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ตลาดหุ้นในไตรมาส 2 จะยังถูกกดดัน
จาก Bond Yield ที่อาจเพิ่มขึ้นสู่ระดับ
1.8% และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อาจ
แข็งค่าขึ้นในระยะสั้น

หาก Bond yield เพิ่มขึ้นเป็น 1.8%
Valuation ของ S&P500 จะลดลงมา
ที่ระดับ Forward P/E 21 เท่า ต�่ำกว่า
ปัจจุบันราว 5%

ในช่วงครึ่งหลังของปี มองตลาดหุ้น
จะกลับมาเพิ่มขึ้นได้ จาก Bond yield
ที่จะทรงตัว และคาดการณ์ก�ำไรบริษัท
ที่จะถูกปรับขึ้น ตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ
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ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทัง้ การแสดงความคิดเห็นทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ท�ำขึน้ บนพืน้ ฐานของ
แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ที่ได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดัง
กล่าว ความเห็นทีแ่ สดงไว้ในรายงานฉบับนีไ้ ด้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่จำ� เป็น
ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นค�ำเสนอหรือค�ำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์และจัดท�ำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อ
ประโยชน์แก่บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เท่านัน้ มิให้นำ� ไปเผยแพร่ทางสือ่ มวลชน หรือโดยทางอืน่ ใด ทิสโก้ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสีย
หายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การน�ำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมาย
ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการน�ำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
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EXECUTIVE SUMMARY
ตลาดหุ้นในเดือนที่ผ่านมา เผชิญกับแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของ Bond yield
ซึง่ เริม่ สะท้อนความกังวลว่า Fed อาจขึน้ ดอกเบีย้ เร็วขึน้ กว่าทีต่ ลาดคาด ในระยะข้างหน้า
เรามอง Yield จะยังเพิ่มขึ้นต่อสู่ระดับ 1.8% ในช่วงกลางปี จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นตาม
ความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนและมาตรการกระตุน้ จากภาครัฐ ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อ
ที่จะเพิ่มขึ้นแรงจากฐานที่ต�่ำในปีที่แล้ว
นอกจากนี้ Fed ยังไม่น่าแทรกแซงตลาดพันธบัตร เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของ
Bond yield ในตอนนี้ เนื่องจาก Bond yield ที่เพิ่มขึ้นได้ส่งผลกระทบจ�ำกัดแค่ในตลาด
การเงิน แต่ตัวเลขเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น ขณะเดียวกัน Bond yield ระยะยาว
(5Y5Y Yield) ยังอยู่ต�่ำกว่าคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในระยะยาวของ Fed (FOMC Fed
Funds Rate Longer Run Projection) ท�ำให้ Fed ยังไม่มีความจ�ำเป็นต้องแทรกแซง
ตลาดพันธบัตร
เราประเมินโดย Earning yield gap (EYG) model พบว่าทุก 10bps ที่เพิ่มขึ้น
ของ Bond yield จะกดดัน Valuation ของดัชนี S&P500 ให้ลดลงประมาณ 2% ซึ่งเรา
มอง Bond yield มีโอกาสเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.8% ในช่วงกลางปี ท�ำให้ตลาดหุ้น (S&P500)
อาจกลับมาซื้อขายที่ระดับ Forward P/E 21 เท่า ต�่ำกว่าปัจจุบันที่ 22 เท่า อยู่ 5%
อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังของปี เรามองตลาดหุ้นจะกลับมาเพิ่มขึ้นได้ จาก
Valuation ที่จะทรงตัวขึ้น และคาดการณ์ก�ำไรบริษัทที่จะถูกปรับเพิ่มขึ้น โดย Valuation
น่าจะเริ่มทรงตัวขึ้น หลัง Bond yield ผ่านพ้นช่วงที่จะได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อ
ในไตรมาส 2 และ Fed อาจเข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตรเมื่อ Bond yield เพิ่มขึ้นเกิน
1.8% ขณะเดียวกัน คาดการณ์กำ� ไรบริษทั น่าจะยังถูกปรับเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี ตาม
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

GLOBAL
INVESTMENT STRATEGY
Key Recommendations
•

เรามองตลาดหุ้นในไตรมาส 2 จะยังถูกกดดันจาก Bond
Yield ที่อาจเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.8% และค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ที่อาจแข็งค่าขึ้นในระยะสั้น

•

Earning yield gap (EYG) model ชี้ว่าทุก 10bps ที่
เพิ่มขึ้นของ Bond yield จะกดดัน Valuation ของดัชนี
S&P500 ให้ลดลงประมาณ 2% ซึ่งอาจกดดัน Valuation
ของตลาดหุ้น (S&P500) ให้ลดลงมาที่ระดับ Forward
P/E 21 เท่า ต�่ำกว่าปัจจุบันราว 5%

•

อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังของปี เรามองตลาดหุ้นจะกลับ
มาเพิ่มขึ้นได้ จาก Bond yield ที่จะทรงตัว และคาดการณ์
ก�ำไรบริษัทที่จะถูกปรับขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
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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

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวน่าจะเพิ่มขึ้นได้อย่างจ�ำกัด ตาม Bond yield สหรัฐฯ
- นอกจากนี้ ส่วนต่างของ Bond yield ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ได้ลดลงมาใกล้กับระดับช่วงก่อนการระบาดแล้ว และค่าเงินบาท
มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ซึ่งจะจ�ำกัดการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติ
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- ก�ำไรของบริษัทจะฟื้นตัวขึ้น ขณะเดียวกัน Fed จะยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงิน
- อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานในระยะสั้น จาก Bond yield ที่จะเพิ่มขึ้นแรง ตามอัตราเงินเฟ้อในไตรมาส 2
- 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 และเริ่มมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้ว
- อย่างไรก็ดี PBoC เริ่มใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากร ที่หันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เนื่องจาก มีสินค้าส่งออกประเภท เครื่องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เป็นสัดส่วนมาก
- มีความเสี่ยงจากการถอนสภาพคล่องของ PBoC และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้น
- คงค�ำแนะน�ำ 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 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้ายังค่อนข้างช้า
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างช้า เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอังกฤษ และสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน
มีการกลับมาเพิ่มมาตรการ Lockdown หลังจ�ำนวนผู้ติดเชื้อเร่งตัวขึ้นตั้งแต่เดือน ก.พ.
- 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 ในครึ่งหลังของปี
- เราจึงยังคงแนะน�ำให้นักลงทุนถือทองค�ำ และให้ทยอยขายในช่วงกลางปี
- 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 ช่วยให้ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ของ J-REITs
อยู่ในระดับสูง
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral

Underweight : ลดน�้ำหนักการลงทุน

Neutral : คงน�้ำหนักการลงุทน
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Overweight : เพิ่มน�้ำหนัการลงทุน

Past Performance
ASEAN
Thailand SET
Philippines PCOMP
Indonesia JCI
Singapore STI
Malaysia KLCI
Asia
HK HSI
China H HSCEI
MSCI China
China CSI300
Taiwan TWSE
Korea KOSPI
MSCI Korea
India SENSEX
MSCI India
Developed Market
Australia AS 200
Japan TOPIX
Japan Nikkei 225
Europe STOXX600
Euro STOXX50
US Dow Jones
US S&P500
MSCI US REITs
J-REITs
Europe
UK FTSE 100
Germany DAX
France CAC 40
Switzerland SMI
Portugal PSI 20
Spain IBEX 35
Italy FTSE MIB
Latin America
Brazil BOVESPA
Chile IPSA
Mexico MEXBO
Regional
MSCI Asia Pac ex Japan
MSCI Latin America
MSCI All Country World
Commodities
WTI Spot
Brent Spot
Brent-WTI Spread (USD/bbl)
Gold Spot
Gold ETF Holdings (tonnes)
Bloomberg Agri Subindex
Thai Bond Index
ThaiBMA Govt Bond index
ThaiBMA Govt Bond (1-3Y)
ThaiBMA Govt Bond (3-7Y)
ThaiBMA Govt Bond (7-10Y)
ThaiBMA Govt Bond (<10Y)
Thai Bond Yields (bps)
1Y
2Y
5Y
10Y
Spread 10Y-2Y
Foreign Bond Yields (bps)
US 10Y
Japan 10Y
UK 10Y
German 10Y
Spain 10Y
Italy 10Y
Others
VIX index
Dollar index
USD/THB
EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
USD/CNY
USD/CNH

Last
1,569
6,631
6,348
3,136
1,627
Last
29,406
11,470
114
5,142
16,146
3,029
981
49,217
1,658
Last
6,733
2,003
30,025
427
3,868
32,862
3,915
1,234
2,003
Last
6,780
14,776
6,063
10,974
4,789
8,625
24,360
Last
114,835
4,879
47,572
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YTD
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ตลาดหุ้น
เรามองตลาดหุ้นในไตรมาส 2 จะยังถูกกดดันจาก Bond Yield ที่อาจเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.8% ในช่วงกลางปี และ
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อาจแข็งค่าขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังของปี เรามองตลาดหุ้นจะกลับมาเพิ่มขึ้น
ได้ จาก Bond yield ที่จะทรงตัว และคาดการณ์ก�ำไรบริษัทที่จะถูกปรับขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ตลาดหุ้นปรับฐานลงหลัง Yield ขึ้นเกิน 1.4%
ผลตอบแทน (Yield) ในตลาดพันธบัตร สามารถแยกส่วน
ออกมาได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) Nominal yield ซึง่ เป็นผลตอบแทน
ทีไ่ ด้จากพันธบัตรทีจ่ า่ ยดอกเบีย้ คงทีแ่ บบปกติ 2) Real yield ซึง่ เป็น
ผลตอบแทนทีไ่ ด้จากพันธบัตรประเภท Inflation-linked bond ซึง่
อัตราดอกเบีย้ แปรผันตามเงินเฟ้อ และ 3) Break-even inflation
หรือส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของพันธบัตรทั้ง 2 ประเภท
ซึ่งสะท้อนถึงคาดการณ์เงินเฟ้อ (Inflation expectation) ของ
นักลงทุนในตลาด
ในช่วงตั้งแต่เดือน ส.ค. ถึง ก.พ. Bond yield ของสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นจาก 0.5% เป็น 1.2% ซึ่งการเพิ่มขึ้นทั้งหมดเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของคาดการณ์เงินเฟ้อ ซึ่งเป็นไปตามมุมมองเศรษฐกิจ

ที่ดขี นึ้ ในขณะทีอ่ ตั ราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงทรงตัวในระดับต�ำ่ สุด
เป็นประวัติการณ์ที่ -1% ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายการเงินของ Fed
ที่ผ่อนคลายเป็นอย่างมาก การเพิ่มขึ้นของ Bond yield ในช่วง
ดังกล่าวสะท้อนถึงมุมมองต่อเศรษฐกิจฟื้นตัวในขณะที่นโยบาย
การเงินยังผ่อนคลาย ซึ่งนับเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้น
อย่างไรก็ดี ในช่วงตั้งแต่กลางเดือน ก.พ. เป็นต้นมา
Bond yield สหรัฐฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 1.2%
มาเป็น 1.5% ในปัจจุบนั แต่การเพิม่ ขึน้ ในช่วงนี้ กลับถูกขับเคลือ่ น
ด้วย Real yield ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก -1% มาเป็น -0.7% ท่ามกลาง
สัญญาณการกลับมาของเงินเฟ้อ ท�ำให้ตลาดกังวลว่า Fed อาจ
ขึน้ ดอกเบีย้ เร็วขึน้ กว่าทีค่ าด ซึง่ กดดันให้ตลาดหุน้ ปรับฐานและมี
ความผันผวนเพิ่มขึ้น

แผนภาพที่ 1: ตลาดหุ้นปรับฐานลง หลัง Yield เพิ่มขึ้นถึง 1.4% ตามที่เราคาด

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 2: Yield ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่กลางเดือน ก.พ. มาจากการเพิ่มขึ้นของ Real yield ตามการคาดการณ์
การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ตลาด Eurodollar Futures หรือสัญญาซื้อขายดอกเบี้ย ดอกเบี้ยจะเริ่มขึ้นในช่วงปลายปี และเร็วกว่าที่ Fed คาดการณ์
ระยะสั้นล่วงหน้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คาดว่า Fed จะกลับ (Dot plot) ในการประชุมเดือน ธ.ค. 2020 ซึง่ จะคงดอกเบีย้ จนถึง
มาขึน้ ดอกเบีย้ ครัง้ แรกในช่วงต้นปี 2023 เร็วขึน้ กว่าเดิมทีค่ าดว่า สิ้นปี 2023 เป็นอย่างน้อย
แผนภาพที่ 3: ตลาดคาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2023 เร็วขึ้นกว่าเดิมในช่วงปลายปี
และเร็วกว่า Fed Dot plot ในการประชุมเดือน ธ.ค. 2020

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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2) ในปี 2017 ซึ่ง Fed ก�ำลังอยู่ในระหว่างการขึ้นอัตรา
ดอกเบีย้ การชนะการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี ของ Trump ในปลาย
ปี 2016 ซึง่ จะผลักดันให้มกี ารผ่านกฏหมายลดภาษี จึงท�ำให้ตลาด
กังวลว่า Fed อาจขึน้ ดอกเบีย้ เร็วกว่าคาด ผลักดันให้ Bond yield
เพิ่มขึ้นกว่า 100bps
3) ในปี 2018 ซึ่งเศรษฐกิจเริ่มได้รับผลบวกจากมาตรการ
ลดภาษี ขณะเดียวกัน Fed ก็ยังคงแผนการขึ้นดอกเบี้ย และลด
ขนาด Balance sheet ท�ำให้ Bond yield เพิ่มขึ้น 80bps
เศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวขึ้นในระยะข้างหน้า และเงินเฟ้อที่จะ
เพิ่มขึ้นแรง ตามความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนและมาตรการ
กระตุ้นจากภาครัฐ ท�ำให้ตลาดเริ่มกังวลถึงนโยบายการเงินที่อาจ
เข้มงวดขึ้นเร็วกว่าคาด คล้ายกับเหตุการณ์ในอดีต ท�ำให้เรามอง
ว่า Bond yield 10 ปี น่าจะปรับเพิ่มขึ้นราว 80-100bps จาก
ระดับ 0.8% ในช่วงต้นปี เป็น 1.6-1.8% ในช่วงกลางปี

เรามอง Yield อาจเพิม่ ขึน้ อีกในระยะสัน้ ซึง่ จะกดดันให้ตลาด
หุน้ ปรับฐานต่อ จาก 1) เศรษฐกิจทีฟ่ น้ื ตัวขึน้ ตามความคืบหน้าของ
การฉีดวัคซีนและมาตรการกระตุน้ จากภาครัฐ 2) อัตราเงินเฟ้อทีจ่ ะ
เพิม่ ขึน้ แรงจากฐานทีต่ ำ�่ ในปีทแี่ ล้ว 3) Fed ทีน่ า่ จะยังไม่แทรกแซง
ตลาดพันธบัตร เพือ่ ควบคุมการเพิม่ ขึน้ ของ Bond yield
เรามอง Yield อาจเพิ่มขึ้นเป็น 1.8%
ในอดีต ช่วงที่ Bond yield ปรับเพิ่มขึ้นแรง นับตั้งแต่
หลังวิกฤต Subprime พบว่า Bond yield มักจะปรับตัวขึ้นราว
80-100 bps จากระดับใน 6 เดือนก่อนหน้า ได้แก่
1) ในปี 2013 ที่เกิด Taper Tantrum ซึ่งเศรษฐกิจได้ฟื้น
ตัวขึ้น หลังวิกฤต Subprime ในปี 2008 เงินเฟ้อกลับมาทรงตัว
ที่ระดับ 2% ได้อย่างต่อเนื่อง จนท�ำให้ประธาน Fed เริ่มกล่าวถึง
แผนการลด QE ผลักดันให้ Bond yield เพิ่มขึ้นถึง 100bps

