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ตลาดหุ้นมีความเสี่ยงที่จะปรับฐาน
เพิ่มขึ้น จาก 4 ปัจจัย

แนะน�ำเพิ่มความระมัดระวังการ
ลงทุน และให้ขายหุ้นเมื่อ Bond
yield อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเกิน
1.4%

ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาด
หุ้นระยะยาว และแนะน�ำให้ใช้โอกาสที่
ตลาดปรับฐานเข้าซื้อหุ้นกลุ่มวัฏจักร
และหุ้นกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา

CONTENTS
EXECUTIVE SUMMARY...................................................................................................03
GLOBAL INVESTMENT STRATEGY...............................................................................04
• ตลาดหุ้น.......................................................................................................................................07
• ตลาดตราสารหนี้............................................................................................................................16
• ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์......................................................................................................................20

GLOBAL ECONOMIC INSIGHT.......................................................................................26
•
•
•
•
•

เศรษฐกิจสหรัฐฯ............................................................................................................................27
เศรษฐกิจยุโรป...............................................................................................................................32
เศรษฐกิจจีน..................................................................................................................................36
เศรษฐกิจญี่ปุ่น..............................................................................................................................40
เศรษฐกิจไทย.................................................................................................................................44

ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทัง้ การแสดงความคิดเห็นทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ท�ำขึน้ บนพืน้ ฐานของ
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กล่าว ความเห็นทีแ่ สดงไว้ในรายงานฉบับนีไ้ ด้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่จำ� เป็น
ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นค�ำเสนอหรือค�ำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์และจัดท�ำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อ
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ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการน�ำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
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EXECUTIVE SUMMARY
เรามองตลาดหุ้นมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานในระยะสั้น ท่ามกลางแนวโน้มการฉีด
วัคซีนที่ช้ากว่าคาด ซึ่งอาจท�ำให้การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
ล่าช้ากว่าคาด โดยเฉพาะในยุโรป ซึ่งมีการฉีดวัคซีนไปเพียง 4% ของประชากร น้อยกว่า
18% ของอังกฤษ และ 12% ของสหรัฐฯ เป็นอย่างมาก ซึ่งหากยุโรปไม่สามารถเร่งอัตรา
การฉีดวัคซีนให้ได้เร็วกว่านี้ ก็อาจท�ำให้การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ล่าช้าออกไปอีกหลายปี
ขณะเดียวกัน Bond yield มีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นแรงจนกดดัน Valuation ของ
ตลาดหุน้ จาก 1) แผนกระตุน้ เศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ ซึง่ จะท�ำให้งบประมาณขาดดุล
เป็นจ�ำนวนมาก 2) ตัวเลขเงินเฟ้อ ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ แรงจากฐานทีต่ ำ�่ ในปีกอ่ น และ 3) ความ
เสีย่ งที่ Fed จะเริม่ สือ่ สารถึงการลดการอัดฉีดสภาพคล่อง (QE taper) ล่วงหน้าก่อนจะ
ด�ำเนินการจริงในปีหน้า
นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เริ่มกลับมาแข็งค่าในระยะสั้น ตามเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ทีข่ ยายตัวแข็งแกร่ง และแนวโน้มการฉีดวัคซีนเร็วกว่าประเทศอืน่ ๆ ก็นบั เป็นปัจจัยลบต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์ ประกอบกันนี้ นโยบายการเงินของจีนก็เริ่ม
กลับมาเข้มงวดขึน้ หลังจีนประสบความส�ำเร็จในการควบคุมการระบาด ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว PBoC จึงเริ่มถอนการอัดฉีดสภาพคล่อง
เราจึงแนะน�ำให้นักลงทุนทยอยขายหุ้นลดความเสี่ยงของพอร์ต หาก Bond yield
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นใกล้ระดับ 1.4% ซึ่งจะท�ำให้ Earning Yield Gap ลดลงต�่ำกว่า 3.0%
ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นท�ำจุดสูงสุดในปี 2017-2018 อย่างไรก็ดีเรายังคงมุมมองเชิงบวก
ต่อตลาดหุ้นในระยะยาว และแนะน�ำให้ใช้โอกาสที่ตลาดปรับฐานเข้าซื้อหุ้นกลุ่มวัฏจักร
(Cyclicals) รวมถึงหุ้นกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา (Emerging Markets) ซึ่งน่าจะยังให้
ผลตอบแทนสูงกว่าตลาด จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี

GLOBAL
INVESTMENT STRATEGY
Key Recommendations
•

ตลาดหุน้ มีความเสีย่ งทีจ่ ะปรับฐานเพิม่ ขึน้ จาก 1) การฉีดวัคซีน
ที่ช้ากว่าคาด 2) Bond yield ที่เพิ่มขึ้นแรง 3) ดอลลาร์
สหรัฐฯ ที่เริ่มกลับมาแข็งค่า และ 4) นโยบายการเงินของ
จีนที่เริ่มกลับมาเข้มงวดขึ้น

•

เราแนะน�ำให้เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน และให้ขาย
เมื่อ Bond yield อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเกิน 1.4%

•

อย่างไรก็ดี เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุน้ ในระยะยาว
และแนะน�ำให้ใช้โอกาสที่ตลาดปรับฐานเข้าซื้อหุ้นกลุ่ม
วัฏจักร (Cyclicals) รวมถึงหุ้นกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา
(EM) ซึ่งน่าจะยังให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาด จากการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี
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Asset Allocation & Investment Themes
Asset Class

Weighting
Underweight

ตราสารหนี้ไทย

ตราสารทุน
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นจีน
ตลาดหุ้นเอเชียเหนือ

ตลาดหุ้นอินเดีย

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นยุโรป

ตลาดหุ้นละตินอเมริกา

การลงทุนทางเลือก
ทองค�ำ

น�้ำมัน
US REITs
J-REITs

Previous Recommendation

Neutral

Themes

Overweight

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้น
- นอกจากนี้ ส่วนต่างของ Bond yield ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ได้ลดลงมาใกล้กับระดับช่วงก่อนการระบาดแล้ว และค่าเงินบาทมี
แนวโน้มอ่อนค่าลง ซึ่งจะจ�ำกัดการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติ
- ลดน�้ำหนักเป็น Underweight
- ก�ำไรของบริษัทจะฟื้นตัวขึ้น ขณะเดียวกัน Fed จะยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงิน
- อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานในระยะสั้น จาก Bond yield ที่จะเพิ่มขึ้นแรง ตามอัตราเงินเฟ้อในไตรมาส 2 และ
การส่งสัญญาณ QE taper ของ Fed ในช่วงกลางปี
- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแจกเงินในโครงการ “เราชนะ” และ “ม 33 เรารักกัน”
เพื่อบรรเทาผลกระทบ
- แต่เศรษฐกิจก็ยังมีแนวโน้มชะลอตัวลง จากผลกระทบของการระบาดระลอก 2 ตั้งแต่ปลายปีก่อน
- นอกจากนี้ การแจกจ่ายวัคซีนเป็นวงกว้างยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
- Earnings growth อาจถูกปรับลง ท่ามกลางการกลับมาระบาดของ COVID-19 และความล่าช้าในการด�ำเนินการฉีดวัคซีน
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนประเทศ และเริ่มมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้ว
- อย่างไรก็ดี PBoC เริ่มใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น
- ลดน�้ำหนัก Overweight
- ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากร ที่หันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เนื่องจาก มีสินค้าส่งออกประเภท เครื่องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เป็นสัดส่วนมาก
- มีความเสี่ยงจากการถอนสภาพคล่องของ PBoC และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้น
- ลดน�้ำหนัก Overweight
- การระบาดของ COVID-19 ท�ำให้หนี้เสีย (Non-performing loan) มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอินเดียมีหนี้เสียเป็นสัดส่วนสูงอยู่แล้ว
ตั้งแต่ก่อนการระบาด และหุ้นกลุ่มธนาคารยังเป็นสัดส่วนมากสุดในตลาดหุ้น (ที่ 23% ของมูลค่าตลาด)
- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม Emerging Markets ด้วยกัน
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจญี่ปุ่นได้รับประโยชน์ระยะสั้น จากค่าเงินเยนที่กลับมาอ่อนค่าตั้งแต่ต้นปี หนุนการส่งออก
- ขณะที่ คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้ายังช้ากว่าประเทศอื่นที่พัฒนาแล้ว และมีข้อจ�ำกัดในการผ่อนคลาย
นโยบายการเงินเพิ่มเติม
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างช้า เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอังกฤษ และสหรัฐฯ ท�ำให้การสร้าง Herd
immunity อาจล่าช้าไปหลายปี
- เศรษฐกิจยังคงถูกกดดันจากมาตรการ Lockdown ที่กลับมาเข้มงวดขึ้นตั้งแต่ปลายปีก่อน
- ความเสี่ยงทางการเมืองในเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน ยังคงกดดัน Sentiment ในการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป
- Earnings อาจฟื้นช้ากว่าภูมิภาคอื่น
- คงค�ำแนะน�ำเป็น Neutral
- โครงสร้างทางเศรษฐกิจอ่อนแอ เช่น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง และทุนส�ำรองต�่ำ
- มีข้อจ�ำกัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง และมีความเสี่ยงเงินทุนไหลออกสูงกว่าประเทศอื่นในกลุ่ม EM
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- ราคาทองค�ำอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้น ตามเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้นแรงในไตรมาส 2 ซึ่งผลตอบแทนจากทองค�ำจะช่วยชดเชย
ผลตอบแทนรวมของพอร์ตที่อาจลดลงจากหุ้นในภาวะเงินเฟ้อสูงได้
- อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงที่ Fed จะเริ่มส่งสัญญาณ QE taper ในช่วงกลางปี
- เราจึงยังคงแนะน�ำให้นักลงทุนถือทองค�ำ และให้ทยอยขายในช่วงเดือน พ.ค. ก่อนการประชุม FOMC ในวันที่ 15-16 มิ.ย.
- คงค�ำแนะน�ำเป็น Neutral
- เรามองราคาน�้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น เป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ อุปสงค์น�้ำมันดิบโลกยังคงอ่อนแอ และ
อุปทานยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- คงน�้ำหนักเป็น Underweight
- ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ยังมีความน่าสนใจ
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- ราคาที่ดินในญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- นโยบาย Yield Curve Control ของ BoJ ช่วยให้สว่ นต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ของ J-REITs อยูใ่ นระดับสูง
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral

Underweight : ลดน�้ำหนักการลงทุน

Neutral : คงน�้ำหนักการลงุทน
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Overweight : เพิ่มน�้ำหนัการลงทุน
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ตลาดหุ้น
ตลาดหุ้นมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานเพิ่มขึ้น จาก 1) แนวโน้มการฉีดวัคซีนที่ช้ากว่าคาด โดยเฉพาะในยุโรป ซึ่งอาจท�ำให้
การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกล่าช้ากว่าคาด 2) Bond yield ที่เพิ่มขึ้นแรงจนกดดัน Valuation ของ
ตลาดหุ้น 3) ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เริ่มกลับมาแข็งค่า และ 4) นโยบายการเงินของจีนที่เริ่มกลับมาเข้มงวดขึ้น เราแนะน�ำให้เพิ่ม
ความระมัดระวังในการลงทุน และให้ขายเมื่อ Bond yield อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเกิน 1.4%

ตลาดหุ้นมีความเสี่ยงที่จะปรับฐาน
เป็นเวลา 11 เดือนนับจากจุดต�่ำสุดในวันที่ 23 มี.ค. 2020
ดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 75% ท�ำจุดสูงสุดใหม่
ต่อเนื่อง เป็นการฟื้นตัวที่เร็วที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ โดย
การฟื้นตัวของตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาดูคล้ายกับการฟื้นตัวจาก
วิกฤต Subprime ในปี 2009 เป็นอย่างมาก ทัง้ ในแง่ของความเร็ว
ขนาด และรูปแบบในการฟื้นตัว
หากพิจารณาการฟื้นตัวจากช่วง Subprime Crisis จะพบ
ว่าดัชนี S&P500 มีการปรับฐานราว 10% ในเดือนที่ 11 ของการ
ฟืน้ ตัว ซึง่ อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดหุน้ ในช่วงนี้ มีความเสีย่ ง
ทีจ่ ะปรับฐานเช่นกัน โดยการปรับฐานของตลาดในรอบ Subprime
นั้นมีสาเหตุจาก 1) ตัวเลขเศรษฐกิจที่เริ่มแผ่วลงในช่วง ไตรมาส

1/2010 และ 2) การยุติมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องของ Fed
(QE1) ในเดือน มี.ค. 2010
ส�ำหรับในรอบนี้ เราเริม่ เห็นการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจทีแ่ ผ่ว
ลงเช่นกัน จากผลของมาตรการ Lockdown เพื่อควบคุมการ
ระบาดระลอกสองในหลายประเทศตั้งแต่ปลายปีก่อน นอกจาก
นี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมจาก 1) Bond yield ที่จะปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นต่อเนื่อง 2) PBoC ที่เริ่มทยอยถอนสภาพคล่อง และ 3) ค่า
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทีอ่ าจแข็งค่าขึน้ ท�ำให้เรามองว่าตลาดมีความ
เสีย่ งทีจ่ ะปรับฐานในระยะสัน้ แต่การปรับฐานอาจไม่รนุ แรงเท่ากับ
ในอดีต เนื่องจากนโยบายการเงินและการคลังที่ยังผ่อนคลาย
อย่างมาก และมีความคืบหน้าจากการแจกจ่ายวัคซีนที่ยังช่วย
หนุนตลาด

แผนภาพที่ 1: การฟื้นตัวของตลาดหุ้นดูคล้ายกับช่วงวิกฤต Subprime เป็นอย่างมาก และอาจ
เป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดหุ้นอาจปรับฐานระยะสั้น

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 2: การกลับมา Lockdown ตั้งแต่ปลายปีก่อน จะกดดันตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส 1
เป็นลบต่อ Sentiment ในการลงทุนในระยะสั้น

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนล่าช้ากว่าแผน โดยเฉพาะในยุโรป
เป็นเวลาราว 2 เดือนที่ทั่วโลกได้เริ่มความพยายามในการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โดยมุง่ สร้างภูมคิ มุ้ กันหมู่ (Herd
Immunity) เพื่อยับยั้งการระบาดของโรค ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่า
จะส�ำเร็จเมื่อประชาการอย่างน้อย 65% ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส
(ในกรณีที่วัคซีนมีประสิทธิภาพ 90% ขึ้นไป)
อิสราเอล เป็นประเทศที่กระจายฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดเมื่อ
เทียบกับจ�ำนวนประชาการ เนื่องจากเป็นประเทศขนาดเล็กซึ่งมี
ประชากรเพียงไม่ถึง 9 ล้านคน จึงสามารถกระจายวัคซีนไปได้
แล้วถึง 64% ของจ�ำนวนประชากร และมีอตั ราการฉีดวัคซีนรายวัน
ที่ 1.11% ของประชากร ซึ่งหากคงอัตราการฉีดรายวันที่ระดับนี้
ต่อไป ก็จะท�ำให้ประชากร 65% ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสภายใน
เดือน เม.ย.
ในกลุ่มประเทศหลัก อังกฤษมีความคืบหน้ามากที่สุด โดย
มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 18.5% ของประชากร และอัตราการฉีด
วัคซีนรายวัน ที่ 0.64% ของประชากร ซึ่งน่าจะท�ำให้อังกฤษ
สามารถฉีดวัคซีนได้ถึงเกณฑ์ขั้นต�่ำภายในเดือน ก.ค. ตามด้วย

สหรัฐฯ ซึ่งฉีดวัคซีนไปแล้ว 12.3% ของประชากร และสามารถ
เร่งอัตราการฉีดวัคซีนรายวันขึ้นมาได้ถึงวันละ 1.4 ล้านโดส หรือ
0.44% ของประชากร ท�ำให้สหรัฐฯ น่าจะฉีดวัคซีนได้ถงึ เกณฑ์ขนั้
ต�่ำภายในเดือน ต.ค.
อย่างไรก็ดี การฉีดวัคซีนในยุโรปยังล่าช้าเป็นอย่างมาก
โดยมีการฉีดวัคซีนไปแล้วเพียง 4% ของประชากร และมีอัตรา
การฉีดที่ช้าเพียง 0.13-0.16% ของประชากร ซึ่งหากยุโรปไม่
สามารถเร่งอัตราการฉีดวัคซีนให้ได้เร็วกว่านี้ ก็อาจท�ำให้การสร้าง
ภูมิคุ้มกันหมู่ล่าช้าออกไปอีกหลายปี
ส่วนในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา การฉีดวัคซีนยังเพิ่งเริ่ม
ต้นขึ้น (ราว 2% ของประชากรในบราซิลและจีน) และอัตรา
การฉีดยังช้ามาก (ราว 0.1% ต่อวันในบราซิลและจีน และต�่ำ
เพียง 0.02% ต่อวันในอินดีย) เนื่องจากมีอุปสรรคในด้านจ�ำนวน
ประชากรที่มาก บุคลากรการแพทย์และการขนส่งวัคซีน
แนวโน้มการฉีดวัคซีนทีช่ า้ กว่าคาด โดยเฉพาะในยุโรป ซึง่
อาจท�ำให้การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
ล่าช้ากว่าคาด
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แผนภาพที่ 3: ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนล่าช้ากว่าที่คาด โดยเฉพาะในยุโรป และจีน

