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มอง Bond yield จะปรับตัวขึ้นได้จ�ำกัด
และเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1.6-1.8%
ในช่วงที่เหลือของปี ซึ่งจะลดแรงกดดัน
ต่อตลาดหุ้น

ในช่วงที่เหลือของปี ตลาดยังมีปัจจัย
กดดันจาก การขึ้นภาษีในสหรัฐฯ ซึ่งหาก
ผ่านสภาส�ำเร็จ ก็อาจท�ำให้คาดการณ์ก�ำไร
ปี 2022 ลง -4% จากระดับปัจจุบัน

และตลาดหุ้นจะถูกกดดันจาก ความกังวล
ต่อภาวะ Stagflation ซึ่งอาจท�ำให้ตลาด
ผันผวนต่อไป
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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
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแรงมาอยู่ที่ระดับ 1.6% ตาม
ที่เราคาด หลังการประชุม Fed ในเดือน ก.ย. ซึ่งมีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่
ตลาดคาด ท�ำให้ตลาดปรับตัวลงเล็กน้อย ในระยะข้างหน้า เรามอง Bond yield น่าจะ
เริ่มปรับขึ้นได้อย่างจ�ำกัด และทรงตัวอยู่ในกรอบ 1.6-1.8% ในช่วงที่เหลือของปี ซึ่งจะ
ลดแรงกดดันต่อตลาดหุ้น
จากการประเมินโดยใช้ Earning yield gap (EYG) ซึ่งคือส่วนต่างระหว่าง
ผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังจากตลาดหุ้น (S&P500) หักลบด้วยผลตอบแทนจาก
พันธบัตรรัฐบาลซึ่งไม่มีความเสี่ยง (Risk-free rate) พบว่าในภาวะเศรษฐกิจขยายตัว
เช่นเดียวกับปัจจุบัน แนวโน้มการขยายตัวของก�ำไรจะท�ำให้ตลาดหุ้นมีความน่าสนใจ
มากขึ้น ในขณะที่ตลาดพันธบัตรถูกกดดันจากเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้
EYG เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบต�่ำ 2.75-3.5%
ปัจจุบัน EYG ทรงตัวอยู่ที่ 3.5% ใกล้เคียงระดับสูงสุดในภาวะเศรษฐกิจขยายตัว
ซึง่ ชีว้ า่ ตลาดหุน้ ได้สะท้อนความเสีย่ งจากนโยบายการเงินทีเ่ ข้มงวดไปพอสมควรแล้ว หาก
สมมติให้ EYG ทรงตัวอยู่ที่ 3.5% และ Bond yield อยู่ที่ระดับ 1.6-1.8% ค่า P/E ของ
ดัชนี S&P500 จะลดลงไปอยู่ที่ 18.9-19.6 เท่า หรือคิดเป็นดัชนีที่ 4,150-4,310 จุด ซึ่ง
ชี้ว่าตลาดมี Downside ที่ค่อนข้างจ�ำกัดจากระดับปัจจุบัน
อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นยังมีความเสี่ยงจาก 1) การปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลในสหรัฐฯ
ซึ่งอาจผ่านการพิจารณาอย่างเร็วสุดในช่วงเดือน พ.ย.- ธ.ค. นี้ และอาจท�ำให้คาดการณ์
ก�ำไรปี 2022 ลง -4% จากระดับปัจจุบัน และ 2) ความเสี่ยงจาก Stagflation ซึ่งถึงแม้
เราจะมองว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิด แต่หากเงินเฟ้อยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเริ่มมี
สัญญาณการส่งผ่านของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ไปยังสินค้าอืน่ ๆ และราคาสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ เริม่
กดดันการบริโภคจนท�ำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง เข้าสู่ภาวะ Stagflation ก็อาจท�ำให้ดัชนี
S&P500 ลงไปเทรดที่ P/E ราว 13-14 เท่า หรือต�่ำกว่าระดับปัจจุบันที่ 19-20 เท่า
ถึง 30%

GLOBAL
INVESTMENT STRATEGY
Key Recommendations
•

Bond yield ปรับตัวขึ้นแรงหลังการประชุม Fed มาอยู่ที่
1.6% ตามที่เราคาด เรามอง Bond yield จะปรับตัวขึ้น
ได้จ�ำกัด และเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1.6-1.8% ในช่วงที่
เหลือของปี ซึ่งจะลดแรงกดดันต่อตลาดหุ้น

•

ในช่วงที่เหลือของปี ตลาดยังมีปัจจัยกดดันจาก 1) การขึ้น
ภาษีในสหรัฐฯ ซึง่ หากผ่านสภาส�ำเร็จ ก็อาจท�ำให้คาดการณ์
ก�ำไรปี 2022 ลง -4% จากระดับปัจจุบัน

•

และ 2) ความกังวลต่อภาวะ Stagflation ซึ่งอาจท�ำให้
ตลาดผันผวนต่อไป
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Asset Allocation & Investment Themes
Asset Class

Weighting
Underweight

ตราสารหนี้ไทย

ตราสารทุน
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นจีน

ตลาดหุ้นเอเชียเหนือ

ตลาดหุ้นอินเดีย
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นยุโรป

ตลาดหุ้นละตินอเมริกา

การลงทุนทางเลือก
ทองค�ำ
น�้ำมัน
US REITs

J-REITs

Previous Recommendation

Neutral

Themes

Overweight

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวยังมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นต่อในช่วงครึ่งหลังของปี จากทิศทางนโยบายการเงินของ Fed
ที่เข้มงวดขึ้น และอุปทานพันธบัตรสหรัฐฯ ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นหลังสภาผ่านงบกระตุ้นเศรษฐกิจ
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลง ท่ามกลางผลบวกทีล่ ดลงของการเปิดเศรษฐกิจ และมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจการคลัง
- นอกจากนี้ ตลาดหุ้นมีความเสี่ยงจากแผนขึ้นภาษีนิติบุคคลที่อาจท�ำให้ก�ำไรของ S&P500 ปี 2022 ลดลง -4pp
- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก ซึ่งการเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า ถูกจ�ำกัดโดยนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ ท่ามกลางการคลายมาตรการ Lockdown และแผนการเปิดประเทศที่ชัดเจนขึ้น
- การเพิ่มกรอบนโยบายการคลังเป็น 70% ของ GDP ช่วยหนุนให้ภาครัฐสามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง
- ความเสี่ยงจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ
- Earnings growth อาจถูกปรับลง จากการกลับมาระบาดของ COVID-19
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มชะลอตัวลง ตามการควบคุมการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม และแนวทางการใช้มาตรการควบคุมการ
ระบาดที่เข้มงวด
- 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
- คงน�้ำหนัก Neutral
- มีความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับขึ้นสูง ซึ่งอาจท�ำให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค
- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม Emerging Markets ด้วยกัน
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น ท่ามกลางจ�ำนวนผู้ติดเชื้อที่ชะลอตัวลงมากในช่วงเดือน ก.ค.-ต.ค. และความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน
- เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต�่ำ เปิดทางให้ใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินนานกว่า Fed
- ตลาดหุ้นมักจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการถอนนโยบายการเงินของ Fed
- คงน�้ำหนัก Overweight
- เศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวขึ้น หนุนโดยภาคบริการเป็นส�ำคัญ ตามการเปิดเศรษฐกิจ
- มีปจั จัยบวกจากกองทุน EU Recovery Fund เริม่ จัดสรรแล้วในเดือน ส.ค. และก้อนใหญ่ราว 60% จะถูกจัดสรรต่อเนือ่ งในปี 2022
- เยอรมนีก�ำลังจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งหากได้พรรค SPD เป็นแกนน�ำ ก็จะสนับสนุนให้มีการใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
- Earnings มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี
- คงน�้ำหนัก Overweight
- โครงสร้างทางเศรษฐกิจอ่อนแอ เช่น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และทุนส�ำรองต�่ำ
- มีข้อจ�ำกัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง
- ตลาดหุ้นมีความอ่อนไหวต่อนโยบายการเงินของสหรัฐฯค่อนข้างมาก มีความเสี่ยงเงินทุนไหลออกสูงกว่าประเทศอื่นในกลุ่ม EM
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- Fed ยังมีท่าที Hawkish อย่างชัดเจน
- นโยบายการเงินที่จะเข้มงวดขึ้นจะท�ำให้ราคาทองค�ำมีแนวโน้มลดลงต่อจากนี้
- แนะน�ำให้นักลงทุนขายทองค�ำ และเข้าซื้อที่ระดับต�่ำกว่า $1,700 ต่อออนซ์
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- ราคาน�้ำมัน WTI มีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง ท่ามกลางอุปสงค์จากการกักตุนพลังงานส�ำหรับช่วงฤดูหนาว
- ในขณะทีอ่ ปุ ทานยังคงฟืน้ ตัวช้า ความต้องการใช้นำ�้ มันทีอ่ อ่ นแอลง และการประกาศลดระดับน�ำ้ มันจากคลังส�ำรองทางยุทธศาสตร์ของจีน
- คงน�้ำหนัก Neutral
- ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ยังมีความน่าสนใจ
- ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ และราคาบ้านที่ปรับเพิ่มขึ้นแรง
- อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงจากการลดการเข้าซื้อ MBS ของ Fed
- คงน�้ำหนัก Neutral
- ราคาที่ดินในญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- นโยบาย Yield Curve Control ของ BoJ ช่วยให้ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ของ J-REITs
อยู่ในระดับสูง
- อย่างไรก็ดี นโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มเข้มงวดขึ้น ท�ำให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวในตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็น
ปัจจัยลบต่อตลาดอสังหาฯ
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral

Underweight : ลดน�้ำหนักการลงทุน

Neutral : คงน�้ำหนักการลงุทน
5

Overweight : เพิ่มน�้ำหนัการลงทุน

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

Last
1,637
7,252
6,659
3,205
1,586
Last
25,983
9,237
97
4,963
17,034
3,049
904
61,042
2,078
Last
7,443
2,018
29,106
474
4,202
35,741
4,566
1,471
2,066
Last
7,240
15,683
6,728
12,126
5,718
8,936
26,889
Last
108,715
4,176
51,834
Last
662
2,199
744
Last
83.57
85.89
2.32
1803.37
3053.14
58.06
Last
314.53
213.78
307.27
408.07
260.64
Last
0.52
0.70
1.22
1.98
128
Last
1.64
0.11
1.14
(0.11)
0.52
0.97
Last
15.24
93.91
33.17
1.16
1.38
114.00
6.38
6.38

Today
0.2%
0.6%
0.5%
0.1%
-0.1%
Today
-0.6%
-0.9%
0.0%
-0.3%
0.8%
0.9%
0.0%
0.1%
0.0%
Today
0.0%
1.2%
1.8%
0.3%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.4%
Today
0.2%
0.5%
0.2%
0.5%
-0.3%
0.2%
0.3%
Today
0.0%
0.0%
0.0%
Today
0.0%
0.0%
0.0%
Today
-0.2%
-0.1%
0.09
-0.2%
0.0%
-0.0%
Today
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Today
0
0
0
0
0
Today
1
0
0
1
1
1
Today
0.0%
0.1%
0.3%
-0.0%
0.1%
0.2%
-0.0%
-0.1%

-1D
-0.6%
-1.1%
-0.3%
-0.1%
-0.0%
-1D
0.0%
-0.4%
0.1%
0.4%
0.0%
0.5%
0.3%
0.2%
-0.1%
-1D
0.3%
-0.3%
-0.7%
0.1%
-0.0%
0.2%
0.5%
0.3%
0.3%
-1D
0.3%
0.4%
-0.3%
0.1%
-0.7%
0.2%
0.9%
-1D
2.3%
2.2%
-0.1%
-1D
0.1%
3.0%
0.3%
-1D
0.0%
0.5%
0.46
0.8%
-0.1%
0.9%
-1D
0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.1%
-1D
-0
-0
-2
-5
-4
-1D
-0
1
-0
-1
-2
-3
-1D
-0.2
0.2%
-0.0
-0.3%
0.0
0.2%
0.0
0.0%

-1W
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
-1.2%
-1W
0.8%
1.1%
1.4%
0.8%
0.8%
0.7%
-0.2%
-1.1%
-2.4%
-1W
0.9%
-0.4%
-0.4%
1.1%
0.8%
1.4%
1.8%
1.7%
-1.9%
-1W
0.3%
1.1%
0.9%
1.5%
0.8%
-0.7%
2.1%
-1W
-5.0%
4.2%
-1.6%
-1W
0.5%
-3.3%
0.7%
-1W
0.7%
1.0%
0.20
1.9%
-0.4%
1.3%
-1W
-0.0%
-0.0%
-0.1%
-0.0%
-0.0%
-1W
0
3
2
-5
-8
-1W
-0
2
-3
-0
2
-1W
-0.5
0.2%
-0.6%
-0.3%
-0.2%
-0.3%
0.0%
0.2%
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-1M
0.4%
4.3%
8.4%
4.7%
3.5%
-1M
7.4%
7.3%
8.3%
2.3%
-1.3%
-2.4%
-4.4%
1.7%
0.2%
-1M
1.4%
-3.5%
-3.8%
2.2%
1.0%
2.7%
2.5%
4.8%
-0.9%
-1M
2.7%
1.0%
1.3%
2.6%
5.4%
0.7%
3.5%
-1M
-4.0%
-4.6%
1.4%
-1M
3.0%
-4.3%
1.9%
-1M
13.0%
10.0%
-1.79
2.9%
-1.4%
2.3%
-1M
-1.7%
-0.3%
-1.0%
-1.7%
-0.9%
-1M
2
17
28
19
3
-1M
19
5
22
12
11
19
-1M
-2.5
0.6%
-1.2%
-0.9%
0.5%
2.7%
-1.1%
-1.2%

-3M
6.0%
13.8%
9.1%
2.1%
4.9%
-3M
-0.8%
-1.3%
1.7%
0.8%
-2.1%
-5.5%
-8.3%
15.5%
12.8%
-3M
0.7%
4.8%
4.6%
2.7%
2.4%
1.7%
3.3%
3.3%
-3.3%
-3M
3.1%
0.4%
2.3%
0.6%
12.1%
1.8%
6.3%
-3M
-13.7%
0.7%
1.8%
-3M
0.9%
-13.9%
2.4%
-3M
16.2%
15.3%
-0.27
0.2%
-2.0%
-0.6%
-3M
-2.5%
-0.2%
-1.2%
-2.7%
-1.3%
-3M
4
19
41
38
19
-3M
35
10
57
31
24
34
-3M
-2.3
1.4%
0.8%
-1.8%
-0.4%
3.3%
-1.5%
-1.6%
As of

-6M
5.0%
13.5%
11.6%
-0.0%
-2.3%
-6M
-10.3%
-15.9%
-13.1%
-2.2%
-3.1%
-5.2%
-10.4%
26.2%
24.5%
-6M
5.6%
5.2%
-0.1%
7.6%
4.5%
5.2%
9.0%
12.3%
0.6%
-6M
4.0%
2.5%
7.2%
8.6%
13.9%
2.7%
9.7%
-6M
-9.9%
-14.2%
5.9%
-6M
-5.9%
-9.5%
5.4%
-6M
35.0%
30.8%
-1.42
1.4%
-1.5%
-0.4%
-6M
-0.2%
-0.0%
0.1%
0.1%
0.1%
-6M
7
22
16
13
-10
-6M
7
3
39
14
12
17
-6M
-2.4
3.4%
5.5%
-4.0%
-0.8%
5.4%
-1.6%
-1.4%
10/26/2021

-1Y
35.6%
11.7%
29.5%
27.0%
6.1%
-1Y
4.3%
-8.8%
-6.4%
5.8%
32.0%
30.1%
22.4%
52.1%
51.1%
-1Y
20.9%
24.7%
23.9%
33.0%
35.3%
29.1%
34.3%
41.6%
24.4%
-1Y
25.0%
28.8%
39.7%
21.4%
41.1%
31.5%
41.9%
-1Y
7.6%
12.7%
35.5%
-1Y
13.4%
12.5%
29.9%
-1Y
116.7%
112.3%
0.42
-5.2%
-11.7%
36.8%
-1Y
-3.5%
0.4%
0.0%
-1.4%
-0.1%
-1Y
-0
12
35
57
45
-1Y
84
7
87
47
33
23
-1Y
-17.2
0.9%
6.1%
-1.8%
5.7%
8.7%
-4.9%
-4.8%
02:19:39 PM

YTD
13.0%
1.6%
11.4%
12.7%
-2.5%
YTD
-4.6%
-14.0%
-11.1%
-4.8%
15.6%
6.1%
-2.4%
27.8%
29.9%
YTD
13.0%
11.8%
6.1%
18.7%
18.3%
16.8%
21.6%
29.4%
15.8%
YTD
12.1%
14.3%
21.2%
13.3%
16.7%
10.7%
20.9%
YTD
-8.7%
-0.0%
17.6%
YTD
-0.1%
-10.3%
15.2%
YTD
72.2%
65.8%
-0.96
-4.8%
-8.3%
20.9%
YTD
-5.0%
-0.1%
-1.3%
-3.0%
-1.2%
YTD
17
31
62
70
38
YTD
72
9
95
46
47
43
YTD
-7.5
4.4%
10.6%
-5.1%
0.9%
10.4%
-2.2%
-1.9%

ตลาดหุ้น
Bond yield ปรับตัวขึ้นแรงหลังการประชุม Fed มาอยู่ที่ 1.6% และกดดันให้ตลาดหุ้นปรับฐานเล็กน้อย ตาม
ที่เราคาด เรามอง Bond yield จะปรับตัวขึ้นได้จ�ำกัด และเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1.6-1.8% ในช่วงที่เหลือของปี ซึ่ง
จะลดแรงกดดันต่อตลาดหุ้น อย่างไรก็ดี ในช่วงที่เหลือของปี ตลาดยังมีปัจจัยกดดันจาก 1) การขึ้นภาษีในสหรัฐฯ
ซึ่งหากผ่านสภาส�ำเร็จ ก็อาจท�ำให้คาดการณ์ก�ำไรปี 2022 ลง -4% จากระดับปัจจุบัน และ 2) ความกังวลต่อภาวะ
Stagflation ซึ่งอาจท�ำให้ตลาดผันผวนต่อไป

เรามอง Bond yield จะทรงตัวที่ระดับ 1.6-1.8% ในช่วงที่
เหลือของปี
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแรง
มาอยู่ที่ระดับ 1.6% หลังการประชุม Fed ในเดือน ก.ย. ซึ่งมี
การส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาด โดยอาจเริ่มขึ้น
ดอกเบี้ยครั้งแรกในปี 2022 และอาจขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องในปี
2023 และ 2024 อีกปีละ 3 ครั้ง
ในระยะข้างหน้า เรามอง Bond yield น่าจะเริ่มปรับขึ้น
ได้อย่างจ�ำกัด และทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.6-1.8% ในช่วงที่เหลือ
ของปี จากการประเมิน 2 วิธี ดังนี้

1. สมมติให้ Bond yield อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นสะท้อนแนวโน้ม
การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ไปจนถึงระดับ 2-2.25% ซึ่งจะ
ท�ำให้ Bond yield เพิ่มขึ้นเป็น 1.6-1.8%
2. สมมติให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real yield) เพิ่มขึ้น
จากปัจจุบันที่ -0.9% กลับขึ้นไปเท่ากับจุดสูงสุดในช่วง
เดือน มี.ค. ที่ -0.6% ซึ่งชี้ว่า Bond yield อาจเพิ่มขึ้นอีก
+30bps เป็น 1.8%

แผนภาพที่ 1: Bond yield สหรัฐฯ มีการปรับขึ้นแรง หลังการประชุม Fed ในเดือน ก.ย.

