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ข้อมลู บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเห็นทัง้หลายทีป่รากฏอยู่ในรายงานฉบบันี ้ท�าข้ึนบนพืน้ฐานของ

แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ที่ได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดัง

กล่าว ความเห็นทีแ่สดงไว้ในรายงานฉบบันีไ้ด้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลีย่นแปลงได้โดยไม่จ�าเป็น

ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นค�าเสนอหรือค�าชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์และจัดท�าขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อ

ประโยชน์แก่บคุคลทีเ่ก่ียวข้องกับบริษัทเท่านัน้ มใิห้น�าไปเผยแพร่ทางส่ือมวลชน หรือโดยทางอืน่ใด ทสิโก้ไม่ต้องรับผดิชอบต่อความเสีย

หายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เน้ือหาหรือรายงานฉบับนี้ การน�าไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมาย 

ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการน�าไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว



EXECUTIVE SUMMARY

 ตลาดหุ้นถูกขับเคลือ่นจากเศรษฐกิจทีฟ้ื่นตวัข้ึนอย่างแข็งแกร่ง นบัตัง้แต่ต้นปี ท�าให้

หุน้กลุม่วัฏจกัร (Cyclical stocks) ซ่ึงประกอบด้วยกลุม่สถาบนัการเงนิ (Financials) และ

กลุ่มพลังงาน (Energy) ปรับตัวขึ้นน�าตลาดอย่างโดดเด่น อย่างไรก็ดี เรามองว่าการน�า

ตลาดของหุ้นกลุ่ม Cyclicals ใกล้จบลง และจะส่งผลให้หุ้นกลุ่ม Defensives เช่น กลุ่ม

เทคโนโลยี (Info Tech) และกลุ่มกิจการทางการแพทย์ (Health Care) สับเปลี่ยนมาให้

ผลตอบแทนที่สูงกว่าในช่วงครึ่งหลังของปี จากปัจจัยดังนี้

 ประการแรก เศรษฐกิจขยายตวัใกล้ถึงจดุสูงสุด โดยสหรัฐฯ มแีนวโน้มทีจ่ะฉดีวัคซีน

ถึงขั้นต�่าที่จะสร้าง Herd immunity ได้ในไตรมาส 3 ท�าให้น่าจะสามารถยกเลิกมาตรการ

ควบคุมการระบาดได้ทั้งหมดเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ปัจจัยกระตุ้นจากนโยบายการคลังก็อาจ

ไม่มีต่อ ท�าให้ผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเริ่มทยอยหมดลง

 ประการสอง Bond yield อาจปรับเพ่ิมข้ึนอีกไม่มากนัก หลัง Fed ส่งสัญญาณ

ลดการอัดฉีดสภาพคล่อง (QE taper) เนื่องจาก ตลาดได้ price-in การลดการอัดฉีด

สภาพคล่องไปค่อนข้างมากแล้ว สะท้อนใน Bond yield ที่ปรับตัวขึ้นแรงตั้งแต่ปลายปี

ก่อน ซึ่งก็สอดคล้องกับผลส�ารวจสถาบันการเงินที่เป็นคู่ค้ากับ Fed (Primary Dealers) 

และการซื้อขายในตลาด Fed Funds Futures

 ประการสุดท้าย ผลก�าไรของบริษัทในกลุม่ Cyclicals บางกลุม่มคีวามเสีย่งทีจ่ะถูก

กดดันจากต้นทุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

 ดังนั้น เราจึงแนะน�าให้นักลงทุนลดน�้าหนักการลงทุนในกลุ่ม Cyclicals และเพิ่ม

น�้าหนักการลงทุนในกลุ่ม Defensives มากขึ้น เช่น กลุ่ม Healthcare ซึ่งเป็น Laggard 

และก�าไรมีแนวโน้มเติบโตระยะยาว
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Key Recommendations

• เรามอง Cyclical rotation ใกล้จบรอบ เนื่องจาก  

1) เศรษฐกิจที่ขยายตัวใกล้ถึงจุดสูงสุด 2) Bond yield  

ที่อาจปรับเพ่ิมข้ึนอีกไม่มากนัก

• และ 3) ก�าไรของบริษัทในกลุ่ม Cyclicals บางกลุ่มมีความ

เส่ียงที่จะถูกกดดันจากต้นทุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพ่ิม

ข้ึนในช่วงที่ผ่านมา

• แนะน�าให้ลดน�้าหนักการลงทุนในกลุ่มดังกล่าว และเพ่ิม

น�้าหนักการลงทุนในกลุ่ม Defensive มากข้ึน เช่น กลุ่ม 

Healthcare

44



Asset Class

Weighting

Themes
Underweight Neutral Overweight

ตราสารหนี้ไทย

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวแข็งแกร่ง ประกอบกับแรงกดดดันเงินเฟ้อที่

เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว

- มคีวามเส่ียงจากการลดการอดัฉดีสภาพคล่องของ Fed ซ่ึงเราคาดว่า Fed จะเร่ิมหารือถึงแผนการลดการซ้ือสินทรัพย์ (QE Taper) 

ในช่วงกลางปีนี ้เพ่ือให้ตลาดรับรู้ก่อนจะเร่ิมด�าเนนิการจริงในช่วงต้นปีหน้า

- คงค�าแนะน�า Underweight

ตราสารทุน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

- เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวสูงสุดในช่วงไตรมาส 2 ก่อนจะชะลอตัวลงในครึ่งหลังของปี ท่ามกลางการคลายมาตรการ Lockdown 

ที่น่าจะยกเลิกมาตรการควบคุมทั้งหมดได้เร็วนี้ และผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังที่จะค่อยๆทยอยหมดลง 

- นอกจากนี้ ตลาดหุ้นมีความเสี่ยงจากผ่านแผนขึ้นภาษี และ Fed ที่อาจส่งสัญญาณลดการอัดฉัดสภาพคล่องในช่วงกลางปี 

- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก 

- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นไทย

- กิจกรรมเศรษฐกิจชะลอตัวลงอีกครั้ง หลังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และท�าให้มีการกลับไปใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวด 

- แผนการเปิดประเทศเพือ่รับนกัท่องเทีย่วต่างชาตยิงัเผชิญความไม่แน่นอนสงู ขณะเดยีวกัน การแจกจ่ายวัคซีนยงัไม่เป็นไปอย่างช้า

- Earnings growth อาจถูกปรับลง หลังการกลับมาระบาดของ COVID-19 

- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นจีน

- เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนประเทศอื่น ขณะที่ การฉีดวัคซีนเร่งตัวขึ้นในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งหากคงอัตราการฉีดที่ปัจจุบัน

ต่อไป ก็จะถึงเกณฑ์ Herd immunity ได้ในไตรมาส 3

- ได้ประโยชน์จากเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่กลับมาอ่อนค่าลง

- อย่างไรก็ดี PBoC เริ่มใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ขณะเดียวกัน รัฐก็มีการเพิ่มกฏระเบียบเพื่อลดการผูกขาดของธุรกิจกลุ่ม

เทคโนโลยี 

- คงค�าแนะน�า Overweight

ตลาดหุ้นเอเชียเหนือ

- ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากร ที่หันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เนื่องจากมีสินค้าส่งออกประเภทเครื่องใช้

อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เป็นสัดส่วนมาก 

- คาดการณ์ก�าไรถูกปรับขึ้นค่อนข้างมาก ตามสัดส่วนภาคการผลิตที่สูง เทียบกับขนาดเศรษฐกิจ 

- มีความเสี่ยงจากการถอนสภาพคล่องของ PBoC

- คงค�าแนะน�า Overweight

ตลาดหุ้นอินเดีย

- การระบาดของ COVID-19 กลับมารุนแรงขึ้น มากกว่าครั้งก่อนเป็นอย่างมากเป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

- การระบาดของ COVID-19 ท�าให้หนี้เสีย (Non-performing loan) มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอินเดียมีหนี้เสียเป็นสัดส่วนสูงอยู่แล้ว 

ตั้งแต่ก่อนการระบาด และหุ้นกลุ่มธนาคารยังเป็นสัดส่วนมากสุดในตลาดหุ้น (ที่ 23% ของมูลค่าตลาด) 

- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม Emerging Markets ด้วยกัน

- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

- การระบาดกลับมารุนแรงขึ้น ขณะที่การฉีดวัคซีนยังเป็นไปอย่างช้า เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

- เศรษฐกิจอาจฟื้นช้ากว่าประเทศอื่น

- ถูกกดดันจากเงินเยนที่แข็งค่าขึ้น

- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นยุโรป

- การฉีดวัคซีนเร่งตัวขึ้นในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งหากคงอัตราการฉีดที่ปัจจุบันต่อไป ก็จะถึงเกณฑ์ Herd immunity ได้ในไตรมาส 3

- กองทุน EU Recovery Fund ที่จะเริ่มเบิกจ่ายในเดือน ส.ค. 

- อย่างไรก็ดี มีความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งนายกฯ เยอรมนีในเดือน ก.ย. 

-  Earnings อาจฟื้นช้ากว่าภูมิภาคอื่น

- คงค�าแนะน�าเป็น Neutral

ตลาดหุ้นละตินอเมริกา

- โครงสร้างทางเศรษฐกิจอ่อนแอ เช่น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง และทุนส�ารองต�่า 

- มีข้อจ�ากัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง และมีความเสี่ยงเงินทุนไหลออกสูงกว่าประเทศอื่นในกลุ่ม EM 

- คงค�าแนะน�า Underweight

การลงทุนทางเลือก

ทองค�า

- ราคาทองค�าอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้น ตามเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้นแรงในไตรมาส 2 ซึ่งผลตอบแทนจากทองค�าจะช่วยชดเชยผล

ตอบแทนรวมของพอร์ตที่อาจลดลงจากหุ้นในภาวะเงินเฟ้อสูงได้

- อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงที่ Fed จะเริ่มส่งสัญญาณ QE taper ในครึ่งหลังของปี

- เราจึงยังคงแนะน�าให้นักลงทุนถือทองค�า และให้ทยอยขายในช่วงกลางปี

- คงค�าแนะน�าเป็น Neutral

น�้ามัน

- ราคาน�้ามันในระยะสั้นมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง ท่ามกลางความต้องการใช้น�้ามันที่ฟื้นตัวขึ้น ขณะที่การผลิตน�้ามันของสหรัฐฯ

ยังอยู่ในระดับต�่า

- อย่างไรก็ดี ในระยะข้างหน้า ราคาน�้ามันมีความเสี่ยงที่จะลดลง หากสหรัฐฯยกเลิกมาตรการคว�่าบาตรอิหร่าน ซึ่งจะท�าให้อิหร่าน

กลับมาส่งออกน�้ามันได้

- คงน�้าหนักเป็น Underweight

US REITs

- ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ยังมีความน่าสนใจ

- คงค�าแนะน�า Overweight

J-REITs

- ราคาที่ดินในญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

- นโยบาย Yield Curve Control ของ BoJ ช่วยให้ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ของ J-REITs อยู่ใน

ระดับสูง

- คงค�าแนะน�า Neutral

Asset Allocation & Investment Themes

Underweight : ลดน�้าหนักการลงทุน Overweight : เพิ่มน�้าหนัการลงทุนNeutral : คงน�้าหนักการลงุทนPrevious Recommendation
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Past Performance
ASEAN  Last Today -1D -1W -1M -3M -6M -1Y YTD