ที่มา: Our World in Data, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 4: อังกฤษและสหรัฐฯ น่าจะสร้าง Herd immunity ได้ส�ำเร็จในเดือน ก.ค. และ ต.ค. ปีนี้ ตามล�ำดับ
แต่ประเทศอื่นยังต้องใช้เวลาอีกนาน

ที่มา: Our World in Data, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

นอกจากอัตราการฉีดวัคซีนทีล่ า่ ช้า การกลายพันธุข์ องไวรัส
ก็อาจเป็นอุปสรรคอีกประการต่อการสร้างภูมคิ มุ้ กันหมู่ ในปัจจุบนั
มีการค้นพบการกลายพันธุข์ องไวรัส COVID - 19 3 สายพันธุท์ ี่
ส�ำคัญ ได้แก่ 1. สายพันธุอ์ งั กฤษ (B.1.1.7) 2. สายพันธุแ์ อฟริกาใต้
(B.1.351) และ 3. สายพันธุบ์ ราซิล (P.1)
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่า ไวรัสกลายพันธุ์เหล่านี้
อาจสามารถแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิมถึง 50% และ
อาจท�ำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคของวัคซีนลดลง ซึ่งนับ

เป็นอุปสรรคต่อความพยายามสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยวัคซีน
โดยหากอัตราการแพร่ระบาด (Basic reproductive
number: R0) เพิ่มขึ้น 50% (จาก 2.4 เป็น 3.5) จะส่งผลให้
อัตราส่วนประชากรขั้นต�่ำที่ต้องได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นจาก 65% ไป
เป็น 80% จึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ส�ำเร็จ
ในขณะที่ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ลดลง 5% (จาก 90%
เป็น 85%) จะท�ำให้ประชากรขั้นต�่ำที่ต้องได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น
เป็น 85%
9

แผนภาพที่ 5: การกลายพันธุ์ของไวรัสอาจท�ำให้อัตราส่วนประชากรขั้นต�่ำที่ต้องได้รับวัคซีน
เพิ่มขึ้นจาก 65% ไปเป็น 85% จึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ส�ำเร็จ

ที่มา: Bloomberg, The New York Times, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การฉีดวัคซีนให้ได้มากกว่า 80% ของประชากรอาจเป็นไป
ได้ยากในหลายประเทศ โดยการส�ำรวจโดย Ipsos ซึง่ เผยแพร่ใน
เดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ชี้ว่าประชากรโลกมีอัตราการยอมรับวัคซีน
เฉลี่ยเพียง 74% โดยประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีอัตราการ

ยอมรับวัคซีนที่ต�่ำกว่า 70% เช่น สหรัฐฯ (67%), เยอรมันนี
(67%), ฝรั่งเศส (59%) ในขณะที่ประเทศก�ำลังพัฒนามีอัตรา
การยอมรับวัคซีนที่สูงกว่า เช่น จีน (97%), บราซิล (88%) และ
อินเดีย (87%)

แผนภาพที่ 6: ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีอัตราการยอมรับวัคซีนที่ต�่ำกว่า 70% ในขณะที่ประเทศก�ำลังพัฒนา
มีอัตราการยอมรับวัคซีนที่สูงกว่า

ที่มา: IPSOS
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นอกจากนี้การกลายพันธุ์ของไวรัสยังอาจท�ำให้การเปิด
รับนักท่องเที่ยวต้องล่าช้าออกไป แม้ประชากรส่วนใหญ่จะได้รับ
วัคซีนแล้ว เนื่องจากการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์
จากต่างประเทศที่อาจอยู่นอกเหนือการป้องกันของวัคซีน

เป็นต้นไปจากฐานที่ต�่ำในปีก่อน โดยผลส�ำรวจมุมมองของ
นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งรวบรวมโดย Bloomberg คาดว่าอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไป (CPI) ของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 1.6%
ในไตรมาส 1 และ 2.7% ในไตรมาส 2 ก่อนจะกลับมาลดลงใน
ช่วงครึ่งหลังของปีจากฐานที่สูงขึ้น
ขณะเดียวกัน มาตรการการคลังที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น
อาจท�ำให้มาตรการการเงินมีความจ�ำเป็นลดลง โดยคณะกรรมการ
นโยบายการเงินของ Fed เริ่มมีการกล่าวถึงการลดการอัดฉีด
สภาพคล่อง (QE Taper) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการระบาด
เช่น นาย Bostic ประธาน Fed สาขา Atlanta ซึ่งกล่าวถึงความ
เป็นไปได้ในการทยอยลดการอัดฉีดสภาพคล่องลงในปีนี้ และนาย
Kaplan ประธาน Fed สาขา Dallas ซึ่งกล่าวว่าอาจเริ่มปรึกษา
กันในปลายปีนี้
ผลส�ำรวจโดย Bloomberg ระหว่างวันที่ 15-20 ม.ค.
ยังชี้ว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ (62.5%) คาดว่า Fed จะเริ่ม
ลดการอัดฉีดสภาพคล่อง (QE taper) ลงในต้นปีหน้า ซึ่งหากจะ
ลดการอัดฉีดสภาพคล่องลงในช่วงต้นปีหน้า Fed อาจต้องเริม่ ส่ง
สัญญาณให้ตลาดเตรียมตัวล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้ ซึ่งเป็น
ความเสี่ยงที่อาจท�ำให้ Bond yield เพิ่มขึ้นแรงต่อเนื่อง และ
อาจกดดันตลาดหุ้นในช่วงไตรมาส 2

Bond yield อาจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากมาตรการการคลัง
เงินเฟ้อ และการส่งสัญญาณ Taper
ผลการเลือกตัง้ วุฒสิ มาชิกในรัฐ Georgia ในสัปดาห์แรก
ของเดือน ม.ค.ท�ำให้พรรค Democrat พลิกกลับมาครองเสียง
ข้างมากในสภาคองเกรส และท�ำให้การผ่านมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจขนาดใหญ่มคี วามเป็นไปได้มากขึน้ ซึง่ นับเป็นปัจจัยบวก
ต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้ตลาดหุน้ สหรัฐฯ ปรับตัวขึน้ ท�ำ New High
ต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่ตน้ ปี
อย่างไรก็ดี มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ จะท�ำให้
งบประมาณขาดดุลมากขึน้ รัฐต้องออกพันธบัตรเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้
Bond yield อายุ 10 ปี พุ่งขึน้ สูงกว่าระดับ 1.3% สูงสุดนับตั้งแต่
เดือน ก.พ. 2020 ซึง่ Bond yield ทีเ่ พิม่ ขึน้ อาจกดดัน Valuation
ของตลาดหุ้นให้ลดลง
นอกจากนั้น Bond yield ยังอาจเพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน
ไตรมาส 2 ตามตัวเลขเงินเฟ้อ ที่จะเพิ่มขึ้นแรงตั้งแต่เดือน มี.ค.

แผนภาพที่ 7: งบประมาณที่น่าจะยังขาดดุลค่อนข้างมากในปีนี้ ท�ำให้รัฐอาจต้องออกพันธบัตรในปริมาณมาก

ที่มา: Congressional Budget Office (CBO), TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 8: อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) ของสหรัฐฯ อาจเพิ่มขึ้นสูงเกิน 2.7% ในไตรมาส 2

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 9: คณะกรรมการนโยบายการเงินของ Fed เริ่มมีการกล่าวถึงการลดการอัดฉีดสภาพคล่อง (QE Taper)
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้า ท�ำให้ Fed อาจต้องเริ่มส่งสัญญาณให้ตลาดเตรียมตัวล่วงหน้าตั้งแต่กลางปีนี้

ที่มา: Bloomberg, Reuters, Federal Reserve, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 10: ตลาดคาดว่า Fed จะเริ่มลดการอัดฉีดสภาพคล่อง (QE taper)
ในไตรมาส 1 ปีหน้า

ที่มา: Bloomberg Survey on 15-20 Jan 2021, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ระวังการเพิม่ ขึน้ ของ Bond yield ซึง่ หากเกิน 1.4% อาจท�ำให้
ตลาดปรับฐาน
Earning yield gap (EYG) หรือส่วนต่างระหว่าง Earning
Yield (Earning/Price หรือส่วนกลับของ P/E ratio) กับ Bond
yield 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับ 3.3% ต�่ำสุดนับตั้งแต่ปลาย
ปี 2018 ตามการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของตลาดหุน้ พร้อมๆ กับการเพิม่
ขึ้นของ Bond yield อย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา โดย EYG ที่
ลดลง ชีว้ า่ ผลตอบแทนส่วนเพิม่ (Risk Premium) จากการลงทุน

ในตลาดหุ้นนั้นลดลง เมื่อเทียบกับการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
ซึ่งปราศจากความเสี่ยง และเมื่อ EYG ลดลงจนถึงจุดหนึ่งซึ่งนัก
ลงทุนประเมินว่าไม่คมุ้ กับความเสีย่ งก็อาจจุดชนวนให้เกิดการขาย
หุ้นเพื่อกลับมาลงทุนในตลาด Bond
ในช่วงปี 2017-2018 EYG ลดลงไปต�ำ่ สุดถึงระดับประมาณ
3% ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับฐานในช่วงนั้น เราจึงแนะน�ำให้นัก
ลงทุนระมัดระวังการลงทุนในตลาดหุ้นเมื่อ EYG ลดลงเข้าใกล้
ระดับ 3% ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ Bond yield เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.4%

แผนภาพที่ 11: EYG ลดลงไปต�่ำสุดถึงระดับประมาณ 3% ในช่วงปี 2017-2018 ซึ่งส่งผลให้
ตลาดหุ้นปรับฐานในช่วงนั้น

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจกลับมาแข็งค่าขึ้น
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ขยายตัวแข็งแกร่ง และแนวโน้มการ
ฉีดวัคซีนเร็วกว่าประเทศอื่นๆ นับเป็นปัจจัยหนุนที่อาจท�ำให้ค่า
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาแข็งค่าขึ้นในระยะสั้น ซึ่งเป็นปัจจัย
ลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์
นอกจากนัน้ การลงทุนในตลาดซือ้ ขายล่วงหน้าของนักเก็ง
ก�ำไรซึง่ มีสถานะ Short สุทธิในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นจ�ำนวน
มาก ก็อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท�ำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับ

มาแข็งค่าเร็ว โดยสถานะการลงทุนในตลาดซื้อขายล่วงหน้าของ
นักเก็งก�ำไร (Net Speculative Position) ได้ลดลงสู่ระดับกว่า
-14,000 สัญญา ต�่ำสุดตั้งแต่ปี 2011
โดยหากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาแข็งค่าขึ้นตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีแ่ ข็งแกร่งกว่าประเทศอืน่ ๆ ก็อาจ
จุดชนวนให้นักเก็งก�ำไรเร่งปิดสถานะ Short เพื่อ take profit
ด้วยการ take long position หรือซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ คืน ซึ่งจะ
ท�ำให้มีแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

แผนภาพที่ 12: สถานะ Short ที่มีเป็นจ�ำนวนมากในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ชี้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจกลับมาแข็ง
ค่าขึ้นในระยะสั้น

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

PBoC เริ่มถอนสภาพคล่องออกจากระบบ
ความส�ำเร็จในการควบคุมการระบาดของ COVID-19
ท�ำให้จีนเป็นประเทศแรกที่ยกเลิกมาตรการ Lockdownในเดือน
มี.ค. 2020 ส่งผลให้เศรษฐกิจฟืน้ ตัวขึน้ อย่างรวดเร็วก่อนประเทศ
อื่น GDP กลับมาสูงกว่าระดับก่อนการระบาดแล้ว PBoC จึงเริ่ม
ถอนการอัดฉีดสภาพคล่อง (Liquidity) ออกจากระบบ เพื่อลด
ความร้อนแรงในตลาดการเงิน โดย PBoC ได้ถอนสภาพคล่อง
สุทธิไป -2.16 แสนล้านหยวน ในเดือน ม.ค. ส่งผลให้อัตรา
ดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ระยะสั้นของจีน (1-week

Shibor Interbank Rate) เพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับ 3% สูงสุดนับ
ตั้งแต่ปี 2015
สภาพคล่องทีต่ งึ ตัวขึน้ อาจท�ำให้ยอดระดมทุนรวมของจีน
(Outstanding Total Social Financing) ชะลอตัวลง ซึ่งการ
เติบโตของยอดระดมทุนเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่า P/E ของ
ดัชนี CSI 300 มาตลอดหลายปี ดังนั้น หาก PBoC ถอนสภาพ
คล่องเร็วหรือมากเกินไป ก็จะท�ำให้ยอดระดมทุนลดลง เป็นความ
เสี่ยงต่อตลาดหุ้น
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แผนภาพที่ 13: การทยอยถอนสภาพคล่องของ PBoC ท�ำให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (1-week SHIBOR) เพิ่มขึ้นสูงสุด
นับตั้งแต่ปี 2015 และชี้ว่ายอดระดมทุนอาจชะลอตัวลง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 14: ค่า P/E ของดัชนี CSI 300 เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของยอดระดมทุนของจีน

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ทยอยขายลดความเสี่ยงเมื่อ Bond yield เพิ่มขึ้นเกินใกล้
1.4%
เรามองตลาดหุน้ มีความเสีย่ งทีจ่ ะปรับฐานจากหลายปัจจัย
ที่กล่าวมาข้างต้น และแนะน�ำให้นักลงทุนทยอยขายหุ้นลดความ
เสีย่ งของพอร์ตหาก Bond yield สหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ใกล้ระดับ 1.4%

อย่างไรก็ดีเรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นในระยะ
ยาว และแนะน�ำให้ใช้โอกาสทีต่ ลาดปรับฐานเข้าซือ้ หุน้ กลุม่ วัฏจักร
(Cyclicals) รวมถึงหุ้นกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา (Emerging
Markets) ซึง่ น่าจะยังให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาด จากการฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจในช่วงครึง่ หลังของปี
15

ตลาดตราสารหนี้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวสูงขึ้นนับตั้งแต่ต้นปี ท่ามกลางความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ ซึ่งเรามองว่า Bond yield อายุ 10 ปี ของไทยอาจเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้น จากการชะลอซื้อของ
นักลงทุนต่างชาติ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร ปรับตัวสูงขึ้นในทุกช่วงอายุนับตั้งแต่ต้นปี
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวสูงขึ้นในทุกช่วงอายุนับตั้งแต่ต้นปี ท่ามกลางความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะช่วงระยะกลาง (อายุ 5-7 ปี) ที่เพิ่มขึ้นสูงกว่า 25bps ส่วนอัตราผลตอบแทนระยะยาว อายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น
20bps ขณะที่ อัตราผลตอบแทนระยะสั้น (อายุ 3 เดือน - 3 ปี) เพิ่มขึ้นเพียง 10-15bps
แผนภาพที่ 15: อัตราผลตอบแทนพันธบัตร ปรับตัวสูงขึ้นในทุกช่วงอายุนับตั้งแต่ต้นปี

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของไทยอาจเริ่มปรับตัว
เพิ่มขึ้นในระยะสั้น
ข่าวดีจากการพัฒนาวัคซีนตัง้ แต่ปลายปีกอ่ น และการกลับ
มาครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส เป็น Blue sweep ท�ำให้
ความเป็นไปได้ในการออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่สูงขึ้น
เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ผลักดันให้ Bond yield อายุ 10 ปี
ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึน้ อย่างรวดเร็วจาก 0.5% สูร่ ะดับ 1.3% ขณะ
ที่ Bond yield ของไทย ทรงตัวอยูท่ ี่ 1.3-1.5% ท่ามกลางการเข้า
ซื้อของนักลงทุนต่างชาติ
อย่างไรก็ดี เรามองว่านักลงทุนต่างชาติอาจเริ่มชะลอ
การเข้าซื้อพันธบัตรไทยลงต่อจากนี้ เนื่องจากส่วนต่างระหว่าง

