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คาดตลาดหุ้น 2-3 เดือนข้างหน้า จะเข้า
สู่ภาวะ Slowdown จากแนวโน้มการ
บริโภคสินค้าที่เริ่มชะลอลง และปัจจัย
บวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
การเปิดเศรษฐกิจที่แผ่วลง

ดัชนี S&P500 อาจลดลงสู่ระดับ
4,300-4,400 จุด หรือราว 6-8%
จากปัจจุบัน

ตลาดหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (DM)
จะให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดเกิดใหม่
(EM) ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า
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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
ตลาดหุน้ ในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมาฟืน้ ตัวขึน้ มาท�ำ New high อีกครัง้ ท่ามกลางการ
ประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 3 ที่ออกมาดีกว่าคาด นอกจาก
นี้ อัตราก�ำไร (Profit Margin) ยังทรงตัวในระดับสูงได้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี สะท้อนว่า
บริษัทส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบค่อนข้างจ�ำกัดจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสูงในช่วงที่ผ่านมา
ในระยะข้างหน้า เรามองว่าทิศทางของตลาดหุ้นจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเติบโต
ของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
3 กรณี ดังนี้ 1) เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพียงชั่วคราว (Transitory) ขณะที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้
อย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง 2) เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงอย่างชัดเจน (Slowdown) ซึง่ จะส่ง
ผลให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นปรับตัวลดลงตามมาในที่สุด 3) เงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงต่อเนื่อง และ Fed
ขึ้นดอกเบี้ยไม่ทัน (Behind the Curve)
เรามองเศรษฐกิจในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้ามีความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่ภาวะ
Slowdown มากที่สุด เนื่องจาก 1) การบริโภคสินค้า (Goods Consumption) ที่ได้
รับแรงหนุนจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วง Covid น่าจะผ่านพ้นช่วง
ฟื้นตัวสูงสุดไปแล้ว ในขณะที่ 2) การใช้จ่ายในภาคบริการยังฟื้นตัวช้าตามความกังวลต่อ
จ�ำนวนผู้ติดเชื้อที่มีการเร่งตัวขึ้นเป็นระยะ 3) ปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เช่น การแจกเงิน และเงินชดเชยผู้ว่างงานเพิ่มเติม ที่ทยอยหมดลง และ 4) การเร่งเติม
สินค้าคงคลังซึง่ น่าจะลดลงโดยเฉพาะหลังเทศกาลคริสต์มาส ซึง่ จะส่งผลให้เงินเฟ้อเพิม่
ขึ้นปรับตัวลดลงตามมาในที่สุด
ในกรณีนี้ เราคาดว่า Bond yield ระยะยาวจะปรับลงมาอยู่ที่ 1.3-1.4% ตาม
แนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอลง ในขณะที่ EYG จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ 3% เป็นสูงกว่า
3.5% สะท้อนความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกดดันให้ดัชนี S&P500
ลดลงสู่ระดับ 4,300-4,400 จุด ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า หรือราว 6-8% จากระดับ
ปัจจุบัน และในกรณีนี้ตลาดหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Markets: DM)
จะให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets: EM)

GLOBAL
INVESTMENT STRATEGY
Key Recommendations
•

เรามองตลาดหุ้นในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า จะเข้าสู่ภาวะ
Slowdown จากแนวโน้มการบริโภคสินค้าที่เริ่มชะลอลง
ประกอบกับปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
การเปิดเศรษฐกิจที่แผ่วลง

•

เราประเมินว่าดัชนี S&P500 จะลดลงสู่ระดับ 4,3004,400 จุด หรือราว 6-8% จากระดับปัจจุบัน

•

และตลาดหุ ้ น กลุ ่ ม ประเทศพั ฒ นาแล้ ว (Developed
Markets: DM) จะให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดเกิดใหม่
(Emerging Markets: EM) ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า
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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
- เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่อง อาจท�ำให้ Fed ลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินเร็วขึ้น
- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก ซึ่งการเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า ถูกจ�ำกัดโดยนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ ท่ามกลางการคลายมาตรการ Lockdown และแผนการเปิดประเทศที่ชัดเจนขึ้น
- การเพิ่มกรอบนโยบายการคลังเป็น 70% ของ GDP ช่วยหนุนให้ภาครัฐสามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง
- ความเสี่ยงจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ
- Earnings อาจยังถูกปรับขึ้นช้า ท่ามกลางการกลับมาระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มชะลอตัวลง ตามการควบคุมการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม และแนวทางการใช้มาตรการควบคุม
การระบาดที่เข้มงวด
- 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
- รัฐก�ำลังพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่
- ตลาดหุ้นมักจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการถอนนโยบายการเงินของ Fed; เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต�่ำ เปิดทางให้ใช้นโยบาย
ผ่อนคลายการเงินนานกว่า Fed
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- เศรษฐกิจอาจชะลอตัวลงในระยะสั้น ตามการกลับมาใช้มาตรการ Lockdown ในหลายประเทศ
- มีปจั จัยบวกจากกองทุน EU Recovery Fund เริม่ จัดสรรแล้วในเดือน ส.ค. และก้อนใหญ่ราว 60% จะถูกจัดสรรต่อเนือ่ งในปี 2022
- เยอรมนีก�ำลังจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งหากได้พรรค SPD เป็นแกนน�ำ ก็จะสนับสนุนให้มีการใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
- Earnings มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- โครงสร้างทางเศรษฐกิจอ่อนแอ เช่น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และทุนส�ำรองต�่ำ
- มีข้อจ�ำกัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง
- ตลาดหุ้นมีความอ่อนไหวต่อนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ค่อนข้างมาก มีความเสี่ยงเงินทุนไหลออกสูงกว่าประเทศอื่นในกลุ่ม EM
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- ความกังวลจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสูงอาจท�ำให้ราคาทองค�ำปรับเพิ่มขึ้นในระยะสั้น
- อย่างไรก็ดี เรามอง Fed มีแนวโนเมที่จะลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินเร็วขึ้น ท�ำให้ราคาทองค�ำมี Upside ที่จ�ำกัด
- แนะน�ำให้นักลงทุนขายทองค�ำ และเข้าซื้อที่ระดับต�่ำกว่า $1,700 ต่อออนซ์
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- ราคาน�้ำมัน WTI เริ่มมี Upside จ�ำกัด จากอุปทานน�้ำมันที่จะกลับมาฟื้นตัวเร็วกว่าอุปสงค์น�้ำมัน
- อิหร่านอาจกลับมาส่งออกน�้ำมัน หลังข่าวการกลับมาเจรจาโครงการนิวเคลียร์ดีล
- จีนและสหรัฐฯ มีแผนที่จะปล่อยน�้ำมันจากคลังส�ำรองทางยุทธศาสตร์
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ยังมีความน่าสนใจ
- ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ และราคาบ้านที่ปรับเพิ่มขึ้นแรง
- อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงจากการลดการเข้าซื้อ MBS ของ Fed
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- ราคาที่ดินในญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- นโยบาย Yield Curve Control ของ BoJ ช่วยให้ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ของ J-REITs
อยู่ในระดับสูง
- อย่างไรก็ดี นโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มเข้มงวดขึ้น ท�ำให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวในตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น
เป็นปัจจัยลบต่อตลาดอสังหาฯ
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral

Underweight : ลดน�้ำหนักการลงทุน

Neutral : คงน�้ำหนักการลงุทน
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Overweight : เพิ่มน�้ำหนัการลงทุน

Past Performance
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ตลาดหุ้น
เรามองตลาดหุ้นในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า จะเข้าสู่ภาวะ Slowdown จากแนวโน้มการบริโภคสินค้าที่เริ่ม
ชะลอลง ประกอบกับปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการเปิดเศรษฐกิจที่แผ่วลง และประเมินว่า
ดัชนี S&P500 จะลดลงสู่ระดับ 4,300-4,400 จุด หรือราว 6-8% จากระดับปัจจุบัน และตลาดหุ้นกลุ่มประเทศ
แล้ว (Developed Markets: DM) จะให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets: EM)

ผลประกอบการไตรมาส 3 ทีอ่ อกมาดีกว่าคาด ดันตลาดหุน้ ท�ำ
New high ในเดือนที่ผ่านมา
ผลประกอบการของบริษทั จดทะเบียนในดัชนี S&P 500
ไตรมาส 3 ซึง่ ประกาศออกมาแล้วจ�ำนวน 460 บริษทั จาก 500
บริษทั (คิดเป็น 92% ของทัง้ หมด) มีกำ� ไรขยายตัวเฉลีย่ 39% ดี
กว่าทีน่ กั วิเคราะห์ (Earnings surprise) คาดถึง +10% และยังคง
สูงกว่าเฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปีที่ +8% น�ำโดยหุน้ ในกลุม่ Financials ที่
ดีกว่าคาดถึง +17% จากการลดเงินกันส�ำรองเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
(Loan loss provisions) เป็นส�ำคัญ และกลุม่ Energy ทีด่ กี ว่า
คาดถึง 15% ท่ามกลางราคาน�ำ้ มันทีป่ รับสูงขึน้ ในไตรมาสดังกล่าว

นอกจากนี้ อัตราก�ำไร (Profit Margin) ยังทรงตัวในระดับ
สูงที่ 12.9% ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนที่ 13.1% และยังสูงกว่า
เฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปีที่ 10.9% ซึง่ เป็นสัญญาณทีด่ ี สะท้อนว่าบริษทั
ส่วนใหญ่สามารถปรับราคาขายขึน้ และส่งผ่านต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทเี่ พิม่ ขึน้ แรง และมีการขาดแคลนอุปทาน
จากปัญหา Supply chain disruptions ในไตรมาสดังกล่าว
ผลก�ำไรทีอ่ อกมาดีกว่าคาด ท�ำให้นกั วิเคราะห์ปรับขึน้ คาดการณ์
ก�ำไรของ S&P500 ปี 2021 ถึง +2.7% นับจากวันที่ 30 ก.ย. และเป็น
ปัจจัยส�ำคัญทีผ่ ลักดันให้ตลาดหุน้ กลับมาเพิม่ ขึน้ ท�ำ New high อีก
ครั้งในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

แผนภาพที่ 1: ผลประกอบการของ S&P 500 ไตรมาส 3 มีก�ำไรขยายตัวเฉลี่ย 39% ดีกว่าที่นักวิเคราะห์
(Earnings surprise) คาดถึง +10%

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

7

แผนภาพที่ 2: อัตราก�ำไร (Profit Margin) ยังทรงตัวในระดับสูงที่ 12.9% ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน

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

ถึงแม้ผลประกอบการในไตรมาส 3 จะได้รับผลกระทบ
ค่อนข้างจ�ำกัดจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสูงในช่วงที่ผ่านมา และช่วย
คลายความกังวลของตลาดลงไปบ้าง แต่ประเด็นความเสี่ยงจาก
เงินเฟ้อเป็นความเสีย่ งระยะยาว ซึง่ อาจกดดันให้ธนาคารกลางลด
การผ่อนคลายนโยบายการเงินเร็วขึ้นในระยะข้างหน้า

ผ่านมา พร้อมกับส่งสัญญาณว่าอาจเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นใน
เดือน เม.ย. 2022 เร็วกว่าที่ตลาดคาด และต่อมาธนาคารกลาง
ออสเตรเลียประกาศยกเลิกมาตรการ Yield Curve Control และ
ปล่อยให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 ปี เพิม่ ขึน้ สูงกว่า 1.2%
เกินเป้าหมาย 0.1%
ตลาดมอง Fed อาจส่งสัญญาณถึงทิศทางนโยบายที่จะ
เข้มงวดขึ้น เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อเช่นเดียวกัน โดยตลาดซื้อ
ขายสัญญาอัตราดอกเบีย้ ล่วงหน้า (Eurodollar rate futures) ใน
ปัจจุบัน สะท้อนคาดการณ์ว่า Fed จะเร่งขึ้นดอกเบี้ยในช่วง 2 ปี
หน้า ถึง 6 ครั้ง และท�ำให้ดอกเบี้ยนโยบายไปอยู่ที่ 1.6% ณ สิ้น
ปี 2023 เร็วกว่าที่ Fed คาดการณ์ ใน Dot plot ซึ่งจะทยอยขึ้น
ดอกเบี้ยในช่วง 3 ปีหน้า เป็น 1% และ 1.75% ณ สิ้นปี 2023
และ 2024 ตามล�ำดับ
ขณะเดียวกัน Bond yield ระยะสั้นอายุ 2-5 ปี ก็ปรับ
ตัวสูงขึ้น แต่ Bond yield ระยะยาว อายุ 10 ปี ปรับลดลงเป็น
1.5% สะท้อนตลาดมอง Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้น และท�ำให้
การเติบโตของเศรษฐกิจระยะยาวลดลง

ตลาดมอง Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้น และอาจส่งผลให้
เศรษฐกิจชะลอลงในระยะยาว
อุปสงค์ในการบริโภคที่ฟื้นตัวขึ้นตามการเปิดเศรษฐกิจ
ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการขาดแคลนสินค้า
จากปัญหา Supply chain disruptions ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผล
ให้อตั ราเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ต.ค. เร่งตัวขึน้ เป็น 6.2%YoY สูงสุด
ตั้งแต่ปี 1990
เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นสูง เป็นปัจจัยท�ำให้ธนาคารกลางของ
หลายประเทศประกาศลดการผ่ อ นคลายนโยบายการเงิ น ลง
เร็วกว่าที่ตลาดคาด เช่น ธนาคารกลางแคนาดา ซึ่งเซอร์ไพรส์
ตลาดประกาศยุติมาตรการ QE ในการประชุมวันที่ 27 ต.ค. ที่

8

แผนภาพที่ 3: นักเศรษฐศาสตร์ปรับลดประมาณการ GDP ปี 2022 ลงเป็น 4% ในปัจจุบนั
ซึง่ สวนทางกับประมาณการเงินเฟ้อ (Core PCE) ปี 2022 ทีย่ งั ถูกปรับขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง

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

แผนภาพที่ 4: คาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคต (Breakeven inflation) ของสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.7% สูงสุดตั้งแต่ปี 2005

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

แผนภาพที่ 5: Yield curve ของสหรัฐฯ แบนราบลง จากการเพิ่มขึ้นของ Bond yield
ระยะสั้น ในขณะที่ Bond yield ระยะยาวเพิ่มขึ้น

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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เรามองตลาดหุ้นมี Upside จ�ำกัดในช่วง 3 เดือนหน้า
เรามองทิศทางของตลาดหุ้นในระยะข้างหน้า ขึ้นอยู่กับ
แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และแนวโน้มการขึ้น
ดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน 3 กรณี ดังนี้
กรณีแรก คือ เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพียงชั่วคราว (Transitory)
ตามที่ Fed มอง โดยอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวลงในช่วง 2-3 เดือน
ข้างหน้า ขณะทีเ่ ศรษฐกิจยังฟืน้ ตัวได้อย่างแข็งแกร่งต่อเนือ่ ง โดย
มีปจั จัยหนุนจากการเปิดเศรษฐกิจ และเงินออมส่วนเกิน (Excess
savings) ซึ่งจะท�ำให้การบริโภค (Pent-up demand) เติบโตต่อ
เนื่อง ในกรณีนี้ Bond yield ระยะสั้นจะปรับลดลงหลังอัตรา
เงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุด ในขณะที่ Bond yield ระยะยาวจะปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ราว 1.6-1.7% ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ตาม
แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจทีแ่ ข็งแกร่ง ซึง่ จะท�ำให้ Yield
curve หรือส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว
และระยะสั้น ชันขึ้น
ส�ำหรับตลาดหุน้ Earning Yield Gap (EYG) จะทรงตัวอยู่
ในระดับต�่ำที่ราว 3% ซึ่งจะท�ำให้ดัชนี S&P500 ทรงตัวในระดับ
สูงใกล้เคียงปัจจุบันที่ 4,600-4,800 จุด ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า
โดยกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) และกลุ่มธนาคาร
จะเป็นกลุ่มที่น�ำตลาดขึ้น
ในกรณีที่สอง เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงอย่างชัดเจนโดย
มีปัจจัยกดดันจากการบริโภคที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และนโยบาย
การเงินที่เข้มงวดขึ้น ในขณะที่ปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ และการเปิดเศรษฐกิจแผ่วลง ซึ่งจะส่งผลให้เงินเฟ้อ
ปรับตัวลดลงตามมาในที่สุด

ในกรณีนี้เราคาด Bond yield ระยะยาวจะปรับลง
มาอยู่ที่ 1.3-1.4% แนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอลง ในขณะที่
EYG จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ 3% เป็นสูงกว่า 3.5% สะท้อน
ความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกดดันให้ดัชนี
S&P500 ลดลงสู่ระดับ 4,300-4,400 จุด ในช่วง 3 เดือนข้าง
หน้า หรือราว 6-8% จากระดับปัจจุบัน และในกรณีนี้ตลาดหุ้น
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Markets: DM) จะให้
ผลตอบแทนดีกว่าตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets: EM)
กรณีสุดท้าย คือ เงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงต่อเนื่อง และ Fed ขึ้น
ดอกเบี้ยไม่ทัน (Behind the Curve) จากปัญหา Supply chain
disruption และวิกฤติขาดแคลนพลังงานที่ยืดเยื้อเป็นเวลานาน
หรือมีการกลับมาใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวด ซึ่งสุดท้าย
Fed ต้องเร่งขึน้ ดอกเบีย้ เร็วขึน้ เพือ่ ควบคุมเงินเฟ้อ กรณีนี้ Bond
yield จะเพิ่มสูงขึ้นในทุกช่วงอายุ โดย Bond yield ระยะสั้นจะ
เพิ่มขึ้นตามการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนBond yield ระยะ
ยาวจะเพิ่มขึ้นสะท้อนทั้งอัตราดอกเบี้ยและคาดการณ์เงินเฟ้อใน
อนาคตที่สูงขึ้น
ในกรณีนี้เรามอง Bond yield จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.8-1.9%
ขณะที่ EYG เพิม่ ขึน้ สูงกว่า 3.5% ท�ำให้กรณีนเี้ ป็นกรณีทเี่ ลวร้าย
สุดส�ำหรับตลาดหุ้น ดัชนี S&P500 อาจปรับลงแรงถึง 3,8003,900 จุด หรือมากกว่า -15% จากระดับปัจจุบัน และทองค�ำจะ
เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดี

แผนภาพที่ 6: เรามองดัชนี S&P500 มี Upside จ�ำกัด จากสถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้ง 3 กรณี
Transitory

Slowdown

Behind the Curve

• Inflation proves transitory and
peaks in the next few months
• Pent-up demand + excess savings
continue to support growth
• Reopenings ease supply
bottlenecks

• Tightening of financial conditions
and the fading of fiscal support
and reopening boost to lead to
economic slowdown
• Inflation eventually falls as a result
of an economic slowdown

• Prolonged supply chain
disruptions/energy shortage
• New COVID lockdowns exacerbate
growth/inflation mix
• Inflation expectations become
unanchored

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Yield curve steepens
US10Y rises toward 1.6-1.7% in Q1
EYG tightens toward 3%
S&P500 3mo. target: 4,600 - 4,800
EM and Banks outperform
USD weaker

Yield curve flattens
US10Y drifts lower to 1.3-1.4%
EYG widens above 3.5%
S&P500 3mo. target: 4,300 - 4,400
USD stonger vs EM but weaker vs
JPY

ที่มา: TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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Yield curve shifts up
US10Y rises toward 1.8-1.9%
EYG widens above 3.5%
S&P500 3mo. target: 3,800 - 3,900
Gold outperforms

แผนภาพที่ 7: Earning Yield Gap อาจเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ 3% ไปสูงกว่า 3.5% ในกรณี
Slowdown หรือ Behind the Curve
Earnings Yield Gap
S&P500 fwd earnings yield - US10Y
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Reflation
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Reflation

Jan-14
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนภาพที่ 8: ดัชนี S&P500 อาจลดลงต�่ำกว่าระดับ 4,400 จุดในช่วง 3 เดือนหน้า
S&P500 index sensitivity to different earnings yield gaps and 10-year bond yields

Earnings Yield Gap
S&P500 fwd earnings yield - US10Y

US 10-year bond yield (%)
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Slowdown

Transitory

Behind the Curve

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

เรามองเศรษฐกิจจะเข้าสูภ่ าวะ Slowdown ซึง่ อาจท�ำให้ตลาด
หุ้นปรับฐานลง 6-8%
เรามองเศรษฐกิจในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้ามีความเป็นไป
ได้จะเข้าสู่ภาวะ Slowdown มากที่สุด เนื่องจาก 1) การบริโภค
สินค้า (Goods Consumption) ที่ได้รับแรงหนุนจากการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วง Covid น่าจะผ่านพ้น
ช่วงฟื้นตัวสูงสุดไปแล้ว ในขณะที่ 2) การใช้จ่ายในภาคบริการ
ยังฟื้นตัวช้าตามความกังวลต่อจ�ำนวนผู้ติดเชื้อที่มีการเร่งตัว
ขึ้นเป็นระยะ 3) ปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น
การแจกเงิน และเงินชดเชยผู้ว่างงานเพิ่มเติม ที่ทยอยหมด
ลง และ 4) การเร่งเติมสินค้าคงคลังซึ่งน่าจะลดลงโดยเฉพาะ
หลังเทศกาลคริสต์มาส

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 มีการใช้มาตรการ Lockdown
ซึง่ ท�ำให้ผบ้ ู ริโภคเปลีย่ นพฤติกรรมหันมาบริโภคสินค้า (Goods) เพิม่ ขึน้
เพือ่ ทดแทนการใช้จา่ ยนอกบ้าน เช่น ดูหนัง เข้าร้านอาหาร ท่องเทีย่ ว
ซึง่ เป็นการใช้จา่ ยด้านบริการ (Services) ประกอบกับมีปจั จัยหนุนการ
ใช้จา่ ยเพิม่ เติมจากมาตรการแจกเงิน ท�ำให้การใช้จา่ ยสินค้า (Goods)
เร่งตัวขึน้ แรงกว่าแนวโน้มปกติเป็นอย่างมาก
ในทางกลับกันการทยอยเปิดเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา
ส่งผลให้ผู้บริโภคลดการบริโภคสินค้า และกลับมาใช้จ่ายด้าน
บริการเพิ่มขึ้น แต่ยังเป็นไปอย่างช้าๆ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็น
ผลมาจากจ�ำนวนผู้ติดเชื้อที่มีการเร่งตัวขึ้นเป็นระยะ ท�ำให้
ประชาชนยังหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกบ้าน ท�ำให้เรามองว่าการ
บริโภคโดยรวมน่าจะชะลอตัวลงในระยะข้างหน้า
11

แผนภาพที่ 9: การใช้จ่ายด้านบริการกลับมาเพิ่มขึ้น สวนทางกับการซื้อสินค้าที่เริ่มลดลง

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

ราคาพลังงานทีก่ ลับมาลดลงจะช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ
และความเสี่ ย งที่ ภ าคการผลิ ต จะหยุ ด ชะงั ก จากปั ญ หาการ
ขาดแคลนพลังงาน จากการศึกษาดัชนีราคาช่วงที่ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ปรับเพิม่ ขึน้ แรง (Commodity supercycle) ในปี 2011
พบว่าอัตราเงินเฟ้อ (CPI) จะเริ่มลดลง หลังราคาน�้ำมัน (WTI)
และดัชนีราคาผูผ้ ลิตด้านสินค้าโภคภัณฑ์ (PPI: All commodities)
ท�ำจุดสูงสุด 5 และ 3 เดือน ตามล�ำดับ ราคาน�้ำมันในปัจจุบันได้
ท�ำจุดสูงสุดไปแล้วในปลายเดือน ต.ค. ที่ 85 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล ซึง่ หากราคาน�ำ้ มันไม่ได้ปรับเพิม่ ขึน้ ท�ำจุดสูงสุดใหม่ ก็อาจ
ชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อ (CPI) จะเริ่มลดลงในในอีก 5 เดือนหลังจากนี้
ซึ่งตรงกับเดือน เม.ย. 2022

นอกจากนี้ เรามองเงินเฟ้อน่าจะเริ่มลดลงในช่วงไตรมาส
2 ของปีหน้า จากทั้งฝั่งอุปสงค์ที่คาดว่าจะลดลงตามการบริโภค
สินค้าที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และฝั่งอุปทานที่เริ่มเห็นสัญญาณ
จากสัดส่วนสินค้าคงคลังต่อยอดขายของสินค้าคงทน (Durable
goods inventories to sales) ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน 3 เดือนที่
ผ่านมา เข้าใกล้ระดับ 1.6-1.7 เดือน ในช่วงก่อนการระบาด
ส่วนปัญหาวิกฤตพลังงานที่ผลักดันให้ราคาก๊าซธรรมชาติ
และถ่านหิน เพิ่มขึ้นแรง ในช่วงที่ผ่านมา ก็เริ่มบรรเทาลงเช่น
กัน สะท้อนให้เห็นในราคาพลังงานที่ปรับลดลงใน 1 เดือนที่ผ่าน
มา หลังประธานาธิบดี Vladimir Putin ของรัสเซียออกมากล่าว
ในต้นเดือน ต.ค. ว่าจะเร่งส่งออกก๊าซมายังยุโรปเพิ่มขึ้น ในขณะ
ทีร่ าคาถ่านหินในจีนก็ปรับตัวลดลงแรงเช่นเดียวกัน หลังทางการ
จีนออกมาประกาศมาตรการควบคุมราคา พร้อมทัง้ สัง่ ให้เร่งน�ำเข้า
และผลิตถ่านหินเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

แผนภาพที่ 10: สัดส่วนสินค้าคงคลังต่อยอดขายของสินค้าคงทน (Durable goods inventories
to sales) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน 3 เดือนที่ผ่านมา

ที่มา: St. Louis Fed, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 11: ราคาพลังงานเริ่มปรับลดลงในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
Commodity price change (YTD%)
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนภาพที่ 12: อัตราเงินเฟ้อ (CPI) จะเริ่มลดลง หลังราคาน�้ำมัน (WTI) และดัชนีราคาผู้ผลิตด้านสินค้า
โภคภัณฑ์ (PPI: All commodities) ท�ำจุดสูงสุด 5 และ 3 เดือน ตามล�ำดับ
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

โดยสรุป เรามองเศรษฐกิจในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า
จะเข้าสู่ภาวะ Slowdown ตามปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ และการเปิดเศรษฐกิจที่แผ่วลง ซึ่งท้ายสุดน่าจะส่ง
ผลให้เงินเฟ้อลดลงในช่วงไตรมาส 2 ของปีหน้า โดยในภาวะนี้

เราประเมินว่าดัชนี S&P500 จะลดลงสู่ระดับ 4,300-4,400 จุด
หรือราว 6-8% จากระดับปัจจุบนั และตลาดหุน้ กลุม่ ประเทศแล้ว
(Developed Markets: DM) จะให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดเกิด
ใหม่ (Emerging Markets: EM)
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ตลาดตราสารหนี้
ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ทรงตัวที่ราว 2% ใกล้เคียงระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี เรามองผลตอบแทน
พันธบัตรระยะยาวยังมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตาม Fed ที่เริ่มส่งสัญญาณแนวโน้มนโยบายที่เข้มงวดขึ้น

ผลตอบแทนพันธบัตรของไทยทรงตัวทุกช่วงอายุในช่วง
1 เดือนที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนพันธบัตร 10 ทรงตัวที่ราว
2% ใกล้เคียงระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี ท่ามกลางความกังวล
ต่อเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่ยังเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องและเริ่มลุกลามเป็น

วงกว้างไปยังประเภทสินค้าอื่น เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่าบ้าน
ค่ารักษาพยาบาล นอกเหนือจากสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปิดเมืองโดยตรงซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเงินเฟ้อก่อนหน้านี้ เช่น
รถยนต์มือสอง ค่าโรงแรม ค่าเช่ารถ และตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

แผนภาพที่ 13: ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ของไทยปรับตัวขึ้นแรงในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 14: ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ของไทยปรับตัวขึ้นมายืนที่ระดับ 2% ตาม Bond yield สหรัฐฯ

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

เรามองผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวยังมีความเสี่ยงที่จะ
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนกว่าเงินเฟ้อจะผ่านจุดสูงสุด
เงินเฟ้อทีเ่ ร่งตัวแรงกว่าคาดและเริม่ ขยายตัวเป็นวงกว้าง
อาจกดดันให้ Fed ต้องปรับนโยบายการเงินเข้มงวดขึ้นมากกว่า
คาด เช่น การยุติ QE เร็วขึ้น หรือเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยเข้ามา

ซึ่งจะส่งผลให้ Bond yield ปรับตัวสูงขึ้น โดยเราคาด Bond
yield สหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 1.6-1.8% ในช่วงปลาย
ปีนี้ และส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรของไทยปรับตัวขึ้นไปอยู่
ในกรอบ 2.0-2.4%
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ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
เราประเมินว่านโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น อาจกดดันให้ราคาทองค�ำปรับลดลงไปอยู่ที่ 1,618 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อออนซ์ หรือมี Downside จากราคาปัจจุบัน -10% เราจึงยังคงแนะน�ำให้ใช้โอกาสที่ราคาทองค�ำฟื้นตัวขึ้นตาม
เงินเฟ้อในช่วงนี้ในการขายท�ำก�ำไร และแนะน�ำให้ทยอยสะสมทองค�ำอีกครั้งหากราคาลดลงต�่ำกว่า 1,700 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ส่วนราคาน�้ำมัน เรามองว่าราคาน�้ำมันดิบ WTI อาจเริ่มมี Upside ที่จ�ำกัด จากอุปทานน�้ำมันที่จะ
กลับมาฟื้นตัวเร็วกว่าอุปสงค์น�้ำมัน และมีความเสี่ยงจากการเพิ่มการผลิตน�้ำมันดิบจากอิหร่าน หลังอิหร่านประกาศ
กลับมาเจรจาโครงการนิวเคลียร์ดีล

ทองค�ำ
ราคาทองค�ำปรับเพิม่ ขึน้ ระยะสัน้ ตามอัตราเงินเฟ้อทีเ่ พิม่ ขึน้ สูง
การเพิ่มขึ้นแรงของราคาพลังงาน เช่น ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน และน�้ำมันดิบ รวมถึงราคาสินค้าบางประเภทที่เพิ่มขึ้น
จากผลของการคลาย Lockdown ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัว
ขึ้นเป็น 6.2% ในเดือน ต.ค. และเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองค�ำ
ฟื้นตัวขึ้นในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

จากการศึกษาข้อมูลราคาทองค�ำและอัตราเงินเฟ้อย้อน
หลังตั้งแต่ปี 1970 พบว่าราคาทองค�ำมักจะมีการเคลื่อนไหว
ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ เงิ น เฟ้ อ โดยจะให้ ผ ลตอบแทนราว
4-7% ต่อปี เมื่ออัตราเงินเฟ้อ (CPI) อยู่ที่ระดับ 1.5-3.0%
ซึ่งเป็นระดับในช่วง 10 ปี ก่อนการระบาดของ COVID-19
และจะให้ผลตอบแทนสูงมากกว่า 10% ต่อปี เมื่อเงินเฟ้อ
เพิ่มขึ้นสูงกว่า 6%

แผนภาพที 15: ราคาทองค�ำมักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับเงินเฟ้อ

ที่มา: St.Louis Fed, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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Gold price returns (%YoY)

แผนภาพที 16: ราคาทองค�ำมักจะให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อ
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ที่มา : Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

3) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง และ
ส่งผลให้คาดการณ์เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสูง (Commodity Price
Shock and Adaptive Expectations Shock) โดยอาจมาจาก
ปัญหา Supply chain disruptions ที่ยืดเยื้อเป็นเวลานาน ราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง และค่าที่พักอาศัย (Housing
costs) ทีส่ งู ขึน้ ท�ำให้คาดการณ์เงินเฟ้อสูงขึน้ จนท�ำให้ผผู้ ลิตและ
ผู้บริโภคเร่งกักตุนสินค้า (self-fulfilling inflation spiral) ซึ่งใน
กรณีนี้ IMF คาดว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นต่อเนื่อง สู่ระดับสูงกว่า
10% ในช่วงปลายปี 2022 ก่อนจะลดลงหลังจากนั้น

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์แนวโน้ม
เงินเฟ้อโดยแบ่งออกเป็นสามกรณี ดังนี้
1) กรณีฐาน (Baseline) IMF คาดว่าเงินเฟ้อของกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว (Advanced Economies) จะท�ำจุดสูงสุดใน
ช่วงปลายปีนี้ และทยอยลดลงสู่ระดับ 2% ในช่วงปลายปีหน้า
2) ราคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรุ น แรง
(Commodity Price Shock) และส่งผลกระทบไปยังราคาสิน
ค้าอืน่ ๆ ซึง่ จะท�ำให้เงินเฟ้อในกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้วจะยังทรงตัว
ในระดับสูงเกิน 4% ไปจนถึงกลางปีหน้า ก่อนจะเริม่ ลดลงในช่วง
ครึง่ หลังของปีมาอยูท่ รี่ ะดับสูงกว่า 3% ในช่วงปลายปีหน้า ซึง่ ยัง
สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอยู่พอสมควร
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แผนภาพที 17: คาดการณ์เงินเฟ้อของ IMF ในกรณีต่างๆ
IMF's Headline Inflation Forecasts
in Advanced Economies
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ที่มา: IMF (Oct 2021), TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

เรามองแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อจะเป็นไปในแบบกรณีที่ 1
แบบจ�ำลองราคาทองค�ำของเรา ซึ่งใช้ 2 ตัวแปรในการ
หรือ 2 ซึง่ จะท�ำให้ราคาทองค�ำมี Upsideทีจ่ ำ� กัดจากระดับปัจจุบนั ค�ำนวณ ได้แก่ 1) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ 2) การแปลี่ยน
ในขณะที่กรณีสุดท้ายยังมีความเป็นไปได้ต�่ำเนื่องจากคาดการณ์ แปลงของงบดุลของ Fed รายเดือนชี้ว่า หาก Fed ยุติการท�ำ
เงินเฟ้อของตลาดยังไม่ได้เพิ่มสูงจนจะท�ำให้เกิดการกักตุนสินค้า QE และเริ่มขึ้นดอกเบี้ยในช่วงกลางปีหน้าราคาทองค�ำตามแบบ
จ� ำ ลองจะลดลงไปอยู ่ ที่ 1,618 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ต่ อ ออนซ์
นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น อาจกดดันราคาทองค�ำให้ลงไป ณ สิ้ น ปี 2022
ต�่ำกว่า 1,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในปีหน้า
เราแนะน�ำให้ใช้โอกาสทีร่ าคาทองค�ำฟืน้ ตัวขึน้ ตามเงินเฟ้อ
อัตราเงินเฟ้อทีส่ งู กว่าคาดอย่างต่อเนือ่ ง จะกดดันให้ Fed ในช่วงนี้ในการขายท�ำก�ำไร และแนะน�ำให้ทยอยสะสมทองค�ำอีก
ส่งสัญญาณนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น โดย Fed ส่งสัญญาณ ครั้งหากราคาลดลงต�่ำกว่า 1,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ซึ่ง
ขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นผ่าน dot plot ในการประชุมกลางเดือน ธ.ค. จะท�ำให้ราคาทองค�ำมี Downside ต�่ำกว่า 5% จากระดับต�่ำสุด
และเริ่มขึ้นดอกเบี้ยในช่วงกลางปีหน้า
ที่เราประเมินที่ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์
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น�้ำมัน