Thailand SET 1,552 0.0% -0.0% 0.2% -0.1% 3.7% 9.6% 17.5% 7.1%

Philippines PCOMP 6,168 0.1% -0.6% -1.2% -3.3% -8.7% -11.9% 11.4% -13.6%

Indonesia JCI 5,788 0.4% -0.2% -0.8% -3.8% -8.0% 1.9% 27.3% -3.2%

Singapore STI 3,140 0.5% 0.2% -0.1% -1.7% 5.6% 9.4% 25.6% 10.4%

Malaysia KLCI 1,569 -0.2% 0.6% -1.4% -2.5% -0.8% -1.8% 9.2% -3.6%

Asia  Last Today -1D -1W -1M -3M -6M -1Y YTD

HK HSI 28,623 0.7% -0.2% 1.5% -1.6% -4.8% 7.3% 24.7% 5.1%

China H HSCEI 10,664 0.2% -0.6% 1.5% -3.7% -9.0% 1.0% 12.7% -0.7%

MSCI China 106 0.0% -0.4% -0.7% -5.0% -11.0% -1.0% 33.5% -2.4%

China CSI300 5,200 0.9% 0.4% 0.2% 1.3% -4.9% 5.9% 35.8% -0.2%

Taiwan TWSE 16,602 1.6% 0.2% 2.8% -4.0% 0.9% 20.8% 52.7% 12.7%

Korea KOSPI 3,167 0.7% -0.4% 1.0% -0.6% 2.2% 21.7% 58.8% 10.2%

MSCI Korea 975 0.0% -0.4% 0.3% -2.5% -2.0% 18.9% 57.2% 5.3%

India SENSEX 50,652 0.0% 0.2% 2.2% 5.8% -0.8% 15.6% 65.1% 6.1%

MSCI India 1,750 0.0% 0.1% 1.6% 5.9% 2.4% 19.6% 63.3% 9.4%

Developed Market  Last Today -1D -1W -1M -3M -6M -1Y YTD

Australia AS 200 7,096 0.7% 0.2% 0.4% 0.5% 3.8% 6.2% 26.4% 7.7%

Japan TOPIX 1,918 0.3% 0.4% 0.6% 0.2% -0.4% 8.5% 27.7% 6.3%

Japan Nikkei 225 28,540 0.6% 0.2% 0.5% -1.7% -5.4% 8.5% 37.6% 4.0%

Europe STOXX600 445 0.0% 0.1% 0.6% 1.4% 8.1% 13.5% 28.9% 11.5%

Euro STOXX50 4,036 0.0% 0.2% 0.7% 0.6% 9.5% 14.9% 35.8% 13.6%

US Dow Jones 34,394 0.0% 0.5% 0.2% 1.0% 9.5% 15.1% 40.6% 12.4%

US S&P500 4,197 0.0% 1.0% 0.8% 0.4% 9.6% 15.6% 42.0% 11.7%

MSCI US REITs 1,324 0.0% 1.2% 1.9% 1.4% 10.5% 17.2% 38.8% 16.4%

J-REITs 2,071 0.2% 0.7% 1.3% 1.0% 4.3% 23.0% 25.9% 16.1%

Europe  Last Today -1D -1W -1M -3M -6M -1Y YTD

UK FTSE 100 7,052 0.0% 0.5% 0.3% 1.6% 6.0% 10.3% 17.7% 9.1%

Germany DAX 15,438 0.0% 0.0% 0.1% 1.0% 10.5% 16.1% 39.4% 12.5%

France CAC 40 6,408 0.0% 0.3% 0.6% 2.4% 10.8% 15.0% 41.2% 15.4%

Switzerland SMI 11,226 0.0% 0.0% 0.9% 0.2% 4.6% 7.0% 15.9% 4.9%

Portugal PSI 20 5,222 0.0% -0.9% -0.4% 4.4% 9.1% 12.8% 22.1% 6.6%

Spain IBEX 35 9,206 0.0% 0.0% 0.5% 6.8% 10.7% 12.7% 34.3% 14.0%

Italy FTSE MIB 24,891 0.0% -0.3% 0.1% 2.1% 7.9% 11.6% 41.5% 12.0%

Latin America  Last Today -1D -1W -1M -3M -6M -1Y YTD

Brazil BOVESPA 124,032 0.0% 1.2% 0.9% 2.9% 10.5% 12.6% 44.8% 4.2%

Chile IPSA 4,115 0.0% 0.9% -10.0% -15.0% -10.0% -0.5% 9.7% -1.5%

Mexico MEXBO 49,458 0.0% -0.6% 0.2% 0.7% 11.6% 17.2% 38.0% 12.2%

Regional  Last Today -1D -1W -1M -3M -6M -1Y YTD

MSCI Asia Pac ex Japan 682 0.0% -0.2% -0.5% -2.4% -5.3% 8.2% 46.5% 3.0%

MSCI Latin America 2,482 0.0% 0.5% -0.9% 2.7% 9.7% 11.1% 42.9% 1.2%

MSCI All Country World 706 0.0% 0.7% 1.1% 0.4% 5.9% 13.8% 42.8% 9.3%

Commodities  Last Today -1D -1W -1M -3M -6M -1Y YTD

WTI Spot 66.21 0.2% 3.9% 1.1% 6.5% 4.2% 44.8% 99.1% 36.5%

Brent Spot 68.69 0.3% 3.0% -0.0% 3.9% 2.7% 41.3% 93.3% 32.6%

Brent-WTI Spread (USD/bbl) 2.48 0.07 -0.45 -0.74 -1.49 -0.87 -0.42 0.20 -0.80

Gold Spot 1873.63 -0.5% 0.1% 0.3% 5.3% 5.7% 3.6% 8.4% -1.1%

Gold ETF Holdings (tonnes) 3139.81 0.0% 0.2% 0.5% 1.3% -3.9% -7.2% 1.4% -5.7%

Bloomberg Agri Subindex 57.51 0.5% -0.4% -2.3% 1.3% 9.1% 31.4% 66.8% 19.8%

Thai Bond Index  Last Today -1D -1W -1M -3M -6M -1Y YTD

ThaiBMA Govt Bond index  315.81 0.0% 0.0% -0.5% 0.4% -1.2% -3.4% -3.5% -4.7%

ThaiBMA Govt Bond (1-3Y)  213.87 0.0% 0.0% -0.0% -0.0% 0.4% 0.4% 0.7% -0.1%

ThaiBMA Govt Bond (3-7Y)  307.55 0.0% 0.1% -0.0% 0.2% 0.5% -0.1% 0.2% -1.2%

ThaiBMA Govt Bond (7-10Y)  406.83 0.0% 0.1% -0.7% -0.4% -0.2% -2.1% -2.4% -3.3%

ThaiBMA Govt Bond (<10Y)  260.48 0.0% 0.0% -0.2% -0.0% 0.3% -0.4% -0.2% -1.2%

Thai Bond Yields (bps)  Last Today -1D -1W -1M -3M -6M -1Y YTD

1Y  0.46 0 0 0 1 -5 -4 -6 10

2Y  0.53 0 -0 1 6 -7 -2 -1 14

5Y  1.06 0 -1 3 -1 5 21 34 45

10Y  1.85 0 -0 9 0 23 44 75 57

Spread 10Y-2Y 132 0 -0 7 -5 30 46 75 43

Foreign Bond Yields (bps)  Last Today -1D -1W -1M -3M -6M -1Y YTD

US 10Y  1.60 0 -2 -3 5 8 72 95 69

Japan 10Y  0.08 0 -0 -0 1 -7 6 8 6

UK 10Y  0.81 0 -2 -5 7 8 48 64 61

German 10Y  (0.14) 0 -3 12 16 42 35 43

Spain 10Y  0.54 0 -7 15 15 47 -8 50

Italy 10Y  1.02 0 -1 -8 24 34 41 -57 48

Others  Last Today -1D -1W -1M -3M -6M -1Y YTD

VIX index  18.40 0.0% -1.8 -1.3 1.1 -10.5 -2.9 -9.8 -4.4

Dollar index  89.78 -0.1% -0.2% 0.0% -1.2% -0.4% -2.4% -10.1% -0.2%

USD/THB  31.35 0.1% -0.0 -0.2% -0.3% 3.7% 3.5% -2.0% 4.5%

EUR/USD  1.22 0.1% 0.3% 0.1% 1.1% 0.1% 2.6% 12.2% 0.0%

GBP/USD  1.42 0.1% 0.0 -0.2% 2.0% 0.8% 5.9% 16.3% 3.8%

USD/JPY  108.71 -0.1% -0.2% -0.2% 0.5% 2.2% 4.2% 0.9% 5.2%

USD/CNY  6.41 -0.1% -0.0 -0.2% -1.1% -0.7% -2.5% -10.2% -1.8%

USD/CNH  6.41 -0.0% -0.4% -0.3% -1.0% -1.1% -2.4% -10.3% -1.4%

As of 5/25/2021 9:14:38 AM
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SPECIAL ISSUE:
ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ 
เป็นเพียงปัจจัยระยะสั้น
เรามองเงินเฟ้อจะชะลอตวัลงกลับสูแ่นวโน้มปกตใินช่วงคร่ึงหลงัของปี และ 

Fed จะยังคงนโยบายการเงินทีผ่่อนคลายต่อไป

 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) ของสหรัฐฯ เดือน 

เม.ย. เร่งตัวขึ้นเป็น 0.8% MoM สูงสุดนับตั้งแต่กลางปี 2009 

ต่อเนือ่งจาก 0.6% ในเดอืนก่อน สงูกว่าทีต่ลาดคาดเป็นอย่างมาก 

ท�าให้ตลาดกังวลว่าเงินเฟ้อทีก่ลบัมาเร่งตวัข้ึนอาจท�าให้ Fed ต้อง

ข้ึนดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด เงินเฟ้อที่เร่งตัวข้ึนเป็นผลมาจากการ

ผ่อนคลายมาตรการ Lockdown เป็นส�าคัญ โดยราคาในหมวด

ทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการเปิดเศรษฐกิจ (Reopening) เพ่ิมข้ึนอย่างมาก 

ได้แก่ ตั๋วเครื่องบิน (10.2% MoM), โรงแรม (8.8%), ค่าขนส่ง 

(5.8%) และค่าเข้าชมการแข่งขันกีฬา (3.4%) ซึ่งเรามองเป็น

เพียงปัจจัยชั่วคราว

 ส่วนในระยะยาว เรามองอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นได้อย่าง

จ�ากัด เนือ่งจากอปุสงค์รวม (Aggregate Demand) ของเศรษฐกิจ

โลกยงัอ่อนแอ โดย GDP โลกยงัอยูต่�า่กว่าจดุสงูสุดเดมิในปี 2019 

อยูพ่อสมควรและต้องใช้เวลาอกีหลายปีกว่าอปุสงค์จะฟ้ืนตวัไปที่

ระดับเดิม

 หากพิจารณาจากอัตราการใช้ก�าลังการผลิต (Capacity 

Utilization) ของสหรัฐฯ จะพบว่าอัตราการใช้ก�าลังการผลิตที่

ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990’s นับเป็นปัจจัยส�าคัญท่ี

กดดันให้อัตราเงินเฟ้อลดลงมาอยู่ในระดับต�่าอย่างต่อเน่ืองใน

ช่วง 30 ปีที่ผ่านมา และอัตราการใช้ก�าลังการผลิตในปัจจุบันท่ี

อยู่ในระดับต�่าสุดในรอบหลายสิบปี ก็ช้ีให้เห็นว่ายังมีก�าลังการ

ผลิตส่วนเกินที่เหลือในระบบเศรษฐกิจมากเพียงพอที่จะตอบ

สนองต่อความต้องการบริโภคไปได้อีกหลายปี

แผนภาพที่ 1: ก�าลังการผลิต (Capacity Utilization) มากเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการบริโภคไปได้อีกหลายปี

ที่มา: Federal Reserve Bank of St.Louis, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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 นอกจากนี้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ยัง

เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท�าให้นักลงทุนบางส่วนกังวลต่อแรงกดดัน

เงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้นตามมา แต่เรามองว่าประเด็นนี้ก็ยังไม่เป็นที่

น่ากังวลมากนัก เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นในรอบนี้เป็นการเพิ่มขึ้น

จากระดับต�่าในปีที่แล้ว แต่หากมองภาพระยะยาว ราคาสินค้า

โภคภัณฑ์นั้นแทบไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดย

ดัชนีราคาผู้ผลิตในหมวดสินค้าโภคภัณฑ์ (PPI Commodities) 

ในปัจจุบันอยู่สูงกว่าจุดสูงสุดในปี 2008 เพียง 5% เท่านั้น

แผนภาพท่ี 2: ดัชนีราคาผู้ผลิตในหมวดสินค้าโภคภัณฑ์ (PPI Commodities) ในปัจจุบันอยู่สูงกว่าจุดสูงสุดในปี 2008 

เพียง 5% เท่านั้น

ที่มา: Federal Reserve Bank of St.Louis, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 ข้อมลูในอดตีช้ีว่าการส่งผ่านราคาจากสินค้าโภคภณัฑ์มาสู่

ผู้บริโภคนั้นเป็นไปอย่างจ�ากัด โดยในช่วง Commodity Super 

Cycle ในปี 2002-2008 ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้นถึง 

60% (คิดเป็นอัตราเฉลี่ย 7.6% ต่อปี) แต่ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่ม

ข้ึนเพียง 23% ในช่วงเดยีวกัน (เฉลีย่ 3.3% ต่อปี) ในขณะทีอ่ตัรา

เงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารสดและพลังงาน เฉลี่ยอยู่ที่ 

2.1% ใกล้เคียงกับเป้าหมายเงินเฟ้อของ Fed
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แผนภาพที่ 3: ในช่วง Commodity Super Cycle ในปี 2002-2008 ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (PPI) ได้เพิ่มขึ้น คิดเป็น

อัตราเฉลี่ย 7.6% ต่อปี แต่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียง 3.3% ต่อปี

ที่มา: Federal Reserve Bank of St.Louis, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 เรามองการเพ่ิมข้ึนของราคาในช่วงน้ีเกิดจากปัจจัย

ระยะส้ัน เนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ตามการผ่อนคลาย

มาตรการ Lockdown ในหลายประเทศ ในขณะที่ปริมาณสินค้า

คงคลังอยู่ในระดับต�่า เนื่องจากการผลิตถูกกระทบจากมาตรการ 

Lockdown และความไม่แน่นอนของการบริโภคในช่วงปีท่ีผ่าน

มา แต่ในระยะยาวปัจจัยเหล่านี้จะเร่ิมมีผลลดลงและท�าให้อัตรา

เงินเฟ้อชะลอตัวลงกลับสู่แนวโน้มปกติในปีหน้า

 อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงกลับสู่แนวโน้มปกติจะท�าให้ 

Fed สามารถทยอยถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างช้าๆ 

โดยไม่ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อตลาด โดยเรามอง Fed จะเริ่ม

ส่งสัญญาณถึงการลดการอัดฉีดสภาพคล่องในช่วงไตรมาส 3 ปี

นี ้เพ่ือให้ตลาดรับรู้ก่อนทีจ่ะเร่ิมด�าเนนิการจริงในปีหน้า โดย Fed 

จะทยอยลดการซื้อสินทรัพย์จากปัจจุบันที่ USD120bn ต่อเดือน 

ลงเดือนละ USD10bn จนหมดในช่วงปลายปี ก่อนจะประกาศ

ขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วงกลางปี 2023
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ตลาดหุ้น
 เรามอง Cyclical rotation ใกล้จบรอบ จาก 1) เศรษฐกิจที่ขยายตัวใกล้ถึงจุดสูงสุด 2) Bond yield ท่ีอาจ
ปรับเพิ่มขึ้นอีกไม่มากนัก และ 3) ก�าไรของบริษัทในกลุ่ม Cyclicals บางกลุ่มมีความเสี่ยงที่จะถูกกดดันจากต้นทุน
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีเพิ่มขึ้นในช่วงท่ีผ่านมา เราแนะน�าให้ลดน�้าหนักการลงทุนในกลุ่มดังกล่าว และเพิ่มน�้าหนักการ
ลงทุนในกลุ่ม Defensive มากขึ้น เช่น กลุ่ม Healthcare ซึ่งเป็น Laggard และก�าไรมีแนวโน้มเติบโตระยะยาว

 ตลาดหุ้นถูกขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจที่ฟื ้นตัวข้ึนอย่าง

แข็งแกร่งนับตั้งแต่ต้นปี ท�าให้หุ้นกลุ่มวัฏจักร (Cyclical stocks) 

ซ่ึงผลประกอบการมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับวัฏจักร

เศรษฐกิจ ปรับตัวเพิ่มขึ้นน�าหุ้นกลุ่มอื่น ได้แก่ กลุ่มพลังงาน 

(Energy) ซึ่งปรับตัวขึ้นมากถึง +44% นับตั้งแต่ต้นปี ตาม

ด้วยกลุ่มสถาบันการเงิน (Financials) ที่ +28% และกลุ่มวัสดุ 

(Materials) +22% และกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) +18%

 อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังของปี เรามองว่าการน�าตลาด

ของหุ้นกลุ่ม Cyclicals จะจบลง จาก 1) เศรษฐกิจที่ขยายตัวใกล้

ถึงจุดสูงสุด 2) Bond yield ที่อาจปรับเพิ่มขึ้นอีกไม่มากนัก และ 

3) ก�าไรของบริษัทในกลุม่ Cyclicals บางกลุม่มคีวามเส่ียงทีจ่ะถูก

กดดนัจากต้นทนุราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ทีเ่พ่ิมข้ึนในช่วงทีผ่่านมา ซ่ึง

จะส่งผลให้หุ้นกลุ่ม Defensives กลับเพิ่มขึ้นน�าตลาดในช่วงครึ่ง

หลังของปี

เศรษฐกิจฟื้นตัวใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้ว

 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกร่งในช่วงไตรมาส 2 

ตามความคบืหน้าของการฉัดวัคซีน ซ่ึงท�าให้ภาครัฐสามารถคลาย

มาตรการ Lockdown ได้อย่างต่อเนือ่งมาตัง้แต่ไตรมาส 1 ประกอบ

กับมาตรการกระตุน้ทางการคลังทีม่กีารแจกเงนิให้เปล่าเป็นจ�านวน

มากในช่วงทีผ่่านมา จงึท�าให้ก�าลงัซ้ือฟ้ืนตวัได้อย่างแข็งแกร่ง

 เรามองว่าการขยายตัวดังกล่าว น่าจะใกล้ถึงจุดสูงสุด 

โดยสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดได้

ทั้งหมดในเร็วๆ นี้ เนื่องจากปัจจุบัน มีประชาชนได้รับวัคซีนอย่าง

น้อย 1 โดส คิดเป็น 47% ของประชากรแล้ว ซึ่งหากคงอัตรา

การฉีดวัคซีนที่ปัจจุบันต่อไป ประชาชนจะสามารถสร้าง Herd 

immunity ได้ภายในไตรมาส 3 นอกจากนี้ ปัจจัยกระตุ้นจาก

นโยบายการคลงัก็อาจไม่มต่ีอ โดยท�าเนยีบขาวยงัไม่มแีผนทีแ่จก

เงินให้เปล่าเพ่ิมเติม ขณะที่สวัสดิการว่างงานเพ่ิมเติมมีก�าหนด

ส้ินสุดโครงการในต้นเดอืน ก.ย. ท�าให้ผลบวกจากมาตรการกระตุน้

เศรษฐกิจจะเริ่มทยอยหมดลง

 นกัเศรษฐศาสตร์จากการรวบรวมโดย Bloomberg คาดว่า 

GDP ของสหรัฐฯ จะขยายตวัสงูสุดในไตรมาส 2 ที ่+9.0%QoQ,saar 

ก่อนจะชะลอตวัลงในช่วงทีเ่หลอืของปีเป็น +6.5% และ +4.6% 

ตามล�าดบั

 เศรษฐกิจทีช่ะลอตวัลงจะท�าให้การเคลือ่นไหวของราคาหุ้น

ในแต่ละกลุ่มเปลี่ยนไป โดยข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ปี 

1990 ชี้ว่าในภาวะที่เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราเร่ง หรือในภาวะ

ที่ดัชนี ISM Manufacturing สูงกว่า 50 จุดและเป็นขาขึ้น อย่าง

ในช่วงหลายเดอืนทีผ่่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐ (S&P500) จะปรับตวั

เพิ่มขึ้นสูงเฉลี่ยเดือนละ 1.3% น�าโดยหุ้นกลุ่ม Cyclicals  ได้แก่ 

กลุ่มสถาบันการเงิน (Financials) กลุ่มวัสดุ (Materials) กลุ่ม

พลังงาน (Energy) และกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials)

 แต่ในระยะข้างหน้า ซ่ึงเศรษฐกิจมแีนวโน้มชะลอตวัลง 

(ดชัน ีISM สูงกว่า 50 จดุแต่เป็นขาลง) ตลาดหุ้นมกัให้ผลตอบแทน

ลดลง (เฉลีย่ 0.9% ต่อเดอืน) และหุน้กลุม่ Defensives หรือ

กลุม่ทีผ่ลประกอบการค่อนข้างเสถียร และไม่แปรผนัตามวัฏจกัร

เศรษฐกิจ ได้แก่ กลุม่เทคโนโลย ี(Info Tech) กลุม่กิจการทางการ

แพทย์ (Health Care) และกลุ่มสาธารณูปโภค (Utilities) 

จะเป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาด
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Bond yield อาจเพิ่มขึ้นอีกไม่มากนัก หลัง Fed ส่งสัญญาณ 

Taper

 เศรษฐกิจทีฟ้ื่นตวัข้ึน ท�าให้ความจ�าเป็นในการผ่อนคลาย

นโยบายการเงินลดลง Fed อาจเร่ิมส่งสัญญาณลดการอดัฉดี

สภาพคล่อง (QE taper) ในช่วงกลางปี ก่อนทีจ่ะเร่ิมด�าเนนิการ

จริงในช่วงต้นปีหน้า ซ่ึงการส่งสัญญาณดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ

ต่อตลาด คล้ายกับปี 2013 ทีเ่กิดเหตกุารณ์ Taper Tantrum หลงั 

Fed เร่ิมหารือถึงการลดการอดัฉดีสภาพคล่อง และส่งผลให้ Bond 

yield อายุ 10 ปี ปรับตวัข้ึนกว่า 120 bps ภายใน 2 เดอืน

แผนภาพที่ 4: เศรษฐกิจที่จะชะลอตัวลงอาจท�าให้หุ้นกลุ่ม Defensive กลับมาน�าตลาดในครึ่งหลังของปี

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU); Monthly returns since 1990, 

except Real Estate since 2002

 

แผนภาพที่ 5: ดัชนี ISMภาคการผลิตเพิ่มขึ้นท�าจุดสูงสุดในรอบเกือบ 40 ปีในเดือน มี.ค. 