แผนภาพที่ 4: Bond yield มักจะปรับเพิ่มขึ้น 80-100bps ท�ำให้การเพิ่มขึ้นในรอบนี้อาจถึงระดับ 1.8%
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

Fed ยังไม่แทรกแซงตลาดพันธบัตร
นาย Jerome Powell ประธาน Fed ยังคงมองว่า Bond
yield ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะ
ข้างหน้า โดยมองว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นจากฐานที่ต�่ำในปีก่อน แต่
เพียงระยะสัน้ และยังไม่มที า่ ทีทจี่ ะเพิม่ การเข้าซือ้ พันธบัตร ขณะ
เดียวกัน รายงานสินทรัพย์ของ Fed เดือน ก.พ. ช่วงที่ Yield พุ่ง
ขึน้ แรง ก็ออกมาย�ำ้ ว่า Fed ไม่ได้เพิม่ การเข้าซือ้ พันธบัตร โดยยัง
คงซื้อเดือนละประมาณ 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามเดิม
นอกจากนี้ Bond yield ที่เพิ่มขึ้นได้ส่งผลกระทบจ�ำกัด
แค่ในตลาดการเงิน แต่ตัวเลขเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น
ประกอบกับ Bond yield ระยะยาว ยังอยู่ต�่ำกว่าคาดการณ์อัตรา

ดอกเบี้ยในระยะยาวของ Fed ท�ำให้ Fed ยังไม่มีความจ�ำเป็น
ต้องแทรกแซงตลาดพันธบัตรในตอนนี้ โดยในอดีต Fed จะปรับ
เปลี่ยนนโยบายการเงินก็ต่อเมื่อ Bond yield ระยะยาว (5Y5Y
Yield) เพิ่มขึ้นเกินกว่าคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในระยะยาวของ
Fed (FOMC Fed Funds Rate Longer Run Projection) เช่น
ในปี 2013 ซึ่ง Fed ตัดสินใจชะลอการลด QE ออกไป และต้น
ปี 2019 ซึ่ง Fed ตัดสินใจหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ในปัจจุบัน 5Y5Y yield ยังอยู่ต�่ำกว่า Fed Funds Rate
Longer Run Projection อยู่ราว 10-20bps ซึ่งท�ำให้เรามองว่า
Fed จะยังไม่เข้าแทรกแซงในตลาดพันธบัตรจนกว่า Bond yield
อายุ 10 ปี จะเพิ่มขึ้นเกิน 1.8%
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แผนภาพที่ 5: Fed ไม่ได้เพิ่มการเข้าซื้อพันธบัตร ในช่วงที่ Yield พุ่งขึ้น โดยยังคงซื้อเดือนละประมาณ
8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามเดิม

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 6: 5Y5Y yield ยังอยู่ต�่ำกว่า Fed Funds Rate Longer Run Projection ท�ำให้เรามองว่า Fed
จะยังไม่เข้าแทรกแซงในตลาดพันธบัตรจนกว่า Bond yield อายุ 10 ปี จะเพิ่มขึ้นเกิน 1.8%

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

Real yield ทีเ่ พิม่ ขึน้ เริม่ ท�ำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึน้
แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ขยายตัวแข็งแกร่ง และการ
ฉีดวัคซีนเร็วกว่าประเทศอืน่ ท�ำให้ตลาดกังวลว่า Fed อาจขึน้
ดอกเบีย้ เร็วขึน้ กว่าทีค่ าด สะท้อนให้เห็นใน Real yield ทีเ่ พิม่ ขึน้
แรงตัง้ แต่กลางเดือน ก.พ. และท�ำให้คา่ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ (Dollar
index) กลับมาแข็งค่าขึน้ สูร่ ะดับ 91.9 จุด สูงสุดในรอบ 3 เดือน
นอกจากนี้ Fed ซึ่งยังไม่แสดงความกังวลถึง Bond yield
ที่ขึ้นมา ต่างจาก ECB ซึ่งระบุในการประชุมเดือน มี.ค. ว่าจะ
เพิ่มการเข้าซื้อสินทรัพย์ตั้งแต่เดือนเม.ย. เพื่อยับยั้งการเพิ่มขึ้น
ของ Bond yield ท�ำให้ Bond yield สหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

มากกว่าของยุโรป ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่าง Bond yield สหรัฐฯ
และยุโรป กว้างขึ้น ผลักดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น
การกลับมาแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจจุด
ชนวนให้นักเก็งก�ำไรเร่งปิดสถานะ Short เพื่อ take profit ด้วย
การ take long position หรือซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ คืน เนื่องจาก
นักเก็งก�ำไร (Net Speculative Position) ในปัจจุบันมีสถานะ
Short สุทธิในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาดซือ้ ขายล่วงหน้าเป็น
จ�ำนวนมาก การซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ คืนจะท�ำให้ค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นต่อ เป็นปัจจัยลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น
และสินค้าโภคภัณฑ์
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แผนภาพที่ 7: ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (Dollar index) กลับมาแข็งค่าขึ้น สู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน
ตามการเพิ่มขึ้นของ Real yield

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 8: การกลับมาแข็งค่าขึน้ ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอาจจุดชนวนให้นกั เก็งก�ำไรเร่งปิดสถานะ Short

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เรามองตลาดหุ้น จะยังถูกกดดันในไตรมาส 2 แต่จะกลับมา
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้ในช่วงครึ่งหลังของปี
เรามองตลาดหุน้ สหรัฐฯ จะยังถูกกดดัน จากการเพิม่ ขึน้ ของ
Bond yield และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทีแ่ ข็งค่าขึน้ ในระยะสัน้
จากการประเมินโดย Earning yield gap (EYG) model ซึง่ สมมติ
ให้ EYG (ส่วนต่างระหว่าง Earning yield ของตลาดหุน้ ลบกับ
Yield อายุ 10 ปี) ทรงตัวเท่ากับระดับต�ำ่ สุดในช่วงปี 2017-18
ที่ 3% พบว่าทุก 10bps ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ Bond yield จะกดดัน
Valuation ของดัชนี S&P500 ให้ลดลงประมาณ 2% ซึง่ เรามอง
Bond yield มีโอกาสเพิม่ ขึน้ สูร่ ะดับ 1.8% ในช่วงกลางปี ท�ำให้

ตลาดหุ้น (S&P500) อาจกลับมาซื้อขายที่ระดับ Forward P/E
21 เท่า ต�่ำกว่าปัจจุบันที่ 22 เท่า อยู่ 5%
อย่างไรก็ดี ในช่วงครึง่ หลังของปี เรามองตลาดหุน้ จะกลับ
มาเพิ่มขึ้นได้ จากทั้ง Valuation ที่จะทรงตัวขึ้น และคาดการณ์
ก�ำไรบริษัทที่จะถูกปรับเพิ่มขึ้น โดย Valuation น่าจะเริ่มทรงตัว
ขึ้น หลัง Bond yield ผ่านพ้นช่วงที่จะได้รับผลกระทบจากอัตรา
เงินเฟ้อในไตรมาส 2 และ Fed อาจเข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตร
เมื่อ Bond yield เพิ่มขึ้นเกิน 1.8% ขณะเดียวกัน คาดการณ์
ก�ำไรบริษัทน่าจะยังถูกปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตามการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
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แผนภาพที่ 9: Earning yield gap (EYG) ลดลงมาอยู่ต�่ำกว่าระดับ 3% ใกล้เคียงกับช่วงปี 2017-18
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 10: ทุก 10bps ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ Bond yield จะกดดัน Valuation ของดัชนี S&P500 ให้ลดลงประมาณ 2%
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดตราสารหนี้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของไทยปรับตัวขึ้นแรงในเดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางความกังวลว่า Fed
อาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ในระยะข้างหน้าเรามองว่า Bond yield จะทรงตัวที่ระดับประมาณ 2% ใกล้เคียงกับ
ปัจจุบัน

Bond yield ของไทยเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุในเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะพันธบัตรระยะยาว
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวสูงขึน้ ในทุกช่วงอายุในเดือนทีผ่ า่ นมา โดยเฉพาะช่วงระยะยาวอายุ 10 ปี ทีเ่ พิม่
ขึ้นแรง 50bps ในขณะที่อัตราผลตอบแทนระยะสั้น (อายุ 3 เดือน - 3 ปี) ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 10bps
แผนภาพที่ 11: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยเพิม่ ขึน้ ทุกช่วงอายุในเดือนทีผ่ า่ นมา โดยเฉพาะพันธบัตรระยะยาว

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เรามอง Bond yield 10 ปี จะเริ่มเพิ่มขึ้นได้อย่างจ�ำกัด
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของไทยปรับตัวเพิม่
ขึน้ แรง สูร่ ะดับ 2% จาก 1.3% ในเดือนก่อน ท่ามกลางความกังวล
ว่า Fed อาจขึน้ ดอกเบีย้ เร็วกว่าคาด ซึง่ ส่งผลให้นกั ลงทุนทยอยขาย
พันธบัตรกลุม่ ประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ท�ำให้ Bond
yield อายุ 10 ปี ของไทยปรับตัวเพิม่ ขึน้ +64bps เช่นเดียวกับ
ฮ่องกง (+57bps) สิงคโปร์ (+76bps) และมาเลเซีย (+79bps)

ในระยะข้างหน้า เรามองว่า Bond yield จะเริ่มเพิ่มขึ้น
ได้อย่างจ�ำกัดต่อจากนี้ ตาม Bond yield สหรัฐฯ ซึ่งเรามองว่า
อาจเพิ่มขึ้นได้อีกเพียง 10bps เป็น 1.8% (อ่านเพิ่มเติมในส่วน
ของตลาดหุ้น) ขณะที่ ส่วนต่างระหว่าง Bond yield ไทยและ
สหรัฐฯ มีแนวโน้มทีจ่ ะลดลงมาอยูท่ ปี่ ระมาณ 20bps เท่าช่วงต้นปี
ซึ่งจะท�ำให้ Bond yield ไทยอยู่ที่ระดับประมาณ 2% ใกล้เคียง
กับปัจจุบัน
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แผนภาพที่ 12: ส่วนต่างระหว่าง Bond yield ไทยและสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 20bps เท่าช่วงต้นปี

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 13: Bond yield ไทยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ใกล้เคียงกับของภูมภิ าค ชีว้ า่ ปัจจัยส�ำคัญทีผ่ ลักดันให้
Bond yield เพิ่มขึ้น มาจากปัจจัยภายนอกประเทศ
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ที�มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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South
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Taiwan

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
เรามองราคาทองค�ำในระยะสั้นมี Downside ที่จ�ำกัด ตามความเสี่ยงเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้นแรงในช่วง ไตรมาส 2
และ Fed ยังไม่ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย ส�ำหรับราคาน�้ำมัน เรามองว่าตลาดน�้ำมันจะยังอยู่ในสภาวะตึงตัว เนื่องจาก
การผลิตน�้ำมันดิบจากสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัวช้า ขณะทีกลุ่ม OPEC มีโอกาสกลับมาเพิ่มการผลิต ท่ามกลางความ
ต้องการใช้น�้ำมันของโลกที่กลับมาฟื้นตัวต่อเนื่อง

ราคาทองค�ำมี Downside จ�ำกัดในระยะสั้น
เรามองราคาทองค�ำในระยะสัน้ มี Downside ทีจ่ ำ� กัด ตาม
ความเสีย่ งเงินเฟ้อทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ แรง จากแผนกระตุน้ เศรษฐกิจการ
คลังของสหรัฐฯ ซึ่งจะผลักดันให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และ
อัตราเงินเฟ้อนับตั้งแต่เดือน มี.ค. เป็นต้นไป ที่จะเพิ่มขึ้นแรง
จากฐานที่ต�่ำในปีก่อน ขณะเดียวกัน Fed ยังไม่ส่งสัญญาณขึ้น
ดอกเบี้ย โดยคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Dot plot) ในการประชุม
เดือน มี.ค. 2020 ระบุคณะกรรมการนโยบายการเงินส่วนใหญ่ยงั
มองว่าจะคงดอกเบี้ยจนถึงสิ้นปี 2023
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจทีฟ่ น้ื ตัวขึน้ จะเริม่ ส่งผลให้ความจ�ำเป็น
ในการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายลดลง ธนาคารกลางอาจเริม่ ส่ง
สัญญาณขึน้ ดอกเบีย้ หรือลดการอัดฉีดสภาพคล่อง (Taper) ราคา
ทองค�ำซึง่ ให้ผลตอบแทนดีในภาวะดอกเบีย้ ต�ำ่ และสภาพคล่องสูง
จึงมีความเสีย่ งทีจ่ ะปรับตัวลดลงในระยะยาว

Fed ก็จะเริ่มส่งสัญญาณเพิ่มความเข้มงวดของนโยบายการเงิน
และอาจจุดชนวนให้ราคาทองค�ำปรับฐานลงแรงเช่นกัน
จากการศึกษาข้อมูลราคาทองค�ำ และปริมาณการซือ้ ETF
ในช่วงวิกฤต Subprime ปี 2009 พบว่าราคาทองค�ำจะปรับตัว
ลดลงจนกว่าจะถึงต้นทุนเฉลี่ยที่นักลงทุนซื้อ ETF ทองค�ำในช่วง
ก่อนที่ราคาจะท�ำจุดสูงสุด โดยตั้งแต่ช่วงที่ Fed เริ่มลดดอกเบี้ย
ในกลางปี 2007 จนถึงวันที่ราคาทองค�ำท�ำจุดสูงสุดในเดือน ก.ย.
2011 นักลงทุนซื้อ ETF ทองค�ำเฉลี่ยที่ราคา 1,074 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ใกล้เคียงกับราคาต�่ำสุดในปลายปี 2015 ที่
1,053 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์
นอกจากนี้ เราพบว่าราคาทองค�ำมีระยะเวลาในการพักฐาน
ของขาลง แปรผันตามปริมาณการซื้อ ETF ทองค�ำในช่วงขาขึ้น
โดยนับตั้งแต่ราคาทองค�ำพลิกกลับมาเป็นขาลงจากจุดสูงสุดที่
1,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ จนถึงวันที่ท�ำจุดต�่ำสุดที่ 1,053
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ พบว่าราคาทองค�ำมีราคาปิดรายวันมาก
สุดที่ราคาระหว่าง 1,100 ถึง 1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์
ตรงกับช่วงราคาทีม่ ปี ริมาณการซือ้ ETF ทองค�ำในช่วงขาขึน้ มาก
สุด ระดับราคาทองค�ำที่มีปริมาณการเข้าซื้อ ETF ทองค�ำเป็น
จ�ำนวนมากในช่วงขาขึ้น จึงอาจสะท้อนระดับราคาที่จะพักฐานใน
ช่วงขาลงได้
ส�ำหรับวิกฤตในรอบนี้ นักลงทุนซื้อ ETF ทองค�ำเฉลี่ยที่
ราคา 1,613 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยนับช่วงเวลาตั้งแต่
กลางปี 2019 ที่ Fed กลับมาลดดอกเบี้ย จนถึงวันที่ราคาทองค�ำ
ท�ำจุดสูงสุดตลอดกาลในเดือน ส.ค. 2020 และมีปริมาณการซือ้ ที่
ระดับราคา 1,700-1,750 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ มากสุด ชี้ว่า
ราคาทองค�ำต่อจากนี้ น่าจะเคลื่อนไหวในช่วง 1,700 ถึง 1,750
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และเมือ่ Fed ส่งสัญญาณลดการอัดฉีด
สภาพคล่อง ราคาทองค�ำอาจลดลงสูร่ ะดับ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อออนซ์ หรือลดลง -8% จากปัจจุบันที่ 1,730 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อออนซ์