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 2: หาก Real yield เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่ -0.9% กลับขึ้นไปเท่ากับจุดสูงสุดในช่วงเดือน มี.ค. ที่ -0.6%
ซึ่งชี้ว่า Bond yield อาจเพิ่มขึ้นอีก +30bps เป็น 1.8%

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

เรามองการปรับเพิ่มขึ้นของ Bond yield จะส่งผลกระทบต่อ
ตลาดหุ้นค่อนข้างจ�ำกัด
เรามอง Downside ของตลาดหุ้นจากการเพิ่มขึ้นของ
Bond yield ค่อนข้างจ�ำกัด จากการประเมินโดยใช้ Earning yield
gap (EYG) ซึ่งคือส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนที่นักลงทุนคาด
หวังจากตลาดหุน้ หักลบด้วยผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลซึง่
ไม่มีความเสี่ยง (Risk-free rate)
EYG ค�ำนวณได้จากคาดการณ์ผลก�ำไรหารด้วยราคา
หุ้น (E/P หรือส่วนกลับของ P/E ratio) หักลบด้วยผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี หรืออีกนัยหนึง่ EYG คือ ผลตอบแทน
ส่วนเพิ่ม (Risk premium) ที่นักลงทุนต้องการเพื่อชดเชยความ
เสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งเทียบเคียงได้กับ Credit
spread เพือ่ ชดเชยความเสีย่ งผิดนัดช�ำระหนีใ้ นกรณีของตราสาร
หนี้เอกชนนั่นเอง
ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบีย้
จะมีแนวโน้มลดลงซึง่ เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดพันธบัตร ท�ำให้ความ

ต้องการลงทุนในพันธบัตรเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความต้องการลงทุน
ในตลาดหุ้นลดลง EYG จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนความเสี่ยง
ดังกล่าว ซึ่งเห็นได้จากช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวปี 2014-16 และ
2019-20 ที่ EYG เพิ่มขึ้นไปอยู่ในกรอบ 3.5-4.5%
ในทางกลับกัน ในภาวะเศรษฐกิจขยายตัว แนวโน้มการ
ขยายตัวของก�ำไรจะท�ำให้ตลาดหุน้ มีความน่าสนใจมากขึน้ ในขณะที่
ตลาดพันธบัตรถูกกดดันจากเงินเฟ้อและอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จึง
ท�ำให้ EYG ลดต�ำ่ ลง เช่นในช่วงปี 2017-18 และ 2021 ซึง่ EYG
เคลือ่ นไหวอยูใ่ นกรอบ 2.75-3.5%
ปัจจุบัน EYG ทรงตัวอยู่ที่ 3.5% ใกล้เคียงระดับสูงสุดใน
ภาวะเศรษฐกิจขยายตัว ซึง่ ชีว้ า่ ตลาดหุน้ ได้สะท้อนความเสีย่ งจาก
นโยบายการเงินที่เข้มงวดไปพอสมควรแล้ว หากสมมติให้ EYG
ทรงตัวอยู่ที่ 3.5% และ Bond yield อยู่ที่ระดับ 1.6-1.8% ค่า
P/E ของดัชนี S&P500 จะลดลงไปอยู่ที่ 18.9-19.6 เท่า หรือคิด
เป็นดัชนีที่ 4,150-4,310 จุด ซึ่งชี้ว่าตลาดมี Downside ที่ค่อน
ข้างจ�ำกัดจากระดับปัจจุบัน
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แผนภาพที่ 3: Earning Yield Gap ปัจจุบันอยู่ที่ 3.5% ใกล้เคียงระดับสูงสุดในภาวะเศรษฐกิจขยายตัว ซึ่งชี้ว่าตลาด
หุ้นได้สะท้อนความเสี่ยงจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดไปพอสมควรแล้ว

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

แผนภาพที่ 4: ในภาวะเศรษฐกิจขยายตัว (Reflation) Term premium ในตลาดพันธบัตรจะเพิม่ สูงขึน้ สะท้อน Interest
rate risk หรือความเสี่ยงจากการถือพันธบัตรระยะยาวที่เพิ่มขึ้นในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 5: หากสมมติให้ EYG ทรงตัวอยู่ที่ 3.5% และ Bond yield อยู่ที่ระดับ 1.6-1.8% ค่า P/E ของดัชนี
S&P500 จะลดลงไปอยู่ที่ 18.9-19.6 เท่า หรือคิดเป็นดัชนีที่ 4,150-4,310 จุด ใกล้เคียงปัจจุบัน

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

อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นยังมีความเสี่ยงจาก 2 ปัจจัย ได้แก่
การปรับขึ้นภาษีนิติบุคคล และความเสี่ยงจาก Stagflation ซึ่ง
อาจเป็นปัจจัยที่จะท�ำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นได้จ�ำกัดในช่วง
ที่เหลือของปี

ขึ้นตามแผนที่ประธานาธิบดี Biden เสนอก่อนหน้านี้ โดยจะ
ขึ้นภาษีนิติบุคคลเป็น 28% และขึ้นภาษีก�ำไรจากนอกประเทศ
(GILTI) เป็น 21% เพือ่ ใช้จา่ ยในมาตรการส่งเสริมสวัสดิการมูลค่า
USD3.5trn ซึ่งอาจท�ำให้ก�ำไรปี 2022 ลดลงมากถึง -7%
เรามองว่าแผนดังกล่าวอาจผ่านการพิจารณาอย่างเร็ว
สุดในช่วงเดือน พ.ย.- ธ.ค. นี้ ซึ่งอาจท�ำให้นักวิเคราะห์ปรับลด
คาดการณ์ก�ำไรในช่วง 1-2 เดือนหลังจากนั้น โดยเทียบเคียงกับ
กรณีการลดภาษีซึ่งผ่านการพิจารณาในสภาในช่วงต้นเดือน ธ.ค.
2017 และมีการปรับขึ้นคาดการณ์ก�ำไรของปี 2018-2019 ต่อ
เนื่องจนถึงช่วงต้นเดือน ก.พ. 2018
คาดการณ์ก�ำไรของปี 2022 ในช่วงที่ผ่านมา ยังค่อนข้าง
ทรงตัว และชี้ว่านักวิเคราะห์ยังไม่ได้มีการรวมผลของแผนภาษี
เข้าไปในคาดการณ์ ซึ่งหากแผนภาษีผ่านสภา ก็อาจท�ำให้ตลาด
หุ้นปรับตัวลงอีกครั้ง

เราประเมินแผนขึน้ ภาษีจะกระทบก�ำไรของ S&P500 ในปีหน้า
ราว 4-7%
สภาผู้แทนฯของสหรัฐฯ ก�ำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาแผน
ขึ้นภาษี โดยในรายละเอียดมีการเสนอให้ขึ้นภาษีนิติบุคคลเป็น
26.5% จากปัจจุบันที่ 21% และขึ้นภาษีก�ำไรจากนอกประเทศ
(GILTI) เป็น 16.5% จากปัจจุบนั ที่ 10.5% เพือ่ ใช้จา่ ยในมาตรการ
ส่งเสริมสวัสดิการมูลค่า USD1.9-2.3trn เราประเมินว่าแผนดัง
กล่าวอาจท�ำให้ก�ำไรปี 2022 ของ S&P500 ลดลง -4%
แผนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน และอาจมีการปรับ
เปลี่ยนระหว่างการพิจารณาอีก ซึ่งในกรณีเลวร้ายสุด คือ ปรับ

10

แผนภาพที่ 6: แผนขึน้ ภาษีของสภาอาจท�ำให้กำ� ไรของ S&P500 ในปี 2022 ลดลงราว -4% จากระดับปัจจุบนั
แต่หากขึ้นตามแผนของประธานาธิบดี Biden ก็อาจท�ำให้ก�ำไรลดลงมากถึง -7%

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

แผนภาพที่ 7: คาดการณ์ก�ำไรของปี 2022 ค่อนข้างทรงตัว และชี้ว่านักวิเคราะห์ยังไม่ได้รวมผลของแผนภาษี
เข้าไปในคาดการณ์

ที่มา: Yardeni, Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

เรามองภาวะ Stagflation มีความเป็นไปได้น้อย แต่หากเกิด
ขึ้นจริงอาจท�ำให้ตลาดหุ้นลดลงได้ถึง -30%
ท่ามกลางข่าวราคาพลังงานที่ปรับตัวขึ้นสูง ปัญหาสินค้า
ขาดแคลนจาก Supply chain disruptions ประกอบกับตัวเลข
เศรษฐกิจทีม่ ีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงที่ผา่ นมา ท�ำให้ตลาดเริม่
กังวลต่อภาวะเงินเฟ้อสูง ในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัวลง หรือที่
เรียกกันว่า Stagflation
เราประเมินผลกระทบต่อตลาดหุน้ ในกรณีทเี่ ศรษฐกิจเข้าสู่
ภาวะ Stagflation โดยใช้ Earning Yield Gap Model ในการ
วิเคราะห์ และเทียบเคียงกับภาวะตลาดในช่วงปี 2011-2012 ที่
โมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเริ่มแผ่วลงจากที่เติบโต 2.7%
ในปี 2010 เหลือเพียง 1.5% ในปี 2011 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อ
เพิ่มขึ้นไปแตะ 4% ในปี 2011 ตามราคาน�้ำมันที่เพิ่มขึ้นสูงถึง
120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางการประท้วงโค่นล้มรัฐบาลใน
หลายประเทศในตะวันออกกลาง (Arab Spring)

ในช่วงดังกล่าว ธนาคารกลางหลายประเทศเริม่ ใช้นโยบาย
การเงินที่เข้มงวดขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ เช่น ธนาคารกลางยุโรป
(ECB) ซึง่ ขึน้ ดอกเบีย้ ถึง 2 ครัง้ ในปี 2011 ถึงแม้วา่ เศรษฐกิจยุโรป
ในตอนนัน้ จะชะลอตัวอย่างหนัก และมีความเสีย่ งการผิดนัดช�ำระ
หนีภ้ าครัฐ ของประเทศในกลุม่ PIIGS (โปรตุเกส อิตาลี ไอร์แลนด์
กรีซ สเปน) ร่วมด้วย ในขณะที่ Fed แม้จะยังคงนโยบายการเงิน
ทีผ่ อ่ นคลาย แต่กเ็ ริม่ มีการหารือถึงแผนการถอนมาตรการกระตุน้
(Exit Strategy) ในช่วงดังกล่าว
เศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อทีเ่ พิม่ สูงขึน้
ซึง่ กดดันให้ธนาคารกลางจ�ำต้องถอนนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจ นับ
เป็นส่วนผสมทีเ่ ลวร้ายส�ำหรับตลาดหุน้ และส่งผลให้ดชั นี S&P500
ปรับฐานลงแรงถึงราว 20% ในช่วงครึง่ หลังของปี 2011 ในขณะ
ที่ Earning Yield Gap (EYG) ได้พงุ่ สูงขึน้ ไปอยูร่ ะดับ 5-6% เพือ่
สะท้อนความเสีย่ งจากทัง้ เศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวและนโยบายการเงิน
ทีเ่ ข้มงวดขึน้ ไปพร้อมๆกัน
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เราประเมินผลกระทบต่อตลาดหุน้ หากเศรษฐกิจเข้าสูภ่ าวะ สะท้อนแนวโน้มดอกเบีย้ ทีส่ งู ขึน้ ตามอัตราเงินเฟ้อ ตามสมมติฐาน
Stagflation โดยสมมติให้ EYG เพิม่ ขึน้ ไปอยู่ 5-6% เช่นเดียวกับ ดังกล่าว ดัชนี S&P500 จะลงไปเทรดที่ P/E ราว 13-14 เท่า หรือ
ไปช่วงปี 2011-12 และให้ Bond yield เพิม่ เป็น 2.5-3% เพือ่ ต�ำ่ กว่าระดับปัจจุบนั ที่ 19-20 เท่าถึง 30%
แผนภาพที่ 8: ภาวะ Stagflation อาจท�ำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลงไปเทรดในกรณีเลวร้ายสุดที่ระดับ 12-14 เท่า
ต�่ำกว่าระดับปัจจุบัน -30%

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

เรามองโอกาสเกิด Stagflation ค่อนข้างต�่ำ
ถึงแม้อตั ราเงินเฟ้อ (CPI) ของสหรัฐฯ มีการปรับตัวขึน้
อย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี และทรงตัวในระดับสูงกว่า 5% ต่อเนื่อง
มาตั้งแต่เดือน พ.ค. แต่เรามองว่าเงินเฟ้อในปัจจุบันเกิดจาก
ปัจจัยชั่วคราวและจะทยอยลดลงหลังจากนี้ โดยเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดแต่ละสินค้า พบว่าในช่วงต้นปีอัตราเงินเฟ้อถูกผลัก
ดันให้เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิด
เศรษฐกิจเป็นหลัก ได้แก่ ราคารถมือสอง ค่าเช่ารถ ค่าโดยสาร
เครือ่ งบิน และค่าทีพ่ กั โรงแรม ซึง่ ราคาในกลุม่ ดังกล่าวมีการปรับ
ลดลงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาแล้ว ในขณะที่ปัจจัยที่ผลักดัน

ให้เงินเฟ้อยังสู่อยู่ในปัจจุบันเกิดจากราคาพลังงานและสินค้า
โภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นหลัก
ข้อมูลในอดีตชีว้ า่ การส่งผ่านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทเี่ พิม่ ขึน้
ไปยังราคาสินค้าอื่นๆ เป็นไปได้อย่างจ�ำกัด ยกตัวอย่างเช่น ใน
ช่วง Commodity Supercycle ระหว่างปี 2001-2008 ซึ่งดัชนี
ราคาผูผ้ ลิตกลุม่ สินค้าโภคภัณฑ์ (PPI Commodity) เพิม่ ขึน้ เฉลีย่
7.6% ต่อปี ต่อเนื่องถึง 7 ปี แต่ดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI) กลับเพิ่มขึ้นเพียง 3.3% ต่อปีในช่วงเดียวกัน ในขณะที่
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เฉลี่ยอยู่ที่ 2.1% ใกล้เคียง
กับเป้าหมายของธนาคารกลาง
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แผนภาพที่ 9: ราคาสินค้าและบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการเปิดเศรษฐกิจมีการปรับลดลงในช่วง 3 เดือนทีผ่ า่ นมาแล้ว
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนภาพที่ 10: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI Commodity) เพิ่มขึ้นมาอยู่สูงกว่าระดับสูงสุดในปี 2008 เพียง 18%

ที่มา: St Louis Fed, US Bureau of Labor Statistics, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

13

แผนภาพที่ 11: การส่งผ่านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นไปยังราคาสินค้าอื่นๆ น่าจะมีอย่างจ�ำกัด ช่วง
Commodity Supercycle ดัชนีราคาผู้บริโภค (Core CPI) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.1% ต่อปี

ที่มา: St Louis Fed, US Bureau of Labor Statistics, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

นอกจากนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ก็
ประเมินความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่ภาวะ Stagflation ค่อนข้างต�่ำ
โดย IMF ยังประเมินว่าเศรษฐกิจโลกจะยังขยายตัวในอัตราที่สูง
ในปี 2022 โดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 4.9% ส่วน GDP
สหรัฐฯ คาดว่าจะโตถึง 5.2% สูงกว่าอัตราปกติในช่วงก่อนการ

ระบาดที่ขยายตัวราว 2-3% ต่อปี ถึงแม้ IMF จะประเมินว่าอัตรา
เงินเฟ้อสหรัฐฯ จะยังอยู่ในระดับสูงที่ 3.5% แต่เศรษฐกิจก็จะ
ขยายตัวในอัตราที่สูงกว่ายังท�ำให้ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่
ภาวะ Stagflation มีจ�ำกัด

แผนภาพที่ 12: IMF ประเมินความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่ภาวะ Stagflation ค่อนข้างต�่ำ
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ที่มา: IMF, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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อย่างไรก็ดี พัฒนาการเศรษฐกิจในระยะข้างหน้ายังมีความ
ไม่แน่นอนสูง หากเงินเฟ้อยังเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง และเริม่ มีสญ
ั ญาณ
การส่งผ่านของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ไปยังสินค้าอื่นๆ และราคา
สินค้าที่เพิ่มขึ้นเริ่มกดดันการบริโภคจนท�ำให้เศรษฐกิจชะลอตัว
ลง ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ Stagflation ก็อาจมีเพิ่มมากขึ้น

เราประเมินความเสี่ยงที่ตลาดจะปรับฐานจากประเด็นนี้
โดยการท�ำ Scenario analysis โดยหากก�ำหนดให้ความเป็นเป็น
ไปได้ที่จะเกิด Stagflation เพิ่มขึ้นเป็น 15% (ซึง่ ค่อนข้างสูงและ
เป็นการประเมินแบบระมัดระวังในกรณีเลวร้าย) ดัชนี S&P500
ก็อาจลดลงไปเทรดที่ P/E ราว 18 เท่า หรือ -8% จากปัจจุบนั

แผนภาพที่ 13: หากตัวเลขเศรษฐกิจในระยะข้างหน้ามีพฒ
ั นาการชีถ้ งึ ภาวะ Stagflation มากขึน้ ก็อาจท�ำให้คา่ P/E ลดลงเป็น 18 เท่า

ที่มา: TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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ตลาดตราสารหนี้
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงต่อเนื่อง เรามองผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวยังมีความ
เสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี ตาม Fed ที่เริ่มส่งสัญญาณแนวโน้มนโยบายที่เข้มงวดขึ้น

ผลตอบแทนพันธบัตรของไทยปรับตัวขึ้นแรงทุกช่วงอายุ
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ตามความกังวลต่อเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น
ตามราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นแรง และ Fed ที่ส่งสัญญาณนโยบาย
การเงินทีเ่ ข้มงวดขึน้ โดยในการประชุมเดือน ก.ย. คณะกรรมการ
FOMC 9 จากทั้งหมด 18 ท่าน เห็นว่าควรเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ย
ในปี 2022 (เพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งก่อนในเดือน มิ.ย. ที่มี
7 ท่าน) และในจ�ำนวนนั้น 3 ท่านมองว่าขึ้นดอกเบี้ยถึง 2 ครั้ง
ในปี 2022 ส�ำหรับปี 2023 Fed ส่งสัญญาณจะปรับขึ้นดอกเบี้ย
3 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งก่อนที่ 2 ครั้ง และ และขึ้นต่อ
เนื่องอีก ครั้งในปี 2024

ส่วนในด้านแผนการลด QE Fed ส่งสัญญาณว่าอาจเริม่
ประกาศลดการเข้าซือ้ สินทรัพย์ (QE Taper) ในการประชุมครัง้ ถัด
ไป (วันที่ 2-3 พ.ย.) และยุตกิ ารท�ำ QE ในกลางปี 2022 ซึง่ ชีว้ า่
Fed จะลดอัตราการเข้าสินทรัพย์ลงเดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ซึง่ เร็วกว่าตลาดคาดว่าจะลด QE ในอัตราเดือนละ 10,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ท่าทีของ Fed ทีเ่ ข้มงวดขึน้ ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตร
อายุ 2 ปีของไทย ปรับตัวขึ้นราว 15bps มาอยู่ที่ 0.7% ในขณะที่
พันธบัตรอายุ 10 ปี ขึ้นราว 25bps มาอยู่เหนือ 2% สูงสุดตั้งแต่
ต้นเดือน มี.ค.