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 อย่างไรก็ด ีการส่งสัญญาณในรอบนี ้น่าจะส่งผลให้ Bond 

yield ปรับเพิ่มขึ้นได้จ�ากัด เนื่องจาก ตลาดได้ price-in การลด

การอดัฉดีสภาพคล่องไปค่อนข้างมากแล้ว สะท้อนใน Bond yield 

ที่ปรับตัวขึ้นมาแล้ว 100bps ตั้งแต่ปลายปีก่อน 

 ผลส�ารวจโดย Fed สาขา New York ก็ระบุว่าสถาบันการ

เงนิทีเ่ป็นคูค้่ากับ Fed (Primary Dealers) ในปัจจบุนั คาดว่า Fed 

จะเริ่มลดการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลและ MBS (QE Taper) ลง

ในไตรมาส 1/2022 โดยจะลดจากปัจจบุนัทีเ่ดอืนละ 1.2 แสนล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ลงไตรมาสละ 3 หมื่นล้าน และจะยุติการเข้าซื้อ
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ลงในสิ้นไตรมาส 4 ปีเดียวกัน ต่างจากผลส�ารวจในเดือน เม.ย. 

2013 ก่อนเกิดเหตุการณ์ Taper tantrum ซึ่ง Primary dealers 

คาดว่า Fed จะยังคงอัดฉีดสภาพคล่องที่อัตราเดิมจนถึงสิ้นปี

 นอกจากนี้ ตลาด Fed Funds Futures ซึ่งสะท้อนคาด

การณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในอีก 2 ปีข้างหน้า ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่

ระดับ 0.345% สูงกว่าคาดการณ์ของคณะกรรมการนโยบายการ

เงิน (Dots plot) ที่ 0.125% แล้ว และนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 

2013 ทีต่ลาดมอง Fed จะข้ึนดอกเบีย้เร็วกว่าที ่Fed ส่งสัญญาณ 

ซ่ึงช้ีว่าตลาดได้ price-in การลดการอดัฉดีสภาพคล่องไปมากแล้ว 

และเมือ่ Fed ส่งสัญญาณลดการอดัฉดีสภาพคล่อง ก็น่าจะท�าให้ 

Bond yield เพิ่มขึ้นได้ไม่มากนัก 

แผนภาพที่ 7: ตลาดในปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่า Fed จะเริ่มลดการเข้าซ้ือสินทรัพย์ลง ต่างจากในปี 2013

ที่มา: Survey of Primary Dealers by Federal Reserve Bank of New York, 

TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 6: ตลาดมีการ price-in ประเด็น QE taper ค่อนข้างมากแล้ว จาก Bond yield อายุ 10 ปี ที่

เพิ่มขึ้นมาแล้วกว่า 100bps

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 8: งบดุลของ Fed จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ 7.8 ล้านล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ  เป็น 9.4 ล้านล้าน ในสิ้นปี 2022 

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 9: ตลาดมอง Fed จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่า Fed เป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี 2013

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นความเส่ียงต่อก�าไรของกลุม่

อุตสาหกรรมการผลิต

 อุปสงค์ที่ฟื้นตัวข้ึน ในขณะที่ สินค้าคงคลังยังอยู่ใน

ระดับต�่า จากผลกระทบของการ Lockdown ก่อนหน้านี้ ท�าให้

ผู้ผลิตไม่สามารถส่งสินค้าให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค

ได้และส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ ่งข้ึนท�าจุดสูงสุดใหม่

ต่อเนื่อง ผลักดันต้นทุนวัตถุดิบ และค่าขนส่งสูงข้ึน บีบก�าไร

ของผู้ประกอบการที่ไม่สามารถปรับราคาขายข้ึนตามต้นทุนที่

เพ่ิมข้ึนได้

 ผลส�ารวจผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) โดย IHS Markit ชีว่้า

ผูป้ระกอบการในภาคการท่องเทีย่ว (Tourism) และอตุสาหกรรม

การผลติ (Industrials) ได้รับผลกระทบมากสดุจากการเพิม่ข้ึนของ

ต้นทุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่ ภาคธนาคาร (Banks) และ

โทรคมนาคม (Telecom services) ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ

สินค้าโภคภัณฑ์ ได้รับผลกระทบจ�ากัด

 กิจการที่ส่วนต่างของก�าไรมีความเส่ียงที่จะลดลงส่วน

ใหญ่ จัดอยู่ในกลุ่ม Cyclicals จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจท�าให้กลุ่ม 

Cyclicals underperform ในระยะข้างหน้า
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แผนภาพที่ 11: ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น เป็นความเสี่ยงต่อก�าไรของภาคการท่องเที่ยว 

และอุตสาหกรรมการผลิตมากสุด

ที่มา: IHS Markit

 

 

แผนภาพที่ 10: ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งขึ้นแรงปีที่ผ่านมา

ที่มา: Bloomberg

 ดังนั้น ด้วยเศรษฐกิจที่จะเริ่มชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลัง

ของปี Bond yield ทีอ่าจปรับเพ่ิมข้ึนอกีไม่มากนกั และ แรงกดดนั

ด้านต้นทนุของกลุม่ Cyclicals จงึอาจส่งผลให้หุ้นกลุม่ Defensives 

กลบัมาเพ่ิมข้ึนน�าตลาดในช่วงคร่ึงหลงัของปี
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 ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของไทยปรับตัวลดลงต่อเน่ือง ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่
ตั้งแต่เดือน เม.ย. ในระยะข้างหน้า เรามอง Bond yield ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว ประกอบ
กับแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากน้ันตลาดตราสารหนี้ยังมีความเสี่ยงจากการส่งสัญญาณลดการอัดฉีด
สภาพคล่องของ Fed ในช่วงกลางปีนี้

ตลาดตราสารหนี้

 ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของไทยปรับตัวลดลงต่อ

เนื่อง ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ตั้งแต่เดือน 

เม.ย. โดย Bond yield อายุ 6-10 ปี ปรับตัวลดลง 5-10 bps ใน

ช่วงเดือนที่ผ่านมา และBond yield อายุ 10 ลดลงจากจุดสูงสุด

ในเดือน มี.ค. ที่ราว 2% มาอยู่ที่ 1.77% ในปัจจุบัน ในขณะที่ 

Bond yield ระยะสัน้อาย ุ1-2 ปีทรงตวัในระดบัต�า่ใกล้เคยีงอตัรา

ดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5%

แผนภาพที่ 12: Bond yield ระยะยาวปรับตัวลดลง 5-10 bps ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 13: Bond yield อายุ 10 ลดลงจากจุดสูงสุดในเดือน มี.ค. ที่ราว 2% มาอยู่ที่ 1.77% ในปัจจุบัน 

ในขณะที่ Bond yield ระยะสั้นทรงตัว

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 Bond yield ระยาวของไทยที่ปรับตัวลดลงสวนทางกับ 

Bond yield สหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นตามการทยอยคลายมาตรการ 

Lockdown และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ท�าให้ส่วน

ต่างระหว่าง Bond yield ไทยและสหรัฐฯ หดแคบลงเหลือเพียง 

12bps ต�่าสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2020 ซึ่งส่วนต่างของผลตอบแทน

ที่หดแคบลงท�าให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มขายตราสารหนี้ไทยอย่าง

ต่อเนื่องในเดือน พ.ค. 

แผนภาพ 14: ส่วนต่างระหว่าง Bond Yield 10 ปีของไทยและสหรัฐฯ หดแคบลงมาต�่าสุดตั้งแต่ต้นปี 2020

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพท่ี 15: ส่วนต่างของผลตอบแทนท่ีหดแคบลงท�าให้นักลงทุนต่างชาติเร่ิมขายตราสารหน้ีไทยอย่างต่อเน่ืองในเดือน พ.ค.

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 ในระยะข้างหน้า เรามอง Bond yield ยังมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึน ตามเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวแข็งแกร่งท่ามกลางการ

ทยอยผ่อนคลาย Lockdown ในหลายประเทศ ประกอบกับ

แรงกดดันเงินเฟ้อที่เพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ

และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพ่ิมสูงอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น

ตลาดตราสารหนี้ยังมีความเส่ียงจากการลดการอัดฉีดสภาพ

คล่องของ Fed ซ่ึงเราคาดว่า Fed จะเร่ิมหารือถึงแผนการ

ลดการซ้ือสินทรัพย์ (QE Taper) ในช่วงกลางปีนี้ เพื่อให้ตลาด

รับรู้ก่อนจะเร่ิมด�าเนินการจริงในช่วงต้นปีหน้า
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ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
 เรามองราคาทองค�าน่าจะท�าจุดสูงสุดของปีน้ีในไตรมาส 2 ก่อนจะปรับตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี ท่ามกลาง
อัตราเงินเฟ้อท่ีลดลง และ Fed ท่ีอาจส่งสัญญาณลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE Taper) ในไตรมาส 3 ส�าหรับราคา
น�้ามัน เรามองราคาน�้ามันดิบจะยังทรงตัวในระดับสูง จากความต้องการใช้น�้ามันของโลกท่ีฟื้นตัวต่อเน่ือง และการ
ผลิตน�้ามันดิบจากสหรัฐฯ ท่ีจะยังทรงตัวในระดับต�่า

ราคาทองค�า

แนะน�าให้ทยอยขายทองค�าในช่วงกลางปี ซึ่งเป็นช่วงที่ราคา

ทองค�าน่าจะท�าจุดสูงสุดของปีนี้

 ราคาทองค�ากลบัมาเพ่ิมข้ึน +12% ในช่วง 2 เดอืนทีผ่่านมา 

สู่ระดับ 1,888 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับ

ตัง้แต่เดอืน ม.ค. ท่ามกลางคาดการณ์เงนิเฟ้อทีส่งูข้ึน โดยเฉพาะ

หลังรายงานอัตราเงินเฟ้อ เดือน เม.ย. ที่ออกมาสูงกว่าคาด

 อย่างไรก็ด ีอตัราเงนิเฟ้อมแีนวโน้มลดลงในระยะข้างหน้า 

โดยนักเศรษฐศาสตร์จากการรวบรวมโดย Bloomberg คาดว่า

อัตราเงินเฟ้อ (CPI) จะลดลงต่อเนื่องจากปัจจุบันที่ 4.2% เป็น 

2.2% ในปลายปีหน้า เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อ (PCE) ที่คาด

ว่าจะลดลงจากจุดสูงสุดในไตรมาส 2 ที่ 2.8% สู่ระดับ 2.0% ใน

ปลายปีหน้า

 นอกจากนี้ Fed อาจส่งสัญญาณลดการเข้าซ้ือสินทรัพย์ 

(QE taper) ในไตรมาส 3 ก่อนที่จะด�าเนินการจริงในต้นปีหน้า 

ซ่ึงการส่งสัญญาณดังกล่าวอาจท�าให้ราคาทองค�าปรับตัวลงอีก

คร้ัง และท�าให้ราคาทองค�ากลับมามีแนวโน้มลดลงในคร่ึงหลัง

ของปี

แผนภาพที่ 16: นักเศรษฐศาสตร์คาดอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสูงสุดในไตรมาส 2 ก่อนจะลดลงต่อเนื่องถึงปีหน้า

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ปริมาณเข้าซื้อทองค�ายังอ่อนแอ

 ถึงแม้ราคาทองค�าจะปรับตัวขึ้นมา แต่ปริมาณการเข้าซื้อ 

ETF ทองค�ายังค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับในอดีต และยังไม่ชี้ว่า

ราคาทองค�าจะกลบัมามแีนวโน้มเพ่ิมข้ึนในระยะยาว โดยปริมาณ

เข้าซื้อเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่สัปดาห์ละ 2 แสนทรอยออนซ์ ต�่ากว่า

เฉลี่ยในปีก่อนที่สัปดาห์ละ 5 แสนทรอยออนซ์ค่อนข้างมาก

 ในอดีต ปริมาณการเข้าซื้อ ETF ทองค�าที่เป็นจุดกลับของ

ราคาอยู่ที่เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 ล้านทรอยออนซ์ ได้แก่ 1) ในวิกฤต 

Subprime ปี 2008 ซ่ึง Fed ประกาศท�า QE เป็นคร้ังแรก 

2) ใน ปี 2016 ที่มีความไม่แน่นอนหลายประเด็น ทั้งจาก

เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง การโหวต Brexit รวมถึงการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ 3) ในไตรมาส 3 ปี 2019 ที่ Fed 

กลับมาลดดอกเบี้ย 

 ปริมาณการเข้าซ้ือทีต่�า่จงึช้ีว่าราคาทองค�ามแีนวโน้มเพิม่ข้ึน

เพียงระยะสัน้เท่านัน้

น�้ามัน

 เรายังคงมมุมองว่าราคาน�า้มนัดบิ WTI ในระยะข้างหน้าจะ

ยังสามารถยืนอยู่ได้ในระดับสูง ตามความต้องการใช้น�้ามันที่ฟื้น

ตัวต่อเนื่อง และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงตามภาวะ

เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ในด้านของอุปทาน 

เรามองว่า การผลิตน�้ามันดิบจากสหรัฐฯ จะยังทรงตัวในระดับต�่า

ต่อไป ซ่ึงจะส่งผลให้อ�านาจการคมุราคาน�า้มนัดบิกลบัไปอยูใ่นมอื

ของกลุ่ม OPEC อีกครั้งต่อจากนี้

สต็อกน�้ามันสหรัฐฯ มีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องหลังสหรัฐฯ เข้า

สู่ช่วง Driving Season

 เราประเมนิว่าสตอ็กน�า้มนัดบิสหรัฐฯ ยงัมแีนวโน้มหดตวั

ต่อเนือ่ง จากการผลติน�า้มนัดบิของสหรัฐฯ ทีฟ้ื่นตวัช้าหลงัผู้ผลิต 

Shale oil ในสหรัฐฯ ยังคงชะลอการขุดเจาะน�้ามันจากความ

กังวลต่อความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรมน�้ามันในระยะข้าง

หน้าจากผลกระทบของนโยบายสนับสนุนพลังงานสะอาดของ 

ประธานาธิบดี Joe Biden ซึ่งส่งผลให้การปล่อยกู้จากธนาคาร

ยากมากขึ้นในเวลาเดียวกัน

 ในขณะที่ความต้องการใช้น�้ามัน (Gasoline demand)  

มีแนวโน้มฟื้นตัวตามการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่รวดเร็ว

ในสหรัฐฯ อีกทั้งการที่สหรัฐฯ ได้เริ่มเข้าสู่ช่วง Driving Season 

นับตั้งแต่เดือน เม.ย. ที่ผ่านมาต่อเนื่องไปจนถึง เดือน ส.ค. 

ก็จะเป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยผลักดันความต้องการใช้น�้ามันให้ฟื้น

ตัวเร็วขึ้นได้

 โดยหากน�าความต้องการใช้น�า้มนัเฉลีย่นบัตัง้แต่เข้าสูช่่วง 

Driving Season จนถึงปัจจุบันที่ราว 8.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน มา

เทยีบกับ คาดการณ์ของ EIA ซ่ึงประเมนิว่าความต้องการใช้น�า้มนั 

(Gasoline demand) ตลอดช่วง Driving Season นี ้(เม.ย. - ส.ค.) 