เรามองราคาทองค�ำอาจลดลงสู่ระดับ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อออนซ์ หาก Fed ส่งสัญญาณ Taper
เศรษฐกิจทีค่ อ่ ยๆ ฟืน้ ตัวขึน้ หลังวิกฤต Subprime ในช่วงปี
2011 ท�ำให้ราคาทองค�ำค่อยๆ ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดที่ 1,900
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ มาเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,600
และ 1,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ จนกระทั่ง Fed เริ่มกล่าว
ถึงการลดการเข้าซือ้ สินทรัพย์ในปี 2013 จุดชนวนให้ราคาทองค�ำ
ปรับตัวลงแรงสู่ระดับ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์
ภาวะดังกล่าวคล้ายกับปัจจุบัน ซึ่งเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้น
หลังวิกฤต COVID-19 ท�ำให้นักลงทุนเริ่มกังวลว่าธนาคารกลาง
จะเปลี่ยนไปใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้นักลงทุน
ทยอยขายทองค�ำตัง้ แต่เดือน ส.ค. 2020 ราคาทองค�ำค่อยๆ ปรับ
ตัวลงจากจุดสูงสุดที่ 2,060 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ มาอยู่ที่
ระดับ 1,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในปัจจุบนั ซึง่ ในระยะข้าง
หน้า เมื่อเศรษฐกิจกลับไปฟื้นตัวได้ใกล้เคียงกับก่อนการระบาด
15

แผนภาพที่ 14: ราคาทองค�ำเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกับปริมาณการซื้อ ETF ทองค�ำ

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 15: นักลงทุนใน ETF ทองค�ำมีต้นทุนเฉลี่ยที่ราคา 1,074 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อออนซ์ ในช่วงวิกฤต Subprime
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แผนภาพที่ 16 : นักลงทุนใน ETF ทองค�ำมีตน้ ทุนเฉลีย่ ทีร่ าคา 1,613 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อออนซ์ ในช่วงวิกฤต COVID-19
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แผนภาพที่ 17: ราคาทองค�ำมีระยะเวลาในการพักฐานในช่วงขาลง แปรผันตามปริมาณการซื้อ
ETF ทองค�ำ ในช่วงขาขึ้น
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(5 Sep 2011- 17 Dec 2015)
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น�้ำมัน:
ในระยะข้างหน้า เรามองว่าตลาดน�ำ้ มันอาจจะอยูใ่ นสภาวะ
ตึงตัวต่อไป หลังการผลิตน�ำ้ มันดิบจากสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟืน้ ตัวช้า ใน
ขณะทีกลุม่ OPEC มีโอกาสกลับมาเพิม่ การผลิตอย่างช้าๆ ท่ามกลาง
ความต้องการใช้นำ�้ มันของโลกทีม่ แี นวโน้มกลับมาฟืน้ ตัวต่อเนือ่ ง

ระดับใกล้เคียงเดิม โดยสาเหตุหลักมาจากการลงทุนขุดเจาะหลุม
น�ำ้ มันใหม่ของผูผ้ ลิต Shale oil นัน้ ยังไม่มากพอชดเชยการผลิต
น�ำ้ มันดิบจากหลุมเดิมทีก่ ำ� ลังทยอยหมดไปได้
โดยในรายงานเดือน มี.ค. EIA คาดว่าสถานการณ์ดงั กล่าว
จะส่งผลให้ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ ทรงตัวที่ระดับ
ราว 11.1 ล้านบาร์เรล ต่อวันตลอดปี 2021 หรือปรับตัวเพิ่ม
การผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัวช้า
ขึ้นได้อีกเพียง +2 แสนบาร์เรลต่อวันในช่วงครึ่งหลังของปี
แม้จำ� นวนแท่นขุดเจาะน�ำ้ มันดิบ (Rig count) จะฟืน้ ตัวอย่าง ในขณะที่มองเห็นปัญหาดังกล่าวจะเริ่มคลี่คลายลงในปีหน้า
ต่อเนือ่ งในช่วง 7 เดือนทีผ่ า่ นมา ตามราคาน�ำ้ มันดิบทีท่ รงในระดับ ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีก
สูง อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตน�ำ้ มันดิบสหรัฐฯ กลับทรงตัวใน ราว +1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
แผนภาพที่ 18: การผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัวช้า แม้จ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�้ำมันดิบ (Rig count)
จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา

ที่มา : Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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OPEC คาดความต้องการใช้น�้ำมันจะฟื้นตัวเร็วกว่าการผลิต
ในปีนี้
โดยในรายงานของกลุม่ OPEC ในเดือน มี.ค. คาดการณ์
ว่าความต้องการใช้น�้ำมันของโลก (Global petroleum fuel
consumption) จะเติบโตราว +5.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน
จากความคื บ หน้ า ในการแจกจ่ า ยวั ค ซี น ที่ มี อ อกมาอย่ า งต่ อ
เนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศต่างๆ เริ่มผ่อนคลายมาตรการ
Lockdown ภายในครึ่งหลังของปีนี้ และผลักดันความต้องการ
ใช้ น�้ ำ มั น ในอุ ต สาหกรรมขนส่ ง (Transportation sector)
เพิ่ ม ขึ้น

อย่างไรก็ตาม OPEC คาดการณ์ปริมาณการผลิตจากกลุม่
Non OPEC จะเติบโตเพียง +9.5 แสนบาร์เรบต่อวันเท่านั้นใน
ปีนี้ โดยคาดว่า การเติบโตของการผลิตน�้ำมันดิบหลักๆจะมาจาก
แคนาดา บราซิล นอร์เวย์ และสหรัฐฯ
ส่งผลให้ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบที่กลุ่ม OPEC จ�ำเป็น
ต้องผลิตออกมาเพือ่ ให้ตลาดอยูใ่ นสภาวะสมดุล (Call on OPEC)
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ ในระยะข้างหน้า โดย OPEC ประเมิน Call
on OPEC จะกลับมาปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในไตรมาสสองและสาม แตะ
ระดับ 28.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน และ 28.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตาม
ล�ำดับ จากปัจจุบันที่ 25.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน

แผนภาพที่ 19: OPEC คาดความต้องการใช้น�้ำมันจะฟื้นตัวเร็วกว่าการผลิตในปีนี้

ที่มา : Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ซึง่ บ่งชีว้ า่ แม้กลุม่ OPEC จะทยอยปรับขึน้ การผลิตน�ำ้ มันดิบในระยะข้างหน้า แต่ตลาดน�ำ้ มันก็จะยังคงอยูใ่ นสภาวะขาดดุลต่อไปได้
แผนภาพที่ 20: กลุ่ม OPEC สามารถทยอยปรับขึ้นการผลิตน�้ำมันดิบได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะ
ข้างหน้า โดยตลาดน�้ำมันจะยังคงอยู่ในสภาวะขาดดุลต่อไปได้

ที่มา : Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
18

โดยในปัจจุบันกลุ่ม OPEC และพันธมิตร (OPEC+) มีมติยอมขยายเวลาลดการผลิตที่ระดับเดิมต่อไปจนถึงปลายเดือน เม.ย.
นี้ จากเดิมที่จะหมดอายุลงในเดือน มี.ค. โดยซาอุฯ ยอมขยายเวลาลดการผลิตโดยสมัครใจ (Voluntary Cut) ที่ระดับ -1
ล้านบาร์เรลต่อวันออกไปอีกหนึ่งเดือน
ในขณะที่ยินยอมให้รัสเซียและคาซัคสถานปรับเพิ่มการผลิตได้อีกเล็กน้อยราว +1.3 แสนบาร์เรลต่อวัน และ +2 หมื่นบาร์เรล
ต่อวัน ตามล�ำดับ ส่งผลให้ในเดือน เม.ย. นี้ กลุ่ม OPEC+ จะเหลือการลดการผลิตอยู่ระดับ -7.97 ล้านบาร์เรลต่อวัน (รวมการ
เพิ่มการผลิตจากรัสเซียและคาซัคสถาน) จากระดับเดิมที่ -8.125 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือน มี.ค
แผนภาพที่ 21: กลุ่ม OPEC และพันธมิตร (OPEC+) มีมติยอมขยายเวลาลดการผลิตที่ระดับเดิม
ต่อไปจนถึงปลายเดือน เม.ย.
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GLOBAL
ECONOMIC INSIGHTS
•

เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวสูงในไตรมาส 2 จาก 1) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ที่อนุมัติต้นเดือน มี.ค. 2) การแจกจ่ายวัคซีนที่เป็นวงกว้าง และ 3) ฐานที่ต�่ำในช่วงเดียวกันปีก่อน อย่างไร
ก็ดี การฟื้นตัวของตลาดแรงงานยังล่าช้า โดยการจ้างงานยังต�่ำกว่าก่อน COVID-19 อยู่ 9.5 ล้านต�ำแหน่ง
และอาจใช้เวลาถึง 2 ปี ในการกลับเข้าสู่ระดับดังกล่าว ด้านนโยบายการเงิน Fed ยังคงท่าที Dovish ในการ
ประชุมรอบล่าสุด โดยชี้ดอกเบี้ยจะคงอยู่ที่ 0-0.25% ตลอดจนถึงสิ้นปี 2023 เป็นอย่างน้อย แม้จะปรับเพิ่ม
คาดการณ์เศรษฐกิจขึ้นอย่างมีนัยยะก็ตาม

•

เศรษฐกิจยูโรโซนมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยซ�้ำซ้อน (Double-dip Recession) ในไตรมาส 1 ท่ามกลาง
มาตรการ Lockdown ที่มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องจากปลายปีก่อน โดยสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย
และการแจกจ่ายวัคซีนที่ล่าช้า อาจท�ำให้การกลับมาเปิดท�ำการตามปกติของภาคธุรกิจล่าช้าออกไปในระยะข้าง
หน้า ด้านนโยบายการเงิน ECB ส่งสัญญาณจะเร่งเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่าน PEPP อย่างมีนัยยะในไตรมาส 2 โดย
ยังคงวงเงินที่ 1.85 ล้านล้านยูโร ส่วนนโยบายการคลัง EU มีแนวโน้มที่จะผ่อนปรนการบังคับใช้กฎการคลัง
(Fiscal Rules) จนถึงปี 2023 เพื่อให้ประเทศในกลุ่มสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่

•

เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในปีนี้ โดยตลาดคาดจะขยายตัวสูง 8.4% YoY ในปี 2021F
ท่ามกลางแรงหนุนจากอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศที่ฟื้นตัว รวมทั้งฐานที่ต�่ำจากปีก่อน แต่ในการประชุม
NPC ที่ผ่านมาทางรัฐบาลกลางได้ตั้งเป้าการเติบโตที่ “มากกว่า 6%” เท่านั้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงความ
ระมัดระวังและต้องการเน้นไปที่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับความกังวลของรัฐบาลในเรื่องฟองสบู่
ในตลาดอสังหาริมทรัพย์และระดับหนี้ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยยะ ส่งผลให้รัฐบาลส่งสัญญาณการผ่อนคลายที่ลดลง
โดยเฉพาะในส่วนของนโยบายการเงิน

•

เศรษฐกิจญีปุ่นยังถูกกดดันจากเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวได้ช้าจากผลกระทบของการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินและการแจกวัคซีนที่ล่าช้ากว่าประเทศในฝั่งตะวันตก โดยตลาดคาด GDP ไตรมาส 1 จะพลิกกลับมา
หดตัวที่ -2.5% QoQ, saar ด้านนโยบายการเงิน BoJ ได้มีมติคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายตามเดิม แต่มี
การปรับนโยบายบางส่วนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการประชุมล่าสุด เช่น การเข้าซื้อ ETFs และกรอบการ
เคลื่อนไหวของดอกเบี้ยระยะยาว เพื่อความยั่งยืนในการด�ำเนินนโยบายและเพื่อบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2%

•

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown นับตั้งแต่เดือน ก.พ. โดยเครื่อง
ชี้เศรษฐกิจ อาทิ การเดินทางสายการบินในประเทศสะท้อนกิจกรรมเศรษฐกิจได้ผ่านจุดต�่ำสุดไปแล้วในเดือน
ม.ค. นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่ระดมออกมา
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดหาวัคซีนที่มีความชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การแจกจ่ายวัคซีนเป็นวงกว้างยังต้อง
ใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ด้านกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด หลังสภามีมติไม่เห็นชอบร่างฯ
ในวาระ 3 ซึ่งอาจจุดประเด็นให้เกิดความไม่สงบทางการเมืองในระยะถัดไป

20

เศรษฐกิจสหรัฐฯ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณฟืน้ ตัวดีกว่าทีต่ ลาดคาดในช่วงทีผ่ า่ นมา และมีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวสูงในไตรมาส 2
จาก 1) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อนุมัติต้นเดือน มี.ค. 2) การแจกจ่ายวัคซีน
ที่เป็นวงกว้างมากขึ้น และ 3) ฐานที่ต�่ำในช่วงเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของตลาดแรงงานยังคงล่าช้า โดย
การจ้างงานยังต�่ำกว่าระดับก่อน COVID-19 อยู่กว่า 9.5 ล้านต�ำแหน่ง และอาจใช้เวลาถึง 2 ปี ในการกลับเข้าสู่ระดับดัง
กล่าว ด้านนโยบายการเงิน Fed ยังคงท่าที Dovish ในการประชุมวันที่ 16-17 มี.ค. โดยชี้ดอกเบี้ยจะคงอยู่ที่ 0-0.25%
ตลอดจนถึงสิ้นปี 2023 เป็นอย่างน้อย แม้จะปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจขึ้นอย่างมีนัยยะก็ตาม

เศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวดีในไตรมาส 1 โดยเฉพาะภาค
การผลิตและการบริโภค จากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการทยอยผ่อนปรน Lockdown
ความเชี่อมั่นภาคธุรกิจโดย ISM: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาค
การผลิต (ISM Manufacturing) เดือน ก.พ. ปรับตัวเพิม่ ขึน้ +2.1
จุด เป็น 60.8 จุด สูงสุดในรอบ 3 ปี และสูงกว่าที่ตลาดคาดที่
58.9 จุด จากการปรับเพิ่มขึ้นของผลผลิต (+2.5, 63.2 จุด), ยอด
ค�ำสั่งซื้อทั้งใน (+3.7, 64.8 จุด) และนอกประเทศ (+2.3, 57.2
จุด) การจ้างงาน (+1.8, 54.4 จุด) รวมถึงต้นทุนการผลิต (+3.9,
86.0 จุด) ที่เพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 จากปัญหาขาดแคลน
อุปทานในบางกลุ่มสินค้า เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น
ส่วนภาคบริการ (ISM Services) ปรับตัวลดลง -3.4 จุด
เป็น 55.3 จุด ต�่ำสุดในรอบ 9 เดือน และต�่ำกว่าที่ตลาดคาดที่
58.7 จุด จากยอดค�ำสัง่ ซือ้ ใหม่ (-9.9, 51.8 จุด) และกิจกรรมทาง
ธุรกิจ (-4.4, 55.5 จุด) ที่ปรับตัวลดลงต�่ำสุดในรอบ 9 เดือน และ
การจ้างงาน (-2.5, 52.7 จุด) ทีช่ ะลอลง ทัง้ นี้ รายงานระบุวา่ ธุรกิจ
ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดบิ และการขนส่ง ซึง่ ส่งผลให้ตน้ ทุน
การผลิตปรับตัวเพิม่ ขึน้ สูร่ ะดับสูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2008 (71.8 จุด)
และระบุถึงปัญหาสภาพอากาศที่หนาวจัดในช่วงดังกล่าว

การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ก.พ. พลิกกลับมา
หดตัว -3.0% MoM แย่กว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ -0.5% แต่
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากตัวเลขเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวสูงถึง 7.6%
(ถูกปรับเพิ่มขึ้น +2.3ppt) จากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจวงเงิน 9.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทีอ่ นุมตั ปิ ลายเดือน
ธ.ค. ประกอบกับพายุฤดูหนาวทีก่ ระทบการออกมาใช้จา่ ย โดยเมือ่
เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกขยายตัว 6.3% YoY
(vs. 8.5% เดือนก่อน) และอยูใ่ นระดับสูงกว่าก่อนเกิด COVID-19
ยอดค้าปลีกแม้จะหดตัวมากกว่าคาดในเดือน ก.พ. แต่
โมเมนตัมโดยรวมยังคงแข็งแกร่งและสะท้อนการบริโภคเอกชน
ทีจ่ ะขยายตัวดีในไตรมาส 1 ขณะทีใ่ นระยะข้างหน้า ยอดค้าปลีก
จะได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ทีป่ ระธานาธิบดี Joe Biden อนุมตั เิ มือ่ วันที่ 11
มี.ค. ทีร่ วมถึงมาตรการพยุงก�ำลังซือ้ เช่น การแจกเช็คเงินสด
คนละ 1,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ และการให้สวัสดิการว่างงานพิเศษ
300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสัปดาห์ จนถึงวันที่ 6 ก.ย. และการแจก
จ่ายวัคซีนที่จะเป็นวงกว้างมากขึ้นหนุนการผ่อนปรนมาตรการ
Lockdown โดยประธานาธิบดี Biden ได้เร่งให้แต่ละรัฐด�ำเนิน
การให้ผใู้ หญ่ทกุ คนมีสทิ ธิฉ์ ดี วัคซีนได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 พ.ค.
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แผนภาพ 22: ดัชนี Manufacturing ISM ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ขณะที่ยอดค้าปลีกขยายตัวดีจาก
มาตรการแจกเงินของรัฐบาลและการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การจ้างงานฟื้นตัวดีกว่าคาดในเดือน ก.พ. แต่โดยรวมยังคง
เปราะบางอย่างมาก โดยการจ้างงานอาจใช้เวลาถึง 2 ปี ใน
การกลับเข้าสู่ระดับก่อน COVID-19
การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือน
ก.พ. เพิ่มขึ้น 3.79 แสนต�ำแหน่ง ดีกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่
จะเพิ่มขึ้น 2.00 แสนต�ำแหน่ง ขณะที่การจ้างงานในเดือน ม.ค.
ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.66 แสนต�ำแหน่ง สะท้อนตลาดแรงงาน
ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลงจาก
การแจกจ่ายวัคซีน และมาตรการ Lockdown ถูกผ่อนปรนใน
หลายรัฐส�ำคัญในช่วงปลายเดือน ม.ค. เช่น New York และ
California
โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากในหมวดที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจาก COVID-19 ได้แก่ การโรงแรมและพักผ่อน (+3.55
แสนต�ำแหน่ง vs. -2.5 หมื่นต�ำแหน่งเดือนก่อน) และค้าปลีก
(+4.1 หมื่นต�ำแหน่ง vs. +4.3 หมื่นต�ำแหน่งเดือนก่อน) นอกจาก
นี้ การจ้างงานในหมวดให้บริการช่วยเหลือชั่วคราว (Temporary
help services) ก็เพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกันที่ +5.3 หมื่นต�ำแหน่ง
ขณะที่การจ้างงานในภาคก่อสร้างลดลง -6.1 หมื่นต�ำแหน่ง (vs.
+1.0 พันต�ำแหน่งเดือนก่อน) จากผลกระทบของสภาพอากาศที่
ไม่ดี และการจ้างงานภาครัฐลดลง -8.6 หมื่นต�ำแหน่ง (vs. +7.6
หมื่นต�ำแหน่งเดือนก่อน) จากการจ้างงานในภาคการศึกษา
ด้านอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) เดือน ก.พ.
ปรับลดลงเป็น 6.2% จาก 6.3% ในเดือนก่อนและที่ตลาดคาด
โดยแรงงานว่างงานชัว่ คราว (Temporary) ลดลง 5.17 แสนราย

เป็น 2.2 ล้านราย ส่วนแรงงานว่างงานถาวร (Permanent) ลดลง
เล็กน้อย -6.0 พันราย เป็น 3.5 ล้านราย ขณะทีอ่ ตั ราการมีสว่ น
ร่วมของก�ำลังแรงงาน (Laborforce Participation Rate) ทรงตัว
ที่ 61.4% เท่ากับเดือนก่อน
ตลาดแรงงานเดือน ก.พ. ฟืน้ ตัวได้เร็วกว่าทีต่ ลาดคาดไว้มาก
จากสถานการณ์ COVID-19 ทีเ่ ริม่ คลีค่ ลาย โดยจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้
ปรับลดลงมากภายหลังการแจกจ่ายวัคซีน ขณะเดียวกันมาตรการ
Lockdown ก็ได้ถูกผ่อนปรน และกิจกรรมภาคบริการที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างหนัก เช่น ร้านอาหาร ทยอยกลับมาเปิดท�ำการ
ตามปกติ ซึง่ ปัจจัยดังกล่าวคาดจะหนุนให้ตลาดแรงงานฟืน้ ตัวอย่าง
รวดเร็วต่อเนื่องในเดือนข้างหน้า เพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจก้อนใหม่วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
อย่างไรก็ดี แม้ตลาดแรงงานจะฟืน้ ตัวได้อย่างรวดเร็วแต่ก็
ยังต�่ำกว่าระดับก่อน COVID-19 อยู่ราว 9.5 ล้านต�ำแหน่ง และ
หากสมมติให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นในอัตรา 3.79 แสนต�ำแหน่ง
เท่ากับในเดือน ก.พ. นี้ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.17 แสนต�ำแหน่ง
ต่อเดือน (ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน) จะพบว่าก็ต้องใช้เวลา
อีกอย่างน้อย 2 ปี ก่อนที่การจ้างงานจะกลับเข้าสู่ระดับก่อน
COVID-19 ได้ สอดคล้องกับแถลงการณ์ของนาย Jerome Powell
ประธาน Fed ในปลายเดือน ก.พ. ทีร่ ะบุวา่ ตลาดแรงงานยังห่างไกล
ระดับการจ้างงานเต็มอัตรา (Maximum Employment) อยู่มาก
และ Fed มองว่าจะใช้เวลาอีกสักระยะก่อนที่จะไปถึงจุดดังกล่าว
โดย Bloomberg consensus ล่าสุดวันที่ 9 มี.ค. คาดอัตราการ
ว่างงาน ณ สิ้นปีนี้จะอยู่ที่ 5.1%
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แผนภาพ 23: การจ้างงานยังต�่ำกว่าระดับก่อน COVID-19 อยู่กว่า 9.5 ล้านต�ำแหน่ง และอาจ
ใช้เวลาถึง 2 ปี ในการกลับเข้าสู่ระดับปกติ

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ประธานาธิบดี Biden ลงนามอนุมตั มิ าตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
วงเงินราว 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ นับเป็นแรงหนุนต่อ
การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ แต่ขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับ
ภาระหนี้ที่สูงขึ้น และการขยายเพดานหนี้ซึ่งมีก�ำหนดภายใน
สิ้นเดือน ก.ค. ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม
ประธานาธิบดี Joe Biden ลงนามอนุมตั มิ าตรการกระตุน้
เศรษฐกิจวงเงินรวมราว 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือทีเ่ รียกว่า
ร่างกฎหมาย ‘American Rescue Plan’ เมือ่ วันที่ 11 มี.ค. โดยร่าง
กฎหมายฉบับนีผ้ า่ นสภาโดยอาศัยเพียงเสียงของพรรค Democrat
เท่านัน้ ผ่านกระบวนการ Budget Reconciliation เนือ่ งจากเสียงใน
พรรค Republican ส่วนใหญ่มองว่าวงเงินนัน้ สูงเกินไป ท่ามกลาง
เศรษฐกิจทีส่ ง่ สัญญาณฟืน้ ตัวได้ดี และอาจเป็นความเสีย่ งต่อความ
ยัง่ ยืนทางการคลัง โดยมาตรการทีส่ ำ� คัญได้แก่
• การแจกเช็คเงินสดคนละ ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,400 วงเงินราว
4.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 80,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี (หรือกรณีมคี สู่ มรสที่ 160,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อปี) จะไม่ได้รับเช็คเงินสดนี้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้เริ่ม
ด�ำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.
• การให้สวัสดิการว่างงานพิเศษ วงเงิน 2.25 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยจะคงที่อัตรา 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสัปดาห์
จนถึงวันที่ 6 ก.ย. รวมทัง้ ขยายระยะเวลาโครงการ PUA และ
PEUC ออกไปจนถึงวันที่ 6 ก.ย.ด้วย นอกจากนี้ จะยกเว้นภาษี
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ให้กบั สวัสดิการว่างงาน 10,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสัปดาห์ แรก
• งบช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิน่ วงเงินกว่า 3.6 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ
• งบสนับสนุนวัคซีน COVID-19, การตรวจหาเชื้อ และการ
ควบคุมการระบาด วงเงิน 1.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• การขยายเครดิตภาษีการเลี้ยงดูบุตรส�ำหรับปี 2021 เป็น
3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบุตร 1 คน (จากปกติ 2,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบุตร 1 คน) ส�ำหรับอายุ 6-17 ปี และ
เป็น 3,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบุตร 1 คน ส�ำหรับอายุ 5 ปี
หรือต�่ำกว่า วงเงิน 1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• งบช่วยเหลือโรงเรียน วงเงิน 1.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• งบช่วยเหลือการจ่ายค่าเช่า ส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยวงเงิน
4.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• งบช่วยเหลืออุตสาหกรรมการบิน วงเงิน 2.3 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
• งบช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก วงเงิน 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ แบ่งเป็น 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส�ำหรับร้าน
อาหารที่ได้รับผลกระทบจากการ Lockdown, 1.25 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ส�ำหรับผู้จัดงานต่างๆ, 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ผ่านโครงการ EIDL และ 7.25 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เป็นวงเงินเพิม่ เติมในโครงการ Paycheck Protection
Program (PPP)

แผนภาพ 24: ประธานาธิบดี Biden อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในเดือน มี.ค. ซึ่งจะหนุนก�ำลังซื้อให้กับผู้บริโภคเพิ่มเติม

ที่มา: Bloomberg, Deutsche Bank, GoldmanSachs, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพ 25: เปรียบเทียบรายละเอียดมาตรการลดทอนผลกระทบของ COVID-19 ที่ส�ำคัญในแต่ละรอบ

ที่มา: Bloomberg, Deutsche Bank, GoldmanSachs, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

หากเปรียบเทียบคาดการณ์ GDP ของตลาด (Bloomberg
consensus) ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. กับวันที่ 9 มี.ค. จะพบว่ามีสว่ น
ต่างอยูท่ ี่ 1.4ppt ซึง่ อาจสะท้อนว่าตลาดได้คำ� นึงถึงผลกระทบเชิง
บวกจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจฉบับนีใ้ นประมาณการเศรษฐกิจ
บ้างแล้ว โดยคาด GDP ปี 2021F จะขยายตัว 5.5% YoY

ขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อ Core PCE ตลาดคาดจะขยายตัวท�ำจุดสูงสุด
ที่ 2.1% YoY ในไตรมาส 2 ก่อนที่จะชะลอลงเป็น 1.9% ในช่วง
ครึ่งหลังของปี และเฉลี่ยทั้งปี 2021F อยู่ที่ 1.8% ยังต�่ำกว่า
เป้าหมายของ Fed ที่ 2%
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แผนภาพ 26: Bloomberg consensus ประเมิน Upside ต่อเศรษฐกิจจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ราว 1.4ppt โดยคาด GDP ปี 2021F จะขยายตัว 5.5% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ Core PCE คาดจะ
ขยายตัวท�ำจุดสูงสุดที่ 2.1% ในไตรมาส 2 และชะลอลงเป็น 1.9% ในช่วงครึ่งหลังของปี

Note: 1\ Based on Bloomberg consensus; w/o stimulus are as of 21 Jan & w/ stimulus are as of 9 Mar.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อย่างไรก็ดี แม้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจแต่ก็มาพร้อมกับ
ภาระหนี้ที่จะเพิ่มขึ้น โดยส�ำนักงบประมาณของสภาสหรัฐฯ
(Congressional Budget Office: CBO) ประเมินว่ามาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะท�ำให้
หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นราว 7% ในช่วง 10 ปี โดยหนี้
สาธารณะต่อ GDP จะเพิม่ ขึน้ สูร่ ะดับ 114% ณ สิน้ ปีงบประมาณ
2031 นอกจากนี้ ระดับหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่
ที่ 21.02 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นั้น เข้าใกล้เพดานหนี้

(Debt Ceiling) ที่ก�ำหนดไว้ที่ 21.99 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
แล้ว แม้จะยังไม่ได้นบั รวมมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจก้อนนีเ้ ข้าไป
ซึง่ ในระยะข้างหน้ายังต้องติดตามประเด็นการขยายเพดานหนีซ้ งึ่
มีก�ำหนดภายในวันที่ 31 ก.ค. โดยเมื่อใกล้ช่วงเวลาดังกล่าว หาก
มีขา่ วเชิงลบว่าสภาอาจขยายเพดานหนีไ้ ม่ได้ ก็จะสร้างความกังวล
ให้กับตลาดการเงิน เนื่องจากรัฐบาลจะมีความเสี่ยงที่จะผิดนัด
ช�ำระหนี้ (Default)