แผนภาพที่ 14: ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ของไทยปรับตัวขึ้นแรงในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 15: ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ของไทยปรับตัวขึ้นมายืนเหนือระดับ 2% ตาม Bond yield สหรัฐฯ

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

เรามองผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวยังมีความเสี่ยงที่จะ
เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี
การส่งสัญญาณของ Fed ที่เข้มงวดกว่าที่ตลาดคาด
ค่อนข้างมาก ทั้งในแง่ความเร็วของการขึ้นดอกเบี้ยและการลด
การอัดฉีดสภาพคล่อง และราคาพลังงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง

จะส่งผลให้ Bond yield ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปี โดย
เราคาด Bond yield สหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 1.6-1.8%
ในช่วงปลายปีนี้ (ดูรายละเอียดในส่วนตลาดหุ้น) ซึ่งจะส่งผลให้
ผลตอบแทนพันธบัตรของไทยปรับตัวขึ้นตาม
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ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
Fed ส่งสัญญาณลด QE เร็วกว่าที่คาด ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองค�ำ เราประเมินในกรณีเลวร้ายสุด
ราคาทองค�ำจะมี Downside ปรับฐานลงไปที่ระดับราว 1,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ในปีหน้า ส่วนราคา
น�้ำมัน เรามองว่าอาจยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ท่ามกลางอุปสงค์จากการกักตุนพลังงานส�ำหรับช่วงฤดูหนาว ใน
ขณะที่อุปทานยังคงฟื้นตัวช้า

ทองค�ำ
เงินเฟ้อที่สูงต่อเนื่องเป็นปัจจัยหนุนราคาทองค�ำในระยะสั้น
ในโลกของการลงทุนนั้น ทองค�ำถูกมองเป็นเงินสกุลหนึ่ง
ซึ่งมีความมั่นคงสูงแต่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย ดังนั้นการลงทุนใน
ทองค�ำจึงจะมีความน่าสนใจในภาวะที่ดอกเบี้ยลดต�่ำลง จนไม่
เพียงพอที่จะชดเชยอัตราเงินเฟ้อในอนาคต ดังนั้นราคาทองค�ำ
จึงเคลื่อนไหวสวนทางกับอัตราดอกเบี้ยที่แ ท้จริง (Real yield
หรืออัตราดอกเบี้ยพันธบัตร ลบด้วย คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อใน
อนาคต) อยู่เสมอ
การเพิ่มขึ้นแรงของราคาพลังงาน เช่น ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน และน�้ำมันดิบ รวมถึงราคาสินค้าบางประเภทที่เพิ่มขึ้น
จากผลของการคลาย Lockdown ส่งผลให้คาดการณ์เงินเฟ้อ
เพิ่มขึ้น ซึ่งท�ำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงลดลง จึงเป็นปัจจัยหนุน
ให้ราคาทองค�ำฟื้นตัวขึ้นในเดือน ต.ค.
อย่างไรก็ดี เรามองเงินเฟ้อที่สูงเกิดจากปัจจัยชั่วคราว ที่
หนุนให้ราคาสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการคลายมาตรการ Lockdown
และราคาพลังงาน เพิ่มขึ้น (ดูรายละเอียดในส่วนตลาดหุ้น) และ
คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะทยอยลดลงกลับสู่ระดับปกติในปีหน้า ซึ่ง
จะท�ำให้ราคาทองค�ำปรับตัวลดลงตาม

ปี 2022 ซึง่ ชีว้ า่ Fed จะลดอัตราการเข้าสินทรัพย์ลงเดือนละ 1.5
หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เร็วกว่าทีต่ ลาดคาดว่าจะลด QE ในอัตรา
เดือนละ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
การลด QE และขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด จะส่งผลให้อัตรา
ดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงกลับมาเพิม่ ขึน้ และเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองค�ำ
เราสร้างแบบจ�ำลองเพื่อท�ำนายราคาทองค�ำ โดยใช้ 2
ตัวแปร ได้แก่ 1) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ 2) การแปลี่ยน
แปลงของงบดุลของ Fed รายเดือน ซึ่งแบบจ�ำลองดังกล่าว
สามารถอธิบายความเคลื่อนไหวของราคาทองค�ำในอดีตได้เป็น
อย่างดี (Adjusted R-squared=0.74)
หาก Fed ทยอยลดการอัดฉีดสภาพคล่องลงเดือนละ 1.5
หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามแถลงการณ์การประชุมล่าสุด วงเงิน
อัดฉีดสภาพคล่องรายเดือนจะลดลงจากปัจจุบันที่ 1.2 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือน จนเหลือ 0 ในเดือน ก.ค. ปีหน้า นอกจาก
นั้นการทยอยลด QE และแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยที่ใกล้เข้ามา
เรื่อยๆ จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเพิ่มขึ้น
หากเราก�ำหนดให้ Fed ยุติ QE ภายในเดือน ก.ค. ปีหน้า
และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเพิ่มขึ้นจาก -1% ในปัจจุบัน ไปอยู่
ที่ -0.5% ราคาทองค�ำตามแบบจ�ำลองจะลดลงไปอยู่ที่ 1,618
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ณ สิ้นปี 2022

นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น อาจกดดันราคาทองค�ำให้ลงไป
อยู่ที่ $1,600 ต่อออนซ์ ในปีหน้า
อัตราเงินเฟ้อทีส่ งู กว่าคาดอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ Fed ส่ง
สัญญาณนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น โดยในการประชุมเดือน
ก.ย. Fed ส่งสัญญาณว่าจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2022
และให้ปรับขึ้นต่อเนื่องอีกปีละ 3 ครั้ง ในปี 2023-2024 เร็วกว่า
เดิมทีจ่ ะเริม่ ขึน้ ในปี 2023 พร้อมกันนี้ ระบุวา่ จะเริม่ ลดการเข้าซือ้
สินทรัพย์ (QE Taper) ลงภายในปีนี้ และยุติการท�ำ QE ในกลาง

ทยอยขายทองค�ำในช่วงไตรมาส 4 และเริ่มสะสมหากราคา
ทองค�ำลดลงต�่ำกว่า 1,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์
เราแนะน�ำให้ใช้โอกาสทีร่ าคาทองค�ำฟืน้ ตัวขึน้ ตามเงินเฟ้อ
ในช่วงนี้ในการขายท�ำก�ำไร และแนะน�ำให้ทยอยสะสมทองค�ำอีก
ครั้งหากราคาลดลงต�่ำกว่า 1,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ซึ่ง
จะท�ำให้ราคาทองค�ำมี Downside ต�่ำกว่า 5% จากระดับต�่ำสุด
ที่เราประเมินที่ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์
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แผนภาพที่ 16: ราคาทองค�ำอาจลดลงสู่ระดับราว 1,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ในปีหน้า

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

แผนภาพที่ 17: แบบจ�ำลองมีความคลาดเคลื่อนจากราคาจริงไม่เกิน 10% ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

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

เรามองราคาก๊าซธรรมชาติที่ดีดตัวขึ้นรุนแรงจะทรงตัว
อยู่ได้ในช่วงสั้น ในขณะที่ราคาน�้ำมันอาจชะลอความร้อนแรง
ตามลงตามไปบ้าง แต่จะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้ โดยใน
ฝั่งอุปสงค์น�้ำมันยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการกักตุนพลังงาน
ส�ำหรับช่วงฤดูหนาวที่ก�ำลังที่ใกล้เข้ามา ในขณะที่ฝั่งอุปทาน
น�้ำมันยังคงฟื้นตัวช้า จากทั้งการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่ยังคง
ไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบของพายุเฮอริเคน Ida และกลุ่ม OPEC
ที่ ยั ง ไม่ มี ท่ า ที รีบ เร่ งเพิ่ม การผลิต แม้ต ลาดน�้ำมันจะเผชิญกับ
สภาวะขาดดุลไปมากแล้วก็ตาม

TTF Natural Gas) เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 5 เท่า จากต�่ำกว่า 20
ยูโรต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) เมื่อต้นปี มาท�ำจุดสูดสุงที่
116 ยูโร ต่อ MWh ในช่วงต้นเดือน ต.ค. โดยสาเหตุหลัก
เกิดจากปัญหาการขาดแคลนก๊าซในยุโรป ท่ามกลางสภาพ
อากาศที่หนาวเย็น ความต้องการก๊าซในการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่ม
ขึ้นเพื่อทดแทนถ่านหิน และที่ส�ำคัญที่สุดคือการส่งออกก๊าซ
จากรัสเซียที่ลดต�่ำลงอย่างมากตั้งแต่เดือน ส.ค. เป็นต้นมา
โดยรัสเซียเป็นผู้ผลิตก๊าซรายใหญ่ และส่งออกมายังยุโรป
มากถึงราว 40% ของการบริโภคการก๊าซในยุโรป

โดยนักวิเคราะห์คาดว่าสาเหตุทรี่ สั เซียส่งออกก๊าซมายุโรป
ราคาก๊าซธรรมชาติทดี่ ดี ตัวขึน้ รุนแรงจะทรงตัวอยูไ่ ด้ในช่วงสัน้ ลดลง นัน้ เพือ่ กดดันให้เยอรมันนีเร่งกระบวนการอนุมตั กิ ารใช้งาน
เท่านั้น ซึ่งจะน�ำพาให้ราคาน�้ำมันลดความร้อนแรงลงไปด้วย ท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 ซึ่งจะส่งก๊าซจากรัสเซียตรงมายัง
เยอรมันนี และช่วยให้รสั เซียสามารถประหยัดต้นทุนการขนส่งได้
ราคาก๊าซธรรมชาติดีดตัวแรงกว่า 5 เท่าในช่วงที่ผ่านมา
ในขณะที่ IEA ประเมินว่ารัสเซียมีก�ำลังการผลิตส�ำรองมากเพียง
โดยในช่วงที่ผ่านมาราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรป (Dutch พอที่จะเพิ่มการผลิตได้อีกราว 15%
แผนภาพที่ 18: รัสเซียลดปริมาณการส่งก๊าซไปยังยุโรปลงกว่า 70% โดยนักวิเคราะห์คาดว่าสาเหตุหลักนัน้ เพือ่
กดดันให้เยอรมันนีเร่งกระบวนการอนุมัติการใช้งานท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2

ที่มา: Rystad Energy Research, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดปัญหาการขาดแคลนเริ่มคลี่คลายลง Vladimir Putin ได้ออกมากล่าวว่าจะเร่งส่งออกก๊าซมายังยุโรป
พร้อมกับราคาก๊าซที่ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดสุดไปแล้วเกือบ เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกก๊าซมายังยุโรปจะเพิ่มขึ้น
30% มาอยูท่ รี่ าว EUR85/MWh ในปัจจุบนั หลังจาก ประธานาธิบดี ท�ำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีนี้
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แผนภาพที่ 19: ราคาก๊าซทีป่ รับตัวลดลงจากจุดสูงสุดสุดไปแล้วเกือบ 30% มาอยูท่ รี่ าว 85 ยูโรต่อ MWh

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

โดยราคาน�้ำมันอาจเริ่มชะลอความร้อนแรงลงจากราคาก๊าซ
ที่กลับมาหดตัว แต่จะยังทรงตัวอยู่ได้ในระดับสูงหลังผู้ผลิต
น�้ำมันใหญ่ยังตรึงก�ำลังการผลิตต่อเนื่อง
ในช่วงต้นเดือน ต.ค. ทีผ่ า่ นมา กลุม่ OPEC และพันธมิตร
มีมติคงแผนการเพิม่ การผลิตน�ำ้ มันดิบไว้ทรี่ ะดับเดิมทีเ่ ดือนละ +4
แสนบาร์เรลต่อวันต่อไปในเดือน พ.ย. นี้ โดยรัสเซียแกนน�ำกลุม่
พันธมิตรเปิดเผยสาเหตุทที่ างกลุม่ ยังไม่รบี เร่งปรับเพิม่ การผลิต สืบ
เนือ่ งมาจากความกังวลว่าความต้องการใช้นำ�้ มันก�ำลังจะหดตัวลงใน
ไตรมาสสุดท้ายของปี ซึง่ เป็นไปตามปัจจัยฤดูกาล (Seasonal effect)
ในขณะทีห่ ลายฝ่ายยังคงกังวลต่อการแพร่ระบาดระลอก 4 และการ
เกิดไวรัสกลายพันธุท์ อี่ าจจะกลับมารุนแรงได้ในระยะข้างหน้า

ในแง่ผลกระทบต่อตลาดน�้ำมัน หากเปรียบเทียบตัวเลข
ประมาณการปริมาณน�้ำมันที่กลุ่ม OPEC “จ�ำเป็น” ต้องผลิตเพื่อ
ท�ำให้ตลาดสมดุล (Call on OPEC) ซึ่งทางกลุ่มได้ประเมินไว้ที่
ราว 29.36 ล้านบาร์เรลต่อวันในไตรมาสสุดท้ายของปี กับ ปริมาณ
การผลิตที่กลุ่ม OPEC-13 (รวม เวเนซุเอร่า อิหร่าน และ ลิเบีย)
จะผลิตได้จริงโดยก�ำหนดให้เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตของทาง
กลุม่ ในช่วงเวลาเดียวกันทีร่ าว 28.2 ล้านบาร์เรลต่อวันแล้ว ท�ำให้
เรามองว่าการคงแผนการเพิ่มการผลิตของกลุ่ม OPEC จะท�ำให้
ตลาดยังคงอยูใ่ นสภาวะ Undersupplied ต่อไปในช่วงทีเ่ หลือของ
ปีนี้ ซึง่ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน�ำ้ มันให้ยนื ตัวในระดับสูงต่อไป
ได้ในระยะข้างหน้า

แผนภาพที่ 20: ปริมาณน�้ำมันที่กลุ่ม OPEC “จ�ำเป็น” ต้องผลิตเพื่อท�ำให้ตลาดสมดุล
(Call on OPEC) ยังไม่สามารถเติมเต็มอุปสงค์ที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้

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

อย่างไรก็ตาม ในที่สุดแล้ว เราเชื่อว่าความร้อนแรง น�้ำมันของโลกในที่สุด ซึ่งอาจจะท�ำให้กลุ่ม OPEC จ�ำเป็นต้อง
ของราคาน�้ำมันอาจคงอยู่ได้ไม่นาน โดยราคาน�้ำมันที่ดีดตัว เข้ามาแทรกแซง และเร่งปรับเพิ่มการผลิตเพื่อชะลอความร้อน
ขึ้ น รุ น แรงจะส่ ง ผลกระทบต่ อ เงิ น เฟ้ อ และความต้ อ งการใช้ แรงของราคาน�้ำมันลงไป
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•

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวลง จากผลกระทบของไวรัสสายพันธุ์ Delta รวมถึงแรงส่งจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่ทยอยหมดไป ด้านนโยบายการเงิน Fed มีท่าที Hawkish ขึ้นมากในการประชุมปลาย
เดือน ก.ย. ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ขยายตัวสูงจากปัญหา Supply disruptions ที่ยืดเยื้อ โดย Fed ส่งสัญญาณจะ
เริม่ ท�ำ QE Taper ในปีนี้ ขณะทีก่ ารปรับขึน้ ดอกเบีย้ ครัง้ แรกอาจเกิดขึน้ ในปี 2022 ส่วนภาคการคลัง แผนกระตุ้น
เศรษฐกิจของประธานาธิบดี Biden ไม่มีความคืบหน้านัก และมีแนวโน้มที่วงเงินจะถูกปรับลดลงจาก 3.5 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่สภาเผชิญเส้นตายใหม่วันที่ 3 ธ.ค. ที่ต้องอนุมัติงบประมาณประจ�ำปี 2022 และ
ด�ำเนินการเรื่องเพดานหนี้

•

เศรษฐกิจยูโรโซนมีโมเมนตัมอ่อนแอลง สะท้อนผ่านดัชนี PMIs ทั้งภาคการผลิตและบริการที่ปรับตัวลดลงต่อ
ในเดือน ก.ย. และการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ชะลอลงต่อเนื่อง ท่ามกลางปัญหา Supply disruptions ที่ยังไม่
คลี่คลาย การระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta และราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ ยูโรโซน
ยังเผชิญปัญหาขาดแคลนพลังงาน โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ
รวมทั้งอาจส่งผลให้เงินเฟ้อขยายตัวในระดับสูงนานกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ด้านการเมือง พรรค SPD ชนะการ
เลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีตามการคาดการณ์ของผลส�ำรวจ แต่การจัดตั้งรัฐบาลยังมีความไม่แน่นอนและคาดจะ
ใช้เวลานาน ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงกดดันเศรษฐกิจ

•

เศรษฐกิจจีนไตรมาส 3 ขยายตัว 4.9% YoY ต�่ำกว่าที่ตลาดคาด ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่
กดดันการบริโภค ขณะที่เศรษฐกิจจีนในไตรมาสสุดท้ายของปีมีแนวโน้มเปราะบางมากขึ้น หลังภาคการผลิต
และการลงทุนได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนพลังงาน ภาคอสังหาฯ ที่อ่อนแอลงจากวิกฤต Evergrande
รวมถึงภาคส่งออกที่ต้องเผชิญปัญหาในห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะการขนส่ง ทั้งนี้ Bloomberg Consensus
ประเมิน GDP ในปีนี้จะขยายตัว 8.2% ขณะที่ IMF ประเมินจะขยายตัว 8.0% ซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าทางการจีน
ที่ ‘มากกว่า 6%’ ส่วนความเสี่ยงของ Evergrande ทั้งผู้ว่าฯ PBoC และผู้อ�ำนวยการฝ่ายตลาดการเงินของ
PBoC ระบุว่าสามารถควบคุมได้แล้ว

•

เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีขึ้น หลังจ�ำนวนผู้ติดเชื้อลดลงต�่ำสุดในรอบปี รวมถึงการแจกจ่ายวัคซีนที่ท�ำได้
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ด้านการเลือกตั้งภายในพรรค LDP นาย Fumio Kishida (อดีตรมว.ต่างประเทศ
และหัวหน้าแผนกนโยบายของ LDP) ได้รับชัยชนะ โดยหลักของนโยบายได้ใช้สโลแกนว่า ’New Capitalism’
ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล�้ำ (Wealth gap) โดยนาย Kishida ได้เน้นย�้ำถึงความ
จ�ำเป็นในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าหลายสิบล้านล้านเยน รวมถึงการแจกเงินให้กลุ่มธุรกิจและ
ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจาก COVID รุนแรง

•

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส 4 จากแรงหนุนของการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown อย่างต่อ
เนื่องและแผนการเปิดประเทศที่ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐได้ระดมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะช่วย
สนับสนุนการใช้จ่ายในประเทศในช่วงที่เหลือของปีนี้ ด้านสถานการณ์น�้ำท่วมมีแนวโน้มคลี่คลายในระยะข้าง
หน้า และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างจ�ำกัดเมื่อเทียบกับในปี 2011 อย่างไรก็ตาม เรายังคงเฝ้า
ระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีความเสี่ยงจะกลับมารุนแรงขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown
และการเปิดประเทศ
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวลง โดย Bloomberg consensus คาด GDP ไตรมาส 3 จะชะลอ
ตัวลงเป็น 3.9% QoQ, saar (5.3% YoY) จาก 6.7% QoQ, saar (12.2% YoY) ในไตรมาสก่อน จากผลกระทบ
ของการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta รวมถึงแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่ทยอยหมดไป ด้าน
นโยบายการเงิน Fed มีท่าที Hawkish ขึ้นอย่างมากในการประชุมล่าสุดปลายเดือน ก.ย. ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ขยายตัว
สูงจากปัญหา Supply disruptions ที่ยืดเยื้อ โดย Fed ส่งสัญญาณจะเริ่มท�ำ QE Taper ในปีนี้ โดยอาจเริ่มกลาง
เดือน พ.ย. ขณะที่การปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกอาจเกิดขึ้นได้ในปี 2022 ส่วนภาคการคลัง แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประธานาธิบดี Biden ไม่มีความคืบหน้านัก และมีแนวโน้มที่วงเงินจะถูกปรับลดลงจาก 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ขณะที่สภาเผชิญเส้นตายใหม่วันที่ 3 ธ.ค. ที่ต้องอนุมัติงบประมาณประจ�ำปี 2022 และด�ำเนินการเรื่องเพดานหนี้

