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ข้อมลู บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเห็นทัง้หลายทีป่รากฏอยู่ในรายงานฉบบันี ้ท�าขึน้บนพืน้ฐานของ

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

 ในช่วง 1 เดอืนทีผ่่านมา ตลาดเร่ิมมกีารสับเปลีย่นเข้าหุ้นกลุม่ Growth/Defensives 

เช่น Tech. และ Healthcare แทนกลุ่ม Cyclicals เช่น Energy และ Financials ที่น�า

ตลาดมาตัง้แต่ต้นปี ท่ามกลางความกังวลต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ประกอบกับ Fed มีการส่งสัญญาณถึงทิศทางนโยบายที่จะ

เข้มงวดข้ึนอย่างชัดเจน โดยการปรับข้ึนคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot plots) 

ในการประชุมเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา 

 ในช่วงครึ่งหลังของปี เรามองปัจจัยเหล่านี้จะยังเป็นกดดันตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง 

เราจงึแนะน�าลดน�า้หนกัการลงทนุในหุน้กลุม่ Cyclicals และเพิม่น�า้หนกัในกลุม่ Growth/

Defensive เช่น Tech และ Healthcare 



GLOBAL

INVESTMENT STRATEGY

Key Recommendations

• เรามองตลาดหุ้นในช่วงคร่ึงปีหลังจะมี Upside จ�ากัด 

ในขณะที่ความผันผวนเพ่ิมข้ึน จาก 1) การฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง 2) การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส

สายพันธุ์เดลต้า และ 3) นโยบายการเงินที่เข้มงวดข้ึน 

• เราแนะน�าลดน�้าหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Cyclicals และ

เพ่ิมน�้าหนักในกลุ่ม Growth/Defensive เช่น Tech และ 

Healthcare 
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Asset Class

Weighting

Themes
Underweight Neutral Overweight

ตราสารหนี้ไทย

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวยังมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นต่อในช่วงครึ่งหลังของปี  จากการส่งสัญญาณลดการ

 อัดฉีดสภาพคล่อง (QE Taper) ของ Fed ในช่วงไตรมาส 3 และการเริ่มเปิดประเทศในช่วงไตรมาส 4 

- คงค�าแนะน�า Underweight

ตราสารทุน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

- การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจมแีนวโน้มชะลอตวัลง ท่ามกลางผลบวกทีค่่อยลดลงของการเปิดเศรษฐกิจ และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจการคลงั

- นอกจากนี้ ตลาดหุ้นมีความเสี่ยงจากแผนขึ้นภาษี และแนวโน้มนโยบายการเงินที่จะเข้มงวดขึ้น 

- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก 

- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นไทย

- การแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นในเดือนที่ผ่านมา ท�าให้มีการกลับมาใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวด

- การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดน�าร่องยังด�าเนินการได้ต่อเนื่อง แต่มีแนวโน้มต�า่กว่าคาดการณ์ที่ 1 ล้านคนในปีนี้

- การด�าเนนิการฉดีวัคซีนยงัเป็นไปอย่างล่าช้า

- Earnings growth อาจถูกปรับลง หลังการกลับมาระบาดของ COVID-19 

- คงค�าแนะน�า Neutral

ตลาดหุ้นจีน

- เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนประเทศอื่น ขณะที่ การฉีดวัคซีนเร่งตัวขึ้นในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งหากคงอัตราการฉีดที่ปัจจุบัน

ต่อไป ก็จะถึงเกณฑ์ Herd immunity ได้ในไตรมาส 3

- PBoC เริ่มมีแนวโน้มกลับมาผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม หลังลดอัตราดอกเบี้ย RRR ในกลางเดือน ก.ค.

- อย่างไรก็ดี รัฐก็มีการเพิ่มกฏระเบียบเพื่อลดการผูกขาดของธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยี 

- คงค�าแนะน�า Overweight

ตลาดหุ้นเอเชียเหนือ

- ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากร ที่หันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เนื่องจากมีสินค้าส่งออกประเภทเครื่องใช้

อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เป็นสัดส่วนมาก 

- คาดการณ์ก�าไรถูกปรับขึ้นค่อนข้างมาก ตามสัดส่วนภาคการผลิตที่สูง เทียบกับขนาดเศรษฐกิจ 

- คงค�าแนะน�า Overweight

ตลาดหุ้นอินเดีย

- อินเดียก�าลังเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นแรง ในขณะที่เศรษฐกิจยังบอบช�า้จากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งท�าให้ธนาคาร

กลางยังจ�าเป็นต้องใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายอยู่ ท�าให้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ Stagflation 

- 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

- กองทุน EU Recovery Fund จะเร่ิมเบิกจ่ายในเดือน ส.ค. ขณะที่ ภาคบริการ และการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวเร็วข้ึน  

หลัง Digital COVID Certificate เริ่มใช้ในวันที่ 1 ก.ค. 

- อย่างไรก็ดี ยุโรปอาจต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดอีกครั้ง หลังจ�านวนผู้ติดเชื้อเริ่มเร่งตัวขึ้น จากเชื้อกลาย

พันธุ์ที่มีอัตราการแพร่ระบาดที่สูง และท�าให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง

- มีความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งนายกฯ เยอรมนีในเดือน ก.ย. 

- Earnings อาจฟื้นช้ากว่าภูมิภาคอื่น

- คงค�าแนะน�าเป็น Neutral

ตลาดหุน้ละตินอเมรกิา

- โครงสร้างทางเศรษฐกิจอ่อนแอ เช่น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง และทุนส�ารองต�า่ 

- มีข้อจ�ากัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง และมีความเสี่ยงเงินทุนไหลออกสูงกว่าประเทศอื่นในกลุ่ม EM 

- คงค�าแนะน�า Underweight

การลงทุนทางเลือก

ทองค�า

- Fed เปลี่ยนมามีท่าที Hawkish อย่างชัดเจน หลังการประชุมในเดือน มิ.ย.

- นโยบายการเงินที่จะเข้มงวดขึ้นจะท�าให้ราคาทองค�ามีแนวโน้มลดลงต่อจากนี้

- แนะน�าให้นักลงทุนขายทองค�า 

- ลดค�าแนะน�าเป็น Underweight

น�้ามัน

- ราคาน�้ามันเริ่มมี Upside จ�ากัดมากขึ้น หลังจากในช่วงที่ผ่านมาได้สะท้อนปัจจัยบวกในด้านการฟื้นตัวของอุปสงค์ไปมากแล้ว

- ในขณะที่ อุปทานทั้งจากกลุ่ม OPEC+ และสหรัฐฯ อาจกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี

- คงน�้าหนักเป็น Underweight

US REITs

- ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ยังมีความน่าสนใจ

- ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ และราคาบ้านที่ปรับเพิ่มขึ้นแรง

- อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงจากการลดการเข้าซื้อ MBS ของ Fed ซึ่งน่าจะส่งสัญญาณลดในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. นี้

- คงค�าแนะน�า Overweight

J-REITs

- ราคาที่ดินในญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

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

- คงค�าแนะน�า Neutral

Asset Allocation & Investment Themes

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

Thailand SET 1,538 -0.5% 0.0% -1.2% -2.9% -1.4% 1.6% 14.7% 6.1%

Philippines PCOMP 6,523 2.4% -2.3% -1.0% -6.2% 2.6% -5.0% 11.3% -8.6%

Indonesia JCI 6,097 -0.2% 0.1% 1.3% 1.2% 2.3% -0.2% 19.2% 2.0%

Singapore STI 3,138 0.0% -0.6% 0.9% 0.5% -2.4% 6.1% 21.8% 10.4%

Malaysia KLCI 1,515 0.1% -0.7% -0.4% -2.9% -5.7% -4.2% -4.8% -6.9%

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

HK HSI 25,086 -4.2% -4.1% -8.0% -14.3% -13.3% -14.4% 2.0% -7.9%

China H HSCEI 8,880 -5.1% -4.9% -10.0% -18.4% -19.2% -23.8% -11.9% -17.3%

MSCI China 95 0.0% -5.6% -7.0% -13.9% -14.7% -20.9% 1.4% -12.6%

China CSI300 4,751 -3.5% -3.2% -7.0% -9.3% -6.7% -14.1% 4.9% -8.8%

Taiwan TWSE 17,270 -0.8% -1.0% -1.5% -1.3% -1.9% 10.0% 37.2% 17.2%

Korea KOSPI 3,233 0.2% -0.9% 0.0% -2.1% 0.5% 3.5% 45.7% 12.5%

MSCI Korea 986 0.0% -0.9% -0.3% -3.2% -2.1% -1.9% 42.8% 6.5%

India SENSEX 52,542 -0.6% -0.2% 0.0% -0.7% 7.4% 10.8% 38.5% 10.0%

MSCI India 1,842 0.0% -0.1% 0.8% 0.4% 9.3% 14.9% 41.5% 15.1%

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

Australia AS 200 7,431 0.5% 0.0% 2.5% 1.7% 5.7% 9.6% 23.0% 12.8%

Japan TOPIX 1,938 0.6% 1.1% 0.3% -1.3% 1.8% 4.2% 22.9% 7.4%

Japan Nikkei 225 27,970 0.5% 1.0% -0.1% -3.8% -3.5% -2.3% 23.1% 1.9%

Europe STOXX600 458 -0.7% -0.1% 2.5% 0.0% 4.1% 13.6% 25.0% 14.7%

Euro STOXX50 4,069 -0.8% -0.2% 2.8% -1.3% 1.4% 15.1% 23.2% 14.5%

US Dow Jones 35,144 0.0% 0.2% 3.5% 2.1% 3.4% 16.0% 32.2% 14.8%

US S&P500 4,422 0.0% 0.2% 3.8% 3.3% 5.6% 17.9% 36.5% 17.7%

MSCI US REITs 1,424 0.0% 0.0% 2.7% 2.7% 8.6% 24.6% 39.5% 25.3%

J-REITs 2,158 1.0% -0.4% -0.9% 0.5% 5.1% 18.4% 28.4% 21.0%

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

UK FTSE 100 6,961 -0.9% 0.0% 1.2% -2.5% 0.2% 6.0% 14.0% 7.7%

Germany DAX 15,482 -0.9% -0.3% 1.7% -0.8% 1.5% 13.7% 20.6% 12.9%

France CAC 40 6,536 -0.6% 0.1% 3.0% -1.3% 4.2% 19.7% 32.3% 17.7%

Switzerland SMI 11,997 -0.4% -0.7% 0.4% 0.0% 8.2% 10.0% 16.8% 12.1%

Portugal PSI 20 5,029 -1.4% 0.5% 2.6% -1.1% 0.3% 5.1% 12.9% 2.7%

Spain IBEX 35 8,689 -1.0% 0.7% 4.0% -4.5% -0.8% 10.6% 21.2% 7.6%

Italy FTSE MIB 25,060 -0.9% 0.7% 4.0% -1.8% 2.4% 15.7% 25.2% 12.7%

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

Brazil BOVESPA 126,004 0.0% 0.8% 1.3% -1.0% 5.5% 8.7% 20.6% 5.9%

Chile IPSA 4,147 0.0% -1.0% -2.0% -4.7% -12.7% -6.1% 2.1% -0.7%

Mexico MEXBO 50,898 0.0% 1.3% 3.7% 0.7% 4.3% 15.0% 34.9% 15.5%

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

MSCI Asia Pac ex Japan 656 0.0% -2.4% -2.2% -6.8% -6.8% -7.5% 19.9% -1.0%

MSCI Latin America 2,555 0.0% 0.7% 2.3% -4.1% 5.9% 9.4% 20.6% 4.2%

MSCI All Country World 727 0.0% -0.1% 1.9% 0.7% 3.0% 11.4% 31.4% 12.4%

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

WTI Spot 71.94 0.0% -0.2% 6.7% -2.8% 14.3% 36.1% 72.9% 48.3%

Brent Spot 74.74 0.3% 0.5% 7.8% -1.9% 12.5% 33.9% 72.2% 44.3%

Brent-WTI Spread (USD/bbl) 2.80 0.21 0.56 0.87 0.67 -0.68 -0.16 0.99 -0.48

Gold Spot 1797.77 0.0% -0.3% -0.7% 1.1% 1.2% -2.5% -7.4% -5.3%

Gold ETF Holdings (tonnes) 3114.37 0.0% 0.0% -0.1% -0.7% 0.5% -6.9% -6.3% -6.5%

Bloomberg Agri Subindex 58.60 0.3% 1.6% 1.8% 9.0% 0.4% 16.7% 62.7% 22.0%

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

ThaiBMA Govt Bond index  322.42 0.0% 0.0% 0.8% 1.6% 2.3% -2.6% -1.2% -2.7%

ThaiBMA Govt Bond (1-3Y)  214.25 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.6% 0.1%

ThaiBMA Govt Bond (3-7Y)  311.23 0.0% 0.0% 0.1% 0.3% 1.3% 0.2% 1.3% 0.0%

ThaiBMA Govt Bond (7-10Y)  418.56 -0.2% 0.0% 0.3% 1.4% 2.7% -0.5% 1.0% -0.5%

ThaiBMA Govt Bond (<10Y)  263.85 0.0% 0.0% 0.1% 0.5% 1.3% 0.1% 1.1% 0.0%

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

1Y  0.48 0 0 0 0 4 8 -1 13

2Y  0.51 0 0 0 -1 3 6 4 12

5Y  0.81 0 0 -1 -6 -25 11 1 21

10Y  1.60 0 0 -6 -25 -25 31 31 32

Spread 10Y-2Y 109 0 0 -6 -24 -28 24 27 20

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

US 10Y  1.25 -4 1 3 -27 -37 24 64 34

Japan 10Y  0.02 1 -1 1 -3 -7 -3 0 0

UK 10Y  0.56 -2 -1 -1 -22 -22 29 45 36

German 10Y  (0.44) -2 0 -3 -29 -19 11 5 13

Spain 10Y  0.26 -2 1 0 -22 -15 19 -8 22

Italy 10Y  0.62 -1 1 -7 -30 -20 -4 -37 8

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

VIX index  19.12 154.0% 1.5 -0.6 3.5 1.6 -18.1 -5.6 -3.6

Dollar index  92.75 0.1% -0.3% -0.2% 1.0% 2.0% 2.3% -1.0% 3.1%

USD/THB  32.96 0.2% 0.0 0.5% 3.2% 5.1% 10.0% 4.0% 10.1%

EUR/USD  1.18 -0.2% 0.3% 0.0% -1.2% -2.5% -2.7% 0.3% -3.5%

GBP/USD  1.38 -0.2% 0.0 1.2% -0.6% -0.8% 0.8% 7.1% 0.9%

USD/JPY  110.07 -0.3% -0.1% 0.2% -0.5% 1.3% 5.7% 4.5% 6.6%

USD/CNY  6.50 0.2% 0.0 0.2% 0.6% 0.2% 0.2% -7.1% -0.5%

USD/CNH  6.51 0.3% 0.1% 0.3% 0.7% 0.4% 0.1% -7.1% 0.0%

As of 7/27/2021 04:22:55 PM
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 เรามองตลาดหุ้นในช่วงครึ่งปีหลังจะมี Upside จ�ากัด ในขณะท่ีความผันผวนเพิ่มขึ้น จาก 1) การฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง 2) การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสสายพันธุ์เดลต้า และ 3) นโยบายการเงินท่ีเข้มงวด
ขึ้น เราแนะน�าลดน�้าหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Cyclicals และเพิ่มน�้าหนักในกลุ่ม Growth และ Defensive เช่น 
Tech และ Healthcare 

ตลาดหุ้น

ตลาดหุน้เร่ิมมกีารสับเปลีย่นเข้ากลุม่ Tech.และ Healthcare

 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา Yield Curve หรือส่วนต่าง

ระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวและระยะ

ส้ัน มีการปรับตัวลดลง ท่ามกลางความกังวลต่อการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจ และทิศทางนโยบายการเงินที่เข้มงวดข้ึน ซ่ึง

เป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวเพิ่มข้ึนของหุ้นกลุ่ม Cyclicals 

เนื่องจากเป็นกลุ ่มที่ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามวัฎจักร

เศรษฐกิจ

 ภาวะตลาดทีเ่ปลีย่นไป สอดคล้องกับทีเ่ราคาดการณ์ และ

ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม Defensives เช่น Tech. และ Healthcare 

ปรับตัวขึ้นมาน�าตลาด แทนกลุ่ม Cyclicals เช่น Energy และ 

Financials ที่น�าตลาดมาตั้งแต่ต้นปี 

 ในช่วงคร่ึงหลงัของปี เรามองภาพการฟ้ืนตวัของตลาดหุน้

จะยงัคงเป็นเช่นนีต่้อ ตามการเตบิโตของเศรษฐกิจโลกทีน่่าจะ

ขยายตวัผ่านพ้นจดุสงูสุดแล้ว และเร่ิมเข้าสู่แนวโน้มชะลอตวัลง 

ในขณะทีน่โยบายการเงินมทีศิทางเข้มงวดข้ึน

แผนภาพที่ 1: Yield Curve ปรับตัวลดลงในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 2: หุ้นกลุ่ม Defensives เพิ่มขึ้นน�าตลาดในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

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

 

เรามอง Fed ไม่น่าปรับ Dot plots ขึ้นอีก หลังจากที่ปรับไป

แล้วในการประชุมเดือน มิ.ย.

 ในการประชุมเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา Fed มีการปรับคาด

การณ์อัตราดอกเบี้ย (Dot plots) ขึ้น จากการประชุมครั้งก่อนที่ 

Fed ส่งสัญญาณจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบัน (0-0.25%) 

ไปจนถึงสิ้นปี 2023 มาเป็นคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยถึงสองครั้งเป็น 

0.5-0.75% ณ สิ้นปี 2023 

 ในระยะข้างหน้า เรามอง Fed ไม่น่าจะขึ้นมีการปรับ Dot 

plots ข้ึนอกี เนือ่งจากตวัเลขการจ้างงานและเงนิเฟ้อจะเข้าสูเ่ป้า

หมายของ Fed ในปี 2023 ซ่ึงสอดคล้องกับ Dot plot ล่าสุด โดย

ตัวเลขเศรษฐกิจที่ Fed ตั้งเป้าและให้ความส�าคัญ ได้แก่ 

1. การจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm Payrolls) ซึ่ง

หากยงัคงฟ้ืนตวัข้ึนต่อเนือ่ง ทีอ่ตัราใกล้เคยีงปัจจบุนัทีเ่ดอืน

ละ 5 แสนราย Nonfarm Payrolls ก็จะกลับสู่แนวโน้มเดียว

กับช่วงก่อนการระบาดได้ในภายในปี 2023 และ 

2. อัตราเงินเฟ้อ (Core PCE) ซึ่งหากอัตราเงินเฟ้อค่อยๆ ปรับ

ลดลงมาอยู่ที่ 3.0% ในสิ้นปีนี้ และทรงตัวที่ระดับ 2.1% ใน

ส้ินปี 2022 และ 2023 ตามที ่Fed คาดการณ์  อตัราเงนิเฟ้อ

เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี จะขึ้นมาอยู่ที่ 2% เท่าเป้าหมายอัตรา

เงินเฟ้อเฉลี่ยที่ 2% ของ Fed ในช่วงต้นปี 2023 

แผนภาพที่ 3: ตลาดแรงงาน และเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะถึงเป้าหมายในปี 2023

ที่มา: Federal Reserve, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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ตลาดซึมซับข่าวการลด QE และการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ไป

พอสมควรแล้ว

 เราพิจารณาการซ้ือขายในตลาดสัญญา Futures และ

ผลส�ารวจ Primary Dealers หรือสถาบันการเงินที่มีการท�า

ธุรกรรมใกล้ชิดกับ Fed พบว่าตลาดมีการ Price-in ประเด็น 

Tightening ไปค่อนข้างมากแล้ว โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ 

5 ประเด็น ดังนี้

1. ตลาดมีการ price-in ประเด็น Tightening ไปค่อนข้าง

มากแล้ว สะท้อนให้เห็นใน Bond yield อายุ 10 ปี ที่ปรับ

ขึ้นมาแล้วราว 100bps ตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน ใกล้เคียงกับ

การปรับเพิ่มขึ้น 120bps หลัง Fed ส่งสัญญาณลดการเข้า

ซื้อสินทรัพย์ (QE taper) ในเดือน พ.ค. 2013 เช่นเดียวกับ

ตลาด Fed funds futures ซึ่งมองว่าอัตราดอกเบี้ยในอีก 

2 ปีข้างหน้า หรือในปี 2023 จะอยู่ที่ 0.55% ใกล้เคียงกับ 

Dot plots ซึ่งถูกปรับขึ้นมามีค่ากลางที่ 0.625% ในปี 2023

2. ตลาดคาด Fed จะเร่ิม Taper ในต้นปี 2022 ตามผลส�ารวจ

โดย Fed สาขา New York ซึ่งระบุ Primary Dealers คาด

ว่า Fed จะเริ่ม Taper ในไตรมาส 1/2022 โดยจะทยอยลด

การเข้าซื้อสินทรัพย์ลงไตรมาสละราว 3 หมื่นล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ และจะสิ้นสุดการเข้าซื้อในสิ้นปีเดียวกัน

แผนภาพท่ี 4: Fed ปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ Fed (Dot plots) ปี 2023 ข้ึนมา 

ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด

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

 

แผนภาพที่ 5: ตลาดมีการ Price-in ประเด็น QE taper ไปค่อนข้างมากแล้ว

ที่มา: New York Fed, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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3. ตลาดมอง Timeline ในการ Tightening คล้ายกับปี 2013 

โดยผลส�ารวจโดย Fed สาขา New York ระบุ Primary 

Dealers มองว่า  Fed จะซ้ือสินทรัพย์ด้วยอัตราที่ลดลง 

(QE taper) เป็นเวลา 12 เดอืน ก่อนจะเร่ิมข้ึนดอกเบีย้ ในอกี

ราว 9 เดือนต่อมา (ช่วงไตรมาส 3/2023) และเริ่มลดขนาด

งบดุล (QT) ในอีกราว 2 ปีหลังจากนั้น (ไตรมาส 2/2025) 

ใกล้เคียงกับการท�า QE taper ในปี 2013 ที่ Fed ใช้เวลา

ทั้งสิ้น 10 เดือน ก่อนจะขึ้นดอกเบี้ยในอีก 14 เดือน และ

ลดขนาดงบดุลในอีกราว 2 ปีหลังจากนั้น

แผนภาพที่ 6: ตลาดคาดช่วงเวลาท่ี Fed จะด�าเนินการขึ้นดอกเบี้ย และท�า QE taper คล้าย

กับเมื่อปี 2013

ที่มา: New York Fed, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU); Expected 

timeline from Survey of Fed’s Primary Dealers between 14-19 Apr 2021

 

4. ตลาดคาดว่า Fed จะข้ึนดอกเบีย้ได้ช้ากว่าการข้ึนดอกเบีย้

ในปี 2015 โดยตลาด Eurodollar Futures หรือสัญญาซื้อ

ขายดอกเบี้ยระยะสั้นล่วงหน้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คาด

ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยได้ราว 6 ครั้ง หรือ 150bps ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปี หลงัจากข้ึนดอกเบ้ียคร้ังแรก ซ่ึงเป็นการปรับ

ข้ึนทีช้่าทีสุ่ดในประวัตศิาสตร์ และกว่าการข้ึนดอกเบีย้ในรอบ

ก่อนช่วงปี 2015-2018 ที่ Fed ขึ้นดอกเบี้ยไปรวม 9 ครั้ง 

หรือ 225bps ในระยะเวลาเท่ากัน

5. ตลาดคาดว่าอัตราดอกเบีย้ระยะยาวจะอยู่ท่ีราว 1.8% ต�า่

กว่าอตัราดอกเบีย้ในรอบก่อนที ่Fed ปรับข้ึนไปถึง 2.5% ซ่ึง

ช้ีว่าแนวโน้มดอกเบีย้ระยะยาวอาจปรับเพ่ิมข้ึนได้จ�ากัด โดย 

Bond yield อายุ 10 ปี อาจขึ้นไปไม่ถึงระดับสูงสุดในช่วง

ปี 2018 ที่ราว 3.0% 

แผนภาพที่ 7: ตลาดคาด Fed จะขึ้นดอกเบี้ยช้ากว่าการขึ้นดอกเบี้ยในปี 2015

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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 เห็นได้ว่าตลาดมีการ Price-in ประเด็น Tightening ไป

ค่อนข้างมากแล้ว ท�าให้ผลกระทบของการขึ้นดอกเบี้ยต่อตลาด

หุ้นน่าจะมีจ�ากัด คล้ายกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในช่วงขึ้น

ดอกเบี้ยในปี 2016

 ก่อนหน้านี้ การขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปี 90 ตลาดหุ้นจะมีการ

ปรับฐานค่อนข้างรุนแรง 10-30% ในตลาดประเทศก�าลังพัฒนา 

(Emerging Markets: EM) และราว 5-10% ในตลาดที่พัฒนา

แล้ว (Developed Markets: DM) อย่างสหรัฐฯ และยุโรป

 แต่ด้วยการส่ือสารทีด่ข้ึีนของ Fed มกีารเปิดเผยคาดการณ์

เศรษฐกิจ และคาดการณ์อตัราดอกเบีย้นโยบาย (Dot plots) รวม

ถึงมกีารส่งสญัญาณถึงทศิทางนโยบายการเงนิล่วงหน้า ท�าให้ผลก

ระทบต่อตลาดหุ้นเบาบางลง การขึ้นดอกเบี้ยล่าสุดในปี 2016 

ตลาดหุ้นจึงมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว และมีแนวโน้มเพิ่ม

ขึ้นต่อหลังจากนั้น

แผนภาพที่ 8: ตลาดหุ้นเคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อ หลังการขึ้นดอกเบี้ยในปี 2016

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 9: ค่า P/E ที่ประเมินจากปัจจัยด้านสภาพคล่อง อยู่ที่ 21.9 เท่า ใกล้เคียงกับค่า P/E ในปัจจุบัน

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

Valuation ยังอยู่ในระดับท่ีสมเหตุสมผล สอดคล้องกับ Bond 

yield ที่อยู่ในระดับต�า่

 Bond yield ที่ลดลงในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้  

Valuation ของตลาดหุน้ดสูมเหตสุมผลข้ึน โดยเมือ่พิจารณาจาก

ปัจจยัด้านสภาพคล่อง ซ่ึงเราประเมนิโดยใช้ข้อมลูย้อนหลงัตัง้แต่

ปี 2010 ของ Bond yield อายุ 10 ปี, High yield spread และ

ขนาดงบดลุของ Fed พบว่าค่า Forward P/E ของดชัน ีS&P500 

อยู่ที่ 21.9 เท่า ใกล้เคียงกับปัจจุบันที่ 21.6 เท่า

 นอกจากนี้ส่วนต่างระหว่าง Earning Yield ของดัชนี 

S&P500 (Earning/Price หรือส่วนกลับของ P/E ratio) กับ 

Bond yield 10 ปีของสหรัฐฯ หรือ Earning yield gap ยังปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3.2% จาก 2.4% ในช่วงเดือน เม.ย. ซึ่ง

ใกล้เคยีงกับในช่วงปี 2017-2018 และช้ีว่าผลตอบแทนของตลาด

หุ้นยังดูน่าสนใจเมื่อเทียบกับผลตอบแทนพันธบัตร
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แผนภาพที่ 10: Earning yield gap ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.2% จาก 2.4% ในช่วงเดือน เม.ย.

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

เรามองตลาดหุ้นในช่วงครึ่งปีหลังจะมี upside จ�ากัด ในขณะ

ที่ความผันผวนเพิ่มขึ้น 

 จากปัจจัยกดดันจาก 1) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชะลอ

ตัวลง 2) การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัสสายพันธุ์เดลต้า และ 

3) นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น เราแนะน�าลดน�้าหนักการลงทุน

ในหุ้นกลุ่ม Cyclicals และเพิ่มน�้าหนักในกลุ่ม Growth และ 

Defensive เช่น Tech และ Healthcare
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 ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวลดลงแรงในช่วงเดือนท่ีผ่านมา ตามผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 
ท่ีลดลงต่อเน่ืองท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจท่ีชะลอลง ประกอบกับความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 
สายพันธุ์ Delta และการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ซ่ึงท�าให้ความกังวลด้านเงินเฟ้อผ่อนคลายลง อย่างไรก็ดี 
เรามองผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวยังมีความเสี่ยงท่ีจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี จาก 1) การส่งสัญญาณ
อัดฉีดสภาพคล่อง (QE Taper) ของ Fed ในช่วงไตรมาส 3 และการเริ่มเปิดประเทศในช่วงไตรมาส 4

ตลาดตราสารหนี้

 ผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงยาวอายุตั้งแต่  6-10 

ปีปรับตวัเพ่ิมข้ึนราว 20-25bps ในช่วง 1 เดอืนทีผ่่านมา ในขณะ

 ผลตอบแทนพันธบัตรอาย ุ10 ปีของไทย ปรับตวัลดลงจาก

จุดสูงสุดของปีนี้ที่ราว 2% มาอยู่ที่ 1.66% ในปัจจุบัน ซึ่งเป็น

ไปตามผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงต่อเนื่องท่ามกลาง

ตัวเลขเศรษฐกิจที่ชี้ถึงโมเมนตัมการฟื้นตัวที่ชะลอลง เช่น ดัชนี 

PMI ภาคบริการที่ลดลงแรง และอัตราการว่างงานที่พลิกกลับ

มาเพิ่มขึ้นในเดือน มิ.ย. ประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อ 

ที่ Bond yield ระยะสั้นอายุ 1-2 ปีทรงตัวในระดับต�่าใกล้เคียง

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5%

แผนภาพที่ 11: ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 6-10 ปี ปรับตัวลดลงแรงในช่วงเดือนที่ผ่านมา

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

 

COVID-19 สายพันธุ์ Delta ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงที่ท�าให้การ

ผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ต้องชะลอออกไป

 นอกจากนี ้การปรับตวัลดลงของราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ โดย

เฉพาะราคาน�้ามันดิบที่กลับมาลดลงหลังการประชุม OPEC+ ยัง

อาจเป็นอกีหนึง่ปัจจยัทีท่�าให้ความกังวลด้านเงนิเฟ้อผ่อนคลายลง 

และส่งผลให้ Bond yield ลดลงแรง
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แผนภาพ 12: ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของไทยลดลงต่อเนื่องตามพันธบัตรสหรัฐฯ

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

 

 เรามอง Yield curve สหรัฐฯ จะเคลื่อนไหวแบบ Bear 

Flattening ในช่วงคร่ึงหลงัของปี จากการเพ่ิมข้ึนของผลตอบแทน

พันธบัตรระยะสั้น ที่จะทยอยเพิ่มขึ้นตามคาดการณ์การขึ้น

ดอกเบี้ยของ Fed ในปี 2023 ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตร

ระยะยาวจะเพิ่มขึ้นได้จ�ากัด เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่

ชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี

 ส่วนผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของไทย ยังมีความ

เสี่ยงจะเพิ่มขึ้นต่อในช่วงครึ่งหลังของปี จาก 1) การส่งสัญญาณ

อัดฉีดสภาพคล่อง (QE Taper) ของ Fed ในช่วงไตรมาส 3 และ

การเริ่มเปิดประเทศในช่วงไตรมาส 4
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ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
เรามองราคาทองยังถูกกดดันจากนโยบายการเงินท่ีเริ่มมีทิศทางเข้มงวดขึ้น ขณะเดียวกันปริมาณการเข้าซื้อ ETF 
ทองค�าก็ลดลงจนติดลบเป็นขายสุทธิ สะท้อนอุปสงค์ท่ียังอ่อนแอ  ส�าหรับราคาน�้ามัน เรามองราคาน�้ามันในระยะข้าง
หน้าเริ่มมี Upside จ�ากัดมากขึ้นหลังจากในช่วงท่ีผ่านมาได้สะท้อนปัจจัยบวกในด้านการฟื้นตัวของอุปสงค์ไปมากแล้ว 
ในขณะที่ อุปทานท้ังจากกลุ่ม OPEC+ และสหรัฐฯ จะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี

ทองค�า

เรามองราคาทองค�ายังคงมแีนวโน้มลดลงในช่วงคร่ึงหลงัของปี

 ราคาทองค�ามีการปรับตัวลงแรงในช่วงเดือน มิ.ย. จาก

ระดับ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ลงไปต�า่สุดที่ 1,750 

ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หลังผลการประชุม Fed ชี้ถึงทิศทาง

นโยบายการเงินที่จะเข้มงวดขึ้นอย่างชัดเจน 

 ในระยะข้างหน้า เรามองราคาทองค�าจะยงัมแีนวโน้มลดลง

ต่อ จาก Fed ทีจ่ะทยอยเปิดเผยรายละเอยีดเก่ียวกับแผนการลด

การเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE taper) ซึ่งตลาดในปัจจุบันคาดว่า Fed 

น่าจะส่งสัญญาณลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ในเดือน ส.ค.-ก.ย. ก่อน

ที่จะด�าเนินการจริงในต้นปีหน้า 

 แนวโน้มนโยบายการเงนิทีเ่ข้มงวดข้ึนของ Fed จะหนุนให้

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Real yield) หรืออัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลลบด้วยคาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคต ทยอยปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ -1.0% ซึ่งนับว่าต�่ามากเมื่อเทียบกับจุด

ต�่าสุดที่ระดับ -1.1% ในช่วงเดือน ส.ค. 2020 และ ม.ค. 2021 

ซ่ึงอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริงทีเ่พ่ิมข้ึนจะเป็นปัจจยักดดนัราคาทองใน

ช่วงครึ่งหลังของปี

แผนภาพที่ 13: อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Real yield) น่าจะปรับตัวลงได้จ�ากัด เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดือน ส.ค. 2020 และ ม.ค. 2021 ที่ Real yield ลดลงไปต�่าสุด

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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ปริมาณเข้าซื้อ ETF ทองค�าลดลง จนพลิกกลับไปติดลบ

 นับตั้งแต่วันที่ Fed ประชุมในเดือน มิ.ย. ปริมาณการ

เข้าซ้ือ ETF ทองค�าก็ลดลงต่อเนื่อง จากสูงสุดที่ซ้ือสุทธิ

เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3.7 แสนทรอยออนซ์ จนติดลบเป็นขายสุทธิที่ 

 1.5 แสนทรอยออนซ์ในปัจจุบัน สะท้อนแรงซื้อที่ยังอ่อนแออยู่

 โดยในอดตี ราคาทองค�าจะพลกิจากขาลงกลับสู่แนวโน้มขา

ขึ้นอย่างยั่งยืนเมื่อยอดซื้อสุทธิของกองทุน ETF เพิ่มขึ้นเกินกว่า

ระดับ 1 ล้านทรอยออนซ์ต่อสัปดาห์ ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อธนาคาร

กลางหลักประกาศผ่อนคลายนโยบายการเงินคร้ังส�าคัญ เช่น 

1) ในปี 2008 ซึ่ง Fed ประกาศท�า QE เป็นครั้งแรก 2) ในปี 

2016 ทีธ่นาคารกลางหลกัผ่อนคลายนโยบายการเงินพร้อมกัน ทัง้ 

ECB ทีป่รับลดดอกเบีย้ และเพ่ิม QE, BOJ ทีป่ระกาศใช้มาตรการ 

Yield Curve Control ร่วมกับการท�า QQE, รวมถึง Fed ที่เลื่อน

แผนการขึ้นดอกเบี้ยออกไป 1 ปี และ 3) ในไตรมาส 3 ปี 2019 

ที่ Fed กลับมาลดดอกเบี้ย 

 ดงันัน้ ในภาวะทีน่โยบายการเงินยงัมแีนวโน้มเข้มงวดข้ึน 

ประกอบกับแรงซ้ือจากกองทนุ ETF ทีย่งัอ่อนแอ เราจงึคาดว่า

ราคาทองค�าจะยงัอยูใ่นแนวโน้มขาลงต่อไปในช่วงคร่ึงหลงัของปีนี้

แผนภาพที่ 14: ปริมาณเข้าซื้อ ETF ทองค�าลดลง จนพลิกกลับไปติดลบ

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

 ราคาน�้ามันในระยะข้างหน้าเริ่มมี Upside จ�ากัดมาก

ข้ึนหลังจากในช่วงที่ผ่านมาได้สะท้อนปัจจัยบวกในด้านการฟื้น

ตัวของอุปสงค์ไปมากแล้ว ในขณะที่ก�าลังเริ่มมีปัจจัยเสี่ยงจาก

ด้านอุปทานเข้ามาในระยะถัดไป ทั้งการผลิตน�า้มันดิบจากกลุ่ม 

OPEC+ หลงักลุม่ได้ข้อสรุปตกลงเพ่ิมการผลิตกว่า 2 ล้านบาร์เรล

ต่อวัน การผลิตน�า้มันดิบจากอิหร่านที่จะกลับออกสู่ตลาดอีกครั้ง

หากเจรจานิวเคลียร์กับสหรัฐฯ ส�าเร็จ และการผลิตน�้ามันดิบจาก

สหรัฐฯเริ่มกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้อีกด้วย

OPEC+ ได้ข้อสรุปเตรยีมปรับเพ่ิมการผลติอีกเดือนละ 4 แสน

บาร์เรลต่อวันนับต้ังแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค. และเตรียมปรบัเพ่ิมโค