จะอยู่ที่ราว 9 ล้านบาร์เรลต่อวัน นั่นหมายความว่าความต้องการ

ใช้น�้ามัน (Gasoline demand) ยังมีโอกาสเพิ่มข้ึนแตะระดับ 

9.4 ล้านบาร์เรลต่อวันได้ในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ ซึ่งจะท�าให้

สต็อกน�้ามันปรับตัวลดลงในที่สุด และเป็นปัจจัยสนับสนุนราคา

น�้ามันในระยะข้างหน้า

แผนภาพที่ 17: ปริมาณการเข้าซื้อยังต�่ากว่าสัปดาห์ละ 1 ล้านทรอยออนซ์ และยังไม่ชี้ว่าราคาทองค�าจะกลับมา

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะยาว

Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 18: สต็อกน�้ามันดิบและเบนซินในสหรัฐฯ มีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องหลังสหรัฐฯ เข้าสู่ช่วง Driving Season

ที่มา: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภาพที่ 19: เพิม่การผลิตของกลุ่ม OPEC+ จะไม่ท�าให้ตลาดน�้ามัน Oversupplied หลังความต้องการใช้น�้ามัน

ยังมีแนวโน้มเติบโตเร็วกว่าการผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

การกลับมาเพิ่มการผลิตของกลุ่ม OPEC+ จะไม่ท�าให้ตลาด

น�้ามัน Oversupplied

 ในด้านอุปทาน เรามองว่าปรับเพิ่มการผลิตน�้ามันดิบของ

กลุ่ม OPEC+ ในช่วงเดือน พ.ค. - ก.ค. จะไม่ท�าให้ตลาดน�้ามัน

ดบิกลบัมา Oversupplied ได้โดยหากอ้างองิจากตวัเลขคาดการณ์

ของกลุ่ม OPEC ซึ่งคาดว่าความต้องการใช้น�้ามันในของโลกจะ

ฟื้นตัวขึ้นราว +3.2 mbpd ในขณะที่ คาดการณ์การเติบโตของ

อปุทานจากกลุม่ OPEC และ Non OPEC ในช่วงเวลากันเดยีวกัน

อยูท่ีร่ะดบั +2.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ยงัไม่รวมการผลติจากอหิร่าน

ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว) เท่านั้น
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แผนภาพที่ 20: การผลิตน�้ามันดิบจากอิหร่านทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วกว่า 5 แสนบาร์เรลต่อวันจากจุดต�่าสุดที่ 1.9 

ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยจีนถือเป็นผู้น�าเข้าน�้ามันรายใหญ่ที่สุดของอิหร่าน

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

ราคาน�้ามันดิบยังมีความเส่ียงปรับฐานรุนแรงจากการผลิต

น�้ามันของอิหร่านที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่เราคาด

 ในระยะข้างหน้า เรายังคงต้องติดตามปัจจัยเส่ียงจาก

อิหร่าน ที่อาจท�าให้อุปทานน�้ามันกลับมาปะทุอีกครั้ง โดยหาก

สหรัฐฯ กลับมาผ่อนคลายมาตรการคว�่าบาตรส่งออกน�้ามันของ

อิหร่าน ก็อาจท�าให้อิหร่านอาจกลับมาเพิ่มการผลิตน�้ามันดิบอีก

กว่าเท่าตัวในระยะเวลาอันสั้นได้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่อาจกลับมา

กดดันราคาน�้ามันอีกครั้ง

 โดยก่อนหน้านี้ อดีต ปธน.Donald Trump ได้ถอนตัวจาก

ข้อตกลงนวิเคลียร์และกลบัมาใช้มาตรการคว�า่บาตรทีเ่ข้มงวดกับ

อหิร่านในปี 2018 ส่งผลให้การผลติน�า้มนัดบิของอหิร่านลดลงถึง

เกือบ 2 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงปี 2018-2020

 อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา การผลิตน�้ามันดิบ

ของอิหร่านได้ฟื้นตัวข้ึนแล้วกว่า 5 แสนบาร์เรลต่อวัน หลัง

ประธานาธิบดี Biden ซ่ึงวางนโยบายจะกลับมาเจรจาข้อตกลง

นิวเคลียร์ใหม่กับอิหร่าน ชนะการเลือกตั้ง

 โดยนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ว่า สหรัฐฯ จะตั้งเป้าเจรจา

ให้ได้ข้อสรุปก่อนการเลือกตั้ง ปธน. ของอิหร่านในวันที่ 18 มิ.ย. 

นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนรัฐบาลหลังการเลือก

ตั้ง ซึ่งจะท�าให้การเจรามีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น

 โดยอิหร่านเป็นสมาชิก OPEC ซึ่งได้รับการยกเว้นจากข้อ

ตกลงลดปริมาณการผลิตของกลุ่ม OPEC+ ดังนั้นหากข้อตกลง

นวิเคลยีร์ใหม่สามารถได้ข้อสรุปในช่วงกลางปีนี ้ก็จะท�าให้อหิร่าน

สามารถกลับมาส่งออกน�้ามันได้ในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งเรามอง

ว่าอหิร่านอาจเพิม่ปริมาณการผลติน�า้มนัดบิได้ราว 1 ล้านบาร์เรล

สู่ระดับ 3.5 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในส้ินปีนี้ และจะเพ่ิมข้ึน

ต่อเนื่องสู่ระดับก่อนการคว�่าบาตรที่ 3.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ในปีหน้า
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GLOBAL

ECONOMIC INSIGHTS

• เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวดีต่อเนื่องและมีแนวโน้มขยายตัวสูงในไตรมาส 2 จากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการแจกจ่ายวัคซีนอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมจากปัจจัยฐานต�่า 

ทั้งนี้ ต้องติดตามความคืบหน้าของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวเพิ่มเติมของประธานาธิบดีBiden ที่คิดเป็น

วงเงินรวมกันกว่า 4.0 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงเน้นการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและช่วยเหลือครอบครัว

ด้านการเลี้ยงดูบุตร โดยแผนดังกล่าวจะถูกใช้จ่ายโดยการปรับข้ึนภาษีท�าให้ผลดีต่อเศรษฐกิจอาจถูกลดทอน

และคาดสภาจะใช้เวลาพิจารณานาน

• เศรษฐกิจยูโรโซนส่งสัญญาณฟื้นตัวข้ึนและคาดจะขยายตัวสูงในไตรมาส 2 โดยนอกเหนือจากปัจจัยฐานต�่า 

เศรษฐกิจจะได้แรงหนุนจากการแจกจ่ายวัคซีนที่เร่งตัวข้ึนนับตั้งแต่เดือน เม.ย. ซ่ึงจะน�าไปสู่การทยอยผ่อน

ปรนมาตรการ Lockdown รวมทั้งอุปสงค์โลกที่แข็งแกร่งข้ึนที่จะช่วยหนุนภาคการส่งออก นอกจากนี้ ในช่วง

คร่ึงหลังของปีจะได้แรงหนุนเพ่ิมเติมจากกองทุน EU Recovery Fund ที่จะเร่ิมเบิกจ่ายในเดือน ส.ค. ภายใต้

บริบทที่คาดว่านโยบายการเงินจะผ่อนคลายอย่างมากต่อไป 

• เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟื้นตัวข้ึนต่อเนื่องในปีนี้ ท่ามกลางแรงหนุนจากอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศที่ฟื้นตัว 

ในระยะข้างหน้า ต้องจับตาแนวทางปฏิบัติในการทยอยผ่อนปรนการผ่อนคลายทั้งนโยบายการเงินและการคลัง 

(Policy normalization) ซ่ึงเรามองว่าผู้ด�าเนินนโยบายจะค่อยๆ ด�าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ 

ยังต้องติดตามประเด็นด้านนโยบายในการควบคุมการผูกขาดของธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงการลดการช่วย

เหลือแก่รัฐวิสาหกิจที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (SOE zombie firm) ซ่ึงจะกระทบต่อ Sentiment ในตลาดการเงินได้

• เศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาส 1/2021 หดตัว -5.1% QoQ, saar จากการระบาดของ COVID-19 ในช่วงต้นปีที่ส่ง

ผลให้การบริโภคชะลอตัวลง รวมถึงการลงทุนหดตัวจากความไม่มั่นใจของผู้ประกอบการต่อภาวะเศรษฐกิจใน

ระยะข้างหน้า ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากแรงหนุนจากอุปสงค์โลก

ที่ฟื้นตัว โดยเศรษฐกิจภายในประเทศคาดจะยังคงฟื้นตัวได้อย่างจ�ากัดและมีความเส่ียงขาลงจากปัจจัยการแพร่

ระบาดของ COVID-19 ในประเทศ ซ่ึงปัจจุบันมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 9 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 

จนถึงวันที่ 31 พ.ค. และมีแนวโน้มที่จะขยายระยะเวลาออกไปอีกเนื่องจากจ�านวนผู้ติดเช้ือยังคงเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง

• เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกหดตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากผลของการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่สอง 

ขณะที่กิจกรรมเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มอ่อนแอ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน จากแรงกดดันของการระบาด

ของไวรัสในระลอกสามที่รุนแรงข้ึน ส่งผลให้มีการใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวดกว่าคร้ังก่อน และท�าให้

เคร่ืองช้ีวัดกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีความถ่ีสูงปรับตัวลดลงต�่ากว่าการระบาดในระลอกก่อน อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้

ระดมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ มูลค่า 2.5 แสนล้านบาท ซ่ึงจะช่วยลดทอนผลกระทบจากการแพร่

ระบาดได้บางส่วน รวมถึงปรับแผนในการเร่งจัดหาวัคซีนเพ่ิมเติม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 

70% ของประชากรได้ภายในปีนี้
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ
 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวดีต่อเน่ืองและมีแนวโน้มขยายตัวสูงในไตรมาส 2 จากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการแจกจ่ายวัคซีนอย่างรวดเร็วท่ีหนุนการกลับมาเปิดท�าการตาม
ปกติของภาคธุรกิจ เพิ่มเติมจากปัจจัยฐานต�่า ทั้งน้ี ต้องติดตามความคืบหน้าของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวเพิ่ม
เติมของประธานาธิบดี Biden ท่ีคิดเป็นวงเงินรวมกันกว่า 4.0 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงเน้นการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานและช่วยเหลือครอบครัวด้านการเลี้ยงดูบุตร โดยแผนดังกล่าวจะถูกใช้จ่ายโดยการปรับขึ้นภาษีท�าให้ผลดีต่อ
เศรษฐกิจอาจถูกลดทอนและคาดสภาจะใช้เวลาพิจารณานาน

เศรษฐกิจฟื ้นตัวดีต่อเน่ืองและมีแนวโน้มขยายตัวสูงใน

ไตรมาส 2 โดยนอกเหนือจากปัจจยัฐานต�า่ ยังได้แรงหนุนจาก

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงนิ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 

และการแจกจ่ายวัคซีนอย่างรวดเร็ว

 GDP ไตรมาส 1 ออกมาขยายตัวแข็งแกร่งที่ 6.4% 

QoQ, saar (+0.4% YoY) เร่งตัวข้ึนจาก 4.3% ในไตรมาสก่อน 

(-2.4% YoY) น�าโดยการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว 10.7% 

เกือบสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1960s (เป็นรองเพียงไตรมาส 3/2020 ที่

ขยายตัวสูง 41.0%) จากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภาครัฐที่มีการแจกเช็คเงินสด 2 รอบ (ปลายเดือน ธ.ค. 2020 

และกลางเดือน มี.ค. 2021) และตลาดแรงงานที่ทยอยฟื้นตัว 

แผนภาพ 21: กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวดี จากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการแจกจ่ายวัคซนี 

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 การใช้จ่ายภาครัฐได้พลิกกลับมาขยายตัว 6.3% สูงสุด

นับตั้งแต่ปี 2002 ตามการเบิกจ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

โดยการใช้จ่ายหมวดที่ไม่เก่ียวข้องกับการทหาร (Non-defense) 

ได้ขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1963 ขณะที่การลงทุนยังขยาย

ตัวได้ดีแม้ชะลอลงจากไตรมาสก่อน น�าโดยการลงทุนภาค

อสังหาริมทรัพย์ขยายตัว 10.8% ที่ยังได้แรงหนุนจากนโยบาย

อัตราดอกเบี้ยต�่าของ Fed ส่วนการลงทุนภาคธุรกิจ (CAPEX) 

ขยายตัวดี 9.9% จากการลงทุนในหมวดเคร่ืองจักรกลและ

อุปกรณ์ และหมวดทรัพย์สินทางปัญญา
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แผนภาพ 22: GDP (กราฟซ้ายมือ) และเงินเฟ้อ (กราฟขวามือ) มีแนวโน้มขยายตัวสูงในไตรมาส 2 ส่วนหนึ่งจากปัจจัยฐานต�่า

Note: 1\ Bloomberg Consensus as of 5 May.

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภาพ 23: การแจกจ่ายวัคซีนด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว (กราฟขวามือ) โดยประชากรราว 45% ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 

1 เข็ม หนุนให้จ�านวนผู้ติดเชื้อและการเสียชีวิตจาก COVID-19 ทยอยปรับลดลง

Note: 1\ Data as of 3 May.

ที่มา: Ourworldindata.org, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 ส�าหรับในไตรมาสสอง เศรษฐกิจสหรัฐฯ มแีนวโน้มฟ้ืนตวัดี

ต่อเนื่องและคาดจะขยายตัวสูง โดย Bloomberg Consensus 

คาด GDP จะขยายตวั 8.1% QoQ, saar (+12.2% YoY) โดยนอก

เหนือจากปัจจัยฐานต�่า เศรษฐกิจยังจะได้แรงหนุนของมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ประเมิน

ว่าจะส่งผลดีที่สุดในไตรมาสนี้ รวมทั้งการแจกจ่ายวัคซีนอย่าง

รวดเร็วที่หนุนการกลับมาเปิดท�าการตามปกติของภาคธุรกิจ

 ทั้งนี้ประชากรสหรัฐฯ กว่า 45% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 

เข็ม (ณ วันที่ 3 พ.ค.) และในจ�านวนนั้นราว 2 ใน 3 ได้รับวัคซีน

ครบ 2 เข็มแล้ว ซ่ึงนับเป็นปัจจัยส�าคัญที่หนุนให้จ�านวนผู้ติด

เช้ือ COVID-19 ทรงตัวในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยหากการ

ฉีดวัคซีนด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง คาดสหรัฐฯ จะสามารถบรรลุ 

Herd Immunity ได้ในกลางปีนี้ ซ่ึงนับเป็นปัจจัยหลักที่จะหนุน

โมเมนตัมเศรษฐกิจให้ดีต่อเนื่องตลอดทั้งปี
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 หากโมเมนตัมการฟื้นตัวของสหรัฐฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

จะหนุนให้ Fed เริ่มส่งสัญญาณลดการผ่อนคลายนโยบายการ

เงิน หรือ QE taper ซึ่งเราคาดจะเป็นในช่วงครึ่งหลังของปี 

โดย Fed อาจส่งสัญญาณเบื้องต้นในการประชุม Jackson Hole 

Symposium ที่มักจัดขึ้นปลายเดือน ส.ค. ก่อนที่จะมีการประชุม

ของ FOMC ในวันที่ 21-22 ก.ย. และเริ่มลดการเข้าซื้อสินทรัพย์

จริงต้นปี 2022

การจ้างงานเดือน เม.ย. เพ่ิมข้ึนน้อยกว่าท่ีตลาดคาดอย่างมาก 

จากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการระบาดของ COVID-19 ซึง่คาดจะ

ดีขึ้นในเดือนข้างหน้า

 การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือน 

เม.ย. เพ่ิมข้ึน 2.66 แสนต�าแหน่ง ต�่ากว่าที่ตลาดคาดอย่างมาก

ที่จะเพ่ิมข้ึน 1.00 ล้านต�าแหน่ง และชะลอลงจากในเดือนก่อน

ที่เพ่ิมข้ึนมากกว่า 7.70 แสนต�าแหน่ง สะท้อนการฟื้นตัวของ

ตลาดแรงงานที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง แม้การฉีดวัคซีนจะเป็น

วงกว้างมากข้ึนและธุรกิจเร่ิมเปิดท�าการตามปกติ และท�าให้การ

จ้างงานโดยรวมต�่ากว่าระดับก่อน COVID-19 อยู่ 8.2 ล้าน

ต�าแหน่ง

 โดยการจ้างงานที่เพ่ิมข้ึนน้อยกว่าคาดการณ์ของตลาด

อย่างมากมีสาเหตุจากหลายปัจจัยที่เก่ียวเนื่องกับ COVID-19 

ได้แก่ 1) ความกังวลเร่ืองการระบาดของไวรัส 2) มีความ

จ�าเป็นต้องอยู่บ้านเลี้ยงดูบุตรเน่ืองจากโรงเรียนและสถานรับ

เลี้ยงเด็กยังไม่เปิดตามปกติ 3) การให้สวัสดิการว่างงานเพ่ิม

เติมของรัฐบาล (300ดอลลาร์สหรัฐฯ /สัปดาห์) ที่ท�าให้แรงงาน

ยังไม่อยากกลับเข้าท�างาน 4) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค และ 5) ผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะใน

อตุสาหกรรมรถยนต์ ซ่ึงเรามองว่าปัจจยัดงักล่าวข้างต้นจะทยอย

หมดไปในระยะข้างหน้าและตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังอยู่ในแนว

โน้มฟื้นตัวข้ึนอย่างต่อเนื่อง

 ด้านอัตราการว่างงาน (Unemployment rate) เดือน 

เม.ย. ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 6.1% จาก 6.0% ในเดือนก่อน 

สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะปรับลดลงเป็น 5.8% โดยแรงงาน

ว่างงานชั่วคราว (Temporary) เพิ่มขึ้น 8.8 หมื่นราย เป็น 2.11 

ล้านราย ส่วนแรงงานว่างงานถาวร (Permanent) เพิ่มขึ้น 9.7 

หมื่นราย เป็น 3.53 ล้านราย อย่างไรก็ดี อัตราการมีส่วนร่วม

ของก�าลังแรงงาน (Labor force participation rate) ปรับเพิ่ม

ขึ้น (61.7% จาก 61.5% ในเดือนก่อน) สะท้อนถึงการกลับเข้า

มาในตลาดแรงงานของแรงงานที่เพิ่มขึ้น

 ส่วนอัตราค่าจ้างแรงงาน (Average Hourly Earnings) 

เดือน เม.ย. เพิ่มขึ้นอย่างมาก 0.7% MoM และดีกว่าที่ตลาด

คาดว่าจะไม่เพิ่มขึ้น (0.0%) ซึ่งอาจบ่งชี้ได้ถึงความต้องการ

ว่าจ้างแรงงานของภาคธุรกิจที่เพิ่มข้ึนมากหลังการระบาดของ 

COVID-19 เร่ิมคลีค่ลาย โดยอตัราค่าจ้างในเดอืนนีเ้พ่ิมข้ึนในทกุ

กลุ่มน�าโดยเหมืองแร่ (2.1%), การโรงแรมและพักผ่อน (1.6%), 

ขนส่งและคลังสินค้า (1.6%) และบริการสารสนเทศ (1.6%)

 ทั้งนี้ การจา้งงานโดยรวมยงัต�่ากว่าระดับก่อน COVID-19 

อยู่ถึง 8.2 ล้านต�าแหน่ง และคาดว่าจะยังใช้เวลาในการฟื้นตัว

กลับเข้าสู่ช่วงก่อนวิกฤต โดยหากสมมติให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นที่

อัตรา 5.24 แสนต�าแหน่งต่อเดือน ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย 3 เดือนที่

ผ่านมา จะพบว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยจนถึงปี 2023 ซึ่งนับเป็น

ปัจจัยที่ท�าให้คณะกรรมการ Fed ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ

ต�่าจนกระทั่งปี 2023 และระบุถึงการพิจารณาลดการผ่อนคลาย

นโยบายการเงิน เช่น QE taper ที่ยังเร็วเกินไปในตอนนี้

 อย่างไรก็ด ีเรามองว่าตลาดแรงงานยงัมแีนวโน้มฟ้ืนตวัข้ึน

ต่อเนือ่งในระยะข้างหน้าและการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโดยรวมจะมี

ความชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งอาจท�าให้ Fed เริ่ม

ส่งสญัญาณ QE taper โดยอาจส่งสญัญาณเบือ้งต้นในการประชุม 

Jackson Hole Symposium ที่มักจัดขึ้นปลายเดือน ส.ค. ก่อนที่

จะมีการประชุมของ FOMC ในวันที่ 21-22 ก.ย.
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แผนภาพ 24: การจ้างงานเพิ่มขึ้น 2.66 แสนต�าแหน่งในเดือน เม.ย. 