แผนภาพที่ 21: ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจโดย ISM และความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นตัวขึ้นในเดือน ก.ย. จากสถานการณ์
COVID-19 เริม่ คลีค่ ลาย หนุนกิจกรรมเศรษฐกิจและอุปสงค์ ขณะทีป่ ญ
ั หา Supply disruptions ยังคงเป็นปัจจัยกดดัน

ที่มา: TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

ความเชือ่ มัน่ ภาคการผลิตและภาคบริการฟืน้ ตัวขึน้ การใช้จา่ ย
ของผู้บริโภคขยายตัวดี ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่
เริ่มคลี่คลาย
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวลงในไตรมาส 3 โดย
Bloomberg consensus คาด GDP ไตรมาส 3 จะชะลอตัวลงเป็น
3.4% QoQ, saar (5.3% YoY) จาก 6.7% QoQ, saar (12.2%
YoY) ในไตรมาสก่อน จากผลกระทบของการระบาดของไวรัสสาย
พันธุ์ Delta และปัญหา Supply disruptions ที่ยังไม่คลี่คลาย
รวมทัง้ แรงส่งจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐ เช่น การแจก
เงินที่ทยอยหมดไป ส่งผลกดดันกิจกรรมในภาคการผลิตต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อทีอ่ ยูใ่ นระดับ
สูง (เงินเฟ้อทั่วไปเดือน ก.ย. ขยายตัว 5.4% YoY สูงสุดตั้งแต่ปี
2008) ซึ่งนับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะกดดันการใช้จ่ายของผู้บริโภค

อย่างไรก็ดี สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ได้
คลี่คลายลง โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว
และชะลอตัวลง ขณะที่อัตราการเสียชีวิตและเข้าโรงพยาบาล
มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเช่นกัน สะท้อนผลดีของการฉีดวัคซีน
โดยประชากรสหรัฐฯ ราว 63% ได้รบั วัคซีนอย่างน้อย 1 โดสแล้ว
การบริโภค ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ก.ย. ขยาย
ตัว 0.7% MoM สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะพลิกกลับมาหดตัว
-0.2% ขณะทีต่ วั เลขเดือนก่อนถูก Revised ปรับเพิม่ ขึน้ +0.2ppt
เป็น 0.9% MoM โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้า
ปลีกขยายตัว 13.9% YoY (vs. 15.4% เดือนก่อน)
ยอดค้าปลีกขยายตัวต่อเนื่องสวนทางกับที่คาดในเดือน
ส.ค.- ก.ย. สะท้อนได้ว่าผู้บริโภคคลายความกังวลต่อการระบาด
ของไวรัสสายพันธุ์ Delta ที่เพิ่งเริ่มคลี่คลายเมื่อต้นเดือน ก.ย.
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อย่างไรก็ดี ยอดค้าปลีกที่ออกมาดีกว่าคาดนั้น ส่วนหนึ่งอาจเป็น
ผลจากราคาสินค้าทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ด้วย สะท้อนผ่านเงินเฟ้อทัว่ ไป
(CPI) เดือน ก.ย. ที่ขยายตัว 5.4% YoY สูงสุดตั้งแต่ปี 2008
นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า การใช้จ่ายของ
ผูบ้ ริโภคชะลอลงมาก ส่วนหนึง่ มาจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ภาครัฐทีท่ ยอยหมดไป รวมถึงเงินเฟ้อที่พงุ่ ขึน้ สูง และการระบาด
ของไวรัสสายพันธุ์ Delta โดย Bloomberg consensus คาดการ
ใช้จ่ายของผู้บริโภคจะขยายตัวเพียง 2.2% QoQ, saar ชะลอลง
มากจาก 12.0% ในไตรมาสก่อน
มองไปข้างหน้า แนวโน้มการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภคยังไม่คอ่ ย
ดีนกั สะท้อนผ่านความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคโดย U. of Michigan เบือ้ ง
ต้นเดือน ต.ค. ที่ปรับตัวลดลง -1.4 จุด เป็น 71.4 จุด เกือบต�่ำ
สุดตั้งแต่ปี 2011 (เป็นรองเพียงเดือน ส.ค. ที่ 70.3 จุด) สวน
ทางกับทีต่ ลาดคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เป็น 73.1 จุด โดยความเชือ่ มัน่ ต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันและเศรษฐกิจในอนาคตปรับลดลง นอกจาก
นี้ คาดการณ์เงินเฟ้อในช่วง 1 ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นเป็น 4.8% (vs.
4.6% เดือนก่อน) สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008
การผลิต ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโดย ISM
(ISM Manufacturing Index) เดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น +1.2
จุด เป็น 61.6 จุด ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 59.6 จุด จากการจ้าง
งาน (+1.2, 50.2 จุด) และระยะเวลาการขนส่งสินค้า (+3.9, 73.4
จุด) ทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ขณะทีย่ อดค�ำสัง่ ซือ้ ในประเทศทรงตัวเท่ากับ
เดือนก่อนที่ 66.7 จุด ส่วนยอดค�ำสั่งซื้อภายนอกประเทศ (-3.2,
53.4 จุด) และผลผลิต (-0.6, 59.4 จุด) ปรับตัวลดลงแต่ยงั คงอยู่

ในระดับแข็งแกร่ง ด้านดัชนีราคายังคงปรับตัวเพิม่ ขึน้ อยูใ่ นระดับ
สูง (+1.8, 81.2 จุด) จากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ บริการขนส่ง
และแรงงาน ที่ยังคงเป็นปัจจัยกดดันภาคการผลิตโดยรวม
การบริการ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการโดย ISM
(ISM Services Index) เดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.2 จุด
เป็น 61.9 จุด สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะปรับลดลงเป็น 60.0
จุด ตามการปรับเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางธุรกิจ (+2.2, 62.3 จุด)
ยอดค�ำสั่งซื้อในประเทศ (+0.3, 63.5 จุด) และงานคงค้างในมือ
(+0.6, 61.9 จุด) ขณะที่ยอดค�ำสั่งซื้อภายนอกประเทศ (-1.1,
59.5 จุด ) และการจ้างงาน (-0.7, 53.0 จุด) ปรับตัวลดลง ด้าน
ดัชนีราคา (+2.1, 77.5 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูง จากปัญหาตลาด
แรงงานทีต่ งึ ตัว การขาดแคลนวัตถุดบิ และปัญหาด้าน Logistics
ที่กดดันภาคบริการ
การลงทุน ยอดค�ำสั่งซื้อไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์และ
เครื่องบิน (Core Capital Goods Orders) ซึ่งเป็นดัชนีชี้น�ำการ
ลงทุนเดือน ส.ค. เร่งตัวขึ้นเล็กน้อย 16.0% YoY จาก 15.0% ใน
เดือนก่อน ขณะที่ดัชนียอดค�ำสั่งซื้อใหม่ของภาคการผลิต (ISM
Manufacturing New Orders) เดือน ก.ย. ทรงตัวที่ 66.7 จุด
เท่ากับเดือนก่อน
ภาคต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน ส.ค. ชะลอ
ตัวลงเล็กน้อย 22.6% YoY จาก 24.5% ในเดือนก่อน ส่วนยอด
น�ำเข้า (Imports) ชะลอตัวลง 20.6% จาก 32.2% ในเดือนก่อน
โดยกิจกรรมภาคต่างประเทศยังขยายตัวในระดับสูงจากผลของ
ฐานที่ต�่ำในช่วงที่เดียวกันปีก่อน

แผนภาพที่ี 22: สถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิดมีแนวโน้มลดลง
ขณะที่การแจกจ่ายวัคซีนเร่งตัวขึ้นเล็กน้อย โดยประชากรสหรัฐฯ ราว 63% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดสแล้ว

Note: 1\ As of 4 Oct. 2\ As of 5 Oct.
ที่มา: Ourworldindata.org, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิม่ ขึน้ น้อยกว่าทีค่ าดในเดือน ก.ย.
แต่อัตราการว่างงานปรับลดลงมากกว่าคาดสู่ระดับ 4.8% ต�่ำ
สุดตั้งแต่เกิดวิกฤต COVID-19 และค่าจ้างปรับตัวเพิ่มขึ้น
มากกว่าคาด
การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือน
ก.ย. เพิ่มขึ้น 1.94 แสนต�ำแหน่ง ต�่ำสุดในปีนี้และต�่ำกว่าที่
ตลาดคาดอย่างมากที่ 5.0 แสนต�ำแหน่ง สะท้อนผลกระทบของ
COVID-19 ที่ยังคงอยู่และกดดันอุปทานแรงงานอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี ตัวเลขสองเดือนก่อนหน้าถูก Revised ปรับเพิ่มขึ้น
รวมกัน +1.69 แสนต�ำแหน่ง แบ่งเป็น +1.31 แสนต�ำแหน่งใน
เดือน ส.ค. เป็น 3.66 แสนต�ำแหน่ง และ +3.8 หมื่นต�ำแหน่ง
เป็น 1.09 ล้านต�ำแหน่งในเดือน ก.ค.
การจ้างงานที่ออกมาแย่กว่าคาดส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ
จ้างงานภาครัฐที่ลดลงมาก -1.23 แสนต�ำแหน่ง โดยหลักจาก
การจ้างงานในภาคการศึกษาที่ลดลงมากถึง -1.61 แสนต�ำแหน่ง
ขณะที่การจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 3.17 แสนต�ำแหน่ง
ด้านอัตราการว่างงาน (Unemployment rate) เดือน
ก.ย. ปรับลดลง -0.4ppt เป็น 4.8% ต�่ำสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤต
COVID-19 และต�ำ่ กว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 5.1% โดยแรงงาน
ว่างงานถาวร (Permanent) ลดลง 2.36 แสนราย เป็น 2.25 ล้าน
ราย ส่วนแรงงานว่างงานชัว่ คราว (Temporary) ลดลง 1.28 แสน
ราย เป็น 1.12 ล้านราย
ขณะทีอ่ ตั ราการมีสว่ นร่วมของก�ำลังแรงงาน (Laborforce
participation rate) เดือน ก.ย. ลดลง -0.1ppt เป็น 61.6%
สวนทางกับคาดการณ์ของตลาดที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 61.8% โดยมี
แรงงานออกจากตลาดแรงงานจ�ำนวน 1.83 แสนราย ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานหญิงที่คาดว่ามีภาระต้องเลี้ยงดูบุตร
อัตราค่าจ้างแรงงาน (Average Hourly Earnings) เดือน

ก.ย. เพิม่ ขึน้ 0.6% MoM สูงกว่าเดือนก่อนและคาดการณ์ของ
ตลาดที่ 0.4% โดยเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น อัตราค่าจ้าง
แรงงานเร่งตัวขึน้ เป็น 4.6% YoY (vs. 4.0% เดือนก่อน) โดย
อัตราค่าจ้างยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและอยู่สูงกว่าระดับก่อน
COVID-19 กว่า 10% (30.85 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชัว่ โมง ในเดือน ก.ย.
vs. ค่าจ้างเฉลีย่ ในปี 2019 อยูท่ รี่ าว 28 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชัว่ โมง)
สะท้อนตลาดแรงงานทีต่ งึ ตัวอย่างมาก จากปัญหาขาดแคลน
แรงงานทีย่ งั คงอยู่ ขณะทีอ่ ปุ สงค์แรงงานอยูใ่ นระดับสูง (สะท้อน
ผ่านต�ำแหน่งงานว่าง หรือ Job Openings ทีใ่ กล้เคียงกับระดับ
สูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ที่ 10.4 ล้านต�ำแหน่งในเดือน ส.ค.)
เรามองว่าแม้การจ้างงานจะชะลอลงและแย่กว่าที่ตลาด
คาด แต่โมเมนตัมตลาดแรงงานโดยรวมยังคงดีอยู่ โดยตัวเลข
การจ้างงานสองเดือนก่อนหน้าถูก Revised ปรับเพิ่มขึ้นมาก
(+1.69 แสนต�ำแหน่ง) และการจ้างงานได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.5
แสนต�ำแหน่ง ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่อัตราการว่าง
งานปรับลดลงอยู่ในระดับต�่ำสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤต COVID-19
ที่ 4.8% นอกจากนี้ ยังคงมีสัญญาณของตลาดแรงงานที่ตึงตัว
อย่างมาก สะท้อนผ่านอัตราค่าจ้างที่ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงต่อ
เนือ่ งจากปัญหาด้านอุปทานของแรงงาน ส่วนหนึง่ จากการระบาด
ของ COVID-19 ที่ยังคงสร้างความกังวลให้กับแรงงานในการก
ลับเข้ามาท�ำงาน และท�ำให้การว่าจ้างแรงงานยังเป็นไปอย่าง
ยากล�ำบาก
เรายังมองตลาดแรงงานจะมีแนวโน้มดีขึ้นต่อจากนี้ จาก
สถานการณ์ COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลาย โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อปรับ
ตัวลดลงต่อเนือ่ งตัง้ แต่ชว่ งต้นเดือน ก.ย. ขณะทีก่ ารให้สวัสดิการ
ว่างงานพิเศษของภาครัฐได้หมดอายุลงไปแล้วในวันที่ 6 ก.ย. ซึ่ง
น่าจะช่วยเพิม่ อุปทานแรงงานต่อจากนี้ ขณะเดียวกัน อุปสงค์ของ
แรงงานก็ยังแข็งแกร่งอย่างมาก

แผนภาพที่ 23: การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ก.ย. เพิม่ ขึน้ 1.94 แสนต�ำแหน่ง ต�ำ่ สุดในปีนี้
และการจ้างงานยังต�ำ่ กว่าก่อนการระบาดของ COVID-19 ราว 5 ล้านต�ำแหน่ง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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Fed มีท่าที Hawkish ขึ้นอย่างมาก ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ขยาย
ตัวสูงจากปัญหา Supply disruptions ที่ยืดเยื้อ โดยคาดจะ
QE Taper ในปีนี้ ส่วนการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกอาจเกิด
ขึ้นได้ในปี 2022
ในการประชุม FOMC ครัง้ ล่าสุดวันที่ 21-22 ก.ย. ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (Fed) มีท่าที Hawkish ขึ้นมาก (รายละเอียดการ
ประชุมติดตามใน TIPS ฉบับเดือน ต.ค. 2021) โดยหลักเป็นผล
จากทีเ่ งินเฟ้อมีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวในระดับสูงยาวนานกว่าทีเ่ คย
ประเมินท่ามกลางปัญหา Supply disruptions ที่มีความยืดเยื้อ
มากขึ้น สะท้อนผ่านประมาณการเศรษฐกิจที่ออกร่วมกัน Fed ได้
ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ PCE และ Core PCE ขึ้นทั้งคู่ โดย
เฉพาะปีนี้ที่ปรับขึ้นมาก โดย Fed คาดเงินเฟ้อ PCE จะขยายตัว

4.2% จากเดิมที่ 3.4% และคาดเงินเฟ้อ Core PCE จะขยาย
ตัว 3.7% จากเดิมที่ 3.4% อย่างไรก็ดี คาดการณ์เงินเฟ้อของปี
2022-23F ปรับขึน้ เพียงเล็กน้อยและชีว้ า่ เงินเฟ้อจะชะลอลงกลับ
เข้าสูเ่ ป้าหมายที่ 2% สะท้อนมุมมองเดิมของ Fed ทีว่ า่ การเร่งตัว
ขึน้ สูงของเงินเฟ้อจะเป็นเพียงชัว่ คราว หรือ Transitory เท่านัน้
ด้านเศรษฐกิจ Fed ปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้ลงเป็น
5.9% จากเดิมที่ 7.0% สะท้อนผลกระทบของการระบาดของไวรัส
สายพันธุ์ Delta รวมทั้งปัญหา Supply disruptions อย่างไรก็ดี
Fed มองว่า GDP ปี 2022 จะยังขยายตัวได้ดที ี่ 3.8% ปรับเพิม่ ขึน้
จาก 3.3% สะท้อนได้วา่ Fed ยังไม่เชือ่ ว่าจะเกิดภาวะ Stagflation
(ภาวะเศรษฐกิจชะลอแต่เงินเฟ้อเร่งตัว) อย่างทีต่ ลาดก�ำลังกังวล
ในขณะนี้

แผนภาพที่ 24: Fed ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ (PCE: เส้นสีแดง และ Core PCE: เส้นสีน�้ำเงิน) ขึ้น สะท้อนประเด็น Supply
disruptions ที่มีความยืดเยื้อมากขึ้น ขณะที่ปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้ลงเป็น 5.9% แต่คาดจะขยายตัวดีต่อในปี 2022F ที่ 3.8%

ที่มา: Federal Reserve, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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เงินเฟ้อที่ถูกคาดว่าจะขยายตัวสูงกว่า 2% ส่งผลให้
แนวโน้มของดอกเบี้ยหรือ Dot plot มีการปรับขึ้นไปในทิศทาง
เข้มงวดมากขึ้น (Tightening) โดย Dot plot ชี้การปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยครั้งแรกอาจเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2022 โดยมีคณะ
กรรมการ 9 จากทั้งหมด 18 ท่านที่มองเช่นนั้น ส�ำหรับปี 2023
มีโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ถึง 3 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากคาด
การณ์ครั้งก่อนที่ 2 ครั้ง และในปี 2024 ซึ่งเปิดเผยเป็นครั้งแรก
ชี้ว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง ขณะที่ตลาด
สะท้อนผ่าน Fed Funds Futures (แผนภาพ 25 ขวามือด้าน
ล่าง) ยังไม่เชื่อว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยได้มากขนาดนั้น โดย
ตลาดมองว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ในปี 2024 ด้านอัตราดอกเบี้ยที่ Fed มองว่าเหมาะสมในระยะ
ยาวหรือ Terminal rate ยังคงไว้ที่ระดับเดิม 2.5% สะท้อนมุม
มองเงินเฟ้อที่ขยายตัวสูงเป็นเรื่องชั่วคราว
ด้านการลดอัตราการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE Taper) คณะ
กรรมการ Fed เห็นว่า “หากเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องตามที่คาด
การเริ่มต้น QE Taper ใกล้ถึงจุดเริ่มต้นแล้ว (May soon be
warranted)” โดยคณะกรรมการมองว่าหากการ QE Taper เริ่ม
ต้นภายในปลายปีนี้ ก็น่าจะสิ้นสุดกระบวนการดังกล่าวในช่วง
กลางปี 2022 โดยได้ระบุถึงการลดในอัตราเดือนละ 1.5 หมื่น