วต้าให้ประเทศสมาชิกในปีหน้า

 ในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมากลุ่ม OPEC+ จัดการประชุม

ประจ�าเดอืนเพ่ือหารือถึงนโยบายการผลิตส�าหรับช่วงเวลาทีเ่หลอื

ของปี (ส.ค. - ธ.ค.) อย่างไรก็ตามการประชุมจบลงอย่างไร้ข้อสรุป

ถึงสองครั้ง หลังจาก UAE เรียกร้องให้มีการปรับเพิ่มฐานในการ

ค�านวณการลดปริมาณการผลิต (Baseline production level) 

ของตนเอง โดยอ้างว่า Baseline production level ในปัจจุบัน

ที่ 3.168 ล้านบาร์เรลต่อวัน  (mbpd) นั้น ต�่าเกินไปเมื่อเทียบกับ

ก�าลงัการผลิตรวมของประเทศ ซ่ึงการเรียกร้องดงักล่าวท�าให้การ

ประชุมครั้งที่แล้วจบลงโดยไม่มีข้อสรุป

 อย่างไรก็ตาม ล่าสุดกลุ่ม OPEC และพันธมิตร (OPEC+) 

ก็ได้ข้อสรุปเตรียมปรับเพ่ิมการผลติเดอืนละ 4 แสนบาร์เรลต่อวัน 

นบัตัง้แต่เดอืน ส.ค.-ธ.ค. ปีนี ้(5 เดอืนรวมเพ่ิม 2 ล้านบาร์เรลต่อ

วัน) ตกลงให้มกีารเพิม่ปรับเพิม่ฐานในการค�านวณการลดปริมาณ

การผลิต (Baseline production level) ให้กับ 4 ประเทศซึ่งจะ

มีผลตั้งแต่เดือน พ.ค. 2022 เป็นต้นไป ดังนี้

• UAE เพิ่มขึ้นราว 3 แสนบาร์เรลต่อวัน เป็น 3.5 ล้านบาร์เรล

ต่อวัน

• ซาอุฯ และรัสเซีย เพิ่มขึ้นประเทศละ 5 แสนบาร์เรลต่อวัน 

เป็น 11.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน 

• อิรักและคูเวต เพิ่มขึ้นประเทศละ 1.5 แสนบาร์เรลต่อวัน

 ท�าให้ในทางปฏบิตัแิล้ว การเพ่ิม Baseline Production ให้

กบั 4 ประเทศดังกล่าวจะส่งผลให้การผลติรวมของกลุ่ม OPEC+ 

เพิ่มขึ้นอีกราว 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือน พ.ค. 2022 

เป็นต้นไป

 นอกจากนัน้ จากความเส่ียงของการกลบัมาแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ส่งผลให้กลุ่ม OPEC+ ได้ตัดสินใจขยาย

เวลาข้อตกลงออกไปจนถึงปลายปี 2022  จากเดิมที่จะสิ้นสุดใน

เดือน เม.ย. 2022

แผนภาพท่ี 15: กลุม่ OPEC+เตรียมปรบัเพ่ิมการผลติอีกเดือนละ 4 แสนบาร์เรลต่อวันนับต้ังแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค. ในปีน้ี

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)  

อุปทานจะเร่ิมกลบัมาโตเรว็กว่าอุปสงค์ในช่วงเดือน ส.ค - ธ.ค.

 โดยจากความเสี่ยงในด้านอุปทานที่กล่าวมาข้างต้นจะ

ท�าให้อุปทานเพิ่มขึ้นมากกว่าอุปสงค์ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ โดย

เมื่อรวมอุปทานจาก OPEC+ ที่ตกลงเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้น 2 

ล้านบาร์เรลต่อวัน กับความเสีย่งจากปริมาณการผลติจากอหิร่าน

ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว 1 ล้านบาร์เรลต่อวันหลังบรรลุข้อตกลง

นิวเคลียร์ และปริมาณการผลิตจากสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน

อีกราว 0.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามราคาน�้ามันที่ทรงตัวในระดับ

สูงต่อเนื่อง ก็จะท�าให้อุปทานเพิ่มข้ึนรวม 3.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน 

ในช่วงเดือน ส.ค. - ธ.ค. ซ่ึงมากกว่าความต้องการใช้น�้ามันไว้

ที่เราคาดว่าจะเติบโตเพียง +2.89 ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นใน

ช่วงเวลาเดียวกัน  
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แผนภาพท่ี 16: เราคาดว่าอุปทานจะเริม่กลบัมาโตเรว็กว่าอุปสงค์ในช่วงเดือน ส.ค - ธ.ค.

ที่มา: EIA,OPEC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 

 

แผนภาพที่ 17: ปริมาณการผลิตจากสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกราว 0.3MBPD ในช่วง

เดือน ส.ค. - ธ.ค. 2021

ที่มา: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

 โดยภาพรวม ความเส่ียงในด้านอปุทานทีจ่ะเข้ามาในระยะ

ข้างหน้า ทัง้จากการเพิม่การผลิตน�า้มนัดบิจากกลุม่ OPEC+ ความ

เส่ียงจากการผลิตน�้ามันดิบจากอิหร่านที่จะกลับออกสู่ตลาดอีก

ครั้งหากเจรจานิวเคลียร์ดีลกับสหรัฐฯ ส�าเร็จ และการผลิตน�้ามัน

ดบิจากสหรัฐฯ ทีจ่ะเร่ิมกลบัมาฟ้ืนตวัในช่วงคร่ึงหลังของปีนี ้กอปร

กับความต้องการใช้น�้ามันที่อาจกลับมาชะลอตัวอีกคร้ังหลังการ

แพร่ระบาดของไวรัสกลายพันธุ์ (Delta Variant) เริ่มรุนแรงมาก

ขึ้นในหลายประเทศ ส่งผลให้เรามองราคาน�้ามันดิบอาจเริ่มมี 

Upside จ�ากัดมากขึ้นในระยะต่อจากนี้ไป
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GLOBAL

ECONOMIC INSIGHTS

• เศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดจะขยายตัวสูง 12.8% YoY (9.2% QoQ, saar) ในไตรมาส 2 จากแรงหนุนของมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ และการแจกจ่ายวัคซีนที่รวดเร็วซ่ึงน�าไปสู่การเปิดเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจคาด

จะขยายตัวท�าจุดสูงสุดในไตรมาสนี้ ส่วนหนึ่งจากแรงส่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เร่ิมทยอยหมดไป ขณะ

เดียวกัน อัตราการฉีดวัคซีนในสหรัฐฯ ได้ชะลอลงมากในระยะหลัง ท่ามกลางระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ 

Delta ในส่วนของนโยบายการเงิน เศรษฐกิจท่ีฟื้นตัวได้ดีและเงินเฟ้อที่พุ่งเกินเป้า 2% อย่างมาก ส่งผลให้ Fed 

มีท่าที Hawkish ข้ึนในการประชุมเดือน มิ.ย. โดย Dot plot ช้ีดอกเบี้ยจะปรับข้ึนถึง 2 คร้ังในปี 2023

• เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มขยายตัวสูง 13.1% YoY (1.4% QoQ) ในไตรมาส 2 สะท้อนผ่านดัชนีช้ีวัดความเช่ือ

มั่นทางเศรษฐกิจ และดัชนี PMI ที่เพ่ิมข้ึนอยู่ในระดับสูงในรอบหลายปี ท่ามกลางการแจกจ่ายวัคซีนที่รวดเร็วน�า

ไปสู่การเปิดเศรษฐกิจ ขณะที่ในช่วงคร่ึงหลังของปี เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อจากแรงหนุนเพ่ิมเติมจาก

การใช้ Digital COVID Certificate ที่หนุนการท่องเที่ยว และการเบิกจ่ายกองทุน EU Recovery Fund 

ขณะที่นโยบายการเงินจะยังมีความผ่อนคลายอย่างมากต่อไป 

• ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนมีการชะลอตัวลงต่อเนื่อง สะท้อนโมเมนตัมการฟื้นตัวที่คาดว่าน่าจะผ่านจุดสูงสุดไป

แล้ว ท�าให้ธนาคารกลางจีน (PBoC) ได้ประกาศลดอัตราส่วนเงินกันส�ารองข้ันต�่า (Require Reserve Ratio) 

ลง 50bps และในช่วงคร่ึงหลังของปีอาจมีการเร่งออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถ่ินพิเศษเพื่อกระตุ้นการบริโภคและ

การลงทุน ด้านการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์ ปธน. Xi Jinping ได้แสดงจุดยืนที่แข็งกร้าว

ต่อเนื่องโดยแถลงว่าจะไม่ยอมโดนรังแกจากต่างชาติอีกต่อไป ซ่ึงเป็นการย�้าจุดยืนเดิมที่พร้อมจะสู้ตาต่อตา

ฟันต่อฟันกับสหรัฐฯ และพรรคพวกพันธมิตร 

• เศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงถูกขับเคลื่อนโดยอุปสงค์ภายนอกที่ฟื้นตัว ขณะท่ีกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศยังคง

อ่อนแอ ท�าให้ BoJ มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของปี FY2021 ลงจากเดิมที่ 4.0% เป็น 3.8% อีกทั้ง

ยังความมีเส่ียงขาลงจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในโตเกียวและพ้ืนที่โดยรอบตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. ถึง 

22 ส.ค ดังนั้น เราคาดว่านโยบายการเงินของญี่ปุ่นจะยังคงผ่อนคลายอย่างมากเช่นเดิมตลอดทั้งปี ด้านการ

แจกจ่ายวัคซีน ปัจจุบันมีผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มไปแล้วราว 35% ของประชากรและสามารถแจกจ่าย

ได้ราววันละ 1.2 ล้านโดส

• เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อและมีความรุนแรงมากกว่า 

คาดท�าให้รัฐบาลกลับมาบังคับใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวดข้ึนอีกคร้ังเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด โดย

เฉพาะในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่มีการส่ังปิดสถานที่เส่ียงและมีข้อปฏิบัติที่เข้มงวดส�าหรับกิจการที่

เปิดด�าเนินการ ขณะที่การกระจายวัคซีนยังด�าเนินการได้อย่างล่าช้า โดยในช่วงกลางเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ยัง

มีประชากรน้อยกว่า 1 ใน 5 ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส ด้านการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัด

น�าร่องยังด�าเนินการได้ต่อเนื่อง เร่ิมจากในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน 

และเกาะเต่า) อย่างไรก็ดี เราประเมินว่าการเปิดรับนักท่องเที่ยวยังเผชิญกับความท้าทาย ส่งผลให้จ�านวน

นักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มต�่ากว่าคาดการณ์ที่ 1 ล้านคนในปีนี้
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ
 เศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดจะขยายตัวสูงในไตรมาส 2 โดย Bloomberg Consensus คาด GDP จะขยายตัว 
9.2% QoQ,saar (12.8% YoY) จากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ และการแจกจ่ายวัคซีนท่ีรวดเร็ว
ซึ่งน�าไปสู่การเปิดเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจคาดจะขยายตัวท�าจุดสูงสุดในไตรมาสนี้ ส่วนหน่ึงจากแรงส่งของ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีเริ่มทยอยหมดไป ขณะเดียวกัน อัตราการฉีดวัคซีนในสหรัฐฯ ได้ชะลอลงมากในระยะ
หลัง ซ่ึงนับเป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta ในส่วน
ของนโยบายการเงิน เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ดีและเงินเฟ้อท่ีพุ่งเกินเป้า 2% อย่างมาก ส่งผลให้ Fed มีท่าที Hawkish 
ขึ้นในการประชุมเดือน มิ.ย. โดย Dot plot ช้ีดอกเบ้ียจะปรับขึ้นถึง 2 ครั้งในปี 2023 อย่างไรก็ดี เรามองการปรับ
ขึ้นดอกเบ้ียยังมีความไม่แน่นอนสูงและมองโอกาสท่ี Fed จะเพิ่มความเข้มงวดของนโยบายมากกว่าน้ีมีต�่า

แผนภาพ 18: กิจกรรมเศรษฐกิจได้ฟ้ืนตัวผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว สะท้อนผ่านดัชนี ISM ภาคการผลิตและบริการที่ปรับตัว

ลดลงในเดือน มิ.ย. ขณะที่การบริโภคชะลอตัวลงจากจุดสูงสุด 

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

 

คาดเศรษฐกิจจะขยายตัวท�าจุดสูงสุดท่ี 12.8% YoY (9.2% 

QoQ, saar) ในไตรมาส 2 และชะลอลงในช่วงคร่ึงหลัง

ของปี ส่วนหน่ึงจากแรงส่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ท่ีจะเร่ิมทยอยหมดไป

 Bloomberg Consensus คาด GDP จะขยายตวัสูง 9.2% 

QoQ, saar (12.8% YoY) จากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจภาครัฐ (วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อนุมัติ

เดือน มี.ค.) และการแจกจ่ายวัคซีนที่รวดเร็วซึ่งน�าไปสู่การเปิด

เศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจคาดจะขยายตัวท�าจุดสูงสุดใน

ไตรมาสนี้ ส่วนหนึ่งจากแรงส่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่

จะเริ่มทยอยหมดไป โดย Bloomberg Consensus คาด GDP 

ไตรมาส 3 จะขยายตัว 7.1% QoQ, saar (6.7% YoY) และ

ไตรมาส 4 จะขยายตัว 5.1% QoQ, saar (7.1% YoY)
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แผนภาพ 19: ตลาดคาด GDP (กราฟซ้ายมือ) และเงินเฟ้อ (กราฟขวามือ) จะขยายตัวท�าจุดสูงสุดในไตรมาส 2 ส่วนหนึ่งจากฐานต�่า

Note: 1\ Bloomberg Consensus as of 12 Jul.  

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

 

 ดัชนี ISM ภาคการผลิตและภาคบริการปรับตัวลดลง

มากกว่าที่ตลาดคาดในเดือน มิ.ย. หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ

เนือ่งอยู่ในระดบัสูงในรอบหลายปีในเดอืนก่อน สะท้อนโมเมนตมั

การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจทีผ่่านจดุสูงสุดไปแล้ว  โดยภาคการผลติ

ปรับตัวลดลง -0.6 จุด เป็น 60.6 จุด และต�่ากว่าคาดการณ์ของ

ตลาดที่ 61.0 จุด จากยอดค�าสั่งซื้อใหม่ (-1.0, 66.0 จุด) และ

การจ้างงาน (-1.0, 49.9 จดุ) นอกจากนี ้ปัญหาขาดแคลนวัตถุดบิ

และการขนส่งยังคงอยู่และได้หนุนให้ดัชนีราคา (+4.1, 92.1 จุด) 

ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1979 ส่วน

ภาคบริการปรับตัวลดลง -3.9 จุด เป็น 60.1 จุด ชะลอลงจาก

ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนก่อนและต�่ากว่าคาดการณ์

ของตลาดที่ 63.5 จุด ตามยอดค�าสั่งซื้อใหม่ (-1.8, 62.1 จุด), 

กิจกรรมทางธุรกิจ (-5.8, 60.4 จุด) และยอดค�าสั่งซื้อภายนอก

ประเทศ (-9.3, 50.7 จุด) ที่ชะลอตัวลง

 ด้านการบริโภค ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน มิ.ย. 

ขยายตัว 0.6% MoM สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะหดตัว -0.3% 

แต่ตวัเลขเดอืนก่อนถูกปรับลดลง (Revised) -0.4ppt เป็น -1.7% 

ขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกชะลอตัวลง

เป็น 18.0% YoY ( vs. 27.6% เดือนก่อน) โดยยอดค้าปลีกที่ไม่

นบัรวมสนิค้าทีม่คีวามผนัผวนทัง้รถยนต์ น�า้มนั และวัสดกุ่อสร้าง 

หรือ Retail Control Group ขยายตัว 1.1% MoM ดีกว่าตลาด

คาดอย่างมากที่ 0.4% แต่ตัวเลขเดือนก่อนหน้าถูกปรับลดลงมา

เช่นกัน -0.7ppt เป็น -1.4%

 ทั้งนี้ ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ โดยอยู่ที่ 6.21 

แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูงกว่าระดับก่อน COVID กว่า 18% 

สะท้อนถึงผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ โดยเฉพาะ

การแจกเช็คเงินสด และนับเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจที่ส�าคัญ โดย

เฉพาะในไตรมาส 2  อย่างไรก็ดี ยอดค้าปลีกมีแนวโน้มชะลอตัว

ลง ตามการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่จะไปในภาคบริการมากขึ้น เช่น 

ท่องเทีย่วและสถานบนัเทงิ ซ่ึงไม่ได้นบัรวมในตวัเลขยอดค้าปลกี 

หลังธุรกิจบริการทยอยเปิดท�าการตามปกติ ประกอบกับการแจก

จ่ายวัคซีนที่แพร่หลายมากขึ้นที่ช่วยลดความกังวลเรื่อง COVID 

นอกจากนี้ เงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูงก็นับเป็นอีกปัจจัยส�าคัญกดดันการ

ใช้จ่ายซื้อสินค้า

 ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย U. of Michigan เบื้องต้นเดือน 

ก.ค. ปรับตัวลดลง -4.7 จุด เป็น 80.8 จุด ต�่าสุดในรอบ 5 เดือน 

สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 86.5 จุด ส่วนหนึ่ง

จากความกังวลเร่ืองราคาที่เพ่ิมข้ึนสูง โดยคาดการณ์เงินเฟ้อใน

ช่วง 1 ปีข้างหน้า (One-year ahead) เพิ่มขึ้นอย่างมาก 0.6% 

เป็น 4.8% สูงสุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 2008 ขณะที่คาดการณ์

เงินเฟ้อระยะยาว 5-10 ปี เพิ่มขึ้น 0.1% เป็น 2.9% แต่ยังต�่า

กว่าจุดสูงสุดที่ 3% ในเดือน พ.ค. นอกจากนี้ รายงานระบุความ

ต้องการซื้อสินค้าคงทน เช่น รถยนต์และบ้าน ปรับตัวลดลงสู่

ระดับต�า่สุดนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 2020 ซึ่งเป็นช่วงการระบาด

รุนแรงของ COVID-19
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แผนภาพ 20: ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (เส้นสีน�้าเงิน) เดือน ก.ค. ปรับลดลง ส่วนหนึ่งจากความกังวลเรื่องราคาที่เพิ่มขึ้น

สูง โดยคาดการณ์เงนิเฟ้อในช่วง 1 ปีข้างหน้า (เส้นสีเทา) เพ่ิมข้ึนอย่างมากอยู่ท่ี 4.8% สูงสุดนับต้ังแต่เดือน ส.ค. 2008 

ที่มา: St. Louis Fed, ycharts.com, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

 

แผนภาพ 21: จ�านวนผูติ้ดเชือ้รายใหม่และอัตราการเสียชวิีตใน

สหรัฐฯ ยังทรงตัวอยู่ในระดับต�่า

แผนภาพ 22: ประชากรราว 54% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส 

(ณ วันที่ 4 ก.ค.) เพิ่มขึ้นเพียง 3% จากเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.