Bond yield ไทย และสหรัฐฯ (Yield spread) ลดลงมาอยู่ที่
ประมาณ 20bps ต�ำ่ กว่า 40bps ซึง่ เป็นระดับทีน่ กั ลงทุนต่างชาติ
มักจะชะลอการเข้าซื้อลง ขณะเดียวกันค่าเงินบาทยังมีแนวโน้ม
อ่อนค่าเทียบกับสกุลอื่น ตามเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่า
ประเทศอืน่ ในภูมภิ าค จากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีล่ ดลง สะท้อนใน
ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current account) ที่ลดลง จนเริ่มขาดดุล
ในเดือน พ.ย. ซึ่งจะยังคงจ�ำกัดการแข็งค่าของค่าเงินบาท ท�ำให้
ความน่าสนใจในการเข้าซือ้ ของนักลงทุนต่างชาติลดลง และท�ำให้
Yield spread น่าจะไม่กลับไปติดลบเท่ากับก่อนการระบาดใน
เดือน ม.ค.-ก.พ. 2020 ส่งผลให้ Bond Yield อาจปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นในระยะสั้น

แผนภาพที่ 16: Bond yield ของไทย อาจเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามของสหรัฐฯในระยะสั้น

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 17: ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยและสหรัฐฯ (Yield spread) มีความน่าสนใจลดลง
(ที่ต�่ำกว่า 40bps)

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 18: ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ลดลง จะจ�ำกัดแนวโน้มแข็งค่าของค่าเงินบาท

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 19: เงินบาทอ่อนค่าลงนับตั้งแต่มีการระบาด

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
เรามองราคาทองค�ำจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงไตรมาส 2 จากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังรอบใหม่ ซึ่งน่าจะผ่าน
การพิจารณาในช่วงกลางเดือน มี.ค. และรายงานตัวเลขเงินเฟ้อที่จะเห็นเพิ่มขึ้นแรงตั้งแต่เดือน เม.ย.เป็นต้นไป แต่ราคา
ทองค�ำอาจเพิ่มขึ้นได้เพียงระยะสั้น เนื่องจาก Fed อาจเริ่มส่งสัญญาณลดการอัดฉีดสภาพคล่อง (QE taper) ในช่วง
กลางปีนี้ ส�ำหรับราคาน�้ำมัน เรามองว่าราคาน่าจะปรับขึ้นมาเพียงระยะสั้น ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐาน เช่น อุปสงค์น�้ำมันดิบ
โลกยังคงอ่อนแอ และอุปทานยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ยังคงแนะน�ำให้ถือทองค�ำ ตามความเสี่ยงจากเงินเฟ้อในช่วง
ไตรมาส 2
ราคาทองค�ำปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ราว 1,800 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หรือ -12% จากจุดสูงสุดในเดือน ส.ค. 2020
อย่างไรก็ดี เรามองราคาทองค�ำจะเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อจากนี้
ตามความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ เนื่องจาก 1) แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
การคลังรอบใหม่ของสหรัฐฯที่ก�ำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณา
มีมูลค่าขนาดใหญ่มาก ซึ่งหากผ่านการพิจารณาจะผลักดันให้
เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เป็นความเสี่ยงที่อาจท�ำให้เงินเฟ้อเพิ่ม
ขึ้นแรง และ 2) เงินเฟ้อนับตั้งแต่เดือน มี.ค. เป็นต้นไป จะเพิ่ม
ขึ้นแรง จากฐานเงินเฟ้อที่ต�่ำในปีก่อน
ผลส�ำรวจมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งรวบรวมโดย
Bloomberg คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป (CPI) ของสหรัฐฯ จะเพิม่
ขึน้ ต่อเนือ่ งจากปัจจุบนั ที่ 1.4% เป็น 2.7% ในไตรมาส 2 ก่อน
จะกลับมาลดลงในช่วงครึ่งหลังของปีจากฐานที่สูงขึ้น ซึ่งหาก
เงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ ถึง 2.7% เงินเฟ้อจะมากกว่าเฉลีย่ ย้อนหลัง 10 ปี

ถึง 1.2SD ซึง่ ชีว้ า่ ทองค�ำอาจให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุน้ เป็นอย่าง
มาก โดยจากการศึกษาข้อมูลเงินเฟ้อตัง้ แต่ปี 1970 พบว่าในภาวะ
ทีเ่ งินเฟ้ออยูร่ ะหว่าง +1SD ถึง +2SD ทองค�ำมักจะให้ผลตอบแทน
สูงถึง 30% มากกว่าผลตอบแทนจากหุน้ ที่ 5% เราจึงยังคงแนะน�ำ
ให้การกระจายการลงทุนไปยังทองค�ำ เพือ่ ชดเชยผลตอบแทนรวม
ของพอร์ตการลงทุนทีอ่ าจลดลงจากหุน้ ได้
ขณะเดียวกัน เรามองว่าราคาทองค�ำในระยะสัน้ มี Downside
จ�ำกัดทีป่ ระมาณ 1,750 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยเมือ่ พิจารณา
การเคลือ่ นไหวของราคาทองค�ำในช่วงที่ Fed ส่งสัญญาณว่าจะเข้า
ซือ้ สินทรัพย์ ในวิกฤต Subprime ระหว่างปี 2008 - 2012 พบว่า
ราคาทองค�ำมักจะปรับฐานลงไม่เกิน -15% จากจุดสูงสุดก่อนหน้า
(Drawdown) ซึง่ ในปัจจุบนั Fed ยังคงส่งสัญญาณว่าจะซือ้ พันธบัตร
รัฐบาลและ MBS อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ราคาทองค�ำน่าจะปรับตัวลง
ไม่เกิน -15% จากจุดสูงสุดที่ 2,070 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หรือ
ลดลงถึงราว 1,750 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ใกล้เคียงกับราคาใน
ปัจจุบนั ท�ำให้ราคาทองค�ำน่าจะเริม่ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อจากนี้

แผนภาพที่ 20: ทองค�ำมักจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นในภาวะเงินเฟ้อสูง
Gold and stock returns in
different inflation environments (since 1970)
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 21: เงินเฟ้อในไตรมาส 2 อาจเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% สูงกว่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ถึง 1.2SD

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 22: ราคาทองค�ำมักจะปรับตัวลงไม่เกิน -15% จากจุดสูงสุดก่อนหน้า (Drawdown)
ในช่วงที่ Fed อัดฉีดสภาพคล่อง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ส�ำหรับช่วงเวลาทีร่ าคาจะปรับเพิม่ ขึน้ เรามองว่าราคาทองค�ำ
น่าจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่เดือน มี.ค. จากแผนกระตุน้ เศรษฐกิจ
การคลัง ซึง่ น่าจะผ่านการพิจารณาในช่วงกลางเดือน มี.ค. ตามด้วย
ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน มี.ค. ซึง่ จะรายงานในวันที่ 13 เม.ย. และผล
การประชุม FOMC ในวันที่ 27-28 เม.ย. ซึง่ น่าจะยังคงส่งสัญญาณ
ว่าจะซือ้ สินทรัพย์ทอ่ี ตั ราปัจจุบนั ผลักดันราคาทองค�ำให้เพิม่ ขึน้ ใน
ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.

อย่างไรก็ดี ราคาทองค�ำอาจเริม่ ปรับตัวลดลงหลังจากนัน้
เนือ่ งจาก คณะกรรมการ FOMC อาจแสดงความเห็นเกีย่ วกับ
ประเด็น QE taper ก่อนการประชุมครัง้ ถัดไปในวันที่ 15-16 มิ.ย.
(อ่านเพิม่ เติมได้ในรายละเอียดของตลาดหุน้ ) และอาจเริม่ ปรึกษา
กันถึงประเด็นดังกล่าวในทีป่ ระชุม ซึง่ ในเวลานัน้ น่าจะเห็นตัวเลข
เงินเฟ้อสูง 3 เดือนต่อเนือ่ ง และมีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนมาก
ขึน้ เราจึงแนะน�ำให้นกั ลงทุนเริม่ ทยอยขายทองค�ำตัง้ แต่เดือน พ.ค.
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น�้ำมัน

เรายังคงมุมมองว่าตลาดน�ำ้ มันดิบยังคงมีความเสีย่ งในด้านอุปทานอีกมาก ทัง้ จากฝัง่ สหรัฐฯ และประเทศผูผ้ ลิตน�ำ้ มันในแถบ
ตะวันออกกลางที่พร้อมจะเร่งก�ำลังการผลิตในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ในขณะที่ความต้องการใช้น�้ำมันยังไม่มีท่าทีฟื้นตัว อีกทั้งค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อาจกลับมาแข็งค่าก็อาจท�ำให้ราคาน�้ำมันดิบกลับมาปรับฐานได้อีกครั้ง
การปรับตัวลดลงของสต็อกน�้ำมันดิบของโลกสะท้อนสภาวะตลาดน�้ำมันที่เริ่มกลับมาตึงตัวในระยะสั้น
จากปัจจัยบวกต่างๆในช่วงทีผ่ า่ นมาได้สง่ ให้ราคาน�ำ้ มันดิบได้ปรับตัวเพิม่ ขึน้ กว่า 20% ซึง่ ส่งผลให้ราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทัง้
Brent และ WTI ปรับกลับไปเป็น Backwardation อีกครัง้
โดยปัจจัยผลักดันหลักมาจากสต็อกน�้ำมันดิบของโลกที่ปรับลดลงมาแล้วกว่า 150 ล้านบาร์เรล จากจุดสูงสุดในช่วงปี 2021
อย่างไรก็ตามสต็อกน�้ำมันดิบ ณ ระดับปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังกว่า 100 ล้านบาร์เรล
แผนภาพที่ 23: การปรับตัวลดลงของสต็อกน�้ำมันดิบของโลกสะท้อนสภาวะตลาดน�้ำมันที่เริ่มกลับมาตึงตัวในระยะสั้น

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ในขณะเดียวกัน เรามองว่าในระยะถัดไป ตลาดน�ำ้ มันยังคง ซึง่ ส่งผลให้ความต้องการใช้นำ�้ มันกลับมามีแนวโน้มทีแ่ ย่ลงยังคง
มีความเสี่ยงทั้งในด้านของอุปสงค์ (Oil Demand) และ อุปทาน อยูใ่ นระดับต�่ำกว่าช่วงเดียวกันกับปีก่อนถึง 13% (YoY)
(Oil Supply) ดังนี้..
ในขณะในระยะข้างหน้าเรามองว่าความต้องการใช้น�้ำมัน
จะยังคงอ่อนแอต่อไปในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เป็นอย่างน้อยหลัง
1). ความต้องการใช้นำ�้ มัน (Gasoline Demand) ยังมีแนวโน้ม สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ยังไม่มีท่าทีบรรเทาลง
อ่อนแอต่อเนือ่ ง
แม้วคั ซีนป้องกัน COVID-19 จะถูกแจกจ่ายให้ประชากรบางส่วน
ในช่วงไตรมาสที่ 4 สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 แล้วก็ตามแต่ยังล่าช้ากว่าที่หลายฝ่านคาดไว้ ส่งผลให้มาตรการ
ระลอกที่สองกลับมารุนขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้หลายประเทศในแถบ Lockdown ในหลายๆ ประเทศทั่วโลกรวมถึงสหรัฐฯ จะยังความ
ยุโรปรวมถึงสหรัฐฯ กลับมาคุมเข้มมาตรการ Lockdown อีกครั้ง เข้มงวดต่อไปในระยะต่อจากนี้
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แผนภาพที่ 24: ความต้องการใช้น�้ำมันกลับมามีแนวโน้มที่แย่ลงโดยยังคงอยู่ในระดับต�่ำ
กว่าช่วงเดียวกันกับปีก่อนถึง 13% (YoY)

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ความเสี่ยงในด้านอุปทานมีดังนี้...
2.) จ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�ำ้ มันดิบ (Rig Count) ทีฟ่ น้ื ตัวต่อเนือ่ ง
บ่งชีถ้ งึ การผลิตน�ำ้ มันดิบสหรัฐฯ ทีก่ ำ� ลังจะกลับมาอีกครัง้
โดยจากการศึกษาความสัมพันธฺระหว่างจ�ำนวนแท่นขุดเจาะ
น�ำ้ มันดิบกับปริมาณการผลิตน�ำ้ มันดิบสหรัฐฯ พบว่าจ�ำนวนแท่นขุด
เจาะน�ำ้ มันดิบทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ จะน�ำพามาซึง่ ปริมาณการผลิตน�ำ้ มัน
ดิบในอีก 4 เดือนข้างหน้า ในขณะทีจ่ ำ� นวนแท่นขุดเจาะจะสามารถ
ฟืน้ ตัวได้ดมี ากขึน้ เมือ่ ราคาน�ำ้ มันดิบอยูส่ งู กว่าระดับ 50 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ซึง่ เป็นต้นทุนขุดเจาะของผูผ้ ลิต Shale oil

แม้จ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�้ำมันจะฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง แต่
ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ กลับยังคงทรงตัวในระดับ 11
ล้านบาร์เรลต่อวันต่อเนือ่ งหลายสัปดาห์ เนือ่ งมาจากการทีผ่ ผู้ ลิต
Shale oil ยังไม่กลับขุดเจาะหลุมใหม่ (New Wells)เพิ่มเติมหลัง
ยังไม่มั่นใจเสถียรภาพราคาน�้ำมัน ในขณะที่สภาพอากาศที่หนาว
เย็นในสหรัฐฯ ตอกย�้ำให้การผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ ล่าช้าออกไป
อย่างไรก็ตามเราเชือ่ ว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นเพียงปัจจัยระยะ
สั้นเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับคาดการณ์ของ EIA ที่คาดว่าปริมาณ
การผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

แผนภาพที่ 25: จ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�้ำมันจะฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง ตามราคาน�้ำมันดิบที่ทรงตัวในระดับสูง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 26: ราคาน�้ำมันดิบเริ่มกลับมามีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกับราคาน�้ำมันดิบอีกครั้ง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

3). ซาอุฯ แกนน�ำกลุม่ OPEC เตรียมวางแผนกลับมาปรับเพิม่
ส่งผลให้ล่าสุดกลุ่ม OPEC ยังคงสถานะการลดก�ำลังการ
การผลิตในการประชุม JMMC ในวันที่ 3 มี.ค. นี้
ผลิตอยู่ที่ระดับ -8.12 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งจะสิ้นสุดในปลาย
เดือน มี.ค. นี้
โดยในการประชุมครัง้ ก่อนหน้า ซาอุฯ ได้ทำ� การเซอร์ไพรส์
อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ แหล่งข่าวภายในกลุ่ม
ตลาด ยอมปรับลดการผลิตของตัวเองลงอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อ OPEC รายงานว่าซาอุฯ แกนน�ำหลักของกลุม่ เตรียมวางแผนปรับ
วัน (Voluntary cut) ในขณะที่ รัสเซียแกนน�ำกลุ่มพันธมิตรเรียก เพิ่มปริมาณการผลิต 5 แสนบาร์เรลต่อวันในเดือน เม.ย. นี้ และ
ร้องขอปรับเพิ่มการผลิตราว 6.5 หมื่นบาร์เรลต่อวัน ซึ่งแผนการ ยิ่งไปกว่านั้นอาจกลับมาเพิ่มการผลิตรวม 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ปรับลดการผลิตดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่กลุ่ม OPEC ยินยอม ภายในปีนี้ หลังมีความมั่นใจต่อเสถียรภาพของราคาน�้ำมันมาก
ให้ประเทศสมาชิกไม่จ�ำเป็นต้องปรับลดการผลิตตามสัดส่วนการ ขึ้น ซึ่งหากตกลงกันได้จริงอาจท�ำให้ตลาดน�้ำมันดิบกลับมากังวล
ผลิตของประเทศนั้น
ในประเด็นอุปทานล้นตลาดอีกครั้ง
แผนภาพที่ 27: ซาอุฯ ได้ท�ำการเซอร์ไพรส์ตลาด ยอมปรับลดการผลิตของตัวเองลงอีก 1 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน (Voluntary cut) ส่งผลให้ล่าสุดกลุ่ม OPEC ยังคงสถานะการลดก�ำลังการผลิต
อยู่ที่ระดับ -8.12 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งจะสิ้นสุดในปลายเดือน มี.ค. นี้

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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4). อิหร่านเริม่ กลับมาเพิม่ การผลิตน�ำ้ มันดิบแล้ว ในขณะทีก่ าร
ผลิตจากลิเบียเริ่มชะลอตัวลง
แม้การผลิตน�้ำมันดิบจากลิเบียจะเริ่มชะลอตัวลงแล้วใน
เดือนที่ผ่านมา อย่างก็ตามอิหร่านได้เริ่มกลับมาน่าเป็นห่วงอีก
ครั้ง โดยเราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการผลิตน�้ำมันดิบ
ของอิหร่านอย่างค่อยเป็นค่อยไปอีกครั้ง หลังจากที่ได้เริ่มกลับ
มาปรับตัวขึ้นแตะ 2.07 ล้านบาร์เรลต่อวันอีกครั้งหลัง ปรับตัว
ลดลงแตะระดับต�่ำสุดเป็นประวัติกาลที่ 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน

จากผลของมาตรการคว�่ำบาตรการส่งออกน�้ำมันในช่วงของอดีต
ประธานาธิบดี Donald Trump
โดยแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานอิหร่านระบุว่าหาก
ประธานาธิบดี Joe Biden กลับเข้าสูโ่ ครงการ Nuclear Deal และ
ผ่อนคลายมาตรการคว�ำ่ บาตรลง อิหร่านอาจกลับมาเพิม่ ก�ำลังการ
ผลิตแตะระดับ 4.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเรามองว่าความเสี่ยง
ดังกล่าวมีโอกาสอย่างมากที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้

แผนภาพที่ 28: อิหร่านเริ่มกลับมาเพิ่มการผลิตน�้ำมันดิบแล้ว ในขณะที่การผลิตน�้ำมันดิบจากลิเบียชะลอตัวลง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

และ 5). ราคาน�้ำมันดิบอาจหมดแรงสนับสนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีโอกาสกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง
แผนภาพที่ 29: ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันราคาน�้ำมันดิบ
ในระยะข้างหน้า

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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GLOBAL
ECONOMIC INSIGHTS
•

เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในไตรมาส 1/2021 ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19
ที่ยังไม่คลี่คลาย อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ไตรมาส 2 จากปัจจัยหนุน
ได้แก่ 1) การอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดี Biden ที่วงเงินอาจสูงถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ และ 2) การแจกจ่ายวัคซีนที่จะเป็นวงกว้างมาก ทั้งนี้ เศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวชัดเจนขึ้นอาจส่งผลให้ Fed
ส่งสัญญาณชะลอการเข้าซื้อสินทรัพย์ (Taper) ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิด

•

เศรษฐกิจยูโรโซนมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยซ�้ำซ้อน (Double-dip Recession) ในไตรมาส 1/2021 จาก
สถานการณ์ COVID-19 ทีย่ งั ไม่คลีค่ ลายและการแจกจ่ายวัคซีนทีล่ า่ ช้า ซึง่ ส่งผลให้มาตรการ Lockdown ทีเ่ ข้มงวด
มีผลบังคับใช้ตอ่ เนือ่ งมาจนถึงต้นปี โดยเศรษฐกิจทีย่ งั อ่อนแออย่างมาก ท�ำให้คาดว่า ECB จะคงนโยบายการเงิน
ทีผ่ อ่ นคลายเป็นระยะเวลานาน ด้านกองทุน Recovery Fund วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร ECB ระบุวา่ ประสิทธิผล
ที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับการเอาเงินไปใช้ โดยในกรณีที่ดีที่สุดประเมินว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจของกลุ่มมี Upside
เพิ่มเติม 1.5% ในระยะกลาง

•

เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส 1/2021 โดยตลาดคาดจะขยายตัวสูง 18.1% YoY จาก
อุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศที่ฟื้นตัว รวมถึงการควบคุมการระบาดของไวรัสที่มีประสิทธิผล ซึ่งเศรษฐกิจที่
ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดี ประกอบกับความกังวลในเรื่องของฟองสบู่ในตลาดทุน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และระดับ
หนี้ที่สูงขึ้นมากจากเดิมหลังการเกิดขึ้นของวิกฤต COVID-19 ส่งผลให้ PBoC เริ่มส่งสัญญาณถอนคันเร่งหนุน
เศรษฐกิจลง

•

เศรษฐกิจญีป่ นุ่ จะยังฟืน้ ตัวช้ากว่ากว่าประเทศหลักอืน่ ๆ และแนวโน้มการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจในระยะใกล้จะ ยังถูก
กดดันจากการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินครัง้ ที่ 2 รวมทัง้ การแจกจ่ายวัคซีนทีล่ า่ ช้า โดยตลาดคาด GDP ไตรมาส
1/2021 จะพลิกกลับมาหดตัวที่ -2.5% QoQ, saar ส่งผลให้สภาอนุมตั มิ าตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติมก้อนที่ 3
วงเงิน 73.6 ล้านล้านเยน หรือ 13.2% ของ GDP ในปลายเดือน ม.ค. ด้านนโยบายการเงิน เราคาด BoJ จะยังคง
ผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างมาก ท่ามกลางเศรษฐกิจทีฟ่ น้ื ตัวช้า และเงินเฟ้อทีจ่ ะยังขยายตัวต�ำ่ กว่าเป้าหมายที่ 2%

•

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสในระลอกสอง ที่ได้บั่นทอนให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงในช่วงต้นปีที่ผ่านมา รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงหายไป อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้
ระดมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โดยเฉพาะ
มาตรการทีเ่ น้นการแจกเงินในโครงการ “เราชนะ” และ “ม 33 เรารักกัน” ซึง่ จะมีสว่ นช่วยหนุนก�ำลังซือ้ ครัวเรือนใน
ระยะสัน้ ด้านการแจกจ่ายวัคซีนมีความคืบหน้ามากขึน้ แต่การแจกจ่ายวัคซีนเป็นวงกว้างยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึง่
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในไตรมาส 1/2021 สะท้อนผ่านตัวเลขเบื้องต้น เช่น
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการเคลื่อนที่ของผู้คนไปยังสถานที่ต่างๆ (Mobility trends) ที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ ท่ามกลาง
สถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ไตรมาส
2 จากปัจจัยหนุน ได้แก่ 1) การอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของประธานาธิบดี Joe Biden ที่วงเงิน
อาจสูงถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 2) การแจกจ่ายวัคซีนที่จะเป็นวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะเอื้อต่อการกลับมา
เปิดท�ำการของธุรกิจบริการ ทั้งนี้ เศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวชัดเจนขึ้นอาจส่งผลให้ Fed ส่งสัญญาณชะลอการเข้าซื้อ
สินทรัพย์ (Taper) ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะสร้างแรงกดดันให้
กับตลาดทุนได้ เพิ่มเติมจากประเด็นการขยายเพดานหนี้สาธารณะ (Debt Ceiling) ที่มีก�ำหนดภายในสิ้นเดือน ก.ค.

GDP ไตรมาส 4/2020 ชะลอตัวลงเป็น 4.0% QoQ, saar
ขณะที่ GDP ในไตรมาส 1/2021 คาดจะยังได้รับแรงกดดัน
จาก COVID-19
เศรษฐกิจไตรมาส 4/2020 ขยายตัว 4.0% QoQ, saar (-2.5%
YoY) ชะลอตัวลงจากทีข่ ยายตัวสูงเป็นประวัตกิ ารณ์ที่ 33.4% ใน
ไตรมาสก่อน (-2.8% YoY) จากการระบาดของ COVID-19 ที่
รุนแรงขึน้ และน�ำไปสูก่ ารกลับมาใช้มาตรการ Lockdown อีกครัง้
ในบางพืน้ ที่ กดดันการบริโภคและการจ้างงาน โดยเฉพาะในภาค
บริการ ส่งผลให้ทงั้ ปี 2020 เศรษฐกิจหดตัว -3.5% YoY รุนแรง
ทีส่ ดุ ในรอบ 70 ปี
โดยการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงมากเป็น 2.5% QoQ,
saar จาก 41.0% ไตรมาสก่อน จากผลกระทบของ COVID-19
ทีร่ ุนแรงขึ้นกดดันการใช้จ่ายในหมวดอาหารและที่พัก (-1.2%)
ขณะที่การลงทุนยังขยายตัวแข็งแกร่ง (18.4% vs. 31.3%

ไตรมาสก่อน) โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ (33.5%
vs. 63.0% ไตรมาสก่อน) ทีไ่ ด้อานิสงส์จากอัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ ส่วน
การลงทุนภาคธุรกิจ (CAPEX) ขยายตัวดีตอ่ ที่ 13.8% (vs. 22.9%
ไตรมาสก่อน) จากการลงทุนในหมวดเครือ่ งจักรกลและอุปกรณ์
ทั้งนี้ การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่องอีก -1.2% QoQ,
saar ( vs. -4.8% ไตรมาสก่อน) แต่คาดจะพลิกกลับมาขยาย
ตัวสูงจากการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 9.2 แสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือน ธ.ค. ส่วนภาคต่าง
ประเทศ ยอดส่งออกสุทธิ (Net Exports) เป็นปัจจัยฉุดเศรษฐกิจ
(-1.5ppt) จากยอดน�ำเข้า (29.5%) ทีข่ ยายตัวสูงกว่ายอดส่งออก
(22.0%) ขณะที่ปริมาณสินค้าคลัง (Inventories) เป็นปัจจัยหนุน
เศรษฐกิจในไตรมาสนี้ที่ 1.0ppt จากการผลิตเพื่อชดเชยผลผลิต
ที่ขาดไปเนื่องจาก COVID-19

แผนภาพ 30: GDP ไตรมาส 4/2020 ชะลอตัวลงเป็น 4.0% QoQ, saar (-2.5% YoY)

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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มองไปข้างหน้า เรามองว่า GDP ไตรมาส 1/2021 จะยัง
ได้รับแรงกดดันจาก COVID-19 (Bloomberg Consensus ณ
วันที่ 9 ก.พ. คาด GDP จะชะลอตัวลงเป็น 3.0% QoQ, saar)
เนื่องจากจ�ำนวนผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับสูง การแจกจ่ายวัคซีน
ค่อนข้างล่าช้า อีกทั้งตลาดแรงงานยังอ่อนแออย่างมาก โดยอาจ
สะท้อนผ่านตัวเลขเบือ้ งต้นในแผนภาพ 31 ด้านล่าง เช่น การจ้าง
งานเดือน ม.ค. ที่ยังต�่ำกว่าระดับก่อน COVID-19 อยู่เกือบ 10
ล้านต�ำแหน่ง (ซ้ายบน) และการเคลือ่ นทีข่ องผูค้ นทีย่ งั อยูใ่ นระดับ
ต�ำ่ กว่าปกติ (ขวาบน) ขณะทีม่ าตรการกระตุน้ เศรษฐกิจวงเงิน 9.2
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทีอ่ นุมตั ใิ นปลายเดือน ธ.ค. ทีม่ กี ารแจก
เช็คเงินสดคนละ 600 ดอลลาร์สหรัฐฯ และให้สวัสดิการว่างงาน
เพิม่ เติม 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสัปดาห์ คาดว่าจะช่วยพยุงก�ำลัง

ซือ้ ให้กบั ผูบ้ ริโภคได้บางส่วนเท่านัน้ เนือ่ งจากการว่างงานยังอยูใ่ น
ระดับสูง อีกทัง้ การออกไปใช้จา่ ยซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคก็ยงั ท�ำได้
ยากจากมาตรการ Lockdown โดยรวมที่ยังเข้มงวด และจ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในระดับสูง
ทั้งนี้ เรามองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชัดเจน
มากขึ้นในไตรมาส 2 ภายหลังการแจกจ่ายวัคซีนเป็นวงกว้าง
มากขึ้น ซึ่งจะเอื้อให้ธุรกิจภาคบริการสามารถกลับมาเปิดท�ำการ
ได้ตามปกติ และผู้บริโภคมีความมั่นใจมากขึ้นในการออกมาจับ
จ่ายสินค้า นอกจากนี้ เศรษฐกิจยังจะได้รบั อานิสงส์จากมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติมของ ประธานาธิบดี Biden ทีเ่ สนอวงเงิน
สูงถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคาดจะอนุมัติภายในกลาง
เดือน มี.ค.

แผนภาพ 31: รายงานตัวเลขเศรษฐกิจเบือ้ งต้นเดือน ม.ค. สะท้อนเศรษฐกิจทีจ่ ะฟืน้ ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในไตรมาส 1

Note: 1\ Data as of 30 Jan. 2\ 7-day MA. 3\The baseline day is the median value from the 5week period
Jan 3 – Feb 6, 2020. 4\ Oxford Stringency Index: It records the strictness of ‘lockdown style’ policies that
primarily restrict people’s behavior such as school closures and restrictions in movement.
ที่มา: BLS, Bloomberg, Google mobility trends report, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ปรับเพิม่ ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ขัน้ ต�ำ่ (Minimum Wage) เป็น 15 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง (ปัจจุบันอยู่ที่ 7.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
ของ ประธานาธิบดี Biden คาดจะอนุมตั ภิ ายในกลางเดือน มี.ค.
ชั่วโมง)
ประธานาธิบดี Biden ได้เสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อ
ลดทอนผลกระทบของ COVID-19 เพิ่มเติมวงเงิน 1.9 ล้านล้าน • งบช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่น (State and local aid) วงเงิน
3.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 8.9% ของ GDP เมื่อกลางเดือน ม.ค.
• งบสนับสนุนวัคซีน COVID-19, การตรวจหาเชื้อ และการ
โดยมาตรการที่ส�ำคัญมีดังนี้
ควบคุมการระบาด วงเงิน 1.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• แจกเช็คเงินแก่ผใู้ หญ่และเด็กคนละ 1,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ (เพิม่
เติมจากปลายเดือน ธ.ค. ทีอ่ นุมตั ใิ ห้คนละ 600 ดอลลาร์สหรัฐฯ) • งบช่วยเหลือโรงเรียน วงเงิน 1.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
หากมาตรการต่างๆ เช่น การแจกเช็ดเงินสดเพิม่ เติมคนละ
• ต่ออายุการให้สวัสดิการว่างงานพิเศษออกไปจนถึงเดือน ก.ย.
และเพิ่มการให้สวัสดิการว่างงานพิเศษเป็น 400 ดอลลาร์ 1,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ และการต่ออายุการให้สวัสดิการว่างงาน
สหรัฐฯ ต่อสัปดาห์ (ปลายเดือน ธ.ค. อนุมัติให้ 300 ดอลลาร์ พิเศษ ได้รบั การอนุมตั ิ ก็จะช่วยหนุนรายได้ของภาคครัวเรือนเพิม่
เติมอีกในเดือนข้างหน้า หลังจากทีใ่ นเดือน ธ.ค. รายได้สว่ นบุคคล
สหรัฐฯ ต่อสัปดาห์ จนถึงกลางเดือน มี.ค.)
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(Personal Income) ได้พลิกกลับมาเพิ่มขึ้น 0.6% MoM (vs. การให้สวัสดิการว่างงานพิเศษ 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสัปดาห์
-1.3% เดือนก่อน) หลังการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาค และแจกเช็คเงินสดคนละ 600 ดอลลาร์สหรัฐฯ
รัฐวงเงิน 9.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือน ซึ่งมี
แผนภาพ 32: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม (นับอยู่ในแท่งสีเทา) จะช่วยหนุนรายได้โดยรวมของครัวเรือน (เส้นสีแดง)

ที่มา: Bloomberg, CRFB, Goldman Sachs, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ทั้งนี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะอนุมัติผ่านกระบวนการ Budget
Reconciliation ซึ่งจะเอื้อให้การอนุมัติผ่านสภาเป็นไปได้ง่ายขึ้น
เนือ่ งจากจะใช้เสียงวุฒสิ ภาเพียง 51 เสียงในการผ่านเท่านัน้ หรือ
ใช้เสียงวุฒิสมาชิกพรรค Democrat ทั้ง 50 เสียง และเสียง
ของรอง ประธานาธิบดี นาง Kamala Harris อีกหนึ่งเสียง ใน

ขณะที่หากใช้กระบวนการปกติ ต้องใช้เสียงในวุฒิสภาอย่างน้อย
60 เสียง ซึ่งเท่ากับว่าต้องอาศัยเสียงจากพรรค Republican 10
เสียงด้วย
โดยการอนุมัติคาดจะเกิดขึ้นภายในกลางเดือน มี.ค. ก่อน
ที่การให้สวัสดิการว่างงานพิเศษรอบล่าสุด (300 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อสัปดาห์) หมดอายุลง เพือ่ ให้เม็ดเงินช่วยเหลือมีความต่อเนือ่ ง

แผนภาพ 33: รายละเอียดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ Timeline การอนุมัติ
ซึ่งคาดจะเกิดขึ้นภายในกลางเดือน มี.ค.