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลเดือนละ 1.0 หมื่น
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตราสารหนี่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก
ประกันซึง่ ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (MBS) เดือนละ 5.0 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ หากการประกาศ QE Taper อย่าง
เป็นทางการมีขนึ้ ในการประชุมครัง้ ถัดไป (2-3 พ.ย.) กระบวนการ
ดังกล่าวอาจเริ่มต้นขึ้นในกลางเดือน พ.ย. หรือกลางเดือน ธ.ค.
ทัง้ นี้ คณะกรรมการยังคงย�ำ้ ว่า การเริม่ ต้น QE Taper ไม่ได้
มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั ยะกับการปรับขึน้ ดอกเบีย้ ครัง้ แรก ทีต่ อ้ ง
ใช้บรรทัดฐานทีเ่ ข้มงวดกว่านัน้ ทัง้ ตลาดแรงงานและดัชนีราคา
เรายังคงมอง QE Taper จะเกิดขึ้นในปีนี้ โดยจะประกาศ
อย่างเป็นทางการในการประชุมวันที่ 2-3 พ.ย. แต่การเริ่มต้นจริง
อาจเกิดขึน้ ในเดือน ธ.ค. โดยเฉพาะหลังรายงานการจ้างงานนอก
ภาคเกษตรในเดือน ก.ย. ออกมาต�่ำกว่าทีค่ าด ด้านอัตราดอกเบี้ย
ท่าทีของ Fed ที่ Hawkish ขึ้นมาก ส่งผลให้การปรับขึ้นดอกเบี้ย
ครั้งแรกอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราเคยคาดว่าจะเป็นครึ่งหลังของปี
2023 อย่างไรก็ดี เรามองประเด็นดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
อยู่มาก โดยหลักขึ้นอยู่กับพัฒนาการของปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะ
การระบาดของ COVID-19 และการเปิดเศรษฐกิจกลับเข้าสูภ่ าวะ
ปกติ อันจะกระทบการจ้างงานและปัญหา Supply disruptions
ซึ่งยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

แผนภาพที่ 25: Dot plot ชีด้ อกเบีย้ อาจปรับขึน้ ตัง้ แต่ปี 2022 ขณะที่ QE Taper อาจเกิดขึน้ และสิน้ สุดเร็วกว่าทีต่ ลาดคาดการณ์

ที่มา: Federal Reserve, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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สภาเผชิญเส้นตายใหม่วนั ที่ 3 ธ.ค. ทีต่ อ้ งอนุมตั ทิ งั้ งบประมาณ
ปี 2022 และปรับเพิ่มเพดานหนี้ ขณะเดียวกัน แผนกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะยาวของประธานาธิบดี Biden ก็ไม่มีความคืบ
หน้านักและมีแนวโน้มที่จะถูกลดวงเงินลงจาก 3.5 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
สภาเผชิญเส้นตายใหม่วันที่ 3 ธ.ค. ที่ต้องอนุมัติทั้งงบ
ประมาณประจ�ำปี 2022 และปรับเพิม่ เพดานหนีส้ าธารณะ (Debt
ceiling) โดยในส่วนของงบประมาณปี 2022 นัน้ สภาได้อนุมตั งิ บ
ประมาณชัว่ คราว (Continuing Resolutions) ซึง่ ได้ชว่ ยให้หน่วย
งานรัฐสามารถด�ำเนินงานต่อไปได้เมื่อเข้าสู่ปีงบประมาณถัดไป
หลังวันที่ 30 ก.ย. 2021 จนถึงวันที่ 3 ธ.ค. โดยสภาจะต้องอนุมัติ
งบประมาณปี 2022 ก่อนถึงวันดังกล่าว (3 ธ.ค) เพื่อหลีกเลี่ยง
การปิดหน่วยงานภาครัฐบางส่วนเป็นการชัว่ คราว (Government
Shutdown) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดย CBO ประเมิน
ว่า Government shutdown ช่วงปลายปี 2018-ต้นปี 2019
รวม 35 วันนั้น ส่งผลกระทบต่อ GDP รายไตรมาสราว 0.1%
ในไตรมาส 4/2018 และ 0.2% ในไตรมาส 1/2019
ด้านเพดานหนีส้ าธารณะ เมือ่ วันที่ 13 ต.ค. ประธานาธิบดี
Joe Biden ได้ลงนามอนุมตั ริ า่ งกฎหมายปรับเพิม่ เพดานหนีเ้ ป็นการ
ชัว่ คราวด้วยวงเงิน 4.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากระดับเพดาน
หนี้ 28.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพือ่ หลีกเลีย่ งความเสีย่ งผิดนัด
ช�ำระหนี้ (Defaults) ทีอ่ าจเกิดขึน้ เร็วสุดในวันที่ 18 ต.ค. ตามทีน่ าง
Janet Yellen รมว.คลังได้ออกหนังสือเตือนก่อนหน้านัน้
อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวสภาประเมินว่าจะช่วยให้รฐั บาลมี
เงินสดเพียงพอในการช�ำระหนีจ้ นถึงวันที่ 3 ธ.ค. เท่านัน้ ซึง่ รัฐบาล
จะต้องเร่งด�ำเนินการเรื่องของเพดานหนี้อย่างถาวรภายในวัน
ดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยการปรับเพิ่มเพดานหนี้หรือระงับเพดานหนี้
มิเช่นนัน้ ก็จะประสบปัญหาผิดนัดช�ำระหนี้ ซึง่ จะสร้างความกังวล

ให้กบั ตลาด รวมทัง้ มีความเสีย่ งทีอ่ าจถูกปรับลดอันดับความน่าเชือ่
ถือ (Credit rating) ของประเทศลง อันจะส่งผลกระทบให้ตน้ ทุนการ
กูย้ มื เงินของรัฐบาลเร่งตัวสูงขึน้ และเป็นปัญหาในภายหลังได้ จาก
การก่อหนีท้ เี่ พิม่ ขึน้ มากของรัฐบาลในการรับมือกับ COVID-19
ส่วนแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวของประธานาธิบดี
Biden นัน้ ยังไม่คอ่ ยมีความคืบหน้านักในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมา โดย
ในส่วนของแผนลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน “Bipartisan Investment
& Jobs Act” วงเงิน 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทีผ่ า่ นความ
เห็นชอบในชัน้ วุฒสิ ภา (ส.ว.) เรียบร้อยแล้วนัน้ ล่าสุดนาง Nancy
Pelosi ประธานสภาผูแ้ ทนฯ (ส.ส.) ได้ตดั สินใจเลือ่ นวันโหวตลงมติ
ในชัน้ ส.ส. ออกไปเป็นภายในสิน้ เดือน ต.ค. จากเดิมทีก่ ำ� หนดปลาย
เดือน ก.ย. ท่ามกลางความขัดแย้งภายในพรรค Democrat
ขณะทีแ่ ผนกระตุน้ เศรษฐกิจขนาดใหญ่กรอบวงเงิน 3.5 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ รวมมาตรการส่วนทีเ่ หลือของประธานาธิบดี
Biden เช่น มาตรการทางสังคมและแก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อม ทีจ่ ะ
ผ่านสภาด้วยกระบวนการ Budget Reconciliation ซึง่ ใช้เสียง
ของ ส.ว. เพียง 51 เสียงขึน้ ไปในการผ่านนัน้ ยังคงเจรจาในสภา
ไม่เรียบร้อยและไม่ได้มกี ารก�ำหนดระยะเวลาชัดเจน โดยยังคง
มีความขัดแย้งภายในพรรค Democrat ถึงวงเงินของมาตรการ
รวมทัง้ แผนการปรับขึน้ ภาษีดว้ ย ส่งผลให้แผนกระตุน้ เศรษฐกิจ
ดังกล่าวมีแนวโน้มทีจ่ ะถูกปรับลดวงเงินลง ซึง่ ประธานาธิบดี
Biden ได้ออกมาระบุวา่ อาจเหลือเพียงราว 2 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ทัง้ นี้ วงเงินทีล่ ดลงก็จะท�ำให้การปรับขึน้ ภาษีไม่รนุ แรงมาก
อย่างทีป่ ระธานาธิบดี Biden เสนอไว้ตอนแรก เช่น ภาษีนติ บิ คุ คล
อาจปรับขึน้ อยูท่ ี่ 26.5% จากปัจจุบนั ที่ 21% เท่านัน้ ซึง่ ต�ำ่ กว่าแผน
ของประธานาธิบดี Biden ที่ 28% ซึง่ อาจช่วยลดทอนผลกระทบ
ต่อผลก�ำไรของบริษทั จดทะเบียนในสหรัฐฯ ให้เบาลงไปบ้าง

แผนภาพที่ 26: ประเด็นทางการคลังส�ำคัญที่สภาต้องเร่งพิจารณา

ที่มา: Bloomberg, CBO, Flaticon, Moody’s, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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ข้อตกลงการค้า Phase 1 ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะครบก�ำหนด
2 ปี ณ สิน้ ปีนี้ ขณะทีจ่ นี ซือ้ สินค้าจากสหรัฐฯ ได้เพียงครึง่ หนึง่
ของข้อตกลงเท่านั้น
ข้อตกลงการค้า Phase 1 ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนทีต่ กลงกัน
เมือ่ ต้นปี 2020 จะครบก�ำหนด 2 ปี ณ สิน้ ปีนี้ ซึง่ ตามข้อตกลงดัง
กล่าว จีนจะต้องซื้อสินค้าตามที่ก�ำหนดจากสหรัฐฯ รวมทั้งบริการ
มูลค่ารวมกันเพิ่มเติม 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี
2017 ภายในระยะเวลา 2 ปี จนถึงสิ้นปี 2021
โดยในส่วนของสินค้าที่ก�ำหนดนั้น แบ่งเป็น 3 หมวดหลัก
ได้แก่ สินค้าเกษตร เช่น ถัว่ เหลืองและเนือ้ หมู สินค้าอุตสาหกรรม
เช่น เครือ่ งบินและอุปกรณ์ Semiconductors และสินค้าพลังงาน
เช่น ถ่านหินและน�้ำมันดิบ โดยจีนจะต้องซื้อสินค้าหมวดข้างต้น

จากสหรัฐฯ เพิ่มเติม 6.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2020
เทียบกับปี 2017 และเพิ่มเติมอีก 9.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในปี 2021 เทียบกับปี 2017 ส่วนที่เหลือคือหมวดบริการ ซึ่งเรา
จะไม่ได้น�ำมากล่าวถึงในที่นี้
เมือ่ มาดูขอ้ มูลทางสถิตกิ ารส่งออกและน�ำเข้าสินค้า ทัง้ ใน
มิติตัวเลขที่รายงานโดยทางการจีน (ยอดน�ำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ
แผนภาพ 27 ขวามือ) และในมิติตัวเลขที่รายงานโดยรัฐบาล
สหรัฐฯ (ยอดส่งออกสินค้าไปจีน แผนภาพ 27 ซ้ายมือ) ต่างก็ให้
ผลลลัพธ์ทเี่ หมือนกันว่า จีนซือ้ สินค้าจากสหรัฐฯ ได้เพียงครึง่ หนึง่
ของข้อตกลงการค้า Phase 1 เท่านั้น ซึ่งยังน่ากังวลว่าสหรัฐฯ
จะมีท่าทีโต้ตอบอย่างไรเมื่อถึงวันที่ต้องท�ำการทบทวนข้อตกลง
ดังกล่าว (ยังไม่ได้ก�ำหนดวันแน่ชัด)

แผนภาพที่ 27: จีนซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ ได้เพียงครึ่งเดียวของข้อตกลงการค้า Phase 1 เท่านั้น ไม่ว่าจะดูในมิติตัวเลข
ของสหรัฐฯ (กราฟซ้ายมือ) หรือตัวเลขของจีน (กราฟขวามือ)

Note: 1\ Under the Phase 1 trade deal made in late-Jan 2020, China pledged to buy an extra $200bn in certain
US goods & services over the 2017 level for 2 years through end-2021. China committed to purchase no less
than an extra $63.9bn of covered goods from the US in 2020 and no less than an extra $98.2bn in 2021. In
2017, US exports of covered goods to China amounted to $95.1bn and China’s imports of covered goods from
the US amounted to $109.2bn. Covered goods include agricultural, manufactured goods, and energy products.
ที่มา: PIIE, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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ตามเอกสารข้อตกลง Phase 1 สหรัฐฯ อาจเริ่มต้น
กระบวนการที่เรียกว่า Dispute Resolution โดยยื่นข้อพิพาทว่า
จีนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง (จีนซื้อสินค้าน้อยกว่าเป้าที่ตกลงกันไว้
มาก) ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือ Time ‘T’ ตามแผนภาพ 28 ด้าน
ล่าง ต่อจากนัน้ ก็จะให้เวลาจีนในการปกป้องหรือแก้ตา่ งให้ตวั เอง
เป็นเวลา 10 วัน หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การเจรจาร่วมกันระหว่าง
ตัวแทนของทัง้ สองฝ่าย เริม่ จากระดับล่างไปสูร่ ะดับบน โดยระยะ
เวลาการเจรจารวมกันคิดเป็นอย่างน้อย 45 วัน ซึง่ เมือ่ ถึงตอนนัน้
หากยังหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้ สหรัฐฯ ก็สามารถลงโทษจีนได้ แต่
ในเอกสารข้อตกลงไม่ได้ระบุชัดว่าคืออะไร

ตัวอย่างบทลงโทษทีม่ คี วามเป็นไปได้ เช่นการคงอัตราภาษี
น�ำเข้า (Tariffs) ที่เก็บกับสินค้าจีนไว้ที่อัตราปัจจุบัน (เฉลี่ยอยู่ที่
19.3%) การคว�่ำบาตรธุรกิจของจีน ไม่ให้การสนับสนุนทางการ
เงินกับบริษทั ทีท่ ำ� ธุรกิจร่วมกับจีน เพิม่ ข้อจ�ำกัดในการท�ำธุรกิจของ
บริษัทจีนในสหรัฐฯ รวมทั้งการเข้ามาเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์
ของสหรัฐฯ และการเพิม่ ความเข้มงวดในการตรวจสอบการให้เงิน
สนับสนุนของรัฐบาลจีน (Subsidies) กับธุรกิจภาคการผลิต โดย
เฉพาะ Semiconductors
ทัง้ นี้ ประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนยังคงมีความไม่
แน่นอนสูงมาก และยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

แผนภาพที่ 28: สหรัฐฯ อาจเริ่มต้นกระบวนการ Dispute resolution เพื่อยื่นเรื่องว่าจีนไม่ท�ำตามข้อตกลง ซึ่งอาจต้อง
ใช้เวลา 45 วัน โดยหากหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้ สหรัฐฯ ก็อาจใช้บทลงโทษซึ่งไม่ได้ก�ำหนดชัดเจนในข้อตกลง

ที่มา: US-China phase 1 agreement (Chapter 7), Bloomberg, Deutsche Bank, SCMP,
TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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เศรษฐกิจยุโรป
โมเมนตัมเศรษฐกิจยูโรโซนชะลอลงในไตรมาส 3 สะท้อนผ่านดัชนี PMIs ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการที่ปรับ
ตัวลดลงต่อในเดือน ก.ย. และการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ชะลอลงต่อเนื่อง ท่ามกลางปัญหา Supply disruptions
ที่ยังไม่คลี่คลาย การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta และราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเงินเฟ้อ
เดือน ก.ย. ขยายตัวสูงสุดในรอบ 13 ปีที่ 3.4% YoY นอกจากนี้ ยูโรโซนยังเผชิญปัญหาขาดแคลนพลังงาน โดย
เฉพาะก๊าซธรรมชาติ ที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจรวมทั้งอาจส่งผลให้เงินเฟ้อขยายตัวในระดับสูง
นานกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ด้านการเมือง พรรค SPD ชนะการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีตามการคาดการณ์ของผล
ส�ำรวจ ซึ่งน่าจะส่งผลให้นโยบายการคลังมีแนวโน้มผ่อนคลายขึ้น อย่างไรก็ดี การจัดตั้งรัฐบาลยังมีความไม่แน่นอน
และคาดจะใช้เวลานาน ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงกดดันเศรษฐกิจ

แผนภาพที่ 29: โมเมนตัมเศรษฐกิจชะลอลงท่ามกลางปัญหา Supply disruptions และราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น

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

โมเมนตัมเศรษฐกิจชะลอลงท่ามกลางปัญหา Supply disruptions
และราคาสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้
โมเมนตัมเศรษฐกิจชะลอลงในไตรมาส 3 โดย Bloomberg
consensus คาด GDP ของยูโรโซนจะชยายตัว 2.2% QoQ (3.5%
YoY) ต่อเนื่องจาก 2.2% QoQ (14.3% YoY) ในไตรมาสก่อน
เท่านั้น ท่ามกลางปัญหา Supply disruptions ที่ยังไม่คลี่คลาย
และส่งผลกดดันกิจกรรมภาคการผลิต การระบาดของ COVID-19
สายพันธุ์ Delta รวมทั้งราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก

โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (HICP Inflation) เดือน ก.ย. เร่ง
ตัวขึน้ ต่อเนือ่ งสูร่ ะดับสูงสุดในรอบ 13 ปีที่ 3.4% YoY (vs. 3.0%
เดือนก่อน) และเหนือเป้าหมาย 2% ของ ECB อย่างมาก โดย
ปัญหาขาดแคลนพลังงาน โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มเข้ามา
(เนือ้ หาเพิม่ เติมในหัวข้อถัดไป) นับเป็นปัจจัยทีจ่ ะหนุนให้เงินเฟ้อ
ยังทรงตัวในระดับสูงกว่าเป้าหมายของ ECB ไปอีกเป็นระยะเวลา
หนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว (เดือน ธ.ค. - ก.พ.) ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจเป็นล�ำดับถัดไป
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แผนภาพที่ 30: อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปในยูโรโซนขยายตัว 3.4% YoY สูงสุดในรอบ 13 ปี และขยายตัวสูงในทุกประเทศหลัก

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 lasted 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 1 Oct.
ที่มา: Bloomberg, bdo.global, Deutsche Bank, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลีค่ ลาย
ลง โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ปรับตัวลดลงในทุกประเทศหลัก
ขณะทีอ่ ตั ราการเสียชีวติ และเข้าโรงพยาบาลทรงตัวอยูใ่ นระดับต�ำ่
สะท้อนผลดีของการฉีดวัคซีน โดยประชากรยูโรโซนราว 64% ได้
รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว
การบริโภค ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ส.ค. พลิก
กลับมาขยายตัว 0.3% MoM จากที่หดตัว -2.6% ในเดือนก่อน
แต่ต�่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 0.6% โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี
ก่อน ยอดค้าปลีกไม่ขยายตัว (0.0% YoY) ชะลอลงจาก 3.1%
ในเดือนก่อน โดยยอดค้าปลีกชะลอลงมากในไตรมาส 3 จาก
ผลกระทบของการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta อย่างไรก็ดี
สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายลงแล้ว สอดคล้องกับความเชื่อ
มั่นผู้บริโภค (Consumer confidence) ที่ฟื้นตัวขึ้นในเดือน ก.ย.
(+1.3 จุด เป็น -4.0 จุด) จากความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจและ
ตลาดแรงงานเริ่มคลี่คลาย
การผลิต ดัชนีผจ้ ู ดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคการผลิต (Manufacturing
PMI) เดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง -2.8 จุด เป็น 58.6 จุด ต�่ำสุดนับ
ตัง้ แต่เดือน ก.พ. โดยทัง้ ผลผลิตและยอดค�ำสัง่ ซือ้ ใหม่ปรับตัวลด
ลงต�่ำสุดในรอบ 8 เดือน จากปัญหา Supply disruptions และ
อุปสงค์ในประเทศที่เริ่มชะลอลงหลังจากที่เพิ่มขึ้นไปมากแล้ว
หลังเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจ ด้านการจ้างงานปรับตัวลดลงต�่ำสุด
ในรอบ 6 เดือน ส่วนดัชนีราคาต้นทุนการผลิตปรับตัวลดลงต�่ำ

