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ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทัง้ การแสดงความคิดเห็นทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ท�ำขึน้ บนพืน้ ฐานของ
แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ที่ได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์แท้จริงของข้อมูลดัง
กล่าว ความเห็นทีแ่ สดงไว้ในรายงานฉบับนีไ้ ด้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่จำ� เป็น
ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นค�ำเสนอหรือค�ำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์และจัดท�ำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อ
ประโยชน์แก่บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เท่านัน้ มิให้นำ� ไปเผยแพร่ทางสือ่ มวลชน หรือโดยทางอืน่ ใด ทิสโก้ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสีย
หายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การน�ำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมาย
ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการน�ำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
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EXECUTIVE SUMMARY
เรามองว่าตลาดหุน้ ในช่วงทีเ่ หลือของปี จะถูกขับเคลือ่ นจาก 2 ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่
การถอนนโยบายผ่อนคลายของ Fed และการพิจารณาปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลในสหรัฐฯ
ประเด็นแรก การถอนนโยบายผ่อนคลายของ Fed เรามองว่าจะท�ำให้หุ้นในกลุ่ม
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets: EM) Underperform หุ้นในกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว
(Developed Markets: DM) โดยข้อมูลการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในอดีตตั้งแต่หลัง
วิกฤต Subprime ปี 2010 ชี้ว่าช่วงที่ Fed มีทิศทางนโยบายการเงินเข้มงวดขึ้น ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ จะแข็งค่าขึ้น หุ้นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่มักจะปรับตัวลง โดยเฉพาะตลาด
หุน้ ละตินอเมริกา ซึง่ อ่อนไหวต่อนโยบายการเงินของสหรัฐฯ เป็นอย่างมาก ส่วนตลาดหุน้
ในกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว ยังสามารถให้ผลตอบแทนเป็นบวกได้เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ
ตลาดหุน้ ยุโรปและญีป่ นุ่ ทีม่ กั ให้ตอบแทนสูงกว่าตลาดหุน้ สหรัฐฯ
ส่วนประเด็นที่สอง การพิจารณาปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลในสหรัฐฯ ซึ่งในขณะนี้
ก�ำลังถูกพิจารณาในสภาผู้แทนฯ และอาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดอีก โดยในกรณี
เลวร้ายสุด คือ ปรับขึ้นภาษีตามที่ประธานาธิบดี Joe Biden เสนอก่อนหน้านี้ ซึ่งจะ
ท�ำให้ก�ำไรของ S&P500 ปี 2022 ลดลง -7pp และน่าจะจ�ำกัดการเพิ่มขึ้นของตลาด
หุ้นสหรัฐฯ ในช่วงที่เหลือของปี
ขณะที่ ตลาดหุน้ ยุโรปมีปจั จัยหนุนจาก 1) กองทุน EU Recovery Fund ซึง่ ประเทศ
สมาชิกจะได้รบั การจัดสรรเงินก้อนใหญ่ในปีหน้า 2) นโยบายการเงินทีม่ แี นวโน้มผ่อนคลาย
กว่า Fed 3) Valuation ทีถ่ กู กว่าตลาดหุน้ สหรัฐฯ ในรอบกว่า 10 ปี เราจึงแนะน�ำให้ลดน�ำ้
หนักการลงทุนในหุน้ กลุม่ EM และให้เพิม่ น�ำ้ หนักการลงทุนในหุน้ ยุโรป

GLOBAL
INVESTMENT STRATEGY
Key Recommendations
•

เราแนะน�ำให้ลดน�้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่ม EM จาก
ทิศทางนโยบายการเงินของ Fed ที่เข้มงวดขึ้น

•

และให้เพิ่มน�้ำหนักการลงทุนในหุ้นยุโรป จาก 1) นโยบาย
ที่มีแนวโน้มผ่อนคลายกว่า Fed 2) Valuation ของตลาด
หุ้นที่ยังถูกกว่าของสหรัฐฯ 3) มีปัจจัยบวกจากกองทุน EU
Recovery Fund

•

ขณะที่ ตลาดหุ ้ น สหรั ฐ ฯ มี ป ั จ จั ย เสี่ ย งจากการขึ้ น ภาษี
นิติบุคคลที่จะพิจารณาในช่วงไตรมาส 4
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Asset Allocation & Investment Themes
Asset Class

Weighting
Underweight

ตราสารหนี้ไทย

ตราสารทุน
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นจีน

ตลาดหุ้นเอเชียเหนือ

ตลาดหุ้นอินเดีย

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นยุโรป

ตลาดหุน้ ละตินอเมริกา

การลงทุนทางเลือก
ทองค�ำ

น�้ำมัน

US REITs

J-REITs
Previous Recommendation

Neutral

Themes

Overweight

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวยังมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นต่อในช่วงครึ่งหลังของปี จากทิศทางนโยบายการเงินของ Fed ที่
เข้มงวดขึ้น และอุปทานพันธบัตรสหรัฐฯ ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นหลังสภาผ่านงบกระตุ้นเศรษฐกิจ
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลง ท่ามกลางผลบวกทีล่ ดลงของการเปิดเศรษฐกิจ และมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจการคลัง
- นอกจากนี้ ตลาดหุ้นมีความเสี่ยงจากแผนขึ้นภาษีนิติบุคคลที่อาจท�ำให้ก�ำไรของ S&P500 ปี 2022 ลดลงถึง -7pp
- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก ซึ่งการเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า ถูกจ�ำกัดโดยนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ ท่ามกลางการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown
- การเพิ่มกรอบนโยบายการคลังเป็น 70% ของ GDP ช่วยหนุนให้ภาครัฐสามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง
- ความเสี่ยงจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ
- Earnings growth อาจถูกปรับลง หลังการกลับมาระบาดของ COVID-19
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มชะลอตัวลง ท่ามกลางการกลับมาใช้มาตรการ Lockdown
- อย่างไรก็ดี PBoC มีการกลับมาผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม โดยลดอัตราดอกเบี้ย RRR ในกลางเดือน ก.ค. และเริ่มอัดฉีด
สภาพคล่องเพิ่มในกลางเดือน ก.ย.
- ตลาดหุ้นดูจะตอบรับต่อประเด็นการเพิ่มกฏระเบียบไปค่อนข้างมากแล้ว ท�ำให้การออกกฎระเบียบเพิ่มเติมอาจกลับกลายเป็น
ข่าวดีที่จะสร้างความชัดเจนให้กับตลาดในระยะข้างหน้า
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากร ที่หันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เนื่องจากมีสินค้าส่งออกประเภทเครื่องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เป็นสัดส่วนมาก
- คาดการณ์ก�ำไรถูกปรับขึ้นค่อนข้างมาก ตามสัดส่วนภาคการผลิตที่สูง เทียบกับขนาดเศรษฐกิจ
- มีความเสี่ยงจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ Fed
- ลดน�้ำหนักเป็น Neutral
- อินเดียก�ำลังเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นแรง ในขณะที่เศรษฐกิจยังบอบช�้ำจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งท�ำให้ธนาคาร
กลางยังจ�ำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายอยู่ ท�ำให้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ Stagflation
- การระบาดของ COVID-19 ท�ำให้หนี้เสีย (Non-performing loan) มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอินเดียมีหนี้เสียเป็นสัดส่วนสูงอยู่แล้ว
ตั้งแต่ก่อนการระบาด และหุ้นกลุ่มธนาคารยังเป็นสัดส่วนมากสุดในตลาดหุ้น (ที่ 23% ของมูลค่าตลาด)
- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม Emerging Markets ด้วยกัน
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ท่ามกลางการต่อขยายมาตรการ Lockdown
- เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับ เปิดทางให้ใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินนานกว่า Fed
- ตลาดหุ้นมักจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการถอนนโยบายการเงินของ Fed
- เพิ่มน�้ำหนักเป็น Overweight
- เศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวขึ้น หนุนโดยภาคบริการเป็นส�ำคัญ ตามการเปิดเศรษฐกิจ
- กองทุน EU Recovery Fund เริ่มจัดสรรแล้วในเดือน ส.ค. และก้อนใหญ่ราว 60% จะถูกจัดสรรต่อเนื่องในปี 2022
- เยอรมนีมีการเลือกตั้งนายกฯ ในเดือน ก.ย. ซึ่งหากพรรคร่วมรัฐบาลพลิกมาได้รับเลือกเป็นนายกฯ ก็จะสนับสนุนให้มีการใช้จ่าย
กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
- Earnings มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี
- เพิ่มน�้ำหนักเป็น Overweight
- โครงสร้างทางเศรษฐกิจอ่อนแอ เช่น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และทุนส�ำรองต�่ำ
- มีข้อจ�ำกัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง
- ตลาดหุ้นมีความอ่อนไหวต่อนโยบายการเงินของสหรัฐฯค่อนข้างมาก มีความเสี่ยงเงินทุนไหลออกสูงกว่าประเทศอื่นในกลุ่ม EM
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- Fed เปลี่ยนมามีท่าที Hawkish อย่างชัดเจน หลังการประชุมในเดือน มิ.ย.
- นโยบายการเงินที่จะเข้มงวดขึ้นจะท�ำให้ราคาทองค�ำมีแนวโน้มลดลงต่อจากนี้
- แนะน�ำให้นักลงทุนขายทองค�ำ
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- ราคาน�้ำมัน WTI อาจทรงตัวอยู่ที่ระดับ 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความต้องการใช้น�้ำมันที่อ่อนแอลง และการ
ประกาศลดระดับน�้ำมันจากคลังส�ำรองทางยุทธศาสตร์ของจีน
- ซึ่งน่าจะชดเชยปัจจัยบวกจากการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่ยังไม่ฟื้นตัวหลังได้รับผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนไอดา และการเจรจา
นิวเคลียร์ดีลระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ยังไม่บรรลุข้อตกลง
- เพิ่มน�้ำหนักเป็น Neutral
- ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ยังมีความน่าสนใจ
- ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ และราคาบ้านที่ปรับเพิ่มขึ้นแรง
- อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงจากการลดการเข้าซื้อ MBS ของ Fed
- ลดน�้ำหนักเป็น Neutral
- ราคาที่ดินในญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- นโยบาย Yield Curve Control ของ BoJ ช่วยให้สว่ นต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ของ J-REITs อยูใ่ นระดับสูง
- อย่างไรก็ดี นโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก เริ่มเข้มงวดขึ้น ท�ำให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวในตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็น
ปัจจัยลบต่อตลาดอสังหาฯ
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral

Underweight : ลดน�้ำหนักการลงทุน

Neutral : คงน�้ำหนักการลงุทน
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Overweight : เพิ่มน�้ำหนัการลงทุน

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

Last
1,627
6,915
6,132
3,091
1,536
Last
24,468
8,725
89
4,853
17,078
3,128
948
59,702
2,048
Last
7,370
2,044
29,639
467
4,184
34,258
4,396
1,420
2,081
Last
7,114
15,626
6,687
11,920
5,388
8,891
25,906
Last
112,282
4,384
51,338
Last
640
2,334
724
Last
72.39
76.36
3.97
1763.27
3100.33
56.03
Last
319.89
214.33
310.44
414.85
263.00
Last
0.50
0.54
0.94
1.80
126
Last
1.34
0.04
0.83
(0.29)
0.34
0.69
Last
20.87
93.23
33.43
1.17
1.37
109.95
6.47
6.47

Today
0.5%
0.4%
0.4%
1.4%
0.4%
Today
1.0%
1.0%
0.0%
0.7%
0.9%
-0.4%
0.0%
1.3%
0.0%
Today
1.0%
0.0%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Today
0.4%
0.8%
0.7%
0.7%
0.0%
0.9%
0.7%
Today
0.0%
0.0%
0.0%
Today
0.0%
0.0%
0.0%
Today
0.2%
0.2%
0.01
-0.8%
0.0%
0.2%
Today
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Today
0
0
0
0
0
Today
4
0
3
3
3
2
Today
0.0%
-0.3%
-0.1%
-0.2%
0.0%
0.3%
0.1%
0.2%

-1D
0.3%
0.1%
0.8%
-0.5%
-0.1%
-1D
0.0%
0.0%
0.3%
-0.7%
-2.0%
0.0%
0.0%
-0.1%
0.1%
-1D
0.3%
-1.0%
-0.7%
1.0%
1.3%
1.0%
1.0%
0.9%
-1.2%
-1D
1.5%
1.0%
1.3%
0.4%
2.2%
0.6%
1.4%
-1D
1.8%
1.8%
1.0%
-1D
-0.1%
2.1%
0.7%
-1D
2.4%
2.5%
0.16
0.1%
0.0%
1.3%
-1D
0.0%
0.0%
0.0%
0.2%
0.1%
-1D
0
0
0
1
1
-1D
-2
0
-1
-1
-1
-3
-1D
-3.5
0.3%
0.0
0.1%
0.0
0.3%
0.0
-0.3%

-1W
-0.3%
-0.8%
0.4%
0.9%
-1.3%
-1W
-2.3%
-2.4%
-1.0%
-1.3%
-2.0%
0.0%
0.3%
0.9%
-0.7%
-1W
-1.2%
-3.6%
-3.4%
0.2%
0.3%
-1.6%
-1.9%
-0.5%
-2.7%
-1W
1.2%
-0.2%
1.0%
-0.9%
0.9%
1.8%
-0.2%
-1W
-2.4%
-0.6%
-0.9%
-1W
-1.3%
-2.8%
-1.5%
-1W
-0.3%
0.9%
0.91
0.5%
-0.2%
-0.8%
-1W
-0.4%
0.0%
-0.3%
-0.5%
-0.3%
-1W
2
2
9
14
12
-1W
0
0
1
1
0
-1
-1W
2.2
0.3%
0.8%
-0.4%
-0.9%
0.2%
0.2%
0.3%

6

-1M
2.8%
4.9%
0.4%
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-1Y
20.6%
23.6%
39.2%
15.4%
31.8%
33.6%
36.9%
-1Y
17.3%
24.5%
43.3%
-1Y
14.9%
27.3%
31.2%
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2.13
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8
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2
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11
-16
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-7.7
-1.2%
5.9%
0.3%
7.0%
4.3%
-5.0%
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12.3%
-3.1%
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-6.9%
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2
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0.0%
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-0.5%

ตลาดหุ้น
เราแนะน�ำให้ลดน�้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่ม EM จากทิศทางนโยบายการเงินของ Fed ที่เข้มงวดขึ้น และ
ให้เพิ่มน�้ำหนักการลงทุนในหุ้นยุโรป จาก 1) ทิศทางนโยบายที่มีแนวโน้มผ่อนคลายกว่า Fed 2) Valuation ของ
ตลาดหุ้นยุโรปที่ถูกกว่าตลาดสหรัฐฯ ในรอบกว่า 10 ปี 2) ผลประกอบการของบริษัทในยุโรปมีปัจจัยบวกจาก
กองทุน EU Recovery Fund ในขณะที่ 3) คาดการณ์ก�ำไรของบริษัทในสหรัฐฯ อาจถูกปรับลดลง จากการขึ้น
ภาษีนิติบุคคล ที่จะพิจารณาในช่วงไตรมาส 4

แนะน�ำให้เพิ่มน�้ำหนักการลงทุนในหุ้นยุโรป และลดน�้ำหนัก
การลงทุนกลุ่ม EM
เรามองตลาดหุ้นในช่วงที่เหลือของปี จะถูกขับเคลื่อนจาก
2 ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ การถอนนโยบายผ่อนคลายของ Fed
และการพิจารณาปรับขึ้นภาษีในสหรัฐฯ โดยทิศทางนโยบายการ
เงินทีเ่ ข้มงวดขึน้ อาจส่งผลให้หนุ้ ในกลุม่ ตลาดเกิดใหม่ (Emerging
Markets: EM) Underperform ตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว (Developed Markets: DM)
ขณะที่ การพิจารณาปรับขึ้นภาษีในสหรัฐฯ ในช่วง
ไตรมาส 4 อาจท�ำให้คาดการณ์กำ� ไรของตลาดหุน้ สหรัฐฯ ปี 2022
ถูกปรับลดลงอีก สวนทางกับตลาดหุ้นยุโรปที่มีปัจจัยหนุนจาก
1) กองทุน EU Recovery Fund ซึ่งประเทศสมาชิกจะได้รับ
การจัดสรรเงินก้อนใหญ่ในปีหน้า 2) นโยบายการเงินที่มีแนว
โน้มผ่อนคลายกว่า 3) Valuation ที่ถูกกว่าตลาดสหรัฐฯ ใน
รอบกว่า 10 ปี ท�ำให้เรามองว่าตลาดหุ้นยุโรปน่าจะมี Upside
มากกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงที่เหลือของปี

Jackson Hole ว่าอาจเริ่มลดภายในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับความ
เห็นของคณะกรรมการนโยบายการเงินส่วนใหญ่ในรายงานการ
ประชุม (Fed Minutes) เดือน ก.ค. ที่ผ่านมา
หากสมมติให้ Fed เริ่มลด QE ในเดือน ธ.ค. นี้ โดยทยอย
ลดการเข้าซื้อลงจากปัจจุบันที่ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
เดือน ลงเดือนละ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Fed จะสิ้นสุด
การเข้าซื้อสินทรัพย์ในเดือน พ.ย. 2022 ซึ่งจะท�ำให้ขนาดงบดุล
(Balance sheet) ของ Fed เพิ่มขึ้นอีกราว 1 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เป็น 9.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงสิ้นปีหน้า
สภาพคล่องที่จะถูกอัดฉีดน้อยลงไม่น่าส่งผลกระทบที่
รุนแรงต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯมากนัก เห็นได้จากช่วงที่ Fed ลดการ
เข้าซื้อสินทรัพย์ครั้งก่อน หลังวิกฤติ Subprime ในระหว่างเดือน
ธ.ค. 2013- ต.ค. 2014 ค่า Forward P/E ของดัชนี S&P500
ก็ยังสามารถทรงตัวในระดับสูงได้ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นย้อนหลังตั้งแต่
ปี 2010 ชี้ว่าช่วงที่ Fed ยังอัดฉีดสภาพคล่อง ดัชนี S&P500
จะมีการปรับฐานลงจากจุดสูงสุดก่อนหน้า (Drawdown) ไม่เกิน
การลด QE (QE Taper) ส่งผลจ�ำกัดต่อตลาดหุ้นในกลุ่ม -10% ท�ำให้เรามองผลกระทบจากการลด QE ต่อตลาดหุ้น
ประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างจ�ำกัด
Fed มีการส่งสัญญาณว่าจะเริม่ ลดการเข้าซือ้ สินทรัพย์ (QE
taper) ลง โดยประธาน Fed มีการแถลงในงานประชุมวิชาการ
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แผนภาพที่ 1: งบดุลของ Fed จะเพิม่ ขึน้ เป็น 9.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในสิน้ ปี 2022 หาก Fed ด�ำเนินการลด QE ตามคาด
Fed's Total Assets (USD, m)
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Monthly change in Fed’s Total Assets
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนภาพที่ 2: ค่า Forward P/E ของดัชนี S&P500 ยังทรงตัวอยู่ในระดับ ในปี 2014 ที่ Fed ลด QE

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 3: ตลาดหุน้ สหรัฐฯ (S&P500) มีการปรับฐานลงจากจุดสูงสุดไม่เกิน -10%
ในช่วงที่ Fed อัดฉีดสภาพคล่อง

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

หุ้นในตลาดเกิดใหม่ (EM) underperform หุ้นในตลาด
พัฒนาแล้ว (DM) อย่างชัดเจน ในช่วงที่ Fed ลด QE
ถึงแม้ตลาดหุน้ สหรัฐฯ จะได้รบั ผลกระทบค่อนข้างจ�ำกัดใน
ช่วงที่ Fed ลด QE แต่ตลาดหุ้นประเทศอื่น โดยเฉพาะในกลุ่ม
ตลาดเกิดใหม่ (EM) กลับถูกเทขายอย่างต่อเนื่อง
โดยหลังจากที่นาย Ben Bernanke ประธาน Fed สมัย
นั้น เปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินเริ่มมีการปรึกษา
กันถึงแนวทางในการลด QE ในเดือน พ.ค. 2013 ตลาดหุ้นทั่ว
โลกก็ตอบรับการส่งสัญญาณดังกล่าว และปรับตัวลงแรงจนเป็น
เหตุการณ์ที่เรียกว่า Taper tantrum
โดยหุน้ ในกลุม่ ตลาดเกิดใหม่ (MSCI EM) มีการปรับตัวลง
มากถึง 10-20% ในช่วง 1-3 เดือนหลังการส่งสัญญาณ และยัง