Note: 1\ According to Biden’s proposal on 14 Jan. 2\ as of 9 Feb.
ที่มา: Bloomberg, CRFB, Goldman Sachs, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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นโยบายการเงินจะยังมีความผ่อนคลายอย่างมาก อย่างไรก็ดี
หากเศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนขึ้น Fed อาจเริ่มส่ง
สัญญาณ Taper ในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งจะสร้างแรงกดดัน
ให้กับตลาด
นโยบายการเงินของสหรัฐฯ โดยรวมคาดจะยังมีความผ่อน
คลายอย่างมากในปีนี้ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่ยัง
มีความไม่แน่นอนสูงทั้งในส่วนของการระบาดและการแจกจ่าย
วัคซีน ซึ่งในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ล่าสุดวันที่
26-27 ม.ค. ก็ได้มีการย�้ำถึงจุดยืนดังกล่าวค่อนข้างชัดเจน
โดยคณะกรรมการ Fed ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ (11-0)
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย Federal Funds Rate ไว้ที่ระดับ
ต�่ำ 0-0.25% และระบุว่าจะคงอยู่ที่ระดับดังกล่าวจนกว่าตลาด
แรงงานจะอยู ่ ใ นระดับ ที่คณะกรรมการประเมินว่า เป็น ระดับ
การจ้างงานเต็มอัตรา (Full Employment) และเงินเฟ้อเร่ง
ตัวขึ้นสู่ระดับ 2% และเกินระดับดังกล่าวพอสมควร (Exceed
moderately) เป็นระยะเวลาหนึ่ง (For some time)
ในด้านการเข้าซือ้ สินทรัพย์ Fed ก็ยงั คงระบุเช่นเดิมว่าจะ
เข้าซือ้ ทีอ่ ตั ราปัจจุบนั 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือนเป็น
อย่างน้อย แบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาล (Treasury) เดือนละ 8 หมืน่
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตราสารหนีท้ มี่ สี นิ เชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นหลัก
ประกัน ซึง่ ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (MBS) เดือนละ 4 หมืน่
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยระบุเช่นเดิมว่าจะเข้าซือ้ ไปจนกว่าจะเห็น
พัฒนาการทีช่ ดั เจนว่าการจ้างงานจะกลับเข้าสูร่ ะดับทีค่ ณะกรรมการ
ประเมินว่าเป็นการจ้างงานเต็มอัตราและเงินเฟ้อเข้าสูเ่ ป้าหมาย
สอดคล้องกับการคงนโยบายการเงินข้างต้น Fed มองการ
ฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานชะลอตัวลงใน

ช่วงเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากแถลงการณ์การประชุม
ครั้งก่อนในเดือน ธ.ค. ที่ระบุว่า ฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง หลังตัวเลข
การจ้างงานและยอดค้าปลีกออกมาแย่กว่าที่คาดในเดือน ธ.ค.
ขณะที่อุปสงค์ที่อ่อนแอและการปรับลดลงของราคาน�้ำมันก่อน
หน้านี้ได้กดดันดัชนีราคาผู้บริโภค ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจต่อจาก
นี้ Fed ระบุว่าขึน้ อยู่กบั การระบาดของไวรัส รวมถึงความคืบหน้า
ในการแจกจ่ายวัคซีนด้วย และระบุว่าวิกฤตครั้งนี้จะยังคงกดดัน
กิจกรรมเศรษฐกิจ การจ้างงาน และเงินเฟ้อ และยังคงเป็นความ
เสี่ยงส�ำคัญต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ดี แม้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจะมีความไม่
แน่นอนสูง และ Fed น่าที่จะคงนโยบายการเงินเดิมไปก่อน แต่
การประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมวงเงิน 1.9 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของ ประธานาธิบดี Biden ที่คาดจะหนุน
ให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจนอาจหนุนให้เงินเฟ้อ
เร่งตัวขึน้ แรงนัน้ ก็ได้ทำ� ให้ประเด็นการชะลอการเข้าซือ้ สินทรัพย์
(Taper) ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา โดยมีคณะ
กรรมการ Fed หลายท่านออกมาแสดงความเห็น ซึง่ บางท่านมอง
ว่ายังเร็วเกินไปทีจ่ ะพิจารณาการส่งสัญญาณ Taper ในตอนนี้ ใน
ขณะที่บางท่านก็ระบุว่าการ Taper อาจเกิดขึ้นได้ในปลายปีนี้
ด้านนาย Jerome Powell ประธาน Fed ได้กล่าวใน
แถลงการณ์หลังการประชุมว่า ยังต้องใช้เวลา ‘อีกสักระยะ
(Sometime)’ ถึงจะเริม่ พิจารณาปรับเปลีย่ นการเข้าซือ้ สินทรัพย์
ได้ โดยระบุวา่ การมุง่ ให้ความสนใจต่อประเด็นดังกล่าวนัน้ เร็วเกินไป
(Premature) อย่างไรก็ดี นาย Powell ได้กล่าวทิง้ ท้ายว่าการแจก
จ่ายวัคซีนทีเ่ ป็นวงกว้างมากขึน้ จะนับเป็นปัจจัยบวก และพัฒนาการ
ต่างๆ บ่งชีว้ า่ แนวโน้มเศรษฐกิจจะดีขนึ้ ในช่วงครึง่ หลังของปี

แผนภาพ 34: ความเห็นของคณะกรรมการ Fed บางส่วนต่อการ Taper (ซ้ายมือ) และแถลงการณ์ Fed ล่าสุดเดือน ม.ค.
ทีโ่ ดยรวมไม่แตกต่างจากการประชุมก่อนหน้านัก นอกจากมองการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจชะลอลงในช่วงทีผ่ า่ นมา (ขวามือ)

Note: * are voting members.
ที่มา: Bloomberg, Federal Reserves, marketwatch.com, cnbc.com, barrons.com, gchsrams.org,
TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เรามองว่านโยบายการเงินจะยังมีความผ่อนคลายอย่างมาก
แต่ในช่วงครึง่ หลังของปี อาจมีประเด็นทีจ่ ะสร้างแรงกดดันให้กบั
ตลาดในเรือ่ งของนโยบายการเงินทีจ่ ะผ่อนคลายลดลง โดยเฉพาะ
จากเรือ่ งของวัคซีนทีจ่ ะหนุนให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟืน้ ตัวได้เร็วขึน้
โดยสหรัฐฯ คาดจะบรรลุเป้า Herd Immunity ได้ในปีนี้ (ติดตาม
ได้ในส่วนของตลาด) ซึง่ จะเอือ้ ให้ธรุ กิจภาคบริการสามารถเปิด
ท�ำการตามปกติได้

โดยขณะนีต้ ลาด (Bloomberg survey) มองว่า Fed จะเริม่
Taper ในไตรมาส 1/2022 ซึง่ หากคาดการณ์ของตลาดถูกต้อง ก็
เท่ากับว่า Fed จะต้องมีการส่งสัญญาณล่วงหน้าถึงเรือ่ งดังกล่าว
อย่างช้าก็ปลายปีนแี้ ล้ว ซึง่ จะสร้างแรงกดดันให้กบั ตลาด เพิม่ เติม
จากประเด็นการขยายเพดานหนี้สาธารณะ (Debt Ceiling) ที่มี
ก�ำหนดภายในสิ้นเดือน ก.ค.

แผนภาพ 35: Bloomberg survey ชี้นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาด Fed จะเริ่ม Taper ในไตรมาส 1/2022

Note: 1\ Survey during 15-20 Jan 2021. 2\ Bloomberg consensus as of 5 Feb, Fed projections are year-end.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจยุโรป
เศรษฐกิจยูโรโซนมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยซ�้ำซ้อน (Double-dip Recession) ในไตรมาส 1/2021 จาก
สถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่คลี่คลายและการแจกจ่ายวัคซีนที่ล่าช้า ซึ่งส่งผลให้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวด
มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีนี้ กดดันธุรกิจภาคบริการและการออกไปใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยเศรษฐกิจที่ยัง
อ่อนแออย่างมาก ท�ำให้คาดว่า ECB จะคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นระยะเวลานาน ด้านกองทุน EU Recovery
Fund วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร ที่คาดจะเริ่มเบิกจ่ายในเดือน ส.ค. ECB ระบุว่าประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับการ
เอาเงินไปใช้เป็นหลัก โดยประเมินว่าในกรณีที่ดีที่สุดคือน�ำเงินไปใช้ลงทุนภาครัฐที่เป็นประโยชน์ จะส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของกลุ่มมี Upside เพิ่มเติม 1.5% ในระยะกลาง

GDP ไตรมาส 4/2020 พลิกกลับมาหดตัว -0.6% QoQ และมี
ความเสีย่ งเข้าสูภ่ าวะถดถอยซ�ำ้ ซ้อน (Double-dip Recession)
ในไตรมาส 1/2021 จากสถานการณ์ COVID-19 ทีย่ งั รุนแรง
และการแจกจ่ายวัคซีนทีล่ า่ ช้า
เศรษฐกิจไตรมาส 4/2020 พลิกกลับมาหดตัว -0.6% QoQ
จากทีข่ ยายตัว 12.4% ในไตรมาสก่อน แต่ดกี ว่าทีต่ ลาดคาดเล็ก
น้อยที่ -0.9% อย่างไรก็ดี เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น เศรษฐกิจ
หดตัว -5.0% YoY (vs. -4.3% ไตรมาสก่อน) โดยเศรษฐกิจเผชิญ
การระบาดรอบสองของ COVID-19 ทีร่ นุ แรงอย่างมากในไตรมาส
4 ซึง่ น�ำไปสูก่ ารกลับมาใช้มาตรการ Lockdown ทีเ่ ข้มงวดอีกครัง้
นับตัง้ แต่เดือน พ.ย. ส่งผลกดดันกิจกรรมในภาคบริการ เช่น ร้าน
อาหาร โรงแรม และการท่องเทีย่ วอย่างมาก รวมทัง้ การออกมาใช้
จ่ายของผูบ้ ริโภค ขณะทีภ่ าคการผลิตและการส่งออกยังฟืน้ ตัวได้
ดีตอ่ เนือ่ งช่วยหนุนไม่ให้เศรษฐกิจของกลุม่ หดตัวรุนแรงไปกว่านี้
โดยเศรษฐกิจของประเทศหลักส่วนใหญ่ออกมาดีกว่า
คาดการณ์ของตลาดแม้จะชะลอลงมากจากไตรมาสก่อน ได้แก่

เยอรมนี (0.1% vs. 8.5% ไตรมาสก่อน) และสเปน (0.4% vs.
16.4% ไตรมาสก่อน) ที่ออกมาขยายตัวสวนทางกับที่ตลาดคาด
และฝรั่งเศส (-1.3% vs. 18.5% ไตรมาสก่อน) ที่ออกมาหดตัว
น้อยกว่าทีต่ ลาดคาด ส่วนอิตาลีออกมาหดตัว -2.0% (vs. 16.0%
ไตรมาสก่อน) เท่ากับคาดการณ์ของตลาด
มองไปข้างหน้า GDP มีแนวโน้มที่จะหดตัวต่อเนื่องใน
ไตรมาส 1/2021 (Bloomberg consensus คาด -0.7% QoQ)
ซึง่ จะเท่ากับว่าเศรษฐกิจได้เผชิญภาวะถดถอยอีกครัง้ หรือทีเ่ รียก
ว่า Double-dip Recession เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
ยังไม่คลีค่ ลาย อีกทัง้ การแจกจ่ายวัคซีนมีความล่าช้าอย่างมาก ซึง่
จะท�ำให้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวดมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ไป
จนถึงเดือน มี.ค.
อย่างไรก็ดี คาดเศรษฐกิจของกลุม่ จะฟืน้ ตัวได้คอ่ นข้างเร็ว
หลังจากนัน้ จากวัคซีนทีค่ าดว่าจะแจกจ่ายเป็นวงกว้างมากขึน้ รวม
ทัง้ แรงหนุนจากกองทุน EU Recovery Fund วงเงิน 7.5 แสน
ล้านยูโร ซึง่ คาดจะเริม่ เบิกจ่ายในช่วงครึง่ หลังของปีนี้

แผนภาพ 36: เศรษฐกิจยูโรโซน (แท่งสีน�้ำเงินเข้ม) พลิกกลับมาหดตัว -0.6% QoQ
ในไตรมาส 4/2020 และมีแนวโน้มหดตัวต่อในไตรมาส 1/2021

Note: 1\ Forecast are based on Bloomberg consensus as of 9 Feb.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพ 37: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่อยู่ในระดับสูง ท�ำให้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวด
ถูกน�ำกลับมาใช้ใหม่ตั้งแต่ปลายเดือน ต.ค. และต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2021..

Note: 1\ 7-day MA. 2\ Oxford Stringency Index: It records the strictness of ‘lockdown style’
policies that primarily restrict people’s behavior such as school closures and restrictions
in movement.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพ 38: ..กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จ�ำเป็น (เส้นสีน�้ำเงินเข้ม)

Note: 1\ 7-day MA. 2\ the baseline day is the median value from the 5week period Jan 3 – Feb 6, 2020.
ที่มา: Google mobility trends report, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

นโยบายการเงินจะยังผ่อนคลายอย่างมาก ท่ามกลางโมเมนตัม
การประชุมเมือ่ วันที่ 21 ม.ค. ECB ได้ยำ�้ ถึงความจ�ำเป็นใน
เศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอ
การใช้นโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลายอย่างมากท่ามกลางเศรษฐกิจที่
นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะยังผ่อน ยังเผชิญสถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรง โดยมีมติคงนโยบาย
คลายอย่างมากท่ามกลางโมเมนตัมเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอและมี การเงินต่างๆ ดังนี้
ความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งในไตรมาส 1 ประกอบ • คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ได้แก่ Deposit Facility Rate ที่
กับการแจกจ่ายวัคซีนที่ค่อนข้างล่าช้า โดยหากอิงตามอัตราการ
-0.50%, Main Refinancing Rate ที่ 0.00% และ Marginal
ฉีดในปัจจุบัน กว่าประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปจะบรรลุเป้า Herd
Lending Rate ที่ 0.25% โดยยังระบุวา่ อัตราดอกเบีย้ จะคงอยู่
Immunity ได้ก็ต้องรอถึงปี 2023 ล่าช้ากว่าสหรัฐฯ เกือบ 2 ปี
ที่ระดับนีห้ รือต�ำ่ กว่า “จนกว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวเข้าสูเ่ ป้าหมาย
(ติดตามรายละเอียดในส่วนของตลาด) ซึง่ จะท�ำให้การฟืน้ ตัวของ
ที่ 2%” ได้อย่างยั่งยืน
เศรษฐกิจกลับเข้าสูร่ ะดับปกติตอ้ งใช้ระยะเวลานาน และเงินเฟ้อ • คงการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ QE พิเศษ หรือ
จะขยายตัวต�่ำกว่าเป้าหมายที่ 2% จากปัจจัยด้านอุปสงค์
Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) ภาย
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ใต้วงเงิน 1.85 ล้านล้านยูโร โดยจะเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่าน
มาตรการดังกล่าวไปจนถึงเดือน มี.ค. 2022 เป็นอย่างน้อย
และจนกว่าจะมั่นใจว่าวิกฤต COVID-19 ได้สิ้นสุดแล้ว ทั้งนี้
แถลงการณ์ระบุว่าการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP
นัน้ ก็เพือ่ รักษาสภาวะทางการเงินให้มคี วามผ่อนคลายในช่วง
วิกฤต ซึ่งหากสภาวะทางการเงินสามารถคงความผ่อนคลาย
ไว้ได้ การเข้าซื้อสินทรัพย์ก็ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำจนครบวงเงิน
โดย ECB จะท�ำการลงทุนซ�้ำในพันธบัตรที่ครบก�ำหนดอายุ
(Reinvestment) ทีซ่ อื้ ผ่านมาตรการ PEPP จนถึงสิน้ ปี 2023
เป็นอย่างน้อย
• คงการเข้าซือ้ สินทรัพย์แบบปกติ (APP) ทีอ่ ตั รา 2 หมืน่
ล้านยูโรต่อเดือน โดยยังระบุวา่ จะท�ำการซือ้ ไปเรือ่ ยๆ ตาม
ความจ�ำเป็น เพือ่ หนุนผลดีจากอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ำ�่ และจะยุติ
มาตรการดังกล่าวก่อนที่จะท�ำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็ก
น้อย นอกจากนี้ ECB จะท�ำการซือ้ คืนพันธบัตรทีค่ รบก�ำหนด
อายุ (Reinvestment) ทีซ่ อื้ ผ่านมาตรการ APP เป็นระยะเวลา
หนึง่ หลังจากทีม่ กี ารปรับขึน้ ดอกเบีย้ ครัง้ แรก และอาจยาวนาน
ตามความจ�ำเป็นเพื่อหนุนสภาวะทางการเงินให้มีความผ่อน
คลายและหนุนให้นโยบายทางการเงินโดยรวมผ่อนคลาย
• จะยังคงเพิม่ สภาพคล่องในระบบผ่านโครงการเงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่
โดยเฉพาะ TLTRO3 ที่จะด�ำเนินการจนถึงเดือน มิ.ย. 2022
โดยภายใต้โครงการดังกล่าว ธนาคารพาณิชย์จะสามารถกูย้ มื
ในอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำถึง -1.0% ตามแต่ความสามารถในการ
ปล่อยกูใ้ ห้ได้ตามเป้าหมายของ ECB ซึง่ จะช่วยหนุนการปล่อย
สินเชื่อสู่ระบบเศรษฐกิจจริง
• ทัง้ นี้ คณะกรรมการยังระบุเช่นเดิมว่า พร้อมปรับเปลีย่ นเครือ่ ง
มือที่มีตามความเหมาะสม เพื่อหนุนให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นกลับ
เข้าสู่เป้าหมายที่ 2% ได้อย่างยั่งยืน
นาง Christine Lagarde ประธาน ECB กล่าวว่าเศรษฐกิจ
ยูโรโซนยังรายล้อมไปด้วยความเสี่ยงด้านต�่ำ แต่ก็ลดลงจากการ
ประชุมครั้งก่อน (วันที่ 10 ธ.ค.) โดยระบุถึงปัจจัยบวกที่มีเพิ่ม