สุดในรอบ 5 เดือน แต่ยังอยู่ในระดับสูงมาก ส่งผลให้ดัชนีราคา
ผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม โดยดัชนีปรับลดลงในทุกประเทศ
หลักน�ำโดยเยอรมนี (-4.2, 58.4 จุด), ฝรั่งเศส (-2.5, 55.0 จุด),
สเปน (-1.4, 58.1 จุด) และอิตาลี (-1.2, 59.7 จุด)
การบริการ ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคบริการ (Services
PMI) เดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง -2.6 จุด เป็น 56.4 จุด ต�่ำ
สุดในรอบ 5 เดือน โดยการเติบโตของงานใหม่ ยอดค�ำสั่งซื้อ
ภายนอกประเทศ และการจ้างงานปรับตัวลดลง ส่วนดัชนีราคา
ต้นทุนการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี หนุนให้ดัชนี
ราคาผลผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบกว่า 20 ปี
ยอดปล่อยสินเชื่อ ยอดปล่อยสินเชื่อสู่ภาคครัวเรือน
(Households) ทรงตัวที่ 4.2% YoY เท่ากับเดือนก่อน ขณะที่
ยอดปล่อยสินเชื่อสู่ภาคธุรกิจ (Corporates) ชะลอลงเล็กน้อยที่
1.5% จาก 1.7% ในเดือนก่อน
ภาคต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน ก.ค. ชะลอ
ลงเป็น 15.4% YoY จาก 20.6% ในเดือนก่อน รายประเทศ ส่งออก
ขยายตัวดีในเกือบทุกประเทศหลักได้แก่ สหรัฐฯ (14.0%), กลุ่ม
OPEC (18.4%), อังกฤษ (10.6%) และรัสเซีย (23.5%) ขณะที่
การส่งออกไปจีนชะลอลงมาก (3.3%) ด้านยอดน�ำเข้า (Imports)
ชะลอลงเป็น 20.5% จาก 26.0% ในเดือนก่อน โดยกิจกรรมภาค
ต่างประเทศยังได้แรงหนุนจากฐานที่ต�่ำในช่วงเดียวกันปีก่อน
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แผนภาพที่ 31: สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ (เส้นสีน�้ำเงิน) ปรับตัวลดลง
ในทุกประเทศหลัก ขณะที่อัตราการเสียชีวิตและเข้าโรงพยาบาลทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำ

Note: 1\ Cases & deaths are as of 5 Oct, total hospitalizations as of 26 Sep.
ที่มา: Ourworldindata.org, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนภาพที่ 32: ประชาการในยูโรโซนราว 64% ของได้รบั วัคซีนครบ 2 โดสแล้ว ขณะทีอ่ ตั ราการฉีดวัคซีนชะลอลง

Note: 1\ As of 4 Oct.
ที่มา: Ourworldindata.org, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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ราคาก๊าซธรรมชาติท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมากอาจหนุนให้เงินเฟ้อ
ขยายตัวในระดับสูงต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลานานกว่าทีค่ าด และ
กดดันกิจกรรมเศรษฐกิจ
ในช่วงที่ผ่านมา ยุโรปเผชิญปัญหาราคาพลังงานที่ปรับตัว
เพิม่ ขึน้ อย่างมาก โดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติในทวีปทีพ่ งุ่ ขึน้ สูง
กว่า 500% ซึง่ นับเป็นความเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้ตน้ ทุนราคาสินค้าปรับ
เพิม่ ขึน้ ตามและส่งผลกระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
ฤดูหนาวทีก่ ำ� ลังจะมาถึง โดยสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้ราคาก๊าซปรับตัว
เพิ่มขึ้นอย่างมากก็คือ อุปทานที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับอุปสงค์ที่
เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจจาก COVID-19
ทั้งนี้ สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้อุปทานไม่เพียงพอ ได้แก่
1. ปริมาณก๊าซธรรมชาติในคลัง (Inventory) อยู่ในระดับ
ต�่ำกว่าปีก่อนๆ ค่อนข้างมาก เนื่องจากสภาพอากาศใน
ช่วงปลายปี 2020 ถึงต้นปี 2021 หนาวมากและยาวนาน
กว่าปกติ

2. พลังงานทางเลือก (Renewables) เช่น พลังงานลมและ
แสงอาทิตย์ ที่ให้ผลผลิตน้อยกว่าปกติ จากสภาพอากาศ
ทีม่ คี วามไม่แน่นอน ขณะเดียวกันยุโรปก็พยายามเลิกการ
ใช้ถ่านหินตามแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. รัสเซียและนอร์เวย์ส่งออกก๊าซธรรมชาติมาให้ยุโรปน้อย
กว่าปกติ ส่งผลให้ยโุ รปซึง่ เป็นผูน้ ำ� เข้าสุทธิ (Net importer)
ต้องเผชิญกับการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ โดยปัจจุบนั
ยุโรปพึง่ พาการน�ำเข้าจากรัสเซียค่อนข้างมากทีก่ ว่า 40%
ตามมาด้วยนอร์เวย์ที่ 20% ทัง้ นี้ การทีร่ สั เซียส่งออกก๊าซ
ธรรมชาติให้ยโุ รปลดลงมีสาเหตุมาจากความต้องการเพิม่
ปริมาณก๊าซในคลัง และอาจเป็นเรือ่ งของการเมืองระหว่าง
ประเทศ โดยต้องการกดดันให้ยโุ รปอนุมตั เิ ปิดใช้ทอ่ ขนส่ง
ก๊าซ Nord Stream 2 ทีส่ ร้างเสร็จมาเป็นเวลานานแล้ว
ขณะทีก่ ารส่งออกก๊าซธรรมชาติของนอร์เวย์ลดลงจากการ
ซ่อมบ�ำรุงท่อขนส่งทีใ่ ช้เวลานานกว่าปกติ

แผนภาพที่ 33: ปริมาณก๊าซในคลัง (กราฟซ้ายมือ) ของยุโรปอยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าปีกอ่ นๆ ขณะทีพ่ ลังงานลมให้ผลผลิตน้อยลงในปีนี้

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

อุปทานของก๊าซที่มีไม่เพียงพอย่อมส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อผลผลิตกระแสไฟฟ้า เนือ่ งจากก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดบิ ส�ำคัญ
ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การผลิตอื่นๆ ตามมา เช่น โรงงานผลิตปุ๋ยและสินค้าเกษตร
เป็นต้น รวมถึงผู้บริโภคด้วย โดยเฉพาะฤดูหนาวที่ก�ำลังจะมาถึง
โดย Deutsche Bank ประเมินจะกระทบ GDP รวมราว 0.25%
จนถึวสิ้นปี 2022 ซึ่งประเทศที่พึ่งพาก๊าซธรรมชาติมากจะได้รับ
ผลกระทบมากทีส่ ดุ ได้แก่ อิตาลีและอังกฤษ ทีพ่ งึ่ พาก๊าซธรรมชาติ
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วน 48% และ 40% ตาม
ล�ำดับ ขณะทีย่ โุ รปโดยรวมพึง่ พาก๊าซในการผลิตกระแสไฟฟ้าคิด
เป็นสัดส่วนประมาณ 23% โดยพึง่ พาพลังงานนิวเคลียร์มากทีส่ ดุ
คิดเป็นสัดส่วน 27%

นอกจากนี้ ราคาก๊าซธรรมชาติที่พุ่งขึ้นสูงย่อมส่งผ่านไป
ยังเงินเฟ้อ โดย Deutsche Bank ประเมินว่าจะมี Upside ต่อ
เงินเฟ้อทีร่ าว 0.1ppt ในปีนี้ และ 0.3ppt ในปี 2022F ซึง่ เรา
มองว่าราคาก๊าซธรรมชาติทเี่ พิม่ ขึน้ จะส่งผ่านไปยังเงินเฟ้อได้คอ่ น
ข้างจ�ำกัด โดยผลกระทบบางส่วนจะถูกลดทอนลงไปจากการเข้ามา
แทรกแซงของรัฐบาล อาทิ การให้เงินอุดหนุน การลดค่าไฟ และ
การควบคุมราคาก๊าซ เป็นต้น ทัง้ นี้ Bloomberg เปิดเผยว่า ในช่วง
ต้นเดือน ต.ค. รัฐบาลของประเทศในยุโรปได้เตรียมออกมาตรการ
ช่วยเหลือรวมกันคิดเป็นเงิน 1 หมืน่ ล้านยูโร เช่น ฝรัง่ เศสทีม่ กี าร
ให้เงินอุดหนุนเรือ่ งพลังงานทีเ่ รียกว่า “Energy Check” ให้กบั
ครอบครัวยากจนคิดเป็นวงเงิน 580 ล้านยูโร และอิตาลีทเี่ ตรียม
ลดภาษี VAT ของพลังงานลง ซึง่ จะมีผลในไตรมาส 4 เป็นต้น
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แผนภาพที่ 34: การเพิม่ ขึน้ ของราคาก๊าซจะส่งผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า และหนุนอัตราเงินเฟ้อให้เพิม่ ขึน้ ในระยะข้างหน้า

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

พรรค SPD ชนะการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีน�ำไปสู่ความ
พยายามจัดตัง้ รัฐบาลในรูปของ “Traffic light” ซึง่ จะหนุนการ
ใช้จ่ายภาครัฐให้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ยังคงมีความไม่แน่นอน
และคาดจะใช้เวลานานในการจัดตั้งรัฐบาล
การเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีเมื่อวันที่ 27 ก.ย. พรรค
SPD น�ำโดยนาย Olaf Scholz รมว.คลังปัจจุบันได้รับคะแนน
เสียงมากที่สุดที่ 25.7% (206 ที่นั่ง) ตามการคาดการณ์ของผล
ส�ำรวจ ตามมาด้วยพรรค CDU ซึ่งน�ำโดยนาย Armin Laschet
ได้รับคะแนนเสียง 24.1% (196 ที่นั่ง) ส่วนพรรค Greens ได้
คะแนนเสียงเป็นอันดับ 3 ที่ 14.8% (118 ที่นั่ง) และพรรค FDP
ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ 4 ที่ 11.5% (92 ที่นั่ง)
อย่างไรก็ดี พรรค SPD ได้รับคะแนนเสียงไม่เพียงพอใน
การจัดตั้งรัฐบาล (ต้องได้ 368 ที่นั่งขึ้นไป) ท�ำให้ต้องจัดหาพรรค
ร่วม โดยรูปแบบที่เป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้ก็คือแบบ “Traffic
light” คือ พรรค SPD เป็นแกนน�ำรัฐบาลร่วมกับพรรค Greens
และพรรค FDP ซึ่งก�ำลังอยู่ในช่วงเจรจากันในขณะนี้ ขณะที่รูป
แบบ “Jamaica” คือพรรค CDU เป็นแกนน�ำรัฐบาลร่วมกับพรรค
Greens และพรรค FDP ก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้หากพรรค SPD
จัดตั้งรัฐบาลไม่ส�ำเร็จ
ด้านนโยบายส�ำคัญของพรรค SPD คือเน้นการผ่อนคลาย
นโยบายการคลัง หรือให้ภาครัฐใช้จา่ ยมากขึน้ แต่ในขณะเดียวกัน
ก็มีแผนที่จะปรับขึ้นภาษีกับผู้มีรายได้สูง โดยมีแผนปรับขึ้นอัตรา
ภาษีบุคคลธรรมดาขั้นสูงสุดเป็น 45% จากปัจจุบันที่ 42% รวม

ทั้งเก็บภาษีมรดกและภาษีความมั่งคั่ง (Wealth tax) เพิ่มขึ้นด้วย
นอกจากนี้ พรรค SPD มีนโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต�่ำขึ้นราว 25%
(เป็น 12 ยูโร/ ชัว่ โมง จากปัจจุบนั ที่ 9.6 ยูโร/ ชัว่ โมง) โดยแผนขึน้
ภาษีและเพิม่ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ คาดจะส่งผลกระทบต่อตลาดทุนได้ โดย
เฉพาะเมือ่ การจัดตัง้ รัฐบาลมีความชัดเจน โดยเฉพาะการปรับขึน้
ค่าแรงขั้นต�่ำที่จะกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจ โดยตลาดยังไม่ได้
กังวลกับประเด็นดังกล่าวมากนักในขณะนี้ อย่างไรก็ดี แผนการ
ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนสูงเนือ่ งจากต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากพรรคร่วมด้วย
เราคาดว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะใช้เวลานานพอสมควร ซึ่ง
นับเป็นความเสีย่ งต่อเศรษฐกิจในระยะสัน้ ท่ามกลางนโยบายบาง
ส่วนที่มีความแตกต่างกัน เช่น พรรค SPD กับพรรค Greens
อยากเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐและปรับขึ้นภาษีกับผู้มีรายได้สูง
แต่พรรค FDP ไม่ต้องการ และการที่พรรค Greens ต้องการ
เพิ่มความเข้มงวดในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าพรรคอื่น
เป็นต้น ซึ่งท�ำให้ต้องประนีประนอมค่อนข้างมาก โดยรัฐบาลภาย
ใต้การน�ำของนาง Angela Merkel จะท�ำหน้าที่รักษาการณ์แทน
จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่
ทัง้ นี้ การเลือกตัง้ ครัง้ ก่อนในปี 2017 รัฐบาลใช้เวลาในการ
จัดตั้งกว่า 6 เดือน ซึ่งได้ส่งผลกระทบให้เงินยูโรอ่อนค่าลงราว
3% ในช่วง 1-2 เดือนหลังการเลือกตั้ง และนับเป็นความเสี่ยง
ต่อความเชือ่ มั่นทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในขณะนี้ที่เศรษฐกิจยัง
เปราะบางจาก COVID-19
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แผนภาพที่ 35: ผลการเลือกตัง้ ของเยอรมนี (ตามจ�ำนวนทีน่ งั่ ) รูปแบบการจัดตัง้ รัฐบาลทีเ่ ป็นไปได้ และนโยบายส�ำคัญของพรรคการเมืองหลัก

Note: Highest income tax rate is set at 42% currently; minimum wage is currently set at EUR9.6 per hour worked.
ที่มา: Bloomberg, Deutsche Bank, Goldman Sachs, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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เศรษฐกิจจีน
เศรษฐกิจจีนไตรมาส 3 ขยายตัว 4.9% YoY ต�่ำกว่าที่ตลาดคาด ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดภายในประเทศที่
กดดันการบริโภคในประเทศ ขณะทีเ่ ศรษฐกิจจีนในไตรมาสสุดท้ายของปีมแี นวโน้มเปราะบางมากขึน้ หลังภาคการผลิตและ
การลงทุนได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนพลังงาน ภาคอสังหาฯ ที่อ่อนแอลงจากวิกฤต Evergrande รวมถึงภาค
การส่งออกทีต่ อ้ งเผชิญปัญหาในห่วงโซ่อปุ ทานโดยเฉพาะด้านการขนส่ง ทัง้ นี้ Bloomberg Consensus ประเมิน GDP
ในปีนี้จะขยายตัว 8.2% (vs. 8.5% เดือนก่อน) ขณะที่ IMF ประเมินว่าจะขยายตัว 8.0% (vs. 8.1% คาดการณ์เดิม
ในเดือน ก.ค.) ซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าที่ทางการจีนตั้งไว้ที่ ‘มากกว่า 6%’ ส่วนความเสี่ยงของ Evergrande นั้น ทั้ง
นาย Yi Gang ผู้ว่าฯ PBoC และนาย Zou Lan ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตลาดการเงินของ PBoC ระบุว่าสามารถควบคุม
ได้แล้ว

GDP ไตรมาส 3 ชะลอตัวลงเป็น 4.9% YoY ต�่ำกว่าที่ตลาด
คาด ด้านผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนเดือน ก.ย.
ชะลอตัวลงแย่กว่าที่ตลาดคาด ขณะที่ยอดค้าปลีกฟื้นตัวขึ้นดี
กว่าคาด
ดั ช นี ผู ้ จั ด การฝ่ า ยจั ด ซื้ อ ภาคการผลิ ต ของทางการจี น
(Official Manufacturing PMI) เดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง -0.5
จุด เป็น 49.6 จุด พลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์หดตัว (ต�่ำกว่า 50 จุด)
เป็นครัง้ แรกนับตัง้ แต่เดือน ก.พ. 2020 ใกล้เคียงกับทีต่ ลาดคาดที่
50.0 จุด โดยดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ส่วนดัชนี
นอกภาคการผลิต (Official Non-manufacturing PMI) ปรับตัว
เพิม่ ขึน้ 5.7 จุด เป็น 53.2 จุด สูงกว่าทีต่ ลาดคาดอย่างมากที่ 49.8
จุด จากดัชนีภาคบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.2 จุด เป็น 52.4 จุด
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศได้คลีค่ ลายลง ขณะที่
ดัชนีภาคก่อสร้างปรับตัวลดลง -3.0 จุด เป็น 57.5 จุด
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน
ก.ย. เร่งตัวขึ้นเป็น 4.4% YoY จาก 2.5% ในเดือนก่อน และสูง
กว่าที่ตลาดคาดที่ 3.5% หลังสถานการณ์โรคระบาดในประเทศ
คลี่คลาย
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน
ก.ย. ชะลอตัวลง 3.1% YoY จาก 5.3% ในเดือนก่อน และต�ำ่ กว่า
ที่ตลาดคาดที่ 3.8% จากผลกระทบของภาวะขาดแคลนพลังงาน
ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment)
เดือน ก.ย. ชะลอตัวลง 7.3% YoY YTD จาก 8.9% ในเดือน
ก่อน และต�่ำกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ 7.8%
ส่วนอุปสงค์ต่างประเทศยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง โดย
ยอดส่งออก (Exports) เดือน ก.ย. เร่งตัวขึ้นเป็น 28.1% YoY
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จาก 25.6% ในเดือนก่อน สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะชะลอลง
เป็น 21.0% ทั้งนี้ นาย Li Kuiwen โฆษกกรมศุลกากรจีนกล่าว
ว่า การเติบโตของการค้าในไตรมาส 4 อาจชะลอตัวลงเนื่องจาก
ฐานในปีก่อนที่สูงขึ้น และปัญหาด้านโลจิสติกส์
โดยภาพรวมท�ำให้ GDP ไตรมาส 3 ชะลอตัวลงเป็น 4.9%
YoY จาก 7.9% ในไตรมาสก่อน และต�่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 5.0%
ขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน GDP ขยายตัว 0.2% QoQ (vs.
1.3% ไตรมาสก่อน)
อย่างไรก็ดี ตลาดคาดว่า GDP ในปี 2021F จะยังขยายตัว
แข็งแกร่ง แม้วา่ เศรษฐกิจในประเทศจะได้รบั ผลกระทบจากภาวะ
ขาดแคลนพลังงาน รวมทั้งภาคอสังหาฯ ที่อ่อนแอลงจากวิกฤต
Evergrande โดย Bloomberg Consensus ประเมินว่า GDP ใน
ปีนจี้ ะขยายตัว 8.2% (vs. 8.5% เดือนก่อน) ขณะที่ IMF ประเมิน
ว่า GDP ในปีนี้จะขยายตัว 8.0% (vs. 8.1% คาดการณ์เดิมใน
เดือน ก.ค.) ซึง่ ยังคงสูงกว่าเป้าทีท่ างการจีนตัง้ ไว้ที่ ‘มากกว่า 6%’
เรามองว่าการด�ำเนินนโยบายการเงินของ PBoC หลังจาก
นีน้ า่ จะเน้นให้ความช่วยเหลือเฉพาะกลุม่ ธุรกิจทีเ่ ป็น กลุม่ เป้าหมาย
เช่น กลุม่ ธุรกิจขนาดเล็ก มากกว่าการให้ความช่วยเหลือเป็นวง
กว้าง โดยนาย Yi Gang ผูว้ า่ ฯ PBOC เขียนในบทความเมือ่ ปลาย
เดือน ก.ย. ว่าจีนจะคงนโยบายการเงินตามปกติให้นานทีส่ ดุ ตราบ
ใดทีอ่ ตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนยังคงอยูใ่ นช่วงเป้าหมาย
ที่ 6% โดยเรามองว่าอาจมีการปรับลด RRR ลงอีกหนึง่ ครัง้ ในช่วง
ทีเ่ หลือของปี หากตัวเลขเศรษฐกิจยังคงชะลอลงต่อเนือ่ ง ส่วนภาค
การคลัง คาดการออกพันธบัตรรัฐบาลจะเร่งตัวขึน้ ต่อเนือ่ ง หลัง
จากทีม่ กี ารออกพันธบัตรต�ำ่ กว่าโควต้าในช่วง 8 เดือนแรกของปี
ซึง่ จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของสินเชือ่ โดยรวมต่อไป