EIA มองน�ำ้ มันจะกลับมาล้นตลาดอีกครัง้ นับตัง้ แต่ชว่ งไตรมาส
ที่ 2 ของปีหน้าเป็นต้นไป
โดยในช่วงที่ผ่านมา EIA ได้ออกรายงานมุมมองพลังงาน
ฉบับรายเดือน พ.ค. (EIA Short term outlook: STEO) โดย
คาดการณ์ ว ่ า ตลาดน�้ ำ มั น ก� ำ ลั ง จะกลั บ มาเผชิ ญ กั บ สภาวะ
Oversupplied อีกครั้งหลังจากคงอยู่ในสภาวะขาดดุล (Deficit)
มานานกว่า 1 ปี โดยสาเหตุหลักมาจากอุปสงค์นำ�้ มันทีจ่ ะเริม่ ชะลอ
การเติบโตลงหลังจากแตะจุดสูงสุดก่อนการแพร่ระบาด ในขณะที่
อุปทานน�ำ้ มันมีแนวโน้มฟืน้ ตัวขึน้ แรงจากผูผ้ ลิตน�ำ้ มันดิบรายใหญ่
ทั้ง OPEC และ สหรัฐฯ ที่จะเริ่มกลับมาเร่งเพิ่มการผลิตอีกครั้ง

เราคาดว่าราคาน�้ำมันดิบ WTI อาจเริ่มมี Upside ที่
จ�ำกัดและกลับมาปรับฐานในปีหน้าจากอุปทานน�้ำมันที่จะกลับ
มาฟื้นตัวเร็วกว่าอุปสงค์น�้ำมัน น�ำโดยการผลิตน�้ำมันดิบจาก
กลุ่ม OPEC+ และสหรัฐฯ เป็นหลักในขณะที่ความเสี่ยงจากการ
เพิ่มการผลิตน�้ำมันดิบจากอิหร่านได้กลับมาอีกครั้งหลังอิหร่าน
ประกาศกลับมาสู่โต๊ะเจรจาโครงการนิวเคลียร์ดีลหลังห่างหาย
ไปนานกว่า 5 เดือน

แผนภาพที่ 18: EIA มองน�้ำมันจะกลับมาล้นตลาดอีกครั้งนับตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีหน้าเป็นต้นไป

ที่มา: EIA TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

EIA ปรับคาดการณ์การเติบโตของความต้องการใช้น�้ำมันในปี
หน้าลงต่อเนื่อง 4 เดือนติดแล้ว
โดยแม้ EIA จะยังเห็นการปรับเพิ่มคาดการณ์การ
เติบโตของความต้องการใช้น�้ำมันโลก (Global oil demand)
ในไตรมาสสุ ด ท้ า ยของปี น้ี เ ป็ น +2.30 ล้ า นบาร์ เ รลต่ อ วั น

จากระดับ +2.07 ล้านบาร์เรลต่อวันในรายงานเดือนก่อนหน้า
อย่างไรก็ตามหากมองในปีหน้า EIA ได้ปรับลดประมาณการการ
เติบโตของความต้องการใช้นำ�้ มันลงต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 4 อีกราว
2 แสนบาร์เรลต่อวัน สูร่ ะดับ +3.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึง่ ใกล้เคียง
กับช่วงก่อนการแพร่ระบาด COVID-19 แล้ว
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แผนภาพที่ 19: EIA ปรับคาดการณ์การเติบโตของความต้องการใช้น�้ำมันในปีหน้าลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4
เดือนที่ระดับ +3.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน

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

ในขณะเดียวกันในด้านอุปทาน OPEC+ จะเพิ่มการผลิตอีก
5 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีหน้า
เรามองว่าการผลิตน�้ำมันดิบของกลุ่ม OPEC จะมาจาก
2 ส่วนหลัก โดยส่วนแรกมาจากแผนการเพิ่มการผลิตเดิม ซึ่งใน
ช่วงต้นเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา OPEC มีมติคงแผนทยอยเพิ่มการ
ผลิตน�้ำมันที่ระดับเดิมที่ 4 แสนบาร์เรลต่อวันออกต่อไปในช่วง
เดือน ธ.ค. และจะทยอยปรับเพิ่มการผลิตที่ระดับดังกล่าวต่อไป
จนกว่าการผลิตจะกลับไปเท่าช่วงก่อนการแพร่ระบาด ซึง่ จะท�ำให้
นับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปการผลิตจากส่วนนี้ของกลุ่ม OPEC จะ
เติบโตกว่า 3.36 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ในขณะที่ส่วนที่สองมาจาก กลุ่ม OPEC มีแผนการปรับ
การค�ำนวณการผลิตฐาน (Production Baseline) ให้แก่ประเทศ
สมาชิกภายในเดือน พ.ค. 2022 ซึ่งจะท�ำให้การผลิตของกลุ่ม
OPEC มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกถึง 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน

โดยจากค�ำร้องขอของ UAE ในช่วงที่ผ่านมา ที่ต้องการได้
รับการปรับการค�ำนวนโควต้าการผลิตของตนเองใหม่เพือ่ ให้สอด
รับกับราคาน�้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้การประชุมของกลุ่ม OPEC+
ในช่วงเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา จบลงไปอย่างไร้ข้อสรุปถึง 2 ครั้ง
จนในที่สุดทางกลุ่มได้มีมติปรับการค�ำนวณการผลิตฐานให้แก่
5 ประเทศดังนี้.
• สหรัฐฯ อาหรับอิมิเรต (UAE) ได้รับการปรับเพิ่ม Baseline
3 แสนบาร์เรลต่อวัน
• ซาอุดิอาระเบีย และ รัสเซียได้รับการปรับเพิ่มประเทศละ
5 แสนบาร์เรลต่อวัน
• อิรกั และคูเวต ได้รบั การปรับเพิม่ ประเทศละ 1.5 แสนบาร์เรล
ต่อวัน
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แผนภาพที่ 20: OPEC+ จะเพิ่มการผลิตอีก 5 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีหน้า โดยมาจากการทยอยปรับเพิ่มการ
ผลิตตามแผนเดิม (+3.36 ล้านบาร์เรลต่อวัน) และการปรับการค�ำนวณการผลิตฐาน (Production Baseline)
ให้แก่ประเทศสมาชิกภายในเดือน พ.ค. 2022 (+1.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน)

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

EIA คาดการณ์การผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ จะกลับมาฟื้นตัวได้
7 แสนบาร์เรลต่อวันในปีหน้า
ในช่วงที่ผ่านมาการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปจากระดับต�ำ่ สุดทีร่ าว 10.5 ล้านสูร่ ะดับ 11.3 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว การผลิตน�้ำมันดิบจะมาจาก
การขุดเจาะน�้ำมันจากหลุมที่ถูกขุดไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นหลัก โดย
สังเกตุได้จากจ�ำนวนหลุม DUC คงเหลือที่ปรับตัวลดลงสู่ระดับ
ต�่ำสุดในรอบกว่า 4 ปี ในขณะที่จ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�้ำมันยังคง
ไม่ฟน้ื ตัวขึน้ มากนัก โดยยังคงอยูต่ ำ�่ กว่าระดับก่อนการแพร่ระบาด
ในปี 2019 ถึง 200 แท่น
นั่นหมายความว่าการผลิตที่จะฟื้นตัวได้ในระยะข้างหน้า
จ�ำเป็นที่ต้องอาศัยการขยายการลงทุนในแท่นขุดเจาะจากผู้ผลิต
Shale oil โดยจากสมมติฐานตามแผนภาพที่ 21
• หากผู้ผลิตน�้ำมันในสหรัฐฯ ไม่ขยายการลงทุนในแท่นขุด
เจาะเพิ่มเลย (เส้นสีเหลือง) และใช้ดึงน�้ำมันจากหลุม DUC

ขึ้นมาใช้เพียงอย่างเดียว การผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ จะ
เติบโตราว 1 แสนบาร์เรลต่อวันจากระดับปัจจุบันที่ 11.3
ล้านบาร์เรลต่อวัน
• และหากผู้ผลิตขยายการลงทุนในแท่นขุดเจาะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
เดือนละ 10 แท่น จะท�ำให้การผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัว
เพิ่มขึ้นราว 1.5 แสนบาร์เรลต่อวัน
ท�ำให้พอสรุปได้ว่า คาดการณ์ EIA ซึ่งประเมินว่าการ
ผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่จะเติบโตราว 7 แสนบาร์เรลต่อวัน สู่
ระดับ 12.05 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในปี 2022 จ�ำเป็นต้องมี
จ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ต�่ำกว่า 40 แท่น
ต่อเดือนจึงจะสามารถขับเคลื่อนการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ ให้
เป็นไปตามเป้าของ EIA ได้ โดยเรายังคงต้องติดตามการฟื้น
ตัวของจ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�้ำมันดิบต่อจากนี้ไปอย่างใกล้ชิด ใน
ขณะที่ปัจจุบันจ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
19 แท่นต่อเดือน
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แผนภาพที่ 21: คาดการณ์ EIA ซึ่งประเมินว่าการผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่จะเติบโตราว 7 แสนบาร์เรลต่อวัน
สู่ระดับ 12.05 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในปี 2022 จ�ำเป็นต้องมีจ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ต�่ำ
กว่า 40 แท่นต่อเดือน

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

โดยสรุปเราคาดว่า การเติบโตของการผลิตน�้ำมันดิบในปี
2022 อาจเติบโตได้ถึง 6.7 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งเร็วกว่าการคาด
การณ์การเติบโตด้านอุปสงค์น�้ำมันจาก EIA เกือบเท่าตัว ซึ่งโดย
หลักมาจาก..
1). แผนการทยอยปรับเพิ่มการผลิตของกลุ่ม OPEC ในปี
หน้า และ (+3.36 ล้านบาร์เรลต่อวัน)
2). ทางกลุ่ม OPEC จะเริ่มปรับการค�ำนวณโควต้าการผลิต
ใหม่ให้กับประเทศสมาชิกบางส่วนภายในเดือน พ.ค.
2022 (+1.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน)
3). อ้างอิงคาดการณ์จาก EIA การผลิตน�ำ้ มันดิบสหรัฐฯ อาจ
กลับมาเติบโตกว่า 7 แสนบาร์เรลต่อวันหากราคาน�้ำมัน
ดิบยังทรงตัวต่อเนื่องในระดับสูง

4). ความเสีย่ งจากการกลับเข้าสูโ่ ต๊ะเจรจานิวเคลียร์ระหว่าง
อิหร่านและสหรัฐฯ ซึง่ หากได้รบั การยกเลิกคว�ำ่ บาตรจาก
สหรัฐฯ อาจจะท�ำให้อิหร่านสามารถกลับมาเพิ่มการผลิต
ได้อย่างน้อย 1 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีหน้า
อุปทานทีจ่ ะเริม่ กลับมาโตเร็วกว่าอุปสงค์ จะผลักดันสต็อก
น�้ำมันดิบโลกฟื้นตัวเป็นขาขึ้นในระยะข้างหน้า และกดดันราคา
น�้ำมัน ดิบอย่างหลีก เลี่ยงไม่ได้ โดยเรายัง คงประเมิ นราคา
น�้ำมันดิบ WTI จะปรับตัวลดลงมาอยู่ระดับ 70-75 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลภายในปีหน้า
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แผนภาพที่ 22: การเติบโตของการผลิตน�้ำมันดิบในปี 2022 อาจเติบโตได้ถึง 6.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเร็วกว่า
การคาดการณ์การเติบโตด้านอุปสงค์จาก EIA เกือบเท่าตัว

ที่มา:OPEC MOMR, EIA, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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ECONOMIC INSIGHTS
•

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส 4 หลังการระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย โดยดัชนี ISM
ภาคบริการเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้น และการใช้จ่ายของผู้บริโภคยัง
ขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจยังเผชิญปัจจัยเสี่ยงได้แก่ 1) ปัญหา Supply disruption ที่ยืดเยื้อ 2) เงินเฟ้อ
ที่พุ่งขึ้นสูง และ 3) การระบาดของ COVID-19 ที่ยังต้องติดตาม ด้านนโยบายการเงิน Fed ประกาศเริ่ม
QE Taper เดือนละ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนภาคการคลัง สภาอนุมัติแผนลงทุนโครงสร้างพื้น
ฐาน 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว ขณะที่แผนลงทุนส่วนที่เหลือยังคงเจรจาในสภา เบื้องต้นวงเงิน
ได้ถูกปรับลดลงราวครึ่งหนึ่งจากเดิมที่ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

•

เศรษฐกิจยูโรโซนส่งสัญญาณชะลอลงต่อในไตรมาส 4 ท่ามกลางปัญหา Supply disruptions, การระบาดของ
COVID-19 ระลอกใหม่ และราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูง โดยดัชนี PMIs ปรับตัวลดลงต่อในเดือน ต.ค. แม้
จะยังอยู่ในระดับสูงมาก ขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคมีแนวโน้มอ่อนแอลง ด้านนโยบายการเงิน ECB ยังคง
ท่าที Dovish อย่างมาก โดยคาดการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่าน PEPP จะสิ้นสุดตามก�ำหนดในเดือน มี.ค. 2022 แต่
จะมีมาตรการ อื่นๆ ทดแทน โดยคาด ECB จะประกาศในการประชุมเดือน ธ.ค. ในส่วนของนโยบายการคลัง
มี 22 ประเทศที่ได้รับเงินจัดสรรเบื้องต้นจาก EU Recovery Fund คิดเป็น 0.4% ของ GDP โดยการเบิกจ่าย
คาดจะเร่งตัวขึ้นในปีหน้านับเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจส�ำคัญ

•

กิจกรรมการผลิตของจีนชะลอตัวในเดือน ต.ค. จากการควบคุมการใช้ไฟฟ้าและราคาน�ำเข้าวัตถุดิบสูงขึ้น
ในขณะที่ภาคบริการยังคงขยายตัวต่อเนื่องหลังการระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย ด้าน Evergrande สามารถ
จ่ายดอกเบี้ยได้ภายในเวลาผ่อนผัน อย่างไรก็ตาม ปัญหาภายในภาคอสังหาริมทรัพย์ส่งผลให้ผู้พัฒนาอสังหาฯ
บางรายมีการผิดนัดช�ำระหนี้ ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ไม่ใช่อันดับลงทุนปรับตัวขึ้นสูงที่สุดในรอบ
ทศวรรษ ด้านปัญหาพลังงานคาดจะบรรเทาลงหลังรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงผ่านการเพิ่มก�ำลังการผลิต เร่งการน�ำ
เข้าและควบคุมราคาหน้าเหมือง โดยเราคาดการด�ำเนินนโยบายการเงินของ PBoC หลังจากนี้น่าจะเน้นไปใน
การช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผ่านการเสริมสภาพคล่อง รวมทั้งการลดหย่อนภาษี
และค่าธรรมเนียม

•

เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวจากอุปสงค์ในประเทศตามสถานการณ์ COVID-19 ที่ค่อยๆ คลี่คลายจากการ
แจกจ่ายวัคซีนที่ท�ำได้อย่างรวดเร็วและมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะออกมาภายในเดือน พ.ย.
อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตและการส่งออกคาดจะยังได้รับผลกระทบจากปัญหา Supply disruption และการ
ขาดแคลนชิป ที่กดดันผลผลิตโดยเฉพาะสินค้าส่งออกส�ำคัญอย่างรถยนต์ ด้านการเมือง พรรค LDP ที่น�ำโดย
นาย Fumio Kishida ครองเสียงข้างมากในสภาไว้ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 31 ต.ค. โดย LDP จะด�ำเนิน
การบริหารผ่านนโยบายหลัก ที่เน้น “การเติบโตของเศรษฐกิจ” และ “การกระจายรายได้” เป็นส�ำคัญ

•

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 หดตัวเล็กน้อยจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสและการบังคับใช้มาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด ขณะที่เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยมีแรงหนุน
จากการทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown การเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมาตรการกระตุ้น
การบริโภคในประเทศที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติม รวมไปถึงการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV ที่จะช่วยหนุนกิจกรรมในภาค
อสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี เราคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากนโยบาย
ด้านการเดินทางระหว่างประเทศของประเทศต้นทางหลายแห่งยังคงเข้มงวดอย่างมาก
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณฟืน้ ตัวขึน้ ในไตรมาส 4 หลังการระบาดของ COVID-19 คลีค่ ลาย โดยดัชนี ISM ภาคบริการ
เดือน ต.ค. เพิม่ ขึน้ สูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ ตลาดแรงงานปรับตัวดีขนึ้ และการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภคยังขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ดี
เศรษฐกิจยังเผชิญปัจจัยเสีย่ งได้แก่ 1) ปัญหา Supply disruption ทีย่ ดื เยือ้ 2) เงินเฟ้อทีพ่ งุ่ ขึน้ สูงอย่างมากซึง่ อาจกดดันก�ำลัง
ซือ้ ของผูบ้ ริโภค และ 3) การระบาดของ COVID-19 ทีย่ งั ต้องติดตามอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะเมือ่ เข้าสูช่ ว่ งฤดูหนาว ด้านนโยบาย
การเงิน Fed ประกาศเริม่ QE Taper เดือนละ 1.5 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการประชุมต้นเดือน พ.ย. ซึง่ หากลดในอัตรานี้
ทุกเดือน คาดจะสิน้ สุดกระบวนการในกลางปีหน้าและงบดุลจะท�ำจุดสูงสุดทีร่ าว 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนภาคการคลัง สภา
อนุมตั แิ ผนลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานวงเงิน 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว ขณะทีแ่ ผนลงทุนส่วนทีเ่ หลือของประธานาธิบดี
Biden ซึง่ จะผ่านด้วยกระบวนการ Reconciliation ยังคงเจรจาในสภา เบือ้ งต้นวงเงินได้ถกู ปรับลดลงราวครึง่ หนึง่ จากเดิมที่
3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่จะไม่มกี ารปรับขึน้ ภาษีนติ บิ คุ คลจากปัจจุบนั ที่ 21%

