ี ดั ความเชือ่ มัน่ ทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ดัชนี PMIs ดัชนี Economic Confidence และดัชนี ZEW
Survey Expectations ยังคงสะท้อนโมเมนตัมทางเศรษฐกิจทีอ่ อ่ นแอ โดยแม้จะเริม่ มีสญ
ั ญาณฟืน้ ตัวขึน้ บ้างในช่วงที่
ผ่านมา แต่ดชั นีกอ็ ยูใ่ นระดับต่�ำ สุดในรอบหลายปี ซึง่ ต้องติดตามต่อว่าดัชนีดงั กล่าวจะฟืน้ ตัวขึน้ ต่อได้อย่างยัง่ ยืนหรือไม่
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) เดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย +0.5 จุด เป็น
101.3 จุด ดีกว่าที่ตลาดคาด 101.0 จุด แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ� โดยความเชื่อมั่นกลับมาเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวดโดย
เฉพาะความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาก (+12.2, -4.5 จุด) จากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่
ผ่อนคลายลง ส่วนความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นตัวขึ้น (+0.4, -7.2 จุด)

31

Outlook 2020
January - February

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวม (Composite PMI) เดือน พ.ย. ทรงตัวที่ 50.6 จุด เท่ากับเดือนก่อน ดีกว่าตัวเลข
เบื้องต้นที่ 50.3 จุด แต่ยังคงสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจที่อ่อนแอ โดยภาคบริการปรับตัวลดลง ขณะที่ภาคการผลิตฟื้น
ตัวขึ้น ดัชนีภาคการผลิตฟื้นตัวขึ้น +1.0 จุด เป็น 46.9 จุด สูงสุดในรอบ 3 เดือน และดีกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ 46.6 จุด
แต่ดัชนียังคงอยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่อง 10 เดือน สะท้อนว่าภาคการผลิตจะยังคงฉุดเศรษฐกิจต่อในไตรมาส 4 ส่วน
ดัชนีภาคบริการปรับตัวลดลง -0.3 จุด เป็น 51.9 จุด แต่ดีกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ 51.5 จุด
ยอดปล่อยสินเชื่อเดือน ต.ค. เร่งตัวขึ้นเล็กน้อย โดยยอดปล่อยสินเชื่อสู่ภาคธุรกิจ (Corporates) เร่งตัวขึ้นเป็น
3.8% YoY จาก 3.6% ในเดือนก่อน ขณะที่ยอดปล่อยสินเชื่อภาคครัวเรือน (Household) เร่งตัวขึ้นเป็น 3.5% YoY
จาก 3.4% YoY ในเดือนก่อน
ด้านการบริโภค ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ต.ค. ชะลอตัวลงเป็น 1.4% YoY จาก 2.7% YoY ซึ่งนับ
เป็นการขยายตัวต่ำ�สุดในรอบ 5 เดือน และแย่กว่าตลาดคาดที่ 2.2% YoY
ด้านภาคต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน ก.ย. ฟื้นตัวขึ้นเป็น 2.1% YoY จาก 0.6% YoY ในเดือน
ก่อน โดยส่งออกไปตลาดหลักได้แก่สหรัฐฯ (8.0% YoY vs. 8.0% เดือนก่อน) และสวิตเซอร์แลนด์ (9.3% YoY
vs 10.5% เดือนก่อน) ยังขยายตัวดี ส่งออกไปอังกฤษฟื้นตัวขึ้น (4.1% YoY vs. -1.2% เดือนก่อน) และตุรกีเร่ง
ตัว (15.5% YoY vs. 10.0% เดือนก่อน) ขณะที่ส่งออกไปจีน (-4.2% YoY vs. -1.1% เดือนก่อน) และ OPEC
(-10.3% YoY vs. -7.0% เดือนก่อน) ยังอ่อนแอ
เศรษฐกิจปี 2020F คาดจะฟื้นตัวขึ้นเป็น 1.4% ขณะที่เงินเฟ้อคาดจะยังขยายตัวต่ำ�กว่าเป้า ECB ที่ 2%
เศรษฐกิจยูโรโซนคาดว่าจะฟืน้ ตัวขึน้ เป็น 1.4% ในปี 2020F จากทีค่ าดจะขยายตัว 1.2% ในปี 2019F ตาม
ประมาณการของ IMF จากโมเมนตัมอุปสงค์โลกทีค่ าดว่าจะฟืน้ ตัวขึน้ และผลกระทบจากปัจจัยชัว่ คราว เช่น การปรับเปลีย่ น
มาตรฐานไอเสียรถยนต์ (เดือน ก.ย. 2018) ทีก่ ระทบอุตสาหกรรมรถยนต์คาดจะลดลงไป ขณะทีก่ ารบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวได้ดี และการส่งออกมีแนวโน้มฟืน้ ตัวขึน้ จากความตึงเครียดทางการค้าทีผ่ อ่ นคลายและ Brexit ทีเ่ ริม่ ชัดเจนขึน้
นอกจากนี้ เศรษฐกิจคาดจะได้รบั ผลดีจากการใช้นโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลายและการใช้จา่ ยภาครัฐทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้
แผนภาพ 40: GDP ปี 2020F มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น
เป็น 1.4% จากแรงหนุนของการบริโภคภาคเอกชน

แผนภาพ 41: เงินเฟ้อคาดจะฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป แต่ยังต�่ำกว่าเป้าหมาย ECB ที่ 2%

Source: Bloomberg, IMF (Oct 2019), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจยูโรโซนยังมีความเสีย่ งทีต่ อ้ งติดตามในระยะข้างหน้านีค้ อื สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับ
จีนทีม่ แี นวโน้มยืดเยือ้ Brexit รวมถึงความเสีย่ งทางการเมืองในหลายประเทศทัง้ เยอรมนี ฝรัง่ เศส อิตาลี และสเปน
นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนซึง่ เป็นแรงหนุนหลักของเศรษฐกิจอาจได้รบั แรงกดดันจากความกังวลต่อสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ และอัตราการว่างงานในอนาคต ท่ามกลางเศรษฐกิจทีม่ คี วามไม่แน่นอน ซึง่ จะส่งผลให้ภาคครัวเรือน
ชะลอการใช้จ่าย ขณะที่ภาคการผลิตมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า จากอุตสาหกรรมรถยนต์ที่จะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยเชิง
โครงสร้าง ทัง้ การควบคุมมลภาวะทีเ่ ข้มงวดขึน้ ในปี 2020F และความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป โดยผูบ้ ริโภคมี
แนวโน้มหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึน้ ขณะทีล่ ดการใช้รถยนต์เครือ่ งดีเซล
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แผนภาพ 42: ผู้บริโภคมีความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจ
(เส้นสีฟ้า) และอัตราการว่างงานในอนาคต (เส้นประสีส้ม)
ซึ่งอาจกดดันการใช้จ่าย

แผนภาพ 43: อุตสาหกรรมรถยนต์ยังคงอ่อนแอ
โดยการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เราคาด ECB จะคงนโยบายผ่อนคลายการเงินเดิมตลอดปี 2020F
เราคาดธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบัน (Deposit Rate ที่ -0.5% และ Main
Refinancing Rate ที่ 0.0%) ตลอดปี 2020F ท่ามกลางโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอและเงินเฟ้อที่จะยังขยาย
ตัวต่ำ�กว่าเป้าหมายที่ 2% (IMF คาดเงินเฟ้อจะฟื้นตัวขึ้นเป็น 1.4% ในปี 2020F) ส่วนมาตรการ QE เราคาดว่า
ECB จะเข้าซื้อที่อัตรา 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน ตลอดทั้งปี 2020F เป็นอย่างน้อย ซึ่งเราประเมินว่าการเข้าซื้อที่
อัตราดังกล่าวสามารถทำ�ได้ราว 2-3 ปี โดยไม่ต้องแก้ไขข้อกำ�หนดตามกฎหมาย โดยเฉพาะการห้าม ECB ถือครอง
พันธบัตรของแต่ละประเทศสมาชิกเกิน 33% ของปริมาณพันธบัตรที่มีทั้งหมดในตลาด (33% Issuer Limit)
แผนภาพ 44: เราคาด ECB จะคงดอกเบี้ย
ไว้ที่ระดับปัจจุบันตลอดทั้งปี 2020F

แผนภาพ 45: ECB สามารถเข้าซื้อสินทรัพย์ที่อัตรา
EUR20bn ต่อเดือน ได้จนถึงเดือน มี.ค. 2022 โดย
ไม่ต้องแก้ไขข้อก�ำหนด

Source: ECB, Deutsche Bank, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

33

Outlook 2020
January - February

นอกจากนี้ ECB ยังมีเครื่องมือช่วยอีกตัวหนึ่งคือ โครงการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� หรือ TLTRO-III ซึ่ง ECB
ได้มีการประกาศเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวในการประชุมเดือน มี.ค. โดยโครงการ TLTRO-III นี้จะดำ�เนินการจริงตั้งแต่
เดือน ก.ย. 2019 จนถึงเดือน มี.ค. 2021 แบ่งเป็น 7 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) ซึ่งแต่ละครั้งจะมีกำ�หนดชำ�ระคืน
(Maturity date) ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยจะคิดที่ระหว่าง Deposit Rate ถึง Main Refinancing
Rate (หรือ -0.5% ถึง +0.0% ในปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อได้ตามเป้าหมายมากน้อยขนาด
ไหน (Lending Benchmark)
โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� TLTRO นับเป็นโครงการที่ช่วยหนุนการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจจริง จากต้นทุนการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ที่ต่ำ� ดังที่ได้เคยดำ�เนินมาตรการดังกล่าวมาแล้ว 2 รอบก่อน
หน้านี้ในปี 2014 และ 2016
แผนภาพ 46: โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ TLTRO-III จะเป็นอีกเครื่องมือของ ECB
ที่ช่วยหนุนการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จากต้นทุนการกู้เงินที่ต�่ำ