Note: 1\ Data as of 5 Jul. 2\ Data as of 4 Jul.

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

 

การแจกจ่ายวัคซีนชะลอลงมาก และนับเป็นความเส่ียงส�าคญั

ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta

 สหรัฐฯ ท�าการแจกจ่ายวัคซีนได้ค่อนข้างเร็วก่อนหน้านี ้ซ่ึง

ช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว อย่างไร

ก็ดี การแจกจ่ายวัคซีนได้ชะลอลงอย่างมากในระยะหลัง โดยแม้

ขณะนี้ประชากรสหรัฐฯ ราว 54% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส 

(ณ วันที่ 4 ก.ค.) ซึ่งถือว่าท�าได้ดี แต่เมื่อเทียบกับช่วงหนึ่งเดือน

ที่ผ่านมา การแจกจ่ายวัคซีนเพิ่มข้ึนเพียง 3% เท่านั้น (ประชากร

สหรัฐฯ 51% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส ณ วันที่ 5 มิ.ย.) 

โดยสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนมีแรงจูงใจในการฉีด

วัคซีนน้อยลงหลังเศรษฐกิจเปิดตามปกติ ซึ่งนับเป็นความเสี่ยง

ส�าคัญท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta

 ทั้งนี้ จ�านวนผู้ติดเช้ือรายใหม่และอัตราการเสียชีวิตใน

สหรัฐฯ ยังทรงตัวอยู่ระดับต�่าในขณะนี้ แต่ยังต้องติดตามอย่าง

ใกล้ชิดท่ามกลางการระบาดระลอกใหม่ของสายพันธุ์ Delta 

ที่แพร่ระบาดได้รวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณทีีอ่ตัราการเสียชีวิดพุ่ง

ข้ึนสูง อาจจะน�าไปสูก่ารกลบัมาใช้มาตรการ Lockdown เข้มงวด

อีกครั้ง
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การให้สวัสดิการว่างงานพิเศษของภาครัฐท่ีจะทยอยหมดไป 

คาดจะหนุนการฟ้ืนตัวของตลาดแรงงานเพ่ิมเติมในเดือนข้าง

หน้า และลดแรงกดดันต่ออัตราค่าจ้าง

 ตลาดแรงงานฟ้ืนตวัดต่ีอเน่ือง โดยการจ้างงานนอกภาค

เกษตร (Nonfarm payrolls) เดอืน ม.ิย. เพ่ิมข้ึน 8.50 แสนต�าแหน่ง 

มากที่สุดในรอบ 10 เดือน และดีกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 

7.20 แสนต�าแหน่ง ขณะทีต่วัเลขเดอืนก่อนถูก Revised เพ่ิมข้ึน 

2.4 หมืน่ต�าแหน่ง เป็น 5.83 แสนต�าแหน่ง อย่างไรก็ด ีการจ้างงาน

โดยรวมยงัต�า่กว่าระดบัก่อน COVID-19 อยู่ถึง 6.8 ล้านต�าแหน่ง 

และยงัต้องใช้เวลาในการฟ้ืนตวักลบัเข้าสู่ช่วงก่อนวิกฤต

 แผนภาพ 23: ตลาดแรงงานฟื้นตัวดีต่อเนื่อง แต่การจ้างงานโดยรวมยังต�า่กว่าก่อน COVID อยู่ 6.8 ล้านต�าแหน่ง 

ขณะที่อัตราว่างงานระยะยาวยังอยู่ในระดับสูง (กราฟขวาล่าง: แท่งสีเข้ม) 

Note: Data as of 1 Jul. 

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

 

 ส่วนอัตราค่าจ้างแรงงาน (Average Hourly Earnings) 

เดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 0.3% MoM เท่ากับที่ตลาดคาด ต่อเนื่องจาก 

0.4% ในเดอืนก่อน และเมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันปีก่อน ค่าจ้าง

แรงงานขยายตัว 3.6% YoY (vs. 1.9% เดือนก่อน) โดยค่า

จ้างแรงงานได้เพ่ิมข้ึนอยู่ในระดับที่สูงมาก โดยสูงกว่าก่อน 

COVID-19 ราว 8.6% (30.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชั่วโมง vs. เฉลี่ย

ปี 2019 ที่ราว 28 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชั่วโมง) ซึ่งน่าจะมีสาเหตุหลัก

มาจากการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในกลุม่รายได้ต�า่ในภาค

บริการ เช่น การโรงแรมและร้านอาหาร 

 ทัง้นี ้อปุสงค์ต่อแรงงานได้อยูใ่นระดบัสงู (อาจสะท้อนผ่าน

จ�านวนต�าแหน่งงานว่าง หรือ Jobs Openings เดอืน พ.ค. ทีอ่ยูใ่น

ระดบัสงูสุดเป็นประวัตกิารณ์) แต่อปุทานของแรงงานยงัคงได้รับ

แรงกดดนัจากปัจจยัทีเ่ก่ียวเนือ่งกับ COVID-19 ได้แก่ ความกังวล

ต่อการระบาด, ภาระต้องเลีย้งดบุูตร และการให้สวัสดกิารว่างงาน

พิเศษของภาครัฐ (เพ่ิมเติม 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสัปดาห์) 

ที่ส่งผลให้การฟ้ืนตวัของตลาดแรงงานไม่รวดเร็วนกั และหนนุให้

อัตราค่าจ้างปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะภาคบริการ

 อย่างไรก็ด ีปัจจยัดงักล่าวคาดจะทยอยหมดไป โดยเฉพาะ

การให้สวัสดิการว่างงานพิเศษที่มี 26 จากทั้งหมด 50 รัฐ ที่ได้

ประกาศยกเลิกการให้สวัสดิการดังกล่าวนับตั้งแต่กลางเดือน 

มิ.ย. ก่อนก�าหนดวันท่ี 6 ก.ย. ซ่ึงคาดจะเป็นปัจจัยหนุนการจ้าง

งานเพิ่มเติมในเดือนข้างหน้า แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และ

ลดแรงกดดันต่อการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของค่าจ้าง (โดยเฉพาะใน

ภาคบริการ)
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แผนภาพ 24: มี 26 รัฐที่ทยอยยกเลิกการให้สวัสดิการว่างงาน

พิเศษก่อนก�าหนดต้นเดือน ก.ย. 

แผนภาพ 25: อุปสงค์แรงงาน (กราฟล่าง) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก 

นับเป็นปัจจัยหนุนการเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง (กราฟบน)

Note: 1\ As of 30 Jun., Indiana to reinstate extra jobless benefits according to State Law.

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

 

Fed มีท่าที Hawkish ขึ้นอย่างมาก โดย Dot plot ชี้ Fed จะ

ปรับขึ้นดอกเบี้ยถึง 2 ครั้งในปี 2023 แต่เรามองประเด็นดัง

กล่าวยังมีความไม่แน่นอนสูง ขณะที่มองโอกาส Fed จะเพิ่ม

ความเข้มงวดของนโยบายมากกว่านี้มีต�า่

 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มท่ีาท ีHawkish ข้ึนอย่างมาก

ในการประชุมเดือน มิ.ย. สะท้อนผ่านแนวโน้มของดอกเบี้ยหรือ 

Dot plot ที่ชี้ว่าดอกเบี้ยจะปรับข้ึน 2 ครั้ง ภายในปี 2023 (จาก

เดิมที่ชี้ว่าจะคงดอกเบี้ยที่ 0-0.25% ตลอดจนสิ้นปี 2023) โดยมี

คณะกรรมการ 13 จากทัง้หมด 18 ท่าน ทีม่องดอกเบีย้จะปรับข้ึน

อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในปี 2023 เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ครั้งก่อน

ในเดือน มี.ค. ที่มีเพียง 7 ท่าน และในจ�านวนนั้นมีคณะกรรมการ

ถึง 11 ท่านที่มองดอกเบี้ยจะปรับขึ้นอย่างน้อย 2 ครั้งในปี 2023  

 

แผนภาพ 26: Dot plot ล่าสุด (เส้นสีฟ้า) ชี้ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2023 

ที่มา: Bloomberg, Federal Reserves, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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 การเปลี่ยนแปลงของ Dot plot สอดรับกับประมาณการ

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเงินเฟ้อ PCE ที่ Fed ปรับเพิ่มคาดการณ์

ของปี 2021F ขึ้นมากเป็น 3.4% จาก 2.4% ที่คาดในเดือน มี.ค. 

ซึ่งสะท้อนได้ว่า Fed มองตัวเลขเงินเฟ้อรายเดือนมีโอกาสพุ่งสูง

ข้ึนจากเดมิ ด้วยผลของ Supply Disruptions ทีอ่าจยาวนานกว่า

ที่เคยประเมินไว้ ขณะที่ Fed ยังเชื่อว่าการพุ่งขึ้นสูงของเงินเฟ้อ

จะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น สะท้อนผ่านคาดการณ์เงินเฟ้อ PCE 

ปี 2022-2023 ทีป่รับข้ึนเพียงเลก็น้อย (+0.1ppt เป็น 2.1% และ 

2.2% ตามล�าดับ)

แผนภาพ 27: Fed ปรบัคาดการณ์เงนิเฟ้อ PCE ข้ึนอย่างมากในปีน้ี 

และปรบัข้ึนเลก็น้อยในปี 2022-23

แผนภาพ 28: แต่มองคาดการณ์เงินเฟ้อดังกล่าวมีความไม่แน่นอน

อย่างมาก (กราฟล่าง) และมคีวามเส่ียงโน้มไปทางด้านสูง (กราฟบน)

Note: 1\ According to Fed’s Jun 2021 forecast.

ที่มา: Federal Reserves, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

 

 ประเด็นส�าคัญคือ Fed มองคาดการณ์เงินเฟ้อดังกล่าวมี

ความไม่แน่นอนอย่างมาก ทั้งยังมีความเสี่ยงโน้มไปทางด้านสูง 

(Risks to the upside) อีกด้วย โดยจ�านวนคณะกรรมการ Fed 

ที่มองเงินเฟ้อมีความเส่ียงโน้มไปทางด้านสูงได้เพ่ิมข้ึนมาก 

เมื่อเทียบกับคาดการณ์คร้ังก่อน (13 ท่าน vs. 5 ท่าน เดือน 

มี.ค.) ซ่ึงอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุส�าคัญของการเปลี่ยนแปลง

ของ Dot plot ในคร้ังนี้

 เรามองว่ามีโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรก

ได้ในปี 2023 เร็วขึ้นจากที่เคยคาดว่าจะเป็นในปี 2024 ตามที่

ชี้ใน Dot plot (ตลาดสะท้อนผ่าน Fed funds futures มอง

ดอกเบี้ยจะปรับขึ้น 2 ครั้งในปี 2023 เช่นเดียวกับ Fed) แต่ขณะ

เดียวกันก็มองว่าความไม่แน่นอนของประเด็นดังกล่าวยังคงมีอยู่

มาก ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 และพฒันาการเศรษฐกิจ

ทีย่งัเผชิญความไม่แน่นอน และมองว่าโอกาสที ่Fed จะเพ่ิมความ

เข้มงวดของนโยบายการเงินมากกว่านี้มีต�่า
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แผนภาพ 29: ตลาดคาด Fed จะปรบัข้ึนดอกเบีย้ 2 ครัง้ในปี 2023 (เส้นหนาสีน�า้เงนิ: ณ วันท่ี 6 ก.ค.)

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

 

แผนภาพ 30: Dot plot มุมมองดอกเบี้ยท่ีเหมาะสมส�าหรับปี 2015 ซึ่งสะท้อนได้ว่าประเด็นดังกล่าวมีความไม่แน่นอนสูง  

โดยในปี 2013 Fed มองดอกเบีย้จะปรับข้ึนได้ถึง 3 คร้ัง แต่ท้ายท่ีสุดแล้ว Fed ปรับข้ึนดอกเบีย้เพียงครัง้เดียวเท่าน้ันในปี 2015 

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

 หากย้อนดูมุมมอง Dot plot ในอดีตช่วงปี 2013-2015 

ซ่ึงเป็นช่วงที่ตลาดมีความกังวลเก่ียวกับการลดการผ่อนคลาย

นโยบายการเงินของ Fed ว่าคณะกรรมการมองระดับดอกเบี้ยที่

เหมาะสมส�าหรับปี 2015 อย่างไร จะพบว่าตอนเดือน มี.ค. 2013 

คณะกรรมการ Fed มองดอกเบ้ียจะปรับข้ึนได้ถึง 3 คร้ัง (+75bps) 

ทัง้ยงัมกีารกระจายตวัสูงไปทางด้านบนอกีด้วย แต่พอเวลาด�าเนนิ

มาใกล้ปี 2015 การกระจายตัวก็เริ่มแคบลง และสุดท้าย Fed ก็

ปรับข้ึนดอกเบีย้เพียงคร้ังเดยีว (+25bps) ในปลายปี 2015 (เดอืน 

ธ.ค.) ซ่ึงสะท้อนได้ว่าดอกเบีย้ยงัมคีวามไม่แน่นอนสูงและสุดท้าย

อาจไม่ปรับข้ึนมากเท่ากับที ่Dot plot ระบ ุซ่ึงข้ึนกับปัจจยัแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจในเวลาดังกล่าว
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 นอกจากนี้ คณะกรรมการ Fed ที่มีสิทธิโหวตปรับขึ้น

ดอกเบี้ยในปี 2023 ส่วนใหญ่จะเป็นคณะกรรมการที่มีแนวโน้ม

ไปทาง Dovish ด้วย (แผนภาพ 31 ด้านล่าง) ท�าให้คาดว่า Fed 

ไม่น่าจะเพ่ิมความเข้มงวดของนโยบายการเงินมากกว่านี้ เช่น 

ส่งสัญญาณปรับดอกเบี้ยขึ้นมากกว่า 2 ครั้ง ในปี 2023

แผนภาพ 31:คณะกรรมการ Fed ที่มีสิทธิโหวตในปี 2023 ส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มไปทาง Dovish (กรอบสีฟ้า)

Note: 1\ Rank according to Bloomberg Fed Spectrometer as of 23 Jun; assumes all Fed members get reappointed , 

* Fed members whose terms will expire.

ที่มา: Bloomberg, Federal Reserves, new.miami.edu, frbsf.org, wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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เศรษฐกิจยุโรป
 เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มขยายตัวสูงในไตรมาส 2 โดย Bloomberg Consensus คาด GDP จะพลิกกลับ
มาขยายตัว 1.4% QoQ (13.1% YoY) จากท่ีหดตัว -0.3% ในไตรมาสก่อน สะท้อนผ่านดัชนีช้ีวัดความเช่ือม่ันทาง
เศรษฐกิจ และดัชนี PMI ที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงในรอบหลายปี ท่ามกลางการแจกจ่ายวัคซีนท่ีรวดเร็วน�าไปสู่การเปิด
เศรษฐกิจ ขณะท่ีในช่วงครึ่งหลังของปี เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อจากแรงหนุนเพิ่มเติมจากการใช้ Digital 
COVID Certificate ที่หนุนการท่องเท่ียว และการเบิกจ่ายกองทุน EU Recovery Fund ขณะท่ีนโยบายการเงินจะ
ยังมีความผ่อนคลายอย่างมากต่อไป อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจยังมีความเส่ียงส�าคัญจากการระบาดของ COVID-19 
สายพันธุ์ Delta โดยเฉพาะหากผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะน�าไปสู่การกลับมาบังคับใช้มาตรการ Lockdown เข้มงวด
อีกครั้ง

แผนภาพ 32: ดัชนี PMI ภาคการผลติปรบัตัวเพ่ิมข้ึนสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะท่ีภาคบรกิารฟ้ืนตัวดีข้ึนต่อเน่ืองสูงสุด

นับต้ังแต่ต้นปี 2018 ส่วนการใช้จ่ายผูบ้รโิภคยังคงแข็งแกร่งสอดรับกับความเชือ่มัน่ท่ีปรบัตัวดีข้ึนหลงัการผ่อนปรน Lockdown

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

 

เศรษฐกิจไตรมาส 2 คาดจะขยายตัวสูง 13.1% YoY (1.4% 

QoQ) สะท้อนผ่านดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่

ในระดับสูงสุดในรอบหลายปี อย่างไรก็ดี ในระยะข้างหน้ายัง

มีความเสี่ยงจากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta

 เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวสูงในไตรมาส 2 โดย 

Bloomberg Consensus คาด GDP จะพลกิกลบัมาขยายตวั 1.4% 

QoQ (13.1% YoY) จากทีห่ดตวั -0.3% ในไตรมาสก่อน สะท้อน

ผ่านดชันช้ีีวัดความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) 

ทีป่รับตวัเพ่ิมข้ึนต่อเนือ่งอยูท่ี ่117.9 จดุ ในเดอืน ม.ิย. สูงสุดนบั

ตัง้แต่ปี 1985 และดชันผีูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือรวม (Composite PMI) 

ทีป่รับตวัเพิม่ข้ึนต่อเนือ่งอยูท่ี ่59.5 จดุ สูงสุดนบัตัง้แต่ปี 2006 จาก

การแจกจ่ายวัคซีนทีร่วดเร็ว (ประชากรยโูรโซนเฉลีย่ 53% ได้รับ

วัคซีนอย่างน้อย 1 โดส ณ วันที ่4 ก.ค.) ซ่ึงน�าไปสู่การทยอยเปิด

เศรษฐกิจ หนนุกิจกรรมในภาคบริการ ขณะทีภ่าคการผลติได้แรง

หนนุจากกิจกรรมภาคส่งออก

29



แผนภาพ 33: ตลาดคาด GDP (กราฟซ้ายมือ) จะขยายตัวสูง 13.1% YoY ในไตรมาส 2 ส่วนหนึ่งจากฐานต�า่ ขณะที่

เงินเฟ้อ (กราฟขวามือ) คาดจะเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องท�าจุดสูงสุดในช่วงปลายปีที่ 2.7% YoY

Note: 1\ Bloomberg consensus as of 12 Jul.