แผนภาพที่ 23: ดัชนี ISM ภาคบริการเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือน ต.ค. และยอดค้าปลีกขยาย
ตัวดีต่อ ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงต�่ำสุดในรอบ 10 ปี และภาคการผลิตยังได้รับผลกระทบจาก
Supply disruption

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

เศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส 4 หลังสถานการณ์
COVID-19 คลี่คลาย
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส 4 หลัง
การระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย โดยดัชนี ISM ภาคบริการ
เดือน ต.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตลาดแรงงาน
ปรับตัวดีขึ้น และการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังขยายตัวดีต่อเนื่อง
โดย Bloomberg consensus คาด GDP ไตรมาส 4 จะขยาย
ตัว 4.9% QoQ, saar (5.3% YoY) เร่งตัวขึ้นจาก 2.0% QoQ,
saar (4.9% YoY) ไตรมาสก่อน
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจยังเผชิญปัจจัยเสีย่ งได้แก่ 1) ปัญหา
Supply disruption ทีย่ ดื เยือ้ จะยังคงกระทบกิจกรรมในภาคการ
ผลิต 2) เงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูงอย่างมากอาจกดดันก�ำลังซื้อของ

ผู้บริโภค และ 3) การระบาดของ COVID-19 ทีย่ งั ต้องติดตาม
อย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะเมือ่ เข้าสูช่ ว่ งฤดูหนาว
การบริโภค ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ต.ค. ขยาย
ตัว 1.7% MoM สูงสุดในรอบ 3 เดือน และสูงกว่าตลาดคาดที่
1.4% โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกขยายตัว
16.3% YoY (vs. 14.3% เดือนก่อน) และอยู่เหนือระดับก่อน
COVID-19 (เดือน ก.พ. 2020) กว่า 21%
ยอดค้าปลีกยังคงขยายตัวดีตอ่ เนือ่ งเป็นเดือนที่ 3 สวนทาง
กับความเชื่อมั่นผู้บริโภค (U. of Michigan) ที่ปรับตัวลดลงอย่าง
มากต่อเนื่องสู่ระดับต�่ำสุดในรอบ 10 ปี (เดือน พ.ย. เบื้องต้นอยู่
ที่ 66.8 จุด) ท่ามกลางความกังวลต่อเงินเฟ้อทีพ่ งุ่ ขึน้ สูงอย่างมาก
(เงินเฟ้อทัว่ ไปเดือน ต.ค. ขยายตัว 6.2% YoY สูงสุดในรอบ 30 ปี)
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โดยยอดค้าปลีกคาดได้รบั ปัจจัยหนุนจากการเร่งซือ้ ของขวัญก่อน
ช่วงเทศกาลทั้ง Thanksgiving (25 พ.ย.) และ Christmas (25
ธ.ค.), สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่คลี่คลาย และ
ตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวดีขึ้น
การผลิต ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโดย ISM
(ISM Manufacturing Index) เดือน ต.ค. ปรับตัวลดลง -0.3
จุด เป็น 60.8 จุด แต่สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 60.5 จุด โดยยอดค�ำ
สั่งซื้อในประเทศ (-6.7, 59.8 จุด ) และผลผลิต (-0.1, 59.3 จุด)
ปรับตัวลดลง ขณะที่ยอดค�ำสั่งซื้อนอกประเทศ (+1.2, 54.6 จุด)
และการจ้างงาน (+1.8, 52.0 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึ้น ด้านระยะเวลา
ในการส่งมอบสินค้า (Suppliers’ Delivery Index) ปรับตัวเพิ่ม
ขึน้ +2.2 จุด เป็น 75.6 จุด จากความล่าช้าในการขนส่งสินค้าและ
การจัดส่งวัตถุดบิ ส่งผลให้ดชั นีราคาปรับตัวเพิม่ ขึน้ อยูใ่ นระดับสูง
มากเช่นเดียวกัน (+4.5, 85.7 จุด) โดยรายงานยังคงระบุถงึ ปัญหา
ขาดแคลนวัตถุดบิ ส�ำคัญ การขนส่งล่าช้า และการเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง
ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
การบริการ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการโดย ISM
(ISM Services Index) เดือน ต.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น +4.8 จุด

เป็น 66.7 จุด สูงสุดเป็นประวัติการณ์และสูงกว่าคาดการณ์ของ
ตลาดที่ 62.0 จุด ตามกิจกรรมทางธุรกิจ (+7.5, 69.8 จุด) และยอด
ค�ำสั่งซื้อภายในประเทศ (+6.2, 69.7 จุด) ที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ
สูงสุดนับตั้งแต่ปี 1997 ส่วนงานคงค้างในมือ (Backlogs +5.4,
67.7 จุด) และยอดค�ำสั่งซื้อนอกประเทศ (+2.8, 62.3 จุด) เพิ่ม
ขึน้ มากเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ดัชนีราคาได้เร่งตัวขึน้ มาก (+5.4,
82.9 จุด) ท่ามกลางปัญหาขาดแคลนแรงงาน ขาดแคลนวัตถุดิบ
และปัญหาการขนส่ง
การลงทุน ยอดค�ำสั่งซื้อไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์และ
เครื่องบิน (Core Capital Goods Orders) ซึ่งเป็นดัชนีชี้น�ำ
การลงทุนเดือน ก.ย. ชะลอตัวลงเป็น 12.8% YoY จาก 16.0%
ในเดือนก่อน ดัชนียอดค�ำสั่งซื้อใหม่ของภาคการผลิต (ISM
Manufacturing New Orders) เดือน ต.ค. ปรับลดลง -6.7 จุด
เป็น 59.8 จุด จากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
ภาคต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน ก.ย.
ชะลอตัวลงเป็น 16.6% YoY จาก 22.8% ในเดือนก่อน ส่วนยอด
น�ำเข้า (Imports) ชะลอตัวลงเล็กน้อยเป็น 19.9% จาก 20.5%
ในเดือนก่อน

แผนภาพที่ 24: สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตปรับลดลง แต่การ
แจกจ่ายวัคซีนชะลอลงอีกครั้ง และมีประชากรสหรัฐฯ เพียง 57% เท่านั้น ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส

Note: 1\ As of 5 Nov. 2\ As of 7 Nov.
ที่มา: Ourworldindata.org, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นในเดือน ต.ค. โดยการจ้างงานนอก
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด ขณะที่อัตราการว่างงานปรับ
ลดลงเป็น 4.6%
การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือน
ต.ค. เพิ่มขึ้น 5.31 แสนต�ำแหน่ง สูงสุดในรอบ 3 เดือน และ
ดีกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 4.50 แสนต�ำแหน่ง ขณะที่ตัวเลข
สองเดือนก่อนหน้าถูก Revised ปรับขึ้นรวมกัน 2.35 แสน
ต�ำแหน่ง (แบ่งเป็น +1.18 แสนต�ำแหน่ง เป็น 3.12 แสน
ต�ำแหน่งในเดือน ก.ย. และ +1.17 แสนต�ำแหน่ง เป็น 4.83
แสนต�ำแหน่งในเดือน ส.ค.)
ด้านอัตราการว่างงาน (Unemployment rate) ปรับตัว
ลดลง -0.2ppt เป็น 4.6% และดีกว่าคาดการณ์ของตลาดที่
4.8% โดยอัตราการว่างงานทีป่ รับลดลงสะท้อนการจ้างงานทีเ่ พิม่
ขึ้น ขณะที่อัตราการมีส่วนร่วมของตลาดแรงงาน (Laborforce
participation) ทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนที่ 61.6% สวนทางกับที่
ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 61.7%
ส่วนอัตราค่าจ้างแรงงาน (Average Hourly Earnings)
เพิ่มขึ้น 0.4% MoM เท่ากับที่ตลาดคาด ชะลอลงจาก 0.6%
ในเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อัตราค่าจ้าง

ขยายตัว 4.9% YoY (vs. 4.6% เดือนก่อน) โดยอัตราค่าจ้างยัง
คงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและอยู่สูงกว่าระดับก่อน COVID-19
กว่า 10% (30.96 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง vs. เฉลี่ยปี 2019
ที่ราว 28 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง) สะท้อนถึงตลาดแรงงานที่
ตึงตัวอย่างมาก จากปัญหาขาดแคลนแรงงานที่ยังคงอยู่ ขณะที่
อุปสงค์แรงงานยังอยู่ในระดับสูง (สะท้อนผ่านต�ำแหน่งงานว่าง
เปิดใหม่หรือ Job openings เดือน ก.ย. ที่อยู่ในระดับสูงมากที่
10.4 ล้านต�ำแหน่ง)
ตลาดแรงงานมีแนวโน้มฟืน้ ตัวต่อเนือ่ งต่อจากนี้ หลังปัจจัย
ฉุดอุปทานของแรงงานอย่างการระบาดของ COVID-19 เริ่ม
คลี่คลาย และการให้สวัสดิการว่างงานพิเศษของภาครัฐได้หมด
อายุลงไปแล้วเมือ่ ต้นเดือน ก.ย. ประกอบกับอุปสงค์ของแรงงาน
ที่ยังอยู่ในระดับสูงมากหลังเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ การจ้างงานนอกภาคเกษตรยังคงต�่ำกว่าระดับก่อน
COVID-19 (เดือน ก.พ. 2020) อยู่กว่า 4 ล้านต�ำแหน่ง และยัง
ต้องใช้เวลาในการกลับเข้าสู่ระดับดังกล่าว โดยหากสมมติให้การ
จ้างงานเพิ่มขึ้นเดือนละ 4.4 แสนต�ำแหน่ง (ค่าเฉลี่ย 3 เดือน) ก็
จะกลับเข้าสู่ระดับดังกล่าวได้ในช่วงต้นไตรมาส 3 ปี 2022

แผนภาพที่ 25: การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 5.31 แสนต�ำแหน่ง สูงสุดในรอบ 3 เดือน

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

Fed ประกาศเริ่ม QE Taper เดือนละ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. ขณะที่การปรับขึ้นดอกเบี้ยยังมีความ
ไม่แน่นอนอย่างมาก
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกาศลดอัตราการเข้าซื้อ
สินทรัพย์ (QE Taper) ลงเดือนละ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในการประชุมวันที่ 2-3 พ.ย. ตามการคาดการณ์ของตลาด แบ่ง
เป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Treasury) เดือนละ 1 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก
ประกัน ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (MBS) เดือนละ 5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ จากที่เคยเข้าซื้อสินทรัพย์เดือนละ 1.2 แสนล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ (Treasury เดือนละ 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
และ MBS เดือนละ 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
Fed ระบุในแถลงการณ์ว่าการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่
อัตรา 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปเรื่อยๆ ทุกเดือนน่าจะมี
ความเหมาะสม แต่กพ็ ร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นหากมีความจ�ำเป็นตาม
การเปลีย่ นแปลงของแนวโน้มเศรษฐกิจ เบือ้ งต้น Fed ประกาศลด
ที่อัตราดังกล่าวส�ำหรับเดือน พ.ย. และธ.ค. โดยหาก Fed ตัดสิน
ใจลดในอัตราดังกล่าวไปเรื่อยๆ ทุกเดือนกระบวนการ QE Taper
จะเสร็จสิ้นในช่วงกลางปี 2022 และงบดุลของสหรัฐฯ จะท�ำจุด
สูงสุดที่ 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
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ด้านอัตราดอกเบีย้ นาย Jerome Powell ประธาน Fed
กล่าวในแถลงการณ์หลังการประชุมว่า ยังไม่คดิ ว่าเป็นเวลาเหมาะ
สมในการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ (จากระดับต�ำ่ ในปัจจุบนั ที่ 0-0.25%)
เนือ่ งจากยังต้องการให้ตลาดแรงงานฟืน้ ตัวขึน้ ต่อ แต่กร็ ะบุเสริมว่า
Fed สามารถทีจ่ ะอดทนรอได้ แต่หากมีความจ�ำเป็น ก็พร้อมทีจ่ ะ
ด�ำเนินการอย่างไม่ลงั เล นอกจากนี้ ยังได้ระบุวา่ เงินเฟ้อสูง แต่ก็
ต้องให้นำ้� หนักการฟืน้ ตัวของตลาดแรงงานประกอบการตัดสินใจด้วย

ด้านเงินเฟ้อ นาย Powell กล่าวว่าปัญหาขาดแคลน
อุปทานนั้นใหญ่กว่าและลากยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็
เหมือนกับที่คาดการณ์กัน Fed ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวให้
สอดรับกับอุปทานและอุปสงค์ที่ไม่สมดุล และคาดว่าเงินเฟ้อจะ
ชะลอลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2022

แผนภาพที่ 26: Fed เริ่ม QE Taper ที่อัตราเดือนละ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหากลดในอัตรานี้ทุก
เดือน คาดจะสิน้ สุดกระบวนการในกลางปีหน้าและงบดุลจะอยูท่ รี่ าว 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะทีป่ ระธาน
Fed ย�้ำไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยแม้เงินเฟ้อสูง เนื่องจากยังต้องการเห็นใตลาดแรงงานฟื้นตัวต่อ

Note: 1\ Assume tapering continues at a USD15bn/month pace,
as stated by the Fed at Nov meeting, without any pause or acceleration.
ที่มา: Bloomberg, Federal Reserve, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

เงิ น เฟ้ อ ที่ ข ยายตั ว สู ง มากอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากปั ญ หา
ขาดแคลนอุปทานที่มีความไม่แน่นอนว่าจะลากยาวนานแค่ไหน
ส่งผลให้ตลาดเชื่อว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกทันทีในปี
2022 โดย Fed funds futures ชี้ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้ง
ในปี 2022 เริ่มต้นในช่วงกลางปี
ด้านนักเศรษฐศาสตร์ยังไม่เชื่อว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยเร็ว
ขนาดนั้น โดยผลส�ำรวจของ Bloomberg (วันที่ 22-27 ต.ค.)

ชี้นกั เศรษฐศาสตร์ยงั ให้นำ�้ หนักการขึน้ ดอกเบีย้ ครัง้ แรกว่าจะเกิด
ขึ้นในปี 2023 อย่างไรก็ดี โมเมนตัมของเงินเฟ้อที่ยังคงสูงอย่าง
มาก โดยเฉพาะเงินเฟ้อเดือน ต.ค. ที่เร่งตัวขึ้นเป็น 6.2% YoY
สูงกว่าที่คาดการณ์ในตลาด อาจท�ำให้มีการปรับมุมมองการขึ้น
ดอกเบีย้ เร็วขึน้ ได้ ล่าสุด (กลางเดือน พ.ย.) Jefferies ซึง่ เป็นพาร์
ทเนอร์ของเราก็ได้ปรับมุมมองว่าดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นได้ 2 ครั้ง
ในปีหน้า เร็วขึ้นจากเดิมที่มองดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นในปี 2023
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แผนภาพที่ 27: ตลาดการเงิน (กราฟซ้ายมือบน) คาด Fed จะขึน้ ดอกเบีย้ 2 ครัง้ ในปี 2022 ขณะทีน่ กั เศรษฐศาสตร์
(กราฟขวาบน) ยังให้นำ�้ หนักว่า Fed จะขึน้ ดอกเบีย้ ในปี 2023 โดยมองเศรษฐกิจมีความเสีย่ ง Downside ขณะ
ทีเ่ งินเฟ้อมีความเสีย่ ง Upside

Note: 1\ According to Bloomberg survey on economists conducted on 22-27 Oct.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนภาพที่ 28: แรงกดดันเงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งจากปัญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์กบั อุปทาน ทัง้ จากการเปิด
เศรษฐกิจจาก COVID-19 และปัญหา Supply disruption แต่คาดจะทยอยปรับตัวดีขนึ้ หลังปัญหาดังกล่าวคลีค่ ลาย

Note: 1\ Based on San Francisco Fed estimation. COVID-sensitive components incl. those categories
where either prices or quantities moved in a statistically significant manner between Feb and Apr 2020.
COVID-insensitive components incl. all other core PCE categories.
ที่มา: Bloomberg, Fed San Francisco, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดี Biden มีความคืบ
หน้ามากขึ้น โดยสภาอนุมัติแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้ว
ขณะที่แผนลงทุนส่วนที่เหลือซึ่งจะผ่านด้วย Reconciliation
ยังคงเจรจาในสภา โดยเบือ้ งต้นวงเงินได้ถกู ปรับลดลงครึง่ หนึง่
จากกรอบ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะไม่มีการปรับ
ขึ้นอัตราภาษีนิติบุคคล
แผนกระตุน้ เศรษฐกิจของประธานาธิบดี Joe Biden มีความ
คืบหน้ามากขึน้ โดยในวันที่ 15 พ.ย. ประธานาธิบดี Biden ได้ลงนา

มอนุมตั แิ ผนลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน “Bipartisan Investment &
Jobs Act” วงเงิน 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ เป็นแผนระยะ
เวลา 8 ปี หลังสภาผูแ้ ทนฯ (ส.ส.) โหวตเห็นชอบเมือ่ วันที่ 5 พ.ย.
และโหวตเห็นชอบในชัน้ วุฒสิ ภา (ส.ว.) เมือ่ วันที่ 10 ส.ค. ทัง้ นี้ แผน
ดังกล่าวมีจดุ มุง่ หมายในการหารายได้มาใช้จา่ ยให้ครอบคลุมวงเงิน
ทัง้ หมด แต่ยงั ไม่ชดั เจนว่าจะเป็นเช่นนัน้ หรือไม่ โดยเฉพาะการน�ำ
งบจากมาตรการช่วยเหลือ COVID-19 ในช่วงต้นปีทเี่ หลืออยูม่ าใช้
จ่าย ซึง่ สภาคาดจะได้ราว 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