ปรับตัวลงต่อเนื่องหลัง Fed เริ่มด�ำเนินการลด QE จริงในเดือน
ธ.ค.2013 ซึ่งสวนทางกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ
(S&P500) และยุโรป (STOXX600) ที่มีการปรับตัวลง 5-10%
แค่ในระยะสั้นราว 1 เดือน ก่อนจะกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อ
เนื่อง และไม่ได้มีการปรับฐานลงที่รุนแรงช่วงที่ Fed เริ่มด�ำเนิน
การลด QE จริง ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่น (Nikkei225) มีการปรับ
ตัวลงแรงราว 20% ในช่วง 1 เดือนแรก ใกล้เคียงกับหุ้นใน
ตลาดเกิดใหม่ (EM) แต่ก็มีการฟื้นตัวที่รวดเร็ว และกลับมา
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกับหุ้นในกลุ่มตลาดพัฒนา
แล้ว (DM) อื่นๆ เช่นกัน

แผนภาพที่ 4: หุ้นในตลาดเกิดใหม่ (EM) underperform หุ้นในตลาดพัฒนาแล้ว (DM)
อย่างชัดเจน ในช่วงที่ Fed ลด QE

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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ตลาดหุ้นยุโรปและญี่ปุ่นมัก Outperform ในช่วงที่ Fed ใช้
นโยบายการเงินเข้มงวดขึ้น
Fed เริ่มส่งสัญญาณนโยบาย การเงินที่เข้มงวดขึ้น โดย
อาจเริ่มลดการอัดฉีดสภาพคล่อง (QE Taper) ปลายปีนี้ และ
ขึ้นดอกเบี้ยในปี 2022 นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นจะส่งผลให้
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real yield หรือ ผลตอบแทนพันธบัตร
หักลบด้วยคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อ) ซึง่ ปัจจุบนั อยูใ่ นระดับต�ำ่ มาก
ที่ราว -1.0% เริ่มปรับตัวขึ้น
หากพิจารณาการเคลือ่ นไหวข องราค าสินทรัพย์ในช่วงที่
Fed ปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึน้ ซึง่ สะท้อนผ่าน Real Yield
ทีป่ รับตัวขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ เราสามารถตัง้ ข้อสังเกตได้ดงั นี้

1. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มักแข็งค่าขึ้น โดยแข็งค่าขึ้นในทุก
ช่วงที่ Real Yield เป็นขาขึ้น
2. ตลาดหุน้ Emerging markets มักให้ผลตอบแทนต�ำ่ โดย
เฉพาะตลาดหุน้ ละตินอเมริกา ซึง่ อ่อนไหวต่อนโยบายการเงิน
ของสหรัฐฯ เป็นอย่างมาก และให้ผลตอบแทนติดลบ 6 ครัง้
จากทัง้ หมด 7 ครัง้
3. ตลาดหุน้ ในกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว ยังสามารถให้ผลตอบแทน
เป็นบวกได้เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะตลาดหุน้ ยุโรปและญีป่ นุ่ ที่
มักให้ตอบแทนสูงกว่าตลาดหุน้ สหรัฐฯ ในช่วงทีน่ โยบายการ
เงินมีแนวโน้มเข้มงวดขึน้

แผนภาพที่ 5: ในอดีตย้อนหลังไปตัง้ แต่วกิ ฤติ Subprime ในปี 2009 มีชว่ งที่ Real yield พุง่ ขึน้ แรงทัง้ หมด 7 ช่วง
US 10-year real yield (%)
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนภาพที่ 6: ในช่วงที่ Real yield พุ่งขึ้น ตลาดหุ้น EM มักให้ผลตอบแทนติดลบ ในขณะที่ตลาดหุ้น DM
ยังให้ผลตอบแทนเป็นบวก และ หุ้นยุโรปและญี่ปุ่นมักให้ผลตอบแทนดีกว่าสหรัฐฯ

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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ค่าเงินในกลุม่ ตลาดก�ำลังพัฒนา (EM) อาจอ่อนค่าอย่างรุนแรง
ในช่วงที่ Fed ถอนสภาพคล่อง
การถอนสภาพคล่องของ Fed ในอดีตมักจะส่งผลให้คา่ เงิน
ของประเทศอื่นๆ อ่อนค่าลง โดยเฉพาะกลุ่มตลาดก�ำลังพัฒนา
(EM) ที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอ เช่น มีการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด (Current Account) ที่สูงมาก และมีเงินทุนส�ำรอง
ระหว่างประเทศ (Foreign Reserves) ต�่ำ
เมือ่ พิจารณาดุลบัญชีเดินสะพัด และเงินทุนส�ำรองระหว่าง
ประเทศของประเทศเหล่านี้ พบว่ามีพนื้ ฐานทางเศรษฐกิจทีแ่ ข็งแกร่ง
กว่าในอดีต ยกตัวอย่างเช่น กลุม่ Fragile Five ซึง่ ประกอบด้วย
อินเดีย อินโดนีเซีย บราซิล ตุรกี และแอฟริกาใต้ ทีเ่ ผชิญกับค่าเงินที่
อ่อนค่าอย่างรุนแรง 15-20% ทุกครัง้ ที่ Fed ถอนสภาพคล่อง ปัจจุบนั
มีดลุ บัญชีเดินสะพัดต่อ GDP และเงินทุนส�ำรองระหว่างประเทศต่อ
GDP มากกว่าช่วงก่อนเกิด Taper tantrum ในปี 2013 ก่อน Fed
ขึน้ ดอกเบีย้ ในปี 2015 และก่อน Fed ลดขนาดงบดุลในปี 2017

อย่างไรก็ดี สัดส่วนหนี้ต่างประเทศ (External debt) ต่อ
GDP กลับเพิ่มสูงขึ้น เช่น บราซิลอยู่ที่ราว 45% สูงกว่าในระดับ
อดีตที่ 20-30% และตุรกีที่ราว 75% สูงกว่าระดับในอดีตที่ 4050% ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมาจากผลกระทบของ COVID-19 ท�ำให้มี
การกู้เงินมาพยุงเศรษฐกิจในประเทศเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้
นักเศรษฐศาสตร์ (Bloomberg consensus) ยังคาดการณ์การ
เติบโตของ GDP ในปี 2022 ที่ใกล้เคียง หรือต�่ำกว่า ช่วงที่ Fed
ถอนสภาพคล่องในอดีต
ในระยะข้างหน้า เมือ่ Fed เปิดเผยรายละเอียดแผนการถอน
สภาพคล่องทีช่ ดั เจนขึน้ อาจท�ำให้อตั ราดอกเบีย้ กูย้ มื ในตลาดปรับ
สูงขึน้ เงินทุนไหลออกจากประเทศ เป็นความเสีย่ งต่อการขยายตัว
ของเศรษฐกิจเช่นกัน เราจึงแนะน�ำให้ลดน�้ำหนักการลงทุนหุ้นใน
ตลาดเกิดใหม่ (EM)

แผนภาพที่ 7: ค่าเงินในกลุ่มตลาดก�ำลังพัฒนา (EM) ที่พื้นฐานเศรษฐกิจอ่อนแอ
มักจะอ่อนค่าอย่างรุนแรง ในช่วงที่ Fed ถอนสภาพคล่อง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 8: กลุ่ม EM มีดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP และเงินทุนส�ำรองระหว่างประเทศต่อ GDP มากกว่า
ช่วงที่ Fed ถอนสภาพคล่องในอดีต แต่มีสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อ GDP สูงขึ้น

ที่มา: IMF, World Bank, BoT, Trading Economics, theglobaleconomy.com, Bloomberg,
TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

เรามองตลาดหุ้นยุโรปมี Upside มากกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ใน
ช่วงที่เหลือของปี
จากข้อมูลข้างต้น ชีว้ า่ ช่วงที่ Fed ถอนการผ่อนคลาย
นโยบายการเงิน หุน้ ในตลาดพัฒนาแล้ว (DM) มักจะปรับตัวเพิม่
ขึน้ สวนทางกับหุน้ ตลาดเกิดใหม่ (EM) ซึง่ ในกลุม่ ตลาดพัฒนาแล้ว
เรามองว่าตลาดหุน้ ยุโรปน่าจะมี Upside มากสุด โดยเมือ่ พิจารณา
คาดการณ์กำ� ไรปี 2022 ของตลาดหุน้ สหรัฐฯ (S&P500) ตลาด
หุน้ ยุโรป (STOXX600) และตลาดหุน้ ญีป่ นุ่ (Nikkei225) พบว่า
นักวิเคราะห์คาดว่าจะโตในอัตราทีใ่ กล้เคียงกันราว 7-9%
อย่างไรก็ดี เรามองว่าก�ำไรของตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีความ
เสี่ยงที่จะถูกปรับลดลง เมื่อแผนขึ้นภาษีนิติบุคคลผ่านสภา โดย
ในขณะนี้สภาผู้แทนฯ ก�ำลังพิจารณาแผนดังกล่าว และอาจมี
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดอีก ซึ่งในกรณีเลวร้ายสุด คือ ปรับ
ขึ้นภาษีตามที่ประธานาธิบดี Joe Biden เสนอ ได้แก่ ขึ้นภาษี
นิติบุคคลเป็น 28%จากปัจจุบันที่ 21%, ขึ้นภาษีก�ำไรจากนอก
ประเทศ (GILTI) เป็น 21% จากปัจจุบันที่ 10.5% และขึ้นภาษี
ก�ำไรจากการลงทุน (Capital gains tax) กับผู้ที่มีรายได้สูงเป็น
39.6% จากปัจจุบันที่ 20% ซึ่งเราประเมินว่าหากปรับขึ้นตาม

แผนของประธานาธิบดี Biden จะท�ำให้ก�ำไรของ S&P500
ปี 2022 ลดลง -7pp ซึ่งจะท�ำให้ก�ำไรเติบโตเพียง 2% จาก
9% ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ในปัจจุบัน
ขณะที่ ก�ำไรของตลาดหุ้นยุโรปมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจาก
กองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ (EU Recovery Fund) วงเงินรวม 7.5
แสนล้านยูโร ซึ่งประกอบด้วยเงินให้เปล่า (Grants)จ�ำนวน 3.9
แสนล้านยูโร และเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ (Loans) จ�ำนวน 3.6 แสน
ล้านยูโร โดยเงินให้เปล่าเริ่มทยอยจัดสรรให้กับประเทศสมาชิก
แล้วในเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา คิดเป็น 13% ของจ�ำนวนทั้งหมด ซึ่ง
ในปี 2022 น่าจะถูกจัดสรรอีกที่ราว 60% และที่เหลืออีก 30%
ในปี 2023
นอกจากนี้ Valuation ของตลาดหุ้นยุโรป และญี่ปุ่นยัง
เทรดในระดับที่ถูกกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ค่อนข้างมาก โดยค่า
Forward P/E ของตลาดหุ้นยุโรป (STOXX600) และตลาด
หุ้นญี่ปุ่น (Nikkei225) เทรดที่ Discount กับตลาดหุ้นสหรัฐฯ
(S&P500) มากถึง -24% และ -29% ตามล�ำดับ ซึ่งนับว่าเป็น
ระดับที่ Discount มากสุดในรอบกว่า 10 ปี
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แผนภาพที่ 9: ตลาดหุน้ ยุโรป และญีป่ นุ่ ยังเทรดในระดับทีถ่ กู กว่าตลาดหุน้ สหรัฐฯ ค่อนข้างมาก
Forward PER relative to S&P500
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนภาพที่ 10: แผนขึ้นภาษีของประธานาธิบดี Biden จะท�ำให้ก�ำไรของ S&P500 ปี 2022
ลดลง -7pp ซึ่งจะท�ำให้ก�ำไรเติบโตเพียง 2% จาก 9% ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ในปัจจุบัน
Potential impact of Biden's tax & stimulus plan
on 2022 S&P 500 EPS growth
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ที่มา: Treasury.gov, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนภาพที่ 11: ก�ำไรของตลาดหุ้นยุโรปมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ
(EU Recovery Fund) วงเงินรวม 7.5 แสนล้านยูโร ซึ่งเริ่มทยอยจัดสรรให้กับประเทศ
สมาชิกแล้วในเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา

ที่มา: European Commission, ECB, ISPI, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แนวโน้มเงินเฟ้อในยุโรป และญีป่ นุ่ ทีย่ งั ไม่เร่งตัวขึน้ แรง เปิด
ทางให้ใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายกว่าสหรัฐฯ
อัตราเงินเฟ้อทีเ่ ร่งตัวขึน้ แรงในสหรัฐฯ ท่ามกลางมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งมีการแจกเงินให้เปล่า และการจ่าย
สวัสดิการว่างงานเพิม่ เติมเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้การบริโภคขยาย
ตัวสูง และเป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ Fed เริม่ ใช้นโยบายเข้มงวดก่อน
ประเทศอื่น
โดยเงินเฟ้อของสหรัฐฯ มีการเร่งตัวกลับสูแ่ นวโน้ม 2% ซึง่
เป็นแนวโน้มย้อนหลังไปตัง้ แต่หลังวิกฤติ Subprime ปี 2010 แล้ว

ในขณะทีเ่ งินเฟ้อของยุโรปและญีป่ นุ่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างค่อย
เป็นค่อยไป และยังต�่ำกว่าแนวโน้ม 2% ค่อนข้างมาก
นอกจากนี้ ในระยะข้างหน้า หากปัญหา Supply disruptions
และการขาดแคลนแรงงานในสหรัฐฯ ไม่คลีค่ ลายลง ก็อาจท�ำให้
ราคาสินค้าถูกปรับสูงขึน้ และค่าจ้างขยายตัวสูงต่อเนือ่ ง เป็นความ
เสีย่ งให้อตั ราเงินเฟ้อทรงตัวในระดับสูงต่อเนือ่ ง Fed จึงจ�ำเป็น
ต้องถอนการผ่อนคลายนโยบายการเงินเร็วกว่าประเทศอืน่ เพือ่
ชะลอเงินเฟ้อ

แผนภาพที่ 12: เงินเฟ้อของสหรัฐฯ เร่งตัวกลับสู่แนวโน้ม 2% แล้ว เร็วกว่ายุโรป และญี่ปุ่น
US CPI has clawed back toward the 2% trendline
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

ดังนั้น ด้วยทิศทางนโยบายการเงินของ Fed ที่จะเข้มงวดขึ้น และการพิจารณาขึ้นภาษีนิติบุคคลของสหรัฐฯ ในไตรมาส 4
ท�ำให้ตลาดหุ้นยุโรปน่าจะมี Upside มากสุดในช่วงที่เหลือของปี
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ตลาดตราสารหนี้
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวเพิม่ ขึน้ แรงในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมา เรามองผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว
ยังมีความเสีย่ งทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในช่วงทีเ่ หลือของปี ตาม Fed ทีเ่ ริม่ ส่งสัญญาณแนวโน้มนโยบายทีเ่ ข้มงวดขึน้

ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของไทยปรับตัวขึน้ แรงใน ระหว่างผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา
ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา โดยปรับตัวขึ้นจากราว 1.5% ในช่วงกลาง อยู่ที่ราว 50bps สูงสุดตั้งแต่ในช่วงเดือน พ.ย. 2020
เดือน ส.ค. มาอยู่ที่ราว 1.8% ในปัจจุบัน และส่งผลให้ส่วนต่าง
แผนภาพที่ 13: ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ของไทยปรับตัวขึ้นแรงในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

ที่มา: Aspen, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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กนง. มีมติคงดอกเบี้ย แต่เริ่มมีเสียงข้างน้อยสนับสนุนการ
ลดดอกเบี้ย
กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.50%
ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 ส.ค. อย่างไรก็ดี คณะกรรมการมีมติ
4 ต่อ 2 ในการคงดอกเบี้ย (โดยกรรมการ 2 ท่านนั้นสนับสนุน
ลดดอกเบี้ย ขณะที่กรรมการที่เหลืออีก 1 ท่านลาประชุม) ทัง้ นี้
กนง. ยังคงเน้นย�ำ้ ทีจ่ ะด�ำเนินนโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลายและมุง่
เน้นการสนับสนุนด้านสภาพคล่องและการลดภาระหนีข้ องกลุม่ เป้า
หมาย ซึง่ จ�ำเป็นต้องด�ำเนินควบคูไ่ ปกับนโยบายการคลัง
เราจะคาดว่า ธปท. จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้
ในระดับต�่ำที่ 0.50% ตลอดทั้งปี หากแนวโน้มการระบาดของ
โควิดยังลดลงต่อเนื่องและการเปิดประเทศด�ำเนินไปได้ตาม
แผน แต่หากจ�ำนวนผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้น และท�ำให้รัฐบาล
ต้องกลับมาใช้นโยบาย Lockdown ที่เข้มงวดอีกครั้งจนท�ำให้

เศรษฐกิจไทยติดลบอย่างมีนัยยะ การปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก
1 ครั้งก็อาจมีความเป็นไปได้เพิ่มสูงขึ้น
เรามองผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวยังมีความเสี่ยงที่จะ
เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี
Fed ส่งสัญญาณการด�ำเนินนโยบายที่เข้มงวดขึ้นอย่าง
ชัดเจนในการประชุมเดือน ก.ย. โดยคณะกรรมการ 9 จากทัง้ หมด
18 ท่าน เห็นว่าควรเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยในปี 2022 (เพิ่มขึ้นจาก
การประชุมครั้งก่อนในเดือน มิ.ย. ที่มี 7 ท่าน) และในจ�ำนวนนั้น
3 ท่านมองว่าขึ้นดอกเบี้ยถึง 2 ครั้งในปี 2022
ส�ำหรับปี 2023 Fed ส่งสัญญาณจะปรับขึน้ ดอกเบีย้ 3 ครัง้
เพิม่ ขึน้ จากการประชุมครัง้ ก่อนที่ 2 ครัง้ และขึน้ ต่อเนือ่ งอีก 3 ครัง้
ในปี 2024

แผนภาพที่ 14: Fed ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาด

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

ส่วนในด้านแผนการลด QE Fed ส่งสัญญาณว่าอาจเริ่ม
ประกาศลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE Taper) ในการประชุมครั้ง
ถัดไป (วันที่ 2-3 พ.ย.) และยุติการท�ำ QE ในกลางปี 2022 ซึ่ง
ชี้ว่า Fed จะลดอัตราการเข้าสินทรัพย์ลงเดือนละ USD15bn
ซึ่งเร็วกว่าตลาดคาดว่าจะลด QE ในอัตราเดือนละ 10bn

การส่งสัญญาณของ Fed ที่เข้มงวดกว่าที่ตลาดคาดค่อน
ข้างมาก ทั้งในแง่ความเร็วของการขึ้นดอกเบี้ยและการลดการ
อัดฉีดสภาพคล่อง จะส่งผลให้ Bond yield ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง
ที่เหลือของปี โดยเราคาด Bond yield สหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นไปอยู่
ที่ระดับ 1.5-1.6% ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ผลตอบแทน
พันธบัตรของไทยปรับตัวขึ้นตาม
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ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ทิศทางนโยบายการเงินของ Fed ที่เข้มงวดขึ้น จะยังท�ำให้ราคาทองค�ำมีแนวโน้มเป็นขาลงต่อ ส่วนราคาน�้ำมัน
เรามองว่าน่าจะเคลื่อนไหวทรงตัวที่ระดับราว 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความต้องการใช้น�้ำมันที่
อ่อนแอลง และการประกาศลดระดับน�้ำมันจากคลังส�ำรองทางยุทธศาสตร์ของจีน ซึ่งน่าจะชดเชยปัจจัยบวกจากการ
ผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่ยังไม่ฟื้นตัวหลังได้รับผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนไอดา และการเจรจานิวเคลียร์ดีลระหว่าง
อิหร่านกับสหรัฐฯ ยังไม่บรรลุข้อตกลง

ทองคำ�
ราคาทองค�ำยังมีแนวโน้มเป็นขาลง จากนโยบายการเงินที่จะ
เข้มงวดขึ้น
การเคลือ่ นไหวของราคาทองค�ำถูกขับเคลือ่ นจากนโยบาย
การเงินเป็นส�ำคัญ หลังจากวิกฤต Subprime ในปี 2008 ราคา
ทองค�ำเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราว 900
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ในปี 2009 มาท�ำจุดสูงสุดที่ราว 1,900
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ในปี 2011 ตามแรงหนุนจากการอัดฉีด
สภาพคล่องและอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ำ�่ อย่างต่อเนือ่ ง จนมาถึงปี 2013
ราคาทองค� ำ ปรั บ ฐานลงแรงจากความกั ง วลจากการลดการ
อัดฉีดสภาพคล่องของ Fed ซึ่งท�ำให้ราคาทองค�ำลดลงมา