Source: Bloomberg, ECB, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจจีน
เศรษฐกิจจีนคาดจะขยายตัว 5.8% ในปี 2020F ตามประมาณการของ IMF ชะลอตัวลงจากที่
คาด 6.1% ในปี 2019F จากผลกระทบของสงครามการค้าที่กดดันภาคส่งออกและความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจ ขณะที่รัฐบาลคาดจะไม่เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจมากนักโดยจะกระตุ้นแค่เพื่อรักษาเสถียรภาพ
เท่านั้นและจะให้ความสำ�คัญกับการควบคุมความเสี่ยงท่ามกลางหนี้ที่อยู่ในระดับสูง
โดยเราคาด PBoC จะลดดอกเบี้ย MLF และ RRR ลงเพิ่มเติม ขณะที่ด้านการคลังเราคาดว่ารัฐบาล
จะเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ เช่น การเพิ่มโควต้าการออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นฉบับพิเศษ ซึ่งจะหนุน
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ

แผนภาพ 47: ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน พ.ย. ฟื้นตัวขึ้นกลับเข้าสู่เกณฑ์ขยายตัวในรอบ 7 เดือน
ขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน พ.ย. ฟื้นตัวขึ้นหลังรัฐบาลทยอยผ่อนคลายนโยบาย ยกเว้นเพียงส่งออก

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นในเดือน พ.ย. หลังรัฐบาลทยอยผ่อนคลายนโยบาย โดยมีเพียงส่งออกที่หดตัวเพิ่มขึ้นสวนคาด
เศรษฐกิจจีนฟืน้ ตัวขึน้ ในเดือน พ.ย. หลังรัฐบาลทยอยผ่อนคลายนโยบายทัง้ การเงินและการคลังในช่วงทีผ่ า่ นมาทัง้
การปรับลดดอกเบีย้ MLF ลงซึง่ จะช่วยหนุนการปล่อยสินเชือ่ ในระบบเศรษฐกิจ และการเร่งการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
โดยรัฐบาลได้ลดสัดส่วนเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานบางประเภทลง นอกจากนี้ รัฐบาลได้สั่งให้รัฐบาล
ท้องถิ่นเตรียมออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิน่ ฉบับพิเศษทีใ่ ช้ในการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ถนน เขือ่ น และสถาน
พยาบาล มูลค่า 1 ล้านล้านหยวน (ส่วนหนึง่ ของโควต้าปี 2020) เพือ่ ให้การเบิกจ่ายสามารถเกิดขึน้ ได้ตง้ั แต่ตน้ ปี 2020
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคการผลิตของทางการจีน (Official Manufacturing PMI) เดือน พ.ย. ปรับตัวเพิม่ ขึน้
+0.9 จุด เป็น 50.2 จุด กลับเข้าสู่เกณฑ์ขยายตัว (มากกว่า 50 จุด) ในรอบ 7 เดือน และดีกว่าที่ตลาดคาด 49.5 จุด
โดยในรายละเอียดระบุผลผลิต (+1.8, 52.6 จุด) และยอดคำ�สั่งซื้อใหม่ (+1.7, 51.3 จุด) ปรับตัวดีขึ้น ขณะทีก่ จิ กรรม
ภาคต่างประเทศปรับตัวดีขน้ึ โดยยอดคำ�สัง่ ซือ้ ภายนอกประเทศ (+1.8, 48.8 จุด) ฟืน้ ตัวขึน้ สูงสุดในรอบ 8 เดือน และ
การนำ�เข้า (+2.9, 49.8 จุด) ฟืน้ ตัวขึน้ สูร่ ะดับเดียวกับเมือ่ กลางปี 2018
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ส่วนดัชนีภาคบริการ (Non-manufacturing PMI) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ +1.6 จุด เป็น 54.4 จุด สูงสุดในรอบ 8 เดือน
และดีกว่าทีต่ ลาดคาด 53.1 จุด
ดัชนี PMI สะท้อนโมเมนตัมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นในเดือน พ.ย. โดยส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากที่ผลกระทบจาก
วันหยุดยาวเนื่องในวันชาติจีนเมื่อต้นเดือน ต.ค. ที่กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้หมดไป ประกอบกับการเจรจาการค้า
กับสหรัฐฯ ที่คืบหน้ามากขึ้นหลังทั้งสองฝ่ายใกล้ได้ข้อตกลงการค้า Phase 1 ร่วมกันซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่สหรัฐฯ
จะปรับขึ้นภาษีนำ�เข้ากับสินค้าจีนเพิ่มเติมในวันที่ 15 ธ.ค.
นอกจากนี้ การทยอยผ่อนคลายนโยบายทัง้ การเงินและการคลังในช่วงทีผ่ า่ นมาทัง้ การปรับลด RRR และดอกเบีย้
MLF และการส่งสัญญาณเร่งการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานได้ชว่ ยหนุนให้ความเชือ่ มัน่ ทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขน้ึ
แผนภาพ 48: ดัชนี PMI ภาคการผลิตของทางการจีนเดือน พ.ย. ฟื้นตัวขึ้นในทุกหมวด

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน พ.ย. ฟื้นตัวขึ้นเป็น 6.2% YoY จาก 4.7% YoY
ในเดือนก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาด 5.0% YoY โดยผลผลิตในกลุ่มเคมีภัณฑ์และรถยนต์ฟื้นตัวขึ้น
ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน พ.ย. ฟื้นตัวขึ้นเป็น 8.0% YoY จาก 7.2% YoY ในเดือนก่อน และดีกว่าที่
ตลาดคาด 7.6% จากแรงหนุนของการซื้อสินค้าออนไลน์ในเทศกาลลดราคาวันคนโสด (11 พ.ย.) ส่วนยอดขายรถยนต์
ฟื้นตัวขึ้น (-1.8% YoY vs. -3.3% เดือนก่อน)
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment) เดือน พ.ย. ทรงตัวที่ 5.2% YoY YTD เท่ากับเดือน
ก่อนและที่ตลาดคาด โดยนับเป็นการขยายตัวต่ำ�สุดนับตั้งแต่ปี 1998 โดยการลงทุนในภาคการผลิต (1.3% vs. 2.6%
เดือนก่อน) การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ (10.2% vs. 10.3% เดือนก่อน) และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (4.0%
vs. 4.2% เดือนก่อน) ชะลอตัวลงเล็กน้อย
ด้านต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน พ.ย. หดตัว -1.1% YoY เพิ่มขึ้นจาก -0.9% ในเดือนก่อน
สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะพลิกกลับมาขยายตัว 0.8% ส่วนยอดนำ�เข้า (Imports) พลิกกลับมาขยายตัว 0.3% YoY
ครั้งแรกในรอบ 7 เดือน จากที่หดตัว -8.5% ในเดือนก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาด -1.4% จากการนำ�เข้าถั่วเหลืองที่
เพิ่มขึ้นแรง (40.9% vs. -19.8% เดือนก่อน) ส่งผลให้ดุลการค้าเดือน พ.ย. เกินดุล 38.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ลดลงจาก 49.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนก่อน
โดยยอดส่งออกไปสหรัฐฯหดตัว -23.0% YoY แย่ลงจากเดือนก่อนที่ -16.2% ส่งออกไป EU พลิกกลับมาหด
ตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือนที่ -3.8% (vs. 3.1% เดือนก่อน) ส่วนส่งออกไปญี่ปุ่นหดตัว -7.8% เท่ากับเดือนก่อน
ขณะที่ส่งออกไป ASEAN เร่งตัวขึ้นเป็น 18.0% (vs. 15.8% เดือนก่อน)
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แผนภาพ 49: ส่งออกเดือน พ.ย. หดตัวเพิ่มขึ้นจากส่งออกไปสหรัฐฯ EU และญี่ปุ่นที่อ่อนแอ ขณะที่ ASEAN ยังขยายตัวดี

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ส่งออกหดตัวต่อเนือ่ งสวนทางกับทีค่ าดว่าจะฟืน้ ตัวขึน้ สะท้อนอุปสงค์ภายนอกทีอ่ อ่ นแอและการปรับขึน้ ภาษีน�ำ เข้า
ของสหรัฐฯ ทีส่ ง่ ผลกระทบ ทัง้ นี้ ตัวเลขเดือน ธ.ค. อาจได้รบั ปัจจัยบวกจากฐานทีต่ �ำ่ ในปีกอ่ นซึง่ อาจหนุนให้สง่ ออกพลิก
กลับมาขยายตัวเล็กน้อย ประกอบกับความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ ทีผ่ อ่ นคลายลงหลังทัง้ สองฝ่ายได้ขอ้ ตกลงการค้า
เบือ้ งต้น Phase 1
โดยตามข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าว สหรัฐฯ ได้ตกลงที่จะยกเลิกการปรับขึ้นภาษีนำ�เข้า 15% กับสินค้าจีนก้อน
สุดท้าย (มูลค่า 1.60 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งเดิมกำ�หนดให้เริ่มเก็บในวันที่ 15 ธ.ค. และได้ลดอัตราภาษีลงเป็น
7.5% จากปัจจุบันที่ 15% กับสินค้านำ�เข้าจากจีนมูลค่า 1.12 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าผู้นำ�ทั้งสองฝ่ายจะลงนามข้อตกลงดังกล่าวร่วมกันในเดือน ม.ค. 2020
แผนภาพ 50: รายละเอียดสินค้าน�ำเข้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ตามรอบการปรับขึ้นภาษี

Source: Bloomberg, Deutsche Bank, Goldman Sachs, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เศรษฐกิจปี 2020F คาดจะชะลอตัวลงเป็น 5.8% ขณะที่เงินเฟ้อคาดจะขยายตัวเกินเป้า 3%
เศรษฐกิจจีนคาดจะขยายตัว 5.8% ในปี 2020F ตามประมาณการของ IMF ชะลอตัวลงจากที่คาด 6.1% ในปี
2019F จากผลกระทบของสงครามการค้าที่กดดันภาคส่งออกและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ขณะที่เราคาดว่ารัฐบาล
จะไม่เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจมากนักโดยจะกระตุ้นแค่เพื่อรักษาเสถียรภาพเท่านั้นและจะให้ความสำ�คัญกับการควบคุม
ความเสี่ยงท่ามกลางหนี้ที่อยู่ในระดับสูง
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การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นในปี 2020F ตามความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อยู่ในระดับสูงและแรงกดดัน
จากยอดขายรถยนต์ (จากผลของมาตรการลดภาษีรถยนต์ขนาดเล็กในปี 2015-2017) ที่ทยอยหมดไป ขณะที่การลงทุน
คาดจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการลงทุนในภาคการผลิตที่คาดจะฟื้นตัวขึ้น และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จะได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ขณะที่การลงทุนอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มชะลอตัวลง จาก
นโยบายภาคอสังหาฯ โดยรวมที่คาดจะยังเข้มงวด
ส่วนเงินเฟ้อปี 2019F มีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ยเกินเป้าของ PBoC ที่ 3% ตามการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหมูที่ได้
รับผลกระทบจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู โดยล่าสุดราคาหมูได้เร่งตัวขึ้นเป็น 110.2% ในเดือน พ.ย.
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ หนุนให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเป็น 4.5% โดยเราคาดเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นต่อและทำ�จุดสูงสุดใน
ไตรมาส 1 หลังผ่านเทศกาลตรุษจีน
แผนภาพ 51: เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเป็น 5.8%
ในปี 2019F หลังรัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการลดความเสี่ยง