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

 

แผนภาพ 34: ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (กราฟซ้ายมือ:เส้นสีน�้าเงิน) และความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ใน

ระดับสูงสุดในรอบหลายปี 

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

 

 นอกจากนี ้ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (Consumer Confidence) 

เดือน มิ.ย. ได้ฟื้นตัวข้ึนต่อเนื่องอยู่ที่ -3.3 จุด สูงสุดนับตั้งแต่

ต้นปี 2018 โดยผู้บริโภคมองเศรษฐกิจในอนาคตดีข้ึนอย่างมาก 

ขณะที่มองความเส่ียงการเพิ่มข้ึนของอัตราการว่างงานมีลดลง 

สะท้อนการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มสดใส
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แผนภาพ 35: ผู้ติดเชื้อ COVID-19 อาจเร่งตัวขึ้นอีกครั้งจากการระบาดของสายพันธุ์ Delta เช่นเดียวกับกรณีของสเปน 

(กราฟขาวมือด้านล่าง) ขณะที่อัตราการเสียชีวิตยังทรงตัวในระดับต�่า..

Note: Data as of 5 Jul. 

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

 

แผนภาพ 36: ..ส่วนหน่ึงจากการแจกจ่ายวัคซนีท่ีเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง โดยประชากรยูโรโซนเฉลีย่ 53% ได้รบัวัคซนีอย่างน้อย 

1 โดส (สามเหลี่ยมสีเขียว) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่เฉลี่ย 41% (วงกลมสีแดง)

Note: Data as of 4 Jul. 

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

 

 ส�าหรับในช่วงครึ่งหลังของปี เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวดี

ต่อ โดย Bloomberg consensus คาด GDP ไตรมาส 3 จะขยาย

ตัว 2.4% QoQ, saar (2.7% YoY) และไตรมาส 4 จะขยายตัว 

1.3% QoQ, saar (4.7% YoY) จากแรงหนุนเพิ่มเติมที่มีเข้ามา

ได้แก่ 1) การเริ่มใช้ Digital COVID Certificate เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 

ที่จะหนุนกิจกรรมภาคบริการการท่องเที่ยว และ 2) กองทุน EU 

Recovery Fund ที่จะเริ่มเบิกจ่ายในเดือน ส.ค. ภายใต้บริบทที่

คาดว่านโยบายการเงินจะผ่อนคลายอย่างมากต่อไป

 อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงส�าคัญจากการ

ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta ที่คาดจะลดทอน

ประสิทธิภาพของวัคซีน และอาจน�าไปสู่การเร่งตัวของจ�านวน

ผู้เสียชีวิต อันจะส่งผลให้รัฐบาลประเทศต่างๆ มีความจ�าเป็น

ต้องกลับมาใช้มาตรการ Lockdown เข้มงวดอีกคร้ัง ซ่ึงเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ต้องติดตาม
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แผนภาพ 37: อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (เส้นสีน�้าเงิน) คาดจะเพิ่มขึ้น

ท�าจุดสูงสุดในไตรมาส 4 ปีนี้ (2.5%) และจะชะลอลงอยู่ต�่ากว่า

เป้า 2% ของ ECB

แผนภาพ 38: รายละเอียดส�าคัญในผลการทบทวนนโยบาย 

การเงินของ ECB

 

Note: 1\ Bloomberg consensus as of 7 Jul.

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

 

ECB ปรบัเป้าเงนิเฟ้อเป็น 2% แต่สามารถอยูใ่นระดับดังกล่าว

ได้เป็นการชัว่คราว สะท้อนถึงนโยบายการเงนิท่ีจะมคีวามผ่อน

คลายเป็นระยะเวลานาน

 ธนาคารกลางยโุรป (ECB) เปิดเผยผลการทบทวนนโยบาย

การเงิน (Strategy Review) ที่ด�าเนินมา 18 เดือน ในวันที่ 8 

ก.ค. เร็วกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเปิดเผยในการประชุมเดือน ก.ย. 

และนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ท�าการทบทวนครั้งล่าสุดในปี 2003 

โดยมีประเด็นส�าคัญ คือ 

• เปลีย่นเป้าหมายเงนิเฟ้อเป็น “2%” แต่สามารถอยูเ่หนอืระดบัดงั

กล่าวได้เป็นการช่ัวคราว จากเป้าหมายเดมิ “ต�า่กว่าแต่ใกล้ 2%”

• ยืนยันการใช้อัตราเงินเฟ้อ HICP (Harmonised Index of 

Consumer Prices) ในการประเมินด้านราคาเช่นเดิม และ

ได้แนะน�าให้ส�านักสถิติของยูโรโซน (Eurostat) นับรวมราคา

ที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นเจ้าของบ้าน (Owner-occupied 

Housing) เข้าไปในการค�านวณดัชนี HICP ด้วย เพื่อสะท้อน

ความเป็นจริงของค่าครองชีพของผู้บริโภค แต่ก็ระบุว่าอาจ

ต้องใช้เวลาหลายปีในการแก้ไขการค�านวณดังกล่าว

• ยืนยันอัตราดอกเบี้ยจะยังคงเป็นเครื่องมือหลักในการด�าเนิน

นโยบายการเงินของ ECB ขณะที่การเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE) 

และโครงการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต�่า ก็นับเป็นเครื่องมือส�าคัญ

พร้อมใช้งาน

• ระบุถึงความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะอากาศ (Climate Change) ซึ่ง ECB จะด�าเนินการ

มากขึ้นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะนับรวมปัจจัยดัง

กล่าวในการด�าเนนินโยบายการเงนิทีเ่ก่ียวข้องกับการเปิดเผย 

การประเมนิความเส่ียง การก�าหนดกรอบของหลกัประกัน และ

การซื้อสินทรัพย์ในภาคเอกชน (CSPP)

• การปรับเปลีย่นนโยบายการเงนิข้างต้น ได้มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่

การประชุม ECB วันที่ 22 ก.ค.

 นาง Christine Lagarde ประธาน ECB กล่าวใน

แถลงการณ์กับสื่อหลังการเปิดเผยรายงานว่า “การก�าหนดเป้า

หมายเงินเฟ้อใหม่นี้ จะช่วยลดความคลุมเครือและสื่อสารอย่าง

ชัดเจนว่า 2% ไม่ใช่เพดาน (ระดับสูงสุดที่รับได้)” และระบุว่าที่

ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ต่อการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 การปรับเปลีย่นเป้าหมายเงนิเฟ้อสะท้อนได้ถึงนโยบายการ

เงินของ ECB ที่จะยังมีความผ่อนคลายอย่างมากเป็นระยะเวลา

นาน โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยที่คาดจะคงที่ระดับต�า่ในปัจจุบัน 

(Deposit rate -0.5%) จนถึงสิ้นปี 2023 เป็นอย่างน้อย สะท้อน

ผ่านคาดการณ์เงินเฟ้อของ ECB ในปี 2023 ที่ยังอยู่เพียงแค่

ระดับ 1.4% เท่านั้น นอกจากนี้ เรามองว่าการปรับเปลี่ยนเป้า

หมายเงนิเฟ้อให้สูงข้ึน สะท้อนได้ว่า ECB มองว่าเงนิเฟ้อมโีอกาส

ขยายตัวเกินระดับ 2% อย่างมากในปีนี้ จึงท�าการปรับเป้า เพื่อ

สื่อสารกับตลาดว่าจะไม่เร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย แม้เงินเฟ้อจะขยาย

ตัวในระดับสูงก็ตาม

32



ECB ปรบัการส่งสัญญาณแนวโน้มของดอกเบีย้ในการประชมุ

เดือน ก.ค. เพ่ือให้สอดรบักับการใช้เป้าหมายเงนิเฟ้อใหม่ โดย

สะท้อนได้ว่าดอกเบีย้จะคงอยู่ท่ีระดับต�า่น้ีไปอีกอย่างน้อย 2 ปี

 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงนโยบายผ่อนคลาย

ทางการเงินเดิมตามการคาดการณ์ของตลาดในการประชุมวันที่ 

22 ก.ค. โดยแถลงการณ์ได้ระบุถึงการเร่ิมต้นใช้เป้าหมายเงนิเฟ้อ

ใหม่ ‘สมมาตร 2%’ ที่ได้เปิดเผยในผลการทบทวนนโยบายการ

เงิน (Strategy Review) ซึ่งสูงข้ึนจากเป้าหมายเดิมที่ ‘‘ต�่ากว่า 

แต่ใกล้ 2%’  ขณะที่ ECB ได้มีมติปรับเปลี่ยนการส่งสัญญาณ

แนวโน้มของดอกเบี้ย (Forward Guidance) เพื่อให้สอดรับกับ

เป้าหมายเงินเฟ้อใหม่ดังกล่าว

 โดย ECB ระบุอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะคงอยู่ที่ระดับต�่า

ในปัจจุบัน ได้แก่ Deposit Facility Rate ที่ -0.50%, Main 

Refinancing Rate ที่ 0.0% และ Marginal Lending Rate ที่ 

0.25% และระบุว่าจะคงอยู่ที่ระดับนี้หรือต�่ากว่า “จนกว่าจะเห็น

เงินเฟ้อขยายตัวท่ี 2% ได้ภายในช่วงของการท�าประมาณ

การและคงอยู่ท่ีระดับดังกล่าวได้ตลอดช่วงท่ีท�าประมาณ

การ รวมท้ังเมื่อ ECB ตัดสินว่าเงินเฟ้อได้เร่งตัวข้ึนอย่าง

ชัดเจนและจะทรงตัวอยู่ท่ีระดับ 2% ได้ในระยะกลาง โดย

อาจมีบางช่วงท่ีเงินเฟ้อขยายตัวเกินเป้าไปบ้างเล็กน้อย” 

ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ระบุ “จนกว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวเข้า

สู่เป้าหมายที่ 2% ได้อย่างยั่งยืน”

 แนวโน้มดอกเบีย้ใหม่นีส้ะท้อนได้ว่า แม้เงนิเฟ้อจะขยายตวั

ที่เป้าหมาย 2% ได้ในช่วงปลายของการท�าประมาณการระยะ 3 

ปี แต่ ECB ก็ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องรีบท�าการปรับขึ้นดอกเบี้ย 

ซึ่งประมาณการล่าสุดของ ECB ชี้เงินเฟ้อจะขยายตัวอยู่ที่ 1.4% 

เท่านั้นในปี 2023 ดังนั้น การปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกคาดได้ว่า

จะยังเลยผ่านปี 2023 หรืออย่างน้อยไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 2 ปี

ข้างหน้านี้

 ด้านการเข้าซ้ือสินทรัพย์ผ่านมาตรการ Pandemic 

Emergency Purchase Program (PEPP) ECB ยังคงวงเงิน

การเข้าซ้ือที่ 1.85 ล้านล้านยูโร และระบุเช่นเดิมว่าเข้าซ้ือ

จนถึงเดือน มี.ค. 2022 เป็นอย่างน้อย และจนกว่าจะมั่นใจว่า

วิกฤต COVID-19 ได้สิ้นสุดแล้ว นอกจากนี้ ได้ย�้าการเข้าซ้ือ

สินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP ในไตรมาสนี้จะเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัย

ยะเมื่อเทียบกับเมื่อช่วงต้นปี ขณะที่การหารือถึงการส้ินสุดของ

มาตรการ PEPP นาง Christine Lagarde ประธาน ECB ระบุ

ว่ายังเร็วเกินไปส�าหรับตอนนี้

 นอกจากนี้ ECB คงการเข้าซื้อสินทรัพย์แบบปกติ (APP) 

ไว้ที่อัตรา 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน โดยยังระบุว่าจะท�าการซื้อไป

เร่ือยๆ ตามความจ�าเป็น เพ่ือหนนุผลดจีากอตัราดอกเบีย้ทีต่�า่ และ

จะยตุมิาตรการดงักล่าวก่อนทีจ่ะท�าการปรับข้ึนอตัราดอกเบีย้เลก็

น้อย และระบุจะยังคงเพิ่มสภาพคล่องให้ธนาคารพาณิชย์ผ่าน

โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า โดยเฉพาะ TLTRO-3 ที่จะด�าเนินการ

จนถึงเดือน มิ.ย. 2022

 ในการประชุมรอบนี้ นาง Lagarde ระบุว่าการระบาดของ 

COVID-19 ยงัเป็นความเส่ียง และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจจะใช้

เวลานาน ส่วนเงินเฟ้อ นาง Lagarde ระบุว่าที่เพิ่มขึ้นมาคาด

จะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น โดย ECB ต้องการที่จะรักษาสภาวะ

ผ่อนคลายทางการเงินเอาไว้ เนื่องจากนับเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะ

ท�าให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 การปรับเปลี่ยนการส่งสัญญาณแนวโน้มของดอกเบี้ยใน

คร้ังนี ้สะท้อนได้ถึงนโยบายการเงินทีจ่ะยงัมคีวามผ่อนคลายอย่าง

มากต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะดอกเบี้ยที่คาด ECB จะ

ยงัไม่ปรับข้ึนเลยผ่านปี 2023 เป็นอย่างน้อย สวนทางกับธนาคาร

กลางสหรัฐฯ (Fed) ทีม่องดอกเบีย้จะปรับข้ึนถึง 2 คร้ังในปี 2023 

ส่วนหนึ่งจากแรงกดดันเงินเฟ้อในยุโรปที่ต�่ากว่ามาก

 ด้านการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP เราคาด 

ECB จะส่งสัญญาณชะลอการเข้าซื้อส�าหรับไตรมาส 4 ในการ

ประชุมเดือน ก.ย. จากพัฒนาการเศรษฐกิจที่ดูดีขึ้นและสภาวะ

ทางการเงินที่ผ่อนคลาย ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ที่ไม่แย่

ลงจากนี้ (หรือน�าไปสู่การ Lockdown รอบใหม่) ส่วนการหารือ

ถึงการยุติมาตรการ PEPP คาดจะเกิดขึ้นในไตรมาส 4 อย่างไร

ก็ดี ยังต้องจับตาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ 

Delta ว่าจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพราะจะมีนัยยะต่อ

การทบทวนหรือต่ออายุมาตรการพิเศษต่างๆ ให้ยังผ่อนคลาย

อย่างมากต่อไป
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แผนภาพ 39: ECB มองภาพรวมเศรษฐกิจปี 2021-2022 

ดีขึ้นอย่างมากในการประชุมเดือน มิ.ย.   

 

 

แผนภาพ 40: การเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP 

เร่งตัวขึ้นในไตรมาส 2 ซึ่ง ECB ระบุการเข้าซื้อจะยังอยู่

ในระดับสูงต่อไปในไตรมาส 3  

Note: 1\ According to ECB’s Jun 2021 forecast. 2\ As of 25 Jun. 