อยู่ที่ราว 1350 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และลดลงต่อเนื่อง
ในช่วงปี 2014 - 2015 ท่ามกลางการดิ่งลงของราคาน�้ำมันใน
ตลาดโลกซึ่งท�ำให้คาดการณ์เงินเฟ้อลดลง จนมาท�ำจุดต�่ำสุดที่
1050 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในช่วงปลายปี 2015 ก่อนจะ
เริ่มฟื้นตัวอีกครั้งในปี 2016 หลังจากที่ Fed ตัดสินใจชะลอการ
ขึ้นดอกเบี้ยออกไป
ล่าสุด ประธาน Fed มีการแถลงว่าอาจเริ่มลดการเข้าซื้อ
สินทรัพย์ (QE taper) ลงภายในปีนี้ ซึ่งแสดงถึงนโยบายที่จะเข้ม
งวดขึ้นอย่างชัดเจน โดย Fed อาจเริ่มลดในเดือน ธ.ค. ลงเดือน
ละ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และสิ้นสุดการเข้าซื้อในกลาง
ปี 2022 ท�ำให้ราคาทองค�ำยังมีแนวโน้มลดลงในระยะข้างหน้า

แผนภาพที่ 15: นโยบายการเงินที่จะเข้มงวดขึ้น จะกดดันให้ราคาทองค�ำมีแนวโน้มลดลง

ที่มา : Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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น�้ำมัน:
เรามองราคาน�้ำมันยังคงซื้อขายในกรอบแคบแถวระดับ
70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หลังจากยังมีทงั้ ปัจจัยลบและบวก
เข้ามาในช่วงครึง่ หลังของปี โดยปัจจัยลบมาจากความต้องการใช้
น�้ำมันที่กลับมาดูอ่อนแออีกครั้งหลังจากแตะระดับเดียวกับช่วง
ก่อนการแพร่ระบาดได้ไม่นาน กอปรกับการประกาศลดระดับ
น�้ำมันจากคลังน�้ำมันส�ำรองทางยุทธศาสตร์ของจีนก็อาจจะเป็น
แรงกดดันต่อราคาน�้ำมันในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ราคา
น�้ำมันยังคงมีแรงสนับสนุนอยู่บ้างจาก การผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ
ที่ยังไม่ฟื้นตัวหลังจากได้รับผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนไอดา
ในขณะที่การเจรจานิวเคลียร์ดีลระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ยังไร้
วี่แววบรรลุข้อตกลง

โดยเริม่ จากปัจจัยลบทีก่ ดดันราคาน�ำ้ มันดิบในปัจจุบนั มาจาก..
อุปสงค์น�้ำมันเริ่มดูอ่อนแออีกครั้งท่ามกลางการระบาดที่กลับ
มารุนแรง
การกลับมาแพร่ระบาดของไวรัสกลายพันธุ์ (Delta Variant)
นับตัง้ แต่ชว่ งต้นเดือน ก.ค. เป็นต้นมา ท�ำให้สหรัฐฯ จ�ำเป็นต้องกลับ
มาใช้มาตรการจ�ำกัดการเดินทางอีกครัง้ ซึง่ ส่งผลให้จำ� นวนเทีย่ วบิน
เริม่ กลับมาหดตัวแล้วหลังจากฟืน้ ตัวต่อเนือ่ งมาสามเดือนติด
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการใช้น�้ำมัน
เบนซินของสหรัฐฯ (US Gasoline demand) ที่ได้กลับมาหดตัว
ลงจากระดับสูงสุดแล้วกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน หลังจากแตะ
ระดับสูงสุดได้เพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น ในขณะเดียวกันหากเทียบ
กับช่วงเดียวกันกับปี 2019 (Pre pandemic level) ก็ได้กลับลง
มาต�่ำกว่าปี 2019 ราว -2% (YoY) แล้ว

แผนภาพที่ 16: อุปสงค์น�้ำมันเริ่มกลับมาดูอ่อนแออีกครั้งท่ามกลางการระบาดที่กลับมารุนแรง

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

นอกจากนั้นแล้ว EIA ยังได้ออกรายงานเดือน ก.ย. คงประมาณการมานานกว่าสองเดือน บ่งชี้ถึงแนวโน้มความ
ปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น�้ำมันของโลก ทั้งปีนี้และ ต้องการใช้น�้ำมันที่อ่อนแอลง
ปีหน้าลง 2.5 และ 2.4 แสนบาร์เรลต่อวันตามล�ำดับ หลังจาก
แผนภาพที่ 17: EIA ปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้นำ�้ มันของโลกในปีนี้
และปีหน้าลงราว 2.5 และ 2.4 แสนบาร์เรลต่อวันตามล�ำดับ

ที่มา: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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จีนเตรียมปล่อยน�ำ้ มันออกจากคลังน�ำ้ มันส�ำรองทางยุทธศาสตร์
(Strategic Petroleum Reserve: SPR)
โดยในช่วงที่ผ่านมาราคาน�้ำมันดิบดีดตัวขึ้นมากว่า 40%
นับตั้นแต่ต้นปีจากการตรึงก�ำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+
ท่ามกลางความต้องการใช้น�้ำมันที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จนท�ำให้
ก�ำไรของโรงกลั่นรวมถึงบริษัทผู้ผลิตในจีนซึ่งมีความอ่อนไหวต่อ
ต้นทุนราคาน�้ำมันได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ส่งผลให้ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลจีน (China’s
state reserves administration) ประกาศเตรียมปล่อยน�้ำมัน
ออกจากคลังน�ำ้ มันส�ำรองทางยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum
Reserve: SPR) เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี เพื่อหวังลดระดับ
ความร้อนแรงของราคาน�้ำมันลง

ในขณะเดียวกันตามรายงานข่าวรายงานว่าจีนจะปล่อย
น�้ำมันดิบออกสู่ตลาดครั้งละราว 15 ล้านบาร์เรล อีกทั้งระบุว่า
ปริมาณน�ำ้ มันส�ำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) ของจีนในเดือน ก.ค.
ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 220 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ราว 15 วัน
ในด้านผลกระทบต่อราคาน�ำ้ มัน ราคาน�ำ้ มันดิบอาจเกิดการ
ปรับฐานในระยะสัน้ เท่านัน้ โดยหากเปรียบเทียบเหตุการณ์ทคี่ ล้าย
กันกับสหรัฐฯ ในช่วงปี 2005 สหรัฐฯ ได้ปล่อยน�ำ้ มันดิบออกจาก
คลังน�ำ้ มัน SPR ในปริมาณทีใ่ กล้เคียงกับจีนทีร่ าว 17 ล้านบาร์เรล
เพือ่ หวังลดความร้อนแรงของราคาน�ำ้ มันดิบลงหลังจากผลกระทบ
จากพายุ Katrina ได้สง่ ผลให้การผลิตน�ำ้ มันดิบสหรัฐฯ หดตัวไปกว่า
30% โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาน�ำ้ มันดิบ WTI ได้หดตัวลงราว
15% แต่หลังจากนัน้ ไม่นานก็สามารถฟืน้ ตัวกลับมาได้อกี ครัง้

แผนภาพที่ 18: ในช่วงปี 2005 สหรัฐฯ ได้ปล่อยน�้ำมันดิบออกจากคลังน�้ำมัน SPR ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับจีน
ที่ราว 17 ล้านบาร์เรล ซึ่งส่งผลให้ราคาน�้ำมันดิบ WTI ได้หดตัวลงราว 15%

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

ส่วนในด้านปัจจัยบวกมีดังนี้...

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดผลกระทบกระทบจากพายุเฮอร์ริเคน
ได้เริ่มคลี่คลายลงไป โดย EIA รายงานการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ
ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยราว 1 แสนบาร์เรลต่อวันจากระดับต�่ำสุดที่ 10
ล้านบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่ในปัจจุบันยังคงเหลือการผลิตน�้ำมัน
ดิบกว่า 30% ที่ยังคงไม่เปิดด�ำเนินงาน
โดยจากการศึกษาจากเหตุการณ์พายุถล่มของสหรัฐฯ ใน
ช่วงหลายปีท่ีผ่าน โดยปกติแล้วการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ จะใช้
เวลาราว 3-4 สัปดาห์ในการฟื้นตัวกลับมาที่ระดับเดิมก่อนเกิด
พายุ ท�ำให้เรามองว่าราคาน�้ำมันในระยะสั้นอาจได้รับแรงสนุน
จากการผลิตน�้ำมันสหรัฐฯ ที่อาจฟื้นตัวล่าช้า

การผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่ยังไม่ฟื้นตัวหลังจากได้รับผลกระ
ทบจากพายุเฮอร์ริเคนไอดา
ในช่วงต้นเดือนทีผ่ า่ นพายุเฮอร์รเิ คนไอดา (Ida) ความรุนแรง
ระดับ 4 (สูงสุดระดับ 5) ได้เคลือ่ นทีเ่ ข้าสูช่ ายฝัง่ รัฐหลุยเซียนา โดย
จากผลกระทบของพายุผผู้ ลิต Shale oil ได้เร่งอพยพแรงงานออก
จากแท่นขุดเจาะน�้ำมันจนท�ำให้ การผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ ราว
1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือกว่า 90% ในแถบอ่าวเม็กซิโกซึ่ง
อยู่ใกล้รัฐหลุยเซียนา จ�ำเป็นต้องหยุดชะงัก
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แผนภาพที่ 19: การผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ อาจใช้เวลาราว 3-4 สัปดาห์ในการฟื้นตัวกลับมาที่ระดับเดิมก่อนเกิดพายุ

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

..และถึงแม้ผลกระทบจากพายุเฮอร์รเิ คนจะผ่านพ้นไป แต่การ
ผลิตน�้ำมันสหรัฐฯ ก็อาจฟื้นตัวช้ากว่าคาด
โดยอีกหนึ่งปัจจัยที่บ่งชี้ว่าการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ อาจ
ฟื้นตัวล่าช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้ในระยะข้างหน้ามาจาก ในช่วงที่
ผ่านมา การฟื้นตัวของการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ เกิดจากการที่
ผู้ผลิตได้ขุดน�้ำมันขึ้นมาจากหลุมที่ถูกขุดไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วแต่
ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อดึงน�้ำมันออกมาใช้น�้ำมัน

(Drilled but uncompleted well: DUC) จนท�ำให้สต็อก DUCs
ปรับตัวลดลงแตะระดับต�่ำสุดในรอบกว่า 4 ปี
โดยสาเหตุหลักมาจากความไม่มั่นใจต่อเสถียรภาพราคา
น�ำ้ มันในอนาคตของผูผ้ ลิต Shale oil ซึง่ ท�ำให้ผผู้ ลิตไม่กล้าขยาย
การลงทุนในแท่นขุดเจาะน�้ำมันไปด้วย โดยสังเกตุได้จากจ�ำนวน
แท่นขุดเจาะน�้ำมันที่แม้จะฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังคงอยู่ใน
ระดับต�่ำเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด

แผนภาพที่ 20: การผลิตน�้ำมันสหรัฐฯ ก็อาจฟื้นตัวช้ากว่าคาดหลังจากยังไม่มีการลงทุนใหม่อย่างชัดเจน ในขณะ
ที่ทยอยใช้หลุม DUC ไปมากแล้ว

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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ราคาน�ำ้ มันอาจกลับมามี Upside ส่วนเพิม่ ได้หากการเจรจา
โครงการนิวเคลียร์ดลี ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ไม่เกิดขึน้ ในปีนี้
เราประเมินว่าหากการเจรจาโครงการนิวเคลียร์ดลี ระหว่าง
อิหร่านกับสหรัฐฯ ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ภายในปีนี้ อาจ
ท�ำให้อปุ สงค์นำ�้ มันโลกกลับมาเติบโตเร็วกว่าอุปทานได้อกี ครัง้ ซึง่
จะเป็น upside ส่วนเพิ่มให้กับราคาน�้ำมันในช่วงที่เหลือของปี
โดยหากอ้างอิงคาดการณ์จาก EIA คาดการณ์ว่าการ
เติบโตของอุปสงค์น�้ำมันโลกจะอยู่ที่ราว 2.69 ล้านบาร์เรลต่อวัน

นับตั้งแต่ ก.ย. - ธ.ค. ในขณะที่เมื่อเทียบกับฝั่งอุปทาน หากการ
เจรจาโครงการนิวเคลียร์ดีลระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ไม่เกิดขึ้น
ภายในปีนี้ จะท�ำให้การผลิตน�้ำมันดิบส่วนใหญ่มาจากแผนการ
เพิ่มการผลิตของกลุ่ม OPEC+ และการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ
เท่านั้นที่ 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน และ 2.6 แสนบาร์เรลต่อวัน
ตามล�ำดับ ซึง่ โดยรวมแล้วยังเติบโตช้ากว่าความต้องการใช้นำ�้ มัน
กว่า 8 แสนบาร์เรลต่อวัน

แผนภาพที่ 21: ความต้องการใช้น�้ำมันมีโอกาสกลับมาเติบโตเร็วกว่าการผลิตหากการเจรจาโครงการนิวเคลียร์ดีล
ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ไม่ส�ำเร็จ

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

จากที่กล่าวมาข้างต้น มีทั้งปัจจัยลบและบวกเข้ามาในช่วง
ครึ่งหลังของปี โดยปัจจัยลบมาจากความต้องการใช้น�้ำมันที่กลับ
มาดูอ่อนแออีกครั้งหลังจากแตะระดับเดียวกับช่วงก่อนการแพร่
ระบาดได้ไม่นาน กอปรกับการประกาศลดระดับน�้ำมันจากคลัง
น�้ำมันส�ำรองทางยุทธศาสตร์ของจีนก็อาจจะเป็นแรงกดดันต่อ
ราคาน�้ำมันในระยะข้างหน้าได้

อย่างไรก็ตาม ราคาน�้ำมันยังพอมีแรงสนับสนุนอยู่บ้าง
จาก การผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ หลังจากได้
รับผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนไอดา (Ida) ในขณะที่การเจรจา
นิวเคลียร์ดีลระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ยังไร้วี่แววบรรลุข้อตกลง
ซึง่ ก็จะท�ำให้ความเสีย่ งที่น�้ำมันอีกราว 1 ล้านบาร์เรลต่อวันจะล้น
เข้าสู่ตลาด ลดน้อยลงไป

21

GLOBAL
ECONOMIC INSIGHTS
•

เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัวลงในไตรมาส 3 ท่ามกลางการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta แรงหนุน
ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่หมดไป และปัญหา Supply disruptions ที่ยังไม่คลี่คลาย ด้านการจ้างงาน
เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดอย่างมากในเดือน ส.ค. จากผลกระทบของไวรัส ซึ่งคาดจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น โดย
การจ้างงานมีแนวโน้มดีขึ้น ส่วนหนึ่งจากอุปสงค์แรงงานที่ยังแข็งแกร่งอย่างมาก ขณะที่การระบาดของไวรัส
ก็เริ่มคลี่คลาย ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 4.05 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของประธานาธิบดี Biden ยังมี
ความไม่แน่นอนสูง และการเจรจามีแนวโน้มลากยาวเข้าสู่ไตรมาส 4 ด้าน Fed มีท่าที Hawkish ขึ้น โดย Dot
plot ชี้ดอกเบี้ยจะปรับขึ้นอย่างน้อย 3 ครั้ง ภายในปี 2023 ขณะที่การ QE Taper อาจเริ่มทันทีในเดือน พ.ย.

•

เศรษฐกิจ ยูโ รโซนมีแ นวโน้ม ฟื้น ตัว ผ่านจุ ด สู ง สุ ดไปแล้ ว สะท้ อ นผ่ า นดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น เศรษฐกิ จ และดั ช นี
PMIs ที่ปรับตัวลดลงในเดือน ส.ค. หลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องก่อนหน้านี้ ขณะที่ปัญหา Supply disruptions ยังไม่
คลี่คลาย ด้านการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta มีพัฒนาการดีขึ้น โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มลดลงในประเทศหลัก
ส่วนนโยบายการเงิน ECB ส่งสัญญาณลดอัตราการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่าน PEPP ส�ำหรับไตรมาส 4 ท่ามกลาง
เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ดีและเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นเกินเป้าหมาย 2% อย่างมาก ด้านการเมือง เยอรมนีจะมีการเลือก
ตั้งทั่วไปในวันที่ 26 ก.ย. ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองส�ำคัญและนโยบายการคลังมีแนวโน้มผ่อนคลายขึ้น
อย่างไรก็ดี การจัดตั้งรัฐบาลอาจจะใช้เวลานาน

•

เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในหลายมณฑลในช่วงเดือน ส.ค.
ได้แล้ว ซึ่งน่าจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไปได้บ้าง โดยเรามองว่าการด�ำเนินนโยบายการเงินการคลังจะมี
แนวโน้มผ่อนคลายมากขึน้ เมือ่ เทียบกับช่วงครึง่ แรกของปี ขณะทีน่ โยบายการเงินจะเน้นการให้ความช่วยเหลือกลุม่
เป้าหมาย เช่น กลุม่ SMEs นอกจากนี้ หากตัวเลขเศรษฐกิจชะลอลงต่อเนือ่ ง อาจมีการปรับลด RRR ลงอีกหนึง่ ครัง้
ในช่วงทีเ่ หลือของปี อย่างไรก็ตาม การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจยังมีความเสีย่ งจากการระบาดใหม่ในเมือง Fujian ซึง่ อาจ
กดดันการบริโภคในระยะข้างหน้า รวมทัง้ ประเด็นความเสีย่ งทีอ่ าจผิดนัดช�ำระหนีข้ อง Evergrande

•

เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มสดใสมากขึ้น โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว รวมถึงการแจกจ่าย
วัคซีนที่ท�ำได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 19
จังหวัด (รวมถึงโตเกียว) ออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. อาจกดดันตัวเลขเศรษฐกิจให้ชะลอตัวต่อเนื่องในเดือน
ก.ย. ด้านการเมืองหลังจากที่นาย Yoshihide Suga ประกาศไม่ลงสมัครชิงต�ำแหน่งหัวหน้าพรรค LDP ท�ำให้
ญี่ปุ่นจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าภายหลังการเลือกตั้ง รัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจมูลค่าหลายสิบล้านเยนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

•

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ โดยมีแรงหนุนจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown หลังจากที่
จ�ำนวนผู้ติดเชื้อลดลง อย่างไรก็ตาม เรายังคงเฝ้าระวังจ�ำนวนผู้ติดเชื้อที่อาจเร่งตัวขึ้นหลังการทยอยผ่อนคลาย
มาตรการ Lockdown และการเปิดประเทศในระยะถัดไป นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะได้อานิสงส์จาก
นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย โดย ธปท. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 เพิ่มเติม ขณะที่การเพิ่มกรอบนโยบายการคลังเป็น 70% ของ GDP ก็ช่วยหนุน
ให้ภาครัฐสามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ด้านความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจยังเป็น
ปัจจัยกดดันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า
22

เศรษฐกิจสหรัฐฯ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัวลงในไตรมาส 3 ท่ามกลางการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta ประกอบ
กับแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การแจกเงิน ที่หมดไป และปัญหา Supply disruptions ที่ยังไม่
คลี่คลาย ด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดอย่างมากในเดือน ส.ค. จากผลกระทบของไวรัสที่ระบาดรุนแรง ซึ่ง
คาดจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น โดยการจ้างงานมีแนวโน้มดีขึ้น ส่วนหนึ่งจากอุปสงค์แรงงานที่ยังแข็งแกร่งอย่างมาก
ขณะที่การระบาดของไวรัสก็เริ่มคลี่คลาย โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ส่วนมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจวงเงิน 4.05 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของประธานาธิบดี Joe Biden ยังมีความไม่แน่นอนสูง และการ
เจรจาในสภามีแนวโน้มลากยาวเข้าสู่ไตรมาส 4 ด้าน Fed มีท่าที Hawkish ขึ้น โดย Dot plot ชี้ดอกเบี้ยจะปรับขึ้น
อย่างน้อย 3 ครั้ง ภายในปี 2023 ขณะที่การ QE Taper อาจเริ่มทันทีในเดือน พ.ย.