แผนภาพที่ 29: สภาอนุมัติแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 5 พ.ย.
แต่ยังต้องติดตามรายได้ที่จะน�ำมาใช้จ่ายว่าจะครอบคลุมทั้งหมดอย่างที่พรรค Democrats ตั้งเป้าไว้หรือไม่

Note: 1\ Spending projections based on Moody’s estimated as of 21 July 2021. CBO
estimated (9 Aug) that the infra bill is unlikely to be fully financed as claimed by Democrats
and would instead raise deficits by USD256bn.
ที่มา: Moody’s Analytics, Bloomberg, CNN, CRFB, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

ด้านแผนกระตุน้ เศรษฐกิจขนาดใหญ่ซงึ่ รวมมาตรการส่วน
ทีเ่ หลือของประธานาธิบดี Biden เช่น มาตรการทางสังคมและ
แก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อม ทีจ่ ะผ่านสภาด้วยกระบวนการ Budget
Reconciliation (ซึง่ ใช้เสียง ส.ว. เพียง 51 เสียงขึน้ ไป) ยังคง
เจรจาในสภาไม่เรียบร้อย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.) ท่ามกลาง
ความขัดแย้งภายในพรรค Democrat โดยล่าสุดแผนดังกล่าวมีการ
ปรับลดวงเงินราวครึง่ หนึง่ จากทีเ่ สนอไว้เดิม 3.5 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ลงมาอยูท่ ี่ 1.75 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนหนึง่ เพือ่ ให้
ผ่านสภาง่ายขึน้
การปรับลดวงเงินการใช้จ่ายส่งผลให้ความจ�ำเป็นในการ
หาแหล่งเงินทุนมาใช้จ่ายลดลงตามไปด้วย โดยล่าสุดสภา
ได้พจิ ารณาว่าจะไม่มกี ารปรับขึน้ อัตราภาษีนติ บิ คุ คลจากปัจจุบนั ที่
21% (เดิมประธานาธิบดี Biden เสนอปรับขึน้ เป็น 28%) ซึง่ น่าจะ

เป็นผลบวกต่อผลก�ำไรของบริษทั จดทะเบียนสหรัฐฯ รวมทัง้ จะไม่มี
การปรับขึ้นอัตราภาษีบุคคลธรรมดาขั้นสูงสุดจากปัจจุบันที่ 37%
(เดิมประธานาธิบดี Biden เสนอปรับขึ้นเป็น 39.6%) อย่างไร
ก็ดี สภาจะเน้นเก็บภาษีด้านอื่นๆ เพิ่มเติมที่ส�ำคัญ อาทิ1) เก็บ
ภาษี 15% กับรายได้จากนอกประเทศของภาคธุรกิจ 2) เก็บภาษี
Corporate Book Income (รายได้ที่บริษัทรายงานต่อนักลงทุน
ซึ่งมักจะไม่เท่ากับรายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือ Taxable income ที่
รายงานต่อสรรพากร) ที่ 15% กับธุรกิจขนาดใหญ่ 3) เก็บภาษี
1% กับการท�ำธุรกรรมซือ้ หุน้ คืน (Stock buybacks) และ 4) การ
เก็บภาษีผู้มีรายได้สูงเพิ่มเติม โดยเก็บภาษีเพิ่ม 5% กับรายได้ที่
เกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี และเก็บเพิ่ม 8% กับรายได้ที่
เกิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี
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แผนภาพที่ 30: แผนกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนที่เหลือที่จะผ่านสภาด้วย Budget Reconciliation ถูกปรับลดวงเงินราว
ครึ่งหนึ่งจากที่เคยเสนอ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยภาคธุรกิจและผู้มีรายได้สูงจะได้รับผลกระทบมากที่สุด

Note: 1\ Based on American Jobs Plan & American Families Plan. 2\ As proposed 28 Oct.
ที่มา: Goldman Sachs, White House, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

ทัง้ นี้ นอกเหนือจากแผนกระตุน้ เศรษฐกิจแล้ว สภายังคง
เผชิญเส้นตายส�ำคัญในวันที่ 3 ธ.ค. ทีน่ กั ลงทุนควรติดตามอย่าง
ใกล้ชดิ โดยสภาจะต้อง 1) อนุมตั งิ บประมาณปี 2022 ก่อนถึงวัน
ดังกล่าว (3 ธ.ค) เพือ่ หลีกเลีย่ งการปิดหน่วยงานภาครัฐบางส่วน
เป็นการชัว่ คราว (Government Shutdown) ซึง่ จะส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ (CBO ประเมินว่า Government shutdown ช่วง
ปลายปี 2018-ต้นปี 2019 รวม 35 วันนัน้ ส่งผลกระทบต่อ GDP
รายไตรมาสราว 0.1% ในไตรมาส 4/2018 และ 0.2% ในไตรมาส
1/2019)
และ 2) ด�ำเนินการเรื่องเพดานหนี้ (Debt ceiling)
เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดช�ำระหนี้ (Defaults) ไม่ว่าจะโดย

การปรับเพิ่มเพดานหนี้หรือระงับเพดานหนี้ เนื่องจากรัฐบาล
อาจมีเงินสดไม่เพียงพอในการช�ำระหนี้ภาครัฐ หากเลยวัน
ดังกล่าวไปแล้ว โดยหากประสบปัญหาผิดนัดช�ำระหนี้จริง ก็
จะสร้างความกังวลให้กับตลาด รวมทั้งมีความเสี่ยงที่อาจถูก
ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ของประเทศลง
อันจะส่งผลกระทบให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินของรัฐบาลเร่งตัวสูง
ขึ้นและเป็นปัญหาในภายหลังได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่
รั ฐ บาลมี ก ารก่ อ หนี้ี่ เ พิ่ ม ขึ้ น มากเพื่ อ รั บ มื อ กั บ การแพร่ ร ะบาด
ของ COVID-19
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เศรษฐกิจยุโรป
เศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอลงต่อในไตรมาส 4 ท่ามกลางปัญหา Supply disruption, การระบาดของ
COVID-19 ระลอกใหม่ และราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่อง โดยดัชนี PMIs ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ
ปรับตัวลดลงต่อในเดือน ต.ค. แม้จะยังอยู่ในระดับสูงมากก็ตาม ขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคมีแนวโน้มอ่อนแอ
ลง ด้านนโยบายการเงิน ECB ยังคงท่าที Dovish อย่างมาก โดยคาดการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่าน PEPP จะสิ้นสุดตาม
ก�ำหนดในเดือน มี.ค. 2022 แต่จะมีมาตรการ อื่นๆ ทดแทน โดยคาด ECB จะประกาศในการประชุมเดือน ธ.ค. ส่วน
เรื่องของดอกเบี้ย ประธาน ECB ยังระบุไม่ขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าตามที่ตลาดคาดการณ์ เนื่องจากมองเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น
สูงจะเป็นเพียงชั่วคราวและจะชะลอลงต�่ำกว่าเป้าหมาย 2% ในระยะกลาง ในส่วนของนโยบายการคลัง มี 22 ประเทศ
ที่ได้รับเงินจัดสรรเบื้องต้นจากกองทุน EU Recovery Fund ณ สิ้นเดือน ต.ค. คิดเป็นราว 8% ของวงเงินรวม
หรือ 0.4% ของ GDP โดยการเบิกจ่ายเม็ดเงินคาดจะเร่งตัวขึ้นในปีหน้า ซึ่งนับเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจส�ำคัญ
แผนภาพที่ 31: ดัชนี PMIs ทั้งภาคการผลิตและบริการปรับตัวลดลงต่อในเดือน ต.ค. ขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภค
มีแนวโน้มอ่อนแอลง

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

เศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอลงต่อในไตรมาส 4 ท่ามกลาง
ปัญหา Supply disruption, การระบาดของ COVID-19
ระลอกใหม่ และราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่อง
เศรษฐกิ จ ส่ งสัญ ญาณชะลอลงในไตรมาส 4 โดย
Bloomberg consensus คาด GDP ไตรมาส 4 จะขยายตัว
1.0% QoQ (5.0% YoY) ชะลอลงจาก 2.2% QoQ (3.7% YoY)
ในไตรมาสก่อน ท่ามกลางปัญหา Supply disruption และราคา
สินค้าทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ สูงต่อเนือ่ ง (เงินเฟ้อทัว่ ไปเดือน ต.ค. ขยาย
ตัว 4.1% YoY สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008) โดยดัชนี PMIs ทั้งภาค
การผลิตและภาคบริการได้ปรับตัวลดลงต่อในเดือน ต.ค. ขณะที่
การใช้จ่ายของผู้บริโภคก็มีแนวโน้มอ่อนแอลง

นอกจากนี้ ยุโรปก�ำลังเผชิญการแพร่ระบาดของ COVID-19
ระลอกใหม่ โดยเฉพาะในประเทศหลักอย่างเยอรมนีที่จ�ำนวนผู้
ติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นท�ำจุดสูงสุดใหม่ อย่างไรก็ดี เราคาดว่ารัฐบาล
ประเทศต่างๆ จะไม่บังคับใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวดอีก
แต่จะเน้นไปที่การกระตุ้นให้คนออกไปฉีดวัคซีนกันมากขึ้น โดย
เฉพาะเข็มที่ 3 หรือ Booster shot ดังนัน้ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
คาดจะมีจ�ำกัด ทั้งนี้ ประชากรยูโรโซนราว 65% ได้รับวัคซีนครบ
2 โดสแล้ว
การบริโภค ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ก.ย.
พลิกกลับมาหดตัว -0.3% MoM แย่กว่าที่ตลาดคาดที่ 0.2%
ขณะที่ตัวเลขเดือนก่อนถูก Revised ปรับเพิ่มขึ้น +0.7ppt เป็น
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1.0% โดยเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น ยอดค้าปลีกเร่งตัวขึน้
เป็น 2.5% YoY จาก 1.5% ในเดือนก่อน อย่างไรก็ดี ยอดค้าปลีก
ในไตรมาส 4 มีแนวโน้มอ่อนแอลงท่ามกลางการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ระลอกใหม่ รวมถึงราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูง
อย่างมาก โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence)
เดือน ต.ค. ปรับตัวลดลง (-0.8, -4.8 จุด) จากความกังวลต่อ
สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
การผลิ ต ดั ช นี ผู ้ จั ด การฝ่ า ยจั ด ซื้ อ ภาคการผลิ ต
(Manufacturing PMI) เดือน ต.ค. ปรับตัวลดลง -0.3 จุด เป็น
58.3 จุด ต�่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. จากผลผลิตที่ปรับตัวลด
ลงสู่ระดับต�่ำสุดในรอบ 16 เดือน ท่ามกลางปัญหา Supply
disruption และยอดค�ำสั่งซื้อใหม่ปรับตัวลดลงต�่ำสุดในรอบ
10 เดือน ตามราคาสินค้าที่พุ่งขึ้นกดดันอุปสงค์ ขณะที่ต้นทุน
ปั จ จั ย การผลิ ต และราคาผลผลิ ต เร่ ง ตั ว ขึ้ น สู ่ ร ะดั บ สู ง สุ ด เป็ น
ประวัติการณ์ โดยดัชนีปรับตัวลดลงในเกือบทุกประเทศหลัก
ได้แก่ เยอรมนี (-0.6, 57.8 จุด), ฝรั่งเศส (-1.4, 53.6 จุด)
และสเปน (-0.7, 57.4 จุด) ขณะที่อิตาลี (+1.4, 61.1 จุด) ปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย.

การบริการ ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคบริการ (Services
PMI) เดือน ต.ค. ปรับตัวลดลง -1.8 จุด เป็น 54.6 จุด ต�่ำสุด
นับตั้งแต่เดือน เม.ย. จากการชะลอตัวลงของปริมาณธุรกิจใหม่
ขณะที่การจ้างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 14 ปี ส่วน
ดัชนีราคาทัง้ ต้นทุนปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิตปรับตัวเพิม่ ขึน้
สู่ระดับสูงสุดในรอบ 21 ปี
ยอดปล่อยสินเชื่อ ยอดปล่อยสินเชื่อสู่ภาคครัวเรือน
(Households) ทรงตัวที่ 4.1% YoY เท่ากับเดือนก่อน ขณะทีย่ อด
ปล่อยสินเชื่อสู่ภาคธุรกิจ (Corporates) ขยายตัว 2.1% สูงสุด
นับตั้งแต่เดือน เม.ย. เร่งตัวขึ้นจาก 1.5% ในเดือนก่อน
ภาคต่างประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน ส.ค.
ชะลอตัวลงต่อเป็น 13.8% YoY จาก 15.6% ในเดือนก่อน ราย
ประเทศ ส่งออกยังขยายตัวได้ดีในเกือบทุกประเทศหลัก ได้แก่
สหรัฐฯ (16.4%), จีน (5.1%), กลุ่ม OPEC (18.4%), ASEAN
(15.0%) และญีป่ นุ่ (43.2%) ขณะทีส่ ง่ ออกไปอังกฤษพลิกกลับมา
หดตัว -3.5% ด้านยอดน�ำเข้า (Imports) เร่งตัวขึ้นเป็น 22.2%
จาก 20.6% ในเดือนก่อน

แผนภาพที่ 32: จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19 เร่งตัวขึน้ อีกครัง้ โดยเฉพาะในเยอรมนีทมี่ ผี ตู้ ดิ เชือ้ เพิม่ ขึน้ ท�ำจุดสูงสุดใหม่

Note: 1\ Cases & deaths are as of 7 Nov, total hospitalizations as of 31 Oct.
ที่มา: Ourworldindata.org, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 33: ประชากรในยูโรโซนราว 65% ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว โดยการระบาดของ
COVID-19 ระลอกใหม่อาจหนุนให้การฉีดวัคซีนกลับมาเร่งตัวขึ้น

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

สถานการณ์ขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในยุโรปเริ่มคลี่คลาย
หลังประธานาธิบดี Putin ของรัสเซียระบุจะส่งออกก๊าซมา
ให้เพิ่มขึ้น
สถานการณ์ขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในยุโรปเริ่มคลี่คลาย
ลง หลังนาย Vladimir Putin ประธานาธิบดีรัสเซียระบุจะส่ง
ออกก๊าซมาให้ยุโรปเพิ่มขึ้นเมื่อปลายเดือน ต.ค. หนุนให้ราคา
ก๊าซในทวีปปรับตัวลดลงกว่า 30% จากที่ท�ำจุดสูงสุดในช่วงต้น
เดือน ต.ค.
โดยหนึ่งในสาเหตุส�ำคัญ (สาเหตุอื่นๆ สามารถติดตาม
ใน TIPS ฉบับเดือน พ.ย.) ที่ท�ำให้ก่อนหน้านี้ยุโรปเผชิญปัญหา
ขาดแคลนก๊าซจนส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้นสูงกว่า 500% นั้น เป็น

ผลจากที่รัสเซีย (แหล่งน�ำเข้าก๊าซรายใหญ่สุดของยุโรปคิดเป็น
สัดส่วนกว่า 40% ของการน�ำเข้าก๊าซทั้งหมด) ได้ส่งออกก๊าซ
มาให้ยุโรปน้อยกว่าปกติ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความต้องการเพิ่ม
ปริมาณก๊าซในคลังของประเทศตน ประกอบกับมีการคาดการณ์
ว่าอาจเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศ โดย
รั ส เซี ย ต้ อ งการกดดั น ให้ ยุ โ รปอนุ มั ติ เ ปิ ด ใช้ ท ่ อ ขนส่ ง ก๊ า ซ
Nord Stream 2 ที่สร้างเสร็จมาเป็นเวลานานแล้ว
อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามปริมาณก๊าซทีจ่ ะส่งมาจากรัสเซีย
อย่างใกล้ชิดว่าจะเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนและปริมาณการส่ง
ก๊าซจากรัสเซียจะกลับเข้าสูร่ ะดับปกติหรือไม่ โดยเฉพาะฤดูหนาว
ที่ใกล้เข้ามา

แผนภาพที่ 34: ราคาก๊าซในยุโรปปรับตัวลดลงหลังประธานาธิบดี Putin ระบุจะส่งออกก๊าซมาให้เพิ่มขึ้น ด้านประเทศ
หลักในยุโรปมีการออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อลดทอนผลกระทบจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นมาก

Note: 1\ Min and Max values are calculated from period 2015-2020.
ที่มา: Bloomberg, Bruegel, The Guardian, Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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ทั้งนี้ ราคาก๊าซที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นับเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนเร่งตัวขึ้นเป็น 4.1%
YoY ในเดือน ต.ค. สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 ผ่านการเพิ่มขึ้นของ
ราคาพลังงานที่พุ่งขึ้น 23.5% YoY สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่ง
นับเป็นความเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้ตน้ ทุนราคาสินค้าปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตาม
และกระทบกิจกรรมเศรษฐกิจ
ท่ามกลางความเสีย่ งดังกล่าว รัฐบาลในหลายประเทศเริม่
ออกมาตรการช่วยเหลือเพือ่ ลดทอนผลกระทบ อาทิ ฝรัง่ เศสทีม่ ี
การให้เงินอุดหนุนมูลค่า 100 ยูโร กับคนยากจน (ราว 38 ล้านคน),