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

การเลอืกต้ังท่ัวไปของเยอรมนีวันท่ี 26 ก.ย. อาจเป็นจดุเปลีย่น

ทางการเมืองส�าคัญ

 ประเทศเยอรมนีมีก�าหนดจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 26 

ก.ย. ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่ส�าคัญ เนื่องจากนาง 

Angela Merkel นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจากพรรค Christian 

Democratic Union (CDU) จะหมดวาระลงหลังจากที่ได้ด�ารง

ต�าแหน่งมายาวนานถึง 16 ปี โดยนาย Armin Laschet ได้ถูก

รับเลือกขึ้นมาด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าพรรค CDU รวมทั้งลงชิง

ต�าแหน่งนายกฯ ในการเลือกตั้งครั้งนี้แทน 

 ผลส�ารวจล่าสุดชี้ว่าพรรค CDU (มักลงสมัครร่วมกับ

พรรค CSU:เส้นสีด�าในแผนภาพ 41 ด้านล่าง) ได้รับคะแนน

นิยมสูงสุดในขณะนี้ และน่าจะยังเป็นแกนน�าจัดตั้งรัฐบาลเช่น

เดียวกับที่ผ่านมา ขณะที่พรรค Greens ได้รับคะแนนนิยมเพิ่ม

ขึ้นอย่างมากตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค

เป็นนาง Annalena Baerbock โดยได้รับคะแนนนิยมมากเป็น

อันดับสองในขณะนี้ (แม้คะแนนนิยมจะชะลอลงมาก) นอกจาก

นี้ ผลส�ารวจชี้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลร่วมระหว่างพรรค CDU/CSU 

กับพรรค Greens ดูมีความเป็นไปได้มากที่สุด ขณะที่ประชาชน

ส่วนใหญ่ก็ต้องการรูปแบบรัฐบาลร่วมดงักล่าว ส่วนหน่ึงเนือ่งจาก

ต้องการความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น พรรค Greens มีแนวโน้มสูง

ที่จะเข้ามามีบทบาทส�าคัญในรัฐบาลชุดใหม่นี้

 โดยหนึ่งในนโยบายส�าคัญของพรรค Greens คือความ

ต้องการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ โดยตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนภาครัฐ

ปีละ 5 หมื่นล้านยูโร (หรือ 1.5% GDP) เป็นระยะเวลา 10 ปี 

เน้นส่ิงแวดล้อมและ Digital ซ่ึงจะถูกจ่ายโดยการปรับข้ึนภาษีกับ

คนรวย และการขาดดุลการคลัง โดยคาดหมายที่จะแก้ไข Debt 

Brake Rules ในรัฐธรรมนูญของเยอรมนีที่ก�าหนดไม่ให้รัฐบาล

ก่อหนี้ใหม่เพิ่มเกิน 0.35% ของ GDP เว้นเสียจากจะประสบภัย

ธรรมชาติ ขณะที่พรรค CDU/CSU ต้องการกลับมาใช้ Debt 

Brake Rules (ตอนนี้ระงับการใช้เนื่องจาก COVID-19) รวมถึง

ต้องการให้ดุลการคลังกลับมาสู่สมดุล (Balanced Budget) 

 อีกนโยบายส�าคัญของพรรค Greens คือด้านสิ่งแวดล้อม 

ได้แก่ การตั้งเป้าลดก๊าซ CO2 70% ภายในปี 2030 (เทียบกับ

ระดับปี 1990) ซึ่งสูงกว่าเป้าปัจจุบันของเยอรมนีที่ 55%, การ

เรียกเก็บค่าปล่อยของเสียอย่างก๊าซ CO2 จากยานพาหนะและ

อาคารทีอ่ตัรา 60 ยโูรต่อตนั ซ่ึงสูงกว่าปัจจบุนัทีเ่ยอรมนตีัง้เป้าจะ

เริ่มเก็บปี 2025 ที่ 55 ยูโรต่อตัน รวมถึงการตั้งเป้าไม่ให้มีการจด

ทะเบยีนรถยนต์ทีใ่ช้น�า้มนั (Combustion car) ภายในปี 2030 ซ่ึง

ค่อนข้างเข้มงวดกว่าของพรรค CDU/CSU ทีต่ัง้เป้าลดก๊าซ CO2 

65% ภายในปี 2030 และจะเน้นไปทีก่ารสร้างแรงจงูใจในการลด

ก๊าซ CO2 ผ่านโครงการ EU Emission Trading System (ETS) 

แทนที่จะเรียกเก็บค่าปล่อยของเสียในอัตราสูง 

34



 

แผนภาพ 41: Poll ชี้พรรค CDU/CSU (เส้นสีด�า) จะชนะ

การเลอืกต้ังและเป็นแกนน�าจดัต้ังรฐับาลเช่นเดิม โดยคาด

จะร่วมกับพรรค Greens (เส้นสีเขียว)

แผนภาพ 42: พรรค Greens เน้นเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ, 

ใช้มาตรการลดโลกร้อนท่ีเข้มงวด และต้องการปรับข้ึนภาษี

 

Note: 1\ Based on 3-month avg. of latest polls and re-weighted to sum to 100% as we excl. parties with 

less than 5% support threshold to be represented in parliament.

ที่มา: Carnegieeurope.eu, DW, Goldman Sachs, INSA/YouGov, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

 หากพรรค Greens ได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล

ชุดใหม่ตามที่ระบุในผลส�ารวจ นโยบายการคลังของเยอรมนีก็มี

แนวโน้มที่จะผ่อนคลายมากขึ้น จากที่ค่อนไปทางตึงตัวมาตลอด

จนกระทั่งเกิดวิกฤต COVID-19 และนับเป็นปัจจัยหนุนส�าคัญ

ต่อเศรษฐกิจ ขณะที่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมก็อาจเข้มงวด

มากขึ้น อย่างไรก็ดี ผลการเลือกตั้งยังมีความไม่แน่นอนสูง และ

การจัดตั้งรัฐบาลร่วมคาดจะใช้เวลานาน ส่วนหนึ่งจากนโยบาย

ที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ่งอาจกดดันความเชื่อมั่นได้ ท่ามกลาง

สถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังเปราะบางจากปัญหาการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง
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เศรษฐกิจจีน
 ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนมีการชะลอตัวลงต่อเน่ืองในภาพรวม สะท้อนโมเมนตัมการฟื้นตัวท่ีคาดว่าน่าจะผ่าน
จุดสูงสุดไปแล้ว ท�าให้ธนาคารกลางจีน (PBoC) ได้ประกาศลดอัตราส่วนเงินกันส�ารองขั้นต�่า (Require Reserve 
Ratio: RRR) ลง 50bps และในช่วงครึ่งหลังของปีอาจมีการเร่งออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นพิเศษเพื่อกระตุ้นการ
บริโภคและการลงทุนในประเทศ ด้านการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์ ประธานาธิบดี Xi Jinping 
ได้แสดงจุดยืนท่ีแข็งกร้าวต่อเน่ืองโดยแถลงว่าจะไม่ยอมโดนรังแกจากต่างชาติอีกต่อไป ซึ่งเป็นการย�้าจุดยืนเดิมที่
พร้อมจะสู้ตาต่อตาฟันต่อฟันกับสหรัฐฯ และพรรคพวกพันธมิตร หากการด�าเนินการดังกล่าวไม่เป็นธรรม ด้านจ�านวน
ผู้ติดเช้ือโดยรวมยังคงสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีจีนสามารถแจกจ่ายวัคซีนไปได้แล้วกว่า 50% 
ของประชากร โดยอัตราการฉีดต่อวันอยู่ที่ราว 11 โดสล้านต่อวัน ซึ่งถ้ายังรักษาความเร็วนี้ไว้ได้ จีนจะสามารถฉีด
วัคซีนได้ 70% ของประชากรภายในไตรมาส 3

GDP ไตรมาส 2 ของจีนขยายตัว 7.9% YoY ใกล้เคียงกับที่

คาด สะท้อนเศรษฐกิจฟ้ืนตัวผ่านจดุสูงสุดไปแล้ว โดยกิจกรรม

เศรษฐกิจในประเทศเดือน ม.ิย. ชะลอตัวลงในทุกหมวด ในทาง

กลับกนัการส่งออกยงัคงเร่งตวัขึ้นจากอปุสงค์ที่แข็งแกรง่จาก

ยุโรป, ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

 ตัวเลขกิจกรรมเศรษฐกิจในเดือน มิ.ย. ได้ฐานที่ต�่ามาช่วย

หนุนให้ตัวเลขเศรษฐกิจที่เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน (YoY) 

ยังคงขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ดี ตัวเลขมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อ

เนื่อง โดยด้านอุปสงค์ในประเทศ ยอดค้าปลีก (Retail Sales) 

ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน เดือน มิ.ย. ขยายตัว 12.1% YoY 

ชะลอตวัลงจาก 12.4% ในเดอืนก่อน โดยการชะลอตวัน�าโดยยอด

ขายอัญมณี (26% vs. 31.5% เดือนก่อน), รถยนต์ (4.5% vs. 

6.3% เดือนก่อน) ขณะที่อุปกรณ์สื่อสาร (15.9% vs. 8.8% 

เดือนก่อน) มีการเร่งตัวข้ึน

 ขณะทีด่ชัน ีPMI ภาคบริการโดย Caixin (Caixin Service 

PMI) ปรับตวัลดลง -4.8 จดุ เป็น 50.3 จดุ ท่ามกลางการระบาด

ของโควิด-19 สายพันธุ ์Delta ทีแ่พร่ระบาดในมณฑลกวางตุง้ ได้ส่ง

ผลให้มกีารก�าหนดมาตรการป้องกันไวรัสภายในประเทศ กดดนัยอด

ค�าส่ังซ้ือใหม่ให้ชะลอตวัลงสู่ระดบัต�า่สดุนบัตัง้แต่เดอืน เม.ย. 2020

 ส�าหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets 

Investment) ยังคงขยายตัวสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน เนื่องจากฐานต�า่ โดยขยายตัว 12.6% YoY YTD ชะลอ

ตัวลงจาก 15.4% ในเดือนก่อน โดยชะลอตัวลงในทุกหมวดหลัก

ทั้งการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ (15.0%  vs. 18.3% เดือน

ก่อน) และการลงทุนในภาคการผลิต (19.2% vs. 20.4% เดือน

ก่อน) และชะลอตัวลงทั้งการลงทุนของธุรกิจเอกชน (15.1% vs. 

18.1% เดือนก่อน) และการลงทุนของธุรกิจภาครัฐ (9.6% vs. 

11.8% เดือนก่อน)

 ด้านอุปสงค์ต่างประเทศยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง โดย

ยอดส่งออก (Exports) เดือน มิ.ย. ขยายตัว 32.2% YoY เร่ง

ตวัข้ึนจาก 27.9% ในเดอืนก่อน ส่วนหนึง่ได้รับปัจจยัหนนุจากฐาน

ที่ต�่าในปีก่อน ซึ่งน�าโดยยอดส่งออกไปยัง EU (27.2% YoY vs. 

12.6% เดือนก่อน), ญี่ปุ่น (26.0% vs. 5.0% เดือนก่อน) และ

เกาหลีใต้ (36.4% vs. 29.9% เดือนก่อน) เร่งตัวขึ้น ส่วนส่ง

ออกไปสหรัฐฯ (17.8%  vs. 20.6% เดือนก่อน) และ ASEAN 

(33.1% vs. 40.6% เดือนก่อน) ชะลอตัวลง ในรายสินค้า กลุ่ม

สินค้าอเิลก็ทรอนกิส์ได้แก่ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (13.5% YoY vs. 

4.0% เดือนก่อน) และแผงวงจร (32.1% vs. 25.1% เดือนก่อน) 

เร่งตวัข้ึน ขณะทีสิ่นค้าทีเ่ก่ียวข้องกับทีอ่ยูอ่าศยัอย่างเฟอร์นเิจอร์ 

(25.3% vs. 50.5% เดือนก่อน), เครื่องใช้ในครัวเรือน (47.3% 

vs. 56.5% เดือนก่อน) และหลอดไฟบ้าน (22.4% vs. 30.5% 

เดือนก่อน) ชะลอตัวลงแต่ยังขยายตัวสูง 

 โดยในภาพรวม ส่งผลให้ GDP ในไตรมาส 2 ขยายตัว 

7.9% YoY ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดที่ 8.0% แต่ชะลอตัวลง

จาก 18.3% ในไตรมาสก่อน   สะท้อนโมเมนตัมการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจที่ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาส

ก่อน GDP ขยายตัว 1.3% QoQ หลังปรับฤดูกาล (vs. 0.6% 

ไตรมาสก่อน)
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แผนภาพ 43: ตัวเลข PMI อยู่ในระดับทรงตัว ขณะที่ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงสะท้อนโมเมนตัม

การฟื้นตัวที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว

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

 

แผนภาพ 44: GDP ไตรมาส 2 ชะลอตัวลงเป็น 7.9% YoY จากที่ขยายตัวท�าจุดสูงสุดที่ 18.3% ในไตรมาสก่อน 

ขณะที่ตลาดคาด GDP ทั้งปี 2021F จะขยายตัว 8.4%

Note: 2021F and 2020F อ้างอิงจากการประมาณการณ์ของ IMF ฉบับเดือน เม.ย.

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพ 45: จีนยังคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ดี แม้ก่อนหน้านี้มีการแพร่ระบาดในมณฑลกว้างตุ้ง ซึ่งกระทบ

ต่อกิจกรรมเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานในประเทศเป็นการชัว่คราวเน่ืองจากเป็นเมอืงศูนย์กลางเศรษฐกิจและเป็นเมอืงท่า

ส�าคัญ ขณะท่ีจนีสามารถแจกจ่ายวัคซนีไปได้แล้วกว่า 50% ของประชากร โดยอัตราการฉดีต่อวันอยู่ท่ีราว 11 โดสล้านต่อวัน

Note: 1\ Current rate based on recent 2 weeks average vaccination rate.

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

 

ดัชนีราคาผู้บริโภคชะลอตัวลงเน่ืองจากราคาอาหารท่ีปรับตัว

ลดลง ด้านราคาบ้านใหม่ยังคงอยูใ่นระดับต�า่สุดในรอบ 3 เดือน

• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขยายตัว 1.1% YoY ในเดือน 

มิ.ย. ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัว 1.3% ในเดือน พ.ค. และต�่า

กว่าที่ตลาดคาดที่ 1.3%  ท่ามกลางราคาอาหารลดลงอย่าง

รวดเร็ว (-1.7% vs 0.3% เดือนก่อน) จากราคาเนื้อหมูที่ปรับ

ตวัลดลง ด้านสนิค้าทีไ่ม่ใช่อาหารเปลีย่นแปลงปรับตวัเพ่ิมข้ึน

เล็กน้อย (1.7% vs 1.6% เดือนก่อน) ด้านราคาบ้านใหม่โดย

เฉลี่ยใน 70 เมืองใหญ่ของจีนขยายตัว 4.7% YoY (vs 4.7% 

เดือนก่อน) ซึ่งเป็นระดับต�า่สุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. เนื่องจาก

มาตรการควบคุมราคาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล และด้วย

อัตราเงินเฟ้อที่ยังขึ้นมาไม่สูงนั้นท�าให้ PBoC ยังคงมีช่อง

ว่างในการกระตุ้นเศรษฐกิจหากมีความจ�าเป็น

PBoC ประกาศลด RRR ลง 50bps สะท้อนถึงความกังวลเก่ียว

กับแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจของ PBoC ท่ามกลางตัวเลข

เศรษฐกิจท่ีเริม่ชะลอตัวลงหลงัจากฟ้ืนตัวผ่านจดุสูงสุดไปแล้ว 

• ธนาคารกลางจีน (PBoC) ได้ประกาศลดอัตราส่วนเงินกัน

ส�ารองขั้นต�า่ (Require Reserve Ratio: RRR) ลง 50bps 

ส�าหรับธนาคารส่วนใหญ่โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 15 ก.ค. 

โดยนบัเป็นการปรับลดคร้ังแรกนบัตัง้แต่ต้นปี 2020 ภายหลงั

นายกฯ Li Keqiang ได้ส่งสัญญาณต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ซึ่งรวมถึงการปรับลด RRR เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลาง

และเล็ก (SMEs) ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 ก.ค.

• การปรับลด RRR คร้ังนี ้PBoC ประเมนิว่าจะเพ่ิมสภาพคล่อง

เข้าสู่ระบบธนาคารราว 1 ล้านล้านหยวน โดยส่วนหน่ึงคาดจะ

น�าไปช�าระคืน MLF ที่ครบก�าหนดอายุสิ้นเดือนนี้ 4 แสนล้าน

หยวน และส่วนทีเ่หลอืน�าไปสนบัสนนุการเข้าถึงแหล่งเงินทนุ

ของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก

• ส่วนในด้านนโยบายการคลัง เรามองว่าอาจจะมีการเร่งการ

ออกพันธบตัรรัฐบาลท้องถ่ินพิเศษทีย่งัคงออกได้ต�า่กว่าโควต้า

ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

(32% เดอืน พ.ค. vs. 60% เดอืน พ.ค. ปี 2020) เพือ่สนบัสนนุ

การเติบโตในภาคการก่อสร้างและการบริโภคในเขตท้องถิ่น
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แผนภาพ 47: PBoC ปรับลด RRR ในวันที่ 15 ก.ค. ซึ่งท�าให้ RRR โดยเฉลี่ยของสถาบันการเงินจีนจะลดลงเหลือ 8.9%

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

 

 

แผนภาพ 46: อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวล เนื่องจากทั้งราคาอาหารและที่อยู่อาศัยไม่ได้มีการปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นมาก ซึ่งด้วยระดับเงินเฟ้อที่ยังคงไม่สูงนั้นท�าให้ ท�าให้ PBoC ยังคงมีช่องว่างในการกระตุ้นเศรษฐกิจหากมีความจ�าเป็น

Note : 1\ Bloomberg consensus as of 8 July. 

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพ 48: การออกพันธบตัรรฐับาลส่วนท้องถ่ินพิเศษคาดว่าจะเร่งตัวข้ึนในช่วงครึง่หลงัของปี หลงัยังออกไปต�า่กว่า

โควต้าค่อนข้างมาก

Note: 1\ text in () represents yearly government targets.