แผนภาพที่ 22: กิจกรรมเศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอลงท่ามกลางการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta และมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจที่ทยอยหมดไป โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค. ปรับลดลงต�่ำสุดในรอบ 10 ปี

ที่มา: TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

กิจกรรมเศรษฐกิจแผ่วลงในไตรมาส 3 ท่ามกลางการระบาด
ของไวรัสสายพันธุ์ Delta และปัญหา Supply disruptions
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัวลงในไตรมาส 3
ท่ามกลางการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta ประกอบกับแรง
หนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การแจกเงินที่หมด
ไป และปัญหา Supply disruptions ที่ยังไม่คลี่คลาย โดย
Bloomberg Consensus คาด GDP ไตรมาส 3 จะชะลอลง
เป็น 5.0% QoQ, saar (5.6% YoY) จาก 6.6% QoQ, saar
(12.2% YoY) ในไตรมาสก่อน ทั้งนี้ การบริโภคและเครื่องชี้วัด
ภาคการผลิตออกมาดีกว่าทีค่ าดในเดือน ส.ค. แต่โดยรวมอ่อนแอ
ลงจากไตรมาส 2

การบริโภค ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ส.ค.
พลิกกลับมาขยายตัว 0.7% MoM สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะ
หดตัว -0.7% ขณะที่ตัวเลขในเดือนก่อนนหน้าถูก Revised ปรับ
ลดลง -0.7ppt เป็น -1.8% โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
ยอดค้าปลีกขยายตัว 15.1% YoY ทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน
ทัง้ นี้ ยอดค้าปลีกขยายตัวสวนทางกับทีต่ ลาดคาดอย่างมาก
ท่ามกลางการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta ทีร่ นุ แรงในเดือนดัง
กล่าว ส่วนหนึง่ อาจเป็นผลจากตัวเลขเดือนก่อนหน้าทีถ่ กู Revised
ปรับลดลงอย่างมาก รวมทัง้ ได้ผลดีจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ภาครัฐ (วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทีอ่ นุมตั ใิ นเดือน มี.ค.)
ทีใ่ ห้เงินลดหย่อนค่าเลีย้ งดูบตุ ร (Child Tax Credit payments)
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เป็นรายเดือนระหว่างเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2021 โดยครอบครัวจะได้
รับ 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบุตรที่มีอายุต�่ำกว่า 6 ปี และ 250
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบุตรที่มีอายุ 6-17 ปี
อย่างไรก็ดี การใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภคชะลอลงในไตรมาส 3
ท่ามกลางแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐอย่างการ
แจกเงินที่หมดไปแล้ว รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง
ซึ่งนับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่กดดันการใช้จ่ายทั้งในหมวดสินค้าและ
บริการ โดยผลกระทบดังกล่าวอาจสะท้อนผ่านความเชือ่ มัน่ ของ
ผูบ้ ริโภคโดย U. of Michigan ทีป่ รับลดลงต�ำ่ สุดในรอบ 10 ปี
ในเดือน ส.ค. (70.3 จุด)
การผลิต ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโดย ISM
(ISM Manufacturing Index) เดือน ส.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.4
จุด เป็น 59.9 จุด สวนทางกับที่ตลาดว่าจะลดลงเป็น 58.5 จุด
จากยอดค�ำสัง่ ซือ้ ทัง้ ในประเทศ (+1.8, 66.7 จุด) และนอกประเทศ
(+0.9, 56.6 จุด) รวมถึงผลผลิต (+1.6, 60.0 จุด) ที่ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้น อย่างไรก็ดี การจ้างงาน (-3.9, 49.0 จุด) ได้ชะลอตัวลงมาก
นอกจากนี้ ดัชนียังสะท้อนปัญหา Supply disruptions ที่ยังคง
อยู่ โดยได้รายงานถึงปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบส�ำคัญและบริการ
ขนส่งที่แม้จะเริ่มผ่อนคลายลง แต่ก็ยังคงเป็นปัจจัยฉุดรั้งการ
ฟื้นตัวของภาคการผลิตโดยรวม
การบริการ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการโดย ISM
(ISM Services Index) เดือน ส.ค. ปรับตัวลดลง -2.4 จุด เป็น
61.7 จุด แต่สงู กว่าคาดการณ์ตลาดที่ 61.5 จุด โดยกิจกรรมทางธุรกิจ
(-6.9, 60.1 จุด), ยอดค�ำสัง่ ซือ้ ในต่างประเทศ (-5.2, 60.6 จุด) และ
ภายในประเทศ (-0.5, 63.2 จุด) รวมทั้งการจ้างงาน (-0.1, 53.7
จุด) ปรับตัวลดลง โดยรายงานได้ระบุถึงตลาดแรงงานที่ตึงตัว
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และปัญหาด้านโลจิสติกส์ ที่เป็น
ปัจจัยฉุดรั้งการฟื้นตัวของภาคบริการ
การลงทุน ยอดค�ำสั่งซื้อไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์และ
เครื่องบิน (Core Capital Goods Orders) ซึ่งเป็นดัชนี

ชี้น�ำการลงทุนเดือน ก.ค. ขยายตัว 14.8% YoY ชะลอลงจาก
18.3% ในเดือนก่อน ขณะที่ดัชนียอดค�ำสั่งซื้อใหม่ของภาคการ
ผลิต (ISM Manufacturing New Orders) เดือน ส.ค. ปรับตัว
เพิ่มขึ้น +1.8 จุด เป็น 66.7 จุด
ภาคต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน ก.ค.
ขยายตัว 24.5% YoY ชะลอตัวลงจาก 32.2% ในเดือนก่อน
ส่วนยอดน�ำเข้า (Imports) ขยายตัว 22.1% ชะลอตัวลงจาก
35.2% ในเดือนก่อน โดยกิจกรรมภาคต่างประเทศยังขยายตัว
ในระดับสูงจากผลของฐานที่ต�่ำในช่วงที่เดียวกันปีก่อน
สถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อมี
แนวโน้มผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ขณะที่การฉีดวัคซีนน่าจะเริ่ม
เร่งตัวหลังภาครัฐและเอกชนบังคับให้ฉดี มากขึน้ ก่อนกลับเข้า
ท�ำงาน
สถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลายลงไปบ้าง โดย
จ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในช่วง
ที่ผ่านมาและเริ่มชะลอตัวลง ขณะที่อัตราการเสียชีวิตและการ
เข้าโรงพยาบาล (Hospitalizations) ยังอยู่ในระดับต�่ำกว่าการ
ระบาดรอบก่อนอย่างมาก สะท้อนผลดีของการฉีดวัคซีน
โดยประชากรสหรัฐฯ ราว 61% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย
1 โดส (ณ วันที่ 4 ก.ย.) แล้ว แต่อัตราการฉีดวัคซีนไม่ค่อย
เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ส่วนหนึ่ง
อาจเป็นผลจากที่บางส่วนยังคงมีความกังวล และยังไม่ชัดเจน
ในเรื่องของผลข้างเคียงต่อสุขภาพ
อย่างไรก็ดี เรามองว่าอัตราการฉีดวัคซีนน่าจะปรับดีขึ้น
ต่อจากนี้ หลังจากที่ในช่วงปลายเดือน ส.ค. วัคซีนของ PhifzerBioNTech ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากองค์การอาหาร
และยาของสหรัฐฯ (FDA) โดยภาครัฐและเอกชน คาดจะบังคับ
ให้ฉีดมากขึ้น โดยเฉพาะในการกลับเข้าไปท�ำงาน เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถด�ำเนินการได้ตามปกติ
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แผนภาพ 23: สถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ขณะที่ประชากรสหรัฐฯ ราว 61% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส

Note: 1\ As of 4 Sep. 2\ As of 5 Sep.
ที่มา: Ourworldindata.org, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

การฟืน้ ตัวของตลาดแรงงานหยุดชะงักในเดือน ส.ค. ท่ามกลาง
การระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta แต่คาดจะเป็นเพียง
ชั่วคราวเท่านั้น
การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือน
ส.ค. เพิ่มขึ้น 2.35 แสนต�ำแหน่ง ต�่ำสุดในรอบ 7 เดือน และแย่
กว่าทีต่ ลาดคาดอย่างมากที่ 7.33 แสนต�ำแหน่ง สะท้อนผลกระทบ
จากการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta ขณะที่ตัวเลขเดือนก่อน
หน้าถูก Revised ปรับเพิ่มขึ้น 1.10 แสนต�ำแหน่ง เป็น 1.053
ล้านต�ำแหน่ง
โดยการจ้างงานในหมวดโรงแรมและพักผ่อนไม่เพิม่ ขึน้ หลัง
จากทีเ่ พิม่ ขึน้ มากต่อเนือ่ งก่อนหน้านี้ (เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 2.18 แสน
ต�ำแหน่งในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา) ส่วนการจ้างงานในหมวด
ค้าปลีก (-2.9 หมื่นต�ำแหน่ง), ก่อสร้าง (-3.0 พันต�ำแหน่ง),
ภาครัฐ (-8.0 พันต�ำแหน่ง) และการบริการด้านสุขภาพและ
การให้ความช่วยเหลือทางสังคม (-4.6 พันต�ำแหน่ง) ลดลง
ขณะที่การจ้างงานเพิ่มขึ้นในหมวดการบริการด้านธุรกิจ
(7.4 หมืน่ ต�ำแหน่ง), การขนส่งและคลังสินค้า (5.3 หมืน่ ต�ำแหน่ง),
การบริการอื่นๆ เช่น ซ่อมรถ (3.7 หมื่นต�ำแหน่ง), ภาคการผลิต
(3.7 หมืน่ ต�ำแหน่ง) และการจ้างงานภาคการศึกษาทีเ่ พิม่ ขึน้ เพียง
เล็กน้อยเท่านั้น (1.4 หมื่นต�ำแหน่ง) แม้โรงเรียนจะเริ่มเปิดการ
เรียนการสอนตามปกติ
ด้านอัตราค่าจ้างแรงงาน (Average Hourly Earnings)
เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 0.6% MoM ต่อเนื่องจาก 0.4% ในเดือน
ก่อน และสูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 0.3% โดยอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นใน

เกือบทุกหมวด น�ำโดยการโรงแรมและพักผ่อน (1.4%) และ
ค้าปลีก (0.7%) ขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อัตราค่า
จ้างแรงงานขยายตัว 4.3% YoY (vs. 4.1% เดือนก่อน) โดยค่า
จ้างแรงงานยังคงปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งอยูใ่ นระดับทีส่ งู มาก สูง
กว่าก่อน COVID-19 เกือบ 10% (30.7 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชัว่ โมง
vs. เฉลี่ยปี 2019 ที่ราว 28 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง) สะท้อน
ปัญหาขาดแคลนแรงงานทีย่ งั คงอยูท่ า่ มกลางอุปสงค์แรงงานทีอ่ ยู่
ในระดับสูง
การจ้างงานนอกภาคเกษตรชะลอลงอย่างมากในเดือน ส.ค.
ท่ามกลางผลกระทบจากการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta (ผูต้ ดิ
เชือ้ เร่งตัวขึน้ เกินระดับแสนรายต่อวัน ซึง่ สร้างความกังวลให้แก่
แรงงานในการกลับเข้ามาท�ำงาน และท�ำให้การว่าจ้างแรงงานยัง
เป็นไปอย่างยากล�ำบาก) และหลังจากการจ้างงานมีการเร่งตัวขึน้
ไปกว่า 1 ล้านต�ำแหน่งในเดือนก่อนหน้าภายหลังการเปิดกิจกรรม
เศรษฐกิจ
อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสน่าจะเป็น
เพียงชัว่ คราวเท่านัน้ ขณะทีก่ ารจ้างงานโดยรวมมีแนวโน้มดีขนึ้ โดย
การจ้างงานนอกภาคเกษตรยังเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 6.53 แสนต�ำแหน่ง
ในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา อีกทัง้ อุปสงค์แรงงานยังอยูใ่ นระดับสูง
(สะท้อนผ่านต�ำแหน่งงานว่างหรือ Job Openings เพิ่มขึ้น
ต่อเนือ่ งอยูใ่ นระดับสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ที่ 10.9 ล้านต�ำแหน่ง
ในเดือน ก.ค. รายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อถัดไป) ท�ำให้เราคาดว่า
Fed จะเริม่ QE Taper ในปีนี้ โดยจะประกาศอย่างเป็นทางการใน
การประชุมเดือน พ.ย. เพือ่ เริม่ ต้นลดจริงในเดือน ธ.ค.
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แผนภาพที่ 24: การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 2.35 แสนต�ำแหน่งในเดือน ส.ค. โดยการจ้างงานใน
หมวดการโรงแรมและพักผ่อน (กราฟขวามือ: แท่งสีแดง) ไม่เพิ่มขึ้น

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

ต�ำแหน่งงานว่างเปิดใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอยู่ในระดับสูงสุด
ตัง้ แต่มกี ารเก็บข้อมูล สะท้อนถึงอุปสงค์แรงงานทีย่ งั แข็งแกร่ง
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls)
เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 2.35 แสนต�ำแหน่ง ต�่ำกว่าที่ตลาดคาด
ไว้มาก ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ทีร่ นุ แรงขึน้ ในเดือน
ดังกล่าว ซึ่งยังสะท้อนถึงความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
ในตลาดแรงงาน โดยรายงานของ JOLTS สะท้อนอุปสงค์ของ
แรงงานที่ยังแข็งแกร่งอย่างมาก ตามการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในภาคบริการ เช่น การโรงแรมและพักผ่อน แต่ในขณะ
เดียวกันอุปทานของแรงงานก็ยงั ไม่ปรับเพิม่ ขึน้ ตามได้ทนั ท�ำให้ผู้
ประกอบการประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งส่งผลให้อัตรา
ค่าจ้างแรงงานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา
โดย JOLTS รายงานต�ำแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (Job
Openings) เดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 7.49 แสนต�ำแหน่ง มาอยู่ที่
10.9 ล้านต�ำแหน่ง สูงสุดนับตั้งแต่เก็บข้อมูลในปี 2000 และ
สวนทางกับทีต่ ลาดคาดว่าจะปรับลดลงมาอยูท่ ี่ 10.0 ล้านต�ำแหน่ง
สะท้อนถึงอุปสงค์แรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งต�ำแหน่งงานว่าง
เปิดใหม่ ส่วนใหญ่อยู่ในหมวดบริการด้านสุขภาพและการให้
ความช่วยเหลือทางสังคมที่เพิ่มขึ้น 2.94 แสนต�ำแหน่ง, บริการ
ทางการเงินเพิ่มขึ้น 2.02 แสนต�ำแหน่ง และการโรงแรมและ
พักผ่อนเพิ่มขึ้น 1.34 แสนต�ำแหน่ง ขณะที่ต�ำแหน่งงานว่างเปิด
ใหม่ในหมวดค้าส่ง (-1.4 หมื่นต�ำแหน่ง) และค้าปลีก (-9.5 หมื่น
ต�ำแหน่ง) ลดลงเล็กน้อย

ขณะที่การจ้างงาน (Job Hires) ลดลง 1.6 แสนต�ำแหน่ง
อยู่ที่ 6.7 ล้านต�ำแหน่ง ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างต�ำแหน่งงาน
ว่างกับการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างมากอยู่ที่ 4.27 ล้านต�ำแหน่ง
ซึ่งนับเป็นส่วนต่างที่สูงที่สุดตั้งแต่มีการเก็บข้อมูล โดยส่วนต่าง
เพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด (แผนภาพ 25 ด้านล่าง กราฟขวามือ)
สะท้อนถึงอุปสรรคในการกลับไปท�ำงานของแรงงาน ส่วนหนึ่ง
อาจเป็นผลจากความกังวลต่อการระบาด COVID-19 ภาระ
ที่ต้องเลี้ยงดูบุตรเนื่องจากโรงเรียนยังไม่เปิด รวมถึงการให้
สวัสดิการว่างงานเพิ่มเติมของรัฐบาลที่ยังคงมีอยู่ในหลายรัฐ
(300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสัปดาห์ หมดอายุวันที่ 6 ก.ย.) ส่งผล
ให้มีแรงจูงใจในการออกไปท�ำงานลดลง ทั้งนี้ ส่วนต่างในหมวด
การโรงแรมและพักผ่อน (แท่งสีแดง) เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่การเปิด
เศรษฐกิจในไตรมาส 2 บ่งชี้ถึงการทยอยการกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น
ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว
มองไปข้างหน้า เราคาดว่าอุปสงค์แรงงานโดยรวมจะยังคง
อยูใ่ นระดับทีแ่ ข็งแกร่งมากตลอดช่วงทีเ่ หลือของปี โดยคาดว่าการ
ระบาดของไวรัสจะส่งผลกระทบเพียงชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งจ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ได้เริ่มชะลอลงแล้ว นอกจากนี้
การให้สวัสดิการว่างงานพิเศษที่ได้ยุติลงเมื่อวันที่ 6 ก.ย. และ
การเริ่ ม กลั บ มาเปิ ด การเรี ย นการสอนตามปกติ ข องโรงเรี ย น
จะช่วยหนุนให้มีแรงงานกลับเข้าสู่ตลาดมากขึ้น และช่วยท�ำให้
ตัวเลขการจ้างงานปรับตัวดีขึ้น
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แผนภาพที่ 25: ต�ำแหน่งงานว่างเปิดใหม่เพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง และส่วนต่างของต�ำแหน่งงานว่างกับการจ้างงานก็เพิม่
ขึ้นมาอยู่ที่กว่า 4 ล้านต�ำแหน่ง โดยส่วนต่างดังกล่าวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด (กราฟขวามือ)

Note: Job Openings refers to no. of jobs open to be filled, Job Hires refers to payrolls that have
occurred, Job Separations refers to voluntary (i.e. quits) & involuntary (i.e. layoffs & discharges)
departures from a job. Quits rate & layoffs rate are % of total employment.
ที่มา: Bloomberg, St. Louis Fed, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาววงเงินรวมราว 4.05 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ของประธานาธิบดีBiden ยังมีความไม่แน่นอน
สูงทั้งขนาดวงเงินและแผนการปรับขึ้นภาษี
ในช่วงที่ผ่านมา สภาได้ด�ำเนินการพิจารณาแผนกระตุ้น
เศรษฐกิจของประธานาธิบดี Joe Biden วงเงินรวม 4.05 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งเป็น 2 ฉบับส�ำคัญดังนี้
1) แผนลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน “Bipartisan Investment
& Jobs Act” วงเงิน 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งผ่านชั้น
วุฒิสภา (ส.ว.) ไปแล้วเมื่อต้นเดือน ส.ค. และอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาในชั้นสภาผู้แทนฯ (ส.ส.) ซึ่งคาดจะท�ำการโหวตภายใน
วันที่ 27 ก.ย. ตามที่นาง Nancy Pelosi ประธานสภาผู้แทนฯ
ได้ก�ำหนดไว้ โดยเมื่อโหวตผ่านในชั้น ส.ส. เรียบร้อยก็จะส่งต่อ
ให้ประธานาธิบดีBiden ลงนามเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย เป็น
ล�ำดับถัดไป (รายละเอียดของมาตรการสามารถติดตามได้ใน
TIPS ฉบับเดือน ก.ย.)
2) แผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่งรวมมาตรการส่วน
ที่เหลือของประธานาธิบดี Biden เช่น มาตรการด้านสังคมและ
ปัญหาสิง่ แวดล้อม วงเงินราว 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ จะ
ผ่านสภาด้วยกระบวนการ Budget Reconciliation ทีใ่ ช้เสียงของ
ส.ว. เพียงครึ่งเดียว (51 เสียงขึ้นไป) ในการผ่านเท่านั้น โดยเมื่อ
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ปลายเดือน ส.ค. ทั้ง ส.ว. และ ส.ส. ได้เห็นชอบกรอบการใช้จ่าย
วงเงิน 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปแล้ว ซึง่ ในระหว่างนี้ คณะ
กรรมาธิการทีเ่ กีย่ วข้องก�ำลังด�ำเนินการร่างรายละเอียดแผนการ
ใช้จ่าย รวมทั้งแผนการปรับขึ้นภาษีด้วย
โดยเราคาดว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดี
Biden จะไม่เพิ่มการขาดดุลการคลังนัก (แผนภาพ 26 ด้านล่าง:
กราฟเส้นสีแดง) เนื่องจากในส่วนของแผนลงทุนโครงสร้างพื้น
ฐาน ส่วนหนึ่งจะน�ำงบประมาณที่เหลืออยู่มาใช้จ่าย เช่น วงเงิน
เหลือจากมาตรการลดทอนผลกระทบจาก COVID, วงเงินเหลือ
จากการให้สวัสดิการว่างงานพิเศษ 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสัปดาห์
ทีก่ ว่า 20 รัฐได้ยตุ กิ ารให้กอ่ นก�ำหนดต้นเดือน ก.ย., รายได้จากการ
ประมูลคลืน่ ความถี,่ และการรายงานธุรกรรม Crypto currency
ทีเ่ ข้มงวดขึน้ เป็นต้น
ขณะที่ในส่วนของแผนขนาดใหญ่วงเงิน 3.5 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ จะเน้นการปรับขึน้ ภาษีกบั ภาคธุรกิจและผูม้ รี ายได้
สูง เช่น ปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลเป็น 28% จากปัจจุบันที่ 21% และ
ปรับขึ้นภาษีรายได้จากการลงทุนเป็น 39.6% จากปัจจุบัน 20%
เป็นต้น อย่างไรก็ดี แผนการปรับขึ้นภาษียังมีความไม่แน่นอนสูง
และต้องติดตามอย่างใกล้ชดิ เนือ่ งจากสุดท้ายแล้วสภาอาจเลือก
ไม่ปรับขึ้นภาษีในอัตราที่สูงดังที่ประธานาธิบดี Biden เคยเสนอ