แต่ยังต�่ากว่าระดับก่อน COVID-19 อยู่ 8.2 ล้านต�าแหน่ง

แผนภาพ 25: การจ้างงานหมวดโรงแรมและการพักผ่อนฟื้นตัวข้ึน

ค่อนข้างเร็ว

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

ประธานาธิบดี Biden เสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว

วงเงิน 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะถูกใช้จ่ายโดยการ

ปรับขึ้นภาษี 

 ประธานาธิบดี Joe Biden ได้เปิดเผยแผนการกระตุ้น

เศรษฐกิจระยะยาวซึ่งคิดเป็นวงเงินกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ หรือราว 19% ของ GDP แบ่งเป็น 1) American Jobs 

Plan วงเงิน 2.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (10.7% GDP) ที่เปิด

เผยเมื่อปลายเดือน มี.ค. ซึ่งจะเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ขนาดใหญ่ หนนุภาคการผลติ และการท�า R&D (อ่านรายละเอยีด

ได้ใน TIPS เดือน พ.ค.) และ 2) American Families Plan 

วงเงิน 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (8.6% GDP) มีก�าหนดเบิก

จ่ายเป็นระยะเวลา 10 ปี ที่เปิดเผยตอนปลายเดือน เม.ย. ซึ่งจะ

เน้นช่วยเหลือภาคครัวเรือนและการเข้าถึงการศึกษาแบ่งเป็น 

3 หมวดหลัก ดังนี้

- การศึกษาวงเงิน 5.06 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย

หลักจะเป็นการเรียนเตรียมอนุบาลฟรีส�าหรับเด็กอายุ 

3-4 ขวบ การเรียนวิทยาลัยชุมชนฟรี 2 ปี และการเพิ่ม

วงเงินกองทุน Pell Grants ส�าหรับนักเรียนที่มีครอบครัว

ยากจน

- ครอบครัวและเด็กวงเงิน 4.95 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

โดยจะท�าให้การเลี้ยงดูเด็กเข้าถึงได้ง่ายข้ึน ลงทุนเพ่ิม

คุณภาพในการเลี้ยงดูเด็ก จัดตั้งกองทุนเพ่ือฝึกอบรมคน

ดูแลเด็ก และจัดตั้งโครงการ National Paid Family 

& Medical Leave เพ่ือให้เงินชดเชยกรณีลาเพ่ือเลี้ยง

ดูบุตร มีปัญหาสุขภาพ หรือดูแลคนในครอบครัว

- การขยายมาตรการลดหย่อนภาษีในส่วนที่เก่ียวข้องกับ

การดูแลบุตรวงเงิน 8.0 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งที่

ส�าคัญจะเป็นการขยายระยะเวลาการน�าค่าเล้ียงดูบุตรมา

ลดหย่อนภาษี (Child Tax Credits) จนถึงปี 2025 แบ่ง

เป็น 3,600ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 

6 ปี และ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี ส�าหรับเด็กอายุ 

6 ปีข้ึนไป
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แผนภาพ 26: แผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวของประธานาธิบดี Biden คิดเป็นการใช้จ่ายรวมราว 4.05 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 

(แท่งสีน�้าเงิน) ซึ่งจะถูกจ่ายโดยการปรับขึ้นภาษี ที่คิดเป็นวงเงินรวม 4.23 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (แท่งสีแดง) 

Note: 1\ Outlined on 31 Mar, excl. an additional USD400bn in clean energy tax credits. 2\ Outlined on 28 Apr.

ที่มา: CRFB, PGPF, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 ขณะเดียวกันประธานาธิบดี Biden ก็ได้เปิดเผยแผนการ

ปรับข้ึนภาษีกับผู้มีรายได้สูง ซ่ึงจะเป็นรายได้หลักในการน�า

ไปจ่ายแผนการลงทุนระยะยาวก้อนที่สองข้างต้น ซ่ึงรัฐบาล

ประเมินว่าจะเพ่ิมรายได้ภาครัฐราว 1.5 ล้านล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ในเวลา 10 ปี โดยแผนการปรับข้ึนภาษีดังกล่าวโดย

หลักประกอบด้วย

• ปรับข้ึนอตัราภาษีบคุคลธรรมดาข้ันสงูสุด (รายได้ 400,000 

ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ข้ึนไป) เป็น 39.6% จากปัจจบุนัที ่37%

• ปรับขึ้นอัตราภาษีก�าไรจากการลงทุน (Capital Gains Tax) 

และเงินปันผล (Dividends Tax) กับผู้มีรายได้ 1,000,000 

ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ขึ้นไป เป็น 39.6% 

• ยกเลิกส่วนที่เรียกว่า ‘Carried Interest’ ซึ่งเป็นส่วนที่หนุน

ผู้จัดการกองทุนน�ามาใช้หักภาษี

• ยกเลกิการน�าอสงัหาริมทรัพย์มาลดหย่อนภาษี ในกรณทีีน่กั

ลงทุนขายที่ดินเพื่อน�าไปซื้อที่ดินใหม่ที่มีราคาสูงกว่า

• เพ่ิมเงินสนบัสนนุให้หน่วยงานจดัเก็บภาษี (IRS) ในการเก็บ

ภาษีและท�าการตรวจสอบบัญชีผู้มีรายได้สูงวงเงิน ซึ่งคาด

จะเพิ่มรายได้ภาครัฐราว 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

 โดยแผนการปรับข้ึนภาษีดังกล่าวเมื่อนับรวมกับแผนการ

ปรับขึ้นภาษีกับนิติบุคคลหรือ The Made in America Tax Plan 

วงเงิน 2.73 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ประธานาธิบดี Biden 

ได้เปิดเผยตอนปลายเดือน มี.ค. (เปิดเผยพร้อมกับแผนกระตุ้น

เศรษฐกิจระยะยาวก้อนแรก) จะคิดเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับภาค

รัฐรวมกัน 4.23 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งใกล้เคียงกับวงเงิน

การใช้จ่ายที่ 4.05 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และท�าให้ผลดีต่อ

เศรษฐกิจโดยรวมจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้อาจถูกลดทอน

ไปพอสมควรในระยะยาว 

 อย่างไรก็ดี รายละเอียดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ 

ประธานาธิบดี Biden ทั้งก้อนแรกและก้อนที่สองยังสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้อีก โดยต้องรอดูข้อเสนอของสภาผู้แทนฯ และ

วุฒิสภา เป็นล�าดับถัดไป ซ่ึงคาดจะมีความชัดเจนมากข้ึนใน

เดือนข้างหน้า โดยแผนการปรับข้ึนภาษี นับเป็นปัจจัยส�าคัญที่

จะท�าให้การผ่านแผนเศรษฐกิจท�าได้ยากและต้องใช้เวลานาน 

ซ่ึงนาง Nancy Pelosi ประธานสภาผู้แทนฯ ระบุก่อนหน้านี้

ว่าต้องการผ่านกฎหมายทั้งหมดให้เสร็จส้ินก่อนที่สภาฯ จะหยุด

ท�าการในช่วงต้นเดือน ส.ค.
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เศรษฐกิจยุโรป
เศรษฐกิจยูโรโซนส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นและคาดจะขยายตัวสูงในไตรมาส 2 โดยนอกเหนือจากปัจจัยฐานต�่าแล้ว 
เศรษฐกิจจะได้แรงหนุนจากการแจกจ่ายวัคซีนท่ีเร่งตัวขึ้นนับตั้งแต่เดือน เม.ย. ซึ่งจะน�าไปสู่การทยอยผ่อนปรน
มาตรการ Lockdown รวมท้ังอุปสงค์โลกที่แข็งแกร่งขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีน ท่ีจะช่วยหนุนภาคการส่งออก 
นอกจากน้ี ในช่วงครึ่งหลังของปีจะได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากกองทุน EU Recovery Fund ที่จะเริ่มเบิกจ่ายในเดือน 
ส.ค. ภายใต้บริบทท่ีคาดว่านโยบายการเงินจะผ่อนคลายอย่างมากต่อไป

แผนภาพ 27: กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นเข้าสู่ไตรมาส 2 ทั้งในภาคการผลิตและบริการ ส่วนยอดค้าปลีกเร่งตัวขึ้นสูง 

ส่วนหนึ่งจากปัจจัยฐานต�่า

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

GDP ไตรมาส 1 หดตัวต่อเน่ืองเข้าสู่ภาวะ Double-dip 

Recession แต่คาดจะฟื้นตัวดีขึ้นในไตรมาส 2 โดยเฉพาะ

จากการแจกจ่ายวัคซีนที่มีความคืบหน้ามากขึ้น

 GDP ไตรมาส 1 ของยูโรโซนหดตัว -0.6% QoQ ต่อ

เนื่องจาก -0.7% ไตรมาสก่อน เข้าสู่ภาวะถดถอยซ�้าซ้อน 

(Double-dip Recession) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 

GDP ยังคงหดตัว -1.8% YoY (vs. -4.9% ไตรมาสก่อน) โดย

เป็นผลจากการบังคับใช้มาตรการ Lockdown เพื่อควบคุมการ

ระบาดของ COVID-19 ขณะทีก่ารแจกจ่ายวัคซีนในขณะนัน้ค่อน

ข้างล่าช้า โดยเศรษฐกิจของ 3 จาก 4 ประเทศหลกัหดตวั มเีพียง

ฝรั่งเศสที่เศรษฐกิจขยายตัว 

 เยอรมนี GDP พลิกกลับมาหดตัว -1.7% QoQ จากที่

ขยายตัว 0.5% ไตรมาสก่อน แย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -1.5% และ

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน GDP หดตัว -3.0% YoY 

(vs. -3.3% ไตรมาสก่อน) โดยรายงานระบุการใช้จ่ายของ

ผู ้บริโภคหดตัวอย่างมาก ขณะที่การส่งออกขยายตัว

 อิตาลี GDP หดตัว -0.4% QoQ ต่อเนื่องจาก -1.9% 

ไตรมาสก่อน แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ -0.5% และเมื่อ

เทยีบกับช่วงเดยีวกันปีก่อน GDP หดตวั -1.4% YoY (vs. -6.6% 

ไตรมาสก่อน) โดยเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะ Double-dip Recession 

ซ่ึงรายงานระบกุารหดตวัน�าโดยกิจกรรมภาคต่างประเทศ ขณะที่

อุปสงค์ในประเทศขยายตัว
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แผนภาพ 28: GDP (กราฟซ้ายมือ) และเงินเฟ้อ (กราฟขวามือ) มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส 2

Note: 1\ Bloomberg consensus as of 5 May.

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 สเปน GDP หดตัว -0.5% QoQ เท่ากับที่ตลาดคาด 

จากที่ไม่ขยายตัว (0.0%) ในไตรมาสก่อน โดยเมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันปีก่อน GDP หดตัว -4.3% YoY (vs. -8.9% ไตรมาส

ก่อน) โดยรายงานระบุการหดตัวน�าโดยอุปสงค์ในประเทศ โดย

ทัง้การบริโภคเอกชนและการลงทนุหดตวั ขณะทีย่อดส่งออกสทุธิ

เป็นบวกจากยอดน�าเข้าที่อ่อนแอ

 ฝร่ังเศส GDP พลิกกลับมาขยายตัว 0.4% QoQ จากท่ี

หดตวั -1.4% ในไตรมาสก่อน และดกีว่าทีต่ลาดคาดที ่0.0% โดย

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน GDP ขยายตัว 1.5% YoY (vs. 

-4.8% ไตรมาสก่อน) โดยรายงานระบุอุปสงค์ในประเทศขยาย

ตัวดีน�าโดยการลงทุนและการบริโภคเอกชน ขณะที่ยอดส่งออก

สุทธิเป็นปัจจัยกดดัน 

 อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นในระยะ

ข้างหน้า จาก 1) การแจกจ่ายวัคซีนที่เริ่มเร่งตัวขึ้น ซึ่งจะหนุน

ให้มาตรการ Lockdown ถูกผ่อนปรน 2) แรงหนุนจากอุปสงค์

ที่จะเพิ่มขึ้นมากหลังอัดอั้น (Pent-up demand) 3) การเบิกจ่าย

ของกองทุน EU Recovery Fund ที่จะเริ่มในช่วงครึ่งหลังของปี 

และ 4) อุปสงค์โลกที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะคู่ค้าหลักอย่างสหรัฐฯ

 ส�าหรับ GDP ในไตรมาส 2 Bloomberg Consensus 

คาด GDP จะพลิกกลับมาขยายตัวที่ 1.8% QoQ (12.6% YoY) 

ส่วนหนึ่งจากฐานต�่าในช่วงเดียวกันปีก่อนที่ได้รับผลกระทบอย่าง

หนักจาก COVID-19
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แผนภาพ 30: อัตราการฉีดวัคซีนในยุโรปเร่งตัวนับขึ้นตั้งแต่เดือน เม.ย.

Note: Data as of 2 May. 

ที่มา: Ourworldindata.org, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 ในส่วนของสถานการณ์ COVID-19 มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยจ�านวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตได้ทยอยปรับลดลงหลังบังคับใช้

มาตรการ Lockdown อย่างต่อเนื่อง

 โดยอีกปัจจัยส�าคัญคือการแจกจ่ายวัคซีนที่เริ่มเร่งตัวขึ้นนับตั้งแต่เดือน เม.ย. โดยประชากรใน 4 ประเทศหลักในยูโรโซนราว 

25% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม (ณ วันที่ 2 พ.ค.) โดยหากการฉีดวัคซีนด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง คาดจะสามารถบรรลุ Herd 

Immunity ได้ภายในปีนี้

Note: 1\ Data as of 3 May.

ที่มา: Ourworldindata.org, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพ 29: จ�านวนผูติ้ดเชือ้และเสียชวิีตจาก COVID-19 ปรับลดลงมาก หลงัการใช้มาตรการ Lockdown เข้มงวด

 

30



แผนภาพ 31: ประชากรเฉลี่ย 25% ใน 19 ประเทศของยูโรโซน ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม

Note: Data as of 2 May. 

ที่มา: Ourworldindata.org, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

นโยบายการคลังจะเป็นอีกแรงหนุนเศรษฐกิจที่ส�าคัญ ทั้งจาก

กองทุน EU Recovery Fund ที่จะเริ่มเบิกจ่ายในเดือน ส.ค. 