การจ�ำกัดการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้า และการให้เงินช่วยเหลือใน
ส่วนของราคาก๊าซ ส่วนสเปน มีการจ�ำกัดการเพิ่มขึ้นของราคา
ก๊าซและการลดภาษีไฟฟ้าลง (จาก 5.1% เป็น 0.5% จนถึง
สิ้นปี 2021) ด้านอิตาลี ได้อนุมัติงบช่วยเหลือ 3 พันล้านยูโร
เพื่อลดทอนผลกระทบของค่าไฟที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงการลดภาษี
VAT ของพลังงาน ซึ่งได้มีผลในไตรมาส 4 โดยมาตรการช่วย
เหลือข้างต้น คาดจะช่วยคลายความกังวลให้กับภาคครัวเรือน
ได้บางส่วน

แผนภาพที่ 35: เงินเฟ้อทั่วไปของยูโรโซนขยายตัวสูง 4.1% YoY ในเดือน ต.ค. ส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้น
ของราคาพลังงาน (กราฟขวามือ: แท่งสีเข้ม)

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

กองทุน EU Recovery Fund เบิกจ่ายเบือ้ งต้นไปแล้วใน 22
ประเทศคิดเป็น 0.8% ของวงเงินรวม หรือ 0.4% GDP โดยคาด
การเบิกจ่ายจะเร่งขึน้ ในปีหน้า นับเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจส�ำคัญ
กองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ EU Recovery Fund วงเงิน 7.5
แสนล้านยูโร หรือราว 5.5% ของ GDP นับเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญ โดยราวครึ่งหนึ่งจะเป็นในรูปของเงินอุดหนุนหรือให้
เปล่า (Grants) และอีกครึ่งหนึ่งจะอยู่ในรูปของเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ
(Loans) ซึ่งเงินทุนจะมาจากการออกพันธบัตรร่วม (Joint debt
issuance) ของประเทศสมาชิกทั้ง 27 ประเทศ และก�ำหนด
ระยะเวลาจ่ายคืนในระยะเวลา 30 ปี เริ่มจ่ายตั้งแต่ปี 2028 โดย
ประเทศอิตาลีและสเปน ซึง่ ได้รบั ผลกระทบรุนแรงจากการระบาด
ของ COVID-19 รอบแรก จะได้รับเงินอุดหนุนมากที่สุด
โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)
ได้ตั้งเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินทุนว่าจะต้องน�ำเงินไปลงทุนในสิ่ง
ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานสีเขียว (Green transition) อย่างน้อย
37% ของเงินทุนรวม และลงทุนใน Digital อย่างน้อย 20% ของ
เงินทุนรวม ซึ่ง 4 ประเทศหลักมีแผนการขอเงินทุน ดังนี้
เยอรมนี: ขอเงินอุดหนุน 2.25 หมืน่ ล้านยูโร (0.75% GDP)
โดย 42% จะเป็นการลงทุนในพลังงานสีเขียว เช่น การ
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เพิ่มจุดชาร์จไฟรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) และ 52%
จะเป็นการลงทุนใน Digital เช่น เพิ่มระบบ Digital ให้กับ
โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ
ฝรั่งเศส: ขอเงินอุดหนุน 3.94 หมื่นล้านยูโร (1.62%
GDP) โดย 46% จะเป็นการลงทุนในพลังงานสีเขียว เช่น
ปรับปรุงอาคารให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และ 21% จะเป็นการลงทุนใน Digital เช่น เพิ่มระบบ
Digital ให้กับโรงเรียน และสถานที่ราชการ และหนุนภาค
ธุรกิจในการใช้ระบบ Digital
อิตาลี: ขอเงินอุดหนุน 6.9 หมืน่ ล้านยูโร และเงินกูด้ อกเบีย้
ต�่ำ 1.23 แสนล้านยูโร (รวมกัน 10.71% GDP) โดย 37%
จะเป็นการลงทุนในพลังงานสีเขียว เช่น ปรับปรุงอาคาร
ให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และการปรับปรุง
ระบบขนส่งมวลชน และ 25% เป็นการลงทุนใน Digital
เช่น เพิ่มระบบ Digital ให้สถานที่ราชการและหนุนภาค
ธุรกิจให้ใช้ระบบ Digital ผ่านการลดภาษี ทั้งนี้ อิตาลีเป็น
ประเทศหลักประเทศเดียวที่ขอเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ

สเปน: ขอเงินอุดหนุน 6.95 หมื่นล้านยูโร (5.58% GDP)
โดย 40% จะเป็นการลงทุนในพลังงานสีเขียว เช่น การ
พัฒนาเรื่องพลังงานทดแทน และปรับปรุงอาคารให้ใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และ 28% จะเป็นการ
ลงทุนใน Digital เช่น ส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ น Digital และ
เพิ่มระบบ Digital ให้สถานที่ราชการ
ทัง้ นี้ มี 26 จากทัง้ หมด 27 ประเทศทีไ่ ด้ยนื่ แผนการใช้จา่ ย
เพื่อขอรับเงินจากกองทุนแล้ว (เว้นเพียงประเทศเนเธอร์แลนด์
จากประเด็นทางการเมือง) โดยขอรับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วน
98% ของทั้งหมด และขอรับเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำคิดเป็น 43% ของ
ทั้งหมด โดยมีเพียง 7 ประเทศเท่านั้น ได้แก่ อิตาลี โปรตุเกส

กรีซ สโลวาเนีย ไซปรัส โปร์แลนด์ และโรมาเนีย ที่ขอรับเงินกู้
ดอกเบี้ยต�่ำ อย่างไรก็ดี ประเทศต่างๆ สามารถปรับแผนการใช้
จ่ายเพื่อขอรับเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำได้จนถึงเดือน ส.ค. 2023
หากแผนการใช้จา่ ยได้รบั การอนุมตั แิ ล้ว คณะกรรมาธิการ
ยุโรปจะจัดสรรเงินเบือ้ งต้น (Pre-financing) คิดเป็นสัดส่วน 13%
ของวงเงินทั้งหมด (เงินอุดหนุนและเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ) ที่แต่ละ
ประเทศขอ โดย ณ สิ้นเดือน ต.ค. มี 22 ประเทศที่ได้รับเงิน
จัดสรรเบื้องต้นแล้วคิดเป็นมูลค่า 5.7 หมื่นล้านยูโร หรือราว 8%
ของวงเงินกองทุน หรือ 0.4% ของ GDP ซึ่งนับเป็นแรงหนุน
เศรษฐกิจส�ำคัญ อย่างไรก็ดี ผลดีต่อเศรษฐกิจคาดจะเห็นชัดเจน
ในปี 2022 ที่การเบิกจ่ายจะเร่งตัวขึ้น

แผนภาพที่ 36: การเบิกจ่ายของกองทุน EU Recovery Fund ณ สิน้ เดือน ต.ค. และแผนการใช้จา่ ยของ 4 ประเทศหลัก

Note: 1\ As of 29 Oct, 22 countries have been authorized to receive funds. Allocated is the
amount received as advance on the total amount countries’ requested (grants and loans),
up to 13%. Member states can update their plans and request for loans until Aug 2023.
ที่มา: European Commission, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

ติดตามการประชุม ECB วันที่ 16 ธ.ค. ซึ่งคาดจะเปิดเผย
แผนการเข้าซื้อสินทรัพย์หลังมาตรการ PEPP สิ้นสุดลงใน
เดือน มี.ค. 2022
ในการประชุมครั้งล่าสุดวันที่ 28 ต.ค. ธนาคารกลางยุโรป
(ECB) ได้มีมติคงนโยบายการเงินเดิมตามคาดการณ์ของตลาด
และมีประเด็นที่ส�ำคัญ ดังนี้
คงวงเงินการเข้าซือ้ สินทรัพย์ผา่ นมาตรการ PEPP ที่ 1.85
ล้านล้านยูโร และระบุเช่นเดิมว่าจะเข้าซือ้ จนถึงเดือน มี.ค. 2022
เป็นอย่างน้อย และจนกว่าจะมั่นใจว่าวิกฤต COVID-19 ได้สิ้น
สุดแล้ว และระบุว่าที่ประชุมยังคงมองการลดอัตราการเข้าซื้อ
สินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP เมื่อเทียบกับสองไตรมาสที่ผ่าน

มา (เฉลี่ยราว 8 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน) จะยังคงสามารถรักษา
สภาวะทางการเงินให้คงอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจได้
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับต�่ำในปัจจุบัน ได้แก่
Deposit Facility Rate ที่ -0.50%, Main Refinancing Rate
ที่ 0.0% และ Marginal Lending Rate ที่ 0.25% และยังคงย�้ำ
ว่าจะคงอยูท่ รี่ ะดับนีห้ รือต�ำ่ กว่า “จนกว่าจะเห็นเงินเฟ้อขยายตัวที่
2% ได้ภายในช่วงของการท�ำประมาณการและคงอยู่ที่ระดับ
ดังกล่าวได้ตลอดช่วงที่ท�ำประมาณการ รวมทั้งเมื่อ ECB ตัดสิน
ว่าเงินเฟ้อได้เร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนและจะทรงตัวอยู่ที่ระดับ 2%
ได้ในระยะกลาง โดยอาจมีบางช่วงที่เงินเฟ้อขยายตัวเกินเป้าไป
บ้างเล็กน้อย”
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คงการเข้าซื้อสินทรัพย์แบบปกติ (APP) ไว้ที่อัตรา 2 หมื่น
ล้านยูโรต่อเดือน โดยยังระบุว่าจะท�ำการซื้ออย่างต่อเนื่อง ตาม
ความจ�ำเป็น เพื่อหนุนผลดีจากอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำ และจะยุติ
มาตรการดังกล่าวก่อนที่จะท�ำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อย
ด้านเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูงกว่าเป้าหมาย ECB ที่ 2% อย่าง
มากในช่วงทีผ่ า่ นมา และมีความเสีย่ งโน้มไปทางด้านสูง (Upside
risk) จากประเด็น Supply disruption ที่ยืดเยื้อและปัญหา
ขาดแคลนพลังงานที่เพิ่มเติมเข้ามา จนส่งผลให้ตลาดการเงิน
คาดว่า ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกได้ในปี 2022 นั้น นาง
Christine Lagarde ประธาน ECB ระบุวา่ เงือ่ นไขในการปรับขึน้
ดอกเบี้ยครั้งแรกของ ECB จะยังไม่บรรลุภายในเวลาที่ตลาด
คาดการณ์ไว้ (ปี 2022) และจะยังไม่ถึงเวลาดังกล่าวไปอีกสัก
พักหลังจากนั้น
ค�ำกล่าวของนาง Lagarde สอดรับกับคาดการณ์เงินเฟ้อ
ล่าสุด (เดือน ก.ย.) ที่ ECB คาดเงินเฟ้อปี 2023F จะชะลอ
ตัวลงเป็น 1.5% ซึ่งเท่ากับว่าเงินเฟ้อจะยังขยายตัวต�่ำกว่าเป้า
2% ในระยะกลาง และการผ่อนคลายนโยบายการเงินยังมีความ
จ�ำเป็น อย่างไรก็ดี นาง Largade กล่าวยอมรับว่าเงินเฟ้อมีแนว
โน้มขยายตัวสูงยาวนานกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ แม้จะยังคงมองว่าเป็น
เพียงชั่วคราวและจะชะลอลงในปีหน้า
ด้านมาตรการ PEPP นาง Lagarde คาดว่าจะสิ้นสุดลง
ในเดือน มี.ค. 2022 (ตามที่ระบุในแถลงการณ์) แต่จะตัดสินใจ
อย่างไรต่อไปนั้นให้รอการประชุมครั้งถัดไปในเดือน ธ.ค.

เราคาด ECB จะตัดสินใจยุตมิ าตรการ PEPP ตามก�ำหนด
ในเดือน มี.ค. 2022 แต่คาดจะมีการใช้มาตรการอืน่ ๆ เพือ่ ทดแทน
เช่น การเพิ่มอัตราการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการปกติหรือ
APP ที่ปัจจุบันเข้าซื้อที่อัตรา 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน โดยคาด
ECB จะประกาศในการประชุมวันที่ 16 ธ.ค. ภายใต้สถานการณ์
COVID-19 ที่ไม่แย่ลงจากนี้
โดยผลส�ำรวจของ Bloomberg ระหว่างวันที่ 10-15 ต.ค.
ชีน้ กั เศรษฐศาสตร์คาด ECB จะตัดสินใจเพิม่ ความยืดหยุน่ ในการ
เข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ APP เช่น ระบุถึงการเข้าซื้อมาก
ตามแต่ความจ�ำเป็น โดยมองว่าการเข้าซือ้ ผ่านมาตรการ APP จะ
ถูกปรับเพิม่ ขึน้ เป็นราว 4 หมืน่ ล้านยูโรต่อเดือน ในช่วงแรก (เดือน
เม.ย.-ก.ย. 2022) หลังมาตรการ PEPP สิ้นสุด
ด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เรายังคงคาด ECB จะยังไม่
ปรับขึ้นจนกว่าจะปี 2023 เป็นอย่างน้อย ส่วนหนึ่งจากเงินเฟ้อที่
มีแนวโน้มชะลอลงอยู่ในระดับต�่ำกว่าเป้าหมาย 2% อีกครั้ง หลัง
ปัจจัยชัว่ คราวทัง้ Supply disruption และการขาดแคลนพลังงาน
คลี่คลายลง
อย่างไรก็ดี ปัญหา Supply disruption ที่ยังมีความไม่
แน่นอนสูงว่าจะคลี่คลายเมื่อใดและอาจกดดันให้เงินเฟ้อขยาย
ตัวในระดับสูงยาวนานกว่าที่ ECB ประเมินไว้ โดยต้องติดตาม
ประมาณการเศรษฐกิจฉบับใหม่ของ ECB ทีจ่ ะออกในการประชุม
เดือน ธ.ค. โดยเฉพาะเงินเฟ้อปี 2023F ว่าจะมีการปรับขึ้นจาก
เดิมที่คาด 1.5% เป็นเท่าไหร่

แผนภาพที่ 37: การเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP และ APP และคาดการณ์ของตลาด (กราฟซ้ายมือ) และ
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ECB ต่อการเพิ่มความยืดหยุ่นในการเข้าซื้อสินทรัพย์และการปรับขึ้นดอกเบี้ย

Note: 1\ Bloomberg survey conducted 15-20 Oct.
ที่มา: Bloomberg, reuters, rte.ie, finansgundem,com, Twitter, apnews.com, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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เศรษฐกิจจีน
กิจกรรมการผลิตของจีนชะลอตัวในเดือน ต.ค. จากการควบคุมการใช้ไฟฟ้าและราคาน�ำเข้าวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น
ในขณะทีบ่ ริการต่างๆ ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งหลังการระบาดของ COVID-19 ได้คลีค่ ลาย ด้าน EVERGRANDE สามารถ
จ่ า ยดอกเบี้ ย ได้ ภ ายในระยะเวลาผ่ อ นผั น (GRACE PERIOD) อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หาภายในภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ส่ ง ผลให้ ผู ้ พั ฒ นาอสั ง หาฯ บางรายมี ก ารผิ ด นั ด ช� ำ ระหนี้ ผลั ก ดั น ให้ อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รที่ ไ ม่ ใ ช่ อั น ดั บ
ลงทุ น (NON-INVESTMENT GRADE BOND YIELD) ปรับตัวขึ้นสูงที่สุดในรอบทศวรรษ ด้านปัญหาพลังงานคาดว่าจะ
บรรเทาลงหลังรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงผ่านการเพิ่มก�ำลังการผลิต เร่งการน�ำเข้าและควบคุมราคาหน้าเหมือง โดยเราคาดการ
ด�ำเนินนโยบายการเงินของ PBOC หลังจากนี้น่าจะเน้นไปในการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMES ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผ่านการ
เสริมสภาพคล่อง รวมทั้งการลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียม มากกว่าการให้ความช่วยเหลือเป็นวงกว้าง โดยนาย YI GANG
ผู้ว่าฯ PBOC ระบุว่าจีนจะคงนโยบายการเงินตามปกติให้นานที่สุดตราบใดที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนยังคาดจะ
ขยายตัวสูงกว่าเป้า 6% ท�ำให้ไม่มีความจ�ำเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม
การส่งออกของจีนยังขยายตัวสูงต่อเนื่อง แต่ปัญหาในภาค
อสังหาฯ ยังกดดันการลงทุนภายในประเทศ ส่วนการบริโภคยัง
ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
กิจกรรมในภาคการผลิตเดือน ต.ค. ชะลอตัวส่วนหนึ่งเป็น
ผลกระทบจากปัญหา Supply disruption และการขาดแคลน
พลังงาน โดยดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคการผลิตของทางการจีน
(Official Manufacturing PMI) ปรับตัวลดลง -0.4 จุด เป็น 49.2 จุด
ส่วนดัชนีนอกภาคการผลิต (Official Non-manufacturing PMI)
ปรับตัวลดลง -0.8 จุด เป็น 52.4 จุด
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน
ต.ค. เร่งตัวขึ้นเป็น 4.9% YoY จาก 4.4% ในเดือนก่อน น�ำโดย
ยอดขายอุปกรณ์สอื่ สาร, เครือ่ งส�ำอาง และเครือ่ งใช้ในครัวเรือน

ด้านอุปสงค์นอกประเทศ ยอดส่งออก (Exports) เดือน
ต.ค. ยังคงขยายตัวสูงที่ 27.1% YoY จาก 28.1% ในเดือนก่อน
โดยยอดส่งออกกลุม่ อิเล็กทรอนิกส์ยงั คงแข็งแกร่ง อาทิ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (19.3% YoY vs. 14.6% เดือนก่อน) และแผงวงจร
(29.5% vs. 32.7% เดือนก่อน)
ด้านการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment)
เดือน ต.ค. ชะลอตัวลง 6.1% YoY YTD จาก 7.3% ในเดือน
ก่อน โดยการลงทุนชะลอตัวลงในทุกหมวดหลัก ทัง้ การลงทุนใน
ภาคอสังหาริมทรัพย์ (7.2% vs. 9.8% เดือนก่อน), การลงทุนใน
ภาคการผลิต (14.2% vs. 14.8% เดือนก่อน) และการลงทุนใน
โครงสร้างพืน้ ฐาน (1.0% vs. 1.5% เดือนก่อน)