แผนภาพที่ 26: แผนกระตุน้ เศรษฐกิจของประธานาธิบดี Biden จะไม่เพิม่ การขาดดุลการคลังมากนัก (กราฟเส้นสีแดง)
เนื่องจากได้แรงหนุนจากแผนการจัดเก็บภาษีที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

Note: 1\ Based on Moody’s estimated as of 21 July 2021; slight different from actual budget are
anticipated. Moody’s assume in the reconciliation bill that corporate tax rate will be increased to
25% from 21% currently.
ที่มา: Moody’s Analytics, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

ส�ำหรับผลดีต่อเศรษฐกิจ หากทั้งแผนลงทุนโครงสร้างพื้น ในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดย GDP คาดจะโตเฉลี่ยที่ 3.0% YoY
ฐานและแผนกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนที่เหลือวงเงิน 3.5 ล้านล้าน นอกจากนี้ คาดจะเป็น Upside ส่วนเพิ่มให้การจ้างงานราวอีก
ดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถผ่านสภาและบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ ราว 5.01 แสนต�ำแหน่งต่อปี ในช่วง 5 ปีข้างหน้า
ส�ำเร็จ คาดจะเป็น Upside ส่วนเพิ่มให้ GDP ราว 0.5% ต่อปี
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แผนภาพที่ 27: หากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านสภาทั้ง 2 แผน คาดจะหนุนให้ GDP ขยายตัวเฉลี่ย 3.0% YoY ในช่วง 5
ปีข้างหน้า และเพิ่มการจ้างงานสุทธิ 11.2 ล้านต�ำแหน่ง

Note: Moody’s estimated as of 21 July 2021. Key assumption: 1) Fiscal policies will become law by
end-2021 and implemented in early-2022, 2) No other significant fiscal policy changes, 3) Assume
Fed will not begin normalizing policy rate until the economy is at full employment and inflation has
been consistently above the Fed’s 2% target as indicated in FOMC statement, and 4) The worst of
COVID-19 & its economic impacts are over, and the pandemic will continue to wind down.
ที่มา: Moody’s Analytics, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

ทั้งนี้ แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดี Biden ยัง
มีความไม่แน่นอนอย่างมาก ทัง้ รายละเอียดของมาตรการ วงเงิน
และแผนภาษี ท�ำให้เราคาดสภายังต้องใช้ระยะเวลานานในการ
พิจารณาซึ่งมีความเสี่ยงที่จะลากยาวเข้าสู่ไตรมาส 4 นอกจากนี้
ในระยะใกล้ สภายังมีประเด็นส�ำคัญที่ต้องพิจารณาคือ 1) การ
ผ่านงบประมาณปี 2022 ก่อนเริม่ ปีงบประมาณใหม่ในวันที่ 1 ต.ค.
เพือ่ หลีกการเกิดการปิดหน่วยงานภาครัฐบางส่วนเป็นการชัว่ คราว
(Government Shutdown) และ 2) การระงับหรือขยายเพดาน
หนี้สาธารณะ (Debt ceiling) เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดช�ำระหนี้
(Default) ของภาครัฐ ที่อาจเกิดขึ้นเร็วสุดในเดือน ต.ค.
Fed มีท่าที Hawkish ขึ้น โดย Dot plot ชี้ดอกเบี้ยจะปรับขึ้น
อย่างน้อย 3 ครั้ง ณ สิ้นปี 2023F ขณะที่ QE Taper อาจเริ่ม
ต้นทันทีในเดือน พ.ย. ท่ามกลางเงินเฟ้อทีข่ ยายตัวในระดับสูง
การประชุม FOMC ครั้งล่าสุดวันที่ 21-22 ก.ย. ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติเป็นเอกฉันท์ (11-0) คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย Federal Funds Rate ไว้ที่ระดับต�่ำ 0-0.25% และคง
การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่อัตราปัจจุบัน 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อเดือน เป็นอย่างน้อย แบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาล (Treasury)
เดือนละ 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (MBS)
เดือนละ 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามการคาดการณ์ของ
ตลาด แต่มีท่าที Hawkish ขึ้นอย่างมากดังนี้

การเข้าซื้อสินทรัพย์ แถลงการณ์การประชุมระบุว่า “หาก
เศรษฐกิจยังฟื้นตัวต่อเนื่องตามที่คาดการณ์ไว้ คณะกรรมการ
เห็นว่าการชะลอการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE Taper) ใกล้ถึงจุด
เริ่มต้นแล้ว (May soon be warranted)” ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
จากแถลงการณ์การประชุมรอบก่อนทีร่ ะบุเพียงว่า Fed จะท�ำการ
ประเมินพัฒนาการการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไปในการประชุม
เดือนข้างหน้า โดยนาย Jerome Powell ประธาน Fed ระบุใน
แถลงการณ์หลังการประชุมว่า Fed อาจเริ่มต้น QE Taper ใน
การประชุมครั้งถัดไป (วันที่ 2-3 พ.ย.) และสิ้นสุดกระบวนการ
ดังกล่าวกลางปี 2022 (ซึ่งจะเท่ากับว่า Fed จะลดอัตราการเข้า
สินทรัพย์ลงเดือนละ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยใช้ระยะ
เวลา 8 เดือน)
แนวโน้มของดอกเบีย้ หรือ Dot plot สะท้อนว่า Fed มีทา่ ที
Hawkish ขึน้ มาก โดยมีคณะกรรมการ 9 จากทัง้ หมด 18 ท่าน
ทีม่ องปรับขึน้ ดอกเบีย้ ในปี 2022 (เพิม่ ขึน้ จากคาดการณ์ครัง้ ก่อน
ในเดือน มิ.ย. ทีม่ ี 7 ท่าน) ส�ำหรับปี 2023 Dot plot ชีจ้ ะปรับขึน้
ดอกเบีย้ 3 ครัง้ ซึง่ เข้มงวดกว่าทีเ่ คยส่งสัญญาณไว้ครัง้ ก่อนและ
ทีต่ ลาดคาดไว้ที่ 2 ครัง้ และ Dot plot ปี 2024 ซึง่ มีการเปิดเผย
เป็นครัง้ แรก ชีจ้ ะปรับขึน้ ดอกเบีย้ อีก 3 ครัง้ เท่ากับทีต่ ลาดคาด
ขณะทีค่ าดการณ์ดอกเบีย้ ระยะยาว (Longer-run rate) ยังคงอยู่
ที่ 2.5% เช่นเดิม
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ประมาณการเศรษฐกิจ สอดรับกับแนวโน้มของดอกเบี้ย
Fed ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ Core PCE ของปี 2021-2023
ขึ้น โดยปรับขึ้นมากของปี 2021F เป็น 3.7% (vs. 3.0% คาด
การณ์ครั้งก่อน) และปรับขึ้นเป็น 2.3% และ 2.2% ในปี 20222023F ตามล�ำดับ (เพิ่มขึ้นปีละ 0.2ppt และ 0.1ppt ตามล�ำดับ)
สะท้อนปัญหา Supply disruptions ทีย่ งั คงอยู่ โดยคาดจะขยาย
ตัวที่ 2.1% ในปี 2024F
ส่วนคาดการณ์เศรษฐกิจ Fed ปรับลดคาดการณ์ GDP
ปี 2021F ลงมากเป็น 5.9% (vs. 7.0% คาดการณ์ครั้งก่อน)
ขณะที่ปรับขึ้นของปี 2022-2023F เป็น 3.8% และ 2.5% ตาม
ล�ำดับ (เพิ่มขึ้นปีละ 0.5ppt และ 0.1ppt ตามล�ำดับ) และคาด
จะขยายตัว 2.0% ในปี 2024F
Fed มีท่าที Hawkish กว่าที่คาดไว้มาก ทั้งในส่วนของ
Dot plot ที่ชี้จะปรับขึ้นดอกเบี้ยถึง 3 ครั้งในปี 2023 ทั้ง
ยั ง มี โ อกาสเพิ่ ม ขึ้ น ที่ ก ารปรั บ ขึ้ น ดอกเบี้ ย ครั้ ง แรกจะเกิ ด ขึ้ น

ตั้งแต่ปี 2022 รวมทั้งการ QE Taper ที่ Fed อาจเริ่มต้น
ลดทันทีในเดือน พ.ย. โดยส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากความกังวล
เรื่องเงินเฟ้อที่ขยายตัวในระดับสูง ท่ามกลางปัญหา Supply
disruptions ที่ยังไม่คลี่คลาย
เรายังคงคาด QE Taper จะเกิดขึน้ ภายในปีนี้ โดยอาจเกิด
ขึ้นเร็วสุดในเดือน พ.ย. ซึ่ง Fed อาจประกาศในการประชุมวันที่
2-3 พ.ย. และเริ่มต้นลดการเข้าซื้อลงเลยในเดือนนั้น ส่วนอัตรา
ดอกเบี้ย ท่าทีที่ Hawkish ขึ้นอย่างมากของ Fed ส่งผลให้การ
ปรับขึน้ ดอกเบีย้ ครัง้ แรก อาจเกิดขึน้ เร็วกว่าทีเ่ ราเคยคาดไว้วา่ จะ
เป็นในช่วงครึ่งหลังของปี 2023
อย่างไรก็ดี เรามองประเด็นดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
อยู่มาก และขึ้นอยู่กับพัฒนาการของปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญ เช่น
สถานการณ์ COVID-19 และการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจเข้าสู่
ภาวะปกติ (กระทบต่อการจ้างงานและปัญหา Supply disruption)
เป็นต้น ซึ่งยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

แผนภาพที่ 28: Fed ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2021F ลงมาก
และปรับขึ้นของปี 2022F ขณะที่ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อขึ้นของ
ปี 2021-2023F โดยเฉพาะปี 2021F ที่ปรับขึ้นมาก

ที่มา: Federal Reserves

แผนภาพที่ 29: Dot plot ล่าสุดชี้ดอกเบี้ยจะปรับขึ้น 3 ครั้งในปี 2023 และขึ้นอีก 3 ครั้งในปี 2024

ที่มา: Bloomberg
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เศรษฐกิจยุโรป
เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มฟื้นตัวผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนผ่านดัชนีความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจและดัชนี PMIs ที่ปรับตัวลดลงในเดือน ส.ค. หลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องก่อนหน้านี้ ขณะที่ปัญหา Supply
disruptions ยังไม่คลี่คลาย ด้านการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta มีพัฒนาการดีขึ้น โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อเริ่ม
ลดลงในประเทศหลัก ขณะที่อัตราการเสียชีวิตและเข้าโรงพยาบาลยังต�่ำกว่าการระบาดรอบก่อนๆ อย่างมาก ส่วน
นโยบายการเงิน ECB ส่งสัญญาณลดอัตราการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่าน PEPP ส�ำหรับไตรมาส 4 ในการประชุมล่าสุด
ต้นเดือน ก.ย. ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ดีและเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นเกินเป้าหมาย 2% อย่างมาก (ขยายตัว 3%
ในเดือน ส.ค.) ด้านการเมือง เยอรมนีจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 26 ก.ย. ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองส�ำคัญ
และนโยบายการคลังมีแนวโน้มผ่อนคลายขึ้น อย่างไรก็ดี การจัดตั้งรัฐบาลอาจจะใช้เวลานาน ซึ่งนับเป็นความเสี่ยง
กดดันเศรษฐกิจ
แผนภาพที่ 30: โมเมนตัมเศรษฐกิจเริ่มชะลอลงสะท้อนผ่านดัชนี PMIs และดัชนีความเชื่อมั่น ท่ามกลางการ
ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta และปัญหา Supply disruptions

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

เศรษฐกิจฟื้นตัวผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว สะท้อนผ่านดัชนี PMIs
และความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวลดลง ท่ามกลาง
การระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta และปัญหา Supply
disruptions
เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องในไตรมาส
3 ท่ามกลางแรงหนุนจากการเบิกจ่ายของกองทุน EU Recovery
Fund และการใช้ Digital COVID Certificate ที่จะหนุนภาค
ท่องเที่ยว โดย Bloomberg consensus คาด GDP ไตรมาส 3
จะขยายตัว 2.2% QoQ (3.4% YoY) ต่อเนื่องจาก 2.2% QoQ
(14.3% YoY) ในไตรมาสก่อน
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟืน้ ตัวผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว
สะท้อนผ่านดัชนีความเชือ่ มัน่ ทางเศรษฐกิจและดัชนี PMIs ทีป่ รับ

ตัวลดลงในเดือน ส.ค. หลังเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งก่อนหน้านี้ นอกจากนี้
การระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta ได้สง่ ผลกระทบต่อการใช้จา่ ย
ของผู้บริโภค อีกทั้งปัญหา Supply disruptions ที่ยังไม่คลี่คลาย
ส่งผลกดดันกิจกรรมในภาคการผลิต
การบริโภค ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ก.ค.
พลิกกลับมาหดตัว -2.3% MoM จากที่ขยายตัว 1.8% ในเดือน
ก่อน และแย่กว่าที่ตลาดคาดว่าจะไม่ขยายตัว (0.0%) ขณะที่
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกขยายตัว 3.1%
YoY (vs. 5.4% เดือนก่อน) โดยยอดค้าปลีกได้รับผลกระทบ
จากการะบาดของ COVID-19 ที่สร้างความไม่แน่นอนให้กับ
ผู้บริโภค และมีแนวโน้มอ่อนแอต่อในเดือน ส.ค. สะท้อนผ่าน
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer confidence) ที่ยังปรับตัว
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ลดลงต่อในเดือน ส.ค. อยู่ที่ -5.3 จุด จากความกังวลต่อสภาวะ
เศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและตลาดแรงงาน
การผลิต ดัชนีผจ้ ู ดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคการผลิต (Manufacturing
PMI) เดือน ส.ค. ปรับตัวลดลง -1.4 จุด เป็น 61.4 จุด ชะลอตัวต่อ
เนือ่ งเป็นเดือนที่ 2 จากระดับสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ในเดือน มิ.ย.
โดยผลผลิตลดลงสูร่ ะดับต�ำ่ สุดในรอบ 6 เดือน ขณะทีย่ อดค�ำสัง่ ซือ้
ใหม่ทงั้ ในและต่างประเทศ และการจ้างงานลดลงเล็กน้อยแต่ยงั คง
อยูใ่ นระดับสูง ด้านดัชนีราคาชะลอตัวลงบ้าง แต่ยงั คงอยูใ่ นระดับ
สูงท่ามกลางอุปสงค์ทเี่ พิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งอย่างรวดเร็วและปัญหาในห่วง
โซ่อปุ ทาน
การบริการ ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคบริการ (Services
PMI) เดือน ส.ค. ปรับตัวลดลง -0.8 จุด เป็น 59.0 จุด โดยการ
เติบโตของงานใหม่ชะลอตัวลงแต่ยงั คงขยายตัวในระดับสูง ส่วน
ยอดค�ำสัง่ ซือ้ ภายนอกประเทศขยายตัวสูงเป็นอันดับ 2 นับตั้งแต่

เริ่มท�ำการส�ำรวจในปี 2014 ขณะที่การจ้างงานยังคงอยู่ในระดับ
สูงสุดในรอบ 3 ปี ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของงานคงค้างในมือ
(Backlogs) ทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 5 ส่วนดัชนีราคาต้นทุน
ปั จ จั ย การผลิ ต ยั ง คงอยู ่ ใ นระดั บ สู ง สุ ด เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ จ าก
ผลกระทบของปัญหา Supply disruptions
ยอดปล่อยสินเชื่อ ยอดปล่อยสินเชื่อสู่ภาคครัวเรือน
(Households) ขยายตัว 4.2% YoY เร่งตัวขึน้ เล็กน้อยจาก 4.0%
ในเดือนก่อน ขณะที่ยอดปล่อยสินเชื่อสู่ภาคธุรกิจ (Corporates)
ขยายตัว 1.7% ชะลอตัวลงเล็กน้อยจาก 1.8% ในเดือนก่อน
ภาคต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน มิ.ย. ขยายตัว
20.7% YoY ชะลอตัวลงจาก 35.1% ในเดือนก่อน ส่วนยอดน�ำเข้า
(Imports) ขยายตัว 25.8% ชะลอตัวลงจาก 33.9% ในเดือนก่อน
โดยภาคต่างประเทศยังขยายตัวในระดับสูงจากผลของปัจจัยฐาน
ที่ต�่ำในช่วงเดียวกันปีก่อน

แผนภาพที่ 31: ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจและดัชนี Composite PMI (กราฟซ้ายมือ) สะท้อนเศรษฐกิจฟื้นตัวผ่าน
จุดสูงสุดไปแล้ว ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

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

สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เริม่ คลีค่ ลาย โดยจ�ำนวน
ผูต้ ดิ เชือ้ มีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในประเทศหลัก ขณะที่
อัตราการเสียชีวิตและเข้าโรงพยาบาลยังต�่ำกว่าการระบาด
รอบก่อน
สถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะใน
ประเทศหลักได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน ที่จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ

รายใหม่มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และเริม่ ชะลอตัวลง
ส่วนยอดผู้ติดเชื้อในเยอรมนียังคงเร่งตัวขึ้นเนื่องจากการระบาด
เกิดขึ้นช้ากว่า แต่คาดใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้ว ขณะที่อัตราการเสีย
ชีวิตและเข้าโรงพยาบาล (Hospitalization) มีการเร่งตัวขึ้นบ้าง
แต่ยังอยู่ในระดับต�่ำกว่าการระบาดรอบก่อนๆ อย่างมาก สะท้อน
ผลดีของวัคซีน
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แผนภาพที่ 32: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 (เส้นสีน�้ำเงิน) มีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในประเทศหลัก
ขณะที่อัตราการเสียชีวิตและเข้าโรงพยาบาลยังต�่ำกว่าการระบาดในรอบก่อน

Note: 1\ Cases & deaths are as of 6 Sep, total hospitalizations as of 29 Aug.
ที่มา: Ourworldindata.org, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

โดยประชากรยูโรโซนราว 66% ได้รบั วัคซีนอย่างน้อย 1 โดส ลงมากในทุกประเทศหลัก ซึง่ ยังต้องติดตามตัวเลขดังกล่าวอย่าง
(ณ วันที่ 6 ก.ย.) แล้ว ซึง่ แซงหน้าสหรัฐฯ ทีม่ ปี ระชากรได้รบั วัคซีน ใกล้ชดิ ต่อไป เพราะจะกระทบต่อความราบรืน่ ในการกลับมาเปิด
อย่างน้อย 1 โดส 61% อย่างไรก็ดี อัตราการฉีดวัคซีนได้ชะลอตัว กิจกรรมเศรษฐกิจได้เหมือนก่อนวิกฤต COVID-19
แผนภาพที่ 33: ประชากรในยูโรโซน 66% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส แต่อัตราการแจกจ่ายวัคซีนชะลอลง

Note: 1\ As of 6 Sep.
ที่มา: Ourworldindata.org, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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เงินเฟ้อขยายตัว 3.0% YoY สูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี ในเดือน
ส.ค. ท่ามกลางการเปิดเศรษฐกิจ ปัญหาขาดแคลนด้านอุปทาน
และการลดภาษี VAT ของเยอรมนีในช่วงครึ่งหลังปีก่อน
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป (HICP inflation) เบือ้ งต้นในเดือน ส.ค.
เร่งตัวขึน้ เป็น 3.0% YoY จาก 2.2% ในเดือนก่อน โดยนับเป็นการ
ขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2011 และสูงกว่าคาดการณ์
ของตลาดที่ 2.7% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เร่ง
ตัวขึ้นเป็น 1.6% YoY จาก 0.7% ในเดือนก่อน โดยนับเป็นการ
ขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2012 และสูงกว่าคาดการณ์
ของตลาดเช่นเดียวกันที่ 1.5%
โดยการขยายตัวสูงของเงินเฟ้อโดยหลักเป็นผลจากฐาน
ที่ต�่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะจากการลดภาษี VAT
ชัว่ คราวของเยอรมนีในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2020 ซึง่ เยอรมนีเป็น