และกฎการคลังที่ถูกผ่อนปรนออกไปจนถึงสิ้นปี 2022

 กองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ EU Recovery Fund วงเงิน  

7.5 แสนล้านยูโร หรือราว 5.5% ของ GDP นับเป็นอีกแรงหนุน

การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจทีส่�าคญัตัง้แต่คร่ึงหลงัของปี โดยกองทนุ

ดงักล่าวจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคอื 1) Recovery and Resilience 

Facility (RRF) คิดเป็นวงเงิน 6.73 แสนล้านยูโร แบ่งเป็นเงิน

อุดหนุนหรือให้เปล่า (Grants) 3.13 แสนล้านยูโร และเงินกู้

ดอกเบี้ยต�่า (Loans) 3.6 แสนล้านยูโร และ 2) 6 โครงการที่อยู่

ในงบประมาณของ EU คิดเป็นวงเงิน 7.8 หมื่นล้านยูโร

 โดยเงินทนุจะมาจากการออกพันธบัตรร่วมกัน (Joint debt 

issuance) ของประเทศสมาชิกท้ัง 27 ประเทศ ก�าหนดจ่ายคืน

ในระยะเวลา 30 ปี เริ่มจ่ายตั้งแต่ปี 2028 ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน

การกู้ยืมและลดภาระหนี้ให้กับประเทศที่มีปัญหา โดยประเทศ

อิตาลีและสเปน ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจาก COVID-19 จะได้

รับเงินอุดหนุนมากที่สุดที่ 6.5 หมื่นล้านยูโร (3.7% ของ GDP) 

และ5.9 หมื่นล้านยูโร (4.8% ของ GDP) ตามล�าดับ

 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)  

ตั้งเงื่อนไขในการขอเงินทุนว่าจะต้องน�าเงินที่ได้ไปใช้จ่ายใน

สิ่งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ EU คือ เน้นการลงทุนใน

พลังงานสีเขียว (อย่างน้อย 37% ของการใช้จ่าย) และการลงทุน

ใน Digital (อย่างน้อย 20% ของการใช้จ่าย) เป็นหลัก โดยล่าสุด

คณะกรรมาธิการยุโรปประเมินว่ากองทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อ

เศรษฐกิจปี 2021-2022 รวมกันราว 1.2% ซึ่งผลดีส่วนใหญ่จะ

ปรากฎในปี 2022

 ทั้งนี้ กองทุน EU Recovery Fund ยังไม่ได้เริ่มท�าการ

เบิกจ่าย ซึ่งตามแผนของทางการคือจะเริ่มเบิกจ่ายจริงในเดือน 

ส.ค. เป็นต้นไป โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาแผนการ

ใช้จ่ายของแต่ละประเทศสมาชิก ซ่ึงนับจนถึงต้นเดือน พ.ค. 

มีทั้งหมด 14 จากทั้งหมด 27 ประเทศที่ได้เสนอแผนให้ทางการ 

EU พิจารณา
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แผนภาพ 32: กองทุน EU Recovery Fund ที่มีทั้งเงินให้เปล่าและเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า นับเป็นแรงหนุนการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจที่ส�าคัญ โดยจะเริ่มเบิกจ่ายจริงในเดือน ส.ค.

Note: 1\ Top 10 EU member states in terms of EUR volume of grants from the RRF. 2\ Important Programs in 

the EU budget to support the green deal, healthcare, innovation as well as solvency instrument to support the 

private sector i.e. ReactEU, Horizontal Europe, InvestEU, Rural Development, Just Transition Fund, RescEU.  

ที่มา: European Commission, Deutsche Bank, Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภาพ 33: คณะกรรมาธิการยุโรปผ่อนปรนกฎการคลังในปี 2022 เพื่อเอื้อให้ประเทศสมาชิกสามารถขาดดุลการคลัง

ได้เกินระดับ 3% ของ GDP และมีหนี้สาธารณะเกินระดับ 60% ของ GDP 

Note: 1\ European Commission November 2020 forecast.

ที่มา: Bloomberg, Buildup.eu, European Commission, Goldman Sachs, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 นอกเหนือจากกองทุน EU Recovery Fund แล้ว อีกแรง

หนุนเศรษฐกิจจากด้านการคลังคือ กฎการคลัง (Fiscal Rules) 

ที่ล่าสุดเมื่อกลางเดือน พ.ค. คณะกรรมาธิการยุโรประบุจะผ่อน

ปรนต่อจนถึงสิ้นปี 2022 จากเดิมที่จะสิ้นสุด ณ สิ้นปีนี้ เพื่อให้

ประเทศสมาชิกสามารถ 1) ขาดดุลการคลังเกินระดับ 3% ของ 

GDP และ 2) มีหนี้สาธารณะเกินระดับ 60% ของ GDP โดย

ไม่โดนบทลงโทษรุนแรง เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถเพิ่มการ

ใช้จ่ายเพื่อหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศตนจากการ

ระบาดของ COVID-19 ได้อย่างเต็มที่ต่อไป
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เศรษฐกิจจีน
 เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นต่อเน่ืองในปีน้ี ท่ามกลางแรงหนุนจากอุปสงค์ท้ังในและนอกประเทศท่ีฟื้นตัว  
ในระยะข้างหน้า ต้องจับตาแนวทางปฏิบัติในการทยอยผ่อนปรนการผ่อนคลายทั้งนโยบายการเงินและการคลังลง 
(Policy normalization) ซ่ึงเรามองว่าผู้ด�าเนินนโยบายจะค่อยๆ ด�าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากน้ี ยัง
ต้องติดตามประเด็นด้านนโยบายในการควบคุมการผูกขาดของธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงการลดการช่วยเหลือแก่
รัฐวิสาหกิจท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (SOE zombie firm) ซึ่งจะกระทบต่อ Sentiment ในตลาดการเงินได้

แผนภาพ 34: ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน เม.ย. ชะลอตัวลงน�าโดยยอดค้าปลีกที่ออกมาต�่ากว่าที่ตลาดคาด 

แต่ยังขยายตัวสูง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพ 35: จีนยังคงควบคุมผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการกระจายวัคซีนเร่งตัวขึ้นมาก

ในช่วงที่ผ่านมาและถ้าหากรักษาความเร็วนี้ไว้ได้คาดว่าจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ในช่วงต้นปี 2022

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภาพ 36: ทางการจนียังคงลดการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงนิการคลงัลง (Policy normalization)  

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติและความกังวลในเร่ืองของระดับหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึนสูง 

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่ออกมาในการประชุม NPC เมื่อเดือน มี.ค.

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 ภาคการผลติ: ดชันผีูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI): ดชันผีูจ้ดัการ

ฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติของทางการจนี (Official Manufacturing 

PMI) เดอืน เม.ย. ปรับตวัลดลง -0.8 จดุ เป็น 51.1 จดุ ต�า่กว่า

ทีต่ลาดคาดที ่51.8 จดุ โดยผลผลติปรับตวัลดลง -1.7 จดุ เป็น 

52.2 จดุ ส่วนยอดค�าส่ังซ้ือปรับตวัลดลงทัง้ภายใน (-1.6, 52.0 จดุ) 

และภายนอกประเทศ (-0.8, 50.4 จดุ) ด้านการจ้างงานปรับตวั

ลดลง -0.5 จดุ เป็น 49.6 จดุ ส่วนดชันนีอกภาคการผลิต (Official 

Non-manufacturing PMI) ปรับตวัลดลง -1.4 จดุ เป็น 54.9 จดุ 

ต�า่กว่าทีต่ลาดคาดที ่56.1 จดุ โดยภาคการก่อสร้างปรับตวัลดลง 

-4.9 จดุ เป็น 57.4 จดุ ส่วนภาคบริการปรับตวัลดลง -0.8 จดุ เป็น 

54.4 จดุ

 การบริโภค: ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน เม.ย. 

ขยายตัว 17.7% YoY ชะลอตัวลงจาก 34.2% ในเดือน มี.ค. 

และต�่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 25.0% การชะลอตัวน�าโดยยอดขาย

อัญมณี (48.3% vs. 83.2% เดือนก่อน), รถยนต์ (16.1% vs. 

48.7% เดอืน ก่อน), เฟอร์นเิจอร์ (21.7% vs. 42.8% เดอืนก่อน), 

อุปกรณ์สื่อสาร (14.2% vs. 23.5% เดือนก่อน) และยอดขายใน

กลุ่มร้านอาหาร 46.4% (vs. 91.6% เดือนก่อน)

 การลงทุน: การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets 

Investment) เดอืน เม.ย. ขยายตวั 19.9% YoY YTD ชะลอตวัลง

จาก 25.6% ในเดอืน ม.ีค. แต่ใกล้เคยีงกับทีต่ลาดคาดที ่20.0% โดย

ชะลอตวัลงจากภาคอสังหาริมทรัพย์ (21.6 vs. 25.6% เดอืนก่อน), 
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การลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐาน (18.4% vs. 29.7% เดอืนก่อน) และการ

ลงทนุในภาคการผลติ (23.8% vs. 29.8% เดอืนก่อน) ส่วนการลงทนุ

ของธุรกิจเอกชน (21.0% vs. 26.0% เดอืนก่อน) และการลงทนุของ

ธรุกิจภาครัฐ (18.6% vs. 25.3% เดอืนก่อน.) ชะลอตวัลง

 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(Industrial Production) เดือน เม.ย.ขยายตัว 9.8% YoY ชะลอ

ตัวลงจาก 14.1% ในเดือน มี.ค. แต่ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดที่ 

10.0% โดยซีเมนต์ (6.3% vs. 33.1% เดอืนก่อน) และผลติภณัฑ์

โลหะ (12.5% vs. 20.9% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง

 ภาคต่างประเทศ: ยอดส่งออก (Exports) เดือน เม.ย. 

ขยายตัว 32.3% YoY เร่งตัวขึ้นจาก 30.6% ในเดือน มี.ค. และ

ดกีว่าทีต่ลาดคาดอย่างมากที ่24.1% โดยส่วนหน่ึงได้รับแรงหนนุ

จากฐานที่ต�่าในปีก่อน

 รายประเทศ ส่งออกไปประเทศพัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐฯ 

(31.2% YoY vs. 53.3% เดือน มี.ค.), EU (23.8% vs. 45.9% 

เดือนก่อน) และญี่ปุ่น (0.4% vs. 7.6% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง 

ขณะที่การส่งออกไป ASEAN (42.2% vs. 14.4% เดือนก่อน) 

และเกาหลีใต้ (23.1% vs. 20.9% เดือนก่อน) เร่งตัวขึ้นต่อเนื่อง

 ส ่วนการส ่งออกไปอินเดียเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ 

143.8% YoY ซ่ึงมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในกลุ่ม

เวชภณัฑ์ทีเ่ก่ียวข้องกับ COVID-19 จากสถานการณ์ COVID-19 

ในประเทศที่ยังรุนแรงอย่างมาก

 รายสินค้า ส่งออกสนิค้าทีเ่ก่ียวเนือ่งกับ COVID-19 และ

การ Work From Home ยงัคงขยายตวัดต่ีอเนือ่ง น�าโดยสนิค้าที่

เก่ียวข้องกับทีอ่ยูอ่าศยัได้แก่ เฟอร์นเิจอร์ (59.6% YoY vs. 48.9% 

เดอืนก่อน), เคร่ืองใช้ในครัวเรือน (60.2% vs. 83.5% เดอืนก่อน) 

และหลอดไฟบ้าน (35.0% vs. 52.1% เดอืนก่อน) ทีข่ยายตวัสูง 

ขณะทีอ่ปุกรณ์คอมพวิเตอร์ (0.7% vs. 45.9% เดอืนก่อน) และ

ผ้าและสิ่งทอ (-16.8% vs. 8.4%เดือนก่อน) ชะลอตัวลงมากจาก

ผลของฐานที่สูงในปีก่อน ส่วนสินค้ากลุ่มพลาสติก (27.9% vs. 

22.4% เดือนก่อน) ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง

 ส่วนยอดน�าเข้า (Imports) ขยายตัว 43.1% YoY เร่งตัว

ข้ึนจาก 38.1% ในเดือน มี.ค. ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดที่ 44.0% 

ส่งผลให้ดุลการค้าเดือน เม.ย.เกินดุล 42.9 หมื่นล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากที่เกินดุล 13.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ในเดือน มี.ค.

รฐับาลจนีเร่งเข้าควบคุมการใช้ข้อมลูและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ

การเงินของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่

 โดยในช่วงปลายเดือนเมษายน บริษัทเทคโนโลยีจ�านวน 

13 บริษัทซึ่งรวมถึงบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Tencent, 

Meituan, JD, DiDi และ ByteDance ได้ถูกหน่วยงานก�ากับ

ดูแลเรียกเข้าพบเพ่ือท�าความเข้าใจและขอความร่วมมือให้มี

การปรับปรุงการปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขที่รัฐบาลก�าหนด ซ่ึง

มีประเด็นหลักคือ ป้องกันการผูกขาดทางข้อมูล (Information 

monopolies) และควบคุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินให้มาอยู่

ภายใต้การดูแลของ PBoC ซึ่งคล้ายกับกรณีของ Alibaba ที่ถูก

เรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะแบบเดียวกัน 

 โดยในปีนี้ทางคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน หรือ 

SAMR (State Administration for Market Regulation) ได้

มีการปรับ Alibaba เป็นเงินประมาณ 2.75 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ และ Tencent เป็นเงินประมาณ 1.55 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ในข้อหาผูกขาดทางการค้า ทั้งนี้ทางรัฐบาลจีนมีเจตนา

ในการควบคุมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและในปัจจุบันก�าลัง

มีการปรับปรุงกฎหมายป้องกันการผูกขาด ซ่ึงร่างกฎหมายดัง

กล่าวคาดว่าจะออกมาได้อย่างเร็วสุดในช่วงกลางปีนี้

แผนภาพ 37: ทางการจนีเรยีกบริษัทเทคโนโลยี 13 บริษัทเข้าพบเพ่ือท�าความเข้าใจเกีย่วกับกฎเกณฑ์

การใช้ข้อมูลและการด�าเนินธุรกิจการเงิน

ท่ีมา: Tencent, Duxiaoman, JD, ByteDance, Meituan, Didi, Lufax, Airstar, 360shuke, Sina Finance, 

Suning Finance, Gome, Ctrip Finance, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพ 38: ราคาพันธบัตรชั่วนิรันดร์ของ Huarong Asset Management ลดลงอย่างมากในเดือน เม.ย. ท่ามกลาง

ความกังวลในการผิดนัดช�าระหนี้ 

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

บริษัท Huarong asset management ก�าลังเผชิญกับวิกฤติ

ความไม่เชื่อมั่นจากนักลงทุน ภายหลังไม่สามารถส่งรายงาน

ประจ�าปีได้ตามเวลา

 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 

เป็น 1 ใน 4 รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นที่การจัดการหนี้ด้อย

คุณภาพในประเทศจีน ไม่สามารถส่งรายงานประจ�าปีได้ภายใน

วันที่ 31 มี.ค. ท�าให้นักลงทุนเกิดความกังวลที่ว่าบริษัทก�าลังมี

ปัญหาสภาพคล่องภายใน และมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถช�าระ

หนี้ได้ตามก�าหนด รวมถึงถูกบริษัทจัดอันดับเครดิตอย่าง Fitch 

Ratings และ Moody’s ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือท่ามกลาง

ความไม่แน่นอนในอนาคตและความไม่โปร่งใสทางการเงิน

 ด้วยความไม่แน่นอนดังกล่าวท�าให้นักลงทุนเทขาย

พันธบัตรของ Huarong ซึ่งส่งผลให้ ณ วันที่ 17 พ.ค. ราคา

พันธบัตรชั่วนิรันดร์ (Perpetual Bond) ดอกเบี้ย 4.5% ของ 

Huarong ซ้ือขายอยู่ทีป่ระมาณ 63 เซนต์ ลดลงมาจากราคาในวัน

ที ่1 เม.ย. กว่า 40% สะท้อนถึงความกังวลของตลาดทีม่ต่ีอความ

สามารถในการช�าระหนี้ อย่างไรก็ตามทางส�านักงานตรวจสอบ

สถาบันการเงิน หรือ CBIRC (China Banking and Insurance 

Regulatory Commission) และทางผู้บริหารของทาง Huarong 

ก็ยงัคงแสดงจดุยนืชัดเจนว่าการด�าเนนิงานยงัเป็นไปได้ตามปกติ 

และมสีภาพคล่องเพียงพอในการช�าระหนี ้รวมถึงยงัมัน่ใจว่าทาง

รัฐบาลจะยังคงหนุนหลังอยู่เหมือนเดิม

 ทางด้านของรัฐบาลยงัไม่ได้ออกมาส่ือสารกับทางสาธารณะ

ในประเดน็นี ้เราคาดว่าเป็นผลจากทีรั่ฐบาลต้องอยากรักษาจดุยนื

ว่าจะไม่สนบัสนนุรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่ก่อเกิดรายได้ (Zombies SOEs) 

ดงัทีไ่ด้ก�าหนดนโยบายไว้ในการประชุม NPC เมือ่เดอืน ม.ีค. เพ่ือ

ป้องกันปัญหา Moral Hazards ในระยะยาว และต้องการให้บริษัท

แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง

 โดยข่าวล่าสุดระบุว่า Huarong ได้บรรลุข้อตกลงในการ

ระดมทนุกับธนาคารของรัฐอย่าง ICBC เพือ่ให้แน่ใจว่าจะสามารถ

ช�าระหนี้ได้จนถึงสิ้นเดือน ส.ค. เป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นเวลาเดียว