แผนภาพ 52: เงินเฟ้อปี 2019F มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น
เกินเป้า 3% ของ PBoC จากการเพิ่มขึ้นของราคาหมู

Source: Bloomberg, IMF (Oct 2019), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

สงครามการค้ากับสหรัฐฯ จะยังคงเป็นความเสี่ยงสำ�คัญต่อเศรษฐกิจ แม้สหรัฐฯ กับจีนจะได้ข้อตกลงการค้า
Phase 1 และปรับลดภาษีน�ำ เข้าในบางส่วน แต่การเจรจา Phase 2 นัน้ มีแนวโน้มยืดเยือ้ และยากทีจ่ ะบรรลุขอ้ ตกลง
เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับประเด็นอ่อนไหวอย่างทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายโอนความรู้ด้านเทคโนโลยีซ่งึ เป็นประเด็น
ขัดแย้งทีส่ �ำ คัญในการเจรจาระหว่างทัง้ สองฝ่ายมาโดยตลอด และส่งผลให้การปรับลดอัตราภาษีน�ำ เข้าทีถ่ กู ปรับขึน้ ไป
ก่อนหน้านีเ้ ป็นไปได้ยาก
เราคาดรัฐบาลจะผ่อนคลายนโยบายการเงินและการคลังเพิ่มเติมเพื่อหนุนเศรษฐกิจในปี 2020F
เรามองเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจะกดดันให้รัฐบาลผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมเพื่อลดทอนความเสี่ยง โดยเฉพาะ
ด้านการคลัง ซึ่งเราคาดว่ารัฐบาลจะออกมาตรการสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อไป เช่น การอนุญาตให้
รัฐบาลท้องถิ่นออกพันธบัตรรัฐบาลฉบับพิเศษได้เร็วขึ้นเพื่อให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบตั้งแต่ต้นปี 2020 และเพิ่มโควต้า
การออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นฉบับพิเศษเพิ่มขึ้นจากปี 2019 ซึ่งอยู่ที่ 2.15 ล้านล้านหยวน และคาดจะตั้งเป้าขาดดุล
การคลังเพิ่มขึ้นจากปี 2019 ที่ 2.8% ของ GDP โดยเราคาดว่ามาตรการต่างๆ จะช่วยพยุงเศรษฐกิจผ่านการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานที่คาดจะฟื้นตัวในไตรมาส 1/2020F
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แผนภาพ 53: เราคาดว่ารัฐบาลจะเพิ่มโควต้าการออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นฉบับพิเศษจากปี 2019 ที่ 2.15 ล้านล้านหยวน
ซึ่งจะหนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่เป้าดุลการคลังคาดจะขาดดุลเพิ่มขึ้นในปี 2020F

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ด้านนโยบายการเงิน เราคาดว่า PBoC จะลดดอกเบี้ย MLF และ RRR ลงเพิ่มเติม เพื่อลดต้นทุนในการกู้ยืม
เงินของธนาคารพาณิชย์ และหนุนให้ดอกเบี้ย LPR ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่ PBoC กำ�หนดให้ธนาคารพาณิชย์อ้างอิงในการ
ปล่อยกู้สู่ระบบเศรษฐกิจจริงปรับลดลงตาม ซึ่งจะสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจจริงต่อไป
แผนภาพ 54: เราคาดว่า PBoC จะลดดอกเบี้ย MLF (เส้นสีม่วง) และ RRR (เส้นสีฟ้า) ลงเพิ่มเติม ซึ่งจะหนุนให้ดอกเบี้ย
LPR (เส้นสีด�ำ) ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่ PBoC ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์อ้างอิงในการปล่อยกู้สู่ระบบเศรษฐกิจจริงปรับลดลงตาม

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

โดยเรามองการใช้นโยบายการเงินจะไม่เป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจหลักท่ามกลางความกังวลต่อหนี้ในระบบ
ที่สูง โดยเฉพาะจากหนี้ครัวเรือนและหนี้ภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2016 และอัตราเงินเฟ้อที่ขยายตัวสูง
เกินเป้าหมายที่ 3% จากการเพิ่มขึ้นของราคาหมู

39

Outlook 2020
January - February

แผนภาพ 55: หนี้ในระบบปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
โดยเฉพาะจากภาคธุรกิจและครัวเรือน

แผนภาพ 56: เงินเฟ้อมีแนวโน้มขยายตัวเกินเป้า
PBoC ที่ 3% จากการเพิ่มขึ้นของราคาหมู

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ยอดปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นดีกว่าคาดในเดือน พ.ย. หลังรัฐบาลทยอยผ่อนคลายนโยบาย อย่างไรก็ดี สินเชื่อยังขยายตัว
ในระดับต่ำ� สะท้อนการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมยังมีความจำ�เป็น
ยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือน พ.ย. เพิ่มขึ้นเป็น 1.75 ล้านล้านหยวน จาก 6.19
แสนล้านหยวนในเดือนก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาด 1.49 ล้านล้านหยวน หลังรัฐบาลกลับมาทยอยผ่อนคลายนโยบาย
การเงินเพิ่มเติมทั้งการลด RRR และดอกเบี้ย MLF ในเดือน พ.ย.
โดยยอดปล่อยกู้เงินหยวน (New Yuan Loans) เพิ่มขึ้นเป็น 1.39 ล้านล้านหยวน จาก 6.61 แสนล้านหยวน
ในเดือนก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาด 1.2 ล้านล้านหยวน ยอดออกตั๋วเงิน (Undiscounted Banks Bills) ซึ่งนิยมออก
โดยธุรกิจเอกชนขนาดเล็กพลิกกลับมาเป็นบวกที่ 5.71 หมื่นล้านหยวน จากที่ติดลบต่อเนื่องสองเดือนก่อนหน้า และ
ยอดออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นเป็น 2.7 แสนล้านหยวน (vs. 2.04 แสนล้านหยวนในเดือนก่อน)
ขณะทีย่ อดปล่อยสินเชือ่ นอกภาคธนาคาร (Shadow Banking) ซึง่ ได้แก่ Trust Loans และ Entrusted Loans
ติดลบเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งเป็น -1.63 แสนล้านหยวน (vs. -1.29 แสนล้านหยวนในเดือนก่อน) และยอดออกพันธบัตรรัฐบาล
ท้องถิน่ ไม่เพิม่ ขึน้ หลังเร่งออกพันธบัตรเป็นจำ�นวนมากไปแล้วจนครบโควต้าของปีนท้ี ่ี 2.15 ล้านล้านหยวน
อย่างไรก็ดี เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น ยอดระดมทุนรวมสุทธิคงค้าง (Outstanding TSF) ทรงตัวที่ 10.7%
YoY เท่ากับเดือนก่อน ซึง่ นับเป็นการขยายตัวต่�ำ สุดนับตัง้ แต่เดือน พ.ค. สะท้อนได้วา่ ผลดีจากการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินในช่วงทีผ่ า่ นมามีคอ่ นข้างจำ�กัด โดยส่วนหนึง่ เป็นผลจากสภาวะทางเศรษฐกิจทีแ่ ผ่วลงและอัตราการผิดนัดชำ�ระ
หนี้ (Defaults Case) ทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้สง่ ผลให้ธนาคารพาณิชย์มคี วามเข้มงวดในการปล่อยกูม้ ากขึน้ และยังคิดดอกเบีย้ ส่วน
เพิม่ (Premium) ในอัตราทีส่ งู ทำ�ให้เราคาดว่า PBoC จะต้องทยอยปรับลด RRR และดอกเบีย้ MLF ลงเพิม่ เติมอีก
แผนภาพ 57: การขยายตัวของสินเชื่อ (กราฟเส้นสีทา) ค่อนข้างต�่ำกว่าช่วง
ที่ผ่อนคลายนโยบายรอบก่อนๆ สะท้อนได้ว่ารัฐบาลไม่ได้เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น
เศรษฐกิจญีป่ นุ่ คาดจะขยายตัวในระดับต่�ำ ที่ 0.5% ในปี 2020F ตามประมาณการของ IMF ชะลอตัวลง
จากทีค่ าด 0.9% ในปี 2019F จากผลกระทบของการปรับขึน้ ภาษี VAT เมือ่ เดือน ต.ค.(จาก 8% เป็น
10%) ซึง่ จะกดดันการบริโภคภาคเอกชน อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจจะได้รบั ปัจจัยหนุนจากการเป็นเจ้าภาพ
Olympic ซึง่ คาดว่าจะหนุนให้มเี ม็ดเงินเพิม่ ขึน้ 8 ล้านล้านเยน หรือราว 1.4% GDP และมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐระยะ 15 เดือน มูลค่า 13.2 ล้านล้านเยน หรือราว 1.9% ของ GDP ทัง้ นี้
ญีป่ นุ่ อาจเผชิญความเสีย่ งทางการเมือง จากการเสนอแก้รฐั ธรรมนูญเพือ่ ให้ญป่ี นุ่ สามารถมีกองทัพเป็น
ของตัวเองได้ของนายกฯ Shinzo Abe
ด้านนโยบายการเงิน เราคาด BoJ จะคงนโยบายผ่อนคลายการเงินเดิมตลอดปี 2020F โดยเรามอง
การออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐได้ชว่ ยลดแรงกดดันให้ BoJ ต้องผ่อนคลายนโยบายการเงิน
ลงเพิม่ เติม โดยเราคาดนโยบายการคลังจะเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจทีส่ �ำ คัญแทนทีน่ โยบายการเงินต่อจากนี้