ประเทศที่มีน�้ำหนักในตระกร้าเงินเฟ้อมากที่สุด (29.2%) รวมทั้ง
ผลจากการเปิดเศรษฐกิจทีห่ นุนกิจกรรมภาคบริการท่องเทีย่ ว และ
ปัญหาขาดแคลนด้านอุปทาน ซึ่งน่าจะเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว
เท่านั้น นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังได้แรงหนุนจากราคาน�้ำมันที่เพิ่ม
ขึ้นอย่างมาก
เรามองว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มขยายตัวสูงเกินเป้าหมาย 2%
ของ ECB อย่างมากตลอดช่วงที่เหลือของปี ซึ่งนับเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยทีจ่ ะหนุนให้ ECB ยุตมิ าตรการ PEPP ตามก�ำหนดในเดือน
มี.ค. 2022 ซึ่งคาดจะหารือในประเด็นดังกล่าวในการประชุม
ปลายปีนี้ ภายใต้สมมติฐานว่าเศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้ดีต่อเนื่อง
และสถานการณ์ COVID-19 ไม่แย่ลงจากนี้ (หรือน�ำไปสู่การ
Lockdown รอบใหม่)

แผนภาพที่ 34: เงินเฟ้อในยุโรปมีแนวโน้มขยายตัวสูงตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ จากผลกระทบฐานต�่ำ

Note: * The temporary cut to Germany’s VAT rates (to 16% and 5%) was introduced as part of a
stimulus package to fight COVID-19. The cut came into effect on 1 Jul 2020 and last for 6 months
(until 31 Dec 2020). As of 1 Jan 2021, the “old” VAT rates (19% and 7%) will come into effect.
1\ Bloomberg consensus as of 31 Aug.
ที่มา: Bloomberg, bdo.global, Deutsche Bank, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

ECB ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ขณะที่ส่ง
สัญญาณชะลอการเข้าซือ้ สินทรัพย์ผา่ น PEPP ส�ำหรับไตรมาส 4
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติชะลอการเข้าซือ้ สินทรัพย์
ผ่านมาตรการ Pandemic Emergency Purchase (PEPP)
ส�ำหรับไตรมาส 4 ในการประชุมครั้งล่าสุดวันที่ 9 ก.ย. โดย
ระบุว่าเมื่อประเมินสภาวะทางการเงินและแนวโน้มของเงินเฟ้อ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าจะสามารถรักษาสภาวะทางการเงิน
ให้คงอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจได้ ด้วยการลดอัตราการเข้าซื้อ
สินทรัพย์ผ่าน PEPP เมื่อเทียบกับสองไตรมาสที่ผ่านมาที่เข้า
ซื้อเฉลี่ยราว 8.0 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน
ขณะที่คงวงเงินการเข้าซื้อผ่านมาตรการดังกล่าวไว้ที่
1.85 ล้านล้านยูโร และระบุเช่นเดิมว่าจะเข้าซื้อจนถึงเดือน

มี.ค. 2022 เป็นอย่างน้อย และจนกว่าจะมั่นใจว่าวิกฤต
COVID-19 ได้สิ้นสุดแล้ว
นาง Christine Lagarde ประธาน ECB ยืนกรานใน
แถลงการณ์หลังการประชุมว่า การตัดสินใจลดอัตราการเข้าซื้อ
สินทรัพย์ผ่าน PEPP นั้น ไม่ได้หมายความว่า ECB ก�ำลังจะ
ถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ด�ำเนินมาตั้งแต่การระบาด
ของ COVID-19 หรือ Tapering โดยกล่าวเสริมว่าการฟืน้ ตัวอย่าง
รวดเร็วของเศรษฐกิจยูโรโซนจะสามารถคงอยูไ่ ด้ แม้จะมีการผ่อน
คลายมาตรการทางการเงินลง
ในการประชุมรอบนี้ ECB ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP
ปี 2021F ขึ้นเป็น 5.0% จากที่คาด 4.6% ในเดือน มิ.ย. โดย
เฉพาะจาก GDP ไตรมาส 2 ที่ขยายตัวสูงกว่าคาด (2.2% QoQ
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or 14.3% YoY) และคาดเศรษฐกิจจะขยายตัวดีต่อที่ 4.6% และ
2.1% ในปี 2022F และ 2023F ตามล�ำดับ ใกล้เคียงกับคาดการณ์
ในเดือน มิ.ย.
ด้านเงินเฟ้อ ECB ปรับเพิม่ คาดการณ์เงินเฟ้อของปี 2021F
ขึ้นเป็น 2.2% จากที่คาด 1.9% ในเดือน มิ.ย. ท่ามกลางการเพิ่ม
ขึน้ ของราคาน�้ำมันและปัจจัยชั่วคราว เช่น การลดภาษี VAT ของ
เยอรมนีในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 และปัญหาขาดแคลนด้าน
อุปทาน แต่คาดเงินเฟ้อจะชะลอลงในปีหน้าหลังปัจจัยชั่วคราว
ทยอยหมดไป หรือจากผลของฐาน YoY ที่สูงในปีนี้ โดย ECB
คาดเงินเฟ้อจะขยายตัวลดลงเป็น 1.7% และ 1.5% ในปี 2022F
และ 2023F ตามล�ำดับ ซึง่ เท่ากับว่าเงินเฟ้อจะยังขยายตัวต�ำ่ กว่า
เป้า 2% ในระยะกลาง และการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินยัง
มีความจ�ำเป็น
ทัง้ นี้ ECB ได้มมี ติคงมาตรการผ่อนคลายทางการเงินอืน่ ๆ
ไว้เช่นเดิม ได้แก่
• คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับต�่ำในปัจจุบัน ได้แก่
Deposit Facility Rate ที่ -0.50%, Main Refinancing
Rate ที่ 0.0% และ Marginal Lending Rate ที่ 0.25%
และระบุว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับนี้หรือต�่ำกว่า
“จนกว่าจะเห็นเงินเฟ้อขยายตัวที่ 2% ได้ภายในช่วง
ของการท�ำประมาณการและคงอยู่ที่ระดับดังกล่าวได้
ตลอดช่วงที่ท�ำประมาณการ รวมทั้งเมื่อ ECB ตัดสินว่า
เงินเฟ้อได้เร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนและจะทรงตัวอยู่ที่ระดับ
2% ได้ในระยะกลาง โดยอาจมีบางช่วงทีเ่ งินเฟ้อขยายตัว
เกินเป้าไปบ้างเล็กน้อย”
• คงการเข้าซื้อสินทรัพย์แบบปกติ (APP) คงไว้ที่อัตรา
2.0 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน โดยยังระบุว่าจะท�ำการซื้อไป

เรื่อยๆ ตามความจ�ำเป็น เพื่อหนุนผลดีจากอัตราดอกเบี้ย
ที่ต�่ำ และจะยุติมาตรการดังกล่าวก่อนที่จะท�ำการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยเล็กน้อย
• ระบุ จ ะยั ง คงเพิ่ ม สภาพคล่ อ งให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ผ ่ า น
โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ โดยเฉพาะ TLTRO-3 ที่จะ
ด�ำเนินการจนถึงเดือน มิ.ย. 2022
การตัดสินใจลดอัตราการเข้าซือ้ สินทรัพย์ผา่ น PEPP ของ
ECB ค่อนข้างเป็นไปตามคาดการณ์ของตลาด ท่ามกลางเศรษฐกิจ
ทีฟ่ น้ื ตัวได้ดแี ละแนวโน้มเงินเฟ้อทีด่ ขี นึ้ ขณะทีส่ ภาวะทางการเงิน
โดยรวมยังคงผ่อนคลาย โดยคาดอัตราการเข้าซือ้ สินทรัพย์ผา่ น
PEPP ในไตรมาส 4 จะอยู่ที่ราว 7.0 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน
ลดลงจากเฉลีย่ ที่ 8.0 หมืน่ ล้านยูโรต่อเดือนในไตรมาส 2 และ 3
ท่ามกลางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์
COVID-19 ได้ดี ท�ำให้เราคาดว่า ECB จะยุติมาตรการ PEPP
ตามก�ำหนดในเดือน มี.ค. 2022 แต่คาดจะมีการใช้มาตรการอื่นๆ
เพือ่ ทดแทน เช่น การเพิม่ อัตราการเข้าซือ้ สินทรัพย์ผา่ นมาตรการ
ปกติหรือ APP ทีป่ จั จุบนั เข้าซือ้ ทีอ่ ตั รา 2.0 หมืน่ ล้านยูโรต่อเดือน
ท่ามกลางเงินเฟ้อที่คาดว่าจะยังขยายตัวต�่ำกว่าเป้า 2% ในระยะ
กลาง (ECB คาดจะขยายตัว 1.5% ปี 2023F) โดยคาด ECB จะ
ประกาศในการประชุมเดือน ธ.ค. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
ที่ไม่แย่ลงจากนี้
ด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบาย คาด ECB จะยังไม่ปรับขึ้น
จนถึงปี 2023 เป็นอย่างน้อย สวนทางกับธนาคารกลางสหรัฐฯ
(Fed) ที่ Dot plot ระบุจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2023 ส่วน
หนึ่งจากแรงกดดันเงินเฟ้อในยุโรปที่ต�่ำกว่ามาก

แผนภาพที่ 35: ECB ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจและเงินเฟ้อขึ้น (กราฟซ้าย) ขณะที่ส่งสัญญาณชะลอ
การเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่าน PEPP

Note: 1\ Based on ECB September forecast. 2\ As of 5 September.
ที่มา: Bloomberg, ECB, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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การเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีในวันที่ 26 ก.ย. นับเป็นจุด
เปลี่ยนที่ส�ำคัญทางการเมือง ด้านนโยบายการคลังมีแนวโน้ม
ผ่อนคลายมากขึ้น
ประเทศเยอรมนีมีก�ำหนดจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่
26 ก.ย. ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองส�ำคัญ เนื่องจากนาง
Angela Merkel นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจากพรรค Christian
Democratic Union (CDU) จะหมดวาระลงหลังจากด�ำรง
ต�ำแหน่งมายาวนานถึง 16 ปี โดยนาย Armin Laschet ได้ถูก
รับเลือกขึ้นมาด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าพรรค CDU รวมทั้งลงชิง
ต�ำแหน่งนายกฯ ในการเลือกตั้งครั้งนี้แทน
ผลส�ำรวจล่าสุดชี้ว่าพรรค SPD (สีแดง ในแผนภาพ 36
ด้านล่าง) น�ำโดยนาย Olaf Scholz รมว.คลังปัจจุบันมีคะแนน
นิยมเป็นอันดับ 1 ตามมาด้วยพรรค CDU (สีด�ำ) เป็นอันดับ 2
และพรรค Greens (สีเขียว) น�ำโดยนาง Anna Baerbock เป็น
อันดับ 3
โดยนโยบายของพรรค SPD กับพรรค Greens (ตาราง
ในแผนภาพ 36 ด้านล่าง) มีจุดยืนที่คล้ายกันในส่วนของการผ่อน
คลายนโยบายการคลัง หรือให้ใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้น แต่ก็จะใช้
จ่ายผ่านการปรับขึ้นภาษีกับผู้มีรายได้สูง ขณะที่พรรค CDU กับ
พรรค FDP จะมีแนวโน้มไปในทางอนุรักษ์นิยม (Conservative)
มากกว่า กล่าวคือไม่อยากเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ แต่อยากเร่งให้
งบดุลกลับเข้าสู่สมดุล (Balanced budget) และจะไม่มีการปรับ
ขึ้นภาษี ดังนั้น หากพรรค SPD ขึ้นเป็นแกนน�ำรัฐบาล ก็คาดได้

ว่านโยบายการคลังจะมีความผ่อนคลายมากขึ้น รัฐบาลจะใช้จ่าย
มากขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยบวกกับเศรษฐกิจ เพียงแต่จะมีความ
เสี่ยงจากอัตราภาษีที่จะถูกปรับเพิ่มขึ้น
ด้านการจัดตัง้ รัฐบาล เนือ่ งจากไม่มพี รรคใดมีแนวโน้มทีจ่ ะ
ได้คะแนนเสียงเพียงพอในการจัดตัง้ รัฐบาลเดีย่ ว (เกิน 50%) การ
จัดตัง้ รัฐบาลจึงน่าจะเป็นในรูปแบบของพรรคร่วม ซึง่ มีความเป็น
ไปได้ใน 2 รูปแบบ คือ
1) Traffic light: พรรค SPD เป็นแกนน�ำรัฐบาล ร่วมกับพรรค
Greens และพรรค FDP
2) Jamica: พรรค CDU เป็นแกนน�ำรัฐบาล ร่วมกับพรรค
Greens และพรรค FDP
ส่วนการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันระหว่างพรรค SPD กับ
พรรค CDU อย่างในปัจจุบัน มีความเป็นไปได้ต�่ำมาก (หาก
ไม่มีการเปลี่ยนท่าทีในอนาคต) เนื่องจากพรรค SPD ได้ยืน
กรานมาตลอดว่าไม่ต้องการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันอีก
ทั้งนี้ ท่ามกลางนโยบายบางส่วนที่แตกต่างกัน เช่น พรรค
SPD กับพรรค Greens อยากเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ แต่พรรค
FDP ไม่ต้องการ ท�ำให้การจัดตั้งรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะใช้เวลา
นานและค่อนข้างยาก ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ โดยใน
การเลือกตั้งครั้งก่อนในปี 2017 รัฐบาลใช้เวลาในการจัดตั้งกว่า
6 เดือน ซึ่งค่าเงินยูโรได้ตอบรับในเชิงลบ โดยอ่อนค่าลงราว 3%
ในช่วง 1-2 เดือน หลังจัดการเลือกตั้ง

แผนภาพที่ 36: ผลส�ำรวจการเลือกตัง้ และนโยบายส�ำคัญของพรรคการเมืองหลัก ซึง่ ปัจจุบนั พรรค SPD มีคะแนนนิยมมากสุด

Note: 1\ Re-weighted to sum to 100% as we excl. parties with less than 5% support threshold to be represented
in parliament and AfD.
ที่มา: Bloomberg, Deutsche Bank, Goldman Sachs, INSA/YouGov, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

36

เศรษฐกิจจีน
เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันประเทศจีนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในหลายมณฑลใน
ช่วงเดือน ส.ค. ได้แล้ว ซึ่งน่าจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไปได้บ้าง โดยเรามองว่าการด�ำเนินนโยบายการเงิน
การคลังจะมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี ขณะที่นโยบายการเงินจะเน้นการให้ความช่วย
เหลือกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่ม SMEs หรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรง นอกจากนี้
หากตัวเลขเศรษฐกิจยังคงชะลอลงต่อเนื่องอาจมีการปรับลด RRR ลงอีกหนึ่งครั้งในช่วงที่เหลือของปี หลังจากที่
มีการลดไปแล้วหนึ่งครั้งในช่วงต้นเดือน ก.ค. อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังคงมีความเสี่ยงของการ
ระบาดระลอกใหม่ในเมือง Fujian ท�ำให้มีการปิดโรงเรียนและควบคุมการเดินทาง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกดดันการบริโภค
ในระยะข้างหน้า รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงที่อาจผิดนัดช�ำระหนี้ของบริษัท Evergrande ซึ่งสร้างความกังวลว่าอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาลุกลาม (Spillover effect) ในวงกว้าง
กิจกรรมเศรษฐกิจเดือน ส.ค. ชะลอตัวลงมากกว่าคาด โดย
เฉพาะการบริโภค ท่ามกลางการระบาดของไวรัสสายพันธุ์
Delta ขณะที่การส่งออกยังคงขยายตัวแข็งแกร่ง
ดั ช นี ผู ้ จั ด การฝ่ า ยจั ด ซื้ อ ภาคการผลิ ต ของทางการจี น
(Official Manufacturing PMI) เดือน ส.ค. ปรับตัวลดลง
-0.3 จุด เป็น 50.1 จุด ต�่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2020 ใกล้
เคียงกับที่ตลาดคาดที่ 50.2 จุด ส่วนดัชนีนอกภาคการผลิต
(Official Non-manufacturing PMI) ปรับตัวลดลง -5.8 จุด เป็น
47.5 จุด ต�ำ่ กว่าทีต่ ลาดคาดอย่างมากที่ 52.0 จุด ต�่ำสุดนับตั้งแต่
เดือน ก.พ. 2020 จากดัชนีภาคบริการที่ปรับตัวลดลง -7.3 จุด
เป็น 45.2 จุด ท่ามกลางการ Lockdown และใช้มาตรการควบคุม
การเดินทางในพื้นที่เสี่ยงเกือบตลอดทั้งเดือน ส.ค. ขณะที่ดัชนี
ภาคก่อสร้างปรับตัวเพิ่มขึ้น +3.0 จุด เป็น 60.5 จุด
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ยอดค้าปลีก (Retail Sales) ขยาย
ตัว 2.5% YoY ชะลอตัวลงอย่างมากจาก 8.5% ในเดือนก่อน และ
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ต�่ำกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากที่ 7.0% สะท้อนผลกระทบของการ
ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production)
ขยายตัว 5.3% YoY ชะลอตัวลงจาก 6.4% ในเดือนก่อน
และต�่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 5.8% ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์
ถาวร (Fixed Assets Investment) ขยายตัว 8.9% YoY
YTD ชะลอตัวลงจาก 10.3% ในเดือนก่อน และต�่ำกว่าที่ตลาด
คาดเล็กน้อยที่ 9.0%
ด้านอุปสงค์ต่างประเทศยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง โดย
ยอดส่งออก (Exports) ขยายตัว 25.6% YoY เร่งตัวขึ้นจาก
19.3% ในเดือนก่อน สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะชะลอลงเป็น
17.9% ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ในประเทศที่น�ำ
ไปสู่การปิดสถานี Meishan ของท่าเรือ Ningbo ซึ่งเป็นท่าเรือ
ส่งออก-น�ำเข้าสินค้าส�ำคัญของจีนเป็นเวลา 2 สัปดาห์

แผนภาพ 37: PMI ของทางการจีนเดือน ส.ค. ชะลอตัวลงต่อเนือ่ งทัง้ ในและนอกภาคการผลิต จากผลกระทบของการ
แพร่ระบาดของไวรัส เช่นเดียวกับเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจภายในประเทศอื่นๆ ส่วนยอดส่งออกมีการเร่งตัวขึ้น

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

แผนภาพ 38: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงจากการ Lockdown ที่มีประสิทธิภาพ ด้านวัคซีนมีจ�ำนวนผู้ได้รับวัคซีนแล้ว
ราว 70% ของประชากร โดยในปัจจุบันสามารถแจกจ่ายได้ราววันละ 0.5% ของประชากร แต่ยังคงมีความเสี่ยงของ
การแพร่ระบาดใหม่ในเมือง Fujian

Note: 1\ As of 7 Sep. 2\Assumes a population needs two doses of vaccine (around 2.80 billion doses
needed to achieve 100%).
ที่มา: Ourworldindata.org, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

38

รัฐบาลจีนได้ผ่านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งคาด
ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการออกกฎหมายเพื่อปกป้องผู้บริโภค
และควบคุมภาคเอกชนในด้านอื่นๆ
รัฐบาลจีนได้ผ่านร่างกฏหมาย Personal Information
Protection Law (PIPL) ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 พ.ย.
โดยกฏหมายดังกล่าวระบุว่า ผู้ให้บริการต้องขอความยินยอม
ในการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า และมีการควบคุมการไหลออก
ของข้อมูลไปยังต่างประเทศ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นการสร้างความชัดเจน
ให้กบั บริษทั เอกชนในเรือ่ งนโยบาย และน่าจะลดความเสี่ยงด้าน

กฎเกณฑ์ (Regulatory risk) รวมทั้งส่งเสริมการปรับตัวได้ใน
ระยะยาว ส่วนกฏหมายส�ำคัญอืน่ ๆ อย่าง Anti-trust law ยังคงอยู่
ในช่วงของการทบทวนภายในสภา
นอกจากความปลอดภัยของข้อมูลแล้ว ประเทศจีนได้ออก
กฎหมายที่ควบคุมความบันเทิง การศึกษาภาคเอกชน การเล่น
เกมส์ ทรัพย์สิน และการประกันภัย และยังเน้นย�้ำถึง “ความ
เจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Common Prosperity)” ซึ่งคาดว่าจะเป็น
ประเด็นหลักส�ำหรับการควบคุมภาคเอกชนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