กับที่ทาง Huarong คาดว่าจะออกรายงานประจ�าปีได้ส�าเร็จ

36



เศรษฐกิจญี่ปุ่น
 เศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาส 1/2021 หดตัว -5.1% QoQ, saar จากการระบาดของ COVID-19 ในช่วงต้นปี
ท่ีส่งผลให้การบริโภคชะลอตัวลง รวมถึงการลงทุนท่ีหดตัวจากความไม่ม่ันใจของผู้ประกอบการต่อภาวะเศรษฐกิจ
ในระยะข้างหน้า ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกยังคงขยายตวัได้ดีต่อเน่ืองจากแรงหนนุจากอุปสงค์โลกท่ีฟ้ืนตวั 
แต่เศรษฐกิจภายในประเทศคาดจะยังคงฟื้นตัวได้อย่างจ�ากัดและมีความเส่ียงขาลงจากปัจจัยการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 9 จังหวัด ใน Tokyo, Osaka และพื้นท่ี
ใกล้เคียง ตั้งแต่วันท่ี 25 เม.ย. จนถึงวันท่ี 31 พ.ค. ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมการจับจ่ายใช้สอยลดลงอย่างชัดเจน 
สะท้อนผ่านตัวช้ีวัดที่มีความถี่สูงท่ีปรับตัวลดลงแล้ว

แผนภาพ 39: ตัวเลขเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวต่อเน่ืองโดยเฉพาะภาคการผลิตและการส่งออก ท่ีได้รับแรงหนุนจากการ

ฟื้นตัวของอุปสงค์โลก

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

GDP ไตรมาส 1/2021 หดตัว -5.1% QoQ, saar แย่กว่าที่

ตลาดคาด จากการหดตัวในภาคการลงทุนและการบริโภค

 GDP ไตรมาส 1 (เบื้องต้น) พลิกกลับมาหดตัว -5.1% 

QoQ, saar จากที่ขยายตัว 11.6% ในไตรมาสก่อน (หรือ 

-1.9% YoY จาก -1.1% ไตรมาสก่อน) และแย่กว่าที่ตลาด

คาดที่ -4.5%

 โดยการบริโภคภาคเอกชนพลิกกลบัมาหดตวั -5.4% QoQ, 

saar (vs. 9.0% ไตรมาสก่อน) จากผลของการประกาศสถานการณ์

ฉกุเฉนิในช่วงต้นปี

 ด้านการลงทุนภาคเอกชนที่มิใช่ที่อยู่อาศัย (Private 

Non-Residential Investment) พลิกกลับมาหดตัว -5.5% 

QoQ, saar (vs. 18.3% ไตรมาสก่อน) สะท้อนว่านักลงทุนยัง

มีความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่วนการลงทุนในที่อยู่

อาศัย (Private Residential Investment) ขยายตัวดีที่ 4.5% 

(vs. 0.3% ไตรมาสก่อน)

 การใช้จ่ายภาครัฐ (Public Expenditure) พลิกกลับมาหด

ตัว -6.2% QoQ, saar (vs. 6.6% ไตรมาสก่อน) โดยการบริโภค

ภาครัฐหดตัว -6.9% (vs. 7.3% ไตรมาสก่อน) ขณะที่การลงทุน

ภาครัฐหดตัว -4.2% (vs. 4.7% ไตรมาสก่อน)

 ภาคต่างประเทศเป็นแรงหนนุหลกัของเศรษฐกิจในไตรมาส

นี ้โดยการส่งออกขยายตวั 9.7% QoQ, saar (vs. 55.7% ไตรมาส

ก่อน) จากแรงหนนุของอปุสงค์รถยนต์และเคร่ืองจกัรของจนีทีฟ้ื่น

ตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การน�าเข้าขยายตัวต่อเนื่องที่ 16.8% 

(vs. 20.7% ไตรมาสก่อน)
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แผนภาพ 40: GDP พลิกกลับมาหดตัวในไตรมาส 1/2021 จากการหดตัวในภาคการบริโภค 

(แท่งสีน�้าเงิน) และการลงทุนภาค ธุรกิจที่มิใช่อสังหาฯ (แท่งสีฟ้าอ่อน)

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภาพ 41: จ�านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยังคงปรับตัวเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองแม้ว่าจะมีการประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉิน ขณะที่จ�านวนผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ยังคงอยู่ในระดับเพียงแค่ 3.5% ของประชากร

Note: Data as of 17 May. 1\ 7-day MA.

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU

 

Note: Data as of 14 May,14-day MA. The baseline day is the median value from the 5-week period 3 Jan - 6 Feb 2020.

ที่มา: Google, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพ 42: การแพร่ระบาดรอบใหม่ส่งผลให้มกีารจบัจ่ายใช้สอยลดลง (เส้นสีน�า้เงนิ) สะท้อนผ่านตัวชีวั้ดท่ีมคีวามถ่ีสูง
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 ภาคการผลติ: ดชันรีวม (Composite PMI) ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 

+1.1 จุด เป็น 51.0 จุด สูงสุดในเกือบ 2 ปี โดยภาคบริการปรับ

ตัวเพิ่มขึ้น +1.2 จุด เป็น 49.5 จุด แต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัวเป็น

เดือนที่ 15 ติดต่อกนั จากการผอ่นคลายการประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินในช่วงต้นเดือน เม.ย. ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 

+0.9 จดุ เป็น 53.6 จดุ สูงทีส่ดุในรอบกว่า 3 ปี และสูงกว่าตวัเลข

เบื้องต้นที่ 53.3 จุด จากผลผลิตและยอดค�าสั่งซื้อใหม่ทั้งภายใน

และภายนอกประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยอดค�าสั่งซื้อ

จากประเทศจีน

 การบริโภค: ยอดค้าปลกี (Retail Sales) เดอืน ม.ีค. ชะลอ

ตัวลงเป็น 1.2% MoM, SA จากที่ขยายตัว 3.1% ในเดือนก่อน 

แต่ดกีว่าทีต่ลาดคาดที ่0.5% และเมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันปีก่อน 

ยอดค้าปลีกพลิกกลับมาขยายตัว 5.2% YoY (vs. -1.5% เดือน

ก่อน) สูงสุดในรอบ 5 เดือน ส่วนหนึ่งจากฐานต�่าในปีก่อน

 เมื่อแบ่งตามหมวดสินค้า สินค้าทั่วไป (0.7%  MoM vs. 

12.2% เดือนก่อน) และเครื่องใช้และอุปกรณ์ (0.6% vs. 7.2% 

เดือนก่อน) ชะลอตัวลง ขณะที่เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริม 

(13.2% vs. 1.5% เดือนก่อน) และยอดขายรถยนต์ (4.2% vs. 

1.4% เดือนก่อน) เร่งตัวขึ้น

 การลงทุน: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรไม่รวมสินค้าที่มีความ

ผันผวนสูง เช่น เครื่องบิน (Core Machine Orders) ซึ่งเป็น

ดชันบ่ีงช้ีการลงทนุในระยะข้างหน้าเดอืน ม.ีค. หดตวั -2.5% YoY, 

3mma (vs. 2.07% เดือนก่อน) จากยอดค�าสั่งซื้อในภาคบริการ 

(-4.45% vs. 3.20% เดือนก่อน) ที่พลิกกลับมาหดตัว ขณะที่ภาค

การผลิต (0.38% vs. 0.72% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง

 ภาคอุตสาหกรรม: ผลผลติภาคอตุสาหกรรม (Industrial 

Production) เดอืน ม.ีค. พลกิกลบัมาขยายตวั 2.2% MoM จากที่

หดตวั -1.3% ในเดอืนก่อน สวนทางกับทีต่ลาดคาดว่าจะหดตวัเพ่ิมข้ึน

เป็น -2.0% เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันปีก่อน ผลผลติภาคอตุสาหกรรม

พลกิกลบัมาขยายตวั 4.0% YoY (vs. -2.0% เดอืนก่อน)

• รายละเอียดระบุสินค้าตามกลุ่มอุตสาหกรรม มีการขยาย

ตัว 9 กลุ่มจากทั้งหมด 15 กลุ่ม โดยขยายตัวมากที่สุด

ในกลุ่มรถยนต์ 7.5% MoM (vs. -5.8% เดือนก่อน), 

เคมีภัณฑ์ 6.5% (vs. -0.7% เดือนก่อน) และพลาสติก 

2.7% (vs. -1.0% เดือนก่อน)

• ด้านการส่งมอบ (Shipment) พลิกกลับมาขยายตัว 0.8% 

MoM (vs. -1.3% เดือนก่อน) ขณะที่สินค้าคงคลัง 

(Inventories) พลิกกลับมาขยายตัว 0.1% (vs. -0.7% 

เดือนก่อน) ท�าให้สัดส่วนสินค้าคงคลังต่อการส่งมอบ 

(Inventory to Shipment Ratio) ลดลง -0.8% (vs. 1.0% 

เดือนก่อน)

 ภาคต่างประเทศ: ยอดส่งออก (Exports) เดือน เม.ย. 

ขยายตวัสูง 38.0% YoY เร่งตวัข้ึนจาก 16.1% ในเดอืนก่อน โดย

นับเป็นการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 2010 และดีกว่า

ที่ตลาดคาดที่ 30.9%

 รายสินค้า มกีารขยายตวัสูงในกลุม่สินค้าส่งออกหลกัได้แก่ 

สินค้าทีเ่ก่ียวเนือ่งกับยานยนต์และรถยนต์ (69.4% YoY vs. 

11.9% เดอืนก่อน), เคร่ืองจกัรกล (40.3% vs. 18.7% เดอืนก่อน), 

เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า (25.6% vs. 12.7% เดอืนก่อน) และสินค้า

เคมภีณัฑ์ (28.5% vs. 18.5% เดอืนก่อน)

 รายประเทศ ส่งออกไปสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นอย่างมากเป็น 

45.1% YoY จากที่ขยายตัว 4.9% เดือนก่อน ขณะที่ส่งออกไป

เกาหลีใต้ 25.6% ( vs. 11.2% เดือนก่อน), ASEAN 32.3% 

(vs.14.5% เดือนก่อน) และ EU 39.6% (vs. 12.8% เดือนก่อน) 

เร่งตัวขึ้นต่อเนื่อง ส่วนการส่งออกไปจีนชะลอตัวลงเล็กน้อยเป็น 

33.9% (vs. 37.2 % เดือนก่อน) แต่ยังคงขยายตัวสูงแข็งแกร่ง

 ด้านยอดน�าเข้า (Imports) เร่งตวัข้ึนเป็น 12.8% YoY จาก

ทีข่ยายตวั 5.8% ในเดอืนก่อนและสูงกว่าทีต่ลาดคาดที ่9.0% ส่วน

ดุลการค้า (Trade Balance) เดือน เม.ย. เกินดุล 255.3 พันล้าน

เยน ลดลงจากที่เกินดุล 662.2 พันล้านเยน ในเดือนก่อน

BoJ คงนโยบายการเงนิเดิมตามคาด และปรับเพ่ิมคาดการณ์ 

GDP ปีงบประมาณ 2021 ข้ึนเลก็น้อย ขณะท่ีปรบัลดคาดการณ์

เงนิเฟ้อลงมาก ส่วนหน่ึงจากนโยบายลดค่าบริการโทรศัพท์ของ

รฐับาล โดยมองเงนิเฟ้อจะยังขยายตัวห่างไกลเป้า 2% ไปจนถึง

ปี 2023 เป็นอย่างน้อย

• ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีมติคงนโยบายการเงินเดิมใน

การประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) รอบวัน

ที่ 26-27 เม.ย. โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบี้ย

ระยะสั้นและยาว และมีมติเป็นเอกฉันท์คงเป้าการเข้าซื้อ

สินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศก่อนหน้านี้ ได้แก่

• คงอตัราดอกเบีย้ระยะส้ันไว้ที ่-0.1% ส�าหรับเงินส�ารอง

ส่วนเกินของธนาคารพาณชิย์ (Excess Reserve) และ

คงเป้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี 

(Yield Curve Control: YCC) ไว้ที่ประมาณ “0%” 

และเคลื่อนไหวในกรอบ +/-0.25%

• คงวงเงินการเข้าซื้อ ETFs และ REITs สูงสุดต่อปีที่ 

12 ล้านล้านเยน และ 180 พันล้านเยน ตามล�าดบั โดย

จะเข้าซื้อในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะตลาด

• คงวงเงินการเข ้าซ้ือตราสารหนี้ เอกชนระยะสั้น 

(Commercial Paper) และระยะยาว (Corporate Bonds) 

รวมกันต่อปีท่ี 20 ล้านล้านเยน จนถึงเดอืน ก.ย. 2021

• คงวงเงนิโครงการเงนิกู้ปลอดดอกเบีย้ (Special Funds-

Supplying Operations) ทีใ่ห้สถาบนัการเงนิน�าไปปล่อย

กู้ให้กับภาคธุรกิจทีไ่ด้รับผลกระทบจาก COVID-19 

วงเงิน 90 ล้านล้านเยน

• ในส่วนของประมาณการเศรษฐกิจ BoJ คาด GDP 

ปีงบประมาณ 2021F จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 4.0% 

(ค่ากลาง) จากประมาณการครั้งก่อนในเดือน ม.ค. ที่

คาด 3.9% จากอปุสงค์ภายนอกประเทศทีฟ้ื่นตวัอย่าง

แข็งแกร่ง ขณะที่คาด GDP ปีงบประมาณ 2022F 
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แผนภาพ 43: BoJ ปรบัข้ึนคาดการณ์ GDP ประจ�าปีงบประมาณ FY2021 แต่ลดการคาดการณ์อัตราเงนิเฟ้อลงและคาดว่าจะยังคงต�า่กว่า

เป้าหมาย 2% จนถึงปี FY2023 เป็นอย่างน้อย

Note: [ ] = Median forecast

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

(%YoY) Real GDP
Core CPI 

(all items less fresh food)

Fiscal 2020 -5.0 to -4.9

[-4.9] 

-0.4

- Forecasts made in January 2021 -5.7 to -5.4

[-5.6]

-0.7 to -0.5

[-0.5]

Fiscal 2021 +3.6 to +4.4

[+4.0]

+0.0 to +0.2

[+0.1]

- Forecasts made in January 2021 +3.3 to +4.0

[+3.9]

+0.3 to +0.5

[+0.5]

Fiscal 2022 +2.1 to +2.5

[+2.4]

+0.5 to +0.9

[+0.8]

- Forecasts made in January 2021 +1.5 to +2.0

[+1.8]

+0.7 to +0.8

[+0.7]

Fiscal 2023 +1.2 to +1.5

[+1.3]

+0.7 to +1.0

[+1.0]

จะขยายตัวเพิ่มข้ึนเป็น 2.4% จากเดิมที่คาด 1.8% 

จากการฟื ้นตัวของอุปสงค์ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ ด้วยแรงหนุนของการแจกจ่ายวัคซีนที่จะ

แพร่หลายมากข้ึน

• ด้านประมาณการราคา BoJ คาดเงินเฟ้อ Core CPI จะ

ขยายตัวเพียง 0.1% ในปีงบประมาณ 2021F ลดลงจาก

ประมาณการคร้ังก่อนทีค่าด 0.5% ด้วยผลของ COVID-19 

และมาตรการลดค่าบริการโทรศัพท์ของรัฐบาล โดย BoJ 

คาดเงนิเฟ้อจะฟ้ืนตวัข้ึนเป็น 0.8% ในปีงบประมาณ 2022F 

และ 1.0% ในปีงบประมาณ 2023F ซึ่งยังคงห่างไกลเป้า

หมายเงินเฟ้อที่ 2% อย่างมาก สะท้อนได้ว่านโยบายการ

เงินจะยังคงผ่อนคลายเป็นระยะเวลานาน

• BoJ มีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมดีข้ึนจากอุปสงค์

ภายนอกที่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง ภาวะการเงินที่ผ่อนคลาย 

รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล แต่ระบุ

ธุรกิจในภาคบริการยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID-19 ในประเทศอย่างมาก

• โดย BoJ ระบุถึงความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ 3 ข้อที่ยังต้อง

เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย 1) การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ทีย่งัคงมคีวามไม่แน่นอนสูง และส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ 2) ความคาดหวังใน

การเติบโตของเศรษฐกิจของทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือนที่

ลดลงซึ่งจะกระทบต่อการใช้จ่าย และ 3) เสถียรภาพของ

ระบบการเงิน

แผนภาพที่ 44: การเข้าซื้อสินทรัพย์ของ BoJ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงที่ผ่านมา

Note: Data as of 5 May. 1\ At 2020 BoJ held ETFs around 84% of the total market.