แผนภาพที่ 38: กิจกรรมการผลิตของจีนชะลอตัวในเดือน ต.ค. จากการควบคุมการใช้ไฟฟ้าและราคาวัตถุดบิ ที่สงู ขึน้
ส่วนภาคบริการขยายตัวต่อเนื่องหลังการระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 39: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นเป็นระยะ แต่ก็ลดลงอย่างรวดเร็วจากการ Lockdown ที่มี
ประสิทธิภาพ ด้านวัคซีนมีจ�ำนวนผู้ได้รับวัคซีนแล้วเกือบ 80% ของประชากร

Note: 1\ As of 3 Nov. 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)

Evergrande สามารถช�ำระหนี้ภายในระยะเวลาผ่อนผัน
(Grace Period) ตลอดเดือน ต.ค.
China Evergrande Group สามารถช�ำระหนี้มูลค่า
0.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่
วิกฤตหนี้ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เริ่มต้นขึ้น
โดยลูกค้า
ของ Clearstream ส�ำนักหักบัญชีระหว่างประเทศ (Clearing
company) ได้รบั การช�ำระดอกเบีย้ ทีค่ า้ งช�ำระของทัง้ 3 พันธบัตร
ที่มีก�ำหนดจบ Grace period ในวันที่ 10 พ.ย. โดยโฆษกของ
Clearstream กล่าวว่านักลงทุนสองคนทีถ่ อื พันธบัตรยืนยันว่าพวก
เขาได้รับการช�ำระเงิน
ต่อมาในวันที่ 17 พ.ย. Hui Ka Yan ประธานบริษทั China
Evergrande Group ได้อัดฉีดเงินสดมูลค่ากว่า 1.1 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัท จากการจ�ำหน่าย
และจ�ำน�ำทรัพย์สินส่วนตัว ทั้งนี้ Evergrande มีก�ำหนดในการ

ช�ำระหนี้อีกกว่า 0.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2021
และอีกกว่า 10.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2022
ทั้งนี้ ทางการจีนได้พยายามจ�ำกัดผลกระทบจากปัญหา
ตลาดอสังหาริมทรัพย์มิให้ขยายตัวเป็นนวงกว้าง โดย PBoC
ได้ทำ� การอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสูร่ ะบบการเงินอย่างต่อเนือ่ ง และ
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในการออกธนบัตร
สกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเสริม
สภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความกังวลจากยอดขายที่อยู่
อาศัยที่มีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะ การผิดนัดช�ำระหนี้ และ
การปรับลด Credit rating ภายในภาคอสังหาริมทรัพย์หลายครั้ง
ในช่วงไม่กสี่ ปั ดาห์ทผี่ า่ นมา ทีส่ ง่ ผลให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตร
ทีต่ ำ�่ กว่าระดับลงทุน (Non-Investment Grade หรือ Junk bond
yield) ของจีน ปรับตัวขึ้นสูงที่สุดในรอบทศวรรษ
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แผนภาพที่ 40: ราคาหุ้นของ Evergrande ทรงตัวหลังมีการช�ำระหนี้บางส่วนได้ ทั้งนี้ Evergrande มีก�ำหนด
ช�ำระดอกเบี้ยพันธบัตรมูลค่า 0.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปีนี้

Note: Data as of 5 Nov.
ที่มา: Gao Hua Securities Research, Goldman Sachs, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนภาพที่ 41: ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ได้คลายความกังวล สะท้อนผ่านยอดขายบ้านและ
คอนโดที่ชะลอตัวลงแรง (กราฟซ้ายบน), อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ต�่ำกว่าระดับลงทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น
(กราฟซ้ายล่าง: เส้นสีน�้ำเงิน) และการผิดนัดช�ำระหนี้ของบริษัทอสังหาฯ อื่นๆ

Note: Data as of 5 Nov
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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การเข้ า มาแทรกแซงของภาครั ฐ น่ า จะช่ ว ยให้ ภ าวะการ
ขาดแคลนพลังงานในจีนคลี่คลายลง
การควบคุ ม การปล่ อ ยมลพิ ษ ของรั ฐ บาลท� ำ ให้ ผู ้ ผ ลิ ต
พยายามลดการพึง่ พาถ่านหินในการผลิตพลังงานและไม่ลงทุนใน
การขยายก�ำลังการผลิตเพิม่ เติม รวมถึงการงดการน�ำเข้าถ่านหิน
จากออสเตรเลีย (ซึ่งเคยมีสัดส่วน 37% ของการน�ำเข้าถ่านหิน
ทั้งหมดในปี 2019) ส่งผลให้อุปทานถ่านหินในจีนลดลงอย่าง
มาก และเมื่อภาคการผลิตจีนและอุปสงค์โลกเริม่ กลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติหลังจากวิกฤตโรคระบาดเริม่ คลีค่ ลายจึงเกิดภาวะถ่านหินไม่
เพียงพอต่อการผลิตพลังงาน ซึ่งภาวะการขาดแคลนพลังงานได้
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทีใ่ ช้พลังงานมาก เช่น การถลุงและ
การอัดโลหะเหล็ก/อโลหะและแร่อโลหะ ปิโตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์

โดยส�ำนักต่างประเทศส่วนใหญ่ประเมินว่าจะส่งผลกระทบต่อ
GDP ในปีนี้ประมาณ 0.3-0.5%
รัฐบาลจึงเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้กิจกรรมในภาคการผลิต
ด�ำเนินต่อไปได้ผ่านการเร่งก�ำลังการผลิต, เพิ่มการน�ำเข้า, จ�ำกัด
ราคาขายหน้าเหมือง, ปราบปรามการเก็งก�ำไรและการกักตุน รวม
ถึงอนุญาตให้โรงไฟฟ้าถ่านหินเพิม่ อัตราค่าไฟฟ้าได้มากขึน้ สูงสุด
20% เพื่อเพิ่งแรงจูงใจในการผลิต ส่งผลให้ราคาถ่านหินได้ปรับ
ตัวลดลงมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในเดือน ต.ค. และ
มีการน�ำเข้าถ่านหินเร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2020 ซึ่งคาดว่าจะ
ท�ำให้ภาคการผลิตจีนกลับเข้าสูภ่ าวะปกติโดยเร็ว และคลายความ
กังวลเรื่องประเด็นพลังงาน

แผนภาพที่ 42: ราคาถ่านหินได้ปรับตัวลดลงมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับจุดสูงสุด ขณะที่การน�ำเข้าถ่านหิน
เร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2020

Note: Data as of 5 Nov
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น
เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวจากอุปสงค์ในประเทศตามสถานการณ์ COVID-19 ที่ค่อยๆ คลี่คลายจากการ
แจกจ่ายวัคซีนที่ท�ำได้อย่างรวดเร็วและมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะออกมาภายในเดือน พ.ย. อย่างไร
ก็ตาม ภาคการผลิตและการส่งออกคาดจะยังได้รับผลกระทบจากปัญหา Supply disruption และการขาดแคลนชิป ที่
กดดันผลผลิตโดยเฉพาะสินค้าส่งออกส�ำคัญอย่างรถยนต์ ด้านการเมือง พรรค LDP ที่น�ำโดยนาย Fumio Kishida
ครองเสียงข้างมากในสภาไว้ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 31 ต.ค. โดย LDP จะด�ำเนินการบริหารผ่านนโยบายหลัก
ที่เน้น “การเติบโตของเศรษฐกิจ” และ “การกระจายรายได้” เป็นส�ำคัญ

เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่สถานการณ์
COVID-19 ในประเทศคลี่คลายลง อย่างไรก็ตาม ปัญหาใน
ห่วงโซ่อุปทานยังเป็นปัจจัยส�ำคัญที่กดดันภาคการส่งออก
กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศเดือน ต.ค. ฟืน้ ตัวขึน้ หลังการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 30 ก.ย. โดยดัชนี
(Composite PMI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น +2.8 จุด เป็น 50.7 จุด
พลิกกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน
ก.ย. พลิกกลับมาขยายตัว 2.7% MoM, SA จากที่หดตัว -4.0%
ในเดือน ส.ค. และคาดว่าการยกเลิกข้อจ�ำกัดทั้งหมดเกี่ยวกับ
เวลาเปิด-ปิดของร้านอาหารและอนุญาตให้จ�ำหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ได้ตามปกติจะช่วยกระตุน้ ภาคบริการ เช่น ร้านอาหาร
บาร์ และกลุ่มค้าปลีกในช่วงสิ้นปี
ด้านอุปสงค์นอกประเทศชะลอลงต่อเนื่องจากภาวะการ
ขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ โดยตัวเลขส่งออก (Exports) เดือน
ต.ค. ชะลอตัวลงเป็น 9.4% YoY จาก 13.0% ในเดือนก่อน
อย่างไรก็ตาม การส่งออกยังพอมีแรงหนุนจากการส่งออกสินค้า
ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องจักรกลและเครื่องจักรไฟฟ้า โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต Semiconductor
ด้านการลงทุน ยอดสัง่ ซือ้ เครือ่ งจักรไม่รวมสินค้าทีม่ คี วาม
ผันผวนสูง (Core Machine Orders) เดือน ก.ย. ชะลอตัวลง
เล็กน้อยที่ 13.5% YoY, 3mma ( vs. 15.6% เดือนก่อน)

แผนภาพที่ 43: ดัชนี Service PMI พลิกกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 21 เดือน หลังการยกเลิกการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 30 ก.ย

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 44: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงอยู่ในระดับที่ต�่ำมาก ด้านวัคซีนมีจ�ำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม
แล้วเกือบ 75% ของประชากรNote: 1\ As of 3 Nov.

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

พรรค LDP ที่น�ำโดยนาย Fumio Kishida ชนะการเลือกตั้ง
และรักษาเสียงข้างมากในสภาไว้ได้
พรรค LDP ที่น�ำโดยนาย Fumio Kishida ครองเสียงข้าง
มากในสภาไว้ในการเลือกตัง้ ทัว่ ไปเมือ่ วันที่ 31 ต.ค. โดยได้คะแนน
261 ที่นั่ง จากทั้งหมด 465 ที่นั่ง (56% ของที่นั่งทั้งหมด) ส่วน
พรรคร่วม Komeito (หรือ NKP) ได้ 32 ที่นั่ง ท�ำให้รัฐบาลรวม
ได้ทั้งหมด 293 ที่นั่ง (63% ของที่นั่งทั้งหมด) ซึ่งพรรค LDP
มีนโยบายที่ส�ำคัญ ดังนี้
ด้านนโยบายการเงิน ยังสนับสนุนการผ่อนคลายทางการ
เงินเพื่อบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ 2% เป็นอย่างน้อย โดย
มองว่าการไม่มีภาวะเงินฝืดเป็นสิ่งส�ำคัญสูงสุด
ด้านนโยบายการคลัง เน้นย�ำ้ ถึงความจ�ำเป็นในแผนกระตุน้
เศรษฐกิจมูลค่ารวมหลายสิบล้านล้านเยน และสนับสนุนให้โครงการ
“Go To Travel” กลับมาอีกครัง้ โดยตัง้ ใจทีจ่ ะจัดหาเงินทุนให้กบั
การใช้จา่ ยทางการคลังผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาล (JGBs)
ด้านนโยบายการเติบโตและการกระจายรายได้ จะเน้นเพิม่
ระดับรายได้เพื่อเพิ่มก�ำลังซื้อในหมู่ชนชั้นกลาง, การลดหย่อน

ภาษีส�ำหรับองค์กรที่ขนึ้ ค่าจ้างแรงงาน, ผลักดันเกษตรกรรมและ
การประมงให้มบี ทบาทส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ, ส่งเสริม
การลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเงินทุนส�ำหรับ
การวิจัยในมหาวิทยาลัย, การพัฒนาผลิตพลังงานนิวเคลียร์และ
การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน, ขยายการสนับสนุนผู้ประกอบ
การและลูกจ้าง SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
COVID-19, ยกระดับระบบการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตเพื่อ
รองรับการกระจายกิจกรรมเศรษฐกิจสู่ชนบท, แจกเงินเด็กอายุ
ไม่เกิน 18 ปี คนละ 1 แสนเยน
ทั้งนี้ ภาพรวมของนโยบายของพรรค LDP และพรรคร่วม
Komeito นั้นใกล้เคียงกัน ต่างกันเพียงแค่เรื่องจุดยืนด้านการ
ใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่พรรค LDP มองว่าควรมีการน�ำพลังงาน
นิวเคลียร์กลับมาใช้ใหม่เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมตาม
ที่ได้ให้สัญญาไว้ในเวทีนานาชาติ ในทางกลับกันพรรค Komeito
มองว่าพลังนิวเคลียร์นั้นอันตรายและมุ่งเน้นการสร้างสังคมที่
ปราศจากพลังงานนิวเคลียร์
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แผนภาพที่ 45: พรรค LDP ยังคงครองเสียงข้างมากในสภาไว้ได้

ที่มา: Wikipedia, Nikkei, GoldmanSach, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนภาพที่ 46: LDP จะด�ำเนินการบริหารผ่าน 8 นโยบายหลัก ที่เน้น “การเติบโตของเศรษฐกิจ” และ
“การกระจายรายได้”

ที่มา: Wikipedia, special.jimin.jp, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 47: นโยบายของพรรค LDP และพรรคร่วม Komeito มีความใกล้เคียงกัน แต่มีจุดยืนต่างกันเรื่อง
พลังงานนิวเคลียร์

ที่มา: Wikipedia, www.komei.or.jp, special.jimin.jp, Asashi Shimbun, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

BoJ คงนโยบายการเงินเดิมตามคาด และปรับลดประมาณ
การเศรษฐกิจของปีงบประมาณ 2021F ลงเล็กน้อย จากการ
ระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงนโยบายการเงินเดิมในการ
ประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) วันที่ 27-28 ต.ค.
โดยมีมติ 8 ต่อ 1 คงเป้าอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ และระยะยาว และ
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงเป้าการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างๆ ที่ประกาศ
ก่อนหน้านี้ ได้แก่
• คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ -0.1% ส�ำหรับเงินส�ำรองส่วน
เกินของธนาคารพาณิชย์ (Excess Reserve) และคงเป้า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Yield Curve
Control: YCC) ไว้ที่ประมาณ “0%” และเคลื่อนไหวในกรอบ
+/-0.25%
• คงวงเงินการเข้าซือ้ ETFs และ REITs สูงสุดต่อปีที่ JPY12trn
และ JPY180bn ตามล�ำดับ โดยระบุจะเข้าซือ้ ในอัตราทีเ่ หมาะ
สมตามสภาวะตลาด
• คงระยะเวลาการเข้ า ซื้ อ ตราสารหนี้ เ อกชนระยะสั้ น
(Commercial Paper) และระยะยาว (Corporate Bonds)
รวมกันต่อปีที่ JPY20trn จนถึงเดือน มี.ค. 2022
• คงระยะเวลาโครงการเงินกูป้ ลอดดอกเบีย้ (Special FundsSupplying Operations) ที่ให้สถาบันการเงินน�ำไปปล่อย
กู้ให้กับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 วงเงิน
JPY90trn จนถึงเดือน มี.ค. 2022

ในส่วนของประมาณการเศรษฐกิจ BoJ คาด GDP
ปีงบประมาณ 2021F จะขยายตัวลดลงเป็น 3.4% จากประมาณ
การครั้งก่อนในเดือน ก.ค. ที่คาดว่าจะขยายตัว 3.8% จากผล
ของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ที่ยืดเยื้อกดดันการบริโภคภาคเอกชน และปัญหา
ในห่วงโซ่อุปทานที่ท�ำให้การส่งออกชะลอตัว ขณะที่คาด GDP
ปีงบประมาณ 2022F จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 2.9% จากเดิมที่
คาด 2.7%
ด้านประมาณการราคา BoJ คาดเงินเฟ้อ Core CPI (ไม่
นับรวมราคาอาหารสด) จะขยายตัว 0.0% ในปีงบประมาณ 2021F
ลดลงจากประมาณการครั้งก่อนที่คาดจะขยายตัว 0.6% โดย
สาเหตุหลักมาจากผลกระทบของการปรับตะกร้าเงินเฟ้อที่ให้น�้ำ
หนักกับค่าบริการโทรศัพท์เพิม่ ขึน้ (ซึง่ ค่าบริการโทรศัพท์ถกู ลดลง
ภายใต้รฐั บาลของนาย Yoshihide Suga) โดย BoJ คาดเงินเฟ้อ
จะฟื้นตัวขึ้นเป็น 0.9% ในปีงบประมาณ 2022F และอยู่ที่ 1.0%
ในปีงบประมาณ 2023F เท่ากับการประมาณการครั้งก่อน ซึ่งยัง
คงห่างไกลเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% อย่างมาก สะท้อนได้ว่านโย
บายการเงินจะยังคงผ่อนคลายอย่างมากเป็นระยะเวลานาน
ทั้งนี้ นาย Haruhiko Kuroda ประธาน BoJ กล่าวว่ามี
ความเสีย่ งเพียงเล็กน้อยทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อของญีป่ นุ่ จะเร่งตัวขึน้ ใน
ลักษณะเดียวกับที่ประเทศอื่นๆ ในโลก เช่น สหรัฐฯ ก�ำลังเผชิญ
ส่วนหนึ่งเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศยังไม่กลับมาอย่างเต็มที่จึง
ท�ำให้การฟืน้ ตัวของญีป่ นุ่ ล่าช้ากว่าประเทศอืน่ ๆ อีกทัง้ ยังเน้นย�ำ้ ว่า
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มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะยังมีความจ�ำเป็นในประเทศญี่ปุ่น
แม้ว่าประเทศอื่นๆ จะเริ่มเพิ่มความเข้มงวดในนโยบายแล้ว
(Policy normalization)
เรามองว่าเงินเฟ้อของญี่ปุ่นในะระยะสั้นยังคงถูกกดดัน
จากมาตรการลดค่าบริการโทรศัพท์ที่ถูกใช้ตั้งแต่สมัยนายกฯ
Suga และมาตรการ Go To Travel ที่คาดว่าจะถูกน�ำกลับมาใช้

ใหม่อีกครั้งในช่วงต้นปีหน้า อีกทั้ง BoJ ยังคงมองเงินเฟ้อ Core
CPI ในปี FY2022F และ FY2023F อยู่ที่ 0.9% และ 1.0% YoY
ตามล�ำดับ ซึ่งยังห่างจากเป้าหมายที่ 2.0% อย่างมาก ท�ำให้เรา
มองว่า BoJ ยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายและ
จุดยืนทางนโยบายในเร็วๆ นี้

แผนภาพที่ 48: BoJ ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่มีการปรับลดประมาณการ GDP ปีงบประมาณ 2021F
จาก 3.8% เป็น 3.4% ด้านประมาณการอัตราเงินเฟ้อถูกปรับลดลงจากค่าบริการโทรศัพท์

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

แผนภาพที่ 49: BoJ ไม่ได้ซื้อเข้าซื้อ ETFs ท่ามกลางภาวะตลาดที่ตลาดปรับตัวขึ้นในเดือนต.ค.