เข้ามา ได้แก่ การแจกจ่ายวัคซีนที่เริ่มในช่วงปลายเดือน ธ.ค.,
การอนุมัติกองทุน EU Recovery Fund, ภาคการผลิตที่ยังฟื้น
ตัวแข็งแกร่ง รวมทั้งความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐฯ ที่
ลดลง และ Brexit ที่คลี่คลาย
ส่วนการเข้าซือ้ สินทรัพย์ผา่ นมาตรการ PEPP นาง Lagarde
ยังคงย�ำ้ ว่าอาจไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเข้าซือ้ จนครบวงเงิน 1.85
ล้านล้านยูโรก็ได้ หากสภาวะทางการเงินสามารถคงอยูใ่ นระดับ
ผ่อนคลายเหมือนในปัจจุบนั ได้
ด้านค่าเงินยูโรทีแ่ ข็งค่าขึน้ อย่างมาก โดยทัง้ ปี 2020 เงิน
ยูโรแข็งค่าขึน้ กว่า 9% เมือ่ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ ได้สร้าง
ความกังวลอย่างมากเนือ่ งจากจะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อทีต่ ำ�่ กว่า
เป้าหมายแต่เดิมอยูแ่ ล้ว นาง Lagarde กล่าวว่าคณะกรรมการคอย
ติดตามการแข็งค่าของเงินยูโรอย่างใกล้ชิดด้วยความระมัดระวัง
และพร้อมใช้เครือ่ งมือทีม่ ตี ามความเหมาะสม
เรามองว่าสถานการณ์ COVID-19 ของกลุม่ ทีย่ งั มีความไม่
แน่นอนอย่างมาก ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐฯ ทีม่ แี นวโน้มปรับตัวสูงขึน้ ซึง่ อาจส่งผลให้พนั ธบัตรของกลุม่
ปรับเพิม่ ขึน้ ตามนัน้ จะหนุนให้ ECB ท�ำการเร่งเข้าซือ้ สินทรัพย์
ผ่านมาตรการ PEPP อย่างน้อยในช่วงครึง่ แรกของปีนี้
ส่วนการปรับลดดอกเบีย้ Deposit Facility Rate ลงติดลบ
เพิม่ เติมจากปัจจุบนั ที่ -0.5% เพือ่ ลดทอนผลกระทบของการแข็ง
ค่าของเงินยูโรต่อแนวโน้มของเงินเฟ้อตามที่มีการพูดถึงในขณะ
นี้นั้น เรามองว่ามีความเป็นไปได้ต�่ำ เนื่องจากผลดีจากการใช้
ดอกเบีย้ ติดลบต่อเศรษฐกิจนัน้ มีลดลง ขณะเดียวกันแรงกดดันต่อ
ผลก�ำไรของธนาคารพาณิชย์ในยุโรปก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะ
ในการด�ำเนินนโยบาย โดยการศึกษาของ ECB ในปี 2017 พบว่า
สภาวะดอกเบี้ยต�่ำกระทบผลก�ำไรของธนาคารพาณิชย์ราว 2ppt
ในแต่ละปีที่ด�ำเนินนโยบาย นอกจากนี้ เรามองว่าเศรษฐกิจของ
ยูโรโซนน่าจะฟืน้ ตัวได้ดขี น้ึ เมือ่ เข้าสูช่ ว่ งครึง่ หลังของปี จากวัคซีน
ทีค่ าดว่าจะแจกจ่ายเป็นวงกว้างมากขึน้ ประกอบกับแรงหนุนจาก
กองทุน EU Recovery Fund ที่จะเริ่มเบิกจ่ายในเดือน ส.ค.

แผนภาพ 39: มาตรการผ่อนคลายทางการเงินของ ECB จะยังคงผ่อนคลายอย่างมากต่อเนื่อง

ที่มา: Bloomberg, ECB, WSJ, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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กองทุน EU Recovery Fund วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร นับ
เป็นแรงหนุนเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ แต่ประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นอยู่
กับการน�ำไปใช้ โดย ECB ประเมินกรณีดสี ดุ จะหนุนเศรษฐกิจ
ให้ขยายตัวเพิ่มเติม 1.5% ในระยะกลาง
กองทุน EU Recovery Fund เพือ่ ลดทอนผลกระทบของ
COVID-19 นับเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ ภายใต้วงเงิน 7.5
แสนล้านยูโร (ราว 5.5% ของ GDP) แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ 1)
Recovery and Resilience Facility (RRF) แบ่ง เป็นเงินอุดหนุน
หรือให้เปล่า (Grants) 3.13 แสนล้านยูโร และเงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่
(Loans) 3.6 แสนล้านยูโร และ 2) 6 โครงการทีจ่ ะนับอยูใ่ นงบ
ประมาณของ EU คิดเป็นวงเงิน 7.8 หมืน่ ล้านยูโร
โดยเงินทุนจะมาจากการออกพันธบัตรร่วมกัน (Joint debt
issuance) ของประเทศสมาชิกทั้ง 27 ประเทศ ก�ำหนดจ่ายคืน
ในระยะเวลา 30 ปี เริ่มจ่ายตั้งแต่ปี 2028 ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
การกู้ยืมและลดภาระหนี้ให้กับประเทศที่มีปัญหา โดยประเทศ
อิตาลีและสเปน ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจาก COVID-19 จะได้
รับเงินอุดหนุนมากที่สุด ซึ่งตามประมาณการของ EU จะเริ่มเบิก
จ่ายเม็ดเงินจากกองทุนดังกล่าวได้ในเดือน ส.ค.

ทัง้ นี้ ประสิทธิผลจะทีเ่ กิดขึน้ ต่อเศรษฐกิจโดยหลักขึน้ อยูก่ บั
ว่าแต่ละประเทศน�ำเงินทีไ่ ด้ไปใช้จา่ ยอะไร ซึง่ ECB ท�ำการศึกษา
พบว่าในกรณีทดี่ ที สี่ ดุ (Best-case) แต่ละประเทศน�ำเงินทีไ่ ด้ไปใช้
ในการลงทุนภาครัฐทีเ่ ป็นประโยชน์ เช่น พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ต่างๆ ซึง่ ECB ให้นยิ ามว่าเป็น ‘Productive Public Investment’
จะท�ำให้ GDP ของยูโรโซนมี Upside เพิ่มเติม โดยจะมากที่สุด
ในปี 2025 ที่ 1.5%
อย่างไรก็ดี หากน�ำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายในสิ่งที่ ECB ให้
นิยามว่าเป็น ‘Unproductive Government Spending’ เช่น
การแจกเงินให้กับประชาชนโดยตรง หรืออีกกรณีหนึ่งคือน�ำ
เงินที่ได้ไปใช้คืนหนี้เดิม ผลดีต่อเศรษฐกิจจะมีต�่ำกว่ามาก โดย
Upside ต่อเศรษฐกิจจะอยู่ที่เพียง 0.25% และ 0.5% ตาม
ล�ำดับเท่านั้น ในปี 2025
ขณะนี้แต่ละประเทศอยู่ในช่วงส่งแผนการใช้จ่ายเงิน
(แผนการลงทุน) ให้กับทางคณะกรรมาธิการยุโรป (European
Commission) พิจารณา ซึ่งมีเวลาถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้

แผนภาพ 40: ECB ประเมินว่าในกรณีที่ดีที่สุด (Best-case) กองทุน EU Recovery Fund วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร
จะท�ำให้เศรษฐกิจยูโรโซน (เส้นสีแดง) มี Upside เพิ่มเติมราว 1.5% ในระยะกลาง

Note: 1\ Based on ECB research paper (Occasion Paper Series No 225/Jan 2021). 2\ Based on European
Commission summer 2020 economic forecast.
ที่มา: Bloomberg, ECB, European Commission, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจจีน
เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส 1/2021 โดยตลาดคาดจะขยายตัวสูง 18.1% YoY
ท่ามกลางแรงหนุนจากอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศที่ฟื้นตัว รวมถึงการควบคุมการระบาดของไวรัสที่มีประสิทธิผล
ซึ่งเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดี ประกอบกับความกังวลในเรื่องของฟองสบู่ในตลาดทุน ตลาดอสังหาริมทรัพย์
และระดับหนี้ที่สูงขึ้นมากจากเดิมหลังการเกิดขึ้นของวิกฤต COVID-19 ส่งผลให้ PBoC เริ่มส่งสัญญาณถอนคันเร่ง
หนุนเศรษฐกิจลง

GDP ไตรมาส 4/2020 ขยายตัว 6.5% YoY และทั้งปี 2020
ขยายตัว 2.3% สะท้อนเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจาก COVID-19 ได้
อย่างแข็งแกร่ง โดยเศรษฐกิจไตรมาส 1/2021 คาดจะขยาย
ตัวต่อเนื่องที่ 18.1%
GDP ไตรมาส 4 ขยายตัว 6.5% YoY เร่งตัวขึน้ จาก 4.9%
ในไตรมาสก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 6.2% สะท้อนเศรษฐกิจ

ทีฟ่ น้ื ตัวจาก COVID-19 ได้อย่างแข็งแกร่ง จากแรงหนุนของภาค
การผลิตและส่งออกเป็นส�ำคัญ โดย GDP ทั้งปี 2020 ขยายตัว
2.3% ดีกว่าทีต่ ลาดคาดที่ 2.1% ส่วนตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในเดือน ธ.ค. ยังส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง น�ำโดยภาค
การผลิตเป็นหลัก ขณะที่การส่งออก การบริโภคและการลงทุน
ขยายตัวได้ดี

แผนภาพ 41: GDP ไตรมาส 4/2020 ขยายตัวดีกว่าที่ตลาดคาด สะท้อนโมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

Note: 1\ Forecast data from Bloomberg consensus as of 9 Feb.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production)
เดือน ธ.ค. ขยายตัว 7.3% YoY เร่งตัวขึ้นจาก 7.0% ในเดือน
ก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 6.9% จากแรงหนุนของอุปสงค์
ทั้งในและนอกประเทศที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง น�ำโดยแผงวงจรไฟฟ้า
(20.8%), ผลิตภัณฑ์เหล็ก (12.5%), คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (11.4%), รถยนต์ (9.7%) และไฟฟ้า (9.1%)

ส่วนยอดส่งออก (Exports) เดือน ธ.ค. ขยายตัว 18.1%
YoY ชะลอลงเล็กน้อยจาก 21.1% ในเดือนก่อน แต่ดกี ว่าทีต่ ลาด
คาดที่ 15.0% ยังคงน�ำโดยส่งออกไปสหรัฐฯ (34.5% YoY vs.
46.1% เดือนก่อน) ขณะทีส่ ง่ ออกไป ASEAN (18.4% vs. 10.0%
เดือนก่อน) และญี่ปุ่น (8.2% vs. 5.6% เดือนก่อน) เร่งตัวขึ้น
ส่วนส่งออกไป EU ชะลอตัวลง (4.3% vs. 8.6% เดือนก่อน)
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โดยส่งออกยังได้อานิสงส์สนิ ค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ COVID-19
(43.0% YoY vs. 37.8% เดือนก่อน) ท่ามกลางสถานการณ์
COVID-19 ทั่วโลกที่รุนแรงขึ้น น�ำโดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(54.5% vs. 34.3%), แผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (39.4% vs.
26.4% เดือนก่อน), อุปกรณ์การแพทย์ (24.3% vs. 38.2% เดือน
ก่อน), ผ้าและสิ่งทอ (11.7% vs. 21.0% เดือนก่อน) และกลุ่ม
พลาสติก (90.2% vs. 112.9% เดือนก่อน) นอกจากนี้ ส่งออก
สินค้าอื่นๆ ก็ขยายตัวดีต่อเนื่อง เช่น เฟอร์นิเจอร์ (27.5% vs.
41.9% เดือนก่อน), ของเล่น (31.5% vs. 49.9% เดือนก่อน)
และรถยนต์ (15.2% vs. 40.5% เดือนก่อน)
ด้านการบริโภค ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ธ.ค.
ขยายตัว 4.6% YoY ชะลอลงจาก 5.0% ในเดือนก่อน และต�ำ่ กว่า
ตลาดคาดที่ 5.5% โดยยอดขายรถยนต์ (6.4% vs. 11.8% เดือน
ก่อน) และเสือ้ ผ้า (3.8% vs. 4.6% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง ขณะ
ทีเ่ ครือ่ งใช้ไฟฟ้า (11.2% vs. 5.1% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้ และ
ยอดขายในกลุม่ ร้านอาหารพลิกกลับมาขยายตัวที่ 0.4%

ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment)
เดือน ธ.ค. ขยายตัว 2.9% YoY YTD เร่งตัวขึ้นจาก 2.6% ใน
เดือนก่อน แต่ต�่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 3.2% โดยการลงทุนยังคง
น�ำโดยภาคอสังหาริมทรัพย์ (7.0%) และการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน (0.9%) เป็นหลัก ส่วนการลงทุนในภาคการผลิตฟื้นตัว
ขึ้นต่อเนื่องเป็น -2.2% นอกจากนี้ การลงทุนของธุรกิจเอกชน
ได้เร่งตัวขึ้นต่อเป็น 1.0%
มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจจีนฟืน้ ตัวดีขนึ้ ต่อเนือ่ งหลังผ่านพ้น
วิกฤต COVID-19 ในประเทศ โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ท้ังใน
และนอกประเทศที่ฟื้นตัว โดยปัจจุบัน Bloomberg consensus
คาดว่าในไตรมาส 1 เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวสูงที่ 18.1% ส่วน
หนึ่งจากฐานที่ต�่ำช่วยหนุน นอกจากนี้ IMF คาดเศรษฐกิจจีน
ปี 2021F จะขยายตัว 7.9% เร่งตัวขึ้นจากที่ขยายตัว 2.3%
ในปี 2020 สะท้อนโมเมนตัมการฟื้นตัวที่เร็ว และแข็งแกร่งกว่า
ประเทศหลักอื่นๆ

แผนภาพ 42: กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน ธ.ค. ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในบางพื้นที่ อาจกดดัน
เศรษฐกิจในระยะสั้น
โมเมนตัมทางเศรษฐกิจของจีนชะลอลงเล็กน้อยในช่วง
ที่ผ่านมา สะท้อนผ่านดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของทางการ
(Official PMI) ที่ปรับลดลงในเดือน ม.ค. หลังมีการบังคับใช้
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่
ของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมและการจ�ำกัด
การเดินทางในบางพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เมือง Daxing ในเทศบาลนคร
Beijing (1.6 ล้านคน), เมือง Tonghua และพื้นที่ใกล้เคียง
ในมณฑล Jilin (3 ล้านคน) และเมือง Wangkui ในมณฑล
Heilongjiang (0.5 ล้านคน)
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โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตปรับตัวลดลง -0.6 จุด เป็น
51.3 จุด ต�ำ่ สุดในรอบ 5 เดือน และต�ำ่ กว่าทีต่ ลาดคาดที่ 51.6 จุด
ตามผลผลิตทีป่ รับตัวลดลงต�ำ่ สุดในรอบ 3 เดือน (-0.7, 53.5 จุด)
และยอดค�ำสัง่ ซือ้ ทัง้ ภายใน (-1.3, 52.3 จุด) และภายนอกประเทศ
(-1.1, 50.2 จุด) ทีล่ ดลงต�ำ่ สุดในรอบ 5 เดือน ส่วนการจ้างงานปรับ
ตัวลดลง 1.2 จุด เป็น 48.4 จุด
ส่วนดัชนี PMI นอกภาคการผลิต (Non-manufacturing)
ปรับตัวลดลง -3.3 จุด เป็น 52.4 จุด ต�ำ่ สุดในรอบ 10 เดือน และ
ต�ำ่ กว่าทีต่ ลาดคาดที่ 55.0 จุด เป็นอย่างมาก โดยภาคบริการปรับ
ตัวลดลงมาก -3.7 จุด เป็น 51.1 จุด ต�ำ่ สุดในรอบ 12 เดือน และ
ภาคก่อสร้างปรับตัวลดลง -0.7 จุด เป็น 60.0 จุด จากปัจจัยต่างๆ
เช่น สภาพอากาศในฤดูหนาวและการใกล้เข้าสูช่ ว่ งวันหยุดตรุษจีน