แผนภาพ 27: หนี้สาธารณะต่อ GDP อาจเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 114% ณ ปี 2031F ขณะที่ระดับหนี้ในปัจจุบันเกือบแตะเพดาน
หนี้ที่ 21.99 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แม้จะยังไม่นับรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Note: 1\ CBO estimates as of Feb 2021, based on legislations in effect as of 12 Jan 2021.
2\ CRFB calculations based on CBO data.
ที่มา: Bloomberg, CBO, CRFB, US Treasury, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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Fed ยังคงท่าที Dovish โดยชี้ดอกเบี้ยจะคงอยู่ที่ 0-0.25%
ตลอดจนถึงสิ้นปี 2023 เป็นอย่างน้อย แม้จะปรับเพิ่มคาด
การณ์เศรษฐกิจขึน้ อย่างมีนยั ยะและ Bond Yield จะปรับเพิม่
ขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คงยังท่าที Dovish ในการ
ประชุมวันที่ 16-17 มี.ค. โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ (11-0) คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย Federal Funds Rate ไว้ที่ระดับต�่ำ 0-0.25%
และระบุเช่นเดิมว่าจะคงอยูท่ รี่ ะดับดังกล่าวจนกว่าตลาดแรงงาน
จะอยู่ในระดับที่คณะกรรมการประเมินว่าเป็นระดับการจ้างงาน
เต็มอัตรา (Full Employment) และเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ
2% และเกินระดับดังกล่าวพอสมควร (Exceed moderately)
เป็นระยะเวลาหนึ่ง (For some time)
โดยแนวโน้มของดอกเบี้ยหรือ Dot Plot ยังคงชี้ว่า Fed
จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับดังกล่าวจนถึงสิ้นปี 2023 เป็นอย่างน้อย
แต่มีคณะกรรมการ 7 จากทั้งหมด 18 ท่านที่มองว่าจะปรับขึ้น
ดอกเบีย้ ภายในปี 2023 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากคาดการณ์ครัง้ ก่อนในเดือน
ธ.ค. ทีม่ คี ณะกรรมการ 5 จากทัง้ หมด 17 ท่าน (นาย Christopher
Waller เป็นคณะกรรมการ Fed ที่เพิ่มเข้ามาในปลายเดือน ธ.ค.)
ด้านการเข้าซือ้ สินทรัพย์ Fed ยังคงระบุเช่นเดิมว่า จะเข้า
ซือ้ สินทรัพย์ที่อัตราปัจจุบัน 1.2 แสนล้านดอลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน
เป็นอย่างน้อย แบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาล (Treasury) เดือนละ 8
หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตราสารหนีท้ มี่ สี นิ เชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็น
หลักประกัน ซึง่ ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (MBS) เดือนละ 4 หมืน่
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยระบุจะเข้าซือ้ จนกว่าจะเห็นพัฒนาการที่
ชัดเจนว่าการจ้างงานจะกลับเข้าสู่ระดับที่คณะกรรมการประเมิน
ว่าเป็นการจ้างงานเต็มอัตราและเงินเฟ้อเข้าสู่เป้าหมาย
แถลงการณ์ Fed ระบุเครือ่ งชีว้ ดั กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การจ้างงานฟืน้ ตัวดีขนึ้ ในช่วงทีผ่ า่ นมา แต่กลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
โดยตรงจาก COVID-19 ยังคงอ่อนแอ ส่วนเงินเฟ้อยังขยายตัว
ต�ำ่ กว่าเป้าหมายที่ 2% ด้านสภาวะทางการเงินโดยรวมยังคงผ่อน
คลาย สะท้อนผลดีจากมาตรการต่างๆ ทีอ่ อกมาหนุนเศรษฐกิจและ
การปล่อยสินเชือ่ สูภ่ าคครัวเรือนและธุรกิจ ทัง้ นี้ Fed ระบุเช่นเดิม
ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโดยหลักยังขึน้ อยูก่ บั การระบาดของไวรัส รวม
ถึงความคืบหน้าของวัคซีน และวิกฤตครัง้ นีจ้ ะยังคงกดดันกิจกรรม
เศรษฐกิจ การจ้างงาน และเงินเฟ้อ และยังคงเป็นความเสีย่ ง
ส�ำคัญต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ
ด้านประมาณการเศรษฐกิจ Fed ปรับเพิ่มคาดการณ์
เศรษฐกิจขึ้นอย่างมีนัยยะเพื่อให้สอดรับกับมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของประธานาธิบดี

Joe Biden ที่เพิ่งอนุมัติไปเมื่อวันที่ 11 มี.ค. โดยปรับเพิ่มคาด
การณ์ GDP ปี 2021F ขึน้ เป็น 6.5% จาก 4.2% ในคาดการณ์ครัง้
ก่อนในเดือน ธ.ค. และมองอัตราการว่างงาน (Unemployment
Rate) จะอยู่ที่ 4.5% ณ สิ้นปี 2021F (vs. 5.0% คาดการณ์ครั้ง
ก่อน และ 6.2% ในเดือน ก.พ.)
ขณะที่เงินเฟ้อ Fed คาดเงินเฟ้อ PCE จะขยายตัว 2.4%
ในปี 2021F (vs. 1.8% คาดการณ์ครั้งก่อน) แต่มองว่าจะเป็น
เพียงระยะสัน้ เท่านัน้ โดย Fed คาดเงินเฟ้อจะชะลอลงเป็น 2.0%
ในปี 2022F และขยายตัว 2.1% ในปี 2023F ส่วนเงินเฟ้อ
Core PCE คาดจะขยายตัว 2.2% ในปี 2021F (vs. 1.8%
คาดการณ์ครั้งก่อน) และชะลอลงเป็น 2.0% ในปี 2022F
ด้านการปรับตัวเพิม่ ขึน้ แรงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล (Bond Yield) ในช่วงที่ผ่านมา จากความคาดหวังของ
นักลงทุนต่อมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจก้อนใหญ่และการแจกจ่าย
วัคซีนที่รวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของ
Fed นั้น นาย Jerome Powell ประธาน Fed ระบุยังไม่มีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องต้านทานการปรับตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าว โดยระบุว่า
ดัชนีชวี้ ดั สภาวะทางการเงินหลายๆ ตัวยังชีถ้ งึ สภาวะทางการเงิน
ที่ผ่อนคลายอย่างมากอยู่ ซึ่งแสดงว่านโยบายการเงินในปัจจุบัน
รวมถึงการเข้าซื้อสินทรัพย์ มีความเหมาะสม ส่วนประเด็นการ
ชะลอการเข้าซื้อสินทรัพย์ (Taper) นาย Powell ยังกล่าวเช่น
เดิมว่ายังไม่ถึงเวลาพิจารณา
Fed ยังคงท่าที Dovish ท่ามกลางแนวโน้มการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะจากสถานการณ์
COVID-19 ในหลายๆ ประเทศคู่ค้าหลัก เช่น ยุโรป ที่ยังไม่
คลี่คลาย อีกทั้งวัคซีนก็ยังมีความไม่แน่นอนทั้งในส่วนของการ
แจกจ่ายและผลข้างเคียง ซึ่งท�ำให้การไปถึงจุดที่จะบรรลุ Herd
Immunity อาจใช้เวลานานกว่าที่คาด
นอกจากนี้ แม้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะส่งสัญญาณ
ฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่ตลาดแรงงานก็ยังเปราะบาง
อย่างมาก โดยการจ้างงานยังต�่ำกว่าระดับก่อน COVID-19
ถึง 9.5 ล้านต�ำแหน่ง และอาจใช้เวลาถึง 2 ปี ในการกลับเข้า
สู่ระดับดังกล่าว
ดังนั้น เรามองว่า Fed จะรอความชัดเจนในเรื่องการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจก่อน ถึงจะส่งสัญญาณลดการผ่อนคลายนโยบาย
(เช่น QE taper) ซึ่งคาดจะเป็นในช่วงครึ่งหลังของปี โดยอาจส่ง
สัญญาณเบื้องต้นในการประชุม Jackson Hole Symposium ที่
มักจัดขึ้นปลายเดือน ส.ค. ก่อนที่จะมีการประชุมของ FOMC ใน
วันที่ 21-22 ก.ย.
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แผนภาพ 28: Bond yield 10 ปี ของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของประธานาธิบดี Biden เมื่อวันที่ 14 ม.ค.

Note: 1\ Based on Bloomberg Consensus as of 9 Mar.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพ 29: Fed เข้าซื้อสินทรัพย์เกินเป้า 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4

Note: 1\ Data as of 10 Mar.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจยุโรป
เศรษฐกิจยูโรโซนมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยซ�้ำซ้อน (Double-dip Recession) ในไตรมาส 1 ท่ามกลาง
มาตรการ Lockdown ที่มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องจากปลายปีก่อน ส่งผลกดดันกิจกรรมในภาคบริการและการบริโภค
ภาคเอกชน โดยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย และการแจกจ่ายวัคซีนที่มีความล่าช้าอย่าง
มาก อาจท�ำให้การกลับมาเปิดท�ำการตามปกติของภาคธุรกิจล่าช้าออกไปในระยะข้างหน้า ด้านนโยบายการเงิน ECB ส่ง
สัญญาณจะเร่งเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP อย่างมีนัยยะในไตรมาส 2 โดยยังคงวงเงินที่ 1.85 ล้านล้าน
ยูโรและระบุว่าไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องเข้าซื้อจนครบวงเงิน แต่เรามองว่าเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแออย่างมากและเงินเฟ้อ
ที่จะยังขยายตัวต�่ำกว่าเป้าที่ 2% ในระยะกลาง อาจท�ำให้ ECB ต้องพิจารณาเข้าซื้อจนครบวงเงิน รวมทั้งขยายเวลา
มาตรการออกไปจากก�ำหนดเดือน มี.ค. 2022 ด้านนโยบายการคลัง EU มีแนวโน้มที่จะผ่อนปรนการบังคับใช้กฎการ
คลัง (Fiscal Rules) จนถึงปี 2023 เพื่อให้ประเทศในกลุ่มสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่
มาตรการ Lockdown ยังส่งผลกดดันกิจกรรมในภาคบริการ
และการใช้จ่ายของผู้บริโภค
เศรษฐกิ จ มี ค วามเสี่ ย งเข้ า สู ่ ภ าวะถดถอยซ�้ ำ ซ้ อ น
(Double-dip Recession) ในไตรมาส 1 โดยตลาดคาด GDP
จะหดตัว -0.9% QoQ ต่อเนื่องจาก -0.7% ในไตรมาส 4/2020
ท่ามกลางมาตรการ Lockdown ที่มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องจาก
ปลายปีก่อน ส่งผลกดดันกิจกรรมในภาคบริการและการใช้จ่าย
ของผู้บริโภค
มองไปข้างหน้า สิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือการแจก
จ่ายวัคซีนที่ล่าช้าอย่างมาก โดยหากอิงตามอัตราการฉีดวัคซีน
ในปัจจุบัน ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปจะสามารถบรรลุเป้า Herd
Immunity ได้กต็ อ้ งรอถึงครึง่ หลังของปี 2022 ซึง่ ล่าช้ากว่าสหรัฐฯ
ราว 1 ปี (ติดตามรายละเอียดใน TIPS เดือน มี.ค. แผนภาพที่ 4)
ซึง่ การฉีดวัคซีนทีล่ า่ ช้า จะส่งผลให้การกลับเข้าสูส่ ภาวะปกติของ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมภาคบริการ ล่าช้าออกไปอีก โดย
จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ได้เร่งตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

เป็นเดือนที่ 6 จากผลกระทบของมาตรการจ�ำกัดการเดินทางและ
การเว้นระยะห่างทางสังคม
ขณะทีภ่ าคการผลิตยังฟืน้ ตัวได้ดตี อ่ เนือ่ ง โดย Manufacturing
PMI ปรับตัวเพิม่ ขึน้ +3.1 จุด เป็น 57.9 จุด ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี
จากการเพิม่ ขึน้ ของผลผลิตและยอดค�ำสัง่ ซือ้ สินค้า โดยเฉพาะจาก
อุปสงค์ภายนอกทีฟ่ น้ื ตัวดี นอกจากนี้ การจ้างงานก็ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อยู่
ในเกณฑ์ขยายตัวเป็นครัง้ แรกในรอบ 2 ปี อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจระบุ
ถึงปัญหาขาดแคลนอุปทานในบางกลุม่ สินค้าและการส่งมอบทีล่ า่ ช้า
ซึง่ ส่งผลให้ดชั นีราคาปรับตัวเพิม่ ขึน้ มาก โดยเฉพาะดัชนีตน้ ทุนการ
ผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ สูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี

การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ม.ค. พลิกกลับมา
หดตัว -5.9% MoM จากที่ขยายตัว 1.8% ในเดือนก่อน โดยนับ
เป็นการหดตัวทีม่ ากทีส่ ดุ นับตัง้ แต่เดือน เม.ย. 2020 และแย่กว่าที่
ตลาดคาดอย่างมากที่ -1.4% โดยเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น
ยอดค้าปลีกหดตัว -6.4% YoY (vs. 0.9% เดือนก่อน) สะท้อน
ผลกระทบของการกลับมาใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวด
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI): ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาค
โดยยอดค้าปลีกของประเทศหลักในกลุ่มหดตัวน�ำโดย
บริการ (Services PMI) เดือน ก.พ. ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย +0.3 จุด ฝรั่งเศส (-9.9% MoM), สเปน (-7.7%), เยอรมนี (-4.5%) และ
เป็น 45.7 จุด แต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัว (ต�่ำกว่า 50 จุด) ต่อเนื่อง อิตาลี (-2.3%)
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แผนภาพ 30: กิจกรรมในภาคบริการและยอดค้าปลีกได้รับผลกระทบจากมาตรการ Lockdown ขณะที่ภาคการผลิต
ยังส่งสัญญาณฟื้นตัวดีต่อเนื่องตามอุปสงค์โลก

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพ 31: สถานการณ์ COVID-19 ในยุโรปยังไม่คลีค่ ลาย โดยหลายประเทศหลักเผชิญการระบาดระลอก 3

Note: Data as of 17 Mar.
ที่มา: CEIC, WHO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ECB ส่งสัญญาณจะเร่งเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP
อย่างมีนยั ยะในไตรมาส 2 เพือ่ ลดทอนผลกระทบจากการเพิม่
ขึน้ ของ Bond Yield ขณะทีค่ งวงเงินและนโยบายการเงินอืน่ ๆ
ตามเดิม
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงนโยบายการเงินเดิม
ตามคาดในการประชุมวันที่ 11 มี.ค. แต่สง่ สัญญาณจะเร่งเข้าซือ้
สินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP อย่างมีนัยยะในไตรมาส 2 เพื่อ
ลดทอนผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond
Yield) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจาก
มองว่าจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้ม
ของเงินเฟ้อ โดย ECB มีมติดังนี้
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• การเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ Pandemic Emergency
Purchase Program (PEPP) คงวงเงินการเข้าซือ้ ที่ 1.85 ล้าน
ล้านยูโร จนถึงเดือน มี.ค. 2022 เป็นอย่างน้อย และจนกว่า
จะมั่นใจว่าวิกฤต COVID-19 ได้สิ้นสุดแล้ว และย�้ำจะท�ำการ
ลงทุนซ�้ำในตราสารที่ครบก�ำหนดอายุ (Reinvestment) ที่ซื้อ
ผ่านมาตรการ PEPP จนถึงสิ้นปี 2023 เป็นอย่างน้อย แต่
ระบุในแถลงการณ์ว่า เมื่อประเมินถึงสภาวะทางการเงินและ
แนวโน้มของเงินเฟ้อ คณะกรรมการประเมินการเข้าซื้อ
สินทรัพย์ผา่ นมาตรการ PEPP ในไตรมาสหน้าจะเร่งตัวขึน้
อย่างมีนยั ยะจากช่วงเดือนทีผ่ า่ นมา และจะเข้าซือ้ สินทรัพย์
อย่างยืดหยุ่นตามสภาวะของตลาดและภายใต้จุดยืนในการ