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

 

 

แผนภาพ 49: เหตุการณ์ส�าคัญที่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ตั้งแต่ ประธานาธิบดี Joe Biden 

เข้ารับต�าแหน่งในช่วงต้นปี 2021

ที่มา: G7, CCP, Huawei, TikTok, Wikipedia, Dezen Shira & Associates, Bloomberg, 

TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของพรรค

คอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตอกย�้าจุดยืนว่าจีน

จะต้องไม่ถูกกดข่ีจากต่างประชาติอีกต่อไป

 ด้านการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์ 

ประธานาธบิด ีXi Jinping ได้แสดงจดุยนืทีแ่ข็งกร้าวต่อเนือ่งโดย

แถลงว่าจะไม่ยอมโดนรังแกจากต่างชาติอีกต่อไป ซึ่งเป็นการย�้า

จดุยนืเดมิทีพ่ร้อมจะสูต้าต่อตาฟันต่อฟันกับสหรัฐฯ และพรรคพวก

พันธมิตร หากการด�าเนินการดังกล่าวไม่เป็นธรรม ซึ่งเรามองว่า

ประเดน็ความขัดแย้งดงักล่าวจะเกิดข้ึนอย่างต่อเนือ่งในระยะข้าง

หน้า (คล้ายกับในสมยั ประธานาธิบด ีDonald Trump ทีม่คีวามขัด

แย้งกับจนีในประเดน็เร่ืองสงครามการค้า และมกีารตอบโต้กันใน

การข้ึนภาษีสินค้าน�าเข้าตลอดระยะเวลาที ่ประธานาธบิด ีTrump 

ด�ารงต�าแหน่ง 4 ปี) ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่ต้องติดตาม
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น
 เศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงถูกขับเคลื่อนโดยอุปสงค์ภายนอกท่ีฟื้นตัว ขณะท่ีกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศยังคง
อ่อนแอ ท�าให้ BoJ มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของปี FY2021 ลงจากเดิมท่ี 4.0% เป็น 3.8% อีกท้ังยัง
ความมีเส่ียงขาลงจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในโตเกียวและพื้นท่ีโดยรอบตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. ถึง 22 ส.ค. ซึ่ง
ส่งผลให้คณะกรรมการผู้จัดโอลิมปิกมีมติไม่ให้มีผู้ชมในทุกการแข่งขันท่ีจัดขึ้นท่ีโตเกียว ท่ีมีก�าหนดจัดขึ้นในระหว่าง
วันท่ี 23 ก.ค. - 8 ส.ค. ดังนั้น เราคาดว่านโยบายการเงินของญี่ปุ่นจะยังคงผ่อนคลายอย่างมากเช่นเดิมตลอดทั้งปี 
ด้านการแจกจ่ายวัคซีนมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นในเดือนที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มไปแล้วราว 
35% ของประชากรและสามารถแจกจ่ายได้ราววันละ 1.2 ล้านโดส

สถานการณ์การแพร่ระบาดและการประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินส่งผลให้อุปสงค์ในประเทศหดตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 

2 ส่วนการส่งออกยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากการส่งออกไปยัง

สหรัฐฯ อาเซียนและจีนที่ยังคงแข็งแกร่ง

 กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศเดอืน พ.ค.-ม.ิย. ได้รับผลกระ

ทบจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งท�าให้ดัชนี PMI ภาค

บริการ อยู่ในเกณฑ์หดตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่17 สะท้อนกิจกรรม

ในประเทศที่ยังคงอ่อนแอ ท�าให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังต้องพึ่งพาการ

ส่งออกเป็นก�าลังหลักในการขับเคลื่อน มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจ

ญี่ปุ่นยังคงต้องเผชิญกับความเส่ียงจากจ�านวนผู้ติดเช้ือที่มีแนว

โน้มปรับตัวขึ้นและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรอบใหม่ โดย

เฉพาะในเขตโตเกียว

 ด้านอปุสงค์ในประเทศ น�าโดยยอดค้าปลกี เดอืน พ.ค. ปรับ

ตัวลดลงจากเดือนก่อน (หลังปรับฤดูกาล) หดตัว -0.4% MoM 

ต่อเนื่องจากที่หดตัว -4.6% ในเดือนก่อน แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 

-0.7% อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีก

ยังขยายตัวสูง 8.2% YoY (vs. 11.9% เดือนก่อน) จากฐานที่ต�่า

ในปีก่อน เมื่อแบ่งตามหมวดสินค้า สินค้าทั่วไป (-9.7% MoM 

vs. -5.9% เดือนก่อน), เครื่องใช้และอุปกรณ์ (-4.4% vs. -4.0% 

เดอืนก่อน), เคร่ืองแต่งกายและอปุกรณ์เสริม (-1.0% vs. -17.0% 

เดอืนก่อน) และยอดขายรถยนต์ (-5.9% vs. -11.2% เดอืนก่อน) 

หดตัวต่อเนื่องจากผลของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

 ขณะที่ยอดส่ังซ้ือเคร่ืองจักรไม ่รวมสินค ้าที่มีความ

ผันผวนสูง (Core Machine Orders) ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดการ

ลงทุนในระยะข้างหน้า พลิกกลับมาขยายตัวส่วนหนึ่งเป็นผล

มาจากฐานที่ต�า่ในปีก่อน (5.57% YoY, 3mma  vs. -0.87% 

เดือนก่อน) จากยอดค�าสั่งซื้อในภาคการผลิต (18.3% vs. 4.7% 

เดอืนก่อน) ทีป่รับตวัเพ่ิมข้ึนอย่างมากส่วนค�าสัง่ซ้ือในภาคบริการ 

(-3.17% vs. -4.98% เดือนก่อน) ยังคงหดตัว

 ด้านอปุสงค์ต่างประเทศยงัคงขยายตวัในระดบัสูง โดยยอด

ส่งออก (Exports) เดือน มิ.ย. ขยายตัว 48.6% YoY ชะลอตัว

ลงเล็กน้อยจาก 49.6% ในเดือนก่อน  ซึ่งน�าโดยยอดส่งออกไป

ยังส่งออกไปสหรัฐฯ 85.5% YoY ( vs. 87.9% เดือนก่อน) และ 

EU 51.1% ( vs. 69.6% เดือนก่อน) ที่แม้จะชะลอตัวลงจากเมื่อ

เดือนก่อนแต่ยังคงขยายตัวแข็งแกร่ง ขณะที่ส่งออกไป ASEAN 

59.7% (vs. 55.6% เดือนก่อน),  จีน 27.7% ( vs. 23.6% 

เดือนก่อน) และเกาหลีใต้ 36.4% ( vs. 18.5% เดือนก่อน) เร่ง

ตัวขึ้น ในรายสินค้ามีการขยายตัวสูงในกลุ่มสินค้าส่งออกหลัก 

ได้แก่ สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์และรถยนต์ (68.1% YoY 

vs. 118.9% เดอืนก่อน), เคร่ืองจกัรกล (42.0% vs. 40.4% เดอืน

ก่อน), เครื่องจักรกลไฟฟ้า (39.9% vs. 32.9% เดือนก่อน) และ

สินค้าเคมีภัณฑ์ (39.6% vs. 32.6% เดือนก่อน)
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แผนภาพ 50: ดัชนี PMI ในภาคบรกิารยังคงอยู่ในเกณฑ์หดตัวจากผลกระทบของการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิ 

ส่วนการส่งออกยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง

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

 

แผนภาพ 51: จ�านวนผู้ติดเชื้อใหม่ (กราฟซ้ายมือ) เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นท�าให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน

ครั้งใหม่ระหว่างวันที่ 12 ก.ค. ถึง 22 ส.ค. ในโตเกียว

Note : 1\ State emergency in Okinawa has been prolonged since last time SOE 

(Even other provinces lifted since 20 Jun) 

ที่มา: Ministry of Health, Labor and Welfare, CEIC, Bing, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

 

ญ่ีปุน่ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิในโตเกียวและพ้ืนท่ีใกล้เคียง

ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม ท่ามกลางจ�านวน

ผู้ติดเชื้อที่เริ่มพลิกกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง

 ท่ามกลางสถานการณ์ผู้ตดิเช้ือทีเ่ร่ิมมแีนวโน้มกลบัมาเป็น

ขาข้ึนอีกคร้ัง ประกอบกับมหกรรมโอลิมปิกที่จะมีข้ึนระหว่าง

วันที่ 23 ก.ค. ถึง 8 ส.ค. ท�าให้ญี่ปุ ่นได้ประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินในจังหวัดโตเกียวและสถานการณ์ก่ึงฉุกเฉินในพ้ืนที่ใกล้

เคียงอย่างจังหวัดไซตามะ, คานากาวะและชิบะ เพื่อควบคุมการ

แพร่ระบาดทีอ่าจกลบัมารุนแรงในช่วงมหกรรม ซ่ึงส่งผลให้คณะผู้

จดังานโอลมิปิกทีก่รุงโตเกียวได้ลงมตว่ิาจะไม่ให้มผีูเ้ข้าชมภายใน

ทุกสนามการแข่งขันที่จัดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว
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แผนภาพ 52: การแจกจ่ายวัคซนียังคงท�าได้อย่างต่อเน่ืองและหากยังคงรักษาความเรว็น้ีไว้ได้ 

(1.2 ล้านโดสต่อวัน) ญี่ปุ่นจะสามารถแจกจ่ายวัคซีนให้แก่ประชากรได้ 70% ในเดือน ต.ค.

Note: Current rate based on recent 2 weeks average vaccination rate.

Data as of July 20

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

 

BoJ คงนโยบายการเงินเดิมตามคาด และปรับลดประมาณ

การเศรษฐกิจของปี 2021F ลงเล็กน้อย จากการระบาดของ 

COVID-19 ที่ยืดเยื้อ

 ธนาคารกลางญ่ีปุ่น (BoJ) มมีตคิงนโยบายการเงนิเดมิใน

การประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) วันที ่15-16 ก.ค. 

โดยมมีต ิ8 ต่อ 1 คงเป้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้และยาว และมมีติ

เป็นเอกฉนัท์คงเป้าการเข้าซ้ือสินทรัพย์ต่างๆ ทีป่ระกาศก่อนหน้านี้ 

ได้แก่

• คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ -0.1% ส�าหรับเงินส�ารองส่วน

เกินของธนาคารพาณิชย์ (Excess Reserve) และคงเป้า

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Yield Curve 

Control: YCC) ไว้ที่ประมาณ “0%” และเคลื่อนไหวในกรอบ 

+/-0.25% 

• คงวงเงินการเข้าซื้อ ETFs และ REITs สูงสุดต่อปีที่ 12 ล้าน

ล้านเยน และ 180 พันล้านเยน ตามล�าดับ โดยจะเข้าซื้อใน

อัตราที่เหมาะสมตามสภาวะตลาด 

• คงระยะเวลาการเข ้า ซ้ือตราสารหนี้ เอกชนระยะส้ัน 

(Commercial Paper) และระยะยาว (Corporate Bonds) 

รวมกันต่อปีที่ 20 ล้านล้านเยน จนถึงเดือน มี.ค. 2022 

• คงระยะเวลาโครงการเงนิกู้ปลอดดอกเบีย้ (Special Funds-

Supplying Operations) ทีใ่ห้สถาบนัการเงนิน�าไปปล่อยกู้ให้

กับภาคธรุกิจทีไ่ด้รับผลกระทบจาก COVID-19 วงเงนิ 90 ล้าน

ล้านเยน จนถึงเดือน มี.ค. 2022

 ในส่วนของประมาณการเศรษฐกิจ BoJ คาด GDP 

ปีงบประมาณ 2021F จะขยายตัวลดลงเป็น 3.8% จากประมาณ

การครั้งก่อนในเดือน เม.ย. ที่คาด 4.0% จากผลของการประกาศ

สถานการณ์ฉกุเฉนิและการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีย่ดืเยือ้ 

ขณะที่คาด GDP ปีงบประมาณ 2022F จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 

2.7% จากเดิมที่คาด 2.4%

 ด้านประมาณการราคา BoJ คาดเงินเฟ้อ Core CPI จะ

ขยายตัว 0.6% ในปีงบประมาณ 2021F เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก

ประมาณการครั้งก่อนที่คาด 0.1% จากผลของราคาพลังงาน

ที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ภาพในระยะยาวไม่มีการ

เปลีย่นแปลงมากนกั โดย BoJ คาดเงนิเฟ้อจะฟ้ืนตวัข้ึนเป็น 0.9% 

ในปีงบประมาณ 2022F จากประมาณการครั้งก่อนที่คาด 0.8% 

และอยู่ที่ 1.0% ในปีงบประมาณ 2023F เท่ากับการประมาณ

การครั้งก่อน ซึ่งยังคงห่างไกลเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% อย่าง

มาก สะท้อนได้ว่านโยบายการเงินจะยังคงผ่อนคลายอย่างมาก

เป็นระยะเวลานาน

 นอกจากนี ้ ในการประชุมรอบนี ้BoJ ได้เปิดเผยโครงการ

เงินกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์น�าไปปล่อยกู้ต่อให้กับกลุ่มธุรกิจและ

การลงทนุเพือ่ส่ิงแวดล้อม (หรือเป็น Green Financing Program) 

โดยตัง้ดอกเบีย้ไว้ที ่0% และสร้างแรงจงูใจแก่ธนาคารพาณชิย์ใน

การปล่อยกู้ โดยจะนบัรวมวงเงนิทีป่ล่อยกู้ผ่านโครงการดงักล่าว

เป็นสองเท่าใน Macro Add-on Balances ในบญัชีกระแสราย

วันของ BoJ ทีจ่ะได้รับอตัราดอกเบีย้ที ่ 0% ซ่ึงนบัเป็นการลด

ทอนผล กระทบของการด�าเนนินโยบายดอกเบีย้ตดิลบ โดยธรุกิจ

ทีเ่ข้าเกณฑ์สามารถขอเงนิกู้ปลอดดอกเบีย้เป็นระยะเวลา 1 ปี แต่

สามารถ Refinance ได้ไม่จ�ากัดตลอดอายโุครงการ ซ่ึง BoJ ระบุ

จะเร่ิมปล่อยกู้ในปีนีแ้ละโครงการจะส้ินสุดในปีงบประมาณ 2030 

อกีทัง้ BoJ ระบจุะเข้าซ้ือพันธบตัรสีเขียว (Green Bonds) ทีอ่อก

โดยรัฐบาลและอืน่ๆ ทัง้ในรูปสกุลเงนิต่างประเทศ และในรูปสกุลเงนิ

เยน โดยคาดจะพิจารณารายละเอยีดในการประชุมคร้ังถัดๆ ไป 
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แผนภาพที่  54: ประมาณการณ์เศรษฐกิจปี 2021 ของ BoJ เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของตลาด

Note : 1\ Bloomberg consensus as of 8 July.

ที่มา: BoJ, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

 

แผนภาพที่  53: ประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อล่าสุดของ BoJ 

Note: [ ] = Median forecast

ที่มา: BoJ, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

(%YoY) Real GDP
Core CPI 

(all items less fresh food)

Fiscal 2021 +3.5 to +4.0

[+3.8]

+0.3 to +0.6

[+0.6]

- Forecasts made in April 

2021

+3.6 to +4.4

[+4.0]

+0.0 to +0.2

[+0.1]

Fiscal 2022 +2.6 to +2.9

[+2.7]

+0.8 to +1.0

[+0.9]

- Forecasts made in April 

2021

+2.1 to +2.5

[+2.4]

+0.5 to +0.9

[+0.8]

Fiscal 2023 +1.2 to +1.4

[+1.3]

+0.9 to +1.1

[+1.0]

- Forecasts made in April 

2021

+1.2 to +1.5

[+1.3]

+0.7 to +1.0

[+1.0]
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แผนภาพท่ี  55: การเข้าซือ้สินทรพัย์ของ BoJ ไม่ได้มกีารเร่งตัวข้ึนแม้ว่าจะมกีารขยายอายุมาตรการการเข้าซือ้พันธบตัร

รัฐบาลและโครงการเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งก่อน

Note : Data as of 4 July. 1\ At year-end 2020, BoJ held around 84% of the total market. 

ที่มา: Bank of Japan, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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เศรษฐกิจไทย
 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อและมีความรุนแรงมากกว่าคาด 
ท�าให้รัฐบาลกลับมาบังคับใช้มาตรการ Lockdown ท่ีเข้มงวดขึ้นอีกครั้งเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยเฉพาะใน
พื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวดท่ีมีการสั่งปิดสถานที่เสี่ยงและมีข้อปฏิบัติท่ีเข้มงวดส�าหรับกิจการท่ีเปิดด�าเนินการ 
ขณะท่ีการกระจายวัคซีนยังด�าเนินการได้อย่างล่าช้า โดยในช่วงกลางเดือน ก.ค. ท่ีผ่านมา ยังมีประชากรน้อยกว่า 
1 ใน 5 ท่ีได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส ด้านการเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติในจังหวัดน�าร่องยังด�าเนินการได้
ต่อเน่ือง เริ่มจากในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พื้นท่ีเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) อย่างไรก็ดี เรา
ประเมินว่าการเปิดรับนักท่องเที่ยวยังเผชิญกับความท้าทาย ส่งผลให้จ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติมีแนวโน้มต�่ากว่า
คาดการณ์ท่ี 1 ล้านคนในปีน้ี

การระบาดของ COVID-19 รอบสามส่งผลอย่างชัดเจนมากข้ึน 

 การบังคับใช้มาตรการ Lockdown เพิ่มเติมเพื่อควบคุม

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอกที่สาม หลังจ�านวนผู้

ติดเชื้อในประเทศเร่งตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้เครื่อง

ชี้เศรษฐกิจในเดือน พ.ค. อ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด นอกเหนือ

ไปจากการส่งออกที่ยังคงเป็นปัจจัยหนุนหลักต่อการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจไทย (ขยายตัว 2.3% MoM หลังปรับฤดูกาล และ 

+44.4% YoY vs. +19.9% เดอืนก่อน) และการใช้จ่ายภาครัฐ (ได้

รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายในงบประจ�า +4.2% YoY vs. +0.9% 

เดือนก่อน และงบลงทุน +6.0% vs. -7.7% เดือนก่อน) ที่เป็น

อีกปัจจัยที่ช่วยหนุนกิจกรรมเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้ว

 เครื่องชี้เศรษฐกิจอื่นๆ ต่างหดตัวในทิศทางเดียวกัน น�า

โดยการใช้จ่ายภาคเอกชน สะท้อนผ่านการหดตัวลง MoM (หลัง

ปรับฤดูกาล) ของทั้งการบริโภค (PCI -3.1% MoM; แต่ยังคงโต 

+0.5% YoY vs. +12.6% เดอืนก่อน) และการลงทนุ (PII -2.3% 

MoM; แต่ยงัคงโต +28.1% YoY vs. +17.2% เดอืนก่อน) จาก

องค์ประกอบของการใช้จ่ายหลกัหดตวัลงทัง้หมด รวมถึงภาคการ

ท่องเทีย่วยงัคงอ่อนแอมากเช่นเดมิ มจี�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาติ

เพียง 6.1 พันคน (vs. 8.5 พันคน เดอืนก่อน) จากผลของมาตรการ

ควบคมุการเดนิทางระหว่างประเทศทีย่งัเข้มงวดสูงทัว่โลก

 แม้ว่าจะมีการทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ใน

เดือน มิ.ย. แต่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกลับปรับตัวลดลงเป็น

เดือนที่ 4 ติดต่อกัน (43.1 จุด vs. 44.7 เดือนก่อน) สะท้อน

พฤติกรรมผู้บริโภคที่ยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย ซึ่งจะยังคงเป็น

ปัจจัยที่กดดันเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ส่วนดัชนีความเชื่อมั่น

ธุรกิจปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย (46.5 จุด vs. 43.0 จุด เดือนก่อน)

แผนภาพท่ี 56: เครือ่งชีเ้ศรษฐกิจในเดือน พ.ค. และความเชือ่มัน่ภาคเอกชนเดือน ม.ิย. บ่งชีถึ้งเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดในระลอกที่สาม

ที่มา: BoT, UTCC, MoC, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 57: เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนหดตัวลง MoM (หลังปรับฤดูกาล) แม้จะสามารถขยายตัวได้เมื่อ

เทียบกับปีก่อน (YoY) จากผลของฐานที่ต�่าในปีที่แล้ว

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

 

แผนภาพที่ 58: จ�านวนผู้ติดเชื้อทะยานขึ้นท�า New High ต่อเนื่อง ขณะที่การฉีดวัคซีนยังด�าเนินการอย่าง

ล่าช้า (ณ วันที่ 17 ก.ค. มีประชากรราว 16% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส)

Note: 1\ 22 airports (inbound and outbound). 2\ 7-day MA. The baseline day is the median value from 

the 5-week period 3 Jan - 6 Feb 2020.