แผนภาพ 43: ดัชนี PMI ของทางการจีนเดือน ม.ค. ปรับตัวลดลงทั้งภาคการผลิตและนอกการผลิต
จากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อย่างไรก็ดี เรามองว่าปัจจัยดังกล่าวจะกดดันเศรษฐกิจจีนเพียงระยะสัน้ เท่านัน้ เนือ่ งจากจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ใหม่ได้ลดลงมากเข้า
ใกล้ระดับศูนย์แล้วในปัจจุบัน โดยคาดว่าเศรษฐกิจจีนก็จะยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในระยะข้างหน้า
แผนภาพ 44: การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในบางพืน้ ทีใ่ นช่วงต้นปี ส่งผลให้เกิด Lockdown
พืน้ ทีเ่ สีย่ งและมีการเพิม่ ความเข้มข้นของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ปจั จุบนั จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้
ใหม่ลดลงจนแทบจะเป็นศูนย์แล้ว

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

PBOC เริม่ ส่งสัญญาณลดการผ่อนคลายนโยบายการเงิน หลัง
เศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นแข็งแกร่ง แม้ในระยะใกล้อาจ
ถูกกดจากการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่
ภาพรวมเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแข็งแกร่งต่อเนื่องนับตั้งแต่
กลางปี 2020 ส่งผลให้ PBoC เริ่มผ่อนคันเร่งกระตุ้น
เศรษฐกิจลง และหันมาให้ความส�ำคัญกับการรักษาเสถียรภาพ
ในระบบการเงินมากขึ้น สังเกตได้จากการอัดฉีดสภาพคล่องก่อน
ช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนที้ ตี่ ำ�่ กว่าการอัดฉีดในปีกอ่ นๆ อย่างมาก
(แผนภาพ 45 ด้านล่าง) ซึ่งส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่าง
ธนาคารพาณิชย์ที่ตลาดเซี่ยงไฮ้ (Shibor) ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด

ในรอบ 5 ปี (แผนภาพ 46 ด้านล่าง)
การลดการอัดฉีดสภาพคล่องในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งคาดเกิด
จากความกังวลของ PBoC ต่อสภาวะฟองสบู่ในตลาดทุนและ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึน้ รวมถึงระดับหนีใ้ นระบบทีเ่ พิม่
ขึน้ อย่างรวดเร็วจากวิกฤต COVID-19 ซึง่ อาจคุกคามเสถียรภาพ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าได้
ทัง้ นี้ เราคาดว่าแรงหนุนจากนโยบายการเงินจะมีลดลงในปี
2021 ผ่านการทยอยลดสภาพคล่องออกจากระบบอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป แต่คาด PBoC จะยังไม่ปรับขึน้ ดอกเบีย้ อย่างน้อยในช่วง
ครึ่งแรกของปีนี้
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แผนภาพ 45: การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจกลับเข้าสูภ่ าวะปกติอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การอัดฉีดสภาพคล่อง
ในช่วงต้นปีต�่ำกว่าปกติค่อนข้างมาก...

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

แผนภาพ 46: ...ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารที่ตลาดเซี่ยงไฮ้ (Shibor, เส้นสีฟ้า)
ปรับตัวสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี

ที่มา: Bloomberg, CEIC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น
เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะยังฟื้นตัวช้ากว่ากว่าประเทศหลักอื่นๆ และแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะใกล้จะ
ยังถูกกดดันจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่ 2 รวมทั้งการแจกจ่ายวัคซีนที่ล่าช้า โดยตลาดคาดว่า GDP
ไตรมาส 1/2021 จะพลิกกลับมาหดตัวที่ -2.5% QoQ, saar ส่งผลให้สภาได้อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม
เติมก้อนที่ 3 วงเงิน 73.6 ล้านล้านเยน หรือ 13.2% ของ GDP ในปลายเดือน ม.ค. ด้านนโยบายการเงิน เราคาด
BoJ จะยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างมากต่อไป ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ช้า และเงินเฟ้อที่จะยังขยาย
ตัวต�่ำกว่าเป้าหมายที่ 2% เป็นอย่างมาก

GDP ไตรมาส 4/2020 ขยายตัว 12.7% QoQ, saar ดีกว่า
ที่ตลาดคาด แต่มีแนวโน้มกลับมาหดตัว ในไตรมาส 1/2021
จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังน่าเป็นกังวล
GDP ไตรมาส 4/2020 (เบื้องต้น) ขยายตัว 12.7% QoQ,
saar ต่อเนือ่ งจากทีข่ ยายตัว 22.7% ในไตรมาสก่อน (หรือ -1.2%
YoY จาก -5.8% ไตรมาสก่อน) และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 10.1%
ส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งปี 2020 หดตัว -4.8% YoY น้อยกว่าวิกฤต
เศรษฐกิจในปี 2009 ที่ -5.7%
โดยภาคต่างประเทศเป็นแรงหนุนหลักของเศรษฐกิจใน
ไตรมาสนี้ โดยการส่งออกขยายตัว 52.3%, QoQ, saar (vs. 33.2%
ไตรมาสก่อน) จากแรงหนุนของอุปสงค์รถยนต์และเครือ่ งจักรของ
จีนทีฟ่ น้ื ตัวขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีก่ ารน�ำเข้าพลิกกลับมาขยายตัว
17.3% (vs. -29.0% ไตรมาสก่อน)

ด้านการลงทุนภาคเอกชนทีม่ ใิ ช่ทอี่ ยูอ่ าศัย (Private NonResidential Investment) ขยายตัวแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 5 ปีที่
19.4%, QoQ, saar (vs. -9.2% ไตรมาสก่อน) ส่วนหนึ่งจากแรง
หนุนของกิจกรรมภาคต่างประเทศที่แข็งแกร่ง ส่วนการลงทุนใน
ที่อยู่อาศัย (Private Residential Investment) ขยายตัว 0.2%
(vs. -21.0% ไตรมาสก่อน)
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนือ่ งที่ 9.0%, QoQ, saar
(vs. 22.3% ไตรมาสก่อน) ส่วนหนึง่ จากแรงหนุนของมาตรการ Go
to Campaign ของทางรัฐบาล
ส่วนการใช้จา่ ยภาครัฐ (Public Expenditure) ขยายตัวต่อ
เนื่องที่ 7.3%, QoQ, saar (vs. 10.0% ไตรมาสก่อน) โดยการ
บริโภคภาครัฐขยายตัว 8.1% (vs. 11.7% ไตรมาสก่อน) ขณะที่
การลงทุนภาครัฐขยายตัว 5.5% (vs. 3.6% ไตรมาสก่อน)

แผนภาพที่ 47: เมื่อเทียบรายปี (แท่งสีขาว) GDP ของญี่ปุ่นยังคงติดลบ สะท้อนการฟื้นตัวที่ยังล่าช้า

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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มองไปข้างหน้า แนวโน้มเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงมีความ
ไม่แน่นอนสูงและมีความเสีย่ งขาลงจากปัจจัยการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ในประเทศเป็นส�ำคัญ โดย Bloomberg consensus
คาดว่า GDP ไตรมาส 1/2021 จะพลิกกลับมาหดตัวที่ -2.5%
QoQ, saar จากผลกระทบของการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินใน
พื้นที่เสี่ยงตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. จนถึงวันที่ 7 มี.ค. ซึ่งได้ส่งผลให้

สภาได้อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมก้อนที่ 3 วงเงิน
73.6 ล้านล้านเยน หรือ 13.2% ของ GDP ในปลายเดือน ม.ค.
ในส่วนของการแจกจ่ายวัคซีน รัฐบาลได้เริม่ แจกจ่ายวัคซีน
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรกในวันที่ 17 ก.พ. โดย
คาดหลังจากนั้นจะทยอยฉีดให้กับผู้สูงอายุ และคาดว่าจะเริ่มฉีด
ให้กับประชาชนทั่วไปในเดือน ก.ค.

แผนภาพที่ 48: รัฐบาลญี่ปุ่นขยายระยะเวลาการใช้ State of Emergency ออกไปใน 10 จังหวัดส�ำคัญ ซึ่งจะกดดัน
เศรษฐกิจไตรมาส 1/2021 ด้านวัคซีน รัฐบาลมีแผนเริ่มฉีดให้กับบุคลาการทางการแพทย์ในวันที่ 17 ก.พ. และจะเริ่ม
ฉีดให้กับประชาชนส่วนใหญ่ภายในเดือน ก.ค.

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 49: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ปรับตัวลดลงหลังการประกาศใช้ State of Emergency ครั้งที่ 2 เมื่อ
กลางเดือน ม.ค. แต่แลกมาด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง

Note: 1\ 7-day MA. 2\ The baseline day is the median value from the 5‑week period Jan 3 – Feb 6, 2020.
3\ It records the strictness of ‘lockdown style’ policies that primarily restrict people’s behavior such as
school closures and restrictions in movement.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 50: ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวได้ช้า รัฐสภาได้มีการผ่านร่างงบประมาณเพิ่มเติมส�ำหรับการกระตุ้น
เศรษฐกิจในช่วงปลายเดือน ม.ค.

ที่มา: Ministry of Finance, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ส่งออกขยายตัวดีตอ่ เนือ่ งเข้าสูป่ ี 2021 น�ำโดยการส่งออกปีจนี
ยอดส่งออก (Exports) เดือน ม.ค. เร่งตัวขึ้นเป็น 6.4%
YoY จาก 2.0% ในเดือนก่อน ต�ำ่ กว่าทีต่ ลาดคาดเล็กน้อยที่ 6.8%
น�ำโดยส่งออกไปจีนที่เร่งตัวขึ้นเป็น 37.5% YoY (vs. 10.2% ใน
เดือนก่อน) สูงสุดในรอบหลายปี แม้สว่ นหนึง่ จะเป็นผลจากปัจจัย
ฐานที่ต�่ำจากเทศกาลตรุษจีนในปี 2020 ที่ตรงกับเดือน ม.ค. (vs.
ตรงกับเดือน ก.พ. ในปีนี้) ส่งผลให้ส่งออกเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปีก่อน (YoY) ออกมาสูงในเดือนนี้
ขณะที่ส่งออกไปประเทศอื่นๆ ในแถบเอเซียยังฟื้นตัวได้ดี โดย
ส่งออกเกาหลีใต้ยังขยายตัวสูงที่ 15.5% (vs. 20.8% เดือน
ก่อน) ส่วนส่งออกไป ASEAN พลิกกลับมาขยายตัว 3.0% YoY
(vs. -2.6% เดือนก่อน) ซึ่งนับเป็นการขยายครั้งแรกในรอบ 1
ปี อย่างไรก็ดี ส่งออกไปสหรัฐฯ หดตัวเพิ่มขึ้นเป็น -4.8% (vs.
-0.7% เดือนก่อน) และส่งออกไป EU ยังคงหดตัวสูง (-22.5
vs. -17.8% เดือนก่อน) จากผลกระทบของ COVID-19 และการ
บังคับใช้มาตรการ Lockdown ที่ยังคงอยู่
ในรายสินค้า สินค้าเคมีภัณฑ์ขยายตัว (23.6% YoY vs.
10.0% เดือนก่อน), เครื่องจักรกลไฟฟ้า (13.2% vs. 6.6% เดือน
ก่อน) และเครือ่ งจักรกล (12.5% vs. 0.3% เดือนก่อน) เร่งตัวขึน้
สูง ขณะที่อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์หดตัวเพิ่มขึ้น (-8.7%
vs. -2.7% เดือนก่อน)
การส่งออกของญีป่ นุ่ มีแนวโน้มฟืน้ ตัวดีขนึ้ ต่อเนือ่ งในระยะ
ข้างหน้าตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะใน
ประเทศแถบเอเชียทีฟ่ น้ื ตัวได้อย่างรวดเร็ว จากการส่งออกสินค้า
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเทคโนโลยี อย่างไรก็ดี ในระยะใกล้การฟืน้ ตัวคาด
จะเป็นไปอย่างช้าๆ เนือ่ งจากยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในทวีปยุโรปและสหรัฐฯ ซึ่งเป็น
ประเทศคู่ค้าหลัก

นอกจากนี้ ส่งออกไปจีนในเดือน ก.พ. คาดจะได้รับแรง
กดดันจากเทศกาลตรุษจีนที่ตรงกับเดือน ก.พ. ในปีนี้ (vs. ตรง
กับเดือน ม.ค. ในปีก่อน) ซึ่งจะส่งผลให้ยอดส่งออกเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY) ออกมาต�่ำ
BoJ คงนโยบายการเงินเดิมตามคาด และปรับประมาณการ
เศรษฐกิจปีงบประมาณ 2020 ลงเล็กน้อย ท่ามกลางสถานการณ์
COVID-19 ในประเทศทีก่ ลับมารุนแรง
การประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) ของ BoJ
ในวันที่ 20-21 ม.ค. มีมติให้คงนโยบายการเงินเดิมทั้งเป้าอัตรา
ดอกเบีย้ ระยะสัน้ และระยะยาว และเป้าการเข้าซือ้ สินทรัพย์ตา่ งๆ
ที่ประกาศก่อนหน้านี้ ได้แก่
• มีมติ 7 ต่อ 1 ในการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ -0.1%
ส�ำหรับเงินส�ำรองส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์ (Excess Reserve)
และคงเป้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Yield
Curve Control: YCC) ไว้ที่ประมาณ “0%” และเคลื่อนไหว
ในกรอบ +/-0.2%
• คงวงเงินการเข้าซื้อ ETFs และ REITs ต่อปีที่ 12 ล้านล้าน
เยน และ 180 พันล้านเยน ตามล�ำดับ และยังระบุจะเข้าซื้อ
ในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะของตลาด
• คงวงเงินการเข้าซือ้ ตราสารหนีเ้ อกชนระยะสัน้ (Commercial
Paper) และยาว (Corporate Bonds) รวมกันต่อปีที่ 20 ล้าน
ล้านเยน จนถึงเดือน มี.ค. 2021
• ยกเลิกเพดานการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลจากเดิมที่ก�ำหนด
80 ล้านล้านเยน ต่อปี
• คงวงเงินโครงการเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย (Special FundsSupplying Operations) ทีใ่ ห้สถาบันการเงินน�ำไปปล่อยกูใ้ ห้กบั
ภาคธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 มูลค่า 90 ล้านล้านเยน
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BoJ มีมมุ มองต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มดีขนึ้ จาก
อุปสงค์ภายนอกที่ฟื้นตัวภาวะการเงินที่ผ่อนคลายและมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล แต่ยังแสดงความกังวลต่อของ
สถานการณ์ COVID-19 ทีก่ ลับมารุนแรงในประเทศ โดยเฉพาะ
ผลกระทบต่อธุรกิจในภาคบริการและยังคงระบุถงึ ปัจจัยเสีย่ ง 3 ข้อ
ในด้านเศรษฐกิจทีต่ อ้ งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชดิ ประกอบด้วย 1) การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทีย่ งั คงความไม่แน่นอน รวมถึงผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจทัง้ ในและนอกประเทศ 2) ความคาดหวังในการเติบโต
ในระยะยาวของทัง้ บริษทั และครัวเรือนทีล่ ดลง และ 3) เสถียรภาพ
ของระบบการเงิน
โดย BoJ คาด GDP ปีงบประมาณ 2020F จะหดตัวเพิม่ ขึน้
เป็น -5.6% จากประมาณการครัง้ ก่อนในเดือน ต.ค. ที่ -5.5% จาก
ผลกระทบของ COVID-19 ทีก่ ลับมาระบาดรุนแรงอีกครัง้ ภายใน

ประเทศ ขณะที่คาด GDP ปีงบประมาณ 2021F จะขยายตัวเพิ่ม
ขึ้นเป็น 3.9% จากเดิมที่คาด 3.6% ซึ่งเป็นผลมาจากแผนการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เพิ่งได้รับการอนุมัติไป
ด้านราคา BoJ ประเมินว่า เงินเฟ้อมีแนวโน้มติดลบในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง (CPI is likely to be negative for the time
being) จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก
ใหม่ในประเทศ, ราคาน�ำ้ มันดิบและมาตรการ Go To Travel ของ
รัฐบาล โดยในแง่ประมาณการเงินเฟ้อ ไม่เปลี่ยนแปลงจากรอบ
ก่อนนัก โดย BoJ คาดเงินเฟ้อจะหดตัดลดลงเล็กน้อยเป็น -0.5%
ในปีงบประมาณ 2020F จากการประมาณการครั้งก่อนที่ -0.6%
และคาดเงินเฟ้อจะฟื้นตัวขึ้นเป็น 0.5% ในปีงบประมาณ 2021F
แต่ยังคงห่างไกลเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% อย่างมาก สะท้อนได้
ว่านโยบายการเงินจะยังคงผ่อนคลายเป็นระยะเวลานาน