แผนภาพ 39: จีนได้ผ่านร่างกฎหมาย PIPL แล้ว ซึ่งงคาดว่าจะช่วยท�ำให้เกิดความชัดเจนเรื่องกฎเกณฑ์ในระยะยาว

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

การด�ำเนินนโยบายการเงินการเงินการคลังของจีนคาดว่าจะ
มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี
การด�ำเนินนโยบายการเงินการคลังมีแนวโน้มที่จะผ่อน
คลายมากขึน้ เมือ่ เทียบกับช่วงครึง่ แรกของปี แต่คาดว่าจะไม่ผอ่ น
คลายเท่าช่วงที่เกิดวิกฤตในปีก่อน โดยด้านนโยบายการเงิน เรา
คาดว่ารัฐบาลจะเน้นการช่วยเหลือกลุม่ ทีเ่ ป็นเป้าหมาย เช่น กลุม่
SME หรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

นอกจากนี้ อาจมีการปรับลด RRR ลงอีกหนึ่งครั้งในช่วงที่เหลือ
ของปี หากตัวเลขเศรษฐกิจยังคงชะลอลงต่อเนื่อง หลังจากที่มี
การลดไปแล้วหนึ่งครั้งในช่วงต้นเดือน ก.ค.
ด้านนโยบายการคลังคาดว่าจะมีการออกพันธบัตรรัฐบาล
ท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นการลงทุนในท้องถิ่นจะเร่งตัวขึ้น หลังจากที่
ได้ออกต�่ำกว่าโควต้าในช่วงครึ่งแรกของปี ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
การเติบโตของสินเชื่อโดยรวม
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แผนภาพ 40: นโยบายการเงินคาดว่าจะมีผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี ส่วนการออกพันธบัตร
รัฐบาลท้องถิ่นพิเศษคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี หลังยังออกได้ต�่ำกว่าโควต้าค่อนข้างมาก

Note: 1\ text in () represents yearly government targets.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

Evergrande ก� ำ ลั ง เผชิ ญ ปั ญ หาด้ า นสภาพคล่ อ งและ
ถู ก ลดระดับ Credit rating อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคา
หุ้นและราคาพันธบัตรลดลงไปกว่า 80% เมื่อเทียบกับช่วง
ก่อนเกิดวิกฤตในเดือน พ.ค.
Evergrande ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนเกิด
ภาวะขาดแคลนสภาพคล่องและมีโอกาสสูงทีจ่ ะเกิดการผิดช�ำระ
หนี้มูลค่ากว่า 7.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีหน้า ท�ำให้ต้องมี
การขายสินทรัพย์และธุรกิจอื่นๆ (Non-core business) ออกมา
เพื่อเสริมสภาพคล่อง ขณะที่ธุรกิจหลัก (Core business) จาก
เดิมทีม่ รี ายได้จากยอดขายอสังหาริมทรัพย์เดือนละ 11.1 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย. ลดดลงเหลือเพียง 5.9 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน ส.ค. เท่านั้น ขณะที่ก�ำไรขั้นต้น (Gross
margin) ลดลงจาก 25% ใน 1H20 เหลือเพียง 13% ใน 1H21
จากการเร่งขายทรัพย์สินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้บริษัท
สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ Evergrande ถูกปรับลด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ลงอย่างต่อเนื่อง โดย
ล่าสุด Fitch Rating ให้อยู่ในระดับ CC และ Moody’s ให้อยู่
ในระดับ Ca ซึ่งอยู่เหนือระดับผิดนัดช�ำระหนี้ (Default) เพียง
สองขั้นเท่านั้น ขณะที่ Evergrande ได้ว่าจ้าง Houlihan Lokey
และ Admiralty Harbour Capital วาณิชธนกิจทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการปรับโครงสร้างหนี้ ให้เข้ามาท�ำการประเมินสภาพคล่อง
และหาความเป็นไปได้ในการจัดการหนี้ ด้านราคาหุ้นและราคา
พันธบัตรของ Evergrande ได้ปรับตัวลดลงมากว่า 80% (ราคา
ณ วันที่ 9 ก.ย.) เมื่อเทียบกับก่อนเกิดวิกฤตในช่วงเดือน พ.ค.

เรามองว่าในเบือ้ งต้นรัฐบาลจีนอาจด�ำเนินการผ่านการเสริม
สภาพคล่องในการซือ้ ขายสินทรัพย์ เช่น การให้เงินกูก้ บั ลูกค้าหรือ
นักลงทุนเพือ่ ให้ Evergrande ยังมีสภาพคล่องเพียงพอในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และความเป็นไปได้ทรี่ ฐั บาลจะเข้ามา Bailout บาง
ส่วน (Concentrated bailout) หากสถานการณ์มแี นวโน้มรุนแรง
และลุกลามเป็นวงกว้างเนือ่ งจากไม่ตอ้ งการให้เกิด Spillover effect
ทีจ่ ะกระทบต่อประชาชนทัว่ ไป โดยเลือกช่วยเหลือเฉพาะกลุม่ ธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอยูข่ องประชาชน ด้วยเหตุผลดังนี้
1) บทเรียนจากวิกฤต Subprime ในปี 2008 ที่รัฐบาล
คงไม่ต้องการปล่อยให้ Spillover effect เป็นวงกว้าง เนื่องจาก
มีหนี้สิน (Liabilities) กว่า 310 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว
100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเจ้าหนี้การค้าที่จะต้องจ่ายให้
Suppliers ของบริษัท อ้างอิงรายงานจาก Fitch) อีกทั้งรัฐบาล
และธนาคารกลางทั่วโลกดูจะมีสูตรส�ำเร็จในการช่วยเหลือบริษัท
เหล่านี้ ซึง่ ก็คอื การอัดฉีดเงินเข้าไปเพือ่ ให้บริษทั ยังมีสภาพคล่อง
ในการด�ำเนินงานเพียงพออย่างน้อยในระยะสั้น
2) การด�ำเนินนโยบายช่วงหลังของรัฐบาลจีนที่เน้นไป
ทางประชานิยมมากขึ้น ซึ่งภาคอสังหาริมทรัพย์นับเป็นกลุ่มที่
จะกระทบประชากรเป็นจ�ำนวนมาก ดังที่เราได้เห็นประชาชนที่
ได้รับผลกระทบเริ่มออกมาประท้วงกรณีของการหยุดก่อสร้าง
ของ Evergrande ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลน่าจะให้ความ
ส�ำคัญกับการลดทอนผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลัก
3) การกลับล�ำเข้ามาช่วยเหลือ Huarong Asset Management
(ซึง่ เคยประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเช่นเดียวกันก่อนหน้านี)้ ของ
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ทางการจีนผ่านการเข้ามาเพิม่ ทุน (Recapitalization) ให้ หลังจากที่
ก่อนหน้ามีจดุ ยืนทีจ่ ะไม่สง่ เสริมธุรกิจทีไ่ ม่สร้างผลก�ำไร โดยเฉพาะ
ในกลุม่ รัฐวิสาหกิจ (Zombie firms หรือ Non-profit SoE) สะท้อน
ได้วา่ รัฐบาลกังวลต่อความเสีย่ งด้าน Spillover effect (ซึง่ ยากต่อ
การประเมินผลกระทบ) มากกว่าปัญหาด้าน Moral hazard
อย่างไรก็ดี ทางการจีนอาจยังไม่เข้ามา Bailout เร็วๆ นี้
เนื่องจาก บริษัท Evergrande มีการขายสินทรัพย์และบริษัทลูก

ออกมาแล้วมูลค่าราว 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพียงพอที่จะ
ช�ำระดอกเบี้ยมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จนถึง
เดือน มี.ค. 2022 แต่มีพันธบัตรที่ผู้ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�ำหนด
(Puttable bond) มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน ม.ค.
และมีพันธบัตรครบก�ำหนดอายุในเดือน มี.ค. มูลค่า 2,030 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ท�ำให้เส้นตายทีท่ างการจีนต้องเข้ามา Bailout น่า
จะอยู่ในช่วงเดือน มี.ค. 2022

แผนภาพ 41: ราคา Dollar bond 7.5% ของ Evergrande (ขวามือ) ลดลงกว่า 80% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค.
ขณะที่ราคา Bond ของ Huarong asset management (ซ้ายมือ) ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังมีการเพิ่มทุนโดยรัฐบาล

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

แผนภาพ 42: Junk Bond Yield ในจีนปรับตัวสูงขึ้นเกือบเทียบเท่าช่วงที่มีการ Lockdown เมืองอู่ฮั่นในปีก่อน

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น
เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มสดใสมากขึ้น โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว รวมถึงการแจกจ่าย
วัคซีนที่ท�ำได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 19 จังหวัด
(รวมถึงโตเกียว) ออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. (เริ่มต้น 12 ก.ค.) อาจกดดันตัวเลขเศรษฐกิจให้ชะลอตัวต่อเนื่องใน
เดือน ก.ย. ด้านการเมืองหลังจากที่นาย Yoshihide Suga ประกาศไม่ลงสมัครชิงต�ำแหน่งหัวหน้าพรรค LDP ท�ำให้
ญี่ปุ่นจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยผู้ที่ถูกคาดหมายว่าจะชนะ คือ นาย Taro Kono ซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีที่ดูแล
การปฏิรูปและเป็นผู้รับผิดชอบด้านการแจกจ่ายวัคซีน ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าภายหลังการเลือกตั้ง รัฐบาลจะออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าหลายสิบล้านเยนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่การแพร่ระบาดของ COVID-19
คลี่คลายลง

เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉิน
แต่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อจากนี้ จากจ�ำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่
ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วและการแจกจ่ายวัคซีนที่รวดเร็ว
กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศเดือน ก.ค.-ส.ค. ยังคงได้รับ
ผลกระทบจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สะท้อนจากดัชนี
PMI ภาคบริการทีป่ รับตัวลดลง ขณะทีก่ ารส่งออกชะลอตัวลงเล็ก
น้อยแต่ยงั คงขยายตัวในระดับสูง มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจญีป่ นุ่ มี
แนวโน้มฟืน้ ตัวจากจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ใหม่ทมี่ แี นวโน้มจะผ่านจุดสูงสุด
ไปแล้ว รวมถึงการแจกจ่ายวัคซีนทีท่ ำ� ได้อย่างรวดเร็ว
ดัชนีรวม (Composite PMI) ปรับตัวลดลง -3.3 จุด เป็น
45.5 จุด และต�่ำกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ 45.9 จุด โดยภาคบริการ
ปรับตัวลดลง -4.5 จุด เป็น 42.9 จุด อยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 19 และต�่ำสุดตั้งแต่เดือน พ.ค. 2020 ท่ามกลางการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท�ำให้ยอดค�ำสั่งซื้อใหม่ในประเทศ
หดตัวมากที่สุดในรอบ 15 เดือน ด้านยอดค�ำสัง่ ซือ้ ในต่างประเทศ
หดตัวแรงเช่นกัน ขณะทีภ่ าคการผลิตดัชนีปรับตัวลดลง -0.3 จุด
เป็น 52.7 จุด แต่ดีกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ 52.4 จุด จากผลผลิต
และยอดค�ำสัง่ ซือ้ ใหม่ทชี่ ะลอตัวลง ขณะทีค่ ำ� สัง่ ซือ้ ในต่างประเทศ
พลิกกลับมาหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน ด้านการจ้างงาน
เพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 2020 ส่วนดัชนีต้นทุนปัจจัย
การผลิตชะลอตัวลง

ด้านอุปสงค์ในประเทศ ยอดค้าปลีก (Retail Sales)
เดือน ก.ค. ขยายตัว 1.1% MoM, SA ชะลอตัวจากที่ขยาย
ตัว 3.1% ในเดือนก่อน แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 0.4% โดยเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนยอดค้าปลีกขยายตัว 2.4% YoY
(vs. 0.1% เดือนก่อน)
ด้านการลงทุนยอดสั่งซื้อเครื่องจักรไม่รวมสินค้าที่มีความ
ผันผวนสูง (Core Machine Orders) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการลงทุน
ในระยะข้างหน้า พลิกกลับมาขยายตัว โดยส่วนหนึง่ เป็นผลมาจาก
ฐานทีต่ ำ�่ ในปีกอ่ น (13.97% YoY, 3mma vs. 12.4% เดือนก่อน)
จากยอดค�ำสัง่ ซือ้ ในภาคการผลิต (33.5% vs. 27.4% เดือนก่อน)
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่วนค�ำสั่งซื้อในภาคบริการ (-0.06%
vs. 1.75% เดือนก่อน) พลิกกลับมาหดตัว
ด้านอุปสงค์ในต่างประเทศยังคงขยายตัวในระดับสูง โดย
ยอดส่งออก (Exports) เดือน ส.ค. ชะลอลงเป็น 26.2% YoY จาก
37.0% ในเดือนก่อน และต�่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 34.0% ด้านยอด
น�ำเข้า (Imports) เร่งตัวขึ้นเป็น 44.7% YoY จากที่ขยายตัว
28.5% ในเดือนก่อน และสูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 40.0% ส่วน
ดุลการค้า (Trade Balance) เดือน ส.ค. พลิกกลับมาขาดดุล
635.4 พันล้านเยน จากทีเ่ กินดุล 439.4 พันล้านเยน ในเดือนก่อน
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แผนภาพ 43: ดัชนี PMI ภาคบริการหดตัวเพิม่ ขึน้ จากผลกระทบของการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในเดือน ส.ค.
ส่วนการส่งออกแม้จะชะลอตัวลง แต่ยังคงขยายตัวในระดับเลขสองหลัก

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

แผนภาพ 44: จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ใหม่ผา่ นจุดสูงสุดไปแล้วและมีแนวโน้มลดลง ด้านวัคซีนมีจำ� นวนผูไ้ ด้รบั วัคซีนอย่าง
น้อย 1 เข็มแล้วราว 60% ของประชากรด้วยความเร็วในการแจกจ่ายที่ 1% ของประชากรต่อวัน

Note: 1\ As of 7 Sep.
ที่มา: Ourworldindata.org, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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รัฐบาลญี่ปุ่นขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 19
จังหวัด ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. ท่ามกลางจ�ำนวนผู้ติดเชื้อใหม่
ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ
จะเริ่มมีแนวโน้มลดลง
นายกรัฐมนตรี Yoshihide suga ได้ประกาศขยายระยะ
เวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปเป็นวันที่ 30 ก.ย.
จากเดิมที่มีก�ำหนดสิ้นสุดในวันที่ 12 ก.ย. โดยครอบคลุมพื้นที่
ใน Tokyo, Okinawa,Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka,
Hyogo, Kyoto, Fukuoka, Ibaraki, Gunma, Tochigi, Shizuoka,

Hokkaido, Gifu, Aichi, Mie, Shiga และ Hiroshima และมีการ
ลดระดับความเข้มข้มใน Okayama และ Miyagi ลงเหลือระดับ
กึ่งฉุกเฉิน
รวมถึงขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉิน
ในจังหวัด Fukushima, Ishikawa, Kagawa, Kumamoto,
Miyazaki และ Kagoshima แต่มกี ารยกเลิกประกาศใน Toyama,
Yamanashi, Ehime, Kochi, Saga และ Nagasaki สะท้อนถึง
สถานการณ์การแพร่ระบาดทีด่ ขี นึ้ และจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ในรอบนีน้ า่
จะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว

แผนภาพ 45: จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19 เริม่ มีแนวโน้มลดลง แต่ดว้ ยจ�ำนวนผูผ้ ดิ เชือ้ ทีย่ งั คงอยูใ่ นระดับสูงเป็น
ประวัติการณ์ ท�ำให้ยังคงมีการต่ออายุการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรอบใหม่ใน 19 จังหวัด จนถึงวันที่ 30 ก.ย.

ที่มา: Local press, Bing, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

จับตาการเลือกตัง้ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญีป่ นุ่ ในการเลือก
ตัง้ ทัว่ ไปภายในเดือน พ.ย. หลังนาย Yoshihide Suga ประกาศ
ไม่ลงสมัครเป็นหัวหน้าพรรค LDP
หลังจากทีน่ ายกรัฐมนตรี Yoshihide Suga ประกาศไม่ลง
สมัครเป็นหัวหน้าพรรคในวาระถัดไป ท�ำให้พรรค LDP ต้องมีการ
เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ในวันที่ 29 ก.ย. นี้ ซึง่ จะเป็นตัวแทน
ในการลงชิงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตัง้ ทัว่ ไปทีจ่ ะมีขนึ้
ไม่เกินเดือน พ.ย. โดยจะมีผลู้ งแข่งขัน 4 คน ซึง่ ประกอบด้วย
นาย Fumio Kishida (อดีตรัฐมนตรีตา่ งประเทศ) นาง Sanae
Takaichi (อดีตรัฐมนตรีกจิ การภายในและการสือ่ สาร) นาง Seiko
Noda (อดีตรัฐมนตรีกจิ การภายในและการสือ่ สาร) และนาย Taro
Kono ซึง่ ปัจจุบนั เป็นรัฐมนตรีดแู ลการปฏิรปู และเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ด้านการแจกจ่ายวัคซีน

โดย Poll ล่าสุดของส�ำนักข่าว Kyodo ระบุว่านาย Taro
Kono มีคะแนนนิยมมาเป็นอันดับ 1 ของ poll ทั้งผู้สนับสนุน
พรรคและประชาชนทัว่ ไป โดยนโยบายทีค่ าดว่าจะถูกผลักดันหาก
นาย Kono ได้รับการรับเลือกคาดว่าจะเน้นในเรื่องของพลังงาน
สะอาดและการปฏิรูปดิจิตัล (Digitalization) เป็นหลัก นอกจาก
นี้ ก็คาดว่าจะมีการออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจมูลค่าหลายสิบ
ล้านเยนออกมาช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจในช่วงทีก่ ารแพร่ระบาดของ
COVID-19 คลี่คลายลงด้วย
ด้าน Poll ของการเลือกตัง้ ทัว่ ไปทีจ่ ะจัดขึน้ ภายในเดือน พ.ย.
แม้วา่ คะแนนเสียงรัฐบาลจะตกต�ำ่ ลงมากจากการบริหารงานในช่วง
ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่คนญี่ปุ่นส่วนหนึ่งมองว่า
ล้มเหลว แต่คะแนนเสียงของพรรคผู้น�ำรัฐบาลอย่างพรรค LDP
ก็ยังทิง้ ห่างอันดับ 2 อย่างพรรค CDP ค่อนข้างมาก ส่งผลให้พรรค
LDP (และพรรค NKP) ก็นา่ จะยังสามารถครองเสียงข้างมากใน
สภาไว้ได้เช่มเดิม
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แผนภาพ 46: นาย Taro Kono มีคะแนนนิยมเป็นอันดับ 1 จากผลส�ำรวจของ Kyodo โดยนโยบายหลักของ
นาย Kono จะเน้นเรื่องพลังงานสะอาดและการปฏิรูปดิจิทัล (Digitalization) เป็นหลัก

Note: 1\ Kyodo survey during 4-5 Sep.
ที่มา: Bloomberg, Local press, Kyodo, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนภาพ 47: คะแนนเสียงสนับสนุนพรรค LDP (กราฟซ้ายมือ: เส้นสีเขียว) ลดลงต่อเนือ่ งท่ามกลางความล้มเหลวใน
การควบคุมโรคระบาด อย่างไรก็ตาม ยังคงทิ้งห่างคะแนนสนับสนุนพรรค CDP (กราฟซ้ายมือ: เส้นสีน�้ำเงิน) อยู่มาก

ที่มา: Realpolitics.jp, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ โดยมีแรงหนุนจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown หลังจาก
ที่จ�ำนวนผู้ติดเชื้อลดลง อย่างไรก็ตาม เรายังคงเฝ้าระวังจ�ำนวนผู้ติดเชื้อที่อาจเร่งตัวขึ้นหลังการทยอยผ่อนคลาย
มาตรการ Lockdown และการเปิดประเทศในระยะถัดไป นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะได้อานิสงส์จากนโยบาย
การเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย โดย ธปท. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 เพิ่มเติม ขณะที่การเพิ่มกรอบนโยบายการคลังเป็น 70% ของ GDP ก็ช่วยหนุนให้ภาครัฐสามารถออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ด้านความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจยังเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า

ผลกระทบจาก COVID-19 และ Lockdown ต่อเศรษฐกิจ
เห็นชัดมากขึ้นในเดือน ก.ค.
ในเดือน ก.ค. กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศได้รบั ผลกระทบ
อย่างชัดเจนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอกสาม
และมาตรการ Lockdown ทีเ่ ข้มงวดสะท้อนผ่านเครือ่ งชีเ้ ศรษฐกิจ
ทีส่ ำ� คัญ น�ำโดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชนทีห่ ดตัวลงแรง (-8.1%
YoY vs. -0.5% เดือนก่อน) โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่หดตัวใน
ทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการใช้จา่ ยหมวดสินค้าไม่คงทน หมวด
บริการ และหมวดสินค้าคงทน ขณะทีด่ ชั นีการลงทุนภาคเอกชน
ชะลอลงเป็น 11.6% (vs. 19.1% เดือนก่อน) โดยหลักเป็นผลของ

ยอดขายวัสดุกอ่ สร้างทีล่ ดลง และยอดจดทะเบียนรถยนต์สำ� หรับ
ลงทุนใหม่
ด้านอุปสงค์ต่างประเทศ ยังคงได้รับแรงหนุนจากการส่ง
ออกสินค้า (ไม่รวมทองค�ำ) ที่ขยายตัวต่อเนื่องในระดับสองหลัก
แต่ชะลอลง (+30.2% vs. +45.7% เดือนก่อน) ด้วยแรงหนุนจาก
อุปสงค์ที่สูงทั้งในกลุ่มสินค้าเกษตร (+56.0% vs. +72.3% เดือน
ก่อน) และสินค้าอุตสาหกรรม (+26.5% vs. 41.6% เดือนก่อน)
ในขณะทีจ่ ำ� นวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทแี่ ม้อยูใ่ นระดับต�ำ่ แต่มกี าร
เร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ 1.81 หมื่นคน (vs. 5.7 พันคน เดือนก่อน) หลัง
เปิดตัวโครงการ Phuket Sandbox ในเดือน ก.ค.