แผนภาพที่ 36: GDP ไตรมาส 3 ชะลอตัวลง 4.9% YoY จาก 7.9% ในไตรมาสก่อน โดย IMF ประเมินว่า
GDP ในปีนี้จะขยายตัว 8.0%

Note: 2021-22F GDP forecast are based on IMF WEO Oct 2021
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนภาพที่ 37: ดัชนี PMI ภาคการผลิตหดตัว (ต�่ำกว่า 50 จุด) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2020 จาก
ปัญหา Supply chain disruption ที่กดดันผลผลิต ส่วน PMI นอกภาคการผลิตพลิกกลับมาขยายตัวหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสในประเทศคลี่คลาย

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 38: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงจากการ Lockdown ที่มีประสิทธิภาพ ด้านวัคซีนมีจ�ำนวนผู้ได้รับ
วัคซีนแล้วมากกว่า 70% ของประชากร แต่จ�ำนวนผู้ได้รับวัคซีนใหม่ต่อวันชะลอตัวลงไปมาก

Note: 1\ As of 3 Oct. 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)

สถานการณ์ของ Evergrande มีความน่ากังวลลดลงหลังมี
ข่าวว่า Hopson Development Holdings Ltd. จะเข้ามา
ซื้อกิจการ รวมถึงการยืนยันของ PBoC ที่ระบุว่าความเสี่ยง
ของ Evergrande นั้นสามารถควบคุมได้แล้ว
สถานการณ์ของ Evergrande มีความน่ากังวลลดลงหลัง
มีข่าวว่า Hopson Development Holdings Ltd. บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์อกี แห่งหนึง่ ของจีนจะเข้ามาซือ้ กิจการ 51% ของ
ธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย์ด้วยมูลค่า 5.1 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ท�ำให้ราคาพันธบัตร Evergrande ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 20
เซ็นต์ ซึง่ หากมีการท�ำข้อตกลงกันส�ำเร็จก็นา่ จะช่วยลดแรงกดดัน
ในระยะสั้นได้ อย่างน้อยก็สามารถมั่นใจได้ว่า Evergrande จะมี
เงินสดเพียงพอในการจ่ายดอกเบีย้ พันธบัตรในปีนมี้ ลู ค่า 0.63 พัน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้านท่าทีของภาครัฐ ทัง้ นาย Yi Gang ผูว้ า่ ฯ
PBoC และนาย Zou Lan ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตลาดการเงินของ

PBoC ออกมาระบุว่าความเสี่ยงของ Evergrande นั้น “สามารถ
ควบคุมได้” โดยนาย Zou กล่าวเสริมว่ารัฐบาลจะปกป้องผูบ้ ริโภค
ทุกรายและให้การสนับสนุนทางการเงินส�ำหรับการเริ่มก่อสร้าง
ใหม่ และยังระบุว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่มีการด�ำเนิน
งานที่มั่นคงและมีตัวชี้วัดทางการเงินที่ดี
ทั้งนี้ ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังมีความ
เสี่ยงเรื่องการผิดนัดช�ำระหนี้ สะท้อนผ่านราคาหุ้นที่ลดลงมา
รวมถึงล่าสุดที่มีกรณีการผิดนัดช�ำระหนี้ของบริษัท Fantasia
และ Sinic ท�ำให้นักลงทุนยังมีความกังวลอยู่ อย่างไรก็ตาม ยัง
ไม่มสี ญ
ั ญาณชัดเจนว่าความเสีย่ งด้านการผิดนัดช�ำระหนีข้ องกลุม่
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะกระจายไปในวงกว้างสะท้อนผ่านอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรที่เร่งตัวขึ้นมาแรงเฉพาะกลุ่ม Junk bond
เท่านั้น ส่วน Investment Grade bond นั้น ยังไม่ได้มีการเพิ่ม
ขึ้นอย่างมีนัยยะ
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แผนภาพที่ 39: ราคา Dollar bond 7.5% ของ Evergrande (ขวามือล่าง) ทรงตัวที่ระดับ 20 เซ็นต์
ทั้งนี้ Evergrande มีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยพันธบัตรมูลค่ารวม 0.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปีนี้

Note: Data as of 6 Oct
ที่มา: Gao Hua Securities Research, Goldman Sachs, Bloomberg
Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนภาพที่ 40: ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังมีความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดช�ำระหนี้ สะท้อนผ่าน
ราคาหุ้นที่ลดลงมา และมีกรณีการผิดนัดช�ำระหนี้ของบริษัท Fantasia และ Sinic

Note: Data as of 6 Oct, Total debt payment for the rest of 2021 = Sep to Dec 2021.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 41: อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าความเสี่ยงด้านการผิดนัดช�ำระหนี้ของกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์จะกระจายไปในวงกว้าง สังเกตได้จากผลตอบแทนพันธบัตรที่เร่งตัวขึ้นมาเฉพาะ Junk bond
เท่านั้น ส่วน Investment grade bond นั้นยังไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ

Note: Data as of 20 Oct ที่มา: Bloomberg,
TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

ภาวะขาดแคลนพลังงานภายใต้ภาวะต้นทุนถ่านหินที่เพิ่มขึ้น
รวมถึงการท�ำตามเป้าหมายควบคุมการปล่อยมลพิษและการ
ใช้พลังงาน ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมบางส่วนต้องถูกระงับการ
ผลิต ซึง่ อาจกระทบต่อ GDP ในปีนปี้ ระมาณ 0.3-0.5%
รายงานด้านพลังงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 ของ
NDRC (คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ) ได้เปิดเผย
ความคืบหน้าของเป้าหมายการควบคุมการใช้พลังงานในภูมิภาค
ต่างๆ ภายใต้นโยบาย “Dual control” (ควบคุมการใช้พลังงาน
ทัง้ หมดและควบคุมความเข้มข้นของการใช้พลังงาน) โดยจังหวัด
สีแดง ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็น 35% ของ GDP ทั้ง
ประเทศ (แผนภาพ 43) เป็นจังหวัดทีย่ งั คงห่างไกลจากเป้าหมาย
และจะถูกบังคับใช้มาตรการควบคุมสูงสุด ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมาก เช่น การถลุงและการอัดโลหะ
เหล็ก/อโลหะ ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ โดยส�ำนักต่างประเทศ
ส่วนใหญ่ประเมินว่าจะส่งผลกระทบต่อ GDP ในปีนี้ประมาณ
0.3-0.5% และท�ำให้ Bloomberg Consensus คาด GDP ทั้งปี
นี้ของจีนลดลงเล็กน้อย มาอยู่ที่ 8.2% (vs. 8.5% เดือนก่อน)
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค.)

ขณะนี้จังหวัดต่างๆ ก�ำลังพยายามลดการใช้พลังงานเพื่อ
ลดการปล่อยมลพิษและประหยัดพลังงานตามข้อก�ำหนดของ
NDRC ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของเป้าหมายระยะยาวของประเทศในการ
ปล่อย CO2 สูงสุดก่อนปี 2030 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ในปี 2060 ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะเน้นการ
ควบคุมการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักโดยมีมาตรการ
เช่น 1. ลดการผลิตส�ำหรับบริษัทที่มีการใช้ไฟฟ้าสูง 2. ลดการ
ผลิตในชั่วโมงเร่งด่วนและย้ายการผลิตไปยังช่วงสุดสัปดาห์หรือ
ช่วงเวลากลางคืน และ 3. ระงับการผลิตในบางกรณี
นอกจากนี้ ราคาต้นทุนถ่านหินที่เพิ่มขึ้นมาเกือบ 3 เท่านับ
ตั้งแต่ชว่ งต้นปีทำ� ให้ผผู้ ลิตไฟฟ้าจากถ่านหินบางส่วนต้องประสบ
กับภาวะขาดทุนและลดก�ำลังการผลิตลง ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลกลาง
ของจีนมีแนวทางแก้ไขด้วยการสัง่ ให้เร่งก�ำลังการผลิตถ่านหินให้
มากขึน้ และอนุญาตให้โรงไฟฟ้าถ่านหินเพิม่ ราคาพลังงานได้มาก
ขึ้นสูงสุด 20%
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แผนภาพที่ 42: ภาวะขาดแคลนพลังงานในจีนส่วนหนึ่งเกิดจากราคาถ่านหินที่เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้ผู้ผลิตไฟฟ้า
จากถ่านหินบางส่วนต้องประสบกับภาวะขาดทุนและลดก�ำลังการผลิตลง และการท�ำตามเป้าหมายการปล่อย
มลพิษและการใช้พลังงานของ NDRC

Note: Data as of 7 Oct ที่มา: Goldman Sachs, NDRC, Bloomberg,
TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนภาพที่ 43: จังหวัดสีแดง ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็น 35% ของ GDP ทั้งประเทศ เป็นจังหวัดที่ยังคง
ห่างไกลเป้าหมายและจะถูกบังคับใช้มาตรการควบคุมสูงสุด

ที่มา: CICC, Nomura, NDRC, CEIC, Goldman Sachs,
TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น
เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีขึ้น หลังจ�ำนวนผู้ติดเชื้อลดลงต�่ำสุดในรอบปี รวมถึงการแจกจ่ายวัคซีน
ที่ท�ำได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ด้านการเลือกตั้งภายในพรรค LDP นาย Fumio Kishida (อดีตรมว.ต่างประเทศ
และหัวหน้าแผนกนโยบายของ LDP) ได้รับชัยชนะ โดยหลักของนโยบายได้ใช้สโลแกนว่า “New Capitalism”
ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การกระจายรายได้และการลดความเหลื่อมล�้ำ (Wealth gap) โดยนาย Kishida ได้เน้นย�้ำถึงความจ�ำเป็น
ในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ารวมหลายสิบล้านล้านเยน รวมถึงการแจกเงินให้กลุ่มธุรกิจและลูกจ้างที่
ได้รับผลกระทบจาก COVID รุนแรง

เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉิน
แต่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อจากนี้จากจ�ำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่
ต�่ำสุดในรอบ 1 ปี อย่างไรก็ตาม ปัญหาในห่วงโซ่อุปทานยัง
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่กดดันภาคการผลิต
กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศเดือน ส.ค.-ก.ย. ยังคงถูก
กดดันจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 30
ก.ย. (เริ่มตั้งแต่ 12 ก.ค.) อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่
ระบาดได้คลีค่ ลายลง โดยจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ใหม่ลดลงเหลือวันละไม่
เกิน 1,000 ราย รวมถึงจ�ำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม
เกินกว่า 75% โดยมีผู้ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเกือบ 70% ซึ่งน่า
จะท�ำให้การบริโภคในช่วงทีเ่ หลือของปีสามารถกลับมาฟืน้ ตัวได้ดี
ขึน้ ด้านภาคการผลิตและการส่งออกยังคงถูกกดดันจากภาวะการ
ขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ (Chips shortages) ทั่วโลก
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวม (Composite PMI) ปรับตัว
เพิ่มขึ้น +2.4 จุด เป็น 47.9 จุด และสูงกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่
47.7 จุด โดยภาคบริการปรับตัวเพิม่ ขึน้ +4.9 จุด เป็น 47.8 จุด
อยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 20 หลังสถานการณ์การ
แพร่ระบาดในประเทศเริ่มคลี่คลายและมีการยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 30 ก.ย. ท�ำให้ยอดค�ำสั่งซื้อใหม่ทั้งใน
และนอกประเทศเร่งตัวขึน้ ขณะทีภ่ าคการผลิตปรับตัวลดลง -1.2
จุด เป็น 51.5 จุด แต่ดีกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ 51.2 จุด เนื่องจาก
ผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดในประเทศและปัญหาในห่วง
โซ่อุปทานท�ำให้กิจกรรมในภาคการผลิตลดลง ในขณะเดียวกัน

การจ้างงานปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 2019 เนื่องจาก
งานคงค้างในมือ (Backlogs) เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนดัชนีต้นทุน
ปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิตเร่งตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 13 ปี
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน
ส.ค. พลิกกลับมาหดตัว -4.1% MoM, SA จากที่ขยายตัว 1.0%
ในเดือนก่อน และแย่กว่าที่ตลาดคาดที่ -1.7% โดยเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกหดตัว -3.2% YoY (vs. 2.4%
เดือนก่อน)
ด้านการลงทุนยอดสัง่ ซือ้ เครือ่ งจักร ไม่รวมสินค้าทีม่ คี วาม
ผันผวนสูง (Core Machine Orders) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการลงทุน
ในระยะข้างหน้าขยายตัว (15.57% YoY, 3mma vs. 13.97%
เดือนก่อน) จากยอดค�ำสัง่ ซือ้ ในภาคการผลิต (28.39% vs. 33.5%
เดือนก่อน) ทีย่ งั ขยายตัวสูงจากฐานทีต่ ำ�่ ในปีกอ่ นแม้วา่ จะชะลงตัว
ลงเล็กน้อย ส่วนค�ำสัง่ ซือ้ ในภาคบริการ (5.63% vs. -0.06% เดือน
ก่อน) พลิกกลับมาขยายตัว
ด้านอุปสงค์ในต่างประเทศยังคงขยายตัวในระดับสูง โดย
ยอดส่งออก (Exports) เดือน ก.ย. ชะลอลงเป็น 13.0% YoY
จาก 26.2% ในเดือนก่อน แต่สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 10.5% ด้าน
ยอดน�ำเข้า (Imports) ชะลอลงเป็น 38.6% YoY จากที่ขยาย
ตัว 44.7% ในเดือนก่อน แต่สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 34.6% ส่วน
ดุลการค้า (Trade Balance) เดือน ก.ย. ขาดดุล JPY-622.8 bn
ต่อเนื่องจากที่ขาดดุล JPY-637.2bn ในเดือนก่อน
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แผนภาพที่ 44: ดัชนี PMI ภาคบริการยังคงอยู่ในเกณฑ์หดตัว ส่วนภาคการผลิตและภาคการส่งออกชะลอตัว
จากผลกระทบของปัญหาภายในห่วงโซ่อุปทาน

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

แผนภาพที่ 45: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงมาอยู่ในระดับที่ต�่ำมาก ด้านวัคซีนมีจ�ำนวนผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย
1 เข็มแล้วเกินกว่า 70% ของประชากรด้วยความเร็วในการแจกจ่ายที่ 1% ของประชากรต่อวัน

Note: 1\ As of 3 Oct. ที่มา: Ourworldindata.org,
TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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นาย Fumio Kishida นายกฯ ประกาศยุบสภา เตรียมจัดการ
เลือกตั้งในวันที่ 31 ต.ค. ท่ามกลางคะแนนนิยมพรรค LDP ที่
เพิ่มขึ้นมากหลังมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค
ในวันที่ 14 ต.ค. นาย Kishida นายกรัฐมนตรีประกาศยุบ
สภาผูแ้ ทนฯ (ส.ส.) ก่อนหมดวาระอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 ต.ค.
เพือ่ เตรียมพร้อมส�ำหรับการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในวันที่ 31 ต.ค. เพียง
3 สัปดาห์หลังจากทีเ่ ข้ารับต�ำแหน่งนายกฯ
ด้านนโยบายหลักของรัฐบาลภายใต้การน�ำของนาย Kishida
ได้ใช้สโลแกนว่า “New Capitalism” ซึง่ มุง่ เน้นไปทีก่ ารกระจายราย
ได้และการลดความเหลือ่ มล�ำ้ (Wealth gap) โดยจะยังสนับสนุน
การผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ
ที่ 2% เป็นอย่างน้อย ส่วนภาคการคลัง จะมีการออกมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจมูลค่ารวมหลายสิบล้านล้านเยน และสนับสนุน
การน�ำโครงการ “Go To Travel” กลับมาใช้อกี ครัง้ รวมถึงการ
แจกเงินให้กลุ่มธุรกิจและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจาก COVID
รุนแรง และการให้แรงจูงใจทางภาษีกบั บริษทั ทีม่ กี ารขึน้ ค่าจ้างให้
กับพนักงาน นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญเกีย่ วับการเปลีย่ นแปลง

ทางดิจทิ ลั และการลงทุนใน Cutting edge technology เพือ่
กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจในต่างจังหวัดและแก้ไขปัญหาความ
หนาแน่นของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในโตเกียว โดย
ใช้แนวคิด “Digital Garden City State”
จุดยืนด้านนโยบายทั้งด้านการเงินและการคลังของนาย
Kishida จะด�ำเนินนโยบายทีผ่ อ่ นคลายคล้ายกับนโยบายของนาย
Suga (นายกฯ คนก่อน) และไม่สนับสนุนการขึ้น Consumption
tax เพื่อน�ำเงินมาใช้จ่ายในการด�ำเนินนโยบาย แต่จะเน้นออก
พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก
ในส่วนของผลการเลือกตั้งทั่วไป เรามองว่าแม้คะแนน
เสียงของรัฐบาลจะตกต�ำ่ ลงมากจากการบริหารงานในช่วงทีม่ กี าร
แพร่ระบาดของ COVID-19 แต่คะแนนเสียงของพรรค LDP ได้
เร่งตัวขึน้ มากหลังได้ตวั หัวหน้าพรรคคนใหม่ (นาย Kishida) และ
ทิ้งห่างอันดับ 2 อย่างพรรค CDP ค่อนข้างมาก ส่งผลให้พรรค
LDP (และพรรคร่วม NKP) ก็นา่ จะยังสามารถครองเสียงข้างมาก
ในสภาไว้ได้เช่นเดิม

แผนภาพที่ 46: การเลือกตัง้ ภายในพรรค LDP นาย Fumio Kishida ได้รบั ชัยชนะ โดยธีมหลักของนโยบายเค้าใช้ Slogan ว่า New capitalism

ที่มา: CNN, Bloomberg, Local press, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 47: คะแนนเสียงสนับสนุนพรรค LDP (กราฟซ้ายมือ: เส้นสีเขียว) เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังการ
เปลี่ยนแปลงผู้น�ำพรรค อีกทั้งคะแนนสนับสนุนยังคงสูงกว่าพรรค CDP (กราฟซ้ายมือ: เส้นสีน�้ำเงิน) อยู่มาก