ป้องกันไม่ให้สภาวะทางการเงินตึงตัว ซึ่งนับเป็นประโยคที่
เพิ่มเติมเข้ามาหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของ
ประเทศในยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตามของสหรัฐฯ
ที่เร่งตัวท่ามกลางข่าวดีเรื่องวัคซีนและการออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินสูง
• การเข้าซื้อสินทรัพย์แบบปกติ (APP) คงไว้ที่อัตรา 2 หมื่น
ล้านยูโรต่อเดือน โดยยังระบุว่าจะท�ำการซื้อไปเรื่อยๆ ตาม
ความจ�ำเป็น เพื่อหนุนผลดีจากอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำ และจะ
ยุติมาตรการดังกล่าวก่อนที่จะท�ำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เล็กน้อย นอกจากนี้ ECB จะท�ำการลงทุนซ�้ำในตราสารที่
ครบก�ำหนดอายุที่ซื้อผ่านมาตรการ APP เป็นระยะเวลาหนึ่ง
หลังจากทีม่ กี ารปรับขึน้ ดอกเบีย้ ครัง้ แรก และอาจยาวนานตาม
ความจ�ำเป็นเพื่อหนุนสภาวะทางการเงินให้มีความผ่อนคลาย
และหนุนให้นโยบายทางการเงินโดยรวมผ่อนคลาย
• อัตราดอกเบี้ยนโยบาย คงไว้ที่ระดับต�่ำในปัจจุบัน ได้แก่
Deposit Facility Rate ที่ -0.50%, Main Refinancing Rate
ที่ 0.0% และ Marginal Lending Rate ที่ 0.25% โดยยังระบุ
ว่าอัตราดอกเบีย้ จะคงอยูท่ รี่ ะดับนีห้ รือต�ำ่ กว่า “จนกว่าเงินเฟ้อ
จะเร่งตัวเข้าสู่เป้าหมายที่ 2%” ได้อย่างยั่งยืน
• 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
• คณะกรรมการยังคงระบุ พร้อมปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่มีตาม
ความเหมาะสม เพื่อหนุนให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นกลับเข้าสู่เป้า
หมายที่ 2% ได้อย่างยั่งยืน
ด้านประมาณเศรษฐกิจไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดือน ธ.ค.
มากนัก โดย ECB ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 2021F ขึ้น

เล็กน้อย +0.1ppt เป็น 4.0% และปรับลดคาดการณ์ปี 2022F
ลง -0.1ppt เป็น 4.1% ส่วนเงินเฟ้อ ECB ปรับเพิ่มคาดการณ์ปี
2021F อย่างมาก +0.5ppt เป็น 1.5% เพื่อให้สอดรับกับปัจจัย
ทางเทคนิคหลายปัจจัย เช่น มาตรการลด VAT ของเยอรมนีทสี่ นิ้
สุดลงในปีก่อน อย่างไรก็ดี ECB มองเงินเฟ้อชะลอลงและจะอยู่
ที่ 1.4% ในปี 2023F ยังห่างไกลเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2%
นาง Christine Lagarde ประธาน ECB กล่าวในแถลงการณ์
หลังการประชุมว่า ในช่วงทีผ่ า่ นมา การเคลือ่ นไหวของตลาดบาง
ประการ (การเพิม่ ขึน้ ของ Bond Yield) หากยังคงเป็นเช่นนีอ้ ยู่ นับ
เป็นสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ เนือ่ งจากจะมีผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ
และเงินเฟ้อ โดยนาง Lagarde กล่าวว่าการรักษาสภาวะทางการ
เงินทีผ่ อ่ นคลายในช่วงวิกฤตยังเป็นสิง่ จ�ำเป็น และระบุวา่ สภาวะ
ทางการเงินจะประเมินร่วมกับประมาณการเงินเฟ้อที่ออกทุก
ไตรมาส โดยระบุถงึ ตัวชีว้ ดั อย่าง OIS rate ซึง่ สะท้อนอัตราผล
ตอบแทนทีม่ คี วามเสีย่ งด้านเครดิตต�ำ่ , อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลประเทศในยุโรปโดยรวม อิงน�้ำหนักตาม GDP, อัตรา
ผลตอบแทนหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของภาคธนาคาร
ในเดือน ก.พ. ECB เข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP
เฉลี่ยที่ 1.5 หมื่นล้านยูโรต่อสัปดาห์ ซึ่งตามแถลงการณ์ที่ว่าจะ
เร่งเข้าซือ้ อย่างมีนยั ยะในไตรมาส 2 นัน้ ตลาดคาดว่าอาจจะเพิม่
ขึ้นเป็น 2 หมื่นล้านยูโรต่อสัปดาห์ ที่เป็นอัตราการซื้อเฉลี่ยราย
สัปดาห์ในปี 2020 (ช่วงวิกฤต COVID-19 ที่รุนแรง)
ทั้งนี้ ECB ยังคงประโยคที่ว่า ‘อาจไม่มีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP จนครบวงเงิน 1.85
ล้านล้านยูโร’ ในแถลงการณ์การประชุม แต่เรามองว่าแรงกดดัน
เงินเฟ้อที่จะยังคงต�่ำ โดย ECB คาดเงินเฟ้อจะขยายตัวอยู่ที่
1.4% เท่านั้นในปี 2023F ซึ่งยังห่างไกลเป้าหมายที่ 2% อย่าง
มาก จะท�ำให้ ECB อาจต้องพิจารณาเข้าซื้อจนครบวงเงิน รวม
ทั้งอาจขยายระยะเวลามาตรการ PEPP ออกไปจากก�ำหนดเดิม
เดือน มี.ค. 2022
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แผนภาพ 32: Bond Yield 10 ปีของประเทศหลักในยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นตามสหรัฐฯ (กราฟซ้ายมือ: เส้นสีเทา) ขณะที่
การเข้าซื้อสินทรัพย์ของ ECB ชะลอลง โดยเข้าซื้อเฉลี่ย 1.5 หมื่นล้านยูโรต่อสัปดาห์ในเดือน ก.พ.

Note: 1\ Data as of 12 Mar.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

EU คาดจะตัดสินใจผ่อนปรนการบังคับใช้กฎการคลังส�ำหรับปี
2022 เพื่อหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้
ผ่อนปรนการบังคับใช้กฎการคลัง (Fiscal Rules) ส�ำหรับปี
2020-2021 เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพื่อลดทอนผลกระทบของ COVID-19 ได้อย่างเต็มที่ โดยที่
ไม่โดนบทลงโทษ โดยกฎการคลังได้ก�ำหนดให้ประเทศสมาชิก
1) มีดุลการคลังที่ขาดดุลไม่เกิน 3% ของ GDP และ 2) มีระดับ
หนี้สาธารณะไม่เกิน 60% ของ GDP
ท่ามกลางเศรษฐกิจของกลุม่ ทีย่ งั อ่อนแออย่างมากและการ
ฟื้นตัวยังมีความไม่แน่นอนสูง ท�ำให้คณะกรรมาธิการยุโรปก�ำลัง
การพิจารณาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎการคลังส�ำหรับปี 2022
ด้วย โดยจะตัดสินใจกลางเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งเรามองว่ามีความเป็น
ได้สูงที่จะตัดสินใจผ่อนปรนต่อเนื่อง เนื่องจากแม้เศรษฐกิจของ
กลุ่มคาดจะสามารถฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับก่อน COVID-19 ได้ใน

กลางปี 2022 แต่การฟื้นตัวก็ยังมีความแตกต่างกันมากระหว่าง
แต่ละประเทศสมาชิก
นอกจากนี้ ประมาณการเศรษฐกิจล่าสุดของคณะกรรมาธิการ
ยุโรปชีว้ า่ ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่มแี นวโน้มทีจ่ ะละเมิดกฎการคลัง
ในปี 2022 โดย 17 จาก 27 ประเทศจะมีดลุ การคลังทีข่ าดดุลเกิน
3% ของ GDP และ 17 จาก 27 ประเทศ จะมีระดับหนีส้ าธารณะ
สูงกว่า 60% ของ GDP ซึง่ ท�ำให้การผ่อนปรนกฎการคลังส�ำหรับ
ปี 2022 นัน้ มีความจ�ำเป็น
โดยการตัดสินใจผ่อนปรนกฎการคลังจะช่วยหนุนให้แต่ละ
ประเทศสมาชิกสามารถกระตุน้ เศรษฐกิจประเทศของตนได้อย่าง
เต็มที่ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งรีบรัดเข็มเข็ดเพือ่ ปฎิบตั ติ ามกฎการคลังดังกล่าว
อีกทัง้ ยังจะช่วยสนับสนุนการเบิกจ่ายโครงการ EU Recovery
Fund วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโรให้เป็นไปอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะใน
ส่วนที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ (Loan) วงเงิน 3.6 แสนล้านยูโร
ที่ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ยงั แสดงความไม่ตอ้ งการ
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แผนภาพ 33: ประมาณการเศรษฐกิจล่าสุดของทางการ EU (กราฟซ้ายมือ) ชี้ว่า ประเทศส่วนใหญ่จะยังมีดุลการคลังที่ขาดดุล
เกินเป้า และมีหนี้สาธารณะที่ยังสูงกว่าเป้า ในปี 2022

Note: 1\ European Commission November 2020 forecast.
ที่มา: Bloomberg, Buildup.eu, European Commission, Goldman Sachs, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจจีน
เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในปีนี้ โดยตลาดคาดจะขยายตัวสูง 8.4% YoY ในปี 2021 ท่ามกลาง
แรงหนุนจากอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศที่ฟื้นตัว รวมทั้งฐานที่ต�่ำจากปีก่อน แต่ในการประชุม NPC ที่ผ่านมาทาง
รัฐบาลกลางได้ตั้งเป้าการเติบโตที่ “มากกว่า 6%” เท่านั้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงความระมัดระวังและต้องการเน้น
ไปที่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับความกังวลของรัฐบาลในเรื่องฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์และระดับ
หนี้ท่ีสูงขึ้นอย่างมีนัยยะ ส่งผลให้รัฐบาลส่งสัญญาณการผ่อนคลายที่ลดลง โดยเฉพาะในส่วนของนโยบายการเงิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่งสัญญาณฟืน้ ตัวต่อเนือ่ งในไตรมาส 1 โดย
ขยายตัวสูงในทุกหมวดจากฐานทีต่ ำ�่ ในปีกอ่ นเนือ่ งจาก COVID-19
เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟืน้ ตัวดีขนึ้ ต่อเนือ่ งโดยได้แรงหนุน
จากอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศที่ฟื้นตัว และนับเป็นประเทศ
หลักเพียงประเทศเดียวทีเ่ ศรษฐกิจกลับสูร่ ะดับก่อน COVID-19

ได้แล้ว โดยตลาด (Bloomberg Consensus) คาดเศรษฐกิจจีน
ปี 2021F จะขยายตัว 8.4% YoY (vs. 2.3%) และในไตรมาส
1/2021F คาดจะขยายตัวสูง 18.0% จากปัจจัยฐานที่ต�่ำในช่วง
เดียวกันปีก่อนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ขณะที่ประเทศ
หลักอื่นๆ จะเห็นผลจากปัจจัยฐานต�่ำในไตรมาส 2

แผนภาพ 34: ตลาดคาด GDP ไตรมาส 1 ของจีนจะขยายตัวสูง 18.0% YoY จากฐานต�่ำในปีก่อนหน้าเนื่องจาก
COVID-19 ขณะที่ของประเทศหลักอื่นๆ จะได้แรงหนุนจากฐานต�่ำในไตรมาส 2

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

โดยตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน ม.ค.-ก.พ. ขยายตัว ดีกว่าทีต่ ลาดคาดอย่างมากที่ 40.0% โดยส่วนหนึง่ ได้รบั แรงหนุน
สูงในทุกหมวดน�ำโดย การส่งออก ภาคการผลิต และการบริโภค จากฐานทีต่ ำ�่ ในปีกอ่ นหน้าทีห่ ดตัวมากถึง -17.4% จากการระบาด
ที่ขยายตัวสูงกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่การลงทุนขยายตัวต�่ำกว่าที่ รุนแรงของ COVID-19
ตลาดคาดเล็กน้อย
รายประเทศ: ส่งออกไปสหรัฐฯ (87.3% YoY vs. 34.5%
เดือน ธ.ค.), EU (62.6% vs. 4.3% เดือน ธ.ค.), ญี่ปุ่น (47.7%
ภาคต่างประเทศ: ยอดส่งออก (Exports) เดือน ม.ค.-ก.พ. vs. 8.2% เดือน ธ.ค.) และ ASEAN (53.0% vs. 18.4% เดือน
ขยายตัวสูง 60.6% YoY เร่งตัวขึน้ จาก 18.1% ในเดือน ธ.ค. และ ธ.ค.) เร่งตัวขึ้นอย่างมาก
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รายสินค้า: ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 และ
การ Work From Home ยังคงขยายตัวดีต่อเนื่องท่ามกลาง
สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกที่ยังคงรุนแรง น�ำโดยอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (80.0% vs. 54.5% เดือนธ.ค.), แผงวงจรไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ (30.8% vs. 39.4% เดือน ธ.ค.), ผ้าและสิ่งทอ
(60.8% vs. 11.7% เดือน ธ.ค.), และกลุ่มพลาสติก (82.5%
vs. 90.2% เดือน ธ.ค.) นอกจากนี้ สินค้าอื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์
(81.7%) และไฟฟ้าในบ้าน (122.1%) ขยายตัวสูงเช่นกัน
ส่วนยอดน�ำเข้า (Imports) ขยายตัว 22.2% YoY เร่งตัว
ขึ้นจาก 6.5% ในเดือน ธ.ค. และสูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 16.0% ส่ง
ผลให้ดุลการค้าเดือน ม.ค.-ก.พ. เกินดุล 1.03 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ (เฉลี่ยเดือนละ 5.15 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) จาก 7.82
หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค.
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม: ผลผลิตภาคอุตสากหรรม
(Industrial Production) เดือน ม.ค.-ก.พ. ขยายตัว 35.1%
YoY เร่งตัวขึ้นจาก 7.3% ในเดือน ธ.ค. และดีกว่าที่ตลาดคาด
ที่ 32.2% จากแรงหนุนของอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศที่ฟื้น
ตัวต่อเนื่อง น�ำโดยรถยนต์ (70.9% vs. 9.7% เดือน ธ.ค.),
เครื่องจักรกล (69.4% vs. 15.6% เดือน ธ.ค.), อุปกรณ์ทั่วไป
(62.4% vs. 11.1% เดือน ธ.ค.) และผลิตภัณฑ์โลหะ (59.5%
vs. 13.0% เดือน ธ.ค.)
การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ม.ค.-ก.พ.
ขยายตัว 33.8% YoY เร่งตัวขึ้นจาก 4.6% ในเดือน ธ.ค. และ
ดีกว่าทีต่ ลาดคาดที่ 32.0% น�ำโดยยอดขายอัญมณี (98.7% vs.
11.6% เดือน ธ.ค.), รถยนต์ (77.6% vs. 6.4% เดือน ธ.ค.)