แผนภาพ 58: ดัชนี PMI ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในเดือน พ.ย. หลังได้รับแรงกดดันจากการขึ้นภาษี VAT และพายุไต้ฝุ่นใน
เดือนก่อน ส่วนความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้นแรงหลังการขึ้นภาษี VAT ขณะที่ส่งออกยังคงหดตัวต่อเนื่อง

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

กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟืน้ ตัวขึน้ หลังโดนการขึน้ ภาษี VAT และพายุไต้ฝนุ่ ในเดือน ต.ค. กดดัน ส่วนส่งออกยังหดตัวต่อเนือ่ ง
การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ต.ค. พลิกกลับมาหดตัวแรง -14.4%MoM จากที่ขยายตัว
7.2% MoM ในเดือนก่อน และแย่กว่าทีต่ ลาดคาด -10.4% MoM จากทีผ่ บู้ ริโภคได้เร่งซือ้ สินค้าไปแล้วในเดือน ส.ค.-ก.ย.
ก่อนหน้าภาษี VAT จะถูกปรับขึ้นเป็น 10% (จาก 8%) นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นที่ทำ�ให้ร้านค้าปิด
ทำ�การชั่วคราว ส่งผลให้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกหดตัว -7.1% YoY (vs. 9.2% เดือนก่อน)
ต่ำ�สุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2011 และต่ำ�กว่าการขึ้นภาษี VAT รอบก่อนในเดือน เม.ย. 2014 ที่หดตัว -4.3% YoY
โดยยอดขายหดตัวแรงในกลุ่มสินค้าคงทน ทั้งรถยนต์ (-26.8% MoM vs. 13.5% เดือนก่อน) และกลุ่มเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์ (-38.9% MoM vs. 28.1% เดือนก่อน) ซึ่งสะท้อนการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
ส่วนความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence) เดือน พ.ย. ฟื้นตัวขึ้น +2.5 จุด เป็น 38.7 จุด สูงสุดใน
รอบ 5 เดือน และดีกว่าทีต่ ลาดคาด 36.8 จุด สะท้อนการบริโภคเอกชนอาจไม่ชะลอลงมากอย่างทีเ่ ป็นกังวลก่อนหน้านี้
หลังภาษี VAT ได้ถูกปรับขึ้นไปในเดือน ต.ค.
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ส่งออก: ยอดส่งออก (Exports) เดือน พ.ย. หดตัว -7.9% YoY ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจาก -9.2% YoY ในเดือน
ก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย -8.9% YoY อย่างไรก็ดี ส่งออกได้หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 ยาวนานสุดนับ
ตั้งแต่ปี 2016 ท่ามกลางอุปสงค์โลกที่ชะลอและความตึงเครียดทางการค้า โดยส่งออกไปตลาดหลักยังหดตัวต่อเนื่อง
ได้แก่ สหรัฐฯ (-12.9% YoY vs. -11.3% เดือนก่อน) จีน (-5.4% YoY vs. -10.3% เดือนก่อน) EU (-7.5% YoY
vs. -8.4% เดือนก่อน) ASEAN (-9.4% YoY vs. -11.1% เดือนก่อน) และเกาหลีใต้ (-17.0% YoY vs. -23.1%
เดือนก่อน) ส่งออกหดตัวต่อเนื่อง เป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจต่อในไตรมาส 4 เพิ่มเติมจากการปรับขึ้นภาษี VAT และ
ผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น มองไปข้างหน้า ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ผ่อนคลายลง ญี่ปุ่นได้ข้อ
ตกลงการค้าเบื้องต้นกับสหรัฐฯ ประกอบกับภาคการผลิตของจีนและเยอรมนีที่เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
น่าจะช่วยให้แนวโน้มภาคส่งออกดูดีขึ้นในปีหน้า
แผนภาพที่ 59: ส่งออกเดือน พ.ย. หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การลงทุน: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนสูง เช่น เครื่องบิน (Core Machine Orders)
ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้การลงทุนในระยะข้างหน้าเดือน ต.ค. หดตัว -5.2% YoY, 3mma (vs. -3.0% เดือนก่อน) จากยอด
คำ�สั่งซื้อในภาคการผลิตที่หดตัวเพิ่มขึ้น (-11.9% YoY, 3mma vs. -9.9% ในเดือนก่อน) ขณะที่ยอดคำ�สั่งซื้อในภาค
บริการขยายตัวดี (9.4% YoY, 3mma vs. 9.2% ในเดือนก่อน) ตามการลงทุนเพื่อแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน
ความเชื่อมั่นภาคการผลิตและการบริการ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) เดือน
พ.ย. ฟื้นตัวขึ้น +0.5 จุด เป็น 48.9 จุด แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์หดตัว (ต่ำ�กว่า 50 จุด) ต่อเนื่องท่ามกลางผลผลิตและ
ยอดคำ�สั่งซื้อที่อ่อนแอ โดยภาคธุรกิจระบุว่าอุปสงค์ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะจากจีนได้อ่อนแอมาก ส่วนดัชนีภาค
บริการฟื้นตัวขึ้น +0.6 จุด เป็น 50.3 จุด กลับเข้าสู่เกณฑ์ขยายตัวอีกครั้ง โดยดัชนีฟื้นตัวขึ้นหลังตัวเลขในเดือนก่อนได้
รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษี VAT และพายุไต้ฝุ่นที่กดดันกิจกรรมเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจปี 2020F คาดจะชะลอตัวลงต่อจากผลกระทบของการขึน้ ภาษี VAT ขณะทีเ่ งินเฟ้อคาดจะฟืน้ ตัวขึน้ แต่ยงั
คงต่�ำ กว่าเป้า BoJ ที่ 2%
เศรษฐกิจญี่ปุ่นคาดจะขยายตัวในระดับต่ำ�ที่ 0.5% ในปี 2020F ตามประมาณการของ IMF ชะลอตัวลงจาก
ที่คาด 0.9% ในปี 2019F จากผลกระทบของการปรับขึ้นภาษีการบริโภคเมื่อเดือน ต.ค. (จาก 8% เป็น 10%) ซึ่ง
จะกดดันการบริโภคภาคเอกชน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนคาดจะยังขยายตัวได้ดีจากการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
โดยเฉพาะในภาคบริการ ส่วนภาคส่งออกมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นตามอุปสงค์โลก จากความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีนที่ผ่อนคลายและ Brexit ที่จะมีความชัดเจนขึ้น
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เศรษฐกิจในปี 2020F คาดจะได้รับปัจจัยหนุนจากการเป็นเจ้าภาพ Olympic ซึ่งคาดจะหนุนให้มีเม็ดเงินเพิ่มขึ้น
8 ล้านล้านเยน หรือราว 1.4% GDP และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐระยะ 15 เดือน มูลค่า 13.2 ล้านล้าน
เยน หรือราว 1.9% ของ GDP
ส่วนเงินเฟ้อมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในปี 2020F ส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาษี VAT ที่ถูกปรับขึ้น โดยคาด
เงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) จะขยายตัวเฉลี่ย 1.3% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่นับรวมราคาอาหารสด (Core CPI)
คาดจะขยายตัวเฉลี่ย 1.1% ยังคงต่ำ�หว่าเป้าหมาย 2% ของ BoJ
แผนภาพที่ 60: เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลงต่อเป็น 0.5% ตาม แผนภาพที่ 61: เงินเฟ้อมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากการขึ้นภาษี
การบริโภคภาคเอกชนที่ได้รับแรงกดดันจากการขึ้นภาษี VAT VAT แต่ยังคงห่างไกลเป้าหมาย BoJ ที่ 2%

Source: Bloomberg, BoJ, IMF (Oct 2019), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

มหกรรมกีฬา Olympic และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐจะช่วยหนุนเศรษฐกิจปี 2020F
เศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2020 จะได้รับปัจจัยบวกจาก 2 ปัจจัยหลักคือ 1) มหกรรมกีฬา Olympic ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 24 ก.ค. -9 ส.ค. และ 2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ
มหกรรมกีฬา Olympic
ธนาคารกลางญีป่ นุ่ (BoJ) ประเมินว่าการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬา Olympic จะหนุนให้มเี ม็ดเงินเพิม่ ขึน้ ราว 8
ล้านล้านเยน หรือราว 1.4% ของ GDP ในปี 2020F จาก 3 ช่องทางหลักคือ 1) รายได้จากการท่องเทีย่ ว ทัง้ จากจำ�นวน
นักท่องเทีย่ วและการใช้จา่ ยต่อคนทีเ่ พิม่ ขึน้ 2) การบริโภคภาคเอกชน และ 3) การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับ
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แผนภาพที่ 62: ประเทศเจ้าภาพ Olympic
มักหนุนนักท่องเที่ยวนับตั้งแต่ได้รับเลือก

แผนภาพที่ 63: การใช้จ่ายนักท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นอีกแรงหนุนเศรษฐกิจ