Note : Data as of 3 Nov. 1\ At year-end 2020, BoJ held ETFs around 84% of total market.
ที่มา: Bank of Japan, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 หดตัวเล็กน้อยจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสและการบังคับใช้มาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด ขณะที่เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยมีแรงหนุน
จากการทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown การเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและมาตรการกระตุ้น
การบริโภคในประเทศที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติม รวมไปถึงการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV ที่จะช่วยหนุนกิจกรรมในภาค
อสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี เราคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากนโยบายด้าน
การเดินทางระหว่างประเทศของประเทศต้นทางหลายแห่งยังคงเข้มงวดอย่างมาก

GDP ไตรมาส 3 หดตัวเล็กน้อยที่ -0.3% YoY ดีกว่าที่คาด
จากแรงหนุนของสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นมาก
สศช. รายงานเศรษฐกิจไทยหดตัวที่ -0.3% YoY ใน
ไตรมาส 3 ดีกว่าทีต่ ลาดคาด (vs. ตลาดคาด -1.3% และ TISCO
ESU คาด -1.9%) แต่ปรับตัวแย่ลงจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว
7.6% จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสที่รุนแรง โดย
เฉพาะมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด หลังขจัดผล
ของฤดูกาล GDP หดตัว 1.1% QoQ (vs. +0.1% ไตรมาสก่อน)
ด้านการใช้จา่ ย (Demand side): การส่งออกชะลอลง โดย
หลักมาจากการส่งออกสินค้าที่แผ่วลงเป็น 12.3% (vs. +30.7%
ไตรมาสก่อน) ขณะที่การส่งออกบริการขยายตัว 11.8% (vs.
+0.1% ไตรมาสก่อน) จากค่าบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะทีร่ ายได้ของนักท่องเทีย่ วยังหดตัว ด้านการบริโภค
ภาคเอกชนหดตัว (-3.2% vs.+4.8% ไตรมาสก่อน) และการลงทุน
ภาคเอกชนชะลอตัว (+2.6% vs. +9.2% ไตรมาสก่อน) จากผลก
ระทบของการบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ขณะที่
การใช้จ่ายภาครัฐนั้น การบริโภคภาครัฐเร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ 2.5%

(vs. 1.0% ไตรมาสก่อน) แต่การลงทุนภาครัฐหดตัว -6.0% (vs.
4.1% ไตรมาสก่อน) ในขณะทีส่ ว่ นเปลีย่ นสินค้าคงคลังเป็นปัจจัย
หลักที่หนุนให้ GDP เพิ่มขึ้น 6.5% ซึ่งได้ช่วยชดเชยกับอุปสงค์
ในประเทศและการส่งออกสุทธิที่แย่ลง
ด้านการผลิต (Supply side): ภาคเกษตรกรรมขยายตัวต่อ
เนือ่ งที่ 4.3% (vs. +1.9% ไตรมาสก่อน) โดยผลผลิตพืชส�ำคัญเพิม่
ขึ้นในหลายกลุ่ม ได้แก่ ข้าวเปลือก ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สับปะรด มันส�ำปะหลังและปาล์มน�ำ้ มัน ด้านภาคอุตสาหกรรมหด
ตัว -2.0% (vs. +14.2% ไตรมาสก่อน) จากอุปสงค์ในประเทศ
ที่ชะลอลงและปัญหา Supply disruption ที่ยืดเยื้อ โดยการ
ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (-1.4%) ไฟฟ้าและก๊าซ (-2.6%) และ
เหมืองแร่ (-9.6%) หดตัว ด้านภาคบริการชะลอลงมาอยู่ที่ 0.2%
(vs. +5.1% ไตรมาสก่อน) จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาค
ท่องเที่ยว (หมวดที่พักแรมและร้านอาหาร -18.7%, การขนส่ง
และสถานที่เก็บสินค้า -0.9% และความบันเทิงและนันทนาการ
-9.4%) และภาคก่อสร้าง (-4.1%)
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แผนภาพที่ 50: สินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นหนุนเลข GDP โดยรวม แต่อุปสงค์ยังอ่อนแอท่ามกลางการบังคับใช้
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด

Note: 1\ Figures in parentheses represent a share of 2020 GDP (CVM).
ที่มา: NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

แผนภาพที่ 51: การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการชะลอตัวลงในไตรมาส 3

Note: 1\ Figures in parentheses represent a share of 2020 GDP (CVM).
ที่มา: NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และเปิดประเทศรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เริม่ มีแนวโน้มที่
ดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง รัฐบาลจึงมีมติผอ่ นคลายมาตรการ Lockdown
เพิม่ เติมตัง้ แต่วนั ที่ 1 พ.ย. ทีผ่ า่ นมา โดยปรับระดับของพืน้ ที่
สถานการณ์ยอ่ ยในพืน้ ทีท่ ว่ั ราชอาณาจักร ซึง่ มีการปรับพืน้ ทีค่ วบคุม
สูงสุดและเข้มงวด หรือพืน้ ทีส่ แี ดงเข้มเหลือ 7 จังหวัด (จากเดิม
23 จังหวัด) พืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุด หรือพืน้ ทีส่ แี ดงเป็น 38 จังหวัด
(จากเดิม 30 จังหวัด) พืน้ ทีค่ วบคุม หรือพืน้ ทีส่ สี ม้ เพิม่ ขึน้ เป็น 23
จังหวัด (จากเดิม 24 จังหวัด) เพิม่ พืน้ ทีเ่ ฝ้าระวังสูง หรือพืน้ ทีส่ สี ม้
เป็น 5 จังหวัด และพื้นที่สีฟ้า หรือ พื้นที่ที่เป็นจังหวัดน�ำร่องการ
ท่องเที่ยวทั้งหมด 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. ภูเก็ต กระบี่ และพังงา
ซึ่งในพื้นที่สีฟ้าจะอนุญาตให้จ�ำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ภายในร้านอาหารและยกเลิกการออกนอกเคหสถาน

นอกจากนี้ ยังเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาท่องเที่ยว
ในพื้นที่ 17 จังหวัดน�ำร่องได้โดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งมีเงื่อนไขโดย
นักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องมาจาก 63 ประเทศความเสี่ยงต�่ำ
ได้รับวัคซีนครบโดสและเดินทางมาทางอากาศเท่านั้น อย่างไร
ก็ตาม หากเราไปส�ำรวจความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนในพืน้ ที่ 17
จังหวัดดังกล่าว (ข้อมูล ณ 10 พ.ย.) พบว่า มีเพียง 3 จังหวัด
เท่านั้นที่ประชาชนได้รับวัคซีนตามเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกัน
หมู่ของรัฐบาล กล่าวคือ ได้รับวัคซีนครบโดสเกินกว่า 70% ของ
ประชากรทั้งหมด ได้แก่ กทม. ภูเก็ต และชลบุรี ในขณะที่อีก
14 จังหวัดที่เหลือที่ยังได้รับวัคซีนต�่ำกว่าระดับ 70% จะยังมี
ความเสี่ยงที่การแพร่ระบาดอาจกลับมารุนแรงขึ้นได้

แผนภาพที่ 52: รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ Lockdown เพิม่ เติม ในพืน้ ทีน่ ำ� ร่องการท่องเทีย่ วเพือ่ รองรับการเปิดประเทศ

Note: 1\ Blue zones allow alcohol consumption in restaurants and eateries with a relaxed curfew.
ที่มา: Open Government Data of Thailand, CCSA , TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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แผนภาพที่ 53: พืน้ ที่ 17 จังหวัดน�ำร่อง จะเริม่ เปิดรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติโดยไม่ตอ้ งกักตัวนับตัง้ แต่วนั ที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป

ที่มา: The Researcher, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

เราคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป เนื่องจากนโยบายด้านการเดินทางระหว่างประเทศของ
ประเทศต้นทางหลายแห่งยังเข้มงวด
การเปิดประเทศรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติตงั้ แต่วนั ที่ 1 พ.ย.
นับเป็นการผ่อนคลายครั้งส�ำคัญที่ท�ำให้ภาคการท่องเที่ยวปรับ
ตัวดีขึ้นในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตาม เราคาดว่านักท่องเที่ยว
ต่างชาติจะเพิม่ ขึน้ อย่างค่อยเป็นค่อยไป เนือ่ งจากประเทศต้นทาง
หลายแห่งยังคงบังคับใช้มาตรการควบคุม COVID-19 ทีเ่ ข้มงวด
โดยเราได้รวบรวมนโยบายด้านการเดินทางระหว่างประเทศของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 10 อันดับแรกของไทยในปี 2019 พบว่า
มีเพียง 3 ประเทศเท่านั้นที่ผ่อนปรนนโยบายด้านการเดินทาง
ระหว่างประเทศที่ชัดเจน ในขณะอีก 7 ประเทศ ยังคงมีนโยบาย

การควบคุม COVID-19 ที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึงประเทศจีน ซึ่งเป็น
นักท่องเที่ยวส�ำคัญที่มีจ�ำนวนมากที่สุดและสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเป็นอันดับ 1 ของไทย ในปี 2019 มีนโยบายกดผู้ติด
เชือ้ COVID-19 ให้ใกล้เคียงศูนย์ (Zero-COVID Policy) ส่งผล
ให้จีนยังมีนโยบายด้านการเดินทางระหว่างประเทศที่เข้มงวดอยู่
มาก โดยยกเว้นให้เดินทางในกรณีจ�ำเป็นและเร่งด่วนเท่านั้น
ดังนั้น เราคาดว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้และ
ปีหน้ามีแนวโน้มที่จะต�่ำกว่าที่กระทรวงท่องเที่ยวคาดการณ์ไว้ที่
1 ล้านคนในปีนี้ และไม่ต�่ำกว่า 10 ล้านคน ในปี 2022F โดยเรา
คาดว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ที่ 2 แสนคนในปีนี้ และราว
7.5 ล้านคนในปี 2022F ซึ่งเรามองว่ายังมีแนวโน้ม Downside
อยู่และอยู่ระหว่างการทบทวนประมาณการ
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แผนภาพที่ 54: นโยบายด้านการเดินทางระหว่างประเทศของประเทศต้นทางหลายแห่งยังคงเข้มงวดอยู่มาก

Note: 1\ No. of tourist arrivals and tourism receipts based on 2019 data. 2\ Starting 1 Jan 2021.
ที่มา: MoTS, Press, Ourworldindata, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

รัฐบาลอนุมัติเม็ดเงินราว 5 หมื่นล้านบาท เพื่อกระตุ้นการ
บริโภคในประเทศเพิ่มเติมในไตรมาส 4
ในวันที่ 20 ต.ค. ที่ผ่านมา ครม. มีมติอนุมัติเม็ดเงินเพื่อกระตุ้น
การบริโภคในประเทศเพิ่มเติมในช่วงไตรมาส 4 มีเม็ดเงินรวม
กว่า 5.5 หมื่นล้านบาท โดยมีระยะเวลาในการใช้จ่ายช่วงเดือน
พ.ย.-ธ.ค. ประกอบด้วย
1. การเพิม่ วงเงินสนับสนุนโครงการเพิม่ ก�ำลังซือ้ ให้แก่ผมู้ ี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 กรอบวงเงินจ�ำนวน 8,122 ล้าน
บาท โดยเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ และค่าซื้อสินค้า
หรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผูใ้ ห้บริการทีเ่ ข้าร่วมโครงการคนละ
ครึ่ง ระยะที่ 3 เพิ่มเติม จ�ำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
2. การเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการเพิ่มก�ำลังซื้อให้แก่ผู้
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กรอบวงเงินจ�ำนวน 1,383
ล้านบาท โดยเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ และค่าซื้อ
สินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผูใ้ ห้บริการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
คนละครึง่ ระยะที่ 3 เพิ่มเติม จ�ำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน

3.การเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3
กรอบวงเงินจ�ำนวน 42,000 ล้านบาท โดยเพิม่ เติมวงเงินสนับสนุน
รัฐร่วมจ่าย รอบที่ 3 จ�ำนวน 1,500 บาทต่อคน
4. การเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ กรอบ
วงเงิน 3,000 ล้านบาท โดยเพิ่มวงเงินสนับสนุนบัตรก�ำนัล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) ของรัฐจ�ำนวน 3,000 บาทต่อคน
ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั สิทธิโครงการยิง่ ใช้ยงิ่ ได้จะได้รบั สิทธิ e-Voucher รวม
ทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ
นอกจากนี้ ครม. ยังได้อนุมัติโครงการประกันรายได้
เกษตรกรอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีสนิ ค้าเกษตรทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้วได้แก่
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส�ำปะหลัง (ขณะที่ยางพาราได้รับ
อนุมัติในหลักการ ในวันที่ 4 พ.ย.) เราคาดว่าโครงการเหล่านี้จะ
ช่วยหนุนการฟื้นตัวของก�ำลังซื้อภายในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
ไปจนถึงปีหน้า
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แผนภาพที่ 55: ล่าสุดรัฐบาลอนุมตั เิ ม็ดเงินกระตุน้ การบริโภคในประเทศเพิม่ เติมในไตรมาส 4 ราว 5 หมืน่ ล้านบาท
เช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่จะมีต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า

Note: 1\ The Cabinet approved THB14bn for the first round of the total budget (THB89bn).
2\The Cabinet approved in principle; disbursement timeline of The National Rubber Policy
Committee likely to delay by around 1 month.
ที่มา: Royal Thai Government, Press, Flaticon, FPO, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)

ธปท. ผ่อนคลายเกณฑ์ LTV ชั่วคราว เพื่อกระตุ้นกิจกรรมใน
ภาคอสังหาริมทรัพย์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ภาคอสังหาริมทรัพย์
อยูใ่ นภาวะอุปสงค์ทซี่ บเซา ธปท. จึงได้ประกาศการผ่อนคลายหลัก
เกณฑ์การก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยว
เนือ่ งกับสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย (มาตรการ LTV) เป็นการชัว่ คราว
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. ก�ำหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลัก
ประกัน (LTV ratio) เป็น 100% (กู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน)
ส�ำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (รวมสินเชื่ออื่นนอกเหนือจากเพื่อ
ซื้อที่อยู่อาศัยและมีที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันหรือสินเชื่อ
Top-up แล้ว) ทั้งกรณีที่มูลค่าหลักประกันต�่ำกว่า 10 ล้านบาท
ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 2 เป็นต้นไป และกรณีที่มูลค่าหลักประกัน
ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 1 เป็นต้นไป

2. การผ่อนคลายนี้ให้เป็นการชั่วคราว ส�ำหรับสัญญาเงิน
กู้ที่ท�ำสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 2021 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2022
โดย TISCO Research ประเมินว่า มาตรการดังกล่าวจะ
ส่งผลให้การอนุมัติเงินกู้ของอสังหาริมทรัพย์ระดับ Low-end มี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยคาดว่าจะเห็นการเร่งซือ้ ในช่วงปลายไตรมาส
4 ของปี 2022F (หากไม่มีการต่ออายุมาตรการ) นอกจากนี้ ยัง
มองว่าบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีงานคงค้าง (backlog)
และสินค้าคงคลังที่มากกว่าจะได้รับประโยชน์จากการผ่อนคลาย
มาตรการดังกล่าว ด้าน ธปท. คาดว่าการผ่อนคลายมาตรการ LTV
ในครั้งนี้จะท�ำให้มีสินเชื่อใหม่ของภาคอสังหาริมทรัพย์ประมาณ
5 หมื่นล้านบาทในปี 2022F
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แผนภาพที่ 56: ธปท. ผ่อนคลายเกณฑ์ LTV ชั่วคราว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์

ที่มา: BoT, REIC, Press, Flaticon, TISCO Research, TISCO Economic Strategy Unit (TISCO ESU)
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TISCO Wealth
บริการให้ค�ำปรึกษาการลงทุนครบวงจร ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าคนพิเศษที่มีพอร์ตลงทุนกับกลุ่มทิสโก้ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
ติดต่อขอรับบริการได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขาทั่วประเทศ
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