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

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัรุนแรงข้ึน ท่ามกลางการ

ฉีดวัคซีนที่ล่าช้า

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รุนแรงข้ึนและ

ยืดเยื้อกว่าที่คาด โดยล่าสุดจ�านวนผู้ติดเชื้อรายวันท�าสถิติสูงสุด

ต่อเนื่องที่ระดับกว่า 1 หมื่นรายต่อวัน ด้านจ�านวนผู้เสียชีวิตก็

เร่งตัวขึ้นมากในทิศทางเดียวกัน ขณะที่การฉีดวัคซีนยังด�าเนิน

การอย่างล่าช้า ล่าสุด ณ วันที่ 17 ก.ค. มีประชากรราว 16% ได้

รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส อีกทั้งแผนการจัดหาวัคซีนยังมีความ

ไม่แน่นอนอยู่มาก 

 รัฐได้กลบัมาใช้มาตรการ Lockdown ทีเ่ข้มงวดข้ึนอกีคร้ัง

เพ่ือควบคมุการแพร่ระบาด ส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจมแีนวโน้ม

ชะลอตัวลง สะท้อนจากข้อมูลการเดินทางในหมวดค้าปลีกและ

สันทนาการ (Google Mobility’s Retail and Recreation) 

ที่เร่ิมปรับตัวลดลงอีกคร้ัง
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รัฐปรับมาตรการเข้มงวดข้ึนเพ่ือการควบคุมการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดทีรุ่นแรงข้ึน ส่งผลให้รัฐจ�าเป็น

ต้องปรับมาตรการ Lockdown ให้เข้มงวดขึ้นตาม โดยในวันที่ 

18 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ข้อก�าหนดออกตามความ

ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) มีประเด็นที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 1) ก�าหนดปรับปรุงเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ข้ึนใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งผลให้มีพ้ืนที่ควบคุม

สูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด (เพ่ิม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ

พระนครศรีอยุธยา จากเดิม 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส 

ปัตตานี ยะลา และสงขลา), พื้นที่ควบคุมสูงสุด 53 จังหวัด (จาก 

24 จังหวัด), พ้ืนที่ควบคุม 10 จังหวัด (จาก 25 จังหวัด) และ

พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 1 จังหวัด (จาก 18 จังหวัด)

 2) มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะในเขต

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หรือผูว่้าราชการจงัหวัดพิจารณาสัง่ปิดสถานทีห่รือกิจการทีม่คีวาม

เสี่ยง โดยให้ด�าเนินการต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 14 วัน 

และให้มกิีจการทีเ่ปิดด�าเนนิการได้เฉพาะภายใต้เง่ือนไขทีก่�าหนด 

อาทิ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ให้เปิดด�าเนินการได้จนถึงเวลา 

20.00 น. โดยห้ามการบริโภคในร้าน และให้ด�าเนินการเฉพาะ

การน�ากลบัไปบริโภคทีอ่ืน่เท่านัน้ ห้างสรรพสินค้า ให้เปิดให้บริการ

ได้เฉพาะแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ซึ่ง

จัดให้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และ

การสาธารณสุขอื่น ๆ ของภาครัฐ โดยให้เปิดด�าเนินการได้จนถึง

เวลา 20.00 น. ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด ให้เปิดด�าเนินการ

ได้จนถึงเวลา 20.00 น.

 3) มาตรการจ�ากัดจ�านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการขนส่ง

ผู ้ โดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด

และเข้มงวด และการขนส่งสาธารณะทุกประเภทระหว่าง

จังหวัดทั่วราชอาณาจักรไม่เกิน 50% ของความจุผู ้โดยสาร 

โดยพิจารณาจัดการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ

ต่อความจ�าเป็นและตามเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางของ

ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ�านวยความสะดวกการ

ขนส่งประชาชนเพ่ือรับบริการฉีดวัคซีนและบริการทางการ

แพทย์ ทั้งนี้ มาตรการข้อ 1 และ 2 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน

ที่ 20 ก.ค. 2021 เป็นต้นไป ส่วนมาตรการข้อ 3 มีผลตั้งแต่

วันที่ 21 ก.ค. 2021 เป็นต้นไป 

 นอกจากนี้ ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

(กพท.) ได้ออกประกาศห้ามมิให้ผู้ด�าเนินการเดินอากาศปฏิบัติ

การบนิรับส่งผูโ้ดยสารเข้าหรือออกพ้ืนทีท่ีก่�าหนดเป็นพ้ืนทีค่วบคมุ

สูงสุดและเข้มงวด (พ้ืนทีส่แีดงเข้ม) ในช่วงเวลาทีม่กีารระบาดสงู

ตามข้อก�าหนด ยกเว้น 1) เที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับโครงการพื้นที่

น�าร่องเปิดประเทศ (Sandbox) 2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน 

(Emergency Landing) หรือขอลงทางเทคนิค (Technical 

Landing) โดยไม่มผีูโ้ดยสารลงจากเคร่ือง 3) มคีวามจ�าเป็น และ

ได้รับอนุญาตจากส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่ง

จะต้องแสดงหลกัฐานเพ่ือแสดงความจ�าเป็นนัน้เพ่ือประกอบการ

ขออนญุาต เช่น เพ่ือเข้ารับบริการทางการแพทย์ เพ่ือการรับวัคซีน 

เป็นต้น โดยจะใช้บังคับแก่เที่ยวบินภายในประเทศ (Domestic 

Flight) ที่ให้บริการผู้โดยสาร (Passenger Flight) เท่านั้น ทั้งนี้ 

ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2021 เป็นต้นไป

 ในเบื้องต้น เราคาดว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดและ

มาตรการคมุเข้มอย่างต่อเนือ่ง จะท�าให้เศรษฐกิจไทยมแีนวโน้มไม่

ขยายตวัหรือหดตวัได้ในช่วงคร่ึงหลงัของปีนีท้ี ่0% ถึง -3% (จาก

เดิมที่คาดว่าอาจขยายตัวราว 2.4% ใน 2H21F อิงประมาณการ 

ณ เดือน พ.ค.) และจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจเติบโตใน

ช่วง -1% ถึง +1% ในปีนี้ (vs. ประมาณการเดิมที่ 2%) ทั้งนี้ 

ผลกระทบของการแพร่ระบาดยังมีความไม่แน่นอนสูงและยังส่ง

ผลให้การคาดการณ์เบือ้งต้นดงักล่าวยงัโน้มไปด้านต�า่อยูม่าก โดย

เฉพาะหากการแพร่ระบาดรุนแรงและยดืเยือ้ยาวนานออกไป รวม

ทัง้ความเส่ียงในการจดัหาวัคซีนไม่เป็นไปตามแผนการจดัหาของ

ภาครัฐที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 100 ล้านโดสภายในปีนี้

 ด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐยังมีความล่าช้า

อยูม่ากเช่นเดยีวกัน โดยเมือ่วันที ่ 20 ก.ค. ทีผ่่านมา ครม. เพ่ิง

ได้อนมุตัใิห้ส�านกังานประกันสังคม ปรับปรุงรายละเอยีดโครงการ

เยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับ

ผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพืน้ทีค่วบคมุสูงสดุและเข้มงวด 

ให้สอดคล้องกับมาตรการให้ความช่วยเหลอืนายจ้างและผูป้ระกัน

ตนมาตรา 33 ในกิจการทีไ่ด้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตาม

มตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่13 ก.ค. 2021 ท�าให้กรอบวงเงนิโครง

การฯ เพ่ิมข้ึนจาก 2,519 ล้านบาท เป็น 13,505 ล้านบาท (หรือ

เพ่ิมข้ึนประมาณ 10,985 ล้านบาท) ซ่ึงเราคาดหวังให้รัฐบาลออก

มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพ่ิมเตมิโดยเร็ว เพ่ือลดทอนผลกระทบ

ของการแพร่ระบาดทีรุ่นแรงข้ึนอย่างต่อเนือ่ง โดยรัฐสามารถใช้

เมด็เงนิจาก พ.ร.ก. ให้อ�านาจกระทรวงการคลงักู้เงนิฯ 5 แสนล้าน

บาท (เพ่ิมเตมิจาก 1 ล้านล้านบาท) ซ่ึงได้ผ่านการเห็นชอบไปแล้ว
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แผนภาพท่ี 59: รฐัปรบัมาตรการเข้มงวดข้ึนในการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ล่าสุดเพ่ิมพ้ืนท่ีสีแดงเข้มอีก 

3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

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

2\ partial lockdown in the most strict zone including closure of construction sites 

and the sealing off of workers’ camps and ban on indoor dining and gatherings of 

more than 20 people for at least 30 days.

ที่มา: Press, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

 

การเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติยังเผชญิกบัความท้าทายอย่างมาก

 ในวันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

มมีตรัิบทราบและเหน็ชอบหลกัการการเปิดพืน้ทีน่�าร่องรับนกัท่อง

เทีย่วส�าหรับจงัหวัดภเูก็ต ในวันที ่1 ก.ค. และจงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

(พ้ืนที่เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ในวันที่ 15 ก.ค. ให้

นักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าจากกลุม่ประเทศเส่ียงต�า่และปานกลาง

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด ได้รับวัคซีนครบก�าหนดสอง

เข็ม (ตามประเภทวัคซีน) อย่างน้อย 14 วัน และมเีอกสารรับรอง

การได้รับวัคซีน (Vaccine Certificate) สามารถเดินทางเข้ามา

โดยไม่ต้องกักตวั แต่จะต้องพ�านักในภเูก็ตอย่างน้อย 14 คนื ส่วน

ในกรณีเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า นักท่องเที่ยวสามารถออก

นอกห้องพักและใช้บริการบริเวณที่พัก ในวันที่ 1-3 นักท่องเที่ยว

สามารถเดนิทางท่องเทีย่วในระบบปิดตามเส้นทางทีก่�าหนดในวัน

ที ่4-7  และนกัท่องเทีย่วสามารถเดนิทางท่องเทีย่วในพืน้ทีอ่�าเภอ

เกาะสมุย อ�าเภอเกาะพะงัน ต�าบลเกาะเต่า วันที่ 8-14 โดยไม่

กักตัวแบบมีเงื่อนไข 

 ทัง้นี ้มกีารจดัท�าแผนรับมอืและแผนชะลอหรือยกเลิกโครงการ 

อาท ิในกรณทีีจ่งัหวัดภเูก็ตมจี�านวนผูต้ดิเช้ือรายใหม่มากกว่า 90 ราย

ต่อสัปดาห์ มลีกัษณะการกระจายโรคในจงัหวัดทัง้ 3 อ�าเภอ และ

มากกว่า 6 ต�าบล และมกีารระบาดเกิน 3 คลสัเตอร์ หรือมกีารระบาด

ในวงกว้างทีห่าสาเหตหุรือความเช่ือมโยงไม่ได้ มผีูต้ดิเช้ือครองเตยีง

ตัง้แต่ 80% ของศักยภาพ จะมมีาตรการปรับเปลีย่น 4 ระดบั ได้แก่ 

1) ปรับลดกิจกรรม 2) ด�าเนนิการตามแผนปฏบิตักิารเพ่ือรองรับ

สถานการณ์ (Sealed route) 3) มาตรการกักตวัภายในสถานทีพั่ก 

Hotel Quarantine และ 4) ทบทวนยตุโิครงการ Phuket Sandbox

 เรามองว่าการเปิดประเทศในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเพียง

กระบวนการน�าร่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเปิด

รับนกัท่องเทีย่วอย่างเตม็รูปแบบในช่วงไตรมาส 4 ซ่ึงจะเป็น High 

Season ของการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวยังคงมี

ความท้าทายอย่างมาก โดยมคีวามเสีย่งส�าคญัหลายประการ ดงันี้

 1) การแพร่ระบาดของไวรัสทีรุ่นแรงมากข้ึนในประเทศไทย 

ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของประชาชนในประเทศและนกัท่องเทีย่ว

ต่างชาติที่จะมีการเดินทางเข้ามา รวมถึงการบังคับใช้มาตรการ 

Lockdown ที่เข้มงวดมากขึ้นในหลายพื้นที่ อาจเป็นข้อจ�ากัดให้

นกัท่องเทีย่วต่างชาตมิองว่าการมาท่องเทีย่วไทยยงัไม่ใช่ตวัเลอืก

ที่ดีนักในสถานการณ์เช่นนี้ 

 2) การกระจายวัคซีนที่ล่าช้า มีความไม่แน่นอนสูง และ

มีประสิทธิภาพต�า่ จะส่งผลให้ความเสี่ยงด้านต�่าจากการเปิด

ประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น โดยการกระจายวัคซีนในจังหวัด

ท่องเทีย่วยงัล่าช้า อาท ิในพ้ืนที ่เกาะพะงนั ทีส่ามารถท�าได้เพียง 

36% ของประชากรในพื้นที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ค.) อาจส่งผล

ให้เกิดการแพร่ระบาดที่รุนแรงในพื้นที่ดังกล่าว

 3) การกลายพันธุ์ของ COVID-19 ในสายพันธุ์ใหม่ อาทิ 

สายพันธุ์ Delta ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกมีความระมัดระวัง

ต่อการแพร่ระบาดของไวรัสและมีความเข้มงวดต่อการเดินทาง

ระหว่างประเทศมากขึ้น ล่าสุดสหภาพยุโรปได้มีมติให้ถอดราย

ช่ือประเทศไทยออกจากบัญชีรายช่ือประเทศที่มีความปลอดภัย

จาก COVID-19 และน�ามาซ่ึงการจ�ากัดการเดนิทางของประชากร

ในประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปและประเทศไทย
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แผนภาพท่ี 60: ประเทศไทยเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติความในพ้ืนท่ีน�าร่องจังหวัด ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี 

(พื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) ในเดือน ก.ค. 

Note: 1\ The reopening plan was in accordance with the MoT statement on 18 June (revised from the 

Cabinet meeting proposal on 8 June).

ที่มา: MoPH, MoT, mgronline, Mahidol University, NRCT, MHESI, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใน EEC มีความคืบหน้ามากขึ้น 

แต่งานก่อสร้างอาจล่าช้าจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

ของไวรัส

 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานมคีวามคบืหน้ามากข้ึน โดยเฉพาะ

โครงสร้างพ้ืนฐานในพืน้ที ่EEC มลูค่ารวมราว 6 แสนล้านบาท ได้แก่ 

โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ที่ได้ปักหมุดเข้าระยะ

ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา ส่วนโครงการรถไฟความเร็ว

สูงเช่ือม 3 สนามบนิมกีารส่งมอบพ้ืนทีใ่นช่วงสุวรรณภมู-ิอูต่ะเภา

ไปแล้วประมาณ 90% และจะส่งมอบทั้งหมด ใน 4Q21 ด้าน

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินตะวันออก

ก็ได้ส่งมอบพ้ืนที่บางส่วนเพื่อให้เอกชนเข้ามาก่อสร้างระบบ

สาธารณูปโภค และรั้วมาตรฐานเขตการบิน (Airside) เพื่อรักษา

ความปลอดภัยในช่วงการก่อสร้าง และโครงการพัฒนาท่าเรือ

แหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F ที่ ครม. มี

มติเห็นชอบผลตอบแทนที่ภาคเอกชนเสนอ ซึ่งการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทยคาดว่าจะลงนามอย่างช้าไม่เกินต้นเดือน ส.ค. 2021 

 นอกจากนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) เปิดประมูล

รถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงของ  มูลค่า 7.3 หมื่นล้านบาท และ

สายบ้านไผ่-นครพนม มูลค่า 5.5 หมื่นล้านบาท  ในช่วงไตรมาส 

2 ที่ผ่านมา และในช่วงต้นไตรมาส 3 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ขายซองประมลูรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ 

(เตาปนู-ราษฎร์บรูณะ) มลูค่า 8.2 หมืน่ล้านบาท ซ่ึงกลบัมามคีวาม

คืบหน้าอีกครั้ง หลังจากที่ ครม. อนุมัติโครงการดังกลา่วไปตั้งแต่

ปี 2017

 อย่างไรก็ดี การก่อสร้างอาจมีแนวโน้มล่าช้าในช่วงที่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสยังไม่คลี่คลายและมีความ

ไม่แน่นอนสูง เห็นได้จากการบังคับใช้มาตรการควบคุมและ

ป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างในพ้ืนที่จังหวัด

สีแดงเข้ม ซ่ึงมีค�าสั่งให้หยุดงานก่อสร้าง ปิดสถานที่ก่อสร้าง 

และที่พักอาศัยช่ัวคราวส�าหรับคนงาน ห้ามการเดินทางและ

เคลื่อนย้ายแรงานเป็นการช่ัวคราวอย่างน้อย 30 วัน
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แผนภาพท่ี 61: การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานมีความคืบหน้ามากข้ึนในปี 2021 แต่งานก่อสร้างอาจล่าช้าจากมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส

Note: 1\ Port land reclamation: CNNC– which comprises Prima Marine, Nathalin and Zhonggang 

Construction Group (China) won the bidding for THB21bn, the rest of  the projects such as single 

rail transfer operation, port facilities and ICT will bid later in 2023-2024 , 2\ the contract (THB84) 

is expected to be signed by August 2021, 3\ MRTA has indefinitely postponed the sale of bidding 

envelops; previous bidding was canceled due to the change in the bidding criteria in TOR by MRTA 

after the bidding envelopes were sold as it was deemed to possibly obstruct certain bidders.

ที่มา: EEC, Press, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

 

แผนภาพที่ 62: การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใน EEC มีความคืบหน้ามากขึ้น

ที่มา: EEC, Press, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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