Source: BoJ Research, CEIC, IMF, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ
เมื่อต้นเดือน ธ.ค. รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นระยะ 15 เดือน มูลค่ารวม 26 ล้านล้านเยน โดยมีจุดประสงค์
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น ลดผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษี VAT และลดความเสี่ยง
ที่เศรษฐกิจจะชะลอลงหลังมหกรรมกีฬา Olympic เสร็จสิ้น
โดยการใช้จ่ายภาครัฐจะคิดเป็นมูลค่า 13.2 ล้านล้านเยน หรือราว 1.9% ของ GDP ซึ่งจะแบ่งเป็น 4.3 ล้าน
ล้านเยนจะถูกนับรวมในงบพิเศษ (Supplementary Budget) ประจำ�ปีงบประมาณ 2019 และอีก 8.9 ล้านล้านเยน
จะถูกนับรวมในงบประจำ� (Main Budget) ประจำ�ปีงบประมาณ 2020
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจจะแบ่งออกเป็นการเร่งก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากพายุไต้ฝนุ่ มูลค่า
5.8 ล้านล้านเยน มาตรการส่งเสริม SMEs การส่งออกสินค้าเกษตร และการสร้างงานให้ผสู้ งู อายุ มูลค่า 3.1 ล้านล้าน
เยน และมาตรการหนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวดีตอ่ หลังมหกรรม Olympic เสร็จสิน้ เช่น การอุดหนุนการใช้เทคโนโลยี
5G และการเตรียมโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับจำ�นวนนักท่องเทีย่ วได้ 60 ล้านคนต่อปี มูลค่า 4.3 ล้านล้านเยน
แผนภาพที่ 64: ครม.ญี่ปุ่นอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 26 ล้านล้านเยน โดยในจ�ำนวนนั้นเป็นการใช้จ่ายภาครัฐ
13.2 ล้านล้านเยน ซึ่งจะถูกจัดสรรในงบเพิ่มเติมประจ�ำปีงบประมาณ 2019 ที่ 4.3 ล้านล้านเยน และที่เหลือจะจัดสรรใน
งบหลักประจ�ำปีงบประมาณ 2020

Source: Ministry of Finance, Reuters, GoldmanSachs, the Japan times, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เราคาด BoJ จะคงนโยบายการเงินเดิมตลอดปี 2020F ขณะทีน่ โยบายการคลังจะมีบทบาทมากขึน้ ช่วยหนุนเศรษฐกิจ
ด้านนโยบายการเงิน เราคาด BoJ จะคงนโยบายผ่อนคลายการเงินเดิม โดยคาดจะใช้มาตรการ Yield Curve
Control (คงดอกเบี้ยระยะสั้นที่ -0.1% และเป้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีที่ “ประมาณ 0%”)
ตลอดปี 2020F โดยเรามองว่า 1) BoJ จะยังไม่เพิ่มปริมาณการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมเนื่องจาก BoJ ได้ซื้อพันธบัตร
รัฐบาลในระดับต่ำ�กว่าเป้า 80 ล้านล้านเยนอย่างมาก (เข้าซื้อเพียงราว 25 ล้านล้านเยนเท่านั้นในปี 2019) ส่วนหนึ่ง
เพื่อรักษาสัดส่วนการถือครองพันธบัตรรัฐบาลไม่ให้สูงมากเกินไป (ปัจจุบันอยู่ที่ 43.5%) จนบิดเบือนกลไกตลาด และ
2) การใช้นโยบายดอกเบีย้ ต่�ำ เป็นระยะเวลานานได้กดดันผลกำ�ไรของธนาคารพาณิชย์ และมีรายงานถึงผลกระทบดังกล่าว
ต่อเนื่อง ทำ�ให้การลดดอกเบี้ยลงติดลบเพิ่มเติมเป็นไปได้ยาก
นอกจากนี้ เรามองการออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐได้ชว่ ยลดแรงกดดันให้ BoJ ต้องผ่อนคลายนโยบาย
การเงินลงเพิม่ เติม โดยเราคาดว่านโยบายการคลังจะเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจทีส่ �ำ คัญแทนทีน่ โยบายการเงินในปี 2020F
แผนภาพที่ 65: BoJ เข้าซื้อสินทรัพย์ต�่ำกว่าเป้า 80 ล้านล้านเยน โดยในปี 2019 ซื้อเพียงราว 30 ล้านล้านเยน
เท่านั้น ส่วนหนึ่งเพื่อลดสัดส่วนการถือครองไม่ให้สูงเกินไปจนส่งผลให้ตลาดเกิดการบิดเบือน

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

แผนภาพที่ 66: ดุลการคลังของญี่ปุ่นขาดดุลลดลงต่อเนื่อง ช่วยหนุนให้รัฐบาลญี่ปุ่น
สามารถเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อหนุนเศรษฐกิจในยามจ�ำเป็น

Source: IMF, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มอ่อนแอต่อเนือ่ งในปี 2020F จากอุปสงค์ทง้ั ในและต่างประเทศทีไ่ ม่แข็งแรง โดย
การส่งออกยังมีแนวโน้มไม่สดใสจากสงครามการค้าทีย่ งั ยืดเยือ้ โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึง่ จะได้
รับผลกระทบของการขึน้ กำ�แพงภาษีตลอดทัง้ ปี 2020F ขณะทีจ่ �ำ นวนนักท่องเทีย่ วมีแนวโน้มขยายตัวเพิม่
ขึน้ เล็กน้อย ด้วยแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกทีเ่ ปราะบาง
ด้านอุปสงค์ในประเทศยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวตามกำ�ลังซือ้ ทีอ่ อ่ นแอ โดยภาวะภัยแล้งจะเป็นความเสีย่ ง
ทีจ่ ะฉุดให้รายได้เกษตรกรอยูใ่ นระดับต่�ำ การลงทุนภาครัฐมีความเสีย่ งจะล่าช้า ส่วนหนึง่ เป็นผลของการ
อนุมตั ิ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี FY2020 ทีล่ า่ ช้า ด้านอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มต่�ำ กว่า
กรอบล่างของเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของ ธปท. ต่อเนื่อง โดยรวมทำ�ให้เราคาดว่าจะมีการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เพือ่ หนุนให้ภาวะการเงินในประเทศผ่อนคลายมากขึน้ ส่วนค่าเงินบาท
มีแนวโน้มกลับมาอ่อนค่าจากแนวโน้มเศรษฐกิจทีอ่ อ่ นแอลงและความเสีย่ งเรือ่ งความไม่สงบของการเมือง
ในประเทศ

อุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศในไตรมาส 3 และเดือน ต.ค. ยังอ่อนแอ
เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 และเดือน ต.ค. ชะลอลงต่อเนือ่ ง โดยในภาคต่างประเทศ ทัง้ การส่งออกและการนำ�
เข้าหดตัวต่อเนือ่ ง มีเพียงการท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวดี ซึง่ ส่วนหนึง่ ได้ผลบวกจากฐานทีต่ �ำ่ ในปีกอ่ นจากเหตุการณ์เรือล่ม
ทีภ่ เู ก็ต ด้านอุปสงค์ในประเทศยังคงเปราะบาง การบริโภคภาคเอกชนยังคงชะลอตัวลง การลงทุนหดตัวต่อเนือ่ ง การ
ลงทุนภาครัฐหดตัวสูงในเดือน ต.ค. จากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ได้รบั การอนุมตั ลิ า่ ช้า
อุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่ชะลอลง ส่งผลให้ภาคธุรกิจลดปริมาณการผลิตและการใช้กำ�ลังการผลิต
รวมทัง้ ระบายสินค้าคงคลัง (Inventory de-stocking) ส่งผลให้สนิ ค้าคงคลังลดลงต่อเนือ่ ง สะท้อนจาก Inventory Index
แผนภาพที่ 67: เครื่องชี้เศรษฐกิจไตรมาส 3 และเดือน ต.ค. ยังอ่อนแอ สะท้อนจากกิจกรรมเศรษฐกิจที่เปราะบางต่อเนื่อง

Source: BoT, OAE, OIE, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 68: ผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้ก�ำลังการผลิตลดลงต่อเนื่อง ขณะที่สินค้าคงคลังชะลอลง

Source: OIE, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อุปสงค์ในประเทศในเดือน ต.ค. ยังอ่อนแอ โดยการลงทุนภาคเอกชนหดตัวในทุกหมวด ได้แก่ พืน้ ทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ก่อสร้าง (-5.4% YoY) ยอดจำ�หน่ายวัสดุกอ่ สร้าง (-4.4%) การนำ�เข้าสินค้าทุน (-4.2%) ยอดจำ�หน่ายเครือ่ งจักรใน
ประเทศ(-2.9%) และยอดจดทะเบียนรถยนต์พาณิชย์ใหม่ (-6.0%) ขณะทีก่ ารบริโภคภาคเอกชนกระเตือ้ งขึน้ บ้างจาก
ผลบวกของมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีภ่ าครัฐระดมออกมาอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ มาตรการชิมช้อปใช้ทท่ี ยอยกระจายเม็ด
เงินมูลค่า 1.9 หมืน่ ล้านบาทเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจตัง้ แต่ชว่ งปลายเดือน ก.ย. ส่งผลให้การบริโภคสินค้าไม่คงทนและภาค
บริการเร่งตัวขึน้ ในระยะสัน้ อย่างไรก็ดี เราประเมินว่าการบริโภคภาคเอกชนจะยังมีแนวโน้มอ่อนแอ เนือ่ งจากการจ้าง
งานทัง้ ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรยังหดตัวต่อเนือ่ ง ประกอบกับค่าจ้างก็มแี นวโน้มชะลอลง
แผนภาพที่ 69: การลงทุนภาคเอกชนหดตัวในทุกหมวด

Source: BoT, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 70: การบริโภคสินค้าไม่คงทนและภาคบริการในเดือน ต.ค. เร่งตัวขึน้ จากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในระยะสัน้

Source: BoT, UTCC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 71: การจ้างงานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่อง

Source: OAE, BoT, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ความกังวลต่อการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของไทยเพิ่มขึ้นมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ผลสำ�รวจความน่าจะเป็นในการเข้าสูภ่ าวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ในระยะ 1 ปีขา้ งหน้าของไทยเร่งตัวขึน้
ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2019 เป็นต้นมา และปรับเพิ่มขึ้นมากอย่างชัดเจนในเดือน พ.ย. ขณะที่ผลความสำ�รวจความกังวล
ดังกล่าวในประเทศหลัก อืน่ ๆ ค่อนข้างทรงตัวหรือมีปรับลดลงไปบ้าง เนือ่ งจากธนาคารกลางในหลายประเทศเล็งเห็นว่า
เศรษฐกิจโลกมีความเสีย่ งทีจ่ ะเข้าสูภ่ าวะถดถอย จึงผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิม่ ขึน้ เพือ่ ประคองเศรษฐกิจ อาทิ ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ และยุโรปทีก่ ลับมาขยายขนาดงบดุลอีกครัง้ และธนาคารกลางอีกหลายแห่งปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลง
เพือ่ ให้ภาวะการเงินในประเทศผ่อนคลายมากขึน้
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แผนภาพที่ 72: ผลการส�ำรวจความน่าจะเป็นในการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของไทยเพิ่มขึ้น