เฟอร์นิเจอร์ (58.7% vs. 0.4% เดือน ธ.ค.), อุปกรณ์สื่อสาร
(53.1% vs. 21.0% เดือน ธ.ค.) และยอดขายในกลุ่มร้านอาหาร
(68.9% vs. 0.4% เดือน ธ.ค.)
การลงทุน: การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets
Investment) เดือน ม.ค.-ก.พ. ขยายตัว 35.0% YoY YTD เร่งตัว
ขึ้นจาก 2.9% ในเดือน ธ.ค. แต่ต�่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 40.9% โดย
การลงทุนขยายตัวสูงในทุกหมวดหลัก น�ำโดยภาคอสังหาริมทรัพย์
(38.3 vs. 7.0% เดือน ธ.ค.), โครงสร้างพืน้ ฐาน (36.6% vs. 0.9%
เดือน ธ.ค.), และภาคการผลิต (37.3% vs. -2.2% เดือน ธ.ค.)
โดยการลงทุนของทั้งธุรกิจเอกชน (36.4% vs. 1.0% เดือน ธ.ค.)
และธุรกิจภาครัฐ (32.9% vs. 5.3% เดือน ธ.ค.) ขยายตัวสูง
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI): ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ภาคการผลิตของทางการจีน (Official Manufacturing PMI)
เดือน ก.พ. ปรับตัวลดลง -0.7 จุด เป็น 50.6 จุด ต�ำ่ สุดในรอบ
12 เดือน และต�ำ่ กว่าทีต่ ลาดคาดที่ 51.0 จุด โดยผลผลิตปรับตัว
ลดลง -1.6 จุด เป็น 51.9 จุด ต�ำ่ สุดในรอบ 12 เดือน ส่วนยอดค�ำสัง่
ซือ้ ปรับตัวลดลงทัง้ ภายใน (-0.8, 51.5 จุด) และภายนอกประเทศ
(-1.4, 48.8 จุด) ทีพ่ ลิกกลับมาอยูใ่ นเกณฑ์หดตัวเป็นครัง้ แรกใน
รอบ 6 เดือน ด้านการจ้างงานปรับตัวลดลง -0.3 จุด เป็น 48.1 จุด
ส่วนดัชนีนอกภาคการผลิต (Official Non-manufacturing PMI)
ปรับตัวลดลง -1.0 จุด เป็น 51.4 จุด ต�ำ่ สุดในรอบ 12 เดือน และ
ต�ำ่ กว่าทีต่ ลาดคาดที่ 52.0 จุด จากภาคก่อสร้างทีป่ รับตัวลดลงมาก
-5.3 จุด เป็น 54.7 จุด ต�ำ่ สุดในรอบ 12 เดือน จากปัจจัยต่างๆ
อาทิสภาพอากาศในฤดูหนาวและวันหยุดในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ส่วนภาคบริการปรับตัวลดลง -0.3 จุด เป็น 50.8 จุด

แผนภาพที่ 35: ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวสูงในเดือน ม.ค.-ก.พ. ในทุกหมวด ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต�่ำ
ในช่วงเดียวกันปีก่อนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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รัฐบาลตั้งเป้า GDP ปี 2021 ขยายตัวที่ ‘อย่างน้อย 6%’
สะท้อนถึงจุดยืนในการเน้นปฎิรูปเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ
เป็นส�ำคัญ
นาย Li Keqiang นายกฯ จีน ระบุในแถลงการณ์การ
ประชุมประจ�ำปี สภาประชาชนแห่งชาติจีน (National People’s
Congress หรือ NPC) ว่า รัฐบาลจีนได้ก�ำหนดเป้า GDP ปี
2021 ที่ขยายตัว ‘อย่างน้อย 6%’ ซึ่งนับเป็นอัตราการขยายตัว
ทีต่ ำ�่ กว่าคาดการณ์ของตลาดและ IMF ทีค่ าดจะขยายตัวในระดับ
กว่า 8% โดยนายกฯ Li กล่าวว่าที่ระดับการขยายตัวดังกล่าวจะ
หนุนให้สามารถส่งเสริมการปฎิรปู นวัตกรรม และพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างมีคุณภาพ ได้อย่างเต็มที่
• นโยบายการคลัง รัฐบาลระบุจะใช้นโยบายแบบ เชิงรุก
(Proactive) โดยก�ำหนดโควต้าการออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิน่
(Local government bond) ปี 2021 ที่ 3.65 ล้านล้านหยวน
ลดลงจากปีกอ่ นที่ 3.75 ล้านล้านหยวน แต่สงู กว่าทีต่ ลาดคาดที่
3.5 ล้านล้านหยวน ส่วนเป้าขาดดุลการคลังก�ำหนดที่ 3.2% ของ
GDP ลดลงจากปีกอ่ นที่ 3.6% แต่สงู กว่าทีต่ ลาดคาดที่ 3.0%

• นโยบายการเงิน รัฐบาลระบุจะด�ำเนินนโยบายอย่าง รอบคอบ
(Prudent) ท่ามกลางความกังวลเรื่องระดับหนี้ที่สูงอย่างมาก
และความเสี่ยงฟองสบู่ในตลาดทุน โดยตั้งเป้าเงินเฟ้อขยาย
ตัว 3.0% ในปีนี้ (vs. 3.5% ในปี 2020)
• ด้านตลาดแรงงาน ตั้งเป้าการจ้างงานใหม่ในเขตเมือง (New
urban job creation) ที่ ‘มากกว่า 11 ล้านต�ำแหน่ง’ เพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อนที่ตั้งเป้า ‘มากกว่า 9 ล้านต�ำแหน่ง’ และตั้งเป้า
อัตราการว่างงาน (Surveyed jobless rate) ที่ 5.5% ลดลง
จากปีก่อนที่ตั้งไว้ที่ 6.0%
การตั้งเป้า GDP ที่ ‘อย่างน้อย 6%’ นั้นยืดหยุ่นและ
ค่อนข้างเป็นไปตามคาดการณ์ของตลาด ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาล
ไม่ต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างร้อนแรงเกินไปเพื่อให้ไปถึง
เป้าหมาย อีกทัง้ ยังเป็นการย�ำ้ จุดยืนของทางการจีนในการพุง่ เป้า
ไปยังการปฎิรูปเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะ
หลังการผ่อนคลายนโยบายต่างๆ ในปี 2020 เนือ่ งจาก COVID-19
ที่ส่งผลให้ระดับหนี้ในระบบเพิ่มสูงขึ้น

แผนภาพ 36: โดย Bloomberg consensus คาดเศรษฐกิจจีนจะขยายตัว 8.4% ในปี 2021F ซึ่งสูงกว่าเป้า
ของรัฐบาลจีนพอสมควร

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพ 37: เป้าเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนปี 2021 เปรียบเทียบกับปีก่อนๆ แสดงให้เห็นแนวโน้มการผ่อนคลายที่ลดลง...

ที่มา: China’s 2021 National People’s Congress, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพ 38: ..ท่ามกลางความกังวลของรัฐบาลเกี่ยวกับระดับหนี้ที่สูงขึ้นในสภาวะทางการเงินที่ผ่อนคลาย

ที่มา: BIS, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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นอกเหนือจากเป้าตัวเลขเศรษฐกิจ รัฐบาลยังได้ประกาศ
นโยบายเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ เช่น
การส่งเสริมการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี โดยสนับสนุนการ
ลงทุนวิจัยในเทคโนโลยีระดับสูงอย่างพลังงานทดแทน, การ
สนับสนุนเงินกูเ้ พือ่ SME โดยการตัง้ เป้าให้ธนาคารปล่อยสินเชือ่

ให้กับ SME เพิ่มเติมอีก 30% ในปีนี้ และการจัดการปัญหาเชิง
โครงสร้างในระยะยาว เช่น ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ โดยการขยาย
การเกษียณอายุออกไป รวมทัง้ ให้สวัสดิการเพิม่ เติมและสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานให้กับครอบครัวที่มีบุตร

แผนภาพ 39: นโยบายด้านอื่นๆ ที่ส�ำคัญ

ที่มา: China’s 2021 National People’s Congress, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น
แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญีปุ่นยังถูกกดดันจากเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวได้ช้าจากผลกระทบของการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการแจกวัคซีนที่ล่าช้ากว่าประเทศในฝั่งตะวันตก โดยตลาดคาด GDP ไตรมาส 1 จะพลิก
กลับมาหดตัวที่ -2.5% QoQ, saar ทั้งนี้ ด้านนโยบายการเงิน BoJ ได้มีมติคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายตามเดิม
แต่มีการปรับนโยบายบางส่วนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการประชุมรอบล่าสุด เช่น การเข้าซื้อ ETFs และกรอบการ
เคลื่อนไหวของดอกเบี้ยระยะยาว เพื่อความยั่งยืนในการด�ำเนินนโยบายและเพื่อบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2%

กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัวดีขึ้น แต่ยังอ่อนแออย่าง
มาก โดยเฉพาะภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่ 2
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI): ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
รวม (Composite PMI) เดือน ก.พ. ฟืน้ ตัวขึน้ +1.1 จุด เป็น 48.2
จุด แต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 ซึ่งสะท้อน
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทีย่ งั อ่อนแอจากสถานการณ์ COVID-19
ที่ยังไม่คลี่คลาย โดยภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น +1.6 จุด เป็น
51.4 จุด สูงที่สุดในรอบ 2 ปี จากผลผลิตและยอดค�ำสั่งซื้อใหม่
ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนภาคบริการ
ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย +0.2 จุด เป็น 46.3 จุด ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัว
ต่อเนื่อง
การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ม.ค. หด
ตัว -1.7% MoM ฟืน้ ตัวขึน้ เล็กน้อยจาก -0.6% ในเดือนก่อน และ
แย่กว่าทีต่ ลาดคาดที่ -1.2% อย่างไรก็ดี เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ปีก่อน ยอดค้าปลีกหดตัว -2.4% YoY (vs. -0.2% เดือนก่อน)
โดยยอดขายรถยนต์ยังขยายตัวต่อเนื่อง (8.0% MoM vs. 2.0%
เดือนก่อน) ขณะทีย่ อดเครือ่ งแต่งกายและอุปกรณ์เสริม (-16.8%
vs. 4.1% เดือนก่อน) และสินค้าทั่วไป (-11.2% MoM vs. 1.1%
เดือนก่อน) พลิกกลับมาหดตัวสูง
การลงทุน: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรไม่รวมสินค้าที่มีความ
ผันผวนสูง เช่น เครื่องบิน (Core Machine Orders) ซึ่งเป็น
ดัชนีบ่งชี้การลงทุนในระยะข้างหน้าเดือน ม.ค. ขยายตัว 0.64%
YoY, 3mma (vs. 1.10% เดือนก่อน) จากยอดค�ำสัง่ ซือ้ ในภาคการ
ผลิต (0.62% vs. 0.62% เดือนก่อน) ขณะที่ภาคบริการ (-8.51%
vs. -7.57% เดือนก่อน) ยังคงหดตัวต่อเนื่อง
ภาคอุตสาหกรรม: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial
Production) เดือน ม.ค. พลิกกลับมาขยายตัว 4.2% MoM จากที่
หดตัว -1.0% ในเดือนก่อน และดีกว่าทีต่ ลาดคาดที่ 3.8% อย่างไร

ก็ดี เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหด
ตัวเพิ่มขึ้นเป็น -5.3% YoY (vs. -2.6% เดือนก่อน) ขณะที่ดัชนี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 97.7 จุด ยังคง
ต�่ำกว่าระดับก่อน COVID-19 ที่ 99.5 จุด
รายละเอียดระบุสินค้าตามกลุ่มอุตสาหกรรมมีการขยาย
ตัว 13 กลุ่มจากทั้งหมด 15 กลุ่ม โดยขยายตัวมากที่สุดในกลุ่ม
เครื่องจักรส�ำหรับงานทั่วไปและเชิงธุรกิจ (11.7% MoM vs.
-11.4% เดือนก่อน), อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (10.5%
vs. 0.7% เดือนก่อน) และเครื่องจักรไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์และ
การสื่อสาร (7.5% vs. -0.5% เดือนก่อน) ขณะที่มีการหดตัวมาก
ที่สุดในกลุ่มอุปกรณ์และชิ้นส่วนยานพาหนะ (ไม่รวมรถยนต์) ที่
-13.9% (vs. 0.6% เดือนก่อน)
ภาคต่างประเทศ: ยอดส่งออก (Exports) เดือน ก.พ. พลิก
กลับมาหดตัว -4.5% YoY ต�่ำสุดในรอบ 3 เดือน จากที่ขยายตัว
6.4% ในเดือนก่อน และแย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -0.2%
รายสินค้า มีการหดตัวในกลุ่มสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่
สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์และรถยนต์ (-12.7% YoY vs.
-8.7% เดือนก่อน), เครื่องจักรกล (-1.4% vs. 12.5% เดือน
ก่อน) และเครื่องจักรกลไฟฟ้า (-0.9% YoY vs. 13.2% เดือน
ก่อน) ขณะที่ยอดส่งออกสินค้าเคมีภัณฑ์ชะลอตัวลงมาก (5.2%
vs. 23.6% เดือนก่อน)
รายประเทศ ส่งออกไปจีนชะลอลงเป็น 3.4% YoY หลัง
จากที่ขยายตัวสูง 37.5% ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเทศกาลตรุษจีน
ที่ตรงกับเดือน ก.พ. ปีนี้ (vs. ตรงกับเดือน ม.ค. ปีก่อน) ส่งผล
ให้ยอดส่งออกเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น (YoY) ขยายตัวต�ำ่
ส่วนส่งออกไปเกาหลีใต้ชะลอตัวลงมากแต่ยงั ขยายตัว (2.1% vs.
15.5% เดือนก่อน) ด้านส่งออกไป ASEAN พลิกกลับมาหดตัว
-6.3% YoY (vs. 3.0% เดือนก่อน) ขณะที่ส่งออกไปสหรัฐฯ หด
ตัวเพิ่มขึ้นเป็น -14.0% (vs. -4.8% เดือนก่อน) และส่งออกไป
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EU ยังคงหดตัวต่อเนื่อง (-3.3 vs. -22.5% เดือนก่อน) จาก
ส่วนยอดน�ำเข้า (Imports) พลิกกลับมาขยายตัวสูง 11.8%
ผลกระทบของ COVID-19 และการบังคับใช้มาตรการ Lockdown YoY จากที่หดตัว -9.5% ในเดือนก่อน ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด
ที่ยังคงอยู่
ที่ 12.0% โดยนับเป็นการขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 22 เดือน
แผนภาพที่ 40: การบริโภคในประเทศและธุรกิจในภาคบริการยังถูกกดดันจาก COVID-19 ขณะที่การส่งออกชะลอลง
ในเดือน ก.พ. แต่ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 41: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงต่อเนื่องหลังจากที่มีการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นครั้งที่ 2

Note: 1\ 7-day MA. 2\ The baseline day is the median value from the 5week 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: Bing, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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BoJ คงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายตามคาด แต่ปรับเปลี่ยน
เครื่องมือบางส่วนเล็กน้อย เช่น ขยายกรอบการเคลื่อนไหว
ของ Bond Yield 10 ปี, เพิ่มความยืดหยุ่นในการซื้อ ETFs,
ตั้งโครงการ Interest Scheme to Promote lending เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
• การประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) ของ BoJ ใน
วันที่ 18-19 มี.ค. ยังคงนโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลายเพือ่ บรรลุ
เป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% แต่ได้ปรับเปลีย่ นเครือ่ งมือทางการ
เงินบางส่วนเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการด�ำเนิน
นโยบายหลังได้ท�ำการทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายการ
เงิน (Policy Review) โดยคณะกรรมการมีมติ 8 ต่อ 1 ดังนี้
• คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ -0.1% ส�ำหรับเงินส�ำรอง
ส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์ (Excess Reserve) และ
คงเป้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
(Yield Curve Control: YCC) ไว้ที่ประมาณ “0%” แต่
ระบุว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี จะ
เคลื่อนไหวในกรอบ +/-0.25% ซึ่งกว้างกว่ากรอบเดิมที่
+/-0.20% อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ BoJ น่าจะควบคุม
กรอบไว้ที่ +/-0.20% จนกว่าเศรษฐกิจจะผ่านพ้นวิกฤต
COVID-19 ไปได้ ตามที่นาย Haruhiko Kuroda ผู้ว่าฯ
BoJ ได้กล่าวในแถลงการณ์หลังการประชุม
• โดย BoJ ได้เพิ่มเครื่องมือที่เรียกว่า “Fixed-rate
purchase operations for consecutive days”
หรือการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลในอัตราคงที่ติดต่อกัน
หลายวัน เพื่อจ�ำกัดเพดานการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเมื่อ
มีความจ�ำเป็น