ที่มา: Realpolitics.jp, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นในไตรมาสสี่ จากแรงหนุนของการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown อย่าง
ต่อเนื่องและแผนการเปิดประเทศที่ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐได้ระดมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะช่วย
สนับสนุนการใช้จ่ายในประเทศในช่วงที่เหลือของปีนี้ ด้านสถานการณ์น�้ำท่วมมีแนวโน้มคลี่คลายในระยะข้างหน้า และ
คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างจ�ำกัดเมื่อเทียบกับในปี 2011 อย่างไรก็ตาม เรายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์
การแพร่ระบาดที่มีความเสี่ยงจะกลับมารุนแรงขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และการเปิดประเทศ

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ฉุดเศรษฐกิจต่อ
เนื่องในเดือน ส.ค.
การบังคับใช้มาตรการ Lockdown ทีเ่ ข้มงวดยังคงกดดัน
กิจกรรมเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ งในเดือน ส.ค. โดยเฉพาะกิจกรรม
ในประเทศ น�ำโดยการบริโภคภาคเอกชนหดตัวลงแรง (-9.2% YoY
vs. -6.8% เดือนก่อน) จากดัชนีการใช้จา่ ยทุกหมวดปรับตัวลดลง
ด้านการลงทุนภาคเอกชนชะลอลงเป็น 9.6% (vs. +13.6% เดือน
ก่อน) โดยหลักเป็นผลของยอดจดทะเบียนรถยนต์สำ� หรับลงทุนใหม่
(-16%) และใช้จา่ ยหมวดวัสดุกอ่ สร้าง (-10.4%) ทีล่ ดลง

ด้านอุปสงค์ตา่ งประเทศ การส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองค�ำ)
ยังขยายตัวอยู่ในระดับสองหลักที่ 23.3% (vs. +30.2% เดือน
ก่อน) โดยมีแรงหนุนจากทั้งการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้า
อุตสาหกรรม (+59.4% vs. +21.3% ตามล�ำดับ) ที่ขยายตัวสูง
ในขณะทีจ่ ำ� นวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติยงั อยูใ่ นระดับต�ำ่ (15.1k vs.
18.1k เดือนก่อน) อันเป็นผลจากการบังคับใช้มาตรการด้านการ
ท่องเทีย่ วทีเ่ ข้มงวดยังคงอยู่ แม้วา่ จะเริม่ มีการทยอยเปิดประเทศ
รับนักท่องเที่ยวต่างชาติในเฟสน�ำร่องแล้วก็ตาม

แผนภาพที่ 48: อุปสงค์ในประเทศชะลอตัวมากขึ้นในเดือน ส.ค. หลังการบังคับใช้มาตรการ Lockdown

ที่มา: BoT, UTCC, MoC, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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รัฐบาลทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown หนุนให้กจิ กรรม
เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว
หลังจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ใหม่รายใหม่ปรับตัวลดลงต่อเนือ่ ง โดย
เฉพาะในพื้นที กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อราย
ใหม่ลดลงอย่างเห็นได้ชดั รัฐบาลจึงเริม่ ทยอยผ่อนคลายมาตรการ
Lockdown อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. เป็นต้นมา ส่ง
ผลให้ประชาชนเริม่ ท�ำกิจกรรมนอกบ้านมากขึน้ สะท้อนผ่านข้อมูล
Google Mobility ที่บ่งชี้ถึงจ�ำนวนการเดินทางที่ผ่านจุดต�่ำสุดใน
ช่วงเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา และเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ล่าสุด ศบค. เห็นชอบให้มีการผ่อนคลายมาตรการ
Lockdown เพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. โดยปรับระดับของ

พืน้ ทีส่ ถานการณ์ยอ่ ยในพืน้ ทีท่ วั่ ราชอาณาจักร ซึง่ ลดพืน้ ทีค่ วบคุม
สูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 23 จังหวัด (จาก
เดิม 29 จังหวัด) พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดงเหลือ 30
จังหวัด (จากเดิม 37 จังหวัด) และพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่สี
ส้มเพิ่มขึ้นเป็น 24 จังหวัด (จากเดิม 11 จังหวัด) รวมถึงปรับ
มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด อาทิ การปรับเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน เป็น 23.00
น. – 03.00 น. (จากเดิม 22.00 น. - 04.00 น.) อย่างน้อย 15
วัน การปรับเวลาเปิดกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามก�ำหนดเป็น
22.00 น. (จากเดิม 21.00 น.)

แผนภาพที่ 49: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างรวดเร็วในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่จ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อในพื้นที่อื่นๆยังมีแนวโน้มทรงตัว

Note: 1\ Bangkok & Vicinities include Bangkok, Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani,
Phra Nakhon Si Ayutthaya, Samut Prakan, Samut Sakhon,
6 dark red-zone provinces include Chachoengsao, Chon Buri, Narathiwat, Pattani, Yala,
and Songkhla. Meanwhile, additional 16 dark red-zone provinces include Kanchanaburi,
Tak, Nakhon Nayok, Nakhon Ratchasima, Prachuap Khiri Khan, Prachin Buri, Phetchaburi,
Phetchabun, Roi Et, Rayong, Ratchaburi, Lop Buri, Samut Songkhram, Saraburi, Sing Buri,
Suphan Buri, and Ang Thong.
ที่มา: data.go.th, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

48

แผนภาพที่ 50: กิจกรรมเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown

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 stations include public transport hubs such as subway, bus, and train stations.
ที่มา: Google, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะช่วยหนุนให้ภาค
การท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ
แผนการเปิดประเทศมีความชัดเจนขึน้ หลังจากทีถ่ กู เลือ่ น
ออกไปราว 1 เดือนจากก�ำหนดการเดิม โดยในเบือ้ งต้น ตัง้ แต่วนั
ที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป จะเริม่ เปิดรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติให้เดินทาง
เข้าประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขทั้ง
3 ข้อ ได้แก่ 1) ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 2) เดินทางมาจากประเทศ
เสีย่ งต�ำ่ 10 ประเทศ อาทิ อังกฤษ สิงคโปร์ เยอรมนี จีน และ
สหรัฐฯ และ 3) เดินทางเข้ามาทางอากาศ จะสามารถเดินทางเข้า
มาโดยไม่ตอ้ งกักตัว ส่วนนักท่องเทีย่ วทีไ่ ม่มคี ณ
ุ สมบัตขิ า้ งต้น ยัง
ต้องมีการกักตัวตามปกติ โดยแบ่งเป็นกรณี ดังนี้
• กรณีมีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส จะต้องกักตัวอย่าง
น้อย 7 วัน
• กรณีไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส หากเดินทางเข้ามา
ทางอากาศและทางน�้ำ จะต้องกักตัวอย่างน้อย 10 วัน และ
หากเดินทางเข้ามาทางบก จะต้องกักตัวอย่างน้อย14 วัน

นอกจากนี้ แผนการเปิดประเทศในเดือน พ.ย. ยังเพิ่ม
พื้นที่จากเดิม 10 จังหวัดเป็น 15 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีการเพิ่ม
เติมจากแผนเดิม ได้แก่ สมุทรปราการ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
หนองคาย (เมือง ศรีเชียงใหม่ ท่าบ่อ สังคม) อุดรธานี (เมือง
นายูง หนองหาน ประจักษ์ศิลปาคม กุมภวาปี บ้านดุง) ระยอง
(เกาะเสม็ด) และ ตราด (เกาะช้าง)
เราคาดว่าแผนเปิดประเทศทีผ่ อ่ นคลายมากขึน้ จะช่วยหนุน
ให้ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจดีขึ้นและช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวที่
ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ทยอยฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม เรายังคง
เฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีความเสี่ยงจะกลับมา
รุนแรงขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และการ
เปิดประเทศ
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แผนภาพที่ 51: แผนเปิดประเทศถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 พ.ย. โดยนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องกักตัวจะต้องมี
คุณสมบัติตามเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ (1) ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 2) เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต�่ำ 3) เดินทางเข้า
มาทางอากาศ) แต่นักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณสมบัติข้างต้นยังต้องกักตัวอย่างน้อย 7-14 วัน

Note: The reopening plan in this figure is under consideration for more easing, such as the
November’s plan has added opening areas compared to the prior.
ที่มา: www.moicovid.com, Bangkokbiznews, Flaticon, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

รัฐระดมออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพือ่ หนุนการฟืน้ ตัวของ
เศรษฐกิจในระยะถัดไป
นอกจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
COVID-19 และการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแล้ว รัฐได้ออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจ�ำนวนมากเพื่อช่วยหนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป อาทิ
1) โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วในประเทศ ทีเ่ ริม่ บังคับ
ใช้ในช่วง High Season หรือไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งได้มีการ
เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ใช้สิทธิจองและเข้าพักโรงแรมตั้งแต่วันที่
15 ต.ค. และสามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2022 ได้แก่
		 1.1) โครงการเราเทีย่ วด้วยกัน วงเงิน 5 พันล้านบาท โดย
รัฐจะช่วยสนับสนุนค่าโรงแรม 40% (ไม่เกิน 3,000
บาท/ ห้อง/คืน) ค่าตั๋วเครื่องบิน 40% (ไม่เกิน
2,000 บาท หรือ 3,000 บาท โดยดูตามเงื่อนไข
ของแต่ละจังหวัด) และสนับสนุนคูปองอาหาร 600
บาทต่อคืน
		 1.2) โครงการทัวร์เทีย่ วไทย วงเงิน 6 พันล้านบาท โดยรัฐ
จะสมทบเงินให้ 40% ของราคาแพ็กเกจท่องเที่ยว
หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน

2) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงิน 2.7 หมื่นล้าน
บาท ที่จะช่วยเยียวยาก�ำลังซื้อของผู้มีรายได้น้อย จ�ำนวน 13.5
ล้านราย ผ่านเงินสนับสนุนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น
สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐจ�ำนวน 200-300
บาทต่อเดือน
3) โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีเพาะปลูก 2021/2022
วงเงินรวม 1.2 แสนล้านบาท (ผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการของพืชแต่ละชนิด และอยู่ระหว่างการน�ำเสนอให้
ครม. พิจารณา)
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แผนภาพที่ 52: รัฐบาลอนุมัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และก�ำลังพิจารณา
โครงการประกันรายได้เกษตรกร

Note: 1\ Includes measures under the social security act, educational cost reduction and utility subsidy.
ที่มา: Press, flaticon, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

ด้านการประกันรายได้เกษตรกร ในเบื้องต้นจะรับประกัน
ราคาสินค้าเกษตรที่เป็นพืชหลักทั้งหมด 5 ชนิด ซึ่งจะมีราคา
ประกันและปริมาณที่รับประกันเท่ากับปีก่อน ได้แก่
		 3.1) ข้าว (วงเงิน 8.9 หมืน่ ล้านบาท) ก�ำหนดราคาประกัน
ข้าวแต่ละชนิดระหว่าง 12,000 – 15,000 บาท/ตัน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40 ไร่/ครัวเรือน (ยกเว้นข้าวเจ้า
50 ไร่/ครัวเรือน) ตั้งแต่ ต.ค. 2021- พ.ค. 2022
		 3.2) ยาง (วงเงิน 1.0 หมืน่ ล้านบาท) ก�ำหนดราคาประกัน
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม น�้ำยางสด
(DRC 100%)57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย
(DRC 50%) 23 บาท/กิโลกรัม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน
25 ไร่/ราย ตั้งแต่ ต.ค. 2021- มี.ค. 2022
3.3) มันส�ำปะหลัง (วงเงิน 6.8 พันล้านบาท) ก�ำหนดราคา
ประกันที่ 2.5 บาท/กิโลกรัม ไม่เกิน 100 ตัน/ครัว
เรือน ตั้งแต่ ธ.ค. 2021- พ.ย. 2022
3.4) ข้าวโพด (วงเงิน 1.8 พันล้านบาท) ก�ำหนดราคา
ประกันที่ 8.5 บาท/กิโลกรัม ไม่เกิน 30 ไร่/ครัวเรือน
ตั้งแต่ พ.ย. 2021- ต.ค. 2022
3.5) ปาล์มน�ำ้ มัน (วงเงิน 7.7 พันล้านบาท) ก�ำหนดราคา
ประกันที่ 4 บาท/กิโลกรัม ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน
ตั้งแต่ ก.ย. 2021- ก.ย. 2022

เรามองว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรจะช่วยหนุน
ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในปีหน้า โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว เนื่องจากวงเงินของโครงการในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบ
เท่าตัว ซึ่งอาจท�ำให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ครอบคลุม
มากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อเทียบราคาปัจจุบัน (ราคาเฉลี่ยในเดือน
ก.ย.) กับราคาประกัน จะพบว่า ราคาสินค้าของข้าว ยางพารา
มันส�ำปะหลัง และข้าวโพดสูงกว่าราคาประกันค่อนข้างมาก ส่ง
ผลให้เกษตรกรน่าจะได้ประโยชน์จากราคาประกัน ยกเว้นราคา
ปาล์มน�้ำมันที่เร่งตัวขึ้นมากในช่วงนี้ ซึ่งท�ำให้เกษตรกรไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการฯ
เราคาดว่ามาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีภ่ าครัฐระดมออกมา
อย่างต่อเนื่องจะช่วยหนุนให้การบริโภคในประเทศกลับมาคึกคัก
ขึน้ ในช่วงไตรมาส 4 รวมทัง้ โครงการประกันรายได้เกษตรกรทีจ่ ะ
ช่วยพยุงรายได้เกษตรกรอย่างต่อเนือ่ งไปจนถึงปีหน้า อย่างไรก็ดี
เรายังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นมากจนน�ำไปสู่การ
บังคับใช้มาตรการ Lockdown อีกครั้ง อาจท�ำให้การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจต้องสะดุดลง
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แผนภาพที่ 53: โครงการประกันรายได้เกษตรกรรอบใหม่ (อยู่ระหว่างการพิจารณา) จะช่วยหนุนราคาสินค้าเกษตรในปีหน้า

Note: 1\ Approved by the committee of each product and will be considered by the Cabinet later.
2\ [] refers to the 2020/2021 crop year. 3\ Volume and price guarantees are at the same rate as the
previous scheme. 4\ guarantee price of cup lump rubber is below market price by around 2%.
5\ For cassava, the crop year is 2020/2021, while rice is the sum of in-season rice (crop year of
2021/2022) and off-season rice (crop year of 2020/2021). 6\ Project timeline during Nov 2021 - May 2023.
ที่มา: Press, flaticon, OAE, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

เหตุการณ์นำ�้ ท่วมในปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้าง
จ�ำกัดหากเทียบกับปี 2011
ประเทศไทยได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของพายุ ห ลายลู ก ที่ เ คลื่ อ น
ตัวเข้ามา ส่งผลให้มีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ก.ย.
และเกิดน�้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคอีสาน
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน โดย
ณ วันที่ 18 ต.ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมิน
ผลกระทบไว้ ดังนี้
• พายุ “เตี้ยนหมู่” ตั้งแตวันที่ 23 ก.ย. - 7 ต.ค. ที่ท�ำให้เกิด
อุทกภัยรวมทั้งสิ้น 33 จังหวัด มีประชาชนได้รับผลกระทบ
333,367 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 14 ราย และสถานการณ์
คลี่คลายแล้วใน 24 จังหวัด
• พายุ “ไลออนร็อก” ตัง้ แต่วนั ที่ 8 – 14 ต.ค. ทีท่ ำ� ให้เกิดอุทกภัย
ในพื้นที่ 9 จังหวัด มีประชาชนได้รับผลกระทบ 7,931 ครัว
เรือน และสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด
• พายุ “คมปาซุ” ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 ต.ค. ที่ท�ำให้เกิดน�้ำท่วม
ฉับพลัน และน�้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 6 จังหวัด มีประชาชน
ได้รับผลกระทบ 3,326 ครัวเรือน และสถานการณ์คลี่คลาย
แล้ว 4 จังหวัด

• ร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบ
กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก�ำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเล
อันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 17 - 18
ต.ต. ที่ท�ำให้เกิดน�้ำท่วมฉับพลัน น�้ำป่าไหลหลากในพื้นที่
8 จังหวัด มีประขาชนได้รับผลกระทบ 2,909 ครัวเรือน
และสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด
เราคาดว่าสถานการณ์น�้ำท่วมจะค่อยๆคลี่คลายลงไป โดย
จากพิจารณา 1) ปริมาณน�ำ้ ฝนสะสม จะพบว่า ปริมาณน�ำ้ ฝนในปี
นี้ อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับค่าปกติ และอยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าปี 2011
ซึ่งเป็นปีที่เกิดเหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่อยู่มาก 2) ภาพดาวเทียมที่
แสดงคาดการณ์ฝนตกจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยายังชี้ว่า
คาดการณ์ปริมาณน�้ำฝนในช่วงที่เหลือของปีจะปรับตัวดีขึ้น จน
ใกล้เคียงกับระดับปกติ และ 3) ปริมาณน�้ำในเชื่อนที่เพิ่มขึ้น
มากในภาคกลาง แต่ในภาคอื่นๆ ยังไม่น่ากังวลมากนัก โดยน�้ำ
ในภาคเหนือยังอยู่ในระดับไม่สูงมาก ซึ่งช่วยลดผลกระทบของ
สถานการณ์ที่น�้ำจากภาคเหนือที่ไหลมาซ�้ำเติมน�้ำในภาคกลางที่
อยูใ่ นระดับสูง ทัง้ นี้ ปริมาณน�ำ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ มากในภาคกลางอาจช่วย
ให้มนี ำ�้ เพียงพอส�ำหรับการเพาะปลูกและส่งผลให้ผลผลิตทางการ
เกษตรเพิ่มขึ้นในปีหน้า
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เราประเมินว่าผลกระทบของสถานการณ์นำ�้ ท่วมจะมีจำ� กัด
และไม่รนุ แรงเท่ากับปี 2011 ซึง่ เป็นช่วงทีเ่ กิดเหตุการณ์นำ�้ ท่วมใหญ่
และมีนำ้� ท่วมในพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรม ซึง่ ทาง สศช. เคยประเมิน
ไว้วา่ เศรษฐกิจได้รบั ความเสียหายมากถึง 248,386 แสนล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนราว 2.3% ของ GDP แต่ในครั้งนี้น�้ำท่วมพื้นที่

ทางการเกษตรและบ้านเรือนเป็นหลัก โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าสถานการณ์
น�้ำท่วมในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ประมาณ
20,000-25,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 0.2% ของ
GDP เท่านั้น

แผนภาพที่ 54: ปริมาณน�้ำฝนสูงกว่าปีก่อน แต่ยังต�่ำกว่าปี 2011 ที่มีน�้ำท่วมใหญ่ โดยคาดว่าปริมาณน�้ำฝน
ในช่วง 2- 3 เดือนข้างหน้าจะใกล้เคียงค่าปกติ

ที่มา: TMD, Thaiwater.net, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนภาพที่ 55: ปริมาณน�้ำในเชื่อนเพิ่มขึ้นมากในภาคกลาง แต่ในภาคอื่นๆ ยังไม่น่ากังวลมากนัก

Note: Shades of grey color represents the 2016-2020 max and min water level.
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แผนภาพที่ 56: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประมาณการผลกระทบของสถานการณ์น�้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ต่อเศรษฐกิจราว 0.2% ของ GDP ในขณะผลกระทบต่อน�้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2011 คิดเป็น 2.3% ของ GDP

Note: 1\ sampling of 36,910 households, 10,031 manufacturers, and 13,595 trade & services businesses.
ที่มา: NESDC, SSO, UTCC, 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