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 73: ธนาคารกลางสหรัฐฯ และยุโรป กลับมาขยายขนาดงบดุลอีกครั้ง

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 74: ธนาคารกลางหลายแห่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในปี 2019 เพื่อให้ภาวะการเงินผ่อนคลายมากขึ้น

Note: Data as of Nov 30, 2019. Europe = Deposit facility rate, China = One year lending rate, India = Repurchase rate.
Source: Bloomberg, CEIC, NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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คาดเศรษฐกิจไทยในปี 2020F ขยายตัวเพียง 2.6% และโตต่ำ�กว่าศักยภาพ
TISCO ESU คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2020F มีแนวโน้มขยายตัวที่ +2.6% (ปรับลดจากคาดการณ์เดิม
ในเดือน ส.ค. ว่าจะขยายตัว 3.1%) โดยภาคส่งออกยังมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องที่ -0.5% การนำ�เข้าไม่ขยายตัว 0.0%
การบริโภคภาคเอกชนยังมีแนวโน้มชะลอลงต่อเนื่อง โดยรายได้เกษตรกรยังมีแนวโน้มไม่สดใสจากความเสี่ยงของภาวะ
ภัยแล้ง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวในระดับต่ำ�ตามภาคการผลิตที่ยังคงมีกำ�ลังการผลิตส่วนเกินเหลืออยู่
ด้านมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจระยะสัน้ ของภาครัฐอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจได้บา้ ง ในขณะทีก่ ารลงทุนของภาครัฐเป็น
อีกหนึ่งความหวังที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) ที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น หลังจากที่โครงการหลัก อาทิ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม
3 สนามบินและโครงการท่าเรือมาบตาพุด (เฟส 3) ทีผ่ ชู้ นะการประมูลเซ็นสัญญาก่อสร้างไปแล้วในปี 2019 ทีผ่ า่ นมา
และคาดว่าจะทยอยเข้าสูร่ ะยะก่อสร้างในช่วงกลางปี 2020F อย่างไรก็ดี TISCO ESU มองว่าการลงทุนภาครัฐมีความ
เสี่ยงสูงที่จะล่าช้าในการเร่งรัดการเบิกจ่ายหลังร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี FY2020 (ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ FY2020) ที่ล่าช้ากว่าปกติ และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือน ม.ค. 2020
ด้านอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มขยายตัว 0.7% ต่�ำ กว่ากรอบอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายปี 2563 ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
กำ�หนดไว้ที่ 1-3% (จากเดิมกำ�หนดค่ากลางไว้ที่ 2.5% +/- 1.5%) ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงโน้มไป
ด้านต่ำ�อยู่ ทั้งสงครามการค้าที่ยังยืดเยื้อ Brexit และกำ�ลังซื้อในประเทศที่ยังเปราะบาง เราคาดว่า กนง. มีแนวโน้ม
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 1 ครั้งในปี 2020F สู่ระดับ 1.00% จากระดับ 1.25% ในปัจจุบัน
แผนภาพที่ 75: เราคาดว่าเศรษฐกิจปี 2020F มีแนวโน้มขยายตัวต�่ำกว่าศักยภาพและขยายตัวต�่ำกว่า 3%

Source: NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 76: เราปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2019F และ 2020F ลงเหลือ 2.5%
และ 2.6% ตามล�ำดับ สอดคล้องกับที่หน่วยงานภาครัฐปรับลดคาดการณ์ลง

Note: 1\ Period average. 2\ Period end.
Source: BoT, FPO, NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การบริโภคยังมีแนวโน้มชะลอตัวตามกำ�ลังซือ้ ทีเ่ ปราะบาง
รายได้เกษตรกรมีความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งที่จะกระทบต่อปริมาณผลผลิตให้ได้รับความเสียหาย โดยระดับน้ำ�
ในเขื่อน (ข้อมูล ณ 30 พ.ย.) ลดลงสู่ระดับใกล้เคียงกับปี 2015 ซึ่งเป็นปีที่เกิดภาวะภัยแล้งรุนแรงครั้งก่อน โดย
เฉพาะในภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำ�คัญของไทย อีกทั้งกรมอุตุนิยมวิทยายังพยากรณ์
ว่าปริมาณฝนที่ตกในช่วง 3 เดือนข้างหน้า (ธ.ค. 2019 - ก.พ. 2020) จะลดลงอย่างมาก โดยจะลดลงต่ำ�กว่าปกติถึง
ราว 20-50%
แผนภาพที่ 77: น�้ำในเขื่อนอยู่ในระดับต�่ำ และมีบางภูมิภาคที่ระดับต�่ำกว่าช่วงภัยแล้งครั้งก่อนในปี 2015

Note: 1\ As of November 30, 2019. Shaded areas indicate the max and min water level in the past five years (2014-2018).
Source: Royal Irrigation Department, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 78: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าปริมาณน�้ำฝนในอีก 3 เดือนข้างหน้า
(ธ.ค. 2019 - ม.ค. 2020) จะต�่ำกว่าระดับปกติราว 20-50%

Source: TMD, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อย่างไรก็ดี รัฐบาลเล็งเห็นถึงกำ�ลังซื้อที่มีแนวโน้มไม่สดใสของเกษตรกร ก่อนหน้านี้จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการสำ�คัญอย่างโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรสำ�คัญ ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำ�มัน
ยางพารา มันสำ�ปะหลัง และข้าวโพด ซึ่งมีเม็ดเงินรวมประมาณ 6.9 หมื่นล้านบาท โดยเราประเมินว่าหากมีการเบิก
จ่ายงบประมาณเต็มจำ�นวน จะมีเม็ดเงินราว 63% จะเข้าสู่ระบบในปี 2020F ซึ่งเรามองว่าจะช่วยประคองกำ�ลังซื้อ
ของกลุ่มเกษตรกรได้ระดับหนึ่ง แต่อาจไม่เพียงพอ หากสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นรุนแรง
แผนภาพที่ 79: รัฐบาลออกมาตรการประกันรายได้เกษตรส�ำคัญเพื่อบรรเทาผลกระทบของก�ำลังซื้อในกลุ่มเกษตรกร
Product

Budget
(Bt, mn)

Maximum

Price guarantee

2019
A

S

2020

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

N

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Hom Mali Rice
15,000 baht/tonne

Rice

21,496

40 rai/household

- Paddy Rice
10,000 baht/tonne
- Pathumthani Fragrant Rice
11,000 baht/tonne
- Glutinous Rice
12,000 baht/tonne

Palm oil

13,379

25 rai/household

4 baht/kg.

X

X

- High Quality Rubber Sheets
60 baht/kg.
Rubber

24,279

12 rai/household

- Latex
57 baht/kg.
- Cup Lumps
23 baht/kg.

Cassava

9,672

Maize

923

Total

69,748

100 tonne/household 2.5 baht/kg.

30 rai/household

8.5 baht/kg.

25,806
(37%)

43,942
(63%)

Note: 1\ As of December 11, 2019.
Source: Royal Thai Government, Local News, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

รัฐบาลระดมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อพยุงเศรษฐกิจ
นอกจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว รัฐบาลยังออกมาตรการอื่นๆ เพื่อพยุงให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง
ทั้งมาตรการกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน การท่องเที่ยวและภาคอสังหาริมทรัพย์ วงเงินรวม 5 แสนล้านบาท โดย
สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ประกอบด้วย 1) การแจกเงิน 2) การลดหย่อนภาษีและยกเว้นค่าธรรมเนียม และ
3) การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ� ทั้งนี้ หากไม่รวมสินเชื่อวงเงิน 3 แสนล้านบาท จะเหลือเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ราว 2 แสนล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่คาดว่าเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในปี 2019F ราว 8.7 หมื่นล้านบาทและเหลือเงิน
อีกเกือบ 1.2 แสนล้านบาท (คิดเป็น 0.7% ของ GDP) ที่คาดว่าจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในปี 2020F (หากมีการเบิก
จ่ายงบประมาณทั้งหมด) โดยเม็ดเงินส่วนใหญ่จะหนุนการบริโภคภาคเอกชนเป็นหลัก
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แผนภาพที่ 80: รัฐบาลระดมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีเม็ดเงิน
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ปลายปี 2019 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2020F
Type

Measures

Cabinet Budget

2019

2020

Approved (Bt, mn) A S O N D J F M A M J

State welfare card holders
I. Cash handouts for low income, eldery, new born caregivers *
II. Utility subsidy
III. VAT refund
Farm income guarantee
I. Paddy
Consumptio II. Palm oil
n
III. Rubber
IV. Cassava
V. Maize
Subsidy for rice farmers with BAAC
I. Cost subsidy for rice farmers (4.31 million household)
II. Cost subsidy for rice farmers (0.26 million household) ***
III. Harvest subsidy for rice farmers (4.57 million household) ***
Chim Shop Chai
I. Phase 1: Target registrants 10 million *
II. Phase 2: Target registrants 3 million **
III. Phase 3: Target registrants 2 million
Tourism
Travel all over Thailand
I. Visit Thailand with Bt100
II. Weekday special travel price
Extension of Visa on Arrival (VOA) fee waiver
Mortgage loans with GHB & GSB (Bt52,000mn loan) *
Lowering mortgage rates for home price < Bt3mn with GHB (Bt50,000mn loan) **
Property
Lowering property tranfer fees and mortgage fees for home price < Bt3mn **
50,000 baht cash back per buyer on the down payment ***
Suspension of repayment for village and community funds *
Lower interest rate for BAAC loans *
Extend repayment period for BAAC loans *
Emergency Loan with BAAC (Bt55,000mn loan) *
SMEs loan promotion with SME Promotion Fund & SME Bank (Bt10,000mn loan) *
Portfolio Guarantee Phases 8 (TCG to guarantee up to Bt150,000mn) *
Tax reduction for machinery investment *
Lending SMEs entrepreneurs with KTB & GSB (Bt100,000mn loan) *
Loan for rubber product entrepreneurs (Bt25,000mn loan)
Others
Loan for dry rubber entrepreneurs (Bt20,000mn loan)
Loan for agricultural institute for rubber compilation (Bt10,000mn loan)
Front-loading traning expense for government agencies**
Loan for improving productivity in cassava (Bt1,150mn loan)
Loan for working capital for cassava (Bt1,500mn loan)
Cash support for village fund ***
Loan for local community with BAAC (Bt50,000mn loan) ***
Suspension of repayment for village and community funds with voluntary ***
Lower repayment and/or easing restructuring conditions for SMEs with voluntary **
* = Stimulus phase 1
** = Stimulus phase 2
*** = Yearend Stimulus
None = Other than stimulus phase 1, phase 2 and yearend stimulus