• จัดตั้งโครงการ Interest Scheme to Promote
Lending เพือ่ เพิม่ แรงจูงใจในการปล่อยเงินกูข้ องสถาบัน
การเงิน โดยจะช่วยลดทอนผลกระทบในกรณีที่มีการลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม เช่น การให้ดอกเบี้ยแก่
สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ในโครงการสนับสนุนการฟื้นตัว
จาก COVID-19 ซึ่งจะช่วยให้ BoJ สามารถใช้เครื่อง
มือในเชิงดอกเบี้ยได้อย่างรวดเร็วและไม่กระทบผลก�ำไร
ของสถาบันการเงินมากเกินไป
• คงวงเงินการเข้าซื้อ ETFs และ REITs สูงสุด (Upper
Limit) ต่อปีที่ 12 ล้านล้านเยน และ 180 พันล้านเยน ตาม
ล�ำดับ แต่ยกเลิกเป้าการเข้าซือ้ ต่อปีที่ 6 ล้านล้านเยน
และ 90 พันล้านเยน ตามล�ำดับ โดยเปลีย่ นเป็น การเข้า
ซือ้ ในอัตราทีเ่ หมาะสมตามสภาวะของตลาด นอกจากนี้
BoJ ระบุจะเข้าซือ้ เฉพาะ ETFs ทีอ่ งิ ดัชนี TOPIX เท่านัน้
(จากเดิมทีซ่ อื้ ETF ทีอ่ งิ ดัชนี NIKKEI ด้วย)
• คงวงเงิ น การเข้ า ซื้ อ ตราสารหนี้ เ อกชนระยะสั้ น
(Commercial Paper) และระยะยาว (Corporate Bonds)
รวมกันต่อปีที่ 20 ล้านล้านเยน จนถึงเดือน ก.ย. 2021
• คงวงเงินโครงการเงินกูป้ ลอดดอกเบีย้ (Special FundsSupplying Operations) ทีใ่ ห้สถาบันการเงินน�ำไปปล่อย
กูใ้ ห้กบั ภาคธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 วงเงิน
90 ล้านล้านเยน
• BoJ ระบุว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% BoJ จะ
1) ด�ำเนินนโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลายต่อไป โดยค�ำนึงถึงความ
ยัง่ ยืน (โดยเฉพาะด้านต้นทุน) และ 2) ตอบสนองต่อสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ, การเงิน, และราคาทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว

แผนภาพที่ 42: การเข้าซื้อ ETF ของ BoJ ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจากตลาดหุ้นมีเสถียรภาพมากขึ้น

Note : Data as of 9 Mar.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 43: การเข้าซื้อสินทรัพย์ของ BoJ ชะลอลงตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2020

Note: Data as of 28 Feb. 1\ at year end 2020 BoJ held ETF around 84% of total market.
ที่มา: Bank of Japan, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ตั้งแต่เดือน ก.พ. เป็นต้นมา
โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจที่มีความถี่สูง อาทิ ตัวเลขการเดินทางสายการบินในประเทศ (Domestic flight) สะท้อนว่า
กิจกรรมเศรษฐกิจได้ผ่านพ้นจุดต�่ำสุดไปแล้วในเดือน ม.ค. นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังได้รับแรงหนุน
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ระดมออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแผนการจัดหาวัคซีนที่มีความชัดเจน
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การแจกจ่ายวัคซีนเป็นวงกว้างยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ซึ่งแผนการจัดหาวัคซีนของภาค
รัฐก�ำหนดให้มีการฉีดวัคซีนครอบคลุม 50% ของประชากรภายในสิ้นปี 2021 ด้านกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะ
ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด หลังจากที่รัฐสภามีมติไม่เห็นชอบ ร่างฯ ในวาระ 3 ซึ่ งอาจจุ ดประเด็ นให้ เ กิ ดความไม่ ส งบ
ทางการเมื อ งในระยะถัด ไป

เศรษฐกิจไทยเดือน ม.ค. ได้รับผลกระทบชัดเจนขึ้นจากการก
ลับมา Lockdown
เครื่องชี้เศรษฐกิจในเดือน ม.ค. บ่งชี้ถึงกิจกรรมเศรษฐกิจ
ในประเทศที่ปรับตัวลงจากมาตรการ “Soft lockdown” เพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอกที่ 2 สะท้อนจาก
เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่หดตัว -4.6% YoY (vs. +2.9%
เดือนก่อน) โดยเป็นการหดตัวในทุกหมวดการใช้จ่าย โดยเฉพาะ
หมวดบริการและหมวดสินค้าคงทน ทีห่ ดตัวในระดับเลขสองหลัก
ในขณะทีเ่ ครือ่ งชีก้ ารลงทุนภาคเอกชนทีช่ ะลอตัวเป็น 1.6% YoY
(vs. + 6.1% เดือนก่อน)

ขณะที่อุปสงค์นอกประเทศยังปรับตัวดีขึ้นสะท้อนจาก
มูลค่าการส่งออกที่ไม่รวมทองค�ำ มีการขยายตัวต่อเนื่องเป็น
เดือนที่สองติดต่อกัน (+5.5% YoY vs. + 4.9% เดือนก่อน)
โดยสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคง
ได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ขณะ
ทีส่ นิ ค้าส่งออกทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับภาคการผลิตหลักอืน่ ๆ ก็มโี มเมนตัม
เชิงบวก เช่น รถยนต์, เคมีภัณฑ์ และโพลีเมอร์ สะท้อนสัญญาณ
การฟืน้ ตัวของอุปสงค์โลก ในขณะทีภ่ าคบริการยังคงได้รบั ผลจาก
มาตรการจ�ำกัดการเดินทาง จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ที่ยังคงอ่อนแออย่างมาก (-99.8% YoY vs. -99.8% เดือนก่อน)

แผนภาพที่ 44: เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศเดือน ม.ค. ปรับตัวลดลงจากผลกระทบของมาตรการ “Soft lockdown”

ที่มา: BoT, UTCC, MoC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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การผ่อนคลายมาตรการ Lockdown เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
หลังจ�ำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศรายวันปรับตัวลดลงอย่าง
ชัดเจน รัฐบาลจึงผ่อนปรนมาตรการ Lockdown อย่างต่อเนื่อง
โดยล่าสุดในวันที่ 23 ก.พ. ที่ประชุมครม. มีมติ เห็นชอบการปรับ
ระดับของพืน้ ทีส่ ถานการณ์ยอ่ ยในพืน้ ทีท่ วั่ ราชอาณาจักรเพือ่ ผ่อน
คลายกิจการและกิจกรรมเพิ่มเติม เราคาดว่ากิจกรรมเศรษฐกิจ

(จากการระบาดระลอกสอง) น่าจะผ่านจุดต�่ำสุดไปแล้วในช่วง
เดือน ม.ค. สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจเบื้องต้นที่มีความถี่สูง
อาทิ ตัวเลขการเดินทางสายการบินในประเทศ (Domestic flight)
และ Google Mobility Trends ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่เดือน ก.พ.
เป็นต้นมา

แผนภาพที่ 45: รัฐบาลทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ตัง้ แต่ตน้ เดือน ก.พ. หลังตัวเลขผูต้ ดิ เชือ้ ใหม่ลดลงต่อเนือ่ ง

Note: 1\ Classified by lockdown level (deep red = most strict, green = least strict) .
2\ 7-day MA, % change since 13 Jan 2020.
ที่มา: Apple, Press, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 46: เราคาดว่ากิจกรรมเศรษฐกิจน่าจะผ่านจุดต�่ำสุดไปแล้วในเดือน ม.ค. สะท้อนผ่านการปรับตัวดีขึ้น
ของข้อมูลที่มีความถี่สูง

Note: 1\ 7-day MA, The baseline day is the median value from the 5-week period
3 Jan - 6 Feb 2020. 2\ 22 airports (inbound and outbound).
ที่มา: Google, MoTS, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนการจัดหาวัคซีนมีความชัดเจนมากขึ้น ขณะที่การฉีด
วัคซีนยังล่าช้า
การจัดหาวัคซีนมีความคืบหน้ามากขึน้ โดยในวันที่ 24 ก.พ.
มีการน�ำเข้าวัคซีนล็อตแรกเข้ามาและได้แจกจ่ายให้กับกลุ่ม
เป้าหมายแล้ว ซึ่งในปีนี้ รัฐบาลคาดว่าจะน�ำเข้าวัคซีนจ�ำนวน
63 ล้านโดส แบ่งเป็น น�ำเข้าวัคซีนจาก 1) Sinovac 2 ล้าน
โดส ในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. 2) จาก AstraZeneca เพิ่มขึ้น
อีก 26 ล้านโดส ภายในเดือน ส.ค. (ล่าช้ากว่าแผนการเดิมราว

3 เดือน) และ 3) จาก AstraZeneca เพิ่มขึ้นอีก 35 ล้านโดส
ภายใน ธ.ค.
ส�ำหรับการฉีดวัคซีน ในระยะแรกยังเป็นการฉีดให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อน และจะ
เริ่มฉีดให้ประชาชนทั่วไปตั้งแต่เดือน มิ.ย. เป็นต้นไป โดยรัฐบาล
ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนราว 50% ของประชากรภายใน
ปี 2021 ดังนั้น การสร้าง Herd Immunity ในประเทศน่าจะยัง
เกิดขึ้นไม่ทันในปี 2021F

แผนภาพที่ 47: มีการน�ำเข้าวัคซีนล็อตแรกในวันที่ 24 ก.พ. ด้านแผนการจัดหานับว่าล่าช้ากว่าแผนการเดิม

Note: 1\ As of 24 Feb.
ที่มา: Press, Bangkokbiznews, BoT, Sinovac, AstraZeneca, Iconfinder, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 48: การฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วไปจะเริ่มในช่วง 2H21

Note: As of 22 Feb.
ที่มา: MoPH, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อหนุน
ก�ำลังซื้อของภาคครัวเรือน
รัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส ล่าสุดได้มี
การอนุมัติ โครงการ ม. 33 เรารักกันที่แจกเงิน 4,000 บาท
ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 จ�ำนวน 9 ล้านราย ซึ่งมีระยะ

เวลาในการใช้จ่ายในช่วงเดือน มี.ค.- พ.ค. นอกจากนี้ รัฐอยู่
ระหว่างพิจารณาออกโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพิ่มเติม หลัง
จากโครงการในเฟสที่ 2 จะหมดอายุลงในเดือน มี.ค. และ
ขยายระยะเวลาเราเที่ยวด้วยกันออกไปถึงเดือน ก.ค. ซึ่งคาด
ว่าจะมีส่วนช่วยพยุงก�ำลังซื้ออย่างต่อเนื่องใน 2Q21

แผนภาพที่ 49: รัฐเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อหนุนก�ำลังซื้ออย่างต่อเนื่องใน 2Q21

Note: 1\ Farm income guarantee for rubber (THB10bn; until Mar), rice (THB51bn;
until May), and oil palm (THB9bn; until Sep).
ที่มา: Royal Thai Government, Press, Flaticon, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

รัฐเร่งให้มีการเบิกจ่ายในโครงการที่ใช้เม็ดเงินจาก พ.ร.ก. ให้
อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท
การเบิกจ่ายของโครงการทีใ่ ช้เม็ดเงินจาก พ.ร.ก. ให้อำ� นาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของแผนฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมมีความล่าช้ามาก สะท้อนจากอัตราการเบิก
จ่ายทีม่ เี พียง 12% ของงบประมาณ เท่านัน้ คณะรัฐมนตรีจงึ มีมติ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเฉพาะหน่วยงาน
ที่เบิกจ่ายงบประมาณต�่ำกว่า 10% ที่ก�ำหนดเงื่อนไขไว้ว่า “หาก
หน่วยงานไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาในโครงการทีต่ ้องมีการ

จัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่มีแผนการใช้จ่ายในส่วนของงบด�ำเนินงาน
ที่ชัดเจนภายในวันที่ 30 เม.ย. 2021 เห็นควรให้ยุติการด�ำเนิน
โครงการและรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้ส�ำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะทราบ พร้อมทั้งส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามขั้นตอน…”
นอกจากนี้ พ.ร.ก. ฯ ดังกล่าวมีข้อก�ำหนดไว้ว่าจะต้องลงนามใน
สัญญากู้เงินหรือออกตราสารหนี้ภายในเดือน ก.ย. 2021 ส่งผล
ให้หน่วยงานมีแนวโน้มทีจ่ ะเร่งรัดการเบิกจ่าย ซึง่ จะเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่จะช่วยหนุนให้มีเม็ดเงินจากภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น
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แผนภาพที่ 50: การเบิกจ่ายเงินของโครงการที่อยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมมีความล่าช้ามาก

Note: 1\ Data collected from ThaiME on 9 Mar.
ที่มา: ThaiME, NESDC, Royal Thai Government, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด หลัง
จากที่รัฐสภามีมติไม่เห็นชอบ ร่างฯ ในวาระ 3
รัฐสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที.่ . พ.ศ….
ในวาระ 3 มีมติเห็นชอบ 208 เสียง (ส.ส. 206 เสียง, ส.ว. 2 เสียง)
ไม่เห็นชอบ 4 เสียง (ส.ว. 4 เสียง) และงดออกเสียง 136 เสียง
(ส.ส. 9 เสียง, ส.ว. 127 เสียง) ท�ำให้ร่างฯ ได้รับเสียงเห็นชอบ
น้อยกว่าเกณฑ์กึ่งหนึ่งที่จะผ่านวาระ 3 ส่งผลให้ร่างฯ ดังกล่าว
ต้องตกไป
การลงมติ ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น หลั ง จากศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี
มติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า “รัฐสภามีหน้าที่และอ�ำนาจจัดท�ำ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอ�ำนาจสถาปนา

รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ล งมติ เ สี ย ก่ อ นว่ า ประชาชนประสงค์ จ ะให้ มี
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่...” ซึ่งท�ำให้เกิดการตีความที่หลาก
หลายของแต่ละฝ่ายว่าจะต้องมีการจัดท�ำประชามติ “ก่อน” หรือ
“หลัง” การพิจารณาร่างฯ ของรัฐสภาทั้ง 3 วาระ
ดังนั้น กระบวนการแก้ไขร่างฯ จะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
เรามองว่ามีความเป็นไปได้ทกี่ ระบวนการจะเริม่ อีกครัง้ หลังจากที่
ร่าง พ.ร.บ. ประชามติมีผลบังคับใช้ ซึ่งการบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ.
ประชามติก็มีแนวโน้มล่าช้าออกไปเช่นกัน (ยังไม่มีก�ำหนดการ
ที่แน่ชัด) จากเดิมที่คาดว่าจะเร่งจัดท�ำออกมาเพื่อให้ทันต่อการ
ด�ำเนินการจัดท�ำประชามติภายใน 2Q21 หากการพิจารณาร่างฯ
ผ่านรัฐสภาทั้ง 3 วาระภายในเดือน มี.ค.
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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