แผนภาพที่ 48: อุปสงค์ในประเทศชะลอตัวมากขึ้นในเดือน ก.ค. หลังการบังคับใช้มาตรการ Lockdown

ที่มา: TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

46

การแพร่ระบาด COVID-19 เริ่มมีแนวโน้มลดลงหลังจ�ำนวน
ผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น
การแพร่ระบาด COVID-19 ในระลอกสามที่รุนแรงและ
ยืดเยื้อนับตั้งแต่ในช่วงเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ได้เริ่มคลี่คลายลง
สะท้อนจากจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ทีป่ รับตัวลดลงและมีแนวโน้มผ่านจุด
สูงสุดไปแล้ว โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่เคยอยู่ในระดับสูงสุด
ที่ 2.3 หมื่นรายต่อวัน ลดลงเหลือเพียงเฉลี่ย 1.5 หมื่นรายต่อวัน
ในช่วงต้นเดือน ก.ย. ซึง่ เป็นผลของการเร่งแจกจ่ายวัคซีนและการ
ใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวดในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี
การแจกจ่ายวัคซีนในภาพรวมยังคงล่าช้า โดยปัจจุบัน (ข้อมูล ณ
6 ก.ย.) มีประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มคิดเป็น
สัดส่วนราว 36.2% ต่อประชากรทั้งหมด
จ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่มีแนวโน้มลดลงส่งผลให้รัฐบาล
เริม่ ผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในระยะแรกตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ย.

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการผ่อนปรนให้เปิดกิจกรรมเศรษฐกิจบาง
ประเภทในพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด อาทิ ร้านอาหารและ
เครือ่ งดืม่ เปิดให้บริการแบบรับประทานอาหารในร้านได้ โดยร้านที่
ติดเครือ่ งปรับอากาศให้สามารถนัง่ รับประทานอาหารในร้านได้ไม่
เกิน 50% ของที่นั่งภายในร้าน แต่หากเป็นร้านที่เป็นพื้นที่ถ่ายเท
ให้สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน 75% เป็นต้น
ซึ่งการผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวช่วยหนุนให้กิจกรรมเศรษฐกิจ
ทยอยฟืน้ ตัวดีขนึ้ อย่างค่อยเป็นค่อยไป สะท้อนจากข้อมูล Google
Mobility Index ที่บ่งชี้ว่ากิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้ม
ผ่านจุดต�่ำสุดไปแล้วในช่วงเดือน ส.ค อย่างไรก็ตาม ในระยะ
ข้างหน้า เรายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดทีอ่ าจกลับ
มารุนแรงขึน้ หลังจากทีม่ กี ารผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และ
การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

แผนภาพที่ 49: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่จ�ำนวนผู้ได้รับวัคซีนเร่งตัวขึ้น การแจกจ่าย
วัคซีนในภาพรวมยังคงล่าช้า

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. Retail stores include restaurants, cafes, shopping centers,
theme parks, museums, libraries, and movie theaters.
ที่มา: Bloomberg, MoTS, Google, Ourworldindata.org, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 50: ข้อมูลการเดินทางบ่งขี้ถึงกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มผ่านจุดต�่ำสุดไปแล้วในเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา

Note: 1\ 7-day MA. The Baseline day is the median value from the 5-week period 3 Jan - 6 Feb 2020.
Retail stores include restaurants, cafes, shopping centers, theme parts, museums, libraries, and movie
theaters. Transit staions include public transport hubs such as subway, bus, and train stations.
ที่มา: Google, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติยังมีความไม่
แน่นอนสูง
แผนการเปิดประเทศภายใน 120 วันมีแนวโน้มทีจ่ ะไม่เป็น
ไปตามเป้าหมาย โดย ณ วันที่ 5 ก.ย. กระทรวงท่องเที่ยวและ
กีฬาได้เปิดเผยแผนการเปิดรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติ แบ่งออกเป็น
4 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1: ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์, สมุย พลัสโมเดล, และ
โครงการ 7+7 Phuket Extension จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย),
จ. กระบี่ (ไร่เลย์) และจ.พังงา (เขาหลัก)
ช่วงที่ 2: จังหวัดท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญของไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ,
เชียงใหม่ (อ.เมือง, แม่ริม, ดอยเต่า), ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน),
เพชรบุรี (ชะอ�ำ), ชลบุรี (เมืองพัทยา, บางละมุง, สัตหีบ)
ช่วงที่ 3: เน้นเปิดในจังหวัดที่มีสินค้าท่องเที่ยวเชิงศิลปะ
วัฒนธรรมที่โดดเด่น ได้แก่ แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, แพร่, น่าน,
ล�ำพูน, สุโขทัย, อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาฬ, อุบลราชธานี,
ระยอง (เกาะเสม็ด), จันทบุร,ี ตราด (เกาะกูด, เกาะช้าง), ราชบุร,ี
กาญจนบุรี, ระนอง, ตรัง, สตูล, สงขลา, นครศรีธรรมราช,
พระนครศรีอยุธยา
ช่วงที่ 4: ท�ำ Travel Bubble กับประเทศเพื่อนบ้าน
4 ประเทศตามแนวชายแดน ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา สปป.
ลาว และมาเลเซีย โดยจะมีพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ (ช่องจอม),
สระแก้ว (อรัญประเทศ), ตราด (เกาะกง), เชียงราย (แม่สอด,

ท่าขี้เหล็ก), ระนอง (เกาะสอง), นครพนม, หนองคาย,
มุกดาหาร, ยะลา (เบตง), นราธิวาส (สุไหงโก-ลก), สงขลา
(ด่านนอก, ปาดังเบซาร์ และสตูล (วังประจัน)
อย่างไรก็ดี กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกมากล่าว
เพิ่มเติมว่าในปีนี้อาจมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 9 จังหวัด
น�ำร่องเท่านั้น (จังหวัดที่อยู่ในช่วงที่ 1 และ 2) โดยในระยะถัดไป
ในวันที่ 1 ต.ค. จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ ส่วนการเปิดรับนักท่องเที่ยวใน
จังหวัดกรุงเทพฯ จะเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 15 ต.ค. เนื่องจากยัง
มีประชากรที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ราว 40% ของประชากร ซึ่ง
ยังต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 70% ของประชากร ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกรุงเทพฯ แสดงความกังวลว่า กรุงเทพฯ อาจไม่สามารถ
ฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์และเปิดรับนักท่องเทีย่ วในวันที่ 15 ต.ค.
ตามทีก่ ระทรวงท่องเทีย่ วก�ำหนด
แผนการเปิดประเทศมีแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตามหมายที่
ตัง้ ไว้ ซึง่ สอดคล้องกับทีเ่ ราได้ประเมินไว้วา่ แผนการเปิดปะเทศมี
ความท้าทายสูง เนือ่ งจากจังหวัดทีจ่ ะเปิดรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ยังมีการฉีดวัคซีนได้ตำ�่ กว่าเกณฑ์คอ่ นข้างมาก (ณ วันที่ 12 ก.ย.ใน
พื้นที่ 4 จังหวัดที่จะเปิดประเทศในวันที่ 1 ต.ค. ยังมีประชากรที่
ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วราว 20% ของประชากรเท่านั้น) ทั้งนี้
เราคาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 2 แสนคน ซึ่ง
ต�่ำกว่าที่กระทรวงท่องเที่ยวคาดการณ์ไว้ที่ 1 ล้านคน
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แผนภาพที่ 51: แผนเปิดประเทศมีความไม่แน่นอนสูง โดยกระทรวงท่องเที่ยวฯ คาดว่าในปี 2021 จะเปิดรับ
นักท่องเที่ยวได้เพียง 9 จังหวัดน�ำร่อง (จังหวัดในช่วงที่ 1 และ 2)

Note: Government is considering to reduce quarantine days from 14 days to 7 days from Oct
(only Phuket that currently require 7 days), and no quarantine required from 15 Jan 2022
ที่มา: Prachachart, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

ธปท. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนีท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 เพิ่มเติม
เมือ่ วันที่ 20 ส.ค. ทีผ่ า่ นมา ทีป่ ระชุมคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน (กนส.) มีมติอนุมัติมาตรการเพือ่ ช่วยเหลือลูกหนี้
เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มาตรการรักษาสภาพคล่องและเติมเงินใหม่ให้กบั ลูกหนี้
SMEs และรายย่อย ประกอบด้วย
1.1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์สินเชื่อฟื้นฟูส�ำหรับลูกหนี้
SMEs อาทิ การขยายวงเงินสินเชื่อโดยลูกหนี้ใหม่
จากเดิมวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ปรับเพิ่มเป็นไม่
เกิน 50 ล้านบาท (รวมวงเงินทุกสถาบันการเงิน)
และการเพิ่มการค�้ำประกันให้กับลูกหนี้กลุ่มเสี่ยง
ไม่ว่าจะเป็น micro-SMEs และภาคธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวและ
ภาคบริการ เพือ่ เอือ้ ให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชือ่
แก่ลกู หนีก้ ลุม่ เปราะบางได้มากขึน้
1.2 การผ่ อ นปรนหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ สิ น เชื่ อ ลู ก หนี้
รายย่อย ในส่วนของบัตรเครดิต สินเชื่อส่วน
บุคคลภายใต้การก�ำกับ อาทิ การขยายเพดาน
วงเงินส�ำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
ส�ำหรับผู้ที่มีรายได้ต�่ำกว่า 30,000 บาท ไม่เกิน
2 เท่าของรายได้ และไม่จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ให้สิน
เชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ และในส่วนของ
สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล อาทิ การขยายเพดาน

วงเงินจากเดิมให้วงเงิน 2 หมื่นบาทต่อราย เป็น
4 หมื่นบาทต่อราย และขยายระยะเวลาช�ำระหนี้
จากเดิม 6 เดือน เป็น 12 เดือน
2. มาตรการแก้ไขหนี้เดิมให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และช่วยเหลือลูกหนี้ได้จริง ประกอบด้วย
2.1 สถาบันการเงินสามารถคงการจัดชั้นส�ำหรับลูกหนี้
รายย่อย และ SMEs ที่เข้าสู่กระบวนการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้แล้ว จนถึง 31 มี.ค. 2022
2.2 ใช้หลักเกณฑ์การจัดชัน้ และการกันเงินส�ำรองอย่าง
ยืดหยุ่นไปจนถึงสิ้นปี 2023 เพื่อลดภาระต้นทุน
ส�ำหรับสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
2.3 ขยายระยะเวลาปรับลดอัตราเงินน�ำส่งเข้ากองทุน
FIDF เหลือ 0.23% จาก 0.46% ต่อปี ออกไป
จนถึงสิน้ ปี 2022 จากเดิมทีจ่ ะสิน้ สุด ณ สิน้ ปี 2021
เราคาดว่า ธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้ง
ถัดไปในวันที่ 29 ก.ย. และตลอดทั้งปีนี้ โดยมุ่งเน้นการเสริม
สภาพคล่องและการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ภาคเอกชน ทั้งจาก
มาตรการที่ได้กล่าวไปข้างต้น รวมไปถึงโครงการสินเชื่อฟื้นฟูฯ
และโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing) ที่ออก
มาในช่วงก่อน โดยล่าสุด ณ วันที่ 30 ส.ค. 2021 ธปท. ได้อนุมัติ
สินเชื่อฟื้นฟูฯ ไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 9.8 หมื่นล้านบาท (จากวงเงิน
รวม 2.5 แสนล้านบาท) ส่วนโครงการ Asset Warehousing มี
มูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอนแล้ว 1.2 หมื่นล้านบาท (จากวงเงินรวม
1 แสนล้านบาท)
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แผนภาพที่ 52: ธปท. มุง่ เน้นมาตรการเพิม่ สภาพคล่องและมาตรการช่วยเหลือลูกหนีท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

Note: 1\ As of 30 Aug. 2\ Effective on 3 Sep.
ที่มา: BoT, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

รััฐสภามีมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวาระ 3
หลังจากทีป่ ระชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ในวาระ 3 ในวันที่ 10 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยสาระส�ำคัญของร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้แก่ 1. ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย
สมาชิก 500 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน (เดิม
350 คน) และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน (เดิม 150 คน)
2. ให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เลือก ส.ส. 2 ประเภท (เดิม ใช้บัตร
เลือกตั้งใบเดียว) และ 3. การค�ำนวณสัดส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ของแต่ละพรรค ให้น�ำคะแนนที่แต่ละพรรคได้รับการเลือกตั้งมา
รวมกันทั้งประเทศ แล้วค�ำนวณเพื่อแบ่งจ�ำนวนผู้ที่จะได้รับเลือก
ของแต่ละพรรค (เดิม เข้าสูตรค�ำนวณหา ส.ส. พึงมี)
โดยในขั้นตอนต่อจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะถือร่างฯ ไว้
15 วันก่อนน�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
อย่างไรก็ดี หากระหว่างที่นายกรัฐมนตรีถือร่างฯ ไว้ 15 วันนั้น
มีสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิก

ทัง้ สองสภาสงสัยในเรือ่ งความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไข
ครั้งนี้ก็สามารถยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ
จะต้องวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง
หลังจากนัน้ จะมีการยกร่างกฎหมายลูก อาทิ พ.ร.ป. ว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ พ.ร.ป. ว่าด้วย
พรรคการเมื อ งให้ ส อดคล้ อ งกั น กั บ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ มี ก าร
แก้ไขไป ทั้งนี้ คุณไพบูลย์ นิติตะวัน คาดว่ากระบวนการดังกล่าว
จะใช้เวลาราว 4 เดือน โดยเริ่มในเดือน พ.ย. ซึ่งเป็นการเริ่ม
สมัยประชุดถัดไป
เรายังคงแนะน�ำให้ติดตามพัฒนาการทางการเมืองอย่าง
ใกล้ชิด โดยเฉพาะเส้นทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อจากนี้ ความ
เสีย่ งเรือ่ งการยุบสภา รวมถึงการจัดกิจกรรมชุมนุมทีย่ งั ด�ำเนินการ
ต่อเนือ่ ง ซึง่ ความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจยังเป็นปัจจัยกดดัน
ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า
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แผนภาพที่ 53: รัฐสภาเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ 3 โดยให้กลับไปใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

Note: 1\ As of 7 Sep, 2\ Currently, there are 350 constituency MPs and 150 list MPs
ที่มา: iLaw, Press, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังมีมติเห็นชอบให้ปรับเพิม่
เพดานหนีส้ าธารณะเป็น 70% ของ GDP หนุนให้รฐั บาลสามารถ
กูเ้ งินเพือ่ ออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในระยะข้างหน้า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีร่ นุ แรงและ
เกิดขึ้นในหลายระลอก ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2020 หดตัว
-6.1% YoY และคาดว่าในปี 2021F จะขยายตัวได้ในระดับต�่ำ
(TISCO ESU คาดขยายตัว 0.6%) รัฐบาลจึงมีความจ�ำเป็นต้อง
กู้เงินเพื่อน�ำมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการออกมาตรการเยียวยา
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยในปี 2020 มีการออก พ.ร.ก. ให้อ�ำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินฯ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งถูกอนุมัติไป
เกือบทัง้ หมดแล้ว และต่อมามีการออก พ.ร.ก. ให้อำ� นาจกระทรวง
การคลังกูเ้ งินฯ เพิม่ เติม วงเงิน 5 แสนล้านบาท การกูเ้ งินดังกล่าว
ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

โดยแม้วา่ ส�ำนักบริหารหนีส้ าธารณะ (สบน.) จะคาดว่าสัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP ในปีงบประมาณฯ FY 2021 จะอยูท่ รี่ าว 59%
(รวมเงินกู้จาก พ.ร.ก. เงินกู้ฯ 5 แสนล้านราว 1.5 แสนล้านบาท)
แต่ในปีงบประมาณฯ FY2022 (รวมเงินกู้จาก พ.ร.ก. เงินกู้ฯ
5 แสนล้านไปราว 3.5 แสนล้านบาท) สบน. คาดว่าหนี้สาธารณะ
จะเพิ่มขึ้นจนเกินเพดานที่ 60% ของ GDP
ล่าสุด (20 ก.ย.) คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง
มีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนเพิ่มสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
เป็น 70% ของ GDP จากเดิมที่ 60% ซึง่ การทบทวนในครัง้ นีเ้ ป็น
ไปตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ก�ำหนด
ให้มีการทบทวนสัดส่วนดังกล่าวทุก 3 ปี และรายงานให้คณะ
รัฐมนตรีทราบ ซึ่งเราคาดว่าการปรับเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะ
ดังกล่าวจะช่วยให้รัฐบาลสามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มเติมได้อย่างราบรื่นในระยะข้างหน้า
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แผนภาพที่ 54: คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังมีมติเห็นชอบให้ขยับเพดานหนีส้ าธารณะเพิม่ เป็น 70% ของ GDP
โดยจะรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณะต่อไป

ที่มา: STATE FISCAL AND FINANCIAL DISCIPLINES ACT,B.E.2561,flaticon,
TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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TISCO Wealth
บริการให้ค�ำปรึกษาการลงทุนครบวงจร ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าคนพิเศษที่มีพอร์ตลงทุนกับกลุ่มทิสโก้ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
ติดต่อขอรับบริการได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขาทั่วประเทศ

สาขาธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เปิดท�ำการทุกวัน เดอะมอลล์ท่าพระ ชั้น B
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4
เมกา บางนา ชั้น 1
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4
เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ ชั้น 3
เกตเวย์ เอกมัย ชั้น 3
พรอมานาด ชั้น 3
จันทร์ - ศุกร์ ส�ำนักงานใหญ่
ศรีนครินทร์
วรจักร
บางล�ำพู

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:

02 477 9934
02 646 1571
02 105 2080
02 884 5161
02 041 4411
02 108 2998
02 947 5315
02 633 6217
02 006 5000
02 621 0141
02 629 3009

เดอะมอลล์บางแค ชั้น 3 :
เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 4 :
เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 2 :
ซีคอนสแควร์ ชั้น 3
:
เซ็นทรัล พระราม 2 ชัน้ G :
อเวนิว รัชโยธิน
:
ไอคอนสยาม ชั้น 5
:
เพชรบุรีตัดใหม่
:
รัตนาธิเบศร์
:
เยาวราช
:
ทองหล่อ
:

02 454 9854
02 673 7017
02 937 0909
02 721 9556
02 416 0811
02 930 2311
02 056 4168
02 318 3717
02 965 5844
02 623 2212
02 712 5099

เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 2 :
เซ็นทรัลบางนา ชั้น 4 :
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 4 :
ซีคอนบางแค ชั้น 3
:
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชัน้ 2 :
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน :

02 363 3454
02 745 6360
02 193 8080
02 458 2636
02 958 0820
02 550 1335

อาคารภคินท์
รังสิต
ราชวงศ์
ดิโอลด์สยาม ชั้น 1

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

:
:
:
:

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

:
:
:
:
:
:
:

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

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

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

สระบุรี
พัทยา
นครสวรรค์
โลตัส โคราช
กระบี่
สงขลา

:
:
:
:
:
:

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