-20-Aug
1-Oct
1-Oct
-27-Aug
27-Aug
15-Oct
12-Nov
11-Dec
-27-Aug
27-Nov
27-Nov
-20-Aug
22-Oct
12-Nov
-1-Oct
1-Oct
22-Oct
20-Aug
22-Oct
22-Oct
27-Nov
20-Aug
20-Aug
20-Aug
20-Aug
20-Aug
20-Aug
20-Aug
20-Aug
15-Oct
15-Oct
15-Oct
22-Oct
12-Nov
12-Nov
27-Nov
27-Nov
27-Nov
27-Nov

21,869
20,000
1,770
99
69,748
21,496
13,379
24,279
9,672
923
55,608
25,482
2,667
27,459
19,094
---116
64
53
10,764
52,000
1,182
2,652
5,000
---55,000
10,000
-5,000
######
25,000
20,000
10,000
-69
45
14,491
708
---

J A S O N D

--

--

--

--

--

--

(2 years but no later than Jul 2021)
-(up to 7 years)
(up to 10 years)
-(up to Dec 2026)
(up to Dec 2021)
(up to Mar 2024)
(up to 24 months)
(up to 12 months)
(up to Nov 2022)
--

Note: 1\ As of December 11, 2019. * Stimulus Phase I ** Stimulus Phase II *** Yearend Stimulus
Source: Royal Thai Government, Local News, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 81: คาดว่าจะมีเม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (ไม่รวมสินเชื่อ)
เข้าสู่ระบบในปี 2020F เกือบ 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 0.7% ของ GDP

Note: 1\ As of December 11, 2019.
Source: Royal Thai Government, Local News, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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การอนุมัติร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2020 ที่ล่าช้า เริ่มเห็นผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนในเดือน ต.ค.
หลังจากทีป่ ระชุม ส.ส. มีมติรบั หลักการร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2020 ในวาระ 1 เมือ่ วันที่ 17 ต.ค. ทีผ่ า่ น
มา ในลำ�ดับต่อไป ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2020 จะเข้าสูก่ ารพิจารณาในวาระ 2 (การพิจารณากฎหมายรายมาตรา)
และ วาระ 3 (การลงมติรบั หรือไม่รบั กฎหมายทัง้ ฉบับ) ในวันที่ 8-9 ม.ค. 2020 หลังจากนัน้ จะเข้าสูก่ ารพิจารณาของ
วุฒสิ ภา และขึน้ ทูลเกล้าฯ เพือ่ ให้มผี ลบังคับใช้ตอ่ ไป ซึง่ ตามกำ�หนดการของสำ�นักงบประมาณ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ใน
ช่วงปลายเดือน ม.ค.
ดังนัน้ ทำ�ให้รา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2020 มีผลบังคับใช้ลา่ ช้ากว่าปกติ 4 เดือน (ปีงบประมาณใหม่เริม่ ต้น
ในเดือน ต.ค. ของทุกปี) ทำ�ให้กระบวนการเบิกจ่ายงบลงทุนใหม่ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2019 และ ม.ค. 2020 มีเม็ดเงิน
จากงบประมาณภาครัฐเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจน้อยลงกว่าปกติ นอกจากนี้ แม้รา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2020 มีผลบังคับ
ใช้ได้ตามกำ�หนด แต่เรามองว่ามีความเป็นไปได้สงู ทีห่ น่วยงานภาครัฐไม่สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทีค่ า้ งท่อ
ได้ทนั (เพือ่ ชดเชยกับช่วงเดือน ต.ค.-ม.ค. ก่อนหน้าทีร่ า่ ง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2020 ยังไม่มผี ลบังคับใช้) ทำ�ให้มองว่า
เม็ดเงินจากงบลงทุนของภาครัฐทีจ่ ะเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจในปี 2020F จะต่�ำ กว่าปีอน่ื ๆ อย่างชัดเจน
แผนภาพที่ 82: การอนุมัติร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2020 มีความล่าช้า และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในเดือน ม.ค. 2020

Note: As of October 18, 2019.
Source: Budget Bureau, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 83: ...และกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุน

Note: As of July 1, 2019.
Source: Budget Bureau, FPO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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โครงสร้างพืน้ ฐานใน EEC มีความคืบหน้าชัดเจนมากขึน้ แต่ยงั มีความเสีย่ งจากการเริม่ ก่อสร้างทีล่ า่ ช้า
ล่าสุดโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม 3 สนามบิน และโครงการท่าเรือมาบตาพุด (เฟส 3) มีการเซ็นสัญญาไป
เมือ่ เดือน ต.ค. ทีผ่ า่ นมา โดยทัง้ 2 โครงการคาดว่าจะเริม่ เข้าสูก่ ระบวนการก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี 2020F อย่างไรก็ดี
โครงการเหล่านี้เป็นโครงการขนาดใหญ่อาจมีความเสี่ยงสูงที่การเริ่มก่อสร้างอาจมีความล่าช้าเนื่องจากต้องการเวลาใน
การจัดเตรียมรายละเอียดและข้อตกลงในการก่อสร้างเนือ่ งจากอยูใ่ นรูปแบบการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
(PPP) และอาจยังไม่ได้ใช้เม็ดเงินมากนักในช่วงแรกของการเริม่ ก่อสร้าง
ส่วนโครงการท่าเรือแหลมฉบังและโครงการสนามบินอู่ตะเภามีแนวโน้มล่าช้ากว่ากำ�หนดการเนื่องจากติดปัญหา
การฟ้องร้องเรื่องสิทธิ์ในการประมูล โดยโครงการท่าเรือแหลมฉบังติดปัญหาเรื่องผู้ประมูลลงนามในเอกสารไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ดี ศาลปกครองกลางมีคำ�สั่งเพิกถอนคำ�สั่งของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน
ทีใ่ ห้กลุม่ NPC เป็นผูไ้ ม่ผา่ นการประเมินคุณสมบัตขิ องผูย้ น่ื ข้อเสนอ ส่งผลให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาการ
ประมูลโครงการท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 ของผู้ประมูลทั้ง 2 รายต่อไป ส่วนโครงการสนามบินอู่ตะเภาติดปัญหาเรื่อง
การยื่นเอกสารประมูลล่าช้า ซึ่งล่าสุดศาลปกครองสูงสุดมีคำ�สั่งคุ้มครองชั่วคราวให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณา
ข้อเสนอของกลุ่ม CP ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำ�พิพากษา ล่าสุดศาลปกครองสูงสุดอยู่ระหว่างพิจารณาคดี อย่างไรก็ดี
เราประเมินว่าทั้ง 2 โครงการที่ล่าช้ามีแนวโน้มที่จะคลี่คลายไปได้ในที่สุด และคาดหวังว่าจะทำ�ให้้โครงการทั้งหมดใน
EEC สามารถเข้าสู่ระยะก่อสร้างได้ภายในปี 2020F
แผนภาพที่ 84: โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และโครงการท่าเรือมาบตาพุด (เฟส 3)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลักใน EEC ได้มีการเซ็นสัญญาไปแล้วในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา

Note: 1\ Estimated by ESU (as of October 2019).
Source: Ministry of Transport, EEC, Local News, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

สงครามการค้าจะยังเป็นปัจจัยฉุดรั้งการส่งออกของไทยต่อไป
นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศชะลอลงทัว่ โลก การส่งออกของไทยได้
รับผลกระทบด้วยเช่นกันจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยเฉพาะสินค้าทีอ่ ยูใ่ นห่วงโซ่การผลิตของจีน
(Supply Chain Disruption) ทีห่ ดตัวต่อเนือ่ งตามการส่งออกของจีนไปสหรัฐฯ ในปี 2020F เรามองว่าด้วยแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกทีย่ งั ไม่สดใส ผลกระทบจากสงครามการค้าทีย่ งั คงอยู่ และสมมติฐานราคาน้�ำ มันดิบทีต่ �ำ่ ลงจากปี 2019F
ทำ�ให้เราคาดการณ์วา่ การส่งออกจะยังหดตัวต่อเนือ่ งในปี 2020F ทัง้ นี้ ไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกทดแทน (Trade
Diversion) ไปยังสหรัฐฯ และจีนไม่มากนัก โดยได้ประโยชน์ในการส่งออกสินค้าบางรายการ เช่น รองเท้า เครือ่ งหนัง
ผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ เป็นต้น ในขณะทีจ่ ากการสำ�รวจของ สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
พบว่า มีผผู้ ลิตบางรายอาจมีแผนการย้ายฐานการผลิต (Investment Diversion) มายังประเทศไทย เพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหา
ความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
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แผนภาพที่ 85: สงครามการค้าส่งผลให้การส่งออกระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ลดลงอย่างมาก ทั้งในกลุ่มที่มีการขึ้นภาษีและกลุ่มที่ไม่ได้ขึ้นภาษี

Note: 1\ Data in three-month moving average. 2\ As of December 11, 2019.
Source: Trademap, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 86: การส่งออกของไทยไปจีนในกลุ่มสินค้าที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีน�ำเข้ากับจีน
หดตัวต่อเนื่อง เนื่องจากไทยอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของจีนด้วยเช่นกัน

Note: 1\ Thailand may be affected if the country belongs in the US-China supply chain.
2\ US-China trade dispute may create an opportunity for Thailand to export more.
3\ Data in three-month moving average.
Source: Trademap, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 87: การส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ และจีนขยายตัวได้ดีในบางกลุ่มสินค้า

Source: NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 88: ผู้ผลิตบางรายมีแผนที่จะพิจารณาย้ายฐานการผลิตมายัง
ประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