ที่มา: Bank of Japan, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจไทย
 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกหดตัวต่อเนื่อง ส่วนหน่ึงจากผลของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอก
ท่ีสอง ขณะท่ีกิจกรรมเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มอ่อนแอ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน จากแรงกดดันของการแพร่
ระบาดของไวรัสในระลอกท่ีสามที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการบังคับใช้มาตรการ Lockdown ท่ีเข้มงวดกว่าครั้งก่อน และ
ท�าให้เครื่องช้ีวัดกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีมีความถี่สูง ปรับตัวลดลงต�่ากว่าการระบาดในระลอกก่อน อย่างไรก็ดี รัฐบาล
ได้ระดมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ มูลค่า 2.5 แสนล้านบาท ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดทอนผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดลงได้บางส่วน รวมถึงปรับแผนในการเร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายฉีดวัคซีนให้
ครอบคลุม 70% ของประชากรได้ภายในปีนี้

GDP ไตรมาสแรกของปี 2021 หดตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาด

 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานตวัเลขเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2021 หดตวั -2.6% YoY 

ดกีว่าทีต่ลาดคาดที ่-3.3% และ ESU คาดที ่-4.8% และปรับตวัดี

ข้ึนจากไตรมาสก่อนที ่-4.2% ขณะทีห่ากขจดัปัจจยัฤดกูาล เศรษฐกิจ

ไทยทรงตวัที ่0.2% QoQ (SA) (vs. +1.1% ไตรมาสก่อน)

 ด้านอุปสงค์: การส่งออกสินค้า ขยายตัวสูงกว่าที่คาด 

(+3.2% YoY vs. -1.5% ไตรมาสก่อน) การส่งออกบริการ ยัง

คงหดตวัสูง -63.5% (vs. -75.2% ไตรมาสก่อน) ซ่ึงเป็นผลมาจาก

ภาคการท่องเทีย่วทียั่งได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ส�าหรับอุปสงค์ในประเทศ การลงทุน (+7.3% 

vs. -2.5% ไตรมาสก่อน) พลิกกลับมาขยายตัวโดยการลงทุน

ภาครัฐขยายตัวสูง (+19.6% vs. +0.6%  ไตรมาสก่อน) ส่วน

หนึ่งเป็นผลของฐานที่ต�่าจากการบังคับใช้งบประมาณฯ FY2021 

ที่ล่าช้า ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวที่ 3.0% (vs. -3.3% 

ไตรมาสก่อน) อย่างไรก็ดี การบริโภคภาคเอกชนพลิกกลับมา

หดตัว -0.5% (vs. +0.9% ไตรมาสก่อน) อันเป็นผลจากการใช้

มาตรการ Lockdown ครั้งที่ 2 ในช่วงต้นเดือน ม.ค. ด้านการ

บริโภคภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง 2.1% (vs. +2.2% ไตรมาสก่อน)

 ด้านการผลิต: ภาคเกษตรกรรมขยายตัวได้ (+1.9% YoY 

vs. 0.4% ไตรมาสก่อน) จากการเพ่ิมข้ึนของผลผลติพืชหลกั อาทิ 

ข้าวเปลือก ผลไม้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส�าปะหลัง ด้านภาค

อุตสาหกรรม พลิกกลับมาขยายตัว (0.7% vs. -0.7% ไตรมาส

ก่อน) การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมพลิกกลับมาขยายตัว (+0.7% 

vs. -0.7% ไตรมาสก่อน) สอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคการ

ส่งออกสินค้า ขณะที่ภาคบริการ กิจกรรมเศรษฐกิจยังคงหดตัว 

(-4.2% vs. -5.9% ไตรมาสก่อน) โดยหลักจากแรงฉุดโดยสาขา

ทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการท่องเทีย่ว อาท ิสาขาทีพั่กแรมและบริการด้าน

อาหาร (-35% vs. -35.2% ไตรมาสก่อน) และการขนส่งและ

สถานที่เก็บสินค้า (-17.7% vs. -21.1 ไตรมาสก่อน)

แผนภาพที่ 45: เศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวยังคงหดตัวสูง

Note: 1\ Figures in parentheses represent a share of 2020 GDP (CVM).

ที่มา: NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU
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แผนภาพที่ 46: รัฐบังคับใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวดมากขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.

Note: 1\ Classified by lockdown level (deep red = most strict, green = least strict) .

ที่มา: Press, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

รัฐบังคับใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อสกัด

การแพร่ระบาดของไวรัสในระลอกที่ 3

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอกที่ 

3 มีความรุนแรงมากขึ้น โดยจ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงกว่า 

2,000 รายต่อวัน ซึ่งสูงกว่าจ�านวนผู้ติดเชื้อของการแพร่ระบาด

ในระลอกก่อนหน้าเป็นอย่างมาก ส่งผลให้รัฐบาลปรับมาตรการ 

Lockdown ให้เข้มงวดมากขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. มีพื้นที่

ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จ�านวน 6 จังหวัด พื้นที่

ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จ�านวน 45 จังหวัด และพ้ืนที่ควบคุม 

(สีส้ม) จ�านวน 26 จังหวัด

 และหลังจากที่จ�านวนผู้ติดเช้ือรายใหม่ลดลงในบางพ้ืนที่ 

รัฐบาลจงึมกีารผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ลงเลก็น้อยตัง้แต่

วันที่ 17 พ.ค. โดยแบ่งออกเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

(สีแดงเข้ม) จ�านวน 4 จงัหวัด พ้ืนทีค่วบคมุสูงสุด (สีแดง) จ�านวน 

17 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จ�านวน 56 จังหวัด อย่างไร

ก็ดี มาตรการที่บังคับใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสใน

ระลอกที ่3 ก็ยงันบัว่าเข้มงวดกว่ามาตรการ Lockdown ในระลอก

ก่อนหน้า (4 ม.ค.)

ตัวชีวั้ดท่ีมคีวามถ่ีสูงชีว่้าการบริโภคภาคเอกชนมแีนวโน้มลดลง

 ตัวช้ีวัดที่มีความถ่ีสูงอย่าง Google Mobility Trends 

ช้ีว่า การท�ากิจกรรมนอกบ้าน อาท ิการเดนิทางไปยงัร้านค้าปลกี 

และสถานขีนส่งสาธารณะ ในเดอืน เม.ย.-ต้น พ.ค. ลดลงมาก  

โดยลดลงต�่ากว่าช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสในระลอกที่ 2 

ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนที่สะท้อนผ่านดัชนี PCI (Private 

Consumption Index) มีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน

กับ Google Mobility ในหมวด Retail and Recreation 

ดังนั้น เราจึงคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะมีแนวโน้มลด

ลงในไตรมาสสอง
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แผนภาพท่ี 47: ตัวชีวั้ดท่ีมคีวามถีสู่งชีว่้าการท�ากิจกรรมนอกบ้านลดลงมาก และปรับตัวลดลงมากกว่าการระบาดในระลอกท่ี 2 

Note: 1\ 7-day MA. The baseline day is the median value from the 5-week period 3 Jan - 6 Feb 2020. 

2\ Monthly average growth rate for Google’s Mobility data.

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

 

รัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชดุใหม่ มลูค่า 2.5 แสนล้านบาท

 รัฐบาลเห็นชอบมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ มลูค่า 2.5 แสน

ล้านบาท คิดเป็น 1.6% ของ GDP เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของไวรัส ระลอกที ่3 ต่อประชาชนและผูป้ระกอบ

การ ประกอบด้วย

 1. มาตรการทีส่ามารถด�าเนนิการได้ทันท ี วงเงนิ 30,000 

ล้านบาท ได้แก่

  1.1) มาตรการสินเช่ือสูภ้ยั COVID-19 วงเงนิ 20,000 

ล้านบาท มกีลุม่เป้าหมาย คอื ผูม้รีายได้ประจ�า ผูป้ระกอบ

อาชีพอสิระ และเกษตรกรรายย่อยทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้

จ่ายเงินฉุกเฉิน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Flat Rate) 

ไม่เกิน 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 3 ปี 

และมรีะยะเวลาในการด�าเนนิงานในช่วงวันที ่5 พ.ค. - 31 

ธ.ค. 2021

  1.2) มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณปูโภค

ข้ันพ้ืนฐาน (ไฟฟ้าและน�้าประปา) (อนุมัติในหลักการเมื่อ

วันที่ 5 พ.ค.) วงเงิน 10,000 ล้านบาท ในช่วงเดือน 

พ.ค.-มิ.ย. 2021

 2. มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในระยะ

เร่งด่วน วงเงิน 83,000 ล้านบาท โดยผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการเรา

ชนะ 33.5 ล้านคน และผู้ประกันตนในโครงการ ม33 เรารักกัน 

8.1 ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม คนละ 2,000 บาท 

และขยายระยะเวลาการใช้จ่ายออกไปจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 2021 

จากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในเดือน พ.ค. 2021

 3. มาตรการในระยะต่อไป วงเงิน 140,000 ล้านบาท 

(อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 5 พ.ค.) ได้แก่

  3.1) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ที่รัฐจะช่วยจ่าย

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ในลักษณะร่วมจ่าย 

(Co-pay) ในอตัรา 50% ของราคาสินค้าให้กลุม่เป้าหมาย 

31 ล้านคน คนละ 3,000 บาท มีระยะเวลาในการใช้จ่าย

ช่วงเดือน ก.ค.- ธ.ค 2021

  3.2) โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ที่รัฐจะให้ e-Voucher 

เพือ่น�าไปซ้ือสินค้า ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ และค่าบริการ

กับผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีนภาษีมลูค่าเพ่ิม สูงสุดไม่เกิน 

7,000 บาทต่อคน มีกลุ่มเป้าหมาย 4 ล้านคน สามารถใช้

จ่ายในช่วงเดือน ส.ค.-ธ.ค. 2021

  3.3) โครงการเพ่ิมก�าลงัซ้ือให้แก่ผูม้บีตัรสวัสดกิารแห่ง

รัฐ ระยะที่ 3 ที่จะแจกเงินคนละ 200 บาทต่อเดือน ให้

กลุม่เป้าหมาย 13.7 ล้านคน ในช่วงเดอืน ก.ค.-ธ.ค. 2021

  3.4) โครงการเพ่ิมก�าลงัซ้ือให้แก่ผูท้ีต้่องการความช่วย

เหลือเป็นพิเศษ ที่จะแจกเงินคนละ 200 บาทต่อเดือน ให้

กลุ่มเป้าหมาย 2.5 ล้านคน ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2021

 โดยเรามองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ที่ภาครัฐ

ออกมาจะช่วยลดทอนผลกระทบจากการ Lockdown รอบที่ 3 

ลงได้บางส่วน โดยเฉพาะมาตรการทีจ่ะช่วยหนนุเร่ืองการบริโภค

โดยตรงคิดเป็น 2.23 แสนล้านบาท หรือราว 1.4% GDP ซึ่งจะ

ทยอยหนุนการบริโภคไปจนกระทั่งสิ้นปี
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แผนภาพที่ 48: ครม. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ วงเงินรวม 2.5 แสนล้านบาท 

Note: 1\ Approved on 5 May. 2\ Approved on 11 May. 3\ Approved in principle on 5 May.

ที่มา: Royal Thai Government, Press , TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

แผนภาพที่ 49: โดยมีเม็ดเงินราว 2.23 แสนล้านบาท (~1.4% GDP) ที่มุ่งเน้นกระตุ้นการบริโภคโดยตรงไปจนกระทั่งสิ้นปี

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)
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แผนภาพที่ 50: รัฐบาลปรับเป้าหมายในการจัดหาวัคซีนเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้

ที่มา: Royal Thai Government, Press, Bangkokbiznews, BoT, Sinovac, AstraZeneca, 

Sputnik V, Pfizer, Johnson & Johnson, Iconfinder, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

รัฐบาลปรับแผนใหม่ ตั้งเป้าจัดหาวัคซีนจ�านวน 100 ล้านโดส 

ในปีนี้ ขณะที่การแจกจ่ายวัคซีนยังเป็นไปอย่างล่าช้า

 รัฐบาลมีแผนจะจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีกจ�านวน 37 ล้าน

โดส (จากแผนเดิม 63 ล้านโดส จากวัคซีนของ Sinovac และ 

Astra Zeneca) เพ่ือให้สามารถบรรลเุป้าหมายการจดัหาวัคซีนให้

ได้ 100 ล้านโดส และฉีดแก่ประชากร 50 ล้านคนภายในปี 2021 

(ประมาณ 70% ของประชากร) ทั้งนี้ วัคซีนที่จะจัดหาเพิ่มเติม

ในเบื้องต้น รัฐบาลได้มีการด�าเนินการเจรจากับบริษัทต่างๆ เช่น 

Johnson&Johnson, BioNTech/Pfizer และ Sputnik V เป็นต้น 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เปิดให้ภาคเอกชนมีการจัดซื้อวัคซีนของ

บริษัทอื่นๆ ที่ไม่ซ�้าซ้อนกับที่รัฐบาลจัดหา

 อย่างไรก็ตาม การจัดหาวัคซีนยังมีความไม่แน่นอนสูง 

(ความเส่ียงจากการส่งมอบหรือการผลติทีไ่ม่เป็นไปตามแผน) รวม

ไปถึงการแจกจ่ายวัคซีนในประเทศทีล่่าช้ามาก โดยในปัจจบุนั (ณ 

วันที ่8 พ.ค.) มเีพียง 1.8% ของประชากรทีไ่ด้รับวัคซีนแล้วจ�านวน

อย่างน้อย 1 เข็ม ประเด็นดังกล่าวจะยังคงกดดันความเชื่อมั่น

ของประชาชน ซึ่งจะส่งผ่านการลดลงของกิจกรรมเศรษฐกิจใน

ประเทศ รวมถึงการเปิดประเทศที่จะมีความล่าช้ากว่าแผนเดิม 

จนกว่าการแจกจ่ายวัคซีนจะเร่ิมมีจ�านวนมากข้ึนอย่างมีนัยยะใน

ช่วงปลายปี

 

Number of Thais vaccinated against COVID-19 (as of 8 May)
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แผนภาพที่ 51: การฉีดวัคซีนในประเทศยังคงล่าช้า โดยมีเพียง 1.8% ของประชากรที่ได้รับวัคซีน

ที่มา: Ourworldindata.org, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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Key economic forecasts for Thailand

Indicators 2019 2020

2021F

BoT FPO NESDC ESU

(Mar) (Apr) (Feb) (May) (Mar) (May)

GDP % 2.3 -6.1 3.0 2.3 2.5-3.5 1.5-2.5 2.7 2.0

Private Consumption % 4.0 -1.0 3.0 2.3 2.0 1.6 2.7 2.0

Public Consumption % 1.7 0.8 5.2 5.0 5.1 5.1 4.0 4.0

Private Investment % 2.7 -8.4 6.0 4.8 3.8 4.3 5.2 5.0

Public Investment % 0.1 5.7 11.6 10.1 10.7 9.3 9.0 9.0

Exports (f.o.b.) % -3.3 -6.6 10.0 11.0 5.8 10.3 9.0 10.8

Imports (f.o.b.) % -5.6 -13.5 15.2 18.0 6.5 13.1 13.9 16.9

Foreign Tourist Arrivals Million 39.8 6.7 3.0 2.0 3.2 0.5 2.6 1.0

Headline Inflation % 0.7 -0.8 1.2 1.4 1.0-2.0 1.0-2.0 1.2 1.0

Dubai Oil Price (avg) US$/bbl 63 42 60 61 48-58 58-68 60 60

Policy Rate (end) % 1.25 0.50 -- -- -- -- 0.50 0.50

USD/THB (avg) Bt/US$ 31.0 31.3 30.9 29.5-30.5 29.8-30.8 31.0 31.3

USD/THB (end) Bt/US$ 29.8 30.0 -- -- -- -- 31.5 32.0

แผนภาพท่ี 52: จากการระบาดของไวรัสท่ียังมีความรุนแรงและมาตรการ Lockdown รอบใหม่ท่ีมีความเข้มงวด เราคาดว่า

เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพียง 2.0% ในปีนี้

Note: () = As of projections.

ที่มา: NESDC, BoT, FPO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 ทั้งนี้ จากการระบาดของไวรัสที่ยังมีความรุนแรงและ

มาตรการ Lockdown รอบใหม่ที่มีความเข้มงวดหากเทียบกับ

การ Lockdown ครั้งก่อน เราจึงได้หั่นคาดการณ์ GDP ในปีนี้

ลงมาอยู่ที่ 2.0% (vs. คาดการณ์เดิมก่อนเกิดเหตุการณ์ระบาด

ของไวรัสในระลอก 3 ที่ +2.7%) โดยเราคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว

ต่างชาติเพียง 1.0 ล้านคน และปรับลดประมาณการการบริโภค

ภาคเอกชนลงมาอยู่ที่ 2.0%

 นอกเหนอืไปจากตวัเลข GDP ในไตรมาสแรกทีด่กีว่าคาด 

ปัจจัยบวกอื่นๆ คาดว่าจะช่วยลดทอนผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้น 

ซ่ึงรวมถึง 1) มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจชุดใหม่ของภาครัฐข้างต้น 

ซ่ึงมุ่งเน้นพยุงการบริโภคราว 1.4% ของ GDP 2) อุปสงค์

ต่างประเทศทีแ่ข็งแรงข้ึน (ปัจจบุนัคาดส่งออกสินค้าขยายตวัสอง

หลัก) และ 3) อุปสงค์อัดอั้น (Pent-up demand) ที่คาดว่าจะ

เร่งตัวขึ้นหลังมีการผ่อนคลาย Lockdown ในอนาคต

 นอกจากนี้ เราได้ปรบัลดคาดการณ์เงินเฟ้อในปีนี้ลงมาอยู่

ที่ 1.0% (ส่วนใหญ่สะท้อนผลจากมาตรการช่วยเหลือค่าน�้าค่าไฟ

ในเดอืน พ.ค.-ม.ิย.) ขณะทีเ่ราคาดว่าดลุบญัชีเดนิสะพัดจะเกินดลุ

บางลง (ราว 1% ของ GDP) และคาดว่าค่าเงินบาท ณ สิ้นปี

จะอยู่ที่ 32.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
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