แผนภาพ 51: ประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของ BoJ

(%)

Real GDP

CPI (all items
less fresh
food)

(Reference) Excluding the effects of
the consumption tax hike and policies
concerning the provision of free education

Fiscal 2020

-5.7 to -5.4
[-5.6]

-0.7 to -0.5
[-0.5]

-0.8 to -0.6
[-0.6]

- Forecasts made
in October 2020

-5.6 to -4.3
[-5.5]

-0.7 to -0.5
[-0.6]

-0.7 to -0.5
[-0.7]

Fiscal 2021

+3.3 to +4.0
[+3.9]

+0.3 to +0.5
[+0.5]

- Forecasts made
in October 2020

+3.0 to +3.8
[+3.6]

+0.2 to +0.6
[+0.4]

Fiscal 2022

+1.5 to +2.0
[+1.8]

+0.7 to +0.8
[+0.7]

- Forecasts made
in October 2020

+1.5 to +1.8
[+1.6]

+0.4 to +0.7
[+0.7]

Note: [ ] = Median forecast
ที่มา: BoJ, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสในระลอกสอง ที่ได้บั่นทอน
ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงในช่วงต้นปีที่ผ่านมา รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงหายไป อย่างไรก็ดี รัฐบาล
ได้ระดมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โดยเฉพาะ
มาตรการที่เน้นการแจกเงินในโครงการ “เราชนะ” และ “ม 33 เรารักกัน” ซึ่งจะมีส่วนช่วยหนุนก�ำลังซื้อครัวเรือนใน
ระยะสั้น ด้านการแจกจ่ายวัคซีนมีความคืบหน้ามากขึ้น แต่การแจกจ่ายวัคซีนเป็นวงกว้างยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

GDP ไตรมาส 4 หดตัวน้อยกว่าที่คาด
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส 4 หดตัว -4.2% YoY ดีกว่า
การคาดการณ์ของตลาด (vs. ตลาดคาด -5.4% และ ESU คาด
-5.5% ESU) และปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนที่หดตัว -6.4%
ส่งผลให้ GDP ในปี 2020 หดตัว -6.1% (vs. -6.4% ตลาด
คาด, -6.4% ESU คาด และ +2.3% ในปี 2019) หลังจากที่ปรับ
ฤดูกาล GDP ในไตรมาส 4 เพิ่มขึ้น 1.3% QoQ (vs. +6.2%
ไตรมาสก่อน)
ด้านอุปสงค์ การส่งออกสินค้าและบริการ ในภาพรวมยัง
คงอ่อนแอ แม้จะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน (-21.4%
YoY vs. -23.3% ไตรมาสก่อน) โดยการส่งออกสินค้า ปรับตัวดี
ขึ้น หดตัวที่ -1.5% (vs. -7.5% ไตรมาสก่อน) ในขณะที่การส่ง
ออกภาคบริการ ยังคงหดตัวสูง (-74.8% vs. -73.1% ไตรมาส
ก่อน) ส�ำหรับอุปสงค์ภายในประเทศ การขยายตัวของการใช้จ่าย
ภาครัฐ ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง (การบริโภค +1.9% vs. +2.5%
ไตรมาสก่อน และการลงทุน +0.6% vs. +17.6% ไตรมาสก่อน)

ในขณะที่ การบริโภคครัวเรือน พลิกกลับมาขยายตัวในไตรมาส
นี้ (0.9% vs. -0.6% ไตรมาสก่อน) โดยได้รับแรงสนับสนุนจาก
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ และการเพิม่ ขึน้ ของรายได้
ภาคเกษตร ด้านการลงทุนภาคเอกชน ยังคงหดตัว แต่หดตัวใน
อัตราที่ชะลอลง (-3.3% vs. -10.6% ไตรมาสก่อน)
ด้านการผลิต ภาคเกษตรกรรม กลับมาขยายตัวที่ 0.9%
YoY (vs. -1.1% ไตรมาสก่อน) โดยได้รับแรงหนุนจากผลผลิต
สินค้าเกษตรหลักที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวเปลือก มันส�ำปะหลัง
และข้าวโพด ภาคอุตสาหกรรม หดตัวลดลง โดยเฉพาะจากการ
ปรับตัวดีขึ้นในสาขาอุตสาหกรรม (-0.7% vs. -5.3% ไตรมาส
ก่อน) ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออก ภาค
บริการ ยังอ่อนแอ (-5.9% vs. -7.2% ไตรมาสก่อน) โดยเฉพาะ
แรงฉุดจากสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (-35.2% YoY
vs. -39.3% ไตรมาสก่อน) และสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บ
สินค้า (-21.1% vs. -22.2% ไตรมาสก่อน) ที่ยังคงหดตัวสูงใน
ระดับสองหลัก ขณะที่สาขาค้าส่งค้าปลีกหดตัวในอัตราชะลอลง
(-3.1% vs. -6.1% ไตรมาสก่อน)
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แผนภาพที่ 52: เศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวยังคงหดตัวสูง

Note: 1\ Figures in parentheses represent a share of 2020 GDP (CVM).
ที่มา: NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU

การแพร่ระบาดไวรัสระลอกสองบัน่ ทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในประเทศ
ที่เร่งตัวขึ้นนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ธ.ค. 2020 ส่งผลให้ใน
วันที่ 4 ม.ค. รัฐบาลประกาศบังคับใช้มาตรการจ�ำกัดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจบางประเภท เสมือนเป็น “Soft Lockdown” ซึง่ ก�ำหนด
ความเข้มงวดในแต่ละพืน้ ทีต่ ามความรุนแรงของการแพร่ระบาด
ส่งผลให้ผลกระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจไม่รุนแรงเท่ากับการใช้

มาตรการ “Full Lockdown” ทั้งประเทศเมื่อปีก่อน นอกจาก
นี้ หลังจากที่มีการเร่งตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง และจ�ำนวนผู้ติด
เชือ้ รายวันมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชดั รัฐบาลจึงประกาศผ่อน
ปรนมาตรการ Lockdown ในพื้นที่บางส่วนตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.
และจะมีการพิจารณาผ่อนปรนเพิ่มเติมในการประชุม ศบค. ชุด
ใหญ่ ในวันที่ 22 ก.พ.

แผนภาพที่ 53: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เร่งตัวขึ้นจนน�ำไปสู่การ Lockdown อีกครั้ง แม้จะไม่เข้มงวดเท่าครั้งก่อนหน้า

Note: 1\ 7-day MA. 2\ Records the strictness of ‘lockdown style’ policies that primarily
restrict people’s behavior such as school closures and restrictions in movement.
ที่มา: Bloomberg, Oxford University, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 54: รัฐบาลประกาศผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ในพื้นที่บางส่วนตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.

ที่มา: Press, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การจ�ำกัดการเดินทาง รวมถึงกิจกรรมบางประเภทใน
ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวลดลง
สะท้อนผ่าน Apple Mobility Index ที่ชี้ว่าการเดินทางผ่านถนน
ลดลง โดยเฉพาะในจังหวัดทีม่ กี ารควบคุมเข้มงวด สอดคล้องกับ
ข้อมูล Google Mobility Trends ที่บ่งชี้ว่าประชาชนมีแนวโน้ม

อยู่ในที่พักอาศัยมากกว่าเดินทางออกมาสถานที่อื่นๆ นอกจากนี้
จ� ำ นวนผู ้ โ ดยสารที่ เ ดิ น ทางผ่ า นสนามบิ น ภายในประเทศที่ มี
การปรับตัวลดลงอย่างมากจนใกล้เคียงกับระดับเดือน เม.ย. ที่
สายการบินในประเทศจ�ำนวนมากประกาศหยุดให้บริการชัว่ คราว
ในเกือบทุกเส้นทาง

แผนภาพที่ 55: เครื่องบ่งชี้การเดินทางของประชาชนปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว หลังมีการบังคับใช้มาตรการ Lockdown

Note: 1\ 7-day MA, since 13 Jan 2020. 2\ 22 airports (inbound and outbound). 3\ 7-day MA,
The baseline day is the median value from the 5-week period 3 Jan - 6 Feb 2020.
ที่มา: Apple, Google, MoTS, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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การแจกเงินให้กลุ่มเป้าหมายผ่านโครงการ “เราชนะ” และ
โครงการ “ม 33 เรารักกัน” จะช่วยหนุนก�ำลังซื้อในช่วงเดือน
ก.พ.-พ.ค.
รัฐบาลระดมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเน้น
การแจกเงินเพื่อเสริมก�ำลังซื้อให้ครัวเรือน ได้แก่
1. โครงการ “เราชนะ” เป็นการแจกเงิน 7,000 บาทให้
กับกลุ่มเป้าหมาย 31.1 ล้านคน โดยผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ�ำนวน
14 ล้านคนจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 675-700 บาท ตั้งแต่วัน
ที่ 5 ก.พ.-26 มี.ค. 2) ผู้มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ (คนที่เคยลง
ทะเบียนโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน) และ 3) กลุ่ม
ที่ลงทะเบียนใหม่ โดยคนในกลุ่มที่ 2) และ 3) จะต้องผ่าน
การคัดกรองอีกครั้ง (มีเกณฑ์ที่ส�ำคัญ คือ ไม่เป็นผู้ประกันตน
มาตรา 33, มีรายได้พงึ ประเมินปีภาษี 2019 ไม่เกิน 300,000 บาท

และมีเงินฝากรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2020) โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองจะได้รับเงิน
สัปดาห์ละ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.- 25 มี.ค.
2. โครงการ “ม 33 เรารักกัน” เป็นการแจกเงินให้กับผู้
ประกันตนมาตรา 33 ที่มีเงินฝากรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท
ตามฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2020 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
จ�ำนวน 9.3 ล้านคน ซึ่งจะได้รับเงิน คนละ 4,000 บาท สัปดาห์
ละ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.- 12 เม.ย. 2021
เราคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยพยุงก�ำลังซือ้ ครัวเรือน
ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ อย่างไรก็ดี หลังจากที่สิ้นสุดมาตรการ
กระตุ้นในระยะสั้น ประชาชนอาจกลับมาระมัดระวังการใช้จ่าย
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า ตลาดแรงงานและรายได้ที่ยัง
เปราะบางจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่กลับมา

แผนภาพที่ 56: รัฐบาลระดมออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส

Note: 1\ Farm income guarantee for rice (THB47bn) and rubber (THB10bn).
ที่มา: Press, Royal Thai Government, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 57: โครงการ “เราชนะ” แจกเงิน 7,000 บาท ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 31.1 ล้านคน ระหว่างเดือน ก.พ. – พ.ค.

Note: 1\ As of 19 Jan.
ที่มา: Royal Thai Government, Thaipublica, Bangkokbiznews, Flaticon, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 58: โครงการ “ม 33 เรารักกัน” แจกเงินให้กบั ผูป้ ระกันตนมาตรา 33 คนละ 4,000 บาท ตัง้ แต่เดือน มี.ค. – พ.ค.

Note: 1\ As of 15 Feb. 2\ Deposit no more than THB500,000 as of 31 Dec 2020.
ที่มา: Royal Thai Government, Mgronline, SSO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การแจกจ่ายวัคซีนให้ประชาชนเป็นวงกว้างยังต้องใช้เวลาอีก
ระยะหนึ่ง
การจัดหาวัคซีนในไทยมีพัฒนาการเชิงบวก แต่ยังคงต้อง
ใช้เวลากว่าจะสามารถแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเป็นวงกว้างได้
ล่าสุดไทยได้จองวัคซีนของบริษัท Sinovac Biotech จ�ำนวน
2 ล้านโดส เพื่อน�ำมาแจกจ่ายในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. และได้
จองวัคซีนของบริษัท AstraZeneca จ�ำนวน 26 ล้านโดส ซึ่ง
บริษัท AstraZeneca (ประเทศไทย) และบริษัท สยามไบโอไซ
เอนซ์ จ�ำกัด จะร่วมกันผลิตในไทย โดยคาดว่าจะได้รับวัคซีนใน
ช่วงกลางปี 2021 นอกจากนี้ รัฐบาลมีแผนการจัดหาและการ
ให้บริการวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ให้ครอบคลุมประชากร
50% (33 ล้านคน) ในปี 2021 หรือต้นปี 2022
ด้านการแจกจ่ายวัคซีนจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะแรก (ก.พ.-เม.ย.) จะแจกให้กับบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขด่านหน้า บุคคลที่มีโรคประจ�ำตัว ระยะที่สอง
(พ.ค.-ธ.ค.) จะแจกให้กบั เจ้าหน้าทีท่ มี่ โี อกาสสัมผัสผูป้ ว่ ย ผูป้ ระกอบ
อาชีพขนส่งสาธารณะ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่าง
ประเทศ ระยะที่สาม (ม.ค. 2022 เป็นต้นไป) จะแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนทั่วไป
การจัดหาวัคซีนมีความคืบหน้ามากขึน้ แต่การฉีดวัคซีนให้
ได้ 65% ของประชากรหรือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd immunity)
เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในประเทศยังคงต้องใช้เวลา
อีกระยะหนึ่ง ประกอบกับการฉีดวัคซีนในกลุ่มประเทศที่จีนและ
ยุโรปยังด�ำเนินการได้อย่างล่าช้า ส่งผลให้ในระยะสั้น นักท่อง
เทีย่ วจากประเทศดังกล่าวยังอาจไม่สามารถเดินทางมาท่องเทีย่ ว
ในประเทศไทย และท�ำให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวช้า
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แผนภาพที่ 59: การแจกจ่ายวัคซีนเป็นวงกว้างยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

Note: 1\ As of 25 Jan. 2\ vaccine rollout comes ahead of initial schedule.
ที่มา: Press, BoT, Sinovac, AstraZeneca, Iconfinder, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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TISCO Wealth
บริการให้ค�ำปรึกษาการลงทุนครบวงจร ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าคนพิเศษที่มีพอร์ตลงทุนกับกลุ่มทิสโก้ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
ติดต่อขอรับบริการได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขาทั่วประเทศ

สาขาธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เปิดท�ำการทุกวัน สยามพารากอน ชั้น 4
เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 2
เซ็นทรัลบางนา ชั้น 4
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 4
ซีคอนบางแค ชั้น 3
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 2
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
จันทร์ - ศุกร์ ส�ำนักงานใหญ่
ศรีนครินทร์
วรจักร
บางล�ำพู

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

เดอะมอลล์ท่าพระ ชั้น B
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4
เมกา บางนา ชั้น 1
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4
เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ ชั้น 3
เกตเวย์ เอกมัย ชั้น 3
พรอมานาด ชั้น 3
เพชรบุรีตัดใหม่
รัตนาธิเบศร์
เยาวราช
ทองหล่อ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:

02 477 9934
02 646 1571
02 105 2080
02 884 5161
02 041 4411
02 108 2998
02 947 5315
02 318 3717
02 965 5844
02 623 2212
02 712 5099

เดอะมอลล์บางแค ชั้น 3 :
เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 4 :
เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 2 :
ซีคอนสแควร์ ชั้น 3
:
เซ็นทรัล พระราม 2 ชัน้ G :
อเวนิว รัชโยธิน
:
ไอคอนสยาม ชั้น 5
:
อาคารภคินท์
:
รังสิต
:
ราชวงศ์
:
ดิโอลด์สยาม ชั้น 1
:

02 454 9854
02 673 7017
02 937 0909
02 721 9556
02 416 0811
02 930 2311
02 056 4168
02 633 4333
02 959 2166
02 622 8220
02 623 9141

สาขาธนาคารในเขตภูมิภาค
นครปฐม : 034 145 000 ราชบุรี
อยุธยา : 035 909 000 จันทบุรี
ระยอง
: 033 065 000 ศรีราชา
พิษณุโลก : 055 055 000 ขอนแก่น
สุรินทร์ : 044 068 000 อุดรธานี
ตรัง
: 075 825 000 ภูเก็ต
ถนนนิพัทธ์อุทิศ หาดใหญ่		

:
:
:
:
:
:
:

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

สมุทรสาคร
:
ชลบุรี
:
เชียงใหม่
:
นครราชสีมา :
อุบลราชธานี :
ถนนรัษฎา ภูเก็ต :
สุราษฏร์ธานี :

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

สระบุรี
พัทยา
นครสวรรค์
โลตัส โคราช
กระบี่
สงขลา

:
:
:
:
:
:

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