Note: 1\ Based on the August report.
Source: NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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การตัดสิทธิ์ GSP ของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกรวมในวงจำ�กัด
นอกจากความเสี่ยงด้านสงครามการค้าแล้ว การส่งออกของไทยยังมีความเสี่ยงจากการยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ
ทางศุลกากร (GSP) ของสหรัฐฯ ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2020 โดยสินค้าไทย 573 รายการ (หรือคิด
เป็น 40% จากจำ�นวนสินค้าที่ไทยใช้สิทธิ์ในปี 2018 จำ�นวนรวม 1,485 รายการ) จะถูกตัดสิทธิ์ดังกล่าว กระทรวง
พาณิชย์ประเมินว่าผลกระทบจากการตัดสิทธิ์ GSP ในครั้งนี้จะส่งผลให้มูลค่าส่งออกรวมในปี 2020F ลดลง 0.01%
ของมูลค่าการส่งออกรวม) อย่างไรก็ดี กลุ่มสินค้าที่มีการพึ่งพาสิทธิ GSP สูง และมีส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐฯ ที่ต่ำ� มี
ความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบสูง อาทิ อ่างล้างหน้า, ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว และของที่คล้ายกันที่ทำ�ด้วย
เหล็ก หรือเหล็กกล้า, อาหารจำ�พวกพาสต้า โดยการตัดสิทธิ์ดังกล่าวจะส่งผลให้สินค้ากลุ่มเหล่านี้อาจมีความสามารถใน
การแข่งขันลดลงจากความได้เปรียบด้านต้นทุนภาษีที่หมดไป
แผนภาพที่ 89: การตัดสิทธิ์ GSP ส่งผลกระทบจ�ำกัดต่อส่งออกรวม แต่มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบสูงต่อสินค้าบางประเภท

Note: 1\ Assuming price elasticity of exports at -0.5. 2\ Example of export products
with usage of GSP more than 50% and market share in the US less than 10%.
Source: MoC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

มาตรการภาครัฐและความไม่สงบทางการเมืองในฮ่องกง ช่วยหนุนจำ�นวนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น
เรามองว่าภาคการท่องเทีย่ วจะได้รบั แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุน้ การท่องเทีย่ วในระยะสัน้ ได้แก่ 1) มาตรการ
ชิมช้อปใช้ ที่กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด และ 2) มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การตรวจลงตราของคนต่างด้าว (Visa on Arrival Fee) แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ 21 ประเทศ (รวมจีนและอินเดีย)
ที่ผ่านมา มาตรการชิมช้อปใช้ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สะท้อนจากยอดลงทะเบียนที่เต็มอย่างรวดเร็วทั้ง
3 เฟส โดยในช่วงวันที่ 27 ก.ย.- 8 ธ.ค. มีผู้ลงทะเบียนใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ช่อง 1 (เงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อ
คน) จำ�นวน 11,628 ล้านบาท ซึ่งเกือบเต็มวงเงินงบประมาณแล้ว อย่างไรก็ตาม ยอดใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ช่อง 2
(เงินคืน 15-20% จากยอดใช้จ่ายเพิ่มเติม) จำ�นวน 8,895 ล้านบาท ยังคงต่ำ�เมื่อเทียบกับงบประมาณรวม สะท้อน
กำ�ลังซื้อของภาคครัวเรือนที่ยังเปราะบาง ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนมีพฤติกรรมการใช้จ่ายในหมวด “ช้อป” มากที่สุด (คิดเป็น
สัดส่วน 67%, เป็นร้านในกลุ่ม OTOP ร้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งร้านธงฟ้าประชารัฐ) รองลงมาได้แก่ “ใช้” (17%,
โรงแรม ร้านค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าทั่วไป) และ “ชิม” (15%, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม) ตามลำ�ดับ
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แผนภาพที่ 90: การใช้จ่าย “ชิมช้อปใช้” ผ่าน G-Wallet ช่อง 2 ยังคงต�่ำเมื่อเทียบกับงบประมาณรวม

Note: 1\ Assuming a 15% cash rebate with a Bt6,050mn budget, implying
an expected Bt40,333mn additional spending through G-Wallet 2.
Source: Local News, FPO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังได้รับปัจจัยบวกในระยะสั้นจากการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงที่รุนแรง โดยสัดส่วนของ
นักท่องเที่ยวจีนที่ไปเที่ยวฮ่องกงลดลงถึง -28% YoY ในไตรมาส 3 และเบนเป้าหมายมายังประเทศในแถบใกล้เคียง
ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย
แผนภาพที่ 91: การชุมนุมประท้วงฮ่องกงที่รุนแรง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีน
บางส่วนเปลี่ยนเป้าหมายไปยังประเทศใกล้เคียงแทน รวมถึงประเทศไทย

Note: Data in four-quarter moving average.
Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมท่องเที่ยวในเมืองหลัก ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยกระจายตัวในเมืองรองมากกว่า
จากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่
เป็นเมืองหลักมากกว่าเมื่อเทียบกับเมืองรอง โดยในปี 2018 มีจำ�นวนผู้เยี่ยมเยือนเมืองหลักจำ�นวน 69 ล้านคน
(คิดเป็นสัดส่วนกว่า 90% ของผู้เยี่ยมเยือนรวม) ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวกระจายตัวใน
หลายจังหวัดมากกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยในเมืองหลักมีจำ�นวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 144 ล้านคน (คิดเป็นสัดส่วน
60% ของผู้เยี่ยมเยือนรวม) และในเมืองรองมีจำ�นวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 84 ล้านคน (คิดเป็นสัดส่วน 36.8% ของ
ผู้เยี่ยมเยือนรวม)
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แผนภาพที่ 92: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมท่องเที่ยวในเมืองหลักมากกว่าเมืองรองอย่างเห็นได้ชัด

Source: MoTS, NSO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 93: นักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มท่องเที่ยวในเมืองหลักเพิ่มขึ้น และสูงกว่า 90% ในปัจจุบัน

Source: MoTS, NSO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 94: นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการเที่ยวที่กระจายตัวในเมืองรองมากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Source: MoTS, NSO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 95: นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเที่ยวในทั้งเมืองหลักและเมืองรอง

Source: MoTS, NSO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ค่าเงินบาทอาจแข็งค่าได้จำ�กัด ในขณะที่มีแนวโน้มอ่อนค่ามากขึ้นในปี 2020F
เราประเมินว่าค่าเงินบาท มีแนวโน้มแข็งค่าในระยะสั้น โดยได้รับผลบวกจากการปรับเพิ่มมุมมองเศรษฐกิจไทย
ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อีกทั้งสถานการณ์ในต่างประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งการเจรจาข้อตกลงทางการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน และสถานการณ์ Brexit ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลงไป
อย่างไรก็ดี เราให้น้ำ�หนักโอกาสการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเพิ่มสูงขึ้นในปี 2020F โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้ 1)
เรามองว่าตลาดจะกลับไปกังวลเรื่องการเลือกตั้งของสหรัฐฯ เนื่องจากมองว่าผู้ท้าชิงตำ�แหน่งประธานาธิบดีจากพรรค
เดโมแครตมีนโยบายที่น่าจะส่งผลลบต่อตลาดทุน ทำ�ให้นักลงทุนเข้าสู่โหมด Risk Off และเข้าถือสินทรัพย์ปลอดภัย
รวมทั้งช่วยหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งใน Safe Haven 2) ไทยมีแนวโน้มเกินดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง แม้
ยังอยู่ในระดับสูง โดยคาดว่าไทยจะเกินดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงเหลือ 31.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2020F จาก
ที่คาดว่าจะเกินดุลราว 35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2019F 3) เราคาดว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ลงอีก 1 ครั้งในปี 2020F
และ 4) แนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ไม่สดใสและมีความเสี่ยงที่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะปรับลด
คาดการณ์เศรษฐกิจลง ค่าเงินบาทที่แข็งค่าไปมากในช่วงก่อนหน้านี้กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการฟื้น
ตัวของภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว กอปรกับความเสี่ยงของความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น ทำ�ให้ค่าเงิน
บาทมีแนวโน้มอ่อนค่ากลับไปแตะระดับที่ 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ที่ 30.3
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากฐานที่ต่ำ�ของค่าเงินบาทในปัจจุบัน (ณ ช่วงเวลาที่เขียนรายงานฉบับนี้ ค่าเงินบาทซื้อ
ขายที่ระดับ 30.2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับ ณ ต้นปี 2019 ที่ค่าเงินบาทซื้อขายในช่วงเวลานั้นที่ 32.3 บาทต่อ
ดอลลาร์สBig
หรัฐthree
ฯ)
credit rating agencies now all lift Thai outlook to
“positive”, raising likelihood of rating upgrade
แผนภาพที่ 96: สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือปรับให้ Outlook ของไทยดีขึ้น
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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
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ไอคอนสยาม
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
02 056 4168
02 633 7094
02 758 6269
02 621 0141
02 629 3009

เดอะมอลล์ท่าพระ ชั้น B : 02 477 9934
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4 : 02 646 1571
เมกา บางนา
: 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

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
เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์ : 0 2950 8855

เพชรบุรีตัดใหม่
รัตนาธิเบศร์
เยาวราช
ทองหล่อ

อาคารภคินท์
รังสิต
ราชวงศ์
ดิโอลด์สยาม ชั้น 1

:
:
:
:

02 318 3717
02 965 5844
02 623 2212
02 712 5099

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

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

ราชบุรี
จันทบุรี
ศรีราชา 
ขอนแก่น
อุดรธานี
ภูเก็ต

:
:
:
:
:
:
:

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

สมุทรสาคร
ชลบุรี
เชียงใหม่
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
ถนนรัษฎา ภูเก็ต
สุราษฏร์ธานี

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

สระบุรี
พัทยา 
นครสวรรค์
โลตัส โคราช
กระบี่
สงขลา 

:
:
:
:
:
:

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

ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ทำ�ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ที่ได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ
แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นที่แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำ�เป็น
ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำ�เสนอหรือคำ�ชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์และจัดทำ�ขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำ�ไปเผยแพร่ทาง
สื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำ�ไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมาย ทั้ง
หลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการนำ�ไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

